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المقاومة ُتجري 3 تجارب 
صاروخية في غزة

غزة/ فلسطني:
أجــرت املقاومــة الفلســطينية، أمــس، 3 تجــارب صاروخيــة متتاليــة باتجــاه بحــر 
قطــاع غــزة. وأفــادت مصــادر محليــة بــأن املقاومــة أطلقــت 3 صواريــخ تجريبيــة 
باتجاه بحر القطاع، عىل فرتات؛ يف إطار تطوير إمكاناتها الصاروخية، وتحسني 
قدارتها استعداًدا ألي مواجهة مع االحتالل اإلرسائييل. وأشارت املصادر إىل 
أن أصــوات انفجــارات ســمع دويهــا باملناطــق الغربيــة يف عــدة مناطــق بالقطــاع. 
وُتجــري املقاومــة تجــارب صاروخيــة باتجــاه البحر، عىل فــرتات متقاربة؛ الختبار 

صواريخ جديدة، أو عمليات تطوير عىل صواريخها.

ا في الضفة   43 عمال فدائًيّ
والقدس خالل 24 ساعة

رام الله/ فلسطني:
ســجلت املقاومــة يف الضفــة الغربيــة 43 عمــال مقاومــا خــالل الـــ 24 ســاعة 
األخــرة، كان أبرزهــا 5 عمليــات إطــالق نــار، وتفجــر عبــوة ناســفة، و16 نقطــة 
مواجهــة، وإلقــاء 5 زجاجــات حارقــة، و8 عمليــات تصــدٍّ للمســتوطنني وتحطيم 
مركباتهــم. ويف القــدس املحتلــة اندلعــت مواجهــات يف كل مــن الــرام وحــي 
وعابــود  شــخيدم  أبــو  منطقــة  يف  مواجهــات  اللــه  رام  ســجلت  كــا  الطــور، 

إلقــاء   60 وشــارع  برزيــت  شــهدت  فيــا  صالــح،  والنبــي  وترمســعيا 
النــار يف منطقتــي  للمســتوطنني. وأطلــق مقاومــون  حجــارة وتصدًيــا 

ً
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القدس املحتلة-غزة/ أدهم الرشيف:
لتعزيــز  حملــة  إطــالق  أمــس،  القــدس،  شــؤون  يف  باحــث  أعلــن 
القــدس املحتلــة، وال ســيا  الفلســطيني داخــل مدينــة  الوجــود 
االحتــالل  مشــاريع  ملواجهــة  املبــارك،  األقــى  املســجد  يف 

اإلرسائيــيل لتفريغــه والســيطرة عليه.وقــال الباحث فخري 
أبــو ديــاب لصحيفــة "فلســطني": إن سياســة االحتــالل يف 

ين في جنين عقب جريمة اغتيال شابَّ
إدانات فلسطينية الستمرار صمت المجتمع 
الدولي إزاء جرائم االحتالل وعدوانه الممنهج

حملة مقدسية 
لتعزيز الوجــود 

الفلسطينــي 
فـي األقصى

جنني-غزة/ فلسطني:
أدانت أوساط فلسطينية استمرار صمت املجتمع الدويل إزاء جرائم االحتالل اإلرسائييل اليومية وعدوانه 

املمنهــج بحــق الشــعب الفلســطيني، وذلــك يف أعقــاب جرميــة اغتيــال الشــابني محمــد الســعدي 
ونعيــم الزبيــدي يف جنــني شــايل الضفــة الغربيــة فجــر أمــس. ونعــت رئاســة املجلــس الترشيعــي 

االحتالل يهدم منزلين ومنشأتين تجاريتين بالخليل والقدس

استشهـاد مقاوَميـــن باقتحـام 
قــوات االحتــالل مخيــم جنين
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) األناضول ( تشييع حاشد للشهيدين "السعدي " و"الزبيدي" يف جنني   

) تصوير/ رمضان األغا ( رئيس الدائرة اإلعالمية لحاس عيل العامودي خالل كلمته  

) األناضول ( لحظة احتفال العبي املغرب بالهدف األول يف مرمى كندا  

القسام: سنزيد غلة الجنود بأيدينا إلجبار االحتالل على إبرام صفقة تبادل

هنية يتعهـــد بمواصلـــــة حركته العمـــــل 
لتحريـــــر األســـــرى من سجـــــون االحـتـــــالل

بسبب احتكار الخطوط الجوية التابعة للسلطة
معتمرون يشتكون سوء 

الخدمة وتأخيرهم في 
المطارات ساعات طويلة

غزة/ محمد أبو شحمة:
اشــتىك معتمــرون فلســطينيون ســوء الخدمــة املقدمــة لهم، وال ســيا 
يف مواعيــد انطــالق الطائــرات، والتأخر الطويــل خالل رحلة املغادرة 
والعــودة يف املطــارات. وأكــد هــؤالء يف أحاديــث منفصلــة لصحيفــة 

أبو حسنة لـ"                   ": 
األزمات المالية تنذر بعام 

صعب على "أونروا" والالجئين
غزة/ أدهم الرشيف:

قــال املتحــدث باســم وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني 
"أونــروا" عدنــان أبــو حســنة: إن اســتمرار األزمــات املاليــة دون حلــول 
جذرية ينذر بعام صعب عىل الالجئني والوكالة يف مناطق عملياتها 
الخمــس؛ قطــاع غــزة، الضفــة الغربيــة، األردن، ســوريا، لبنــان. وشــدد 

بكيرات يدعو إلى تكثيف الرباط في األقصى 
لمواجهة دعوات اقتحامه

المغرب أول المنتخبات العربية التي تتأهل بصدارة مجموعاتها مرتين

القدس املحتلة/ فلسطني:
دعــا رئيــس أكادمييــة األقــى للوقــف والــرتاث الشــيخ 
املســجد  يف  الربــاط  تكثيــف  إىل  بكــرات  ناجــح 
األقى املبارك وشــد الرحال إليه، والوحدة والثبات 
خــالل  املســجد  اقتحــام  دعــوات  ملواجهــة  والصــر، 

“األعياد التلمودية” املقبلة. 
وأكــد بكــرات يف ترصيــح صحفــي أمــس، أّن دعــوات 
اقتحامات املستوطنني األقى لن تزيد املقدسيني 

والفلســطينيني إال إرصاًرا عــىل الدفــاع عــن 
وقــال:  وللمقدســات.  لــه  والوفــاء  املســجد 

ب وتدعو المجتمع الدولي لدعم نضال شعبنا وإنهاء االحتالل حماس ُترحِّ
األمم المتحدة تعتمد عقد جلسة إلحياء 

ذكرى النكبة وقرارات لصالح فلسطين
نيويورك-غزة/ فلسطني:

صوتــت الجمعيــة العامــة لألمم املتحدة يف جلســتها 
ألربعــة  الفلســطينية  القضيــة  لنقــاش  الخاصــة  أمــس 
قــرارات لصالــح فلســطني، أبرزهــا عقــد جلســة رفيعــة 

املستوى إلحياء الذكرى الـ75 للنكبة.
ويطلب أحد القرارات من شعبة حقوق الفلسطينيني 

باألمانــة العامــة، الــذي صــوت لصالحــه )90( 
دولة، وضده )30( دولة، وامتناع )47( دولة، 

رائد النعسان.. 
ترك غرس شجرة الزيتون 

والتحق بركب شهداء "المغّير"
رام الله- غزة/ نور الدين صالح: 

كان ينهمك مبساعدة والده يف زراعة أشجار الزيتون يف ساحة 
منزلــه مــع قــرب حلول مســاء الثالثاء املــايض، أزال الرتاب لغرس 
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غزة/ محمد الصفدي:
تعهــد رئيس المكتب السياســي لحركة المقاومة اإلســالمية 
حماس إسماعيل هنية، أمس، بمواصلة حركته وكتائبها العمل 
لتحرير األسرى من سجون االحتالل اإلسرائيلي. جاء ذلك خالل 
حفل بعنوان "أهل القرآن خلف القضبان"، أقامته حركة حماس 

بالتعاون مع مكتب إعالم األسرى، في غزة أمس، لتكريم 77 
أســيرا حافظــا للقرآن الكريم داخل األســر، بحضــور ممثلين عن 
الفصائل الفلســطينية ومؤسسات تعنى باألسرى، ومحررين، 

وطنيــة  وشــخصيات  القــرآن  حفظــوا  أســرى  وذوي 
3واعتباريــة، ولفيــف مــن المواطنيــن. وقــال هنية في 
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محافظات/ عبد الله الرتكاين:
استشــهد فجــر أمــس املقاومــان نعيــم جــال الزبيــدي )27 عاًمــا(، ومحمــد أمين الســعدي )26 عاًمــا(، وأصيب 

مواطن برصاص قوات االحتالل، واعُتقل أربعة آخرون، خالل اقتحام مدينة ومخيم جنني.
وكانــت قــوات كبــرة مــن جيــش االحتالل اقتحمت مخيم جنــني ومنطقة الهدف، ونرشت قناصة عىل 
أســطح عــدد مــن املنــازل والبنايــات، ودارت مواجهــات واشــتباكات عنيفــة. وقالــت مصــادر أمنيــة: إن 
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الدوحة/)أ ف ب(:
بلغ منتخب املغرب الدور مثن النهايئ 
عــام  بعــد  تاريخــه  يف  الثانيــة  للمــرة 
أمــس   1-2 كنــدا  عــىل  بفــوزه   ،1986
الثامــة، حاســًا صــدارة  عــىل ملعــب 
مجموعتــه السادســة أمــام كرواتيــا التــي 
يف  بلجيــكا  مــع  ســلبي  بتعــادل  عــرت 

مونديال قطر لكرة القدم 2022.
ويوســف   )4( زيــاش  حكيــم  وســجل 
الــذي  النصــري )23( هــديف املغــرب 
كــرر إنجــاز مونديــال املكســيك 1986 

األول  الــدور  تخطــى  عندمــا 
عــريب  منتخــب  أول  6وبــات 
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مذكرة حضور بالنرش املستبدل
املســتأنف/ عبــد العزيــز عبــد الجــواد محمــد األغــا - خــان يونــس - القــرارة - 

هوية )915323299(
وكيــاه املحاميــان/ د. معتــز األغــا - أ. إســاعيل العقــاد - خــان يونــس - دوار 

أبو حميد - جوال رقم )0599495210(
املســتأنف ضــده/ عبــد املجيــد عبــد الجــواد محمــد األغــا - خــان يونــس - 
السطر الغريب مقابل مسجد عبد املنعم األغا )مجهول محل اإلقامة حاليا(

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف االستئناف الحقوقي رقم 892/ 2021

يف الطلب رقم 903 /2022 )نرش مستبدل(
إىل املســتأنف ضــده املذكــور أعــاه مبــا أن املســتأنف املذكــور قــد تقــدم لــدى 
محكمــة االســتئناف بغــزة باالســتئناف الحقوقــي املرقــوم أعــاه اســتناد إىل مــا 
يدعيه يف استئنافه ونظرا ألنك مجهول محل اإلقامة بناء عىل قرار السيد قايض 

محكمة االستئناف بغزة بالساح لنا بتبليغك عن طريق النرش املستبدل.
املوافــق  األحــد  يومــا  املحكمــة  لهــذه  تحــر  أن  عليــك  يقتــي  لذلــك 
إيــداع جوابــك  2023/1/8 الســاعة التاســعة صباحــا كــا يقتــي عليــك 

التحريري خال خمســة عرش يوما من تاريخ النرش وليكن معلوما لديك إذا 
تخلفــت عــن ذلــك فينظــر يف االســتئناف باعتبــارك حــارضا ويجــوز للمحكمة 

النظر يف االستئناف باعتبارك حارضًا.  حرر 2022/11/30.
رئيس قلم محكمة االستئناف بغزة
هناء مايض

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة االستئناف بغزة املوقرة
يف االستئناف الحقوقي رقم 892/ 2021

يف الطلب رقم 903 /2022 )نرش مستبدل(

رام الله/ فلسطني:
إن  واالســتيطان،  الجــدار  مقاومــة  هيئــة  قالــت 
واملســتوطنني،  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات 
الغربيــة املحتلــة،  اعتــداًء يف الضفــة   833 نفــذوا 

خال شهر ترشين الثاين/ نوفمرب املايض.
أن  الشــهري  تقريرهــا  يف  الهيئــة  وأوضحــت 
عــىل  مبــارش  اعتــداء  بــني  تراوحــت  االعتــداءات 
واقتــاع  أراٍض،  وتجريــف  وتخريــب  املواطنــني، 
أشــجار، ومصــادرة ممتلــكات، وإغاقات، وحواجز، 

وإصابات جسدية.
تركــزت يف محافظــة  االعتــداءات  هــذه  أن  وبينــت 
رام اللــه بواقــع 170 اعتــداء، تلتها محافظة الخليل 

بـ140 اعتداء، ثم محافظة نابلس بـ111 اعتداء.
عــدد  إن  شــعبان،  مؤيــد  الهيئــة  رئيــس  وقــال 
بلــغ  املســتوطنون  نفذهــا  التــي  االعتــداءات 
بــؤرة   11 إنشــاء  محاولتهــم  تخللهــا  اعتــداًء،   159

استيطانية جديدة يف مناطق متفرقة، وتركزت يف 
51 اعتــداء، ومحافظــة رام  نابلــس بواقــع  محافظــة 

الله بـ36 اعتداء.
وأشــار شــعبان إىل أن ســلطات االحتــال أصــدرت 
57 إخطــارا يف الفــرة ذاتهــا، يف ارتفاع قيايس عن 

الشــهر الفائــت، تراوحــت بــني إخطــارات بالهــدم أو 
وقف البناء بحجة عدم الرخيص، وتركزت معظمها 

يف محافظتي سلفيت وأريحا.
ولفــت إىل تجريــف قــوات االحتــال واملســتوطنني 
ما يزيد عىل 797 دومنًا من أرايض املواطنني يف 
محافظات سلفيت ونابلس وطوباس وأريحا بهدف 

السيطرة عليها وتحويلها ملصلحة املستوطنني.
قــوات  نفذتهــا  التــي  الهــدم  عمليــات  أن  وأوضــح 
 46 بلغــت  الثــاين  ترشيــن  شــهر  خــال  االحتــال 
تجاريــة ومصــدر  منــزال ومنشــأة  لـــ70  هــدم  عمليــة 
رزق، وتركــزت يف محافظــة ســلفيت والخليــل ورام 

الله.
وذكــر أن التقريــر يرصــد تعــرض مــا مجموعــه 2780 
شــجرة للــرر واالقتــاع عــىل أيــدي املســتوطنني، 
كانــت معظمهــا مــن أشــجار الزيتــون، وقــد تركــزت 
باقتــاع  العمليــات يف محافظــات )ســلفيت  هــذه 
 659 باقتــاع  اللــه  رام  ومحافظــة  شــجرة،   1389

شجرة ومحافظة قلقيلية بـ230 شجرة(.
وبــني أن ســلطات االحتــال منحــت إذنــا للتخطيــط 

عىل أراٍض ســبق االســتياء عليها بإعانها "أرايض 
مــن  أكــر  مســاحتها  تبلــغ   1984 عــام  يف  دولــة" 
الديــك  وكفــر  بديــا  قــرى  أرايض  مــن  دومنــا   360

يف محافظــة ســلفيت وتســعى مــن خــال ذلك إىل 
رشعنــة البــؤرة االســتيطانية "تــل شــحريت" املقامة 

عىل أرايض املواطنني يف تلك املنطقة.
أودعــت  االحتــال  ســلطات  أن  إىل  شــعبان  ونّبــه 
اســتعارية جديــدة  7 مخططــات  عــىل  قــت  وصدَّ
هــذه  داخــل  أراٍض  اســتخدامات  تغيــر  أجــل  مــن 

املستعمرات.
لوحــدة  الشــهري  التقريــر  أفــاد  ذلــك  غضــون  يف 
القــدس،  محافظــة  يف  واإلعــام  العامــة  العاقــات 
بارتقاء ثاثة شهداء يف املحافظة الشهر املايض، 
حيث أعدمت قوات االحتال املواطن املقديس 
حبــاس عبــد الحفيــظ يوســف ريــان، )54 عامــا( مــن 
بلــدة بيــت دقــو شــال غــرب القــدس املحتلة، بعد 
إطــاق النــار عليــه عــىل حاجــز بيــت عــور العســكري 

جنوب غرب رام الله.
استشــهد  الثــاين  ترشيــن  شــهر  مــن  الثالــث  ويف 
عامــا(،   42( رّيــان  خليــل  محمــود  داوود  املواطــن 
أب  وهــو  دقــو،  بيــت  بلــدة  االحتــال يف  برصــاص 

لسبعة أبناء.

ويف اليــوم ذاتــه استشــهد الشــاب عامــر حســام بدر 
حلبية )20 عاما( واحتجز االحتال جثانه، لرتفع 
منــذ  القــدس  محافظــة  يف  الشــهداء  عــدد  بذلــك 
بدايــة العــام الجــاري إىل 17 شــهيدا، ومــع احتجــاز 
حلبيــة،  وعامــر  ريــان  حبــاس  الشــهيدين  جثــاين 
لــدى  جثامينهــم  املحتجــزة  الشــهداء  عــدد  يرتفــع 

االحتال إىل 23 شهيدا مقدسيا.
انتهاكات للحريات اإلعالمية

الحكومــي  اإلعامــي  املكتــب  وثــق  الســياق  يف 
بغــزة، 46 انتهــاكا للحريــات اإلعاميــة يف األرايض 
الفلســطينية املحتلــة خــال شــهر نوفمــرب/ ترشيــن 

الثاين املايض.
وقــال املكتــب يف تقريــره الشــهري الصــادر، أمس، 
اإلرسائيــي  االحتــال  مــن  انتهــاكًا   32 رصــد  إنــه 
االجتاعــي  التواصــل  مواقــع  إدارات  مبشــاركة 
انتهــاكًا  و14  الفلســطيني،  املحتــوى  محاربــة  يف 

داخليًا.
وسجل التقرير اعتداءات من االحتال ومستوطنيه 
اعتــداءات  4 صحفيــني، تضمنــت  مــن  أكــر  عــىل 
باملطــاط،  املغلــف  واملعــدين  الحــي  بالرصــاص 
والرش بغاز الفلفل وقنابل الغاز الحارقة، ورضبهم 
وســحلهم  وركلهــم  البنــادق  وأعقــاب  بالهــراوات 

وإلقــاء الحجــارة عليهــم، خال تغطيتهــم اعتداءات 
األرايض  أرجــاء  وكل  املواطنــني  عــىل  االحتــال 

املحتلة.
كــا ســجل 7 حــاالت اعتقــال واســتدعاء واحتجــاز 
منــزيل،  وحبــس  ومحاكــات  اعتقــال  ومتديــد 
منــر  محمــد  الصحفــي  اعتقــال  متديــد  بينهــم  مــن 
عصيــدة للمــرة الخامســة عــىل التــوايل، بعدمــا كان 
ســيفرج عنــه خــال الشــهر الحــايل، وكذلــك تأجيــل 
رشوط  وتجديــد  غوشــة  ملــى  الصحفيــة  جلســة 
حبســها املنزيل، وتأجيل جلســة اإلعامية األســرة 

املريضة دينا جرادات.
لعمــل  وعرقلــة  منــع  حــاالت   8 التقريــر  وثــق  كــا 
االحتــال  انتهــاكات  وتغطيتهــم  الصحفيــني 
املحتلــة،  الفلســطينية  األرايض  يف  والفعاليــات 
ومصــادرة  تحطيــم  حــاالت  و5  اقتحــام،  وحالتــي 
معــدات صحافيــة، يف حــني ســجل حالتــي تهديــد 
بالقتــل  ومســتوطنيه  االحتــال  مــن  للصحفيــني 
واالعتقــال والــرب للجمهــم عــن مارســة عملهــم 

املهني.
املؤسســات،  وإغــاق  املحتــوى  محاربــة  وبشــأن 
النتهــاكات  حــاالت   3 مــن  أكــر  التقريــر  ســجل 
واالحتــال  االجتاعــي  التواصــل  مواقــع  مــن 
اإلرسائيــي، بذريعــة نــرش عــىل املواقــع مــا يخالــف 
تعليــات النــرش، بهــدف تضليــل وتكذيــب الروايــة 

الفلسطينية.
للمعتقلــني  والتعذيــب  املضايقــات  جانــب  ويف 
حالــة  أن  ذكــر  االحتــال،  ســجون  يف  الصحفيــني 
بحــق  الطبــي  اإلهــال  مبواصلــة  ســجلت،  واحــدة 
األســرة املريضة اإلعامية دينا جرادات وإعطائها 
دواء بديــا ســبب لهــا تراكــم الســوائل يف دماغهــا، 
تدهــور  بعــد  املستشــفى  إىل  نقلهــا  اســتدعى  مــا 

وضعها الصحي.
ووثــق التقريــر 14 حالــة مــن االنتهــاكات من األجهزة 
األمنية التابعة للســلطة يف الضفة الغربية وجهات 
اعتقــال  حــاالت   7 تســجيل  يف  متثلــت  أخــرى، 
مــن  منــع  حــاالت  و3  اعتقــال  ومتديــد  واســتدعاء 
بــرام  األمنيــة  األجهــزة  منــع  ضمنهــا  مــن  التغطيــة، 
للمؤمتــر  الصحفيــني ملؤمتــر صحفــي  تغطيــة  اللــه 
14 مليوًنــا"، وحالــة اقتحــام  الشــعبي الفلســطيني 

ملنزل صحفي، وإجباره عىل دفع كفالة مالية.

حملة مقدسية لتعزيز الوجود 
الفلسطيني في األقصى

القدس املحتلة-غزة/ أدهم الرشيف:
الوجــود  لتعزيــز  حملــة  إطــاق  أمــس،  القــدس،  شــؤون  يف  باحــث  أعلــن 
الفلسطيني داخل مدينة القدس املحتلة، وال سيا يف املسجد األقىص 
املبارك، ملواجهة مشاريع االحتال اإلرسائيي لتفريغه والسيطرة عليه.

وقــال الباحــث فخــري أبــو ديــاب لصحيفة "فلســطني": إن سياســة االحتال 
بــردة فعــل  إبعــاد املقدســيني عــن األقــىص بهــدف تفريغــه مل تقابــل  يف 
مناســبة، وهذا أعطاه ضوًءا أخر للتادي واالســتمرار بالرغم من أن هذا 

مخالف لكل القوانني واملواثيق واملعاهدات الدولية.
املســجد  إىل  الفلســطينيني  وصــول  دون  يحــول  "االحتــال  أن  وأضــاف 
األقىص، وميارس اإلبعاد بحق الكثر منهم، حتى أصبحت هذه السياسة 
ظاهرة، وكان ال بد من خطوات جاعية للحد من هذه الظاهرة ومحاوالت 
تفريــغ األقــىص، والعقوبــة التــي يســتخدمها االحتــال دون رادع ودون مــن 
يقف يف وجهه". وبنيَّ أن الحملة ُتساهم يف حشد جميع الجهود الرافضة 
إلجراءات االحتال، لوقف عمليات التفريغ التي يتطلع املستوطنون إىل 
تكثيفهــا إلحــال أنفســهم ضمــن مشــاريع التقســيم الزمــاين واملــكاين التــي 

يحذر الخطباء واملرابطون باستمراٍر من تحقيقها.
الذيــن  املقدســيني  مئــات  ســتضم  الحملــة  أن  إىل  ديــاب  أبــو  وأشــار 
ســيحرصون عــىل الوجــود يف املســجد املبــارك، يف حالــة تحــدٍّ واضحــة 

النتهاكات االحتال ومستوطنيه.
وتشــمل الحملــة مخاطبــة املؤسســات الحقوقيــة والدوليــة، وكذلــك األمــم 
املتحدة، لتوضيح طبيعة االنتهاكات التي يتعرض لها املسجد األقىص.

كا تشمل مجموعة من األنشطة والفعاليات االحتجاجية بشتى الوسائل، 
ورفع حالة الوعي بإجراءات االحتال غر القانونية.

ستوكهومل/ فلسطني:
إنهــا  الدوليــة  اليــن  ســكاي  منظمــة  قالــت 
تنظر بقلق وخطورة بالغني لألخبار الواردة 
حول ترسيب محر اجتاع شــمل عرض 
االتحــاد  بــني  البيانــات  لتبــادل  اتفاقيــة 

األورويب و)إرسائيل(.
وعــربت املنظمــة الدولية، يف بيان، أمس، 
عــن قلقهــا مــن التداعيــات الخطــرة التــي 
األرايض  يف  ســيا  ال  تحصــل  أن  ميكــن 

الفلسطينية من قبل )إرسائيل(.
وكشــفت مجلــة "ديــر شــبيغل" األملانيــة، 
بــني  مفاوضــات  وجــود  عــن  مؤخــرا، 
بشــأن  األوروبيــة  واملفوضيــة  )إرسائيــل( 
إقرار اتفاقية تبادل بيانات مخطط لها بني 
متتــد  االحتــال  ودولــة  األورويب  االتحــاد 

بياناتها لتشمل األرايض الفلسطينية.
وذكــرت "ســكاي الين" أنــه وفًقا ملا عرضته 
فــإن  تحقيقهــا،  يف  األملانيــة  املجلــة 
داخــي  اجتــاع  ضمــن  ُطرحــت  القضيــة 

لاتحاد األورويب مؤخًرا. 
عــىل  تحتــوي  املســودة  أن  إىل  وأشــارت 
بند من شأنه أن يسمح لسلطات االحتال 

مــن  الشــخصية  البيانــات  اســتخدام 
الرشطــة األوروبيــة "يوروبــول" يف األرايض 

املحتلة.
وأظهــرت املجلــة يف تحقيقهــا بأن مســودة 
االتفــاق بقيــت رسيــة لغايــة طرحهــا، ذاكرة 
االحتــال  لســلطات  أجــازت  املســودة  أن 
اســتخدام البيانــات "بشــكل اســتثنايئ يف 
املناطــق الجغرافيــة التــي خضعــت إلدارة 

)إرسائيل( بعد 5 يونيو 1967".
أنــه  إىل  الحقوقيــة  املنظمــة  ونبهــت 
-بحســب االطــاع عــىل املحــر الداخــي 
قامــت  فقــد  األملانيــة-  املجلــة  قبــل  مــن 
13 دولــة مــن دول االتحــاد األورويب البالــغ 

عددهــا 27 برفــض مســودة االتفاقيــة، مبــا 
"محــر  كشــف  كــا  أملانيــا،  ذلــك  يف 
ممثــل  أطلقهــا  تحذيــرات  عــن  االجتــاع" 
مثــل:  أخــرى  أوروبيــة  فرنســا وممثلــو دول 
أيرلنــدا ولوكســمبورغ مــن أن ذلك ســيخلق 
سياســية  عواقــب  لهــا  خطــرة  "ســابقة 

كبرة".
ملثــل  وإدانتهــا  رفضهــا  عــىل  وشــددت 
ســُتلقي  مــا  غالًبــا  التــي  االتفاقيــات  هــذه 

الفلســطينيني  عــىل  وانتهاكاتهــا  ظالهــا 
خال األيام القادمة ال سيا وأن االتفاقية 
تبــادل  تشــمل  لإلقــرار  طرحهــا  تــم  التــي 
األفــراد  وتحــركات  الشــخصية  املعلومــات 
وســابقة  خطــرة  مخالفــة  يف  وأنشــطتهم 
غر مقبولة من قبل االتحاد األورويب أمام 
أقرتهــا  التــي  القانونيــة  النصــوص  عــرشات 
الــدول  وســارعت  الدوليــة  االتفاقيــات 
حايــة  وتشــمل  توقيعهــا  يف  األوروبيــة 

البيانات الشخصية والخصوصية.
وأكــدت أن التوقيــع أو إقــرار هــذه االتفاقية 
ســيجعل االتحــاد األورويب رشيــكا يف أي 
انتهــاكات أو جرائــم محتملــة الوقــوع داخل 
ســتطال  والتــي  الفلســطينية  األرايض 

األفراد أو الكيانات.
ودعت "ســكاي الين" الدول األوروبية إىل 
والقانونيــة  األخاقيــة  مســؤولياتها  تحمــل 
واالنســحاب من املفاوضات بشــكل نهايئ 
)إرسائيــل(؛  عــىل  الضغــط  عــىل  والعمــل 
لوقــف انتهاكاتهــا املتكررة واملتنوعة بحق 
اتفاقيــات  إقــرار  مــن  بــداًل  الفلســطينيني 

تحمل يف طياتها انتهاكات أكر خطورة.

