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دعوات إلحياء "الفجر العظيم" 
في األقصى واإلبراهيمي ومسجد 

النصر بنابلس
محافظات/ فلسطني:

األقــى  املســجد  اليــوم يف  العظيــم  الفجــر  دعــوات إلحيــاء صــاة  انطلقــت 
املبــارك، واملســجد اإلبراهيمــي بالخليــل، ومســجد النــر يف نابلــس بالضفــة 

الغربية املحتلة، وفاًء لدماء الشهداء.
وجــاء يف الدعــوات: "ال تفرطــوا بوصيــة الشــهداء، وال تتخاذلــوا عــن 
نــرة مقدســاتكم"، معلنــني اســم "فجــر الشــهداء" عــى فجــر اليوم؛ 

الزهار: المقاومة هي خيار 
الشعب الفلسطيني للدفاع 

عن المقدسات 
غزة/ فلسطني:

قــال النائــب د.محمــود الزهــار القائــم بأعــال رئاســة املجلــس الترشيعــي: إن 
ودحــر  املقدســات  عــن  للدفــاع  الفلســطيني  الشــعب  خيــار  هــي  املقاومــة 
االحتال الغاصب عن أرضنا وشعبنا، مشدًدا عى أن وصية الشهيد إبراهيم 

النابلــي بعــدم إلقــاء الســاح ســتتحقق حتــى زوال االحتــال وتحرير 
فلســطني كل فلســطني. جــاء ذلــك خــال مهاتفة الزهــار، أمس، ذوي 

أداء صالة الغائب على أرواح النابلسي ورفاقه بالمسجد اليوم
حمادة: العمل المقاوم يقلص 

المخاطر اإلسرائيلية المحدقة باألقصى

مخطط إلقامة مستوطنة جديدة 
على أراضي »دير استيا« في سلفيت

"الشاعر" يستنكر مضي نحــو شهـــر 
على محاولة اغتياله دون محاسبة الجناة

تشييع جثمان الطفلة ليان الشاعر في خان يونس أمس  ) فلسطين (

القدس املحتلة/ فلسطني:
قــال الناطــق باســم حركــة املقاومــة اإلســامية حاس 
عــن مدينــة القــدس محمد حادة: إن العمل املقاوم 

يقلص  املخاطر اإلرسائيلية املحدقة باألقى.
وبــني حــادة يف تريــح نــرش أمــس، أن التصاعد يف 

عــدد املقتحمــني للمســجد األقــى مرتبــط بالحالــة 
الداخليــة لاحتــال اإلرسائيــي، مؤكــدا أن العــدوان 
مشــكلة  أن  تؤكــد  إشــارة  األقــى  املســجد  عــى 

القــدس هــو االحتــال. وأوضــح أن املقاومــة 
تســتهدف املحتــل يف عمليــة مدافعــة حتــى 

بيت لحم/ فلسطني:
عــى  أمــس  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  قــت  صدَّ
عــى  جديــدة  مســتوطنة  إلقامــة  اســتيطاين  مخطــط 
ســلفيت  محافظــة  يف  اســتيا"  "ديــر  بلــدة  أرايض 
معهــد  وأوضــح  املحتلــة.  الغربيــة  الضفــة  شــايل 
أن  صحفــي  بيــان  يف  "أريــج"  التطبيقيــة  األبحــاث 

مســاحة األرايض املنــوي االســتياء عليهــا مبوجــب 
املخطط االستيطاين تبلغ 259 دومنا يف الحوضني 

رقمي )2( و)8( من أرايض بلدة "دير استيا".
يتضمــن  االســتيطاين  املخطــط  أن  املعهــد  وأضــاف 

إقامة 381 وحدة استيطانية يف املستوطنة 
مفتوحــة  ومناطــق  عامــة  ومبــان  الجديــدة، 

نابلس/ فلسطني:
اســتنكر نائــب رئيــس الــوزراء الســابق د. نــارص الديــن الشــاعر أمــس 
مــي نحــو شــهر عــى محاولــة اغتيالــه جنــوب نابلــس شــايل الضفة 
العدالــة  الجنــاة، داعًيــا إىل تحقيــق  الغربيــة املحتلــة دون محاســبة 

ومعاقبة املتورطني.

وتعــرض األكادميــي "الشــاعر" ملحاولــة اغتيــال يف 22 يوليــو/ متــوز 
املــايض يف أثنــاء وجــوده يف قريــة كفــر قليــل جنــوب نابلــس عقــب 
فشــل اختطافــه، وأصيــب بســت رصاصــات يف ســاقيه أدت لتهشــم 

شديد يف ركبة رجله اليمنى وكسور يف ركبة رجله اليرسى.
كــا كان الشــاعر قــد تعــرض يف 8 يونيــو/ حزيــران املــايض 
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عائلة أبو الهيجا: أبناؤنا 
مطاردون لالحتالل 

وأجهزة السلطة
جنني/ فلسطني:

أفــراد أرستهــا مطــاردون  إن  الهيجــا:  أبــو  األســر جــال  قالــت عائلــة 
ألجهزة أمن السلطة وجيش االحتال بشكل مستمر.وأوضحت بنان 
أبــو الهيجــا شــقيقة عبــد الســام الــذي اعتقلتــه وحــدة خاصــة لجيــش 
االحتــال يف مؤمتــرٍ صحفــي للعائلــة أمــس، أن اعتقــال عبــد الســام 

قبــل  مــن  مســتهدفة  أرستهــا  أن  عــى  يدّلــل  أمــس،  صبــاح 
االحتال وأجهزة أمن السلطة يف وقت واحد. وأشارت إىل 

بعد تنصل حكومة اشتية من مسؤولياتها
"حراك المعلمين": نتجهز 

لمرحلة جديدة من 
الفعاليات االحتجاجية 

للمطالبة بحقوقنا
رام الله-غزة/ جال غيث:

أكــد حــراك املعلمــني يف الضفــة الغربيــة أنــه يتجهــز ملرحلــة جديــدة 
اللــه  بــرام  اشــتية  حكومــة  ملطالبــة  االحتجاجيــة  الفعاليــات  مــن 

باســم  املتحــدث  وقــال  وحقوقهــم.  ملطالبهــم  باالســتجابة 
إنــه  "فلســطني":  حــراك املعلمــني خالــد شــبيطة لصحيفــة 

ليان الشاعر.. فراشة 
المسرح التي أنهى صاروخ 

إسرائيلي حياتها
خان يونس/ محمد أبو شحمة:

"توقــف قلــب الطفلــة، أرسع بنــا إىل أي مستشــفى قريبــة" 
هكــذا رصخ املســعف خــال نقــل الطفلــة ليــان 
الشاعر )10 أعوام( من مستشفى غزة األورويب 

في ذكراها الـ46
حماس تصف مجزرة »تل 

الزعتر« بالنكبة المستمرة 
للشعب الفلسطيني

بروت/ فلسطني:
وصفــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس مجــزرة مخيــم "تــل الزعــر" 

لاجئــني الفلســطينيني يف لبنــان بأنهــا عمليــة تهجــر ونكبــة مــن 
الاجئــون  ويحيــي  املســتمرة.  الفلســطيني  الشــعب  نكبــات 

حفريات االحتالل 
أسفل المسجد 

األقصى.. تحضير 
لخطر قادم

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
ســلطات  تنفذهــا  التــي  الحفريــات  ُتشــكل 
والجمعيــات  اإلرسائيــي  االحتــال 
أســفل  مســبوقة  غــر  بوتــرة  االســتيطانية 
املســجد األقــى املبــارك ومحيطه خطورة 
كبــرة عــى أساســاته، وتهــدد بانهيــاره، وال 
والرميــم  الصيانــة  أعــال  منــع  مــع  ســيا 

"المسيرات 
االستيطانية".. 

وسيلة إسرائيلية 
لتهويد الحرم 

اإلبراهيمي
غزة-الخليل/ جال غيث:

اإلرسائيــي  االحتــال  يعمــل  ونهــاًرا  ليــًا 
-ضمــن سياســة تبــادل األدوار بــني حكومتــه 
عــى  للســيطرة  االســتيطانية-  والجمعيــات 
فيهــا،  اإلبراهيمــي  والحــرم  الخليــل  مدينــة 
اســتيطانية  مســرات  تســير  إىل  فعمــد 

15

حمدان: حماس تدير ملف 
صفقة تبادل األسرى بذكاء

االحتالل ينقل األسير عواودة إلى 
المستشفى وتحذيرات من استشهاده

بروت/ فلسطني: 
أكد القيادي يف حركة املقاومة اإلسامية حاس، أسامة حمدان، أن حركته "تدير ملف صفقة 

تبادل األرسى بذكاء، ولديها القدرة لدفع االحتال عى االستجابة ملطالبها".
وقــال حمــدان، يف مقابلــة مــع وكالــة "قــدس بــرس"، أمــس: "نحــن معنيــون بإنجــاز صفقــة لتبــادل 
األرسى، وحتى اللحظة، فإن العدو الصهيوين هو من مياطل، ونحن نريد صفقة تحقق مطالبنا، 
والحريــة ألرسانــا". وأشــار إىل أن الحديــث عــن إمكانيــة البــدء يف مفاوضــات حــول األرسى، بنــاء 

رام الله-غزة/ محمد الصفدي:
نقلــت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، األســر خليــل عــواودة املــرب عــن الطعــام منــذ 152 يومــا 
احتجاجــا عــى اعتقالــه اإلداري، للمشــفى، مــن جــّراء تدهــور وضعــه الصحــّي، وســط تحذيــرات مــن احتاليــة 

استشهاده، أو توقف أعضاء جسده الحيوية.
وقــال نــادي األســر يف بيــان مقتضــب: إن "االحتــال نقــل األســر خليــل عــواودة مــن ســجن "الرملــة" إىل 

مستشفى "أساف هروفيه".
وحــّذر مــن "وجــود خطــر يهــدد حيــاة عــواودة، وقــال: إن "التقاريــر كافــة تؤكــد أن األســر عــواودة معــرّض 

األسير »الباز« 
من اللد 

يشرع في 
إضراب 

مفتوح عن 
الطعام
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محافظات/ عبد الله الركاين:
استشــهدت أمــس، الطفلــة ليــان الشــاعر مــن محافظــة خــان يونــس جنوب 
قطــاع غــزة، مبستشــفى املقاصــد يف القــدس املحتلــة، متأثــرة بإصابتهــا 
خــال العــدوان اإلرسائيــي األخــر عــى القطــاع، فيا شــّيع أهــايل مدينة 
الخليل، جثان الشــهيدة األســرة ســعدية فرج الله )٦٨ عاًما(، من بلدة 
إذنا غريب املدينة والتي ارتقت الشهر املايض داخل سجون االحتال.

وأفادت إدارة مستشفى املقاصد بأن الطفلة ليان الشاعر )10 سنوات(، 
مــوت  حالــة  يف  املــايض  الثاثــاء  املستشــفى  إىل  وصلــت 
اخرقــت  حيــث  الــرأس،  يف  إلصابــة  تعرضهــا  نتيجــة  رسيــري، 

استشهاد طفلة غّزيَّة 
متأثرة بجراحها يف 

عدوان االحتالل 

تشييع جثمان األسيرة "فرج الله" بالخليل
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محافظات/ فلسطني:
اليــوم  العظيــم  الفجــر  صــاة  إلحيــاء  دعــوات  انطلقــت 
يف املســجد األقــى املبــارك، واملســجد اإلبراهيمــي 
بالخليــل، ومســجد النــر يف نابلــس بالضفــة الغربيــة 

املحتلة، وفاًء لدماء الشهداء.
وجــاء يف الدعــوات: "ال تفرطــوا بوصيــة الشــهداء، وال 
تتخاذلــوا عــن نــرة مقدســاتكم"، معلنــني اســم "فجــر 
والوفــاء  العهــد  لتجديــد  اليــوم؛  فجــر  عــى  الشــهداء" 
الفتــى  املــايض  الثاثــاء  واستشــهد  الشــهداء.  لدمــاء 
مؤمــن جابــر متأثــرًا بجــروح حرجــة للغايــة يف إثــر إصابتــه 
برصــاص االحتــال خــال مواجهــات بــاب الزاويــة وســط 
الفجــر  إحيــاء  دعــوات  مــع  وبالتزامــن  الخليــل.  مدينــة 
"فجــر  إلحيــاء  دعــوات  انطلقــت  الخليــل،  يف  العظيــم 

الشهداء" يف مسجد النر يف نابلس.

جبــل  نابلــس  مدينــة  يف  "أهلنــا  الدعــوات:  يف  وجــاء 
النــار، وموطــن األحــرار، وبنــادق الثــوار، لبــوا نــداء الفجــر 

العظيم بحشدكم املبارك".
إبراهيــم  املقاومــان  املــايض  الثاثــاء  واستشــهد 
النابلــي وإســام صبــوح، بعــد اشــتباكات ضاريــة مــع 
الــذي  قــوات االحتــال الخاصــة التــي حــارصت املنــزل 
كان يوجد فيه عدد من املقاومني بالبلدة القدمية يف 

مدينة نابلس، بجانب الفتى حسني طه.
ويلبــي الفلســطينيون دعــوات إحيــاء الفجــر العظيــم يف 
مســاجد  وعمــوم  واإلبراهيمــي،  األقــى  املســجدين 
الضفة الغربية، للتصدي ملخططات االحتال، وتأكيد 

التمسك باملقدسات.
وتتواصــل الدعــوات والحمــات إلحيــاء "الفجر العظيم" 
ملواجهــة  األقــى  املســجد  يف  الجمعــة  وصــاة 

مخططات االحتال.
دينيــة  تظاهــرة  إىل  العظيــم"  "الفجــر  حملــة  وتحولــت 
خــال  مــن  األقــى  املســجد  يف  أســبوعية  سياســية 
إحــدى  إىل  يشــر  معــني  باســم  جمعــة  كل  تســمية 

القضايا التي يواجهها الشارع املقديس.
نابلــس نصــوح  مــن  الداعيــة اإلســامي  مــن جهتــه دعــا 
الرامينــي للمشــاركة الواســعة والحشــد يف حملــة الفجر 
العظيم اليوم، يف املسجد األقى املبارك واملسجد 
اإلبراهيمي يف الخليل ومسجد النر يف نابلس بفجر 

الشهداء.
يف  الصــاة  أهميــة  عــى  أمــس  تريــح  يف  وشــدد 
املضاعفــة  أجــر  مــن  لهــا  وملــا  األقــى  املســجد 
لخمســائة ضعــف مــن جهــة، وأجــر الربــاط واملدافعــة 

والجهاد والتصدي ملخططات االحتال.

بروت/ األناضول:
اللبنــاين  النــواب  نائــب رئيــس مجلــس  قــال 
العــدوان  إن  أمــس،  صعــب،  بــو  إليــاس 
عرقــل  غــزة  قطــاع  عــى  األخــر  اإلرسائيــي 
لبنــان  بــني  البحريــة  الحــدود  ترســيم  ملــف 
ودولة االحتال الذي يتم بوساطة أمريكية.
وأوضــح بــو صعــب يف مؤمتر صحفي عقده 
عقــب لقائــه بالرئيــس ميشــال عــون يف قر 
الرئاسة يف بعبدا رشق بروت، أن االعتداء 
عــى غــزة أّخــر ملــف الرتســيم "وليــس لدينــا 
وقــت مفتــوح إىل مــا ال نهايــة، وحفاًظا عى 
االســتقرار مــن املفــرتض أن تنتهــي املهلــة 

قبل سبتمرب/ أيلول املقبل".
آمــوس  األمريــي  الوســيط  أن  وأضــاف 
يــوم  االحتــال  دولــة  إىل  انتقــل  هوكســتني 

غــادر بــروت االثنــني املايض ومل يعد إليها 
مــرة ثانيــة "ونحــن نتابــع هــذا امللــف وعــى 

تواصل معه يف هذا املوضوع".
أغســطس/   5-7( أيــام  ثاثــة  مــدى  وعــى 
آب الجــاري( شــن االحتــال عدوانا عســكريا 
واســعا عــى قطــاع غــزة انتهــى بالتوصــل إىل 

وقفه بوساطة مرية.
ويف 2 أغسطس الجاري، ذكر موقع "والا" 
العــربي أن هوكســتني وصــل مســاء االثنــني 
بعــد  لبنــان،  مــن  قادمــا  االحتــال  دولــة  إىل 
املســؤولني  مــع  االجتاعــات  مــن  يومــني 
مفاوضــني  مــع  التقــى  وأنــه  اللبنانيــني، 
الفجــوات  ســد  ملحاولــة  إرسائيليــني 

املتبقية.
ويتنازع لبنان مع دولة االحتال عى منطقة 

بحريــة تبلــغ مســاحتها 860 كيلومــرًتا مربًعا 
غنية بالنفط والغاز.

غــر  مفاوضــات  ســابًقا  الجانبــان  وخــاض 
مبــارشة لرتســيم الحــدود بوســاطة أمريكيــة 

ورعاية األمم املتحدة.
وبــني أكتوبــر/ ترشيــن األول 2020 ومايــو/ 
مــن  جــوالت   5 الطرفــان  عقــد   ،2021 أيــار 
املحادثــات يف مقــر األمم املتحدة مبنطقة 
املحادثــات  أن  إال  لبنــان،  جنــويب  الناقــورة 

ُجمدت الحًقا بسبب خافات جوهرية.
ومطلع أغسطس الجاري، قال مصدر لبناين 
رفيــع املســتوى إن لبنــان أكــد لـ"هوكســتني" 
متّســكه بالخــط 23 الحــدودي وحقــل "قانــا" 
اســتخراج  مشــاركة  وعــدم  كامــا،  النفطــي 

الغاز وعائداته مع دولة االحتال.

غزة/ فلسطني:
أدان منتــدى اإلعاميــني الفلســطينيني حــذف 
قنــاة "BFMTV" الفرنســية مقطًعــا مــن مقابلــة 
مع مدير موقع أورينت "XXI"، ورئيس التحرير 
آالن  ديبلوماتيــك"  "لومونــد  الســابق لصحيفــة 
غريــش انتقــد خالــه العــدوان اإلرسائيــي عــى 

قطاع غزة.
وأكد املنتدى يف بيان صحفي أن كل محاوالت 
تجميل وجه االحتال القبيح عرب إخفاء جرامئه 
املحتــوم،  الفشــل  مصرهــا  العــامل  أنظــار  عــن 
التــي  الجســيمة  االنتهــاكات  ظــل  يف  والســيا 
يرتكبهــا جيــش االحتــال البغيــض بحــق البــرش 

والشجر والحجر يف األرايض الفلسطينية.
لخدمــة  فرنســية  قنــاة  لتجنــد  أســفه  عــن  وعــربَّ 

األطفــال  بقتلــة  املتخصــص  االحتــال  جيــش 
شــعارات  كل  عــن  بذلــك  متخليــة  والنســاء، 
الجمهوريــة  بهــا  تتغنــى  التــي  اإلنســان  حقــوق 

الفرنسية صباح مساء. 
الفرنســية   "BFMTV" قنــاة  املنتــدى  ودعــا 
للتحــي بأخاقيــات الصحافــة، واالنحيــاز لقيــم 
العدالــة واإلنســانية، وعــدم نــرة الجــاد عــى 

حساب الضحية.
وأكــد أن التغطيــة عــى جرائــم االحتال ال تعدو 
كونهــا مشــاركة فعليــة وعمليــة يف ســفك دمــاء 
ملواصلــة  االحتــال  لجيــش  ودعــوة  األبريــاء، 
الفلســطيني  الشــعب  عــى  الســافر  عدوانــه 
املناضــل مــن أجــل نيــل حريتــه وتقريــر مصــره 

أسوة بشعوب العامل الحر.

وكانــت الصحافيــة "فــاين ويغشــايدر"، ســألت 
"غريــش" عــن توقعاتــه بخصــوص اتفــاق وقــف 
األخــر  دفــع  مــا  األخــر،  االحتــال  عــدوان 
االحتــال  متهــًا  جوابــه  يف  لاســتفاضة 

اإلرسائيي بالتسبب بالحرب عى غزة.
عــى  غريــش  جــواب  رُفــع  الحلقــة  انتهــاء  ومــع 
موقع BFMTV، بعنوان "بالنســبة ألالن غريش 
التصعيــد يف  تبــادر إىل  التــي  هــي  )إرسائيــل( 
غزة"، لكن مساًء وبعد ساعات قليلة من انتهاء 
املقابلة، الحظ غريش بنفسه اختفاء املقطع، 
عــى  حســابه  عــرب  تغريــدة  يف  قالــه  مــا  وفــق 
"تويــرت"، ورغــم أّن العنــوان اإللكــرتوين للمقطــع 
)URL( ال يــزال موجــودًا، فــإّن النقــر عليــه يشــر 

إىل أنه محذوف.

إعالم عبري: فتح ممر سعودي 
ُعماني للرحالت الجوية 

اإلسرائيلية خالل أيام
النارصة/ فلسطني:

توقع الرئيس التنفيذي لرشكة الطران اإلرسائيلية "إلعال" أمس، 
يف  ُعــان  ســلطنة  فــوق  بالتحليــق  لرشكتــه  إذن  عــى  الحصــول 

غضون أيام.
ونقلــت صحيفــة "جروزاليــم بوســت" العربيــة عــن رئيــس "إلعال" 
بن تل قوله: إن الرشكة تلقت بالفعل املوافقة عى التحليق فوق 
الســعودية لكنهــا تحتــاج أيضــا للتحليــق فوق ســلطنة عــان لتوفر 

الوقت للطرق إىل آسيا.
الكامــل،  تــل: "نحــن بحاجــة للموافقــة عــى املســار  بــن  وأضــاف 
وليســت الســعودية فقط، ومجرد املوافقة ســيؤدي إىل توفر يف 

ساعات الرحلة وتكاليف الوقود" حسب قوله.
وكان فتــح املجــال الجــوي الســعودي أمــام الرحــات الجويــة مــن 
وإىل دولة االحتال محور تركيز جولة الرئيس األمريي جو بايدن 
ف يوليــو/ متــوز املــايض، للــدول التــي ال تربطهــا عاقــات رســمية 

بـ)إرسائيل(.
وأعلنــت الهيئــة العامــة للطــران املــدين يف الســعودية منتصــف 
الشــهر املــايض فتــح مجالهــا الجــوي لجميع الناقــات الجوية التي 
تســتويف متطلبــات الهيئــة للعبــور، دون اســتثناء القــرار للطائــرات 

اإلرسائيلية املدنية.
االحتــال،  مــع  رســمية  أي عاقــات  تقيــم  ال  الســعودية  تــزال  وال 
القضيــة  حــل  "قبــل  معــه  العاقــات  تطبيــع  ترفــض  أنهــا  وتؤكــد 

الفلسطينية".

وقفة في بلجياك دعًما لغزة 
وتنديًدا بعدوان االحتالل

بروكسل/ فلسطني:
مــع مؤسســة  بالرشاكــة  بلجيــكا،  الفلســطينية يف  الجاليــة  نظمــت 
وزارة  أمــام  احتجاجيــة  وقفــة  أمــس،  مــن  أول  البلجيكيــة  "إنتــال" 
الخارجيــة البلجيكيــة، تنديــدًا بالعــدوان اإلرسائيــي الدمــوي عــى 

قطاع غزة.
وطالــب املشــاركون يف كلاتهــم بلجيــكا ودول االتحــاد األورويب 
وقــف  عــى  )إرسائيــل(؛ إلجبارهــا  تجــاه  مبارســة سياســة عقابيــة 

عدواناتها املتكررة عى القطاع وأهله.
وقــال مســؤول الجاليــة الفلســطينية يف بلجيــكا حمــدان الضمــري، 
إن هذه الوقفة متت مببادرة من الجالية الفلسطينية للتضامن مع 

غزة ومع أهلها يف وجه حرب عدوانية إرسائيلية جديدة.
وأضــاف الضمــري يف كلمــٍة لــه أن هذا العدوان هو الخامس الذي 
تشنه )إرسائيل( عى أهايل غزة، ملحقة بهم خسائر برشية ومادية 

كبرة.
دول  ولــكل  لبلجيــكا  رســالة  لتوجيــه  تهــدف  الوقفــة  أن  إىل  وأشــار 
االتحــاد األورويب فحواهــا أن شــن )إرسائيــل( حروبــا متكــررة عــى 
قطاع غزة يأيت نتيجة منطقية لعدم تحرك املجتمع الدويل لردعها 

عن هذه السياسات العدوانية املتواصلة.
وعــرب عــن أســفه ألن بلجيــكا ودول أوروبــا مــا زالــت متــارس سياســة 
ازدواجيــة املعايــر، ألن املعتــدي واضــح والضحية واضحة كذلك، 
مطالبــًا إياهــا بتبنــي سياســة تتطابــق مــع قواعــد القانــون الــدويل، 

ومعاقبة الطرف املعتدي.

مؤسسة حقوقية ترسل 
مذكرات دولية لمالحقة 

االحتالل اإلسرائيلي
بروت/ فلسطني: 

أمــس،  "شــاهد"  اإلنســان  لحقــوق  الفلســطينية  املؤسســة  أعلنــت 
إرسالها مذكرات حقوقية تدعو فيها إىل التحرك وماحقة انتهاكات 

قوات االحتال اإلرسائيي يف األرايض الفلسطينية املحتلة.
جســيمة  االحتــال  "انتهــاكات  أن  لهــا،  بيــان  يف  "شــاهد"،  وبينــت 
ومنظمــة لقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق 
اإلنســان، مــن خــال اســتباحة الــدم الفلســطيني، واقــرتاف مزيــد مــن 

جرائم القتل العمد".
وأضافت أن قوات االحتال "تستهرت بشكل واضح بأرواح املواطنني 
الفلســطينيني يف األرايض الفلســطينية املحتلــة، مــن خــال إعــدام 
املدنيــني  مــن  العــرشات  قتــل  عــدوان  وشــّن  ميدانًيــا،  العــرشات 

الفلسطينيني".
مــن  أكــر  ممثــي  مــن:  كل  إىل  مذكراتهــا  املؤسســة  وجهــت  وقــد 
200 بعثــة دبلوماســية يف األمــم املتحــدة، واألعضــاء الدامئــني وغر 
ر األمــم املتحــدة الخــاص  الدامئــني يف مجلــس األمــن الــدويل، ومقــرِّ

املعني بحالة حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية املحتلة.
إىل جانبهــم، أرســلت "شــاهد" مذكراتهــا للخبــر املســتقل املعنــي 
بحقــوق اإلنســان والتضامــن الــدويل، واملقــرر الخــاص املعنــي بحالــة 
املدافعــني عــن حقــوق اإلنســان، واملقــرر الخــاص املعنــي بحــاالت 
اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسًفا، واملقرر الخاص 
يف  األساســية  والحريــات  اإلنســان  حقــوق  وحايــة  بتعزيــز  املعنــي 

سياق مكافحة اإلرهاب.
مذكراتهــا،  يف  اإلنســان،  لحقــوق  الفلســطينية  املؤسســة  ودعــت 
العــدوان  وقــف  يف  مســؤولياته  "تحمــل  إىل  الــدويل  املجتمــع 
اإلرسائيي املتكرر عى قطاع غزة، وإنهاء الحصار املطبق منذ أكر 

من 16 عاًما".
وشددت عى "دعم الشعب الفلسطيني يف حقه يف تقرير مصره، 
ووقــف اســتهداف املدنيــني، وتوفــر الحايــة لهــم، وتحّمــل األطــراف 
السامية املتعاقدة عى اتفاقية جنيف الرابعة ملسؤولياتها، والوفاء 
بالتزاماتهــا، مــن خــال ماحقــة املتهمني باقرتاف مخالفات جســيمة 

للحفاظ عى القيم الدولية".

رام الله/ فلسطني:
"فئــة  أن  أمــس،  رســمية،  فلســطينية  معطيــات  أكــدت 
ُخمــس  مــن  أكــر  تشــكل  عاًمــا   29  -  18 بــني  الشــباب 
تعرًضــا  األكــر  الفئــة  وأنهــا  الفلســطيني،  املجتمــع 

لاعتداءات واالنتهاكات اإلرسائيلية، والقتل.
وأفاد الجهاز املركزي لإلحصاء، يف تقرير مبناسبة اليوم 
العاملي للشباب، الذي يوافق الثاين عرش من شهر آب 
مــن كل عــام، بــأن "عــدد الضحايا بلغ 47 شــهيًدا يف آخر 
اعتداء لاحتال اإلرسائيي عى قطاع غزة، كان 34 يف 

املئة منهم من فئة الشباب".
 43 الغربيــة  الضفــة  ارتقــى يف  "فيــا  التقريــر:  وأضــاف 
الجــاري،  العــام  بدايــة  منــذ  الشــباب  فئــة  مــن  شــهيًدا 
يشــكلون ما نســبته 56 يف املئة من مجمل الشــهداء يف 

الضفة الغربية".
وشــابة  شــاب  مليــون   1.17" أن  التقريــر،  يف  وجــاء 
املجتمــع  خمــس  مــن  أكــر  يشــكلون  فلســطني،  يف 
يف  الســكان  إجــايل  مــن  املئــة  يف  و22  الفلســطيني؛ 

فلسطني".

وتابع: "منهم 22.2 يف املئة يف الضفة الغربية، و21.5 
يف املئة يف قطاع غزة، يف حني بلغت النســبة بحســب 
الجنس بني الشباب نحو 105 ذكور، مقابل 100 أنثى".
وأكدت املعطيات الواردة يف تقرير "املركزي لإلحصاء" 
أن "األمّيــة تاشــت بــني الشــباب الفلســطيني، وأن نســبة 
الشــباب الحاصلني عى شــهادات دراســية عليا مرتفعة، 

تقابلها معدالت بطالة عالية".
وأوضــح أن معــدالت البطالــة تشــكل التحــدي األكــرب أمــام 
الشــباب، إذ بلغــت هــذه املعــدالت 62 % بــني اإلنــاث 
و33 % بني الذكور، وكانت األعى يف قطاع غزة بنســبة 

65 % مقارنة بالضفة الغربية بنسبة 24 %.
وأردفــت أن "هنــاك أرسة واحــدة مــن كل 10 أرس يرأســها 

شاب"، الفتًة إىل "انخفاض نسبة الزواج املبكر".
وأشــارت إىل أن "حــوايل ثلــث الشــباب ميارســون عــادة 
اإلنرتنــت،  يســتخدمون  الشــباب  وغالبيــة  التدخــني، 

وميتلكون هواتف ذكية".
اإلنســان  حقــوق  إعــام  مركــز  دعــا  الســياق،  ويف 
والدميقراطيــة "شــمس" إىل عــدم االســتخفاف بقــدرات 

الشــباب والشــابات قبل فوات األوان، مؤكدًا أن الوصول 
الرشــيد  والحكــم  الدميقراطيــة  عــى  قائــم  مجتمــع  إىل 
والعدالــة االجتاعيــة واملســاواة واملواطنــة عــرب متكــني 
القــرار  صنــع  مراكــز  إىل  الوصــول  مــن  الشــبابية  الفئــات 

واملشاركة الفاعلة يف صنع السياسات العامة.

نســب  تــدين  مــن  صحفــي،  بيــان  يف  املركــز  وحــذر 
املشــاركة الشــبابية يف الشــأن العــام إىل مســتويات غــر 
مســبوقة خاصــة يف االنتخابــات املحليــة باملرحلة الثانية 
عديــدة،  لألســباٍب   ،26/3/2022 بتاريــخ  جــرت  التــي 
مــن ضمنهــا انغــاس الشــباب يف الهمــوم الفردية، وحالة 

الفــرص،  توزيــع  يف  العدالــة  وغيــاب  العامــة،  اإلحبــاط 
االنتخابيــة  العمليــة  عطــل  الــذي  الســيايس  واالنقســام 

بشكل كي عى مستوى الرئاسة والربملان.
وطالب "شــمس" املجتمع الدويل برضورة الوقوف أمام 
مســؤولياته، والوقــوف بحــزم أمــام االنتهــاكات اإلرسائيلية 
الفلســطينيني  والشــابات  الشــباب  ضــد  املمنهجــة 
والجــرح  واالعتقــال  بالقتــل  املبــارش  واســتهدافهم 
الحركــة  حريــة  مــن  ومبنعهــم  واملطــاردة،  واملاحقــة 
والتنقــل وفــرض حصــار عليهم يف قطاع غزة وبهدم بيوت 
ذويهــم، ومــن اســتكال تعليمهــم الجامعــي عرب االعتقال 

ومنع التجول وإطاق النار عليهم. 
لتعزيــز  الحكومــة جديــًا  تتحــرك  أن  عــى رضورة  وشــدد 
مشــاركة الشــباب والشــابات يف عمليــة صنــع القــرار ويف 
مبــا  القوانــني  تعديــل  خــال  مــن  وذلــك  العــام،  الفضــاء 
يســمح بحضورهــم يف املشــهد، ووضــع الخطــط والربامج 
مــن مشــاركة  تعــزز  أن  مــن شــأنها  التــي  واالســرتاتيجيات 
الشــباب والشــابات، وبإيجــاد املشــاريع ودعمهــا لتقليــل 

نسب البطالة والفقر بني أوساطهم.

منتدى اإلعالميين يدين حذف قناة فرنسية مقطًعا ينتقد االحتالل

مسؤول لبناني: العدوان على غزة عرقل ملف ترسيم الحدود مع االحتالل

دعوات إلحياء "الفجر العظيم" في األقصى واإلبراهيمي ومسجد النصر بنابلس

            "شمس" يدعو إلى تمكينهم من الوصول لمراكز صنع القرار

"اإلحصاء": فئـــة الشبـــاب هــي األكثر تعــرًضا العتـــداءات االحتــالل

حماس ترحب بتطور 
العالقات التركية الجزائرية

الجزائر/ فلسطني:
بتطــور  حــاس،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  رحبــت 
العاقــات الجزائريــة الرتكيــة، معتــربًة أن هــذا التوجــه 
سيسهم يف تحقيق املزيد من االستقرار واألمن يف 

املنطقة.
وقال رئيس الدائرة السياسية لحركة حاس يف إقليم 
الخارج سامي أبو زهري يف تريح عرب تويرت أمس: 
الجزائريــة  العاقــات  لتطويــر  التوجــه  عــن  "اإلعــان 
الرتكيــة هــو محــط تقديــر وترحيب فلســطيني ملكانة 
فلســطني االســرتاتيجية لدى البلدين وما ميثله هذا 
من دعم لها".وأضاف: "كا أن هذا التوجه سيسهم 
والجزائــري  الــرتيك  الشــعبني  مصالــح  خدمــة  يف 
وتحقيق املزيد من االستقرار واألمن يف املنطقة".
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مخطط إلقامة مستوطنة 
جديدة على أراضي 

"دير استيا" في سلفيت
بيت لحم/ فلسطني:

مخطــط  عــى  أمــس  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  قــت  صدَّ
"ديــر  بلــدة  أرايض  عــى  جديــدة  مســتوطنة  إلقامــة  اســتيطاين 

استيا" يف محافظة سلفيت شاميل الضفة الغربية املحتلة.
وأوضــح معهــد األبحــاث التطبيقيــة "أريــج" يف بيــان صحفــي أن 
املخطــط  عليهــا مبوجــب  االســتياء  املنــوي  األرايض  مســاحة 
االســتيطاين تبلــغ 259 دومنــا يف الحوضــني رقمي )2( و)8( من 

أرايض بلدة "دير استيا".
وأضــاف املعهــد أن املخطــط االســتيطاين يتضمــن إقامــة 381 
عامــة  ومبــان  الجديــدة،  املســتوطنة  يف  اســتيطانية  وحــدة 
ومناطــق مفتوحــة وشــوارع لربــط املســتوطنة الجديــدة مبحيطها 
الخارجــي، الفتــا إىل أن موقــع املســتوطنة يتوســط مســتوطنتي 
"ريفافــا" رشقــا و"كريــات نتيافيــم" غربــا، مــا ينــذر بنيــة ســلطات 
املســتوطنات  يضــم  جديــد  اســتيطاين  تجمــع  خلــق  االحتــال 
الثــاث الســابقة الذكــر، إضافة إىل مســتوطنة "بــركان" الصناعية 

يف الجهة الجنوبية.
وأشــار إىل أن موقــع املســتوطنة املســتهدف يقــع يف املنطقــة 
حدودهــا  إىل  وضمهــا  لعزلهــا  االحتــال  ســلطات  تخطــط  التــي 
غــر القانونيــة التــي أعــادت رســمها بشــكل غــر قانــوين وأحــادي 
الجانــب بفعــل بنــاء جــدار الفصــل العنــري يف الضفــة الغربيــة 
وحرمــان أصحابهــا الفلســطينيني مــن اســتغالها حتــى بعــد بنــاء 

الجدار، ليتسنى لها تنفيذ مخططاتها التوسعية االستيطانية.
وأضــاف أن األرايض التــي تــم اســتهدافها باملخطط االســتيطاين 
تخضــع ملــا يطلــق عليــه االحتــال "مناطــق نفــوذ املســتوطنات" 
الــذي فتــح املجــال أمــام تطــور معظــم املســتوطنات يف الضفــة 

الغربية.

هنية يهاتف القيادي 
اليمني البارز حميد األحمر

الدوحة/ فلسطني:
هاتــف رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة املقاومة اإلســامية حامس 
النــواب  النائــب يف مجلــس  الشــيخ حميــد األحمــر  إســامعيل هنيــة 
اليمنــي والقيــادي البــارز يف حــزب اإلصــاح لاطمئنــان عــى صحــة 
شــقيقه الشــيخ صــادق بــن عبــد اللــه األحمــر الــذي يعالــج يف اململكة 

األردنية الهاشمية.
ومتنــى هنيــة -بحســب بيــان صــادر عــن مكتبــه أمــس- باســمه وباســم 
الشــعب الفلســطيني وقيــادة حركــة حــامس للشــيخ األحمــر الشــفاء 
العاجــل والصحــة والعافيــة، وأن يجمــع اللــه شــمل الشــعب اليمنــي 

الشقيق موحدا عزيزا يف وطنه.
من ناحيته عرب الشيخ حميد األحمر عن تقديره لهذا االتصال، وقال: 
إن هــذه الرســالة ســوف تصــل إىل شــقيقه الشــيخ صــادق والعائلــة، 
وخاصــة  الفلســطيني،  الشــعب  بصمــود  نفســه  الوقــت  يف  مشــيدًا 

خال املواجهة األخرة يف قطاع غزة.

القدس املحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة:
االحتــال  ســلطات  تنفذهــا  التــي  الحفريــات  ُتشــكل 
اإلرسائيــي والجمعيــات االســتيطانية بوتــرة غــر مســبوقة 
أســفل املســجد األقــى املبــارك ومحيطــه خطــورة كبــرة 
عــى أساســياته، وتهــدد بانهيــاره، وال ســيام مــع منــع أعــامل 

الصيانة والرتميم وإدخال املعدات الازمة.
وتكررت مؤخًرا حوادث ســقوط الحجارة واألتربة من الســور 
الجنويب للمســجد األقى داخل مصى األقى القديم، 
يف ظــل منــع ســلطات االحتــال دائــرة األوقــاف اإلســامية 

يف القدس من ترميم أسوار املسجد منذ سنوات.
وأكد مدير مركز القدس للحقوق االجتامعية واالقتصادية، 
والجمعيــات  االحتــال  ســلطات  أن  الحمــوري،  زيــاد 
االســتيطانية، تعمــان منــذ فــرتة طويلــة عــى الحفــر أســفل 

املسجد األقى بشكل مستمر ودون توقف.
وقال الحموري لصحيفة "فلسطني": "من يقوم بالحفريات 
هــم طواقــم مــن الخــرباء واملهندســني وعلــامء اآلثــار، حيث 
تتــم عمليــات الحفــر بشــكل منظــم وليــس عشــوائيا، وتنفــذ 

تلك الحفريات بأماكن مخصصة مسبًقا".
وأضــاف: "بالتزامــن مــع الحفريــات متنــع ســلطات االحتال 
دائــرة األوقــاف مــن القيــام بــأي أعــامل ترميــم أو صيانــة، أو 
إدخــال أي معــدات تســهم يف تخفيــف وإصــاح آثــار تلــك 

وســاحات  الجــدران  عــى  تظهــر  بــدأت  التــي  الحفريــات 
الفــرتة  شــهدت  األقــى  ســاحات  أن  وأوضــح  األقــى". 
املاضيــة ســقوط بعــض األشــجار، وتشــقق جــدران، بســبب 
الحفريات املســتمرة أســفله، وهو ما يهدد اســتمرار بقائه، 

وإمكانية هدمه كام يخطط االحتال.

