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)Apa(       أداء صالة الجنازة على جثامين الشهداء بالمسجد العمري في مدينة غزة أمس

القدس المحتلة-غزة/ محمد المنيراوي:
شــن االحتالل اإلســرائيلي أمس عدواًنا جديًدا على 
قطــاع غــزة بــدأه بجريمــة اغتيــال قائــد المنطقــة 
الشمالية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة 
الجهــاد اإلســالمي تيســير الجعبــري، ثــم سلســلة 

آخريــن  مواطنيــن   9 أرواح  حصــدت  جويــة  غــارات 
وأصابت العشرات -حتى الساعة الثانية عشرة لياًل- 
في حين ردت المقاومة برشقات صاروخية على )تل 
أبيب( ومستوطنات إسرائيلية عديدة. واستهدفت 
ومركبــات  ســكنية  شــقًقا  اإلســرائيلية  الغــارات 

ومواقــع للمقاومــة في أنحــاء متفرقة فــي قطاع 
غزة، ما دفع وزارة الصحة بغزة إلى إعالن رفع حالة 
الجهوزية واالستعداد في المستشفيات ومحطات 
ق وزير جيــش االحتالل بيني  اإلســعاف كافــة. وصدَّ
غانتــس علــى اســتدعاء 25 ألــف جنــدي مــن قــوات 

االحتياط تحسًبا ألي اتساع لرقعة المواجهة، وكان 
الجيــش قــد اتخــذ تدابيــر خاصــة فــي "غــالف غــزة" 
تتضمــن منع تجمهر المســتوطنين، وفتح المالجئ 

علــى بعد 80 كم من القطاع، وذلك بدًءا من 
أمس حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

1010 شهـــداء وعشـــرات اإلصابـــات  شهـــداء وعشـــرات اإلصابـــات 
بعـدوان إرسائيلـي جديــد علـى غـزةبعـدوان إرسائيلـي جديــد علـى غـزة

         المقاومة ترد برشقات صاروخية عىل )تل أبيب( ومستوطنات أخرى

أجرى اتصاالت مع قطر ومرص لوقفه

هنية يدين العدوان ويحّمل 
االحتالل مسؤولية تداعياته

الدوحة/ فلسطني:
أدان رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســامية حــاس إســاعيل 
هنيــة العــدوان اإلرٍسائيــي الغــادر عــى قطــاع غــزة واغتيــال القائــد يف رسايــا 
القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسامي تيسري الجعربي واستشهاد 
بينهــم طفلــة. وحّمــل هنيــة، يف ترصيــح صحفــي  أبنــاء شــعبنا  9 آخريــن مــن 

صــدر عــن مكتبــه أمــس، االحتــال املســؤولية الكاملــة عــن الجرميــة 
التــي ارتكبهــا وتداعيــات عدوانــه عــى شــعبنا، مردفــا "إننــا إذ ننعــى 

الشهيد الجعربي.. 
أحد قادة "الجهاد" المؤسسني

غزة/ أدهم الرشيف:
ل اغتيال جيش االحتال اإلرسائيي قائد رسايا  شكَّ

القدس يف غزة وشــالها تيســري الجعربي فاجعة 
الــذي  غــزة  قطــاع  غــرَّة  حــني  عــى  كبــرية دهمــت 
يتعرض لسلسلة غارات جوية قاسية منذ أمس.

لحركــة  العســكري  الجنــاح  القــدس  رسايــا  ونعــت 
الجهاد اإلسامي يف فلسطني، يف بيان 
أمــس،  اإللكــروين  عــى موقعهــا  نرشتــه 

اإلعالمي الحكومي يدعو إىل تحري الدقة يف نرش المعلومات

الداخليـــة تعلـــن االستنفــار 
لمسانـــــدة المواطنيـــــــن 

وحمايــــــــة الجبهـة الداخليــة
غزة/ فلسطني:

أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني حالة االســتنفار يف جميع األجهزة 
الرشطيــة واألمنيــة والدفــاع املــدين. وأفــاد املتحــدث باســم الــوزارة إيــاد 

البــزم، يف ترصيــح، أمــس، بأن األجهــزة األمنية والرُشطية اتخذت 
الجبهــة  وحايــة  شــعبنا  أبنــاء  ملســاندة  الازمــة  اإلجــراءات  كل 

وحدة المقاومة أمام العدوان.. 
االحتالل يفشل يف "دق األسافني"

غزة/ يحيى اليعقويب:
بــدأ االحتــال اإلرسائيــي عدوانــه عــى قطــاع غــزة أمــس باغتيــال القائــد 
تيســري  اإلســامي  الجهــاد  لحركــة  العســكري  الــذراع  القــدس  رسايــا  يف 
الجعــربي واســتهداف عــدد مــن عنــارص الرسايــا واملقاومــة، وإعانــه شــن 
"عمليــة عســكرية" تســتهدف الحركــة فقــط، يف محاولــة لاســتفراد بهــا 

وشق وحدة فصائل املقاومة، لكن الرد جاء من "غرفة العمليات 
املشــركة" التــي تضــم كل أذرع املقاومــة التــي أعلنــت وحــدة 
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عواصم-غزة/ محمد املنرياوي:
العــدوان  ودوليــة  محليــة  أوســاط  أدانــت 
اإلرسائيــي الجديــد عــى قطــاع غــزة الــذي 
يف  القائــد  باغتيــال  أمــس  االحتــال  بــدأه 

لحركــة  العســكري  الجنــاح  القــدس  رسايــا 
الجهاد اإلســامي تيســري الجعربي وغارات 
أســفرت عــن استشــهاد 9 مواطنــني آخريــن 
بكبــح  مطالبــات  وســط  العــرشات،  وإصابــة 

املتواصلــة  الجرائــم  ووقــف  العــدوان 
املشــركة  الغرفــة  وأعلنــت  شــعبنا.  بحــق 

لفصائــل املقاومــة أن رد املقاومــة 
"قــادم  اإلرسائيــي  العــدوان  عــى 

"الغرفة المشرتكة": رد المقاومة يكون بالطريقة اليت تحددها قيادتها

إدانات محلية ودولية للعدوان عىل غزة 
ل االحتالل المسؤولية والمقاومة ُتحمِّ
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الشهيد الجعربي.. 
أحد قادة "الجهاد" املؤسسني

االقتصاد تطمنئ املواطنني: كل السلع األساسية متوفرة

مردفــا: "كلنــا نتوحد يف قرارانا 
املقاومــة  حــق  ومــن  وردنــا، 
للــرد  واآلليــة  الطريقــة  اختيــار 
املتواصلــة،  االحتــال  جرائــم 

فهذه معركة مفتوحة".
الوحدة هي العنوان

الكاتــب  يــرى  جهتــه،  مــن 
مصطفــى  الســيايس  واملحلــل 

يحــاول  االحتــال  أن  الصــواف 
وهــي  املقاومــة،  وحــدة  رضب 
وتعلــم  فصائلهــا  تدركهــا  لعبــة 
لكــن  املحتــل،  لــه  يخطــط  مــا 

"دق  محاولــة  مــن  حــدث  مــا 
أســافن" بــن املقاومة وقواها 
فشــل، فهنــاك توافــق كبري بن 
كتائب القسام ورسايا القدس 

عــّرت  تلــك،  امليــدان  وحــدة 
العمليــات  "غرفــة  عنهــا 
املشــركة" لفصائــل املقاومــة 
أن  فيــه  أكــدت  بيــان  يف 
مــرور  ميــر  لــن  العــدوان  "هــذا 
املقاومــة  "رد  وأن  الكــرام"، 
التــي  الطريقــة  وفــق  قــادم، 
معلنــًة  قيادتهــا"،  تحددهــا 
انعقــاد  حالــة  يف  "الغرفــة  أن 
باالشــراك  املوقــف  وتقــّدر 
مــع األجنحة العســكرية كافة". 
وشــددت عــى أنهــا لــن تســمح 
أبنــاء  عــى  بالتغــول  لاحتــال 

شعبنا.
مقاومة موحدة

لجــان  باســم  املتحــدث 
محمــد  الشــعبية  املقاومــة 
أن  أكــد  مجاهــد"  "أبــو  الريــم 
ميــدان  يف  موحــدة  املقاومــة 
ولــن  االحتــال،  مــع  املواجهــة 
بشــعبنا  باالســتفراد  لــه  تســمح 

وال بقيادة املقاومة.
وقــال الريــم يف ترصيح خاص 
"نحــن  "فلســطن":  بصحيفــة 
مــع  مفتوحــة  مواجهــة  أمــام 
االحتال إثر جرمية استهداف 
القائــد الكبــري تيســري الجعــري 
وممثل رسايا القدس يف قيادة 
املشــركة،  العمليــات  غرفــة 

وكلنــا اليــوم إىل جانب الرسايا 
املفتوحــة،  املعركــة  هــذه  يف 
ومقاومتنــا ســتكون موحــدة يف 

الرد".
الجعــري  بارتقــاء  أن  وأضــاف 
فتح االحتال جولة من جوالت 
املقاومــة والــرد عــى العــدوان 
الــذي بــدأه عــى شــعبنا، وهــو 
ســيصل  أيــن  إىل  يعلــم  ال 
القــرار  و"هــذا  ســينتهي  ومتــى 
ســيكون بيد املقاومة"، معترا 
اســتهدافا  ليــس  العــدوان 
لرسايــا القدس وإمنا لكل أذرع 

املقاومة العسكرية.
العمليــات  غرفــة  أن  وأوضــح 
املشــركة عــرت مبوقفهــا عــن 
العســكرية  املقاومــة  أذرع  كل 
ســيدفع  االحتــال  أن  وأكــدت 
بحــق  املتواصلــة  مثــن جرامئــه 
أبنــاء شــعبنا، وأن دمــاء القائــد 
لــن  شــعبنا  وشــهداء  الجعــري 

تذهب هدًرا.
ولفــت إىل أن جميــع الفصائــل 
رجــل  قلــب  عــى  أنهــا  تؤكــد 
هــذا  عــى  الــرد  يف  واحــد 
العدوان وهذه الجرائم النكراء، 
الجهــاد  حركــة  تكــون  ولــن 
اإلســامي وحدهــا كــا يدعــي 
كذلــك،  األمــر  أن  االحتــال 

وبقيــة قــوى املقاومة حول الرد 
وكيفيته.

املوحــد  املقــاوم  والعمــل 
األدوار  وتوزيــع  واملشــرك 
املقاومــة  قــوى  بــن  بالتوافــق 
الصــواف  يؤكــد  كــا  مهــم، 
العــدوان  كــون  لـ"فلســطن"، 
واقعــا عــى كل فئــات شــعبنا، 
بشــكل  يكــون  أن  يجــب  والــرد 
معتــرا  وبتوافــق،  موحــد 
دون  مقــاوم  بجنــاح  االســتفراد 
غــريه أمــرا "عفــى عليــه الزمــن"، 
هــي  باتــت  املقاومــة  فوحــدة 
العنــوان، كــا وحــدة الجغرافيــا 
"ســيف  معركــة  رســختها  التــي 
أيــار  مايــو/  يف  القــدس" 
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زيــاد  والكاتــب  الباحــث  أمــا 
الســياق  أن  فــريى  الحســن 
املواجهــة  لهــذه  األســاس 
معادلــة  تأســيس  ملنــع  يــأيت 
ردع جديــدة تقــوم عــى إيجــاد 
مــن  تفلــت  مقاومــة  مراكــز 
يف  األمنــي"  "التنســيق  قبضــة 
مخيــم جنــن والبلــدة القدميــة 
هــذه  تصفيــة  ومنــع  لنابلــس، 
التهديــد  خــال  مــن  املراكــز 
باالشــتباك مــن قلعــة املقاومــة 

يف غزة.

حديــث  يف  الحســن  وأوضــح 
االحتــال  أن  لـ"فلســطن" 
تلــك  تكريــس  منــع  يحــاول 
بــؤر  إنشــاء  مبنــع  املعادلــة، 
مقاومة حصينة أخرى قد تنشأ 
ورام  وســلفيت  طولكــرم  يف 

الله والقدس والخليل.
الجولــة  هــذه  أن  إىل  ولفــت 
عــى  جــاءت  املواجهــة  مــن 
خلفية محاولة االســتفراد ببؤرة 
معادلــة  تأســيس  ومنــع  جنــن 
حايتهــا مــن غــزة، إضافــة إىل 
أن االحتــال حاول تكرار تجربة 
عــى  شــنه  الــذي  العــدوان 
ترشيــن  نوفمــر/   12 يف  غــزة 
القائــد  باغتيــال   2019 الثــاين 
أبــو  بهــاء  القــدس  رسايــا  يف 
العطــاء، وحــاول حــرص عدوانــه 

مع الجهاد اإلسامي.
حــاول  االحتــال  أن  وتابــع 
البنــاء عــى التجربــة ذاتهــا بــأن 
واحــد  فصيــل  مــع  املعركــة 
وحــدة  داخــل  أســافن"  و"دق 
الفصائــل وهو أمــر خطري جدا، 
إال أن ذلــك فِشــل حينــا جــاء 
الــرد موحــدا مــن الفصائــل عــر 
املشــركة"  العمليــات  "غرفــة 
ملنع االستفراد برسايا القدس 

بأي شكل من األشكال.

وحدة املقاومة أمام العدوان.. االحتالل يفشل يف "دق األسافني"

)Apa(               المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية أمس

غزة/ يحيى اليعقوبي:
علــى  عدوانــه  اإلســرائيلي  االحتــال  بــدأ 
قطــاع غزة أمس باغتيال القائد في ســرايا 
القــدس الــذراع العســكري لحركــة الجهــاد 

اإلســامي تيســير الجعبــري واســتهداف 
والمقاومــة،  الســرايا  عناصــر  مــن  عــدد 
وإعانه شــن "عملية عسكرية" تستهدف 
الحركــة فقط، في محاولة لاســتفراد بها 

وشــق وحــدة فصائل المقاومــة، لكن الرد 
جاء من "غرفة العمليات المشــتركة" التي 
تضم كل أذرع المقاومة التي أعلنت وحدة 

ميدان المواجهة.

غزة/ فلسطن:
رســالة  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  أصــدرت 
الســلع  كل  ــر  بتوفُّ للمواطنــن  طأمنــة 
يف  اإلنتــاج  ومســتلزمات  األساســية 
التجاريــة  واملحــات  واألســواق  املحــات 

يف قطاع غزة.

لهــا  بيــان  يف  املواطنــن  الــوزارة  وطالبــت 
املــواد  عــى رشاء  التهافــت  بعــدم  أمــس، 
االعتياديــة  الحاجــة  عــى  زيــادة  والســلع 
وأن الســلع مــن الدقيــق واملــواد التموينيــة 
أنواعهــا متوفــرة وكافيــة  بــكل  واملحروقــات 

وبكميات تلبي حاجات املواطنن.

وبينت الوزارة أنها أوعزت لجمعية أصحاب 
املخابز بفتح املخابز اليوم )أمس( والعمل 
عــى إنتــاج وتوفــري الخبــز للمواطنــن حتــى 
ســاعات متأخــرة من الليــل. وقالت الوزارة: 
اإليعــاز لطواقــم  تــم  التصعيــد  بدايــة  "منــذ 
الطــوارئ  خطــة  ضمــن  بالعمــل  الــوزارة 

ملتابعة ومراقبة حركة السلع واألسعار".
برفــع  تســمح  لــن  أنهــا  الــوزارة  وشــددت 
شــعبنا  أبنــاء  تجــاه  االحتــكار  أو  األســعار 
التجــار  مطالبــة  الكريــم،  الفلســطيني 
وأصحــاب املحــات التجاريــة بالوقوف إىل 

جانب أبناء شعبنا.

غزة/ أدهم الرشيف:
قائــد  اإلرسائيــي  االحتــال  جيــش  اغتيــال  ل  شــكَّ
رسايــا القــدس يف غــزة وشــالها تيســري الجعــري 
فاجعــة كبــرية دهمــت عــى حــن غــرَّة قطــاع غــزة 
الــذي يتعــرض لسلســلة غــارات جويــة قاســية منــذ 

أمس.
لحركــة  العســكري  الجنــاح  القــدس  رسايــا  ونعــت 
الجهــاد اإلســامي يف فلســطن، يف بيــان نرشتــه 
عى موقعها اإللكروين أمس، الشهيد الجعري، 
العســكري  املجلــس  أعضــاء  أحــد  إنــه  وقالــت 

للرسايا.
اإلرشاف  يف  بــارًزا  دوًرا  للشــهيد  أن  وكشــفت 
عــى تنفيــذ العديــد مــن العمليــات الجهاديــة التي 
خاضتهــا الرسايــا ضــد االحتــال، الفتــة إىل أنه كان 
قــد تعرض قبل استشــهاده لعــدة محاوالت اغتيال 

فاشلة.
وقالــت: "لقــد رحــل الجعــري بعد مشــواٍر جهادي 
عظيــم ومــرشف وعطــاء دؤوب ال ينضــب، ورحلــة 
والتضحيــات  واملقاومــة  الجهــاد  مــن  طويلــة 
الجســام يف معركــة الــرصاع املتواصلــة عــى أرض 

فلسطن".

الجعــري  اغتيــال  جرميــة  االحتــال  جيــش  ونّفــذ 
بعــد  عــن  مســرية  انتحاريــة  طائــرات  بواســطة 
الرمــال يف  بحــي  ســكني  بــرج  شــقة يف  هاجمــت 
غــزة، وأدت إىل استشــهاد مواطنــن آخريــن بينهــم 

طفلة )5 أعوام(.
وكان جيــش االحتــال قــد اســتخدم الطريقــة ذاتهــا 
يف جرميــة اغتيــال القائــد البــارز يف رسايا القدس 
بهاء أبو العطا يف منزله، واستشهدت معه زوجته 
 ،2019 الثــاين  نوفمــر/ ترشيــن   12 حينهــا، يف 
بــن  أيامــا  اســتمرت  معركــة  حينهــا  واندلعــت 
املقاومــة وجيــش االحتــال، قصفــت خالهــا مدن 
الداخل املحتل مبئات الصواريخ انطاًقا من غزة.

وتــوىل الجعــري قبــل استشــهاده املســؤولة التــي 
كان يقودهــا أبــو العطــا. وبحســب تقاريــر محليــة، 
التاريخيــن  القــادة  أحــد  يعــد  الجعــري  فــإن 
عــن  مســؤوال  وكان  الجهــاد،  لحركــة  املؤسســن 
إطاق صواريخ تجاه بلدات ومدن االحتال خال 

االنتفاضة.
املقاومــة  وفصائــل  القــدس  رسايــا  وتوعــدت 
االحتــال بالــرد عى جرمية اغتيال الجعري وقتل 

عدد آخر من املواطنن.

ا ويهدده بالقتل أمام رقابة الجيش.. مستوطن مسلح يحتجز وفًدا بلجيكيًّ
بروكسيل/ فلسطن:

يف  كانــوا  بلجيــي،  وفــد  أعضــاء  أعــرب 
زيــارة مؤخــًرا لفلســطن، يف إطــار مهمــة 
عمــل رســمية، عــن صدمتهــم إزاء حادثــة 
يــد مســتوطن  احتجــاز تعرضــوا لهــا عــى 

ح قرب رام الله الشهر املايض. مسلَّ
صحفــي،  بيــان  يف  الوفــد،  أعضــاء  وقــال 
أمــام  الطريــق  قطــع  مســتوطًنا  إن  أمــس، 
وفد من الخراء واالستشارين والعاملن 
والصحفيــن  اإلنســاين  املجــال  يف 
إىل  توجههــم  أثنــاء  يف  البلجيكيــن، 
اإلمنــايئ  التعــاون  لوكالــة  تابــع  مــرشوع 
البلجيكيــة "Enabel"، واحتجزهــم لعــدة 

ساعات تحت تهديد الساح.
وكان الوفد يف طريقه لزيارة مرشوع قرية 
الشــباب الفلســطيني يف بلــدة كفــر نعمــة 
غــرب رام اللــه، املمــول مــن قبــل الوكالــة 
البلجيكيــة بالتعاون مع االتحاد األورويب، 
إذ قطــع طريقهــم مســتوطن يحمل بندقية 
لعــدة  ومسدًســا،   M-16 طــراز  مــن 

ساعات، واحتجزهم كرهائن.
وأفاد البيان بأن املســتوطن عامل أعضاء 
الوفــد البلجيــي، كــا لو كانــوا "إرهابين 
خطــأ،  أي  يرتكبــوا  أن  دون  محتملــن" 
االحتــال  جيــش  جنــود  بوجــود  وذلــك 

اإلرسائيي.
البلجيــي  الوفــد  أعضــاء  أحــد  وقــال 
أن  الســخيف  "مــن  إنــه  ليدجــن،  ســتيجن 
يسمح الجيش اإلرسائيي بحدوث ذلك، 
وفــوق ذلــك قــام بحاية املســتوطن قائًا 

لنا: "ما كان يجب أن نكون هنا"".
ونقل عن صحفين كانا ضمن الوفد: "مل 
نصدق ما كان يحدث، صوب املستوطن 
النــار  يطلــق  وكأنــه  وبــدا  نحونــا  بندقيتــه 
للحظة عى حن مل يكن هناك خطر من 

ا املوت بأعيننا". قبلنا، لقد رأينا حرفيًّ
إدريــس  البلجيــي  الصحفــي  وقــال 
بنسباهو، "اعتقدت أنني يجب أن أخرج 

من هناك ببعض اللقطات، ففي النهاية، 
مــن واجبنــا الصحفــي واإلنســاين الكشــف 
عــن هــذه الفظائــع للعامل، هذا ما يعيشــه 

ا". العديد من الفلسطينين يوميًّ
البلجيــي  الوفــد  ونقــل املتحــدث باســم 
بــال بروغــن، أن إفادات من بعض أعضاء 
الوفــد أكــدت أن جنــود االحتــال صــادروا 
تقــل  كانــت  التــي  املركبــة  ســائق  هويــة 
قريــة  إىل  الذهــاب  مــن  ومنعــوه  الوفــد 

الشباب مع الوفود األجنبية.
وأكــد أعضــاء الوفــد أن حادثــة كهــذه يف 
التهديــد  بتهمــة  بلجيــكا ســُيدان مرتكبهــا 
قانــوين،  غــري  أســلحة  وحيــازة  اإلجرامــي 

يف  ــا  اعتياديًّ "أمــًرا  يعــد  ذلــك  أن  إال 
)إرسائيل(".

أن  البلجيــي  الوفــد  بيــان  وأوضــح 
ال  الذيــن  اإلرسائيليــن  املســتوطنن 
يخدمــون يف وظيفــة رشطية أو عســكرية، 
وال يحــق لهــم، يعتقــدون أن عليهــم القيام 
ألســباب  اآلخريــن  عــى  الســيطرة  مبهمــة 
أمنيــة، األمــر الذي أدانــه املجتمع الدويل 

بشدة.
أن  ا  رسًّ "ليــس  البيــان:  يف  وجــاء 
بأيديهــم  األمــور  يأخــذون  املســتوطنن 
لتهديــد العديــد من املارة، حتى األطفال 

يستخدمونهم لحراسة املستوطنات".

مستوطنون مسلحون بحماية جيش االحتال      )أرشيف(مستوطنون مسلحون بحماية جيش االحتال      )أرشيف(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

تفاقم األزمة اإلرسائيلية الروسية 
يضع البيد يف عني العاصفة

االتهامــات  تــزداد  وروســيا،  االحتــال  بــن  األزمــة  تفاقــم  مــع 
اإلرسائيلية املوجهة لرئيس الحكومة يائري البيد، بسبب تعامله 
"الفــظ" مــع الرئيــس فادميــري بوتــن، ألنه بذلــك يهدد املصالح 
اإلرسائيليــة، ويواصــل تعريــض عاقاتهــا مــع روســيا للخطر، مام 
ا عن التغيري يف  قد يكلفها غالًيا، وهذا يجعله مسؤواًل شخصيًّ
سياســة تــل أبيــب تجــاه موســكو، ومــا ستســفر عنــه مــن عواقــب 

وخيمة أحدثها هذا التغيري "املغامر". 
مــع العلــم أن البيــد بسياســته هــذه تجاه روســيا يزعــم بأنه "يضع 
نفســه يف الجانــب الصحيــح مــن التاريــخ"، لكــن ســلوكه، وفــق 
منتقديه، يشــري إىل جهله بتاريخ الدولة الروســية التي اســتطاع 
بــن  للــوزراء  كرئيــس  ســنواته  خــال  نتنياهــو  بنيامــن  ســلفه 

2021-2009، أن ينشئ عاقات وثيقة معها.
أن  مــن شــأنها  بــأن سياســة البيــد  القناعــات اإلرسائيليــة  تــزداد 
الســنوات  يف  روســيا  مــن  حصلتــه  مــا  االحتــال  دولــة  تخــر 
الســابقة، مــن حيــث الحصــول عــى تعاطفهــا معهــا، والحفــاظ 
عــى خياراتها االســراتيجية، وحريــة مهاجمة القواعد اإليرانية 
يف ســوريا، واملحافظــة عــى هــدوء الحــدود الشــاملية بفضــل 
التفاهــامت التــي متــت مــع بوتــن، لكــن البيــد يديــر سياســته 

الحالية تجاه روسيا مثل "فيل دخل متجًرا للزجاج".
البيــد ينتهــج سياســة يصفهــا خصومــه بأنهــا "مغامــرة طفوليــة"، 
قــد تعــرض إرسائيــل للخطــر، وتهــدد عاقاتهــا مــع روســيا، وهي 
االحتــال  مــن  االنتقــام  عــى  القــادرة  اليــوم  اإلقليميــة  القــوة 
اإلرسائيــي بشــدة، ليــس فقــط مــن خــال إغاق مكتــب الوكالة 
اليهوديــة هنــاك، يف ضــوء أن ردود الفعــل الصــادرة عــن البيــد 
أنــه يتصــف بعــدم املســؤولية، وعــدم النضــج القيــادي،  تؤكــد 
ــا  وعــدم رغبتــه يف رفــع الهاتــف لبوتــن اســتدرج ســلوًكا انتقاميًّ
ا مــن قــوة عامليــة، وهذا أمر مقلــق للغاية لاحتال،  واســتفزازيًّ

وجزء من تدهور العاقة.
ليــس رًسا أن البيــد مــن خــال عــدم حديثــه مــع بوتــن يريــد أن 
يرســل برســالة للغــرب والواليــات املتحــدة، بأنــه يديــر سياســته 
تجــاه روســيا بدبلوماســية مواليــة لهــام، لكنــه يف الوقــت ذاتــه 
مــن  نــوع  وهــو  لروســيا،  مناهًضــا  اســتفزاًزا  ميــارس  أنــه  يعلــم 
إعــان حــرب صغــرية، وإذا مل يفهــم البيــد ذلــك، فــا يســتحق 
أن يكــون رئيًســا للــوزراء، عــى األقــل كــام يتهمــه بذلك خصومه 
السياســيون، مــع العلــم أن لديــه ســوابق بذلــك حــن أســاء إىل 
مســألة  يف  اســتعايئ  بخطــاب  الحديــث  خــال  مــن  بولنــدا 

داخلية.
لتســاؤالتهم:  كافيــة  إجابــات  توفــر  يتســاءل اإلرسائيليــون دون 
مــاذا ســيحدث لــو زادت روســيا العقوبــات عــى دولــة االحتــال 
دون  الحيلولــة  خــال  مــن  البيــد،  "غبــاء"  يصفونــه  مــا  بســبب 
اإلســراتيجية  األهــداف  ضــد  اإلرسائيليــة  الرضبــات  اســتمرار 
إليــران، أو مســاندة األخــرية يف مفاوضــات برنامجهــا النــووي، 
أو منــح ســوريا مضــادات دفاعيــة جويــة الســتهداف الطائــرات 
اإلرسائيليــة يف أجوائهــا، أو محاولــة كــر االحتــكار األمريــي 
للملــف الفلســطيني اإلرسائيــي، والبحــث عــن موطــئ قــدم لها 

فيه؟

عواصم-غزة/ محمد املنرياوي:
العــدوان  ودوليــة  محليــة  أوســاط  أدانــت 
الــذي  غــزة  قطــاع  عــى  الجديــد  اإلرسائيــي 
بــدأه االحتــال أمــس باغتيــال القائد يف رسايا 
الجهــاد  لحركــة  العســكري  الجنــاح  القــدس 
اإلســامي تيســري الجعــري وغــارات أســفرت 
وإصابــة  آخريــن  مواطنــن   9 استشــهاد  عــن 
العــدوان  بكبــح  مطالبــات  وســط  العــرات، 

ووقف الجرائم املتواصلة بحق شعبنا.
وأعلنــت الغرفــة املشــركة لفصائــل املقاومــة 
اإلرسائيــي  العــدوان  عــى  املقاومــة  رد  أن 
قيادتهــا"،  تحددهــا  التــي  بالطريقــة  "قــادم 

مؤكدة أنها يف حالة انعقاد دائم.
وقالــت الغرفــة يف بيــان لهــا: "لقــد بــدأ عدونــا 
كل  فلســطن  يســتهدف  عدوانــا  الجبــان 
املســجد  باحــات  مــن  انطاقــا  فلســطن، 
قائــدًا  يغتــال  واليــوم  بجنــن،  مــرورا  األقــى 
وطنيــًا كبــريًا وثلــة مــن املجاهديــن واملدنيــن 

يف عدواٍن عى شعبنا".
وأضافــت "إننــا إذ ننعــى الشــهيد القائد الكبري 
مســؤول املنطقــة الشــاملية يف رسايــا القدس 
فإننــا  اآلخريــن،  والشــهداء  الجعــري  تيســري 
عــن هــذا  نحمــل االحتــال املســؤولية كاملــًة 
هــذا  بفعلــه  االحتــال  أن  مؤكــدة  العــدوان"، 
يخطئ التقدير وأن هذا العدوان لن مير مرور 

الكرام.
العســكري  الجنــاح  القســام  كتائــب  وأكــدت 
دمــاء  أن  اإلســامية حــامس  لحركــة املقاومــة 
الشــهداء الــذي ارتقــوا يف القصــف عــى غــزة 
تذهــب  لــن  الجعــري  القائــد  رأســهم  وعــى 

هدرا.
حســابها  عــر  تغريــدة  يف  الكتائــب  وقالــت 
يف "تلغــرام": "ننعــى الشــهداء األبــرار الذيــن 
ارتقــوا جــراء العــدوان اإلرسائيــي عــى مناطق 
متفرقــة مــن قطــاع غــزة، وعــى رأســهم القائــد 
أبنــاء  دمــاء  أن  مؤكــدة  وإخوانــه"،  الجعــري 
شــعبنا ومجاهدينا لن تذهب هدرًا وســتكون 

لعنة عى االحتال.
مســؤولية  االحتــال  حــامس  حركــة  وحملــت 
واغتيــال  الغاشــم  عدوانــه  ونتائــج  تبعــات 
إىل  لهــا  بيــان  يف  الحركــة  ونعــت  الجعــري. 
"شــعبنا واألشــقاء يف حركة الجهاد اإلســامي 
وأمتنا العربية واإلسامية الشهيد الجعري"، 
وقالت إن "استشهاده جاء بعد مسرية حافلة 
ولشــعبه  لوطنــه  والجهــاد  والعطــاء  بالتضحيــة 
اليــوم  يــودع  إذ  ولقضيتــه وألمتــه، وإن شــعبنا 
القــادة  بركــب  لحــق  فــذا  ومجاهــدا  قائــدا 
وحــده  االحتــال  أن  نؤكــد  فإننــا  الشــهداء، 

يتحمل كل تبعات هذا العدوان الغاشم".
يف  االحتــال  جرائــم  أن  عــى  وشــددت 
استهداف شعبنا وأبطاله املقاومن لن يكون 
مصريهــا ســوى الخيبــة والخســارة، ولــن تدفــع 
مقاومتنــا إال للمــي قدمــا عــى طريــق ذات 
الشــوكة دفاعــا عن شــعبنا وحقوقــه املروعة 
وتحقيــق  واملقدســات  األرض  تحريــر  حتــى 

حلم العودة.
قتال بال مهادنة

فــوزي  حــامس  حركــة  باســم  املتحــدث  وقــال 
برهــوم إن االحتــال هــو من بدأ التصعيد عى 
وارتكــب جرميــة جديــدة،  غــزة  املقاومــة يف 
املســؤولية  ويتحمــل  الثمــن  يدفــع  أن  وعليــه 

الكاملة عنها.
املقاومــة  أن  أمــس  بيــان  يف  برهــوم  وأضــاف 
بــكل أذرعهــا العســكرية وفصائلهــا موحــدة يف 
هــذه املعركــة، وســتقول كلمتهــا وبــكل قــوة، 
ومل يعــد ممكنــا القبــول باســتمرار هــذا الوضع 
عــى مــا هــو عليــه، مشــددا عــى أن املقاومــة 
الباسلة ستدافع عن شعبنا وأهلنا يف القطاع 
وســتبقى  الــردع  وســتوازن  متلــك،  مــا  بــكل 
تاحق االحتال وســتهزمه كام هزمته يف كل 

املعارك ويف كل الساحات.
عــى  نريانهــا  فتــح  إىل  الســاحات  كل  ودعــا 

االحتال وقطعان املستوطنن.
الجهــاد  لحركــة  العــام  األمــن  توعــد  بــدوره، 
ال  بـ"قتــال  االحتــال  النخالــة  زيــاد  اإلســامي 

مهادنة فيه" ردا عى العدوان.
"هــذا  "املياديــن":  لقنــاة  النخالــة  وقــال 

قتــاال  يتوقــع  أن  العــدو  وعــى  للنــر  اليــوم 
للمقاومــة يف  اختبــار  هــو  اليــوم  بــا مهادنــة. 
مواجهــة هــذا العــدوان، ونحن ذاهبون ونســأل 
اللــه التوفيــق للمجاهديــن وســيقع األمل عــى 

اإلرسائيلين".
وقفــة  يقفــوا  أن  املقاومــن  "عــى  وأضــاف 
رجل واحد، فليس هناك خطوط حمراء لدى 
الجهــاد اإلســامي، وال توقــف وال وســاطات"، 
موعزا للمقاتلن ببدء رضب االحتال حسب 
الخطة املرســومة للرد، وبأن تكون )تل أبيب( 

هدًفا للصواريخ.
وقالــت حركــة الجهــاد اإلســامي يف بيــان لهــا 
لعرقلــة  جــاء  الغــادر  اإلرسائيــي  العــدوان  إن 
إلنهــاء  الراميــة  واملســاعي  الوســاطة  جهــود 
حالة التوتر القامئة إثر االعتداء الغاشم الذي 
تعــرض لــه الشــيخ بســام الســعدي وعائلتــه يف 
جنن شاميل الضفة الغربية املحتلة، محملة 

االحتال املسؤولية الكاملة عن العدوان.
هــذا  عــى  الــرد  يف  نتهــاون  "لــن  وأضافــت 
العــدوان الــذي ميثل إعان حرب عى شــعبنا 
قــوى  كل  داعيــة  تواجــده"،  أماكــن  كل  يف 
يف  للوقــوف  العســكرية  وأجنحتهــا  املقاومــة 
للــرد عــى هــذا  جبهــة واحــدة وخنــدق واحــد 

العدوان والتصدي لهذا االرهاب.
وأردفــت "ســتثبت الوقائــع والشــواهد واأليــام 
أن هذه الجرائم لن تفت يف عضد املقاومة، 
الذيــن  الطاهــرة  املجاهديــن  دمــاء  وســتكون 
شــاهدا  فلســطن  عــن  دفاعــا  حياتهــم  نــذروا 
فيهــا  ينتــر  صمــود  ملحمــة  عــى  جديــدا 

شعبنا".
فرض قواعد االشتباك

فلســطن  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  وحملــت 
عدوانــه  عــى  الكاملــة  املســؤولية  االحتــال 
جرميــة  تداعيــات  وعــن  غــزة  قطــاع  عــى 
إىل  شــعبنا  داعيــة  الجعــري،  القائــد  اغتيــال 
األذرع  وكل  العــدوان،  هــذا  أمــام  الوحــدة 
العســكرية املقاومــة للــرد وعــدم ترير مخطط 
الجهــاد  بحركــة  االســتفراد  أو  االســتهداف 

اإلسامي ورسايا القدس.
وأكــدت الجبهــة يف بيان لها أن دماء الشــهداء 
ستبقى أمانة يف أعناقنا ونراسا ينري لنا درب 
املقاومــة عــى طريــق تحقيــق أهــداف شــعبنا 
وإقامــة  واالســتقال  والحريــة  العــودة  يف 
الوطنــي  الــراب  كامــل  عــى  فلســطن  دولــة 

وعاصمتها القدس.
الجعــري  الشــهيد  املقاومــة  فصائــل  ونعــت 
وشــهداء شــعبنا الذيــن ارتقوا خــال العدوان، 
لــن متــر  الجعــري  اغتيــال  أن جرميــة  مؤكــدة 
دون عقــاب، وأن املقاومــة املوحــدة ســتبقى 
هي من تشكل رأس الحربة يف مواجهة جرائم 

االحتال ومخططاته اإلجرامية.
أن  عــى  لهــا  بيــان  يف  الفصائــل  وشــددت 
محــاوالت االحتــال تصديــر أزماتــه الداخليــة 
لخدمــة  الفلســطينية  دمــاء  حســاب  عــى 
أجندتــه السياســية لــن تفلــح، مردفــة "نؤكــد أن 
االحتــال هــو الــذي بــدأ العــدوان عــى شــعبنا 
عــن  الكاملــة  املســؤولية  يتحمــل  فهــو  لذلــك 
املقاومــة  وفصائــل  الجرميــة،  هــذه  تبعــات 
قــادرة عــى إربــاك كل حســاباته وفرض قواعد 

االشتباك".
يــارس  األحــرار  حركــة  باســم  املتحــدث  وقــال 

إرسائيــي همجــي  عــدوان  أمــام  نحــن  خلــف: 
تداعيــات  يتحمــل  مــن  االحتــال  وإن  بربــري، 
هذا العدوان، فدماء الشهداء أمانة يف رقاب 

شعبنا ومقاومته.
وأكــد خلــف يف تريــح صحفــي أن املقاومــة 
موحــدة يف املوقــف وامليــدان يف إطــار غرفــة 
االحتــال ســيدفع  العمليــات املشــركة، وأن 
يعيــش  األخــري  أن  إىل  مشــريا  عدوانــه،  مثــن 
أزمــات كبــرية عــى مختلــف االتجاهــات، لــذا 
بــدأ العــدوان بارتــكاب جرميــة نكــراء باغتيالــه 
الجعــري للهــروب مــن أزماتــه، وهــو واهــم إن 
اعتقــد أن بإمكانــه فــرض معادلــة جديــدة عى 

شعبنا ومقاومته يف غزة.
وقــال املكتــب اإلعامــي للجــان املقاومــة يف 
العــدوان  بــدأ  مــن  هــو  االحتــال  إن  فلســطن 
أنــه أخطــأ  وعليــه أن يــرى مــا يوجعــه، مضيفــا 

التقدير وسيتحمل توابعها مستوطنوه.
إىل  صحفــي  تريــح  يف  املكتــب  ولفــت 
بالوســاطة املريــة وشــن  غــدر  االحتــال  أن 
الخيــارات  كل  أن  عــى  مشــددا  العــدوان، 

مفتوحة أمام شعبنا ومقاومته للرد.
الجنــاح  الوطنيــة  املقاومــة  كتائــب  ونعــت 
لتحريــر  الدميقراطيــة  للجبهــة  العســكري 
مقدمتهــم  ويف  العــدوان  شــهداء  فلســطن 
حالــة  رفعــت  أنهــا  مؤكــدة  الجعــري،  القائــد 
إىل  مقاتليهــا  صفــوف  يف  العــام  االســتنفار 

الدرجة القصوى للرد عى الجرمية الجبانة.
وشــددت الكتائــب يف بيــان لهــا عــى أن كل 
لعــدوان  التصــدي  يف  مفتوحــة  الخيــارات 

االحتال.
مشاغلة االحتالل

ودعا مســؤول دائرة العاقات الوطنية بالضفة 
الغربيــة عــن حركــة جــارس الرغويث شــعبنا يف 
املحتــل  والداخــل  الغربيــة  والضفــة  القــدس 
إىل تصعيــد الفعــل املقــاوم، ومطــاردة جنــود 
املــدن  مختلــف  يف  ومســتوطنيه  االحتــال 
معــه  االشــتباك  وتكثيــف  والقــرى،  والبلــدات 
يف مختلــف نقــاط التــامس، وإشــعال كل بؤرة 
يتواجــدون فيهــا؛ تأكيــًدا عــى وحــدة شــعبنا 

ومتاسكه يف مختلف ساحات تواجده.
إن  صحفــي  تريــح  يف  الرغــويث  وقــال 
الواجــب الوطنــي األعظــم يف هــذه اللحظــات 
التــي ُيســتهدف فيهــا أهلنــا يف قطــاع غــزة أن 
نرســل إليهــم رســالة عمليــة تشــاغل االحتــال 
وتربكــه وتشــتته وتســتنزفه، وتعــزز صمودهــم، 
تاريخيــة  فرصــة  أمــام  اليــوم  نقــف  إننــا  مردفــا 
عظيمــة مُيكــن خالهــا تطويــر الفعــل املقــاوم 
الغربيــة،  الضفــة  يف  وجامهرييــا  عســكريا 
والبناء عى ما تم خال املراحل السابقة عر 
إشــعال ثورة فلســطينية شــاملة تطرد االحتال 

ومستوطنيه، وُتطهر أرضنا من رجسهم.
واعتر القيادي يف حركة حامس عبد الرحمن 
عــى كل  غــزة عدوانــا  عــى  العــدوان  شــديد 
داعيــا  تواجــده،  أماكــن  كل  يف  شــعبنا  أبنــاء 
والقــدس  الضفــة  يف  والحــر  الثائــر  الشــباب 
والداخــل املحتــل إىل تصعيــد املواجهــة مــع 

االحتال بكل السبل املتاحة.
وقــال شــديد يف تريــح صحفــي إن العــدوان 
عى غزة سيفشل يف تحقيق أهدافه كام كل 
مــرة، واملقاومــة ودمــاء شــهدائها مــن مختلــف 
امليــدان،  يف  ومتعانقــة  متضامنــة  الفصائــل 

ومعركتهــا واحــدة، مردفــا "لــن تقبــل مقاومتنــا 
الباسلة أن مير العدوان عى شعبنا دون رد".

