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قوات االحتالل تقيم حاجزًا عسكريًا ملنع املواطنني من الوصول إىل مسجد ومقام النبي موىس رشق مدينة القدس املحتلة أمس     )فلسطني(

مظاهرة مليونية يف مدينة كراتيش مناهضة للتطبيع مع االحتالل اإلرسائييل أمس  )أ ف ب(

رشطي ينظم حركة املرور يف مدينة غزة أمس         )فلسطني(

7 وفيات و574 
إصابة بـ"كورونا" يف 

الضفة والقطاع
غزة- رام الله/ فلسطني:

أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية، أمــس، تســجيل 7 وفيــات، 
و574 إصابــة بفــروس "كورونــا"، و972 حالــة تعاٍف يف الضفة 
الغربيــة وقطــاع غــزة يف الـــ24 ســاعة املاضيــة. وســجلت وزارة 
بفــروس "كورونــا"  وفــاة، و286 إصابــة  غــزة حالــة  الصحــة يف 

و530 حالة تعاٍف يف الـ24 ساعة املاضية. وأوضحت 
الــوزارة يف تقريرهــا اليومــي أن 2266 فحًصــا مخربًيــا 

الكيلة: اكتشاف 
17 إصابة بالطفرة 

الربيطانية لـ"كورونا"
رام الله/ فلسطني:

أكــدت وزيــرة الصحــة يف رام اللــه د. مــي الكيلــة اكتشــاف 17 
حالــة إصابــة بالطفــرة الربيطانيــة لفــروس كورونــا مــن املناطــق 

املحاذية ملدينة القدس املحتلة.
وأضافــت الوزيــرة الكيلــة يف بيــان صحفــي أمــس، أن اإلصابــات 

كانــت يف بيــت ســوريك، وبــر نبــاال، والجديــرة، وبيت 
حنينــا، والــرام ، وشــعفاط، إذ ســتعمل طواقــم الطــب 

إسطنبول/ فلسطني:
أكد إســاعيل هنية رئيس املكتب الســيايس لحركة 
اإلســراتيجية  مبســاراتها  حركتــه  التــزام  حــاس، 
التنــازل أو التفريــط يف  الثالثــة، املتمثلــة يف عــدم 

أرض فلســطني، والتمســك بحــق العــودة وكل حقــوق 
الفلســطينيني كاملة غر منقوصة، والتمســك بخيار 

املقاومة الشاملة ضد االحتالل، إضافة إىل 
التمســك األصيل بأن قضية فلســطني عربية 

في كلمة له في مسيرة مليونية ضد التطبيع بباكستان
ك  د عىل عدم التنازل والتمسُّ هنية ُيشدِّ

بالعودة وتأييد المقاومة الشاملة

محافظات/ عبد الله الركاين:
باحــات  اقتحاَمهــا  أمــس  صبــاح  املســتوطنني  مــن  مجموعــات  جــددت 
قــوات  حايــة  تحــت  فيــه،  تلموديــة  طقوًســا  ت  وأدَّ األقــى،  املســجد 
االحتــالل اإلرسائيــيل، عــى الرغــم مــن اســتمرار اإلغــالق الشــامل الــذي 
تشــهده املدينة املقدســة.  وأفادت مصادر مقدســية بأن 13 مســتوطًنا 
اقتحموا باحات املسجد األقى صباح أمس، تحت حاية مشددة من 

قــوات االحتــالل، يف حــني تتــواىل مجموعــات أخــرى وتســتعد 
القتحام املسجد األقى املبارك عى شكل مجموعات. 

القدس املحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
يعتكــف عــرشات الشــبان الفلســطينيني، منــذ عرشيــن يومــا، يف مقــام 
مــا  إلحبــاط  محاولــة  يف  املحتلــة؛  القــدس  مدينــة  رشق  مــوىس  النبــي 

وه "مخطــط وزارة األوقــاف لتحويــل املقــام واملســجد إىل  ســمَّ
فنــدق ســياحي". ويتهــم هــؤالء االتحــاد األورويب وبرنامج األمم 

مستوطنون يقتحمون األقىص.. وَمْنع األهايل من الوصول إىل مقام النيب موىس
االحتالل يعتقل 15 مواطًنا في الضفة

غزة/ فلسطني:
قطــاع  يف  الوطنــي  واألمــن  الداخليــة  وزارة  أعلنــت 
إجــراءات جديــدة ضمــن سياســة  أمــس،  مســاء  غــزة 
التخفيف املنضبط لإلجراءات املتخذة يف مواجهة 

انتشار فروس كورونا.
ترصيــح  يف  البــزم  إيــاد  الــوزارة  باســم  الناطــق  وذكــر 

صحفي أمس، أنه يف إطار التقييم املستمر 
للحالــة الوبائيــة، وتقديًرا لظروف املواطنني 

"الداخلية" بغزة تعلن تخفيف 
اإلجراءات يومي الجمعة والسبت

"التعليم" تستأنف الدوام الجزئي للمدارس 

رام الله/ فلسطني:
أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن أمس، 
بإصابــة األســر امُلســن اللــواء فــؤاد الشــوبيك 
مخالطتــه  بعــد  كورونــا،  بفــروس  عامــا(   82(

ســجاًنا كان يقــود مــا تســمى عربــة "البوســطة"، 
لنقله إىل أحد مشــايف االحتالل إلجراء عملية 
يف عينيــه. وأوضحــت الهيئــة يف بيــان لهــا، أن 
إدارة ســجون االحتالل نقلت األســر الشوبيك 

إياهــا  محملــة  "آيــاال"،  بســجن  الحجــر  لقســم 
املســؤولية الكاملة عن حياته ومصره، خاصة 

ا صعًبا للغاية،  أنه يعاين وضًعا صحيًّ
الربوســتات،  برسطــان  مصــاب  وهــو 

إصابة األسري الُمسن فؤاد الشوبيك بفريوس كورونا
أسرى "ريمون" المصابون يواجهون أوضاًعا صعبة

