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صبري يدعو لشد الرحال إلى األقصى 
في ذكرى المولد النبوي غًدا

القدس املحتلة/ فلسطني:
دعا خطيب املســجد األقىص الشــيخ عكرمة صربي إىل شــّد الرحال للمســجد 

األقىص غدا مبناسبة حلول ذكرى املولد النبوي.
وأكــد صــربي يف ترصيــح صحفــي أمس أن من واجب املســلمني اغتنام ذكرى 
النبــوي الرشيــف للمرابطــة يف املســجد األقــىص وأداء الصــاة فيــه،  املولــد 
واملشاركة يف حلقات الذكر وقصائد املدائح النبوية، وحضور الدروس التي 

تتناول أحداث قصة مولد خري الربية، وأخذ العظة والعربة منها.
ولفت إىل أهمية اقتناء كل مســلم ومســلمة كتاًبا يف الســرية النبوية 

رحبت بدعوة الجزائر للمشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني
حمــاس: تكامل أدوار األمــة ودعم صمود 

شعبنا ومقاومته السبيل للتحرير
غزة/ فلسطني:

ــدت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس أّن األمتــني العربيــة واإلســامية بكل  أكَّ
مكّوناتها ها العمق اإلســراتيجي الذي تســتند إليه يف مرشوعها النضايل 

من أجل انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني وتحرير أرضنا ومقدساتنا.
وشــّددت الحركة يف بيان صحفي، مبناســبة الذكرى الـ49 لحرب أكتوبر، عىل 

أنَّ "تكامــل األدوار وتعزيــز العمــل املشــرك يف دعــم صمــود شــعبنا 
ومقاومتــه بــكل الوســائل هــا الســبيل لتحقيق التطلعــات يف التحرير  23

)  APA ( قوات االحتالل تعتدي على عائلة قبيل هدم منزلها جنوب غرب الخليل  

محافظات/ عبد الله التركماني:
هدمــت قــوات االحتالل اإلســرائيلي أمــس منزاًل بعد 
إخالئــه بالقــوة فــي منطقــة "خلــة طــه" جنــوب غرب 
خــالل  آخريــن  الخليــل، واعتقلــت مواطَنْيــن وأصابــت 

جريمة الهدم.

وأفــاد مصدر محلي، بأن قوات االحتالل هدمت منزاًل 
مســاحته 100 متــر مربع في منطقة "خلــة طه" غرب 
بلــدة دورا، للمواطــن محمــد نوح الحــروب الذي يعيل 

سبعة أفراد منهم ثالثة من ذوي االحتياجات 
الخاصة، وذلك بعد إخالئه بالقوة.

اعتقاالت وإصابات خالل 
هدم االحتالل منزًلا في الخليل

15

مستوطنون 
يقتحمون األقصى 

واعتقال 8 مقدسيين 
بينهم طفالن

"اهلل يفك أسره".. 
دعاء يثير الحزن في نفس 

عائلة المقدسي "زيدان"
القدس املحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

بقلق كبري يراقب الشاب محمد زيدان األخبار عن تدهور 
صحــة والــده نــزار )60 عاًمــا(، فهــو يــدرك صلــف االحتــال 
اإلرسائييل الذي ال يويل أي أهمية لصحة أو حياة أي أسري 
فلســطيني، ويتجىل ذلك يف إرصاره عىل اعتقال املئات 

منهم بالرغم من حالتهم املرضية الصعبة.
الحالــة  ُتســعف  أال  الثاثينــي  الشــاب  يخشــاه  مــا  وأشــد 
الصحيــة ألبيــه األســري منــذ قرابــة عرشيــن عامــًا ألْن ُيكمــل 

محكوميتــه، وأْن ُيحــرم احتضانــه منــذ أن غــادر بيته 
10يف قرية بري نباال شال غرب القدس املحتلة.

نفيسة خويص.. 
مبعدة ال تغادر 

أبــواب األقصــــى
القدس املحتلة– غزة/ يحيى اليعقويب:

بــرا"  "نفيســة  مســتهزئني  االحتــال  جنــود  صــوت  قاطعهــا 
ِت  يكــررون نفــس العبــارة مــع التصفيق املتواصل، ما إن همَّ
خويــص  نفيســة  املســنة  املقدســية  واملرابطــة  املبعــدة 
)66 عاًمــا( بــأداء صــاة املغــرب، أول مــن أمــس بالقــرب مــن 
بــاب األســباط بالبلــدة القدميــة يف القــدس املحتلــة، لكــن 
ردهــا عــىل الجنــود مل يتأخــر قبــل أن ترفــع تكبــرية اإلحــرام 
"أنــت ويــاه، الــيل حرجعــوا عــىل البــاد الــيل جابتكــم هنا"، 

وأكملت صاتها تراقبها نظرات الجنود.
خويــص، مرابطــة مقدســية تســكن يف "جبــل الزيتــون" وهــي 
أم لـــ"6 أبنــاء و4 بنــات" تحــرص عــىل أداء كل صلواتهــا يف 

تكــون  عندمــا  أبوابــه  عــىل  أو  األقــىص  املســجد 
3مبعــدة، منــذ عدة ســنوات تاحقها قــرارات اإلبعاد 

استنفار أمني في كيان 
االحتالل مع تصاعد 
المواجهات بالضفة 

النارصة/ فلسطني:
يواصــل االحتــال اإلرسائيــيل إجــراءات االســتنفار ورفع حالــة التأهب يف 
القــدس والضفــة الغربيــة املحتلتــني، مــع تصاعــد املواجهــات، وتســجيل 

ارتفاع ملحوظ للعمليات الفدائية الفلسطينية.
وأفادت إذاعة االحتال الرسمية، أمس، بأن أجهزة أمن االحتال تواصل 
اســتنفار قــوات معــززة وكبــرية مــن عــدة ألويــة يف الجيــش لحايــة "خــط 
التــاس" عــىل امتــداد جــدار الفصــل العنــرصي، وتحديــًدا شــال الضفة 
الفلســطينية  للبلــدات  املتاخــم  التــاس  خــط  امتــداد  وعــىل  الغربيــة، 

بالداخــل، فضــًا عــن نرش قواتها يف القــدس املحتلة، وتعزيز 
2عنارصها يف مدن الداخل املحتل.  

صمود المرابطين 
والمقاومة أفشال 

مخططات المستوطنين 
في "أعيادهم اليهودية"

القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
ال يزال املسجد األقىص مير بأصعب مراحله بالتزامن مع استمرار موجة 
"األعيــاد اليهوديــة" حتــى نهايــة أكتوبر/ ترشيــن األول الجاري، إذ مّر منها 

حتى اآلن ما يسمى عيَدْي "رأس السنة العربية" و"الغفران".
مارســاتهم  ومســتوطنوه  االحتــال  كّثــف  "العيديــن"  هذيــن  وخــال 
العنرصيــة واقتحــام املســجد األقــىص وحمــات االعتقــاالت واإلبعــاد يف 
ســبيل أداء طقوســهم التلموديــة التــي قوبلــت برفــض مقــديس وشــعبي 
الوســائل  بــكل  املحــاوالت  هــذه  لــكل  املرابطــون  تصــدى  إذ  كبرييــن، 

املتاحة لديهم.
ووافــق يومــي 26 و27 ســبتمرب/ أيلــول املــايض مــا ُيســمى عيــد "رأس 

الغفــران"،  أكتوبــر "عيــد  مــن  الخامــس  العربيــة"، ووافــق  الســنة 
3وتبقــى "عيــد الُعــرش" التــورايت يف التاســع مــن الشــهر الجــاري 

) تصوير/ محمود أبو حصيرة ( قياديون في الفصائل خالل مشاركتهم في مهرجان "الجهاد" بغزة  

) APA ( وقفة وسط رام الله تنديًدا بتصريحات محافظ نابلس  

رام الله/ فلسطني:
رفضــت اللجنــة اإلرسائيليــة املختصــة بالنظــر يف قضيــة األســري املريــض 
بالرسطان نارص أبو حميد، طلب اإلفراج املبكر عنه رغم وضعه الصحّي 

الحرج.
وأوضح نادي األســري يف بيان أمس، أنه جرى تأجيل هذه الجلســة مرتني 

يف غضون أقل من شــهر، من جراء اعراضات تقدمت بها نيابة 
االحتــال. وأشــار إىل أن األســري أبــو حميــد يواجــه وضًعــا صحًيــا 

قاسم: تطبيق لسياسة اإلعدام البطيء بحقه
االحتـــالل يرفــض طلـب 
اإلفراج المبكر عن األسير 

المريض أبو حميد

فصائل المقاومة تطالب بمحاسبته "على ألفاظه الالوطنية"
ثورة غضب في الضفة ضد "محافظ نابلس" تطالب برحيله

رام الله/ فلسطني: 
مــن  عــدد  مــن املواطنــني يف  اآلالف  شــارك 
مدن الضفة الغربية املحتلة أمس، مبسريات 
ووقفات تدعو إىل إقالة وطرد محافظ نابلس 

الترصيحــات  خلفيــة  عــىل  رمضــان،  إبراهيــم 
املحليــة،  اإلذاعــات  إلحــدى  بهــا  أدىل  التــي 

وأساء فيها ألمهات الشهداء الفلسطينيني.
نابلــس ورام  الغاضبــة يف  الحناجــر  وهتفــت 

اللــه وجنــني، ضــد ما صدر عن رمضان، الذي 
يرســلن  اللــوايت  الشــهداء  أمهــات  وصــف 

مســلحة  عمليــات  لتنفيــذ  أبناءهــن 
ويظهــرن  شــاذات،  "أمهــات  بأنهــن 

ر ينجو من محاولة اغتيال  محرَّ
على غرار جريمة قتل "بنات"

جنني-غزة/ محمد أبو شحمة:
كا حدث مع املعارض السيايس املغدور نزار بنات، حاولت أجهزة 
أمــن الســلطة ارتــكاب جرميــة جديــدة بحــق املحــرر أحمــد ملحــم، حني 
اقتحمــت منزلــه فجــر أمــس وأطلقــت النــار عليــه يف محاولــة الغتيالــه. 

ونجــا ملحــم مــن محاولــة اغتيالــه بعدمــا متكــن مــن الهــرب مــن 
إحــدى نوافــذ منزلــه، بعــد تعرضــه إلصابــات طفيفــة، عقــب 

يعاني أمراًضا مزمنة وبحاجة إلى عالج دائم
عائلة المطارد "اشتية" تستعد 

ل  لخطوات احتجاجية وُتحمِّ
السلطة المسؤولية عن حياته

نابلس-غزة/ محمد الصفدي:
أكــد والــد املطــارد لاحتــال اإلرسائيــيل واملعتقــل بســجون 
أجهــزة أمــن الســلطة مصعــب اشــتية أن وضــع ابنــه الصحــي 

العاروري: حماس و"الجهاد" وحدٌة إستراتيجية ومنهج واحد
"الجهاد اإلسالمي" تحتـفل بانطالقتهــا

كهـــا بخيــار المقاومــة الـ35 مجددًة تمسُّ
عواصم-غزة/ عبد الله الركاين:

أحيت حركة الجهاد اإلسامي ذكرى انطاقتها الـ35، مبهرجان جاهريي 
نظمته أمس، يف خمس مناطق بالتزامن "غزة، والضفة الغربية، وسوريا، 
زيــاد  اإلســامي  الجهــاد  لحركــة  العــام  األمــني  وأكــد  واليمــن".  ولبنــان، 

النخالة أن "قرار الحركة بالقتال الدائم ومشــاغلة العدو هو رؤية وموقف 
وواجــب وجــوب الصــاة". وشــدد النخالــة، خــال كلمتــه عــىل أن القدس 

كانــت وســتبقى محــور الــرصاع مــع االحتــال اإلرسائيــيل. وجــدد 
15تأكيده عىل وحدة قوى املقاومة الفلسطينية، ووحدة برنامجها 
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القدس املحتلة/ فلسطني:
عكرمــة  الشــيخ  األقــى  املســجد  خطيــب  دعــا 
الرحــال للمســجد األقــى غــدا  صــري إىل شــّد 

مبناسبة حلول ذكرى املولد النبوي.
مــن  أن  أمــس  ترصيــح صحفــي  يف  صــري  وأكــد 
واجــب املســلمني اغتنــام ذكــرى املولــد النبــوي 
وأداء  األقــى  املســجد  يف  للمرابطــة  الرشيــف 
الذكــر  حلقــات  يف  واملشــاركة  فيــه،  الصــاة 
وقصائــد املدائــح النبويــة، وحضور الــدروس التي 
وأخــذ  الريــة،  خــر  مولــد  قصــة  أحــداث  تتنــاول 

العظة والعرة منها.
ولفت إىل أهمية اقتناء كل مسلم ومسلمة كتاًبا 
يف الســرة النبوية الرشيفة ملا تشــمله من أقوال 
وأفعــال ومواقــف زاخــرة للنبــي محمــد صــى اللــه 
عليــه وســلم، واالقتــداء والتــأيس بهــا، وتطبيقهــا 

يف كل مناحي الحياة.
وطالــب صــري األمة اإلســامية والعربية بتكثيف 

صفوفهــا؛  وتوحيــد  مواقفهــا،  وتعزيــز  جهودهــا، 
لحاميــة املســجد األقــى مــن األخطــار املحدقــة 
به، وصون األماك الوقفية واملقدســات الدينية 

يف مدينة القدس، وفلسطني عامة.
للمســجد  الرحــال  لشــد  الدعــوات  وتتواصــل 
القتحامــات  للتصــدي  فيــه  والربــاط  األقــى 
يف  باملرابطــني  إشــادات  وســط  املســتوطنني، 
املســجد املبــارك ووقوفهــم يف وجــه مخططــات 

االحتال.
يف الســياق دعا نشــطاء ومختصون فلســطينيون، 
الضفــة املحتلــة يف  التــامس يف  نقــاط  إلشــعال 
وجــه قــوات االحتــال اإلرسائيــي نــرصة للمســجد 

األقى.
إن  حاممــرة،  نــارص  املقــديس  الناشــط  وقــال 
مخططــات  يفشــلون  واملرابطــات  املرابطــني 

االحتال يف املسجد األقى املبارك.
التــي  املاليــة  املكافــآت  كل  وبرغــم  أنــه  وأضــاف 

فرضتها جامعات الهيكل املزعوم للمستوطنني، 
فإنهم فشلوا يف تنفيذ مخططاتهم يف األقى.

األقــى  املرابطــني يف  دعــم  إىل  ودعــا حاممــرة 
لتعزيــز صمودهــم يف وجــه االحتــال، وإلشــعال 
نقاط التامس يف الضفة املحتلة نرصة لألقى.

وأكــد أن مــا يقــوم بــه املرابــط يف باحــات األقــى 
يقلق ويربك املستوطنني.

إبراهيــم  اإلرسائيــي  الشــأن  يف  املختــص  أمــا 
اقتحاماتــه  مــن  يصعــد  االحتــال  فقــال:  الشــيخ 

لألقى خال هذا العام.
املســتوطنني  وانتهــاكات  اقتحامــات  أن  وبــني 
للمسجد األقى مدعومة من حكومة االحتال، 
وهو يحاول جاهدًا بكل ما ميلك فرض الطقوس 

التلمودية فيه.
وأوضــح أن االقتحامــات ارتفعــت وترتهــا مع قرب 
االنتخابــات يف دولــة االحتــال، داعًيا إىل إشــعال 

نقاط املواجهة يف كل مناطق الضفة الغربية.

"ســيادته"  فــرض  يريــد  االحتــال  أن  إىل  وأشــار 
املبــارك،  األقــى  املســجد  عــى  املزعومــة 
يفشــل  األقــى  يف  الفلســطيني  التحــدي  وأن 

مخططاته.
من جهة ثانية، انطلقت دعوات مقدسية لحامية 
أرايض واد الربابــة املهــددة باالســتياء مــن قــوات 
االحتال اإلرسائيي ومستوطنيه يف بلدة سلوان 

بالقدس املحتلة.
وحثــت الدعــوات املواطنــني عــى التوجه لقطف 
وإقامــة  اليــوم،  الربابــة"  "واد  أرايض  الزيتــون يف 
صاة الجمعة فوق األرايض املهددة باالستياء.

وجــاءت الدعــوات بعــد دعــوة مــا تســمى "ســلطة 
الطبيعــة" التابعــة لاحتــال املســتوطنني لقطــف 

زيتون الواد.
مــن  كميــات  أمــس  صبــاح  مســتوطنون  ورسق 
الزيتــون مــن أرايض "واد الربابــة" مبشــاركة قــوات 

االحتال وتحت حاميتها.

"اإلسالمية المسيحية" تحذر 
من تداعيات إعادة الرشاكة 

األوروبية مع االحتالل
القدس املحتلة/ فلسطني:

حــذرت الهيئــة اإلســامية املســيحية لنــرصة القــدس واملقدســات مــن خطــورة 
تداعيــات قــرار االتحــاد األورويب إعــادة الرشاكــة مــع االحتــال االرسائيــي بعــد 

توقف دام أكرث من عرش سنوات.
وانتقــدت الهيئــة يف بيــان لهــا أمــس قــرار االتحــاد األورويب، عــادة أنــه ميثــل 
تراجعــا خطــرا يف املوقــف األورويب تجــاه القضيــة الفلســطينية، ومــا يواجهــه 

الشعب الفلسطيني من اعتداءات وانتهاكات يومية من االحتال.
وأشــارت إىل أن األســباب التــي دعــت االتحــاد األورويب إىل تجميــد الرشاكــة 
مع االحتال ويف مقدمتها استمرار االستيطان وانتهاكات حقوق االنسان، ال 

تزال قامئة، بل تزداد بوترة يومية متصاعدة.
وأكــدت الهيئــة أن هــذا الرتاجــع يف املوقف األورويب يضع عامات اســتفهام 
كبــرة حــول حقيقــة هــذا املوقــف تجــاه القضيــة الفلســطينية، محــذرة مــن أن 
لــه ارتــدادات  الــذي يضيــف تهميشــا جديــدا للقضيــة ســتكون  هــذا الرتاجــع 
خطرة عى الشعب الفلسطيني، وسيعطي االحتال هامشا سياسيا واسعا 
ملواصلــة عدوانــه عــى شــعبنا، وانتهــاك أرضــه ومقدســاته، والتنكــر لحقوقــه 

الوطنية املرشوعة.
ودعــت الهيئــة الســلطة إىل إعــادة مراجعــة وتقييــم عملهــا الدبلومــايس يف 
ضــوء تراجــع املواقــف للعديــد مــن الــدول تجــاه القضيــة الفلســطينية، وبلــورة 
إسرتاتيجية جديدة تعمل عى استعادة القضية إىل واجهة االهتامم الدويل.

العاهل األردين وسلطان 
ُعمان يؤكدان مركزية 
القضية الفلسطينية

مسقط/ فلسطني:
أكــد العاهــل األردين امللــك عبــد اللــه الثــاين، وســلطان ُعــامن هيثــم بن طارق 
مركزيــة القضيــة الفلســطينية، ورضورة التوصــل إىل حــل عادل لها يلبي جميع 

الحقوق املرشوعة للشعب الفلسطيني.
زيــارة  ختــام  يف  مشــرتك  بيــان  يف  ُعــامن  وســلطان  األردين  العاهــل  وشــدد 
امللك عبد الله الثاين إىل السلطنة، عى أهمية التوصل لحل عادل للقضية 
الفلســطينية مبــا يجســد الدولــة الفلســطينية املســتقلة ذات الســيادة، وفــق 

قرارات الرشعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة "التسوية" العربية.
التاريخيــة  الهاشــمية  الوصايــة  دور  أهميــة  عــامن  ســلطان  أكــد  جهتــه،  مــن 
املحتلــة، يف حاميــة  القــدس  واملســيحية يف  اإلســامية  املقدســات  عــى 

املقدسات وهويتها والوضع التاريخي والقانوين القائم فيها.

قناة عربية: "عرين األسود" 
تحدٍّ لـ)إرسائيل( والسلطة

النارصة/ صفا:
نرشت القناة "12" العرية تقريرًا عن مجموعات "عرين األسود" العسكرية 
عمليــات  ازديــاد  مــع  وذلــك  حولهــا،  ومــا  نابلــس  يف  نشــاطها  يرتكــز  التــي 

املجموعة.
فتــح  بينهــا  مــن  فصائــل،  عــدة  مــن  املجموعــات  عنــارص  أن  القنــاة  وذكــرت 
وحــامس والجهــاد اإلســامي، إذ ُشــكلت املجموعــة يف البلــدة القدميــة مــن 
نابلــس قبــل نحــو عــام، وقــرر عنارصهــا مواجهــة اقتحامــات جيــش االحتــال 

الليلية.
وبينت القناة أن املجموعة تضم اليوم أكرث من 100 عنرص مسلح، ويشكل 

وجودهم تحديًا لاحتال والسلطة، وفقًا للقناة.
االجتامعــي  التواصــل  وســائل  عــى  بالرتكيــز  املجموعــة  نشــاطات  ومتتــاز 
وخاصــة "تيــك تــوك"، حيــث ُعــد الشــهيد إبراهيــم النابلــي مــن مشــاهر 
له إىل نجم  "تيك توك"، وكان ينرش فيديوهات وصورا لاشتباكات، ما حوَّ

يحظى بآالف املتابعات.
وتنظــر الســلطة بعــني الريبــة إىل هــذه املجموعــات التي تعدهــا تحديًا كبرًا 
لهــا، وعمــدت مؤخــرًا العتقــال أحــد النشــطاء يف املجموعــة وهــو مصعــب 

اشتية.
"عريــن  عمليــات  تعاظــم  مــن  إرسائيليــة  وعســكرية  أمنيــة  دوائــر  وتخــى 
األســود"، مــا يشــكل تحديــًا كبــرًا للمســتوطنات القريبــة مــن نابلــس؛ حيــث 
تطل املدينة عى عدد من املســتوطنات وتم اســتهداف بعضها بالرصاص 
أكرث من مرة خال األسابيع األخرة عر نران أطلقت من بعيد، األمر الذي 

يصّعب من مهمة اكتشاف هوياتهم.
وتحــدث التقريــر عــن أن أحــد رمــوز املقاومــة يف الضفــة مؤخــرًا وهــو والــد 
الشهيدين عبد الرحمن ورعد خازم عر أكرث من مرة عن دعمه للمجموعات، 
حيث دعا إىل وحدة يف صفوف املقاتلني شامل الضفة الغربية، يف حني 
يتابع االحتال سلوك هذه املجموعات وفيام إذا سيتم الرتكيز يف املرحلة 
القادمة عى الهجوم بدل الدفاع الذي انتهجته املجموعات مؤخرًا، إضافة 

إىل مؤرشات عى انتشار الظاهرة إىل مناطق خارج نابلس.
وعــزز الجيــش مــن تعــداد قواتــه يف مثلــث نابلــس – حــوارة – إيتــامر بكتيبــة 
عســكرية أخــرى، وذلــك ســعيًا ملنــح املســتوطنني املزيــد مــن األمــن يف ظــل 
تردي الوضع األمني والخشية من تهديد وجود املستوطنني يف منطقة تعج 

باملستوطنات.

دعوات مقدسية للتصدي العتداءات المستوطنني عىل أرايض "واد الربابة"

صبـــري يدعــو لشــــــد الرحـــال إلـــــــى األقصـــى 
فـــــــي ذكـــــــــرى المولــــــــــد النبــــــــوي غـــــــًدا

النارصة/ فلسطني:
يواصــل االحتــال اإلرسائيــي إجــراءات االســتنفار 
ورفــع حالــة التأهــب يف القــدس والضفــة الغربيــة 
وتســجيل  املواجهــات،  تصاعــد  مــع  املحتلتــني، 

ارتفاع ملحوظ للعمليات الفدائية الفلسطينية.
وأفادت إذاعة االحتال الرسمية، أمس، بأن أجهزة 
أمن االحتال تواصل استنفار قوات معززة وكبرة 
مــن عــدة ألويــة يف الجيــش لحامية "خــط التامس" 
عــى امتــداد جــدار الفصــل العنــرصي، وتحديــدًا 
شــامل الضفــة الغربيــة، وعى امتداد خط التامس 
فضــًا  بالداخــل،  الفلســطينية  للبلــدات  املتاخــم 
وتعزيــز  املحتلــة،  القــدس  يف  قواتهــا  نــرش  عــن 

عنارصها يف مدن الداخل املحتل.
تســتمر  القصــوى  التأهــب  حالــة  أن  إىل  وأشــارت 
وســط تزايــد إنــذارات أجهــزة أمــن االحتــال بشــأن 
جيــش  ضــد  محتملــة  فلســطينية  عمليــات  وقــوع 
حالــة  أن  مبينــة  املحتــل،  الداخــل  ويف  االحتــال 
العــرش"  "عيــد  انتهــاء  حتــى  ستســتمر  التأهــب 

اليهودي يف الـ17 من الشهر الحايل. 
ونــرشت القنــاة أن موقعــًا لجيــش االحتــال تعرض، 
نــار يف نابلــس، دون وقــوع  صبــاح أمــس، إلطــاق 
إصابات. وشــهدت الليلة قبل املاضية مواجهات 
يف مناطــق مختلفــة مــن الضفــة الغربيــة املحتلــة، 
وأصيــب  زغــل،  عــاء  الشــاب  استشــهد  حيــث 
آخــرون بالرصــاص، بينهــم صحفيون، خال اقتحام 
جيــش االحتــال بلــدة ديــر الحطــب رشق نابلــس، 

وسط اندالع اشتباك مسلح. 

ويف ســياق متصــل، نقلــت وســائل إعــام عريــة، 
أمــس، عــن مســؤول أمنــي إرسائيــي "كبــر"، قولــه 
أمــن االحتــال تشــر  إن "تقديــرات جميــع أجهــزة 
إىل أن األمر سيســتغرق عدة أشــهر للســيطرة عى 
الغربيــة،  الضفــة  تشــهده  الــذي  األمنــي  التصعيــد 

وتصاعد عمليات إطاق النار".
وقــال املســؤول األمنــي ملوقــع "والــا" العــري، إن 

حيث الخسائر"، مشًرا إىل أنه "ليس من الواضح 
العمليــة  هــذه  نتائــج  تأثــر  ســيكون  مــا  بالــرورة 
تدهــور  إىل  ســتؤدي  كانــت  إذا  ومــا  العســكرية، 
يف  فعالــة  ســتكون  أو  أخــرى،  مــدن  يف  األوضــاع 

توجيه رضبة إىل املسلحني الفلسطينيني".
وقال املسؤول األمني: "ما نشهده اآلن هو فقدان 
ســيطرة الســلطة الفلســطينية"، مضيًفــا أن "هنــاك 
ضــد  للعمــل  الســلطة  عــى  الضغــط  مــن  الكثــر 

املسلحني".
تهديــد  هنــاك  لكــن  ناجحــون جزئًيــا،  "هــم  وتابــع: 
إســرتاتيجي الســتمرار وجــود الســلطة، ويجــب أن 

يفهموا ذلك".
ونقــل "والــا" عــن مصادر أمنية إرسائيلية أن "وزير 
الجيــش،  أركان  ورئيــس  غانتــس،  بينــي  الحــرب، 
يف  الصــواب  مــن  أنــه  يعتقــدان  كوخــايف،  أفيــف 
العمــل  منــط  نفــس  يف  االســتمرار  املرحلــة  هــذه 
خــال  مــن  املســلحني،  إيــذاء  يتضمــن  الــذي 

عمليات دخول قصرة إىل املنطقة".
حالــة  إطــار  "يف  أنــه  إىل  العــري  املوقــع  وأشــار 
التأهــب األمنــي؛ خوًفــا مــن عمليــات ضــد أهــداف 
إرسائيلية، تم تعزيز قوات الجيش يف الضفة بـ24 

كتيبة، وهو رقم قيايس".
وأشــار إىل أن ذلــك "بهــدف حاميــة محــاور الطــرق 
يف الضفة، من خال الدوريات وحواجز التفتيش 
املفاجئــة، وتعزيزات للمواقع العســكرية، وحامية 
وعمليــات  املأهولــة  واملراكــز  املســتوطنات 

االعتقال".

هنــاك "دعــوات لعمليــة واســعة النطــاق يف جنــني 
ونابلــس شــامل الضفــة، وهــام بؤرتــا املقاومــة يف 

هذه املرحلة".
وأضــاف أن العمليــة "ستشــمل دخــول عــدد كبــر 
أســبوع  ملــدة  املدينتــني،  إىل  القــوات  مــن  جــًدا 

عى األقل".
وحــذر مــن أن ")إرسائيــل( قــد تدفــع مثًنا باهًظا من 

القدس املحتلة/ فلسطني: 
اإلرسائيــي  املعلومــات  مركــز  وّجــه 
لحقــوق اإلنســان يف األرايض املحتلــة 
"بتســيلم"، رســالة إىل املّدعــي العــام 
يف  الدولّيــة  الجنائيــة  املحكمــة  يف 
الهــاي، طالبــه فيهــا بالتدّخــل العاجــل 
لوقــف مســاعي )إرسائيــل( يف تهجــر 
يف  الفلســطينّية  التجّمعــات  ســّكان 
منازلهــم  مــن  الخليــل  جنــوب  تــال 

وأراضيهم.
وأوضــح املركــز الحقوقي، يف رســالته، 
أمس، أن مســاعي التهجر اإلرسائيلّية 
هــذه مســتمرّة منــذ عقــود، لكــّن نطاقها 
اآلونــة  يف  تصاعــًدا  شــهدا  وخطورتهــا 

وترتهــا،  تســارعت  كــام  األخــرة، 
وذلك يف أعقاب القرار الذي أصدرته 
أّيــار/  يف  العليــا  االحتــال  محكمــة 
مخالفــًا ألحــكام  وجــاء  املــايض،  مايــو 
األخاقّيــة  واملبــادئ  الــدويّل  القانــون 

األساسّية.
ونبــه إىل أن محكمــة االحتــال قضــت 
الّســكن هنــاك،  "أّنــه ال يحــّق لألهــايل 
وبالتــايل ليــس مثــة مانــع قانــوين يحــول 

دون طردهم من منازلهم".
حّولــت  االحتــال  سياســات  إن  وقــال 
"كابــوس"  إىل  هنــاك  الســّكان  حيــاة 
ا، ويعانون "أرضار الضّجة  مستمر يوميًّ
التحتّيــة  ُبناهــم  وتتعــرّض  والتلــّوث، 

ُحرماتهــم  وُتنتهــك  اليومــي  لــألذى 
بشــأن  اليقــني  طأمنينــة  وُيســلبون 

مستقبلهم هناك".
جيــش  أجــرى  ذلــك،  إىل  إضافــة 
عملّيــات  مؤّخــًرا  هنــاك  االحتــال 
عســكرّية،  تدريبــات  وكأّنهــا  يعرضهــا 
الحّيــة  الذخــرة  اســتخدام  تضّمنــت 
وتنّقل مركبات عسكرّية -مبا يف ذلك 
الدّبابات- عر التجّمعات الفلسطينّية 

ويف محيطها.
وأشــار إىل أن هــذا كلــه مل يكــن كافًيــا، 
االحتــال  ســلطات  صّعــدت  فقــد 
التجّمعــات  ســّكان  لعــْزل  مســاعيها 
الصغرة عن ُمحيطها، ونَصب جيُشها 

وآلّيــات،  مركبــات  وصــادر  الحواجــز 
وصّعــب عــى الناشــطني والصحفّيــني 
والدبلوماسّيني الّدخول إىل املنطقة.

ُملحًقــا  برســالتها  "بتســيلم"  وأرفــق 
يتضّمــن عــرشات األحــداث التــي جــرت 
ــا يف هــذه املنطقــة منــذ حزيــران/  يوميًّ
األحــداث  هــذه  تبــنّي  إذ  يونيــو2022، 
واقع الحياة التي ال ُتطاق والتي يعانيها 
وطــأة  تحــت  الفلســطينّيون  الســّكان 

الُعنف الذي متارسه قوات االحتال.
وأكد أن سلطات االحتال متتنع فعا 
تهجــر  تنفيــذ  عــن   ،1999 عــام  منــذ 
عــن  عوًضــا  أّنهــا  إاّل  للســكان،  مبــارش 
ذلــك تفــرض عليهــم، بصــورة مخططــة 

ومتعمــدة، ظروًفــا حياتيــة غر محتملة 
يك تدفــع نحــو تهجرهــم بشــكل غــر 

مبارش.
وتابــع: "رمّبــا ميــّوه هــذا التكتيــك غــر 
الّراميــة  )إرسائيــل(  مقاصــد  املبــارش 
لكــن  حــرب،  جرميــة  ارتــكاب  إىل 
والجرميــة  التهجــر  هــو  الهــدف  يظــّل 

الحاصلة، وهذا ال يحتمل الخطأ".
رســالتها،  يف  "بتســيلم"  وناشــد 
العتــامد  خــان  كريــم  العــام  املّدعــي 
"التدّخــل الوقــايّئ" وتحذيــر )إرسائيل( 
يف  حــرب  جرميــة  ترتكــب  أّنهــا  مــن 
مســافر يطــا، ومامرســاتها هــذه تشــّكل 

جرمية حرب.

إعالم عربي: التصعيد يحتاج إىل أشهر للسيطرة عليه

استنفار أمين يف كيان االحتالل مع تصاعد المواجهات بالضفة 

"بتسيلـــــــــم" يطالــــــــــب الجنائيـــــــــــــة الدوليـــــــــــة 
بالتدخـــــل لمنــــع تهجيــــر تجمعـــات جنـــوب الخليــــل

شبان فلسطينيون في أثناء مواجهات مع قوات االحتالل     )أرشيف(
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رحبت بدعوة الجزائر للمشاركة 
يف الحوار الوطين الفلسطيين

حمــاس: تكامــل أدوار األمـــة 
ودعـــــم صمـــــــود شعبنــــا 
ومقاومتــــه السبيــل للتحريــر

غزة/ فلسطني:
ــدت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس أّن األمتــني العربيــة واإلســامية بــكل  أكَّ
مكّوناتها ها العمق اإلسرتاتيجي الذي تستند إليه يف مرشوعها النضايل من 

أجل انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني وتحرير أرضنا ومقدساتنا.
وشّددت الحركة يف بيان صحفي، مبناسبة الذكرى الـ49 لحرب أكتوبر، عىل أنَّ 
"تكامــل األدوار وتعزيــز العمــل املشــرتك يف دعــم صمــود شــعبنا ومقاومتــه بــكل 
الوســائل هــا الســبيل لتحقيــق التطلعــات يف التحريــر والعــودة، وإقامــة الدولــة 

الفلسطينية املستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
ــادس مــن أكتوبــر عــام 1973م  وقالــت إنَّ الذكــرى التاســعة واألربعــني لحــرب السَّ
والتصــّدي  واملقاومــة  الصمــود  معــاين  اســتحضار  العربيــة  تنــا  ألمَّ لتعيــد  تــأيت 
لاحتــال اإلرسائيــي، والقــدرة عــىل دحــره عــن أرضهــا مبــا متتلكــه مــن قــّوة الحــق 

وصابة املوقف وبسالة املواجهة.
وأضافت "يف هذه الذكرى املجيدة لحرٍب قادها أبطاٌل من الجيشــني العربيني 
املــري والســوري، تجــىّل فيهــا النــر عــىل العــدو، نســتذكر بــكل اعتــزاز بطولــة 
عّبــدت دماؤهــم وتضحياتهــم  الذيــن  أرواح شــهدائها،  عــىل  مقاوميهــا، ونرتّحــم 

سبيل النر".
وأشــارت إىل أّن هــذه الحــرب رســّخت مبــدأ أنَّ "املقاومــة هــي أقر طريق لدحر 
الــذي  الطريــق  وهــو  املحتلــة،  العربيــة  واألرايض  فلســطني  وتحريــر  االحتــال، 
اإلســامية  ومقدســاتنا  الوطنيــة  شــعبنا  حقــوق  لحايــة  ســبيًا  الحركــة  اختارتــه 

واملسيحية".
وجــّددت الحركــة تأكيدهــا خطــورة محــاوالت دمــج الكيــان اإلرسائيــي يف جســم 
أّمتنــا، مشــّددة عــىل أّن ذلــك يشــّكل خطــًرا حقيقًيــا عــىل أمــن األّمــة واســتقرارها 

ومقّدراتها.
المصالحة الوطنية

مــن جهــة ثانيــة رّحبــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس، أمــس، بدعــوة الجزائــر 
وجهودهــا إلنجــاز املصالحــة الوطنيــة الفلســطينية، مؤكــدًة حرصهــا وجهوزيتهــا 

إلنجاحها.
وقــال رئيــس مكتــب العاقــات الوطنيــة للحركــة حســام بــدران، يف بيــان صحفــي، 
إنهــا تلقــت دعــوة رســمية كرميــة مــن جمهوريــة الجزائــر الشــقيقة للمشــاركة يف 

الحوار الوطني الفلسطيني املرتقب.
وأّكــد بــدران جهوزيــة حركتــه للعمــل بــكل قّوة وبأعىل درجات املســؤولية الوطنية 
إلنجــاح الجهــود الجزائريــة يف إنجــاز الوحــدة الوطنيــة وترتيب البيت الفلســطيني 
أهــداف شــعبنا يف  ترتيبــًا كامــًا وشــامًا عــىل أســس وطنيــة صحيحــة، تحّقــق 

ة واالستقال وطرد االحتال. الحريَّ
وأشار إىل أن وفد الحركة إىل الجزائر سيرتأسه رئيس مكتبها السيايس إساعيل 
هنيــة، وبعضويــة أعضــاء املكتــب الســيايس د. خليــل الحيــة، و د. ماهــر صــاح، 

وحسام بدران.
ودعــت حــاس الجميــع إىل التســّلح بالعزميــة واإلرادة إلنجــاح الجهــود الجزائريــة 

املقّدرة يف دعم صمود شعبنا وقضيته العادلة.

القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
مراحلــه  بأصعــب  ميــر  األقــى  املســجد  يــزال  ال 
بالتزامن مع استمرار موجة "األعياد اليهودية" حتى 
منهــا  مــّر  إذ  الجــاري،  األول  أكتوبــر/ ترشيــن  نهايــة 
حتــى اآلن مــا يســمى عيــَدْي "رأس الســنة العربيــة" 

و"الغفران".
وخال هذين العيدين كّثف االحتال ومستوطنوه 
مارســاتهم العنريــة واقتحــام املســجد األقــى 
أداء  ســبيل  يف  واإلبعــاد  االعتقــاالت  وحمــات 
طقوســهم التلموديــة التــي قوبلــت برفــض مقــديس 
وشــعبي كبرييــن، إذ تصــدى املرابطــون لــكل هــذه 

املحاوالت بكل الوسائل املتاحة لديهم.
ووافــق يومــي 26 و27 ســبتمرب/ أيلــول املــايض مــا 
ُيســمى عيد "رأس الســنة العربية"، ووافق الخامس 
مــن أكتوبــر "عيــد الغفــران"، وتبقــى "عيــد الُعــرش" 
وميتــد  الجــاري  الشــهر  مــن  التاســع  يف  التــورايت 

أسبوًعا.
تــربز  تنتــِه،  اليهوديــة" مل  أن موجــة "األعيــاد  ورغــم 
املســتوطنون  حقــق  هــل  أهمهــا:  تســاؤالت؛  عــدة 
العيديــن،  خــال  إليهــا  يصبــون  التــي  األهــداف 
وكيف شــّكل املقدســيون حصًنا منيًعا يف وجه كل 
هــذه املخططــات الراميــة لاســتياء الكامــل عــىل 

املسجد األقى؟
عايــدة  األقــى  املســجد  يف  املرابطــة  تقــول 
تــزداد  اإلرسائيليــة  االقتحامــات  إن  صيــداوي: 
العــامل  مــرأى  عــىل  اليهوديــة"  "األعيــاد  وقــت  يف 
واملجتمــع الــدويل؛ لتحقيــق بعــض األهــداف مثــل 

تزوير الهوية الفلسطينية اإلسامية.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  صيــداوي  وأوضحــت 
االحتــال يســعى لاســتياء الكامــل عــىل املســجد 
ــا، لتــايف لْفــت أنظــار العــامل إىل  األقــى تدريجيًّ
مخططاتــه، إذ حــاول املقتحمــون تنفيــذ "الســجود 
امللحمــي" والنفــخ يف البوق خــال العيدين، تهيئًة 

الستعادة "الهيكل" املزعوم.
الفلســطينيني  لرتويــض  يجــري محاولــًة  مــا  ت  وعــدَّ
والعــامل أجمــع، وصــواًل إىل االســتياء الكامــل كــا 
"لكــن  بالخليــل  اإلبراهيمــي  املســجد  يف  حصــل 
هــذا لــن يحــدث بفعل صمود الشــعب الفلســطيني 

وخاصة املقدسيني واملرابطني".