أســفل  الحفريــات  مــن  يزيــد  االحتــال  أن  الحمــوري  وبــني 
املســجد،  تجــاه  قــادم  هــو  ملــا  التحضــر  بهــدف  األقــى 

املتعلق بهدمه وفًقا للمخططات اإلرسائيلية.
وأشار إىل أن الهدف اآلخر الستمرار الحفريات اإلرسائيلية 
أســفل األقــى، هــو محاولــة الوصــول إىل أي دليــل يثبــت 

تثبتــه  مل  الــذي  وهــو  املحتلــة،  القــدس  مدينــة  يهوديــة 
الوقائــع أو التاريــخ. مــن جانبــه، أكــد الباحــث املقــديس، 
األقــى  املســجد  أســفل  الحفريــات  أن  الجــاد،  إيهــاب 
بــدأت منــذ الســبعينيات، بهــدف إيجــاد واقــع تاريخي أثري 
لليهــود، أو أي يشء تحــت األرض للحديــث عنــه ميكــن أن 
يربطهــم باألقــى. وقــال الجــاد لصحيفــة "فلســطني": إن 
"الحفريــات اإلرسائيليــة مل تتوقــف ولــو ثانيــة واحــدة، وتتــم 
ســابًقا،  بهــا  الحفــر  تــم  التــي  األماكــن  بنفــس  الحفــر  إعــادة 

حيث ترتكز هذه األيام أسفل املصى املرواين".
وأشــار إىل أن الحفريــات تتــم يف الجهــة الجنوبيــة والغربيــة 
مــن املســجد األقــى، يف حــني ال يســتطيعون الحفــر يف 
املنطقــة الرشقيــة لوجــود مقابــر فيها تابعة لســلطة األوقاف 

اإلسامية.
اإلســامية  والشــؤون واملقدســات  األوقــاف  وكان مجلــس 
أصــدره يف  ســابق  بيــان  قــال يف  قــد  القــدس،  مدينــة  يف 
23 يونيو/حزيــران املــايض، إن مــا تســمى "ســلطة اآلثــار" 
اإلرسائيلية وجمعية "إلعاد" االســتيطانية تجريان منذ فرتة 
"حفريــات مريبــة وغامضــة" يف محيــط املســجد األقــى، 
املاصقتــني  والغربيــة  الجنوبيــة  الجهتــني  مــن  خاصــة 
الــرباق  لألســاس الخارجــي للمســجد، يف منطقتــي حائــط 

والقصور األموية.

بروت/ فلسطني:
مجــزرة  حــامس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  وصفــت 
يف  الفلســطينيني  لاجئــني  الزعــرت"  "تــل  مخيــم 
لبنــان بأنهــا عمليــة تهجــر ونكبــة مــن نكبــات الشــعب 

الفلسطيني املستمرة.
الذكــرى  لبنــان  يف  الفلســطينيون  الاجئــون  ويحيــي 
الـــ46 ملجــزرة مخيــم "تــل الزعــرت" التــي راح ضحيتهــا 
ومئــات  الجرحــى،  وآالف  فلســطينيا،   4280
املفقوديــن، بعــد حصــار شــديد دام 52 يوًمــا فرضتــه 
عــى  اللبنانيــة  املســيحية  اليمينيــة  املليشــيات 

املخيم.
وقــال املتحــدث باســم حركــة حــامس جهــاد طــه: "إن 
املذبحة الشــنيعة التي ارتكبها اليمني املســيحي يف 
لبنــان بحــق أبنــاء شــعبنا ما هــي إال عملية تهجر ونكبة 
وارتقــاء  الدمــاء  ســيان  "رغــم  أنــه  مؤكــدا  مســتمرة"، 
آالف الشــهداء والجرحــى فــإن شــعبنا ال يــزال متمســًكا 
العــودة إىل  بحقوقــه كاملــة، ويف طليعتهــا حقــه يف 
مرشوعــه  ويف  الفلســطيني،  الوطنــي  الــرتاب  كامــل 

املقاوم الذي يوصله إىل التحرير والعودة".

وشدد طه يف تريح صحفي عى أن "هذه املجازر 
وهذه الدماء الزكية لن تزيد الشــعب الفلســطيني إال 
إرصاًرا عــى مواصلــة الطريــق نحــو التحريــر والعــودة"، 
هــذه  مابســات  بـ"كشــف  اللبنانيــة  الدولــة  مطالبــا 
املجــزرة التــي ال تســقط بالتقــادم، وتقديــم كل قــادة 

اليمني املسيحي الذين ارتكبوها للمحاسبة".
ودعا الجهات القضائية يف املحكمة الجنائية الدولية 
التــي  الجرميــة  هــذه  تجــاه  مســؤولياتها  تحمــل  إىل 
بحــق  املســيحي  اليمــني  أفــراد  مــن  العديــد  ارتكبهــا 
شــعبنا يف مخيــم "تــل الزعــرت"، وكذلــك الكشــف عــن 
مصــر عــرشات املفقوديــن الذيــن اختفــوا يف ذلــك 

الوقت، إذ ال تزال العائات تنتظر خرًبا عن أبنائها.
لبنــان  يف  الفلســطينية  املخيــامت  أن  طــه  وأضــاف 
رغــم بشــاعة املجــازر التــي ارُتكبــت بحقهــا لــن تكــون 
إال قاًعــا للمقاومــة حتــى التحرير والعودة، منوها إىل 
مربــع  موحــد يف  لبنــان  الفلســطيني يف  املوقــف  أن 
يف  الفلســطيني  الوجــود  لحاميــة  الوطنيــة  الوحــدة 
لبنــان، وأن الــكل معنــي بالدفــاع عــن حقــوق الاجئــني 
ســعى  مــن  كل  ومحاســبة  وكشــف  الفلســطينيني 

ويسعى إىل شطب قضية اللجوء.
العاصمــة  رشقــي  شــامل  الزعــرت"  "تــل  مخيــم  ويقــع 
فلســطينيا  مخيــاًم   12 أحــد  وهــو  بــروت،  اللبنانيــة 
مســجًا لــدى وكالــة األمــم املتحــدة لغــوث وتشــغيل 

الاجئني الفلسطينيني "أونروا" هناك.
 1976 آب  أغســطس/   12 يف  املخيــم  وتعــرض 
ملذبحــة نفذتهــا قــوات تابعــة ألحــزاب ميينيــة لبنانيــة 
متثلــت بإطــاق أكــر مــن 55 ألــف قذيفــة مصحوبــة 
بحصــار مشــدد عــى املخيــم الــذي كان يحوي آنذاك 
نحــو 60 ألــف الجــئ فلســطيني، حتــى متــت الســيطرة 

عليه بالكامل.
ويصف مؤرخون فلسطينيون مجزرة "تل الزعرت" بأنها 
مــن أكــرب الفظائــع يف التاريــخ الفلســطيني، وأكرهــا 
فتــكا باملدنيــني األبريــاء مبــن فيهــم النســاء واألطفــال 

والشيوخ.
يف الســياق نّظمــت منظمــة "ثابــت" لحــق العودة، يف 
لبنان، زيارة ميدانية إىل رضيح شهداء ملحمة "مخيم 
تــل الزعــرت" يف مقربة الشــهداء ببــروت، أمس، إحياًء 

للذكرى السادسة واألربعني.

وقــال مديــر املنظمــة "ســامي حمــود": إن "تضحيــات 
مخيــم تــل الزعــرت، ســاهمت يف الدفــاع عــن القضيــة 
الفلســطينية، وعــن هويــة الاجئــني، الذيــن متســكوا 
اللبنانيــة  الحكومــة  مطالبــًا  فلســطني"،  اىل  بالعــودة 
لاجئــني  واالجتامعيــة  االقتصاديــة  الحقــوق  "مبنــح 

الفلسطينيني يف لبنان".
بــدوره، أشــار نائــب األمــني العــام "للمؤمتــر الشــعبي 
أن  إىل  محفــوظ،  أبــو  هشــام  الخــارج"،  لفلســطينيي 
"هــذه الذكــرى األليمــة تضــاف إىل  سلســلة املذابــح 
الفلســطيني  الشــعب  بحــق  ارتكبــت  التــي  والجرائــم، 
العــدوان  آخرهــا  كان  والتــي   ،1948 عــام  نكبــة  منــذ 
عى  قطاع غزة املحارص، وما يجري يوميًا يف الضفة 

الغربية".
وتنــاول يوســف صــاح، املتحــدث باســم رابطــة أهــايل 
مخيــم تــل الزعــرت، خــال كلمتــه، ذكريــات امللحمــة، 
ومشــاهد القتــل واإلبــادة، والتنكيــل بجثــث الضحايــا، 
ومحارصة أهايل املخيم، وحرمانهم من الطعام املاء.

الفلســطينية ملواجهــة  الفصائــل  وأكــد رضورة توحــد 
"الغطرسة الصهيونية".

غزة-الخليل/ جامل غيث:
-ضمــن  اإلرسائيــي  االحتــال  يعمــل  ونهــاًرا  ليــًا 
والجمعيــات  حكومتــه  بــني  األدوار  تبــادل  سياســة 
االســتيطانية- للســيطرة عــى مدينــة الخليــل والحــرم 
مســرات  تســير  إىل  فعمــد  فيهــا،  اإلبراهيمــي 
لتنفيــذ  فرنســيني  مســتوطنني  مبشــاركة  اســتيطانية 

مخططاته العنرية.
بــاروخ  املســتوطن  ارتكبهــا  التــي  املجــزرة  ومنــذ 
غولدشتاين، فجر الجمعة الـ25 فرباير عام 1994م، 
تحــاول ســلطات االحتــال والجامعــات االســتيطانية 
الخليــل  مدينــة  االســتيطانية يف  تنفيــذ مخططاتهــا 

الرامية لتهويد الحرم اإلبراهيمي وتغير معامله.
مــن  أول  فرنــي،  مســتوطن  ألــف  مــن  أكــر  ونظــم 
أمس، مسرة لدعم االستيطان وسط مدينة الخليل 
الرشيــف،  اإلبراهيمــي  الحــرم  القدميــة، وصــواًل إىل 

رافعني أعام االحتال، بحامية قوات االحتال.
مسار سياحي

الرجبــي:  غســان  اإلبراهيمــي  الحــرم  مديــر  وقــال 
قــوات  بحاميــة  املســتوطنني  مــن  كبــرة  أعــداًدا  إن 
البــؤرة  مــن  اســتفزازية  انطلقــت مبســرة  االحتــال، 
الخليــل  "بيــت هداســا" وســط مدينــة  االســتيطانية 
باتجــاه الحــرم، حيــث اقتحمــت الســاحات الخارجيــة 
للحرم وأقامت حفًا صاخًبا ورفعت أعام االحتال 

ورددت هتافات عنرية ضد املواطنني.
وأوضــح الرجبــي لصحيفــة "فلســطني"، أن املســرة 

االســتفزازية تتزامــن مــع ذكــرى مــرور عــام عــى بــدء 
"مســاًرا  ته  ســمَّ مــا  عــى  العمــل  االحتــال  ســلطات 
ســياحًيا" يتمثــل يف بنــاء مصعــد للمســتوطنني يف 

ساحات الحرم وعى جدرانه.
وشــدد عــى أن الهــدف مــن مخططــات االحتــال هــو 
االســتياء عى مســاحات كبرة من ســاحات الحرم، 
وتســهيل  والحضاريــة  التاريخيــة  معاملــه  وتغيــر 

عمليات اقتحام املستوطنني.
مــن جهتــه، أكــد املدير العام ألوقــاف مدينة الخليل 
جامل أبو عرام، أن الحرم اإلبراهيمي يتعرض لهجمة 
اســتيطانية رشســة تــزداد يوًمــا بعــد يــوم، يف محاولــة 

للسيطرة عليه وتهويده.
وأوضــح أبــو عــرام لصحيفــة "فلســطني" أن االحتــال 
ســيطر عــى 60 % مــن مســاحة الحــرم بعدمــا خطــط 
للمجــزرة ونفذهــا بحــق املصلــني فيــه عــام 1994م 

فقسمه زمانًيا ومكانًيا.
لهجمــة  يتعــرض  اإلبراهيمــي  الحــرم  أن  إىل  ولفــت 
مــا  كبــرة تســتهدف تهويــده وتغيــر معاملــه، وهــو 
يســتدعي وقفــة فلســطينية جــادة عــى املســتويني 

الرسمي والشعبي لحاميته.
وحــذر مــن خطــورة محــاوالت االحتــال لتغيــر معامل 
الحرم اإلبراهيمي إىل شــكل كنيس يهودي، مشــددا 
عى أنه "إن مل نتوقف أمام جرائم االحتال فسنكون 

زائرين له".
مــن  اســتيطانية  مســرة  تنظيــم  أن  عــرام  أبــو  ورأى 

الخليــل  مدينــة  قلــب  يف  فرنســيني  مســتوطنني 
اإلرسائيليــة  األعــام  ورفــع  األهــايل  عــى  واالعتــداء 
يدلــل عــى أن االحتــال يتلقــى الدعــم والتأييــد مــن 

فرنسا التي تعزز التعدي عى املقدسات.
ونبــه إىل أن االحتــال بسياســاته العنريــة يــرب 
عــرض الحائــط بــكل القــرارات الدوليــة الخاصــة بــدور 
العبــادة والحــرم اإلبراهيمــي، التــي كان آخرهــا قــرار 
لجنــة الــرتاث العاملــي التابعــة ملنظمــة "اليونســكو" 

الحــرم  أن   2017 يوليو/متــوز  يف  أعلنــت  التــي 
إياهــا  مطالًبــا  فلســطيني،  تــرايث  موقــع  اإلبراهيمــي 
بالتدخل الفوري والعاجل لحاميته من تغول وبطش 

االحتال.
دور السلطة

مــن جانبــه قــال الخبــر يف شــؤون االســتيطان، جامل 
جمعــة: "إننــا نعيــش يف هــذه األيــام مرحلــة لتعزيــز 
لخطــة  متهيــًدا  األرض  عــى  اإلرسائيليــة  الســيطرة 

الضــم التــي أعلــن االحتــال عنهــا يف مطلــع يوليــو/ 
متوز 2020.

وأوضــح جمعــة لصحيفــة "فلســطني"، أن املســرات 
التي تنظم يف الخليل التي يشــارك بها مســتوطنون 
فرنســيون، هدفهــا الســيطرة عــى الحــرم اإلبراهيمــي 
الفلســطينيني  عــى  الخنــاق  وتضييــق  الرشيــف 

هناك. 
وشــدد عــى أن االحتــال والجامعــات واملنظــامت 
معــد  اســتيطانية  مخطــط  وفــق  تعمــل  االســتيطانية 
منــذ ســنوات وبــإرشاف حكومي مــن أجل تغير واقع 
املدينــة والحــرم، ودفــع الفلســطينيني إىل الهجــرة، 

والسيطرة عى أكرب قدر ممكن من األرايض.
مواجهــة  يف  الكــربى  املســؤولية  أن  إىل  ولفــت 
الســلطة،  عاتــق  عــى  تقــع  االحتــال  مخططــات 
الدبلوماســية  أنــه "ال يعقــل أن تبقــى  مشــدًدا عــى 

الفلسطينية تقف متفرجة عى جرائم االحتال".
وأضــاف: "حــان الوقــت ألن تتحــرك منظمــة التحريــر 
عــى  العقوبــات  بفــرض  العــامل  وتطالــب  والســلطة 
االحتــال بصفتــه دولــة فصــل عنري، وألن ُتســتثمر 
كل القــرارات الدوليــة التــي تشــكل أداة ضغــط عــى 
الوطنيــة،  الوحــدة  لتحقيــق  ودعــا جمعــة  االحتــال. 
بــكل  املقاومــة  ملواصلــة  إســرتاتيجية  خطــة  ووضــع 
أشــكالها، وقلــب الطاولــة عــى كل االتفاقيات "التي 
أوصلتنا لهذا، ووقف كل أشــكال التنســيق والتعاون 

مع املحتل، وتعزيز صمود األهايل عى أرضهم".

"ثابت" ُتحيي ذكراها الـ46
حماس تصف مجزرة "تل الزعتر" بالنكبة المستمرة للشعب الفلسطيني

حفريات االحتالل أسفل المسجد األقصى.. تحضير لخطر قادم

"المسيرات االستيطانية".. وسيلة إسرائيلية لتهويد الحرم اإلبراهيمي
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
 إعالن للعموم 

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد/ عــزو 
منيــب يوســف املشــهراوي مــن منطقــة غــزة بطلــب لتســجيل شــقته وذلــك طبقــا 
عــام  وتعديالتــه  1996م  لســنة   1 رقــم  واملحــالت  والشــقق  الطبقــات  لقانــون 
اتجــاه  الخامــس  الطابــق  تقــع يف  195م  الشــقة  مســاحة  تبلــغ  حيــث  2017م 
الجنــويب الغــريب مــن عــارة األمني محمد وتحمل رقم 161 حســب املخططات 
الصــادرة عــن ســلطة األرايض والعــارة قامئــة عــى أرض القســيمة رقــم 400 مــن 
القطعــة رقــم 727 مــن مدينــة غــزة واملســجلة يف الطابــو باســم/ موريــد وجيــه 
محمد شامية وقد آلت إليه الشقة بالرشاء من/ ماجدة رشيف عبد الله السقا 
والتــي آلــت إليهــا بالــرشاء مــن/ موريــد وجيــه محمــد شــامية واملســجلة باســمه 
لدينــا يف ســجالت الطابــو علــا بــأن العــارة املذكــور مواصفاتهــا أعــاله يحدهــا 
مــن جهــة الغــرب/ شــارع القــدس بعــرض 30م ومن جهة الــرشق/ عارة أبو رمزي 
ســابا ومــن جهــة الشــال/ عــارة د. مقبــل رشاب ومــن جهــة الجنــوب/ أرض عبد 
اللــه زهــران وتبلــغ مســاحة األرض املقــام عليهــا العــارة 1060م2 وحيــث إننــا 
يف ســلطة األرايض ســنبدأ يف اإلجــراءات الالزمــة لتســجيل الشــقة فمــن لديــه 
اعرتاض بهذا الشأن أو عدم صحة اإلفراز ألرض العارة فعليه التقدم باعرتاضه 
إىل اإلدارة العامــة لــأرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا 60 يومــًا مــن تاريــخ 

اإلعالن وإال سوف يتم البدء يف إجراءات التسجيل حسب األصول 
سلطة األرايض 
لجنة تسجيل الشقق والطبقات 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
إعالن للعموم

» يعلن للعموم أنه تقدم لإدارة العامة لأرايض والعقارات بغزة السيدة/ صفاء 
محمــد خليــل البــاز مــن منطقــة غــزة بطلــب لتســجيل شــقتها وذلــك طبقــا لقانــون 
الطبقــات والشــقق واملحــالت رقــم )1( لســنة 1996م وتعديالتــه عــام 2017م، 
حيــث تبلــغ مســاحة الشــقة 132م2 تقــع يف الطابــق الرابــع )شــالية رشقيــة( مــن 
عــارة جمعيــة العــودة التعاونيــة لإســكان )مجموعــة رقــم 7( وتحمــل الشــقة رقــم 
)141( حســب املخططــات الصــادرة عــن ســلطة األرايض والعــارة قامئــة عــى 
أرض القســيمة رقــم )41( مــن القطعــة رقــم )729( مــن مدينــة غــزة واملســجلة يف 
الطابــو باســم / الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وعلــا بــأن العــارة تتكــون مــن دور 
الســابع ســكني حســب ترخيــص  الــدور  أريض مظلــة وخدمــات ودور أول حتــى 
البلديــة. علــا بــأن العــارة املذكــورة مواصفاتهــا أعــاله يحدهــا من جهــة الغرب/ 
شــارع بعــرض 8م، ومــن جهــة الــرشق/ أرض القســيمة رقــم )40( مــن القطعــة رقــم 
)729(، ومــن جهــة الشــال/ شــارع بعــرض 8م، ومــن جهــة الجنــوب شــارع بعرض 

12م، وتبلغ مساحة األرض املقام عليها العارة )822 م2(. 
وحيــث إننــا يف ســلطة األرايض ســنبدأ يف اإلجــراءات الالزمــة لتســجيل الشــقة 
فمن لديه اعرتاض بهذا الشأن أو عدم صحة اإلفراز األرض العارة فعليه التقدم 
باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة لــأرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا 60 يومــا 

من تاريخ اإلعالن وإال سوف يتم البدء يف إجراءات التسجيل حسب األصول.
سلطة األرايض
لجنة تسجيل الشقق والطبقات

أعلن أنا/ عبري ابراهيم خليف عن فقد بطاقة هويتي وتحمل 
الرقم 400675864 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
إعالن عن تثبيت تعاقد عىل قسيمة حكومية

ُيعلــن للعمــوم أنــه وبعــد دراســة ملــف القســيمة رقــم 198 مــن القطعــة رقــم 
978 والواقعــة يف منطقــة مــرشوع عامــر الزراعــي 3، تبــني للجنــة املختصــة 
عنهــا يف  اإلعــالن  تــم  املذكــورة  القســيمة  أن  امللــف  بدارســة  قامــت  التــي 
 3 جريــدة الوقائــع الفلســطينية يف العــدد الخــاص مبــرشوع عامــر الزراعــي 
بتاريخ 1964/6/15م باسم/ يونس مبارك وأن املتعاقدين عى القسيمة 
حســب ســجالت أمــالك الحكومــة هــم املواطنــني/ ســليان داوود الرشفــا 
+ ليــى خليــل أبــو ســمرة مناصفــة وعليــه فمــن لــه أي اعــرتاض عــى تثبيــت 
التعاقــد عــى القســيمة املذكــورة أعــاله باســم املواطنــني/ ســليان داوود 
الرشفــا + ليــى خليــل أبــو ســمرة التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة ألمالك 
الحكومة خالل مدة أقصاها خمســة عرش يوم من تاريخ النرش لهذا اإلعالن 
وإال فســيتم تثبيت التعاقد املواطنني املذكورين عى القســيمة الحكومية 

واستكال اإلجراءات الالزمة بالخصوص.
م. حسن جواد الرسحي
مدير عام أمالك الحكومة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة ألمالك الحكومة

إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية 
لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة 

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة ألمــالك الحكومــة الســيد/ فكــري أحمد 
محمد محيسن هوية رقم/ 912290376 لنقل ملكية ما مساحته )368م2( 
يف القسيمة )30( من القطعة )978( مرشوع عامر الزراعي السمه يف الطابو، 
والتــي آلــت إليــه بالــرشاء مــن/ هايــل عبــد الفتــاح عبــد اللــه أبــو الحصــني والتــي 
آلــت إليــه بالــرشاء مــن/ جميــل مصطفــى عقيــل النجــار والتــي آلت إليــه بالرشاء 
مــن/ عبــد اللــه عبــد الفتــاح أبــو الحصــني والتــي آلــت إليــه بالــرشاء مــن/ صــالح 
الديــن عطايــا زايــد أبــو ســمهدانة بواســطة وكيلــه/ مصطفــى محمــد حجــازي أبــو 
القمصان مبوجب وكالة دورية رقم )01036( صادرة عن سفارة دولة فلسطني 
لدى مملكة الرنويج بتاريخ 2020/4/6م والتي آلت إليه بالرشاء من/ عصام 
عبــد العزيــز محمــد أبــو رشيعــة والتــي آلــت إليه مــن/ عبد الــرؤوف بدوي فارس 
الصفــدي والتــي آلــت إليــه بالــرشاء مــن/ أحمــد وربيــع ومحمــد وعبــد اللطيــف 

صالح بدوي عبد الله، املتعاقدين مع سيادة الحاكم العام يف حينه.
فمــن لــه اعــرتاض يف هــذا الشــأن التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة ألمــالك 
15 يومــًا مــن تاريــخ هــذا  الحكومــة يف ســلطة األرايض خــالل مــدة أقصاهــا 
اإلعالن وإال سيتم السري يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية حسب األصول.
م. حسن جواد الرسحي

مدير عام أمالك الحكومة 

رام الله-غزة/ محمد الصفدي:
أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســلطات  نقلــت 
الطعــام  عــن  املــرب  عــواودة  خليــل  األســري 
منذ 152 يوما احتجاجا عى اعتقاله اإلداري، 
الصحــّي،  وضعــه  تدهــور  جــّراء  مــن  للمشــفى، 
وســط تحذيــرات مــن احتاليــة استشــهاده، أو 

توقف أعضاء جسده الحيوية.
إن  مقتضــب:  بيــان  يف  األســري  نــادي  وقــال 
"االحتالل نقل األســري خليل عواودة من ســجن 

"الرملة" إىل مستشفى "أساف هروفيه".
استشهاد مفاجئ

عــواودة،  يهــدد حيــاة  "وجــود خطــر  مــن  وحــّذر 
وقال إن "التقارير كافة تؤكد أن األسري عواودة 
معــرّض لحالــة الوفــاة املفاجئــة، وأنــه يف وضــٍع 

صحّي حرج".
األرسى  شــؤون  هيئــة  رئيــس  أكــد  جانبــه،  مــن 
واملحررين قدري أبو بكر أن األسري عواودة مير 

حاليًا بحالة صحية صعبة جًدا.
وقــال أبــو بكــر لصحيفــة "فلســطني": "ميكــن أن 
يعلــن يف أي لحظــة استشــهاد األســري عــواودة 

جســده  أعضــاء  مــن  عضــو  أي  عمــل  توقــف  أو 
الحيوية كالقلب أو الرئة أو الكبد".

ويعــاين  غيبوبــة  دخــل  عــواودة  أن  إىل  وأشــار 
يتعــرف  ال  وأصبــح  الذاكــرة  يف  حــادة  صعوبــة 
يف  صعوبــة  إىل  إضافــة  وزوجتــه  أبنائــه  عــى 

الرؤية ومشكالت حادة يف شبكية العني.
وأضــاف: "عــواودة اآلن يتــم نقله بواســطة رسير 
بعــد أن كان ينتقــل بواســطة كــريس متحــرك"، 
مؤكــدًا أن وضعــه الصحــي صعــب جــدًا حســب 

إفادة األطباء داخل املستشفى.
ونبــه أبــو بكــر إىل أن الطبيب واملحامي الخاص 
باألسري عواودة سيقدمون ملًفا طبًيا للمحكمة 
التــي ســتعقد مــن أجــل النظر يف قضيتــه قريبا، 
وهــو ملــف صــادر مــن املستشــفى، مشــريًا إىل 
تواصــل الهيئــة الدائــم مع املؤسســات املحلية 

والدولية مبا يخص قضيته.
ويف وقــت ســابق، أمــس، أفــادت إدارة ســجون 
االحتالل "شــباس"، أمس، أن تدهوًرا طرأ عى 

صحة األسري عواودة.
ونقلــت صحيفــة "هآرتــس" العربيــة، عــن مديــر 

دميــرتي  الســجون  إلدارة  التابــع  الطبــي  املركــز 
تدهــور،  العــواودة  إن "وضــع  قولــه  كولتســي، 

وهناك خشية من ترر قدراته اإلدراكية".
"الجهــات  أن  تقريــره،  يف  كولتســي  وأوضــح 
عــالج  تســتطيع  ال  الســجون  إدارة  يف  الطبيــة 
عــواودة، وأنــه يجــب نقلــه إىل مستشــفى عــام 
لهذه الغاية، يف الوقت الذي نقل فيه الثالثاء 
املــايض إىل طــوارئ املستشــفى، وخــرج مــن 

هناك بعد رفضه تلقي العالج".
اإلســالمي  الجهــاد  باســم حركــة  الناطــق  وحــذر 
طــارق ســلمي، االحتــالل مــن التالعب يف حياة 

األسري عواودة.
االحتــالل  صحفــي،  تــرح  يف  ســلمي  وحمــل 
املســؤولية الكاملــة عــن حيــاة األســري عــواودة، 
قائــاًل:" عــى االحتــالل أن يســتجيب ملطالــب 
اإلداري  اعتقالــه  وإنهــاء  عــواودة  األســري خليــل 
واإلفــراج عنــه ونحــذره مــن التالعــب يف حياتــه 
وهو من يتحمل املسؤولية الكاملة عن ذلك".

جرمية متعمدة
لــأرسى  "واعــد"  جمعيــة  حّملــت  كــا 
كامــل  االحتــالل  ســلطات  واملحرريــن، 

املسؤولية عن حياة األسري عواودة.
وقالــت الجمعيــة يف بيــان صحفــي، إن "األنبــاء 
حالــة  حــول  الرملــة  ســجن  عيــادة  مــن  الــواردة 
يخفــي  واالحتــالل  بخــري،  تبــرش  ال  عــواودة 

املعلومات الحقيقية حول حالته الصحية".
غضــب  حالــة  يف  "الســجون  أن  وأضافــت 
واســتنفار، يف ظــل تلكــؤ االحتــالل اإلفراج عنه، 

أو نقله لتلقي العالج يف مكان مالئم".
مــا  األرسى،  لدراســات  فلســطني  مركــز  واعتــرب 
يجري بحق عواودة هو جرمية متعمدة يرتكبها 
للفصائــل  يخضــع  مل  أنــه  ليثبــت  االحتــالل 
إطــالق  قضيــة  ربــط  بعــد  وخاصــة  الفلســطينية 
عــى  االحتــالل  عــدوان  وقــف  باتفــاق  رساحــه 
يــزال  ال  جــرى مؤخــرًا، حيــث  الــذي  غــزة  قطــاع 
مياطــل يف البــت يف االســتئناف املقــدم ضــد 
قــرار تثبيــت اعتقالــه اإلدارّي األخري الذي صدر 
111 يومــًا،  الــذي اســتمر  بعــد تعليــق إرضابــه 

قبل أن يستأنفه مرة أخرى.
االحتــالل  حكومــة  بيــان،  يف  املركــز  ــل  وحمَّ
املســؤولية الكاملــة عــن حيــاة األســري عــواودة، 
مشــريًا إىل احتاليــة استشــهاده يف أي لحظــة 
وضعــه  عــى  األخــري  الرتاجــع  بعــد  وخاصــة 
الصحــي الــذي طرأ بعد 152 يومًا من اإلرضاب 
تداعيــات  أي  نتائــج  إيــاه  محمــاًل  املتواصــل 

تحدث يف حال استشهاده.
ودعــت املرشــحة عــن قامئــة "القــدس موعدنا" 
الوقفــات  تكثيــف  إىل  حمــد  ســمر  الناشــطة 

التضامنيــة مــع األســري عــواودة، والتفاعــل معها 
كافــة، وتشــكيل حاضنــة شــعبية  الصعــد  عــى 
ومتابعــة  معاناتهــم  مــن  للتخفيــف  لــأرسى 

قضيتهم.
وقالــت حمــد يف تريــح، إن االحتــالل يرتكــب 
جرمية جديدة بحق عواودة تضاف إىل جرامئه 
التي ال تحىص بحق األرسى، ويخرق بذلك كل 
التحــرك  ويجــب  املتعلقــة،  الدوليــة  املواثيــق 

عى كل الصعد من أجل وقف هذه الجرائم.
يذكــر أن األســري عــواودة، اســتأنف إرضابــه يف 
ســابق  وقــت  يف  علقــه  أن  بعــد   ،2/7/2022
إىل  اســتناًدا  اإلرضاب،  مــن  يومــا   111 بعــد 
نكــث  االحتــالل  أّن  إال  عنــه،  باإلفــراج  وعــود 
بوعــده، وأصــدر بحّقــه أمر اعتقــال إدارّي جديد 

ملدة أربعة شهور.
وعــواودة معتقــل منــذ 27/12/2021، حيــث 
أصــدر االحتــالل بحّقــه أمــر اعتقــال إدارّي مدتــه 
للمــرة  اعتقالــه  أمــر  تجديــد  وتــم  شــهور،  ســتة 
الثانيــة ملــدة أربعــة شــهور، وجــرى تثبيتهــا عــى 

كامل املدة.

حمدان: حماس تدير ملف 
صفقة تبادل األسرى بذاكء

بريوت/ فلسطني: 
أســامة  اإلســالمية حــاس،  القيــادي يف حركــة املقاومــة  أكــد 
حمــدان، أن حركتــه "تديــر ملــف صفقــة تبــادل األرسى بــذكاء، 

ولديها القدرة لدفع االحتالل عى االستجابة ملطالبها".
وقــال حمــدان، يف مقابلــة مــع وكالة "قدس برس"، أمس: "نحن 
فــإن  اللحظــة،  وحتــى  األرسى،  لتبــادل  صفقــة  بإنجــاز  معنيــون 
العــدو الصهيــوين هــو مــن مياطــل، ونحــن نريــد صفقــة تحقــق 

مطالبنا، والحرية ألرسانا".
وأشــار إىل أن الحديــث عــن إمكانيــة البــدء يف مفاوضــات حــول 
النــار األخــرية يف  إطــالق  بنــاء عــى مفاوضــات وقــف  األرسى، 
قطــاع غــزة "ال يعــرب عــن إرادة صهيونيــة جــادة وحقيقيــة، فهــي 
وغضــب  الجنــود،  عائــالت  غضــب  حالــة  المتصــاص  محاولــة 
البيئــة الصهيونيــة التــي باتــت تــدرك أن هنــاك حكومــة ال تعبــأ 

بجنودها".
وعن أهداف العدوان األخري عى غزة، أكد حمدان أن الهدف 
التــي  القــدس(  )ســيف  معركــة  نتائــج  "تقويــض  كان  الرئيــس 
أذلــت الكيــان الصهيــوين، وأظهــرت قــدرة املقاومــة عى اختيار 

التوقيت املناسب لخوض املعارك مع االحتالل".
وتابــع: "عــالوة، عــى أهــداف االحتــالل املتعلقــة باالســتثار 
الســيايس، والنيــل مــن املجاهديــن"، مشــريًا إىل أن االحتــالل 
"بّيــت نيــة الغــدر يف بدايــة عدوانــه، ألنــه أراد بــكل الطرق، وبأي 

مثن هذه املعركة، ولذلك لجأ لعملية الغدر"، وفق حمدان.
وأردف حمــدان أن عمليــة الغــدر هــذه " مــؤرش مهــم ملــن كان 
يظــن أنــه باإلمــكان تحقيــق ســالم مــع هــذا العــدو، أو باإلمــكان 
إحراز تقدم سيايس الستعادة الحقوق الفلسطينية، فاالحتالل 
الغصــب  عــى  قائــم  باألســاس  وهــو  بنزاهــة،  معنــا  يتعامــل  ال 

واالعتداء". 
وتحدث حمدان عن تأثري التطبيع عى نتائج العدوان، بالقول: 
"نحــن نرفــض كل أشــكال العالقــة مــع الكيان الصهيوين، ومســار 
التطبيع هدفه بناء محور جديد يف املنطقة، ينفذ السياسات 

األمريكية، ويقوده الكيان الصهيوين".
وأكــد أن "التطبيــع مــع العــدو مل مينعــه مــن شــن العــدوان عــى 
شــعبنا الفلســطيني، ألنــه قائــم عــى الغــدر، وهــو مــا أثبتــه يف 
الكثــري مــن العدوانــات التــي نفذهــا عــى أبنــاء شــعبنا يف كل 

أماكن تواجده".

رام الله/ فلسطني:
مــددت محكمــة "عوفــر" العســكرية اإلرسائيليــة غــريب 
اعتقــال  أمــس  املحتلــة  الغربيــة  بالضفــة  اللــه  رام 
القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســالمي بســام الســعدي 

ستة أيام، وفق مركز إعالم األرسى.
جيــش  قتــل  الجــاري،  آب  أغســطس/  مطلــع  ويف 
االحتــالل مقاومــا واعتقــل الســعدي )61 عامــا( خــالل 
عملية اقتحام واســعة نفذها يف مخيم جنني شــايل 

الضفة الغربية. 
يف الســياق ذاتــه، أفــاد منســق األمــم املتحدة الخاص 
لعمليــة التســوية يف الــرشق األوســط تــور وينســالند 
"عوفــر"  ســجن  يف  "الســعدي"  زار  أمميــا  وفــدا  بــأن 

اإلرسائيي أول من أمس.
إن  "تويــرت"  موقــع  يف  تغريــدة  يف  وينســالند  وقــال 
الفريــق األممــي زار الســعدي ملتابعــة التزامــات األمــم 
املتحــدة للحفــاظ عــى الهــدوء يف غــزة، دون التطــرق 

إىل وضعه الصحي وال ظروف اعتقاله.
وجــدد وينســالند التحذيــر مــن أن "وقــف إطــالق النــار 
إىل  األطــراف  "جميــع  داعًيــا  للغايــة"،  هــش  غــزة  يف 

الحفاظ عى الهدوء".
العــدوان  وقــف  بــدأ رسيــان  املــايض،  األحــد  ومســاء 
إرسائيــي  عــدوان  بعــد  مريــة،  بوســاطة  غــزة  عــى 
عــرشات  استشــهاد  عــن  وأســفر  أيــام  ثالثــة  اســتمر 

املواطنني وإصابة 360 آخرين.

اللد املحتلة/ فلسطني:
بــأن  أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، أمــس، 
األســري الشــيخ يوســف البــاز )٦٤ عاًمــا( إمــام مســجد 
الداخــل املحتــل، رشع يف إرضاب  الكبــري يف  اللــد 

مفتوح عن الطعام.
"البــاز"  األســري  أن  لهــا  بيــان  يف  الهيئــة  وأوضحــت 
رشع يف اإلرضاب عــن الطعــام بعدمــا قــررت محكمــة 
الصلــح اإلرسائيليــة اإلفــراج عنــه أمــس دون إمتام ذلك 
بعــد اســتئناف مــا تســمى املحكمــة املركزيــة يف إثــر 
اعــرتاض جهــاز مخابــرات االحتــالل "الشــاباك" عــى 

قرار اإلفراج.
وكانــت قــوات االحتــالل قــد اعتقلــت "البــاز" يف يــوم 
30 أبريــل/ نيســان املــايض مــن بيتــه يف مدينــة اللــد، 

بزعم التحريض عى القوات يف خطاب كان قد ألقاه 
يف أعقاب اقتحامات املستوطنني املسجد األقىص 

بالقدس املحتلة.
حــول  يتمحــوران  قضائيــني  ملفــني  "البــاز"  ويواجــه 
"هبــة  أحــداث  خــالل  األول  بـ"التحريــض"،  مزاعــم 
الكرامة" التي تزامنت مع معركة "سيف القدس" يف 
مايــو/ أيــار 2021، والثــاين حول ادعاءات "التحريض 
املســتوطنني  اقتحامــات  أعقــاب  يف  القــوات"  عــى 

املسجد األقىص خالل شهر رمضان األخري.
وكانــت محكمــة الصلــح يف الرملــة قــد فرضت يف 14 
 20 الفعــي ملــدة  الحبــس  املــايض  يونيــو/ حزيــران 
21 ســبتمرب/  أدانتــه يف  "البــاز"، بعدمــا  شــهرا عــى 

أيلول 2018 بزعم االعتداء عى يهودي من اللد.

نابلس/ فلسطني:
االنتهــاكات  مبراقبــة  معنيــة  حقوقيــة  منظمــة  وثقــت 
التي يتعرض لها األطفال الفلسطينيون استشهاد 37 
طفــاًل بنــريان جيــش االحتــالل اإلرسائيــي منــذ بدايــة 

العام الجاري.
وأوضحــت الحركــة العامليــة للدفــاع عــن األطفال- فرع 
الشــهداء  بــني  مــن  أن  أمــس  لهــا  تقريــر  فلســطني يف 
عليهــم  االحتــالل  قــوات  أطلقــت  طفــال   20 األطفــال 
الطفــالن  آخرهــم  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  النــار يف 
حسني طه )16 عاًما( من مدينة نابلس، ومؤمن جود 
مــن مدينــة الخليــل. وأشــارت الحركــة العامليــة إىل أنــه 
بني 5 و7 أغسطس/ آب الجاري شن جيش االحتالل 
عدوانا عى قطاع غزة أسفر عن استشهاد 17 طفاًل.

وأكــدت أنــه مبوجــب القانــون الــدويل ال ميكــن تربيــر 
القــوة املميتــة املتعمــدة إال يف الظــروف التــي يوجــد 
فيهــا تهديــد مبــارش للحيــاة أو إصابــة خطرية، مشــددة 

الحركــة  جمعتهــا  التــي  واألدلــة  التحقيقــات  أن  عــى 
أن  بانتظــام إىل  عــن األطفــال تشــري  للدفــاع  العامليــة 
قوات االحتالل تستخدم القوة املميتة ضد األطفال، 
يف ظــروف قــد ترقــى إىل القتــل خارج نطاق القضاء أو 

القتل العمد.
املركــز  يف  املســاءلة  برنامــج  مديــر  قــال  جهتــه،  مــن 
الدويل للدراســات االســرتاتيجية عايد أبو قطيش إنه 
رغــم وقــف إطــالق النــار املزعــوم الــذي وافقــت عليــه 
جنودهــا  يــزال  ال  املــايض  األحــد  االحتــالل  ســلطات 

يقتلون األطفال دون عقاب.
وأضــاف أبــو قطيــش يف تريحــات صحفيــة: يبــدو أن 
جنــود االحتــالل يطلقــون النــار باتجــاه األطفــال لتعمــد 
قتلهــم، يف تجاهــل تــام للمعايــري الدوليــة، بينا يقف 

املجتمع الدويل صامًتا.
وشــهد قطــاع غــزة عدواًنــا إرسائيليــا اســتمر ثالثــة أيــام 
أسفر عن استشهاد 48 مواطنا وإصابة 360 آخرين.