وقفة في بيت لحم إسناًدا 
لألسير المريض حسين مسالمة

بيت لحم/ فلسطني:
شــارك عــرشات املواطنــني، أمــس، يف وقفــة إســناد للمطالبــة باإلفــراج 

عــن األســر املريــض حســني محمــد مســاملة )38 عاًمــا( مــن 
بيت لحم، الذي يعاين أوضاًعا صحية صعبة من جراء إصابته 

االحتالل يعتقل النائب بدر 
ليرفع عدد النواب األسرى لـ10

رام الله-غزة/ فلسطني:
اعتقلت قوات االحتالل اإلرسائييل، فجر أمس، النائب يف املجلس 

لرتفــع  الخليــل،  مــن  عاًمــا(   62( بــدر  محمــد  د.  الترشيعــي 
واســتنكر املجلــس  لـــ10.  النــواب األرسى يف ســجونه  عــدد 

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
يواصــل املحامــون اعتصامهــم لليــوم الثــاين 
األعــى  القضــاء  مجلــس  أمــام  التــوايل  عــى 
الغربيــة  الضفــة  وســط  اللــه  رام  مدينــة  يف 

القدس املحتلة-النارصة/ فلسطني:
وقــف  بــرورة  إرسائيليــون  باحثــون  طالــب 
الــدويل عــن وكالــة غــوث وتشــغيل  التمويــل 
حــني  يف  "أونــروا"،  الفلســطينيني  الالجئــني 

التــي  بقانــون  للقــرارات  رفًضــا  املحتلــة، 
أصدرها رئيس الســلطة محمود عباس بشــأن 
وتشــكيل  القضائيــة  الســلطة  قانــون  تعديــل 

املحاكم النظامية واإلدارية.

أ املفوض العام لألخرة الرئيَس األمرييك  هنَّ
هاريــس  كامــاال  ونائبتــه  بايــدن  جــو  الجديــد 

بتنصيبها رئاسَة البيت األبيض.
فيليــب  للوكالــة  العــام  املفــوض  وكتــب 

مجلــس  رئيــس  برحيــل  املحامــون  ويطالــب 
أبــو رشار، وإنصــاف القضــاة  القضــاء عيــى 

وعــدم  والقانــون،  الدســتور  واحــرام 
يف  التنفيذيــة  الســلطة  تدخــل 

الزارينــي، يف تغريــدة عــرب "تويــر": "نتطلــع 
الواليــات  مــع  القويــة  اســتئناف رشاكتنــا  إىل 

الحاســم  للــدور  نظــًرا  املتحــدة، 
ــا تجــاه الالجئــني  الــذي لعبتــه تقليديًّ

نقابتهم لـ"فلسطين": الحراك مستمر حتى التراجع عن قرارات عباس
المحامون يعتصمون أمام مجلس القضاء 

األعىل يف رام هللا لليوم الثاين

تحريض إرسائييل عىل "أونروا" ومطالبات بوقف دعمها 

قالوا: إن "األوقاف قطعت عنهم الماء والكهرباء"
مواطنون يعتكفون يف مقام 

"النيب موىس" للحيلولة دون 
تحويله لـ"فندق سياحي"

الجامعة العربية و"التعاون 
اإلسالمي" تستنكران تصديق 

االحتالل عىل عطاءات استيطانية
القاهرة-جدة/ فلسطني:

اســتنكرت جامعــة الــدول العربيــة واألمانــة العامــة ملنظمــة التعــاون اإلســالمي، 
قــرار حكومــة االحتــالل اإلرسائيــيل التصديــق عــى بنــاء 2572 وحدة اســتيطانية 
عــام  املحتلــة  الفلســطينية  األرايض  عــى  املقامــة  املســتوطنات  جديــدة يف 

العــام  األمــني  وقــال  املحتلــة.  القــدس  مدينــة  ذلــك  يف  مبــا   1967
بالجامعــة  املحتلــة  العربيــة  واألرايض  فلســطني  لشــؤون  املســاعد 

)إرسائيل( تتوقع مواجهة 
مع إدارة بايدن يف الملفني 

اإليراين والفلسطيين
النارصة/ فلسطني:

توقع مسؤولون إرسائيليون حدوث خالفات مع إدارة الرئيس األمريك الجديد 
جــو بايــدن، خاصــة حــول عــودة الواليــات املتحــدة إىل االتفاق النــووي مع إيران، 
وحل الرصاع اإلرسائييل – الفلسطيني يف املرتبة الثانية. وذكرت إذاعة جيش 

االحتالل، أمس، أن ترصيحات وزير الخارجية األمريك أنطوين بلينكن 
ئ )إرسائيل(. 3أمام مجلس الشيوخ، حول امللفني السابقني مل تهدِّ 2

18525 مستوطًنا اقتحموا 

المسجد األقىص يف 2020
غزة/ فلسطني:

أفــادت مؤسســة القــدس الدوليــة، بــأن أكــر مــن 18525 مســتوطًنا 
ا اقتحموا املســجد األقى املبارك بحراســة قوات االحتالل،  يهوديًّ

بينهم أعضاء يف "الكنيست" اإلرسائييل.
وأوضحت املؤسسة يف تقرير إحصايئ أمس، أن غالبية االقتحامات 
كانــت يف فــرة األعيــاد اليهوديــة، وتعّمــد املقتحمــون خاللهــا أداء 

الصلــوات يف ســاحات املســجد األقــى. وذكــرت أنــه ومــع 
االحتــالل  ســلطات  فرضــت  كورونــا  فــروس  انتشــار  بدايــة 

إلخفاء آثار االعتداء والضرب الشديَدْين
رشطة االحتالل تمتنع عن 
عرض عمال فلسطينيني 
لت بهم عىل المحكمة نكَّ

النارصة/ فلسطني:
االحتــالل  رشطــة  أن  عــن  النقــاب  عربيــة  إعالميــة  مصــادر  كشــفت 
امتنعت عن عرض عال فلسطينيني اعتقلوا أمام املحكمة، إلخفاء 
الشــديَدْين  والــرب  االعتــداء  جــراء  مــن  يعانونهــا  التــي  جروحهــم 

