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استشهاد طفل متأثًرا 
بجروحه في العدوان 

على غزة العام الماضي
غزة/ فلسطني:

استشــهد أمــس الطفــل نايــف العويــدات )13عاًمــا(، متأثــرا بجروحــه الخطــرة 
التي أصيب بها العام املايض يف العدوان اإلرسائييل عىل غزة.

وأوضحت مصادر طبية أن الطفل العويدات من سكان مخيم النصرات وسط 
قطــاع غــزة، استشــهد متأثــرا بجروحــه يف قصــف لطائــرات االحتــال اســتهدف 

حي الحساينة يف املخيم.

حماس تتبنى 3 إستراتيجيات للتعامل مع القضايا الوطنية
هنية: المقاومة بالضفة 

"خيار إستراتيجي" والصراع مع 
االحتالل سيصل إلى االنفجار

غزة/ نور الدين صالح:
أكــد رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســامية حاس، إســاعيل 
هنيــة، أن املقاومــة يف الضفــة الغربيــة املحتلــة خيــار إســراتيجي لــكل فصائل 

املقاومــة، مشــدًدا عــىل أن "الــراع مــع االحتــال ســيصل إىل حالــة 
االنفجــار الواســع، ســواء كان يف الضفــة الغربيــة والقــدس أو يف قطــاع 

 مجزرة إسرائيلية والمقاومة تتصدى
ة في جنين والقدس 10 شهداء بينهم ُمسنَّ
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إعالن اإلضراب حداًدا على أرواح الشهداء
مسيرات غاضبة في فلسطين 

ومخيمات لبنان تنديًدا بالمجزرة 
اإلسرائيلية بجنين

3

بروت-رام الله- غزة/ محمد الصفدي- عبد الله الركاين:
غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  محافظــات  شــهدت 
ومســرات  وقفــات  أمــس،  لبنــان،  ومخيــات 
املروعــة  اإلرسائيليــة  باملجــزرة  تنديــًدا  احتجاجيــة، 
التــي ارتكبهــا جيــش االحتــال يف مخيــم جنــني وراح 
ضحيتهــا 9 مواطنــني. وعــمَّ اإلرضاب الشــامل، أمــس، 

محافظــات الضفــة مبــا فيهــا القدس املحتلــة، حداًدا 
العــدوان  خــال  ارتقــوا  الذيــن  الشــهداء  أرواح  عــىل 

محافظات/ عبد الله التركماني:
استشــهد أمــس، عشــرة مواطنيــن برصاص جيــش االحتالل 
اإلســرائيلي فــي جنيــن والقــدس المحتلــة، بينهــم تســعة 
شــهداء فــي مجــزرة مروعــة ارتكبتها قــوات االحتــالل بحق 
المواطنيــن خالل اقتحام مخيم جنين. وأفادت وزارة الصحة 

فــي تصريــح مقتضــب باستشــهاد تســعة مواطنيــن، بينهم 
ســيدة مســنة، وإصابة 20 آخرين، 4 منهم بحالة خطيرة في 
مخيم جنين. وشهداء مجزرة جنين هم: صائب عصام ازريقي 
)24 عاما(، وعز الدين ياســين صالحات )26 عاما(، وعبد الله 

مروان الغول، ووســيم أمجد جعص، والمســنة ماجدة عبيد 

من مخيم جنين، ومعتصم أبو الحسن، ومحمد محمود صبح، 
والشــقيقان محمــد ونــور ســامي غنيم مــن برقيــن. وأكدت 
الوزارة أن "الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، وأن االحتالل 
أعــاق دخــول مركبــات اإلســعاف إلى داخــل المخيــم إلنقاذ 
الجرحــى". وأفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة إســرائيلية 

تســللت للمخيــم قبــل أن يكتشــفها المقاومــون، وتــدور 
اشــتباكات عنيفــة. وأوضحت أن قــوات االحتالل اقتحمت 
مخيم جنين من عدة محاور إلسناد القوة الخاصة، ودفعت 

بتعزيزات عسكرية متتالية صوب وسطه، واعتلت 
أسطح بعض المنازل، ونشرت قناصتها.

غزة- عواصم/ محمد األيويب:
أدانــت أوســاط فلســطينية وعربيــة ودوليــة، أمــس، املجــزرة البشــعة 
التــي ارتكبتهــا قــوات االحتــال اإلرسائيــيل يف مخيــم جنــني، شــايل 
الضفــة الغربيــة املحتلــة، التــي أســفرت عــن ارتقــاء 9 شــهداء وإصابــة 

العرشات بجراح مختلفة.
وحّمــل هــؤالء يف بيانــات منفصلــة وصلت لصحيفة "فلســطني" نســخ 

عنهــا، االحتــال اإلرسائييل املســؤولية الكاملة عن تداعيات 
املجــزرة يف جنــني، محذريــن مــن تداعياتهــا الخطــرة عــىل 

إدانات عربية ودولية واسعة لمجزرة جنين 
والمقاومة تتوعد االحتالل بـ"دفع الثمن"

"بن غفير" يهّدد غزة بعدوان جديد.. 
تحريض يعكس تهور حكومة المستوطنين

سبقه العديد من القرارات المشابهة دون تنفيذ

ناشطون ومواطنون يشككون بجدية 
السلطة في وقف التعاون األمني

النارصة- غزة/ محمد أبو شحمة:
أطلــق وزيــر مــا يســمى "األمن القومــي" يف حكومة 
املســتوطنني الفاشــية العنريــة إيتــار بــن غفر، 
تهديدات بشن عدوان موّسع عىل قطاع غزة عىل 
غــرار عــدوان 2021، تنــدرج كــا يــرى مراقبــون يف 
إطــار تهــور حكومــة االحتــال التــي ال تتوقــف عــن 

استباحة الدم الفلسطيني.
يعــد  الــذي  غفــر"،  "بــن  تهديــدات  وتواكــب 
سلســلة  مــع  تطرًفــا،  نتنياهــو  حكومــة  وجــوه  أكــر 
بحــق  االحتــال  جيــش  يرتكبهــا  وانتهــاكات  جرائــم 
الضفــة  مــدن  يف  وممتلكاتهــم  الفلســطينيني 
الغربيــة املحتلــة، كان آخرهــا اقتحــام مخيــم جنــني 

غزة- رام الله/ فلسطني:
شــكك ناشــطون ومواطنون يف جدية الســلطة  برام 
اللــه يف وقــف التعــاون األمنــي مــع دولــة االحتــال، 
مصــدر  ــب  عقَّ وقــٍت  يف  جنــني،  مجــزرة  عــىل  ردًا 
أمنــي إرسائيــيل مســاء أمــس، عــىل إعــان الســلطة 

بالقــول إن التقديــرات تشــر إىل اســتمرار التعــاون 
يف هذه املرحلة، وإن إعان الســلطة وقفه دعايئ 
قــرارا خــال  اتخــذ  فقــط. وكان املجلــس املركــزي 

الفصائــل  وبإجــاع   2015 عــام  اجتاعــه 
التعــاون  وقــف  بــرورة  فيــه،  املشــاركة 

"هيئة إسناد الداخل" تحّذر 
من تشكيل "بن غفير" 

قوات عنصرية لمهاجمة 
الفلسطينيين

غزة/ فلسطني:
بالداخــل  الفلســطيني  شــعبنا  وإســناد  لدعــم  الوطنيــة  الهيئــة  حــّذرت 
املحتــل، أمــس، مــن املخاطــر الناتجــة عــن قــرار وزيــر مــا يســمى "األمــن 
بــن غفــر، تشــكيل  القومــي" يف حكومــة املســتوطنني الفاشــية إيتــار 

) أ ف ب ( ) APA(مواطنون يرشقون جرافة تابعة لالحتالل بالحجارة في جنين أمس   ع الشهداء في جنين أمس   جماهير غفيرة ُتشيِّ

يوسف محيسن وسيم جعص محمد صبح  نور غنيم محمد غنيممعتصم أبو الحسن عز الدين صالحات ماجدة عبيدصائب ازريقيعبد الله الغول
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غزة- عواصم/ محمد األيويب:
أدانت أوساط فلسطينية وعربية ودولية، 
ارتكبتهــا  التــي  البشــعة  املجــزرة  أمــس، 
مخيــم  يف  اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات 
جنــن، شــايل الضفــة الغربيــة املحتلــة، 
شــهداء   9 ارتقــاء  عــن  أســفرت  والتــي 

وإصابة العرشات بجراح مختلفة.
وحّمل هؤالء يف بيانات منفصلة وصلت 
صحيفة "فلســطن" نســخ عنها، االحتال 
عــن  الكاملــة  املســؤولية  اإلرسائيــي 
تداعيــات املجــزرة يف جنــن، محــذرًة من 
تداعياتها الخطرية عىل األمن واالستقرار 
املحتلــة  الفلســطينية  األرايض  يف 

واملنطقة.
"جريمة حرب"

وعــدَّ رئيــس املجلــس الترشيعــي باإلنابــة 
ارتكبهــا  التــي  املجــزرة  بحــر،  أحمــد  د. 
جيــش االحتــال يف مخيــم جنــن "جرمية 
فاشــيته  تعكــس  األركان  مكتملــة  حــرب 
إجــراءات  واتخــاذ  العقــاب  وتســتوجب 
عملية رادعة"، مؤكًدا أن حكومة التطرف 
الكاملــة  املســؤولية  تتحمــل  الصهيونيــة 
صحفــي،  ترصيــح  يف  بحــر  وأدان  عنهــا. 
املطبــق  الــدويل  الصمــت  بشــدة  أمــس، 
عىل جرائم االحتال املتصاعدة وعدوانه 
الفلســطيني،  الشــعب  بحــق  الهمجــي 
الــدويل  الصمــت  اســتمرار  أن  مشــدًدا 
يشــجع االحتــال عىل ارتــكاب املزيد من 

الجرائم عىل مرأى ومسمع العامل.
وأكد أن جرائم االحتال ومجازره البشــعة 
إال  تزيــده  ولــن  شــعبنا  إرادة  تكــر  لــن 
ومقاومــة  والثبــات  الصمــود  مــن  مزيــًدا 
املحتــل الغاصــب حتــى دحــره عن األرض 
النائــب  دعــا  جانبــه،  مــن  واملقدســات. 
الترشيعــي،  املجلــس  لرئيــس  الثــاين 
وجــود  رضورة  إىل  خريشــة،  د.حســن 
الضفــة  يف  للمقاومــن  ســيايس  غطــاء 
املتنفــذة  القيــادة  أن  إىل  الفًتــا  الغربيــة، 
يف السلطة ال تريد أن ترى املشهد بعن 

الفلسطيني.
صحفــي:  ترصيــح  يف  خريشــة  وقــال 
تجــاه  ســاكًنا  تحــرّك  ال  "الســلطة 
وهــي  بالضفــة،  اإلجراميــة  املارســات 
معزولــة عــن الشــارع الفلســطيني املقــاوم 

الذي يواجه املحتل".
وأضــاف أن املقاومــة تــزداد رشاســة وقــوة 
االحتــال، مشــرًيا إىل  توغــل  ازداد  كلــا 
األرايض  كل  يف  يتغــول  االحتــال  أن 

الفلسطينية وتحديًدا يف مخيم جنن.
وأشــار إىل أن االحتــال حــن يدخــل أي 
مخيــم أو مدينــة يواجــه مقاومــة ومواجهــة 
عنيفــة، ويصعــد مــن هجاتــه لفرض واقع 

جديد يف الساحة الفلسطينية.
رد المقاومة

املكتــب  رئيــس  نائــب  أكــد  جهتــه،  مــن 
اإلســامية  املقاومــة  لحركــة  الســيايس 
أن  العــاروري،  صالــح  الشــيخ  حــاس، 
التــي  املجــزرة  مثــن  ســيدفع  االحتــال 
نفذهــا يف جنــن ومخيمها، مشــدًدا عىل 

أن رد املقاومة لن يتأخر.
إّن  صحفــي:  بيــان  يف  العــاروري  وقــال 
"إرادة شــعبنا أقــوى مــن جرائــم االحتــال، 

وستبقى جنن والضفة بأهلها ومقاومتها 
عصيــة عــىل الكــر، ولن يزيدها العدوان 
عــىل  وإرصاًرا  قــوة  إال  واالســتهداف 

املواجهة".
العــدو،  عــىل  للــرد  املقاومــة  ودعــا 
الضفــة  مناطــق  كل  يف  معــه  واالشــتباك 

الغربية وأراضينا املحتلة.
إىل  الثائــرة  شــعبنا  جاهــري  دعــا  كــا 
بــكل  أوســع مواجهــة مــع قــوات االحتــال 
إىل  التحيــة  موجًهــا  املتاحــة،  الوســائل 
املجاهــدة،  وفصائلهــا  املقاومــة  أبطــال 
التي انتفضت لصد العدوان والدفاع عن 
حمــى شــعبنا، وكّبــدت القــوات املقتحمة 

خسائر محققة.
حــاس،  حركــة  يف  القيــادي  أكــد  كــا 
التــي  املجــازر  أن  كويــك،  أبــو  حســن 
يقرتفها جيش االحتال ضد أبناء شعبنا، 
واإلرهابيــة  العنرصيــة  سياســته  تعكــس 
التي تســتهدف شــعبنا وأرضه ومقدســاته 

ومقاومته وأرساه البواسل.
وقــال أبــو كويــك يف ترصيــح صحفــي: إن 
"مــا يحــدث يف جنــن هــو مجــزرة إرهابيــة 
االحتــال  أن  موضًحــا  الكلمــة"،  مبعنــى 
للحريــة  شــعبنا  تطلــع  اســتئصال  يحــاول 
واالستقال، وحقه يف تقرير مصريه ووأد 

مرشوعه املقاوم.
ورأى القيــادي يف حركــة حــاس، محمــود 
جنــن  مخيــم  يف  املقاومــة  أن  مــرداوي، 
الشــجاعة  يف  األمثلــة  أروع  "رضبــت 
الصهيونيــة  القــوات  ومواجهــة  والتحــدي 
امليدانيــة  "الوحــدة  مباركــة  املجرمــة". 
مــن  املقاومــن  بــن  العــايل  والتنســيق 

الفصائل يف جنن".
إّن  صحفــي:  ترصيــح  يف  مــرداوي  وقــال 
عمليــات  كل  يف  فشــل  الــذي  االحتــال 
ســيجّر  ومقاومتهــا  لجنــن  االســتهداف 
فثــورة  والهزميــة،  الخيبــة  أذيــال  اليــوم 

شعبنا والدة.
يف  حــاس  حركــة  قيــادة  عضــو  وقــال 
"املقاومــة  إن  قاســم:  هشــام  الخــارج، 
االحتــال  لقــوات  تصــدت  التــي  الباســلة 
إرادة  أن  تؤكــد  جنــن  ملخيــم  املقتحمــة 
املقاومــة باقيــة وقويــة، ولــن ترهبهــا القــوة 

اإلرسائيلية الفتاكة والهمجية".
بــأن  صحفــي،  بيــان  يف  قاســم،  وأضــاف 
"مقاومتنــا الباســلة لــن ترهبهــا ترصيحــات 
ألنهــا  وتوعداتــه،  تهديداتــه  وال  العــدو، 
مصممــة عــىل بلــوغ طريــق التحريــر، مها 

كلف من أمثان".
لن ننكسر

من جهته، أكد األمن العام لحركة الجهاد 
العــدوان  أن  النخالــة،  زيــاد  اإلســامي، 
جنــن  يف  الفلســطيني  الشــعب  عــىل 
ومقاتلــو  املقاومــة،  يوقــف  لــن  والضفــة 
شــعبنا الشــجعان ســيبقون يف امليــدان، 
وســيبقون يف حالــة اشــتباك مســتمر مــع 

العدو.
صحفــي:  ترصيــح  يف  النخالــة  وقــال 
"هــذا يــوم مــن أيــام الجهــاد ويــوم مــن أيــام 
يتوقــف  مل  الــذي  الفلســطيني  الشــعب 
اليــوم  والشــهداء  القتــال واملقاومــة،  عــن 
مامــح  ويصنعــون  الصفــوف  يتقدمــون 

مستقبلنا بوحدتهم ودمائهم وقتالهم.
رغــم  نرتاجــع  ولــن  ننكــر  "لــن  وأضــاف: 
وبنادقنــا  مرفوعــة  راياتنــا  وســتبقى  األمل، 
الشــعب  عــن  والدفــاع  للقتــال  حــارضة 

الفلسطيني وأهدافه املقدسة".
الشــعبية  الجبهــة  عــدت  جانبهــا،  مــن 
املقاومــة  تصــدي  أن  فلســطن،  لتحريــر 
والشــعب لاحتــال يف جنــن ومخيمهــا 
خيــار  تبنــت  شــعبنا  "جاهــري  أن  ُيؤكــد 

املقاومة وترفض االستسام".
إن  صحفــي:  بيــان  يف  الجبهــة،  وقالــت 
املواجهــة  أّن  تؤكــد  جنــن  اشــتباكات 
ســبيل وحيــد لصــد العــدوان، وهــو ليــس 
بغريــب عــىل مخيــم جنــن القســام الــذي 
ضــد  بطوليــة  ماحــم  يجســد  دامًئــا  كان 

االحتال.
جرائــم  متــر  أال  وجــوب  عــىل  وشــددت 
االحتــال بحــق شــعبنا الفلســطيني بــدون 
وأذرعهــا  القــوى  "جميــع  داعيــًة  عقــاب، 
العســكرية إىل مقاومــة االحتــال ورضب 

مواقعه وثكناته".
أيقونة للثورة

إن  "األحــرار":  حركــة  قالــت  بدورهــا، 
الرايــة  يرفــع  لــن  الفلســطيني  الشــعب 
جرائــم  تصاعــد  اســتمرار  أمــام  البيضــاء 
عــىل  ــا  عصيًّ ســيبقى  "بــل  االحتــال 
م التضحيات حتى تحقيق  االنكسار ويقدِّ

االنتصار".
أن  بيــان،  يف  "األحــرار"  وأضافــت 
بـ"بســالة  لاحتــال  والشــبان  املقاومــن 
شــعبنا  أبنــاء  يقظــة  تؤكــد  وشــجاعة 

ومقاومتنا".
املقاومــة  "لجــان  شــددت  جانبهــا،  مــن 
"لــن  الشــهداء  دمــاء  أن  عــىل  الشــعبية" 
تذهــب ســدى وســتبقى أمانــة يف أعنــاق 
تحريــر  طريــق  عــىل  والثــوار  املقاومــة 
ودحــر  األقــى  واملســجد  القــدس 

االحتال".
وأفــادت يف بيــان لهــا، بــأن "مخيــم جنــن 
ســيبقى كابوًســا ياحق األعداء الصهاينة 

وأيقونة للثورة املتصاعدة".
وهــددت االحتــال بـ"دفــع مثــن جرامئــه"، 
ليســت  شــعبنا  أبنــاء  "دمــاء  أن  مؤكــدة 
يرتكبهــا  التــي  املجــازر  وهــذه  رخيصــة 
العــدو ســرتتد نــاًرا وغضًبــا وثورة يف قلب 

كيانه".
وجددت حركة املجاهدين الفلســطينية، 
التأكيد أن "دماء الشــهداء الطاهرة، التي 
سالت عىل أرض جنن الباسلة، ستبقى 
هــذا  ضــد  املقاومــة  جــذوة  يزيــد  وقــوًدا 

العدو املجرم".
صحفــي،  ترصيــح  يف  الحركــة  وطالبــت 
املقاومة والشــعب الحر، القيام بواجبهم 
بتصعيد املواجهة يف كل امليادين حتى 

الخاص الشامل.
وعــّد أمــن عــام حركــة املبــادرة الوطنيــة، 
يف  جــرى  مــا  أن  الربغــويث،  د.مصطفــى 
بربــري  وعــدوان  دمويــة  "مجــزرة  جنــن 

وحيش اقرتفه جيش الفاشين".
ورأى الربغــويث يف ترصيــح مقتضــب، أن 
مجزرة جنن "جاءت بسبب صمت دويل 
كبــري عــىل الحكومــة الفاشــية اإلرسائيلية، 

التي لن يوقفها إال تصعيد وترية املقاومة 
يف كل مكان يف فلسطن".

كبح جماح االحتالل
مــن ناحيتهــا، دعــت وزارة العدل بغزة إىل 
رضورة كبــح جــاح االحتــال اإلرسائيــي 

ووقف نزيف الدم يف جنن.
أن  مقتضــب،  بيــان  يف  الــوزارة  وأكــدت 
سياســة القتــل بــدم بارد هــي جرمية حرب 
مخالفــة  وهــي  اإلنســانية  ضــد  وجرميــة 
رصيحة لكافة الرشائع واملواثيق الدولية.
الـــ75  الذكــرى  ظــل  يف  أنــه  إىل  ولفتــت 
العتاد اإلعان العاملي لحقوق اإلنسان، 
تقــف األرسة الدوليــة عاجــزة عــن مواجهــة 
املحتــل اإلرسائيــي بــل تغــض الطرف عن 

جرامئه املتتالية.
املســتقلة  الفلســطينية  "الهيئــة  وعــّدت 
اإلرسائيــي"،  االحتــال  جرائــم  ملاحقــة 
االحتــال  قــوات  تشــنها  التــي  الهجــات 
إال مارســة  هــي  "مــا  عــىل مخيــم جنــن 

اإلبادة الجاعية بحق الفلسطينين". 
وطالب الهيئة يف بيان، املجتمع الدويل 
بالتدخــل العاجــل إلنهــاء هــذه الهجــات 
والتــي  العــزل  املدنيــن  تســتهدف  التــي 
املعاهــدات  لــكل  صارًخــا  خرًقــا  تعــد 
عليــه  نصــت  ومــا  الدوليــة  واملواثيــق 
1949م  لعــام  جنيــف  اتفاقيــة  رصاحــة 
بشــأن حايــة املدنيــن يف وقــت الحــرب 

وفًقا للادة )3(.
اإلنســان  مركــز  حــذر  الســياق،  ويف 
فلســطن-غزة،  والحقــوق  للدميقراطيــة 
مــن جرائــم حــرب ُترتكــب بحــق املدنيــن 
جــراء عــدوان قــوات االحتــال عــىل مخيــم 

جنن.
وقال املركز يف بيان: إن عمليات اإلعدام 
والقتل التي ميارسها االحتال عىل مدار 
ــا عىل حياة  الســاعة، ُتشــكل خطــًرا حقيقيًّ
عاجــًا  تدخــًا  ويتطلــب  الفلســطينين، 
مــن املجتمــع الــدويل والجهــات املعنيــة 
ظــل  يف  خاصــة  مســؤولياته،  لتحمــل 
الترصيحــات العنرصيــة من قيــادة حكومة 

االحتال".

تداعيات خطيرة
عربًيــا، دعــت مــرص، إىل الوقــف الفــوري 
املــدن  عــىل  اإلرسائيليــة  لاعتــداءات 
الفلسطينية، والتي تهدد بخروج األوضاع 
األمنية يف الضفة الغربية عن الســيطرة"، 
محذرة من تداعياتها الخطرية عىل األمن 
الفلســطينية  األرايض  يف  واالســتقرار 

املحتلة واملنطقة.
يف  املرصيــة،  الخارجيــة  وزارة  وجــددت 
تلــك  مثــل  "اســتمرار  أن  التأكيــد  بيــان، 
واملمتلــكات  األرواح  عــىل  االعتــداءات 
االحتقــان  حالــة  يزيــد  الفلســطينية، 
الشــعب  أبنــاء  بــن  بالغــن  والشــعور 
الجهــود  مــن  ويقــوض  الفلســطيني، 
عمليــة  إحيــاء  إعــادة  إىل  تســعى  التــي 

"التسوية".
بدوره، حّذر األردن من أن حملة التصعيد 
املــدن  يف  اإلرسائيليــة،  العســكرية 
مــن  دوامــة  بتفجــر  تنــذر  الفلســطينية، 

العنف جديدة سيدفع الجميع مثنها.
وزارة  باســم  الرســمي  الناطــق  وقــال 
يف  املجــايل،  ســنان  األردنيــة  الخارجيــة 
املزيــد  إال  يولــد  لــن  العنــف  إن  بيــان: 
االقتحامــات  أن  إىل  مشــرًيا  العنــف،  مــن 
اإلرسائيليــة للمــدن الفلســطينية املحتلــة 
مــع اســتمرار الجمــود الــكي يف العمليــة 
خطــري  تصعيــد  باتجــاه  يدفــع  الســلمية 

يهدد األمن واالستقرار"، وفق تعبريه.
مــن جهتهــا، أدانــت قطــر بأشــد العبــارات 
العــدوان اإلرسائيــي الوحيش عىل مخيم 
جنن، عاّدًة إياه امتدادا لجرائم االحتال 
الشــعب  بحــق  واملروعــة  الشــنيعة 

الفلسطيني األعزل.
يف  القطريــة،  الخارجيــة  وزارة  وأكــدت 
ــا  بيــان، أمــس، أن االحتــال أصبــح مطمئنًّ
أكــر مــن أي وقــت مــى لعــدم املســاءلة 
واإلفــات مــن العقــاب، مــا شــجعه عــىل 
ارتــكاب املزيــد مــن الجرائــم واالنتهــاكات 
بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

الخارجيــة  وزارة  أعربــت  ناحيتهــا،  مــن 
الرتكيــة عــن إدانتهــا القتحــام مخيم جنن، 

املتصاعــد  التوتــر  إزاء  العميــق  و"قلقهــا 
ووقوع خسائر باألرواح".

تعازيهــا  بيــان،  يف  الــوزارة  وقدمــت 
راجيــة  وحكومتــه،  الفلســطيني  للشــعب 
فقــدوا  الــذي  لألشــقاء  اللــه  مــن  الرحمــة 

حياتهم.
إدانتهــا  عــن  ُعــان،  ســلطنة  أعربــت  كــا 
االحتــال  قــوات  واســتنكارها العتــداءات 
املــدن  عــىل  املســتمرة  اإلرسائيــي 
الفلســطينية، وآخرهــا العــدوان الوحــيش 
عــن  أســفر  الــذي  جنــن،  مدينــة  عــىل 

استشهاد وإصابة أبرياء عّزل. 
لــوزارة  بيــان  يف  ُعــان،  ســلطنة  ودعــت 
تحّمــل  الــدويل إىل  الخارجيــة، املجتمــع 
ودعــم  التصعيــد  وقــف  نحــو  مســؤولياته 
الحقوق املرشوعة للشــعب الفلســطيني 
بإنهــاء االحتــال وتحقيــق الســام العــادل 

والشامل. 
العربيــة  اململكــة  أعربــت  جانبهــا،  مــن 
واســتنكارها  إدانتهــا  عــن  الســعودية 
االحتــال  قــوات  "القتحــام  الشــديدين، 
اإلرسائيي ملدينة ومخيم جنن يف دولة 
فلســطن الشــقيقة، مــا أدى إىل ســقوط 

عدٍد من الضحايا وإصابة آخرين". 
عــن  صــادر  بيــان  يف  اململكــة،  وأكــدت 
أمــس،  الســعودية،  الخارجيــة  وزارة 
رفضهــا التــام ملــا تقــوم بــه قــوات االحتال 
اإلرسائيــي مــن انتهــاكات خطــرية للقانون 
الدويل، مشــددًة عىل مطالبتها املجتمع 
إلنهــاء  مبســؤولياته  باالضطــاع  الــدويل 
التصعيــد واالعتــداءات  االحتــال ووقــف 
الازمــة  الحايــة  وتوفــري  اإلرسائيليــة، 

للمدنين. 
بدورهــا، أدانــت دولــة الكويــت "العــدوان 
الوحيش الذي رشعت به قوات االحتال 
يف  جنــن  مدينــة  عــىل  اإلرسائيــي 
الضفــة الغربيــة املحتلــة، الــذي أســفر عن 

استشهاد وإصابة أبرياء". 
يف  الكويتيــة،  الخارجيــة  وزارة  وأكــدت 
يعــد  العــدوان  "هــذا  أن  أمــس،  بيــان، 
انتهــاًكا صارًخــا لقــرارات الرشعيــة الدولية 

املجتمــع  داعيــة  الــدويل"،  والقانــون 
والفاعــل  الريــع  "التحــرك  إىل  الــدويل 
اإلرسائيليــة  االنتهــاكات  هــذه  لوقــف 
الكاملــة  الحايــة  وتوفــري  املســتمرة، 

للشعب الفلسطيني الشقيق".
يف الســياق، أعرب منســق األمم املتحدة 
الــرشق  يف  التســوية  لعمليــة  الخــاص 
االنزعــاج  عــن  وينيســاند،  تــور  األوســط، 
يف  العنــف"  "دوامــة  الســتمرار  والقلــق 

الضفة الغربية املحتلة.
مكتــوب:  ترصيــح  يف  وينيســاند  وقــال 
الســتمرار  بشــدة  وحزيــن  منزعــج  "إننــي 
دوامة العنف يف الضفة الغربية املحتلة.

تفجير األوضاع
وعــّد األمــن العــام لجامعة الــدول العربية 
الــدويل  الصمــت  أن  الغيــط،  أبــو  أحمــد 
اإلرسائيليــة  واالقتحامــات  العــدوان  عــىل 
النحــو  هــذا  عــىل  الفلســطينية  للمــدن 
جنــن  مدينــة  تشــهده  الــذي  املشــن 
يف  األوضــاع  بتفجــري  يهــدد  ومخيمهــا، 

األرايض املحتلة.
ونــدد أبــو الغيــط يف بيــان صحفــي، بحالــة 
الصمــت الــدويل حيــال مــا يجــري، والتــي 
تكشــف ازدواجيــة واضحــة يف املعايــري، 

وتواطًؤا مرفوًضا ومستهجًنا.
كــا أدان األمــن العــام ملجلــس التعــاون 
الحجــرف،  نايــف  العربيــة  الخليــج  لــدول 
اســتمرار االقتحامــات اإلرسائيليــة للمــدن 
واالعتــداءات  املحتلــة،  الفلســطينية 
عــىل  العــدوان  وآخرهــا  عليهــا،  املتكــررة 

مدينة جنن.
من جانبه، حّمل الربملان العريب، حكومة 
اليمــن اإلرسائيليــة املتطرفــة املســؤولية 
يــؤدي  والــذي  يحــدث،  عــا  الكاملــة 
وتفجــري  والعنــف،  التوتــر  مــن  مزيــد  إىل 

األوضاع يف املنطقة.
صحفــي،  بيــان  يف  الربملــان  وطالــب 
األمــن،  ومجلــس  الــدويل  املجتمــع 
والربملانــات  اإلنســان،  ومنظــات حقــوق 
الفــوري  بالتدخــل  واألوروبيــة  العربيــة 
وتوفــري  جنــن،  يف  يحــدث  مــا  لوقــف 
الفلســطيني  للشــعب  الدوليــة  الحايــة 

األعزل.
اإلســامي،  التعــاون  منظمــة  وحملــت 
الكاملــة  املســؤولية  االحتــال  ســلطات 
أنهــا  معتــربة  النكــراء،  الجرميــة  هــذه  عــن 
تجســد امتــدادا لعــدوان وإرهــاب الدولــة 
اإلرسائيــي املســتمر بحــق أبنــاء الشــعب 

الفلسطيني.
ويف الســياق، أشــاد حــزب اللــه اللبنــاين، 
جنــن  مخيــم  ألبنــاء  البطــويل  بالتصــدي 
الفلســطينية  يف  املقاومــة  وفصائــل 
الصهيــوين،  اإلرهــاب  آلــة  مواجهــة 
عــىل  وإجبــاره  العــدو  أهــداف  وإفشــالهم 

 االندحار بعد ساعات من املواجهات. 
أنــه  صحفــي،  بيــان  يف  الحــزب  وأكــد 
البواســل  املقاومــن  أيــدي  عــىل  يشــّد 
فجــر  الزاكيــة  بدمائهــم  يكتبــون  الذيــن 
عــن  معربــا  القريــب،  فلســطن   انتصــار 
املخيــم  أبطــال  مــع  الكامــل  تضامنــه 
وســائر املقاومــن يف مواجهــة  االحتــال 

وإجرامه. 

إدانات عربيـة ودوليــة واسعة لمجزرة جنيـن 
والمقاومـة تتوعــد االحتــالل بـ"دفع الثمـن"

التشريعي: مجزرة جنين 
جريمة حرب تعكس 

فاشية االحتالل

النخالة: العدوان على 
جنين لن يوقف المقاومة 

وستبقى في الميدان

األردن: تصعيـد 
االحتالل ينذر بـ"دوامة 

جديدة من العنف"

العاروري: االحتالل 
سيدفع ثمن المجزرة 
والمقاومة لن تنكسر

مصر تدعو إلى الوقف 
الفوري لالعتداءات 

اإلسرائيليــــة 

قطر تدعو لمحاسبة 
قـادة االحتالل 
علـى جرائمهم

 الدمار الذي حّل بالمنزل الذي حاصره االحتالل واغتال عدة شبان فيه بعد اقتحام مخيم جنين أمس   ) أ  ف ب ( 



3محليات الجمعة 5 رجب 1444هـ 27 يناير/ كانون الثاني
Friday 27 January 2023 

FELESTEENONLINE

غزة/ نور الدين صالح:
لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  أكــد 
إســاعيل  حــاس،  اإلســامية  املقاومــة 
الغربيــة  الضفــة  يف  املقاومــة  أن  هنيــة، 
فصائــل  لــكل  اســراتيجي  خيــار  املحتلــة 
مــع  "الــراع  أن  عــى  مشــدًدا  املقاومــة، 
االحتــال ســيصل إىل حالــة االنفجــار الواســع 
أو  والقــدس  الغربيــة  الضفــة  يف  كان  ســواء 

قطاع غزة".
مؤمتــر  يف  مســجلة  كلمــة  يف  هنيــة  وقــال 
األمن القومي الفلسطيني "12" الذي نظمه 
مركز غزة للدراســات واالسراتيجيات، أمس 
تحــت عنــوان )حــاس 35.. بــن ثقــل اإلرث 
وجســامة التحديــات(، إن "مــا هــو قــادم يف 

الضفة من مقاومة أكرب ما نراه".
وأضــاف: "نحــن أمــام مرحلــة أكــر رضاوة يف 
يف  املقاومــة  وأن  االحتــال،  مــع  املواجهــة 
لفصائــل  إســراتيجي  الضفــة املحتلــة خيــار 
املقاومــة، مشــًرا إىل أن الضفــة متثــل حالــة 

الراع املركزي مع املرشوع الصهيوين.
الضفــة  يف  تتصاعــد  املقاومــة  أن  وأوضــح 
مقارنة مع ما مرّت به يف السنوات املاضية، 
إذ وقعــت تحــت ضغــط ومؤثــرات ســواء مــن 
تلتــزم  تــزال  ال  التــي  الســلطة  أو  االحتــال 

باتفاقياتها مع االحتال وتاحق املقاومة.
الفصائــل  باقــي  ومعهــا  "حــاس  وتابــع: 
مــن  وخرجــت  انطلقــت  الضفــة  أن  تؤكــد 
عنــق الزجاجــة، والعــدو لــن يتمكــن مــن بســط 
السيطرة واالستياء عى روح املقاومة التي 

ترسي فيها".
ثالث إستراتيجيات

عــى  مهمــة  متغــرات  وجــود  إىل  وأشــار 
مختلف األصعدة سواء املحيل أو اإلقليمي 
أو الــدويل، والتــي يكــون لها انعكاســات عى 
رسم السياسات واإلسراتيجيات والقرارات 
التــي ميكــن أن تتخذها حاس وصّناع القرار 

يف املنطقة.
وتطــرق هنيــة يف كلمتــه يف املؤمتــر بشــأن 
ثــاث إســراتيجيات تنتهجهــا حركــة حــاس 
بالقضايــا  املتعلقــة  سياســاتها  وضــع  يف 

الوطنية.
هنيــة  حديــث  وفــق  االســراتيجية  وتتمثــل 
بـ"الربية والدعوة" إذ إن حركة حاس تؤمن 
بــأن تحريــر أرض فلســطن ينبنــي عــى جيــل 
تربــوي قــرآين وطنــي تتوفــر لديــه كل عوامــل 

الحصانة السياسية والثقافية والفكرية.
وأوضح أن اإلســراتيجية الثانية هي "الجهاد 
يف  ماضيــة  حــاس  أن  حيــث  واملقاومــة"، 
إســراتيجية مقاومــة االحتــال منــذ نشــأتها، 
بالرغم من التضحيات واألمثان التي قدمتها 
أن  إىل  الفتــًا  واجهتهــا،  التــي  والتحديــات 
حــاس تتمســك باملقاومــة الشــاملة كخيــار 

أسايس يف مقاومة االحتال.
تطويــر  عــى  تعمــل  حــاس  أن  هنيــة  وأكــد 
كانــت  ســواء  املقاومــة  ووســائل  ســاح 
الحركــة  يف  قيــادات  عقــول  عــى  باالعتــاد 
مــع  بالتعــاون  أو  والخــارج،  الداخــل  يف 
دول  مــن  واملحبــن  الخريــن  بعــض  عقــول 

وشخصيات تسهم يف تطوير املقاومة.
لــه  تتعــرض  الــذي  الواقــع  "بحكــم  وأضــاف: 
عقــول  عــى  تعتمــد  فإنهــا  غــزة  يف  الحركــة 
كبــرة"،  بنســبة  القســام  كتائــب  ومهنــديس 
منبًها إىل أن حاس والقسام طّورت وسائل 
"ســيف  معركــة  يف  ذلــك  وتجــى  املقاومــة 

القدس" عام 2021.
يرتبــط  حــاس  وإدارة  فكــر  أن  إىل  ولفــت 
عــى  اإلرسائيــيل  اإلرهــاب  وحجــم  بالواقــع 
مقاومــة  "فهــي  الفلســطيني،  الشــعب 
راشــدة وفاعلــة وتوظــف السياســة يف خدمــة 
املقاومة والعكس أيضًا"، مبّينًا أن املقاومة 
بحيويــة  تتمتــع  وإمنــا  فعــل"  "ردات  ليســت 

ونفس طويل. 
ووفــق هنيــة، فــإن اإلســراتيجية الثالثــة هــي 
األمانــة  حملــت  إذ  والسياســة"،  "الحكــم 
بالعمــل يف مؤسســات الســلطة والحكــم يف 
غــزة والضفــة، يف أعقــاب فوزهــا باالنتخابات 
الترشيعيــة عــام 2006، وتشــكيل الحكومــة 

العارشة.
مــن  أبعــد  إىل  ذهبــت  حــاس  أن  وبــّن 
الحكــم  مؤسســات  يف  شــاركت  إذ  ذلــك، 
مــع  عاقــات  وبنــاء  السياســية  الدبلوماســية 
الدول سواء كانت عربية أو إسامية أو حتى 

عى مستوى املجتمع الدويل. 
االســراتيجية،  هــذه  أهميــة  عــى  وشــدد 
ضوابــط  وفــق  حــاس  فيهــا  تســر  التــي 
الســيايس  العمــل  تســخر  أهمهــا  واضحــة 
مبــا يخــدم املقاومــة وتعزيــز صمود الشــعب 

الفلسطيني.
وتابــع: إن "العمــل الســيايس لحــاس يقــوم 
عــى عنــر مهــم وهــو إســراتيجية االنفتــاح 

أي  عــى  فيتــو  لديهــا  وليــس  الجميــع،  عــى 
دول عربيــة أو إســامية، إمنــا يقتــر الفيتــو 

عى دولة االحتال".
لحــاس  الســيايس  املكتــب  رئيــس  وأكمــل 
"أن تبني حاس مرحلية التحرر يف نشاطها 
الســيايس وتعاملهــا مــع الربامج الوطنية كان 
محكومــًا بضوابــط عــدم التنــازل أو االعــراف 

بالكيان، والتمسك بالحقوق الثابتة".
وأكــد أن حــاس هــي حركــة محوريــة وعامــل 
مهم عى املستوين الفلسطيني واإلقليمي 
ومتثــل ركيــزة مهمــة جــًدا مــن ركائــز الشــعب 
الفلســطيني يف إطــار مرشوعــه التحــرري مــن 

االحتال.
متغيرات وتحديات

وتطــّرق هنيــة إىل الحديــث عــن املتغــرات 
املرحلــة  يف  حــاس  حركــة  تعيشــها  التــي 
الراهنــة وآليــة التعامــل معهــا، يف ضــوء هــذا 

اإلرث ورصدها للتحديات التي تواجهها.
هــي صعــود حالــة  املتغــرات  أبــرز  أن  وبــّن 
إســراتيجية  ظــل  الضفــة، يف  املقاومــة يف 
االحتــال  اعتمدهــا  التــي  العشــب"  "جــز 

ملحوًظــا،  انعكاًســا  عليهــا  وانعكــس 
وسياسات السلطة أيضًا تجاه املقاومة.