فــازع  حــامس  حركــة  يف  القيــادي  وأكــد 
عــى  الغــادر  االحتــال  عــدوان  أن  صوافطــة 
غزة يســتوجب وحدة املوقف وكر عنجهية 
املحتــل، مضيفــا أن إجــرام املحتــل املتمثــل 
يف االغتيــاالت واالقتحامــات واالعتــداء عــى 
املقدســات ويف مقدمتها املسجد األقى، 
ومــا يقــوم بــه قطعــان املســتوطنن مــن رسقــة 
ألرضنــا واعتــداءات يوميــة عــى أبنــاء شــعبنا، 
إطــار  يف  املوقــف  يف  وحــدة  يســتوجب 
اســراتيجية وطنيــة لوقــف هــذا اإلجــرام ودحــر 

املحتل عن أرضنا ومقدساتنا.
أن  وأشــار صوافطــة يف تريــح صحفــي إىل 
االحتــال مل يتوقــف يوًما عن إجرامه ودمويته 
منــذ أن وطئــت أقدامــه تــراب فلســطن، حاثــا 
أبنــاء شــعبنا عــى التوحــد خلــف املقاومة يف 
نثــق  "التــي  املشــركة  العمليــات  غرفــة  إطــار 
بقدرتهــا عــى إدارة املعركــة مبــا يحقــق النر 

لشعبنا".
مسيرات دعم المقاومة

أمــس مســرية وســط مدينــة  وانطلقــت مســاء 
رام اللــه وأخــرى يف الخليــل بالضفــة الغربيــة 
بعــدوان االحتــال عــى غــزة، ودعــاًم  تنديــًدا 

للمقاومة.
عــى  والشــبان  النشــطاء  عــرات  واحتشــد 
دوار املنــارة وســط رام اللــه وهتفــوا هتافــات 
منددة بعدوان االحتال، وداعية إىل تصعيد 
أهــايل  بصمــود  ومشــيدة  ودعمهــا،  املقاومــة 

غزة، وقد جابت عدة شوارع يف املدينة.
كــام نظــم أهــايل الخليــل وقفــة وســط املدينــة 
بالعــدوان عــى غــزة، ورفعــوا الفتــات  تنديــدًا 
املقاومــة"،  كلنــا  غــزة..  "كلنــا  عليهــا  كتــب 
"املقاومة طريق الحرية"، "درب التحرير يبدأ 

من غزة".
شــارك   ،1948 عــام  املحتــل  الداخــل  ويف 
العرات من أبناء شعبنا يف وقفة احتجاجية 
غــزة،  عــى  بالعــدوان  تنديــدا  حيفــا  مبدينــة 
واألهليــة  السياســية  القــوى  مــن  بدعــوة 

والوطنية يف املدينة.
ورفع املشاركون يف الوقفة الافتات الداعمة 
الصامــدة  غــزة،  شــعبنا يف  ألبنــاء  واملســاندة 

يف وجه العدوان.
بــدوره، اعتــر املؤمتــر الشــعبي لفلســطينيي 
تتطلــب  جرميــة  غــزة  عــى  العــدوان  الخــارج 
عــى  الفلســطينية  الداخليــة  الجبهــة  تعزيــز 

أساس املقاومة.
وقــال املؤمتــر يف بيــان له إن االحتال يرتكب 
جرميــة بشــعة بحــق شــعبنا الصامــد مــن خــال 
هــذه  وإن  املحــارصة،  غــزة  عــى  عدوانــه 
عــى  املتواصــل  للعــدوان  امتــداد  الجرميــة 
شعبنا يف القدس والضفة والداخل املحتل.

وأكــد أن هــذا العــدوان لــن يثنــي أبنــاء شــعبنا 
املوحــدة  واملقاومــة  الصمــود  مواصلــة  عــن 
حتــى دحــر االحتــال، وأنه ســيزيد مــن التفاف 
شــعبنا حول مقاومته، فهي الخيار الناجع يف 
الــرد عــى جرائــم االحتــال، داعيــا إىل تعزيــز 
أســاس  عــى  الفلســطينية  الداخليــة  الجبهــة 
والتمســك  الوطنيــة،  والوحــدة  املقاومــة 

بحقوق شعبنا.
وطالــب جامهــري شــعبنا يف الداخل والخارج 

العــامل  وأحــرار  واإلســامية  العربيــة  واألمــة 
بـ"الوقوف إىل جانب شعبنا وقضاياه العادلة 

يف التحرر، واالنعتاق من املحتل".
األهليــة  املنظــامت  شــبكة  واســتنكرت 
غــزة  عــى  العــدوان  بشــدة  الفلســطينية 
واســتهداف املدنيــن واملنــازل، مــا أدى إىل 
أطفــال  بينهــم  العــرات  وإصابــة  استشــهاد 
ونســاء، إضافــة إىل التدمــري الــكي والجــزيئ 
ســيارات  إحــدى  وتــرضر  املنــازل  مــن  لعــدد 

اإلسعاف.
هــذا  أن  إىل  لهــا  بيــان  يف  الشــبكة  وأشــارت 
العــدوان جــاء يف ظــل إغــاق االحتــال منافذ 
القطاع ومنع دخول مختلف املواد األساسية 
الغذائيــة والطبيــة والوقــود املخصــص ملحطة 
توليــد الكهربــاء، ومنــع خــروج املــرىض لتلقــي 
العــاج خــارج القطــاع وعــودة العالقــن إليــه، 
مــا يزيــد األمــور ســوءا وتدهــورا عــى مختلــف 

املستويات.
وطالبت بتدخل دويل عاجل لوقف العدوان 
فورا، وتوفري الحامية لشعبنا، وإنهاء الحصار 
املفروض عى غزة، ومحاسبة االحتال عى 

جرامئه بحق اإلنسانية.
تحرك رسمي وشعبي

وأعربــت دولــة قطــر عــن إدانتهــا واســتنكارها 
الشديدين للعدوان اإلرسائيي الجديد عى 

غزة، الذي أدى إىل ارتقاء شهداء وجرحى.
وشددت وزارة الخارجية القطرية يف بيان لها 
عــى رضورة تحــرك املجتمــع الــدويل بشــكل 
االحتــال املتكــررة  اعتــداءات  لوقــف  عاجــل 

بحق املدنين، ال سيام النساء واألطفال.
الثابــت  قطــر  دولــة  موقــف  الــوزارة  وجــددت 
والحقــوق  الفلســطينية،  القضيــة  عدالــة  مــن 
الشــقيق،  الفلســطيني  للشــعب  املروعــة 

وإقامة دولته املستقلة.
ودعا حزب جبهة العمل اإلسامي إىل تحرك 
رســمي وشــعبي لنرة الشــعب الفلســطيني 
وقطــاع غــزة الــذي يتعــرض لعــدوان إرسائيــي 

"غاشم".
وقــال الحــزب يف بيــان لــه إنه يتابع من كثب 
قطــاع  عــى  الغاشــم  اإلرسائيــي  االعتــداء 
جبانــة  غــادرة  بجرميــة  ابتــدأ  والــذي  غــزة، 
اســتهدفت القيــادي الجعــري وعــددا مــن 
املجاهديــن، ومــا تبعهــا من غارات إجرامية 
غــزة  يف  املواطنــن  اســتهدفت  مكثفــة 

املحارصة.
وأدان الحزب عدوان االحتال "السافر" بحق 
والصمــت  غــزة،  يف  الفلســطيني  الشــعب 
الــدويل تجــاه جرائــم املحتل، موجها التحية 
تدافــع  التــي  فصائلهــا،  بــكل  لـ"املقاومــة 
وتنافــح عــن الشــعب الفلســطيني يف وجــه 

آلة الغطرسة الصهيونية بصواريخها".
وطالــب الحكومــات العربية بـ"اتخاذ إجراءات 
مواصلــة  عــن  االحتــال  لــردع  وعاجلــة  فوريــة 
بحــق  املتواصلــة  اإلجراميــة  مامرســاته 
يف  فروعــه  داعيــا  الفلســطيني"،  الشــعب 
مختلف محافظات األردن إىل إقامة فعاليات 
يف  الفلســطيني  للشــعب  نــرة  جامهرييــة 

وجه العدوان.
ونعــى حــزب اللــه القيــادي الجعــري وإخوانــه 
الوســام  نالــوا  "الذيــن  امليدانيــن  القــادة 
اإللهي الرفيع وحققوا أغى أمانيهم بعد عمر 

طويل قضوه يف الجهاد واملقاومة".
الشــعب  إن  لــه  بيــان  يف  الحــزب  وقــال 
أغــى  قــدم  الــذي  العزيــز  الفلســطيني 
مقاومتــه  ســنن  مــدى  عــى  التضحيــات 
لــن  القــادة  الشــهداء  عــرات  وزف  الطويلــة 
البشــعة  اإلرسائيليــة  الجرميــة  هــذه  تضعفــه 
مواصلــة  عــى  عزمــا  ســتزيده  بــل  والغــادرة 

الطريق حتى تحقيق االنتصار والتحرير.
وأشــاد بتكاتف فصائل املقاومة الفلســطينية 
املوقــف  وحــدة  أهميــة  عــى  مشــددا  كافــة، 
الــذي يشــكل العامــل األســاس يف االنتصــار 

عى االحتال.
جانــب  إىل  والثابــت  الدائــم  وقوفــه  وأكــد 
ومقاومتــه  املظلــوم  الفلســطيني  الشــعب 
وتحقيــق  وأرساه  أرضــه  لتحريــر  الشــجاعة 

أهدافه املروعة.

"الغرفة المشتركة": رد المقاومة يكون بالطريقة التي تحددها قيادتها

إدانات محليـة ودوليـة للعـدوان عىل غـــزة 
ل االحتالل املسؤولية واملقاومة ُتحمِّ

مواطنون يشيعون الشهداء أمس          )تصوير/ رمضان األغا(

الجهاد تدعو ذراعها 
العسكري يف الضفة 

للقيام بـ"واجبه املقدس"
غزة/ فلسطن:

عــن  اإلســامي  الجهــاد  حركــة  باســم  املتحــدث  دعــا 
مجموعــات  الديــن  عــز  طــارق  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة 
رسايــا القــدس هنــاك إىل "القيــام بواجبهــا املقدس كام 
عهدناهــم دومــا، وأن يكونــوا ســندا لشــعبهم ومقاومتهــم 

يف قطاع غزة".
وقــال عــز الديــن يف تريــح صحفي مســاء أمــس: "ندعو 
أبنــاء شــعبنا كافــة يف كل مــدن ومخيــامت وريــف الضفــة 
قيــادات  مقدمتهــم  ويف  والداخــل  والقــدس  املحتلــة 
وكوادر وأبناء الجهاد االسامي برضورة الخروج وااللتحام 

مع قوات االحتال عى نقاط التامس".
وأضــاف أن "أهلنــا يف الضفــة والقــدس والداخل قادرون 
عــى تغيــري املعادلــة مــع هــذا املحتــل وتوجيــه رضبــات 
مؤكــدا  العــدوان"،  وجــه  يف  شــعبنا  عــن  دفاعــا  مؤملــة 
الشــعب  عــى كل  يشــن عدوانــه  الجبــان  "االحتــال  أن 
مــكان،  كل  ويف  جنوبــه  إىل  شــامله  مــن  الفلســطيني 
ويســتهدف البــر والحجــر، لذلــك وجــب أن يعلــم جيدا 

أن عدوانه هذا لن مير دون عقاب".
وتابع "يجب أن يعلم االحتال املجرم أن جرمية اغتيال 
القائــد الكبــري تيســري الجعــري وكوكبــة مــن املجاهديــن 
هــذه  بحجــم  ســيكون  الــرد  وأن  متــر،  لــن  شــعبنا  وأبنــاء 

الجرمية النكراء".
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المقاومة ستنهي مسارهما السياسي
مراقبون: العدوان عىل غزة محاولة من"غانتس" و"لبيد" لكسب االنتخابات اإلرسائيلية

مياه األغوار الفلسطينية.. معركة حياة أو موت مع املستوطنني

يف املعركة، وستقول كلمتها بكل قوة.
وتابــع: "مــا يــؤرق االحتالل اندمــاج حركة 
القصــف  أن  رغــم  املعركــة،  يف  حــاس 
طــال خاليــا للجهــاد إلزالــة تهديــد عينــي 
وفــق بيانــات الجيــش"، مشــًرا إىل حالــة 
القلــق والشــلل الكبــر يف املســتوطنات 
مــن  ذلــك  يرافــق  ومــا  غــزة،  مــن  القريبــة 
ومنــع  االحتــالل  لرشطــة  واســع  انتشــار 

الدخول والخروج من عدة مستوطنات.
وبــن أن انتخابــات الكنيســت والعــدوان 
لقــادة  بالنســبة  متالزمــة  هــي  العســكري 
االحتــالل، لكنهــا يف الوقــت نفســه تعــد 
تــؤدي  قــد  لهــم،  بالنســبة  كبــرة  مجازفــة 
بفعــل  الســيايس  مســتقبلهم  إنهــاء  إىل 

ردود املقاومة.
جيــًدا  يــدرك  االحتــالل  أن  إىل  وأشــار 

حجــم رد املقاومــة؛ وهــي التــي قصفــت 
"تــل أبيــب" ألول مــرة يف تاريخهــا بعــد 
اغتيال الرجل الثاين يف كتائب القســام 
ترشيــن  نوفمــر/  يف  الجعــري،  أحمــد 

الثاين 2012.
التذمــر  حالــة  إىل  عــواد  أبــو  ولفــت 
الدامئــة لــدى املســتوطنن تحديــًدا يف 
املســتوطنات املحيطــة بغــزة، مرجًحا أن 

غزة/ أدهم الرشيف:
العــدوان  أن  سياســيون  محللــون  رأى 
العســكري اإلرسائيــي عــى قطــاع غــزة، 
النعــش  يف  األخــر  املســار  سيشــكل 
حكومــة  رئيــس  مــن  لــكل  الســيايس 
االحتــالل يائــر لبيــد، ووزير جيشــه بيني 

غانتس. 
واتفق املحللون يف ترصيحات صحفية 
تابعها مراســل صحيفة "فلســطن" عى 
سياســية  غــزة  عــى  العــدوان  دوافــع  أن 
الناخــب  كســب  منهــا  الهــدف  بحــت، 
االحتــالل  قــادة  لصالــح  اإلرسائيــي 

الحالين.
أمــس، سلســلة  ونفــذ جيــش االحتــالل، 
غــزة  يف  متفرقــة  أهــداف  عــى  غــارات 
املنطقــة  قائــد  استشــهاد  إىل  أدت 
الجنــاح  القــدس  رسايــا  يف  الشــالية 
الجعــري،  تيســر  للجهــاد  العســكري 
 5( طفلــة  بينهــم  آخريــن  ومواطنــن 

أعوام(.
األعــور  عــى  الســيايس  املحلــل  ورأى 
يــرى  أصبــح  اإلرسائيــي  الناخــب  أن 
إىل  العســكرية  الرضبــات  توجيــه  يف 
حالــة  إبقــاء  إىل  يــؤدي  الفلســطينين 
الــردع، ولذلــك ال بــد من اســتمرار الحرب 

يف نظرهم.

وذكــر األعــور أن األيديولوجية العســكرية 
اآلن موحــدة لــدى الناخــب اإلرسائيــي، 
الهــدوء ال يعطــي اليمــن املتطــرف  وأن 
أصواًتــا بقــدر مــا تعطيهــم الحــرب أصواًتا 
يف "الكنيســت"، وهــذا مــا يســعى قــادة 

االحتالل إىل تحقيقه.
ــه إىل أن غانتــس يريــد تزعم املشــهد  ونبَّ
كانــت  هنــا  ومــن  االحتــالل،  كيــان  يف 
ذلــك  أن  متوقًعــا  املخادعــة،  الرضبــة 
ال  غليــان  حالــة  يف  املنطقــة  ســيجعل 
مــدى اســتمرارها وعقباتهــا  أحــد  يعــرف 

عى االحتالل.
الشــأن  يف  املختــص  قــال  جهتــه،  مــن 
اإلرسائيــي عــاد أبــو عــواد، إن االحتالل 
العســكري  العــدوان  إىل  ذهــب  عندمــا 
ا ســيأيت مــن غــزة  انطلــق بنــاء عــى أن ردًّ
بعــد اعتقــال القيــادي البــارز يف الجهــاد 
بســام الســعدي، وقــرر هو البــدء اعتقاًدا 
منــه أن ذلــك ســيعطيه قــوة ومســاحة يف 

الردع.
قواعد المعركة

إدراك  إىل  ــه  نبَّ نفســه  الوقــت  لكنــه يف 
)إرسائيــل( أن املقاومــة هي من ســتحدد 
قواعــد املعركــة خاصــة بعــد إعــالن حركة 
حاس وجناحها العسكري بأن املقاومة 
موحــدة  وفصائلهــا  العســكرية  وأذرعهــا 

العــدوان ســيكلف )إرسائيل( خســائر يف 
األرواح واالقتصاد.

واملحلــل  الكاتــب  قــال  جهتــه،  مــن 
تصعيــد  إن  عفيفــة،  وســام  الســيايس 
االحتــالل بغــزة يــأيت بعــد أيــام مــن حالــة 
توتر وحشود إرسائيلية قرب غزة، وذلك 
بعد تصعيد طويل يف الحلبة السياسية 

اإلرسائيلية.
وبنَّ عفيفة إىل أن املســتوى الســيايس 
يحــاول  االحتــالل  كيــان  يف  والعســكري 
لدعــوات  اســتجابة  غــزة  ضــد  التصعيــد 
املستوطنن برضورة استهداف القطاع، 
وتوجيــه رضبــة قاســية؛ يف املقابل حتى 
اغتيــال  ســبقت  التــي  األخــرة  اللحظــة 
الجعــري مل يكــن هنــاك أي إشــارات بأن 

تصعيد سينطلق من غزة.
وعــد أن حجــم االســتهداف والشــخصية 
باســتهداف  االحتــالل  اغتالهــا  التــي 
بالســكان،  مكتــظ  بــرج ســكني  شــقة يف 
معطيــات تشــر إىل أن النيــة مبيتــة لــدى 

االحتالل.
وتابع: الساعات املقبلة ستكون حاسمة 
وهنــاك موقــف واضــح مــن املقاومــة بــأن 
هــذا العــدوان لن ميــر، مرجًحا أن املهمة 
ســتكون صعبة عى الوســطاء الســتعادة 

الهدوء.

تجاوز الخطوط
ورأى عفيفة أن االحتالل تجاوز الخطوط 
املقاومــة  يــد  تصبــح  وبذلــك  الحمــراء، 
فجرميــة  الــرد،  آليــة  اختيــار  يف  طليقــة 
استشــهاد  بســبب  كــرى  االحتــالل 
املقاومــة  وأن  طفلــة،  بينهــم  مدنيــن 
تشــاوري  بشــكل  الــرد  طريقــة  ســتحدد 
األمنــي  البعــد  يناســب  مبــا  وجاعــي 
والعسكري حتى ال تتعرض هي ملخاطر 

أو خسائر كبرة.
زيــاد  الجهــاد  لحركــة  العــام  األمــن  وكان 
ال  "أن  ترصيحــات  يف  أعلــن  النخالــة، 
مهادنــة بعــد هــذا القصــف وال وســاطات 
بعــد اليــوم واملقاومــة ســتكون موحــدة، 
ســتكون  أبيــب(  و)تــل  للقتــال  وذاهبــون 
االحتــالل  ــل  وحمَّ لصواريخنــا"،  هدًفــا 

مسؤولية عدوانه.
معركــة  املقاومــة  خاضــت   2021 ويف 
انتهــاكات  عــى  ا  ردًّ القــدس  ســيف 
االحتالل يف القدس املحتلة ومحاوالته 
جــراح،  الشــيخ  حــي  ســكان  لتهجــر 
يوًمــا،   11 حينهــا  املعركــة  واســتمرت 
وغطت صواريخ املقاومة التي انطلقت 
مــن غزة فلســطن املحتلــة، ورافقها هبة 
الكرامــة يف الداخــل املحتــل منــذ ســنة 

.1948

قوات االحتالل تقصف شقة سكنية وسط مدينة غزة أمس            )تصوير/ رمضان األغا(

اإلعالمي الحكومي يدعو إلى تحري 
الدقة في نشر المعلومات

الداخلية تعلن االستنفار 
ملساندة املواطنني وحامية 

الجبهة الداخلية
غزة/ فلسطن:

أعلنــت وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي حالــة االســتنفار يف جميــع األجهــزة 
الرشطية واألمنية والدفاع املدين.

وأفــاد املتحــدث باســم الــوزارة إيــاد البــزم، يف ترصيــح، أمــس، بــأن األجهــزة 
شــعبنا  أبنــاء  ملســاندة  الالزمــة  اإلجــراءات  كل  اتخــذت  والرُشطيــة  األمنيــة 
االحتــالل  جيــش  بــدأه  الــذي  العــدوان  ظــل  يف  الداخليــة  الجبهــة  وحايــة 

اإلرسائيي عى قطاع غزة يف الساعات األخرة.
وأهــاب البــزم باملواطنــن إىل الحصــول عــى األخبــار من مصادرها الرســمية، 

والحذر من تداول الشائعات.
كــا أعلــن املكتــب اإلعالمــي الحكومــي رفــع درجــة اســتعداد املؤسســات 

الرسمية التخاذ اإلجراءات الالزمة للتعامل مع عدوان االحتالل.
كل  لــدى  بــدأ  االســتعداد  إن  أمــس،  بيــان،  يف  الحكومــي،  املكتــب  وقــال 
املؤسســات الرســمية، والتوجيــه باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للتعامــل مع هذا 
االعتداء االحتاليل الغاشم، مبا يضمن استمرار أداء الخدمات ألبناء شعبنا.

وأهاب بنشطاء مواقع التواصل االجتاعي إىل عدم النقل عن وسائل إعالم 
االحتــالل وتــرك األمــر للمختصــن يف وســائل اإلعــالم، الذيــن يدققــون يف 
رواية املحتل. وطالب الجميع بعدم التهافت يف النرش وتحري املعلومات 

من مصادرها الرسمية، سواء الطبية أو امليدانية.

رام الله/ األناضول:
مل يعــد بإمــكان املواطــن مهيــوب فقهــاء 
ميــاه  نبــع  مــن  االســتفادة  عامــا(،   52(
"عــن الحلــوة" يف األغــوار الشــالية بعد 

سيطرة املستوطنن عليه.
بيًتــا  يســكن  والــذي  فقهــاء،  ويقــول 
بقيــة  كــا  عائلتــه،  مــع  الصفيــح،  مــن 
يف  الســكانية  التجمعــات  باقــي  ســكان 
"املســتوطنن  إن  الشــالية،  األغــوار 
يحاربونهم يف مياه الرشب ومياه ســقاية 

الحيوانات".
املســتوطنون  ســيطر  أشــهر  عــدة  ومنــذ 
عى 3 ينابيع مياه يف األغوار، ومينعون 

السكان من الوصول إليها.
غــر أن رصاعــا مســتمرا يــدور عــى تلــك 
امليــاه، حيــث يقــول الفلســطينيون إنهــا 
لهــم،  بالنســبة  مــوت"  أو  "حيــاة  معركــة 

"فاملياه عصب الحياة".
الشــارع  عــى  الحلــوة  عــن  ينبــوع  ويقــع 
العــام قــرب مفــرق املالــح، ويســكن يف 
محيطــه 8 تجمعــات ســكانية فلســطينية، 
تربيــة  عــى  معيشــتهم  يف  يعتمــدون 
ويحتاجــون  واألبقــار،  املاعــز  املــوايش 

إىل املياه لسقاية مواشيهم.

يضيــف فقهــاء أن االحتــالل أطلــق العنــان 
تلــك  عــى  للســيطرة  للمســتوطنن 
الينابيــع مــن أجــل التضييق عى الســكان 
الســيطرة  ثــم  ومــن  للرحيــل،  ودفعهــم 
مشــاريع  إقامــة  لصالــح  أراضيهــم  عــى 

استيطانية.
معانــاة  إىل  يلتفــت  أحــد  "ال  وينتقــد 
الســكان هنا، نحارب منذ ســنوات طويلة 

بكل السبل، وأحدثها املياه".
سيطرة المستوطنين

ســنوات،  عــدة  قبــل  مســتوطنون  وأقــام 
مســتوطنة "مســكوت" بالقــرب مــن ينبوع 
"عــن الحلــوة"، يســكنها بضعــة عائــالت 

من املستوطنن.
ويف قمة تٍل قريب من العن، أقام أربعة 
فتيــة إرسائيليــن دون ســن العرشيــن بيتا 
إن  الســكان  يقــول  العــن،  عــى  مطــال 
مــن  فلســطيني  أي  منــع  فقــط  مهمتهــم 

الوصول إليه.
ويتبــادل الفتيــة املســتوطنن مــع جيــش 
مــن  الفلســطينين  منــع  يف  االحتــالل 

الوصول للمكان.
مخاطبــا  املســتوطنن  فتيــة  أحــد  وقــال 
معتــز بشــارات مســؤول ملــف االســتيطان 

الــذي  حكومــي(،  )مســؤول  األغــوار  يف 
وصل املكان، قائال: "أذهب إىل بيتك، 

غادر من هنا، هذه األرض لنا".
وأضــاف املســتوطن املتهجــم ويده عى 
عبــوة غــاز الفلفــل: "هاجــروا إىل األردن 
تعــودوا إىل هنــا، هــذه امليــاه، وكل  وال 

يشء هنا، لنا".
عمل منظم

وقــال بشــارات إن هــؤالء الفتيــة "يعملــون 
ويتلقــون  ورســمي  منظــم  بشــكل 
مجلــس  قبــل  مــن  شــهرية  ماليــة  رواتــب 
ومؤسســات  اإلرسائيــي،  املســتوطنات 
التضييــق  فقــط  ومهمتهــم  اســتيطانية، 

عى املواطنن.
بغــض  االحتــالل  جيــش  بشــارات  واتهــم 
املســتوطنن،  ترصفــات  عــن  النظــر 

ومساعدتهم يف تحقيق أهدافهم.
"أرض  هــو  الحلــوة  عــن  نبــع  أن  وذكــر 
رســمية  بــأوراق  ومملوكــة  فلســطينية 
العنــان  يطلــق  االحتــالل  لكــّن  )طابــو(، 
األرايض  عــى  للســيطرة  للمســتوطنن 

واملياه، لخلق بيئة طاردة للسكان".
بــن  تــدور  يوميــة  "حربــا  أن  إىل  وأشــار 

السكان واملستوطنن عى املياه".

وأضــاف: "يحاولــون منعنا بــكل قوة، لكن 
أجــل  مــن  ونعمــل  نكافــح  نستســلم،  لــن 

البقاء والوصول إىل املياه".
مــد  متنــع  االحتــالل  ســلطات  أن  وبــّن 
خطوط مياه للسكان، بينا تسمح بذلك 
املســتوطنن،  ومــزارع  للمســتوطنات، 
"ســلة  تعــد  والتــي  األغــوار  أن  مؤكــدا 
غــذاء فلســطن" ُتــرق خراتهــا مبا فيها 
لصالــح  الجوفيــة  وامليــاه  الينابيــع  ميــاه 

االستيطان.
وذكــر أن "ينبــوع عــن الحلــوة"، واحد من 
3 ينابيــع متــت الســيطرة عليهــا مــن قبــل 
املســتوطنن مؤخــرا، وهنــاك مخططات 
ومحاوالت للسيطرة عى باقي الينابيع.

يف  االســتيطان  ملــف  مســؤول  وذهــب 
األغــوار، إىل القــول إن حكومــة االحتــالل 
)إلرسائيــل(  األغــوار  ضــم  "أوقفــت 
األخــرض  الضــوء  أعطــت  لكنهــا  إعالميــا، 
الرشعــي  غــر  املســتوطنات  ملجلــس 

لتنفيذ عملية الضم عى األرض".
مــا نشــاهده عــى األرض  وقــال: "فعليــا 
رويــدا،  رويــدا  لألغــوار  ضــم  هــو  يوميــا 

وبصمت".
وهناك 13 مســتوطنة و4 بؤر اســتيطانية 

)غــر حاصلــة عــى ترخيص مــن الحكومة 
للجيــش  معســكرات  و8  اإلرسائيليــة( 
الشــالية وحدهــا. بحســب  األغــوار  يف 

بشارات.
بنيامــن  الســابق  الــوزراء  رئيــس  وكان 
عــام  ســبتمر/أيلول  يف  أعلــن  نتنياهــو 
األغــوار  ضــم  يف  الــرشوع  نيتــه   2019
اإلرسائيليــة"،  لـ"الســيادة  الفلســطينية 
وهــو مــا يعنــي مصادرتهــا وإســقاط صفــة 

االحتالل العسكري عنها.
لكن خطة الضم مل تتم بســبب الضغوط 

الدولية.
يف  الفلســطينية  املســاكن  وتتعــرض 
األغــوار لعمليــات هــدم من قبل ســلطات 
ترخيــص  دون  البنــاء  بدعــوى  االحتــالل 
اتفــاق  بحســب  "ج"  مصنفــة  مواقــع  يف 
التحريــر  منظمــة  بــن  املوقــع  )أوســلو( 

و)إرسائيل( عام 1993.
األغــوار  منطقــة  مســاحة  وتبلــغ 
دونــم،  مليــون   1.6 نحــو  الفلســطينية، 
مســتوطن  ألــف   13 قرابــة  فيهــا  ويقطــن 
حــن  38 مســتوطنة، يف  إرسائيــي يف 
يف  فلســطيني  ألــف   65 حــوايل  يســكن 

34 تجمعا.

رفًضا لتجاهل السلطة حقوق النقابيين واستمرارها في الجباية والضرائب

نقابات مهنية واتحادات شعبية تدعو العتصام حاشد الثالثاء وسط رام الله
املنظمـــات األهليــــة تدعــــو لحـــوار شامــــل علـــى قاعـــدة الرشاكـــة والقانــــون

رام الله/ محمد عيد:
الشــعبية  واالتحــادات  املهنيــة  النقابــات  دعــت 
يف الضفــة الغربيــة إىل اعتصــام مركــزي موســع 
الثالثــاء القــادم أمــام مجلــس القضــاء األعــى يف 
نقابتــي  حــراك  وإســناد  لدعــم  اللــه؛  رام  مدينــة 
املحامــن واملهندســن، ورفًضــا لسياســة وزارة 
الجبايــة  مــن  املزيــد  فــرض  إىل  الراميــة  املاليــة 

والرضائب عى التجار واملواطنن.
ووجهــت النقابــات دعوتهــا، أمــس، لالتحــادات 
ومنتســبيها،  أعضائهــا  كل  وإىل  الشــعبية 
للمشاركة يف االعتصام يوم الثالثاء من الساعة 

الثانية عرشة ظهًرا وحتى الثانية عرًصا.
ت عــن رفضهــا للترصيحــات التــي أدىل بهــا  وعــرَّ
التــزام  عــدم  بشــأن  بشــارة  شــكري  املاليــة  وزيــر 
وزارتــه تنفيــذ االســتحقاقات املاليــة لالتفاقيــات 

املوقعة مع النقابات.
وحقــوق  عليــه،  االتفــاق  تــم  "مــا  إن  وقالــت: 

للمســاومة"،  قابلــة  غــر  املاليــة  املوظفــن 
بالبحــث  املاليــة  ووزارة  الحكومــة  وطالبــت 
املوظفــن  جيــوب  خــارج  مــن  ماليــة  حلــول  عــن 
الجبايــة  سياســة  عــن  والتوقــف  واملواطنــن، 

وفرض رضائب ورسوم جديدة.
محمــد  حكومــة  التــزام  رضورة  عــى  وشــددت 
اشــتية تنفيــذ االتفاقيــات املوقعــة مــع النقابــات 
واالتحــادات، ووفــق جداولهــا الزمنيــة املحــددة، 
تتحمــل  فإنهــا  ذلــك  "بخــالف  مســتدركة: 
املســؤولية عــن أي تصعيــد شــامل قــد تلجــأ لــه 

القطاعات املهنية املختلفة".
وأكــدت "أهميــة تصليــب عــود النضــال النقــايب، 
ليكــون قــادًرا عــى الدفــاع عــن كرامــة املواطنــن 
ومنتســبي هــذه النقابــات واالتحــادات الشــعبية 

والقيام بدورها النقايب الوطني املشرك".
كــا أكــدت أهميــة تعزيــز دورهــا عــى املســتوى 
القانــون،  العــام يف الدفــاع عــن ســيادة  الوطنــي 

ومبدأ الفصل بن الســلطات والتداول الســلمي 
الحــرة  االنتخابــات  يف  الشــعب  وحــق  للســلطة 
الختيار ممثليه، تحت ظالل مجتمع دميقراطي 
حر يؤمن بالتعددية وتسوده العدالة االجتاعية 

وقيم الدميقراطية.
املحامــن  نقابــة  مطالــب  عدالــة  إىل  وأشــارت 
ونقابــة املهندســن، وأعلنــت وقوفهــا وانخراطها 

يف حراكهم النقايب املهني واملستمر.
منتســبي  جميــع  املهنيــة  النقابــات  ودعــت 
وأعضــاء النقابــات املهنيــة واالتحادات الشــعبية 
الفاعلــة يف أي فعاليــات احتجاجيــة  للمشــاركة 
تعلنهــا نقابتــا املهندســن واملحامــن وأي نقابة 
أو اتحــاد تدعــو لفعاليــات وخطــوات تصعيديــة 

يف سياق نضالها النقايب والوطني.
تنكر حكومي

فــإن  ســباعنة  ثامــر  الســيايس  للناشــط  ووفًقــا 
حــول  بشــارة،  شــكري  املاليــة  وزيــر  ترصيحــات 

مــع  ماليــة  اتفاقيــات  أي  والتزامــه  اعرافــه  عــدم 
النقابــات الفلســطينية هــو تحدٍّ واضح واســتهتار 

بالعمل النقايب واملجتمعي يف فلسطن.
وأوضــح ســباعنة، يف ترصيــح، أمــس، أن الوزيــر 
يعــرف  ال  فإنــه  ترصيحــه-  -بحســب  بشــارة 
بالحكومــة التــي وقعــت هــذه االتفاقــات كــا ال 
يعــرف بالنقابــات الفلســطينية التــي تفاوضــت 

مع الحكومة وحققت هذه االتفاقات.
وأشــار إىل أن ترصيحــات الوزيــر بشــارة "تســقط 
وخطــوات  قــرارات  التــزم  الــذي  املوظــف  حــق 
مضيًفــا:  حقوقــه"،  وتحصيــل  لتحقيــق  نقابتــه 
بالنقابــات  يدفــع  أن  يجــب  املاليــة  وزيــر  "كالم 
عــن  للدفــاع  خطــوات  تتخــذ  ألن  الفلســطينية 

حقوقها وحقوق مواطنيها".
وتواصــل نقابــة املحامــن فعالياتهــا التصعيديــة 
يف الضفة الغربية، احتجاجا عى عدم استجابة 
بقوانــن  القــرارات  بإلغــاء  ملطالبهــم،  الحكومــة 

التي أقرها رئيس السلطة محمود عباس.
فعالياتهــا  املهندســن  نقابــة  تواصــل  كــا 
احتجاجــا  الــوزراء،  مجلــس  مقــر  أمــام  الســلمية 
عــى عــدم اســتجابة الحكومــة ملطالبهــا النقابيــة 

ومنها تطبيق األثر املايل.
دعم المنظمات األهلية

وأكــدت شــبكة املنظــات األهليــة الفلســطينية 
وقوفها وإسنادها الكامل للخطوات االحتجاجية 
والنقابــات  الشــعبية  االتحــادات  قررتهــا  التــي 
الفعاليــات  مــن  لسلســلة  اســتكاال  املهنيــة 

السلمية.
دعوتهــا  أمــس،  بيــان،  يف  الشــبكة،  وجــددت 
ملطالــب  االســتجابة  إىل  اشــتية  لحكومــة 
النقابــات املهنيــة واالتحــادات الشــعبية، ووقــف 
شــعبنا  وجاهــر  لقطاعــات  الظهــر"  "إدارة 
الطويــل يف مواجهــة االحتــالل  التاريــخ  صاحبــة 

اإلرسائيي.

