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نعي فقيد غاٍل
مبزيــد مــن الحــزن واألىس ينعــى الســيد نظمــي مطــر وأبنــاؤه وأبنــاء املرحــوم/ 
عزمــي مطــر وأبنــاء املرحــوم/ محمــد مطــر وآل مطــر يف الوطــن والخــارج أخــوه 

وعمهم وفقيدهم املغفور له بإذن الله تعاىل
الدكتور/ درويش مصطفى مطر "أبو خالد"

الــذي وافتــه املنيــة أمــس الخميــس 2022/9/22م عــن عمــر ناهــز 87 عامــًا قضاها يف 
طاعة الله وعمل الخري سائلني املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته

إنا لله وإنا إليه راجعون
مالحظــة: تقبــل التعــازي للرجــال يف ديــوان العائلــة يف غزة حــي الدرج ابتداًء 
مــن أمــس بعــد صــالة العــر وملــدة ثالثــة أيــام، وللســيدات يف منــزل أبنــاء 

املرحوم/ محمد مطر الكائن يف غزة عامرة املهندسني الطابق الثاين

الفصائل تدعو إلى 
أوسع حراك شعبي 

وجماهيري نصرة 
للقدس واألقصى

غزة/ فلسطني:
الشــعب  أمــس،  غــزة،  يف  الفصائــل  دعــت 
شــعبي  حــراك  أوســع  إىل  الفلســطيني 
وجامهريي نرة للقدس واملســجد األقىص 
املبــارك، خاصــة أهلنــا يف الداخــل املحتــل، 
تســيري  وإىل  الغربيــة،  والضفــة  والقــدس، 
للمرابطــة  الرحــال  وشــد  والحافــالت  القوافــل 
يف األقــىص وصــد املســتوطنني عــن تدنيســه 
واقتحامــه. جــاء ذلــك يف بيــان مشــرك بــني 

حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس، 
والجبهــة  اإلســالمي،  الجهــاد  وحركــة 

غزة- إسطنبول/ محمد الصفدي- فلسطني:
أكــدت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس أن مــا يجري 
تســارع  مــن  األقــىص  واملســجد  القــدس  مدينــة  يف 
ألشكال العدوان ووترية املخططات التهويدية ُتشكل 

اعتداًء سافًرا عىل املكانة الدينية واإلسالمية للمدينة 
واملســجد، محملــًة االحتــالل املســؤولية الكاملــة عــن 
تداعيات هذه االنتهاكات، وإمكانية جر املنطقة كلها 

إىل "حرب دينية مفتوحة" تنتهي بزواله.

وشــدد عضــو املكتــب الســيايس للحركــة د. محمــود 
املســجد  يف  عقــده  صحفــي،  مؤمتــر  خــالل  الزهــار، 

العمــري مبدينــة غــزة، أمــس، عــىل أن "هــذه 
اإلرسائيليــة  لالنتهــاكات  امتــداد  الجرائــم 

االحتالل يخصص مبالغ مالية كبيرة 
لمشاريع استيطانية جديدة في القدس

القدس املحتلة/ فلسطني:
لتنفيــذ مشــاريع  أمــس، مبالــغ ماليــة كبــرية،  خصصــت حكومــة االحتــالل اإلرسائيــي، 
يف  القــدس"  "وزيــر  وقــرر  القــدس.  مدينــة  يف  عليهــا،  قــت  صدَّ جديــدة  اســتيطانية 
حكومة االحتالل، زئيف ألكني، تخصيص مليونني و500 ألف شــيقل "لتنفيذ مشــاريع 
اســتيطانية يف الشــارع الرئيــس"، بالبلــدة القدميــة مــن القــدس. وادعــى ألكــني أن ذلــك 
"للحفــاظ عــىل الشــارع، بعــد ظهــور تصدعــات وتشــققات"، نتيجــة الحفريــات واألنفــاق 
"إلعــاد"  جمعيــة  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر  االســتيطانية.  "إلعــاد"  جمعيــة  تجريهــا  التــي 
االستيطانية تجري حفريات أسفل أحياء البلدة القدمية، وخاصة يف املنطقة الجنوبية 

من باب املغاربة وحارة املغاربة ومنطقة القصور األموية جنوب املسجد األقىص.

رفض فلسطيني العتزام بريطانيا 
نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

القدس املحتلة/ فلسطني: 
يف  العليــا  اإلســالمية  والهيئــة  حــامس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  رفضــت 
القــدس املحتلــة، اعتــزام بريطانيــا نقــل ســفارتها يف )تــل أبيــب( إىل مدينــة 
القــدس املحتلــة. واعتــر رئيــس الهيئــة اإلســالمية العليــا يف القــدس الشــيخ 
عكرمــة صــري، أن "هــذا ليــس باألمــر الغريــب عــىل بريطانيا، التي هي أســاس 
املشــكلة الفلســطينية، فقضيــة فلســطني بــدأت مــن بريطانيــا، واألخــرية تريــد 
أن تكمــل جرميتهــا بهــذا اإلجــراء". وأضــاف صــري، يف تريــح، أمــس، "نحــن 

ال نتوقــع مــن بريطانيــا أي خــري للقضيــة الفلســطينية، فهــي من مهدت 
األوضــاع لالحتــالل اإلرسائيــي منــذ إصــدار "وعــد بلفــور"، وتاريخهــا 

رام الله/ فلسطني: 
يخوض املعتقل الســيايس يف ســجون الســلطة 
عــن  مفتوحــا  إرضابــا  اشــتية،  مصعــب  املقــاوم 
الطعــام حتــى اإلفــراج عنه. وأفــاد مدير مجموعة 
"محامــون مــن أجــل العدالــة" مهنــد كراجــة، بأنــه 

التقــى "اشــتية" يف ســجنه مبدينــة أريحــا، مبيًنــا 
مــن  أقــل  بعــد  هنــاك  إىل  "ُنقــل  املعتقــل  أن 
ســاعتني عىل اعتقاله من وســط مدينة نابلس" 

وقــال  الغربيــة املحتلــة.  الضفــة  شــامل 
"ظروفــه  إن  بــرس":  لـ"قــدس  كراجــة 

نابلس-غزة/ نور الدين صالح:
واملداهــامت  االعتقــاالت  حمــالت  تتوقــف  مل 
املواطنــني  بحــق  الســلطة  أجهــزة  تشــنها  التــي 
الضفــة  شــامل  نابلــس  مدينــة  يف  والنشــطاء 
الوطنيــة  القــوى  محــاوالت  رغــم  الغربيــة، 

والشــخصيات املجتمعية لتطويق االحتجاجات 
الشــعبية عقــب اختطــاف الســلطة مقاومــني يف 
املدينــة قبــل أيــام. واعتقلــت قــوة مشــركة مــن 

20 شــابًا  أجهــزة أمــن الســلطة، أمــس، 
مــن  لعــدد  مداهــامت  حملــة  خــالل 

عامن-غزة/ نور الدين صالح:
وصف رئيس لجنة القدس يف املؤمتر الشعبي 
لفلسطينيي الخارج حلمي البلبييس، إجراءات 
ومامرســاتها  اإلرسائيــي  االحتــالل  ســلطات 
املبــارك  األقــىص  املســجد  يف  العنريــة 
لصحيفــة  البلبيــيس  وقــال  الخِطــر".  "األمــر  بـــ 

وقائــع  فــرض  يحــاول  االحتــالل  إن  "فلســطني": 
األقــىص  داخــل املســجد  األرض  عــىل  جديــدة 
واملدينة املقدسة، بهدف تحويلها إىل حقائق 
لجعــل  يســعى  أنــه  إىل  الفتــًا  األيــام،  قــادم  يف 

مشــاهد اقتحامات آالف املســتوطنني 
بأنه "أمر اعتيادي".

غزة/ فلسطني:
أكد عضو قيادة حركة حامس يف قطاع غزة عي العامودي أن حامية 

جمعــاء،  اإلســالمية  األمــة  واجــب  عنــه  والدفــاع  األقــىص  املســجد 
داعًيــا إىل تحويــل قضيــة األقــىص إىل أكــر حالــة اســتنزاف تشــارك 
فيهــا األمــة ضــد االحتــالل، وحشــد كل الطاقات للدفــاع عن القدس 
عــر  لقــاء  يف  العامــودي  وبــنّي  االحتــالل.  مخططــات  وإفشــال 

قنــاة األقــىص، أمــس، "أننــا نقــرب مــن تنفيــذ أحــد أكــر 
املســجد  القتحــام  الصهيونيــة  املخططــات 
معركــة  مــن  جــزء  وهــو  املبــارك،  األقــىص 

المطــارد اشتيـة مضـــرب عـن 
الطعـام فـي سجــون السلطـة 

تضــرب باالتفاق عرض الحائط.. 
السلطة تعتقل 20 شاًبا في نابلس

البلبيـســـي لـ "فلسطيــن": 
إجــراءات االحتـالل باألقصـــى 

"خِطرة" وتنذر بانفجـار األوضاع

العامــــودي يدعــــو شعبنــا 
وأمتنـا للدفاع عـــن القــــدس 

وإفشــال مخططـــات االحتـــالل

حمـاس تحـّذر االحتـالل من "حـرب 
دينيــة" دفاًعـا عن القدس واألقصى
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المؤتمر الصحفي الذي عقدته حركة حماس في غزة أمس            ) تصوير / ياسر فتحي ( 

محافظات/ عبد الله التركماني:
أصيب ثمانية مستوطنين، أمس، في عملية طعٍن قرب حاجز 

بيت سيرا جنوب غرب رام الله، في حين أعلن استشهاد 
ا  ا إسرائيلًيّ المنفذ، كما أعلنت وسائل إعالم إسرائيلية أن جندًيّ

أصيب بجروح بعملية دعس وقعت أمس، في منطقة 
حوارة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأكدت 
مصادر إعالمية عبرية إصابة 8 مستوطنين في عملية الطعن 

بالقرب من حاجز بيت سيرا قرب مستوطنة موديعين، 5 
منهم طعًنا و3 بغاز الفلفل خالل محاولة السيطرة على 
المنفذ الذي ارتقى شهيًدا برصاص جنود االحتالل. وتأتي 

عملية الطعن البطولية مع اقتراب اقتحامات المستوطنين 
الكبرى للمسجد األقصى المبارك، حيث من المقرر أن 

تشهد الفترة القادمة انطالق موجة عاتية من العدوان 
االستيطاني على األقصى من اقتحامات ونفخ في البوق، 

والرقص واستباحة المسجد سعًيا لتهويده بالاكمل وفرض 
واقع جديد فيه. وسجلت المقاومة في الضفة الغربية 

خالل الـ24 ساعة األخيرة، 3 عمليات إطالق نار استهدفت 
جنود االحتالل. كما ُسجلت عمليتا إلقاء زجاجة حارقة، 

وعملية تصٍد للمستوطنين، وتحطيم مركبات 
مستوطنين، واندالع 8 نقاط للمواجهة.

فصائل المقاومة تبارك 
عملية الطعن وتعتبرها رًدا 
طبيعًيا على جرائم االحتالل

محافظات/ عبد الله الركامين:
اعترت فصائل املقاومة عملية الطعن قرب حاجز بيت سريا جنوب 
ــا عــىل جرائــم االحتــالل وهــي امتــداد الفعــل  ا طبيعيًّ غــرب رام اللــه، ردًّ

املقاوم يف مدن الضفة كافة.
وأصيب مثانية مستوطنني، مساء أمس، يف عملية طعٍن قرب حاجز 

بيت سريا، فيام أُعلن استشهاد املنفذ.
وباركــت حركــة املقاومــة اإلســالمية "حــامس" عمليــة الطعــن جنــوب 

غرب رام الله. 
وقالــت الحركــة يف بيــان: "نرحــم عــىل أرواح شــهدائنا األبــرار الذيــن 
ستبقى دماؤهم نورًا ُييضء لنا طريقنا إىل القدس، ونؤّكد أنَّ شعبنا 
سيميض يف مرشوعه النضايل بكل الوسائل، ومن حيث ال يحتسب 
العــدو، ويــدّق جــرس اإلنــذار عــىل أعتــاب القــدس، مواجًهــا ومتصدًيا 

الطقــوس  وأداء  األقــىص  القتحــام  ومخططاتــه  للمحتــل 
التوراتية فيه نهاية الشهر الجاري بغضب عارم".

عملية دعس بطولية تصيب جندًيا إسرائيلًيا بنابلس

إصــــابة 8 مستـــوطنيـن بعمـليـة طــعــن 
فـــــــــي رام الله واســتشـهـــاد المنــفــذ

15151515
 من ماكن عملية الطعن على حاجز بيت سيرا قرب مستوطنة موديعين أمس     ) أ ف ب ( 
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غزة/ فلسطني:
الشــعب  أمــس،  غــزة،  يف  الفصائــل  دعــت 
شــعبي  حــراك  أوســع  إىل  الفلســطيني 
واملســجد  للقــدس  نــرة  وجامهــري 
األقــى املبــارك، خاصــة أهلنــا يف الداخل 
املحتــل، والقــدس، والضفــة الغربيــة، وإىل 
الرحــال  وشــد  والحافــات  القوافــل  تســير 
املســتوطنني  وصــد  األقــى  يف  للمرابطــة 

عن تدنيسه واقتحامه.
حركــة  بــني  مشــرك  بيــان  يف  ذلــك  جــاء 
وحركــة  حــامس،  اإلســامية  املقاومــة 
الشــعبية  والجبهــة  اإلســامي،  الجهــاد 
لتحريــر فلســطني، وحركــة املبــادرة الوطنيــة 
لتحريــر  الشــعبية  والجبهــة  الفلســطينية، 
ومنظمــة  العامــة،  القيــادة   – فلســطني 
بدعــوة  غــزة  يف  اجتــامع  عقــب  الصاعقــة، 
مــن حــامس، ناقشــت فيــه مختلــف القضايــا 
االعتــداءات  ظــل  يف  والوطنيــة،  السياســية 
الفلســطيني  الشــعب  لهــا  يتعــرض  التــي 
املحتلــة  القــدس  ومدينــة  عــام،  بشــكل 
حيــث  خــاص،  بشــكل  األقــى  واملســجد 
الخطــرة،  واالقتحامــات  االنتهــاكات  تتزايــد 

وكذلك ما يتعرض له األرسى.
نطــاق  عــى  التحــرك  إىل  الفصائــل  ودعــت 
يف  العــدو  مــع  الشــعبي  لاشــتباك  واســع 

كافة نقاط التامس، مبا يف ذلك قطع طرق 
كل  يف  معهــم  واالشــتباك  املســتوطنني 

مكان.
الشــتات  الفلســطيني يف  الشــعب  وحثــت 
واعتصامــات  وقفــات  عــر  التحــرك  عــى 
أمــام  خاصــة  واألقــى،  للقــدس  منــارصة 
ملامرســات  رفضــًا  االحتــال  ســفارات 

االحتال ومستوطنيه.
الوطنــي  دورهــا  ســتواصل  غــزة  أن  وأكــدت 
الدفــاع عــن شــعبنا وحقوقــه  والطليعــي يف 
ومقدســاته جنبــًا إىل جنــب مــع كل شــعبنا 

املقــدرة  الجزائريــة  "الجهــود  عــى  وأثنــت 
وترتيــب  الفلســطينية،  الوحــدة  إلنجــاز 
منســجمة  تــأيت  التــي  الفلســطيني،  البيــت 
مــع الجهــود املريــة املتواصلــة"، مشــيدة 
بهــا  تتمتــع  التــي  والقوميــة  الوطنيــة  بالــروح 
الجزائــر قيــادة وشــعبًا، وحرصهــا عى حامية 
أمــام  الطريــق  وقطــع  الفلســطينية،  القضيــة 

التطبيع مع االحتال.
وعرت الفصائل عن دعمها الكامل للجهود 
جهــد  كل  لبــذل  واســتعدادها  الجزائريــة 
بنــاء  إلنجاحهــا، مــع التأكيــد عــى أن إعــادة 
وإصاحهــا  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 
لرتيــب  واملهــم  الصحيــح  املدخــل  ميثــل 
البيــت الفلســطيني خاصــة تشــكيل مجلــس 
موحــدة  وقيــادة  جديــد،  توحيــدي  وطنــي 
عــى  اســتقاله  تحقيــق  حتــى  نضالــه  تقــود 

كامل ترابه الوطني.
وأكــدت الفصائــل رضورة إغــاق البــاب أمــام 
أي تدخات من أي طرٍف كان، يحاول التأثر 
يف رســم املشــهد الفلسطيني القادم، وفق 
العليــا  املصالــح  تراعــي  ال  خاصــة  أجنــدة 
شــأن  األمــر  فهــذا  الفلســطيني،  للشــعب 
وطنــي خالــص يخــص الشــعب الفلســطيني 
وقــواه الحيــة فقــط، وغر مســموح ألي طرف 

أو جهة التدخل فيه.

وقواه يف كل مكان.
لاعتقــاالت  رفضهــا  الفصائــل  وجــددت 
السياسية، وماحقة املقاومني، محذرة من 
تداعيــات هــذا األمــر عــى النســيج الوطنــي 
وكــررت   ، واملجتمعــي  األهــي  والســلم 
وأجهزتهــا  الفلســطينية  للســلطة  دعوتهــا 
املقاومــني  عــن  اإلفــراج  بــرورة  األمنيــة 
أن  خاصــة  طبيلــة،  وعميــد  اشــتيه  مصعــب 
اســتمرار اعتقالهــام يعــرض حياتهــام للخطــر 
الشــديد، واألولويــة وطنيًا للعمل املشــرك 

يف مواجهة االحتال وسياساته.

غزة/ فلسطني:
حــامس  حركــة  قيــادة  عضــو  أكــد 
يف قطــاع غــزة عــي العامــودي أن 
حاميــة املســجد األقــى والدفــاع 
اإلســامية  األمــة  واجــب  عنــه 
جمعــاء، داعًيــا إىل تحويــل قضيــة 
األقــى إىل أكــر حالــة اســتنزاف 
تشــارك فيهــا األمة ضــد االحتال، 
للدفــاع  الطاقــات  كل  وحشــد 
مخططــات  وإفشــال  القــدس  عــن 

االحتال.
عــر  لقــاء  يف  العامــودي  وبــنّي 
أننــا نقــرب  قنــاة األقــى، أمــس، 
مــن تنفيــذ أحــد أكــر املخططــات 
املســجد  القتحــام  الصهيونيــة 
مــن  جــزء  وهــو  املبــارك،  األقــى 
القــدس،  عــى  االحتــال  معركــة 
مشًرا إىل أن االحتال يحاول من 
الخطــوط  كــر  اقتحاماتــه  خــال 

الحمراء يف األقى.
تصفيــة  محــاوالت  كل  أن  وأكــد 
وتغيــر  الفلســطينية  القضيــة 
الوعي الفلسطيني باءت بالفشل، 
مبيًنــا أن شــعبنا بــكل توجهاتــه قــرر 

مقاومة االحتال.
قطعــان  أن  العامــودي  وأضــاف 
مشــاعر  يســتفزون  املســتوطنني 
اقتحاماتهــم  خــال  املســلمني 
للمســجد األقــى بحاميــة رشطــة 
أمــام  أننــا  إىل  منبًهــا  االحتــال، 
املســجد  يف  متصاعــدة  معركــة 
تبــدأ  مل  والتــي  املبــارك  األقــى 

اليوم، بل بدأت منذ سنوات.

ولفــت إىل أن محــاوالت االحتــال 
املســجد  تهويــد  يف  مســتمرة 
الطــرق،  بشــتى  املبــارك  األقــى 
االحتــال  مــع  الــراع  أن  مبيًنــا 
لــن  وشــعبنا  متتاليــة،  حلقــات 
يستســلم، ومعــارك املقــــــــاومة مع 
النــر  تحقيــق  إىل  تقربنــا  العــدو 

والتحرير.
لفظهــا  "أوســلو"  أن  عــى  وشــدد 
تحــَظ  ومل  توقيعهــا،  منــذ  شــعبنا 
بــأي تأييــد، مؤكًدا أن كل مشــاريع 
تصفية القضية الفلســطينية باءت 

بالفشل. 
وأوضح العامودي أن كل محاوالت 
تغيــر الجيــل الفلســطيني الحــايل 
فشــلت،  املقاومــة  عــن  وإبعــاده 
عــى حقــه  مــّر  أن شــعبنا  مبيًنــا 

وصواًل إىل التحرير. 

الســلطة  أجهــزة  اعتقــال  أن  وأكــد 
شــعبنا  يخــدم  ال  املطارديــن 
إىل  الســلطة  داعيــا  وقضيتنــا، 
اإلفراج عن املعتقلني السياسيني 
مــع  األمنــي  التنســيق  ووقــف 

االحتال وتبني حامية املقاومة.
وأشــار العامــودي إىل أن املقاومــة 
وتوســعت  تصاعــدت  الضفــة  يف 
بعــد معركــة ســيف القــدس، مبيًنــا 
أننــا نؤســس ملرحلــة جديــدة بعــد 
معركــة ســيف القــدس، وصواًل إىل 

تحرير أرضنا.
بشــكل  يعمــل  االحتــال  أن  وبــنّي 
قــدر  أكــر  عــى  للســيطرة  ممنهــج 
مــن ثــروات شــعبنا وأمتنــا العربيــة 
مجابهــة  أن  مؤكــًدا  اإلســامية، 
رسقــة االحتال لرثوات شــعبنا هو 

جزء من معركتنا مع االحتال.

عاّمن/ فلسطني:
يســتضيف األردن يف الـــ23 والـــ24 مــن ترشين األول/ 
بعنــوان  القــدس  عــن  دوليــًا  مؤمتــرًا  القــادم،  أكتوبــر 
التاريــخ واإلنســان والديــن"، برعايــة وزارة  "القــدس.. 

الثقافة األردنية.
وينظم املؤمتر املنتدى العاملي للوسطية، بالتعاون 
مــع مركــز الدوحــة الــدويل لـ"حــوار األديــان"، واالتحــاد 

العاملي لعلامء املسلمني.
رســمي  للمؤمتــر،  التنظيميــة  اللجنــة  عضــو  وأوضــح 
املــاح، أن املؤمتــر ســيمثل تظاهــرة فكريــة عامليــة، 
بحضــور أكــرث مــن 100 مــن العلــامء والباحثــني ورجــال 
مــن  كبــر  وعــدد  واملســيحي،  اإلســامي  الديــن 
األكادمييني واملثقفني وأســاتذة الجامعات، ورؤساء 

املنظامت الدولية واألهلية واملدنية.
توجيــه  تــم  أنــه  بــرس"،  "قــدس  لوكالــة  املــاح  وذكــر 
دعــوات لشــخصيات عربيــة وإســامية كبــرة لحضــور 
املؤمتر، من أبرزها نائب رئيس الحركة اإلسامية يف 
الداخل الفلســطيني املحتل، كامل الخطيب، ووزير 

األوقاف السوداين السابق عصام البشر.
وبــنّي أن املؤمتــر ســيناقش عــى مــدار يومــني، أكــرث 

مــن 20 بحثــًا علميــًا، أحدهــا عــن "الرعايــة الهاشــمية 
ودورها يف حامية املقدســات اإلســامية واملسيحية 

يف القدس".
واإلنســانية  التاريخيــة  املكانــة  املؤمتــر  وســيناقش 
والعربيــة ملدينــة القــدس، وأهميتهــا الدينيــة، والحــق 
املنظــامت  ومســؤولية  العربيــة،  لهويتهــا  التاريخــي 
تجــاه  والحقوقيــة  والسياســية  واإلقليميــة  الدوليــة 
ومســؤولية  فيهــا،  تقــع  التــي  اإلرسائيليــة  االنتهــاكات 
املجامع العلمية تجاه القضية الفلسطينية واإلنسانية 

للمدينة املقدسة.
الطبيــة  الرعايــة  مبــادرات  املؤمتــر  ســيبحث  كــام 
والتعليمية واالجتامعية واملشاريع الريادية والثقافية 
التي تسهم يف نرش الوعي تجاه القدس، ويستعرض 
بهــذه  العاملــي  العــام  الــرأي  توعيــة  يف  اإلعــام  دور 

القضية، وفق املاح.
والشــؤون  واملقدســات  األوقــاف  وزارة  أن  إىل  يشــار 
عــى  الرســمي  املــرشف  تعــّد  األردنيــة،  اإلســامية 
املسجد األقى املبارك، مبوجب القانون الدويل، 
الذي يعد األردن آخر سلطة محلية مرشفة عى تلك 

املقدسات قبل احتالها.

القدس املحتلة/ فلسطني: 
حــامس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  رفضــت 
القــدس  يف  العليــا  اإلســامية  والهيئــة 
املحتلــة، اعتــزام بريطانيــا نقــل ســفارتها يف 

)تل أبيب( إىل مدينة القدس املحتلة.
يف  العليــا  اإلســامية  الهيئــة  رئيــس  واعتــر 
"هــذا  أن  صــري،  عكرمــة  الشــيخ  القــدس 
التــي  بريطانيــا،  عــى  الغريــب  باألمــر  ليــس 
هــي أســاس املشــكلة الفلســطينية، فقضيــة 
فلســطني بــدأت مــن بريطانيــا، واألخــرة تريد 

أن تكمل جرميتها بهذا اإلجراء".
"نحــن  أمــس،  وأضــاف صــري، يف تريــح، 

للقضيــة  خــر  أي  بريطانيــا  مــن  نتوقــع  ال 
األوضــاع  مهــدت  مــن  فهــي  الفلســطينية، 
"وعــد  إصــدار  منــذ  اإلرسائيــي  لاحتــال 

بلفور"، وتاريخها بالنسبة لنا أسود".
لهــم  بالنســبة  الســفارة  نقــل  "أمــر  أن  وأوضــح 
عدائهــم  ترســيخ  أجــل  مــن  عــادي،  إجــراء 
ألهــل فلســطني"، رافضــا مثــل هــذه الخطــوة 

الريطانية.
بريطانيــا  مــن  "ُطلــب  أنــه  إىل  صــري  ونبــه 
بحــق  جرميــة  مــن  ارتكبتــه  عــام  االعتــذار 
الشعب الفلسطيني يف ذكرى )وعد بلفور( 
فلــم  مؤملــة،  أخــرى  ذكريــات  ويف  والنكبــة 

تعتذر ولن تعتذر، وهذا واضح بالنسبة لنا".
حركــة  باســم  املتحــدث  اعتــر  جهتــه،  مــن 
تريــح  القانــوع،  اللطيــف  عبــد  حــامس 
إىل  بادهــا  ســفارة  نقــل  عزمهــا  "تــراس" 
القــدس املحتلــة، انحيــازا فاضحــا لاحتــال 
واصطفافــا يف عــداء شــعبنا. وأكــد القانــوع، 
يف تريح، أمس، أن "هذه الخطوة لن متنح 
االحتال رشعية عى شر واحد من أرضنا".

وأبلغــت رئيســة الــوزراء الريطانيــة الجديــدة 
يائــر البيــد،  تــراس، نظرهــا اإلرسائيــي  ليــز 
أنهــا تــدرس إمكانيــة نقــل ســفارة بادهــا يف 
القــدس املحتلــة. بحســب  أبيــب( إىل  )تــل 

وسائل إعام عرية.
وأفــاد موقــع "كيبــاه نيــوز" العــري، أمــس، أن 
"تــراس" أبلغــت "البيــد" أنهــا تنظــر بإيجابيــة 
إىل قضية نقل السفارة، وذلك خال اجتامع 
الجمعيــة  اجتامعــات  هامــش  عــى  بينهــام 

العامة لألمم املتحدة يف نيويورك.
يشــار إىل أن "تــراس" تعهــدت خــال توليهــا 
منصب وزيرة خارجية بريطانيا، بنقل ســفارة 
حــال  يف  املحتلــة،  القــدس  إىل  بادهــا 
اعــراف  يعنــي  مــا  للــوزراء،  رئيســة  انتخابهــا 
لدولــة  عاصمــة  بوصفهــا  بالقــدس  بريطانيــا 

االحتال.

النارصة/ فلسطني:
الرئيــس  الشــارع  أمــس،  متظاهــرون،  أغلــق 
بالقــرب مــن دوار البلديــة يف مدينــة النارصة 

املحتلة.
ورفــع املتظاهــرون الفتــات مناوئــة للسياســة 
سياســة  ضــد  هتافــات  ورددوا  اإلرسائيليــة، 
التمييــز العنــري، وعــدم تحويــل امليزانيــة 

ملستشفى النارصة اإلنجليزي.

النــارصة  مستشــفى  أطبــاء  لجنــة  وكانــت 
قســم  إغــاق  ســابقا،  أعلنــت  اإلنجليــزي، 
الطوارئ أمام الجمهور، بسبب عدم تحويل 
واملاليــة  الصحــة  وزاريت  مــن  امليزانيــات 

لدفع رواتب املوظفني يف املستشفى.
مــن  أســبوع  بعــد  الخطــوة  هــذه  وجــاءت 
النضال والتظاهر من أجل دفع رواتب 720 
موظفا وطبيبا وعاما يف املستشفى، لكن 

دون جدوى.
وكانــت لجنــة املســتخدمني ولجنــة األطبــاء 
أعلنــت  اإلنجليــزي  النــارصة  يف مستشــفى 
الــرشوع  الجــاري  ســبتمر  أيلــول/   6 يــوم 
مــن أجــل تحصيــل  يف خطــوات احتجاجيــة 
امليزانيــات التــي تعهــدت حكومــة االحتــال 
بــات  الــذي  املستشــفى  لصالــح  بدفعهــا 
يواجــه خطــر اإلغــاق يف حــال عــدم حصولــه 

عى امليزانيات الرورية الستمرارية عمل 
كل األقسام الحيوية فيه.

يف  اإلنجليــزي  املستشــفى  ويعــاين 
النــارصة أزمــة متواصلــة يف إثــر عــدم تحويل 
امليزانيــات الحكوميــة املطلوبــة، نتــج عنهــا 
واملمرضــني  األطبــاء  رواتــب  دفــع  عــدم 
واملوظفــني واملســتخدمني عــن شــهر آب/ 

أغسطس املايض.

النارصة/ فلسطني:
ذكرت وســائل إعام عرية أن حالة من الذعر ســادت 
الليلــة قبــل املاضيــة مطــار "بــن غوريــون" قــرب )تــل 
1948، بعــد  أبيــب(، وســط فلســطني املحتلــة عــام 
وســامع  املطــار،  إىل  الدخــول  ســيارة حاجــز  اخــراق 

دوي إطاق نار يف املكان.
وقالــت صحيفــة "يرائيــل هيــوم" العريــة، أمــس، إن 
ســيارة مجهولــة اخرقــت حاجــز الدخــول إىل املطــار، 
وأحدثــت حالــة مــن الذعــر، مــا دفــع حــراس األمــن إىل 
إطاق النار باتجاه الســيارة، واحتجاز املســافرين يف 

معر املطار.
الفــرار  يف  نجــح  "الســائق  أن  الصحيفــة  وأضافــت 

بســيارته رغم إصابتها بالرصاص، بعد محاولته دهس 
أحــد الحــراس"، مؤكــدة اعتقال أجهــزة األمن له عقب 

ماحقته يف منطقة أحراش قريبة.
األوليــة  التحقيقــات  مــن  "يســتدل  أنــه  إىل  وأشــارت 
أن ســائق الســيارة مــن ســكان املناطــق الفلســطينية، 
وتحديــدًا منطقــة رام اللــه، وأن الســيارة التي اســتقلها 

مروقة".
يشــار إىل أن مطــار "بــن غوريــون" هــو املطــار الــدويل 
الرئيــس لــدى االحتــال، يقــع يف الضواحــي الشــاملية 
ملدينــة اللــد، وقــد ُأطلــق عليــه يف األصــل مطار اللد، 
بــن  لـ"ديفيــد  نســبة   1973 عــام  تســميته  وأُعيــدت 

غوريون"، أول رئيس وزراء لدولة االحتال.

النارصة/ فلسطني: 
عــن  النقــاب  عريــة  إعــام  وســائل  كشــفت 
الهجــامت  يف  ومقلــق"  "ملحــوظ  ارتفــاع 
أهــداف إرسائيليــة  اإليرانيــة ضــد  الســيرانية 

بنسبة 70 باملئة يف عام 2021.
أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  وقالــت 
عــن  يــدور  "الحديــث  إن  أمــس:  العريــة، 
يف  إيــران  شــنتها  التــي  الهجــامت  عــرشات 

العــام األخــر، وتشــكل تهديــدات إذا شــنت 
طهــران هجــامت ســيرانية منســقة خــال فرة 
حــرب". وزعمــت أن "الجيــش شــّخص غالبيــة 

الهجامت اإللكرونية واعرضها بنجاح".
وأضافــت الصحيفــة أن "الهجامت قد تشــمل 
اخراقًا للهواتف النقالة وللتطبيقات، ملئات 
للخطــر  وتعرضهــم  األشــخاص،  مــن  اآلالف 
عــر نــرش معلومــات حساســة عــن حســاباتهم 

املرفيــة، أو معلومــات صحيــة شــخصية، أو 
عرقلة حركة القطارات"، وفق زعمها.

وحــدة  يف  مصــادر  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
جيــش  يف  الســيرانية  الهجــامت  محاربــة 
االحتــال زعمهــا أن "التهديــدات لـ)إرسائيــل( 
ومنظمــة  حــامس  حركــة  مــن  باألســاس  تــأيت 
حــزب اللــه وإيــران، الذيــن يســتثمرون الكثــر 
يف  مســتمرة  وقدراتهــم  الحــرب،  هــذه  يف 

التحسن".
اإلنرنــت  مديريــة  رئيــس  أن  إىل  يشــار 
اإلرسائيليــة )INCD(، غــايب بورتنوي، قال إن 
"إيــران أصبحــت منافســنا املهيمــن يف مجال 
اللبنــاين  اللــه  حــزب  جانــب  إىل  اإلنرنــت 
ذلــك  وجــاء  الفلســطينية"،  حــامس  وحركــة 
يف أســبوع اإلنرنــت بجامعــة )تــل أبيــب( يف 

حزيران/ يونيو املايض.

إعــالم عبــري: فلسطينــي يقتحـــم 
مطــــار "بـــن غوريـــــون" بسيارتـــه

ــا  عّمــان تحتضـــــن مؤتمــرًا دوليًّ
عــــن القــــدس الشهـــــر المقبـــل

العامودي يدعو شعبنا وأمتنا للدفاع عن 
القدس وإفشال مخططات االحتالل

علي العامودي

70 % زيــــادة فــــي الهجمــــــات السيربانيــــــة 
اإليرانيـــــــة ضــــــــد أهــــــــداف إرسائيليــــــــة 

إغالق شارع يف النارصة احتجاًجــا علــى عــدم 
تحويـــل مزيانيــــــة المستشفـــى "اإلنجليــزي"

رفـــــض فلسطينــــي العتـــزام بريطانيـــا 
نقـــل سفارتهـــا إلـــى القـــدس المحتلـــة

الفصائـــل تدعــو إلــى أوسـع حـــراك شعبـــي 
وجماهيـــــري نصــــرة للقــــدس واألقصـــى

مسيرة نصرًة للمسجد األقصى المبارك        )أرشيف(
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ولفــت الزهــار إىل التــزام حركــة حــاس 
بالدفاع عن حقوق شــعبنا الفلســطيني 
املمكنــة،  الوســائل  بــكل  ومقدســاته 
لــن  االنتهــاكات  "هــذه  أن  مؤكــدًا 
الجرائــم  اســتمرار  مــن  ونحــذر  متــر، 
وتصاعدهــا  الصهيونيــة  واالنتهــاكات 

بحق القدس واملسجد األقىص".
وأشار إىل أن "هذه الجرائم تهدف إىل 
طمــس املعــامل اإلســامية واملســيحية 
أوهــام  وفــرض  فلســطني،  العريقــة يف 
كاذبة بالغطرسة والهيمنة وقوة الساح 
لتغيــر الوجــه اإلســامي الحقيقــي يف 
فــرض  إىل  وصــواًل  واألقــىص،  القــدس 
ضارًبــا  واملــكاين،  الزمــاين  التقســيم 
والقــرارات  املواثيــق  الحائــط  بعــرض 

الدولية كافة".
الضفــة  يف  "أهلنــا  حــاس،  ودعــت 
املحتلتــني  القــدس  ومدينــة  الغربيــة 
ويف الداخــل املحتــل إىل شــد الرحــال 
والنفر والرباط يف املســجد األقىص، 
مخططــات  ضــد  القــدس  عــن  دفاًعــا 
فــرة  يف  وخاصــة  والتدنيــس  التهويــد 

األعياد املزعومة".
اللــه  رام  يف  الســلطة  وطالبــت 
القــدس  حايــة  يف  بواجبهــا  بالقيــام 
واألقــىص بــداًل مــن "التنســيق األمنــي" 
ومطــاردة املقاومــني واعتقالهــم خدمــة 

لاحتال.
كــا جددت مطالبتهــا لألردن بالتدخل 
العاجــل والفــوري للمشــاركة يف حاية 
الجرائــم  متثلــه  ملــا  "نظــرًا  القــدس، 
واالنتهاكات الصهيونية من تعد واضح 
عــى  الوصايــة  عــى دور اململكــة يف 
واملســيحية  اإلســامية  املقدســات 

مبدينة القدس املحتلة".
واإلســامية  العربيــة  الــدول  ودعــت 
الفــوري  التحــرك  إىل  العــامل  وأحــرار 
وقــف  عــى  وإجبــاره  االحتــال  لــردع 
مخططاتــه العنرصيــة والعمــل عى رفع 
ملــف الجرائــم واالنتهــاكات اإلرسائيليــة 
محكمــة  إىل  واألقــىص  القــدس  بحــق 

قــادة  ملحاكمــة  الدوليــة  الجنايــات 
االحتال كمجرمي حرب.