نائب أردني يطالب 
برفع الحصار عن غزة

عان/ فلسطني:
طالب النائب يف مجلس النواب األردين، ونائب رئيس الربملان العريب، 
خليــل عطيــة، الربملانــات والهيئــات الربملانيــة العربيــة بالتحــرك العاجــل 
مــن أجــل رفــع الحصــار اإلرسائيــي املفروض عىل قطــاع غزة، واإلفراج عن 

نواب املجلس الترشيعي املعتقلني لدى االحتال اإلرسائيي.
وأشــاد عطيــة يف ترصيــح صحفــي، أمــس، بنيــة رابطــة "برملانيــون ألجــل 
القــدس" إطــاق حملــة برملانيــة للمطالبــة برفــع الحصار الظــامل املفروض 
وأممًيــا  دولًيــا  التحــرك  عــىل رضورة  عاًمــا، مشــدًدا   16 منــذ  غــزة،  عــىل 
ملؤسســات  اإلرسائيليــة  باالنتهــاكات  والتنديــد  االحتــال  جرائــم  لفضــح 
دولــة فلســطني ورموزهــا. وأشــار إىل أن قــوات االحتــال تواصــل اعتقــال 
خمسة نواب من املجلس الترشيعي، وترفض املطالب الدولية باإلفراج 
عــن األســر املقــديس أحمــد منــارصة، مضيًفــا: "نضــم صوتنــا إىل صــوت 
مكتــب االتحــاد األورويب يف القــدس يف املطالبــة باإلفــراج عــن منــارصة 
الــذي اعتقــل وهــو طفــل وُنقــل إىل الحبــس االنفرادي، باعتبــار أن الحبس 
االنفرادي يشكل جرمًا تعذيبيًا". وبني أن الربملان العريب طالب بتفعيل 
اعتمــدت  التــي  العنــرصي،  الفصــل  الدوليــة ملناهضــة جرميــة  االتفاقيــة 
مبوجــب قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم 3068, 280 بتاريــخ 
30/ نوفمــرب 1973، داعًيــا أعضــاءه البــدء يف تســمية )إرسائيــل( بنظــام 

الفصل العنرصي اإلرسائيي.
ولفــت عطيــة إىل أن الربملــان العــريب أوىص بتشــكيل لجنــة مــن أعضائــه 
تأخــذ عــىل عاتقهــا إنشــاء تحالــف برملــاين عــريب تحــت اســم "برملانيــون 
تحالــف  نــواة  يكــون  اإلرسائيــي"،  العنــرصي  الفصــل  ملناهضــة  عــرب 
برملاين دويل وظيفته محارصة وطرد وعزل ومقاطعة ما يســمى الربملان 

اإلرسائيي وفضح كذب "الدميقراطية اإلرسائيلية".

مشروع قانون إسرائيلي 
يمنع رفع العلم الفلسطيني

النارصة/ فلسطني: 
قــدم عضــو الكنيســت اإلرسائيــي عــن حزب )الليكود( شــلومو كراي، تعديا 
عــىل قانــون التعليــم العــايل، يحظــر التلويــح باألعــام الفلســطينية يف حــرم 

الجامعات والكليات الواقعة داخل فلسطني املحتلة عام 1948م.
وذكــرت صحيفــة "إرسائيــل اليــوم" العربيــة، أمــس، أن مــرشوع القانــون يقــرح 
"تعريــف الســلطة الفلســطينية ككيــان معــاٍد يف قانــون العقوبــات، وبالتــايل 

اعتبار رفع العلم الفلسطيني رفعًا لعلم سلطة معادية".
"كــراي"  حــدد  العــايل؛  التعليــم  مجلــس  قانــون  تعديــل  يف  أنــه  وأوضحــت 
أيضــا عقوبــات عــىل الطالــب أو الجامعــة التــي تتعــاون مــع التلويــح بالعلــم 

الفلسطيني.
وينــص مــرشوع القانــون عــىل "إيقــاف الطالــب الــذي يرفــع علــم جهــة معاديــة 
يف املؤسســة األكادمييــة ملــدة ســتة أشــهر، ويف حــال كــرر ذلــك؛ يتــم طــرده 
مــن املؤسســة األكادمييــة، ورفــض حقــه يف الحصــول عــىل درجــة أكادمييــة 
يف )إرسائيل( أو االعراف بشهادة أكادميية من الخارج ملدة 10 سنوات".

ووفًقــا لاقــراح؛ ســيتم إيقــاف عضــو هيئــة التدريــس يف مؤسســة أكادمييــة 
أخــرى  مــرة  أفعالــه  كــرر  وإذا  أشــهر،  معــاد" ملــدة ســتة  "كيــان  علــم  رفــع  إذا 
فيطــرد نهائًيــا، كــا ُتحرم املؤسســة التي تســمح برفع العلــم عىل أراضيها من 

امليزانيات.
وقالت الصحيفة العربية إن مرشوع القرار جاء بعد قيام طلبة من فلسطينيي 
الداخــل املحتــل برفــع العلــم الفلســطيني يف جامعــة )تــل أبيــب(، الثاثــاء 

املايض، خال فعالية طابية.
يشار إىل أنه يف دورات الربملان اإلرسائيي )الكنيست( السابقة، قدم عضو 
الكنيســت إيي كوهني قانوًنا مشــابًها يحظر التلويح بالعلم الفلســطيني يف 

الحرم الجامعي، لكن االقراح تم متريره يف قراءة أولية فقط.

منظمة دولية تحذر مـن اتفاقيـة "تـبادل 
البيانات" بين المفوضية األوروبية و)إسرائيل(

46 انتهاًك للحريات اإلعالمية

833 اعتـداًء لالحتالل ومستـوطنيه 
بالضفـة خالل نوفمبــر الماضـــي
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غزة/ محمد الصفدي:
تعهــد رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة 
إســاعيل  حــاس  اإلســامية  املقاومــة 
هنيــة، أمــس، مبواصلــة حركتــه وكتائبهــا 
ســجون  مــن  األرسى  لتحريــر  العمــل 

االحتال اإلرسائييل.
"أهــل  بعنــوان  حفــل  خــال  ذلــك  جــاء 
حركــة  أقامتــه  القضبــان"،  خلــف  القــرآن 
إعــام  مكتــب  مــع  بالتعــاون  حــاس 
 77 لتكريــم  أمــس،  غــزة  يف  األرسى، 
داخــل  الكريــم  للقــرآن  حافظــا  أســرا 
الفصائــل  عــن  ممثلــن  بحضــور  األرس، 
الفلســطينية ومؤسسات تعنى باألرسى، 
القــرآن  حفظــوا  أرسى  وذوي  ومحرريــن، 
ولفيــف  واعتباريــة،  وطنيــة  وشــخصيات 

من املواطنن.
وقــال هنيــة يف كلمــة لــه خــال الحفــل: 
"إن انتظــار الفــرج عبــادة، وإن مقاومينــا 
يعملــون ليــل نهــار لتحريركــم مــن األرس"، 
غيابهــم  يعوضــون  "األرسى  أن  مضيفــا 
عــن ســاحات األقــى وليــايل القيــام يف 
ســاحاته بحفــظ القــرآن الكريــم، وهذا هو 

قمة الصدق مع الله".
وتابــع: "أيهــا األرسى، أنتــم تضيئون النور 
وتســرون يف نور الله رغم ما يحيط بكم 
حفظــة  مهنئــا  وظلــات"،  مؤامــرات  مــن 
القرآن منهم "فاليوم نحتفي بكم وضفتنا 
أقــدام  تحــت  تلتهــب  العيــاش  ضفــة 
الغــزاة، وإخوانكــم يف غــزة يرابطــون عــى 
الثغــور ينتظــرون الوثبــة الكربى عى هذا 

املحتل".
يف  وأهلكــم  بكــم  "نحتفــي  وأكمــل 
يتمســكون  املحتلــة  فلســطن  داخــل 
بحقهــم بهويتهــم، وشــعبكم يف املنــايف 
يــر  بأســائكم  بكــم  يتغنــى  والشــتات 
كل  يف  ورايتكــم  شــأنكم  رفــع  عــى 

امليادين".
كتــاب  حفظــوا  الذيــن  أكــر  "مــا  وأردف 
ومــا  واملعتقــات،  الســجون  يف  اللــه 
أكــر الذيــن خرجــوا علــاء يف كتاب الله 
إىل  جنًبــا  وتفســره،  وتاوتــه  وأحكامــه 
جنــب مــع أولئــك اإلخــوة الــذي يحصلون 
واملاجســتر  العليــا  الدراســات  عــى 

والدكتوراة".
الشــهيدين  والــد  هنيــة،  هاتــف  وأمــس، 
ظافــر وجــواد رمياوي، مشــيًدا بجهادها 

ونضالها من أجل فلسطن.
ونقــل -وفــق مكتب هنيــة- تعازيه وقيادة 
وذويهــا،  الشــهيدين  لوالــدي  الحركــة 
وأثنــى عــى صرب وثبــات وتضحيات هذه 

العائلة الكرمية.
وقــال هنيــة: إن هــذه الدماء الطاهرة هي 
واملســجد  القــدس  تحريــر  طريــق  عــى 
األقــى املبــارك، وهــي أمانــة يف أعنــاق 
ونصونهــا  "نحفظهــا  وأضــاف:  الرجــال. 
ومنيض كشعب ومقاومة نعتز ونترشف 
طريًقــا  يفتحــون  الذيــن  الشــهداء  بهــؤالء 

واسًعا نحو التحرير والعودة بإذن الله".
صفقة تبادل

بــدوره، أكــد القيــادي يف كتائب القســام 

عــى  تعمــل  الكتائــب  أن  حمــزة"  "أبــو 
وزيــادة  رصيدهــا  ورفــع  القــوة  مراكمــة 
الغلة من الجنود األرسى إلجبار االحتال 
عــى إبــرام صفقــة تبــادل جديــدة، وأنهــا 
ســتدافع عــن األرسى بــكل وســيلة ممكنة 
"حتــى لــو اضطررنــا لكــر أقفــال الزنازيــن 
قولنــا  صــدق  ســتثبت  واأليــام  بأيدينــا، 

وفعلنا".
لــه خــال  "أبــو حمــزة" يف كلمــة  وشــدد 

الحفــل عــى أن قضيــة األرسى "ســتبقى 
مقدمــة  ويف  أولوياتنــا  رأس  عــى 
بــل  بالوعــود  نتكلــم  ال  ونحــن  أجندتنــا، 
نســعى لتحقيقهــا بــكل الســبل املمكنــة، 
معركتهــم  يخوضــون  األرسى  نــرك  ولــن 
مغبــة  مــن  االحتــال  محــذرا  وحدهــم"، 
داخــل  بحقهــم  حاقــة  أي  ارتــكاب 

السجون "فقضيتهم خط أحمر".
بالتســلط  للعــدو  نســمح  "لــن  وقــال: 

عــى أرسانــا، ونرفــض أن تكــون قضيتهــم 
نتابــع  للمزايــدات.  مــادة دعائيــة ومجــاال 
التــي  واملتغــرات  التطــورات  كثــب  مــن 
ستلحق بالحركة األسرة يف ظل تشكيل 
حكومة صهيونية جديدة"، منوها إىل أن 
األرسى ال يستســلمون للوهن والسجان، 
ورغــم كل الصعــاب فإنهــم يحققــون يف 

كل معركة مع العدو إنجازات عظيمة.
وأضاف: "عملنا منذ بداية الطريق عى 
الجنــود وحققنــا  تحريــر األرسى، خطفنــا 
صفقــة وفــاء األحــرار"، الفتا إىل أن العامل 
الظامل ينحاز إىل االحتال ويتباىك عى 
يتجاهــل  بينــا  لدينــا،  األرسى  جنــوده 
داخــل  واألســرات  األرسى  آالف  معانــاة 
ســجونه. وتابــع: نحتفل اليــوم بثلة صابرة 
والســجان،  للســجن  متحديــة  محتســبة 
أراد العــدو لهــم التغييــب واالندثــار لكــن 
حــارضة،  بصمتهــم  أن  يثبتــون  أرسانــا 
منــارة  الســجون  جعــل  اســتطاعوا  فقــد 
أن  إىل  مشــرا  القــرآن،  وتــدارس  للعلــم 
هــذا االحتفــال امتــداد الحتفــال "صفــوة 

الحفاظ".
الحرية الموعودة

مــن جانبــه، أكــد رئيــس الدائــرة اإلعاميــة 
أن  العامــودي  عــيل  حــاس  حركــة  يف 
املتقدمــة  للثلــة  املوعــودة  الحريــة 
الصابــرة ســتحقق قريبــا عــى أيــدي إخوة 

الجهاد والرباط يف أرض املقاومة غزة.
خــال  لــه  كلمــة  يف  العامــودي  وقــال 
أرس  اســتطاع  إن  االحتــال  إن  الحفــل: 

عزمنــا  أرس  يســتطيع  لــن  فإنــه  أجســادنا 
وإرادتنــا وإبداعنــا، معتــربًا أنه من دواعي 
الفخر أن يكون حفل التكريم "برعاية من 

حركة حاس وكتائب القسام".
وأضــاف "نثــق بــأن اللــه ســيكتب ألرسانــا 
حــاس  مقاومــي  أيــدي  عــى  الحريــة 
األول  بالعهــد  أوفــوا  فكــا  والقســام، 
يف وفــاء األحــرار ســيوفون بعهدهــم يف 
صفقــة وفــاء األحرار الثانية"، الفتا إىل أن 
القافلــة العظيمــة مــن الشــهداء ســجلت 
وكانــوا  وزماننــا،  عرنــا  عــى  شــهادتها 

األوفياء ألرسانا.
الكريــم  القــرآن  دار  رئيــس  قــال  بــدوره، 
الرحمــن  عبــد  د.  غــزة  قطــاع  والســنة يف 
الجمل: إن األرسى حفظة كتاب الله حق 
لنا أن نكرمهم ونحتفي بهم ونرفع شــأنهم 

ونعيل قدرهم، فهم أرشاف هذه األمة.
خــال  لــه  كلمــة  يف  الجمــل  وأضــاف 
الحفــل أن األمــة لــن تتبــوأ مكانــة الصــدارة 
إال بالقرآن، وأحسب أن الله تعاىل يهيئ 
هــذا الشــعب املجاهــد أن يكــون طليعــة 
أصبحــت  غــزة  أن  إىل  مشــرا  األمــة، 
ملهمــة للعــامل كلــه بحفــظ القــرآن ورسده 
عــى جلســة واحــدة، خاصة بعــد "صفوة 
عــى  األول  الحــدث  وهــو  الحفــاظ" 
أرض  عــى  أقيــم  الــذي  العــامل  مســتوى 

غزة.
وأعــرب عــن أملــه أن يشــارك األرسى مــن 
الحفــاظ"  "صفــوة  يف  القضبــان  خلــف 

القادمة.

جنن-غزة/ فلسطن:
املجتمــع  صمــت  اســتمرار  فلســطينية  أوســاط  أدانــت 
الدويل إزاء جرائم االحتال اإلرسائييل اليومية وعدوانه 
املمنهــج بحــق الشــعب الفلســطيني، وذلــك يف أعقاب 
جرمية اغتيال الشــابن محمد الســعدي ونعيم الزبيدي 

يف جنن شايل الضفة الغربية فجر أمس.
فيــه  نعــت  بيــان  يف  األســود  عريــن  مجموعــة  وقالــت 
الشــهيدين الزبيــدي والســعدي: "نكشــف ألبنــاء شــعبنا 
أن هؤالء القادة كانوا من أول من لبى نداء عرين األسود 
يف أكــر مــن معركــة وتشــهد لهــم أزقــة نابلــس وبلدتهــا 

القدمية وتشهد لبنادقهم وال نزكيهم عى الله".
الشــهداء  إن  نقــول  دامئــا  "نحــن  املجموعــة:  وأضافــت 
كالحســنات تــرد لنــا بعــرش أمثالها فكلــا قتلتم منا قائدا 

أمدنا الله بعرشة جنود وقاده وأكر". 
شــعبنا،  شــهداء  الترشيعــي  املجلــس  رئاســة  ونعــت 
مطالبــة مبحاســبة االحتــال عــى جرامئــه. وأكــدت يف 
بيــان لهــا أن جنــن وكل مــدن الضفــة الغربيــة عصية عى 
االنكســار وســتبقى شــوكة يف حلق االحتال، مســتنكرة 
صمــت املجتمــع الــدويل إزاء جرائــم االحتــال وعدوانــه 

املمنهج.
جرائــم  إدانــة  حــول  العــريب  الربملــان  ببيــان  ورحبــت 
االحتال يف الضفة الغربية، داعيًة إياه إىل تبني رفض 
وتجريــم التطبيــع معــه ردا عــى الجرائــم، والعمــل عــى 

عزله ومحاكمته دوليا.
وزفت حركة حاس إىل شــعبنا القيادين يف املقاومة 
 27( والزبيــدي  عاًمــا(،   26( الســعدي  الشــهيدين 
عاًمــا(، مؤكــدة أن اســتهداف القــادة ومواصلــة سياســة 
االغتيــاالت بحــق املقاومــن لــن تفلــح يف تحقيــق األمــن 
املقاومــة  جــذوة  تخمــد  ولــن  ومســتوطنيه،  لاحتــال 
املتصاعــدة يف الضفــة "فثورتنــا واّلدة، وأجيالنــا تعــرف 

الطريق نحو النر والتحرير".
والتحيــة  الشــهيدين،  لــذوي  تعازيهــا  الحركــة  وأرســلت 
أنحــاء  ألبطــال شــعبنا ومقاومينــا يف مخيــم جنــن وكل 

وشــّدت  الثــورة،  نــار  يشــعلون  الذيــن  والقــدس  الضفــة 
عى أياديهم، داعية إىل تصعيد املقاومة والثأر لدماء 
الشهداء، وتلبية رصخة املسجد األقى الذي يتعرض 

للتهديد والتهويد.
إن  مــرداوي:  القيــادي يف حركــة حــاس محمــود  وقــال 
الضفــة منتفضــة يف وجــه االحتــال وكلــا زادت جرامئــه 
إىل  دومــا  وجــره  ردعــه  يف  ونجحــت  املقاومــة،  زادت 

الراجع والفشل يف ردع شعبنا.
حكومــة  أن  إىل  صحفــي  تريــح  يف  مــرداوي  ولفــت 
االحتــال املتطرفــة الجديــدة ســتعمل عــى زيــادة وترة 
الجرائم بحق شعبنا الذي حقق انتصارات عديدة عليه، 

وسيواصل بكل مكوناته يف طريق مقاومة االحتال.
كــا أكــد املتحــدث باســم حاس حازم قاســم أن مدينة 
جنن تثبت مرة أخرى أنها خزان الثورة ووقود االنتفاضة 
يف الضفــة الغربيــة، مبيًنــا أن ارتقــاء الشــهداء من أبطالنا 
ومقاومينا مثن يدفعه شــعبنا الفلســطيني مقابل انتزاع 

حريته واستقاله واستعادة أرضه.
وقال قاسم يف تريح صحفي أمس: "إن جنن أثبتت 
أنهــا لــن تنكــر أمــام آلــة القتــل والحــرب الصهيونية، وأن 
الحصار والقتل لن يزيدها إال إرصاًرا عى حمل الساح 

والقتال حتى تحقيق األهداف".
وزفــت حركــة الجهــاد اإلســامي يف فلســطن وذراعهــا 
العســكري رسايــا القــدس إىل شــعبنا وأمتنــا الشــهيدين 
السعدي والزبيدي "اللذين التحقا برفاق دربهم وأحيوا 
الدمــاء  لنؤكــد أن هــذه  القــدس،  الواجــب عــى طريــق 
ورضب  املقاومــة  الســتمرار  وقــودا  ســتكون  الطاهــرة 

العدو بقوة ليعلم حجم جرميته النكراء".
الجرميــة  هــذه  أن  عــى  لهــا  بيــان  الحركــة يف  وشــددت 
النكراء لن متر مرور الكرام، ولن تكر إرادتنا "وسيدفع 

العدو مثن جرميته مها بلغت التضحيات".
الشــهيدين  فلســطن  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  ونعــت 
بحــق  االحتــال  أن جرائــم  والزبيــدي، مؤكــدة  الســعدي 
مثــن  لتدفيعــه  إرصاًرا  قــوة  مقاومتنــا  ســتزيد  شــعبنا 

جرامئه حتى دحره عن كامل أرضنا.
وتــرة  ازديــاد  أن  عــى  لهــا  بيــان  يف  الجبهــة  وشــّددت 
االقتحامــات للمخيــات الفلســطينية تؤكد أنها ســتبقى 
قاًعا للمقاومة، وأن هذه الجرائم ال تزيد شعبنا إال قوة 

وصابة يف مواجهة هذا العدوان.
القيــادة  فلســطن-  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  وقالــت 
والتعبــر  الوحيــد  الطريــق  هــي  املقاومــة  إن  العامــة 
الطبيعــي عــن واقعنــا وحالنــا يف ظــل االحتــال وإرهابــه 
الــذي يســتهدف شــعبنا وأرضنــا ومقدســاتنا، مؤكــدة أن 
جرامئــه لــن تفلــح أبــًدا بكــر إرادة مقاومينا الصلبة، وأن 

جذوة املقاومة ستبقى مشتعلة حتى زواله.
وقالــت حركــة املجاهديــن: إن السياســة البائســة التــي 
ينتهجهــا االحتــال يف اغتيــال قــادة املقاومة يف الضفة 
االشــتباك  طريــق  مواصلــة  عــن  املقاومــن  تثنــي  لــن 
واملقاومــة، بــل ســتزيد شــعبنا ومقاومينــا قــوة وصابــة 

للجم هذا العدوان الغاشم من املحتل الغاصب.
تذهــب  ال  األبــرار  الشــهداء  دمــاء  أن  عــى  وشــددت 
هــدرًا، وســتبقى وقــودًا يزيــد مــن جــذوة املقاومــة ضــد 
هــذا العــدو املجرم، لرســم طريق التحريــر للمجاهدين 

األبطال. 
وأكــدت حركــة األحــرار أن دمــاء الشــهداء ســتبقى وقــودا 
نــور يف طريــق نضالــه  ثــورة شــعبنا ومصابيــح  الســتمرار 
لاحتال، مضيفة أن تصاعد اإلجرام اإلرسائييل يفرض 
علينــا كفلســطينين توحيد الجهــود والطاقات وتصعيد 
كل أشــكال املقاومــة، وتنفيــذ العمليــات البطولية للجم 
عدوانه ووقف عربدته وتغوله واقتحامه مدن ومخيات 

الضفة.
وقالت لجان املقاومة يف فلسطن: إن دماء الشهيدين 
الســعدي والزبيــدي ســتبقى منــارة تضيــئ طريــق الحرية 
والنر لكل األحرار والثوار حتى تطهر أرضنا من دنس 
القتلة الصهاينة، مؤكدة الوفاء لدماء الشــهداء ال يكون 
براكــن غضــب  إال بتصعيــد املقاومــة وإشــعال األرض 

وثورة تحت أقدام املحتل ومستوطنيه.

نيويورك-غزة/ فلسطن:
صوتت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف جلستها أمس 
الخاصة لنقاش القضية الفلســطينية ألربعة قرارات لصالح 
إلحيــاء  املســتوى  رفيعــة  جلســة  عقــد  أبرزهــا  فلســطن، 

الذكرى الـ75 للنكبة.
الفلســطينين  مــن شــعبة حقــوق  القــرارات  أحــد  ويطلــب 
باألمانــة العامــة، الــذي صــوت لصالحــه )90( دولــة، وضــده 
عــام  أنشــطتها  تكريــس  دولــة،   )47( وامتنــاع  دولــة،   )30(
2023 لاحتفال بالذكرى الـ75 للنكبة، مبا يف ذلك إقامة 
حــدث رفيــع املســتوى يف قاعــة الجمعيــة العامــة يف 15 

مايو/ أيار 2023.
ارتكبتهــا  التــي  امليــداين  اإلعــدام  ثــان جرميــة  قــرار  وأدان 
الشــهيدة  الصحفيــة  بحــق  اإلرسائيــيل  االحتــال  قــوات 
شرين أبو عاقلة، ودعا إىل املساءلة، مرحبا بقرار تسمية 
برنامــج األمــم املتحدة التدريبي للصحفين الفلســطينين 

باسمها تكرميا لها.
الشــعب  مبارســة  املعنيــة  اللجنــة  الثالــث؛  والقــرار 
الفلســطيني لحقوقــه غــر القابلة للترف، صوت لصالحه 
)101( دولة، وضده )17( دولة، وامتناع )53( دولة، حيث 
يطلــب القــرار الــوارد مــن اللجنــة حشــد التضامــن والدعــم 
الدولين للشــعب الفلســطيني واســتعادة األفق السيايس 
والنهوض بتســوية "عادلة ودامئة وشــاملة"، ال ســيا خال 
هــذه الفــرة الحرجــة مــن عــدم االســتقرار، وزيــادة تقليــص 
الحيــز املــدين يف األرض الفلســطينية املحتلــة، والضائقــة 
الحكومــات  جميــع  ويدعــو  املاليــة،  واألزمــة  اإلنســانية 

واملنظات إىل التعاون مع اللجنة.
بالوســائل  فلســطن  قضيــة  "تســوية  هــو  اآلخــر  والقــرار 
السلمية"، وصوت لصالحه )153( دولة، وضده )9( دول، 
الخــاص  اإلعامــي  الربنامــج  وكذلــك  دول،   )10( وامتنــاع 
الذي تضطلع به إدارة شــؤون اإلعام باألمانة العامة بشــأن 
وضــده  دولــة،   )149( لصالحــه  وصــوت  فلســطن،  قضيــة 
واليــة  القــرار  ويجــدد  دولــة،   )13( وامتنــاع  دولــة،   )11(
الربنامــج لدعــم توعيــة إعاميــة "للمســاهمة يف الســام"، 

وفق تعبره.

"اعتراف أممي"
بدورهــا، رحبــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس بقــرار 
الـــ75  الذكــرى  إحيــاء  املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
للنكبــة، معتــربة إيــاه اعرافــا أمميــا مبأســاة شــعبنا، والتــي 
أدت إىل تهجــره عــن أرضــه وديــاره، وتحويــل معظمــه إىل 

الجئن يف املنايف والشتات.
ووجهت الحركة يف تريح صحفي عى لسان املتحدث 
لصالــح  صّوتــت  التــي  للــدول  الشــكر  طــه،  جهــاد  باســمها 
داعيــة  الفلســطينية،  القضيــة  لعدالــة  وانحــازت  القــرار 
املجتمــع الــدويل إىل الســعي الجــاد لدعــم نضال الشــعب 
الفلســطيني، وإنهــاء االحتــال الــذي يشــّكل وجــوده نكبــة 
عامــا،  وســبعن  خمســة  منــذ  لشــعبنا  ومأســاة  مســتمرة 
وسياســات  املنــازل،  وهــدم  واالعتقــال،  القتــل  باســتمرار 
التمييــز والفصــل العنــري، ورسقــة األرض وانتهــاك حرمــة 

املقدسات اإلسامية واملسيحية.
كــا رحب مركز اإلنســان للدميقراطيــة والحقوق بالقرارات 
لصالــح  املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  عــن  الصــادرة 
مــن  مزيــد  مــع  تزامنهــا  إىل  مشــًرا  الفلســطينية،  القضيــة 
جرائــم وانتهــاكات االحتــال الذي قتلــت قواته خال الـ72 
ســاعة املاضية 8 فلســطينين، لرتفع عدد الشــهداء منذ 
مطلع العام الجاري إىل 158، ويف ظل الســباق املحموم 
للقانــون  املخالفــة  االســتيطانية  واملشــاريع  لألنشــطة 
الــدويل والقــرارات األمميــة، ومــا يرافقهــا مــن جرائــم تهويــد 

وتهجر.
القــرارات  هــذه  إنفــاذ  رضورة  لــه  بيــان  يف  املركــز  وأكــد 
وينــارص  آثــاره،  ويزيــل  االحتــال  يقــوض  مبــا  واســتثارها 
القضيــة الفلســطينية العادلــة، وصــوال ملنــع إفــات مجرمي 
الحــرب مــن العقــاب، وجــرب الــرر الــذي أصــاب الشــعب 
الفلســطيني منــذ النكبــة عــام 1948، ومتكينــه مــن حقوقــه 

املرشوعة وعى رأسها حق العودة وتقرير املصر.
وطالــب منظمــة األمــم املتحــدة بإنفاذ قراراتهــا ذات الصلة 
ال ســيا قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 194 ومتكــن الاجئــن 
الــذي  الــرر  عــن  وتعويضهــم  العــودة  مــن  الفلســطينين 
أصابهم، وإرجاع ممتلكاتهم التي غصبت بقوة االحتال.

