
نابلس-غزة/ محمد المنيراوي:
أمــس  اإلســرائيلي  االحتــال  قــوات  أعدمــت 
ا علــى حاجز حــوارة جنــوب نابلــس، بذريعة  شــابًّ
محاولتــه اغتنــام ســاح أحــد الجنــود، في حين 
القــوات  بنيــران  المواطنيــن  عشــرات  أصيــب 

مناهضــة  فعاليــات  وقمــع  مواجهــات  خــال 
بالضفــة  متفرقــة  مناطــق  فــي  لاســتيطان، 
الغربيــة المحتلــة. وذكــر اإلســعاف والطوارئ 
في الهال األحمر أن الشــاب عبد الله ســميح 
قالــوة )26 عامــا( مــن قريــة الجديــدة جنــوب 

جنين، استشــهد متأثرا بجروحه الحرجة برصاص 
قــوات االحتال، موضحا أن طواقمه تســلمت 
جثمــان الشــهيد وُنقــل إلى مستشــفى رفيديا 

الحكومــي فــي مدينــة نابلــس. وبارتقاء 
الشاب قالوة يرتفع عدد الشهداء 

نابلس-غزة/ نور الدين صالح:
بينام كانت زخات األمطار تنهمر بغزارة مع ساعات 
اســتيقظ املواطــن مصطفــى  أمــس  مــن  أول  صبــاح 
مليحات عىل أصوات جرافات االحتالل اإلرسائييل 
وهــي تســتعد لغــرس أنيابهــا يف أساســات منزله يف 
الغربيــة  الضفــة  نابلــس شــاميل  دومــا جنــوب  قريــة 

املحتلــة. دون ســابق إنــذار، اقتحــم عــدد مــن جنــود 
االحتــالل املدججــن بالعتــاد واألســلحة قرية دوما، 
وانترشوا يف كل أروقتها، متهيدا لدخول الجرافات 
"مليحــات"،  املواطَنــن  منــزيل  لهــدم  املخصصــة 

ومحمد عيل. بن وصول الجرافات وخروج 
أفــراد عائلــة "مليحــات" البالــغ عددهــم 17 

القدس املحتلة- غزة/ أدهم الرشيف:
مل متهل سلطات االحتالل اإلرسائييل عائلة األسري 
حسام مطر )40 عاًما( يف قرية جبل املكرب، جنوب 
رشق مدينــة القــدس كثــرًيا حتــى هدمــت منتصــف 
األسبوع املايض منزلها املكون من طابقن ويؤوي 

إىل  إضافــة  وأبنــاؤه،  األســري  زوجــة  منهــم  فــرًدا   11
عائلة شقيقه راتب مطر )50 عاًما(.

ســلطات  إن  "فلســطن":  لصحيفــة  مطــر  وقــال 
تنفيــذ  قبــل  أيــام  بضعــة  أمهلتنــا  االحتــالل 
عمليــة الهــدم بعدمــا تلقينــا إخطــاًرا، لكننــا 

جدد رفضه للزيارات "المشبوهة" للمسجد

خطيب األقىص: "السالم" 
مع االحتالل "ذل ومهانة" 

القدس املحتلة/ فلسطن:
أكد خطيب املسجد األقىص املبارك الشيخ محمد حسن، أن "السالم مع 
االحتــالل" اإلرسائيــيل، ذل ومهانــة، مشــدًدا يف الوقــت ذاتــه، عــىل أن زيــارة 
الشــيخ  وحــذر  مشــبوهة".  "زيــارة  الفلســطينين  مــع  التنســيق  دون  األقــىص 
حســن، خــالل خطبــة الجمعــة، أمــس، أبنــاء شــعبنا الفلســطيني مــن االلتفــات 

للمواقف واملظاهر املتخاذلة من املطبعن مع االحتالل، مؤكًدا أن 
مصريها "إىل فناء ألنها تخالف الحق والحقيقة". وأدى نحو 60 ألف 
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إشعال اإلطارات المطاطية في أثناء تظاهرة منددة باالستيطان في قرية بيتا جنوب نابلس أمس    )أ ف ب(

مشاركون في تظاهرة بمدينة غزة نصرًة للمسجد األقصى المبارك أمس    )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

نابلس-غزة/ فلسطن:
الــذي  عاًمــا(،   26( قاللــوة  اللــه  عبــد  الشــهيد  املقاومــة  فصائــل  نعــت 
حاجــز  قــرب  أمــس  مســاء  اإلرسائيــيل  االحتــالل  قــوات  برصــاص  ارتقــى 
حــوارة جنــوب نابلــس شــاميل الضفــة الغربيــة املحتلــة، بذريعــة محاولته 

اغتنــام ســالح جنــدي، داعيــة إىل تصعيــد االنتفاضــة يف وجــه املحتــل، 
وجعل دماء الشهداء وقوًدا لها. وأعلنت وزارة الصحة يف رام الله ارتقاء 

الشــاب قاللــوة مــن قريــة الجديــدة جنوب جنــن، بعد إطالق 
النــار عليــه عنــد حاجــز حــوارة، وأنــه بارتقائــه يرتفــع 
عــدد شــهداء فلســطن إىل 36 منــذ بدايــة العــام 

غزة/ فلسطن:غزة/ فلسطن:
املقاومــة  حركــة  باســم  الناطــق  املقاومــة حــذر  حركــة  باســم  الناطــق  حــذر 
اإلســالمية حــامس حــازم قاســم، مــن اإلســالمية حــامس حــازم قاســم، مــن 
إلنهــاء  األمريكيــة  اإلدارة  إلنهــاء محــاوالت  األمريكيــة  اإلدارة  محــاوالت 
الضفــة  يف  املســلحة  الضفــة املقاومــة  يف  املســلحة  املقاومــة 
هــذه  كل  أن  مؤكــًدا  هــذه املحتلــة،  كل  أن  مؤكــًدا  املحتلــة، 
الشــباب  وأن  تنجــح،  لــن  الشــباب املحــاوالت  وأن  تنجــح،  لــن  املحــاوالت 
الثائــر ســيواصل القتــال حتــى تحقيــق الثائــر ســيواصل القتــال حتــى تحقيــق 

أهداف شعبنا.أهداف شعبنا.
وقفــة  يف  كلمتــه  يف  قاســم  وقفــة وأكــد  يف  كلمتــه  يف  قاســم  وأكــد 
نــرة  غــزة  مدينــة  غــرب  نــرة جامهرييــة  غــزة  مدينــة  غــرب  جامهرييــة 
أن  أمــس،  واملقاومــة،  أن للقــدس  أمــس،  واملقاومــة،  للقــدس 
االحتــالل يعبــث بـ"صواعــق التفجري" االحتــالل يعبــث بـ"صواعــق التفجري" 
يف  املتواصلــة  اعتداءاتــه  جــراء  يف مــن  املتواصلــة  اعتداءاتــه  جــراء  مــن 

الضفة والقدس املحتلتن.الضفة والقدس املحتلتن.
ترقــب  غــزة  إن "املقاومــة يف  ترقــب وقــال:  غــزة  إن "املقاومــة يف  وقــال: 

رام الله - غزة/ يحيى اليعقويب:
اللقــاءات املكوكيــة  عــىل مــدار أســبوع مل تتوقــف 
مــع  ودوليــة،  إقليميــة  وأمنيــة  سياســية  لوفــود 
اللــه، وهــي  رئيــس الســلطة محمــود عبــاس يف رام 

أقــرَّ  كــام  التوتــر"  "خفــض  بهــدف  معلنــة؛  لقــاءات 
وســبق  بلينكــن.  أنتــوين  األمــرييك  الخارجيــة  وزيــر 

اللقــاءات، حدثــان مهــامن دفعــا إىل هــذه 
التــي  جنــن  مخيــم  مجــزرة  التحــركات: 

بحر: التطبيـع العربــي 
ال يخــــــــدم ســـــــوى 
أجنـــــــــدة االحتـــــــالل

غزة/ فلسطن:
الترشيعــي  املجلــس  رئيــس  حــذر 
خطــورة  مــن  بحــر  أحمــد  د.  باإلنابــة 
التوجــه الســوداين للتطبيــع مــع االحتــالل 
العــريب  التطبيــع  أن  مؤكــًدا  اإلرسائيــيل، 

األخــري  أجنــدة  ســوى  يخــدم  ال 
يف  بحــر،  وأكــد  املنطقــة.  يف 

الخرطوم - غزة/ فلسطن:
عــرّبت حركــة املقاومة اإلســالمية حامس عن 
أســفها وإدانتهــا لتوجــه الســودان للتطبيــع مع 

االحتالل اإلرسائييل.
توجــه  أمــس،  بيــان،  يف  حــامس،  وعــدت 

السودان للتطبيع خروًجا عن موقف الشعب 
الســوداين التاريخــي الرافــض لنهــج التطبيــع، 
ولعدالــة  الفلســطيني  للشــعب  والداعــم 
قضيتــه ولحقوقــه الوطنيــة، ولعروبــة القــدس 

وإسالمية املسجد األقىص املبارك.

الســودانية  الخارجيــة  إعــالن  إن  وقالــت: 
لجرامئــه  االحتــالل  تصعيــد  مــع  يتزامــن 
 35 نحــو  وقتلــه  الفلســطيني،  شــعبنا  ضــد 

ا منــذ بدايــة العــام الجــاري  فلســطينيًّ
مبــن فيهــم األطفــال والنســاء ورسقتــه 

مسرية يف ملبورن ووقفة يف 
الكويت تنديًدا بجرائم االحتالل

ملبورن- الكويت/ فلسطن: 
شــارك العرشات من أبناء الجالية الفلســطينية واملتضامنن األجانب، أمس، 
عــىل  واحتجاًجــا  لفلســطن،  دعــاًم  األســرالية؛  ملبــورن  مبدينــة  مســرية  يف 
جرائم االحتالل اإلرسائييل. ورفع املشاركون يف املسرية العلم الفلسطيني، 
ورددوا شــعارات منــددة بجرائــم االحتــالل، وأخــرى تطالــب املجتمــع الــدويل 
بالضغط عىل االحتالل لوقف جرامئه بحق الفلسطينين. ويف الكويت نظم 

ناشطون كويتيون، أمس، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
وشارك يف الوقفة التي نظمت وسط ساحة اإلرادة وسط العاصمة، 

الخرطوم-غزة/ نور الدين صالح:
الشــعبية  القــوى  تنســيقية  عضــو  عــدَّ 
عثــامن  د.  التطبيــع  ملقاومــة  الســودانية 
بــالده  بــن  التطبيعيــة  اللقــاءات  الكبــايش 

الوقــت  يف  اإلرسائيــيل  االحتــالل  وحكومــة 
خــارصة  يف  وطعنــة  "انتهازيــة  الراهــن 

وقضيتــه"،  الفلســطيني  الشــعب 
مشــدًدا عــىل أنهــا ال متثــل الشــعب 

دعـــــــــوات أوروبيــــــــــة لوقــــــف 
تمويل أمن السلطة.. االعتقاالت 

السياسيــــــــة تحــــــــت المجهــــر
رام الله-غزة/ يحيى اليعقويب:

تتعــاىل أصــوات أوروبيــة تدعــو إىل حجــب الدعــم املــايل املقــدم مــن 
الســلطة، يف ظــل تغولهــا عــىل  أمــن  الغربيــة ألجهــزة  الــدول  عواصــم 
املواطنن بالضفة الغربية، واستمرارها يف قمع الحريات، إذ وصلت 
حــاالت االعتقــاالت السياســية العــام املــايض إىل مســتوى قيــايس، 

رام الله/ فلسطن:
خــوض  عزمــه  املعلمــن  حــراك  أعلــن 
خطــوات تصعيديــة ضد حكومة اشــتية يف 
الضفــة الغربيــة.  وقــرر حــراك املعلمــن، 
يف  الشــامل  اإلرضاب  أمــس،  بيــان،  يف 
نــزول  حــال:  يف  الضفــة  مــدارس  جميــع 

الراتــب مقتطًعــا، أو ناقًصــا، أو غــري شــامل 
اإلرضاب  حققهــا  التــي   %  15 الـــ  لعــالوة 
األخــري، مــع رضورة التعهد بعدم املســاس 

بالراتب مستقباًل.
وقــال: لقــد مــر عــام وربــع العام عــىل األزمة 
املالية املزعومة لحكومة اشتية، و9 أشهر 

فصائل المقاومة تنعى الشهيد "قاللوة": 
نزيف الدم وقود لالنتفاضة

االحتالل يستغل عملية القدس لتصعيد انتهاكاته

الهدم المتكرر.. عدوان إرسائييل 
يطــــال عائلــــــة األسيــــــر مطـــــر

األهايل يواجهون 150 إخطارًا بالهدم واإلزالة ووقف البناء

مخالب الجرافات اإلرسائيلية تقيض 
عىل حلم عائلة "مليحات" جنوب نابلس

أحزاب سودانية تحذر من خطورة زيارة "كوهني" عىل البالد

حمـاس ُتديـن توجـه الســودان للتطبيــع 
مـــــــــع االحتــــــــالل وتدعوهـــــا للرتاجـــــع

قاســــــم: المحـــــــاوالت األمريكيــــــة إلنهــاء 
المقاومـــــــة المسلحـــة بالضفــة ستفشـــل

ال تمثل الشعب السوداين

الكباشـــــــي لـ"فلسطيــــن": اللقــــاءات 
التطبيعية بني السودان واالحتالل طعنة 

فـــي خاصـــرة الشعــــب الفلسطينــــي

حــراك المعلميـــن يتجـــه إلـــى خـــوض 
خطوات تصعيدية ضد حكومة اشتية 

3 أسباب تحدُّ من القدرة عىل ضبط األوضاع أو العودة إىل عقيدة "دايتون"

اللقــاءات السياسيــة بــرام هللا.. مســـاٍع 
ر دوليــة إلخمــاد "بركان شعيب" متفجِّ
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إصابة عرشات المواطنني يف مواجهات وقمع فعاليات مناهضة لالستيطان

االحتـــالل يعـــدم شابًّـــا جنــوب نابلــس 
بذريعــة محاولــة اغتنــام ســالح جنــدي



أخبار السبت 13 رجب 1444هـ 4 فبراير/ شباط 2
Saturday 4 February 2023

FELESTEENONLINE

جدد رفضه للزيارات "المشبوهة" للمسجد
خطيب األقىص: "السالم" مع االحتالل "ذل ومهانة" 

ا بالضفة  3532 انتهاًكا إسرائيليًّ

والقدس الشهر الماضي
مقتــــل 8 مستوطنيــــن 
يف 457 عمـــاًل مقاوًما 

بالضفة خالل أسبــوع
رام الله/ فلسطني:

أحــى مركــز املعلومــات الفلســطيني "معطــى"، األســبوع املــايض، 
ارتقاء 5 شهداء ومقتل 8 مستوطنني يف 457 عمًل مقاوًما بالضفة 

الغربية املحتلة.
الشــباب  قيــام  أمــس،  األســبوعية،  إحصائيتــه  يف  "معطــى"  وســجل 
الثائــر بتنفيــذ 457 عمــًل مقاوًمــا، بينهــا 44 عمليــة إطــلق نــار و21 
إلقــاء  و89 عمليــة  وزجاجــات حارقــة،  متفجــرة  عبــوات  إلقــاء  عمليــة 
حجارة و93 تصٍد العتداءات املستوطنني و137 نقطة مواجهة، و6 

عمليات تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للحتلل.
والشــهداء الذيــن ارتقــوا األســبوع املــايض هــم: نســيم أبــو فــودة )٢٦ 
عاًمــا( مــن الخليــل، عمــر الســعدي )٢٤ عاًمــا( مــن جنــني، وكــرم عــي 
ســلان )18 عاًمــا( مــن قريــة قوصــني غــرب نابلــس، خــري علقم )21 
عاًمــا( مــن القــدس، ووديــع أبــو رمــوز )16 عاًمــا( يف حــي عــني اللــوزة 

ببلدة سلوان.
مــن جهــة ثانيــة، وصــف "معطــى" شــهر ينايــر/ كانــون الثــاين املنــرم 

بـ"األكرث دموية" يف الضفة والقدس املحتلتني منذ عام 2015.
بينهــم  شــهيًدا،   )35( ارتقــاء  أمــس،  الشــهري،  تقريــره  خــلل  ووثــق 
ا بنــران قــوات  )8( أطفــال وســيدة مســنة، وإصابــة )342( فلســطينيًّ

االحتلل ومستوطنيه.
وســجلت محافظــة جنــني العــدد األكرب من الشــهداء منــذ بداية العام 

بواقع 20 شهيًدا.
ورصد )3532( انتهاًكا للحتلل يف الضفة والقدس شملت )568( 

عملية اعتقال نفذتها قوات االحتلل بأنحاء متفرقة.
تنوعــت  ا  اســتيطانيًّ نشــاًطا   )17( ونفــذت مجموعــات املســتوطنني 
بني مصادرة وتجريف أراٍض وشق طرق والتصديق عىل بناء وحدات 

استيطانية.
ووثــق أيًضــا ارتــكاب املســتوطنني )319( اعتــداًء عىل الفلســطينيني 
االحتــلل  قــوات  دمــرت  حــني  الزراعيــة، يف  وأراضيهــم  وممتلكاتهــم 

)290( منشأة تجارية وزراعية وصادرت )40( من املمتلكات.
ورصــد )40( عمليــة هــدم إرسائيــي ملنــازل فلســطينيني فضــًل عــن 
عــرات املنــازل التــي أخطــر أهلهــا بالهدم، فيا بلــغ عدد مداهات 

املنازل التي تعود لفلسطينيني )154( مداهمة.
بحســب  واملقدســات  العبــادة  دور  عــىل  االعتــداءات  عــدد  وبلــغ 
"معطــى"، )29( اعتــداء، وعــدد الطــرق واملناطــق التــي أُغلقت )38( 
مــن  مختلفــة  مناطــق  يف  واملؤقتــة  الثابتــة  الحواجــز  وعــدد  منطقــة، 

الضفة والقدس )511( حاجًزا.
األكــرث  كانــت  اللــه،  ورام  والقــدس  نابلــس  أن  إىل  "معطــى"  وأشــار 
انتهــاًكا   )438  ،462  ،894( بواقــع  تعرًضــا للنتهــاكات اإلرسائيليــة 

عىل التوايل

مقتل 4 مواطنني يف 
3 جرائم بالداخل املحتل

النارصة/ فلسطني:
لقــي 4 شــبان، بينهــم شــقيقان، مرعهــم أمــس، يف ثــلث جرائــم قتــل، يف 
الداخل املحتل عام 1948. وذكرت مصادر محلية أن الشاب محمد عاش 
)24 عامــا( مــن بلــدة جــر الزرقــاء قتــل يف جرميــة إطــلق نــار، عقــب شــجار 

نشب بني مجموعتني عىل خلفية نزاع عائي وسط البلدة.
أمــس،  فجــر  عاًمــا(،  و28   31( الســعدي  وخالــد  عــي  الشــقيقان  ُقتــل  كــا 

بجرمية إطلق نار وقعت يف مدينة النارصة.
وبينــت املصــادر أن الجرميــة يف حــي الكــروم بالنــارصة ارتكبــت فجــرا حينــا 
رشطــة  قبعــات  يرتــدون  وهــم  الســعدي  الشــقيقني  منــزل  إىل  القتلــة  وصــل 
االحتــلل ويتقمصــون شــخصية عنارصهــا، وطلبــوا أن يفتحوا لهم باب املنزل 
بهــدف إجــراء تفتيــش، وبعــد أن ُفتــح البــاب لهــم قتلــوا الشــقيقني وفــروا مــن 

املكان وهم يطلقون عيارات نارية تحذيرية بالهواء.
كــا أســفرت جرميــة أخــرى يف أم الفحــم عــن مقتــل الشــاب هــام مصــاروة 

من بلدة عارة خلل تواجده داخل سيارة يف حي "الجدوع"، وإصابة آخر.
وبهــذه الجرائــم، ارتفعــت حصيلــة ضحايا جرائم القتــل يف املجتمع العريب إىل 
10 ضحايا منذ مطلع العام الجاري. ويشهد املجتمع الفلسطيني يف الداخل 
املحتل تصاعًدا خطًرا ومستمًرا يف أحداث العنف والجرمية يف الوقت الذي 
يطالــب املواطنــون رشطــة االحتــلل بالقيــام بعملهــا للحــد مــن أعــال العنــف 
والجرميــة وملحقــة "مافيــا الســلح". وبلغــت حصيلــة ضحايــا جرائــم القتــل يف 
الداخــل املحتــل، خــلل العــام املــايض 109 قتــىل بينهــم 12 امــرأة؛ ويف عــام 

2021 تم توثيق أكرث من 111 جرمية قتل يف رقم قيايس غر مسبوق.

فنانون يطالبون بإنهاء رشاكة مركز بريطاين مع السفارة اإلرسائيلية

إقالة إلهان عمر 
من لجنة الشؤون الخارجية 

النتقادها )إرسائيل(
واشنطن/ فلسطني:

أقــال مجلــس النــواب األمريــي، مســاء أول مــن أمــس، النائبــة املســلمة إلهــان 
الســامية"،  "معــاداة  بذريعــة  باملجلــس؛  الخارجيــة  الشــؤون  لجنــة  مــن  عمــر 
النتقادها االحتلل اإلرسائيي. وأيد 218 نائًبا جمهورًيا قرار إزاحة إلهان من 
اللجنــة، يف حــني عارضــه جميــع النــواب الدميقراطيــني البالــغ عددهــم 211. 
وقبيــل التصويــت، قالــت النائبــة عمــر يف خطــاب أمام الربملان: إنها "مســلمة 
ومهاجرة من إفريقيا، فهل تفاجأ أحد منكم أنني مستهدفة؟ وهل تفاجأ أحد 
منكم أنني بطريقة ما ال أستحق التحدث عن السياسة الخارجية األمريكية؟".

لواليــة  اللجنــة  هــذه  أكــن عضــوة يف  إذا مل  لــن يخفــت  وأضافــت: "صــويت 
واحدة، بل سيصبح صويت أعىل وأقوى".

وتابعــت عضــوة الكونغــرس: إنــه "ســواء صوّتــم أم ال، فأنــا هنــا ألبقــى، وأنــا هنا 
ألكون صوًتا ضد الر يف جميع أنحاء العامل، وألدعو إىل عامل أفضل".

وعلل الجمهوريون إزاحتهم للنائبة إلهان؛ بســبب تريحات ســابقة لها ضد 
مــن جــراء  الســامية"  بـ"معــاداة   2019 اتهامــات يف  )إرسائيــل(، إذ واجهــت 

تريحات انتقدت فيها دعم بعض املرعني للحتلل اإلرسائيي.

ماكرون قلق من "تغيري 
جوهري" يف النظام 
القضايئ اإلرسائييل

النارصة/ فلسطني:
أعــرب الرئيــس الفرنــي إميانويــل ماكــرون، عــن قلقــه مــن إجــراء 

"تغير جوهرّي" عىل النظام القضايئ يف )إرسائيل(.
ســيايّس  مســؤول  عــن  أمــس،  العربيــة،  الـــ13  القنــاة  ونقلــت 
بــني  اللقــاء  أنــه شــارك يف  أنهــا ذكــرت  ه، إال  ، مل تســمِّ إرسائيــيّ
نتنياهو وماكرون بالعاصمة الفرنسية الخميس، قوله: إن نتنياهو 
أبلغ ماكرون بأن هناك مساٍع لـ"تقديم تنازالت" مبوجب "الخطة 

اإلصلحية".
ــف  تصنَّ أن  مــن  نتنياهــو  ماكــرون  حــّذر  ذاتــه،  املســؤول  ووفــق 
إضعــاف  خطــة  بســبب  دميقراطيــة"؛  "غــر  دولــة  )إرسائيــل( 
القضاء، وأن يكون االعتقاد يف فرنســا أن )إرسائيل( انشــّقت عن 

الدميقراطية.
يف املقابل، قالت وســائل إعلم عربية: إن نتنياهو ومستشــاريه 
أصيبــوا بهلــع يف أعقــاب التقاريــر التــي نقلــت تحذيــرات ماكــرون 

من عواقب خطة إضعاف جهاز القضاء.
إن  قولــه:  ســيايس  مصــدر  عــن  عربيــة  إعــلم  وســائل  ونقلــت 
الحكومــة  التــي تصفهــا  القضــاء"  "إضعــاف جهــاز  موضــوع خطــة 
بـ"اإلصلحــات"، كان "ملحظــة قصــرة عــىل هامــش املحادثــة" 

بني ماكرون ونتنياهو.
وتطرق املصدر إىل تقرير بنك )جي يب مورغان(، وهو أكرب بنك 
لـ)إرسائيــل(  الــذي حــذر مــن تراجــع التدريــج االئتــاين  أمــريك، 
قــوة  تراجــع  مــن  وكذلــك  فيهــا،  األجنبيــة  االســتثارات  وتراجــع 

الشيقل مقابل الدوالر.

 لندن/ فلسطني:
طالب أكرث من خمســني فناًنا عاملًيا مبن فيهم 
واملمثلــة  زيفانيــا،  بنيامــني  والكاتــب  الشــاعر 
الفائــز  املشــارك  والفنــان  مارغوليــس،  مريــام 
بـ"جائزة ترنر" تاي شاين، مركز باربيكان للفنون 

يف لندن بإنهاء رشاكته مع سفارة )إرسائيل(.
وجــاءت هــذه املطالبــة، أمــس، عقــب اإلعــلن 
عــن اســتضافة مركــز باربيــكان غــًدا األحــد حدًثــا 
فنًيــا، ينظمــه بالتعــاون مــع الســفارة اإلرسائيليــة 

يف اململكة املتحدة.

"أوركســرا  الفنــي  الحــدث  أن  الفنانــون  ويعــد 
مــا هــو إال محاولــة  القــدس الرقيــة والغربيــة" 
العنــري  الفصــل  حكومــة  تقديــم  إلعــادة 
اإلرسائيليــة عــىل أنها "حكومة متنوعة، وتقديم 

االحتلل العسكري عىل أنه تسامح".

القدس املحتلة/ فلسطني:
املبــارك  األقــى  املســجد  خطيــب  أكــد 
مــع  "الســلم  أن  حســني،  محمــد  الشــيخ 
االحتــلل" اإلرسائيــي، ذل ومهانــة، مشــدًدا 
يف الوقــت ذاتــه، عــىل أن زيــارة األقــى دون 
"زيــارة  مبثابــة  الفلســطينيني  مــع  التنســيق 

مشبوهة". 
وحــذر الشــيخ حســني، خــلل خطبــة الجمعة، 
أمــس، أبناء شــعبنا الفلســطيني مــن االلتفات 
للمواقــف واملظاهــر املتخاذلة من املطبعني 
مــع االحتــلل، مؤكــدا أن مصرهــا "إىل فنــاء 

ألنها تغاير الحق والحقيقية".
الضفــة  مــن  مصــلٍّ  ألــف   60 نحــو  وأدى 
الجمعــة  املحتــل، صــلة  والداخــل  والقــدس 
يف األقــى، رغــم تشــديدات االحتــلل عــىل 

الحواجز املنترة يف القدس ومحيطها.

مئــات  وصــول  االحتــلل  قــوات  وعرقلــت 
مدينــة  إىل  الضفــة  ســكان  مــن  املواطنــني 
يف  والجمعــة  الفجــر  صــليت  ألداء  القــدس 
االحتــلل  بلديــة  فرضــت  كــا  األقــى، 
مخالفــات عــىل مركبــات املواطنني املصلني 

الوافدين.
وقال الشيخ حسني: إن "السلم مع االحتلل 
طــرق  وعــن  الحــق  عــن  ونقــوص  ومهانــة  ذلــة 

الخر". 
إشــارة  يف  األقــى  خطيــب  حديــث  وجــاء 
ديبــي  محمــد  تشــاد  دولــة  رئيــس  القتحــام 
للمســجد بحايــة قــوات االحتلل، الخميس، 
والتي جاءت عىل هامش افتتاح سفارة بلده 

يف "تل أبيب".
وأضــاف: "أي زائــر للمســجد دون أن يتعامــل 
تتجــه  ال  مشــبوهة  تحــركات  هــي  أهلــه  مــع 

القــدس  وبوصلــة  والحــق  الخــر  بوصلــة  إىل 
واألقى".

إال  لألقــى  زائــر  بــأي  نعــرف  "ال  وتابعــه: 
القنــوات  والخــر وعــرب  الحــق  بطريــق  إن أىت 
الفلسطينية الرسمية، وال تغرنكم االتفاقيات 

التطبيعية الذليلة املهينة".
وأوضــح أن أي تحــركات مشــبوهة تختلــف مــع 
بوصلــة الحــق واألقــى، الفًتــا إىل أن الهجمــة 
عىل املقدسات يف القدس واضحة يتعرض 
خللها الفلسطيني لألذى يف النفس واألهل 
مقــدرات  واملــال واملقدســات واألرض وكل 

شعبنا.
لليقظــة  املرابطــني  األقــى  خطيــب  ودعــا 
واملقدســات  املســجد  عــىل  والحفــاظ 
والحقــوق الفلســطينية واإلســلمية يف هــذه 

الديار املباركة.

االحتالل يستغل عملية القدس لتصعيد انتهاكاته
الهدم املتكرر.. عدوان إرسائييل يطال عائلة األسري مطر

القدس املحتلة- غزة/ أدهم الريف:
مل متهــل ســلطات االحتــلل اإلرسائيــي عائلــة األســر 
حســام مطــر )40 عاًمــا( يف قريــة جبــل املكــرب، جنــوب 
منتصــف  هدمــت  حتــى  كثــًرا  القــدس  مدينــة  رشق 
األســبوع املــايض منزلهــا املكــون مــن طابقــني ويــؤوي 
11 فــرًدا منهــم زوجــة األســر وأبنــاؤه، إضافــة إىل عائلة 

شقيقه راتب مطر )50 عاًما(.
وقال مطر لصحيفة "فلســطني": إن ســلطات االحتلل 
أيــام قبــل تنفيــذ عمليــة الهــدم بعدمــا  أمهلتنــا بضعــة 
تلقينــا إخطــاًرا، لكننــا مل نتوقــع أن ينفــذ االحتــلل قراره 

بهذه الرعة.
الحالــة  تشــديد  تســتغل  االحتــلل  ســلطات  أن  وبــنيَّ 
يف  القــدس  يف  مســتوطنني   7 مقتــل  بعــد  األمنيــة 
عمليــة إطــلق نــار نفذهــا الشــاب املقــديس الشــهيد 
خري علقم )21 عاًما( من قرية الطور رشق املســجد 

األقى، لتنفيذ عمليات هدم جديدة.
مــن  االنتقــام  يحــاول  االحتــلل  أن  إىل  ولفــت 
املقدســيني، خاصــة ممــن مل يحصلــوا عــىل ما يســمى 
"تراخيص بناء" ضمن السياسة املعتمدة منذ سنوات 
طويلــة لفــرض وقائــع جديــدة عــىل األرض تهــدف إىل 

تهجر األهايل.
وأضــاف مطــر أن هــذا املنــزل ليــس األول الــذي تهدمــه 
قوات االحتلل للعائلة، فقبل 30 سنة هدم االحتلل 
عــدم  بحجــة  أيًضــا  املكــرب  جبــل  يف  متلكــه  منــزاًل 

الرخيص.
ويعمــل مطــر مقــاول بنــاء منــذ أعــوام طويلــة، ومل يرك 

األوراق  الســتصدار  خللهــا  مــن  وســعى  إال  وســيلة 
يف  االحتــلل  مؤسســات  مــن  اللزمــة  والراخيــص 

القدس.
رضائــب  عليــه  فرضــت  االحتــلل  ســلطات  أن  وبــنّي 
باهظــة بســبب البنــاء بــدون ترخيص، بلــغ مجملها أكرث 
أوكل قضيتــه إىل محــاٍم  وقــد  ألــف شــيقل،   160 مــن 
إرسائيــي بلغــت تكلفــة أتعابــه قرابــة 40 ألــف شــيقل، 

ومل يتمكن من جلب األوراق اللزمة.
يف  اإلرسائيــي  الهــدم  عمليــات  مطــر  أدان  وبينــا 
القــدس، شــدد عــىل رضورة التعاطــف والتضامــن مــع 

األهايل الذين يتعرضون النتهاكات وجرائم يومية.

وتابــع: إن "الســلطة مقــرة متاًمــا بحــق مدينــة القدس 
وأهلها، ويتوجب عليها تفعيل دورها يف حاية ودعم 

صمود املقدسيني يف وجه الجرائم اإلرسائيلية".
أمــا عــن شــقيقه حســام الــذي يقــي حكــًا بالســجن 
ســجن  يف  حالًيــا  ويقبــع  التــوايل،  عــىل  الـــ16  للســنة 

جلبوع، فهو اآلخر تجشم عناًء كبًرا خلف القضبان.
وكانــت قــوات االحتــلل اعتقلــت حســام ســنة 2007، 
بالســجن  حكــًا  االحتــلل  محاكــم  ضــده  وأصــدرت 
املؤبــد بتهمــة قتــل متخابــر مــع االحتــلل، واملشــاركة 

يف أعال مقاومة.
عــىل  والحفــاظ  اليــأس  بعــدم  شــقيقه  مطــر  وطالــب 

معنويات عالية رغم انتهاكات االحتلل بحقه وعائلته 
التي أصبحت مردة بل مأوى بعد الهدم.

عزميتنــا  تزعــزع  لــن  الهــدم  عمليــة  إن  مطــر:  وقــال 
وإرادتنــا، ولــن نرحــل عــن القــدس مهــا بلغــت جرائــم 

االحتلل.
وتداول رواد مواقع التواصل االجتاعي مقطع فيديو 
لعمليــة الهــدم، وثــق املصــورون فيها مــدى حجم األمل 
الــذي هيمــن عــىل أفراد عائلة مطر، خاصة فئة النســاء 

الليت بكني بشدة بعدما فقدت العائلة مأواها.
تكــون  ولــن  األوىل  ليســت  املقدســية  العائلــة  وهــذه 
األخــرة التــي يهــدم االحتلل منزلها يف القدس ضمن 
لصالــح  الدميغــرايف  الواقــع  وتغيــر  التهجــر  مخطــط 
الهــدم منــذ  اليهــود، إذ متتــد عمليــات  املســتوطنني 

عرات السنني.
وأدت مخططــات االحتــلل، حســبا أفــاد بــه الباحــث 
يف شــؤون القــدس فخــري أبــو ديــاب، إىل زيــادة كبــرة 
يف أعداد املستوطنني بواقع 220 ألف مستوطن يف 

الجزء الرقي من املدينة املقدسة.
وبــني أبــو ديــاب لـــ "فلســطني"، أن املســاحة املتبقيــة 
باملئــة   13 تبلــغ  فيهــا  والعيــش  للســكن  للمقدســيني 
مــن إجــايل مســاحة القــدس البالغــة أكــرث مــن 120 

كيلومًرا مربًعا.
أمــا عــدد املنشــآت التــي هدمهــا االحتــلل منــذ عــام 
1967 وحتى منتصف 2022، فقد وصل إىل 5695 
منشــأة، 87 باملئــة منهــا منــازل مواطنــني، بينهــا 579 

منزاًل أُجرب أصحابها عىل هدمها.

قوات االحتالل تهدم منزل عائلة مطر في جبل المكبر

مواطنون يؤدون صالة الجمعة في باحات المسجد األقصى أمس
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مآالت التطبيع اإلرسائييل 
مع تشاد والسودان

مفاجئــة،  وتشــاد  الســودان  باتجــاه  اإلرسائيليــة  الخطــوات  تكــن  مل 
اإلفريقيــة،  القــارة  قلــب  يف  أخــرى  وإســامية  عربيــة  دول  وقبلهــا 
وإن اكتســبت نوًعــا مــن الصدمــة املرشوعــة، ونحــن نــرى قــادة عــرب 
املســجد  و"يقتحمــون"  املحتلــة،  فلســطني  يــزورون  ومســلمني 
األقىص بحاية االحتال، ويوقعون معه عىل تطبيع مهني لن يعود 

عليهم إال بالويل والثبور وعظائم األمور.
لكــن التواصــل اإلرسائيــي مــع هــذه الــدول ليــس وليــد اللحظــة، فهــو 
مستمر منذ سنوات، وإن كان بطرق رسية، بعيدة عن اإلعام، حتى 
إذا نضجــت "الطبخــة" املســمومة، آن أوان الكشــف عنهــا، عــر مــا 

رأينها من مشاهد مهينة ومؤسفة، شهدتها الخرطوم وتل أبيب.
مــع العلــم أن دولــة االحتــال عــر هــذه الخطــوات، تســعى إىل مــّد 
القــارة  يف  واألمنيــة  والعســكرية  واالقتصاديــة  السياســية  أذرعهــا 
اإلفريقيــة؛ مــا كشــف عــن أدوار املــال واالقتصــاد يف هــذا االخــراق، 
والحصــاد العســكري واالســتخباري، ومحاولــة الحصــول عــىل موطــئ 

قدم وسط التنافس اإلقليمي والعاملي عىل هذه القارة.
عــىل  عقــود  خمســة  بعــد  إفريقيــا  لقــارة  اإلرسائيــي  االخــراق  بــدأ 
القطيعــة معهــا عقــب حــرب 1973، لكــن الســنوات األخــرة شــهدت 
اتخاذ االحتال قراًرا إســراتيجًيا بزيادة حضورها يف القارة، وتطوير 
للقــارة   2016 منــذ  نتنياهــو  زيــارات  مــع دولهــا، وشــكلت  عاقاتهــا 

ترجمة أكرث من واضحة لهذا القرار.
بلغــة األرقــام ومــن بــني الدول الـ54 التي تتكون منها القارة اإلفريقية، 
يقيم االحتال عاقات دبلوماســية مع أربعني منها، وعرش ســفارات 
إرسائيليــة تعمــل فيهــا؛ ويف الباقــي يوجــد ســفراء إرسائيليــون غــر 
مقيمــني فيهــا دامًئــا، يف حــني أن 15 دولــة إفريقيــة لديهــا ســفارات 
دامئــة يف تــل أبيــب، ويقــف خلــف هــذا االخــراق املتنامــي للقــارة 
اإلفريقية شعار أعلنه نتنياهو منذ سنوات، وأعاده أمام رئيس تشاد 
إىل  تعــود  وإفريقيــا  إفريقيــا،  إىل  تعــود  "إرسائيــل  ونصــه  "ديبــي"، 

إرسائيل".
مع التنامي التدريجي لاخراق اإلرسائيي يف إفريقيا، تظهر جملة 
من املصالح واألطاع التي يسعى االحتال إىل تحقيقها، من أهمها 
زيــادة العاقــات والتنســيق مــع الــدول اإلفريقيــة يف مجــاالت األمــن، 
والحرب عىل الجاعات املســلحة، وبناء البنية التحتية، واســتخدام 
املــوارد الطبيعيــة، والتكنولوجيــا، وتقديــم مســاعدات يف مجــاالت 
التكنولوجيا، والســاير، والفضاء، والتطوير الزراعي، وتحلية املياه، 
وافتتــاح خــط طــران مبــارش بــني الــدول اإلفريقيــة وفلســطني املحتلة 
لتقريب العاقات بينها، وتقليل ســاعات الســفر ألمركا الاتينية، 

وتوفر النفقات املالية، باستغال األجواء السودانية.
عــىل الصعيــد الدبلومــايس، يــروج االحتــال أمــام الــدول اإلفريقيــة 
املتحــدة،  الواليــات  أمــام  طريقهــا  ميهــد  فإنــه  معــه  بالتطبيــع  أنهــا 
و"فتــح بوابتهــا" أمامهــا، فيــا يأمــل هو من الكتلــة اإلفريقية يف األمم 
املتحدة ووكاالتها الدولية أن تصوت مبا مينع اتخاذ قرارات معادية 
له، وعىل الرغم من أن الدول اإلفريقية دأبت عىل التصويت ككتلة 
واحــدة، لكــن تــل أبيــب تاحــظ وجــود تصدعــات تدريجيــة مبواقفها، 

وباتت كل دولة تتخذ مواقف فردية.