يف  املرابطــني  وصمــود  صــرب  أن  عــىل  وشــددت 
كانــوا  التــي  املســتوطنني  أهــداف  أفشــا  األقــى 
يســعون إليهــا، مشــريًة إىل أن املســتوطنني حينــا 
مســار  حّولــوا  للمرابطــني  الكبــرية  األعــداد  رأوا 

اقتحامهم من باب املغاربة إىل السلسلة.
واالعتقــاالت  اإلبعــاد  حمــات  رغــم  إنــه  وقالــت 
"األعيــاد  مــع  تزامًنــا  االحتــال  قــوات  تنفذهــا  التــي 
ســّيد  كان  املقــديس  الصمــود  فــإن  اليهوديــة" 
املوقف، إذ شــّكل املرابطون خط الدفاع األول عن 
املســجد األقــى، وبــإذن اللــه لــن يحقــق االحتــال 

أهدافه.
فشل ذريع

خاطــر  ســن  د.  الــدويل  القــدس  مركــز  رئيــس  ورأى 
أن االحتــال ومســتوطنيه فشــلوا فشــًا ذريًعــا يف 
التــي  األهــداف  مــن  املطلــوب  الســقف  تحقيــق 

وضعوها خال "األعياد اليهودية".
املســتوطنني  أن  إىل  لـ"فلســطني"  خاطــر  ولفــت 
حاولــوا تحقيــق بعــض األهــداف مثــل إشــاعة أجــواء 
الفلســطينيني،  أوســاط  يف  باألعيــاد  االحتفــال 
واســتطاعوا فعــل ذلــك، لكــن هــذا ليــس جديــًدا بــل 

تكرر خال السنوات السابقة.
الـــ450  تتجــاوز  مل  املســتوطنني  أعــداد  أن  وبــنّي 
مقتحــًا، وهــذا يشــابه أعــداد املقتحمني يف األيام 
العادية، األمر الذي شــّكل "خيبة أمل" لهم، خاصة 
قرابــة  منــذ  اآلالف  احتشــاد  بــرورة  ينــادون  أنهــم 

شهر.
يف  وخطــًرا  ــا  حقيقيًّ تطــوًرا  هنــاك  أن  إىل  وأشــار 
الهيــكل"  "منظــات  أن  يف  يتمثــل  األعيــاد،  هــذه 
أســلوب  إىل  لجــأت  االحتــال  وســلطات  املزعــوم 
اإلعــان عــن مكافــآت ماليــة ملــن ُيدخــل البــوق إىل 

املســجد األقى ومحيطه، يف ســبيل زيادة أعداد 
مدفــوع  "تحريــض  بأنــه  ذلــك  واصًفــا  املقتحمــني، 

األجر".
الدائــم  الوجــود  إىل  املســتوطنني  فشــل  وعــزا 
املســجد  ســاحات  يف  وصمودهــم  للمرابطــني 
نفــي  حاجــز  إبقــاء  اســتطاعوا  حيــث  األقــى، 
األقــى  بــني  طويلــة  ســنوات  مــدار  عــىل  كبــري 

واملقتحمني.
والســبب اآلخــر وفــق خاطر، هــو الدفاع عن األقى 
ومواقــف املقاومــة يف غــزة واملقاومــني يف الضفــة 
الغربيــة املحتلــة الذيــن ينفــذون عمليــات فدائيــة، 
الشــارع  عّمــت  التــي  الغضــب  حالــة  إىل  باإلضافــة 
األقــى  يف  املســلمني  واســتعداد  الفلســطيني 
ُتخيــف  الكبــرية  الحشــود  أن  إىل  الفًتــا  للتضحيــة، 

املستوطنني.

عربتها الكهربائية لم تسلم من قرارات االحتالل

نفيســـة خويـــص.. مبعـــدة ال تغــادر أبــواب األقصـى
القدس املحتلة– غزة/ يحيى اليعقويب:

بــرا  "نفيســة  مســتهزئني  االحتــال  جنــود  صــوت  قاطعهــا 
إن  مــا  املتواصــل،  التصفيــق  مــع  العبــارة  نفــس  "يكــررون 
نفيســة  املســنة  املقدســية  واملرابطــة  املبعــدة  ــِت  همَّ
أمــس  مــن  أول  املغــرب،  بــأداء صــاة  عاًمــا(   66( خويــص 
القــدس  يف  القدميــة  بالبلــدة  األســباط  بــاب  مــن  بالقــرب 
املحتلــة، لكــن ردهــا عــىل الجنــود مل يتأخــر قبــل أن ترفــع 
تكبــرية اإلحــرام "أنــت وياه، الي حرتجعوا عىل الباد الي 

جابتكم هنا"، وأكملت صاتها تراقبها نظرات الجنود.
خويص، مرابطة مقدســية تســكن يف "جبل الزيتون" وهي 
أم لـــ"6 أبنــاء و4 بنــات" تحــرص عــىل أداء كل صلواتهــا يف 
املســجد األقــى أو عــىل أبوابــه عندمــا تكــون مبعدة، منذ 
املنــزيل  والحبــس  اإلبعــاد  قــرارات  عــدة ســنوات تاحقهــا 
ســلطات  قبــل  مــن  واملضايقــات  والــرب  واالعتقــال 

االحتال بالقدس وكذلك املستوطنني.
األســبوع املــايض، وقفــت خويــص أمــام مســتوطن حــاول 
االعتــداء عليهــا مســتخدًما علبــة غــاز يف أثنــاء مرورها قرب 
باب السلســلة، وعندما حاولت الدفاع عن نفســها، تدخل 
ثاثة من جنود االحتال أحاطوا بها من كل جانٍب، وتركوا 

املستوطن املعتدي يذهب برفقة آخر.
التــي  خويــص  عــىل  صوتهــا  اإلرسائيليــة  الجنديــة  رفعــت 
وقفــت بصابــة يف وجههــا، لكــن األخــرية منعتهــا مــن ملــس 
جســدها بعدمــا تراجعــت خطــوات للــوراء وقالــت محــذرًة: 
"أنــا بــروح لحــايل، حــرة أنــا، أنــت روحــي مــن هــان.. أنــا أكــرب 

منِك ومن حكومتك".
لـ"صــاة شــوٍق" داخــل املســجد األقــى،  بصــوٍت مملــوء 
تقــول خويــص لصحيفــة "فلســطني" عــّا تتعــرض له: "ألين 
مبعدة أصي كل الصلوات عىل أبواب املسجد األقى، 
وكل يــوم أتعــرض للتنكيــل، والــرب، وأحياًنــا تكــون تلــك 

االعتداءات مفاجئة".
رصدت الكامريات موقًفا واحًدا ما عاشته خويص عندما 
تعرض لها املستوطن بالغاز، لكن ما تخفيه الكواليس أكرب 

بكثــري، تعــرض جانًبــا منهــا "باألمــس ذهبــت لصــاة الفجــر 
عىل باب حطة، لكن الجنود طلبوا مني االبتعاد 150 مرًتا، 
رغــم أن قــرار املحكمــة يقــي بإبعــادي ملســافة 100 مــرٍت، 
وأحياًنــا أبعــد مــن الشــارع كلــه، وأحياًنــا ملســافة كيلــو مــرت 
كا حدث عندما حاول املستوطن الصغري ريش بالغاز".

تهديدات ومالحقة
تنقــل عــن تهديــد أحــد ضبــاط االحتــال لهــا بأنــه ســيجدد 
لهــا اإلبعــاد حينــا ينتهي إبعادهــا الحايل يف يناير القادم، 
وســيفرض عليهــا غرامــة ماليــة كبــرية فــكان ردهــا "لــن أبتعــد 
جنــود  أن  إىل  الفتــة  قطعتــوين"،  لــو  حتــى  األقــى  عــن 
االحتــال حاولــوا مصــادرة هاتفها قبــل أيام يف أثناء قيامها 

بالتصوير.
ال تستطيع خويص إحصاء عدد مرات اإلبعاد وال االعتقال 
مــن كرثتهــا، وإضافــة لذلك، صــادر جنود االحتال نحو 40 
هاتفــا محمــوال منهــا يف أثنــاء قيامهــا بتوثيــق االقتحامــات، 

مل يعد معظمها.
تــردد  خويــص  كانــت  املــايض،  يونيــو  حزيــران/   5 يف 
املســتوطنني  اقتحامــات  أمــام  بالتكبــري  وتصــدح  هتافــات 
ملحمــي"  "وســجود  تلموديــة  صلــوات  وأدائهــم  لألقــى 
املعــروف  للمرابطــة  يــرق  مل  اســتفزازي،  وغنــاء  ورقــص 
بحدتها مع جنود االحتال وجرأتها الكبرية يف مواجهتهم، 
فتعرضــت لاعتــداء ومــن ثــم االعتقــال، عــىل إثرهــا ســلمها 

االحتال بعد عدة أيام قرار تجديد اإلبعاد لستة أشهر.
تســتذكر لحظــة االعتقــال قائلــة "يومهــا ُضبــت بالهــراوات 
لحظة االعتقال وداخل مركز التحقيق وبقيت معتقلة حتى 
ســاعات املســاء، وخال التحقيق أراد الضابط اإلرسائيي 
معرفــة ملــاذا أقــوم بالدفــاع عــن األقــى، وتجــدد الــرب 
عندمــا قــال: "األقــى لــكل النــاس" فعارضته وأكــدُت: "أن 

األقى للمسلمني فقط".
كان أطــول إبعــاد تعرضــت لــه ملــدة عــام يف الفــرتة مــا بــني 
مل   ،2021 آب  أغســطس/  حتــى   2020 آب  أغســطس/ 
"تفــرح أكــرث مــن عرشيــن يوًمــا" بعدهــا حتــى أبعــدت ســتة 

أشهر.
قلب يبكي

تــدرك أن االحتــال يحــاول قهرهــا بهــذه القــرارات، ينبعــث 
األمل مــن أعــاق قلبهــا "ال تدمــع عينــي لكــن قلبــي يبــي 
قهًرا، ألن األقى هو روحي وقلبي، ترعرعت بجواره، أرى 

قبة الصخرة من رشفة منزيل بجبل الطور".
يف  فقــط  ليــس  كهربائيــة  عربــة  بواســطة  خويــص  تتنقــل 
املســجد األقــى والبلــدة القدميــة، بــل تذهب للمشــاركة 
يف أي أحــداث وهبــات ســواء يف حــي الشــيخ جــراح أو يف 
ســلوان أو جبــل املكــرب وحــي البســتان وبــاب العمــود، حتى 
إن هــذه العربــة حصلــت عــىل أمــر إبعــاد ومنعــت خويــص 
مــن اســتعالها داخــل البلــدة القدميــة، وســحب االحتــال 
رخصتها مطلع فرباير/ شــباط املايض حتى 14 ســبتمرب/ 

أيلول 2022.
إضافــة إىل الصــاة قــرب أبــواب املســجد تقــوم املرابطــات 
والقهــوة  الحلــوى  بتقديــم  خويــص،  ومنهــم  املبعــدات 
للمصلــني، تخطــط االثنني القادم إلعداد املقلوبة، تردف: 
"املصلــون هــم أوالدي وإخــويت، ومــن واجبــي مســاندتهم 
ودامًئــا أقــوم بإعــداد الطعــام والحلــوى والكعــك واملعمــول 

وأقوم بتقدميها سواء داخل األقى أو خارجه".
يف  وهــي  فاحقهــا  وشــأنها  خويــص  االحتــال  يــرتك  مل 
منزلهــا، وفــرض عليهــا حبًســا منزليــا ملــدة ثاثــني يوًمــا قبل 
األبــواب  عــىل  الصــاة  مــن  حتــى  وحرمــت  ســنوات،  أربــع 
األمل  ويعتــرين  املنــزل،  مــن  الصخــرة  قبــة  أرى  "كنــت 

والقهر عىل حالنا وحال املرابطني، لكن صربت".
قبــل يومــني، رن هاتفهــا وهــي عائــدة مــن زيــارة مبحافظــة 
رام اللــه: "عــرَّف املتصــل عــن نفســه بأنــه ضابــط مخابــرات، 
ثــم ســألني عــن مــكان وجــودي، فطلبــت منــه عــدم التدخــل 
وقلــت لــه: "مــا الــك دخــل ويــن مــا أكــون أكــون" لكنــه حــدد 
مــكان وجــودي: "أنــت اآلن يف رام اللــه"، مؤكــدة أن هــذا 
تحركاتهــم  ويتابــع  املرابطــني  يراقــب  االحتــال  أن  دليــل 

وزياراتهم االجتاعية من كثب. 

صمود المرابطني والمقاومة أفشال مخططات 
المستوطنيــــــن فــــي "أعيادهــــم اليهوديـــــــة"

مرابطون داخل باحات المسجد األقصى المبارك           )أرشيف(
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األسامء
إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 

ليكــن معلومــًا للجميــع بــأن الســيد/ محمــد عــزات أحمــد محمــود عبــد اللــه مــن 
ســكان جباليــا هويــة رقــم/ 915830731 قــد تقــدم بطلــب لتصحيــح اســمه/ 
محمــد عــزات أحمــد محمــود عبــد اللــه واملســجل خطأ يف ســجالت الطابو بغزة 
باسم // عزات أحمد محمود عبد الله عوض و / عزات أحمد محمود عبد الله

القطعة 919 القسيمة 44 + 45 + 46 أراضي 
إىل االسم الصحيح له// محمد عزات أحمد محمود عبد الله 
لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــاًم  الجميــع  تحيــط  املختصــة  اللجنــة  فــإن  لذلــك 
لــأرايض  العامــة  التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة  بهــذا الشــأن عليــه  اعــرتاض 
والعقــارات )الطابــو( خــالل مــدة أقصاها خمســة عرش يومًا مــن تاريخ اإلعالن 

وإال فسيتم التصحيح يف سجالت الطابو كام هو مشار إليه يف اإلعالن.
التاريخ: 2022/10/6م

رئيس لجنة تصحيح األسامء
أ. عرايب أبو شعبان

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعــــالن للعموم 

للتجــارة  اورنيــت  ترانــس  بــأن رشكــة  للعمــوم  للــرشكات  العامــة  اإلدارة  تعلــن 
كرشكــة  لدينــا  واملســجلة  الريــس  وضــاح  الســيد/  وميثلهــا  ذ.م.م  العامــة 
ذات مســئولية محــدودة تحــت رقــم 563136795 بتاريــخ 2003/9/27م 
تقدمــت بطلــب لتغيــر مركــز الرشكــة الرئيــس  مــن )غــزة -  لؤلــؤة اللؤيــس - 

خلف محطة وقود شعت(  
إىل )غزة - شارع فيكتور هوجو - عامرة الريس(.

تحريرا يف: 2022/10/6م
املستشار/ يعقوب الغندور 
مراقب الرشكات 

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعـــــالن للعموم

الســيد/  وميثلهــا  لالســتثامر  مــودال  رشكــة  أن   - الــرشكات  مراقــب  يعلــن 
رقــم  تحــت  لدينــا  واملســجلة  املديريــن  هيئــة  رئيــس  النعســان  معتصــم 

563157262 تقدمت بطلب لتغير اسم الرشكة إىل
 )رشكة مودال األصيلة لالستثامر(.

لــذا مــن لديــه اعــرتاض عــى اســم الرشكة أن يتقدم لــإدارة العامة للرشكات 
اإلدارة  اإلعــالن يف  هــذا  نــرش  بدايــة  مــن  أســبوع  باعــرتاض مســبب خــالل 

العامة للرشكات بغزة- النرص - أبراج املقويس. 
تحريرا يف 06/ 10/ 2022م.                         املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعـــــالن للعموم

يعلــن مراقــب الــرشكات بغــزة - أن رشكــة ضيــوف الرحمــن للســياحة والســفر 
2007/2/10 أنــه تــم اعتــامد  والحــج والعمــرة رقــم 563143015 بتاريــخ 

طلب الرشكة فتح فرع جديد لها ليكون يف
) غزة- تقاطع شارع الوحدة مع الريموك - عامرة أمان(

وتعيــني الســيد/ منــر حمــدان مديــرًا للفرع ويحق للرشكة مامرســة األعامل 
املنصوص عليها يف غاياتها يف الفرع الجديد وفقًا للقانون.

تحريرا يف 06/ 10/ 2022م.
املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الرشكات

رام الله/ فلسطني:
اإلرسائيليــة  اللجنــة  رفضــت 
املختصة بالنظر يف قضية األسر 
أبــو  نــارص  بالرسطــان  املريــض 
حميــد، طلــب اإلفــراج املبكــر عنــه 

رغم وضعه الصحّي الحرج.
بيــان،  يف  األســر،  نــادي  وأوضــح 
هــذه  تأجيــل  جــرى  أنــه  أمــس، 
أقــل  غضــون  يف  مرتــني  الجلســة 
اعرتاضــات  جــراء  مــن  شــهر،  مــن 

تقدمت بها نيابة االحتالل.
حميــد  أبــو  األســر  أن  إىل  وأشــار 
يف  حرًجــا  صحًيــا  وضًعــا  يواجــه 
"عيادة سجن الرملة"، حيث تبني 
مؤخــًرا أنــه مصــاب بالتهــاب رئــوي 

حاد.
وأكــد أن جســد أبــو حميــد مل يعــد 
وهــي  للمســكنات،  يســتجيب 
بــه  يــزود  الــذي  الوحيــد  الــدواء 
قــرر األطبــاء وقــف  أن  بعــد  حالًيــا، 

وإقرارهــم  لــه،  الكيميــايئ  العــالج 
املراحــل  إىل  وصــل  األســر  أن 

األخرة.
عــن  اإلفــراج  االحتــالل  ويرفــض 
الصحــي  وضعــه  رغــم  حميــد  أبــو 
فقداًنــا  يعــاين  حيــث  الصعــب، 
شــبه كيّل للحركــة، وآالًمــا شــديدة 
وتفاقــاًم  الفقــري،  العمــود  يف 
نتيجــة  أخــرى،  صحيــة  ألعــراض 

إصابته بالرسطان.
غــزة  يف  األرسى  وزارة  وعــدت 
اإلفــراج  برفــض  اإلرسائيــيل  القــرار 
لقــرار  "تجســيًدا  حميــد،  أبــو  عــن 
القتــل البطــيء واإلعــدام املمنهــج 
واســتهتاًرا  املــرىض  األرسى  بحــق 

غر مسبوق بحياتهم".
أمــس:  بيــان،  الــوزارة، يف  وقالــت 
إّن قضية أبو حميد يجب أن تأخذ 
القــرار،  هــذا  بعــد  مختلًفــا  بعــًدا 
"االنتفــاض  إىل  شــعبنا  داعيــة 

جمعيــة  اتهمــت  الســياق،  ويف 
"واعــد" لــأرسى املحرريــن، دولــة 
تصفيــة  عــى  بإرصارهــا  االحتــالل 

لأســر  نــرصة  االحتــالل  وجــه  يف 
الــذي يصارع املوت وحيًدا مكباًل 

بأغالل الحقد".

األسر أبو حميد، بدم بارد.
لهــا:  بيــان  يف  "واعــد"،  وقالــت 
األســر  عــن  اإلفــراج  "رفــض  إن 
املريــض أبــو حميــد، كان متوقعــا 
من احتالل تسبب بإيصال نارص، 

لهذا الوضع الصحي الخطر".
مــدى  يعكــس  "القــرار  وأضافــت: 
اإلرصار عــى قتــل وتصفيــة نــارص 
أي  دون  بــارد،  بــدم  حميــد،  أبــو 
اكــرتاث لتوصيــات األطبــاء، الذيــن 
أوضحــوا أنــه يعيــش أيامــه األخــرة 
وأن جســده بــات ال يســتجيب ألي 
نوع من العالج، سواء الكياموي أو 

حتى املسكنات".
مــن  واحــد  "أبــو حميــد"،  واألســر 
بالرسطــان  مصاًبــا  أســًرا   23 بــني 
مختلفــة،  بدرجــات  واألورام 
صحيــة  رعايــة  إىل  ويحتاجــون 
خاصــة وحثيثــة، يف الوقــت الــذي 
االحتــالل  ســلطات  فيــه  تتعمــد 

البطــيء  املــوت  سياســة  مامرســة 
بحقهم.

مــن  عاًمــا(،   49( حميــد"  و"أبــو 
مخيم األمعري لالجئني يف مدينة 
رام اللــه، معتقــل منــذ عــام 2002 
ومحكــوم بالســجن ســبعة مؤبــدات 

و50 عاًما.
مــن جهتــه قــال الناطق باســم حركة 
املقاومــة اإلســالمية حــامس حازم 
قاســم إن رفــض محكمــة االحتــالل 
املريــض  األســر  رساح  إطــالق 
إرصار  يؤكــد  حميــد  أبــو  نــارص 
االحتــالل اإلرسائيــيل عــى تطبيــق 
سياســة اإلعــدام البطــيء بحقه يف 

ظل اإلهامل الطبي املتعمد.
وأكــد قاســم يف ترصيــح أمــس أن 
العنرصيــة  حجــم  "يفضــح  القــرار 
ســلوك  تحكــم  التــي  والســادية 
مؤسســاته  كل  وتواطــؤ  االحتــالل 
يف العدوان عى أرسانا األبطال".

وقفة جماهريية يف الخليل نرصة إلرضابهم

900 أسيـــر فـــي "عوفــر" 
يرجعــــــون وجباتهــــــــم 

تضامًنــــا مـــع 30 "إداريًّــا"
الخليل/ فلسطني:

اإلرسائيــيل،  "عوفــر"  ســجن  يف  فلســطيني  أســر   900 أرجــع 
وجبــات طعامهــم، أمــس، تضامنــا مــع 30 معتقــال إداريــا مرضبــني 

عن الطعام.
وأفاد مكتب إعالم األرسى، يف بيان، أمس، أن خطوة األرسى يف 
إرجــاع وجبــات طعامهــم تــأيت إســنادا للمعتقلــني املرضبــني رفضا 

لالعتقال اإلداري.
ويواصــل 30 معتقــال إداريــا إرضابهــم املفتــوح عــن الطعــام، لليوم 

الـ13 عى التوايل، رفضا لجرمية االعتقال اإلداري.
وأشــار إعــالم األرسى إىل أنــه يف حــال واصلــت ســلطات االحتــالل 
تنفيذ مزيد من عمليات االعتقال اإلداري، سيكون هناك دفعات 

جديدة تنخرط باإلرضاب خالل الفرتة املقبلة.
يذكــر أن 28 معتقــال معزولــني يف ســجن "عوفــر"، يف حني عزلت 
زنازيــن  يف  الحمــوري  صــالح  الحقوقــي  املعتقــل  الســجون  إدارة 
ســجن  زنازيــن  يف  زواهــرة  غســان  واملعتقــل  "هداريــم"  ســجن 

النقب.
ويف السياق، شارك مواطنون وأرسى محررون يف وقفة جامهرية 
دعــام وإســنادا للمعتقلــني املرضبــني عــن الطعــام واملــرىض يف 

سجون االحتالل اإلرسائييل.
ابــن رشــد  التــي أقيمــت عــى دوار  الوقفــة  ورفــع املشــاركون يف 
وســط املدينــة. أمــس، العلم الفلســطيني وصــور عدد من األرسى 

واملرىض.
وأشار منسق القوى يف الخليل ماهر السالمية إىل أهمية توسيع 
ألبنائنــا  تقــول  والتــي  الفعاليــات،  هــذه  يف  الشــعبية  املشــاركة 

األرسى "لستم وحدكم".
وشــدد الســالمية عــى رضورة مطالبــة املجتمــع الــدويل للوقــوف 
االحتــالل  جرائــم  وقــف  عــى  الفــوري  والعمــل  مســؤولياته  عنــد 

واإلفراج عن األرسى.

ثالث أقدم أسري يف سجون 
االحتالل يدخل عامه الـ 38

رام الله/ فلسطني:
دخل األسر محمد الطوس )66 عاما(، أمس، عامه الـ)38( عى 
التــوايل وهــو ثالــث أقــدم أســر فلســطيني يف ســجون االحتــالل 

اإلرسائييل.
خلفيــة  عــى  1985م،  عــام  الطــوس  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
مقاومته االحتالل، وُأصيب يف حينه إصابات بليغة، وصدر بحقه 

ُحكم بالّسجن مدى الحياة.
الجبعــة  بلــدة  مــن  الطــوس  أن  بيــان،  يف  األســر،  نــادي  وأوضــح 
وهــو مــن األرسى القدامــى املعتقلــني منــذ مــا قبــل توقيــع اتفاقيــة 
)أوســلو(، وعددهــم )25( أســرًا أقدمهــم األســران كريــم يونــس 

وماهر يونس.
أنــه خــالل ســنوات اعتقالــه واجــه الطــوس عمليــات تنكيــل  وذكــر 
الخطــرة  اإلصابــات  عــن  ففضــال  املســتويات،  كل  عــى  وانتقــام 
التــي تعــرض لهــا خــالل عمليــة اعتقالــه برصــاص قــوات االحتــالل، 
والتحقيق الطويل والقايس معه، فقد هدم االحتالل منزل عائلته 

ثالث مرات.
التبــادل  صفقــات  مختلــف  يف  عنــه  اإلفــراج  االحتــالل  ورفــض 
واإلفراجــات التــي متــت عــى مــدار ســنوات اعتقالــه، إىل جانــب 
رفاقه من األرسى القدامى وكان آخرها عام 2014م، حينام رفض 
االحتالل اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األرسى القدامى يف حينه 

وهو من بينهم.
وبعــد عــام عــى رفــض االحتالل اإلفراج عنــه تفاقم الوضع الصحي 
أن  إىل  كامــل  عــام  ملــدة  بغيبوبــة  ودخلــت  شــادي"  "أم  لزوجتــه 

توفيت عام 2015م دون أن يتمكن من وداعها.
يذكــر أن لأســر ثالثــة أبنــاء، هــم: شــادي وحينــام ُاعتقل كان يبلغ 
مــن العمــر ثــالث ســنوات، وابنتــه فــداء وكان عمرهــا ســنة ونصًفــا، 
وابنــه األصغــر ثائــر ولــد وهــو مطــارد ومل يتمكــن مــن رؤيتــه إال مــن 

خالل زيارات السجن.
واليوم لأسر الطوس أحفاد تحرمهم سلطات االحتالل من رؤيته 
عــى اعتبــار أنهــم مــن الدرجــة الثانيــة يف العائلــة. بحســب نــادي 

األسر.

جنني-غزة/ محمد أبو شحمة:
الســيايس  املعــارض  مــع  حــدث  كــام 
نــزار بنــات، حاولــت أجهــزة أمــن  املغــدور 
بحــق  جديــدة  جرميــة  ارتــكاب  الســلطة 
املحرر أحمد ملحم، حني اقتحمت منزله 
فجر أمس وأطلقت النار عليه يف محاولة 

الغتياله.
بعدمــا  اغتيالــه  محاولــة  مــن  ملحــم  ونجــا 
متكــن مــن الهــرب مــن إحــدى نوافــذ منزله، 
عقــب  طفيفــة،  إلصابــات  تعرضــه  بعــد 
االعتــداء عليــه مــن "خليــة االغتيــال" التــي 

قدمت فجًرا إىل منزله.
عســكريا   50 قرابــة  بــأن  ملحــم  وأفــاد 
ســيارة  ومعهــم  الســلطة  أمــن  أجهــزة  مــن 
إســعاف، اقتحموا منطقة ســكنه يف جنني 
شاميل الضفة الغربية املحتلة، العتقاله.

لصحيفــة  حديثــه  يف  ملحــم  ويقــول 
"فلســطني": "أنــا مطلــوب ألجهزة الســلطة 
منــذ ينايــر املــايض، وعنــد وصولهم لبيتي 
أطلقــوا عــيّل النــار بشــكل مبــارش، لكننــي 
متكنــت مــن الهــرب بني األشــجار. قطعت 
الجبــال  أحــد  وصعــدت  طويلــة  مســافة 
عنــي  بالبحــث  اســتمروا  لكنهــم  القريبــة، 
مــدة طويلــة فلــم يعــروا عــيل، ثــم عــادوا 

إىل البيت من جديد وفتشوه".
وتابع: "كنت أريد مواجهة جيش االحتالل 
وليــس أبنــاء الســلطة، لكــن مــا يحــدث أمــر 
أمــن  أجهــزة  مواصلــة  معتــرا  معيــب"، 
الســلطة يف مالحقة املنارصين للمقاومة 

واملطاردين "خيانة للمقاومة والوطن".
وفشــل  الهــرب  مــن  متكنــه  بعــد  أنــه  وبــني 
اعتقالــه صــار مطاردا ألجهزة أمن الســلطة، 

يرفــض  لكونــه  نفســه  تســليم  ويرفــض 
االعتقــال الســيايس، مؤكــدا أن مــا ينتظــره 
يف حالة تسليم نفسه "هو زنازين قذرة ال 
ميكن أن تكون صالحة لعيش الحيوانات".

ويــرى أن مــا يحــدث مــن حملــة اعتقــاالت 
مــدن  يف  الســلطة  أمــن  أجهــزة  تنفذهــا 
واملحرريــن  األرسى  بحــق  الغربيــة  الضفــة 
ضمــن  يــأيت  واملقاومــني  والنشــطاء 

التنسيق األمني وإخالصها لالحتالل.
ملحــم  منــزل  اقتحــام  مــن  ســاعات  وبعــد 
يف جنــني، اعتقلــت أجهــزة أمــن الســلطة 
شــاميل  نابلــس  مدينــة  مــن  عــازم  مجــد 
الضفــة الغربيــة، بعــد اقتحــام مــكان عمله، 
الخاصــة  مركبتــه  وحجــز  عليــه  واالعتــداء 

بالعمل.
كام اعتقلت أجهزة أمن السلطة مصطفى 

بلــدة  يف  منزلــه  مداهمــة  بعــد  الشــيباين 
عرابــة بجنــني، واألســرين املحرريــن عبــد 
بعــد  الســبع  وإبراهيــم  الدحلــة  الشــايف 
بــرام  بيتونيــا  بلــدة  منزليهــام يف  مداهمــة 
اللــه، وحمــزة غانــم مــن قلقيليــة، ومــوىس 
نصــارصة  وقســام  جــودة  وعبــادة  دويــكات 
ويحيــى  نابلــس،  مــن  تركــامن  ومحمــد 
صــوي ومحمــد البلبييس وبهاء شــديد من 

طولكرم.
مــن جانبــه، أكــد رئيس تجمع الشــخصيات 
الحريــات  لجنــة  رئيــس  ونائــب  املســتقلة 
أن  عســاف  خليــل  الغربيــة  بالضفــة 
االعتقــاالت السياســية مل تتوقــف إطالًقــا، 
مشــرا إىل أن حملــة االعتقــاالت األخــرة 
تأيت بالتزامن مع التصعيد اإلرسائييل يف 
وارتقــاء  املنــازل،  واقتحــام  الضفــة،  مــدن 

الشهداء.
أن  لـ"فلســطني"  عســاف  وأضــاف 
االعتقــاالت السياســية بالضفــة تؤكــد عدم 
الشــعب  وتاريــخ  القانــون  ســيادة  احــرتام 
ال  البعــض  أن  داللــة  وفيهــا  الفلســطيني، 
يزال يراهن عى أنه ميكن أن يحصل عى 

يشء من االحتالل.
الســلطة  مــن  املطلــوب  أن  عــى  وشــدد 
الوقوف إىل جانب الشعب الفلسطيني، 

وليس ضده.
التــي  الحــوار  جلســة  خــالل  أنــه  إىل  ونبــه 
ســتعقد بالجزائــر بحضــور الفصائل، ســيتم 
طــرح  رضورة  الجزائريــني  مــن  الطلــب 
أجنــدة  ضمــن  الســيايس  االعتقــال  ملــف 
بحــل  الســلطة  قيــادة  ومطالبــة  اللقــاءات، 

هذا امللف.

رام الله/ فلسطني:
املرضبــني  السياســيني  املعتقلــني  أهــايل  شــارك 
وقفــة  أمــس، يف  الســلطة،  الطعــام يف ســجون  عــن 
احتجاجيــة أمــام مجمــع املحاكــم يف رام اللــه وســط 
الضفــة الغريبــة املحتلــة، للمطالبــة باإلفــراج الفــوري 

عن أبنائهم.
املعتقلــني  أهــايل  لجنــة  باســم  املتحدثــة  وقالــت 
السياســيني، شــقيقة املعتقــل أحمــد هريــش، إنهــم 
املعتقلــني  عــن  الفــوري  باإلفــراج  للمطالبــة  جــاؤوا 
السياسيني، وأن تكون هناك عدالة وقضاء ينصفان 

رين. امُلحرَّ
إىل  ُنقــل  املعتقلــني  ملــف  أن  هريــش  وأوضحــت 
ســجن "بيتونيــا" عــى أنــه ملــف جنائيــني، وســتعقد 
أهــايل  أن  األربعــاء املقبــل، الفتــة إىل  لهــم  محكمــة 
إنســانية  ظروفــا  يعيشــون  السياســيني  املعتقلــني 
ســيئة، "فالطفــالن كــرم ومنــى مل يحتضنهــام أبواهــام 

إىل اليوم".
وأضافــت أن الســلطة ســمحت لهــم بالزيــارة الثالثــاء 
املايض بعد ضغوط "لكن لأسف وضع املعتقلني 

ســيئ، واملؤسســات الحقوقيــة التــي تزورهــم تعدنــا 
بالزيارات، لكن ال نعلم نتيجة الزيارة".

الطالــب املعتقــل قســام  والــدة  قالــت  مــن جانبهــا، 
وعظــام  جلــدا  رأيــت  لكننــي  ابنــي،  أَر  "مل  حاميــل: 

يلبسان مالبس".
"زيارتــه مل  وأضافــت حاميــل يف ترصيــح صحفــي: 
 12 تكــن أكــر مــن ربــع ســاعة، بعــد إرضاب اســتمر 
يومــا، قســام خــرس الكثــر مــن وزنه، وصورتــه تذكرين 
االحتــالل"،  جيــش  تحقيــق  مــن  خــرج  عندمــا  بحالــه 
وإغــامء،  متكــررا  حــادا  نزيفــا  يعــاين  أنــه  إىل  الفتــة 

وتعرض لدوخة عدة مرات يف أثناء الزيارة.
املعتقلــني  مــن  أربعــة  برفقــة  "قســام  وأردفــت: 
السياسيني ُيسمح لهم بزجاجتي ماء صغرتني فقط 
طــوال اليــوم، دون الســامح مبــاء للوضــوء، ويعيشــون 
ظروفــا صعبــة، إذ مُينعــون مــن االســتحامم، وُتحتجــز 
مقتنياتهــم ومالبســهم، ومُينعــون لفــرتات طويلــة من 
دخــول الحــامم"، مطالبة بإنقــاذ ابنها وكل املعتقلني 

السياسيني من سجون السلطة.
ويواصل املعتقلون السياســيون يف ســجن "بيتونيا" 

تواليــا،  الـــ13  لليــوم  الطعــام  عــن  إرضابهــم املفتــوح 
احتجاجًا عى مواصلة أجهزة أمن السلطة انتهاكاتها 

بحقهم يف ظل ظروف معيشية صعبة.
وأوضحــت مجموعــة "محامــون مــن أجــل العدالــة" أن 
5 معتقلــني سياســيني عــى قضيــة "منجــرة بيتونيــا" 
الطعــام  عــن  إرضابهــم  يف  الـــ13  يومهــم  يواصلــون 
احتجاجــا عــى اســتمرار اعتقالهــم منــذ أربعــة أشــهر 
قانــون  لُتوائــم  ألصقــت بشــكٍل صــوري  بتهــٍم جنائيــة 

السلطة.
بــدء  أنــه منــذ  لهــا إىل  بيــان  وأشــارت املجموعــة يف 
عقابيــة  إلجــراءات  تعرضــوا  الطعــام  عــن  إرضابهــم 
بحقهــم لدفعهــم إىل العــدول عــن اإلرضاب، مؤكــدة 
وكرامتهــم،  حقوقهــم  متــس  اإلجــراءات  هــذه  أن 
وتخالــف املعايــر األخالقيــة اإلنســانية يف التعامــل 

مع املعتقل واملرضب عن الطعام.
يف ســياق متصــل انطلقــت مناشــدة عاجلــة لإفــراج 
وخاصــة  السياســيني،  املعتقلــني  عــن  الفــوري 
املهنــدس  الســلطة  مخابــرات  جهــاز  لــدى  املعتقــل 

بهاء شديد.

واعتقلــت مخابــرات الســلطة يف طولكــرم املهنــدس 
الفلســطينيني،  املهندســني  نقابــة  عضــو  شــديد، 
وعضــو اتحــاد التنس الفلســطيني، الــذي مّثل مدينة 
طولكرم وفلســطني يف محافل رياضية عديدة، وهو 
كابــن فريــق طولكرم لكرة الطاولة، ودرب العديد من 

الشبان.
وطالب نشطاء نقابة املهندسني والجهات الحقوقية 
شــديد،  املهنــدس  عــن  لإفــراج  العاجــل  بالتحــرك 

معربني عن رفضهم سياسة االعتقال السيايس.
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  وتســاءل 
حــامس عبــد الرحمــن شــديد، يف ترصيــح صحفــي، 
عن خلفيات اعتقال املهندس والريايض "شديد": 
املميــزون  الوطــن  كــوادر  ُيعتقــل  مــن  "ملصلحــة 
القــذر لأجهــزة  الوظيفــي  الــدور  أو هــو  واملثابــرون، 
الــذي أراده لهــا االحتــالل؟ أليــس مــن العــار  األمنيــة 
يف  املخابــرات  جهــاز  مهمــة  تتزامــن  أن  والنذالــة 
جنــود  مهمــة  مــع  بهــاء  املهنــدس  باعتقــال  طولكــرم 
االحتــالل يف نابلــس مبحارصة املقاومني واعتقالهم 

وقتل شبابنا؟".