ب وتدعو المجتمع الدولي لدعم نضال شعبنا وإنهاء االحتالل حماس ُترحِّ

األمم المتحدة تعتمد عقد جلسة إلحياء 
ذكرى النكبة وقرارات لصالح فلسطين

ين في جنين عقب جريمة اغتيال شابَّ

إدانات فلسطينية الستمرار صمت المجتمع 
الدولي إزاء جرائم االحتالل وعدوانه الممنهج

خالل حفل تكريم حفظة القرآن منهم

هنيــة يتعهـد بمواصلـة حـركته العمـل 
لتحـــرير األســـرى من سجـون االحتــالل

القسام: سنزيد 
غلة الجنود بأيدينا 

إلجبار االحتالل 
على إبـرام 

صفقـة تبادل

جانب من الحفل في غزة أمس            ) تصوير / رمضان األغا ( 
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دولة فلسطني
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي 
محكمة رفح الرشعية االبتدائية
تبليغات رشعية 

إىل املدعــى عليــه / إبراهيــم فتحــي خليــل أبــو كــوش مــن بــر الســبع وســكان 
االمــارات واملجهــول محــل اإلقامــة فيهــا رقم إقامــة 984199265846925  
املوافــق  الثالثــاء  يــوم  الرشعيــة  رفــح  محكمــة  اىل  حضــورك  يقتــي 
أســاس  الدعــوى  لنظــر  وذلــك  صباحــا  الثامنــة  الســاعة   2023/01/03
1441 /2022 وموضوعهــا إثبــات زوجيــة واملقامــة عليــك من قبل زوجتك 
ومدخولتك بصحيح العقد الرشعي املدعية/ هناء روحي محمود أبو كوش 
مــن بــر الســبع وســكان رفــح هويــة 802664466 وان مل تحــر يف الوقــت 
املعــني او ترســل وكيــال عنــك يجــر بحقــك املقتــى الرشعــي غيابيــا لذلك 

صار تبليغك حسب األصول.  وحرر يف 2022/11/28  
                                                                 رئيس محكمة رفح الرشعية

القايض الشيخ/ محمود خليل الحليمي 

املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2022/959(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
مازن رباح راغب زمو من سكان غزة هوية رقم 905966347 بصفته وكيال 

عن: سهري محمد منصور زمو بوكالتها عن/ عبد النارص رزق محمود زمو
مبوجب وكالة رقم: 2022 / 14578 صادرة عن غزة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف:
القطعة 727 القسيمة 422 املدينة غزة الدرج

مــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش 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: 2022/12/1م
مسجل أرايض غزة      
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

دولة فلسطني مكتب رئيس سلطة األرايض
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي 
محكمة رفح الرشعية االبتدائية

تبليغات رشعية/ إعالم حكم غيايب
اســدود  مــن  حشــيش  أبــو  محمــد  اللــه  عبــد  ســامي   / عليــه  املدعــى  إىل 
هويــة  قطــر  دولــة  يف  حاليــا  اإلقامــة  محــل  واملجهــول  ســابقا  رفــح  وســكان 
412280638 لقــد حكــم عليــك بتاريــخ 2022/11/23م يف الدعــوى أســاس 
2022/961وموضوعهــا تفريــق للــرر مــن الغيــاب واملقامــة عليــك مــن قبــل 
زوجتــك الداخــل بهــا واملختــي بهــا بصحيــح العقــد الرشعي املدعيــة/ صابرين 
احمد محمد أبو حشــيش  من اســدود وســكان رفح هوية 402510895 وذلك 
بتطليقهــا عليــك طلقــة واحــدة بائنــة بينونــة صغــرى  دفعــا للــرر الحاصــل لهــا 
بــال ســبب رشعــي او عــذر مقبــول  منــك بســبب  غيابــك عنهــا اكــر مــن ســنة 
وتضمينك الرســوم واملرصوفات القانونية حكام غيابيا بحقك قابال لالعرتاض 

واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول. وحرر يف 2022/12/1
                                                                 رئيس محكمة رفح الرشعية

القايض الشيخ/ محمود خليل الحليمي 

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات 

مراقب الرشكات 
إعالن للعموم

يعلــن مراقــب الــرشكات بغــزة - أن رشكــة أبنــاء عــوض رشــيد مطــر للتجــارة 
العامــة تحــت رقــم 563491356 بتاريــخ 2018/8/1 أنــه تــم اعتامد طلب 
الرشكة فتح فرع جديد لها ليكون يف )غزة - الشيخ رضوان - الشارع 

الثاني - بجوار مستوصف الشيخ رضوان(.
ويحــق للرشكــة مامرســة األعــامل املنصــوص عليهــا يف غاياتهــا يف الفــرع 

الجديد وفقًا للقانون.  
تحريرًا يف 2022/11/29م.                           املستشار/ يعقوب الغندور 
مراقب الرشكات 

غزة/ جامل غيث:
اإلرسائيــي  "عوفــر"  ســجن  يف  األرسى  يعيــش 
قــرب رام اللــه، حالــة مــن الغليــان؛ بســبب تــردي 
التــي  والتضييقــات  املعيشــية،  أوضاعهــم 
متارســها إدارة ســجون االحتالل اإلرسائيي عىل 

ذويهم خالل الزيارات.
أمــس،  "عوفــر"،  يف  أســري   900 نحــو  وأرجــع 
وجبــات الطعــام؛ احتجاًجــا عــىل تــردي أوضاعهم 
الســجن  إدارة  إلجــراءات  ورفًضــا  املعيشــية، 
يف أثنــاء زيــارات األهــايل، وفــق مــا ذكــرت وزارة 

األرسى واملحررين يف غزة.
أوضاع صعبة

وأكــد املتحــدث باســم الــوزارة منتــرص الناعــوق، 
أوضاًعــا  يعانــون  "عوفــر"  ســجن  يف  األرسى  أن 
إدارة  تضييــق  بســبب  جــًدا،  صعبــة  معيشــية 
الســجون الخنــاق عليهــم، وزيــادة أعــداد األرسى 

داخل غرف السجن.
وحذر الناعوق يف حديث لصحيفة "فلسطني"، 
مــن خطــورة انتشــار األمــراض يف صفوف األرسى 
بســبب اكتظــاظ غرفهــم، وســوء الرعاية الصحية، 
أوضاعهــم  تحســني  أجــل  مــن  بالتحــرك  مطالًبــا 
مــأكل  مــن  احتياجاتهــم  وإدخــال  املعيشــية، 

وملبس.
"عوفــر"  ســجن  يف  األرسى  يتــدرج  أن  وتوقــع 
ســجون  إدارة  ضــد  االحتجاجيــة  بخطواتهــم 
األشــهر  أو  األســابيع  تشــهد  وأن  االحتــالل، 
القادمة العديد من الخطوات االحتجاجية إذا مل 

تستجب إدارة السجون ملطالبهم.
الجبهــة  يف  األرسى  ملــف  مســؤول  أكــد  كــام 

الســلطان،  عــوض  فلســطني،  لتحريــر  الشــعبية 
وجــود حالــة مــن الغليان يف ســجون االحتالل من 
جراء مامرســات إدارة الســجون بحق األرسى، وال 

سيام يف سجن "عوفر".
إدارة  إن  "فلســطني":  لصحيفــة  الســلطان  وقــال 
التــي حققهــا  الســجن تحــاول ســحب اإلنجــازات 
املعانــاة  مــن  الســنني  عــرشات  خــالل  األرسى 

واإلرضاب عن الطعام والصدامات.
تحــاول  االحتــالل  ســجون  إدارة  أن  إىل  وأشــار 
املتطرفــني  قادتــه  ترصيحــات  مــع  التامهــي 
الداعيــة  أردان"،  و"جلعــاد  غفــري"،  بــن  "إيتــامر 

لقتــل األرسى وســحب اإلنجــازات التــي حققوهــا 
عىل مدار السنوات املاضية.

عــن  يتخلــوا  لــن  األرسى  أن  إىل  الســلطان  ونبــه 
املطالبــة بحقوقهــم، وخوض خطــوات احتجاجية 

لدفع إدارة السجون لالستجابة لهم.
عنصرية االحتالل

عــي  األرسى  شــؤون  املختــص يف  قــال  بــدوره، 
األرسى  ضــد  االحتــالل  هجمــة  إن  الرصفيتــي، 
تحــاول  الســجون  إدارة  أن  مؤكــًدا  يوميــا،  تــزداد 
الخنــاق عليهــم،  النيــل منهــم، وتضييــق  جاهــدة 

واالستفراد بهم، وسحب إنجازاتهم.

لـ"فلســطني"،  حديــث  يف  الرصفيتــي  وأرجــع 
الســجن  إدارة  تشــنها  التــي  الهجــامت  أســباب 
عىل أرسى "عوفر" من أجل انتفاضتهم يف وجه 
اإلجــراءات املامرســة بحقهــم، كتجديد االعتقال 
غرفهــم  واقتحــام  الســجن،  واكتظــاظ  اإلداري، 
بــني الفينــة واألخــرى، والقيــام بعمليــات تفتيــش 

استفزازية بها والعبث مبقتنياتهم.
للقــوى  األرسى  لجنــة  عضــو  أكــد  جانبــه،  مــن 
أن  مســلامين،  مصطفــى  واإلســالمية  الوطنيــة 
االحتــالل ميــارس سياســة عنرصيــة إرهابيــة بحــق 

األرسى. 
"إن  "فلســطني":  لصحيفــة  مســلامين  وقــال 
حكومــة االحتــالل تحــرض عــىل األرسى، وتدعــو 
إىل قتلهــم، وهــو مــا عــرت عنــه نتائــج اســتطالع 
فقــد  اإلرسائيــي،  الدميقراطيــة  معهــد  أجــراه 
أظهــر أن %71 مــن اإلرسائيليــني يطالبون بإعدام 
األرسى، ما يدعونا إىل الحذر من إقدام الحكومة 

عىل اتخاذ إجراءات رامية للنيل منهم.
وأضاف أن االحتالل يستخدم كل األدوات للنيل 
مــن األرسى، كاقتحــام غرفهم وأقســامهم، وإجراء 
عمليات تفتيش ونقل يف صفوفهم؛ لخلق حالة 
مــن عــدم االســتقرار، إىل جانــب التنكيــل والقمع 

اللذين يتعرضون لهام يف جميع السجون.
ودعــا مســلامين املجتمــع الــدويل واملؤسســات 
الحقوقية واإلنسانية للوقوف إىل جانب األرسى 
عــىل  مشــدًدا  بحقهــم،  االحتــالل  جرائــم  ووقــف 
رضورة أن تستغل السلطة يف رام الله الدعوات 
لقتل األرسى، والتوجه للمحاكم الدولية، لتجريم 

االحتالل، والعمل عىل إطالق رساحهم.

االحتالل يحكم على أسير من 
جنين بالسجن وغرامة مالية

جنني/ فلسطني:
حكمــت محكمــة االحتــالل العســكرية يف معســكر "ســامل"، أمــس، 
عىل أســري من بلدة الســيلة الحارثية غرب جنني، بالســجن الفعي 

وغرامة مالية كبرية.
وذكــر نــادي األســري يف بيــان أن ســلطات االحتــالل حكمــت عــىل 
إضافــة  شــهرًا،   20 مــدة  الفعــي  بالســجن  جــرادات  فــؤاد  األســري 
لغرامة مالية وقدرها 20،000 شيقل، علاًم أنه معتقل منذ تاريخ 
06/12/2021، مشــرًيا إىل أن جــرادات اعتقــل ســابقا ملــدة عــام 

وأفرج عنه بتاريخ 16/1/2014.

األسيران وشاحي وأبو رموز 
يبدآن سنوات أسر جديدة

رام الله/ فلسطني:
بــدأ األســريان إســالم يــر وشــاحي )39 عامــا( مــن بلــدة مثلــث 
الشهداء/ جنني، واألسري عامد أبو رموز )47 عاما( من الخليل، 

أمس، سنوات أرس جديدة يف سجون االحتالل اإلرسائيي.
وأفــاد نــادي األســري، يف بيــان، بــأن األســري وشــاحي بــدأ عامــه 

الـ21 يف سجون االحتالل. 
وذكر أن "وشاحي" كان من املفرتض أن يتم اإلفراج عنه العام 
االحتــالل  ســلطات  أّن  إال  عاًمــا،   19 أمــى  أن  بعــد  املــايض 
أبقت عىل اعتقاله، بعد أن قدمت الئحة اتهام جديدة بحّقه، 
عــىل خلفيــة مواجهتــه ألحــد الّســجانني عــام 2019 يف ســجن 
"النقــب الصحــراوي"، بعــد االعتــداء الوحــي الــذي تعــرض لــه 
ورفاقــه األرسى يف حينــه، ومــا يــزال حّتــى اليــوم ينتظــر الحكــم 

عىل الئحة االتهام الجديدة. 
ونبــه إىل أن االحتــالل ُيطالــب بالحكــم عليــه بالّســجن اإلضــايف 

ملدة 12 عاًما، وتعويض بقيمة 120 ألف شيقل. 
ولفت نادي األسري إىل أّن وشاحي واجه العزل االنفرادّي ملدة 
عــام ومثانيــة شــهور يف عــزل ســجن "أوهليكــدار- بــر الســبع" 
ثــم عــزل ســجن "رميــون"، وخــالل هــذه الفــرتة حرمــه مــن زيــارة 

العائلة.
ّيذكــر أّن وشــاحي فقــد والــده خــالل اعتقالــه، وحرمــه االحتــالل 
اليــوم يف ســجن  مــن وداعــه كــام املئــات مــن األرسى، ويقبــع 
اعتقــال شــقيقه غســان  أن االحتــالل يواصــل  كــام  "هداريــم"، 

إدارًيا منذ شهر شباط العام الجاري.
ويف الســياق، دخــل األســري أبــو رمــوز عامــه الـــ19 يف ســجون 

االحتالل.
وأوضــح نــادي األســري أن األســري أبــو رمــوز واجــه االعتقــال مرتني 
والحقــًا  آنــذاك،  بــاألرس  عامــني  وقــى  الحــايل  اعتقالــه  قبــل 
مــن  الـــ1  واعُتقــل يف  ثــالث ســنوات،  للمطــاردة ملــدة  تعــرض 
كانــون األول/ديســمر 2004، وعقــب اعتقالــه واجــه تحقيقــًا 

قاسيًا وطوياًل، وحكم عليه االحتالل بالّسجن ملدة 25 عامًا.
املتعمــد  الطبــي  اإلهــامل  جرميــة  ُيعــاين  رمــوز  أبــو  أن  وذكــر 
)القتل البطيء(، وخاصة أنه مصاب بفريوس يف الكبد إضافة 

ملعاناته من ورم.
وأبــو رمــوز حصــل عــىل شــهادة الثانوية العامة وهــو بصدد إنهاء 
دراســة البكالوريــوس تخصــص علوم سياســية، ويقبع حاليا يف 

سجن "النقب".

االحتالل ينقل األسير ريماوي 
إلى زنازين سجن "نفحة"

رام الله/ فلسطني:
نقلت إدارة ســجون االحتالل اإلرسائيي، األســري ظافر رمياوي من 

زنازين سجن "النقب" إىل زنازين سجن "نفحة".
وأفادت هيئة شــؤون األرسى واملحررين، يف بيان، أمس، بأن إدارة 
ســجون االحتــالل أبلغــت األســري الرميــاوي مبنعــه مــن زيــارة األهــل 

ملدة شهر، وعزله انفراديا ملدة أسبوعني.
وهــو  املؤبــد،  بالســجن  محكــوم  عامــا   20 منــذ  معتقــل  ورميــاوي 
الثالثــاء  اللذيــن استشــهدا  عــم الشــهيدين جــواد وظافــر رميــاوي، 
املــايض، بعــد إطــالق االحتــالل النــار عليهــام يف كفــر عــني شــامل 

غرب رام الله.

غزة/ فلسطني:
 380 األرسى  لدراســات  فلســطني  مركــز  رصــد 
قــوات  نفذتهــا  املواطنــني  بحــق  اعتقــال  حالــة 
نوفمــر  شــهر  خــالل  اإلرسائيــي  االحتــالل 

املايض، بينهم 41 طفاًل، و11 سيدة.
الصــادر،  الشــهري  تقريــره  يف  املركــز  وأوضــح 
خــالل  اقتحمــت  االحتــالل  قــوات  أن  أمــس، 
الشــهر املــايض مــدن وبلــدات الضفــة الغربيــة 
عمليــات  لتنفيــذ  املــرات؛  مئــات  والقــدس 
التصــدي  بذريعــة  ومصــادرة  وتفتيــش  اعتقــال 
لعمليــات املقاومــة التي تصاعدت يف األشــهر 

األخرية.
 15 اعتقلــت  االحتــالل  قــوات  أن  إىل  وأشــار 
غــزة،  قطــاع  يف  صياديــن   10 بينهــم  مواطنــًا 
وأطلقــت رساحهــم يف اليوم التــايل العتقالهم، 

يف حني اعتقلت 4 مواطنني عىل حاجز بيت 
املحتــل،  الداخــل  إىل  ســفرهم  خــالل  حانــون 

بعضهم حاصل عىل تصاريح للعمل.
األطفــال  اســتهداف  واصــل  االحتــالل  أن  وذكــر 
باالعتقــال والحبــس املنــزيل وفــرض الغرامــات 
اعتقــال  حالــة   41 رصــد  حيــث  املاليــة، 
عــودة،  يوســف  الطفــالن  أصغرهــم  لقارصيــن، 
جنــوب  حــوارة  بلــدة  مــن  اســليم  اللــه  وحبيــب 
الســادس  الصــف  يف  طالبــان  وهــام  نابلــس، 
مــن  خروجهــام  أثنــاء  يف  اعتقــال  االبتــدايئ، 
مدرسة عمر بن الخطاب األساسية يف البلدة.

اعتقلــت  االحتــالل  قــوات  فــإن  التقريــر  ووفــق 
11 ســيدة وفتــاة، منهــن 8 مــن مدينــة القــدس، 
بحــق  االعتقــال  حــاالت  وصلــت  حــني  يف 
املقدسيني إىل أكر من 145 حالة، بينهم 21 

طفال و8 نساء.
وأشار التقرير إىل أن محاكم االحتالل أصدرت 
7 قرارات باالعتقال اإلداري ألرسى مقدسيني، 
و14 أمــر إبعــاد، منهــا 8 عــن املســجد األقىص، 
املنــزيل  بالحبــس  أمــرا   17 أصــدرت  كذلــك 
بحــق مقدســيني تراوحــت بــني عــدة أيــام وفــرتة 
أطفــال   3 العقوبــة  لهــذه  وخضــع  مفتوحــة، 

وسيدتان.
يزيــد  مــا  أصــدرت  االحتــالل  محاكــم  أن  وبــنيَّ 
عــىل )182( قــرارًا إداريًا، تراوحت بني شــهرين 
إىل ســتة أشــهر، مــن بينهــا )71( أمــرا جديــدا، 
و)111( أمر تجديد لفرتات أخرى وصلت إىل 
عــدد  لريتفــع  األرسى،  لبعــض  الخامســة  املــرة 
األوامــر اإلداريــة التــي صــدرت منــذ بدايــة العــام 

الجاري إىل نحو )2000( قرار إداري.

رام الله/ فلسطني:
قــال رئيــس نــادي األســري قــدورة فــارس، إّن قــرار 
االحتــالل اإلرسائيــي املفاجئ بإبعاد الحقوقّي 
املقــديّس واملعتقــل اإلدارّي صــالح الحمــوري 
إىل فرنسا، وسحب هويته املقدسية، هو قرار 
واضــح مــن االحتــالل باســتعادة جرميــة اإلبعــاد 

الخطرية بحّق املعتقلني واألرسى.
وأضــاف فــارس، يف بيــان، أمــس، لقد اســتخدم 
االحتــالل هــذه الّسياســة املمنهجــة عــىل مــدار 
العقــود املاضيــة بحــّق املئــات مــن الطالئعيــني 
الفلســطينيني وعىل عدة مســتويات دون أدىن 

اعتبــار ملــا أقرتــه القوانــني الدوليــة حيــال هــذه 
الجرمية.

وتابع إنه من الواضح أن هذا القرار يأيت كذلك 
مــع  التــي نشــهدها  الكبــرية  التحــوالت  يف ظــل 
وصــول حكومــة االحتالل اليمينية املتطرفة إىل 

سدة الحكم يف )إرسائيل(.
تكتــف  مل  االحتــالل  منظومــة  أن  إىل  وأشــار 
بالجرائم التي ارتكبت بحّق الحقوقّي الحموري 
تــأيت بجرميــة  بــل  مــدار ســنوات طويلــة،  عــىل 
إضافيــة تقتلــع فيهــا الحمــوري مــن وطنــه ومــن 
أحضان عائلته ومجتمعه، يف محاولة لتقويض 

دوره الحقوقي والوطني.
الجديــر ذكــره أّن الحمــوري هــو محــام وحقوقــي 
يف  مجموعــه  مــا  وأمــى  ســابق،  أســري  وهــو 
ســنوات،  تســع  مــن  أكــر  االحتــالل  ســجون 
وتعــرض لالعتقــال واملالحقــة والتضييــق عــىل 

عمله الحقوقّي.
وأعــاد االحتــالل اعتقالــه يف شــهر آذار/ مــارس 
العــام الجــاري إدارًيــا، ومــن املفــرتض أن ينتهــي 
قليلــة،  أيــام  بعــد  الحــايل  اإلدارّي  اعتقالــه  أمــر 
أّنــه  علــاًم  "هداريــم"،  ســجن  يف  يقبــع  حيــث 

متزوج وهو أب لطفلني.

تقديرات إسرائيلية: األسرى 
سيضربون عن الطعام 

مع والية "ابن غفير"
النارصة/ فلسطني:

تســتعد إدارة ســجون االحتــالل اإلرسائيليــة، الحتــامل قيــام 
األرسى الفلســطينيني بإعالن إرضاب عن الطعام يف الربع 
األول مــن عــام 2023؛ احتجاجــا عــىل تعيــني رئيــس حــزب 

"القوة اليهودية" إيتامر بن غفري "وزيرا لأمن القومي".
عــن  أمــس،  العريــة،  هيــوم"  "يرائيــل  صحيفــة  ونقلــت 
مفوضــة إدارة الســجون كايث بــريي: إن "التقديــرات تشــري 
إىل أن اإلرضاب ســيبدأ يف ضــوء املنشــورات األخــرية التــي 
تفيــد بــأن )بــن غفــري(، يعتــزم اإلســاءة إىل ظــروف اعتقــال 

األرسى يف السجون اإلرسائيلية".
األرسى  اعتقــال  ظــروف  تشــديد  إىل  دعــا  غفــري  بــن  وكان 
اســتقالليتهم  تقييــد  يشــمل  مبــا  االحتــالل،  ســجون  يف 
الفصائــل  داخــل األقســام، ومنــع تنظيــم تشــكيالت متاثــل 
)مقصــف  الكانتــني  وإغــالق  األرس،  خــارج  الفلســطينية 

السجن(، وإلغاء صفة الناطق باسم األرسى.
وتقــي خطــة "ابــن غفــري" أيضــا مبنــع األرسى مــن إعــداد 
بــه  بتزويدهــم  واالكتفــاء  الســجون،  أقســام  يف  الطعــام 
اســتهالكهم  تقليــص  إىل  إضافــة  الســجون  إدارة  بواســطة 

للمياه.
نهايــة  حتــى  االحتــالل،  ســجون  يف  األرسى  عــدد  ويبلــغ 
و760  آالف  أربعــة  نحــو  املــايض،  األول/أكتوبــر  ترشيــن 
أســرًيا، مــن بينهــم 33 أســرية، وقرابــة 160 قــارًصا، و820 
معتقــاًل إدارًيــا، بينهــم ثــالث أســريات وأربعــة أطفــال، وفــق 

مؤسسة معنية بشؤون األرسى.

فارس: قرار إبعاد األسير الحموري "جريمة إسرائيلية" 

بينهم 11 امرأًة و41 طفاًل
تقرير: االحتالل اعتقل 380 مواطًنا خالل نوفمبر 

غليان في سجن "عوفر" و900 أسير ُيرجعون وجبات الطعام



Friday 2 December 2022 الجمعة 8 جمادى األولى 1444هـ 2 ديسمبر/ كانون األول



6
Friday 2 December 2022 الجمعة 8 جمادى األولى 1444هـ 2 ديسمبر/ كانون األول

الدوحة/)أ ف ب(:
بلــغ منتخــب املغــرب الــدور مثن النهــايئ للمرة الثانية 
يف تاريخــه بعــد عــام 1986، بفــوزه عــى كنــدا 2 - 1 
أمــس عــى ملعب الثامة، حاســًا صــدارة مجموعته 
السادســة أمــام كرواتيــا التــي عــرت بتعــادل ســلبي مــع 

بلجيكا يف مونديال قطر لكرة القدم 2022.
 )23( النصــري  ويوســف   )4( زيــاش  حكيــم  وســجل 
هــديف املغــرب الــذي كــرر إنجــاز مونديــال املكســيك 
1986 عندمــا تخطــى الــدور االول وبــات أول منتخــب 
عــريب وإفريقــي يحقــق ذلــك، ونايــف أكــرد )40 خطــأ 
منيــت  التــي  كنــدا  بــاده( هــدف  يف مرمــى منتخــب 

بخسارتها الثالثة تواليًا.
تاريــخ  والرابــع يف  للمغــرب  تواليــًا  الثــاين  الفــوز  وهــو 
مشــاركاته الســت حتــى االن، وهــي املــرة االوىل التــي 

يحقق فيها انتصارين متتاليني.
وتصــدر املغــرب مجموعتــه برصيــد 7 نقــاط يف أفضل 
غلة يف تاريخ مشاركاته الست يف املونديال، بفارق 

نقطتني أمام كرواتيا املتعادلة سلبا مع بلجيكا.
عــريب  منتخــب  أول  أصبــح  الــذي  املغــرب  ويلتقــي 
يبلــغ مثــن النهــايئ مرتني، مع إســبانيا ثــاين املجموعة 
املدينــة  اســتاد  عــى  املقبــل  الثاثــاء  السادســة 

التعليمية.
 1986 نقــاط يف مونديــال   5 لــه  وكانــت أفضــل غلــة 
عندما تصدر املجموعة السادسة أيضا أمام العالقة 
مونديــال  يف  نقــاط  و4  والرتغــال،  وبولنــدا  انجلــرا 

1998 عندما خرج من الدور االول.
بــني يديــه ويتأهــل يف  وكان املغــرب ميلــك مصــره 
حال الفوز والتعادل وحتى الخســارة إذا ناســبته نتيجة 

املباراة الثانية.
تغلــب  بعدمــا  البطولــة  الرابــع يف  العــريب  الفــوز  وهــو 
السعودية عى االرجنتني 2 - 1، املغرب عى بلجيكا 

2 - 0 وتونس عى فرنسا حاملة اللقب 1 -صفر.
وهــي املبــاراة الرســمية االوىل بــني املنتخبــني اللذين 
التقيا وديا ثاث مرات وكان الفوز من نصيب املغرب 

الجاهــر، كان الجــو جنونيــًا، بالنســبة لنــا كاعبــني، 
يلعــب  عندمــا  دومــا  هكــذا  تكــون  االجــواء  ان  نعــرف 

املغرب. لهذا منارس كرة القدم".
• نصير مزراوي )ظهير المغرب(

"برصاحــة، ال يوجــد فــرق ســيئة مــن اآلن وصاعــدًا، ال 
اتطلع اىل هوية الخصم بل إىل انفسنا وتطوير لعبنا. 
فزنا عى بلجيكا وتعادلنا مع كرواتيا وفزنا عى كندا. 