)مناقصة خدمات النقل والمواصالت(
النقــل  خدمــات  بتوريــد  الخاصــة  املناقصــة  عــن  غــزة  املــرأة-  شــؤون  مركــز  يعلــن 
واملواصات فعىل الرشكات/املكاتب املتخصصة الراغبة يف املشاركة الحصول 
عــىل كراســة ووثائــق املناقصــة مــن الدائــرة املاليــة يف مقــر مركــز شــؤون املــرأة يف 
مدينة غزة خال الدوام الرسمي من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 02:00 
بعد الظهر. فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة التعليات والرشوط التالية:

املوافــق  األحــد  يــوم  مــن  بدايــًة  املناقصــة  ووثائــق  كراســة  اســتام   -
2023/02/05 وحتــى يــوم الثاثــاء املوافــق 2023/02/07 مــن الســاعة 

10:00 صباحًا حتى الساعة 02:00 بعد الظهر.

- يعقــد االجتــاع التمهيــدي للعطــاء يــوم األربعــاء املوافــق 2023/02/08 
الساعة الحادية عرش صباحًا يف مقر مركز شؤون املرأة.

- آخر موعد لتسليم الوثائق بالظرف املختوم هو يوم األحد املوافق 2023/02/12 
يف متام الساعة الثانية عرش ظهرًا، ولن يقبل استام العطاء بعد ذلك.

- تفتح املظاريف بشكل علني يف مقر املركز يف متام الساعة الثانية عرش 
وربع ظهرا )12:15PM( من يوم األحد املوافق 2023/02/12. 

- جميــع العطــاءات يجــب أن تكــون مصحوبــة بتأمــني ابتــدايئ مقــداره 5 % 
مــن قيمــة العطــاء وذلــك عــىل شــكل كفالة بنكية أو شــيك بنيك مصدق عىل 
أن يكون عرض األســعار والكفالة ســارية املفعول لفرة 120 يومًا من تاريخ 

اإلقفال. وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية. 
- لن يقبل العطاء يف حالة اإلخال بأي رشط من رشوطه املوضحة يف كراسة العطاء.

- بعض املشــاريع يف املركز معفاة من الرضيبة لذا يؤخذ بعني االعتبار أن 
بعض الفواتر الرضيبية ستكون معفاة من قيمة الرضيبة املضافة.

- يجب أن تكون األسعار بالشيكل.
- املؤسسة غر ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

- يحق للمؤسسة تجزئة املناقصة.
- يلتزم املورد الفائز بتقديم فواتر أصلية باملبلغ حسب األصول.

- رسوم اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء. 
لاستفسار يرجى مراجعة مركز شؤون املرأة- مبدينة غزة – شارع النرص 

– مفرق اللبابيدي- عارة السعيد- الدور الثاين
أو االتصال عىل منسقة املشريات. تليفون: 2877312, 2877311, 

أو جوال رقم 0599158885.

إعالن طرح مناقصة
 رقم 2023/01

لجنة تدعو لالحتشاد الجماهيري واالهتمام اإلعالمي بالقضية
محكمة االحتالل ترفض تجميد قرار إخالء 

منزل عائلة شحادة يف سلوان

حامس: املحاوالت األمريكية إلنهاء املقاومة 
املسلحة بالضفة ستفشل

مسرية يف ملبورن ووقفة يف الكويت تنديًدا بجرائم االحتالل
ملبورن- الكويت/ فلسطني: 

شــارك العــرشات مــن أبنــاء الجاليــة الفلســطينية 
مســرة  يف  أمــس،  األجانــب،  واملتضامنــني 
لفلســطني،  دعــًا  األســرالية؛  ملبــورن  مبدينــة 

واحتجاًجا عىل جرائم االحتال اإلرسائيي.
العلــم  املســرة  يف  املشــاركون  ورفــع 
بجرائــم  منــددة  شــعارات  ورددوا  الفلســطيني، 
الــدويل  املجتمــع  تطالــب  وأخــرى  االحتــال، 
بحــق  جرامئــه  لوقــف  االحتــال  عــىل  بالضغــط 

الفلسطينيني.
أمــس،  ناشــطون كويتيــون،  نظــم  الكويــت  ويف 

وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وســط  نظمــت  التــي  الوقفــة  يف  وشــارك 
قــوى سياســية  العاصمــة،  ســاحة اإلرادة وســط 
وأعــرب  كويتيــة.  مــدين  مجتمــع  ومؤسســات 
مؤازرتهــم  عــن  الوقفــة  يف  املشــاركون 
للفلســطينيني يف مقاومتهــم االحتــال، ورددوا 
التطبيــع  وترفــض  املقاومــة،  متجــد  هتافــات 
أمانــة  "فلســطني  منهــا:  الغاصــب،  الكيــان  مــع 
والتطبيع خيانة"، "فلسطني عربية ال رشقية وال 
غربيــة"، "يــا مقــاوم يــا حبيــب.. ارضب دمــر تــل 

أبيب".
وقال مســؤول املكتب التنفيذي لرابطة شــباب 
ألجــل القــدس يوســف الكنــدري: إن مشــاركتنا 

بقضيتنــا،  إمياًنــا  تــأيت  التضامنيــة  الوقفــة  يف 
تجــاه  النــرصة  وواجــب  األمــة،  كل  وقضيــة 

فلسطني.
وأضــاف الكنــدري لـ"قــدس بــرس" أن مــا يحــدث 
وقتــل  وتعديــات  انتهــاكات  مــن  فلســطني  يف 
وهــدم للبيــوت وترويــع ألخواتنــا األســرات يف 
سجون االحتال، كلها تجعل الشعب الكويتي 

بأطيافه يتواجد يف هذه الوقفة.
وأشــار إىل أنــه عــىل الرغم مــن "أننا يف الكويت 
مبناســبة  وابتهــاج  فــرح  أوقــات  اآلن  نعيــش 
أيامنــا الوطنيــة؛ إال أننــا نشــعر بإخواننــا وأخواتنــا 

املرابطني، وآثار االحتال السيئة عليهم".

الشــعوب  مــع  الوقــوف  إىل  الكنــدري  ودعــا 
املظلومة، وعىل رأسها الشعب الفلسطيني.

اللــه  عبــد  الكويتــي  الباحــث  قــال  جهتــه،  مــن 
تأكيــًدا  الوقفــة  يف  مشــاركتنا  إن  املوســوي: 
عــىل املوقــف الكويتــي املتضامــن مع الشــعب 
الفلســطيني ومــع طريقــه الجهــادي حتــى تحريــر 

كل فلسطني من املحتل الغاصب.
وأوضح املوسوي لوكالة "قدس برس" أن موقف 
تقدميــه  ميكــن  الــذي  األدىن  الحــد  هــو  بــاده 
مــع هجــات  فلســطني، خصوًصــا  مــع  تضامًنــا 
ومحــاوالت التطبيــع القامئــة باملنطقــة، والتــي ال 

تهدف إال لتصفية القضية الفلسطينية.

غزة/ فلسطني:
اإلســامية  املقاومــة  حركــة  باســم  الناطــق  حــذر 
حاس حازم قاسم، من محاوالت اإلدارة األمريكية 
املحتلــة،  الضفــة  يف  املســلحة  املقاومــة  إنهــاء 
وأن  تنجــح،  لــن  املحــاوالت  هــذه  كل  أن  مؤكــًدا 
تحقيــق  حتــى  القتــال  ســيواصل  الثائــر  الشــباب 

أهداف شعبنا.
وأكــد قاســم يف كلمتــه يف وقفــة جاهريــة غــرب 
أمــس،  واملقاومــة،  للقــدس  نــرصة  غــزة  مدينــة 
مــن  التفجــر"  بـ"صواعــق  يعبــث  االحتــال  أن 
والقــدس  الضفــة  يف  املتواصلــة  اعتداءاتــه  جــراء 

املحتلتني.
األحــداث،  ترقــب  غــزة  يف  "املقاومــة  إن  وقــال: 
و)ســيف القــدس( مــا يــزال مرشًعــا لحايــة القــدس 

واألقىص".
وشــدد عــىل أن املقاومــة وكتائب القســام ســتكون 
ســيًفا ودرًعا لشــعبنا، كا ســتكون خلف أرسانا يف 

قضيتهم العادلة.
بعــرثوا  الضفــة  يف  الثائــر  الشــباب  أن  إىل  وأشــار 
االســتمرار يف  إياهــم إىل  داعًيــا  االحتــال،  أوراق 
املقاومــة، وأشــاد يف الوقــت ذاتــه بــدور املرابطني 
يف املســجد األقــىص، الذيــن يقفــون حاجــًزا أمــام 

مخططات االحتال.
وأشــار قاســم إىل أن االحتال يحاول تهويد مدينة 
القــدس واملســجد األقــىص، مســتنكًرا يف الوقــت 
البطوليــة،  القــدس  ذاتــه "مواقــف اإلدانــة" لعمليــة 
الجمعــة قبــل املاضيــة، والتــي جــاءت كــرد طبيعــي 

عىل جرائم االحتال.

القدس املحتلة/ فلسطني: 
رفضــت محكمــة االحتــال املركزيــة تجميــد قــرار 
إخــاء مبنــى يعــود لعائلــة شــحادة يف حــي بطــن 
الهــوى املهــدد بالتهجــر يف بلــدة ســلوان جنــوب 

املسجد األقىص املبارك.
وأوضحــت "لجنــة بطــن الهــوى"، يف بيــان، أمــس، 
أن قــرار محكمــة االحتــال يشــكل خطــورة جديــدة 
سيشــمل 87 عائلــة يف املنطقــة وأكــرث مــن 700 

شخص.
وبينــت أن مبنــى عائلــة شــحادة، يتكون من خمس 

عائات ويسكن فيها أكرث من ٣٥ مواطًنا.
ولفتــت إىل أن مجموعــة مــن الدبلوماســيني مــن 
يف  وجولــة  بزيــارة  ســيقومون  األمريكيــة  الســفارة 
منطقــة البســتان ومــن ثــم إىل بطــن الهــوى لاطاع 
عــىل مــا يحــدث مــن تطــورات وقــرارات إرسائيليــة 

عنرصية.
الثاثــاء  يــوم  التواجــد  إىل  األهــايل  ودعــت 
عــىل  الظهــر، إلطاعهــم  بعــد  الســاعة ١٢  القــادم 
مشــركة  خطــوات  عــىل  واالتفــاق  املســتجدات 
ملنــع محكمــة االحتــال العليــا تثبيــت هــذا القــرار 

الظامل. 
والصحافــة  األنبــاء  وكاالت  جميــع  مــن  وطالبــت 
التحــرك عــىل مســتوى عاٍل، ودعــت األهايل وكل 
أحرار شعبنا للقيام بوقفات احتجاجية ضد أوامر 

اإلخاء والتصدي لها.
ســينظر  الــذي  القــايض  أن  إىل  اللجنــة  ونبهــت 
يف اســتئناف املحكمــة العليــا يف األيــام القريبــة 
"ميوله متطرفة ضد الفلســطينيني وهو مســتوطن 
ضــد  واملتعســفة  الســلبية  قراراتــه  يف  ومعــروف 

أبناء شعبنا".
ويتهــدد 6 أحيــاء يف ســلوان خطــر هــدم منازلهــم 
بالكامــل، بدعــوى البنــاء دون ترخيص، أو بإخائها 

وطرد سكانها لصالح الجمعيات االستيطانية.
بلديــة  طواقــم  ســلمت  خلــت  ســنوات  وعــر 
االحتــال 6817 أمــر هــدم قضائًيــا وإدارًيا ملنازل 
إخــاء  أوامــر  إىل  باإلضافــة  البلــدة،  أحيــاء  يف 
لصالــح  الهــوى  بطــن  حــي  يف  ســكنية  بنايــة  لـــ53 

املستوطنني.
للمســجد  الجنوبيــة  الحاميــة  ســلوان  بلــدة  وتعــد 
األقىص املبارك ومحرابه، حيث يحاول االحتال 
اقتــاع الســكان منهــا مــن خــال مصــادرة البيــوت 
أو هدمهــا واالســتياء عــىل األرايض واســتهداف 

مقابرها.
كا يتهدد خطر اإلخاء والهدم حي البســتان يف 
ســلوان، إلقامــة حديقــة عىل أنقاض املنازل، بعد 
رفض املخططات الهيكلية التي قدمت لرخيص 

الحي بأكمله.
منــزل   300 نحــو  أيضــا  اإلخــاء  خطــر  ويهــدد 
فلسطيني سواء يف حي بطن الهوى ببلدة سلوان 
أو يف حــي الشــيخ جــراح، إىل جانــب تســهيات 
األرايض  تســجيل  أمــام  االحتــال  حكومــة 
للمســتوطنني يف القســم الغــريب يف حــي الشــيخ 
جــراح، بادعــاء أنهــم ميلكــون أرايض يف املنطقــة 

قبل عام 1948.
 وخال عام 2022 نفذت قوات االحتال )306( 
املحتلــة،  القــدس  يف  وتجريــف  هــدم  عمليــات 
وإخطــاًرا  قــراًرا   )220( عــىل  يزيــد  مــا  وســلمت 

بالهدم.

نابلس-غزة/ فلسطني:
نعــت فصائــل املقاومــة الشــهيد عبد الله 
قالــوة )26 عاًمــا(، الــذي ارتقــى برصــاص 
أمــس  االحتــال اإلرسائيــي مســاء  قــوات 
قــرب حاجــز حــوارة جنــوب نابلــس شــايل 
الضفــة الغربية املحتلــة، بذريعة محاولته 
اغتنــام ســاح جنــدي، داعيــة إىل تصعيــد 
االنتفاضــة يف وجــه املحتــل، وجعــل دماء 

الشهداء وقوًدا لها.
وأعلنــت وزارة الصحــة يف رام اللــه ارتقــاء 
الشــاب قالــوة مــن قريــة الجديــدة جنــوب 
جنــني، بعــد إطــاق النــار عليــه عنــد حاجز 
حــوارة، وأنــه بارتقائــه يرتفــع عــدد شــهداء 
العــام  بدايــة  منــذ   36 إىل  فلســطني 

الجاري.
ونعــت حركــة املقاومة اإلســامية حاس 
قالــوة،  الشــهيد  شــعبنا  جاهــر  إىل 
الطاهــر  الشــهادة  دم  نزيــف  "إن  وقالــت: 
يف أرجــاء الوطن ســيكون وقــودا النتفاضة 
شعبنا يف وجه عدوان االحتال وإجرامه، 
األقــىص  واملســجد  القــدس  عــن  ودفاعــا 

املبارك".
ودعــت الحركــة يف بيــان لهــا أبنــاء شــعبنا 
إىل  الرحــال  وشــد  النفــر  مواصلــة  إىل 
األبطــال  واملقاومــني  األقــىص،  املســجد 
إىل اســتهداف قــوات االحتــال وقطعــان 

مستوطنيه يف كل املواقع والثكنات.
يف  اإلســامي  الجهــاد  حركــة  وأكــدت 
بــدم  القتــل  جرائــم  تصاعــد  أن  فلســطني 

مزيــدا  أبنــاء شــعبنا، سيشــعل  بحــق  بــارد 
االحتــال  وجــه  يف  الغضــب  لهيــب  مــن 

وجنوده القتلة.
حكومــة  لهــا  بيــان  يف  الحركــة  وحملــت 
االحتال تداعيات وقوفها وتأييدها لهذه 

الجرائم البشعة.
ونعــت الجبهــة الشــعبية لتحرير فلســطني 
جرائــم  أن  مؤكــدة  قالــوة،  الشــهيد 

االحتــال املتصاعــدة إىل جانــب سياســة 
اإلعدامات امليدانية بحق أبناء شعبنا لن 
تتوقــف إال مبواجهــة موحدة واســراتيجية 
الفلســطيني  الــكل  عليهــا  يتفــق  وطنيــة 

ملواجهة هذا العدوان العنرصي.
ولفتــت الجبهــة يف بيــان لهــا إىل أن هــذه 
تواطــؤ  اســتمرار  مــع  تتصاعــد  الجرائــم 
للسياســات  ودعمهــا  األمريكيــة  اإلدارة 

االستعارية والفاشية لحكومة االحتال، 
محاســبته  عــن  الــدويل  املجتمــع  وعجــز 
الشــعب  بحــق  املســتمرة  جرامئــه  عــىل 
الفلســطيني، داعيــة املؤسســات الدوليــة 
التــي يوفرهــا  العاجلــة  التخــاذ اإلجــراءات 
قادتــه،  ملحاســبة  الــدويل  القانــون  لهــا 

ووقف جرامئهم بحق شعبنا.
فلســطني  يف  املقاومــة  لجــان  ونعــت 

الشــهيد قالوة، مؤكدة أن دماء الشــهداء 
لــن تذهــب ســدى "ولــن يكــون قتــل أبنــاء 

شعبنا يوما مجاين الثمن".
دمــاء  إن  لهــا:  بيــان  يف  اللجــان  وقالــت 
ســتظل  الشــهداء  وكل  قالــوة  الشــهيد 
مشاعا للحرية وبركانا للثورة املتصاعدة 
يف وجــه االحتــال حتــى كنســه عــن أرض 
اإلبــادة  جرائــم  أن  مضيفــة  فلســطني، 
التطــرف  حكومــة  ترتكبهــا  التــي  اليوميــة 
شــعبنا  تكــر  لــن  اإلرسائيليــة  والفاشــية 
وإرادته وإميانه العميق بحتمية النرص بل 
ستزيد من إرصاره عىل مواصلة املقاومة 

واالنتفاضة.
شــال  أن  عــىل  األحــرار  حركــة  وشــددت 
الغربيــة ســيولد  الضفــة  النــازف يف  الــدم 
انتفاضــة شــاملة تدحــر االحتــال، داعيــة 
الضفــة  يف  واملقاومــني  شــعبنا  أبنــاء 
الثــورة  لهيــب  تصعيــد  إىل  والقــدس 
وعربــدة  لعــدوان  للتصــدي  واملقاومــة 

االحتال.
يف  الشــعبية  املقاومــة  حركــة  ونعــت 
أن  مردفــة  قالــوة،  الشــهيد  فلســطني 
دمــاء الشــهداء وتضحياتهــم تشــكل وقودا 
مقاومتــه  يف  الفلســطيني  للشــعب 

املستمرة ضد االحتال ومستوطنيه.
الشــهيد  لهــا  بيــان  يف  الحركــة  وعاهــدت 
قالــوة وكل شــهداء شــعبنا عــىل مواصلــة 
تحريــر  حتــى  لدمهــم  والوفــاء  نهجهــم 

فلسطني من دنس الغاصبني

فصائل املقاومة تنعى الشهيد »قاللوة«: نزيف الدم وقود لالنتفاضة

)Apa(     عائلة الشهيد عبد الله قاللوة تلقي عليه نظرة الوداع  في مستشفى رفيديا بنابلس

جانب من مسيرة نظمتها حماس غرب غزة نصرًة لألقصى واألسرى  )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

حارسة الحقيقة

F E L E S T E E N

يومية - سياسية - شاملة

إلعالناتکم واشتراکاتکم يف صحیفة فلسطین 

بإمکانکــــم التـــواصل عبــر وکـــالؤنــا
فـي جمیــع محافــظات غـــزة

غـــزة - شـــارع الثـــورة – عمـــارة األمـــراء محافظة غزة 
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محافظة خان یونس
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دولة فلسطني
السلطة القضائية
محكمة صلح رفح

يف القضية الحقوقية رقم 2022/814 صلح رفح
يف الطلب رقم 2023/50

املســتدعي/ خالــد حمــدان عبــد القــادر قشــطة - ســكان رفــح البلــد - هويــة 
وكيله املحامي / وائل قشطة.رقم )900252909(

املستدعى ضده / يوسف عيل عوض الربس - سكان الربيج - شارع صالح 
الدين - مستأجر يف األبراج 

نوع الدعوى / حقوق )مطالبة مالية(
مذكرة حضور بالنرش املستبدل 

يف القضية الحقوقية 2022/814م صلح رفح
يف الطلب رقم: 2023/50

املســتدعى ضــده املذكــور أعــاله مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليــك دعوى 
تقســيم حقــوق مطالبــة ماليــة اســتنادًا ملــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه املرفقــة 
لك نسخة منها لدى قلم املحكمة لذلك يقتيض عليك الحضور إىل هذه 
املحكمــة خــالل 10 أيــام مــن تاريــخ تبلغــك بهــذه املذكــرة كــا يقتــيض أن 
تودع قلم املحكمة ردك التحريري خالل خمسة عرش يوما من تاريخ تبلغك 
من هذه املذكرة علًا أنه قد تحدد لها جلسة األحد 2023/2/19م لنظر 
القضية ويكون معلوما لديك انك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمســتدعي 

أن يسري يف دعواه حسب األصول، تحريرا : 2023/2/2م
رئيس قلم محكمة صلح رفح
أ. أكرم أبو طعيمة

إعالن فقد شيك
أعلــن أنــا/ وائــل محمــد أســعد كــال حــادة مــن ســكان بيــت الهيــا هويــة رقــم 
)420440364( أنني فقدت الشيك الذي يحمل رقم 30000961 والصادر 
مــن بنــك فلســطني واملحــرر مــن دفــر الســيد/ وســام صبحــي مصبــاح اســليم، 

فعىل من يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر والتقدير.

3 أسباب تحدُّ من القدرة على ضبط األوضاع أو العودة إلى عقيدة "دايتون"

ر اللقاءات السياسية برام الله.. مساٍع دولية إلخامد "بركان شعبي" متفجِّ
رام الله - غزة/ يحيى اليعقوبي:

علــى مــدار أســبوع لــم تتوقــف اللقــاءات المكوكية 
لوفود سياســية وأمنية إقليمية ودولية، مع رئيس 
الســلطة محمــود عباس في رام اللــه، وهي لقاءات 

معلنــة؛ بهدف "خفض التوتر" كمــا أقرَّ وزير الخارجية 
األميركــي أنتونــي بلينكــن. وســبق اللقــاءات، حدثان 
مهمــان دفعــا إلــى هــذه التحــركات: مجــزرة مخيــم 
جنين التي استشــهد فيها 10 فلسطينيين من أصل 

35 شــهيًدا ارتقوا فــي يناير/ كانــون الثاني الماضي، 

وعمليــة الثــأر التي نفذها الشــاب المقدســي خيري 
علقــم قتــل فيهــا بالرصــاص 7 مســتوطنين وأصيــب 

آخرون، قبل أن تتبعها عمليات إطالق نار أخرى.

عائلة الشنار.. معاناة وحرمان من زيارة األب واالبن يف سجون االحتالل

"الشاباك" يزعم اعتقال 
شابني خططا لعملية 

تفجريية بحافالت إرسائيلية
النارصة/ فلسطني:

شــابني  اعتقــال  "الشــاباك"  اإلرسائيــيل  العــام  األمــن  جهــاز  أعلــن 
مــن ســكان قريــة معاويــة يف الداخــل املحتــل قبــل بضعــة أســابيع، 
حركــة  مــن  بتوجيــه  تفجرييــة  عمليــة  تنفيــذ  بـ"محاولتهــا  لالشــتباه 

حاس" حسب زعمه.
"الشــاباك"  بــأن  أمــس،  العربيــة،  "معاريــف"  صحيفــة  وأفــادت 
ومبســاعدة الرشطــة اعتقــال الشــابني محمــد أمني مصلــح )24عاًما(، 

ومحمد فياض محاميد )28عاًما(، للتحقيق معها.
وزعمــت الصحيفــة أن تحقيقــات "الشــاباك" كشــفت أن "مصلــح" 
ُجند من بنية تحتية لنشطاء من حركة حاس يف غزة، لتنفيذ عملية 

تفجريية داخل الكيان، ثم جند صديقه "محاميد".
وادعــت أن االثنــني رشعــا يف جمــع املعلومــات االســتخبارية حــول 
محطــة حافــالت للجنــود، وإجــراء اختبارات إطالق نــار وتحديد مكان 

"سيارة مرسوقة".
حافــالت  محطــات  فحصــا  مناســبات  عــدة  ويف  أنــه  إىل  وأشــارت 
مختلفــة عــىل الطريــق، بــني "كفــر قــرع، وجفعــات آدا، وعــىل طــول 
الطريــق 65" عندمــا قــررا أخــرًيا تنفيــذ العمليــة ضــد الجنــود مبحطــة 

حافالت قرب قاعدة تدريب "لواء غوالين".
وأشــارت إىل أن القاعــدة تقــع يف املنطقــة القريبــة مــن "كفــر قــرع"، 
وتقــرر تنفيــذ العمليــة حــني تكــون املحطــة مكتظــة بجنــود الجيــش، 

خاصة يوم الخميس.
ونبهت الصحيفة عىل أن نتائج التحقيق أحيلت إىل النيابة العامة، 
ورفعــت الئحــة اتهــام جديــة ضد محمد أمني مصلــح، ومحمد فياض 

محاميد؛ بزعم "ارتكاب مخالفات أمنية خطرية".

يتزامن مع ذلك، انتهاكات واستفزازات 
يواكبهــا  األقــى،  باملســجد  متواصلــة 
القومــي"  "األمــن  يســمى  مــا  وزيــر 
اإلرسائيــيل املتطــرف إيتــار بــن غفــري، 
اقتحــام  يف  االســتمرار  نيتــه  بإعــالن 
تقســيمه  مخططــات  وتنفيــذ  األقــى، 

زمانًيا ومكانًيا.
مــع  املــايض  الثالثــاء  بلينكــن  واجتمــع 
لقــاء  بعــد  اللــه  رام  يف  الســلطة  رئيــس 
ثــاليث جمــع عبــاس برئيــي املخابــرات 
املرصية واألردنية، اللواء عباس كامل، 
واللــواء أحمــد حســني حاتوقــاي، عــىل 

التوايل.
ثالثة أسباب

عــن  تتحــدث  التــي  اآلراء  وعــىل عكــس 
يــرى  األوضــاع،  عــىل  الســيطرة  إمكانيــة 
الكاتــب واملحلــل الســيايس مــن جنــني 
ثامر ســباعنة، أن حالة املقاومة الحالية 

وجنــني  نابلــس  مدينتــي  يف  وتحديــًدا 
أصبحــت حالــة متقدمــة جــًدا، وال ميكن 

السيطرة عليها أو إيقافها.
"فلســطني"  لصحيفــة  ســباعنة  وحــدد 
إمكانيــة  عــدم  يف  أســباب  عــدة 
اإلجــرام  تصاعــد  أولهــا  الحالــة،  احتــواء 
اإلرسائيــيل بحق الشــعب الفلســطيني، 
واحتكاك جيش االحتالل مع الجاهري 
حاضنــة  وجــود  وثانيهــا  الفلســطينية، 
باملقاومــة  متمســكة  قويــة  شــعبية 
وبقائهــا  حايتهــا  عــىل  وحريصــة 

ودميومتها.
الســلطة  ســيطرة  ضعــف  الثالــث  األمــر 
املقاومــني،  وجــود  مناطــق  عــىل 
أعطــى  وهــذا  جنــني،  يف  وتحديــًدا 
املقاومــة قــوة وزخــًا وحريــة يف الحركة 
الواليــات  وتــدرك  واملقاومــة،  والعمــل 
ضعــف  حقيقــة  األمريكيــة  املتحــدة 

األوضــاع  تدهــور  وتخــى  الســلطة، 
بفلســطني وزيــادة الخســائر يف صفــوف 

املحتلني اإلرسائيليني، وفق سباعنة.
واملحلــل  الكاتــب  نظــر  وجهــة  ومــن 
تؤكــد  بشــارات،  ســليان  الســيايس 
يف  واألمنيــة  السياســية  اللقــاءات 
الفلســطينية  القضيــة  أهميــة  اللــه  رام 
ال  وأنــه  األوســط  الــرشق  ومركزيتهــا يف 
ميكــن تجاهلهــا، وأن مــا شــهدته الضفــة 
يف أشــهر املاضيــة رمبــا أعــاد حســابات 
العديــد مــن األطــراف السياســية باتجــاه 
الفلســطيني،  بالشــأن  االهتــام  رضورة 

خوًفا من االشتعال امليداين.
ويــرى بشــارات يف حديثــه لـ"فلســطني" 
بلــورة منظــور  تلــك األطــراف تحــاول  أن 
ســيايس للقضيــة الفلســطينية حتــى ال 
تنجر األوضاع إىل مواجهة مبارشة، بعد 
املتطــرف  وتهديــد  األخــرية  األحــداث 

"بــن غفــري" مبواصلــة اقتحــام املســجد 
األقــى، والســعي إىل تقســيمه زمانًيــا 
ومكانًيــا، مــا أزعــج األردن التــي تحركــت 

عىل جميع الصعد.
األمــر اآلخــر وفــق بشــارات، أن الواليــات 
املتحــدة تتحــرك أفقًيــا لتهدئــة "ســعار" 
الفاشــية  نتنياهــو  بنيامــني  حكومــة 
متعجلــة،  خطــوات  إىل  بالذهــاب 
وموازنــة ذلــك مــع أهداف أخرى تســعى 

واشنطن إىل تحقيقها.
السياســية  اللقــاءات  أن  إىل  ولفــت 
تــأيت يف وقــت يحــاول االحتــالل تنفيــذ 
مجموعــة من املخططات االســتيطانية، 
مــع  والتعامــل  الســلطة،  دور  وإضعــاف 
األمنــي،  ببعــده  الفلســطيني  الوضــع 

وتجاوز الكيان السيايس.
وضع أمني متدهور

اللــه  لــرام  الزائــرة  األطــراف  وتــدرك 

يجعــل  هكــذا  األوضــاع  اســتمرار  أن 
بــركان"،  "فوهــة  عــىل  تبقــى  املنطقــة 
امليدانيــة  الحالــة  تتشــابك  وبالتــايل 
وتتقاطــع، مــا دفــع بهــذه األطــراف إىل 
أو  مواجهــة،  حــدوث  ملنــع  التحــرك 
الــرصاع،  تأخريهــا تحــت مفهــوم إدارة 
كــا يقــرأ الكاتــب واملحلــل الســيايس 

عمر عساف.
إن  لـ"فلســطني":  عســاف  ويقــول 
الوفــود  مــن  خاصــة  املســؤولني 
مديــر  ضمــت  التــي  األمريكيــة، 
املخابــرات، ومســؤول األمــن القومــي، 
بلينكــن،  األمريــي  الخارجيــة  ووزيــر 
الرئيــس  بعــد  مســتوى  بأعــىل  وهــم 
ونائبه، كلهم جاؤوا بهدف معلن، وهو 
خفــض التوتــر والتصعيد يف املنطقة، 
يف  لالحتــالل  الكامــل  الدعــم  وتأكيــد 

كل ما يقوم به.

ويــرى عســاف، أن األطــراف اإلقليميــة 
والدوليــة تحــاول الضغط عىل الســلطة 
عــرب  بآخــر،  أو  بشــكل  رشــوتها  أو 
الحديــث عــن "حــل الدولتــني"، ودفــع 
الخارجيــة  وزيــر  أعلنــت  كــا  أمــوال، 
غــوث  لوكالــة  التــربع  عــن  األمريــي 
الفلســطينيني  الالجئــني  وتشــغيل 

"أونروا" مببلغ 50 مليون دوالر.
بدعــم  أمريــكا  "ورطــة"  أن  ويعتقــد 
أوكرانيا يف حربها مع روسيا، وتركيزها 
جنــوب  يف  الصــني  مــع  الــرصاع  عــىل 
رشق آسيا، يدفعها إىل تجنب انفجار 
لذلــك  األوســط،  الــرشق  يف  األوضــاع 
الهــدف هــو احتواء الحالــة لصالح عدم 

نشوء رصاع جديد يف املنطقة.
الســلطة  فيــه  اّدعــت  وقــت  ويف 
مجــزرة  بعــد  األمنــي  التنســيق  وقــف 
عســاف،  رأى  جنــني،  يف  االحتــالل 

بــني عــدم  تناقــض نفســها  الســلطة  أن 
الشــعبية املطالبــة  لــإرادة  االســتجابة 
بوقــف التنســيق األمنــي، ويف املقابــل 
األمريكيــة  للضغــوط  اســتجابتها 

باستمراره.
وعــىل الرغــم مــن أن اللقــاءات الجاريــة 
الحالــة  عــىل  االلتفــاف  عــىل  تعمــل 
الجاهريية والشعبية، يعتقد عساف 
أنــه حتــى لــو نجحــت فســيكون النجــاح 
مؤقًتــا، كــون إرادة الشــعب متاســكة 

وستبقى تهزم تلك املحاوالت.
الفلســطيني  الشــعب  أن  ويضيــف 
االلتفــاف،  محــاوالت  كل  سُيفِشــل 
حتــى لــو نجحوا بالضغط عىل الســلطة 
للعــودة إىل املراحــل األوىل، ومحاولــة 
األمريــي  الجــرال  عقيــدة  تكريــس 
"كيــث دايتــون" كــا تحدثــت وســائل 

إعالم أمريكية.

رام الله/ "خاص فلسطني": 
املــايض،  األحــد  فجــر  أذان  قبــل 
اســتيقظت لــني مصطفى الشــنار 
لالستعداد للتوجه برفقة والدتها 
نحــو الحافــالت املخصصــة لنقــل 
أهــايل أرسى نابلــس نحــو "معــرب 
مدينــة  يفصــل  الــذي  الطيبــة" 
املحتــل،  الداخــل  عــن  طولكــرم 
بلقــاء  أمــاًل  يرافقهــا  والشــوق 
والدها وشــقيقها اللذان غيبتها 

سجون االحتالل اإلرسائييل.
عنــاء  مــن  طويلــة  ســاعات  وبعــد 
االنتظــار، عــربت "لــني 22 عاًمــا" 

إال  هــي  ومــا  الحاجــز  ووالدتهــا 
الحافلــة  توقفــت  حتــى  دقائــق 
بأحــد  هاتفــي  اتصــال  بعــد  فجــأة 
الــذي  الزيــارة  عــىل  املرشفــني 
أبلغهم بأن "هناك قراًرا إرسائيلًيا 
لوالدهــا  زيــارة  وجــود  بعــدم 
وشــقيقها" إىل جانــب عــدد آخــر 

من األرسى.
نزلت "لني" ووالدتها من الحافلة 
واســتقاّل  قلبيهــا  ميــأ  والحــزن 
الحاجــز  ذات  إىل  للعــودة  مركبــة 

ومن ثم العودة إىل منزلهم. 
املنــع  أن  "لــني"  وذكــرت 

يحــول  الزيــارة  مــن  اإلرسائيــيل 
والدهــا  زيــارة  مــن  متكنهــا  دون 
وشــقيقها "منتــرص" عــدة أســابيع 

وأشهر طويلة.
"ســامل"  محكمــة  وجــددت 
االعتقــال  مؤخــًرا،  العســكرية، 
مصطفــى  األســري  بحــق  اإلداري 
جديــدة،  أشــهر   6 مــدة  الشــنار 
علــًا بأنــه معتقــل منــذ منتصــف 

2022م.
املرشــحني  أحــد  هــو  والشــنار 
موعدنــا"  "القــدس  قامئــة  ضمــن 
الترشيعيــة  االنتخابــات  لخــوض 
التي عّطل رئيس السلطة محمود 
عباس إجراءها يف إبريل/ نيسان 

2021م.
وتطرقــت الشــنار ملســرية طويلــة 
مــن االعتقــال لوالدهــا التي بدأت 
يف 1993 ملدة شهرين ثم أعيد 

اعتقالــه للمــرة الثانيــة يف 2006 
االعتقــال  أشــهر يف   10 واســتمر 
تهمــة  أي  توجيــه  دون  اإلداري 
 2007 الثالــث يف  االعتقــال  ثــم 
االحتــالل  ســلطات  وجــددت 
وأفــرج  مــرات،   6 إدارًيــا  اعتقالــه 

عنه يف نوفمرب 2009م.
وأعــادت قــوات االحتــالل اعتقــال 
األب بحســب ابنتــه، عــام 2013 
وأصيــب داخــل ســجونها بـــنوبتني 
قلبيتــني حادتــني منفصلتــني يف 
إثرهــا  يف  ُنقــل  "مجــدو"  ســجن 
إىل عيــادة الســجن قبــل نقلــه إىل 

مستشفى "العفولة" للعالج.
 1962 مواليــد  مــن  والشــنار 
حاصــل عــىل درجــة الدكتوراه يف 
مدرًســا  وعمــل  االجتــاع،  علــم 
العديــد  يف  اجتاعًيــا  ومرشــًدا 
محــارًضا  ثــم  األردن  مــدارس  مــن 

املفتوحــة  القــدس  يف جامعتــي 
والنجاح. 

شــقيقها  أن  إىل  "لــني"  ونبهــت 
 1 منــذ  معتقــل  "منتــرص" 
قبــل   2022 أيلــول  ســبتمرب/ 
االحتــالل  محكمــة  تحولــه  أن 
إىل  مشــرية  اإلداري،  لالعتقــال 
أن االعتقاالت املتكررة لشــقيقها 
دراســته  إكــال  دون  تحــول 

الجامعية واستقراره األرُسي.
خطط قمعية

وعــدت الناطقــة اإلعالميــة باســم 
فلســطني  أرسى  دراســات  مركــز 
اإلجــراءات  الطويــل،  أمينــة 
الشــنار  عائلــة  بحــق  التعســفية 
األرسى  عائــالت  مــن  وغريهــا 
عــن  وتنــم  بالجديــد  ليســت 
العنرصيــة  اإلجراميــة  العقليــة 
التــي تتمتــع بهــا حكومــة االحتالل 

وإدارة السجون.
حديثهــا  يف  الطويــل  وذكــرت 
لصحيفة "فلسطني" أن ما تفعله 
ضمــن  ينــدرج  الســجون  إدارة 
سياسة خلط األوراق التي يسعى 
القومــي  األمــن  "وزيــر  لتطبيقهــا 
إيتــار بــن غفــري" التي تســتهدف 
كل ما هو فلســطيني يف القدس 
والضفــة وغــزة والداخــل املحتــل 

واألرسى.
الســجون  إدارة  أن  وأوضحــت 
قمعــت عــدًدا مــن أقســام األرسى 
وفرضــت عليهم إجــراءات عقابية 
بدعوى احتفالهم بعملية القدس 

الفدائية الجمعة املاضية.
رضورة  عــىل  الطويــل  وشــدد 
التفاعل الجاهريي الفلسطيني 
يف  واألســريات  لــأرسى  إســناًدا 

سجون االحتالل.

رام الله/ فلسطني: 
توصلــت قيــادة الحركــة األســرية وإدارة 
أمــس،  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  ســجون 
لتفاهــات مــن شــأنها عــودة االســتقرار 
يف ســجن األســريات ووقــف الخطــوات 
األرسى  ينفذهــا  التــي  االحتجاجيــة 

نرصة لأسريات.
عــن  األرسى"  إعــالم  "مكتــب  ونقــل 
مــن  إنــه  الحركــة األســرية، قولهــا  قيــادة 
املقــرر أن تعــود الحيــاة إىل مــا كانــت 

عليه لدى األسريات غًدا األحد.
قبــل  نفــذت  الســجون  إدارة  وكانــت 
عــدة أيــام هجمــة رشســة ضــد أســريات 
وحــدات  أقدمــت  حيــث  "الدامــون"، 
قمعية تابعة إلدارة الســجن من "ميام" 
ثــالث  اقتحــام  عــىل  و"درر"  و"ميــاز" 
غــرف )11،9،2( يف قســم األســريات 

وإجراء تفتيشات استفزازية.
باألســريات  القمــع  وحــدات  ونكلــت 
ونقلــت  منهــن  عــدد  عــىل  واعتــدت 
أدى  مــا  العــزل،  زنازيــن  إىل  أخريــات 
كل  يف  والقلــق  التوتــر  مــن  حالــة  إىل 

السجون واملعتقالت.
وبحسب وزارة األرسى واملحررين فإن 

إدارة الســجون أعادت التيار الكهربايئ 
إىل جميع األقسام يف سجن "النقب" 

ورفعت العقوبات عن األرسى.