الــدويل  املجتمــع  حــاس،  وحثــت 
عــى  الدوليــة  واملنظــات  والهيئــات 
"اتخــاذ الخطــوات الرضوريــة ملنع هذه 
االنتهــاكات الخطــرة ووضــع حــد فــوري 
لجميــع األعــال االســتفزازية والعدائية 
الصهيونيــة يف حــرم األقــىص دون قيــد 

أو رشط".
الشــامل  اإلرضاب  "خطــوة  ومّثنــت 
يف جميــع مــدارس القــدس، اســتجابة 
لدعوة أولياء أمور الطلبة الفلسطينيني 
املنهــاج  فــرض  ضــد  القــدس  يف 
اإلرسائييل يف املدارس العربية، ويف 
التهويــد، داعيــة  ســياق مواجهــة خطــر 
واالشــتباك  املواجهــة  تصعيــد  إىل 
مــع هــذا االحتــال عــى كل املياديــن 

والجبهات.
وقالــت حــاس: إن "القــدس واألقىص 
مركزيــًا  وعنوانــًا  منطلقــًا  دومــًا  كانــا 
لتصحيــح املســار كلــا تراجعــت األمــة 
وضعفــت وهــذا مــا حصل يف محطات 
لــن  املــرة  وهــذه  تاريخنــا  مــن  عديــدة 

تكون مختلفة".
يف  الصهيــوين  "الوجــود  أن  وأكــدت 
فلســطني رسقــة وطــن واقــراف جرميــة 
طــرد شــعب مــن وطنه وجرميــة تدنيس 
يصورهــا  كــا  وليســت  مقدســاته، 
عاقــات  معــه  تقــام  كجــاٍر  البعــض 

جوار".
ولفتــت إىل أن "النمــوذج االســتعاري 
االســتيطاين االحتــايل انتهى وزال من 
تاريــخ األمــم، ومل يتبقــى إال االحتــال 
أرض  عــى  الفــايش  الصهيــوين 

فلسطني".
وشــددت الحركــة "عــى الثقــة بشــعبنا 
ومبقاومتــه  تواجــده  أماكــن  كل  يف 
واإلنســان  األرض  لتحريــر  الباســلة 
واملقدسات من نر االحتال"، مشرة 
إىل أننــا "عــى موعد مع دورة حضارية 
جديــدة ســينتهي فيهــا االحتال بظلمه 

عقــود  منــذ  تجــري  التــي  االحتــال 
األقــىص  يف  سياســاته  لتكريــس 
مصرها الفشــل عى يد هّبات شــعبنا 
شــكلت  والتــي  املباركــة،  وانتفاضاتــه 

ا منيًعا أمام مخططات االحتال. سدًّ
وقــال إن الشــعب يف القــدس والضفــة 
فلســطني  وعمــوم  املحتلتــني  الغربيــة 
لاحتــال  يســمحوا  لــن  املحتلــة 
وجاعات الهيكل املزعوم باالستفراد 
باملســجد األقىص، أو فرض سياســات 

جديدة هناك.
يف  وأهلنــا  "املقدســيون  وأضــاف: 
يف  وانتفاضــات  هبــات  قــادوا  الضفــة 
وجــه سياســات االحتــال ومســتوطنيه، 
نســتظل  األيــام  هــذه  مثــل  يف  ونحــن 
املباركــة،  األقــىص  انتفاضــة  بذكــرى 
عــّز  ووقفــات  هبــات  مــن  تبعهــا  ومــا 
للمقدسيني وأهل الضفة الغربية، ومن 

الصهيونيــة  الهجمــة  هــذه  صــد  عــى 
مســجدنا  عــى  الغاشــمة  االســتيطانية 

ومقدساتنا".
ودعا الدول العربية واإلسامية؛ أنظمة 
وشعوبا، إىل استحضار قضية القدس 
ومياديــن  الحيــاة،  مجــاالت  كل  يف 
وإعــادة  والشــعب،  الرســمي  العمــل 
املبــارك،  واألقــىص  للمدينــة  االعتبــار 
والفعاليــات  األنشــطة  خــال  مــن 
إلحيــاء القضيــة يف نفــوس أبنــاء األمــة، 
لنــرصة  والقانــوين  الســيايس  والتحــرك 

القدس.
كــا أكــد الناطــق باســم حركــة حــاس 
القــدس محمــد حــادة أن  عــن مدينــة 
بحــّق  املســعورة  اإلرسائيليــة  الحملــة 
القــدس  يف  واملرابطــات  املرابطــني 
واملســجد األقىص تهدف لتفريغه من 
املزمــع  لاقتحامــات  متهيــًدا  ُحاتــه، 
تنفيذهــا بعــد أيــام خــال فــرة "األعياد 

العربية".
وقــال حــادة يف ترصيــح صحفــي: إن 
ومحــاوالت  التهويــد  تصعيــد عمليــات 
األقــىص  ُحــاة  تغييــب  االحتــال 
عنــه  املدافعــة  واألصــوات  وحراســه 
خطــورة  إىل  تشــر  فيــه  واملرابطــني 
األعيــاد  فــرة  خــال  لــه  ُيخطــط  مــا 
تــردع  لــن  التوراتيــة، مشــددا عــى أنهــا 
ونســاء  ورجــاال  شــبابا  شــعبنا،  أبنــاء 
نحــو مســجدهم  الزحــف  عــن  وأطفــاال، 
ونرصتــه والتصدي لاقتحامات وجرائم 

املستوطنني.
مســتعدون  شــعبنا  أبنــاء  أن  وأضــاف 
دامئــا ملهــر املســجد األقــىص بــاألرواح 
واملهــج، وقــد قدمــوا يف ســبيله ســيا 
واألرسى،  والجرحــى  الشــهداء  مــن 
مهــا  معــه  عهدهــم  عــى  وســيبقون 

بلغت التضحيات.
ودعا أهلنا يف الضفة الغربية والقدس 
الرحــال  شــد  إىل  املحتــل  والداخــل 
والنفر والرباط يف املســجد األقىص، 
وتحويل فرة األعياد العربية املزعومة 

وبطشه وإرهابه".
لجميــع  األوان  "آن  أنــه  إىل  وأشــارت 
مــن  املتــرضرة  والجهــات  الــدول 
يدهــا  تضــع  أن  اإلرسائيــيل  االحتــال 
بيــد بعــض ألجــل أن تتخلــص مــن هــذا 
الرسطــان الــذي مــا تــرك بلــدًا عربيــًا إال 
واعتــدى عليــه وســلب حقوقــه ومــارس 

بحقه كل األساليب اإلجرامية".
"األقصى لن يترك وحيًدا"

من جهته، أكد مسؤول مكتب القدس 
يف حركــة حــاس، هــارون نــارص الدين 
مقدمتهــم  ويف  وفصائلــه  شــعبنا  أن 
حاس، مل ولن يركوا القدس املحتلة 
واملسجد األقىص وحيدًا يكابد تحت 
وطأة االحتال وسياســاته االســتيطانية 

والتهويدية.
ترصيــح  يف  الديــن  نــارص  وشــدد 
محــاوالت  كل  أن  عــى  صحفــي، 

يف  الفلســطيني  شــعبنا  أبنــاء  ورائهــم 
الداخل وأمتنا العربية واإلسامية".

الــرد  إطــار مربــع  نبقــى يف  "لــن  وتابــع: 
عــى سياســات االحتــال، بــل ســنصنع 
األحــداث ونفــرض إرادتنــا الصلبــة عــى 

االحتال وقطعان مستوطنيه".
وأوضح أن الحركة أطلعت كل األطراف 
القــدس  يف  األحــداث  مجريــات  عــى 
األعيــاد  يف  االحتــال  وانتهــاكات 
اليهوديــة، وانعكاســاتها الخطــرة عــى 
األقــىص، ومــا ميكــن أن تتســبب بــه من 

تفجر األوضاع.
ووجه نارص الدين رسالة ألهل القدس 
والضفــة والداخــل املحتــل، جــاء فيهــا: 
"أنتــم متثلــون رأس الحربــة يف مواجهــة 
ومخططاتــه،  االحتــال  سياســات 
تاريــخ  مــن  فاصلــة  مرحلــة  وتقــودون 
القــادرون  الفلســطينية، وأنتــم  قضيتنــا 

إىل تظاهــرة كــربى يــرى فيهــا االحتــال 
وحبــه  شــعبنا  بــأس  أجمــع  والعــامل 
لقدســه وأقصــاه ومتســكه بالدفــاع عنــه 

يف وجه التهويد.
تحذير حقوقي

كا حذر تجمع املؤسســات الحقوقية 
"حرية"، من دعوات جمعات صهيونية 
متطرفــة ألكــرب حملــة اقتحــام للمســجد 
لغــرض  القادمــة،  القليلــة  األيــام  خــال 
ملشــاعر  اســتفزازية  طقــوس  إقامــة 

العرب واملسلمني.
وجههــا  عاجلــة  رســالة  يف  ذلــك  جــاء 
املتحــدة  لألمــم  العــام  األمــني  إىل 
األمــني  ومفــوض  غوتريــش،  أنطونيــو 
األوســط  الــرق  يف  للتســوية  العــام 
الخاصــة  واملقــررة  وينســاند،  تــور 
يف  اإلنســان  حقــوق  بحالــة  املعنيــة 
املحتلــة  الفلســطينية  األرايض 
فرانشيســكا ألبانيز، وعدد من الهيئات 
مــن  أطلعهــم  الدوليــة،  والشــخصيات 
خالهــا عــى مســتجدات االعتــداءات 

اإلرسائيلية يف األقىص. 
وأكــد التجمــع يف رســالته أن مــا يجــري 
عــى  مبنــي  األقــىص  املســجد  يف 
خلفيــات دينيــة وعقائديــة مرتبطة بنظرة 
الدينيــة  اليهــود  املتطرفــني  جاعــات 
لألرايض الفلسطينية عمومًا وللمسجد 

األقىص عى وجه الخصوص.
الرســمية  الجهــات  سياســة  أن  وبــني 
لــدى االحتــال، وصمتها إزاء انتهاكات 
األقــىص  داخــل املســجد  مســتوطنيها 
متثــل انتهــاكًا صارخــًا لقواعــد القانــون 
الــدويل اإلنســاين، ومخالفــة ملجموعــة 

القرارات األممية املتعلقة باألقىص.
املعنيــة  الجهــات  التجمــع  وطالــب 
عــى  والضغــط  العاجــل  بالتحــرك 
ســلطات االحتــال إلجبارهــا عــى منــع 
واالقتحامــات  الحاليــة  االعتــداءات 
املســتوطنني،  لقطعــان  املرتقبــة 
يف  األوضــاع  انفجــار  دون  للحيلولــة 

األرايض الفلسطينية املحتلة.

عان-غزة/ نور الدين صالح:
وصف رئيس لجنة القدس يف املؤمتر 
حلمــي  الخــارج  لفلســطينيي  الشــعبي 
البلبييس، إجراءات سلطات االحتال 
اإلرسائييل ومارســاتها العنرصية يف 
"األمــر  بـــ  املبــارك  األقــىص  املســجد 

الخِطر".
وقــال البلبيــيس لصحيفة "فلســطني"، 
وقائــع  فــرض  يحــاول  االحتــال  إن 
جديــدة عــى األرض داخــل املســجد 
بشــكل  املقدســة  واملدينــة  األقــىص 
عــام، بهــدف تحويلهــا إىل حقائــق يف 
قادم األيام، الفتًا إىل أنه يسعى لجعل 
مشاهد اقتحامات آالف املستوطنني 

بأنه "أمر اعتيادي.
األقــىص  يف  يجــري  "مــا  أن  وأضــاف: 
يســمح  لــن  شــعبنا  ولكــن  جــدًا،  خِطــر 
بهــذه  قدمــا  باملــي  لاحتــال 
عــى  أخــذ  لكونــه  املارســات، 
مــا  بــكل  األقــىص  حايــة  أمــان  عاتقــه 
أن  إىل  منّبهــًا  وســائل"،  مــن  ميلــك 
املقدســيني وأهــايل الداخــل املحتــل 
أمنــاء واســتطاعوا إحبــاط العديــد مــن 

الســنوات  خــال  االحتــال  مؤامــرات 
السابقة.

ال  املقدســيني  "لكــن  واســتدرك: 
وإســناد  دعــم  إىل  بحاجــة  يزالــون 
فلسطيني وعريب ودويل، ألن األقىص 
القبلتــني  وأوىل  النبــي  مــرسى  هــو 

وثالث الحرمني".
منــذ  اعتــاد  االحتــال  أن  إىل  وأشــار 
يف  جرائــم  ارتــكاَب  فلســطني  احتــال 
مئــات  باقتحــام  والســاح  األقــىص، 
األماكــن  زيــارة  بحجــة  املســتوطنني 

الدينية.
وشــدد البلبيــيس، عــى أن "االحتــال 
وقائــع  تحقيــق  يف  جهــدًا  يــأُل  مل 
الســكان  تهجــر  تضمــن  األرض  عــى 
مضيفــًا:  أرضهــم"،  مــن  املقدســيني 
قــادة  بــني  رصاعــا  هنــاك  أن  "يبــدو 
االحتــال عــى مــن يكــون األكــر تطرفــًا 

وتدنيسا للمقدسات الفلسطينية".
لــه تجــارب ســابقة يف  وتابــع: "شــعبنا 
مقاومــة إجــراءات االحتــال العنرصيــة 
اإللكرونيــة"  "البوابــات  هّبتــي  مثــل 
و"بــاب الرحمــة"، لذلك فهو قادر عى 

يســعى  االحتــال  أن  البلبيــيس  وبــنّي 
لــه  أتيحــت  "إذا  األقــىص  لهــدم 
الفرصــة"، وهــو مــا ال يقبــل بــه الشــعب 
مــا  كل  ألجلــه  وســيدفع  الفلســطيني، 

ميلك من الغايل والرخيص.
ذاهبــة  األقــىص  األوضــاع يف  أن  ورأى 
نحو االنفجار مع قرب األعياد اليهودية 

طقوســه  إلقامــة  متهيــدًا  واملرابطــني 
التلموديــة يف أعيــاده اليهوديــة، الفتــًا 
إىل أن االحتــال ســيغلق الضفــة خال 
تلــك األعيــاد مــن أجل منع وصول أهل 

الداخل للرباط يف األقىص.
واٍع  الفلســطيني  "الشــعب  وتابــع: 
لــكل التحــركات ومارســات االحتال، 
ويكثــف  الربــاط  وتــرة  ســرفع  لذلــك 
التحــركات  ملجابهــة  أعدادهــم، 
حكومــة  ستفشــل  لذلــك  اإلرسائيليــة، 

االحتال كا املرات السابقة".
وتوّقع أن تدخل فصائل املقاومة عى 
خــط املواجهــة حــال تــم املســاس يف 
املســجد األقــىص بشــكل يهــدد كيانــه 
تكــون هنــاك  "قــد  قائــًا:  وإســاميته، 
ســتكرس  التــي   "2 القــدس  "ســيف 
شــوكة االحتــال وتوصــل لــه رســالة أننا 

جميعا موحدون ألجل األقىص". 
دور سيئ

وانتقــد البلبيــيس دور الســلطة يف رام 
مارســات  ومواجهــة  بالتصــدي  اللــه 
األقــىص،  املســجد  بحــق  االحتــال 
إصــدار  يف  اكتفــت  أنهــا  إىل  الفتــًا 

اإلرسائيليــة"،  املخططــات  إفشــال 
إلذالل  يســعى  االحتــال  أن  معتــربًا 
العــار  وإلحــاق  الفلســطينيني 
هــذه  خــال  مــن  واملســلمني  للعــرب 

املارسات.
والضفــة  القــدس  أهــايل  أن  وبــنّي 
مواجهــة  يف  بالقــوة  يتســلحون 
مارســات االحتــال، لكونهــم يعلمــون 
الداخــل  يف  لهــم  ســندا  هنــاك  أن 
خاضــت  التــي  غــزة  وقطــاع  املحتــل 
مقاومتهــا معركــة "ســيف القدس" عام 
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ولفت إىل أن "سيف القدس" شّكلت 
رعبــًا كبــرًا لاحتــال، لذلــك قــد تكون 
أحــد العوامــل التــي قد تدفــع االحتال 
العنرصيــة  إجراءاتــه  عــن  للراجــع 

املقررة يف األعياد اليهودية.
إلغاء الوجود

وجــدد رئيــس لجنــة القدس تأكيده، أن 
االحتال يسعى إىل إلغاء كل الوجود 
وإقامــة  األقــىص،  يف  املقــديس 
"الهيــكل" املزعــوم، وهــو مــا يــروج لــه 

قادته املتشددون تحديدًا.

حكومــة  أن  خاصــة  القــادم،  األســبوع 
مخططاتهــا  يف  ماضيــة  االحتــال 
الشــهر  نهايــة  املقــررة  باألقــىص، 

الجاري.
وأوضــح أن االحتــال كّثــف اقتحاماتــه 
وحمــات  وتدنيســه  لألقــىص، 
للشــبان  واإلبعــاد  االعتقــاالت 

مهــم  غــر  األمــر  وكأن  "خجــول"  بيــان 
القدســية  ذي  باألقــىص  يتعلــق  وال 

اإلسامية.
"الســيئ"  بـــ  الســلطة  موقــف  ووصــف 
فاعــل،  بشــكل  تتحــرك  مل  لكونهــا 
الســلطة  عــى  األجــدر  "كان  قائــًا: 
وقــف العمــل باتفاقيــة أوســلو واعتقــال 
املقاومــة  ونشــطاء  املطارديــن 
وتســليمهم لاحتــال، كخطــوة رافضــة 
لانتهاكات اإلرسائيلية يف األقىص".

كــا انتقــد أيضــًا املوقــف العــريب يف 
األقــىص  املســجد  ودعــم  التضامــن 
لوقــف  االحتــال  عــى  والضغــط 
انتهاكاته بحقه، عرب وقف بعض الدول 
العربية التطبيع وسحب اتفاقياتها مع 

)إرسائيل(.
تحشــيد  بــرضورة  البلبيــيس،  وطالــب 
الشــعوب  ومخاطبــة  الــازم  الدعــم 
واملنظــات األهلية املنارصة للقضية 
األوروبيــة  الــدول  يف  الفلســطينية 
وإبــراز  )إرسائيــل(  إحــراج  أجــل  مــن 
األقــىص  بحــق  العنرصيــة  مارســاتها 

واملقدسات اإلسامية.

البلبييس لـ "             ": إجراءات االحتالل باألقىص "خِطرة" وتنذر بانفجار األوضاع

حمــــاس تحـــذر االحتــــالل مــــن "حــــرب دينيـــــة" 
دفاًعــــــــــا عــــــــــــن القــــــــــــدس واألقصــــــى

غزة- إسطنبول/ محمد الصفدي- فلسطين:
أكدت حركة المقاومة اإلســامية حماس أن ما يجري في 
مدينــة القــدس والمســجد األقصــى مــن تســارع ألشــكال 
العــدوان ووتيــرة المخططــات التهويديــة ُتشــكل اعتــداًء 
سافًرا على المكانة الدينية واإلسامية للمدينة والمسجد، 

محملــًة االحتــال المســؤولية الكاملــة عن تداعيــات هذه 
االنتهــاكات، وإمكانيــة جــر المنطقة كلها إلــى "حرب دينية 
مفتوحــة" تنتهــي بزواله. وشــدد عضو المكتب السياســي 
للحركــة د. محمود الزهار، خــال مؤتمر صحفي، عقده في 
المسجد العمري بمدينة غزة، أمس، على أن "هذه الجرائم 

امتــداد لانتهــاكات اإلســرائيلية الســابقة بحــق القــدس 
واألقصــى التــي أدت إلــى العديــد مــن موجــات التصعيــد 
الخطيــرة، وهــي امتــداد لمخطــط التهويد الــذي اعتمدته 
حكومــة االحتــال فــي عــام 2018 ووفــرت لــه اإلمكانــات 

للتمدد االستيطاني المتوحش في المدينة المقدسة".

جانب من المؤتمر بمدينة غزة أمس           )تصوير/ ياسر فتحي(

حلمي البلبيسيحلمي البلبيسي
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القدس املحتلة/ فلسطني: 
عــى  "ميتــا"  رشكــة  أجرتهــا  دراســة  أظهــرت 
اململوكــني  وإنســتغرام"  "فيســبوك"  تطبيقــي 
خــال  الفلســطينيني  ضــد  تحيــزا  أنهــا  لهــا، 
عدوان االحتال اإلرسائييل عى قطاع غزة يف 

مايو/أيار 2021.
وأشــارت الدراســة التــي نــرت، أمــس، وأجرتها 
 Business" املســتقلة  االستشــارات  رشكــة 
لصالــح   ،"for Social Responsibility

رشكــة "ميتــا"، إىل أن التقييــدات التــي فرضهــا 
"فيســبوك"،  االجتاعــي  التواصــل  موقعــا 
وإنســتغرام"، أرضت بحقوق اإلنســان األساسية 
هجــات  خــال  الفلســطينيني  للمســتخدمني 

االحتال اإلرسائييل العنيفة عى قطاع غزة.
وأوضحــت أن إجــراءات رشكــة "ميتــا" يف مايو/
أيــار 2021، كان لهــا تأثــر ســلبي عــى حقــوق 
املســتخدمني الفلســطينيني يف حريــة التعبــر 
مــا  السياســية،  واملشــاركة  التجمــع  وحريــة 
انعكس عى قدرتهم عى مشاركة املعلومات 

ورؤيتهم حول تجاربهم فور حدوثها.
ولفتــت إىل أن إجــراءات الركــة كان لهــا "تأثر 
ســلبي" عــى املســتخدمني الفلســطينيني يف 
القــري  اإلخــاء  عــى  االحتجاجــات  أعقــاب 
جــراح  الشــيخ  حــي  مــن  فلســطينية  لعائــات 
واالعتداء عى املســجد األقىص وشــن عدوان 

عسكري عى غزة.
مــن  العديــد  أن  الدراســة  وأوضحــت 
اعتــداء  توثيــق  حاولــوا  الذيــن  الفلســطينيني 
املوقعــني  باســتخدام  ومســتوطنيه  االحتــال 
الرجــوع  دون  تلقائًيــا  منشــوراتهم  إخفــاء  "تــم 

لهم".
يشار إىل أن 12 من منظات املجتمع املدين 
وحقوق اإلنســان، وجهت رســالة مفتوحة تحتج 
فيهــا عــى تأخــر رشكــة "ميتــا" يف إصــدار نتائــج 
الدراســة، التــي كانــت الركــة تعهــدت بنرها 

يف الربع األول من العام الجاري.

وســبق أن ربطــت مؤسســة "إمباكــت" الدوليــة 
مبحاربــة  "فيســبوك"  قيــام  اإلنســان،  لحقــوق 
مصالــح  وجــود  وبــني  الفلســطيني  املحتــوى 
اقتصاديــة تربــط الركــة بـ)إرسائيــل(، الفتــة إىل 
أن اســتضافة )تــل أبيــب( مقــرا إقليميــا لركــة 
"فيســبوك"، مكــن حكومــة االحتــال مــن التأثر 
الفلســطيني  املحتــوى  عــى  متصاعــد  بشــكل 
عــرات  اعتقــال  حــد  إىل  وصــل  الــذي 
الفلســطينيني بسبب مارستهم ملجرد حقهم 

يف حرية التعبر.
الجديــر ذكــره، أن دولــة االحتــال أبرمــت اتفاقــا 
املحتــوى  مراقبــة  لهــا  يتيــح  "فيســبوك"  مــع 
فلســطينيون،  اعتقــل  أن  وســبق  الفلســطيني، 
بتهمة الكتابة عى ذلك املوقع، ضد سياسات 

االحتال.
يف غضــون ذلــك قــال مركــز "صــدى سوشــال" 
إن  الفلســطينية  الرقميــة  بالحقــوق  املعنــي 
املعطيــات  تثبــت  "ميتــا"،  رشكــة  دراســة 
انتهــاكات الركــة  والشــكاوى املســتمرة حــول 
ضــد املحتــوى الفلســطيني وامتدادهــا لتمثــل 

انتهاًكا لحقوق اإلنسان الفلسطيني.
أهميــة  عــى  أمــس،  بيــان،  املركــز، يف  وشــدد 
ضــد  انحيــاز  وجــود  أثبتــت  التــي  الدراســة 
السياســات  وملصلحــة  الفلســطيني  املحتــوى 

والرواية اإلرسائيلية.
اآلليــات  تعكــس  الدراســة  هــذه  أن  إىل  وأشــار 
والخوارزميــات التــي تختــص بالرقابــة والتضييــق 
عــى املحتــوى الفلســطيني وتعمــل عى إزالته 
العــري  املحتــوى  حالــة  يف  وجودهــا  وغيــاب 
والتحريــض  الدعايــة  منظومــات  عــن  الصــادر 

اإلرسائيلية.
إخضــاع  أهميــة  إىل  تشــر  الدراســة  إن  وقــال 
القطــاع  عــى  املهيمنــة  الــركات  سياســات 
لرقابــة  االجتاعــي  التواصــل  ورشكات  الرقمــي 
حقوقيــة ملزمــة مــن الجهــات ذات االختصــاص، 
اإلنســان  لحقــوق  الــدويل  املجلــس  وخصوًصــا 

واملؤسسات الحقوقية الدولية ذات الصلة.
عــى  الدراســة  قــر صاحيــة  أن  املركــز  ورأى 
سياسات )ميتا( خال عدوان مايو ٢٠٢١ ميثل 
تحيــز  عــى  واضحــة  مــؤرشات  لوجــود  إغفــااًل 
متزايــد يف الفــرة الاحقــة للمدة التي عالجتها 
يف  التحقــق  رضورة  يتجــاوز  أنــه  كــا  الدراســة 
وجــود  يعكــس  والــذي  الســابقة  املارســات 
سياســات ومارســات متجــذرة توِقــع انتهاكات 

مستمرة لحقوق اإلنسان الفلسطيني.
وقــال إن الدراســة ال تعنــي أنــه ميكــن النظــر لهــا 
كتحقيــق مســتقل وكاٍف إليضــاح حجم وطبيعة 
هــذه االنتهــاكات، التــي يــرى املركــز أنهــا تفــوق 
يف تأثرهــا مــا أشــارت لــه الدراســة ال ســّيا أن 
هنــاك إشــكاليات كبــرة تتعلــق بآليــات العمــل 

عى هذه الدراسة.
وعــدد مــن هــذه اإلشــكاليات أبرزهــا هــو اختيــار 
رشكــة )ميتــا( للجهــة املخولــة بالتحقــق، والتــي 
عــن  متاًمــا  مســتقلة  جهــة  تكــون  أن  يفــرض 
الركة، وكذلك اســتبعادها لدور املؤسســات 
املعنية بالحقوق الرقمية الفلسطينية وبحقوق 
اإلنســان مــن املشــاركة الفاعلــة، وحــر دورهــا 
موظفــي  مــن  لتوضيحــات  اإلصغــاء  عمليــة  يف 

)ميتا(.
البنــاء  بــرورة  سوشــال  صــدى  مركــز  وطالــب 
عــى هــذه الدراســة باتجــاه صياغــة آليــة رقابــة 
الركــة يف  عــى سياســات  حقوقيــة مســتقلة 
هــذا الجانــب، مؤكــدا أن سياســات الركــة يف 
التعامــل مــع مخرجات التحقيق تثبت اســتمرار 
الفلســطيني  اإلنســان  حقــوق  ضــد  االنحيــاز 
التحريضيــة  وسياســاته  االحتــال  وملصلحــة 

والقمعية ضد الفلسطينيني.
كــا طالــب رشكــة )ميتــا( بالتــزام تعــاون واضــح 
وجــاد مــع املؤسســات الحقوقيــة الفلســطينية 
وتلــك املعنيــة بالحقــوق الرقميــة الفلســطينية، 
بعيــدة عنــه حتــى يف  زالــت ميتــا  مــا ال  حيــث 

تعاملها مع هذه الدراسة.

رام الله/ األناضول:
يف  حــارس"  "ِكْفــل  بلــدة  أهــايل  يتخــوف 
محافظــة ســلفيت شــايل الضفــة الغربيــة، 
وســط  تقــع  إســامية  مقامــات  تحويــل  مــن 

بلدتهم إىل بؤر استيطانية.
تتعــرض  بلدتهــم  إن  األهــايل:  ويقــول 
القتحامــات متكــررة مــن آالف املســتوطنني 
تحــت حايــة جيــش االحتــال اإلرسائيــيل، 
مقامــات  يف  دينيــة  طقــوس  أداء  بدعــوى 
الديــن  صــاح  زمــن  إىل  تعــود  تاريخيــة 

األيويب.
ذو  )يوشــع،  مقامــات  البلــدة  يف  ويوجــد 
املســتوطنون  ويّدعــي  الكفــل(،  ذو  النــون، 
أهــايل  أن  غــر  "يهوديــة"  املقامــات  أن 
البلــدة ومؤرخــون ينفــون تلــك االدعــاءات، 
فيهــا  وأقيمــت  إســامية  أنهــا  ويؤكــدون 
الصلــوات حتــى حقبة الســتينيات من القرن 
األرضحــة  جــدران  تعــج  وحاليــا،  املــايض. 
للفلســطينيني،  معاديــة  عنريــة  بعبــارات 
خطهــا املســتوطنون باللغــة العريــة، ومنهــا 

"املوت العرب".
وعــر املــؤرخ جميــل صالــح ابــن بلــدة ِكْفــل 
حــارس، عــن مخاوفــه الحقيقيــة مــن ســيطرة 
املقامــات  عــى  واملســتوطنني  االحتــال 

وتحويلها إىل بؤر استيطانية.
مثانينــات  "منــذ  عاًمــا(:   83( صالــح  وقــال 
القرن املايض، والبلدة تتعرض القتحامات 
املســتوطنني، غــر أنهــا تزايــدت يف الفــرة 

األخرة، كاًّ ونوًعا".
"مــؤرش  االقتحامــات  هــذه  أن  إىل  وأشــار 
خطر، يرافقها دعوات استيطانية للسيطرة 
عــى املقامــات بشــكل كامل وتحويلها إىل 

ُكنس يهودية".
"يوشــع"،  مقــام  ســاحة  يف  صالــح  ويقــف 
ويقــول مشــرا إىل جــدار يف املقــام: "يف 
هنــا  مــن  رُسق  املــايض،  القــرن  مثانينــات 

حجر زيتي نقش عليه كتابة عربية".
وأضــاف: "ُنقــش عــى الحجر ســورة الفاتحة 
كإطــار، وُنقــش عليــه نٌص يفيد أن أحد قادة 
جيــش صــاح الديــن األيــويب، حــّج ووهــب 

حجته لصاح الدين".
الســائد  االعتقــاد  أن  إىل  الباحــث  ولفــت 
هــو أن الحجــر موجــود حاليــا يف "املتحــف 

اإلرسائييل" بـ)تل أبيب(.
وينفــي صالــح أي حــق لليهود يف املقامات 
التي شّيدت وفق بناء معاري إسامي من 

قباب ومحاريب.
وحــول أســاء املقامــات، قــال صالــح: "باد 
الشــام عامــة تعــجُّ باملقامــات الدينيــة التــي 
شّيدت زمن الدول اإلسامية، منها للتعّبد 
ومنها لدراسة الدين وتعليم الناس علومه، 
بهــم،  تيمنــا  أنبيــاء،  بأســاء  عليهــا  وُيطلــق 

ليس أكرث".
محاوالت للسيطرة 

أســامة  حــارس  ِكْفــل  بلديــة  رئيــس  وحــذر 
صالــح، مــن وجود محــاوالت إرسائيلية جادة 

املنــازل  وبعــض  املقامــات  عــى  للســيطرة 
يف البلدة، وتحويلها إىل بؤر استيطانية.

إال  فرصــة  يوفــر  ال  "االحتــال  وقــال صالــح: 
كل  عــى  الســيطرة  أجــل  مــن  ويســتثمرها 
يشء فلســطيني، ويف ِكْفــل حــارس يتــذرع 

باملقامات القدمية".
اليهوديــة  األعيــاد  "يف  وأضــاف: 
املســتوطنني  آالف  يقتحــم  واملناســبات، 
البلــدة، تحــت حايــة وحراســة مــن الجيــش 

ورشطته".
ولفت إىل أن املستوطنني "يعيثون فسادا 
بالحجــارة  املنــازل  يرشــقون  البلــدة،  يف 
ويدمــرون  املركبــات،  عــى  ويعتــدون 

شواهد األرضحة".
ويف شــأن آخــر، أشــار إىل أن بلدتــه تتعــرض 
التوســع  أبرزهــا  عديــدة،  العتــداءات 
عــى  عســكرية  نقطــة  ووضــع  االســتيطاين 

مدخلها وبوابة حديدي".
بإغــاق  االحتــال  جيــش  يقــوم  مــا  وعــادة 
منهــا،  والخــروج  الدخــول  ومينــع  البلــدة، 

ويفرض قيودا عى حركة املزارعني.
االحتــال  ســلطات  البلديــة  رئيــس  ويتهــم 
أرايض  مــن  املزيــد  "رسقــة  عــى  بالعمــل 
منــازل  عــى  الســيطرة  ومحاولــة  البلــدة 

داخلها بحجج واهية".
ويســكن ِكْفــل حــارس التــي تقــع عــى جبــل 
مطل عى عدد من البلدات املجاورة، نحو 

4500 نسمة. 

نيويورك/ فلسطني:
أدان رئيس جمهورية برو، بيدرو كاستيلو 
ترونيــس، االحتــال اإلرسائيــيل املســتمر 

لفلسطني ولألرايض العربية. 
الـــ77  الــدورة  أمــام  خطابــه  يف  وأضــاف 
للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، أمــس، 
يتحمــل  أن  الــدويل  "املجتمــع  عــى  أن 
مســؤولياته ملــرة واحــدة وإىل األبــد تجــاه 

القضية الفلسطينية".
ذات  مســتقلة  دولــة  بـ"إقامــة  وطالــب   
عــام  حــدود  عــى  للفلســطينيني  ســيادة 

."1967

حكومتــه  أن  البــرويف،  الرئيــس  وأوضــح 
"ســتفتح قريبــًا مكتــب متثيــل دبلومــايس 
يف  الســلطة(،  )مناطــق  فلســطني  يف 
عامليــة  مبــدأ  مــع  متاشــيًا  كاملــة  خطــوة 

العاقات الدبلوماسية" وفق وصفه.
غابرييــل  التشــييل،  الرئيــس  وّجــه  كــا 
بوريــك، دعوتــه للــدول األعضــاء يف األمــم 
االحتــال  انتهــاكات  لوقــف  املتحــدة، 
ودعــم  الفلســطينيني  بحــق  اإلرسائيــيل 

إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
اجتــاع  أمــام  كلمتــه  يف  بوريــك  وقــال 
املتحــدة  لألمــم   77 الـــ  العامــة  الجمعيــة 
حقــوق  انتهــاكات  تطبيــع  عــدم  "يجــب 
الشــعب  بحــق  املتواصلــة  اإلنســان 
الفلســطيني، والتمســك بتطبيــق القانــون 
هــذه  تســّنها  التــي  الدوليــة  والقــرارات 
الجمعية )العامة ألمم املتحدة( عاًما بعد 

عام".
وشدد يف خطابه عى أن القرارات الدولية 
الفلســطينيني  منــح  إىل  تقــود  أن  يجــب 
"حقهــم -الــذي ال جــدال فيــه - إلقامة دولة 

حرة مستقلة".
يف  والناشــطة  الباحثــة  قالــت  بدورهــا 
البــرو، لــوز مارينــا جوتريــز، إن "خطــاب 
رئيــس بــرو، طليعًيــا ومختلًفــا عــن خطــاب 
الحكومات الســابقة"، واعترته أنه "تحول 
إيجــايب نحــو الدعــم الذي ميكن أن تقدمه 

برو لفلسطني".
وبينــت جوتريــز يف حديــث مــع مراســلة 
تنتهــك  ")إرسائيــل(  أن  بــرس"،  "قــدس 

الحقــوق األساســية لإلنســانية، وال تحــرم 
القانون الدويل، وال تتفق مع قواعد األمم 

املتحدة والتي تعد برو جزءًا منها".
العــامل  يتخــذ  أن  رضورة  عــى  وشــددت 
إنهــاء  إىل  تــؤدي  ملموســة  "إجــراءات 
والفصــل  العرقــي  والتطهــر  االحتــال 
دون  )إرسائيــل(  ترتكبــه  الــذي  العنــري 
ألكــرث  الفلســطيني  الشــعب  ضــد  عقــاب 

من 74 عاًما".
يــزداد  "الوضــع  أن  جوتريــز،  وأوضحــت 
أمريــكا  يف  )إرسائيــل(  عــى  صعوبــة 
تغطــي  أن  تســتطيع  لــن  وهــي  الاتينيــة 
الشمس بإصبعها لتستمر يف الخداع كا 

فعلت حتى وقت قريب".
عــن  "اإلعــان  أن  جوتريــز،  واعتــرت 
فلســطني خطــوة  بــرو يف  ســفارة  افتتــاح 
عماقــة وشــجاعة لتعزيــز أوارص الصداقــة 
بــرورة  طالبــت  كــا  البلديــن".  بــني 
مــع  الدبلوماســية  عاقاتهــا  البــرو  "قطــع 
)إرسائيــل( ألنهــا ليســت حليًفــا أو صديًقــا 

موثوًقا به لبرو".