اعتقد انها منتخبات قوية . كل األمور ممكنة اآلن".
انطــاق  نقــاط "قلتهــا قبــل  باحــراز ســبع  عــن توقعاتــه 
العــامل ألنــه إذا مل تكــن  أبطــال  العــامل. ســنكون  كأس 
واثقــًا بنفســك فلــن تســتطيع تحقيــق ذلــك. يجــب أن 

تكون احامك كبرة".
• عز الدين أوناحي )العب وسط المغرب(

"كنــا متوقعــني الفــوز ودخلنــا بهــذا الهــدف يك نتأهــل 
متصدريــن. 40 ألــف متفــرج كانــوا معنــا وكل عائــات 

املغرب كانت تدعمنا".
• اإلنكليزي جون هيردمان )مدرب كندا(

مرتني مقابل تعادل واحد.
• تصريحات مباراة كندا والمغرب

• وليد الركراكي )مدرب المغرب لقناة 
الكاس(

املعنويــة  الــروح  لكــن  وإصابــات  كبــر  تعــب  "هنــاك 
باألمــر  ليــس  وهــذا  املجموعــة  تصدرنــا  عّوضــت. 

السهل، ونريد أن نذهب بعيدًا".
"قدمنا شوطا أول جيدًا، لكن يف الثاين فقدنا الطاقة. 
الاعبــون البــدالء قاتلــوا وأســعدوا الشــعب املغــريب. 
مــن الرائــع إحــراز 7 نقــاط. اليــوم نفــرح وغــدًا نعــود إىل 
العمــل. ال نفكــر بهويــة الخصــم. يجــب أن نتابــع وضــع 

بعض الاعبني الذين شاركوا مصابني".
• حكيم زياش )مسجل الهدف االول للمغرب 

لقناة بي إن سبورتس(
امليــدان.  ارضيــة  عــى  لحظــة  بــكل  حاربنــا  "فخــور، 
كتبنــا التاريــخ اليــوم. احســاس التســجيل رائــع. رأيــت 

"أوال أود أن أشــكر كل املشــجعني الكنديــني، كانــت 
املــرة االوىل منــذ فــرة طويلــة نشــارك فيهــا يف هــذه 
جيــدا  اداء  قدمــوا  العبونــا  بهــا،  اســتمتعنا  البطولــة، 
ونفتخــر  الثــاث،  املباريــات  يف  بســالة  واظهرنــا 
مبشــاركتنا وصمودنــا وصمــود هذا املنتخب الشــاب. 

لقد كانت تجربة مذهلة".
"الهــدف االول زعزعنــا لقــد كانــت لحظــة صعبــة علينــا 
مل  وبالضغــط،  لعبهــم  أســلوب  يف  بالكثافــة  وشــعرنا 
نفكــر بالطريقــة التكتيكيــة يف الدقائــق العــر االوىل، 
بدأنــا كــا بدأنــا تقريبــا ضــد كرواتيــا بنفــس املقاربــة 
وكنــا نحــاول ان نطبــق نفــس النظــام. كافحنــا لفــرة 20 
دقيقــة ولكننــا عدنــا وتكيفنــا واظهرنــا الصمــود لتخطــي 
الثــاين متكننــا  الشــوط  الصعبــة. يف  اللحظــات  هــذه 
مــن تعديــل الخطــة ولعبنا بروح جديدة وقدمنا العبني 
مخرضمــني ونجحنــا يف تقليــص الفــارق أمــام منتخــب 
ميلــك خــرة كبــرة يف النهائيــات وشــارك فيهــا مــرات 

عدة".

المغربالمغرب
أول المنتخبات العربية التي تتأهل أول المنتخبات العربية التي تتأهل 

بصدارة مجموعاتها مرتينبصدارة مجموعاتها مرتين
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الدوحة/)أ ف ب(:
بلــغ منتخــب املغــرب الــدور مثــن النهــايئ للمــرة الثانية 
يف تاريخــه بعــد عــام 1986، بفــوزه عــى كنــدا 2 - 1 
أمــس عــى ملعــب الثامــة، حاســًا صــدارة مجموعتــه 

السادسة يف مونديال قطر لكرة القدم 2022.
 )23( النصــري  ويوســف   )4( زيــاش  حكيــم  وســجل 
هــديف املغــرب الــذي كــرر إنجــاز مونديــال املكســيك 
1986 عندمــا تخطــى الــدور االول وبــات اول منتخــب 
)40 خطــأ  أكــرد  ونايــف  ذلــك،  عــريب وافريقــي يحقــق 
منيــت  التــي  كنــدا  هــدف  بــاده(  منتخــب  مرمــى  يف 

بخسارتها الثالثة تواليا.
تاريــخ  يف  والرابــع  للمغــرب  تواليــا  الثــاين  الفــوز  وهــو 
مشــاركاته الســت حتــى االن، وهــي املــرة االوىل التــي 

يحقق فيها انتصارين متتاليني.
وتصــدر املغــرب مجموعتــه برصيــد 7 نقــاط يف أفضــل 
غلة يف تاريخ مشــاركاته الســت يف املونديال، بفارق 

نقطتني امام كرواتيا املتعادلة سلبا مع بلجيكا.
عــريب  منتخــب  اول  أصبــح  الــذي  املغــرب  ويلتقــي 
يبلــغ مثــن النهــايئ، مرتــني مــع إســبانيا ثــاين املجموعــة 
املدينــة  اســتاد  عــى  املقبــل  الثاثــاء  السادســة 

التعليمية.
 1986 مونديــال  يف  نقــاط   5 لــه  غلــة  أفضــل  وكانــت 
عندما تصدر املجموعة السادســة أيضا أمام العالقة 

مونديــال  يف  نقــاط  و4  والربتغــال،  وبولنــدا  انكلــرا 
1998 عندما خرج من الدور االول.

يف  ويتأهــل  يديــه  بــني  مصــره  ميلــك  املغــرب  وكان 
حــال الفــوز والتعــادل وحتــى الخســارة إذا ناســبته نتيجة 

املباراة الثانية.
تغلــب  بعدمــا  البطولــة  يف  الرابــع  العــريب  الفــوز  وهــو 
السعودية عى االرجنتني 2 - 1، املغرب عى بلجيكا 

0-2 وتونس عى فرنسا حاملة اللقب 1 -صفر.
وهــي املبــاراة الرســمية االوىل بــني املنتخبــني اللذيــن 
التقيا وديا ثاث مرات وكان الفوز من نصيب املغرب 

مرتني مقابل تعادل واحد.
• عودة بونو

األطلــس  أســود  عريــن  لحراســة  بونــو  ياســني  وعــاد 
بعدمــا انســحب يف اللحظــة األخــرة مــن املبــاراة ضــد 
بلجيــكا بســبب عــدم ارتيــاح قبــل انطاقهــا بثــوان، فيــا 
دفــع مدربــه وليــد الركــرايك باعــب وســط ســمبدوريا 
وســك  العــب  مــكان  صابــري  الحميــد  عبــد  االيطــايل 

ستاندار لياج البلجييك سليم أماح.
جوناثــان  الفرنــي  ليــل  مهاجــم  جلــس  املقابــل،  يف 
ديفيــد عــى دكــة البــدالء بــني أربعــة تبديــات قــام بهــا 
ريتــي  اإلنكليــزي جــون هردمــان اىل جانــب  مدربــه 
ودفــع  هاتشينســون،  وأتيبــا  اوســتاكيو  وســتيفن  الريــا 
بجونيــور هولويــت وجوناثــان اوســوريو ومارك-انتــوين 

وتساوى النصري مع عبد الرزاق خري وصاح الدين 
بصــر وعبــد الجليــل هــدا كاماتشــو الذيــن ســجل كل 
يف  األول  بثنائيــة  العاملــي  العــرس  يف  هدفــني  منهــم 

نسخة 1986، والثاين والثالث يف نسخة 1998.
ونجحت كندا يف تقليص الفارق عندما توغل املدافع 
ســام أديكوغبــي مــن الجهــة اليــرى ومــرر كــرة عرضيــة 

ارتطمت بقدم املدافع أكرد وخدعت بونو )40(.
وهو الهدف الـ100 يف مونديال قطر.

بتســجيله  عهــده  ســابق  إىل  الفــارق  النصــري  وأعــاد 
بــاده  ملنتخــب  والثالــث  الثــاين  الشــخيص  هدفــه 
بداعــي  الغــي  لكنــه  املنطقــة  داخــل  مــن  بتســديدة 

التسلل )45+3(.
وســيطرت كنــدا عــى الكــرة مطلــع الشــوط الثــاين وكاد 
التعــادل  يــدرك  أتيبــا هاتشينســون  البديــل املخــرم 
ارتطمــت  كرتــه  لكــن  ركنيــة  ركلــة  اثــر  رأســية  بربــة 
بالعارضــة ونزلــت فــوق خــط املرمــى وتابعهــا أليســتر 

جونستون برأسه فوق العارضة )72(.
• المباراة في سطور

• املباراة: املغرب - كندا 2 - 1 
• امللعب: استاد الثامة، الدوحة

• الجمهور: 43102 متفرجًا
• الدور األول - الجولة الثالثة االخرة

• املجموعة السادسة

كاي وسام أديكوغبي.
ونجــح املنتخــب املغــريب يف افتتــاح التســجيل مبكــرا 
عندمــا شــتت القائــد رومــان ســايس كــرة حــاول مدافــع 
تشافيس الربتغايل ستيفن فيتوريا إعادتها اىل حارس 
الــريب ميــان بوريــان فكانــت  مرمــاه والنجــم االحمــر 
قصرة حاول االخر مراوغة املهاجم يوســف النصري 
أمــام  وتهيــأت  عليــه  طالــت  لكنهــا  عليــه  ضغــط  الــذي 
زياش الذي لعبها ساقطة من 25 مرا عانقت املرمى 

الخايل )4(.
وهو الهدف االول لزياش يف املونديال والتاسع عرش 

يف مسرته الدولية.
ابعدهــا  مبــارشة  ركنيــة  ركلــة  مــن  يفعلهــا  زيــاش  وكاد 

الحارس بصعوبة )10(.
وكاد مهاجــم كلــوب بــروج البلجيــيك تايجــون بيوكانــن 
بــروج  مــن مهاجــم ســركل  اثــر متريــرة  التعــادل  يــدرك 
لبونــو  االميــن  القائــم  بجــوار  تابعهــا  لكنــه  الريــن  كايــل 

.)15(
وعــزز النصــري تقــدم املغــرب بهدف ثــان عندما تلقى 
كــرة خلــف الدفــاع مــن أرشف حكيمــي فهيأهــا لنفســه 
بيــراه وتوغــل داخــل املنطقــة قبــل أن يســددها قويــة 

زاحفة بيمناه داخل املرمى )23(.
وبات النصري أول العب مغريب يســجل يف نســختني 

متتاليتني رافعا رصيده اىل 17 هدفا دوليا.

• الحكم: الربازييل رافايل كاوس
• األهداف:

- املغرب: حكيم زياش )4(، يوسف النصري )23(
- كندا: نايف أكرد )40 خطأ يف مرمى فريقه( 

• اإلنذارات: 
أوســوريو  جوناثــان   ،)7( هويليــت  جونيــور  كنــدا:   -
)26(، سام أديكوغبي )2+45(، ستيفن فيتوريا )84(   

• التشكيلتان: 
املغــرب: ياســني بونــو، رومــان ســايس، أرشف حكيمــي 
)يحيــى جــربان، 85(، نصر مزراوي، نايف أكرد، حكيم 
بوفــال  ســفيان   ،)76 اللــه،  حمــد  الــرزاق  )عبــد  زيــاش 
)زكريــاء ابــو خــال، 65(، ســفيان أمرابــط، عبــد الحميد 
صابــري )ســليم أمــاح، 65(، عــز الديــن أوناحي )جواد 

الياميق، 76(، يوسف النصري. 
- المدرب: وليد الركراكي

* كنــدا: ميــان بوريــان، كــال ميلــر، ســتيفن فيتوريــا، 
)إســاعيا  أديكوغبــي  ســام  جونســتون،  أليســتر 
كونيــه، 60(، جوناثــان أوســوريو )ريتــي الريــا، 65(، 
مارك-أنتوين كاي )أتيبا هاتشينســون، 60(، ألفونســو 
)جوناثــان  الريــن  كايــل  بيوكانــن،  تايجــون  ديفيــس، 
60(، جونيــور هويليــت )ديفيــد ووذرســبون،  ديفيــد، 

.)76

- المدرب: اإلنكليزي جون هيردمان

أسود األطلسأسود األطلس
تتصدر تتصدر 

وتتأهل وتتأهل 
لُثمنلُثمن
نهائينهائي
كأس كأس 
العالم العالم 
20222022
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الدوحة/ )أ ف ب(:
974 يف الدوحــة اليــوم عــى موعــد مــع معركــة  ســيكون اســتاد 
طاحنــة بــن الدفــاع والهجــوم تحمــل يف طياتهــا نكهــة سياســية، 
وذلــك حــن تلتقــي ســويرسا مــع رصبيا يف الجولــة الثالثة األخرية 
مــن منافســات املجموعــة الســابعة ملونديــال قطــر، فيــا تخــوض 
الربازيل "بروفة" تحضريية لألدوار اإلقصائية مبواجهة الكامريون 

املتمسكة ببصيص أمل.
بــن فريــق ســويرسي متاســك دفاعيــًا أقــى فرنســا بطلة العامل 
مــن مثــن نهــايئ كأس أوروبــا الصيــف املــايض ثــم تســّبب بغيــاب 
إيطاليــا عــن النهائيــات العامليــة للمــرة الثانيــة تواليــًا، وآخــر رصيب 
وألكســندر  تاديتــش  دوشــان  مثــل  العبــن  صفوفــه  يف  يضــّم 
الجمعــة  مواجهــة  ســتكون  فالهوفيتــش،  ودوشــان  ميرتوفيتــش 

نارية بكل ما للكلمة من معنى.
ومــا يزيــد مــن امليــول الســويرسي اىل الدفــاع الــذي ســمح لهــم 
بالفــوز عــى الكامــريون -1صفــر ثــم باجبــار الربازيل عــى االنتظار 
حتــى الدقيقــة 83 لتســجيل هــدف التأهــل اىل مثــن النهــايئ، أن 
رجال املدرب مراد ياكن بحاجة اىل التعادل لضان تجاوز دور 
املجموعــات للمــرة الثالثــة تواليــًا، فيــا ال بديــل لرصبيا عن الفوز 

بعد خيبة التعادل يف الجولة الثانية مع الكامريون 3-3.
• هل يتكرر سيناريو 2018؟

كل هذه الحسابات مرتبطة بفوز أو تعادل الربازيل مع الكامريون 
التــي متلــك نقطــة واحــدة وبحاجــة اىل فــوز مســتبعد جــدًا عــى 
الســابقتن يف  مــن مواجهتيــه  منتــرصًا  خــرج  الــذي  "سيليســاو" 
1994 و4-1  النهائيــات مــع املنتخــب اإلفريقــي )-3صفــر عــام 

عام 2014(.
اىل  اآلن  "ســنذهب  ســومر  يــان  الســويرسي  للحــارس  بالنســبة 
مباراتنا النهائية الجمعة" وفق ما أفاد بعد الخسارة أمام الربازيل.

حــن   2018 عــام  حصــل  ملــا  إعــادة  ســتكون  املواجهــة  هــذه 
تواجدت سويرسا ورصبيا والربازيل أيضًا يف مجموعة واحدة.

حينها وبعد التعادل افتتاحًا مع الربازيل 1-1، تسّببت سويرسا 
الجولــة  يف  عليهــا  بالفــوز  املجموعــات  دور  مــن  رصبيــا  بخــروج 

الثانية 2 - 1 بهديف غرانيت تشاكا وجريدان شاكريي.
أن  اليــوم  مبــاراة  يف  "الســيايس"  التوتــر  حجــم  مــن  يزيــد  ومــا 
الــرصب رفعــوا علــًا يف غرفــة تبديل املالبــس دمجوا فيه خريطة 
كوســوفو، مــا دفــع فيفــا اىل فتــح اجــراءات تأديبيــة بحــق االتحــاد 

الرصيب.
وُتظهر الصورة التي تم التقاطها يف غرفة تبديل املالبس الخاصة 
لكوســوفو  خريطــة  الربازيــل،  مواجهــة  قبــل  الــرصيب  باملنتخــب 
أوتــاد،  عــى  األبيــض معلقــة  القــاش  مــن  عــى قطعــة  مطبوعــة 
ومختومة بعلم رصبيا كتب عليها "لن يكون هناك استسالم". 

الكامريون أمام مهمة شاقة جدًا
يف لوســيل، لــن تكــون هنــاك مناوشــات اســتفزازية بــل ســيكون 
الرتكيز منصبًا عى كرة القدم بأهداف مختلفة لكل من الربازيل 
والكامريون، إذ تســعى األوىل اىل التحرض من أجل مثن النهايئ 

وضان الصدارة من دون االلتفات اىل نتيجة املباراة الثانية.
ويحتــاج فريــق تيتــي الــذي يغيــب عنــه نجمــه نيــار بســبب إصابة 
التعــادل يك  أمــام رصبيــا، اىل  افتتاحــًا  لهــا  تعــرض  الكاحــل  يف 
بقــوة  املرشــحة  الربتغــال  مواجهــة  ويتجنــب  الصــدارة  يضمــن 
لتصــدر املجموعــة الثامنــة )تتصــدر بفــارق ثــالث نقــاط عــن غانــا 

الثانية مع فارق ثالثة أهداف لصالحها(.
بالنســبة للكامــريون، ال بديــل عــن الفــوز إذا مــا أرادت الدخول يف 
حسابات التأهل اىل مثن النهايئ للمرة الثانية فقط يف تاريخها، 
بعــد أوىل عــام 1990 يف إيطاليــا حــن وصلــت اىل ربــع النهــايئ 

بقيادة أسطورتها روجيه ميال.

الدوحة/ )أ ف ب(:
يسعى املنتخب الغاين إىل رد الصاع صاعن لألوروغواي، عندما 
يالقيهــا اليــوم يف الجولــة الثالثــة األخــرية مــن منافســات املجموعــة 

الثامنة ملونديال قطر يف كرة القدم.
حرمت األوروغواي غانا من إنجاز تاريخي يف نسخة جنوب إفريقيا 
عــام 2010 عندمــا أطاحــت بهــا مــن الــدور ربــع النهــايئ للمونديــال 
اإلفريقــي بــركالت الرتجيــح يف مبــاراة "شــهرية" ال تــزال خالــدة يف 
األذهــان بلمســة اليــّد "الشــيطانية" املتعمــدة للمهاجــم املشــاكس 
لويس سواريس يف الثواين األخرية من الشوط اإلضايف إلبعاد كرة 

كانت يف طريقها اىل معانقة الشباك.
وقتها انربى أســامواه جيان للركلة لكنه أهدرها، فاحتكم املنتخبان 
اىل ركالت الرتجيــح التــي ابتســمت للمنتخــب االمــرييك الجنويب 4 
- 2 وأوقفــت الحلــم الغــاين بــأن يصبــح أو منتخب إفريقي يصل دور 

األربعة.
يدخــل املنتخــب الغــاين مواجهــة الجمعــة بأفضليــة احتــالل املركــز 
الثــاين برصيــد ثــالث نقــاط مقابــل نقطــة واحدة لألوروغــواي صاحبة 

املركز األخري.
ويحتــاج بطــل القــارة الســمراء أربــع مــرات إىل الفوز للحــاق بالربتغال 
املتصــدرة بانتصاريــن متتاليــن، لكــن التعــادل قــد يكــون كافيًا أيضًا 

يف حال تعرث كوريا الجنوبية أمام سيليساو القارة العجوز.
فســتكون  و1950،   1930 عامــي  العــامل  بطلــة  األوروغــواي،  أمــا 
مطالبــة بالفــوز مــن أجــل التأهــل الن التعادل والخســارة ســيلقيان بها 

خارج قطر.
• مباراة من الماضي

شــدد قائــد غانــا مهاجــم الســد القطــري أنــدري أيــو الالعــب الوحيــد 
عــام  األوروغــواي  أمــام  خــرست  التــي  التشــكيلة  ضمــن  كان  الــذي 
2010، عــى أنــه "ال يهــم الحديــث عن ذلك، يجب أن نحصل عى 

النقاط يك نتأهل".
وأضــاف عقــب الفــوز عــى كوريــا الجنوبيــة 3 - 2 يف الجولــة الثانيــة 
بعــد الخســارة بالنتيجــة ذاتهــا امــام الربتغــال يف الجولــة االوىل: "لــن 
نفكر يف املايض وسننتقل إىل املباراة املقبلة والتفكري يف الدور 

املقبل هذا كل يشء".
مــن جهتــه، أكــد مــدرب األوروغــواي دييغــو ألونســو عقــب الخســارة 
أمــام الربتغــال )صفــر- 2(: "سنســعى اىل الفــوز ضــد غانــا، وال شــك 
يف ذلــك. ســنقوم ببعــض التعديــالت يف تنظيــم الالعبــن والبحــث 

عن األفضل لنا، هذا ما سنفعله".
• كوريا الجنوبية فوز وانتظار

وتخــوض كوريــا الجنوبيــة ونجمهــا هيونغ-مــن ســون اختبــارًا صعبــًا 
بفوزيــن  املجموعــة  يف  األوىل  للبطاقــة  الضامنــة  الربتغــال  أمــام 

متتالين.
اليابــان، مصريهــا  2002 عــى ارضهــا مــع  وال متلــك رابعــة نســخة 
بــن يديهــا ويتعــن عليهــا الفــوز وانتظــار نتيجــة مناســبة لهــا بن غانا 

واالوروغواي النتزاع املركز الثاين من ممثل القارة السمراء.
واســتهلت كوريــا الجنوبيــة التــي تخــوض النهائيــات للمــرة الحاديــة 
عرشة يف تاريخها، مشوارها بتعادل سلبي مثن أمام االوروغواي، 

لكنها سقطت أمام غانا 3-2 يف الجولة الثانية.
وتلعــب كوريــا الجنوبيــة املبــاراة يف غيــاب مدربهــا الربتغــايل باولــو 
بســبب  غانــا،  ضــد  للمبــاراة  النهائيــة  الصفــارة  عقــب  لطــرده  بينتــو 
احتجاجه عى الحكم اإلنكليزي أنتوين تايلور، لعدم فسحه املجال 

لتنفيذ ركلة ركنية يف الثواين االخرية من الوقت بدل الضائع.
اىل ضــان  الســاعية  الربتغــال  امــام  ســهلة  تكــون  لــن  املهمــة  لكــن 

الصدارة لتفادي مواجهة الربازيل يف مثن النهايئ.
وتحتــاج الربتغــال اىل نقطــة واحــدة لحســم الصــدارة، فيــا تنتزعهــا 

غانا يف حال فوزها عى األوروغواي بهدفن وخسارة الربتغال.

غاناغاناالبرازيلالبرازيل
في بروفة أمام الكاميرون في بروفة أمام الكاميرون 
معركة بين سويسرا وصربيامعركة بين سويسرا وصربيا

ين لألوروغواي  ين لألوروغواي لرد الدَّ لرد الدَّ
والبرتغال لضمان الصدارةوالبرتغال لضمان الصدارة



9
Friday 2 December 2022 الجمعة 8 جمادى األولى 1444هـ 2 ديسمبر/ كانون األول

الريان/ )أ ف ب(:
حجــزت كرواتيــا، وصيفــة 2018، بطاقتهــا اىل الــدور مثــن النهايئ 
ملونديــال قطــر 2022 بتعادلهــا مــع بلجيــكا صفر-صفــر أمــس يف 

الجولة الثالثة األخرية من منافسات املجموعة السادسة.
ودخــل لــوكا مودريتــش ورفاقه اللقاء وهم يف الصدارة بأربع نقاط 
مــن تعــادل ســلبي مــع املغــرب وفــوز عــى كنــدا 1-4، فيــا كانــت 
بلجيكا ثالثة بثالث نقاط نالتها من فوز عى كندا 1 -صفر مقابل 

خسارة صادمة أمام املغرب 2 - صفر.
وبتعادلهــا عــى اســتاد أحمــد بــن عــي يف الريان، تنازلــت كرواتيا 
عــن الصــدارة لصالــح املغــرب الفائــز عى كنــدا 1-2، فيا ودعت 

بلجيكا النهائيات بأربع نقاط.
وأجرى مارتينيس تعديالت بالجملة عى التشكيلة لهذه املباراة 
مقاعــد  عــى  هــازار  وثورغــان  إديــن  األخويــن  فأبقــى  املصرييــة، 
البــدالء ضمــن أربعــة تغيــريات عــى الفريــق مقارنــة مببــاراة الجولــة 
الثانيــة املغــرب، مانحــًا املخرضم دريس مرتنس ولياندرو تروســار 
أونانــا  أمــادو  غــاب  فيــا  البدايــة،  منــذ  للعــب  األوىل  فرصتهــا 

بسبب اإلصابة.
ويف الجهــة املقابلــة، احتفــظ املــدرب الكــراويت زالتكــو داليتــش 

بكامل الفريق الذي فاز عى كندا 4 - 1.
واعتقد الكروات أنهم حصلوا عى ركلة جزاء بعد خطأ من يانيك 
كاراســكو عــى أنــدري كراماريتــش، لكن الحكم عــاد عن قراره بعد 
مراجعة "يف أيه آر" بســبب حالة تســلل قبل الخطا )15(، ليعود 
اللقــاء اىل نفــس الوتــرية التــي كانت عليها بال فرص حقيقية حتى 

نهاية الشوط األول.
ويف بدايــة الثانيــة، زج مارتينيــس بروميلــو لوكاكو بداًل من مرتنس 
وكان مهاجم إنرت اإليطايل أن يضع بالده يف املقدمة برأسية بعد 
عرضيــة مــن دي برويــن، لكــن الحــارس دومينيــك ليفاكوفيتش كان 

يقظًا )49(.
جــدًا ضمــن  الخطــرية  الفــرص  مــن  بسلســلة  الكــروات  رّد  ثــم 
قويــة ملاتيــو كوفاتشــيتش  تســديدات  ثــالث  فــورة شــهدت 
ومارســيلو بروزوفيتــش ولــوكا مودريتــش تألق تيبو كورتوا يف 

صدها جميعًا )54(.
وزج مارتينيــس بعدهــا بتورغــان هــازار بــداًل مــن تروســار بحثــًا عــن 
تنشــيط الفريــق الــذي كان قريبــًا مــن خطــف التقــدم لــوال تدخــل 
يانيــك  مــن  توغــل  بعــد  لوكاكــو  تســديدة  لســد  األيــر  القائــم 

كاراسكو )60(.
ومــرة أخــرى، كان لوكاكــو قريبــًا مــن هــز الشــباك ومنح بــالده بطاقة 
العبور لكنه سدد بجانب القائم من مسافة قريبة )87(، ثم أضاع 
مهاجــم إنــرت فرصــة العمــر عندمــا وصلتــه الكــرة مــن ثورغــان هــازار 
وهــو يف مواجهــة املرمــى فحــاول أن يســيطر عليهــا بصــدره لكنهــا 

طالت ما سمح للحارس يف السيطرة عليها )90(.
• المباراة في سطور

• املباراة: كرواتيا - بلجيكا  0-0
• امللعب: أحمد بن عي، الريان

• الجمهور: 43984 متفرجًا
• الدور األول - الجولة الثالثة األخرية

• املجموعة السادسة
• الحكم: اإلنكليزي أنتوين تايلور

• اإلنذارات: بلجيكا: لياندر ديندونكر )67(
• التشكيلتان: 

* كرواتيــا: دومينيــك ليفاكوفيتــش، ديــان لوفريــن، بورنــا سوســا، 
يوســيب يورانوفيتــش، يوشــكو غفارديول، لــوكا مودريتش، ماتيو 
إيفــان  بروزوفيتــش،  مارســيلو  مايــر90(،  )لوفــرو  كوفاتشــيتش 
برييشــيتش، أنــدري كراماريتــش )باشــاليتش، 64(، ماركــو ليفايــا 

)برونو بتكوفيتش، 64(.
- املدرب: زالتكو داليتش 

تــويب   ،)87 هــازار،  )إديــن  تومــا مونييــه  تيبــو كورتــوا،  بلجيــكا:   *
ألدرفريلــد، يــان فريتونغــن، تيمــويت كاســتاين - ليانــدر ديندونكــر 
)يوري تيليانس، 72(، أكســل فيتســل، كيفن دي بروين، يانيك 
كاراســكو )جريميــي دوكــو، 72(، ليانــدرو تروســار )ثورغــان هــازار، 

58(، دريس مرتنس )روميلو لوكاكو، 46(
- املدرب: اإلسباين روبرتو مارتينيس

تأهلــت اليابــان متصــدرة للمجموعــة الخامســة بفوزهــا عــى إســبانيا 
التــي عــرت ثانيــة 2 - 1 أمــس، لتقــي أيضــًا عــى آمــال املنتخــب 
األملاين، ضمن منافسات الجولة الثالثة واألخرية بدور املجموعات 