يتعلــق  الــذي  هنيــة،  وفــق  الثــاين  واملتغــر 
الجديــدة  االحتــال  حكومــة  بتشــكيل 
املتطرفــة برئاســة بنيامــن نتنياهو التي تضم 
أن  عــى  إرهابيــن، مشــددًا  وزراء متطرفــن 
وتشــرك  ســيئة  االحتــال  حكومــات  "كل 
يف قمــع الشــعب الفلســطيني ومنــع التمتــع 
بحقوقــه واســتمرار الحصــار املفــروض عــى 

قطاع غزة".
قامئــة  املتطرفــة  الحكومــة  هــذه  أن  وأوضــح 
القــدس،  وهــي:  مهمــة  عناويــن  أربعــة  عــى 
الشــعب  ضــد  والعنــف  واالســتيطان، 

الفلسطيني، والتطبيع مع الدول العربية.
يتعلــق  الثالــث  املتغــر  أن  إىل  وأشــار 
الروســية  الحــرب  الــدويل وخاصــة  بالصعيــد 
تطــورات  مــن  تصاحبهــا  ومــا  األوكرانيــة 
وتغــرات هائلــة، الفتــًا إىل أن تراجــع النفــوذ 
يصــب يف  العــامل  مســتوى  عــى  األمريــي 

مصلحة الشعب الفلسطيني.
عــى  هــو  هنيــة،  حســب  الرابــع  واملتغــر 

مســتوى املنطقــة، إذ إن "مــا بــن بــؤر التوتــر 
بــن  التســويات  سياســة  بــن  ومــا  والــراع 
أن  يف  يــؤرش  واإلســامية  العربيــة  الــدول 

املنطقة ذاهبة لتموضعات جديدة".
حــاس  أمــام  تحديــات  وجــود  إىل  ونّبــه 
باالحتــال،  تتمثــل  الفلســطيني  والشــعب 
العــريب،  والتطبيــع  واالنقســام،  والحصــار، 
والتغــرات  املنطقــة،  يف  الهائلــة  والســيولة 
التــي  الــدويل،  املجتمــع  يف  تحــدث  التــي 
وعمــق  داخليــن  ومتــاس  رؤيــة  إىل  تحتــاج 

اسراتيجي للمقاومة يف فلسطن.
أولويات المرحلة القادمة

يف  حــاس  حركــة  أولويــات  هنيــة  وعــّدد 
بخيــار  التمســك  وأولهــا  القادمــة،  املرحلــة 
املقاومــة يف غــزة والضفــة والداخــل املحتل 

وخارج فلسطن.
عــى  العمــل  هــي  الثانيــة  األولويــة  أن  وذكــر 
الفلســطيني،  الشــعب  وحــدة  اســتعادة 
بالوحــدة  حــاس  متســك  تأكيــده  مجــددًا 

واملصالحة.
لدفــع  ومســتعدة  جاهــزة  "حــاس  وقــال: 

األمثــان مــن أجــل اســتعادة الوحــدة الوطنية، 
وامتــام املصالحــة عــى أســاس رؤيــة واضحة 
وخيــار  بالثوابــت  التمســك  عــى  قامئــة 
املقاومــة ومغــادرة مربــع "أوســلو" وســحب 

االعراف بالكيان الصهيوين".
تحالفــات  لبنــاء  تســعى  حــاس  أن  وأكــد 
جميــع  مــع  املنطقــة  يف  اســراتيجية 
املكونات، ألن املعركة يف القدس والقضية 
الفلســطينية محورية لشعوب األمة والعامل، 
األمــة  عــى  االنفتــاح  تواصــل  أنهــا  إىل  الفتــًا 
الدعــم  مــن إســراتيجية  واالنتقــال بشــعوبها 
إىل الرشاكــة واالنخــراط الكامــل يف املعركــة 

ضد االحتال.
االنفتــاح  تواصــل  حــاس  أن  عــى  وشــدد 
عــى جميــع الــدول التــي تؤمن بحق الشــعب 
ولديهــم  االحتــال  وترفــض  الفلســطيني 
اســتعداد بدعم الشعب الفلسطيني، منّبهًا 
إىل أنها تسعى لرفع الحصار عن قطاع غزة.

وجــدد التأكيــد أن حركتــه تضــع قضيــة تحريــر 
رأس  عــى  االحتــال  ســجون  مــن  األرسى 
التطبيــع يف  أولوياتهــا، إضافــة إىل مواجهــة 
وال  جــارة  ليســت  "فـ)إرسائيــل(  املنطقــة، 

صديقة بل هي عدو".
محاور المؤتمر 

قــال رئيــس املؤمتــر د. محمــد  مــن ناحيتــه، 
يُعقــد  الــذي  املؤمتــر  هــذا  إن  املدهــون: 
للعام الثاين عرش عى التوايل دون انقطاع، 
إذ يقدم دراســة موســعة تفصيلية يف جميع 

القضايا التي يطرحها يف كل عام.
املؤمتــر  أن  كلمتــه،  يف  املدهــون  وأوضــح 
الفلســطيني،  املشــهد  يف  قــراءة  يقــدم 
وامللحمــة  الــراع  هــذا  يخــوض  والشــعب 
العظيمــة مــن أجــل رفــد القــادة والحكومــات 

وكل املكونات بالرأي واملشورة.
وأشــار إىل أن هــذا املؤمتــر يســتمر لثاثــن 
يتعلــق  مــا  كل  تفصيلًيــا  ســتناقش  جلســة 
35 عاًمــا، ســواء  مــدار  بحركــة حــاس عــى 
والربــوي،  اإلســامي،  العمــل  يف  كان 

والفكري، وتجربتها يف الُحكم.
تفصيلًيــا  ســتتناول  األبحــاث  أن  إىل  ولفــت 
مــن  عامــًا   35 بعــد  حــاس  تقــف  "أيــن 
يف  فوزهــا  مــن  عامــًا   17 وبعــد  تأسيســها، 
أن  إىل  منبًهــًا  الترشيعيــة"،  االنتخابــات 
محتــوى املؤمتــر مطــروح للنقــاش مــن أجــل 

مزيد من اإلثراء.

جنن-النارصة/ فلسطن:
الفلســطينية  املقاومــة  فصائــل  مــن  مقاومــون  تصــدى 
قــوات االحتــال  بالرصــاص والعبــوات املتفجــرة لعــدوان 

اإلرسائييل الواسع عى جنن ومخيمها فجر أمس.
الجنــاح  القســام،  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  وقالــت 
إن  "حــاس"،  اإلســامية  املقاومــة  لحركــة  العســكري 
مجاهديها خاضوا مع فصائل املقاومة اشتباكات عنيفة 

ضد قوات خاصة إرسائيلية، يف مخيم جنن".
وذكرت "كتائب القسام" يف تريح صحفي أن مقاتليها 
اشــتبكوا برشاســة مــن نقــاط الصفــر إىل جانــب مقاتلــن 
الجهــاد  لحركــة  العســكري  )الجنــاح  القــدس  رسايــا  مــن 
فتــح("،  لحركــة  )التابعــة  األقــى  وشــهداء  اإلســامي، 
مــن  كثيــف  بوابــل  الخاصــة  القــوات  "اســتهداف  مؤكــدة 

الرصاص والعبوات املتفجرة".
وأعلنت رسايا القدس يف جنن، أن مقاتليها اســتهدفوا 
قــوات االحتــال يف املخيــم بصليــات كثيفــة ومتتاليــة من 

الرصاص، وأصابوها بشكٍل مبارش.
يف حــن قالــت كتائــب "شــهداء األقــى"، يف تريــح 

جيــش  اســتهدفوا  ومقاومــن  مقاتليهــا  إن  مقتضــب، 
االحتــال بإطــاق النــار وتفجــر العبــوات الناســفة محليــة 

الصنع.
لجيــش  مســرة  طائــرة  إســقاط  يف  املقاومــون  ونجــح 
االحتــال خــال اقتحــام مخيــم جنن، كــا ظهر من مقطع 

فيديو نرشه نشطاء عرب منصات التواصل االجتاعي.
ونقلت إذاعة جيش االحتال عن مسؤول أمني كبر -مل 
تســمه-، تأكيــده أنــه "تــم إســقاط طائــرة دون طيــار تابعــة 

للجيش خال اقتحام جنن.
بينهــم  مواطنــن،   9 استشــهاد  الصحــة،  وزارة  وأعلنــت 
خطــرة،   4 منهــا  إصابــة   20 إىل  إضافــة  مســنة،  ســيدة 
مدينــة  اقتحامــه  خــال  اإلرسائيــيل،  االحتــال  برصــاص 

جنن ومخيمها.
أن  العربيــة،  أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  وزعمــت 
اقتحــام جنــن اســتهدف خليــة ملقاومــن كانــت تخطــط 
لتنفيــذ عمليــات كبــرة يف املــدى القريــب، وأن "تنفيــذ 
عــى  يدلــل  نهــاًرا  جنــن  مخيــم  يف  العســكرية  العمليــة 

أهميتها".

مســلحن  اســتهدفت  "العمليــة  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
تحصنــوا يف منــزل، تــم محارصتــه واســتهدافه بصواريــخ"، 
كــا اشــركت عــدة وحــدات عســكرية يف الهجــوم، بينهــا 

وحدة "ميام" الخاصة ووحدات "ماغان" و"خروف".
يف حــن، زعمــت صحيفــة "معاريــف" أن هــدف العمليــة 
أمــن  أجهــزة  لهــم  تنســب  مطلوبــن   3 إىل  الوصــول  هــو 
االحتــال تنفيــذ عمليــات ضــد قــوات جيــش االحتال يف 

الفرة األخرة واستعدوا لتنفيذ "عملية كبرة".
بعــد  القــوة  تجــاه  النــار  فتحــوا  "الثاثــة  أن  وذكــرت 
محارصتهــم يف منــزل"، مشــرة إىل أن اثنــن استشــهدا 

يف االشتباكات واعتقل الثالث.
الشــهداء  عــدد  أن  االحتــال  جيــش  يف  ضابــط  وادعــى 
التهديــد  مبســتوى  "مرتبــط  فلســطينيا  عرشيــن  وإصابــة 
عــى القــوات )االحتــال( وليــس بتغيــر سياســة مارســة 
مرتفعــا"،  كان  القــوات  عــى  الخطــر  ومســتوى  القــوة. 

حسبا نقل عنه موقع صحيفة "هآرتس" اإللكروين.
وبحســب الضابــط، فــإن عمليــة االحتــال العســكرية يف 
مــن  قــوات  وأن  ســاعات،  ثــاث  اســتمرت  جنــن  مخيــم 

الشــاباك ووحــدة خاصــة يف الرشطــة ومــا يســمى "حــرس 
الحدود" وجيش االحتال "عملت من أجل اعتقال خلية 
تابعة لحركة الجهاد اإلسامي، نفذت عمليات إطاق نار 
باتجاه قوات االحتال وخططت لعمليات كبرة أخرى".

قذائــف  أطلقــت  االحتــال  قــوات  أن  الضابــط  وأضــاف 
مضــادة للمدرعــات باتجاه بيت تواجد فيه "املطلوبون"، 

الذين أطلقوا نران مكثفة وألقوا عبوات ناسفة.
كذلــك نقــل موقــع "واينــت" اإللكــروين التابعــة لصحيفــة 
"يديعــوت أحرونــوت" عــن ضابــط إرسائيــيل آخــر قولــه إنــه 
"ال يوجــد مــكان نخــى العمــل فيــه"، مضيفــا أنه "ال شــك 
يف أن الخليــة التــي أحبطناهــا )خــال العدوان عى جنن 

أمس( ميكن وصفها بأنها قنبلة موقوتة".
وتابــع أنــه "ســنعزز القوات ملدة أســبوع، وأحاطوهم علا 
أن يكونــوا يف حالــة تأهــب تحســبا مــن عمليــة انتقاميــة. 
خططــت  خليــة  هــي  وإمنــا  خليــة،  مجــرد  ليســت  وهــذه 

لعمليات كبرة أيضا".
واعــرف هــذا الضابــط بأن االحتال أعدم مقاومن، وقال 
يف  تواجــدوا  الذيــن  األربعــة  املطلوبــن  مــن  "اثنــن  إن 

البيــت حــاوال الفــرار لــدى وصول القوات، وتم إطاق النار 
عليها" أي قتلها.

وقذائــف  شــخص  ضــد  قذائــف  "اســتخدمنا  أنــه  وتابــع 
مضــادة للمدرعــات وعبــوات ناســفة ضــد الذيــن تحصنــوا 

وأطلقوا النار".
جــرت  املخيــم  يف  االحتــال  عمليــة  خــال  إنــه  وقــال 
املخيــم،  مــن  املواطنــن  آالف  فيهــا  شــارك  مواجهــات 
ألقــوا عبــوات غــاز وأطلقــوا نرانــا مكثفــة  وأن "مســلحن 
باتجــاه القــوات وعبــوات ناســفة أصابــت مركبــات الجيــش 

اإلرسائييل".
األمنيــة  االحتــال  منظومــة  تســتعد  األثنــاء،  هــذه  يف 
أعقــاب  يف  غــزة،  قطــاع  جبهــة  عــى  التصعيــد  لخيــارات 

الهجوم عى جنن.
ونقلــت "يديعــوت أحرونــوت" عن مصــدر أمني إرسائييل 
قولــه إنــه يخــى مــن أن تنتقــل تداعيــات عمليــة اقتحــام 

جنن إىل خارج حدود املدينة ومخيمها.
عمليــة  يف  األكــرب  الشــهداء  عــدد  هــو  هــذا  أن  وأضــاف 

واحدة خال األشهر األخرة.

االحتالل يستعد لخيارات التصعيد

المقاومة تتصدى القتحام جنين بالرصاص والعبوات المتفجرة 

حماس تتبنى 3 إستراتيجيات للتعامل مع القضايا الوطنية

هنيـــة: المقـاومة بالضفة "خيار إستـراتيجـي" 
والصـــراع مع االحـتالل سيصـــل إلـى االنفجـار

جانب من المؤتمر في غزة أمس              ) تصوير / رمضان األغا ( 



محليات الجمعة 5 رجب 1444هـ 27 يناير/ كانون الثاني 4
Friday 27 January 2023

FELESTEENONLINE

محافظات- بريوت/ محمد الصفدي- عبد الله الرتكامين:
شــهدت محافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ومخيــامت 
تنديــًدا  احتجاجيــة،  ومســريات  وقفــات  أمــس،  لبنــان، 
باملجــزرة اإلرسائيليــة املروعــة التــي ارتكبهــا جيــش االحتالل 

يف مخيم جنني وراح ضحيتها 9 مواطنني.
وعــمَّ اإلرضاب الشــامل، أمــس، محافظــات الضفــة مبــا فيهــا 
القــدس املحتلــة، حــداًدا عــى أرواح الشــهداء الذيــن ارتقوا 
جنــني  مدينــة  عــى  اإلرسائيــي  االحتــالل  العــدوان  خــالل 

ومخيمها.
واستشهد أمس، عرشة شهداء يف جنني والقدس املحتلة، 

منهم تسعة خالل مجزرة إرسائيلية يف جنني.
ودعت فصائل فلسطينية إىل اإلرضاب الشامل، والتصعيد 
االحتــالل،  مــع  التــامس،  نقــاط  جميــع  ويف  بقعــة،  كل  يف 
باالســتفراد  االســتمرار  عــن  االحتــالل  لــردع  العــام  والنفــري 

بجنني ومخيمها.
وأعلنــت أطــر شــعبية يف جنــني الحــداد واإلرضاب الشــامل 
يف املحافظة، تنديًدا واستنكاًرا بجرائم االحتالل بحق أبناء 

شعبنا.
الحــداد  إىل  وفصائــل  شــعبية  لجــان  دعــت  القــدس،  ويف 
العام، والغضب والنفري الشعبي، يف جميع أنحاء محافظة 
القــدس، إســناًدا ملخيــم جنــني، فيــام عــمَّ اإلرضاب الشــامل 

مخيم شعفاط وبلدة عناتا شامل رشق القدس املحتلة.
الوطنيــة  القــوى  أعلنــت  والبــرية،  اللــه  رام  محافظــة  ويف 
واإلســالمية اإلرضاب الشــامل، والتوجــه نحــو نقاط التامس، 

نرصة لجنني ومخيمها.
ويف طولكــرم، دعــت القــوى إىل اإلرضاب الشــامل، حــداًدا 
للمجــزرة  واســتنكاًرا  ومخيمهــا،  جنــني  شــهداء  أرواح  عــى 

االحتاللية فيها.
يف  الفصائــي  التنســيق  لجنــة  دعــت  لحــم،  بيــت  ويف 
املحافظة لإلرضاب الشــامل، والخروج مبســريات إىل نقاط 

التامس، تنديًدا باملجزرة.
ويف قلقيليــة وطوبــاس، أعلنــت الفصائل اإلرضاب الشــامل 

والحداد العام، تنديًدا بجرائم االحتالل بحق مخيم جنني.
ونظمت الكتلة اإلسالمية ومجلس الطلبة والحركة الطالبية 
أمــس، وقفــة غضــب، بعــد جرائم االحتالل واملجــزرة األليمة 
القديــم  املجلــس  أمــام  مــن  الوقفــة  وانطلقــت  جنــني.  يف 
الوقفــة  يف  املشــاركون  الطــالب  وردد  بريزيــت،  بجامعــة 
االحتــالل،  بجرائــم  ومنــددة  للمقاومــة  مؤيــدة  هتافــات 

مشددين عى أن االحتالل ال يفهم إال لغة القوة.
نابلــس  مدينــة  وســط  ُنظمــت  وقفــة  يف  املشــاركون  ورفــع 
مندديــن  وهتفــوا  الفلســطينية،  األعــالم  الضفــة،  شــاميل 

بـ"الجرائم" اإلرسائيلية.
ونظمــت مســريات ووقفــات مامثلة يف طوباس، وبيت لحم 

والخليل، فيام عم اإلرضاب العام كافة مدن الضفة.
االنخراط بالمقاومة

"حــامس"  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  ودعــا 
الضفــة  يف  األمنيــة  األجهــزة  أبنــاء  رضــوان،  إســامعيل 

الغربيــة للتحــرك واالنخــراط يف معركــة الدفــاع عــن الشــعب 
الفلســطيني ومقدســاته وأرضــه، والوقــوف بصــف املقاومــة 

وصد اقتحامات االحتالل ومساندة املقاومني.
وقــال رضــوان خــالل وقفــة مبدينــة غــزة أمــس، نــرصة ملخيــم 
جنــني: إن "املقاومــة لــن تقــف مكتوفــة األيــدي إزاء اســتمرار 

جرائم االحتالل بالضفة املحتلة ومدينة القدس".
كام طالب أبناء الشعب الفلسطيني إىل تصعيد االشتباك 
واملواجهــة مــع هــذا االحتــالل ورضب أركانــه يف كل مــكان، 
وتنفيــذ العمليــات االستشــهادية داخــل العمــق اإلرسائيــي، 

مؤكًدا أن االحتالل ال يفهم إال لغة القوة واملقاومة.
وجــدد رضــوان دعوتــه ألجهزة الســلطة إىل رفــع اليد الغليظة 
عــن املقاومــة بالضفــة، ووقف التنســيق األمني، ودعم ثبات 

وصمود أهلنا هناك.
املســؤولية  وقادتــه  اإلرسائيــي  االحتــالل  رضــوان،  وحّمــل 
هــذه  وأن  وتداعيتهــا،  النكــراء  جنــني  جرميــة  عــن  الكاملــة 
الجرميــة لــن متــر دون عقــاب، مؤكــًدا أن دمــاء الشــهداء لــن 
كل  يف  املقاومــة  إلشــعال  وقــوًدا  وســتكون  هــدًرا  تذهــب 

األماكن. 
وقال: "إن املقاومة هي الدرع والسيف املدافع عن شعبنا 
ومقدساتنا ولن تقف مكتوفة األيدي إيذاء استمرار جرامئه 

بحق شعبنا الفلسطيني".
الرحــال  شــد  إىل  الفلســطيني  الشــعب  جامهــري  دعــا  كــام 
إلحبــاط  بــه  الربــاط  وتكثيــف  املبــارك  األقــى  للمســجد 

مخططات االحتالل ومستوطنيه.
وغــزة  الضفــة  يف  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  وحــدة  وأكــد 
ويف  ومواقفنــا  مشــاعرنا  يف  املحتــل  والداخــل  والقــدس 

مواجهة الحكومة اإلرسائيلية العنرصية املتطرفة.

وشــدد القيــادي يف حــامس عــى أن جرائــم االحتــالل بهــدم 
بيــوت املجاهديــن وقتــل أبناء شــعبنا الفلســطيني لن توقف 
مســرية املقاومــة، الفًتــا إىل أن املقاومــة مســتمرة حتى دحر 

االحتالل عن أرض فلسطني.
وأكــد رضــوان أن هــذا العــدد الكبــري مــن الشــهداء والجرحــى 
يرتكبهــا  التــي  الجديــدة  املجــزرة  وهــذه  الجرميــة  هــذه  يف 
االحتالل يف جنني تدلل عى عقلية هذا املحتل املجرم.

وقفات غاضبة
ويف محافظــة خــان يونــس تظاهــر العــرشات بوقفــة غاضبــة 

ومساندة لجنني أمام املسجد الكبري وسط املحافظة.
لوكالــة  العصــار  عدنــان  املحافظــة  يف  القــوى  ممثــل  وقــال 
"صفــا": "منــذ فــوز الحكومــة اإلرسائيليــة امُلتطرفــة الفاشــية 
وهــي تشــن حرًبــا بحــق شــعبنا األعــزل وتصّعــد عدوانهــا عى 
مــدار الســاعة، بجانــب تدنيس املقدســات مبــا فيها باحات 
مــن  القــديس واملســجد اإلبراهيمــي؛ وابتــالع مزيــد  الحــرم 
بحــق  رحمــة  بــدون  القتــل  ومامرســة  الفلســطينيني  أرايض 

الشعب األعزل".
مجــزرة  خــالل  مــن  تريــد  الفاشــية  "الحكومــة  العصــار  وذكــر 
جنني وقتل قرابة 30 فلسطينًيا منذ مطلع العام كرس شوكة 
أقــوى وأشــد  ُتكــرس، فاليــوم نحــن  لكــن هيهــات أن  شــعبنا، 
وأكــر صالبــة وبــأس يف مقاومــة هــذه الحكومــة ومخططاتهــا 

اإلجرامية ولن نرفع الراية البيضاء".
ودعــا رئاســة الســلطة للتصعيــد بوجــه املحتــل، عــى رأســها 
ُتــدرك  أن  "يجــب  مضيًفــا  األمنــي؛  للتنســيق  جــدي  وقــف 
القيــادة أن هــذه الحكومــة ال تعــرف العهود وهي تريد مزيًدا 
مــن إراقــة الدمــاء؛ لذلــك نطالب بوحدة الصف الفلســطيني 

ملقاومة هذا امُلحتل".

ويف محافظــة رفــح جنــويب القطــاع، نظمــت القــوى الوطنيــة 
وقفــة أمــام مســجد العــودة وســط املحافظة، تحــدث خاللها 

جمعة الغول ممثاًل عنها.
وقــال: "نخــرج اليــوم اســتنكاًرا وغضًبــا للجرميــة النكــراء يف 
جنــني؛ ولنؤكــد أن مقاومتنــا لن تســكت عى هذه الجرمية، 

وستبقى الحصن الحصني لشعبنا والدرع الواقي له".
ووجــه التحيــة لجنــني ومقاومتهــا وألهــل الضفــة وجامهريهــا 
لتصعيــد  داعًيــا  نهــار؛  ليــل  امُلحتــل  تقــاوم  التــي  الغاضبــة 

العمل املقاوم يف الضفة.
باســم حركــة حــامس،  قــال املتحــدث  القطــاع،  ويف شــامل 
تعكــس  جنــني  مخيــم  مجــزرة  إن  القانــوع:  اللطيــف  عبــد 
التــي تســري عليهــا حكومــة املســتوطنني  الدمويــة  العقليــة 
املتطرفــة والتــي تســتهدف أقصانــا وأرسانــا وترتكــب الجرائم 
بحــق شــعبنا.  وأكــد القانــوع أن مــا متارســه حكومة االحتالل 
الفاشــية مــن جرائــم ومجــازر ســتدفع مثنــه باهًظــا ومقاومــة 
ملواجهــة  الغربيــة  الضفــة  مناطــق  كل  يف  ســتمتد  شــعبنا 

االحتالل والتصدي لعدوانه والرد عى جرامئه.
وأشار إىل أن حالة الغضب التي تعرتي شعبنا الفلسطيني 
م جــراء جرائــم االحتــالل املتصاعــدة ســتنفجر نــارًا وبــارودًا 

ضد جيش االحتالل املجرم وقطعان مستوطنيه.
وقــال القانــوع: "نحيــي أهايل جنني ورجال املقاومة األبطال 
من مختلف الفصائل الذين تصدوا ببسالة لقوات االحتالل 
مدينتــي  يف  ُنظمــت  املحتــل،  الداخــل  ويف  املتوغلــة". 
حيفا وشــفاعمرو داخل أرايض الـ 48، مســاء أمس، وقفتان 
جامهرييتان تنديًدا باملجزرة التي ارتكبتها قوات االحتالل 

اإلرسائيي يف جنني.
ورددوا  فلســطني،  علــم  الوقفتــني  يف  املشــاركون  وحمــل 

شــعارات منــددة بجرائــم االحتــالل بحــق أبنــاء شــعبنا وطالبوا 
بإنهاء االحتالل.

تنديــًدا  مركبــات  مســرية  ُنظمــت  الفحــم،  أم  مدينــة  ويف 
بالعــدوان اإلرسائيــي املتواصــل عى جنني، جابت شــوارع 

املدينة، ورفع خاللها املشاركون علم فلسطني.
مسيرات في لبنان

كام شــهدت مخيامت فلســطينية يف لبنان، أمس، سلســلة 
تظاهرات شعبية، نرصًة للشعب الفلسطيني ومقاومته يف 

مدينة جنني ومخيمها.
وشــارك الالجئــون الفلســطينيون يف املســريات والوقفــات 
الغاضبــة، مؤكديــن وحدة الشــعب الفلســطيني، واعتزازهم 
بنضال أهل مخيم جنني، وصمودهم، وحراكهم الثوري ضد 

االحتالل اإلرسائيي.
وأكــدوا أن مــا أقــدم عليــه االحتــالل العنــرصي الفــايش، مــن 
ارتــكاب مجــزرة آمثــة بحــق أبنــاء شــعبنا اآلمنــني، إمنا ُيجّســد 
جرميــة حــرب موصوفــة، تضــاف إىل مسلســل جرائــم الحرب 
املمنهجــة واملتواصلــة، التــي يرتكبهــا هــذا الكيــان اإلرهــايب 

بحق الشعب الفلسطيني.
وأشــاروا إىل أن اســتمرار املجتمــع الــدويل يف ســكوته عــن 
هــذه الجرائــم، وتلكئــه عن محاســبة االحتــالل عليها، يعكس 

تواطًؤا ورشاكة يف هذه الجرمية.
امتــداد  عــى  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  ودعــا املحتجــون 
األرايض املحتلة، إىل مجابهة االحتالل الغاشم، والتصدي 
ملخططاته االستعامرية، وإفشال محاوالته ملصادرة حقوق 
الفلسطينيني وإلغاء وجودهم وتصفية قضيتهم، عرب تعزيز 
صمودهم يف أرضهم ومتسكهم بثوابتهم، وإشعال ساحات 

املواجهة بتصعيد املقاومة بكل أشكالها.

غزة/ جامل غيث:
دعــا حقوقيــون، إىل إســرتاتيجية موحــدة يشــارك بها 
ملواجهــة  والخــارج،  الداخــل  يف  الفلســطيني  الــكل 
وشــدد  شــعبنا.  بحــق  اإلرسائيــي  االحتــالل  جرائــم 
هؤالء، يف ملتقى نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق 
الشعب الفلسطيني "حشد" مبقرها يف غزة أمس، 
والقنصليــات  الســفارات  دور  تفعيــل  رضورة  عــى 
الفلسطينية يف دول العامل إلظهار مظلومية شعبنا، 

ومواجهة الرواية اإلرسائيلية الباطلة.
أخطر التحديات

وأكــد رئيــس الهيئــة د. صــالح عبــد العاطــي، أن أخطر 
غيــاب  الفلســطينية  شــعبنا  تواجــه  التــي  التحديــات 
االحتــالل  جرائــم  ملواجهــة  املوحــدة  اإلســرتاتيجية 

املستمرة بحق شعبنا.
رام  يف  الســلطة  كلمتــه،  يف  العاطــي،  عبــد  ودعــا 
مــع  املوقعــة  االتفاقيــات  كل  مــن  التحلــل  إىل  اللــه 
للمحكمــة  القضائيــة  الواليــة  واســتخدام  االحتــالل، 
وترجمــة  الفلســطينية،  األرايض  عــى  الجنائيــة 
القــرارات واملواقــف الدولية الداعمة لقضيتنا. ودعا 
الســلطة للخــروج عــن حالــة املوســمية يف الرصاع مع 

االحتالل، وعدم الرهان عى التسوية معه، من أجل 
جلب التأييد والدعم للقضية الفلسطينية.

مــن جهتــه، قــال خبــري القانــون الدويل، أنيس قاســم: 
"إننــا نعيــش يف مرحلــة مهمــة جًدا من جراء اســتمرار 

النضال الفلسطيني يف مواجهة االحتالل".
وأشــار يف كلمــة مســجلة، إىل أن عــدًدا مــن التقاريــر 
الدوليــة تؤكــد ارتــكاب االحتــالل جرائم حــرب وجرائم 
رضورة  عــى  مشــدًدا  شــعبنا،  بحــق  اإلنســانية  ضــد 
االســتفادة منهــا، وتوظيفهــا ملحاســبة االحتــالل يف 

املحاكم الدولية.
األمــم  يف  الفلســطيني  املنــدوب  قاســم،  ودعــا 
املتحــدة إىل طــرح قانــون باعتبــار ســلطات االحتــالل 
دولــة متييــز عنرصي، وأن تســتخدم الســلطة التقارير 
الحقوقية الدولية التي تؤكد ارتكاب االحتالل جرائم 

حرب بحق شعبنا.
سفارات السلطة

مــن جانبــه، أكــد أســتاذ دراســات الــرشق األوســط يف 
جامعــة رتغتــز األمريكيــة د. عبــد الحميــد صيــام، أن 
الدوليــة  والقوانــني  القــرارات  كل  ينتهــك  االحتــالل 
ارتــكاب  باســتمراره يف  الحائــط  عــرض  بهــا  ويــرب 

الجرائم بحق شعبنا.
وأرجــع صيــام، أســباب تغول االحتالل عى الشــعب 
التــي  الدوليــة  املظلــة  إىل  وحقوقــه  الفلســطيني 
الواليــات  مــن  املســتمر  الدعــم  وتلقيــه  بهــا،  يتمتــع 
النقــض  حــق  اســتخدمت  التــي  األمريكيــة  املتحــدة 

تديــن  قــرارات  مشــاريع  إلحبــاط  مــرة   43 الفيتــو 
األرايض  مــن  باالنســحاب  وتطالبهــا  )إرسائيــل( 
1967م. وحــثَّ الســلطة عــى دعــوة  املحتلــة عــام 
الــدول األطــراف الســامية املتعاقــدة عــى اتفاقيتــي 
عــى  واطالعهــا  لالنعقــاد  والرابعــة،  الثالثــة  جنيــف 

خروقــات االحتــالل، واالســتعداد الجــدي لنقــل تلــك 
الدولية.وقالــت  الجنائيــة  املحكمــة  إىل  امللفــات 
الناشطة الحقوقية رانيا مايض: إن بعض التجمعات 
وال  ذاتهــا،  عــى  منغلقــة  الخــارج  يف  الفلســطينية 
تعمــل عــى بنــاء عالقــات مــع األحــزاب والــدول التــي 
توجــد بهــا مــا أدى إىل تراجــع القضيــة الفلســطينية 
رضورة  عــى  "مــايض"  وشــددت  لهــا.  والداعمــني 
التغلغــل يف دول العــامل وبنــاء عالقــات مــع شــعوبها 
من أجل حشد أكرب دعم وتأييد لقضيتنا، واطالعهم 

عى جرائم االحتالل.
وطالبــت الســفارات والبعثــات الدبلوماســية التابعــة 
للســلطة إىل مامرســة دورها وحشد التأييد العاملي 
مــع قضيتنــا، والخــروج عــن حالــة الصمــت والالمبــاالة 
ملحاســبة  قانونيــة  آليــات  وإيجــاد  تعيشــها،  التــي 
االحتــالل عــى جرامئــه، وإقامــة عالقــات توأمــة مــع 

مدن وبلديات يف العامل.
مقاضاة االحتالل

ورأى مديــر الهيئــة األهليــة الســتقالل القضــاء ماجــد 
يف  الفلســطيني  الحقوقــي  الخطــاب  أن  عــاروري، 
 7 االحتــالل  ســلطات  ووصــم  إغــالق  بعــد  خطــر 

مؤسســات حقوقيــة بـ)اإلرهــاب(. وقــال عــاروري: إن 
العديد من املؤسسات الحقوقية والدولية، أوقفت 
تعاملهــا مــع تلــك املؤسســات خشــية مــن تعرضهــا 
للضغــط واملالحقــة. وأشــار إىل أن قــرار إغــالق تلــك 
املؤسســات أخــذ قبــل نحــو مثانيــة أعــوام ملواقفهــا 
مــن الجرائــم املامرســة بحــق شــعبنا، واطــالع العــامل 
عليهــا. وانتقــد دور الســلطة وعــدم مصداقيتهــا يف 
توجههــا  بزعــم  تطلقهــا  التــي  املتكــررة  الترصيحــات 
إىل املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ملقاضــاة االحتــالل، 
داعًيا إياها للجدية ونقل جميع امللفات للمحكمة.
الشــعب  مــع  التضامــن  حملــة  رئيــس  أكــد  كــام، 
الفلســطيني يف بريطانيــا د. كامــل الحــواش، غيــاب 
مــع  الشــاملة  للمواجهــة  الوطنيــة  اإلســرتاتيجية 
االحتــالل، "وهــو مــا يشــجعها عــى تصعيــد تغولهــا 

وعدوانها عى األرض الفلسطينية وشعبنا".
ودعا الحواش، فلسطيني الخارج لوضع إسرتاتيجية 
عــى  واطالعهــم  العــامل  دول  مــع  للتشــبيك  وطنيــة 
معاناة شــعبنا، والجرائم التي يتعرضون لها، وكشــف 
مقاطعــة  ودعــم حركــة  املزيفــة،  اإلرسائيليــة  الروايــة 

)إرسائيل(.

في ملتقى بغزة

حقوقيون يدعون إلى إستراتيجية موحدة لمواجهة جرائم االحتالل

جانب من اللقاء في غزة أمس              ) تصوير / رمضان األغا ( 

إعالن اإلضراب حداًدا على أرواح الشهداء

مسيرات غاضبة في فلسطين ومخيمات لبنان 
تنديــًدا بالمجــزرة اإلسرائيليـــة بجنيــن

فعاليات في غزة تضامَنا مع جنين وتنديًدا بالمجرزة اإلسرائيلية فيها أمس       ) تصوير / ياسر فتحي - محمود أبو حصيرة ( 
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2023/77(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
انتصــار ســامل إســاعيل طوطــح مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 456506401 
بصفتهــا وكيــا عــن: خولــه حمــد عــي حســن وميــر ســامل عيد ســامل طوطح 

وسمري وسليم ونوال أبناء/ عيد سامل طوطح 
مبوجب وكالة رقم: سجل 11 صفحة 43 / 2022 صادرة عن جمهورية مرص 
العربية مصدقة من الخارجية 16409/ 2022   +   2021 /20210221-01 

صادرة عن السعودية - جدة ومصدقة من الخارجية 2021/8556 .
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف:

القطعة 633 القسيمة 25 املدينة غزة الزيتون 
فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــان وبخــاف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة، ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بدون أدىن مســؤولية عىل 

سلطة األرايض.  التاريخ: 26 /2023/1م
    مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

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

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2023/82(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد/ 
رقــم  هويــة  الهيــا  بيــت  ســكان  مــن  املســلمي  ديــب  رمضــان  محمــد  كــال 
411065303 بصفتــه وكيــًا عــن/ نضــال محمــد رمضــان ديــب املســلمي 
واميــان محمــد رمضــان ديــب شــنينو وجــال محمــد رمضــان ديب املســلمي 

ورميا محمد ذيب الخواجا.
مبوجب وكالة رقم: 268/2023 صادرة عن كاتب عدل غزة 

+ 9560/2020 صادرة عن كاتب عدل رام الله ومصدقة من عدل غزة
+ 03902/0720/2020 واملصدقة من الخارجية برقم 2683 

+ 322/2023 صادرة عن كاتب عدل شال غزة
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف:

القطعة 1755 القسيمة 33 املدينة بيت الهيا + القطعة 1756 القسيمة 9 
املدينة بيت الهيا + القطعة 1757 القسيمة 38 املدينة بيت الهيا 
+ القطعة 1775 القسيمة 8 املدينة بيت الهيا + القطعة 1776 القسيمة 

9 املدينة بيت الهيا.
فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــان وبخــاف 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:  2023/1/26م
مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني

اإلدارة العامة للركات 
 مراقب الركات

إعالن للعموم
الصايــغ ورشكاه وميثلهــا  جــورج  نعيــم  أن رشكــة مكتــب  الــركات  مراقــب  يعلــن 
رقــم  تحــت  تضامــن  كركــة  لدينــا  واملســجلة  الدلــو  رميــون  وســام  الســيد/ 
563407790 بتاريخ 1969/7/17م تقدمت بطلب إلجراء التعديات التالية:

- تغيري عنوان الركة من )غزة - شارع عمر املختار( ليصبح 
)غزة - الرمال الشاميل - شارع طارق بن زياد - عامرة بركات - ط 2( 
- تغيري اسم الركة ليصبح )رشكة مكتب وسام رميون الدلو ورشكاه(

وذلك بناًء عىل عقد التعديل املحرر يف 2023/1/25م
لــذا مــن لديــه اعــرتاض أن يتقــدم لــإدارة العامة للركات باعرتاض مســبب 

خال أسبوع من بداية نر هذا اإلعان.
 تحريرًا يف 2023/1/25م                              املستشار/ يعقوب الغندور
مراقب الركات

النارصة- غزة/ محمد أبو شحمة:
القومــي"  مــا يســمى "األمــن  أطلــق وزيــر 
اإلرسائيــي، املتطــرف إيتــار بــن غفــري، 
عــىل  موّســع  عــدوان  بشــن  تهديــدات 
 ،2021 عــدوان  غــرار  عــىل  غــزة  قطــاع 
تنــدرج كــا يــرى مراقبــون يف إطــار تهــور 
حكومة املســتوطنني التي ال تتوقف عن 

استباحة الدم الفلسطيني.
الــذي  غفــري"،  "بــن  تهديــدات  وتواكــب 
يعــد أكــر وجــوه حكومــة نتنياهــو تطرًفــا، 
يرتكبهــا  وانتهــاكات  جرائــم  سلســلة  مــع 
الفلســطينيني  بحــق  االحتــال  جيــش 
الغربيــة  الضفــة  مــدن  يف  وممتلكاتهــم 
مخيــم  اقتحــام  آخرهــا  كان  املحتلــة، 
جنني واستشــهاد 9 مواطنني منهم امرأة 

مسنة.
ورصح بــن غفــري مبؤمتــر صحفــي الثاثاء 
الــذي  "الســيناريو  قائــًا:  املــايض 
أســمعه مــن معظــم املهنيني يف مختلف 
حــارس  أن  والجيــش  األمنيــة  القطاعــات 
األســوار 2 )التســمية اإلرسائيليــة ملعركــة 

سيف القدس( عىل األبواب".
إخافة اإلرسائيليني

اإلرسائيــي  بالشــأن  املختــص  ويؤكــد 

أمين الرفايت، أن "بن غفري" من تحريضه 
الخــوف  إشــاعة  يحــاول  غــزة  قطــاع  عــىل 
لــدى املجتمــع اإلرسائيــي مــن املقاومــة 

الفلسطينية بغزة واملواجهة معها.
فلســطني":  لصحيفــة  الرفــايت  ويقــول 
"يريــد بــن غفــري مــن تهديــد غــزة بعــدوان 
عــر  الصهيــوين  املجتمــع  إثــارة  جديــد 
ربــط املواجهــة املقبلــة مبــا يحــدث يف 
لهــذا   ،1948 عــام  املحتــل  الداخــل 
تجــاه  متطرفــة  إجــراءات  ميــرر  أن  يريــد 
فلســطينيي الداخل ملنع مشــاركتهم يف 
املواجهــة كــا حــدث يف معركــة ســيف 

القدس".
ويضيــف الرفــايت: "يحــاول املتطــرف بــن 
ومحاولــة  الفلســطينيني  اســتفزاز  غفــري 
ورفــع رصيــده  الحمــراء،  الخطــوط  تجــاوز 
أمــام املجتمــع االرسائيــي الــذي ينجــرف 
وهــو  والتطــرف،  اليمينيــة  نحــو  كثــرًيا 
أي  يهمــه  ال  متــزن  غــري  متطــرف  شــخص 
مصلحــة أو قــراءة صحيحــة للواقــع األمني 
دولــة  ذهبــت  إن  يهمــه  وال  والســيايس، 

االحتال إىل مواجهة عسكرية".
ويــرى أن مــا يهمــه هــو تحقيــق إنجــازات 
ومحاولــة  املتطرفــني  للمســتوطنني 

حســم امللفــات، بالرغــم من أنه يدرك أن 
املقاومــة يف قطــاع غــزة تقــف عائًقــا أمام 

الخطوات التي يفكر بها.
ويلفــت إىل أنــه يريــد جــر كيــان االحتال 
يف  غــزة،  قطــاع  مــع  عســكرية  ملواجهــة 
بعدهــا  ليســتطيع  القريبــة  املرحلــة 
وخاصــة  التهويديــة  املخططــات  متريــر 
فيــا يتعلــق باملســجد األقــى والضفــة 

الغربية وأرايض الداخل املحتل.
املســتوطنني  حكومــة  رئيــس  أن  ويــرى 
بنيامــني نتنياهــو "لديــه حســابات أعمــق 
يــدرك  إذ  غفــري،  بــن  إليــه  يذهــب  مــا 
خطــورة املوقــف، وســيحاول كبــح جــاح 
الوزيــر بحكومتــه ولو جزئًيا يك ال تتدهور 
غــزة  قطــاع  يف  املقاومــة  مــع  األوضــاع 

ملواجهة عسكرية".
عســكرية  "مواجهــة  بالقــول:  ويــردف 
مــع  التوتــر  زيــادة  إىل  ســتؤدي  جديــدة 
اإلدارة األمريكية، ولكن هناك وجهة نظر 
أخــرى تقــول بــأن نتنياهــو ميكــن أن يطلــق 
املقاومــة،  الســتفزاز  غفــري  البــن  العنــان 
والدخــول يف مواجهــة عســكرية جديدة، 
مــن  لــه  نجــاة  طــوق  ســتمثل  لكونهــا 

التظاهرات الشديدة ضد حكومته".