ودعــت إىل الــرشوع يف حــوار اجتاعــي شــامل 
بــن مختلــف املكونــات والهيئــات واملؤسســات 
وصــون  القانــون  واحــرام  الرشاكــة  قاعــدة  عــى 

الحريات العامة.
الفعاليــة  يف  الواســعة  مشــاركتها  وأعلنــت 
والنقابــات  االتحــادات  أقرتهــا  التــي  املركزيــة 
الوقــت  يف  ومثنــت  املقبــل،  الثالثــاء  املهنيــة 
ذاتــه، موقــف النقابــات كافــة والحــراك املســؤول 
بقانــون وتغــول  القــرارات  لوقــف مجــزرة  الجــاري 
السلطة التنفيذية واستمرار املساس بالحريات 

العامة.
عــى  األهليــة  املنظــات  شــبكة  وشــددت 
واالتحــادات  األطــر  مــع  للعمــل  اســتعدادها 
والنقابــات لتوحيــد الجهــد مــع املجتمــع املــدين 
عــن  دفاًعــا  األهليــة  واملؤسســات  الفلســطيني 
السلم األهي، وحاية حقوق الفئات املهمشة 

وكرامة املواطن.
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ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)

Call for Bids

COMMUNITY INITIATIVE IN SCHOOLS

< PI-GZ-02036>

Action Against Hunger is a global humanitarian organisation 

that takes decisive action against the causes and effects of 
hunger. We save the lives of malnourished children. We 
ensure families can access clean water, food, training and 
healthcare. We enable entire communities to be free from 
hunger. Action Against Hunger are a nongovernmental, 
non-political, non-religious, non-profit organisation.
Action Against Hunger – Palestinian Territory (Gaza Strip) intends 

to award Community Initiative in Schools Service Contract.
* Gaza bidders: Eligible Suppliers must be registered with 
the Gaza Chamber of Commerce & Industry or with the 
Contractors Union and able to issue a VAT invoice. 
Bidding documents can be obtained by interested parties 

via email from:
Mr. Mohammed Al-Saloul

Logistics Assistant – Gaza Base

E-mail: <malsaloul@pt.acfspain.org> 
Phone No: 0594234036    

Bidding documents can be collected from above source from 
07th August 2022, 09:00 AM until 17th August 2022 14:00 PM.
The deadline for submission of bids for the suppliers is 
18th August 2022 at 12:00 PM (Gaza time)
Action Against Hunger does not bind itself to award the 
bid to the lowest bid or any bid and reserves the right to 
accept the whole or part of the bid.
The awarding of this contract will be upon the confirmation 
of the funding from the donor.
The winning company should pay the advertisement fees in 
the newspaper. Estimated price is 700 – 1320 ILS.

ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)
Call for Bids

REHABILITATION 

Maintenance OF WAR AFFECTED PUBLIC WASH NETWORKS

 < PI-GZ-02031>

Action Against Hunger is a global humanitarian organization that takes 

decisive action against the causes and effects of hunger. We save the 
lives of malnourished children. We ensure families can access clean 
water, food, training and healthcare. We enable entire communities to 
be free from hunger. Action Against Hunger are a nongovernmental, 
non-political, non-religious, non-profit organization.
Action Against Hunger – Palestinian Territory (Gaza 

Strip) intends to award a supply & works Contract for the 
Maintenance of war affected public WASH NETWORKS
* Gaza bidders: Eligible contractors must be either registered 

with the Gaza Chamber of Commerce & Industry or with 
the Contractors Union. A contractor (minimum 3rd degree) 
maintenance of public infrastructure networks (water/
wastewater and stormwater networks) can participate in this bid.
Bidding documents can be obtained by interested parties via email from:

Mrs. Aya Abu Zaanouna -  Logistics Officer
E-mail: aabuzaanouna@pt.acfspain.org

Phone:  0594799970    

Bidding documents can be collected from above source from 
August 07th 2022 09:00 AM until 21st  August 2022 12:00 PM. 
The contractor must send contractor union classification certificate.
Eligible Contractors must include Bank Guarantee equal to 5% of the 
proposed offer’s amount for each lot in euros valid for 90 days starting 
from the date of submission; personal cheques will not be accepted.
Site visit and pre-bid meeting are mandatory for all 
contractors participating in the biding process to attend at 

the specified time in the tender document.
The deadline for submission of bids by the contractors is 
01st September 2022 at 14:00 (Gaza time)
Action Against Hunger does not bind itself to award the 
bid to the lowest bid or any bid and reserves the right to 
accept the whole or part of the bid.
The awarding of this contract will be upon the confirmation 
of the funding from the donor.
The winning company should pay the advertisement fees in the 
newspaper and on the website, which will be around 1200 ILS)

T10 /2022 إعالن طرح عطاء رقم
ترميم منازل أسر فقيرة في قطاع غزة

بتمويــل كريــم مــن جمعيــة الشــيخ عبداللــه النــوري الخرييــة– دولــة الكويــت 
تدعــو جمعيــة الوئــام الخرييــة الــركات ذوي االختصــاص واملســجلني لــدى 
الدوائر الرسمية إىل التقدم بعطاءاتهم يف مظاريف مغلقة ومختومة لتنفيذ 
مروع ترميم منازل أرس فقرية يف قطاع غزة وذلك حســب جدول الكميات 

واملواصفات والروط العامة باملروع مع مراعاة الروط التالية:
1. يجــب عــى املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مؤهــًا ومصنفــًا لــدى اتحــاد 
املقاولــني الفلســطينيني تخصــص أبنيــة أو صيانــة أبنيــة درجــة ثالثــة عــى األقــل 
وأن يكون مسجًا لدى الدوائر الرسمية ولديه خربة يف تنفيذ مشاريع الرتميم.

2. األســعار بعملــة الــدوالر وشــاملة  قيمــة الرضيبــة املضافــة وعــى املــورد 

تقديم فاتورة رضيبية وخصم منبع.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 90 يومًا من تسليم العطاء.

4. ميكن الحصول عى وثائق وكراس العطاء من مقر جمعية الوئام الخريية – بيت الهيا-

خلف مديرية الرتبية والتعليم شامل القطاع، مقابل رسوم غري مسرتدة قدرها 50 دوالرا.
5. عى املتقدمني للمشاركة يف العطاء إرفاق تأمني ابتدايئ ( كفالة دخول 

العطــاء ) بقيمــة 5 % مــن قيمــة العطــاء بكفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن أحــد 
البنــوك التابعــة لســلطة النقــد الفلســطينية ســاري ملــدة 90 يومــًا ولــن تقبــل 

الدفعات النقدية أو الشيكات الشخصية.
6. الجمعيــة غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار، كــام يحــق لهــا قبــول أو رفض أي 

عطاء أو إلغاء العطاءات كامًا دون تحمل أية مسؤولية.
7. رسوم اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

8. أجندة العطاء:

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال عى 08.2496228، أو جوال رقم 0598827266

إعالن صادر عن بلدية رفح
 لتلزيم عدد )16( لوحة على سور مدرسة القدس 

بنظام الظرف المختوم
تعلــن بلديــة رفــح عــن طــرح عطــاء لتلزيــم عدد (16) لوحة عى ســور مدرســة 
القدس بنظام الظرف املختوم وذلك ملدة سنة واحدة حسب املواصفات 

املذكورة يف العرض الفني لدى البلدية وذلك وفق الروط التالية: -
1. تستخدم اللوحات لوضع اللوحات اإلعانية عليها.

2. مقاس اللوحة الواحدة بارتفاع (1,40 مرت) وعرض (2,55).

3. يتــم دفــع تأمــني ابتــدايئ بقيمــة 200 دوالر مــن قيمــة املزايدة قبل دخول 

املزاد يف صندوق البلدية.
4. عى الراغبني يف دخول العطاء تقديم عرض فني للبلدية ضمن دراســة 

جــدوى يوضــح فيهــا رؤيتــه يف اســتخدام اللوحــات اإلعانيــة حســب الئحــة 
العروض املرفقة مروًطا بقبول البلدية.

وجهــات  العــروض  تقديــم  يف  للراغبــني  متهيــدي  اجتــامع  عقــد  ســيتم   .5

عــن  عــام  ورشح  التســاؤالت  جميــع  عــن  لإلجابــة  البلديــة  يف  االختصــاص 
العــروض قبــل تقدميهــا وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق:2022/08/10م يف 

متام الساعة 11:00 صباحًا يف مكتب رئيس قسم الحرف والصناعات.
6. عى من يرغب يف تقديم عرضه من أصحاب االختصاص سواء أفراد أو 

رشكات التوجه إىل قسم الحرف والصناعات خال ساعات الدوام الرسمي 
اعتبارًا من 2022/08/11م حتى نهاية دوام يوم الثاثاء 2022/08/16م 

الساعة الثانية عرة ظهرًا ولن يقبل أي عرض بعد املوعد املحدد.
الســاعة  املوافــق:2022/08/17م  األربعــاء  يــوم  العــروض  فتــح  ســيتم   .7

الثانية عرة ظهرًا بالدائرة القانونية.
8. يحــق للبلديــة إلغــاء العــروض املقدمــة يف حــال أنهــا مل تلبــي مصلحــة 
تراهــا  التــي  بالطريقــة  لهــا وترســيتها  البلديــة والهــدف املطلــوب واملحــدد 
وفقــًا  غريهــم  أو  املتقدمــني  مــن  معنــوي  أو  طبيعــي  شــخص  ألي  مناســبة 

للمصلحة العامة للبلدية وال يشرتط إعادة إعانها مجددًا.
ماحظة : أجرة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء. 
وتقبلوا فائق االحرتام والتقدير

د. أحمد عودة الصويف تحريرًا يف 2022/08/04م
                                                                                          رئيس بلدية رفح 

قفيشة يحث أهايل الخليل 
عىل إحياء مناسباتهم 

يف اإلبراهيمي
الخليل/ فلسطني: 

دعا النائب يف املجلس التريعي حاتم قفيشــة، أهايل مدينة الخليل 
إلقامــة املناســبات العامــة والخاصــة يف املســجد اإلبراهيمــي الريــف؛ 
ملواجهــة الحملــة اإلرسائيليــة املســعورة التــي يتعــرض لهــا مــن االحتــال 

ومستوطنيه.
وأكد النائب قفيشة، يف ترصيح، أمس، عى رضورة التواجد الدائم يف 
املســجد اإلبراهيمي، وإعامره بكل األوقات واملناســبات للدفاع عنه من 

التهويد واالعتداءات املتكررة من املستوطنني.
واســتدل بعقــد قــران كرميتــه مؤخــًرا يف املســجد اإلبراهيمــي كام أنه زّف 
العــام املــايض ابنــه "كــرم" مــن املســجد وســط احتفال مهيــب بعد صاة 

فجر الجمعة العظيم يف حينه.
وتطــرق إىل جامليــة األفــراح يف اإلبراهيمــي وارتباطهــا باملظهــر الخلقــي 

والديني والبعد عن املظاهر األخرى.
وأشار إىل أن زفة العرسان يف اإلبراهيمي ليست وليد السنوات األخرية 
بل هي إرث تاريخي كان يقام منذ القدم يف املسجد وكان يتجمع عدد 
من العرسان ويزفوا إىل عرائسهم بعد صاة املغرب من يوم الجمعة يف 

احتفاالت مهيبة ترفع فيها البيارق.
مــن  مســتهدفان  اإلبراهيمــي  واملســجد  القدميــة  البلــدة  أن  وأوضــح 
يف  الدائــم  التواجــد  كفلســطينيني  علينــا  يتوجــب  أمــر  وهــو  االحتــال، 

املسجد والبلدة.
عــى  تقتــرص  وال  الجميــع  مســؤولية  هــو  اإلبراهيمــي  أن  قفيشــة  وأكــد 
تنظيــم  عليهــا  والجمعيــات  املؤسســات  بــل كل  املصلــني،  أو  األوقــاف 
لجميــع  زيــارات  لتنظيــم  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  داعًيــا  دوريــة،  زيــارات 
الطلبــة للمســجد طــوال العــام إىل جانــب الــوزارات واملؤسســات لتنظيــم 

احتفاالتها باملسجد.
ويواصــل االحتــال انتهاكاتــه واعتداءاتــه بحــق املســجد ومحيطــه، والتــي 
متثلــت مؤخــًرا يف الــروع بتنفيــذ مــروع تهويــدي عــى مســاحة 300 
مرت مربع من ساحات املسجد ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربايئ، 

لتسهيل اقتحامات املستوطنني.
ويسعى االحتال إلفراغ اإلبراهيمي من املصلني عرب اإلجراءات القمعية 
والتعســفية بحقهــم وإغــاق البوابــات اإللكرتونيــة ومنــع إقامــة األذان فيــه 

وعرقلة حركة املواطنني عى الحواجز العسكرية واحتجازهم.

االحتالل ميدد توقيف أسري 
مريض من جنني

جنني/ فلسطني:
مــددت محكمــة "ســامل" العســكرية، توقيــف األســري معتصــم عيل بركات 

ضبايا من مخيم جنني ملدة أسبوع. 
ور، يف ترصيح، أمس، أن  وذكر مدير نادي األســري يف جنني منترص ســمّ

املعتقل ضبايا اعُتِقل أثناء سفره للعاج يف األردن.

إجــراءات  االحتــال  قــوات  وفرضــت 
عســكرية يف مدينــة القــدس املحتلة، 
وعرقلــت وصــول املواطنــني مــن مــدن 

الضفة إىل األقىص.
وتوافــد آالف املواطنــني مــن القــدس 
والداخــل املحتــل إىل املســجد ألداء 
صايت الفجر والرباط فيه حتى صاة 

الجمعة.
وقــال خطيــب األقــىص الشــيخ محمــد 
سليم: إن رباط املسلمني يف األقىص 
وعقــارات  أمانــة،  وقدســهم  أمانــة، 

املقدسيني وقضية فلسطني أمانة.
الــوالء  أن  الجمعــة  وأكــد خــال خطبــة 
واألخــاق  اإلميــان  يحــرق  لألعــداء 
"وهو ما أغرى املستوطنني بالسيطرة 
بــاب املغاربــة" واملطالبــة مبنــع  عــى 

املسلمني من دخول األقىص.
وقال الشــيخ ســليم: إن "أزمة األمة يف 
حكامهــا الذيــن جعلوهــا كاليتيــم عى 
لاســتبداد  وتتعــرض  اللئيــم  مائــدة 
عــى  مشــدًدا  ظاملــة"،  أنظمــة  مــن 
حقهــم  عــى  يــرصون  املســلمني  أن 
الســكوت  ورباطهــم يف األقــىص، وأن 

عن ذلك يعرث النرص ويسد الطرق.
العربيــة،  "كان"  لقنــاة  ووفقــا 
ســمحت  االحتــال  ســلطات  فــإن 
املســجد  باقتحــام  للمســتوطنني 

األقىص يومي اليوم وغًدا واألحد.
يــأيت  باالقتحــام  الســامح  أن  وذكــرت 
الهيــكل  خــراب  "ذكــرى  ظــال  يف 
آب/  9 توافــق  التــي  (املزعــوم)، 

أغسطس، وفق التقويم العربي.
ومــن املتوقــع أن يقتحــم األقــىص نحــو 
ثاثة آالف مســتوطن، حيث سُيســمح 
دفعــات  عــى  املســجد  بدخــول  لهــم 
ومجموعــات يصــل عددهــا إىل ســبع 
الـــ30  تتجــاوز  ال  ملــدة  مجموعــات، 

دقيقة، وفق القناة العربية.
وتبــذل مــا يســمى "منظــامت الهيــكل" 
ا- قبيل هذه الذكرى،  املزعوم -ســنويًّ
قصــارى جهدهــا، لحشــد الــرأي العــام 
يف  املشــاركة  أجــل  مــن  اإلرسائيــيل 

االقتحام الجامعي لألقىص.
محاوالت يائسة

اإلســامية  املقاومــة  حركــة  وقالــت 
اإلرسائيليــة  الدعــوات  إن  حــامس: 
 6) وغــًدا  اليــوم  األقــىص  القتحــام 
هــي  الجــاري)،  آب/أغســطس  و7 
وفــرض  لتهويــده  يائســة  محــاوالت 
مخططــات  ضمــن  فيــه،  الســيادة 
االحتــال لتثبيــت "التقســيم الزمــاين 

واملكاين".
يف  القــدس  مكتــب  رئيــس  وحــذر 
يف  الديــن،  نــارص  هــارون  حــامس 
اســتغال  مــن  أمــس،  ترصيــح، 
املزعــوم  الهيــكل"  "جامعــات 
"لتنفيــذ  املختلفــة  للمناســبات 
محاولــة  يف  الخبيثــة،  مخططاتهــم 
املزعــوم،  (الهيــكل)  بنــاء  إعــادة 
وفــرض وقائــع جديــدة داخــل املدينــة 

املقدسة".
العربيــة  وأمتنــا  شــعبنا  أبنــاء  ودعــا 

هــذه  إفشــال  إىل  واإلســامية 
الخبيثــة،  واملخططــات  املؤامــرات 
والتصــدي  املســجد  وحاميــة 
القــدس،  مدينــة  تهويــد  ملحــاوالت 

بالوسائل املمكنة كافة.
محــاوالت  أن  الديــن  نــارص  وأكــد 
التقســيم  معادلــة  تثبيــت  االحتــال 
املــكاين والزمــاين للمســجد األقــىص 
ســتبوء بالفشــل أمــام ثبــات مقاومتنــا 
الذيــن  شــعبنا،  أبنــاء  وربــاط  وصمــود 
لــن يتوانــوا عــن حاميــة املســجد مهــام 

كلف ذلك من مثن.
من جهته، أهاب النائب يف املجلس 
التريعــي نايــف الرجــوب، بجامهــري 
شــعبنا يف الضفــة والقــدس والداخــل 
يف  والحشــد  بالربــاط  املحتــل، 
األقىص، والتصدي لدعوات اقتحامه 

من قبل املستوطنني.
وبــنّي الرجــوب، يف ترصيــح، أمس، أن 
دعــوات  خــال  مــن  يســعى  االحتــال 

التقســيم  لفــرض  املتكــررة،  االقتحــام 
الزماين واملكاين يف األقىص، وفرض 

مخططاته التهويدية فيه.
االحتــال  أطــامع  إىل  الرجــوب  ونّبــه 
مــا  لبنــاء  األقــىص  يف  ومســتوطنيه 
يســمى "الهيكل" املزعوم، مؤكدا أنه 
يتوجب عى املسلمني أن يكون لهم 
دور واضــح يف حاميــة قبلتهــم األوىل 

ومرسى الرسول.
املجلــس  يف  النائبــة  دعــت  كــام 
التريعــي ســمرية حايقــة، جامهــري 
شــعبنا للحشــد والربــاط يف األقــىص، 
الــدم  وعــن  املقدســات  عــن  دفاعــا 

الفلسطيني.
إعــان  ظــل  "يف  حايقــة:  وقالــت 
العــدوان عــى غــزة أصبــح لزامــا عــى 
والربــاط  الحشــد  فلســطيني  كل 
الــدم  وعــن  املقدســات  عــن  دفاعــا 
الفلســطيني خاصــة وأن االحتــال فتح 

عى نفسه جبهات عديدة".

وأضافــت: "عندمــا نرى ونشــاهد هذا 
العنــف عــى غــزة يصبــح لدينــا قناعــه 
أن االحتال ذاهب إىل التصعيد وأن 
االحتــال  مواجهــة  يف  الصفــر  لحظــة 

قد حانت".
الدعــوات  أن  إىل  حايقــة  وأشــارت 
القتحــام  للمســتوطنني  املتكــررة 
أنهــا  غــري  بالجديــدة  ليســت  األقــىص 
األقــىص  تهويــد  يف  كاســتمرار  تــأيت 
إقامــة  أجــل  مــن  وتدمــريه  وتقســيمه 

"الهيكل" املزعوم.
فاديــة  الناشــطة  دعــت  جانبهــا،  مــن 
الغربيــة  الضفــة  أهــايل  الربغــويث 
يف  الحشــد  إىل  املحتــل  والداخــل 
ســاحات املسجد األقىص، واستثامر 
بــأن  شــعبنا  رســالة  إليصــال  الفرصــة 
عــى  نقدمهــا  غايــة  األقــىص  "حاميــة 

أي يشء".
وبّينــت الربغــويث، يف ترصيح، أمس، 
والداخــل  القــدس  أهــل  دور  أهميــة 
بطوالتهــم  أن  إىل  مشــرية  املحتــل، 
االحتــال  أطــامع  أفشــلت  الســابقة 
وصدورهــم كانــت دروعــًا صــدت عــن 

األقىص سهام غدرهم.
األقــىص  "املســجد  وقالــت: 
يســترصخكم وينتظــر بأســكم، ويعقــد 

عليكم اآلمال فا تخذلوه".
وأضافت أن الدفاع عن األقىص ليس 
حدثــًا موســميًا بــل هــو جهــاد مســتمر، 
الرتاكمــي  الجهــد  نتيجــة  تظهــر  مثــاره 
لــكل  والتصــدي  والدفــاع  الربــاط  مــن 

محاولة تدنيس له ومساٍس مبكانته.
شــعبنا  أن  عدونــا  ظــن  "إن  وتابعــت: 
ســيمل كلــام طالت املــدة فهو واهم، 
ال  وعزميــٍة  طويــل  نفــٍس  ذو  شــعبنا 
يــزداد،  باألقــىص  ومتســكه  تلــني، 
محاولــة  كل  مــع  يتضاعــف  وتحديــه 

اقتحام".
يف  الربــاط  لــدوام  الربغــويث  ودعــت 
األقــىص وخاصــة أنــه لــن يــزول الخطــر 
عــن أقصانــا طاملــا بقــي احتــال جاثــم 

يرتبص سهوة حامته ومرابطيه.

نواب ونشطاء يشددون على أهمية إفشال اقتحامات المستوطنين 

خطيب األقىص وحامس يدعوان أبناء شعبنا للثبات والرباط يف األقىص

(Apa(                    مواطنون يؤدون صلة الجمعة في باحات المسجد األقصى أمس

القدس المحتلة/ محمد عيد:
دعــا خطيــب المســجد األقصــى المبارك 
الشــيخ محمــد ســليم، أبنــاء شــعبنا إلــى 

الثبــات والربــاط فــي المســجد؛ إلفشــال 
مخططات المستوطنين واقتحاماتهم.

وتمكــن أكثر مــن 50 ألف مصل، بحســب 

دائــرة األوقاف اإلســالمية، من الوصول 
لألقصــى وأداء الصالة في باحاته وداخل 

المصليات المسقوفة.
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إعالن تغيري اسم صيدلية
تعلــن صيدليــة األمــر الثانيــة عــن تغيــر اســمها ليصبــح صيدليــة األمــر تــو، 

عىل العنوان التايل: النصرات – مخيم )2( بجوار مدارس الوكالة.

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء

 لدى محكمة صلح دير البلح املوقرة 
يف الطلب املدين رقم: 2021/650 )إيداع األجرة السنوية(

يف طلب النرش املستبدل رقم: )2022/271( 
يف الدعوى رقم )2020/435( 

املســتدعية/ مريــم ســامل حســني أبــو زايــد – من ســكان قريــة املصدر هوية 
رقم )903220937(.     وكيلها املحامي/ يونس مجدي أبو معيلق.

املســتدعى ضــده/  عبــد الحكيــم مــوىس عبــد الغفــري – العنــوان- الزوايدة 
شارع صالح الدين محطة بهلول للبرتول مقر رشكة الغفري.
نوع الطلب/ إيداع األجرة السنوية لدى صندوق املحكمة.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل 
يف الطلب املدين رقم: 2021/650

إىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاله، مبــا أن املســتدعية املذكــورة أعــاله 
قــد تقدمــت لــدى محكمــة صلــح ديــر البلــح املوقــرة بالطلــب املــدين رقــم 
املحكمــة  صنــدوق  يف  الســنوية  األجــرة  إيــداع  موضوعــه   )2021/650(

وذلك استنادًا إىل ما تدعيه يف الئحة دعواها يف الطلب ، ولذلك يقتيض 
عليــك الحضــور لهــذه املحكمــة يوم االثنني املوافق 2022/9/12 الســاعة 
الثامنــة والنصــف صباحــًا كــا يقتــيض عليــك أن تــودع ردك التحريري خالل 
مــدة أقصاهــا 15 يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هذه املذكرة وليكــن معلومًا أنك 
إذا تخلفــت عــن الحضــور يجــوز للمســتدعية أن تســر يف دعواهــا باعتبــارك 

حارضا حسب األصول ومن ثم يجوز اصدار الحكم بحقك حضوريًا.
تحريرًا يف: 2022/6/28م.

رئيس قلم محكمة صلح دير البلح 
األستاذ / محمود املزين

تضامن فلسطيني وعربي مع الشيخ بن حميد 

مفتي ُعامن ورابطة علامء فلسطني يشيدان بخطيب املسجد الحرام

)إرسائيل( تسعى لعقد مؤمتر لزعامء دول التطبيع العريب

االحتـــالل يجـــدد اإلداري لألسيــــرة
 شـــروق البـــدن للمـــرة الثالثـــة 

مندوبة أممية تزور منزل 
الشيخ السعدي يف جنني

جنني/ فلسطني:
عــن  الخاصــة  املندوبــة  التقــت 
املتحــدة  األمــم  مبعــوث  مكتــب 
وحقــوق  السياســية  للشــؤون 
أمــس،  بــارت،  جــودي  اإلنســان، 
بعائلــة القيــادي يف حركــة الجهــاد 
بســام  األســر  الشــيخ  اإلســالمي 
الســعدي يف مخيــم جنــني شــال 

الضفة الغربية املحتلة.
واســتمعت بــارت والوفــد املرافــق 
لهــا إىل تفاصيــل مــا جــرى للشــيخ 
قــوات  أيــدي  عــىل  الســعدي 

لحظــة  اإلرسائيــي  االحتــالل 
اعتقالــه وســحله، واالعتــداء عليــه وعــىل أفــراد أرستــه بطريقــة وحشــية 

مساء اإلثنني املايض.
وتحدثــت زوجتــه نــوال الســعدي عــن لحظــات الرعــب التــي عاشــتها 
أرستهــا لحظــة االقتحــام، وقالــت: إن "زوجــي شــيخ كبــر ويعــاين مــن 
عــدة أمــراض، ونحــن قلقــون عــىل حياتــه، خاصــة بعــد االعتــداء الــذي 

تعرض له".
وحملت االحتالل املســؤولية الكاملة عن ســالمته، مطالبة املندوب 

األممي برضورة العمل عىل إطالق رساحه.
مــن جانبهــا؛ أعربــت ممثلــة األمــم املتحــدة عــن اســتهجانها الشــديد 

وتعاطفها مع عائلة الشيخ بسام السعدي.
واعتــرت شــخصيات وطنيــة حــرضت اللقــاء، اعتقــال الســعدي تجــاوز 
عــىل رضورة  واإلنســانية، مؤكديــن  الدوليــة  واألعــراف  القوانــني  لــكل 

توفر الحاية والرعاية له.
ويف نهايــة اللقــاء، تفقــد الوفــد املــكان الذي اعتقل فيه الشــيخ بســام 

وتعرض فيه العتداء قوات االحتالل.
واعتقــل االحتــالل، مســاء اإلثنــني املــايض، القيــادي يف حركة الجهاد 
اإلسالمي وصهره يف مخيم جنني، بعد االعتداء عليها وعىل زوجة 

السعدي، فيا هددت الحركة برد مناسب عىل ذلك.

استقبـــال حافــــل لألسيــــر املحـــرر 
الربغوثــــي فــــي كوبــــر

مسقط- غزة/ محمد أبو شحمة:
أحمــد  عــان  ســلطنة  مفتــي  أثنــى 
املســجد  خطيــب  عــىل  الخليــي 
الحرام الشيخ صالح بن حميد، لدعائه 
خطبــة  يف  املحتلــني  اليهــود  عــىل 

الجمعة قبل املاضية.
عــر  تغريــدة  يف  الخليــي،  وقــال 
أمــس:  "تويــرت"،  موقــع  يف  حســابه 
"لقــد أثلــج صدورنا الدعــاء الذي دعاه 
أخونــا ســاحة  الرشيــف،  الحــرم  إمــام 
الشــيخ صالــح بــن عبداللــه بــن حميــد؛ 

لنرصة الحق ودحر الباطل".
وأضاف الخليي أنه "مها كان غليان 
فــإن املــوىل معــه وصالــح  الحاقديــن؛ 

املؤمنني".
مــن جهتــه، اعتــر رئيــس رابطــة علــاء 
الهجــوم  ياســني،  د.نســيم  فلســطني 
املســجد  خطيــب  ضــد  اإلرسائيــي 
الحــرام بســبب خطبــة الجمعــة األخــرة 
له مبثابة "عنجهية مقيتة وظلم واضح 

وجائــر بحــق الشــيخ الفاضــل وقضيتنــا 
الفلسطينية".

وقــال ياســني، يف ترصيــح، أمــس: إن 
"الشــيخ صالــح بن حميــد أثلج صدورنا 
بانتصاره لقضيتنا وشعبنا الفلسطيني 
الــذي يتعــرض لظلــم واضطهــاد وقتــل 
البغيــض"  االحتــالل  مــن  وتنكيــل 
إضافــة إىل التشــويه املتعمــد لقضيــة 

املسلمني األوىل قضية فلسطني.
وأشــار ياســني إىل أن حملــة التضامــن 
مبثابــة  الشــيخ  فضيلــة  مــع  الدوليــة 
"استفتاء واضح ال يحتاج إىل تحليل، 
العلــاء  وقــوف  نتائجــه رضورة  تثبــت 

والدعاة ونرصتهم لقضية فلسطني".
حملة تضامن

التواصــل  مواقــع  عــر  نشــطاء  ودشــن 
االجتاعــي هاشــتاق "كلنــا الشــيخ بــن 
حميــد" دفاًعــا عــن خطيــب املســجد 

الحرام.
وجــاء إطــالق الهاشــتاق، بعــد أن دعــا 

الســعودية  العلــاء  كبــار  هيئــة  عضــو 
قائال: "اللهم عليك باليهود الغاصبني 
املحتلــني فإنهــم ال يعجزونــك، اللهــم 
أنزل بهم بأسك الذي ال يرد عن القوم 

املجرمني".
وكتــب الناشــط جهــاد حلــس: "حملــة 
صهاينــة  يقودهــا  كبــرة  تشــويه 
العــرب واليهــود ضــد الشــيخ صالــح بــن 
واملواقــف  الكلــات  صاحــب  حميــد 
عــىل  دعــا  أن  بعــد  وذلــك  املرشفــة، 
اليهــود املجرمــني يف خطبتــه األخــرة 
اللهــم احفظــه  يف املســجد الحــرام.. 
ضانــك  يف  واجعلــه  بحفظــك، 
مــن  كل  لســان  وأخــرس  وأمانــك، 

يتطاول عليه ويحرض ضده".
الناشــط أحمــد رمــزي: "فضيلــة  وغــرد 
يف  ودعــاؤه  حميــد  بــن  صالــح  الشــيخ 
باملســجد  املاضيــة  الجمعــة  خطبــة 
أرعــب  الــذي  الدعــاء  هــذا  الحــرام.. 
يحرضــون  فقامــوا  املــوىل  أعــداء 

العــامل أن اململكــة العربيــة الســعودية 
وشيوخها يدعون للكراهية".

وقــال الكاتــب يــارس زعاتــرة: "ال أحــّب 
التعليــق عــىل كالم الصهيــوين الحقر 
مــع  يتابعــه  والــذي  كوهــني(،  )إيــدي 

ويصّدقــون  العــرب،  بعــض  األســف 
هرطقاتــه، ألنــه أصــاب مــرّة مــن مئــات، 

أو ألن البعض يعشق جلد الذات".
لــه:  تغريــدة  يف  زعاتــرة  وأضــاف 
خطيــب  عــىل  كوهــني  "تحريــض 
صالــح  الشــيخ  الحــرام  املســجد 
عــىل  دعائــه  بســبب  حميــد،  بــن 

املغتصبني؛ وسام رشف للشيخ".
الشــلهوب:  تــريك  الصحفــي  وكتــب 
تحــدث  حميــد  بــن  صالــح  "الشــيخ 
بلســان أكرث من مليار مســلم.. ندعمه 

يف ذلك وُندافع عنه".
وكتــب اإلعالمــي جــار ريان: "الشــيخ 
صالــح بــن حميــد، قــال كلمــة حــق يف 
باليهــود  عليــك  اللهــم  خطبتــه  دعــاء 
صالــح  الشــيخ  املحتلــني،  الغاصبــني 
بــل خــص املحتلــني  مل يعمــم اليهــود 
الصهاينــة لفلســطني لكــن هــذا الكائــن 
الصهيــوين إيــدي كوهــني طالــب بــكل 
وقاحــة بعــزل الشــيخ صالــح بــن حميــد، 

وجهــوا معــي التحيــة اىل الشــيخ صالح 
ألنه نطق بالحق".

محمــد  الســعودي  الباحــث  وكتــب 
الهــدل "إن اســتهداف فضيلــة الشــيخ 
بن حميد أحد الرموز الدينية السلفية 
املعتدلــة املعروفــة بوســطيتها، بهــذه 
الحملة املمنهجة هي حرب عىل كبار 

العلاء يف هذه البالد املقدسة".
وغــرد فــراس الغامــدي: "الهجــوم عىل 
الشــيخ صالــح بــن حميــد مــن حثــاالت 
ال  والهجــوم  بجديــد،  ليــس  البــرش 
بــل  شــخصيًا،  الشــيخ  يســتهدف 
إلســقاط  جميعــًا  العلــاء  يســتهدف 
هيبتهــم ومكانتهــم امــام النــاس ألنهــم 

سد منيع إمام مخططاتهم".
"الشــيخ  ريــاع:  أمــل  الناشــطة  وقالــت 
املــي  الحــرم  إمــام  بــن حميــد  صالــح 
الكيــان  دعــا يف خطبــة الجمعــة عــىل 
الكيــان  وإعــالم  الغاصــب،  املحتــل 
رشســة  حملــة  عليــه  شــّن  املحتــل 

مــن  بإقالتــه  واملطالبــة  لشــيطنته 
مــن  تبقــى  مــا  عــن  دافعــوا  منصبــه.. 

شيوخ ربانيني".
وكتب الناشط نائل بن غازي: "هجوم 
إعالمــي صهيــوين عــىل الشــيخ صالــح 
بــن حميــد بعــد دعائه عىل اليهــــود من 

عىل منر الحرم املي".
وشــغل الشــيخ صالــح بــن حميــد عــدة 
عضــو  فهــو  الســعودية،  يف  مناصــب 
الســعودية،  العلــاء  كبــار  هيئــة  يف 
مجلــس  رئيــس  منصــب  وشــغل 
يف  مستشــارا  ُعــني  كــا  الشــورى، 

الديوان امللي.
بريــدة  يف  املولــود  حميــد  بــن  ولــدى 
املؤلفــات،  مــن  العديــد   1950 عــام 
ومنــاذج"،  مبــادئ  "القــدوة  بينهــا  مــن 
الجمعــة"،  إعــداد خطبــة  و"منهــج يف 
الدعــوة"،  يف  الحكمــة  و"مفهــوم 
بحســب مــا أظهــره موقــع اإلمــام عــىل 

اإلنرتنت.

النارصة/ فلسطني:
يســعى رئيــس وزراء االحتــالل اإلرسائيي يائر البيد 
لعقــد مؤمتــر لزعــاء الــدول العربيــة املوقعــة عــىل 

اتفاقيات التطبيع.
وأوضحت صحيفة "إرسائيل اليوم" العرية، أمس، 
"تــل  احتفــاالت  مــع  بالتزامــن  ســُيعقد  املؤمتــر  أن 
أبيــب" وأبــو ظبــي مبــرور عامــني عــىل توقيــع اتفاقية 

التطبيع بينها يف 13 آب/أغسطس 2020.
وأشــارت الصحيفــة إىل أنــه بحســب التخطيــط الذي 
يجــري هــذه األيــام؛ فــإن املؤمتر ســيعقد يف إحدى 
مســتوى  وعــىل  االتفاقيــات،  عــىل  املوقعــة  الــدول 
رؤساء هذه الدول، عىل عكس مؤمتر النقب الذي 
اســتضافته )تــل أبيــب( قبــل نحو ســتة أشــهر، والذي 

ُعقد عىل مستوى وزراء الخارجية فقط.
وقالــت إنــه "عــىل الرغــم من عــدم وجود ضوء أخرض 
حتــى اآلن مــن جميــع الدول املوقعــة عىل اتفاقيات 
)إرسائيــل(  يف  أنهــم  إال  )إرسائيــل(،  مــع  التطبيــع 

االنتخابــات  قبــل  عقدهــا  أجــل  مــن  يضغطــون 
الثاين/نوفمــر  ترشيــن   1 يف  املقــررة  اإلرسائيليــة 

القادم".
ونبهت إىل أن "البيد" زار كاًل من اإلمارات والبحرين 
اإلرسائيليــة  البعثــات  تدشــني  لغــرض  واملغــرب، 

عندما كان وزيًرا للخارجية.
وأضافت أنها علمت أن البيد يعتزم - قبل انتخابات 
الكنيست - القيام بزيارة رسمية إىل املغرب، ألول 
قبــل  أنــه  لــوزراء )إرسائيــل(، الفتــة إىل  مــرة كرئيــس 
أفيــف  الجيــش  أركان  رئيــس  زار  أســبوعني  حــوايل 
كوخايف املغرب، كا أنهى مفوض رشطة االحتالل 

كويب شبتاي زيارة للمغرب األسبوع املايض.
وّقعتــا،  والبحريــن  اإلمــارات  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
تطبيــع  اتفاقيــة   ،2020 أيلول/ســبتمر  منتصــف 
للعالقــات مــع االحتــالل يف احتفــال بالبيت األبيض 
مبشــاركة الرئيــس األمريــي الســابق دونالــد ترامب، 

وتبعها املغرب والسودان.

إن  عريــة:  إعالميــة  تقاريــر  قالــت  الســياق،  ويف 
املغربيــة  نظرتهــا  مــع  ســتتعاون  االحتــالل  رشطــة 
لتعقــب املجرمــني اإلرسائيليــني الذيــن يفــرون إىل 

الدولة الواقعة يف شال إفريقيا.
وذكــرت قنــاة "i24 news" أن قائــد رشطــة االحتالل 
كويب شبتاي، ناقش األمر خالل اجتاع يف الرباط.