رام الله/ فلسطني:
االعرتاضــات  "لجنــة  تســمى  مــا  أرجــأت 
قرارهــا  إصــدار  أمــس  اإلرسائيليــة  العســكرية" 
أن  عــى  الربغــويث  نائــل  األســري  قضيــة  بشــأن 
ُتصدره خالل أسبوع أو أسبوعني كأقىص حد.

وأوضح نادي األسري يف بيان صحفي أن جلسًة 
عقــدت لأســري الربغــويث يف محكمــة "عوفــر" 
العســكرية طالــب فيها محاميــه باإلفراج الفوري 
االحتــالل  نيابــة  طالبــت  املقابــل  ويف  عنــه، 

مجدًدا بعرض ادعاءاتها بشأن إعادة اعتقاله.
االعرتاضــات  "لجنــة  تســمى  مــا  أن  يذكــر 
العســكرية" شــكلها االحتــالل للنظــر يف قضايــا 
محرري صفقة "وفاء األحرار" املعاد اعتقالهم، 
األســري  عــى  ســابًقا  أصــدرت حكــًا  مــن  وهــي 
الربغويث بالســجن ملدة 30 شــهًرا بعد اعتقاله 
عــام 2014، وهــي اللجنــة التــي أعــادت حكمــه 
عــى   ،2017 عــام  عاًمــا  و18  املؤبــد  الســابق 

خلفية وجود "ملف رسي".

أصــدرت  قــد  العليــا  االحتــالل  محكمــة  وكانــت 
فيــه  أحالــت   2022 أيــار  مايــو/   10 يف  قــراًرا 
االعرتاضــات  "للجنــة  مجــدًدا  الربغــويث  قضيــة 

العسكرية" التي نظرت يف قضيته أمس.
كوبــر  بلــدة  مــن  عاًمــا(   64( الربغــويث  واألســري 
شال غرب رام الله، اعتقله االحتالل ألول مرة 
عام 1978 وحكم عليه بالسجن املؤبد، وأفرج 
 ،2011 عــام  األحــرار"  "وفــاء  صفقــة  يف  عنــه 
االحتــالل  أعــاد  ثــم  شــهرا   32 الحريــة  وعــاش 
وحكــم   ،2014 حزيــران  يونيــو/  يف  اعتقالــه 
عليــه بالســجن 30 شــهرا يف 10 مايــو 2015، 
وبعــد انتهــاء مــدة الحكــم أعــاد له حكمه الســابق 

باملؤبد و18 عاما.
ويقيض األسري الربغويث أطول فرتة اعتقال يف 
تاريخ الحركة األســرية، ووصل مجموعها إىل ما 
يزيد عى 42 عاما، قىض منها 34 عاما بشكل 
متواصــل، وقــد فقــد غالبيــة أفــراد عائلتــه خــالل 

سنوات اعتقاله، كان آخرهم شقيقه عمر.

االحتالل ينقل األسير عواودة إلى المستشفى وتحذيرات من استشهاده

األسيـــر "الباز" مــن اللد يشـرع االحتالل يمدد اعتقال القيادي "السعدي" 6 أيام
في إضراب مفتوح عن الطعـــام

محكمة االحتالل ترجئ إصدار 
منظمة حقوقية توثق استشهاد قرارها بشأن األسير "البرغوثي"
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )629 /2022(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامــــــة لألرايض والعقارات بغــــــــــزة السيد/ 
 رامــي كامــل خلــف اللــوح مــن ســكان بيــت الهيــا هويــة رقــم 900523317 
بصفتــه وكيــا عــن/ جــال كامــل خلــف اللوح وروضة كامل خلــف البل )وقبل 
الــزواج اللــوح( وفريــال كامــل خلــف عبــد الدايــم )وقبــل الــزواج اللــوح( وحنــان 

كامل خلف الطوخي )وقبل الزواج اللوح(.
مبوجب وكالة رقم: 2016 / 4268  صادرة عن جباليا.

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف: 
القطعة 688 القسيمة 20 + 21 + 34 املدينة غزة الدرج.

من له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمل الوكيل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ:  2022/8/11م

مسجل أرايض غزة 
أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )626 /2022(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد/ محمــد 
حلمي إســاعيل النجار من ســكان غزة هوية رقم 800885006 بصفته وكيا عن/

إســاعيل حلمــي إســاعيل النجــار وحمــدي حلمــي إســاعيل النجــار وحنــان حلمــي 
إساعيل أبو جارس )النجار قبل الزواج( ونجاء إساعيل حلمي كشكو )النجار قبل 
الزواج( وآمال حلمي إساعيل شحادة )النجار قبل الزواج( وإميان حلمي إساعيل 
الديراوي )النجار قبل الزواج(، مبوجب وكالة رقم: 11161/2016 صادرة عن غزة.

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف:
القطعة 688 القسيمة 20 + 21 + 34 املدينة غزة الدرج

من له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لألرايض 
والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعان وبخاف 
ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال تبني إشكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمل الوكيل املســؤولية الكاملة عن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
مسجل أرايض غزة  التاريخ:  2022/8/10م

أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

اإلدارة العامة ألماك الحكومة
إعالن عن نقل ملكية أرض حكومية

لدى اإلدارة العامة ألمالك الحكومة
يعلن للعموم أن تقدم لإلدارة العامة ألماك الحكومة السيدة/ غادة رمضان 
صالــح أبــو نــدى هويــة رقــم/ 901452284 لنقل ملكية ما مســاحته )75 م2( 
يف املقسم 768 يف القسيمة 77 من القطعة 975 القرعة الخامسة السمها 
يف الطابو، والتي آلت إليها بالرشاء من/ رمضان صالح حسني أبو ندى والتي 
آلت إليه بالرشاء من/ فايز عيل أبو ليلة والذي قام برشاء ما مساحته )150 
م2( وبيعها مناصفة بني كل من/ رمضان صالح أبو ندى وكفاح محمد مطلق 
أبو ندى، والتي آلت إليه بالرشاء من/ مروان عبد الرحمن الشيخ خليل والتي 
آلــت إليــه بالــرشاء مــن/ رزق رجــب حســن أبــو صفيــة والتــي آلــت إليــه بالــرشاء 
إليــه مــن/ ســليان حســني  آلــت  مــن/ عبــد الســتار رفيــق القيشــاوي والتــي 

الزريعي املتعاقد مع سيادة الحاكم العام يف حينه.
لــه اعــرتاض يف هــذا الشــأن التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة  فمــن 
ألمــاك الحكومــة يف ســلطة األرايض خــال مــدة أقصاهــا 15 يومــًا مــن 
تاريخ هذا اإلعان وإال سيتم السري يف إجراءات املعاملة ونقل امللكية 

حسب األصول.
م. حسن جواد الرسحي
مدير عام أماك الحكومة

إعالن للعموم
تعلــن اإلدارة العامــة للــرشكات للعمــوم - بــأن رشكــة عــون أحمــد طــه ورشكاه 
للتجــارة والصناعــة ذ.م.م وميثلهــا الســيد/ عــون أحمــد طــه واملســجلة لدينا 
كرشكــة تضامــن تحــت رقــم 563435171 بتاريــخ 1996/3/14م تقدمت 

بطلب لتغيري مركز الرشكة الرئيس من )غزة - الرمال - شارع املشتل( 
إىل )غزة -النرص- تقاطع شارع العيون مع شارع عز الدين القسام(.

تحريرا يف 11/ 08 /2022م
املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

محكمة صلح رفح
يف القضية الحقوقية 2022/182

يف الطلب الحقوقي رقم 2022/342 
املستدعية/ تحرير محمود خليل بارود من سكان اإلمارات العربية املتحدة 
تحمل هوية )801856881(    وكيلها املحامي/ معاذ مؤنس أبو محسن 

املســتدعى ضــده/ محمــد حســن عبــد الرحمــن صبح من ســكان رفح- مصبح 
- بالقرب من مسجد عار بن یارس

مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل 
يف القضية الحقوقية 2022/182 

إىل املســتدعى ضده املذكور بعاليه مبا أن املســتدعية قد أقامت عليك 
دعــوى حقــوق اســتنادا إىل مــا تدعيــه يف الئحــة دعواهــا املرفقــة لــك نســخة 
منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة لذلــك يقتــي عليــك الحضــور إىل 
هــذه املحكمــة خــال خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبلیغــك بهــذه املذكــرة 
كا يقتي أن تودع قلم هذه املحكمة ردك التحريري خال خمســة عرش 
يومــًا مــن تاريــخ تبلیغــك بهــذه املذكــرة علــًا أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة يــوم 
2022/9/5م لنظــر الدعــوى وليكــن معلومــًا لديــك أنــك إذا تخلفــت عــن 

ذلك يجوز للمستدعية السري يف دعواها حسب األصول. 
تحریرًا يف 2022/7/31م

رئیس قلم محكمة صلح رفح
األستاذ/ أكرم أبو طعيمة

خان يونس/ محمد أبو شحمة:
الطفلــة،  قلــب  "توقــف 
أرسع بنا إىل أي مستشــفى 
رصخ  هكــذا  قريبــة" 
نقــل  خــال  املســعف 
 10( الشــاعر  ليــان  الطفلــة 
أعــوام( مــن مستشــفى غــزة 
األورويب إىل حاجــز "إيــرز" 
إىل  لتحويلهــا  متهيــًدا 
القــدس  مستشــفيات  أحــد 

املحتلة للعاج.
اإلســعاف  ســائق  ســارع   
إىل  طريقــه  بتحويــل 
اإلندونيــي  املستشــفى 
بهــدف  غــزة،  قطــاع  شــال 
قيــايس  بوقــت  الوصــول 
وإنعــاش قلــب ليــان وإنقــاذ 
مبهمتــه  لينجــح  حياتهــا، 
ويتمكــن األطبــاء مــن إعــادة 
مــن  ليــان  لقلــب  النبــض 

جديد.
إعــادة  مهمــة  نجــاح  بعــد 
ليــان،  لقلــب  النبــض 
وضعــت الطفلــة مــن جديــد 
اإلســعاف  رسيــر  عــىل 
األكســجني،  وأنبوبــة 
متــأل  الطبيــة،  واألنابيــب 
لنقلهــا  متهيــًدا  جســمها، 
املقاصــد  مستشــفى  إىل 
املحتلــة،  القــدس  مبدينــة 

يف محاولة إلنقاذ حياتها.
برفقــة  ليــان  وصلــت 
ســاعات   3 بعــد  والدتهــا 
املقاصــد  مستشــفى  إىل 
كاملــة  بغيبوبــة  وهــي 

أصابــت  التــي  اإلرسائيــيل 
وتســببت  ليــان  رأس  جمجمــة 

بدخولها يف غيبوبة.
األطبــاء  محــاوالت  تنجــح  مل 
حيــاة  إنقــاذ  يف  املتواصلــة 
العنايــة  طبيــب  ليخــرج  ليــان، 
املكثفــة إىل أم ليــان ويطلــب 
منهــا أن تكــون قويــة، ويخربهــا 
جــراء  مــن  ابنتهــا  باستشــهاد 

تدهور صحتها.
تقــول  اللحظــات  هــذه  ويف 
لـ"فلســطني":  ليــان  والــدة 
إلصابــة  تعرضــت  "ابنتــي 
يف  دخلــت  صــاروخ  بشــظية 
يف  لهــا  وتســببت  رأســها 
بالدمــاغ وفــق تشــخيص  تلــف 

إىل  ابنتهــا  ســينقل  الــذي 
حاجــز بيــت حانــون "إيــرز"، أن 
مــكان  أقــرب  إىل  بهــا  يذهــب 
مــن املســجد األقــى لتأديــة 

صاة الجنازة عليها.
اإلســعاف  ضبــاط  اســتجاب 
صــاة  وأقامــوا  ليــان،  للوالــدة 
الجنــازة بالقــرب مــن املســجد 
األقــى، ثــم توجهــوا بجثــان 
الطفلــة وأمهــا إىل حاجــز بيــت 

حانون.
صدمة الوداع

عنــد وصــول جثــان ليــان إىل 
مســقط رأســها يف مدينة خان 
إىل  والدهــا  ســارع  يونــس، 
تجهيــز ألعابهــا وتجميعهــا يف 

مكان واحد عند استقبالها.
ومجرد دخول جثان ليان إىل 
منزلهــا، عّمــت حالة من الحزن 
الســبعة،  ليــان  أشــقاء  بــني  لتحســن  مــؤرشات  أي  وبــدون 

حالتهــا، بعــد إصابتهــا بشــظايا 
برأســها،  إرسائيــيل  صاروخــي 
خــال ذهابهــا إىل البحر برفقة 
خــان  مدينــة  غــرب  عائلتهــا 

يونس جنوب قطاع غزة.
يف  الطبيــة  الطواقــم  أدخلــت 
رسيًعــا  ليــان  املستشــفى 
املكثفــة  العنايــة  قســم  إىل 
تقليــل  محاولــًة  لألطفــال، 
الخطورة الصحية التي تسيطر 

عىل حالتها، وإنقاذ حياتها.
بداخــل العنايــة املكثفــة بــذل 
أطباء القســم جهوًدا متواصلة 
مبحاولــة  يومــني  ملــدة 
تخفيــف آثــار شــظية الصــاروخ 

الفــرتة  تلــك  وكل  األطبــاء، 
كانــت تعاين وهي يف غيبوبة 
كاملــة، حتــى أخربين الطبيب 

باستشهادها".
وتضيف: "حمدت الله تعاىل 
الطبيــب  مــن  إخبــاري  عنــد 
ودعــوت  ابنتــي  باستشــهاد 
الجنــة  مثواهــا  يكــون  أن  لهــا 

ويعطينا الله الصرب".
العنايــة  قســم  بــاب  عــىل 
استشــهاد  نبــأ  جــاء  املكثفــة 
ذهبــت  التــي  ليــان  الطفلــة 
معها من قطاع غزة إىل مدينة 

القدس املحتلة وحيدة.
نفســها  ليــان  والــدة  متالكــت 
وطلبــت مــن طاقــم اإلســعاف 

حتــى  يزاحــم  منهــم  والــكل 
يصل إىل شقيقته إللقاء نظرة 

الوداع عليها وتقبيلها.
أصابــت  الصدمــة  مــن  حالــة 
شــاهدوا  حــني  ليــان  أشــقاء 
الطبــي"  شــقيقتهم و"الشــاش 
يلتــف عــىل رأســها، ومعاملهــا 
الــيء،  بعــض  تغــريت 
خاصــة أنهــم مل يعهــدوا عــىل 
شــقيقتهم إال حبهــا للمــرح إذ 
كانت تلقب بفراشــة املرسح 
الــذي لطاملــا أحبتــه وتدربــت 
الثقافــة  جمعيــة  يف  عليــه 

والفكر الحر بخان يونس.
ليــان  أشــقاء  اســتمرار  ومــع 
جــاءت  شــقيقتهم،  مشــاهدة 
وهــو  األخــرية،  الــوداع  لحظــة 
نقلهــا مــن قبل املشــيعني إىل 
املقربة ودفنها هناك، لتنتهي 

معها حلم فراشة املرسح.

دعا إلى تحقيق العدالة ومعاقبة المتورطين
"الشاعر" يستنكر مضي نحو شهر على 

محاولة اغتياله دون محاسبة الجناة
نابلس/ فلسطني:

استنكر نائب رئيس الوزراء السابق د. نارص الدين الشاعر أمس مي نحو 
شــهر عــىل محاولــة اغتيالــه جنــوب نابلــس شــايل الضفة الغربيــة املحتلة 

دون محاسبة الجناة، داعًيا إىل تحقيق العدالة ومعاقبة املتورطني.
متــوز  يوليــو/   22 يف  اغتيــال  ملحاولــة  "الشــاعر"  األكادميــي  وتعــرض 
املــايض يف أثنــاء وجــوده يف قريــة كفــر قليــل جنــوب نابلــس عقــب فشــل 
اختطافــه، وأصيــب بســت رصاصــات يف ســاقيه أدت لتهشــم شــديد يف 

ركبة رجله اليمنى وكسور يف ركبة رجله اليرسى.
للــرب  املــايض  حزيــران  يونيــو/   8 يف  تعــرض  قــد  الشــاعر  كان  كــا 
واالعتــداء مــن أفــراد أمــن جامعــة النجــاح وبلطجيــة أجهــزة أمــن الســلطة يف 
أثنــاء قمــع الحــراك الطــايب واالعتــداء عــىل طلبــة املشــاركني يف اعتصام 

نظمته الكتلة اإلسامية أمام الجامعة.
النجــاح، وهــو أســتاذ  وعمــل الشــاعر عميــًدا لكليــة الرشيعــة يف جامعــة 
مســاعد يف قســم الفقــه والترشيــع، وشــغل منصــب نائــب رئيــس الــوزراء 
ووزير الرتبية والتعليم يف الحكومة العارشة، واعتقل خالها شــهرين يف 
ســجون االحتــال اإلرسائيــيل، وشــغل أيًضــا منصب وزيــر الرتبية والتعليم 

بحكومة الوحدة عام 2007.
عــىل  مضــت  أســابيع  "ثاثــة  أمــس:  صحفــي  ترصيــح  يف  الشــاعر  وقــال 
محاولــة االغتيــال اآلمثــة يف كفــر قليــل بوضــح النهار، والجناُة الرئيســون ما 
زالــوا طلقــاء يرسحــون وميرحــون بــا حســيب أو رقيــب، رغــم أن املواقــع 

تضج بصورهم وبأسائهم املشتبهة".
وطالــب بتقديــم الجنــاة للعدالــة ليأخــذ كل ذي حق حقه، وتهدأ النفوس، 
النتــزاع  واملجتمــع  العائــات  بترصفــات  التنبــؤ  ميكــن  ال  أنــه  إىل  مشــرًيا 
وإجــراءات  الســلطات  بجهــود  الثقــة  فقــدان  حــال  يف  بأيديهــم  حقوقهــم 

التحقيق.
مجريــات  عــىل  الشــارع  وأطلعــوا  للعدالــة،  الجنــاة  "أحــروا  وأضــاف: 
عــىل مجرياتهــا  والتكتــم  كهــذه  عــام  رأي  فالتهــاون يف قضيــة  التحقيــق، 
يهدد األمن والسلم املجتمعي، وتلك كارثة قد متتد مع الوقت لتحاول 
اغتيال الوطن الذي هو أعز منا جميعا"، مردفا: "ثاثة أسابيع ومل نسمع 

إعانًا رسميًا رغم الوعود مباحقة املجرمني".
وأكــد أنــه ال حــل إال باجتثــاث ظاهــرة البلطجــة، ومعاقبــة كل مــن تســول لــه 

نفسه العبث بحياة الناس وأمنهم.

رام الله/ فلسطني: 
الضفــة  يف  السياســيني  املعتقلــني  أهــايل  دعــا 
الغربية، إىل املشــاركة يف وقفة تضامنية مع أبنائهم 

املعتقلني يف سجون السلطة، غًدا السبت.
الوقفــة  أن  أمــس،  صحفــي  بيــان  يف  األهــايل  وبــني 
ســتنظم غــًدا، يف متــام الســاعة الخامســة والنصــف 

عرًصا، عىل دوار املنارة وسط رام الله.
وأكــدوا أن الهــدف مــن الوقفــة هــو املطالبــة باإلفــراج 
أمــن  أجهــزة  زنازيــن  يف  املعتقلــني  أبنائهــم  عــن 

السلطة، ومسلخ أريحا.
العــواودة  انتصــار  الناشــطة  دعــت  الســياق،  ويف 
الرشفــاء  اعتقــال  لوقــف  الفلســطينية  الســلطة 
واســتدعائهم ملقــار أجهزتها األمنيــة والتحقيق معهم 
عىل خلفية سياسية أو عىل خلفية الرأي، وللوقوف 

جديا يف وجه االعتقاالت السياسية.
وأكــدت الناشــطة العــواودة أن عــىل الســلطة أن تعيــد 
حســاباتها وأن توقــف اعتداءاتهــا، وأن تتــرصف وفــق 
العرف الفلسطيني الذي يكرّم املناضلني وأرسهم.

الشــعب  أن  تتذكــر  أن  الســلطة  "عــىل  وأضافــت: 
وأن  زوال،  إىل  العــدو  وأن  ســينترص،  الفلســطيني 
النضــال  بركــب  يســري  فمــن  يرحمهــم،  لــن  التاريــخ 
والــرشف يحــرتم حيــا وميتا، ومن تطاول عىل الرشفاء 

عليه اللعنة حيا وميتا يف صفحات التاريخ".
وبينت أن االعتقال السيايس يأيت ضمن االنتهاكات 
املتتالية بحق أبناء الشــعب الفلســطيني من اعتقال 

واستدعاء واالعتداء بالرب.
الغربيــة  الضفــة  يف  الســلطة  أمــن  أجهــزة  وتواصــل 
اعتقــال أكــر مــن 25 مواطًنــا عــىل خلفيــة انتائهــم 
وأمــى  محــررون،  أرسى  معظمهــم  الســيايس، 

بعضهم 67 يوًما.
يف  السياســيني  املعتقلــني  أهــايل  لجنــة  ووثقــت 
الضفــة الغربيــة 263 انتهــاكا نفذتهــا أجهــزة الســلطة 
خال شــهر متوز/ يوليو املايض، من بينها 73 حالة 
اعتــداء  حالــة  و19  اســتدعاء،  حالــة  و16  اعتقــال، 

ورضب.
ورصــدت اللجنــة خــال تقريرهــا الــدوري، 18 عمليــة 

قمــع  حالــة  و30  عمــل،  وأماكــن  ملنــازل  مداهمــة 
حريــات، و28 حالــة اختطــاف، و42 حالــة محاكــات 
وقمــع  ماحقــة  حالــة   37 عــن  فضــا  تعســفية، 

مظاهرات وانتهاكات أخرى.
وحســب اللجنــة، طالــت انتهــاكات الســلطة عــرشات 
الصحفيــني والطلبــة واألطباء واملعلمني والحقوقيني 
املجتمــع  قطاعــات  مختلــف  يشــمل  مبــا  وغريهــم، 
الفلســطيني، وترتقــي هــذه االنتهــاكات لتكــون جرائــم 

ممنهجة ضمن سياسة اإلفات من العقاب.
اللــه والبــرية األعــىل  ــا شــكلت محافظــة رام  وجغرافيًّ
عــىل صعيــد انتهــاكات الســلطة بواقــع 101 انتهــاكا، 
و29   75 بواقــع  والخليــل  نابلــس  محافظتــي  تاهــا 

انتهاكا لكل منها عىل التوايل.
أجــل  مــن  اســتنكرت مجموعــة محامــون  الســياق  يف 
الوهــاب  عبــد  الســيايس  املعتقــل  تعــرُّض  العدالــة 
حمــد )21 عاًمــا( مــن نابلــس للتعذيــب أثنــاء اعتقالــه 

لدى جهاز األمن الوقايئ.
عــن  أمــس،  نقلــت  املجموعــة  محاميــة  وكانــت 

املعتقل تعرضه إلصابة عمٍل يف كتفه قبل اعتقاله، 
اإلصابــة  مــكان  عــىل  املتعمــد  للــرب  تعــرض  وقــد 
عــىل  معــه  التحقيــق  خــال  وذلــك  والــرأس،  والرقبــة 

خلفية سياسية.
محكمــة  أصــدرت  أمــس،  املحكمــة  جلســة  وخــال 
صلــح نابلــس قــراًرا بتمديــد اعتقــال حمــد لـــ 10 أيــام، 
عىل خلفية تهمٍة سياســية، بطلٍب من النيابة العامة 
الوقــايئ  األمــن  جهــاز  وكان  التحقيــق،  الســتكال 
بعــد  مــن منزلــه   ،2022 9 آب  بتاريــخ  اعتقــل حمــد 

الساعة الواحدة والنصف ليًا.
تأكيــدات  مــن  قلقهــا  الحقوقيــة  املجموعــة  وأبــدت 
التعذيــب التــي أدىل بهــا عبــد الوهــاب حمــد، معربــًة 

عن بالغ قلقها عىل صحته وسامته وأمنه.
ودعا بيان "عدالة" لإلفراج الفوري عنه، ومحاسبة من 
اعتدى عليه بالرب، ومن انتهك القانون األسايس 
الفلســطيني وحقــوق اإلنســان يف التعامــل مــع حمــد 
واملعتقلــني السياســيني الذيــن ســبق ووثقــت معهــم 

املجموعة تعرضهم للتعذيب.

بعد تنصل حكومة اشتية من مسؤولياتها
"حراك المعلمين": نتجهز لمرحلة 

جديدة من الفعاليات االحتجاجية 
للمطالبة بحقوقنا

رام الله-غزة/ جال غيث:
جديــدة  ملرحلــة  يتجهــز  أنــه  الغربيــة  الضفــة  يف  املعلمــني  حــراك  أكــد 
مــن الفعاليــات االحتجاجيــة ملطالبــة حكومــة اشــتية بــرام اللــه باالســتجابة 

ملطالبهم وحقوقهم.
لصحيفــة  شــبيطة  خالــد  املعلمــني  حــراك  باســم  املتحــدث  وقــال 
"فلســطني": إنــه مــع بدايــة العــام الــدرايس الجديــد ســنعلن سلســلة مــن 
 2023 القــادم  العــام  بدايــة  مــع  ســنعلن  كــا  االحتجاجيــة،  الفعاليــات 
ملطالــب  لاســتجابة  اللــه  بــرام  الحكومــة  لدفــع  العمــل؛  عــن  اإلرضاب 

املعلمني ووقف تنصلها من مسؤولياتها تجاههم.
ولفت شبيطة إىل تنصل حكومة اشتية من االتفاق الذي وقعته مبوجب 
مبــادرة أطلقهــا املديــر العــام للهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان د. عــار 
دويــك مــع مؤسســات املجتمــع املحــيل والهيئــات املعنيــة والتــي أنهــت 
إرضاب املعلمــني بعــد سلســلة احتجاجــات عــىل تــدين رواتبهــم وعــدم 

املساواة يف تلقي األجور وترقيات السلم الوظيفي.
أنهــا  إىل  مشــريا  املعلمــني،  ملطالــب  االســتجابة  رضورة  عــىل  وشــدد 

ممتدة منذ عام 2013، ومل يتم إنهاؤها أو االستجابة لها حتى اليوم.
وأضاف أن حراك املعلمني مســتمر ولن يتوقف إال باالســتجابة ملطالبه؛ 
رفــع عــاوة طبيعــة العمــل إىل ٪100 للعاملني بســلك الرتبية والتعليم، 
ورصف غــاء املعيشــة املرتاكمــة منــذ 2013 وبأثــر رجعــي، خاصــة مــع 
اســترشاء الغــاء الفاحــش، وتحســني قانــون التقاعــد، واحتســاب ســنوات 

العقود والعاوات والدرجات، وتشكيل نقابة حرة مستقلة.

مجموعة حقوقية تستنكر تعذيب "وقائي نابلس" للمعتقل السياسي حمد 

دعوات لوقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين وسط رام الله غًدا 

ليان الشاعر.. فراشة المسرح التي أنهى صاروخ إسرائيلي حياتها
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

الــذي كان يتفاخــر بــه لعقــود طويلــة ملــا حققــه مــن انتصــارات عــى 
الجيوش العربية يف السابق.

مــرة  القاعــدة  هــذه  كــر  اســتطاعت  الفلســطينية  املقاومــة  لكــن 
وإىل األبــد، بفــرض واقــع جديــد ومعادلــة عســكرية غــر معهــودة يف 
قواعــد االشــتباك مــع االحتــال وهــو مــا تفاجــأ به العــدو وأذهل قاده 
الــذي  الجنــدي  وهيبــة  تــآكل  الــردع  بــأن  والسياســيني،  العســكريني 
ال يقهــر قــد تاشــت، وأصبحــت شــعارات غــر قامئــة وال وجــود لهــا 
يف قامــوس املقاومــة التــي نجحــت يف تعريــة االحتــال وقادتــه أمام 

العامل.
غانتس أراد مسح عار هزميته يف الحروب السابقة وال سيام معركة 
"ســيف القــدس" حــني توحــدت جميــع فصائــل املقاومــة يف غرفــة 
العمليــات املشــركة إلدارة الحــرب مــع االحتــال، وقــد دكــت عمقــه 
وأطرافــه ومطاراتــه وموانئــه، وأخــذ يناشــد الوســاطات لوقــف العملية 
التــي اعــرف فيهــا بهزميتــه، ليقينــه برشاســة املقاومــة الفلســطينية 
التــي  فرضــت عليــه معادلــة الردع بالــردع والقصف بالقصف، لذا لجأ 
إىل أســلوب الغــدر وهــو االســتفراد بفصيــل دون الفصائــل األخــرى 

اعتداءاتها حامية مستوطنيها، وأن من تقتله من الفلسطينيني إما أن 
يكــون أطلــق نــارا مــرة عــى جنودها ومســتوطنيها أو أنه يخطط لذلك. 
وتشــعر بالزهــو والثقــة املتامديــة يف نفســها إذا نجحــت يف جرامئهــا، 
وتهــدد باملزيــد والجديــد منهــا. قــال بينــي غانتــس بعــد العــدوان عى 
الــرورة  إذا دعــت  غــزة: ”سنشــن يف املســتقبل هجــامت إضافيــة 
لحاميــة مواطنــي )إرسائيــل( وســيادتها وبنيتهــا التحتيــة. ينطبــق هــذا 
عــى كل جبهــة مــن طهــران إىل خــان يونــس يف قطــاع غــزة“، وواضــح 
أنه أخطأ بذكر خان يونس، واألقرب لســياق كامه أنه يقصد رفح آخر 
مدينة جنويب قطاع غزة، وهو إما نيس فذكر خان يونس بدل رفح، أو 

يجهل أي املدينتني آخر قطاع غزة جنوبا.
وقاســمه البيد زهوه وثقته، فبرش مســتوطني دولته بأن “عملية مطلع 
الفجــر أعــادت زمــام املبــادرة والــردع“. وتوفــر حريــة الــرأي النســبية يف 
)إرسائيــل( مجــاال ملخالفــة آراء مســئوليها يف مــا يقومــون به من أفعال 
أو يدلــون بــه مــن أقــوال، ويف هــذه املخالفــة قــال كويب مــروم العقيد 
يف االحتيــاط للقنــاة اإلرسائيليــة الثالثــة عــرشة: “أعتقــد أن مثــة إنجازا 
عى مســتوى الوعي للجهاد اإلســامي ال ميكن تجاهله. اســتطاعت 
إطاق ألف صاروخ يف ثاثة أيام، واستهدفت وسط الباد والقدس 

ومطار بن غوريون”، واستهدافها املطار كاد يسقط طائرة مدنية.
عــى  آخــر  “برهــان  العمليــة  أن  لهــا  افتتاحيــة  وكتبــت “هآرتــس” يف 
الفشــل الكبر يف السياســة اإلرسائيلية تجاه غزة“. والســؤال الذي ال 
مفر من توجيهه لغانتس والبيد: ما مربر الزهو والثقة يف االقتتال مع 
حركة مقاومة فلســطينية صغرة يف غزة املعزولة املحارصة؟! الزهو 
والثقة من نصيب هذه الحركة، ومن نصيب الشعب الفلسطيني، ال 
مــن نصيــب دولــة هائلــة التســليح مثــل )إرسائيل(، وتبســط عليها أكرب 
قوة عاملية، أمركا، جناحي حاميتها، ويصادقها مصادقة ود ومصر 
عــدد كبــر مــن الحــكام العرب العاصني إلرادات شــعوبهم. املصادمة 
األخــر بــني )إرسائيــل( وحركــة الجهــاد تربهــن بقــوة ضعــف )إرسائيــل( 

االحتــال  حــرب  وزيــر  يتبجــح  والنســاء  األطفــال  وأشــاء  دمــاء  عــى 
غانتس، ويعلن بكل وقاحة بأنه استعاد ما أسامه بالردع إىل جيشه، 
وأنــه حقــق أهدافــه مــن الحــرب األخــرة التــي خاضها لثاثــة أيام عى 
قطــاع غــزة املحــارص مــن قبلــه ألكرث من خمســة عرش عامــا متواصلة، 
وقــد دمــر العديــد مــن املنــازل، وتســبب يف قطــع الكهربــاء وامليــاه 
ومل يسلم من قصفه األرايض الزراعية، والكل كان مستهدفا لنرانه 
العســكرية  وزوارقــه  وقذائــف مدفعياتــه  الحربيــة  طائراتــه  وصواريــخ 

التي تجوب شواطئ وحدود القطاع.
ترصيحــات غانتــس اعــراف واضح وفاضح بالهزائم املتوالية لجيشــه 
"الفرقــان"  معركــة  يف  فهزميتــه  غــزة،  عــى  شــنها  حــروب  عــدة  يف 
عــام ٢٠٠٩\٢٠٠٨، ويف معركــة "حجــارة الســجيل" يف عــام ٢٠١٢، 
ومعركــة   ،٢٠١٤ عــام  يف  املأكــول"  "العصــف  معركــة  يف  وكذلــك 
كانــت  عــدوان  أي  شــن  أراد  وكلــام   ،٢٠٢١ عــام  القــدس”  “ســيف 
املقاومــة لــه باملرصــاد تدافــع عــن نفســها بــكل مــا لديهــا مــن وســائل 
قتاليــة وتلقنــه دروســا قاســية يخــرج منهــا مذموما مدحــورا يجر وراءه 
خيبات الهزمية والعار لجيشه وشعبه؛ ما ينعكس سلبيا عى الردع 

لألفــراد صفــات متيزهــم، وللــدول صفــات متيزهــا، وأظهــرت صفــات 
صغــرت  مهــام  تفارقهــا  ال  التــي  املرضيــة  عدوانيتهــا  )إرسائيــل( 
عــى  مــا  العتــداء  داعيــا  تتصيــد  دامئــا  مســوغاتها.  انعدمــت  أو 
الفلســطينيني أو عــى مــن تــراه عدوا لها مــن العرب. والذي ال تعتدي 
عليــه علنــا بالســاح تعتــدي عليه رسا بالتجســس واملكايد املتنوعة. 
وهــي يف هــذا النــزوع املــريض للعــدوان تشــبه العقــرب التــي ال بــد أن 
تلــدغ مــن تقــرب منــه، مــع أن موتهــا يف لدغــه. ويف قصــة رمزيــة أن 
عقربــا توســلت إىل ضفــدع لتعينهــا عــى عبــور جــدول مــاء، فوافقــت 
العقــرب عــى ظهرهــا، وقبــل  الضفــدع يف شــهامة وســخاء، فركبــت 
اجتياز الجدول فوجئت الضفدع بالعقرب تلدغها، فســألتها مذهولة 

يف احتضارها: مل لدغتني؟
فردت العقرب: طبيعتي، ماذا أفعل بها؟

ومنشــأ عدوانيــة )إرسائيــل( يف والدتهــا اغتصابا لوطن الفلســطينيني. 
اغتصبتــه بالقــوة املعتديــة املــؤاَزرة مــن قــوى عامليــة كــربى وخيانــات 
تــؤازر القــوة  عربيــة خانعــة، ومــا زالــت هــذه القــوى وهــذه الخيانــات 
اإلرسائيلية املعتدية أشد مام آزرتها عند والدتها، ومبجاهرة ال خجل 
فيها وال إنسانية ترأف بضحاياها الفلسطينيني. وتدفع تلك املؤازرة 
)إرسائيل( إىل متابعة عدوانيتها عليهم مختِلقة لها مسوغات وهمية 
تلفقهــا بذاتهــا متــى أحبــت. عدوانهــا األخر عى غزة الذي مهدت له 
بحبــس مســتوطني الغــاف مل يكــن لــه أي مســوغ عمــي واقعي، ويقر 
بهــذا مســئولون وإعاميــون فيهــا، وأن مســوغه الحقيقــي اهتامم البيد 
يف تقديم نفسه رجَل أمٍن قادرا عى حامية مستوطنيها ليكون ذلك 
ورقــة مربحــة لــه يف انتخابــات الكنيســت يف مطلــع نوفمــرب املقبــل، 
ويقاســمه هــذا االهتــامم االنتخــايب وزير جيــش االحتال بني غانتس. 
وفــور توقــف العــدوان عــى غــزة بــادرت القــوات اإلرسائيليــة إىل قتــل 
ثاثــة فلســطينيني يف نابلــس أبرزهــم إبراهيــم النابلــيس قائــد شــهداء 
40 آخريــن. وحجتهــا يف كل  العمليــة  فيهــا، وجرحــت يف  األقــى 

عمــا مبقولــة "فــرق تُســد"، بهــدف الغــدر، حيــث أقدم عــى ارتكاب 
جرميــة  قتــل الشــهيد تيســر الجعــربي بــدم بــارد الجمعــة املــايض، 
االحتــال  قــادة  غبــاء  عــى  يــدل  فإمنــا  يشء  عــى  دل  إن  وهــذا 
العتقادهــم بأنهــم حققــوا هدفهــم، ولكنهــم صدمــوا بصمــود مقاتــي 
الرايا أليام بنفس الزخم والثبات، بتأييد شــعبي واســع وتســاندهم 
جميع قوى املقاومة دون استثناء، عى عكس ما كان يريده غانتس 
بإحداث الفرقة والفتنة )ال سمح الله(، بل العكس من ذلك، عملت 

عى وحدة الساحات الداخلية والخارجية عى حد سواء.
اعتقــد غانتــس أن مبقــدوره تحــدي فصائــل املقاومــة، وأنهــا فريســة 
عضاتــه  عليهــا  يفــرض  ثــم  ومــن  عليهــا،  االنقضــاض  ميكــن  ســهلة 
ويبتزهــا سياســيا وعســكريا يك ترضــخ وتستســلم لتهديداتــه ومــن 
ثــم يحقــق انتصــارا معنويــا لينجيــه سياســيا مــن املســاءلة ويتخذ منه 
إحــرازا كبــرا تحضــرا لانتخابــات، وليــس كــام يدعــي بإرجــاع الــردع، 
فهــو يعلــم أن القصــف الجــوي دون املواجهــة امليدانيــة عــى األرض 
ال ميكــن أن يكــون مقياســا لتحقيــق انتصــار عســكري وال معنــوي وال 

سيايس، بعكس ما يدعيه غانتس.

النفــيس واملعنــوي، وتهورهــا وصبيانيــة قادتهــا، ويف التضــاد تربهــن 
بقــوة صابــة نفســية حركــة الجهــاد، وســعة أفــق معنوياتهــا التــي هــي 
تجســيد لصابــة نفســية الشــعب الفلســطيني وســعة أفــق معنوياتــه، 
أيــام  يف  والســيايس  اإلعامــي  وأداءهــا  القتاليــة  فعالياتهــا  أدارت 
العــدوان الثاثــة بشــجاعة وانضبــاط وحــذق ومســئولية ال تتوافــر يف 
وضيــق  )إرسائيــل(  مســتوطني  هلــع  فيديوهــات  وفضحــت  دول.  
صدورهــم مبــا فــرض عليهــم من حظر الحركة قبل العدوان ويف أثنائه، 
ورسعــة وســهولة انفصامهــم النفــيس. رأينــا جنــودا يف الغــاف يفــرون 
عنــد ســامع صفــارات اإلنــذار، ورأينــا مســتوطنني يفــرون أنصــاف عــراة 

صارخني مستغيثني.
ويف يافــا ســمعنا فلســطينيني يكــربون عند ســامعهم صــوت الصاروخ 
القادم من غزة، ويسخرون من املستوطنني الصارخني املستغيثني، 
لكنــه  بــني فلســطيني ومســتوطن،  لــن مييــز  والصــاروخ عنــد ســقوطه 
الفرق بني القلوب والنفوس. وشــبه فلســطيني يف يافا املســتوطنني 
الهلعني الراكضني بالكاب. الحكم عى سلوك األفراد واملجتمعات 
والدول ال يكون علميا صحيحا إذا أهملنا مؤثرات جذور هذا السلوك، 
وجــذور عدوانيــة )إرسائيــل( املرضيــة التــي ال تســتطيع التخــي عنهــا 
مهــام اكتنفتهــا ظــروف الهــدوء والســام يف نوعيــة والدتهــا اغتصابــا 
لوطــن الفلســطينيني بالقــوة املعتديــة، وباملــؤازرة املتآمــرة مــن قــوى 
عامليــة كــربى وخيانــات عربيــة خانعــة مســتذلة، إال أن قــوة )إرسائيــل( 
املعتديــة تراجــع منكــرة أمــام جزء صغر من قوى املقاومة العربية 
مجســدة يف حــزب اللــه ويف املقاومــة الفلســطينية وســوريا وجامعــة 
أنصــار اللــه املعــززة بالقــوى اإلســامية يف إيــران، وبســالة هــذه القوى 
وثباتها سيجعان عدوانية )إرسائيل( املرضية وسيلة فعالة يف صنع 
نهايتهــا املحتومــة. ولــه مدلولــه أن يتســاءل بعــض اإلرسائيليــني عــن 
ســعة ســوء حالهــم ومآلهــم لــو كانــت حــرب األيــام الثاثــة يف غــزة مــع 

حزب الله وحامس مضاَفني إىل حركة الجهاد.