اللذين تعرضوا لها من  عنارص الرشطة. وبحسب صحيفة 
"هآرتــس" العربيــة، أمــس، اعتــدت قــوات كبــرة مــن رشطــة 
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غزة/ فلسطني:
بــأن  الدوليــة،  القــدس  مؤسســة  أفــادت 
ــا  يهوديًّ مســتوطًنا   18525 مــن  أكــر 
املبــارك  األقــى  املســجد  اقتحمــوا 
قــوات االحتــال، بينهــم أعضــاء  بحراســة 

يف "الكنيست" اإلرسائييل.
وأوضحت املؤسســة يف تقرير إحصايئ 
كانــت  االقتحامــات  غالبيــة  أن  أمــس، 
وتعّمــد  اليهوديــة،  األعيــاد  فــرة  يف 
يف  الصلــوات  أداء  خالهــا  املقتحمــون 

ساحات املسجد األقى.
فــروس  انتشــار  بدايــة  ومــع  أنــه  وذكــرت 
االحتــال  ســلطات  فرضــت  كورونــا 
ألداء  املصلــني  دخــول  عــى  قيودهــا 
صــاة الجمعــة، وأغلقــت أبــواب األقــى 
ذريعــة  تحــت  إليــه،  الدخــول  ومنعــت 
الوقايــة مــن فــروس كورونــا، مشــرة إىل 
أن 500 ُمصــلٍّ فقــط أدى صــاة الجمعــة 
تقديــرات  حســب  األوقــات،  تلــك  يف 

دائرة األوقاف.
االحتــال  ســلطات  بركيــب  وأفــادت 
سامعات ومجسات يف عدة أماكن فوق 

أسوار املسجد األقى.
االعتقــال  عمليــات  صعيــد  وعــى 
واإلبعــاد، اعتقلــت قــوات االحتــال أكــر 
ا مــن القــدس بينهــم  مــن 1979 فلســطينيًّ
100 مــن النســاء و364 فتــى و8 أطفــال، 
وكان منهــم مســؤولون يف دائــرة األوقــاف 

اإلسامية وحراس املسجد األقى.
مــن  أكــر  االحتــال  ســلطات  وأبعــدت 
370 مواطًنــا عــن مدينــة القــدس والبلدة 
مُلــدد  األقــى  واملســجد  القدميــة 
تراوح ما بني أســبوع إىل 6 أشــهر، منهم 
رئيــس الهيئــة اإلســامية العليــا وخطيــب 
عكرمــة  الشــيخ  األقــى  املســجد 
صــري ونائــب مديــر عــام دائــرة األوقــاف 

اإلسامية الشيخ ناجح بكرات.
بــأن  الدوليــة،  القــدس  أفــادت  حــني  يف 

مــن  أكــر  هدمــت  االحتــال  ســلطات 
ومحــال  وزراعيــة  ســكنية  منشــأة   190
تجاريــة وورًشــا صناعيــة، بينهــا أكــر مــن 
95 منشــأة أُجــر أصحابهــا عــى هدمهــا 
بأيديهــم وتوزعــت يف بلــدات: ســلوان، 
باهــر، وشــعفاط،  وجبــل املكــر، وصــور 
طوبــا،  وأم  وبيــت صفافــا،  والعيســاوية، 

والطور، وواد الجوز، والشيخ جراح.
وفًقــا  االحتــال،  ســلطات  ســلمت  كــام 
للتقريــر، قــرارات تقــي بإخــاء عائــات 

ودويــك  وشــوييك  وعــودة  "الرجبــي 
يف  عقاراتهــم  مــن  نــاب"  وأبــو  وغيــث 
حــي بطــن الهــوى، ويف حــي الشــيخ جراح 
عائــات  ســبع  بإخــاء  قــرارا  أصــدرت 
الســكايف،  الكــرد،  الجاعــوين،  )القاســم، 
حــامد، الدجــاين، والــداوودي( مــن الحــي 
لصالــح الجمعيات االســتيطانية، ويتهدد 
خطــر اإلخــاء أكر من 115 عائلة تعيش 
يف تلك العقارات املهددة باملصادرة.

أوضحــت  االســتيطان،  صعيــد  وعــى 

"القــدس الدوليــة" أن ســلطات االحتــال 
بنــاء  طرحــت مناقصــات وصّدقــت عــى 
34835 وحــدة اســتيطانية جديــدة منهــا 
يف مستوطنة "جفعات هاماتوس" عى 
يعــرف  ومــا  صفافــا،  بيــت  بلــدة  أرايض 
أرايض شــعفاط،  عــى  "رمــات شــلومو" 
ومخطــط لبنــاء وحــدات اســتيطانية عــى 
أرايض مطــار قلنديــا، ومــا يعــرف و"هــار 

حوماه" عى أرايض جبل أبو غنيم.
عــام  يف  االحتــال  ســلطات  أقــرت  كــام 

الحديــد  لســكة  مــروع  تنفيــذ   2020
األول ببناء نفق ســكة تحت األرض يصل 
مــا بــني الجــزء الغــريب مــن مدينــة القــدس 
املحتلــة، ومنطقــة بــاب املغاربــة، وصوال 

إىل تخوم املسجد األقى.
كذلــك  االحتــال  ســلطات  ووافقــت 
عــى خطــة لتهويــد منطقــة وادي الجــوز، 
صناعيــة  منشــأة   200 مــن  أكــر  بهــدم 
نحــو  لبنــاء  املنطقــة،  يف  لفلســطينيني 

900 غرفة فندقية استيطانية مكانها.