كسب شعبية املتطرفني
واملحلــل  الكاتــب  يؤكــد  بــدوره، 
الســيايس، بكــر الشــيخ عيــد، أن بن غفري 
مل يــرتك أي مؤمتــر صحفــي أو لقــاء مــع 
الصحفيــني إال يذكــر بــه غــزة مــع تهديــده 

لها بشن عدوان جديد عليها.
ويقول الشيخ عيد لـ"صحيفة فلسطني": 
يف  نجحــت  غــزة  أن  يــدرك  غفــري  "بــن 
الحيــاة  بإنهــاء  املاضيــة  الســنوات 
السياســية لعــدد مــن قادة دولــة االحتال 
وإيهــود  ليرمــان  أفيغــدور  أبرزهــم  كان 

أوملرت".
يريــد  غفــري  بــن  "املتطــرف  ويضيــف: 
كســب املزيــد مــن الدعــم والحشــد مــن 
املتطرفــني  خاصــة  اإلرسائيليــني  قبــل 
منهــم عــر اســتمرار تهديــده لقطــاع غــزة 
وشن عدوان جديد عليه، لكونه يعلم أن 
مــن ســبقه مل يحققــوا أي إنجــاز يف ملــف 

غزة".
ويوضح أن بن غفري سيستمر بالتحريض 
يف  وجــوده  مــدة  يف  غــزة  قطــاع  عــىل 
عــىل  والضغــط  الحكومــي  االئتــاف 
نتنياهو لشن عدوان جديد عىل القطاع، 

بدعم من الوزراء املتطرفني اآلخرين.

غزة/ فلسطني:
شــعبنا  وإســناد  لدعــم  الوطنيــة  الهيئــة  حــّذرت 
الفلســطيني بالداخــل املحتــل، أمــس، مــن املخاطــر 
القومــي"  "األمــن  يســمى  مــا  وزيــر  قــرار  عــن  الناتجــة 
اإلرسائيــي الفــايش إيتــار بــن غفــري، تشــكيل قــوات 
عنرصية بهدف االعتداء عىل الفلسطينيني بالداخل 

املحتل.
وطالبــت الهيئــة يف بيــان صحفــي، املجتمــع الــدويل 
عليهــا  العقوبــات  وفــرض  االحتــال،  دولــة  مبقاطعــة 
والعنرصيــة  االســتعارية  برامجهــا  عــن  تعلــن  لكونهــا 
الحائــط  عــرض  ضاربــة  الفلســطيني  الشــعب  بحــق 

بالقانون الدويل ومنظومة حقوق اإلنسان.
الشــعبي  التضامــن  وقــوى  العربيــة  الشــعوب  ودعــت 
يف  الفلســطينيني  جانــب  إىل  للوقــوف  الــدويل 
مواجهــة مخاطــر التطهــري العرقــي التــي تتهددهــم مــن 
جــراء تشــكيل قــوات عنرصيــة دمويــة بقــرار مــن الوزيــر 

اإلرسائيي.
لقــوى  امليدانيــة  الوحــدة  أن  عــىل  الهيئــة  وشــددت 
وفعاليــات الشــعب الفلســطيني متثــل أبلــغ رد عــىل 

تهديدات االحتال العنرصية.
مــن  قــّوة  إنشــاء  غفــري"  "بــن  أعلــن  الثاثــاء،  ومســاء 
ســتضم  التــي  الوطنــي"،  "الحــرس  تدعــى  املتطرفــني 
املتطوعــني  املســتوطنني  مــن  عنــارص  صفوفهــا  يف 
ملواجهــة الفلســطينيني يف أي معركــة مقبلــة، داعيــًا 

"حــرس  وحــدة  يف  العاملــة  القــوى  ُمضاعفــة  إىل 
الحدود".

"العظمــة  حــزب  يــرتأس  الــذي  غفــري"  "بــن  ومتّنــى 
"الحــرس  يف  التطــّوع  املســتوطنني  مــن  اليهوديــة" 
الوطنــي"، قائــًا إن االســتعداد لســيناريو شــن عمليــة 
ملعركــة  اإلرسائيليــة  )التســمية   "2 األســوار  "حــارس 
سيف القدس( يتطلب تقوية رشطة االحتال وإنشاء 

"حرس وطني".
يف ســياق متصــل، دان مركــز حايــة لحقــوق اإلنســان 
ترصيحــات "بــن غفــري" التي دعا فيها صباح أمس إىل 
قتــل الفلســطينيني واإلمعــان يف قتلهــم، تعقيًبــا عــىل 

العدوان الواسع مبخيم جنني.
ووصــف "بــن غفــري" العــدوان عــىل جنــني بأنــه "عمــل 
جميــل"، وطالــب قــوات جيــش االحتــال باالســتمرار 

يف عدوانهم.
إنــه "يعــر عــن  وقــال مركــز حايــة يف بيــان صحفــي، 
التــي  العنرصيــة  الترصيحــات  هــذه  مــن  اشــمئزازه 
واضحــة  إرسائيليــة  وتعليــات  سياســة  عــن  تكشــف 

باستخدام القوة املفرطة والتحريض عىل القتل".
وأضــاف أن خطــاب الكراهيــة والترصيحــات العنرصيــة 
تحريــض  عــىل  ينطــوي  غفــري"  "بــن  يتزعمهــا  التــي 
بقتــل املدنيــني الفلســطينيني العاجزيــن عــن القتــال، 
مــا يتوجــب مقاطعــة دوليــة واســعة لهــذه الحكومــة 

العنرصية.

الديــن،  عــز  العريــس  اعتقــال 
بعد أن هدده ضابط املخابرات 
باالعتقــال، رغــم أنــه يذهــب إىل 

عمله ويعود إىل البيت".
عــىل  "نعيــش  وأضافــت: 
أعصابنــا، ونتوقــع يف كل يوم أن 
وعندمــا  البيــت،  القتحــام  يأتــوا 
أنظــار  تكــون  يشء  أي  يحــدث 
عــىل  موجهــة  االحتــال  قــوات 
إىل  مشــريًة  عطــون"،  عائلــة 
بــاب منزلهــم لحظــة  أنهــا فجــرت 
أفــراد  أحــد  اعتقــال  محاولــة 
العائلة لتكتشف أن "املطلوب" 

ليس منها.
كانــت  أبنائهــا  اعتقــال  وخــال 
وشــك  عــىل  االحتــال  قــوات 
نــزول  لــوال  املنــزل  بــاب  تفجــري 
الفرصــة  وقطــع  وفتحــه  والدهــم 
عــىل الجنــود كــا يف كل مــرة، 

من خال التلويح باليد من بعيد 
خــال جلســات املحاكمــة التــي 
عقدت ثاث مرات منذ اعتقال 
عيىس ومحمد". وحتى اللحظة 
إن كان  الوالــد عطــون  يعــرف  ال 
أبنــاؤه قــد تعرضــوا للتعذيــب أو 
ال خــال التحقيــق، لكنــه يــدرك 
أن "التعذيــب سياســة ممنهجــة 
ويســتخدمها  االحتــال  لــدى 
أبنــاء  نفــوس  يف  الخــوف  لبــث 
وخاصــة  الفلســطيني،  الشــعب 
مع العائلة، حيث يتعامل معها 
بحقد كبري وبشكل مختلف عن 
أي عائلة بقوة غريبة وشديدة"، 

كا قال.
التــي  األوىل  املــرة  وليســت 
االحتــال  قــوات  فيهــا  اعتقلــت 
اعتقلتهــم  إذ  الثاثــة،  األشــقاء 
أطولهــا  كانــت  ســابقة  مــرات 
ثاثــة  ملــدة  محمــد  اعتقــال 

أشهر.
الوالــد:  صــوت  الغضــب  يرافــق 
وترابــط  بالقــدس  أنــك  دام  "مــا 
فتوقــع  األقــى  املســجد  يف 

أشهر، وكذلك شقيقهم املحرر 
عز الدين لعامني ونصف العام.

ومنــذ االنتفاضــة األوىل وعائلــة 
قــوات  مــن  مســتهدفة  عطــون 
االحتــال، فقــد َأبعــدت النائــب 
واإلصــاح  التغيــري  كتلــة  عــن 
أحمــد عطــون منذ عر ســنوات 
وشــقيقه  اللــه،  رام  ملدينــة 
تركيــا  إىل  محمــود  املحــرر 

بصفقة "وفاء األحرار".
وهــي  عطــون  نريــن  وتقــول 
زوجــة النائــب املبعــد لصحيفــة 
"فلســطني": "إن االحتــال شــن 
بحــق  رشســة  اعتقــاالت  حملــة 

وقبــل ثاثــة أيــام اعتقلت قوات 
االحتــال شــقيقها معــاذ خال 
منزلــه  إىل  عملــه  مــن  عودتــه 
بالقــدس  باهــر  صــور  بلــدة  يف 
املحتلــة، ويف 10 يناير/ كانون 
الثــاين الجــاري اعتقلــت محمــد 
ودجانــة وقســام محمــود عطــون، 
عطــون،  محمــد  عــاد  وعصــام 

ومحمد عاد إبراهيم عطون.
تهم ملفقة

لصحيفــة  عطــون  عــي  يقــول 
أبنائــه  اعتقــال  عــن  "فلســطني" 
ومعــاذ:  ومحمــد  عيــىس 
"االحتــال ال يســمح لنــا بتوكيــل 
وال  أبنــايئ،  عــن  دفــاع  فريــق 
أســباب  عــن  االستفســار  حتــى 
وقفهــم  يدعــي  إذ  اعتقالهــم، 

عىل ملٍف رسي".
ويضيف: "مينعوننا من زيارتهم 
أو االطمئنــان عــىل أحوالهــم، إال 

إرسائيليــة  محكمــة  وقدمــت 
املعتقلــني  بحــق  اتهــام  الئحــة 

الثاثة.
بتصنيــع  محمــد  الائحــة  وتتهــم 
)أكــواع(،  الصنــع  محليــة  قنابــل 
بالحجــارة  بالرشــق  ودجانــة 
ومثلــه  مبواجهــات،  واملشــاركة 
شــقيقه قســام البالــغ مــن العمــر 
نفتهــا  تهــم  وهــي  عاًمــا(،   15(

الوالدة بشدة.
"ابنــي  بغضــب:  وتتســاءل 
بالصــف  قــارص  طفــل  قســام، 
ليتــم  مــاذا فعــل  الثانــوي،  األول 

اعتقاله!؟".
التــي  األوىل  املــرة  ليســت 
تســتهدف فيهــا قــوات االحتــال 
عــام  محمــد  فاعتقلــت  العائلــة 
وأعــادت  عامــني،  ملــدة   2013
اعتقالــه عــام 2016 ملــدة ســتة 

االســتهداف بــأي لحظــة وتلفيــق 
أي تهمــة ليمنعــوك مــن الصــاة 
أننــا مقبلــون  باملســجد، خاصــة 
هــي  ورمبــا  رمضــان  شــهر  عــىل 
املســجد  لتفريــغ  محاولــة 
مــن  كبــرية  نســبة  أن  وبالــذات 
العائلــة توجــد فيــه، لكوننــا جــزًءا 

من الشعب الفلسطيني".
فرحة مؤجلة

عــدة  ســاعات  ســوى  متــضِ  مل 
عــىل تحديــد عــز الديــن محمــود 
حتــى  زفافــه،  موعــد  عطــون 
اقتحمــت قــوات االحتــال منزله 
"محمــد  شــقيقيه  واعتقلــت 
كانــون  ينايــر/   10 ودجانــة" يف 
عــادت  ثــم  الجــاري،  الثــاين 
"قســام"  شــقيقهم  واعتقلــت 
بعــد يومــني، وأفســدت الفرحــة 

املنتظرة بفارغ الصر.
تقــول  القهــر  ميلــؤه  بصــوت 
"فلســطني"  لصحيفــة  والدتهــم 
حددنــا  قــد  "كنــا  الهاتــف:  عــر 
ونســتعد  الزفــاف،  موعــد 
مــن  قلقــني  وأصبحنــا  لفرحتنــا، 

فــرًدا،   12 طالــت  العائلــة  أبنــاء 
ومــا زال يعتقــل مثانية منهم يف 

التحقيق والزنازين".
النائــب  زوجهــا  إبعــاد  ورغــم 
التنقــل  عــىل  تحــرص  فإنهــا 
بــني منــزل زوجهــا  هــي وأبناؤهــا 
املبعــد بــرام اللــه ومنزلهــا ببلــدة 
بالقــدس للمحافظــة  باهــر  صــور 
باملدينــة  وجودهــم  عــىل 

املقدسة.
وشــددت عــىل أنهــم "صامــدون 
إجــراءات  كل  مــن  بالرغــم 
االحتــال، وهــذه عقيــدة ندافــع 

عنها بكل يشء منلكه".

"حماية" يدين دعواته إلى مواصلة قتل الفلسطينيين
"هيئة إسناد الداخل" تحّذر من تشكيل "بن 

غفير" قوات عنصرية لمهاجمة الفلسطينيين
"بن غفير" يهّدد غزة بعدوان جديد.. 

تحريض يعكس تهور حكومة المستوطنين

االحتالل يعتقل 8 من أبنائها في زنازين "المسكوبية"

ـل وتهـم ملفقـة عائلـــة "عطــون".. فــرح مــؤجَّ
القدس المحتلة-غزة/ يحيى اليعقوبي:

تلّوح من بعيد بكفة يدها بعد انتهاء جلسة 
المحاكمة، دون أن تنطق بأي كلمة تفادًيا لمنعها 

من حضور الجلسات"، هو كل ما تستطيع فعله 
والدة األسيرين عيسى ومحمد عطون لالطمئنان 

على نجليها، بسبب حرمانها من زيارتهما أو الحديث 
معهما منذ اعتقالهما قبل 35 يوًما.

الساعة الثالثة والنصف فجًرا، أفاق علي عطون 
وأبناؤه على أصوات اقتحام كبير لقوات االحتالل 

لمنزله، وتفتيش للبيت انتهى باعتقال ابنه "محمد" 
القابع في زنازين مركز تحقيق "المسكوبية"، إلى 
اليوم، ولم تمِض عشرة أيام حتى عادت القوات 

للمنزل واقتحمته بالطريقة نفسها، واعتقلت شقيقه 
"عيسى" واقتادته للمركز ذاته.

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة بداية خان يونس

يف الدعوى الحقوقية 2022/103 -  يف الطلب رقم 2023/65 نر مستبدل
املســتدعية )املدعيــة(/ نائلــة ماهــر رمضــان صــادق – هويــة )802614271( – 
بواسطة وكيلتها/ رائدة صادق محمود صادق – وتحمل هوية رقم )935040493( 
مبوجب وكالة صادرة عن ســفارة دولة فلســطني يف أبو ظبي رقم )22/58( بتاريخ 
2022/01/24م. وكيلهــا املحامــي/ محمــد فايــز أبــو زيادة-مبوجــب وكالــة عامــة 

صادرة عن كاتب عدل خان يونس رقم )2022/921( – خان يونس
املســتدعى ضده )املدعى عليه الثاين(/ أحمد عي حســن العمور – خان 
يونــس – الفخــاري - بالقــرب مــن ســوبر ماركــت أبــو زيــدان – منــزل أبــو وحيــد 

العمور- خارج الباد حاليًا ومجهول محل اإلقامة.
نوع الدعوى: اثبات صحة عقدي اتفاق عىل بيع قطعة أرض ونفاذه.

قيمة الدعوى: )27,000 د.أ( سبعة وعرون ألف دينار أردين.
تاريخ اإليداع: 2022/4/7م   جلسة يوم األربعاء املوافق 2022/12/14م 

الحضور : حرض املحامي/ محمد أبو زيادة وكيل املدعية . 
ومل يحرض املدعى عليها لسبق السري بحقها حضوريًا.

//الحكم//  باسم الشعب العريب الفلسطيني
حكمت املحكمة بإثبات صحة عقد االتفاق عىل بيع الوارد ضمن املرز م/3 عدد 
2 املحــرر بتاريــخ 2022/02/15 فيــا بــني املدعيــة/ نائلــة ماهــر رمضــان صــادق 
بصفتهــا مشــرتية وبــني املدعــى عليــه األول/ إبراهيــم عثــان محمــد شــهوان بصفتــه 
بائع موضوع الدعوى. وتسجيل باسم املدعية لدى دائرة تسجيل األرايض )الطابو( 
ما مساحته )812 م2( أي مثامنائة واثني عر مرتًا مربعًا يف أرض القسيمة رقم 56 
من القطعة رقم 1 من أرايض الفخاري عشرية العمور، واملسجلة لدى وزارة املالية 
باســم املدعى عليه الثاين/ أحمد عي حســن العمور، وشــطب هذه املســاحة من 
اســم املدعى عليه الثاين يف ســجات وزارة املالية، مع إشــعار وزارة املالية ودائرة 
تســجيل األرايض )الطابو( بذلك. وإلزام املدعى عليه الثاين بالرســوم واملصاريف 

ومبلغ ثامثائة شيكل أتعاب محاماة، حكًا صدر بتاريخ 2022/12/14م. 
القايض : أحمد أبو عقلني

نبلغــك أيهــا املدعــى عليــه الثــاين أنــه وبتاريــخ 2022/12/14م قــد صــدر بحقــك 
الحكم املذكور وعليه نبلغك صورة عنه حتى يتسنى لكم اتخاذ املقتىض القانوين 

خال ثاثني يومًا من تاريخ النر قبل أن يصار إىل تنفيذه حسب األصول.
رئيس قلم محكمة بداية خانيونس
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غزة- رام الله/ فلسطني:
شــكك ناشــطون ومواطنون يف جدية الســلطة برام الله 
يف وقــف التعــاون األمنــي مــع دولــة االحتــال، ردًا عــى 
ــب مصــدر أمنــي إرسائييل  مجــزرة جنــني، يف وقــٍت عقَّ
مساء أمس، عى إعان السلطة بالقول إن التقديرات 
تشــر إىل اســتمرار التعــاون بهــذه املرحلــة، وإن إعــان 

السلطة وقفه دعايئ فقط.
وكان املجلس املركزي اتخذ قرارا خال اجتامعه عام 
2015 وبإجامع الفصائل املشاركة فيه، برضورة وقف 
التعــاون األمنــي مــع )إرسائيــل(، إال أن الســلطة متاطــل 

منذ ذلك الوقت يف تنفيذ هذا القرار. 
وادعى رئيس السلطة محمود عباس وقادة يف السلطة 
يف أكرث من مناسبة وقف التعاون األمني إال أن الوقائع 
مــع اســتمرار  الترصيحــات  عــى األرض خالفــت هــذه 
التــي تشــنها أجهــزة أمــن  حمــات االعتقــال الســيايس 
السلطة بحق عنارص وكوادر الفصائل األخرى، وخاصة 

اإلسامية يف الضفة الغربية.
الذكــر يف  وأشــار املصــدر األمنــي اإلرسائيــيل ســالف 
ترصيحــات نقلتهــا وســائل إعــام عربيــة أمــس، إىل أن 
)إرسائيل( مل تتلقَّ حتى اآلن باًغا رســمًيا من الســلطة 

بوقف التعاون األمني.
يف حــني نقــل عــن خبــر الشــؤون العســكرية روين بــن 
يشــاي قوله إنه ســبق للســلطة أن أعلنت وقف التعاون 
األمني لفرتة من الزمن، معرًبا عن اعتقاده بأن التعاون 

سيتجدد حتى لو انقطع لفرتة وجيزة.
"يحتــاج  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  أن  وذكــر 
مناطــق  يف  حــامس  حركــة  ملواجهــة  األمنــي  للتعــاون 
الضفــة وبالتــايل لــن يتمكــن مــن االســتغناء عــن التعاون 

بالكامل".
مواطنون يشككون

"إذا  عــى فيســبوك:  الســخل  طــارق  وكتــب املواطــن 
صادقــني(  كنتــم  )إن  قامئــًا  يُعــد  مل  األمنــي  التنســيق 
روحــوا والدنــا املعتقلــني عــى ذمــة التنســيق األمنــي.. 

رحم الله الشهداء وربط عى قلوب ذويهم".
يف حني قال ماجد أبو حميد يف منشور عرب فيسبوك: 
األمنــي  التنســيق  وقــف  قــرار  مصداقيــة  نظــري  "يف 
مرهونة باإلفراج عن مصعب اشتية ورفاقه.. غر هيك 
مجــرد مســكنات لحالــة الغليــان بالشــارع العــام". وغــرد 
ماجــد كيــايل وقــال: "املســخرة، واملأســاة، أنه كان يف 
تنســيق أمنــي مــع االحتــال، وهــأ القيــادة قــررت وقــف 

املجلــس  أنــه  واملأســاة  واملســخرة  األمنــي،  التنســيق 
واملســخرة   ،2015 منــذ  بوقفــه  قــرارا  اتخــذ  املركــزي 
واملأســاة أن القيــادة مل تلتــزم بوقفــه.. ليــش يــا عــامل 

يف بتجــارب الدنيــا حــدا بينســق أمنيــا مــع مســتعمره؟! 
أهاليهــم  يعــني  واللــه  للشــهداء…  والخلــود  املجــد 

وأحبابهم".

فيســبوك:  عــرب  فكتــب  قشــطة  تامــر  الصحفــي  أمــا 
واملعتقلــون  أمنــي  تنســيق  يف  بّطــل  اللــه  "الحمــد 
راح  مســتوطن  وأي  لبيوتهــم  يرجعــوا  راح  السياســيون 
يدخــل مــدن الضفــة مــش راح تســاعد األجهــزة األمنيــة 
يف إعادتــه لـ)إرسائيــل(.. مــش بــس هيــك، كــامن راح 
الجنايــات  ملحكمــة  االحتــال  مجــازر  ملــف  تحمــل 
املؤسســات  لــكل  انضاممنــا  نســتكمل  ورح  الدوليــة، 
)إرسائيــل(. ويف  نحاســب  والحقوقيــة مشــان  الدوليــة 
للتشــاور  مدعــوون  الفلســطينيني  فــكل  جريئــة  خطــوة 
يف املقاطعــة بــرام اللــه للرد عى العدوان اإلرسائييل. 
أن  إىل  اآلن  حتــى  بالــكام  أخــًرا  ويتحقــق  كبــر  حلــم 
مــدى  والســنوات  والشــهور  واألســابيع  األيــام  تثبــت 

إمكانية تحقيقه من عدمه".
تقاريــر  "حســب  ســمور:  أحمــد  أبــو  كتــب  حــني  يف 
ســتعلن الســلطة إلغــاء التنســيق األمنــي مــع االحتــال 
عــرات  الســلطة  تعتقــل  املقابــل  يف  األلــف؛  للمــرة 
االحتــال  مقاومــة  بتهمــة  ســجونها  يف  املقاومــني 
اإلرسائيــيل". وقالــت زينــة مرتجــى يف تغريــدة ســاخرة 
يعــد  األمنــي مل  التنســيق  "بقلــك  عــرب فيســبوك:  لهــا 

قامئا.. قعد شوي يرتيح وحيكمل بالرس!".

لندن-غزة/ محمد القوقا:
نــّددت أجســام حقوقيــة وإعاميــة، أمــس، بإنهــاء 
صحيفة "الحياة الجديدة" التابعة للسلطة، عمل 
خلفيــة  عــى  ســباعنة  محمــد  الكاريكاتــر  رســام 
رســمه كاريكاتًرا يعرّب عن حالة الصمت والعجز 
التي وصل إليها املستوى السيايس يف رام الله 
تجــاه جرائــم االحتــال اإلرسائيــيل ضد املواطنني 

بالضفة الغربية.
وقــال املرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان: 
حمــل  رًســام  نــره  بعــد  ســباعنة  عمــل  إنهــاء  إن 
انتقــاًدا ضمنًيــا عبــاس غــر مــربر، ويثــر مخــاوف 
عميقــة بشــأن القيــود املفروضــة عــى حرية الرأي 

والتعبر.
صحيفــة  صحفــي،  ترصيــح  يف  املرصــد  وحــّث 
حــق  واحــرتام  فــوًرا،  القــرار  إلغــاء  عــى  الحيــاة 

العاملني فيها بالتعبر عن آرائهم املروعة.
وكان ســباعنة قــد أعلــن أنــه تلقى قــراًرا بفصله من 
عملــه يف صحيفــة "الحيــاة الجديــدة"، بعــد أيــام 
نــره رســم كاريكاتــر يظهــر شــخًصا شــبيًها  مــن 
برئيــس الســلطة محمــود عبــاس وهــو يضــع عــى 
فمــه، مــع عبــارة: "القيادة تدرس خياراتها، ندين، 

نشجب، نستنكر".
يف  صفحتــه  عــى  منشــور  يف  ســباعنة  وقــال 
"فيســبوك"، أول من أمس: "وصلني قرار فصيل 
من صحيفة الحياة، متذرعني بأنها أسباب تخص 

حالــة  ســابًقا  وصلنــي  قــد  أنــه  علــام  الصحيفــة، 
الغضــب عــى العمــل )الكاريكاتــر( وأنه الســبب 
واملســؤولني  الصحيفــة  قــرار  خلــف  الحقيقــي 

عنها".
وتابــع: "قمــت بهــذا العمــل بعــد استشــهاد جــواد 
جنــني(،  يف  أيــام  )قبــل  جباريــن  وأدهــم  بواقنــة 
لهــا  وصــل  التــي  والعجــز  الصمــت  حالــة  رافًضــا 
كابــٍن  طبيعــي  فعــل  وكــرد  الســيايس،  املســتوى 

لهذه البلد".
فصل تعسفي

أســفه  الفلســطينيني  اإلعاميــني  منتــدى  وأبــدى 
"للفصــل  ســباعنة  تعــرض  قــرار  تجــاه  البالــغ 
التعســفي، األمــر الــذي يعكس التــامدي واإلرصار 
الغريب عى قمع حرية الرأي والتعبر املكفولة 
مبوجــب القوانــني الدوليــة واملحليــة، فضــًا عــن 
األعــراف واملواثيــق اإلنســانية، فضًا عام يشــكله 
مــن طعنــة يف خــارصة اإلعــام الفلســطيني الــذي 
االحتــال  مــن  الــرس  لاســتهداف  يتعــرض 

اإلرسائييل".
صحفــي،  بيــان  يف  اإلعاميــني  منتــدى  ودعــا 
وعــدم  القــرار  عــن  "للعــدول  الســلطة  صحيفــة 
بأشــكال  الصحفيــني  حقــوق  عــى  التغــول 
اإلعــام  "فرســان  طالــب  كــام  مختلفــة"،  وصــور 
لئــا  الفلســطيني بالتضامــن مــع الزميــل ســباعنة 
نســمح بتكــرار هــذا العــدوان الصــارخ عــى حريــة 

الرأي والتعبر من قبل السلطة".
شــأنه  مــن  التعســفي  الفصــل  "قــرار  أن  إىل  ونبــه 
ويحــول  الصحفيــني  لــدى  الذاتيــة  الرقابــة  تعزيــز 
والتعبــر  الــرأي  حريــة  يف  بحقهــم  متتعهــم  دون 

والعمل الصحفي".
العــام  االتحــاد  اإلعاميــني  منتــدى  وناشــد 
للصحفيــني العــرب واالتحــاد الــدويل للصحفيــني 
وعــدم  الفلســطيني،  الصحفــي  حاميــة  "لــرضورة 
الســامح بقمــع حريــة الــرأي والتعبــر مبــا يخالــف 
يف  ســيام  ال  واملحليــة،  الدوليــة  القوانــني 
تاحــق  التــي  األمنيــة  األجهــزة  مامرســات  ظــل 
عملهــم  عــى  وتضيــق  وتعتقلهــم  الصحفيــني 

الصحفي دون أدىن مربر".
سياسة قمعية متواصلة

الســلطة  الفلســطيني،  الصحفــي  كتلــة  واتهمــت 
الصحفيــني  ُتجــاه  القمعيــة  سياســتها  "مبواصلــة 
واالعتقــال  االســتدعاء  خــال  مــن  الفلســطينيني 
والفصل التعســفي ومنع التغطيات بقوة الســاح 
ومصــادرة امُلعــدات الصحفية، وبات من الواضح 
أن صــوت الحقيقــة ُيشــكل مصــدر إزعاج لقيادتها 

وعنارصها".
ويف بيــان صحفــي، وصفــت كتلــة الصحفــي قــرار 
فصل "سباعنة"، بأنه غر مربر، وأكدت تضامنها 
الصحفيــني  وكل  الكاريكاتــر  رســام  مــع  الكامــل 
"الذيــن يتعرضــون لسياســة الســلطة ومامرســاتها 

العنجهيــة، التــي ُتعــدُّ تجــاوًزا للقوانــني واألعــراف 
حاميــة  رضورة  عــى  نصــت  التــي  الدوليــة 

الصحفيني ومنحهم الحق يف التعبر والرأي".
"ســباعنة"،  تجــاه  الصحيفــة  خطــوة  وعــّدت 
"محاولــة ســافرة تهــدف مــن خالهــا الضغــط عــى 
ومقــدرات  رزقهــم  مبصــدر  والعبــث  الصحفيــني 

حياتهم".
واســتنكرت كتلــة الصحفــي دور نقابــة الصحفيــني 
تحمــل  التــي  ومواقفهــا  "امُلغيــب  اللــه  رام  يف 
ازدواجيــة واضحــة ُتجــاه السياســة القمعيــة التــي 
الســلطة وتجاهلهــا  مــن  الصحفيــون  لهــا  يتعــرض 
املقابــل  يف  حقوقهــم،  متــس  التــي  للقضايــا 
مــع  تســعى إلبــراز مواقفهــا امُلدلســة وادعاءاتهــا 
ذريعــة  تحــت  غــزة  قطــاع  يف  آخريــن  صحفيــني 

الحريات والحق يف التعبر".
لــن  وسياســتها  الســلطة  "مامرســات  أن  وأكــدت 
ُتثنــي الصحفيــني عــن مواصلــة عملهــم يف فضــح 
جرائم االحتال وأعوانه والتعبر عن آالم شعبهم 
وطموحاته بكل مهنية واقتدار، وسيبقى الصوت 

يصدح بالحق عالًيا ولن ُيخمد".
التــي  والدوليــة  الحقوقيــة  املؤسســات  ودعــت 
عــى  "العمــل  إىل  الصحفيــني  بحاميــة  تعنــى 
إدانــة جرائــم الســلطة وتوثيقهــا، وتطالبهــا مبوقــف 
مســئول ُيرتجم سياســاتها وأهدافها التي ُأنشئت 

من أجلها".

غزة/ أدهم الريف:
رأى محللون أن قرارات رئيس حكومة االحتال بنيامني 
نتنياهــو، ومــا ترتبــط بــه مــن "إصاحــات قضائيــة"، قــد 
اإلرسائيــيل،  الســيايس  النظــام  تقويــض  إىل  تــؤدي 

خاصة بعدما قوبلت مبعارضة إرسائيلية شديدة.
وقبــل أيــام تظاهــر قرابــة 100 ألــف مســتوطن إرسائييل 
يف )تــل أبيــب( يف الداخــل املحتــل، ومــن املتوقــع أن 
تشــهد )تــل أبيــب( تظاهــرات ضخمة أيًضا غًد الســبت 
مــع دعــوات املعارضــة اإلرسائيليــة إىل مواجهــة خطــط 
إىل  الهادفــة  الجديــدة،  اليمينيــة  االئتــاف  حكومــة 

إدخال "إصاحات" قضائية.
التــي  اإلصاحــات  هــذه  شــأن  مــن  أن  املحللــون  وبــني 
إلغــاء  "للكنيســت"  تتيــح  أن  نتنياهــو،  إليهــا  يســعى 

أحكام تصدرها املحكمة العليا.
وتشــتد املعارضــة ضــد مــا تســمى إصاحــات نتنياهــو 
املقرتحة، خشــية من أن متس ما يســمى "نظام الحكم 

الدميقراطي" املزعوم يف كيان االحتال.

بعــد  جــاءت  املقرتحــة  التغــرات  أن  املحللــون  ورأى 
تنصيب أكرث الحكومات تطرًفا يف تاريخ )إرسائيل(.

وقــال املحلــل الســيايس املختــص بالشــأن اإلرسائيــيل 
نظــر مجــيل: إن "اإلصاحــات" التي جاءت بها حكومة 
نتنياهــو تهــدف إىل إحــداث تغــرات جوهريــة بنظــام 
الحكم يف الكيان، وهي ال تقترص عى إدخال تأثرات 
شكلية روتينية ترتبط برغبات اليمني أو عقائد دينية.

وأضــاف مجــيل لصحيفــة "فلســطني": إن مــا يقــوم بــه 
نتنياهــو شــكل يف نظــر خصومــه حملــة كبــرة؛ هدفهــا 
زعزعة أركان نظام الحكم يف كل املجاالت يف الكيان، 
كامــل  بوعــي  املعركــة  هــذه  اختــارت  الحكومــة  وهــذه 
وتخطيــط مســبق، وجــاءت ملواجهــة عــدة جهــات، مــن 

بينها جهاز القضاء.
حالًيــا  يســتخدم  اإلرسائيــيل  القضــاء  أن  عــى  ــه  ونبَّ
يف  البقــاء  يريــد  ألنــه  اإلرسائيــيل،  اليمــني  ضــد  قوتــه 
ســدة الحكــم والســيطرة، وال يقبــل أن ينتقــص أحــد مــن 

صاحياته.

ووصــف مجــيل القضــاء اإلرسائيــيل بأنــه "قــوي عنرصي 
مــن  وأكــرث  العدالــة،  عــن  وبعيــد  ومغــرور  ومتغطــرس 
يشعر بذلك هم الفلسطينيون، إذ إن محكمة االحتال 
العليــا هــي مــن تصــادق عــى املشــاريع االســتيطانية، 

وعمليات االعتقال اإلداري".
وتابــع: أن العديــد مــن الجرائــم التــي يرتكبهــا االحتــال 
الكيــان، وهــي  القضــاء يف  تتحمــل مســؤوليتها أجهــزة 
العرقــي  التفــوق  لتحقيــق  الــدويل  القانــون  تناقــض 

اليهودي عى حساب الفلسطينيني.
املســاس  نتنياهــو  عــى  الســهل  مــن  ليــس  أنــه  ورأى 
بالقضــاء اإلرسائيــيل القــادر عــى تجنيــد أطــراف أخــرى 
اليمــني  أحــزاب  بينهــا  مــن  الحكومــة،  ضــد  لصالحــه 

واليسار.
ســاري  اإلرسائيليــة  الشــؤون  محلــل  قــال  جهتــه،  مــن 
عــرايب، يف تفســره لتصاعــد املعارضــة ضــد حكومــة 
نتنياهــو: إن مجتمــع املســتوطنني والوســط الســيايس 
يعــاين حالــة  عامــة،  الكيــان  وبنيــة  الحــزيب اإلرسائيــيل 

انقســام كبــرة أصــًا؛ بداللــة تعــدد االنتخابــات املبكــرة 
يف السنوات األخرة.

الوســط  "انقســام  لـ"فلســطني":  عــرايب  وأضــاف 
السياســية  باآلثــار  يرتبــط  ال  والحــزيب  الســيايس 
األيدولوجيــة بقــدر مــا يرتبــط بشــخصية نتنياهــو؛ األمــر 
الــذي يــدل عــى حالــة الــرداءة يف الحكومــة الحاليــة وال 

سيام أنه أصبح شبه مفروض عى اإلرسائيليني".
ضــد  تنحــاز  واســعة  سياســية  معســكرات  إىل  وأشــار 
نتنياهــو، وقــد أصبــح األخــر ميثل إشــكالية يف الكيان، 
عنواًنــا  ميثــل  املعارضــة  لأحــزاب  بالنســبة  أنــه  ا  عــادًّ
الحالــة  يف  والرتاجــع  واألخاقــي،  الســيايس  للفســاد 

السياسية للكيان.
كثــرة،  مشــكات  تعــاين  نتنياهــو  حكومــة  وأضــاف: 
وتحمــل تناقضــات عديــدة، وهــو يتكــئ عــى التحالــف 
غــر  حريديــة  كانــت  ســواء  الدينيــة  األحــزاب  مــع 

صهيونية، أو أحزب دينية صهيونية.
الحريديــة  األحــزاب  بــني  عميقــة  تناقضــات  أنَّ  وبــنيَّ 

حــول  الدينيــة،  الصهيونيــة  واألحــزاب  "الحريديــم" 
"الدولــة"  مــن  واملوقــف  اليهوديــة  فهــم  مســتوى 
هــم  األقــى  اقتحــام  بشــأن  حتــى  والصهيونيــة، 

مختلفون.
االقتحامــات  هــذ  الحريديــة  األحــزاب  ترفــض  فبينــام 
فــإن  املزعــوم"؛  "الهيــكل  يســمى  ملــا  تدنيًســا  وتعــده 
بفكــرة  تؤمــن  ألنهــا  عليهــا  تحــرض  الدينيــة  الصهيونيــة 
واقتحــام  االســتيطان  تعزيــز  إىل  وتســعى  الصهيونيــة 

األقى؛ من أجل إشعال املواجهة.
وأشــار إىل أن حكومة نتنياهو تعاين تناقضات داخلية 
وتتناقــض أيًضــا مــع أوســاط واســعة ومهمــة جــًدا عــى 
املســتوى العلــامين يف الكيــان، وهــي تهدد ما تســمى 
يجعلهــا  مــا  املزعومــة،  اإلرسائيليــة"  "الدميقراطيــة 
عرضة لانقسام يف أي لحظة أمام املعارضة الشديدة 
ا ما تشــهده )إرسائيل( من تطورات  التــي تواجههــا، عادًّ
كبــًرا  خطــًرا  يشــكل  مســبوقة  غــر  داخليــة  سياســية 

عليها.

نتنياهو ينقل صالحيات اإلشراف 
على االستيطان إلى "سموتريتش"

النارصة/ فلسطني:
نقــل صاحيــات  نتنياهــو  بنيامــني  الفاشــية  االحتــال  رئيــس وزراء حكومــة  قــرر 
االســتيطان  تتــوىل شــؤون  التــي  املدنيــة"،  بـــ"اإلدارة  تســمى  مــا  عــى  اإلرشاف 
بالضفــة الغربيــة، إىل وزيــر املاليــة وزعيــم حركــة "الصهيونيــة الدينيــة" بتســلئيل 

سموتريتش رغم اعرتاض وزير الجيش يوآف غاالنت.
وذكرت قناة "كان" الرسمية، أن مغزى القرار أن يكون سموتريتش ليس مسؤواًل 
أيضــًا مخــواًل  بــل ســيكون  للبنــاء يف املســتوطنات؛  الرتاخيــص  فقــط عــن منــح 
بإصــدار التعليــامت لتدمــر املنــازل الفلســطينية يف مناطــق "ج" التــي تشــكل 

أكرث من %60 من مساحة الضفة الغربية.
وحســب القنــاة فقــد عقــد مســاء أول مــن أمــس، اجتامع "عاصف" جمــع نتنياهو 
وغاالنــت وســموتريتش ووزيــر القضــاء يريــف ليفني. ويتضح مــن فحوى النقاش 
الحــاد الــذي دار أن نتنياهــو اســتخف بغاالنــت، حيــث قــال: "هــذا األمــر ســيتم 

سواء وافق أم مل يوافق".
ونقلــت القنــاة عــن غاالنــت قولــه، إن نقــل الصاحيــات لســموتريتش يعنــي أن 
يكــون هنــاك قائــدان لجيــش االحتــال. وقــد حــذر مســؤولون وقــادة سياســيون 
وعســكريون مــن مخاطــر قــرار نتنياهــو، ومــا ســيرتتب عليه من تداعيــات قضائية 

وأمنية بعيدة املدى.
لــوزارة جيــش االحتــال إيتــاي أوفــر، إن "القــرار قــد  وقــال املستشــار القانــوي 
تعتــربه جهــات دوليــة؛ مبــا يف ذلــك املحكمــة الدوليــة يف الهــاي، ضــام فعليــا 

ملناطق الضفة الغربية".
أجرتهــا  مقابلــة  يف  لبيــد  يئــر  الســابق  الــوزراء  ورئيــس  املعارضــة  زعيــم  وقــال 
معــه اإلذاعــة الرســمية أمــس، إن هــذه الخطــوة تــدل عــى أنهــم "يتاعبــون بأمــن 

)إرسائيل( الذي ميثل قدس األقداس بالنسبة للدولة"، بحسب تعبره.
وتســاءل لبيــد: "يف حــال نشــبت مواجهــة عســكرية فمــن ســيكون مســؤوال عــن 

إدارتها: غاالنت أم سموتريتش؟"
وكان وزيــر جيــش االحتــال الســابق بنــي غانتــس أكــرث حــدة يف انتقــاده القــرار، 

محذرا من أنه ميكن أن يفيض إىل "تفكيك الجيش".
وتتــوىل "اإلدارة املدنيــة" مســؤولية التعــاون األمنــي واملــدين مــع الســلطة بــرام 
اقتصاديــة  وقضايــا  الشــمل  ومل  واملوافقــات  العمــل  تصاريــح  وإصــدار  اللــه، 

وغرها.