دعوة لرقابة حقوقية ملزمة عىل رشكة "ميتا"

"فيسبــــــــوك" و"إنستغــــــــرام" يقــــــــرّان 
بتحزيهمــــــــا ضـــــــــد الفلسطينييـــــــــــن

مقامات "ِكْفل حارس" يف سلفيت 
تحـــــــت تهديــــــــــد االستيطـــــــــان 

رئيســـا البيـــرو وتشيلـــي يدعمـــان 
فلسطيـــن فـــي األمـــم المتحــدة

بلدة "ِكْفل حارس" في محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/758(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
عصام نهاد رشــيد الغندور من ســكان غزة هوية رقم 411923303 بصفته 

وكيال عن: حياة نهاد رشيد الغندور 
مبوجب وكالة رقم: س ف ك 153 و / 2022  صادرة عن الكويت مصدقة 

من الخارجية 12140 / 2022
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف:

القطعة 725 القســيمة 192 املدينة غزة الدرج + القطعة 2332 القســيمة 
6 املدينة النصريات 

مــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة دون أدىن مســؤولية عــى 

سلطة األرايض.  التاريخ: 22 /2022/9م
مسجل أرايض غزة 
أ.عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم 756/2022
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
الهويــة  رقــم  /غــزة،  ســكان  مــن  شــحادة  أبــو  داود  فــواز  فــوزي  االســم/ 

/803718030، بصفته وكيال عن / فرج خليل اسامعيل املرصي
مبوجب وكاالت / وكالة: رقم الوكالة/ 245/2022

صادرة عن كاتب عدل خانيونس
موضوع الوكالة إجراء معاملة )انتقال// بيع// مبادلة// رهن// إفراز( يف :

القطعة / 30 - القسيمة/ 5 - املدينة / رفح
اإلدارة  إىل  باعرتاضــه  التقــدم  عليــه  الشــأن  بهــذا  اعــرتاض  أي  لــه  فمــن 
العامــة لــأرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن 
تاريــخ هــذا اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح 
املعاملــة ويف حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد 
املوكلني يتحمل الوكيل املسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون 

أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ: 2022/9/21م

مسجل أرايض غزة
أ. عرايب حمدي أبو شعبان

دولة فلسطني
سلطة األرايض -  اإلدارة العامة للمساحة

دائرة التسوية
 إعالن لتسجيل أرايض "مال غري منقول"

تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية
بشأن معاملة التسجيل املجدد

يعلــن للعمــوم أن الســيد/ عليــان أحمــد ســليامن فيــاض قــد تقــدم لتســجيل 
أدنــاه  بالجــدول  ومســاحته  وحــدوده  أوصافــه  املبينــة  املنقــول  غــري  املــال 
تسجيال مجددا وعى كل من يدعي بحق الترصف أو املنفعة أو امللكية أو 
التعدي عى حقوقه أن يتقدم باعرتاضه الخطي إىل دائرة التسوية بسلطة 

األرايض خالل مدة خمسة عر يوما من تاريخ نر هذا اإلعالن.
1. اسم وعنوان طالب التسجيل/ عليان احمد سليامن فياض 

2. اسم املدينة أو القرية/  القرارة 
3. اسم موقع األرض/  القرارة – سمريي السبع

4. رقم القسيمة/  53 "مالية" )حسب ادعاء املواطن( 
       رقم القطعة/   14 "مالية" )حسب ادعاء املواطن(

املساحة: 3144م2       -    الحصة: كامال       -       نوع األرض: مريي
5. الحدود مبوجب املخطط

الرقي: محمد شكري صالح البابيل 
الغريب: شارع ترايب ومن ثم أرض مصطفى عيل حسني رمضان )أرض طابو(

الشاميل: سليامن ضاهر عطية أبو شاب 
الجنويب: سامي عبد الكريم محمد الشامي 

6. كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: والتــي آلــت إليــه بالــراء مــن عــزات 
جمعــة عيــد الســمريي والتــي آلــت إليــه بالــراء مــن مهــا أحمــد الســمريي 
وهي أخته من أمه عائشة عايش رزق السمريي وبالراء من إخوته األشقاء 
وهــم/ إيــاد ومنــى ونيرسيــن وفاطمــة أبنــاء جمعــة عيــد الســمريي واملســجلة 

بأسامئهم لدى اإلدارة العامة لرضيبة األمالك بوزارة املالية. 
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

وتــأيت حملــة االعتقاالت رغــم االتفاق الذي 
توصلت إليه لجنة التنسيق الفصائيل، أول 
مــن أمــس، لتطويــق االحتجاجــات الشــعبية 
التــي شــهدتها املدينــة يف أعقــاب اعتقــال 
أجهــزة الســلطة املقاومــني مصعــب اشــتية 
وعميــد طبيلــة املطلوبــني لقــوات االحتــالل 

اإلرسائييل. 
أي  مالحقــة  عــدم  عــى  االتفــاق  وينــص 
تلــك  يف  مشــاركته  خلفيــة  عــى  شــخص 
تــم  مــن  رساح  وإطــالق  االحتجاجــات، 

اعتقالهم.
عقــب  نابلــس  التوتــر  مــن  حالــة  وســادت 
ودعــت  اشــتية،  اعتقــال  عــن  اإلعــالن 
ملســرية  األســود"  "عريــن  مجموعــات 
احتجاج عى دوار الشهداء وسط املدينة، 
فيام أغلق شبان عددا من الشوارع الرئيسة 
عــرات  وشــارك  املطاطيــة،  باإلطــارات 
الشــهداء  ميــدان  يف  مبســرية  املقاومــني 
أطلقــوا خاللهــا النــار يف الهــواء تعبــريا عــن 

غضبهم.
اعتقاالت مرفوضة

الفصائــيل  التنســيق  لجنــة  منســق  وأكــد 
يف نابلــس نــرص أبــو جيــش، أن االعتقــاالت 

وتفصيــال"،  ُجملــة  "مرفوضــة  السياســية 
عــى  ســلبًا  ينعكــس  اســتمرارها  أن  مؤكــدًا 

الشارع الفلسطيني.
"فلســطني":  لصحيفــة  جيــش  أبــو  وقــال 
اعتقاالتهــا  الســلطة  اســتمرار  "نرفــض 
للمواطنــني عــى خلفيــات سياســية، كونهــا 

أجهــزة أمــن الســلطة اإلفــراج عــن املعتقلــني 
الذين ال يتجاوز أعامرهم الخامسة عرة.

بــدوره، أكــد الناشــط ســامي دغلــس، رفضــه 
الستمرار االعتقاالت السياسية يف صفوف 
بلــة  الطــني  أنهــا "تزيــد  املواطنــني، معتــرًا 

وتخدم االحتالل بالدرجة األوىل".

ترض باملجتمع".
وأوضــح أن لجنــة التنســيق الفصائــيل تتابــع 
لــه  التوصــل  جــرى  الــذي  االتفــاق  تثبيــت 
مــع محافــظ  نابلــس  لتطويــق األحــداث يف 

املدينة وأجهزة أمن السلطة.
ولفــت أبــو جيــش إىل أن اللجنــة ســتتابع مع 

إن  "فلســطني"،  لـــصحيفة  دغلــس  وقــال 
تقــدم خدمــات مجانيــة لالحتــالل  الســلطة 
عــى  مشــددًا  السياســية،  اعتقاالتهــا  عــر 
مــع  تعاملــه  يف  يتغــري  لــن  "االحتــالل  أن 

الفلسطينيني مهام فعلت السلطة".
أن  كفلســطينيني  علينــا  "يجــب  وأضــاف: 
االنقســام  ونحــّول  البعــض  بعضنــا  نحــرتم 
االحتــالل"،  أجــل مواجهــة  مــن  إىل وحــدة، 
معترًا اعتقال النشــطاء وخاصة املطاردين 

لالحتالل "خط أحمر".
التــي  القــرارات  احــرتام  بــرضورة  وطالــب 
التنســيق  لجنــة  اجتــامع  عــن  خرجــت 
النشــطاء  اعتقــال  وعــدم  الفصائــيل 
احتقــان  وجــود  إىل  منبهــًا  واملواطنــني، 
ســيايس وغضــب يف الشــارع الفلســطيني 
تــردي  ظــل  يف  الســلطة  إجــراءات  عــى 
أمــام  األفــق  وانســداد  االقتصاديــة  األوضــاع 

أي حلول سياسية.
الســيايس  االعتقــال  دغلــس،  ووصــف 
املشــاحنات  مــن  وتزيــد  "الجرميــة"  بـــ 
الفلســطيني،  املجتمــع  بــني  واالنشــقاقات 
مؤكدا أنه يشّكل خطرًا عى السلم األهيل 

واملجتمعي. 

المطارد اشتية مرضب عن 
الطعام يف سجون السلطة 

رام الله/ فلسطني: 
الســلطة املقــاوم مصعــب  الســيايس يف ســجون  يخــوض املعتقــل 

اشتية، إرضابا مفتوحا عن الطعام حتى اإلفراج عنه.
وأفــاد مديــر مجموعــة "محامــون مــن أجــل العدالــة" مهنــد كراجــة، بأنه 
التقى "اشــتية" يف ســجنه مبدينة أريحا، مبيًنا أن املعتقل "ُنقل إىل 
هنــاك بعــد أقــل مــن ســاعتني عــى اعتقالــه مــن وســط مدينــة نابلس" 

شامل الضفة الغربية املحتلة.
وقال كراجة لـ"قدس برس": إن "ظروفه جيدة، لكنه ما زال مرضًبا عن 
الطعــام منــذ لحظــة اعتقالــه، باســتثناء تنــاول الدواء واملــاء، خاصة أنه 

يعاين عدة أمراض".
وأشــار إىل أن "مصعــب" تعــرض لالعتــداء لحظــة اعتقالــه يف نابلــس، 

التي بقي فيها لساعتني فقط، ثم جرى نقله عى عجل إىل أريحا.
الفلســطينيني،  املقاومــني  الضفــة  يف  الســلطة  أجهــزة  وتالحــق 
واعتقلت عدًدا منهم، كان آخرهم املقاوم مصعب اشتية، أحد أبرز 
املطلوبــني لقــوات االحتــالل، حيــث اعتقلتــه يف 19 أيلول/ســبتمر 

الجاري، يف نابلس ما أثار سخًطا شعبًيا واسًعا.

كتلة الصحفي: تحريض 
أجهزة السلطة عىل الصحفي 

الريماوي "جريمة وطنية"
غزة/ فلسطني:

الصحفــي  كتلــة  ت  عــدَّ
األمنيــة  األجهــزة  تحريــض 
التابعة للســلطة يف الضفة 
الصحفــي  عــى  الغربيــة 
ووســائل  الرميــاوي  عــالء 
"جرميــة  فلســطينية  إعــالم 
لأذهــان  تعيــد  وطنيــة 
اغتيــال الناشــط الســيايس 

نزار بنات".
بيــان  يف  الكتلــة  وحــذرت 
مــن  أمــس،  صحفــي، 
الــذي  املمنهــج  التحريــض 

يتعــرض لــه الصحفــي الرميــاوي ووســائل إعــالم فلســطينية وطنيــة، 
وعدته مقدمة لـ"أفعال خطرية"، وقالت إنه يعيد "لأذهان جرمية 

اغتيال الناشط بنات".
وأضافــت أن "هــذا الســلوك يســتدعي وقفــة وطنيــة شــاملة وتحــرًكا 
صحفًيــا محلًيــا ودولًيــا، فاســتمرار االعتــداء عــى الصحفيــني دون 
عقــاب متــاٍه مــع السياســة الصهيونيــة وامتــداد الغتيــال الصحفيــة 

شريين أبو عاقلة".
ضــد  املمنهــج  اإلرهــاب  سياســة  "اســتمرار  أن  عــى  وشــددت 
الصحفيــني انتهــاك لــكل القوانــني، واســتهداف للمــروع الوطنــي 
الفلســطيني، وإن صمتنــا عــن اســتهدافه يجعلنــا يف دائــرة التواطــؤ 

والراكة".
الضفــة وتاريخهــا يف  ولفتــت إىل أن ســلوك األجهــزة األمنيــة يف 
التعامــل مــع الصحفيــني والنشــطاء وليــس آخــره مــا جــرى يف نابلس 
الخــزان  جــدار  ونطــرق  الخطــر  ناقــوس  نــدق  يجعلنــا  أحــداث،  مــن 
لكاتــم  "ال  العــيل  ناجــي  الشــهيد  بأعــى صــوت، رصخــة  صارخــني 

الصوت".
بوضــع حــد  اشــتية  اللــه محمــد  رام  رئيــس وزراء  الكتلــة،  وطالبــت 
الرميــاوي،  للصحفــي  الحاميــة  وتوفــري  األمنيــة  أجهزتــه  لســلوك 
محملًة اشــتية ورئيس الســلطة محمود عباس املســؤولية املبارشة 
عــن أي أذى يصيــب الصحفــي الرميــاوي وصحفيــي وســائل اإلعــالم 

العاملة يف الضفة املحتلة.

جنني/ فلسطني:
انتقــد الصحفــي عــيل الســمودي عــدم اصطحــاب 
"نقابــة الصحفيــني" لــه وللصحفيــة شــذى حنايشــة 
يف  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  شــكوى  لتقديــم 
مدينة الهاي، باغتيال الصحفية شريين أبو عاقلة، 

يف 11 مايو/ أيار املايض.
وقال السمودي يف ترصيح صحفي، أمس: "يجب 
عــى نقابــة الصحفيــني اإلجابــة عــن ســؤال: ملــا مل 
علــاًم  الشــكوى،  لتقديــم  الهــاي  إىل  نحــن  نتوجــه 
أنهــم يف النقابــة أخــذوا صــور جوازاتنــا منــذ مــدة، 
وأبلغونــا باالســتعداد لذلــك، ولكــن فجــأة قالــوا لنــا: 

مل ُتستكمل اإلجراءات بالحصول عى الفيزا؟".
وأضــاف: "بعــد ذلــك اتصلــت بنقيــب الصحفيني، 
واإلجــراءات؟  االســتعدادات  هــي  مــا  وســألته: 
الصحفــي،  املؤمتــر  يف  غــًدا  ســنتابع  عــيّل:  فــرد 
ولكــن فوجئنــا يف اليــوم الثــاين بأنــه برفقــة وفــد مــن 

الصحفيني كانوا موجودين يف الهاي".
والفيــز  جوازاتنــا  تنجــز  مل  "ملــاذا  متســائاًل:  وتابــع 
الخاصــة بنــا، يف حــني الفريــق الصحفــي من النقابة 
صــدرت لهــم الفيــز؟ نأمل أن نحصل عى إجابة عن 

هذه األسئلة".

أبــو  برفقــة  كانــا  وحنايشــة  الســمودي  والصحفيــان 
عاقلة لحظة اغتيالها برصاص جيش االحتالل، يف 
أثنــاء التغطيــة اإلعالميــة يف مخيــم جنــني، شــاميل 

الضفة الغربية املحتلة.
وانتقــد الســمودي مــا وصفــه "إهاملنــا، وتهميشــنا، 
مــن  ســواء  الفلســطيني،  الصعيــد  عــى  وتجاوزنــا 
الفلســطينية"،  اإلعــالم  وســائل  مــن  أو  النقابــة، 
موضحــا أن "املحامــني الذيــن ميثلوننــا أنــا والزميلة 
حنايشــة، وعائلة الشــهيدة شــريين أبو عاقلة، قالوا 
القضيــة  هــذه  إن  الصحفــي  املؤمتــر  يف  بوضــوح 
شــريين  الشــهيدة  عائلــة  باســم  ُترفــع  أن  يجــب 
والصحفــي عــيل ســمودي، بســبب تعرضه ملحاولة 
واســتهداف  شــريين  الزميلــة  قتــل  وكذلــك  قتــل، 

الزميلة شذى التي نجت من املوت بأعجوبة".
العدالــة  تأخــذ  بــأن  أملــه  عــن  الســمودي  وأعــرب 
مجراهــا بعــد رفــع الشــكوى للجنائيــة الدوليــة، وأن 
اإلنصــاف  عــى  االحتــالل  جرائــم  ضحايــا  يحصــل 
والعدالــة، وقــال: "نتطلــع إىل إحقــاق العدالــة مــن 
األبريــاء  أرواح  أجــل  ومــن  أواًل،  شــريين  روح  أجــل 
التعــرض  مــن  لحاميتهــم  نتطلــع  الذيــن  اآلخريــن 

للمصري ذاته".

النارصة/ األناضول:
يائــري  االحتــالل  وزراء  رئيــس  وجــد 
عاصفــة  "عــني  يف  نفســه  البيــد 
بالحكومــة،  رشكائــه  هجــوم" 
عــى  املعارضــة  يف  ومنافســيه 
حــد ســواء، بعــد ادعائــه دعــم فكــرة 
يف  الدولتــني"،  "حــل  يســمى  مــا 
خطابــه أمــام الجمعيــة العامــة لأمم 

املتحدة.
ومــن املرّجــح أن يجــد موقــف البيــد 
املجتمــع  قبــل  مــن  ترحيبــا  هــذا 
الدويل، وخاصة الواليات املتحدة 
الواضــح  غــري  مــن  لكــن  األمريكيــة، 
كيــف ســيؤثر ذلــك عــى فرصــه يف 
نوفمــر/  1 العامــة يف  االنتخابــات 

ترين الثاين املقبل.
األول  الــوزراء  رئيــس  ليــس  والبيــد 
الــذي يدعــم فكــرة "حــل الدولتني"، 
االحتــالل  وزراء  لرئيــس  ســبق  إذ 
أعلــن  أن  نتنياهــو  بنيامــني  األســبق 
تفــاوض  فيــام  ذاتــه،  املوقــف  عــن 
إيهــود  األســبق  الــوزراء  رئيــس 
أوملــرت مــع رئيــس الســلطة محمود 

عباس عى تطبيقه.
لكــن مّثــة هــّوة بــني موقــف الســلطة 
الــذي يــرى "حــل الدولتــني" تطبيقــا 
عاصمتهــا  فلســطينية  دولــة  لقيــام 
رشقي القدس عى حدود األرايض 
املحتلة عام 1967، وبني املوقف 
اإلرسائييل الذي يرفض العودة إىل 

حدود 1967.
"مريتــس"  حــزب  عــدا  وفيــام 
اليساري، فإن األحزاب اإلرسائيلية، 
للحكومــة،  واملعارضــة  املؤيــدة 

انتقدت البيد.
زعيمــة  غلــؤون  زهافــا  وقالــت 
عــى  تغريــدة  يف  "مريتــس"، 
الــوزراء  رئيــس  "أهنــئ  تويــرت: 
اإلرسائيليــني  مــن  املاليــني  البيــد؛ 
أفقــًا  ينتظــرون  والفلســطينيني 
إراقــة  لدوامــة  حــدًا  يضــع  سياســيًا 

الدماء"، عى حد تعبريها.

رئيــس  أدعــو  "إننــي  وأضافــت: 
الوزراء، أن يخطو خطوة إىل األمام، 
محمــود  الســلطة  )رئيــس  ويلتقــي 
عبــاس( أبــو مــازن يف جمعيــة األمــم 

املتحدة".
معلنــة  مخططــات  توجــد  وال 
"عبــاس"،  مــع  "البيــد"  للقــاء 
يف  يومــني  منــذ  تواجدهــام  رغــم 
أعــامل  يف  للمشــاركة  نيويــورك، 

الجمعية العامة لأمم املتحدة.
انتقادات حادة

مواجهــة  يف  نفســه  البيــد  ووجــد 
يف  رشكائــه  مــن  حــادة،  انتقــادات 

الحكومة، ومنافسيه باملعارضة.
حــزب  وزعيــم  املاليــة  وزيــر  وقــال 
ليرمــان  أفيغــدور  بيتنــا"  "إرسائيــل 
"كل  تويــرت:  عــى  تغريــدة  يف 
فلســطينية  دولــة  إقامــة  عــن  الــكالم 
هــو مبثابــة رضــوخ لإرهــاب"، عــى 

حد زعمه.
هــذا  مــن  "ترصيحــات  وأضــاف: 
النوع من جانب القيادة اإلرسائيلية 
تســاعد أبــو مــازن )محمــود عبــاس( 
واآلليــات األمنيــة الفلســطينية عى 
محاربــة  يف  واجبهــم  مــن  التملــص 

اإلرهاب"، عى حد تعبريه.
ورئيــس  الســابق  الــوزراء  رئيــس  أمــا 
الــوزراء البديــل نفتايل بينيت فقال 
يف تغريــدة عــى تويــرت: "ال مــكان 
أو منطــق إلعــادة طــرح فكــرة الدولــة 

الفلسطينية".
وليــس   2022 "العــام  وأضــاف: 
1993، حتى األصدقاء الحقيقيون 
أن  منــا  يتوقعــون  ال  )إرسائيــل(  لـــ 
للخطــر،  ومســتقبلنا  أمننــا  ُنعــرّض 
وال يوجــد ســبب للتطــوع مــن أجــل 
اتفــاق  إىل  إشــارة  يف  ذلــك"، 

"أوسلو".
القضــاء وزعيــم حــزب  وكتــب وزيــر 
جدعــون  اليمينــي  جديــد"  "أمــل 
تويــرت:  عــى  تغريــدة  يف  ســاعر 
"إن إقامــة دولــة إرهابيــة يف )الضفــة 

)إرسائيــل(  أمــن  الغربيــة( ســيعرض 
للخطر".

أياليــت  الداخليــة  وزيــرة  وقالــت 
تويــرت:  عــى  تغريــدة  يف  شــاكيد 
الحكومــة  وزراء  رئيــس  لــدى  "ليــس 
عامــة  رشعيــة  البيــد،  االنتقاليــة 
لتوريــط )إرسائيــل( بترصيحــات من 
البيــد  ميثــل  الــرضر،  إلحــاق  شــأنها 
نفســه فقــط يف هــذا البيــان وليــس 

الحكومة".
اليمينــي،  "الليكــود"  حــزب  وكتــب 
الــذي يقــوده بنيامــني نتنياهــو عــى 
أول  البيــد  شــّكل  أن  "بعــد  تويــرت: 
فلســطينية،   - إرسائيليــة  حكومــة 
فلســطينية  دولــة  إقامــة  اآلن  يريــد 
ســابا  كفــار  )مدينَتــي(  حــدود  عــى 
ونتانيا، وتسليم األرايض ألعدائنا".

وأضــاف: "لســنوات، متّكن نتنياهو 
مــن إخــراج القضية الفلســطينية من 
األجنــدة العامليــة، وأعــاد البيــد )أبو 
مــن  أقــل  يف  الواجهــة  إىل  مــازن( 

عام".

لم تصطحبه للجنائية الدولية لتقديم شكاوى باغتيال "أبو عاقلة" 

السمودي ينتقد تعرضه "لإلهمال 
والتهميش" من "نقابة الصحفيني"

انتقادات حادة لرئيس وزراء االحتالل 
إزاء موقفـــه مـــن "حـــل الدولتيـــن"

 الصحفي عالء الريماوي

تضـــــــرب باالتفــــــــاق عــــــــــرض الحائـــــــط.. 
السلطـــــــة تعتقـــــل 20 شابًّــــا فـــي نابلــس

نابلس-غزة/ نور الدين صالح:
لم تتوقف حمالت االعتقاالت والمداهمات التي تشــنها 
أجهــزة الســلطة بحــق المواطنيــن والنشــطاء فــي مدينة 
القــوى  رغــم محــاوالت  الغربيــة،  الضفــة  نابلــس شــمال 
الوطنيــة والشــخصيات المجتمعية لتطويــق االحتجاجات 

الشــعبية عقب اختطاف السلطة لمقاومين في المدينة 
قبل أيام.

واعتقلــت قوة مشــتركة مــن أجهزة أمن الســلطة، أمس، 
20 شابًا خالل حملة مداهمات لعدد من المنازل بمختلف 

أحياء مدينة نابلس، حسب ما ذكرت مصادر محلية.

شبان يرشقون جيًبا لقوات أمن شبان يرشقون جيًبا لقوات أمن 
السلطة في نابلس    )أ ف ب(السلطة في نابلس    )أ ف ب(
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رام الله/ فلسطني:
املصــاب  األســر  إن  األســر،  نــادي  قــال 
بالرسطــان مــوىس صوفــان )47 عامــًا( يعــاين 

ظروفا صحية صعبة.
وأشــار النــادي يف بيــان، أمــس، إىل أن األســر 
"ســوروكا"  مستشــفى  إىل  نقــل  صوفــان 
فحوصــات  إجــراء  أجــل  مــن  اإلرسائيــي 
طبيــة، بعــد تلقيــه عالجــا بيولوجيــا يف ســجن 

"عسقالن".
مــدى  بالّســجن  املحكــوم  صوفــان  أن  وذكــر 
الحياة، املعتقل منذ عام 2003، يعاين منذ 
ســنوات وضًعــا صحًيــا صعًبــا مــن جــّراء إصابته 
بورم يف الرئة، ومشــكالت صحية أخرى، منها 

جرثومة )البحر األبيض املتوسط(.
وأكــد أن إدارة ســجون االحتــالل متــارس بحقــه 

جرميــة اإلهــال الطبــي )القتــل البطــيء( عــى 
مــدار ســنوات اعتقالــه، كاملئــات مــن األرسى 

املرىض. 

ولفت إىل أن إدارة ســجون االحتالل ســاومت 
لــه مقابــل أن  العــالج  صوفــان مؤخــرًا، بتوفــر 
يكــون عــى نفقتــه الخاّصــة، علــًا أنــه يتلقــى 
"عســقالن"،  ســجن  يف  بالعيــادة  العــالج 
ورغــم مطالبتــه املســتمرة بأخــذ الحقــن داخــل 
غــر  البيئيــة  الظــروف  بســبب  املستشــفى 

الصحية، فإّن اإلدارة رفضت ذلك. 
وأشــار نــادي األســر إىل أن صوفــان مــن بــني 
)35( أســًرا يقبعــون يف ســجن "عســقالن"، 
يعــاين )17( منهــم عــى األقــل أمراضــا مزمنة، 
يعانــون  أســًرا   )23( بــني  مــن  واحــد  وهــو 
اإلصابــة بالرّسطــان واألورام بدرجــات مختلفــة 
يف ســجون االحتالل، وأخطرهم األســر نارص 
صحيــة  مرحلــة  إىل  وصــل  الــذي  حميــد  أبــو 

حرجة. 

تأجيل الحكم عىل األسري 
مرعي حىت الشهر المقبل

رام الله/ فلسطني:
أجلــت محكمــة االحتــالل النطق بالحكم عى األســر قيص 
مرعــي الــذي تتهمــه مبســاعدة األرسى الذيــن متكنــوا مــن 
انتــزاع حريتهــم مــن ســجن "جلبــوع" حتــى تاريخ 20 ترشين 

األول/ أكتوبر القادم.
وأوضحــت هيئــة شــؤون األرسى يف بيــان، أمــس، أن نيابــة 
االحتــالل طالبــت بالحكــم عــى مرعــي كغــره مــن األرسى 
 4 ملــدة  الفعــي  بســجنه  وذلــك  باملســاعدة،  املتهمــني 
سنوات مع دفع غرامة مالية، غر أن محامي األسر طالب 
باالكتفــاء بفــرة اعتقالــه الســابقة وعدم فــرض حكم إضايف 

بحقه.
الشــهر املقبــل ســتعقد  مــن   18 بتاريــخ  أنــه  وأشــارت إىل 
جلســة للنظــر يف االســتئناف املقــدم مــن الطاقــم القانــوين 

يف الهيئة فيا يتعلق بالحكم عى األسر مرعي. 
يذكــر أن مرعــي )22 عامــا( مــن مخيــم جنــني اعتقلته قوات 
عليــه  2020 وحكمــت  مــن حزيــران   13 بتاريــخ  االحتــالل 

بالسجن مدة 18 شهًرا.

االحتالل يفرج عن المرابطة عمرو 
برشط إبعادها عن األقىص

القدس املحتلة/ فلسطني:
أفرجــت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي، أمــس، عــن املرابطة املقدســية 
ملــدة  املبــارك،  األقــى  املســجد  عــن  إبعادهــا  بــرشط  عمــرو،  زينــة 

أسبوع.
وأفــاد رضــوان عمــرو بــأن "رشطــة االحتــالل ســلمت والدتــه قــراًرا جائــًرا 
باإلبعــاد عــن املســجد األقــى ومداخلــه ملــدة أســبوع، عــى أن تراجــع 
الرشطة بتاريخ 29 من الشهر الجاري، الستالم قرار إبعاد ملدة أطول".

وكانــت رشطــة االحتــالل قــد اعتقلت، يف وقت ســابق من صباح أمس، 
الثــوري، جنــوب املســجد  زينــة عمــرو )58 عاًمــا( مــن منزلهــا يف حــي 

األقى، رغم وضعها الصحي الصعب.
عــن  املــرات  عــرشات  وأبعــدت  ســابقة،  العتقــاالت  عمــرو  وتعرضــت 
آب/أغســطس  يف  أصــدرت  االحتــالل  ســلطات  وأصــدرت  األقــى، 

املايض، أمًرا مبنعها من السفر خارج فلسطني املحتلة.
مــن  واملنــع  واالعتقــال  اإلبعــاد  اإلرسائيــي سياســة  االحتــالل  وميــارس 
الســفر بحــق املرابطــات املقدســيات، يف محاولــة لثنيهــن عــن التواجــد 
والربــاط يف القــدس واملســجد األقــى، والتصدي ملحــاوالت اقتحامه 

املتكررة من قبل املستوطنني.

األسيــــــــــر المصـــــــــاب بالرسطـــــان 
صوفــــــان يعانـــي ظروًفـــا صعبــًة

غزة/ فلسطني:
عصــام  الحكومــي  العمــل  متابعــة  رئيــس  أكــد 
األفــراد  بنــاء  ألجــل  العمــل  مواصلــة  الدعليــس 
الشــعب  ألبنــاء  خدمــة  املختلفــة؛  والوحــدات 

الفلسطيني.
وقيــادة  الدعليــس  افتتــاح  خــالل  ذلــك،  جــاء 
واملقــار  املنشــآت  مــن  عــددًا  أمــس،  الرشطــة، 
الجديــدة لــإدارات يف مدينــة عرفــات للرشطــة 

غرب مدينة غزة.
الداخليــة  وزارة  وكيــل  االفتتــاح  حفــل  وحــر 
واألمــن الوطنــي اللــواء نارص مصلــح، ومدير عام 
قــوى األمــن الداخــي اللــواء محمــود أبــو وطفــة، 
صــالح،  محمــود  اللــواء  الرشطــة  عــام  ومديــر 
ومســاعده لشــؤون املحافظــات العميــد جــال 
الديــب، إضافــة إىل عــدد مــن مديــري اإلدارات 

املتخصصة بالرشطة.
مبنَيــي  الرشطــة  وقيــادة  الدعليــس  وافتتــح 
إداريت: العمليــات واالتصــاالت، األدلــة الجنائية 
املعــرض  جانــب  إىل  املتفجــرات،  وهندســة 
الدائــم للذخائــر الحربية من مخلفات االحتالل، 
اســتهدفت  والتــي  الهندســة،  إلدارة  التابــع 
العــدوان اإلرسائيــي عــى غــزة  جميعهــا خــالل 

يف مايو 2021.
حفــل  يف  كلمتــه  خــالل  الدعليــس،  وأضــاف 
االفتتاح، إن وزارة الداخلية واألمن الوطني ويف 
القلب منها جهاز الرشطة تشهد تطورًا الفتًا يف 
عدة مستويات؛ األمر الذي ُيعزز جودة الخدمة 

للمواطنني وُيرسخ حالة األمن واالستقرار.
واســتمع الحضــور، الســتعراض مفصــل لطبيعــة 
واألدلــة  واالتصــاالت،  العمليــات  إداريت  عمــل 
وتقســياتها  املتفجــرات،  وهندســة  الجنائيــة 

وإنجازاتها خالل الفرة املاضية.
وأثني صالح عى جهود قيادة العمل الحكومي 
ووزارة الداخليــة يف دعــم وإرفــاد جهــاز الرشطــة 

مبا ميكنه من القيام بأداء مهامه.
وقال إن قيادة الرشطة تعمل عى تذليل جميع 
العقبــات أمــام تحســني جــودة الخدمــة املقدمــة 
للمواطنني يف جميع املراكز واملقار الرشطية.

وأضــاف صــالح: "نعمــل عــى توفــر بيئــة عمــل 
يف  الرشطــة  عمــل  تعزيــز  شــأنها  مــن  مناســبة 

أماكن تقديم الخدمة للمواطنني جميعًا".
مــن  األجهــزة املختصــة متكنــت  أن  ولفــت إىل 
إعــادة بنــاء مــا دمره االحتالل من مقار ومقدرات 
رشطيــة بأفضــل مــا كان، وذلك بجهود ســواعد 

أبناء الرشطة ودعم قيادة وزارة الداخلية.
وأكــد صــالح أن مــا تــم تشــييده وإعــادة إعــاره 
سيســاهم يف تعزيــز رسعــة االســتجابة للمواطن 
اإلدارات  بعمــل  يتعلــق  فيــا  الفلســطيني 

الرشطية.
والتقــى املســؤولون بــإدارة الرشطــة املجتمعيــة 
ومديــري  مطــر  وئــام  العميــد  مبديرهــا  ممثلــة 
الدوائــر واألقســام، واســتمعوا لــرشح عــن طبيعة 
عمل اإلدارة املستحدثة مؤخرًا وإنجازاتها عى 
صعيد تعزيز الســلم األهي واملجتمعي، وحل 
بقضايــا  واالهتــام  املواطنــني،  بــني  الخالفــات 

األرسة والطفولة.
وأكــد الدعليــس أن الرشطة املجتمعية ُأنشــئت 
حــل  يف  للمجتمــع  ُقــرب  عــن  رشيكــًة  لتكــون 
يف  دورهــا  إىل  إضافــة  وإشــكاليته،  همومــه 
صناعــة القــرار مبــا يســاهم يف تعزيز حالة األمن 

والسكينة العامة.
التــي  واإلنجــازات  بالجهــود  الدعليــس  وأشــاد 
حققتهــا إدارة الرشطــة املجتمعيــة منــذ إنشــائها 
ومســاهمتها  املــايض،  أيــار  مايــو/  شــهر  يف 
األرسيــة  واإلشــكاليات  الخالفــات  حــل  يف 

واملجتمعية مبحافظات غزة.

غزة/ فلسطني:
بــوزارة  للتدريــب  العامــة  املديريــة  خرّجــت 
الداخليــة واألمــن الوطنــي، أمــس، دورة تأهيل 
مبجمــع  املديريــة  مقــر  يف  الـــ39،  الضبــاط 

أنصار غرب مدينة غزة.
وأكــد مديــر املديريــة العامــة للتدريــب اللواء 

محـــمد خلــف أن مديريتــه تعمــل إىل جانــب 
متكاملــة،  منظومـــة  ضمــن  الداخليــة،  أجهــزة 
التدريــب  عمليــة  قيـــادة  تتــوىل  حيــث 
واإلعــداد ملنتســبي الــوزارة، وتلبــي متطلبــات 
مؤهلــة  كــوادر  بإعــداد  أجهزتهــا  واحتياجــات 

وقادرة عى تحمل أعباء العمل الرشطي.

وذكــر أن مديريتــه عقــدت خــالل عــام 2022 
الجــاري 52 دورة تدريبيــة وأكادمييــة، تخــّرج 
عــزم  مؤكــدًا  متــدرب،  و300  آالف   4 منهــا 
مديريــة التدريــب عــى رفــع كفــاءة منتســبي 
الحتميــة  الــدورات  خــالل  مــن  الــوزارة  أجهــزة 

والتخصصية.

غزة/ فلسطني: 
عقــدت اإلدارة العامــة للــزكاة ووحدة املشــاريع 
ورشــة  الدينيــة،  والشــؤون  األوقــاف  وزارة  يف 
عمــل ملناقشــة آليــات بنــاء "اســراتيجية وطنيــة 
إلدارة العمــل الخــري يف قطــاع غــزة" بالرشاكــة 
التنميــة  بــوزارة  للجمعيــات  العامــة  اإلدارة  مــع 

االجتاعية.
مقــر  يف  عقــدت  التــي  الورشــة  وتناولــت 
مناقشــة  أمــس،  غــزة،  مبدينــة  األوقــاف  وزارة 
الناظمــة  اللجنــة  وضعتهــا  التــي  االســراتيجية 

توزيــع  ُأســس  لضبــط  الخــري  للعمــل 
يف  مبــارشة  والغــر  املبــارشة  املســاعدات 

العمل الخري.
وتضمنت الورشة جملة من اإلضافات التي تم 
إدراجهــا مبســودة االســراتيجية بهــدف تطويــر 
للحصــول  إعدادهــا  تــم  التــي  األوليــة  املســودة 
عــى أفضــل مخــرج ســيتم تقييمــه مــن قامــات 

العمل الخري واإلغايث يف غزة.
للــزكاة  العامــة  اإلدارة  وزعــت  الســياق،  ويف 
يف وزارة األوقــاف، لحــوم أضــاٍح مجمــدة عــى 

 )2.25( مبتوســط  متعففــة  أرسة   )21.884(
كيلــو لــكل عائلــة، بتمويــل مــن مؤسســتي أمــان 
وحقــوق  اإلنســانية  اإلغاثــة  وهيئــة  فلســطني 

اإلنسان والحريات.
أســامة  للــزكاة  العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر  وذكــر 
يف  للتوزيــع  تجهيزهــا  تــم  اللحــوم  أن  اســليم، 
دولــة الربازيــل بالطريقــة اإلســالمية وتصديرهــا 
الرشيكــة  املؤسســات  خــالل  مــن  غــزة  إىل 
باملرشوع، وفق طرق وأساليب صحية؛ لضان 

جودة اللحوم ووصولها للمستفيد دون خلل.