إن  أمــس:  بيــان،  يف  الــوزارة،  وقالــت 
األوضــاع يف ســجن "الدامــون" ســتعود 
لطبيعتهــا غــًدا األحــد تزامًنــا مــع إنهــاء 

عزل األسريات مساء أول من أمس.
رشوق  هــن:  املعــزوالت  واألســريات 
أبــو  وتحريــر  طنجــة،  ووالء  دويــات، 

رسيــة، وأســيل الطيطــي، بينا رشعت 
األســرية ياســمني شــعبان املعزولة يف 
زنازين "ســجن الرملــة" بإرضاب مفتوح 
عــن الطعــام احتجاًجــا عــىل العقوبــات 

املفروضة بحقها.
شــؤون  هيئــة  حّملــت  الســياق،  ويف 
ســجون  إدارة  واملحرريــن،  األرسى 
االحتــالل املســؤولية الكاملــة عن حياة 
األســرية شــعبان، التــي فرضــت عليهــا 
زنازيــن  إىل  نقلهــا  بعــد  قاســية  حيــاة 

العزل.
وأوضحــت الهيئــة، يف بيــان، أمــس، أن 
األسرية شعبان تخوض إرضاًبا مفتوًحا 
عــىل  الخامــس  لليــوم  الطعــام  عــن 
التوايل يف ظل ظروف حياتية وصحية 

صعبة وعزل قاهرة.
واألســرية ياســمني )40 عاًما( من بلدة 
الجلمــة مبحافظــة جنــني، اعُتقلــت يف 
وهــي   ،2022 آذار/مــارس  مــن  األول 

موقوفة. 
ســابًقا  االحتــالل  ســجون  يف  أمضــت 
عــام  عنهــا  وأفــرج  ســنوات  خمــس 
ألربعــة  وأم  متزوجــة  وهــي   ،2019

أبناء.

أسيرة تواصل إضرابها منذ 5 أيام
تفاهامت بني األرسى وإدارة السجون إلنهاء أزمة األسريات
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ال تمثل الشعب السوداني

الكبايش لـ"فلسطني": اللقاءات التطبيعية بني السودان واالحتالل 
طعنـــة فـــي خاصـــرة الشعـــب الفلسطينــــي

تحليـــل: اتفاقيـــات التطبيـــع تواجـــه تحديـــات حرجـــة وقـــد تنهـــار قريًبا

محاولة وأد االنتفاضة 
يف الضفة الغربية

أعــى  عــى  وترصيحــات  ودبلوماســية،  سياســية  تحــركات 
املســتويات تشــهدها املنطقــة يف األيــام األخــرة، وال ســيام بعــد 
عملية القدس البطولية التي نفذها املقديس خري علقم، التي 
رد فيها عى مجزرة جنني، واتضحت يف أعقابها االزدواجية التي 
تتعامــل بهــا الواليــات املتحــدة وبعــض األطــراف، إذ ســارعت إىل 
إدانــة عمليــة القــدس، وصمتــت عى املجــازر املتتالية يف جنني 
ونابلــس، واقتحامات املســجد األقــى، والترصيحات العنرصية 

لحكومة املستوطنني وبن غفر وسموتريتش.
ثالثــة مســؤولني أمريكيــني زاروا املنطقــة املــدة املاضيــة، عــى 
القومــي،  األمــن  رئيــس  وســبقه  بلينكــن،  الخارجيــة  وزيــر  رأســهم 
وعقــدت لقــاءات إقليميــة تركــز عنوانهــا الرئيــس عــى كيفيــة مــا 
يســمونها تهدئــة األوضــاع يف الضفــة الغربيــة، وهــو يف الحقيقــة 
تعبــر عــن حالــة القلــق التــي أحدثتهــا الحالــة الثوريــة املتصاعــدة 
منــذ معركــة ســيف القــدس عــام 2021، وخشــية تلــك األطــراف 
مــن انــدالع معركــة ســيف القــدس 2، التي يتوقــع الجميع اندالعها 
مــع قــرب شــهر رمضــان، الــذي يتحــر فيــه املســتوطنون للقيــام 
الحكومــة  تنفيــذ  وكذلــك  لألقــى،  وتدنيــس  اقتحــام  بعمليــات 
وخاصــة  الفلســطينيني،  ضــد  تهديداتهــا  الحاليــة  الصهيونيــة 
السيطرة عى الضفة الغربية، وإعادة احتاللها كاملة، إضافة إىل 
إقــرار قوانــني لتوســعة االســتيطان، وتنفيــذ إعدامــات ضد األرسى 

يف سجون االحتالل.
التحــرك الــذي تشــهده املنطقــة يركــز عــى عــدة قضايــا يحاولــون 
إنجازها، وامتصاص حالة الهيجان املسعورة املصابة بها حكومة 
االحتــالل، أهمهــا: ضــامن أمــن االحتــالل مــن شــن هجــامت نوعيــة 
كــام حــدث يف عمليــة القــدس التي فضحت االحتالل، وكشــفت 
أمنــه املزعــوم، وعــودة الشــباب الفلســطيني إىل تنفيــذ عمليــات 
وأد  عــى  الجهــود  تلــك  تعمــل  كذلــك  االحتــالل،  تــؤمل  نوعيــة 
االنتفاضــة يف الضفــة، ووضــع حــد إلمكانيــة تصاعدهــا، اعتقــاًدا 
منهــم أن مــا يحــدث هــو تحــول إســراتيجي، ســيقود نحــو فقــدان 
وتصاعــد  منــو  وعليــه،  الغربيــة،  الضفــة  عــى  ســيطرتها  الســلطة 
العمــل املقــاوم، وانهيــار منظومــة التنســيق األمنــي بــني الســلطة 
واالحتالل، وبالنتيجة سيؤدي إىل انهيار السلطة التي تقوم بدور 
وظيفــي مهــم لصالــح االحتــالل، ولسياســة االحتــواء التــي تتبعهــا 

الواليات املتحدة.
األوضــاع يف  احتــواء  األطــراف  تلــك  إليــه   تهــدف  مــا  مــن ضمــن 
غــزة القابلــة لالنفجــار، ومنــع انــدالع مواجهــة عنيفــة بــني املقاومــة 
واالحتــالل، يف رد منهــا عــى سياســات االحتــالل اإلجراميــة يف 
الضفــة الغربيــة، والقــدس، وضــد األرسى، ويف الداخــل املحتــل 
تبــادل  ملــف  يف  املفاوضــات  تعطــل  إىل  إضافــة   ،1948 عــام 
تنفيــذ  أنهــا مضطــرة إىل  غــزة  املقاومــة يف  تــرى  الــذي  األرسى، 
عــن  اإلفــراج  ســبيل  يف  واملســتوطنني،  للجنــود  أرس  عمليــات 
اآلالف من األرسى يف سجون االحتالل، وأن وجود 4 جنود لديها 
مل يجــر االحتــالل عــى دفــع الثمــن إلمتــام الصفقــة، وهــو موقــف 
مــروع لكتائــب القســام، ومدعومــة مبطالــب شــعبية واســعة يف 

سبيل ذلك، مهام كانت النتائج.
املتأمــل يف التجــارب الســابقة للتدخــل األمريــي والوســطاء يرى 
تحقيــق  املوقــف، وكذلــك يف  احتــواء  الجهــود ستفشــل يف  أن 
الهدف املرجو بوأد االنتفاضة، وهو ما حدث عى مدار 20 عاًما 
مضــت، يف انتفاضــة األقــى عــر عــرات املبــادرات اإلقليميــة 
واألمريكيــة، التــي فشــلت يف النيــل مــن املقاومــة، وذهبــت تلك 
املبــادرات يف مهــب الريــح، وانهــارت مــع أول عمليــة للمقاومــة، 
التــي قــد انطلقــت يف الضفــة، وفشــلت الســلطة يف احتوائهــا، 

وفشل االحتالل يف إنهائها.

عواصم/ وكاالت:
وشــامل  األوســط  الــرق  شــؤون  محللــة  رأت 
إفريقيا "إيرينا تسوكرمان"، أن اتفاقيات التطبيع 
تواجــه  وعربيــة،  خليجيــة  ودول  )إرسائيــل(  بــني 
صعوبــات  مســتقبلها  ويكتنــف  حرجــة  تحديــات 

وقد تنهار يف أي لحظة.
وقــال التحليــل الــذي نــره موقــع "ميديــا اليــن"، 
"إســحاق  الكيــان  رئيــس  رشع  عندمــا  إنــه  أمــس: 
هرتســوغ" يف زيارتــه األخــرة للبحريــن واإلمــارات 
اإلعــالم  وســائل  كانــت  املــايض،  العــام  نهايــة 
ركــزت  التــي  اإليجابيــة،  بالتغطيــة  مليئــة  العريــة 
عــى "الســالم الدافــئ" مــع البحريــن، مقللــة مــن 
هنــاك  إىل  ذاهًبــا  كان  "هرتســوغ"  أن  حقيقــة 
اتفاقيــات  تواجــه  التــي  التحديــات  ملواجهــة 

التطبيع.
وأضاف أنه حينام أحرزت )إرسائيل( تقدًما كبًرا 
يف عالقتهــا مــع اإلمــارات العربيــة املتحــدة، فــإن 

التقدم مع البحرين واملغرب كان أبطأ.
وعــى الرغــم مــن العالقــة التجاريــة اإليجابيــة مــع 
اإلمــارات، فــإن الزيــارات االجتامعيــة لإلماراتيــني 
إىل )إرسائيــل( ال تــزال محــدودة للغايــة، باإلضافة 
فــإن املناقشــات حــول )إرسائيــل( يف  ذلــك  إىل 
املؤسســات األكادميية اإلماراتية ال تزال مقيدة، 
التجاريــة  العالقــة  بــني  تناقــض  يف  تســبب  مــا 

واملسار االجتامعي.
األخــرة  الــرأي  اســتطالعات  تظهــر  الواقــع  ويف 
انخفاًضــا يف التأييــد التفاقيــات التطبيــع يف كل 

من البحرين واإلمارات، كام تشر الكاتبة.
اإلماراتيــة  السياســة  كانــت دوائــر  كــام  وتابعــت: 
ترسل رسائل تنذر بالسوء، إذ حذر أستاذ العلوم 
السياســية اإلمــارايت "عبــد الخالــق عبداللــه" مــن 
وأن  أبديــة"،  "ليســت  )إرسائيــل(  مــع  العالقــة  أن 
عــن  للتخــي  مســتعدين  ســيكونون  اإلماراتيــني 

العالقة إذا تغرت أولوياتهم.

وتــرة االتفاقــات  التباطــؤ يف  أن  الكاتبــة  وعــدت 
مستمر حتى قبل أن يعود "بنيامني نتنياهو" إىل 

مكتب رئيس الوزراء.
مــن  األخــر  العلنــي  التحذيــر  أن  "إيرينــا"  وتــرى 
الضفــة  يف  االســتيطاين  التوســع  بشــأن  قطــر 
إذ  أيًضــا عامــاًل يف املوقــف،  يكــون  قــد  الغربيــة 
األســايس  الداعــم  أنهــا  عــى  نفســها  قطــر  تقــدم 
مقارباتهــا  فــإن  وبالتــايل  الفلســطينية،  للقضيــة 
ومنظومــة عالقاتهــا املتطــورة حالًيــا مــع جرانهــا، 
مبا فيهم اإلمارات، من بني العوامل املؤثرة عى 

الديناميكية اإلقليمية للتطبيع.
إىل  تســعى  صغــرة  دولــة  وهــي  البحريــن،  ويف 
اململكــة  مــن  سياســية  إشــارات  وتتبــع  الحاميــة، 
قلــق  أصبحــت موضــع  فقــد  الســعودية،  العربيــة 
ألولئــك الذيــن يأملــون يف تطبيــع العالقــات مــع 

)إرسائيل(.
أمــا الســعودية ذاتهــا، فــال يــزال موضــوع التطبيــع 

مــع )إرسائيــل( مــن املحرمات يف دوائر الحكومة، 
عى حد قول التحليل.

العالقات اإلماراتية األمريكية
بــني  العالقــات  أن  تســوكرمان"  "إيرينــا  وتــرى 
حالًيــا،  مشــحونة  املتحــدة  والواليــات  اإلمــارات 
وهــو مــا يؤثــر ســلبًيا عــى زخــم التطبيــع اإلمــارايت 

اإلرسائيي.
كانــت  املتحــدة  الواليــات  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
تــرى اتفاقيــات التطبيــع عــى أنهــا عنــرص حاســم 
الدفــاع واألمــن،  التكامــل اإلقليمــي يف إطــار  يف 
لكــن إدارة "بايــدن" ابتعــدت يف البدايــة عــن هــذا 
املفهــوم، بســبب الجهــود املبذولــة لالبتعــاد عــن 
سياســات إدارة "ترامــب" واالعتقــاد بــأن مثل هذا 
النوويــة  املحادثــات  يثبــط  أن  ميكــن  التحالــف 

اإليرانية.
انتهــى  األمــر  إن  الكاتبــة:  تقــول  لذلــك،  نتيجــة 
بالعالقــة بــني اإلمــارات و)إرسائيــل( بوضعهــا يف 

والواليــات  اإلمــارات  بــني  التوتــرات  نــران  مرمــى 
املتحدة.

 "  F-35" مقاتــالت  صفقــة  فشــل  وضــع  وقــد 
األمريكيــة لإلمــارات حــدًا التفــاق الدفــاع الجــوي 
الناشــئ، والــذي كان ســيجمع أمريــكا واإلمــارات 

و)إرسائيل( وبعض الدول الخليجية.
اإلمــارات  طبعــت  تقريبــًا،  الوقــت  نفــس  ويف 
 ،2016 عــام  منــذ  مــرة  ألول  إيــران  مــع  عالقاتهــا 
عــى الرغــم مــن أنهــا قللــت مــن أهميــة اســتعادة 

العالقات الدبلوماسية.
إىل  الدعــوة  وجــه  "بايــدن"  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
رئيــس اإلمــارات "محمــد بــن زايــد" لزيــارة البيــت 
األبيــض، لكــن هــذه الزيــارة مل تتــم حتــى اآلن، مــا 
يشر إىل عمق هذه التوترات، كام تقول الكاتبة.

التوتــرات  اســتمرت  إذا  أنــه  مــن  التحليــل  ويحــذر 
االحتياجــات  تلــِب  ومل  املتحــدة،  الواليــات  مــع 
اســتعادة  مثــل  اإلماراتيــة،  واألمنيــة  الدفاعيــة 

إرهابيــة  "منظمــة  كـــ  الحوثيــني  جامعــة  تصنيــف 
أجنبيــة" مــن البيــت األبيــض، فقــد تتجــه اإلمــارات 
اتفاقيــات  مــن  تنســحب  أو  إيــران سياســًيا،  نحــو 

التطبيع.
وتطرقــت إىل موقــف ســلطنة عــامن مــن التطبيــع 
مســقط  كــون  مــن  الرغــم  عــى  )إرسائيــل(،  مــع 
كانــت ســباقة مــن أبــو ظبــي يف التقــارب مــع "تــل 
أبيــب"، يف عهــد الســلطان الراحــل "قابــوس بــن 

سعيد".
وقالــت "إيرينــا": إن عــامن عــززت مؤخًرا موقفها 
املقاطعــة،  قانــون  توســيع  عــر  )إرسائيــل(  ضــد 

الذي يجرم االتصاالت مع دولة االحتالل.
أخطــاء  إن  بالقــول:  تحليلهــا  الكاتبــة  وختمــت 
املــايض يف عالقــة الواليــات املتحــدة بحلفائهــا 
قــد تقــوض إعــادة توجيــه السياســة، ويكــون لهــا 
تأثر ســلبي عى جهود البيت األبيض يف ملف 

التطبيع.

الخرطوم-غزة/ نور الدين صالح:
الســودانية  الشــعبية  القــوى  تنســيقية  عضــو  عــدَّ 
اللقــاءات  الكبــايش  عثــامن  د.  التطبيــع  ملقاومــة 
التطبيعيــة التــي تجــري بني بــالده وحكومة االحتالل 
اإلرسائيــي يف الوقــت الراهــن "انتهازية وطعنة يف 
مشــددا  وقضيتــه"،  الفلســطيني  الشــعب  خــارصة 

عى أنها ال متثل الشعب السوداين.
عبــد  الســوداين  الســيادة  مجلــس  رئيــس  وكان 
الفتــاح الرهــان التقــى أول مــن أمــس يف العاصمــة 
كوهــني،  إيــي  االحتــالل  خارجيــة  وزيــر  الخرطــوم، 
لبحــث التعــاون املشــرك بــني الجانبــني، ال ســيام 
بيــان  حســب  والعســكرية،  األمنيــة  املجــاالت  يف 

صادر عن إعالم املجلس.
صحيفــة  مــع  هاتفــي  اتصــال  يف  الكبــايش  وقــال 
"فلســطني": إن الشــعب السوداين ينارص الشعب 
مقاومــة  يف  وحقــه  املــروع  بنضالــه  الفلســطيني 
االحتــالل، ويرفــض زيــارة كوهــني للســودان، خاصــة 

أن الــدم الفلســطيني مل يجــف يف جنــني والقــدس 
وقطاع غزة.

مصلحــة  يف  تصــب  ال  "اللقــاءات  أن  وأضــاف 
الــرصاع  إطــار  يف  تــأيت  إمنــا  الســوداين،  الشــعب 
التــي  الســودانية  السياســة  بــني مكونــات  الداخــي 
تريد االستقواء بـ)إرسائيل(، وتسارع إلرضائها علها 

تنال بذلك الرعية".
املصالــح  تخــدم  ال  كوهــني  زيــارة  أن  وأكــد 
اإلســراتيجية واألمن القومي للســودان، مشرا إىل 
ا  إســراتيجيًّ عــدًوا  الســودان  تصنــف  )إرسائيــل(  أن 
فــرة  ألطــول  اســتقراره  وعــدم  لتمزيقــه  وتســعى 

ممكنة. 
واعتر االحتالل العامل األسايس الداعم ألي حركة 
تــؤدي إىل عــدم االســتقرار يف الســودان عــى مــدار 
السنوات املاضية، محذرا من أن التطبيع جاء هذه 
املــرة مــن حكومــة أكــر دمويــة وعدوانيــة، ال تؤمــن 

بالسالم، إمنا تسعى إلبادة الشعب الفلسطيني.

وقــال إن هــذه الزيــارة غــر مرحــب بها شــعبيا، وهي 
والــرصاع  التوتــر  أجــواء  الســتغالل  انتهازيــة  خطــوة 
االنتقاليــة  املرحلــة  ظــل  يف  االســتقرار  وعــدم 

املتوترة التي يعيشها السودان.
تبييــض  تحــاول  )إرسائيــل(  أن  الكبــايش  وأوضــح 
وجههــا مبثــل هــذه اإلعالنــات والزيــارات السياســية 
مــن خــالل تقديــم نفســها أنهــا تحظــى برغبــة العــامل 
ســالحا  ذلــك  يكــون  حتــى  معهــا،  الســالم  يف 

تستخدمه ضد الشعب الفلسطيني.
ونبه إىل أن الشعب السوداين يعي األالعيب التي 
الناصــع،  تاريخــه  يبيــع  لــن  فهــو  االحتــالل،  يروجهــا 
الثالثــة"،  "الــالءات  أرض  هــي  الخرطــوم  أن  خاصــة 
مجددا التأكيد أن الشعب السوداين "سيكنس أي 
اتفاقيــة مذلــة تجعلــه عرضــة للتدخــالت اإلرسائيلية 

الفاسدة"، فالتطبيع ال يحقق مصلحة إال للعدو.
وبحســب قولــه، فــإن الوقــوف مــع فلســطني واجــب 
مؤملــة  "طعنــة  قضيتهــا  عــن  والتخــي  أخالقــي، 

وخيانة".
وشدد عى رفضه ملررات اللقاءات التطبيعية بأن 
الهــدف منهــا شــطب الســودان عــن قوائــم اإلرهاب، 
مردفــا أن اإلدارة األمريكيــة الســابقة بقيــادة دونالــد 
تلتــزم،  مل  لكنهــا  بذلــك  الســودان  وعــدت  ترامــب 

وابتزتها بإجبارها عى دفع 300 مليون دوالر لها.
وتابع أن الشــعب الســوداين وقواه الحية السياســية 
واالجتامعيــة ســيبقى رافضــا للخطــوات التطبيعيــة 
كل  وجــه  يف  متامســكا  وســيبقى  املعزولــة، 

املؤامرات.
وزار "كوهني" الخرطوم يف 26 يناير/ كانون الثاين 
يف  االســتخبارات  لشــؤون  وزيــرا  بصفتــه   2021
حكومــة االحتــالل آنــذاك، وكان أول وزيــر إرسائيــي 

يزور السودان.
ويف أكتوبــر/ تريــن األول 2020، أعلــن االحتــالل 
والســودان تطبيــع العالقــة بينهــام، ضمــن صفقــة مع 

إدارة ترامب.

أحزاب سودانية تحذر من خطورة زيارة "كوهين" على البالد
حامس ُتدين توجه السودان للتطبيع مع االحتالل وتدعوها للرتاجع

الخرطوم - غزة/ فلسطني:
عــّرت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس عــن أســفها 
االحتــالل  مــع  للتطبيــع  الســودان  لتوجــه  وإدانتهــا 

اإلرسائيي.
الســودان  توجــه  أمــس،  بيــان،  يف  حــامس،  وعــدت 
الســوداين  الشــعب  موقــف  عــن  خروًجــا  للتطبيــع 
التاريخــي الرافــض لنهــج التطبيــع، والداعــم للشــعب 
الوطنيــة،  ولحقوقــه  قضيتــه  ولعدالــة  الفلســطيني 
ولعروبة القدس وإسالمية املسجد االقى املبارك.

مــع  يتزامــن  الســودانية  الخارجيــة  إعــالن  إن  وقالــت: 
تصعيــد االحتــالل لجرامئــه ضــد شــعبنا الفلســطيني، 
الجــاري  العــام  بدايــة  منــذ  ا  35 فلســطينيًّ نحــو  وقتلــه 
وتوســيع  األرض  والنســاء ورسقتــه  األطفــال  فيهــم  مبــا 
املســتوطنات وتدنيســه حرمة املقدســات اإلســالمية 
االقــى  املســجد  منهــا  القلــب  ويف  واملســيحية، 

املبارك قبلة املسلمني األوىل.
االحتــالل  مــع  العــريب  التطبيــع  أن  مــن  وحــذرت 
الجرائــم  مــن  الغطــاء الرتــكاب املزيــد  ســيوّفر لألخــر 

واالنتهاكات واملامرسات العنرصية بحق شعبنا.
مــع  التطبيــع  أشــكال  كل  رفضهــا  حــامس  وأّكــدت 
إىل  الســودانية  القيــادة  داعيــة  الفــايش،  االحتــالل 
العــدول عــن هــذا املســار الخاطــئ والــذي لــن يخــدم 
األمــة،  لــرب وحــدة  الراميــة  أجنــدة االحتــالل  ســوى 
الســوداين  الشــعب  ومصالــح  عقيــدة  مــع  ولتناقضــه 

الشقيق.
"الجهــاد اإلســالمي"  مــن جانبــه، دان متحــدث حركــة 
الســيادة  مجلــس  رئيــس  اســتقبال  ســلمي،  طــارق 
الخارجيــة  لوزيــر  الرهــان،  الفتــاح  عبــد  الســوداين 

االحتالل الخرطوم.
وأضــاف ســلمي أن "التطبيــع ال ميثــل إال أصحابــه، وأن 
مــع  العالقــة  أشــكال  وكل  التطبيــع  ترفــض  الشــعوب 

)إرسائيل(".
رفضهــا  عــن  ســودانية  أحــزاب  ت  عــرَّ الســياق،  ويف 

تطبيــع  إىل  البــالد"  يف  االنتقاليــة  "الحكومــة  التجــاه 
العالقات مع )إرسائيل(.

حــزب  عــن  صــادرة  منفصلــة  بيانــات  يف  ذلــك  جــاء 
البعــث العــريب االشــرايك، وحــزب املؤمتــر الشــعبي 
"التيــار  وتكتــل  الــرايب(،  حســن  الراحــل  )أسســه 
إســالمية(،  أحــزاب   10 )يضــم  العريــض"  اإلســالمي 
إضافــة إىل نقابــة الصحفيــني الســودانيني، بعــد إعــالن 
االتفــاق  أمــس،  مــن  أول  الســودانية،  الخارجيــة  وزارة 
مــع )إرسائيــل( عــى املــي قدمــا يف ســبيل تطبيــع 

العالقات وتطويرها.
الــذي تأســس يف  وقــال "التيــار اإلســالمي العريــض" 
10 أحــزاب إســالمية  أبريــل/ نيســان املــايض ويضــم 
ســودانية، إنــه "يســتغرب مــن جــرأة قائــد الجيــش الذي 
ال يحمــل أي تفويــض يخــول لــه التــرصف بهــذا التحدي 
يف قضايــا مفصليــة ال يحــق لجهــة أن تبــت فيهــا دون 

تفويض شعبي وجامهري".
دولــة  مــع  عالقــة  ألي  اإلســالمي  التيــار  رفــض  وجــدد 
االحتــالل يف ظــل احتاللهــا أرض فلســطني وتدنيســها 

ملقدسات املسلمني".
كــام قــال حــزب املؤمتــر الشــعبي: إن وســائل اإلعــالم 
تحدثــت عــن محــاوالت "بعــض أركان الحكــم االنتقايل 

للتطبيع باسم السودان" مع )إرسائيل(.
وأضــاف أن "الحكومــة االنتقاليــة مبختلــف مؤسســاتها 
ال يحــق لهــا اتخــاذ أي موقــف يف القضايــا األساســية 
واملصريــة"، يف إشــارة إلقامــة عالقــات تطبيعيــة مــع 

االحتالل.
وأكــد املؤمتــر الشــعبي أن الغــرض مــن هــذه املحاولــة 
حكــم  تحــت  الســودان  يظــل  أن  واملحمومــة  اليائســة 
العســكر بدعــم )إرسائيــل( وذلــك مــا يناقــض الدعوات 

والرتيبات الرسمية لتحقيق التحول الدميقراطي.
العــريب  "البعــث  حــزب  متحــدث  قــال  جهتــه،  مــن 
االشــرايك" عــادل خلــف اللــه: إن زيــارة وزيــر خارجيــة 
يف  "متــت  الخرطــوم،  إىل  كوهــني  إيــي  االحتــالل 
ســياق فــك العزلــة التــي تتعرض لها )إرسائيل( بســبب 

انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني".
مجملهــا  ويف  بتوقيتهــا  أزاحــت  الزيــارة  أن  وأضــاف 

مخاطــر األطــامع اإلقليميــة والدوليــة تجــاه الســودان، 
األوســط  الــرق  مــروع  يف  لتوريطــه  والســعي 

الجديد، ودمجه مع املحتل بـ"حل زائف".
بدورها، قالت نقابة الصحفيني السودانيني: إن "ما 
يحــدث اآلن يشــكل تهديــًدا خطــًرا للســودان، وهــو 
محاولة الســتثامر أوضاع الســودان وأزماته السياسية 
إلقحامــه يف خضــم رصاع دويل يف إقليــم مضطــرب 

ومنطقة تتسم بالهشاشة األمنية".
وأضافــت النقابــة أن "قضيــة مثــل التطبيــع تســتدعي 
تراقبهــا  مدنيــة حقيقيــة  ســلطة  عــن  قــرارات صــادرة 
انتخــايب  تفويــض  عــى  حاصلــة  تريعيــة  ســلطة 
الحيويــة  للمصالــح  تســتجيب  مؤسســات  ظــل  يف 

للسودان، وليس يف ظل حكم انتقايل".
عبــد  رئيســه  أن  الســيادة  مجلــس  أعلــن  والخميــس، 
الفتــاح الرهــان، التقــى وزيــر خارجيــة االحتالل إيي 
التعــاون  آفــاق  تعزيــز  وبحثــا  الخرطــوم،  يف  كوهــني 
املشرك ال سيام يف املجاالت األمنية والعسكرية.

وبعــد عودتــه مــن الخرطوم، أعلن "كوهني" أن توقيع 
واشــنطن  يف  ســيتم  الســودان  مــع  التطبيــع  اتفاقيــة 

خالل شهور قليلة من العام الجاري.
أن  الســودانية  الخارجيــة  ذكــرت  الزيــارة،  وعقــب 
الطرفني "اتفقا عى املي قدما يف ســبيل تطبيع 

العالقات".
ويف أواخر عام 2020 أعلنت )إرسائيل( والســودان 
الرئيــس  إدارة  بعــد تعّهــد  بينهــام،  العالقــات  تطبيــع 
مبســاعدات  ترامــب  دونالــد  آنــذاك  األمريــي 
للخرطــوم وإزالــة اســمها مــن قامئــة تعترهــا واشــنطن 

"دواًل راعية لإلرهاب".
أبيــب"  "تــل  بــني  التطبيــع  اتفاقيــة  توقيــع  وبعــد 
والخرطوم سيكون السودان سادس دولة عربية توقع 
اتفاقيــة تطبيعيــة مــع )إرسائيــل( بعــد مــرص )1978( 
واملغــرب  والبحريــن  واإلمــارات   ،)1994( واألردن 
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دعوات أوروبية لوقف متويل أمن السلطة.. االعتقاالت السياسية تحت املجهر

حراك املعلمني يتجه إىل خوض خطوات 
تصعيدية ضد حكومة اشتية 

بحر: التطبيع العريب ال 
يخدم سوى أجندة االحتالل

غزة/ فلسطني:
حــذر رئيــس املجلــس الترشيعــي باإلنابــة د. أحمــد بحــر مــن خطــورة 
أن  مؤكــًدا  اإلرسائيــي،  االحتــال  مــع  للتطبيــع  الســوداين  التوجــه 

التطبيع العريب ال يخدم سوى أجندة األخري يف املنطقة.
الخارجيــة  وزارة  إعــان  أن  أمــس،  ترصيــح،  يف  بحــر،  وأكــد 
الســودانية بشــأن التطبيــع مــع االحتــال يتناقــض مــع عقيــدة وإرادة 
الشــعب الســوداين الرافــض للتطبيــع، والــذي عــرت عنــه األحــزاب 
املعهــود  األصيــل  املوقــف  ســياق  يف  الســودانية  واملؤسســات 

تاريخًيا عىل السودان الشقيق.
التغلغــل يف املنطقــة لخدمــت  أن االحتــال يســعى إىل  وأوضــح 
الفلســطيني  الشــعب  بحــق  جرامئــه  وتنفيــذ  العنرصيــة،  أجندتــه 

واملقدسات.
الخطــري،  التوجــه  عــن  الرتاجــع  إىل  الســودانية  القيــادة  بحــر  ودعــا 
مشــدًدا عــىل رضورة وضــع إســرتاتيجية فلســطينية وطنيــة وعربيــة 
دبلوماســًيا  والتحــرك  االحتــال،  مــع  التطبيــع  ملواجهــة  وإســامية 
ونبــذ  االحتــال،  مــع  التطبيــع  جرميــة  وقــف  أجــل  مــن  وميدانًيــا؛ 

املطبعني.

أسري من رفح يتنسم 
الحرية بعد 19 عاًما

رفح/ فلسطني:
أفرجت ســلطات االحتال اإلرسائيي، أمس، عن األســري 

أحمد جمعة أبو جزر من محافظة رفح.
واســتقبل ذوو األســري نجلهــم مــن أمــام منفــذ بيــت حانــون 
)إيرز( شامل قطاع غزة، واحتفوا به وصواًل ملنزله يف رفح.

وأفــادت مؤسســة مهجــة القــدس للشــهداء واألرسى، بــأن 
أبــو جــزر أحــد كــوادر حركــة الجهــاد اإلســامي، وقــى ١٩ 

عاًما يف سجون االحتال.

األسري جامل عمرو يدخل 
عامه الـ20 يف األرس

الخليل/ فلسطني:
دخل األســري جامل إبراهيم عمرو )48 عاًما( من الخليل، 

أمس، عامه الـ20 يف سجون االحتال اإلرسائيي.
وأفــاد نــادي األســري بــأن األســري عمــرو اعتقــل عــام 2004، 
وواجــه تحقيًقــا قاســًيا وطويــًا، والحًقــا صــدر بحقــه حكــم 

بالسجن املؤبد، وهو متزوج وله بنتان وولد.
الكبــد  يف  بــورم  مصــاب  عمــرو  األســري  أن  إىل  ولفــت 
والــكىل مل تحــدد طبيعتــه منــذ عــام 2018، وواجــه عــىل 
مــدار ســنوات اعتقالــه عمليات تنكيــل ممنهجة، أدت إىل 

استمرار تفاقم حالته الصحية.
"القتــل  جرميــة  بحقــه  متــارس  الســجون  إدارة  أن  وأكــد 
البطــيء"، وخاصــة أنــه يعــاين مشــكات صحيــة أخــرى يف 

األسنان، وتبقى من أسنانه 6 فقط.

االحتــــالل يجــــدد 
اإلداري ألسيـــــــر 

من جنني مرة ثالثة 
جنني/ فلسطني: 

اإلداري  االعتقــال  العســكرية،  "ســامل"  محكمــة  مــددت 
مــرة ثالثــة لألســري عبــد اللــه زكارنــة من مدينة جنني شــامل 

الضفة الغربية املحتلة.
املحكمــة  بــأن  أمــس،  بيــان،  يف  زكارنــة،  عائلــة  وأفــادت 

جددت االعتقال اإلداري لزكارنة مدة ثاثة أشهر.
واعتقل زكارنة عىل حاجز زعرتة العســكري جنوب نابلس 
قبــل عــام، ونقــل إىل ســجن "مجــدو"، وســلمته مخابــرات 

االحتال قراًرا بتحويله إىل االعتقال اإلداري.
تعرض للماحقة واالعتقال مرات عدة، وأمى ما يقارب 

10 سنوات يف سجون االحتال بني إداري وحكم.

نابلس-غزة/ نور الدين صالح:
تنهمــر  األمطــار  زخــات  كانــت  بينــام 
بغــزارة مــع ســاعات صبــاح أول من أمس 
مليحــات  مصطفــى  املواطــن  اســتيقظ 
االحتــال  جرافــات  أصــوات  عــىل 
اإلرسائيــي وهي تســتعد لغــرس أنيابها 
دومــا  قريــة  يف  منزلــه  أساســات  يف 
جنــوب نابلــس شــاميل الضفــة الغربيــة 

املحتلة.
دون سابق إنذار، اقتحم عدد من جنود 
االحتال املدججني بالعتاد واألســلحة 
قريــة دومــا، وانتــرشوا يف كل أروقتهــا، 
الجرافــات املخصصــة  متهيــدا لدخــول 
"مليحــات"،  املواطَنــني  منــزيل  لهــدم 

ومحمد عي.
أفــراد  وخــروج  الجرافــات  وصــول  بــني 
 17 عددهــم  البالــغ  "مليحــات"  عائلــة 
قليلــة  دقائــق  مــرّت  العــراء،  إىل  فــردا 
الجرافــات  أخــذت  حتــى  ثقيلــة،  لكــن 
تغــرز أنيابهــا الحديديــة يف أعىل ســطح 
العائلــة يف مشــهد  أعــني  أمــام  املنــزل 
"وحيش وعنرصي" كام وصفه صاحب 

املنزل.
مــع كل حجر يســقط مــن املنزل البالغة 
معــه  تهــوي  مربــع  مــرت   200 مســاحته 
منزلــه  عــىل  "مليحــات"  قلــب  دقــات 
الــذي بنــاه حجــرا فــوق آخــر خــال مــدة 
تجاوزت الثاث سنوات، حسبام يروي 

والغّصة ترافق صوته.
بالــكاد يخرج صوت "مليحات" امُلرهق 
وهو يقول بحرسة لصحيفة "فلسطني": 
"اســتغرق بنــاء البيــت ســنوات مــن عرق 
بحــوزيت"،  األمــوال  قلــة  رغــم  جبينــي 

ُثــم يضيــف "لســة مــا كّملــت أدفــع حقــه 
حتى اآلن، والديون مرتاكمة عّي".

أخطرتــه  قليلــة  مــدة  قبــل  أنــه  وأوضــح 
ســلطات االحتــال بهــدم منزلــه بذريعــة 
"ج"  املصنفــة  املنطقــة  يف  مبنــي  أنــه 
بــني  املشــؤوم  أوســلو  اتفــاق  )وفــق 
لكنــه  واالحتــال(،  التحريــر  منظمــة 
بهــذه  هدمــه  عــىل  إقدامهــا  يتوقــع  مل 

الرسعة.

يســتعيد "مليحــات" قّوتــه بعدما أصبح 
متناثــر  واألثــاث  حجــارة  كومــة  البيــت 
إجــراء  "هــذا  ليقــول:  األرض،  عــىل 
تعســفي حاقــد بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، 
وأيامهــا  نازيــة  احتاليــة  وهــذه حكومــة 

مش مطولة بإذن الله".
اقتحمــت  قــد  قــوات االحتــال  وكانــت 
قرية دوما أول من أمس، ونفذت جرائم 
هدم ملنازل ومنشآت سكنية وزراعية، 

وأعامل تجريف.
ويف إثــر االقتحــام، اندلعــت مواجهــات 
بني أهايل القرية وقوات االحتال التي 
الصوتيــة  والقنابــل  الرصــاص  أطلقــت 

والغازية عليهم.
مــن ناحيتــه، أفــاد رئيــس مجلــس قــروي 
ســلطات  بــأن  دوابشــة  ســليامن  دومــا 
إخطــارا   150 ســّلمت  االحتــال 
للمواطنني، منها يتعلق بالهدم واإلزالة 

وأخرى لوقف البناء.
القريــة  أن  لـ"فلســطني"  دوابشــة  وأكــد 
مــن  بالفعــل  مســتهدفة  أصبحــت 
االحتــال ومــا تســمى "اإلدارة املدنيــة" 
التابعــة لــه بشــكل يومــي، حيــث ال يكاد 
يخلــو يــوم مــن اقتحــام أو مداهمــة لهــا، 
مشــريا إىل أن قــوات االحتــال وضعــت 
أبراج مراقبة من ثاثة اتجاهات ملتابعة 

تحركات سكانها.
منطقــة  يف  تقــع  القريــة  أن  وأوضــح 
مهمــة  خــارصة  وتشــكل  اســرتاتيجية 
لاحتــال كونهــا تطــل عىل غور األردن، 
مــا يجعلــه يواصــل جرائــم الهــدم وإزالــة 
الكامــل  لاســتياء  متهيــدا  البيــوت 

عليها.
الجديــدة  االحتــال  حكومــة  أن  وبــني 
قامئــة  عنرصيــة  منهجيــة  وفــق  تســري 
والتطــرف  االســتيطان  زيــادة  عــىل 
سياســة  ضمــن  املنــازل،  وهــدم 
أهــايل  لتهجــري  الجامعــي"  "العقــاب 
القــرى والبلــدات التــي تقــع يف مناطــق 

اسرتاتيجية.
عددهــم  البالــغ  دومــا،  أهــايل  ويواجــه 
بوقــف  إخطــارات  فــرد،   3500 نحــو 
الوقــت  يف  املنشــآت،  وهــدم  البنــاء 
الــذي يخوضــون فيــه معركــة قانونيــة مــع 

االحتال لوقف هذه القرارات.
يذكــر أن قريــة دومــا محاطــة مــن الغــرب 
املنطقــة  ومــن  "شــيلو"  مبســتوطنة 
ومــن  "جبعيــت"،  مبعســكر  الجنوبيــة 
"معاليــه  الرشقيــة مبســتوطنة  املنطقــة 
"شــارع  الغربيــة  الجهــة  ومــن  أدوميــم"، 

ألون".