وأوضحــت أن شــبتاي "يعمــل عــىل تعزيــز التعــاون 
بــني الرشطتــني املغربيــة واإلرسائيليــة، يف محاولــة 
ملكافحة االتجاه الذي تم اكتشافه مؤخرا ملجرمني 
مــن )إرسائيــل( فاريــن إىل بلــدان املنطقــة، مبــا يف 
ذلك إىل املغرب وتركيا واإلمارات" حسب زعمها.
مــن  العديــد  فــإن  الرشطــة  الســتخبارات  ووفًقــا 
يواصلــون  املغــرب  إىل  فــروا  الذيــن  "املجرمــني" 
الخــارج،  مــن  )إرسائيــل(  يف  اإلجراميــة  أنشــطتهم 

حسب ادعائها.
الثالثــاء  يشــار إىل أن املغــرب و)إرسائيــل( وقعتــا، 
يف  للتعــاون  تفاهــم  مذكــرة  الربــاط،  يف  املــايض 

مجال القضاء.
ويف اليــوم ذاتــه؛ أعلــن رئيــس بعثــة االحتــالل لــدى 
املغــرب، دافيــد غوفريــن، أنــه جــرى توقيــع عقد بناء 

مقر السفارة اإلرسائيلية يف العاصمة الرباط.
 10 يف  أعلنــا  واملغــرب  االحتــالل  أن  إىل  يشــار 
كانــون األول/ديســمر 2020، اســتئناف العالقــات 
الدبلوماســية بينهــا، إثــر تجميــد الربــاط للعالقــات 
عــام  الثانيــة  الفلســطينية  االنتفاضــة  انــدالع  عقــب 

.2000

وتعــد املغــرب رابــع دولــة عربية توافق عــىل التطبيع 
مــع )إرسائيــل( منــذ 2020، بعد اإلمــارات والبحرين 
باتفاقيتــي  واألردن  مــرص  ترتبــط  فيــا  والســودان، 

تطبيع  منذ 1979 و1994، عىل الرتتيب. 
توقيــع  تــم  الطرفــني؛  بــني  العالقــات  عــودة  ومنــذ 
مجــاالت  عــدة  يف  بينهــا  عديــدة  اتفاقيــات 
مختلفــة، منهــا االقتصادي والعســكري والســيايس 

والثقايف.

رام الله/ فلسطني: 
االعتقــال  العســكرية،  "عوفــر"  محكمــة  جــددت 
اإلداري لألســرة رشوق محمــد البــدن )28 عاًمــا(، 
عــىل  الثالثــة  وللمــرة  إضافيــة،  أشــهر  أربعــة  ملــدة 

التوايل.
أمــس،  بيــان،  يف  األرسى،  شــؤون  هيئــة  وأفــادت 
بتاريــخ  رشوق  اعتقلــت  االحتــالل  قــوات  بــأن 
8/12/2021، بعــد اقتحــام وتفتيش منزل عائلتها 
يف بلدة تقوع رشق الخليل، ومل ميض عىل إطالق 
رساحهــا مــن ســجون االحتــالل ســوى 6 أشــهر فقــط 

وهي أم لطفلني.
بتاريــخ  أفرجــت  االحتــالل  ســلطات  وكانــت 

2/5/2021 عن األسرة بعد اعتقال إداري استمر 
8 أشهر.

2019، وصــدر  البــدن ســابًقا يف يوليــو  واعتقلــت 
مــرات،   3 لهــا  وجــدد  إداري  اعتقــال  قــرار  بحقهــا 
بحيــث أمضــت 12 شــهًرا يف اإلداري قبــل إطــالق 
مــن  أقــل  وبعــد   ،2020 يونيــو  نهايــة  يف  رساحهــا 
شهرين عىل اإلفراج عنها أعيد اعتقالها مرة أخرى.

مــن  اعتقالهــا  فــرتة  خــالل  رشوق  األســرة  وعانــت 
مشــاكل صحيــة تفاقمــت مــن جراء ظــروف االعتقال 
فــرتة  خــالل  لــه  تعرضــت  مــا  بعــد  الصعبــة، خاصــة 
لهــا  ســببت  التــي  ســنوات  قبــل  األوىل  اعتقالهــا 

مشاكل حادة يف املعدة والكىل واألعصاب.

رام الله/ فلسطني:
بالفــرح والزغاريــد، اســتقبل أهــايل بلــدة كوبــر يف رام 
الله، الليلة قبل املاضية، األسر املحرر أنس مشعل 
الرغويث )35 عاًما( بعد قضائه 6 سنوات يف سجون 

االحتالل اإلرسائيي.
وانطلــق أهــايل كوبــر باملحــرر الرغــويث ضمــن موكــب 

من السيارات جاب شوارع البلدة وصواًل إىل منزله.
وحمل املواطنون علم فلسطني ورايات حركة حاس، 

وصدحت مكرات الصوت بأناشيد املقاومة.
الذيــن  الشــباب  أكتــاف  عــىل  مرفوًعــا  املحــرر  وزف 
ترديــد  وســط  باإلفــراج  وتهنئتــه  الحتضانــه  احتشــدوا 

هتافات لحاس وكتائب القسام.

وفــور اإلفــراج عنــه زار املحرر الرغويث مقرة الشــهداء 
يف كوبــر، وقــرأ الفاتحــة عــىل روح القائــد الوطنــي عمــر 

الرغويث )أبو عاصف(.
وبعــث بتحيــة مــن األرسى إىل عائــالت شــهداء كوبــر، 
داعًيــا يف الوقــت ذاتــه، إىل مســاندة األرسى لتعزيــز 

صمودهم.
 6 وأمــى   2007 عــام  الرغــويث  اعتقــل  أن  وســبق 
لحركــة  االنتــاء  بتهمــة  االحتــالل  ســجون  يف  ســنوات 

حاس.
2019 صــادرت قــوات االحتــالل مركبــة والــده،  وعــام 
خالل حملة استهدفت عائلة الرغويث وأقرباء القائد 

الراحل عمر الرغويث.

الشيخ صالح بن حميد

األسير بسام السعدياألسير بسام السعدي

ا  االحتالل يبعد مقدسيًّ
عن األقىص ملدة 6 أشهر

القدس املحتلة/ فلسطني:
عــن  ا  مقدســيًّ شــابًّا  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســلطات  أبعــدت 

املسجد األقىص املبارك ملدة ستة أشهر.
أحمــد  هــو  امُلبعــد  الشــاب  بــأن  أمــس،  مقدســية،  مصــادر  وأفــادت 
صبــاح  االحتــالل  قــوات  واعتقلتــه  املكــر  جبــل  بلــدة  مــن  جعابيــص 

الجمعة من منطقة باب الساهرة يف البلدة القدمية.

ا  أوقاف الوسطى تنّظم يوًما علميًّ
أوقاف الشامل ُتكرم 200 طالب 

من خريجي الدورات
غزة/ فلسطني:

كرم قسم الدعوة واإلرشاد يف مديرية أوقاف شال قطاع غزة، 200 طالب 
نظمــه  خــالل حفــل  ذلــك،  جــاء  العلميــة املختلفــة.  الــدورات  مــن خريجــي 

القسم يف مقر املديرية، بحضور لفيف من رؤساء األقسام واملوظفني.
ويف الســياق، نظــم قســم الدعــوة واإلرشــاد يف مديريــة أوقــاف املحافظة 
النبــوة هدايــات الطريــق"  ــا تحــت عنــوان "مــراث  الوســطى، يوًمــا علميًّ

بالتعاون مع الدائرة الدعوية ومجموعة غزة للعلوم الرشعية.
وحــرض اليــوم العلمــي، ثلــة مــن العلــاء واملشــايخ مــن جميــع محافظــات 

غزة ومبشاركة أكرث من 150 طالب علم.
وأكــد رئيــس قســم الدعــوة واإلرشــاد يف املديريــة د.مصعــب درويــش، 
مــن  دينهــم  أمــور  يتعلمــون  رشعيــني  طلبــة  لتخريــج  يســعى  القســم  أن 
هــدي النبــوة واملــراث الثمــني الــذي تركــه الرســول العظيم )عليــه الصالة 
والســالم(، شــاكًرا الجهــود التــي بذلــك من الجهــات الرشيكة إلنجاح اليوم 

العلمي بكل تفاصيله.

ل 7314 مسافرًا عرب معرب رفح  تنقُّ
غزة/ فلسطني:

ــل  بتنقُّ الداخليــة،  والحــدود يف وزارة  للمعابــر  العامــة  الهيئــة  أفــادت 
7314 مسافًرا خالل األسبوع املايض، عر معر رفح الري.

وذكــرت الهيئــة العامــة، يف إحصائيتهــا، أمــس، أن العمــل عــر املعــر 
شــهد مغــادرة 3819 مســافًرا، وعــودة 3495 مســافًرا، مشــرة إىل أن 

السلطات املرصية أرجعت 89 مسافًرا.

وقفة يف بيت لحم للمطالبة 
بتسليم جثامن الشهيد عطا الله

بيت لحم/ فلسطني:
شارك عرشات املواطنني، أمس، يف وقفة جاهرية يف بلدة جناته 
رشق بيت لحم، للمطالبة باإلفراج عن جثان الشهيد الفتى معتصم 

محمد طالب عطا الله )17 عاًما(.
ورفــع املشــاركون يف الوقفــة صــور الشــهيد والفتــات تطالــب االحتالل 

باإلفراج عن جثانه.
والدوليــة  األمميــة  املنظــات  دور  عــىل  الشــهيد  عائلــة  وشــددت 
بالتدخــل والضغــط عــىل االحتــالل مــن أجــل اإلفــراج عــن جثــان ابنهــا 

وجثامني الشهداء املحتجزة كافة.
واستشــهد الفتــى معتصــم برصــاص االحتــالل يف الثامن من شــهر أيار 

املايض، وهو من سكان منطقة حرملة.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

فرضت املقاومة الفلسطينية معادلة ردع قاسية عىل االحتالل اإلرسائييل 
يف األيام األخرية بعد أن هددت بالرد عىل ما يجري من عدوان يف الضفة 
الغربية وتحديدا اعتقال القيادي البارز الشيخ بسام السعدي، األمر الذي 
قطــاع  محيــط  يف  قواتــه  واســتنفار  الطــوارئ،  حالــة  إلعــالن  االحتــالل  دفــع 
غــزة، وتعزيــز كافــة املواقــع، وإخــالء مناطــق واســعة، فضــال عــن تعطيــل كل 
األعــال واألنشــطة وفــرض إغــالق شــامل وقيــود صارمــة عــىل حركــة الجنــود 
واملســتوطنني خشــية مــن رد محتمــل مــن املقاومــة وهــذا بــدوره فتــح الباب 

عىل مرصاعيه لتطور األحداث واتجاهها للتصعيد.
الجهــاد  بحركتــي  االتصــاالت  مــن  العديــد  إلجــراء  الوســطاء  هــرع  لذلــك 
مــن  موجــة  يف  الدخــول  وتفــادي  املوقــف  الحتــواء  وحــاس  اإلســالمي 
التصعيــد إال أن موقــف املقاومــة كان ثابًتــا بــأن عــدوان االحتــالل يجــب أن 
يتوقف وعىل االحتالل أن يلتزم برشوط املقاومة التي قدمت للوسطاء إال 
أن االحتــالل اإلرسائيــيل رفــض االســتجابة ألي مطالــب وحــاول كســب مزيد 
مــن الوقــت دون تقديــم يشء يف محاولــة لــرشاء مزيــد مــن الوقــت ظنــا منــه 

بأن مرور الوقت ميكن أن يكون كفيل بإنهاء الحدث واحتواء الرد.
املناطــق يف  وتعزيــز  القــوات  تحشــيد  اســتمر يف  الوقــت  ذات  لكنــه يف 
محيط القطاع ورفع مســتوى اســتعداده بعد وصول تحذيرات ســاخنة تفيد 
بــأن املقاومــة تســتعد لهجــوم عــىل األهداف اإلرسائيلية وأخــذ يلوح بأن أي 

عــدم نــرش وثائــق لهــا عالقــة بالقتــل، مــن دون مــرر وبالتهجــري وبأعــال االغتصــاب 
والنهــب والتخابــر وكل مــا مــن شــأنه أن يهــدد أمن )إرسائيــل( ومصالحها الحيوية. ال 
يدل فتح قسم من ملفات مجزرة كفر قاسم عىل تغيري يف السياسات اإلرسائيلية، 
تجاه الحارض وتجاه التاريخ والتأريخ، حيث إن نسبة الوثائق املفتوحة، التي تدين 
إرسائيــل ضئيلــة جــدا مقارنــة بتلــك التــي تدعــم الروايــة الرســمية. وهكذا فــإن كتابة 
مؤرخــي التيــار املركــزي يف )إرسائيــل( وأمثالهــم يف العــامل، تســتند إىل معلومــات 
انتقائيــة »مريحــة« توظــف لجعــل املجــرم ضحيــة. وإذا كانت هنــاك »تفاصيل« ال 
تســتوي مــع هــذه الروايــة الرســمية، فيجــري ليهــا لتســتوي معهــا. وتجــري عمليــة َل 
الحقيقــة يف الروايــة الصهيونيــة والتأريــخ اإلرسائيــيل )بتيــاره املركــزي( عــر التأويــل 
املشوه، حيث تجري عملية مقارنة وثيقة »صعبة« بوثائق »مريحة« متوفرة بكرثة 
وعر التهميش الخبيث، حيث يقال عادة »هذا انحراف وخطأ مؤسف يف مسرية 
الصهيونيــة األخالقيــة والتحرريــة، ويــأيت كــرد فعــل عــىل االعتــداء الفلســطيني«. 

ويأيت مثل هذا االعرتاف )النادر جدا( لكسب النقاط.
صدقية حكاية شعب فلسطني ليست بحاجة إىل إسناد من األرشيف اإلرسائييل، 
فهي تنطلق من مبدأ عابر للتاريخ وللجغرافيا وهو أن رواية الضحية صادقة ورواية 
املجرم كاذبة، فالضحية مصلحتها الكشف عن الحقيقة ومصلحة املجرم معاكسة 
متاما. الحكاية الفلســطينية متاســكة ومنســجمة مع ذاتها، حتى لو كانت مبعرثة 
بحكم التشتت الفلسطيني، وبحكم الطابع املتقطع لرواية الضحية مقارنة بالطابع 
الخطــي املتواصــل لروايــة املجــرم املنتــرص. ولكــن هــذا يضعنــا أمــام معضلــة مــع 
الغــرب  الــذي يســتند إىل معايــري دالليــة، صاغهــا  الغــرب،  العــامل األكادميــي يف 
املنتــرص، وال تصلــح لــرد روايــة ضحية تبعرثت »وثائقها« وشــهاداتها أيدي ســبأ. 
نكبــة  مــرة يف  الفلســطيني املتواضــع دمرتــه )إرسائيــل( مرتــني،  األرشــيف  فحتــى 
1948، والثانيــة خــالل الحــرب عــىل لبنــان ســنة 1982، ناهيــك مــن محــو البلــدات 
الفلســطينية املهجــرة عــن وجــه البســيطة. تكمــن أهميــة ما ينــرشه املؤرخون الجدد 
اإلرسائيليــني مــن أبحــاث، اســتنادا إىل املســتندات األرشــيفية الشــحيحة املتاحة، 
يف إقناع العامل األكادميي يف الغرب ويف مخاطبة الجمهور اإلرسائييل. فاملأساة 
الســاحلية،  الطنطــورة  قريــة  كانــت مجــزرة يف  إنــه  مثــال  يقولــون  الفلســطينيني  أن 
ولكــن يجــب أن يــأيت مخــرج أو كاتــب إرسائيــيل ليكــون هنــاك صــدى عاملــي لقصة 
املجــزرة. أمــا تأثــري النــرش عــن جرائــم الصهيونيــة عــىل املجتمــع اإلرسائيــيل نفســه، 
فهــو هامــي، وعــادة مــا يقابــل باإلنــكار أو باالحتــواء عــىل أســاس انــه ليــس أكرث من 

خطأ هامي يف مسرية الصهيونية »العظيمة«.
المجزرة والتهجير

مل تكــن مجــزرة كفــر قاســم انحرافــا عــن املســرية الصهيونيــة، كــا ادعــت وتدعــي 
األبــواق اإلرسائيليــة، بــل انســجمت باملســار املركــزي، وجــاءت اســتمرارا ملــا قبلهــا 

ونســاء، وبــكل تأكيــد تلــك الجرميــة لــن يذهــب حســابها ُســًدى وســُيقابل 
بــردٍّ ُموحــد مــن فصائــل املقاومــة الفلســطينية التــي قالــت كلمتهــا بأّنهــا 
ُموحــدة يف املوقــف وامليــدان، وأّن االحتــالل الصهيــوين ســيدفع مثــن 
حاقته وعدوانه الهمجي عىل أبناء الشعب الفلسطيني يف قطاع غزة.

ومــن املعلــوم بــأّن االحتــالل الصهيــوين يتعــرض داخلــه ألزمــات سياســية 
كبرية  مبختلف الساحات، ولعّل ما ُيثبت ذلك أّنه بدأ العدوان بارتكاب 
جرميــة نكــراء ُمخطــط لهــا باغتيــال قــادة يف املقاومة الفلســطينية، وذلك 
لتصدير أزماته السياســية وتســجيل رصيد ســيايس لقادته الصهاينة قبل 
عقــد االنتخابــات امُلقــررة مطلــع نوفمــر القــادم، ولكّنــه واهــم إن ظــّن أن 
بإمكانــه أن يفــرض معادلــة جديــدة عــىل الشــعب الفلســطيني وُمقاومتــه 
الباســلة يف غــزة ِقبلــة األحــرار وعنــوان الصمــود ورمــز التضحيــة والتحــدي 
وقلــب الثــورة التــي ســتقهر االحتــالل، وســتبقى غــزة شــوكة يف حلقــه لــن 

ينال من إرادتها ولن يكر من عزميتها.
ومن الجدير ذكره تأكيد أهمية توحيد كل الساحات الفلسطينية وإسناد 
املقاومــة فيهــا ضــد االحتــالل الصهيــوين مــع بــذل كل الجهــود والطاقــات 

بعد أربع سنوات من املداوالت القضائية، وبعد ميض خمسة وستني عاما وتسعة 
أشــهر عــىل مجــزرة كفــر قاســم، قــررت محكمــة االســتئناف العســكرية اإلرسائيليــة، 
يــوم الجمعــة 29/7/2022، الســاح بالكشــف عــن بروتوكــوالت الجلســات الرية 
للمحكمة الخاصة باملجزرة، التي وقع ضحيتها 51 مواطنا عربيا فلسطينيا، والتي 
اقرتفت يوم 29 ترشين األول/أكتوبر 1956، عشــية العدوان الثاليث عىل مرص. 
وأكــدت الوثائــق، التــي جــرى نرشهــا نهايــة األســبوع املــايض، صــدق ودقــة الروايــة 
التي رسدها الناجون وأهال الضحايا والكتاب الفلسطينيون يف العقود الالحقة. 
وأبــرز مــا حملتــه يف املســتندات، حديثــة النــرش، هــو أنهــا عمليــا اعــرتاف إرسائييل 
رسمي وموثق بأن األوامر التي تلقاها الجنود كانت، »املطلوب أن يكون قتىل«، 
وبــأن املجــزرة كانــت مرتبطــة بخطــة »الخلــد« لتهجــري أهــال املنطقــة إىل األردن، 
وكذلــك بــأن القتلــة مارســوا جرامئهــم ليــس إطاعــة لألوامــر فحســب، بــل عــن وعــي 
واقتناع مبا فعلوه. بروتوكوالت املحكمة اإلرسائيلية، تثبت بشكل قاطع أن مجزرة 
كفــر قاســم كانــت مخططــا مدروســا، وأن القتــل كان عمــدا ومــع ســبق اإلرصار، وأن 
الهــدف كان التهجــري والتطهــري العرقــي. وكان االعتقــاد أن مجــزرة يف بلــدة حدودية 
مثــل كفــر قاســم، ســتؤدي إىل زرع الرعــب ولجــوء أهــال كل املنطقــة إىل مناطــق 

آمنة عر الحدود مع الضفة الغربية، التي كانت حينها تحت السلطة األردنية.
األرشيف

جــاء القــرار القضــايئ العســكري بالســاح بنــرش مئــات الصفحــات مــن بروتوكــوالت 
املحكمــة، التــي مثــل أمامهــا العســكريون الذيــن اقرتفــوا املجــزرة، بعــد ســنوات من 
املــداوالت يف التــاس املــؤرخ اإلرسائيــيل آدام راز، الــذي ألــف كتابــا عــن تفاصيل 
وحيثيــات مجــزرة كفــر قاســم، وأراد املزيــد مــن املعلومــات املوثقــة ملواصلة بحثه 
العلمي. حتى بعد الكشف عن وثائق املحكمة، تبقى معظم املستندات املتعلقة 
مبجــزرة كفــر قاســم رسيــة وممنوعــة مــن النــرش، وذلك بادعاء أن الكشــف عنها يرض 
بأمــن »الدولــة«. وقــد أعلنــت الســلطات اإلرسائيليــة أنها تســمح برفــع غطاء الرية 
عــن وثائــق مؤرشــفة، مــى عليهــا أكــرث مــن خمســني عامــا، إال أن املعايــري لفتــح 
امللفــات القدميــة، ُيبقــي معظــم الوثائــق املهمــة طــي الكتــان. ومن هــذه املعايري 

اعلمــوا يــا جاهــري الشــعب الفلســطيني الصابــر الثائــر امُلقــاوم يف قطاع 
غــزة والضفــة والقــدس والداخــل املحتــل أّن حــرب التحريــر باتــت عــىل 
ســاتها وأنَّ ثــورة النــرص آتيــة ال  مقُربــة مــن أعتــاب فلســطني املحتلــة وُمقدَّ
ا واحًدا، ألّن لهذه الثورة  وا صفًّ ة واصطفُّ زوا الُعدَّ محالة فاستعّدوا لها وجهِّ
امُلشتعلة رجااًل أبطااًل مرابطني يف أرض فلسطني ُيدافعون عنها ببسالٍة 
والنفيــس،  الغــال  تحريرهــا  ألجــل  يبذلــون  النظــري،  ُمنقطعــة  وشــجاعة 
مــون األرواح وامُلهــج رخيصــة يف ســبيل اللــه ومــن مّثــة فــداًء للقــدس  ُيقدِّ

واألقىص أوىل القبلتني وثاين املسجدين وثالث الحرمني الرشيفني.
فالدماء التي سالت عىل أرض قطاع غزة يوم أمس لن يتأخر رد املقاومة 
الفلســطينية ألجــل االنتقــام لهــا ولــن تذهــب هدًرا وســتبقى وقوًدا ُييضء 
واآلالم  الجــراح  مــن  الرغــم  عــىل  والتمكــني  التحريــر  حتــى  النــرص  طريــق 
واألحــزان التــي تعتــرص القلــوب ُحزًنــا عــىل الفــراق، ومــا قامــت بــه طائــرات 
االحتــالل الصهيــوين مــن توجيــه رضبة اســتباقية ُمباغتة شــّنت يف أثنائها 
غارات ُمكثفة استهدفت فيها عدًدا من األهداف املدنية يف قطاع غزة، 
وقد ارتقى عىل إثرها 10 شهداء وما يزيد عىل 50 جريًحا منهم أطفال 

هجــوم ســيقابل بــرد قــاٍس عــىل القطــاع يف محاولــة لــردع املقاومــة وإرباكهــا 
ومنعهــا مــن أي مبــادرة ميكــن أن تــؤدي لخســائر يف صفــوف جنــود العــدو 
ومســتوطنيه إال أنــه فشــل يف هــذه النظريــة وعجــز عــن تحقيــق هــذا الهــدف 
للعــدو  لتوجيــه رضبــة مؤملــة  وتتهيــأ  بــأن املقاومــة متأهبــة  أن ملــس  بعــد 

اإلرسائييل.
ويف ضوء هذه املعطيات تحرك جيش االحتالل بضوء أخرض من املستوى 
الســيايس وبدأ بشــن هجات اســتباقية عىل قطاع غزة اســتهدفت أهداًفا 
مختلفــة للمقاومــة وأعلــن عــن عمليــة عســكرية عدوانيــة حملت اســم )بزوغ 
الفجــر( يف محاولــة لتحقيــق صــورة النــرص وإثبــات أن يــده هــي العليــا وأنــه 
قــادر عــىل ردع املقاومــة ومنعهــا مــن شــن هجــات جديــدة ضــد األهــداف 
اإلرسائيليــة وافشــال أي معادلــة جديــدة تريــد املقاومــة فرضهــا وانهــاء حالــة 
االرتباك التي يعيشها طوال األيام املاضية اال أنه وبذلك اتخذ قرارا متهورا 
لــن يســتطيع مــن خاللــه تحقيــق أي مــن أهدافــه ألن املقاومــة وخــالل معركة 
ســيف القــدس حققــت أعــىل درجــة ردع يف وجــه العدو وحطمت أســطورته 
العسكرية وداست أهدافه السياسية واألمنية وادخلت كيانه يف املالجئ 
وعرضت جبهته لرضبات غري مســبوقة األمر الذي دفعه الســتجداء الهدوء 

تحت نريان املقاومة.
هــو اليــوم يتــورط يف عمليــة عدوانيــة جديدة ويعتقد أنه ميكن أن يســتعيد 

التــي  االنتكاســات  بعــد  الواقــع  لتغيــري  ويســعى  املفقــود  الــردع  مــن  يشء 
لحقت به يف معركة ســيف القدس والتي بادرت خاللها املقاومة مبفاجأة 
هــذا  وأذلــت  القــدس  مقدمتهــا  يف  اســرتاتيجية  أهداًفــا  وقصــف  العــدو 
الكيــان عــىل مــرأى ومســمع مــن العــامل وقــد انهــارت كل منظومــات الدفــاع 
أمام رضبات املقاومة يف الساعات األوىل للمعركة وبالتال فإنه ال ميكنه 
حســم هــذه املعركــة حتــى وإن كان مبــادرا برضبــة اســتباقية ألنــه ال يــدري ما 
الذي ينتظره وال يستطيع حتى تقييد طبيعة الرد الذي ميكن أن ينطلق يف 

الساعات املقبلة ردا عىل العدوان.
أذيــال  مــن هــذه املعركــة يجــر  فــإن االحتــالل اإلرسائيــيل ســيخرج  وختامــا 
ولــن يســتطيع تغيــري  ا وعســكريا وأمنيــا  الخيبــة والعــار وســينتكس سياســيًّ
الواقــع ومــا أرادتــه املقاومــة ســتفرضه بالنــريان والســاعات القادمــة ســتثبت 
ملســتوطني العــدو بــأن هــذه القيــادة تجلــب لهــم الويــالت وتقــدم لهــم عىل 
الدوام الكثري من األكاذيب وغري قادرة عىل تحقيق أهدافها السياسية وال 
ميكنــه تحقيــق أي نــرص يف مواجهــة املقاومــة، ورمبــا تكــون تداعيــات هــذه 
املعركــة واثارهــا متتــد حتــى بعــد انتهــاء املعركــة وذلــك نتــاج مــا ســتفرضه 
املقاومــة مــن معــادالت قاســية عــىل االحتــالل والــذي ســيجد نفســه مضطًرا 
للرضوخ واالستسالم ألن شعبنا الفلسطيني ميكن القتال والتضحية ألبعد 

مدى من أجل قضيته العادلة واملقدسة.

مــن مجــازر ويف ســياق العنــف اإلرسائيــيل »العــادي«. لقــد كشــفت بروتوكــوالت 
املحكمــة، التــي نــرشت األســبوع املــايض، أن »قيــادة املجــزرة« كانــت عىل اطالع 
عــىل خطــة »الخلــد )الحيــوان(«، القاضيــة باســتغالل مواجهــة عســكرية مــع األردن 
أن  عــىل  الروتوكــوالت  وتــدل  املثلــث،  منطقــة  وكل  قاســم  كفــر  أهــال  لرتحيــل 
الهــدف كان القتــل ألجــل الرتحيــل، وكانــت لــه »مــررات عقالنيــة« مســتوحاة مــن 
اســرتاتيجيات وسياســات بــن غوريــون الــذي كان الزعيــم األوحــد ل)إرسائيــل( يف 
تلــك األيــام، وجــاءت يف ســياق »مجــازر التهجــري«، التــي ارتكبتهــا الهجاناه وغريها 
خــالل نكبــة فلســطني، التــي مــر عليهــا حينهــا مثاين ســنوات، وكانت قيــادة الجيش 

اإلرسائييل هي نفسها التي أدارت حرب 1948.
مــن املهــم اإلشــارة هنــا إىل أن بــن غوريــون عــرض عــىل اإلنكليــز، عشــية العــدوان 
العــراق.  مــع  وبتقســيمه  األردن  باحتــالل  إرسائيــل  تقــوم  أن  مــرص،  عــىل  الثــاليث 
ورفضت القيادة الريطانية هذا االقرتاح، لكنها وعدت بن غوريون بعدم التدخل، 
إذا بــادر األردن إىل املشــاركة يف الحــرب وقامــت )إرسائيــل( باحتاللــه. وال تتوفــر 
حتى اآلن وثائق كافية لالطالع عىل تفاصيل خطة بن غوريون، لكن من املؤكد أن 
نرش قوات عسكرية عىل طول الحدود مع األردن، قبل العدوان الثاليث كان بهدف 
مــزدوج وهــو التمويــه، والــرد القــوي يف حــال تدخل األردن يف الحرب. ومل ينفذ من 
الحرب املحتملة مع األردن، كان مجزرة كفر قاسم، التي بقيت حارضة يف األوامر 

العسكرية، رغم عدم حدوث الحرب!
احصدوهم!

ارتكبــت القــوات العســكرية اإلرسائيليــة مجــزرة كفر قاســم يف اليــوم األول للعدوان 
الســاعة  مــن  التجــول  منــع  بفــرض  األحــداث  تسلســل  وبــدأ  مــرص،  عــىل  الثــاليث 
الخامســة مســاًء حتــى السادســة صباحــا، وجــرى إبــالغ املختــار نصــف ســاعة قبــل 
رسيــان مفعولــه. وحــني ســأل املختــار الضابــط، مــا العمــل مــع العــال املوجوديــن 
خــارج القريــة، أجابــه بأنــه ســوف »يهتــم بأمرهــم«، ومل يتخيــل املختــار فظاعــة هذه 
مــن  كل  عــىل  النــار  »أطلقــوا  واضحــة:  العســكرية  األوامــر  كانــت  لقــد  الكلــات. 
»يخــرق« وقــف إطــالق النــار، ال نريــد معتقلــني«. وحــني ســئل املقــدم شــيدمي 
قائد املنطقة، حول العال العائدين من العمل أجاب بالعربية »الله يرحمهم!«. 
وهكذا عندما عاد الناس من العمل انتظرتهم الوحدات العسكرية اإلرسائيلية يف 
املدخــل وقامــت بقتلهــم بــدم بــارد، فرادى وجاعات. وعــاد العال من العمل يف 
تســع موجــات وصــدرت األوامــر امليدانيــة: »احصدوهــم!« وكان أحد قــادة الرية 
يبلــغ رؤســاءه أوال بــأول، »ناقــص ثالثــة عــرب«.. »ناقــص خمســة عــرب« وهلــم جــرا 
حتى وصل العدد إىل 49 شهيدا يف كفر قاسم، وسقط كذلك شهيد يف الطيبة 
وشهيد آخر يف الطرية، ووصل عدد الضحايا إىل 51 شهيدا، إضافة إىل شاب من 

باقة الغربية اختفت آثاره يف ذلك اليوم املشؤوم.

من مختلف القوى السياسية واألحزاب والفصائل الفلسطينية؛ للوقوف 
ــا واحــًدا خلــف امُلقاومــة التــي ال ولــن تقبــل بكــر أو تغيــري قواعــد  صفًّ
االشتباك التي رسمتها يف معركة سيف القدس يف أيار العام املايض، 
وأحدثــت خاللهــا نقلــة نوعيــة يف إدارة الــرصاع مــع االحتــالل الصهيــوين 
الــذي انكــرت هيبتــه وفشــل فشــاًل ذريًعــا يف تحقيق أهدافه السياســية 
والعســكرية وذهــب للوســاطة املرصيــة يســتجدي حينهــا وقًفــا إلطــالق 

النار.
املقاومــة  وفصائلــه  الفلســطيني  الشــعب  بــأّن  القــول  مــن  بــد  ال  أخــرًيا 
الصهيــوين،  االحتــالل  عــدوان  واحــًدا يف مواجهــة  وتقــف صًفــا  موحــدة 
وســتبقى الجبهــة الداخليــة يف قطــاع غــزة عصيــة عــىل الكــر تؤمــن بــأّن 
لهيــب املقاومــة الفلســطينية ثــورة نــار وبــارود ُيشــع لظــى يحــرق االحتــالل 
وعمــالءه. ولــن يتزعــزع يقــني أهــل فلســطني وغــزة قيــد أمنلــة وســتبقى 
ثقتهــم باملقاومــة عالًيــا مــع إميانهم التام بحتمية النــرص واالنتصار القادم 

وما ذلك عىل الله بعزيز.
يرونه بعيًدا ونراه قريًبا.

معادالت الردع وأوهام االحتالل

وثائق مجزرة كفر قاسم والعنف العقالين

لهيب الُمقاومة الفلسطينية ثورة تحرق االحتالل

أحمد أبو زهري 

آالء هاشم 

إن االحتالل اإلسرائيلي سيخرج من هذه 
المعركة يجر أذيال الخيبة والعار وسينتكس 
ا وعسكريا وأمنيا ولن يستطيع تغيير  سياسيًّ
الواقع وما أرادته المقاومة ستفرضه بالنيران 
والساعات القادمة ستثبت لمستوطني 
العدو بأن هذه القيادة تجلب لهم الويالت 
وتقدم لهم على الدوام الكثير من األكاذيب 
وغير قادرة على تحقيق أهدافها السياسية .

ال بد من القول بأّن الشعب الفلسطيني 
وفصائله المقاومة موحدة وتقف صًفا 

واحًدا في مواجهة عدوان االحتالل 
الصهيوني، وستبقى الجبهة الداخلية في 

قطاع غزة عصية على الكسر.

جمال زحالقة

أول مــا قامــت بــه حكومــة بــن غوريــون هــو تشــكيل لجنــة »تحقيــق« لترئــة القيــادة 
أمــام  ومثــل  املجــزرة.  عــن  املســؤولية  مــن  العليــا  العســكرية  والقيــادة  السياســية 
الجنــود  مــن  عــدد  املــايض،  قبــل  األســبوع  بروتوكوالتهــا  نــرشت  التــي  املحكمــة، 
والضباط، ورغم وجود أدلة دامغة حول القتل املتعمد والتخطيط له عىل مستوى 
القيادات العسكرية يف املنطقة، إال أن العقاب كان خفيفا جدا وتراوح بني غرامة 
قــرش واحــد، فرضــت عــىل املقــدم شــيدمي، الــذي قال »اللــه يرحمهم« إىل ثالث 
ســنوات ســجن فعــيل قضاهــا الضابــط مالينيك املدير امليــداين للمجزرة، وبحلول 

عام 1960 مل يبق من املجرمني أحد يف السجن.
العنف »العقالني«

لألوامــر  ينصاعــوا  مل  الجرميــة،  مقــرتيف  أن  املحكمــة  بروتوكــوالت  مــن  يســتدل 
فحسب، بل كانوا عىل قناعة تامة بأنهم ينفذون ما يخدم الصهيونية، وما هو خري 
للمجتمــع اإلرسائيــيل، ويــرز أيضــا أن املذبحــة مل تكــن بدافــع االنتقــام أو الجنــون 
أو »التســلية«، بــل جــاءت برأيهــم لتخــدم هدفــا واضحــا هــو إخضــاع الفلســطينيني 
وترحيلهــم، حيــث ورد يف شــهادة أحدهــم أن القتــل ســيجعل العــرب الفلســطينيني 
يف املنطقــة »نعجــات مطيعــة« أو أن الرعــب ســيدفعهم إىل الهــرب. )إرسائيــل( 
هــي بلــد االدعــاءات والتريــرات، وهــي عــىل الــدوام مرجعيــة ذاتهــا وتحكــم عــىل 
األمــور مبعايــري تضعهــا بنفســها لنفســها. واملقولــة املركزيــة عندهــا هــي أن العنــف 
اإلرسائيــيل مــرر أخالقيــا ألنــه ليــس عنفــا ألجــل العنــف، بــل لتحقيــق غايــات ســامية 
مثل الدفاع عن النفس وتحقيق األحالم واملشاريع الصهيونية. وإذ تجد )إرسائيل( 
صعوبــة يف تريــر مجــزرة كفــر قاســم بأســاليبها التقليديــة، فهــي تلجــأ إىل خدعــة 
مركبة، فهي تعرتف بالخطأ وتأسف لوقوع ضحايا وتعمل، باملوازاة، عىل استثار 
هذا »األسف« لترير بقية جرامئها وتحيل ما حدث إىل ماض قى وانتهى. ولكن 
الواقع يدل عىل العكس متاما، حيث ما زالت العقلية التي تنتج املجازر حارضة 
وبقــوة أكــر. يكفــي أن نذكــر القصــف الفظيــع عــىل غــزة عــام 2014، حيــث ســقط 
2200 شــهيد فلســطيني، وبينهــم أكــرث مــن 500 طفــل. والتريــر اإلرسائيــيل لهــذه 
الجرمية البشــعة »عقالين«، حيث االدعاء بأن )إرسائيل( ال تســتهدف املدنيني، 
بل »إرهابيني« يختبئون بني املدنيني. ويقبل الجمهور اإلرسائييل هذا التفسري، 
مــن دون نقــاش، وتــردده أوســاط غربيــة تدعــي الحــرص عــىل الدميقراطيــة باالدعــاء 

القاتل القائل بالدفاع النفس.
أســفهم  نرفــض  أن  االدعــاءات اإلرسائيليــة، وعلينــا  تنســف كل  قاســم  كفــر  قضيــة 
واعتذارهم، فال معنى لالعتذار إذا كانت الجرمية مســتمرة، وهو أســوأ من اإلنكار 
حــني يســتغل لتريــر جرائــم أخــرى كثــرية. ويقتــيض الواجــب الوطنــي واألخالقي أن 

ُنثِبت ونثبت أن كفر قاسم هي القاعدة وليست االستثناء.
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ُمطالبة بتفعيل القوانين التي ُتجرم التعدي عليها
تحذير من استمرار الزحف العمراين عىل األرايض الزراعية عالية الخصوبة

مصانع الخياطة تستعد لطرح إنتاج الزي المدريس يف األسواق المحلية

وبنيَّ الوحيدي لصحيفة "فلســطني" أن مســاحة 
قطــاع غــزة تقــّدر بـــ365 كيلومــًرا مربًعــا، وكانــت 
لكــن  األســد،  نصيــب  تأخــذ  الزراعيــة  األرايض 
مــع مــرور الســنوات، قلــت املســاحات الزراعية، 
حيــث باتــت أقــل مــن )170( كليومــًرا مربًعــا، 
اســتمر  إن  املســاحة  هــذه  تناقــص  مــن  محــذًرا 

الزحف العمراين.
وأضــاف الوحيــدي أن انحســار األرايض الزراعيــة 
يقابلــه تهديــد لألمــن الغــذايئ، خاصــة يف قطــاع 
غزة الذي يعتمد عىل ذاته يف تأمني احتياجاته 

الزراعيــة، وقــد نجــح القطــاع يف تحقيــق اكتفــاء 
خاصــة  عديــدة  زراعيــة  محاصيــل  يف  ذايت 

الخرضاوات.
وحث الوحيدي وزارة الزراعة، وســلطة األرايض 
عــىل تفعيــل القوانــني التــي تجــرم التعــدي عــىل 
بتفتيــت  أســاه  مــا  ووقــف  الزراعيــة،  األرايض 
ملكيــة األرايض الزراعيــة حيــث أنــه عقــب وفــاة 
األرايض  مــن  حصصهــم  الورثــة  يبيــع  مالكهــا 

الزراعية لصالح األغراض السكنية والصناعية.
ودعــا الوحيــدي بالضغــط الــدويل عــىل ســلطات 

االحتــالل لتمكــني قطــاع غــزة مــن زراعــة وفالحــة 
ألــف   25 بنحــو  ُتقــدر  التــي  الحدوديــة  األرايض 
للســلة  وهامــة  خصبــة  أراٍض  أنهــا  مبيًنــا  دونــم، 
تزيــد  إليهــا  الوصــول  حريــة  يف  وأنــه  الغذائيــة، 

املساحة الفعلية املستثمرة.
وتؤكــد املــادة )4( يف قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)1( لسنة 2016 الخاصة بنظام األبنية والتنظيم 

لــألرايض خــارج املخططــات الهيكليــة، عــىل أنــه 
الزراعيــة  األرايض  يف  بنــاء  أي  ترخيــص  مينــع 
عالية القيمة، مبوجب املخطط الوطني لحاية 

املــوارد الطبيعيــة واملعــامل التاريخيــة، ويقتــر 
واملتمثلــة  الزراعيــة  األعــال  عــىل  اســتعالها 
مبشــاتل األشــجار والزهور والخرضاوات، وزراعة 
والزراعــة  الحقيلــة،  واملحاصيــل  األشــجار، 
املحميــة ببيــوت بالســتيكية وزجاجيــة، وحظائــر 

املوايش، والدواجن املؤقتة.
الزراعيــة  لإلغاثــة  العــام  املديــر  أكــد  مــن جهتــه 
منجد أبو جيش أن الزحف العمراين خطر يهدد 
األرايض الزراعية يف الضفة الغربية، سواء أكان 
الزخف من الجانب الفلسطيني أم من االحتالل 

الصناعيــة  منشــآته  ُيقيــم  الــذي  اإلرسائيــي 
األرايض  أخصــب  عــىل  والعســكرية  والســكنية 

الزراعية يف الضفة.
وأكد أبو جيش يف حديثه لصحيفة "فلســطني" 
أجــل  مــن  الجهــود  تتكاتــف كل  أن  عــىل رضورة 
الزراعــة  واســتخدام  الزراعيــة،  األرايض  حايــة 
جانــب  إىل  واملــدن،  القــرى  يف  الحرضيــة 
واســتخدام  الزراعيــة،  األرايض  اســتصالح 
امليــاه  وتطويــع  حديثــة،  زراعيــة  أســاليب 

املعالجة يف األغراض الزراعية.