إربد/ فلسطني:
املفتــى"  "عزمــي  مخيــم  ســكان  اشــتىك 
جنــويب  الفلســطينيني  لالجئــني  )الحصــن( 
ميــاه  تلــوث  األردن،  شــال  إربــد  محافظــة 
الــرشب منــذ نحــو عــرشة أيــام، بعــد تــرسب 

مياه عادمة لخطوط املياه.
بــأن  بــرس"  لـ"قــدس  الســكان  بعــض  وأفــاد 
أيــام،  قبــل  منازلهــم،  إىل  وصلــت  امليــاه 

ملوثة مبياه الرصف الصحي.
وأشــار الالجئ ماجد صدقي إىل أن "املياه 
التــي وصلــت إىل منزلــه تحمــل لوًنــا ورائحــة 

كريهني".
تفريــغ  مــن  متّكــن  "البعــض  أن  وأضــاف 
ميــاه  ورشاء  وتنظيفهــا  امليــاه  خزانــات 
جديدة عى نفقته الخاصة، فيا مل يتمكن 
اآلخــرون مــن ذلك؛ بســبب ظروفهم املادية 

الصعبة".
كبــرة  أحيــاًء  "هنــاك  أن  صدقــي  وأوضــح 
يف املخيــم تــررت بفعــل تلــوث امليــاه"، 
قامــت  املعنيــة  "األجهــزة  أن  إىل  مشــًرا 
املشــكلة،  معالجــة  عــى  والعمــل  بالحفــر 
وأغلقــت حفــر الترسيــب، إال أن التلــوث مــا 

زال موجوًدا".
"ميــاه  رشكــة  قالــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
الرمــوك" )تابعة لســلطة امليــاه األردنية( إن 
ِفرَقها الفنية املختصة تواصل لليوم العارش 
عــى التــوايل، عملهــا يف املخيم، "لتحديد 
مصــدر التلــوث الحاصــل بشــبكة امليــاه يف 

أحد أحيائه".
وقال املدير العام للرشكة منترص املومني، 
تلــوث  مصــدر  حــددت  الرشكــة  "كــوادر  إن 
امليــاه التــي طالــت عــدًدا مــن االشــراكات 

املنزلية يف أحد أحياء مخيم الشهيد عزمي 
املفتي مبنطقة الحصن، جنويب إربد".

وأضــاف املومنــي، يف ترصيحــات صحفيــة، 
أن "العمــل جــاٍر عــى إصــالح وصيانــة خــط 
ناقــل للميــاه بقطــر أربعــة إنشــات، تبــني أّنــه 
ســبب التلــوث بعــد جهــود بحــث اســتمرت 

عى مدار األيام املاضية".
إىل  الرشكــة  دفــع  التلــوث  أن  إىل  وأشــار 
االشــراكات  مــن  عــدد  عــن  امليــاه  "فصــل 

املنزلية املتررة".
مــن  ميــاه  عينــات  ســحب  "ســيجري  وتابــع: 
تجــدد  عــدم  لضــان  حــال إصالحــه،  الخــط 
تــرسب ميــاه الــرصف الصحــي إليــه، وفحــص 
الصحــة،  مــع وزارة  بالتعــاون  العينــات  تلــك 
مــن  للتأكــد  الرشكــة؛  إضافــة اىل مختــربات 

مطابقتها للمواصفات املعتمدة".

غزة/ فلسطني:
تســلمت وزارة الصحــة بغــزة، أول مــن أمــس، 
املتربعــني  مــن  كلــوي  أجهــزة غســيل  مثانيــة 
األردنيــني، املهنــدس عبــد الســالم الحلبــي، 
واألســتاذ الدكتــور ازديــاد بــدران، وذلــك مــن 

خالل كلية الطب بالجامعة اإلسالمية.
د.  الصحــة  لــوزارة  املســاعد  الوكيــل  وشــكر 
عبــد اللطيــف الحــاج املانَحــنْي عــى تكرمهــا 
وقــال:  الكلــوي  الفشــل  مــرىض  مبســاعدة 
مجمــع  يف  كلــوي  غســيل  أجهــزة  "نتســلم 

تســلمها  أجهــزة  إىل  إضافــة  الطبــي،  الشــفاء 
رفــح،  يف  النجــار  يوســف  أبــو  مستشــفى 
املحافظــة  يف  األقــى  شــهداء  ومستشــفى 
الكعبــي يف محافظــة  نــورة  الوســطى، ومركــز 

الشال".
األجهــزة  تلــك  مســاهمة  إىل  الحــاج  وأشــار 
الكبــرة ملــرىض  املعانــاة  مــن  التخفيــف  يف 
الفشــل الكلوي، الذين يعانون الكثر بســبب 
عــدد األجهــزة املحــدود، وقلــة املرافــق التــي 
إىل  متتــد  التــي  الغســيل  خدمــة  لهــم  تقــدم 

فرات متأخرة من الليل.
الجامعــة  يف  الطــب  كليــة  عميــد  وقــال 
هــذا  إن  نعيــم،  فضــل  د.  بغــزة،  اإلســالمية 
مــن  سلســلة  تنفيــذ  ضمــن  يــأيت  املــرشوع 
األنشطة املشركة التي تقوم بها كلية الطب 
مــن  الصحــة،  وزارة  مــع  اإلســالمية  بالجامعــة 
خالل تقديم الخدمة بتخريج األطباء األكفاء، 
وتدريب الكوادر الصحية عى تنفيذ الربامج 
الطبيــة املختلفــة بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة 

لتنمية القوى البرشية.

الصحــــة تتسلَّـــــم ثمانـــي وحـــدات 
غسيــــل كلـــوي بتبـــرع مـــن األردن

"مديرية التدريب" ُتخرج دورة 
تأهيــــــــل الضبــــــــــاط الـ39

األردن.. فلسطينيو مخيم "عزمي المفيت" 
يشتكـــــــــون تلــــوث ميـــــــاه الشــــــــرب

غزة/ فلسطني:
باإلنابــة  الترشيعــي  املجلــس  رئيــس  اســتقبل 
املغدوريــن  أهــايل  مــن  وفــدا  بحــر  أحمــد  د. 

املحكوم عى قاتليهم باإلعدام.
واســتمع بحــر خــالل اللقــاء يف مقــر املجلــس، 

منهــا:  املغدوريــن،  أهــايل  ملطالــب  أمــس، 
تنفيــذ أحــكام القضــاء التــي يرجــع بعضها لعدة 

سنوات إلعدام القتلة.
وأشــاد بحــرص أهــايل املغدوريــن عــى الســلم 
األهي والتزام القانون وأحكام القضاء، مؤكًدا 

أن موقفهــم الوطنــي واألخالقــي والدينــي محــل 
تقدير. وأكد بحر أن الترشيعي ســيتواصل مع 
الجهــات ذات العالقــة مــن أجــل إنفــاذ القانــون 
التــي  وتطبيــق األحــكام القضائيــة عــى القتلــة 

أصبحت باتة وفق القانون.

بحــــر يستقبـــل أهالــــي مغدوريــــــن 
ويؤكــــــــد ضــــرورة إنفـــاذ القانـــون

توزيع لحوم أضاٍح مجمدة عىل 22 ألف أرسة بغزة

األوقاف والتنمية تناقشان آليات بناء 
إسرتاتيجية إلدارة العمل الخريي

خالل افتتاحه منشآت للرشطة 

الدعليــس: سنواصـــل العمـــل لبنـــاء 
األفراد والوحدات خدمة ألبناء شعبنا

األسير موسى صوفان

جانب من الحفل جانب من الحفل 
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

التوجــه مــن خــالل تســويق العالقــة مــع الكيــان والقبــول بــه كجــزء مــن 
الــرد  املنطقــة، مقابــل وعــود بتحقيــق يشء للفلســطينيني، وخالصــة 
عــى ذلــك يف املثــل الفلســطيني املعــروف "الــي بيجــرب املجــرب 
الحاليــة  املتطرفــة  "اإلرسائيليــة"  الحالــة  أن  أرى  فــال  مخــرب"،  عقلــه 
ميكــن أن يبنــى عليهــا يشء مــن هــذا الــراب، ويف نفــس الوقــت ال 
أرى من املناســب أن نعود إىل الوراء يف ظل اشــتعال الضفة الغربية 
والعمليــات البطوليــة التــي تحقــق تقدمــًا يف تصاعــد الــروح النضاليــة 
لــدى شــعبنا، ويف إمكانيــة انتــزاع الحقــوق. مــا زلنا كشــعب فلســطيني 
ال نــرى يف املجتمــع الــدويل بــوادر للتوجــه إلنقــاذ الحالة الفلســطينية، 
بــل توجــه لتكريــس الكيــان الصهيوين كقاعدة عســكرية وأمنية وثقافية 
وسياســية للمرشوع الغريب يف املنطقة، عى قاعدة متكني اســتمرار 
الهيمنة لـ)إرسائيل( ويصبح الجميع خادمًا لها. ويف نفس الوقت فإن 
منــوذج املقاومــة وذات الشــوكة هــو الــذي اســتطاع ويســتطيع انتــزاع 

الحقوق والنرص الذي ال يهديه أحد لك.
ثالثًا: هوية األمة والتهديد املجتمعي والثقايف والتداعيات املبارشة 

عى القضية الفلسطينية:
- إن هــذا التشــكل الجديــد، وعــى ســوئه يعلــن وبشــكل مبــارش انتهــاء 
حقبة أوســلو التاريخية اللعينة، ويف نفس الوقت ســيؤدي إىل انهيار 
كل املنظومــة التــي واكبــت تلــك الحقبة، من نظام عريب مشــرك كان 

مهتزًا وضعيفًا باألساس.
- إن تاريخ املنطقة العربية منذ تأســيس الكيان الصهيوين، مل يشــهد 
مــن النظــام الرســمي العــريب أي خطــوة جديــة تجــاه إنهــاء االحتــالل، بل 
لألسف حتى ما تم من حروب، كانت نتيجته تكريس الكيان ال خلعه. 
واليــوم حتــى بريــق األمــل املتبقي يريد البعض من خالل هذا التطبيع 

أن يقيض عليه مطلقًا. 
- يف مقارنــة رسيعــة لتــدرج األحــداث عــر العقــود الثامنيــة املاضيــة، 
وإلغــاء  القــوة،  امتــالك  إىل  لحظــة  كل  يف  الصهيــوين  الكيــان  ســعى 
اآلخــر، يف حــني ســعت األنظمــة العربيــة إىل املهادنــة والتامهــي مــع 
األمــة  أن يســاهم يف طمــس هويــة  مــام ميكــن  الكيــان املجــرم،  هــذا 
العربيــة واإلســالمية، وأن نجــد أنفســنا أمــام معــادالت مريحــة للبعــض 
ومقولبــة، فتصبــح املقاومــة إرهابًا، ويصبــح حب الوطن تطرفًا، وتتغري 

منظومة األصدقاء ويصبح الصديق عدوًا والعدو صديقًا.
- إن مــا يحصــل اليــوم مــن التطبيــع بحلتــه الجديدة، تــم العمل عليه من 
قبــل مراكــز دراســات ومؤسســات صناعــة قــرار يف الواليــات املتحــدة 
ســنة،  عرشيــن  مــن  أكــر  مــدى  عــى  الصهيــوين  والكيــان  األمريكيــة 
وتوصلوا إىل فكرة تقول أن عامل الدين ميكن أن يكون منطلقًا لتفكيك 
فكرة مواجهة االحتالل األصيلة بني شعوب املنطقة واستبدالها بفكرة 
التجانس والتامهي والتســامح املزعوم بني األديان، مام قد يؤدي إىل 
نزع األمة من هويتها. وماذا ميكن أن يؤدي هذا التوجه؟ ســيؤدي إىل 
أن هــذه الفكــرة الجديــدة والتســامح املزعــوم، ســتواجه فكــرة مقاومــة 
ومواجهــة أصيلــة ومتجــذرة يف وعــي األمــة وأبنائهــا وســتقوم مبحاربتهــا 
بــداًل مــن أن تصفهــا  بــداًل مــن احتضانهــا ودعمهــا، فتتهمهــا باإلرهــاب 

بالرشف والبطولة، ويصبح املقاوم مالحقًا ويصبح الخائن مرحبًا به.
- وهذا بالتحديد ما يعمل عليه املطبعون، بأن يفرضوا هوية جديدة 
للمنطقــة يف البعــد الثقــايف واملبــاديئ، وأن يجعــل الكيــان الصهيــوين 
جــزًءا مــن املنطقــة، هــذا الهــدف الــذي فشــلت فيــه الصهيونيــة منــذ 
125 عامــًا مــن خــالل القــوة الخشــنة والحــروب، واليــوم  نشــأتها قبــل 
يــأيت مــن يحقــق لهــم هــذا الهــدف مــن خــالل القــوة الناعمــة أو الخبيثــة 

)smart( ومشاريع التطبيع.
تغيــري  هــو  الخطــري  املــرشوع  هــذا  أهــداف  أهــم  أحــد  فــإن  وعليــه   -

والطائــرات  التصويــر  وكامــريات  املتطــورة  التجســس  وأجهــزة  الصناعيــة 
مــن  إلــخ  الضفــة...  الجويــة يف  الخدمــة  إىل  أدخلــت  التــي  طيــار  بــدون 
هــذه اإلمكانيــات وغريهــا التــي متتلكهــا قوات االحتــالل اإلرسائيلية، فقد 
أثبتــت فشــلها. ولقــد لجــأ قــادة االحتالل لخــداع مجتمعهم بإطالق خطط 
وعمليــات عســكرية عديــدة إلجهــاض املقاومة ووأدها عــى أرضها، مثل 
“كارس األمواج”، وقد ثبت فشلها كام فشلت سابقاتها “جز العشب”، 
تعــددت  بــل  املقاومــة،  أعــامل  وتوســع  لتزايــد  الفجر”...إلــخ  و”بــزوغ 
وأربكــت  رضباتهــا  وتوزعــت  االحرافيــة  أســاليبها  وتنوعــت  أشــكالها 
حســابات االحتــالل، الــذي ظــن أنــه اســتطاع بســط ســيطرته عــى األرايض 

الفلسطينية املحتلة وأدام الهدوء.
أي هدوء يعتقده االحتالل اإلرسائيي يف ظل االقتحامات واملداهامت 
اليوميــة مــن قبــل قــوات االحتالل اإلرسائيلية، يف القدس ونابلس وجنني 
اللــه وباقــي مدنهــا وقراهــا، يتخللهــا عمليــات خطــف،  وبيــت لحــم ورام 
للبيــوت  وتجريــف  وهــدم  للمواطنــني،  ميدانيــة  وإعدامــات  واعتقــال، 
واملــزارع، وتهديــد املناهــج يف القــدس، واقتحامــات األقىص...إلــخ وال 
تجــد مــن الســلطة الفلســطينية أي مامنــع. وهــذا مــا أكدتــه القنــاة العريــة 
)13( بــأن قــوات االحتــالل تســتعد لتنفيــذ "عمليــة واســعة النطــاق" يف 
جنــني ومخيمهــا والبلــدة القدميــة مــن نابلــس، قــد تخلــف عــدًدا كبــرًيا من 

املنطقة، فنحن لســنا يف كامب ديفيد، وال يف زمان أوســلو، بل نحن 
اليوم يف زمن انتصارات املقاومة فال يجب الرجوع إىل الوراء وإحياء 
مــوات الكيــان الصهيــوين، الــذي يعيــش حالــة ضعف ســيايس وثغرات 
فشــبابنا  الصهيوأمريــي.  األفــول  نفســية  ويعيــش  وعســكرية،  أمنيــة 
اليوم منتفض يف كل الوطن الفلسطيني، ومن غري املمكن أن نسمح 

ملشاريع الراجع والهزمية أن تعود إىل السطح مرة أخرى.
إجــامل  القــوى يف املنطقــة فيمكــن  التطبيــع عــى موازيــن  تأثــري  أمــا 

الحديث عنه يف العناوين التالية:
أواًل: وقد مر عامان عى اتفاق أبراهم املشؤوم والعالقة الدبلوماسية 
العلنيــة بــني الكيــان وبعــض الــدول العربيــة، مــن املناســب اســتحضار 

التغريات اإلقليمية والدولية التالية وأشري لها باختصار:
- ضعــف وتراجــع املــرشوع األمريــي يف املنطقــة، والهزائم املتعددة 
له، ســواء عســكريًا مثل انســحابه من أفغانســتان وغريها من املناطق، 
وسياســيًا كــام شــهدنا يف فشــل أهــداف زيــارة بايــدن إىل املنطقــة، 
وعدم متكنه من أخذ أي تعهد تجاه العالقة مع الكيان أو حامية أمنه، 

أو تدشني أي مرشوع تطبيعي جديد حتى اللحظة.
- يف املقابل وكردة فعل صهيوأمريكية، تحاول هذه القوى من خالل 
برنامــج التطبيــع الجديــد، إعــادة الدخــول إىل املنطقــة، عــى قاعــدة 
نتيجتــني  إىل  ذلــك  يــؤدي  وأن  اإلقليميــة  التحالفــات  تشــكيل  إعــادة 
كل  عــى  الصهيــوين  الكيــان  وهيمنــة  ســيطرة  األوىل  اســراتيجيتني، 
مكونات اإلقليم، والثانية شيطنة وتجريم الفلسطيني وفكره املقاوم.

ثانيًا: نتيجة لذلك، تتجه موازين القوى عى املســتوى اإلقليمي كام 
يي:  

إىل  األحمــر  البحــر  مــن  الصهيــوين  القومــي  األمــن  نطــاق  توســيع   -
املتوســط إىل الخليــج كمكــون جديــد للمنطقــة يــراد لــه أن يســود وأن 
يفرضــوه عــى املنطقــة، مقابــل املشــاريع اإلقليميــة املحليــة األخــرى 

وهي إيران وتركيا ومداراتها.
- تشكيل تحالفات غري طبيعية يف اإلقليم، بناء عى مفاهيم امتالك 
القــوة عــى طريقــة مواجهــة التهديدات املحتملة باســتخدام ما ميكن 
Patron Client relationshipبــني  أو    BandWagon تســميته  
دول تــرى أنهــا صغــرية وال بــد لهــا مــن حاميــة مــن مكــون قــوي غريــب 
عــن املنطقــة يحميهــا حتــى مــن دولة شــقيقة وتشــرك معهــا يف الدين 
والعــرق أحيانــًا؛ مــا يرتــب عليــه عــدم انســجام وزعزعة لألمــن الجمعي 
لإلقليــم. ولعــل مــا نشــهده مــن التفافــات سياســية وانحــراف للبوصلــة 

ميكن أن يفر ما نقول.
العربيــة  األمــة  عــى  وخطــر  تهديــد  حالــة  نشــوء  ذلــك  عــن  وينتــج   -
والتــي  مثــاًل،  إيــران  أو  كالجزائــر  فــدول  جديــد،  نــوع  مــن  واإلســالمية 
لديهــا  يكــن  ومل  املحتلــة،  فلســطني  مــع  جغرافيــة  حــدود  لهــا  ليــس 
حــرب تقليديــة مــع الكيــان الصهيــوين، عندما تجد القواعد العســكرية 
الصهيونيــة أصبحــت يف الجــوار، كمحطــات تهديــد وقواعــد تجســس 
احتامليــات  كذلــك  وتــزداد  التهديــد،  حــس  لديهــا  يــزداد  متاخمــة، 
االحتــكاك والتوتــر واالنجــرار إىل الحــروب يف اإلقليــم، وعليــه ضمــن 
موازين القوى الجديدة املحتملة، تنشأ تحديات أمنية وسياسية عن 

هذا التطبيع.
- أمــا عــى مســتوى النخــب السياســية يف املنطقــة، فهنــاك مــن ال زال 
يراهــن عــى أن اإلدارة الدميقراطيــة الجديــدة يف البيــت األبيــض تريد 
أن تفــرض عــى )إرسائيــل( والفلســطينيني حاًل يشــبه "حــل الدولتني"، 
ويرون أن هناك من يضغط عى الكيان باتجاه تحقيق بعض املصالح 
ملواجهــة  أمريــكا  لتتفــرغ  املنطقــة  تهدئــة  وبالتــايل  الفلســطينية، 
منافســني كبــار مثــل الصــني وروســيا، ليصبــح املطلــوب مســاعدة هذا 

بدايــة وقبــل البــدء مــن املهــم تأكيــد بعــض املفاهيم التــي ينطلق منها 
ليســت  الفلســطينية  القضيــة  أو مشــاريع تصفيــة  فالتطبيــع  البحــث. 
بالجديــدة ويف نفــس الوقــت فــإن التطبيــع يف حلته الجديدة ال بد من 
التعامــل معــه بجدية ومبنطق يتناســب مــع الظروف الراهنة واملعقدة 

التي متر بها القضية الفلسطينية واملنطقة.
- عنــد الحديــث عــن التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين فــإن هنــاك بعــدًا 
عقديًا وتأصيليًا راسخًا تجاه هذا الكيان ال بد أن يكون نقطة االنطالق 
يف أي حــوار، وأن ال يتــم تناســيه أو التغافــل عنــه يف ظــل أي منــاورة أو 
مقاربــة سياســية يســوقها البعــض حتــى من باب املصلحــة. هذا البعد 
لنا نحن كفلسطينيني وأصحاب فكر املقاومة ال ميكن لنا أن نتجاهله، 
فنحــن ال نقبــل الكيــان ووجــوده عــى أرضنــا، ناهيــك بالتطبيــع معه بأي 
التطبيــع ميثــل  فــإن  أي مســتوى،  وعــى  كانــت  أي جهــة  ومــن  شــكل 
رضرًا اســراتيجيًا للقضيــة الفلســطيني، ويــؤدي إىل رشعنــة االحتــالل 
قضيتنــا  ومييــع  شــعبنا،  عــى  عدوانــه  اســتمرار  عــى  قدرتــه  ويعــزز 
ويذيــب منطلقاتهــا األصيلــة والحقــة، وال ميكــن ألي تأويــل، أو ذريعــة 
الفلســطينية والتســهيل عــى شــعبنا  الحديــث عــن املصلحــة  ومنهــا 
مــع مغتصــب  التطبيــع  تــرر  أن  لــه،  وتقديــم املســاعدة  الفلســطيني 

األرض ومنتهك املقدسات. 
- يف زمن تقدم املقاومة والقضية الفلسطينية وما رشح عن املواجهة 
مــع االحتــالل وخصوصــًا يف معركة ســيف القــدس املباركة يف العارش 
مــن أيــار 2021، التــي تــم فيهــا تحقيــق هزميــة لالحتــالل الصهيــوين، 
وعزلة له عى املستوى الدويل، وفشله السيايس املتعاقب وأزماته 
الداخليــة العســكرية واألمنيــة والسياســية، وتقدم الرواية الفلســطينية 
يف  شــعبنا  ووحــدة  املقاومــة  ورشــد  اإلنســاين  الصعيــد  عــى  دوليــًا 
مواجهــة املحتــل ومقاومتــه، كل هــذه العوامــل ال بــد مــن أخذهــا بعني 
مســتوى  عــى  والتحالفــات  التســويات  عــن  الحديــث  عنــد  االعتبــار 

فيــام يواصــل جيــش االحتــالل والصحافــة اإلرسائيليــة يف األيــام املاضيــة 
نــرش أخبــار وتحليــالت حــول "انهيــار الوضــع األمنــي" يف الضفــة الغربيــة 
يف  العســكرية  والخاليــا  املقاتلــون  يشــكلها  التــي  والخطــورة  املحتلــة، 
فقــط يف  ليــس  الصهاينــة  عــى  نابلــس وجنــني،  الضفــة، خاصــة  شــامل 
املســتوطنات املقامــة يف الضفــة، بــل يف املــدن املحتلــة داخــل الخــط 
األخــر، مثــل )تــل أبيــب(، فقــد تشــهد الضفــة الغربية املحتلــة تصعيدا 
لتهديــدات  أهميــة  تــويل  وال  الســاعة  مــدار  عــى  للمقاومــة  متواصــال 
نــرصة  الفلســطينيني يف  لــدى  الوعــي  عــن جــذوة  تعــر  التــي  االحتــالل، 
قضاياهم العادلة ضد االحتالل اإلرسائيي وقطعان املستوطنني، ولعل 
عمليــة حاجــز الجلمــة الفدائيــة األخــرية شــامل جنــني األســبوع املــايض، 
عابــد،  أحمــد  الفــدايئ  الضابــط  هــام  منفذيهــا،  استشــهاد  عــن  أســفرت 
واملزارع الهادئ عبد الرحمن عابد يف اشــتباك مســلح مع قوة صهيونية 
قتل أحد أفرادها، بأنها وقعت يف وقت حساس جدًا بالنسبة لالحتالل، 
بــأن كل إجراءاتــه قــد فشــلت ملنــع عمليــات املقاومــة املتصاعدة طبيعة 

ملهمة من معركة “سيف القدس”.
عــى  الســيطرة  تفلــح يف  اإلرسائيليــة مل  االحتــالل  أن ســلطات  الواضــح 
كل  رغــم  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  الفلســطينية  املقاومــة  أعــامل 
واألقــامر  واالســتخباراتية،  واألمنيــة،  العســكرية،  والقــدرات  اإلمكانيــات 

وعليــه  املحتــل،  مقاومــة  تجريــم  وبالتــايل  واملســلامت،  املنطلقــات 
يصبح الفلسطيني منبوذًا وعبًئا عى هذه املنظومة املسخ الجديدة، 
ومالحًقــا يف كل األصعــدة اجتامعيــًا وثقافيــًا وماليــًا، هــم انهزمــوا مــن 
داخلهــم وال يريــدون ألنفســهم إال أن يكونــوا خدمــًا عند االحتالل وعند 
األمريــكان، ويف نفــس الوقــت يريــدون فــرض تشــويه هويــة ومبــادئ 

وأخالق األمة ويف مقدمتها قضية فلسطني.
املــدين،  املجتمــع  مســألة  تجــاوز  األمــر  أن  نجــد  الوقــت  ذات  يف   -
وحمــالت املقاطعــة وبيانــات اســتنكار، فهنــاك جرأة عــى فعل املنكر 
األمــة  وعــي  لــّي  املحــاوالت  تتــم  وبالتــايل  العقــاب،  لعــدم  وضــامن 

وإجبارها عى تغيري أولوياتها ومنطلقاتها.
الخالصة والتوصيات:

الصهيــوين  املــرشوع  أقصــد  وال  املــرشوع،  هــذا  أن  األمــر  خالصــة 
هنــا، بــل مــا ظاهــره التطبيــع وباطنــه إعــادة ســيطرة وهيمنــة املــرشوع 
الصهيوأمريي عى املنطقة بعد انحساره، هو بشكل تلقايئ سيكون 
لحضارتهــا  اســتهدافه  خــالل  مــن  األمــة،  مــع  وعــداء  صــدام  حالــة  يف 
وعقائدهــا ومبادئهــا، ويريــد منــا أن نقــوم بحالــة رِّدة عى كل ذلك. هو 
مــرشوع ينتهــي بفــرض هيمنــة للكيــان الصهيــوين عــى األمــة وإرادتهــا. 

وهذا املرشوع سيهدد بذلك األمن القومي لألمة. 
نحــن كفلســطينيني املتــرر املبــارش واألكر من هذا املرشوع، وكام 
وبالدرجــة  ومالحقــًا،  منبــوذًا  الفلســطيني  يصبــح  أن  فالهــدف  ذكــرت 
الثانيــة أنتــم يــا أبنــاء هــذه األمــة العظيمــة، بهويتكــم اإلســالمية الحاليــة 
ألنكم تلقائيًا أعداء مع هذا املرشوع سواء أردتم ذلك أم مل تريدوه.

وإن كان من توصيات يف ذلك السياق فيمكن تلخيصها كام يي:
- تعزيــز الوعــي وتعميقــه لــدى شــعوبنا الحيــة بحقيقــة هــذا املــرشوع، 
املتصــور  الغــول  أمــام  تنبطــح  تــكاد  التــي  الشــعبية  اإلرادات  ورفــع 
الصهيــوين، وتطويــر آليــات ذلــك، فالكيــان الصهيــوين ارتكــب جرائــم 
ضــد الكثــري مــن دولنا العربية واإلســالمية، من إســقاط الطائــرة الليبية، 
إىل حــامم الشــط يف تونــس، إىل قصــف العــراق وســوريا، إىل اغتيــال 
علامء يف إيران، إىل اغتياالت يف ماليزيا، إىل سلوك إرهايب ودموي 
يف إفريقيا تبيع فيه )إرسائيل( السالح سواء للحكومات واملعارضات 
يف نفــس الوقــت.. فــال بــد مــن التعبــري عــن ذلــك بشــكل توثيقــي بــني 
عــن  التعبــري  يف  الحديثــة  اإلبداعيــة  الطــرق  واســتخدام  الشــعوب، 
ذلــك مــن اإلعــالم الحديــث والتواصــل االجتامعي إىل الفيلــم واألغنية 
والكتاب والصورة... ويف هذا السياق البد من التحرك عى املستوى 
الشبايب يف مواجهة محاربة املحتوى الفلسطيني يف العامل الرقمي، 
يف إرهــاب فكــري جديــد يقــوده الكيــان الصهيــوين وممــن يحميــه مــن 
القــوى الغربيــة. وعــى نفــس املســتوى ال بــد مــن القــول أن فكــرة هــذا 
هــو  علينــا  مــا  وكل  للحيــاة،  تعــد صالحــة  املجــرم مل  الســارق  الكيــان 

املواجهة والصمود فهذا الكيان إىل زوال.
والــكل  والقــدس  والضفــة  غــزة  يف  مبقاومتنــا  كفلســطينيني  نحــن   -
الفلسطيني نشكل رأس حربة يف مواجهة االحتالل والدفاع عن األمن 
القومــي لألمــة فــال بــد لألمــة مــن دعمنــا يف ذلــك ومتكيننــا منــه. وال بــد 
مــن اســتمرار حالــة االشــتباك مــع العــدو حتــى ال منكنــه مــن االســتقرار 
باملطلق، لذلك فال بد من حامية هذه املقاومة البطلة بكل ما منلك 
وبشكل شامل وكي، حتى نفشل مرشوع الهيمنة الصهيوأمريكية يف 

املنطقة ومحاوالت إحيائها.
- عى العامل العريب وبشكل رسمي اإلعالن عن فشل مرشوع أوسلو 
وال  عربيــة  مبــادرة  أي  يحــرم  مل  فاالحتــالل  باملطلــق،  عنــه  والتخــي 
اتفاقات دولية وال إقليمية، بل إن أوسلو شكل ويشكل أكر عقبة يف 

وجه أي مرشوع وطني.

الضحايا ودماًرا كبرًيا. وأوضحت اإلذاعة، أن جيش االحتالل وجه رسائل 
لقــادة أجهــزة أمــن الســلطة طلــب فيهــا منهــم العــودة برعــة للعمــل بقــوة 
ضــد املقاتلــني يف نابلــس، ملنــع فقــدان الســلطة الفلســطينية ســيطرتها 
جيــش  تقديــرات  أن  وأضافــت،  جنــني.  يف  حــدث  كــام  نابلــس  عــى 
االحتــالل و"الشــاباك" تشــري أن نابلــس باتــت قريبــة جــًدا مــن الخروج عن 

السيطرة الفلسطينية.
لقد ذكرت يف مقايل الســابق أن االحتالل الصهيوين فشــل فشــال ذريعا 
يف احتــواء التصعيــد واملقاومــة يف الضفــة الغربيــة، ويبحــث عــن حــل 
رسيع، فذهب إىل األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية رشيكه الحرصي 
يف التعــاون األمنــي، وأقســامها يف املقدمــة، لقــد تجســد هــذا الســلوك 
للسلطة الفلسطينية مببارشة التعاون مع االحتالل هذه املرة عى املأل 
املقاومــني يف  واعتقــال  اختطــاف  الــدوار”، يف  “البــاب  باتبــاع سياســة 
مدينــة نابلــس عــى رأســهم مصعــب اشــتية، لتثبــت أجهــزة أمــن الســلطة 
واملقاومــة  الفلســطيني  الشــعب  ضــد  االحتــالل  مــع  بالكامــل  تواطؤهــا 
التــي اختارهــا ضــد االحتــالل الصهيــوين، وبالتــايل  نجــح االحتالل بتوريط 
السلطة من خالل التعاون والتنسيق األمني يف سفك الدم الفلسطيني، 
بدال من حقنه واالتفاق إىل جانب حقوق الشعب الفلسطيني ومساندة 

املقاومة خط الدفاع األول عن القضية الفلسطينية.

التطبيـــع مــــــع الكيــــــان الصهيونــــي 
وتأثريه يف موازين القوى يف المنطقة

البــــــــــاب الــــــــــــدوار

خالد القدومي

نحن كفلسطينيين بمقاومتنا في غزة 
والضفة والقدس والكل الفلسطيني نشكل 
رأس حربة في مواجهة االحتالل والدفاع عن 
األمن القومي لألمة فال بد لألمة من دعمنا 
في ذلك وتمكيننا منه. وال بد من استمرار 
حالة االشتباك مع العدو حتى ال نمكنه من 
االستقرار بالمطلق، لذلك فال بد من حماية 
هذه المقاومة البطلة بكل ما نملك وبشكل 
شامل وكلي، حتى نفشل مشروع الهيمنة 
الصهيوأمريكية في المنطقة ومحاوالت 
إحيائها.

د. أيمن أبو ناهية

االحتالل الصهيوني فشل فشال ذريعا في احتواء 
التصعيد والمقاومة في الضفة الغربية، ويبحث 
عن حل سريع، فذهب إلى األجهزة األمنية 
للسلطة الفلسطينية شريكه الحصري في التعاون 
األمني، وأقسامها في المقدمة، لقد تجسد هذا 
السلوك للسلطة الفلسطينية بمباشرة التعاون 
مع االحتالل هذه المرة على المأل باتباع سياسة 
“الباب الدوار”، في اختطاف واعتقال المقاومين 
في مدينة نابلس.
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"الزريعي" يؤكد جهود وزارته لتسويق منتجات الضفة بغزة

اإلحصاء: انخفاض الصادرات السلعية 
بنسبة 7 % خالل شهر تموز

ق  اللجنة العليا للِحَرف الخطرة تصدِّ
على دليل إجراءات تصويب أوضاعها

لندن/ وكاالت:
كشف تقرير جديد صادر عن "مؤسسة بيل وميليندا غيتس" 
العــامل  دول  أن   )Bill & Melinda Gates Foundation(

التنميــة  أهــداف  تحقيــق  نحــو  كبــرا يف ســرها  تأخــرا  تشــهد 
املســتدامة بحلول عام 2030، وأن الطريق -الذي رســمته لها 
يف عــام -2015 قــد تخللــه كثــر مــن العراقيــل غــر املتوقعــة 

التي حالت دون تحقيق ذلك.
وهــو  ســنويا  يصــدر  غيتــس  وميلينــدا  بيــل  مؤسســة  تقريــر 
حاليــا يف طبعتــه السادســة، وتتكفــل بإعــداده مبــادرة "حــراس 
لهــذا  املؤسســة  أنشــأتها  التــي   )Goalkeepers( األهــداف" 
الغــرض، وهــو إعــداد التقاريــر الســنوية عــن مــدى تقــدم العــامل 
الحلــول  تقديــم  مــع  املســتدامة  التنميــة  أهــداف  إحــراز  يف 

واملقرتحات.
ســبتمرب/  12 يــوم  الصــادر  التقريــر  اســتعرض  مقدمتــه،  ويف 

أيلــول الجــاري -الــذي جــاء هــذا العــام تحــت عنــوان "مســتقبل 
التقــدم"- أهــم العراقيــل التــي واجهــت دول العــامل يف إحــراز 

التقدم، مثل فروس كورونا والحرب يف أوكرانيا واليمن.
تأخر كبر عن أغلب األهداف

مؤسســة  عــن  الصــادر  الصحفــي  البيــان  يف  جــاء  مــا  وحســب 
أغلــب  يف  كبــرا  تأخــرا  ســجلت  العــامل  دول  فــإن  غيتــس، 
املرتبطــة  األهــداف  وهــي  التقريــر،  تناولهــا  التــي  األهــداف 

مبارشة بتنمية اإلنسان من الهدف األول إىل الهدف الثامن.
يف مــا يخــص الهــدف األول، وهــو القضــاء التــام عــى الفقــر يف 
العامل، فإن اإلحصائيات األخرة تشر إىل أنه ال يزال نحو 8.6 

% مــن ســكان العــامل )أي حــوايل 700 مليــون فــرد( يعيشــون 
تحــت خــط الفقــر، الــذي يعــادل 1.9 دوالر كدخل يومي للفرد 

الواحد.
وآثــاره  الجــوع  عــى  القضــاء  وهــو  الثــاين،  الهــدف  وبخصــوص 
كالتقــزّم وتوقــف منــو األطفــال، مــا زال أيضــا بعيــد املنــال، ألن 
هنــاك -حســب التقديــرات العامليــة لعــام -2021 23 % مــن 
أطفــال العــامل دون ســن الخامســة يعانــون مــن توقف النمو، وأن 
عام 2030 لن يعرف تغيرات كبرة، ألن التوقعات تشر إىل 

أن 21 % من األطفال سيعانون أيضا من هذه املشكلة.
أمــا الهــدف الثالــث املتعلق بالصحة وتحقيــق الرفاهية، فيبدو 
أنــه الهــدف الوحيــد الــذي تحقــق منــه الــيء اإليجــايب يف مــا 
يتعلــق بتقليــص نســب الوفيــات، ســواء بــن األطفــال دون ســن 

الخامســة أو الرّضــع أو النســاء بعــد الوضــع، يف مقابــل تســجيل 
فشل يف مسار القضاء عى مرض السّل.