والقوة الفلسطينية التي ال قاهر لها هي املايني الفلسطينية الثامنية 
بني النهر والبحر التي تفوق مايني املستوطنني اإلرسائيليني الستة، 
واملايني الفلسطينية مفتوحة األبواب عى زيادة رسيعة ال تجاريها 
الصهيــوين  املــرشوع  الخــارج.  مــن  جــدد  مســتوطنني  هجــرة  عــددا 
الــذي أنتجتــه خرافــة األرض الخاليــة يقــرب مــن مواجهــة عواقــب تلك 
املتصــل  باالعتــداء  منهــا  الفــرار  يف  متوحشــا  يجتهــد  التــي  الخرافــة 
عــى الفلســطينيني ومــن يعاديــه مــن العــرب واملســلمني. يف حكايــة 
رمزيــة أن كلبــا ابتلــع منجــا فبــات قــدرا عليــه محتومــا أن توافيــه لحظــة 
إخراجــه، ويف تلــك اللحظــة طلــوع روحــه وموته، وهــذه حال املرشوع 
الصهيــوين، ســتوافيه لحظــة إخــراج املنجــل الفلســطيني الــذي ابتلعــه 

لتطلع عندها روحه اآلمثة الدموية وميوت.

المقاومة شوكة يف حلق االحتالل

نهايــــــــة )إرسائيـــــــل( الحتميـــــــة 
ــــــــة فـــــــــي عدوانيَّتهـــــا الَمرضيَّ

د. أيمن أبو ناهية

تصريحات غانتس اعتراف واضح وفاضح 
بالهزائم المتوالية لجيشه في عدة حروب 
شنها على غزة، فهزيمته في معركة 
»الفرقان« عام 2009\2008، وفي معركة 
»حجارة السجيل« في عام 2012، وكذلك 
في معركة »العصف المأكول« في عام 
٢٠١٤، ومعركة “سيف القدس” عام 2021، 
وكلما أراد شن أي عدوان كانت المقاومة له 
بالمرصاد تدافع عن نفسها بكل ما لديها من 
وسائل قتالية وتلقنه دروسا قاسية 

 حماد صبح
رأي اليوم

المشروع الصهيوني الذي أنتجته خرافة 
األرض الخالية يقترب من مواجهة 
عواقب تلك الخرافة التي يجتهد 
متوحشا في الفرار منها باالعتداء 
المتصل على الفلسطينيين ومن يعاديه 
من العرب والمسلمين. 

تتجــاوز )366( كيلومــًرا مربًعــا، وهــو مــا يزيــد مــن القلــق العــايل لــدى دولــة 
الســكاين  لانفجــار  قابلــة  بالِقطــاع مشــكلة  تــرى  التــي  االحتــال اإلرسائيــي، 
الاحق بوجه )إرسائيل( حيث ترنو عيون الجئي فلســطني يف الِقطاع، باتجاه 
مدنهــم وقراهــم وبلداتهــم داخــل حــدود العــام 1948. والتــي لــن يتخلــوا عنهــا 

طال الزمن أم قرص. فـ”الحق ال ميوت بالتقادم، وال يلغيه تجربُّ ظامل”.
إن واقــع ِقطــاع غــزَّة، وصمــود أبنــاء الِقطــاع يف كل جوالت العــدوان منذ عدوان 
1956 وحتى اآلن، جعلت من أهايل الِقطاع، أصحاب إرادة فوالذية، صلبة، 
ال مُيكــن كرهــا مهــام ســاءت الظــروف واملعطيــات، وهــو مــا حــدا بواحــٍد مــن 
ــيس الكيــان الصهيــوين ومــن قــادة حــرب العــام 1948، الجــرال )إســحاق  مؤسِّ
رابني( للتعبر الصارخ عن قلقه العايل، بقوله إنه: “يحلم أن يصحو من نومه 
يف يــوٍم مــن األيــام، ويــرى البحــر وقد ابتلع ِقطــاع غزَّة، ومن عليه”. ونحن نقول 
البحــر ســيبتلع مــن جــاء بالســفن مســتوطًنا مــن أقــايص الدنيــا األربــع، وليــس 

عب الفلسطيني )األصيل(، الذي كان وما زال قبل البحر. الشَّ
إنه الِقطاع، ِقطاع غزَّة، درة الكفاح الوطني الفلسطيني، املنطقة الوحيدة يف 
العامل التي ال توجد بها “آثار األمية” و”فشل التعليم”، بل املنطقة امُلضيئة 
التي ينترش العلم واملعرفة يف كل زواياها، بالرغم من الفاقة، وضيق الحياة، 
وتراجــع املداخيــل، وتــدين مســتويات الحيــاة االقتصاديــة لعمــوم املواطنني، 
وسكن غالبية املواطنني يف املخيامت منذ عام النكبة. والتي ُترشف عليها 

عى مســاحة )360( كيلومًرا مربًعا، بطول )41( كيلومًرا تقريًبا. أما عرضه 
ه األرايض املحتلة عام 1948، شاماًل  فيراوح بني )5( و)15( كيلومًرا. تحدُّ
ورشًقا والتي ُتسميها دولة االحتال اإلرسائيي مبنطقة الغاف ومستعمراتها 
ه جمهوريــة مــرص العربيــة مــن الجنــوب  بينــام تحــدُّ بـ”مســتعمرات الغــاف”، 
ل جزًءا من األرايض التي تســعى الســلطة الفلســطينية إلنشــاء  الغريب. ويشــكِّ
الرشعيــة  مــن  انطاًقــا  الــدويل  التوافــق  حــل  إطــار  يف  حدودهــا  ضمــن  دولــة 

األممية “حل الدولتني”.
الوســاطات  بعــد  تقطــع،  أو  النــار،  إطــاق  وقــف  مفعــول  تــم رسيــان  وســواء، 
عنــق  يف  املغروســة  الشــوكة  يبقــى  غــزَّة،  ِقطــاع  فــإن  والدوليــة،  اإلقليميــة 
الجئــي  مــن  منهــم   65% نحــو  وتحديــًدا  الِقطــاع،  ســكان  فغالبيــة  االحتــال. 
فلســطني، وتحديــًدا مــن مناطــق ومــدن وقــرى وأريــاف: يافــا، واللــد، والرملــة، 
النقب، بر الســبع، وعســقان، وأســدود…إلخ. لذلك فإن وجود هذه الكتلة 
الســكانية الكبــرة العــدد مــن الجئــي فلســطني تقلــق مضاجــع دولــة االحتــال 
الوطنــي  الكيــان  أنقــاض  عــى   1948 عــام  قيامهــا  منــذ  وقادتهــا  اإلرسائيــي 

والقومي للشعب العريب الفلسطيني.
ا، وباعتبــاره رشيًطــا عــى البحــر البيــض  إن ِقطــاع غــزَّة، مبســاحته الصغــرة جــدًّ
املتوســط جنــوب الســاحل الفلســطيني، يضــمُّ فــوق ترابــه أكــرب كثافــة ســكانية 
يف العــامل عــى اإلطــاق، بواقــع مليونــني ومائتــي ألــف نســمة عــى مســاحة ال 

إن واقــع ِقطــاع غــزَّة، وصمــود أبنــاء الِقطــاع يف كل جوالت العــدوان منذ عدوان 
1956 وحتى اآلن، جعلت من أهايل الِقطاع، أصحاب إرادة فوالذية، صلبة، 

ال مُيكن كرها مهام ساءت الظروف واملعطيات..
مــع الحديــث عــن وقــف إطــاق النار عى جبهة الِقطاع برعاية إقليمية ودولية، 
مــع تدخــل األمــم املتحــدة، مــن املهــم أن نعرض بعض األمــور املتعلقة بِقطاع 

غزَّة، هذا الجزء الغايل من أرض فلسطني برًشا وأرًضا.
ِقطــاع غــزَّة، املنطقــة الضيقــة مــن الســهل الســاحي الفلســطيني عــى البحــر 
فلســطني  حــدود  داخــل  ــق  ضيِّ رشيــط  شــكل  وعــى  املتوســط،  األبيــض 
التاريخيــة.  1,33 % مــن مســاحة أرض فلســطني  ل تقريبــا  ُيشــكِّ االنتدابيــة، 
ي بِقطاع غزَّة نسبًة ألكرب مدنه، وهي مدينة غزَّة. حيث ميتد الِقطاع  وقد ُسمِّ

وكالة هيئة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجئني الفلسطينيني يف الرشق 
األدىن )وكالة أونروا(.

إنه ِقطاع غزَّة، الذي يدفع رضيبة يومية، كام يدفعها عموم أبناء فلسطني يف 
األرض الفلسطينية املحتلة يف الضفة الغربية والقدس، ومخيامت الشتات 
الثــورة  مســار  يف  األردن(،  لبنــان+  )ســوريا+  الطــوق  دول  يف  الفلســطيني 
والحركــة الوطنيــة الفلســطينية املعــارصة. رضيبة يتم دفعهــا عن األمة العربية 

واإلسامية وعن كل أحرار العامل من الجسد والدم والروح الفلسطينية.
وســواء، بســواء، مــرت الهدنــة، التــي تــم التوافــق عليهــا عــرب أطــراف إقليميــة، 
قبــل  مــن  اخراقهــا  تــم  أو  النــار،  إطــاق  بوقــف  والقاضيــة  املتحــدة،  واألمــم 
الــوزراء )يائــر لبيــد(  ُيهــدد ويتوعــد رئيــس  جيــش االحتــال اإلرسائيــي كــام 
والجــرال كوخــايف رئيــس األركان، فــإن الحالــة الوطنيــة الفلســطينية ليســت 
ُمكّبلة، واملدد الفلســطيني يتواصل من دماء الشــهداء، والضحايا، خصوًصا 
األطفــال، حيــث ارتقــى نحــو )44( شــهيًدا، منهــم )15( طفــًا، وخمــس نســاء، 

وقيادات وكوادر من كل الفصائل.
التاريخــي،  وطنــه  أرض  عــى  بنصفــه،  الفلســطيني  الشــعب  ســيبقى  أخــًرا، 
والنصــف الثــاين ينتظــر العــودة بالعمــل والكفــاح املتواصــل، ولــن يكــون هناك 
ــعب  حــل، ولــن تهنــأ دولــة االحتــال اإلرسائيــي بــأي راحــة، دون إنصــاف الشَّ

الفلسطيني، وحقه يف العودة تقرير املصر واالستقال الوطني.

قطاع غزة الذي راود إسحاق رابني فـي المنام
عيل بدوان

الوطن العمانية
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

اإلرسائيليــون  اغتــال  منــذ  اإلرسائيــي  "الرشيــك"  بغيــاب  العــامل  يذّكــر  أن 
رابــن. كان مــن املفــرض أن يعــّري أكــر الحكومــات اإلرسائيليــة تطرّفــا. مل 
يكــن لُيّتهــم باإلرهــاب لــو زار نابلــس، وقّبــل جبــن الشــهيد إبراهيــم النابليس 
ابــن حركــة فتــح التــي يحُكــم باســمها. ال ينتقــص منــه لــو اتصــل بقــادة حركتــي 
الجهاد اإلســامي وحامس وباقي الفصائل، وأظهر وحدًة، ولو شــكليًة، أمام 
العــدوان. كان بإمكانــه أن ُيفســد عــى الصهاينــة فرحــة التطبيــع املجــاين، لو 

أحرج الدول املطّبعة، وطالبها بتخفيف وترية التطبيع رفضا للعدوان.
لــن يتوّقــف العــدوان لــو أطلــق أبــو مــازن صواريخــه، لكنــه كان سيســاهم يف 
اســتثامر التضحيــات الهائلــة لصالــح القضيــة، فالجرميــة بحــّق غــزّة تحديــدا 
ليســت جديــدة، الجرميــة الكــرى يف االحتــال والحصــار، ال توجد مجموعة 
برشيــة يف العــامل تعرّضــت لعقــاٍب جامعــي مثــل أهل غــزة املحاَصين منذ 
15 عامــا. متامــا كــام ال يوجــد بــرش صمدوا وقاوموا مثلهم، فثلثا ســكان غزة 

البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة تقّل أعامرهم عن 25 عاًما. كانوا أصغر من 
أن يصّوتوا يف انتخابات عام 2006. إنهم يعانون من عواقب الحصار الذي 
يعاقب الجميع. مثل الشباب يف كل مكان، يجب أن يخّططوا للمستقبل: 

املدرسة والعمل واألرسة. لكنهم يعيشون يف مكان يحرمهم من أي أمل.
15000 و18000 مــن ســكان غــزّة مــن الجامعــة كل عــام،  بــن   يتخــّرج مــا 

وهذا ليس أمرا هّينا، فهم يدرســون عى ضوء الشــموع وســط انقطاع التيار 
الكهربــايئ مبعــدل 11 ســاعة يف اليــوم. يقــول أســتاذ االقتصــاد يف جامعــة 

سيكون باهظا وفظيعا.
 وحن هددت حركة الجهاد اإلســامي بالرد عى اعتقال بســام الســعدي، 
الجهــاد وأدارت بشــكل غــري  وجدتهــا )إرسائيــل( فرصــة لانقضــاض عــى 

مبارش مفاوضات صورية للتمويه واالستعداد لشن عدوانها عى غزّة.
 وكان الدافــع اإلرسائيــي املركــزي هــو منــع تثبيــت معادلــة الربــط بــن غــزّة 
ومــا يجــري يف الضفــة الغربيــة، وتوّســعت األهــداف اإلرسائيليــة لتشــمل 
أيضا توجيه رضبة إىل حركة الجهاد اإلسامي، وتضييق الخناق عى أهل 
غــزّة لــزرع الرعــب يف صفوفهــم، ومحاولــة إجبارهــم عــى االكتفــاء بالبحــث 

عن لقمة العيش.
تلخيص إسرائيلي

واعترتــه  غــزّة،  عــى  عدوانهــا  يف  انتــرت  بأنهــا  )إرسائيــل(  لّخصــت 
هيمــن  وإذ  النجــاح.  معايــري  بتحديــد  رجعــي  بأثــر  قامــت  أن  بعــد  ناجحــا 
خطــاب »النــر« يف املحافــل السياســية واألمنيــة واملنّصــات اإلعاميــة، 
تشــّوش مفاعيــل  وهنــاك مل  هنــا  تناثــرت  التــي  االســتفهام  فــإن عامــات 
النشــوة الفعليــة والنشــوة املصطنعــة، التــي اجتاحــت املجتمــع والقيــادة 
ملعركــة  وجــّدي  رصــن  فلســطيني  لتقييــم  حاجــة  هنــاك  )إرسائيــل(.  يف 
»وحــدة الســاحات«، وفيــه يجــب أن تؤخــذ بعن االعتبــار أيضا التقييامت 
الحالــة  عــى  ومفاعيلهــا  ظالهــا  تلقــي  التــي  اإلرسائيليــة،  واالســتنتاجات 

الفلسطينية عموما.
 وهنا وجب تقييم بعض ما قيل وما مل يقل يف )إرسائيل( حول ما يسمى 

بحملة »طلوع الفجر«:
أّوال: تبجــح القــادة واملعّلقــون اإلرسائيليــون بــأن العــدوان حّقــق هــدف منــع 
الربــط بــن القمــع واالضطهــاد والتهويــد يف الضفــة الغربيــة والقدس، والرد 
الفلســطيني املقبــل مــن قطــاع غــزّة. هــذا اســتنتاج غريــب، فالــذي حــدث 
فعــا هــو العكــس متامــا، فقــد جــرت مواجهــة عســكرية يف أعقــاب اعتقــال 
يف جنــن، ولــو نجحــت )إرسائيــل( يف فــك االرتبــاط، كام تّدعي ملا كانت 
معركــة، وملــا شــمل اإلعــان عــن وقــف إطــاق النــار التزامــا مريــا بإطــاق 

رساح معتقلن من الضفة الغربية.
ثانيــا، يف كل معركــة حربيــة، تجــري )إرسائيــل( تجــارب عــى أســلحة وعــى 
الواليــات  إىل  النتائــج  متريــر  عــى  وتــدأب  مختلفــة،  عســكرية  تقنيــات 
املتحدة، مضافة إىل مطالب باملزيد من التسليح املّجاين لتغطية تكلفة 
اســتهاك الذخائــر والصواريــخ واملعــّدات لألســلحة القدميــة والجديــدة. 
فبعد حصول )إرسائيل(، بعد عدوان »حارس األسوار«، عى مليار دوالر 
تعويضا عن استهاك قذائف »القبة الحديدية«، التزم الرئيس األمرييك 

مقابــل مشــاهد البطولــة والتضحيــة يف مصــارع القــادة الشــهداء، ســواء يف 
غزّة أم نابلس، ومشاهد الطفولة املرّوعة املستباحة، سواء ألطفال ُقتلوا أم 
ُقهــروا عــى رحيــل ذويهــم، غابــت صــورة رئيس الســلطة الفلســطينية محمود 
عّبــاس )أبــو مــازن(. مل يشــاهد منــذ بــدأ العــدوان عــى غــزّة وعــى املســجد 
األقــى ونابلــس. هــو عصبــيٌّ ونــزق عندمــا ترتكــب املقاومــة عمليــة، وهــو 
صاحــب مقولتــي "عمليــات حقــرية" و"صواريــخ عبثيــة"، أو عندمــا يتعلــق 
األمــر بإرســال تهنئــة مبناســبة الذكــرى املئويــة لتأســيس الحــزب الشــيوعي 
الصينــي. بحســب مــا قــال يف أحــد االجتامعــات القياديــة، فإنــه مــن عائلــة 
معّمــرة، وطأمنهــم عــى وضعــه الصحــي. يف عــّز املواجهــات، يبــدو أنــه ينــام 
مبّكــرا، وال يعّكــر مزاَجــه مبتابعــة األخبــار، لكنه كان ســيطري فرحا إذا اّتصل به 

بلينكن أو أرذل مسؤول إرسائيي وحتى ضابط ارتباط. 
مشــاهد التضحيــات اليوميــة التــي يقّدمهــا الفلســطينيون، وتفاعــل العــرب 
والعــامل معهــم، تؤّكــد قــدرة هــذا الشــعب عــى املقاومــة، ولــو بعــد قــرن مــن 
الــراع مــع املــرشوع الصهيــوين، بقــدر مــا تثبــت أن قيادتــه املعّمــرة ال تليق 

به، وليست يف مستوى تضحياته.
مل يكن منتظرا يف املواجهة أخريا يف فلسطن من رئيس السلطة أبو مازن 
أن يهرّب الســاح بســيارته، ويحث أجهزته األمنية عى االلتحاق باملقاومة، 
الــكام يف  مــن  يطلــق صواريــخ  أن  متوّقعــا  األمنــي. كان  التنســيق  ويوقــف 
مواجهــة همجيــة حكومــة االحتــال التي بادرت بالعدوان. كان من املفروض 

2012، وصل عدد الشهداء إىل 177، ويف عدوان سنة 2014 استشهد 

2322 شخصا منهم 578 طفا.

 كــام استشــهد عــدد كبــري مــن أهــايل غــزّة خــال اعتــداءات متفرّقــة يف 
السنوات األخرية.

حرب على فلسطين
مل يكــن العــدوان اإلرسائيــي األخــرية موّجهــا ضــد حركــة الجهــاد اإلســامي 
تحديدا، كام قد يعتقد البعض، ومل يســتهدف غزّة وحدها، بل كان ضد 
بــأرسه ويف كل أماكــن وجــوده. كان هــذا العــدوان  الشــعب الفلســطيني 
محّطة جديدة يف مسلســل الحرب الدامية، التي اســتهدفت وتســتهدف 
إخضــاع الشــعب الفلســطيني، واقتــاع إرادته للنضــال وملواجهة املرشوع 
وتبقــى محاولــة  واملتشــّعبة.  بتجّلياتــه املختلفــة  الصهيــوين  االســتيطاين 
لقيــام )إرسائيــل(  الدوافــع واألهــداف املتعّينــة  تفاصيــل  تقييــم وتحديــد 
بشــن عدوانهــا الوحــي عــى غــزّة منقوصــة ومبتــورة إن هــي ُحــرت يف 
املســببات العابــرة، ومل تشــمل األســباب »الدامئــة« للعنــف املتأّصــل يف 

مرشوع الغزو الصهيوين لفلسطن.
جاء املرشوع الصهيوين ليسلب أهل الباد أرضهم ووطنهم، وهم بطبيعة 
الحــال رفضــوا ويرفضــون ذلــك ودافعــوا ويدافعــون عــن حّقهــم يف الحيــاة 
الكرمية يف بلدهم. وكان من املستحيل تنفيذ مرشوع السلب والتهجري 
لكــر  والقــّوة  العنــف  اســتعامل  اللجــوء إىل  مــن دون  العرقــي،  والتطهــري 
شــوكة املقاومــة التلقائيــة واملنظمــة ألصحــاب البــاد، وهذه حالة مســتمرة 
منــذ أكــر مــن مئــة عــام، ويبــدو أّنهــا ســوف تــدوم لســنوات طويلــة، خاصــة 
الوســط  التســوية والحلــول  العنيــد ملشــاريع  الرفــض اإلرسائيــي  يف ظــل 
كافة، التي تقدم بها الفلسطينيون والعرب واألرسة الدولية. وميكن القول 
بــأن العنــف اإلجرامــي مــازم للمــرشوع الصهيــوين، ومــن املســتحيل فــك 
االرتباط بينهام، إال، ال سمح الله، باستسام كامل للعرب والفلسطينين.

لماذا العملية؟
كان الدافع املبارش للعملية املساّمة »طلوع الفجر« –مع أّنها بدأت يف 
ساعات العر- هو كر معادلة الربط بن غزّة والضفة الغربية والقدس. 
فقــد جــّن جنــون )إرسائيــل(، العــام املــايض، مــن جــّراء قيــام حركــة حــامس 
بإطــاق الصواريــخ رّدًا عــى مــا يجري يف القدس واألقى، واعترت ذلك 
إنشــاء معادلــة ربــط خطــرية ومحاولــة فلســطينية للخــروج والتمــرّد عى حالة 
التفتيــت وفــك االرتبــاط بــن أجــزاء الشــعب الفلســطيني، وعليــه شــنت 
الرويــع  مــن  حالــة  وزرع  والتدمــري  القتــل  إىل  هــدف  عدواًنــا  )إرسائيــل( 
االرتبــاط  فــك  التــزام  عــدم  مثــن  بــأن  الفلســطيني  الوعــي  لكــن  والرعــب، 

إلطــاق  وقــف  باتفــاق  غــزّة  عــى  اإلرسائيليــة  العســكرية  الحملــة  انتهــت 
ـ قطريــة، أعلنتــه رســميا )إرسائيــل( وحركــة الجهــاد  النــار بوســاطة مريــة 
عــى  املتواصــل  اإلجرامــي  للعــدوان  تكثيفــا  الحملــة  وجــاءت  اإلســامي، 
الشــعب الفلســطيني بأرسه، الذي يأخذ طابع الحصار املســتمر منذ أكر 

من 15 عاما.
 ويف ظــل »التعّطــش« اإلرسائيــي إىل إنجــازات عســكرية، بعــد سلســلة 
مــن خيبــات األمــل، ســارعت القيــادات العســكرية والسياســية إىل إعــان 
»النــر«، عــى الرغــم مــن أن الصواريــخ ظّلــت تنطلــق مــن القطــاع حتــى 

لحظة اإلعان عن وقف إطاق النار.
ومــع انتهــاء املعركــة العســكرية، عــادت )إرسائيــل( إىل املرّبــع األّول وإىل 
الســؤال نفســه: مــا العمــل تجــاه غــزّة؟ وهــي ال تريــد إعادة احتالها بســبب 
غاليــة  بّريــة  بعمليــة عســكرية  القيــام  تخــى  وهــي  الدميوغــرايف،  الثقــل 
الثمن، وتريد يف الوقت نفسه املحافظة عى الفصل بن الضفة الغربية 
وغزّة إلضعاف الفلسطينين ولتعطيل إمكانية الحديث عن حل سيايس، 
وعــى الرغــم مــن كل جعجعــة )إرسائيــل(، فهــي مل تحســم شــيئا يف هــذه 

املعركة.
وفق معطيات رســمية ملنظامت األمم املتحدة انتهت الحرب بارتقاء 46 
شــهيدا فلســطينيا بينهــم 16 طفــا، وإضافــة لذلــك أعلنــت وزارة الصحــة 
يف غزّة أن عدد الجرحى بلغ 360 شخصا، منهم 151 طفا، وقد شوهد 
بعضهــم عــى شاشــات التلفزيــون يف حالــة جســدية ونفســية تقشــعر لهــا 

األبدان.
يقطنهــا  ســكنية  وحــدة   1761 اإلرسائيــي  القصــف  جــّراء  مــن  وتــررت   
8500 مواطن، اضطر قسم منهم إىل مغادرة بيوتهم التي ُدّمرت. سبقت 

هــذا العــدوان اإلجرامــي سلســلة مــن االعتــداءات الحربيــة عــى غــزّة راح 
ضحيتهــا مــا يزيــد عــى 4200 شــهيد، ففــي عــام 2008 ـ 2009 وخــال 
العــدوان اإلرسائيــي بلــغ عــدد الضحايــا 1400 شــهيد، ويف عــدوان عــام 

أبــو مدّللــة، ملجلــة اإليكونومســت، إن عديديــن مــن طابــه  األزهــر، ســمري 
يطلبــون حضــور الفصــل ثاثــة أيــام فقــط يف األســبوع، ألنهــم ال يســتطيعون 

تحّمل تكاليف املواصات.
 % و70   ،%  47 هــو  البطالــة  معــدل  حيــث  عمــل  ســوق  يف  تخرّجــوا   لقــد 
للشــباب. أولئــك الذيــن يجــدون عمــًا يتقاضــون أجــًرا يومًيــا يف املتوســط 
الغربيــة. أظهــر اســتطاع  الضفــة  مــن  بالثلــث  أقــّل  33 شــيكًا فقــط،  يبلــغ 
مــن   20% مقابــل  الهجــرة،  يريــدون  غــزّة  ســكان  مــن   %  37 أن  حديــث 
فلســطينيي الضفــة الغربيــة. لكــن الوظائــف األجنبيــة والتأشــريات قليلــة. يف 
بعــض األحيــان، ال يســتطيع الطــاب الذيــن يفوزون مبنح دراســية يف الخارج 
الوصــول إىل هنــاك، حيــث ميكــن لحــوايل 500 فلســطيني فقــط أن ُيغادروا 
يومًيــا عــر معــر رفــح إىل مــر، األمــر الــذي يتطّلــب انتظــاًرا طويًا أو رشــوة 

باهظة. معظم شباب غزّة مل يغادروا قط.
 تقــول منظمــة إنقــاذ الطفولــة الخرييــة إن 77 % ممــن تقــل أعامرهــم عــن 17 

عاًمــا يعانــون االكتئــاب، وأكــر مــن نصفهــم يفّكــرون يف االنتحــار. وقــد غــرق 
بعضهــم وهــم يحاولــون الهــرب عــى مــن قــوارب متهالكــة عــر البحــر األبيــض 

املتوسط.
هــذا هــو املــرشوع الصهيــوين، مل يتوقــف عن القتل منذ قرن، ومل يستســلم 
الفلسطينيون. من يقاتلون اليوم كانوا رفاق الطفل محمد الدرّة عندما قتل 
قبل عقدين يف انتفاضة األقى، وإبراهيم النابليس الذي فّضل الشــهادة 

عى االستســام هو من جيل "أوســلو" الذي أنتج شــبابا مقاتلن دون الحق 
الفلســطيني، وعماء يوشــون بهم تحت مســّمى التنســيق األمني. الصاروخ 
االســراتيجي الــذي بإمــكان أبــو مــازن أن يطلقــه هــو وقف التنســيق األمني أو 

العاملة العلنية.

جو بايدن، يف »إعان القدس للرشاكة االسراتيجية«، متويل استهاك 
ذخائر الدفاع الجوي اإلرسائيي يف أي مواجهة عسكرية.

30 ألــف دوالر، فــإن   وإذ يبلــغ مثــن كل قذيفــة قبــة حديديــة مــا يقــارب 
)إرسائيــل( أطلقتهــا بــا حســاب اســتنادا إىل التــزام الواليــات املتحــدة دفع 
أي مبلــغ. ويف ســبيل رفــع قيمــة املنظومــة املطــّورة »القبــة الحديديــة« 
إســقاطها  نســبة  أن  االحتــال  جيــش  نــرش  األمريــيك،  التمويــل  ســوق  يف 
للصواريــخ بلغــت نســبة %96، مــن دون أي تفصيــل حــول طريقة الحســاب 
ســوى اإلشــارة إىل أن قذائف القّبة تطلق فقط عندما يدل مســار الصاروخ 
أّنــه ســيصل إىل منطقــة مأهولــة، ويبــدو مــن طريقــة عرض وتســويق النســبة 

املئوية، أن هناك تاعبا باألرقام، بغية الردع وتسهيل البيع.
قدراتهــا  تأكيــد  عــر  الحديديــة  القّبــة  تســويق  )إرسائيــل(  تحــاول  ثالثــا: 
والتغــايض عــن أن نجاعتهــا، كــام أشــار بعــض العســكر الســابقن، تبقــى 
ولكــن  الصواريــخ.  وآالف  مئــات  مــن  وابــل  إطــاق  مواجهــة  يف  محــدودة 
الغريــب أن يصــدر جيــش االحتــال بيانــا خاصــا بأنــه مل يســتعمل ســاح 
الليــزر »الدفاعــي« يف هــذه املعركــة، مــع التأكيــد أّنــه جاهــز لاســتعامل 
امليداين. لقد أطلع اإلرسائيليون الرئيس بايدن عى تقنيات ليزر ممنوعة 
مــن النــرش، وهــي تســعى إىل إبقــاء مــرشوع الليــزر يف عــامل الغمــوض. وال 
يصــح تصديــق بيــان النفــي اإلرسائيــي، الــذي ترعــت بــه )إرسائيــل(، مــن 
دون أن يســألها أحــد، وقــد تكــون تلــك محاولــة لــرف األنظــار عــن إمكانيــة 
أن تقنيــة الليــزر اســتعملت لحــرف بعــض الصواريــخ عــن مســارها لتســقط 

داخل أرايض القطاع.
 ليســت هنــاك دالئــل مبــارشة عــى اســتعامل الليــزر، ســوى أن )إرسائيــل( 
عــادة مــا تكــون عــى أحــر مــن الجمــر إلجــراء تجــارب ميدانيــة عــى أســلحة 
جديــدة، وأن جيــش االحتــال نــرش برعــة مشــبوهة صــور فيديــو لصواريخ 
أّنهــا  أو  انحرفــت عــن مســارها، فإّمــا أن تكــون هــذه الصــور معــّدة ســلفا، 

تصوير لتدخل إرسائيي مجهول، قد يكون عر الليزر.
لقد حظيت )إرسائيل( يف عدوانها عى غزّة مبا يسّمى »رشعية دولية«، 
وتواطــؤ  أورويب  وتلعثــم  وأوكــراين  وبريطــاين  أمريــيك  دعــم  يف  متثلــت 
عــريب. لقــد ســّوقت أنظمــة التبعيــة العربيــة تطبيعها، بأّنه يلجــم )إرسائيل( 
ويجعلهــا تقيــم حســابا لعاقاتهــا بالــدول العربية حن تفّكــر باالعتداء عى 
الفلســطينين، وقــد تبــّن أن )إرسائيــل( فعــا تقيــم حســابا، لكــن باالتجــاه 
املعاكــس، فاملوقــف العــريب الرســمي يشــّجعها عــى القصــف والبطــش 
والقتــل والتدمــري وال حاجــة للتدقيــق ملشــاهدة أيــٍد عربيــة ملّطخــة بدمــاء 

غّزية.

صواريــــــــخ أبـــــــــو مـــــــــازن

عدوان عىل غّزة والحرب عىل فلسطني مستمرة
جمال زحالقة

يارس أبو هاللة
العريب الجديد

مشاهد التضحيات اليومية التي يقّدمها 
الفلسطينيون، وتفاعل العرب والعالم معهم، 
تؤّكد قدرة هذا الشعب على المقاومة، ولو 
بعد قرن من الصراع مع المشروع الصهيوني، 
بقدر ما تثبت أن قيادته المعّمرة ال تليق به، 
وليست في مستوى تضحياته.

ملأســاة ومعانــاة النازحــن األوكرانيــن فهــم “ليســوا ســورين.. بــل 
رضورة  وعــى  ســياراتنا”  تشــبه  ســيارات  يف  يغــادرون  أوروبيــون 
مســاعدة أوكرانيــا فهــي “ليســت دولــة ناميــة يف العــامل الثالــث بــل 
أوروبــا”. وغريهــا مــن التريحــات التــي تخلــو مــن جميــع ســامت 

اإلنسانية.
 مل يســتطع قلمــي أن ميــر مــرور الكــرام دون التوقــف عنــد قضيــة 
شــعب يحــارب ويناضــل مــن أجــل حريتــه واســتقاله عــى مــدى 
عقــود طويلــة، خصوصــا مــع مــا شــهدناه مــن األحــداث األخــرية يف 
فلســطن وباألخــص املجــازر يف قطــاع غــزة والصمــت الــذي ســاد 
يف العــامل تجــاه املجــازر التــي ترتكــب بحــق الفلســطينين والتــي 

املشــهد يف فلســطن رفع الســتار عن حقيقة املفاهيم اإلنســانية 
املزدوجة يف القواميس الغربية، إذ إن مصلحة الغرب يف أوكرانيا 
كانت تأجيج الراع وحشد الرأي العام الغريب ضد روسيا، حيث 
شــهدنا لوحات عنرية وقبيحة تترأ منها الرشيعة اإلنســانية. أما 
عــن فلســطن فقــد هنــأ العــامل بنومه، صامتــا متفرجا عى املجازر 
اإلرسائيلية فهي خارج أجندة الغرب وليســت ضمن دائرة الراع، 

لذلك مل نشهد أي تحرك إنساين.
ترويــج وتأجيــج ليــس لــه ســابقة يف التاريــخ، تعالــت فيــه أصــوات 
الحريــة واإلنســانية املزيفــة يف الغــرب مع بــدء الحرب يف أوكرانيا، 
وشــهدنا نفاقــا وعنريــة يف وســائل اإلعــام الغربيــة التــي روجــت 

كشفت مدى نفاق وازدواجية معايري الحرية واإلنسانية يف الدول 
الغربية.

فلســطن مل تعــرف طعــم الحريــة منــذ أكر من 100 عام، وقدمت 
عــى طبــق مــن ذهــب للحركــة الصهيونيــة دون أي وجــه حــق، وكــم 
عاىن الشــعب الفلســطيني عى مدى التاريخ من مجازر وإبادات 
جامعيــة مــا زالــت مســتمرة حتــى يومنــا هــذا آخرهــا كان يف غــزة 
هاشــم، مل نســمع ســوى شــجب واســتنكار من الدول واملؤسسات 
ببقيــة  ناهيــك  الفلســطينيون.  يعيشــها  التــي  للأمســاة  الدوليــة 
الــدول والشــعوب التــي عانــت وشــهدت ويــات الحــرب مــن الــدول 

االستعامرية والتوسعية.

 مهـــــــــًل.. 
هذه فلسطني وليست أوكرانيا

د. عدي صوالحة
رأي اليوم

 

فلسطين لم تعرف طعم الحرية منذ أكثر 
من 100 عام، وقدمت على طبق من 
ذهب للحركة الصهيونية دون أي وجه حق، 
وكم عانى الشعب الفلسطيني على مدى 
التاريخ من مجازر وإبادات جماعية ما زالت 
مستمرة حتى يومنا هذا آخرها كان في غزة 
هاشم.



اقتصادية الجمعة 14 المحرم 1444هـ 12 أغسطس/ آب 8
Friday 12 August 2022

FELESTEENONLINE

غزة/ فلسطني: 
قال املستشار القانوين يف املجلس 
الترشيعــي د. محمــد أبــو مصطفــى: 
إنضــاج  عــى  يعكــف  املجلــس  إن 
مــرشوع قانــون الصناعة لعام 2021، 
يف  القانــون  هــذا  ألهميــة  وذلــك 
خدمة املواطن والصانع الفلسطيني 

واالقتصاد الوطني.
يف  مصطفــى  د.أبــو  وأضــاف 
أن  أمــس،  إذاعيــة  ترصيحــات 
صناعــة  قانونيــة  مرشوعــات  هنــاك 
2014م،  قدمــت للترشيعــي عامــي 
للدراســة،  وخضعــت  و2020م، 
أشــهر  وقبــل  حينــه،  يف  ينضجــا  ومل 
للجنــة  قانــون  مــرشوع  تقديــم  تــم 
وتعمــل  بالترشيعــي،  االقتصاديــة 
عــى  باملجلــس  القانونيــة  الشــؤون 
مــن  لجنــة  شــكلت  حيــث  إنضاجــه، 
ومتــت  العالقــة،  ذات  الجهــات  كل 
دراســته ومناقشــته بشــكل مستفيض 
عــى  للعــرض  جاهــز  شــبه  وبــات 
وفــق  لإلقــرار  الترشيعــي  املجلــس 

األصول.
شــأنه  مــن  الجديــد  القانــون  أن  وبــني 
سد ثغرات موجودة يف ظل القوانني 
الناظمة لعمل الصناعة يف فلسطني 
والتي ترجع لعهد الخالفة العثامنية، 
قــرارات  أو  املرصيــة،  اإلدارة  وعهــد 

تتناســب  ال  والتــي  الــوزراء،  مجلــس 
مع تطور الصناعة ومل تواكب التطور 

الصناعي.
يضــم  القانــون  مــرشوع  أن  وأوضــح 
8 فصــول، بهــا 39 مــادة، خاللهــا تــم 
والحرفــة  الصناعيــة  تعريــف املنشــأة 
ومواصفاتــه،  املحــي  واملنتــج 
ورشوطــه،  الصناعــي  والرتخيــص 
ميتــاز  ســجاًل  للصانــع  وحــدد 
ميكــن  وال  ورسيــة  بخصوصيــة 
االطــالع عليــه إال بــإذن مــن املحكمــة 
بنــاء  أو  العامــة،  النيابــة  أو  املختصــة 
الرقابيــة  الجهــات  مــن  طلــب  عــى 
الجهــاز  أو  للقانــون،  وفًقــا  املختصــة 
املركزي لإلحصاء، كام وضع مرشوع 
واملراقبــة  املتابعــة  آليــات  القانــون 

واملخالفات والعقوبات وغريها.
وأشــار أبــو مصطفــى إىل أنــه يف حــال 
املختصــة  لــإلدارة  شــخص  تقــدم 
لرتخيــص مصنــع ومل مينــح مــن قبــل 
رخصتــه  ألغيــت  أو  االقتصــاد،  وزارة 
القانــون  فــإن  اعرتاضــه،  رفــض  أو 
يكفــل لــه حق الطعن والتظلم، وذلك 
مــا  لــكل  املختصــة  املحكمــة  لــدى 
الصناعــة  قانــون  مبــرشوع  يتعلــق 
وهــي املحكمــة اإلداريــة، الفًتا إىل أن 
القانــون قســم الرتخيــص إىل رخصــة 
صناعيــة(،  منشــأة  )إقامــة  إنشــاء 

وكذلــك  صــدوره،  تاريــخ  مــن  ســاعة 
تســوية أوضاعــه، وتســقط أي عقوبــة 

يف حال تم تسوية املخالفة".
وأضــاف: "أفــرد القانــون فصــاًل خاًصــا 
للمنتــج  يكــن  مل  وإذا  للمواصفــات، 
نلجــأ  القانــون  معينــة يف  مواصفــات 
أن  موضًحــا  الدوليــة"،  للمواصفــات 
املقاييس واملواصفات الفلسطينية 

العاليــة،  الجــودة  وذات  الرخيصــة 
يتــم  أن  املحليــة  ملنتجاتنــا  وميكــن 
بــني ســبل  تصديرهــا للخــارج"، ومــن 
فــرض  ســيتم  املحــي  املنتــج  دعــم 
رضائــب عــى املنتجــات املســتوردة 

التي لها مثيل محي.
وفــق  االســتثامر،  تشــجيع  عــن  أمــا 
القانــون  أوجــد  فقــد  مصطفــى  أبــو 
يريــد  ملــن  هائلــة  تخفيضــات 
بينهــا  مــن  الصناعــة،  يف  االســتثامر 
حتــى  دخــل  رضيبــة  يفــرض  مل  أنــه 
اســتثامرها  املعــاد  األمــوال  عــى 
املــرشع  ربــط  كــام  األربــاح،  مــن 
العــام  االتحــاد  بقانــون  القانــون  هــذا 
للصناعــات الفلســطينية واالتحــادات 
تعنــى  وهــي  التخصصيــة،  الصناعيــة 
بتشــجيع الصناعات وتنميتها، عالوة 
عى أن هناك جملة من التســهيالت 
مــن  االســتثامر،  لتشــجيع  الحكوميــة 
حكوميــة  أراٍض  تخصيــص  بينهــا: 
بأســعار  الصناعيــة  لألغــراض 
تشــجيعية، وهــذا يعنــي أيًضــا توفــري 
آالف فــرص العمــل مــع افتتاح مصانع 

جديدة.
يف  القانــوين  املستشــار  وأوضــح 
املجلــس الترشيعــي أن القانــون ربــط 
بني بعض الصناعات والوزارات ذات 
االختصــاص، فصناعــة األدويــة يجــب 

منشــأة  )تشــغيل  التشــغيل  ورخصــة 
تجــدد  التشــغيل  صناعيــة(، ورخصــة 

سنوًيا.
يعطــي  القانــون  "مــرشوع  إن  وقــال: 
الحق لوزير االقتصاد الوطني بإيقاف 
املنشأة املخالفة، وكام أعطي الحق 
بقــرار  بالعلــم  املنشــأة  لصاحــب 
 48 أقصاهــا  مــدة  خــالل  اإليقــاف 

لهــا نظــام مأخوذ به وجودة املنتجات 
الفلســطينية تصــدر للخــارج، وهنــاك 
فلســطينية  وصناعــات  منتجــات 

جيدة.
إىل  منحــاز  "القانــون  قائــاًل:  وتابــع 
محــي  منتــج  يوجــد  حتــى  الصانــع 
الجــودة،  وبأعــى  األســعار،  بأرخــص 
وبالتايل يستفيد املواطن من السلع 

أن تتــم بالتعــاون والتنســيق والرجــوع 
لوزارة الصحة، فهي ذات العالقة يف 

تحديد املواصفات والكميات.
مــادة  وجــود  إىل  مصطفــى  أبــو  ونبــه 
لضبــط  جــاءت  والتــي  عقوبــات، 
الســوق وكلها ميكن الرتاجع عنها إذا 
أو  أوضاعــه  املصنــع  صاحــب  ســوى 

مخالفته.
كامــاًل  فصــاًل  أفــرد  القانــون  أن  وبــني 
حــق  فمــن  القضائيــة،  للضبطيــة 
للصناعــة  العامــة  اإلدارة  موظفــي 
أن  الوطنــي،  االقتصــاد  وزارة  يف 
يقومــوا بالضبطيــة القضائية بالتعاون 
االختصــاص  صاحبــة  الجهــات  مــع 
باملتابعــة، ولكــن مل يعــط لهــم عــى 
االطالق بل جعل لهم متابعة، وأوجد 
مواد تحمي أي شبهة يف حال أعطى 
حقيقــة،  غــري  معلومــات  املوظــف 

ليكون هناك شفافية أكرث.
وأشــار أبــو مصطفــى إىل أن املجلــس 
التواصــل  عــى  حريــص  الترشيعــي 
والغرفــة  الصناعــات  أصحــاب  مــع 
التجاريــة وكل مــن لــه عالقــة مبــرشوع 
قانــون الصناعة، للمشــاورة والتجويد 
واإلنضــاج والصياغــة بالصورة النهائية 
الترشيعــي،  للمجلــس  رفعــه  قبــل 
قريًبــا  ليكــون  األصــول  وفــق  لإلقــرار 

قانوًنا نافًذا.