الجامعة العربية و"التعاون 
اإلسالمي" تستنكران تصديق 

االحتالل عىل عطاءات استيطانية
القاهرة-جدة/ فلسطني:

الــدول العربيــة واألمانــة العامــة ملنظمــة  اســتنكرت جامعــة 
اإلرسائيــيل  االحتــال  حكومــة  قــرار  اإلســامي،  التعــاون 
التصديــق عــى بنــاء 2572 وحــدة اســتيطانية جديــدة يف 
املســتوطنات املقامــة عــى األرايض الفلســطينية املحتلة 

عام 1967 مبا يف ذلك مدينة القدس املحتلة.
وقــال األمــني العــام املســاعد لشــؤون فلســطني واألرايض 
إن  عــيل:  أبــو  ســعيد  العربيــة  بالجامعــة  املحتلــة  العربيــة 
ســلطات االحتــال تواصــل إمعانهــا يف االســتهانة بالقانــون 
وقرارات الرعية الدولية وتحديها إلرادة املجتمع الدويل، 
بتوســيع وترسيــع تنفيــذ مشــاريعها وخططهــا االســتيطانية 

يف األسابيع األخرة والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء.
وأضاف أبو عيل يف بيان أمس، أن االحتال يواصل تلك 
االنتهــاكات رغــم اإلدانــات والرفــض الــدويل واســع النطــاق 
لاستيطان االستعامري املكثف يف األرض الفلسطينية، 
ــف الفــوري النهــايئ لهــذه املشــاريع، ومــا  ومطالبتــه بالتوقُّ
متثله من عدوان سافر عى حقوق الشعب الفلسطيني، 
الدوليــة،  الرعيــة  وقــرارات  للقانــون  جســيم  وانتهــاك 
وتهديــد جــدي بالــغ الخطورة لحل الدولتني وفرص تحقيق 

التسوية.
وأكــد أن االحتــال يــرب املواقــف الدوليــة عــرض الحائــط 
بنــاء  أكــر خطــورة كــام أعلــن عــن  ويعلــن مشــاريع إضافيــة 
األخــرة  الســاعات  يف  جديــدة  اســتيطانية  وحــدة   2572
ترامــب،  دونالــد  الســابق  األمريــيك  الرئيــس  واليــة  النتهــاء 
مشــدًدا عــى أن هــذه االنتهــاكات تســتوجب بلــورة موقــف 
لوقــف  ــا  فوريًّ حــًدا  ويضــع  االحتــال  يــردع  حاســم  دويل 
املشــاريع االســتيطانية وإزالــة املســتوطنات االســتعامرية، 
ووضــع قــرار مجلــس األمــن رقــم 2334 وجميــع قراراتــه ذات 

الصلة موضع التنفيذ.
كــام اســتنكرت األمانــة العامــة ملنظمــة التعــاون اإلســامي 
قــرار االحتــال التصديــق عى بناء 2572 وحدة اســتيطانية 
جديــدة، معتــرة ذلــك متادًيــا يف انتهاكــه القانــون الــدويل 
ا إلرادة املجتمع الدويل. وقرارات الرعية الدولية، وتحديًّ

وذكــرت األمانــة العامــة يف بيــان لهــا أن سياســة االســتيطان 
حــل  رؤيــة  تقويــض  وتهــدف إىل  قانونيــة،  غــر  االرسائيــيل 
التســوية  ومبــادرة  الدوليــة  الرعيــة  أقرتــه  الــذي  الدولتــني 

العربية.

الهوية اإلسالمية
وأوضــح أحــد املعتصمــني داخــل املقام، 
يحيــى"،  بـ"أبــو  نفســه  عــن  عــرف  الــذي 
يف  والربــاط  االعتــكاف  مــن  الهــدف  أن 
املقــام  عــى هويــة  الحفــاظ  هــو  املقــام 

اإلسامية.
وقال "أبو يحيى": "وجدنا داخل مكاتب 
املقــام أوراقــا تفيــد بــأن كل األبنيــة خــارج 
لــوزارة  تابعــة  أصبحــت  املســجد  نطــاق 
املســجد  ســوى  يتبــق  ومل  الســياحة، 

تحت سيطرة األوقاف".
وذكــر "أبــو يحيــى" لصحيفــة "فلســطني" 
االتحــاد  أن  األوراق  تلــك  مــن  تبــني  أنــه 
األورويب بالتعــاون مــع )undp( اســتأجر 
املقــام بغــرض الســياحة لألجانــب ملــدة 
مهــا مببلــغ مقــداره 5  عــر ســنوات، ورمَّ

مليون دوالر.
وأشــار إىل أن الرميــم اســتثنى املســجد 
الــذي أصبــح عمــر الســجاد فيــه أكــر مــن 
30 عاما وتنتر فيه الرطوبة، مستدركا: 
املــكان  يف  االعتــكاف  قررنــا  "لذلــك 

لضــامن عــدم تحويلــه لفنــدق، يف حــني 
تحاول الحكومة إخراجنا منه بالقوة".

يأتــون  األوقــاف  موظفــي  أن  إىل  ولفــت 
يوميــا بعــد صــاة العشــاء لتصوير املكان 
ويســتدعون بعض املعتكفني للتحقيق، 
قائــا: "قطعــوا املــاء والكهربــاء عنــا ملــدة 
15 ساعة متواصلة ومل يعيدوها إال بعد 

أن أثرنا األمر إعاميا".
يف  األوقــاف  مديــر  لزيارتنــا  جــاء  وتابــع: 
أريحا نوح ازغاري، يوم األربعاء، صباحا، 
فأخرنــاه بعــدم وجــود مــاء وكهربــاء وأننــا 
املطــر،  مــاء  مــن  الفجــر  لصــاة  توضأنــا 
"فأخــذ يضحــك رغــم أننــا تأكدنــا مــن أن 
األمــر متعمــد وأنــه ال توجــد مشــكات يف 

عدادات الكهرباء يف املقام".
وأشار "أبو يحيى" إىل أن حراس األوقاف 
لطابــع  االعتــكاف  تحويــل  يحاولــون 

سيايس، لكن هذا أمر غر صحيح.
هــددت  األوقــاف  وزارة  أن  وأكــد 
املعتصمــني بالخــروج من املســجد حتى 

يوم السبت.