يواصلون إرضابهم يف سجن "بيتونيا" لليوم الـ13

أهالـــي المعتقليـــــن السياسييــــــن يحتّجــــــون 
فـــــــي رام هللا للمطالبـــــــة باإلفــــــــراج عنهـــم

حملة اعتقاالت واسعة تشنها أجهزة أمن السلطة

محرَّر ينجو من محاولة اغتيال عىل غرار جريمة قتل "بنات"

قاسم: تأكيد إلرصار االحتالل عىل تطبيق سياسة اإلعدام البطيء بحقه

االحتالل يرفض طلب اإلفراج المبكر عن األسري المريض أبو حميد

األسير: ناصر أبو حميداألسير: ناصر أبو حميد
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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 )2022/782(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد/ 
 943850503 مــن ســكان غــزة هويــة رقــم  الشــاعر  محمــد أحمــد ســليامن 

بصفته وكياًل عن/ نوال أحمد الشاعر وكرمية أحمد سليامن الشاعر.
رقــم  غــزة  خارجيــة  مــن  املصدقــة   37885264 رقــم:  وكالــة  مبوجــب 

2022/10469  صادرة عن السعودية.
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف:

القطعة 35 القسيمة 1 املدينة رفح + القطعة 62 القسيمة 20 املدينة خانيونس
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 
الوكيل املســؤولية الكاملة عن اســتخدام الوكالة بدون أدىن مســؤولية عىل 

سلطة األرايض.  التاريخ: 2022/10/3م
مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

املســتدعني/ طــالل كامــل محمــود الرتامــي – مــن غــزة الشــيخ رضوان مقابــل بوابة 
عيــادة الشــيخ رضــوان مــن الجهــة الغربية ويحمل بطاقة هويــة رقم 925729501 2. 
ايثــم كامــل محمــود الرتامــي – مــن غــزة الشــيخ رضــوان مقابــل بوابــة عيــادة الشــيخ 
رضــوان مــن الجهــة الغربيــة ويحمــل بطاقــة هويــة رقــم 900515941 -3رائــد كامــل 
محمــود الرتامــي – مــن غــزة الشــيخ رضــوان مقابــل بوابــة عيــادة الشــيخ رضــوان مــن 
الجهة الغربية ويحمل بطاقة هوية رقم 901618421 – وكيلهم املحامي/ محمود 

إبراهيم الهور – من غزة الشيخ رضوان الشارع الثاين موبايل 0567000505
املستدعى ضده/ نادر نائل إبراهيم الرتامي بصفته الشخصية وباإلضافة 
لباقي ورثة وتركة والدته املرحومة/ نجاح كامل محمود الرتامي – معسكر 

جباليا غرب مسجد التوبة باتجاه الفاخورة منزل أبو داوود الرتامي 
نوع الدعوى/ إثبات صحة عقد اتفاق عىل بيع  

قيمة الدعوى/ تزيد عن مائة ألف دينار أردين
مذكرة حضور القضية الحقوقية رقم 2019/246 بداية غزة 

إىل املســتدعى ضده املذكور أعاله واملجهول محل اإلقامة مبا أن املســتدعني 
قــد أقامــوا عليــك القضيــة املرقومــة أعــاله يطالبــون فيهــا بإثبات صحــة عقد اتفاق 
عىل بيع واستنادا ملا يدعوه يف الئحة دعواهم املحفوظ لك نسخة عنها يف قلم 
محكمــة بدايــة غــزة لذلــك يقتــي عليــك أن تحــر إىل هــذه املحكمــة للــرد عــىل 
االدعــاء املعــني النظــر لــه جلســة 2022/11/16م كــام يقتــي عليــك أن تــودع 
لــدى قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــالل 15 يوًمــا مــن تاريــخ تبلغــك هــذا 
اإلعالن وأن ترســل نســخة إىل املســتدعني حســب عنوانهم وليكن معلوما لديك 
أنــك إذا تخلفــت عــن الحضــور يجــوز للمســتدعية ان تســر يف القضيــة ويجــوز 
للمحكمة اصدار الحكم بحقك عىل اعتبار أنك حارض. تحريرا: 2022/10/6م
رئيس قلم محكمة بداية غزة / أ. عمار قنديل

تنبيه: إذا كنت تسلم باالدعاء يجب عليك أن تدفع املال املدعى به إىل املحكمة مع مصاريف 
الدعوى اجتنابا لتنفيذ األمر الذي قد يصدر بحبسك أو بالحجز عىل أموالك أو باألمرين مًعا. 

دولة فلسطني
 املجلس األعىل للقضاء - محكمة بداية غزة 
يف الطلب رقم 2168 / 2022 نر مستبدل

يف القضية رقم 246 / 2019

إعــــالن فقد شيك
أعلن أنا/ رنا إبراهيم عيل أبو موىس من سكان غزة هوية رقم )901308296( 
أنني فقدت الشــيك الذي يحمل رقم 11066431 املســحوب من حســايب 
لدى البنك الوطني اإلسالمي، فعىل من يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة 

وله جزيل الشكر التقدير.

إعالن بيع باملزاد العلني
يف القضية رقم 2020/11229

نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة يف 
القضيــة التنفيذيــة رقــم 2020/11229  واملتكونــة فيــام بــني طالب التنفيذ/ 
محمــد ســعيد حســني عــودة واملنفــذ ضــده /محمــد ســالمة ســعيد العــاموي 
الصغــر  واملكــن  والبضائــع  املحــل  وأدوات  ومعــدات  موجــودات  وآخريــن، 
والكبر املوجودة باملحل الواقع يف غزة ساحة الشوا مقابل شكور واملعروف 
باسم محل أبو زيد والعياموي لأملنيوم واملحجوزات كالتايل "منشار قص+ 
طاوالت للعمل عدد +3 عدد شغل عمل عدد 4 + كمربيرس هواء + فرازات + 

7000 أملنيوم بروفيل + طاولة فيرب قص+ أربعة أبواب حاممات".
فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائــرة تنفيــذ محكمــة 
بداية غزة يف أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمني 
بواقــع 10 % مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــىل نفقــة 
املشــرتي علــام بــأن املــزاد ســينعقد الســاعة التاســعة صباحا مــن يوم األحد 

بتاريخ 2022/10/23م.
حرر يف: 2022/10/5م.

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ. رامي صلوحة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة - دائرة التنفيذ
دولة فلسطني

وزارة الحكم املحىل
بلدية بيت الهيا

إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا
بشأن بناء منزل املواطن/ إبراهيم محمد فوزي ريحان

تعلن اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا لعموم املوطنني 
الكــرام بأنــه قــد تقــدم إليهــا املواطــن/ إبراهيــم محمــد فــوزي ريحــان والــذي 
يحمــل الهويــة رقــم )800143166( بطلــب الحصــول عــىل إذن بنــاء ملنــح 
خدمات ملنزله والذي يتكون من )دور أريض + دور أول( يف أرض القسيمة 
مــرتًا   )232( مســاحته  مــا  عــىل   )971( رقــم  القطعــة  أرض  مــن   )19( رقــم 
مربعــًا الواقعــة يف نفــوذ بيــت الهيــا الســالطني رشق القرعــة والتــي يحدهــا 
مــن الــرق/ شــارع بعــرض 4 مــرت خــاص بالقســيمة دون مخــرج وأرض عصــام 
ريحــان ومــن الغــرب/ أرض محمــد فــوزي ريحــان ومــن الشــامل/ أرض محمــد 
فوزي ريحان ومن الجنوب/ شــارع بعرض 4 مرت وأرض حســني نرص ســابقًا، 

وفقًا ملستندات امللكية والخرائط املقدمة للبلدية من قبله.
لــذا فمــن لــه الحــق يف االعــرتاض عــىل ذلــك أو مســتندات ملكيــة املواطــن 
التقــدم  للبلديــة  منــه  املقدمــة  واملخططــات  الخرائــط  أو  أعــاله  املذكــور 
باعرتاضــه خــالل )15( يومــًا مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــالن أو خــالل مرحلــة 
اإلنشــاء وقيامــه بالحجــز عــىل أرض املواطــن املذكــور أعــاله لــدى املحكمــة 
املختصــة وإال لــن يلتفــت ألي اعــرتاض يقــدم بعــد ذلــك وســتقوم البلديــة 
بدراســة وعــرض موضــوع املواطــن املذكــور أعــاله مرة أخرى حســب األصول 

املعمول بها يف البلدية.
م. عالء محمد سهيل العطار
رئيس بلدية بيت الهيا
رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا

رام الله/ فلسطني: 
يف  املواطنــني  مــن  اآلالف  شــارك 
الغربيــة  الضفــة  مــدن  مــن  عــدد 
أمــس، مبســرات ووقفــات  املحتلــة 
محافــظ  وطــرد  إقالــة  إىل  تدعــو 
نابلــس إبراهيــم رمضــان، عىل خلفية 
الترصيحــات التــي أدىل بهــا إلحــدى 
فيهــا  وأســاء  املحليــة،  اإلذاعــات 

ألمهات الشهداء الفلسطينيني.
يف  الغاضبــة  الحناجــر  وهتفــت 
مــا  ضــد  وجنــني،  اللــه  ورام  نابلــس 
وصــف  الــذي  رمضــان،  عــن  صــدر 
يرســلن  اللــوايت  الشــهداء  أمهــات 
مســلحة  عمليــات  لتنفيــذ  أبناءهــن 
ويظهــرن  شــاذات،  "أمهــات  بأنهــن 

أنهن مناضالت".
"ارحــل  عبــارات  املشــاركون  وردد 
ارحــل يــا رمضــان"، "بدنــا العــني اليل 
بتنــام، مــا بدنا واحد ســكران"، وســط 
حضــور العديــد مــن أمهات الشــهداء 
اللــوايت رفعــن صــور أبنائهــن. وقالت 
والدة الشهيد إبراهيم النابلي: "ال 
التهــاون مــع اإلســاءة ألمهــات  ميكــن 
مــن  كائًنــا  شــخص  أي  مــن  الشــهداء 
ربهــن  كرّمهــن  اللــوايت  وهــن  كان، 

باستشهاد أبنائهن".
وطالنب رئيس السلطة محمود عباس 
باســم جميع أمهات الشــهداء، بإقالة 

رمضان من منصبه رًدا لكرامتهن.
ويف رام الله، هتف املئات من ذوي 

رمضــان،  ضــد  والناشــطني  الشــهداء 
تســتنكر  التــي  الالفتــات  رافعــني 

ترصيحاته، وتدعو إىل محاسبته.
لالحتــالل  املطــارد  أكــد  بــدوره، 
والــد  خــازم،  فتحــي  اإلرسائيــيل 
الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم، 
محافــظ  ومحاســبة  إقالــة  رضورة 

نابلس.
وخــالل كلمــة لــه يف مهرجــان إحيــاء 
"الجهــاد  حركــة  انطالقــة  ذكــرى 
أمــس  ُنظــم مســاء  الــذي  اإلســالمي" 
الضفــة  شــامل  جنــني،  مخيــم  يف 
نفخــر  "نحــن  خــازم:  قــال  الغربيــة، 
بأمهات الشــهداء املاجدات، والعار 
ســيلحق مبــن حــاول اإلســاءة إليهــن، 
العــزة  حليــب  رضعــوا  واملقاتلــون 
والكرامــة وليــس حليب الشــذوذ أيها 

الشاذ".
عائــالت  باســم  ُوّزع  بيــان  ووصــف 
املحافــظ  ترصيحــات  الشــهداء 
ثقافــة  عــن  والغريبــة  باملهينــة 
التضحيــة واملقاومــة، ومتــس أمهات 
مــع  "تســاوًقا  واعتربهــا  الشــهداء، 
يشــنها  التــي  الوعــي  يك  معركــة 

االحتالل للتشكيك باملقاومة".
رمضــان  بتجريــد  العائــالت  وطالبــت 
لنابلــس؛  كمحافــظ  صالحياتــه  مــن 
والــذم  القــدح  بتهمــة  ومحاكمتــه 
بثقافــة  واملــس  الشــهداء؛  بأمهــات 

املقاومة والصمود.

وصــون  السياســيني  املعتقلــني  كل 
مقاومــة  وعــدِّ  العامــة،  الحريــات 

ا مروًعا". االحتالل حقًّ
الشــعب  "جامهــر  البيــان  وطالــب 
حــول  بااللتفــاف  الفلســطيني 
وتعزيــز  الشــهداء واألرسى،  عائــالت 
الوســائل  كل  وتوفــر  صمودهــا، 
معركــة  املتاحــة إلســناد األرسى يف 

وحرمــان  ثــكل  مــن  نواجهــه  مــا  وأن 
الثمــن يف  يــأيت يف ســياق  وفقــدان 

سبيل هذا الهدف السامي".
"عار يالحقه"

مــن جهتهــا طالبــت فصائــل املقاومة 
نابلــس،  محافــظ  غــزة  قطــاع  يف 
إبراهيــم رمضــان، بتقديــم اســتقالته؛ 
"تكفــًرا عــن ألفاظــه الوضيعــة" بحــق 

أمهات الشهداء.
ترصيــح  يف  الفصائــل  وقالــت 
بــه  تلفــظ  "مــا  إن  أمــس:  مكتــوب، 
محافــظ نابلــس ســيبقى عــاًرا يالحقه 
عــىل  املســيطرة  ومنظومتــه  هــو 
أرضنــا املحتلــة يف الضفــة الغربيــة"، 
ألفاظــه  عــىل  "محاســبته  إىل  داعيــًة 

الالوطنية بحق أمهات الشهداء".
وأضافت: "ســتبقى أمهات الشهداء 
رؤوس  عــىل  تاًجــا  واملقاومــني 
األحــرار والثــوار مــن أبنــاء شــعبنا، ولن 
تنــال هــذه الترصيحــات البغيضة من 

عزمهن وصربهن".
وأكــدت فصائــل املقاومــة أن "الحالة 
أرجــاء  كل  يف  املمتــدة  الثوريــة 
الضفة هي التي متثل الخيار األوحد 
الــذل  خيــارات  وليســت  لشــعبنا 

والتنازل واالستسالم".
ووجهــت الفصائــل "التحيــة املباركــة 
قدمــن  اللــوايت  الشــهداء  ألمهــات 
فلــذات أكبادهــن عــىل مذبــح الحرية 
الطريــق  عــىل  زلــن  ومــا  والكرامــة، 

"تعــرّب  الترصيحــات  هــذه  إن  وقــال: 
الفلســطينية  الســلطة  رئيــس  عــن 
ومنهجيــة األمــن املتبعــة، مــا مل يتــم 
إقالته وإلزام كل املسؤولني بخطوط 

حمراء مينع تجاوزها".
وتجريــم  "لتحريــم  البيــان  ودعــا 
حاميتهــم  بــل  املطارديــن،  مالحقــة 
مــن االحتــالل، واإلفــراج الفــوري عــن 

عائــالت  وإســناد  الخاويــة،  األمعــاء 
يف  جثامينهــم  املحتجــزة  الشــهداء 

معركة إذابة الصقيع".
إىل  الفلســطيني  اإلعــالم  دعــا  كــام 
الرتكيز عىل الرواية الفلسطينية، يف 
مواجهــة روايــة االحتالل، مؤكًدا "أننا 
الحــرة  للحيــاة  بــل  للمــوت  نســعى  ال 
الكرميــة الخاليــة من دنــس االحتالل، 

ذاته".
الحركــة  أدانــت  ذاتــه  الســياق  ويف 
حــامس  يف  اإلســالمية  النســائية 
ترصيحــات محافــظ نابلــس، مطالبــًة 

بإقالته ومحاسبته.
بيــان  يف  النســائية  الحركــة  وقالــت 
رمضــان  "وصــف  إن  أمــس:  لهــا، 
أمهــات الشــهداء ال متــتُّ للوطــن وال 
تخــرج  وال  صلــة،  بــأي  لتضحياتهــن 
ســوى مــن ُأنــاس خلعوا ثوب الوطنية 

منذ زمن".
وأكــدت وجــوب التعامــل مــع رمضــان 
التــي  الوطنيــة  املقاييــس  وفــق 
الفلســطيني  الشــعب  عليهــا  تــرىب 
املجاهــد، مطالبًة بإقالته ومحاســبته 
وتجريده من الجنسية الفلسطينية.

بإغــالق  النســائية  الحركــة  وطالبــت 
التــي  فــوري إلذاعــة النجــاح املحليــة 
التــي  نابلــس،  مدينــة  مــن  تبــث 
ســمحت بخــروج هــذه الســموم عــرب 

هوائها.
كــام أكــدت أن أمهــات الشــهداء درر 
الفلســطيني  الشــعب  رؤوس  عــىل 
وأنهــن صانعــات املجــد الفلســطيني 
التاريخيــة  الحقــب  مــدار  عــىل 
عــن  شــاذة  عبــارات  وأي  املمتــدة، 
الفلســطيني  الوطنــي  املــوروث 
املحفــورة  الصــورة  هــذه  تغــر  لــن 
الداخــل  يف  الشــعب  وجــدان  يف 

والشتات.

نابلس-غزة/ محمد الصفدي:
لالحتــالل  املطــارد  والــد  أكــد 
بســجون  واملعتقــل  اإلرسائيــيل 
مصعــب  الســلطة  أمــن  أجهــزة 
اشــتية أن وضع ابنه الصحي ســيئ 
وصعب للغاية، إذ يعاين تضخاًم 
يف الغدة الدرقية وضغًطا مزمًنا.

والــد  اشــتية،  عاكــف  وأوضــح 
حديــث  يف  مصعــب،  املطــارد 
ابنــه  أن  "فلســطني"  لصحيفــة 
حصــل عــىل قــرار إفراج مــن النيابة 
األمــن  ملقــر  "فتوجهنــا  العامــة 
الوقايئ يف مدينة أريحا املعتقل 
وقــرار  األوراق  لهــم  وقدمنــا  فيــه، 
اإلفــراج، لكــن تفاجأنــا بقــرار رفــض 

اإلفراج عنه".
صحــة  تدهــور  مــن  اشــتية  وحــذر 
نجله الذي يحتاج إىل عالج دائم، 
أمنهــا  وأجهــزة  الســلطة  محمــال 

املسؤولية الكاملة عن حياته.
وأضــاف: "ليــس لدينــا معلومــات 
مصعــب  بــأن  أكيــدة  أو  كاملــة 
معتقــل يف ســجن أريحــا أو ســجن 
آخــر، والجميــع يتهــرب مــن اإلجابة 

مــكان  أو  قضيتــه  يخــص  فيــام 
احتجــازه، وعنــد مراجعتنــا للنيابــة 
اإلفــراج  قــرار  أن  تأكــد  واملحكمــة 
صــدر وانتهــى األمــر، لكــن األجهــزة 
األمنيــة ترفــض هــذا القــرار جملــة 

وتفصيال".
عــن  الفــوري  باإلفــراج  وطالــب 
صحتــه  عــىل  والحفــاظ  نجلــه، 
الصحيــة  لظروفــه  نظــرا  وحياتــه، 
اعتقالــه  وظــروف  املســتقرة  غــر 
أمــن  أجهــزة  محمــال  الســيئة، 
عــىل  الحفــاظ  مســؤولية  الســلطة 
ســجن  يف  كان  إن  خاصــة  حياتــه 
أريحــا املوجــود يف منطقــة أمنيــة 

غر تابعة للسلطة.
ومعهــا  العائلــة  أن  إىل  ولفــت 
خطــوات  تنفيــذ  بصــدد  األحــرار 
اســتمرار  حــال  يف  احتجاجيــة 
تعنت جهاز األمن الوقايئ ورفضه 
باإلفــراج  القضــايئ  القــرار  تنفيــذ 
ســيضعون  وأنهــم  مصعــب،  عــن 
يك  مســؤولياتهم  أمــام  الجميــع 
مــاذا  الفلســطيني  الشــارع  يعــرف 

يحدث ملصعب داخل السجن.

له للتأكد من سالمته.
أننــا  لـ"فلســطني"  وأضــاف شــتات 
بصــدد تقديم شــكاوى ضد الجهة 
التــي تعتقــل مصعب بطريقة غر 
قانونية لدى النيابة العامة، ولدينا 
املنــدوب  مكتــب  مــع  متابعــة 
وهــم  اإلنســان،  لحقــوق  الســامي 
عىل تواصل دائم معنا للمساعدة 
يف إخــالء ســبيل مصعــب وتنفيــذ 

القرار القضايئ.
ونبــه إىل أن مصعــب بــدت عليــه 
خــالل املحكمــة عالمــات التعــب 
قــد  كان  إن  نــدري  وال  والهــزال، 
التعذيــب  أو  للــرب  تعــرض 
االمتنــاع  معتــربا  الســجن،  داخــل 
عــن تنفيــذ قــرار املحكمــة والحكــم 

القضايئ "جرمية يف القانون".
بالنســبة  "مصعــب  أن  وأضــاف 
إطــار  خــارج  مختطــف  هــو  لنــا 

وأشــار إىل رفــع كتــب ومراســالت 
عرب نقابة املحامني الفلسطينيني 
موجهــة للمنــدوب الســامي ولجنــة 
التنسيق الفصائيل ملتابعة قضية 
مصعب، إضافة للهيئة املستقلة 
مــكان  ملعرفــة  اإلنســان  لحقــوق 
اللحظــة  هــذه  إىل  لكــن  اعتقالــه، 

ليس لدينا أي معلومة.
تــم زيــارة مصعــب يف  بأنــه  وأفــاد 
اليــوم الرابــع مــن اعتقالــه، واليــوم 
يومــا،   18 اعتقالــه  عــىل  ميــي 
تــم  لكــن  لزيارتــه  طلبــات  وقدمنــا 

رفضها بشكل مطلق.
شــتات،  مصطفــى  أكــد  بــدوره، 
واملعتقــل  املطــارد  محامــي 
اشــتية، أن األخــر موقــوف، وليس 
مــكان  عــن  معلومــات  أي  هنــاك 
اعتقالــه، وأنــه يجــري التواصــل مــع 
عدة جهات حقوقية لرتتيب زيارة 

القانــون، ومختــٍف قرسيــا وال نعلم 
ظروفــه،  هــي  ومــا  اآلن  هــو  أيــن 
وهــذا أمــر خطــر ويعــد جرميــة"، 
التــزام  لعــدم  انتقــاده  مجــددا 
قــرار املحكمــة، وأن ذلــك يشــكل 
ملبــدأ  جســيام  وانتهــاكا  مخالفــة 
نفــاذ  وإلزاميــة  القانــون  ســيادة 
القــرارات القضائيــة الصــادرة بحــق 

مصعب.
قــد  الســلطة  أمــن  أجهــزة  وكانــت 
بعــد  اشــتية  املطــارد  اعتقلــت 
فشل قوات االحتالل يف الوصول 
باالعتقــال  عــدة ســواء  مــرات  إليــه 
آخرهــا  كان  والتــي  االغتيــال،  أو 
عندما كان برفقة الشهيد إبراهيم 

النابلي.

غزة/ فلسطني: 
نــارص  الدميقراطــي،  الوطنــي  امللتقــى  رئيــس  قــال 
القــدوة، إّن الوضــع الفلســطيني الحــايل هــو "األســوأ 
يف تاريــخ القضيــة"، محّمــاًل رئيــس الســلطة محمــود 
الخطــر  التدهــور  عــن  "املســؤولية  وفريقــه  عبــاس 

الذي تعيشه القضية الفلسطينية".
حــوار  مركــز  نّظمهــا  حواريــة  نــدوة  خــالل  ذلــك  جــاء 
مــن  الشــباب  مــن  جمــع  بحضــور  بغــزة،  للدراســات 
القضيــة  مســتقبل  بشــأن  مختلفــة،  سياســية  ألــوان 
الفلسطينية يف ظل التحديات الداخلية والخارجية.
واســتعرض القدوة العالقات الفلســطينية الخارجية، 
الخالفــات  لحــل  ومبادرتــه  اإلرسائيليــة،  والــرؤى 
الفلســطينية التــي ترتكــز عــىل مجلــس وطنــي جديــد 
عامده االنتخابات، وبرنامج سيايس مشرتك، مؤّكًدا 
أّن أيَّ حــل يســتلزم توافــر ثالثــة عنــارص رئيســة هــي 

اإلرادة والقرار والرؤية.
أبــدى  "فتــح"،  حركــة  يف  الداخــيل  الوضــع  وبشــأن 

القــدوة غضبــه مــن السياســة التــي تــدار بهــا الحركــة، 
يف  الجهــات  كل  مــع  للتعــاون  اســتعداده  معلًنــا 
"فتــح" مبــا فيهــا "التيــار اإلصالحــي" بقيــادة القيــادي 
املفصــول مــن الحركــة النائــب محمــد دحــالن وغــره 

داخل فلسطني وخارجها.
املركزيــة  اللجنــة  أعلنــت   2021 آذار  مــارس/  ويف 
ومــن  عضويتهــا  مــن  القــدوة  فصــل  "فتــح"  لحركــة 
الحركــة، بعــد تشــكيله قامئــة انتخابيــة خــارج القامئــة 
الرســمية للحركــة لخــوض االنتخابات التريعية التي 
كان مقــرًرا إجراؤهــا يف مايــو/ أيــار مــن نفــس العــام، 

قبل أن يلغيها محمود عباس.
يــارس  الراحــل  الرئيــس  شــقيقة  ابــن  هــو  والقــدوة 
عرفــات، وقــد وصــل مؤخــًرا إىل قطــاع غــزة، وأعلــن أّنه 
قــّرر اإلقامــة يف غــزة ملــّدة طويلــة يف ظــل املســاحة 
الكبــرة التــي يحظــى بها ملامرســة العمل الســيايس، 
مؤّكــًدا خشــيته مــن العــودة إىل رام اللــه بســبب مــن 

وصفها "الفئة املتحكمة يف السلطة".

ل عباس وفريقه المسؤولية حمَّ

القـدوة: الوضـع الفلسطينــي الحالــي 
هـــو األســــــوأ فــــــي تاريـــخ القضيــة

يعاين أمراًضا مزمنة وبحاجة إىل عالج دائم

ــل السلطــة المسؤوليــة  عائلـة المطـارد "اشتيـة" ُتحمِّ
عـــــــن حياتــــــــه وتستعــــــــد لخطــــــوات احتجاجيـــــــــة

     فصائل المقاومة تطالب بمحاسبته "عىل ألفاظه الالوطنية"

ثورة غضب يف الضفة ضد "محافظ نابلس" تطالب برحيله

)Apa(          جانب من الوقفة أمس
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غزة/ جامل غيث:
يف  العلامئيــة  املؤسســات  نظمــت 
للشــيخ  تأبــن  حفــل  أمــس،  غــزة  قطــاع 
املؤســس  القرضــاوي،  يوســف  العّلمــة 
والرئيــس الســابق للتحــاد العاملــي لعلــامء 
العلميــة  لجهــوده  تقديــًرا  املســلمن؛ 
والقــدس  لفلســطن  الداعمــة  ومواقفــه 
وذلــك  الفلســطينية،  القضيــة  ومنارصتــه 
والدعــاة  العلــامء  مــن  لفيــف  مبشــاركة 

والوعاظ.
لعلــامء  العاملــي  االتحــاد  رئيــس  وقــال 
أبــو  د.مــروان  فلســطن  املســلمن-فرع 
ر حياتــه لخدمــة  القرضــاوي ســخَّ إن  راس: 
اإلسلم واملسلمن، وحرص عىل الدعوة 
القــدس  وبخاصــة  الفلســطينية  للقضيــة 

واملسجد األقىص املبارك.
"نقــف  كلمتــه:  يف  راس  أبــو  وأضــاف 
القرضــاوي،  فلســطن  لشــيخ  وفــاًء  اليــوم 
الــذي حــرص عــىل دعــم ومســاندة القضيــة 

الفلسطينية، والدعوة لها".
القرضــاوي  اإلمــام  مواقــف  واســتعرض 
املساندة للشعب والقضية الفلسطينية، 
وُكتَبه التي أسهمت يف توعية املسلمن، 

وتبيان آثار التطبيع مع االحتلل.
للقضــاء  األعــىل  املجلــس  رئيــس  وقــال 
مــة  العلَّ إن  الجوجــو:  د.حســن  الرشعــي 
الرشيعــة  مقاصــد  فهــم  القرضــاوي، 
اإلســلمية ومــا تحملــه مــن ُمُثــل عليــا وقيــم 

رفيعة".
أن  لــه،  كلمــة  يف  الجوجــو،  وأضــاف 
واملفتــن  القضــاة  دعــا  القرضــاوي 
والعلــامء للنظــر يف املســتجدات والنوازل 
مــن  ُيســتجد  فيــام  والبحــث  والحــوادث 
قضايــا األمــة، الفًتا إىل أن القضاء الرشعي 
فهــم  يف  املقاصــدي  الفقــه  منــه  اســتلهم 
وغايتهــا  اإلســلمية  الترشيعيــة  مقاصــد 
النظــر  يف  ــا  عمليًّ واقًعــا  وتطبيقاتهــا 
بالدعاوى املقامة يف املحاكم الرشعية.

القــدس  لوحــدة  العــام  املديــر  وأشــار 
األوقــاف  بــوزارة  العامــة  والعلقــات 
والشــؤون الدينيــة، أمــر أبــو العمريــن إىل 
أن القرضاوي أحب فلسطن، وزار القطاع 
وأّلــف  2013م،  عــام  مايــو  يف  املحــارص 

فيها الكتب.

الشــيخ  مناقــب  العمريــن  أبــو  د  وعــدَّ
تؤيــد  التــي  وكلامتــه  وفتاويــه  القرضــاوي، 
صمود شــعبنا يف مقارعة االحتلل، داعًيا 
لتدريس علومه التي جمعها يف مؤلفاته.

وقــال رئيــس رابطــة علــامء فلســطن نســيم 
ياســن: نقــف وفــاًء للعــامل الجليــل الــذي 
خدم الدين والعلم، وأّلف عرشات الكتب 
التــي اســتفاد منهــا جميــع املســلمن يف 

العامل.
كل  يف  الشــيخ  أبــدع  ياســن:  وأضــاف 
املجاالت، وله مئات املؤلفات من الكتب 
والرســائل والعديد من الفتاوى والحلقات 
مرجًعــا  ُتعــد  التــي  الدينيــة  الربامــج 
الداعمــة  مبواقفــه  مشــيًدا  للكثريــن، 

لفلسطن والقدس واألقىص.
شيخ فلسطين

الدوليــة  القــدس  مؤسســة  رئيــس  وأكــد 
كان  القرضــاوي  أن  حلبيــة  أبــو  د.أحمــد 
والحريــص  املتفــاين  العمــل  يف  مدرســة 
مقدمتهــا  ويف  األمــة  قضايــا  نــرة  عــىل 

القضية الفلسطينية.
وبــنَّ أبــو حلبيــة يف كلمتــه أن القرضــاوي 

القــدس  مؤسســة  أمنــاء  مجلــس  تــرّأس 
2001 حتــى  الدوليــة منــذ تأسيســها عــام 
إىل  وقوفــه  وأكــد  شــعبنا  ونــارص  وفاتــه، 
جانبــه يف مقاومــة االحتــلل حتــى العــودة 
ــل  إىل ديــاره التــي ُهّجــر منهــا عنــوة، وتحمَّ
قضيتنــا  لرفعــة  التضحيــات  مــن  الكثــر 

العادلة فاستحق لقب شيخ فلسطن.
عــىل  حريًصــا  كان  القرضــاوي  أن  وأكــد 
وحــدة علــامء األمــة ونبــذ الخلفــات بينهم، 
ودعاهــم للوقــوف إىل جانــب املظلومــن 

والدفاع عنهم.
العرابيــد،  الســميع  عبــد  الدكتــور  وذكــر 
أن  والســنة،  الكريــم  القــرآن  دار  كلمــة  يف 
كلمــة  لتوحيــد  ســعى  القرضــاوي  الشــيخ 
الفكــر  رواد  مــن  وكان  اإلســلمية،  األمــة 
عــىل املســتوى الــدويل وكانت لــه املئات 
مــن اإلســهامات والكتــب يف مجــال علــوم 

الرشيعة والفقه والفكر.
يف  الديــن  أصــول  كليــة  عميــد  وقــال 
إن  شــعت:  د.رائــد  اإلســلمية  الجامعــة 
املبادريــن  مــن  كان  القرضــاوي  الشــيخ 
والجهــاد  الدعــوة  ورســالة  الخــر  نــرش  يف 

ومواجهة تحديات األمة، والتصدي للظلم 
الــذي  والتضييــق  الســجن  رغــم  والعــدوان 

تعرّض له. 
الجامعــة  يف  اإلفتــاء  لجنــة  رئيــس  وذكــر 
األمــة  أن  هربيــد  أبــو  عاطــف  اإلســلمية 
جليــًل  عامًلــا  فقــدت  واإلســلمية  العربيــة 
األثــر  ولــه  اإلســلمية،  القضايــا  عــن  داَفــع 
الفاعــل يف نــرش العلــم الرشعــي، والدعــوة 
إىل اللــه عــز وجــل، داعًيــا العلــامء والطلبــة 
الشــيخ  إرث  عــىل  للحفــاظ  والدعــاة 
عــن  الدفــاع  األمــة  عّلــم  الــذي  القرضــاوي 

قضاياها. 
وقال عميد كلية الدعوة اإلسلمية التابعة 
لــوزارة األوقــاف والشــؤون الدينية عبد الله 
أبــو عليــان: "إن من واجبنــا الوفاء والحفاظ 
عــىل العهــد للشــيخ، لذلــك ســنطلق قريًبــا 
امللتقــى  أولهــا  الفعاليــات؛  مــن  العديــد 
يف  القرضــاوي  منهجيــة  حــول  العلمــي 
قضيــة  ونــرة  الواقــع،  ومعالجــة  اإلفتــاء 
الدعــوى،  واإلصــلح  واألقــىص،  فلســطن 
والكليــات  العلميــة  الدائــرة  مــع  بالرشاكــة 

الرشعية واملؤسسات العلمية.

غزة/ فلسطن:
إيقــاف  الفلســطينين،  اإلعلميــن  منتــدى  أدان 
مــع  تعاملهــا  األمريكيــة  تاميــز"  "نيويــورك  صحيفــة 
الصحفــي حســام ســامل كمصــور صحفــي حــر، بعــد 
ا  ســنوات مــن العمــل ملصلحتهــا يف قطــاع غــزة، عــادًّ
أن قــرار الصحيفــة جــاء بنــاًء عــىل "انحيازهــا األعمــى 

لـ)إرسائيل(".
خــذ  اتُّ القــرار  بــأن  إفادتــه  عــن ســامل  املنتــدى  ونقــل 
بنــاًء عــىل تقريــٍر أعــده محــرٌر هولنــدي -حصــل عــىل 
الجنســية اإلرسائيليــة قبــل عامــن- ملصلحــة موقــع 
نجــح  بأنــه  الــذي رّصح الحًقــا  )هونســت ريبورتنــغ(، 
يف طــرد 3 صحفيــن يعملــون مــع صحيفة "نيويورك 

تاميز" يف غزة، واصًفا إياهم بـ"معادي السامية".
ببالــغ  ينظــر  إنــه  صحفــي  بيــان  يف  املنتــدى  وقــال 
بحــق  الظــامل  التعســفي  اإلجــراء  لهــذا  الخطــورة 
االشــمئزاز  عــىل  يبعــث  إجــراء  وهــو  ســامل،  الزميــل 
مــن مسلســل االنحياز للحتــلل اإلرسائييل وجرامئه 

بحق الشعب الفلسطيني.
كام أدان املنتدى تحريض الصحيفة عىل الصحفي 
ســامل، ملعظــم الجهــات األجنبيــة التــي عمــل ويعمــل 
معهــا بهــدف إلحــاق رضٍر أكــرب بــه، مشــدًدا عــىل أن 
وإمنــا  فحســب،  ســامل  يســتهدف  ال  اإلجــراء  هــذا 
هــو موجــه ضــد الصحفــي الفلســطيني الــذي يعمــل 
صــوت  إســكات  بهــدف  املهنيــة،  درجــات  بأقــىص 

الحقيقة.
تاميــز إىل مراجعــة قواعــد  نيويــورك  ودعــا صحيفــة 
ووقــف  مســارها،  وتصحيــح  تتبعهــا،  التــي  املهنيــة 
انحيازهــا األعمــى لـ)إرسائيــل(، مطالًبا إياها بالرتاجع 

عــن إجرائهــا التعســفي بحــق ســامل، وضــامن حقوقــه 
الوظيفية كافة.

واتحــاد  للصحفيــن  الــدويل  االتحــاد  دعــا  كــام 
اللزمــة  اإلجــراءات  اتخــاذ  إىل  العــرب  الصحفيــن 
تضطهــد  التــي  األجنبيــة  اإلعــلم  وســائل  ملحاســبة 

الصحفين الفلسطينين.
الصحفــي  كتلــة  اســتنكرت  متصــل  ســياق  يف 
الفلســطيني سياســة االحتــلل اإلرسائيــيل الســاعية 
خطــرة  تداعياتهــا  أن  مؤكــدًة  الحقيقــة،  لطمــس 
واملؤسســات  الــدويل  املجتمــع  صمــت  ظــل  يف 

الحقوقية عنها.
إصابــة  إىل  صحفــي،  بيــان  يف  الكتلــة  وأشــارت 
الســمحان،  ولــؤي  فــوزي  محمــود  الصحفيــن 
واالســتهداف املبارش بالرصاص الحي الذي تعرض 
لــه الصحفيــون خــلل تغطية اعتــداءات االحتلل يف 
قرية دير الحطب يف نابلس، شاميل الضفة الغربية 

املحتلة.
الصحفــي  اســتهداف  يقــف مسلســل  وأضــاف: "مل 
الفلســطيني، بــل امتــد ليطــال الصحفيــن العاملــن 
يف وكاالت ومواقــع أجنبيــة، فكانــت لــه اليــد الطوىل 
يف إيقــاف عمــل الصحفــي حســام ســامل الــذي كان 
مــن  األمريكيــة  تاميــز  نيويــورك  صحيفــة  يف  يعمــل 
خــلل تقاريــر مســمومة تديــن "معاداتهــم للســامية" 

حسب زعمهم. 
ودعــت ألوســع تحــرك صحفي محــيل وعريب ودويل 
تنديــدًا مبامرســات االحتــلل القمعيــة، فاســتهداف 
الصحفي الفلسطيني هو استهداف ملهنة الصحافة 

يف كل بقاع العامل.

غزة/ فلسطن:
عقدت اللجنة الحكومية املختصة مبتابعة التعديات 
عــىل األرايض الحكوميــة الواقعــة يف حــرم وادي غــزة 
اجتامعهــا األول بحضــور ممثلــن عــن ســلطة األرايض 
جــودة  وســلطة  املحــيل،  والحكــم  الداخليــة  ووزاريت 
ودراســة  لحــر  غــزة،  وادي  بلديــات  ومجلــس  البيئــة 
عــىل  والعمــل  الــوادي  حــرم  عــىل  الواقعــة  التعديــات 
تطويــره  مــرشوع  لتنفيــذ  التجهيــز  إطــار  يف  إزالتهــا، 

وإقامة محمية طبيعية يف املكان.
أن  ســامرة  أحمــد  املحــيل  الحكــم  وزارة  ممثــل  وأكــد 
مــن تطويــر  تنفيــذ املرحلــة األوىل  عــىل  جــاٍر  العمــل 
وادي غزة، وهو مرشوع تنظيفه وتشجره، مشرا إىل 
الحاجة امللحة لتحديد حرم الوادي لتنفيذ املرشوع.
وأشــار مديــر دائــرة املصــادر البيئيــة يف ســلطة جــودة 

البيئــة محمــد مصلــح إىل أهمية تنفيذ مرشوع محمية 
وادي غزة وتوعية املواطنن بذلك.

مــن جهتــه، أكــد ممثــل وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي 
لتنفيــذ  الرشطــة  جاهزيــة  ســمرة  أبــو  ســهيل  العقيــد 
إطــار  يف  اللجنــة،  بهــا  ســتويص  التــي  التوصيــات 
معالجــة التعديــات عــىل األرايض الحكوميــة وإزالتهــا 

وفقا للقانون.
تحقيقــا  نــرشت  قــد  فلســطن  صحيفــة  وكانــت 
20 ســبتمرب/ أيلــول املــايض، أعــده  اســتقصائيا يف 
غــزة..  "وادي  بعنــوان  شــحمة  أبــو  محمــد  الصحفــي 
محميــة طبيعيــة ُتبــاع خــارج إطــار القانون!"، اســتعرض 
وحرمــه،  غــزة  وادي  مجــرى  عــىل  التعديــات  مواصلــة 
وبقــاء "املحميــة الطبيعيــة" الوحيدة يف القطاع رهينة 

تجار وسامرسة األرايض ومواطنن.