األهالي يواجهون 150 إخطاًرا بالهدم واإلزالة ووقف البناء
مخالب الجرافات اإلرسائيلية تقيض عىل حلم عائلة "مليحات" جنوب نابلس

االحتالل يشرد عائلة المواطن مصطفى مليحات عقب هدم منزله في قرية دوما شرق نابلس

رام الله-غزة/ يحيى اليعقويب:
حجــب  إىل  تدعــو  أوروبيــة  أصــوات  تتعــاىل 
الــدول  عواصــم  مــن  املقــدم  املــايل  الدعــم 
الغربيــة ألجهــزة أمــن الســلطة، يف ظــل تغولهــا 
عــىل املواطنــني بالضفــة الغربية، واســتمرارها 
حــاالت  وصلــت  إذ  الحريــات،  قمــع  يف 
إىل  املــايض  العــام  السياســية  االعتقــاالت 
مســتوى قيــايس، بلغــت نحو ألف حالة ما بني 

استدعاء واعتقال.
الرملانيــة  الجمعيــة  يف  عضــًوا   23 ودعــا 
ملجلــس أوروبــا، وهــي منظمــة دوليــة مكرســة 
اســتبعاد  إىل  أخــرًيا،  اإلنســان،  حقــوق  لدعــم 
مــن  أمنهــا  وأجهــزة  الســلطة  داخليــة  وزارة 

املساعدات املالية لاتحاد األورويب.
دولــة   12 ميثلــون  الذيــن  األعضــاء،  وطالــب 
املاليــة  املســاعدات  اســتئناف  باشــرتاط 
والخدمات األمنية لصالح أجهزة أمن السلطة، 
بإحراز تقدم يف مجال حقوق اإلنسان بالضفة 

الغربية املحتلة.
"إننــا  بتواقيعهــم:  املذيلــة  الرســالة  يف  وجــاء 
نشــعر بقلــق بالــغ إزاء تقاريــر منظــامت حقــوق 

التابعــة  التعذيــب  مناهضــة  ولجنــة  اإلنســان 
لألمــم املتحــدة، بشــأن املامرســات املنهجيــة 
يف  املتمثلــة  الفلســطينية  األمنيــة  لألجهــزة 
إســاءة اســتخدام ُتهــم األمــن القومــي وقوانــني 
مكافحــة غســيل األمــوال، واالعتقال التعســفي 
املرصفيــة  الحســابات  وتجميــد  والتعذيــب 

ملنتقدي السلطة".
عــدم  أن  "عــىل  األوروبيــون،  األعضــاء  وشــدد 
إجراء تحقيق ســليم يف جرمية قتل الســيايس 
املعارض املعروف نزار بنات، يجعل الحكومة 
والســلطة الفلســطينية غري مقبولتني"، داعني 
عــىل  املعتقلــني  عــن  الفــوري  "اإلفــراج  إىل 

خلفية قضايا ملفقة".
ويعــد االتحــاد األورويب الداعم األكر مليزانية 
الســلطة منــذ نشــأتها، كــام أن لــه قنــوات دعــم 
أخرى لوكالة غوث وتشغيل الاجئني "أونروا" 
الفلســطيني،  املــدين  املجتمــع  ومؤسســات 
تبلــغ قيمــة الدعم الســنوي )310-300 مليون 

يورو( 
املفوضيــة  مكتــب  نرشهــا  بيانــات  وبحســب 
ينايــر  يف  املحتلــة  القــدس  يف  األوروبيــة 

2021، فقــد قــّدم االتحــاد األورويب للســلطة 
منًحا ومساعدات ُتقّدر بـ 6.7 مليارات دوالر، 
ومُتثــل مــا نســبته %18.4 من إجاميل الدعم، 
املرتبــة  املتحــدة  الواليــات  تحتــّل  حــني  يف 
 5.74 بإجــاميل  للســلطة  دعــم  يف  الثانيــة 
مليــارات دوالر، ومُتثــل مــا نســبته %15.7 من 

إجاميل املنح.
تصويب الحالة

مجموعــة  يف  الحقوقــي  الناشــط  ويــرى 
"محامــون مــن أجــل العدالــة" ظافــر صعايــدة، 
للســلطة  دعــم  أي  بوقــف  يتعلــق  قــرار  أي  أن 
بســبب ســلوكها األمنــي يســاهم يف تصويــب 
حالة حقوق اإلنسان، الفتا إىل أنه يف العامني 
املاضيــني ارتفعــت حالــة انتهــاكات الحريــات 

بالضفة الغربية.
إن  "فلســطني"،  لصحيفــة  صعايــدة  وقــال 
دفــع  يف  وتؤثــر  جيــدة  األوروبيــة  الدعــوات 
قمــع  بشــأن  سياســاتها  ملراجعــة  الســلطة 
يف  الخاطــئ  املســار  وتصحيــح  الحريــات، 
"انحــدار يف  حالــة  لوجــود  مشــرًيا  االعتقــال"، 
مستوى الحريات" والقمع املتواصل تستخدم 

فيها أساليب اعتداء يف أثناء االعتقال ترتقي 
بالــرب املــرح وتشــكيل  تكــون جرميــة،  ألن 

الخطر عىل حياة املعتقلني".
مهــم  تقليلــه  أو  الدعــم  حجــب  أن  ويعتقــد 
بســبب  الســوداوية"  "الحالــة  مــن  للخــروج 
تــزود  األوربيــة  الــدول  أن  خاصــة  االعتقــال، 
مــا  مثــل  القمــع،  بــأدوات  الســلطة  أمــن  أجهــزة 
حصــل بعــدة مظاهــرات، إذ اســتخدمت قنابل 
الغــاز املســيلة للدمــوع وأدوات وتقنيــات قمع 

عديدة.
"شــيًئا  األورويب  الدعــم  اســتمرار  وعــدَّ 
الغربيــة  الــدول  مســؤوليته  تتحمــل  مخزًيــا" 
وتجعلهــم  االنتهــاكات،  اســتمرار  مــن  بالرغــم 
أعــىل  تســجيل  ظــل  يف  بارتكابهــا،  رشكاء 
يف  سياســية  واســتدعاءات  اعتقــال  حــاالت 
700 حالــة بالضفــة الغربيــة،  2022 تجــاوزت 
الحالــة  تشــهده  مل  مســبوق  غــري  رقــاًم  ويعــد 
الفلســطينية، وهــي دليــل ومــؤرش عــىل تغــول 

السلطة.
اعتبارات سياسية وحقوقية

يف حني، يرجع الكاتب واملحلل الســيايس 

ســاري عــرايب الدعــوات األوروبيــة لعــدة أمور 
متويــل  متنــع  الــدول  هــذه  قوانــني  أن  أولهــا 
لكــون  التعذيــب،  متــارس  التــي  الجهــات 
توجــد  دميقراطيــة  "دواًل  النهايــة  يف  أوروبــا 
فيهــا منظــامت مجتمــع مــدين قويــة، تعرتض 
القوانــني،  تخالــف  التــي  السياســات  عــىل 
مــن  للمســاءلة  السياســات  تلــك  فتتعــرض 
شــخصيات برملانية أو إعامية أو حقوقية أو 

من منظامت املجتمع املدين".
ويرى عرايب لصحيفة "فلسطني"، أن الوضع 
االقتصــادي ينعكــس عــىل قــدرة األوروبيــني 
عــىل متويــل جهــات متعــددة منهــا الســلطة، 
االعتبــارات  عــن  القفــز  ميكــن  ال  وكذلــك 
السياسية، فرتيد تلك الدول أن تكون نافذة 
أكــر لــدى الجهــات التــي متولهــا وتســتخدم 
مــن  التعذيــب  وذرائــع  التمويــل  موضــوع 
أجــل املزيــد مــن النفــوذ واالبتــزاز الســيايس، 
الســلطة  شــكل  دور يف صياغــة  لهــا  ويكــون 

وسياساتها.
ســيايس  تدافــع  لوجــود  أشــار  وقــت  ويف 
وحقوقــي حقيقــي بالــدول األوروبيــة، وشــدد 

عرايب عىل أن استثامر هذه البيئة األوروبية 
مــن املترريــن مــن سياســة الســلطة مفيــد 
لكــون  االعتقــال،  مــن سياســة  التخفيــف  يف 
تأســيس  منــذ  يتوقــف  مل  الســلوك  هــذا 

السلطة.
وبينــام رحــب مديــر مركــز "شــمس" لحقــوق 
األوروبيــة،  بالدعــوات  رحــال،  عمــر  اإلنســان 
داعــم  أكــر  يعــد  األورويب  االتحــاد  لكــون 
للسلطة، وطالب بأن ال تكون تلك الدعوات 

عىل قاعدة "الكيل مبكيالني".
أي  "إن  "فلســطني":  لصحيفــة  رحــال  وقــال 
احــرتام لحقــوق اإلنســان ينبغــي أيًضــا توجيــه 
دعــوات ملقاطعــة االحتــال يف ظــل جرائــم 

بشعة يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني".
وشدد عىل رضورة وقف االعتقال السيايس 
األســايس  للقانــون  منــاف  ألنــه  وتحرميــه 
الفلسطيني، الذي ينص عىل حرية تشكيل 
لــه عاقــة  الــذي  االعتقــال  ووقــف  األحــزاب، 
الدوليــة كاإلعــان  احــرتام االلتزامــات  بعــدم 
العاملي لحقوق اإلنسان، عاًدا أن أي اعتقال 

ملجرد حرية التعبري "معيًبا".

رام الله/ فلسطني:
أعلــن حــراك املعلمــني عزمــه خــوض خطــوات 
الضفــة  يف  اشــتية  حكومــة  ضــد  تصعيديــة 

الغربية. 
أمــس،  بيــان،  يف  املعلمــني،  حــراك  وقــرر 
الضفــة  مــدارس  الشــامل يف جميــع  اإلرضاب 
ناقًصــا،  أو  مقتطًعــا،  الراتــب  نــزول  حــال:  يف 
حققهــا  التــي   15% الـــ  لعــاوة  شــامل  غــري  أو 
بعــدم  التعهــد  رضورة  مــع  األخــري،  اإلرضاب 

املساس بالراتب مستقبًا.
األزمــة  عــىل  العــام  وربــع  عــام  مــر  لقــد  وقــال: 
أشــهر  و9  اشــتية،  لحكومــة  املزعومــة  املاليــة 
عــىل إرضابنــا األخــري، الــذي نتــج عنه عــدة أمور 

هامة.
وعــدد هــذه األمــور ومنهــا: "مدى االســتخفاف 
الغطــاء  وإماطــة  ومطالبــه،  وحقوقــه  باملعلــم 

عــن مــدى التاعــب والتســويف بتنفيــذ مبادرة 
هزيلة مل ترَق إىل مستوى تطلعات املعلم".

نقــايب  متثيــل  تشــكيل  رضورة  عــىل  وشــدد 
كفلتــه  والــذي  للمعلمــني،  حــر  دميقراطــي 
أقصاهــا  مــدة  يف  املؤسســات  مبــادرة 
1/9/2022، ومل ينفــذ هــذا البنــد، ومل يتــم 

السعي إىل تنفيذه.
نقــايب  متثيــل  مــن  الجميــع  هــروب  وعــزا 
يدركــون خطــورة  الجميــع  أن  "إىل  للمعلمــني؛ 
للمعلمــني  حــر  دميقراطــي  متثيــل  وجــود 
بينهــم،  ونزيــه  شــفاف  أســاس  عــىل  منتخــب 
يتواله األقدر واألصلح، ما سيتيح تحقيق باقي 

املطالب بسهولة".
ودعــا حــراك املعلمــني وســائل اإلعــام الحــرة، 
وأولياء األمور، والطاب، ومؤسسات املجتمع 
الفاعلــة، إىل تحويــل قضيــة املعلــم إىل قضية 

مســتدرًكا:  الفعاليــات،  بدايــة  قبــل  عــام  رأي 
"فهنــاك متســع مــن الوقــت لتــدارك املحظــور 

قبل وقوعه" حسب تعبريه.
وتابــع: "لــن يبــدأ اإلرضاب مــع أحــد ولــن ننهيــه 
بأمــر مــن أحــد، فمــن يريــد أن يصطــاد يف املــاء 
العكــر فليذهــب بعيــًدا، فــا عــودة هــذه املــرة 
الحــر،  الدميقراطــي  متثيلنــا  شــكلنا  وقــد  إال 

ليتكفل بتحقيق مطالبنا العادلة".
ويطالب حراك املعلمني املوحد برفع طبيعة 
بســلك  للعاملــني  باملئــة   100 بنســبة  العمــل 
املعيشــة  غــاء  ورصف  والتعليــم،  الرتبيــة 
املرتاكمــة منــذ 2013، وبأثــر رجعــي، خاصــة 
وتحســني  الضفــة،  يف  الغــاء  اســترشاء  مــع 
العقــود  ســنوات  واحتســاب  التقاعــد،  قانــون 
حــرة  نقابــة  وتشــكيل  والدرجــات،  والعــاوات 

مستقلة.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

وقطــر،  األردن،  مــن:  األمريكيــة وكل  واإلدارة  املتحــدة  األمــم  تبــذل 
ومــر جهــوًدا كبــرة الحتــواء التصعيــد يف األرايض الفلســطينية، 
ففي )الضفة الغربية والقدس( هناك مخاوف من خروج الوضع عن 
الســيطرة بعد سلســلة العمليات التي رضبت األهداف الصهيونية، 
وأوقعــت خســائر مبــارشة يف صفــوف الجنــود واملســتوطنني، ويف 
قطــاع غــزة تخــى هــذه األطــراف من انفجــار الوضع مجــدًدا، واندالع 
واالحتــال  الفلســطينية  املقاومــة  بــني  القتــال  مــن  جديــدة  جولــة 
اإلرسائيــي؛ ويــأيت حــرص هذه األطراف مع خشــيتها من التداعيات 
عــن  املشــهد  وخــروج  األوضــاع  اشــتعال  حــال  واألمنيــة  السياســية 
الســيطرة، وتأثــر دول املحيــط مبــا يحــدث يف األرايض الفلســطينية 

يف وضع إقليمي ودويل متوتر وغر مستقر.
واســتمرار  واألرسى(،  األقــى،   ( بحــق  اإلرسائيــي  العــدوان  لكــن 
بــني الفينــة  االغتيــاالت يف الضفــة الغربيــة، واســتهداف قطــاع غــزة 
واألخــرى، يجعــل فــرص نجــاح الجهــود السياســية ضعيفــة للغايــة، بل 
تــكاد تكــون صفريــة؛ ألن العــدو اإلرسائيــي مل يبــِد اســتعداده لوقف 
التصعيــد، ومل يقــدم أي ضامنــات أمــام هذه األطراف، عاًدا عملياته 
العدوانية رضورية، ومن جانب آخر فإن املقاومة الفلسطينية تنظر 

الدعوة إىل "وقف العنف" باعتبارها اختزااًل ميسخ قصة الراع بني الحّق 
والباطل، الخر والرش، وأي عنٍف هذا الذي يدعون إىل وقفه؟ عنف الدم 
الــذي تحــّول إىل مــاذ أخــر يدافــع بــه الفــدايئ الصغــر عــن دفــر الرســم 

خاصته، الذي تدوُسه بساطر املجّندات القادمات من مواخر أوروبا؟
وحتــى حينــام ينهــض فلســطيني آخــر يف شــتاته املــّر، فيخــّط كلمــة مديــح 
لـ"شــهيد" عــى حائــط رقمــي، ُيســتفز "األشــّقاء"؛ فيطلقــون كابهــم عــى 
صاحــب املفــردة الطاهــرة، لرمــوه بتهمــة "دعــم اإلرهــاب"، وذاك كابــوٌس 
ــا، بــل تحّولــت قوانــني األشــّقاء  مل يكــن الفلســطيني يتخّيــل أن يعيشــه حيًّ

أنفســهم إىل جنازيــر وقيــود لتكبيــل حلــم أي حــامٍل بحيــاة حــرّة، فيهــا يشٌء 
مــن الكرامــة، فأصبــح دعــم الشــهيد، ولــو بكلمــة أو تنهيــدة جرميــة، تعاقــب 
عليهــا قوانينهــم القراقوشــية، وقــد كانــوا مــن قبــل أن ينضــو كذبهــم يتغّنــون 
بدعم قضية فلسطني، ليتبنّي أن هذا الدعم كان يسعى إىل دفنها، حتى 
وهــي حيــة، وكانــت أســلحتهم مجــرّد لعــب أطفــال، إليهــام الدهــامء بأنهــم 

الدول العربية عى األقل تنام يف رسيره بكل دالل وغنج كجارية مطيعة، 
لذلك مل يجامل رئيس وزراء االحتال اإلرسائيي، بنيامني نتنياهو أحًدا 
ومل يــرك البــاب موارًبــا وإمنــا فتحــه عــى مراعيــه قائــًا إنــه ســيواصل 

العمل عى توسيع اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية. 
الننت قال بكل عنجهية وصلف وغرور: "نجحت يف توسيع السام خلف 

ظهورهم )الفلسطينيني(".
هذه خطته ونهجه الوحيد اتجاه القضية الفلسطينية والراع مع العرب. 
وقــال يف تريحــات صحافيــة: "عندمــا ينتهــي النــزاع العــريب اإلرسائيــي 
بشــكل فعال، أعتقد أننا ســنعود إىل الفلســطينيني للحصول عى ســام 

عمي معهم". 
الــدول  إىل  مبــارشة  وذهبــت  )الفلســطينيني(،  حولهــم  تجولــت  وقــال 
العربيــة، وصغــت مفهومــا جديــدا للســام.. لقــد أقمــت أربــع اتفاقيــات 
ســام تاريخية، اتفاقيات، وهو ضعف عدد اتفاقيات الســام التي ســبق 

لـ)تل أبيب( إبرامها منذ 70 سنة". 
هــي  التــي  املطبعــة  الــدول  خطــة  نفــس  هــي  النــنت  خطــة  أن  يل  ويبــدو 

مل يعد الفلسطيني الذي يتَّكئ عى ذراعه لتسنده ينتظر معجزة "فزعة" 
األشقاء، فقد ألقوه يف غيابة الجبِّ عى أمل أن يأكله الذئب، أو يلتقطه 
ارة، أو ميــوت جوعــًا وعطشــًا، فرتاحــوا منــه ومــن قضيتــه، مــرّة  بعــض الســيَّ
والضيــاع  القصــور  وبنــاء  الكــرايس،  لتلميــع  ليتفّرغــوا  األبــد،  وإىل  واحــدة 
وتنميــة األرصــدة يف املــاذات اآلمنــة، والنــوم عــى أكتــاف الحلفــاء الذيــن 

تعهدوهم بالربية والحليب منذ كانوا أجنَّة يف بطون أمهاتهم.
بدمــه،  يلــوذ  أن  إاّل  الوهــم ســنني  عــاش عــى  الــذي  للفلســطيني  يبــَق  مل 
حائطه األخر، ليبحث عن حياة أخرى يف الســامء، بعد أن تحّولت حياته 
الدنيــا إىل جحيــم مشــتعل، يتفّنــن املحتــل يف جعلهــا قطعــة من العذاب، 
فامتطــى جرحــه واســتّل منــه حبــااًل مــن الــدم ليخنــق بهــا عدّوه، وميوتــا معًا، 
ليحيــا مــن يبقــى منهــام يف ملحمة طويلة، ســيكون فيهــا االنتصار لصاحب 
الحّق بالتأكيد، حتى ولو طال أمدها، فمن يلوذ بدمه وميوت ليحيا، أكرث 
قدرة عى الصرب والتحّمل ممن هو أكرث حرصًا عى حياة، أي حياة، حتى 

ولو كانت يف ظل ملجأ، أو بندقية.
يف معادلــة املــوت والحيــاة، واالحتــال، يثــور الســؤال الكبــر: مــن يحتــّل 
مــن، إذا كان املحتــّل مضطــّرًا إىل حمــل ســاحه، حتــى وهــو ذاهــب إىل 
البقالة لرشاء حاجياته اليومية خوفًا من انفجار لغم برشي، ظن الجميع أنه 
استمرأ العمل يف بناء بيوت من يحتل أرضه، بل ذهب خيال املشعوذين 
إىل أبعد من هذا، حينام حاكوا أساطر عن بيع صاحب األرض للغريب، 
أن  مــن صويحباتهــا  تتمّنــى  التــي  الهــوى  ببائعــة  لهــا عاقــة  وتلــك حكايــٌة 
ينخرطــن جميعــًا يف بيــع أجســادهن، فهــي املنغمســة يف وحــل الخطيئة ال 
تطيــق رؤيــة الطاهــرات العفيفــات، وتتمنــّى أن تراهــن كلهــن وقــد تلّطخــت 

أجساُدهن بالسواد.
حتــى تلــك اللغــة الكاذبــة التــي كانــت تنطلــق عــى ألســنة إخــوة يوســف، 
يعــد  مل  وجرامئــه،  الذئــب  تديــن  كــذب،  بــدم  أباهــم  جــاؤوا  مــرّة  كل  يف 
الفلسطيني يحظى بها، فقد ساوى أشّقاؤه بني القاتل وضحّيته، وسادت 

بالفعل وعى أرض الواقع أثبتت تصديق الكنيست اإلرسائيي وبالقراءة 
األوىل عــى مــرشوع قانــون ســحب "الجنســية اإلرسائيليــة" مــن األرسى 
الذيــن يثبــت تلقيهــم األمــوال مــن الســلطة الفلســطينية "لقــاء أفعالهــم". 
بأنــه ال يوجــد معتدلــني وال يوجــد ميــني ووســط ويســار يف دولــة االحتال 
فكلهــم عنريــون وقتلــة متفقون عى اســتباحة الدم الفلســطيني ونهب 

أرضه وخراته. 
ويف حــال وافقــت املحكمــة فســيتم إبعــاد األســر بعــد قضــاء محكوميتــه 
إىل الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة. كــام يشــمل مــرشوع القانــون الحصــول 
عــى األمــوال ســواء مــن الســلطة أو غرهــا مــن الجهــات الفلســطينية أو 

األجنبية، والتي ثبت بأنها مكافأة عى أفعال األسر. 
مــرشوع القانــون حصــل عــى أغلبيــة غــر مســبوقة دعمــت القانــون بواقــع 
89 عضــو كنيســت وذلــك مقابــل 8 أعضــاء عارضــوا القانــون. وصوتــت 
القانــون  مــرشوع  عــى  اليســارية  اإلرسائيليــة  املعارضــة  أعضــاء  غالبيــة 

وذلك يف توافق نادر جًدا يف الكنيست منذ سنوات طويلة. 
االحتــال مل يعــد يكــرث بالوجــود الفلســطيني بعــد أن ضمــن أن نصــف 

بخطــورة بالغــة ملــا يحــدث يف األرايض الفلســطينية، وتعــد العدوان 
ميكــن  ال  خطــًرا  تطــوًرا  األرسى"  "بحــق  واالنتهــاكات  املتصاعــد، 
رًدا  يفــرض  الــذي  األمــر  الحمــراء،  الخطــوط  لــكل  وتجــاوًزا  احتاملــه، 
صاعًقــا عــى العــدو اإلرسائيــي؛  وذلــك لردعه وإجباره عى الراجع 

عن عدوانه.

ويف ضــوء ذلــك أرســلت املقاومــة الفلســطينية )تحذيرات ســاخنة( 
لكل األطراف املعنية، لوضعهم أمام مسؤولياتهم، وإعطائهم فرصة 
للتحــرك يف إطــار وقــف العــدوان اإلرسائيــي عــى شــعبنا، وإال فــإن 
املقاومة الفلســطينية لن تردد يف تصعيد عملياتها ضد األهداف 
اإلرسائيليــة، وأكــرث مــن ذلــك رمبــا الدخــول يف مواجهــة شــاملة مــع 
العدو اإلرسائيي، لتدفيعه مثن عدوانه مهام كانت تداعيات هذه 
عــى  مقبــول  وغــر  القائــم خطــر،  الوضــع  اســتمرار  املواجهــة، ألن 

اإلطاق.
ســيف  معركــة  فجــرت  التــي  واألســباب  الظــروف  إن  القــول  وميكــن 
االنتفاضــة  لوقــف  اليائســة  املحــاوالت  وإن  اليــوم،  حــارضة  القــدس 
واحتــواء قطــاع غــزة لــن تفلــح يف خفــض نران املقاومة التي ســتبقى 
املباركــة،  أرضنــا  مــن  شــرب  كل  يف  العــدو  تحــرق  حتــى  مشــتعلة 
لــه يف  فاملقاومــة الفلســطينية أمينــة ووفيــة لدمــاء شــعبنا وحاميــة 
مواجهة العدوان الصهيوين، وبالتايل فإن الحل األمثل واألقرب ملنع 
انفجار األوضاع، هو فقط عرب مامرســة أقى ضغط عى االحتال 
اإلرسائيــي لوقــف عدوانــه الهمجــي عــى الشــعب الفلســطيني، وإال 

فإن ما يبذل اآلن من جهد سيايس هو مضيعة للوقت فقط.

يف  منهمكــون  الحقيقــة  يف  وهــم  املقّدســة،  األرض  عــن  دفاعــًا  يقاتلــون 
إغراقها بالنجاسة، وزراعتها بالشياطني.

مل يعــد أشــقاء يوســف يخجلــون حتــى مــن املشــاركة يف حفــات التنكيــل 
بأخيهم، فلم يركوا طريقًا يفّت يف عضده وينهكه إال وســلكوه، ويف كل 
مــرّة كان يحــاول القيــام مّتكئــًا عــى ذراعــه قطعوهــا، فهــم ال يريــدون لهــذا 
الليــل أن ينجــي، وال يريــدون لنمــوذج حــرٍّ حــّي أن يعيــش، يك تحلــم بقيــة 
قطعانهــم بالحريــة، مطلــوٌب أن يصطــّف القطيــع كلــه عــى أبــواب املذبــح 
تعنــي  "الصــف"  مــن  للخــروج  "آمثــة"  محاولــة  وأي  دمــه،  إلهــراق  انتظــارًا 
تهديــدًا لســلطانهم، وســلطاتهم، مطلــوٌب أن ميــوت أخوهــم ســحقًا وقهــرًا، 
يك ال يصبــح منوذجــًا يســتلهم الزاحفــون عــى بطونهــم مــن بطولتــه حلــاًم 

يقّوض "االستقرار" يف باد الدكتاتور العريب.
لقــد أعلنــوا جهــارًا، بعــد أن عملــوا رّسًا عــى قتلــه، أّن "شــقيقهم" عنــر 
"عــدم اســتقرار"، وحتــى "إرهــايب" ينتمــي إىل "كيــان معــاٍد"، يتعــنّي نبــذه 
وسجنه وتعذيبه، ومل يكن هذا الكيان الذي ُهيِّئ لهم أنهم قتلوه وصلبوه 

ليتحّول إىل عماق يعيش يف قلوب املايني من األحرار.
مــن كان يتخّيــل أن يصبــح "التحذيــر" مــن قيــام انتفاضــة ثالثــة، مصطلحــًا 
عربيــًا يجــري بشــكل طبيعــي عــى ألســنة األشــقاء واألعــداء ســواء بســواء، 
وكأنهــا "لعنــة" ســتهدم املعبــد عــى رؤوس الجميــع؟ أعلــن أشــقاء يوســف 
انحيازهم الكامل للذئب، وتحّولت املؤامرات الرّسية عى قتل شقيقهم 
إىل خطــط وبرامــج ومعاهــدات وأحــاف علنيــة، وقوننــوا خططهــم الرّسيــة 
وغــدت  للنهــوض،  محاوالتهــا  كل  فجرّمــوا  ومــّرات،  مــّرات  الضحيــة  لقتــل 
"املقاومــة" إرهابــًا يســتدعي العقــاب، وتلــك مرحلــٌة كان ال بــد للوصــول 
إليهــا، يك يعلــم الائــذ بدمــه أن هــذا الــدم مــاذه األخــر، وســاحه األخر، 
وقّوته الحقيقية التي ال يستطيع أحٌد أن يسلبه إياه، فامتطاه ومات ليحيا، 
ويحيــا مــن يــأيت بعــده، وتلــك معركــة، ولــو طالــت، نتيجتهــا محســومة، لــو 

كانوا يعلمون.

وراء ظهــر  مــن  االحتــال  دولــة  مــع  اتفاقيــات  إقامــة  نجحــت يف  األخــرى 
الفلسطينيني، وليس ذلك فقط، فقد تحولت هي األخرى إىل أداة قمع 
إضافية ضد الوجود الفلسطيني يف فلسطني ويف خنق أي صوت عريب 

يعلو لفضح الجرائم والوحشية الصهيونية.

حراك إقليمي ودويل الحتواء التصعيد

حني يلوذ الفلسطيين بدمه

نتنياهو يتفاخر: أقمت "السالم" 
مع العرب من وراء ظهر الفلسطينيني

أحمد أبو زهري

عيل سعادة
السبيل األردنية 

إن الظروف واألسباب التي فجرت معركة 
سيف القدس حاضرة اليوم، وإن المحاوالت 
اليائسة لوقف االنتفاضة واحتواء قطاع 
غزة لن تفلح في خفض نيران المقاومة التي 
ستبقى مشتعلة حتى تحرق العدو في كل 
شبر من أرضنا المباركة.

العدوان اإلسرائيلي بحق ) األقصى، 
واألسرى(، واستمرار االغتياالت في 
الضفة الغربية، واستهداف قطاع غزة بين 
الفينة واألخرى، يجعل فرص نجاح الجهود 
السياسية ضعيفة للغاية، بل تكاد تكون 
صفرية؛ ألن العدو اإلسرائيلي لم يبِد 
استعداده لوقف التصعيد، ولم يقدم أي 
ضمانات أمام هذه األطراف، عاًدا عملياته 
العدوانية ضرورية،

في معادلة الموت والحياة، واالحتالل، يثور 
السؤال الكبير: من يحتّل من، إذا كان المحتّل 
مضطّرًا إلى حمل سالحه، حتى وهو ذاهب 
إلى البقالة لشراء حاجياته اليومية خوفًا من 
انفجار لغم بشري، ظن الجميع أنه استمرأ 
العمل في بناء بيوت من يحتل أرضه، بل 
ذهب خيال المشعوذين إلى أبعد من هذا،

خطته ونهجه الوحيد اتجاه القضية 
الفلسطينية والصراع مع العرب. 
وقال في تصريحات صحافية: »عندما ينتهي 
النزاع العربي اإلسرائيلي بشكل فعال، أعتقد 
أننا سنعود إلى الفلسطينيين للحصول على 
سالم عملي معهم«. 

في حال وافقت المحكمة فسيتم إبعاد 
األسير بعد قضاء محكوميته إلى الضفة 
الغربية أو قطاع غزة. كما يشمل مشروع 
القانون الحصول على األموال سواء من 
السلطة أو غيرها من الجهات الفلسطينية أو 
األجنبية، والتي ثبت بأنها مكافأة على أفعال 
األسير.

حلمي األسمر
العريب الجديد

ا، بل  لم يكن الفلسطيني يتخّيل أن يعيشه حيًّ
تحّولت قوانين األشّقاء أنفسهم إلى جنازير 
وقيود لتكبيل حلم أي حالٍم بحياة حّرة، فيها 
شيٌء من الكرامة، فأصبح دعم الشهيد، 
ولو بكلمة أو تنهيدة جريمة، تعاقب عليها 
قوانينهم القراقوشية، وقد كانوا من قبل أن 
ينضو كذبهم يتغّنون بدعم قضية فلسطين، 
ليتبّين أن هذا الدعم كان يسعى إلى دفنها، 
حتى وهي حية، وكانت أسلحتهم مجّرد لعب 
أطفال، إليهام الدهماء بأنهم يقاتلون دفاعًا 
عن األرض المقّدسة، وهم في الحقيقة 
منهمكون في إغراقها بالنجاسة، وزراعتها 
بالشياطين.



اقتصادية السبت 13 رجب 1444هـ 4 فبراير/ شباط 8
Saturday 4 February 2023

FELESTEENONLINE

يتسبب في خروج رؤوس األموال

اقتصاديون: تأخير تسديد المتأخرات يزيد الخناق على القطاع الخاص 

وبّينــوا يف أحاديــث منفصلــة لصحيفــة 
حكومــة  تجاهــل  أن  "فلســطني" 
أو  الديــون  تلــك  لتســديد  اشــتية 
الضغــط  يزيــد حجــم  لخفضهــا  الســعي 

الفئــات  عــى  واملــايل  االقتصــادي 
مشــرين  آنًفــا،  املذكــورة  املتــررة 
إىل أن حكومــة اشــتية تســر يف حلقــة 

مفرغة يف إدارة السياسة املالية.   

نوفل: إن حكومة اشــتية تعطي األولوية 
لــرف الرواتــب وتضــع املتأخــرات يف 
ذلــك  أن  إىل  مشــًرا  األولويــات،  ذيــل 
ا عى  سلوك غر سليم، ألنه يؤثر سلبيًّ
عــى  القــدرة  ويفقــده  الخــاص  القطــاع 

الصمود.
وحث نوفل حكومة اشــتية عى جدولة 
خــال  لتســديدها  املتأخــرات،  ديــون 
تقشــًفا  تجــرى  وأن  وجيــزة،  زمنيــة  فــرة 
ملموًســا يف نفقاتهــا ومكافحــة الفســاد 
العــام  الديــن  فاتــورة  لخفــض  املــايل 

الكيل.
وعــد أن تجاهــل حكومــة اشــتية القطــاع 
مــرًرا  تعطيــه  ديونــه  وتســديد  الخــاص 

د.نائل موىس أن حكومة اشتية ما تزال 
تعيــش تخبــط يف إدارة ســلوكها املــايل 
وأنها تلجأ اىل االستدانة كأقر السبل 

للخروج من أزماتها املالية.  
مل  املحليــة  البنــوك  أن  مــوىس  وبــنّي 
تعــد باســتطاعتها إعطــاء حكومــة اشــتية 
املزيــد مــن الديون، ألن ذلك يؤثر عى 
االئتامنيــة  وبرامجهــا  املودعــني  أمــوال 
األخــرى. ولفــت إىل أن الســلطة تحــاول 
أن تطــرق أبــواب املانحــني ملســاعدتها 
عــى تجــاوز أزمتهــا املاليــة يف حــني أن 
دول العــامل منكفئــة عى ذاتها ملعالجة 

أزماتها الداخلية.
الفلســطينية  الســلطة  مــوىس  وحــث 

املراكمــة  املتأخــرات  قيمــة  وســجلت 
يف عهــد حكومــة اشــتية 7.6 مليــارات 
النقــد،  ســلطة  بيانــات  حســب  شــيقل 
فيام يسجل إجاميل املتأخرات املالية 
 21.1 املتعاقبــة،  الحكومــات  عــى 
مليــار شــيقل حتــى نهايــة الربــع الثالــث 

من عام 2022.
واملتأخرات، هي ديون بفائدة صفرية، 
املتعاقبــة  الحكومــات  عــى  مســتحقة 
مثــل  املحليــة،  الجهــات  عديــد  لصالــح 
هيئــة التقاعــد، واإلدارة العامة للبرول، 
الخــاص،  القطــاع  مــن  واملورديــن 

وللموظفني العموميني.
وقال االختصايص االقتصادي د. أسامة 

لنقل نشــاطه خارج فلســطني ما سيكون 
لذلــك تداعيــات وخيمــة عــى مكونــات 

االقتصاد الوطني.
آنًفــا  تشــمل املتأخــرات املذكــورة   وال 
عــى  املســتحقة  العــام  الديــن  أرقــام 
الحكومــات املتعاقبــة، والتــي اســتقرت 
 12 قرابــة  عنــد  املــايض  العــام  بنهايــة 
مليــار شــيقل، وفــق بيانــات وزارة املالية 

برام الله.
والديــن  املتأخــرات  إجــاميل  ويتجــاوز 
شــيقل  مليــار   33 الســلطة  عــى  العــام 
الناتــج  مــن   55% نحــو  نســبته  تشــكل 

املحيل اإلجاميل.
بــدوره أوضــح االختصــايص االقتصــادي 

يف  ماليــة  إصاحــات  ُتجــرى  أن  عــى 
والخارجيــة،  املحليــة  مؤسســاتها 
وارداتهــا  لتعظيــم  ســبل  عــن  والبحــث 
املواطــن  جيــب  عــن  بعيــًدا  املاليــة 
االحتــال  ســلطات  عــى  والضغــط 
لتعديل بنود اتفاق باريس االقتصادي، 
مــن  االســتفادة  الفلســطينيني  ومتكــني 

مناطق )ج( الغنية باملوارد الطبيعية.
اإلفصــاح  رضورة  إىل  مــوىس  وأشــار 
املــايل عــن الصناديق املالية التي تتبع 
يحيطهــا  والتــي  الفلســطينية  للســلطة 
االســتثامر  صنــدوق  خاصــة  الغمــوض 
التقاعــد  هيئــة  وصنــدوق  الفلســطيني 

واملعاشات.

سجل أكبر عجز في تاريخه
حماية اإلنتاج وتشجيع االستثمار مطلبان ضروريان لخفض العجز التجاري

ودعــا املراقبــون إىل وضــع حــد لغــزو املنتجــات 
اإلرسائيليــة للســوق الفلســطينية، خاصــة بضائع 
املســتوطنات، مؤكديــن أن دعــم الصناعــة يزيد 
مــؤرشات  ويخفــض  املحــيل  الناتــج  معــدالت 

الفقر والبطالة. 
ســجلت  اإلحصــاء،  جهــاز  بيانــات  وحســب 
الشــهور  يف  الفلســطينية  الخارجيــة  التجــارة 
األحــد عــر األوىل مــن العــام املــايض 2022، 
أكــر عجــز تجــاري يف تاريخهــا، ومتفوقــة عــى 

إجاميل العجز املسجل يف كامل 2021.
وبلــغ عجــز امليــزان التجــاري الفلســطيني خــال 
أول 11 شهًرا من 2022، نحو 6.041 مليارات 
مليــارات   4.48 بلــغ  عجــز  مــن  صعــوًدا  دوالر، 

دوالر يف الفرة املقابلة من عام 2021.
ومل يســبق لفلســطني أن ســجلت هذا الرقم من 
عجــز امليــزان التجــاري، منــذ البــدء بإحصــاءات 

التجارة الخارجية عام 1994.
"بــال  الفلســطيني  التجــارة  مركــز  مديــر  وقــال 

تريــد" بغــزة، محمد ســكيك: إن اإلنتاج املحيل 
أثبــت قدرتــه عــى تغطيــة االحتيــاج املحيل من 
السلع والوصول إىل األسواق الخارجية، بفضل 
التطويــر الدائــم الــذي يقــوم بــه املصنعــون عــى 

الرغم من حجم املعوقات التي تواجههم.
وأضاف سكيك لصحيفة "فلسطني" أنه ينبغي 
املنتجــني  ملســاعدة  الجهــود  كل  تتكاثــف  أن 
عى االستمرار يف الصعود، وأن تفتح لهم آفاق 

التعاون التجاري مع الدول العربية واألجنبية.
أن  الــذي يجــب  الهــام  الــدور  ونبــه ســكيك إىل 
الفلســطينية  والقنصليــات  الســفارات  تؤديــه 
للتســويق،  جيــدة  آفــاق  فتــح  يف  العــامل  حــول 
ومســاعدة املنتجــني عــى الوصــول إىل أســواق 
إنشــاء صنــدوق  أهميــة  وأكــد ســكيك  إضافيــة. 
لدعــم الصــادرات ليكــون نافــذة ماليــة ملســاعدة 
منــح  عــى  الحصــول  يف  الجــدد  املصدريــن 

لتقوية نشاطهم.
تجــارة  لغرفــة  العــام  املديــر  أكــد  جانبــه  مــن 

هيمنــة  أن  عــى  الطبــاع  د.ماهــر  غــزة  وصناعــة 
دون  يحــول  املعابــر  عــى  االحتــال  ســلطات 
متكــني املنتــج الفلســطيني من تصدير منتجاته 

أو تطويرها بالصورة التي يتطلع لها.
وقــال الطبــاع لصحيفــة "فلســطني": إن ســلطات 
إدخــال  أمــام  وعراقيــل  قيــوًدا  تضــع  االحتــال 
وآليــات  خــام  مــواد  مــن  الصناعــة  احتيــاج 

صناعية".
املنتــج  تجعــل  العقبــات،  تلــك  "أن  وأضــاف: 
املحــيل غــر قــادر عــى تلبيــة احتيــاج الســوق 
للمنتجــات  راجحــة  الكفــة  فتصبــح  املحــيل، 

املستوردة".
االقتصــادي  االختصــايص  أوضــح  جهتــه  مــن 
مــن   68% مــن  أكــر  أن  دراغمــة  د.هيثــم 
احتياجات فلسطني من السلع تأيت من السوق 
اإلرسائيليــة، بســبب هيمنــة ســلطات االحتــال 
عــى املعابــر واملــوارد، وأن اتفــاق باريــس كّبــل 

االقتصاد الفلسطيني.