يف  معتكفــني  شــابا   15 أن  إىل  ونبــه 
العــدد  يصــل  حــني  يف  يوميــا،  املقــام 
الخميــس  يومــْي  يف  ســبعني  قرابــة  إىل 
أوقــات  ويف  أســبوع  كل  مــن  والجمعــة 

الصلوات الخمس.
الضفــة  مــن  املصلــون  املقــام  ويــؤم 
الغربيــة والقــدس واألرايض املحتلــة عام 

1948م.
وأفاد بأن وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
بــرام اللــه قطعــت راتــب الشــيخ أبــو هامم 
الحســيني الذي كان إماما للمســجد قبل 
أكــر مــن 15 عامــا، وذلــك عقابــا لــه عــى 
املقــام  وتحويلــه  الرميــم  عمليــة  كشــفه 

إىل مرقص وفندق ملبيت األجانب.  
األخــرة  "الحفلــة  أن  يحيــى"  "أبــو  وعــد 
املقــام"  يف  واســعة  ضجــة  أثــارت  التــي 
فضحــت  التــي  "القشــة  مبكانــة  كانــت 
تلــك املخططــات" وســبقها عملية ترميم 
بأفخــم  املســجد  غــرف  وتزويــد  واســعة 
فنــادق  يف  يوجــد  مــا  يضاهــي  األثــاث 
أحــد  تــرع  حــني  يف  نجــوم،  الخمــس 

املســجد  بدهــان  املعتكفــني  الشــبان 
وفرشه بسجاد جديد.

مخطط ثالثي
وأفــاد أحــد املعتكفــني، أحمــد ملحــم من 
املقــام  داخــل  املوجوديــن  بــأن  جنــني، 
األوقــاف  وزارة  مــن  حاميتــه  هدفهــم 
اإلرسائيــيل  واالحتــال  الفلســطينية 
عــى  املتآمريــن  األورويب  واالتحــاد 

املقام.
وقــال ملحــم: "نحــن هنــا نجلــس إلحبــاط 
مخطــط الســلطة واالتحــاد األورويب الذي 
وضع هذه األموال لتغير واقع املقام".

وتابــع: "نحــن الفلســطينيني نريــد تثبيــت 
الهويــة اإلســامية للمقــام واملســجد وأال 

ل إىل فندق".  ُيحوَّ
ولفــت إىل أن املقــام عمــره 910 ســنوات 
ومكانــا  مســجدا  كان  العصــور  مــر  وعــى 
إليواء املسافرين املعتكفني )140 غرفة 
خصصــت لهــذا الغــرض(، قائــًا: "األصــل 
ملحقــة  والســاحات  الغــرف  هــذه  أن 
ل  باملســجد لراحلــة املصلــني، ال أن ُتحــوَّ

إىل أماكن لحفات العري والفجور".
موقف األوقاف

بدوره نفى وكيل وزارة األوقاف والشــؤون 
الدينيــة بــرام اللــه حســام أبــو الــرب، صحة 
ال  األمــر  أن  مؤكــًدا  الســابق،  املخطــط 

يتعدى سوى خطة لتنظيم األمور.
وأوضــح أبــو الرب لصحيفة "فلســطني" أن 
األوقــاف تريــد تنظيــم األمــور يف املقــام 
لفتحه الســاعة الثامنة، وإغاقه يف متام 

الساعة الثامنة مساء.
عــن  عبــارة  هــو  املــكان  أن  عــى  وشــدد 

"مقام ومسجد" وسيبقى كذلك.
وذكــر أن عمليــة الرميــم مــن قبــل االتحــاد 
الحفــاظ  بهــدف   )undp(والـــ األورويب 

عى اآلثار.
وادعــى أبــو الــرب أن املســجد الــذي تبلــغ 
أصــل  مــن  مربعــا  مــرا   150 مســاحته 
ــم  أربعــة دومنــات ونصــف الدونــم "مل ُيرمَّ
األوقــاف  وزارة  صاحيــات  ضمــن  لكونــه 
التــي تتكفــل بــكل أمــور الصيانــة والرميــم 

الازمة له".

"المزيان" يصدر تقاريره 
السنوية عن انتهاكات 

االحتالل يف غزة
غزة/ فلسطني:

أصدر مركز امليزان لحقوق اإلنسان، أمس، مجموعة تقاريره 
الســنوية حــول انتهــاكات قوات االحتــال اإلرسائييل للقانون 
الــدويل اإلنســاين وملبــادئ القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان 

يف قطاع غزة يف عام 2020.
بحــق املواطنــني  االنتهــاكات اإلرسائيليــة  التقاريــر  وتناولــت 

وممتلكاتهم، كام تناولت خصوًصا عدة مجاالت.
وشــملت االنتهــاكات املوجهــة ضــد األطفــال تحــت عنــوان 
)األطفال يف دائرة االســتهداف(، واالنتهاكات املوجهة ضد 
الصياديــن بعنــوان )بحــر غــزة.. خطــر االقــراب(، واالنتهاكات 
يف املناطق مقيدة الوصول برًّا بعنوان )ممنوع من الوصول(.

االحتــال  قــوات  انتهــاكات  مجمــل  يتنــاول  تقريــر  وكذلــك 
االحتــال  قــوات  وإجــراءات  غــزة،  عــى  الحربيــة  والهجــامت 

عى منافذ القطاع بعنوان )من امليدان(.
ووثــق مركــز امليــزان )892( حادثــة قصــف وإطــاق نــار تجــاه 
أرايض املواطنني وممتلكاتهم ورعاة األغنام واملزارعني يف 
الــر، و)309( حــوادث يف البحــر، إضافــة إىل توغــل قــوات 

االحتال 55 يف أرايض املزارعني رشق القطاع.
 )6( استشــهاد  عــن  أســفرت  االنتهــاكات  مجمــل  إن  وقــال 
 )16( )58( مواطًنــا منهــم  مواطنــني منهــم طفــان، وإصابــة 
أطفــال   )6( منهــم  )47( مواطًنــا  واعتقلــت  طفــًا، وســيدة، 

و)1( سيدة يف املناطق الرية والبحرية واملعابر.
وســجل مركــز امليــزان وفــاة )5( مــرىض منهم طفان وســيدة، 
التصاريــح  إعطائهــم  االحتــال يف  قــوات  جــراء مامطلــة  مــن 

الازمة للسفر وتلقي العاج يف الخارج.
الــدويل  للمجتمــع  املتكــررة  مطالبتــه  امليــزان  مركــز  وجــدد 
قــوات  انتهــاكات  لوقــف  والفاعــل  العاجــل  التحــرك  بــرورة 
األرايض  يف  العدالــة  تطبيــق  عــى  والعمــل  االحتــال 
مــن  الحــرب  مجرمــي  وماحقــة  املحتلــة  الفلســطينية 
الجرائــم وتقدميهــم  بارتــكاب هــذه  أمــروا  اإلرسائيليــني ومــن 

للعدالة.