وحــث أبــو جيــش الحكومــة عــىل تقديــم كل مــا 
لتثبيــت املزارعــني يف أراضيهــم، وتغيــر  يلــزم 
املحصول الزراعي مبا يوائم ع الظروف البيئية.

 ولفــت إىل أن غيــاب املخططــات التــي تقدمهــا 
املواطنــني  أمــام  األرايض  وســلطة  البلديــات، 
الزراعيــة  األرايض  عــىل  التعــدي  يف  ســاهمت 

بالزحف العمراين.
عــىل  املتعديــن  مســاعدة  عــدم  إىل  ودعــا 
األرايض الزراعيــة وذلــك بحرمانهــم مــن إيصــال 

الخدمات لهم من مياه وكهرباء.

غزة/ رامي رمانة: 
قطــاع  يف  خياطــة  مصانــع  أوشــكت 
تجهيــزات  مــن  االنتهــاء  عــىل  غــزة، 
لطرحهــا  اســتعداًدا  املــدريس  الــزي 
قلصــت  فيــا  املحليــة،  األســواق  يف 
س  لتكــدُّ إنتاجهــا  مــن  أخــرى  مصانــع 
منتجــات مــن األعــوام الســابقة مل يتــم 
تأجيــل  مــن  التخــوف  وأيًضــا  بيعهــا، 
انتشــار  طــرأ  إن  املــدريس  العــام 
لفــروس كورونــا بصــورة أوســع مــا هو 

عليه اآلن.
أحــد  مســؤول  عــون  محمــد  وأوضــح 
أن  غــزة،  قطــاع  يف  الخياطــة  مصانــع 
بتجهيــز  العــادة  يف  تبــدأ  املصانــع 
أشــهر تقريًبــا،   6 مــن  الــزي املــدريس 
مــن  التأكــد  بعــد  املصانــع  أن  حيــث 
والتعليــم  الربيــة  وزارة  إدخــال  عــدم 
تعديــالت عــىل الزي املــدريس ترشع 

يف حياكة املالبس.
وأضــاف عــون لصحيفــة "فلســطني" أنه 
ــص  قلَّ املوســم،  هــذا  تحضــرات  يف 
معــدل إنتاجــه، ألنــه يواجــه معضلتــني 

الظــروف  األوىل:  أساســيتني؛ 
النــاس،  عامــة  لــدى  االقتصاديــة 
عــىل رشاء  اإلقبــال  قلــة  مــن  والخشــية 
الثانيــة  واملعضلــة  املــدريس،  الــزي 
كورونــا  جائحــة  اســتفحال  مــن  تخوفــه 
كــا حــدث يف أوقــات ســابقة اضطرت 
وزارة الربيــة والتعليــم عــىل إثــر ذلــك 
والتعليــم  الــدرايس  العــام  تأجيــل  إىل 

عن بعد كخيار بديل.
الــزي  مــن  إنتاجــه  معــدل  إىل  وأشــار 
مــن  املوســم  هــذا  قلصــه  املــدريس 

)%10( إىل )2%(.

تخوفهــم  إىل  لفــت  الســياق  ويف 
املســتوردة  املنتجــات  منافســة  مــن 
ذات  يف  داعًيــا  املحليــة،  للمنتجــات 
إىل  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  الوقــت 
تطبيــق قرارهــا الســابق والــذي يهــدف 
إىل توفــر سياســة حائيــة للمنتجــات 

املحلية.  
عــىل  القائــم  عــون  ويعمــل يف مصنــع 
مســاحة دونــم، نحــو 70 عامــاًل، وُينتــج 
والبالطــني،  املــدريس،  الجلبــاب 

العــام،  هــذا  املــدريس  الــزي  حياكــة 
وبــرر ذلــك بوجــود كميات مكدســة من 

إنتاج العام الفائت.
لصحيفــة  حديثــه  يف  زقــوت  ولفــت 
القليلــة  األعــوام  أن  إىل  "فلســطني" 

يف  انتعاًشــا  الســوق  يشــهد  أن  أملــه 
هذه األوقات.

املربــع  زقــوت  مصنــع  يف  ويعمــل 
عىل مســاحة 400 مر مربع، نحو 80 
ا املالبس النســائية  عامــاًل، وينتج حاليًّ
ويســوق  والعبــاءات،  الجلبابــات  مثــل 
جــزًءا مــن إنتاجه للضفة الغربية بنســبة 
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مــن جهتــه، أكد املديــر العام للصناعة 
املحــي  املنتــج  دعــم  لجنــة  ورئيــس 
االقتصــاد  وزارة  أن  الجــزار  د.رائــد 
أســبوعني  قبــل  أصــدرت  الوطنــي، 
الجمركيــة  الرســوم  لتعديــل  قــراًرا 
املالبــس  منتجــات  مــن  أصنــاف  عــىل 
املســتوردة منهــا الــزي املــدريس، مــن 
لإلنتــاج  الســوقية  الحصــة  تعزيــز  أجــل 
تــم  القــرار  أن  إىل  مشــًرا  املحــي، 
دراسته مع كافة األطراف ذات العالقة 

ملدة 9 أشهر.
"فلســطني"  لصحيفــة  الجــزار  وأوضــح 
أن مصانــع إنتــاج املالبس عامة، والزي 
املدريس عىل وجه الخصوص أثبتت 

والقمصان، والباليز، واملرايل.
 )29( يف  الــدرايس  العــام  ويبــدأ 

أغسطس/ آب الجاري.
زقــوت  ســامي  أحجــم  جانبــه،  مــن 
عــن  املالبــس  إلنتــاج  مصنــع  صاحــب 

يف  مبيعاتهــم  كانــت  املاضيــة، 
للغايــة،  ضعيفــة  املالبــس  منتجــات 
جــراء  مــن  املــدارس  إغــالق  بســبب 
وانخفــاض  كورونــا،  جائحــة  تفــي 
عــن  معــّرًا  األفــراد،  دخــل  مســتويات 

املحــي  الســوق  إمــداد  عــىل  قدرتهــا 
مالمئــة،  وأســعار  بجــودة  باحتياجاتــه 
مشــًرا إىل التطويــر الكبــر الــذي طــرأ 
املصانــع  يف  الحياكــة  عمليــة  عــىل 
جديــدة  تحســينات  وإدخــال  املحليــة 
وعراقيــل  الحصــار  مــن  الرغــم  عــىل 

االحتالل عىل املعابر.
وأشــار إىل أن قطــاع غــزة كان يضــم يف 
الســابق 900 مصنــع للمالبــس، كانت 

تشغل 30 ألف عامل.
وأشــار الجــزار إىل أن املنتجــات التــي 
ــا ذات جــودة عاليــة  يتــم إنتاجهــا محليًّ
الفلســطينية  للمواصفــات  ومطابقــة 
والرشوط الصحية، وأن بعضها حاصلة 
عــىل شــهادة الجــودة العامليــة "اآليزو" 
ودعــا الجــزار كل التجــار واملســتوردين 
املحليــة  املصانــع  بجانــب  للوقــوف 
الــوزارة  عــن  الصــادر  بالقــرار  وااللتــزام 
االقتصــاد  عــىل  بالنفــع  ســيعود  الــذي 
الفلسطيني، مؤكًدا أن تحقيق التنمية 
االقتصاديــة يتطلــب تعزيــز الصناعات 

املحلية.

غزة/ رامي رمانة:
ر مســؤولون وخبــراء في الزراعة، من اســتمرار ظاهــرة الزحف العمراني  حــذَّ
على األراضي الزراعية في فلســطين خاصة األراضي التي ُتعد ذات قيمة، 
وعاليــة الخصوبة، داعين إلــى تفعيل القانون الذي يمنع ذلك، والبحث عن 

بدائل أخرى لتأمين مساحات لتلبية أغراض السكن والمنشآت االقتصادية. 
وأوضح الخبير الزراعي نزار الوحيدي أن قطاع غزة من أكثر البقع الجغرافية 
في فلســطين معاناة مــن الزحف العمراني على األراضــي الزراعية، والذي 

يترتب عليه انحسار المساحة الزراعية من عام إلى آخر.

بتكلفة 68 مليون يورو من البنك الدولي
مرشوع إسرتاتيجي لحل مشكلة 

المياه المالحة يف قطاع غزة خالل عام
غزة/ نور الدين صالح:

والبيئــة  امليــاه  عــام  مديــر  كشــف 
يف بلديــة غــزة م.أنــور الجندي، عن 
مخطط لتنفيذ مرشوع اســراتيجي 
لحــل أزمــة امليــاه املالحــة وإيصالها 
ُمحــالًة لبيوت املواطنني يف جميع 
عــام  خــالل  غــزة  قطــاع  محافظــات 

2023 القادم.

تريــح  يف  الجنــدي  وأفــاد 
لصحيفــة "فلســطني"، بــأن مرشوًعا 
البــدء  ســيتم  ضخــًا  اســراتيجًيا 
بتنفيــذه العــام القــادم بالتعاون بني 
بلديــات  ومصلحــة  امليــاه  ســلطة 
غــزة،  قطــاع  وبلديــات  الســاحل 

وبتمويل من البنك الدويل.
تصــل  املــرشوع  تكلفــة  أن  وأوضــح 
ويبلــغ  يــورو،  مليــون   68 إىل 
نصيــب مدينــة غــزة منــه 18 مليــون 
يــورو، الفًتــا إىل ان هــذا املــرشوع 
جــرى تصميمــه عــام 2017، وتّوفــر 

متويله عام 2022 الجاري.
وبــنّي أنــه يجــري العمــل عــىل إعــادة 
تصميــم املــرشوع مبــا يتناســب مع 
التغيرات التي حصلت عىل مدار 
تلــك األعــوام، بحيــث يتناســب مــع 

أنــه  إىل  منوًهــا  الحــايل،  الواقــع 
إىل  عــام  إىل  ميتــد  قــد  بــه  العمــل 

حني االنتهاء.
الهــدف  فــإن  الجنــدي،  وبحســب 
األســايس مــن املــرشوع هــو إعــادة 
التــي  امليــاه  كميــات  كل  توزيــع 
ميــاه  مــن  غــزة  مدينــة  إىل  تصــل 
رشكة املياه اإلرسائيلية "ميكروت" 
شــال  املركزيــة  التحليــة  ومحطــة 
اآلبــار  ميــاه  مــع  وخلطهــا  غــزة 

وتحسني شبكات التوزيع.
عــىل  املرتبــة  "النتيجــة  وقــال: 
املــرشوع هــو إيصــال ميــاه صالحــة 

للرشب لكل مواطني قطاع غزة".
أنــه يوجــد حالًيــا خــزان رشق  وذكــر 
ألــف   20 لـــ  يتســع  غــزة  مدينــة 
يســتقبل  بحيــث  مكعــب،  مــر 
خــط  وهــو  "ميكــروت"  رشكــة  ميــاه 
مســتقبي ملحطــة امليــاه املركزيــة 
إنشــاءها  يواجــه  التــي  للتحليــة، 
بإدخــال  تتعلــق  إرسائيليــة  عقبــات 
املــواد الالزمــة لهــا، مشــًرا إىل أنــه 
يف  أخــرى  خزانــات  وضــع  ســيتم 

القطاع.
ويتضمــن املــرشوع وفــق الجنــدي، 

املســاحة  ضيــق  عــن  الناجمــة 
عــدد  وزيــادة  للقطــاع  الجغرافيــة 

السكان.
وكانــت ســلطة امليــاه وجــودة البيئة 
حــذرت  قــد  غــزة  يف  الفلســطينية 
التصاعــد  مــن  ســابق،  وقــت  يف 
الحــادة  امليــاه  أزمــة  يف  املســتمر 
يف قطــاع غــزة، والتي بلغت ذروتها 

يف  الرئيســية  الخطــوط  كل  تغيــر 
الشــبكات  وبعــض  غــزة،  مدينــة 

األخرى. 
ميــاه  أزمــة  مــن  غــزة  قطــاع  ويعــاين 
الحصــار  اســتمرار  جــراء  حــادة 
منــذ  عليــه  املفــروض  اإلرسائيــي 
أكــر مــن 15 عاًمــا مــن جهــة، ونــدرة 
املتجــددة  الطبيعيــة  املصــادر 

التغــّر  كــاًّ ونوًعــا، بســبب ظاهــرة 
االحتــالل  ومارســات  املناخــي، 

اإلرسائيي.
ملوحــة  إن  امليــاه:  ســلطة  وقالــت 
"مســتويات  إىل  وصلــت  امليــاه 
املعايــر  فيهــا  تجــاوزت  خطــرة 
بجــودة  الخاصــة  والدوليــة  املحليــة 

مياه الرشب".

كثفت زياراتها الميدانية لمزارعي الخضار في رفح 
الزراعـــة تتابــــع أصناف الخضار 

الجديـــــدة الواردة إىل غــــزة
غزة/ فلسطني: 

مبتابعــة  الزراعــة،  وزارة  يف  امُلكلفــة  اللجنــة  نفــذت 
أصنــاف الخضــار الجديــدة الواردة إىل قطاع غزة جولة 
ميدانيــة عــىل عــدد مــن املــزارع التــي يتــم فيهــا تجربــة 
لــدى عــدد مــن  عــدد مــن أصنــاف الخضــار الجديــدة 
املزارعــني الرياديــني يف جميــع محافظــات غــزة كافة، 

اضافة إىل محررة حطني ومناطق زراعية أخرى .
امليدانيــة  للجــوالت  اســتمراًرا  الجــوالت  هــذه  وتــأيت 
التــي تنفذهــا اللجنــة يف متابعــة األصنــاف الجديــدة 
مــن الخضــار التــي يتــم إدخالهــا إىل قطاع غزة بواســطة 
مــوردي التقــاوي والبــذور والــرشكات الزراعيــة، وذلــك 
ملدخــالت  وضبطهــا  الزراعــة  وزارة  متابعــة  إطــار  يف 
اإلنتاج الزراعي. وتسعى وزارة الزراعة لحاية املزارع 
الفلســطيني، ومســاعدته يف اختيــار أفضــل األصناف 
من حيث الجودة واإلنتاجية وأكرها مالمئة للظروف 

غــر  والبــذور  األصنــاف  تــداول  مــن  والحــد  الجويــة 
املعتمدة عماًل بالخطة االسراتيجية لوزارة الزراعة.

النبــات  ويف الســياق، نفــذ قســمي الخضــار، ووقايــة 
بدائــرة اإلرشــاد وخدمــات املزارعــني مبحافظــة رفــح، 
جولــة ميدانيــة عــىل مزارعــي الخضــار بهــدف تقديــم 
ذو  إنتــاج  عــىل  للحصــول  الالزمــة  الفنيــة  اإلرشــادات 

جودة عالية.
وخــالل الجولــة تــم التأكيــد عىل إتبــاع برامج املكافحة 
املتكاملة لآلفات، وتقديم الخدمات اإلرشادية حول 
برامــج التســميد وتنظيــم عمليــة الــري وكيفيــة الوقايــة 
من أمراض الربة. كا قام طاقم املهندسني بتقديم 
اإلرشــادات والتوجيهــات الفنيــة الالزمــة كافــة، والتــي 
متثلت يف كيفية الحد من انتشــار األمراض واآلفات 
الحرشيــة مــن خــالل إتبــاع طــرق املكافحــة املتكاملــة 

لآلفات.

صادرات تركيا الزراعية تالمس 19 مليار دوالر
إسطنبول/ األناضول:

سجلت الصادرات الزراعية الركية، رقًا قياًسا يف 
الفــرة بــني ينايــر/ كانــون الثــاين، ويوليــو/ متــوز، إذ 

بلغت 18 مليارا و790 مليون دوالر.
وبحســب معلومــات أوردتهــا وكالــة "األناضــول"، من 
بيانــات مجلــس املصدرين األتــراك، فإن الصادرات 
 19.1 مبعــدل  زيــادة  حقــق  أشــهر   7 يف  الركيــة 

باملئة مقارنة مع نفس الفرة من 2021.
الفــرة  يف  الركيــة  الصــادرات  قيمــة  وبلغــت 
املذكــورة، 144 مليــارا و416 مليــون دوالر، بنســبة 
العــام  مــن  الفــرة  نفــس  عــن  باملئــة   20.4 زيــادة 
املــايض. ووصلــت قيمــة الصــادرات الزراعيــة، 18 
رقــا  بذلــك  لتســجل  دوالر،  مليــون  و790  مليــارا 

قياسيا يف 7 أشهر.
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األمم المتحدة: آلية نقل المساعدات 
إىل سوريا ال يمكن استبدالها

نيويورك/ األناضول:
آليــة  أن  عــى  أمــس،  املتحــدة،  األمــم  شــددت 
عــر  ســوريا  إىل  اإلنســانية  مســاعداتها  إيصــال 
الحدود الرتكية ال ميكن اســتبدالها، مشــرة إىل 
"تدهور" األوضاع اإلنسانية شامل غريب البالد.
جــاء ذلــك وفــق ســتيفان دوجاريــك املتحــدث 
باســم األمــن العــام لألمــم املتحــدة، يف مؤمتــر 
صحفــي عقــده باملقــر الدائــم للمنظمــة الدوليــة 

يف نيويورك.
يف  اإلنســانية  "األوضــاع  إن  دوجاريــك  وقــال 
اســتمرار  جــراء  تتدهــور  ســوريا  غــريب  شــامل 
االقتصاديــة  واألزمــة  العدائيــة  األعــامل 

املتفاقمة".
هــذه  4.1 ماليــن شــخص يف  وأضــاف: "مثــة 
لتلبيــة  املســاعدات  عــى  يعتمــدون  املنطقــة 
احتياجاتهــم األساســية، 80 يف املئــة منهــم من 

النساء واألطفال".

املجــال  العاملــون يف  زمالؤنــا  "أبلغنــا  وأردف: 
اإلنســاين أن قافلــة تابعــة لألمــم املتحــدة مؤلفــة 
مــن 14 شــاحنة تحمــل مــواد غذائيــة لنحــو 43 
ألف شخص عرت أول من أمس )الخميس( من 

حلب إىل رسمدا يف شامل غرب سوريا".
وأوضــح أن "هــذه هــي القافلــة السادســة العابــرة 
مــع  يتــامىش  مبــا  دمشــق(  مــن  )أي  للخطــوط 
الــوكاالت  بــن  املشــرتكة  التشــغيلية  خطتنــا 
قــرار  تبنــي  بعــد  تطويرهــا  تــم  التــي  اإلنســانية 
مجلــس األمــن رقــم )2585( يف يوليــو )متــوز( 
2021، وهــي أيضــا القافلــة األوىل منــذ اعتــامد 
قــرار مجلــس األمــن رقــم )2642( الــذي تم تبنيه 

يف 12 يوليو املايض".
وأكــد دوجاريــك أن "آليــة إيصــال املســاعدات 
عــر الخطــوط غــر قــادرة حاليــا عــى اســتبدال 
آليــة  بهــا  تقــوم  التــي  الضخمــة  العمليــات 
بــاب  معــر  )مــن  للحــدود  العابــرة  املســاعدات 

مــع تركيــا( والتــي نديرهــا  الحــدود  الهــوى عــى 
وتصــل باملعونــات إىل 2.4 مليــون ســوري كل 

شهر".
واعتمــد مجلــس األمــن، يف 12 يوليــو املايض، 
قــرارا بتمديــد آليــة املســاعدات اإلنســانية إىل 
سوريا عن طريق معر باب الهوى عى الحدود 

الرتكية، ملدة 6 أشهر.
وصوتت 12 دولة لصالح القرار املشرتك الذي 
أعدتــه أيرلنــدا والرنويــج، فيــام امتنعــت 3 دول 
وبريطانيــا  املتحــدة  )الواليــات  التصويــت  عــن 
املجلــس  أعضــاء  إجــاميل  مــن  وذلــك  وفرنســا( 

البالغ عددهم 15 دولة.
ومنــذ 2011، تشــهد ســوريا حربــا أهليــة بــدأت 
ثــورة  مــع  بقــوة  األســد  بشــار  نظــام  تعامــل  إثــر 
شــعبية خرجــت ضــده يف 15 مــارس/ آذار مــن 
العــام ذاتــه، مــا دفــع ماليــن األشــخاص للنــزوح 

واللجوء إىل الدول املجاورة. 

اتساع الهوة بني طهران وواشنطن يف محادثات فيينا 
بشأن النووي اإليراين

طهران-عواصم/ وكاالت: 
ذكــرت وكالــة "إرنــا" اإليرانيــة أمــس، 
بــأن التوصــل إىل اتفــاق نهايئ بشــأن 
الرنامــج النــووي للبــالد يرتبط بإلغاء 
الحظــر األمــريك، وإغــالق القضايــا 
بهــذا  املتعلقــة  والقانونيــة  الفنيــة 

الرنامج.
جاء ذلك بعد يوم من إعالن البيت 
املحادثــات  أن  األمــريك  األبيــض 
وطهــران  واشــنطن  بــن  النوويــة 

"اكتملت تقريبا".
وزيــر  نائــب  باقــري  عــي  عقــد  وقــد 
الخارجيــة للشــؤون السياســية كبــر 
فيينــا  يف  اإليرانيــن  املفاوضــن 
ممثــل  مــع  انفــراد  عــى  اجتامعــا 
يف  مــورا  إنريــي  األورويب  االتحــاد 
فندق قرص كوبورغ، حيث انطلقت 
توقفــت  حيــث  مــن  املحادثــات 

بالدوحة الشهر املايض.
وركــز االجتــامع عــى مســودة النــص 
التي طرحها مؤخرا منســق السياســة 
الخارجية باالتحاد األورويب جوزيب 
بوريــل، باإلضافــة إىل اقــرتاح إيــران، 
والــذي يشــدد بشــكل أســايس عــى 
مراســل  بحســب  العقوبــات،  إزالــة 

األناضول.
املرافــق  والوفــد  باقــري  أجــرى  كــام 
محادثــات منفصلــة مــع ممثلــن مــن 

روسيا والصن.
مقــال  يف  بوريــل،  قــال  جانبــه  ومــن 
تاميــز"  "فايننشــال  صحيفــة  نرشتــه 
إنــه  املــايض،  األســبوع  الريطانيــة 
إىل  جديــدة  نــص  مســودة  قــدم 
األطــراف يف محاولــة لكــر الجمــود 

املعــروف  النــووي،  االتفــاق  إلحيــاء 
رســميا باســم خطــة العمــل الشــاملة 

.)JCPOA( املشرتكة
وأكــد باقــري، يف ترصيــح، أن بــالده 
وشــاركت  لالقــرتاح،  اســتجابت 
بأفكارها من حيث الجوهر والشكل 
"الســتنتاجات  الطريــق  لتمهيــد 

رسيعة" مبحادثات فيينا.
عــن  نقــال  بلومبــرغ  وكالــة  أشــارت 
"اتســاع  أوروبيــن إىل  دبلوماســين 
الهوة بن إيران والواليات املتحدة" 
منــذ الجولــة األخــرة مــن املحادثات 

النووية يف فيينا.
وكشــفت تلــك املصــادر عــن ظهــور 
متصلتــن  جديدتــن  مســألتن 

باملجال الذري.
وأشــارت هــذه الوكالــة األمركيــة إىل 
إىل  بالتوصــل  متشــامئة  "توقعــات 

اتفاق نووي".
أن  بلومبــرغ  مصــادر  وأوضحــت 
الطرفــن األمــريك واإليــراين "أحــرزا 
محــددة  تعويضــات  بشــأن  تقدمــًا 
مــن شــأنها ضــامن عوائــد اقتصاديــة 
إليــران حتــى لــو ألغــت إدارة أمركيــة 
االتفــاق  الكونغــرس  أو  مســتقبلية 

النووي".
أن  الغربيــون  املســؤولون  قــّدر  وقــد 
"السياســة قــد متنع أيــًا من الجانبن 
االتحــاد  مقرتحــات  تبنــي  مــن 
"إن  حتــى  أنــه  مضيفــن  األورويب" 
فشــلت املحادثــات مــرة أخــرى فمن 
اندثــار  عــن  اإلعــالن  املرجــح  غــر 

االتفاق النووي رسميا".
إىل  باقــري  وصــل  أمــس  مــن  وأول 

الخميــس  ترصيحــات  يف  األبيــض، 
بشــأن  إيــران  مــع  املحادثــات  "إن 
اكتملــت  نــووي  التفــاق  التوصــل 
الوقــت  أن  إىل  مشــرا  تقريبــا" 
بالتوصــل  يتعلــق  فيــام  "ينفــد" 

التفاق نووي مع إيران.
قبــول  إىل  طهــران  كــريب  ودعــا 
الطاولــة  عــى  املطــروح  االتفــاق 
الحــايل، دون اإلفصــاح عــن  الوقــت 

مزيد من التفاصيل.
أمركيــون  مســؤولون  واســتأنف 
غــر  لقــاءات  وإيرانيــون  وأوروبيــون 
رسمية يف فيينا، أول من أمس، يف 
محاولــة إلحيــاء االتفاق النووي، بعد 

توقف استمر ألشهر.
مــارس/آذار  منــذ  األوىل  وللمــرة 
األطــراف املعنيــة  تلتقــي  املــايض، 
غــر  مبشــاركة  النــووي  باالتفــاق 

إن  قولــه  مــن  ســاعات  بعــد  فيينــا، 
يقــع  الصفقــة(  )إغــالق  "عــبء 
انتهكــوا  الذيــن  أولئــك  عاتــق  عــى 
عــن  االبتعــاد  الصفقــة، وفشــلوا يف 
إىل  إشــارة  يف  املشــؤوم"  اإلرث 

إدارة الرئيس األمريك جو بايدن.
وكتــب كبر املفاوضــن اإليرانين، 
يف تغريــدة عــر تويــرت قبــل يومــن 
أنــه "يجــب عــى الواليــات املتحــدة 
اغتنــام الفرصــة التــي يوفرهــا ســخاء 
املشــرتكة  العمــل  خطــة  رشكاء 

الشاملة".
يف  "الكــرة  باقــري  وأضــاف 
والتــرصف  النضــج  إلظهــار  ملعبهــم 

مبسؤولية".
كــريب  جــون  قــال  الســياق،  ويف 
القومــي  األمــن  مجلــس  منســق 
بالبيــت  اإلســرتاتيجية  لالتصــاالت 

للواليــات املتحــدة، وذلــك  مبــارشة 
من أجل إحياء اتفاق عام 2015.

إيــران  مــن  دبلوماســيون  ويتفــاوض 
أخــرى  والواليــات املتحــدة و5 دول 
وبريطانيــا  وفرنســا  وروســيا  )الصــن 
وأملانيا( منذ شــهور يف فيينا، حول 
صفقــة إلعــادة التــزام طهــران بالقيود 
عــى برنامجهــا النــووي، مقابــل رفــع 

العقوبات االقتصادية عنها.
وقــد تخللــت املفاوضــات سلســلة 
مــن االنقطاعــات بســبب الخالفــات 

الرئيسية بن طهران وواشنطن.
ويف مايو/أيار 2018، أعاد الرئيس 
ترامــب  دونالــد  الســابق  األمــريك 
العقوبــات عــى طهــران، بعــد إعــالن 
االتفــاق  مــن  واشــنطن  انســحاب 
ســلفه  عهــد  يف  املــرم  النــووي 

الدميقراطي باراك أوباما.

طوكيو/ وكاالت: 
بعــد زيارتهــا إىل تايــوان التــي أثارت غضب بكن، 
نانــي  األمــريك  النــواب  رئيســة مجلــس  أكــدت 
بيلــويس يف طوكيــو املحطــة األخــرة يف جولتهــا 
تســمح"  "لــن  املتحــدة  الواليــات  أن  اآلســيوية، 

للصن بعزل الجزيرة.
التــي تتمتــع بحكــم ذايت  وتعتــر الصــن الجزيــرة 
ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة جزءا ال يتجزأ 
بتدريبــات  الزيــارة  أراضيهــا. وقــد ردت عــى  مــن 
الجزيــرة،  حــول  مســبوقة  غــر  واســعة  عســكرية 
أن  بالســتية كان ميكــن  إطــالق صواريــخ  ال ســيام 

يسقط بعضها يف املنطقة.
املنــاروات  عــى  عامــا(   82( بيلــويس  تعلــق  ومل 
السياســين  أن  أكــدت  لكنهــا  مبــارش  بشــكل 
إىل  الســفر  مــن  يتمكنــوا  أن  يجــب  األمركيــن 

تايوان بحرية.
وقالــت املســؤولة األمركيــة يف مؤمتــر صحــايف 

يف طوكيــو، أمــس: أنهــم "قد يحاولون عزل تايوان 
أخــرى،  أماكــن  يف  املشــاركة  أو  الزيــارات  عــن 
لكنهــم لــن يعزلــوا تايــوان عر منعنا من الســفر إىل 

هناك".
وبعدمــا أشــارت إىل أن بكــن رفضــت يف الربيــع 
الســامح  املتحــدة  الواليــات  لدعــوة  االســتجابة 
ملنظمــة  الســنوي  االجتــامع  يف  تايــوان  مبشــاركة 
الصحــة العامليــة، قالــت "لــن يعزلــوا تايــوان عــر 

منعنا من الذهاب إىل هناك".
وأضافــت "قمنــا بزيــارات عى مســتوى عــال )...( 
ولــن نســمح لهــم بعــزل تايوان"، مشــددة عى أنهم 

"ال ميلكون قرار تحديد تحركاتنا".
ووصفــت الجزيــرة الدميوقراطية بأنها "واحدة من 
أكرث الدول حرية يف العامل"، مؤكدة أنها "فخورة" 
املتعلقــة  القلــق  مصــادر  كشــف  عــى  بعملهــا 
التجاريــة  االنتهــاكات  مــن  القاريــة،  بالصــن 
املفرتضة إىل انتشــار األســلحة وانتهاكات حقوق 

اإلنسان.
وصلت السياســية األمركية أول من أمس، كوريا 
للواليــات  األخــرى  الرئيســية  الحليفــة  الجنوبيــة 
املتحــدة. وقــد زارت الحــدود مــع كوريــا الشــاملية 

التي متتلك سالحا نوويا.
وهذه هي املرة األوىل التي تزور بيلويس اليابان 
برئيــس  أمــس،  صبــاح  التقــت  وقــد   .2015 منــذ 
اليابــان  إن  قــال  الــذي  كيشــيدا  فوميــو  الــوزراء 

"دعت إىل إلغاء التدريبات العسكرية فورا".
وأجرت بيلويس محادثات أيضا مع رئيس مجلس 
ويفــرتض  هوســودا  هرويــويك  اليابــاين  النــواب 
أن تلتقــي عــددا مــن أفــراد القــوات األمركيــة يف 

اليابان.
رجحــت طوكيــو ســقوط صواريــخ بالســتية صينيــة 
يف املنطقــة االقتصاديــة الخالصــة لليابــان وقالــت 

إن أربعة صواريخ حلقت فوق جزيرة تايوان.
متتد املنطقة االقتصادية الخالصة ملسافة 200 

ميل بحري عن ساحل اليابان خارج حدود مياهها 
اإلقليمية.

بأنــه  ووصفــه  الصواريــخ  إطــالق  كيشــيدا  ودان 
"مشــكلة خطــرة تؤثــر عــى أمننــا القومي وســالمة 

مواطنينا".
وتقع أجزاء من منطقة أوكيناوا الواقعة يف أقىص 
جنــوب اليابــان بالقــرب مــن تايــوان وكذلــك الجــزر 
الصغرة التي تشكل موضوع خالف طويل األمد 

بن طوكيو وبكن.
غضــب  بايــدن  جــو  الرئيــس  أثــار  أيار/مايــو  ويف 
قــال إن  لليابــان، عندمــا  زيــارة  أيضــا خــالل  بكــن 
القوات األمركية ستدافع عن تايوان عسكريا إذا 
حاولت الصن السيطرة عى الجزيرة بالقوة. لكن 
بايــدن واملســؤولن املرافقــن لــه أرصوا يف ذلــك 
الوقــت عــى أن نهجهــم املتبــع منــذ عقــود تجــاه 
تايــوان مل يتغــر. فمنــذ 1979 تعــرتف واشــنطن 
بحكومــة صينيــة واحــدة فقــط هــي حكومــة بكــن 

بينــام تواصــل تقديم الدعم للســلطات التايوانية، 
ال سيام عر بيعها كميات كبرة من األسلحة.

هــذه  إن  البدايــة"  منــذ  "قلنــا  بيلــويس  وقالــت 
الجولة "ال تهدف إىل تغير الوضع القائم هنا يف 

آسيا، أو تغير الوضع القائم يف تايوان".
بقانــون  "تتعلــق  للجزيــرة  زيارتهــا  أن  وأضافــت 
عليــه  صــوت  الــذي  تايــوان"  مــع  العالقــات 
بــن  العالقــات  ويحكــم   1979 يف  الكونغــرس 
"السياســة  وكذلــك  وتايــوان  املتحــدة  الواليــات 
بــن الواليــات املتحدة والصن وبكل الترشيعات 

واالتفاقات التي أرست طبيعة عالقتنا".
واضافــت أن "األمــر يتعلــق باالحتفــاء بتايــوان ملــا 
اقتصــاد  مــع  عظيمــة  دميوقراطيــة  مــن  عليــه  هــي 
وب"إحــالل  ســكانها"  لــكل  احــرتام  ومــع  مزدهــر 
الســالم يف مضيــق تايــوان وبجعــل الوضــع القائــم 

يسود".
قالــت  األمركيــة،  الصينيــة  العالقــات  وحــول 

بيلويس إن الواليات املتحدة تريد إيجاد "أرضية 
مشــرتكة" مــع الصــن بشــأن عــدد مــن القضايــا مــن 

حقوق اإلنسان إىل تغر املناخ.
بتحديــد  زيارتنــا  تتعلــق  ال  أخــرى،  "مــرة  وأضــاف 
مــا هــي العالقــة بــن الواليــات املتحــدة والصــن. 
إنــه تحــد أكــر بكثــر وأطــول أمــدا ويجــب علينا أن 
نــدرك أنــه يتعــن علينــا العمــل معــا يف مجــاالت 

معينة".
وقــال تيتســو كوتــاين األســتاذ يف جامعــة ميــكاي 
وزميــل كبــر يف معهــد اليابــان للشــؤون الدوليــة، 
إن التدريبــات الصينيــة ميكــن أن متنــح الجمهــور 
طوكيــو  لقــدرة  واقعيــة"  "أكــرث  رؤيــة  اليابــاين 
قوتهــا  عــززت  التــي  ببكــن  مقارنــة  الدفاعيــة 

العسكرية بشكل ثابت.
ورصح لوكالــة الصحافــة الفرنســية ان "التدريبــات 
يف  يحــدث  مــا  ان  اظهــرت  االخــرة  العســكرية 

اوكرانيا ميكن ان يحدث يف اسيا".