تحليل: "إصالحات" نتنياهو القضائية قد ُتقّوض نظام الحكم في )إسرائيل(

على خلفية رسم يعّبر عن صمت السلطة على جرائم االحتالل

تنديد حقوقي وإعالمي بفصل صحيفة 
السلطــة رسـام الاكرياكتيـر محمد سباعنة

سبقه العديد من القرارات المشابهة دون تنفيذ

ناشطون ومواطنون يشككون بجدية السلطة في وقف التعاون األمني
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

، القــدس ليســت بحاجــة إىل أمــوال مــن املواطنــن، ألن الســلطة  عــى كلٍّ
الفلســطينية  الحكومــة  أقرّتهــا  املقدســة  للمدينــة  خاصــة  موازنــات  لديهــا 
مســتندة إىل مواد من القانون األســايس، لكنها بكل أســف بقيت حرًبا عى 
ورق، كان آخرها قرار مجلس الوزراء برئاسة رامي الحمد الله )رقم 9( لسنة 

2018 بالنظام املايل لدعم صمود املقدسين.

واحــد  شــيقل  دفــع  تســتطيع  ال  الســلطة  كانــت  إذا  األمــر،  يف  الغريــب 
للمقدســين، أو تنفيــذ أي مشــاريع تنمويــة يف القــدس، فعــى أي أســاس 
يطلــب عبــاس مــن املواطنــن جمــع األمــوال للقــدس؟ والســؤال األكرث غرابة 
ــا بحاجــة إىل شــيقل؟ وأيــن ســتذهب هــذه األمــوال  هــو: هــل القــدس فعليًّ
بعــد جمعهــا مــن املواطنــن؟ صحيــح أن الشــيقل الواحــد هــو مبلــغ صغــر، 
لكنــه ســيصبح مبلــغ كبــر عــى مــدار الســنة، فإضافــة شــيقل واحــد عــى كل 
فاتــورة اتصــاالت لعــدد ســكان الضفــة والقطــاع )5 مالين(، معنــاه جمع أكرث 

ا. ا، أي بواقع 60 مليون شيقل سنويًّ من خمسة مالين شيقل شهريًّ
ــا،  إن قــرار إضافــة شــيقل واحــد عــى فاتــورة املواطنــن، ال يؤثــر عليهــم فعليًّ
م للمقدســين، لكنــه مــن ناحيــة املبــدأ فــإن  وهــذا أقــل واجــب ميكــن أن ُيقــدَّ
القــرار غــر مقبــول، لكونــه نابًعــا مــن وجــود أزمــة ثقــة بــن الســلطة واملواطــن، 
ال ســيام يف ظــل الحديــث املتواتــر عــن ملفــات الفســاد التــي تــرب عمــق 
السلطة منذ سنوات، كملف التعيينات، وتطعيامت كورونا وغرها، إضافة 
كمــروع  املشــاريع،  لبعــض  التربعــات  أمــوال  تفاصيــل  وضــوح  عــدم  إىل 
وقفة عز، ومروع إنشــاء مستشــفى خالد الحســن للرسطان، ومروع دعم 
صندوق التعليم يف القدس، ملواجهة خطر أرسلتها ومساندتها يف محاربة 

كانــت عــى الــدوام ماثلــة للعيــان عــى الرغــم مــن كل االدعــاءات التــي 
تدعــي العقالنيــة يف التفريــق بــن الحكومــة وميــن الكيــان الصهيــوين 
اختــالف  وبينهــام  نقيــض  طــريف  عــى  كليهــام  أن  لكــون  املتطــرف، 

مصالح.
ومــا دام الهــدف معروًفــا، بــل إن ســيناريوهات تحقيقــه باتــت معروفــة 
أيًضا، وما الحفريات األثرية تحت املســجد األقىص وحوله، واألنفاق 
التي أقيمت، ما هي إال خطوة يف هذا االتجاه بهدف زعزعة أساساته، 
خصوًصا وأن هذه الحفريات مل تعرث عى أدىن أثر، يدل عى الهيكل 

املزعوم، بل وعى الوجود اليهودي يف القدس.
أمــا كيفيــة التنفيــذ، فهنــاك مــن الحــركات الدينيــة مــن تريــد عــزو هــدم 
املسجد إىل كارثة طبيعية من قبيل حركة حي وموجود "حي فيكيام"، 
التــي اقرتحــت إحــداث زلــزال صناعي واالّدعاء بأن زلــزااًل طبيعًيا رضب 
املنطقــة، وأن املســجد انهــار نتيجــة لذلــك، يف حــن دعــت حــركات 
ميينيــة متطرفــة إىل قصــف املســجد بالصواريــخ أو الطائــرات واالدعــاء 

ذ ذلك. بأن معتوًها نفَّ
وبالنســبة لســيناريوهات إنشــاء الهيــكل، مــع إبقــاء أو إلغــاء املســجد 
بــن  للمســجد  ومــكاين  زمــاين  تقســيم  إحــداث  فمنهــا  األقــىص، 
املســلمن واليهــود، كــام هــو الحال يف الحــرم اإلبراهيمي، بواقع إفراغ 
حتــى   07:30 الســاعة  مــن  يومًيــا  املســلمن  مــن  األقــىص  املســجد 
11:00 صباًحــا، ويف مــدة الظهــرة مــن الســاعة 1:30 حتــى 2:30، 

عمليــة للضغــط عــى االحتــالل، لوقــف عدوانــه وجرامئــه ضــد شــعبنا، 
وخصوًصــا فــرض عقوبــات ومقاطعتــه ومحاكمتــه عــى هــذه الجرائــم 
التــي ال  الدوليــة  الجنائيــة  أمــام املحكمــة  لهــا، وخصوًصــا  لوضــع حــدٍّ 
ُبــدَّ مــن ترسيــع آليــات عملهــا يف ظــل اســتمرار سياســة اســتهتار دولــة 
االحتــالل بــكل القوانــن والرعيــات الدوليــة، وبالفعــل فــإن حالــة مــن 
الهلــع تســيطر عــى مفاصــل دولــة االحتــالل »اإلرسائيــي« خشــية مــن 
املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لذلك أوعزت حكومة نتنياهو بوقف تنقل 
العديد من الضباط واألمنين وحتى السياســين إىل خارج فلســطن 

املحتلة.
ه نحو املجتمع الدويل، وهيئاته املسؤولة، للضغط  ورابًعا: يف التوجُّ
سياســاتها  تطبيــق  مــن  ومنعهــا  »اإلرسائيــي«،  االحتــالل  دولــة  عــى 

القامئة عى »الضم« والتهويد، وابتالع األرض الفلسطينية.
ــت دولــة االحتــالل، وتدمرهــا العمــي للحــل  وخامًســا: ويف ظــل تعنُّ
القائــم  الجــدي  ــه  التوجُّ تأكيــد  الدولتــن«،  »حــل  املســمى  اأُلممــي 
مبوجــب  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة  التزامــات  مــن  ــل  التحلُّ عــى 

قــرار فريــد مــن نوعــه أصــدره رئيــس الســلطة محمود عباس األســبوع املايض 
بجبايــة شــيقل واحــد عــى كل فاتــورة اتصــاالت )خطــوط الهواتــف النقالــة، 
وخطــوط اإلنرتنــت، وخطــوط الهاتــف الثابــت(، بدعــوى أن هــذا "الشــيقل" 
ســيوجه لدعــم مدينــة القــدس املحتلــة وســكانها، فهــل هــذه املبــادرة مــن 
عبــاس تنــمُّ عــن الصحــوة واليقظــة املتأخــرة جــًدا اتجــاه املدينــة واملســجد 
األقــىص واملقدســات بصفــة عامــة، أم هــي مــن بــاب رفــع العتــاب، للتغطيــة 

عى التقصر الواضح من السلطة بحقها؟
وقبل الروع يف التفاصيل، أرغب يف طرح هذا السؤال: هل للسلطة من 
ا أن قضية القدس  سيادة عى مدينة القدس وفق اتفاق أوسلو؟ مل يعد رسًّ
ُحّيــدت متاًمــا مــن االتفــاق، وأُّجلــت مثــل بقيــة القضايــا الجوهريــة للقضيــة 
الفلســطينية كقضايــا الالجئــن واألرسى والحــدود. ومنــذ ذلك الحن ُتركت 
القــدس تحــت مقصلــة الرائــب الباهظــة التــي تفرضهــا ســلطات االحتــالل 
الجــدار،  وبنــاء  والتهويــد،  االســتيطان،  إىل  إضافــة  املقدســين،  عــى 
والتهجــر القــرسي للمقدســين، وســحب تراخيــص البنــاء والهــدم ملنازلهــم 
ورسقــة أراضيهــم وممتلكاتهــم، ناهيــك باالســتفزازات املمنهجــة مــن خــالل 

االقتحامات اليومية للمسجد األقىص املبارك من املتطرفن الصهاينة.
بإعــالن عبــاس عــن صنــدوق دعــم  بالعــودة إىل جوهــر املوضــوع املتعلــق 
ا،  القدس الذي سيجبي ألجله شيقاًل واحًدا عى كل فاتورة اتصاالت شهريًّ
هــو يف حــد ذاتــه اســتخفاف بعقــول املواطنــن، يف ظــل تعطيــل املجلــس 
التريعــي، واحتــواء القضــاء، وإنهــاء رشعيتــه منــذ 2009، فــكل هذه األمور 

ال تخوله إلصدار القرارات، فام بالك لو كانت مخالفة للقانون األسايس. 

ال يجــب النظــر إىل االقتحامــات الصهيونيــة األخــرة للمســجد األقــىص 
املبــارك، وعّدهــا حدًثــا عابــًرا، فالواقــع أن هــذه االقتحامــات ُتنفــذ بــن 
الحــن واآلخــر عــى عقود، بهدف تحقيق هدف واضح وجي، حددته 
الصهيونيــة العامليــة وتعمــل عى تحقيقه تدريجًيا، بالتقســيم الزماين 
الهيــكل  وإنشــاء  تأميمــه  أو  هدمــه  أو  األقــىص  للمســجد  واملــكاين 

املزعوم.
وتجد الصهيونية، وأدواتها من ُغالة املتدينن اليهود، الفرصة سانحة 
لتحقيــق هــذا الجنــون، نظــًرا لحالتــي الــرتدي والتشــظي العربيتــن يف 
أعقــاب التغيــرات الجيوسياســية التــي طــرأت عــى املنطقــة منــذ 20 
عاًمــا، وافتقــاد العــرب إىل القــوة الرادعــة يف مواجهــة كيــان نشــأ أصــاًل 
عــى اغتصــاب األرض اســتناًدا إىل أكاذيــب دينيــة باعــرتاف مؤرخــن 

يهود.
يــوم  غفــر  بــن  إيتــامر  اإلرسائيــي  القومــي  األمــن  وزيــر  تأكيــد  وليــس 
األربعــاء، أنــه ســيواصل اقتحاماتــه للمســجد األقــىص، بالرغــم مــن أن 
رئيــس وزراء االحتــالل بنيامــن نتنياهــو تعهــد للملــك عبــد اللــه الثــاين 
بالقــدس  األقــىص  املســجد  يف  املوجــود  الوضــع  عــى  بالحفــاظ 

املحتلة.
األحــداث األخــرة أكــدت أن )إرسائيــل( الرســمية منخرطــة حتــى النخاع 
مــع اليمــن املتطــرف يف سياســة محاولــة تهويــد املســجد األقــىص، 
الحقيقــة  وهــذه  املزعــوم،  الهيــكل  إلنشــاء  هدمــه  ورمبــا  واختطافــه 

ليس من املبالغة القول بأن مواجهة حكومة نتنياهو الجديدة، حكومة 
اليمن التي تضم غالة املتطرفن والفاشين ليس باألمر السهل عى 
منهــم،  ــا  خاصًّ دوًرا  بالــرورة  يتطلــب  لكنــه  وحدهــم،  الفلســطينين 
تســتحر فيــه القــدرة الكامنــة الفلســطينية، وأوراق القوة الفلســطينية 

املتوافرة، وفق أجندة محددة، تضمن:
االحتــالل،  وجــه  يف  املتوافــرة،  بالوســائل  الكفــاح،  تفعيــل  أواًل: 
وعصابات املستوطنن املسلحن، ومجموعاتهم التي تعيث فساًدا 
يف مناطــق مختلفــة مــن الضفــة الغربيــة، وقــد وصلــت أعــداد هــؤالء 
مجموعــات  أعتــى  مُيثلــون  مســتوطن،  ألــف   600 نحــو  املســتوطنن 

التطرف واإلرهاب يف دولة االحتالل »اإلرسائيي«.
ضــد  األرض  عــى  الشــعبية  املقاومــة  فعاليــات  وتــرة  رفــع  وثانًيــا: 
والتصــدي ملحــاوالت  العســكرية  والحواجــز  االســتعامري  االســتيطان 
املواطنــن  أرايض  عــى  االســتيطانية  البــؤر  املســتعمرين  إنشــاء 

ومشاركة الجميع يف هذه الفعاليات.
آليــات  وضــع  األرض،  عــى  الشــعبي  العمــل  مــع  وبالتــوازي  وثالًثــا: 

اإلرسائيليــة،  املعــارف  ووزارة  االحتــالل  مــن  املفــروض  املنهــاج  تحريــف 
رشقــي  لخدمــة  بلديــة  تشــكيل  ومــروع  القــدس،  أمانــة  إحيــاء  ومــروع 
القــدس، إال أنهــا قوبلــت بالرفــض مــن الســلطة، خوًفــا مــن إثــارة )إرسائيــل(، 
هذا يدلل عى أن السلطة الفلسطينية ليس لها أي سلطة فعلية عى أرض 
الواقع يف مدينة القدس، والســبب يف ذلك اتفاق أوســلو الذي كان تنازاًل 
ا للصهاينة عنها، وليس فقط بسبب قرار ترامب، وإذا كان غر ذلك،  مجانيًّ
فلامذا ال تستطيع السلطة إجراء إنتخابات فيها، وقد ُألغيت العام املايض 

بقرار من عباس تحت حجج واهية.
املشكلة التي تعانيها مدينة القدس ليس فقط يف ضعف التمويل وغياب 
الدعــم املــايل املوجهــة لهــا، بــل ميتــد إىل أبعــد مــن ذلــك، وهــو عــدم وجود 
نية حقيقية من السلطة لتنفيذ أي خطط لدعم املدينة املقدسة عى غرار 
الخطط اإلرسائيلية التي تضعها حكومة االحتالل لتنفيذ سياســات التهويد 
واالســتيطان، التــي تــدور رحاهــا منــذ أكــرث من عرين عاًمــا، مبا عرف بخطة 
2020 لتهويــد املدينــة وبعــد االنتهــاء منهــا وضع خطــة أخرى 2030 وأخرى 

2050 كلهــا تحتــوي عــى خطــط لتهويــد املدينــة مبنهجيــة يف ظــل تقاعس 

كبر من السلطة بحق املدينة واملقدسين.
أعتقــد أن القــدس عــى مــدار العقــود الثالثــة الســابقة ُتركــت وحدهــا تواجــه 
األطــامع الصهيونيــة، وأصبحــت الســلطة تتعامــل مــع القــدس كملــف إغــايث 
ا لــه اســتحقاقات ماديــة تســتوجب لهــا رصــد  أكــرث مــن كونهــا ملًفــا سياســيًّ
ميزانيــات محــددة، نظــًرا ملعانــاة املقدســين ودعــم جهودهــم يف مواجهــة 

التحديات الصهيونية. 

ويف املــدة الثالثــة بعــد العــر، لتكون هــذه األوقات مخصصة لليهود 
فقــط ، إضافــة إىل "تخصيــص املســجد األقــىص لليهــود يف أعيادهــم 
التــي تصــل إىل 100 يــوم، إضافــة إىل جميــع أيــام الســبت، وبذلــك 
150 يوًمــا"، وفــق خطــة  لليهــود قرابــة  يصــل عــدد األيــام املخصصــة 

أعدتها حكومة إرسائيلية سابقة".
لفــرض  محاولــة  إال  األقــىص  للمســجد  املتتاليــة  االقتحامــات  ومــا   

التقسيم الزماين واملكاين بقوة األمر الواقع.
 ومــن هــذه الســيناريوهات أيًضــا بنــاء عــرة أعمــدة بعــدد "الوصايــا 
العــر" بحيــث تكــون عــى ارتفاع ســاحة املســجد األقــىص حالًيا ومن 
ثــم ُيقــام عليهــا الهيــكل الثالــث املزعــوم، ونظريــة أخــرى تقــرتح اقامــة 
الهيــكل املزعــوم قــرب الحائــط الغــريب مــن املســجد األقــىص عمودًيا، 
بحيــث يصبــح الهيــكل أعــى مــن املســجد ويربــط تلقائًيــا مــع ســاحته 
مــن الداخــل، إضافــة إىل نظريــة تدعــو إىل حفــر مقطــع التفــايف حــول 
مســجد قبة الصخرة بعمق كبر جًدا، ونقل املســجد األقىص كام هو 

إىل خارج القدس، وإنشاء الهيكل املزعوم.
مرة أخرى يجد العرب واملســلمون والفلســطينيون أنفســهم يف خضم 
تســتهدف  التــي  الرســة  الهجمــة  هــذه  وجــه  عــن حقهــم يف  الدفــاع 
مســجدهم ومــرسى نبيهــم صــى اللــه عليــه وســلم، ويتعــن عليهــم أن 
يكونــوا بقــدر التحــدي، بعــد أن مل يعــد لبيانــات الشــجب واالســتنكار 

معنى أو أثر.

االتفاقيــات والتفاهــامت القامئــة يف إطــار »عمليــة التســوية«، ووفــق 
ــا يلتــّف حولــه  ــل فعــاًل وطنيًّ هــذا املنظــور، فــإنَّ الــرد الفلســطيني مُيثِّ
ا له  الشعب الفلسطيني يف الداخل والشتات، الذي من املنطقي جدًّ
أن يتوقع استعداد ممثله الرعي الوحيد إلعادة النظر بكل ما حدث 
يف السنوات املاضية من عمر عملية التسوية الغارقة باألوحال، ويف 
ضــوء مــا آلــت إليــه القضيــة الفلســطينية يف أعقــاب التحــوُّل املذكــور، 
وخالصــة القــول، مــع حكومــة ائتــالف نتنياهو، ارتفعت ســخونة الوضع 
يف األرايض الفلســطينية املحتلــة، وعــى جبهــة الراع مع االحتالل، 
القــوى  بجميــع  يفــرتض  مــا  وهــو  وممكنــة،  واردة  التوقعــات  وكل 
الفلســطينية تنحيــة التباينــات فيــام بينهــا لصالــح الهــمِّ الوطنــي العــام، 
واالســتعداد للمرحلــة الصعبــة القادمــة، مبا يف ذلــك التوافق يف إطار 
وطني شامل، يضمن مشاركة كل القوى الفلسطينية يف إطار منظمة 
التحريــر الفلســطينية، وجميــع مؤسســاتها، بكونهــا املظلــة التــي تجمع 
ــه نضالــه  والشــتات، وتوجِّ الداخــل  الفلســطيني يف  العــريب  الشــعب 

وكفاحه الوطني.

شيقـل القـدس وصحوة عبــاس

قرب تحقق سيناريوهات اختطاف 
األقىص…فماذا نحــــــن فــاعلون؟

توقعات فـي مسار الرصاع مع االحتالل

د. أيمن أبو ناهية

عيل بدوان 
الوطن العمانية

المشكلة التي تعانيها مدينة القدس 
ليست فقط في ضعف التمويل وغياب 
الدعم المالي الموجه لها، بل تمتد إلى 
أبعد من ذلك، وهي عدم وجود نية 
حقيقية من السلطة لتنفيذ أي خطط 
لدعم المدينة المقدسة على غرار 
الخطط اإلسرائيلية التي تضعها حكومة 
االحتالل لتنفيذ سياسات التهويد 
واالستيطان، 

رفع وتيرة فعاليات المقاومة الشعبية على 
األرض ضد االستيطان االستعماري والحواجز 
العسكرية والتصدي لمحاوالت إنشاء 
المستعمرين البؤر االستيطانية على أراضي 
المواطنين ومشاركة الجميع في هذه الفعاليات.

خالد أبو الخري 
السبيل األردنية

مرة أخرى يجد العرب والمسلمون 
والفلسطينيون أنفسهم في خضم 
الدفاع عن حقهم في وجه هذه الهجمة 
الشرسة التي تستهدف مسجدهم 
ومسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم، 
ويتعين عليهم أن يكونوا بقدر التحدي، 
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غزة/ فلسطني:
عّد رئيس االتحاد العام لنقابات العامل 
يف قطــاع غــزة ســامي العمــي، ســحب 
االحتــال 230 ترصيًحــا مــن عــامل غــزة 
هدفــه  وألرسهــم،  لهــم  ــا  جامعيًّ عقاًبــا 

تضييق الخناق عىل القطاع املحارص.
وذكــر العمــي يف بيــان صحفــي أمــس، 
أن العامل يخضعون لـ"فحص أمني" من 
االحتــال قبــل منحهــم املوافقــة بالعمــل 
بالداخــل املحتــل، ثــم يتعرضــون لرقابــة 
صارمــة عــىل هواتفهــم وأماكــن تنقلهــم، 
مشــرا إىل أن مزاعــم االحتــال األمنيــة 

بشأن العامل كاذبة.
غــزة  "عــامل  إن  العــامل:  نقيــب  وقــال 
يعملون بالداخل املحتل بهدف البحث 
عــن لقمــة العيــش، ويتحملــون مصاعــب 
كبرة ألجل ذلك، بدًءا بصعوبة األعامل 
وعــدم توفــر الحــد األدىن مــن مقومــات 
ودفعهــم  املهنيــة،  الســامة  وإجــراءات 

للعمل بأعامل شاقة وخطرة".
ولفت العمي إىل أن استمرار تحريض 
جهاز "الشاباك" اإلرسائييل عىل عامل 
قادمــة  ممنهجــة  إلجــراءات  ميهــد  غــزة، 

تجاه ملف تصاريح عامل غزة.
 200 ألغــى  االحتــال  أن  إىل  وأشــار 
ترصيح عمل لعامل من غزة يف نوفمرب/ 
إشــعار  دون  املــايض،  الثــاين  ترشيــن 

بدايــة  منــذ  العــامل  تصاريــح  مبلــف 
العــام الجــاري واســتغل امللــف لتحقيــق 
تخوفــه،  عــن  معرًبــا  سياســية،  أهــداف 
توجهــات  ظــل  يف  امللــف  ملســتقبل 

يف  عائاتهــم  أن  رغــم  للعــامل،  مســبق 
حاجــة ماســة إىل العمــل، ورفض ملفات 

كاملة بدون أي تربير.
ماطــل  اإلرسائيــيل  االحتــال  أن  وأكــد 

حكومــة االحتــال اإلرسائيليــة املتطرفــة 
تجــاه أبنــاء الشــعب الفلســطيني وقطــاع 

غزة.
متــت  التــي  التفاهــامت  أن  إىل  ولفــت 
 2022 عــام  بدايــة  منــذ  برعايــة وســطاء 
تصاريــح  هنــاك  يكــون  أن  عــىل  نصــت 
موضحــا  ألــف"،   30 إىل  يصــل  لعــدد 
ســجلوا  عامــل  ألــف   100 مــن  أكــر  أن 
وزارة  قامــت  تصاريــح،  عــىل  للحصــول 
العمــل بفلرتتهــا بحســب املعايــر التــي 
أعلنــت عنهــا ســابقا، لكــن االحتــال مل 

يلتزم بها.
الســارية  التصاريــح  أن  العمــي  وأكــد 
املفعــول بلغــت 15 ألًفــا و900 ترصيــح 

تحت مسمى احتياجات اقتصادية.
وبحســب العمــي، اســتخدم االحتال 
ملف العامل كورقة سياسية واقتصادية 
ضاغطــة عــىل غــزة ومؤثــرة، بعــد وصــول 
يف  يعملــون  الذيــن  العــامل  أعــداد 
 15 لنحــو  القطــاع  مــن  الداخــل املحتــل 
يــوم تعطيــل يكبــد  ألــف عامــل، ألن أي 
العامل خسائر تبلغ أربعة مايني شيقل 
يومًيا )ما يعادل مليون دوالر أمرييك(.

مباحــــــــث التمويــــــن بغـــزة 
ُتوقــــــف مخزبيــــــــن مؤقًتـــا 
لمخالفتهما رشوط السالمة

غزة /فلسطني:
العامــة  باملباحــث  الثمينــة  واملعــادن  التمويــن  مباحــث  أوقفــت 
مبحافظــة غــزة مخبزيــن ملخالفتهــام رشوط الســامة والصحة العامة 

بحضور وزارة الصحة والبلدية.
عــىل  تفتيشــية  جولــة  خــال  "إنــه  أمــس:  لهــا  ترصيــح  يف  وقالــت 
بالــرشوط  أصحابهــا  التــزام  لعــدم  املخبزيــن  إغــاق  تــم  املطاعــم 

الصحية بعد تحرير عدة إخطارات سابقة لهم".
وأشــارت مباحــث التمويــن إىل أنــه تــم إيقــاف املخبزيــن مؤقًتا لحني 
تســوية أوضاعهم القانونية، واســتيفاء رشوط ومواصفات الســامة، 
كــام تــم إحالــة صاحبيهــام للنيابــة العامــة ألخــذ املقتــى القانــوين 

بحقهام.

"االقتصــــــــاد" تنفــــــــــذ 
109 زيارات وجوالت تفتيشية 

علــــــى األســــــواق بغـــــزة
غزة/ فلسطني:

وجــوالت  زيــارات   109 أخــًرا،  الوطنــي،  االقتصــاد  وزارة  نفــذت 
تفتيشية عىل األسواق واملحال التجارية يف قطاع غزة.

20 محــر  بيــان لهــا أمــس، أنهــا ســجلت  الــوزارة يف  وأوضحــت 
للمواصفــات  ومخالفــة  الصاحيــة  منتهيــة  لبضائــع  إتــاف 
مــن  لعــدد  16 محــر ضبــط  الفلســطينية، وكذلــك  واملقاييــس 

السلع واملنتجات.
وقالــت الطواقــم، إنهــا ضبطــت 53.9 كجم شــوكوالتة باملكرسات 
عبــوة   38 وأتلفــت  ضبطــت  وكذلــك  الصاحيــة  انتهــاء  بســبب 
حليب معقم بسبب انتهاء الصاحية وعدم مطابقته للمواصفات 

الفلسطينية.
وأشــارت الطواقــم إىل أن جوالتهــا الصباحيــة واملســائية مســتمرة 

حفاظًا عىل سامة وصحة املواطن من الغش واالحتكار.
ويف سياق آخر جرت دائرة املختربات يف وزارة االقتصاد الوطني، 

51 فحًصا للسلع واملنتجات خال األسبوع الحايل.
وذكرت الوزارة أن دائرة املختربات أجرت فحوصات مخربية ملواد 

غذائية وغر غذائية ومنظفات.
وقالــت: إن الفحوصــات تــأيت يف إطــار دور الــوزارة الفعــال لحامية 
الســامة  وضــامن  واملســتهلكني،  للمواطنــني  العامــة  الصحــة 
الصحية وجودة املواد الغذائية املتداولة يف األسواق واملحات 
التجاريــة، وذلــك مــن خال القيــام املختربية عىل عينات األغذية 
ــا مبــا يضمــن توافقهــا مــع االشــرتاطات  املســتوردة واملنتجــة محليًّ

الصحية وسامتها.

رام الله/ فلسطني:
لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  قــال 
الفلســطيني: إن الصــادرات والــواردات 
خــال  ارتفعــت  املرصــودة  الســلعية 
شــهر ترشيــن الثــاين/ نوفمــرب مــن عــام 

.2022

أن  أمــس  بيــان،  يف  اإلحصــاء  وأضــاف 
املذكــور  الشــهر  خــال  الصــادرات 
مــع  مقارنــة   %  14 بنســبة  ارتفعــت 

الشــهر الســابق، كام ارتفعت بنســبة 6 
% مقارنة مع شهر ترشين ثاين من عام 
2021، حيــث بلغــت قيمتهــا 157.4 

مليون دوالر أمريك.
دولــة  إىل  الصــادرات  أن  وأوضــح 
االحتــال ارتفعــت بنســبة 11 % خال 
الشــهر  مــع  مقارنــة  الثــاين،  ترشيــن 
نســبته  مــا  شــكلت  حيــث  الســابق، 
الصــادرات  قيمــة  إجــاميل  مــن   %  82

ارتفعــت  كــام  املذكــور،  الشــهر  مــن 
الصادرات إىل باقي دول العامل بنســبة 

27 % مقارنة مع الشهر السابق.
وأشــار إىل أن الــواردات ارتفعــت خال 
شــهر ترشيــن ثــاين، بنســبة 9 % مقارنــة 
مع الشهر السابق، كام ارتفعت بنسبة 
18 % مقارنــة مــع الشــهر ذاتــه مــن عــام 
2021، حيــث بلغــت قيمتهــا 750.6 

مليون دوالر أمريك.

مــن  الــواردات  ارتفــاع  اإلحصــاء  وأكــد 
ترشيــن  شــهر  خــال  االحتــال  دولــة 
الشــهر  مــع  مقارنــة   % 6 بنســبة  ثــاين، 
الســابق، وشــكلت الــواردات مــن دولــة 
قيمــة  إجــاميل  مــن   %  57 االحتــال 
الــواردات لشــهر ترشيــن ثــاين مــن عــام 
مــن  الــواردات  ارتفعــت  كــام   ،2022
باقــي دول العــامل بنســبة 15 % مقارنــة 

مع الشهر السابق.

ميثــل  والــذي  التجــاري  امليــزان  وحــول 
الفــرق بــني الصــادرات والــواردات، أكــد 
قيمــة  يف  ارتفاعــا  ســجل  أنــه  اإلحصــاء 
العجــز بنســبة 8 % خــال شــهر ترشيــن 
ثــاين مــن عــام 2022 مقارنــة مــع الشــهر 
السابق، كام ارتفع بنسبة 22 % مقارنة 
مع شهر ترشين الثاين من عام 2021، 
 593.2 العجــز  قيمــة  بلغــت  حيــث 

مليون دوالر أمريك.

واشنطن/ وكاالت:
لــه يف  الــدوالر بالقــرب مــن أدىن مســتوى  اســتقر 
8 أشــهر مقابــل العمــات الرئيســية أمــس، إذ أدى 
موســم قاتــم ألربــاح الــرشكات األمركيــة إىل إذكاء 
املســتثمرين  ترقــب  ظــل  يف  الركــود  مخــاوف 
األمــريك  املركــزي  البنــك  اجتامعــات 

األسبوع املقبل.
وصعــد مــؤرش الدوالر -الــذي يقيس أداء 
العملة األمركية مقابل سلة من العمات 
بعــد  نقطــة   101.65 إىل  قليــا  الرئيســية- 
انخفاضــه إىل 101.52 نقطــة يف وقــت ســابق 
مــن الجلســة، ليقــرتب مــن أدىن مســتوى لــه 
يف 8 أشهر والذي بلغه األسبوع املايض 

عند 101.51 نقطة.
بســبب عطلــة  التــداول ضعيفــا  وكان 
واســتمرار  أســرتاليا  يف  رســمية 
القمــري  بالعــام  االحتفــال 
الجديــد يف بعــض أجــزاء مــن 

آسيا.
األربــاح  تراجــع  وأدى 
مــن  املتشــامئة  والتوقعــات 
الــرشكات األمركية وسلســلة من 

عمليــات ترسيــح العاملــني يف قطــاع التكنولوجيــا 
انكــامش  حــدوث  مــن  املخــاوف  زيــادة  إىل 
اقتصــادي حــاد يف الواليــات املتحــدة، مــام دفــع 
املســتثمرين إىل تقليــص التوقعــات بشــأن املــدة 
الفــدرايل  االحتياطــي  مجلــس  ســيحتاجها  التــي 

ملواصلة رفع أسعار الفائدة بقوة.
وقــال خــرباء اقتصــاد يف رشكــة الخدمــات املاليــة 
"ويلــز فارغــو" إنــه "نظــرا ألن االحتياطــي الفــدرايل 
الفائــدة، ويف  أســعار  رفــع  يقــود  مــن  هــو  يعــد  مل 
االقتصاديــة  االتجاهــات  تــزداد  بــأن  توقعــات  ظــل 
قــد  الــدوالر  أن  اآلن  نعتقــد  فإننــا  األمركيــة ســوءا 
معظــم  مقابــل  دوري  انخفــاض  فــرتة  يف  دخــل 

العمات األجنبية".
وســتبدأ لجنة السياســات يف "املركزي األمريك" 
املقبــل،  األســبوع  يومــني  ملــدة  اجتامعــات 
وتوقعــت األســواق رفــع ســعر الفائــدة مبقــدار 25 
نقطة أســاس، وهو معدل أقل مام أعلن يف العام 
 50 الفائــدة مبقــدار  أســعار  رفــع  املــايض عندمــا 

نقطة أساس و75 نقطة أساس.
يف غضــون ذلــك، تتوقــع األســواق أن يرفــع كل مــن 
اللذيــن  األورويب  املركــزي  والبنــك  إنجلــرتا  بنــك 
ســيجتمعان أيضــا األســبوع املقبــل أســعار الفائدة 

مبقــدار 50 نقطــة أســاس، ومــن املرجح أن يواصل 
التشــديد  سياســة  األورويب  املركــزي  البنــك 

النقدي.
 1.2400 الجنيــه اإلســرتليني عنــد  تــداول  وجــرى 
إىل   %  0.03 اليــورو  تراجــع  حــني  يف  دوالر، 
أعــىل  مــن  قريبــا  ظــل  أنــه  رغــم  دوالر   1.0911
مســتوى له يف 9 أشــهر عند 1.0927 دوالر الذي 

سجله يوم االثنني املايض.
إىل   %  0.2 اليابــاين  الــني  ارتفــع  آســيا،  ويف 

129.32 للدوالر.
مــن جهــة أخــرى، صعــدت أســعار عقــود الذهــب 
الفوريــة أمــس، إىل أعــىل مســتوياتها يف 9 أشــهر، 
مدعومــة بتوقعــات انتهــاء التشــديد النقــدي الذي 
بــدأ الفــدرايل األمــريك بتنفيــذه منــذ مــارس/آذار 

.2022

وخــال التعامــات املبكــرة أمــس، صعدت أســعار 
 3 أو   %  0.18 بنســبة  للذهــب  الفوريــة  العقــود 

دوالرات إىل 1949 دوالرا لألونصة.
املخاطــر  حالــة  يف  آمنــا  مــاذا  الذهــب  ويعتــرب 
وتراجعــات مــؤرش الــدوالر األمــريك الــذي ســجل 
منــذ  مســتوى  أدىن  نقطــة   101.3 أمــس  صبــاح 

مايو/أيار املايض.

الجزائر/ األناضول:
أعلنــت رشكــة املحروقــات الحكوميــة الجزائريــة 
ســوناطراك، أمــس، أن اإلنتــاج يف كشــف غــازي 
حديــث جنــوب العاصمــة، بلــغ 3.7 مايني مرت 
مكعــب يوميــا، عــىل أن يصــل 8 مايــني بنهايــة 

الربع األول الحايل.
التنفيــذي  الرئيــس  أن  اىل  الرشكــة  وأشــارت 
الرشكــة  مــن  كــوادر  برفقــة  زار  حــكار،  توفيــق 
األغــواط  بواليــة  الكربونــايت،  أليــاس  حقــل  إىل 

املكتشف حديثا جنوب العاصمة.
وأوضحــت الرشكــة أن أعــامل التقييــم والتطويــر 
بهــذا الكشــف، تشــهد تقدمــا ملحوظــا، "حيــث 
تم اسرتجاع 15 برئا غازية كانت غر مستعملة 

وحفر 3 آبار جديدة".
ولفتــت إىل أن اآلبــار أعطــت نتائــج معتــربة مــن 
حيــث اإلنتــاج، الــذي بلــغ مســتوى يقــدر بـــ 3.7 
الغنــي  الغــاز  مــن  يوميــا  مكعــب  مــرت  مايــني 
باملكثفات، وســيبلغ 8 مايني مرت مكعب يف 

اليوم قبل نهاية الربع األول.
ووفق املصدر ذاته، سيصل إنتاج هذا الكشف 
15 مليــون مــرت مكعــب يف اليــوم بنهايــة الســنة 

الجارية.
أعلنــت  املــايض،  حزيــران  يونيــو/  ونهايــة 
يســمى  جديــد  غــازي  كشــف  عــن  ســوناطراك 
بـــ  قــدرت احتياطاتــه  الــذي  الكربونــايت،  أليــاس 
340 مليــار مــرت مكعــب، ويقــع مبحيــط حقــل 

حايس الرمل الضخم جنويب الباد.
الغــاز  مــن  الحجــم  "هــذا  أن  الرشكــة   واعتــربت 
يشــكل واحــدة مــن أكــرب عمليــات إعــادة تقييــم 

االحتياطيات خال العرشين سنة املاضية".
لـــ  وقتهــا  ســوناطراك  برشكــة  مصــدر  وأفــاد 
الكربونــايت"  "أليــاس  مكمــن  أن  "األناضــول" 
مبحيــط  مرتبــط  وغــر  مســتقا  حقــا  يعتــرب 
 150 عنــه  يبعــد  الــذي  الضخــم  الرمــل  حــايس 

كيلومرتا.
بواليــة  الرمــل  حــايس  حقــل  احتياطــات  وتقــدر 
األغــواط جنــويب العاصمــة )األكــرب يف البــاد(، 

بأكر من 3800 مليار مرت مكعب.
وتســعى الســلطات الجزائرية لزيادة إنتاج الغاز 
عقــود  عــىل  التوقيــع  بعــد  الطبيعــي، خصوصــا 
جديــدة إلمــداد ايطاليــا بكميــات إضافيــة تصــل 
9 مليارات مرت مكعب سنويا من هذه املادة.

كاليفورنيا/ وكاالت:
قالــت رشكــة "تســا" )Tesla( األمركيــة لصناعــة 
الســيارات الكهربائية إنها ســجلت أرباحا تجاوزت 

التوقعات يف الربع األخر من العام املايض.
وأوضحــت الرشكــة يف بيــان لهــا أمــس، أن أرباحهــا 
الفصلية ارتفعت نحو 60 % عىل أســاس ســنوي 
إىل 3.7 مليارات دوالر، بزيادة 59 % عن األرباح 

قبــل عــام، وأشــارت  الفــرتة نفســها  املســجلة يف 
إىل أن معدل تســليم الســيارات زاد بنحو 30 %، 

حيث تجاوز عدد املركبات 400 ألف.
وأرجــع الرئيــس التنفيــذي للرشكــة إيلــون ماســك 
ســبب انتعــاش الطلــب إىل التخفيضــات الكبــرة 
يف األســعار، وكان ســهم "تســا" انخفــض بشــكل 
جــزءا  ماســك  بــاع  بعدمــا  املــايض،  العــام  حــاد 

كبــرا مــن أســهمه فيهــا لتمويــل صفقــة رشاء رشكة 
.)Twitter( "تويرت"

وأقرت الرشكة العماقة -التي فاجأت املستثمرين 
يف وقــت ســابق هــذا الشــهر بإعانهــا تخفيضــات 
املتحــدة  الواليــات  يف  الســيارات  أســعار  يف 
أســعار  ارتفــاع  مثــل  تحديــات  بوجــود  وأوروبــا- 

الفائدة و"بيئة االقتصاد الكيل غر املؤكدة".

وقالت الرشكة "يف أي سيناريو، نحن مستعدون 
لعــدم اليقــني عــىل املــدى القصــر"، مضيفــة أن 
يجعلهــا  االبتــكار  تكلفــة  يف  املســتمر  تحكمهــا 
قــادرة عــىل اجتيــاز عــام 2023 بشــكل أفضــل مــن 

املنافسني.
وأضافــت أن إســرتاتيجيتها عــىل املــدى الطويــل 
تسعى إىل زيادة منو اإلنتاج بنسبة 50 % سنويا، 

برسعات متفاوتة.
وتراجعــت أســهم تســا نحــو 50 % عــن مســتواها 
قبل عام، مام يعكس املخاوف بشأن بيع رشكات 
أخــرى مركبــات كهربائيــة وبشــأن تباطــؤ االقتصــاد 
ماســك  إيلــون  مســاعي  تعــوق  أن  مــن  والقلــق 
األخــرى الرشكــة، كــام ســعى العــام املــايض لرشاء 

تويرت.