قالوا: إن "األوقاف قطعت عنهم الماء والكهرباء"

مواطنون يعتكفون يف مقام "النيب موىس" 
للحيلولة دون تحويله لـ"فندق سياحي"

القدس المحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
يعتكــف عشــرات الشــبان الفلســطينيين، منــذ 
عشــرين يومــا، فــي مقــام النبــي موســى شــرق 
مدينــة القــدس المحتلــة؛ فــي محاولــة إلحبــاط 
ما أســموه "مخطــط وزارة األوقاف في تحويله 

المقــام والمســجد إلــى فندق ســياحي". ويتهم 
هؤالء االتحاد األوروبي وبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائــي )undp( ووزارتي الســياحة واألوقاف، 
المكانــة  يســتهدف  خِطــر  مخطــط  بتمريــر 
اإلســالمية للمقــام. وكان حفــل غنائــي صاخــب 

أقيم في مقام النبي موســى ديسمبر الماضي، 
وأثــار غضبا واســعا الحتوائــه على أجــواء صاخبة 
وتقديم مشــروبات روحية داخل المقام الديني، 
ما دفع شباب القدس إلى التدخل وفض الحفل 

وطرد المنظمين والمشاركين فيه.

18525 مستوطًنا اقتحموا المسجد األقىص يف 2020

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى المبارك وسط حراسة مشددة من شرطة االحتالل     )فلسطين(
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)إرسائيل( تتوقع مواجهة مع إدارة 
بايدن يف الملفني اإليراين والفلسطيين

النارصة/ فلسطني:
األمــريك  الرئيــس  إدارة  مــع  خالفــات  حــدوث  إرسائيليــون  مســؤولون  توقــع 
الجديــد جــو بايــدن، وخاصــة حول عودة الواليــات املتحدة إىل االتفاق النووي 

مع إيران، وحل الرصاع اإلرسائييل – الفلسطيني يف املرتبة الثانية.
وذكــرت إذاعــة جيــش االحتــالل، أمــس، أن ترصيحات وزيــر الخارجية األمريك 
ئ  تهــدِّ مل  الســابقني  امللفــني  حــول  الشــيوخ،  مجلــس  أمــام  بلينكــن  أنطــوين 

)إرسائيل(.
هــي  هــذه  أن  "علمنــا  قولهــم:  إرسائيليــني  مســؤولني  عــن  اإلذاعــة  ونقلــت 
الدولتــني  بحــل  يتعلــق  فيــا  تلقيناهــا  التــي  الرســائل  هــي  وهــذه  املواقــف، 

واالتفاق النووي".
ــب وزيــر الطاقــة اإلرسائيــيل يوفــال شــطاينتس عــى ذلــك قائــاًل: إن "مــن  وعقَّ
يقــول ذلــك يفتقــر إىل فهــم الواقــع يف الواليــات املتحــدة. وكمــن يعــرف بايدن 
فــإن  والجمهوريــة،  الدميقراطيــة  األمركيتــني،  الحلبتــني  وكذلــك  ا  شــخصيًّ

نتنياهو يعدُّ أحد الزعاء األكرث أهمية هناك".
وأضــاف شــطاينيتس أن اتصــاالت إرسائيليــة– أمركيــة حــول االتفــاق النــووي 
لــدي يف ذلــك. واالتصــاالت تجــري دامًئــا يف عــدة  "ســتبدأ قريًبــا، وال شــك 

قنوات، والقناة األهم هي تلك املبارشة".
وقــال ســفر )إرسائيــل( يف واشــنطن غلعــاد أردان، حــول احتــال أن متنع إدارة 
بايدن البناء يف املستوطنات: إن "اإلدارة الجديدة مل تعبِّ عن رأيها يف هذا 

املوضوع، ولسُت متأكًدا من أنها تريد االنشغال بذلك".
وأضــاف أردان: "أنــا متأكــد مــن أن موقــف اإلدارة األمركيــة وموقفنــا متطابقــان 
حول الحاجة إىل منع إيران من حيازة سالح نووي .. أنا متأكد من أن )إرسائيل( 

ستكون ضمن سلم أولويات الواليات املتحدة".
وأشــار إىل أن الخالفــات بــني الجانبــني موجــودة، وأنــه ينبغــي حلهــا يف الغــرف 

املغلقة، وأنه "ال ينبغي اعتبار أّي خالف أزمًة يف العالقات".
واعتــب وزيــرة الخارجيــة اإلرسائيليــة الســابقة، تســيبي ليفنــي، أن ")إرسائيــل( 
لــن تدفــع أمثاًنــا إذا عرفــت كيــف تعمــل مــع بايــدن، وبإمكانهــا دفــع تعــاون يف 
املنطقة إىل األمام". وأشارت ليفني إىل أن انطباع بايدن ال يزال قامًئا من قرار 
تنفيــذ أعــال بنــاء يف مســتوطنة "رمــات شــلومو" يف شــال القــدس املحتلــة 
لدى زيارته )إرسائيل( عام 2010، "وواضح أن الشعور األويل هو التشكيك".

وأشــارت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" العبيــة إىل أنه ُيتوقــع أن يدعم بايدن 
اتفاقيــات التحالــف والتطبيــع العــريب اإلرسائيــيل، لكنــه لــن يوافــق عــى إمــداد 

دول الخليج بالسالح، مثلا فعل الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأضافــت الصحيفــة أن )إرسائيــل( ســتطلب مــن إدارة بايــدن أال تفاجئهــا يف 

املوضوعني اإليراين والفلسطيني.