غزة/ فلسطن:
ناقشــت لجنــة شــؤون اللجئــن يف املجلــس الترشيعــي، 
يف  اللجئــن  مخيــامت  خدمــات  تحســن  وســبل  آليــات 

قطاع غزة.
وحــر االجتــامع يف مقــر املجلــس، أمــس، رئيــس اللجنــة 
ســلمة  ســامل  النائــب  ومقررهــا  عــدوان،  عاطــف  النائــب 

وأعضاء اللجنة النواب يحيى شامية ويوسف الرشايف.
وبحثــت اللجنــة ســبل تحســن وتنظيــم الخدمــات لســكان 
الصحــي  والــرف  النظافــة  خدمــة  فيهــا  مبــا  املخيــم 
واملســاحات  العامــة  واملرافــق  واإلنــارة  وامليــاه  واألســواق 
العامة والتعديات عىل الشوارع واألرصفة والبنية التحتية 

املهرتئة خاصة يف ظل االكتظاظ السكاين للمخيامت.
نظــام  وجــود  وأهميــة  الشــعبية  اللجــان  دور  إىل  وتطرقــت 
داخــل املخيــامت مبــا يخــدم املصلحة العامة للســكان يف 
ظــل تقاعــس وكالــة غــوث وتشــغيل اللجئــن "أونــروا" عــن 

مسؤولياتها يف توفر الخدمات لسكان املخيامت.
وأكــدت اللجنــة الربملانيــة أن الــدور الــذي تقــوم فيه اللجان 
الشــعبية يف املخيــامت ال يعفــي "أونــروا" مــن املســؤولية 
اإلنســانية  الخدمــات  وتحســن  تقديــم  عــن  اإلنســانية 
واإلغاثيــة والتعليميــة والصحيــة والبنيــة التحتيــة ملخيــامت 
اللجئــن الفلســطينين يف جميــع مناطــق عملياتهــا، وفقــًا 

لقرارات منظمة األمم املتحدة.
والحكــم  واألمــن  الداخليــة  لجنــة  تفقــدت  ثانيــة  جهــة  مــن 
الجنائيــة  األدلــة  معمــل  الترشيعــي  املجلــس  املحــيل يف 
وهندســة املتفجرات بالرشطة؛ للطلع عىل ســر العمل، 

واإلنجازات، والتحديات التي تواجه املعمل.
وضم الوفد: رئيس اللجنة النائب د.مروان أبو راس، ومقرر 
اللجنة النائب املستشار محمد فرج الغول، وعضو اللجنة 

النائب د.سامل سلمة، يف حن كان يف استقبالهم مدير 
اإلدارة العميد عاهد حامدة ولفيف من ضباط املعمل.

وأكــد أبــو راس أن أهميــة املعمــل تــأيت مــن كونه يســهم يف 
كشــف الكثــر مــن الجرائــم بعــد اكتشــاف ودراســة وتحليــل 
األدلــة، وأنــه أيًضــا يعمــل عــىل توثيــق جرائــم االحتــلل مــن 
خــلل فحــص وتحليــل األســلحة التــي يســتخدمها االحتلل 

ضد شعبنا.
وأشــاد أبــو راس بجهــود وعمــل املعمــل عىل صعيد كشــف 
وكشــف  املجرمــن،  ضبــط  عــىل  واملســاعدة  الجرائــم 
التقنيــات التــي يســتخدمها االحتــلل مــن خــلل صواريخــه 

وأسلحته املستخدمة ضد شعبنا.
واطلعت اللجنة عىل األجهزة واملعدات التي يستخدمها 
وتحليــل  وكشــف  األدلــة  فحــص  يف  الجنــايئ  املعمــل 
البيانــات، التــي جــزء كبــر منهــا محــيل الصنــع، ويضاهــي 

يف أدائــه أجهــزة تســتخدم يف املعامــل الجنائيــة يف جميع 
محلًيــا،  املصنعــة  األجهــزة  مــن  أعــىل  وبتكلفــة  العــامل، 
عــىل  املعمــل  يف  والفنيــن  املهندســن  بقــدرة  مشــيدة 
ذلــك  وبفضــل  لعملهــم،  اللزمــة  األجهــزة  وابتــكار  صناعــة 

ُأنجزت ملفات وقضايا كانت مبهمة مدة طويلة.
يف  املعمــل  ميــي  أن  رضورة  عــىل  اللجنــة  وشــددت 
الحيــاد والنزاهــة والشــفافية يف تقاريــره الصــادرة  سياســة 
عنــه؛ ألنهــا تكــون أحيانــًا ســبًبا يف إصــدار األحــكام وتحــدد 
مصائــر بعــض األشــخاص، مبينــة أن املعمــل يشــكل أحــد 

أركان منظومة العدالة.
ويف ختام الزيارة تفقدت اللجنة إدارات وأقسام املعمل، 
واطلعــت عــىل آليــات فحــص األدلــة وكتابــة التقاريــر، كــام 
زارت معرض الذخائر التي اســتخدمها االحتلل ضد قطاع 

غزة وآلية توثيق جرائم االحتلل.

غزة/ فلسطن:
الطبيــة  للخدمــات  التابعــة  حجــازي  عيــادة  مــت  قدَّ
طبيــة  خدمــة   4491 الداخليــة  وزارة  يف  العســكرية 
أيلــول املــايض عــرب أقســامها  خــلل شــهر ســبتمرب/ 

املختلفة.
عيــادة  أقســام  إلنجــازات  إحصــايئ  تقريــر  وأظهــر 
خدمــة   4491 قدمــت  العيــادة  أن  أمــس،  حجــازي، 
للمواطنن من حملة التأمينات العســكرية واملدنية، 
الشــهر  خــلل  حالــة   1953 اســتقبلت  حــن  يف 

املنرم.
م الخدمــة لـــ 346 مواطنــا  وبــّن أن قســم التمريــض قــدَّ
م  وقســم الصيدلــة الخدمــة لـــ 1512 مواطنــًا، كــام قــدَّ

قسم العيون التابع للعيادة 474 خدمة.
وأوضــح أن قســم املختــرب قــدم الخدمة لـ 641 مواطنا 
وقســم الطــب العــام 1143 خدمــة، كــام قــدم قســم 
طــب األطفــال والتخصصــات األخــرى الخدمــة لـــ 375 

حالة خلل شهر سبتمرب.
الجديــر بالذكــر أن عيــادة حجازي ُتقدم خدمات طبية 
الباطنــة  منهــا  تخصصــات  عــدة  مــن  مكونــة  متنوعــة 
واألذن  واألنــف  والعظــام  العــام  والطــب  والجلديــة 

والحنجرة والعيون واألطفال.
مت املديرية العامة للخدمات الطبية  مــن جهتهــا قدَّ
للمواطنــن  طبيــة  و551 خدمــة  ألًفــا   98 العســكرية 
املــايض  أيلــول  ســبتمرب/  شــهر  خــلل  واملراجعــن 
عــرب مستشــفياتها وعياداتهــا ومراكزها يف محافظات 

قطاع غزة.
وأوضــح تقريــر إحصــايئ صــادر عــن املديريــة، أمــس، 

يف  أُجريــت  التــي  الجراحيــة  العمليــات  إجــاميل  أن 
بلغــت  الطبيــة  الخدمــات  ومراكــز  مستشــفيات 
375 عمليــة جراحيــة مختلفــة، تنوعــت بــن صغــرى 

ومتوسطة وكربى.
 7239 قدمــت  الطبيعــي  العــلج  أقســام  بــأن  وأفــاد 

جلسة طبية، وأقسام األسنان 4367 خدمة.
وعيــادة  حالــة،   300 الســمعيات  قســم  واســتقبل 
البريات 2297 خدمة، وإدارة اإلســعاف والطوارئ 
كــام  مختلفــة،  إســعافية  خدمــة   720 املديريــة  يف 
 2384 مــن  أكــر  الصحــي  الضــامن  وحــدة  أصــدرت 

بطاقة ضامن صحي للموظفن.
وأشار التقرير اإلحصايئ إىل إجراء الكوادر التمريضية 
أكر من 17 ألًفا و996 خدمة متريضية متنوعة، يف 
حــن رصفــت أقســام الصيدليــة يف املديريــة 12 ألًفا 

و103 وصفات طبية.
 853 للمديريــة  التابعــة  الطبيــة  اللجنــة  وأجــرت 
ــذت  نفَّ حــن  يف  والجرحــى،  للمــرىض  طبيــًا  فحصــًا 
دائــرة التنميــة البرشيــة 42 محــارضة عمليــة ونظريــة، 
يف  االمتيــاز  طلبــة  مــن   99 اســتفادة  إىل  إضافــة 
مــن  الطبيــة  التخصصــات  يف  الجامعــات  جميــع 
ومراكزهــا  املديريــة  مبستشــفيات  التدريــب  فرصــة 

وعياداتها.
ُيشــار إىل أن الخدمــات الطبيــة العســكرية افتتحــت 
خلل ســبتمرب املايض دبلوًما عالًيا للصحة النفســية 
للكوادر الطبية العاملة يف املديرية، وذلك بالتعاون 
والجامعــة  النفســية  والصحــة  األحمــر  الصليــب  مــع 

اإلسلمية.

كتلة الصحفي تستنكر سياسة القمع تجاه الصحفي الفلسطيين 

منتـــدى اإلعالمييــــن ُيديــــن انحيــــاز 
"نيويــورك تايمــز" األعمــى لـ)إرسائيــل(

لجنــة حكوميــة تــدرس التعديـــات 
عىل حرم وادي غزة تمهيًدا إلزالتها

"الخدمات الطبية": قّدمنا أكرث من 98 ألف خدمة

"عيـــــادة حجــــــازي" ُتقــدم أكثــر 
مـن 4 آالف خدمـة خـالل سبـتمرب

لجنة األمن تتفقد سري العمل بالمعمل الجنايئ

لجنـــــــــة برلمانيــــــــــة تناقـــــــــش سبـــــــل 
تحسيــــــــن خدمــــات مخيمــــات الالجئيـــن

المؤسســــات العلمائيـــة فـــــي غــــزة 
مــــــــــة القرضـــــــــــاوي  تؤبِّـــــــــــن العالَّ

جانب من حفل التأبين بمدينة غزة أمس     )تصوير/ ياسر فتحي(

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

عاصمتها األبدية، حيث تحظى باألولوية القصوى لدى االحتالل، وهو 
مــروع متسلســل يتنامــى شــيئا فشــيئا بنــاء عــى الظــروف امليدانيــة 
واإلقليميــة، وقدرتــه عــى تنفيــذه بــكل الوســائل واإلمكانــات املتاحــة 
لديه، وقد يعد القدس واملســجد األقىص املركز األســايس للســيادة 
االحتــالل  يحــاول  لــذا  بالكامــل،  املحتلــة  فلســطني  عــى  والســيطرة 
عــى املســجد  يــده  مــن خــالل وضــع  القــدس  عــى مدينــة  الســيطرة 
األقــىص املبــارك، بدايــة بإرســال املســتوطنني القتحامــه بغطــاء مــن 
ومخارجــه،  مداخلــه  يف  والتحكــم  أســفله،  والحفــر  االحتــالل،  قــوات 
تتنامــى  أصبحــت  القضيــة  وهــذه  ومكانيــا،  زمانيــا  لتقســيمه  وصــوال 
لــدى االحتــالل بالــذات حينــا فقــد الســيطرة أكــر مــن مرة عــى مدينة 
القــدس، وهــذا حســب مــا ينــره اإلعــالم اإلرسائيــي، يف عــام 2017 
الحكومــة فقــدت  ُذكــر أن  البوابــات اإللكرتونيــة،  عندمــا حدثــت هبــة 
السيطرة عى "العاصمة"، وهذه كارثة بالنسبة لالحتالل، لذلك رأينا 
االحتــالل يف الســنوات األخــرية قــد جــن جنونــه، وركز تركيــزا كبريا عى 
مســرية األعــالم وزيــادة وتــرية اقتحامــات املســجد األقــىص، وتهجــري 
املقدســيني قــرا، وتهويــد األحيــاء العربيــة، وذبــح القرابــني، وإقامــة 

شعائر تلمودية يف باحات األقىص استفزاًزا ملشاعر الفلسطينيني.
مل يقتــر األمــر عــى التهويــد املســتمر للقــدس مــن قبــل املؤسســة 

الشك هذه باتت مسألة مؤرقة لعنارص أمن العدو.
ثالًثا: رغم الحاجة الدامئة لدى أجهزة أمن االحتالل ملواجهة املقاومني 
الفلســطينيني مبنتهــى الخشــونة والقســوة واإلجــرام، األمــر الــذي يرتتــب 
عليــه وقــوع ضحايــا كــر يف الجانــب الفلســطيني، فــإن هــذا األمــر يثــري 
قلــق دوائــر صنــع القــرار األمنــي الصهيــوين، فهــو وإن كان ُيســجل "نجاًحا" 
عى جبهة مقاومة املقاومة، إال أنه بات ســبًبا لتجنيد مزيد من الشــباب 
قــدوة  إىل  "الشــهيد"  تحــول  حيــث  املقاومــة،  لصفــوف  الفلســطيني 
وأمنوذج لكثري من أبناء الشبيبة يف فلسطني، ومع كل عملية استشهاد 
وأقاربــه  أهلــه  لــدى  الشــهيد  بهــا  يحظــى  التــي  املكانــة  تلــك  أن  يالحــظ 
إىل  تجــذب  بــدأت  الفلســطيني،  الشــعب  أبنــاء  عمــوم  وحتــى  ومعارفــه 
ؤ هــذه املكانــة، وتلــك لحظــة  دائرتهــا مزيــًدا مــن الشــباب الطامحــني لتبــوُّ
تاريخية الفتة يف تاريخ الشعب الفلسطيني، إذ إن تحوُّل جحافل كثرية 
مــن شــباب فلســطني ملثــل هــذا النمــوذج، يعنــي أن هنــاك مســتودًعا ال 
ينفــد مــن املقاومــة، يرفــع مــن كلفــة االحتــالل الصهيــوين الــذي كان حتى 
وقت قريب احتالاًل مريًحا ومربًحا، بل إنه اليوم تحديًدا مل يعد كذلك، 

فا بالك حينا يتطور األمر إىل ما هو أكر من ذلك؟
ويكفــي هنــا أن نســتذكر أن مواجهــة االحتــالل لهبــة فلســطني اليوم يكلفه 
فتح جبهة تشــبه الحرب، وتدفع بالجرنال اســحاك بريك، القائد الســابق 
للكليــات العســكرية يف الجيــش اإلرسائيــي إىل أن يحــذر يف مقابلــة مــع 
اإلذاعــة العربيــة الرســمية أخــرًيا، مــن أن اإلرسائيليــني ميكــن أن يفقــدوا 
دولتهــم يف الحــرب القادمــة لعــدم جاهزيــة الجيــش لهــا، وقــد ســبق هــذا 

أحــد.  مــن  بقــرار  عــادة  تكــن  مل  وإن  مبآالتــه،  التنبــؤ  يصعــب  ســابق 
والنهايــات ملتبســة، وال تخلــو مــن املفارقــات، فكيــف بالــذي مل يكــن 
مؤمنًا باالنتفاضة أن يحكم عليها بالنهاية؟! بيد أن النهايات ال تقيض 
بهــا القــرارات، وإال كــم مــن محاولــة إلنهــاء االنتفاضــة الثانيــة بقــرار قــد 
فشلت؟! عى األرجح ال تنتهي هذه االنتفاضات، عى األقّل بالنسبة 
للشــعب الفلســطيني، وإمنــا تــرتك وعيــًا عميقــًا يف الفلســطينيني، ال 
النــاس بالتقــاط األنفــاس، أو حينــا  يلبــث أن يصعــد حينــا يكتفــي 
يســتنفد الهــدوء أغراضــه. ثــّم إّن النــاس، وقــد اســتعادوا شــخصيتهم، 
يســتعيدون معهــا أدواتهــم القدميــة، وخطاباتهــم الســابقة، بالرغــم مــن 
أن ذلــك كّلــه يجــري يف جيــل جديــد مل يعايــش مــا ســبق مــن أمنــاط 
كفاحيــة. ال يــكاد يعــرف أكــر النــاس، أن إمكانيــة االشــتباك املبــارش 
بــأدوات االنتفاضــة الفلســطينية األوىل مــع االحتــالل، مل يعــد ممكنــًا 
يف  عليهــا  فــق  اتُّ التــي  االنتشــار  إعــادة  خّطــة  بســبب  نفســه،  بالقــدر 
أوسلو، وخّلصت االحتالل من انغاس جنوده ورشطته يف تجمعات 
الفلســطينيني الســكانية، مــع بقــاء احتاللــه للضّفــة الغربيــة! ومــع ذلــك 
ظّل النزوع الفلســطيني إىل تلك املشــهدية متعاقبًا، ففي هّبة النفق 
1996، وانتفاضــة األقــىص يف مطالعهــا، والهّبــات الجاريــة يف  عــام 
القدس والضفة الغربية منذ بضع سنوات، يزحف الشبان إىل الحواجز 
ومداخل املدن، استدعاًء الشتباك من هذا النوع مع االحتالل، وهو 
األمر الذي كان كفياًل بتحّول هذا االستدعاء إىل انتفاضة مسّلحة يف 
االنتفاضة الثانية، إذ مل يكن للناس أن يرجعوا إىل الوراء، وال أن يبقوا 

ينزفون شهداءهم عى الحواجز!

يبدو أن االحتالل اإلرسائيي الذي ال يزال يقتحم ويدنس بفرق جنوده 
وقطعــان مســتوطنيه املســجد األقــىص املبــارك، والقــدس بوجــه عام، 
ال يفهــم أنهــا خــط أحمــر لــدى الفلســطينيني، ويفدونهــا بأرواحهــم، 
القتــل واالعتقــاالت واملداهــات بصمــت  وهــو مســتمر يف سياســة 
مطبــق مــن املجتمــع الــدويل، الــذي ال يحــرك ســاكنا، وكأمنــا يشــاركه 
ا لغة القوة املاثلة، وليســت  يف إجرامــه، لــذا مــا يفهمــه االحتــالل حقًّ
لغــة املهادنــة واالســتجداء من عــى املنابر ومن املفاوضات والتعاون 

األمني. 
إن تهويــد املســجد األقــىص ينبــع مــن املــروع الكبــري لــدى ســلطات 
تعدهــا  التــي  القــدس  مدينــة  عــى  للســيطرة  اإلرسائيليــة،  االحتــالل 

حسب تصنيفات الجهات األمنية الصهيونية، فإن ما يجري يف فلسطني 
مل  املقاومــة  عمليــات  ألن  "انتفاضــة"  يســمى  أن  مرتبــة  يبلــغ  مل  اليــوم 
بريــة  مجاميــع  فيهــا  تنخــرط  تحــركات جاهرييــة  اآلن  حتــى  تصاحبهــا 
كبرية، ولكنها وفق نفس التصنيفات تشبه حالة "مترد" خطرية، ميكن أن 

تتحول إىل حالة االنتفاضة، ألكر من سبب:
أواًل: إنهــا تقــوم عــى أكتــاف شــباب عرينيــني معظمهــم غــري مؤطريــن 
بتنظيات تقليدية معروفة، متتلك سلطات االحتالل قاعدة معلومات 
وفــق  ســواء  لفعلــه،  يخططــون  مبــا  التنبــؤ  وتســتطيع  عنهــم،  ضخمــة 
املعلومــات املتوفــرة عنهــم، أو عــرب عمليــات املراقبــة الحثيثــة لتحــركات 
عنارصهــم، هــؤالء الفدائيــون الجــدد بــال ســجالت "أمنيــة" وغــري معروفني 
ألجهــزة األمــن الصهيونيــة أو أجهــزة أمــن الســلطة، وال يعــرف أحــد كيــف 

ينتقلون من حالة السكون إىل الحركة!
ثانًيــا: دخــول ظاهــرة جديــدة عــى خــط املقاومــة، وهــو انضــام بعــض 
عنــارص األمــن التابــع لســلطة رام اللــه، وهــذا األمــر وإن كان يف بداياتــه إال 
أنه يشكل كابوًسا يقض مضاجع األمن الصهيوين، ألن لدى هؤالء أنواًعا 
مــن األســلحة غــري موجــودة لــدى الشــباب اآلخرين، إضافــة إىل أنهم تلقوا 
تدريبات عسكرية رفيعة املستوى سواء يف الداخل الفلسطيني أو لدى 
"دول الجوار!" وإىل هذا وذاك فقد زرعت هذه الظاهرة نوًعا من الشك 
لــدى العنــارص الصهيونيــة املكلفــة برتتيــب عمليــات التنســيق األمني مع 
عنارص من سلطة رام الله، حيث بات هؤالء العنارص مضطرين للتعامل 
مــع عنــارص فلســطينية ال يعلمــون بالضبــط هــل هــم رشكاء أم أعداء، بذرة 

إذا كان ميكــن التأريــخ لبدايــات االنتفاضــات والثــورات العظيمــة يف 
ملتبــس،  دامئــًا  لنهاياتهــا  التأريــخ  فــإّن  الفلســطيني،  الشــعب  تاريــخ 
ويتســع فيــه الفــرق إىل ســنوات، كــا يتأرجــح ســبب التأريــخ للنهايــة 
بــني عــدد مــن الحــوادث. فاالنتفاضــة الفلســطينية األوىل لــن يختلــف 
عــام  ديســمرب  األول/  كانــون  يف  بــدأت  كونهــا  عــى  الفلســطينيون 
1987، ولكــن هــل انتهــت مــع توقيــع اتفاقيــة أوســلو يف 1993، أم 

مع دخول الســلطة الفلســطينية غزّة وأريحا يف 1994، أم مع دخولها 
بقيــة مــدن الضفــة الغربيــة يف 1995/ 1996؟ وقل اليشء نفســه عن 
االنتفاضــة الفلســطينية الثانيــة، التــي ال خــالف أّنهــا بــدأت آخــر أيلول/ 
ســبتمرب وبدايــة تريــن األول/ أكتوبــر 2000، لكــن متى انتهت؟ وإذا 
كان الغالب عى املؤرخني احتساب نهايتها يف 2005، فألي سبب 
بالضبط كان ذلك؟ أمن أجل اتفاق الهدنة يف رشم الشــيخ مبر بني 

رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزراء العدّو األسبق، شارون؟!
وهكــذا تكــون البدايــات واضحــة، جلّيــة، وإن كانــت مدفوعــة مبســار 

الرســمية الصهيونيــة، التــي تســعى لتغيــري الوضــع القائــم يف املســجد 
االحتــالل  ســلطات  تدعــم  حيــث  تهويديــة،  وقائــع  وفــرض  األقــىص، 
أكــر مــن 20 جاعــة، عــى رأســهم مــا تســمى جاعــة “أمنــاء الهيــكل” 
املتطرفــة، التــي تهــدف إىل هــدم املســجد األقــىص وإقامــة “الهيــكل 
املزعوم”، فتعينهم عى استخدام النواحي األيديولوجية الصهيونية، 
إلثبــات أحقيتهــم يف املســجد األقــىص املبــارك أوىل القبلتــني وثــاين 
الحرمــني ومــرى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، فتــارة مــن خالل 
النفــخ يف قــرون الحيوانــات، وتــارة أخــرى من خــالل تقديم قرابني بذبح 
الحيوانات، وغري ذلك من الخزعبالت التلمودية، الهدف منها تحقيق 
مكاســب جيوسياســية مــن خــالل إطبــاق اإلحــكام الكامــل عــى مدينــة 
القدس لجعلها عاصمتها. من جانب آخر تستغل حكومات االحتالل 
الدينيــة،  املناســبات  املختلفــة  السياســية  واألحــزاب  اإلرسائيليــة 
باملشاركة يف أعال العبث يف األقىص، إلحراز إنجازات نوعية عى 
حســاب الفلســطينيني، وتوظفهــا يف تحقيــق أهدافهــا السياســية فيا 

يتعلق بالدعاية االنتخابية اإلرسائيلية.
فعــى مــر العقــود الســابقة منــذ احتاللهــا يف عــام 1967، مل ُتســتنَث 
مدينــة القــدس مــن املــزاودة عليهــا يف أي انتخابــات إرسائيليــة، وهــي 
يف  الصهيونيــة  السياســية  لألحــزاب  تنافســية  تقاطــع  نقطــة  تشــكل 

جمــع أصــوات الناخبــني، حيــث يســتغلون املناســبات واألعيــاد لزيادة 
عمليــات االقتحــام واســتغالل املشــاعر الدينيــة، رغــم أن مــن يحرضون 
ويتزعمــون صفــوف املقتحمــني أمثــال “أرئيــل شــارون”، الــذي اقتحــم 
املسجد األقىص بتاريخ 28 أيلول عام 2000 ، وكذلك وزير السياحة 
“رحبعام زئيفي”، واآلن نتنياهو، وبن غفري، ومن قبلهم “موشيه ديان” 
بعــد حــرب النكســة عــام 1967، فهــم أشــخاص سياســيون وعســكريون 
دمويــون، وليســوا ملتزمــني دينيــا بالرضورة حســب املفهــوم اليهودي، 
وهم أناس معنيون بالسيادة والهيمنة عى األقىص والقدس لتحسب 

لهم إنجازات شخصية.
وعــى مــا يبــدو أن العبــث باألقــىص مل ميــر مرور الكرام، ومل يكن لقمة 
سائغة، يف ظل تهديد الساحات الفلسطينية بالتصعيد من غزة حتى 
جنني، وهذا يجعل االحتالل متخوفا من متادي املقاومة لتتحول إىل 
انتفاضــة عــى غــرار ســابقاتها، لــذا تفــرض قــوات االحتــالل تشــديدات 
أمنيــة يف جميــع املناطــق الفلســطينية، خــالل األعيــاد اليهوديــة، كــا 
مناطــق  جميــع  يف  االحتــالل  قــوات  مــن  إضافيــة  بكتائــب  الدفــع  تــم 
الضفــة، لتأمــني االحتفــاالت باألعيــاد اليهوديــة، وهــذا يعد تطــورا أمنيا 
غــري مســبوق، بســبب شــدة موجــة تصعيــد املقاومــة يف أرجــاء الضفــة 

الغربية املحتلة، دفاعا عن األقىص والقدس.

يســمى  مــن  أكــد  حيــث  خطــورة،  أكــر  آخــر  تريــح  الغريــب  التريــح 
ا  "مراقــب الدولــة" الصهيــوين أن جيــش االحتــالل غــري مســتعد لوجســتيًّ
االحتــالل  ظــل تصعيــد  الغربيــة، يف  الضفــة  البريــة يف  قواتــه  لتعزيــز 
عدوانــه عــى الفلســطينيني وســاحه للمســتوطنني بتكثيــف اقتحاماتهم 
للمسجد األقىص، وقال: إن الجنود ال يحصلون يف قواعدهم العسكرية 
الــرب،  ارتفــاع درجــة حــرارة ميــاه  مــع  كــا هــو مطلــوب،  الطعــام  عــى 
الطبيــة،  االســتجابة  لتحســني  والحاجــة  الفعالــة،  غــري  الهــواء  ومكيفــات 
ويكفــي هنــا أن نعلــم أن جيــش االحتــالل دفــع للضفــة الغربيــة حتــى اآلن 
22 كتيبــة مشــاة إضافيــة وجنــد قــوات احتيــاط، وهــذا العــدد مرشــح  بـــ 

لالزدياد حال اتسعت دائرة املقاومة!
الضفــة الغربيــة اليــوم تعيــش حالــة مخــاض، يصعــب التنبــؤ مبــا ســتؤول 
املســتفز  وهجومهــم  املســتوطنني  وحشــية  زيــادة  مــع  خاصــة  إليــه، 
واملســتمر عى الشــجر والحجر والبر واألقىص املبارك واملقدســات، 
ولعــل الجانــب األكــر خطــورة اليــوم، أن هنــاك حــراكا محمومــا غــري مــريئ 
متامــا، وعــى أكــر مــن صعيــد، يســتهدف إنقاذ االحتالل مــن تحول حالة 
الهيجــان الفلســطيني إىل حالــة انتفاضــة مــن نــوع جديــد، وفق تعبري أحد 
املحللــني الصهاينــة، انتفاضــة تجمــع بــني مــا ميــز كل مــن االنتفاضتــني 
األوىل والثانيــة، مــن حيــث الجمــع مــا بــني املقاومة املســلحة والتحركات 
االحتجاجيــة الجاهرييــة الكبــرية، فضــاًل عــن أن اشــتعال نــار االنتفاضــة 
خــط  عــى  الداخــل  وفلســطينيي  غــزة  لدخــول  البــاب  يفتــح  قــد  الثالثــة 
املواجهــة، وغــري مســتبعد أيضــا اشــتعال جبهــة الشــال مــع لبنــان، وهــو 

أســوأ ســيناريو ممكن أن يتخيله أي صهيوين، مع ما يرافق هذا من خلق 
وقائــع جديــدة عــى األرض، قــد تــودي بســلطة رام اللــه، وقد متتــد آثارها 
إىل دول الجوار، كل هذا يدفع بدوائر صنع القرار يف أمريكا وبعض دول 
الجوار ناهيك بســلطة رام الله، للتحرك بشــكل محموم إلنقاذ الكيان من 

هذا "الخطر" املميت.
األمــل معقــود هنــا عــى اللــه تعــاىل أواًل، ثــم عــى قــوة وإرادة األهــل يف 
فلســطني، وقدرتهــم عــى الصمــود ملواجهــة كل هــذا التآمــر والتوحــش، 
وثالًثــا عــى اإلســناد الشــعبي العــريب واإلســالمي لفلســطني وألهلهــا عــرب 

إبداء التضامن والتأييد ولو بالحد األدىن من النشاط.

اللحظــة،  بنمــط االنتفاضــة األوىل، حتــى  ذلــك فضــاًل عــن االشــتباك 
كّلا دخلت دوريات العدّو قرية فلسطينية. كيف بقي الفلسطينيون 
يتعاقبــون هــذا النمــط مــن االشــتباك، يتعبــأ بــه شــّبانهم، قبــل انتقالهم 
التــي جــرت أســفل  بالرغــم مــن كل امليــاه  النضــال،  لطــور جديــد مــن 
الخطــاب  أّن  مــن  وبالرغــم  اآلن؟  وحتــى   1994 العــام  منــذ  جرهــم، 
الثقافيــة  وانعكاســاتها  االقتصاديــة  التحتيــة  والبنيــة  التعبــوي، 
ومــع  التعبئــة  واجــب  مــع  تتعــارض  كانــت  مــا  كثــريًا  واالجتاعيــة، 
األولويــات الوطنيــة، وهــو مــا كان عليــه الحــال، عــى األقــل، مــن بعد ما 

يسمى بـ"االنقسام الفلسطيني"؟!
ذلــك ألّنــه ال توجــد نهايــات محــّددة، وأّن ما يبدو نهاية هو يف حقيقته 
معنــى منســاب يف الفلســطينيني، ُيجّددهــم حينــا تتوّفــر لــه رشوط 
التجديد، ويتجّسد من جديد مبا يتصل بذاكرتهم النضالية العميقة، 
وإن كان هذا التجّســد ســيكون يف أوســاط جديدة مل تشــهد ما تقوم 
باســتعادته. وهــو أمــر مثــري للتأّمــل، ويرتــّد إىل عمــق الوعــي النضــايل 
للفلســطينيني، وميكــن مالحظــة ذلــك متامًا يف ذكرى "هبة القّدس"، 
التــي ُأّرخ لهــا بتريــن األول/ أكتوبــر 2015، أي يف مثــل هــذه األّيــام. 
فالشاب الذي ُنسب له فتح الباب لهذه الهّبة، أي مهند الحلبي، كان 
قد كتب قبل أيام من استشهاده "حسب ما أرى فإّن االنتفاضة الثالثة 
قد انطلقت"، وهو الذي كان عمره أقل من ســبع ســنوات، حينا كان 
شــارون يجتــاح املناطــق "أ" يف الضفــة الغربيــة عــام 2002. فمــن أيــن 
لهــذا الشــاب هــذا الوعــي بهــذا التاريــخ؟ وكيــف لــه أن يراقــب املشــهد 
حتــى يتمكــن بالفعــل مــن الدفــع نحــو هّبــة، مل تــزل تحفــر بعمــق وبــطء 

يف الوقت نفسه، وصواًل للتحّوالت الجارية اآلن يف الضّفة الغربية؟!
يف   ،2002 عــام  جنــني  مخيــم  اقتحــام  مــن  االحتــالل  متّكــن  أن  بعــد 
ملحمــة خاضهــا قليــل مــن املقاتلــني الفلســطينيني بعــّدة ال ميكــن أن 
توضــع يف ميــزان واحــد مــع عــّدة الجيــش املدّجــج املعتــدي، ثــم بعــد 
العــام 2007، بــدا للعــدّو، وداعميــه اإلقليميــني والدوليــني، أنــه ميكــن 
اآلن تحويل جنني إىل منوذج للفلسطيني الجديد. تجولت كونداليزا 
رايس يف جنني عام 2008، وتوين بلري عام 2009، ويف تلك الفرتة 
كذلك الجرنال األمرييك كيث دايتون، وكّلهم أطبقوا عى هذا األمل 
)أملهــم ُهــم(، بــأن يحيلــوا مدينــة ملحمــة "معركــة مخيــم جنــني"، إىل 
نقيــض لنموذجهــا امللحمــّي األّول، وللفلســطيني املقاتــل. بعــد هــذه 
الســنوات ماذا تفعل جنني هي ومخّيمها؟! تعود إىل النموذج األّول، 
إىل شــخصيتها الحقيقيــة، ومــا طــرأ عــى وجههــا مل يكــن، حّقــًا، أكــر 

من غبار!
اليــوم يعيــش الفلســطينيون ذكــرى انتفاضاتهــم العظيمــة، االنتفاضــة 
الثانيــة، وهّبــة القــدس، بــل وحتــى االنتفاضــة األوىل، فقــد ُســِبقت يف 
تريــن األول/ أكتوبــر مبــا كان يكــر القفــل عــن قيــد الفلســطينيني 
اليــوم  الفلســطينيني  ولكــن  العظيمــة.  االنتفاضــة  تلــك  يف  لينطلقــوا 
يعيشون هذه الذكريات، بنمط غامض من املقاومة، ال ُيدرى إن كان 
ســيبقى ســاريًا طويــاًل عــى هــذا النحــو، أم سيســتحيل قريبــًا يف بداية 
محّددة املعامل، كشأن البدايات السابقة. لكن ما ميكن قوله إّن هذا 
الشــعب دائــم التجــّدد، وأن الوعــي النضــايل عميــق فيــه مبــا ال ميكــن 

للعدّو املغرور أن يالمسه!

إال األقصـى

من الذي يمنع قيام انتفاضة ثالثة؟

ترشين الفلسطيين.. بدايات ال نهاية لها

د. أيمن أبو ناهية

ساري عرايب

حلمي األسمر
عريب 21
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غزة/ رامي رمانة:
بالقرب من مفرتق الرسايا وسط مدينة 
جعــرور  إبراهيــم  الشــاب  يعــرض  غــزة، 
أمــام املــارة، صناديــق ممتلئــة بزيتــون 
أخــر وأســود، آمــًا أن يبيــع بضاعتــه 
يف وقت بدأ فيه موظفو القطاع العام 
ومتلقو الشــؤون االجتامعية يف تســلم 

مخصصاتهم املالية.
لعــرض  تلــك املنطقــة  واختــار جعــرور 
مــن  الكثــر  يقصدهــا  ألنهــا  بضاعتــه، 
مختلــف محافظــات قطــاع غــزة، وقريبــة 
واألهليــة  الرســمية  املؤسســات  مــن 

والرشكات، واملصارف.
"فلســطني":  لصحيفــة  جعــرور  يقــول 
 14 بســعر  ــا  بلديًّ ــا  رسيًّ زيتوًنــا  "أبيــع 
ــا  الواحــد، وزيتوًنــا رسيًّ للرطــل  شــيقًا 
شــيقًا   20 بســعر  ســورية  أصولــه 
للرطل، أما الزيتون األسود فسعره 25 

شيقًا للرطل".
بثــامر  ُيعجــب  "البعــض  وأضــاف: 
دون  ويشــرتي  الناضجــة  الزيتــون 
مساومة ونجدهم من طبقة املوظفني 
يســاوم  اآلخــر  والبعــض  واملقتدريــن، 
يؤجــل  وقــد  يشــرتي  وقــد  الســعر  يف 
الــرشاء الحقــًا أمــا بــأن يطــرأ انخفــاض 

عىل األسعار".
وحســب بيانات وزارة الزراعة بغزة فإن 
إجــاميل املســاحة املزروعــة بالزيتــون 
زراعــي،  دونــم  ألــف  بــــ)44(  تقــدر 
ألــف   )35( يفــوق  إنتاًجــا  ورجحــت 
طــن  ألــف   )30( نحــو  أن  وبينــت  طــن، 
مــن الزيتــون  يخصــص للحصــول عــىل 

الزيت، والبقية للتخليل.
ويقــول املواطــن أبــو خالــد عبد الهادي 
إنه اقتنى ألرسته زيتونًا أخر وأســود، 
الفائــت،  املوســم  مــن  أكــر  بكميــات 

مستثمرًا انخفاض السعر.
وبني عبد الهادي لصحيفة "فلسطني" 
األخــر  الزيتــون  رطــل  اشــرتى  أنــه 
صنف الرسي بـ)15( شــيقا، والزيتون 
األســود بـــ)19( شــيقا، مشــرًا إىل أن 
لــدى  بعضهــا  حــول  متقاربــة  األســعار 
املزارعــني ومــن يشــرتي كميــات أكــر 

يحصل عىل سعر أقل.
أنــه  عطــوة،  أمــني  املواطــن  قــال  فيــام 
اشــرتي تنكــة زيــت مــن صنــف الــرسي 
بســعر )90( دينــاًرا، الفتــًا إىل أن أرسته 
تفضــل اقتنــاء هــذا الصنــف مــن الزيت 
بأصنــاف  مقارنــة  ســعره  ارتفــاع  رغــم 
دينــاًرا،  بـــ)80(  يبــاع  الــذي  الشــاميل 
والــــ k18  الــذي يبــاع عنــد ســعر )70( 

ديناًرا.
أرجــأ  شــقيقه  أن  إىل  عطــوة  وأشــار 
أمــل  الــرشاء ألســبوعني آخريــن، عــىل 
أن ينخفــض الســعر أكــر مــام هــو عليــه 
اآلن، ألن إنتــاج الزيتــون العــام الحــايل 

مرتفع.
مــن جهتــه، قــال املزارع مــوىس اللوح: 
ُمــرِض  أرضــه  مــن  الزيتــون  رشاء  إن 
يف  املوســم  أن  رغــم  بالخــر،  وُمبــرش 

بدايته.
أنــه  "فلســطني"  اللــوح لصحيفــة  وبــني 
يــزرع صنــف الــرسي عــىل مســاحة 20 
إىل  الزيتــون  يبيــع  وأنــه  زراعيــة  دومنــًا 

أفراد وتجار.
يف حــني أفــاد املــزارع زيــاد مــايض أنــه 
يخصــص ثلثــي إنتاجه ألرسته والفائض 
ميلــك  أنــه  مبينــا  يبيعــه،  الحاجــة  عــن 
14 دومنــًا مــن الزيتــون موزعــة مــا بــني 

الصنف الرسي والشــاميل، مشــرًا إىل 
أنــه يؤجــل قطــف املحصــول لألســبوع 

املقبل.
بــأن  الزراعــة  أفــادت وزارة  مــن جهتهــا، 
إجــاميل املســاحة املزروعــة بالزيتــون 
يف قطــاع غــزة، تقــدر بــــ)44( ألــف دونم 
املثمــرة  املســاحة  إجــاميل  زراعــي، 
)35( ألــف دونــم زراعــي، وغــر املثمرة 

)9( آالف دونم زراعي.
ورجــح املتحــدث الفنــي باســم الــوزارة 
م. محمــد أبــو عــودة أن يحقق محصول 
الزيتــون املوســم الحــايل إنتاًجــا يفــوق 
ألــف   )30( نحــو  يوجــه  طــن،  ألــف   35
طن منه للعرص للحصول عىل الزيت، 

والبقية للتخليل.
لصحيفــة  عــودة  أبــو  حديــث  وحســب 
"فلســطني"، يوجــد يف قطــاع غــزة 38 
معــرصة زيتــون، بينهــا معــارص تقليدية 

حجرية.
الزيتــون  إنتــاج  أن  عــودة  أبــو  وأكــد 
مقارنــة  ممتــاز،  الحــايل  املوســم 
ُنطلــق  بالســنوات الســابقة"، ميكــن أن 
الرغــم  عــىل  املــايس  باملوســم  عليــه 
من تأخر عقد األزهار بداية املوسم". 