تســال تسجــل أرباًحـــا قياسيــة فــي الربــع األخيـر من 2022

خالل نوفمرب المايض

"اإلحصاء": ارتفاع الصادرات والواردات السلعية المرصودة

العمصــــــــي: استمـــــــــــرار سحــــــــــب االحتـــــالل 
تصاريــــح العمــال يضيــق الخنــاق علــى غـــــــــزة

 8 ماليني مرت مكعب يومًيا إنتاج 

حقل غاز مكتشف حديًثا بالجزائر
الدوالر يقرتب من أدىن مستوياته يف 8 أشهر

عمال من قطاع غزة في أثناء توجههم للعمل في الداخل المحتل  
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أنقرة/ األناضول:
قال وزير الخارجية الرتيك مولود تشــاووش أوغلو، إن 
الحكومة السويدية تعد رشيكة يف حادثة حرق نسخة 

من القرآن الكريم لسامحها بهذا العمل الدينء.
نظــره  مــع  مشــرتك  صحفــي  مؤمتــر  يف  ذلــك  جــاء 

الرصيب إيفيكا داتشيتش، بالعاصمة أنقرة أمس.
وأفــاد تشــاووش أوغلــو أن هــذه الحادثــة تعــد جرميــة 
كراهية وفعال عنرصيا، وليست حرية تعبر كام يريد 

البعض أن يفرسها.
دولــة  اآلن  'أنــا  تقــول  الســويد  كانــت  "إذا  وأضــاف: 
معاديــة  دولــة  غــدوت  لذلــك  راديكاليــة.  عنرصيــة 
مســموحة'  والعنرصيــة  اإلســالموفوبيا  لإلســالم، 
فهــذا شــأنها، لكنــه أيضــا مخالــف التفاقيــات املجلــس 

األورويب".
وأوضح أن حادثة حرق املصحف تخالف أيضا معاير 

االتحاد األورويب.

إيفيتســا  الــرصيب  الخارجيــة  وزيــر  مــن جانبــه، وصــف 
الســفارة  أمــام  املصحــف  حــرق  حادثــة  داتشــيتش، 
بأنهــا  ســتوكهومل،  الســويدية  العاصمــة  يف  الرتكيــة 

"مأساة كبرة".
وحــذر داتشــيتش مــن أن حــرق الكتــب املقدســة يف 
بلــد مــا "قــد يكــون الخطــوة األوىل التــي ميكن أن تؤدي 

يف املرحلة التالية إىل حرق الناس".
وقــال: "ال أكاد أصــدق أن شــيئا كهــذا يحــدث يف بلــد 

جزء من الغرب، إنها مأساة كبرة".
داتشــيتش الــذي يشــغل أيًضــا منصــب النائــب األول 
لرئيــس الــوزراء، أكــد أن الحادثــة "قبيحة جًدا"، وشــدد 
عــى رضورة أن تتعامــل الــدول بطــرق جديــة مــع هــذه 

القضية.
بــأي  إيجابيــة  نتائــج  عــن  لــن تســفر  الحادثــة  بــأن  وأفــاد 
شــكل مــن األشــكال، موضحــا أن هــذه الحــوادث ميكــن 

أن تجذب كراهية العامل بأرسه. 

عدن/ األناضول:
دعــا مبعــوث األمــم املتحــدة إىل اليمــن هانــس غروندبــرغ، 
أمس، إىل دعم دويل منسق يفيض إىل تحقيق السالم يف 

البالد.
وقــال غروندبــرغ يف بيــان، إنــه "التقــى اليــوم )أمــس( بوزيــرة 
الخارجيــة األملانيــة أنالينــا بربــوك، ومســؤولني أملــان آخرين 
يف  الوضــع  حــول  النظــر  وجهــات  وتبادلــوا  يحددهــم(،  )مل 
وجامــع  مســتدام  ســالم  نحــو  قدمــا  املــيض  وســبل  اليمــن، 

ميلكه اليمنيون ويحظى بدعم دويل".
وشدد غروندبرغ الذي مل يحدد مكان اللقاء، "عى الحاجة 
إىل دعــم دويل منّســق ملصاحبــة اليمــن عــى طريــق يفــيض 

إىل السالم".

وأضــاف: "ميكــن للمجتمــع الــدويل تقديم ضامنــات، ودعوة 
األطراف للتحيل بأقىص درجات ضبط النفس، وتشجيعهم 
عــى منــح األولويــة ملصلحــة جميــع اليمنيــني، والعمــل عــى 
ضامن إرشاك أكرب قدر ممكن من فئات املجتمع يف جميع 

مراحل العملية".
وأعرب غروندبرغ، " عن تقديره لدعم أملانيا الثابت لجهود 
الوســاطة التــي يبذلهــا ولجهــود األمــم املتحــدة يف مجــاالت 
اليمــن"، دون ذكــر  اإلنســانية يف  والتنميــة واإلغاثــة  الســالم 

املكان الذي عقدت فيه املباحثات.
وأول مــن أمــس، دعــا غروندبــرغ يف بيــان، أطــراف الــرصاع يف 

اليمن إىل تقديم تنازالت لحل النزاع يف البالد.
يأيت ذلك يف الوقت الذي تبذل فيه األمم املتحدة وجهات 

دوليــة وإقليميــة جهــودا لتمديــد هدنــة يف اليمــن اســتمرت 
املــايض،  األول  ترشيــن  أكتوبــر/   2 يف  وانتهــت  أشــهر   6
وتتبــادل الحكومــة والحوثيون اتهامات بشــأن املســؤولية عن 

فشل متديدها.
عــى  الحوثيــني  ســيطرة  عقــب  بــدأت  حرًبــا  اليمــن  ويعــاين 
العاصمــة صنعــاء وعــدة محافظات نهاية 2014، بإســناد من 
قــوات الرئيــس الســابق عــيل عبــد اللــه صالــح الــذي قتــل يف 
2017 مبواجهــات مــع مســلحي الجامعــة إثر انتهاء التحالف 

بينهام.
وازداد النزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف 
الحكومــة  قــوات  إلســناد  الســعودية  بقيــادة  عــريب  عســكري 

الرشعية يف مواجهة جامعة الحويث املدعومة من إيران.

تونس/ األناضول:
رفــض قــايض تحقيق تونيس، أمس، طلبا 
لتعليــق التحقيــق يف قضيــة نائــب رئيــس 
حركــة "النهضــة" وزيــر العــدل األســبق نــور 

الّدين البحري.
الجــاري  الثــاين  كانــون  ينايــر/  ومنتصــف 
إىل  بطلــب  البحــري  محامــو  تقــدم 
يف  النظــر  لتعليــق  اإلداريــة  املحكمــة 
بخصــوص  للقضيــة  التحقيقــي  امللــف 
قــايض  أهليــة  ومــدى  الســلطة  تجــاوز 

التحقيق.
القضــايئ  القطــب  متحدثــة  وقالــت 

بقضايــا  )مختــص  اإلرهــاب  ملكافحــة 
األنبــاء  لوكالــة  قــداس،  حنــان  اإلرهــاب( 
الرسمية: "تم اليوم )أمس( إعالم محامي 
البحــري برفــض طلــب تعليــق النظــر يف 
التحقيــق  قــايض  بــه..  املتعلقــة  القضيــة 

رأى أنه )الطلب( غر قانوين".
أطلقــت  املــايض،  مــارس/آذار  ويف 
67 يومــا  الســلطات رساح البحــري بعــد 
جــراء  الجربيــة  اإلقامــة  قيــد  وضعــه  مــن 
وثائــق  باســتخراج  ترتبــط  إرهــاب"  "شــبهة 
وزوجتــه  لســوري  تونســية  وجنســية  ســفر 
اتهــام  بحســب  قانونيــة"،  غــر  بـ"طريقــة 

االدعاء الذي ينفي البحري صحته.
وتتهــم أحــزاب ونشــطاء يف تونــس رئيــس 
القضــاء  باســتخدام  ســعيد  قيــس  البــالد 
السياســيني  املعارضــني  مبالحقــة 
إلجراءاته االســتثنائية، بينام شــدد ســعيد 

أكرث من مرة عى استقالل القضاء.
ومنذ 25 يوليو/ متوز 2021 تشهد تونس 
أزمة سياســية حادة حني بدأ ســعيد فرض 
مجلــس  حــل  أبرزهــا  اســتثنائية  إجــراءات 
ترشيعــات  وإصــدار  والربملــان  القضــاء 
انتخابــات  وإجــراء  رئاســية  مبراســيم 
ترشيعيــة مبكــرة يف 17 ديســمرب/ كانــون 

عــرب  2022 ومتريــر دســتور جديــد  األول 
استفتاء يف 25 يوليو 2022.

وتعترب قوى تونسية، بينها حركة النهضة، 
فــردي  لحكــم  "تكريســا  اإلجــراءات  تلــك 
مطلق"، بينام تراها قوى أخرى "تصحيحا 
أطاحــت  التــي   "2011 ثــورة  ملســار 
بــن عــيل  بالرئيــس آنــذاك زيــن العابديــن 

.)1987-2011(
فــرتة   2019 يف  بــدأ  الــذي  ســعيد،  أمــا 
إن  فقــال  ســنوات،   5 تســتمر  رئاســية 
إجراءاته "رضورية وقانونية" إلنقاذ الدولة 

من "انهيار شامل".

كييف-عواصم/ وكاالت: 
أنحــاء  يف  أمــس،  هجامتهــا  روســيا  صعــدت 
أوكرانيــا، بعــد يــوم مــن إعــالن الغــرب مــّد كييف 
بدبابات قتالية، واستهدفت عرشات الصواريخ 
األوكرانيــة  العاصمــة  الروســية  ات  واملســرّ
ومدنــا يف الجنــوب والــرشق، واعتــرب الكرملــني 
أن الدبابــات لــن تغــّر مــن طبيعــة املعركــة، يف 
حــني أعلنــت وزارة الدفــاع األوكرانيــة أن هنــاك 

تحضرات قتالية روسية انطالقا من القرم.
فقد شّنت القوات الروسية رضبات صاروخية 
يف أنحــاء مختلفــة مــن أوكرانيــا؛ مــن بينهــا 37 
ليليــة  صاروخيــة  رضبــات  و10  جويــة  غــارة 
اســتهدفت البنيــة التحتيــة يف دنيــربو ومناطــق 
أخــرى، مــام دفــع الجيــش األوكــراين إىل إعــالن 
عــن حالــة التأهــب القصــوى يف عمــوم أرايض 

البالد.
كــام شــمل القصــف والغــارات العاصمــة كييــف 
أصــوات  وقــع  عــى  ســكانها  اســتيقظ  التــي 
الروســية  القــوات  بعــد اســتهداف  االنفجــارات 
قالــت  "كــروز"،  صــاروخ   15 مــن  بأكــرث  لهــا 
الجويــة  دفاعاتهــا  إن  األوكرانيــة  الســلطات 

نجحت يف إسقاطها جميعها.
وأكدت السلطات العسكرية يف كييف تصّدي 
الدفاعات الجوية األوكرانية للصواريخ الروسية 

التــي وجهــت نحو املدينــة، لكنها دفعت بعدد 
املالجــئ  إىل  النــزول  إىل  ســكانها  مــن  كبــر 
والبقاء فيها، بعد تأكيد املجلس اإلقليمي يف 

كييف أن خطر الرضبات الجوية مل ينته.
ويف وقــت ســابق، أعلــن عمــدة كييــف فيتــايل 
كليتشــكو مقتــل شــخص وإصابــة اثنــني بهجــوم 
صاروخــي رويس اســتهدف مبنــى غــر ســكني 
مبنطقــة هولوسيفســي باملدينــة، وأكــد -يف 
منشــور عــى تليغــرام- وقوع انفجــارات متفرقة 

يف املدينة وحث السكان عى االحتامء.
بــني الطرفــني يف الجبهــة  وتشــتد املواجهــات 
الروســية  القــوات  قصفــت  حيــث  الجنوبيــة 
خرســون  مقاطعــة  يف  ســيام  ال  عــدة  مناطــق 
األوكرانيــة  الدفاعــات  أعلنــت  كــام  جنوبــا، 
مقاطعــة  ســامء  يف  روســية  صواريــخ  إســقاط 
الروســية  الصواريــخ  واســتهدفت  ميكواليــف، 
أوديســا  مقاطعــة  للطاقــة يف  منشــآت  كذلــك 
عى ســاحل البحر األســود جنوبا وتســببت يف 

انقطاع التيار الكهربايئ.
ويف الجبهة الرشقية، عى ضفاف نهر دنيربو، 
صاروخيــة  لهجمــة  زاباروجيــا  مدينــة  تعرضــت 
الجــوي  الدفــاع  أعلــن  كــام  جديــدة.  روســية 
نحــو  موجهــني  صاروخــني  رصــد  األوكــراين 
غــريب  كريفــري  مدينــة  يف  دنيــربو،  مقاطعــة 

املقاطعة.
دونيتســك  ســلطات  أعلنــت  األثنــاء،  يف 
املوالية لروســيا دخول القوات الروســية مدينة 

أوغليدار، وتعزيز مواقعها يف ضواحيها.
وتزامــن التصعيــد العســكري الــرويس أيضــا مــع 
تحذيــر أوكــراين مــن تحضــرات قتاليــة روســية 
انطالقــا مــن القــرم؛ حيــث قال املتحدث باســم 
شــتوبون  أولكســندر  األوكرانيــة  األركان  هيئــة 
يف  جديــدة  تعبئــة  لعمليــة  تعــّد  موســكو  إن 

املنطقة.
القــرم  يف  روســية  تحــركات  مــع  وبالتــوازي 
أكــدت االســتخبارات األوكرانيــة حاجــة القــوات 
البعيــدة  املدفعيــة  مــن  مزيــد  إىل  األوكرانيــة 
التــي  الروســية  التعزيــزات  لــرضب  املــدى، 
تصــل مــن شــبه جزيــرة القرم، وقالــت إن الروس 
ينقلــون ذخــرة وعتــادا إىل مســتودعات تبعــد 
 80 مــن  أكــرث  الجنوبيــة  الجبهــة  خطــوط  عــن 

كيلومرتا.
يف  أوكرانيــا  يف  العســكرية  التطــورات  وتــأيت 
ظــل تأكيــد عــدد مــن الــدول األوروبيــة، بينهــام 
أملانيــا، إرســال دبابــات "ليوبارد2" إىل الجيش 

األوكراين.
)ناتــو(  األطلــيس  شــامل  حلــف  دول  وتخــى 
العســكرية إىل  اإلمــدادات  بعــض  تتســبب  أن 

إىل  وتحويلــه  الــرصاع  وتــرة  بتصعيــد  أوكرانيــا 
حرب مبارشة مع روسيا.

إعــالن  عــى  الــرويس  العســكري  الــرد  ورافــق 
تزويد أوكرانيا بالدبابات تصعيد عى مستوى 

الترصيحات أيضا.
بالحــرق،  الدبابــات  فبعــد توعــد موســكو هــذه 
دميــرتي  الكرملــني  باســم  املتحــدث  اعتــرب 
الغربيــة  بالدبابــات  أوكرانيــا  تزويــد  بيســكوف 
عــى  ودليــال  الــرصاع،  يف  مبــارشا  انخراطــا 
التــورط األمــريك واألورويب املبارش واملتزايد 

يف هذه الحرب، وفق تعبره.
وأكــد بيســكوف أنــه ال نيــة لــدى موســكو لتغيــر 
وضــع العملية العســكرية الخاصــة يف أوكرانيا، 

بعد إرسال الدبابات إىل كييف.
الدومــا  مجلــس  لجنــة  رئيــس  قــال  بــدوره، 
ليونيــد سلوتســي  الدوليــة  للشــؤون  الــرويس 
إن كتيبة الدبابات األمركية لن تساعد الرئيس 
تغيــر  عــى  زيلينســي  فولودميــر  األوكــراين 
مســار العمليــة الروســية يف أوكرانيــا وال الوضع 

يف شبه جزيرة القرم، حسب تعبره.
أن أي محاولــة لالســتيالء عــى  أيضــا  وأضــاف 
شــبه الجزيــرة القــرم ســتلقى ردا قاســيا، مؤكــدا 
أن الهجــوم الــرويس لــن يوقفــه إمــداد آخــر مــن 

األسلحة الغربية.

أمـــر أميـــــري بقبـــول استقالــة 
رئيس الوزراء الكوييت وحكومته

الكويت/ وكاالت: 
قالــت وكالــة األنبــاء الكويتيــة أمــس، إن أمــرا أمريــا صــدر بقبــول اســتقالة رئيــس الــوزراء الشــيخ 

أحمد نواف الصباح وحكومته.
ويف أعقــاب حلقــات جديــدة يف الــرصاع مــع الربملــان، أعلن الشــيخ أحمد نــواف الصباح، وهو 
نجل أمر البالد، يوم االثنني تقديم اســتقالة الحكومة إىل ويل العهد الشــيخ مشــعل األحمد 
الصبــاح الــذي يتــوىل معظــم صالحيــات األمــر معلــال هــذه الخطــوة "مبا آلت إليــه العالقة بني 

السلطتني التنفيذية والترشيعية".
وأدى إعــالن الحكومــة اســتقالتها لتعطــل عقــد جلســتي مجلــس األمة املقررتــني يومي الثالثاء 
واألربعاء ومن املرجح أال يتم عقد جلسات اعتيادية أخرى إال بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

ويثــر عــدم حضــور الحكومــات املســتقيلة لجلســات الربملــان وبالتــايل تعطــل عقد الجلســات 
جدال دستوريا وسياسيا يف الكويت.

ويف العــام املــايض، عــني ويل العهــد الشــيخ أحمــد نــواف الصبــاح رئيســا للــوزراء للمرة األوىل 
وحــل الربملــان وأمــر بإجــراء انتخابــات برملانيــة مبكــرة يف محاولــة للتغلــب عــى حالــة الجمــود 
التــي خيمــت عــى الحيــاة السياســية بســبب الصــدام بــني الحكومــة ومجلــس األمــة وأعاقــت 

اإلصالحات االقتصادية واملالية.
واحتدم الصدام بني الحكومة ومجلس األمة مرة أخرى خالل األسبوعني املاضيني ملا يتعلق 
مبجموعــة قوانــني شــعبوية قدمهــا نــواب يف الربملــان ومنهــا رشاء الحكومــة لقروض املواطنني 
وإعــادة تقســيطها عليهــم مــع إســقاط الفوائــد وغــر ذلــك مــن مقرتحــات تراهــا الحكومة مكلفة 

ماليا.
ويتمتــع الربملــان الكويتــي بصالحيــات كبرة مقارنة بالهيئات املشــابهة يف دول الخليج حيث 
ميكنــه اســتجواب رئيــس الــوزراء والــوزراء وميلــك حــق إقــرار القوانــني ورفضهــا وإلغائهــا. لكــن 

األمر له الكلمة الفصل يف شؤون البالد وله صالحية حل الربملان.
وتعيــش الكويــت منــذ ســنوات توتــرا مســتمرا بــني الحكومــات والربملانــات املتعاقبــة وهــو مــا 
عّطــل مرشوعــات التنميــة وجهــود اإلصــالح املــايل واالقتصادي الذي تحتاجه البالد بشــدة يف 
ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البالد يف متويل ميزانيتها بنحو تسعني يف املئة.

واشنطن- بكني/ وكاالت: 
نــّددت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أمــس، بتواصــل 
سجن العرشات يف الصني عى خلفية مشاركتهم يف 
احتجاجات ترشين الثاين/نوفمرب 2022 ضد سياســة 

الحكومة "صفر كوفيد".
وأكدت املنظمة التي تتخذ مقرا يف الواليات املتحدة 

أن مكان سجن بعض املحتجني ال يزال مجهوال.
منــذ  مســبوق  غــر  نطــاق  عــى  تظاهــرات  واندلعــت 
الثــاين/ ترشيــن  يف  صينيــة  مــدن  عــدة  يف  ســنوات 

املرتبطــة  الصارمــة  القيــود  بإنهــاء  للمطالبــة  نوفمــرب 
بسياســة "صفــر كوفيــد"، كــام طالــب بعضها مبزيد من 

الحريات السياسية.

اثــر ذلــك بشــهر، أنهــى الحــزب الشــيوعي الحاكــم فجــأة 
سياســة "صفــر كوفيــد"، فشــهد البلــد موجــة إصابــات 
املــرىض يف  وعــدد  الوفيــات  زيــادة  إىل  أدت  واســعة 

املستشفيات.
وأفــادت وســائل إعــالم ونشــطاء بوقــوع عمليات توقيف 
ال  وصحافيــني  طالًبــا  شــملت  األخــرة،  األســابيع  يف 

يعرف عددهم الدقيق.
وطالبــت هيومــن رايتــس ووتش الســلطات الصينية بأن 
"تسقط فورا كل التهم املوجهة إىل أي شخص محتجز 
بســبب مشــاركته يف احتجاجــات +الورقــة البيضــاء+"، 
يف إشــارة إىل األوراق البيضــاء التــي رفعهــا املحتجــون 

للتنديد بغياب حرية التعبر يف الصني.

وقــال الباحــث يف املنظمــة غــر الحكوميــة ياكيــو وانــغ 
"يدفــع الشــباب يف الصــني مثنــًا باهظــًا للغاية لجرأتهم 

عى التحدث علنًا عن الحرية وحقوق اإلنسان".
العــامل  أنحــاء  يف  الحكومــات  "عــى  وأضــاف 
واملؤسســات الدولية إظهار دعمها ومطالبة الســلطات 

الصينية باإلفراج عنهم فورا".
مل تــأت الحكومــة الصينيــة ووســائل اإلعــالم الحكوميــة 
مــدن  يف  بعضهــا  وقــع  التــي  االحتجاجــات  ذكــر  عــى 
رئيســية مثــل بكــني وشــنغهاي، ومل تــرش إىل عمليــات 

التوقيف.
وجمعت وكالة الصحافة الفرنسية شهادات من أقارب 
متظاهرين تؤكد توقيف العديد منهم. ففي غوانغتشو 

وســتة  عامــا(   25( زيجينــغ  يانــغ  عــن  اإلفــراج  تــم  مثــال 
متظاهرين آخرين بكفالة يف مطلع كانون الثاين/يناير 
30 يوًمــا يف الحبــس االحتياطــي، وفــق  بعــد وضعهــم 

الشهادات.
املتظاهريــن  مــن  العديــد  وجــود  مــكان  يــزال  ال  لكــن 
هيومــن  وفــق  غامضــا،  القانــوين  ووضعهــم  اآلخريــن 
رايتــس ووتــش. ومــن أبــرز املعنيــني تســاو تشيكســني 
بعــد  وأوقفــت  نــرش  دار  يف  تعمــل  التــي  عامــا(   26(
حريــق  لــذوي ضحايــا  احتجاجيــة  وقفــة  مشــاركتها يف 
شــينجيانغ  إقليــم  عاصمــة  أورومتــي،  يف  مميــت 

)شامل غرب(.
وقــد أثــار هــذا الحريــق غضــب العديــد مــن الصينيــني 

بعد أن أعاقت القيود الصحية جهود اإلنقاذ.
وســائل  عــى  ُنــرش  مســبًقا  مســجل  فيديــو  مقطــع  يف 
التواصــل االجتامعــي بعــد توقيفها، توضح تســاو أنه تم 
توقيــف العديــد مــن أصدقائهــا وال يــزال يتعــذر معرفــة 

وضعهم.
وتقــول يف الفيديــو "ال تدعونــا نختفــي من هذا العامل. 

ال تسمحوا بتوقيفنا أو إدانتنا تعسفيا".
وبحســب مــا أفــادت منظمة "املدافعــون الصينيون عن 
التوقيفــات  فــإن  املــايض،  األســبوع  اإلنســان"  حقــوق 
املعروفــة "قــد تكــون غيضــا مــن فيــض"، مشــددة عــى 
أن املتظاهريــن معرضــون إىل "خطــر االختفــاء القــرسي 

والتعذيب".

الصني تواصل سجن عرشات المحتجني ضد سياسة "صفر كوفيد" 

كييف تتحدث عن تحضريات قتالية روسية انطالًقا من القرم 

موسكو تصعد هجماتها الصاروخية يف أنحاء أوكرانيا 

تشاووش أوغلو: الحكومة السويدية 
رشيكة يف حادثة حرق المصحف

قاٍض تونيس يرفض تعليق التحقيق 
بقضيـــــة نائـــــــب رئيـــــس "النهضــــة"

غروندبرغ يطالب بـ "دعم دويل منسق" 
يفضـــــــي لســــــــــالم فـــــــي اليمــــــن

جانب من المؤتمر في العاصمة أنقرة أمس      )األناضول(
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إسطنبول- غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
الرســمية  الفعــل  ردة  أّن  مســلمون  دعــاة  عــدَّ 
والشــعبية يف الــدول العربيــة واإلســامية تجــاه 
الســويد  الرشيــف يف  حــرق املصحــف  حادثــة 
بوســع  أنــه  إىل  الفتــن  رشًعــا،  املطلــوب  دون 
ُتجــر  قــوة  أكــر  خطــوات  اتخــاذ  املســلمن 
هــذه  تكــرار  وعــدم  االعتــذار،  عــى  املعتديــن 

األفعال املشينة.
يف  الرتكيــة  الســفارة  أمــام  تظاهــرة  ويف 
ســتوكهومل، الســبت املــايض، أقــدم املتطــرّف 
الســويدي الدمنــاريك راســموس بالــودان عــى 

حرق نسخة من املصحف.
عمل حقير

رئيــس جمعيــة الرشيــف للعلــوم اإلســامية يف 
تركيــا الشــيخ املــري د. عبــد الخالــق الرشيف 
عــدَّ أن حــرق املصحــف عمــل تحتقــره البرشيــة 
كلها أًيا كانت ديانة أفرادها قامئة عى احرتام 
بعضهــا البعــض إال أن هنــاك عــداء وكــره ســاكن 
هــذه  مبثــل  يقومــون  الذيــن  هــؤالء  قلــوب  يف 
األفعــال، "ولألســف فهــم ال يكرهون إال اإلســام 
ومــا وجدانهــم حرقــوا كتاًبــا لبــوذا وال لعباد البقر 

وال يهينون يهودًيا أو نرانًيا".
وقــال: "فالحقــد كلــه ســاكن يف قلوبهــم تجــاه 
اإلســام منــذ أيــام عبــد اللــه بــن ســبأ وحيــي بــن 
يناصبــون  فهــم  الصليبيــة،  والحــروب  أخطــل 

اإلسام العداء الشديد".
وعــدم  املســلمة  األمــة  تفــرق  الرشيــف  وعــّد 
هــذه  يف  األســايس  الســبب  هــو  وحدتهــا 
للــدول  اتحــاد  هنــاك  أن  "فلــو  االعتــداءات، 
لــو مــن ناحيــة اقتصاديــة  اإلســامية أو العربيــة 
عــى األقــل، أو مقاطعــة اقتصاديــة لتلك الدول 

ملا تجرأوا عى ديننا أبدًا".
العــرب واملســلمون متفرقــون  وقــال: "لألســف 
سياســًيا ومبعــرون يف األرض اقتصادًيــا عــى 
الرغم من أن بلداننا من أغى البلدان باملوارد، 
لكــن كثــًرا منهــا دول فقــرة لعــدم وجــود األلفــة 

واملودة والرحمة بن تلك البلدان".
هــذه  مثــل  وجدنــا  "لذلــك  الرشيــف:  وأضــاف 
األفعــال التــي ينــدى لهــا الجبــن، فقد اســتهزأوا 
برسول الله فصمتنا، وأحرقوا املسجد األقىص 
نحتفــل  ذكــرى  إىل  األمــر  وتحــول  فســكتنا، 
ظلــت  إن  حالنــا  ســيظل  وهكــذا  ســنوًيا،  بهــا 
ُتجابــه  وال  ذكريــات  إىل  تتحــول  االعتــداءات 

بقرارات".
دون سلطة حقيقية

العــريب  النظــام  افتقــار  إىل  الرشيــف  وأشــار 
الرســمي ألنــاس يغــارون عى دينهــم ويحرتمون 
القرآن ويعتزون به، "القطاع الكبر من الشعوب 
با سلطة حقيقية أو قدرة عى أن يحدث أمًرا، 
ولكنهــم يف الوقــت ذاتــه إن التزمــوا باملقاطعــة 
االقتصادية لتلك البلدان فإن تأثرهم ســيكون 

فاعًا".
أو  رئيًســا  ســب  الرجــل  هــذا  أن  "لــو  وتســاءل: 
كانــت  هــل  عــريب،  أمــر  أو  زعيــم  صــورة  حــرق 
العــرب  بــن  الدبلوماســية  العاقــات  ســتبقى 
عــن حرقــه  يتغاضــون  قامئــة؟ فكيــف  والســويد 
لكتــاب اللــه الــذي إن وضعــت آيــة منــه يف كفــة 
من امليزان فإنها سرتجح عى كفة كل الزعامء 

والرؤساء؟".
لبعضهــم  املســلمن  مــواالة  عــدم  أن  وبــن 
حــن  يف  ضعفهــم،  يف  الســبب  هــي  البعــض 
وأهوائهــم  قلوبهــم  اختــاف  عــى  الغــرب  أن 

الحــدث، قائــًا:" هــذه الحــراكات التــي حدثــت 
هناك وهناك رًدا عى الجرمية أفضل من حالة 
املــوات، ولكــن ليــس هــذا مــا ننتظــره مــن تحرك 
كتــاب  مــا منلــك وهــو  أعــز  عــى  اعتــداء  تجــاه 

الله".
حقد يستدعي وقفة

فلســطن  علــامء  رابطــة  رئيــس  قــال  بــدوره، 
إحــراق  مــن  حصــل  مــا  إن  ياســن:  نســيم  أ.د. 
للمصحف هو إظهار لحقد دفن عى اإلســام 
األفعــال  هــذه  "ومثــل  ومقدســاته،  وأهلــه 
االســتفزازية ملشــاعر املســلمن قد تســتجلب 

ردات فعل ال تحمد عقباها".
وأضــاف: "وهــم يدعــون أن هــذه األفعــال ضمــن 
حريــة الــرأي والتعبــر وهــي يف الحقيقــة متثــل 
تعدًيا عى املقدســات، وجرمية بحق اإلســام 

واملسلمن".

وقــال: "لــو كانــت هنــاك أنظمة قويــة تدافع عن 
العظيــم  اللــه  كتــاب  عــى  أحــد  تجــرأ  مــا  الحــق 
بــه  املســاس  إن  املســلمن،  عنــد  املقــدس 
وســافر  واضــح  تحــٍد  فيــه  النــاس  أمــام  وحرقــه 

ملشاعر املسلمن".
ردود خجولة

العربيــة  الفعــل  ردة  أن  إىل  "تربــان"  ولفــت 
واإلســامية الرســمية مل ترتــِق مطلًقــا ملســتوى 
الحــدث، خصوًصــا مــن الــدول العربيــة مل يكــن 
هناك أي ردة فعل، هناك ردود رسمية خجولة 
هنــا وهنــاك، لكــن ال يوجــد ردة فعــل تتناســب 
ملشــاعر  واملــؤمل  الخطــر  الحــدث  هــذا  مــع 

املسلمن.
وانتقــد يف الوقــت ذاتــه ردود الفعــل الشــعبية 
الحــدث،  ملســتوى  أيًضــا  ترتــِق  مل  التــي 
يف  دورهــا  الشــعوب  تأخــذ  أن  "فاملفــرتض 

الدفاع عن دين الله وكتابه".
األنظمــة  مــن  واضــح  قصــور  بوجــود  وأوضــح 
الحاكمة والرؤساء يف تبليغ الدين والدفاع عنه 
لكونهــم مالــي املــال ووســائل اإلعــام، "علينــا 
بــذل املزيــد مــن الجهــد لتوضيح صورة اإلســام 

التي شوهها الغرب وأعداء الله".
وانتقد تربان، لكون ردود فعل املسلمن مؤقتة 
دينهــم  عــى  اعتــداء  حــدوث  وقــت  ومندفعــة 
فقط، "ال بد من وجود خطة كاملة متكاملة من 
أجل إظهار الصورة املرشقة لإلســام ومحاســن 
كتــاب اللــه، ومــا جــاء بــه مــن خــر، هــذا لن مينع 
وقــوع االعتــداءات، لكــن وقتهــا ســنجد ردة فعل 
غاضبــة حتــى مــن غــر املســلمن وتجريــم لهذا 
الفعــل بعــد أن يكونــوا قــد أدركــوا أن ديننــا ديــن 

تسامح".

يتحــدون كــام يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
واالتحــاد األورويب، مــا يضعف حال املســلمن 

يف العامل.
مقــرون  نحــن  ذاتــه  الوقــت  "يف  وأضــاف: 
جوانبهــا  أهــم  التــي  اإلســام  إىل  الدعــوة  يف 
يتجــى  ديننــا  الغــرب  يــرى  بــأن  الســلوك،  هــو 
واألمانــة،  الصــدق  بِقيــم  وتحلينــا  ســلوكنا  يف 
وليــس  واقعيــة  لحيــاة  واقعــي  ديــن  فاإلســام 
أفضــل  هــو  حياتنــا  يف  قيمــه  فَتمثــل  فلســفًيا، 

دعوة إليه".
وتابــع: "لــو أننــا متمســكون بإســامنا ومعتــزون 
والهيئــات  والدعــاة  العلــامء  وميــارس  بــه، 
الرســمية التبليــغ الحقيقــي لــه، ملــا وصلنــا إىل 

هذا الحال".
املواقــف  ذاتــه  الوقــت  يف  الرشيــف  ومثــّن 
اإلســامية شــبه الرســمية التــي اســتنكرت هــذا 

يقفــوا  أن  عليهــم  املســلمن  أن  ياســن  وبــن 
وقفــة رجــل واحــد ملنع هذه األعامل اإلجرامية، 
منتقــًدا ترفــات الغــرب املتناقضــة الــذي يثور 
لو ُاعتدي عى أحد مقدساته يف حن ال يفعل 

األمر ذاته تجاه املس مبعتقدات املسلمن.
وســائل  نجــد  مســلم  يرتكبــه  خطــأ  "أي  وقــال: 
أمــا  تقعدهــا،  وال  الدنيــا  تقيــم  الغــرب  إعــام 
رأي  حريــة  ُيعدونهــا  باإلســام  ميســون  عندمــا 
بــل هــي وقاحــة وتــرف  وهــي ليســت كذلــك 
شــائن بحــق عقيــدة املســلمن ودينهــم وبحــق 

كتابهم".
بــأن ردة فعــل املســلمن  وأعــرب عــن اعتقــاده 
دون املســتوى املطلــوب فبإمكانهــم فعــل أكر 
كبــًرا،  تأثــًرا  الســويد  يف  والتأثــر  ذلــك،  مــن 
الحكومــات  كل  تقــف  أن  املفــرتض  مــن  "كان 
ضــد  واحــد  رجــل  وقفــة  واإلســامية  العربيــة 
ووقــف  الســفراء،  وطــرد  لإلســام،  املســيئن 
التعامل مع السويد حتى محاكمة املعتدي".

وأضــاف: "عندمــا قاطــع املســلمون املنتجــات 
إســاءتها  عــن  تراجعــت  فإنهــا  الدامناركيــة 
الدعــوي  العمــل  للرســول"، داعًيــا إىل تكثيــف 
الكثــرون  يعتقــد  الذيــن  الغــرب  إىل  للوصــول 
منهــم أن اإلســام ديــن عنــف وإرهــاب لتصحيــح 

الصورة الخاطئة املوجودة لديهم.
أمــا أســتاذ العقيــدة اإلســامية د. خالــد تربــان 
وأنهــا  جــًدا،  بالخطــرة  الحــرق  حادثــة  فوصــف 
كل  ملشــاعر  وتحــٍد  عامــة  للمســلمن  إســاءة 
مســلم عــى وجــه البســيطة، ومــا كانت لتحدث 
اإلســامية،  األمــة  بــه  متــر  الــذي  الضعــف  لــوال 
دينهــم  نــرة  يف  دورهــم  عــن  الحــكام  وتخــي 

والقرآن الكريم.

بيت لحم- غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
يســتحق  لكنــه  ســهًا،  األمــر  يكــن  مل 
منــار  الشــابة  تــرى  هكــذا  التضحيــة، 
أســامة  باألســر  ارتباطهــا  أمــر  خــاوي 
العاليــة،  املحكوميــة  ذي  األشــقر 
فبالرغــم من اســتحالة اللقاء باملقاييس 
الدنيوية فإّن األمل بقلبها كبر بأْن ترى 
أســامة حــرًا طليقــًا، وأن يجمعهــام بيــت 

واحد يف أقرب وقت.
ميعــاد،  دون  القــدر  جمعهــام  فكــام 
بــن  املســافة  بعــد  مــن  وبالرغــم 
مدينَتْيهام بيت لحم وطولكرم فإن منار 
"29 عامــًا" تأمــل أْن يكــون اللقــاء خــارج 
وقريبــًا  قريبــًا  االحتــال  ســجون  أســوار 

جدًا.
بــدأت الحكايــة يف عــام 2016م حينــام 
نفــذ ابــن خــال منــار األســر بهــاء الديــن 
عــودة عمليــة فدائيــة فأصيــب واعتقــل 
يف إثرهــا، وحكــم بالســجن الفعــي مدة 

12 عامًا ونصف العام.
عــودة  تعــرف  االحتــال  ســجون  داخــل 
وأصبحــا  األشــقر،  أســامة  األســر  عــى 
عــن  يفــرت  ال  فــكان  مقربــْن،  صديقــْن 
ذكــره ومدحــه أمــام عائلتــه وأقاربــه مبــن 
أُعجبــت  التــي  وذووهــا،  "منــار"  فيهــم 
فيــه  فــرأت  ســنه،  حداثــة  رغــم  ببطولتــه 
قــد  أنــه  شــخصًا خارقــًا، ومل تكــن تعلــم 
بادلهــا اإلعجــاب ذاتــه فهو مســتمع دائم 

لرنامجها اإلذاعي الخاص باألرسى.
بطــًا خارقــًا.  ــل يل  مثَّ "أســامة  وتقــول: 
شــهداء  كتائــب  قــادة  مــن  قائــدًا  كان 
يف  وهــو  االحتــال  وطــارده  األقــىص، 
وظــّل  عمــره،  مــن  فقــط  عــرشة  الثامنــة 
مطــاردًا لعامــن كاملــن قبــل أن يعتقلــه 

االحتال".
وتتابع: "بالرغم من الظروف املأســاوية 
لــكل  وتعرضــه  االحتــال  ســجون  يف 
تقــدم  فإنــه  والتنكيــل  التعذيــب  أنــواع 
المتحــان الثانويــة العامــة وأنهــى دراســة 
البكالوريوس وهو عى وشــك أن ُينهي 
دراســة املاجســتر بعد عدة أشــهر، وله 
إســهامات أدبيــة متعــددة، إذ أخــذ عــى 
عاتقــه أن يوصــل رســالة األرسى داخــل 
مــن  أجمــع  وللعــامل  لشــعبنا  الســجون 

خال قلمه".
حلٌم تحقق

علمــت منــار الحقــًا أنــه أرسَّ البــن خالهــا 
بهــا،  باالرتبــاط  ورغبتــه  نفســه  يف  مبــا 
الفكــرة،  واســتصعب  ثبطــه  بهــاء  "لكــن 
لــن  وذويهــا  بأنهــا  اعتقــاده  عــن  وأعــرب 
"أســامة"  لكــون  االرتبــاط،  بهــذا  يقبلــوا 
مؤبــدات  مثانيــة  بالســجن  محكوًمــا 

وخمسن عامًا".
أســامة  مــن  باتصــال  الحقــًا  لُتفاجــأ 
يشــكرها فيــه عــى وقفتهــا مــع األرسى 
تــرتدد  بــه. مل  االرتبــاط  عليهــا  ويعــرض 

فكــرة أن يربــط مســتقبل فتاة مبســتقبله 
املجهــول، وأهــي الذيــن رأوا أنني ُألقي 
الوقــت  يف  لكنهــم  للمجهــول،  بنفــي 
ميكــن  فــا  املتفهــم،  النــوع  مــن  ذاتــه 
أريــده،  ال  مــا  فعــل  عــى  يجــروين  أن 
فقالــوا  أتخــذه،  قــرار  أي  وســيتفهمون 
تريــن  كنــت  وإذا  حياتــك  "هــذه  يل: 
االرتبــاط  بهــذا  ســعيدة  ســتكونن  أنــك 

فليكن".
شخص مثقف

كامــل  عــام  مــدة  مخطوبــة  منــار  ظّلــت 
لألسر األشقر، إىل أن متكنا من "عقد 
بإمكانهــا  2021م وأصبــح  عــام  القــران" 

ســجون االحتــال، فــإن العكــس هــو مــا 
حصــل، فقــد ازدادت متســكًا بــه، "لقــد 
مل  ســنن،  أربــع  ارتباطنــا  عــى  مــى 
ينقــص فيهــا حبــي لــه، بــل ازددنــا تعلقــًا 

ببعضنا".
ويف يــوم عقــد قــران منــار وأســامة ظهــر 
بـ"للســجن  املعنــون  األول  كتابــه  للنــور 
يف  األوىل  البــذرة  ليكــون  آخــر"  مــذاق 
عــام  أطلقــه  الــذي  الثقــايف  مرشوعــه 
2019م بهــدف إيصــال رســالة األرسى 
للفلســطينين والعــرب واألجانــب، وهو 
حاليًا بصدد إصدار كتابه الثاين بعنوان 

"رسائل كرست القيد".