القدس املحتلة-غزة/ فلسطني: 
قــدم االتحــاد األورويب 2.6 مليــون يــورو 
برنامــج  لدعــم  غــزة  قطــاع  للمزارعــني يف 
الزراعــي  القطــاع  إعــامر  "إعــادة  بعنــوان 

الخاص يف غزة".
األورويب  االتحــاد  مســاهمة  وتســتهدف 
مزارًعــا،  يــورو113  مليــون   2.6 البالغــة 
ورشكات زراعيــة إلعــادة إطالق أو إصالح 
أو اســتبدال األعــامل الزراعيــة املتــررة 

من الرصاع. 
وتغطــي املســاهمة مجموعــة واســعة من 
األنشــطة مبــا يف ذلــك اقتنــاء اإلمدادات 
الزراعيــة، وإعــادة تأهيــل األرايض وآبــار 
امليــاه وغريهــا مــن أعــامل البنيــة التحتية 

الزراعــة  تقنيــات  دمــج  مــع  الصغــرية، 
الذكية والقابلة للتكيف.

ســفن  األورويب  االتحــاد  ممثــل  وقــال 
كــون فــون بورغســدورف، يف بيــان صــدر 
عــن مكتــب ممثــل االتحــاد األورويب يف 
القدس املحتلة، أمس، "تتمتع األرايض 
الفلســطينية املحتلــة بإمكانيــات زراعيــة 
وغــزة،  )ج(  املنطقــة  يف  خاصــة  قويــة 
مــن  أكــرث  املزارعــون  يعــاين  حيــث 
والهجــامت  املســتمر  الــرصاع  عواقــب 
املستمرة من قبل القوات اإلرسائيلية أو 

املستوطنني". 
وأضــاف: "إننــي أمثــن صمــود املزارعــني 
حيــث  أراضيهــم،  عــى  الفلســطينيني 

أثبتــوا التزامهــم ومتكنــوا مــن خلــق فــرص 
مــدرة للدخل تدعــم عائالتهم واالقتصاد 

املحي".
وأوضــح أن هــذه الدفعــات تــأيت "وســط 
تدهور مســتمر يف وضع الفلســطينيني، 
خاصــة يف غــزة، وبعــد أيــام قليلــة فقــط" 

من العدوان األخري عى القطاع.
اإلجامليــة  املاليــة  القيمــة  وتبلــغ 
حتــى  يــورو.  ماليــني   10.5 للربنامــج 
مزارعــا،   375 الربنامــج  اســتهدف  اآلن، 

ورشكات زراعية فلسطينية. 
مــن  وتنفيــذه  الربنامــج  تصميــم  تــم  وقــد 
قبل وزارة الزراعة الفلســطينية وصندوق 
درء املخاطــر والتأمينــات الزراعيــة. يتــم 

قبــل وزارة املاليــة  مــن  الدفعــات  ســداد 
خــالل  مــن  الفلســطينية  الســلطة  يف 
شــبكة مــن البنــوك املحليــة، وذلــك وفــق 

البيان.
الزراعــة  وزارة  باســم  املتحــدث  وكان 
أدهم البســيوين رصح أمس، بأن خســائر 
مــن  أيــام  ثالثــة  خــالل  الزراعــي  القطــاع 
العدوان عى قطاع غزة، بلغت أكرث من 
مليون دوالر من الخســائر املبارشة وغري 

املبارشة.
وأوضــح البســيوين يف ترصيحات إلذاعة 
األرضار  قيمــة  أن  األقــى"،  "صــوت 
ألــف دوالر عــى  بلغــت 600  املبــارشة 
قطاعــي اإلنتــاج النبــايت وقطــاع الدواجــن 

وكذلك قطاع اآلبار واملياه الجوفية.
وبني البســيوين أن األرضار غري املبارشة 
قدرت بنحو 400 ألف دوالر متثلت يف 
عــدم قــدرة الصياديــن عــى دخــول البحــر 
خــالل العــدوان، إضافــة إىل عــدم قــدرة 
الوصــول إىل  مــن املزارعــني عــى  كثــري 

أراضيهم.
وذكــر أن الطواقــم الفنيــة التابعــة للــوزارة 
هــذه  توثيــق  عمليــة  تواصــل  زالــت  مــا 
املطلوبــة،  البيانــات  وجمــع  األرضار 
بالتوازي مع دور الوزارة يف التواصل مع 
املؤسســات العاملة يف القطاع الزراعي 
مــن أجــل حشــد الجهود إلعــادة تأهيل ما 

دمره االحتالل.  

غزة/ فلسطني: 
عقــدت لجنــة التصنيــف الوطنية رقــم 02/2022، 
اجتامعــا لهــا أمــس، يف مقر وزارة األشــغال العامة 
واإلســكان، وذلك بهدف دراســة ملفات 50 رشكة 
مقــاوالت. وتتكــون لجنــة التصنيــف الوطنيــة، مــن 
التعليــم ووزارة  ممثلــني عــن وزارة الصحــة ووزارة 
الحكم املحي ووزارة األشــغال باإلضافة لعضوية 
وبرئاســة  املقاولــني  واتحــاد  املهندســني،  نقابــة 
املديــر العــام للعطــاءات املركزية بوزارة األشــغال 

العامة واإلسكان حسب القانون.
واعتمد املشاركون يف االجتامع تصنيف رشكتني 
عــى  والعمــل  رشكــة   14 وتحســني  جديدتــني، 
تجديــد  وكذلــك  رشكات،   4 لـــ  مشــاريع  ترصيــد 

التصنيف لـ30 رشكة.

أنقرة/ وكاالت:
مــوش،  محمــد  الــرتيك  التجــارة  وزيــر  يعتــزم 
التوجه يف زيارة إىل باكســتان اليوم، يبحث 

خاللها تعزيز العالقات االقتصادي البينية.
وقالت وزارة التجارة يف بيان أمس، إن موش 

ســيزور باكســتان ليــرتأس الوفــد الــرتيك يف 
املشــرتكة"  املهــام  لـ"لجنــة  األول  االجتــامع 
العالقــات  تعزيــز  بهــدف  تأسســت  التــي 

االقتصادية والتجارية بني البلدين.
وأضافت أن موش سيوقع أيضا خالل الزيارة 

اتفاقية "تجارة البضائع" بني البلدين.
ومــن املرتقــب أن يلتقي موش رئيس الوزراء 
قمــر،  نافيــد  ســيد  ونظــريه  رشيــف،  شــهباز 
العمــل  منتــدى  يف  املشــاركة  عــن  فضــال 

واالستثامر الرتيك الباكستاين.

ليبيـــا.. إنتـــاج النفـــط يتجـــاوز 
المليون و200 ألف برميل يومًيا

طرابلس/ وكاالت:
أعلنــت املؤسســة الوطنيــة الليبيــة للنفــط، وصــول إنتــاج النفــط الليبــي، 
أمــس، إىل أكــرث مــن مليــون و200 ألــف برميــل يومًيا وهــو معدل يفوق ما 

كانت تنتجه البالد قبل أزمة اإلغالقات النفطية.
جاء ذلك يف بيان للمؤسســة عقب اجتامع رئيســها فرحات بن قدارة مع 
رئيــس املجلــس الرئــايس محمــد املنفــي ورئيــس حكومة الوحــدة الوطنية 
الكبــري  الصديــق  ليبيــا املركــزي  الدبيبــة ومحافــظ مــرصف  الحميــد  عبــد 

ورئيس ديوان املحاسبة خالد شكشك.
اإلنتــاج  معــدالت  أن  االجتــامع  خــالل  "أكــد  قــدارة  بــن  إن  البيــان،  وقــال 
زيــادة  وأن  يوميــًا  برميــل  ألــف  و200  مليــون  يفــوق  مــا  بقليــل  تجــاوزت 
مســتويات اإلنتــاج هــو هــدف مجلــس إدارة املؤسســة منــذ اســتالم مهــام 

عملها".
وخالل اجتامع أمس قال بن قدارة، بحسب البيان: "ستكون هناك عى 
املدى املتوسط خطة عمل متتد من 3 إىل 5 سنوات للمشاريع بحيث 
تقــدم كل رشكــة مرشوعاتهــا لزيــادة معــدالت اإلنتــاج إىل 2 مليــون برميــل 

يوميًا".
املكامــن  حيــث  مــن  تســمح  الحاليــة  القــدرات   " أن  قــدارة،  بــن  وأكــد 

واالحتياطي للوصول إىل املعدالت املطلوبة".
ويف 26 يوليــو/ متــوز املــايض أعلــن بــن قــدارة، أن اإلنتــاج النفطــي يف 
ليبيــا تجــاوز مليــون برميــل ليبلــغ 1.025 مليــون برميــل يوميــا، مقارنــة مــع 

متوسط 870 ألفا قبل نحو أسبوع.
وشــهد قطــاع النفــط يف ليبيــا منــذ 17 أبريــل/ نيســان، موجــة إغالقــات 
الجنــوب  يف  قبليــة  جامعــات  جانــب  مــن  النفطيــة  واملوانــئ  للحقــول 

والوسط والجنوب الغريب والرشقي.
وليبيا بلد منتج للنفط الخام وعضو يف منظمة البلدان املصدرة للبرتول 

)أوبك( مبتوسط إنتاج يومي 1.4 مليون برميل يف الظروف الطبيعية.

"الزراعة": أكرث من مليون دوالر خسائر القطاع الزراعي خالل العدوان

االتحاد األورويب يقدم 2.6 مليون يورو للمزارعني يف غزة

وزيــــر التجـــارة الرتكـــي يــزور باكستــان اليــوم 
لبحـــــث تعزيـــــز العالقــــــــات االقتصاديـــــة

لجنـــــــــة التصنيــــــــف الوطنيــــــــة تعقـــــد 
اجتماًعـــــــا لهــــــا فـــي مقـــر وزارة األشغــال

جانب من االجتماع بمدينة غزة أمس

بلديـــة غــــزة تنفــذ أعمـــال 
صيانــــة فـــي 20 شارًعــــــــا 
خـــــــالل الشهــــر الماضـــي

غزة/ فلسطني:  
نفــذت بلديــة غــزة أعــامل صيانــة يف نحــو 20 شــارًعا يف املدينــة خــالل 
شهر متوز/ يوليو املايض ضمن جهود صيانة الطرق والشوارع وتحسني 

حالتها وتسهيل الحركة املرورية عليها.
وأفادت البلدية يف بيان لها، أنه تم استخدام نحو 3300 مرت من البالط 
و10 أطنان من مادة األســفلت يف أعامل الصيانة والتي شــملت شــوارع 
أحمــد  وشــارع  الزيتــون،  بحــي  فتــوح  شــارع  منهــا؛  املدينــة  وأرصفــة يف 
الجعربي )النفق(، وسعيد بن العاص، وعز الدين القسام، وعون الشوا، 
وصــالح الديــن، وأبــو بكــر الصديــق، وعبــد القــادر الحســيني، والوحــدة، 
واألقــى، والنــرص، ووادي العرائــس، وزيك خيــال، وشــوارع أخــرى يف 

املدينة.
منهــا؛ صيانــة  أرصفــة  عــدة  أيًضــا  شــملت  الصيانــة  أعــامل  أن  وأضافــت 
املؤسســة،  وشــارع  الشــوا،  محطــة  مقابــل  الديــن  صــالح  شــارع  رصيــف 
وأرصفــة يف شــارع بغــداد، وشــارع جــامل عبــد النــارص )الثالثينــي(، ويف 
شــارع عــز الديــن القســام، والرصيــف املحيط مبلعب فلســطني، وأرصفة 

شوارع أخرى يف املدينة.
لعــدة  وفًقــا  والشــوارع  الطــرق  صيانــة  أعــامل  تنفــذ  غــزة  بلديــة  أن  يذكــر 
معايري أبرزها؛ حيوية الشارع وكثافة الحركة املرورية، ووجود مؤسسات 

خدماتية كاملستشفيات واملدارس يف الشارع أو يؤدي إليها الشارع.

احتياطات العراق األجنبية 
تصعد إىل 82 مليار دوالر

بغداد/ األناضول:
قــال مســؤول يف البنــك املركــزي العراقــي: إن احتياطات البالد من النقد 
األجنبي ســجلت 82 مليار دوالر حاليا، وســط تحســن كبري يف مداخيل 

البالد من عائدات النفط الخام.
ونقلت صحيفة الصباح العراقية، أمس، عن عمر عاصم املتحدث باسم 
البنــك املركــزي، قولــه إن احتياطيــات البنــك مــن النقــد األجنبي، وصلت 

82 مليار دوالر، "بينام تجاوزت احتياطات الذهب 130 طنا".

كان آخــر رقــم معلــن عــن احتياطــات البــالد مــن النقــد األجنبــي يف أبريــل/
نيســان املــايض، بقيمــة 70 مليــار دوالر، وفــق ترصيحــات محمــد مظهــر 

صالح، املستشار املايل لرئيس الوزراء.
املركــزي أعلــن يف ديســمرب/كانون األول املــايض، عــن بلــوغ احتياطاتــه 

من العملة األجنبية 64 مليار دوالر.
والعــراق ثــاين أكــرب منتــج للنفــط يف منظمــة البلــدان املصــدرة للبــرتول 
)أوبــك(؛ مبتوســط يومــي 4.5 ماليــني برميــل، ويعتمــد بنســبة 97 باملئة 

عى إيرادات النفط لتمويل موازنة البالد السنوية.
وقال املتحدث باسم البنك املركزي إن "العراق تقدم 10 مراتب ضمن 
الــدول األكــرث حيــازة للذهــب، ليصبــح باملرتبــة الثالثــني عامليــا  جــدول 

والرابع عربيا بـ 130 طنا".
وقفــزت أســعار النفــط الخــام هــذا العــام فــوق مســتوى 100 دوالر منــذ 
فرباير/شــباط املــايض حتــى نهايــة يوليو/متــوز الفائت، مدفوعــا بارتفاع 

الطلب وتبعات الحرب الروسية األوكرانية.

     لتعزيز االقتصاد الوطين

"الترشيعي" ُيعد مرشوع قانون الصناعة لدعم المنتج المحيل

أحد مصانع الخياطة بمدينة غزة 
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كييف-موسكو/ وكاالت: 
تبادلــت كييــف وموســكو االتهامــات بشــأن اســتهداف 
محطــة زاباروجيــا النوويــة، وبينــا حــذر األمــن العــام 
قبيــل  أمــس،  غوترييــش  أنطونيــو  املتحــدة  لألمــم 
ســاعات مــن جلســة طارئــة ملجلس األمن- مــن "كارثة" 
حال استمرار املعارك حول املحطة، أعلنت بريطانيا 

أنها ستزود أوكرانيا بنظم إطالق صواريخ متعددة.
وأوكرانيــا  روســيا  فيــه  تبادلــت  وقــت  يف  هــذا  يــأيت 
االتهامات بقصف املحطة النووية واملنطقة املحيطة 

بها مجددا أمس.
املدنيــة  اإلدارة  عضــو  روغــوف  فالدميــري  وأكــد 
أن  لروســيا،  املواليــة  زاباروجيــا  ملقاطعــة  العســكرية 
نظــام الدفــاع الجــوي الــرويس صــّد هجومــا بالصواريــخ 
عــى  األوكرانيــة  القــوات  شــنته  املســرية  والطائــرات 

مدينة إنريغودار ومحطة زاباروجيا للطاقة النووية.
قســم  مديــر  نائــب  نيتشــايف  إيفــان  قــال  جانبــه،  مــن 
اإلعــالم يف الخارجيــة الروســية إن العــامل يســري عــى 

حافة الهاوية مع قصف كييف املحطة.
ملحطــة  األوكــراين  القصــف  أن  نيتشــايف  وأوضــح 
زاباروجيــا النوويــة عمــل إرهــايب قــد يــؤدي إىل كارثــة 

أخطر من كارثة مفاعل تشرينوبيل.
فولودميــري  األوكــراين  الرئيــس  قــال  املقابــل،  يف 
زيلينســي إن روســيا قصفــت محطــة زاباروجيــا رغــم 
علمها بخطورة هذا األمر، وأكد أن املحطة ثالث أكرب 

محطة نووية عى مستوى العامل.
ورأى زيلينســي أن روســيا تضلــل العــامل بإخفــاء خطر 
اإلشــعاع النــووي يف محطــة زاباروجيــا، مشــريا إىل أن 

العامل يحتاج للحاية من هذا الخطر.
وقال زيلينســي إن القصف الرويس بدأ يتســبب يف 

ترسب اإلشعاعات إىل أوروبا عرب الهواء.

أنطونيــو  املتحــدة  لألمــم  العــام  األمــن  قــال  بــدوره، 
غوترييش إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تطور الوضع داخل 

وحول محطة زاباروجيا للطاقة النووية.
ويســتعد مجلــس األمــن الــدويل لعقــد جلســة الليلــة 
أكــرب  النوويــة؛  زاباروجيــا  محطــة  وضــع  ملناقشــة 

املحطات النووية يف أوروبا، وذلك بطلب رويس.
ودعــا غوترييــش يف بيــان القــوات العســكرية الروســية 
األنشــطة  لجميــع  الفــوري  الوقــف  إىل  واألوكرانيــة 
وعــدم  للمحطــة  املجــاورة  املنطقــة  يف  العســكرية 

استهداف منشآتها أو محيطها.
أي  ســحب  عــى  وأوكرانيــا  روســيا  غوترييــش  وحــث 
أفــراد عســكرين ومعــدات مــن املحطــة، واالمتنــاع عن 

أي نرش إضايف للقوات أو املعدات يف املوقع.
أي  إطــار  يف  املنشــأة  اســتخدام  عــدم  عــى  وشــدد 
عاجــل  التفــاق  الحاجــة  إىل  مشــريا  عســكرية،  عمليــة 
نــزع  مــن  آمــن  محيــط  بشــأن  الفنــي  املســتوى  عــى 

السالح لضان سالمة املنطقة.
مــن جهتهــا، طالبــت مجموعــة الــدول الصناعية الســبع 
أول مــن أمــس، روســيا باالنســحاب الكامــل مــن محطــة 

زاباروجيا للطاقة النووية رشقي أوكرانيا.
وقالت املجموعة، يف بيان، نطالب روســيا بالتســليم 
املرافــق  وجميــع  زاباروجيــا  ملحطــة  والفــوري  الكامــل 
النوويــة داخــل أوكرانيــا، مؤكــدة رضورة قيــام العاملــن 

يف املحطة بواجباتهم من دون تهديد أو ضغط.
ويف الرابــع مــن مــارس/آذار املــايض، فرضــت روســيا 
ســيطرتها عــى زاباروجيــا، أكــرب محطــة للطاقــة النوويــة 
أوكرانيــا، ويشــهد محيطهــا  أوروبــا جنــويب رشقــي  يف 
االتهامــات  وكييــف  موســكو  تتبــادل  جويــة  هجــات 

بشأنها.
نحــو  نوويــة  مفاعــالت   6 تضــم  التــي  املحطــة  وتوفــر 

20 % مــن إجــايل الكهربــاء بأوكرانيــا، وتبلــغ طاقتهــا 

اإلنتاجية حوايل 5700 ميغاواط/ساعة.
عــن  أمــس،  الروســية  الدفــاع  وزارة  أعلنــت  ميدانيــا، 
األوكــراين  للجيــش  تابعــا  قيــادة  مركــز   20 تدمــري 

ومستودعات للذخرية يف رشقي وجنويب أوكرانيا.
كــا قــال املتحــدث باســم الــوزارة إيغور كوناشــينكوف 
إن مقاتلة روســية أســقطت مروحية عســكرية أوكرانية 

يف مقاطعة دنيربوبيرتوفسك.
يف املقابــل، أكــد حاكم مقاطعة دونيتســك األوكراين 
بافلــو كرييلينكــو أن 11 مدنيــا ُقتلــوا يف قصف رويس 

القــوات  ســيطرة  تحــت  واقعــة  وبلــدات  مــدن  عــى 
األوكرانية.

مــن جانبــه قــال الجيــش األوكــراين إن القــوات الروســية 
قصفت مواقع بينها تجمعات سكنية يف مناطق عدة 

باملقاطعة خّلفت أرضارا مادية كبرية.
من جهتها أعلنت قيادة العمليات الجنوبية األوكرانية 
نقــاط  عــى  غــارات  شــنت  األوكرانيــة  الطائــرات  أن 
عســكرية روســية يف منطقتــي برييســالف وباشــتانكا، 

وألحقت بها خسائر مادية.
كاخوفــا  جــرس  قصــف  أعــادت  أنهــا  القيــادة  وأكــدت 

يف مقاطعــة خريســون الــذي خــرج مــن الخدمــة، كــا 
لــواء حــرس الســواحل يف  قصفــت أيضــا مركــز قيــادة 
منطقــة "نوفوكاميكانــا"، ودمــرت مركز قيــادة اللواء 49 

للجيش الرويس.
ســتزود  أنهــا  بريطانيــا  أعلنــت  متصــل،  ســياق  ويف 
أوكرانيــا بأنظمــة إطالق صواريخ متعددة ميكنها رضب 

أهداف عى مسافة تصل إىل 80 كيلومرتا.
وقــال وزيــر الدفــاع الربيطاين بن واالس يف بيان أمس: 
إن تزويــد أوكرانيــا باألســلحة سيســاعدها عــى الدفــاع 

عن نفسها يف مواجهة املدفعية الروسية الثقيلة.
العســكري  الدعــم  مــن  األحــدث  الدفعــة  "هــذه  وتابــع 
مواصلــة  مــن  األوكرانيــة  املســلحة  القــوات  ســتمّكن 
واالســتخدام  الــرويس  العــدوان  مواجهــة  يف  الدفــاع 

العشوايئ للمدفعية طويلة املدى".
وأضــاف أن دعمنــا املتواصــل ألوكرانيــا يبعــث برســالة 
الــدويل  واملجتمــع  بريطانيــا  أن  مفادهــا  واضحــة 
الرشعيــة"،  "غــري  الحــرب  هــذه  يعارضــان  يــزاالن  ال 
دفاعيــة  عســكرية  مســاعدات  ويوفــران  وســيتحدان 
لكييــف ملســاعدتها عــى الدفــاع ضــد "غــزو" الرئيــس 

الرويس فالدميري بوتن.
شــولتز  أوالف  األملــاين  املستشــار  قــال  جانبــه،  مــن 
إن بوتــن يتحمــل املســؤولية عــن حــرب أوكرانيــا التــي 

تتعارض مع كل القوانن الدولية.
وأضــاف املستشــار األملــاين أن بــالده ســتتخذ جميــع 
اإلجراءات للتحقيق يف الجرائم املرتكبة يف أوكرانيا.

الروســية  الحــرب  عــى  رد  األورويب  االتحــاد  أن  وتابــع 
والتضامــن،  التكاتــف  مــن  كثــري  بإبــداء  أوكرانيــا  عــى 
مشــريا إىل أنــه ينبغــي لالتحــاد أن يوحــد صفوفــه يف 
اتفــاق  إىل  فيهــا  يتوصــل  التــي مل  األخــرى  املجــاالت 

حتى اآلن.

بغداد/ األناضول:
دعا "اإلطار التنسيقي" العراقي، أمس، أنصاره 
إىل التظاهر اليوم الجمعة، أمام إحدى بوابات 
املنطقــة الخــراء يف العاصمــة بغــداد، فيــا 
دعــا "التيــار الصــدري" اتباعــه إىل التظاهــر يف 

املحافظات.
وقالــت اللجنــة املنظمة لتظاهرات "الدفاع عن 
الدولــة"  مؤسســات  عــى  والحفــاظ  الرشعيــة 
اطلــع  بيــان  يف  التنســيقي"  "لإلطــار  التابعــة 
عليــه مراســل األناضــول، إنهــا " تدعــو املحبــن 
الفاعلــة  املشــاركة  إىل  ودولتهــم  لوطنهــم 
الســاعة  عنــد  الجمعــة،  ســتنطلق  تظاهــرة  يف 
الخامســة مســاء بالتوقيت املحيل عند اســوار 

املنطقة الخراء".
تحــت  تــأيت  التــي  التظاهــرة  أن  وأضافــت 
إىل  تهــدف  الدولــة  يحمــي  "الشــعب  شــعار 
املطالبــة باحــرتام مؤسســات الدولــة )..( ومنــع 
االنفــالت والفــوىض واإلخــالل باألمــن والســلم 

املجتمعي".
عــى  أنصــاره،  مــن  املتظاهريــن  البيــان  وحــّث 
خدمــة  حكومــة  بتشــكيل  الســلمية  "املطالبــة 
وطنيــة تخفــف معانــاة النــاس )..( وتقــوم بإقــرار 
موازنة الدولة لتوفري فرص العمل )..( وتحارب 
والرقابــة  النزاهــة  دور  تفعيــل  عــرب  الفســاد 

املاليــة وغــري هــذا مــن األمــور التــي تهــم العــراق 
والعراقين".

وعــدم  اللجنــة  بتعليــات  "االلتــزام  إىل  ودعــا 
والخاصــة  العامــة  املمتلــكات  عــى  التجــاوز 
والتعــاون التــام مــع أخوتنــا يف القــوات األمنيــة 

العراقية".
مــن جانبــه دعــا صالــح محمــد العراقــي املقــرّب 
الصــدر  مقتــدى  الصــدري  التيــار  زعيــم  مــن 
أنصــار التيــار يف منشــور لــه عــى صفحاتــه يف 
مواقــع التواصــل االجتاعــي، إىل "التجمع غدا 
)اليــوم( يف كل املحافظــات، يف ذات توقيــت 
الســاعة  عنــد  التنســيقي  اإلطــار  تظاهــرات 

الخامسة عرصا".
وطالب صالح أنصار التيار "بالبقاء يف أماكنهم 

وعدم مغادرتها حتى تلقي التعليات".
مــلء  التظاهــرات  خــالل  "ســيتم  إنــه  وقــال 
مــن  للقضــاء  لتقدميهــا  القانونيــة  االســتارات 

أجل حّل الربملان".
وأول مــن أمــس، وّجــه العراقــي مبــلء اســتارة 
وتســليمها إىل املحامــن وكتــاب العــدل وفــق 

السياقات القانونية.
واالســتارة املذكــورة، وفق وكالــة "األناضول"، 
يرفعهــا  قضائيــة  دعــوى  الئحــة  تتضمــن 
املعتصمــون مــن اتبــاع التيــار والنــواب للجهات 

القضائية العراقية لحل الربملان.
ويف تغريدة تابعتها األناضول دعا رئيس التيار 
أمــس،  مــن  أول  الصــدر،  مقتــدى  الصــدري، 
خــالل  الربملــان  لحــل  األعــى  القضــاء  مجلــس 

مدة ال تتجاوز نهاية األسبوع القادم.
وتظاهــرات اليــوم، هــي ثــاين تظاهــرات يحشــد 
"اإلطــار  ومنافســه  الصــدري"  "التيــار  لهــا 
املنطقــة  اقتحــام  منــذ  الشــيعين  التنســيقي" 
الخــراء مــن قبــل اتبــاع التيــار الصدري يف 30 
يوليــو/ متــوز املــايض احتجاجــا عــى ترشــيح 
محمد شــياع الســوداين لرئاســة الوزراء من قبل 

اإلطار التنسيقي.
قياديــو  ويصفــه  إيــران  مــن  مقــرّب  والســوداين 
الــوزراء  رئيــس  "ظــل"  بأنــه  الصــدري  التيــار 
العراقي األسبق نوري املالي، وسبق أن توىل 
مناصــب حكوميــة، بينــا يدعــو التيار الصدري 
مل  شــخصية  اختيــار  إىل  أخــرى  عراقيــة  وقــوى 

تتقلد أي مناصب.
عمليــة  تشــهد  أشــهر،  عــرشة  نحــو  ومنــذ 
تشــكيل الحكومــة العراقيــة حالــة مــن االنســداد 
الصــدري  التيــار  متســك  بســبب  الســيايس، 
بربنامــج االغلبيــة الوطنيــة، بينــا يحــاول اإلطــار 
الشــيعية  االغلبيــة  البقــاء يف حالــة  التنســيقي 

وضان حقوق "املكون األكرب". 

إثيوبيا تبدأ في تشغيل 
توربين ثاٍن على سد النهضة

أديس أبابا/ وكاالت: 
الــوزراء اإلثيــويب أمــس، الضــوء األخــر لتشــغيل  أعطــى رئيــس 
توربن ثان من بن 13 مقررة عى سد النهضة الكبري الذي بنته 
إثيوبيا عى النيل األزرق فيا تتواصل عملية امللء الثالثة عى 

الرغم من احتجاجات كل من السودان ومرص.
وســعى أبيــي أحمــد مجــدًدا لطأمنــة الخرطــوم والقاهــرة قائــال إن 
الهــدف الوحيــد لســد النهضــة الكبــري هــو "تطويــر اقتصادنــا مــن 
خالل إنتاج الكهرباء" و"ال يهدف إىل تهميشها واإلرضار بها".
وقال "تؤكد عملية امللء الثالثة الحاصلة حاليا أن األشغال التي 
أجريــت لجمــع 22 مليــار مــرت مكعــب مــن املياه وتوليــد الكهرباء 

عرب توربينن ال تؤدي إىل نقص املياه يف دول املصب".
بشــكل  يعتمــدان  بلــدان  وهــا  مــراًرا،  ومــرص  الســودان  طلبــت 
كبــري عــى النيــل لتأمــن حاجاتهــا مــن امليــاه، مــن إثيوبيــا وقــف 
عملياتها مللء الســد وأكدتا أن الســد الكبري الذي يعد األضخم 
وبقــدرة  ميغــاوات   5000 عــن  تزيــد  بطاقــة معلنــة  إفريقيــا،  يف 
اســتيعاب تقــدر ب74 مليــار مــرت مكعــب، ســير بإمداداتهــا 

من املوارد املائية.
وأمس، أعطى أبيي الضوء األخر لبدء تشــغيل التوربن الثاين 
للســد وفًقــا ملشــاهد بثــت مبــارشة مــن ســد النهضــة يف شــال 

غرب البالد.
وعــى غــرار التوربــن األول الــذي بــدأ تشــغيله يف شــباط/فرباير 
وأصبح ينتج الكهرباء، للتوربن الثاين قدرة 375 ميغاوات وفًقا 

لوكالة األنباء الوطنية اإلثيوبية.
وقــال مديــر املــرشوع كيفــل هــورو إن "املــرشوع مبجملــه انجــز 
تــم  املدنيــة  الهندســة  "أعــال  ان  موضحــا   "%  83,3 بنســبة 

امتامها بنسبة 95 %".

مصرع 11 شخًصا في 
حادث مروري بجنوب مصر

القاهرة/ وكاالت: 
قــال مصــدر أمنــي وأخــر بهيئــة اإلســعاف إن 11 شــخصا القــوا حتفهــم يف 
حــادث تصــادم بطريــق مــرص أســوان الزراعــي بالقــرب مــن قريــة الجعافــرة 

التابعة ملدينة دراو بأسوان يف جنوب مرص فجر أمس.
وأضاف املصدران أن الحادث أوقع أيضا مصابن اثنن.

وقــال املصــدر األمنــي إن الحــادث جــاء نتيجة تصادم حافلة ركاب صغرية 
بســيارة نقــل حيــث فوجــئ ســائق النقــل بخــروج الحافلــة مــن أحــد الطــرق 

الجانبية واصطدم بها.
وأضاف املصدران أن املصابن ُنقال إىل مستشفى دراو املركزي.

طهران تندد باتهام أحد عمالئها بالتخطيط الغتيال بومبيو وبولتون
بلينكن: لن نتسامح مع التهديدات 

بالعنــف ضد األميركييــن 
واشنطن- طهران/ وكاالت: 

هــدد وزيــر الخارجيــة األمــرييك أنتوين بلينكن إيران "بعواقب وخيمة" يف 
حــال مهاجمتهــا األمريكيــن، وذلــك بعــد اتهــام عميــل إيــراين بالتخطيــط 
الغتيــال وزيــر الخارجيــة األســبق مايــك بومبيــو ومستشــار األمــن القومــي 

األسبق جون بولتون، األمر الذي اعتربته طهران "اتهامات سخيفة".
لــن  واضحــة:  "رســالتنا  إن  أمــس:  تويــرت  عــرب  تغريــدة  بلينكــن، يف  وقــال 
نتســامح مــع التهديــدات بالعنــف ضــد األمريكيــن، وهــذا يشــمل بالتأكيــد 
املسؤولن الحكومين السابقن.. أي هجوم سيكون له عواقب وخيمة".

وأعلنت وزارة العدل األمريكية أول من أمس، أنها وجهت اتهامات لعضو 
إيــران،  يف  املقيــم  بورصــايف،  شــهرام  يدعــى  اإليــراين  الثــوري  بالحــرس 
بالتآمر الغتيال بولتون، كا ذكر موقع "أكسيوس" )Axios( األمرييك أن 

الوزارة أبلغت بومبيو أنه كان هدفا لالغتيال أيضا.
أن مؤامــرة  تشــري إىل  "التحقيقــات  أن  بيــان  العــدل يف  وزارة  وأوضحــت 
اغتيــال بولتــون كانــت عــى األغلــب بهــدف االنتقــام لربــة جويــة أمريكية 
قتلت جرنااًل ذا شعبية وقوة يف البالد"، وهو قائد فيلق القدس بالحرس 
مطلــع  أمريكيــة  غــارة  يف  ُقتــل  الــذي  ســلياين،  قاســم  اإليــراين  الثــوري 
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مــن جانبــه، قــال املتحــدث باســم وزارة الخارجيــة اإليرانيــة نــارص كنعــاين، 
يف ترصيــح صحفــي، "نحتفــظ بحقنــا يف اتخــاذ إجــراءات مبوجب القانون 

الدويل تجاه االتهامات األمريكية السخيفة".
وذات  الصحــة،  مــن  لهــا  أســاس  "ال  األمريكيــة  املزاعــم  هــذه  أن  وأضــاف 
أهداف ودوافع سياسية"، معتربا أنها محاولة للهروب من مسؤولية تحّمل 
"الجرائم اإلرهابية"، مثل اغتيال سلياين ومثل الجرائم الصهيونية ودعم 

تنظيم الدولة اإلسالمية، حسب تعبريه.
وأشــار كنعــاين إىل أن القضــاء األمــرييك طــرح بعــض االتهامــات مــن دون 

تقديم أي أدلة أو وثائق رضورية.
إجــراء ضــد  أي  مــن  "بشــدة"  اإليرانيــة  الخارجيــة  باســم  وحــذر املتحــدث 
إطــار  إجــراء يف  اتخــاذ أي  بحــق  اإليرانيــن، مضيفــا "نحتفــظ  املواطنــن 

القانون الدويل للدفاع عن حقوق حكومتنا ومواطنينا".

الخرطوم/ األناضول:
شــهدت العاصمــة الســودانية الخرطــوم ومــدن 
للمطالبــة  جديــدة،  مظاهــرات  أمــس،  أخــرى، 

بالحكم املدين الدميقراطي يف البالد.
عيــان،  وشــهود  "األناضــول"،  وكالــة  ووفــق 
شــارك املئــات يف مظاهــرات جابــت العاصمــة 
وبحــري  )غــرب(  درمــان  أم  ومــدن  الخرطــوم، 

)شال(، ومدين )وسط(، ونياال )غرب(.
"تنســيقيات  مــن  بدعــوة  املظاهــرات  وجــاءت 
بالحكــم  للمطالبــة  )نشــطاء(،  املقاومــة"  لجــان 

املدين الدميقراطي.
وتكونــت "لجــان املقاومــة" يف املــدن والقرى، 
عقــب انــدالع احتجاجــات 19 ديســمرب/كانون 

األول 2018، وكان لهــا الــدور األكــرب يف إدارة 
املظاهــرات يف األحيــاء واملــدن حتــى عزلــت 
قيــادة الجيــش الرئيــس آنذاك عمر البشــري، يف 

11 أبريل/نيسان 2019.