تركيا وروسيا تؤكدان عزمهما 
التضامن ضد اإلرهاب يف سوريا

سوتيش/ األناضول:
ونظــره  أردوغــان،  طيــب  رجــب  الــرتيك  الرئيــس  شــدد 
التضامــن  البلديــن  عــزم  عــى  بوتــن،  فالدميــر  الــرويس 
اإلرهابيــة يف  التنظيــامت  التحــرك ضــد  خــالل  والتنســيق 

سوريا.
جاء ذلك يف بيان مشرتك صدر عقب اجتامعهام مبدينة 

سوتيش الروسية، أمس، واستغرق 4 ساعات.
وأكــد الرئيســان أهميــة العالقــات القامئــة عــى الثقــة بــن 

تركيا وروسيا يف إرساء االستقرار إقليميا ودوليا.
اتفــاق  تنفيــذ  رضورة  عــى  املشــرتك  البيــان  شــدد  كــام 
الحبــوب األوكرانيــة نصــا وروحــا، مبــا يف  لنقــل  إســطنبول 
ذلك تصدير روسيا املتواصل للحبوب واألسمدة واملواد 

الخام املستخدمة يف إنتاجها.
تطويــر  حيــال  املشــرتكة  البلديــن  إرادة  الرئيســان  وأكــد 
العالقــات رغــم كافــة التحديــات اإلقليميــة والعامليــة عــى 
أساس االحرتام املتبادل واالعرتاف مبصالح الطرف اآلخر 

ومبا يتوافق مع االلتزامات الدولية.
ولفــت البيــان إىل أن الرئيســن تشــاورا بشــكل شــامل يف 

قضايا عى أجندة العالقات الثنائية للبلدين.
وأشــار أن الرئيســن اتفقــا عــى اتخــاذ خطــوات ملموســة 
أســاس  وفــق  البلديــن  بــن  التجــارة  حجــم  زيــادة  حيــال 
متــوازن ويف ضــوء األهــداف املحــددة، وتلبيــة تطلعاتهــام 

لبعضهــام يف مجــايل االقتصــاد والطاقــة، وتعزيــز التعــاون 
يف قضايــا عــى أجندتهــام منــذ فــرتة طويلــة يف قطاعــات 
مثــل املواصــالت والتجــارة والزراعــة والصناعــة والتمويــل 

والسياحة واملقاوالت.
كــام أشــار البيــان إىل أهميــة العالقات الرصيحــة والصادقة 
واملبنية عى الثقة بن روســيا وتركيا بالنســبة إىل تحقيق 

االستقرار اإلقليمي والدويل.
مؤكديــن  ســوريا،  يف  التطــورات  إىل  الرئيســان  وتطــرق 
األهمية الكبرة لدفع العملية السياســية من أجل التوصل 

إىل حل دائم يف البالد.
وشددا عى أهمية صون وحدة سوريا السياسية وسالمة 
العمــل املشــرتك  عــى  تأكيــد عزمهــام  أراضيهــا، وجــددا 
التنظيــامت  كافــة  محاربــة  يف  البلديــن  بــن  والتنســيق 

اإلرهابية.
وبشــأن ليبيا، أكد الرئيســان التزامهام الراســخ بســيادة ليبيا 
أهميــة  إىل  وأشــارا  الوطنيــة،  ووحدتهــا  أراضيهــا  ووحــدة 
إجــراء انتخابــات حــرة وعادلــة وذات مصداقيــة عى أســاس 
أوسع توافق ممكن بن الليبين، وجددا دعمهام للعملية 
السياســية املتواصلــة برعايــة األمــم املتحــدة ومبنيــة عــى 

الدور القيادي لليبين.
ملجلــس  القــادم  االجتــامع  عقــد  عــى  الرئيســان  واتفــق 

التعاون الرتيك ـ الرويس رفيع املستوى يف تركيا. 

القضاء الفرنيس يعلق قرار ترحيل 
الداعية المغريب حسن إيكويسن

باريس/ وكاالت: 
ترحيــل  قــرار  أمــس،  الفرنــي  القضــاء  علــق 
اإلمام املغريب حسن إيكويسن، وفور صدور 
قــرار املحكمــة أعلــن وزيــر الداخليــة الفرنــي 
جرالــد دارمانــان أنــه ســيقدم طلــب اســتئناف 

أمام مجلس الدولة؛ أعى محكمة إدارية.
ورأى وزير الداخلية الفرني أن هذه الخطوة 
نحــو  عــى  األرسيــة  الخاصــة  "ســتمس حياتــه 

غر متناسب".
إىل  الداعيــة  ترحيــل  قــرار  دارمانــان  وأرجــع 
أعــوام خطــاب  منــذ  "يتبنــى  أنــه  املغــرب إىل 
كراهيــة ضــد قيــم فرنســا، ويتنــاىف مــع مبــادئ 

العلمنة واملساواة بن الرجال والنساء".
ورأت محكمــة باريــس اإلداريــة يف حكمهــا أن 
أعــامل  وجــود  عــى  القائــم  الوحيــد  "الســبب 
التمييــز ضــد  عــى  ومتعمــد  تحريــض رصيــح 
املــرأة ال ميكنــه أن يــرر إجــراء الطــرد مــن دون 
متناســب  وغــر  خطــر  نحــو  عــى  املســاس 

بحقه يف العيش حياة خاصة وعائلية عادية".
إيكويســن  اإلمــام  أن  إىل  املحكمــة  وأشــارت 
يقيــم  حيــث  فرنســا  يف  "مولــود  عامــا(   57(
الخمســة  وأوالده  زوجتــه  مــع  والدتــه  منــذ 
وأحفــاده الـــ15 الفرنســين"، غــر أنــه مل يخــرت 

الجنســية  ويحمــل  الفرنســية  الجنســية  نيــل 
املغربية.

وأعلنــت لــويس ســيمون محاميــة الداعيــة أنــه 
املحكمــة  عــن  صــدر  وســليم"  مــوزون  "قــرار 
مبينــة  التآمريــة،  الترصيحــات  "رفضــت  التــي 
أنهــا رغــم كونهــا مؤســفة فإنها ال تعــد باملعنى 

القانوين استفزاًزا رصيًحا للكراهية".
العدالــة  يشــكر  "إيكويســن  أن  وأضافــت 
الفرنســية ألنهــا حافظــت عــى رباطــة جأشــها 

رغم التغطية اإلعالمية لهذه القضية".
ورصح ســفيان )أحــد أبنــاء الداعية إيكويســن( 
عــن  نيابــة  قائــال:  الفرنســية  الصحافــة  لوكالــة 

األرسة نحن سعداء جدا بهذا القرار.
مواقــع  عــى  ناشــط  اإلســالمي  والداعيــة 
عــى  قنــاة  ولديــه  االجتامعــي،  التواصــل 
ألــف شــخص، إضافــة   175 يتابعهــا  يوتيــوب 
ألــف   44 تضــم  فيســبوك  عــى  صفحــة  إىل 

متابع.

حسن إيكويسن

بيلويس تؤكــــد أن الواليـــــات المتحدة "لن تسمــــح" للصيـــــن بعزل تايـــوان

عامن/ األناضول:
بحــث األردن وبريطانيــا، أمــس، تعزيــز التعــاون الثنــايئ يف 

املجاالت العسكرية.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء ملــك األردن عبــد اللــه الثــاين، قائــد 
بيــان  وفــق  راداكــن،  تــوين  األدمــرال  الريطــاين  الجيــش 

للديوان امللي األردين.
ولفــت البيــان، إىل أن لقــاء امللــك عبــد اللــه مــع راداكــن، 

تعزيــز  "آليــات  إىل  تطــرق  لنــدن،  الريطانيــة  بالعاصمــة 
التعــاون بــن البلديــن الصديقــن، خصوصــا يف املجــاالت 

العسكرية".
الديــوان امللــي األردين، مغــادرة عاهــل  أعلــن  واألربعــاء، 

البالد يف زيارة خاصة، مل يحدد وجهتها وال مدتها.
ومل يذكــر البيــان تفاصيــل أكــرث عــن اللقــاء، إال أن بريطانيــا 

واألردن تجمعهام عالقات جيدة يف مختلف املجاالت. -

األردن وبريطانيا 
يبحثان تعزيز التعاون العسكري

 عي باقري يصل  إىل فيينا الستئناف مفاوضات إحياء االتفاق النووي 
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القناديل تغزو الشاطئ وتفسد متعة السباحة عىل املصطافني

تكــن أحجامهــا  القناديــل قليلــة لحظــة وصولنــا، ومل  أعــداد  تكــن  مل 
صغــرية كذلــك، تــرى شــاًبا هنــا وآخــر هنــاك وغريهــم يخرجــون مــن 
البحر بشــكل متزامن يحملون قناديل ويلقونها عىل رمال الشــاطئ، 

يتكرر هذا املشهد عىل مدار الدقيقة الواحدة أكرث مرة.
يحمــل "أبــو عبــد اللــه" وهــو شــاب يف نهايــة الثاثينيــات، قنديــًا، 
أمسكه ببطن كفيه من ظهره ورفعه لألعىل بشكٍل مائل لألمام حتى 
القنديــل  القنديــل الاســعة وهــو يحــاول إخــراج  إليــه أذرع  ال تصــل 

الرابع يف عدة دقائق من دخوله للسباحة.
بعد أن ألقاه وقبل عودته للشــاطئ اســتوقفناه قليًا، ثم غســل يديه 

باملاء، وضحك: "لألسف، يومنا يف السباحة فشل!".
العيون في الماء

يذهــب نظــره عــىل القنديــل الذي أخرجه للتو وبدا كبرًيا، يشــري نحو 
ساقه التي أصابتها لسعة طفيفة، معلًقا: "هذا الحجم ميكنه أذيتنا 
كــا تــرى، وخاصــة األطفــال، لذلــك نســبح بحــذر وعيوننــا يف امليــاه، 
خاصــة أن نســبة أعدادهــا كبــرية، وال نســتطيع الســباحة يف األمــام 

خوًفا عىل األطفال".
وليــد أبــو ظاهــر )13 عاًمــا( جــاء مــن مــر إلمضــاء فــرة الصيــف عنــد 
واالســتمتاع  لاصطيــاف  ماذهــم  البحــُر  وكان  غــزة،  يف  شــقيقته 
بالسباحة، لكن القناديل مل ترك له مجااًل وأخرجته من املاء متأمًلا 

ومصاًبا بحروق لسعاتها.
يكشف عن ذراعه التي تحمل أثر طفح جلدي وانتفاخات ناتجة عن 

اللسع الحارق والذي بدا عىل شكل خيوط متداخلة.

يقول: "كنت داخل املياه، ومل أَر القناديل، فتعرضت للسعة قوية 
جًدا، مل أستطع تحمل آالمها، فخرجت من الشاطئ برسعة، وكنت 

أرصخ من شدتها".
ورغــم ذلــك يصــف وليــد مبتســًا، أجــواء االصطيــاف عــىل بحــر غــزة 

بأنها رائعة.
واســتطاع عــاء أبــو رحمــة إخــراج عرشة قناديل، وبــدا ماهًرا يف غرس 
بطن كفيه يف املاء واإلمساك بالقناديل ورميها عىل رمال الشاطئ. 
قنديــل  أي  اقــراب  لحظــة  ينــادون عليــه  والنــاس حولــه  أطفالــه  كان 
منهــم، فيهــرع لإلمســاك بــه، إذ تطــوع طــوال الوقــت إلخراجهــا بعدما 

أفسدت عليه متعة السباحة.
يعلــق بعفويــة بعدمــا رمــى أحــد القناديــل ونفــى يديــه: "بتاقيهــا 

جنبك فجأة، مش ماحق أطلع وأرجع".
يقول: "كان البحر ممتًعا، واملصطافون جاؤوا ليستمتعوا بأوقاتهم، 
فــإذا  الســباحة،  نســتطع  فلــم  القناديــل،  وجــود  هــي  املشــكلة  لكــن 
الــذي تقذفــه بامليــاه،  الهــرب مــن ســائلها  هربــت منهــا ال تســتطيع 
فتسلعك وتلسع أطفالك، واملشكلة أنها تستمر باملياه حتى شهر 

سبتمرب وأحجامها الكبرية مخيفة".
مــع رحيــل الشــمس، عــا صــوت املنقذيــن يطلبــون مــن املصطافــن 
أهازيــج  بأنغــام  يســتمتعون  املصطافــون  فبــدأ  البحــر،  مــن  الخــروج 
تحــت  العائــات  بــن  ســمر  أو يف جلســات  بهــا،  أصواتهــم  تصــدح 
رمــال  عــىل  الشــاطئية  االســراحات  مصابيــح  مــن  املنبعثــة  األنــوار 
البحــر التــي امتــألت حتــى ســاعات متأخــرة، يهربــون من أزمــات كثرية 

تاحــق أهــل غــزة نتيجــة الحصــار وانقطــاع التيــار الكهربــاء، نحــو البحــر 
متنفسهم الوحيد.

ويعد قنديل البحر من الكائنات البحرية الرخوية الذي يتميز بوجود 
أذرع توفــر لــه الغــذاء والحايــة والحركــة وهــي نفســها تحتــوي عــىل 
درجــات  يف  للتغــريات  البالغــة  بحساســيته  ويعــرف  الســعة،  خايــا 
الحــرارة، لــذا فــإن ارتفــاع درجــات الحــرارة يف فصــل الصيــف وزيــادة 

تلوث الشواطئ بامللوثات العضوية تدفعه للخروج نحو الشاطئ.
وقد تسبب لسعة القنديل أعراًضا موضعية، كطفح جلدي بسيط، 
ثم تزيد إىل الحساســية الشــديدة، وانتشــار االنتفاخات الناتجة عن 
اللســع واألمل الحــارق، ويظــل األمل ملــدة حــوايل نصــف ســاعة عــىل 

حن تظل آثار اللسعة ملدة يوم تقريًبا، قبل أن تزول.
أسباب وجودها

بحســب رئيــس ســلطة البيئــة بهــاء األغــا، فــإن القناديــل هــي كائنــات 
بحريــة موجــودة منــذ القــدم يف البحــار، لكــن يف الســنوات العــرش 
األخرية بدأت تظهر عىل شاطئ غزة كثرًيا، خاصة يف منتصف شهر 

يوليو/ متوز حتى منتصف أو نهاية آب/ أغسطس.
ويحــدد األغــا يف حديثــه لصحيفــة "فلســطن"، عــدة أســباب رئيســة 

متعلــق  األول  وزيادتهــا،  األعــداء  بهــذه  الشــاطئ  عــىل  لظهورهــا 
بالتغــري املناخــي وارتفــاع يف درجــة حــرارة ميــاه البحــر، واألمــر الثــاين 
بوجــود شــبه انقــراض للســاحف البحريــة التــي تعــد العــدو الطبيعــي 
تناقصهــا  مــع  لكــن  القناديــل،  عــىل  تتغــذى  فالســاحف  للقناديــل، 

الحاد أدى النتشار القناديل.
الشــاطئ  عــىل  بيضهــا  تضــع  البحريــة  الســاحف  أن  إىل  ويلفــت 
وعندمــا يفقــس البيــض تتجه صغارهــا مبارشة نحو البحر، لكن وجود 

كثافة الناس عىل شاطئ غزة ال يسمح لهذه العملية بالحدوث.
اســتخدامها  وميكــن  عضويــة  مــواد  هــو  القنديــل  أن  األغــا،  ويذكــر 
الربوتــن، و"املشــكلة يف لســعاتها  نظــًرا الحتوائهــا عــىل  كأســمدة 
املؤذية التي قد يتأثر بها الجلد لعدة شهور، إضافة لتدمري مواسم 
االصطيــاف ملــدة ليســت بســيطة"، مبيًنــا أن وضــع حمــض "الخــل" 

عىل مكان األمل يعمل عىل مداواة الحروق وتخفيفها.
وبرامــج  حمــات  تنظــم  إمكانــات  لديهــا  دواًل  هنــاك  أن  إىل  ويشــري 
إلبعادهــا عــن الشــواطئ، باصطيادهــا يف شــباك ضخمــة، ومتشــيط 
ــا، لكــن هــذه اإلمكانــات غــري متوفــرة  ــا قــد يكــون يوميًّ الشــواطئ دوريًّ

يف غزة.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
تدفــع حــرارة الصيــف الالهبــة والرطوبــة العاليــة بــآالف المواطنيــن في 
قطاع غزة إلى شاطئ البحر هرًبا من المساحات المعيشية الضيقة، لكن 
االصطيــاف فــي شــهر يوليو وأغســطس محفــوف بالحذر مــن المتربص 

األبيض الذي يفسد عليهم متعة السباحة.

غزة/ مريم الشوبيك:
يف خضــم الســمعة الســيئة التــي طالــت الطعــام الصينــي، ألنــه كان 
الفضــول  كان  العــامل،  أنحــاء  كورونــا يف  فــريوس  انتشــار  ســبًبا يف 
دافًعــا للشــيف إبراهيــم بــدوان، لتعلــم طريقــة إعــداده عــرب دورات 
األكل  ثقافــة  إدخــال  عاتقــه  عــىل  وأخــذ  اإلنرنــت،  عــرب  تدريبيــة 

الصيني إىل قطاع غزة.
يف أثنــاء الحجــر املنــزيل قبــل عامــن، اســتغل بــدوان فرصــة بقائــه 
يف املنــزل نظــًرا إلغــاق املطاعــم، يف التعــرف إىل تقنيــات وأصــول 
بــه،  النــاس  أنــه يغامــر يف إقنــاع  الطعــام الصينــي، كان يعــي متاًمــا 
وتغيري النظرة الخاطئة لديهم عن هذا املطبخ بأنه يقدم األكل غري 

الحال.
يعتمــد املطبــخ الصينــي عىل املذاق الحلو والحار، واألخري يتطابق 
هــذا  ومــن  الحريــف،  الفلفــل  يعشــقون  الذيــن  الغزيــن  مــذاق  مــع 
املدخل نجح بدوان يف جذب الزبائن لتذوق األطباق الصينية التي 
يعدهــا داخــل املطعــم، حتــى أصبحــوا يقصدونــه خصيــى لتناولها 

كل مدة.
مترجم إشارة للتعلم

يحــرف الشــيف بــدوان "31 عاًمــا" مــن مدينــة غــزة، إعــداد الوجبات 
تعزيــز  إىل  اتجــه  عامــن  ومنــذ  عاًمــا،   12 منــذ  والغربيــة  الرشقيــة، 
إمكاناتــه يف الطهــي باالنفتــاح عــىل ثقافــات جديــدة، منهــا املطبــخ 

الصيني إذ مل يسبقه إليه أحد.
يقول بدوان لـ"فلسطن": "تواصلت مع طهاة عرب يحرفون إعداد 
األطباق الصينية يف بلدان عربية، ويف الصن أيضا، كا اشركت 

يف ورشات طهي لألكل الصيني عرب اإلنرنت لطهاة صينين".
ويضيف: "وألين ال أعرف اللغة الصينية، كان يف ورش العمل تلك 
مرجم إشــارة، إذ أســتعن بصديق يل مرجم إشــارة، كان يرجم يل 

الفيديوهات، وهذا زاد من حصيلتي املعرفية". 
الغــزي، إذ يفتقــر إىل  األكل الصينــي ثقافــة غريبــة عــىل املجتمــع 
وجود مطاعم متخصصة باملطابخ العاملية كغريه من بلدان العامل، 
وال يتقبــل بســهولة املذاقــات املختلفــة، فغالبيــة ســكان القطــاع مل 

يسبق لهم السفر واالنفتاح عىل املطاعم األخرى.
لــذا فــإن إدخــال بعــض األطبــاق يف قامئــة وجبــات املطاعــم الغزيــة 
التــي تعتمــد عــىل تقديــم الوجبــات الرشقية، والغربيــة، يعد مغامرة 

ملاكها.
يف مطبخــه الصغــري يف البيــت، يخــوض بــدوان تجــارب لطهو أطباق 
صينيــة، واختــار منهــا األقــرب عىل الذوق الغــزي، والتي تعتمد غالًبا 
عــىل صــدر الدجــاج، املضــاف إليــه الفلفــل الحلو بألوانــه املختلفة، 

وال غنى عن الصويا صوص، وبذور السمسم.
العائلة حقل تجارب

واألكل الصينــي -بحســب بــدوان- مذاقــه مختلــف وطيــب، وصحــي 
ألنه يطهى عىل درجات حرارة ليست عالية، دون زيوت، إذ تحتفظ 

املكونات بقيمتها الغذائية.
بــأن  لــدى املجتمــع  التــي تشــكلت  ويدحــض املعلومــات الخاطئــة 
والــكاب،  الخفافيــش،  عــىل  فقــط  يعتمــد  طعامهــم  الصينيــن 
والقطــط، والراصــري، والحــرشات، بــل هو بحر واســع من املذاقات 

املختلفة الصحية واللذيذة.
عائلــة بــدوان هــي حقــل التجــارب األول للوجبــات الصينيــة التــي كان 
يعدها يف مطبخ بيته، ومن ثم ألصدقائه، ولزبائنه املقربن، إذ كان 

يستمع إىل انتقاداتهم، وماحظاتهم، ويحسنها.
ويشــري إىل أنه يعاين عدم توفر املواد الخام األصلية يف األســواق، 
كالصويــا صــوص األصــي، وزيــت السمســم، اللذيــن ال يطهــى طبــق 
صينــي مــن دونهــا، وكذلــك النودلــز األصــي )قطــع طوليــة شــفافة 

تصنع من دقيق األرز(.
ويلفــت بــدوان إىل أن يتغلــب عــىل ذلــك باســتريادها عــن طريــق 
التجــار الذيــن يســافرون إىل الصــن، أو يصنعهــا بنفســه يف مطبخه، 

أو يستخدم مواد خام بديلة للحصول عىل طعم متقارب.
والجــزر،  كالكوســا،  الخضــار  عــىل  الصينــي  املطبــخ  ويعتمــد 
والــربوكي، والفلفــل الحلــو، والبصــل األخــر إذ تجــده يف أغلــب 
األطباق، وال ميكن أن يقدم طبًقا دون األرز املسلوق بطريقة صحية 

با زيوت.
ويطمح بدوان بالســفر ألخذ دورات يف املطبخ الصيني، الكتســاب 
مزيد من املهارات التي متكنه من تحقيق حلمه بافتتاح أول مطعم 

يقدم الوجبات الصينية يف غزة.
للمطابــخ  خارجيــة  ومســابقات  معــارض،  يف  يشــارك  أن  ويأمــل 
العامليــة، مــن أجــل التعــرف إىل ثقافــات أكــرث يف الطهــي، وزيــادة 

حصيلته املعرفية.

بالحلو والحار »الشيف بدوان« 
يأخذ الغزيني إىل الصني

تناول هذه األطعمة 
يساعد عىل تخفيف التوتر

لندن/ وكاالت:
والظــروف املرافقــة  الرسيــع  يؤثــر منــط حياتنــا 
التوتــر  واضــح.  بشــكل  النفســية  صحتنــا  عــىل 
والقلــق ورسعــة االنفعــال مــن النتائــج الطبيعيــة 

ملا منر به من ضغوط يومية.
عليهــا  الركيــز  ميكــن  محــددة  أطعمــة  وهنــاك 
معــدالت  ارتفــاع  يف  تســاهم  العتبارهــا 
الدوبامن والسريوتونن املسؤولة عن الشعور 

بالسعادة، ومنها:
• األساك: تساهم األساك الغنية بالدهون 
الصحية يف مكافحة التوتر والوقاية من أمراض 
الدهنيــة  باألحــاض  ــة  غنيَّ أّنهــا  كــا  القلــب، 
"أوميغا 3" التي تســاعد يف محاربة االكتئاب، 
مبــا أن هــذا النــوع مــن املكونــات الغذائية له أثر 

واضح عىل املزاج.
الســريوتونن  معــدالت  تزيــد  النشــويات:   •
التي تحســن املزاج وتخفض مســتويات التوتر. 
تتحســن  الســريوتونن  معــدالت  ارتفــاع  ومــع 
حســن  األهــم  يبقــى  لكــن  الركيــز،  مســتويات 

اختيار أنواع النشــويات والركيز عىل تلك غري 
املصنعة، أي الحبوب الصحية وكاملة الغذاء.

• املكــرسات: تعــد املكــرسات غنيــة مبكونــات 
ب  الفيتامــن  رأســها  وعــىل  معينــة  غذائيــة 
واألحاض الدهنية الصحية والتي تساعد عىل 
الحــد مــن التوتــر. كــا تحتــوي عــىل املغنيزيوم 

الذي يساهم يف الحد من القلق والتوتر.
• األفــوكادو: يحتــوي األفــوكادو عــىل األحاض 
التوتــر  مــن  تحــد  التــي   "3 "أوميغــا  الدهنيــة 
الركيــز  معــدالت  زيــادة  يف  وتســاهم  والقلــق 
غنــاه  إىل  إضافــة  هــذا،  املــزاج،  تحســن  ويف 
واملغذيــات  النباتيــة  والكيميائيــات  باألليــاف 

األساسية.
رفــع  أخــرى دوًرا مهــًا يف  تلعــب أطعمــة  كــا 
معدالت السريوتونن يف الجسم ويف تحسن 
املــزاج، ومنهــا البيــض واألجبــان كونهــا تحتــوي 
عــىل الريبتوفــان التــي تتحــّول إىل ســريوتونن 
يتناولهــا،  مــن  مــزاج  تحســن  يف  يســاهم  مــا 

واألناناس واملوز والخس والحبش.

»األغا« يحدد سببين لظهورها بكثرة
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ل شغفه يف املشغوالت  يحوِّ
الخشبية إىل مصدر رزق املهندس حلس

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
يقضي المهندس المعماري محمد حلس أوقاًتا طويلة 
في ورشته الخاصة بالمشغوالت الخشبية، فيتفنن في 
تشــكيل األخشــاب الطبيعية لمنتجــات متنوعة، ليجعل 
ــا يــدر عليــه دخــًا فــي ظل  مــن موهبتــه مشــروًعا خاصًّ

نــدرة فــرص العمــل في قطاع غــزة، يســتعين في ذلك 
بمــا تعلمــه من أساســيات التصميــم في أثناء الدراســة 

الجامعية. 
فبعــد أن أنهــى محمــد )29 عاًما( من ســكان حي الدرج 

فــي مدينة غزة دراســته الجامعية في مجال الهندســة 
المعماريــة لــم يستســلم لقلــة فرص العمــل وبحث عن 
ــه مــن إدرار دخــٍل مــادي بــداًل مــن  مشــروع خــاص ُيمكنِّ

انتظار وظيفة قد ال تأتي قريًبا!

اســتظَل محمد بظل هوايته منذ الصغر وهي صناعة املشــغوالت 
فافتتــح  الدراســة،  ســنوات  يف  ميارســها  كان  التــي  الخشــبية، 
مرشوًعا صغرًيا سامه "الفريد للصناعات الخفيفة"، مستعيًنا مبا 

درسه من فنون التصميم يف الهندسة. 
ولقد ساعده عىل تنمية موهبته يف املشغوالت الخشبية دروس 
النجــارة والحــدادة التــي كان يتلقاهــا يف أثنــاء دراســته يف املرحلة 
اإلعداديــة يف مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن، فقــد كان 

متميًزا يف تلك الحصص ينال إنتاجه إعجاب مدرسيه. 
ويقــول محمــد: "كنــت أصنــع أيًضا أدوات خشــبية وألعاًبا لألطفال 
مرحلــة  يف  أمــا  الصيفيــة،  اإلجــازة  يف  بهــا  لنلعــب  الحــي  يف 
الدراســة الجامعية فكنُت أصنع املجســامت للمشــاريع الهندسية 
  باســتخدام األلــواح الخشــبية بــداًل مــن مــادة الكرتــون، شــيًئا فشــيًئا 
الحرفــة  تلــك  يف  جديــدة  أدوات  الســتخدام  الشــجاعة  متلكــُت 

وإنتاج تصاميم جديدة". 
الهندسة صقلت موهبتي

خــالل  مــن  الخشــبية  األشــغال  يف  موهبتــه  صقــل  أنــه  ويوضــح 
تخصصه الجامعي الذي عرَّفه بـ"أساسيات التصميم، والتحليالت 
الهندسية لألشكال"، مشرًيا إىل أن لكل قطعة أسلوبها وطريقتها 
الخاصــة ســواء بالعمــل اليــدوي أو عــر اآلالت الحديثــة املختصــة 

بالنحت من خالل الكمبيوتر. 
ومنتجــات  ومكتبيــة  مطبخيــة  أدوات  ورشــته  يف  محمــد  وينتــج 
ترويجيــة للمطابــع والــرشكات وألعاًبــا لألطفــال، ومنــاذج مشــاريع، 
كام يعمل عىل صيانة أي منتجات خشبية قدمية يأيت بها الزبائن 

إليه. 
عالقٌة من االنسجام والتناغم تربط بن املعامري محمد والخشب 
لكونــه مــادة ســهلة التشــكيل وفــق التصميم الذي يريــده، فال ُيقلد 
زتــه عــن غــريه،  منتجــات أحــد بــل يضــع تصاميمــه الخاصــة التــي ميَّ

وجعلــت هنــاك إقبــااًل مل يتوقعــه عــىل منتجاته يف الداخل وحتى 
أخذها آخرون كهدايا ألصدقائهم يف الخارج. 

مواقــع  عــر  يتــم  الخشــبية  املنتجــات  اتســويق  أن  إىل  ويشــري 
التواصــل االجتامعــي، إىل جانــب التوزيــع عــىل املتاجــر املحليــة 
املختصــة، "أصبــح لدينــا زبائــن دامئــون يــرددون باســتمرار لــرشاء 
نظــًرا  الســعيدة،  باملناســبات  ويتهادونهــا  الخشــبية،  املنتجــات 

لتميزها ودقتها". 
عمليــة اإلنتــاج يف ورشــة محمــد تبــدأ بجلــب األخشــاب، ثــم رســم 
التصميــامت واختيــار نوعيــة الخشــب املناســبة لهــا، "فالخشــب 
الطبيعــي يكــون مميــًزا بــأن كل قطعــة مختلفــة عــن األخــرى، لذلــك 
نختار القطعة التي تناسب الشكل واملنتج الذي ننوي صناعته". 
وينفــذ محمــد أيًضــا كل مــا يريــده زبائنــه حتــى لــو مل يكــن دارًجــا، 

كقوالــب  الخــارج  مــن  ُتســتورد  كانــت  أشــياء  أنتجنــا  إننــا  "حتــى 
املعمول وغريها من املنتجات املنزلية". 

وقــد حــول جــزًءا مــن بيتــه لورشــة نجــارة خاصــة وضــع فيهــا األدوات 
يحصــل  التــي  األخشــاب  فيهــا  يخــزن  وصــار  والكهربائيــة  اليدويــة 
عليها إما عن طريق الرشاء أو هدايا من املحيطن به، أو أخشاب 

مستعملة. 
 يقــول محمــد: "يف هــذه اآلونــة تعلمــُت املزيــد عــن الخصائــص 
الطبيعيــة واملصّنعــة للخشــب مبتابعــة الكتــب واملجالت الدورية 

التي تتحدث عن األعامل الخشبية  عن طريق اإلنرنت". 
ويتابــع: "بــدأت املــرشوع منــذ حوايل عرش ســنوات، كان مرشوًعا 
بــآالت  بــدأُت  األخــرى،  تلــو  واحــدة  اآلالت  أجلــب  وكنــت  صغــرًيا 

يدوية بعدها جلبت أدوات كهربائية". 

القطــع  بعــض  املشــغوالت  ننتــج  أن  "بعــد  القــول:  إىل  وميــي 
نعرضها يف الورشــة، يف حن نجهز ونغلف أخرى وُترســل للزبائن 

مبارشة". 
وينبه إىل أن أسعار املشغوالت الخشبية التي يصنعها، متواضعة 

ا، نظًرا لألوضاع االقتصادية العامة يف قطاع غزة.  جدًّ
وتطرق محمد يف حديثه إىل االنقطاع املستمر للتيار الكهربايئ، 
كإحــدى أهــم الصعوبــات التــي تواجهــه يف عملــه، وصعوبة إدخال 
بعــض املــواد األساســية يف العمــل إىل قطــاع غــزة بســبب الحصــار 
ا.  اإلرسائييل، إىل جانب عدم القدرة عىل تصدير املنتجات دوليًّ
بــأن يوســع مرشوعــه ليشــمل جميــع االنتاجــات الخشــبية  ويطمــح 
واملعدنيــة ليغطــي الســوق املحــيل مبنتجاتــه ويتمكــن أيًضــا مــن 

التصدير للخارج. 

غزة/ هدى الدلو:
كثــرًيا مــا تقــع خالفــات بــن اآلبــاء واألبنــاء، فتتدخــل األم كطــرف 
ثالــث أمــاًل يف اســتعادة أجــواء الســالم داخــل البيت، غري أن هذا 
التدخــل قــد يقــود إىل خــالف بــن الزوجــن، فكيــف تتــرف األم 

إزاء تلك الخالفات؟ وما دورها؟
تتحــدث "أم يوســف" عــن جــو البيــت املشــحون غالًبــا بــن زوجهــا 
وابنها البكر الذي ال يزال يف مرحلة املراهقة، ويحاول إثبات ذاته 

وشخصيته يف املكان، ولكن بعض الترفات ال تروق لوالده. 
تقــول: "أشــعر أين أقــوم بــدور الوســيط، إذ أحــاول تهدئــة الوضــع 

وحل الخالف". 
وتوضح أن تدخلها يف بعض األحيان يؤدي إىل نشوب مشكالت 
الوقــت  تختــار  أن  الزوجــة  عــىل  أن  وتــرى  زوجهــا،  وبــن  بينهــا 
املناسب للتدخل وتعرف كيفية حل املشكالت وتهدئة الوضع. 
يف حــن تشــكو "أم حســام" مــن عــدم اســتيعاب زوجهــا البنهــام 
ملناقشــته،  الســعي  يف  معــه  الدامئــة  محاولتهــا  رغــم  املراهــق، 

وإحداث التأثري فيه دون الوصول إىل نقطة خالف بينهام. 
عــىل  وحريــص  ملســتقبله  ويهتــم  يحبــه  أنــه  "أدرك  وتضيــف: 
شــخصيته  يف  تؤثــر  معــه  التعامــل  يف  حدتــه  ولكــن  مصلحتــه، 

وتجعله عنيًدا ال يستجيب ألي من األوامر". 
ويرجــع ســبب نشــوء الراعــات بــن اآلبــاء واألبنــاء الفجــوة الزمنية 
بــن اآلبــاء واألبنــاء، ومــا صاحباهــا مــن اختــالف يف أمنــاط التفكــري 
وتباين الظروف األرسية واالجتامعية، ورغبة اآلباء يف خلق مناذج 

ألبنائهم عىل حسب مناذجهم وهذا ما يرفضه األبناء. 
التفاعل األرُسي

ويف هذا السياق، تقول االختصاصية االجتامعية إكرام السعايدة 
إن التفاعــل األرسي اإليجــايب أســاس للتعامــل الســليم مــع أفــراد 

األرسة، وال سيام بن اآلباء واألبناء. 
وتوضح أن األرسة قد تواجه أمناًطا مختلفة وضاغطة من التفاعل 
ا مل يعتادوه نظًرا لشدة  اليومي الذي من شأنه أن يولد توتًرا إضافيًّ
االحتــكاك النفــي فيــام بينهــم، أو التفســري الســلبي لســلوكيات 

بعضهم بعًضا. 

األب  يتمتــع  عندمــا  تزيــد  الخالفــات  أن  الســعايدة،  وتضيــف 
بشــخصية تســلطية متيــل إىل فــرض آرائهــا ورغباتهــا عــىل األبنــاء 
دون األخذ بالحسبان اهتامماتهم وميولهم، ومترد األبناء ورفضهم 

للسلطة األبوية. 
وتلفــت إىل األمــر قــد يبــدو أكــر صعوبــة عندمــا يتعلــق بالفتيــات 
الطرفــن  كال  افتقــار  إىل  إضافــة  املراهقــة،  أثنــاء  يف  وخاصــة 
أحياًنــا إىل أســاليب الحــوار الفعالــة التــي تــؤدي إىل التوصــل إىل 

تفاهامت تريض جميع األطراف. 
ومــن األســباب أيًضــا لجــوء البعــض إىل العنــف اللفظــي واليــدوي 

الــذي يزيــد الهــوة بــن الطرفــن، والتدخــالت الخارجيــة ســواء مــن 
واختــالف املعايــري  أو حتــى املجتمــع عموًمــا،  العائلــة املمتــدة 
عــدم  بســبب  اآلخــر  يرفــض  والــذي  لــكل جيــل،  الحيــاة  وأســلوب 
وإهــامل  اإلخــوة،  بــن  واملفاضلــة  واملقارنــة  لآلخــر،  مواءمتــه 
احتياجات األبناء وعدم توفريها سواء مادية أو معنوية، كام تبن 

السعايدة. 
متى تتدخل األم وكيف؟

ولكن، متى تقرر األم التدخل؟ تجيب أنه ال بد أن تعمل األم وفق 
ثــالث تدخــالت منهــا مــا هــو وقــايئ لــي يفهــم كل منهــام اآلخــر، 

الطرفــن تعمــل األم  بــن  فيــام  وعالجــي حينــام تظهــر الخالفــات 
عــىل معالجتهــا مبــا يحفــظ حقــوق وكرامــة كال الطرفــن، ومنــايئ 
لي تزيد من فرص التفاهم والتغلب عىل املعوقات التي تكدر 

صفو الحياة األرسية. 
عــىل  االبــن  تفضــل  الزوجــات  بعــض  أن  إىل  الســعايدة  وتشــري 
الــزوج، "وهــذا ال يجــوز، فالزوجــة تعيــش يف كنف األرسة وليســت 
يف ســاحة قتــال ينبغــي أن تقــف يف صــف جبهــة دون األخــرى، 
الجميــع  وتســاند  تقــف  أن  مــن  بــد  ال  لذلــك  خــارس،  فاملنتــر 
فتصــوب أخطاءهــم وتقــرب مــن وجهات النظر وتزيد من تواصلهم 

وتآلفهم". 
وتنبه إىل أهمية دور األم يف استعادة أجواء السالم، فهي املالذ 
البيــت،  يف  البهجــة  وباعــث  الطأمنينــة  ومبعــث  للجميــع  اآلمــن 
والتفهــم  واملحبــة،  األمــان  مــن  جــو  إشــاعة  عــىل  تعمــل  لكونهــا 
أوارص  توطيــد  جانــب  إىل  األرسة،  أفــراد  لجميــع  واالســتيعاب 
املحبة بينهم، واالســتامع الجيد وتفهم احتياجات الجميع، وحل 

الخالفات مبا يريض الجميع دون متييز أو تفضيل. 
وتنصــح الســعايدة بــرورة أن تــدرك األم أن هــذه الخالفــات أمــر 
طبيعــي وجميــع األرس ميــرون بهــذه الضغــوط، والــكل يحتــاج إىل 
مســاحته الخاصــة، ولكــن يجــب تفســري التوتر بأنه رســالة انفعالية 
تحتاج إىل التعاطف والتفهم، بدل من اعتبارها رسالة هجومية. 
وتبــن أهميــة الركيــز عــىل التجــارب والخــرات األرسيــة اإليجابيــة 
الســابقة، واالســتثامر بهــا إلشــاعة جــو مــن اإليجابيــة والتامســك، 
والركيز عىل ســبل التعاون والدعم املتبادل والتي من شــأنها أن 
تعــزز قــوة األرسة ومتاســكها، واختيــار التوقيــت املناســب لتوجيه 

النصيحة مع توخي أال تكون بصيغة رسائل هجومية. 
وتؤكــد الســعايدة أهميــة تشــجيع الطرفــن عــىل التواصــل الفعــال 
باستثامر املناسبات العائلية، والنظر إىل أن التأقلم والتكيف مع 
املســتجدات يحتــاج إىل وقــت، فــال تتعجــل النتائــج واالســتجابة 
وتقويــة  اآلبــاء،  لــدى  خصوًصــا  وانفعــال،  وتوتــر  بالتغــري  للبــطء 
العالقــة األرسيــة بالقيــام بأنشــطة مشــركة بهدف التســلية وتعليم 

القيم ومنذجتها. 

يف الخالفات بني اآلباء واألبناء.. 
متى تتدخل األم وكيف؟
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غزة/فلسطني:
ارتقــى أمــس إىل الســاء الُعــا، الشــهيد البطــل يوســف قــدوم 

العب فريق الكاراتيه بنادي الزيتون.
مــن  ُجملــة  خــال  صهيــوين  قصــف  إثــر  قــدوم،  ارتقــاء  وجــاء 
االســتهدافات والغــارات التــي شــنتها طارئــات االحتــال الحربية 

عىل عدة مناطق يف قطاع غزة.
جديــر بالذكــر أن يوســف قــدوم هــو نجــل الشــهيد ســليان الــذي 

سبقه إىل الساء.