األمــر حلــاًم  فقــد كان  بالقبــول،  "منــار" 
رشًفــا  هــذا  بــأن  "وأجبُتــه  لهــا،  بالنســبة 
ورشيكــة  لــه  ورفيقــة  معــه  أكــون  أن  يل 

حياته".
لهــا للقبــول،  أكــر دافــٍع  وتشــر إىل أن 
إميانهــا بــأن األســر ليــس مجــرد رقم، بل 
هــو إنســان مــن حقــه أن يعيــش ويخطــط 
صعبــة،  الظــروف  كانــت  مهــام  لحياتــه 
الزنزانــة  إغــاق  االحتــال  أحكــم  ومهــام 

عليه فالفرج قادم ال محالة.
وتضيــف: "رحبــُت بالفكــرة عــن قناعــة، 
املحيطــن  كل  رفــض  مــن  الرغــم  عــى 
بنــا لألمــر، ســواء أهلــه الذيــن مل يتقبلــوا 

زيارته يف السجن، "أزوره مرة كل شهر، 
ألقى منه دعاًم وتشــجيعًا، فهو يريدين 
يخــرين  كــام  النــاس  أفضــل  أكــون  أن 

دامئًا".
املاجســتر  دراســة  "منــار"  أكملــت 
بتشــجيع مــن "أســامة"، وهــا هــي اليــوم 
تســتعد لدراســة الدكتوراة بتشجيٍع منه 
أيضــًا، فقــد طلــب منهــا أال تتوقف أبدًا، 

بل تكمل دراستها.
إىل  ينظــرون  الكثريــن  أن  مــن  وبالرغــم 
كــرب  و"أســامة"  "منــار"  فعلتــه  مــا 
مــن الجنــون، وأنهــا ســتغر رأيهــا عندمــا 
األوضــاع يف  ورؤيــة  زيارتــه  مــن  تتمكــن 

التئام الشمل
أصبحــت "منــار" عينــي وقلب "أســامة" 
يف الخــارج، ووســيلة الوصــل بينــه وبــن 
رســائله  "جمعــُت  الخارجــي،  املحيــط 
مختلفــة  بطــرق  إخراجهــا  اســتطاع  التــي 
قريبــًا  النــور  وســرتى  األرس،  داخــل  مــن 

بإذن الله".
بانتظــار  والليــايل  األيــام  "منــار"  وتعــد 
تنســم  يف  ســببًا  تكــون  تبــادل  صفقــة 
"أســامة" الحريــة، ليجهــزا بيــت الزوجيــة 
يعجبنــي  "مــا  الشــمل،  ويلتئــم  ســويًا، 
يف "أســامة" أنه شــخص متفتح ومثقف 
وواٍع ومتابــع لألمــور خــارج الســجن، فلم 
يقتــل  ومل  نفســيته  يف  االعتقــال  يؤثــر 

طموحه".
ومتــي إىل القــول: "ارتباطــي بأســامة 
أكــر القــرارات صوابيــة يف حيــايت ولــو 
عاد يب الزمن لفعلُت األمر ذاته، فنحن 
مرتبطــان ببعضنــا أكــر مــن ارتبــاط كثــٍر 
من األزواج ممن يجمعهم بيت واحد".

وأكــر مــا يخطــط لــه "منــار" وأســامة هــو 
اليــوم األول للقــاء بعــد التحــرر، "أســامة 
العمــر  أن  ويــرى  أبــًدا،  النكــد  يحــب  ال 
الخــروج  بعــد  األســر  سيعيشــه  الــذي 
لــن يكــون أكــر مــام قضــاه  مــن الســجن 
يــرتك  أن  فإنــه ال يجــب  داخلــه، لذلــك 
قلبيهــام  إىل  يتســلل  أن  للحــزن  مجــااًل 

بعد تحقق اللقاء املنتظر".

دعاة فلسطينيون وعرب يطالبون دعاة فلسطينيون وعرب يطالبون 
بتكثيف العمل لتعريف أوروبا باإلسالم بتكثيف العمل لتعريف أوروبا باإلسالم 

للسجن مذاق آخر.. "منار وأسامة" للسجن مذاق آخر.. "منار وأسامة" 
ارتبـــاط علـــى أمـــل التحريــــرارتبـــاط علـــى أمـــل التحريــــر

انتقدوا رد الفعل الباهت للمسلمين تجاه جريمة حرق المصحف
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غزة/ مؤمن الكحلوت:
مل تكن الرياضة الفلسطينية بكافة مكوناتها يومًا ما مبنأى عن استهداف االحتالل اإلرسائييل لها، فقد واصلت 
قوات الصهيونية مسلسل عدوانها املتصاعد عىل الرياضة الفلسطينية، وذلك ضمن سياستها التعسفية يف 
فــرض أجندتهــا السياســية عــىل الرياضــة الفلســطينية، دون أدىن اكــراث بقواعــد وأخالقيــات اللجنــة األوملبيــة 

الدولية ومبادئ االتحاد الدويل لكرة القدم.
وتعرضــت الرياضــة الفلســطينية الســتهداف واضــح مــن قبــل االحتــالل اإلرسائييل بشــتى الوســائل واألســاليب، 
بــدءًا مــن قصــف وتدمــر املنشــآت والبنــى التحتيــة الرياضيــة، مــرورًا باســتهداف وإصابــة واعتقــال نخبــة واســعة 

من الرياضيني يف شتى األلعاب الرياضية، مام أدى إىل استشهاد عدد كبر من الرياضيني وإصابة آخرين.
وكان آخــر املســتهدفني الشــهيد عــز الديــن صالحــات العــب اتحــاد الرشطــة، والــذي ســبق لــه أن مّثــل املنتخب 
الوطني األوملبي، واللعب مع نادي جنني يف الدوري املحيل، إضافة إىل أنه نجل الريايض املعروف ياسني 

صالحات الذي يشغل منصب مقيم حكام يف اتحاد كرة القدم.
وارتقــى صالحــات )26عامــًا(، برصــاص قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل خــالل االشــتباكات التي اندلعــت يف مخيم 
جنني شامل الضفة الغربية املحتلة، فيام ذكرت الصحة أن االحتالل منع الطواقم الطبية من الوصول للشهيد 

صالحات قبل ارتقائه.
ومل تكتف قوات االحتالل بقتل البرش، بل قامت بتدمر مقر نادي جنني الريايض، حيث لحقت أرضار بالغة 

مببنى النادي، وتخريب امللعب الخاميس الخاص بالنادي.
ومل تكــن هــذه املــرة األوىل التــي تقــوم بهــا قــوات االحتــالل، بقتــل الرياضيــني أو تدمــر املنشــآت الرياضيــة 
الفلسطينية يف الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث كان أخر الشهداء الالعب أحمد دراغمة أحد هدايف دوري 
املحرفني، كام سبق وأن اقتحمت مقر اتحاد كرة القدم، كام يقبع العديد من الالعبني واملدربني واإلداريني 

الرياضيني يف السجون اإلرسائيلية، دون وجود رادع من الجهات الدولية املسئولة.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
تنطلــق اليــوم منافســات الجولــة الـــ14 مــن 
القــدم  لكــرة  دوري “ooredoo” املمتــاز 
 ،2022-2023 ملوســم  غــزة  ألنديــة 
مببــاراة واحــدة تجمــع اتحــاد بيــت حانــون 
وضيفــه الهــالل عــىل ملعب بيــت حانون، 
والتــي يســعى فيهــا الفريقان لعدم العودة 

إىل مربع الخسارة مرة أخرى.
بشــكل  تعافيــه  رغــم  حانــون  بيــت  اتحــاد 
جــزيئ مــن آثــار الهزائــم الثالثــة األوىل يف 
الدوري الثاين، إال أنه مل ينجح يف تحقيق 
واتحــاد  رفــح  خدمــات  أمــام  املطلــوب 
أمامهــام،  بالتعــادل  واكتفــى  خانيونــس 
األمــر الــذي يجعلــه يســتقبل ضيفــه وعينه 

عىل اقتناص النقاط الثالثة.
يدخل الحوانني اللقاء وهم يرفعون شعار 
اســتعادة  أجــل  مــن  الفــوز  عــن  بديــل  ال 
التــوازن بشــكل كامــل بعــد مرحلــة عصيبــة 
مــن  قريبــًا  الفريــق  التعــرات جعلــت  مــن 
مراكــز الخطــر، التــي مل يبتعد عنها بشــكل 
جهــده  مضاعفــة  منــه  يتطلــب  مــام  كبــر 

لتحقيــق الفــوز وتوســيع الفــارق مــع أقــرب 
الفرق املتواجدة يف مراكز الهبوط.

رصيــده  يف  حانــون  بيــت  اتحــاد  وميلــك 
17 نقطــة يف املركــز التاســع الــذي تقــدم 
النتائــج الســلبية  لــه مؤخــرًا مســتفيدًا مــن 
لشــباب خانيونــس، ويأمــل يف أن ال يعــود 
التــي  اليــوم  مبــاراة  مــن  بدايــة  للخلــف 
مركــز  للتقــدم  فرصــة  الفريــق  ســتمنح 
واحــد عــىل أقــل تقديــر لحــني انتهــاء بقيــة 

مباريات الجولة.
يقبــل  لــن  العيــاموي  محمــد  املــدرب 
اللقــاء  هــذا  يف  الفــوز  ســوى  نتيجــة  بــأي 
بالتحديد، حيث أنه يســاعد الفريق عىل 
خدمــات  عــن  نقــاط   10 بفــارق  االبتعــاد 
النصــرات ويســاعده يف تحســني موقعــه 

بالرتيب.
مبارياتــه  غالبيــة  يف  حانــون  بيــت  وتفــوق 
الــدوري  أمــام الهــالل والتــي جمعتهــام يف 
املمتاز، قبل أن يتلقى الخسارة األوىل منه 
يف مرحلة الذهاب، ويريد استعادة تفوقه 
التــي  االنتصــارات  لســكة  والعــودة  عليــه 

غابت عنه يف مبارياته الخمسة املاضية.
التــي  بالصحــوة  الهــالل  يتســلح  بــدوره 
املاضيــة  الجولــة  يف  الفريــق  حققهــا 
واجتيــازه لعقبــة شــباب خانيونــس بالفــوز، 
الهزائــم  مــن  سلســلة  بعــد  جــاء  والــذي 
مرحلــة  انطــالق  منــذ  بالفريــق  لحقــت 

اإلياب.
مــن  خفــف  النشــامى  عــىل  الهــالل  فــوز 
الضغــوط التــي تراكمــت عــىل الفريــق مــع 
تراجعــه  اســتمرار  مــن  الكبــرة  املخــاوف 
والهبــوط،  البقــاء  والدخــول يف حســابات 
ليبتعد بعد فوزه األخر ويرفع رصيده إىل 

20 نقطة يف املركز السادس.
يأمل الهالل يف أن تستمر صحوته ويعود 
من أمام الحوانني سواء بالفوز أو التعادل، 
حيــث يــدرك الفريــق صعوبــة املبــاراة مــع 
الفــوز  لتحقيــق  األرض  أصحــاب  مســاعي 
مــا  وهــذا  الثــاين،  الــدور  يف  لهــم  األول 
مــع  التعامــل  يف  الحــذر  يتوخــى  يجعلــه 
مجريــات املبــاراة وتفــادي الوقــوع يف فــخ 

الثقة املبالغ فيها.

وكانت مباراة الفريق السابقة أمام شباب 
خانيونــس، األوىل ملدربــه الشــاب ســامي 
يومــني  قبــل  املهمــة  تــوىل  الــذي  ســامل 
مــن موعــد اللقــاء، األمــر الــذي منــح العبــي 
الهــالل الثقــة بقدرتهــم عــىل تحقيــق نتائــج 
األســبوع  فــوز  ســبقت  التــي  مــن  أفضــل 

املايض مع مدربهم الجديد.
ومل يسبق للهالل الفوز عىل الحوانني يف 
ملعبهــم وميلــك الثقــة عــىل تحقيــق ذلــك 
الخصــوص،  وجــه  عــىل  اليــوم  مبــاراة  يف 
بالنقــاط  أمامــه  مــن  العــودة  وســيحاولون 
الثالثــة لكــن يف حــال عــدم قدرتهــم عــىل 
تحقيق مرادهم فإن نقطة التعادل ستكون 

مرضية.
وســيحاول املدرب ســامي سامل استغالل 
الحالة املعنوية لالعبيه بالشكل اإليجايب 
الالعبــني  مــن  لعــدد  الفرصــة  منحــه  مــع 
والذيــن  املاضيــة،  املبــاراة  يف  الصغــار 
يتحفــزون لحجــز مــكان لهــم يف التشــكيل 
واثبــات  اليــوم  مبــاراة  يف  األســايس 

أحقيتهم باللعب مع الفريق.

غزة/ وائل الحلبي:
الجولــة  يف  فرقهــم  مباريــات  عــن  العبــًا   12 يغيــب 
الـــ17 مــن دوري الدرجــة املمتــازة لكــرة القدم ألندية 
اإليقــاف  بســبب   ،2023  -  2022 ملوســم  غــزة 
لحصولهــم عــىل البطاقــة الصفــراء الثالثــة أو الحمــراء 

يف الجولة املاضية.
وســيكون الصداقــة األكــر تــررا بــني فــرق الــدوري 
املمتــاز عندمــا يفتقــد للثنــايئ صائــب أبــو حشــيش 
وعمــر بلــح يف مباراتــه أمــام شــباب خانيونــس، بعــد 
حصول األول عىل البطاقة الحمراء يف مباراة فريقه 
الصفــراء  عــىل  الثــاين  وحصــول  رفــح  شــباب  أمــام 

الثالثة يف نفس املباراة.
وعــىل صعيــد قمــة الجولــة يفتقــد اتحــاد الشــجاعية 
بســبب  رفــح  شــباب  أمــام  مريــش  محمــد  لنجمــه 
البطاقــة الصفــراء الثالثــة، وهــي التــي ســتحرم اتحــاد 
خانيونــس مــن خدمــات عمــر أبــو عبيــدة أمــام شــباب 

لنفــس  العــش  يوســف  عنــه  يغيــب  الــذي  الزوايــدة 
السبب.

بــدوره يفتقــد خدمــات رفــح ملهاجمــه جميــل صقــر 
الحاصــل عــىل الصفــراء الثالثــة يف الجولة املاضية، 
الــذي  النصــرات  خدمــات  امــام  الفريــق  لقــاء  يف 
لحصولــه  قضامــة  أبــو  أســامة  مدافعــه  عنــه  يغيــب 
عــىل البطاقــة الحمــراء يف مبــاراة الفريــق أمــام غــزة 
الريــايض الــذي يفتقــد لالعبــه تامر أبــو فارس لنفس 
الســبب يف لقــاء العميــد أمــام شــباب جباليــا الــذي 

يغيب عنه نائل شاهني بسبب الصفراء الثالثة.
ويف اطار الدرجة األوىل سيكون خدمات خانيونس 
أمــام أزمــة كبــرة عندما يفتقد لثالثة من أهم العبيه 
يف مباراته القادمة أمام املجمع اإلسالمي، ويفتقد 
شــباب  أبــو  وأحمــد  فحجــان  محمــود  لالعبيــه  فيهــا 
وبــالل شــقورة لحصولهــم عــىل البطاقــة الحمــراء يف 

مباراة الفريق أمام خدمات الربيج.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
سيكون األهيل أمام مهمة صعبة الستعادة 
االنتصــارات يف مباراتــه أمــام بيــت الهيــا، 
الـــ17  والتــي تجمعهــام يف افتتــاح الجولــة 
مــن دوري الدرجــة األوىل، فيــام يحــل منــاء 
ضيفــًا ثقيــاًل عــىل الجــالء ويســتقبل أهــيل 

النصرات نظره بيت حانون األهيل.
ويتطلــع األهــيل إىل تحقيق الفوز والعودة 
لســكة االنتصــارات مــرة أخــرى يف مباراتــه 
أمــام بيــت الهيــا، والتــي تجمــع الفريقــني 

عىل ملعب الرموك.
أمــام منــاء جعــل  األخــر لألهــيل  التعــادل 
الفريــق يبقــى يف صــدارة ترتيــب البطولــة 
برصيــد 35 نقطــة، لكنــه يريــد الفــوز عــىل 
وتفــادي  بالصــدارة  والتمســك  اللهاونــة 
أي تعــر قــد يجعلــه مجــربًا عــىل الراجــع 

للمركز الثاين.
وفــاز األهــيل عــىل بيــت الهيــا يف مبــاراة 
يعلــم  أنــه  إال  نظيفــة،  بسداســية  الذهــاب 
مبــاراة  يف  النتيجــة  هــذه  تكــرار  صعوبــة 
نتائــج  يف  امللحــوظ  التحســن  مــع  اليــوم 

الضيوف.
عــىل الرغــم مــن صعوبة مهمــة األهيل لكن 
ســوى  إضافيــة  خيــارات  ال ميلــك  الفريــق 
حصــد النقــاط الثــالث لقطــع الطريــق عــىل 

أو  منــه  الصــدارة  بخطــف  ســواء  مالحقيــه 
تذليل الفارق معه.

الرمــوك  بيــت الهيــا ملعــب  يــزور  بــدوره 
العيــار  مــن  مفاجــأة  تحقيــق  عــىل  وعينــه 
الثقيــل واالســتمرار يف ســكة االنتصــارات، 
آخــر  يف  الفــوز  مــن  الفريــق  متكــن  حيــث 
مباراتني له أمام أهيل النصرات واألمل.

املنافســة  مربــع  عــن  الهيــا  بيــت  ويبتعــد 
يف  تواجــده  مــع  الصعــود  بطاقتــي  عــىل 
متأخــرًا  نقطــة   22 برصيــد  الســابع  املركــز 
بفــارق األهــداف عــن الربيــج، إال أن الفــوز 
ميثــل لــه أهميــة كبــرة ســواء يف رد اعتباره 
الــدور األول أو  بعــد الخســارة الثقيلــة يف 
يف الحفاظ عىل مســاعيه بتحســني مركزه 

يف الرتيب.
بيــت الهيــا حافــظ عــىل ســجله خاليــًا مــن 
لعبهــا،  مباريــات  ســتة  آخــر  يف  الخســارة 
يف  والفــوز  مباريــات  أربعــة  يف  بتعادلــه 
مباراتني ويريد الحفاظ عىل ســجله خاليا 

من الخسارة لألسبوع السابع تواليًا.
ويحــل منــاء أقــرب مالحقــي األهــيل ضيفــًا 
ثقياًل عىل الجالء، يف املباراة التي تجمع 
الفريقني عىل ملعب فلســطني ولن يقبل 

فيها الضيوف أي نتيجة غر املتوقعة.
بتحقيــق  األول  الــدور  يف  الجــالء  ونجــح 

عليــه  وفــرض  منــاء  أمــام  إيجابيــة  نتيجــة 
وأمــام  ملعبــه  عــىل  اإليجــايب  التعــادل 
جامهــره، إال أنــه أصبــح يف الفــرة األخــرة 
بعيــدًا متامــًا عــن تحقيــق الهدف املنشــود 
توقــف  مــع  األوىل  الدرجــة  يف  بالبقــاء 
الثــاين  املركــز  يف  نقــاط   3 عنــد  رصيــده 

عرش واألخر.
لــن  البطولــة  ترتيــب  يف  الجــالء  موقــف 
أمــام منــاء يف  مــا فعلــه  تكــرار  مــن  مينعــه 

مرحلة الذهاب.
أســهل  مهمــة  أمــام  منــاء  ســيكون  بــدوره 
نســبيًا مــن األهــيل متصــدر الرتيــب، ولــن 
ســوى  أخــرى  نتيجــة  بــأي  بالعــودة  يقبــل 
الخنــاق  لتشــديد  الثــالث  والنقــاط  الفــوز 
عىل املتصدر أو التقدم لصدارة الرتيب 

حال قدم لهم بيت الهيا هدية مجانية.
ومل يفلــح منــاء يف األســبوع املــايض بــرد 
بالتعــادل  واكتفــى  األهــيل  أمــام  خســارته 
مــع  تغيــر  دون  الوضــع  ليبقــى  الســلبي، 
تواجــد منــاء يف املركــز الثــاين برصيــد 33 
نقطــة، وهــذا مــا يدفعــه للفوز عــىل الجالء 
واستغالل الظروف التي مير بها األخر مع 

ازدياد نتائجه بالتدهور من جولة ألخرى.
أهــيل  يســتقبل  الــدرة  ملعــب  وعــىل 
النصرات ضيفه بيت حانون األهيل بحثا 

االنتصــارات،  لســكة  الفريقــني  عــودة  عــن 
تعزيــز  عــن  الباحثــني  الضيــوف  وخاصــة 
بطاقتــي  عــىل  املنافســة  يف  حظوظهــم 

الصعود للدوري املمتاز.
أهــيل النصــرات ميــر بحالــة ســيئة للغايــة 
بدايــة املوســم  منــذ  النتائــج  عــىل صعيــد 
للمنافســة  املرشــحني  أحــد  كان  بعدمــا 
لــه  نتائجــه مل تشــفع  لكــن  الصعــود،  عــىل 
بذلــك ووضعتــه يف املركــز التاســع برصيد 
15 نقطة، ويأمل يف أن يحقق الفوز عىل 
الحوانني وإيقاف سلســلة النتائج الســلبية 
حيــث خــر يف خمســة مباريــات يف أخــر 
األوىل  الدرجــة  يف  لــه  مباريــات  ســبعة 

وتعادل يف مواجهتني.
ويريد بيت حانون األهيل العودة للمســار 
الصحيــح وتحقيــق الفــوز الغائــب عنــه يف 
آخــر ثالثــة مباريــات لــه، ملواصلــة اللحــاق 
املركــز  يف  تواجــده  مــع  ومنــاء  باألهــيل 

الثالث برصيد 29 نقطة.
أثــرت  األخــرة  الثالثــة  الحوانــني  تعــادالت 
يراجــع  مل  أنــه  رغــم  الفريــق  مســار  عــىل 
الشــاطئ  جعلــت  أنهــا  إال  الرتيــب،  يف 
يذلــل الفــارق معــه إىل نقطــة واحدة ويزيد 
الضغــط عليــه مــن أجــل تصويــب أوضاعــه 

وتفادي الراجع يف الرتيب.

في افتتاح الجولة الـ17 لدوري "ooredoo" الممتاز 2023-2022

اتحاد بيت حانون اتحاد بيت حانون xx الهالل  الهالل 
العودة لمربع الهزائم ممنوعةالعودة لمربع الهزائم ممنوعة

االحتالل يغتال الالعب االحتالل يغتال الالعب 
صالحاتصالحات وُيدمر مقر نادي جنين وُيدمر مقر نادي جنين

1212 العبًا العبًا  يغيبون يغيبون 

عن مباريات الجولة الـعن مباريات الجولة الـ1717  

األهلياألهلي يصطدم  يصطدم ببيت الهياببيت الهيا  
وونماءنماء يحل ضيًفا على  يحل ضيًفا على الجالءالجالء

أحد الشهداء العشرة أحد الشهداء العشرة 
في مخيم جنينفي مخيم جنين

النصيرات يستقبل 
الحوانين في الجولة 

الـ"17" لدوري 
الدرجة األولى
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برنامج مباريات اليوم برنامج مباريات اليوم 
في جميع البطوالتفي جميع البطوالت

ميونيخ/)ا ف ب(:
ناريــة  ملواجهــة  مرسًحــا  أرينــا  أليانــز  ملعــب  ســيكون 
الرتتيــب  اللقــب ومتصــدر  ميونيــخ حامــل  بايــرن  بــن 
واينرتاخــت فرانكفــورت يف املرحلــة الثامنة عرشة من 
الــدوري االملــاين لكــرة القــدم التــي ُتفتتــح اليــوم بلقــاء 

اليبزيغ الثالث امام شتوتغارت.
املرحلتــن  يف  نقــاط  اربــع  البافــاري  الفريــق  وخــرس 
االخريتن بعد تعادله أمام كولن واليبزيغ، األمر الذي 
أتــاح للفــرق امُلطــاردة بتقليــص الفــارق ويف طليعتهــم 
نــادي اونيــون برلــن الــذي يحتــل املركــز الثــاين متأخــًرا 
بفارق ثالث نقاط واليبزيغ الثالث بفارق اربع نقاط. 

ويدور رصاع ناري عىل املراكز االربعة االوىل املؤهلة 
اىل دوري أبطال اوروبا، حيث ال يفصل املركز السابع 

عن الثاين سوى اربع نقاط. 
التعــر  اّن  ناغلســان  يوليــان  املــدرب  فريــق  ويــدرك 
امــام فرانكفــورت الــذي يحتــل املركــز الرابــع بفــارق 5 
انــه  اال  حــرج،  موقــف  ســيضعه يف  بايــرن،  عــن  نقــاط 
يتســلح بذكــرى جيــدة مــن مباراة الذهــاب التي انتهت 
بفــوز ســاحق ملصلحتــه 1-6 يف املرحلــة االفتتاحيــة 

من الـ "بوندسليغا". 
بيد أّن أموًرا كثرًيا اختلفت منذ حينها، سيا وأن اداء 
فريــق فرانكفــورت تطــّور كثــرًيا، فلــم يخــرس ســوى اربــع 
مرات يف 17 مباراة مقابل 9 انتصارات و4 تعادالت. 

ويرغب بايرن يف العودة رسيعا اىل سكة االنتصارات 
التي مل يذقها منذ عودة املنافسات اثر انتهاء العطلة 
اســتمرار  مــن  خشــية  وســط  العــامل،  وكأس  الشــتوية 
العقــم الهجومــي بعدمــا ســّجل هدفــن فقــط يف آخــر 
مباراتن، مقارنة بـ49 هدًفا يف 15 مباراة سبقت اي 

مبعدل 3.26 يف املباراة الواحدة.
• مغامرة أونيون مستمرة

ويطمــح أونيــون برلــن اىل مواصلــة مغامرتــه والســعي 
لحجز مكان له يف املســابقة االوروبية االوىل املوســم 
املقبل، لذلك سيضع نصب عينيه تخطي عقبة جاره 

وغرميه يف العاصمة االملانية هرتا برلن.
وســتكون األعن شــاخصة عىل اليبزيغ ثالث الرتتيب 
بفــارق نقطــة واحــدة عــن املركــز الثــاين و4 نقــاط عــن 

الصدارة، عندما يستضيف شتوتغارت.
وحّقــق اليبزيــغ فــوًزا ســاحقا يف عقــر دار شــالكه 6-1 
يف املرحلــة املاضيــة ليبعــث برســائل باتجاهات عدة 
حــول طموحاتــه هــذا املوســم بقيــادة هــّداف الــدوري 
حتى اللحظة الفرنيس كريستوفر نكونكو صاحب 12 

هدًفا. 
ومــن ناحيــة اخــرى، يلعــب فرايبــورغ ســادس الرتتيــب 
مع أوغسبورغ يف مباراة ال تقل شأنا، ال سيا بالنسبة 
لالول اذا ما اراد البقاء يف خضم الســباق اىل املراكز 

االربعة االوائل.

ميالنو/)أ ف ب(:
تتجه االنظار اىل املوقعة املرتقبة بن نابويل املحّلق 
يف الصــدارة ورومــا يــوم األحــد يف املرحلــة العرشيــن 
مــن الــدوري االيطــايل لكــرة القــدم، فيــا ميلــك ميــالن 
املرتنح فرصة إلحياء آمال الدفاع عن لقبه بعد اتســاع 
الهــوة اىل 12 نقطــة، عندمــا يســتضيف ساســوولو يف 

اليوم ذاته.
وشــكلت الخســارة االخــرية للروســونريي امــام التســيو 
االحتفــاظ  يف  آلمالــه  كبــرية  رضبــة  نظيفــة  برباعيــة 
بشــكل  الصــدارة  يف  ينفــرد  نابــويل  بــات  إذ  باللقــب، 
ورومــا  ميــالن  وانــرت  التســيو  ضّيــق  فيــا  جــًدا،  مريــح 
عنــه  متأخَريــن  وباتــوا  الوصيــف  ميــالن  عــىل  الخنــاق 

بنقطة واحدة فقط. 
لذلــك، تبــدو مبــاراة نابويل ورومــا مفصلية يف تحديد 
مسار املنافسة عىل اللقب، إذ إّن فوز نابويل سيضعه 
يف موقــف قــوّي جــدا، فيــا اّن خســارته ســتحيي آمــال 
ايضــا معركــة مركــز  لكنهــا سُتشــعل  الفــرق املنافســة، 
الوصافــة بالدرجــة االوىل، فضال عن الســباق املحموم 
خــروج  عــّززه  والــذي  أوروبــا  ابطــال  دوري  اىل  للتأهــل 
يوفنتــوس مــن دائــرة املنافســة عقــب تعرّضــه لعقوبــة 
حســم 15 نقطــة مــن رصيــده التهامــه بتزويــر البيانــات 

املالية الخاصة بانتقال بعض الالعبن. 
االحــد،  نظــريه ساســوولو املتعــر  ميــالن  ويســتضيف 

مــع آمــال متضائلــة يف ظل تصميم نابويل الباحث عن 
لقبــه االول منــذ العــام 1990 والــذي نجــح يف تحقيــق 

50 نقطة بعد مرور نصف املوسم فقط.
التــي ســتجمع الفريــق  وســتكون أم املواجهــات تلــك 
منــذ  االوىل  للمــرة  وذلــك  العاصمــة  وفريــق  الجنــويب 
االشــكال الكبــري الــذي نشــب بــن أنصارهــا االلــرتاس 
وتســبب يف حدوث فوىض عىل طريق رسيع رئييس 
يف شال البالد، بعد أن التقوا يف محطة خدمة "باديا 
آل بينو" يف توســكانا يف طريقهم إىل املباراتن ضد 

سمبدوريا وميالن.
ولــن يحــر مشــجعو رومــا اىل ملعــب مارادونــا االحــد 
حضورهــم  مبنــع  الجمهوَريــن  معاقبــة  متــت  حيــث 

للمباريات خارج ملعبيها طوال شهرين. 
ويبــدو رومــا يف وضــع جيــد مــن الناحيــة الفنية يف ظل 
رشاكــة هجوميــة واعــدة بــن الدوليــن االنكليــزي تامــي 

أبراهام واالرجنتيني باولو ديباال.
مــن  لالرتقــاء  ســعيه  يوفنتــوس  يواصــل  املقابــل،  يف 
جديــد يف الرتتيــب بعــد العقوبة املدّوية التي تعرّض 

لها وذلك عندما يواجه مونتسا املتطور. 
• وافد جديد

"نصــف  لتقنيــة  االول  الظهــور   20 وستشــهد املرحلــة 
تــرّسع  مــن املفــرتض أن  التــي  التســّلل  آليــة" لكشــف 

وتجعل قرارات الحكام أكر موثوقية.

باريس/)أ ف ب(:
يسعى رين الخامس إىل تشديد الخناق عىل مرسيليا 
الثالــث وموناكــو الرابــع عندمــا يحــل ضيفــا عىل لوريان 
افتتــاح  "موســتوار" يف  ملعــب  عــىل  اليــوم  الســادس 

املرحلة العرشين من الدوري الفرنيس لكرة القدم.
ويأمــل ريــن الخامــس برصيــد 37 نقطــة يف اســتغالل 
نقطــة(   42( الثالــث  مرســيليا  بــن  املرتقبــة  القمــة 
وموناكــو الرابــع )37 نقطــة( عــىل ملعــب "فيلــودروم" 
الســبت، لتجــاوز فريــق اإلمــارة أو تقليــص الفــارق عــن 

الفريق املتوسطي.
كــا يطمــح ريــن إىل اســتغالل الرتاجــع الرهيــب لنتائــج 
مضيفــه لوريــان الــذي حقــق فــوزا واحــدا يف مبارياتــه 
األربــع االخــرية يف الــدوري بعدمــا أبــىل بــالء حســنا يف 

بداية املوسم.
ويواجــه لوريــان خطــر خســارة جهــود هدافــه النيجــريي 
ترييــم مــويف الــذي يرغــب مرســيليا ونيــس يف ضمــه 
اىل صفوفها خالل فرتة االنتقاالت الشتوية الحالية.

انتفاضتــه  يأمــل مرســيليا يف اســتغالل  يف املقابــل، 
الرائعــة يف االونــة االخــرية والتــي شــهدت انتصــاره يف 
املســابقات  مختلــف  يف  االخــرية  الثــاين  مبارياتــه 
االرتقــاء اىل املركــز  مــا خولــه  الــدوري  بينهــا ســتة يف 
الثالث املؤهل اىل ملحق دوري ابطال اوروبا املوسم 

املقبل.
لكــّن املهمــة لــن تكــون ســهلة امــام موناكو الــذي يتطلع 

بدوره اىل تسلق املراتب ودخول نادي املؤهلن اىل 
املسابقة القارية العريقة املوسم املقبل.

لنس للضغط على سان جرمان
ميلــك لنــس الثــاين بفــارق ثــالث نقــاط خلــف باريــس 
ســان جرمــان املتصــدر فرصة اللحــاق باألخري ولو مؤقتًا 
ملــدة 24 ســاعة عندمــا يحــل ضيفــا عــىل تــروا صاحب 

املركز األخري غدًا.
ويقــدم لنــس عروضــا رائعــة هــذا املوســم وهــو الفريــق 
الوحيد الذي مني بخسارة واحدة فقط حتى االن هذا 
املوسم كا أنه الوحيد اىل جانب رين ألحقا الخسارة 

بالنادي البارييس هذا املوسم.
ويلعــب باريــس ســان جرمــان االحــد مــع ضيفــه رينــس 
مــن  ســيحاول  نســبيا  ســهلة  مبــاراة  يف  عــرش  الحــادي 
خاللها استعادة توازنه عقب الخسارة امام رين صفر-

1 والتــي كانــت الثانيــة لــه يف مبارياتــه الثــالث االخــرية 
الســابعة  املرحلــة  يف   1-3 لنــس  امــام  ســقوطه  بعــد 

عرشة.
ويدخــل باريــس ســان جرمــان املبــاراة مبعنويــات عالية 
عقــب فــوزه الكبــري عــىل بايــي دو كاســل مــن الدرجــة 
الرابعــة بســباعية نظيفــة بينهــا خاســية لنجمــه كيليــان 

مبايب.
وتشــهد املرحلة مواجهة قوية االحد بن نيس العارش 
احــدى  اىل  بــدوره  والســاعي  الســادس  ليــل  وضيفــه 

البطاقات القارية. 

لندن/)أ ف ب(:
منافســتها  أرســنال  وضيفــه  ســيتي  مانشســرت  يضــع 
الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز يف كــرة  الحاميــة عــىل لقــب 
القــدم جانًبــا، ويركــزان عــىل قمــة ملتهبــة يف الــدور الرابــع 
ملســابقة كأس االتحــاد اليــوم عــىل ملعــب "االتحــاد" يف 

مانشسرت.  
املوســم  هــذا  الفريقــن  بــن  األوىل  املواجهــة  وســتكون 
بعدمــا تأجلــت مباراتهــا التــي كانــت مقــررة يف ذهــاب 
ضمــن  املــايض  األول/أكتوبــر  ترشيــن   19 يف  الــدوري 
املقبــل،  شــباط/فرباير   15 إىل  عــرشة  الثانيــة  املرحلــة 
وبالتــايل فــإن الفائــز اليــوم ســيحظى بزخــم معنــوي هائــل 
قبــل مواجهتهــا االوىل يف الــدوري عىل ملعب االمارات 
والثانية يف 26 نيسان/أبريل املقبل عىل ملعب االتحاد 

ضمن املرحلة الثالثة والثالثن.
مهمــن:  بفوزيــن  منتشــين  املبــاراة  الفريقــان  ويدخــل 
ومانشســرت  -صفــر(   2( توتنهــام  حســاب  عــىل  أرســنال 
يونايتــد، وســيتي عىل توتنهام أيضــا )2-4(وولفرهامبتون 

)3 -صفر(.
• مواجهة ثأرية لليفربول

األحــد  ثأريــة  مواجهــة  اللقــب  حامــل  ليفربــول  ويخــوض 
الــذي هزمــه بثالثيــة نظيفــة عندمــا  أمــام مضيفــه برايتــون 
اســتضافه عــىل ملعــب "أميكــس" يف 14 كانــون الثــاين/

يناير الحايل يف املرحلة العرشين من الدوري.
مــن  الكثــري  صفوفــه  عــن  يغيــب  الــذي  ليفربــول  وعــاىن 

الركائــز االساســية بســبب االصابــة، األمريــن أمــام برايتــون 
هــذا املوســم حيــث ارغمــه االخــري عــىل التعــادل 3-3 يف 
الــدوري يف ترشيــن االول/أكتوبــر  التاســعة مــن  املرحلــة 

املايض.
ويعــود ليفربــول إىل برايتــون وهو يحتل املركز التاســع يف 
نقــاط عــن املراكــز األربعــة  بفــارق عــرش  الــدوري املمتــاز 
األوىل يف تراجــع مخيــف مقارنــة مــع املواســم املاضيــة، 
آخرها املوســم املايض عندما كان قاب قوســن أو أدىن 

من تحقيق رباعية تاريخية.
• كاين الهداف التاريخي لتوتنهام؟

ميلــك املهاجــم الــدويل هــاري كايــن فرصة ذهبيــة ليصبح 
عــىل  ضيًفــا  يحــل  عندمــا  لتوتنهــام  التاريخــي  الهــداف 

بريستون من التشامبونشيب )املستوى األول( غدًا.
ويف ظــل املعركــة حاميــة الوطيــس التــي يخوضهــا توتنهام 
قــد  الــدوري،  يف  االوىل  االربعــة  املراكــز  عــىل  الخامــس 
يلجأ مدربه االيطايل أنتونيو كونتي إىل إراحة نجومه ضد 
لتوتنهــام  الهزميــة املفاجئــة  مــع مراعــاة  لكــن،  بريســتون، 
أمــام ميدلزبــره يف الــدور الخامــس لــكأس االتحاد املوســم 

املايض، يحرص كاين عىل اللعب.
ويخــوض مانشســرت يونايتــد الــذي وضع قدمــا يف املباراة 
نوتنغهــام  مضيفــه  عــىل  بفــوزه  الرابطــة  لــكأس  النهائيــة 
نصــف  ذهــاب  يف  االربعــاء  نظيفــة  بثالثيــة  فوريســت 
النهــايئ، اختبــارا ســهال نســبًيا عىل أرضه امــام ريدينغ من 

التشامبيونشيب.