الهــدف  تحقيــق  كبــر يف  تأخــر  أيضــا  هنــاك  البيــان،  وحســب 
الرابع املتعلق بالتعليم الجيد، ففي البلدان التي تم فيها جمع 
والفتيــان  الفتيــات  لــدى  والقــراءة  الرياضيــات  إتقــان  البيانــات، 

دون املستويات املطلوبة لتلبية الغاية بحلول عام 2030.
بــن  املســاواة  هــدف  بلــوغ  يف  أيضــا  نجدهــا  التأخــر  ســمة 
الجنســن، وهــو الهــدف الخامــس، وأيضا يف الهدف الســادس 
مــن  العديــد  معانــاة  إىل  فإضافــة  للجميــع،  بامليــاه  املتعلــق 
الــدول مــن الجفــاف ونــدرة امليــاه، هنــاك مجتمعــات مــا زالــت 
تفتقــر لقنــوات الــرف الصحــي واملراحيــض، وتصــل نســبتها 

إىل 34 % من تعداد السكان العام.

خالل لقاء بأصحاب مصانع الضفة

بنوك الخليج واألردن المركزية تواكب الفيدرالي األمريكي برفع أسعار الفائدة

ا عن بلوغ أهداف التنمية المستدامة مؤسسة بيل وميليندا غيتس: العالم بعيد جدًّ

عواصم/ وكاالت:
الســعودية  مــن  كل  يف  املركزيــة  البنــوك  أعلنــت 
واإلمــارات والكويــت وقطــر والبحريــن وســلطنة عامن 
يف  الفائــدة  ألســعار  فوريــا  رفعــا  أمــس،  واألردن، 
أعقاب قرار مامثل من مجلس االحتياطي الفيدرايل 

األمريك.
ورفــع البــك الفيــدرايل األمــريك، أول أمــس، أســعار 
نقطــة   75 االتحاديــة مبقــدار  األمــوال  عــى  الفائــدة 
أســاس لتســتقر عنــد نطــاق 3 - 3.25 %، يف زيــادة 

هي الخامسة خالل العام الحايل.
رفــع  عــى  الخليجيــة  املركزيــة  البنــوك  وتحافــظ 
عــى  باملحافظــة  أهدافهــا  مــع  اتســاقا  الفائــدة، 
التطــورات  ضــوء  ويف  واملــايل،  النقــدي  االســتقرار 

املحلية والعاملية.
وقرر البنك املركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات 
إعــادة الــراء "الريبــو" مبقــدار 75 نقطــة أســاس مــن 

3.00 % إىل 3.75 %.
إعــادة  اتفاقيــات  معــدل  الســعودية  رفعــت  كذلــك 
الــراء املعاكــس "الريبــو العكــي" مــن 2.50 إىل 

.% 3.25
"ســعر  رفــع  املركــزي  اإلمــارات  مــرف  قــرر  فيــام 
األســاس" عــى تســهيالت اإليــداع لليلــة واحــدة 75 

نقطة أساس من 2.4 إىل 3.15 %.

عــى ودائــع  الفائــدة  أيضــا، ســعر  البحريــن  ورفعــت 
الليلة الواحدة إىل 3.75 %، وعى الودائع لفرتة 4 

أسابيع إىل 4.75 %.
ســعر  رفــع  املركــزي  قطــر  مــرف  قــرر  ذلــك،  إىل 
اإلقــراض  ســعر  ليصبــح  أســاس  نقطــة   75 الفائــدة 
4.50 %، ورفــع ســعر إعــادة الــراء "الريبــو" إىل 4 

%، وسعر اإليداع إىل 3.75 %.
ســعر  املركــزي  الكويــت  بنــك  رفــع  الســياق،  ويف 
الخصــم بواقــع ربــع نقطــة مئويــة مــن 2.75 إىل 3 % 
اعتبارا من أمس، وإجراء تعديل بنسب متفاوتة يف 
أســعار التدخــل يف الســوق النقــدي املطبقــة حاليــا 

وقــرر املركــزي اإلمــارايت اإلبقــاء عــى الســعر الــذي 
ينطبــق عــى اقرتاض ســيولة قصــرة األجل من خالل 
كافــة التســهيالت االئتامنيــة القامئــة عنــد 50 نقطــة 

أساس فوق سعر األساس.
رفــع  املركــزي،  البحريــن  مــرف  أعلــن  جانبــه،  مــن 
الدوليــة،  املــال  أســواق  تطــورات  ضــوء  يف  الفائــدة 
انســيابية  يتخذهــا لضــامن  التــي  اإلجــراءات  وضمــن 

أداء أسواق النقد يف البالد.
األســايس  الفائــدة  ســعر  البحرينــي،  املركــزي  ورفــع 
عــى ودائــع األســبوع الواحــد إىل 4 باملئــة من 3.25 

.%

عى جميع آجال هيكل سعر الفائدة.
من جهته، قال التلفزيون العامين إن البنك املركزي 
قــرر رفــع ســعر الفائــدة عــى عمليــات إعــادة الــراء 
للمصــارف املحليــة 75 نقطــة أســاس ليصبــح 3.75 

% اعتبارا من يوم أمس.
يف  املفتوحــة  الســوق  عمليــات  لجنــة  قــررت  كــام 
البنــك املركــزي األردين، أمــس، رفــع أســعار الفائــدة 
عــى جميــع أدوات السياســة النقديــة للبنك مبقدار 
25 ســبتمرب/ أيلــول  75 نقطــة أســاس، اعتبــارا مــن 

الجاري.
يــأيت  القــرار  أن  بيــان،  يف  "املركــزي"،  وأوضــح 
اتســاقا مــع هــدف البنــك املتمثــل يف الحفــاظ عــى 
التزامــه  جانــب  إىل  باململكــة،  النقــدي  االســتقرار 
التــام باملحافظــة عــى جاذبيــة الدينــار األردين وعــاء 

ادخارًيا.
األحــد  مــن  اعتبــارا  الرئيــي  الفائــدة  ســعر  ويرتفــع 

املقبل، إىل 5.25 باملئة.
أســعار  زيــادة  "قــرار  إن  األردين  "املركــزي"  وقــال 
الضغــوط  اســتمرار  ضــوء  يف  أيضــا  يــأيت  الفائــدة 
وانعكاســها  نطاقهــا،  واتســاع  الخارجيــة  التضخميــة 
عــى معــدالت التضخم محليا، وظروف عدم اليقن 

من آثار الحرب الروسية األوكرانية".

لجنتان بالتشريعي 
تبحثان مع هيئة الزكاة 

آليات تطوير عملها

ورشة عمل تبحث سبل 
استفادة رجال األعمال من 

مشروع خلق فرص عمل

غزة/ فلسطن:
عقــدت اللجنتــان القانونيــة واالقتصاديــة يف املجلــس 
الــزكاة  هيئــة  أمنــاء  مجلــس  مــع  لقــاًء  التريعــي، 

الفلسطينية، لبحث آليات تطوير عمل الهيئة.
ومثن رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول 
عملهــا  تطويــر  يف  الــزكاة  هيئــة  أمنــاء  مجلــس  جهــود 

وتحقيق أهدافها.
معايــر  لوضــع  يهــدف  الهيئــة  مــع  اللقــاء  أن  وأوضــح 
اختيــار الشــخصيات العاملــة يف مجلــس أمنــاء الهيئــة 

مبا يتوافق مع بنود القانون.
مــن جهتهــم، اســتعرض مجلــس أمنــاء الهيئــة العقبــات 
الفــرتة  العمــل خــالل  التــي واجهتهــم يف  والصعوبــات 
املاضيــة، واآلليــات املتبعــة لحلهــا مبــا يخــدم مصلحــة 

املجتمع واملواطن.
ودعــوا التريعــي للمســاهمة يف تذليــل العقبــات عرب 
الحكومــي لرتتيــب  العمــل  لجنــة متابعــة  مــع  التنســيق 
اإلجــراءات  تنظيــم  يف  يســاهم  مبــا  القامئــة  اللوائــح 

والتعامالت امليدانية.

غزة/ فلسطن:
أكد وكيل وزارة االقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي، 
منتجــات  أمــام  العقبــات  كل  لتذليــل  وزاراتــه  اســتعداد 

الضفة الغربية يف أسواق قطاع غزة.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء جمعــه مبديــري مصانــع املنتجــات 
املختلفــة مــن الضفــة الغربيــة إلطالعهــم عــى دور الــوزارة 
يف حامية املنتج املحيل وتوفر الدعم له، بحضور اتحاد 
الصناعات الفلسطينية ومركز التجارة بال تريد واملديرين 

العامن يف الوزارة.
وحــث الزريعــي عــى رضورة تعزيــز التبــادل التجــاري بــن 
النهــوض  التكامــل مبــا يســاهم يف  لتحقيــق  الضفــة وغــزة 
بالقطاع االقتصادي والبدء يف مرحلة جديدة من التفاهم 

والتشارك.

رام الله/ فلسطن:
الصــادرات  إن  لإلحصــاء:  املركــزي  الجهــاز  قــال 
الســلعية انخفضــت خــالل شــهر متــوز/ يوليــو مــن 
عام 2022، بنســبة 7 % مقارنة مع الشــهر الســابق، 
يف حن ارتفعت بنسبة 12 % مقارنة مع متوز من 
عــام 2021، وبلغــت قيمتهــا 122.5 مليــون دوالر 

أمرييك.
الصــادرات  أن  أمــس،  بيــان،  يف  اإلحصــاء  وأوضــح 
إىل دولــة االحتــالل انخفضــت خــالل متــوز مــن عــام 
الســابق،  الشــهر  مــع  مقارنــة   %  6 بنســبة   2022
وشــكلت 92 % من إجاميل قيمة الصادرات لشــهر 
2022، كــام انخفضــت الصــادرات  متــوز مــن عــام 
إىل باقي دول العامل بنسبة 19 % مقارنة مع الشهر 

السابق.
مــن  ارتفعــت خــالل متــوز  الــواردات  وأشــار إىل أن 

غزة/ فلسطن:
واملنشــآت  للحــرف  العليــا  اللجنــة  صادقــت 
الخطــرة  الحــرف واملنشــآت  قامئــة  عــى  الخطــرة 
الحــرف  أوضــاع  تصويــب  إجــراءات  دليــل  وعــى 
الفرعيــة  اللجــان  وتشــكيل  الخطــرة  واملنشــآت 
وزارة  وعضويــة  الكــربى  البلديــات  برئاســة 
العمــل  ووزارات  املــدين(،  )الدفــاع  الداخليــة 
امليــاه  وســلطة  واملواصــالت،  والنقــل  والصحــة 
وجودة البيئة لبدء العمل امليداين لتنظيم قطاع 

محطات الوقود.
واملنشــآت  للحــرف  العليــا  اللجنــة  وعقــدت 
الحكــم  وزارة  مقــر  يف  أمــس،  جلســتها  الخطــرة، 

املحيل مبدينة غزة.
وترأس االجتامع الدكتور محمد الكحلوت القائم 

صناعة الورق والكرتون، عن فخره مبا رآه الوفد القادم من 
الضفة من صناعات وطنية داخل قطاع غزة وجهود الوزارة 

وطالــب بتســهيل وصــول منتجــات غــزة إىل أســواق الضفــة 
االقتصــادي  القطــاع  دعــم  مردودهــا يف  ســينعكس  والتــي 

والنهوض به.
مــع  ثابتــة  بخطــى  تســر  الــوزارة  أن  الزريعــي  وأوضــح 
قــرار  أي  لتعزيــز  الخــاص  والقطــاع  املختلفــة  االتحــادات 

يساهم يف النهوض باالقتصاد الوطني.
وأشــار إىل أن الحصار االرسائييل والحروب املتتالية عى 
قطــاع غــزة أرضت بالقطــاع االقتصادي واملصانع وأثرت يف 

عودة عملها من جديد.
يف  املنتجــات  مصانــع  أصحــاب  مــن  الزريعــي  واســتمع 
تواجــه  التــي  والتحديــات  العقبــات  إىل  الغربيــة  الضفــة 

عملهم وكيفية الوصول لحلول مشرتكة تخدم الجميع.
اتحــاد  إدارة  مجلــس  عضــو  صبيــح  أميــن  عــرب  جهتــه  مــن 

عــام 2022 بنســبة 5 % مقارنــة مــع الشــهر الســابق، 
كام ارتفعت بنسبة 35 % مقارنة مع متوز من عام 
2021، وبلغت قيمتها 685 مليون دوالر أمريك.

االحتــالل خــالل  مــن دولــة  الــواردات  ارتفعــت  كــام 
متوز من عام 2022 بنسبة 11 % مقارنة مع الشهر 
الســابق، وشــكلت الــواردات مــن دولــة االحتالل 57 
% مــن إجــاميل قيمــة الــواردات لشــهر متــوز مــن عام 
باقــي دول  الــواردات مــن  بينــام انخفضــت   .2022

العامل بنسبة 2 % مقارنة مع الشهر السابق. 
بــن  الفــرق  ميثــل  والــذي  التجــاري  امليــزان  أمــا 
الصــادرات والــواردات، فقد ســجل ارتفاعًا يف قيمة 
 2022 عــام  مــن  متــوز  خــالل   %  8 بنســبة  العجــز 
 42 بنســبة  ارتفــع  كــام  الســابق،  الشــهر  مــع  مقارنــة 
% مقارنــة مــع متــوز مــن عــام 2021، وبلغــت قيمــة 

العجز 562.5 مليون دوالر أمريك.

بأعــامل رئيــس اللجنــة العليــا للحــرف واملنشــآت 
الخطــرة وبحضــور أعضــاء اللجنــة متمثلــة بـــ )وزارة 
الداخلية واألمن الوطني – الدفاع املدين، وزارة 
املاليــة – اإلدارة العامــة للبــرتول، وزارة الصحــة، 
وزارة االقتصــاد، وزارة النقــل واملواصــالت، وزارة 

العمل، سلطة املياه وجودة البيئة(.
لحــرف  موضوعــا   25 العليــا  اللجنــة  وناقشــت 
منــح  عــى  املوافقــة  تضمنــت  خطــرة  ومنشــآت 
محطــات   5 لعــدد   2022 لســنة  رخصــة  تجديــد 
)ترخيــص، وتحويــل  إجــراءات  وقــود، واســتكامل 
فئــة، وتغيــر ملكيــة( لـــ 12 محطــة وقــود، ودراســة 
مدى مطابقة مخبزين لالشرتاطات املعمول بها، 
وإحالــة عــدد مــن امللفــات إىل الهيئــات املحليــة 

واإلدارة العامة للبرتول للدراسة واإلفادة.

يف حاميــة املنتجــات لكونــه عامــاًل مهــاًم يف تعزيــز صمود 
الشعب.

لقاء ممثيل القوى
مــن جهــة ثانيــة، اجتمع الزريعي مــع ممثيل القوى الوطنية 
واإلسالمية يف قطاع غزة إلطالعهم عى آخر املستجدات 

االقتصادية.
كل  مــع  التعامــل  يف  الــوزارة  دور  إىل  الزريعــي  وأشــار 
ودعــم  حاميــة  يف  جهودهــا  ســيام  وال  املســتجدات، 
املنتجات املحلية والتي تتمتع بجودة ومواصفات عالية.
املتتاليــة  والحــروب  كورونــا  أزمــة  تأثــر  اللقــاء  وناقــش 
واألزمات العاملية عى األسعار يف قطاع غزة ودور الوزارة 

يف الحد من تداعياتها السلبية.
واســتعرض الزريعــي الجهــود املبذولــة يف تأمــن املخزون 
الســلعي وإعفــاء املــواد األساســية مــن الرســوم الجمركيــة 

ومتابعة األسواق وغرها.

غزة/ فلسطن:
نظمــت جمعيــة رجــال األعــامل الفلســطينين يف قطــاع غــزة، أمس، ورشــة عمل لرجال 
 ")F4J( األعامل لبحث سبل االستفادة من مروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل
املنفــذ مــن رشكــة البدائــل التطويريــة DAI لصالــح وزارة املاليــة والتخطيــط وبدعم من 

البنك الدويل.
وقــال يوســف عطــوة مــن رشكــة DAI إن الهــدف األســايس مــن املــروع تقديــم منحــة 
متويل وتحفيز الستثامرات القطاع الخاص ودعم الركات إلقامة مشاريع جديدة أو 

توسيع االستثامرات القامئة وخلق فرص عمل يف قطاع غزة.
وأشــار إىل أن املــروع يســتهدف جميــع املجــاالت االقتصاديــة، باســتثناء مجــاالت 

البناء واإلنشاءات والتجارة.
بــدوره، أكــد أحمــد أبــو عيــدة رئيــس جمعيــة رجــال األعــامل، أهميــة تحســن الفــرص 
االقتصاديــة لرجــال األعــامل يف قطــاع غــزة ومتكــن وتوســيع املشــاريع االســتثامرية 

القامئة وإقامة أخرى جديدة مبا يساهم بتمكن االقتصاد الوطني.
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الثاين خالل يومني.. زلزال بقوة 
6.5 درجات يرضب املكسيك

روسيا تنرش تفاصيل التعبئة الجزئية وميدفيديف يلوح بالنووي لحامية أي مناطق تنضم لبالده

مكسيكو/ وكاالت:
هــز زلــزال عنيــف بلغــت قوتــه 6,5 درجــات املكســيك صبــاح أمــس، عىل مــا أعلن املركز 

الوطني للزالزل، وهو الزلزال الثاين الذي يرضب البالد خالل الـ48 ساعة األخرية.
ورضبت هزة شــديدة العاصمة مكســيكو بحســب صحافيي وكالة "فرانس برس". وحدد 
مركــز الزلــزال يف واليــة ميشــواكان بغــرب املكســيك عــىل مســافة 81 كلــم مــن مدينــة 

كوالكومان، بحسب املركز الوطني للزالزل.
ومساء اإلثنني، رضب زلزال قوي غريب املكسيك، وتسبب يف اهتزاز املباين بالعاصمة 

مكسيكو، وسط تحذيرات من رصد أمواج تسونامي قبالة السواحل الغربية.
وأفاد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عىل "تويرت"، بأن شخصا قتل جراء سقوط 
حطــام يف مركــز تســوق يف مانزانيــو يف واليــة كوليــا غربــا. لكنــه أشــار إىل عدم وجود أي 

أرضار خطرية يف مكسيكو.
وذكــرت الوكالــة الوطنيــة لرصــد الــزالزل أن شــدة الزلــزال بلغت 7.4 درجــات عىل مقياس 

ريخرت، يف حني قال املعهد األمرييك للمسح الجيولوجي إن شدته بلغت 7.6.
وتــم تحديــد مركــز الزلــزال عــىل بعــد 59 كلم جنوب كوالكومان يف والية ميشــواكان عىل 

ساحل املحيط الهادي، ويف عمق حوايل 15 كيلومرتا.
وتزامــن الزلــزال مــع ذكــرى زلزالــني شــديدين وقعــا عامــي 1985 و2017، إذ كان ســكان 
العاصمة يتدربون عىل مواجهة الهزات األرضية قبل نصف ساعة فقط من حدوث الهزة.

وتنظم السلطات تدريبا عىل مواجهة الزالزل كل عام يف ذكرى وقوع الزلزالني الكبريين، 
ففــي مثــل هــذا اليــوم مــن عــام 2017 أدى زلــزال بقوة 7.1 درجات ملقتل 369 شــخصا، 
ويف التاريــخ نفســه مــن العــام 1985 وقــع زلــزال بقــوة 8.1 درجــات ودمــر وســط العاصمة 

مخلفا أكرث من 10 آالف قتيل.

11 حزبا يف تونس تعلن مقاطعة انتخابات 17 ديسمرب
تونس/ األناضول:

اعتزامــه  أمــس،  تونــس"،  "آفــاق  حــزب  أعلــن 
الترشيعيــة  االنتخابــات  يف  املشــاركة  عــدم 
األول  كانــون  ديســمرب/   17 يف  املبكــرة 

املقبل.
وبهــذا يصبــح "آفــاق تونــس" الحــزب الحــادي 
االنتخابــات  مقاطعتــه  يعلــن  الــذي  عــرش 
تونــس"،  و"قلــب  "النهضــة"،  مــن  كل  بعــد 
و"ائتــالف الكرامــة"، و"حراك تونس اإلرادة"، 
و"األمــل"، والجمهــوري، والعــال، والقطــب، 
الدميقراطــي  والتكتــل  الدميقراطــي،  والتيــار 

من أجل العمل والحريات.
ودعــا حــزب "آفــاق تونــس"، يف بيــان، رئيــس 
انتخابــات  إجــراء  إىل  ســعيد  قيــس  البــالد 
الدســتور  إىل  باالســتناد  مبكــرة،  رئاســية 

الجديد.
السياســية  رشعيتــه  "فقــد  ســعيد  أن  واعتــرب 
 2014 إثــر إلغــاء العمــل بدســتور  والقانونيــة 

الذي ُأنتخب عىل أساسه".
بـ"ال" عىل املرشوع.

أيلــول  ســبتمرب/   15 يف  ســعيد،  وأصــدر 

املقبل، إضافة إىل مرســوم لتنقيح )تعديل( 
عــىل  التصويــت  يعتمــد  االنتخــايب  القانــون 
الدوائــر  تقســيم  ويعيــد  األفــراد  حســب 

االنتخابية.
ومــن بــني اإلجــراءات االســتثنائية التــي فرضها 
ســعيد: إقالــة الحكومــة وتعيــني أخــرى وحــل 
مجلس القضاء والربملان وإصدار ترشيعات 
االنتخابــات  موعــد  وتبكــري  رئاســية  مبراســيم 

الترشيعية.
وتعتــرب قوى تونســية هذه اإلجــراءات "انقالبا 
عىل دستور 2014 )دستور الثورة( وتكريسا 
قــوى  تــرى فيهــا  بينــا  فــردي مطلــق"،  لحكــم 
أخــرى "تصحيحــا ملســار ثــورة 2011"، التــي 
زيــن  آنــذاك  الرئيــس  حكــم  بنظــام  أطاحــت 

العابدين بن عيل.
الــذي  ســعيد،  قــال  مناســبة،  مــن  أكــرث  ويف 
تســتمر خمــس  رئاســية  فــرتة   2019 بــدأ يف 
"قانونيــة  كانــت  إجراءاتــه  إن  ســنوات، 

ورضورية" إلنقاذ تونس من "انهيار شامل".

عــرب  للبــالد  جديــد  دســتور  متريــر  وجــرى 
متــوز  يوليــو/   25 يف  شــعبي  اســتفتاء 
بــدأ  اســتثنائية  إجــراءات  ضمــن  املــايض، 
التاريــخ  ذلــك  مــن  عــام  قبــل  فرضهــا  ســعيد 

وأثارت انقساما حادا بني التونسيني.
ودعا الحزب "الشعب التونيس بكل مكّوناته 
التســلط  مقاومــة  إىل  واملدنيــة  السياســية 
الســيايس واالنحــراف املتســارع نحــو الحكــم 

الفردي ومنظومة البناء القاعدي".
تــم  الــذي  االنتخــايب  "املرســوم  أن  واعتــرب 
البنــاء  األســاس ملنظومــة  هــو حجــر  إصــداره 
القاعــدي، ناهيــك عــن االخــالالت املتعلقــة 
والتقســيم  والشــباب،  املــرأة  بتمثيليــة 
للحيــاة  العمومــي  والتمويــل  الجغــرايف، 
الجهويــة،   )...( النعــرات  وإثــارة  السياســية، 
وهو ما سيساهم يف تفكيك الدولة وتهديد 

استقرار ووحدة مؤسساتها".
التــي  األحــزاب  أحــد  هــو  تونــس"  و"آفــاق 
مــرشوع  عــىل  االســتفتاء  نتائــج  رفضــت 

لــدى  بطعــن  وتقدمــت  الجديــد،  الدســتور 
املحكمــة اإلداريــة بعــد أن اختارت التصويت 

الجاري، أمرا بدعوة املواطنني إىل انتخابات 
األول  كانــون  ديســمرب/   17 يف  ترشيعيــة 

محكمة »الخمري الحمر« تثبت حكاًم باإلدانة يف قرار نهايئ
بنوم بنه/ وكاالت:

مبحاكمــة  الخاصــة  املحكمــة  أعلنــت 
األمــم  مــن  املدعومــة  الحمــر  الخمــري 
املتحــدة، أمــس، قرارهــا النهــايئ وثبيــت 
حكــم الســجن مــدى الحيــاة الصــادر بحــق 
آخــر شــخصية بــارزة يف النظــام عــىل قيــد 

الحياة.
اســتئناف  طلــب  يف  املحكمــة  ونظــرت 
النظــام  رئيــس  ســامفان،  خيــو  قدمــه 
نحــو  قتــل  الــذي  الديكتاتــوري  الشــيوعي 
أربــع  مــن  أقــل  يف  كمبوديــا  ســكان  ربــع 

سنوات يف السبعينات املاضية.
ورحــب الناجــون بالحكــم، وهــو آخــر حكــم 
ســتنطق بــه املحكمــة التــي بلغــت كلفتهــا 
تحاكــم  ومل  دوالر  مليــون   330 مــن  أكــرث 
الخمــري  مــن  مســؤولني  خمســة  ســوى 
الحمــر، تــويف اثنــان منهــم خــالل إجراءات 

املحاكمة.
يف  رسيــم  كونــغ  القضــاة  رئيــس  وأعلــن 
تجــد غرفــة املحكمــة  املطــول "مل  القــرار 
الحجــج  يف  موضوعيــة  أسســا  العليــا 
املقدمــة مــن خيــو ســامفان بشــأن اإلبــادة 

وترفضها".
كــا ثبتــت املحكمــة إدانــات صــدرت يف 
2018 بحــق املســؤول الســابق البالــغ 91 
اإلنســانية،  ضــد  عــدة  جرائــم  بتهــم  عامــا 
ومنها القتل والتعذيب واالستعباد، عىل 
قاعدة "العمل اإلجرامي املشرتك" حتى 
جميــع  يف  شــخصيا  شــارك  يكــن  مل  وإن 

تلك الجرائم.
وأيدت الحكم السابق الذي اعترب أن خيو 
سامفان لديه "معرفة آنية مبارشة بارتكاب 

جرائم وشارك النية يف ارتكابها".
القتــل  بتهــم  إدانــات  ألغــت  لكنهــا 

واالضطهاد متعلقة مبوقعني محددين.

بــوت  بــول  النظــام  رئيــس  ميثــل  ومل 
املعــروف أيضــا باســم "األخ رقــم واحــد"، 
أبدا أمام العدالة إذ تويف يف 1998 قبل 

إنشاء املحكمة.
وأحــكام اإلدانــة باإلبــادة الجاعيــة تتعلــق 
االتنيــة،  الفيتناميــني  أقليــة  باضطهــاد 
الذيــن يعتــرب الخمري الحمر أفرادها أعداء 

خونة من الداخل.
وقــال القــايض كونــغ رسيــم إن االتهامــات 
تتعلق بـ"عدد من أبشع الجرائم" املرتكبة 
امللطــخ  الحمــر  الخمــري  حكــم  خــالل 

بالدماء.
منحنيــا  هزيــال  ســامفان  خيــو  وجلــس 
عــىل كــريس متحــرك يف قفــص االتهــام، 
املطــول  الحكــم  إىل  بانتبــاه  وأصغــى 

مبساعدة ساعات.
بــأن  القائلــة  حججــه  املحكمــة  ورفضــت 
الخمــري الحمــر كانــوا مجــرد حركــة سياســية 

تهدف إىل تحسني حياة الكمبوديني.
وجــاء يف الحكــم "ال ميكــن بــأي حــال مــن 
األحــوال أن نقــول بجديــة أن ثــورة الحــزب 
بطريقــة  نفــذت  لكمبوتشــيا  الشــيوعي 
إىل  إشــارة  يف  أنانيــة"،  غــري  أو  خرييــة 

عقوبات جديدة ضد موسكو تستهدف أفرادا وهيئات.
وقال مســؤول السياســة الخارجية باالتحاد جوزيب بوريل يف 
مؤمتر صحفي أمس إن االتحاد سيفرض عقوبات إضافية ولن 

يعرتف بأي مناطق تضمها روسيا.
ورأى هــذا املســؤول األورويب أن روســيا اختــارت "زيــادة مثــن 

الحرب بإعالنها التعبئة الجزئية".
وكان بوريل قد أعلن -يف ختام اجتاع استثنايئ غري رسمي 
عقــده وزراء خارجيــة االتحــاد، مســاء األربعــاء، عــىل هامــش 
الــوزراء  أن  نيويــورك-  يف  املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 

اعتمدوا بيانا "يدين بشدة التصعيد الرويس األخري".
وأوضح أنه مل يكن ممكنا فرض العقوبات عىل روسيا باجتاع 
األربعــاء ألنــه مل يكــن رســميا، مشــريا إىل أن قــرارا نهائيــا بهــذا 
الصــدد يفــرتض أن يصــدر يف اجتــاع رســمي للتكتــل، كــا 
أكــد أن دول االتحــاد ســتواصل زيــادة مســاعداتها العســكرية 

ألوكرانيا.
تفاصيل التعبئة

ومبقتىض مرسوم التعبئة الذي وقعه بوتني، يجري استدعاء 
فــوري لجــزء مــن قــوات االحتيــاط ممــن خدمــوا ســابقا بالجيــش 
ولــن  متخصصــة،  عســكرية  مهــارات  أو  قتاليــة  خــربة  ولديهــم 
يشــمل القــرار الطــالب أو املجنديــن الذيــن يخدمــون لفــرتات 

وسيحصل جنود االحتياط عىل حوافز مالية، كا أن مستوى 
بصفــة  العاملــني  العســكريني  أجــور  مــع  سيتســاوى  أجورهــم 
أكــرب  رواتــب  يتقاضــون  الذيــن  املســلحة  القــوات  يف  دامئــة 

بكثري من متوسط األجور يف البالد.
وال ميكن الخروج من الجيش أو من قوة االحتياط إال ألســباب 
طبيــة  لجنــة  فيــه  تبــّت  مــا  وهــو  الصحــة،  أو  بالســن  تتعلــق 

عسكرية، أو ملن صدر بحقهم حكم قضايئ بالسجن.
أمــس، يف  الربيطانيــة،  الدفــاع  قالــت وزارة  أخــرى،  مــن جهــة 
منشــورها االســتخباري اليومــي عــرب تويــرت، إن مــن املرجــح أن 
تواجه روســيا تحديات لوجســتية وإدارية يف تعبئة 300 ألف 
فرد، واســتبعدت أن تكون هذه القوات جاهزة للقتال إال بعد 

أشهر عدة.
وأشــارت الدفــاع الربيطانيــة إىل أن هــذه التعبئــة الجزئيــة لــن 
تحظى عىل األرجح بتأييد واسع لدى قطاعات من الشعب 
الــرويس، وبذلــك فــإن بوتــني يتحمــل مخاطــر سياســية كبرية 
وفقــا  إليهــا،  الحاجــة  تشــتد  قتاليــة  قــوة  توليــد  أمــل  عــىل 

للمنشور.
وأضافــت أن هــذه الخطــوة يف الواقــع اعرتاف بأن روســيا قد 
اســتنفدت مخزونهــا مــن املتطوعــني الراغبــني بالقتــال يف 

أوكرانيا.

وفضــال عــن ترصيحــات وزيــر الدفــاع، نــرشت تفاصيــل أخــرى 
لخطة التعبئة عىل موقع الكرملني -عىل اإلنرتنت- الذي قال 

إن جزءا من املرسوم مل ينرش عن عمد.
القــوات الروســية إىل جنــود شــغلوا مــن قبــل مواقــع  وتتطلــع 
محــددة ومتخصصــة بالجيــش، مثــل ســائقي الدبابــات وخــرباء 
للتخصصــات  الدقيقــة  القامئــة  لكــن  والقناصــة،  املفرقعــات 
التي يطلبها الجيش رسية ألنها ستكشــف عن املجاالت التي 

ينقصها أفراد.

قاعــة  يف  شــخص   500 قرابــة  واحتشــد 
ومــن  بالحكــم،  النطــق  لســاع  املحكمــة 
ومســؤولون  ودبلوماســيون  رهبــان  بينهــم 
حكوميون وناجون من نظام الخمري الحمر.
عامــا(   91( مــي  تشــوم  الحارضيــن  وبــني 
مــن  الناجــني  األشــخاص  مــن  واحــد  وهــو 
التعذيــب  مــورس  حيــث  إس21-  ســجن 

وُقتل قرابة 18 ألف شخص.
ورحــب بالحكــم قائــال "أنــا ســعيد، الحكــم 

منطقي، مينحني العدالة".
أمــا ليــم تشــينغ، التــي فقــدت أكرث من 20 
مــن أقاربهــا ومــن بينهــم والدتهــا، فقالــت 
لوكالــة فرانــس بــرس إن "الحكــم هــو الحكم 
بــول  بــوت  نظــام  ارتكــب  فقــد  الصائــب، 

أمورا سيئة وقتل الناس".
جرائم شنيعة

تضــم  التــي  املختلطــة  املحكمــة  أنشــأت 
ملحاكمــة  ودوليــني،  كمبوديــني  قضــاة 
كبــار قــادة النظــام الدكتاتــوري الــذي قتــل 
قرابــة مليــون شــخص مــن خــالل التجويــع 
والتعذيــب والعمــل القــري واإلعدامات 
امتــدت  التــي  حكمــه  فــرتة  يف  الجاعيــة 

بني 1975 و1979.

موسكو/ وكاالت:
ال تــزال ردود الفعــل الغربيــة تتــواىل إزاء قــرار الرئيــس الــرويس 
فالدميري بوتني تنفيذ تعبئة جزئية لجنود االحتياط للقتال يف 
أوكرانيا، وقد كررت موسكو أمس تلويحها باستخدام أسلحة 
نوويــة وال ســيا مــع اســتعداد إدارات انفصاليــة يف أوكرانيــا 

إلجراء استفتاءات لالنضام إىل روسيا.
-الــذي  ميدفيديــف  الســابق دميــرتي  الــرويس  الرئيــس  وقــال 
يشــغل حاليــا منصــب نائــب رئيــس مجلــس األمــن القومــي- إن 
األســلحة  فيهــا  مبــا  الوســائل  كل  مســتعدة الســتخدام  بــالده 
النووية اإلسرتاتيجية للدفاع عن األرايض التي ستنضم إليها.
وشدد ميدفيديف عىل أن االستفتاءات املزمعة -التي قررت 
الســلطات املواليــة لروســيا إجراءهــا يف مناطــق واســعة رشق 

أوكرانيا وجنوبها- سوف تجرى، و"ال رجعة" يف ذلك.
وأضــاف املســؤول الــرويس أن "عــىل املنظومــة الغربيــة وكل 
مواطنــي دول حلــف شــال األطلــيس )ناتــو( عمومــا أن يفهموا 

أن روسيا قد اختارت طريقها الخاص".
مــن جهتــه، أعلــن الكرملــني أمس أن وضع "العملية العســكرية 
التعبئــة  عــن  اإلعــالن  بعــد  يتغــري  مل  أوكرانيــا  يف  الخاصــة" 

الجزئية.
يف غضــون ذلــك، اتفقــت دول االتحــاد األورويب عــىل إعــداد 

إلزامية مدتها 12 شهرا بالقوات املسلحة.
ووفقــا ملــا رصح بــه وزيــر الدفــاع ســريغي شــويغو للتلفزيــون 
 300 البــدء  الرســمي األربعــاء، فــإن الجيــش سيســتدعي يف 
ألــف جنــدي عــىل مراحــل، بــدال مــن اســتدعاء كامــل يعتمــد 

عىل قوة احتياطية هائلة قوامها 25 مليونا كا قال الوزير.
وأوضــح شــويغو أن املهمــة الرئيســة لجنــود االحتيــاط ســتكون 
تعزيــز خــط الجبهــة يف أوكرانيــا، الذي يتجاوز طوله حاليا ألف 

كيلومرت.