القدس املحتلة-النارصة/ فلسطني:
طالب باحثون إرسائيليون برضورة وقف التمويل 
الالجئــني  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  عــن  الــدويل 
ــأ املفــوض  الفلســطينيني "أونــروا"، يف حــني هنَّ
جــو  الجديــد  األمريــي  الرئيــَس  لألخــرة  العــام 
تنصيبهــا  عــى  هاريــس  كامــاال  ونائبتــه  بايــدن 

رئاسَة البيت األبيض.
وكتــب املفــوض العــام للوكالــة فيليــب الزاريني، 
يف تغريــدة عــب "تويــر": "نتطلــع إىل اســتئناف 
رشاكتنا القوية مع الواليات املتحدة، نظًرا للدور 
الالجئــني  تجــاه  ــا  تقليديًّ لعبتــه  الــذي  الحاســم 
عــادل  حــل  هنــاك  يكــون  حتــى  الفلســطينيني، 

ودائم".
دونالــد  األســبق  األمريــي  الرئيــس  إدارة  وكانــت 
2018، وقــف  31 أغســطس  يــوم  ترامــب قــررت 

ا عن وكالة "أونروا". التمويل كليًّ
ُلــث  ر التمويــل األمــريك الســابق للوكالــة �ثُ ويقــدِّ
دوالر،  مليــار   1.24 البالغــة  الســنوية  ميزانيتهــا 
وهو ما انعكس سلبًيا عى برامج وخطط "أونروا" 
غــزة واألردن وســوريا  الغربيــة وقطــاع  الضفــة  يف 

ولبنان.
ومجــدًدا، حــرّض باحثــان إرسائيليــان عــى وكالــة 
"أونــروا" معتقــًدا أنه "حــان الوقت ملطالبة الدول 
الرائــدة بتقديــم املســاعدات للمنظمــة الدوليــة، 
بضــان أال تصبــح األمــوال املحولــة عامــاًل رئيًســا 
يف مساعدة املنظات الفلسطينية املسلحة".

وقــال الباحثــان مبركــز "باديــن لدراســات سياســة 
براشــني،  ويهــودا  رون شــاليفر  األوســط"  الــرق 
يف مقالها عى موقع "نيوز ون" العبية، أمس: 
إن "أونــروا تســعى إلدامــة مشــكلة الالجئــني، التي 
ُطلــب منهــا حلهــا، وبــداًل مــن ذلــك، فقــد تحولت 
قصــرة  منظمــة  تصبــح  يك  ــا  تدريجيًّ "أونــروا" 
املدى شــبه حكومية ملســاعدة التنمية البرية، 
تقــدم خدمــات الرعايــة االجتاعيــة يف مجــاالت 

الرعاية الطبية واملأوى والتعليم".
ــت "أونروا"  وأشــارا إىل أنــه "مــع مــرور الوقــت، تولَّ
املســؤوليات التــي عــادة مــا تكــون مــن اختصــاص 
والصحــة،  كالتعليــم،  الحكوميــة:  املؤسســات 
والرعايــة االجتاعيــة، وبــدأت يف إدارة مخياتها 
أن  رغــم  عليهــا،  ســيادتها  مــن  انطالًقــا  لالجئــني 

معظــم ســكان هــذه املخيــات من الفلســطينيني 
وصالتهــم  الســيايس،  بنشــاطهم  معروفــون 
التحريــر  ومنظمــة  املســلحة،  باملنظــات 

الفلسطينية وحركة حاس".
عــى  التحريــض  نــرت  "أونــروا  أن  وزعــا 
بإقامــة أنشــطة للتنظيــات املســلحة  )إرسائيــل( 
متولُّهــا  طالبيــة  نــواٍد  رأســها  عــى  منشــآتها،  يف 
املســتعدين  مســلحيها  مــن  والعديــد  حــاس، 
الكتلــة  أفــرع  مــن  جــاءوا  تفجراتهــم  لتنفيــذ 

اإلسالمية التابعة لحاس".
عندمــا  أنــه  ذلــك  مــن  "األســوأ  أن  أيًضــا  وزعــا 
ســيطرت حــاس عــى قطــاع غــزة صيــف 2007، 
هــذه  أنشــطة  يف  انخراًطــا  أكــرث  أونــروا  أصبحــت 
الحركة اإلسالمية، عْب جهازي التعليم واألنشطة 

اإلنسانية".
ر اســتمرار الدعم  وأوضحــا أنــه "ليــس هناك ما يبِّ
الــدويل ملاليــني الالجئــني الفلســطينيني، بزعــم 
لتوصيــف  القانونيــة  املعايــر  يســتوفون  ال  أنهــم 
الالجئــني، ويتلقــون معاملــة أفضــل بكثــر مــن أي 

الجئ آخر يف العامل".

الالجئــني  "معظــم  أن  اليهوديــان  الكاتبــان  عــا  وادَّ
الفلسطينيني ال يعيشون يف مخيات الالجئني، 
التــي كان مــن املفــرض عــى أي حــال أن تختفــي 
منــذ ســنوات عديــدة، مــع نقــل ســكانها إىل أحياء 

سكنية عادية".
أونــروا  بــني  القامئــة  "الراكــة  أن  إىل  ولفتــا 
واملنظــات الفلســطينية منــذ عقــود، وانحيازهــا 
الواضــح ضــد )إرسائيــل(، يزيــدان الشــكوك حــول 
صورتهــا الذاتيــة كمنظمــة غــر سياســية، ورضورة 
استمرار وجودها، ويف الواقع، رشعية وجودها".