يف مونديال قطر 2022.
وسّجل هديف اليابان ريتسو دوان )48( وأو تاناكا )51(، فيا أحرز 

هدف إسبانيا الوحيد ألفارو موراتا يف الدقيقة 11 من املباراة.
• ألمانيا ُتغادر من دور المجموعات

كــّررت أملانيــا، بطلــة العــامل أربــع مــرات، الســيناريو الــكاريث لنســخة 
عــام 2018 وخرجــت مــن الــدور األول يف مونديــال قطــر 2022 يف 
كرة القدم، رغم فوزها عى كوستاريكا 4 - 2 الخميس يف الدوحة، 

يف الجولة الثالثة األخرية من منافسات املجموعة الخامسة.
والفــوز هــو االول ألملانيــا يف هــذه البطولــة بعــد خســارة مدويــة امام 
اليابان 2-1 ثم تعادلها مع اسبانيا 1-1، لكنه مل يكن كافيا النه رفع 
رصيدهــا اىل 4 نقــاط لتتفــوق عليهــا اســبانيا بفــارق االهــداف رغــم 

خسارة االخرية امام اليابان يف هذه الجولة بشكل مفاجئ 1-2.
وتصــدرت اليابــان املجموعــة برصيــد 6 نقــاط وســتواجه كرواتيــا يف 
مثــن النهــايئ، بينــا حلــت اســبانيا ثانيــة برصيــد 4 نقــاط وســتالقي 

املغرب.
• مباراة إسبانيا واليابان يف سطور

• املباراة: إسبانيا-اليابان 1-2
• امللعب: استاد خليفة الدويل، الدوحة

• الجمهور: 44851 متفرجًا
• الدور األول - الجولة الثالثة

• املجموعة الخامسة
• الحكم: الجنوب إفريقي فيكتور غوميس

•األهداف:
- إسبانيا: ألفارو موراتا )11(

- اليابان: ريتسو دوان )48(، أو تاناكا )51(
اإلنــذارات: اليابــان: كــو إيتاكــورا )39(، شــوغو تانيغوتــي )44(، 

مايا يوشيدا )45(
• التشكيلتان:

* إســبانيا: أونــاي ســيمون - سيســار أســبيليكويتا )داين كارفاخــال 
68(، رودري -  بــاو توريــس، أليخانــدرو بالــدي )جــوردي ألبــا   ،)46
سريجيو بوسكيتس، غايف )أنسو فايت 68(، بيدري - ألفارو موراتا 
داين   ،)57 توريــس  )فــريان  وليامــس  نيكــو   ،)57 أسنســيو  )ماركــو 

أوملو.
- المدرب: لويس إنريكي

* اليابــان: شــويتي غونــدا - شــوغو تانيغوتــي، كــو إيتاكورا، مايا 
يوشــيدا - يوتــو ناغاتومــو، هيدمياســا موريتــا، جونيــا إيتــو، أو تانــاكا 
- تاكيفوســا كوبــو )ريتســو دوان 46(، دايتــي كامــادا )تاكيهــريو 

تومياسو 68(، دايزن ماييدا )تاكوما أسانو 62(.
- المدرب: هاجيمي مورياسو

اليابان وإسبانيا اليابان وإسبانيا كرواتياكرواتيا
َتحجز بطاقتها إلى ثمن َتحجز بطاقتها إلى ثمن 
النهائي وخروج بلجيكاالنهائي وخروج بلجيكا

تتأهالن و"منتخب األلوان" تتأهالن و"منتخب األلوان" 
ُيغادر للمرة الثانية توالًياُيغادر للمرة الثانية توالًيا

من دور المجموعاتمن دور المجموعات
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الدوحة/ فلسطني:
حرص عدد من العبي منتخب املغرب عىل رفع 
بالتأهــل  احتفاالتهــم  غمــرة  فلســطني، يف  علــم 
2022 يف  العــامل  مــن كأس  الثــاين  الــدور  إىل 

قطر.
لالعبــي  فيديــو  ومقاطــع  صــور  عــدة  وانتــرت 
التواصــل  مواقــع  عــر  األطلــس"  "أســود 
االجتامعــي، وهــم يحتفلــون بهــذا اإلنجــاز الرائــع 

ويف أيديهم علم فلسطني.
جــواد  فيهــا  ظهــر  تويــر،  عــر  صــورة  وراجــت 
الوليــد  بلــد  ونــادي  املغــرب  مدافــع  الياميــق، 
الفلســطيني  بالعلــم  ممســك  وهــو  اإلســباين، 

ويطوف به امللعب.
وظهــر الياميــق يف مقطــع فيديــو ملّوحــًا بالعلــم 
الفلســطيني وهو يف غاية الفرح، قبل أن ينضم 
"ألســود  اإلداري  الطاقــم  أفــراد  مــن  بعــض  إليــه 

األطلس".
كام ظهر الثنايئ سليم أمالح وعز الدين أوناحي 
وهــام يضعــان العلــم الفلســطيني عــىل كتفيهام 
احتضــن  الــذي  الثاممــة  ملعــب  يف  ويســران 

مباراة املغرب وكندا.
الالعبــني  مــن  اثنــني  آَخــر  فيديــو  مقطــع  ووّثــق 
املغاربة وهام يحمالن العلم الفلسطيني، أثناء 
احتفالهام مع جامهرهام التي مألت مدرجات 

امللعب.
وعاشــت الجامهــر املغربيــة فرحــة عارمــة بعــد 
نجــاح منتخبهــا يف التأهــل للــدور مثــن النهــايئ، 
املجموعــة  تصــدر  بــل  فحســب،  ذلــك  وليــس 

السادسة التي ضمت كرواتيا وبلجيكا وكندا.
يف  عادتهــا  عــىل  الجامهــر  هــذه  وحافظــت 
األعــالم  ورفــع  حمــل  وواصلــت  البطولــة،  هــذه 
الفلســطينية، التي زينت أفراحهم بهذا اإلنجاز، 

الثاين يف تاريخ الكرة املغربية.
التواصــل  مواقــع  عــر  املتابعــون  وتفاعــل 
االجتامعــي، مــع هــذه الصــور ومقاطــع الفيديــو، 
وأكدت رضورة دعم القضية الفلسطينية ورفض 

التطبيع.
وقــال أحدهــم: "رغــم تطبيــع الحكومــة املغربيــة، 

فــإن جمهــور املغــرب يحمــل علــم فلســطني يف 
كافــة مباريــات منتخبــه ويــردد الحريــة لفلســطني 

وفلسطني عربية، مروك للمغرب".
وعّلــق آخــر عــىل صــورة الياميــق: "أجمــل صــورة 
جــواد  املغــريب  املنتخــب  العــب  اليــوم،  لهــذا 
عــىل  الفــوز  بعــد  فلســطني  علــم  يرفــع  الياميــق 
منتخــب كنــدا يف مبــاراة كأس العــامل، يف عــز 
)الفلســطينية("،  قضيتهــم  ينســون  ال  فرحتهــم 
وأضافــت ثالثــة: "املغرب ورغم التطبيع شــعبها 

يبقى مخلصًا للقضية الفلسطينية".
العلــم  رؤيــة  ميكــن  قطــر  مونديــال  وخــالل 
تأّهــل  عــدم  رغــم  مــكان  كل  يف  الفلســطيني 
لكــرة  العــامل  لــكأس  الفلســطيني  املنتخــب 
القــدم، يف محاولــة مــن كثريــن لتســليط الضــوء 
مونديــال  أول  يف  الفلســطينية  القضيــة  عــىل 

م بدولة عربية. ُينظَّ
كــام بــات كثــر مــن املشــجعني العــرب يتأّكــدون 
مــن هويــة املحطــات التــي تطلــب منهــم الظهــور 
الحديــث،  عــىل  املوافقــة  قبــل  شاشــاتها  عــىل 
إعــالم  وســائل  مــع  مقابــالت  إجــراء  رافضــني 

إرسائيلية.
بالدهــم  بأعــالم  قطريــون  مشــّجعون  ويلــّوح 
واألعــالم الفلســطينية مــن نوافــذ ســياراتهم كــام 
وضــع قطريــون شــارة عليهــا رســم الكوفيــة عــىل 

أذرعتهم خالل مباراة أملانيا واليابان.
وقــال الفلســطيني يحيــى أبو هنتــش )33 عامًا(، 
املوظــف يف القطــاع الطبــي وهــو يرتــدي قميص 
البطولــة  إّن  الفلســطيني،  العلــم  ويرفــع  قطــر 
"فرصــة لنــا لتعريــف العامل بقضيتنــا خصوصًا أن 

العامل أصبح أكرث اهتاممًا بقضايا أخرى".
وتابع األب الذي كان مع ابنه الذي وضع الكوفية 
الفلسطينية يف طريقهام للقاء الرازيل ورصبيا 
لوكالــة الصحافــة الفرنســية: "بعــض األجانــب ال 
عنــه..  ويســألوننا  الفلســطيني  العلــم  يعرفــون 
وهنا تأيت فرصتنا الذهبية للتعريف بقضيتنا".

للمــرة  املقامــة  البطولــة  أن  فلســطينيون  ويــرى 
بالفعــل  ذهبيــة  فرصــة  عربيــة  دولــة  يف  األوىل 

لتعريف العامل بقضيتهم.

يرفعونيرفعون
علم فلسطينعلم فلسطين

خالل احتفاالت التأهلخالل احتفاالت التأهل

المغربالمغربالعبو منتخب العبو منتخب 
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الدوحة/ )أ ف ب(:
احتفــت الجامهــر التونســية بفــوز منتخب "نســور قرطاج" 
منافســات  يف  نظيــف  بهــدف  العــامل  بطلــة  فرنســا  عــى 
الجولــة الثالثــة األخــرة مــن مونديــال قطــر لكــرة القــدم، رغــم 
مــن دور املجموعــات يف ســادس مشــاركة  الخــروج  مــرارة 
يف النهائيــات، فيــام أجمعــت الصحف الصادرة امس عى 

أحقية التأهل إىل مثن النهايئ.
وشــهدت شــوارع العاصمــة التونســية خــروج عــدد كبــر مــن 
الجامهر عقب انتهاء مباراة تونس وبطل العامل الذي زج 
مدربــه ديدييــه ديشــان بتشــكيلة رديفــة يف الشــوط األّول 
باالنجــاز  احتفــااًل  الثــاين،  يف  الكبــار  بنجومــه  الدفــع  قبــل 

التاريخي رغم خروج تونس من سباق املونديال.
التونــي  للمنتخــب  البطــويل  بــاألداء  الجامهــر  وتغنــت 
بحظــوظ  ومتســكت  و2018،   1998 العــامل  أبطــال  أمــام 

بلــوغ الــدور الثــاين حــن ســجل مهاجــم مونبلييــه املخــرم 
وهبي الخزري )31 عامًا( هدف التقدم، لتتعاىل الزغاريد 
يف املقاهــي واملنــازل خاصــة أن الهــدف تزامــن مــع تعــادل 
ســلبي بــن أســراليا والدمنــارك، قبــل أن تنتهــي املواجهــة 
بفــوز "ســوكروز" 1 - صفــر واللحــاق بفرنســا املتصــدرة بـــ 6 

نقاط وبفارق األهداف إىل مثن النهايئ.
ومع الصافرة النهائية للمباراتن مل يخِف التوانسة فرحتهم 
بالفــوز التاريخــي األول لتونــس عــى فرنســا وحرستهــم عى 
تأهل أسراليا التي كانت فازت عى رجال املدرب جالل 
القــادري 1 - صفــر وحالــت دون حصــد أكرث من أربع نقاط، 

يف أفضل حصاد منذ مونديال االرجنتن 1978.
فقــال  املبــاراة،  نهايــة  عقــب  الخــزري  مشــاعر  تباينــت 
"مشــاعرنا مختلطة، نحن ســعداء بفوزنا عى منتخب مثل 
فرنسا، قدمنا أداًء جيدًا للغاية، وودعنا كأس العامل برأس 

مرفوعة".
وأضــاف مهاجــم مونبلييــه الفرنــي الــذي بــات أول العــب 
إفريقــي يف تاريــخ كأس العــامل يســجل يف ثــالث مباريــات 
 2018 متتاليــة خاضهــا أساســيًا )أمــام بلجيــكا وبنــام عــام 
وفرنســا 2022( "نحــن أمــام شــعور حلــو وآخــر مــر، األمــور 
كانــت ســتكون مثاليــة لــو تأهلنــا بعــد هــذا الفــوز الثمــن، 
ولكــن يف النهايــة، هــذا خطأنــا ألننــا مل نفعــل مــا يكفــي يف 

أول مباراتن".
ورفــع الخــزري رصيــده من األهــداف الدولية إىل 25 وعادل 
رقم الســعودين ســامي الجابر وســامل الدورسي يف طليعة 
3 أهــداف  مــع  العــامل  العــرب يف كأس  الهدافــن  ترتيــب 

)هدفان عام 2018 وهدف عام 2022(.
خيبــة  عــن  معــّرة  أم"  أف  "موزاييــك  راديــو  موقــع  كتــب 
الخــروج "مــرارة كبــرة ممزوجــة بفــرح االنتصــار عــى بطــل 

دمــوع  بعدهــا  وانهمــرت  اطلقــت  الحكــم  صافــرة  العــامل، 
الرجــويل  واالداء  الباهــر  االنتصــار  بعــد  بالفــرح  ممزوجــة 

لزمالء وهبي الخزري".
وأضافــت "حــرسة ومــرارة كبــرة تعــود بذاكرتنــا إىل مبــاراة 
والتعامــل  قبولهــا  نحســن  مل  هديــة  كانــت  التــي  أســراليا 

معها".
واشــارت الصحيفة إىل األرقام التي حققها منتخب تونس 
يف أفضل "مشاركة ملنتخبنا منذ مونديال 1978، تكتب 
تاريخــًا جديــدًا لكنــه منقــوص مــن إنجــاز العبــور إىل الــدور 

الثاين".
شجاعة وعدم استسالم  •

أمــا موقــع تلفزيــون "نســمة ســبور" فكشــف عــر االخصــايئ 
يف اإلحصــاء والتوثيــق الريــايض عــامد الكيــالين مــن خــالل 
نظــره  عــى  بانتصــاره  التونــي  املنتخــب  أن  تدويناتــه 

بـــ  اإلطاحــة  يف  ينجــح  عــريب  منتخــب  أول  بــات  الفرنــي 
4 تعــادالت و9  "الديــوك" خــالل املونديــال )13 مبــاراة: 
عــريب عــى حامــل  فــوز  أول  هزائــم(، إىل جانــب تحقيقــه 

اللقب.
شــباك  زيــارة  عــن  الثالثــة  للمــرة  "الديــوك"  عجــزت  كــام 
نظافــة  عــى  دحــامن  أميــن  حافــظ  فيــام  عــريب،  منتخــب 
شــباكه يف مباراتــن، وهــو ثــاين حــارس مرمــى عــريب )بعــد 
املغــريب الــزايك بــادو يف 1986( وســادس حــارس مرمــى 

إفريقي يحقق ذلك يف نسخة واحدة يف املونديال.
ومل تقترص االشادات عى الجانب التوني، فغرّد الشيخ 
اإلمــارات  دولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد 
"نسور قرطاج .. أمتعونا بأداء رجويل .. وكرة قدم حقيقية 
.. مــروك فوزهــم التاريخــي عــى بطــل العــامل .. انتصــار 

عريب وبصمة مميزة يف كأس العامل".

باريس/ )أ ف ب(:
يحظــى  املتحــدة،  بالواليــات  مــرورًا  اليابــان  اىل  فرنســا  مــن 
مونديال قطر 2022 مبتابعة تلفزيونية مرتفعة رغم دعوات 

غربية ملقاطعة النسخة الثانية والعرشين من النهائيات.
قــال االتحــاد الــدويل لكــرة القــدم )فيفــا( األســبوع املــايض 
معتمــدًا  الشــعبية"،  بنفــس  تحظــى  العــامل  كأس  تــزال  "ال 
بشــكل خاص عى عدد مشــاهدي املباراة االفتتاحية التي 
جمعــت قطــر املضيفــة باإلكــوادور والــذي ارتفــع يف بعــض 

البلدان مقارنة بكأس العامل 2018 يف روسيا.
والحديــث عــن ارتفــاع عــدد مشــاهدي املبــاراة االفتتاحيــة 
يعني بشكل خاص الرازيل )24.3 مليون مشاهد كمعدل 
وســطي بزيــادة 6 باملئــة(، اململكــة املتحــدة )6.3 ماليــن 
بزيــادة 57.5 باملئــة(، كولومبيــا )5.5 ماليــن بزيــادة غــر 

محددة( أو فرنسا )5.1 مالين بزيادة 30 باملئة(.
املشــاهدة  أرقــام  فيــه  تنخفــض  الــذي  الوقــت  يف  لكــن 
فــإن  الفيديــو،  ومنصــات  اإلنرنــت  لصالــح  التلفزيونيــة 
"األحــداث الرياضيــة الكــرى تظل من بــن األحداث القليلة 
التــي تحظــى مبتابعــة جامهريــة كبــرة" كــام يؤكــد لوكالــة 
فرانس برس كريســتوف لوبويت من مركز القانون واالقتصاد 

الريايض يف ليموج )وسط فرنسا(.
تتــم  الــذي  الواقــع  هــذا  أن  االقتصــادي  الخبــر  ويضيــف 
ميكــن  "ال  أوروبــا  كأس  أو  عــامل  كأس  كل  يف  مالحظتــه 

نكرانه" هذا العام أيضًا.
خارج املنزل  •

يف فرنســا، حيــث بلــغ عــدد مشــاهدي املباراتــن األوليــن 
ألبطال العامل بن 11 و13 مليونًا، "من الواضح أنه ال يوجد 
أي تأثــر للمقاطعــة" كــام قــال لفرانــس بــرس فيليــب باييــي 
من مجموعة "أن يب آ" االستشــارية املتخصصة يف العامل 

الرقمي للمحتوى والخدمات.
هــذه األرقــام قريبــة مــن نتائــج 2018 وفــق مــا أشــار لوبــويت، 

نســبة  أي  الجمهــور،  مــن حيــث حصــة  أقــل  أنهــا  أفــاد  لكنــه 
الذيــن  الســكان  جميــع  مــن  الواحــدة  املبــاراة  مشــاهدي 

يتابعونها.
"ميدياميــري"  وفــق  فرنســا  تتميــز يف   2022 نســخة  لكــن 
يف قيــاس "خــارج املنــزل"، أي يف مشــاهدة املباريــات يف 
املقاهــي، مــع األصدقــاء، وهــو أمــر ملفــت بالنســبة لــكأس 

عامل.
ورأى لوبــويت أنــه مــن دون هــذا األمــر "قــد نشــهد انخفاضــًا" 

واســعة  مقاطعــة  توجــد  "ال  مضيفــًا  املشــاهدة،  أرقــام  يف 
النطاق. لن نروي قصصًا" غر واقعية بشأن املقاطعة.

يف إســبانيا، تابع أكرث من 11 مليون مشــاهد )60.7 املئة 
جميــع  مــن  الواحــدة  املبــاراة  مشــاهدي  نســبة  حيــث  مــن 
لقــاء "ال روخــا" مــع أملانيــا، مــا يجعلــه "الرنامــج  الســكان( 
األكرث مشــاهدة لهذا العام عى جميع القنوات" يف البالد 

وفقًا للقناة العامة "يت يف أي".
وكانــت أملانيــا حتــى اآلن الشــواذ عــن القاعــدة، إذ تراجــع 

عدد متابعي "دي مانشافت" خلف شاشات التلفزة.
مشــاهدي  لعــدد  الوســطي  املعــدل  بلــغ   ،2018 ففــي 
املباريات الثالث يف دور املجموعات أكرث من 26 مليونًا، 
أمــام  العــام يف الهزميــة االفتتاحيــة  9 ماليــن هــذا  مقابــل 
اليابان )1 - 2(، 17 مليونًا يف التعادل مع إسبانيا )1 - 1(.

وقد ُيرر انخفاض الحامس يف أملانيا اىل توقيت مباريات 
معينة، وقرار البعض مبقاطعة املونديال القطري.

لحظة فريدة  •
األوروبيــة ووفقــًا ألرقــام مجلــة "شــالنج"  القــارة  نطــاق  عــى 
األوىل  املبــاراة  فقــط  أورويب  مليــون   54 تابــع  الفرنســية، 

ملنتخبهم الوطني، مقابل 94 مليونًا يف عام 2018.
عــامل  كأس  بــن  املقارنــات  يف  الحــذر  توخــي  يجــب  لكــن 
الجــدول  حســب  خــاص  بشــكل  تختلــف  فاألرقــام  وأخــرى، 

الزمني أو يوم املباريات.

بالنســبة لكريســتوف لوبــويت، فهــذا "جــزء مــن ســياق عاملي 
مــن  النــوع  لهــذا  التلفزيــوين  االســتهالك  بانخفــاض  يتســم 
الرامــج"، عــى أن تكــون ذروة املتابعــة للقاءات األكرث إثارة 
لالهتــامم مــع توجــه أيضــًا ملشــاهدة أبــرز املقتطفــات عــى 

اإلنرنت.
عــى  نفســها  آســيا  أو  الجنوبيــة  أمــركا  أو  إفريقيــا  وتؤكــد 
أنهــا "أســواق حيــث الطلــب مرتفعــًا عــى املحتــوى الكــروي 
العــايل املســتوى"، وليســت معنيــة بالــرورة بـ "النقاشــات 

حول املقاطعة"، خالفًا للغرب.
كــام يصعــب عــى املشــجعن تجاهــل "اللحظــة الفريــدة" 
الالعبــن يف  "أفضــل  مواجهــة  منتخباتهــم يف  تضــع  التــي 

العامل".
الفــوز  بفضــل  التلفزيونيــة  املتابعــة  تعــّززت  اليابــان،  يف 

الصادم الذي حققه "الساموراي األزرق" عى أملانيا.
رغم التوقيت املتأخر للمباراة بالتوقيت املحيل، حصدت 
جمهورًا بنسبة 35.3 باملئة يف منطقة كانتو، حيث توجد 

طوكيو وفقًا لتقارير محلية.
عــر املحيــط األطلــي، ســجل لقــاء املنتخبــن األمــريك 
ملبــاراة  املشــاهدين  عــدد  يف  قياســيًا  رقــاًم  واإلنكليــزي 
كــرة القــدم للرجــال يف الواليــات املتحــدة، مبعــدل وســطي 
"فوكــس  لشــبكة  وفقــًا  مشــاهد  مليــون   15 مــن  أكــرث  بلــغ 

سبورتس".

تحظى بإشادة كبيرة رغم تحظى بإشادة كبيرة رغم 
مرارة الخروج من المونديالمرارة الخروج من المونديال

يحظى بمتابعة تلفزيونية مرتفعة يحظى بمتابعة تلفزيونية مرتفعة 
رغم دعوات المقاطعة من الغربرغم دعوات المقاطعة من الغرب

نسور قرطاجنسور قرطاج

مونديال قطرمونديال قطر



أنقــذ املغــرب ســمعة الكــرة العربيــة يف كأس العــامل عندمــا تصــدر 
مجموعتــه السادســة يف مونديــال قطــر 2022، بعــد تحقيقــه الفــوز 
الثــاين يف البطولــة، ليضــع العــرب يف دور الـــ16 للمــرة الخامســة يف 
تاريخ مشــاركات العرب لكأس العامل منذ املرة املشــاركة األوىل يف 
النســخة الثانيــة يف مونديــال 1934 وحتــى املونديــال رقــم "22" يف 

قطر.
وجاء تأهل املغرب إىل دور الـ16 للمرة الثانية يف تاريخه بعد األول 
يف نســخة مونديــال 1986 عندمــا تصــدر مجموعتــه لكنــه خــرج مــن 
دور الـــ16 بالخســارة بهــدف أمــام أملانيــا، ويف هذه النســخة ســتلتقي 

املغرب مع أملانيا يف دور الـ16 أيًضا وسط آمال بنتيجة إيجابية.
وجــاء تأهــل املغــرب يف الوقــت الــذي عاشــت فيه الجامهــر العربية 
يوًمــا حزيًنــا بعــد خــروج الســعودية وتونــس مــن دور املجموعــات، ال 
ســيام عدم اســتفادتنا من الفوز التونيس التاريخي عىل فرنســا بطلة 

كأس العامل األخرة يف روسيا.
الـــ16 كان تأهــًا مســتحًقا، كيــف ال وقــد جــاء  لــدور  ــل املغــرب  تأهُّ
بفوزيــن متتاليــن وســبقهام تعــادل، أي أن املغــرب مل يخــر حتــى 
اآلن، وأمتنــى أال يحــدث ذلــك يف دور الـــ16 إن شــاء اللــه، وبالتــايل 

تحقيق ما هو أبعد من هذا الدور.
لقــد أثبتــت الكــرة املغربيــة خاصــة والكــرة العربية اإلفريقيــة عامة أنها 

متتلك مقومات إنجاز جديد يليق مبكانة الكرة العربية.
واليــوم وقــد تحقــق اإلنجــاز املســبوق بالتأهــل لــدور املجموعات، من 
حقنــا اســرجاع التاريــخ للتعــرف عــىل اإلنجازات العربية منذ النســخة 
الثانية لبطولة كأس العامل، لكون النســخة األوىل مل تشــهد تصفيات 

ومل تشهد مشاركة أي دولة عربية.
فقد كانت مرص أول بلد عريب ُيشــارك يف نهائيات كأس العامل يف 
إيطاليا عام 1934، ثم انقطعت املشــاركة العربية 36 ســنة، قبل أن 
تعــود يف عــام 1970 باملكســيك، حيــث شــارك املغــرب وكان أول 
منتخــب عــريب يحقــق نقطــة يف البطولــة بعــد تعادلــه يف الــدور األول 

أمام بلغاريا )1-1(.
ويف نســخة عــام 1978 يف األرجنتــن، حيــث شــهدت تلــك النســخة 
تحقيق أول فوز عريب يف كأس العامل من خال فوز تونس يف الدور 

األول عىل املكسيك )3-1(.
ويف كأس العــامل يف إســبانيا عــام 1982، كانــت الجزائــر أول دولــة 
عربيــة ُتحقــق فوزيــن يف املونديــال عىل أملانيا )1-2( وعىل تشــييل 
)2-3( لتكــون أول دولــة عربيــة وإفريقيــة تفــوز عــىل منتخــب أورويب، 

لكنها تعرضت ملؤامرة ومل تتأهل لدور الـ16.
دولــة  كأول  النهائيــات  إىل  الكويــت  ــل  تأهُّ ذاتهــا  البطولــة  وشــهدت 

عربية آسيوية تصل إىل املونديال.
دولــة  أول  املغــرب  كان  باملكســيك،   1986 العــامل  كأس  ويف 
لتكــون  مجموعتهــا  قمــة  احتلــت  بعدمــا  الـــ16  لــدور  تتأهــل  عربيــة 
الدولــة العربيــة الوحيــدة التــي أنهــت دور املجموعــات وهــي تتصــدر 
املجموعــة التــي ضمــت إنجلرا وبولندا والربتغال، قبل أن تخر يف 

دور الـ16 أمام أملانيا )0-1(.
وشــهد مونديــال 1986 باملكســيك تأهــًا ثانًيــا عــىل التــوايل لدولــة 

عربية وهي الجزائر.
ويف مونديال 1994 بالواليات املتحدة، كانت الســعودية أول دولة 
عربيــة آســيوية تتأهــل لــدور الـــ16 بعــد احتالهــا املرتبــة الثانيــة يف 
مجموعتهــا التــي ضمــت كل مــن هولنــدا وبلجيــكا واملغــرب، قبــل أن 

تخرج من البطولة عىل يد السويد )1-3(.
ويف مونديال 2002 يف كوريا الجنوبية واليابان، حققت السعودية 
أول حالــة تأهــل للمــرة الثالثــة عــىل التــوايل، وهــو مــا فعلتــه مــرة رابعــة 

يف كأس العامل 2006 بأملانيا.
العــريب  البلــد  الجزائــر  كانــت  الربازيــل،  يف   2014 مونديــال  ويف 
الوحيد الذي شارك يف كأس العامل 2014  وتأهل يف هذه النسخة 
لــدور الـــ 16 ألول مــرة يف تاريخــه واملــرة العربيــة الثانيــة بعد األول يف 

نسخة 1994.
ويبقى مونديال قطر 2022 محاولة من محاوالت تحقيق ما هو أبعد 
مــن التأهــل للــدور الثــاين، فبعــد التأهــل املغــريب لــدور الـــ16 التــي 
توقفــت عنــده اإلنجــازات العربيــة، إال أننــا اآلن أمــام إمكانيــة تحقيــق 
إنجــاز غــر مســبوق مــن خــال إمكانية وقدرة املغــرب عىل فعل ذلك 

بالتأهل لدور الثامنية ألول مرة يف تاريخ العرب والقارة اإلفريقية.