وأغلق املتظاهرون عدًدا من الشــوارع الرئيســة 
والفرعية وســط الخرطوم، بالحواجز اإلســمنتية 

وجذوع األشجار واإلطارات املشتعلة.
من جانبها، أغلقت الســلطات األمنية، جرَسي 
بــن  الرابطــن  األزرق"  و"النيــل  منــر"  "املــك 
العاصمــة الخرطــوم وبحري )شــال(، والشــوارع 
املؤديــة إىل القــرص الرئــايس ومحيــط القيــادة 

العامة للجيش، تفادًيا لوصول املتظاهرين.
أمنًيــا مكثًفــا،  انتشــاًرا  العاصمــة  وشــهد وســط 

والقيــادة  الرئــايس،  القــرص  محيــط  يف  خاصــة 
العامــة للجيــش، رغم هطول األمطار بكثافة، ما 

أّدى إىل االزدحام املروري.
األعــالم  يحملــون  الذيــن  املتظاهــرون  ورّدد 
العســكري  للحكــم  مناوئــة  هتافــات  الوطنيــة، 

تطالب بعودة الحكم املدين.
للحكــم  "ال  عليهــا:  كتــب  الفتــات  ورفعــوا 
كاملــة"،  مدنيــة  و"دولــة  العســكري" 
و"الشــعب أقــوى والــردة مســتحيلة"، و"حريــة، 
املــدين  للحكــم  "و"نعــم  وعدالــة"،  ســالم، 

الدميقراطي".
الســودان  يشــهد  يوميــة،  شــبه  وبوتــريٍة 
الحكــم  بعــودة  تطالــب  شــعبية  احتجاجــات 

إجــراءات  وترفــض  الدميقراطــي،  املــدين 
الربهــان  الفتــاح  عبــد  الســيادة  مجلــس  رئيــس 

االستثنائية التي يعتربونها "انقالًبا عسكرًيا".
باملقابــل، قــال الربهــان إنــه اتخــذ إجــراءات 25 
املرحلــة  مســار  لـ"تصحيــح  املــايض  أكتوبــر 
االنتقاليــة"، متعهــًدا بتســليم الســلطة إّمــا عــرب 

انتخابات أو عرب توافق وطني.
واعتبــارًا مــن 21 أغســطس/آب 2019، بــدأت 
بإجــراء  تنتهــي  انتقاليــة  مرحلــة  الســودان  يف 
خاللهــا  ويتقاســم   ،2024 مطلــع  انتخابــات 
الســلطة كل مــن الجيــش وقــوى مدنية وحركات 
مســلحة وّقعــت مــع الحكومــة اتفــاق ســالم عــام 
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مظاهرات جديدة في السودان للمطالبة بالحكم المدني

"اإلطار التنسيقي" و"التيار الصدري" 
في العراق يدعوان أنصارهما للتظاهر

مع استمرار المعارك قرب محطة زاباروجيا

غوتيريش يحذر من "اكرثة نووية" وبريطانيا ترسل أنظمة صواريخ إضافية ألوكرانيا

جندي روسي بالقرب من محطة زاباروجيا     ) أ ف ب ( 
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بعد بعد 1212 عاًما.. شبح الهدم يتمكن من عائلة أبو سنينة عاًما.. شبح الهدم يتمكن من عائلة أبو سنينة

ض االحتالل ساحة املرح ألطفال عائلة حمود يف شعفاط ض االحتالل ساحة املرح ألطفال عائلة حمود يف شعفاطهكذا قوَّ هكذا قوَّ

القدس المحتلة-غزة/ هدى الدلو:
كانــت حجتهــم جاهزة كمــا كل مرة عنــد إقدامهم على 
هــدم أي وحــدة ســكنية أو محــل تجــاري »البنــاء دون 
ترخيــص« ليــس له فقــط بل لكل ســكان مدينة القدس 

المحتلــة، ومــا هي إال ذريعة قانونية إلتمام مخططات 
التهويد والتهجير.

المقدســي حــازم أبــو اســنينة مــن ســكان حــي أبــو تايه 

فــي بلــدة ســلوان الواقعة فــي الجهة الجنوبيــة للبلدة 
القديمة، يالحقه االحتالل منذ عام 2016 بشــبح هدم 

البيت وتشريده وأبنائه.

القدس المحتلة-غزة/ مريم الشوبكي:
كان السكون يلف أرجاء مخيم شعفاط فجر 10 من 
أغسطس/ آب الجاري، شمال شرق مدينة القدس 
المحتلة، حتى كســره صوت الجرافات اإلســرائيلية، 
بحمايــة جنــود االحتــالل، متجهــة نحــو بيــت عائلــة 

حمود، بقصد هدم »معرش« قيد اإلنشاء.
استيقظ أطفال إبراهيم حمود فزعين على أصوات 
الهدم، وببراءة ســأله أصغر أطفاله: »بابا كنا نلعب 
هون في أرضنا ليش هدوها؟«، لم يستوعب عقل 

الصغيــر الذي لم يتجــاوز الثالثة أعــوام أن االحتالل 
يســتبيح كل مــا هــو فلســطيني، وبــكل ببســاطة 
يمكنه أن يمنعه من ممارســة أبســط حقوقه وهو 

اللعب في فناء منزله«.

يقــول لصحيفــة "فلســطني": "بــدأت يف بنــاء املنــزل عــام 2010، واســتغرق البنــاء 
مــدة ثاثــة أشــهر، خــال تلــك الفــرة مل ترســل يل املحكمــة اإلرسائيليــة أي ورقــة 
تثبــت مخالفتــي البنــاء أو عــدم الرخيــص، تركــوين أبني، ومبجرد أن ســكنت البيت 

بدؤوا يف إرسال باغات وإخطارات بالهدم".
مبحامــني  ســنوات-  -ســت  املــدة  تلــك  طيلــة  واســتعان  للقــرار،  يستســلم  مل 
ومهندســني وغريهــم لســحب القــرار أو عــى األقــل تأجيلــه، وُقــدرت املبالغ املالية 
التي دفعها للمحامني ورسوم محاكم بـ50 ألف شيقل، ويف النهاية تم الهدم يوم 

األربعاء يف الثالث من أغسطس/ آب.
ويوضــح أبــو اســنينة أنــه يف الفــرة األخــرية قبــل ســتة أشــهر شــددت بلديــة االحتال 
الخناق عليهم كثرًيا، وبصعوبة يستطيع الحصول عى متديد، وقبل انتهاء املدة 

بيومني أو ثاثة يتصلون عليه بأنهم سيقدمون عى تنفيذ الهدم.
ويضيف: "ال أخفي أن كل تلك الفرة كنت وأبنايئ نعيش يف ضغط نفيس كبري، 
يف أي لحظــة ســنصبح يف الشــارع، شــقاء عمــري كلــه يضيــع، لذلــك حاولــت بشــق 

األنفس إلغاء القرار أو حتى تأجليه قدر املستطاع".
أمــان وال  وال  أمــن  يوجــد  "ال  وعائلتــه:  التــي عاشــها  الحالــة  عــن  بالقــول  يســتدرك 
حتــى راحــة نفســية، ففــي أي لحظــة ممكــن أن تجدهــم عــى بــاب البيــت ويخرجوك 

باملابس التي عليك فقط".
يف الثاين من الشهر الجاري اتصل به ضابط من بلدية القدس االحتالية، وأبلغه 
أن تطبيــق قــرار الهــدم كان يفــرض تنفيــذه يف نهايــة يوليــو/ متــوز، "وألنهم مل يأتوا 
اعتقدت أن األمر قد انتهى بســبب تغيريات طرأت، لذلك قدمت طلًبا للمحكمة 

للحصول عى متديد، ومددت يل 20 يوًما"، وفق حديث أبو اسنينة.
البوابــة الرئيســة للبيــت  قــوة إرسائيليــة  يــوم األربعــاء داهمــت  أنــه يف صبيحــة  إال 
بطريقــة وحشــية، فخــرج إليهــم وســألهم عام يفعلونه، وماذا يريــدون، "فلم يجيبوا، 
ودخلوا وكرسوا املدخل املبارش للبيت، ولحسن الحظ أن أبنايئ مل يكونوا فيه".

ويلفت إىل أنه حسب قرار املحكمة يجب تبليغ صاحب البيت الذي صدر بحقه 
قرار هدم قبل 10 أيام من التنفيذ لتجهيز نفسه.

عــامال  معهــم  يصطحبــون  أنهــم  األمــر  يف  مــا  "أســوأ  حديثــه:  اســنينة  أبــو  ويتابــع 
إرسائيليني إلخراج بعض مقتنيات البيت، وال ميكن لك أن تتصور مدى استفزازهم 
واســتهتارهم، مل ُيخرجــوا إال طقــام موجــودا يف الصالــون. خرجــت مبابــيس التــي 
كنــت أرتديهــا واألوراق الرســمية، وحملــت يف يــدي لعبــة ابنــي مصطفــى فمنعنــي 

من إخراجها".
مالمح ال تفسر

ذكرياتهــم،  مللمــة  يســتطيعون  علهــم  برسعــة،  فعــادوا  األمــر،  الســتة  أبنــاؤه  علــم 
وعندما وصلوا كانت مامحهم ال تفرس، واســتفهامات كثرية عى ألســنتهم، لكن 
مل يكن مثة مجال لطرحها، وبالرغم من مصابهم، هاجمهم جنود االحتال بوحشية 
ورضبوهم واعتقلوا اثنني منهم، أفرج عنهام الحقا بكفاالت وغرامات مالية مقابل 
أيــام، وإبعــاد عــن  لــكل واحــد منهــام، وحبــس منــزيل مــدة خمســة  5000 شــيقل 

القدس أسبوعني.
ويشــري أبــو اســنينة إىل أن عمــر البنــاء 12 عاًمــا، وتكلفــة البنــاء يف القــدس مرتفعــة 

جًدا، وحتى هذا اليوم مل ينتِه من سداد الدين، فا يزال عليه 60 ألف شيقل.
طيلــة تلــك املــدة مل يتعــاَف هــو وأبناؤه من الضغط النفيس املامرس عليهم، فلم 
يســتطيعوا مامرســة حياتهم العادية بالشــكل الطبيعي، فلو أراد أن يشــري عفًشــا 
للبيــت، أو يغــرس شــجرة يف حديقتــه، يتذكــر تهديدهــم بالهدم الذي قد ينفذ يف 

أي لحظة، فمشاعر القلق والخوف مل تفارقهم.
أمــا ابنــه مصطفــى )10 أعــوام( فهــو أكــر املترضريــن نفســًيا بهــدم البيــت لكونــه 
الوحيــد الــذي ولــد فيــه، وأنــه كان متنفًســا لــه، وخاصــة أنــه مل يتجــاوز محنــة انفصال 

والديهام بعد.
وقــد يفكــر يف املرحلــة القادمــة خــوض مغامــرة البنــاء مجــدًدا مــن بــاب التحــدي، 
البيــت  عــى  للحفــاظ  اســتطاعتهم  بقــدر  بالصمــود  القــدس  رســالة ألهــل  ويوجــه 
لعلهــم  العربيــة  للــدول  أخــرى  الحيــاة، ورســالة  رغــم صعوبــة  لليــأس  فــا  واألرض، 
"آخــرك إىل  للمحتــل:  وأخــرية  الفلســطينية،  القضايــا  تجــاه  بالتحــرك  يســتيقظون 

زوال، سنبقى نحن يف أرضنا، أما أنت فستدفن فيها أو ترحل عنها".

يوضــح إبراهيــم أن آليــات بلديــة االحتــال اقتحمت 
وجرفــت  االحتــال،  رشطــة  قــوات  برفقــة  املخيــم 
أرضيــة منــزل قيــد اإلنشــاء ميلكهــا يف منطقــة رأس 

خميس؛ بزعم البناء دون ترخيص.
يقطــن يف البنايــة الســكنية املجــاورة، مثانيــة إخــوة 
مــن عائلــة حمــود، إضافــة إىل والَدْيهــم اللَذْين ُهجر 
والداهــام مــن قريــة التينــة املهجــرة، التــي تقــع إىل 
الجنــوب الغــريب ملدينــة الرملــة، ولجــؤوا إىل مخيــم 

شعفاط يف عام 1948م.
يقــول إبراهيــم لـ"فلســطني": "صــدر أمــر الهــدم يف 
وقت قيايس، قبل يومني منه استيقظنا عى الفتة 
علقهــا االحتــال عــى املعــرش الذي أقمنــاه ليكون 
عــدم  بزعــم  بالهــدم  تفيــد  ألطفالنــا،  ألعــاب  ســاحة 

الرخيص".
ويضيف: "مل نتوقع أن يتم الهدم بهذه الرسعة، أي 
بعــد يومــني مــن صــدور القــرار، حتــى أنــه مل يخطرنــا 
االحتــال  آليــات  بوجــود  تفاجأنــا  يومهــا،  بالهــدم 

والجرافات عى باب البيت دون سابق إنذار".
للتظلــم  الفرصــة  مينحهــم  مل  االحتــال  أن  ويبــني 
أمــام محاكــم االحتــال واالعراض عى قرار الهدم، 
"فهــذا مــا يحــدث يف مثــل هــذه الحــاالت، يعطــي 
أصحاب البيت مهلة مدة شهر من أجل املراجعة".

بذريعــة  ُهــدم  "املعــرش"  أن  إىل  إبراهيــم  ويشــري 
عــدم الرخيــص، ومــا يظهــر كــذب ادعــاء ســلطات 
االحتال أن جميع بيوت مخيم شعفاط ُبنيت دون 

ترخيــص، والذريعــة الثانيــة أنــه قريــب مــن الجــدار، 
وهذا غري صحيح؛ ألن البناية تبعد نحو كيلومرين 

عن الجدار.
ويلفــت إىل أن االحتــال مينــع أهــايل القــدس مــن 
بناء أي طابق، أو إصاح أي خلل يف بيوتهم إال بعد 
الحصــول عــى ترصيــح مــن االحتــال الــذي يرفضــه 

يف نهاية املطاف.
ويبــني أن العائلــة مل تــِن طابًقــا يف البيــت، "كل مــا 
أردناه إنشاء "معرش" مغطى بألواح الصفيح ليكون 
مســاحة للعــب األطفــال، ومصفــا للســيارات، هــذه 

القطعة هي امتداد للبيت الذي نسكنه".
اليــوم األول لوضــع  إبراهيــم أن االحتــال منــذ  ويوضــح 
"املعرش" أخطره بهدمه هدًما ذاتًيا، وبالفعل أحرضت 
العائلــة جرافــة وعملــت عــى هدمه، ولكن هذا األمر مل 
يعجبهــم، فأخطــروا العائلــة مــرة أخــرى بالهــدم، فقامــت 

آلياته بالهدم ووصلت ألساسات البيت.
ضريبة الدفاع عن القدس

"املعــرش"  هــدم  عــى  االحتــال  أقــدم  حينــام 
أصيبــت والــدة إبراهيــم بصدمــة، لكنها كانت تصرب 
نفســها بــأن القــدس تحتــاج إىل من يصرب يف معركة 
الدفاع عن قدســيتها، وعلقت: "لن تكون مصيبتي 
أكــرب مــن مصيبة أم الشــهيد إبراهيــم النابليس التي 

حملته عى كتفيها وشيعته".
وهذه ليســت املرة األوىل التي تتعرض فيها عائلة 
حمود لهدم بيتها، حيث قام االحتال من قبل يف 

عام 2019 بهدم بيت لهم يف حي وادي الحمص، 
جنــوب  الواقعــة  باهــر  صــور  لبلــدة  امتــداد  وهــو 

القدس.
ويعاين املقدســيون إجراءات االحتال التهويدية، 
العاليــة،  واإليجــارات  بالرضائــب  فيحارصهــم 
ومينعهــم مــن بنــاء أي بيــت داخــل املدينــة، ويتبــع 

معهم سياسة الهدم والتهجري القرسيني.
املقدســيني  إن  إبراهيــم  يقــول  الســياق  هــذا  ويف 
يعانون األمرين حتى يستطيعوا تأمني سكن خاص 
بهم، وبعدما يتمكنون من رشاء بيوت أو بنائها بعد 
عنــاء نفــيس وجســمي ومايل، يعمــل االحتال عى 

هدمها بذريعة بالية وهي البناء دون ترخيص.
ويؤمــن إبراهيــم أن "للمعيشــة يف القــدس رضيبــة 
سياســة  وأن  رشيــف،  حــر  مقــديس  كل  يدفعهــا 
تهجــري  بغــرض  االحتــال  ينفذهــا  القــرسي  الهــدم 

املقدسيني إىل خارج املدينة املحتلة".
وأقيــم مخيــم شــعفاط قبيــل عــدوان حزيران يف عام 
1967 عــى مســاحة 400 دونــم مــن أرايض بلــدة 
تســقط  أن  قبــل  التحتيــة  بنيتــه  وأُعــّدت  شــعفاط، 
االحتــال،  قبضــة  يف  القدميــة  وبلدتهــا  القــدس 
وأجــرب أهــايل "حــارة الــرف" مــن الاجئــني، عــى 
االنتقــال إىل املخيــم، وقــد تحــول جــزء كبــري منهــم 
مدنهــم  مــن  مرتــني  هجــروا  أن  بعــد  نازحــني،  إىل 
وبلداتهــم وقراهــم، يف الّلد والرملة، وبعض مناطق 

القدس والخليل.
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تحصد جائزة دولية سبقها تحصد جائزة دولية سبقها مريم قوشمريم قوش
إليها شعراء فلسطني الِعظامإليها شعراء فلسطني الِعظام

سجى أبو عيشة.. سجى أبو عيشة.. مقدسية تصبو نحو »إيفرست«مقدسية تصبو نحو »إيفرست«

غزة/ مريم الشوبكي:
تمكنت كلمات وأشعار الشاعرة مريم قوش أن ترفرف متجاوزة 
ا ســبقها إليه  كل الحدود والحواجز، لتحقق قصائدها إنجاًزا دوليًّ
الشــاعران الفلســطينيان الراحــان: محمــود درويــش، وفــدوى 
طوقــان، فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، بحصــاد جائــزة البحــر 

األبيض المتوسط لدولية للشعر لعام 2022م.

وجائزة البحر األبيض المتوســط الدولية للشــعر تقام بروما في 
إيطاليا، وهي جائزة دولية شاركت في تنظيمها عشرون جامعة 
أوروبيــة وأمريكيــة، بمشــاركة شــعراء عالمييــن علــى اختــاف 
لغاتهــم: العربيــة واإليطالية والفرنســية، واليونانيــة، واأللبانية، 

من مختلف دول العالم.

قطــاع  النصــرات وســط  مــن مخيــم  عاًمــا،   33( قــوش  تقــول 
غزة( لـ"فلسطني": "رشحني للمشاركة يف املسابقة الشاعر 
املغــريب محمــد مقصيــدي، فهي معنية باألدب املتوســطي، 
للجمهــور  واألدبــاء  الشــعراء  أعــال  تقديــم  عــى  وتعمــل 
األورويب بلغات مختلفة، كالفرنسية، واإلسبانية، واإليطالية 

وغرها".
ومشــاركة مريــم يف هــذه املســابقة هــي األوىل، وقــد ســبقها 
إىل الجائــزة شــعراء فلســطني العظــاء كدرويــش، وطوقــان، 
ديــوان  مــن  كتبتهــا  ألشــعار  متفرقــة  نصــوص  عــدة  وقدمــت 

"سبع عجاف".
وهــذا اإلنجــاز مل يكــن األول للشــاعرة مريــم، ففــي عام 2021 
حصــدت ثــاث جوائــز: األوىل جائــزة دولــة فلســطني الدوليــة 
لآلداب والفنون عن ديوان كا تشمي القطا، وجائزة فلسطني 
الدوليــة عــن ديــوان رســائل إىل الربتقــايل، ويف 2019 نالــت 
جائــزة جابوتــش لــأدب العاملــي التــي تنظمهــا وزارة الثقافــة 
اليابانيــة واملرصيــة، وترجمــت قصائدهــا إىل اللغــة اليابانية، 

أيًضا حصلت عى العديد من الجوائز املحلية.
الدوليــة  الجائــزة  بهــذه  الفــوز  لهــا  يعنــي  عــا  ســؤالها  ولــدى 
تجيب: "هذه الجائزة قيمتها الفنية واألدبية كبرة ألنها عى 
مســتوى دويل، وســبقني إليهــا شــعراء كبــار، مــا يفتــح يل أفق 

أن أكون يف ركب العظاء".
وتذكر مريم أن حفل تســليم الجوائز وتكريم الفائزين ســيقام 
يف الخامس من أيلول )سبتمرب( القادم، يف روما، وستقدم 

كلمة فيه.
ويف قصيدتها الفائزة "إياب" تقول مريم:

آب الياُم إيّل يف فمه ارتعاٌش
يف بساتني الجناح إياْب

أسكنته يف صدر أغنيتي، فصار
القلُب ديًرا للنسيم، وأضلع اآلفاق غاْب!
موهبة فطرية

مامــح املوهبــة الفطريــة التــي متتلكها الشــاعرة مريم ظهرت 
يف ســن مبكــرة، ففــي الـــ12 مــن عمرهــا كتبــت تجــارب نرثيــة 
بســيطة، ويف عــام 2005 مبرحلــة الثانويــة العامــة بــدأت يف 
تدويــن الشــعر املــوزون، قائلــة: "تحتــاج يف لحظــة معينــة أن 
تخــرج املوهبــة املغمــورة بداخلــك إىل يشء واقعــي، وهــذا 

ما كان بأشعاري".
وعــن مشــاركة الشــعراء الفلســطينيني يف مســابقات دوليــة، 
وتحقيقهــم مراكــز أوىل؛ تبــني أن متثيلهــم فلســطني يجعــل 
صوتهــا حــارًضا، وأن القضيــة الفلســطينية موجــودة ومل تنتــِه، 

واملسابقات تقدم املبدع للجمهور ورؤيته للحياة.

ومن وحي قصديتها "الطوفان" تقول 
الشاعرة مريم:

عجوْز
مدْت أصابعها العجاف إىل الساْء

فارتَج عطٌر ثم فيٌض
من لهيْب

وتسلق الطوفان أذرع حلمها 
بجدائٍل كانت متد األرض حبة حنطٍة

وسالها عشتاُر متأها مناْء
فئــات:  ثــاث  ضمــت  لــأدب  املتوســط  البحــر  ومســابقة 
األدبــاء  فيهــا  واشــرك  والشــعر،  القصــرة،  والقصــة  الروايــة، 
مــن جميــع دول املتوســط عــى اختــاف لغاتهــم، إذ ترجمت 

النصوص الفائزة إىل لغات عدة.
أي  يف  الكتابــة  مــن  أصعــب  بغــزة  الكتابــة  أن  مريــم  وتؤكــد 
الثقافيــة،  النواحــي:  مــن  خــاص  وضــع  لهــا  فهــي  آخــر،  بلــد 
يكتبــون  فالغزيــون  والنفســية،  واالقتصاديــة،  والسياســية، 

والصواريخ تحارصهم من كل جانب.
القادمــة،  لأجيــال  لتبقــى  منــوت  ونحــن  "نكتــب  حديثهــا:  وتختــم 
وتكون شاهدة عى أن هنا أناًسا وأجيااًل أرادت أن تنترص، فالنص 

الفلسطيني ال يتكرر ألنه يلخص قصة إنسانية ال تتكرر".

القدس املحتلة/ األناضول:
نجحــت الفلســطينية ســجى أبــو عيشــة )30 عامــا( مــن ســكان 
رشقــي القــدس، مــن تســلق ثــاث قمــم يف العــامل، وهــي تطمــح 

إىل أن تتمكن مستقبا من تسلق قمتي إيفرست وهيااليا.
بــدأت ســجى، التــي درســت هندســة الحاســوب، وتــدرس اآلن 
الهندســة امليكانيكيــة يف الجامعــة العربيــة بالقــدس املحتلــة، 
تســلق الجبــال مبحــض الصدفــة، لتطويــر هوايــة الركــض التي ما 

تزال متارسها.
لقــد  الصدفــة،  مبحــض  كانــت  "البدايــة  لأناضــول:  وتقــول 
شــاركت بالتجربــة دون أن أعــرف مــاذا يعنــي تســلق جبــل، مل 
أخــوض هــذه التجربــة مــن قبل، ورصاحة وجدت أكرث ما كنت 

أتوقعه".
وأضافــت: "إنهــا كرياضــة تعتمــد عــى القــوة، ويف جــزء منهــا 
متريــن الجســد عــى التعامــل مــع بيئــة فيهــا نســبة األوكســجني 
معينــة  متاريــن  خــال  مــن  هــذا  مــع  التأقلــم  ويتــم  منخفضــة، 
التــي  جــدا  الحــرارة املنخفضــة  البيئــة، ودرجــات  هــذه  لتحمــل 

تصل إىل 20 تحت الصفر".
مبحــض  كان  الرياضــة  هــذه  مــع  "لقــايئ  عيشــة:  أبــو  وتابعــت 
الصدفــة، ولكننــي أدمنتهــا، وال أرى بنفيس شــخصا من املمكن 

أن يتخى عن هذه الرياضة".
إفريقيــا  قمــم كليمنجــارو يف  اآلن  أبــو عيشــة حتــى  وتســلقت 
وكوتوباكيس يف اإلكوادور وأرارات يف تركيا، وكادت أن تصل 

إىل ألربوس يف روسيا.
وهــي  إفريقيــا  يف  كانــت  لهــا  وصلــت  قمــة  "أعــى  وتضيــف: 
كليمنجارو يف عام 2018، وجربت أعى قمة يف روسيا وهي 
ألــربوس وكنــت مــع الفريــق عــى مســافة 200 مــر مــن القمــة، 
ولكــن كانــت هنــاك عاصفــة وأُجربنــا عــى النــزول للحفــاظ عــى 

حياتنا، وكان ذلك عام 2019".
يف  بــركان  أعــى  وهــو  كوتوباكــيس  إىل  "وصلــت  وتكمــل: 
اإلكــوادور عــام 2021، وكانــت أصعــب تجربــة، باإلضافــة إىل 

قمة أرارات يف تركيا عام 2018".
"كوتوباكــيس  األصعــب،  بأنهــا  كوتوباكــيس،  تجربــة  وتصــف 
مميز بكثر من األمور، ميانه عاٍل جًدا منذ بدايته، استخدمنا 
تقنيــات ملنــع التزحلــق ومــع الصعــود أصبحــت األمــور أصعــب 
وتعاونا فيا بيننا للحفاظ عى حياة بعضنا البعض واستخدمنا 
الفــؤوس للصعــود، ولفــرة ال بــأس بهــا كنــا نزحــف عــى ســطح 
الجبل، حتى وصلنا إىل القمة واستغرق األمر نحو 6 ساعات".

يف الشارع، فرى بيوًتا وأشخاًصا وطرقات مختلفة".
حجابي ليس عائًقا

برغم مارستها هذه الهوايات، تحرص سجى عى "ارتداء الحجاب والزي 
الرشعــي"، وتؤكــد أن األمــر يعتمــد عــى الشــخص، "فهــذه رســالة بأننــي 
شخص يريد القيام بكل هذه الرياضات مع الحفاظ عى حجايب وديني، 
فأنا فتاة مسلمة أريد الحفاظ عى هذا األمر، أريد أن أبنّي أن الدين ليس 

ضد أن أقوم بكل هذه التجارب وإمنا يدعمني ويحافظ عيل".
وتضيــف أنهــا تؤقلــم مابســها الرياضيــة مــع الــزي الرشعــي، ولتحقيــق هــذا 
اإلنرنــت،  عــرب  الرياضيــة  واملابــس  األقمشــة  ســجى  تشــري  الهــدف، 
وُتكمــل قصورهــا لتبــدو كــا تريد، فتصل القمصان القصرة بقطع إضافية 
لتبــدو أطــول، وتحــرص عــى اقتنــاء املابــس الواســعة والحجــاب الســاتر 

للرقبة، وتؤكد "حجايب كان داعا ال عائقا، وهذه رسالتي".
وتطمــح  الجبــال،  تســّلق  رياضــة  باحــراف  حالًيــا  ســجى  وتفكــر 
للعاملية، فهي دامئة البحث عن "إيفرست"، وقد حاولت بشكل 
متكــرر أن تجــد رعايــة لصعــود هــذه القمــة الشــاهقة، "ولكــن حتــى 
ذلك الحني أنا دامئة الصعود عى الجبال وإن شاء الله هناك نية 
لصعــود قمــة مونــت بلونــك يف شــهر أغســطس، ويف شــهر نوفمــرب 

إحدى قمم الهيااليا".

عى "الكاراتيه" ملدة 9 سنوات، وتداوم عى رياضة "اليوغا" 
حتى عام 2019.

وخال ذلك بدأت بالركض الفردي عام 2016، أسوة بزمياتها 
يف العمــل اللــوايت كــن يركضــن يف االســراحة أو بعــد انتهــاء 
الكبــرة، تقــول ســجى  الــدوام مســافات طويلــة رغــم أعارهــن 
"كان عمــري نصــف عمرهــن، ويركضن أكرث مني، هنا أيقنت أن 

العائق نفسًيا وليس جسدًيا، وانطلقت".
ومتارس ســجى هوياتها يف الركض يف األماكن املتاحة لذلك 
يف  الركــض  تســتوحش  لكنهــا  املحتلــة،  القــدس  رشقــي  يف 
الليــل بســبب األوضــاع األمنيــة يف املدينــة، فركــض نهــاًرا يف 
شــوارع بلــديت بيــت حنينــا وشــعفاط، رغــم انعــدام املســارات 

املخصصة لذلك.
وتقول إنها تشعر بالراحة أكرث، لكونها بني مجتمعها املقديس، 
بعيــًدا عــن القلــق والتعــرض الســتفزازات املســتوطنني، كرصاخ 

أحدهم يف أذنها وهي تركض ذات مرة.
يف  للرياضــة  مخصــص  مــكان  إيجــاد  الصعــب  "مــن  وتــردف: 
القدس، ولكنني أستمتع بالركض يف الشارع وأي مكان مفتوح 
ومهيــأ للركــض )..( تتيــح الطرقــات تنــوع املشــاهد أثنــاء الركض 

طقوس القمم
وتروي أبو عيشة أن للوصول إىل القمم طقوسا معينة وشعورا 
مميــزا، يدفعهــا إىل البــكاء، "فبعــد أن نصــل إىل القمة، عادة ما 
نعمل ما نســميه جلســة الصعود إىل القمة، وذلك يف الســاعة 
الثانية ليا، لعدة أسباب، منها انتظار مشهد رشوق الشمس، 

وهو عادة ما يكون هدف الكثر من متسلقي قمم الجبال".
هــو  "الشــعور  للقمــة:  الوصــول  حــني  شــعورها  عــن  وتضيــف 
الكــال، الكــال للــه بطبيعــة الحــال، ولكــن هــي الطريقــة التــي 
يشعر فيها اإلنسان أنه اكتمل كإنسان، وبالنسبة يل هو شعور 

أبحث عنه دامئا، ألنني أبحث أن أكون أفضل دامئا".
قمــة:  أي  إىل  تصــل  عندمــا  تفعلــه  عــّا  القــول  إىل  ومتــي 
"أجهــش بالبــكاء، خاصــة أن القمــة األخــرة التــي وصلتهــا كانــت 
صعــب  األمــر  بــأن  داخليــة  أفــكار  عنــدي  وكانــت  جــدا  صعبــة 
وغرها من الوساوس ولكني عندما وصلت حمدت الله كثرا، 

ألن ما حدث كان خارجا عن توقعايت رغم أنني من قام به".
طفولة رياضية

اقتفــت ســجى طريــق والدهــا الريــايض، فكانــت الســباحة أوىل 
الرياضــات التــي مارســتها يف عمــر الخامســة، لتتــدرب بعدهــا 



Friday 12 August 2022 الجمعة 14 المحرم 1444هـ 12 أغسطس/ آب

بعد 
انسحاب 
الزوايدة 

من 
البطولة

ليفربول/)أ ف ب(:
الــدوري  بطــل  وصيــف  ليفربــول،  بفريقــه  ارتباطــه  إيليــوت  هــاريف  مــدد 
الـــ19 عامــًا  ابــن  مــا يجعــل  القــدم، بعقــد "طويــل األمــد"،  لكــرة  اإلنجليــزي 
املــدرب  تشــكيلة  يف  املوســم  هــذا  املألوفــة  الوجــوه  مــن  ليكــون  مرشــحًا 

األملاين يورغن كلوب.
ولعــب إيليــوت أساســيًا يف ثــاث مــن املباريات األربــع األوىل التي خاضها 
ليفربــول املوســم املــايض يف الــدوري املمتــاز، لكنــه تعــرض لكــر وخلــع 
يف كاحله خال مباراة ضد ليدز يونايتد ما أدى اىل ابتعاده عن املاعب 

لخمسة أشهر.
يف  كبديــل  وشــارك  عافيتــه  كامــل  اســتعاد  الشــاب  الوســط  العــب  لكــن 
املباراتني اللتني خاضهام ليفربول حتى اآلن يف مستهل املوسم الجديد، 
إن كان ضد مانشسرت سيتي يف مباراة درع املجتمع أو ضد فريقه السابق 

فولهام يف املرحلة األوىل من الدوري املمتاز.
وأفــادت التقاريــر أن العقــد الجديــد ســُيبقي إيليــوت يف ليفربــول حتــى عــام 

.2027

وقــال إيليــوت ملوقــع النــادي "مــن الجيــد دامئــًا أن أعــرف بــأين ســأبقى هنــا 
ألعوام عديدة، وهو أمر رائع دامئًا لكونه )ليفربول( نادي طفولتي".

روما/)أ ف ب(:
انضــم الحــارس الــدويل املخــرم ســالفاتوري ســريغو، املحــرر مــن عقــده بعــد 
هبــوط جنــوى اىل الدرجــة الثانيــة اإليطاليــة، اىل نابــويل الــذي يكّون أحد ممثيل 

باده األربعة يف دوري أبطال أوروبا هذا املوسم.
وكــام الحــال دامئــًا، جــاء اإلعــان عــن ضــم الحــارس البالــغ 35 عامــًا عــى لســان 
رئيــس نابــويل أوريليــو دي لورنتيــس الــذي كتــب عــى تويــرت "أهــًا وســهًا بــك 

سالفاتوري!".
ومــن املفــرتض أن يكــون الحــارس الســابق لباريــس ســان جرمــان الفرنــي )مــن 
2011 حتــى 2016( بديــًا للحــارس الحــايل أليكــس مريت أو ألحد الحارســني 
املرشــحني االنضامم اىل الفريق الجنويب وفق وســائل اإلعام، وهام اإلســباين 
كيبا أريســاباالغا من تشــلي اإلنكليزي أو الكوســتارييك كيلور نافاس من ســان 

جرمان.
وخــاض الحــارس املتــوج الصيــف املــايض بلقــب كأس أوروبــا مــع منتخب باده 
)28 مبــاراة دوليــة(، 246 مبــاراة يف الــدوري اإليطــايل، لكــن خربتــه مل تحــل دون 

هبوط جنوى اىل الدرجة الثانية يف نهاية املوسم املايض.

ميونيخ/)أ ف ب(:
أقــر األملــاين ألكســندر زفريــف، املصنــف ثانًيــا عاملًيــا، أنــه يكافــح من أجــل جهوزيته 
للمشــاركة يف بطولــة الواليــات املتحــدة املفتوحــة، آخــرة البطــوالت االربع الكربى يف 

كرة املرب، بعد التواء أربطة الكاحل يف روالن غاروس.
كاحلــه  أربطــة  لتمــزق يف  تعرضــه  منــذ  املــايض  األحــد  التامريــن  اىل  زفريــف  عــاد 
وخروجــه املــؤمل مــن الــدور نصــف النهــايئ لبطولــة روالن غــاروس يف حزيران/يونيــو 

الفائت عندما كان يحاول التصدي إلحدى كرات االسباين رافايل نادال.
غــادر امللعــب عــى كــريس متحــرك قبــل أن يعــود عــى العكازيــن باكًيــا لإلعــان عــن 
انسحابه بعد مباراة مثرة كانت تشر اىل تقدم نادال 6-7 )8-10(، 6-6 بعد ثاث 

ساعات.
قــال حامــل امليداليــة الذهبيــة االوملبية خــال مؤمتر صحايف يف هامبورغ الخميس 
"بالطبــع ســأحاول أن أشــارك يف بطولــة الواليــات املتحــدة املفتوحــة حتــى ولــو كان 
ذلــك )بعــد التعــايف( يف وقــت قصــر جــًدا جــًدا"، علــاًم أنهــا تنطلــق يف 29 الشــهر 

الحايل.
وال يــزال األملــاين )25 عاًمــا( يبحــث عــن لقــب كبــر أول رغــم تتويجــه بخمســة يف 

دورات املاسرتز واثنني يف البطولة الختامية.

إيليوت إيليوت 
  يمدد ارتباطه بليفربوليمدد ارتباطه بليفربول

سيريغوسيريغو  
ُيغادر جنوى ُيغادر جنوى 

إلى نابوليإلى نابولي

زفيريفزفيريف
يكافح ليكون جاهًزايكافح ليكون جاهًزا

ميانو/)أ ف ب(:
الــدوري  يواجــه ميــان حامــل اللقــب مهمــة صعبــة لاحتفــاظ بلقبــه يف 
فــرتة  بعدمــا شــهدت  نــاد،  مــن  أكــر  تربــص  القــدم وســط  لكــرة  اإليطــايل 
الســباق  تركــت  فريــق،  مــن  ألكــر  رّنانــة  تعاقــدات  الصيفيــة  االنتقــاالت 

مفتوًحا نحو الظفر بلقب الكالتشيو ملوسم 2022-2023.
ينــذر  مــا  االنتقــاالت،  ســوق  يف  والتســيو  ورومــا  ويوفنتــوس  إنــرت  نشــط 
مبنافســة عى صفيح ســاخن عى غرار العام املايض، حيث ظل الرصاع 
مشتعا حتى الرمق األخر قبل ان يحسمه روسونري بفارق نقطتني عن 

جاره نراتسوري.
وخــر ميــان العاجــي فرانــك كيســييه ملصلحــة برشــلونة االســباين، لكنه 
مليــون   35 وأنفــق  أوريغــي  ديفــوك  البلجيــيك  الحــر  املهاجــم  اســتقدم 
يــورو )36 مليــون دوالر( للظفــر باملهاجــم الواعــد واملغمــور يف آن مًعــا، 

البلجييك شارل دي كيتار.
يف املقابــل، بــدأ إنــرت الصيــف بخطــوة عماقــة متثلــت بإعــادة املهاجــم 
البلجييك روميلو لوكاكو عى سبيل اإلعارة من تشلي االنكليزي، لكنه 
خــر الســباق أمــام رومــا الســتاملة العب يوفنتوس املخــرم االرجنتيني 
املــايض  املوســم  مدافــع  أفضــل  لضــم  يوفنتــوس  وأمــام  ديبــاال  باولــو 

الربازييل غليسون برمير.
وكانــت خســارة برميــر أمــام أكــرب منافســيه املحتملني يف املوســم املقبل، 
مبثابــة رضبــة إلنــرت، وكان الســبب األبــرز يف ذلــك عــدم القــدرة عــى إبــرام 
صفقة مع باريس ســان جرمان الفرني لبيع الســلوفايك ميان ســكرينيار، 
مام أدى إىل تعطيل صفقة رشاء الربازييل من تورينو والسامح ليوفنتوس 
بخطف توقيعه، ليكون البديل االنسب للهولندي ماتيس دي ليخت الذي 
انتقل اىل بايرن ميونيخ االملاين وجورجو كييليني اىل الواليات املتحدة.

فريــق  أن  اعتقــدوا  الذيــن  الجامهــر  بــني  ســلًبا  انعكــس  االمــر  اّن  وبــدا 
ســيموين إنزاغــي ســيعزز صفوفــه مبــا يكفــي ليكــون املرشــح األوفــر حًظــا 
الســتعادة اللقــب، قبــل ان يــزداد قلقهــم بشــأن االســتقرار املــايل للنــادي 

اململوك من مجموعة سونينغ الصينية.
• شكوك وقلق

ودّعم يويف صفوفه باســتعادة نجمه الفرني بول بوغبا - الذي ســيغيب 
حتــى أيلول/ســبتمرب بســبب إصابــة يف الركبــة – مــن مانشســرت يونايتــد 
مــن ســان جرمــان، ويســتمر يف  أنخــل دي ماريــا  االنكليــزي واألرجنتينــي 
الســعي للتعاقــد مــع مواطــن االخــر وزميلــه الســابق يف الفريــق الفرنــي 
الهولنــدي  واملهاجــم  كوســتيتش  فيليــب  والــرصيب  باريديــس  ليانــدرو 

ممفيس ديباي.
-4صفــر األحــد عــى يــد أتلتيكــو مدريــد االســباين  لكــن الهزميــة الوديــة 
ألفــارو  الســابق االســباين  الفريــق  اّن مهاجــم  الشــكوك، ال ســيام  زرعــت 
موراتــا ســّجل ثاثيــة "هاتريــك"، وتســببت يف غمــوض بشــأن مســتقبل 
املــدرب ماســيميليانو أليغــري الــذي يحتــاج إىل موســم كبــر بعــد أن أنهى 

16 نقطــة عــن  النفــس ومتخلًفــا بفــارق  الرابــع بشــق  املــايض يف املركــز 
ميان.