غزة/وائل الحلبي:
"أبــو  عرفــات  يــارس  الشــهيد  كأس  بطولــة  قرعــة  أســفرت 
التــي  الغربيــة  بالضفــة  املحرتفــني  دوري  ألنديــة  عــار" 
ُســحبت أول أمــس يف مقــر اتحــاد كــرة القــدم عــن ثــاث 

مجموعات قوية.
ومن املقرر أن تنطلق البطولة يوم 25 من شهر أغسطس 
الجاري، حيث سيتم اإلعان عن جدول مباريات البطولة 

خال األيام القادم.
وجاء القرعة على النحو التالي:

• المجموعة األولى: 
جبل املكرب، األمعري، وادي النيص، إسامي قلقيلية.

• المجموعة الثانية: 
شباب الخليل، ثقايف طولكرم، أهيل الخليل، مؤسسة البرية.

• المجموعة  الثالثة: 
هال القدس، الظاهرية، شباب السموع، باطة.

االســتعداد األفضــل  يــارس عرفــات  الشــهيد  بطولــة  وتعــد 
ألندية دوري املحرتفني قبل انطاق املســابقة، وتســاهم 

بشكل كبري يف الوقوف عىل مستويات الفرق.
البطولــة  مــن  األخــرية  النســخة  بلقــب  املكــرب  جبــل  وتــوج 
بعــد فــوزه عــىل ثقــايف طولكــرم يف النهــايئ بثاثة أهداف 

مقابل هدف.
منــذ  الـــ11  هــي  البطولــة  مــن  القادمــة  النســخة  وســتكون 
حيــث   ،2010/2011 موســم  يف  املســابقة  انطــاق 
القــدس  وهــال  والظاهريــة  الخليــل  شــباب  فــرق  توجــت 
باللقب مرتني لكل منها، فيا توجت فرق وادي النيص 
وباطة واألمعري واملكرب باللقب مرة واحدة لكل منهم.

استشهاد
يوسف قدوم العب 

الكاراتيه بنادي الزيتون

قرعة بطولة الراحل
أبو عمار تسفر عن 

ثالث مجموعات قوية

قرار بتجميد النشاط الرياضي في غزة بعد العدوان اإلسرائيلي
غزة/ مؤمن الكحلوت:

قــررت االتحــادات الرياضيــة تجميــد كافــة نشــاطاتها يف غــزة، عقــب العــدوان الصهيــوين 
الغاشم أمس، والذي أدى الرتقاء عدد من الشهداء.

وأعلن اتحاد كرة القدم تأجيل موعد مباراة نادي مناء وأكادميية "تشامبيونز" امُلقررة يف 
بطولــة دوري الناشــئني مواليــد 2006، إىل جانــب تأجيــل افتتــاح دورة تدريــب املدربــني 

.)B( للمستوى الثاين
كــا وأعلــن اتحــاد كــرة الســلة تأجيــل مبــاراة خدمــات ديــر البلــح وخدمــات جباليــا يف دوري 

الدرجة األوىل، إىل إشعار آخر إىل حني عودة الهدوء من جديد.
وأغلقــت األنديــة واملاعــب أبوابهــا، عقــب القصــف الصهيــوين، ومتنــى املجلــس األعــىل 

للشباب والرياضة السامة التامة للجميع.

غزة/ فلسطني:
املدربــني  مــن  مدربــًا   170 تخريــج  حفــل  القــدم  كــرة  اتحــاد  نظــم 
امُلشــاركني يف الــدورات  التدريبيــة اآلســيوية املختلفــة ، التــي نظمها 
خــال العامــني املــايض والحــايل بالتعــاون مــع االتحــاد اآلســيوي، يف 

قاعة أكادمييات "تشامبيونز" جنوب مدينة غزة.
وحــر االحتفــال إبراهيــم أبــو ســليم نائــب رئيــس اتحــاد كــرة القــدم، 
وعبــد الســام هنيــة األمــني العــام املســاعد للمجلس األعىل للشــباب 
والرياضــة، يــارس رضــوان رئيــس لجنــة التطويــر باتحــاد الكــرة، وزمائــه 
أعضاء املكتب التنفيذي، ومحارضي الدورات، محمود زقوت، عاد 

هاشم، حسام النجار، محمد أبو عيطة.
وقــال أبــو ســليم بدأنــا بالســري حســب الخطــط املوضوعــة، ونأمــل مــن 
املدربني أن يعكسوا تلك الدورات التي استفادوا منها بأدائهم داخل 
أرضيــة امليــدان، خاصــة فيــا يتعلــق يف دورات وبطــوالت الناشــئني 

التي ينظمها االتحاد.
الفئــات  لبطــوالت  نظــام جديــد  هنــاك  ســيكون  أنــه  ســليم  أبــو  وأعلــن 
العمريــة، وذلــك يف األجنــدات القادمة، حســب الخطط املســتقبلية، 
مضيفًا :"نتمنى لكم جميعًا التوفيق والسداد يف مسريتكم التدريبية 

القادمة، وأن يكون ذلك إيجابيًا عىل كرتنا الفلسطينية".
ورحــب هنيــة بالحضــور، متمنيــًا التوفيــق لجميــع املدربــني الحاصلــني 

عىل الشهادات اآلسيوية.

وشــدد هنيــة عــىل أهميــة أن يقــوم املــدرب بتطويــر نفســه وأن يكــون 
قــدوة لاعبــني الصغــار يف االلتــزام واالنضبــاط والتنافــس القائــم عــىل 

االحرتام.
ومتنــى رضــوان عــىل املدربــني أن تكــون املنافســة بــني املدربــني أمــر 
محمود يف البطوالت، ولكن يجب أن ال تكون عىل حساب انضباطهم 

وترصفاتهم، التي تنعكس بشكل مبارش عىل ترصفات جميع مكونات 
املنظومة، ألنه قائد وقدوة ومثال يحب أن يحتذى به.

ويف نهاية الحفل وزع اتحاد الكرة شهادات التخرج بواقع  60 شهادة 
)B(، و)١٥(  )C(، و)٢٧( مدربــًا بشــهادة  )D(، و)٦٨( مدربــًا بشــهادة 

مدربًا بشهادة مدريب حراس مرمى.

اتحاد كرة القدم 
يحتفل بتخريج

170 مدرًبا في غزة 

شاركوا في 4 دورات 
تدريبية آسيوية مختلفة

غزة/ فلسطني:
اســتهل نادي الصاح مشــواره بدوري "جوال" لكرة اليد للموســم 2023-2022 ألندية 
غــزة، بالفــوز عــىل أهــيل النصــريات بنتيجــة )14-48( يف املبــاراة التــي أقيمــت أمــس، 

عىل صالة أبو يوسف النجار مبدينة خانيونس، يف الجولة األوىل من املسابقة.
وبالرغم من افتتاح األهيل التسجيل عن طريق أنور نصار ، إال أن رد الصاح جاء قاسيا 
بتســجيل العديد من األهداف باســتخدام ســاح الهجات املرتدة، فســجل محمد أبو 
قــص 5 اهــداف، وخالــد ريــان 4 أهــداف، وكــرم أبــو عبيــد 3 أهــداف، بينــا كان إبراهيــم 
الكــرد أفضــل مســجل ألهــيل النصــريات مســجا هدفــني، وهــدف لكا مــن  الحارث قفة 

ومحمد املسلمي وأحمد املبحوح وأنور نصار، لينتهي الشوط 22_6 للصاح. 
ويف الشــوط الثاين مل يختلف األمر كثريا بالرغم من تســجيل أهيل النصريات هدفني 
متتاليــني عــن طريــق عبــد اللــه الكــرد، إال أن الصــاح أراد اإلســتفادة مــن اللقــاء بلعــب 
الهجــات املنظمــة تكتيكيــا، باإلضافــة إلعطاء الفرصة لكافة الاعبني يف املشــاركة يف 
املبــاراة، لينتهــي الشــوط ملصلحــة الصــاح 26_8، وبنتيجــة إجاليــة 48_14 للصــاح 

أيضا. 
وتصدر الصاح بهذا الفوز جدول الرتتيب برصيد 3 نقاط بفارق األهداف عن الربيج، 

وبات األهيل سابعا با نقاط. 
قــاد اللقــاء تحكيميــا: عــيل الكرنــز وأحمــد بــدوان للســاحة، ميقــايت إيــاد برهوم، مســجل 

أنيس إساعيل، مراقب حكام أمين بشري، لجنة مسابقات رامي أبو زيد.

الصالح يكتسح أهلي النصيرات 
في دوري "جوال" لكرة اليد
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باريس/ وكاالت:
 أعلــن باريــس ســان جريمــان بطــل دوري الدرجــة األوىل الفرنــي 
لكــرة القــدم تعاقــده مــع العــب الوســط الــدويل الربتغــايل ريناتــو 

سانشيز من ليل لخمس سنوات.
ومل يكشف سان جريمان عن تفاصيل التعاقد لكن وسائل إعالم 
فرنسية ذكرت أن بطل فرنسا دفع 15 مليون يورو )15.35 مليون 
دوالر( إىل ليل مقابل الحصول عىل خدمات الالعب البالغ عمره 
24 عامــًا والــذي خــاض 32 مبــاراة مــع منتخــب الربتغــال وســجل 

ثالثة أهداف.
األول  الفريــق  مــع  ولعــب  بنفيــكا  أكادمييــة  وتخــرج سانشــيز يف 
بثنائيــة  الفــوز  عــىل  2016-2015 وســاعده  للنــادي يف موســم 

الدوري وكأس الرابطة يف الربتغال.
وانضــم إىل بايــرن ميونــخ عمــالق كــرة القــدم األملــاين يف 2016 
وخــاض 53 مبــاراة فقــط مــع النــادي البافــاري خــالل فــرة عامــرة 

باأللقاب، كام لعب عىل سبيل اإلعارة مع سوانزي سيتي.
الفرنــي  بالــدوري  سانشــيز  وفــاز   2019 يف  ليــل  إىل  وانتقــل 

بعدها بعامني.

لندن/ وكاالت:
أعلــن ليفربــول املنافــس يف الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز لكــرة القــدم، 
أن قلب الدفاع إبراهيام كونايت ســيغيب عن بداية املوســم الجديد 

بعد إصابته يف مباراة ودية أمام سراسبورغ.
وخــرج الــدويل الفرنــي البالــغ عمــره 23 عامًا مصابًا بعد تلقيه رضبة 

يف الشوط الثاين من الخسارة 3-0 أمام الفريق الفرني.
وكتب كونايت عىل إنســتغرام: "لألســف ســأغيب لبعض الوقت لكن 
الفــرة لــن تكــون طويلــة، أبــذل قصــارى جهــدي حاليــًا للعــودة أكرث قوة 

لدعم زماليئ".
وخــاض كونــايت 29 مبــاراة يف كل املســابقات املوســم املــايض منذ 
انضاممــه مــن رازن بــال شــبورت اليبزيــغ يف مايــو )أيــار( 2021 حيــث 
احتــل فريــق املــدرب يورغــن كلــوب املركــز الثــاين بفــارق نقطــة عــن 

مانشسر سيتي بطل الدوري املمتاز وبلغ نهايئ دوري األبطال.
وأصبح كوناين عنرصا أساسيا يف دفاع ليفربول منذ املوسم املايض 

ويشكل ثنائيا مميزا مع الدويل الهولندي فريجيل فان دايك.
ويســتهل ليفربــول مشــواره يف الــدوري أمــام مضيفــه فولهــام الصاعــد 

حديثًا اليوم.

ميونخ/ )أ ف ب(:
بوروســيا  ناديــه  مــع  عقــده  بليــا  الحســن  الفرنــي  املهاجــم  جــدد 
مونشــنغالدباخ األملــاين لعامــني إضافيــني حتــى 2025، مــع إمكانيــة 
البقــاء لســنة إضافيــة، بحســب مــا أعلــن األخــري عــىل مواقــع التواصــل 

االجتامعي أمس.
إىل  انتقــل  ليــون،  أكادمييــة  يف  تــدّرج  الــذي  عامــًا(   29( بليــا  وكان 

مونشنغالدباخ عام 2018 بعد 4 مواسم قضاها يف صفوف نيس.
وقــال املديــر الريــايض ملونشــنغالدباخ روالنــد فريكــوس "كونــه كان 
أفضــل هــداف عــىل مجمــوع املواســم األربعــة يف دوري بوندســليغا 

)38 هدفًا(، فهذا يؤكد أهميته يف صفوف فريقنا".
وســجل بليــا 47 هدفــًا يف 144 مبــاراة خاضهــا مــع فريقه يف مختلف 
2020- أوروبــا موســم  أبطــال  املســابقات وتألــق تحديــدًا يف دوري 

2021 عندما سجل 5 أهداف يف 8 مباريات.
وكان مونشــنغالدباخ أنهــى املوســم املــايض يف الــدوري األملاين يف 

املركز العارش.

سانشيز

كوناتي

ينضم لباريس سان جيرمان

يغيب عن بداية الموسم لإلصابة

ريال مدريد يكثف تحضيراته النطالق الدوري اإلسباني

سان جيرمان يبدأ الدوري الفرنسي بغياب مبابي

تن هاغ لم يحسم أمر مشاركة رونالدو أمام برايتون

ليدز يونايتد يهدد بـ "فضح" برشلونة بسبب رافينيا

يجدد عقده مع بليا
مونشنغالدباخ

مدريد/ وكاالت:
فالديبيبــاس  مدينــة  يف  أمــس  قويــًا  تدريبــًا  مدريــد  ريــال  فريــق  أنهــى 
الرياضيــة، شــمل تدريبــات بدنيــة مكثفــة قادهــا املعــد البــدين أنطونيــو 
كارلــو  الفنــي  املديــر  رفــض  الــذي  األســبوع  نهايــة  عطلــة  قبــل  بينتــوس، 
أنشــيلويت منــح العبيــه أي راحــة خاللهــا، وذلــك ملواصلــة االســتعدادات 

لنهايئ كأس السوبر األورويب.
وبعــد فــرة راحــة مدتهــا يومــني ونصــف أمــس، حصــل عليها العبــو الفريق 
بعــد انتهــاء الجولــة التــي خاضهــا يف الواليــات املتحــدة لإلعداد للموســم 
الجديــد، أبلــغ أنشــيلويت العبيــه أنــه ســيكون هنــاك تدريــب يومــي حتــى 
مبــاراة الســوبر األورويب، املقــرر إقامتهــا يــوم 10 أغســطس )آب( أمــام 

آينراخت األملاين، التي تسبق انطالق املوسم.
وشــهد التدريب الثالث خالل األســبوع زيادة كبرية يف األحامل البدنية 

مع بينتوس، أحد مفاتيح نجاح الريال يف املوسم املايض.
ومنذ عودته إىل العاصمة اإلســبانية، يركز أنشــيلويت بشــكل خاص عىل 
التفاصيــل التكتيكيــة التــي يجــب صقلهــا. وبعــد دراســة املنافــس، حــذر 
املــدرب اإليطــايل فريقــه مــن إمكانــات آينراخــت وخطورتــه يف الهجــوم 
املضــاد، وذكــر عــىل ســبيل املثــال، مباراتــه أمــام برشــلونة يف الــدوري 

األورويب عىل ملعب الكامب نو.
صغــري  ملعــب  عــىل  املعتــادة  املباريــات  الفريــق  العبــو  يخــض  ومل 
األبعــاد يف نهايــة كل تدريــب، وتــدرب الالعبــون عــىل الكــرات العرضيــة 

والتسديدات عىل املرمى.

باريس/ )أ ف ب(:
يبــدأ باريــس ســان جرمــان اليــوم حملــة الدفــاع عــن لقــب الــدوري الفرنــي لكــرة 
القــدم ضــد مضيفــه كلريمــون مــن دون نجمــه كيليان مبايب، وذلك بســبب إصابة 

يف العضلة املقربة وفق ما أفاد النادي الباريي.
وقــال ســان جرمــان يف بيــان أمــس إن مبــايب "الــذي يعــاين يف العضلــة املقربــة، 
ســيبقى تحــت الرعايــة يف مركــز التامريــن. ســيتم تقييــم الوضــع يف غضــون 72 

ساعة".
وســبق ملبــايب الــذي قــرر متديــد عقــده مــع نــادي العاصمــة عوضــًا عــن االنتقــال 
اىل ريــال مدريــد اإلســباين، أن غــاب عــن مبــاراة كأس األبطــال التــي تجمع ســنويًا 
بني بطيل الدوري والكأس والتي فاز بها سان جرمان عىل نانت -4صفر األحد، 

بسبب اإليقاف.
ويخوض سان جرمان املوسم بقيادة مدرب جديد هو كريستوف غالتييه الذي 
خلــف األرجنتينــي ماوريســيو بوكيتينــو املقــال مــن منصبــه رغــم نجاحــه يف قيادة 

الفريق الستعادة لقب الدوري من ليل.
ويبقــى مبــايب حجــر الزاويــة يف تركيبــة ســان جرمــان والصفقــة األهــم التي عقدها 
هــذا الصيــف مــن خــالل نجاحــه يف التصــدي ملحــاوالت ريــال مدريــد، وبالتــايل 

ضامن بقائه حتى العام 2025.
ووعد غالتييه الذي فرض خالل املباريات التحضريية أسلوبه مع ثالثة مدافعني 

)2-1-4-3(، أنه "سنستمر يف العمل بإيقاع وشدة، وتصحيح األخطاء".

لندن/ وكاالت:
أبــدى املديــر الفنــي لفريــق مانشســر يونايتــد، الهولنــدي 
النجــم  مشــاركة  إمكانيــة  بشــأن  تحفظــًا  هــاغ،  تــن  إيــرك 
الربتغــايل كريســتيانو رونالــدو يف املبــاراة األوىل للفريــق 
يف الــدوري اإلنجليــزي لكــرة القــدم، لكنــه أكــد أن املهاجم 
الربتغايل سيكون جزًء من خطط الفريق للموسم الجديد.
وذكرت وكالة األنباء الربيطانية )يب ايه ميديا( أن الالعب 
أولــد  مغــادرة  عــىل  حريــص  عامــًا،   37 العمــر  مــن  البالــغ 
ترافــورد مجــددًا بعــد عــام واحــد مــن عودتــه للفريــق الــذي 

حقق معه بطوالت عدة يف فرته األوىل.
يف  املوســم  قبــل  مــا  اســتعدادات  عــن  رونالــدو  وغــاب 
تايالنــد وأســراليا بســبب أمــور عائليــة، ثــم خــاض أول 45 
دقيقة مع فريقه مباراة ودية أمام رايو فاليكانو يوم األحد 

املايض يف مباراة ودية.

يف  الربتغــايل  الالعــب  مشــاركة  إمكانيــة  عــن  وبســؤاله 
املبــاراة األوىل بالــدوري اإلنجليــزي أمــام برايتــون قــال تــن 

هاغ: "سرنى يوم األحد".
تركــوا  الذيــن  الالعبــني  مــن  عــدد  بــني  مــن  رونالــدو  وكان 
مبــاراة الفريــق أمــام رايــو مبكرا، وهــو األمر الذي وصفه تن 

هاج بأنه "غري مقبول" يف ترصيحاته إلذاعة هولندية.
وقــال تــن هــاغ: "كان هنــاك العديــد مــن الالعبــني الــذي 
عــىل  مســلطة  كانــت  األضــواء  لكــن  املبــاراة،  غــادروا 

رونالدو".
وبســؤاله عــن موقــف رونالــدو يف الفريــق قال تــن هاغ: "أنا 

سعيد حقًا".
وأضــاف: "أخربتــك مــن قبــل بأننــا نخطــط للموســم معــه، 
لدينــا مهاجــم كبــري وانــا ســعيد جــدا بوجــوده هنــا، أنــه يف 

قامئة الفريق ونحن متمسكون بخططنا".

لندن/ وكاالت:
يونايتــد  ليــدز  مالــك  رادريــزاين  أندريــا  كشــف 
الوفــاء  بالخجــل بســبب عــدم  أنــه يشــعر  اإلنجليــزي 
بوعــده ملالــك تشــيلي خــالل صفقــة رافينيــا، وأنــه 
ســيقوم بـ"فضــح" إدارة برشــلونة إذا مل ترســل قيمــة 

الصفقة قبل نهاية الشهر الحايل.
وانتقل رافينيا إىل برشــلونة يف منتصف يوليو، ومل 
يكشــف الناديــان عــن املقابــل املــايل لكــن وســائل 
إعــالم إســبانية أشــارت إىل أن برشــلونة ســيدفع 58 

مــع إدارة النــادي اللنــدين، ويف االنتقــاالت دامًئــا مــا 
أيف بوعودي، شعرت بالخجل ألنني مل أحافظ عىل 
كلمتــي مــع تــود بويــيل مالــك تشــيلي، إنه يشء ال 
يــدل عــىل االحــرام وليــس مــن الصــواب فعــل ذلــك، 
لكــن مل يكــن لــدي خيــار آخــر، كنــت أفضل عــدم بيع 

الالعب مطلًقا.
رافينيــا  بيــع  كان  للنــادي  بالنســبة  األفضــل  وتابــع: 
تشــيلي  آخريــن،  العبــني  ســتة  مــع  والتعاقــد 
اللــذان اهتــام  الوحيديــن  الناديــني  وبرشــلونة ليســا 

مليــون يــورو وقــد يزيــد املبلــغ إىل 68 مليــون يــورو 
بإضافة املكافآت.

العــب  مــع  التعاقــد  وأرســنال  تشــيلي  وحــاول 
اختــار  لكنــه  األخــرية،  األيــام  يف  الربازيــل  منتخــب 
دوري  أنهــى  الــذي  لربشــلونة  االنتقــال  النهايــة  يف 
الدرجة األوىل اإلســباين يف املركز الثاين باملوســم 

املايض.
أثليتــك":  "ذا  مــع  حــواره  خــالل  رادريــزاين  وقــال 
رافينيا كان سينتقل إىل تشيلي، كان لدينا اتفاًقا 

برافينيــا، توتنهــام وأرســنال أيًضــا، العــرض األفضــل 
يف  برشــلونة  عــرض  لكــن  تشــيلي،  مــن  كان 
مــن  بعــد جولــة صعبــة  تقريًبــا  مســاوًيا  كان  النهايــة 

املفاوضات.
وواصــل: ال أعــرف مــا يحــدث يف برشــلونة، وكيــف 
وجدوا األموال فجأة، هذا ليس أمًرا واضًحا، لكن إذا 
مل يدفعوا قيمة الصفقة بحلول الثاين من ســبتمرب، 
سأحول تلك القضية إىل قضية رأي عام، وسأجعل 

جميع الوسائل اإلعالمية تتحدث عن برشلونة.
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ضعف حركة المرور يف شارع عمر المختار وسط مدينة غزة مع بدء العدوان االرسائييل أمس   )تصوير / رمضان األغا(

األفقي:
1- أحد العرشة المبرشين بالجنة 

2- ما يطلق عىل الذهب والفضة 

3- أحرف متشابهة + دولة شيوعية 

4-من سوريا معكوسة – حرف + ما يحيط بالمزنل معكوسة 

5- بسط – عرشة باإلنجلزيية معكوسة 

6- أحمال – سنة 

7- ما صنع للركوب والحمل من الجمال – منار مبعرثة 

8- واد يف جهنم + علم مذكر معكوسة 

9-عكس + عون 

العمودي:
1- علم مذكر – من األلوان 

2- راية + إياب 

3- يكرب ويرتعرع – مالبس 

موحدة + مادة قاتلة 
4- رن الجرس + من أدوات 

النجار + قوام
5- من اشكال القمر – مثيل 

معكوسة – جواب 
6- قاصد – نصف ادخر 

7- حرف + من الطيور 

الجارحة – عاصمة عربية 
8- من اليونان 

9- يجري يف العروق + 

مداومة

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.

أغزر انهار العالم يتكون من 8 أحرف 

المسيسيب – الدانوب – الليطاين – األطلنطي 
– العايص – شط العرب – اليانجسيت – البنطس 

– الفرات – السني – النيل – دجلة – آرال – نهر- بحر – 
يم - د

حل الكلمة الضائعة 

األمازون

إعداد/ وفاء المهتدي

بريطانية ترد بأنشودة "طلع البدر علينا" 
على محاوالت إبعادها عن اإلسالم

لندن/ وكاالت:
بعد أن اعتنقت اإلســام حبا يف الرســول محمد وبالتزامن مع احتفاالت رأس الســنة الهجرية، 
طرحت املغنية والكاتبة اإلنجليزية سلوى لورين أغنية "طلع البدر علينا" عىل طريقة الفيديو 

كليب عرب قناتها الرسمية عىل موقع يوتيوب.
ووفق موقع "يورو نيوز"، القت األغنية رواجا واسعا يف العامل العريب.

واملغنيــة الشــهرة التــي ســبق أن غنــت أمــام امللكــة الربيطانيــة واألمــر تشــارلز، قــررت تقديــم 
نسخة جديدة من "طلع البدر علينا" بعد أن غنتها للمرة األوىل خال مسابقة غنائية. 

وفــور طرحهــا يف يوتيــوب، احتــل وســم ســلوى لوريــن الئحــة األكــر تــداوال عــرب مواقــع التواصــل 
االجتامعي يف العامل العريب وتصدرت محركات البحث املختلفة. 

وكتــب الفنــان الســوري يحيــى حــوى يف تغريــدة نرشهــا عــرب موقــع تويــر: "قالــوا لهــا أن اإلســام 
عــدو للمــرأة.. وأن الرســول محمــد مل ينصفهــا، فقــرأت وتدبــرت وأســلمت وخرجــت تغنــي لــه 
وتستقبله كام استقبله األنصار باملدينة.. املطربة الربيطانية سلوى لورين.. تسلم لله وتنشد 
للرســول يف ذكــرى هجرتــه، طلــع البــدر علينــا". وغنــت ســلوى لوريــن، مــع فنانــن كبــار مثــل إيد 

شران، وبعد أن أشهرت إسامها اتجهت نحو كتابة األناشيد اإلسامية.

اكتشاف جين بالجسم ينشط 
في 70 % من أمراض السرطان

ماساتشوستس/ وكاالت:
اكتشــف مجموعــة مــن العلــامء الجــن املســمى )FOXR2(، الــذي تبــن أنــه ال يعمــل عــادة يف 
معظم أنسجة الجسم، ويتم تنشيطه يف %70 عىل األقل من أنواع الرسطان، و8 يف املئة من 

جميع أنواع األورام الفردية.
ويعمــل فريــق البحــث مــن معهــد بــرود ملعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا وجامعــة هارفــارد 
ومعهد دانا فاربر للرسطان، مع الكيميائين وعلامء األحياء الهيكلية، ملعرفة كيفية استهداف 

هذا الجن بعاجات جديدة محتملة.
ورأى العلامء أن نتائج الدراسة ميكن أن تساعد عىل فهم أفضل لكيفية تطور مجموعة متنوعة 
مــن الرسطانــات، وهــو مــا ميكــن أن مُيهــد لفهــم أفضــل للمــرض الخبيث وبالتايل قد يســاهم يف 
ل رعًبــا للبــرش يف العــامل، وفــق تقريــر  التوصــل إىل عــاج نهــايئ لهــذا املــرض الــذي لطاملــا شــكَّ

نرشه موقع "ميديكال إكسربيس" املتخصص باألخبار والبحوث الطبية.
وقالــت كبــرة الباحثــن براتيتــي باندوبادايــي، وهــي عضــو مشــارك يف معهــد بــرود وأخصائيــة 
أورام أعصــاب األطفــال يف معهــد دانــا فاربــر: إن هــذا الجــن يتم إيقاف تشــغيله بشــكل طبيعي 
يف معظم األنسجة، ما يعني أننا قد نكون قادرين عىل استهدافه بطريقة ال تسبب الكثر من 

اآلثار الجانبية.
ذلــك  يف  مبــا  والبالغــن،  األطفــال  لــدى  شــيوعا  األكــر  الرسطانــات  بعــض  أن  البحــث  ووجــد 
الساركوما العظمية ورسطان الجلد ورسطان الرئة ذو الخايا غر الصغرة، أظهرت أيضا تعبرا 
عن هذا الجن. وتعاون الفريق مع ديفيد جونز من املركز األملاين ألبحاث الرسطان لتأكيد أن 

العديد من أورام الطفولة ينشط فيها هذا الجن.
وقالت باندوباداياي إن العائات التي تربعت بهذه األورام سمحت لنا حقا بالنظر يف جينات 

مثل )FOXR2( ووصف دورها يف أورام الدماغ املدمرة.
ومن خال العمل مع تيم فينيكس يف جامعة سينسينايت، درس العلامء الفرئان مع ومن دون 
تنشيط الجن )FOXR2( واكتشفوا أن التعبر عن الجن يعزز معدل منو أورام الدماغ مبا يف 

ذلك األورام الدبقية املنترشة.
 )hypomethylation( ووجــد العلــامء أيضــا أن الخايــا تنشــط الجــن من خال عملية تســمى

وهو تعديل كيميايئ يزيل مجموعات امليثيل من الجن.
واكتشــف الباحثون أن مجموعة من عوامل النســخ تســمى )ETS( تم التعبر عنها بشــكل مفرط 

عندما كان الجن نشطا، ما قد يؤدي إىل تكوين الورم.
ويشتبه الفريق يف أن هذا الجن ميكن أن يكون جزءا من منط أكرب حيث يتم تشغيل جينات 

الخصية غر النشطة عادة يف مرىض الرسطان.
ويقــول العلــامء إن دراســتهم توفــر بعــض األدلــة املبكــرة حــول كيفيــة عمــل هــذا الجــن، ولكــن ال 
يــزال هنــاك الكثــر لتعلمــه. ويأمــل الفريــق يف أن يتمكــن مــن فهــم كيفيــة تنشــيط الجن بشــكل 
أفضــل، وقــد دخــل الفريــق بالفعــل يف رشاكــة مــع مختــربات أخــرى يف معهــد بــرود ودانــا فاربــر 

للرسطان الستكشاف كيفية تطوير عاجات للرسطان تستهدف هذا الجن.

"فيسبوك" يغلق خاصية ليركز على أخرى
كاليفورنيا/ وكاالت:

أعلــن موقــع التواصــل االجتامعــي "فيســبوك" رســميا أنــه ســيغلق خاصيــة التســوق عــرب البــث املبــارش 
بعد شهرين من اآلن، يف خطوة ستساعده يف الركيز عىل الفيديوهات القصرة، التقليعة الجديدة 

يف عامل "السوشال ميديا".
وكتــب "فيســبوك" عــىل صفحــة األعــامل الخاصــة بــه أن خاصيــة التســوق عــرب البث املبارش ســتتوقف 

اعتبارا من األول من أكتوبر/ ترشين األول املقبل.
وأوضــح املوقــع األزرق موجهــا حديثــه إىل أصحــاب األعــامل أنــه لــن يكــون مبقدورهم اســتضافة أحدث 

تسوق جديدة أو مجدولة عرب البث املبارش يف "فيسبوك" بعد هذا التاريخ.
لكن، سيكون مبقدور أصحاب األعامل استخدام خاصية البث املبارش العادي، ومع ذلك لن يكونوا 
قادريــن عــىل عــرض قوائــم التشــغيل الخاصــة باملنتجــات أو وضــع عامــات خاصــة باملنتجــات فيهــا، 
بحســب "فيســبوك" وجــاءت خطــوة "فيســبوك"، كــام قــال، نتيجــة للتحــول الــذي طــرأ عــىل ســلوك 
املشــاهدة لــدى املســتهلكن، الذيــن يتجهــون حاليــا إىل الفيديوهات القصــرة، ولذلك "نوجه تركيزا 

حاليا عىل الرييلز )فيديوهات قصرة( فيسبوك وإنستغرام".
وقــال املوقــع األزرق إنــه إذا "أردت أن تصــل إىل النــاس وتتفاعــل معهم خال الفيديو، فحاول تجريب 
فيديوهــات الرييلــز وإعاناتهــا، حيــث ميكنــك هنــاك وضــع اإلعانــات التــي تحقــق اكتشــافا أعمــق 
ويضعــك النــاس يف الحســبان". ومل ميتــد عمــر خدمــة التســوق عــرب البــث املبــارش يف "فيســبوك" 
كثــرا، فقــد انطلقــت يف عــام 2018، عــىل مســتوى تايانــد، قبــل أن يوســع املوقــع األزرق نطاقها يف 
عــام 2020. ويبــدو تراجــع "فيســبوك" الرسيــع عــن هــذه الخدمــة يعــود إىل عــدم رواجها بشــكل كبر، 
فهــي تحظــى بشــعبية كبــرة يف الصــن، ودون ذلــك ال تحقــق أرقامــا تذكــر، وحتى تطبيــق "تيك توك"، 

قال إنه توقف عن هذه الخدمة يف الواليات املتحدة وأوروبا.

تسريبات عن أسعار "آيفون" الجديدة.. 
وغياب متوقع للُمصغر

كاليفورنيا/ وكاالت:
قبل شــهر من موعد الكشــف عن مجموعة هواتف "آيفون 14"، تحدثت تقارير إخبارية عن 

أسعار الهواتف املنتظرة لرشكة "أبل".
ودأبــت "أبــل" عــىل الكشــف عــن أحــدث أجهزتهــا، خصوصــا هواتــف "آيفــون"، خــال مؤمتــر 

سنوي تعقده يف شهر سبتمرب من كل عام.
ويف هــذا الســياق، ذكــر موقــع )macrumors( التقنــي، أن ســعر "آيفــون 14" ميكن أن يكون 

مطابقا لهاتف "آيفون 13" الذي أطلقته الرشكة العام املايض.
وأضاف أن القرار اتخذ من طرف كبار املسؤولن التنفيذين يف رشكة أبل، عىل الرغم مام 
تواجه الرشكة من ارتفاع يف تكاليف اإلنتاج، نتيجة التضخم الكبر يف األسعار واالضطرابات 

التي واجهت سال التوريد الخاصة بها.
وأفاد بأن مثن هاتف "آيفون 14" سيبدأ من 799 دوالرا أمركًيا، وهو نفس السعر الذي كان 

لهاتف آيفون 13"، ذي الشاشة التي تبلغ 6.1 إنش.
ويف حــال أطلقــت "أبــل" الهاتــف الجديــد بنفــس مثــن الهاتــف الســابق، فســيكون ذلــك العام 

الثاين عىل التوايل الذي يكون فيه هاتف 6.1 إنش بالثمن نفسه.
وال يتوقــع أن يظهــر مــا يعــرف بـ"مينــي آيفــون 14" ذي الشاشــة األصغــر حجــام، حيــث كانــت 
"أبــل" قــد أطلقــت هــذا النــوع مــن الهواتــف يف النســخة الســابقة "مينــي آيفــون 13"، لكــن مل 

يحظ بشعبية كبرة، رغم أنه كان خيارا اقتصاديا خاصة أن سعره يبلغ 699 دوالرا.
ولذلك، سركز "أبل" عىل الهواتف ذات األحجام الكبرة.
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10 شهـــداء وعشــــرات  ... 

هنية يدين العدوان  ... 
القائد الجعربي والشــهداء األبرار، لنؤكد أن األمور مفتوحة عىل كل 

االتجاهات".
مكتــب  ولفــت  شــعبنا.  عــىل  اإلرسائيــي  العــدوان  لجــم  إىل  ودعــا 
هنيــة إىل أن األخــر تلقــى مســاء أمــس العديــد مــن االتصــاالت عــىل 
العــدوان  مــع  التعامــل  كيفيــة  لبحــث  واإلقليمــي  األممــي  املســتوى 
الجائر، وأكد للجميع إدانة هذه الجرمية وتحمل االحتالل تداعياتها 

ونتائجها.
املخابــرات  قيــادة  مــع  اتصــال  يف  هنيــة  أكــد  متصــل،  ســياق  يف 
املرصيــة أن مــا جــرى يف قطــاع غــزة تقــع مســؤوليته عــىل االحتــالل 

وحده، مشددا عىل وجوب وقف القصف والعدوان.
ويف اتصــال مــع نائــب رئيــس الــوزراء، وزيــر الخارجيــة القطــري الشــيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاين، أكد هنية أن الجرائم ضد شعبنا يف 
غــزة هــي تعبــر عــن النوايــا العدوانيــة التــي يضمرهــا االحتــالل تحــت 
مــربرات واهيــة، ورضورة وقــف العــدوان كليــا ورفــع اليــد اآلمثــة عــن 

القطاع.

جيــش  فــإن  عربيــة،  إعــالم  وســائل  أوردت  مــا  جيــش وبحســب  فــإن  عربيــة،  إعــالم  وســائل  أوردت  مــا  وبحســب 
االحتــالل نــر القبة الحديدية بكثافة للتصدي لصواريخ االحتــالل نــر القبة الحديدية بكثافة للتصدي لصواريخ 

املقاومة.املقاومة.
"الفجــر  اســم  العــدوان  عــىل  االحتــالل  جيــش  "الفجــر وأطلــق  اســم  العــدوان  عــىل  االحتــالل  جيــش  وأطلــق 
االســتنفار  مــن  أيــام  بعــد  العــدوان  ويــأيت  االســتنفار الصــادق".  مــن  أيــام  بعــد  العــدوان  ويــأيت  الصــادق". 
مــع  للقطــاع  املحاذيــة  املســتوطنات  يف  مــع والتأهــب  للقطــاع  املحاذيــة  املســتوطنات  يف  والتأهــب 
اســتمرار إغالق منافذه التجارية واملدنية، وذلك خشــية اســتمرار إغالق منافذه التجارية واملدنية، وذلك خشــية 
الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  اعتقــال  عــىل  املقاومــة  الجهــاد رد  حركــة  يف  القيــادي  اعتقــال  عــىل  املقاومــة  رد 
يف  املــايض  االثنــن  مســاء  الســعدي  بســام  يف اإلســالمي  املــايض  االثنــن  مســاء  الســعدي  بســام  اإلســالمي 

جنن شاميل الضفة الغربية املحتلة.جنن شاميل الضفة الغربية املحتلة.
وأفــادت وزارة الصحــة بــأن العــدوان املتواصــل أســفر عــن وأفــادت وزارة الصحــة بــأن العــدوان املتواصــل أســفر عــن 
استشهاد استشهاد 1010 مواطنن منهم طفلة ) مواطنن منهم طفلة )55 أعوام( وفتاة ) أعوام( وفتاة )2323  

عاما(، وإصابة عاما(، وإصابة 7575 آخرين بجراح مختلفة. آخرين بجراح مختلفة.
رد المقاومة

ا عىل العدوان، أطلقت املقاومة رشقات صاروخية  ا عىل العدوان، أطلقت املقاومة رشقات صاروخية وردًّ وردًّ
عىل )تل أبيب( ومدن ومستوطنات أخرى لالحتالل.عىل )تل أبيب( ومدن ومستوطنات أخرى لالحتالل.

يف  دوت  اإلنــذار  صفــارات  أن  عربيــة  مصــادر  يف وأكــدت  دوت  اإلنــذار  صفــارات  أن  عربيــة  مصــادر  وأكــدت 
بـ"يفنيــه"  مــروًرا  غــزة  قطــاع  مــن  القريبــة  بـ"يفنيــه" "ســديروت"  مــروًرا  غــزة  قطــاع  مــن  القريبــة  "ســديروت" 
وعســقالن وأســدود حتــى جنــوب )تــل أبيــب(، وأن القبــة وعســقالن وأســدود حتــى جنــوب )تــل أبيــب(، وأن القبــة 
الحديدية حاولت التصدي لها لكن عطًبا أصاب العديد الحديدية حاولت التصدي لها لكن عطًبا أصاب العديد 

من بطارياتها.من بطارياتها.