الدوري اإليطالي:الدوري اإليطالي:
قمة مرتقبة بين نابولي وروما قمة مرتقبة بين نابولي وروما 
وفرصة التعويض لميالن المترنحوفرصة التعويض لميالن المترنح

الدوري األلماني:الدوري األلماني:
بايرن ميونيخ يواجه امتحان بايرن ميونيخ يواجه امتحان 

فرانكفورت وسط مطاردة كبيرةفرانكفورت وسط مطاردة كبيرة

الدوري الفرنسي:الدوري الفرنسي:
رين الخامس يسعى لتشديد رين الخامس يسعى لتشديد 
الخناق على مرسيليا وموناكوالخناق على مرسيليا وموناكو

كأس إنجلترا:كأس إنجلترا:
قمة ملتهبة بين سيتي وأرسنال قمة ملتهبة بين سيتي وأرسنال 

ومهمة ثأرية لليفربول أمام برايتونومهمة ثأرية لليفربول أمام برايتون

الدوري األلماني- المرحلة 18
- الجمعة:

)21:30( اليبزيغ - شتوتغارت
- السبت:

)16:30( ماينتس - بوخوم
)16:30( هوفنهايم - بوروسيا مونشنغالدباخ

)16:30( هرتا برلن - أونيون برلن
)16:30( فريدر برمين - فولفسبورغ

)16:30( فرايبورغ - أوغسبورغ
)19:30( بايرن ميونيخ - أينرتاخت فرانكفورت

- األحد:
)16:30( شالكه - كولن

)18:30( باير ليفركوزن - بوروسيا دورمتوند
الدوري الفرنسي - المرحلة 20

- الجمعة:
)22:00( لوريان - رين

- السبت:
)18:00( تروا - لنس

)22:00( مرسيليا - موناكو
- األحد:

)14:00( نيس - ليل
)16:00( أوكسري - مونبلييه
)16:00( بريست - أنجيه

)16:00( سرتاسبورغ - تولوز
)16:00( كلريمون فريان - نانت

)18:05( أجاكسيو - ليون
)21:45( باريس سان جرمان – رينس
الدوري اإليطالي - المرحلة 20

- الجمعة:
)19:30( بولونيا - سبيتسيا

)21:45( ليتيش - سالرينيتانا
- السبت:

)16:00( إمبويل - تورينو
)19:00( كرميونيزي - إنرت

)21:45( أتاالنتا - سمبدوريا
- األحد:

)13:30( ميالن - ساسوولو
)16:00( يوفنتوس - مونتسا
)19:00( التسيو - فيورنتينا

)21:45( نابويل - روما
- اإلثنن:

)21:45( أودينيزي – فريونا
كأس الرابطة اإلنجليزية
الجمعة 27 يناير 2023

)00:00( مانشسرت سيتي × آرسنال
السبت 28 يناير 2023

)16:30( وال سال × ليسرت سيتي
)16:30( أكرينجتون ستانيل × ليدز يونايتد
)19:00( بالكبرين روفرز × برمنغهام سيتي

)19:00( فولهام × سندرالند
)19:00( ساوثهامتون × بالكبول(
)19:00( إبسويتش تاون × برينيل

)19:00( بريستول سيتي × وست بروميتش ألبيون
)19:00( لوتن تاون × غرميسبي تاون

)19:00( شيفيلد وينزداي × فليتوود  هيلسربه
)22:00( بريستون نورث ايند × توتنهام هوتسبري

)00:00( مانشسرت يونايتد × ريدينج
األحد 29 يناير 2023

)17:30( برايتون × ليفربول
)18:00( ستوك سيتي × ستيفيناج

)20:30( ريكسهام × شيفيلد يونايتد
االثنن 30 يناير 2023

)23:45( ديريب كاونتي × وست هام يونايتد
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لندن/)أ ف ب(:لندن/)أ ف ب(:
إنهــا  باريــس آن هيدالغــو أمــس  إنهــا قالــت رئيســة بلديــة  باريــس آن هيدالغــو أمــس  قالــت رئيســة بلديــة 
تؤيــد مشــاركة الرياضيــن الــروس والبيــاروس تحــت تؤيــد مشــاركة الرياضيــن الــروس والبيــاروس تحــت 
20242024، يف حــن ، يف حــن  باريــس  أوملبيــاد  باريــس علــم محايــد يف  أوملبيــاد  علــم محايــد يف 
لهــذا  معارضتهــا  عــن  الربيطانيــة  الحكومــة  لهــذا أعربــت  معارضتهــا  عــن  الربيطانيــة  الحكومــة  أعربــت 
القــرار الــذي قــد يدفــع أوكرانيــا إىل مقاطعــة األلعــاب القــرار الــذي قــد يدفــع أوكرانيــا إىل مقاطعــة األلعــاب 

وفق ما هددت.وفق ما هددت.
وسبق أن دعا الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك وسبق أن دعا الرئيس األوكراين فولودميري زيلينسيك 
الثاثــاء نظــريه الفرنــي إميانويــل ماكــرون إىل منــع الثاثــاء نظــريه الفرنــي إميانويــل ماكــرون إىل منــع 
األوملبيــاد،  يف  املشــاركة  مــن  الــروس  األوملبيــاد، الرياضيــن  يف  املشــاركة  مــن  الــروس  الرياضيــن 
وذلــك مــع مــي وذلــك مــع مــي 1111 شــهًرا عــى الحــرب الروســية يف  شــهًرا عــى الحــرب الروســية يف 

أوكرانيا.أوكرانيا.
ان  األربعــاء  فأعلنــت  الدوليــة،  األوملبيــة  اللجنــة  ان أمــا  األربعــاء  فأعلنــت  الدوليــة،  األوملبيــة  اللجنــة  أمــا 
أوملبيــاد  يف  للمشــاركة  الــروس  الرياضيــن  أوملبيــاد عــودة  يف  للمشــاركة  الــروس  الرياضيــن  عــودة 
ظــل  أكــرب.. يف  بشــكل  "استكشــافها  يجــب  ظــل باريــس  أكــرب.. يف  بشــكل  "استكشــافها  يجــب  باريــس 

ظروف صارمة".ظروف صارمة".
وقالــت هيدالغــو لقنــاة فرانــس وقالــت هيدالغــو لقنــاة فرانــس 22 "أعتقــد أنهــا لحظــة  "أعتقــد أنهــا لحظــة 
مــن  الرياضيــن  نحــرم  أن  لنــا  ينبغــي  وال  مــن رياضيــة  الرياضيــن  نحــرم  أن  لنــا  ينبغــي  وال  رياضيــة 
أدافــع عنــه، كــا هــي  أدافــع عنــه، كــا هــي املنافســة. لكننــي أعتقــد ومــا  املنافســة. لكننــي أعتقــد ومــا 

الحــال بالنســبة لجــزء كبــري مــن عــامل الرياضــة، هــو أال الحــال بالنســبة لجــزء كبــري مــن عــامل الرياضــة، هــو أال 
يشــارك وفــد تحــت الرايــة الروســية"، بــل أن ينافســوا يشــارك وفــد تحــت الرايــة الروســية"، بــل أن ينافســوا 

"تحت علم محايد"."تحت علم محايد".
وتابعــت الزعيمــة االشــراكية "آمــل أن تكــون الحــرب وتابعــت الزعيمــة االشــراكية "آمــل أن تكــون الحــرب 
نســتضيف  الــذي  الوقــت  بحلــول  وراءنــا  أوكرانيــا  نســتضيف يف  الــذي  الوقــت  بحلــول  وراءنــا  أوكرانيــا  يف 
فيــه أوملبيــاد باريــس ... بعــد كوفيد، وبعد كل يشء فيــه أوملبيــاد باريــس ... بعــد كوفيد، وبعد كل يشء 
مررنــا بــه، هنــاك حاجــة حقيقية للعمــل مًعا من خال مررنــا بــه، هنــاك حاجــة حقيقية للعمــل مًعا من خال 

الرياضة".الرياضة".
يف حــن اتبعــت معظــم االتحــادات الدوليــة توصيــة يف حــن اتبعــت معظــم االتحــادات الدوليــة توصيــة 
اللجنــة األوملبيــة الدوليــة يف شــباط/فرباير املــايض اللجنــة األوملبيــة الدوليــة يف شــباط/فرباير املــايض 
غــزو  بعــد  والبيــاروس  الــروس  الرياضيــن  غــزو بحظــر  بعــد  والبيــاروس  الــروس  الرياضيــن  بحظــر 
موســكو ألوكرانيــا، إال أّن أســئلة كثــرية عــادت لتطــرح موســكو ألوكرانيــا، إال أّن أســئلة كثــرية عــادت لتطــرح 

حول مصري مشاركتهم يف أوملبياد باريس. حول مصري مشاركتهم يف أوملبياد باريس. 
وقالــت اللجنــة األوملبيــة الدوليــة األربعــاء "ال ينبغــي وقالــت اللجنــة األوملبيــة الدوليــة األربعــاء "ال ينبغــي 
جــواز  بســبب  فقــط  املنافســة  مــن  ريــايض  أي  جــواز منــع  بســبب  فقــط  املنافســة  مــن  ريــايض  أي  منــع 
ملشــاركة  مســار  استكشــاف  ينبغــي  لــذا  ملشــاركة ســفره.  مســار  استكشــاف  ينبغــي  لــذا  ســفره. 

الرياضين يف املنافسات يف ظل ظروف صارمة".الرياضين يف املنافسات يف ظل ظروف صارمة".
ويف رد عى موقف هيدالغو، هددت أوكرانيا أمس، ويف رد عى موقف هيدالغو، هددت أوكرانيا أمس، 
مبقاطعــة األلعــاب عــى لســان وزيــر الرياضــة فاديــم مبقاطعــة األلعــاب عــى لســان وزيــر الرياضــة فاديــم 

غوتزيــت الــذي قــال "مثــل هــذا الوضــع غــري مقبــول غوتزيــت الــذي قــال "مثــل هــذا الوضــع غــري مقبــول 
"موقفنــا  فيســبوك  عــى  مضيفــًا  لدولتنــا"،  "موقفنــا بالنســبة  فيســبوك  عــى  مضيفــًا  لدولتنــا"،  بالنســبة 
مل يتغــري: طاملــا أن الحــرب مســتمرة يف أوكرانيــا، فا مل يتغــري: طاملــا أن الحــرب مســتمرة يف أوكرانيــا، فا 
ينبغــي للرياضيــن الــروس والبيــاروس املشــاركة يف ينبغــي للرياضيــن الــروس والبيــاروس املشــاركة يف 

املسابقات الدولية".املسابقات الدولية".
أســتبعد  ال  فأنــا  صاغيــة،  أذانــًا  نلــق  مل  "إذا  أســتبعد وتابــع  ال  فأنــا  صاغيــة،  أذانــًا  نلــق  مل  "إذا  وتابــع 
احتال مقاطعتنا لألوملبياد ورفضنا املشاركة فيه". احتال مقاطعتنا لألوملبياد ورفضنا املشاركة فيه". 
كا مل يلق موقف هيدالغو استحساًنا لدى بريطانيا كا مل يلق موقف هيدالغو استحساًنا لدى بريطانيا 
اللجنــة  أن  دونيلــن  ميشــيل  الثقافــة  وزيــرة  اللجنــة وأعلنــت  أن  دونيلــن  ميشــيل  الثقافــة  وزيــرة  وأعلنــت 
الدولية يف "عامل بعيد عن واقع الحرب الذي يشــعر الدولية يف "عامل بعيد عن واقع الحرب الذي يشــعر 

به الشعب األوكراين".به الشعب األوكراين".
العســكري  الدعــم  الربيطانيــة  الحكومــة  العســكري وقّدمــت  الدعــم  الربيطانيــة  الحكومــة  وقّدمــت 

واإلنساين ألوكرانيا منذ بدء الغزو.واإلنساين ألوكرانيا منذ بدء الغزو.
مــع  اآلن  ســتعمل  بريطانيــا  إن   دونيلــن  مــع وقالــت  اآلن  ســتعمل  بريطانيــا  إن   دونيلــن  وقالــت 
"الــدول ذات التفكــري املاثــل" ملعارضــة إعــادة دمــج "الــدول ذات التفكــري املاثــل" ملعارضــة إعــادة دمــج 

الرياضين الروس.الرياضين الروس.
وعــرض املجلــس األوملبــي اآلســيوي الخميــس منــح وعــرض املجلــس األوملبــي اآلســيوي الخميــس منــح 
الرياضيــن الــروس والبيــاروس فرصــة املشــاركة يف الرياضيــن الــروس والبيــاروس فرصــة املشــاركة يف 

دورة األلعاب اآلسيوية.دورة األلعاب اآلسيوية.

عان/)أ ف ب(:
جــددت الجمعيــة العموميــة التحــاد غــرب آســيا لكــرة القــدم ثقتهــا 
باألمري عيل بن الحسن لوالية جديدة يف رئاسة اللجنة التنفيذية 

حتى عام 2027.
واحتفــظ األمــري عــيل برئاســة االتحــاد بالتزكيــة، بعــد ترشــحه وحيدًا 
ملنصب الرئيس يف انتخابات اللجنة التنفيذية التي أقيمت عى 
هامــش االجتــاع العــادي الثالــث عــر للجمعيــة العموميــة الــذي 

احتضنته العاصمة األردنية عّان الخميس.
ويرأس األمري عيل الذي شغل منصب نائب رئيس االتحاد الدويل 
"فيفــا" بــن 2011 و2015، اتحــاد غــرب آســيا منــذ تأسيســه عــام 
2000، كــا يــرأس االتحــاد األردين منــذ عــام 1999 وقــد انتخــب 

لوالية جديدة من أربعة أعوام يف حزيران/يونيو املايض.
وشــهدت انتخابات اللجنة التنفيذية التحاد غرب آســيا فوز رئيس 
االتحــاد الفلســطيني جربيــل الرجوب بالتزكيــة أيضًا مبنصب نائب 

الرئيس لرشحه وحيدًا.
وَعــربَّ األمــري عــيل عــن اعتــزازه وتقديــره بثقــة الجمعيــة العموميــة، 
وأكــد أن اتحــاد غــرب آســيا ســيعمل بــذات الوتــرية والحــاس ليعزز 

حضوره يف القارة اآلسيوية كأحد أنشط االتحادات اإلقليمية.
وأشــاد مبــا قدمتــه االتحــادات األهليــة مــن أدوار كبــرية عــى امتداد 
الســنوات املاضيــة، إىل جانــب دعمهــا ملخططــات وبرامــج اتحــاد 
لبنــان،  ُعــان،  العــراق،  األردن،  مــن  كًا  يضــم  الــذي  آســيا  غــرب 
فلســطن  اليمــن،  البحريــن،  قطــر،  الســعودية،  اإلمــارات،  ســوريا، 

والكويت.

بغداد/)أ ف ب(:
قــرر اتحــاد غــرب آســيا لكــرة القــدم منــح العــراق حــق اســتضافة 
النســخة املقبلــة مــن بطولــة غــرب القــارة ملنتخبــات تحــت 23 
ســنة واملقــررة يف حزيران/يونيــو املقبــل، وذلــك وفــق مــا أعلــن 

االتحاد العراقي للعبة أمس.
ويأيت قرار اتحاد غرب آسيا بعد اسبوع من اختتام بطولة كأس 
الخليــج العــريب "خليجــي 25" التــي اســتضافتها مدينــة البــرة 
بلقبهــا  وتــوج  الثاين/ينايــر  كانــون  و19   6 بــن  العــراق  جنــوب 

املنتخب املضيف عى حساب نظريه الُعاين.
حــق  العــراق  اســيا  غــرب  اتحــاد  "منــح  العراقــي  االتحــاد  وقــال 
يف  ســنة   23 دون  االوملبيــة  املنتخبــات  بطولــة  اســتضافة 
حزيران/يونيــو املقبــل، مبــاركا يف الوقــت ذاته نجاح اســتضافة 

خليجي 25 يف مدينة البرة".
وجاء قرار منح العراق حق استضافة بطولة املنتخبات االوملبية 
دون 23 ســنة عــى هامــش اجتاعــات اتحــاد غــرب آســيا أمــس 

يف العاصمة االردنية عان.
بطولــة  اقامــة  مــكان  تحديــد  اىل  العراقــي  االتحــاد  يتطــرق  ومل 

املنتخبات االوملبية.

الرياض/)أ ف ب(:
تنــازل الهــال عــن لقــب بطــل مســابقة الكأس الســوبر 
أمــس،  بخســارته  وذلــك  القــدم،  كــرة  الســعودية يف 
أمــام الفيحــاء صفــر- 1 عــى اســتاد األمــري فيصــل بــن 

فهد يف الرياض.
ويدين الفيحاء بتأهله اىل نهايئ األحد الذي يجمعه 
مــع الفائــز مــن املبــاراة املقــررة الحقــًا الخميــس بــن 
كريســتيانو  الربتغــايل  الجديــد  نجمــه  مــع  النــر 
رونالدو واالتحاد، اىل الربازييل باولينيو الذي سجل 
هــدف املبــاراة الوحيــد يف الدقيقــة 21 بعــد متريــرة 
فرصــة  فريقــه  ليمنــح  رويــس  فيكتــور  اإلســباين  مــن 

محاولة الفوز بالكأس للمرة األوىل يف تاريخه.
الرابــع  لقبــه  عــن  يبحــث  كان  الــذي  الهــال  ودفــع 
الــدورسي  ســامل  نجمــه  إهــدار  مثــن  املســابقة،  يف 
ركلــة جــزاء يف الدقيقــة 27 مــن اللقــاء الــذي مالــت 
املــايض،  املوســم  بطــل  لصالــح  فيــه  الرجيحــات 
الســيا أن الفيحــاء يقبــع يف املركــز الثالــث عر يف 

الدوري مع 4 انتصارات يف 14 مباراة.
لكــن الفيحــاء كــرر ســيناريو أيار/مايــو املــايض حيث 
حقــق انتصــارًا تاريخيــًا عــى الهــال بــركات الرجيــح 

يف نهايئ كأس امللك.
بطــا  بصفتــه  الســوبر  الــكأس  يف  الهــال  وشــارك 
لــكأس  بطــا  والفيحــاء  املــايض،  املوســم  للــدوري 
للــدوري،  كوصيــف  االتحــاد  يشــارك  بينــا  امللــك، 
الــكأس  مــن وصيــف  بــدال  الــدوري  ثالــث  النــر  مــع 

)الهال(.
مقابــل  املســابقة،  يف  ألقــاب  ثاثــة  الهــال  وميلــك 
اثنن للنر ولقب لكل من الفتح والشباب واألهيل.

املاضيــة  الســنوات  يف  الســوبر  الــكأس  نظــام  وكان 
الــدوري  بطــيل  تجمــع  واحــدة  مبــاراة  عــن  عبــارة 
خطــى  عــى  تســري  الجديــد  بنظامهــا  لكــن  والــكأس، 
احتضنتهــا  التــي  اإلســبانية  الســوبر  الــكأس  مســابقة 
الســعودية أخريًا مبشــاركة أربعة أندية وتّوج برشــلونة 

بلقبها.

مدريد/)أ ف ب(:
فينيســيوس  الربازيــيل  قميــص  ترتــدي  دميــة  ُعلقــت 
جونيــور يف أســفل جــر بالقــرب من ملعب تدريبات 
ربــع  يف  أتلتيكــو  جــاره  مواجهــة  قبيــل  مدريــد،  ريــال 
ســانتياغو  ملعــب  عــى  أمــس،  إســبانيا  كأس  نهــايئ 

برنابيو. 
وُكتــب عــى الفتــة معلقــة عــى الجــر القريــب مــن 

فالديبيباس ليلة األربعاء "مدريد تكره ريال". 
لــه  ووصــف ريــال مدريــد دميــة فينيســيوس يف بيــان 
بأنهــا "عمــل مثــري لاشــمئزاز مــن العنريــة وكراهيــة 

األجانب والحقد" ضد املهاجم الربازييل.
التــي  تلــك  مثــل  "هجــات  امللــيك  النــادي  وأضــاف 
يعــاين منهــا العُبنــا اآلن، أو تلــك التــي ميكن أن يعاين 
يف  مــكان  لهــا  يكــون  أن  ميكــن  ال  ريــايض،  أي  منهــا 

مجتمع مثل مجتمعنا".
فينيســيوس  دميــة  إســبانية  إعــام  وســائل  ووصفــت 
املعلقــة بأنهــا "هجوم عنري" و"تهديد خطري" ضد 

املهاجم الربازييل. 
وقالــت مصــادر يف الرطــة لوكالــة فرانــس بــرس إنهــا 
مــن  مزيــدا  تقــدم  أن  دون  مــن  الحادثــة  يف  تحقــق 

التفاصيل. 
ألــراس  أنصــار  اســتخدمه  ان  ســبق  الشــعار  هــذا 

مؤيدين ألتلتيكو مدريد يف املايض. 
بغيضــة  األفعــال  هــذه  "مثــل  بيــان  يف  أتلتيكــو  وقــال 

متاًما وغري مقبولة ومخزية للمجتمع".
وأضــاف "إن إدانتنــا ألي عمــل ميــس كرامة األشــخاص 

أو املؤسسات هي قاطعة ورصيحة". 
وهــم  أتلتيكــو  لجاهــري  فيديــو  مشــاهد  والُتقطــت 
يف  فينيســيوس  بحــق  عنريــة  هتافــات  يطلقــون 
أيلول/ســبتمرب املايض قبل دريب مدريد يف ملعب 

"واندا مروبوليتانو" ضمن منافسات الدوري. 
أغلــق  املــايض،  االول/ديســمرب  كانــون  يف  لكــن 
الهتافــات،  بشــأن  تحقيًقــا  اإلســبان  العــام  املدعــون 

قائلن إنه من غري املمكن تحديد املذنبن. 

لوزان/)أ ف ب(:
اإلنجليــزي  الــدوري  ألنديــة  القيــايس  اإلنفــاق  لعــب 
املمتــاز دورًا أساســيًا يف انتعــاش ســوق االنتقــاالت 
الدوليــة يف عــام 2022 حيــث بلــغ إجــايل اإلنفــاق 
الــذي  للتقريــر  وفــق  وذلــك  مليــار دوالر،   6.5 قرابــة 

نره االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( أمس.
وميثــل هــذا الرقــم زيــادة عــن العامــن املاضيــن مــع 
تعــايف كــرة القــدم مــن تأثــري جائحــة فــريوس كورونــا، 
لكنــه ال يــزال أقــل مــن مســتويات عــام 2019 )7.35 
مليــار دوالر( الــذي ســبق تفــي "كوفيــد19-" وفــق 

تقرير فيفا عن االنتقاالت الدولية.
وال يأخــذ تقريــر االتحــاد الــدويل يف الحســبان ســوى 
االنتقــاالت الدوليــة التــي ســجلت أكــر مــن 20 ألــف 

انتقال، لكن أقل من ثاثة آالف منها تضمن بداًل.
وذكــر التقريــر أن إنفــاق األنديــة اإلنكليزية "وصل اىل 
مستوى قيايس بلغ 2.2 مليار دوالر تقريبًا"، بعدما 

شــهد "برمريليــغ" ســتة مــن أكــرب عــر صفقــات دولية 
خال هذه الفرة.

مــع  ليفربــول  تعاقــد  الصفقــات،  تلــك  بــن  ومــن 
األوروغويــاين دارويــن نونيــس مــن بنفيــكا الربتغــايل 
مقابــل 75 مليــون يــورو )82 مليــون دوالر(، باإلضافــة 
ومــع  محتملــة،  كمكافــآت  يــورو  مليــون   25 اىل 

الكولومبي لويس دياس من بورتو الربتغايل.
مــع  يونايتــد  مانشســر  تعاقــد  صفقتــا  بــرزت  كــا 
مدريــد  ريــال  مــن  وأنتــوين  كازميــريو  الربازيليــن 

اإلسباين وأياكس الهولندي تواليًا.
إرلينــغ  الرنوجــي  الهــداف  انتقــال  أيضــًا  هنــاك  وكان 
هاالند من بوروسيا دورمتوند األملاين اىل مانشسر 
الســويدي  مــع  يونايتــد  نيوكاســل  وتوقيــع  ســيتي، 

ألكسندر ايزاك من ريال سوسييداد اإلسباين.
العابــرة  االنتقــاالت  عمليــات  أن  فيفــا  تقريــر  وأفــاد 
للحــدود وصلــت اىل مــا مجموعــه 71002 صفقــة، 

)مــن  املحرفــن  صعيــد  عــى   21764 منهــا  جــرى 
الرجال والسيدات(، مقابل 49238 يف فئة الهواة.

عــن  يقــل  ال  مــا  شــهد   2022 عــام  أن  البيــان  وتابــع 
القــدم  كــرة  يف  الدوليــة  االنتقــاالت  مــن   20209
االحرافية للرجال، وهو ما ميثل زيادة بنســبة 11.6 
باملئــة مقارنــة بحصيلــة 2021، بــل وقــد تجــاوز العــام 
 2019 تقريــر  يف  املســجلة  املســتويات  املنــرم 

قبل انتشار جائحة كوفيد19-.
انخــراط   2021 انتقــاالت  شــهدت  "وبينــا  وتابــع 
لت صفقــات 2022 رقــًا قياســيًا  4538 ناديــًا، ســجَّ
 4770 الدوليــة  االنتقــاالت  شــملت  حيــث  جديــدًا، 
إجــايل  وبلــغ  مختلفــًا..  اتحــادًا   182 مــن  ناديــًا 
العبــًا   17291 األنديــة  بــن  املنتقلــن  الاعبــن 
ميثلــون 183 جنســية مختلفــة، علــًا أن 2843 مــن 
دفــع  اقتضــت  املنــرم  العــام  املســجلة  العمليــات 

رسوم االنتقال".

فيفــا  يف  واالمتثــال  القانونيــة  الشــؤون  رئيــس  وقــال 
2022 تغيــري  إميليــو غارســيا ســيلفريو "شــهد عــام 
ذلــك االتجــاه الســلبي الــذي ظــل مســجًا عــى مــدى 
ســنتن يف إنفــاق األنديــة عــى انتقــاالت الاعبــن، 
 6.5 املنــرم  العــام  اإلنفــاق  إجــايل  بلــغ  حيــث 
 33.5 قدرهــا  بزيــادة  أي  أمــرييك،  دوالر  مليــارات 
باملئــة مقارنــة بحصيلــة عــام 2021، لكنــه ال يزال أقل 

ل يف 2019". من الرقم القيايس املسجَّ
وأبــرز فيفــا أن أكــرب عــر صفقــات مــن حيــث القيمــة 
باملئــة   12.5 نســبته  مــا  لوحدهــا  شــملت  املاليــة 
مــن املبلــغ اإلجــايل الــذي تــم إنفاقــه عــى مســتوى 
رســوم االنتقــاالت يف 2022. وأشــار اىل أن األنديــة 
الفرنســية حصلــت عــى النصيب األكرب من عائدات 
االنتقــاالت، مقارنــة بأندية االتحــادات األخرى، حيث 
بلغــت مداخيلهــا مــن صفقــات 2022 مــا مجموعــه 

740.3 مليون دوالر أمرييك.

هيدالغو تؤيد مشاركة الروس هيدالغو تؤيد مشاركة الروس 
والبيالروس في أولمبياد والبيالروس في أولمبياد 20242024

الفيحاءالفيحاء يجرد  يجرد الهاللالهالل من اللقب  من اللقب 
ويتأهل لنهائي "الكأس السوبر" السعوديةويتأهل لنهائي "الكأس السوبر" السعودية

تعليق دمية لفينيسيوس تعليق دمية لفينيسيوس 
على جسر قبل دربي مدريدعلى جسر قبل دربي مدريد

اتحاد غرب آسيا يجدد الثقة اتحاد غرب آسيا يجدد الثقة 
باألمير باألمير علي بن الحسينعلي بن الحسين

منح العراق منح العراق 
استضافة بطولة استضافة بطولة 

منتخبات تحت منتخبات تحت 2323 سنة سنة
اإلنفاق القياسي لألندية اإلنجليزية ينعش سوق االنتقاالت في اإلنفاق القياسي لألندية اإلنجليزية ينعش سوق االنتقاالت في 20222022

بريطانيا وأوكرانيا تعارضان 
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األفقي:
1 -  مادة يفرزها البنكرياس لحرق السكر يف الدم

2 -  للتحرس + جزيرة يونانية 
3 -  من األنبياء – وسام 

4 -  حرف + عكس متعلم – مثيل معكوسة 
5 -  ثلثا موس + مدينة أثرية عراقية + يرشد 

6 -  كسول + حرف عطف 
7 -  عاقل معكوسة – اسم موصول معكوسة 

8 -  خاصته – ثالثون يوما 
9 - حاكم – مرض يصيب العني 

العمودي:
1 -  وحي – راية 

2 -  ال باالنجلزيية + بقاء – 
لالستفهام 

3 -  بناء تحيت أسفل البناء 
األسايس 

4 -  متشابهان – أول قتيل 
عىل وجه األرض 

5 -  عند + طائر حسن 
الصوت معكوسة 

6 -  أحرف متشابهة – يأيت 
بعد النهار + من الحواس 
7 -   يف الفم   + قوي – 

نصف هدهد
8 -  انقراض

9 - طري – ذنوب صغري 

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.

ما يحصل عليه الفائز يف لعبة رياضية 
يتكون من 7 أحرف 

مارثون – كرة طائرة – المباراة – برونزية – كراتيه 
– اولومبيات – مخالفة – جودو – رونالدو – كرة 

اليد – سباق – تزلج – جولف – خيل – عداء – لم – 
لن – ع 

حل الكلمة الضائعة 

ميدالية

إعداد/ وفاء المهتدي

فريق بحثي يكتشف سبًبا مجهوًل للخرف "ناسا" تخطط لمحرك فضائي 
واشنطن/ وكاالت:يعمل بالنشطار النووي

متّكــن فريــق بحثــي مــن مستشــفى مركز ســيدارز 
ســبب  اكتشــاف  مــن  بأمريــكا،  الطبــي  ســيناء 
مجهــول ألحــد أبــرز أنــواع الخــرف، وهــو "الخــرف 

الجبهي الصدغي".
مــن  املــرىض  الخــرف،  مــن  النــوع  هــذا  ويحــرم 
والتعامــل  ســلوكهم  يف  التحكــم  عــى  القــدرة 
مــع الحيــاة اليوميــة، إذ يعانــون تغــرات معرفيــة 
وســلوكية وشــخصية شــديدة، لدرجــة أنــه يجــب 

وضعهم يف دور رعاية املسنني.
تــرب  حــدوث  هــو  املــرض،  أســباب  وأحــد 
للسائل النخاعي، الذي يدور يف الدماغ والحبل 
الحاميــة  يف  للمســاعدة  وحولهــام،  الشــويك 
مــن اإلصابــة، فعندمــا يتــرب هــذا الســائل إىل 
الجســم، ميكــن أن يحــدث "ترهــل الدمــاغ"، مــا 

يسبب أعراض الخرف.
يف  متــزق  خــال  مــن  الســائل  يتــرب  وعندمــا 
الغشــاء املحيــط، فإنــه يكــون مرئيــًا يف التصويــر 

املقطعــي املحوســب للنخاع مبســاعدة وســيط 
الحالــة،  هــذه  عــاج  ميكــن  وبالتــايل  التبايــن، 
البحثــي،  الفريــق  الــذي اكتشــفه  ولكــن الجديــد 
وتــم نــره يف دوريــة "ترانسليشــن ريســرش & 
كلينــكال إنرتفينشــني"، أن هنــاك ســببًا إضافيــًا 

لترب السائل الدماغي النخاعي.
النخاعــي  الســائل  "ناســور  وهــو  الســبب  هــذا 
الوريدي"، ويف هذه الحاالت، يترب الســائل 
إىل الوريــد، مــا يجعــل مــن الصعــب رؤيتــه يف 
التصويــر املقطعــي للنخــاع الروتيني، وللكشــف 
الفنيــني  عــى  يجــب  التريبــات،  هــذه  عــن 
املتخصصــة  املقطعيــة  األشــعة  اســتخدام 
ويف  حركتــه  أثنــاء  يف  التبايــن  وســيط  ومراقبــة 

أثناء تدفقه عرب السائل النخاعي.
واســتخدم باحثو الدراســة، تقنية التصوير عى 
21 مريضــًا يعانــون مــن ترهــل الدمــاغ وأعــراض 
"الخرف الجبهي الصدغي"، واكتشــفوا "ناســور 
مــن  تســعة  يف  الوريــدي"،  النخاعــي  الســائل 

جراحيــًا  التــرب  إغــاق  وتــم  املــرىض،  هــؤالء 
ســاعد  مــا  وهــو  التســعة،  املــرىض  جميــع  يف 
املصاحبــة  واألعــراض  الدمــاغ  ترهــل  عــاج  يف 

للخرف.
جراحــة  قســم  رئيــس  بــاك،  كيــث  ويقــول 
ســيناء  ســيدارز  مركــز  مبستشــفى  األعصــاب 
اإللكــرتوين  املوقــع  نــره  تقريــر  يف  الطبــي، 
"هــذا  الدراســة:  نــر  مــع  بالتزامــن  للمركــز، 
نطــاق  عــى  متوفــر  غــر  املتخصــص  التصويــر 
إىل  الحاجــة  الدراســة  هــذه  وتقــرتح  واســع، 
الكشــف  البحــث لتحســني معــدالت  مــن  مزيــد 
بــذل  "يجــب  ويضيــف:  للمــرىض".  والشــفاء 
جهــود كبــرة لتحســني معــدل اكتشــاف تــرب 
الســائل النخاعــي لدى هــؤالء املرىض، ولقد تم 
تطويــر عاجــات للتعامــل مــع األعــراض، ولكــن 
العاجــات  هــذه  فــإن  دراســتنا،  أظهــرت  كــام 
الجراحــي  التصحيــح  مــن  بكثــر  فاعليــة  أقــل 

املستهدف ملصدر الترب".

مارياند/ وكاالت:
أعلن رئيس إدارة الطران والفضاء األمركية 
"ناســا" بيــل نيلســون، أن الواليــات املتحدة 
تخطط الختبار محرك مركبة فضائية يعمل 
 ،2027 عــام  بحلــول  النــووي  باالنشــطار 
املــدى  الطويلــة  ناســا  جهــود  إطــار  يف 
الستكشــاف طــرق أكــر كفــاءة إلرســال رواد 

الفضاء إىل املريخ يف املستقبل.
ناشــونال  يف  مؤمتــر  يف  نيلســون  وأضــاف 
هاربــور بواليــة مارياند، أن ناســا ستشــرتك 
مــع وكالــة البحــث والتطويــر التابعة للجيش 
األمــريك لتطويــر محرك دفــع حراري نووي 
وقــت  أقــرب  "يف  الفضــاء  إىل  وإطاقــه 

ممكن بحلول عام 2027".
الدفــع  مفهــوم  عقــود  منــذ  ناســا  وتــدرس 
الحــراري النــووي مــن أجــل توفــر قــوة دفــع 

ُيعتقــد أنهــا أكــر كفــاءة بكثــر مــن محركات 
القامئــة عــى املــواد  التقليديــة  الصواريــخ 

الكياموية.
الحــراري  الدفــع  أن  ناســا  مســؤولو  ويــرى 
مــا  البــر إىل  أمــر حاســم إلرســال  النــووي 

وراء القمر ومناطق أعمق يف الفضاء.
ويقــول املهندســون، إن رحلــة إىل املريــخ 
من األرض باســتخدام هذه التكنولوجيا قد 
تســتغرق أربعــة أشــهر تقريبــًا بــداًل مــن نحــو 
يعمــل  تقليــدي  محــرك  باســتخدام  تســعة 

بالطاقة الكياموية.
وسيقلل ذلك بشكل كبر من الوقت الذي 
يتعــرض فيــه رواد الفضــاء إلشــعاع الفضــاء 
الســحيق، وســيتطلب أيضًا إمدادات أقل، 
مثــل الطعــام والبضائــع األخــرى، أثنــاء رحلــة 

إىل املريخ.

الفضــاء  ورائــد  ناســا  مديــر  نائــب  وقــال 
السابق بام ميلروي: "كلام كانت الرحات 

إىل الفضاء أرسع كانت أكر أمانًا".
التابعــة  والتطويــر  البحــث  وكالــة  ومنحــت 
للجيــش األمــريك يف عــام 2021، أمــوااًل 
لركــة جــرال أتوميكــس، ولوكهيــد مارتــن، 
وبلــو أوريجني لدراســة تصاميم املفاعات 

النووية واملركبات الفضائية.
وقالــت مديــرة الربنامــج تابيثا دودســون، إنه 
بحلــول شــهر مــارس/ آذار تقريبــًا، ســتختار 
نوويــة  فضائيــة  مركبــة  لبنــاء  رشكــة  الوكالــة 

لخطة عام 2027.
 110 والوكالــة  ناســا  خطــة  ميزانيــة  وتبلــغ 
 ،2023 املاليــة  للســنة  دوالر  مايــني 
ومــن املتوقــع أن تزيــد مئــات املايــني مــن 

الدوالرات حتى عام 2027.

في نهاية عام 2022
شحنات الهواتف الذكية تسجل 

أكبر انخفاض على اإلطالق 
واشنطن/ وكاالت:

لهــا عــى اإلطــاق يف نهايــة عــام  شــهدت شــحنات الهواتــف الذكيــة العامليــة أكــرب انخفــاض 
الرابــع، وفقــًا لركــة أبحــاث الســوق  الربــع  20 % تقريبــًا يف  2022، حيــث تراجعــت بنســبة 
لتتبــع  ســنوي  ربــع  تقريــر  أحــدث  أصــدرت  التــي   ،"International Data Corporation"

مبيعات الهواتف املحمولة يف جميع أنحاء العامل أول من أمس.
وأظهرت بيانات "IDC"، انخفاض شحنات الهواتف الذكية بنسبة 18.3 % عى أساس سنوي 
يف الربــع األخــر، وهــو مــا ميثــل أكــرب انخفــاض عــى اإلطــاق يف ربــع واحــد. كان االنخفــاض 
مســؤواًل جزئيــًا عــن الرتاجــع الســنوي البالــغ نســبته 11.3 % يف عــام 2022 بشــكل عــام، والذي 
شــهد شــحن 1.21 مليار وحدة فقط، وهو أقل إجاميل شــحن ســنوي منذ 2013. إذ تم شــحن 

."IDC" 300.3 مليون وحدة فقط يف الربع األخر من عام 2022، وفقًا لتقرير
وأرجــع التقريــر الــذي نرتــه "CNET"، االنخفاضــات إىل تقــارب العوامــل االقتصاديــة، مثــل 
سلســلة  ومشــاكل  األفــق،  يف  يلــوح  الــذي  والركــود  والتضخــم،  االســتهايك،  الطلــب  تراجــع 

التوريد العاملية، والتي تضع ضغطًا هبوطيًا عى توقعاتها لعام 2023.
وقالت مديرة األبحاث يف "IDC"، نبيلة بوبال، يف التقرير: "ألول مرة ترتاجع تسليامت الربع 
الذي يشهد العطات عن الربع السابق له". "ومع ذلك، أدى ضعف الطلب واملخزون املرتفع 
إىل قيــام البائعــني بتقليــص الشــحنات بشــكل كبــر. وســاعدت املبيعــات الكبــرة والعــروض 

الرتويجية خال الربع عى استنفاد املخزون الحايل بداًل من زيادة منو الشحنات".
وأشــار تقريــر "IDC"، إىل أنــه حتــى رشكــة أبــل العماقــة للتكنولوجيــا "التــي تبــدو محصنــة" قــد 
تأثرت بالشكوك االقتصادية التي ابتليت بها سوق الهواتف الذكية أيضًا، حيث أدت عمليات 
اإلغــاق غــر املتوقعــة يف املصانــع يف الصــني إىل تأخــر شــحنات منتجــات "أبــل" يف وقــت 

سابق من 2022.
ومــع ذلــك، قــد يكــون هنــاك جانــب إيجــايب للمســتهلكني، حيــث يشــر تقريــر "IDC"، الــذي 
اطلعــت عليــه "العربية.نــت"، إىل أن األشــخاص قــد يكونــون قادريــن عى العثــور عى "املزيد 
مــن العــروض والعــروض الرتويجيــة الســخية التــي تســتمر يف عــام 2023 حيــث ســيفكر الســوق 

يف طرق جديدة لدفع عمليات الرتقية والبيع".
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وأشــارت إىل أن مقاومــن متكنــوا مــن إســقاط 
طائرة استطالع "درون" تابعة لجيش االحتالل 

يف سامء املخيم.
االحتــالل  قــوات  أن  إىل  املصــادر  ولفتــت 
دّمرت عرشات املركبات يف طرقات املخيم، 

ودّمرت نادي املخيم.
التيــار  قطعــت  االحتــالل  قــوات  أن  وذكــرت 
الكهربــايئ عــن املخيــم بالتزامــن مــع اقتحامه، 

وشّوشت عىل االتصاالت واإلنرتنت.
وبّينــت أن قــوات االحتــالل اقتحمــت محيــط 
مستشــفى جنــن الحكومــي، وأطلقــت قنابــل 
األطفــال  قســم  تجــاه  للدمــوع  املســيل  الغــاز 
منهــم  عــدد  إلصابــة  أدى  مــا  باملستشــفى، 

باالختناق.
تشييع شهداء جنين

وشيعت جامهري مهيبة من جامهري الشعب 
الفلســطيني يف جنــن جثامــن الشــهداء الـــ9 
الذيــن ارتقــوا يف املجزرة التي ارتكبتها قوات 

االحتالل يف مخيم جنن.
وشــارك عــرشات اآلالف مــن أبنــاء شــعبنا يف 
لتشــييع  مهيــب  جنائــزي  موكــب  يف  جنــن، 

جثامن مجزرة جنن ومخيمها.
ورفع املشيعون جثامن الشهداء انطالقا من 
مستشــفى جنن الحكومي يف مســرية جابت 

شوارع املدينة.
برقــن،  إىل  الشــهداء  جثامــن  ونقلــت 
يف  ملواراتهــم  جنــن،  ومخيــم  واليامــون، 

الرثى.
الصحــة،  وزارة  أعلنــت  الحــق،  وقــت  ويف 
مســاء أمس، استشــهاد الشــاب يوسف يحيى 
خــالل  بإصابتــه،  متأثــرا  عامــًا(   22( محيســن 
مواجهــات مــع قوات االحتــالل اإلرسائييل يف 

بلدة الرام، شامل القدس املحتلة.
بلــدة  يف  اندلعــت  قــد  مواجهــات  وكانــت 
مســرية  االحتــالل  قــوات  قمــع  عقــب  الــرام 
خرجت تنديدا بعدوان االحتالل عىل شعبنا 
واملجزرة التي ارتكبها يف جنن صباح أمس.

االحتــالل  بــأن جنــود  وأفــادت مصــادر محليــة 
أطلقــوا الرصــاص الحي وقنابل الصوت والغاز 
يف  املشــاركن  صــوب  للدمــوع  املســيل 
املســرية ببلــدة الــرام، مــا أدى إلصابــة الشــاب 
محيســن بعيار حي، نقل يف إثرها إىل مجمع 
اللــه، حيــث  فلســطن الطبــي يف مدينــة رام 
وصفت إصابته بالحرجة، ليعلن األطباء الحقا 

استشهاده متأثرا بجروحه.
مواجهات وإصابات

املعــدين  بالرصــاص  مواطــن  أصيــب  كــام 
املغلــف باملطــاط، وآخــرون باالختنــاق بالغــاز 

املســيل للدمــوع، خــالل مواجهــات مع قوات 
حــوارة،  حاجــز  عــىل  اإلرسائيــيل  االحتــالل 

جنوب نابلس.
املواجهــات  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
اندلعت عقب قمع االحتالل مسرية انطلقت 
باتجــاه الحاجــز تنديــدا باملجــزرة التــي ارتكبها 
االحتالل يف جنن صباح اليوم، وأسفرت عن 

استشهاد تسعة مواطنن وإصابة آخرين.
االحتــالل  قــوات  برصــاص  شــابان  وأصيــب 
خــالل مواجهــات اندلعت قرب مدخل مدينة 

أريحا الشاميل.
وأفادت مصادر طبية بإصابة شــاب بالرصاص 
املعــدين  بالرصــاص  وآخــر  قدمــه،  الحــي يف 
التــي  املواجهــات  خــالل  باملطــاط،  املغلــف 
واصفــة  الشــاميل،  أريحــا  مدخــل  شــهدها 

حالتهام باملتوسطة.
كــام اندلعــت مواجهــات قــرب مدخــل أريحــا 
الجنــويب بالقــرب مــن مخيــم عقبــة جــر، أطلق 
االحتالل خاللها قنابل الغاز املسيل للدموع 
تنديــدا  خرجــوا  الذيــن  املواطنــن  صــوب 

مبجزرة االحتالل يف جنن.
يف حن أغلقت قوات االحتالل حاجز مخيم 
القــدس  رشق  شــامل  العســكري  شــعفاط 

املحتلة.