أن  "فلســطني"  لصحيفــة  دراغمــة  وأضــاف 
للفلســطينيني  ســمحت  إن  االحتــال  ســلطات 
بالتبــادل التجــاري مــع الخــارج فإنهــا تربــط ذلــك 
بالدول التي تقيم مع تل أبيب عاقات جديدة 
ودون ذلك ال تسمح ما حرم ذلك الفلسطينيني 

ا مع العمق العريب. من التواصل تجاريًّ
واتفاقيــة باريــس هي االســم الــدارج للروتوكول 
االقتصــادي امللحــق باتفاقيــة أوســلو، ووقعتهــا 
السلطة الفلسطينية ودولة االحتال يف باريس 

يف 29 أبريل/نيسان 1994.
تنظيــم  بهــدف  بنــًدا   82 مــن  االتفاقيــة  وتتكــون 
العاقــات االقتصاديــة عــر "اللجنــة االقتصاديــة 
املشــركة" بــني الطرفــني خــال 5 ســنوات هــي 
عمــر املرحلــة االنتقاليــة من اتفاقية أوســلو التي 
ــا عــام 1999، غــر أن هــذه اللجنــة  انتهــت فعليًّ
مل تجتمــع ســوى مــرات قليلــة، قبــل أن تجمدهــا 
انتفاضــة  انــدالع  عقــب  ــا  كليًّ االحتــال  دولــة 

األقىص عام 2000.

غزة/ رامي رمانة:
أطلق مراقبون اقتصاديون ناقوس الخطر 
من جراء استمرار صعود قيمة المتأخرات 

المالية المتراكمة على حكومة اشتية 
لصالح الموظفين وشركات المقاوالت 

والتوريد.

"األشغال" و"قوافل الخير" تبحثان 
التعاون المشترك في مجال اإلعمار

منصة كراكن للعمالت المشفرة 
تغلق مكتبها في أبو ظبي

غزة/ فلسطني:
بحث وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان املكلف 
د.جــواد اآلغــا، مــع رئيس مجلــس إدارة جمعية قوافل 
مجــال  يف  املشــرك  التعــاون  ريــان،  منصــور  الخــر 

اإلعامر.
وتنــاول الجانبــان األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة التــي 
يعيشــها املواطنــون يف قطــاع غــزة، والتحديــات التي 
وإعــادة  الرميــم  مجــال  يف  األشــغال  وزارة  تواجــه 

اإلعامر.
التــي  الــوزارة  مشــاريع  بعــض  الطرفــان  تنــاول  كــام 
تتقاطــع مــع عمــل الجمعيــة، إلمكانيــة جلــب الدعــم 

الازم ليستفيد منها أكر قدر من املواطنني.
ويف نهايــة اللقــاء أكــد الطرفان ســعي الــوزارة للتعاون 
يف  ميكــن  مــا  كل  لتقديــم  باســتمرار،  الجمعيــة  مــع 
أبنــاء  عــى  املســتمر  العــدوان  آثــار  تخفيــف  ســبيل 

شعبنا يف قطاع غزة.

أبو ظبي/ وكاالت: 
 )Kraken( "كراكــن"  منصــة  باســم  متحــدث  قــال 
لتــداول العمــات املشــفرة إنهــا أغلقــت مكتبهــا يف 
أبــو ظبــي بعــد أقــل مــن عــام مــن حصولها عــى رخصة 

باملنطقة.
جاء ذلك يف وقت تسعى فيه الركة لزيادة تركيزها 
بعدما هز إفاس منصة "إف يت إكس" )FTX( سوق 

األصول الرقمية، وفق ما ذكرت رويرز أمس.
وكانت الركة التي تتخذ الواليات املتحدة مقرا لها 
قالــت العــام املــايض إنهــا ســتخفض عــدد العاملــني 

لديهــا بواقــع 30 %، أي حــوايل 1100 موظــف، مــع 
تدهــور املعنويــات بشــأن العمــات املشــفرة تزامنــا 
الركــود  الفائــدة واملخــاوف بشــأن  أســعار  ارتفــاع  مــع 

االقتصادي.
وكان النهيــار "إف يت إكــس" تداعيــات عــى القطــاع 
طلبــات  كبــرة  رشكات  عــدة  قدمــت  حيــث  بأكملــه 

للحامية من اإلفاس يف الشهور القليلة املاضية.
مــن  أول   )Bloomberg( "بلومبــرغ"  وكانــت وكالــة 
أورد الخطوة التي ستتخذها كراكن، وهي واحدة من 

أكر منصات تداول األصول الرقمية يف العامل.

غزة/ رامي رمانة:
قال مراقبون اقتصاديون: إن تسجيل فلسطين أكبر عجز تجاري في تاريخها، يظهر الحاجة 
الماســة إلى سياســة حمائية لإلنتاج الوطني، وتفعيل القوانين والتشــريعات المشــجعة 

لتوسيع االستثمار، وإنشاء صندوق لدعم التجارة.

"هآرتس" تتنبأ بمستقبل اقتصادي قاتم 
لـ)إسرائيل( بسبب تدني اإلنتاج

النفط يتجه لخسائر أسبوعية والذهب يستقر
النارصة/ فلسطني: 

ينتظــر  "قاتــم"  مســتقبل  مــن  عريــة  صحيفــة  حــذرت 
)إرسائيــل( التــي تديرهــا حكومــات ميينيــة متطرفــة منذ 
نحــو 45 عاًمــا تقريًبــا، بعــد أن كشــفت بيانــات رســمية 

تدين إنتاجية الفرد التي تؤثر عى النمو االقتصادي.
مــراف  أعدتــه  تقريــر  يف  "هآرتــس"  وأوضحــت 
أمــر  "بنــك إرسائيــل"  أن محافــظ  أمــس،  ارلــوزوروف، 
يــارون، قــدم لرئيــس حكومــة االحتــال بنيامــني نتنياهــو 
ميثــل   ،2021 وحتــى   1981 عــام  مــن  ــا  بيانيًّ رســاًم 
والتــي  لـ)إرسائيــل(؛  الصعبــة  اإلســراتيجية  املشــكلة 
تفيــد بــأن )إرسائيــل( تــراوح مكانهــا منــذ 40 عاًمــا عــى 
مستوى اإلنتاج والتقدم الحتال مراكز متقدمة عامليا 

عى بخصوص االقتصاد وجودة الحياة.
وزود يــارون نتنياهــو بخطــة عمــل بعنــوان "محــاور عمــل 
اســراتيجية مــوىص بهــا للحكومــة"، مــن أجــل النهــوض 
كعامــل  )إرسائيــل(،  يف  املتدنيــة  العمــل  بـ"إنتاجيــة 
رئيــي للفجــوة يف مســتوى الحيــاة بينهــا وبــني الــدول 
يف  الحيــاة  مســتوى  أن  حيــث  األخــرى،  املتقدمــة 
منظمــة  دول  مــع  مقارنــة  نســبيا  منخفــض  )إرسائيــل( 

التعاون االقتصادي والتنمية.
مــن  العديــد  أن  إىل  البنــك،  محافــظ  خطــة  ونوهــت 
"املواضيــع اإلســراتيجية التــي يجــب عــى االقتصــاد 
اإلرسائيــيل أن يتعامــل معهــا، مــا زالــت عــى حالهــا"، 
موضحة أن "إنتاج الفرد يف )إرسائيل( ومستوى الحياة 
أقل بـ13 يف املئة من املتوسط يف الدول املتقدمة، 

والفجوة مل يتم إغاقها".

 2005 يف  نتنياهــو  وعــود  إن  الصحيفــة:  وقالــت 
دولــة  الـــ15  لقمــة  )إرسائيــل(  "يوصــل  بــأن  و2010، 
أن  حيــث  تتحقــق،  مل  العــامل"  يف  واألغنــى  األفضــل 
العــامل  يف  الـــ35  املــكان  يف  اآلن  توجــد  ")إرسائيــل( 
كــذب  ونتنياهــو  النســبي،  الحيــاة  مــن حيــث مســتوى 
يف  هــو  )إرسائيــل(  يف  الفــرد  إنتــاج  أن  زعــم  حينــام 
املكان 15 يف العامل، وهو يف املكان الذي نعلق فيه 
منــذ الثامنينيــات، وســبب ذلــك؛ هــو إنتاجيــة العمــل 
املتدنية لنا؛ أقل 20 يف املئة من املتوســط يف دول 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
وأشارت إىل أن "إنتاجية العمل، أي كم ينتج كل عامل، 
هــي املفتــاح لنمــو االقتصــاد، وإذا مل نقــم باإلنتــاج أكر 
فلن نكسب أكر، ومستوى الحياة سيتدهور، وبيانات 
1981 مل تنجــح  أنــه منــذ  تــدل عــى  "بنــك إرسائيــل" 

)إرسائيل( يف تحسني نوعية العمل فيها".
ولفتت "هآرتس" إىل أن ")إرسائيل( تراوح مكانها منذ 
فاالنقــاب  عقــود،   4 مجــرد  ليســت  وهــذه  عاًمــا،   40

الســيايس كان يف 1977، ومنــذ ذلــك الحــني وخــال 
45 ســنة؛ حكومــات الليكــود تقــود )إرسائيــل(، وأعيننــا 

غــر  وهــذا  املــكان  يف  عالقــون  نحــن  النتائــج،  تــرى 
تحســني  حــول  للتفــاؤل  ســبب  أي  يوجــد  وال  مفاجــئ 
ألن  العــامل،  يف  عندنــا  املعيشــة  مســتوى  تصنيــف 
تتجنــب  نتنياهــو،  بــإدارة  األخــرة،  اليمــني  حكومــات 
وعملًيــا،  املتدنيــة،  العمــل  إنتاجيــة  أســباب  معالجــة 
تــر بشــكل متعمــد مبعالجــة هــذه  الحكومــة الحاليــة 

املشكات". 

واشنطن/ وكاالت: 
مكاســب  النفــط  أســعار  حققــت 
املبكــرة  التعامــات  يف  متواضعــة 
أمــس، قبــل أن تراجــع قليــا، بيــد أنهــا 
الثــاين  لألســبوع  خســائر  لتكبــد  تتجــه 
عى التوايل، يف حني استقر الذهب 
بعد عمليات بيع مكثفة، غر أنه يتجه 
هو اآلخر لتسجيل انخفاض أسبوعي.

وتبحــث أســواق النفــط عــن مزيــد مــن 
املــؤرشات عــى انتعاش قوي للطلب 
لتعويــض  الصــني  يف  الوقــود  عــى 
يلــوح يف األفــق يف  الــذي  الركــود  أثــر 

اقتصادات رئيسية أخرى.
بتوقيــت   01:10 الســاعة  وبحلــول 
اآلجلــة  العقــود  ارتفعــت  غرينتــش، 
 82.33 إىل   %  0.2 برنــت  لخــام 
العقــود  زادت  بينــام  للرميــل،  دوالرا 
الوســيط  تكســاس  غــرب  لخــام  اآلجلــة 
األمــريك 0.2 % أيضــا، إىل 76.06 
يراجعــا  أن  قبــل  للرميــل،  دوالرا 
خــال التعامــات الحقــا. ومنــذ بدايــة 
أكــر  برنــت  خــام  انخفــض  األســبوع، 
مــن 4.8 %، بعــد خســارة بلغــت 1.1 
تراجــع  كــام  الســابق.  األســبوع  % يف 
أكــر  الوســيط  تكســاس  غــرب  خــام 
يف   %  2 هبوطــه  بعــد   %  4.5 مــن 
األسبوع السابق. وأشار املحللون يف 
كبــرة  قفــزة  إىل   )ANZ( زد"  إن  "إيــه 

يف حركــة املــرور يف أكــر 15 مدينــة 
بالصني بعد عطلة رأس السنة القمرية 
الجديــدة، لكنهــم أشــاروا أيضــا إىل أن 
نســبيا"  "غائبــون  الصينيــني  التجــار 
حــدوث  احتــامل  وعــزز  األســواق.  عــن 
بعــد  الصــني  يف  اقتصــادي  انتعــاش 
تخفيــف قيود كوفيد19- ســوق النفط 
منــذ بدايــة العــام، إىل جانــب ضعــف 
أرخــص  النفــط  يجعــل  الــذي  الــدوالر 
ألولئك الذين يحوزون عمات أخرى.

توقــع  عــدم  الــدوالر بســبب  وانخفــض 
الفــدرايل  االحتياطــي  مجلــس  إقــدام 
عــى  األمــريك(  املركــزي  )البنــك 
زيــادات حــادة يف أســعار الفائــدة بعــد 

يتدهــور  لــن  األمــريك  االقتصــادي 
برسعة".

مصــادر  أفــادت  أيضــا  الصــني  ويف 
التكريــر  رشكات  أن  تجاريــة  وبيانــات 
زيــت  مــن  وارداتهــا  تكثــف  املســتقلة 
املمــزوج  بخصــم  يبــاع  الــذي  الوقــود 
مــن براميــل روســية الســتخدامه كامدة 
تلقيــم منخفضــة التكلفــة وســط نقــص 
يف حصــص اســتراد الخــام الحكوميــة 

لدى بعض هذه الركات.
أمــس،  الذهــب  أســعار  واســتقرت 
بعــد عمليــات بيــع مكثفــة يف الجلســة 
املتداولــون  اســتوعب  إذ  الســابقة، 
تريحــات البنــوك املركزيــة العامليــة 

االقتصــادات  تواصــل  حــني  يف  اآلن، 
الفائــدة  أســعار  رفــع  األخــرى  الكــرى 

رغم انحسار التضخم.
وبينام جاءت مكاسب النفط مدعومة 
محــدودة  فإنهــا  الــدوالر،  بضعــف 
يف  النمــو  تباطــؤ  احتــامل  بســبب 
مســتهلك  -أكــر  املتحــدة  الواليــات 
للنفــط يف العــامل- والركــود يف أماكــن 

مثل بريطانيا وأوروبا واليابان وكندا.
وقــال إدوارد مويــا املحلــل يف "أواندا" 
)OANDA( يف مذكــرة إن "توقعــات 
الطلــب عــى النفــط الخــام تحتــاج إىل 
إشارة واضحة عى أن إعادة الفتح يف 
الصني ستكون سلسة، وأن زخم النمو 

لكــن  الفائــدة،  أســعار  رفــع  بشــأن 
أول  لتســجيل  يتجــه  األصفــر  املعــدن 
انخفاض أسبوعي له يف 7 أسابيع يف 

ظل قوة الدوالر.
بتوقيــت   02:33 الســاعة  وبحلــول 
يف  الذهــب  ارتفــع  غرينتــش، 
إىل   0.2% الفوريــة  املعامــات 
1916.31 دوالرا لألوقيــة )األونصــة(، 

عمليــات  وســط   2% تراجــع  أن  بعــد 
بارتفــاع  مدفوعــة  الخميــس  أمــس  بيــع 

الدوالر وجني األرباح.
اآلجلــة  األمركيــة  العقــود  تشــهد  ومل 
مســجلة  يذكــر  تغــرا  للذهــب 

1915.80 دوالرا.

حــوايل  الذهــب  أســعار  واكتســبت 
300 دوالر منذ نوفمر/ترين الثاين 

املركــزي  "البنــك  توقعــات  بفضــل 
األمــريك" أســعار الفائــدة بوتــرة أقل، 
إذ إن بيئــة أســعار الفائــدة املنخفضــة 
البديلــة  الفرصــة  تكلفــة  مــن  تقلــل 
لحيــازة املعــدن النفيــس الــذي ال يــدر 

عائدا.
وبعدمــا رفــع املركــزي األمــريك ســعر 
الفائدة مبقدار 25 نقطة أســاس -بعد 
عــام مــن الزيــادات الحادة- رفع كل من 
البنك املركزي األورويب وبنك إنجلرا 
أســعار الفائــدة 50 نقطــة أســاس أمس 

الخميس كام كان متوقعا.
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كييف/ وكاالت: 
جــدد االتحــاد األورويب تأكيد مســاندته 
أوكرانيــا خــال قمــة عقــدت يف كييــف 
جــدول  مــن  مــا  إنــه  قــال  لكنــه  أمــس، 
ويف  االتحــاد،  إىل  النضاممهــا  زمنــي 
تلــك األثنــاء أكــدت أملانيــا أنهــا أجــازت 
الجيــش  إىل   1 ليوبــارد  دبابــات  إرســال 

األوكراين.
شــارل  األورويب  املجلــس  رئيــس  وقــال 
ميشــال -يف ختــام القمــة التــي عقدهــا 
األوروبيــة  املفوضيــة  ورئيســة  هــو 
الرئيــس  مــع  اليــن  ديــر  فــون  أورســوال 
إن  زيلينســي-  فولودميــر  األوكــراين 
"أوكرانيا هي االتحاد األورويب واالتحاد 

األورويب هو أوكرانيا".
شــارل  األورويب  املجلــس  رئيــس  قــال 
عــى  يتعــن  إنــه  الجمعــة،  ميشــيل، 
إعــامر  إعــادة  تكاليــف  دفــع  روســيا 

أوكرانيا.
األورويب  االتحــاد  أن  ميشــيل  وأوضــح 
األصــول  الســتخدام  جهــوده  "ســيكثف 
التعويضــات  لدعــم  الروســية املجمــدة 
للقانــون  وفقــا  أوكرانيــا  إعــامر  وإعــادة 

األورويب والدويل"
تكاليــف  دفــع  روســيا  "عــى  وأضــاف: 

إعادة إعامر أوكرانيا".

ســيدعم  األورويب  االتحــاد  أن  وأكــد 
"بــكل طريقــة ممكنــة"، مشــرا  أوكرانيــا 
أن دعم االتحاد كان "واضحا وقويا منذ 

اليوم األول للغزو الرويس".
األورويب  املجلــس  رئيــس  واعتــر 
االتحــاد،  مــع  أوكرانيــا  "مســتقبل  أن 
فمصركــم هــو مصرنــا، ولهــذا الســبب 

نحن هنا اليوم لنقف بجانبكم".
إن  اليــن  ديــر  فــون  قالــت  جانبهــا،  مــن 
مــن  العــارشة  للحزمــة  جــاٍر  "التحضــر 
تنفيذهــا  إىل  نهــدف  والتــي  العقوبــات 
الجــاري("،  )شــباط  فرايــر   24 بحلــول 
بعــد عــام مــن بــدء الحــرب الروســية عى 

أوكرانيا.
وأضافــت أن "االقتصــاد الــرويس يدفــع 
بالفعــل مثنــا باهظــا للحــرب يف أوكرانيــا 
بفضــل العقوبــات التــي فرضهــا االتحــاد 

األورويب".
العقوبــات  حزمــة  أن  وأوضحــت 
مــن  روســيا  منــع  عــى  "تركــز  الجديــدة 
ينبغــي  ال  التــي  التكنولوجيــا  امتــاك 
الحربيــة،  آلتهــا  يف  تســتخدمها  أن 

وخصوصا تقنيات إنتاج املسرات".
مــن جانبــه، تعهــد الرئيس األوكــراين بأال 
تضيع باده يوما واحدا يف السعي إىل 
إن  وقــال  األورويب،  لاتحــاد  االنضــامم 

ســمحت  برلــن  أن  األملانيــة  الحكومــة 
بإرســال دبابــات ليوبــارد 1 إىل أوكرانيــا، 
بعدما أجازت إرسال دبابات ليوبارد 2.

وقــال املتحــدث ســتيفن هيبيشــرايت 
-أثناء سؤاله خال مؤمتر صحفي اليوم 
عن دبابات ليوبارد -1 "ميكنني أن أوكد 
لكنــه  تصديــر"،  رخصــة  إصــدار  تــم  أنــه 

1 مخزنــة يف مصنــع  ليوبــارد  دبابــة   29

عسكري.
قالــت  نفســه،  الوقــت  يف 
تســايتونغ"  "سودويتشــه  صحيفــة 
إن   )Süddeutsche Zeitung(
مصنعــن يريــدان تجديــد العرشات من 
دبابات ليوبارد 1 إلرسالها إىل أوكرانيا، 
رشاء  يف  مشــاكل  واجهــا  أنهــام  رغــم 

الذخرة.
ودخلــت دبابــات ليوبــارد 1 الخدمــة يف 
ليوبــارد  دبابــات  وســبقت  الســتينيات، 
2 املتطــورة التــي تســتخدمها الجيــوش 

عى نطاق واسع يف أرجاء أوروبا.
يتعــن  األملــاين،  القانــون  ومبوجــب 
عى برلن أن ترخص بتصدير الدبابات 
فيهــا  ترغــب  التــي  الحــاالت  يف  حتــى 
الــدول األخــرى التــي اشــرتها يف إعــادة 

تصديرها.
العســكرية  املســاعدات  هــذه  وتــأيت 
التحذيــرات  تصاعــد  مــع  بالتزامــن 
رويس  حشــد  مــن  والغربيــة  األوكرانيــة 
لشــن هجــوم واســع يف الذكــرى األوىل 
تقديراتهــا  إن  كييــف  وتقــول  للحــرب، 
نحــو  اســتدعت  روســيا  أن  إىل  تشــر 

500 ألف من جنود االحتياط.

روســيا  أعلنــت  ذلــك،  غضــون  يف 

بــدء مفاوضــات  "هدفنــا واضــح متامــا؛ 
النضامم أوكرانيا".

ويف مــا يتعلــق بالدعــم العســكري، قــال 
ألســلحة  بحاجــة  بــاده  إن  زيلينســي 
حســم  ســترسع  ألنهــا  املــدى  بعيــدة 

املعارك، حسب قوله.
ويف تلــك األثنــاء، أكــد متحــدث باســم 

الرئيس األوكراين يتوسط رئيسة املفوضية األوروبية ورئيس املجلس األورويب يف ختام قمتهم بالعاصمة كييف 

رفض إعطاء املزيد من التفاصيل.
ســتزود  أنهــا  أعلنــت  أملانيــا  وكانــت 
أوكرانيا بـ14 دبابة ليوبارد 2 من مخزون 
جيشــها، لكن بعض املصّنعن يريدون 

أيضا إرسال دبابات من مخزونهم.
 Der( شــبيغل"  "ديــر  مجلــة  وذكــرت 
Spiegel( أن الرخصة الجديدة تشــمل 

أمــس، تأميــم أصــول ورشكات يف شــبه 
جزيــرة القــرم -التــي ضمتها موســكو عام 
منهــا  جــزء  يســتخدم  أن  عــى   2014-
عســكرية  عمليــة  تســميه  مــا  لتمويــل 

خاصة يف أوكرانيا.
أنشــأته  -الــذي  القــرم  برملــان  وقــال 
موسكو بعد ضم شبه الجزيرة- إن نوابه 
بشــأن  قانــون  مــرشوع  باإلجــامع  أقــروا 
األوكرانيــن  األثريــاء  ممتلــكات  "تأميــم 
وأصــول البنــوك واملصانــع العاملــة يف 

الجمهورية".
فادميــر  القــرم  برملــان  رئيــس  وذكــر 
أن  تليغــرام-  -عــر  كونســتانتينوف 
القامئة املحددة "تشمل نحو 500 من 
املمتلــكات واألصول املرتبطة برشكات 
ومصارف مختلفة، وبنى تحتية سياحية 
ورياضيــة". وأوضحــت وكالتــا األنباء ريا 
نوفوستي وتاس أن من املمتلكات التي 
جــرى تأميمهــا أصــوال لرينــات أحمــدوف 
واملليارديــر  أوكرانيــا،  يف  رجــل  أغنــى 
إيغــور كولومويســي، وأصــول نحــو 10 
مصــارف، وعــددا مــن املصانــع وأخــرى 
تابعة لنادي دينامو كييف لكرة القدم.

عــن  الفــور  عــى  الكشــف  يتــم  ومل 
املبلــغ اإلجــاميل للممتلــكات واألصــول 

املؤممة.

روسيا ُتؤّمم أمالًكا في القرم 

وعود أوروبية جديدة ألوكرانيا قبيل الذكرى األولى للحرب 

مصر تعلن مقتل أحد رعاياها في 
إيطاليا وتطالب بالوصول للجناة

القاهرة/ األناضول:
أعلنــت مــر، أمــس، مقتــل أحــد رعاياهــا يف إيطاليــا، 

مطالبة روما بالوصول إىل الجناة.
جــاء اإلعــان يف بيــان لــوزارة الخارجيــة، بعــد أيــام مــن 
زيــارة وزيــر الخارجيــة اإليطايل أنطونيو تاياين للقاهرة، 
وإثــارة قضيــة مواطنــه الطالــب جوليــو ريجينــي، الــذي 

عرث عليه مقتوال مبر يف فراير/ شباط 2016.
وأفــادت الخارجيــة املريــة، بأنهــا "تتابــع عــى مــدار 
مســتجدات  ميانــو،  يف  مــر  قنصليــة  مــع  الســاعة 
مابســات حــادث العثــور عــى جثــة املواطــن املــري 
محمــد منصــور محمــد داخــل ســيارته يف منطقــة ريفية 

نائية مبدينة فيدجيفنو مبقاطعة بافيا بإيطاليا".
وبحســب "املعلومــات التــي حصلــت عليهــا قنصليــة 
مــر يف ميانــو مــن الرشطــة اإليطاليــة، فالتحقيقــات 
األوليــة أثبتــت أن الوفــاة ناتجــة عــن إطــاق أعــرة نارية، 
أتبعها إشــعال الجناة النران يف الســيارة"، وفق البيان 

ذاته.
وأكــدت أن "القنصليــة تواصــل اتصاالتهــا املكثفــة مــع 
جهــات التحقيــق التــي تتبع مســارات متعددة للكشــف 

عن الجناة ىف أرسع وقت".
ســاعات  خــال  املريــة  للخارجيــة  بيــان  ثــاين  وهــذا 

بشأن الحادث.
وكشفت الخارجية يف بيان يف وقت متأخر مساء أول 
من أمس، أن الحادث وقع يف 14 يناير/ كانون الثاين 
الجــاري، دون تفاصيــل عــن هويــة القتيــل أو مابســات 

قتله.
وأكدت أن "قنصلية مر يف ميانو تواصل اتصاالتها 
للوقــوف  املعنيــة  اإليطاليــة  الســلطات  مــع  املكثفــة 
عى املســتجدات والكشــف عن نتائج التحقيقات يف 
الوفــاة". واألحــد، قــال وزيــر الخارجيــة اإليطــايل، خــال 
زيارتــه القاهــرة، إنــه تحــدث مع الجانب املري بشــأن 

قضية ريجيني. 
لقــاء  إن  بيــان،  يف  آنــذاك  املريــة  الرئاســة  وقالــت 
األحــد،  الســييس،  الفتــاح  عبــد  الرئيــس  مــع  تايــاين 
بحــث "قضيــة ريجينــي والتعــاون من أجــل الوصول إىل 

الحقيقة وتحقيق العدالة".
ومنــذ مقتــل ريجينــي، أعلنــت القاهــرة مقتــل أكــرث مــن 
مري عى األرايض اإليطالية يف السنوات األخرة.

إضراب جديد لعمال السكك الحديدية في بريطانيا
لندن/ وكاالت: 

يف  أمــس،  القطــارات  حركــة  تعّطلــت 
الســكك  بريطانيــا حيــث يطالــب عــامل 
وبظــروف  أجورهــم  بزيــادة  الحديديــة 
عمــل أفضــل، يف حــن مل يراجــع زخــم 
مواجهــة  يف  االجتامعيــة  التحــّركات 

ارتفاع األسعار.
عــن  الحديــد  الســكك  وأعلنــت رشكات 
إىل  بعضهــا  واضطــر  كبــرة،  اضطرابــات 

إلغاء جميع الرحات.
لعــامل  الثــاين  اإلرضاب  هــذا  ويعــّد 
السكك الحديد يف بريطانيا يف غضون 
3 أيام بعدما شاركوا األربعاء إىل جانب 
معلمــن ومســؤولن حكوميــن يف أكــر 

إرضاب يف الباد منذ عقد.
نقابتــا  اإلرضاب  هــذا  إىل  ودعــت 
ملهنــديس  التشــاركية  "الجمعيــة 
)أســليف(  اإلطفــاء"  ورجــال  القاطــرات 
الســكك  لعــامل  الوطنــي  و"االتحــاد 

الحديد والبحرية والنقل" )آر إم يت(.

عــامل  أجــور  بزيــادة  النقابتــان  وتطالــب 
ظــروف  وتحســن  الحديــد  الســكك 
مــن  البــاد  تعــاين  حــن  يف  العمــل، 

تضخم بلغ أكرث من %10 منذ أشهر.
برفــض  القطــارات  رشكات  ممثلــو  ونــّدد 
النقابــات اقراحــا بزيــادة أجور الســائقن 

بنسبة %8 عى مدى عامن.
وقــال ســيمون ويلــر مــن نقابة "أســليف"، 
منــا  "ُطلــب  الريطانيــة،  األنبــاء  لوكالــة 
وقــف املفاوضــات الجامعيــة"، وأضــاف 
االتفــاق  هــذا  أّن  الواضــح  مــن  "كان 

سُرفض وُصّمم ليفشل".
التــي  ديليفــري"  "رايــل  ورّدت مجموعــة 
أن  نأمــل  "كنــا  قائلــة  الــرشكات  متثــل 
بنــاءة  بطريقــة  أســليف  ممثلــو  يشــارك 
تنظيــم  مــن  بــدال  املفاوضــات  لدفــع 

إرضابات جديدة غر مجدية".
"ال  األعــامل  أصحــاب  منظمــة  وأضافــت 

يسعنا إال أن نعتذر عن االضطرابات".
كل  يف  االجتامعيــة  التحــركات  وتــزداد 

يف  املتحــدة  باململكــة  القطاعــات 
مواجهة أزمة غاء املعيشة.

وتنّفذ املمرضات االثنن املقبل إرضابا 
مرة أخرى بعد توقفهن عن العمل بشكل 

غر مسبوق يف ديسمر/كانون األول.
وتحظــى هــذه التحــّركات غــر املســبوقة 
منذ مثانينيات القرن املايض، يف عهد 
رئيســة الــوزراء مارغريــت تاتــرش، بدعــم 
قطاعــات  يف  خصوصــا  نســبي،  شــعبي 
مــا  املحافظــن  حكومــة  لكــن  الصحــة، 
وتريــد  حــازم  مبوقــف  تتمســك  زالــت 
حــق  مــن  للحــد  ترشيعــات  إصــدار 

اإلرضاب.
وأكــد رئيــس الــوزراء ريــي ســوناك، يف 
 Talk( "مقابلــة عــر قنــاة "تــوك يت يف
TV(، أنه يرغب مبنح املمرضات "زيادة 

كبــرة" إذا اســتطاع، وقــال "لكنهــا مســألة 
اختيار"، مشــرا إىل أن الحكومة أنفقت 
مبالــغ كبــرة يف مجــال خدمــات الصحــة 

العامة رغم األزمة.

مطالبات في تونس بإطالق سراح رئيس "ائتالف الكرامة" 
تونس/ األناضول: 

الديــن  ســيف  بتونــس  الكرامــة"  "ائتــاف  رئيــس  عــن  الدفــاع  هيئــة  طالبــت 
مخلــوف، أمــس، بإطــاق رساحــه، بعــد توقيفه عى خلفيــة القضية املعروفة 

إعاميا بـ"حادثة املطار".
جاء ذلك يف تريح أدىل به عبد الرزاق الكياين، عميد املحامن األسبق 
ورئيــس هيئــة الدفــاع عــن مخلــوف، خــال وقفــة احتجاجيــة بالعاصمــة تونــس 

للمطالبة بإطاق رساح موكله.
وذكــرت وكالــة األناضــول، أن العــرشات شــاركوا يف وقفــة احتجاجيــة أمام مقر 
املحكمــة العســكرية بالعاصمــة، للمطالبــة بإطــاق رساح مخلــوف بدعــوة من 

"ائتاف الكرامة".
وقــال الكيــاين: "جئنــا اليــوم لنطلــب من القضاء قبــول اعراضنا عى الحكم 

14 شهرا سجنا يف حق مخلوف، وإبقائه بحالة رساح".

وأضــاف: "ال يجــوز محاكمــة شــخص عــى نفــس الفعــل مرتــن، وأن قضيــة 
املطار التي يحاكم من أجلها مخلوف تم تهويلها".

وتعود الواقعة إىل 15 مارس/ آذار 2021، حن شــهد مطار قرطاج الدويل 
ونــواب  ومحامــن  املطــار  أمــن  مــن  عنــارص  بــن  شــجارا  العاصمــة  بتونــس 
)بالرملــان الســابق( عــن "ائتــاف الكرامــة"، إثــر محاولــة النــواب الدفــاع عــن 

مسافرة ُمنعت من مغادرة الباد لدواع أمنية.
ويف مايو/ أيار 2022، أصدر القضاء العســكري يف تونس، حكام بالســجن 
5 أشهر بحق مخلوف، قبل رفع العقوبة إىل 14 شهرا، يف 20 يناير/ كانون 
) األناضول (الثاين املنرم، ضمن سلسلة أحكام شملت متهمن آخرين يف القضية. جانب من الوقفة  

الدول الغربية لم تقدم دلياًل على التهديدات األمنية 
أوغلو: تعليق عمل ممثليات بعض الدول في تركيا "متعمد"

أنقرة/ األناضول: 
منهــا  غربيــة  دوال  أن  أمــس،  تركيــا  أكــدت 
بــأي  تزودهــا  وأملانيــا مل  املتحــدة  الواليــات 
معلومــات عــن تهديــدات أمنيــة دفعتهــا إىل 

تعليق عمل بعثاتها يف الباد.
وقــال وزيــر الخارجيــة الــريك مولــود جاويش 
أوغلو إن تعليق بعض الدول عمل سفاراتها 
وقنصلياتها مؤقتا من دون التشاور مع أنقرة 

"أمر متعمد".
تحــاول  الــدول رمبــا  تلــك  أن  أوغلــو  وأوضــح 
تصوير تركيا عى أنها "بلد مضطرب" عندما 
والقنصليــات  الســفارات  مؤقتــا  أغلقــت 
وأصــدرت تحذيــرات مــن الســفر يف أعقــاب 

وقائع حرق للمصحف يف أوروبا.
هنــاك  كان  "إذا  الــريك:  الوزيــر  وتســاءل 
أن  حليفنــا  عــى  يجــب  أال  إرهــايب  تهديــد 
يبلغنــا عــن مصــدر هــذا التصديــد ومن يقف 
خلفه؟"، وشدد عى عدم وجود أي مشاركة 

ملموســة للمعلومــات مــع الجانــب الــريك، 
متهام تلك الدول بـ"التفكر بنفسها فقط".

واألســبوع املــايض، أصــدرت فرنســا وأملانيا 
أخــرى  ودول  املتحــدة  والواليــات  وإيطاليــا 

خطــر  زيــادة  مــن  ملواطنيهــا  تحذيــرات 
الهجــامت يف تركيــا، ال ســيام ضــد البعثــات 
أخــرى  لديانــات  العبــادة  الدبلوماســية ودور 
احتجاجــات  أعقــاب  يف  اإلســام  غــر 
تضمنــت حــرق نســخ مــن املصحف الرشيف 

يف دول أوروبية.
كــام رصح الوزيــر الــريك أن بــاده شــددت 
تدابرهــا األمنيــة عــى بعثــات بعــض الــدول 
عقــب حــرق نســخة مــن القــرآن الكريــم، مبينا 
أن بعــض البلــدان األوروبيــة التي ال عاقة لها 

بالحادثة أيضا أغلقت بعثاتها.
وبريطانيــا  فرنســا  بينهــا  غربيــة  دول  وكانــت 
وأملانيــا وهولنــدا أعلنــت يف األيــام األخــرة 
يف  القنصليــة  مكاتبهــا  خدمــات  وقــف 

إسطنبول مؤقتا.
 9 أنقــرة ســفراء  اســتدعت  أمــس،  مــن  وأول 
دول غربيــة عــى خلفيــة تحذيــرات أطلقتهــا 

بوجود تهديدات أمنية يف تركيا.