يقول أبو عودة.
وأشار أبو عودة إىل أن أصناف الزيتون 

الــرسي  هــي  غــزة  قطــاع  يف  املزروعــة 
عــىل  يليــه  الصــدارة،  يأخــذ  الــذي 
التــوايل )k18(، وصنــف )الشــمايل(، 

إىل جانب أصناف أخرى.
ولفــت أبــو عــودة إىل أن وزارة الزراعــة 
االحتيــاج  لتغطيــة  األولويــة  تعطــي 
املحــي مــن زيــت الزيتــون، والفائــض 
توافــق عــىل تصديــره للخــارج، مشــرًا 
إىل أن العــام املــايض صــدر قطــاع غــزة 
األســواق  إىل  الزيــت  مــن  أطنــان   )7(
مرشــح  الحــايل  العــام  وأن  الخليجيــة، 
لزيــادة الكميــات إن مل يطــرأ موانــع أو 

معوقات إرسائيلية عىل املعابر. 
وحســب املتحــدث الفنــي أبــو عــودة، 
تتــوزع زراعــة أشــجار الزيتــون عــىل كل 
محافظــات قطــاع غــزة، غــر أنهــا ترتكــز 
يونــس  وخــان  غــزة  مدينــة  يف  بكــرة 

واملنطقة الوسطى.
لــدى  الزيتــون  زراعــة  وتشــكل 
القطــاع  الفلســطينيني عمومــًا وســكان 
عــىل وجــه الخصــوص موســاًم لكســب 
الــرزق، حيــث يوفــر لهــم زيــت الزيتــون 
ويعمــل عــىل خلــق فــرص عمــل مؤقتــة 
يف وقــت ترتفــع فيــه معــدالت البطالــة 
مــن  أكــر  صفــوف  يف  الفقــر  ونســب 

مليوين مواطن.

غزة/ نور الدين صالح:
أثــارت خطــوة بعــض البنــوك العاملــة يف قطــاع 
االجتامعيــة  الشــؤون  مخصصــات  رصف  غــزة 
وزارة  مــن  تحويلهــا  رغــم  الــدوالر  بعملــة 
املاليــة بعملــة الشــيقل، غضــب مواطنــني مــن 
يف  "زيــادة  إياهــا  معتريــن  املســتفيدين، 

املعاناة املمتدة منذ 23 شهرًا".
واســتنكر الناطــق باســم الهيئــة العليــا للمطالبــة 
الشــؤون االجتامعيــة  فقــراء ومنتفعــي  بحقــوق 
بــرصف  بنــوك  خطــوة  املغــريب،  صبحــي 
هنــاك  أن  ســّيام  وال  بالــدوالر،  املســتحقات 
قــد  العمــات  بــني  التحويــل  فروًقــا ماليــة عنــد 

تصل ألكر من 50 شيقًا.
مــن  املنتفعــني  أحــد  وهــو  املغــريب  وبــنّي 
الشؤون خال حديثه مع صحيفة "فلسطني"، 
أن هذه الخطوة تشكل "غصة جديدة يف حق 
منتفعــي الشــؤون االجتامعيــة الذيــن ينتظــرون 
هــذه الدفعــة عــىل أحــر مــن الجمــر منــذ شــهور 

طويلة".
وشــدد عــىل أن "هــذا األمــر هــو كارثــة جديــدة 
تهــدف الســتغال معانــاة املنتفعــني"، مشــرًا 
إىل أن بعــض البنــوك "تزيــد مــن املعانــاة عــر 

الــدوالر  عــىل  واإلبقــاء  الشــيقل  عملــة  إخفــاء 
إىل  اللــه  رام  حكومــة  املغــريب  ودعــا  فقــط". 
وقــف سياســة التمييــز بني غــزة والضفة، خاصة 
اقتصاديــة  أوضاًعــا  يعانــون  القطــاع  ســكان  أن 
ومعيشــية يف غايــة الصعوبــة من جــراء الحصار 

اإلرسائيي املستمر منذ أكر من 15 عامًا.
وتتفــاوت قيمــة املســاعدة املاليــة التــي كانــت 
ترصفهــا وزارة التنميــة االجتامعيــة للمنتفعــني 
وإعالتهــا،  حجمهــا  حســب  ألخــرى  أرسة  مــن 
شــيقل   )1800  -  700( مــن  تــرتاوح  واملبالــغ 

لكل منتفع.
الشــؤون  منتفــع  لــدى  الحــال  يختلــف  مل 
عــن  عــّر  الــذي  حجــازي،  أحمــد  االجتامعيــة 
"غــر املســؤولة"  الخطــوة  مــن هــذه  اســتغرابه 

من بعض البنوك يف قطاع غزة.
وأكد حجازي خال حديثه مع "فلسطني"، أن 
هذه الخطوة "جديدة عىل منتفعي الشؤون"، 
معترًا إياها "غر صحيحة وتزيد من معاناتهم 

الطويلة واملستمرة".
وقــال: "األصــل أن ترصف البنوك املســتحقات 
بعملــة الشــيكل، كــام هــو معمــول ســابقًا منــذ 
عــدة ســنوات، خاصــة أن هنــاك عــدم ثبات يف 

رصف العمات".
ودعــا بعــض البنــوك التي اتخذت تلك الخطوة 

معانــاة  اســتغال  وعــدم  عنهــا  الرتاجــع  إىل 
منتفعي الشــؤون من أجل تحقيق أرباح خاصة 

الشــأن  يف  املختــص  رأى  ذلــك،  إىل  بهــم. 
االقتصادي أحمد أبو قمر، إقدام بعض البنوك 

عــىل هــذه الخطــوة "عمليــة رصف غــر رشعيــة 
فئــة  مــن  األمــوال  رسقــة  إطــار  ضمــن  وتنــدرج 

منتفعي الشؤون".
أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  قمــر  أبــو  وأوضــح 
بعــض البنــوك اتخــذت هذه الخطوة يف ســبيل 
اســتغال التغــرات التــي تطــرأ عــىل العمــات 
األمريــي  "الــدوالر  خاصــة  لحظــي،  بشــكل 

والشيكل اإلرسائيي".
اللــه  بــرام  املاليــة  ووزارة  النقــد  ســلطة  ودعــا 
تضغــط  عاجلــة  خطــوات  اتخــاذ  رضورة  إىل 
عــىل البنــوك للرتاجــع عــن هــذه الخطــوة "غــر 

املرشوعة".
ورأى أن بعض البنوك اتخذت هذه الخطوة من 
أجل التخلص من العملة األمريكية املتكدسة 
لديها؛ ما يتســبب يف إحداث فروق بني ســعر 
عليــه  هــو  عــام  املحليــة  الســوق  يف  الــرصف 

بسعر الشاشة؛ أي السعر الدويل".
رام  يف  االجتامعيــة  التنميــة  وزارة  أن  يذكــر 
الشــؤون  عــن رصف مخصصــات  توقفــت  اللــه 
االجتامعيــة منــذ مطلع عــام 2021 ومل ترصف 
األوىل  فقــط  مرتــني  دفعــة  مــن  جــزء  ســوى 

منتصف العام املايض والثانية قبل أشهر.

غزة/ فلسطني: 
لحاميــة  العامــة  لــإدارة  التابعــة  القيــاس  دائــرة  تابعــت 
االقتصــاد  لــوزارة  التابعــة  الفرعيــة  واملكاتــب  املســتهلك 
موازيــن  عــىل  والرقابــة  التفتيــش  خطــة  تنفيــذ  الوطنــي، 

األسواق الشعبية يف قطاع غزة.
وانتهــى مفتشــو الدائــرة مــن ترخيص ســوق جباليــا البلد يف 
محافظة الشــامل. كام نظمت الدائرة 4 جوالت وزيارة 77 
منشــأة، تــم خالهــا إصــدار 34 شــهادة، وتحريــر 29 محر 

مخالفة أوزان لـ 29 تاجًرا مل يلتزموا إجراءات الرتخيص.
مســاعي  ضمــن  تــأيت  الجهــود  هــذه  أن  الدائــرة  وأكــدت 
األوزان واملوازيــن يف  الدائــرة لحاميــة املواطنــني وضبــط 
مــن  واملســتهلك  املواطــن  وحاميــة  الشــعبية  االســواق 
املحــاّل  جميــع  الخطــة  وتســتهدف  بــاألوزان.  التاعــب 
التجاريــة وتشــمل تنظيــم زيــارات فحــص ومعايــرة املوازيــن 
والتأكد من سامتها وعدم التاعب من قبل التجار وعمل 

الرتاخيص واإلجراءات الازمة حسب األصول.

غزة/ فلسطني: 
كرمت وزارة العمل، ممثلة بهيئة العمل التعاوين، أمس، 
الفائــزة مبســابقة  جمعيــة خــان يونــس الزراعيــة التعاونيــة 
الهيئــة يف  التــي أعلنــت عنهــا  “أفضــل جمعيــة تعاونيــة” 

وقت سابق من العام الحايل.
وكيــل  الغصــني  م.إيهــاب  نظمهــا  زيــارة  خــال  ذلــك  جــاء 
وزارة العمــل، واملديــر العــام لهيئــة العمــل التعــاوين نبيــل 
اللــه  عبــد  املهنــي  للتدريــب  العــام  واملديــر  املبحــوح، 
منــال  واإلعــام  العامــة  العاقــات  وحــدة  ورئيــس  كاب، 
الجمعيــة  بالتــزام  ســعادته  عــن  الغصــني  وأعــرب  الحتــة. 
مثمنــًا  عملهــا،  تنظيــم  تضمــن  التــي  االشــرتاطات  جميــع 

الخدمــات املميــزة التــي تقدمها ألعضائها، والتي تســاهم 
يف مساعدة منتسبيها وتحسني جودة منتجاتها الزراعية.

التعــاوين  العمــل  لهيئــة  العــام  املديــر  تقــدم  جهتــه  مــن 
الرائــدة  الجمعيــات  مــن  أنهــا  مؤكــدًا  للجمعيــة،  بالتهنئــة 
والعريقــة يف عملهــا. وحصلــت 6 جمعيــات عــىل أعــىل 
تقييم يف مسابقة أفضل جمعية تعاونية، وهي: ”جمعية 
التعاونيــة  غــزة  وجمعيــة  الزراعيــة،  التعاونيــة  الهيــا  بيــت 
الزراعيــة إلنتاج وتســويق الخضــار، وجمعية زينة التعاونية 
التعاونيــة  حانــون  بيــت  وجمعيــة  الحرفيــة،  للمشــغوالت 
والتســليف،  للتوفــر  التعاونيــة  والجمعيــة  الزراعيــة، 

وجمعية خان يونس التعاونية الزراعية”.

الرياض/ األناضول:
"الســيادي  العامــة  االســتثامرات  صنــدوق  أعلــن 
السعودي"، أمس، إمتام طرح أوىل سنداته الخراء 
الدولية بقيمة 3 مليارات دوالر )11.25 مليار ريال(.
أو  لتمويــل  الطــرح  يهــدف  بيــان للصنــدوق،  وحســب 
يف  الخــراء،  الصنــدوق  اســتثامرات  متويــل  إعــادة 
املســتدامة  واإلدارة  املتجــددة،  الطاقــة  مقدمتهــا 
للمــوارد املائيــة، ومكافحة التلوث، واملباين الخراء 
لطلبــات  الــكي  املجمــوع  وفــاق  النقــل.  ووســائل 
كــام  ريــال(،  مليــار   90( دوالر  مليــار   24 االكتتــاب 

تجاوزت نسبة التغطية 8 أضعاف إجاميل اإلصدار.
وتــوزع اإلصــدار إىل 3 رشائــح، األوىل قيمتهــا 1.25 
مليــار دوالر )4.69 مليــارات ريــال( لســندات مدتهــا 
5 ســنوات، والثانيــة بقيمــة 1.25 مليــار دوالر )4.69 

مليارات ريال( لسندات مدتها 10 سنوات.
 1.88( دوالر  مليــون   500 بقيمــة  الثالثــة  والرشيحــة 

مليار ريال( لسندات مدتها 100 سنة.
ويل  إدارتــه  مجلــس  يــرأس  الــذي  الصنــدوق،  وأخــذ 
بشــكل  بــارزا  دورا  ســلامن،  بــن  محمــد  األمــر  العهــد 
متزايــد يف األســواق العامليــة منــذ أن تلقــى 40 مليــار 
 ،2020 أوائــل  يف  اململكــة  احتياطيــات  مــن  دوالر 

عندما تسبب وباء كورونا يف تدهور األسهم.
الســيادية  الــروات  معهــد  بيانــات  وتشــر 
"swfinstitute" إىل تقدم ترتيب الصندوق للمركز 
العــامل  يف  الســيادية  الصناديــق  أكــر  بــني  الســادس 

بأصول 607 مليارات دوالر.
 1.1 لـــ  أصولــه  مضاعفــة  إىل  الصنــدوق  ويســعى 
تريليــون دوالر  2025، و2.7  بحلــول  تريليــون دوالر 
عــىل   2030 الســعودية  رؤيــة  وتعــول   .2030 يف 
الصنــدوق يف تنويــع مصــادر دخلهــا عــر اســتثامراته 
النفــط  محليــا وخارجيــا للتخلــص مــن االعتــامد عــىل 

مصدرا رئيسيا لإيرادات.

"لتحقيق ماكسب مالية"

بنــوك بغــزة ُتجبــر منتفعــي الشـؤون 
علـــى تلقــي مخصصاتهـــم بالـــدوالر

"السيــادي السعودي" يطــرح أول 
سندات دولية خضراء بـ 3 مليارات دوالر

"العمل" تكرم جمعية خان يونس الزراعية 
الفائزة بمسابقــة أفضــل "تعاونيــة"

خالل 4 جوالت وزيارة 77 منشأة
"حماية المستهلك" تحرر 29 

محضر مخالفة أوزان باألسواق
مواطنون يشرعون في اقتناء زيتون التخليل 
مع ارتفاع الكميات المعروضة باألسواق

صرف شيكات الشؤون االجتماعية أمس   ) تصوير / ياسر فتحي (
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موسكو-كييف/ األناضول-وكاالت: 
أمــس،  الروســية،  الدفــاع  وزارة  أعلنــت 
الســيطرة عــى قريــة يف منطقة دونيتســك، 
الرئيــس  اتخــذ  حــن  يف  أوكرانيــا،  رشقــي 
حاســا"  "قــرارا  بوتــن  فالدميــر  الــرويس 
بشأن مصر املحطة النووية يف زاباروجيا.
وقال متحدث الوزارة إيغور كوناشــينكوف، 
مــن  متكنــت  بــالده  قــوات  إن  بيــان،  يف 
إحبــاط هجــوم للجيش األوكــراين عى قرية 
 5 وتدمــر  خاركيــف،  يف  "كوبيانســك" 

دبابات و12 مدرعة.
مــن  متكنــت  بــالده  قــوات  أن  وأضــاف 
يف  الواقعــة  "زايتســيفو"  قريــة  "تحريــر" 
دونيتسك ، الفتا إىل تحييد أكرث من 120 

جنديا أوكرانيا.
مــن  متكنــت  بــالده  قــوات  أن  إىل  ولفــت 
تحييــد 9 مســرات، خــالل االشــتباكات يف 

الساعات الـ24 األخرة.
وأوضــح أن القــوات الروســية اســقطت منــذ 
أوكرانيــا،  عــى  العســكرية  العمليــة  بدايــة 
وألفــن  مروحيــة،  و157  مقاتلــة،   315

و160 مسّرة، و379 منظومة دفاع جوي.
آالف   5 األوكــراين  الجيــش  خــر  كــا 
صواريــخ،  راجمــة  و862  دبابــة،  و412 
آالف  و6  مدفعيــة،  عربــة  و452  آالف  و3 
و316 ســيارة عســكرية، بحســب املســؤول 
الــرويس. وكانــت قيــادة عمليــات الجنــوب 
وقــت  يف  أعلنــت  األوكــراين  الجيــش  يف 
بلــدات   8 ســابق، اســتعادة الســيطرة عــى 
يف مقاطعة خرسون حيث تحاول القوات 

األوكرانيــة تشــتيت الجيــش الــرويس ومنعه 
مــن التصــدي للهجــات رشقــا بخاصــة يف 

لوغانسك ودونيتسك.
الجيــش  أعلــن  ميــداين هنــاك،  تطــور  ويف 
 20 بعمــق  تقدمــت  قواتــه  أن  األوكــراين 

كيلومرتا يف مقاطعة خرسون.
العســكرية  القيــادة  باســم  الناطقــة  وأكــدت 
بيــان  يف  غومنيــوك  ناتاليــا  الجنوبيــة 
"اســتعادة أكــرث مــن 400 كيلومرت مربع من 

املقاطعة يف األسبوع األخر".
ويف الســياق ذاتــه، أكــد الجيــش األوكــراين 
عــى  تفقــد ســيطرتها  الروســية  القــوات  أن 
مناطــق واســعة يف مناطــق جنــوب أوكرانيــا 

ورشقها التي أعلنت موسكو ضّمها.
وقــت  يف  أعلــن  األوكــراين  الجيــش  وكان 
قــرب  روســية  عســكرية  حشــود  عــن  ســابق 

شبه جزيرة القرم، يف حالة تأهب قتايل.
وقالــت قيــادة القــوات األوكرانيــة بالجنــوب 
وغواصتــن  صواريــخ  حاملــة  ســفن   3" إن 
مجموعــه  مبــا  مجهــزة  قتــايل؛  تأهــب  يف 
محــذرة  كاليــر"،  نــوع  مــن  صاروخــا   32

صاروخيــة،  برضبــات  "التهديــدات  أن  مــن 
املناطــق  وقصــف  باملســرات،  وهجــات 
الخلفيــة العميقــة واملحــررة حديًثــا؛ تبقــى 
الجيــش  أعلــن  ذلــك،  غضــون  يف  قامئــة". 
"تحريــر  معركــة  ســاها  مــا  بــدء  األوكــراين 
لوغانسك" وحشد قواته باتجاه املقاطعة. 
عبــور  يومــن  قبــل  أعلــن  أن  لــه  ســبق  وقــد 
الحــدود اإلداريــة إىل لوغانســك مــن محــور 

ليسيتشانسك.

وقــال املتحــدث باســم هيئــة األركان العامــة 
ألكســندر  األوكرانيــة  املســلحة  للقــوات 
تكبــدت  الروســية  القــوات  إن  شــتوبون 
خســائر كبرة يف معارك القوات األوكرانية 

للسيطرة عى شال خرسون.
وأضــاف أن القــوات الروســية تحــاول إجــالء 

إىل  دنيــرو  نهــر  عــر  واملعــدات  الجرحــى 
ضفة النهر الرشقية.

مــن جانبــه، قــال حاكــم مقاطعــة لوغانســك 
األوكرانيــة  القــوات  إن  غايــداي  ســرغي 
مناطــق   8 نحــو  تحريــر  مــن  متكنــت 
ملقاطعــة  اإلداريــة  الحــدود  داخــل  ســكنية 

التــي  املناطــق  أن  إىل  وأشــار  لوغانســك. 
اســرتجعتها قــوات بــالده مــن الــروس مهمــة 
إســرتاتيجيا لبناء مواقع متقدمة لالســتمرار 

يف التقدم.
الــرويس  الرئيــس  وقــع  أخــرى،  جهــة  مــن 
قوانــن   4 عــى  رســميا  بوتــن  فالدميــر 

يقــي  مرســوم  بينهــا  فدراليــة،  دســتورية 
إىل  النوويــة  زاباروجيــا  محطــة  إدارة  بنقــل 
روســيا. وجاء يف املرســوم الذي وقع عليه 
"ينبغــي  أنــه  أمــس،  مــن  اول  مســاء  بوتــن 
تأمــن  االتحاديــة  روســيا  حكومــة  عــى 
قبــول املنشــآت النوويــة ملحطــة زاباروجيــا 
الالزمــة  األخــرى  واملمتلــكات  النوويــة، 

لتنفيذ أنشطتها يف ملكية فدرالية".
حتــى  املحطــة  عمــل  ميــزات  بوتــن  وحــدد 
مجلــس  عــى  يجــب  حيــث   2028 عــام 
الــوزراء تحديــد تفاصيــل اســتخدام املــوارد 
املحطــة  ســالمة  لضــان  وغرهــا  املاليــة 
النووية، وإصدار الرتاخيص، وحل القضايا 

األخرى.
النوويــة  للطاقــة  زاباروجيــا  محطــة  وتقــع 
يف  ضخمــة  اصطناعيــة  بحــرة  ضفــة  عــى 
يف  زاباروجيــا  مبنطقــة  إنرهــودار  مدينــة 
جنــوب رشقــي أوكرانيــا، وتعــّد أكــر محطــة 
نوويــة يف أوكرانيــا والقــارة األوروبيــة، ورغــم 
مــارس/ أوائــل  منــذ  عليهــا  روســيا  ســيطرة 
آذار املايض، فإن إدارة املحطة بقيت بيد 
السلطات األوكرانية قبل قرار بوتن أمس.

بضــم  تقــي  مراســيم  بوتــن  وقــع  كــا 
مناطــق دونيتســك ولوغانســك وزاباروجيــا 

وخرسون إىل االتحاد الرويس.
وقــد نــرشت الوثائــق الخاصــة بهــذه العمليــة 
عــى مواقــع اإلنرتنت الرســمية للمعلومات 
القانونيــة الروســية. ووفقــا لهــذه القوانــن، 
عــى  الجديــدة  املناطــق  بســكان  ُيعــرتف 

أنهم مواطنون روس.

الخرطوم/ األناضول:
أمــس،  الســوداين،  األمــن  قــوات  فرقــت 
بقنابــل صوتيــة وعبــوات الغــاز املدمــع، مئــات 
املطالبــن  الخرطــوم،  بالعاصمــة  املتظاهريــن 

بالحكم املدين.
ووفــق وكالــة "األناضــول"، وشــهود عيــان، خــرج 
ومــدن  الخرطــوم،  يف  املتظاهريــن  مئــات 
املــدين  بالحكــم  للمطالبــة  وبحــري  درمــان  أم 

الدميقراطي، بدعوة من "لجان املقاومة".
وحاول املتظاهرون الوصول إىل محيط القرص 
الرئــايس، لكــن الرشطــة أطلقــت يف مواجهتهم 
املســيل  الغــاز  وعبــوات  الصوتيــة  القنابــل 
للدمــوع، األمــر الــذي أدى لحــاالت كــر وفــر بــن 

الجانبن.
وأغلق املتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسة 
والفرعية وسط العاصمة، بالحواجز اإلسمنتية 

وجذوع األشجار واإلطارات املشتعلة.
جــر  األمنيــة،  الســلطات  أغلقــت  فيــا 

ومدينــة  الخرطــوم  بــن  الرابــط  منــر"  "املــك 
بحــري )شــال( والشــوارع املؤديــة إىل القــرص 
للجيــش،  العامــة  القيــادة  ومحيــط  الرئــايس، 

تفاديا لوصول املتظاهرين.
أمنيــا  انتشــارا  العاصمــة،  وســط  شــهد  كــا 
الرئــايس،  القــرص  محيــط  يف  خاصــة  مكثفــا، 
والقيــادة العامــة للجيــش، مــا أدى إىل تكــدس 

السيارات واالزدحام املروري.
األعــالم  يحملــون  الذيــن  املتظاهــرون  وردد 
العســكري،  للحكــم  مناوئــة  هتافــات  الوطنيــة، 

وتطالب بعودة الحكم املدين الدميقراطي.
كــا رفــع املتظاهــرون الفتــات مكتــوب عليهــا، 
"ال للحكــم العســكري" و"دولــة مدنيــة كاملــة"، 
و"الشــعب أقــوى والــردة مســتحيلة"، و"حريــة، 
املــدين  للحكــم  "و"نعــم  وعدالــة"،  ســالم، 

الدميقراطي".
الســودانية  الســلطات  مــن  تعليــق  يصــدر  ومل 
حتــى الســاعة 14: 15 ت,غ، إال أنهــا عــادة مــا 

تؤكد التزامها بحرية التظاهر والتعبر السلمي 
يف البالد.

الســودان  يشــهد  يوميــة،  شــبه  وبوتــرة 
الحكــم  بعــودة  تطالــب  شــعبية  احتجاجــات 
إجــراءات  وترفــض  الدميقراطــي  املــدين 
الفتــاح  عبــد  الجيــش  قائــد  اتخذهــا  اســتثنائية 
"انقالبــا  الرافضــون  ويعترهــا  الرهــان، 

عسكريا".
ومقابــل اتهامــات لــه بتنفيــذ انقــالب عســكري، 
أكتوبــر/  25 إجــراءات  اتخــذ  إنــه  الرهــان  قــال 

مســار  لـ"تصحيــح  املــايض،  األول  ترشيــن 
املرحلــة االنتقاليــة"، متعهــدا بتســليم الســلطة 

إما عر انتخابات أو توافق وطني.
آب  أغســطس/   21 يف  بالســودان،  وبــدأت 
2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات 

الســلطة كل  2024، ويتقاســم خاللهــا  مطلــع 
مســلحة  وحــركات  مدنيــة  وقــوى  الجيــش  مــن 

وقعت مع الحكومة اتفاق سالم عام 2020.

صنعاء/ وكاالت: 
صنعــاء  يف  مبنزلهــا  الخــايل  املطبــخ  يف 
تســتعد أم زكريــا الرشعبــي للمواجهة الصعبة 
والتحــدي اليومــي.. إعــداد وجبــة إلطعــام 18 

فردا تتألف منهم عائلتها الضخمة.
تقــول وهــي تشــر إىل موقــد فــارغ "مل نتنــاول 
أركان املطبــخ،  مــن  ركــن  لــآن". ويف  الغــداء 
تقبع حقيبة خبز وبعض األواين، ال يشء فيها 
سوى قليل من التوابل، بقايا الطعام الوحيدة 

يف البيت.
وتضيــف "هــذا حالنــا يف كل يــوم... ال يشء 

يف املطبخ، ال يشء".
ودمــر الــرصاع، الــذي بــدأ قبــل مثــاين ســنوات 
صنعــاء،  عــى  الحوثيــون  ســيطر  عندمــا 
اليمــن  أنحــاء  يف  املاليــن  وأصبــح  االقتصــاد 
يواجهــون صعوبــات يف الحصــول عــى قوتهم 

وقوت أرسهم.
بقيــادة  تحالــف  شــن  أن  بعــد  الــرصاع  ومتــدد 

السعودية رضبات جوية عى الحوثين.
وأتاحــت الهدنــة التــي تــم االتفــاق عليهــا يف 
األمــم  لكــن  قصــرة  راحــة  فــرتة  نيســان  أبريــل 
املتحــدة تقــول إن عــدد األرس التــي ال تحصــل 
عــى مــا يكفيهــا مــن الطعــام مــا زال يف زيــادة 
منذ ذلك الحن. وانتهت الهدنة يوم االثنن 

دون اتفاق عى متديد آخر.
وتقــول حاتهــا وتدعــى أم هــاين التــي تعيــش 
معهــا يف نفــس املنــزل يف وســط صنعــاء، إن 
مســتوى معيشــتهم كان متواضعا قبل الحرب 
لكنهــم كانــوا يعيشــون حيــاة مقبولــة يضمنهــا 
التعليــم  راتــب زوجهــا مــن وظيفتــه يف وزارة 
يف  عملهــا  مــن  تكســبه  كانــت  الــذي  واملــال 

خدمة بعض املنازل.
أضافت "كان وضعنا جيدا. كنت أعمل لدى 
يعمــل...  ابنــي  وكان  مســتمر  بشــكل  عائلــة 

وشقيقه أيضا".
ومضت قائلة "يف الوقت الحايل، أقســم أننا 
انظــر  )الدقيــق(..  الطحــن  رشاء  نســتطيع  ال 
الطحــن  حتــى  مــكان.  كل  ويف  املطبــخ  إىل 
غــر موجــود لدينــا، وال األرز... لدينــا القليــل 
املخبــز.  مــن  حــاال  أحرضتــه  الــذي  الخبــز  مــن 
سنأكله بصلصة الطاطم أو أي يشء متاح".

تتكــرر قصــة كفــاح عائلــة الرشعبــي يف جميــع 
املأهولــة  املناطــق  يف  ســواء  اليمــن،  أنحــاء 
عليهــا  يســيطر  التــي  صنعــاء  مثــل  الرئيســية 
الحوثيــون املتحالفــون مــع إيــران، وبقية البالد 
مــن  املدعومــة  القــوات  عليهــا  تســيطر  التــي 

التحالف بقيادة السعودية.
وتعرض كال الجانبن لضغوط دولية للتوصل 

إىل اتفاق سالم.
وتقــول األمــم املتحــدة إن 19 مليــون شــخص 
أي 60 باملئة من الســكان يعانون ما تســميه 
املنظمــة انعــدام األمــن الغذايئ الحاد، حيث 
ومصــادر  النــاس  حيــاة  الغــذاء  نقــص  يعــرض 

أرزاقهم للخطر.
وتلبــي املســاعدات من الــدول املانحة نصف 
األغذيــة  برنامــج  بحســب  البــالد،  احتياجــات 
أكــر عمليــة  اليمــن  يديــر يف  الــذي  العاملــي 
نفذها يف أي مكان عى اإلطالق، حيث يوفر 
وقســائم  والســكر  والزيــت  والبقــول  الطحــن 

الطعام.
الكفــاح.  الرشعبــي  مثــل  العائــالت  وتواصــل 
املــراث  أو  املمتلــكات  يبيعــون  فالبعــض 
وآخــرون  األرايض.  حتــى  ويبيعــون  العائــي، 
الجــران  مــن  مســاعدات  عــى  يحصلــون 

واألقارب يف الخارج.
وقــال ريتشــارد راجــان، ممثــل برنامــج األغذيــة 
العاملي يف اليمن، "إن قدرة الشعب اليمني 
مــن  الوقــت  هــذا  يف  هائلــة  التكيــف  عــى 
الرصاع..)إنهــم( يفعلــون أقــى مــا ميكــن أن 
يفعلــه إنســان يف وقــت األزمــات. لكــن هــذا 
ليس باألمر الهن. أعتقد أن الكثر من الناس 

يف البالد عى حافة االنهيار".
قــال  العنــف،  الهدنــة خففــت حــدة  أن  ورغــم 
يــزال  ال  العاملــي  األغذيــة  برنامــج  إن  راجــان 
ومعالجــة  مخزوناتــه  تجديــد  عــى  يعمــل 
تأثرات نقص الوقود. وأضاف "عندما تطعم 
مــا يقــرب مــن 20 مليــون شــخص عــى أســاس 
مســتمر، يكــون مــن الصعــب للغايــة التحكــم 

يف سر العملية".
عــدد  ارتفــع  العــام،  مــن  الثــاين  النصــف  ويف 
األشخاص الذين اعُتر انعدام األمن الغذايئ 
إىل  الربــع  مبقــدار  طارئــة  حالــة  لهــم  بالنســبة 

األشــخاص  عــدد  قفــز  بينــا  مليــون   7.14

مبقــدار  كاريث"  وضــع  "يف  صنفــوا  الذيــن 
خمســة أمثــال إىل 161 ألفــا، وفقــا لتقديــرات 

األمم املتحدة.
االعالمــي  املســؤول  القــديس  نبيــل  وقــال 
واإلغاثــة  املدرســية  التغذيــة  ملــرشوع 
اإلنســانية وهــو رشيــك منفــذ لرنامــج الغــذاء 
هــذه  توزيــع  يف  األكــر  "التحــدي  العاملــي 
تفــي  ال  كانــت  املســاعدات  أن  املســاعدة 
يومــا  يــزدادون  الذيــن  املحتاجــن  بأعــداد 
بعــد يــوم خاصــة مــع ظــروف الحــرب يف البلــد 
ســنوات  مثــاين  بعــد  طبعــا  اآلن  بالكــم  مــا 
يديــره  الــذي  املــرشوع  ويقــوم  الحــرب".  مــن 
الغذائيــة  املســاعدات  بتســليم  الحوثيــون 
لثالثــة ماليــن شــخص يف 12 مــن أصــل 21 

محافظة مينية.
تعيــش  صنعــاء،  بشــال  الجــراف  حــي  ويف 
أمــل حســن وزوجهــا وأطفالهــا الثالثة يف غرفة 
أصبــح  أن  بعــد  إليهــا  انتقلــوا  صغــرة  واحــدة 

إيجار سكنهم السابق مرتفعا للغاية.
تتنقل أمل للعمل يف خدمة املنازل يف عدة 
دخلهــا  معظــم  وتنفــق  العاصمــة،  مــن  أحيــاء 
إىل   1000 بــن  مــا  وتدخــر  التنقــالت  عــى 
كل  يف  دوالر(   3.4 إىل   1.7( ريــال   2000

مرة.
وتبحــث عــن منــزل بإيجــار يســر، لكنهــا تقــول 
إن وقتها مشــحون بالقلق والتفكر الدائم يف 

طعام أرستها.
وتقــول إنهــم عندمــا ينتهون من تناول اإلفطار، 
تبــدأ يف التفكــر يف الغــداء. بعدهــا يتأجــل 

القلق للعشاء.
تضيف "إحنا كيف نقي يومنا أنه إحنا نبكر 
الصبــاح نهــم الصبــوح )الفطــور( أجلــس ســاعة 
أطمن، )أفكر( أيش أأكل عيايل أيش أرشبهم 
بأيــش  أفكــر  )يفطــروا(  يصطبحــوا  كملــوا  يــال 
هــل  غــدا  مــن  لهــم  أدي  أيــش  واللــه  أغديهــم 
الوجبــة تكفيهــم أيــش أزيــد أدي لهــم يعني... 
يــال  بعدهــا  أؤكلهــم  أن  أســتطيع  كيــف  إننــي 
العشــاء أيــش أعشــيهم مــا فيــش.. مــا فكرتــش 
يــوم كيــف أبنــي مســتقبلهم أو كيــف بدرســهم 

ألنه يال أهم أكلهم )أكلهم أهم(".

جلسة برلمانية ثانية النتخاب 
الرئيس اللبناني الخميس المقبل

بروت/ األناضول:
دعــا رئيــس الرملــان اللبنــاين نبيــه بري، إىل عقد جلســة ثانية النتخاب 

رئيس للجمهورية، الخميس املقبل.
وذكــر بيــان صــادر عــن املكتب اإلعالمي لــري، أمس، أنه دعا الرملان 
إىل جلسة ثانية يف 13 أكتوبر/ترشين األول الجاري، النتخاب رئيس 

للجمهورية.
وأخفق مجلس النواب اللبناين، يف 29 أيلول/ســبتمر املايض، يف 
انتخــاب خلــف لرئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون، خالل جلســة حرضها 

122 نائبا من أصل 128.

ومطلــع ســبتمر املــايض، بــدأت املهلــة الدســتورية النتخــاب رئيــس 
جديد للبنان من جانب أعضاء مجلس النواب وتنتهي يف 31 أكتوبر 

الجاري.
وتــدوم فــرتة واليــة الرئيــس 6 ســنوات غــر قابلــة للتجديــد، وال يجــوز 

إعادة انتخابه إال بعد مرور 6 سنوات عى انتهاء واليته األوىل.
بتقديــم  الرئاســة  انتخابــات  خــوض  يف  الراغبــن  الدســتور  ُيلــزم  وال 
ترشيحات مسبقة، فأعضاء املجلس الـ128 هم من ينتخبونه، وميكن 
ألي نائب أن ينتخب أي لبناين ماروين، رشط أال يكون هناك ما مينع 

أو يتعارض مع الرشوط األساسية مثل العمر والسجل العديل.

مسلح يقتل 35 شخًصا بينهم
 22 طفاًل في حضانة في تايالند

بانكوك/ وكاالت: 
أقــدم ضابــط رشطــة ســابق عــى اقتحــام حضانــة أطفال يف شــال تايالند 
أمــس، وقتــل 35 شــخصا عــى األقــل بينهــم 22 طفــال يف اســوأ مجــزرة 

شهدتها البالد قبل أن يقتل عائلته وينتحر.
بــوا المفو)شــال(عن  نونــغ  مقاطعــة  لرشطــة  االخــرة  الحصيلــة  وأفــادت 

مقتل 22 طفال يف الحضانة مقابل 23 طفال سابقا.
وقــال الكولونيــل يف الرشطــة جاكابــات فيجيرتاثايا إن 12 شــخصا أصيبوا 

بجروح بينهم ثالثة يف حال الخطر.
34 عاًمــا كان يحمــل  واضــاف ان الرشطــي الســابق بانيــا خمــراب البالــغ 
ســالحا ناريا ومسدســا وســكينا، وفتح النار يف حضانة يف إقليم نونغ بوا 

المبو عند الساعة12,30 بالتوقيت املحي )06,30 ت غ(.
ثــم فــر بالســيارة وقتــل العديــد مــن املــارة قبــل أن يقتــل زوجتــه وطفلــه ثــم 

اقدم عى االنتحار.
الفرنســية إن  بانشــوم مديــرة الحضانــة لوكالــة الصحافــة  نانثيشــا  وقالــت 
"املهاجــم توقــف امــام الحضانــة وأطلــق النــار وقتــل اربعــة موظفــن كانــوا 
يتناولــون الغــداء امامهــا". واضافت "لقد ركل الباب األمامي ودخل وبدأ 
املأســاة  بعــد  فيديــو  مقطــع  وأظهــر  بســكن".  األطفــال  رؤوس  يشــطب 

االهايل املنهارين يف ملجأ قرب الحضانة.

مطبخ فارغ وبطون خاوية وأسر تصارع الجوع.. 
مشهد يتكرر في ماليين البيوت باليمن

األمن السوداني يفـرق مظاهرة 
فــي الخـــرطـوم بالغاز المدمع

بوتين يصدر قراًرا مصيرًيا

روسيا تعلن السيطـرة على قـرية في دونيتسك

رجال إطفاء يخمدون حريًقا بعد غارة على زاباروجيا أمس           ) أ ف ب ( 
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ا باملكفوفني ا« خاصًّ ا باملكفوفني»تيامء سالمة« تخلق عامًلا »برصيًّ ا« خاصًّ »تيامء سالمة« تخلق عامًلا »برصيًّ
غزة/ هدى الدلو:

تتفــرد تيماء ســامة بأســلوب فني عــن غيرها من 
الفنانين التشكيليين، حيث تجمع اللوحة بين النحت 
والتصوير واألشــغال، مستهدفة فئة المكفوفين 

بالدرجة األولى.
تقــول ســامة إنهــا تريــد للمكفوفيــن أن يتذوقوا 
الفــن من طريق اللمس كما يمارســون المطالعة، 

مشيرة إلى أن آخر مشاريعها مستوحى من القصة 
الشعبية الفلسطينية، حيث تعتمد على رسومات 

بارزة ملحقة بنصوص مطبوعة بطريقة »برايل«.