االحتــالل  قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
مواجهــات  انــدالع  عقــب  الحاجــز  أغلقــت 
بجرائــم  للتنديــد  خرجــوا  الذيــن  الشــبان  مــع 
االحتالل يف جنن، واستمرار احتجاز جثامن 
برصــاص  ارتقــى  الــذي  عــيل  محمــد  الشــهيد 
التصــدي  أثنــاء  يف  األربعــاء  أمــس  االحتــالل 

لعملية هدم منزل الشهيد عدي التميمي.
ويف السياق، اندلعت مواجهات بن الشبان 
وقوات االحتالل عند حاجز قلنديا العسكري 
شــامل القــدس املحتلــة، وقرب جــدار الفصل 
غــرب  شــامل  إجــزا  بيــت  بقريــة  العنــري 
االحتــالل  جنــود  أطلــق  املحتلــة،  القــدس 
خاللها قنابل الصوت والغاز املسيل للدموع 

تجاه منازل املواطنن.
وأعلنت وزارة الصحة، أمس، إصابة 4 شبان، 
حالــة أحدهــم خطــرية، مــن جــراء اســتهدافهم 
بالرصــاص  اإلرسائيــيل  االحتــالل  قــوات  مــن 
الحــي، خــالل املواجهــات التــي اندلعــت عند 

املدخل الشاميل ملدينة البرية.
بالرصــاص  أصيــب  شــابًا  أن  الصحــة  وذكــرت 
حالتــه  ووصفــت  الصــدر،  منطقــة  يف  الحــي 
بالخطــرية، يف حــن أصيــب ثالثــة آخــرون يف 
مناطق مختلف من أجسادهم، ونقلوا جميعا 

إىل مجمع فلسطن الطبي برام الله.

وقــوات  الشــبان  بــن  مواجهــات  واندلعــت 
ملدينــة  الشــاميل  املدخــل  عنــد  االحتــالل، 
جنــن  يف  االحتــالل  مبجــزرة  تنديــدا  البــرية، 

ومخيمها.
وخرج عرشات الطلبة من جامعة بريزيت يف 
مســرية باتجــاه حاجــز "بيــت إيــل" العســكري، 
املقــام عــىل أرايض املواطنــن عند املدخل 
اندلعــت  حيــث  البــرية،  ملدينــة  الشــاميل 
الرصــاص،  الجنــود  خاللهــا  أطلــق  مواجهــات 
والصــوت  للدمــوع  املســيل  الغــاز  وقنابــل 

تجاههم.
وأصيب شابان بالرصاص الحي، أطلقه جيش 
االحتــالل، خــالل املواجهــات التــي اندلعــت، 

ببلدة عزون رشق قلقيلية.
أصيبــا  شــابن  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
برصــاص االحتــالل باألطــراف، نقــال يف إثرهــا 
الحكومــي،  نــزال  درويــش  مستشــفى  إىل 
حــن  يف  باملتوســطة،  إصابتهــام  ووصفــت 
أصيــب العــرشات باالختنــاق بالغــاز املســيل 

للدموع خالل املواجهات املستمرة.
خــالل  الحــي،  بالرصــاص  شــاب  وأصيــب 
وقــوات  املواطنــن  بــن  اندلعــت  مواجهــات 
االحتالل، عىل املدخل الشاميل للمحافظة، 
ويف بلــدة الخــر جنــوب بيــت لحــم، تنديــدا 

بالجرمية الوحشــية التي ارتكبت يف محافظة 
بــأن  محــيل  مصــدر  وأفــاد  ومخيمهــا.  جنــن 
شــابا أصيب بالرصاص الحي يف القدم، عند 
نقــل يف إثرهــا  بيــت لحــم الشــاميل،  مدخــل 

إىل املستشفى.
وأضــاف أن املواجهــات تركــزت جنــوب بلــدة 
الخــر مبنطقــة "أم الركبــة"، أطلقــت خاللهــا 
قــوات االحتــالل الرصــاص املعــدين املغلــف 
للدمــوع  املســيل  الغــاز  وقنابــل  باملطــاط، 

والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.
عنــد  االحتــالل  مــع  مواجهــات  اندلعــت  كــام 
املدخــل الرشقــي ملخيــم عايــدة ببيــت لحــم، 
أطلــق خاللهــا االحتــالل قنابل الغاز والصوت، 
مــا أدى إلصابــة عــدد مــن املواطنــن بحــاالت 
 214 اقتحــم  آخــر،  إطــار  ويف  اختنــاق. 
باحــات املســجد األقــى  أمــس،  مســتوطنا، 
رشطــة  بحراســة  املغاربــة،  بــاب  جهــة  مــن 

االحتالل اإلرسائييل.
وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن عضو الكنيســت 
غليــك  يهــودا  املتطــرف  الســابق  اإلرسائيــيل 
أدوا  الذيــن  املقتحمــن،  ضمــن  مــن  كان 
طقوســا تلموديــة، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية 
يف باحــات األقــى، قبــل أن يغادروا من جهة 

باب السلسلة.

إدارة السجون تماطل بتحويل األسير المريض 
"الحروب" لتلقي عالجه البيولوجي

رام الله/ فلسطن:
بــأن  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  أفــادت 
إدارة ســجون االحتــالل اإلرسائيــيل متعــن يف 
املامطلــة بتحويــل األســري املصــاب بالرسطــان 
عــيل الحــروب )48 عاًمــا( للبــدء بتلقــي عالجــه 
البيولوجي، بالرغم من حالته الصحية الصعبة.

أن  أمــس،  لهــا  بيــان  يف  الهيئــة  وأوضحــت 
األســري "الحــروب" الــذي يقبــع حالًيا يف ســجن 
"النقــب" الصحــراوي، تبــن إصابتــه قبــل نحــو 
9 أشــهر بــورم يف ظهــره وخضــع حينهــا لعــالج 
بالليــزر، وُصــّور بعــد ذلــك صورة أشــعة، ليتبن 
الظهــر  وأســفل  الحــوض  يف  املــرض  انتشــار 

والرجلن.
وأضافت أنه قبل نحو 20 يوًما ُنقل "الحروب" 
إىل مستشــفى "بــرزالي" اإلرسائيــيل، وهنــاك 
عــالج  إىل  بحاجــة  أنــه  االحتــالل  أطبــاء  قــرر 

حينهــا  مــن  الســجون  إدارة  أن  إال  بيولوجــي، 
مــن  النــوع  هــذا  بــدء  يف  التســويف  تتعمــد 
العالج. وتابعت أن األسري "الحروب" من قرية 

عيل الحروب

ديــر ســامت إحــدى قرى منطقــة دورا مبحافظة 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  جنــويب  الخليــل 
يعــاين آالًمــا يف الظهــر والصــدر وخــدران باليــد 
إىل  الفتــًة  مســتمرة،  ودوخــة  وأرق،  اليــرسى، 
أن حالتــه الصحيــة كانــت قــد تدهــورت عقــب 
خضوعه لعملية جراحية الستئصال ورم أسفل 

الصدر واإلبط.
وكان األســري "الحــروب" قــد بــدأ مبواجهــة هــذا 
ســجون  إدارة  لكــن  عامــن،  نحــو  منــذ  املــرض 
أوجــاع،  مــن  يعانيــه  مــا  أهملــت  االحتــالل 
وماطلــت بتشــخيص وضعــه تشــخيًصا ســلياًم 
ودقيًقــا، مــا أدى إىل تفاقمــه تدريجًيــا ووصولــه 

إىل مرحلة مقلقة.
 2010 عــام  "الحــروب"  االحتــالل  واعتقلــت 
حكــاًم  بحقــه  االحتــالل  محكمــة  وأصــدرت 

بالسجن 25 عاًما، وهو أب لسبعة أبناء.

غزة/ فلسطن:
د.محمــد  املستشــار  العــام  النائــب  أكــد 
تســعى  العامــة  النيابــة  أن  أمــس،  النحــال، 
لتعزيــز وتطويــر آليــات حامية حقوق اإلنســان 

بقطاع غزة.
جــاء ذلــك خــالل لقائــه يف مكتبــه بوفــد مــن 
ضــم  اإلنســان،  لحقــوق  املســتقلة  الهيئــة 
ســالمة  املستشــار  الهيئــة  عــام  مفــوض 
غــزة  لقطــاع  العــام  املديــر  ونائــب  بسيســو، 
جميــل رسحــان، وأعضــاء مجلــس املفوضــن 
د. مخيمــر أبــو ســعدة، وطالل عــوكل، وأمجد 
الشــوا، ومنســق التحقيقــات والشــكاوى بكــر 

الرتكامين.
حســني  املستشــار  بحضــور  اللقــاء  وبحــث 
ســبل  العــام،  النائــب  ديــوان  رئيــس  الهبــاش 
التعــاون املشــرتك مبــا يعــزز منظومــة حقــوق 

اإلنسان يف قطاع غزة.
وأعرب النائب العام عن تقديره للدور املهم 
والبــارز ملؤسســات املجتمــع املــدين، مبينــا 
مبــدأ  عــىل  معهــا  تتعامــل  العامــة  النيابــة  أن 
التكامليــة؛ باعتبارهــا مؤسســات دولة ضامنة 
اإلنســان، وتحمــي حرّيــات املواطــن  لحقــوق 

الفلسطيني.
وأضاف أن النيابة العامة تسعى لتطوير هذه 
العالقــة يف العــام الجــاري 2023، مــن خــالل 
تعزيز وتطوير آليات حامية حقوق اإلنسان.

منظومــة  أن  النحــال،  املستشــار  وأوضــح 
العدالــة والحقــوق يف ظــل وجــود مؤسســات 
معايــري  وفــق  وتعمــل  األداء  تراِقــب  راعيــة 
عــىل  يبعــث  أمــر  صحيحــة،  ومــؤرشات 
وهــي  العدالــة،  أركان  ويثّبــت  االطمئنــان، 
ســبيل لالرتقاء مبســار العمل وفق اإلجراءات 

الســليمة واســتنادًا للقانون، وتجويد الخدمة 
لتحقيــق  ســعيًا  للمواطنــن؛  املقدمــة 
العدالــة، وإظهــار الحقيقــة، ورفــع الظلــم عــن 

املظلومن.
الهيئــة  أن  بسيســو  املستشــار  أكــد  بــدوره، 
معــدالت  أعــىل  ُتســجل  تــزال  ال  املســتقلة 
التطــور النوعــي للنيابــة العامــة وإجراءاتها يف 
التعامــل مــع الشــكاوى واملظــامل املختلفــة، 
اإلجــراءات  جميــع  شــمل  التطــور  هــذا  وأن 
املختلفــة،  والعدليــة  واإلجرائيــة  اإلداريــة 
وأنظمــة  لرامــج  اإللكــرتوين  التطــور  وخاصــًة 

النيابة العامة.
وأضــاف أن األثــر األكــر لهذه الجــودة النوعية 
انعكس إيجابًا عىل أعداد الشكاوى املقدمة 
للهيئــة املســتقلة يف العــام املنــرم، وأنهــا 
مل تتجاوز طوال العام العّد عىل أصابع اليد.

وزارة األسرى: األسير المريض 
بالسرطان "دقة" يعاني 

أوجاًعا شديدة
غزة/ فلسطن:

ذكــرت وزارة األرسى واملحرريــن بغــزة أن األســري القائــد وليــد دقــة يعــاين 
أوجاًعــا شــديدة يف جميــع أنحــاء جســده بعــد إصابتــه مبــرض رسطــان نــادر 
يسمى "تلف النخاع"، الفتة إىل أنه بحاجة إىل عالج ومتابعة طبية خاصة.

وأضافت الوزارة يف بيان أمس، أن إدارة سجون االحتالل متاطل يف عرض 
األســري "دقــة" عــىل أطبــاء متخصصــن، وتتعمد تأخري توفــري العالج الالزم 
لحالتــه، وتطالــب عائلتــه بتوفــريه، داعيــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
ســاءت  الذيــن  األرسى  مــن  وعــدد  حالتــه  ملتابعــة  طبــي  وفــد  إرســال  إىل 
حالتهــم الصحيــة مؤخــًرا، أبرزهــم: مــوىس صوفــان، وموفــق عــروق، ومحمــد 
داوود. واألســري دقــة معتقــل منــذ 25 مــارس/ آذار 1986، وهــو مــن عائلــة 
مكونــة مــن 3 شــقيقات و6 أشــقاء، علــاًم أنــه فقــد والــده يف أثنــاء ســنوات 
اعتقالــه. وأصــدرت محاكــم االحتــالل بحــق "دقــة" حكــاًم بالســجن املؤبــد، 
ُحــدد الحًقــا بـــ37 عاًمــا، وأضافــت عــام 2018 عــىل حكمــه عامــن ليصبــح 

39 عاًما.

غزة/ فلسطن:
أكــد مركــز فلســطن لدراســات األرسى، أمــس، أن مراكــز التوقيــف 
والتحقيق تشهد اكتظاًظا متزايًدا نتيجة تصاعد عمليات االعتقال 
التي تنفذها قوات االحتالل يومًيا بالضفة الغربية والقدس وسط 

تضاعف معاناتهم يف فصل الشتاء. 
وأوضح املركز يف بيان مكتوب، أن االحتالل صعد خالل الشــهور 
الفلســطينين  املواطنــن  بــن  االعتقــال  عمليــات  مــن  املاضيــة 
أكــرث  أو  اعتقــال  حالــة  تســجيل  دون  ســاعة  متــر  تــكاد  ال  بحيــث 
مــن أنحــاء األرايض الفلســطينية، حيــث يفــرج عــن بعضهــم بعــد 
التحقيــق لســاعات عــىل الحواجــز أو داخــل املســتوطنات القريبــة 

بينــام ينقــل اآلخريــن مبارشة اىل مراكز التوقيف التحقيق وعددها 
يتجاوز سبعة مراكز.

ونبه مدير املركز الباحث رياض األشــقر إىل أن األرسى يف مراكز 
وال  البســيطة،  الحيــاة  مقومــات  أدىن  لديهــم  تتوفــر  ال  التوقيــف 
ميلكون سوى مالبس خفيفة ال تقي الرد، وتزودهم اإلدارة بغطاء 
خفيــف عبــارة عن "بطانية متســخة"، وفرشــة قدميــة مهرتئة، حيث 

يشتكون يف بعض األيام من تجمد أطرافهم يف فصل الشتاء. 
وهناك نحو 4700 أسري وأسرية يف سجون ومعتقالت االحتالل، 
)مــدى  املؤبــد  بالســجن  أحــكام  بحقهــم  أســرًيا صــدر   552 منهــم 

الحياة( ملرة أو لعدة مرات، بحسب معطيات فلسطينية.

شركة تكنولوجيا ضخمة 
تسحب استثماراتها من 

)إسرائيل(
النارصة/ وكاالت:

اســتثامراتها  ســحب  املاليــة  للتكنولوجيــا  ضخمــة  أمريكيــة  رشكــة  قــررت 
مــن )إرسائيــل(، يف مســعى لإلفــالت مــن مســتقبل غامــض يــرب كيــان 
االحتــالل. واتخــذت رشكــة "بابايــا جلوبــال" Papaya Globa قرارهــا يف 
ضوء "خطة إصالحات قضائية" ُير عليها رئيس حكومة االحتالل بنيامن 
نتنياهو، وترى الرشكة أنها "ســتر مبســتقبل االقتصاد والدميقراطية يف 
التــي تأسســت أصــاًل يف )إرسائيــل( وتتخــذ حالًيــا  )إرسائيــل(". والرشكــة 
مــن نيويــورك مقــًرا رئيًســا لهــا، تقدم خدمــات تقنية مالية متعلقة بكشــوف 
املرتبــات لــدى الــرشكات. وذكرت صحيفة "جريوزامل بوســت" اإلرسائيلية 
أمــس، أن حجــم الرشكــة كان يقــدر مبــا يعــادل 3.7 مليــارات دوالر يف عــام 
2021. ومــن بــن عمــالء الرشكــة البالــغ عددهــا 700، تــرز رشكات مثــل 

"مايكروسوفت"، و"تويوتا".

نواب الوسطى يبحثون مع 
شرطة المحافظة حفظ 
األمن وخدمة المواطنين

الوسطى/ فلسطن:
املحافظــة  يف  الرملانيــة  واإلصــالح  التغيــري  كتلــة  نــواب  بحــث 
املواطنــن  وخدمــة  األمــن  حفــظ  املحافظــة  رشطــة  مــع  الوســطى 
وحــل مشــكالتهم. جــاء ذلــك يف لقــاء أعقــب اســتقبال النائبــن د. 
عبــد الرحمــن الجمــل ود. ســامل ســالمة، مبكتــب نــواب املحافظــة 
الوســطى، مديــر رشطــة املحافظــة العميــد نــارص أبــو نــارص ومــدراء 
محافظــة  جهــود  عــىل  الوســطى  نــواب  وأثنــى  الرشطيــة.  املراكــز 
وحــل  أمنهــم  عــىل  والحفــاظ  املواطنــن،  خدمــة  يف  الرشطــة 
مشكالتهم، مستعرضن بعض مشاكل األهايل للعمل عىل حلها.

بــدوره، أطلــع العميــد أبــو نــارص النــواب عــىل أبرز إنجــازات الرشطة، 
واملعوقات التي تواجهها، واعًدا مبتابعة القضايا املطروحة.

االحتالل يستولي على 
رين  أموال وسيارة المحرَّ

كريم وماهر يونس
النارصة/ فلسطن:

صّدقــت حكومــة االحتــالل اإلرسائيــيل عــىل أمــر يقــي باالســتيالء 
عــىل مبلــغ 500 ألــف شــيقل )نحــو 150 ألــف دوالر( ومركبــة لعائلــة 

املحررين كريم وماهر يونس.
وذكــرت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" العرية أمــس أن وزير األمن 
بحكومــة االحتــالل يــوآف غاالنــت وقــع عــىل أمــر االســتيالء بتوصيــة 

من الجهات االقتصادية يف جيش االحتالل.
وأعقــب ذلــك دهــم وحــدة مــن رشطــة االحتــالل منــزيل املحرريــن 

كريم وماهر يونس واالستيالء عىل األموال واملركبة.
ومنــذ إفــراج ســلطات االحتــالل عــن كريم يف 5 ينايــر/ كانون الثاين 
الجــاري، وماهــر يف 19 مــن الشــهر ذاتــه، بعد قضاء كل منهام مدة 
محكوميتــه البالغــة 40 عامــا، وهــي تالحقهــام وتنغــص حياتهام يف 

بلدتهام عارة داخل األرايض املحتلة عام 1948.

الشرطة ُتنهي خالفات 
مالية بقيمة 86 ألف دوالر

الوسطى/ فلسطن:
أنهت أقســام دائرة الرشطة املجتمعية يف املحافظة الوســطى 7 خالفات 
مالية بن املواطنن، بلغت قيمتها 86 ألف دوالر، عر أقسامها املنترشة 

يف املحافظة.
وأوضحت دائرة الرشطة املجتمعية يف بيان، أن القضايا املالية املذكورة 

تنوعت بن ديون رشعية، ومعامالت تجارية.
مــن  اثنــن  بــن  ماليــًا  خالفــًا  املنجــزة،  الخالفــات  ضمــن  مــن  أن  وذكــرت 
املواطنن عىل خلفية كفالة بنكية بقيمة 70 ألف دوالر، وفصلت بينهام 

يف الحقوق املرتتبة عىل الكفالة، وأنهت النزاع.
مــن املواطنــن  اثنــن  بــن  أنجــز خالًفــا  البلــح  ديــر  أن قســم  وأشــارت إىل 
بقيمة 13 ألف دوالر، حول عدم ســداد مثن ســيارة بقيمة 10 آالف دوالر. 
ولفتت الرشطة املجتمعية إىل أنها جمعت أطراف الخالفات واستمعت 
ألقوالهــم، وصــواًل إىل اتفــاق مــريض لجميع األطراف ومن ثم تحرير تنازالت 
حســب  الشــكاوى  عــن  والتنــازل  املتبعــة،  القانونيــة  اإلجــراءات  حســب 

األصول.

"التواصل المجتمعي" ببلدية 
غزة تنجز 2000 معاملة 

للمواطنين في 2022
غزة/ فلسطن:

معاملــة   2000 نحــو  غــزة  بلديــة  يف  املجتمعــي  التواصــل  لجنــة  أنجــزت 
للمواطنــن خــالل عــام 2022، ضمــن سياســة تســهيل اإلجــراءات والبــاب 
املفتوح. وتشكلت اللجنة برئاسة عضو املجلس البلدي مصطفى قزعاط 
منــذ تــويل املجلــس البلــدي الحــايل ملهامــه برئاســة د. يحيــى الــرساج، يف 

مطلع أغسطس/ آب 2019.
وخدمــات  قضايــا  كافــة  شــملت  املنجــزة  املعامــالت  بــأن  قزعــاط  وأفــاد 
البلديــة، وتنوعــت مــا بــن قضايــا تنظيــم املبــاين وفتــح الشــوارع، وقضايــا 
ماليــة وإداريــة، وغريهــا، الفتــا إىل أن لجنتــه تســتقبل شــكاوى املواطنــن 
يف مكتبهــا مبقــر البلديــة الرئيــس مبيــدان فلســطن، وتعمــل عــىل حلهــا 

ومتابعتها لدى الدوائر املختصة وإنجازها بأرسع وقت ممكن.
مكتبهــا  يف  تســتقبل  إنهــا  الحرازيــن  حســام  اللجنــة  منســق  قــال  بــدوره 
وتوصــل  للبلديــة،  الرســمي  الــدوام  ســاعات  خــالل  املواطنــن 
مشــكالتهم للدوائــر املختصــة يف البلديــة ومتابعتها وإنجازها وفقا 

لألنظمة املتبعة.

مركز: اكتظاظ مراكز التوقيف مع 
تصاعد عمليات اعتقال الفلسطينيين

المستشار النحال: نسعى لتعزيز آليات
حماية حقوق اإلنسان بغزة
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

بعد رحلة عالجهما في تركيا
أردوغان يستقبل الشقيقين 

الجريحين رهف ومحمد 
سلمان من غزة

أنقرة/ األناضول:
اســتقبل الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان، أمــس، الشــقيقني 
الجريحني رهف ومحمد ســلامن من قطاع غزة يف املجمع الرئايس 

بالعاصمة أنقرة، بعد رحلة عالجهام يف تركيا.
والتقــى أردوغــان مــع رهــف )11 عاًمــا( ومحمــد )13 عاًمــا( بعيًدا عن 

عدسات وسائل اإلعالم.
والطفالن "ســلامن" أصيبا بشــظايا صاروخ إرسائييل اســتهدف بلدة 
جباليــا شــامل قطــاع غــزة يف 6 أغســطس/ آب 2022، يف العــدوان 

عىل القطاع.
وبنــاء عــىل تعليــامت الرئيــس أردوغــان غادر الطفالن رفقــة والديهام 
يف 17 أغســطس غــزة عــر معــر رفــح، لتقّلهــام طائــرة إســعاف تابعــة 
لوزارة الصحة الركية من مطار القاهرة الدويل إىل أنقرة، ويخضعان 

للعالج يف مدينة أنقرة الطبية.

في40 عاًما
أحمد منصور يدشن 

موقًعا إلكترونًيا يضم 
مسيرته المهنية 

الدوحة/ فلسطني:
دشــن اإلعالمــي املــري، منتــج ومقــدم الرامــج يف شــبكة الجزيــرة، 
أحمــد منصــور، موقًعــا إلكرونًيــا خاًصــا بــه، تحــت شــعار "مــن أجــل 
الحريــة والحقيقــة واإلنســان"، بعــد مــا يقــرب مــن عــام مــن اإلعــداد 

والبث التجريبي.
وقــال منصــور عــر حســابه الشــخيص مبوقــع التواصــل االجتامعــي 
كل  يضــم  اإلنرنــت،  شــبكة  عــىل  الشــخيص  موقعــه  إن  "تويــر"، 
تراثــه املهنــي، الــذي ميتــد لنحــو 40 عاًمــا مــن الصحافــة املكتوبــة 

والتليفزيونية، إىل جانب املقاالت والكتب والرامج التي قدمها.

معتمرون بريطانيون 
يسيرون على األقدام 
من مكة إلى المدينة

الرياض/ وكاالت:
ســار 5 بريطانيــني عــىل األقــدام مــن مكــة املكرمــة إىل املدينة 
املنورة، عىل خطى الرسول محمد صىل الله عليه وسلم يف 

أداء مناسك العمرة.
واختار الريطانيون املسلمون السفر مشًيا يف رحلة استمرت 

185 ساعة، قطعوا فيها مسافة 547 كيلومًرا.
واســتقبل أهــل املدينــة املنــورة املعتمريــن، األحــد، باملديــح 
إذ أدت فرقة أنشودة "طلع البدر علينا"، ونرثوا الورود عليهم 

احتفاء بهم.
ووّثق مشاركون يف االحتفال االستقبال عر مقطع فيديو لقي 

انتشاًرا واستحساًنا كبريين عر مواقع التواصل االجتامعي.
وأظهــر املقطــع احتفــاء شــديًدا باملعتمريــن بــني مجموعــة من 

أهايل املدينة املنورة.
وقــال أحــد املشــاركني يف الرحلــة عــىل األقــدام، إنهــم اختــاروا 
قطع املسافة وهم مدركون أنها ستستغرق بني 15 و19 يوًما 
سرًيا عىل خطى رسول الله صىل الله عليه وسلم وصحابته.

باحثون: النمل قادر 
على شم رائحة السرطان

لندن/ وكاالت:
كشــفت أبحــاث ســابقة إمكانيــة رصــد مرض الرسطــان بتغيري رائحة 
البول، إذ أفاد باحثون بأن النمل لديه القدرة عىل اكتشــاف ذلك، 

حسب ما ذكرته "سكاي نيوز".
مجلــة  يف  نــرت  التــي  إليهــا،  التوصــل  جــرى  التــي  النتائــج  ويف 
هــذه  أن  الباحثــون  أفــاد  سوســايتي"،  رويــال  ذا  أوف  "بوســيدنج 
التكلفــة  مــن حيــث  فّعالــة  اســتخدامها كطريقــة  الحــرات ميكــن 

لرصد اإلصابة بالرسطان.
الســوربون  الباحثــة بجامعــة  باتريســيا ديتــور،  الروفســورة  وقالــت 
بشــامل باريــس: "ميكــن اســتخدام النمــل ككاشــف حيــوي للتمييــز 
بــني األفــراد األصحــاء وغريهــم مــن الحاملــني لــأورام، وذلــك نظــرًا 
ألنهــا ســهلة التدريــب ورسيعــة التعلــم وفّعالــة للغايــة، وال تكلــف 

شيئًا لالحتفاظ بها".
ديتــور  الروفســورة  أجرتهــا  ســابقة،  دراســة  عــىل  البحــث  واعتمــد 
الخاليــا  "شــم"  عــىل  قــادر  النمــل  أن  أظهــروا  حيــث  وزمالؤهــا، 

الرسطانية البرية املزروعة يف املختر.
70 منلــة،  تعريــض  عــن  الباحثــون  الحاليــة، كشــف  الدراســة  ويف 
تنتمــي إىل النــوع املعــروف باســم "فورميــكا فوســكا"، لعينــات بــول 

من الفرئان املصابة باألورام وغري املصابة.
بــول  بــني رائحــة  3 تجــارب، متكــن النمــل مــن معرفــة الفــرق  وبعــد 

الفرئان السليمة، ورائحة بول الفرئان املصابة باألورام. 
لــدى  للغايــة  الحساســة  الشــم  حاســة  إىل  ذلــك  الباحثــون  وأرجــع 

النمل.

أول سفينة أبحاث ذكية  
دون قبطان

لندن/ وكاالت:
دخلــت أول ســفينة أبحــاث "أوقيانوغرافيــة" ذكيــة غــري مأهولــة يف 
العــامل، الخدمــة يف مدينــة تشــوهاي الصينيــة أمــس، حســب موقــع 

"رييل نيوز".
االختبــار  أهــداف  جميــع  بنجــاح  أكملــت  التــي  الســفينة  أن  وُيذكــر 
البحــري الخاصــة بهــا، هــي أول ســفينة أبحــاث ذكيــة يف العــامل مــع 

وظائف املالحة والتحكم عن ُبعد.
وتــم تطويــر نظــام طاقــة للســفينة، ونظــام املعلومات، ونظــام تحديد 
املواقع الدينامييك، ونظام دعم التشغيل، بشكل مستقل بالكامل 

من الصني.

طلًبا للغيث.. أوقاف رفح 
تقيم صالة االستسقاء

رفح/ فلسطني:
االستســقاء  صــالة  أمــس،  رفــح،  محافظــة  أوقــاف  مديريــة  نظمــت 
بــرئ الســبع؛ طلًبــا للغيــث، وذلــك مبشــاركة جمــع مــن  يف مدرســة 
املواطنني ولفيف من األمئة والخطباء وامُلدرِّسني وطلبة املدرسة 

والنساء.
االستســقاء  صــالة  أن  عامــر  أبــو  محمــد  رفــح  أوقــاف  مديــر  وأوضــح 
التــي دعــت إليهــا املديريــة جــاءت إحيــاًء لســنة النبــي عليــه الصــالة 

والسالم، الذي أّدى هذه الصالة عند تأخر نزول املطر.
وقال: إن صالة االستسقاء سنة مؤكدة كان الرسول صىل الله عليه 
وســلم يؤديهــا يف العــراء يف أوقــات انحبــاس األمطار، جامًعا الرجال 
والشــيوخ واألطفــال والنســاء، ترضًعــا ودعاًء واســتغاثة مــن العباد لله 

عز وجل بأن يكرمهم ويرحمهم وينزل عليهم بركاته.
وأشــار إىل أهميــة االبتهــال إىل اللــه بالدعــاء واإلكثار من االســتغفار، 
مــن أجــل تحقيــق غايــة نــزول املطــر، مؤكــًدا يف الوقــت ذاتــه أهميــة 

تذكري الناس بالتوبة والعودة إىل الله والترضع إليه.

قصة دكتورة جزائرية
 ماتت برًدا في الشارع 

تثير جداًل واسًعا
الجزائر/ وكاالت:

أثارت النهاية املؤملة للدكتورة الجزائرية فلة بورسايل، التي 
عــرث عليهــا ميتــة عــىل الرصيف يف شــوارع مدينة عنابة رشق 
البــالد، حزًنــا واســًعا، مــام اســتدعى مــن الســلطات املحليــة 

إصدار بيان يوضح فيه مالبسات الوفاة.
عــىل األرض يف  ملقــاة  الســبعينية  الســيدة  عــىل  عــرث  وقــد 
قــام  حيــث  املــايض،  األحــد  عنابــة،  مدينــة  وســط  الشــارع 
مواطنون باإلبالغ عن حالتها ملصالح الحامية املدنية الذين 
وجدوهــا يف حالــة احتضــار، ونقلوها إىل املستشــفى حيث 

لفظت أنفاسها األخرية.
وبعــد التأكــد مــن هويــة املــرأة، اكُتشــف أنها دكتــورة جامعية 
يف تخصــص البيولوجيــا ومتلــك شــهادة مرموقــة مــن جامعــة 
السوربون الفرنسية، وكانت تعمل رئيسة مصلحة يف مجمع 

للدواجن، كام عملت يف عدة مخابر وطنية.
البعــض  اعتقــد  أن  بعــد  كبــرًيا  جــداًل  القصــة  هــذه  وفّجــرت 
شــهاداتها  مــن  الرغــم  عــىل  مــأوى  بــال  كانــت  األســتاذة  أن 
ومســتواها العلمي الكبري، وتســاءل كثريون عن أســباب ترك 
السيدة يف الشارع يف هذه الظروف الجوية القاسية، حيث 

تصل درجات الحرارة ليال إىل الصفر.
واضطر وايل عنابة أمام ضغط األسئلة إلصدار بيان نفى فيه 
ما تم تداوله عىل مواقع التواصل، عن كون بورسايل مردة 
الفيديــو  ومقاطــع  األخبــار  كل  أن  وذكــر  مســكنا.  وال متلــك 
املتداولــة عــر فيســبوك والتــي روجــت لوفــاة ســيدة مــن فئــة 
األشــخاص بــدون مــأوى بســبب موجــة الــرد مغلوطــة، مؤكدا 
أن الضحيــة "ب. ف" األســتاذة الجامعيــة املتقاعــدة متتلــك 

سكنا خاصا.
مــا  تعــاين اضطراًبــا عقلًيــا  أن االســتاذة كانــت  الــوايل  وأبــرز 
يجعلهــا تغــادر مــن حــني إىل آخر منزلهــا إىل أن وافتها املنية 

يف أحد شوارع املدينة.
كــام نفــى تقصــري مصالحه، مؤكدا أن اللجنة الوالئية املكلفة 
باألشــخاص دون مــأوى تبقــى مجنــدة وتبــارش خرجاتهــا يوميــا 
مــن  الريحــة  بهــذه  للتكفــل  الليليــة  الفــرات  يف  خاصــة 

املجتمع.
ومل ينجــح بيــان الــوايل يف تهدئــة الخواطر، فقد عّده البعض 

متلًصا من املسؤولية.

أريج تنطلق إلى أحالمها بساقين صناعيتين 
وتأمل تمثيل فلسطين دولًيا

كيف تتعامل مع خسارة الوظيفة في أوقات األزمات؟

غزة/ فلسطني:
التــي  الجديــدة  الصناعيــة  األطــراف  تكــن  مل 
إضــايف  حافــز  ســوى  أريــج  عليهــا  حصلــت 
عوائــق  أي  أمامهــا  تعــد  فلــم  قدًمــا،  للمــي 
كانــت  فقــد  أمــا أحالمهــا وطموحاتهــا  حركيــة، 

كبريًة منذ البداية.
حصلــت أريــج عايــش "31 عاًمــا" مؤخــًرا عــىل 
طرفــني صناعيــني خفيفني مبفصلني متحركني 
ومريحــني، وذلــك بعــد أن تلقــت تدريًبــا مكثًفا 
الصناعيــة  لأطــراف  األمثــل  االســتخدام  عــىل 
داخــل قســم األطــراف الصناعية يف مستشــفى 
حمــد غــرب مدينــة غــزة واملمــول مــن صنــدوق 

قطر للتنمية.
الجديــدة  األطــراف  "ســهلت  أريــج:  تقــول 
تحقيــق  عــىل  إرصاًرا  زادين  مــا  وهــو  حركتــي، 
الحيويــة  مــن  أحالمــي، ومنحنــي دافًعــا ملزيــد 
يعــرف  محــدودة  بحريــة  يولــد  َفمــن  والنشــاط، 

معنى أن يحصل عىل مساحة وأفق أوسع".
وتــروي الشــابة كيــف عانــت بــًرا مزدوًجــا منــذ 
والدتهــا، "مل يتقبلنــي املجتمــع بســهولة ويف 
بحــذٍر  يعاملننــي  املعلــامت  كانــت  املدرســة 
وحرٍص شــديدين، وهو ما كنت أرفضه متاًما، 
يتأثــر  ومل  يشء،  ينقصنــي  وال  عاديــة  فأنــا 

تحصييل العلمي، أو حتى ثقتي بنفيس".
التــي  بنفــيس وبعائلتــي  "أنــا فخــورة  وتضيــف: 
تعاملت معي معاملة طبيعية جًدا وشجعتني 

حالــة  تعاملنــي  أو  منــي  تخجــل  ومل  كثــرًيا 
خاصة".

كفتــاة  أنهــا  أريــج  تــرى  ذلــك،  مــن  وبالرغــم 
لتثبــت نفســها  لبــذل جهــد إضــايف  احتاجــت 
محلًيــا، وهــي مــع ذلــك ال تتــواىن يف بــذل كل 
مــا يف وســعها لتحقيــق حلمها بالســفر ومتثيل 

بالدها يف مجال كرة السلة.
وتعمــل  املتعــددة  الوســائط  أريــج  درســت 
كــام  نفســه،  املجــال  يف  متطوعــة  حالًيــا 
أصبحــت قــادرة عــىل تنفيذ مزيد من األنشــطة 
واملبادرات املتعلقة باندماج ذوي اإلعاقة يف 
املجتمع مثل التدريبات الخاصة بلغة اإلشارة 

ومواءمة األماكن العامة.

ويف مستشــفى حمــد، وجــدت أريــج تشــجيًعا 
وحرًصا كبرًيا عىل الوصول بتجربة استخدامها 
لأطراف الصناعية إىل أفضل مستوى ممكن، 
املتخصصــة  الطواقــم  تعــاون  أن  إىل  مشــرية 
وفــروا يل خصوصيــة  "الذيــن  املشــفى  داخــل 
والتدريــب  القيــاس،  مراحــل  يف  أعــىل 

والركيب".
األطــراف  قســم  قــام   ،2019 أبريــل  ومنــذ 
الصناعية يف مستشــفى حمد بركيب 1323 
لتقويــم  وجهــاًزا  طرفًيــا  جهــاًزا  صناعًيــا،  طرًفــا 
العمــود الفقــري، وهــو مــا انعكــس إيجابًيــا عىل 
حيــاة املســتفيدين، وســاعدهم عــىل تحقيــق 

أعىل مستوى ممكن من االستقاللية.

برلني/ وكاالت:
جائحــة ثــم حــرب يف أوروبــا وركــود يلــوح يف األفــق، 
يبدو أن األزمات تتواىل يف السنوات األخرية، ويف 
يبــدو  الطاقــة،  وتكاليــف  الغــذاء  أســعار  زيــادة  ظــل 

ا للعاطلني. الوقت سّيًئا جدًّ
ولذلــك فمــن الطبيعــي أن يشــعر الناس بالقلق عىل 
نحــو متزايــد بشــأن خســارة وظائفهــم، ولكــن ما الذي 
الــذي ميكــن أن  ميكــن أن يواجــه هــذا الخــوف ومــا 

يكون مفيدا إذا جاء األسوأ؟
ميكــن أن تصبــح األمــور صعبــة عندما يؤدي الشــعور 
إىل حلقــة  للوظيفــة  مــن خســارة محتملــة  بالخــوف 
ســلبية تســبب الجمــود. وملنــع هــذا، فمــن األفضــل 

التعامل أواًل مع ما يخاف املرء منه.
ويقول أنطونيو آرا، رئيس جهاز علم النفس املهني 
يف  األملانيــة  االتحاديــة  التوظيــف  لوكالــة  التابــع 
أدار  كيــف  تذكــر  أيضــا  املفيــد  مــن  إنــه  بوتســدام، 

املرء األزمات التي مر بها يف السابق.
أكــرث  الطريقــة ميكــن أن يصبــح املــرء واعًيــا  وبهــذه 
مبهاراتــه ونقــاط قوتــه. ومــن هــذا املنطلــق ميكن أن 
يسأل املرء نفسه "كيف ميكن لنقاط القوة تلك أن 

تساعد عىل إبعاد القلق؟".
عــىل  مهاراتــه  يف  املــرء  تفكــري  يســاعد  أن  ميكــن 
تخفيــف األثــر الســلبي لخســارة الوظيفــة يف احــرام 
البنــاء  إىل  التحــول  وقتهــا  للمــرء  وميكــن  الــذات، 
عــىل نقــاط قوتــه. كــام ينصح عــامل النفس أندرياس 

خــارج  اإلنجــاز  مــن  حــّس  بإيجــاد  أيضــا  هيمســينغ 
العمــل، عــىل ســبيل املثــال بلعــب رياضــة أو قضــاء 

وقت مع األصدقاء واألرسة.
مضــاد"،  الســتقرار  الســعي  املهــم  "مــن  ويضيــف: 
هوايــة  إيجــاد  أو  التطــوع  يشــمل  أن  ميكــن  وهــذا 

جديدة.
وظيفتــه  فقــدان  إىل  باملــرء  األمــر  انتهــى  إذا  لكــن 
بالفعل، فهنا يجب عليه أخذ بعض الوقت للتفكري 
كريســتيانه  تقــول  -حســبام  إنــه  ثــم  حــدث،  فيــام 
كارش، وهــي مدربــة إعــادة التوجيــه املهنــي- ميكــن 

لخســارة  الحقيقــي  الســبب  يف  املــرء  يفكــر  أن 
الوظيفــة: هــل هــو ما ارتكبه من أخطاء أم أن الفصل 
دخــل  للمــرء  يكــن  مل  وإذا  خارجيــة؟  ألســباب  كان 
فيــام حــدث، فيجــب أال يقــوض هــذا ثقتــه بنفســه. 
وإذا كان لــه يــد فيــام حــدث، فيمكــن أن يكــون بدايــة 

للحصول عىل إعادة توجيه مهنية.
حلقــة  يف  املــرء  يغــرق  أال  يجــب  حــال،  أي  وعــىل 
بطالــة  "بعــد  آرا  الــذات. ويقــول  عــىل  الشــفقة  مــن 
مفاجئــة، ميكــن أن يســمح املــرء لنفســه بفــرة راحــة 

قصرية. ولكن من املهم أن يتحرك مجددا".