ومقابــل الحركــة الافتــة لانديــة االخــرى، عــّم القلــق بــني مشــجعي ميــان 
عى خلفية الحركة الباهتة لبطل إيطاليا يف ســوق االنتقاالت، فضًا عن 
مامطلــة النــادي يف تجديــد عقديــن املديَريــن باولــو مالدينــي وفريدريــك 
الفــرتة  ميــان يف  نهضــة  مهندســا  وهــام  األخــرة،  اللحظــة  حتــى  ماســارا 

األخرة.
وينتظــر مشــجعو الفريــق انتهــاء صفقــة رشاء صندوق االســتثامر األمريك 
"ريــد بــرد" للنــادي، والتــي يتوقــع ان تتــم مقابــل 1.2 مليــار يــورو )1.3 
أواخــر آب/أغســطس  "إليــوت" يف  الحاليــني  مــع املالكــني  مليــار دوالر( 

الحايل أو بداية أيلول/سبتمرب.
وال يزال قطبا مدينة ميانو يرتقبان بحذر مصر تطوير ملعب سان سرو 
الجديــد، حيــث مــن املتوقــع ان تجــرى مناقشــة عامــة يف أيلول/ســبتمرب 
الســكان  بعــض  مــن  كبــر  رفــض  وســط  املــروع  مصــر  لحســم  املقبــل 

املحليني.
وأكــد مصــدر يف إنــرت لوكالــة فرانــس بــرس الشــهر املــايض أنــه يف حــال 
اســتمرار الجــدل ضــد البنــاء وإيقــاف املــروع، فــإن الفريقــني ســينتقان 

إىل موقع صناعي ســابق يف ضاحية سيســتو ســان جيوفاين التي تقطنها 
غالبيــة مــن الطبقــة العاملــة يف ميانــو، والتــي أعيــد فيهــا انتخــاب عمدتها 
مؤخــًرا الــذي أكــد مــرات عــدة انــه لن يكــون هناك عقبــات بروقراطية امام 

تشييد امللعب جديد.
• العب تحت األضواء: باولو ديباال

يبــدو رومــا مبثابــة الحصــان األســود يف الســباق اىل اللقــب، ويعــود خلــف 
اإليطاليــة كاعــب حــر، وهــي  العاصمــة  فريــق  انضــامم ديبــاال إىل  ذلــك 

الصفقة التي ميكن ان تغّر مجرى املنافسة.
كان يتوقــع أن يوقــع املهاجــم األرجنتينــي مــع إنــرت، بعــد أن اســتغنى عنــه 
يوفنتــوس، لكــّن عــودة لوكاكــو وعــدم قدرته عى التخلــص من العديد من 
الاعبني يف خط الهجوم، جعلتا من إمكانية ضم االرجنتيني مستحيلة.

كــام لعبــت محادثــة هاتفيــة مــن املــدرب الربتغــايل جوزيــه مورينيــو دوًرا 
يف إقنــاع ديبــاال باغتنــام الفرصــة، وخفــض أجــره اىل حــد كبــر مــع فريــق 
لــن يشــارك يف دوري أبطــال أوروبــا املوســم املقبــل، لكنــه أظهــر طموًحــا 
فعلًيا، بعد فوزه بالنســخة األوىل من مســابقة الـ "كونفرنس ليغ" املوســم 
فينالــدوم  الهولنــدي جورجينيــو  مــع  الذئــاب  فريــق  أيضــا  وقــع  املــايض. 

ويقرتب من ضّم الاعب الدويل أندريا بيلويت.

الرباط/)أ ف ب(:
انفصالــه  أمــس،  القــدم  لكــرة  أعلــن االتحــاد املغــريب 
البوســني  األطلــس  أســود  مــدرب  عــن  "بالــرتايض" 
الفرنــي وحيــد خليلوزيتــش، وذلــك قبــل قرابة ثاثة 

أشهر من انطاق مونديال قطر 2022.
يف  القــدم  لكــرة  املغربيــة  امللكيــة  الجامعــة  وقالــت 
بيــان إن هــذا القــرار جــاء "بالنظــر لاختافــات وتبايــن 
الــرؤى )...( حــول الطريقــة املثــى لتهيــئ املنتخــب 

الوطني لكرة القدم لنهائيات" املونديال.
الــذي ســيخلف  البيــان إىل هويــة املــدرب  يــر  ومل 
جميــع  "ســيوفر  االتحــاد  أن  مؤكــدا  خليلودجيتــش، 
للمنتخــب  الجيــد  للتهيــئ  واالمكانيــات  الوســائل 
الوطني يف أفق مشاركته يف نهائيات كأس العامل".

وأعرب عن "الشــكر الجزيل ملا قدمه املدرب الســيد 
فيهــا  التــي ارشف  الفــرتة  وحيــد خاليلوزيتــش خــال 
عــى قيــادة املنتخــب الوطنــي يف مقدمتهــا التأهــل 
اىل نهائيات كأس العامل قطر 2022 مبنتخب شاب 

واعد ميلء بطموحات مستقبلية كبرة". 
ونجــح املــدرب املخــرم يف قيــادة منتخــب املغرب 
للتأهــل إىل مونديــال قطــر 2022، حيــث يواجــه كا 

مــن بلجيــكا وكرواتيــا وكنــدا، غــر أنــه دخــل يف خاف 
مــع االتحــاد املغــريب بســبب رفضــه اســتدعاء مهاجــم 
ألســباب  زيــاش  حكيــم  االنكليــزي  تشــلي  نــادي 

انضباطية.
وتضاربــت الترصيحــات بــني رئيــس االتحــاد املغــريب 
حــول  وخليلودجيتــش  لقجــع  فــوزي  القــدم  لكــرة 
املوضوع، فكلام خرج األول للتأكيد عى عودة نجم 

تشلي يرد البوسني متشبثًا بقرار االستبعاد.
وســائل  يف  متواتــرة  شــائعات  موضــوع  رحيلــه  وظــل 
اإلعــام املحليــة خــال األشــهر األخــرة، مــع اإلشــارة 
إىل احتــامل تعويضــه باملــدرب الســابق لنــادي الوداد 

البيضاوي وليد الركرايك.
مــع  مشــواره  بــدأ  الــذي  خليلودجيتــش  تعــرض  كــام 
املغــرب صيــف 2019، النتقــادات مــن طــرف وســائل 
وتشــكيلة  التكتيكيــة  خياراتــه  بســبب  محليــة  إعــام 
املنتخــب، خصوصــا بعــد فشــله يف الذهــاب بعيــدًا 
يف  أقيمــت  التــي  اإلفريقيــة  األمــم  كأس  بطولــة  يف 
الكامــرون أوائــل العام املايض، حيث انتهى مشــوار 
املنتخــب عنــد ربــع النهــايئ عــى يد مــرص )2-1 بعد 

التمديد(.

روما/)أ ف ب(:
وصــل الجنــاح الــدويل الــرصيب فيليــب كوســتيتش 
أمس، اىل تورينو، من أجل وضع اللمسات األخرة 
فرانكفــورت  آينرتاخــت  مــن  انتقالــه  عقــد  عــى 

األملاين اىل يوفنتوس اإليطايل.
ونــر عمــاق تورينــو صــورًا البــن الـــ29 عامــًا، كاتبــًا 
يف موقعه الرســمي "وصل فيليب كوســتيتش اىل 
مطار كازييل من أجل الخضوع للفحص الطبي يف 

يوفنتوس".
ونــر يوفنتــوس أيضــًا مقطــع فيديو لوصول الرصيب 
وسط استقبال حافل من جمهور "السيدة العجوز".
أن  األربعــاء  اإليطاليــة  اإلعــام  وســائل  وأفــادت 
كوســتيتش ســيوقع عقــدًا ملــدة ثــاث ســنوات مــع 

بطل إيطاليا 36 مرة.
ووفــق صحيفــة "غازيتــا ديلــو ســبورت"، ســيحصل 
مــع  يــورو،  مليــون   13 قرابــة  عــى  فرانكفــورت 
ترجيــح أن ترتفــع قيمــة الصفقــة إىل 17 مليونــًا مــع 

املكافآت.
فــوز  بــارزًا يف  عامــًا( دورًا   29( ولعــب كوســتيتش 

2021- ملوســم  ليــغ"  "يوروبــا  بلقــب  أينرتاخــت 
ثــاين  يف  العــب  أفضــل  اختــر  حيــث   ،2022
مسابقة من حيث األهمية بعد دوري أبطال أوروبا.

وقاد أداء الجناح الرصيب إىل تكهنات حول امكانية 
إيطاليــا  مــع  الصيــف،  يف  فرانكفــورت  عــن  رحيلــه 

كوجهة محتملة. 
وتوضح مستقبل كوستيتش الثاثاء بعدم سفره مع 
الفريق إىل هلســنيك لخوض مباراة الكأس الســوبر 
األوروبيــة التــي فــاز بهــا ريال مدريد اإلســباين، بطل 

دوري األبطال، عى الفريق األملاين -2صفر.
وأعرب مدرب فرانكفورت النمسوي أوليفر غاسرن 
أن  اعتــرب  لكنــه  النجــم،  لخســارة جناحــه  أســفه  عــن 

األخر يغادر النادي "كبطل". 
يجعلنــا  هــذا  رياضيــة،  نظــر  وجهــة  "مــن  وقــال 
أضعــف"، مضيفــًا "إحــدى عينــي تبتســم واألخــرى 

تبيك. من الواضح أنه ترك بصامته".
حــارس  تــراب  كيفــن  اشــاد  ذاتــه،  الســياق  وضمــن 
كوســتيتش  ان  معتــربًا  بزميلــه  أينرتاخــت  مرمــى 

"صنع التاريخ معنا".

الدوري اإليطالي.. الجولة الدوري اإليطالي.. الجولة 22
منافسة مفتوحة على اللقب دون مرشح واضح!منافسة مفتوحة على اللقب دون مرشح واضح!

خليلوزيتشخليلوزيتش كوستيتشكوستيتش
ُيغادر المنتخب المغربي قبل ُيغادر المنتخب المغربي قبل 
100100 يوم على مونديال قطر يوم على مونديال قطر

 يضع اللمسات األخيرة  يضع اللمسات األخيرة 
على عقده مع يوفنتوسعلى عقده مع يوفنتوس



13رياضة الجمعة 14 المحرم 1444هـ 12 أغسطس/ آب 
Friday 12 August 2022

FELESTEENONLINE

باريس/)ا ف ب(:
يتطلــع باريــس ســان جرمــان حامــل اللقــب إىل مواصلــة 
عروضــه القويــة يف مســتهل املوســم عندمــا يســتضيف 
مونبلييــه غــدًا ضمــن املرحلــة الثانيــة مــن بطولــة فرنســا 

لكرة القدم. 
خــال  مــن  بقــوة   املوســم  جرمــان  ســان  واســتهل 
تتويجه بلقب كأس االبطال الفرنسية عندما تغلب 
نانت 4 - صفر، ثّم اســتهل حملة الدفاع عن لقبه بطا 
لفرنســا بفــوز ســاحق عــى كلريمــون 5 - صفــر االســبوع 

املايض. 
لكــن أبــرز مــا يشــفي غليــل نــادي العاصمــة الفرنســية هو 
االرجنتينــي  نجمــه  عليــه  ظهــر  الــذي  الكبــري  املســتوى 
ُيعــّول عليــه كثــرًيا هــذا املوســم  الــذي  ليونيــل ميــي 
مــن املتوقــع يف موســمه االول، حيــث  اقــل  اداء  بعــد 
متكــن "الربغــوث" مــن تســجيل ثاثــة اهــداف، أحدهــا 

أكروبايت، يف مباراتني باالضافة اىل متريرة حاسمة.
وســيواجه ســان جرمــان، نظريه مونبلييــه املنتيش بفوزه 
املثــري عــى تــروا 2-3 االســبوع املــايض بهــدف لتيجــي 

سافانييه يف الدقيقة 81. 
ويطمــح مونبلييــه اىل تحقيــق نتائج افضل هذا املوســم 
بعدما انهى املوسم املايض يف املركز الثالث عرش. 
ومــن املتوقــع ان يعــود كيليــان مبــايب اىل صفــوف ســان 
جرمان بعدما غاب عن بداية املوســم بســبب االصابة، 
ليعــود اىل جانــب الربازيــي نيــار أيًضــا الــذي تألــق يف 
بعــد  وثــاث متريــرات حاســمة  بهــدف  االوىل  املبــاراة 

هدفني يف كأس االبطال.
ومل يخرس سان جرمان اي مباراة عى يد خصم فرني يف 

ملعبه "بارك دي برانس" منذ شهر نيسان/أبريل 2021. 

• مدرب مرسيليا أمام تحد
املخــرم  التشــيي  املهاجــم  بانضــام  متســلحًا 
أليكســيس سانشــيس، يحــّل مرســيليا وصيــف املوســم 
املايض ضيفًا عى بريست االحد ساعيًا اىل مواصلة 
بدايتــه القويــة بعدمــا تغلــب عــى رينــس يف املبــاراة 

االوىل 4-1.
املوســم  الفرنــي  الــدوري  يف  ثانًيــا  مرســيليا  حــّل 
بعــد  لكــن  أوروبــا،  أبطــال  دوري  اىل  وتأهــل  املــايض 
ذلك رحل عنه املدرب االرجنتيني خورخي ســامباويل 
منــه مدافــع  بــدال  - وحــّل  تشــيي ســابًقا  الــذي درّب   -
مشــواره  اســتهل  الــذي  تيــودور  إيغــور  الســابق  كرواتيــا 
أجــواء مشــحونة  جــاء وســط  لكنــه  الفائــت  االحــد  بفــوز 
بسبب التذمر من أساليبه التدريبية وحتى من الرئيس 
النقمــة  ازدادت  ثــم  لونغوريــا،  بابلــو  للنــادي  اإلســباين 
بــدء  نتيجــة  الســابق  اإليطــايل  يوفنتــوس  العــب  عــى 
املباراة من دون القائد دمييرتي باييت، ما أدى بقسم 
قبيــل  االســتهجان  صافــرات  توجيــه  اىل  الجمهــور  مــن 
البدايــة. وســيكون امــام تيــودور عمــا كبــريًا يف ظــل مــا 
تــردد عــرب تقاريــر اعاميــة عــن وجــود تذمــر لــدى بعــض 

الاعبني أمثال ماتيو غندوزي وباييت. 
• موناكو ورين للتعويض

الثقيــل  العيــار  مــن  مواجهــة  إىل  غــدًا  االنظــار  وتتجــه 
بــني موناكــو وريــن الطامَحــني يف إحــدى ابــرز مباريــات 

املرحلة.
مــن  املــايض،  املوســم  ثالــث  موناكــو،  اســتفاد  وكان 
قــرار متأخــر لتقنيــة حكــم الفيديــو املســاعد "يف ايه آر" 
عــى سرتاســبورغ يف  خــارج ملعبــه  فــوًزا 2-1  ليحقــق 

مباراته االفتتاحية االسبوع املايض.

برلني/)أ ف ب(:
العــرشة  املواســم  بطــل  ميونيــخ،  بايــرن  يســعى 
املاضيــة، اىل تأكيــد بدايتــه القويــة يف ظهوره األول 
يســتضيف  حــني  وذلــك  جاهــريه،  بــني  للموســم 
فولفســبورغ األحــد يف املرحلــة الثانيــة مــن الــدوري 
التــي يفتتحهــا غرميــه بوروســيا دورمتونــد  األملــاين 

الجمعة عى أرض فرايبورغ.
وبعدما استهل املوسم الكروي بالفوز عى اليبزيغ 
الســوبر  الــكأس  مبــاراة  يف   5-3 األخــري  معقــل  يف 
األملانية التي شكلت أول ظهور رسمي له يف حقبة 
ليفاندوفســي  روبــرت  البولنــدي  الهــداف  بعــد  مــا 
بايــرن حملــة  بــدأ  اإلســباين،  برشــلونة  املنتقــل اىل 
الدفــاع عــن لقــب الــدوري خــارج الديــار أيضــًا وبفــوز 
كاســح آخــر هــذه املــرة عــى أينرتاخــت فرانكفــورت 

.6-1
قــادر عــى  مــن  أكــر  أنــه  البافــاري  العمــاق  وأثبــت 
طــراز  مــن  هــداف  جهــود  خســارة  مــع  التعامــل 
املهاجــم  قــدوم  ظــل  يف  الســيا  ليفاندوفســي، 
الســنغايل ســاديو مانيــه الــذي، وعــى غــرار كل مــن 
وجــال  غنابــري  وســريج  بافــار  بنجامــان  الفرنــي 
موســياال، وجــد طريقــه اىل الشــباك يف املباراتــني 
يوليــان  املــدرب  لفريــق  املوســم  هــذا  األوليــني 

ناغلسان.
• دورتموند للتأكيد أيضًا

وعى غرار بايرن وإن مل يكن بنفس الزخم واإلمتاع، 
بــدأ دورمتونــد الوصيــف املوســم بفــوز عــى ضيفــه 
بايــر ليفركــوزن -1صفر، ويريــد تأكيد بدايته الجيدة 
مــن خــال الفــوز عــى فرايبــورغ خــارج الديــار هــذه 

املرة.

مضطــرًا  نفســه  واألصفــر  األســود  الفريــق  ووجــد 
العاجــي  الجديــد  بديــل ملهاجمــه  عــن  البحــث  اىل 
سيباســتيان هالــر الــذي ســيغيب لفــرتة طويلــة بعــد 
اكتشــاف إصابتــه برسطــان يف خصيتيــه، وقــد وجــد 
ضالته بالفرني أنتوين موديست الذي تعاقد معه 

اإلثنني من منافسه املحي كولن.
وخضــع املهاجــم الفرنــي البالــغ 34 عامــًا للفحــص 
عقــد  عــى  التوقيــع  قبــل  اإلثنــني  الروتينــي  الطبــي 
ملــدة  املــايض  املوســم  بطــل  وصيــف  اىل  انتقالــه 

عام.
ألــوان  عــن  ودافــع  نيــس  يف  كرويــًا  تأســس  وبعدمــا 
الفريــق األول مــن 2007 حتــى 2010 قبــل االنتقــال 
لبوردو الذي أعاره لباكبرين اإلنكليزي وباستيا، حل 
موديست يف الدوري األملاين عام 2013 من أجل 
الدفــاع عــن ألــوان هوفنهايــم حيــث لعــب ملوســمني 

قبل االنتقال اىل كولن يف صيف 2015.
 45 وســجل  كولــن  مــع  كاملــني  موســمني  خــاض 
هدفــًا يف 74 مبــاراة، بينهــا 25 هدفــًا خــال موســم 
ترتيــب  ثالــث  ليكــون  الــدوري  مــن   2016-2017
أوباميانــغ  بيار-إميرييــك  الغابــوين  الهدافــني خلــف 
)31( وليفاندوفسي )30(، مقدمًا أفضل مواسمه 
مــا ســاهم يف تأهــل كولــن اىل مســابقة "يوروبــا ليــغ" 
وبالتــايل املشــاركة قاريــًا ألول مــرة بالنســبة للنــادي 

منذ ربع قرن.
وســيكون الفرنــي أمــام مهمــة صعبــة هــذا املوســم 
بألــوان دورمتونــد املشــارك يف دوري األبطــال، إذ ال 
يتوجــب عليــه تعويــض غيــاب الوافــد الجديــد هالــر 
الهــداف  رحيــل  الجاهــري  ُينــي  أن  بــل  وحســب، 
الرنوجي إرلينغ هاالند ملانشسرت سيتي اإلنكليزي.

باريس سان جيرمانباريس سان جيرمان يواجه  يواجه 
مونبلييه بعد استعادة مبابيمونبلييه بعد استعادة مبابي

بايرن ميونيخبايرن ميونيخ يستضيف  يستضيف 
فولفسبورغ في أول لقاء بيتيفولفسبورغ في أول لقاء بيتي

مدريد/)أ ف ب(:
يبدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه بطا للدوري اإلسباين لكرة القدم 
منتشــًيا مــن تتويــج قــاري جديــد، فيــا يســتهل غرميــه برشــلونة املوســم 

وسط معضلة تسجيل التعاقدات الافتة التي أبرمها هذا الصيف.
ويخوض ريال مدريد لقاءه االفتتاحي يوم األحد خارج الديار ضد أملرييا 
الصاعــد هــذا املوســم اىل دوري األضــواء، بعــد أن ُتــوج االربعــاء بلقــب 
قيايس للمرة الخامســة يف الكأس الســوبر االوروبية، معادال رقم برشــلونة 

وميان اإليطايل، بفوزه عى أينرتاخت فرانكفورت األملاين 2 - صفر.
وأضــاف النــادي امللــي ومدربــه اإليطــايل كارلــو أنشــيلويت لقًبــا جديــًدا 
لقــب  املــايض  املوســم  حققــوا  أن  بعــد  الحافــل،  ســجلها  اىل  قياســًيا 
دوري أبطال أوروبا بسيناريوهات رائعة يف االدوار االقصائية يف طريقهم 
لتعزيــز رقــم النــادي القيــايس يف أعرق البطــوالت االوروبية بالكأس الرابعة 

عرشة عى حساب ليفربول االنكليزي.
وإذا أظهــرت الــكأس الســوبر شــيًئا، فهــي أن ريــال مدريــد ال يــزال يتمتــع 
بأقــوى التشــكيات يف القــارة رغــم الصيــف الهــادئ الــذي حظي به نســبًيا، 
أبــرز  إن  إذ  أمجــاده،  اىل  للعــودة  الســاعي  برشــلونة  غرميــه  عكــس  عــى 
صفقاته كانت العب الوسط الفرني الشاب أوريليان تشواميني مقابل 
80 مليون يورو من موناكو وقلب الدفاع األملاين أنتونيو روديغر بصفقة 

انتقال حّر من تشلي اإلنكليزي.
• مشاكل برشلونة

يــزال متخبًطــا يف  الجديــد وهــو ال  مــن جهتــه، يدخــل برشــلونة املوســم 
هــذا  أبرمهــا  التــي  التعاقــدات  تســجيل  مســألة  يف  ســيا  وال  الكواليــس 

الصيــف، بينهــا املهاجــم البولنــدي الفتــاك روبــرت ليفاندوفســي الــذي 
وصل من بايرن ميونيخ االملاين.

يبــدأ مشــواره غــدًا عــى أرضــه ضــد رايــو فايكانــو بقيــادة املــدرب تشــايف 
هرنانديــس الــذي وصــل منتصــف املوســم املــايض وانتشــله مــن النتائــج 
الســيئة التــي غــرق فيهــا، ويأمــل يف أن تســاهم مجموعــة مــن التعاقــدات 
الجديدة عى سد الفجوة مع ريال مدريد بعد أن أنهى املوسم املايض 

متخلًفا بـ13 نقطة.
وانضــم أيًضــا جنــاح ليــدز يونايتــد اإلنكليــزي الربازيــي رافينيــا، والعاجــي 
سيشــهد  الدفــاع  أن  يبــدو  فيــا  اإليطــايل،  ميــان  مــن  كيســييه  فرانــك 
تحســًنا كبــرًيا بالتعاقــد مــع الفرنــي جــول كونديــه والدمنــاريك أندريــاس 

كريستنسن.
لكــن املشــكلة هــي أنــه بحلــول بدايــة األســبوع الحــايل، مل يكــن برشــلونة 
قادًرا عى تسجيل العبيه الجدد ألنهم مل يجمعوا ما يكفي من املال من 
أجــل االمتثــال لقيــود اإلنفــاق التــي فرضتهــا رابطــة الــدوري اإلســباين عــى 

النادي.
البطولــة  رشيــط  املــايض،  املوســم  رابــع  إشــبيلية،  ويقــص 
الجمعــة يف ضيافــة أوساســونا، بعــد أن أتــم صفقــة انتقــال حــر 
لاعــب الوســط وصانــع االلعــاب إيســكو عقــب انتهــاء عقــده 

بعد تسعة مواسم يف ريال مدريد.
أمــا أتلتيكــو مدريــد، النــادي الوحيد الذي كان قادًرا عى مقارعة عماقي 
إســبانيا يف الســنوات االخــرية بتتويجــه بطــا عامــي 2014 و2021، يبــدأ 

مشواره االثنني عى أرضه ضد ريال مايوركا.

ريال مدريدريال مدريد يستهل الموسم  يستهل الموسم 
منتشًيا بلقب جديد و منتشًيا بلقب جديد و برشلونةبرشلونة بحذر بحذر برنامج مباريات برنامج مباريات 

الدوريات األوروبيةالدوريات األوروبية

الدوري األلماني .. الجولة الدوري األلماني .. الجولة 22الدوري الفرنسي.. الجولة الدوري الفرنسي.. الجولة 22

)بتوقيت فلسطين(

• الدوري اإلسباني - المرحلة 1
- الجمعة 12 آب/أغسطس

)17:00( أوساسونا - إشبيلية
- السبت 13 آب/أغسطس

)13:00( سلتا فيغو - إسبانيول
)15:00( بلد الوليد - فياريال

)17:00( برشلونة - رايو فايكانو
- األحد 14 آب/أغسطس

)13:30( قادش - ريال سوسييداد
)15:30( فالنسيا - جريونا

)18:00( أملرييا - ريال مدريد
- اإلثنني 15 آب/أغسطس 

)13:30( أتلتيك بلباو - ريال مايوركا
)15:30( خيتايف - أتلتيكو مدريد

)17:30( ريال بيتيس - إلتيش

• الدوري الفرنسي- المرحلة 2
- الجمعة 12 آب/أغسطس 

)17:00( نانت - ليل
- السبت 13 آب/أغسطس 

)13:00( موناكو - رين
)17:00( باريس سان جرمان - مونبلييه

- األحد 14 آب/أغسطس 
)09:00( لوريان - ليون

)11:00( أوكسري - أنجيه
)11:00( أجاكسيو - لنس

)11:00( رينس - كلريمون فريان
)11:00( تروا - تولوز

)13:05( نيس - سرتاسبورغ
)15:45( بريست – مرسيليا

• الدوري األلماني - المرحلة 2
- الجمعة 12 آب/أغسطس

)16:30( فرايبورغ - بوروسيا دورمتوند
- السبت 13 آب/أغسطس

)11:30( باير ليفركوزن - أوغسبورغ
)11:30( فريدر برمين - شتوتغارت

)11:30( هوفنهايم - بوخوم
)11:30( هرتا برلني - أينرتاخت فرانكفورت

)11:30( اليبزيغ - كولن
)14:30( شالكه - بوروسيا مونشنغادباخ

- األحد 14 آب/أغسطس
)11:30( ماينتس - أونيون برلني

)13:30( بايرن ميونيخ - فولفسبورغ

الدوري اإلسباني .. 
الجولة 1
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المخلالت تزين سوق الزاوية الشعيب بمدينة غزة    )تصوير/ يارس فتحي(

األفقي:
1 -من أبواب القدس 

2 -عسل مبعرثة - مركب صغري 
3 -ثالثة أرباع مالذ – خاصتنا 

4 -سأم معكوسة – حرف +أحرف متشابهة 
5 -عمل فين يصور مأساة 

6 -تعرب معكوسة + حرف جر – من الطيور الجارحة 
7 -كامل – ضمري للغائبني – سارق 

8 -ثالثة أرباع حنني معكوسة – من المسافات + 
واحد باإلنجلزيية 

9 -مضيق ترشف عليه اليمن 

العمودي:
1 -االمر من عمل + 

تنظيم 
2 -أحرف متشابهة + من 

الفواكه + حرف 
3 - ثقوب صغرية + 

عكس مبغض
4 -كثري 

5 -حرف + فؤادي + ال 
نهتم 

6 -نصف رامي + نتعب 
ونجتهد + من الحروف 

األبجدية 
7 -حمم تخرج من باطن 

األرض – حرف نصب 
8 -مختلفان – كوب + 
جمع دولة معكوسة 
9 -جميع معكوسة – 

من األصابع معكوسة 

ب
الحل مقلو

ب
الحل مقلو

SU-DO-KU

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

صغرية.
ضع األرقام من 1 إىل 9 

ضمن الخانات بحيث ال يتكرر 
الرقم يف لك مربع كبري ويف 

لك خط أفقي أو عمودي.

اخر من تزوج الرسول صىل هللا عليه وسلم 
من أمهات المؤمنني تتكون من 6 حروف 

أم كلثوم – أم عمارة – أم الفضل – أم سلمة 
– الخنساء – زينب بنت جحش – أم حبيبة – 

الرميصاء – جويرية – رقية – خديجة – أسماء – 
هند – سودة – صفية – لم – لن 

حل الكلمة الضائعة 

ميمونة

إعداد/ وفاء المهتدي

مسلــــــح يهاجـــــم مرصًفـــا 
ــــا الستـــرداد ودائعـــه لبنانيًّ

بريوت/ وكاالت:
احتجــز مســلح موظفــي أحــد املصــارف يف منطقــة الحمــرا املكتظــة يف العاصمــة 
اللبنانيــة بــريوت، مطالبــا بالحصــول عــى وديعتــه مــن أجــل عــاج والــده، وفــق مــا 
أفاد به مصدران أمنيان، قبل أن تنتهي األزمة بتسليم املسلح نفسه للسلطات.

وقال مصدر أمني )طلب عدم الكشف عن هويته( إن "املسلح متكن من دخول 
املــرف وبحوزتــه بندقيــة ومــواد ملتهبــة، وهــدد املوظفــن إذا مل يحصــل عــى 

أمواله".
وبحســب مصــدر أمنــي ميــداين، "ســكب الرجل )وهــو يف األربعينيات من عمره( 

مادة البنزين يف أرجاء املرف، وأغلق مدخله محتجزا داخله املوظفن".
وطالب املســلح -وفق املصدر- بالحصول عى وديعته التي تفوق قيمتها 200 

ألف دوالر أمرييك.
وذكرت الوكالة الوطنية لإلعام الرسمية أن محتجز الرهائن "هّدد بإشعال نفسه 

وقتل من يف الفرع، كام أشهر ساحه يف وجه مدير الفرع".
وقالت إنه بّرر دخوله املرف بهذه الطريقة كون والده "دخل املستشــفى منذ 

فرتة إلجراء عملية من دون أن يستطيع دفع تكاليفها".
ويف رشيــط فيديــو تــم تداولــه عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي، ظهــر شــخصان 
يتفاوضــان مــن خلــف بــاب املــرف الحديــدي مــع املســلح الــذي ُينــادى باســم 

بسام.

دراســــــة تحــــــذر مـــن ارتفـــاع 
نسبــــــة األزمــــــات القلبيـــــــة 

بسبـــــــب العزلــــة االجتماعيــــة
كاليفورنيا/ وكاالت:

االجتامعيــة  العزلــة  أن  مــن  األمريكيــة  القلــب  جمعيــة  مجلــة  نرشتهــا  دراســة  حــذرت 
والشعور بالوحدة مرتبطان بزيادة نسبة اإلصابة بأمراض القلب وخطر اإلصابة بالسكتة 

الدماغية.
املشــكات  مــن  بالكثــري  ترتبــط  االجتامعيــة  التفاعــات  قلــة  فــإن  الدراســة،  وبحســب 
الصحيــة، إال أنهــا ترتبــط بشــكل أكــر مبشــكات القلــب واألوعيــة الدمويــة، إذ ميكــن أن 

يؤدي الضغط النفيس املرتبط بالعزلة إىل إضافة عبء غري رضوري عى الجسم.
وأشــارت الدراســة إىل أن الخطــر األكــر يقــع عــى فئتــن: األوىل هــي كبــار الســن الذين 
يعانــون الوحــدة بعــد التقاعــد أو الرتمــل، والثانيــة هــي فئــة الشــباب بــن ســن 18 و25 

عاًما الذين ينتمون إىل ما يسمي الجيل )زد(.
ويعــاين هــذا الجيــل مــن الوحــدة بســبب مــا يفرضــه منــط الحيــاة الجديــد الــذي يتمركــز 
حــول الهواتــف واملنصــات االجتامعيــة، وال يســمح بتفاعــل اجتامعــي حقيقــي إال عــى 

فرتات متباعدة.
وعّلق الدكتور بجامعة كاليفورنيا كريستال سيني “أثبتت األبحاث التي استمرت أكرث 
من أربعة عقود أن العزلة االجتامعية والشعور بالوحدة مرتبطان بنتائج صحية ُمرّضة”.
وطبًقــا للدراســة، فــإن الوحــدة تســهم يف الشــعور باإلجهــاد املزمــن ويصاحبهــا نقــص 

النشاط البدين بشكل ملحوظ، وهو ما يؤثر عى صحة القلب.
وبــاء  ازدادا خــال  قــد  بالوحــدة  العزلــة االجتامعيــة والشــعور  أن  البيانــات إىل  وتشــري 

كورونا، حيث أدى اإلغاق الكامل إىل تقييد التواصل بن البرش.
األشــخاص  مــع  متكــرر  غــري  تواصــل شــخيص  بأنهــا وجــود  االجتامعيــة  العزلــة  وُتعــرَّف 
أفــراد املجتمــع نفســه  أو  أو األصدقــاء  العائلــة  العاقــات االجتامعيــة، مثــل  مــن أجــل 
أو املجموعــة الدينيــة. أمــا الوحــدة فهــي عندمــا يشــعر املــرء أنــه مبفــرده أو أن اتصالــه 

باآلخرين أقل مام يريد.
ويوضــح الدكتــور ســيني: "عــى الرغــم من ارتباط العزلة االجتامعية بالشــعور بالوحدة، 
ا وال يشعرون  فإنهام ليسا اليشء نفسه، إذ ميكن لألفراد أن يعيشوا حياة منعزلة نسبيًّ
بالوحــدة. وعــى العكــس مــن ذلــك، فقــد يظــل األشــخاص الذيــن لديهــم العديــد مــن 

االتصاالت االجتامعية يعانون من الوحدة".

أفضل طريقة 
للتخلص من 

تناول الحلويات
موسكو/ وكاالت:

للتخلــص مــن رشاهــة تنــاول الحلويــات، حــث عــامل النفس 
الــرويس إيليــا شابشــن النــاس عى اســتبدال هــذه العادة 
بأخــرى أكــرث فائــدة، قائــًا إن حالــة عــدم الراحــة تزيــد مــن 

رشاهة تناول الحلويات.
ويشــري شابشــن يف مقابلــة مــع صحيفــة "إزفيســتيا"، إىل 
أنــه مــن أســباب عــدم الراحــة، الشــعور بالوحــدة، اإلجهــاد، 

التعب والغضب واالستياء.  
ووفقــا لــه، مــن دون التعامــل مــع أصل املشــكلة النفيس ال 
جــدوى مــن تغيــري عــادات األكل، أي أنــه يجب أوال تحديد 
ســبب اإلفــراط باســتهاك الســكر. وبعــد ذلــك فقط ميكن 

البحث وإيجاد البديل لعادة تناول الحلويات بأخرى. 
عــادة ســيئة، يســتبدلها  مــن  التخلــص  أجــل  ويقــول: "مــن 
الوظيفــة.   نفــس  تــؤدي  ولكنهــا  ضــارة،  غــري  بعــادة  النــاس 
وهــذا ينطبــق عــى الحلويــات أيضــا، فبعــد تحديــد ســبب 
الرغبــة الشــديدة بتنــاول الحلويــات، يجــب إيجــاد البديــل 
املفيد الذي يسمح برتك هذه العادة من دون أي رضر".

نيويورك/ وكاالت:
أصيــب أكــرث مــن 30 شــخًصا يف الصــن بفــريوس تــم تحديــده 
حديًثــا مــن نفــس عائلــة فــريويس )نيبــاه( و)هنــدرا( القاتَلــن، 
عى الرغم من عدم وجود دليل عى أن العامل املمرض ميكن 

أن ينتقل من شخص إىل آخر.
الفــريوس  اكتشــاف  تــم  أنــه  لألنبــاء  بلومــرغ  وكالــة  وذكــرت 
-املســمى )النجيــا(- بفضــل نظــام الكشــف املبكــر لألشــخاص 
بالحّمــى ممــن خالطــوا حيوانــات حديًثــا يف رشقــي  املصابــن 

الصن.
وتم اكتشاف فريوس )النجيا هنيبا( للمرة األوىل يف مقاطعَتي 
شــاندونغ وخنــان شــامل رشقــي الصــن يف أواخــر عــام 2018، 
ا من ِقبل العلامء األسبوع املايض  ولكن تم التعرف عليه رسميًّ

فقط.
عــى  ظهــرت  التــي  الفــريوس  بهــذا  اإلصابــة  أعــراض  بــن  ومــن 
املصابن -وغالبيتهم من املزارعن- التعب والسعال وفقدان 
الشــهية واآلالم، مع العديد من تشــوهات خايا الدم وعامات 

ل أي حــاالت وفــاة بعُد جراء  تلــف الكبــد والــكى، بينــام مل ُتســجَّ
اإلصابة بالفريوس الجديد.

وتــم تحديــد الفحــوص األوليــة للفــريوس يف مراســات نرشهــا 
علــامء مــن الصــن وســنغافورة وأســرتاليا يف مجلة )نيــو إنغاند 

جورنال أوف ميديسن( األسبوع املايض.
مــن  األرجــح-  -عــى  انتقــل  قــد  الفــريوس  إن  العلــامء  وقــال 
الحيوانات إىل البرش، لكنهم مل يحســموا بعُد قابليته لانتشــار 

بن البرش، بينام تراقب هيئة الصحة يف تايوان انتشاره اآلن.
واختــر الباحثــون الحيوانــات الريــة، ووجــدوا الحمــض النــووي 
الريبــي للفــريوس الجديــد يف الزبابــة )حيــوان يشــبه الفــأر( مــام 
ــا للفــريوس، كــام تــم  يشــري إىل أن الزبابــة قــد تكــون خزاًنــا طبيعيًّ
اكتشافه أيضا يف 2 % من املاعز الداجنة و5 % من الكاب.

املنــاخ  أزمــة  أن  مــن  املعديــة  األمــراض  خــراء  حــّذر  ولطاملــا 
مــن  الفريوســات  انتقــال  مــن خطــر  الطبيعــة ســيزيدان  وتدمــري 
ُتعــرف باســم "التداعيــات  الحيوانــات إىل البــرش، يف أحــداث 

الحيوانية املنشأ".

بعد كورونا.. بعد كورونا.. 
اكتشاف فريوس "النجيا" الجديد 

يف الصني وإصابة العرشات
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مبواســم،  مرتبطــة  ليســت  العمليــة  وهــذه  التحريــر 
مشــرا إىل أن ربــاط املقدســيني وثباتهــم باملســجد 

األقىص يفشل مخططات االحتالل.
وأضــاف "شــعبنا قــادر عــى دفــع االحتالل مثــن ما قام 
بــه مــن اعتــداءات عــى األقــىص وأن ينهــي أحالمه يف 
اســتمرار مخططاتــه"، مشــددا عــى أن حركــة حــامس 
والفصائــل الفلســطينية ال تقــف موقــف املنتظر أما ما 

يقوم به االحتالل بالقدس.
القــدس  يف  الشــبايب  الحــراك  دعــا  الســياق  يف 
املحتلة، أمس، ألداء صالة الغائب عى روح الشهيد 
املســجد  يف  الشــهداء  ورفاقــه  النابلــي،  إبراهيــم 

األقىص املبارك.

وحث الحراك الفلسطينيني عى الحشد وأداء صالة 
الغائــب بعــد صــالة الجمعــة اليــوم، يف األقــىص؛ وفاء 

لدماء الشهداء.
واستشــهد إبراهيــم النابلــي ورفيقيــه إســالم صبــوح 
وحســني طــه، الثالثــاء املــايض، بعــد اشــتباك مســلح 
أحــد  يف  حارصتهــم  التــي  خاصــة  إرسائيليــة  قــوة  مــع 
يف  القدميــة  البلــدة  يف  الرشقيــة  بالحــارة  املنــازل، 

نابلس.
ونعــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس إىل شــعبنا 
شــهداء  واإلســالمية،  العربيــة  وأّمتنــا  الفلســطيني 
النابلــي،  إبراهيــم  األبطــال:  املقاومــني  نابلــس، 

وإسالم صّبوح.

أن أشقاءها اعتقلوا خالل األحداث األخرة يف مخيم 
جنني.