التسمية الرسمية للخمري الحمر.
عمل تاريخي

يف القضيــة املرفوعــة بحــق خيــو ســامفان 
يف 2018، ُحكــم عــىل األخ رقــم 2" نــوون 
شــيا بالســجن مــدى الحيــاة بتهمــة اإلبــادة 
ذلــك  يف  مبــا  أخــرى،  وجرائــم  الجاعيــة 

التزويج القري واالغتصاب.
وقضــت املحكمــة بالســجن مــدى الحيــاة 
للرجلــني يف 2014 بتهمــة ارتــكاب جرائــم 
تتعلــق  أخــرى  قضيــة  يف  اإلنســانية  ضــد 
بنــه يف  لبنــوم  العنيــف  القــري  باإلخــالء 
دفعــت  عندمــا   ،1975 نيســان/أبريل 
قــوات الخمــري الحمــر ســكان العاصمة إىل 

معسكرات عمل ريفية.
املحكمــة  دانتــه  الــذي  اآلخــر  واملتهــم 
الخاصــة هــو كاينغ غويك اياف املعروف 
ب"دوتــش" مديــر ســجن إس21- الــيسء 
ألــف   18 قرابــة  قتــل  حيــث  الســمعة، 

شخص.
وفيا أصدرت املحكمة املعروفة رســميا 
االســتثنائية يف املحاكــم  "الدوائــر  باســم 
الكمبودية" عددا قليال من أحكام اإلدانة، 
يقــول الخــرباء إنهــا قامــت بعمــل قّيــم يف 

تعزيز املصالحة الوطنية.
ورصح نائــب رئيــس الــوزراء الكمبــودي بــن 
شــني للصحافيــني بعــد صــدور الحكــم بــأن 
كنمــوذج"  دوليــا  بهــا  "معــرتف  املحكمــة 
للــدول األخــرى التــي تتطلــع إىل محاكمــة 

قضايا بعد حروب أو نزاعات داخلية.
املدعــني  أحــد  غاينــور  فريغــال  وقــال 
أن  محكمــة  ألي  ميكــن  ال  إنــه  العامــني، 
تحقق العدالة الكاملة ملثل هذه الفظائع 
"الهائلــة للغاية"، لكن املحكمة ســاهمت 
مــن  اإلفــالت  ضــد  العاملــي  التحــرك  يف 

العقاب ملرتكبي الفظائع الجاعية.
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يف موسم العنب.. عائلة »دنديس« تتحول إىل خلية نحل يف موسم العنب.. عائلة »دنديس« تتحول إىل خلية نحل 

»الحياة كام ينبغي«.. »الحياة كام ينبغي«.. 
رواية بنهاية مفتوحة ودالالت رمزيةرواية بنهاية مفتوحة ودالالت رمزية

الخليل-غزة/ مريم الشوبكي:
تفوح رائحة العنب من األواني النحاسية كبيرة الحجم، التي 
وضعتها نادية دنديس على الموقد، لتصنع منتجات عدة 
اعتاد فلســطينيو الخليــل إعدادها في موســم موروثهم 

الثقافي واالقتصادي.
علــى مــدار 25 يوًمــا يتحــول بيــت دنديس إلــى خلية نحل، 
فبينمــا تتولى هي عصر العنب على المعصرة، تســند إلى 

زوجها مهمة الوقوف على النار لتحريك العصير، ويساعد 
أبناؤها الطبيب الجراح والمهندس والحداد في فرد الملبن 

على األلواح الخشبية، وحملها إلى السطح لتجفيفها.

توارثــت دنديــس تصنيــع املنتجــات القامئة عــى العنب كالدبس وامللنب 
فقــد  قبــل ثالثــن عاًمــا،  منــذ زواجهــا  عــن حامتهــا  والعنبيــة،  والخبيصــة، 
تعلمــت منهــا أصــول وأرسار هــذه الصناعــة التــي ال تزال تحافــظ عليها رغم 
املشــقة والتعــب، فهــي تذهــب مبكــًرا إىل كــروم محافظــة الخليــل ذائعــة 
الشــهرة مبــذاق عنبهــا الشــهي مــروًرا بغســله وتنقيتــه وفــرزه وتصنيعــه حتــى 

يصبح منتًجا جاهًزا يباع يف األسواق.
تقول دنديس لـ"فلسطن": "يف 20 من أغسطس من كل عام يبدأ موسم 
العــام،  يوًمــا فقــط يف   25 مــدار  الخليــي ونســتمر عــى  العنــب  تصنيــع 
نبــدأ مــع ســاعات الفجــر بقطــف العنــب مــن الكــرم الذي منتلكــه يف منطقة 

حلحول، حيث ميتاز العنب يف هذا الوقت بحالوته العالية".
وتضيــف: "أول مــا نبــدأ يف تصنيعــه الزبيــب، حيــث تتــم إضافــة الزيــت 
واملــاء املعقــم، وبيكربونــات الصــودا )الكربونــة(، ويتــم فــرده عــى طــاوالت 

عى السطح من 15 إىل 18 يوًما، حتى يصبح جاهًزا للتغليف والبيع".
بعدهــا تقــوم دنديــس مبســاعدة زوجهــا وهو ســاعدها األميــن يف عمليات 
تصنيــع امللــنب، والخبيصــة، والعنبيــة، والدبــس بأنواعــه، حيــث يتــم وضــع 
العنــب بعــد عــره يف األواين النحاســية ليغــي عــى النــار ملــدة متتــد 

لست ساعات متواصلة، مع التحريك املستمر.

وتشــر إىل أنهــا قبــل 10 ســنوات كانــت تصنــع منتجــات العنــب عــى نــار 
الحطــب كــام كانــت تفعــل حامتهــا، ولكنهــا اتجهــت بعــد ذلــك إىل موقــد 

الغاز وباألواين ذاتها، "ألن عملية الطهي أنظف وأرسع".
الُحور والراووق والقريش

وتبــن دنديــس أنــه تتــم إضافــة فتــات مــن حجــر الُحــوْر الجبــي إىل عصــر 
ًيــا لعصــر العنــب يك يختــزل األلــوان  العنــب وهــو يغــي، إذ يعمــل مصفِّ
غر املرغوبة يف املنتج، ومن ثم يتم تجميع العصر يف مصفاة قامشــية 

)شاش( تعلق يف مكان مرتفع وترتك لُيصّفى منها العصر بهدوء.
وتوضح دنديس أن السائل الناتج عن عملية تصفية الشوائب يطلق عليه 
"الــراووق" الــذي يكــون ذا لــون شــفاف "مثــل عــن الديــك" تحتفــظ بــه يف 
أواٍن داخــل "الفريــزر"، وتعيــد تصنيعــه يف فصــل الشــتاء حيــث تصنــع منــه 

مرىب السفرجل، وغره من األكالت الشتوية.
ولتصنيع الدبس، يتم وضع "الراووق" يف قدر بعرض 80 سم، وعمق 20 
ســم، ويرتك عى نار هادئة مع التحريك املســتمر حتى يصبح لونه ذهبيا 

ملدة ترتاوح من ثالث إىل أربع ساعات.
أمــا صناعــة امللــنب فتؤجــل دنديــس عمليــة عــر العنــب الخــاص بــه حتــى 
تنتهــي مــن تصنيــع الدبــس بعــد فــرتة الظهــرة، حتــى ال يتلــف العصــر مــع 

ارتفاع درجات الحرارة.
وتشــر إىل أن "الــراووق" عامــل مشــرتك يف إعــداد منتجــات العنــب مــع 
"القريــش"  مــادة  دنديــس  تضيــف  امللــنب  فلصناعــة  االختــالف،  بعــض 
والســميد، وبينــام تطــول عمليــات غليــان العصــر ليصبــح دبًســا، متتــد فــرتة 
غليان العصر لصناعة امللنب حتى 20 دقيقة فقط، ومن ثم يتم فرده عى 

الطاوالت عى سطح املنزل ويرتك يف الشمس ليجف ملدة أربعة أيام.
أمــا الخبيصــة التــي لرمبــا ال قــد يعرفهــا الجيــل الجديد، فهــي خليط العنب 
قبــل تصنيــع امللــنب منــه، فقبــل تجفيفــه يؤخــذ منــه مــا يكفــي ألكل أيــام 
الثالجــة ألنــه يفســد  أواٍن معقمــة وحفظــه يف  بعــد تعبئتــه يف  معــدودة، 

برسعة.
البلــدي، واألحمــر  الزبيــب منهــا:  مــن  أنواعــا عديــدة  كــام تصنــع دنديــس 
الباتــوين، إضافــة إىل صناعــة الدبــس الشــميس، حيث يوضــع الدبس بعد 

تصنيعه يف الشمس ليجف ملدة أربعة أيام ويصبح لونه صافًيا.
أمــا العنبيــة فهــي حبــات العنــب املطهــوة، حيث ترتك حبــات العنب عى 
نــار هادئــة ملــدة تــرتاوح بن 8 و9 ســاعات، وتحــرص العائالت عى وجوده 
يف مؤونــة الشــتاء، ويكــر املزارعــون أكله يف شــهر فربايــر إما بإذابة معلقة 
منــه بــكأس مــاء، وإمــا خلطــه باللــنب الرائــب وتغميســه، حيــث تقــي املزارع 

مــن  للتخلــص  الشــعبي  للطــب  الشــمس، وتســتخدم وصفــة  مــن رضبــات 
الصداع.

16 ســاعة يف تصنيــع منتجــات العنــب، ورغــم املشــقة  تقــي دنديــس 
تصــف تلــك الســاعات بأنهــا أجمــل ســاعات حياتهــا ألن أبناءهــا وعائلتهــا 

يتجمعون حولها ويشكلون فريقا متكامال كخلية نحل.
وعن كميات العنب التي تصنعها دنديس مع عائلتها، تقدرها بنحو 800 

كيلو تنتج منها 70 كيلو ملنب وخبيصة، و120 كيلو دبس.
وتربــط الســيدة الخليليــة رس اإلقبــال عــى منتجاتها بالشــكل الذي يدفعها 
إىل إنتــاج هــذه الكميــات الكبــرة مــن املنتجــات العنبيــة، بإرصارهــا عــى 

استخدام األواين النحاسية.
تبيــع دنديــس منتجاتهــا لتجــار يف الخليــل، وأفــراد يف املدينــة وخارجهــا 
ســيام  وال  وتركيــا،  األردن،  يف  للمغرتبــن  هدايــا  الغالــب  يف  يقدمونهــا 

الدبس، وامللنب.
مصــدًرا  للعنــب  الرتاثيــة  املنتجــات  تصنيــع  مــن  دنديــس  عائلــة  وتتخــذ 
رئيســا للدخــل لهــا، واألهــم املحافظة عــى املوروث الفلســطيني املتمثل 
يف األكالت الرتاثيــة املصنعــة بالطريقــة التقليديــة التــي يحــاول االحتــالل 

اإلرسائيي نسبها إليه.

لمدة 25 يوًما 

صــدر حديًثــا عــن الــدار األهليــة للتوزيــع والنــر يف عــامن روايــة 
"الحياة كام ينبغي" للكاتب الفلسطيني أحمد رفيق عوض.

تقــع الروايــة يف 172 صفحــة مــن القطــع املتوســط، وهــي تحــي 
قصــة راشــد املحمــود ابــن جنــن، الــذي يعمــل عنــد التاجــر الكبــر 
فتحي أبو عواد سائقا وموزع مواد غذائية عى دكاكن بلدة جنن 

وغرها.
هــذه املهنــة حولــت راشــد إىل مواطــن خبــر مبكونــات بلــدة جنــن 
ويعبــد وعرابــة والطــرق الداخليــة والخارجيــة، فبينــام هــو يف عملــه 
وتعويــق  الســائقن  إذالل  تعمــد  إرسائيــي  ُطــرق  حاجــز  اســتفزه 
ســفرهم، وحــن انطلقــت أبــواق الســيارات يف االحتجاج نزل راشــد 
مــن ســيارته يــرخ بجنــود الحاجــز فأصابــوه بطلــق نــاري يف ســاقه، 
وألقــوا بجانبــه ســكينة فواكــه وزعمــوا أنــه حاول أن يطعــن بها جنديا، 
وصوروه وهو مستلٍق عى األرض وبجانبه السكن، فحكم بالسجن 

خمس سنوات عى عمل مل يقم به.
يف داخل السجن حصل تحول عى شخصية راشد، صادق شخصن 
يف  ســاعداه  وقــد  الثعلــب،  اســمه  واآلخــر  الشــيخ،  اســمه  أحدهــام 
الحصول عى بندقية، واتفقا معه عى عمل كمن لسيارة إرسائيلية 

بن عرابة وجنن، عى أن يكون االنسحاب إىل جنن.
مل  ولكنــه  كبــًرا  ضابًطــا  وقتــل  بدقــة  العمليــة  راشــد  نفــذ 
ينســحب جهــة جنــن، وفضــل البقــاء قــرب عرابــة، واالختفــاء 

بن األشجار واألكل منها. 
وبعد فشل العدو يف معرفة مكانه، جاءه رجل ستيني "أبو محمد" 
كان قــد استشــهد ابنــه، ينصحــه بــرتك املــكان، ويطمئنــه بأنــه كابنــه 

"محمد" وسيساعده عى الوصول إىل جنن متخفًيا.
يف جنن يلتقي راشد بصديقيه )الشيخ والثعلب(، ويعلم منهام 

أن العدو قد حدد هويته بصفته منفذا للعملية، وهو يبحث عنه، 
ويعلــم باعتقــال والديــه، وذهــاب زوجته للعيش مع أهلها بناء عى 

أمر والده.
يف مخبئــه يحتفــي بــه املطــاردون مــن أبنــاء املخيــم، فقــد قــرر أن 
يقاتــل إىل جانبهــم دون أن ينتمــي لفصيــل معــن، يؤهلــه هــذا ألن 
يكون املكلف بجمع رجال املقاومة يف شامل الضفة الغربية عى 

عمل موحد دون منافسة فصائلية.
يختم الروايئ عوض القصة بنهاية مفتوحة عى أمرين: املقاومة، 
وتوحيــد العمــل الوطنــي، وميكــن إضافــة نهايــة أخــرى مفتوحــة يف 
إذ  الروايــة،  الفلســطيني يف  لالتجــاه  املقابــل  االتجــاه اإلرسائيــي 
ينهــي ضابــط الشــاباك القــادم مــن العــراق حياتــه منتحــًرا مبسدســه 
الشــخيص، بســبب أمــراض نفســية متنــع بقــاءه يف منصبــه، وتهــم 

البنه "زملان" بالفساد، وخيانة زوجته اإلشكنازية له.
رسالة الرواية

قدم الروايئ عوض القصة دون تاريخ أو سنة محددة لقصة راشد، 
لغــرض أن يبقــى الحــدث ممتــدا، وهــذا يعنــي اســتمرار الــراع إىل 
أن يسقط املحتل رصيعا يقتل نفسه بنفسه بعد أن تتخى دولته 
الوطنــي ويقينــه  الروايــة  يــؤرش عــى موقــف مؤلــف  مــا  عنــه. وهــو 
يحتــاج  النجــاح  ولكــن  الفلســطيني،  الــراع ســينتهي ملصلحــة  أن 

للمقاومة كام يحتاج للوحدة الوطنية.
ال  بالوطــن  يكــون  العــدو  قتــال  إن  الدالــة  باإلشــارة  تقــول  الروايــة 
كــام  الحزبيــة،  املقاومــة  يجمــع  الوطــن  وإن  الحــزب،  أو  بالفصيــل 
جيــل  ويجمــع  الفصائليــة،  مــن  نطاًقــا  األوســع  املقاومــة  يجمــع 
الشــباب، جيل راشــد والشــيخ والثعلب، وجيل الشــيوخ الذي مثله 

ابن الستن "أبو محمد".

جامعا وموحدا.
مــن خــالل  الروايــة صــورة ملجتمــع إرسائيــي مفســخ  كــام قدمــت 
أبــو الســعيد بخيانتــه لزوجتــه اإلشــكنازية، ويف ذلــك إشــارة  أرسة 
لتعــايل يهــود اإلشــكناز الغربيــن عــى الطبقــات األخــرى وخاصــة 
للمجتمــع  متامســكة  صــورة  مقابــل  عربيــة  بــالد  مــن  القادمــة  تلــك 

الفلسطيني.
روائي ملتصق باألرض

إن مــن أعجــب مــا يعجبنــي ويثــر اهتاممــي يف هــذه الروايــة ويف 
روايــات أحمــد عــوض األخــرى التصــاق أحمــد بــأرض جنــن وطينهــا 

وصناعة لغة تفاهم عالية املستوى بينه وبن أشجارها.
لذا مل استغرب أن يعنون لكل فصل يف الرواية بشجرة من أشجار 
جنــن، التــي تحــي قصــة وتاريــخ وطــن، وحــب وطــن وعشــقه مثــل 

معاٍن سامية
لبطــل  التســمية  هــذه  الــروايئ  اختيــار  ويف  املحمــود،  راشــد  كان 
القصــة مــا يوحــي مبعــان ســامية عــى مســتوى املؤلــف والوطــن، 
املقاومــة  يف  والحمــد  الرشــاد  أن  وهــو  لبعضهــا،  التنبيــه  ميكــن 
الوطنيــة الصادقــة، والحقيقيــة، وأن املفاوضــات مل تكــن راشــدة، 
املرحلــة  يقــود  أن  يســتحق  راشــدا  وأن  وطنيــا،  محمــودة  وليســت 
التاليــة للمقاومــة، التــي تجمــع اآلخريــن وتحثهــم وترشــدهم، وهــو 
املعطــى الكبــر مــن النهايــة املفتوحــة التــي جــاءت بتعمــد وقصــد 

عى هذا النحو. 
لقــد كان راشــدا محمــودا ألنــه قــدم فعــاًل وطنًيــا راشــًدا ومحمــوًدا، 
وتــرف بعــد عمليــة قتلــه الضابــط برشــد، فلــم يرتكــب خطــأ قاتــال 
يــدل عليــه املحتــل كــام وقــع مــن آخريــن. وكأن الرواية تقدم رســالة 
أمــن وكتــامن وحاميــة للمقاومن، تحذرهم من األخطاء القاتلة، وال 
ســيام تلك التي تتعلق بالجواالت ووســائل االتصال الحديثة، كام 
تحذرهــم مــن أالعيــب الشــاباك وزرع الفرقــة والشــقاق بــن عوائــل 

جنن للوصول إىل أهدافه الخبيثة.
داللة رمزية

الروايــة حافلــة باإلشــارات الرمزيــة ذات الداللــة البعيــدة واملغــزى، 
إن صحــت  الروايــة،  بطــل  املقاومــة،  راشــد  رمزيــة  إىل  فباإلضافــة 
البطولة فيها، كان أبو محمد رمًزا لتتابع األجيال يف العمل الوطني 
مــن أجــل فلســطن، هــذا التتابــع املتجــدد هو إعــالن عن نر قادم 
أن  وميكــن  الوطنيــة.  ألهدافهــم  ســيصلون  وأنهــم  للفلســطينين، 
يقال عن الشيخ إنه يرمز لفصائل املقاومة اإلسالمية املتسامحة، 
وأن الثعلــب يرمــز لفصائــل املقاومــة الوطنيــة املرنــة، وأن ثالثتهــم 
لهــا راشــد  التــي ترشــح  الوطــن  أن يتجمعــوا تحــت عبــاءة  ميكنهــم 

شــجرة الزعرور التي وفرت لراشــد مخبأ من العدو، وشــجرة البلوط، 
الــداء والــدواء  التــي فيهــا  الزنزلخــت  والقيقــب، والصبــار، وشــجرة 
كام يقول الكاتب، وغرها من األشــجار املثمرة كالرمان، والنخيل 
والعنب، واألسكدنيا، ولست أدري ملاذا ختمها بشجرة التبغ، وال 
أجد نفيس متوافقا معه بهذه الختمة، حتى وإن ربطها بحديثه عن 
العامل املتصوف عبد الغني النابليس. كنت أود أن تكون الختمة 

بشجرة النخيل لداللتها الرمزية الغنية.
كانــت هــذه مقاربــة عاجلــة ُبعيــد قــراءة الروايــة للمــرة األوىل قــراءة 
رسيعــة، وهــي تســتحق قــراءة ثانيــة متأنيــة تنظــر يف اللغة كام تنظر 
يف الحــدث واألشــخاص، وتنظــر يف الرمــز البعيــد، كــام تنظــر يف 
املعنى القريب، وأرجو أن نتمكن من ذلك الحقا، أو يقوم به شاب 

ميلك صحة ووقتا، والحمد لله رب العاملن.

د. يوسف رزقة
كاتب فلسطيني



غزة/ إبراهيم أبو شعر:
تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من دوري الدرجة األوىل ملوسم 
2023-2022، بلقاءيــن مثرييــن، ســيجمع األمــل وضيفه مناء صاحب 
أهــي  الجاريــن  يلتقــي  فيــا  املاضيــة،  الجولــة  يف  القويــة  الصحــوة 

النصريات واألقىص يف املباراة الثانية.
يعود مناء لزيارة ملعب خانيونس مرة ثانية يف أقل من أسبوعني لكن 
هــذه املــرة عندمــا يحــل ضيفــًا عــى األمــل، ويتطلــع إىل أن تكــون هــذه 
الزيــارة اســتمرار لصحوتــه التــي بدأهــا الجولــة املاضيــة وعــدم العــودة 

ألجواء الخسارة من خدمات خانيونس يف الجولة األوىل.
أصحــاب األرض يدخلــون هــذا اللقــاء وعينهــم عــى مباغتــة الضيــوف 
وتحقيــق الفــوز الثــاين لهــم يف البطولــة، حيــث افتتــح األمــل مشــواره 

غزة/وائل الحلبي:
تلقــى املحــرف الفلســطيني محمــود وادي مهاجــم 
أحــد  لصفــوف  لالنتقــال  جديــدًا  عرضــًا  برياميــدز 
أندية الدوري املرصي، عى الرغم من إعالن ناديه 

استمراره مع الفريق يف املوسم القادم.
وأبــدى نــادي املــرصي البورســعيدي رغبــة قويــة يف 
"برياميــدز"،  مــن  الفلســطيني  مهاجمــه  اســتعادة 
خاصــة بعــد تعــر انتقالــه إىل "فيوتــر" الــذي كان 
الوطنــي  املنتخــب  مهاجــم  مــع  التعاقــد  مــن  قريبــا 

خالل الفرة املاضية.
وكان "برياميــدز" أعلــن عــن قامئــة الفريــق اإلفريقيــة 

تواجــد  شــهدت  والتــي   2022/2023 ملوســم 
الــذي قطــع الطريــق عــى  وادي مــع الفريــق، األمــر 

مفاوضات "فيوتر" مع الالعب وناديه.
أحــد  وادي  أن  مرصيــة  إعــالم  وســائل  وكشــفت 
الالعبــني الــذي يريــد املــدرب إيهــاب جــالل املدير 
ضمهــم  البورســعيدي  للمــرصي  الجديــد  الفنــي 
لــه تدريبــه عندمــا كان  وأنــه ســبق  للفريــق، خاصــة 
العبــا يف صفــوف املــرصي وقــدم معــه مســتويات 

رائعة.
وجدد جالل طلبه إلدارة ناديه من أجل تعزيز الخط 
التــي  الجيــدة  العالقــة  ظــل  يف  للفريــق،  األمامــي 

تربطه مبهاجم املنتخب الفلسطيني.
املــرصي  مــن  قادمــا  "برياميــدز"  إىل  وادي  وانضــم 
مــدار  عــى  رائعــة  مســتويات  معــه  قــدم  الــذي 
موســمني متتاليــني، قبــل أن يخــوض مــع "برياميدز" 

)44( مباراة سجل خاللها )10( أهداف.
وغــاب وادي عــن املشــاركة مــع فريقــه "برياميــدز" 
بشــكل منتظــم منــذ مايــو املايض بعــد اإلصابة التي 
تعــرض لهــا عقــب العــودة مــن التصفيــات املؤهلــة 
يغيــب ملــدة شــهرين  والتــي جعلتــه  آســيا،  لــكأس 
قبل أن يبدأ بالعودة بشكل تدريجي لقامئة الفريق 

يف الفرة املاضية.

غزة/ فلسطني:
الثالثــة  الجولــة  كبــرية يف  أزمــة  القــدم  كــرة  باتحــاد  الحــكام  لجنــة  ســتعاين 
عــدد  قــرار  بعــد  والثانيــة،  واألوىل  املمتــازة  الدرجــات  دوريــات  لبطــوالت 
مــن الحــكام بالتمــرد وعــدم إدارة مباريــات احتجاجــًا عــى عــدم اختيارهــم 

للرشيح للشارة الدولية.
وأعلــن حكــم الســاحة هــاين مســمح ابتعــاده عــن التحكيــم، وكذلــك زميليــه 

الحكمني  املساعدين محمد اليازجي ومحمد الزعانني، لنفس السبب.
كــا ويغيــب عــن إدارة مباريــات الجولــة الثالثــة مــن بطولــة الــدوري والتــي 
تنطلق اليوم، الحكم الدويل محمد أبو شهال، بسبب معاناته من اإلصابة.

وكان الحــكام، عــاد مرجــان، حســام الحرازيــن وأمــني عويــص، قــد أعلنــوا 
اعتزالهــم قبــل بدايــة املوســم الحــايل، مــا قــد يجعل اللجنة تضطر إلســناد 
أكــر مــن مبــاراة لبعــض الحــكام يف الجولــة والواحــدة، وبالتــايل مــن املمكن 

أن يؤثر ذلك عى قدراتهم.

يف الدرجــة األوىل التــي يلعــب فيهــا للمــرة األوىل يف تاريخــه بفــوزه 
عــى الجــالء بهدفــني دون رد، قبــل أن يتعــادل أمــام األقــىص يف الجولة 

املاضية سلبيًا.
ويريــد منــاء تحقيــق فــوز يعــزز مــن ثقتــه بتلــك الصحــوة املدويــة التــي 
حققها يف الجولة املاضية بعد الفوز الكاسح عى املجمع اإلسالمي 
بأربعــة أهــداف دون رد، يف أول مهمــة ملــدرب الفريــق الجديــد غســان 
البلعاوي الذي سيعمل عى االستفادة من خربة الالعبني يف زيارتهم 

املاضية للملعب ورسعة تكيفهم مع األجواء.
يف الجانــب الثــاين يلتقــي أهي النصريات بجاره األقىص يف الديريب 
املصغر ملخيم النصريات، ويسعى فيه األهي إىل تعزيز انتصاره يف 

الجولة املاضية بأخر، ويسعى األقىص لحصد أول انتصاراته.

4 نقــاط مــن تعادلــه أمــام  الــذي ميلــك يف رصيــده  أهــي النصــريات 
األهــي بهــدف ملثلــه يف الجولــة األوىل، وفــوزه الكبــري عــى الجالء يف 
الجولة املاضية بثالثة أهداف دون مقابل، ويتطلع إىل مواصلة نتائجه 
اإليجابيــة وحصــد النقــاط الثــالث مــن ديــريب املخيــم والــذي ســيجعله 

أكر ثقة يف قدرته عى املنافسة عى إحدى بطاقتي الصعود.
بــدأ مشــواره يف  ويســعى األقــىص إىل تحقيــق أول انتصاراتــه بعدمــا 
ان  قبــل  رد،  دون  بهدفــني  اإلســالمي  املجمــع  مــن  بالخســارة  البطولــة 
يتعــادل ســلبيًا أمــام األمــل يف الجولــة املاضيــة، حيــث ال ميلــك يف 
وتكــرار  اليــوم  لقــاء  يف  لزيادتهــا  ويأمــل  واحــدة  نقطــة  ســوى  رصيــده 
نتيجــة أخــر مبــاراة جمعته بجاره أهــي النصريات، والتي انتهت لصالح 

األقىص بهدفني دون مقابل.
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الظاهرية والثقافيالظاهرية والثقافي يبحثان عن مواصلة  يبحثان عن مواصلة 
االنتصارات أمام بالطة والمكبراالنتصارات أمام بالطة والمكبر

غزة/وائل الحلبي:
يســعى شــباب الظاهرية وثقايف طولكرم ملواصلة 
 "ooredoo" دوري  منافســات  يف  انتصاراتهــا 
الغربيــة  الضفــة  ألنديــة  القــدم  لكــرة  للمحرفــني 
ملوســم 2022/2023، عندمــا يلتقيــان بفريقــي 
الثالثــة،  الجولــة  افتتــاح  يف  املكــرب  وجبــل  بالطــة 
وادي  ونظــريه  البــرية  يجمــع  لقــاء  تشــهد  والتــي 

النيص.
تواليــا  الثالــث  فــوزه  لتحقيــق  يســعى  الظاهريــة 
عندمــا يحــل ضيفــا عــى بالطــة، يف املبــاراة التــي 

تجمع الفريقني عى ستاد الجامعة األمريكية.

عامــي األرض والجمهــور ملباغتــة الفريــق الضيــف 
برصيــد  معــه  والتســاوي  عليــه  الفــوز  وتحقيــق 

النقاط.
جبــل املبكــر يتطلــع لتصحيــح مســاره والعــودة إىل 
ســكة االنتصــارات عندمــا يســتقبل ضيفــه ثقــايف 
ســتاد  عــى  ســيقام  الــذي  اللقــاء  يف  طولكــرم، 

الشهيد فيصل الحسيني.
أصحــاب األرض يتطلعــون إىل تعويــض خســارتهم 
من الظاهرية يف الجولة املاضية واستعاد التوازن 
رسيعــًا، خاصــة وأن الفريــق بــدأ البطولــة بفــوز هــام 
عــى جــاره هــالل القــدس يف ديــريب العاصمة، إال 

الغــزالن يدخلــون اللقــاء يف حالــة معنويــة مرتفعــة 
يف ظــل تصدرهــم للرتيــب بالراكــة مــع الثقــايف 
برصيد 6 نقاط لكل منها، حيث افتتح الظاهرية 
يحســم  أن  قبــل  الســموع  عــى  بالفــوز  مشــواره 
القمــة أمــام جبــل املكــرب يف الجولــة الثانية، لتزداد 
عــى  ثالــث  بفــوز  العــودة  يف  الفريــق  طموحــات 

التوايل من أمام الجدعان.
بالطة هو األخر يطمح للفوز وتصحيح مســاره بعد 
الســابق،  اللقــاء  يف  القــدس  هــالل  مــن  الخســارة 
عــى  فــوزه  مــن  نقــاط   3 عنــد  رصيــده  ليتوقــف 
ويســعى الســتغالل  األوىل،  الجولــة  االمعــري يف 

 3 أوقفــت رصيــده عنــد  الغــزالن  مــن  الخســارة  أن 
نقاط.

عــى ســريه  للحفــاظ  يســعى  الثقــايف  فــإن  بــدوره 
بخطــى ثابتــة وتحقيــق الفــوز الثالــث عــى التوايل، 
الفــوز خــالل مباراتيــه  نجــح يف  الفريــق  أن  حيــث 
بالجولتني األوىل واملاضية أمام إســالمي قلقيلية 
املكــرب  أمــام  املبــاراة  أن  يــدرك  لكنــه  والســموع، 
ســتكون صعبــة للغايــة يف ظــل مــا ميلكــه أصحــاب 

األرض من العبني بارزين يف صفوفه.
ويف مباراة ثالثة يلتقي البرية بضيفه وادي النيص 
والتي تقام عى ســتاد الشــهيد فيصل الحســيني، 

ويريد منها كل فريق الخروج بالنقاط الثالث.
البــرية نجــح حتــى االن يف الحصــول عــى 4 نقــاط 
مــن الجولتــني األوىل والثانيــة بالتعــادل مــع شــباب 
أن  يف  ويأمــل  اإلســالمي،  عــى  والفــوز  الخليــل 
عليهــم  الفــوز  وتحقيــق  الضيــوف  حالــة  يســتغل 

وزيادة غلة نقاطه.
وادي النيــص يبحــث عــن أول انتصاراتــه يف مبــاراة 
اليــوم خاصــة وأن الفريــق مل يحصــد ســوى نقطــة 
6 نقــاط متاحــة، بتعادلــه أمــام أهــي  وحيــدة مــن 
الخليل يف افتتاح دوري املحرفني قبل أن يتلقى 

الخسارة من شباب الخليل يف مباراته الثانية.

في افتتاح الجولة الثالثة لدوري 
المحترفين ألندية الضفة الغربية

في افتتاح الجولة الثالثة لدوري الدرجة األولىدوري الدرجة الثانية

وادي النيص 
في اختبار 
صعب أمام 
البيرة

غزة/وائل الحلبي:
دوري  مــن  الثالثــة  الجولــة  افتتــاح  واحــدة يف  مبــاراة  اليــوم  تقــام 
الدرجــة الثانيــة ألنديــة غــزة ملوســم 2022/2023، والتــي تجمــع 
الصــالح وضيفــه القادســية عــى ملعــب الشــهيد محمــد الدرة يف 

إطار منافسات فرع البطولة ملنطقتي الوسطى والجنوب.
الصــالح يتصــدر املجموعــة برصيــد 4 نقــاط بفــارق االهــداف عــن 
خدمــات املغــازي صاحــب نفــس الرصيــد، ويتطلــع إىل أن تكــون 
مباراتــه أمــام القادســية فرصــة لتعزيــز صدارتــه واالنفــراد بهــا حتــى 

ولو بشكل مؤقت.
الصــالح  الجولــة املاضيــة منــح  البلــح يف  اتحــاد ديــر  الفــوز عــى 
دفعة معنوية كبرية خاصة وأن الفريق يعد منافسا له عى بطاقة 
التأهــل للدرجــة األوىل، والتــي ســبقها التعــادل امــام خدمــات دير 

البلح يف الجولة األوىل.
القادســية ال ميــر بأفضــل أحوالــه مــع تلقيــه الخســارة يف الجولــة 
األوىل مــن جــاره جاعــي رفــح قبــل أن يتعــادل أمــام جــاره األخــر 
االســتقالل يف مباراتــه الثانيــة، ليحصــد الفريــق نقطــة واحــدة مــن 

مباراتني.
بنتيجــة  الصــالح  أمــام  مــن  يعــود  أن  يف  الرفحــي  الفريــق  ويأمــل 
لــه التــوازن مــن أجــل تعزيــز ثقتــه  إيجابيــة تصحــح مســاره وتعيــد 
بقدرته عى املنافسة للعودة ملصاف الدرجة األوىل من جديد.

الصالحالصالح يستقبل  يستقبل 
القادسيةالقادسية في  في 

افتتاح الجولة الثالثةافتتاح الجولة الثالثة

نماء يلتقي األمل وديربي مصغر يجمع أهلي النصيرات واألقصى نماء يلتقي األمل وديربي مصغر يجمع أهلي النصيرات واألقصى 

تطور جديد في تطور جديد في 
مسيرة مسيرة محمود واديمحمود وادي  

مع بيراميدزمع بيراميدز

اختبارات الشارة الدولية اختبارات الشارة الدولية 
تسبب أزمة في صفوف تسبب أزمة في صفوف 

حكام كرة القدمحكام كرة القدم
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
 ”ooredoo“ تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري
املمتــاز لكــرة القــدم ألنديــة غــزة ملوســم 2023-2022، والتــي 
تشهد لقاء مثريًا يجمع الصداقة وضيفه اتحاد خانيونس يسعى 
فيــه كل فريــق لتحقيــق انتصــاره األول وتعويض النقاط املفقودة 
يف الجولتــن املاضيتــن، وهــو نفــس الــذي يلتقــي ألجلــه اتحــاد 
بيــت حانــون وضيفــه غــزة الريــايض بعــد خســارتهام يف الجولــة 

املاضية.
الصداقة x اتحاد خانيونس

الصداقــة  يجمــع  مثــري  للقــاء  ســيكون مرسحــًا  فلســطن  ملعــب 
واتحــاد خانيونــس، ويأمــل فيــه كل الفريــق تحقيــق أول انتصــار لــه 

يف البطولة بعد تعرثهام يف الجولتن األوىل والثانية.
ويدخل الصداقة هذا اللقاء محماًل بأعباء الخسارة من خدمات 
ســبقه  والــذي  ثالثــة،  مقابــل  بهــدف  املاضيــة  الجولــة  يف  رفــح 
التعادل السلبي أمام غزة الريايض يف الجولة األوىل من الدوري 
املمتــاز، لــذا فــإن أصحــاب األرض لــن يتنازلون عــن حصد النقاط 

الثالث ملراضاة جامهريهم وتصحيح مسارهم.
لــدى  الخطــر  ناقــوس  املاضيــة  الجولــة  يف  الخســارة  ودقــت 
املدفعجيــة خاصــة وأن الفريــق يعد من املرشــحن للتواجد بن 
رباعي املقدمة عىل أقل تقدير، يف ظل الصفقات القوية التي 

أبرمها خالل مرحلة االنتقاالت املاضية.
وميني أبناء املدرب عامد هاشم النفس بالتأكيد عىل أن نتيجة 
الفريــق األخــرية مل تكــن ســوى كبــوة وأنهــم ميلكــون القــدرة عــىل 
خــالل  مــن  املســابقة  أجــواء  يف  والدخــول  أوضاعهــم  تصويــب 
فوزهــم عــىل اتحــاد خانيونــس والــذي يعتــر هــو اآلخر أحــد الفرق 

املرشحة للمنافسة عىل مراكز املقدمة.
يــدرك الصداقــة أهميــة تحقيــق االنتصــار يف لقــاء اليــوم وأن أي 
نتيجــة أخــرى قــد تزيــد الضغــوط عــىل كاهــل الفريــق قبــل مباراته 
مــن  الكثــري  يف  يتســبب  مــا  عــادة  الــذي  الهــالل  أمــام  القادمــة 

املتاعب للصداقة يف املباريات التي تجمعهام.
التعــادالت  ثــوب  مــن  الخــروج  اآلخــر  هــو  يريــد  اتحــاد خانيونــس 
وتحقيــق أول انتصاراتــه والوصــول لشــباك منافســه للمــرة األوىل 
منــذ بدايــة البطولــة، حيــث أن الفريــق تعــادل ســلبيًا يف مباراتيــه 
أمــام شــباب رفــح والهــالل تواليــًا، دون أن يتمكــن مــن تســجيل أي 

هدف ومل تستقبل شباكه أي أهداف أيضًا.