كتب/ خالد أبو زاهر:

المغرب ُينقذ العرب المغرب ُينقذ العرب 
من نيران المونديالمن نيران المونديال

احتفاالت المغرب بالتأهل لدور الـ احتفاالت المغرب بالتأهل لدور الـ 1616

ل المغرب لدور الـ 1616   ل المغرب لدور الـ  تأهُّ حماس:حماس: تأهُّ
بمونديال قطر إنجاز عربي يستحق التقديربمونديال قطر إنجاز عربي يستحق التقدير

بالعربي الفصيحبالعربي الفصيح
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تبدأ المسابقة يوم اإلثنين 2022/12/5  حتى نهاية المونديالتبدأ المسابقة يوم اإلثنين 2022/12/5  حتى نهاية المونديال

تصدر عن صحيفة فلسطين 

داخل الملف الرياضي اليومي

برعاية

مسابقة مونديال
قطر 2022 

مسابقة مونديال
قطر 2022 

مسابقة مونديال
قطر 2022 

مسابقة مونديال
قطر 2022 

تصدر عن صحيفة فلسطين 

داخل الملف الرياضي اليومي

صحيفة

الجوائز بانتظاركم

غزة/ فلسطن:
بــارك الناطــق اإلعامــي باســم حركــة حامس حازم قاســم، 
مــن   16 الـــ  دور  إىل  منتخبــه  ــل  تأهُّ الشــقيق  للمغــرب 
نهائيــات كأس العــامل لكــرة القــدم املقامــة يف دولــة قطــر 

الشقيقة.
ووصــف قاســم يف ترصيــح لــه الفــوز بأنــه إنجــاز ريــايض 
التمنيــات  "مــع خالــص  وقــال:  التقديــر.  يســتحق  عــريب 

بالتوفيق يف املباريات املقبلة للفريق املغريب".
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

االحتالل اإلرسائييل يســتغل انشــغال العامل بالحرب الروسية 
األوكرانيــة ومونديــال قطــر، وينفــذ اغتيــاالت صامتــة ممنهجــة 
ضد الفلسطينيني، بصفتها أحد أركان نظامه األمني ملحاربة 
املحتلــة،  الفلســطينية  األرايض  يف  الفلســطينية،  املقاومــة 
فقــد أقــدم االحتــالل عــى ارتكاب جرمية اغتيــال جديدة فجر 
جنــني  مخيــم  يف  الزبيــدي،  ونعيــم  الســعدي  ملحمــد  أمــس 
الصامد، وقد سبقت هذه الجرمية بيوم واحد جرمية مامثلة 
باستشــهاد خمســة فلســطينيني يف الضفــة املحتلــة قتلتهــم 
بدم بارد قوات االحتالل، بهدف إخامد الثورة املشــتعلة منذ 
أشهر، ومحاولة إخالء الضفة من املقاومني، لكن الرضبة التي 
تلقوهــا ســتزيد الدافعيــة لديهــم لتنفيــذ عمليــات بطريقتهــم 
الخاصــة التــي يتوعدونــه بهــا، وهــو األمــر الــذي أكــده املراســل 
العســكري يف صحيفــة هآرتــس “يانيــف كوبفتــس” الــذي عــد 

أن “اغتيال نشطاء سيؤدي لتعاظم قوة املجموعات”.
أجل، إن الرسالة التي تقرأ من جرمية االغتيال يف مخيم جنني 
تحســب عــى االحتــالل وليــس ملصلحتــه، فهــو مل يعــد إىل 
أســلوب االغتيــاالت إال تجنبــًا للمواجهــة، التــي مل تعــد مجانية 
كام كانت ســابقًا، وقد أخذ يحســب لها ألف حســاب، حيث 
تبنــى رئيــس حكومــة االحتــالل اإلرسائيليــة يائــر لبيــد، ووزيــر 

بينــام احتفــل العــامل قبــل أيام بـــ »يوم الطفل العاملي« يعاين 
الفلســطينيون القلــق والخــوف عــى مصــر أبنائهــم، يف ظــل 
منظومــة احتــالل ترتبــص بهــم ومبســتقبلهم، تعتمــد سياســة 
الرتهيــب  ومحــاوالت  املمنهــج  واالعتقــال  املنفلــت  القتــل 
وغســل األدمغــة، مــن خــالل تخويــف األطفــال القــر يف أثنــاء 
املناهــج  عــى  رقابــة  فــرض  وعــر  وســجنهم،  اعتقالهــم  فــرتة 
القــدس.  التعليــم يف  الغربيــة وأرسلــة  الضفــة  التعليميــة يف 
فلســطينيًا  طفــاًل   ٤٩ استشــهد  فقــط،  الحــايل  العــام  خــالل 
بنــران جنــود االحتــالل، وتجــاوز عــدد الشــهداء مــن األطفــال 
خــالل العقديــن املاضيــني ألفــي طفــل، ناهيــك بإصابــة آالف 
األطفــال بإصابــات تركــت الكثــر منهــم بإعاقــات دامئــة، كــام 
تحتجز سلطات االحتالل جثامني عدد من األطفال الشهداء. 
أرايض  يف   ١٩٦٧ عــام  منــذ  اعتقــل  اإلحصائيــات،  وحســب 
الضفــة الغربيــة وغــزة أكــر مــن ٥٠ ألــف طفــل فلســطيني، كان 
مــن بينهــم ٢٠ ألــف طفــل منــذ عــام ٢٠٠٠، أي خــالل العقديــن 
املاضيني فقط، وعرشة آالف طفل منذ عام ٢٠١٥، أي خالل 
األعوام السبعة األخرة، يف تزايد عددي بالغ الخطورة، والذي 
يشر إىل وجود سياسة ممنهجة لقمع الفلسطينيني لردعهم، 
خصوصــًا مــن فئــة األطفــال وجيــل املســتقبل. وتبــدو املقاربــة 
أكر وضوحًا بتتبع سياسات االحتالل وأوامره العسكرية التي 
تصاعدت إجراءاتها بحق األطفال الفلسطينيني عر السنوات 
األخــرة. ومــن املتوقــع أن تــزداد األمــور تعقيــدًا خــالل األيــام 
القادمــة، يف ظــل تزايــد ميينيــة وتطــرف املجتمــع اإلرسائيــيل 

وحكومته.
تشكل االعتقاالت املمنهجة بحق األطفال الفلسطينيني أحد 
أشكال املعاناة التي يفرضها االحتالل عى الفلسطينيني، اذ 
وصل عدد املعتقلني من األطفال خالل هذا العام وحده إىل 
ألف طفل يف الضفة الغربية مبا فيها مدينة القدس، وتخطى 
العدد ١٣٠٠ طفل خالل العام املايض، يف منطقة ال يتجاوز 
عــدد ســكانها الثالثــة ماليــني نســمة. وبــدأ االحتــالل باعتقــال 
األطفال منذ احتالله ألرايض الضفة الغربية وغزة عام ١٩٦٧، 
اال أنه كثف من سياســته املوجهة العتقالهم خالل االنتفاضة 
وتطــورت  الحجــارة،  إلقــاء  بتهمــة   ،١٩٨٧ األوىل  الفلســطينية 
الفلســطينية  االنتفاضــة  بعــد  الفــت  بشــكل  السياســة  تلــك 
األطفــال  صفــوف  يف  االعتقــاالت  ظاهــرة  وتعــد   .٢٠٠٠ عــام 
احتــكاكات  ظــل  يف  خصوصــًا  للنظــر،  ملفتــة  املقدســيني 
واســتفزازات واعتداءات املســتوطنني الجامثني يف القدس، 
وخضوعهــم تحــت رقابــة كامــرات منترشة يف املدينة بشــكل 
واســع. وتعتقــل قــوات االحتــالل أطفــااًل ال تتجــاوز أعامرهــم الـــ 
١٢ عامًا وأحيانًا بأعامر أقل، وتخضعهم للتحقيق. ويستخدم 
االحتــالل أســاليب مــن الرتهيــب والتخويــف واإلهانــة خــالل 
خــالل  ملنازلهــم  عنيــف  اقتحــام  مــن  الصغــار  هــؤالء  اعتقــال 
ســاعات الليــل ورضبهــم أمــام ذويهــم وعصب عيونهــم وتقييد 
للتحقيــق  األطفــال  االحتــالل  ســلطات  تحتجــز  كــام  أياديهــم. 
معهم أليام طويلة مستخدمًة أساليب مختلفة من التعذيب 

جيــش االحتــالل بينــي غانتــس، توصيــات جهــاز األمــن العــام 
“الشــاباك” بتجنــب املواجهــة املبــارشة بــني قــوات االحتــالل 
واملقاومــني الفلســطينيني وعــى رأســهم “الشــباب الثائــر يف 
جنــني” ونشــطاء مجموعــة “عريــن األســود” يف نابلس، حفاظًا 
تريــر   إىل   باالســتناد  وذلــك  االحتــالل،  جنــود  أرواح  عــى 
مناحيــم  الجــرال  اإلرسائيــيل،  لالحتــالل  العســكري  املدعــي 
فلينكشــتاين، يف تقريــر لجنــة التحقيــق بشــأن حقــوق اإلنســان 
االقتصــادي  املجلــس  عــن  املنبثقــة  املحتلــة  األرايض  يف 
واالجتامعــي لألمــم املتحــدة بتاريخ 16 مارس 2001، بقوله: 
“جيش االحتالل اإلرسائييل مخول ومرح له باغتيال عنارص 
معادية يف املناطق الفلسطينية بهدف إنقاذ حياة أشخاص، 
يف غيــاب بديــل آخــر، وســيواصل اتبــاع كل الوســائل، مبــا يف 

ذلك عمليات االغتيال”.
عى ما يبدو أن انتهاج االحتالل سياسة االغتياالت يستهدف 
مــن خاللهــا رضب التنظيــامت والهيكلــة الداخليــة لهــا والتطور 
املعنويــة  الــروح  وقتــل  ضــده،  مقــاوم  عمــل  ألي  التنظيمــي 
والوطنيــة عنــد الشــعب الفلســطيني وإلزامــه القبــول بسياســة 
األمر الواقع، أي االستســالم لالحتالل واالســتيطان والتهويد. 
والســؤال الــذي يطــرح نفســه: مــاذا حقق االحتالل من سياســة 

األهــايل  أو  للمحامــني  الســامح  دون  والنفــي،  الجســدي 
بخصــوص  معلومــات  أي  عــى  الحصــول  حتــى  أو  لتواجــد 

أطفالهم املعتقلني.
وتجــر ســلطات االحتــالل هــؤالء األطفــال تحت وطــأة التهديد 
عــى االعــرتاف أو التوقيــع عــى وثيقــة اعــرتاف باللغــة العرية 
التــي يجهلهــا الطفــل، والتــي تشــكل دليــَل إدانــة قطعيــًا لــدى 
تلــك املحاكــم. ووثقــت الحركــة الدوليــة للدفــاع عــن الطفــل 
التهــم لألطفــال خــالل عــام  مــن خاللهــا  التــي وجهــت  الطــرق 
باعرتافــات  جــاءت  التهــم  هــذه  مــن   ٪٨١ أن  معتــرة   ٢٠٠٩
األطفــال أنفســهم، و٣٢٪ مــن هــذه االعرتافــات كانــت عــى 
الطفــل  يجهلهــا  التــي  العريــة  باللغــة  اعــرتاف  وثيقــة  شــكل 
ــع عــى االعــرتاف. وقــد تحكــم املحاكــم العســكرية التي  املوقِّ
تخضــع األرايض الفلســطينية املحتلــة تحــت ســلطتها بأحكام 
إدارية عى األطفال، أي بحكم ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد 
بشــكل غــر محــدد، وبدون وجــود تهمة معينة موجهة للطفل، 
ويوجــد اليــوم ١٢ طفــاًل محكومــني بحكــم اعتقــال إداري يف 
ســجون االحتــالل. كــام تحكــم املحاكــم العســكرية اإلرسائيلية 
عى األطفال الفلسطينيني بعقوبات طويلة األمد ال تتناسب 
مــع عمــر الطفــل والتهــم املوجهــة اليــه، اذ تصــل عقوبــة إلقــاء 
الحجارة إىل عرشة أعوام، وقد تصل إىل عرشين عامًا أحيانًا. 

الفلســطينيني  األطفــال  إخضــاع  االحتــالل  ســلطات  وتتعمــد 
املعتقلني يف سجونها ملعاناة صحية وجسدية ونفسية غاية 
لهــؤالء  التأثــر عــى الرتكيبــة اإلنســانية  بهــدف  التعقيــد،  يف 

األطفال.
مــن  الفلســطينيني  األطفــال  مــع  االحتــالل  ســلطات  تتعامــل 
خالل أوامر عســكرية تنتهك القانون الدويل لحقوق اإلنســان 
والقانون الدويل اإلنساين، ناهيك عن اتباعها لسياسة توصم 
بالفصــل العنــري لتمييزهــا يف املعاملــة بــني الفلســطينيني 
غــر  لإلقامــة يف املســتوطنات  نقلهــم  جــرى  الذيــن  واليهــود 
الرشعيــة الجامثــة عــى أرايض الضفــة الغربية املحتلة، والتي 
االحتــالل  ســلطات  وتســتند  اإلنســانية.  ضــد  جرميــة  تشــكل 
يف تعاملهــا مــع األطفــال الفلســطينيني ملجموعــة مــن األوامــر 
يف  االحتــالل  أهــداف  لتطــور  تبعــًا  تطــورت  التــي  العســكرية 
األرايض املحتلــة. فاعتــرت )إرسائيــل( باألمــر العســكري رقــم 
الشــخص دون  هــو  الطفــل  أن  العــام ١٩٦٧  الصــادر يف   ١٣٢

االغتياالت والتصفيات وقتل الفلسطيني بدم بارد؟ 
يف مقايل السابق ذكرت أن قامئة االغتياالت الطويلة يف عمر 
النضــال الفلســطيني مل يحقــق منهــا اإلرسائيليــون شــيئًا، بــل 
العكــس مــن ذلــك تزيــد مــن إرصار الشــعب الفلســطيني عــى 
مواصلــة مقاومــة االحتــالل للحصــول عــى حقوقــه املرشوعة، 
فقتــل أي شــخصية فلســطينية ســيأيت ببديــل آخــر أشــد عنــادًا 
وثــأرًا وانتقامــًا. فــال شــك أن هناك خســارات للتنظيامت التي 
يستشهد قادتها العسكريون والسياسيون، حيث يتم خسارة 
سياســة  يف  االحتــالل  ألن  قيــادي،  ودور  وتجربــة  شــخصية 
االغتيــاالت يســتهدف رضب التنظيــامت والهيكلــة الداخليــة 
لهــا والتطــور التنظيمــي، بهــدف التأثــر يف القاعــدة الشــعبية 
والجامهريــة، لكــن ثبــت عــى املــدى البعيــد خطــأ املعادلــة 
املقاومــة  هــذه  يعطــي  بــات  مبواقفــه  فالشــارع  اإلرسائيليــة، 
زخــاًم ويســهم يف توســعها، مثلــام ســاهمت املقاومــة طــوال 
الفــرتة املاضيــة يف تحريــر الحالــة العامــة مــن عجزهــا، ومدهــا 
بالثقــة مــن جديــد، أي أصبحــت العالقــة أكــر تبادليــة ومواكبة 
بــني الشــارع واملقاومــة، فــكل منهــام يســاهم يف تقوية اآلخر، 
وكل مواجهة تؤدي إىل إثارة الشــارع وزيادة شــعبية املقاومة 

والثقة بها.

الـــ ١٦ عامــًا، ويف العــام ٢٠١٣ أصــدرت األمــر العســكري رقــم 
٧١١ عــاّدة أن الطفــل هــو اإلنســان دون الـــ ١٢ عامــًا. ويتعــارض 
داخــل  يطبــق  الــذي  اإلرسائيــيل  الجــزايئ  القانــون  مــع  ذلــك 
املســتوطنات يف األرايض الفلســطينية املحتلة، والذي يعد 
أن الطفــل هــو كل شــخص تحــت ســن الـــ ١٨، وهــو مــا يتطابــق 
كذلــك مــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف املــادة ١ منهــا، والــذي 
يعتــر مــن ضمــن سياســات الفصــل العنــري التــي ينتهجهــا 

االحتالل ضد الفلسطينيني.
ســمح   ٢٠٠٩ لعــام   ١٦٤٤ رقــم  العســكري  األمــر  أن  ورغــم 
بإنشــاء محكمــة أحــداث عســكرية لألطفــال، بعــد ٤٢ عامــًا مــن 
األمــر  ذلــك  أن  اال  للكبــار،  عســكرية  محاكــم  يف  محاكمتهــم 
التحقيــق  أثنــاء  األطفــال  لهــؤالء  الحاميــة  مينــح  مل  الجديــد 
أعامرهــم  مــع  تتناســب  أحكامــًا  يوفــر  مل  كــام  واالســتجواب، 
وتهمهــم. وســمح األمــر العســكري رقــم ٣٧٨ باحتجــاز األطفــال 
الفلســطينيني مبــن فيهــم األطفــال ملــدة تصــل إىل ٨ أيــام قبل 
مثولهــم أمــام القضــاء العســكري، وجــاء األمــر العســكري رقــم 
١٧٢٦ لعــام ٢٠١٣ لتمديــد فــرتات الحبــس االحتياطــي للطفــل 
بـــ ١٥ يومــًا، بينــام تســمح محكمــة  قبــل تقديــم الئحــة االتهــام 
االســتئناف العســكرية بتمديــد ذلــك ملدة عــرشة أيام إضافية 
اإلرسائيــيل  أن  مــن  الرغــم  عــى  ذلــك  يــأيت  للتجديــد.  قابلــة 
البالــغ ُيعــرض أمــام القضــاء يف غضــون ٢٤ ســاعة، يف سياســة 
فصــل ومتييــز عنــري واضحــة. ويجيــز األمــر العســكري رقــم 
١٥٩١ اعتقال الفلسطينيني إداريًا مبا فيهم األطفال. ويسمح 
األمــر العســكري رقــم ٣٧٨ بإصــدار أحــكام عــى األطفــال تصــل 
ســلطات  إخضــاع  ورغــم  الحيــاة.  مــدى  الســجن  إىل  عقوبتهــا 
األحــداث  قانــون  لســلطة  القــدس  مدينــة  أطفــال  االحتــالل 
اإلرسائيــيل، بعــد "ضمهــا" للمدينــة املقدســة عــام ١٩٦٧، اال 
أنهــا قامــت بتعديلــه عــام ٢٠١٥ وخفضــت ســن األطفــال، كــام 
تقــوم بتطبيقــه بشــكل متييــزي واضــح عــى الفلســطينيني، اذ 
يحــرم الطفــل املقــديس مــن حقــه أثنــاء االعتقــال والتحقيــق، 
كــام شــكلت عقوبــات مثــل اإلبعــاد واإلقامــة الجريــة املنزليــة 

عقوبات إضافية عى األطفال.
تنهتــك )إرسائيــل( كقــوة احتــالل القانــون الــدويل يف تعاملها 
تلــك  وســتتصاعد  وأطفــااًل،  بالغــني  الفلســطينيني  مــع 
القادمــة. تصاعــدت ميينيــة املجتمــع  األيــام  االنتهــاكات يف 
نتائــج  إىل  فباإلضافــة  واضــح،  بشــكل  مؤخــرًا  اإلرسائيــيل 
االنتخابــات الترشيعيــة، التــي جــاءت تباعــًا مبنظومــة سياســية 
إىل  األخــرة  الــرأي  اســتطالعات  تشــر  وتطرفــًا،  أكــر ميينيــة 
ارتفــاع تأييــد الشــارع اإلرسائيــيل لقتــل الفلســطينيني، حتــى 
يف الحاالت التي ال يشكلون فيها خطرًا عى الجيش، وزيادة 
دعــم تطبيــق عقوبــة اإلعــدام عــى الفلســطينيني، وشــن مزيــد 
من الحروب عى غزة. ويف تطور أخر عى نتائج االنتخابات، 
حكومتــه  لتشــكيل  مفاوضتــه  يف  نتنياهــو  بنيامــني  توصــل 
االئتالفيــة مــع زعيــم حزب "القوة اليهوديــة" اليميني املتطرف 
الداخــيل بصالحيــات  األمــن  بــن غفــر مبنحــه حقيبــة  ايتــامر 

موســعة. ويطالــب زعيــم حــزب الصهيونيــة الدينيــة بتســلئيل 
ســموتريتش اليمينــي املتطــرف بــوزارة الجيــش، والتــي متكنــه 
مــن التدخــل أيضــًا يف األرايض الفلســطينية املحتلــة. ورغــم 
عــدم حصــول ســموتريتش عــى مــا يريــد بعــد، يف ظــل رغبــة 
نتنياهــو باحتفــاظ حزبــه بحقائــب الخارجيــة والحــرب واملالية، 
تبــدو األمــور األمنيــة للفلســطينيني متجهــة نحــو األســوأ. ويف 
مــن  يعانــون  االحتــالل،  ســلطة  تحــت  ســكانها  يخضــع  أرض 
ألراضيهــم  بالســالح  املدججــة  العســكرية  قواتهــا  اقتحامــات 
وشــوارعهم وبيوتهــم بشــكل يومــي، وحمــالت اعتقــال منتظمة 
تبــدو  أعينهــم،  أمــام  ألبنائهــا  وتصفيــة  وقتــل  صفوفهــم،  يف 
مقاومــة االحتــالل أمــرًا طبيعيــًا ومنطقيًا، وليــس هناك إمكانية 
لتغير هذه املعادلة، كام أثبتت تجربة املايض اال بتحررهم 
االحتــالل  وإرهــاب  عنــف  ُينتــج  ومل  املحتــل.  قبضــة  مــن 
اإلرسائيــيل إال مزيــدًا مــن الرفــض والتحــدي الفلســطيني، فــال 
الطفــل ســينىس ويســامح مــن قتــل أو اعتقــل أو أهــان أهلــه وال 
الكبــر ســينىس ويســامح مــن قتــل أبنــاءه وحرمــه منهــم. ومهام 
تصاعدت ميينية وتطرف حكومة االحتالل لن تنتهي مساعي 

الفلسطينيني لردع ومواجهة االحتالل.

االغتياالت الصامتة
 سياسة إرسائيلية ممنهجة

األطفال يف فلسطني يعانون أيضًا

د. أيمن أبو ناهية

إن الرسالة التي تقرأ من جريمة االغتيال 
في مخيم جنين تحسب على االحتالل 
وليس لمصلحته، فهو لم يعد إلى أسلوب 
االغتياالت إال تجنبًا للمواجهة، التي لم 
تعد مجانية كما كانت سابقًا، وقد أخذ 
يحسب لها ألف حساب، حيث تبنى رئيس 
حكومة االحتالل اإلسرائيلية يائير لبيد، ووزير 
جيش االحتالل بيني غانتس، توصيات جهاز 
األمن العام “الشاباك” بتجنب المواجهة 
المباشرة بين قوات االحتالل والمقاومين 
الفلسطينيين وعلى رأسهم “الشباب الثائر 
في جنين” ونشطاء مجموعة “عرين األسود” 
في نابلس، حفاظًا على أرواح جنود االحتالل

د. سنية الحسيين
رأي اليوم

تشكل االعتقاالت الممنهجة بحق األطفال 
الفلسطينيين أحد أشكال المعاناة التي 
يفرضها االحتالل على الفلسطينيين، اذ وصل 
عدد المعتقلين من األطفال خالل هذا العام 
وحده إلى ألف طفل في الضفة الغربية بما 
فيها مدينة القدس، وتخطى العدد ١٣٠٠ 
طفل خالل العام الماضي.

لم ُينتج عنف وإرهاب االحتالل اإلسرائيلي إال 
مزيدًا من الرفض والتحدي الفلسطيني، فال 
الطفل سينسى ويسامح من قتل أو اعتقل 
أو أهان أهله وال الكبير سينسى ويسامح من 
قتل أبناءه وحرمه منهم.
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غزة/ محمد أبو شحمة:
اشتىك معتمرون فلسطينيون سوء الخدمة املقدمة 
الطائــرات،  انطــاق  مواعيــد  يف  ســيام  وال  لهــم، 
والتأخــر الطويــل خــال رحلــة املغــادرة والعــودة يف 

املطارات.
لصحيفــة  منفصلــة  أحاديــث  يف  هــؤالء  وأكــد 
"فلســطني" أنهــم قضــوا أكــر مــن 12 ســاعة يف مطار 
جدة خال رحلة املغادرة إىل القاهرة، بسبب تأخر 
الطائــرات، نتيجــة ســوء تنســيق مــن الخطــوط الجويــة 

الفلسطينية التابعة للسلطة.
الفلســطينية  الخطــوط  احتــكار  أن  املعتمــرون  وبــني 
أن  خاصــة  للمعتمريــن،  خدمــة  ســوء  يف  َتســبب 
الــركات املتعاقــدة معهــا "ُتعــد مــن أرخــص وأقــل 

رشكات الطران جودة يف املنطقة".
بغضب واستياء اشتكت األربعينية أم محمد عمران 
بســبب ســاعات التأخــر الطويلــة التــي عاشــتها عنــد 
التــي  الطائــرة  وصــول  وعــدم  جــدة،  مطــار  مغادرتهــا 
حجزتهــا الخطــوط الجويــة الفلســطينية يف موعدهــا 

املحدد وفق تذكرة الطران.
القــرآن  حفــاظ  فــوج  ضمــن  "أنــا  "عمــران":  توضــح 
الكريــم، يف الرحلــة الثانيــة، انتهينــا مــن رحلــة العمــرة 
جــدة  مطــار  إىل  املكرمــة  مكــة  مــن  الفنــدق  وغادرنــا 
عنــد الســاعة الرابعــة عــًرا، ألن طائرتنا ســتكون عند 
الساعة الثانية فجًرا، لكننا مكثنا يف املطار قرابة 12 

ساعة تأخر".
بعــض  حدثــت  الطائــرة  تأخــر  "بســبب  وأضافــت: 
اإلشــكاالت والــراخ مــن بعــض املعتمريــن بســبب 
الحــج  رشكــة  لكــّن  التعــب،  وحالــة  التنســيق  ســوء 
والعمرة املتعاقدين معها قالت إن املشــكلة ســببها 
الخطوط الجوية الفلسطينية التي حجزت الطائرة".

املعتمــر محمــد فــارس كان ضمــن رحلة الفوج الثاين 
أيضــا وعــاىن تأخــرا طويــا خــال رحلــة العــودة مــن 

مطار جدة.
يقــول فــارس إن الخطــوط الفلســطينية حجــزت لنا مع 
رداءة جــودة خدماتهــا،  طــران معــروف عنهــا  رشكــة 
وكــرة تأخــر مواعيــد طائراتها عــن الركاب، إضافة إىل 

قلة الوزن املسموح به لكل راكب عىل الطائرة.
ويوضــح أن احتــكار الخطــوط الفلســطينية لتعاقــدات 
غيــاب  إىل  أدى  للمعتمريــن  والطــران  النقــل 
عــدم  يف  خاصــة  ســيئة  خدمــة  وتقديــم  املنافســة، 

احرتام مواعيد التنقل.
 1170 مبلــغ  دفــع  الواحــد  املعتمــر  أن  إىل  ويشــر 
دينــارا أردنيــا، وهــو مبلــغ كبــر جــدا، ورغــم ذلــك مل 

يحصل عىل خدمة مقبولة خال رحلته.
خلل فني

غــزة  بقطــاع  والعمــرة  الحــج  رشكات  جمعيــة  رئيــس 
عــوض أبــو مذكــور أكــد تعرض معتمري الفــوج الثاين 
للتأخر عند مغادرتهم مطار جدة، بسبب خلل فني 
يف إحــدى الطائــرات التــي كان مــن املقــرر أن تقلهــم 

للقاهرة.
كان  األول  الفــوج  إن  لـ"فلســطني"  مذكــور  أبــو  وقــال 
محــددا لحفــاظ القــرآن الكريــم البالــغ عددهــم 600، 
لكــن نحــن يف الــركات طالبنــا بزيــادة العــدد، ووافق 

الجانب املري، ليصل العدد إىل 722 معتمرا.