مولود جاويش أوغلو
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غزة ورياضتها مستهدفتانغزة ورياضتها مستهدفتان
تحذير قبل فوات األوان والندم على ما فاتتحذير قبل فوات األوان والندم على ما فات

البعض يوجه البعض يوجه 
البوصلة البوصلة 

صوب الخطأ صوب الخطأ 
ورياضتنا ورياضتنا 

بحاجة إلى بحاجة إلى 
تدخل سريعتدخل سريع

لإلنقاذلإلنقاذ

كتب/ خالد أبو زاهر:
بكل أسف، ودون محاولة لتجميل القبيح، فإننا نتأكد يومًا بعد اآلخر أن هناك 
من يوجه يتعمد توجيه الرياضة نحو االتجاه الخطأ، سواء كنوع من التعصب، 
أو بشــكل متعمــد، ويف كلتــا الحالتــن ال ُبــد أن تكــون هنــاك وقفــة جــادة لوضع 

حد لكل محاوالت التخريب.
عــى  قــادرة  تعــد  مل  واالتحــادات  األنديــة  ســيام  وال  الرياضيــة  الهيئــات  وألن 
تصويــب املســار وتوجيــه البوصلــة نحو رياضة هادفــة وُمنتجة وطنيًا ورياضيًا، 
فقــد بــات األمــر يأخــذ طابــع الناتــج الســلبي الخطــر عــى الحالــة االجتامعيــة 

بشكل عام وليس عى الحالة الرياضية.
فقد حذرنا منذ سنوات من أن األمور ذاهبة باتجاه الشحن والعصبية والقبلية 
والفئويــة، ولكــن أحــدًا مل يستشــعر الخطــر حتــى وهــم يــرون أن الكبــار هــم مــن 
ُيشــعلون نــار العصبيــة والفئويــة بأفكارهــم الســوداء ســواء بجهــل كــون أغلبهــم 
هبــط عــى الســاحة الرياضيــة بقــرار من املكتــب الحريك الريــايض الفتحاوي، 
أو بقصد من خالل الخضوع لرأس الهرم الذي مل ولن يعطي للرياضة يف غزة 
أي اهتــامم، بــل عــى العكــس، حيــث تعمــد قتــل كل مــا هــو ريــايض يف غــزة 

بصورة بطيئة حتى ال يشعر أحد بسوء جرميته النكراء.
إن مــا وصلنــا إليــه اآلن مــن تــردٍّ يف األزمــة الرياضيــة، بحيــث باتــت أزمــة أخــالق 
وانتــامء يف ظــل مــا أوصلنــا إليــه جربيــل الرجــوب القائــم عــى الحركــة الرياضيــة 
الفلسطينية التي يرتأس كل هيئاتها سواء الرسمية كاملجلس أعى للشباب 

والرياضة، أو األهلية كاللجنة األوملبية أو اتحاد كرة القدم واألندية.
وبصــورة عامــة وشــاملة وبعيــدًا عــن الدبلوماســية، فقــد أصبحــت الرياضــة يف 
الوطــن ُتــدار مــن أشــباه قيــادات تقــود كل الهيئــات الرياضيــة إال مــن رحــم ريب، 
تتقــدم  الرياضيــة  األهليــة  واللجــان  األنديــة واالتحــادات  حيــث أصبــح رؤســاء 
الصفــوف بفعــل قــوة ذراع املكتــب الحــريك الريــايض الفتحــاوي، التــي أصبــح 
همهــا األول الســيطرة عــى الســاحة الرياضيــة بتعيــن رؤســاء ضعفــاء يســهل 

السيطرة عليهم وتنفيذ مخططاتهم.
فقد بتنا نرى أغلب رؤساء أندية واتحادات أشبه باألصنام التي ال حول لها وال 
قــوة إال دعــم الرجــوب الرجــل األوحــد والــذي يســعى مــن أجــل زعزعة االســتقرار 

املجتمعــي، ومــن أجــل أن تذهــب غــزة إىل بحــر مــن الخالفــات فــوق الخالفــات 
التــي تجثــم عــى صدرهــا بفعل االنقســام والحصار املتعمد بفعل فاعل خارج 

غزة.
لقــد باتــت أنديتنــا مرتعــًا لجيــل مــن املتعصبــن واملتهوريــن والفئويــن الذين 
نحــو تجزئــة  يقــودون املدرجــات  أصبحــوا عالــة عــى املجتمــع وأصبحــوا هــم 
امُلجــزأ وتقســيم امُلقســم، وال ســيام وصولهــم إىل مرحلــة صياغــة ونــر بيانات 
بســم روابــط املشــجعن تتضمــن خروجــًا عــن النــص الوطنــي وتهديــدًا للســلم 

األهيل، عى مرأى ومسمع من أغلب رؤساء األندية.
كام أن معظم االتحادات الرياضية باتت مجرد اســم عى غر مســمى تقودها 
مجالس إدارة ُمعينة بعيدًا عن االنتخابات وبعيدًا عن الكادر الريايض النقي، 
وهــو مــا تســبب يف وصــول أعضــاء ال عالقــة لهــم بكــرة القــدم إىل ســدة الحكــم، 
وهــو مــا نتــج عنــه الكثــر مــن األخطــاء يف عمــل معظــم لجــان اتحــاد كــرة القــدم 

بشكل خاص واالتحاد األخرى بشكل عام.
لقــد أصبحــت الرياضــة الفلســطينية عامــة والغزيــة عــى وجــه الخصــوص ُتقــاد 
عــى حســاب املصلحــة  تحقيــق مصالحهــا  إىل  تنظــر  وفئويــة  بأفــكار جهويــة 

العامة، دون أن ُيحاسبهم أحد ودون ُمحددات تحكم الحركة الرياضية.
عــى  البطــوالت  ألقــاب  مــع  تتعامــل  وجامهرهــا  األنديــة  بعــض  باتــت  لقــد 
بالطــرق املروعــة وغــر  يــأيت  الحصــول عليهــا  مــن أي يشء وأن  أغــى  أنهــا 
املروعــة، مــع أن الجميــع يعلــم أنهــا أصبحــت بطــوالت ُمفرغــة مــن محتواهــا 
وقيمتها ومردودها املادي واملعنوي بفعل تهميش الرجوب لكل الرياضة يف 

غزة.
لقد بتنا متأكدين أن رأس الهرم الريايض لديه هدف خاص ال تعنيه املصلحة 
العامــة بقــدر مــا تعنيــه املصلحــة الخاصــة، وهــو مــا ثبــت عــى مــدار 16 عامــًا 
مــن الدكتاتوريــة يف قيــادة الحركــة الرياضيــة بتحكمه يف كل مفاصل الرياضية 

والقامئن عليها حتى يضمن نجاح مخططه.
الكــوادر شــبه  مــن  قاعــدة  عــى  الهــرم يعتمــد  أن رأس  الخطــر يف املوضــوع 
الرياضيــة التــي تعتــرب ذراعــه لتنفيــذ تعليامتــه امُلعلــن منهــا واملخفــي، بحيــث 

أصبحت هذه القيادات عبئًا عى الحركة الرياضية.

وعندمــا نــردد املثــل الشــعبي "جاهــل يرمــي حجــرًا يف بــر ال يســتطيع عاقــل 
بــر  ُتلقــى يف  الحجــارة  إن  انعكــس متامــًا، بحيــث  األمــر  فــإن هــذا  إخراجــه"، 
الرياضة من كبار قادتها الوهمين الذين تم تنصيبهم عى رأس املؤسســات 
الرياضيــة بقــرار مــن رئيــس املجلس األعى عى قاعدة التعين الحزيب بعدما 

تم قتل ووأد الجمعيات والهيئات العامة لألندية واالتحادات.
إن ما يحدث يف حركتنا الرياضية وصل إىل نقطة صعبة وخطرة جدًا وباتت 
أقــرب إىل نقطــة عــدم القــدرة عــى العــودة للصــواب، وهــو ما ســكت ويســكت 
عنــه معظــم قــادة العمــل الريــايض املحكومــن بقــرارات وتوجهــات قائدهــم، 

بحيث باتت بعيدة عن الطابع اإليجايب.
إن ما يحدث عى ساحتنا الرياضية بات أكرب بكثر من االعرتاض عى بعض 
القرارات الرسمية، فقد أصبح انقالبًا عى األسس والقيم واملبادئ واألخالق 
والنظــم واللوائــح التــي مســتها أيــدي املتنفذيــن لــي تخــدم تعزيــز وجودهــم 
وبسطهم لسيطرتهم عى الحركة الرياضية التي كانت يف يوم من األيام رافعة 

وطنية، فتم تحويلها إىل معول هدم لكل ما هو جميل ومنطقي وقانوين.
إن األزمــات التــي تــم إيجادهــا عــى الســاحة الرياضيــة بفعل فاعــل، باتت ُتدار 
باملؤمترات الصحفية التي ال تخلو من الفئوية والجهوية، وُيرد عليها ببيانات 
ال تقــل عنهــا فئويــة وجهويــة وقبليــة وعصبيــة، حتــى وصلنــا إىل مرحلــة مل تعــد 
فيها الرياضة ُتطاق بفعل ما تجلبه للمجتمع والشارع الفلسطيني من متاعب 

بسبب التغايض عن الخلل.
أقولهــا مبــرارة، بــأن االحتــالل مل يعــد بعيــدًا عن مدرجات مالعبنا وعن ســاحتنا 
الرياضيــة بــكل هيئاتهــا، إال مــن رحــم ريب، وهذا أصبح يتطلب تدخاًل سياســيًا 
وأمنيــًا ُيعيــد العجلــة الرياضيــة إىل الطريــق الوطنــي واألخالقــي قبــل أن ينقلب 
القطــار ويقــع الضحايــا؟، ألن هنــاك مــن فشــل يف العبث بالشــارع الغزي فلجأ 

إىل املالعب للتخريب.
لقــد فــات مــا فــات مــن وقــت اعتقد الجميع أن األمور تســر فيه بشــكل إيجايب 
وهــم يــرون امليــاه تجــري مــن تحت أقدامهم، وليس هناك مجال إلضاعة مزيد 
الرياضيــة إىل ســاحة حــرب  الســاحة  تحــول  فيــه إىل  الوقــت حتــى نصــل  مــن 

يسقط فيها الضحايا نفسيًا ومعنويًا وماديًا.

غزة/ وائل الحلبي:
وصفهــا  مــام  الشــديد  اســتيائه  عــن  القــدم  كــرة  اتحــاد  أعــرب 
بـ"ترصيحــات توتريــة"، ومغالطــات تؤســس لســوابق غر مقبولة يف 

كيل االتهامات، وتؤسس لزيادة االحتقان بن األندية والجامهر.
وأضــاف اتحــاد الكــرة يف بيــان صحفــي وصــل "فلســطن" نســخة منــه، أن 
"الترصيحات الواردة يف مؤمتر نادي خدمات رفح تعكس نظرية املؤامرة، 

التي يجد فيها البعض ملجأ للهروب من التوقعات املستقبلية".
• توضيح لتسجيل الالعبين

بطلــب  رفــح تقدمــا  رفــح، وشــباب  ناديــي خدمــات  أن  االتحــاد  وأوضــح 
تســجيل محمود النرب، ونارص أبو قرشــن عى قيودهام، وأن االتحاد 
ناقــش يف جلســته املنعقــدة يــوم الثالثــاء املــايض األمــر مــن الجانــب 
القانوين، بناء عى ما تنص عليه املادة "6" من الئحة شؤون الالعبن، 
والتي تنص عى وجود استثناء لتسجيل الالعبن املحرتفن القادمن 
مــن خــارج غــزة، خــارج فــرتات التســجيل القانونيــة، وأن هــذا االســتثناء 
مــروط برطــن، أولهــام تحقــق نزاهــة وعدالــة املســابقات، وثانيهــام 

موافقة مجلس اتحاد الكرة عى استثناء التسجيل.
وقــال االتحــاد: "ويف ضــوء ذلك ونتيجــة القرتاب الدوري من نهايته، 
تحقــق  ال  التــي  األســباب  مــن  الالعبــن  تســجيل  يصبــح  وبالتــايل 
عدالــة املســابقة، واحــرتام املنافســة الريفــة يف األســابيع األخــرة 
مــن املســابقة، وبالتــايل أجمــع أعضــاء االتحــاد عــى رفــض تســجيل 

الالعبن االثنن".
وواصــل بيــان االتحــاد بالقــول: "علــاًم بــأن الجميــع يعلــم أن الالعــب 
محمــود النــرب لديــه مشــكلة يف جــواز ســفره، وهــذا مــا منعــه مــن 
الســفر الســتكامل مشــواره الريايض مع ناديه بالضفة الغربية، وهذا 
يعني أن فســخ عقد الالعب مل يأِت أساًســا النضاممه إىل خدمات 
رفح، بل ملنعه من السفر، ومن هنا ارتأت إدارة خدمات رفح إمكانية 

االستفادة منه، وتعلاًل بأسباب أخرى سنتطرق إليها يف حينه".
يف  املحرتفــن  الالعبــن  جميــع  تســجيل  أن  عــى  االتحــاد  وشــدد 
الســنوات الســابقة كان يف وقــت مبكــرة، ســواء مــن مرحلــة الذهــاب 
أو مــن مرحلــة اإليــاب، وأنــه مل يســبق له تســجيل العــب يف املراحل 
األخرة من بطولة الدوري، لتعزيز مبدأ التكافؤ بن الفرق املنافسة 

عى اللقب، أو الباحثة عن تفادي الهبوط.
ورد االتحــاد عــى اتهــام رئيــس خدمــات رفــح لعــدم تعامله بسواســية 
مع الجميع، وأن ناديه هو الوحيد الذي تعرض لعقوبة نقل املباراة، 
متناســًيا األنديــة التــي ُخــرت إدارًيــا، إىل جانــب العقوبــات املاليــة 

التي فرضت بناء عى املخالفات التي وقعت مع هذه األندية.
• اعتراف بوجود أخطاء تحكيمية

اعــرتف االتحــاد يف بيانــه بوجــود أخطــاء تحكيميــة، وأنــه يعمــل عــى 
لتطويــر  تعقــد  التــي  العمــل  وورش  الــدورات  عــرب  منهــا  التقليــل 
الحــكام، باإلضافــة إىل العقوبــات التــي تفــرض عــى الحــكام، مشــًرا 
إىل أن هــذه األخطــاء غــر املقصــود اســتفادت منهــا جميــع األنديــة، 

مبا فيها خدمات رفح.
وبعــض  القــدم  لكــرة  الفلســطيني  االتحــاد  باســم  الــزج  واســتهجن 
األنديــة املنافســة يف املؤمتــر الصحفــي، عــاًدا أن خدمــات رفح بادر 
بالبحث عن املربرات بداًل من الرتكيز عى االستمرار يف املنافسة 
والحفــاظ عــى ســر بطولــة الــدوري، مؤكــًدا أن االتحــاد يقــف عــى 

مسافة واحدة من جميع األندية.
بحــق  اإلدالء بترصيحــات تهجميــة  أو  أفعــال  ارتــكاب  مــن  االتحــاد  وحــذر 
توتــر  شــأنها  مــن  رياضيــة  مؤسســات  أو  وهيئــات  رياضيــة  شــخصيات 
الوسط الريايض، وأنه سيقوم بتفعيل جميع وسائل املحاسبة وتغليظها 

عى كل من يحاول إثارة األزمات أو أن ينال من املنظومة الرياضية.
• رد جديد لخدمات رفح

بيــان  بإصــدار  القــدم  كــرة  اتحــاد  قيــام  عــى  قليلــة  ســاعات  وبعــد 
توضيحــي، ردًا عــى مــا جــاء يف املؤمتــر الصحفي الــذي عقده كارم 
العطــار، أصــدر مجلــس إدارة نــادي خدمــات رفــح بياًنــا نفــى فيــه أن 
يكــون نــادي خدمــات رفــح ســبًبا يف توتــر األجــواء وطرًفــا يف إثــارة 

الفتنة عى الساحة الرياضية.
وأكد النادي أنه مل يتهم أحًدا جزاًفا وظلاًم، بل بإظهار الحقائق واألدلة 
الثبوتية لنيل حقوق النادي، وأن االتحاد مل يستجب ملطالبه، متهاًم 

األمن العام املساعد لالتحاد باالستخفاف بالنادي.
ورفــض النــادي مــا أســامه بلغــة التهديــد والوعيــد الصادرة عــن اتحاد 

كرة القدم، وأنه سيستمر يف الدفاع عن حقوقه.

اتحاد كرة القدماتحاد كرة القدم يستهجن مؤتمر يستهجن مؤتمر
خدمات رفح ويعترف بوجود أخطاء للحكامخدمات رفح ويعترف بوجود أخطاء للحكام

غزة/ مؤمن الكحلوت:
األهــيل  حانــون  بيــت  نــادي  أصــدر 
بيانًا، أبدى فيها اعرتاضه عى قرار 
اتحــاد كــرة القــدم برفــع العقوبة عن 
العــب األهــيل الفلســطيني محمــد 
شبر، بعدما أقرت لجنة االنضباط 
 4 باإليقــاف  عليــه  العقوبــة  بفــرض 

مباريات.
وأكــد النــادي أنــه رفــع كتــاب التحاد 
قــراره  عــى  فيــه  اعــرتض  الكــرة 
رد  األخــر  أن  إال  العقوبــة،  برفــع 
برفــع  الحــق  لــه  بــأن  الكتــاب  عــى 
العقوبــات  تغليــظ  أو  تخفيــف  أو 

حسب اللوائح والقوانن.
القــدم  كــرة  اتحــاد  النــادي  واتهــم 
بـ"العمــل بسياســة املحابــاة والكيل 
يرغــب   أنديــة  لصالــح  مبكيالــن 
االتحاد يف صعودها عى حســاب 

أندية أخرى منافسة لها".
تبعيــات  االتحــاد  النــادي،  وحمــل 
قراراته، مشــرًا إىل أنه إذا مل ُيعيد 
ســيكون  الالعــب  عــى  العقوبــة 
ســيتم  أخــرى  مواقــف  للنــادي 

االعالن عنها يف وقت الحق.

أهلي بيت حانون أهلي بيت حانون يعترض على رفع يعترض على رفع 
اتحاد كرة القدم العقوبة عناتحاد كرة القدم العقوبة عن شبير شبير
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غزة/ متابعة وائل الحلبي:
حافــظ جبــل املكــر عــى صدارتــه لرتتيــب دوري "ooredoo" للمحرتفني، 
بفــوزه الكبــر عــى مضيفــه باطــة، وواصــل هــال القــدس تشــديد الخنــاق 
عليــه بعدمــا عــاد مــن أمــام وادي النيــص بفــوز كاســح، ومتكن شــباب الخليل 

من اجتياز عقبة ضيفه ثقايف طولكرم.
عاد جبل املكر بفوز كبر من أمام مضيفه مركز باطة، بأربعة أهداف دون 
رد يف املبــاراة التــي جــرت بــني الفريقني عى ســتاد الجامعة األمريكية، يف 

افتتاح الجولة الـ17 من دوري املحرتفني.
املكــر رفــع رصيــده إىل 40 نقطــة يف املركــز األول، متفوقا عى جاره هال 
القــدس صاحــب نفــس الرصيــد بفارق املواجهات املبــارشة، وتوقف رصيد 

باطة عند 28 نقطة يف املركز الخامس.
الشــوط األول للمبــاراة انتهــى ســلبيا، قبــل أن يتمكــن الضيــوف مــن تســجيل 
أربعــة أهــداف يف الشــوط الثــاين عــر زيــد قنــر )50( و عبــد الحميــد أبــو 
حبيب بالخطأ يف مرماه )78( و عارف الحاج )84( ومحمد املشة )90+3(.

• هالل القدس يكتسح الواد
بــدوره واصــل هــال القــدس ماحقــة املكر بفوز كاســح عــى وادي النيص، 
بخمســة أهــداف دون رد يف اللقــاء الــذي جــرى بينهــا عــى ســتاد الخــر، 
لرفــع الهــال رصيــده إىل 40 نقطــة يف املركــز الثــاين، وتجمــد رصيــد وادي 

النيص عند 19 نقطة يف املركز الثامن.
أهداف الهال الخمسة سجلها كا من : أحمد أبو حاد هدف ذايت )29( 

ورشيد شواهنة )3+45( ومحمد مراعبة )50( ومحمد خليل )72( وشاهر 
شــلباية )89(، وشــهد اللقــاء طــرد فــراس أبــو حــاد العــب وادي النيــص يف 

الدقيقة )53(.
• شباب الخليل يستعيد التوازن

واســتعاد شــباب الخليــل توازنــه بفــوزه الثمــني عــى ثقايف طولكــرم، بهدفني 
دون مقابــل يف املبــاراة التــي جمعــت الفريقــني عــى ســتاد دورا، لرتقــي 
الفريــق للمركــز الثالــث مؤقتــا برصيــد 37 نقطة، وتوقــف رصيد الثقايف عند 

22 نقطة يف املركز السادس.
ســجل هــديف شــباب الخليــل عبــد اللطيــف البهــداري )44( وشــاهر الطويل 

.)90+3(

جبل المكبرجبل المكبر
يحافظ على الصدارة يحافظ على الصدارة 

والهالل يكتسح واد النيصوالهالل يكتسح واد النيص

شباب الخليل يفوز على ثقافي طولكرم 
في الجولة الـ »17« لدوري المحترفين

غزة/ مؤمن الكحلوت:
تغلــب اتحــاد خانيونــس عــى شــباب رفــح بثاثــة أهــداف 
جمــع  الــذي  التجريبــي  اللقــاء  يف  واحــد،  هــدف  مقابــل 

الفريقني أمس، عى ملعب رفح البلدي.
ويــأيت لقــاء الفريقــني يف إطــار مســاعيها للحفــاظ عــى 
الجاهزيــة الفنيــة والبدنيــة لاعبــني، بعــد قــرار اتحــاد كــرة 
القــدم بتأجيــل مباريــات الجولــة الثامنــة عــر مــن الــدوري 

املمتاز.
سجل ثاثية االتحاد عمر أبو عبيدة، ويوسف لولو، وحاتم 
نصار، بينا سجل هدف شباب رفح الوحيد الاعب عبد 

الرحمن الحميدي.
ومن املقرر أن يلتقي شباب رفح بضيفه شباب خانيونس 
يف الجولــة الثامنــة عــر من الــدوري املمتاز، فيا يلتقي 
نفــس  يف  النصــرات  خدمــات  بضيفــه  خانيونــس  اتحــاد 

الجولة.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
الريــايض  غــزة  نــادي  فريــق  العــب  مــوىس  حمــزة  خضــع 
نعيــم  الفنــي  املديــر  إرشاف  تحــت  فرديــة،  لتدريبــات 
الســويريك، وذلــك بعــد غيــاب لعدة أشــهر، بعد الخضوع 

لعملية جراحية.
الفريــق  تدريبــات  يف  مــوىس  ينتظــم  أن  املتوقــع  ومــن 
الجاعية خال الفرتة القادمة، حيث تعاىف من اإلصابة، 

وخضع لفرتة تأهيل عى يد مختص.
وغاب موىس عن فريقه منذ بداية املوسم الحايل، ومن 
املتوقع أن يظهر بقميص فريقه يف املباراتني األخرتني، 

لتجهيزه للموسم القادم.
ويعتــر مــوىس مــن أبــرز املهاجمــني الواعديــن يف غــزة، 
وميتــاز مبواصفــات املهاجــم املتكامل، من تســديد عى 
الفرديــة، وينتظــره  الرأســية واملهــارة  املرمــى، والربــات 

مستقبل باهر.

اتحاد خانيونس يتفوق اتحاد خانيونس يتفوق 
على شباب رفح تجريبًياعلى شباب رفح تجريبًيا

موسىموسى ينتظم في  ينتظم في 
تدريبات غزة الرياضيتدريبات غزة الرياضي

انطالق منافسات الجولة الحاسمة بالدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوبانطالق منافسات الجولة الحاسمة بالدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب

إسالم سالمةإسالم سالمة
يستقيل من تدريب جمعية الصالحيستقيل من تدريب جمعية الصالح

سحب قرعة البطولة التنشيطية سحب قرعة البطولة التنشيطية 
ألندية االحتراف الجزئي للكرة الطائرةألندية االحتراف الجزئي للكرة الطائرة

غزة/ وائل الحلبي:
تنطلق عرص اليوم منافسات الجولة الـ16 واألخرة من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم ألندية 
غــزة ملوســم 2023-2022 لفــرع الوســطى والجنــوب، بلقــاء وحيــد يجمــع خدمــات ديــر البلــح 

واالستقال والذي يجمعها عى ملعب الشهيد محمد الدرة.
ونجح خدمات دير البلح واالستقال يف تأمني بقائها يف البطولة بعد هبوط الرباط للدرجة 
الثالثة، لكن يسعى الفريقان لتحقيق فوز معنوي خاصة االستقال الذي يريد التقدم للمركز 
الرابــع مــع تواجــده حاليــا يف املركــز الســادس برصيــد )19( نقطــة، فيــا يريــد أصحــاب األرض 
تحقيــق الفــوز الغائــب عنهــم يف أخــر ســبعة مباريــات، حيث يتواجد الفريق يف املركز الســابع 

برصيد )15( نقطة ولن يتمكن من التقدم يف الرتتيب حتى يف حال فوزه عى االستقال.
ومــن املقــرر أن تتواصــل مباريــات الجولــة يــوم غد األحد بلقاء يجمع خدمات املغازي وشــباب 

معن عى ملعب الدرة.
وتختتم منافساتها يوم االثني بلقاء اتحاد دير البلح وجاعي رفح عى ملعب الشهيد محمد 

الدرة، ولقاء القادسية وضيفه الرباط عى ملعب رفح.
ويتصــدر اتحــاد الديــر ترتيــب مجموعــة الوســطى والجنــوب برصيــد )31( نقطــة ويحتــاج للفــوز 
عــى جاعــي رفــح لحســم بطاقــة التأهل للدرجة األوىل، فيا ســيكون املغــازي صاحب املركز 
الثاين برصيد )29( نقطة بحاجة للفوز يف مباراته أمام معن برط خســارة اتحاد دير البلح أو 

تعادله أمام الجاعي ليك يحسم بطاقة التأهل لصالحه.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
الصــاح  نــادي  فريــق  مــدرب  ســامة  إســام  أعلــن 
اســتقالته مــن منصبــه، عقــب نهايــة مشــوار الفريــق 
يف بطولــة دوري الدرجــة الثانيــة لكــرة القــدم ألنديــة 
"الوســطى  لفــرع   2022-2023 ملوســم  غــزة 

والجنوب".
وقدم سامة استقالته ملجلس إدارة النادي، عقب 
نهايــة مبــاراة الفريــق أمــس أمــام شــباب معــن، حيث 
ســامة  ببقــاء  املجلــس  يتمســك  أن  املتوقــع  مــن 

لاستمرار مع الفريق للموسم الثالث تواليًا.
ونافــس الصــاح بقــوة عــى بطاقــة الصعــود للدرجــة 
األوىل املوسم الحايل، حتى األمتار األخرة واحتل 
املركــز الثالــث برصيــد )25( نقطــة، علــا أن الفريــق 
القادمــة  الجولــة  عــن  وســيغيب  مشــاركته  انتهــت 

حسب نظام املسابقة.
أحــد  وهــو   ،)B( تدريــب  شــهادة  ســامة  ويحمــل 
املدريني الواعدين، ويعمل مدربًا لقطاع الناشئني 

بنادي غزة الريايض.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
ســحب اتحــاد كرة الطائــرة أمس، قرعة بطولة النخبة 
يف  وذلــك  الجــزيئ،  االحــرتاف  ألنديــة  التنشــيطية 

قاعة نادي الصداقة غرب مدينة غزة.
وحــر ســحب القرعــة، إيهاب كحيــل عضو االتحاد 
عيطــة  أبــو  اللــه  وســعد  املســابقات،  لجنــة  ورئيــس 
األمــني العــام املســاعد لاتحــاد، ومنــدويب األنديــة 

املشاركة. 
الصداقــة،   : هــي  فــرق   5 البطولــة  يف  ويشــارك 

خدمات جباليا، شباب جباليا، الكرامة، الرطة. 
وتنطلق البطولة يوم الثاثاء القادم بلقاءين، يجمع 
األول خدمــات جباليــا ومنــاء، فيــا ســيجمع اللقــاء 
الثــاين الصداقــة وشــباب جباليــا عــى صالــة ســعد 

صايل غرب مدينة غزة.



رياضة السبت 13 رجب 1444هـ 4 فبراير/ شباط 12
Saturday 4 February 2023

FELESTEENONLINE

لندن/ وكاالت:
تــوج النجــم الجزائــري ريــاض محــرز بجائــزة أفضــل العــب يف مانشســر ســيتي 
خالل شهر يناير وهي الجائزة التي يقدمها النادي كل شهر ألفضل العب من 
خالل تصويت للجامهري يستمر لبضعة أيام؛ إذ تفوق الجزائري عىل زميَليه 

يف الفريق جاك غريليش وناثان آيك.
وتألق محرز خالل الشهر املايض بشكل الفت لالنتباه يف مباريات الدوري 
اإلنجليــزي وكأس االتحــاد عــىل حــد ســواء، بفضــل أدائــه املميــز؛ إذ شــارك 
يف 6 مباريــات، ســجل خاللهــا 5 أهــداف، باإلضافــة إىل تقدميــه متريرتــن 
حاســمتن، مســهام بقســط كبــري يف فــوز فريقــه مبباريــات مهمــة أمام خصوم 

كبار عىل غرار توتنهام وتشيليس.
ومتكــن النجــم الجزائــري مــن حصــد لقــب األفضــل يف مانشســر ســيتي للمــرة 
الثانية تواليا، بعدما نجح يف الحصول عىل اللقب ذاته يف الشهر املايض، 
نظــري تألقــه الكبــري يف املباريــات التــي تلــت بطولــة كأس العــامل قطــر 2022، 

وكان قائدًا حقيقيًا لهجوم سيتي يف مختلف املسابقات التي لعبها.

لندن/ وكاالت:
تــّوج ماركــوس راشــفورد، نجــم مانشســر يونايتــد، بجائــزة أفضــل العــب يف 
الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز خــالل شــهر ينايــر/ كانــون الثــاين، وذلــك للمــرة 
الثانيــة خــالل املوســم الجــاري، متفوًقــا عــىل كوكبــة من النجــوم الذين تألقوا 

خالل الشهر املايض يف مباريات أنديتهم يف "الربميريليغ".
وبــرز راشــفورد بشــكل كبــري خــالل مباريــات فريقــه يف "الربميريليــغ" خــالل 
منهــا  مباريــات،   4 أهــداف يف   3 تســجيل  مــن  إذ متكــن  املــايض؛  الشــهر 
هدفــان قــاد بهــام مــان يونايتــد إىل تحقيــق انتصاريــن مهمــن عــىل الغرمين 
مانشســر ســيتي وبورمنوث، يف حن ســجل هدفا آخر يف مرمى املتصدر 

أرسنال يف املباراة التي خرسها فريقه بنتيجة 2-3.
واســتطاع راشــفورد التفــوق عــىل 6 نجــوم آخريــن تســابقوا معــه عــىل الجائزة؛ 
وهم رياض محرز نجم مانشســر ســيتي، وبوكايو ســاكا جناح أرســنال، ونجم 
برايتــون ســولومون مــارش، ومهاجــم نوتينغهــام فورســت برينــان جونســون، 
وحــارس برينتفــورد ديفيــد رايــا، باإلضافــة إىل مدافــع نيوكاســل يونايتــد دان 

برين.

باريس/ )أ ف ب(:
ســيغيب النجــم الربازيــي نيــامر عــن مباراتــه الثانيــة تواليًا مــع باريس 
ســان جرمــان الفرنــيس، بعــد اســتبعاده عــن لقــاء اليــوم يف الــدوري 
املحي ضد تولوز عىل ملعب بارك دي برانس ملشكلة يف فخذه، 

بحسب ما أعلن نادي العاصمة.
وكان الربازيــي البالــغ 30 عامــًا يتلقــى العالج ويتــدرّب مبفرده طوال 
األســبوع. غــاب عــن فــوز األربعــاء ضــد مونبلييــه )1-3( حيــث تعــرض 

زميله كيليان مبايب الصابة عضلية بفخذه.
ويغيب مبايب ثالثة أسابيع عن املالعب، ولن يكون متوافرًا لخوض 
ذهــاب مثــن نهــايئ دوري أبطــال أوروبا ضد بايرن ميونيخ األملاين يف 

14 شباط/فرباير.
وُيتوقــع أن يعــود نيــامر، أغــىل العب يف العامل، إىل التامرين بشــكل 
طبيعــي األســبوع املقبــل، عــىل غــرار زميلــه قلــب الدفــاع اإلســباين 

املخرضم سريخيو راموس الصابة بفخذه.

محرزمحرز
يفوز بجائزة العب الشهر يفوز بجائزة العب الشهر 

في مانشستر سيتيفي مانشستر سيتي

أفضل العب في أفضل العب في 
البريميرليغ لشهر ينايرالبريميرليغ لشهر يناير

راشفوردراشفورد

 يغيب عن مواجهة تولوز يغيب عن مواجهة تولوز
نيمارنيمار

الرباط/ )أ ف ب(:
يلتقي بطال إفريقيا وآسيا الوداد البيضاوي املغريب والهالل 
السعودي اليوم يف الرباط، يف قمة نارية ضمن الدور الثاين 
ملونديال األندية يف كرة القدم يف املغرب، ويسعى األهي 
املرصي إىل تأكيد انطالقته القوية مبواجهة سياتل ساوندرز 

األمرييك بطل كونكاكاف يف مدينة طنجة.
يأمــل الــوداد يف اســتغالل عامــي االرض والجمهــور لتخطــي 
يشــارك  التــي  البطولــة  يف  مشــواره  ومواصلــة  الهــالل  عقبــة 
وغرميــه  مواطنــه  إنجــاز  تكــرار  أمــل  عــىل  الثانيــة  للمــرة  فيهــا 
التقليــدي الرجــاء البيضــاوي الــذي فجــر املفاجــأة يف نســخة 
2013 باململكة عندما بلغ املباراة النهائية وخرس أمام بايرن 

ميونيخ األملاين صفر2-.
ويعــّول الــوداد الــذي شــارك يف نســخة 2017 عندمــا أنهاهــا 
املكســييك  باتشــوكا  أمــام  بخســارتن  الســادس  املركــز  يف 
صفر1- يف ربع النهايئ ثم أوراوا ريد داميوندز الياباين 2-3 
يف مبــاراة تحديــد املركــز الخامــس، عــىل العبيه القائد يحيى 
جــربان واملدافــع يحيــى عطية الله وحارس املرمى أحمد رضا 
التكنــاويت الذيــن ســاهموا جزئيــًا يف بلــوغ منتخــب بالدهــم 

نصــف نهــايئ مونديــال قطــر أواخــر العــام املــايض يف إنجــاز 
قاري وعريب يف العرس العاملي.

أبطــال  دوري  مســابقة  يف  الحســن  البــالء  أبــىل  الــوداد  وكان 
يف  الثالثــة  للمــرة  بلقبهــا  وتــوج  املــايض  املوســم  إفريقيــا 
تاريخــه بــإرشاف مدربــه وليــد الركــرايك الــذي نقــل نجاحه معه 

اىل منتخب بالده واالنجاز املدوي يف قطر.
ويدخــل الــوداد غــامر البطولــة بقيادة مدربــه الجديد التونيس 
بعــد  االنتصــارات  ســكة  إىل  أعــاده  الــذي  النفطــي  املهــدي 
خســارتن مدويتــن امــام الجيــش امللــيك )صفــر3-( وشــباب 
املحمديــة )2-1(، فحقــق الفــوز 4 مــرات يف مبارياتــه الســت 
االخــرية دون ان يتــذوق طعــم الهزميــة وبات عىل بعد نقطتن 

من الجيش املتصدر.
ثــالث منهــا يف  مــرات ســابقة،  أربــع  والــوداد  الهــالل  والتقــى 
الدوليــة،  النخبــة  العربيــة، وواحــدة يف بطولــة  بطولــة األنديــة 
وانتهــت تلــك املواجهــات بفــوز الهــالل يف مباراتــن والــوداد 

يف واحدة وتعادال مرة واحدة.
يف  تاريخــه  ويف  تواليــا  الثالثــة  مشــاركته  يف  الهــالل  ويأمــل 
تكرار إنجاز النسختن األخريتن عىل األقل عندما حل رابعا.

األساســية  عنــارصه  مــن  عــدد  خدمــات  اىل  الهــالل  ويفتقــد 
ويــارس  الفــرج  ســلامن  قائــده  مقدمتهــا  يف  االصابــة  بســبب 
الشهراين وعبد اإلله املاليك ومحمد الربيك وحمد اليامي، 
أبرزهــا  املميــزة،  األســامء  مــن  مجموعــة  تضــم  قامئتــه  لكــن 
ســامل الــدورسي وســعود عبــد الحميــد ومحمــد كنــو وعبداللــه 
املعيــوف، إىل جانــب الكــوري هيون-ســو جانــغ والكولومبــي 
مــوىس  واملــايل  كارّيــو  أنــدري  والبــريويف  كوّيــار  غوســتافو 
ماريغا والنيجريي أوديون إيغالو والربازيي ميشال دلغادو.

األهي للتأكيد  •
اىل  و2021،  و2020   2006 نســخ  ثالــث  األهــي،  يطمــح 
ســياتل  يالقــي  عندمــا  البطولــة  يف  القويــة  انطالقتــه  تأكيــد 

ساوندرز يف طنجة.
كونــكاكاف  بطــل  اىل  اللهجــة  شــديد  إنــذارا  األهــي  ووّجــه 
عندمــا ســحق أوكالنــد ســيتي النيوزيلنــدي بثالثيــة نظيفــة يف 

الدور األول األربعاء.
ويعّول األهي عىل سجله الرائع يف البطولة حيث مل يخرس 

يف الدور الثاين منذ عام 2013.
هــدف  صاحــب  الشــحات  حســن  الــدويل  مهاجمــه  وشــّدد 

الســبق يف مرمــى أوكالنــد عــىل رضورة مواصلــة هــز الشــباك 
أمام سياتل.

وبهدفــه يف مرمــى الفريــق النيوزيلنــدي، عــادل الشــحات رقــم 
الربتغــايل كريســتيانو رونالــدو والويلــزي غاريــث بيــل نجمــي 
ريــال مدريــد والنجــم األرجنتيني ليونيل مييس الذين ســجلوا 

يف ثالث نسخ مختلفة من مونديال األندية.
قــال الشــحات ملوقــع فيفــا "أشــكر زمــاليئ عــىل مســاعديت 
أســجل  أن  أريــد  اإلنجــاز.  هــذا  وتحقيــق  التاريــخ  كتابــة  يف 
يف املبــاراة القادمــة والتــي بعدهــا وإســعاد جامهــري األهــي 

العظيمة".
يف  الثامنــة  للمــرة  االنديــة  مونديــال  يف  االهــي  ويشــارك 
تاريخــه كثــاين أكــر االنديــة مشــاركة بعــد أوكالنــد 10 مــرات، 
كام انه ميلك ثاين افضل غلة انتصارات برصيد مثانية خلف 

ريال مدريد )10(.
يذكــر ان الفائــز يف مواجهــة الــوداد والهــالل ســيالقي فالمنغو 
الربازيــي، بطــل ليربتادوريــس، يف نصــف النهــايئ، عــىل أن 
يلتقــي الفائــز يف مواجهــة االهــي وســياتل مــع ريــال مدريــد 

بطل القارة العجوز.

قمة عربية بين الوداد قمة عربية بين الوداد 
والهالل.. واألهلي والهالل.. واألهلي 

يواجه سياتل ساوندرزيواجه سياتل ساوندرز

ميسي:ميسي:
 لم أتحّدث مع مبابي  لم أتحّدث مع مبابي 

عن نهائي كأس العالمعن نهائي كأس العالم

الرياض/ )أ ف ب(:
افتتح النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو رصيده مع فريقه الجديد النرص 
وحــال دون خســارته أمــام مضيفــه الفتــح بإدراكــه التعــادل 2-2 يف الوقــت 
القاتــل مــن ركلــة جــزاء أمــس، وذلــك ضمــن منافســات املرحلــة الخامســة 

عرشة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وســجل رونالــدو، أفضــل العــب يف العــامل خمــس مــرات والــذي ســيحتفل 
بعيــد ميــالده الـــ38 غــدا، هدفــه األول يف الــدوري منــذ انتقالــه إىل النــرص 
يف صفقــة تاريخيــة بلغــت 200 مليــون، والثــاين لفريقــه من ركلة جزاء يف 
الدقيقــة الثالثــة مــن الوقــت املحتســب بدل الضائع للشــوط الثــاين منقذًا 

فريقه من الخسارة.
وكان الربتغــايل غــاب عــن التســجيل يف الفــوز عــىل االتفــاق -1صفــر يف 
ظهــوره األول مــع النــرص يف املرحلــة املاضيــة، قبــل الخســارة يف االمتحــان 

الجدي األول أمام االتحاد 3-1 يف نصف نهايئ الكأس السوبر.
وعــاد رونالــدو اىل التدريبــات الجامعيــة الثالثــاء بعــد التعــايف مــن اإلصابــة 

التي لحقت به خالل مواجهة االتحاد.
سجل للفتح الذي تقدم مرتن الثنايئ اإلسباين كريستيان تيو والجزائري 
ســفيان بن دبكة يف الدقيقتن 12 و58، بينام وّقع عىل ثنائية النرص كل 

من الربازيي تاليسكا )42( ورونالدو.
واســتعاد النــرص الصــدارة برصيــد 34 نقطــة، متقدمــًا بفــارق األهــداف عــن 

الفتــح  بينــام يحتــل  1-2 الخميــس،  الثــاين والفائــز عــىل ضمــك  الشــباب 
املركز السادس مع 22 نقطة.