أشــهر  ثالثــة  قبــل  عاصــم  شــقيقي  "اعتقــل  وقالــت: 
وقبله بشهرين اعتقل شقيقي عامد من قبل وحدات 
خاصــة اقتحمــت منزلنــا يف مخيــم جنــني، وقــد كانــا 
أصــاًل مطارديــن لــدى األجهزة األمنية ومن ضمن قامئة 

أعدتها السلطة العتقالهم".
اإلســالمي  الجهــاد  يف  القيــادي  قــال  الســياق،  ويف 
األســر  بيــت  يف  اآلن  نقــف  "نحــن  األخــرس:  ماهــر 
القيــادي يف حركــة حــامس جــامل أبــو الهيجــاء الــذي 
اعتقل االحتالل نجله من قوات خاصة كام حدث مع 
الشــيخ بســام الســعدي قبــل أيــام وهــو بهــذا االعتقــال 
يؤكد أننا موحدون مســتهدفون من قبل االحتالل يف 
جنــني ونابلــس وغــزة والجميــع يف حالــة اشــتباك مــع 

العدو".
يف  القيــادي  زوجــة  جــرار،  وفــاء  قالــت  ناحيتهــا،  مــن 
حــامس األســر عبــد الجبــار جــرار: "جئنــا اليــوم لنقــف 
أفرادهــا أرسى وشــهداء؛  التــي يف  العائلــة  هــذه  مــع 

البيــت وهــو يف  ُيعتقــل شــاب آخــر يف هــذا  واليــوم 
حالــة صعبــة، فيــام تعــاين والدتهــم األســرة املحــررة 
مــن وضــع صحــي خطــر وتــردد  الهيجــاء  أبــو  أســامء 

عى املستشفيات".
وكانــت قــوات االحتــالل أفرجــت عــن عبــد الســالم أبو 
الهيجــا يف 30 ينايــر العــام الحــايل، بعــد أن أمــى 6 
أشهر يف االعتقال اإلداري، بعد أن اعتقلته يف -28

2021-7 خالل حملة دهم ملخيم جنني.

عامــا   13 حــوايل  قــى  محــرر  أســر  الهيجــا،  وأبــو 
أجهــزة  لــدى  ســابق  ومعتقــل  االحتــالل،  ســجون  يف 

السلطة.
القيــادي يف حركــة  نجــل  الســالم، هــو  واألســر عبــد 
حــامس األســر الشــيخ جــامل أبــو الهيجــاء )املحكــوم 
بـــ٩ مؤبــدات(.  واعتقــل الشــيخ أبــو الهيجــا أربــع مرات 
منــذ عودتــه لوطنــه عــام 1990، وأمــى مــا مجموعــه 
قبــل  االحتــالل  ســجون  يف  ونصــف  ســنوات  خمــس 
اعتقالــه األخــر عــام 2002 الــذي حكــم فيــه بالســجن 

املؤبد 9 مرات بتهمة قيادة كتائب القسام.

الشظايا الدماغ وترضرت أكرث املناطق حساسية فيه.
وباستشــهاد الطفلة "الشــاعر" يرتفع عدد شهداء العدوان 
اإلرسائيــي األخــر عــى القطــاع، الــذي اســتمر لثالثة أيام، 
إىل 48 شــهيًدا منهــم عــدد مــن األطفــال والنســاء، إضافــة 

إىل أكرث من 360 مصاًبا بجروح متفاوتة.
وشــّيعت مســاء أمــس، جامهــر غفــرة مــن أهــايل مدينــة 

خان يونس الشهيدة الطفلة.
مستشــفى  مــن  الطفلــة،  جثــامن  تشــييع  موكــب  وانطلــق 
نــارص الطبــي بخــان يونس، باتجاه منزل عائلتها إللقاء نظرة 

الوداع األخرة عليها، قبل أن تدفن يف مقربة املنطقة.
وردد املشــاركون يف الجنــازة، شــعارات منــددة باالحتــالل 
وجرامئــه بحــق األطفــال الفلســطينيني الذيــن ارتقــى عــدد 

منهم شهداء خالل العدوان اإلرسائيي عى القطاع.
تشييع األسرة فرج الله

وشّيع أهايل مدينة الخليل أمس، جثامن األسرة سعدية 
فــرج اللــه )٦٨ عاًمــا(، مــن بلــدة إذنــا غــريب الخليــل والتــي 

ارتقت الشهر املايض داخل سجون االحتالل.
وانطلق موكب التشــييع من املشــفى األهي يف الخليل، 
وصــواًل إىل منــزل الشــهيدة يف بلــدة إذنــا، ثــم إىل مســجد 

العمري ألداء صالة الجنازة والدفن يف مقربة البلد.
وردد املشيعون هتافات تندد بجرائم االحتالل ومامرساته 

بحق األرسى، وتدعوا ملواجهة االحتالل ومقاومته.
وكانــت ســلطات االحتــالل ســلمت جثــامن الشــهيدة ظهــر 
أمــس، إىل طواقــم الهالل األحمر الفلســطيني، عى حاجز 

ترقوميا يف الخليل.

واعُتقلت فرج الله يف أواخر العام املايض قرب املسجد 
اإلبراهيمــي بعــد تعرضهــا العتــداء مــن قبــل املســتوطنني، 

أثناء توجهها لزيارة ابنتها التي تقيم هناك.
وأصيب مواطن، مساء أمس، بجروح بعد أن دعسه عمًدا 

مستوطن قرب قرية عزبة الطبيب رشق قلقيلية.
الطبيــب كان  بيــان  بــأن املواطــن  وأفــادت مصــادر محليــة 
عزبــة  قريــة  فعاليــات  إليهــا  دعــت  تظاهــرة  يف  يشــارك 
اإلرسائيــي  وبالعــدوان  باالســتيطان  تنديــًدا  الطبيــب، 

املتواصل عى شعبنا.
وأضافت املصادر أن املســتوطن تعمد دعس "الطبيب" 
خــالل مشــاركته يف التظاهــرة التــي انطلقــت باتجــاه قريــة 

النبي الياس، قبل أن يلوذ بالفرار من املكان.
قــرارا بهــدم  وســّلمت ســلطات االحتــالل أمــس، مقدســيا 

منزله.
ســّلمت  االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
الباحــث واملختــص يف شــؤون القــدس فخــري أبــو ديــاب 

قرارا بهدم منزله يف حي البستان باملدينة.
بإخــالء  مواطنــني  أمــس،  االحتــالل  ســلطات  وأخطــرت 

أراضيهم يف بلدة بتر، غرب بيت لحم.
وأفــاد الناشــط غســان عليــان لوكالــة "وفــا"، بــأن االحتــالل 
أخطــر بإخــالء أرض يف منطقــة "مــراح صــالح" رشق البلــدة 
وإعادتهــا اىل مــا كانــت عليهــا ســابقا، وتبلغ مســاحتها 14 
دومًنــا، مــن مجمــوع 21 دومًنــا، تعــود ملواطنــني مــن عائلــة 

عليان.
واقتــالع  األرض  نفــس  بتجريــف  قــام  االحتــالل  أن  يذكــر 

العرشات من أشجار الزيتون فيها عام 2021.
واعتقلــت قــوات االحتــالل أمــس، 15 مواطنــا مــن الضفــة، 

منهم طفالن شقيقان.
ففي بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل خمسة مواطنني، 
وهــم: محمــد فــواز املشــايخ، ومالــك جــامل محمــد عــالن، 
ومجــدي مصطفــى عــي أبــو عمــر مــن منطقــة الجــداول يف 
بيــت لحــم، إضافــة إىل اعتقــال مجــدي  بيــت جــاال غــرب 
أبــو عكــر، وحمــزة عبــد العزيــز أبــو رسور، مــن مخيــم عايــدة 

شامال.
ومــن رام اللــه، اعتقلــت قــوات االحتالل، مــن قرية املغر، 
الطفلني الشــقيقني محمود عالء الحج محمد )15 عامًا(، 
ومحمد )14 عامًا(، بعد أن دهمت منزل ذويهام، وفتشته 

وعبثت مبحتوياته.
ومــن جنــني، اعتقلــت قــوات االحتــالل املحرر مــراد محمد 
ســعيد فشافشــة، أثناء مروره عى حاجز عســكري مفاجئ 

قرب مدينة نابلس.
ومــن طولكــرم، اعتقلــت قــوات االحتــالل، ثالثــة مواطنــني، 
وهــم: املحــرر جهــاد محمــد ســليم خريــوش )24 عاما( من 
مخيــم طولكــرم، واملحــرر أنــس طالــب ســعيد األشــقر )26 

عاما( من بلدة صيدا، ومحمود مجاهد من بلدة زيتا.
ومــن الخليــل، اعتقلــت قــوات االحتــالل، أربعــة مواطنــني، 
يف  عيــىص  منطقــة  مــن  الديــن  نــارص  عمــران  عبــد  وهــم: 
املدينــة، وعــامر محمــد جوابــرة، وراين محمد اهديب من 
مخيــم العــروب شــامل الخليــل، ومــراد مأمــون العــواودة من 

بلدة دورا جنوب الخليل.

الشــهيد النابلــي، مربًقــا بالتحيــة لوالــد ووالــدة الشــهيد البطــل ومبــارًكا 
وتضحيــات  ببطولــة  وأشــاد  اللــه.  عنــد  الشــهيد  واحتســابهام  صربهــام 
الشــهيد النابلــي ورفاقــه األبطــال يف نابلــس ويف كل املــدن واألرايض 
الفلســطينية، مؤكــدا أن دمــاء الشــهداء لــن تذهــب هــدرًا وســتبقى وقــودا 

للمقاومة الباسلة يف وجه االحتالل وإرهابه.

السلطات األردنية تمنع 
إقامة مهرجان مقدسي 

للحركة اإلسالمية
عامن/ فلسطني: 

منــع محافــظ العاصمــة األردنيــة عــامن، أمس، إقامــة مهرجان مقديس )يا 
قــدس انــا قادمــون(، واملنــوي إقامتــه اليــوم الجمعــة، بتنظيــٍم مــن الحركــة 
اإلســالمية يف األردن. وقــال منظمــو الفعاليــة املقدســية، لوكالــة "قــدس 
برس": "إن قرار املنع كان مفاجئا، وصادمًا لهم، سيام وأنه جاء متأخرًا، 

حيث متت املبارشة يف تنظيم الرتيبات النهائية للفعالية".
يذكر أن املهرجان، كان من املقرر أن يستضيف عدًدا من الشخصيات 
الوطنيــة والربملانيــة األردنيــة، للتأكيــد عــى وقــوف الشــعب األردين مــع 

القضية الفلسطينية، ويف املقدمة منها املسجد األقىص املبارك.
يشــار إىل أن وزارة األوقاف األردنية، هي املرشف الرســمي عى أوقاف 
القــدس، مبوجــب القانــون الــدويل الــذي يعــد األردن آخــر ســلطة محليــة 

مرشفة عى تلك املقدسات، قبل احتاللها .
بــن  اللــه  عبــد  امللــك  األردين  العاهــل  وقــع   ،2013 آذار/مــارس  ويف 
الحســني، ورئيــس الســلطة محمــود عبــاس، اتفاقيــة تعطــي األردن حــق 
القــدس واملقدســات" يف فلســطني، مبــا فيهــا  "الوصايــة والدفــاع عــن 

مدينة القدس.

افتتاح برنامج النخبة العاشر 
لقيادات وزارة الداخلية

غزة/ فلسطني:
افتتح رئيس لجنة الداخلية واألمن والحكم املحي باملجلس الترشيعي 
النائــب د. مــروان أبــو راس برنامــج النخبــة العــارش "فــوج القــدس" لكــوادر 

وقيادات وزارة الداخلية واألمن الوطني.
التــي  الربامــج  هــذه  مثــل  أهميــة  أمــس  االفتتــاح  خــالل  راس  أبــو  وأكــد 
السياســية  املجــاالت  يف  الداخليــة  وزارة  كــوادر  تطويــر  عــى  تعمــل 
والفكريــة واألمنيــة والقياديــة واإلدارية، ومتكنهــم من إدارة الدولة بأفضل 
األســاليب، الفتــا إىل رضورة تســخر العلــوم األمنيــة يف خدمــة املواطــن 

واملجتمع.
الوطنــي  البعــد  تعزيــز  التدريبيــة تعمــل عــى  الربامــج  أن هــذه  وأضــاف 
واألمني، وإعداد قادة متخصصني يف عدة مجاالت، ليواكبوا التطورات 
وإدارتهــا  األزمــات  مــع  التعامــل  مــن  ويتمكنــوا  املســتجدة  واملتغــرات 

بشكل فعال.
واعترب كوادر وقيادات وزارة الداخلية خندقا مهام يف الدفاع عن الوطن 
التوجيــه  هيئــة  جهــود  مثمنــا  املواطنــني،  وســالمة  أمــن  عــى  والحفــاظ 

السيايس واملعنوي عى تنظيم مثل هذه الربامج والدورات.

تقرير: 20 قرار اعتقال إداري بحق صحفيين فلسطينيين منذ بداية 2022
غزة/ فلسطني:

نــددت لجنــة متخصصــة مبراقبــة الحريــات 
االحتــالل  بسياســة  أمــس،  اإلعالميــة، 
باالعتقــال  أحــكام  إصــدار  يف  اإلرسائيــي 
ســجون  يف  الصحفيــني  بحــق  اإلداري 

االحتالل.
وقالــت لجنــة دعــم الصحفيــني )مقرهــا يف 
بروت(، يف تقرير لها، أمس، إن االحتالل 
باالعتقــال  قــراًرا   20 "أصــدر  اإلرسائيــي 
املامطلــة  جانــب  إىل  وتجديــده،  اإلداري 
واإلعالميــني  الصحفيــني  توقيــف  يف 

عــام  بدايــة  منــذ  ســجونه،  يف  املعتقلــني 
."2022

وأفــادت بــأن "ســلطات االحتــالل أصــدرت 
األســر  بحــق  اإلداري،  باالعتقــال  قــراًرا 
الصحفــي نضــال أبــو عكر من محافظة بيت 
منــذ مطلــع آب/أغســطس  لحــم املعتقــل 

الجاري".
عكــر  أبــو  ســلم  "االحتــالل  أن  وأضافــت 
6 أشــهر، أول  إدارًيــا ملــدة  باعتقالــه  قــراًرا 
أبــو عكــر "أســر  مــن أمــس"، الفتــة إىل أن 
ســابق أمــى مــا مجموعــه 16 عاًمــا داخــل 

منهــا  اإلرسائيليــة،  واملعتقــالت  الســجون 
وأفــرج  اإلداري،  االعتقــال  يف  عاًمــا   13

عنــه قبــل 70 يوًمــا، قبــل أن ُيعــاد اعتقالــه 
مجدًدا".

وبينــت اللجنــة أن "ضابًطــا يف املخابــرات 
اإلرسائيليــة قــال لألســر الصحفــي أبــو عكر 
إن مكانــه الطبيعــي داخــل األرس، مــا دفعــه 
والطعــام  املــاء  عــن  اإلرضاب  قــرار  التخــاذ 
أنهــا  إىل  مشــرًة  القادمــة"،  األيــام  خــالل 

"تنظر بقلق بالغ إىل األمر".
دعــم  لجنــة  أكــدت  أخــرى،  جهــة  مــن 

الصحفيني أن االحتالل كان قد أصدر منذ 
بداية شــهر آب/أغســطس الحايل، قرارات 
باالعتقــال اإلداري بحــق الصحفيــني: عامــر 
وفيصــل  أشــهر،  أربعــة  ملــدة  عرفــة  أبــو 

الرفاعي ملدة ستة أشهر".
املــايض  الشــهر  أصــدر  "كــام  وأضافــت: 
تجديــًدا للمــرة الرابعــة عــى التــوايل لقــرار 
الصحفــي  األســر  بحــق  اإلداري  االعتقــال 

محمد منر عصيدة، ملدة أربعة أشهر".
وأردف أنه إىل جانب الصحفيني السابقني 
"الصحفيــة بــرشى الطويــل، التــي اعتقلهــا 

االحتــالل يف شــهر آذار/مــارس املــايض، 
جنــويب  العســكري،  زعــرة  حاجــز  عــى 
الغربيــة  الضفــة  شــامل  نابلــس،  مدينــة 
لثالثــة  إدارًيــا  اعتقالهــا  وجــدد  املحتلــة، 
املؤسســات  اللجنــة  وطالبــت  أشــهر". 
لوقــف  بـ"التدخــل  والحقوقيــة  اإلنســانية 
بحــق  اإلداري  االعتقــال  تجديــد  سياســة 
املعتقلــني  الفلســطينيني  الصحفيــني 
يف ســجون االحتــالل، واإلفــراج عــن جميــع 
يعتقلهــم  الذيــن  والناشــطني  الصحفيــني 

االحتالل سياسيا دون مسوغ قانوين".

"التشريعي" يبحث مع المحامين 
تجويد القوانين وحماية العدالة

غزة/ محمد الصفدي:
املجلــس  يف  القانونيــة  اللجنــة  عقــدت 
الترشيعــي، أمــس، لقــاًء نخبوًيــا مع املحامني 
النظاميــني بعنــوان "الترشيعــات الفلســطينية 
نــواب  مــن  عــدد  بحضــور  تطويرهــا"،  وســبل 
املحامــني  ونقيــب  الترشيعــي،  املجلــس 
النقابــة،  إدارة  وأعضــاء  الدحــدوح،  صــايف 

ولفيف من املحامني.
باملجلــس  القانونيــة  اللجنــة  مقــرر  وأكــد 
أهميــة  املــري  مشــر  النائــب  الترشيعــي 
التواصــل بــني املجلــس الترشيعــي ورشيحــة 
املحامــني باعتبارهــم األكــرث ارتباطا بالقوانني 
حاميــة  يف  دورهــم  مثمًنــا  والترشيعــات، 

العدالة يف املجتمع.
وأكــد رئيــس اللجنــة القانونيــة النائــب محمــد 
فرج الغول أن املحامني هم األكرث قدرة عى 
تحديــد مــا تتطلبــه القوانــني من تطويــر، ألنهم 
الذين ميارسون العمل، وبذات الوقت نعمل 
عــى منــع التغــول عــى املجلــس الترشيعــي 

وصالحياته من أي جهة كانت.
وشدد الغول عى حرص املجلس الترشيعي 
واللجنة القانونية عى سن قوانني وترشيعات 

جديــدة، أو تطويــر املوجــود؛ مــن أجــل خدمة 
املجتمــع، وهــو منفتــح عــى كل الجهــات، وال 
ســيام نقابــة املحامــني واملحامــني، مــن خالل 

لقاءات وورش عمل، وغرها.
هنــاك  تكــون  أن  حريصــون  "نحــن  وقــال: 
ونعمــل  إليهــا  وندعــو  قريًبــا  عامــة  انتخابــات 
للمجتمــع  رفعــة  ميثــل  ذلــك  ألن  أجلهــا،  مــن 
الفلســطيني يف كل املياديــن، وبخاصــة يف 
وبالتــايل  والترشيعــات،  القوانــني  موضــوع 
قواعــد  وُنــريس  العامــة،  املصلحــة  نحقــق 

العدالة".
ولفت إىل أن املجلس الترشيعي ســن خالل 
مختلًفــا  قانوًنــا   90 نحــو  املاضيــة  الســنوات 
وصحيــة  واجتامعيــة  وطنيــة،  مجــاالت  يف 

واقتصادية وسياسية وغرها.
ســيتم  أنــه  الدحــدوح  النقيــب  أكــد  بــدوره، 
التــي  املشــكالت  كل  تحــر  مذكــرة  إعــداد 
للمجلــس  وتقدميهــا  املحامــني  تواجــه 
الترشيعــي، وال ســيام ملــف تقاعــد املحامني 
املفروضــة  الرضيبــة  وملــف  النقابــة،  وأمــوال 

عى املحامني.
بــني  التواصــل  اســتمرار  أهميــة  عــى  وشــدد 

واملجلــس  جهــة  مــن  ونقابتهــم  املحامــني 
جهــة  مــن  فيــه  القانونيــة  واللجنــة  الترشيعــي 

أخرى.
إىل  عصفــور  خميــس  املحامــي  ودعــا 
املاليــة  باألمــور  تعنــى  التــي  القوانــني  تطويــر 
شــأنها  مــن  التــي  فلســطني،  يف  واملرفيــة 
دفــع عجلــة التنميــة وحاميــة األمــوال، وتنظيــم 
عمل املؤسســات املرفية واملالية وحامية 

أموال املواطنني.
وشــدد املحامــي ســالمة بسيســو عــى أهمية 
للتطــورات  الفلســطينية  الترشيعــات  مواكبــة 
الحاصلة يف املجتمع يف شتى امليادين، وال 
سيام يف األمور املالية والتطور التكنولوجي، 
الفًتــا إىل أهميــة أن تكــون هنــاك لقــاءات مــع 
يكــون  حتــى  العدليــة  املنظومــة  أركان  كل 
هنــاك تنســيق وتناغــم بــني كل الجهــات التــي 

ستؤثر إيجابيا يف املجتمع.
رضورة  إىل  الربعــي  أديــب  املحامــي  وأشــار 
إرشاك املحامــني يف ســن القوانــني، وإعــادة 
وُمــدد  وتطويــره،  النقابــات  قانــون  يف  النظــر 
االســتئناف يف املحاكــم، واألحــكام املرتبطــة 

بالتقادم.

) تصوير / يارس فتحي ( جانب من اللقاء    

مسيرة في رام اهلل 
ابتهاًجا باإلفراج عن األسير 

عبد الرازق الخواجا
رام الله/ فلسطني:

أمــس، يف موكــب الســتقبال  مــن  أول  خرجــت جامهــر حاشــدة مســاء 
األســر عبــد الــرازق الخواجــا مــن بلــدة نعلني غرب مدينــة رام الله بالضفة 
الغربيــة املحتلــة.  ورفــع املشــاركون يف موكــب االســتقبال رايــات حركــة 

حامس وكتائب عز الدين القسام، وعدد من الفصائل األخرى.
مــن  الخواجــا  بخــروج  ابتهاًجــا  الناريــة  واأللعــاب  املفرقعــات  وانطلقــت 

سجون االحتالل، وسط أهازيج وأناشيد مؤيدة للمقاومة والجهاد.
وأفرجــت قــوات االحتــالل عــن األســر الخواجــا مــن ســجن عوفــر، وجــرى 
االســتقبال شــوارع  نعلــني، وجــاب موكــب  بلــدة  عنــد مدخــل  اســتقباله 
البلــدة.  يشــار إىل أن جيــش االحتــالل اعتقــل الشــاب الخواجــا بتاريــخ 
01/11/2021، بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، 
ونقلتــه إىل التحقيــق يف مركــز عوفــر العســكري، والــذي اســتمر معه ملدة 

أسبوعني.

النائب العام يتفقد 
النيابات لتعزيز جودة 

الخدمة القضائية
غزة/ فلسطني:

املستشــار  العــام  النائــب  أكــد 
زيارتــه  خــالل  النحــال،  محمــد  د. 
التفقديــة لنيابــة الشــامل الجزئيــة، أن 
الهــدف من الزيــارات التفقدية تعزيز 
التــي  القضائيــة  الخدمــات  جــودة 
للمواطنــني،  العامــة  النيابــة  تقدمهــا 
واالطمئنان عى ُحسن سر إجراءات 
التطويــر  عمليــة  ودميومــة  التحقيــق، 
عــى  واالطمئنــان  واإلداري،  الفنــي 

سالمة اإلجراءات.
الزيــارة  يف  العــام  النائــب  ورافــق 
املستشــار  ديوانــه  رئيــس  التفقديــة 
يف  وكان  الهبــاش،  حســني 
الشــامل  نيابــة  رئيــس  اســتقبالهام 
الكلية املستشار نبيل حليوة، ومدير 
نيابة الشامل الجزئية املستشار عالء 

الجدبة، وأعضاء وموظفو النيابة.
عــى  الزيــارة  خــالل  وشــددوا 
القانونيــة  اإلجــراءات  ســالمة  أهميــة 
املتخــذة مــن واقــع امللــف الجــزايئ، 
مــع  إيجابيــة  بيئــة  خلــق  وتعزيــز 
ُتســاِند  واألهــي  املحــي  املجتمــع 
عــى  والعمــل  العدالــة،  منظومــة 
أمــام  والصعوبــات  العقبــات  تذليــل 
املواطنــني، وتضافــر الجهــود إلرســاء 

قواعد العدالة.
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نهايـــة مأساويـــة لحــوت 
"بيلوغــا" علــق فــي نهــر 
السني قبل وصوله البحر

باريس/ وكاالت:
آلــت املحاولــة األخــرة إلنقــاذ حــوت البيلوغــا الــذي كان تائهــًا 
منــذ أســبوع يف نهــر بشــال غــرب فرنســا وكان يعــاين وضعــًا 
بالقتــل  أنهيــت معاناتــه  إذ  نهايــة محزنــة،  صحيــًا مقلقــًا، إىل 
الرحيــم األربعــاء بعــد وضعــه يف شــاحنة عــى اليابســة، كان 
الخــراء يأملــون مبعالجتــه فيهــا ونقلــه إىل موقــع آخر يعاد منه 

إىل البحر.
وكان الحــوت الــذي يبلــغ طولــه أربعــة أمتــار، ويعيــش عادة يف 
امليــاه البــاردة، وينــدر وجــود مثيــل لــه يف فرنســا، رُصــد يف 2 
آب/ أغسطس الجاري يف املياه الدافئة والراكدة لقفل عى 
نهــر الســن، عــى بعــد نحــو 160 كيلومــرًا مــن مصــب النهــر 

عند بحر املانش.
وكانت معاناة الحوت أثارت موجة تعاطف واســعة يف فرنســا 

وخارجها.
وعــى إثــر عمليــة إنقــاذ غر مســبوقة، ُوِضع الحيوان الذي يزن 
800 كيلوغــرام يف مؤخــر شــاحنة مــردة قرابــة الســاعة  نحــو 
الرابعــة فجــر األربعــاء )الثانيــة فجــرًا بتوقيــت غرينتــش(، بعــد 
ال  بيــار  ســان  قفــل  مــن  النتشــاله  الجهــود  مــن  ســاعات  ســت 
غاريــن، عــى بعــد 70 كيلومــًرا شــال غــرب باريــس، حيــث 

كان عالقًا.
فلورانــس  اإلنقــاذ  هيئــة  يف  البيطريــة  الطبيبــة  وأوضخــت 
أوليفييــه كورتــوا أن حياتــه كانــت يف خطــر بفعــل وجــوده يف 
ميــاه غــر مالحــة تبلــغ حرارتهــا 25 درجــة مئويــة، مــع "عنــري 

التلوث والضوضاء اللذين ال يالمئانه".
فحوًصــا  البيطريــون  األطبــاء  أجــرى  الشــاحنة  وصــول  ولــدى 
البحــر، كــا  ثــم إىل  مــايئ ومــن  نقلــه إىل قفــل  قبــل  للحــوت 

أوضحت السلطات املحلية.
تدهــورت  الحــوت  “حــال  أن  املحليــة  الســلطات  وأضافــت 
لألســف خــالل نقلــه رغــم الوســائل الفنيــة واللوجســتية التــي 

اعتمدت لهذا الغرض".
ورشحــت أن “الخــرة البيطريــة أظهــرت حــال الوهــن الشــديد 
التنفــي،  جهــازه  نشــاط  وفشــل  الحــوت  يعانيهــا  كان  التــي 
لذلــك اتخــذ باإلجــاع مــع األطبــاء البيطريــن قــرار باللجوء إىل 

القتل الرحيم".

شجاعة رشطية تنقذ شجاعة رشطية تنقذ 
امرأة مسنة وابنها امرأة مسنة وابنها 
بمحطــــة قطـــــــــاربمحطــــة قطـــــــــار

نيودلهي/ وكاالت:
متكنــت ضابطــة يف قــوة حايــة الســكك الحديديــة، مبحطــة 
بانكورا غرب البنغال، من إنقاذ حياة امرأة مســنة وابنها، حاوال 
بشــكل  انزالقهــم  إىل  أدى  مــا  تحركــه،  بعــد  بالقطــار  الصعــود 

خطر.
وأظهــر مقطــع فيديــو نرشتــه وزارة الســكك الحديدية، الضابطة 
وهــي تنقــذ حيــاة املســنة وابنهــا برسعــة كبــرة، بينــا شــوهد 

الناس يركضون باتجاه موقع الحادث مذعورين.
الحــذر، وعــدم اإلقــدام عــى  الــوزارة بأهميــة توخــي  ووجهــت 
الصعــود أو النــزول مــن القطــار قبــل توقفــه بالكامــل ملــا لذلــك 
مــن مخاطــر عــى حيــاة النــاس، وفقــا ذكــرت صحيفــة "إنديــان 

إكسريس".
الســكك  محطــات  "تويــر"،  مســتخدمي  مــن  العديــد  وانتقــد 
الحديديــة بســبب تكــرار مثــل هــذه الحــوادث، وطالبــوا بإيجــاد 

حلول خوفا من وقوع حوادث مأساوية.

جرائــــم العنــــــف ضــد 
المرأة تزتايد يف ألمانيا

برلن/ وكاالت:
تشــهد أملانيــا زيــادة يف عــدد جرائــم العنــف ضــد املــرأة، رغــم 
اتجــاه الجرميــة لالنخفــاض بوجــه عــام. فهنــاك مؤخــرا مــن قتــل 
أثنــاء  الخطــأ يف  أنــه قتلهــا بطريــق  نامئــة، وادعــى  زوجتــه وهــي 
تنظيفــه ملسدســه. لكــن هــذا مل مينــع محاكمتــه بتهمــة القتــل 

الغادر.
ويف أحد شوارع برلن لقت سيدة، وهي أم لستة اطفال، حتفها 
بعد تعرضها للطعن، ويشتبه يف أن زوجها الذي انفصلت عنه 

هو الذي ارتكب هذه الجرمية.
ويف مدينــة شفاملشــتات بواليــة هيســن تعرضــت امــرأة الطــالق 
النار عليها يف أحد املتاجر، وكان الجاين هو صديقها الســابق 

الذي انتحر بعد ارتكابه جرميته.
يحدث هذا يف أملانيا التي تعد من الدول التي تنص املبادئ 
تــرى  لهــذا  اإلنســان.  األساســية لدســتورها عــى ضــان كرامــة 
منظمــة حقــوق املــرأة “تــر دي فــام” أن أملانيــا متأخــرة للغايــة 
يف الجهــود الحكوميــة الراميــة إىل مكافحــة جرائــم العنــف ضــد 

املرأة.

سامسونــــــغ تكشـــــف 
عن حدثها التقين الكبري

سول/ وكاالت:
تســتعد سامســونغ لحدثهــا التقنــي القــادم والــذي ستكشــف 
خاللــه عــن مجموعــة مــن األجهــزة الذكيــة ومن بينها ســاعات 

)Galaxy Buds( الجديدة. 
وتبًعــا ألحــدث الترسيبات فإن ســاعات سامســونغ املنتظرة 
)Galaxy Buds2 Pro( ســتحصل عــى تصميــم جديــد كلًيا 
هياكلهــا  وســتتمتع  الحاليــة،  "جالكــي"  بســاعات  مقارنــة 

.)IPx7( بحاية من املاء والغبار وفق معيار
وســتحصل هــذه الســاعات عــى معالجــات متطــورة متكنهــا 
كــا  برسعــة،  الذكيــة  واألجهــزة  الهواتــف  مــع  التعامــل  مــن 
الصــوت  عــرض  وتقنيــات   )HD Voice( ميــزات  ســتدعم 

املحيطي. 
وســتزود بتقنيــات متطــورة لعــزل الضوضــاء الخارجيــة، إضافــة 
إىل ميــزات التعــرف عــى صــوت املســتخدم لتلقــي األوامــر 

الصوتية وتنقية الضوضاء أثناء املكاملات الصوتية. 
لالقــران   )Bluetooth 5.3( تقنيــات  عــى  وســتحصل 
عــى  ســتحصل  كــا  الذكيــة،  واألجهــزة  بالهواتــف  الســلكًيا 

بطاريات تكفيها لتعمل 8 ساعات بالشحنة الواحدة. 
أمــا محفظتهــا البالســتيكية الصغرة فتــزود ببطاريات إضافية 

تكفي لشحن الساعات لتعمل 21 ساعة إضافية.

غزة/ فلسطن:
كرمــت وزارة الربيــة والتعليــم العــايل بغزة 
12 معلــا ومعلمــة فــازوا بجائــزة "املعلــم 
الفلســطيني املبــدع" يف نســختها األوىل 
لتشــجيع  الــوزارة  أطلقتهــا  التــي   ،2022
املــدارس،  يف  الربــوي  واإلبــداع  التميــز 
ماليــة  مكافــآت  الفائزيــن  منــح  تــم  حيــث 

وشهادات ودرع التميز.
أســاء  هــم  امُلكرّمــون  واملعلمــون 
أبــو عفــش، ورنــا زيــادة،  مصطفــى، ومتــارا 
وزيــاد أبــو رشخ، وعــال أبــو رحمــة، ومايســة 

قزعــاط،  ونرسيــن  الدينــي،  ومــي  حلــس، 
ونهى حسان، ووفاء اللوح، ووفاء حجازي، 

ويوسف الفرع.
وشــارك يف الحفــل وكيــل الــوزارة د. زيــاد 
إبراهيــم  د.  املســاعد  والوكيــل  ثابــت، 
القــدرة، واملديــر العام لــإرشاف والتأهيل 
مــن  وعــدد  مطــر،  محمــود  د.  الربــوي 
التعليــم  ومديــري  العامــن  املديريــن 
واملســؤولون  واملرشفــون  ونوابهــم، 

الربويون.
وأكد ثابت أن للفائزين إنجازات مميزة يف 

امليــدان الربــوي، مشــرا إىل أن تكرميهــم 
ونــرش  املاليــة  املكافــآت  خــالل  مــن  يتــم 
الــوزارة  مدخــل  عــى  وســرهم  صورهــم 

ومنصاتها اإلعالمية، ويف كتيب خاص.
املبــدع  املعلــم  جائــزة  أن  إىل  ولفــت 
موازنــة  لهــا  وســرصد  ســنوية  ســتكون 
ضمــن نهــج تشــجيع املتميزيــن واملبدعن 
الذيــن يقدمــون الفائــدة والخدمــة لطلبتنــا 
ويعملــون عــى رقي العملية التعليمية من 

جميع جوانبها.
وشــكر ثابــت جميع املعلمــن واملعلات 

يثبتــون  الذيــن  غــزة،  وقطــاع  فلســطن  يف 
الظــروف  رغــم  وتقدمهــم  تفوقهــم  للعــامل 

الصعبة.
املعلــم  جائــزة  أن  مطــر  أوضــح  بــدوره، 
معايــر  وفــق  متــت  املبــدع  الفلســطيني 
ومراحــل متعــددة منهــا املقابــالت والنــزول 
الجائــزة  أن  إىل  الفتــًا  للتقييــم،  للميــدان 
امليــدان  يف  كبــرًا  تفاعــاًل  أحدثــت 

الربوي.
نهــى حســان  املعلمــة  ألقــت  مــن جهتهــا، 
فيهــا وزارة  الفائزيــن، شــكرت  باســم  كلمــة 

الربيــة والتعليــم عــى رعايتهــا واهتامهــا 
باملعلمــن املبدعــن، وســعيها املســتمر 
للعمليــة  التطويــر  مــن  املزيــد  إلحــداث 

الربوية وخدمة أبناء شعبنا.
الــوزارة  كرمــت  الحفــل،  نهايــة  ويف 
ومعلمــة  معلــا  و20  الفائزيــن  املعلمــن 
للمســابقة،  النهائيــة  للمنافســة  تأهلــوا 
ثــم  التحكيــم،  يف  املشــاركة  واللجــان 
يف  والتميــز  اإلبــداع  جداريــة  افتتحــت 
مدخــل الــوزارة التــي تضــم صــور املعلمــن 

الفائزين ونبذة مخترة عن سرهم.

لندن/ وكاالت:
رشاب  تنــاول  أن  بريطانيــة،  طبيــة  دراســة  كشــفت 
البابونــج الســاخن بانتظــام يســاعد عــى الحايــة مــن 
كثــر مــن األمــراض الخطرة، وبالتايل يؤدي إىل إطالة 

العمر.
وجاء يف الدراسة التي قامت بها "اللجنة االستشارية 
الطبيــة للشــاي"، أن الطريــق إىل طــول العمــر محفوف 
باملخاطر، وأن األمراض املزمنة كامنة يف كل زاوية.

القلــب  أمــراض  هــو  األكــر  الخطــر  أن  مــن  وحــذرت 

والرشايــن التــي تعتــر الســبب الرئيــي للوفــاة عــى 
مســتوى العــامل، بحســب صحيفــة "ديــي إكســرس" 

الريطانية.
ضــد  حاجــز  بنــاء  ميكنــك  ذلــك  "مــع  إنــه  قالــت  كــا 
غذائيــة  قــرارات  اتخــاذ  طريــق  عــن  القلــب  أمــراض 
تنــاول رشاب  هــو  القــرارات  هــذه  أهــم  ومــن  صحيــة، 
البابونــج، وهــو شــاي عشــبي شــهر مصنــوع مــن أزهــار 

البابونج األصلية".
وجــدت  الجديــدة  البحثيــة  "املراجعــة  أن  وأضافــت 

أن البابونــج يتمتــع بالعديــد مــن الفوائــد الصحيــة التــي 
القلــب والرشايــن  بأمــراض  تقلــل مــن خطــر اإلصابــة 
التــي تعــد مــن أخطــر األمــراض، وميكــن أن تــؤدي إىل 

الوفاة".
وأوضحــت أن "هــذا الــرشاب ميكــن أن يقلــل بشــكل 
تحســن  عــى  ويســاعد  الكوليســرول،  مــن  كبــر 
مستويات الجلوكوز واألنسولن والدهون يف الدم".

مســتويات  ارتفــاع  ألن  جــدا  مهــم  ذلــك  أن  وأردفــت 
الكوليســرول والجلوكــوز هــا نذيــر ألمــراض القلــب، 

مبينة أن املراجعة شملت تقييم ثالثة أنواع من شاي 
الســاخن،  الــورد  البابونــج، ورشاب  وهــي:  األعشــاب، 

والنعناع.
وأفــاد الدكتــور جيــل جينكينــز املشــارك يف الدراســة 
بأن "النتائج اإلجالية من مراجعة التجارب وجدت أن 
البابونــج ميكــن أن يعالــج قلــة النوم والقلــق، وميكن أن 
يحسن بشكل غر مبارش وظائف املخ عى الرغم من 
أن التأثــر الفــوري للبابونــج هــو التهدئــة دون أي تأثــر 

عى الذاكرة".

"التعليــــــم" تكــــــــرم المعلميـــــــــن الفائزيــــــن 
بجائــــــــزة "المعلــــم الفلسطينــــي المبــــدع "

دراســـــــة: تنـــــــاول البابونــــــــج الساخــــن 
بانتظــــــــام يحقــــــــــق فوائـــــــد مذهلــــة

غزة/ فلسطن:
كــرم رئيــس متابعــة العمــل الحكومــي عصــام الدعليــس املواطنــن الذيــن هدمــوا بيوتهــم 
مبحــض إرادتهــم للمســاعدة يف إنقــاذ جرانهــم مــن تحــت األنقــاض بعدمــا تعرضــوا ملجــزرة 

بشعة من العدوان اإلرسائيي األخر عى قطاع غزة.
وشكر الدعليس يف لقائه تلك العائالت مبقر متابعة العمل الحكومي أمس، عى موقفها 
الوطنــي، يف ملســة وفــاء لتضحياتهــم، إذ قــرروا هــدم بيوتهــم دون تــردد إلنقــاذ جرانهــم مــن 

تحت األنقاض، يف رفح جنويب القطاع.
وقــال إن هــذا املوقــف يعــر عــن أصالــة ونخــوة املواطــن الفلســطيني، الــذي ضحــى بأعــز مــا 
ميلــك يف ســبيل جرانــه ووطنــه ومقاوميــه، مضيفــا: "إننــا أمــام هــذا املوقــف البطــويل نعر 
عن عظيم فخرنا واعتزازنا بتضحيات تلك العائالت التي خرجت من رحم املقاومة، والتي 

رضبت أروع األمثلة يف التكاتف والتعاضد وقت األزمات".
الصــور  أروع  يقدمــون  ودامًئــا  للمقاومــة،  الحقيقيــة  الحاضنــة  هــم  شــعبنا  "أبنــاء  أن  وأكــد 
عــد وقــت العــدوان واألزمــات التــي ميــر بهــا قطــاع غــزة" وأن تلــك  واألمثلــة عــى جميــع الصُّ
املواقف البطولية تعر عن متاسك وقوة الجبهة الداخلية التي يراهن االحتالل اإلرسائيي 

دامًئا عى متزيقها.
ولفــت إىل أن كل املؤسســات الحكوميــة والــوزارات توفــر كل اإلمكانــات املتاحــة لديهــا 
لتعزيــز الجبهــة الداخليــة، وجعلهــا أكــر متاســًكا وقــوة يف مواجهــة العــدوان اإلرسائيــي، 

واعدا إياهم بإعادة بناء بيوتهم كا كانت وأفضل.
ويف نهاية اللقاء، كرم الدعليس املواطنن أرشف القيي ووسام جودة ومروة بارود عى 

موقفهم الوطني النبيل.

الدعليـس يكـرم مواطنيـن الدعليـس يكـرم مواطنيـن 
هدمــوا بيوتهـــم إلنقــــاذ هدمــوا بيوتهـــم إلنقــــاذ 
جريانهم من تحت األنقاضجريانهم من تحت األنقاض

جانب من حفل التكريم بمدينة غزة أمس        )فلسطين(