ولـ"تيــاء" )25 عاًمــا( العديــد مــن املشــاركات يف املعــارض الفنيــة 
 )TDEX املحليــة، إضافــة إىل مشــاركتها يف حــدث منصــة )تيدكــس

العاملي .
"أغمــض عينيــك وحلــق بأصابعــك لتشــكل عامًلــا، ال ميتلكون البرص، 
ولكــن ميتلكــون البصــرة"، هــو الشــعار الــذي رفعتــه تيــاء للبــدء يف 
أمــل يف  تريــد خلــق بصيــص  إذ  لفئــة املكفوفــن،  الفنــي  مرشوعهــا 
حياتهــم مــن خــال إنتــاج قصــة نحتيــة مكتوبــة بطريقــة "برايــل"، حيــث 

يتذوق املكفوف العمل النحتي باللمس.
عــى  أعمــل  الــذي  "املــرشوع  "فلســطن":  لصحيفــة  ســامة  تقــول 
تنفيــذه يطــرح العديــد من التســاؤالت والقضايا عن تذوق املكفوفن 
مــدى  عــن  ويكشــف  األلــوان،  عــن  وانطباعاتهــم  التشــكييل  للفــن 

اإلحساس بالجال الفني".
أفقــا  ويفتــح  املكفوفــون،  يســمعه  مــا  يجســد  املــرشوع  أن  وتوضــح 
للخيــال، ويؤســس نوعــا فنيــا مبتكــرا متخصصــا لفئــة ترغب يف إشــباع 
شــغفها، ويحفزهــا عــى اإلبــداع، ويعمــل عى تشــكيل الذائقــة الفنية 

املجتمعية.
الحطاب والشجرة

"الحطــاب والشــجرة"، هــو عنوان القصة التــي نفذتها "تياء"، وهي 
عــدد صفحاتهــا ١٢ صفحــة،  الفلســطينية،  الشــعبية  القصــص  مــن 
عاديــة  بطريقــة  مكتــوب  والنــص  بــارزة،  نحتيــة  صــور  عــى  تحتــوي 

وبرايل.
النص املعمول عليه مأخوذ من القصة الشــعبية الفلســطينية، وهو 
نــوع مــن تعزيــز القصــة الشــعبية، ونرشهــا بشــكل أوســع، إضافــة إىل 

نرش الثقافة الفلسطينية بن فئة األطفال.
وتتابع سامة حديثها: "ليس بالجديد عيّل إنتاج أعال فنية ميكن 

غزة/ مريم الشوبيك:
يتصدر محمد عطا الله رياضة "الرتياثلون" با منازع عى مستوى قطاع غزة منذ أكرث 
من عرش ســنوات، متوًجا هذا التمرس بربونزية آســيا يف ســباق "الدواثلون" الذي نظم 

يف مدينة العقبة األردنية.
بالتتويــج عــى  الجــاري، كاد محمــد أن يفقــد حلمــه  يف مطلــع أكتوبــر/ ترشيــن األول 
بوابــات معــرب رفــح الــربي للمشــاركة يف فئــة "الســربنت" مــن ســباقات "الدواثلــون"، فئــة 
فــوق 30 ســنة بعــد أن حقــق زمنــًا جديــدًا يف البطولــة يف جميــع مراحــل الســباق لــكل 
الفئــات العمريــة، التــي شــارك فيهــا أكــرث مــن أربعــن العبًا ملســافة 5 كم جرًيــا، و20 كم 

دراجات، و2.5 كم جرًيا.
فقبــل يــوم مــن انطــاق الســباق حــزم محمــد أمتعتــه معلًقــا آمااًل كبرة عى تلــك البطولة 
التــي يشــارك فيهــا ألول مــرة، صــدم برفــض الجانــب املــرصي إدخــال دراجتــه وحذائــه 

الخاصن بتلك الرياضة، كا يفعل محرتفو تلك الرياضة يف دول العامل.
يقــول محمــد لـ"فلســطن": "كانــت رحلــة مليئــة بالصعــاب، ولكن فرحة الفــوز بددت كل 
ما هو ُمر، وصلت األردن قبل ســت ســاعات من انطاق الســباق دون دراجتي وحذايئ 
الخاصــن، متكنــت بعــد جهــد مــن توفــر دراجــة هوائيــة، أمــا الحــذاء فــكان مــن الصعــب 

عيّل توفره، لذا دخلت السباق بالحذاء الريايض العادي".
يتابــع: "كنــت أشــارك مــع العبــن محرتفــن عــى مســتوى عــاٍل، لديهــم جهــات رســمية 
تدعمهــم وتوفــر لهــم كل ســبل الدعــم التــي تؤهلهــم للفــوز باملراكــز األوىل، ولكــن هــذا 
األمر مل يحبط من معنويايت بل كان يجعلني مرًصا عى تحقيق الفوز ليكون بجدارة".

ويبــن أن "الرتايثلــون" هــو ســباق ثــايث يبــدأ بالســباحة ثــم ركــوب الدراجــات، وينتهــي 
بالجري، ويتحتم عى الاعب املوازنة يف بذل طاقته بن الرياضات الثاث التي تؤدى 

تباعًا دون أي توقف.
كا تعتمد منافســات "الرتايثلون" عى رسعة التبديل بن املابس واألحذية الخاصة 

بكل مرحلة.
و20  جرًيــا،  كيلومــرتات   5 مســافة  "الدواثلــون"  ســباق  يف  قطــع  أنــه  محمــد  ويوضــح 

كيلومرًتا عى الدراجة الهوائية و2.5 كيلومرت جرًيا بشكل متواصل.
يذكــر أن 200 متســابق ومتســابقة مــن أبطــال الــدول اآلســيوية واألوروبيــة قــد شــاركوا 
يف البطولــة، ومثــل الاعبــون دول: اليابــان، واألردن، والبحريــن، وفلســطن، والعــراق، 
والسعودية، ومرص، ولبنان، وكازاخستان، وبولندا، والتشيك، وروسيا، وأمركا، وكندا، 

وسلوفاكيا، وغرها من الدول اآلسيوية.
رياضة مظلومة

ويعد محمد عطا الله أحد أبطال املنتخب الفلسطيني للدراجات الهوائية، وبطل لعبة 
"الدواثلون" لعرش سنوات عى صعيد املسابقات املحلية.

وعــن مــدى اهتــام الجهــات الرســمية برياضــة "الرتياثلــون"، يجيــب: "هــذه الرياضــة 
مظلومــة ومهملــة، ليــس هنــاك اهتــام بهــا مــن املســئولن، كحــال الرياضــات الفرديــة 
األخــرى التــي ال تلقــى دعــًا وال متويــًا لاعبــن، عــى عكــس الرياضــات الجاعيــة، وال 

سيا كرة القدم التي تلقى الدعم األكرب".
ويــردف محمــد: "هنــاك أبطــال ومواهــب مدفونــة يف فلســطن وقطــاع غــزة عــى وجــه 
الخصــوص، ألنهــا مل تلــَق الدعــم الــكايف الــذي يشــجعها عــى تحقيــق بطــوالت عامليــة، 
ومــن يتمكــن مــن دعــم نفســه يحقــق ميداليات ذهبية كا حدث مــع أبطال ألعاب القوى 

الذين حققوا مراكز أوىل مؤخًرا يف بطولة دولية".
ويطمــح الــدراج محمــد إىل رفــع علــم فلســطن يف كل املحافــل الدوليــة، واآلســيوية، 
والعربية، ولتبقى فلســطن يف الصدارة، وتســليط وســائل اإلعام الضوء عى أصحاب 

اإلنجازات واألبطال فيها. 
وتعــد رياضــة "الرتياثلــون" وهــي مــن األلعــاب األوملبيــة التــي تتــم فيهــا مارســة الجــري 

ملسافات طويلة وتحتاج إىل اللياقة البدنية.
وتسمى رياضة "الرتياثلون" أيًضا باسم السباق الثايث، ألنها تتم يف ثاث مراحل هي 
الســباحة وركــوب الدراجــات والركــض، ويفــوز يف هــذه الرياضة املتســابق الذي يســجل 

أفضل النتائج يف املسابقات واملراحل الثاث يف أقل من تسع ساعات.
وبدايــة ظهــور وتطــور رياضــة "الرتياثلــون" غــر معــروف بدقــة، لكــن املــؤرخ األمريــيك 
أول  العرشيــن، وكانــت  القــرن  أوائــل  بــدأت يف  الرياضــة  هــذه  أن  ذكــر  تينــيل  ســموت 
مســابقة مســجلة مــن هــذه الرياضــة يف عــام 1901 يف املدينــة الفرنســية جوينفيــل لــو 

بونت.

للمكفوفن تذوقها، فقد سبق وأنتجت خال السنتن املاضيتن 
مــا يزيــد عــى ٥٠ قطعــة فنيــة، لكــن الجديــد يف هــذا العمــل الفنــي 
أنــه يجمــع بــن األدب والفنــون التشــكيلية يف عمــل فنــي مــن خــال 

كتاب واحد".
"مــرت  أشــهًرا،  اســتغرقت  الكتــاب  عــى  العمــل  رحلــة  بــأن  وتــرد 
خالهــا مبحطــات فشــل كثــرة، وتســعى إىل عمــل نســخ مــن القصــة 

إلثراء املكتبات بها".
وتضيــف: "مــا وصلــت إليــه هــو إنتــاج النســخة األوىل وتســخر كل 
الســبل لســهولة طباعة نســخ نحتية، ولكن تكلفة إنتاج النســخ عالية 
مقارنــة بأســعار قصــص األطفــال، فتحتــاج إىل ممــول للتخفيــف مــن 

األعباء".

نقلة نوعية
فئــة  اســتهداف  هــو  إليــه  الوصــول  إىل  تســعى  الــذي  الجديــد  أن  إىل  وتنبــه 
املكفوفن برصًيا، "يف البداية كنت أواجه صعوبة مع املجتمع يف إقناعهم 
مــن  التــي تشــغل حيــًزا كبــًرا  الفنيــة  أفــكاري  مــن  الــذي كان يســخر  بالفكــرة، 
حيــايت، ولكــن إميــاين بــأن الفــن هو لخدمة املجتمــع ولدعم األرسة وأصدقايئ 
املكفوفــن هــو مــا أوصلنــي لهــذه املرحلــة التي أعدها نقلــة نوعية، ما يحدث 
اآلن بعــد إنتــاج الحطــاب والشــجرة دعــم كبــر مــن املجتمــع وإميانهــم بالفكــرة 

الصغرة".
وتشــر تيــاء إىل أن األعــال الفنيــة التــي تحتويهــا القصــة ميكــن للمكفوفــن 
قراءتهــا مــن طريــق اللمــس، وميكــن لبقيــة املجتمــع إبصارهــا حيــث يســتهدف 

املرشوع املكفوفن بالدرجة األوىل، وبقية املجتمع فئة مستهدفة ثانية.

وتسعى كذلك للبحث يف جميع جوانب املرشوع، سواء ما يتعلق بإمكانية 
قراءة املكفوفن للعمل الفني أو تفاعلهم معه، ويعد ذلك األرضية األساسية 
التــي ســينطلق منهــا املــرشوع إىل املرحلــة الثانية بعمــل منتجات جديدة كا 

هو مخطط أن يكون عليه.
وتبــن أن ذلــك ســيتم مــن خــال إدمــاج املكفوفــن يف عمليــة اإلنتــاج بعــد 
تدريبهم وتقديم الخربات الازمة ليتمكنوا من إنتاج مخرجات برصية )أعال 
أنهــا مخرجــات متنوعــة تنقســم إىل  فنيــة( تجاريــة ميكــن رشاؤهــا، الفتــة إىل 

نوعن األول فني، والثاين أديب فني.
وتأمــل أن يقودهــا هــذا املــرشوع لعمــل معــرض فنــي لألعــال النحتيــة التــي 
يصممهــا املكفوفــون، إضافــة إىل الســعي ليكــون لبعــض املكفوفــن 

مصادر دخل مستقلة من خال عملية اإلنتاج.

القدس املحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
زيــدان  محمــد  الشــاب  يراقــب  كبــر  بقلــق 
نــزار  والــده  صحــة  تدهــور  عــن  األخبــار 
االحتــال  صلــف  يــدرك  فهــو  عاًمــا(،   60(

اإلرسائييل الذي ال يويل أي أهمية لصحة أو 
حياة أي أســر فلســطيني، ويتجى ذلك يف 
إرصاره عى اعتقال املئات منهم بالرغم من 

حالتهم املرضية الصعبة.
وأشد ما يخشاه الشاب الثاثيني أال ُتسعف 
قرابــة  منــذ  األســر  ألبيــه  الصحيــة  الحالــة 
وأْن  محكوميتــه،  ُيكمــل  ألْن  عامــًا  عرشيــن 
ُيحرم احتضانه منذ أن غادر بيته يف قرية بر 

نباال شال غرب القدس املحتلة.
ال يعــول محمــد عــى محاكــم االحتــال لتنظر 
بإنســانية يف حالــة والــده املحكــوم بالســجن 
دفعــُت  "لقــد   ،2002 عــام  منــذ  عاًمــا   37

مبالــغ ماليــة طائلة لعــدة محامن منذ تدهور 
صحــة والــدي، ليحاولــوا تخفيــف الحكــم عــن 
والــدي أو إعــادة محاكمتــه، لكــن دون فائــدة، 
فـ)إرسائيل( ال تنظر بعن اإلنسانية ألي أسر 

فلسطيني".
أصبحت كلمة "الله يفك أرس والدك"، تثر 
العنقــود يف  نفــس محمــد، آخــر  شــجوًنا يف 
وتــزوج  الســنوات  فقــد مضــت  زيــدان،  أرسة 
وأنجب طفلْن ومل يحدث يشٌء جديد عى 
صعيــد وضــع والــده يف األرس، بــل إّن أبنــاءه 
محرومون زيارة جدهم كا ُحرم هو منه منذ 

نعومة أظفاره.
يقــول: "االحتــال ال يعــد األحفــاد مــن أقــارب 
وأنــا   )..( بزيارتــه  لهــم  يســمح  وال  األســر، 
الوحيــد يف أشــقايئ املوجــود يف فلســطن، 
لذلك فإن والدي متشوق جدًا لرؤية أبنايئ".

هيئته توحي بعكس ذلك، فقد بانت مامح 
الهرم عليه بشكل كبر".

ورغــم كل اآلالم التــي أصابــت جســد األســر 
زيــدان فإنــه متكن من اجتياز الثانوية العامة، 
ومــن ثــم البكالوريوس يف العلوم السياســية، 
وهــو حاليــًا يعكــف عــى دراســة املاجســتر 

يف التخصص ذاته.
ولكــن الســجن رغــم كل ذلــك يــرق ســنوات 
عمــر األســر زيــدان يف ظــل تعنــت االحتــال 
وإهــال الســلطة الفلســطينية ملــف األرسى، 
حلــم  يجعــل  مــا  منهــم،  املــرىض  وخاصــة 
اإلفــراج عنــه هــو وأمثالــه مــن األرسى املــرىض 
وفــق  تبــادل،  بصفقــة  إال  يكــون  أن  ميكــن  ال 

قناعة ابنه محمد.

"محمــد"  يحملهــا  التــي  الذكريــات 
التســع  الســنوات  خــال  والــده  عــن 
املداهــات  هــي  معــه،  عاشــها  التــي 
املســتمرة لاحتال للمنزل واعتقالهم 
قبــل  قــى  حيــث  مــرات،  عــدة  لــه 
اعتقالــه األخــر مثــاين ســنوات متفرقــة 

يف سجون االحتال.
أمراض متعددة

ويعاين األسر نزار، وفق نجله محمد، 
مــرَض "الحميديــة" الــذي أفقــده أربعــة 
ينتقــل  )حيــث  األماميــة  أســنانه  مــن 
االلتهاب من ســن آلخر( وارتفاع ضغط 
بشــكل  صحتــه  "وتدهــورت  الــدم، 
بإبــرة مضــادة ملــرض  بعــد حقنــه  كبــر 
إدارة  ادعــت  كــا  الخنازيــر"  "إنفلونــزا 
ســجون االحتــال، فأصيب بـ"ديســك" 
اليــرى  رجلــه  وتوقفــت  ظهــره،  يف 
أنــه  كــا  طويلــة،  لفــرتة  الحركــة  عــن 

خضــع لثــاث عمليــات قســطرة للقلب، 
وعملية قلب مفتوح.

ومل يتبــقَّ لنــزار زيــدان خــارج الســجن ســوى 
زوجتــه وابنــه محمــد، حيــث تعمــدت زوجتــه 
إرســال ابنــه البكــر إيــاد للدراســة يف الخــارج، 
عنــد  االحتــال  أحــد ضبــاط  عندمــا هددهــا 
اعتقال زوجها بأنه سوف يحرمها منه أيضًا.

وبعــد ســنوات قليلــة لحــق شــقيقه "جهاد" به 
إىل الخارج، ثم تزوجت شــقيقتهم آالء أيضًا 
الوحيــد  محمــد  بقــي  حــن  يف  الغربــة،  يف 
يف  أمنيــًا  ومُينــع  أحيانــًا  والــده  يــزور  الــذي 

أحيان أخرى.
يقــول محمــد: "يحــاول والــدي التحامــل عــى 
آالمــه حــن نــزوره، حتــى ال يشــغل بالنــا، لكــن 

»الله يفك أرسه«.. دعاء يثري الحزن »الله يفك أرسه«.. دعاء يثري الحزن 
يف نفس عائلة املقديس »زيدان«يف نفس عائلة املقديس »زيدان«

ج بربونزية آسيا  ج بربونزية آسيا محمد عطا الله ُيتوَّ محمد عطا الله ُيتوَّ
لسباقات »الدواثلون« املركبةلسباقات »الدواثلون« املركبة
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ُيحسب للجميع املساهمة يف حل األزمة بني ناديي اتحاد بيت حانون 
وخدمات رفح، سواء اتحاد كرة القدم أو عبد السالم هنية وكل الخريين 
عــى الســاحتني الوطنيــة والرياضيــة، فقــد وضعــوا حــدًا للتدهور الرسيع 
لألمــور، وجمعــوا الطرفــني يف جلســة محبــة انتهــت باملصالحــة وتفويــت 

الفرصة عى كل من ُيحاول العبث بساحتنا الرياضية.
جلســة املصالحــة وإن جــاءت يف توقيــت مناســب ويف مــكان مناســب 
تكــون األخــرية، فســاحتنا  ولــن  تكــن األوىل  ــا، ولكنهــا مل  إيجابيًّ وانتهــت 
األنديــة وال ســيام  بــني  الرياضيــة شــهدت عــرات جلســات املصالحــة 

األندية الجامهريية، يف ظل التنافس الكبري عى األلقاب.
وألن البطــوالت مســتمرة إىل مــا ال نهايــة، فــإن املنافســة ستســتمر إىل 
مــا ال نهايــة، وســيبقى الجهــالء واملتعصبــون واملعنيــون بزعزعــة الســاحة 
أهدافهــم  تحقيــق  إىل  يســعون  الوطنيــة،  الســاحة  ثــم  ومــن  الرياضيــة، 
الخبيثــة، وعليــه فــإن عــى جميع الجهات املعنية ســواء كانت رســمية أو 
أهلية، أن تستخلص العرب وأن تسعى من أجل الحد من ظاهرة الشغب 
ومــن ظاهــرة االســتفزاز ومــن ظاهــرة التعصــب األعمــى مــن خــالل فــرض 

النظام والقانون داخل املالعب وخارجها.
إىل  وتنتقــل  امللعــب  داخــل  العــب  ُيشــعلها  قــد  الشــغب  ورشارة 
واضــح يف  بشــكل  ُكــر وموجــودون  الالعبــني  هــؤالء  ومثــل  املدرجــات، 
معظــم الفــرق، حيــث ينقســم هــؤالء الالعبــون إىل قســمني، األول طبعــه 
الشــغب واإلثــارة الســلبية، والثــاين تفــرض عليــه أحــداث املبــاراة الظهور 

بسلوك مشني من أجل ترجيح كفة فريقه.
الفتنــة  إشــعال  مــن  بــريء  العــب  هنــاك  فليــس  الحالتــني،  كلتــا  ويف 
والشــغب، ســواء إن كان ســلوكه للتعبــري عــن االنتــامء الحديــدي للنادي، 
املالعــب،  يف  الشــغب  عنــارص  أهــم  أحــد  فهــو  املتدنيــة،  لثقافتــه  أو 
وبالتــايل عــى اتحــاد كــرة القــدم أن يتعامل مع مثــل هؤالء الالعبني بحزم 
ليكونــوا عــربة ملــن يعتــرب مــن خــالل إيقافهــم فــرات طويلــة حفاظــًا عــى 

األمن يف املالعب واملجتمع.
كــام أن بعــض املدربــني يكونــون ســببًا رئيســًا يف إشــعال الفتنــة والعنــف 
يف املالعــب مــن خــالل اعراضاتهــم املثــرية عــى الُحــكام أو مالحقتهــم 
للجامهــري واالشــتباك معهــم لفظيــًا وحركيــًا، وهنــا ولكــون املــدرب قــدوة 
يف  املــدرب  يتبعــان  األخرييــن  العنرصيــن  فــإن  والجامهــري،  لالعبــني 

سلوكه، وُيفاقمون األزمة ويضعون مدربهم يف موقف ال ُيحسد عليه.
اآلن  مجــال  وال  كثــرية  للشــغب  املثرييــن  واملدربــني  الالعبــني  وأمثلــة 
لإلشــارة إليهــم باألســامء، مــع التأكيــد أن متاديهــم يف افتعــال الشــغب 
ســيدفعنا إىل اإلشــارة إليهــم باالســم ليكونــوا ُعرضــة للعقوبــات، وعــدم 

السامح لهم برضب النسيج املجتمعي، فهم ليسوا فوق القانون.
أمــا بخصــوص الجامهــري فحــدث وال حــرج، فهنــاك عنــارص شــغب كثــرية 
يف صفــوف جامهــري األنديــة الجامهرييــة، وهويتهــم معلومــة للقــايص 
والداين مبن فيهم اتحاد كرة القدم وجهاز الرطة، وكثريًا ما كانوا سببًا 
يف تأجيــج املواقــف والتحريــض عــى الشــغب مــن بــاب االدعــاء بأنهــم 

األكر حبًا لفرقهم واألحرص عى اسمه وتاريخه.
قــرار ذاتهــا اإلســاءة  تــأيت إىل امللعــب ويف  الجامهــري  مــن  فئــة  هنــاك 
للفريق املنافس بكل مكوناته من العبني ومدربني وجامهري، حتى إنهم 
ُيارســون ســلوكهم هــذا حتــى وهــم متقدمــون يف النتيجــة عــى الفــرق 

املنافسة، ألن هذا أسلوبهم.
وهناك مجالس إدارات أندية تعلم أن من بني جامهريها فئة من مثريي 
اســتخدامهم  أو  الخــوف  بــاب  مــن  إمــا  الشــغب ولكنهــا تصمــت عليهــم 

إلخافة الفرق املنافسة.
مــن  الــرارة  كانــت  العنــف ســواء  األســباب املؤديــة إىل  كانــت  ومهــام 
داخل امللعب أو من خارجه، فإن الشغب له بداية صغرية ولكن نهايته 

ال يعرفها أحد قياسًا مع الظروف املحيطة بأي مباراة.
الشــغب،  ُمثــريي  مــع كل  بحــزم  التعامــل  يتــم  وأمــا كل هــذا، يجــب أن 
وفــرض عقوبــات عليهــم ســواء رؤســاء أو أعضــاء مجالــس إدارات أنديــة 
ومدربــني وإداريــني والعبــني، حتــى نحــد مــن هــذه الظاهــرة التــي تتفاقــم 

وتؤدي يف الغالب إىل حدوث أزمات بني األندية.
إن مــا حــدث يف إندونيســيا ويف بوســعيد ويف مالعــب كثــرية يف العــامل 
هنــاك  تكــن  مل  مــا  العــامل  يف  ملعــب  أي  يف  يحــدث  أن  املمكــن  مــن 

عقوبات رادعة قبل عض أصابع الندم عى ما حدث ويحدث.
مــرة أخــرى وليســت أخــرية، إن عنــارص الشــغب معروفــة يف كل األنديــة 
ولألســف أن هــذه الظاهــرة غــري ُمقتــرصة عــى الجامهــري والالعبــني، بــل 
التــي  األنديــة  إدارات  بــل وأعضــاء  تعــدت ذلــك إىل صفــوف املدربــني 
جــاءت بقــرارات تنظيميــة، فعــى األحــزاب أن تضبــط عنارصهــا إن أرادت 

تحقيق مصلحة الوطن ورياضيته.

بالعربي الفصيحبالعربي الفصيح

مفتعلو الشغب مفتعلو الشغب 
معروفونمعروفون

كتب خالد أبو زاهر:

هالل القدس والبيرة هالل القدس والبيرة 
في مهمة صعبة في مهمة صعبة 

والُمكبر يحل ضيًفا والُمكبر يحل ضيًفا 
ثقياًل على اإلسالميثقياًل على اإلسالمي

الفدائيالفدائي يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا
غزة/وائل الحلبي:

حافظ املنتخب الوطني الفلســطيني األول لكرة 
القدم عى مركز يف التصنيف الشــهري لالتحاد 
الــدويل لكــرة القــدم "فيفا"، رغم عدم خوضه أي 
مبــاراة منــذ انتهــاء تصفيات كأس آســيا يف شــهر 

يونيو املايض.
بعــد  األخــري  الشــهري  التصنيــف  الفيفــا  ونــر 
انتهــاء جولــة املباريــات الدوليــة، وأظهرت حفاظ 
للشــهر  الـــ94  مركــز  عــى  الوطنــي  املنتخــب 
قفــز يف تصنيــف  التــوايل، حيــث  الثالــث عــى 
شــهر يونيــو املنــرصم ســتة مراكــز بعدمــا حــل يف 

املركز الـ100 بتصنيف مارس املايض.
وتوقــف الفــدايئ عــن التقــدم يف تصنيــف الفيفــا 
جاء بسبب عدم خوضه ألي مباريات دولية ودية 
يف الفرة املاضية، حيث شهد التوقف الدويل 
األخــري خــوض غالبيــة املنتخبــات ملباريات ودية 
يف اطار التحضريات لبطولة كأس العامل 2022 

والتصفيات القارية للمنتخبات األخرى.
املنتخــب  حــل  اآلســيوي  الصعيــد  وعــى 
صعيــد  عــى  الـــ15  املركــز  يف  الفلســطيني 
التصنيــف اآلســيوي، فيــام جــاء يف املركــز الـــ13 

بالنسبة لتصنيف املنتخبات العربية.

 الروح والمسؤولية لدى  الروح والمسؤولية لدى 
االعبين سبب صدارة البريجاالعبين سبب صدارة البريج

غزة/ مؤمن الكحلوت:
فريــق  مــدرب  ســامل  ســامي  الكابــن  قــال 
واملســئولية  الــروح  أن  الربيــج،  خدمــات 
الســبب  الالعبــون،  بهــا  يتحــى  التــي 
لــدوري  فريقــه  صــدارة  وراء  الرئيــي 

الدرجة األوىل.
أن  إذاعــي،  حديــث  خــالل  ســامل  وأكــد 
اإلدارة  مجلــس  يقدمــه  الــذي  الدعــم 

يبقــي  ولكــن  املمتــازة،  للدرجــة  الصعــود 
إن  ولكــن  املســابقة،  يف  رشســا  منافســا 
فلــن  الصعــود،  فرصــة  للفريــق  توفــرت 

يركها وسيعمل عى تحقيقها.
دوري  عــى يف صــدارة  الربيــج  ويتواجــد 
دون  نقــاط   10 برصيــد  األوىل،  الدرجــة 
وتعــادل  انتصــارات   3 حيــث  هزيــة، 

وحيد.

للفريــق ســاهم بتحقيــق االنتصــارات، رقــم 
قلة اإلمكانيات املالية.

وأضــاف ســامل، أن وجــود معظــم الفريــق مــن 
حيــث  أيضــا،  كبــري  دور  لــه  املخيــم،  أبنــاء 
يلعبون بروح قتالية عالية، باإلضافة للتكاتف 
العوامــل  تلــك  كل  بينهــم،  االجتامعــي 

ساهمت بوجود الربيج يف الصدارة.
وأشــار الربيــج، إىل أن هــدف النــادي ليــس 

ممنوع من مشاركة ممنوع من مشاركة 
عساف عساف األهلي في مواجهة نماءاألهلي في مواجهة نماء

غزة/ مؤمن الكحلوت:
النــادي  فريــق  مهاجــم  عســاف  بــالل  الالعــب  أكــد 
األهــي، أنــه ممنــوع مــن مواجهــة فريقــه الســابق مناء، 
بناء عى الرط املوقع يف العقد، مع ناديه الحايل.

منــاء  بــني  العقــد  رشوط  أحــد  أن  عســاف،  وأوضــح 
واألهــي، ينــص عــى يكــون خــارج قامئــة فريقــه يف 
بطولــة  يف  واإليــاب  الذهــاب  يف  منــاء  مواجهتــي 

الدوري املوسم الحايل.
وأكــد عســاف أن هــذا الــرط موثــق يف العقــد الــذي 
تــم تســليمه التحــاد كــرة القــدم، وأنــه يف حــال متــت 

مخالفــة هــذا البنــد، فــإن األهــي ســيكون ُمجــربًا عــى 
دفع غرامة مالية قدرها 2000 دوالر.

عــى  القــادم  األحــد  يــوم  األهــي  مــع  منــاء  ويلتقــي 
ملعب فلســطني مبدينة غزة، ضمن مباريات الجولة 

الخامسة من بطولة دوري الدرجة األوىل.
وانتقــل عســاف مــن ناديــه األم األهــي إىل منــاء قبــل 
3 مواســم، خاض خالل تجربة احراف يف جمهورية 
أن  قبــل  الهــالل،  مــع  موســم  ونصــف  العربيــة،  مــرص 
يعــود لألهــي عــى ســبيل اإلعــارة خــالل االنتقــاالت 

الصيفية.

سالم:سالم:

غزة/وائل الحلبي:
 "ooredoo" تنطلق اليوم مباريات الجولة الخامسة من دوري
ملوســم  الغربيــة  الضفــة  ألنديــة  القــدم  لكــرة  للمحرفــني 
2022/2023، والتي ستبدأ بلقاء مثري يجمع مؤسسة البرية 
وضيفــه هــالل القــدس، ويحــل جبــل املكــرب ضيفــا ثقيــال عــى 

إسالمي قلقيلية.
البــرية ســيكون يف اختبــار صعبــة رفقــة ضيفــه هــالل القــدس، 
يف املبــاراة التــي تجمــع الفريقــني عــى ســتاد الشــهيد فيصل 

الحسيني.
يــويل البــرية أهميــة كبــرية لهــذا اللقــاء الــذي ســيمنحه صــدارة 
الرتيــب مؤقتــا حــال متكــن مــن الفــوز، حيــث يلــك الفريــق 
يف رصيــده 8 نقــاط محتــال املركــز الثاين متأخرا عن الظاهرية 

املتصدر بفارق نقطتني.
البــرية نجــح يف تحقيــق فوزيــن يف مبارياتــه األربعة التي لعبها 
حتــى اآلن وتعــادل يف مباراتــني، وينــي النفــس يف أن تشــهد 
مباراة تحقيق فوزه الثالث واالنفراد بالصدارة بشكل مؤقت.

هــالل القــدس يدخــل اللقاء بنفس الرغبة ويســعى إىل حصد 
الثــالث، والتــي ســتجعله يتســاوى مــع الظاهريــة يف  النقــاط 
ويحتــل  الجولــة،  مباريــات  بقيــة  انتهــاء  لحــني  النقــاط  رصيــد 
الهــالل املركــز الثالــث برصيــد 7 نقــاط بالتســاوي مــع ثقــايف 

طولكرم وجبل املكرب.
أن  قبــل  املكــرب،  جــاره  مــن  األوىل  مباراتــه  خــرس يف  الهــالل 
يتمكن من تحقيق فوزين متتاليني أمام بالطة وأهي الخليل، 

قبل أن يتعادل يف الجولة املاضية مع شباب الخليل.

ويف مبــاراة ثانيــة يبحــث املكــرب عــن العــودة بفــوز جديــد مــن 
الــذي يجمعهــام  اللقــاء  إســالمي قلقيليــة، يف  أمــام مضيفــه 

عى ستاد الجامعة األمريكية.
اإلســالمي صاحــب الضيافــة يف هــذا اللقــاء يــدرك أن مهمتــه 
لــن تكــون ســهلة يف ظــل الحالــة املعنويــة التي يــر بها الفريق 
عى أثر تلقيه أربعة هزائم متتالية، جعلته يحتل املركز الثاين 
عــر واألخــري بــدون رصيــد مــن النقاط، وســيحاول الخروج من 

أمام املكرب بأي نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل.
املكرب يبحث عن فوز جديد يعيد فيه التوازن لنفســه بعدما 
متكن من تحقيق الفوز يف مرتني خالل مبارياته األربعة التي 
لعبهــا وتعــادل يف واحــدة وخــرس يف مثلهــا، وهــذا مــا يجعلــه 

بحاجة قوية لتحقيق الفوز والتقدم يف سلم الرتيب.



غزة/ إبراهيم أبو شعر:
للغايــة  صعــب  اختبــار  يف  جباليــا  شــباب  ســيكون 
اليــوم  الشــجاعية،  اتحــاد  ضيفــه  يســتقبل  عندمــا 
لــدوري  الخامســة  الجولــة  منافســات  افتتــاح  يف 
“ooredoo” املمتاز لكرة القدم ألندية غزة ملوسم 

.2023 -  2022
ملعــب  عــى  اليــوم  لهــذا  الوحيــدة  املبــاراة  تقــام 
بيــت حانــون، ويأمــل فيهــا كال الفريقــن يف الخــروج 

بالنقاط الثالث مع اختالف ظروف الفريقن.
ويطمــح أصحــاب األرض ألن تكــون مبــاراة اليــوم مبثابــة 
لســكة  والعــودة  املســار  لتصحيــح  الصحــوة  بدايــة 
االنتصــارات بعــد الخســارة مــن مضيفه شــباب رفح يف 
الجولــة املاضيــة بثالثــة أهــداف دون مقابــل، وهــذا مــا 
يجعله أكرث رغبة يف الفوز واستعادة التوازن مجددًا.

مباريــات  يف  كبــرة  صعوبــة  جباليــا  شــباب  وواجــه 
حانــون  بيــت  اتحــاد  مــن  خــر  حيــث  املاضيــة 
عــى  الزوايــدة وجميعهــا  مــع  وتعــادل  رفــح  وشــباب 
ملعبــه البيتــي، فيــا جاء فــوزه الوحيد عى خدمات 
النصــرات خــارج الديــار ليكتفــي بالحصــول عــى 4 

نقاط من أصل 12 نقطة كانت متاحة للفريق.
الخســارة األخــرة أشــعلت وترة األجــواء يف صفوف 
يف  الهبــوط  مقصلــة  مــن  نجــا  الــذي  جباليــا  شــباب 
املوســم املــايض، لكنــه يســعى إىل خطــف النقــاط 
الثالث من أمام الشجاعية من أجل تصحيح أوضاعه 
والحصــول عــى جرعــة مضاعفة مــن الثقة عى قدرة 

الفريق البقاء يف دائرة االنتصارات.
ويــدرك املــدرب أحمد عبد الهــادي صعوبة املباراة 
خاصــة وأن الضيــف يريــد االنفــراد بصــدارة الرتتيب، 

األخرة.
عــى الطــرف اآلخــر، يتطلــع الشــجاعية للحفاظ عى 
مســاره الصحيــح يف الــدوري املمتاز واعتالء صدارة 
الرتتيــب بشــكل مؤقــت، أو الحفــاظ عليهــا منفــردًا 
حــال تعــرث رشيكــه يف الصــدارة خدمــات رفــح أمــام 

الزوايدة يف نفس الجولة.
مهمة الشــجاعية لن تكون ســهلة يف ظل ما يتســبب 
مل  الــذي  للفريــق  كبــرة  مبتاعــب  الشــال  ثــوار  بــه 
يحقــق الفــوز عليــه منــذ شــهر فربايــر 2018، والتقــى 
الــدوري  يف  مثانيــة  مــرات   9 يف  الفريقــن  بعدهــا 
ومباراة واحدة جمعتها يف دور الـ16 من كأس غزة 

وخرها الشجاعية بركالت الرتجيح.
العقــدة  تلــك  كــر  عــى  الشــجاعية  وســيعمل 
التــي واجهتــه أمــام شــباب جباليــا، يف مبــاراة اليــوم 

إال أنــه ســيعمل عــى معالجة األخطــاء الدفاعية التي 
املاضيــة، حيــث حافــظ  الجولــة  لخســارته يف  أدت 
العــرة  الدقائــق  شــباكه حتــى  نظافــة  عــى  الفريــق 
األخرة قبل أن ينهار وتستقبل شباكه ثالثة أهداف 

بعد مرور 80 دقيقة من عمر املباراة.
وســيكون شــباب جباليــا مطالــب بتصحيــح األخطــاء 
والعمل عى اســتعادة العافية الهجومية للفريق مع 
عــودة العبــه يوســف داوود الــذي قــاد الفريــق للفــوز 
عــى خدمــات النصــرات بتســجيله لهدفــن، ويأمل 
يف  االعتياديــة  الفريــق  صحــوة  مــن  االســتفادة  يف 

مبارياته أمام الشجاعية.
وشــهدت آخــر 8 مباريــات بــن الفريقــن فــوز شــباب 
مباريــات  ســتة  يف  وتعادلهــا  مباراتــن  يف  جباليــا 
دون أن يحقــق املنطــار أي فــوز يف تلــك املواجهات 

وتفــادي تكــرار ســيناريو املوســم املــايض عــى وجه 
الخصوص، حيث كان الثوار سببًا يف فقدان الفريق 
للقــب الــدوري بعدمــا انتهــت مبــاراة الفريقــن يف 

الجولة الـ18 بالتعادل السلبي.
املــدرب نعيــم الســويريك ســيعمل عــى االســتفادة 
مــن خــربة العبيــه وابتعادهم عن الضغــوط بعد الفوز 
األخــر عــى خدمــات النصرات بهــدف دون مقابل، 
وتعزيــز ثقتهــم بقدرتهــم عى العــودة بانتصار جديد 
سيكون له تأثر كبر عى مباريات الفريق القادمة.

يف  الشــجاعية  أســلحة  أبــرز  عطيــة  عــالء  وســيكون 
وأحمــد  مــوىس  الشــقيقن  جانــب  إىل  اللقــاء  هــذا 
حــرارة عمــر العرعــر والذيــن ميثلون القــوة الهجومية 
للمنطــار، مــن أجــل الوصــول لشــباك شــباب جباليــا 

والعودة بالنقاط الثالث.

في افتتاح الجولة الخامسة 
لدوري "Ooredoo" الممتاز

  xx شباب جباليا شباب جباليا
اتحاد الشجاعية..اتحاد الشجاعية..