وفاجأ تيو الجميع بهدف عكس مجريات املباراة، ليفتتح يف ظهوره األول 
بقميص الفتح التسجيل بتسديدة صاروخية عىل الطاير من خارج منطقة 

الجزاء معلنًا عن هدف السبق ألصحاب األرض )12(.
وألغــى حكــم اللقــاء هدفــًا لرونالــدو بداعــي التســلل )24(، وكاد املغــريب 
مــروان ســعدان يســجل ثــاين أهــداف الفتــح مــن تســديدة قويــة إثــر رضبــة 
حرة مبارشة من عىل حدود منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم األمين 

لألرجنتيني أوغستن رويس حارس النرص )25(.
متقنــة  أرضيــة  اســتغل عرضيــة  بعدمــا  التعــادل  بادراكــه  تاليســكا  وعــّوض 
مــن العاجــي جيســالن كونــان مــن الجانــب األيــرس حولهــا بيــرساه إىل داخل 

الشباك )42(.
ووقفت عارضة حارس الفتح باملرصاد لتسديدة رونالدو مع نهاية الشوط 

األول.
ووســط محــاوالت النــرص إلدراك الهــدف الثــاين، نجــح الفتــح يف تســجيل 
هــدف التقــدم حيــث مــرر ســعدان للجزائري بن دبكة ليســدد األخري بيمناه 

مبارشة داخل الشباك )58(.
ونجــح رونالــدو يف تســجيل أول أهدافــه بالــدوري الســعودي بعدمــا ترجــم 

ركلة جزاء احتسبت ملصلحة النرص بنجاح يف شباك الفتح )90+3(.

بوينوس آيرس/ )أ ف ب(:
أّكــد النجــم األرجنتينــي ليونيــل ميــيس أمس انــه مل يتحدث مع زميله يف 
باريــس ســان جرمــان املهاجــم كيليــان مبــايب، عــن نهــايئ مونديــال قطــر 
2022 كــرة القــدم ضــد فرنســا، وان عالقاتــه جيــدة مــع زمالئــه يف فريــق 

العاصمة.
األول/ كانــون  يف  بفوزهــا  الثالــث  العاملــي  لقبهــا  األرجنتــن  وأحــرزت 

يف   3-3 تعادلهــام  بعــد   4-2 الرجيــح  بــركالت  فرنســا  عــىل  ديســمرب 
الوقتن االصايل واالضايف يف مباراة مجنونة سجل فيها مبايب ثالثية.

قــال ميــيس لصحيفــة "أويل" األرجنتينيــة "كنــت يف الطرف اآلخر عندما 
خرسنــا نهــايئ املونديــال )ضــد أملانيــا يف 2014(، ومل أرغــب مبعرفــة 

املزيد، مل أرغب بالتحدث عن يشء مرتبط باملونديال".
بالتطــرق إىل  أنــا راغبــان  الحــايل "ال هــو وال  الوقــت  انــه يف  واشــار إىل 
املوضوع. لكن ال يوجد أية مشكلة مع كيليان، عىل العكس من ذلك".

رشح ميــيس )35 عامــًا( الــذي أحــرز لقــب املونديــال للمــرة االوىل يف 
مســريته الزاخــرة "كنــت هادئــًا جــدًا يف لحظــة تســديد ركلــة الجــزاء يف 
النهايئ. ال أعرف ملاذا، لكن كنت أشعر بأننا سنتّوج. حتى لو أن هدف 
الـ3-3 )سجله مبايب( كان األصعب. ُسّجل يف الدقيقة األخرية )118(، 

رغم املستوى الذي كنا نقّدمه ومل يكن أحد يتوقع ذلك".
مــن  التــي تتخــذ  بــالي  أوربانــا  إذاعــة  مــع  قــال يف حديــث  وكان ميــيس 
بوينــوس أيــرس مقــًرا لهــا االســبوع املــايض "كأس العــامل نادتنــي، قالــت 

يل +تعال وخذين، ألنه اآلن بإمكانك أن تلمسني+. رأيتها تلمع يف هذا 
االستاد الرائع )لوسيل( ومل أتردد )عندما قررت تقبيلها(".

يف مسريته، خرس مييس نهايئ مونديال 2014 وثالث مباريات نهائية 
يف كوبا أمريكا مع منتخب بالده قبل أن يحقق لقب نسخة 2021.

وتــرك ميــيس، أفضــل العــب يف العــامل ســبع مــرات، الباب مفتوحــًا أمام 
مشــاركة غــري متوقعــة يف مونديــال 2026 املقــرر يف الواليــات املتحــدة 
وكندا واملكســيك "ســيكون االمر صعبًا نظرًا لســني. أنا ســعيد مبامرسة 
كرة القدم، أحّب ما أقوم به، وطاملا أشعر بحالة جسدية جيدة واستمر 
يف االســتمتاع، ســأفعل ذلــك. لكــن الوقــت ال يــزال بعيــدًا بالنســبة يل 

حتى كأس العامل املقبلة".

رونالدورونالدو يفتتح رصيده بهدف قاتل ينقذ النصر من الخسارة يفتتح رصيده بهدف قاتل ينقذ النصر من الخسارة

كأس العالم لألندية



الجزائر/ )أ ف ب(:
والســنغال  املضيــف  الجزائــري  املنتخــب  مــن  كل  يبحــث 
عــن لقبهــا األول يف كأس أمــم إفريقيــا لكــرة القــدم لالعبــن 
النهائيــة عــى  اليــوم يف املبــاراة  يلتقيــان  املحليــن، عندمــا 

ملعب نلسون مانديال بالجزائر العاصمة.
وبلغت الجزائر النهايئ دون أن تهتز شباكها بعدما اكتسحت 
الســنغال  تغلبــت  بينــا  النهــايئ،  -5صفــر يف نصــف  النيجــر 

عى مدغشقر -1صفر.
وانطلقــت البطولــة يف الثالــث عــر مــن كانــون الثاين/ينايــر 
لقــب  حامــل  املغــرب،  انســحاب  بعــد  منتخبــًا   17 مبشــاركة 
النســختن األخريتــن، بســبب إغــالق الجزائــر مجالهــا الجــوي 
2021، حيــث  أيلول/ســبتمرب  الطائــرات املغربيــة منــذ  أمــام 
رهــن االتحــاد املغــريب مشــاركته يف البطولــة بالســفر يف رحلــة 
مبارشة إىل مدينة قسنطينة الجزائرية عى منت طائرة مغربية.

وهــذه املــرة األوىل يبلــغ "محاربــو الصحــراء" املبــاراة النهائية، 
يف  الرابــع  املركــز  يف  حّلــوا  بعدمــا  الثانيــة  مشــاركتهم  يف 

النسخة الثانية عام 2011.
ويطمح املنتخب الجزائري ألن يصبح رابع منتخب من شال 
 )2014( وليبيــا   )2011( تونــس  بعــد  باللقــب  يتــوج  القــارة 

واملغرب )2018 و2020(.
يف طريقه إىل النهايئ، تصّدر املنتخب الجزائري املجموعة 
األوىل بثالثــة انتصــارات بنتيجــة واحــدة -1صفــر عــى كل مــن 
ليبيا واثيوبيا وموزمبيق، ويف ربع النهايئ اجتاز ســاحل العاج 

بهدف نظيف أيضًا. 
الرســمي  وقــال مدّربــه مجيــد بوقــرة ملوقــع االتحــاد االفريقــي 
أن  أعتقــد  ال  للغايــة.  مميــزة  مانديــال  نلســون  ملعــب  "أجــواء 
وجــود  بســبب  كثــريًا  تعليــايت  يســمعون  منتخبنــا  العبــي 

ضوضاء. ولكن أحب ذلك".
ويســعى بوقــرة، قائــد الجزائــر خــالل مونديــال الربازيــل 2014 
عندما بلغت الدور الثاين للمرة االوىل يف تاريخها، اىل منح 
بــالده لقبــا جديــدا بعــد 14 شــهرًا من تتويجه بكأس العرب يف 

قطر.

"يســعدنا  النهــايئ  نصــف  بعــد خاســية  املنتقديــن  عــى  رّد 
بقينــا  البطولــة،  هــذه  بدأنــا  عندمــا  أهــداف.  تســجيل خمســة 
نســمع النــاس ينتقــدون املنتخــب، وأحيانــا يتعــن علينــا قبول 

ما يقال".
تابع "نعلم أن الشعب يحب رؤيتنا نفوز، ونعلم أنهم فخورون 
بالعبينــا... نحــن متحمســون مبــا يكفــي للفــوز باملبــاراة. نريــد 

الفوز يف 90 دقيقة... حلمي هو أن نفوز باللقب".
• السنغال فخورة برصيدها القاري

غــرب  يف  الواقــع  الســنغايل،  املنتخــب  يســعى  جهتــه،  مــن 
القــارة، اىل الجمــع بــن اللقبــن القاريــن للمنتخبــات بعدمــا 
توج املنتخب األول بطاًل لكأس األمم االفريقية قبل عام عى 
حســاب نظريه املرصي بركالت الرتجيح، بقيادة النجم ســاديو 

مانيه.
القاريــة،  نهــايئ املســابقات  بالتأهــل إىل  الســنغال  وتواظــب 
الكــرة  نهــايئ  و2021،   2019 يف  األمــم  كأس  غــرار  عــى 
الشاطئية 2022، وكأس تحت 20 سنة خالل ثالث مناسبات 

بن عامي 2015 و2019.
وكان املنتخــب الســنغايل تصــّدر املجموعــة الثانيــة يف الدور 
-1صفــر  العــاج  ســاحل  عــى  فوزيــن  اثــر  نقــاط  بســت  األول 
خســارة  بينهــا  -3صفــر  الدميوقراطيــة  الكونغــو  وجمهوريــة 
نظــريه  عــى  تغلــب  الثانيــة  دور  ويف  بهــدف،  أوغنــدا  أمــام 

املوريتاين بهدف وحيد.
وقــال املــدرب بــاب تيــاو، أحــد العبــي تشــكيلة الســنغال التــي 
بلغــت ربــع نهــايئ مونديــال 2002 والذي تلقت شــباكه هدفًا 
وحيــدًا يف البطولــة: "نريــد أن تفتخــر بالدنــا بنــا، ونرغــب يف 

العودة إىل السنغال باللقب".
وعــن مبــاراة الجزائــر املقبلــة يف امللعب الذي يتســع ألربعن 
ألف متفرج، أضاف ملوقع االتحاد االفريقي "ســنواجه منتخبا 
تدعمــه جاهــريه، لكــن النهــايئ يبقــى النهــايئ يف بلدهــم أو 
يف مــكان آخــر، والجزائــر تحــب املباريــات الجميلــة.. ســنحدد 
وال  ُيكســب  النهــايئ  ألن  ســننتهجها،  التــي  االســرتاتيجية 

ُيلعب".
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مدريد/ وكاالت: 
ذكــرت صحيفــة آس اإلســبانية أن ريــال مدريــد تلقــى رضبــة موجعــة قبــل 6 

أيام من خوضه منافسات كأس العامل لألندية يف املغرب.
أوضحــت الصحيفــة أن مبــاراة "امللــي" أمام فالنســيا يف الدوري، شــهدت 

إصابة كل من الفرنيس كريم بنزمية والربازييل إيدير ميليتاو. 
وأضافــت "بنزميــة غــادر امللعــب يف الدقيقــة 60 وهــو يعــرج ويعــاين مــن 
بعــض األوجــاع يف قدمــه، بينــا أصيــب ميليتــاو يف الدقيقــة 35 يف القــدم 

اليمنى وتم استبداله أيضًا".
وتراجــع أداء بنزميــة، مــع ريــال مدريــد يف املوســم الحــايل، الــذي عاىن فيه 
من اإلصابات التي الحقته، ما جعل صاحب الكرة الذهبية يفقد الكثري من 

بريقه يف منافسات الدوري اإلسباين لكرة القدم.
الحقيقــي  الســبب  أن  اإلســبانية،  ديبورتيفــو"  "مونــدو  صحيفــة  وكشــفت 
لرتاجــع كريــم بنزميــة مــع ريــال مدريــد يف املوســم الحــايل، هــو اإلصابــات 
التــي تعــرض لهــا، باإلضافــة إىل عــدم متكنــه حتــى اآلن مــن إيجــاد النســق، 

الذي فعله يف املوسم املايض.

مدريد/ وكاالت:
التمس اإليطايل كارلو أنشيلويت مدرب ريال مدريد العذر ملدافع فالنسيا، 
الربازيــل غابرييــل باوليســتا بعــد التدخــل العنيــف الــذي شــنه ضــد مواطنــه 
فينيســيوس جونيــور، مــا تعــرض عــى إثــره لبطاقــة حمــراء مبــارشة، معتــربًا أن 
هــذا الفعــل "القبيــح" جــاء نتيجــة شــعور بـ"اإلحبــاط" بعــد تقــدم "امللــي" 
بهدفــن دون رد يف اللقــاء املؤجــل مــن الجولــة الـــ17 بالدوري اإلســباين لكرة 

القدم.
وقــال أنشــيلويت "مل يكــن هنــاك يشء بينهــا ألن باوليســتا وفينيســيوس قــد 

تواجها مرات قليلة يف املباراة".
وتابــع: "كان ذلــك بســبب شــعور باإلحبــاط مــن مســار املبــاراة، التــي خــروا 
فيها يف وقت ليس جيدًا بالنســبة للفريق. ميكنني أن أفهم أنه تدخل قبيح 

لكن باوليستا كان دامئًا ما يلعب بشكل صحيح للغاية".
وتحدث أنشيلويت عن القيمة الرياضية لفينيسيوس، الذي سجل هدفًا يف 
مباراتــه رقــم 200 مــع ريــال مدريــد، موضحــًا أنــه "يــؤدي بشــكل جيــد للغاية" 

يف كرة القدم.
وأضــاف: "أعتقــد أن لديــه مجــال للتحســن أكــر. إنــه يف مرحلــة تألق، ويقدم 

الكثري للفريق بصفاته" الحالية.

لشبونة/ وكاالت:  
األرجنتينــي  الالعــب  النتقــال  "حزنــه"  كوســتا  روي  بنفيــكا  نــادي  رئيــس  أبــدى 
إنــزو فرنانديــز إىل تشــيليس، وانتقــد الالعــب لعــدم التزامــه مبــروع الفريــق 

الربتغايل.
وأوضح كوستا أن فرنانديز انتقل إىل تشيليس مقابل 121 مليون يورو، وذكر: 
"مل تكــن صفقــة نريدهــا.. تــم فعــل كل مــا هــو ممكن ملنــع حدوثها، أنا ضمريي 

مرتاح ولكنني حزين للغاية كأي مشجع لبنفيكا".
وأشار إىل أن "إنزو أبدى من البداية رغبته يف عدم البقاء".

وأبــرز كوســتا أنــه حــاول اإلبقــاء عليــه حتــى نهايــة املوســم ألنــه حينهــا ســيقدم 
"تشيليس وعدد كبري من األندية عروضًا ألنه العب غري عادي".

ســوق  أيــام  آخــر  املــايض،  ينايــر   31 يف  إنــزو  عــى  عــرض  قــد  بنفيــكا  وكان 
االنتقــاالت الشــتوية، االنتقــال إىل تشــيليس مــع البقــاء يف لشــبونة مقابــل قيــام 

النادي الربتغايل بتخفيض قيمة انتقاله.
وأوضح كوســتا: "لكن الالعب رفض البقاء يف بنفيكا وهنا تتغري األشــياء، ألنه 

مل يكن سيخر يورو واحدًا ومع ذلك مل يرغب يف البقاء".

بنزيمة وميليتاوبنزيمة وميليتاو
يتعرضان لإلصابة قبل يتعرضان لإلصابة قبل 

مونديال األنديةمونديال األندية

يحظى بدفاع أنشيلوتي عنهيحظى بدفاع أنشيلوتي عنه
باوليستاباوليستا

يتعرض لهجوم من رئيس بنفيكا يتعرض لهجوم من رئيس بنفيكا 
إنزو فرنانديزإنزو فرنانديز

الجزائر × السنغال الجزائر × السنغال 
في نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليينفي نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين

زيارة أندلسية لبرشلونة زيارة أندلسية لبرشلونة 
الساعي إلى تحصين الساعي إلى تحصين 

صدارته للدوري اإلسبانيصدارته للدوري اإلسباني

ميالنو/ )أ ف ب(:
يدخــل ميــالن حامــل اللقــب اىل مواجهــة ديــريب أمــام الجــار انــرت يف منافســات املرحلــة21  مــن 
الدوري اإليطايل لكرة القدم، وهو متأخر بفارق كبري يف معركة الحفاظ عن لقبه، ووجوده حتى 

اللحظة خارج املراكز املؤهلة اىل دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.
وبــات "روّســونريي" يتأّخــر بفــارق 15 نقطــة كاملــة عــن نابــويل متصــدر الرتتيب، كــا يحتل مركزا 
خــارج نــادي األربعــة األوائــل، وهــو موقــف غــري مســبوق يف حقبــة مدربــه الحــايل ســتيفانو بيــويل، 
وذلــك منــذ خســارته القاســية أمــام أتاالنتــا بخاســية نظيفــة عام 2019 والتــي كادت تطيح به من 

مركزه ملصلحة األملاين رالف رانغنيك.
وفــاز فريــق بيــويل مببــاراة واحــدة مــن أصــل ســبع يف كانــون الثاين/ينايــر يف جميــع املســابقات، 
لتتعمق الفجوة التي كانت تفصله عن نابويل من خمس نقاط اىل 15، اضف اىل ذلك خروجه 

من مسابقة كأس إيطاليا عى يد تورينو وخسارته الكأس السوبر امام انرت نفسه.
التــي أقيمــت عــى األرايض  تلــك الخســارة أمــام "نرياتــزوري" يف املبــاراة 
تلتهــا  إذ  قاســية،  هزائــم  ثــالث  مــن  سلســلة  يف  األوىل  كانــت  الســعودية، 
هزميتــان مدّويتــان امــام التســيو -4صفــر يف العاصمــة وساســوولو املغمــور 

2-5 األسبوع املايض يف سان سريو.
وعــن تراجــع مســتوى العبيــه خصوصــًا الفرنيس املدافع تيو هرنانديــز ومواطنه املهاجم أوليفييه 
األرجنتــن يف مونديــال  )ضــد  النهــايئ  بعــد  يتعرّضــوا لصفعــة معنويــة  "أن  بيــويل  قــال  جــريو، 

2022(، فهذا أمر مفهوم، لكنهم بحالة جيدة".

أزمة نفسية؟
بــدوره، تحــّدث جــريو )36 عامــًا(، الهــداف التاريخــي ملنتخــب فرنســا )53 يف 120 مبــاراة(، األحد 
لقناة كانال بلوس عن استبداله الصادم يف الدقيقة 40 من نهايئ املونديال بعد تأخر بالده 0-2 
"الخــروج مــن الدقيقــة 40 يف نهئــاي كأس العــامل، ليــس ســهاًل أبــدًا. كنــت خائبــًا ومتفاجئــًا للخروج 

بهذا الوقت املبكر )...(. كان األمر قاسيًا، مل أعتقد اين أقل جودة من املباريات السابقة".
وســيكون ملعــب ســان ســريو الشــهري مرحــا للمواجهــة بــن قطبــي ميالنــو، وقــد بيعــت جميــع 
التذاكــر بالكامــل، حيــث يســتضيف انــرت املواجهــة الثالثــة واألخــرية عــى األرجــح هــذا املوســم، 

بعدما بات هو األقرب اىل نابويل يف معركة الـ"سكوديتو".
ورغــم نكســة ميــالن، ال يــزال انــرت يتقــدم عليــه بفــارق نقطتــن فحســب، وســط تقــارب شــديد بــن 
خمســة فــرق ال يفصــل بينهــا ســوى ثــالث نقــاط مــا يــؤرش اىل ســباق مثــري للغايــة عــى املقاعــد 

الثالثة األخرى املؤهلة اىل املسابقة األوروبية األم، اال يف حال انهيار مفاجئ لنابويل.
ويتقــدم رومــا والتســيو يف الرتتيــب عــى أتاالنتــا املتألــق يف اآلونــة األخــرية والــذي يحــّل ضيفــا 
عى ساسوولو السبت، وسيطمح اىل االستفادة من املواجهة بن عمالقي مدينة ميالنو ليعّزز 

موقعه يف السباق اىل املراكز األربعة األوائل.
يف املقابل، يحّل نابويل ضيفا عى سبيتسيا املتعر وصاحب املركز السابع عر االحد، آمال 
يف مواصلة عروضه القوية وسعيه املستمر لضان لقبه األول يف "سريي أ" منذ العام 1990.

ويقــّدم الفريــق الجنــويب أداء رائعــًا هــذا املوســم، مــع تحقيقــه 17 فــوزًا مــن 20 مبــاراة، وتعرضــه 
لخسارة يتيمة امام إنرت 1-0 يف املرحلة 16.

برشلونة/ )أ ف ب(:
يستقبل برشلونة زائره األندليس إشبيلية بثقة عالية يف النفس غدا ضمن 
منافسات املرحلة 20 من الدوري اإلسباين يف كرة القدم، األوىل من دور 
اإليــاب، إذ يرتبــع عــى الصــدارة بخمســن نقطــة، بفــارق خمــس نقــاط عــن 
غرميــه التقليــدي ريــال مدريــد حامــل اللقــب الــذي يحّل عى ريــال مايوركا 

العارش.
الــدوري اإلســباين، ريــال  فريقــان فقــط بلغــا حاجــز املئــة نقطــة يف تاريــخ 

مدريد يف موسم 2012-2011 وبرشلونة يف العام الذي تاله.
وهــذه املــرة الخامســة يصــل برشــلونة إىل هــذا الكــّم مــن النقــاط يف هــذه 
املرحلــة مــن املوســم، ويف املــرات األربــع الســابقة أنهــى موســمه متّوجــًا 

بلقب الليغا.
ولعــّل أبــرز مزايــا تشــكيلة املــدرب تشــايف هرنانديــس، صالبــة خــط دفاعــه 
الذي استقبل سبعة أهداف فقط، مقابل 16 لريال مدريد. صالبة تعّززت 

مع قدوم الفرنيس جول كوندي والدمناريك أندرياس كريستنسن.
خالفــًا لذلــك، يقــّدم إشــبيلية أحــد اســوأ مواســمه منــذ فــرتة، رغــم الصحــوة 

التي يعيشها أخريًا مع املدرب األرجنتيني خورخي سامباويل.
فاز الفريق األندليس ثالث مرات يف آخر أربع مباريات، لكنه ال يزال قابعًا 

يف املركز الثالث عر، نظرًا لفوزه مرتن فقط يف أول 15 مباراة.
لكن متابعة صحوته ستكون معّقدة يف حصن "كامب نو"، يف ظل تصاعد 
مستوى تشكيلة تشايف القادم يف ترين الثاين/نوفمرب 2021 من السّد 
القطــري. وصــل نجــم الوســط الســابق وفريقــه يف املركــز التاســع املوســم 

املايض، فقاده إىل الوصافة وتأهل إىل دوري أبطال أوروبا.
يف املقابــل، يعــّول إشــبيلية عــى مهاجمــه املتألــق حاليــًا املغــريب الــدويل 
يوســف النصــريي، صاحــب هدفــن يف الفــوز األخــري عــى ضيفــه إلتــي 

متذيل الرتتيب 3-0.
بــالده التــي حققــت إنجــازًا كبــريًا مــع  خــاض النصــريي مونديــااًل جيــدًا مــع 
الوصــول إىل  إلتــي يف  لكنــه أخفــق قبــل مبــاراة  النهــايئ،  بلوغهــا نصــف 

الشباك يف آخر 15 مباراة.
ومل ينجــح أي فريــق بهــّز شــباك برشــلونة يف ملعــب كامــب نــو مــن اللعــب 
املفتــوح، فحافــظ عــى شــباكه مثــاين مــرات يف تســع مباريــات، ووحــده 

جاره اللدود إســبانيول هّز شــباكه من ركلة جزاء ترجمها خوســيلو يف كانون 
األول/ديسمرب املايض.

ريال مدريد يتربص في الوصافة
وســيكون ريــال مدريــد قــادرًا عــى تقليــص الفارق إىل نقطتن قبل ســاعات 
مــن مبــاراة برشــلونة، عندمــا يحــّل عــى ريــال مايــوركا بعــد ان هزمــه بســهولة 

ذهابًا 4-1.
استعّد جيدًا لهذه املباراة بفوز رصيح عى ضيفه فالنسيا 0-2 الخميس، 

بهدفن استعراضين من ماركو أسنسيو والربازييل فينيسيوس جونيور.
بنزميــة،  كريــم  املخــرم  الفرنــيس  مهاجمــه  خــر  امللــي  الفريــق  لكــن 
صاحــب الكــرة الذهبيــة يف املوســم املــايض، بعــد تعرضــه الصابــة بفخذه، 

عى غرار زميله املدافع الربازييل إيدر ميليتاو.
وتعرّض فينيسيوس يف مباراة الخميس لخطأ من مواطنه غابريال باوليستا 
الــذي نــال بطاقــة حمــراء، مــا دفــع حــارس ريــال البلجيــي تيبــو كورتــوا لرفــع 
الصــوت دفاعــًا عــن زميلــه "يجــب أن نحمــي فينيســيوس قليــاًل، هــو شــاب 

معرّب للغاية، يراوغ كثريًا واملدافعون ال يحّبون ذلك".

ميالنميالن للخروج من كبوته في الديربي و  للخروج من كبوته في الديربي و نابولينابولي لمواصلة زحفه لمواصلة زحفه
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) تصوير/ محمود أبو حصرية( شّبان يستعرضون مهاراتهم الرياضية يف لعبة الجمباز، عىل شاطئ بحر غزة أمس 

األفقي:
1 -  أغطية – دكتور معكوسة 

2 -  عكس شجاع – عكس خلف 
3 -  ظرف مكان معكوسة + حرف – أول كلمة نزلت من 

القرآن الكريم 
4 -  نصف ارجع + عاصمة بريو + من الفواكه 

5 -  أحرف متشابهة – ثلثا سري 
6 -  أنت باإلنجلزيية – نحتاج 

7 -  مكان للعب + من أعمال الشيطان 
8 -  قهوة + اتخذ القرار معكوسة + رن الجرس 

9 - مرتفع معكوسة –24 ساعة 

العمودي
1 -  معركة وقعت بني 

المسلمني والبزينطيني سنة 
634 م 

2 -  عكس صغري – مطر غزير 
3 -  مدينة فلسطينية – اقرتب 

4 -  هبة معكوسة + نعم 
باإلنجلزيية + بيت األسد 

معكوسة 
5 -  سعيد 

6 -  أحد الوالدين معكوسة  + 
متشابهان – يروي

7 - يبغض او يكره – من 
أسماء هللا الحسىن معكوسة  

8 -  عاصمة أوروبية  - مرض
9 -  سكينة 

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.

الشهر التاسع من الشهور القمرية 
يتكون من 5 أحرف 

ربيع األول – أكتوبر – ترشين األول – نوفمرب – آب – 
ذو القعدة – فرباير – نيسان – محرم – أيار – كانون 
األول – يوليو – صفر – إبريل – مارس – مايو- لم 

– و – د

حل الكلمة الضائعة 

رمضان

إعداد/ وفاء المهتدي

ب األخضر" يقترب من األرض للمرة األولى منذ 50 ألف سنة "المذَنّ
واشنطن/ وكاالت:

يف ظاهــرة نــادرة الحــدوث، ســيكون العــامل اليــوم عــى 
موعــد مــع املذنــب )ZTF( املعــروف باســم "املذنــب 
األخــر"، وهــو يقــرب مــن أدىن نقطــة لــه مــن كوكــب 
األرض، بحيــث ميكــن مشــاهدته بالعــن املجــردة يف 
نصــف الكــرة الشــاميل، وال ســيام املناطــق التــي تتمتــع 

بسامء صافية ليًل.
اكتشــف   ،)NPR( األمريكيــة  الوطنيــة  لإلذاعــة  ووفًقــا 
الباحثــون يف منشــأة )Zwicky Transient( الفلكيــة 
 C/2022( املذنــب  األمريكيــة،  كاليفورنيــا  واليــة  يف 
بلقــب  آذار 2022، وحظــي  مــارس/  E3 )ZTF(( يف 

"املذنب األخر" بسبب وهجه.
ويظــن العلــامء أن هــذا املذنــب يــأيت مــن ســحابة أورط 
)Oort(، التــي تقــع يف الجــزء الخارجــي مــن املجموعــة 

الشمسية.
لكــن اللفــت أن الحســابات التــي أجراهــا الفلكيــون مــن 
أن  بّينــت  )ناســا(،  األمريكيــة  والطــران  الفضــاء  وكالــة 
هــذا املذّنــب يقطــع دورة كاملــة حول الشــمس مرة كل 
حوايل 50 ألف سنة، مام يعني أن آخر مرور له بكوكبنا 

فــرة مل يعــرف فيهــا  الحجــري، خــلل  العــر  كان يف 
البــر -إن كانــوا موجوديــن آنــذاك- إال األحجــار لصنــع 
األدوات التي يحتاجون إليها من سكاكن لقطع الطعام 
أو أســلحة للقتــال، وســيمر مــن هنــا يف املــرة القادمــة 

عى جيل من أحفادنا بعد 50 ألف سنة.
وســيظهر املذنــب )يس/ 2022 إي 3( خافًتــا إىل حــد 
كبــر، لذلــك يفضــل إذا رغبــت يف رصــده بــأدق صــورة 
ممكنــة أن تبحــث عنــه يف منطقــة نائيــة، ومــن املؤكــد 
أن اســتخدام النظــارة املعظمــة أو التلســكوب ســيجعل 

الرؤية أفضل بكثر.
ووفًقا لشبكة )يس إن إن( األمريكية، فإن املذّنب عند 
وصولــه إىل أقــرب نقطــة مــن األرض، ســيبقى أبعــد مــن 

مسافة القمر عن كوكبنا بـ100 ضعف.
وســيتيح هــذا الحــدث الفرصــة لهــواة التصويــر الفلــي 
يومــي  ففــي  الصــور،  أروع  مــن  مجموعــة  يلتقطــوا  يك 
10 و11 فربايــر/ شــباط ســيمر املذنــب عــى مســافة 
باللــون األحمــر  يلمــع  الــذي  مــن كوكــب املريــخ  قريبــة 
و15   13 يومــي  وبــن  ليــًل،  الســامء  يف  الواضــح 
فربايــر/ شــباط ســيمر أمــام عنقــود نجمــي بديــع يدعــى 

"القلئــص" )Hyades(. واملذنــب جســم صغــر يــدور 
يف النظام الشميس، يتكون أساًسا من الجليد والغبار 
بــن  قطــره  ويــراوح  الصغــرة،  الصخريــة  والجســيامت 

بضع مئات من األمتار وعرات من الكيلومرات.
مادتــه  تســخن  الشــمس  مــن  املذنــب  اقــرب  وكلــام 
وذلــك  فيــه،  املحبوســة  الغــازات  فتتحــرر  املتجمــدة 
يتســبب يف ظهــور ذنــب املذنــب الــذي يندفــع دامئــا 
يف االتجاه املضاد للشمس، بتأثر الرياح الشمسية.

الفضــاء  ووكاالت  املــايض  القــرن  ســبعينيات  ومنــذ 
أســايس  بشــكل  ذلــك  بدراســة املذنبــات، وكان  تهتــم 
يقــع مــن خــلل مهــام متر بها وتلتقط صــوًرا ورمبا بعضا 
مــن الغبــار الخــاص باملذنبــات، ثــم بعــد ذلــك تطــورت 
املذنــب،  بجســم  مبــارًشا  اصطداًمــا  لتصبــح  املهــام 
لجمــع البيانــات يف األثنــاء القصرة قبــل االصطدام، ثم 

إرسالها إىل األرض.
وســبب اهتــامم العلــامء باملذنبــات هــو أنهــا ببســاطة 
ســجلٌّ تاريخــي محفــوظ ألصــول املجموعــة الشمســية 
قبل 4.5 مليارات سنة؛ لذا ففهم طبيعتها سيفيد يف 

فهم أصولنا يف هذا املوضع من الكون.

المتفجرات  فــي  تســتخدم  مادة 
وُتسّوق لخفض الوزن وقد تقتلك

لندن/وكاالت:
 )DNB( "تدرس الحكومة الربيطانية حظر بيع عقاقر لخسارة الوزن والتي تحتوي عى مادة "دي إن يب

بوصفها شديدة السمية، بعد تقارير أفادت مبسؤوليتها عن وفاة 32 شخصا يف البلد.
عقار "دي إن يب" )DNP(، الذي يرمز إىل "نرو الفينول2،4- )Dinitrophenol-2،4(، هو دواء يباع 

بشكل غر قانوين كمكمل إلنقاص الوزن.
وغالبا ما يستهدف تجار التجزئة عرب اإلنرنت الذين يبيعون هذا الدواء للعبي كامل األجسام ومتبعي 

الحميات الحادة  ويعدون بنتائج معجزة.
و"دي إن يب" هــو مــادة كيميائيــة ســامة يتــم تســويقها عــى أنهــا "حبــوب للتخســيس". ويعــد هــذا الــدواء 
اليــن  لهيلــث  وفقــا  وذلــك  األصحــاء،  والبالغــن  للشــباب  حتــى  قاتــل  يكــون  أن  وميكــن  للغايــة  خطــرا 
)healthline(. وميكن أن يســبب الدواء زيادة رسيعة يف كل من معدل األيض ودرجة حرارة الجســم. 

وهذا ميكن أن يؤدي إىل آثار جانبية خطرة.
ويبيع تجار التجزئة عرب اإلنرنت دي إن يب ضمن قامئة طويلة من األســامء املختلفة، لكنه بغض النظر 

عام يطلق عليه، فإنه ال يصلح للستهلك البري.
لـ"إندبدنــت"  وفقــا  وذلــك  وفــاة يف اململكــة املتحــدة،  33 حالــة  عــن  يقــل  إن يب مبــا ال  ربــط دي  تــم 

.)independent(
 American Association of Poison( الســموم"  التحكــم يف  األمركيــة ملراكــز  لـ"الجمعيــة  ووفقــا 

Control Centers(، تويف 3 أمركين عى األقل يف عام 2018 نتيجة استخدام دي إن يب.
ومــادة دي إن يب محظــورة للســتهلك البــري، لكــن يتــم اإلعــلن عنهــا عــرب اإلنرنــت عــى أنهــا يشء 

يساعد عى إنقاص الوزن و"حارق للدهون".
كــام يتــم تصنيفهــا عــى أنهــا مــادة متفجــرة وتحتــوي عــى مــواد كيميائيــة مســتخدمة يف قنابــل الحــرب 
العامليــة األوىل. واعتبــارا مــن األول مــن أكتوبر/تريــن األول القــادم، ســيتم تنظيــم دي إن يب مبوجــب 
قانون الســموم لعام 1972، مام يعني أن أي شــخص يرغب يف رشاء هذه املادة ســيحتاج إىل ترخيص 

من صيديل مسجل.
ونفــذت عائــلت أولئــك الذيــن ماتــوا بعــد تنــاول دي إن يب يف بريطانيــا، حمــلت مــن أجــل تصنيــف هــذه 
املادة عى أنها سم. وقالت كلر أندرسون، رئيسة الجمعية الصيدالنية امللكية "إن إدراج "دي إن يب" 
يف قانــون الســموم يعــد خطــوة إيجابيــة ألنــه ســيحد مــن توفرهــا، لكــن مــا نحتاجــه حقــا هــو فــرض حظر تام 

لتقليل املخاطر عى الجمهور".

سعي أوروبي لفرض قواعد تحد من 
مخاطر "شات جي بي تي"

برلن/وكاالت:
قــال املفــوض املعنــي بالصناعــة يف االتحــاد األورويب تــري بريتــون إن قواعــد جديــدة اقرحــت للــذكاء 
االصطناعي تهدف إىل معالجة املخاوف املتعلقة مبخاطر اســتخدام تطبيق الدردشــة "شــات جي يب 

يت" وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي.
وهذا أول تعليق يصدر عن مسؤول كبر يف بروكسل بشأن التطبيق الذي ُصّنف بعد شهرين فقط من 

إطلقه بأنه تطبيق املستهلك األرسع منوا يف التاريخ.
وبإمكان التطبيق اململوك لركة "أوبن إيه.آي" -وهي رشكة خاصة مدعومة من مايكروسوفت- كتابة 

مقاالت ومواضيع إنشائية ونكات وحتى شعر وفقا ملا يطلبه املستخدم.
وأثــار بعــض الخــرباء مخــاوف مــن أن األنظمــة التــي تســتخدمها مثــل هــذه التطبيقــات ميكــن أن يســاء 
الــذكاء  بينــام يصــف منــارصو  اســتخدامها يف الرسقــة األدبيــة واالحتيــال ونــر املعلومــات الخاطئــة، 
االصطناعــي التطبيــق بأنــه طفــرة تكنولوجيــة. وقــال بريتــون إن املخاطــر التــي يشــكلها التطبيــق وأنظمــة 
الــذكاء االصطناعــي أكــدت الحاجــة امللحــة للقواعــد التــي اقرحهــا العــام املــايض، يف محاولــة لوضــع 

املعيار املرجعي العاملي للتكنولوجيا، وال تزال هذه القواعد قيد املناقشة حاليا يف بروكسل.
وأضــاف يف تريحــات مكتوبــة لرويــرز "كــام أوضــح تطبيــق شــات جــي يب يت، ميكــن لحلــول الــذكاء 
االصطناعــي أن توفــر فرصــا رائعــة للــركات واملواطنــن، لكنهــا قــد تشــكل أيضــا مخاطر. ولهذا الســبب 

نحتاج إىل إطار تنظيمي قوي لضامن موثوقية الذكاء االصطناعي استنادا إىل بيانات عالية الجودة".
ورفضــت مايكروســوفت التعقيــب عــى تعليــق بريتــون، ومل تــرد رشكــة "أوبن إيــه.آي" كذلك حتى اآلن 
عى طلب رويرز للتعليق، لكنها تقول عى موقعها اإللكروين إنها تهدف إىل إنتاج ذكاء اصطناعي 

"يفيد البرية جمعاء" يف الوقت الذي تحاول فيه بناء ذكاء اصطناعي آمن ومفيد.