وأعلنــت رسايــا القــدس قصــف )تــل أبيــب( ومــدن مركــز وأعلنــت رسايــا القــدس قصــف )تــل أبيــب( ومــدن مركــز 
مــن  بأكــر  للقطــاع  املحاذيــة  واملناطــق  االحتــالل  مــن كيــان  بأكــر  للقطــاع  املحاذيــة  واملناطــق  االحتــالل  كيــان 
100100 صــاروخ يف إطــار الــرد األويل عــىل جرميــة اغتيــال  صــاروخ يف إطــار الــرد األويل عــىل جرميــة اغتيــال 

القائد "الجعربي" والشهداء اآلخرين.القائد "الجعربي" والشهداء اآلخرين.
وإزاء ذلك، ذكرت وسائل إعالم عربية أنه تم تغير مسار وإزاء ذلك، ذكرت وسائل إعالم عربية أنه تم تغير مسار 
إقــالع الطائــرات مــن مطــار "بــن غوريــون" وإغالق شــواطئ إقــالع الطائــرات مــن مطــار "بــن غوريــون" وإغالق شــواطئ 

عسقالن بسبب "التوتر األمني".عسقالن بسبب "التوتر األمني".
اعتداءات في الضفة

أمــا يف الضفــة الغربيــة، أصيــب عــدد مــن املواطنــن إثــر أمــا يف الضفــة الغربيــة، أصيــب عــدد مــن املواطنــن إثــر 
يف  لالســتيطان  مناهضــة  مســرة  االحتــالل  قــوات  يف قمــع  لالســتيطان  مناهضــة  مســرة  االحتــالل  قــوات  قمــع 

قرية بيت دجن رشق نابلس.قرية بيت دجن رشق نابلس.
بالرصــاص  أصيــب  مواطًنــا  بــأن  طبيــة  مصــادر  بالرصــاص وأفــادت  أصيــب  مواطًنــا  بــأن  طبيــة  مصــادر  وأفــادت 
أصيبــوا  آخريــن  وســتة  باملطــاط،  املغلــف  أصيبــوا املعــدين  آخريــن  وســتة  باملطــاط،  املغلــف  املعــدين 
باالختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع وآخــر بحالــة إغــامء إثــر باالختنــاق بالغــاز املســيل للدمــوع وآخــر بحالــة إغــامء إثــر 

قمع قوات االحتالل املشاركن يف املسرة.قمع قوات االحتالل املشاركن يف املسرة.
مــن  بدعــوة  الجمعــة  صــالة  عقــب  املســرة  مــن وانطلقــت  بدعــوة  الجمعــة  صــالة  عقــب  املســرة  وانطلقــت 
اللجنــة الشــعبية للدفــاع عــن أرايض بيــت دجــن، باتجــاه اللجنــة الشــعبية للدفــاع عــن أرايض بيــت دجــن، باتجــاه 

األرايض املهددة باالستيالء عليها من املستوطنن.األرايض املهددة باالستيالء عليها من املستوطنن.
املعــدين  بالرصــاص  املواطنــن  مــن  عــدد  أصيــب  املعــدين كــام  بالرصــاص  املواطنــن  مــن  عــدد  أصيــب  كــام 
املغلــف باملطــاط خــالل مواجهــات مــع قــوات االحتــالل املغلــف باملطــاط خــالل مواجهــات مــع قــوات االحتــالل 

يف قرية كفر قدوم رشق قلقيلية.يف قرية كفر قدوم رشق قلقيلية.

وأوضحــت مصــادر محليــة أن املواجهات اندلعت عقب وأوضحــت مصــادر محليــة أن املواجهات اندلعت عقب 
انطــالق مســرة كفــر قــدوم األســبوعية، مــا أدى إلصابــة انطــالق مســرة كفــر قــدوم األســبوعية، مــا أدى إلصابــة 99  
والعــرات  طفــل،  منهــم  املعــدين  بالرصــاص  والعــرات مواطنــن  طفــل،  منهــم  املعــدين  بالرصــاص  مواطنــن 

باالختناق بالغاز املسيل للدموع.باالختناق بالغاز املسيل للدموع.
واعتقــل  باالختنــاق  املواطنــن  مــن  عــدد  أصيــب  واعتقــل كــام  باالختنــاق  املواطنــن  مــن  عــدد  أصيــب  كــام 
آخــر، خــالل قمــع قــوات االحتــالل وقفــة منــددة مبحاولــة آخــر، خــالل قمــع قــوات االحتــالل وقفــة منــددة مبحاولــة 
رشق  جنــوب  تقــوع  بلــدة  يف  أرايض  عــىل  رشق االســتيالء  جنــوب  تقــوع  بلــدة  يف  أرايض  عــىل  االســتيالء 
االحتــالل  قــوات  أن  لحــم. وذكــرت مصــادر محليــة  االحتــالل بيــت  قــوات  أن  لحــم. وذكــرت مصــادر محليــة  بيــت 
اعتدت بالرضب وقنابل الغاز املســيل للدموع والصوت اعتدت بالرضب وقنابل الغاز املســيل للدموع والصوت 
عــىل مجموعــة مــن املواطنــن الذيــن نظموا وقفــة منددة عــىل مجموعــة مــن املواطنــن الذيــن نظموا وقفــة منددة 
رشق  "رخمــة"  مبنطقــة  أراٍض  عــىل  االســتيالء  رشق مبحاولــة  "رخمــة"  مبنطقــة  أراٍض  عــىل  االســتيالء  مبحاولــة 

البلدة ما أدى إلصابة عدد من املواطنن باالختناق.البلدة ما أدى إلصابة عدد من املواطنن باالختناق.
حســن  الشــاب  اعتقلــت  االحتــالل  قــوات  أن  حســن وأضافــت  الشــاب  اعتقلــت  االحتــالل  قــوات  أن  وأضافــت 

صالحات )صالحات )2525 عاما( خالل قمع الفعالية. عاما( خالل قمع الفعالية.
وأصيــب عــرات املواطنــن باالختنــاق إثــر قمــع قــوات وأصيــب عــرات املواطنــن باالختنــاق إثــر قمــع قــوات 
االحتالل األهايل الذين تصدوا القتحام مستوطنن خان االحتالل األهايل الذين تصدوا القتحام مستوطنن خان 

اللنب الرقية جنوب نابلس.اللنب الرقية جنوب نابلس.
أن  قبــل  الخــان  موقــع  يف  الجمعــة  صــالة  األهــايل  أن وأدى  قبــل  الخــان  موقــع  يف  الجمعــة  صــالة  األهــايل  وأدى 
يقتحمه نحو يقتحمه نحو 100100 مســتوطن لتأدية طقوســهم التلمودية  مســتوطن لتأدية طقوســهم التلمودية 

فيه بحامية قوات االحتالل، ثم الهجوم عىل األهايل.فيه بحامية قوات االحتالل، ثم الهجوم عىل األهايل.
إثــر  املواطنــن  مــن  عــدد  أصيــب  الخليــل،  جنــوب  إثــر ويف  املواطنــن  مــن  عــدد  أصيــب  الخليــل،  جنــوب  ويف 

اعتــداء مســتوطنن عــىل مشــاركن يف مســرة ســلمية اعتــداء مســتوطنن عــىل مشــاركن يف مســرة ســلمية 
رافضة لالستيطان يف مسافر يطا.رافضة لالستيطان يف مسافر يطا.

ملقاومــة  والشــعبية  الوطنيــة  اللجــان  منســق  ملقاومــة وقــال  والشــعبية  الوطنيــة  اللجــان  منســق  وقــال 
إن  الجبــور:  راتــب  الخليــل  جنــوب  واالســتيطان  إن الجــدار  الجبــور:  راتــب  الخليــل  جنــوب  واالســتيطان  الجــدار 
عــرات املســتوطنن بحاميــة قــوات االحتــالل هاجمــوا عــرات املســتوطنن بحاميــة قــوات االحتــالل هاجمــوا 
بالحجــارة املشــاركن يف املســرة الرافضــة لالســتيطان بالحجــارة املشــاركن يف املســرة الرافضــة لالســتيطان 
واملخططــات الراميــة لتهجر املواطنن من املســافر، ما واملخططــات الراميــة لتهجر املواطنن من املســافر، ما 

أدى إىل إصابة عدد منهم.أدى إىل إصابة عدد منهم.
وأضــاف الجبــور يف ترصيــح صحفــي أن املشــاركن يف وأضــاف الجبــور يف ترصيــح صحفــي أن املشــاركن يف 
منطقــة  يف  املســتوطنون  نصبهــا  خيمــة  أزالــوا  منطقــة املســرة  يف  املســتوطنون  نصبهــا  خيمــة  أزالــوا  املســرة 

"واد الرحم" بقرية سوسيا رشق يطا."واد الرحم" بقرية سوسيا رشق يطا.
دهم واعتقاالت

املواطنــن  منــازل  االحتــالل  قــوات  دهــم  املواطنــن وخــالل  منــازل  االحتــالل  قــوات  دهــم  وخــالل 
ومالحقتهم، اعتقلت الشــاب أحمد جعابيص، من بلدة ومالحقتهم، اعتقلت الشــاب أحمد جعابيص، من بلدة 
جبــل املكــرب، مــن أمــام بــاب الســاهرة يف البلــدة القدمية جبــل املكــرب، مــن أمــام بــاب الســاهرة يف البلــدة القدمية 
أثنــاء توجهــه ألداء صــالة الجمعــة يف املســجد األقــى، أثنــاء توجهــه ألداء صــالة الجمعــة يف املســجد األقــى، 

وأبعدته عن املسجد املبارك وأبعدته عن املسجد املبارك 66 أشهر. أشهر.
حاجــز  عــىل  املتمركــزة  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  حاجــز كــام  عــىل  املتمركــزة  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  كــام 
محمــود  املواطــن  لحــم  بيــت  رشق  شــامل  محمــود "الكونتيــر"  املواطــن  لحــم  بيــت  رشق  شــامل  "الكونتيــر" 
طقاطقــة )طقاطقــة )3636 عاًمــا( بعــد إيقاف مركبته، واملواطن فادي  عاًمــا( بعــد إيقاف مركبته، واملواطن فادي 
جــرار عقــب مداهمــة منزله والعبث مبحتوياته يف برقن جــرار عقــب مداهمــة منزله والعبث مبحتوياته يف برقن 

غــرب جنــن، يف حــن أصيــب الفتــى محمــد أبــو بكــر مــن غــرب جنــن، يف حــن أصيــب الفتــى محمــد أبــو بكــر مــن 
بعدمــا  اليمنــى  القــدم  يف  وكــر  برضــوض  يعبــد  بعدمــا بلــدة  اليمنــى  القــدم  يف  وكــر  برضــوض  يعبــد  بلــدة 
دهســته مركبة عســكرية قرب مفرتق قرية كفرت جنوب دهســته مركبة عســكرية قرب مفرتق قرية كفرت جنوب 

جنن.جنن.
الشــهيد  جثــامن  أمــس  مســاء  غفــرة  الشــهيد وشــيعت جامهــر  جثــامن  أمــس  مســاء  غفــرة  وشــيعت جامهــر 
نابلــس شــاميل  بلــدة عورتــا جنــوب  قواريــق يف  نابلــس شــاميل حســن  بلــدة عورتــا جنــوب  قواريــق يف  حســن 
الغربيــة، عقــب تســليمه مــن ســلطات االحتــالل  الغربيــة، عقــب تســليمه مــن ســلطات االحتــالل الضفــة  الضفــة 

لذويه بعد أسبوع من احتجازه.لذويه بعد أسبوع من احتجازه.
اإلعاقــة،  ذوي  مــن  وهــو  عامــا(  اإلعاقــة،   ذوي  مــن  وهــو  عامــا(   6060( قواريــق  )وأصيــب  قواريــق  وأصيــب 
يف يف 2626 يوليــو/ متــوز املــايض عندمــا أطلــق عليــه جنــود  يوليــو/ متــوز املــايض عندمــا أطلــق عليــه جنــود 
االحتالل النار قرب حاجز حوارة جنوب نابلس بزعم عدم االحتالل النار قرب حاجز حوارة جنوب نابلس بزعم عدم 

انصياعه لألوامر، دون أن يكون مسلحا.انصياعه لألوامر، دون أن يكون مسلحا.
وتم نقله يف حينه إىل مستشفى "بلنسون" يف الداخل وتم نقله يف حينه إىل مستشفى "بلنسون" يف الداخل 
أيــام عــن استشــهاده متأثــرا  أيــام عــن استشــهاده متأثــرا املحتــل، وأعلــن بعــد ثالثــة  املحتــل، وأعلــن بعــد ثالثــة 

بجراحه.بجراحه.
مســاء  الشــهيد  جثــامن  االحتــالل  ســلطات  مســاء وســلمت  الشــهيد  جثــامن  االحتــالل  ســلطات  وســلمت 
أمــس عنــد حاجــز حــوارة بحضــور طواقــم الشــؤون املدنية أمــس عنــد حاجــز حــوارة بحضــور طواقــم الشــؤون املدنية 
والهالل األحمر وذويه، ثم نقل إىل مستشفى رفيديا يف والهالل األحمر وذويه، ثم نقل إىل مستشفى رفيديا يف 
نابلــس قبــل أن ينقــل إىل بلدة عورتا، وتشــييعه مبشــاركة نابلــس قبــل أن ينقــل إىل بلدة عورتا، وتشــييعه مبشــاركة 
هتافــات  وســط  واملحافظــة  البلــدة  أهــايل  مــن  هتافــات واســعة  وســط  واملحافظــة  البلــدة  أهــايل  مــن  واســعة 

غاضبة ومنددة بجرائم االحتالل.غاضبة ومنددة بجرائم االحتالل.

واشنطن تدعو لعدم التصعيد 
وتؤكد الزتامها بأمن )إرسائيل(

االحتالل يستدعي 25 ألف 
جندي احتياط وكتائب 

"حرس حدود" حول غزة
واشنطن-النارصة/ فلسطن:

بينــي غانتــس  أصــدر وزيــر جيــش االحتــالل اإلرسائيــي 
مســاء أمس أمًرا باســتدعاء نحو 25 ألف جندي احتياط 
لتعزيز تواجد الجيش حول قطاع غزة عقب بدئه عدوانا 

جديدا عليه.
وذكــرت مصــادر عســكرية إرسائيليــة، وفــق ترجمــة وكالــة 
"صفــا"، أن الجنــود ســيلتحقون بوحــدات الدفــاع الجــوي 
باإلضافــة ملهــام إداريــة وحاميــة املســتوطنات املحاذية 

لقطاع غزة.
وأصــدر وزيــر األمــن الداخــي بحكومــة االحتــالل عومــر 
بارليــف قــرارا بتجنيــد 10 كتائــب احتيــاط مــن قــوات مــا 
يســمى "حــرس الحــدود" تحســبا النــدالع مواجهــات يف 
الداخــل املحتــل عــام 1948 عــىل غــرار مــا حــدث يف 

معركة "سيف القدس" يف مايو/ أيار 2021.
وبــدأ جيــش االحتــالل أمــس عدوانــا عــىل قطــاع غــزة أدى 
رسايــا  يف  القائــد  بينهــم  مواطنــن   10 استشــهاد  إىل 
اإلســالمي  الجهــاد  لحركــة  العســكري  الجنــاح  القــدس 

تيسر الجعربي، وطفلة وسيدة، وإصابة العرات.
وبلــدات  مــدن  عــدة  بقصــف  املقاومــة  فصائــل  وردت 

ومستوطنات لالحتالل بعرات الصواريخ.
من جهتها دعت الواليات املتحدة األمريكية إىل "عدم 
بأمــن  التزامهــا  تأكيدهــا  مــع  غــزة"  قطــاع  يف  التصعيــد 

)إرسائيل(.
جــون  القومــي  األمــن  مجلــس  باســم  املتحــدث  وحــث 
األطــراف عــىل  كــريب يف ترصيحــات صحفيــة "جميــع 
تجنــب املزيــد مــن التصعيــد"، وقــال: إن إدارة الرئيــس 

جو بايدن ال تزال ثابتة يف التزامها بأمن )إرسائيل(.
مــع  تعمــل  املتحــدة  "الواليــات  أن  كــريب  وأوضــح 
إقليميــن  وآخريــن  الفلســطينين  والــركاء  )إرسائيــل( 
عــىل اســتعادة الهــدوء" مردفــا "ســنواصل العمــل لتعزيز 
جميــع جوانــب الراكــة األمريكيــة اإلرسائيليــة، وندعــم 
ضــد  نفســها  عــن  الدفــاع  يف  )إرسائيــل(  حــق  متاًمــا 
الجامعــات اإلرهابيــة التــي أزهقت أرواح مدنين أبرياء" 

عىل حد تعبره.

إحيـــــــــاء الذكــــــــــرى 
الـ17 لمجزرة "شفا عمرو"

النارصة/ فلسطن:
أحيــت مدينــة "شــفا عمــرو" يف الداخــل املحتــل عــام 1948 مســاء 
أمــس ذكــرى مــرور 17 عامــا عــىل املجــزرة التــي ارتكبهــا أحــد جنــود 

االحتالل اإلرسائيي يف 4 أغسطس/ آب 2005.
وجــاءت مراســم إحيــاء الذكــرى للمجــزرة بدعــوة مــن اللجنــة الشــعبية 
الشــهداء يف  دوار  عنــد  وقفــة  خــالل  مــن  وذلــك  عمــرو"  "شــفا  يف 

املدينة.
وأكدت اللجنة الشــعبية أنها مســتمرة يف إحياء الذكرى، مردفة "لن 
ننــى ولــن نغفــر للمؤسســة الحاكمــة اإلرسائيليــة وللقتلــة املجرمن 
مــن ســوائب املســتوطنن أمثــال )نتــان زادة( الــذي اقــرتف املجــزرة 

التي راح ضحيتها 4 من خرة أبناء املدينة".
وارُتِكبــت املجــزرة حينــام اســتقل جنــدي إرسائيــي حافلــة متــر مــن 
مدينــة "شــفا عمــرو" وأطلــق النــار عىل مســتقي الحافلة ما أدى إىل 
استشــهاد دينــا وهــزار تــريك وميشــيل بحــوث ونــادر حايــك، وإصابــة 
15 آخريــن، قبــل أن يتمكــن مواطنــون مــن صــده ومنعــه مــن مواصلــة 

جرميته.

اتصاالت مرصية "مكثفة" 
لوقف التصعيد يف غزة

القاهرة/ األناضول:
"اتصــاالت  القاهــرة  بإجــراء  أمــس،  مســاء  مــرصي،  إعــالم  أفــاد 
قطــاع  يف  التهدئــة  إىل  والعــودة  التصعيــد  لوقــف  مكثفــة" 
 10 غــزة، عقــب عــدوان إرسائيــي جديــد أدى إىل استشــهاد 

فلسطينين.
وقالــت فضائيــة "إكســرتا نيــوز" املحلية املقربة من الســلطات، 
مرصيــة  اتصــاالت  إن  تســمها،  مل  مطلعــة"  "مصــادر  عــن  نقــال 
مكثفــة تجــرى لوقــف التصعيــد يف قطاع غــزة والعودة مرة أخرى 

للتهدئة.
ونقلــت وســائل إعــالم محليــة هــذا النبــأ العاجــل مثــل "بوابة دار 
املركــز  مديــر  عكاشــة  خالــد  وقــال  الســابع".  و"اليــوم  الهــالل" 
املرصي للفكر والدراسات لفضائية "إكسرتا نيوز": من دروس 
مــا جــرى يف فصــل التصعيــد الســابق بــن االحتــالل واملقاومــة 
املفاتيــح  مــن  العديــد  متتلــك  مــرص  أن  أعتقــد  الفلســطينية 

املهمة لوقف التصعيد.
ولفت إىل أن هناك جهودا مرصية "رصدناها كام كانت تدور 
يف املرات الســابق من جانب املؤسســات املعنية بإدارة هذا 
امللــف وينتظــر نجاحهــا خــالل الفــرتة القريبــة القادمــة"، مؤكــدا 
"يهــم مــرص توفــر أكــرب قــدر مــن األمــن لألشــقاء الفلســطينين 
اإلرسائيــي  الجانــب  مــع  جيــدة  بعالقــات  تحتفــظ  ومــرص   )..(
قريبــا  ســيكون  والنجــاح  الطرفــن  مــن  بــه  موثــوق  وســيط  وهــي 

للجهود املرصية".
وكان جيــش االحتــالل قــد بــدأ أمــس عدوانــا عــىل غــزة باغتيــال 
الجهــاد  لحركــة  العســكري  الجنــاح  القــدس  رسايــا  يف  القائــد 

اإلسالمي تيسر الجعربي.

األردن وبريطانيا يبحثان 
تعزيز التعاون العسكري

لندن/ األناضول:
بحــث األردن وبريطانيــا، أمــس، تعزيــز التعــاون الثنــايئ يف املجــاالت 

العسكرية.
الجيــش  قائــد  الثــاين  اللــه  عبــد  األردن  ملــك  لقــاء  خــالل  ذلــك  جــاء 
امللــي  للديــوان  بيــان  وفــق  راداكــن،  تــوين  األدمــرال  الربيطــاين 

األردين.
ولفــت البيــان إىل أن لقــاء امللــك عبــد اللــه مــع راداكــن الــذي جــاء 
يف العاصمــة الربيطانيــة لنــدن تطــرق إىل "آليــات تعزيــز التعــاون بــن 

البلدين الصديقن، خصوصا يف املجاالت العسكرية".
واألربعاء املايض، أعلن الديوان امللي األردين مغادرة عاهل البالد 

يف زيارة خاصة، مل يحدد وجهتها وال مدتها.
بريطانيــا واألردن  أن  إال  اللقــاء،  عــن  أكــر  تفاصيــل  البيــان  يذكــر  ومل 

تجمعهام عالقات جيدة يف مختلف املجاالت.

غزة/ فلسطن:
قالــت حركــة املقاومة اإلســالمية حامس أمس 
تعــرض  اإلنرتنــت  عــىل  الرســمي  موقعهــا  إن 

لهجوم إلكرتوين من جهات ُمعادية.

وذكرت الحركة يف بيان لها أن املوقع الرسمي 
لها تعرض لهجوم إلكرتوين تزامنا مع العدوان 
اإلرسائيــي عــىل قطاع غزة، تســبب يف إيقافه 

"مؤقتا".

وأوضحت أن الفريق الفني املختص متكن من 
إعادتــه للعمــل، لكنــه ال يــزال يتعــرض لهجامت 
إلكرتونيــة متالحقــة، مردفــة أن الجهــود ال تــزال 

متواصلة إلعادة االستقرار لعمل املوقع.

النارصة/ فلسطن:
وعســكريون  سياســيون  محللــون  أجمــع 
عــىل  اإلرسائيــي  الشــأن  يف  ومختصــون 
غــزة  قطــاع  عــىل  اإلرسائيــي  العــدوان  أن 
بعمليــة  االحتــالل  جيــش  أســامه  التــي 
"الفجــر الصــادق" يــأيت يف ســياق التنافــس 
النتخابات "الكنيست" وفكفكة أزمة الحكم 
رئيــس  مــن  محاولــة  يف  )إرسائيــل(،  يف 
الجيــش  ووزيــر  لبيــد  يائــر  بالوكالــة  الــوزراء 
انتصــار  صــورة  عــن  البحــث  غانتــس  بينــي 

تسبق حسم الصندوق.
عنهــا  بحــث  التــي  االنتصــار"  "صــورة  ومثــل 
الرئيــس األســبق لحكومــة االحتــالل بنيامــن 
نتنياهــو مــن خــالل العــدوان يف مايــو/ أيــار 
الشــأن  وباحثــن يف  محللــن  فــإن   ،2021

اإلرسائيي قالوا إن العدوان الذي بدأ أمس 
ال يزال ضبابيا وســيبقى كذلك، إذ ال ميكن 
القائــد  االحتــالل  اغتيــال  بتداعيــات  التنبــؤ 

يف رسايا القدس تيسر الجعربي.
التصعيــد  عمليــات  أن  محللــون  ويقــدر 
فصائــل  بــن  والهجــامت  الرضبــات  وتبــادل 
املقاومــة وجيــش االحتــالل قــد تســتمر عدة 
أيــام، ورجحــوا أن تطــورات ونتائــج العــدوان 
املشــهد  عــىل  إســقاطات  لهــا  ســتكون 
وســتحدد  االنتخابــات  ونتائــج  الســيايس 

مالمح حكومة االحتالل املقبلة.
سيناريوهات وتداعيات

لــدى  السياســية  املســتجدات  عــن  مبعــزل 
خامســة  انتخابــات  إىل  والتوجــه  االحتــالل 
محلــل  يعتقــد  أعــوام،   4 مــن  أقــل  خــالل 
الشــؤون العســكرية واألمنيــة يف التلفزيــون 
األجهــزة  أن  عليمــة  إيــال  "كان"  العــربي 
األمنية خططت مسبقا ملثل هذا العدوان، 
ســواء من أجل اغتيال قيادات عســكرية يف 
رسايــا القــدس، أو بهدف إبطال التهديدات 
الفوريــة مــن القطــاع ومنــع فصائــل املقاومــة 

من فرض معادلة جديدة عىل جبهة غزة.
نــت،  للجزيــرة  حديثــه  يف  عليمــة،  ويقــدر 
أن العــدوان الــذي يــأيت كاســتخالص للعــرب 
قــد   2021 معركــة  لتداعيــات  واســتمرار 
يســتمر عــدة أيــام، وقــد يطــول ويتوســع يف 
انضــامم حركــة حــامس بشــكل واضــح  حــال 
للمعركــة، وكذلــك يف حالــة ســقوط أعــداد 
املدنيــن،  والجرحــى  الشــهداء  مــن  كبــرة 
مــن  ترســانة  بحوزتهــا  املقاومــة  أن  علــام 
نوعيــة  وأســلحة  املــدى  طويلــة  الصواريــخ 

تهدد العمق اإلرسائيي.
أن  العســكرية  الشــؤون  محلــل  ويوضــح 

املؤسســة األمنية اإلرسائيلية التي تعمدت 
التضليل واملراوغة خالل أيام حالة الطوارئ 
تحــرضت واســتعدت لــكل الســيناريوهات، 
ســواء مــع توســع العــدوان وتبــادل الرضبــات 
غــزة  جبهــة  عــىل  املقاومــة  مــع  والهجــامت 
للمعركــة،  حــامس  حركــة  انضــامم  وحتــى 
كــام ال تســتبعد )تــل أبيب( ســيناريو إطالق 
الجنــوب  مــن  صواريــخ  فلســطينية  فصائــل 

اللبناين عىل الجليل.
مأزق الحكم

اإلرسائيــي  الشــأن  يف  الباحــث  ويجــزم 
األســايس  الدافــع  أن  شــلحت  أنطــوان 
للعــدوان اإلرسائيــي عىل غزة هو انتخابات 
"الكنيســت" ومــأزق الحكــم يف )إرسائيــل(، 
إذ يهــدف لبيــد -الــذي مل يــأت مــن خلفيــة 
أمنيــة- إىل الظهــور بوصفــه قياديــا سياســيا 
للرتويــج  غانتــس؛  جانــب  إىل  وأمنيــا، 
أمــن  "قــادة  بأنهــم  اإلرسائيــي  للمجتمــع 

ناجحون".
اإلرسائيــي  الشــأن  يف  الباحــث  ويقلــل 
إىل  االحتــالل  حكومــة  انجــرار  احتــامل  مــن 
مواصلــة العــدوان الجــاري ضــد غــزة لوجــود 
أن  إىل  مشــرا  األفــق،  يف  االنتخابــات 
االنتقــادات التــي وصلــت إىل حد الســخرية 
الجمهــور  وحتــى  املعارضــة  أحــزاب  مــن 
اإلرسائيــي خــالل أيــام حالــة الطــوارئ التــي 
غــزة  مــع  الحــدود  عــىل  الحكومــة  أعلنتهــا 
كانت الدفاع للخروج بالعدوان العسكري.

ويعتقــد شــلحت، يف حديثــه للجزيــرة نت، 
 ،2006 عــام  لبنــان  عــىل  الحــرب  منــذ  أنــه 
ينــأى أي رئيــس وزراء إرسائيــي عــن الخــروج 
لحــرب متعمــدا ومخططــا لهــا وتكون واضحة 
املعــارك  كافــة  كــون  واألهــداف،  املعــامل 
التــي خاضهــا االحتالل مــع املقاومة العربية 
حــارس  "عمليــة  وأبرزهــا  والفلســطينية، 
وبقيــت  تحســم،  مل   2021 يف  األســوار" 

دائرة التوتر والرصاع مفتوحة.
هــذه  مثــل  يف  اإلشــكال  أن  ويوضــح 
العدوانــات أن االحتــالل يعــرف كيــف تبــدأ، 
عنــرص  واســتعمل  املباغــت  هــو  كان  وهنــا 
يعــرف  ال  لكــن  النــار،  وأطلــق  املفاجئــة 
"العمليــات  تبقــى  وبالتــايل  تنتهــي،  كيــف 
عــىل  وإســقاطاتها  وتداعياتهــا  العســكرية" 
واالنتخابيــة  والسياســية  الحزبيــة  الســاحة 
وحتى األمنية معضلة بالنسبة لـ)إرسائيل(.

يخــى  االحتــالل  أن  إىل  شــلحت  وأشــار 
أن تتطــور العــدوان وتوســعه يف حــال قيــام 
نوعيــة  عمليــات  بتنفيــذ  املقاومــة  فصائــل 

املــدى تصيــب  إطــالق صواريــخ طويلــة  أو 
العمــق، مردفــا أن الــرصاع ســيبقى مفتوحــا، 
حيــث إن صــورة االنتصــار التــي تبحــث عنهــا 
)إرسائيــل( ســتبقى ضبابيــة، وعليــه إذا كان 
رد املقاومــة موجعــا بالنســبة لهــا فســترتتب 
عــىل ذلــك أمثــان باهظــة للبيــد وغانتس يف 

االنتخابات املقبلة.
انتخابات وائتالفات

الكنيســت  انتخابــات  بــن  العالقــة  وبشــأن 
الـــ25 التــي ســتجري يف األول مــن نوفمــرب/ 
الجــاري  والعــدوان  املقبــل  الثــاين  تريــن 
الســيايس  املحلــل  يعتقــد  غــزة،  عــىل 
محمــد  اإلرسائيــي  الشــأن  يف  واملختــص 
مجادلــة أن األمــر األبــرز هــو أن هــذا العــدوان 
تجييــش  بهــدف  وغانتــس  لبيــد  مــن  يقــاد 
اإلرسائيليــة  السياســية  الســاحة  وتحشــيد 

ومحاولة استاملة الناخب اإلرسائيي.
الســباق  األســاس، ويف ســياق  هــذا  وعــىل 
إن  مجادلــة  يقــول  املحمــوم،  االنتخــايب 
ونتنياهــو  واملعارضــة  اليمــن  أحــزاب 
ســارعوا لدعــم العــدوان حتــى قبــل تكّشــف 
بنــك األهــداف، وذلــك لضــامن التفــوق يف 
املشهد السيايس االنتخايب، كام أن هناك 
وتنافســا  الحكومــة  يف  داخليــة  خالفــات 
واضحــا بــن غانتــس ولبيــد حــول الشــخصية 

األمنية التي ستدير االنتخابات.
وأوضــح املحلــل الســيايس أن هذه املعركة 
فرضــت عــىل املســتوى الســيايس بســبب 
تطــورات األحــداث األمنيــة عــىل الحدود مع 
غــزة واالنتقــادات للمعارضــة التــي أتــت يف 
ســياق الحملة االنتخابية، حيث اســتبعد أن 
تنجر حكومة االحتالل للعدوان يف حال مل 

يكن االحتالل يعيش يف أجواء انتخابات.
األحــزاب  بــن  الســيايس  التنافــس  ورغــم 
اليهوديــة والصهيونيــة الــذي يأيت يف ســياق 
يف  املختــص  فــإن  الكنيســت،  انتخابــات 
أن  واضحــا  "بــدا  يقــول  اإلرسائيــي  الشــأن 
املســتوى العســكري وأجهــزة االســتخبارات 
واملؤسســة األمنيــة يف جهوزيــة ملثــل هــذه 
العمليــة وبتخطيــط مســبق الغتيــال قيــادات 

يف رسايا القدس".
االنتخــايب  التنافــس  بــأن  التقديــرات  ورغــم 
غــزة،  ضــد  العــدوان  هــذا  مثــل  وراء  كان 
تتعلــق  األمــور  كل  أن  يعتقــد  مجادلــة  فــإن 
بكيفيــة خــروج )إرسائيــل( مــن الحــرب، إذ إن 
نتائجها سيكون لها األثر األكرب عىل تحديد 
نتائــج انتخابــات الكنيســت وتحديــد مالمــح 

االئتالف الحكومي اإلرسائيي املقبل.

العدوان عىل غزة.. 
محاولة إرسائيلية للبحث عن صورة انتصار لالنتخابات

تعرُّض موقع حماس عىل اإلنرتنت لهجوم الكرتوين
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مشاهد من آثار العدوان اإلسرائيلي على غزة

دولــة االحتــال والعــدوان تنفذ أكرب خديعة للمقاومة واملجتمع 
الفلســطيني مبناورة بدأت بجنني باعتقال بســام الســعدي عىل 
حــني كانــت العــني الصهيونيــة الغــادرة عــىل غــزة، وعــىل قائــد 
رسايــا القــدس تيســر الجعــربي. بعــد اعتقــال بســام الســعدي 
وتســتجر  الجهــاد  تســتفز  لــي  متعمــًدا،  لســحله  صــور  ونــر 
تهديــدات باالنتقــام تتخذهــا حكومــة االحتــال ذريعــة للهجــوم 
املباغــت عــىل غــزة، ويبــدو أن الخديعــة قــد حققــت أهدافهــا 
يف هــذه املرحلــة، ولكــن مكــر أولئــك يبور، وســيعلم غــًدا الذين 

انقلبوا أي منقلب ينقلبون. 
الهجــوم املباغــت اســتهدف تيســر الجعــربي يف شــقة ســكنية 
املقاومــة  رصــد  مرابــط  اســتهدف  كــا  غــزة،  مدينــة  وســط  يف 
حــني كان رجــال الرصــد داخلهــا، وكل ذلــك حــدث يف دقائــق 
معــدودات بالتــوازي، مــا رفــع الخســائر البرية إذ ذكرت املراكز 
الصحية عرة شــهداء وخمًســا وخمســني إصابة، وبني الشهداء 

طفلة خمسة أعوام، وامرأة مسنة.
إن مــا شــجع حكومــة لبيــد وغانتــس عــىل هــذا الهجــوم املباغــت 
بغــرض القتــل وقــوف األحــزاب الصهيونيــة عىل عتبــة االنتخابات 
كانــت  كلــا  أنــه  الفلســطيني  الشــعب  اعتــاد  وقــد  الربملانيــة، 
هنــاك انتخابــات صهيونيــة أن يكــون الــدم الفلســطيني املهــراق 
ورقــة انتخابيــة ملــن يريــد تحقيــق فــوز فيهــا. هــذه ليســت املــرة 
األوىل التــي تدفــع غــزة مثًنــا مبكــًرا مــن دمــاء أبنائهــا لانتخابــات 

الصهيونية.
مل تكــن مثــة أســباب للعــدو للهجــوم املباغــت عــىل غــزة، لــذا 

ا. حاول غانتس صناعة هذا السبب لاحتجاج به دوليًّ
املهــم لــدى الفلســطيني ليــس مكــر العــدو، وهجومــه املباغت، 
فقــد حــدث مــا حــدث حتــى اآلن، فاملهــم هــو مــا رد املقاومــة، 
الخطــر  درجــة  رفــع  أيــام  ومنــذ  اآلن  العــدو  ومتــى.  وكيــف، 
ومتطلباتها من الحذر، وتهيئة املاجئ، وقد يحتاج قرار الغرفة 
املشــركة للمقاومــة دراســة بيئــة الــرد جيــًدا، ألن مــن آملنــا وقتل 

أبناءنا يجب أن يرب من الكأس نفسه.
مــن حــق املقاومــة الدفــاع عــن الشــعب، والــرد عــىل العــدوان، 
التــي  ومكــره  العــدو  معــادالت  تــدرك  أن  بالوســاطات  ويجــدر 
يخــدع بهــا جميــع األطــراف، وأال متــارس ضغًطــا عــىل املقاومــة 
بالوســطاء أن يعلنــوا موقًفــا صارًمــا  بــل يجــدر  بحجــج مختلفــة، 
ورافًضــا للهجــوم املخــادع الــذي أوقــع قتىل وجرحــى. غزة تحرم 
الوســطاء ويجــدر بالوســطاء أن يحرمــوا دمــاء غــزة، وأن يقــدروا 
لألمــر قــدره املناســب. رحــم اللــه الشــهداء، والشــفاء للجرحــى، 

والعزة لفلسطني.

استعدادات إلطالق 
مهرجان "انهضي يا قدس"

القدس املحتلة/ فلسطني:
تنطلــق فعاليــات مهرجــان القــدس الــذي ينظمــه مركــز يبــوس الثقــايف 
يــا  الثــاين عــر مــن أغســطس تحــت شــعار "انهــي  العــام يف  هــذا 

قدس" مبشاركة فرق غنائية وموسيقية محلية وأجنبية.
الحركــة  "تنشــيط  إىل   1995 عــام  تأســس  الــذي  املهرجــان  ويهــدف 
الثقافيــة والتجاريــة يف مدينــة القــدس املحتلــة، واملســاهمة يف دعــم 
وتطوير الحياة االقتصادية واالجتاعية ورفع مســتوى املعرفة بالفنون 
املختلفة وتعميق الحوار التفاعيل والتعاون بني مجموعات من الفرق 
بحســب  العامليــني"،  والفنانــني  واملثقفــني  الفلســطينيني  والفنانــني 

بيان من إدارة املهرجان.
وتقــام الفعاليــات يف قاعــات مركــز يبــوس التــي تبعد مئــات األمتار عن 
أســوار البلــدة القدميــة يف مدينــة القــدس، وكذلــك يف حيفــا ومخيــم 
الدهيشــة يف بيــت لحــم. ويقــول منظمــو املهرجــان إنــه "يخاطــب هــذا 
العــام مــن خــال برنامجــه الفنــي القيــود املفروضة علينــا، والتضييقات 
عىل الحيز العام وعىل املؤسسات الثقافية واألفراد، ومخاطبة قضايا 

اجتاعية وسياسية مستخدما الفنون كأداة للتعبر".
الوطنــي  )املعهــد  العربيــة  األوركســرا  مــع  االفتتــاح  حفــل  ويــأيت 

للموسيقى( بقيادة املوسيقار الفلسطيني سهيل خوري. 
ويشــمل الربنامج املمتد حتى الثامن عر من أغســطس مشــاركة فرق 

موسيقية ومرسحية، وعروضا كوميدية ارتجالية.

) تصوير/ ياسر فتحي * رمضان األغا * وكاالت( 