التعويض وطريق التعويض وطريق 
االنتصاراتاالنتصارات

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
يســعى خدمــات الربيــج للحفــاظ عــى ســره بخطــى ثابتــة 
يســتقبل  عندمــا  األوىل،  الدرجــة  دوري  منافســات  يف 
الجولــة  افتتــاح  يف  خانيونــس  خدمــات  ضيفــه  اليــوم، 
الرابعــة، فيــا ســيكون الجــالء واألقــى يف مهمــة صعبــة 
لتــدارك موقــف كل منهــا يف ظــل عــدم تحقيقهــا ألي 

فوز يف املباريات املاضية.
خانيونــس  خدمــات  بضيفــه  الربيــج  خدمــات  ويلتقــي 
وعينــه  الــدرة،  ملعــب  عــى  ســتقام  التــي  املبــاراة  يف 
عــى تحقيــق فــوزه الرابــع عــى التــوايل واالبتعــاد بصــدارة 

الرتتيب.
يدخل الربيج اللقاء مبعنويات مرتفعة يف ظل ما يحققه 
الفريــق مــن بدايــة هــي األفضــل بالنســبة لــه منــذ مواســم 
طويلــة، حيــث متكــن مــن تحقيــق ثالثــة انتصــارات عــى 
األوىل  مباراتــه  وتعــادل يف  والجــالء،  والشــاطئ  األهــي 

أمام بيت حانون األهي.
ويتطلــع أصحــاب األرض للحفــاظ عــى الصــدارة وتعزيــز 
تواجــده فيهــا، مــع امتالك الفريق لـــ10 نقاط بفارق ثالثة 

نقاط عن مناء وخدمات خانيونس واألهي.
تعويــض  يف  النفــس  خانيونــس  خدمــات  مينــي  بــدوره 
خســارته األوىل يف املوســم الحــايل والتــي تلقاهــا أمــام 
للمســار  العــودة  ويريــد  املاضيــة،  الجولــة  يف  الشــاطئ 

الذي بدأ به البطولة.
الفــوز عــى منــاء وبيــت  مــن  ومتكــن خدمــات خانيونــس 
بعدهــا  وتعــادل  والثانيــة،  األوىل  الجولتــن  يف  الهيــا 
مــن  الخســارة  يتلقــى  أن  قبــل  األهــي  بيــت حانــون  أمــام 
الشــاطئ يف  الجولــة الرابعــة، والتــي أوقفــت رصيــده عند 
7 نقــاط يف املركــز الثالــث متأخــرًا بفــارق األهــداف عــن 
منــاء ومتفوقــًا عــى األهــي صاحــب املركــز الرابــع بنفــس 

الرصيد.

وعى ملعب فلسطن سيكون الجالء واألقى يف مهمة 
صعبة من أجل تحقيق صحوة تعيد الثقة للفائز من هذا 

اللقاء، والذي يجمع صاحبي املركزين األخرين.
الجــالء يريــد إيقــاف سلســلة الهزائــم التــي عــاىن منهــا يف 
مبارياتــه األربعــة املاضيــة، والتــي جعلتــه يتذيل الرتتيب 
يف املركز الثاين عر دون أي رصيد من النقاط، ليصبح 
الفريــق يف موقــف حــرج منــذ بدايــة املوســم، ويأمــل يف 
أن يتمكــن مــن الفــوز عــى األقى األمر الذي سيســاعده 
عــى الخــروج مــن دوامة الهزائم وتصحيح مســاره للتواجد 

يف مركز آمن.
أمــا األقــى فــال ميــر بحــال أفضــل مــن صاحــب األرض، 
مثلهــا  يف  وتعــادل  مباراتــن  يف  الفريــق  خــر  حيــث 
وســتكون  األخــر،  وقبــل  عــر  الحــادي  املركــز  ويحتــل 
مبــاراة اليــوم فرصــة مواتيــة لتحقيــق أول انتصاراتــه حــال 

استغل تراجع نتائج الجالء.

خدمات البريجخدمات البريج يسعى لالبتعاد  يسعى لالبتعاد 
بالصدارة أمام خدمات خانيونسبالصدارة أمام خدمات خانيونس

الرضوانالرضوان يسعى لالبتعاد بالصدارة  يسعى لالبتعاد بالصدارة 
وجماعي رفح يالقي االستقاللوجماعي رفح يالقي االستقالل

الجالء واألقصىالجالء واألقصى يسعيان إلنقاذ  يسعيان إلنقاذ 
موقفهما ُمبكًرا قبل تعميق حفرة الخطرموقفهما ُمبكًرا قبل تعميق حفرة الخطر

في افتتاح الجولة 
الخامسة لدوري 
الدرجة األولى

في افتتاح الجولة الخامسة لدوري الدرجة الثانية

غزة/وائل الحلبي:
ســيكون الرضــوان أمــام فرصــة لالبتعــاد بصــدارة جــدول 
ترتيب دوري الدرجة الثانية ألندية غزة ملوســم 2022  
- 2023 )فرع غزة والشال(، يف مباراته املرتقبة أمام 
والتــي  للمســابقة  الخامســة  الجولــة  افتتــاح  الوفــاق يف 
ستشــهد لقــاء آخــر يف فــرع الوســطى والجنــوب يجمــع 

الجارين جاعي رفح واالستقالل.
بيــت  ملعــب  عــى  الوفــاق  نظــره  يلتقــي  الرضــوان 
الهيــا وعينــه عــى االبتعــاد بصــدارة فــرع غــزة والشــال 
الفــوز  مــن  الفريــق  انتصاراتــه، حيــث متكــن  ومواصلــة 
يف ثالثــة مــن مبارياتــه األربعة األخــرة باإلضافة لتعادل 

وحيد.
 10 برصيــد  املجموعــة  صــدارة  عــى  يرتبــع  الرضــوان 
نقــاط، فيــا مل يفلــح الوفــاق يف تحقيــق الفــوز ســوى 
يف مــرة واحــدة وخــر يف ثالثــة مباريــات أخرى ليحتل 
املركز الرابع برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق األهداف عن 

الرموك والزيتون واملغراقة أصحاب نفس الرصيد.
رفــح  جاعــي  يلتقــي  والجنــوب  الوســطى  فــرع  ويف 
فيــه  ويدخــل  البلــدي،  رفــح  ملعــب  عــى  واالســتقالل 
الفريقــن اللقــاء بحثــا عن الفوز وتصحيح مســارها يف 

البطولة.
القادســية  عــى  بالفــوز  مشــواره  اســتهل  رفــح  جاعــي 
لكنــه خــر يف مباراتــن بعدهــا مــن خدمــات املغــازي 
والربــاط، وفــاز يف الجولــة املاضيــة عــى شــباب معــن، 
ليحصــل عــى 6 نقــاط محتــال املركــز الخامــس متأخــرا 
عن اتحاد دير البلح ومعن صاحبي نفس الرصيد بفارق 

األهداف.
االســتقالل يريــد كــر تعادالتــه بفــوزه األول حيــث مل 
يتمكــن الفريــق مــن تحقيــق الفــوز يف أي مــن مبارياتــه 
التــي لعبهــا، والتــي شــهدت تعادلــه يف ثالثــة  األربعــة 
منهــا وخــر يف مبــاراة واحــدة، ليحتــل املركــز الســابع 

برصيد 3 نقاط.
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لوسيل/)أ ف ب(:
بطــل  أحدهــا  الدوحــة  يف  مقيــان  فرنســيان  صّمــم 
العــامل يف كــرة اليــد ســابًقا بريتــران روانيــه، مجموعــة 
مــن الكوفيــات بألــوان املنتخبات التــي تأّهلت لبطولة 
يصبــح  أن  يف  ويأمــان   2022 القــدم  لكــرة  العــامل 
منتجهــم رمــًزا ملونديــال قطــر التــي تســتعّد الســتقبال 
جاهــري مــن كافــة أنحــاء العــامل. قبــل أقّل من شــهرين 
الــذي ينطلــق يف العرشيــن مــن  الكــروي  العــرس  مــن 
ترشين الثاين/نوفمرب، تظهر الكوفيات التي صّماها 
عــى  املشــّجعني"  "شــاغ  تســمية  عليهــم  وأطلقــا 
رفــوف متاجــر "فنــاك" املتخصصــة يف بيــع املنتجات 

الثقافية يف اإلمارة ويف املتاحف القطرية.
يــروي الرشيــك الفرنــي اآلخــر يف املــرشوع ديدييــه 
غرانــد كيــف ُولــدت الفكــرة، فيقــول "كّنــا نشــاهد مــع 
أصدقائنــا )مبــاراة للمنتخــب الفرنــي( عندمــا وصــل 
تيــم ابنــي وهــو يقفــز، وكان قــد عــر عــى شــاغ يف 
املنزل ووضعه عى رأسه وراح يرقص أمام التلفاز". 
ويضيــف غرانــد وهــو العب كرة مرضب ســابًقا ويعمل 
حالًيــا طيــاًرا يف رشكــة الخطوط الجوية القطرية، "قلنا 

يف أنفســنا: ملــاذا ال نعطــي )الشــاغ( روح منتخــب 
فرنسا من بني غريه من الفرق".

ولفــت إىل أن الكوفيــة تحمــل "داللــة ثقافيــة بالنســبة 
لألشخاص" يف املنطقة.

وغطــاء الــرأس العــريب التقليــدي للرجــال مصّمــم يف 
األصــل للوقايــة من الشــمس والرمــال وكذلك من الربد 
يف الشــتاء وتختلــف تصاميمــه بحســب الــدول. وقــد 
اســتوحيت منــه التعويــذة الرســمية ملونديــال 2022 
رأســها  عــى  تضــع  خياليــة  شــخصية  وهــو  "لّعيــب" 
ألول  الرســمي  امللصــق  عــى  أيًضــا  املصــّورة  الُغــرة 

مونديال ُيقام يف دولة عربية.
• بدًل من علم مبتذل

لتصبــح  التقليديــة  الكوفيــة  تعديــل  أن  غرانــد  يعتــرب 
بألــوان أعــام نحــو ثاثني دولة، يعكس "بوتقة ســكان" 
قطــر التــي يقطنهــا 2,7 مليــون مغــرب مــن أصــل نحــو 

ثاثة مايني نسمة.
مــن جانبــه، يوضــح روانيــه بطــل العــامل لكــرة اليــد عــام 
العــامل  بطــل  ووصيــف  فرنســا  منتخــب  مــع   2011
2015 مــع قطــر عندمــا اســتضافت النهائيــات، "أننــا 

كنا نريد شيًئا ما لدعم املنتخبات ويف الوقت نفسه 
أن نتمكــن مــن ارتدائــه بــداًل مــن علــم مبتــذل غالًبــا مــا 
وليــس محبــًذا  نســيج اصطناعــي  مــن  يكــون مصنوًعــا 

ارتداؤه".
ويضيــف "جــاءت هــذه الفكــرة يف الوقــت الصحيــح" 
حيــايت  تحــّول يف  نقطــة  كنــُت يف  إىل"أننــي  مشــرًيا 
ألنني كنُت قد اعتزلت كرة اليد، وأبحث عن مرشوع 

ما".
خــربة يف  أي  لديهــا  ليــس  اللــذان  الفرنســيان  وفتــح 
هذا املجال، رشكة يف قطر، وقد تسّهل ذلك بفضل 
حمــل روانيــه الجنســية القطريــة إىل جانــب جنســيته 

الفرنسية.
• ربما يصبح رمًزا

من الصني إىل بنغادش والهند وصواًل إىل باكستان، 
بحث روانيه وغراند عن مورّدين يف مسعى للحصول 
عــى املنتــج الــذي يحلــان بــه. وقــع اختيارهــا أخــرًيا 
عى مشغل يف نيودلهي، حيث مّتت صناعة مثانني 
ألــف كوفيــة يدوًيــا عــى قــاش مــن القطــن الســميك، 

ثّم ُوضعت يف مغّلفات قابلة إلعادة التدوير.

إليــه  بالنســبة  املــرشوع  هــذا  إنجــاز  أن  روانيــه  يعتــرب 
هــو مصــدر "فخــر، ألننــي كنــُت ألعــب كــرة اليــد طــوال 
بذلــك، إلنشــاء  للقيــام  أتلــق أي تدريــب  حيــايت. مل 
رشكة، للتسويق والتصميم. كل تلك األمور تعّلمناها 

يف حينها".
فّعــال ورمبــا  يكــون لدينــا منتــج  أن  "نأمــل يف  ويتابــع 
خــال  أكــر  نــراه  أن  أو  قطــر(  )ملونديــال  رمــًزا  يصبــح 

كأس العامل". 
صنعــت  لقــد  يل:  قــال  صديًقــا  أن  "حتــى  ويضيــف 
فوفوزيا قطر!"، يف إشارة إىل تلك األبواق الصغرية 
التــي تصــدح عــادًة يف مدرجــات ماعــب كــرة القــدم 
وشاع استخدامها كثرًيا خال كأس العامل يف جنوب 

إفريقيا عام 2010.
ويأمل الفرنسيان مواصلة مرشوعها بعد املونديال. 
فقد صّما كوفّيات بألوان منتخبات مل تتأّهل لكأس 
العــامل 2022 مثــل مــر والجزائــر وأوكرانيــا والهنــد. 
ويقــول غرانــد "لدينــا طلبيــات أكر )مــن جانب دول ال 
تشــارك يف املونديــال(، ال ميكننــا الذهــاب إىل كل 

األماكن لكننا نشعر أن هناك اعجاًبا باملرشوع".
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مدريد/)أ ف ب(:
عنّي نادي إشــبيلية اإلســباين األرجنتيني خورخي ســامباويل مدربًا له، خلفًا 
لخولــني لوبيتيغــي املقــال عقــب الخســارة أمــام ضيفــه بوروســيا دورمتونــد 

األملاين 1  - 4 يف دوري أبطال أوروبا.
 30 حتــى  ســامباويل  "وقــع  الخميــس  بيــان  يف  األندلــي  النــادي  وأوضــح 
حزيران/يونيو 2024 وسيقود مترينه األول هذا املساء )الخميس( الساعة 

."18,30
ويعود ســامباويل إىل مقعد إشــبيلية بعد توليه هذا املنصب خال موســم 

2016  - 2017، قبل ان ينتقل لتدريب منتخب األرجنتني.
وكان املــدرب البالــغ 62 عامــًا حــرًا مــن اي ارتبــاط تعاقــدي، بعــد رحيلــه عــن 

مرسيليا الفرني يف متوز/يوليو املايض.
سانشــيس  "رامــون  ملعــب  يف  للوبيتيغــي  املشــجعني  بعــض  وصفــق 
بيســخوان"، معربــني عــن غضبهــم تجــاه إدارة النــادي، بعــد الخســارة القاســية 

ضد دورمتوند. 
ويحتــل اشــبيلية املركــز الســابع عــرش يف الــدوري بعــد سلســلة مــن النتائــج 
الســيئة، فيــا حصــد نقطــة يتيمــة مــن ثــاث مباريــات يف دور املجموعــات 

من دوري األبطال.

برلني/)أ ف ب(:
األملــاين،  اليبزيــغ  نــادي  حــارس  بيــر غوالتــي،  املجــري  ســيغيب 
"فــرة طويلــة" عــن املاعــب بعــد تعرضــه لقطــع يف الربــاط الصليبــي 

لركبته اليمنى، بحسب ما أعلن ناديه أمس.
وأصيب غوالتي )32 عامًا( مطلع مباراة فريقه التي فاز فيها عى 
ضيفــه ســلتيك االســكتلندي 3  - 1 يف دوري أبطــال أوروبــا األربعــاء، 

عندما كان يحاول ابعاد كرة خلفية لزميله املهاجم تيمو فرينر.
قــال مدربــه ماركــو روزه بعــد املبــاراة "مــا حصــل لبيــت محــزن جــدًا"، 

واعدًا بدعم حارسه حتى تعافيه.
تابع "حققنا الفوز من أجل بيت أيضًا، نتمنى له التعايف برسعة".

انضم اىل اليبزيغ من ريد بول سالزبورغ النمسوي يف 2015، وقاده 
إىل لقب الكأس األملانية يف 2022، األوىل يف تاريخ النادي.

ويحتــل اليبزيــغ املركــز الثالــث يف املجموعــة السادســة )3 نقــاط( 
بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد اإلسباين املتصدر وحامل اللقب.

طوكيو/)أ ف ب(:
أمــام  األوىل  املجموعــة  خســارته  كرييــوس  نيــك  األســرايل  تخّطــى 
البولنــدي املغمــور كاميــل مايخشــاك ليخــرج فائــزًا 3  - 6 و6  - 2 
و6  - 2 أمــس، يف طريقــه لبلــوغ الــدور ربــع النهــايئ مــن دورة طوكيــو 

اليابانية لكرة املرضب )500(.
الــذي خــرج مــن ربــع النهــايئ يف بطولــة  وأكــد كريويــس )27 عامــًا( 
فاشينغ ميدوز ان رغم نجاح منافسه البولندي يف كرس ارساله "مل 

يراودين أي شك بأين سأخرج فائزًا يف نهاية املباراة".
ويلتقــي كرييــوس يف الــدور التــايل مع االمرييك تايلور فريتز الثالث 

الفائز عى الياباين هريويك موريا 6  - 1 و3  - 6 و6  - 4.
وبلــغ األمــرييك فرنســيس تيافــو الــدور ربــع النهــايئ أيضــًا، بفــوزه عى 

اإلسباين برنابيه تساباتا مرياييس 6  - 1 و7  - 6 )9  - 7(.
ميومــري  الــريب  مــع  النهــايئ  ربــع  يف  موعــدًا  تيافــو  ورضب 
كيتسامانوفيتش الفائز بصعوبة عى الربيطاين دانيال إيفانز الثامن 

6  - 3 و3  - 6 و7  - 6 )7  - 4(.

يخلف  لوبيتيغي في إشبيليةيخلف  لوبيتيغي في إشبيلية
سامباوليسامباولي

غوالتشيغوالتشي
يغيب عن اليبزيغ فترة طويلةيغيب عن اليبزيغ فترة طويلة

يتأهل لربع النهائي يتأهل لربع النهائي 
من دورة طوكيومن دورة طوكيو

كيريوسكيريوس
البرازيل توّسع الفارق في صدارة تصنيف "فيفا"البرازيل توّسع الفارق في صدارة تصنيف "فيفا"

برشلونة يفتح أبوابه لعودة برشلونة يفتح أبوابه لعودة ليونيل ميسيليونيل ميسي

باريس/)أ ف ب(:
العاملــي  التصنيــف  صــدارة  يف  الفــارق  الربازيــل  وّســعت 
الصادر عن االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( أمس، متقدمة 

عى بلجيكا واألرجنتني وفرنسا وإنجلرا.
وضــّم الربنامــج األخــري للمباريــات الدوليــة 53 مواجهــة ضمــن 
الــدوري األمــم األوروبيــة و119 لقــاًء وديــًا، وذلــك قبــل نحــو 
شــهرين عــى انطــاق كأس العــامل قطــر 2022 املقــررة يف 

20 ترشين الثاين/نوفمرب.
ومتلــك الربازيــل 1841.3 نقطة، مقابل 1816.71 لبلجيكا 
التي هيمنت عى الصدارة بني ترشين االول/اكتوبر 2018 
كوبــا  بطلــة  لألرجنتــني  و1773.88   ،2022 وآذار/مــارس 

أمريكا.
ومل تتغري الئحة الدول الخمس األوائل عن تصنيف حزيران/

االوائــل،  العــرشة  بــني  الوحيــد  التغيــري  املــايض.  يونيــو 

شــهد احتــال إيطاليــا، بطلــة أوروبــا لكــن غــري املتأهلــة إىل 
املونديال، املركز السادس بداًل من إسبانيا.

وســتدخل الربازيــل النهائيــات بثــوب متصــدر التصنيف وهي 
تســعى لتعزيــز رقمهــا القيــايس العاملــي بســتة ألقــاب، علــًا 

انها تفوقت أخريًا عى غانا )3  - 0( وتونس )5  - 1( وديًا.
ودخلــت إيــران نــادي العرشيــن لتكــون األفضــل آســيويًا، أمــام 
والســعودية   )50( وقطــر  وأســراليا  الجنوبيــة  وكوريــا  اليابــان 

.)51(
أمــام   ،)18( األول  املركــز  الســنغال  فتحتــل  إفريقيــًا،  أمــا 

املغرب )22(، تونس )30(، نيجرييا )32( والجزائر )37(.
تصنيف املنتخبات العرشة األوائل:

1  -  الربازيل،  2  -  بلجيكا،  3  -  األرجنتني،  4  -  فرنســا، 
5  -  إنكلــرا،  6  -  إيطاليــا )1+(،  7  -  إســبانيا )  - 1(،  8  

-  هولندا،  9  -  الربتغال،  10  -  الدمنارك.

برشلونة/)أ ف ب(:
أكــد نائــب الرئيــس املــايل يف نــادي برشــلونة اإلســباين لكــرة القــدم 
إدوارد روميو أن األرجنتيني ليونيل ميي الذي غادر كاتالونيا إىل 
باريس ســان جرمان الفرني عام 2021 بعد مســرية اســتمرت 20 

عامًا "هو إضافة لربشلونة واألبواب مرّشعة أمامه" للعودة.
وقــال روميــو عندمــا ُســئل عن امكانية عــودة أفضل العب يف العامل 
ســبع مــرات خــال عــرض ميزانيــة 2022  - 2023 واغــاق الســنة 
السابقة "قيل ذلك مرات عديدة، قال ذلك الرئيس )جوان البورتا(، 
وقلت ذلك بنفي، ليو ميي هو اضافة لربشلونة وأبواب النادي 

مرّشعة أمامه".
وردًا عــى ســؤال عــا إذا كانــت عــودة ابــن الـــ 35 عامــًا ممكنــة مــن 
نصنــع  كيــف  "نعــرف  بابتســامة  أجــاب  لربشــلونة،  املاليــة  الناحيــة 

املعجزات".
اإلدارة  قــررت  وإذا  الرياضيــة  بــاإلدارة  تتعلــق  مســألة  "إنهــا  وأردف 

الرياضية ذلك، سنعمل من أجل هذا الهدف".
وكان الرئيــس البورتــا أملــح يف 29 متوز/يوليــو إىل أن برشــلونة لــن 
أخــرى  مــرة  النــادي  قميــص  يرتــدي  ميــي  رؤيــة  فكــرة  عــن  يتخــى 
يف املســتقبل، مشــريًا إىل أّن "وقــت ميــي يف برشــلونة مل ينتــِه 

بالطريقة التي أردناها جميعًا. انتهى به األمر إىل أن يكون مرشوطًا 
ألسباب اقتصادية".

وتابــع "أعتقــد أن برشــلونة مديــن مــن الناحيــة االخاقيــة تجــاه ليــو 
ميــي. نــود أن تنتهــي مســريته بقميــص برشــلونة مــع التصفيــق لــه 
يف جميــع املاعــب وأينــا ذهــب"، موضحــًا أن كامــه هــو مجــرد 

"متنيات، ال يوجد أي يشء مكتوب".
وجــاءت دعــوة البورتــا لعــودة "الربغــوث" الصغــري عقــب ذكــر بعــض 
وسائل اإلعام اإلسبانية أن املدرب الحايل والعب الوسط السابق 
لربشــلونة تشــايف هرنانديــز طلــب مــن إدارة النــادي دراســة إمكانيــة 
إعادة األرجنتيني املرتبط بعقد مع نادي العاصمة الباريسية حّتى 

حزيران/يونيو 2023.
وبعــد موســم أّول )2020  - 2021( متواضــع مليــي يف باريــس 
حيــث اكتفــى بتســجيل 11 هدفــًا يف 34 مبــاراة، نفــض األرجنتيني 
 -   2023( الحــايل  املوســم  بدايــة  مــع  كاتالونيــا  عــن  رحيلــه  غبــار 
يف  الربتغــايل  بنفيــكا  أمــام  آخرهــا  أهــداف،   8 بتســجيله   )2022
املجموعــات  دور  مــن  الثالثــة  الجولــة  يف   1  -   1 التعــادل  مبــاراة 
ملســابقة دوري أبطال أوروبا األربعاء، ومتريره 8 كرات حاســمة يف 

13 مباراة يف جميع املسابقات.

كوفيةكوفية  
بألوان منتخبات بألوان منتخبات 
مونديال مونديال 20222022  

بتصميم فرنسيبتصميم فرنسي
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األفقي:
1 - الرشطة الدولية 

2 - نعمر + حرف جزم + سورة قرآنية 
3 - متشابهان – وادي مبعرثة 

4 - ثلثا ثأر - هزيل 
5 - لالستدراك – من األسماء الخمسة معكوسة  

6 - يؤدي الزكاة + علم مذكر معكوسة 
7 - من الفواكه + مادة قاتلة + عرب 

8 - وثب –  حرف + من الشهور الرسيانية معكوسة 
9 -ثلثا ورد معكوسة - حرف جر + دق الجرس  معكوسة 

العمودي:
1 - انقرض- من الحيوانات 

2 - عكس ننتهي – يعلو 
فوق الماء 

3 - عرشة باالنحلزيية – أيي 
4 - باب الصائمني يف الجنة 

– مختلفان 
5 - أزرق باالنجلزيية – مدينة 

فلسطينية 
6 - لمعان وبريق خفيف – 

من الحمضيات 
7 - من األمراض معكوسة + 

اترك – خراب 
8 - يخفي 

9 -من القوارض + أحرف 
متشابهة – أحد الوالدين

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.

عضو يف الجسم يخزن الحديد والسكر الزائدين 
عن الحاجة، وكذلك بعض الفيتامينات 

يتكون من 5 أحرف 

البنكرياس – األمعاء – األذن – األيدي – سن – البلعوم- 
اللسان – القولون – الرئة – المعدة – الوجه– مريء – 
الرجل- الفم – رأس – عني – عظام – طحال- مخ -ش

حل الكلمة الضائعة 

الكبد

إعداد/ وفاء المهتدي

إطالق صاروخ "فاكلون - 9"  حاماًل مركبة الفضاء "دراجون" من مركز كينيدي للفضاء يف فلوريدا     ) أ ف ب ( 
خالل الربع الثالث من العام الجاري

األحوال المدنية تسجل 
ميالد 14934 مولوًدا

غزة/ فلسطني:
ســجلت اإلدارة العامــة لألحــوال املدنيــة بــوزارة الداخليــة - الشــق املــدين يف قطــاع غزة، ميالد 
14 ألًفا و934 مولوًدا جديًدا خالل الربع الثالث من العام الحايل، مقابل 1145 حالة وفاة.

وبّينــت اإلحصائيــة الصــادرة عــن الدائــرة أن عــدد مواليــد القطــاع الذكــور ُيقــدر بـــ 7631 مولــودًا 
بنســبة ُتقــدر بـــ %51، يف حــني بلغــت النســبة التقديريــة للمواليــد اإلنــاث %49 بواقــع 7321 
مولــودة. وأفــادت بــأن مكاتــب األحــوال املدنيــة مبديريــة داخليــة غــزة، ســجلت 5562 مولــودًا 

ل مكتبا داخلية خان يونس 2860 مولودًا.  جديدًا، يف حني سجَّ
وســجلت مكاتب داخلية الشــال خالل الشــهر 2770 مولودًا، والوســطى 2023 مولودًا، يف 

حني سجلت مديرية داخلية رفح 1719 مولودًا.
وبشأن إحصائية الوفيات أفادت األحوال املدنية بأن مكاتبها يف محافظات قطاع غزة سجلت 
ألًفــا و145 حالــة وفــاة خــالل هــذه الفــرة، حيــث ُقــدرت وفيات الذكور بـ 652 حالة وفاة بنســبة 

تقدر بـ%56.7، مقابل 493 وفاة من اإلناث بنسبة ُتقدر بـ 43 %.

تاهت قبل 45 عاًما.. 
سيدة مصرية تعود ألسرتها 

بفضل مواقع التواصل
القاهرة/ الجزيرة نت:

شــهدت منصات التواصل االجتاعي يف مرص واقعة غريبة وغري مألوفة، بســبب نجاحها يف إعادة 
ســيدة تبلــغ مــن العمــر 50 عامــا كانــت قــد تاهــت وضّلــت طريــق العــودة ألرستهــا قبــل 45 عامــا، يف 

حدث يكاد أن يكون سيناريو مكتمل الزوايا لقصة فيلم سينايئ.
وتستذكر السيدة رضا عبد الرحيم تفاصيل فقدانها ألمها، وتقول إن والدتها )تحية عويس( اقتادتها 

معها وهي بعمر الخمس سنوات لبيع الخرضاوات بالقرب من محطة قطار الفشن ببني سويف.
وتضيــف أنهــا بينــا كانــت تلهــو بالقــرب مــن ســكة الحديــد، اســتقّلت القطــار املتجــه إىل مركــز ملــوي 

مبحافظة املنيا، من دون علم والدتها.
وفوجئــت األم بعــدم وجــود طفلتهــا الصغــرية إىل جانبهــا، لتبدأ رحلة البحث عن فلذة كبدها، وطرق 

كل األبواب مع تداول إشاعات بوفاة ابنتها أو اختطافها أو غرقها مبياه النيل.
وبينــا اســتمرت الوالــدة يف البحــث، بــدأت ابنتهــا حيــاة جديــدة إثــر تبّنــي إحــدى العائــالت لهــا حتــى 

بلغ عمرها 15 عاما.
وعقــب ذلــك، تركــت رضــا البيــت الــذي احتضنهــا إىل محافظــة األقــرص حيــث اســتقرت يف منطقــة 

النجع الطويل برشق املحافظة.
وتزوجت الفتاه لتبدأ حياة جديدة يف محافظة أخرى، وأنجبت 5 أبناء وبنتا واحدة، التحقوا باألزهر 
الرشيــف، مبســاعدة أهــايل القريــة الذيــن أســهموا يف اإلنفــاق عــى العائلــة بعــد وفــاة الــزوج بســبب 
املــرض. وعــن كيفيــة تعــرف رضــا عــى أرستهــا، قالــت "رويــت قصتــي لســيدة وهــي الوحيــدة التــي 
صدقتها، ثم شاركتها عرب مقطع فيديو مع أحد صانعي املحتوى، فُأبلغت بعد ذلك بتعرف أرسيت 

عيّل بعد تقدميي لألدلة الكافية التي أتذكرها، ولكنني مل أصدق عثوري عى عائلتي".
وأضافــت الســيدة رضــا يف مقطــع فيديــو "كنــت تائهة منذ أيام الرئيس الســادات -عارصت 5 رؤســاء 
حكموا مرص- وكنت أشعر بالغرية منذ طفولتي ممن لديهم أهل وأرسة، وقلت: يف النهاية سأعيش 

غريبة وأموت غريبة".
وظهرت والدتها تحية عويس )73 عاما(، يف مقطع فيديو، قائلة "شــقيقي جاءين فجرا وقال يل إن 
ابنتــك رضــا عــى قيــد الحيــاة فلــم أصــدق األمر". وقال محمد عبد الرحيم، شــقيق الســيدة املتغيبة، 
يف ترصيحــات صحفيــة، "قمنــا بحجــز 70 تذكــرة، وســنتوجه مســاء لركــوب القطــار يف طريقنــا إىل 
محافظــة األقــرص، للقــاء شــقيقتي التــي ســألقاها للمــرة األوىل منــذ والديت". وأظهــرت مقاطــع فيديــو 
نرشت عى منصات التواصل االجتاعي أجواء احتفالية مبحافظة األقرص، بعد قدوم أرسة السيدة 
رضا من بني سويف إليها، أمس األربعاء، لتتمكن العائلة من مّل شملها مجددا، بعد أن ضّلت ابنتهم 
الطريــق يف الخامســة مــن عمرهــا لتعــود مجــددا إىل عائلتهــا بعمــر الـــ50. واحتفــى املعلقــون عــى 
املنصات املرصية بعودة رضا إىل أهلها، معلقني بالدارجة املرصية "مرص الحي يتالقى"، وقدموا 

التهاين للعائلة التي التقت بعد سنوات طويلة من الغياب وفقدان األمل باللقاء.

كواكب عمالقة تزين 
سماءنا خالل أكتوبر

واشنطن/ وكاالت:
ســتتاح لســكان األرض الفرصة لالســتمتاع بالكواكب العمالقة، مثل كوكبي املشــري وزحل، طوال 
الليــل يف شــهر أكتوبر/ترشيــن األول الحــايل، مــع تحــرك املريــخ غربــًا كل ليلــة طيلــة األشــهر القليلة 
املقبلة. وباإلمكان رؤية املشري وزحل، أكرب كواكب املجموعة الشمسية، طوال الليل يف شهر 

أكتوبر/ترشين األول، بحسب "ناسا".
ويف وقت مبكر من املســاء، ســيظهر الكوكبان يف الجنوب الرشقي يتحركان ببطء غربًا مع النجوم 

عى مدار الليل.
وستزداد الساء جااًل عندما يشكل الكوكبان مثلثًا مع النجم الساطع "فم الحوت". وسوف يتألق 

الكوكبان بضوء ثابت، بينا يلمع النجم.
وكان املريــخ يشــق طريقــه بثبــات نحــو الــرشق طــوال العــام كــا يفعــل عــادة، بالنســبة إىل النجــوم 
الخلفيــة. لكــن يف نهايــة أكتوبر/ترشيــن األول، يوقــف املريــخ هــذه الحركــة الظاهــرة، ثــم يبــدو وكأنــه 
يعكــس مســاره. وخــالل األشــهر الثالثــة التاليــة، مــن نوفمرب/ترشيــن الثــاين إىل أواخــر يناير/كانــون 
الثــاين،  قــرب نهايــة شــهر يناير/كانــون  ثــم مــع  ليلــة.  الغــرب كل  باتجــاه  الثــاين، ســيتحرك املريــخ 

سيعكس اتجاهه مرة أخرى ويستمر يف رحلته رشقًا.
وهــذا مــا يســمى بالحركــة الراجعيــة للمريــخ. يحــدث ذلك كل عامني تقريبــًا، ويبدو أن املريخ يغري 

اتجاهه نتيجة وهم ناتج عن حركات كوكبنا يف مداره مرورًا بالكوكب األحمر يف مداره.
ولــن تــزدان الســاء بهــذه األجــرام العمالقــة فقــط، بــل ستنشــط "شــهب الجباريــات"، طيلــة أكتوبــر/

ترشين األول ثم نوفمرب/ترشين الثاين، وستبلغ ذروتها يف ليلة 20 أكتوبر/ترشين األول.
وعادة ميكن رؤية 20-10 شهابًا يف الساعة يف الذروة، تحت ساء صافية ومظلمة.

باحثة: اللكاب تشم رائحة 
المتوترين والمرهقين

لندن/ وكاالت:
أظهــرت دراســة علميــة قــدرة عاليــة لــدى الكالب عى شــم التغيريات الجســانية املرتبطة باإلجهاد 

وما يرافقه من تحوالت فسيولوجية شتى يف جسم اإلنسان.
وأوضحت دراســة نرشتها مجلة "بلوز ون" أن الكالب ميكنها شــم تلك التغريات املرتبطة بالتوتر، 

حيث يؤدي ارتفاع معدالت رضبات القلب إىل افراز مواد كيميائية يف مجرى الدم.
وقالــت باحثــة ســلوك الحيــوان كالرا ويلســون، مــن جامعــة كوينــز بلفاســت يف اململكــة املتحدة: 
"أظهــرت النتائــج أننــا كبــرش، ننتــج روائــح مختلفــة مــن خــالل عرقنــا وأنفاســنا عندمــا نشــعر بالتوتــر، 
وميكن للكالب متييز ذلك برصف النظر عن رائحتنا عند االسرخاء، حتى ولو كان املرء شخصا ال 
يعرفونــه. ويســلط البحــث الضــوء عــى أن الــكالب ال تحتــاج إىل إشــارات برصيــة أو صوتية اللتقاط 
اإلجهــاد البــرشي". واشــتملت الدراســة عــى أربعــة فصائــل مــن الــكالب، إىل جانــب 36 شــخصا، 

بإجايل 720 اختبارا للرائحة أجري يف املجموع.
وُطلــب مــن املتطوعــني خــالل الدراســة إكــال مســألة حســابية صعبــة واإلبالغ ذاتيا عن مســتويات 

التوتر املبذول لديهم يف نفس الوقت.
ومبجــرد زيــادة ضغــط الــدم ومعــدل رضبــات القلــب لــدى كل مشــارك بــرشي، أخــذت عينــات مــن 

العرق والنفس.
ثــم ُعرضــت هــذه العينــات عــى الــكالب ملعرفــة مــا إذا كان بإمكانهــا تنبيــه الباحثــني إىل عينــات 

اإلجهاد بني عينات التحكم األساسية: عينات اسرخاء أخذت قبل أربع دقائق من بدء املهمة.
ومبســتوى عال من الدقة، متكنت الكالب بنســبة %94 من أصل 720 تجربة، من تنبيه الباحثني 

بشكل صحيح إىل عينة اإلجهاد.
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اعتقاالت وإصابات خالل ... 

"الجهاد اإلسالمي" تحتفل ...

وأشــار إىل أن قــوات االحتــالل اعتقلــت شــابَّني 
مل ُتعــرف هويتيهــا بعــد، كــا أطلقــت األعــرة 
األهــايل  صــوب  الســام  الغــاز  وقنابــل  الناريــة 
الذين تجمعوا ملســاعدة الحروب، ما أدى إىل 

إصابة عدد منهم باالختناق.
املنــزل  حــارصت  االحتــالل  قــوات  وكانــت 
ومنعــت األهــايل مــن الوصــول إليــه، وأطلقــت 
قنابــل الصــوت داخلــه، واعتــدت بالــرب عــى 
عائلــة الحــاج نــوح الحــروب مــا أدى إىل إصابتــه 

وزوجته برضوض.
التــي  الثالثــة  أنهــا املــرة  وذكــر صاحــب املنــزل 
تتعرض منازل عائلته للهدم يف تلك املنطقة، 
ففــي العــام املــايض هدمــت قــوات االحتــالل 
 2020 عــام  ويف  الحــروب،  نــوح  والــده  منــزل 

هدمت منزاًل للعائلة قيد اإلنشاء.
املهــددة  املناطــق  مــن  طــه"  "خلــة  وتعــد 

باالســتيالء عليهــا، ويســعى االحتــالل للســيطرة 
املواطنــني  أرايض  مــن  دونــم   3000 عــى 
لصالح االستيطان، خاصة مستوطنة "نجهوت" 

القريبة من املنطقة.
وهــدم مســتوطنون خيمــة ســكنية ودمروا وحدة 
خاليــا شمســية، وأتلفــوا خزانــات ميــاه، بخربــة 

الفارسية يف األغوار الشالية.
وقــال مســؤول ملــف األغــوار مبحافظــة طوبــاس 
معتــز بشــارات: إن مجموعــة مــن املســتوطنني 
هدمت خيمة مساحتها ٥٠ مرًتا للمواطن رائد 
محمــد فــارس صبيــح، وألحقــت أرضاًرا بخيمــة 
أخرى مســاحتها ٣٠ مرًتا، وأتلفت وحدة خاليا 
مــن  والعديــد  ميــاه،  خزانــات  وأربعــة  شمســية 

ممتلكات املواطن.
مؤخــًرا  تشــهد  الفارســية  منطقــة  أن  يذكــر 
انتهــاكات متكــررة مــن املســتوطنني، ويتزامــن 

مدرســة  إلقامــة  لالحتــالل  مــروع  مــع  ذلــك 
ومرافق اســتيطانية عى أرايض الخربة، والذي 
بدأ "مجلس املستوطنات" يعمل عى تنفيذه 
منــذ حــوايل ســتة أشــهر، حيــث تــم تجريــف 30 

دومًنا من أرايض الخربة وتسييجها.
أشــهر  منــذ  االحتــالل  ســلطات  صّعــدت  كــا 
عمليــات االســتيالء عــى املركبــات والجــرارات 
الزراعية للمواطنني يف الخربة، وتفرض عليهم 

غرامات مالية باهظة السرتدادها.
وأخطــرت ســلطات االحتــالل أمــس، بهــدم منزل 

مأهول يف بلدة الخر، جنوب بيت لحم.
االحتــالل  بــأن  صــالح،  أحمــد  الناشــط  وأفــاد 
أخطر املواطن يوســف عبد موىس بهدم منزله 
البالغة مساحته 120 مرًتا مربًعا يف منطقة أبو 

سود غرب البلدة، بذريعة عدم الرتخيص.
دت انتهاكاتها  يشار إىل أن قوات االحتالل صعَّ

يف اآلونــة األخــرة بحــق املواطنني وممتلكاتهم 
يف بلدة الخر، واملتمثلة بهدم منازل وغرف 

زراعية.
اقتحام األقصى

واقتحــم عــرات املســتوطنني، أمــس، باحــات 
قــوات  بحايــة  املبــارك،  األقــى  املســجد 

االحتالل اإلرسائييل.
عــرات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
املســتوطنني اقتحمــوا األقــى، مــن جهــة بــاب 
وأدوا  اســتفزازية،  جــوالت  ونفــذوا  املغاربــة، 

طقوًسا تلمودية يف باحاته.
وأصيــب شــاب برصــاص قــوات االحتــالل مســاء 

أمس، يف بلدة بيت أُّمر شال الخليل.
االحتــالل  جنــود  بــأن  عيــان،  شــهود  وأفــاد 
املتمركزيــن يف الــرج العســكري املقــام عــى 
مدخــل البلــدة، أطلقــوا الرصــاص الحــي صــوب 

شاب، ما أدى إلصابته يف قدمه.
باالختنــاق، يف  املواطنــني  مــن  عــدد  وأصيــب 
إثــر استنشــاقهم الغاز املســيل للدمــوع، أطلقه 
جيــش االحتــالل أمــس، خالل انــدالع مواجهات 

يف بلديت الزبابدة وجلقموس.
االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
جنــوب  الزبابــدة وجلقمــوس  بلــديت  اقتحمــت 
وشــال رشق جنــني، واندلعــت مواجهــات بــني 
قنابــل  االحتــالل  أطلــق خاللهــا جنــود  الشــبان، 
الغاز املسيل للدموع، ما أدى إلصابة عدد من 

املواطنني بحاالت االختناق.
ميثلــون  بلــدة  االحتــالل  قــوات  اقتحمــت  كــا 
عســكرية  حواجــز  عــدة  ونصبــت  غزالــة،  وديــر 
بطاقــات  يف  ودققــت  جنــني،  ورشق  جنــوب 
إعاقــة  إىل  أدى  مــا  واســتجوبتهم،  املواطنــني 
تحركاتهم، يف حني ال تزال تلك القوات تكثف 

من تواجدها العسكري يف تلك املناطق.
واعتقلــت قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل، مســاء 

أمس، طفلني من مدينة القدس املحتلة.
كــا اعتقلــت قــوات االحتــالل، ســتة مواطنــني، 

من محافظة القدس، منهم أرسى سابقون.
االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
اعتقلت املواطنني ناجي بســام داود، ومحمد 
مصطفــى داود، ومحمــد شــفيق مــرار، مــن قريــة 
وجميعهــم  القــدس،  غــرب  شــال  دقــو،  بيــت 
منازلهــم،  دهمــت  أن  بعــد  ســابقون،  أرسى 

وفتشتها.
االحتــالل  قــوات  أن  ذاتهــا،  املصــادر  وذكــرت 
بلــدة  مــن  حمــدان،  محمــود  محمــد  اعتقلــت: 
محمــد  واملحــرر  الخطيــب،  وعيــى  عناتــا، 
حســن الخطيــب مــن بلــدة حزمــا، شــال رشق 

القدس املحتلة.