مســـــــؤول صحـــــي: أزمـــــة 
صحيـــــــة تواجـــــه الالجئيـــن 

الفلسطينييــــــن فـــي لبنــــــان
بريوت-غزة/ نور الدين صالح:

حــذر مديــر جمعيــة الشــفاء للخدمــات الطبيــة واإلنســانية يف لبنــان مجــدي كرّيم، 
مــن أزمــة صحيــة كبــرية ســتلحق بالالجئــن يف املخيــات الفلســطينية يف لبنــان 
هــذا العــام، لعــدم مقدرتهــم عــى دفــع تكاليــف الحصــول عــى خدمــات الصحــة 

واالستشفاء.
وقال كرّيم لصحيفة "فلسطن" أمس: إن "األوضاع الصحية لالجئن تشهد ترديًا 
كبــريًا نتيجــة ارتفــاع تكاليــف تلقــي الخدمــات الصحيــة واألدويــة مــن جهــة، وارتفــاع 

سعر رصف اللرية مقابل الدوالر من جهة أخرى".
وأوضح أن وكالة غوث وتشغيل الالجئن الفلسطينين "أونروا" تغطي %60 من 
تكاليف الخدمات الصحية، ويتبقى عى الالجئ املريض دفع املبالغ املتبقية، 
"وهــذا يشــكل عبئــًا كبــريًا عــى عاتقــه، وال ســيا مــع تــردي األوضــاع االقتصاديــة 

واملعيشية التي مير بها"، حسب قوله.
يزيــد األوضــاع تعقيــًدا بســبب  مــا  أن أســعار األدويــة مرتفعــة جــدًا،  ولفــت إىل 
ارتباطها بسعر رصف الدوالر )الدوالر الواحد يساوي 1500 لرية لبنانية(، مشريًا 
إىل أن املستشــفيات تفتقــد لكثــري مــن أصنــاف األدويــة الالزمة، مــا يدفع الالجئ 

لرشائها عى نفقته الخاصة.
بقيــة  دفــع  مــن  "أونــروا"  تنصــل  تعقيــدًا  األمــور  يزيــد  مــا  فــإن  كرّيــم،  وبحســب 

االستحقاق املايل املتعلق بالخدمات الصحية، بذريعة األزمة املالية.
وتّوقــع أن تتجــه األوضــاع نحــو األســوأ خــالل العــام الجــاري، خاصــة يف ظــل عــدم 
وجــود أي حلــول أو بــوادر إيجابيــة تّلــوح يف األفــق، يف ضــوء اســتمرار ارتفــاع ســعر 

رصف الدوالر، وزيادة نسبة البطالة والفقر بن الالجئن.
وأكــد أن هــذه األزمــة تزيــد مــن معانــاة الالجئ الفلســطيني املتفاقمــة أصاًل بفعل 

فقدانه أبسط الحقوق مثل العمل والتعليم، ناهيك عن تفيش الفقر والبطالة.
لـ"أونــروا" فيليــب الزارينــي، عقــب  العــام  قــال املفــوض  ويف نوفمــر املــايض، 
لبنــان  يف  فلســطن  لالجئــي  اإلنســاين  "الوضــع  إن  لبنــان:  ملخيــات  زيارتــه 
شــديد الخطــورة، ميــوت النــاس موًتــا بطيًئــا، والكثــري منهــم ال يســتطيعون تحمــل 
تكاليــف األدويــة، أو املشــاركة يف تقاســم كلفــة العــالج، خاصــة لألمــراض املزمنة 

والرسطان".
ويعيــش نحــو 210 آالف الجــئ فلســطيني يف لبنــان، مــن ضمنهــم 30 ألًفــا قدمــوا 
مــن ســوريا يف الســنوات العــرش املاضيــة، يف املخيــات املكتظــة أو خارجهــا، 

بحسب "أونروا".
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ـــا  ...  االحتـــالل يعـــدم شابًّ

النارصة/ فلسطن:
دور  عــن  النقــاب  اســتقصايئ  تحقيــق  كشــف 
عــام  املحتــل  الداخــل  يف  املســتوطنن 
1948، خالل الهبات التي تزامنت مع معركة 
"ســيف القــدس" يف مايــو/ أيــار 2021 التــي 
خاضتهــا املقاومــة يف غــزة دفاًعــا عــن القــدس 

واملسجد األقىص.
قنــاة  أعدتــه  الــذي  املــريئ  التحقيــق  وبــن 
الجزيرة بعنوان "جرائم بال عقاب" أبرز الوجوه 
الذيــن  قــادت مجموعــات املســتوطنن  التــي 
ارتبكــوا جرائــم ضــد الفلســطينين، وصوال إىل 
دولــة  وتغــايض  اإلجراميــة  ســجالتهم  عــرض 
خــط  وعّدهــم  دعمهــم  بــل  عنهــم،  االحتــالل 
الداخــل  يف  الفلســطينين  مــع  أول  مواجهــة 

املحتل.
واســرجع التحقيــق "أحــداث اللــد" يف مايــو/ 
أيــار 2021، حيــث وقعت اعتداءات وحشــية 
شــنتها جاعات من املســتوطنن عى سكان 
املدينــة العربيــة، ثــم انتــرشت االعتداءات يف 
عــكا وحيفــا ويافــا والرملــة، حيــث تحــوي اللــد 

صاحبــة  جعلهــا  مــا  العــرب،  مــن  كبــريا  عــددا 
النصيب األكر واألكرث تطرفا يف االعتداءات.

تلــك  زبارقــة  خالــد  املحامــي  وشــهد 
رشطــي  "هجــوم  بأنهــا  ووصفهــا  االعتــداءات 
هــو  اإلرهــاب  أن  ورأى  عســكري"،  مخابــرايت 
امليــزان  وتغيــري  السياســية  األهــداف  تحقيــق 
الدميوغــرايف يف مدينــة اللــد بواســطة العنف 
عــى  واالعتــداء  والســالح  والــردع  والتخويــف 

املمتلكات.
ووصلــت اعتــداءات املســتوطنن إىل إطــالق 
الرصــاص الحــي بشــكل مبــارش عــى الشــباب 
الفلسطينين، حيث ارتقى شاب ونجا آخران 
النــار  إلطــالق  تعرضهــا  شــهادتها  يف  أكــدا 

بشكل مبارش.
ويف يــوم عــزاء الشــهيد مــوىس حســونة تســلل 
قــره  عــى  وكتبــوا  مقرتــه  إىل  مســتوطنون 

بالعرية "املوت للعرب".
أنفســهم،  املســتوطنن  تنظيــم  ســبل  وعــن 
عــى  االعتــاد  تــم  أنــه  التحقيــق  كشــف 
املغلقــة.  وتليغــرام  واتســاب  مجموعــات 

كــول  أوري  ريبورتــر"  "فيــك  مؤســس  وكشــف 
يخفــي  أنــه  تليغــرام  اختيــار  ســبب  أن  عــن 
املجموعــات  كانــت  إذ  املتحدثــن،  هويــة 
بــن املســتوطنن  التنســيق  املســتخدمة يف 
مــن  العديــد  يكشــف  ومل  متامــا،  مجهولــة 

األشخاص عن هوياتهم.
وأدلــة  العنــف  عــى  شــواهد  التحقيــق  ورصــد 
مختلــف  مــن  أســلحة  وجــود  عــى  دامغــة 
تحمــل  واتســاب  يف  ومجموعــات  األشــكال، 
أســاء مثــل "االنتقــام" أو "اليهــود ال يتنازلون" 
أو "اليهــود ال يصمتــون"، وكانــت فيهــا دعــوات 
ضــد  والــرب  واملذابــح  للعنــف  واضحــة 

الفلسطينين.
إحــدى  يف  الرسيــة  الترسيبــات  وأظهــرت 
فيهــا  يدعــو  رســائل  عــن  املجموعــات 
املســتوطنون إىل التواجــد مبركــز التســوق يف 
اللــد للمواجهــة، وأنهــا ســتصبح تحــت ســيطرة 
بــرورة  دعــوات  هنــاك  كانــت  كــا  اليهــود. 
باســتخدام  العــرب  ملواجهــة  اللثــام  ارتــداء 

مطارق ومناشري كهربائية لقطع أعضائهم.

مــن  االحتــالل  رشطــة  موقــف  التحقيــق  وأبــرز 
اكتفــت  إذ  امليــدان،  يف  املســتوطنن 
باعتقال املتهمن بقتل الشاب "حسونة"، ثم 

مخالفتها قرار املحكمة باإلفراج عنهم.
محكمــة  قــايض  أن  رسيــة  وثيقــة  وأظهــرت 
االحتــالل رفــض طلــب االلتــاس الــذي قدمــه 
الشــاب  بقتــل  األربعــة  املتهمــن  محامــي 
"حســونة" مــن أجــل اإلفــراج عنهــم، لكن بعدها 
بضغــط  املتهمــن  عــن  اإلفــراج  تــم  بيومــن 
لقــرار  رصيحــة  مخالفــة  ذلــك  ويف  ســيايس، 

املحكمة.
يشار إىل أنه قبل اندالع املواجهات يف اللد، 
وتحديــدا يف العــارش مــن مايــو/ أيــار 2021، 
املدينــة  أبنــاء  فيهــا  خــرج  مظاهــرة  انطلقــت 
القــدس  يف  االحتــالل  عــدوان  مــع  تزامنــا 
وغــزة، وأوضحــت عضــوة مجلــس بلديــة اللــد 
شــهدت  -التــي  شــحاتة  فــداء  املســتقيلة 
املظاهــرة ومــا تالهــا مــن كواليــس األحــداث- 
أن رفــع األعــالم الفلســطينية والنــداء بهتافــات 

فلسطينية مشهد أزعج االحتالل.

الذيــن ارتقــوا برصــاص االحتــالل ومســتوطنيه منــذ بدايــة 
العــام الجــاري إىل 36 شــهيدا، بينهــم 8 أطفــال وســيدة 

مسنة.
وزعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العرية أن الشاب 
قاللــوة وصــل مبركبتــه إىل دوار حاجــز حــوارة، وترجــل مــن 
املركبــة دون ســالح، وحــاول اغتنــام ســالح أحــد الجنــود، 
وأن الجنــود أطلقــوا عليــه الرصــاص فأصيــب بجــراح حرجة 

لريتقي شهيدا يف إثرها.
والشــهيد قاللــوة متــزوج، ورزق بطفلــه األول قبــل أســابيع، 
ومــن املقــرر أن تنطلــق جنازتــه صباح اليوم من مستشــفى 
قريــة  رأســه  مســقط  باتجــاه  الحكومــي،  الــريك  طوبــاس 

الجديدة حيث سيوارى يف الرثى.
مــن جهــة ثانيــة، أصيب عــرشات املواطنن باالختناق يف 
إثــر قمــع قــوات االحتــالل مســرية بيــت دجــن األســبوعية 

املناهضة لالستيطان، رشق نابلس.
وأطلقت قوات االحتالل الرصاص وقنابل الصوت والغاز 

املســيل للدموع صوب املشــاركن يف املســرية، ما أدى 
إىل إصابة العرشات منهم باالختناق.

وتشــهد قرية بيت دجن مســريات أســبوعية، منذ أكتوبر/ 
يف  اســتيطانية  بــؤرة  إلقامــة  رفضــا   2020 األول  ترشيــن 

املنطقة الشالية الرشقية من أرايض القرية.
املعــدين  بالرصــاص  3 مواطنــن  أصيــب  قلقيليــة،  ويف 
قمــع  إثــر  يف  باالختنــاق  والعــرشات  باملطــاط،  املغلــف 
األســبوعية  قــدوم  كفــر  قريــة  مســرية  االحتــالل  قــوات 
الســلمية املناهضــة لالســتيطان، واملطالبــة بفتــح شــارع 

القرية املغلق منذ 19 عاما.
ويف غــرب ســلفيت، أطلقــت قــوات االحتالل قنابل الغاز 
بكثافــة صــوب املواطنــن املوجوديــن  املســيل للدمــوع 
يف "وادي العــن" جنــوب بلــدة ديــر بلــوط البلدة، دون أن 

يبلغ عن وقوع إصابات.
مواطنــن   3 أصيــب  لحــم،  بيــت  رشق  جنــوب  ويف 
املســتوطنن  اعتــداء  إثــر  يف  الفلفــل  بغــاز  باالختنــاق 

وقوات االحتالل عى مشاركن يف فعالية زراعية سلمية 
منددة باالستيطان يف بلدة تقوع.

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن املســتوطنن بحايــة قــوات 
االحتــالل أطلقــوا الرصــاص واعتــدوا عــى املشــاركن يف 
الفعالية، وأن القوات أطلقت قنابل الغاز السام املسيل 
 3 أصــاب  الــذي  الفلفــل  غــاز  والصــوت ورشــت  للدمــوع 

مواطنن باالختناق.
إىل  أدى  مــا  أريحــا،  مدينــة  االحتــالل  قــوات  واقتحمــت 
عنــد مدخــل مخيــم عقبــة  الشــبان  مــع  انــدالع مواجهــات 

جر.
اقتحمــت  االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
جــر،  عقبــة  مخيــم  مدخــل  إىل  وصــوال  أريحــا  مدينــة 
وأطلقــت وابــال مــن قنابــل الغــاز الســام املســيل للدمــوع 
والصوت صوب الشبان املتجمعن عند مدخل املخيم، 

دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
كــا أطلقــت قــوات االحتــالل قنابل ضوئية وطائرة مســرية 

يف أجواء املنطقة الجنوبية من مخيم عقبة جر، ونفذت 
أعال بحث ومتشيط يف املكان.

أريحــا  مدينــة  عــى  حصارهــا  االحتــالل  قــوات  وتواصــل 
لليــوم الســابع تواليــا، مــن خــالل حواجــز عســكرية وكتــل 
مداخــل  عــى  املــايض  الســبت  منــذ  أقامتهــا  أســمنتية 

املدينة الرئيسة والفرعية.
دهم واعتقاالت

ومن أريحا، اعتقلت قوات االحتالل مســاء أمس الشــاب 
مجد اليف )26 عاما(، والسائق املواطن يارس املقيطي، 
عــى حاجــز مقــام عند مدخل املدينة الجنويب، والشــاب 
بهــاء الديــن غــروف )22 عامــا( يف أثنــاء مــروره عى حاجز 

عسكري مقام عند مدخل املدينة الشايل.
ويف الخليل، داهمت قوات االحتالل املنطقة الجنوبية، 
بعــد  جابــر،  ومحمــد  جابــر،  عدنــان  الشــابن  واعتقلــت 
عبــد  والفتــى  مبحتوياتهــا،  والعبــث  منزليهــا  تفتيــش 
الله طافش من مخيم العروب خالل مواجهات، يف حن 

اعتقلت حمزة عاد أبو عرة )29 عاما( وهو أســري ســابق 
ويعــاين إعاقــة يف يــده اليمنــى، ومحمود ســليان أبو عرة 
)19 عامــا(، ومــراد أبــو حمــد )19 عاما( بعد دهم منازلهم 

يف بلدة عقابا شال طوباس.
كا اعتقلت قوات االحتالل املواطن أنس أبو معال بعد 

دهم منزله من قرية مسلية جنوب جنن.
إىل ذلك، أقدم مستوطنون أمس عى تسييج مساحات 

من أرايض يانون جنوب نابلس.
الغربيــة  الضفــة  شــال  االســتيطان  ملــف  مســؤول  وذكــر 
غســان دغلس أن مســتوطنن وضعوا ســياجا يف املنطقة 
الرشقيــة مــن يانــون التابعــة ألريض بلــدة عقربــا، بحايــة 

قوات االحتالل. 
االحتــالل  أن  صحفيــة  ترصيحــات  يف  دغلــس  وأضــاف 
ومســتوطنيه يســتولون عــى أكــرث مــن 85 % مــن أرايض 
اســتيطانية،  وبــؤر  مســتوطنات  بخمــس  املحاطــة  يانــون، 

والتي تتوسع عى حساب أرايض املواطنن.

تنقل 6722 مسافرًا 
عبـــــر معبـــــــر رفــــح 

غزة/ فلسطن:
أفــادت الهيئــة العامــة للمعابــر والحــدود يف وزارة الداخليــة بتنقــل 6722 مســافًرا 

األسبوع املايض عر معر رفح الري.
وســجلت الهيئة العامة، يف إحصائيتها، أمس، مغادرة 3234 مســافًرا عر املعر 

الواقع جنويب قطاع غزة.
وذكــرت أن العمــل عــر املعــر شــهد وصــول 3488 عائــدًا، الفتــة إىل أن الســلطات 

املرصية أرجعت 159 مسافًرا.

سيول وواشنطن تجريان 
تدريبات جوية مشرتكة 

سيول/ األناضول:
أجــرت كوريــا الجنوبيــة والواليــات املتحــدة، أمــس، تدريبــات جويــة مشــركة فــوق 

البحر الرشقي مبشاركة مقاتالت "الشبح" األمريكية.
وأوضحت القوات الجوية الكورية الجنوبية يف بيان، أنها أجرت تدريبات مشركة 
 ،"F-35B"و "F-22" مــع نظريتهــا األمريكيــة مبشــاركة مقاتــالت الشــبح مــن طــراز

حسبا ذكرت وكالة "يونهاب" املحلية.
التدريبــات  إن  منفصــل،  بيــان  يف  الجنوبيــة  الكوريــة  املســلحة  القــوات  وقالــت 
املشركة أجريت "بهدف تحسن القدرات العملياتية املشركة وقابلية التشغيل 

البيني بن القوات الجوية لكوريا الجنوبية والواليات املتحدة".
وأضافت: "توضح التدريبات إرادة وقدرة الواليات املتحدة عى الوفاء بالتزاماتها 

الدفاعية لكوريا الجنوبية"، وفق الوكالة.
وأول مــن أمــس، حــذرت كوريــا الشــالية مــن أنهــا ســتتخذ "أقــوى رد فعــل" عــى أي 

عمل عسكري من قبل الواليات املتحدة، مبوجب مبدأ "املعاملة باملثل".
ويف اآلونــة األخــرية، تصاعــدت التوتــرات يف شــبه الجزيــرة الكورية مع إطالق كوريا 

الشالية عرشات الصواريخ الباليستية خالل 2022.

واشنطن-بكن/ األناضول:
أرجــأ وزيــر الخارجيــة األمريــي أنتــوين بلينكــن، 
أمــس، زيارتــه املقررة إىل بكن عقب الكشــف 

عن منطاد صيني يف األجواء األمريكية.
وقــال مســؤوالن بــوزارة الخارجية األمريكية، يف 
إفــادة صحفيــة، أن الوزيــر بلينكــن أرجــأ زيارتــه 
األمريكيــة  الدفــاع  وزارة  كشــف  إثــر  بكــن  إىل 
يف  صينيــا  منطــادا  تعقبهــا  عــن  "بنتاغــون" 
األجــواء األمريكيــة اشــتبهت يف أنــه "يتجســس 

عى معلومات حساسة".
وكان مــن املقــرر أن يســافر بلينكــن إىل بكــن 
خالل عطلة نهاية األسبوع الجاري للقاء نظريه 

الصيني وانغ يي.
يف  شــوهد  الــذي  املنطــاد  بــأن  بكــن  وردت 
عــن  وخــرج  "مــدين  األمــرييك  الجــوي  املجــال 

مساره".
الخارجيــة  باســم  املتحدثــة  أوضحــت  كــا 
تتحقــق  بكــن  أن  أمــس،  نينــغ  مــاو  الصينيــة 
مســؤولون  أثــاره  الــذي  املنطــاد  موضــوع  مــن 

أمريكيون.
وأضافــت مــاو أن التخمــن ال يفــي إىل الحــل 
املناســب، داعيــة إىل أن يعمــل الجانبــان معــا 

بهدوء وحذر يف مسألة املنطاد.
دولــة  الصــن  أن  الصينيــة  الخارجيــة  وأكــدت 
وليســت  الدوليــة،  بالقوانــن  وتلتــزم  مســؤولة 
لديهــا النيــة النتهــاك أرايض أي دولــة أو مجالها 
الجوي.ومســاء الخميس، كشــف البنتاغون أنه 
أنــه  يشــتبه  للمراقبــة،  صينيــا  منطــادا  يتعقــب 
حساســة،  معلومــات  عــى  للتجســس  يســعى 

يحلق عى ارتفاع عاٍل فوق القارة األمريكية.

إسطنبول/ األناضول: 
أعلــن الرئيــس الــريك رجــب طيــب أردوغــان، 
أن أنقــرة تدعــم الحــوار بــن كوســوفو ورصبيــا، 

وتدعوها لتبني مقاربات بناءة.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحفي مشرك عقده 
أردوغــان أمــس، مــع رئيــس الوزراء الكوســويف 

ألبن كوريت، يف إسطنبول.
وقــال أردوغــان: "ندعــم الحــوار بــن كوســوفو 
ورصبيــا وننتظــر مــن الطرفــن تبنــي مقاربــات 

سلمية وبناءة".

وأشــار إىل أن تركيا مســتعدة "لتقديم الدعم 
كارثــة  عــن  الناجمــة  الجــراح  لتضميــد  الــالزم 

السيول يف كوسوفو".
إىل  تصديــرا  األكــرث  البلــد  "تركيــا  أن  وذكــر 
كوســوفو ويتعــن علينــا رفــع الرقــم إىل مليــار 

يورو".
العزيــز  صديقــي  مــن  "طلبــت  وأضــاف: 
)كــوريت( مزيــدا مــن الجهــود لزيــادة التضامــن 
بيننــا ضــد أنشــطة تنظيــم غولــن اإلرهــايب يف 

كوسوفو".

كتبوا عىل قرب شهيد "الموت للعرب" واشرتوا مناشري كهربائية

تحقيــق يكشــف دور المستوطنيــن فــي الداخــل 
المحتـــــل خــــــالل معركـــــــة "سيــف القــــدس"

بلينكن يؤجل زيارته إىل بكني 
عقب حادثة المنطاد 

قادة يهود أمريكيون يرفضون ربط 
"معاداة السامية" بانتقاد االحتالل

"بن غفري" ينتقد ضعف حكومة االحتالل 
أمام غزة والقدس ويلّوح باالستقالة أردوغان: ندعم الحوار بني كوسوفو 

ورصبيا وندعوهما لمقاربات بّناءة

واشنطن/ فلسطن:
يهوديــا  قائــدا   169 تضــم  مجموعــة  أكــدت 
ســابقون  قــادة  بينهــم  مــن  بــارزا،  أمريكيــا 
ربــط  رفضهــا  رئيســة،  يهوديــة  ملنظــات 
االحتــالل  دولــة  بانتقــاد  الســامية  معــاداة 
اإلرسائيــي، داعيــة اإلدارة األمريكية وأعضاء 
انتقــاد  بــن  الخلــط  عــدم  إىل  الكونغــرس 

)إرسائيل( و"معاداة السامية".
وأعــرب هــؤالء يف بيــان لهــم أمــس عــن القلــق 
كيفيــة  "بشــأن  اليهــود  القــادة  بــن  املتزايــد 
لـ)إرسائيــل(  الحفــاظ عــى الدعــم األمريــي 
لسياســات  تــروج  حكومــة  تقودهــا  عندمــا 
الليراليــة  اليهوديــة  الجاليــة  قيــم  غريبــة عــن 

بأغلبية ساحقة".

ومن بن املوقعن عى البيان قادة سابقون 
للمنظات اليهودية الرئيسة وللجنة الشؤون 
"ايبــاك"،  اإلرسائيليــة  األمريكيــة  العامــة 
اليهوديــة  املنظــات  رؤســاء  ومؤمتــر 
االتحــادات  ومنظمــة  الكــرى  األمريكيــة 
اليهوديــة، إضافــة إىل قادة ســابقن لإلصالح 

والحركات املحافظة.
عملــه،  الكونجــرس  يبــدأ  "بينــا  وقالــوا: 
مخاوفنــا  عــن  التعبــري  املهــم  مــن  أن  نعتقــد 
مؤيــدو  واســع  نطــاق  عــى  يشــاركها  التــي 
)إرسائيــل( هنــا وحــول العــامل وعــدد كبري من 
اإلرسائيليــن فيــا يتعلق ببعض السياســات 
الحكومــة اإلرسائيليــة  التــي ينتهجهــا أعضــاء 

الجديدة".

النارصة/ فلسطن:
بحكومــة  القومــي"  "األمــن  وزيــر  انتقــد 
االحتالل اإلرسائيي إيتار بن غفري، أمس، 
قطــاع  يف  املقاومــة  أمــام  حكومتــه  ضعــف 
غــزة، وتراجعهــا أمام الضغوطات املقدســية 
ألهــايل  القــرسي  التهجــري  بشــأن  والدوليــة 
املحتلــة،  القــدس  يف  األحمــر  الخــان  قريــة 
عــى  تغيــري  يطــرأ  مل  إن  باالســتقالة  ملوًحــا 

سياستها.
مســاء  العريــة   13 للقنــاة  تقريــر  وحســب 
حكومــة  سياســة  غفــري"  "بــن  انتقــد  أمــس، 
إطــالق  عــى  بالــرد  يتعلــق  فيــا  االحتــالل 
القذائــف الصاروخيــة من قطاع غزة، وتأجيل 

األحمــر،  الخــان  أهــايل  تهجــري  عــى  الــرد 
وأنــه أبلــغ مقربــن لــه يف جلســة مغلقــة بأنــه 
سيستقيل من الحكومة يف حال مل يطرأ أي 
تغيــري عــى سياســتها يف غضــون 9 شــهور 

كحد أقىص.
يف املقابل، أشاد "بن غفري" بجرائم حكومة 
االحتالل األخرية ضد الفلسطينين، معترا 
لــن تكــون يف حكومــة أخــرى"،  أنهــا "كانــت 
ومــن بينهــا إغــالق منــازل منفــذي العمليــات 
أرسى  يديرهــا  مخابــز  وإغــالق  الفدائيــة، 
رشقــي  يف  املنــازل  وهــدم  الســجون،  يف 
القــدس، وتســهيل تراخيــص الســالح آلالف 

املستوطنن.
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الفلســطينية  والســلطة  )إرسائيــل(  بــن  أردين  مــري  حــراك  مثــة 
والفصائــل. الحــراك يبــدو مكثًفــا ومهًم وهو بقيــادة املخابرات العامة 
جنــن،  مجــزرة  بعــد  جــاء  واملهــم  املكثــف  الحــراك  واألردن.  مبــر 
وانتقــام القــدس لجنــن. وجــاء بعــد زيــارة قــادة أمريكيــن منهــم )جيــك 
ســوليفان( مســؤول األمن القومي، )وبلينكن( وزير الخارجية األمريكية 
للمنطقــة. يبــدو أن الزائــر األمريــي قــد طلــب هــذا الحــراك العاجــل 
واملكثــف، وهــو حــراك تتطلبــه حالــة التصعيــد القامئــة بــن )إرسائيــل( 
والفصائــل، أي هــو حــراك يقتضيــه الواقــع، وتطلبــه أمريــكا، وترحب به 

تل أبيب.
أمريكا تريد تهدئة مع الســلطة وغزة ومع املســجد األقىص، ألن ذلك 
مينحهــا فرًصــا أفضــل يف مواجهــة إيــران، وروســيا، ويعــزز عالقتهــا مــع 
الســعودية. حكومــة نتنياهــو تقــرأ جيــًدا املوقــف األمريــي، وهــي ال 
تغامــر بإغضــاب أمريــكا، ولكنهــا تســتثمر املطالــب األمريكيــة باتجــاه 
ملفــي  يف  اإلرسائيليــة  اإلجــراءات  مــع  تتوافــق  أمريكيــة  إجــراءات 

السعودية وإيران.
حــل  عــى  وتأكيداتــه  بايــدن،  سياســة  مــن  الحــذرة  نتنياهــو  حكومــة 
الدولتن حصلت فيم يبدو عى جّل ما تريد من أمريكا يف امللفات 
املطروحــة للنقــاش. حصلــت عــى دور مــري أردين نشــط يف مجال 
تثبيت التهدئة مع غزة، ويف مجال مواصلة السلطة للتنسيق األمني، 

وكشف القنابل وتبادل املعلومات.
وحصلــت عــى تأييــد أمريــي لرضبات إرسائيليــة تحذيرية يف العمق 
اإليراين، وحصلت أيًضا عى سفارة لتشاد يف )إرسائيل(، وحصلت 
عــى زيــارة تطبيــع مهمــة )لكوهــن( وزيــر الخارجيــة للخرطــوم، حيــث 
التقــى الرئيــس الربهــان، واتفقــا عــى ترسيــع اتفــاق الســالم والتطبيــع، 
ومن املعلوم أن أمريكا هي الجهة الضامنة، وهي الجهة التي ستلبي 

مطالب تشاد والخرطوم يف مقابل التطبيع.
إن القراءة العميقة للمشهد، وما سكنه من حراكات، تقول إن حكومة 
نتنياهــو ابــن غفــري حصلــت عــى جــل مــا تريــده مــن أمــريكا واألطــراف 
األخــرى، وهــي مل تخــرس شــيئا، ومل تقــدم للفلســطينين تنــازاًل يذكــر، 
وهــي حريصــة عــى اســتبقاء املنطقــة تحــت تهديد االنفجــار، لذا هي 
تكرث من الحديث عن شهر رمضان القادم يف نهاية شهر مارس، وكأن 

الفلسطينيون هم من يهددون املنطقة بالتفجري وعدم االستقرار.

بشر الذنيبات.. شاب أردني ينقذ زعفران مؤاب من االنقراض

هذه الحبوب يمكنها أن تقلل الكوليسترول بنسبة 70 %

الكرك/ األناضول: 
فصيلــة  مــن  "الزعفــران"  نبــات  ُيعــّد 
الَسوسنّيات، وتختلف أنواعه بحسب 
منــه  "املــؤايب"  لكــن  منــّوه،  أماكــن 
األردن  عــى  وجــوده  ويقتــر  نــادٌر 
وفلســطن. ويعتــرب الزعفــران املــؤايب 
أن  إال  باالندثــار،  األنــواع املهــددة  مــن 
الشــاب األردين  مــن  الصدفــة جعلــت 
لهــذا  وحاضًنــا  حامًيــا  الذنيبــات  بــر 
الصنف، بهدف تحويل بالده إىل دولة 

مصّدرة لهذا املنتج.
يف محافظــة الكــرك جنــويب اململكــة، 
أصبــح  أن  بعــد  بــر،  انطالقــة  كانــت 
قصة نجاح ُيشار إليها بالبنان يف بالده 

وحتى عى مستوى العامل.
املقامــة  املــؤايب"  "الزعفــران  مزرعــة 
أربــع  مســاحتها  أرض  قطعــة  عــى 

دومنــات، تحتــوي عــى 40 ألــف بصلة 
من هذه النبتة النادرة.

بــر )27 عامــًا(، طالــٌب عــى مقاعــد 
الدراســة بتخصــص التاريــخ يف جامعــة 
مــع  رحلــة  قادتــه  الحكوميــة،  مؤتــة 
أصدقائــه قبــل بضــع ســنوات إىل بلــورة 
مزرعــة  بإنشــاء  تكللــت  التــي  فكرتــه 

للزعفران املؤايب.
يقــول: "كنــت يف رحلــة مــع أصدقــايئ 
قبل 4 ســنوات، وانتهبت لزهرة مميزة 
عــى ســفح جبــل، فقطفتهــا وأخذتهــا 

معي إىل البيت".
وبعــد إطالعــه عــى اإلنرتنــت وســؤال 
"تبــّن  العارفــن،  األشــخاص  بعــض 
أنهــا نــوع مــن الزعفــران يســمى زعفــران 
مهــددة  فصيلــة  مــن  وهــو  مــؤاب، 
الحمــراء  القامئــة  وفــق  باالنقــراض 

الصــادرة عــن االتحــاد الــدويل لحميــة 
تلــك  "كانــت  وتابــع:  الطبيعــة. 
فقــررت  كبــريًا يل،  املعلومــات حافــزًا 
بعــد  نفســها  املنطقــة  إىل  الرجــوع 
جمــع  مــن  ومتّكنــت  بيومــن،  ذلــك 
عمليــة  وبــدأت  زعفــران،  بصيلــة   700

إكثــار للبصيــالت داخــل باحــة منزلنــا". 
وبعد 4 سنوات من تاريخ العثور عى 
 40 العــدد  أصبــح  البصيــالت،  تلــك 
كبــري  عــدد  وهــو  زعفــران  بصيلــة  ألــف 
يف  "لنشــاهد  باالندثــار،  مهــّدد  لنــوع 
كــرك األردن أول مزرعــة زعفــران مــؤايب 
بالعامل، وفق ما أكده يل مركز البحوث 

الزراعية التابع لوزارة الزراعة".
ومــى إىل القــول: "كل بصيلــة تزيــد 
بصيــالت،   7 مبعــدل  ســنوات   3 كل 
بالتنقيــط  ري  طريقــة  عــى  وأعتمــد 

فلهــا اســتخدامات أخــرى وتدخــل يف 
صناعة املواد العطرية.

وفيــم أشــار إىل أن البعــض يســتخدم 
يف  املياســم  لتجفيــف  خاطئــة  طرًقــا 
أماكــن مفتوحــة بشــكٍل يفقدهــا بعًضــا 
يقومــون  أنهــم  أوضــح  الزيــوت،  مــن 
بتجفيفهــا "عــرب فرن حراري عى درجة 
ثــم  ســاعتن،  ملــدة  مئويــة   60 حــرارة 
عبــوات  داخــل  الزعفــران  تعبئــة  يتــم 

مخصصة لهذه الغاية".
ولفت إىل أن التعبئة تكون بالْغرامات، 
بــن  مــا  يــرتاوح  الواحــد  الْغــرام  وســعر 

10 15- دينار أردين.

الســنة  املزرعــة  تنتــج  أن  بــر  وتوّقــع 
يــرتاوح  غرامــا،  كيلــو   1 املقبلــة 

كيميائيــة،  مــواد  أي  اســتخدام  ودون 
فقط السمد العضوي الطبيعي".

مــن  فصيلــة  الزعفــران  أن  بــر  وبــّن 
السوســنيات، ومــا يعــزز منوها األجواء 
البــاردة، لذلــك فــإن ذروة النمــو تكــون 

يف ديسمرب/ كانون األول.
بــأن  لكنــه اســتدرك أن "هــذا ال يعنــي 
فهنــاك  الشــهر،  بهــذا  النمــو  ينحــر 
شــهور أخرى تنمو فيها أزهار الزعفران 
وعــادة مــا تكــون الثلــث األخــري مــن كل 

عام".
دقة بالقطاف

وبالنســبة آلليــة القطــاف، يوضــح بــر 
أن العمليــة تتــم يدوًيــا بالتقاط الزهرة، 
ثــم أخذهــا إىل املنــزل لفصــل البتــالت 
التــي  هــي  واألخــرية  املياســم،  عــن 
تعنينهــم يف اإلنتــاج، أمــا باقــي الزهــرة 

دينــار،  ألــف  آالف15-   10 بــن  مثنــه 
بــأن  البعــض  يعتقــد  "رمبــا  مســتدرًكا 
جــدًا  كبــرية  ولكنهــا  قليلــة،  الكميــة 

بالنسبة لهذا املنتج".
وبحســب منشــورات الحديقــة النباتيــة 
امللكية يف األردن، فإن زعفران مؤاب 
نبــات مســتوطن باململكــة، وينمــو يف 
وهــو  والصحــراء،  الهامشــية  املناطــق 
باالنقــراض  املهــددة  النباتــات  مــن 

بسبب الرعي والتوسع العمراين.
ويعد الزعفران من أغى التوابل سعًرا 
يف العــامل، ويعــود ذلــك إىل صعوبــة 
جمعــه،  فيهــا  يتــم  التــي  الخطــوات 
كل  تنتجهــا  التــي  القليلــة  والكميــات 

زهرة منه.

غزة/ وكاالت:
نوًعــا  أن  إىل  جديــدة  دراســة  أشــارت 
معيًنــا مــن الحبــوب ميكنــه املســاعدة 
يف  الكوليســرتول  نســب  خفــض  يف 
بعقــار  مقارنــة   %  70 بنســبة  الجســم 

"الستاتن".
ويتســبب ارتفــاع الكوليســرتول، الــذي 
يف  الصامــت"،  "القاتــل  عليــه  ُيطلــق 
القلــب  لصحــة  مشــكالت  حــدوث 
مــن  يزيــد  مــم  الدمويــة،  واألوعيــة 
القلــب  بأمــراض  اإلصابــة  مخاطــر 

والسكتة الدماغية.
"الســتاتن" لخفــض  ويســتخدم عقــار 
ينتجهــا  التــي  الكوليســرتول  كميــة 
جســمك. ومــع ذلــك، ميكــن أن يكــون 
فــول الصويــا بأشــكاله املختلفــة فعــااًل 
نرتــه  جديــد  بحــث  وفــق  أيضــا، 

صحيفة "إكسربيس".
جيــدا  مصــدرا  الصويــا  فــول  ويعتــرب 
للفيتامينــات واملعــادن املختلفة، وله 
اإلصابــة  مخاطــر  انخفــاض  يف  فضــل 
الدمويــة،  واألوعيــة  القلــب  بأمــراض 

والسكتة الدماغية.
تنــاول  إن  الجديــد  البحــث  ويقــول 
دقيــق الصويــا املحتــوي عــى بروتــن 
القــدرة  لديــه  كونغاليســينن"  "ب 
عــى تقليــل مســتويات الكوليســرتول 

"السيئة" يف الجسم.
فــول  أن  إىل  الباحثــون  وأشــار 
ارتفــاع  مــن  يقلــل  أن  ميكنــه  الصويــا 
الدهــون  ومســتويات  الكوليســرتول 

األخرى بنسبة تصل إىل 70 %.
الصويــا  فــول  كان  ذلــك،  عــى  عــالوة 
اإلصابــة  مخاطــر  تقليــل  عــى  قــادًرا 
بأمــراض التمثيــل الغــذايئ مثــل مــرض 
الرايــن،  وتصلــب  الدهنــي،  الكبــد 
يف  الدهــون  تراكــم  فــرص  يقلــل  مــم 

األوعية الدموية.

وقال مؤلف الدراسة، إلفريا دي ميغا، 
إن تأثريات فول الصويا عى استقالب 
الكوليســرتول ال ترتبــط فقــط برتكيــزات 
بـ"الببتيــدات"  بــل  وتكوينــه،  الربوتــن 
املضمنــة فيــه، والتــي يتــم إطالقهــا يف 

املعدة خالل الهضم.
نظــام  اتبــاع  يعتــرب  يف ســياق متصــل، 
غــذايئ غــري صحــي أحــد أهــم أســباب 
انتشــار مشــاكل الكوليســرتول، خاصــة 
إىل  النــاس  مــن  كثــري  اتجــاه  ظــل  يف 

تناول الوجبات الرسيعة.
وعــادة مــا ينصــح خــرباء التغذية الناس 
ومتــوازن،  غــذايئ صحــي  نظــام  باتبــاع 

العنــارص  عــى جميــع  يحتــوي  بحيــث 
الغذائية التي يحتاجها جســم اإلنســان 
للوقايــة مــن األمــراض املزمنــة كارتفــاع 

ضغط الدم والكوليسرتول.
ونقلت "إكســربيس" ســابقا عن خبرية 
أنــواع  بعــض  إضافــة  إن  قولهــا،  تغذيــة 
الســمك والخضار إىل النظام الغذايئ 
لإلنســان يســاهم يف خفــض مســتوى 

ضغط الدم والكوليسرتول.
"روزي  التغذيــة  خبــرية  وقالــت 
لخفــض  األغذيــة  "أفضــل  إن  ميلــن"، 
هــي  الــدم  وضغــط  الكوليســرتول 
الخــرضاء  الورقيــة  الخــرضوات 

الســلمون  مثــل  الدهنيــة  واألســمك 
والســلمون  واألنشــوجة  والرسديــن 
وســمك  واملاكريــن  والتونــة  املرقــط 
"وفقــا  أنــه  إىل  وأشــارت  ســيف".  أبــو 
أوميغــا  أحــمض  تســاعد  للدراســات 
األســمك  يف  املوجــودة  الدهنيــة   3
الــدم  ضغــط  خفــض  عــى  الزيتيــة 

ومستويات الكوليسرتول".
ولفتت إىل أن "األفوكادو واملكرسات 
والتوفــو  الداكنــة  والشــوكوالتة 
عــى  تحتــوي  التــي  األطعمــة  مــن 
يف  يســاهم  والــذي  املغنيســيوم 

خفض ضغط الدم والكوليسرتول".

مركز طبي ألماني يحذر 
من مخاطر  جفاف الفم  

برلن/وكاالت:
قــال مركــز الجــودة يف الرعايــة الصحيــة بأملانيــا إن  جفــاف الفــم 
يرجع إىل أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطري. 

الفــم  لجفــاف  البســيطة  األســباب  أن  األملــاين   وأوضــح املركــز 
هي: قلة رشب  السوائل، وقلة إفرازات اللعاب بسبب التقدم 
يف العمــر، أو أنهــا عــرض جانبــي لبعــض  األدويــة مثــل األدويــة 

الخافضة لضغط الدم املرتفع واألدوية النفسية  واملنومات.    
خــالل  مــن  الفــم  جفــاف  مواجهــة  ميكــن  الحــاالت  هــذه   ويف 
رشب الســوائل بكميات كافية،  أي مبعدل ال يقل عن 1.5 لرت 
يوميــا، مــع مراعــاة تنــاول األطعمــة الغنيــة  بالســوائل مثل الخيار 
والبطيــخ. كــم ميكــن تحفيــز اللعــاب مــن خــالل مضــغ العلكــة 

 الخالية من السكر.    
 وإذا مل تفلــح هــذه التدابــري يف مواجهــة جفــاف الفــم فينبغــي 
بأحــد  ينــذر  قــد  الفــم  جفــاف  استشــارة  الطبيــب، ألن  حينئــذ 
األمــراض الخطــرة مثــل داء  الســكر أو األمــراض الروماتيزميــة أو 

التصلب املتعدد.   
كم أن متالزمة "سجوجرن"، التي تندرج ضمن أمراض املناعة 

الذاتية، تتسبب يف جفاف األغشية  املخاطية. 