وأضاف: هناك طائرة حدث فيها خلل فني وتأجلت 
املغــادر  األخــر  للفــوج  اإلقــاع  مــن  فبــداًل  الرحلــة، 
للســعودية يــوم 28 نوفمــر/ تريــن الثــاين املايض 
عند الساعة الواحدة فجًرا أقلعت الساعة السادسة 
والنصــف فجــًرا، مــا أّثر يف رحلة العودة للفوج الثاين 

املوجود يف السعودية.
وأوضــح أن املعتمريــن عنــد العــودة تأخــرت طائرتهــم 
بــداًل مــن اإلقــاع عنــد الســاعة الثانيــة فجــًرا مــن مطــار 

جدة وأقلعت الساعة 12 ظهًرا من املطار.
وبــني أن الجهــة املســؤولة عــن حجــز تذاكــر الطــران 
الخطــوط  هــي  املعتمريــن  تقــل  التــي  والحافــات 
لهــا،  حــري  بشــكل  وذلــك  الفلســطينية،  الجويــة 

بسبب عمل معر رفح بشكل غر طبيعي.
ولفــت إىل أن رشكات الحــج والعمــرة غــر راضيــة عــن 
احتكار الخطوط الجوية الفلسطينية لتعاقدات نقل 
املعتمرين عر رشكات الطران، لكن بسبب ظروف 
املعــر وعــدم وجــود حريــة نقــل وســفر، تجــري هــي 

عقود النقل والطران.

رام الله- غزة/ نور الدين صالح: 
أشــجار  زراعــة  يف  والــده  مبســاعدة  ينهمــك  كان 
مســاء  حلــول  قــرب  مــع  منزلــه  ســاحة  يف  الزيتــون 
شــتلته  لغــرس  الــرتاب  أزال  املــايض،  الثاثــاء 
أطلقهــا  يــدوي صــوت رصاصــات  أن  قبــل  األخــرة، 
الشــتلة  تــرك  املــكان،  أرجــاء  يف  االحتــال  جنــود 
وصوتــه يجــري خلفــه يحــدث والــده: "كملهــا يابــا، 

بدي ألحق املواجهات".
"وين رايح يابا"، يسأل غازي النعسان نجله الشهيد 
"رائد" )21 عامًا( فُيجيب األخر: "اليهود اقتحموا 
القرية- املغّر- والشــباب بتصدوا لهم، والزم أكون 
معهم"، بـ"رسعة الرق" خرج من بيته ُمرسعًا، وراح 

ُيساند رفاقه يف املواجهات.
وأفــراد  "غــازي"  والــده  عــىل  ثقيلــة  الدقائــق  مــرّت 
وكأن  املنــزل،  مــن  "رائــد"  خــروج  بعــد  عائلتــه، 
تنتظــر  كانــت  غــادرة  إرسائيــي  قنــاص  رصاصــات 
البندقيــة  فوهــة  مــن  فانطلقــت  خروجــه،  لحظــة 
واســتقرّت يف صــدر "رائــد"، وأزهقــت روحــه عــىل 

الفور.
عائلــة  منــزل  أرجــاء  عّمــت  صمــت  لحظــة  يف 
التواصــل  مواقــع  أركان  يضــج  بخــر  إذ  "النعســان"، 
الوالــد  هاتــف  عــىل  اتصــال  يتبعــه  االجتامعــي، 
"غــازي"، "ابنــك رائــد اتصــاوب"، فام كان منه إال أن 

ُيجيب "ابني استشهد، وليس إصابة".
وعنــد ســؤاله عــن ســبب تأكــده مــن استشــهاد نجلــه 
"رائــد" عــىل الفــور أجــاب، "ألن رائد طلب الشــهادة 
أكــر مــن مــرّة، وزرع معــي آخــر شــجرة زيتــون، وراح 
يقــول  حســبام  املواجهــات"،  يف  الشــباب  يلحــق 

غازي.

وُيكمل: "االحتال اعتقل رائد مرتني، لكن هّو بدو 
يستشــهد، وأنــا أكــر مــن مــرّة أتخيلــه أمامي شــهيد، 
وبالفعــل ختــم حياتــه بالشــهادة بعــد أن زرع شــجرة 

زيتون". 
منــذ طفولتــه كان يــردد أمــام والــده "غــازي"؛ "أنــا رح 
أستشــهد"، فــّرد األول "أنــا بــدي أفــرح فيــك وأجّهــز 
لــك شــقة تعيــش فيهــا"، فــام يكــون منــه إال الرفــض 
واإلرصار عــىل امُلــي نحــو االستشــهاد "أنــا داري 

يف الجنة بإذن الله".
ويضيــف النعســان ومامــح الفخــر والعزميــة ترافــق 
صوتــه القــوي "مــا علينــا إال الصــر واملقاومــة ضــد 
االســتعامر الغاشــم، وإن شــاء الله قّربت نهايته من 

بادنــا، طاملــا فيهــا شــباب أبطــال، واهبــني أرواحهــم 
للشهادة".

انطلــق "غــازي" نحــو مجمــع فلســطني الطبــي وســط 
ثاجاتــه،  يف  "رائــد"  نجلــه  يرقــد  حيــث  اللــه،  رام 
ليلقــي عليــه نظــرات الــوداع األخــرة، فبعــد أن ختــم 
عــىل جبينــه بتلــك الُقبلــة األخــرة اســتودعه بحفــظ 

الله قائًا "الله معك يابا... الله يرىض عليك".
"احــذروا املــوت الطبيعــي وال متوتــوا إال بــني زخــات 
دونهــا  التــي  الكلــامت  تلــك  كانــت  الرصــاص"، 
بــوك"،  "فيــس  عــىل  عــر صفحتــه  "رائــد"  الشــهيد 
تعبًرا عن حبه للشــهادة يف ســبيل الله، كام اعتاد 
أن ينر صوره الشخصية عىل صفحته وهو يرتدي 

الزي العسكري وميتشق معه الساح.
ويــروي جهــاد النعســان عــم الشــهيد "رائــد"، أن ابــن 
املواجهــات  يف  الدامئــة  املشــاركة  اعتــاد  شــقيقه 
قــوات  ضــد  املغــر  قريــة  شــبان  يخوضهــا  التــي 
جعلــه  الــذي  األمــر  اقتحــام،  كل  عنــد  االحتــال 

ُمستهدفًا لهم.
ويقــول النعســان لصحيفــة "فلســطني"، إنــه "مبجــرد 
إرسائيــي  قنــاص  أطلــق  منزلــه،  مــن  رائــد  خــروج 
يف  فأصابتــه  صفــر،  مســافة  مــن  صوبــه  رصاصــة 

صدره، ما أدى إىل استشهاده عىل الفور".
كان نبأ استشهاد "رائد" فاجعة للعائلة أواًل وللقرية 
التــي افتقــدت خــرة شــبابها، "الرحيــل قــاٍس ولكــن 
وفلســطني  األقــى  واملســجد  الدنيــا  هــي  هــذه 
ومتطلباتهــا، تحتــاج منــا بذل الغايل والنفيس ألجل 

تحريرها من دنس االحتال"، يحيك النعسان.
أمــى  ُمحــرر  وأســر  جريــح  هــو  "رائــد"  أن  ويذكــر 
حــوايل ســنة ونصــف يف ســجون االحتــال، ووالــده 
"غازي" أيضًا أمى 14 سنة يف سجون االحتال، 
ليــس  اللــه،  ســبيل  يف  والجهــاد  املقاومــة  "لذلــك 

غريبًا عىل عائلتنا يف القرية".
"الحمــد للــه رب العاملــني، كان رائــد محبــوب كثــر 
مــن العائلــة والقريــة، والدليــل عــىل ذلــك مشــاركة 
اآلالف يف تشييع جثامنه"، ُيعدد النعسان مناقب 

ابن شقيقه.
ويختم حديثه بدعوة الكل الفلسطيني إىل تحقيق 
الشــعب  ومكونــات  أطيــاف  بــني  الوطنيــة  الوحــدة 
الفلســطيني، ملواجهــة االحتــال ودحــره عــن األرض 
وال  األوطــان  يبنــي  ال  "فاالنقســام  الفلســطينية، 

يحررها".

تقرير حقوقي يوصي 
السلطة بعدم حماية الفساد 

والتحقيق الجاد في شبهاته
رام الله/ فلسطني:

أوىص تقرير حقوقي السلطة يف رام الله بالتحقيق يف شبهات الفساد، 
أن  إىل  الفتــا  الفاســدين،  املســؤولني  عــىل  والتغطيــة  حاميتــه  وعــدم 
املشــكلة ليســت يف اإلطار القانوين ملنح الحصانة، وإمنا يف املامرســة 

والتطبيق مبا يتيح اإلفات من العقاب.
جــاء ذلــك خــال جلســة نقاش ملســودة تقريــر حول "واقــع الحصانة لكبار 
مســؤويل الدولــة وتأثرهــا عــىل النزاهة السياســية"، عقدها االئتاف من 
أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، بحضــور عــدد مــن ممثــي املؤسســات 

الرسمية واألهلية ونواب باملجلس التريعي.
القضايــا  ومعالجــة  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  بوقــف  التقريــر  أوىص  كــام 
املتعلقــة بفئــات متمتعــة بالحصانــة عــىل خلفيــة مخالفــات إداريــة أمــام 
رئيــس الســلطة، لكــون هــذه الصاحيــة تخــرج عن اختصاصــه، ومن ميلك 
املاليــة  الرقابــة  ديــوان  ســيام  ال  االختصــاص  جهــات  هــي  ذلــك  تحديــد 

واإلدارية.
وأوضــح أن وجــود أي إشــكاليات تتعلــق بالتــوازن مــا بــني أهــداف الحصانة 
املمنوحــة ومنــع اإلفــات مــن العقــاب أمــر غر مرتبط بشــكل أســايس يف 

املنظومة القانونية، وإمنا يف املامرسة.
وأظهر التقرير أن هناك مامرســات نتج عنها عدم متابعة شــبهات فســاد 
بذرائــع تتعلــق إمــا بــأن التجــاوز مــن املســؤول هــو إداري أو مــايل وليــس 
مامرســة فســاد، أو لذرائــع تتعلــق بالحفــاظ عــىل الســلم األهــي أو عــدم 

زعزعة الثقة بالنظام والقامئني عليه.
وأشــار إىل أن هنــاك بعــض القضايــا التــي تــم التعامل معها وحلها بشــكل 
مبــارش مــن رئيــس الســلطة، متعلقــة مبســؤولني كبــار بنــاء عــىل باغات أو 
شــكاوى وصلت هيئة مكافحة الفســاد، لكنها مل ترق إىل شــبهات فســاد 
وفقــا للهيئــة، بــل هــي أقــرب للمخالفــات اإلداريــة، إال أن هــذه الصاحيــة 

ينبغي أن تكون لديوان الرقابة املالية واإلدارية.
وبــني اســـتطاع رأي حـــول واقـــع الفســـاد ومكافحتـــه فـــي عــام 2021، أن 
فئــــة  لــدى  يرتكــز  الفســــاد  إن  قالــوا  املســتطلعني  املواطنــني  مــن   77%
لهـــذا  األســـباب  أحـــد  فـــإن  يبـــدو  وكمـــا  الســلطة،  يف  العليــــا  املوظفيــــن 
االختــاف يعـــود إلـــى غيـــاب ثقـــة املواطنيـــن باملســـؤولني، وعـــدم رؤيـــة 
تأكيــد  التقريــر إىل رضورة  املواطنــني للجديــة يف مســاءلتهم. وخُلــص 
كبــار  مســؤولني  محاســبة  يف  سياســية(  )إرادة  الحقيقيــة  الرغبــة  وجــود 
يف الســلطة إذا مــا اقرتفــوا مامرســات فســاد، وإحالــة ملفاتهــم إىل هيئــة 
مكافحة الفساد التخاذ اإلجراءات الازمة، إضافة إىل مراعاة التريعات 
الفلســطينية لحالــة التــوازن التي فرضتهــا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفســاد، مــن خــال إفــراد نصــوص تراعي التوزان بــني منح الحصانة وعدم 

اإلفات من العقاب.

"شاهد" تطالب بإعادة 
تشكيل اللجنة الوطنية 

لمتابعة ملفات "الجنائية"
بروت/ فلسطني:

طالبــت املؤسســة الفلســطينية لحقــوق اإلنســان "شــاهد" بتشــكيل لجنــة 
وطنية عليا ملتابعة ملفات املحكمة الجنائية الدولية.

وأشــادت املؤسســة، يف بيــان، أمــس، مبطالبــة 198 منظمــة فلســطينية 
وعامليــة املدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة كريــم خــان، ورئيــس 
جمعيــة الــدول األطــراف يف املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ســيلفيا فرنانديز 
دي غورمنــدي، بالتحقيــق يف جرائــم الحــرب التــي ترتكبها قوات االحتال 

اإلرسائيي ضد املجتمع املدين والشعب الفلسطيني.
األرايض  االرسائيليــة يف  الجرائــم  التحقيــق يف  وأكــدت رضورة ترسيــع 
الفلســطينية املحتلــة، وأوصــت بتوفــر إرادة سياســية قويــة تســتند للحــق 
عــن  بعيــدا  النهايــة،  حتــى  القانونيــة  املعركــة  واملــي يف  الفلســطيني 
أي حســابات سياســية مرتبطــة مبفاوضــات ووعــود مــن جانــب االحتــال 

اإلرسائيي.
ودعت "شــاهد" إلعادة تشــكيل الهيئة الوطنية املكلفة مبتابعة موضوع 
وقانونيــني  قضــاة  وعضويــة  برئاســة  لتكــون  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة 
بعيديــن عــن السياســة وحســاباتها، وأن تكــون بصاحيــات واســعة تهــدف 
فقــط ملقاضــاة املجرمــني، وتحقيــق العدالــة وتطالــب بحقــوق الضحايــا 

وذويهم.

غزة/ أدهم الريف:
الاجئــني  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  باســم  املتحــدث  قــال 
اســتمرار  إن  حســنة  أبــو  عدنــان  "أونــروا"  الفلســطينيني 
بعــام صعــب  ينــذر  حلــول جذريــة  دون  املاليــة  األزمــات 
الخمــس؛  الاجئــني والوكالــة يف مناطــق عملياتهــا  عــىل 

قطاع غزة، الضفة الغربية، األردن، سوريا، لبنان.
وشــدد أبــو حســنة يف تريــح لصحيفــة "فلســطني" عــىل 
رضورة التقليل من انعكاسات األزمة املالية التي تواجهها 
"أونــروا" منــذ ســنوات عــر الترعــات الطوعيــة بأســاليب 
متعــددة، كتعهــدات ماليــة، وزيــادة حصة مســاهمة األمم 
املتحدة يف امليزانية، ومساهمة القطاع الخاص وكذلك 

منظمة املؤمتر اإلسامي ومؤسسات الزكاة.
لــدى "أونــروا" ُيقــدر مبــا بــني  ونبــه إىل أن العجــز املــايل 

لرواتــب  املخصــص  املبلــغ  وهــو  دوالر،  مليــون   50-80
املوظفــني يف مناطــق عملهــا عــن ديســمر/ كانــون األول 
الحــايل، لكــن ال يتوفــر حاليــا املــال الــكايف لــدى الوكالــة 

لتغطية الرواتب واملروفات التشغيلية.
مكــررة،  أصبحــت  مركبــة  أزمــًة  املــايل  العجــز  واعتــر 
خاصــة أن ميزانيــات "أونــروا" تعتمــد بشــكل أســايس عىل 
الترعــات الطوعيــة مــن بعــض الــدول، وأخــرى أصبحــت ال 
تدفع للوكالة وال نستطيع إلزامها بتقديم الدعم املايل.

اإلدارة  رئيــس  قــرر  عندمــا  حــدث  ذلــك  أن  إىل  ولفــت 
األمريكية السابقة دونالد ترامب، قطع التمويل األمرييك 
املقــدم لوكالــة الغــوث، وتقدر قيمته بـ360 مليون دوالر، 
مشــًرا إىل أن املجتمــع الــدويل ال يوجــد مــا يلزمــه بالدفع 

لـ"أونروا".

وذكــر أن األزمــة املاليــة املركبــة واملتفاقمــة لــدى الوكالــة 
الاجئــني  ومتطلبــات  أعــداد  يف  كبــرة  زيــادة  يصاحبهــا 
وازديــاد أعــداد الطلبــة واملــرىض، وتظهــر األزمــات كذلــك 

يف الوقــت الــذي نحتــاج فيه إىل تعيني مئات املدرســني 
عمــل  مناطــق  يف  والعيــادات  املــدارس  وبنــاء  واألطبــاء 

"أونروا".
اتحــادات  مــع  إشــكاليات  يخلــق  ذلــك  أن  إىل  ــه  ونبَّ
"أونــروا"  أن  ليســت  القضيــة  لكــن  وغرهــا،  املوظفــني، 
لديهــا مــال وال تريــد أن تدفعــه، فســبب األزمــة عــدم توفــر 

امليزانية لديها.
ولفــت إىل إعــان اتحــاد املوظفــني بالضفــة الغربيــة نيتــه 
منع زيارات وفود الدول املانحة والوفود األجنبية بسبب 
غــاء  بــدل  بــرف  االتحــاد  ملطالــب  االســتجابة  عــدم 
ا هذا التصعيد "خطرا ويصيب أونروا يف  املعيشة، عادًّ
مقتــل، فاملانحــون هــم مــن يقدمــون خدمــات لـــ6 مايــني 

الجئ فلسطيني" عىل حد تعبره.

وأوضــح أن 97 % مــن ميزانيــة "أونــروا" تعتمــد عــىل أموال 
وغــر  وخيمــة  نتائــج  إىل  ســيؤدي  ومنعهــم  املانحــني، 
وكالــة  عــىل  بأنفســنا  النــار  نطلــق  أال  "فيجــب  مســبوقة 
الغوث، يف الوقت الذي يبذل فيه املفوض العام فيليب 
الزارينــي جهــوًدا لتغطيــة رواتــب ديســمر، ويشــارك فيهــا 

األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتريش".
وأردف أن العــامل تغــر ومل يعــد كــام كان قبــل 5 ســنوات، 
تحصــل  "أونــروا"  كانــت  عندمــا  و2005،   2000 يف  أو 
عــىل مــا تطلبــه، إذ أصبحــت اآلن أكــر عرضــة للتغــرات 
السياســية حــول العــامل، فــإذا فــازت أحــزاب معينــة ميكــن 
أن تؤثــر ســلبا عــىل مســاعدات الوكالــة، يضــاف إىل ذلــك 
الغــوث، وقضيــة  لنــزع رشعيــة وكالــة  الهجــامت املنظمــة 

الاجئني.

أبو حسنــة: األزمــات الماليـة تنـذر بعـام صعــب علـى "أونـروا" والالجئين

عدنان أبو حسنةعدنان أبو حسنة

بسبب احتاكر الخطوط الجوية التابعة للسلطة

معتمـــرون يشتكــون سوء الخــدمة 
وتأخيرهم في المطارات ساعات طويلة

رائد النعســان.. ترك غــرس شجـــرة 
الزيتون والتحق بركب شهداء "المغّير"
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استشهاد مقاومني باقتحام   ...

بكريات يدعو إىل تكثيف ...

ا يف الضفة ...  43 عمال فدائيًّ

قــوات االحتــالل اعتقلــت الشــابني وســام فايــد، وعمــر 
منطقــة  يف  منزليهــا  حــارصت  أن  بعــد  طالــب،  نــارص 

الهدف من جنني.
وأضافــت املصــادر ذاتهــا، أن وحــدة إرسائيليــة خاصــة، 
خالــد  الشــابني  واعتقلــت  جنــني  مخيــم  إىل  تســللت 
عرعراوي، واحمد الصوص، بعد أن طاردتها وصدمت 

الدراجة النارية، التي كانا يستقالنها.
ابــن  مستشــفى  أمــام  مــن  حاشــدة  مســرية  وانطلقــت 
الشــهيدين،  جثــاين  فيهــا  املشــاركون  حمــل  ســينا، 
وجابوا شــوارع مدينة جنني ومخيمها، ورددوا الهتافات 
الحايــة  بتوفــري  وطالبــوا  االحتــالل،  بجرائــم  املنــددة 
الوحــدة  تعزيــز  رضورة  مؤكديــن  لشــعبنا،  الدوليــة 

الوطنية.
وشــيعت جاهــري غفــرية مــن أبنــاء شــعبنا يف محافظــة 
إىل  والســعدي  الزبيــدي  الشــابني  جثــاين  جنــني، 

مثواها األخري يف مخيم جنني.
الشــهيد  مستشــفى  مــن  التشــييع  موكــب  وانطلــق 
جابــت  مبســرية  جنــني،  يف  الحكومــي  ســليان  خليــل 
شــوارع املدينــة ومخيمهــا، مردديــن الهتافــات املنــددة 
باالحتالل وسياساته اإلجرامية، وعدوانه املستمر عىل 

شعبنا خاصة يف جنني ومخيمها وقراها وبلداتها.
وتوجــه موكــب التشــييع نحــو منــزل عائلتــي الشــهيدين 

يف املخيــم، حيــث ألقــت عائلتها نظــرة الوداع األخرية 
عــىل جثانيهــا الطاهــر، ومــن ثــم إىل املســجد الكبــري 
يف املخيــم حيــث تــم أداء صــالة الجنــازة عليهــا قبــل 

مواراتها تحت الرثى يف مقربة الشهداء.
وبارتقــاء الشــهيدين الزبيــدي والســعدي، ترتفع حصيلة 
 210 إىل   2022 الجــاري  العــام  مطلــع  منــذ  الشــهداء 
شــهداء، بينهــم 158 شــهيًدا يف الضفــة الغربيــة، و52 

شهيًدا يف قطاع غزة.
هدم واخطارات

إىل ذلك، هدمت قوات االحتالل مســاء أمس، منزلني 
لشــقيقني مــن عائلــة زغارنــة، يف بلــدة الرماضــني جنوب 

غرب الخليل.
وقــال الحــاج زيــدان زغارنــة، لوكالــة "وفــا" املحليــة، إن 
قــوات االحتــالل اقتحمــت منطقــة "وادي الخليــل" يف 
البلدة، وهدمت بالجرافات منزيل نجليه: صالح وذلك 
بعــد إخالئــه بالقــوة، وتبلــغ مســاحته 140 مــًرا مربًعــا، 
وعــز الديــن وتبلــغ مســاحته 120 مــًرا مربًعــا، وهــو قيــد 

اإلنشاء، بحجة عدم الرخيص.
كــا هدمــت قوات االحتالل أمس، منشــأتني تجاريتني 

يف قرية قلنديا، شال غرب القدس.
بــأن  الكيــي  قــروي قلنديــا وليــد  وأفــاد رئيــس مجلــس 
منشــأة  وهدمــت  القريــة،  اقتحمــت  االحتــالل  قــوات 

تجارية لغسيل املركبات، تعود للمواطن محمد تيسري 
ومنشــأة  مربــع،  مــر   100 نحــو  وتبلــغ مســاحتها  نافــع، 
أخــرى، تعــود للمواطــن ســامر أبــو زينــة، وتبلغ مســاحتها 

200 مر مربع.

يف  العمــل  بوقــف  أمــس،  االحتــالل  قــوات  وأخطــرت 
منزلني وبركس زراعي، رشق بلدة يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحاية والصمود مبسافر يطا وجبال 
قــوات  إن  "وفــا":  لوكالــة  العمــور  فــؤاد  الخليــل  جنــوب 
االحتالل اقتحمت تجمع "ام لصفة" التابعة لبلدة خلة 
امليه رشق يطا، وأخطرت بوقف العمل يف منزلني قيد 
مســاحته  وتبلــغ  داود  حســن  محمــد  للمواطــن  اإلنشــاء 
)260 مــًرا(، وإســاعيل جــرب ســالمة ومســاحته )180 

مًرا(، باإلضافة اىل بركس زراعي مساحته )80 مًرا(.
اعتــداء  يف  أمــس،  مســاء  بجــروح،  فتــى  أصيــب  فيــا 
الضفــة  جنــوب  الخليــل،  مدينــة  وســط  للمســتوطنني 

الغربية.
وأفــاد مصــدر محــي، بــأن مســتوطنني احتجــزوا الفتــى 
وديع ســدر )17 عاًما( يف منطقة شــارع الشــاللة وســط 
املدينــة، واعتــدوا عليــه بالــرب الشــديد مســتخدمني 
القضبــان الحديديــة، مــا أدى إلصابتــه بجــروح ورضــوض 
يف أنحاء جســده، قبل أن يتمكن األهايل من تخليصه، 

ونقله إىل مستشفى الخليل الحكومي.

األفقي:
1 -  أم الخبائث – ثري  

2 -   صفار البيض – اعتىن 
3 -   علم مذكر – عكس موجب 

4 -   من األسماء الخمسة – حرف نصب + علم مؤنث 
5 -   مختلفان + خاصيت 

6 -   ال باالنجلزيية  -  مساعد
7 -   ما يحيط بالمزنل + نلهو + واحد باالنجلزيية معكوسة 
8 -   مكان حفظ المستندات و الوثائق + يف الفم 

9 -  حرف جزم + أطاع مبعرثة 

العمودي:
1 -   اختبار + استفرس

2 -   وصل قطعتني حديد 
ببعضهما – حرف + انتفاخ جلدي 
3 -   آلة حادة – جزء من   

معكوسة 
4 -   ثالثة أرباع مارس – 

حفظ جثث الموىت 
5 -   قط معكوسة – 

متشابهان – غاب معكوسة 
6 -   عني يف الجنة + ارتفع 
7 -   سحاب – سورة قرآنية 

8 -   من اخوات كان + قريب 
معكوسة 

9 -  جاف – من الحروف 
األبجدية 

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.

القائد المسلم الذي فتح بالد السند 
يتكون من 3 مقاطع )12 حرف (

قتيبة – ابن مسلم – الغافقي – طارق بن زياد 
– عكرمة – عيل – صالح الدين – األيويب – أبو 

سفيان – الرباء – بن عازب – مصعب – صهيب – 
زيد – عمر 

حل الكلمة الضائعة 

محمد بن القاسم

إعداد/ وفاء المهتدي

اسرتاحة

مســتوطنة "شــاكيد وموفودوتــان" وحــي الهــدف ومخيــم 
جنــني، يف مدينــة جنــني، إىل جانــب انــدالع مواجهــات 

يف املخيم.
ويف نابلــس، أطلــق مقاومــون النار تجاه قوات االحتالل، 
فيــا شــهدت ســلفيت، وعــزون والفنــدق يف قلقيليــة، 
وتحطيــم  املســتوطنني  صــوب  حجــارة  إلقــاء  عمليــات 

مركباتهم.
حجــارة،  والقــاء  مواجهــات  انــدالع  طولكــرم  وشــهدت 
لحــم  بيــت  ســجلت  فيــا  العــازل،  الجــدار  مــن  بالقــرب 
عمليــات إلقــاء حجــارة وتصــدي للمســتوطنني وتحطيــم 

مركباتهم
وأمــا يف الخليــل، فقــد ســجلت املقاومــة إلقــاء حجــارة 

مفــرق  يف  مركباتهــم  وتحطيــم  للمســتوطنني،  وتصــدي 
"غوش عتصيون" ومخيم العروب.

وفيــا يتعلــق بالعمليــات النوعيــة، فقــد شــهدت الضفــة 
قــوات  عــىل  ناســفة  عبــوات  وإلقــاء  متكــررة  اشــتباكات 
االحتــالل خــالل اقتحــام مدينــة ومخيــم جنــني، وإطــالق 
النار عىل مستوطنة "شاكيد" ومستوطنة "موفودوتان"، 

وإطالق نار استهدف قوات االحتالل يف نابلس.
ب  عــوز"  "مجــدال  مســتوطنة  اســتهداف  ســجلت  كــا 
مســتوطنني  مركبــات  واســتهداف  حارقــة،  زجاجــات   5
حجــارة  وإلقــاء  لحــم،  بيــت  يف  وتحطيمهــا  بالحجــارة 
مســتوطنة  طريــق  عــىل  مســتوطنني  مركبــات  وتحطيــم 

"غوش عتصيون" ومخيم العروب يف الخليل.