اتحاد بيت حانون x غزة الرياضي
اتحــاد بيــت حانــون يســتقبل ضيفــه غــزة الريــايض عــىل ملعــب 
بيــت حانــون وعــن كل منهــام عىل تحقيق الفوز من أجل مداواة 

جراحهام بعد خسارة الفريقن مباراتيهام يف الجولة الفائتة.
ويدخــل بيــت حانــون اللقــاء وعينــه عــىل حصــد النقــاط الثــالث 
واســتغالل عامــي األرض والجمهــور، مــن أجــل تصحيــح مســاره 
بعــد الخســارة مــن مضيفــه الشــجاعية يف الجولــة املاضية بهدف 

مقابل ثالثة.
أمــام  قدمــوه  الــذي  القــوي  العــرض  مــن  الرغــم  عــىل  الحوانــن 
الشــجاعية يف املبــاراة املاضيــة، إال أنهــم مل يفلحــوا يف ترجمــة 
ذلــك األداء لنتيجــة إيجابيــة، ليتلقــى الفريــق أول خســارة لــه يف 
الــدوري بعدمــا اســتهل مشــواره بالفــوز عــىل جــاره شــباب جباليــا 

بهدف دون رد.
الحالــة  مــن  العبيــه  إخــراج  العيــاموي  محمــد  املــدرب  ســيحاول 
النفسية السيئة التي مروا بها بعد تلك الخسارة واالستفاقة أمام 

أمــرًا  يكــون  لــن  التعــادالت  اســتمرار  أن  خانيونــس  اتحــاد  يعلــم 
ايجابيــًا للفريــق الطامــح إىل املنافســة بقــوة عــىل لقــب الــدوري 
يف املوســم الحــايل، ويســعى الســتغالل تفوقــه املعنــوي عــىل 
الصداقة يف آخر أربعة مواجهات جمعتهام من أجل العودة من 

أمامه بالنقاط الثالث.
والتقــى الرتقــايل مــع الصداقــة يف املوســمن املاضيــن أربعــة 
مرات متكن خاللها من تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا وسيعمل عىل 
تأكيــد هــذا التفــوق يف مبــاراة اليــوم واســتثامر الحالــة املعنويــة 
التي مير بها أصحاب األرض بعد خسارتهم من خدمات رفح يف 

األسبوع املايض.
يدرك املدرب نبيل صيدم أن املهمة لن تكون سهلة عىل العبيه 
حيــث أنهــم ال يعيشــون يف أفضــل حاالتهــم يف الفــرة الحاليــة، 
لكنــه يعــول عــىل قــوة الخــط األمامــي للفريــق وأن تكــون مواجهــة 
الصداقــة بدايــة مهمــة ملرحلــة جديــدة يف طريــق املنافســة عىل 

لقب البطولة.

العميد واستغالل نقص خرة العديد من العبي الفريق الضيف 
مــن أجــل اقتنــاص النقاط الثــالث والحفاظ عىل حالة التوازن يف 

طريق الفريق ملزاحمة املنافسن يف مقدمة الرتيب.
الــدوري  يف  الرابــع  موســمه  يلعــب  الــذي  حانــون  بيــت  ويريــد 
مبوســم  تاريخــه  يف  األوىل  للمــرة  لــه  تأهــل  والــذي  املمتــاز 
2018/2019، يف هــذا املوســم لتحقيــق أفضــل النتائــج التــي 
تؤهلــه للمنافســة عــىل اللقــب، خاصــة وأنــه احتــل املركــز الرابــع 
يف أول موسم له قبل أن يحتل املركز السابع يف املوسم الثاين 

قبل أن ينهي املوسم املايض يف املركز الخامس.
كام يتطلع الفريق ملواصلة تفوقه الكبري عىل غزة الريايض يف 
مبــاراة، بعدمــا ســبق وأن التقــى الفريقــن يف أربعــة مواجهــات 

ببطولة الدوري وحقق فيها اتحاد بيت حانون الفوز.
امــا غــزة الريــايض فيــزور ملعــب بيــت حانــون وعينه عــىل تحقيق 
املفاجــأة والصحــوة والعــودة بالنقــاط الكاملــة مــن أمــام أصحــاب 
األرض، وعــىل الرغــم مــن صعوبــة املهمــة إال أن موقــف العميــد 
يبــدو غــري جيــد مــع مــرور جولتــن مل يتمكــن فيهــام الفريــق مــن 
تحقيــق أي فــوز واكتفــى بالتعــادل أمــام الصداقــة، قبــل أن يخــرس 

من ضيفه شباب خانيونس يف الجولة املاضية.
ويدرك املدرب املخرضم محمود املزين أن زيارة فريقه مللعب 
بيت حانون لن تكون باملهمة السهلة، يف ظل ما يعانيه الفريق 
مــن نقــص يف العديــد مــن املراكــز واالعتــامد عــىل مجموعــة مــن 
الالعبــن الذيــن يفتقــدون للخــرات عــىل عكس العبــي الحوانن 

الذين أصبحوا متمرسن يف الدوري املمتاز.
وســيعمل املزيــن عــىل وضــع التشــكيل األنســب أمــام أصحــاب 
تبــدو  والتــي  تقديــر  أقــل  عــىل  التعــادل  بنقطــة  والعــودة  األرض 
مرضية بالنسبة للفريق عىل أمل أن تتحسن نتائجه يف املراحل 

القادمة.
ويرغــب يف تكــون مبــاراة اليــوم فرصــة لإلعالن عن نفســه يف ظل 
رغبــة الفريــق بالتواجــد يف مــكان آمــن مبكــرًا، األمــر الــذي يجعلــه 
بحاجة لفوز مينح العبيه الثقة يف قدرتهم عىل تحقيق مزيد من 

االنتصارات يف الجوالت املقبلة.
االنتقــاالت  يف  الالعبــن  مــن  بعــدد  الريــايض  غــزة  واســتعان 
الصيفيــة لتعزيــز صفوفــه وضــم الحــارس أحمــد الشــاعر وأحمــد 
جربــوع إىل جانــب اســتعادة معتــز الحــوراين مع وجــود املخرضم 

فادي العراوي واملهاجم كامل الراميس.

الصداقة الصداقة xx اتحاد خانيونس..  اتحاد خانيونس.. التعويض فقط الغيرالتعويض فقط الغير
في افتتاح الجولة الثالثة لدوري "Ooredoo" الممتاز

اتحاد بيت حانون اتحاد بيت حانون xx غزة الرياضي.. غزة الرياضي..
البحث عن مداوة الجراحالبحث عن مداوة الجراح
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لندن/)أ ف ب(:
ســيخوض النجــم الســويرسي روجيــه فيــدرر آخــر مبــاراة رســمية لــه يف 
مســرته اليــوم، إىل جانــب منافســه األبــدي االســباين رافايــل نــادال يف 

فئة الزوجي ضمن املنتخب االورويب لكأس اليفر يف كرة املرضب.
وأثــار فيــدرر، الحائــز عــى 20 لقبــا يف البطــوالت األربــع الكــرى وواحــد 
الفعــل  ردود  مــن  عامليــة  موجــة  اإلطــاق،  عــى  الاعبــن  أفضــل  مــن 
العاطفية عندما أعلن االســبوع املايض أنه ســيعتزل بعد مشــاركته يف 

كأس اليفر املقررة هذا األسبوع.
وســيتواجه فيــدرر ونــادال مــع االمركين جاك ســتوك وفرنســيس تيافو 
مســاء الجمعــة، قبــل ان يســدل الســويرسي الســتار عــى مســرة مظفــرة 

بعمر الحادية واالربعن.
ويتألــف املنتخــب االورويب الــذي يقوده الســويدي بيورن، من الرباعي 

نــادال وفيــدرر والــريب نوفــاك ديوكوفيتــش والريطــاين انــدي مــوراي 
اليونــاين ســتيفانوس تيستســيباس والرنوجــي كاســر رود  إضافــة اىل 
يتكــون  فيــا  نــوري،  كامــرون  والريطــاين  بريتينــي  ماتيــو  واإليطــايل 
ماكــرنو،  جــون  األســطورة  األمــريك  يقــوده  الــذي  العاملــي  املنتخــب 
مــن الكنــدي فيليكــس اوجيــه الياســيم واالرجنتينــي دييغــو شفارتســان 
واالمركيــن تايلــور فريتــز وتومــي بول وجاك ســوك واألســرايل أليكس 

دي مينور.
وكان فيــدرر اعــرب عــن املــه يف خــوض اخر مبــاراة له اىل جانب نادال، 
وقال يف مؤمتر صحايف الثاثاء "بالطبع، ستكون املناسبة فريدة فيا 
لــو حصلــت"، مضيفــًا "لقــد تواجهنــا مــرات عــدة لكــن االحــرام متبــادل 

بيننا".
واضــاف "بطبيعــة الحــال أشــعر ببعــض التوتــر ألننــي مل ألعــب منــذ فــرة 

طويلة وآمل يف ان اكون تنافسيا" وذلك بعد غياب عن املاعب منذ 
اكرث من سنة بسبب خضوعه لعمليتن جراحتن يف الركبة.

وكان آخر ظهر لفيدرر عى الصعيد التنافيس حن خرس أمام البولندي 
هوبرت هوركاش يف ربع نهايئ بطولة وميبلدون العام املايض.

األخــرة  اإلصابــة، ســتقتر املشــاركة  مــع  اســتمرار معاناتــه  ظــل  ويف 
لفيدرر قبل االعتزال عى مباراة الزوجي ولن يشارك يف الفردي.

وعلــق نــادال عــى مشــاركته مــع فيــدرر يف مبــاراة الزوجــي بالقــول يف 
تاريخيــة"،  "لحظــة  إنهــا  املنافســات،  انطــاق  عشــية  صحــايف  مؤمتــر 
مضيفــًا "يغادرنــا أحــد أهــم، إن مل يكــن أهــم العــب مبســريت يف كــرة 

املرضب".
وتابــع "يف النهايــة، ســتكون هــذه اللحظــة صعبــة. أنــا متحمــس وممــن 

جدًا للعب بجانبه".

ساو باولو/)أ ف ب(:
الســابق  الــدويل  النجــم  ميلكــه  الــذي  كروزيــرو  نــادي  ضمــن 
و2002،   1994 عامــي  العــامل  بــكأس  مــع  املتــوج  رونالــدو 
عودتــه إىل دوري الدرجــة األوىل الرازيــي لكــرة القــدم بعــد 
نــاٍد عمــاٍق آخــر هــو فاســكو دي غامــا يف دوري  فــوزه عــى 

الدرجة الثانية.
وخــرج كروزيــرو منتــرًا من مبــاراة املرحلة الحادية والثاثن 
بثاثيــة نظيفــة أمــام جمهــوره، معــززًا صدارتــه للرتيــب العــام 
بفــارق 23 نقطــة عــن املركــز الخامــس، مــا ســمح لــه بأن يضمن 

أحد املراكز األربعة األوىل املؤهلة اىل دوري األضواء.
باولــو  األوروغويــاين  عليــه  يــرف  الــذي  كروزيــرو  وســيعود 
بيتسوالنو، للعب يف دوري الكبار بعدما غادره عام 2019.

النــادي  أســهم  مــن  باملئــة   90 اشــرى  الــذي  رونالــدو  وعلــق 

الفائــز بلقــب الدرجــة األوىل أربــع مــرات آخرهــا عــام 2014 
وبــكأس ليرتادوريــس مرتــن آخرهــا عــام 1997، قائًا "لقد 

عملنا بجهد كبر لتحقيق ذلك".
أنــه اشــرى كروزيــرو  2021، أعلــن رونالــدو  ويف نهايــة عــام 
الذي منح نجم "سيلسياو" السابق فرصته االحرافية األوىل.

وأفــاد موقــع "غلوبــو ايســبوريت" أن رونالــدو دفــع 400 مليــون 
ريــال )حــوايل 60 مليــون يــورو( يك يصبــح املســاهم األكــر 

يف النادي.
وميلــك رونالــدو منــذ عــام 2018 حصــة مســيطرة مــن أســهم 
الثانيــة  الــذي هبــط اىل الدرجــة  الوليــد اإلســباين  بلــد  نــادي 
املوســم قبــل املــايض لكنــه عــاد هــذا املوســم اىل دوري "ال 

ليغا".
انضــم رونالــدو، وهــو مــن ريــو دي جانــرو، اىل كروزيــرو الــذي 

يتخذ من بيلو هوريزونتي مقرًا له، يف بدايته االحرافية عام 
1993 عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا.

وأحــرز 56 هدفــًا يف 58 مبــاراة خاضهــا بقميــص النــادي، مــا 
فتــح البــاب لــه ليكــون ضمــن تشــكيلة الرازيــل لــكأس العــامل 
ميداليــة  عــى  حصــل  حيــث  املتحــدة  الواليــات  يف   1994

الفائز من دون أن يلعب أي دقيقة.
وبعــد كأس العــامل التــي توجــت بهــا الرازيل بــركات الرجيح 
بــاع كروزيــرو رونالــدو اىل أيندهوفــن  عــى حســاب إيطاليــا، 
يف  الاعبــن  أفضــل  أحــد  نفســه  يفــرض  أن  قبــل  الهولنــدي 
العــامل خــال تجاربــه يف إســبانيا وإيطاليــا بقميــص برشــلونة، 

ثم إنر، ريال مدريد وميان.
وعــاد اىل بــاده يف 2009 للدفــاع عــن ألــوان كورنثيانــز الــذي 

اعتزل اللعب يف صفوفه عام 2011.

برلن/)أ ف ب(:
ســتكون املواجهــة بــن أملانيــا واملجــر يف اليبزيــغ 
يف  الثالثــة  املجموعــة  صــدارة  عــى  معركــة  اليــوم 
الجولــة الخامســة مــن املســتوى األول لــدوري االمــم 

االوروبية يف كرة القدم.
وتحتــل املجــر املركــز االول برصيــد 7 نقــاط مقابــل 
6 الملانيا، يف حن متلك ايطاليا 5 نقاط وانكلرا 

نقطتن فقط.
نصــف  الــدور  بلــوغ  املجــري  املنتخــب  ويســتطيع 
فــوز  وعــدم  املانيــا  عــى  فــوزه  حــال  يف  النهــايئ 

ايطاليا عى انجلرا.
لــن  بــأن نظــره املجــري  ويعــي املنتخــب األملــاين 
يكــون لقمــة ســائغة بعــد ان انتــزع منــه التعــادل 1-1 
يف بودابســت مطلــع الصيــف وابــى باء حســنا يف 
مــن  التعــادل  بانتزاعــه   2021 صيــف  اوروبــا  كأس 

فرنسا بطلة العامل 1-1 ومن املانيا ايضا 2-2.
ويعاين املنتخب االملاين من غياب عنارص مؤثرة 
يف صفوفــه ابرزهــا لقائــده وحــارس مرمــاه مانويــل 
العــب  ميونيــخ  بايــرن  صفــوف  يف  وزميلــه  نويــر 
اصابتهــا  تبــن  ان  بعــد  غوريتســكا  ليــون  الوســط 
مهاجــم  اصابــة  اىل  باالضافــة  كورونــا،  بفــروس 

بوروسيا دورمتوند ماركو رويس يف كاحله.
• إنجلرا لتجنب الهبوط اىل املستوى الثاين

ويف املجموعــة ذاتهــا، تلتقــي ايطاليــا مــع انكلــرا 
ميانــو.  يف  ســرو  ســان  ملعــب  عــى  الجريحــة 
وتأمل ايطاليا الغائبة عن كاس العامل للمرة الثانية 
تواليا يف تعويض هذه الخيبة من خال املحافظة 

عى امالها يف بلوغ نصف النهايئ.
العــب  ايطاليــا  منتخــب  صفــوف  عــن  وســيغيب 
وســط باريــس ســان جرمــان الفرنــيس املؤثــر ماركــو 
فــرايت الصابــة يف ربلــة الســاق تعــرض لهــا خــال 
مبــاراة فريقــه االخــرة ضــد ليون، وانضــم اليه زمياه 

لورنتسو بيليغريني وماتيو بوليتانو.
أمــا إنجلــرا، ففقــدت االمــل ببلــوغ نصــف النهــايئ 
لكنها مطالبة بالفوز يف مباراتيها املقبلتن تفاديًا 

للهبوط إىل املستوى الثاين.
ســاوثغيت  غاريــث  إنكلــرا  مــدرب  واســتدعى 
اىل  االوىل  للمــرة  تــوين  آيفــن  برنتفــورد  مهاجــم 
صفــوف "االســود الثاثــة" ليكافــئ املهاجــم ابــن الـــ 
مــع  الجيــدة هــذا املوســم  بداياتــه  عــى  26 عامــًا 
فريقــه حيــث ســجل 5 أهــداف يف 7 مباريــات يف 

الـ "برميرليغ".

دوري األمم األوروبيةدوري األمم األوروبية

بريزبن/)أ ف ب(:
خــرج املنتخــب األســرايل منتــرًا مــن ظهوره األخر 
عــى أرضــه وبــن جاهــره قبل مونديــال قطر املقرر 
األول/ كانــون  الثاين/نوفمــر و18  20 تريــن  بــن 

النيوزيلنــدي  جــاره  عــى  بفــوزه  وذلــك  ديســمر، 
-1صفر، أمس، يف لقاء ودي أقيم يف بريزبن.

هــذه  مــن  األول  الفصــل  بحســمها  أســراليا  وتديــن 
املواجهــة االحتفاليــة مبــرور 100 عــام عــى مباراتهــا 
الدوليــة األوىل ضــد نيوزيلنــدا بالــذات )خرست 1-3 
عــام 1922(، اىل جنــاح قــادش اإلســباين أويــر مابيــل 
الــذي ســجل الهــدف الوحيــد لفريــق املــدرب غراهام 
أرنولد بتسديدة من خارج املنطقة يف الدقيقة 35.
وقبــل زيــارة نيوزيلنــدا األحــد يف أوكانــد يف الفصــل 
الثــاين مــن هــذه املواجهــة االحتفاليــة، ســيكون أمــام 

أرنولــد الكثــر مــن العمــل بعــد األداء املخيــب الــذي 
قدمــه رجالــه الخميــس يف لقاء ســيطر عليــه الضيوف 
وكانــوا األكــرث خطــورة لكــن مــن دون أن يرجمــوا ذلــك 

اىل أهداف.
إيرفــن  جاكســون  األســرايل  الوســط  العــب  وقــال 
"أنــا لســت راضيــًا عــى اإلطــاق بــكل رصاحــة. هنــاك 
الكثــر مــن األمــور التــي كان بإمكاننــا تنفيذهــا بشــكل 
أفضــل. نجحنــا يف الحصــول عــى الفــوز لكــن هنــاك 

الكثر من نواحي اللعبة التي يجب أن نحسنها".
بوجــود  إضافيــة  معنويــة  أهميــة  املبــاراة  وارتــدت 
املــدرب الهولنــدي الســابق غــوس هيدينــك بجانــب 
أرنولــد لــارشاف عــى املنتخــب األســرايل يف هــذا 

اللقاء.
الســابق  مبدربــه  األســرايل  املنتخــب  واســتعان 

هيدينــك اســتنادًا اىل التجربــة الناجحــة التــي حققهــا 
معــه، حــن أعــاده اىل كأس العــامل بعــد غيــاب ملــدة 
32 عامــًا بقيادتــه اىل مونديــال أملانيــا 2006 حيــث 

وصل اىل الدور مثن النهايئ.
وتوىل الهولندي البالغ 75 عامًا مهمة مساعد أرنولد 
يف هــذه املبــاراة التحضريــة بســبب غيــاب مســاعد 
لتواجــده  رينيــه ميولنســتن  الهولنــدي اآلخــر  األخــر 
يف  أســراليا  منافــيس  متابعــة  أجــل  مــن  أوروبــا  يف 
املجموعة الرابعة املنتخبن الفرنيس حامل اللقب 

والدمناريك.
ويفتتــح األســراليون مشــاركتهم الخامســة تواليــًا يف 
النهائيات والسادسة يف تاريخهم ضد فرنسا يف 22 
تريــن الثاين/نوفمــر، قبــل لقــاء تونــس يف 26 منــه 

والدمنارك يف 30 منه.

أسترالياأستراليا
 تفوز في ظهورها األخير  تفوز في ظهورها األخير 
على أرضها قبل المونديالعلى أرضها قبل المونديال

في فئة الزوجي لكأس اليفر

معركة الصدارة بين ألمانيا والمجر.. معركة الصدارة بين ألمانيا والمجر.. 
وانجلترا تخشى الهبوط أمام إيطالياوانجلترا تخشى الهبوط أمام إيطاليا

دورة األردن الرباعية محطة استعداد دورة األردن الرباعية محطة استعداد 
لبطولة غرب آسيا والنهائيات القاريةلبطولة غرب آسيا والنهائيات القارية

كروزيروكروزيرو    
المملوك من المملوك من 

رونالدو يعود إلى رونالدو يعود إلى 
الدرجة األولىالدرجة األولى

عان/)أ ف ب(:
املشــاركة  املنتخبــات  مدربــو  أجمــع 
التــي  الرباعيــة  الدوليــة  البطولــة  يف 
ومبشــاركة  األردن  يســتضيفها 
وســلطنة  والعــراق  ســوريا  منتخبــات 
الــدورة  هــذه  أهميــة  عــى  ُعــان، 
كمحطة يف التحضر لاســتحقاقات 
آســيا  غــرب  بطولــة  أولهــا  القادمــة، 
وبعدها نهائيات كأس آسيا 2023.

وتفتتــح الــدورة الرباعية اليوم، حيث 
يلتقي العراق مع سلطنة ُعان، ومن 
بعدها األردن املضيف مع ســوريا، 
مببــارايت  اإلثنــن  تختتــم  أن  قبــل 

تحديد املركز الثالث والنهايئ.
ملنتخــب  العراقــي  املــدرب  ورأى 
يف  الخميــس  حمــد  عدنــان  األردن 
التوقــف  "فــرة  أن  صحــايف  مؤمتــر 
وجيــدة  مناســبة  فرصــة  الــدويل 

اىل  تتأهــل  مل  التــي  للمنتخبــات 
كأس العــامل لخــوض مباريــات وديــة 

مبستوى عايل".
وأضــاف "هدفنــا تحســن التصنيــف 
النشــامى...  ملنتخــب  الــدويل 
بــاد  دريب  ســوريا  أمــام  واملبــاراة 
التكهــن  الصعــب  ومــن  الشــام 
بنتيجتهــا. صفــوف النشــامى مكتملة 
باستثناء غياب عي علون املحرف 

بالدوري القطري بسبب اإلصابة".
وســيكون االســتحقاق الرســمي األول 
فشــلت  التــي  األربعــة  للمنتخبــات 
مونديــال  اىل  التأهــل  يف  جميعهــا 
قطــر املقــرر نهايــة العــام الحايل، يف 
التــي تســتضيفها  بطولــة غــرب آســيا 
آذار/مــارس   20 بــن  اإلمــارات 
قبــل  نيســان/أبريل،  مــن  والثــاين 
خــوض نهائيــات كأس آســيا املقــررة 

16 حزيران/يونيــو و16 متــوز/ بــن 
فيهــا  القــرار  يتخــذ  مل  والتــي  يوليــو 
بشــأن الدولة املضيفة بعد انسحاب 
الصــن عى خلفيــة القيود املتعلقة 

مبكافحة تفيش فروس كورونا.
أمــام  االفتتاحيــة  املواجهــة  وعــن 
جــدًا  "أقــدر  الكــروايت  قــال  العــراق، 
ميلــك  الــذي  العراقــي  املنتخــب 
أمامهــم  لعبنــا  جيديــن.  العبــن 
الفــرة  خــال  عديــدة  مباريــات 

املاضية".
ويتطلع منتخب سوريا اىل استعادة 
فيهــا  مــزج  بتشــكيلة  جمهــوره  ثقــة 
املدرب حســام الســيد بن الاعبن 
املحليــن )11( واملحرفــن )12(، 
العــريب  مهاجــم  مقدمتهــم  ويف 
وهــداف  الســوما  عمــر  القطــري 

الرطة العراقي محمود مواس.

فيدررفيدرر  سيخوض آخر مباراة في مسيرته إلى جانب سيخوض آخر مباراة في مسيرته إلى جانب نادالنادال  
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لوحة ثالثية األبعاد عىل ساحل بحر الصني بمقاطعة خيب شمال البالد      ) أ ف ب (

األفقي:
1 -غري معلوم – فيه شفاء للناس  

2 - قهوة – كالم خفي غري مسموع – للنهي 
3 - ضمري للغائب + من األحجار الكريمة + بحر 

معكوسة 
4 - ثالثة أرباع منخل + ايجاز 

5 - تيضء + مختلفان 
6 - ثالثة أرباع ابرة – آالء 

7 - متشابهان + موعظة – لالستفهام معكوسة 
8 -اسم موصول – حرف نصب 

9 -ما يطلق عىل صحيح البخاري ومسلم 

العمودي
1 - غري واضح + فقر 

معكوسة 
2 - زوال العقل – االسم 

األول لمؤذن الرسول صىل 
هللا عليه وسلم 

3 - مبتكر 
4 - ميناء جزائري – من 

الفواكه 
5 - سفينة الصحراء 

معكوسة + من الخرضاوات 
6 - غطاء وحاجز – طنجرة 

معكوسة 
7 - نحمي ونحافظ – ضمري 

متصل للمتكلمني 
8 -ناعم معكوسة + لهو 

معكوسة
9 - عملة السعودية 

معكوسة – صغري الحصان

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.

صغري الناقة 
يتكون من 6 أحرف 

السلحفاة – البطريق – القرد – الببغاء – الزرافة – 
األرنب – الجمل – أبو قردان – الثعبان – هجرس 

– ديسم – الدجاجة – كتكوت – قط – قيل – صقر 
- نرس – ل – م- د 

حل الكلمة الضائعة 

الحوار

إعداد/ وفاء المهتدي

غزة/ محمد حجازي:
كرّمت مدرســة التابعني الرشعية الطفل 
ســنوات(،   6( اللــي،  محمــد  أســامة 
ليصبــح  كامــًا،  الكريــم  القــرآن  لحفظــه 
مســتوى  عــى  للقــرآن  حافــظ  أصغــر 

فلسطني.
لتحفيــظ  الصحابــة  جمعيــة  رئيــس  وقــال 
عــي  الشــيخ  الرشعيــة  والعلــوم  القــرآن 
الغفــري إن الجمعيــة ســتواصل جهودهــا 
ومتميــز،  فريــد  قــرآين  جيــل  تنشــئة  يف 
حافــظ لكتــاب اللــه، ويعمــل وفــق تعاليــم 
علومــه،  ونــرش  وتفســره  الكريــم  القــرآن 
إلخــراج جيــل يســر عــى خطــى الصحابة 

والعلامء.
نظمتــه  حفــٍل  -خــال  الغفــري  وأشــاد 
لتحفيــظ  الرشعيــة  التابعــني  مدرســة 
غــزة-  مبدينــة  مبقرهــا  الكريــم،  القــرآن 

القــرآن  تعليــم  يف  ُتبــذل  التــي  بالجهــود 
والعمــل وفــق ترشيعاتــه، للخــروج بجيــل 

إسامي قرآين مميز يف فلسطني.
مــن جهتــه بــني مديــر مدرســة "التابعــني" 

هــاين أبــو هــاين، أن الطالــب يف الصــف 
ُيعــد  أصغــر  األول باملدرســة  "أســامة" 
حافظ لكتاب الله يف فلســطني، مشــكًا 

منوذجًا فريدًا ومميزًا.
نحــو  الطلبــة  ُتوجــه  املدرســة  أن  وأكــد 
قــرآين،  جيــل  إلنشــاء  والرشــاد،  الصــاح 
مشــيًدا بجهــود املــدرس "جعفــر زينــو"، 
تحفيــظ  يف  كبــر  بشــكٍل  ســاهم  الــذي 

"أسامة" القرآن الكريم.
وأثنــى أبــو هــاين عــى عائلــة الطفــل التي 
عملــت وســهرت إىل جانــب املدرســة، 

للوصول لهذا اإلنجاز.
بدوره، عرب والد الطفل محمد اللي عن 
شــكره العميــق لألســتاذ "زينــو"، ولزوجته 
الجهــد  عــى  أســامة"،  الطفــل  "والــدة 
أصغــر  ابنــه  ليكــون  بــذاله  الــذي  الكبــر 

حافظ عى مستوى فلسطني.

الشــاي األخضـــر يخفــض 
مستويات الكوليسترول الضار

واشنطن/ وكاالت:
يجب أن يحافظ الجســم عى توازن دقيق للكوليســرول، فالكثر منه ميكن أن يســد 

الرشايني، ما يسبب مجموعة من املشاكل الصحية الخطرة.
وأظهــرت دراســات متعــددة تأثــر الشــاي األخــر عــى حــرق الكوليســرول و خفــض 

مستوياته، لغناه مبركبات "الفافونويد".
ويشــر تحليــل تلــوي )نــوع مــن التحليات اإلحصائية(  مــن املجلة األمريكية للتغذية 
الرسيريــة إىل أن الشــاي األخــر يقلــل بشــكل كبــر مــن الكوليســرول الكي، مبا يف 

ذلك الكوليسرول الضار أو الكوليسرول "الضار" يف الدم.
الكوليســرول  أو  الحميــد،  الكوليســرول  الشــاي األخــر عــى  ومــع ذلــك، مل يؤثــر 
الدهنــي  الربوتــني  لكوليســرول  الضــارة  اآلثــار  يقــاوم  الــذي  النــوع  وهــو   - "الجيــد" 

منخفض الكثافة.
وفحص تحليل آخر تأثر استهاك الشاي األخر عى ضغط الدم.

وقــارن الباحثــون  يف التحليــل نتائــج 13 دراســة مــن قواعــد بيانــات متعــددة، كــام تــم 
تقييم التغرات يف الكوليسرول وغلوكوز الدم ومؤرش كتلة الجسم .

واقرح تحليل آخر انخفاضًا أكرب يف ضغط الدم االنقبايض واالنبســاطي بعد تناول 
الشاي األخر، لوجود مادة "الكاتيكني".

آثــارا جانبيــة   قــد يســبب  باعتــدال، فــرشب كميــات كبــرة منــه  ولكــن ينبغــي تناولــه 
كـ)الصداع واألرق( بسبب احتوائه عى مادة الكافيني.

دراسة ترصـد ضحــك األجنــة 
أو عبوسهم حسب نوع الطعام 

واشنطن/ وكاالت:
متكن علامء رصدوا وجوه األجنة مبوجات فوق صوتية، من التعرف إىل الحالة النفسية لألجنة وهم 

يف أرحام أمهاتهم يتناولون الطعام ألول مرة.
 ووجــدوا أن الجنــني يبتســم حــني يتــذوق الجــزر ويعبــس تكشــرًا عندمــا يكــون اللفــت هــو الطعــام، 
بحســب مــا اتضــح مــن تجــارب خضعــت لهــا 100 امــرأة حامــل، وابتلعــت كل منهــن كبســولة تحتــوي 

عى 400 ملليغرام من مسحوق الجزر أو الكرنب امللفويف.
وقال العلامء يف دراسة نرشت نتائجها صحيفة "التاميز" الربيطانية ، إنهم اختربوا الطعم بعد مزجه 
مــع الرائحــة، ألن مركبــات الطعــام الــذي تتناولــه األم تنتقــل إىل مجــرى الــدم، ومنــه عــرب املشــيمة إىل 
ســائل Amniotic Fluid أو "األمينــويس" املوفــر الحاميــة للجنــني داخــل "الكيــس األمنيــويت" يف 
رحم الحامل، ومنه يتذوق الذين مل يولدوا بعد جزيئات النكهة حني يستنشقون السائل ويبتلعونه. 
وبحســب مــا بينــت النتائــج، فــإن مــن تذوقــوا نكهــة الجــزر اللطيفــة أظهــروا باســتمرار اســتجابات أكــر 
"لوجــه ضحــوك" بعكــس مــن تذوقــوا الكرنــب امللفــويف املــر، حيــث ظهــر كل منهــم بوجــه عابــس، 
لذلك ورد بالدراسة أن الكراهية الغريزية للطعم املر "هي منطقية من وجهة نظر تطورية، وهذا ما 

ساعد أسافنا عى تجنب السموم" ألن طعم معظمها منفر كرائحتها.
مــع ذلــك، يعتقــد الباحثــون يف الوقــت نفســه، أن "التفضيــات الغذائيــة تتشــكل أيضــًا مــن خــال 
نظــام أمهاتنــا الغــذايئ قبــل أن نولــد" وفــق مــا قالــت الدكتــورة Beyza Ustun الباحثــة بعلــم النفــس 
يف جامعة "Durham University" بإنجلرا، وقائدة الفريق العلمي املعد للدراســة، مضيفة أن 
األمهــات قــد يكــون بإمكانهــن منــع "اضطــراب األكل" الحقــا مــن خــال تنــاول الطعــام بشــكل جيــد يف 
أثناء الحمل. كام سبق أن درست بروفيسورة أخرى، هي Nadja Reissland رئيسة مخترب أبحاث 
األجنة وحديثي الوالدة بالجامعة نفسها، عمليات املسح رباعية األبعاد إلظهار تأثر التدخني أثناء 
الحمــل، وقالــت: "ميكــن أن يكــون لهــذه الدراســة األخــرة آثــار مهمــة لفهــم الدليــل املبكــر لقــدرات 
الجنني عى اإلحساس والتمييز بني النكهات والروائح املختلفة من األطعمة التي تتناولها أمهاتهم" 
 Aston" بجامعــة  األســتاذة   Jacqueline Blissett الربوفيســورة  قالــت  أيضــًا،  تعبرهــا.  وفــق 
University" يف مدينة برمنغهام الربيطانية: "نعلم من األبحاث السابقة أن التغذية التي يتلقاها 
الجنني يف الرحم مهمة بتحديد الحالة الصحية الاحقة، ولكن هذا )الدراســة( هو أول دليل مبارش 
عــى أن الجنــني يســتجيب للنكهــات املوجــودة يف النظــام الغــذايئ لــألم بطــرق مشــابهة لتلــك التــي 
يســتجيب لهــا عندمــا يختربهــا بعــد والدتــه، وهــذا يــدل عــى أن الحمــل قــد يكــون وقتــًا رائعــًا لتنــاول 

األشياء التي يصعب جعل األطفال يحبون أكلها، وأهمها الخراوات الخراء" النيئة.

"التابعين" ُتكرم أصغر حافظ للقرآن الكريم على مستوى فلسطين
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إصابة مستوطن   ... فصائل املقاومة  ... 
الضفــة  وعمــوم  القــدس  يف  شــعبنا  أبنــاء  ودعــت 
والداخــل املحتــل إىل مواصلــة تصّديهــم إلرهــاب 
االحتــال وقطعــان مســتوطنيه، وحاميــة املســجد 
املتطرّفــن  مخططــات  مــن  املبــارك  األقــى 
الرّحــال  وشــّد  للنفــر  بثبــات  والتقــّدم  الصهاينــة، 
وبســالة،  قــوة  بــكّل  حياضــه  عــن  ذودًا  والّربــاط، 
تهويــده  يف  االحتــال  مشــاريع  لــكّل  وإفشــااًل 

وتدنيسه.
وأشاد القيادي يف حركة الجهاد اإلسامي، الشيخ 
خرض عدنان بعملية "بيت سرا" البطولية، مؤكدًا 
أن العمليــة هــي امتــداد الفعــل املقــاوم يف الضفة 

املحتلة كافة.
وقــال: "إن حاجــز بيــت ســرا، شــّكل عنواًنــا للقتــل 
أبنــاء شــعبنا، وجــاءت  بحــق  الصهيــوين  واإلرهــاب 

ا عىل العدوان واملعاناة". العملية ردًّ
ووجــه عدنــان تعازيــه لــذوي الشــهيد البطــل "الذي 
مرشفــة  صــورة  وقــدم  مدبــر،  غــر  مقبــًا  قــى 

لشجاعة أبناء شعبنا".
حــوارة  حاجــز  عــىل  االحتــال  إرهــاب  أن  وأكــد 
"رعونــة متكــررة وهمجيــة مســتمرة من جيش العدو 

الرعديد ضد أهلنا وشعبنا".

البطوليــة  الطعــن  عمليــة  األحــرار  حركــة  وباركــت 
جنــوب غــرب رام اللــه مؤكــدًة أنهــا رد طبيعــي عــىل 
شــعبنا  عــىل  االحتــال  عــدوان  وتصاعــد  اســتمرار 

وتدنيس أقصانا.
ودعــت الحركــة يف بيــان، الســلطة لوقــف التنســيق 
األمنــي واملاحقــات واالعتقــاالت السياســية ورفــع 
يدهــا الثقيلــة عــن مقاومة شــعبنا لتواجــه االحتال 

وتفشل مخططاته التهويدية واالستيطانية.
الطعــن  عمليــة  املجاهديــن  حركــة  باركــت  كــام 
مؤكــدًة أنهــا متثــل ردًا طبيعيًا عىل جرائم االحتال 

بحق شعبنا وأرضنا يف الضفة الفلسطينية.
عمليــة  فلســطن  يف  املقاومــة  لجــان  وباركــت 
الثائــر إىل  الحــر  البطوليــة ودعــت "شــبابنا  الطعــن 
إشــعال أرضنــا نــاًرا وبراكــن غضب نرصة للمســجد 

األقى".
وقالــت اللجــان يف بيــان: "ســتبقى ضفتنــا الثائــرة 
ا للعمــل والفعــل الثــوري الــذي ال  خزاًنــا إســراتيجيًّ

ينضب وعنواًنا للعمل الفدايئ واالستشهادي".
ودعــت إىل تصعيــد املقاومــة بــكل أشــكالها ألنهــا 
الســبيل الوحيد للدفاع عن شــعبنا ومقدســاته من 

التدنيس والتهويد املتواصل.

ورصــد مركــز املعلومــات الفلســطيني "معطــى" يف تقريــره 
الــدوري ألعــامل املقاومــة )832( عمًا مقاِوًما، خال شــهر 
ــا  إرسائيليًّ  )28( خالهــا  أصيــب  املــايض،  أغســطس/آب 

بعضهم بجراٍح خطرة.
ــا  ــا إرسائيليًّ فيــام أعلنــت وســائل إعــام إرسائيليــة أن جنديًّ
يف  أمــس،  مســاء  وقعــت  دعــس  بعمليــة  بجــروح  أصيــب 
منطقة حوارة مبدينة نابلس جنوب الضفة الغربية املحتلة.