الفلســطيني  الشــعب  ووحــدة  املقــاوم، 
أرسى  أن  مبّيًنــا  وجــوده،  أماكــن  كل  يف 
أصيــل  جــزء  هــم  الفلســطيني  الشــعب 
مــن املقاومــة، وهــم امتــداد حقيقــي لهــا، 
تحريرهــم  عــى  العمــل  جميًعــا  "وعلينــا 

بكل الوسائل".
وإرصارنــا  بوعينــا  "نذكركــم  وأضــاف: 
ورصاصنــا، بأننــا لــن نتخــى عــن حقنــا يف 
فلســطني، ويف القــدس وســنقاتل العــدو 
كل  عــى  يقاتلنــا  كــا  يشء،  كل  عــى 

يشء".
وتابــع: "ســنقاتل دفاًعــا عــن أرضنــا، وعــن 
دونــه  األمــر  وهــذا  وكنائســنا،  مســاجدنا 
أرواحنا، حتى لو استمر قتالنا ألف عام".

وحدة إستراتيجية
املكتــب  رئيــس  نائــب  أكــد  بــدوره 
اإلســالمية  املقاومــة  لحركــة  الســيايس 

أن  العــاروري  صالــح  الشــيخ  حــاس 
حــاس ومعهــا الفصائــل تــرى أن تعاظــم 
الجهاد اإلسالمي هو تعاظم لكل شعبنا،  
مشــددا عــى أننــا يــدا بيــد نســر يف هــذا 

الطريق حتى تحقيق النرص.
وقــال العــاروري، أمــس، خــالل كلمــة يف 
ذكــرى انطالقــة حركــة الجهاد اإلســالمي الـ 
35 إن حركة الجهاد انطلقت من بني أزيز 

والتضحيــات،  الشــهداء  ودمــاء  الرصــاص 
مبدئيــة  حركــة  هــي  أنهــا  عــى  مشــدد 
جهاديــة  مقاومــة  وحركــة  ووطنيــة،  ثابتــة 

وإسالمية صافية.
عــى  متفقــون  أننــا  العــاروري  وأوضــح 
مركزية القضية الفلسطينية، وإن حدثت 
خالفات نتجاوزها فوًرا، ونشعر أننا يشء 

واحد.
العظيمــة  البريــات  "مــن  أن  وأضــاف 

الغربيــة،  الضفــة  يف  املقاومــة  تصاعــد 
واالســتقالل  الحريــة  ينشــد  فشــعبنا 

والكرامة".
وبعــث نائــب رئيــس الحركــة بتحيــة إعــزاز 
تواجــه  الذيــن  الشــهداء  ألمهــات  وإكبــار 

بهم النوازل ويستبر بهم بالنرص. 
اللــه  إن  خــازم:  فتحــي  قــال  جهتــه،  مــن 
كــرّم أهــل فلســطني بــأن جعلهــم مــن أهــل 
شــعبنا  أن  وقــت  يف  خاصــة  الربــاط، 
يضحي بأعز ما ميلك بفلذات أكباده من 

أبنائه وماله وبيوته.
لحركــة  الـــ35  االنطالقــة  أن  خــازم  وأوضــح 
الحركــة  هــذه  أن  لشــعبنا  تؤكــد  الجهــاد 
العظــاء  وبأبطالهــا  األوفيــاء  بقادتهــا 
مستمرون يف تحرير األرض وقتال العدو 
ونــرصة األقــى وفلســطني، ونلجــأ إليهــم 

إن داهمتنا الخطوب.

وتابــع: "الطريــق الــذي رسنــا فيــه ال خيــار 
أمامنــا فيــه يف للرتاجــع، خطــى مشــيناها 
خطــى  عليــه  كتبــت  ومــن  علينــا  ُكتبــت 

مشاها."
حماس تهنئ الجهاد

بـ"خالــص  حــاس  حركــة  وتقدمــت 
مبناســبة  التريــكات،  وجميــل  التهنئــة 
الجهــاد  لحركــة  الـــ35"  االنطالقــة  ذكــرى 
النخالــة،  زيــاد  العــام  اإلســالمي، وأمينهــا 
وأعضاء املكتب السيايس، وعموم قادة 

الحركة وكوادرها ومجاهديها.
صحفــي  ترصيــح  يف  الحركــة  وأكــدت 
اإلســالمي"  "الجهــاد  انطالقــة  أن  أمــس، 
الوطنيــة  للحركــة  نوعيــة  "إضافــة  شــّكلت 
تعزيــز  يف  كبــًرا  وإســهاًما  الفلســطينية، 
إســرتاتيجي  كخيــار  الشــاملة،  املقاومــة 
إىل  وصــواًل  واإلنســان،  األرض  لتحريــر 

التحريــر  يف  شــعبنا  أهــداف  تحقيــق 
والعودة".

"قــادة  مســرة  "حــاس"  واســتذكرت 
املؤّســس  األبطــال،  الشــهداء  الحركــة 
والدكتــور  الشــقاقي،  فتحــي  الدكتــور 
الجعــري  تيســر  والقائــد  شــلح،  رمضــان 
قوافــل  وكّل  منصــور،  خالــد  والقائــد 

الشهداء واألرسى".
وعــّرت عــن اعتزازهــا بـ"الصــورة املرقــة 
وكتائــب  القــدس  رسايــا  جمعــت  التــي 
القســام وكل أذرع املقاومــة الفلســطينية 
أن  إىل  مشــرة  االحتــالل"،  مواجهــة  يف 
وراســخة  ثابتــة  ســتظل  الوحــدة  "هــذه 
ومســتمرّة حّتــى تطهــر أرضنا ومقدســاتنا 
إىل  شــعبنا  وعــودة  االحتــالل،  دنــس  مــن 
املســتقلة  دولتــه  بإقامــة  مظفــًرا  ديــاره 

وعاصمتها القدس".

االحتالل يمنع المؤّثر المقدسي صالح الزغاري استخداَم منصاته اإلعالمية 

"العودة" يدرج وثيقة باألمم المتحدة بشأن 
انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بمخيمات الضفة

القدس املحتلة/ فلسطني:
عــن  أمــس،  االحتــالل  ســلطات  أفرجــت 
بعــد  الزغــاري،  صالــح  املقــديس  املؤثــر 
تهمــة  توجيــه  دون  عــر  ثالثــة  اعتقالــه 
د لــه االعتقــال أربــع  مبــارشة لــه، فقــد مــدَّ
مرات متالحقة، يف محاولة من مخابرات 
وأمنيــة  جنائيــة  تهــم  إلصــاق  االحتــالل 

ملفقة له، وهذا ما مل يتم.
وقىض صالح مدة تقارب ســنة يف تركيا، 
املشــاريع  مــن  عــدد  بإنجــاز  اســتثمرها 
ــا  وثائقيًّ فيلــًا  أنجــز  كــا  اإلعالميــة، 
البكالوريــوس  للتخــرج بدرجــة  كمتطلــب 
قضيــة  فيــه  تنــاول  األفــالم،  صناعــة  يف 
الالجئني السوريني يف األرايض الرتكية.

بإنجازاتــه  صالــح  انشــغال  مينــع  مل 
تنفيــذ  عــى  العمــل  مــن  الشــخصية 
لنقــل  اإلنســانية  الحمــالت  مــن  مجموعــة 
معانــاة الالجئــني، مع مؤسســات إنســانية 
اإلعالميــة  منصاتــه  واســتخدم  موثوقــة، 
الالجئــني  مــن  الكثــر  معانــاة  إلرســال 

وأصحاب القصص اإلنسانية.
صالــح  عمــل  التــي  املنصــات  هــذه 

املاضيــة،  الســنوات  خــالل  بنائهــا  عــى 
وســّخرها لنرصة املســجد األقى، ونقل 
للماليــني  واملقدســيني  القــدس  صــورة 
أرقــام  لــه  تشــهد  مــا  وهــو  العــامل،  حــول 
املقاطــع  عــى  املليونيــة  املشــاهدات 

التي كان ينرها.
لجهــات  يــرُق  مل  األمــر  هــذا  أن  ويبــدو 

صالح الزغاري 

املؤثر.
يعــود  أن  إرادتــه  مبحــض  صالــح  اختــار 
ملوطنه، رغم كل التخوفات واملعيقات، 
التــي كان مــن املمكــن أن  الفــرص  ورغــم 
يســتثمرها يف الخــارج، لكنــه آثــر القــرب 

من املسجد األقى والقدس.
املحامــي منــر إدلبــي مــن عــكا ترافــع عــن 
صالــح خــالل اعتقالــه وبعد عدة جلســات 
قضائيــة وإعطــاء النيابــة الفــرص ملحاولــة 
إثبات الشبهات عليه، خرج من املعتقل 
دون توجيــه أي تهمــة لــه، لكــن صدر بحقه 
أمــر حبــس منــزيل ومنــع ســفر ملــدة شــهر 
التواصــل  وســائل  اســتخدام  مــن  ومنــع 
االجتاعي لفرتة محدودة وهي التي كان 

يستخدمها إلرسال رسائله اإلعالمية. 
بعــد  ُعطلــت  يوتيــوب  عــى  صالــح  قنــاة 
 28/9/2022 بتاريــخ  لقرصنــة  تعرُّضهــا 
خــالل اعتقالــه وال تــزال معطلــة حتــى اآلن 

ويتابعها أكرث من ٣٥٠ ألف متابع. 
إعالميــة،  مؤسســة  بــأي  يرتبــط  ال  صالــح 
فكــري  أو  توجــه ســيايس  ينتمــي ألي  وال 
الشــاب  بعفويــة  ينطلــق  بــل  محــدد، 

التأثــر  حجــم  يغيظهــا  وكان  عديــدة، 
الــذي يتمتــع بــه صالــح، فســعت لتشــويه 
املتاحــة،  الوســائل  بــكل  الســمعة،  هــذه 
واغتيــال  الســمعة  تشــويه  خــالل  مــن 
الكبــرة  الشــبهات  وتلفيــق  الشــخصية 
عــن  لتحييــده  ســعًيا  املتناســقة،  وغــر 
لصوتــه  وإســكاًتا  اختــاره،  الــذي  طريقــه 

كلــه،  العــامل  حــول  للشــباب  املخاطــب 
ويضع بني أيديهم وأمام أعينهم يوميات 
القدس واملسجد األقى، واملقدسات 
اإلســالمية واملســيحية، وحواري املدينة 
لتغطيــة  والصــورة،  بالصــوت  وحاراتهــا، 
واالجتاعيــة  السياســية  األحــداث 

والثقافية والدينية. 
ومن الجدير بالذكر أن صالح بدأ مشــواره 
اإلعالمي عام ٢٠١٤ إذ كانت أول تغطية 
شــهيد  جنــازة  تصويــر  هــي  لــه  صحافيــة 
ا  الفجــر محمــد أبــو خضــر الذي أُحــرق حيًّ

يف مدينة القدس. 
مثانيــة   ٢٠١٧ عــام  صالــح  واعتقــل 
نــره  بســبب  التحريــض  بدعــوى  أشــهر 
حســاباته  عــى  واألقــى  القــدس  صــور 
واإلصابــة  للــرب  وتعــرّض  اإللكرتونيــة 
ســاحات  يف  مــرات  عــدة  بالرصــاص 
املســجد األقى املبارك خالل تغطيته 

املبارشة ألحداث رمضان عام ٢٠٢١. 
منصاتــه  عــى  صالــح  يتابــع  واليــوم 
اإللكرتونيــة أكــرث مــن مليــون متابــع حــول 

العامل.

لندن/ فلسطني:
قال مركز "العودة" الفلسطيني إنه أدرج وثيقة مكتوبة 
لدى مجلس حقوق اإلنسان األممي بشأن إضفاء دولة 
مخيــات  عــى  األمنــي  الطابــع  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
الالجئــني الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة، بذريعــة 

تشكيلها تهديدات أمنية.
وأشــار املركــز إىل الحملــة التي تشــنها قــوات االحتالل 
عــى الضفــة الغربيــة منذ أشــهر، مصحوبــة باقتحامات 
الفلســطينيني  عــرات  قتــل  عــن  "أســفرت  ميدانيــة 

خارج نطاق القضاء".
وأوضــح مركــز "العــودة" يف بيــان لــه، أنــه أودع الوثيقــة 
واالجتاعــي  االقتصــادي  املجلــس  لقــرار  وفقــا 
1996/31، يف إطــار البنــد التاســع مــن جــدول أعــال 
العنرصيــة  اإلنســان:  حقــوق  ملجلــس   51 الـــ  الــدورة 
والتمييــز العنــرصي وكــره األجانــب ومــا يتصــل بذلــك 
مــن أشــكال التعصــب، ومتابعــة وتنفيذ إعــالن وبرنامج 

عمل ديربان".
"صّعــدت  اإلرسائيــيل  االحتــالل  قــوات  أن  إىل  ونبــه 
يف  الفلســطينيني  وقمــع  قتــل  مــن  كبــر  بشــكل 

بزعــم   2022 بدايــة  منــذ  الفلســطينية  املخيــات 
البحــث عمــن تســميهم مطلوبــني، وقــد نالــت تفويضــا 
مــن القيــادة السياســية بشــن حــرب ال هــوادة فيهــا عى 
من يقاومون االحتالل، تحت ستار الدفاع عن النفس 

واألمن".
اإلرسائيــيل  "االســتهداف  أن  الوثيقــة  وأضافــت 
ملخيــات الالجئــني يشــمل هــدم منازل أفــراد عائالت 
املشــاركني يف االحتجاجــات ضــد االحتــالل، وســجن 
األطفال ُمددا طويلة دون تهمة أو محاكمة، واستخدام 
القوة املفرطة والقاتلة يف كثر من األحيان، والذخرة 
الحيــة ضــد راشــقي الحجــارة، وتنفيــذ عمليــات إعــدام 

خارج نطاق القضاء".
وقــال مركــز العــودة: "ال تنظــر )إرسائيــل( إىل مخيــات 
الالجئــني يف الضفــة الغربيــة عــى أنهــا مناطــق خطــرة 
ومشبوهة فحسب، بل تعدها أيًضا مالذات آمنة وبؤًرا 
لعنــارص املقاومــة"، مضيفــا أن "الخطــاب اإلرسائيــيل 
الــذي ُيــرّوج لــه تحــت ســتار الدفــاع عــن النفــس، مينــح 
)إرسائيل( الضوء األخر للتطهر العرقي ملجتمعات 

الالجئني بالضفة" وفق ما ورد يف الوثيقة.

التــي ال هــوادة فيهــا  وتابــع أن "الهجــات اإلرسائيليــة 
عــى مخيــات الالجئــني الفلســطينيني هي أيًضا وجه 
للتــرصف  القابلــة  آخــر لخطتهــا لشــطب الحقــوق غــر 
إىل  العــودة  حــق  وخصوصــا  الفلســطينيني،  لالجئــني 

وطنهم".
عــى  لعدوانهــا  مهــدت  )إرسائيــل(  أن  إىل  أشــار  كــا 
قطــاع غــزة، الــذي أســفر عــن قتــل نحــو 44 فلســطينيا 
املــايض،  أغســطس  آب/  يف  أيــام   3 مــدار  عــى 

باعتقال القيادي بسام السعدي يف مخيم جنني.
ونبــه مركــز "العــودة" إىل أن "املخيــات الفلســطينية 
تحمل قيمة تاريخية مهمة تشهد عى محنة الالجئني 
التــي   1948 عــام  نكبــة  أعقــاب  يف  الفلســطينيني 
حولت ماليني الفلسطينيني إىل الجئني داخل الوطن 

وخارجه".
وحّمــل مركــز "العــودة" يف ســياق الوثيقة "السياســيني 
قتــل  عــن  الكاملــة  املســؤولية  اإلرسائيليــني 
الفلسطينيني، وال سيا النساء واألطفال العزل الذين 
)استشــهدوا( بــدم بــارد دون أن يشــكلوا أي خطــر عــى 

أرواح جنود جيش االحتالل"

تمديد اعتقال األسير بشناق للمرة الـ17
االحتالل ُيمدد توقيف 
المعتقَلين الجريَحين 

غوادرة 7 أيام
رام الله/ فلسطني: 

مــددت محكمــة االحتــالل اإلرسائيــيل، أمــس، توقيــف املعتقلــني 
الجريحــني محمــد ماهــر الســعيد غــوادرة )17 عاًمــا(، ومحمد وليد 
الســعيد غــوادرة )22 عاًمــا( مــن مخيــم جنــني، ســبعة أيــام، بذريعة 

استكال التحقيق معها.
هــذه  أن  بيــان،  واملحرريــن، يف  األرسى  شــؤون  هيئــة  وأوضحــت 
توقيــف  االحتــالل  ســلطات  فيهــا  متــدد  التــي  الرابعــة  املــرة  هــي 
املعتقلني غوادرة دون صدور أحكام بحقها، ويف كل مرة ُتعقد 
جلســة املحاكمــة غيابًيــا دون حضورها، نظــًرا لصعوبة أوضاعها 

الصحية.
"تــل  مستشــفى  يف  يقبعــان  غــوادرة  املعتقلــني  أن  وذكــرت 
هشومر" بأوضاع صحية مقلقة وخطرة، نتيجة للحروق الشديدة 
التــي ُأصيبــا بهــا خــالل عمليــة اعتقالهــا، وميكثــان بقســم العنايــة 
التنفــس االصطناعــي والتخديــر، وكالهــا  أجهــزة  املكثفــة تحــت 
بحاجــة  وهــا  املاضيــة،  الفــرتة  خــالل  جراحيــة  لعمليــات  خضعــا 

لرعاية صحية حثيثة.
وأعربت عن قلقها عى مصر وحياة غوادرة، مطالبة املؤسسات 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  والقانونيــة وال ســيا  اإلنســانية 
مبتابعــة أوضاعهــا الصحيــة والتأكــد مــن حصولهــا عــى العــالج 

تجنًبا لتفاقم حالتها ووصولها ملرحلة أصعب.
يذكــر أن الفتيــني غــوادرة جــرى اعتقالهــا يف الرابــع مــن أيلــول/

عمليــة  بتنفيــذ  االحتــالل  ســلطات  وتتهمهــا  املــايض،  ســبتمر 
إطالق نار يف منطقة األغوار.

اعتقــال  أمــس،  العســكرية،  "ســامل"  مــددت محكمــة  الســياق  يف 
األســر محمــد فيــاض بشــناق مــن قريــة رمانــة غــرب جنــني، للمــرة 

الـ17 عى التوايل.
توقيــف  مــددت  االحتــالل  ســلطات  بــأن  عائليــة  مصــادر  وأفــادت 

نجلهم حتى تاريخ 3/11/2022.
28 أغســطس/  قــوات االحتــالل اعتقلــت، بشــناق، يف  يذكــر أن 
يف  نابلــس،  جنــوب  العســكري  زعــرتة  حاجــز  عــى  املــايض  آب 
أثنــاء عودتــه مــن عملــه يف رام اللــه، علــا أنــه يقبع حاليا يف ســجن 

"مجدو".

مذكرة تفاهم لتنظيم 
عمل "مخاتير العائالت" 

في غزة
غزة/ فلسطني:

عقــدت وزارتــا الداخليــة - الشــق املــدين، والحكــم املحــيل، مذكــرة 
تفاهم لتنظيم عمل مخاتر العائالت يف قطاع غزة.

جاء ذلك، خالل لقاء حره، أمس، الوكيل املساعد لوزارة الداخلية 
– الشــق املدين عاهد حادة، ووكيل وزارة الحكم املحيل م.ســمر 
مــن  وعــدد  القطــاع،  يف  الكــرى  البلديــات  رؤســاء  بحضــور  مطــر، 

املديرين العامني من الوزارتني.
وشــؤون  املخاتــر  ملــف  إدارة  تنظيــم  عــى  التفاهــم  مذكــرة  وتنــص 
عملهم، وفقا ألحكام القانون رقم )23( لسنة 1944، وال سيا أحكام 
الفصــل الخامــس وقانــون الهيئات املحلية رقم )1( لســنة 1997، ما 

يساهم يف تعزيز السلم األهيل واملجتمعي يف القطاع.
ويــأيت توقيــع املذكــرة اســتنادًا لنظــام املخاتر رقم )1( لســنة 2017؛ 
بهــدف تنظيــم ســبل التعــاون املشــرتك يف املجــاالت ذات العالقــة 

طبقًا للقوانني واألنظمة التي تخضع لها املؤسسات.
وشــدد حــادة عــى أهميــة املذكــرة التــي تأيت يف إطــار التكاملية يف 
تنظيــم عمــل املخاتــر يف غــزة، وترســيخ املعايــر والضوابط التي يتم 
مبوجبها اختيار مخاتر العائالت الفلســطينية، األمر الذي يؤدي إىل 

ترسيخ وتقوية روابط النسيج املجتمعي يف قطاع غزة.
ورحب مطر بهذه الخطوة، مؤكدًا أهمية التعاون املشرتك يف إدارة 

ملف املخاتر للوصول إىل تقديم الخدمة األفضل للجميع.
وأشار مطر إىل أن تعزيز التعاون يسهم يف تسهيل جميع املعامالت 

واإلجراءات املطلوبة يف عمل مخاتر العائالت الفلسطينية.

إصابة األسير 
حسين نصار 

بجلطة نتيجة 
اإلهمال الطبي

رام الله/ فلسطني:
أصيــب األســر حســني نصار مــن بلدة 
بجلطــة  أمــس،  نابلــس،  قضــاء  مادمــا 
نتيجــة اإلهــال الطبــي داخــل ســجون 

االحتالل اإلرسائييل.
وأفــاد مكتــب إعالم األرسى، يف بيان، 
أمــس، بــأن األســر نصار يقــي حكًا 
عــام  اعتقالــه  منــذ  املؤبــد  بالســجن 
مشــكالت  عــاىن  بأنــه  علــا   ،2003

اإلهــال  نتيجــة  الــكى  يف  صحيــة 
الطبي املتعمد.

وحــرم  البنتــني  وأب  متــزوج  ونصــار 
لعــدة  زيارتــه  مــن  عائلتــه  االحتــالل 

سنوات.
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غزة/ فلسطني:
اإلســامية  الجامعــة  احتفلــت 
احتفــاالت  ضمــن  أمــس  بغــزة 
"أفــواج  الـــ٤١  الفــوج  تخريــج 
األصالــة والتميــز" بتخريــج دفعــة 
جديــدة مــن طلبــة كليتــي العلوم 
العــام  مــن  الصحيــة  والعلــوم 

الدرايس 2021/2022م.
وحرض حفل التخريج الذي أقيم 
الكــرى  املؤمتــرات  قاعــة  يف 
بالجامعــة  املؤمتــرات  مبركــز 
األستاذ الدكتور نارص إسامعيل 
الجامعــة  رئيــس  فرحــات- 
اإلسامية، والدكتور برش مأمون 
العلــوم،  كليــة  عميــد  عقيــان- 
والدكتور مازن مدحت الزهارنة- 
الصحيــة،  العلــوم  كليــة  عميــد 
األمنــاء  مجلــي  مــن  وأعضــاء 
الهيئتــني  وأعضــاء  والجامعــة، 
بكليتــي  واإلداريــة  األكادمييــة 
العلــوم والعلــوم الصحية، وجمع 
القطــاع  يف  العاملــني  مــن  كبــر 
واملجتمعــي،  والبيئــي  الصحــي 
والخريجــات،  والخريجــون 
وذووهــم. ويف كلمتــه أمام حفل 
العلــوم  كليتــي  طلبــة  تخريــج 
والعلوم الصحية، شــدد األســتاذ 
الدكتور فرحات عىل أن الجامعة 
أكادمييــة  مؤسســة  اإلســامية 
تســعى إىل النهــوض بالجوانــب 
والحضاريــة  والثقافيــة  العلميــة 
يف املجتمــع مواكبًة االتجاهات 
العــايل  التعليــم  يف  الحديثــة 
كــام  التكنولوجــي،  والتطــور 
تشــجع البحــث العلمــي وتســهم 
يف بناء األجيال وتنمية املجتمع 

اإلســامية.  القيــم  إطــار  يف 
وأبــدى األســتاذ الدكتــور فرحــات 
األبحــاث  مبســتوى  إعجابــه 
التــي يجريهــا ويقدمهــا  العلميــة 
والعلــوم  العلــوم  كليتــي  طلبــة 
وتطويــر  تنميــة  بهــدف  الصحيــة 
املجتمــع يف مختلــف املجاالت 
الصحيــة والبيئيــة، مشــددا عــىل 
نوعيــة تلــك األبحــاث التــي باتت 
املؤسســات  مــن  تقديــر  محــط 

األكادميية والبحثية.
فرحــات  الدكتــور  األســتاذ  وأكــد 
التــي  القيمــة  الجوائــز  أن 
وطلبــة  أســاتذة  عليهــا  يحصــل 
االخــراع  بــراءات  مــن  الكليتــني 
العلميــة  بأبحاثهــم  واملؤثريــن 
تزيــد  العاملــي  املســتوى  عــىل 
والبحثــي  العلمــي  الرصيــد  مــن 
عــىل  اإلســامية  للجامعــة 

املستوى الوطني والدويل.

كلمة الخريجين
نيابــة  -ألقتهــا  التــي  الكلمــة  ويف 
كليتــي  عــن خريجــي وخريجــات 
العلــوم والعلــوم الصحية- عرت 
الخريجــة لينــا وائــل الغــزايل عــن 
امتنانهــا وزمائهــا وزمياتهــا يف 
لــدور  والتميــز"  األصالــة  "أفــواج 
صقــل  يف  اإلســامية  الجامعــة 
خــال  مــن  وقدراتهــم  مهاراتهــم 
الجامعيــة  البيئــة  يف  دمجهــم 
ومؤسســات القطــاع الصحــي يف 

املجتمع الفلسطيني.
عــىل  الغــزايل  الخريجــة  وأثنــت 
تشــجيعهم  يف  األهــايل  دور 
عــىل اكتســاب العلــوم النافعــة، 
التمســك  عــىل  الدائــم  وحثهــم 

مبقومات النجاح والتفوق.
درع التفوق

بروتوكــول  مراســم  بــدء  مــع 
التخــرج، ســلم كل مــن: األســتاذ 

والدكتــور  فرحــات،  الدكتــور 
الزهارنــة،  والدكتــور  عقيــان، 
عبــد  للطالــب  التفــوق  درع 
امللــك يــارس األســطل- الحاصل 
عــىل  األوىل  املرتبــة  عــىل 
وخريجــات  خريجــي  مســتوى 
الــدرايس  للعــام  العلــوم  كليــة 
والطالبــة  2021/2022م، 
شــمس أحمد الرشفــا– الحاصلة 
عــىل  األوىل  املرتبــة  عــىل 
وخريجــات  خريجــي  مســتوى 
للعــام  الصحيــة  العلــوم  كليــة 

الدرايس 2021/2022م.
الدكتــور  مــن:  كل  طلــب  وقــد 
الزهارنــة،  والدكتــور  عقيــان، 
اســتكامل  الجامعــة،  رئيــس  مــن 
بعــد  الطلبــة  تخريــج  مراســم 
والتأكــد  نتائجهــم  عــىل  االطــاع 
متطلبــات  اســتيفائهم  مــن 

التخرج.

في تناول جميع العناصر الغذائية
دراسة: التوازن هو 

مفتاح الغذاء السليم 
لتحقيق صحة الجسم

نيويورك/ وكاالت:
بحثــت دراســة أمركيــة يف أنظمــة التغذيــة املناِســبة، ملعرفــة 
الغــذاء والشــيخوخة، وقالــت الدراســة، الصــادرة  بــني  العاقــة 
مــن جامعــة كولومبيــا األمركيــة، إن التــوازن هــو مفتــاح الغــذاء 

السليم لتحقيق صحة الجسم.
فلطاملــا انشــغل خــراء التغذيــة يف تحديــد األمنــاط الغذائيــة 
والحميات املناســبة، لضامن صحة اإلنســان وطول عمره، ويف 
هــذا اإلطــار، دحــض باحثــون مــن جامعــة كولومبيــا يف الواليــات 
املتحدة نتائج دراســات ســابقة، قائلني إنها ارتكزت عىل منتج 
الغذائيــة  التجربــة  عــىل  النظــر  دون  مــن  فقــط،  معــني  غــذايئ 

بشكل عام.
باألمــر  الســليمة  التغذيــة  الجديــدة  الدراســة  وصفــت  وقــد 
املعقد، حيث أُجريت عىل أكرَث من 1500 شخص، تراوحت 

أعامرُهم ما بني 67 و84 عاما.
واســتغرق فحــص عّينــة الدراســة أربــع ســنوات ملعرفــة ارتبــاِط 
تنــاول األغذيــة بالشــيخوخة، وتــم التواصــل إىل أن التــوازن يف 
تنــاول جميــع العنــارص الغذائيــة هــو األكــرث مناســبة للبــرش عىل 

اختاف أعامرِهم.
عمليــة  يــرع  قــد  بالروتــني  الغنــي  الغــذايئ  النظــام  أن  كــام 
الشــيخوخة يف وقــت مبكــر مــن الحيــاة، لكــن يكــون أكــرث فائــدة 

لدى كبار السن.
تعتمــد  الغذائيــة  أنظمتنــا  مــن  الكثــر  أن  الدراســة  وكشــفت 
عــىل وجــود فيتامــني )E( وفيتامــني )C(، وأكــدت أن فعاليتهــا 
ترتبط عادة باستهاك هذه الفيتامينات معا، ورغم ما تقدمه 
باملبدئيــة،  فــإن خــراء يصفونهــا  نتائــج جديــدة،  مــن  الدراســة 

وبأنها بحاجة إىل سياقات بحثية أخرى.
وافــرض علــامء نرويجيــون ثــاث عوامــل إلبقــاء الدمــاغ بصحتــه 
وقوتــه مــع التقــدم يف العمــر، وهــي النشــاط البــدين والشــغف 
بحاجــة  الجســم  أعضــاء  فمختلــف  االجتامعيــة،  والعاقــات 
لتامريــن منتظمــة مــن وقت آلخر، ولعل أبســطها رياضة امليش 
إبطــاء  عــىل  وتســاعد  املركــزي  العصبــي  الجهــاز  تطــور  التــي 

شيخوخة الدماغ.

العثور على كنز بيزنطي في 
هضبـة الجـوالن السورية

الجوالن املحتل/ فلسطني:
عرثت سلطات االحتال اإلرسائييل، عىل 44 لرة ذهبية، يف هضبة 
الجــوالن الســورية املحتلــة، داخــل محميــة بانيــاس، خــال عمليــات 

حفر تتعلق بشبكات كهربائية تحت األرض.
وتحمــل بعــض القطــع األثريــة اســم القيــر البيزنطــي فــوكاس )-610
641-( هرقــل  القيــر  اســم  تحمــل  العملــة  وبقيــة  ميــادي(،   602

610(، وقد صكت عشية الفتوحات إبان الدولة األموية.
وتــزن القطعــة الواحــدة 170 غرامــا مــن الذهــب الخالــص، وعــرث عــىل 

الكنز داخل أساس لجدار من حجارة الرماد خال الفرة األموية.
وشــهدت املنطقــة خــال حقبــة الصليبيــني عمليــات تعزيــز للمواقــع، 
الحتال دمشق، لكن املسلمني قطعوا الطريق عليهم بعد السيطرة 

عىل بانياس عام 1132، ومير فيها نهر بانياس السوري.

أعقاب السجائر تتحول إلى 
حشو للدمى في مصنع هندي

نيودلهي/ وكاالت:
يف منــزل عــىل مشــارف العاصمــة الهنديــة نيودلهــي، تجلــس نســاء عــىل 
ألــوان زاهيــة  أثنــاء ملئهــن دمــى دببــة ذات  األرض ويبتســمن ويدردشــن 

بحشو أبيض مصنوع من منتج يشيع وجوده يف سلة املهمات.
فــامدة ذلــك الحشــو فهــي أعقاب الســجائر التي جــرى تحويلها إىل ألياف 
يتــم  إذ  املدينــة  شــوارع  مــن  جمعهــا  بعــد  وتبييضهــا  تنظيفهــا  ويجــري 

التخلص من مايني غرها.
وإعــادة تدويــر أعقــاب الســجائر وتحويلهــا إىل منتجــات أخــرى كاأللعــاب 

والوسائد واحدة من بنات أفكار رجل األعامل نامان جوبتا.
ومن داخل مصنعه الذي يقع يف ضواحي العاصمة الهندية، قال جوبتا: 
"بدأنا بعرشة جرامات من الفير كل يوم، أما اليوم فنصنع ألف كيلوجرام 
)…( وسنويا ميكننا إعادة تدوير املايني من أعقاب السجائر". ويفصل 
العاملــون يف مصنعــه أيضــا الطبقــة الخارجيــة ألعقــاب الســجائر والتبــغ، 
والتــي يجــري تحويلهــا إىل ورق ُمعــاد تدويــره ومســحوق ســامد. وتقــدر 
منظمــة الصحــة العامليــة أن عــدد املدخنــني يف الهنــد يقــدر بنحــو 267 
مليــون شــخص، أي مــا يقــرب مــن %30 مــن الســكان البالغــني يف البــاد، 
وتنترش أعقاب الســجائر يف شــوارع املدن التي تعاين انخفاضا شــديدا 
يف معايــر النظافــة العامــة. وقالــت بونــام، وهي عاملة يف مصنع جوبتا: 

"العمل هنا يسهم أيضا يف اإلبقاء عىل بيئتنا نظيفة".

بكني/ وكاالت:
ربطــت دراســة ســكانية حديثــة، أجريــت عــىل 
كبار الســن يف الصني، أن النوم لفرات طويلة 
وبتوقيــت مبكــر، ميكــن أن يزيــد خطــر اإلصابــة 

بالخرف.
وقــد ذكــرت الدراســة أن هنــاك أمناطــًا من النوم 
قــد تــؤدي الضطرابــات معرفية، تؤثر عىل صحة 
الدماغ مع التقدم يف الســن. فكيف يؤثر النوم 
عــىل احتــامل إصابــة الفــرد بالخــرف، وبالتدهور 

يف القدرات الذهنية؟
فعــدد ســاعات النــوم القليلــة وجودتــه وأمناطــه 
املختلفة، هي مجموعة من العوامل التي تؤثر 
عــىل صحــة الدمــاغ وقــد تقــود لإلصابــة بالخــرف 
يشــر  الشــائع،  وعكــس  لكــن  املســتقبل،  يف 

تحقيق رسيري نرشته الجمعية األمركية لطب 
الشيخوخة أن ساعات النوم الطويلة والتوقيت 
اإلصابــة  خطــر  مــن  يزيــدان  قــد  للنــوم،  املبكــر 

بالخرف.
وقــد أجريــت هــذه الدراســة عــىل أشــخاص مــن 
أعامرهــم  تــراوح  الصــني،  يف  ريفيــة  مناطــق 
الخــرف يظهــر  أن  60 و74 عامــا، وجــدت  بــني 
بنســبة عالية أكرث يف األرياف مقارنة باملناطق 

الحرضية.
ووفــق الباحثــني، فــإن ســكان األريــاف يخلــدون 
عــادة للنــوم مبكــرا، وقــد يســتغرقون يف النــوم 
عمليــة  النــوم  وألن  ســاعات  مثــاين  مــن  ألكــرث 
تقييــم  أن  الباحثــون  يــرى  معقــدة،  بيولوجيــة 
األشخاص الذين يعيشون يف الريف بإصابِتهم 

املتنوعــة  الحيــاة  بأمنــاط  اقــرن  بالخــرف، 
واالقتصــاد  والتعليــم  بالثقافــة  واملتعلقــة 

والتواصل االجتامعي.
الجســم  أن  أيضــا  أكــدت دراســات ســابقة  كــام 
البــرشي والصحــة العقليــة بحاجــة لســاعات نــوم 
تــراوح بــني ســبع إىل تســع ســاعات، إذ يشــدد 
الخــراء عــىل أهميــة الحصــول عــىل قســط وافــر 
الصحــة  عــىل  اإليجــايب  النعكاســه  النــوم،  مــن 
ككل، لكّن دراسة اليوم تؤكد أن النوم مطوال قد 

يرتبط باضطرابات النوم والتدهور املعريف.
ســابقة،  بريطانيــة  دراســة  أن  بالذكــر،  والجديــر 
كانــت قــد ربطــت بــني النــوم ألكــرث مــن مثــاين 
ســاعات يوميــا، وخطــر اإلصابــة بأمــراض قلبيــة 

مختلفة.

دراسة تربط النوم الطويل بزيادة احتمال اإلصابة بالخرف

       ضمن أفواج األصالة والتميز

"اإلسالمية" تخّرج كوكبة جديدة من 
طلبة لكيتي العلوم والعلوم الصحية