إّن أي تغيــري يف املســجد األقــى ودعــوات اقتحامه خالل 
"األعياد اليهودية" ســتزيد يف تســخني املشــهد املقديس 
عــىل املســتوى الســيايس والدينــي واالجتاعــي، ولن يظل 

املجتمع صامًتا عىل تطرف حكومة االحتالل. 
عــىل  تعيــش  املتطرفــة  االحتــالل  حكومــة  أّن  إىل  ولفــت 
ا، حيــث تفكــر بإزالــة املســجد  واقــع أيديولوجــي خطــري جــدًّ
يف  واإلنســاين  واملعــاري  الحضــاري  والوجــود  األقــى 
القــدس وكامــل األرض الفلســطينية. وأضــاف: "مثــل هــذه 
الدعوات تؤســس ملرحلة خطرية عىل املجتمع املقديس 
واملسجد األقى، وتؤسس لحرب دينية خطرية للغاية". 
وشــّدد عــىل أّن "هــذه الحكومــة املتطرفــة )املرتقبــة بقيــادة 
بنيامــني نتنياهــو( ســتنتهي كــا تعاقبــت حكومــات قبلهــا، 

وسيبقى الحق ألصحابه واألقى ألهله". 
وتواصلــت الدعــوات الفلســطينية، بــرورة الحشــد بشــكل 
املبــارك  األقــى  املســجد  يف  الربــاط  وتكثيــف  واســع 
خــالل األيــام املقبلــة، يف ظــل اعتــزام املســتوطنني زيــادة 
اقتحاماتهــم للمســجد وإحيــاء "أعيادهــم" اليهوديــة داخــل 

باحاته. 
االحتــالل  إىل  رســالة  إيصــال  أهميــة  الدعــوات  وأكــدت 
األقــى،  املســجد  يف  املطلقــة  الفلســطينية  باألحقيــة 
وعــدم الســاح باســتباحة املســجد مــن قبــل املســتوطنني 

وجيش االحتالل. 
ولفتــت الدعــوات إىل رضورة تكثيــف الحشــد والربــاط يف 
األقى واملشاركة يف حملة الفجر العظيم، اليوم الجمعة 

املوافق 2 كانون األول/ ديسمرب 2022. 
وتستعد جاعات الهيكل إلحياء ما ُيسمى "عيد حانوكاه" 
التلمــودي يف املســجد األقــى، بتاريــخ 18 كانــون األول/ 
ملواجهــة  فلســطينية  دعــوات  وســط   ،2022 ديســمرب 

مخططات التهويد الخطرية.
التلموديــة إىل  ويســعى املســتوطنون خــالل فــرة األعيــاد 
تكثيــف  مــع  األقــى،  املســجد  يف  كبــري  بشــكل  الحشــد 
داخــل  الشــمعدان  إضــاءة  ومحاولــة  االقتحــام،  عمليــات 
باحــات  داخــل  اســتفزازات  تنفيــذ  جانــب  إىل  األقــى، 

املسجد تستمر ملدة مثانية أيام.

ص مرة واحدة كل عامين ُترخَّ
"االقتصاد": تجاوب كبير من أصحاب 

المحال التجارية لترخيص الموازين

حماس تعزي بوفاة زوج ابنة عضو مكتبها األشغال تفتتح مركًزا لخدمات الجمهور
السياسي ماهر صالح 

6 وفيات و152 إصابة
في حوادث سير بغزة خالل نوفمبر

غزة/ فلسطني:
أكــدت دائــرة القيــاس يف وزارة االقتصــاد الوطنــي يف 
املحــال  أصحــاب  قبــل  مــن  كبــري  تجــاوب  وجــود  غــزة 

التجارية لرخيص املوازين الخاصة بهم.
شــحادة،  فــارس  بالــوزارة  القيــاس  دائــرة  مديــر  وأوضــح 
يف ترصيــح، أن قانــون األوزان واملقاييــس واملكاييــل 
حايــة  بقانــون  واملســتحدث   2005 لعــام   21 رقــم 

املستهلك مادة 8 ُيعَمل به دون أي مشكلة.

وأضــاف شــحادة أن هنــاك التزاًمــا كامــاًل مــن أصحــاب 
املحال برخيص موازينهم، ويتم ترخيصها مرة واحدة 
كل عامــني مببلــغ مــايل بســيط، ويتــم تفقدهــا خــالل 

الجوالت التفتيشية مجاًنا.
وقال شحادة: إن الطواقم انتهت من ترخيص املوازين 
خاللهــا  وزارت  غــزة،  محافظــة  يف  الزاويــة  ســوق  يف 
 11 وحــررت  شــهادة،   61 وأصــدرت  منشــأة،   100

محــر مخالفــة أوزان لـــ 11 تاجــًرا مل يلتزمــوا إجــراءات 

الرخيــص. وبــنيَّ أن ذلــك يــأيت ضمــن مســاعي الدائــرة 
يف  واملوازيــن  األوزان  وضبــط  املواطنــني  لحايــة 
األســواق الشــعبية وحايــة املواطــن واملســتهلك مــن 

التالعب باألوزان.
وتســتهدف الخطــة جميــع املحــالت التجاريــة وتشــمل 
تنظيــم زيــارات فحــص ومعايــرة املوازيــن والتأكــد مــن 
ســالمتها وعــدم التالعــب مــن التجــار وعمــل الراخيص 

واإلجراءات الالزمة حسب األصول.

غزة/ فلسطني: 
افتتحت وزارة األشغال العامة واإلسكان يف غزة، 

أمس، مركز خدمات الجمهور التابع للوزارة.
وكيــل  أمــس،  االفتتــاح،  حفــل  يف  وشــارك 
مــن  ولفيــف  رسحــان،  ناجــي  م.  األشــغال  وزارة 
خــان  بلديــة  مــن  ووفــد  الحكوميــة  الشــخصيات 

يونس وموظفو الوزارة.
وأوضــح رسحــان أن الهــدف مــن إنشــاء املركــز هــو 
اســتيعاب العــدد الكبــري مــن املواطنــني الوافديــن 

للوزارة بشكل الئق ومناسب لهم.
الخدمــات  ســيقدم  املركــز  أن  رسحــان  وذكــر 

خدمــات  وهــي  واحــد،  مــكان  يف  لديــه  املتوفــرة 
تتعلــق باإلســكان وخدمــات تتعلــق باإلعــار، كــا 

سيقدم املركز خدمات االستعالم العام.
وأشــار إىل أن املركــز ســيقدم الخدمــات التاليــة: 
جــزيئ(،  كي/  )هــدم  حديثــة  أرضار  تســجيل 
نقــل بنــاء إىل أرض بديلــة أو ســطح بديــل أو شــقة 
سكنية، إفادة أرضار، تحويل ملكية أرضار، تعليق 
ملف اإلعار - مربرات قانونية، رصف دفعة مالية 

لإلعار، إزالة ركام املنازل املهدمة كلًيا.
وكذلك طلب تبادل وحدات سكنية بني منتفعني 
وضــع  تســوية  الحكوميــة،  اإلســكان  مشــاريع  مــن 

تعــدي عــىل الشــقق الحكوميــة، اســتبدال كفيــل 
بنظــام  ســكنية حكوميــة  وحــدة  مــن  بآخــر ملنتفــع 
وحــدة ســكنية حكوميــة  عــن  منتفــع  تنــازل  البيــع، 
بنظــام البيــع، نقــل معاملــة وحــدة ســكنية حكوميــة 
مــن مؤسســة ماليــة أخــرى، اســتئجار / رشاء محــل 
نهايــة  عنــد  طــرف موظــف حكومــي  تجــاري، خلــو 
خدمتــه، خلــو طــرف موظــف حكومــي منتفــع مــن 

مشاريع اإلسكان الحكومية.
وشكر رسحان، لجنة متابعة العمل الحكومي عىل 
مبــادرة تطويــر مركــز خدمــات  تبنــي  جهودهــا يف 

الجمهور يف وزارة األشغال.

غزة/ فلسطني:
عــزَّت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس عضو املكتب 
ابنتــه،  زوج  بوفــاة  صــالح  ماهــر  د.  للحركــة  الســيايس 
ومدير مركز الزيتونة للدراســات د. محســن صالح بوفاة 
شــقيقه، عبــد اللــه محمــد صالــح ســليان، الــذي وافتــه 
املنيــة صبــاح أمــس يف العاصمــة األردنيــة عــّان، عــن 

عمر يناهز 45 عاًما.
وســألت الحركــة، يف بيــان نعــي، أمس، املوىل عز وجل 
جناتــه،  فســيح  يســكنه  وأن  للفقيــد،  الواســعة  الرحمــة 
ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان، وعوضهم الله خري 
العــوض، كــا تقدمــت بخالص التعــازي ألرسته الكرمية 

وعائلته الصابرة املجاهدة.

غزة/ فلسطني:
وفيــات،   6 الرشطــة،  يف  والنجــدة  املــرور  إدارة  ســجلت 
و152 إصابة، يف حوادث ســري يف قطاع غزة، خالل شــهر 

نوفمرب املايض.
وأوضحت الرشطة يف إحصائية أصدرتها، أمس، أن 331 

6 وفيــات،  حادثــًا مروريــًا وقعــت خــالل نوفمــرب، خّلفــت 
و152 إصابــة، مــن بينهــا 2 خطــرية، و59 إصابــة متوســطة، 

يف حني أصيب 91 مواطًنا بإصابات طفيفة.
وأشــارت إىل أن أرضاًرا ماديــة لحقــت بـــ381 مركبــة، منهــا 

35 دراجة نارية، من جرَّاء تلك الحوادث.
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منح جائزة الفنون للفنانة التشكيلية الراحلة ليلى الشوا

الروائي إبراهيم نصر الله يفوز بجائزة فلسطين لآلداب 2022 

"السياحة واآلثار" تفتتح معرًضا للتراث الوطني واألثري

مفاجأة علمية.. قارة أوروبا تحتر بضعف المعدل العالمي

لندن-غزة/ هدى الدلو:
"شق دروًبا للنضال واملقاومة واألمل الفلسطيني، 
بخطــاب  الجديــدة  األجيــال  أثــًرا عميًقــا يف  وتــرك 
فني جديد"، بهذه الكلامت أعلن عن فوز الشاعر 
اللــه  نــر  إبراهيــم  الكبــر  الفلســطيني  والــروايئ 

بجائزة فلسطني لآلداب لعام 2022.
وقالت "مؤسسة جائزة فلسطني" خالل حفل نظم 
بني مدينة سينسيّنايت يف والية أوهايو األمريكية، 
اللــه "ليــس  نــر  والعاصمــة الربيطانيــة لنــدن: إن 
كاتًبا معارًصا قوًيا وحسب، بل شخصية بارزة يف 
األدب العــريب والعاملــي، وتحمــل موهبتــه الرائعــة 
ثقــل التاريــخ واإلنســانية بطريقــة نــادًرا مــا ُتــرى يف 

عامل األدب".
اآلداب  فــرع  يف  جائزتهــا  منحــت  أنهــا  وأضافــت 
إلبراهيــم نــر اللــه ألنــه "مــن أكــر الُكتــاب مقروئية 
يف العامل العريب؛ يف شعره وأعامله الروائية، وقد 
شّق دروبا للنضال واملقاومة واألمل الفلسطيني، 
بخطــاب  الجديــدة  األجيــال  أثــًرا عميًقــا يف  وتــرك 
فنــي جديــد، وتعــّد كتبــه ومقاالتــه الواســعة واحــة 

من املعرفة والجامل". 
ولفتت إىل أن الجائزة جاءت يف توقيت الفت هو 

يوم التضامن العاملي مع الشعب الفلسطيني.
وللروايئ نر الله أكر من 15 ديوانا شعريا، و23 
عمــال روائيــا، ولديه مرشوع روايئ بعنوان "امللهاة 
الفلســطينية" يتكــون مــن حــوايل 13 روايــة تتنــاول 
250 عامــا، وأيضــا  تاريــخ فلســطني يف أكــر مــن 
مــرشوع "الرشفــات" الــذي يضم نحــو عرش روايات 
تتنــاول الحــال العــريب عمومــا يف جميــع الجوانــب 

االجتامعية واإلنسانية والسياسية وغرها.
مــن  للعديــد  اللــه  نــر  أعــامل  بعــض  وترجمــت 
اللغــات منهــا خمــس روايــات لإلنجليزيــة، وتســعة 
بالدمناركيــة  الروايــات  وبعــض  للفارســية،  كتــب 
والرتكية واإلسبانية، وأربعة كتب باللغة اإليطالية.

وتنــاول النقــاد والباحثــون أعــامل الــروايئ نــر اللــه 
األدبيــة  تجربتــه  عــن  وكتــب  والتحليــل،  بالدراســة 
رســالة   60 مــن  وأكــر  نقديــا،  كاتبــا   15 حــوايل 

ماجستر ودكتوراة.
وحصــل نــر اللــه عــى العديــد مــن الجوائــز منهــا: 

عــام  للشــعر  املرموقــة  العويــس  الســلطان  جائــزة 
عــام  واإلبــداع  للثقافــة  القــدس  وجائــزة   ،1997
2012، والبوكر عام 2018. كام اختارت صحيفة 
الغارديــان الربيطانيــة روايته "براري الحمى" لتكون 
الوطــن  عــن  كتبــت  روايــات   10 أهــم  مــن  واحــدة 

العريب.
ويف عــام 2014 تطــوع نــر اللــه للصعــود لجبــل 
كليمنجارو مع مجموعة من األطفال الفلسطينيني 
االحتــالل،  قــوات  بنــران  ســيقانهم  فقــدوا  الذيــن 
التجربــة  هــذه  عــن  روايــة  كتــب   2015 عــام  ويف 
بعنوان "أرواح كليمنجارو"، وحصلت الرواية عى 
جائزة كتارا يف الرواية عام 2016، ثم حصل عى 
نفــس الجائــزة يف 2020 عــن روايتــه "دبابــة تحــت 

شجرة عيد امليالد".
الشوا.. الفنانة القوية

الفنانــة  فــوز  عــن  أعلــن  منفصــل،  بيــان  ويف 
1940-( الشــوا  ليــى  الفلســطينية  التشــكيلية 

2022( التــي رحلــت قبــل شــهر، بجائــزة فلســطني 
2022 للفنون.

غــزة  يف  ليــى  ولــدت  الجائــزة:  بيــان  يف  وجــاء 
وكرســت حياتهــا لنقــل الحقائــق الوحشــية للحيــاة 
الفلســطينية تحــت االحتــالل مــع إعطــاء مســاحة 
مــن  واحــدة  وهــي  العربيــة،  للمــرأة  لصــوت  كبــرة 
أقــوى الفنانــني والرمــوز الفلســطينية، ال يــأيت فنهــا 
ولكــن  وحســب،  العميــق  الداخــي  رصاعهــا  مــن 
أيًضا من إخالصها لإلنسانية. وقد نرشت أعاملها 

وعرضتها واقتنتها املتاحف والصاالت الكربى.
للجائــزة، وقــد  الثانيــة  الــدورة  أن هــذه هــي  يذكــر 
الخــراء  ســلمى  الدكتــورة   :2021 عــام  بهــا  فــاز 
الجيويس، فرع اآلداب، والفنان سليامن منصور، 
لــؤي  الفلســطيني  الفضــاء  وعــامل  الفنــون،  فــرع 

البسيوين.
و"جائزة فلسطني"، مؤسسة غر ربحية، مستقلة، 
مــن املثقفــني والكتــاب واألكادمييــني واملحامــني 
للقضيــة  املنارصيــن  واألجانــب  الفلســطينيني 
الفلســطينية، هدفهــا "حاميــة األحــالم واإلنجازات 
ســنوًيا  الفائزيــن  وتكــرِّم  وتعزيزهــا".  الفلســطينية 

يف مجاالت الفنون واألدب والعلوم. 

عن قصة حقيقية يحاكي فيها مأساة النكبة 
فيلم "فرحة" األردني على 

"نتفليكس" يثير غضب االحتالل
النارصة/ فلسطني:

يشــن االحتــالل حملــة تحريــض عــى فيلــم "فرحــة" للمخرجــة األردنيــة داريــن 
ســالم، الــذي يعــرض عــى شــبكة "نتفليكــس"، بدعــوى أنــه يفضــح كــون جنــود 
االحتــالل قتلــة. وقــد ُعــرض الفيلــم يف عــدد مــن املهرجانــات املرموقــة حــول 

العامل وحصل عى جوائز عربية ودولية.
ميــالن موعــالم مراســلة القنــاة 14 اليمينيــة، ذكــرت أن الفيلــم األردين "فرحــة" 
"نتفليكــس"  عــى شــبكة  الجــاري  األول  كانــون  طــرح مطلــع ديســمرب/  الــذي 
العاملية يثر ضجة يف دولة االحتالل. ويستند الفيلم إىل قصة حقيقية، وفق 
تقرير إرسائيي ترجمته "عريب 21"، وهو يحايك مأساة النكبة الفلسطينية. 
ويتضمــن الفيلــم مشــهًدا يظهــر فيــه جنــود االحتــالل اإلرسائيــي يقتلــون عائلة 
مــع طفلهــا. يف حــني تظهــر فتــاة فلســطينية تقيم يف قبو منزلها برعاية والدها 
الــذي يدافــع عــن نفســه مــن قصــف مقاتــي جيــش االحتــالل عــى القريــة التي 
يعيشــون فيهــا. وســبق أن ُعــرض الفيلــم يف عــدة مهرجانــات ســينامئية مهمــة 

حول العامل، من بينها يف تورنتو وكندا والسعودية.
وانضــم عضــو الكنيســت العنــري إيتــامر بــن غفــر زعيــم "القــوة اليهوديــة"، 
للحملة ضد الفيلم، بزعم أنه "تحرييض". أما شاي غليك املصور اإلرسائيي 

فطالب مدير عام رشكة نتفليكس، تيد رساندوس، بوقف بث الفيلم.
منظور سينمائي خاص

أمر بوغان مراســل الشــؤون الفنية يف صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ذكر أن 
الفيلــم يظهــر يف أحــد مشــاهده جنــود االحتــالل "قتلــة قســاة القلــب يقتلــون 
عائلة بأكملها، مبا يف ذلك طفل يبلغ من العمر عاما واحدا، ما يشكل عرضا 
ألحــداث حــرب 1948 مــن وجهــة نظــر فلســطينية". وتابــع يف تقريــر ترجمتــه 
"عــريب21" أن "مشــهد املجــزرة املروعــة يســتمر 15 دقيقــة، وهــي مشــاهد 
مريــرة، ويظهــر الجنــود اإلرسائيليــون كالجنــود النازيــني، ألن مشــهد املجــزرة 
مســتوحى مــن ســلوك النازيــني يف الهولوكوســت، مــع العلــم أننــا أمام مشــهد 
مــن الصعــب جــدا مشــاهدته وصــارخ، يتجــاوز بكثــر الصــورة العنيفــة لقــوات 

االحتالل يف األفالم األخرى التي أنتجتها دول عربية..".
وأضــاف: "وهكــذا نجــح الفيلــم يف تقديــم منظور ســيناميئ خاص ملوضوع له 
عبء عاطفي مميز أثار اهتامم صانعي األفالم العرب لفرتة طويلة، ما يجعله 

ذا قيمة كبرة عى مستويني من حيث الشكل واملحتوى".
جوائز حققها الفيلم

تجــدر اإلشــارة إىل أن فيلــم "فرحــة" نــال جائــزة أفضــل فيلــم طويــل شــبايب يف 
جوائز األوسكار اآلسيوية )APSA ( من بني 78 دولة شاركت يف حفل توزيع 
الدورة الخامسة عرشة من جوائز آسيا واملحيط الهادئ املرموقة، ليكون أول 

فيلم يف تاريخ األردن يحقق هذه الجائزة.
كام أنه نال جائزة االتحاد األورويب بصفته أفضل فيلم يورو متوســطي يتناول 
قضايا املرأة ضمن مهرجان أسوان الدويل ألفالم املرأة يف دورته السادسة.

غزة/ فلسطني:
افتتحــت وزارة الســياحة واآلثــار، أمــس، معرضًا 
للرتاث الوطني واألثري يف موقع "تل أم عامر" 
مــع  للتضامــن  العاملــي  اليــوم  األثــري مبناســبة 

الشعب الفلسطيني.
وشــارك يف مراســم افتتــاح املعــرض العــرشات 
وعــدد  املجتمعيــة،  والنخــب  املهتمــني  مــن 
واملتاحــف  املحليــة  املؤسســات  ممثــي  مــن 

الخاصة.
املهمــة  الزوايــا  مــن  العديــد  املعــرض  وضــم 
نــادرة  أثريــة  قطعــا  جنباتهــا  يف  عرضــت  التــي 
والبيزنطــي،  والرومــاين،  اليونــاين  للعهــد  تعــود 
اليدويــة  املشــغوالت  وزاويــة  واإلســالمي، 

الفلسطينية.

وشــمل املعــرض العديــد مــن الزوايا، من بينها: 
والــزي  والفلكلــور  الفلســطيني،  للــرتاث  زاويــة 
التاريــخ  وزاويــة  متنقــل،  ومتحــف  الشــعبي، 
الشــفوي املنقــول، والزاويــة التقنيــة االفرتاضية 

)VR( للتعرف إىل املوقع األثرية.

ويف كلمــة الــوزارة خــالل االفتتــاح، قــال املديــر 
الفعاليــة  إن  ريــدة،  أبــو  لآلثــار د. جــامل  العــام 
تــأىت ضمــن نشــاطات تعزيــز الوجــود الحضــاري 
والتأكيــد عى الثوابت الفلســطينية املرشوعة 
للقضيــة  املســاندة  الدوليــة  القــرارات  وفــق 
ارتبــاط  توثيــق  عــن  "فضــال  الفلســطينية، 
الفلســطيني بحقــه املــرشوع بأرضــه ومقدســاته 
وأن  الفلســطيني  الوجــود  لرتســيخ  وتاريخــه، 

حقوقه ال تسقط بالتقادم".

عليــه  يقــام  الــذي  األثــري  املوقــع  أن  وبــني 
املعرض يزيد عمره الزمني عى 1700 عام.

وأضــاف أبــو ريــدة أن الــوزارة تواصــل دورهــا يف 
تعزيــز التوعيــة املســتدامة للوجــود الحضــاري 
املــوروث  وحاميــة  الفلســطيني  للشــعب 
فلســطني  لــكل  الحضــاري  واإلرث  التاريخــي 
واملواقــع  املقتنيــات  عــى  بالحفــاظ  وذلــك 
واملتاحف األثرية التي تعد ملكا عاما للشعب 

الفلسطيني.
وقــال: "هــذه الفعاليــات تعمــل عــى نقــل إرثنــا 
رؤيــة  ضمــن  املتعاقبــة  لألجيــال  التاريخــي 
وفكــر  املــايض  ثوابــت  مــن  تنطلــق  شــمولية 
الحــارض وترســيخ ثقافــة نيل الحقــوق والحريات 

والتحرر الوطني".

ستوكهومل/ وكاالت:
توصــل فريــق بحثــي بقيــادة علــامء مــن جامعــة 
ســتوكهومل إىل أنــه خــالل الصيــف كانــت أجــزاء 
يســاوي  مبعــدل  تحــرت  أوروبــا  قــارة  مــن  كبــرة 
العلــامء  ويرجــع  العاملــي،  املتوســط  ضعــف 
ذلك لنفث كميات هائلة من الغازات املسببة 

لالحتباس الحراري.
دوريــة  يف  نــرشت  التــي  الدراســة،  وبحســب 
ريســرش:  جيوفيزيــكال  أوف  "جورنــال 
أمتوســفر"، فإن االرتفاع يف متوســطات درجة 
الحــرارة بأجــزاء كبــرة مــن القــارة خــالل 4 عقــود 
مضت تخطى حاجز الدرجتني يف نصف العام 

الصيفي، أي الفرتة من أبريل إىل سبتمرب.
ويرى علامء جامعة ســتوكهومل أن أهم أســباب 
ذلك هو نفث غازات االحتباس الحراري طويلة 

األمــد -مثــل ثــاين أكســيد الكربــون- يف الغالف 
الجــوي، بشــكل خاص مــن محطات الطاقة التي 
مــن  التســعينيات  يف  الفحــم  عــى  اعتمــدت 

القرن املايض.
الجامعــة،  عــن  صــدر  صحفــي  بيــان  وبحســب 
فــإن محطــات الطاقــة التــي تعتمــد عــى الفحــم 
الكربــون  أكســيد  ثــاين  كميــات  ثلــث  تنفــث 
يف الغــالف الجــوي، مــام يجعلهــا أكــرب أســباب 
االحــرتار العاملــي. وأوضــح البيان، أن ما يحدث 
هنا يســميه العلامء بـ"تأثر الصوبة الزجاجية"، 
ثــم  لــألرض،  الشــمس  أشــعة  تدخــل  حيــث 
متتصهــا األخــرة، وتنفثهــا للفضــاء مــرة أخــرى، 
لكــن بارتفاع نســبة الغــازات الدفيئة يف الغالف 
الجــوي )ثــاين أكســيد الكربــون بصــورة خاصــة( 
ترتفــع قــدرة هــذا الغــالف عــى حبــس جــزء مــن 

تلــك األشــعة ومنعــه مــن الخــروج، مام يتســبب 
يف احرتار الغالف الجوي.

الكربــون يف  ثــاين أكســيد  وقــد تخطــت نســبة 
الغــالف الجــوي حاجــز 400 جــزء مــن املليــون 
قبــل حــوايل 5 ســنوات، أي أكــر مــن مــرة وثلث 
مــا كان موجــودا قبــل الثــورة الصناعيــة، بــل أكر 
مــام كان موجــودا خــالل مئــات مــن اآلالف مــن 

السنوات السابقة.
ال  األمــر  فــإن  الجديــدة،  الدراســة  وبحســب 
يتوقــف عنــد هــذا الحــد، بــل أصبــح املنــاخ يف 
جفافــا،  أكــر  أيضــا  أوروبــا  قــارة  أنحــاء  جميــع 
وبشــكل خاص يف جنويب أوروبا، مام أدى إىل 
موجــات أســوأ حــرارة وزيــادة مخاطــر الحرائــق، 
يف  أوروبــا  جنــويب  يف  املدمــرة  الحرائــق  مثــل 

صيف عام 2022.

إدراج المنسف األردني بقائمة 
يونسكو للتراث الثقافي غير المادي

نيويورك/ وكاالت:
أدرجــت منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة "يونســكو"، 

طبق املنسف األردين يف الئحة الرتاث العاملي غر املادي.
وأعلن املندوب الدائم لألردن لدى "اليونسكو" السفر مكرم القييس 
عن نجاح ملف إدراج املنسف عى الئحة الرتاث العاملي غر املادي 
خــالل اجتامعــات اللجنــة يف العاصمــة املغربيــة الربــاط املمتــدة بــني 

27 نوفمرب وحتى 3 ديسمرب من العام الحايل.
وكانت البعثة األردنية الدامئة لدى "اليونسكو" قد قدمت ملف إدراج 
"املنســف يف األردن: وليمــة احتفاليــة ودالالتهــا االجتامعية والثقافية" 
عــى القامئــة التمثيليــة للــرتاث الثقــايف غر املادي لإلنســانية مبنظمة 
2021، خــالل مشــاركة األردن يف  "اليونســكو" يف نهايــة مــارس عــام 
الــدورة الســابعة عــرشة للجنــة الحكوميــة الدوليــة لصون الــرتاث الثقايف 
غــر املــادي. وجــاءت جهــود البعثة بعد تنســيق وعمل مشــرتك وممتد 
شــارك فيــه عــدد مــن الــوزارات والجهــات األردنيــة ذات العالقــة، وعــى 
تــم اختيــار "املنســف" ضمــن عــدد مــن  الثقافــة، بعــد أن  رأســها وزارة 
الرتشــيحات األخــرى، ليتــم اتخــاذ القــرار بشــأن إدراجــه يف شــهر نوفمــرب 

من عام 2022 عى هذه القامئة.
ونجــح األردن بالتشــارك مــع عــدد مــن الــدول العربيــة يف تســجيل ملفــي 
"النخلــة" يف عــام 2019 و"الخــط العــريب" يف عــام 2021، إضافة إىل 
ملــف "فــن الســامر" يف عــام 2018 وملــف "املســاحة الثقافيــة لبــدو 

البرتا ووادي رم" يف عام 2008.

تهنئة من األعامق
تتقــدم أرسة صحيفــة فلســطني والعاملــون كافــة بأحــر 

التهاين والتربيكات من
الزميلة الصحفية/ رنا فتحي قديح )الرشايف(

مبناسبة عودتها ساملة من 
الديار الحجازية وتأدية مناسك العمرة.

حمدًا لله عىل السالمة 