قــوات  إن  العربيــة:  أحرنــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  وقالــت 
إلصابتــه  أدى  مــا  املنفــذ،  صــوب  النــار  أطلقــت  االحتــال 

بجروح وصفت بالحرجة.
فيام ذكر املراسل العسكري للقناة 14 هيلل بيتون روزين 
أن "قــوات الجيــش أطلقــت النــار مبــارشة عــىل فلســطيني 
ــا بجــروح يف عمليــة دعــس قــرب حــوارة جنــوب  أصــاب جنديًّ

نابلس".
بالرصــاص، منهــم  أمــس، ثاثــة شــبان  ذلــك، أصيــب،  إىل 
شاب من ذوي اإلعاقة، خال مواجهات مع قوات االحتال 
االرسائيــي يف بلــدة بيــت أمــر شــامل مدينــة الخليل جنوب 

الضفة الغربية.
 وأفــاد الناشــط اإلعامــي محمــد عــوض بــأن قــوات االحتــال 
وأطلقــت  أمــر،  بيــت  بلــدة  يف  الظهــر  منطقــة  اقتحمــت 
الســام  الغــاز  وقنابــل  املطاطيــة  واألعــرة  الحــي  الرصــاص 

صــوب منــازل املواطنــن، مــا أدى إىل إصابــة الشــاب جهــاد 
فايــز الصليبــي )24 عاًمــا(، وهــو مــن ذوي اإلعاقــة، برصاصــة 
يف القدم، وذلك أثناء وقوفه أمام منزل عائلته، وجرى نقله 

إىل إحدى املستشفيات لتلقي العاج.
واندلعــت مواجهــات عنيفــة بــن الشــبان وقــوات االحتــال، 
القــدم،  يف  ناريــة  بأعــرة  آخريــن  شــابن  إصابــة  إىل  أدت 
باإلضافة إىل إصابة العرشات باالختناق من جراء استنشاق 

ا. الغاز السام، عولجوا ميدانيًّ
وأصيبــت مواطنــة برضــوض، أمــس، يف إثــر اعتــداء قــوات 
يف  منزلهــا  مدخــل  إغــاق  عقــب  عليهــا  أمــس،  االحتــال 

املنطقة الجنوبية من الخليل.
منــزل  اقتحمــت  االحتــال  قــوات  أن  محــي،  وذكــر مصــدر 
باملنطقــة  الســامية  حــارة  يف  رجــب  أبــو  نضــال  املواطــن 
واعتــدت  الرئيــس،  بابــه  وأغلقــت  الخليــل،  مــن  الجنوبيــة 
بالرضب عىل ربة املنزل شادية صابر ابو رجب )37 عاًما(، 

ما أدى إىل إصابتها برضوض.
وذكــر املواطــن أبــو رجــب لوكالــة "وفــا"، أن عائلتــه املكونــة 
مــن 7 أفــراد باتــت مجــربة بعــد إغــاق املدخــل عــىل الســر 
ألكــر مــن ســاعة للوصــول إىل البلــدة القدميــة، يف حن أنه 
كان يحتــاج إىل بضــع دقائــق فقــط للوصــول إليهــا، علــام أن 

بعضهم يعاين من أمراض مزمنة.

واعتــرب أن هــذا اإلجــراء يــأيت ضمن سلســلة مــن االعتداءات 
التــي يفرضهــا االحتــال عــىل األهــايل يف تلــك املنطقــة، 
للضغــط عليهــم وإجبارهــم عــىل تــرك منازلهــم وممتلكاتهــم 

لصالح مشاريعه االستيطانية.
ويف إطــار منفصــل، هدمــت قــوات االحتــال أمس، مســكًنا 
يف منطقــة الركيــز، قــرب قريــة توانــة مبســافر يطــا، جنــوب 

الخليل.
أن  العمــور،  فــؤاد  والصمــود  الحاميــة  لجــان  منســق  وأكــد 
قوات االحتال هدمت منزاًل من الصفيح والطوب مبســافر 
يطــا، تبلــغ مســاحته 80 مــًرا مربًعــا، يعــود للمواطــن أرشف 

العمور.
األحمــر  الــرأس  منطقــة  أمــس،  االحتــال  قــوات  واقتحمــت 
جنــوب رشق طوبــاس، وأخطــرت شــقيقن بهــدم خيامهــام 

ا. ذاتيًّ
معتــز  طوبــاس  محافظــة  يف  األغــوار  ملــف  مســؤول  وأفــاد 
األحمــر،  الــرأس  اقتحمــت  االحتــال  قــوات  بــأن  بشــارات، 
ا الشقيقن جهاد وخرض محمد بني عودة،  وأخطرت شفهيًّ

ا. بهدم خيامهام ذاتيًّ
وكانــت قــوات االحتــال، قــد أخطــرت الشــقيقن بنــي عــودة 
قبل أكر من أسبوع، بهدم منشآت سكنية، وحظائر ماشية 

مبينة يف مكان قريب من خيامهام.

زوجة األسير محمد أبو حميد 
تخضع لعملية زراعة نطفة 

محررة من زوجها
رام الله/ فلسطن:

و30عاًمــا  مبؤبديــن  املحكــوم  األســر  زوجــة  عدنــان  وردة  خضعــت 
محمد أبو حميد، أمس، لعملية زراعة نطفة من زوجها، بحضور والدة 
زوجهــا، خنســاء فلســطن، أم يوســف أبــو حميــد، ووالدتهــا وأفــراد من 

عائلتها، مبركز رزان لعاج العقم وأطفال األنابيب.
أبــو  ســامل  املختــص  الطبيــب  النطفــة  زراعــة  عمليــة  عــىل  ويــرشف 
خيــزران، وطاقــم مركــز رزان الــذي أجــرى عديــد عمليــات زراعة النطف 
التــي تــم تحريرهــا مــن وراء قضبــان ســجون االحتـــال، والتــي تكللــت 

بالنجاح وأمثرت عن إنجاب العرشات من سفراء الحرية.

تشاووش أوغلو: أزمة مسلمي 
أرااكن من أكبر مآسي العصر الحديث

نيويورك/ األناضول:
قــال وزيــر الخارجيــة الــريك مولــود تشــاووش أوغلــو إن أزمــة مســلمي 

أراكان "من أكرب مآيس العرص الحديث".
جاء ذلك يف فعالية رفيعة استضافتها رئيسة وزراء بنغاديش شيخة 

حسينة لبحث وضع مسلمي إقليم أراكان يف ميامنار.
مــن  تركــوا محرومــن  أركان  أن مســلمي  أوغلــو إىل  وأشــار تشــاووش 
حقوقهــم واحتياجاتهــم األساســية ألكــر مــن نصــف قــرن، مضيًفا:" مع 

األسف يفقد املجتمع الدويل اهتاممه بهذه املآيس".
ولفت أن بنغاديش تحملت عبًئا كبًرا باستضافتها ألكر من مليون 
الجــئ عــىل مــدار 5 أعــوام، مؤكــًدا رضورة بــذل العــامل جهــدا أكــرب مــن 

أجل تقاسم هذا العبء.
وشدد أن املستشفى امليداين الذي أقامته تركيا يف مخيم الاجئن 
مبدينــة كوكــس بــازار البنغاليــة، يقــدم خدماتــه الصحيــة لقرابة 1500 
شــخص يومًيــا.  وبــّن أن االنقــاب العســكري يف ميامنــار زاد ظــروف 
الســتعادة  أراكان  شــعب  دعــم  أن  مشــدًدا  صعوبــة،  أركان  مســلمي 

حقوقه األساسية يعد مسؤولية مشركة للمجتمع الدويل.
وأكــد رضورة أن تكــون عــودة مســلمي أراكان إىل ميامنــار بشــكل آمــن 
وكريــم أولويــة، مضيًفــا:" أزمــة مســلمي أراكان مــن أكــرب مآيس العرص 
إبقــاء  علينــا  يجــب  اإلغاثــة،  جهــود  جانــب  إىل  الحديــث".وأردف:" 
يريــدون  فهــم  الدوليــة،  األجنــدة  طليعــة  يف  أراكان  مســلمي  قضيــة 
العودة إىل ديارهم والعدالة، ومن واجبنا أن نكون معهم يف قضيتهم 

العادلة".

الخارجية العراقية: نعمل الستكمال 
المحادثات السعودية اإليرانية

بغداد/ وكاالت:
أعلــن وزيــر الخارجيــة العراقــي فــؤاد حســن اختتــام الجولــة الخامســة مــن 

املحادثات السعودية اإليرانية.
وقــال حســن، يف ترصيحــات تلفزيونيــة، أمــس، إّن "هنــاك نقاشــًا يف 
أن تكــون الجلســة املقبلــة بــن الريــاض وطهــران عــىل مســتوى غــر وزراء 

الخارجية"، مؤكدًا "تهيئة الظروف لجولة مقبلة".
األمــن  لجنــة  باســم  املتحــدث  أكــد  املــايض،  آب/أغســطس   20 ويف 
القومــي والسياســة الخارجيــة يف الربملــان اإليــراين، أبــو الفضــل عمويئ، 
أّن املحادثــات مــع الســعودية وصلــت إىل مرحلــة إعــادة العاقــات إىل 
املســتوى الجيــد. وســبق أن أّكــد وزيــر الخارجيــة اإليــراين حســن أمــر 
الحــوار  انتقــال  بــاده تبلغــت موافقــة الســعودية عــىل  أّن  اللهيــان  عبــد 
"مــن  أي  أعــوام،  منــذ  العاقــات املقطوعــة  إعــادة  بينهــام إىل مســتوى 
املســتوى األمني إىل الســيايس". وبشــأن املفاوضات النووية اإليرانية، 
أكد حســن أّن باده "تؤيد املفاوضات النووية بن طهران وواشــنطن"، 
مشــرًا إىل أّن "التوتــر يؤثــر ســلبًا يف الوضــع الداخــي للعــراق"، واصفــًا 

العاقات بإيران بـ"الجيدة".

بشروط مقيدة.. محكمة 
االحتالل تقرر اإلفراج عن 

الشيخ يوسف الباز
اللد املحتلة/ فلسطن:

قررت ما تســمى املحكمة العليا التابعة لاحتال اإلرسائيي، أمس، 
قبــول اســتئناف هيئــة الدفــاع عــن إمــام املســجد العمــري )الكبــر( يف 

مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز، واإلفراج عنه برشوط مقيدة. 
وأعادت محكمة االحتال امللف إىل ما تسمى "املحكمة املركزية"، 

لتحديد رشوط اإلفراج عن الشيخ الباز بالقيد اإللكروين. 
نيســان/   30 يــوم  البــاز  الشــيخ  اعتقلــت  االحتــال  ســلطات  وكانــت 
عــىل  "التحريــض  بادعــاء  وذلــك  اللــد،  بيتــه يف  مــن  املــايض  أبريــل 
قوات االحتال"، وجاء ذلك بســبب خطاب كان قد ألقاه يف أعقاب 

اقتحامات املستوطنن للمسجد األقى املبارك يف القدس. 
والبــاز أحــد القياديــن البارزيــن يف الحركــة اإلســامية التــي يحظرهــا 
االحتــال، وهــو معــروف مبواقفــه املدافعــة واملنــارصة عــن الحقــوق 

العربية يف اللد عىل مدار أعوام طويلة.

ارتفاع عدد غرقى زورق 
مهاجرين بمياه طرطوس 

السورية إلى 34
إسطنبول/ وكاالت:

ارتفــع عــدد املهاجريــن الذيــن لقــوا مرصعهــم أمــس، إثــر غــرق زورق 
قبالــة ســواحل محافظــة طرطــوس غــريب ســوريا، إىل 34، وفــق إذاعــة 

"شام أف أم".
وذكــرت "شــام أف أم" يف سلســلة تغريــدات عــىل تويــر، أن زورقــا 
ســواحل جزيــرة  قــرب  غــرق  مــن جنســيات مختلفــة  أشــخاصا  يحمــل 
أرواد بطرطــوس. ونقلــت "شــام أف أم" عــن ســامر قربصــي مديــر عام 
املوانئ البحرية السورية، قوله إن 34 شخصا لقوا مرصعهم فيام تم 

إنقاذ 14 آخرين مشرا إىل استمرار عمليات البحث.
وأضاف: "وفق أقوال الناجن الزورق انطلق من املنية يف لبنان منذ 

أيام عدة بقصد الهجرة ويحمل أشخاصا من جنسيات مختلفة".
وكان قربصــي ذكــر يف وقــت ســابق أمــس، أنــه "تــم العثــور عــىل 15 

جثة و8 ناجن"، مؤكدا استمرار عمليات البحث يف املوقع.

الجيش الصومالي يعلن مقتل 
10 من مقاتلي "الشباب"

مقديشو/ وكاالت:
حركــة  عنــارص  مــن   10 مقتــل  أمــس،  الصومــايل،  الحيــش  أعلــن 
"الشــباب"، يف عمليــة أمنيــة يف إقليــم جلجــدود يف واليــة غلمــدغ 
راغــي  ادوى  يوســف  الصومــايل  األركان  رئيــس  وقــال  البــاد.  وســط 
الجيــش  مــن  "وحــدات  إن  الحكوميــة،  مقديشــو  إلذاعــة  ترصيــح  يف 
الصومايل أطلقت عمليًة أمنية استهدفت بلدة سن طقو ومحيطها 

بعد تلّقيها معلومات حول وجود عنارص من الحركة فيها".
وأضاف راغي، أن "العملية أسفرت عن مقتل 10 من عنارص الحركة، 

فيام ُدّمرت معاقل لها خال العملية".
العــرشات  الصوماليــة  الحكومــة  أرســلت  املــايض،  األســبوع  وخــال 
مــن وحــدات الجيــش إىل واليــة غلمــدغ لتعزيــز الجبهــات القتاليــة ضد 

مقاتي حركة الشباب.
القــوات  تجريهــا  أمنيــة  الفيدراليــة عمليــات  الواليــات  بعــض  وتشــهد 
الحكومية بالتعاون مع مليشيات عشائرية مسلحة ضد مقاتي حركة 
الشــباب، مــا أّدى إىل مقتــل نحــو 200 مــن عنــارص الشــباب، بحســب 

وزارة اإلعام الصومايل.
التــي  ومنــذ ســنوات، يخــوض الصومــال حرًبــا ضــد حركــة "الشــباب" 
تأسســت مطلــع عــام 2004، وهــي حركــة مســلحة تتبــع فكرًيــا لتنظيم 

"القاعدة"، وتبّنت عمليات عديدة أودت بحياة املئات.

نيويورك/ وكاالت:
أكد رئيس مجلس الســيادة الســوداين عبد 
بتحقيــق  التزامــه  أمــس،  الربهــان،  الفتــاح 
الســام يف البــاد وتعزيــز االنتقال الســلمي 
انتخابــات  عــرب  دميقراطــي  لتحــول  وصــواًل 

عادلة ونزيهة بنهاية الفرة االنتقالية.
جــاء ذلــك يف خطابــه أمــام الجمعيــة العامــة 
يف  الـــ77  دورتهــا  يف  املتحــدة  لألمــم 
نيويــورك، أورده املوقــع اإلعامــي الرســمي 

ملجلس السيادة االنتقايل السوداين.
وأضــاف الربهــان: "يســعدين أن أشــاطركم 
التطورات السياســية يف الســودان والتزامنا 
بالعمــل عــىل تحقيــق الســام وتعزيز آليات 
االنتقــال الســلمي وصــواًل لتحّول دميقراطي 
كامــل عــرب انتخابــات عادلــة ونزيهة وشــفافة 
لحكــم  اســترشاًقا  االنتقاليــة  الفــرة  بنهايــة 

مديّن ميثل كافة السودانين."
الفرصــة  وإلتاحــة  ذلــك،  إطــار  "يف  وتابــع: 
للمدنيــن للحــوار والتشــاور، قّررنــا يف بيــان 
للقــوات املســلحة بتاريــخ 7 أبريــل/ نيســان 
2022 انســحاب املؤسســة العســكرية مــن 

الحوار وعدم املشاركة يف السلطة".
وبــّن أن ذلــك "جــار إلفســاح املجــال أمــام 
القوى السياســية والثورية املؤمنة بالتحّول 
بقيــادة  حكومــة  لتشــكيل  الدميقراطــي 
املســتقلة  الوطنيــة  الكفــاءات  مــن  مدنيــة 
يشــارك فيهــا الجميــع عــدا املؤمتــر الوطني 
)الحاكــم الســابق( إلكــامل متطلبــات الفــرة 

االنتقالية".

وجــّدد الربهــان االلتــزام "بالتعــاون مــع بعثــة 
املرحلــة  لدعــم  املتكاملــة  املتحــدة  األمــم 
االنتقاليــة يف الســودان وفــق ملبــادئ ميثاق 
األمــم املتحــدة وواليتهــا املنصــوص عليهــا 
 2524 األممــي  )القــرار  تشــكيلها  قــرار  يف 
دعــم  مطلوبــات  ومصفوفــة   ،)2020 عــام 
لألمــم  الســودان  ســلمها  التــي  االنتقــال 

املتحدة".
وأردف: "مــن أجــل تحقيــق الوفــاق الوطنــي 
قّدمنــا كافــة أشــكال الدعــم لآلليــة الثاثيــة 
واالتحــاد  يونيتامــس  بعثــة  تقودهــا  التــي 
للتنميــة  الحكوميــة  والهيئــة  اإلفريقــي 
اســتغرقت  الدعــم  ذلــك  ورغــم  )إيغــاد(، 
وقًتــا مثيًنــا دون أن تحقــق املطلــوب منهــا، 
التوافــق  حــوار  مســارات  ــد  عقَّ الــذي  األمــر 

الوطني".
وأشــار الربهــان إىل أن بــاده "بذلــت جهــًدا 
كبــًرا يف مجــال مكافحــة اإلرهــاب واالتجــار 
بالبــرش والجرميــة العابــرة للحــدود والجرمية 
املنظمــة، وظلــت تتعــاون مــع كافــة الــدول 

واملنظامت املعنية يف هذا الصدد".
وأضاف: "الديون الخارجية تقف حجر عرة 
أمــام بــادي وتحّد مــن جهودها يف مواصلة 
واالجتامعيــة  االقتصاديــة  التنميــة  تحقيــق 

عرب تنفيذ أهداف التنمية املستدامة".
تأّهــل  قــد  كان  "الســودان  أن  وأردف 
الفقــرة  الــدول  مبــادرة  مــن  لاســتفادة 

.")HIPC( املثقلة بالديون
وناشــد الربهــان "املجتمــع الــدويل والــدول 

الشــقيقة والصديقــة الوفــاء بتعهداتها التي 
 2020 باريــس  اجتامَعــي  بهــا يف  التزمــت 

وبرلن 2021".
كافــة  أكمــل  "الســودان  أن  إىل  ولفــت 
الترشيعات املطلوبة لاســتفادة من إعفاء 

الديون".
انطلقــت  املــايض،  يونيو/حزيــران   8 ويف 
عملية الحوار املبارش برعاية أممية إفريقية 
ويف  البــاد،  يف  السياســية  األزمــة  إلنهــاء 
12 مــن الشــهر ذاتــه أعلنــت اآلليــة الثاثيــة 

تأجيل جولة الحوار الثانية إىل موعد ُيحدد 
الحًقا.

 ،2021 األول  أكتوبر/ترشيــن   25 ومنــذ 
يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب 
بعــودة الحكــم املــدين الدميقراطي وترفض 
قائــد  الســيادة  مجلــس  رئيــس  إجــراءات 
االســتثنائية  الربهــان  الفتــاح  عبــد  الجيــش 
التي يعتربها الرافضون "انقاًبا عسكريا".

ونفى الربهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقاب 
إىل  تهــدف  إجراءاتــه  إن  وقــال  عســكري، 
"تصحيح مسار املرحلة االنتقالية"، وتعّهد 
توافــق  أو  انتخابــات  عــرب  الســلطة  بتســليم 

وطني.
أغســطس/  21 يف  بالســودان،  وبــدأت 

آب 2019، مرحلــة انتقاليــة تنتهــي بإجــراء 
انتخابــات مطلــع 2024، ويتقاســم خالهــا 
مدنيــة  وقــوى  الجيــش  مــن  كل  الســلطة 
الحكومــة  مــع  وقعــت  مســلحة  وحــركات 

اتفاق سام عام 2020.

البرهان: ملتزمون بتحّول ديمقراطي 
ينتهي بانتخابات نزيهة في السودان

أطفال  يلوحون باألعالم خالل وقفة وسط رام الله أمس لدعوة قادة العالم إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي    ) أ ف ب ( 
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غزة/ فلسطني:
والثقافــة،  للشــباب  العامــة  الهيئــة  اختتمــت 
مبادريت تكريم الدراما الفلسطينية لعام 2022، 
ومبادرة "شاعر العودة"، املنفذة من مركز العلم 
والثقافــة ومؤسســة إحيــاء الرتاث وتنميــة اإلبداع، 
ضمــن مــروع املبــادرات الثقافيــة الــذي تــرف 
عليه الهيئة بتمويل من املركز الثقايف املاليزي.
قاعــة  يف  أقيــم  الــذي  الختامــي  الحفــل  وحــر 
رئيــس  أمــس،  اإلســامية،  بالجامعــة  املؤمتــرات 
اآلداب  كليــة  وعميــد  محيســن،  أحمــد  الهيئــة 
ورئيــس  حــاد،  أســامة  د.  اإلســامية  بالجامعــة 
ومديــر  غنيــم،  كــال  د.  والثقافــة  العلــم  مركــز 
املركــز الثقــايف املاليــزي شــادي ســامل، وممثلون 
األحــرار،  وقبضــة  نــر  شــارة  مسلســي  عــن 

واملشاركون يف مبادرة شاعر العودة.
واآلداب  الفنــون  أهميــة  عــى  محيســن  وشــدد 
بــكل أشــكالها، ودورهــا املهــم يف التصدي لرواية 
الفلســطينية،  الروايــة  ونــر  وتعزيــز  االحتــال، 
وتوثيــق املراحــل التاريخية للنضال الفلســطيني، 
وفضح سياسات االحتال وجرامئه بحق الشعب 

الفلسطيني.
الوطنيــة  واألغنيــة  "الشــعر  إن  محيســن:  وقــال 
نفــوس  يف  الثــورة  روح  زرع  يف  يســاهان 
يخــدم  مبــا  وتوجيههــا  واســتنهاضها  الجاهــر 

القضايا الوطنية".
رغــم ضعــف  الفلســطينية  الدرامــا  أن  وأشــار إىل 
اإلمكانــات اســتطاعت تحقيــق تقدم ملحوظ، وال 
ســيا خــال العــام املايض من خال مسلســلني 
مميزيــن يضافــان إىل املحــاوالت الفنيــة الهادفــة 
لتشــويه  الراميــة  اإلرسائيليــة  للروايــة  للتصــدي 
نضاالت وتضحيات شــعبنا واســتهداف منظومته 

القيمية والوطنية واالجتاعية.
مــن جهتــه، أوضــح غنيــم أن املبــادرة تهــدف إىل 
مــن  الفلســطينية  الدرامــا  عــى  الضــوء  تســليط 
خــال فعاليــات متعــددة، كــا أن مبــادرة شــاعر 
باإلبــداع  املهتمــني  باملبدعــني  اعتنــت  العــودة 
الشــعري مــن خــال محــارضات تدريبيــة متقدمــة 

وتوجت بإصدار ديوان شعري.
الثقــايف  املركــز  عمــل  عــن  ســامل  وتحــدث 
املاليزي وأنشــطته يف غزة، مشــًرا إىل أن املركز 
واملطالعــة  القــراءة  ثقافــة  تعزيــز  إىل  يســعى 
املســابقات  وعقــد  الفلســطيني  املجتمــع  يف 
الثقافيــة املتنوعــة، إضافــة إىل تعريــف الشــعب 
الفلسطيني بالشعب املاليزي وارتباطه الشديد 

بفلسطني ومدينة القدس واملسجد األقىص.
ويف ختــام الحفــل، تــم تكريــم طاقــم عمــل وأبطال 
األحــرار،  قبضــة  ومسلســل  نــر  شــارة  مسلســل 
إضافــة إىل املشــاركني يف مبــادرة شــاعر العــودة، 
التــي  واألنشــطة  الفعاليــات  يف  واملشــاركني 

ُعقدت عى هامش املبادرتني.

كيف تحفظ صحتك 
من تبدالت الطقس؟

إسطنبول/ األناضول:
الفــرتات  خــال  الطقــس  يف  املفاجــئ  والتغــر  الحــرارة  تقلبــات 
االنتقاليــة بــني فصــول الســنة قــد تعــرض اإلنســان ملشــكات صحيــة، 

نظرًا لعدم االستعداد الكايف لألجواء الجديدة.
وقــال الطبيــب إبراهيــم طوبــال عــي، مــن مديريــة صحــة واليــة كوجــا 
إيــي الرتكيــة، إن تغــرات الفصــول املناخيــة تؤثــر يف حياتنــا بشــكل 

كبر.
وبني  أن إغاقنا األبواب والنوافذ خشية الربد مع قدوم فصل الخريف 
والبكتريــا،  الفروســات  النتشــار  مناســبة  بيئــة  تهيئــة  عــى  يســاعد 

متسببة بأمراض عدة خاصة اإلنفلونزا.
وأوضــح طوبــال عــي أن "بقــاء هــذه الفروســات مــدة أطــول يف الهواء 
غــر املتجــّدد يزيــد فرصــة انتقالهــا مــن شــخص آلخــر مســببة العــدوى 

وتفيش األمراض".
وزاد: "أمــراض الجهــاز التنفــي األكــر شــيوعًا عنــد تبــدل الفصــول 

مثل نزالت الربد والزكام التي تستمر عادة من 3 إىل 10 أيام".
االلتــزام    : يف  تتمثــل  الفصــول  تبــدل  مــع  للتعامــل  نصائــح  وقــدّم 
بالكامات الطبية التي متثل خط دفاعي ضد الفروسات الخارجية، 
و غسل وتنظيف الفم واألنف باملاء املالح عن طريق وضع ملعقتني 
املعقمــة  امليــاه  مــن  لــرت  يف  امللــح  مــن  غرامــات"   10  " صغرتــني 

الساخنة وتركها حتى تربد قليًا.
ولفــت ألهميــة تنــاول املروبات الســاخنة من شــاي أخر وأعشــاب 
برية مخلوطة مع العسل والزنجبيل والليمون الغني بفيتامني "يس"، 
لتعزيــز القــوة املناعيــة للجســم، ورضورة الحــرص عــى التنفــس مــن 
داخلــه  الشــعرات املوجــودة  تقــوم  الفــم، حيــث  عــن  األنــف عوضــًا 

بتنقية الهواء وتدفئته وترطيبه قبل دخوله إىل الرئتني.
وأضــاف:" وينبغــي تنــاول أقــراص املضــغ الطبية التي تحــوي مركباتها 
وفتــح  الحلــق  تعقيــم  يف  تســاعد  التــي  الطبيعيــة  األعشــاب  عــى 
املجــاري الهوائيــة، مــع  االنتبــاه إىل اختــاف درجــات الحــرارة بوضــع 
وشــاح عــى األنــف والفــم أثنــاء بــرودة الجــو، وعــدم التعــرض للهــواء 

البارد بعد الخروج من الحام الدافئ".
وأكــد عــى االهتــام بالنظافة الشــخصية وغســل اليديــن عند القدوم 
مــن الخــارج ملــدة ال تقــل عــن عريــن ثانيــة، وتدليــك اليديــن بشــكل 
املصافحــة  عــرب  تنتقــل  التنفــي  الجهــاز  أمــراض  أكــر  ألن  جيــد، 
واســتخدام أدوات اآلخريــن، خاصــة طــاب املدارس، مع رضورة أخذ 

اللقاحات كلقاح اإلنفلونزا ولقاحات كورونا.

قريًبا.. طماطم بنفسجية 
اللون في المتاجر األمريكية

ديب/ وكاالت:
وافقــت وزارة الزراعــة األمركيــة عــى اســتخدام طاطــم معدلــة جينيــًا 
عــى  للتغلــب  مهمــة  خطــوة  يف  املعهــود،  األحمــر  اللــون  تحمــل  ال 
نقــص املــواد الغذائيــة. النــوع املعــدل جينيــًا مــن الطاطــم يتميــز بلــون 
مــن  أطــول  لفــرتة  تــدوم  إنهــا  العلــاء  عنهــا  وقــال  داكــن"،  "بنفســجي 
أنهــا مفيــدة للصحــة أكــر، وأنــه "تــم تعديلهــا  الطاطــم العاديــة، كــا 

لتغير لونها وتعزيز جودتها الغذائية"، وفقا لشبكة "يس إن إن".
من جهته، فرس مركز جون إينيس يف بريطانيا ســبب اللون البنفســجي 
يف الطاطم الجديدة بأنه يرجع إىل زيادة مستويات ما يعتقد العلاء 
أنــه مضــاد أكســدة مقــاوم للرسطــان ُيعــرف باســم "النســيانني"، والــذي 

يحول الفاكهة الحمراء يف العادة إىل "بنفسجي داكن".
و متكن مجموعة من العلاء - من بينهم عاملة الكيمياء الحيوية كايث 
مارتن - من إنتاج فاكهة مبذاق الطاطم للحصول عى مستويات عالية 
من مضادات األكسدة. ومتكنت مارتن أيضًا من تطوير هذه الطاطم 
"مــن خــال هندســة جينيــة دقيقــة"، مفتــاح تشــغيل "مشــتق مــن زهــرة 
صالحــة لــألكل" يف عــام 2008. ومل يتبــق أمــام الطاطــم البنفســجية 
اآلن إال الحصــول عــى موافقــة مــن إدارة الغــذاء والــدواء األمركيــة، مــن 

أجل الساح بتوزيعها عى املحال يف الواليات املتحدة.

مخاطر اإلفراط في تناول الملح
برلني/ وكاالت:

تنــاول  يف  اإلفــراط  مــن  للتغذيــة  االتحــادي  األملــاين  املركــز  حــذر 
امللــح، ألنــه يرفــع خطــر اإلصابــة بارتفــاع ضغــط الــدم الــذي يرفــع بــدوره 
خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، كاألزمــات القلبيــة 

والسكتات الدماغية.
وأوضــح املركــز أن اإلفــراط يف تنــاول امللح يرفع خطر اإلصابة برسطان 

املعدة، كا أنه يتسبب يف إضعاف جهاز املناعة.
ولتجنب هذه املخاطر أوىص املركز بعدم تجاوز كمية امللح البالغة 

5 غرامات يوميًا، وذلك وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العاملية.
الجاهــزة  واألطعمــة  الرسيعــة  الوجبــات  مــن  اإلقــال  أيضــا  وينبغــي 

الحتوائها عى الكثر من امللح.
ومن األفضل أيضًا إضافة القليل من امللح إىل الطعام، مع االستعانة 

باألعشاب الطازجة إلضفاء نكهة مميزة عى الطعام.

هل يساهم العسل 
في التئام الجروح؟

لندن/ وكاالت:
يقول علاء من جامعة مانشسرت إن العسل له خصائص استثنائية مضادة 
للميكروبات وتجدد األنســجة، والتي يجب اســتغالها بالكامل للمســاعدة 
يف التئــام الجــروح. ويؤكــد الباحثــون أن املــادة الحلــوة تقــدم بديــا لألدوية 
التقليدية املضادة للميكروبات التي أصبحت غر فعالة بشكل متزايد يف 
مواجهة املقاومة املتزايدة، ويقول الباحثون إن هناك حاجة إىل مزيد من 
العمــل لتحديــد وقيــاس املركبــات التــي تعطــي العســل خصائصــه املضــادة 
للميكروبــات وخصائــص التئــام الجــروح لجعله أكر موثوقيــة وموحدة، وفقا 

لـ"ميديكال اكسربيس".
يســتخدم العســل بشــكل أســايس بشــكل موضعي عى الجروح لخصائصه 
املضــادة للبكتريــا الناتجــة عــن قدرتــه عــى إنتــاج بروكســيد الهيدروجــني 
الفينــوالت،  عــى  املركبــات  وتشــتمل  أخــرى،  نشــطة  مركبــات  ووجــود 

و"الديفينسني 1-"، و"امليثيل جليوكسال".
وتساهم حموضته وقلة توافر املاء أيضا يف خصائص عاج العسل، وتوفر 

لزوجته أيضا حاجزا رطبا فعاال بني موقع الجرح والبيئة الخارجية.
وأفــاد الباحثــون أن مجموعــة متنوعــة مــن الجــروح عولجــت بالعســل، مثــل 
الحــروق والصدمــات والجــروح املزمنــة، تــم إطــاق )Mesitran( وهو الخط 
األول مــن املنتجــات التــي تتضمــن عســا طبيــا يف اململكــة املتحــدة يف 
عــام 2005 يف مانشســرت، عــى مــر الســنني اتبعــت رشكات أخرى، وركزت 
األبحاث يف السنوات األخرة عى استخدام العسل يف تطبيقات هندسة 
األنســجة. وتــم اســتخدام أشــياء مثــل األليــاف النانويــة املغزولــة بالكهربــاء، 
واملســاحيق،  واألفــام،  والرغــاوي،  والكريوجيــل،  املائيــة،  والهاميــات 

واألسمنت، واألوعية الحيوية لتصنيع السقاالت القامئة عى العسل. 
املقاومــة  البكتريــا  تكــون  أن  ميكــن  كيــف  الدراســات  بعــض  وأظهــرت 
للمضــادات الحيويــة أكــر عرضة للمضادات الحيوية عند اســتخدامها جنبا 
إىل جنــب مــع العســل. ويشــمل نشــاط العســل املضــاد للميكروبــات أيضــا 
القــدرة عــى قتــل أو إبطــاء انتشــار الفطريات والفروســات، ومــع ذلك، فإن 
القيــود،  التقليديــة ميثــل بعــض  الجــروح  العســل مــع ضــادات  اســتخدام 
الجــرح،  موقــع  إىل  ضعيــف  ونفــاذ  الضــادة،  خــال  مــن  امتصاصــه  مثــل 
وعمل مضاد للميكروبات عى املدى القصر، ومع ذلك ويحاول مصنعو 

الضادات املربة تحسني آلية توصيلهم لتحسني فعالية املادة.

جـودة النـوم أكثر 
أهميـة مـن مدتـه

ليفربول/ وكاالت:
توصلت دراسة إىل أن التمتع بنوم جيد يعد أكر أهمية من الحصول 
عى سبع إىل تسع ساعات املوىص بها عندما يتعلق األمر بالوقاية 
من األمراض. ووجدت الدراسة أن األشخاص الذين ال يحصلون عى 
نوعيــة نــوم جيــد، أو الذيــن ال يحصلــون عــى قســط كاٍف مــن النــوم، 
هــم األكــر عرضــة لإلصابــة بنــزالت الــربد واإلنفلونــزا وأمــراض الجهــاز 

التنفي األخرى مثل "كوفيد19-"، بثاثة أضعاف.
وأظهــرت النتائــج أن النــوم الجيــد ميكــن أن يعــوض بشــكل فعــال عــن 
النــوم أقــل مــن املــدة املــوىص بهــا، عندمــا يتعلــق األمــر بتعزيــز جهاز 

املناعة للمساعدة يف مكافحة االلتهابات الفروسية.
مــورس،  جــون  ليفربــول  جامعــة  مــن  والــش،  نيــل  الربوفيســور  وقــال 
إن نتائــج فريقــه "تغــر الطريقــة التــي يجــب أن نفكــر بهــا بشــأن النــوم 
والصحــة". وقــال الباحــث الرئيــي لوكالــة "أسوشــيتد بــرس": "النــوم 
مهــم للصحــة العقليــة والجســدية، مبــا يف ذلــك قدرتنــا عــى مكافحــة 
العــدوى". ويف هــذه الدراســة األوىل مــن نوعهــا، تابع العلاء 1318 

مجندًا جديدًا يف الجيش ملدة 12 أسبوعًا.
وتضمــن عملهــم تتبــع أمنــاط نــوم املشــاركني وصحتهــم يف األســابيع 
كان  حيــث  الجيــش،  إىل  االنضــام  وبعــد  التدريــب  ســبقت  التــي 

عليهم اتباع روتني استيقاظ صارم.
ووجد العلاء أن تقييد النوم أدى فقط إىل زيادة العدوى بني أولئك 
الذين أبلغوا عن ضعف جودة النوم، يف حني أن نوعية النوم الجيدة 

تحمي من أمراض الجهاز التنفي، عى الرغم من قر مدته.
وأوضــح الربوفيســور والــش أن هنــاك أشــياء ميكــن للنــاس القيــام بهــا 

لتحسني نوعية النوم، تشمل: 
اعتاد جدول نوم ثابت )وقت نوم واستيقاظ ماثل يوميًا(، مبا يف 
ذلك عطات نهاية األسبوع وتجنب الوجبات الكبرة والكافيني قبل 
موعد النوم. وينبغي التأكد من أن الرسير والوسادة مريحان والغرفة 
بــاردة ومظلمــة وهادئــة، ووضــع روتــني مريــح لوقــت النــوم كالتوقــف 
30 دقيقــة  قبــل  التلفزيــون  أو مشــاهدة  الهاتــف  عــن تصفــح شاشــة 
مــن موعــده والذهــاب إىل الفــراش، والقيــام بالتاريــن الرياضية أثناء 

النهار للمساعدة عى النوم.

"الثقافة" تختتم مبادرتي تكريم الدراما وشاعر العودة