الالجئــني  قضيــة  حولــت  "أونــروا  أن  وتابعــا 
الفلســطينيني إىل مــروع  يضــخ مبالــغ كبرة من 
األمــوال مــن األنظمــة العربيــة وتحفيــز املؤيديــن 

الغربيني" وفق تعبرها.
املانحــة  الــدول  "انتقــادات  إن  بالقــول:  وختــا 
اإلصالحــات  ــف  تكثِّ أن  ميكــن  التــي  هــي  ألونــروا 
يف أونــروا، وقــد حــان الوقــت لـ)إرسائيــل( ملطالبة 
بــأن أموالهــا  أونــروا،  الرائــدة يف مســاعدة  الــدول 
املحولــة للمنظمــة الدولية قد تصبح عاماًل رئيًســا 

يف دعم العمليات املسلحة" حسب زعمها.

النارصة/ فلسطني:
إرسائيليــة  إعالميــة  مصــادر  كشــفت 
تعــاون  اتفاقيــة  توقيــع  عــن  النقــاب 
مــرصيف بــني دولــة االحتــالل والبحريــن، 

عى غرار االتفاقيات مع اإلمارات.
ريشــون"  "مكــور  صحيفــة  وأوضحــت 
الناطقــة بالعبيــة، أن أكــب مرصفــني يف 
)إرسائيــل( وهــا "بنــك لئومــي" و"بنــك 
عا هذا األسبوع مذكريت  هبوعليم"، وقَّ

تفاهــم للتعــاون مع أحــد البنوك الرائدة 
"بنــك  وهــو  وأقدمهــا  البحريــن  يف 

البحرين الوطني".
املذكــرة  تضــع  الصحيفــة،  وحســب 
للعالقــات  العمــيل  للتنفيــذ  األســاس 
والبحريــن،  بــني )إرسائيــل(  االقتصاديــة 
كا ستســمح للعمالء بإجراء العمليات 

املرصفية يف البحرين و)إرسائيل(.
ومبوجب مذكرة التفاهم، اتفق الطرفان 

عمالئهــم  لتزويــد  مًعــا  العمــل  عــى 
بــني  املطلوبــة  املرصفيــة  باملعلومــات 
الجانبني للتجارة واملقاصة واالســتثار 
واألوراق  األجنبيــة  العمــالت  وتــداول 

املالية، وفق الصحيفة.
ومــن املتوقــع أن تعزز االتفاقية التعاون 
املنطقــة،  يف  األعــال  قطاعــات  بــني 
واالتصــاالت  املاليــة  قطاعــات  وخاصــة 
والطــب  القيــادة  ذاتيــة  واملركبــات 

والتكنولوجيا الفائقة عموًما.
وبحســب الصحيفة فإن هذه التحركات 
لــركات  عاديــة  غــر  فرصــة  تشــكل 
"بنــك  إن  إذ  اإلرسائيليــة،  التكنولوجيــا 
صناعــة  بتمويــل  يختــص  لئومــي" 

التكنولوجيا العالية اإلرسائيلية.
وحســب الصحيفــة يعــد بنــك البحريــن 
بنــك بحرينــي تأســس يف  الوطنــي أول 
ويعمــل   ،1957 عــام  يف  اململكــة 

الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  أيًضــا 
 29 ولــه   ، املتحــدة  العربيــة  واإلمــارات 

فرًعا.
ســبتمب  أيلــول/  البحريــن يف  ووقعــت 
املــايض اتفــاق مــع االحتالل يف البيت 
األبيض برعاية الرئيس األمريي السابق 
دونالــد ترامــب، لتصبــح رابع دولة عربية 
بعــد  اإلرسائيــيل  االحتــالل  مــع  تطبــع 

مرص واألردن واإلمارات.

بيت لحم/ فلسطني:
وقفــة  يف  أمــس،  املواطنــني،  عــرات  شــارك 
املريــض  األســر  عــن  باإلفــراج  للمطالبــة  إســناد 
بيــت  مــن  عاًمــا(   38( مســاملة  محمــد  حســني 
مــن  يعــاين أوضاًعــا صحيــة صعبــة  الــذي  لحــم، 

جراء إصابته برسطان الدم.
دعــت  التــي  الوقفــة  يف  املشــاركون  واحتشــد 
ونــادي  إليهــا هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، 
األســر، وجمعيــة األرسى املحرريــن عــى بــالط 
مســاملة  األســر  صــور  رافعــني  املهــد،  كنيســة 
أيهــا  "أفيقــوا  عبــارات  عليهــا  كتبــت  ويافطــات 
مجــرد  ليســوا  أرسانــا  خطــر،  يف  أرسانــا  العــامل، 

أرقام بل كرامة إنسان".
وقــال والد األســر مســاملة: "ســمح لنــا االحتالل 
برؤيــة ابننــا يف املستشــفى مــدة 7 دقائق فقط، 
نفــي  أمتالــك  ومل  تنكيليــة،  إجــراءات  وســط 
والدتــه  متنفًخــا،  جســمه  كان  رأيتــه  عندمــا 

مريضــة  وهــي  منظــره  هــول  مــن  أرضــا  ســقطت 
تعاين الكى وأمراًضا أخرى".

اإلنســانية  واملؤسســات  العــامل  أحــرار  وناشــد 
واملجتمع الدويل، التدخل من أجل اإلفراج عن 

ابنه، حتى يتمكن من عالجه.
مــن جانبــه دعــا محافــظ بيــت لحــم كامــل حميــد 
املنظــات اإلنســانية واألمــم املتحــدة، للتدخل 
مــن  االحتــالل،  حكومــة  عــى  للضغــط  الرسيــع 
حســني  املريــض  األســر  رساح  إطــالق  أجــل 
مســاملة، يك يتمكــن مــن تلقــي العــالج الــالزم، 
إضافــة إىل أهميــة الســعي لفتــح ملــف املــرىض 

من األرسى.
يف حــني أشــار مديــر مكتــب هيئة شــؤون األرسى 
الحالــة  أن  إىل  عطــوان،  أبــو  منقــذ  واملحرريــن 
الصحية لألسر مساملة صعبة للغاية، وأنه فاقد 
للوعــي، مؤكــًدا أن إدارة الســجون أهملــت كثــًرا 
يف تقديــم العــالج الــالزم لــه عندمــا ظهــرت بــوادر 

املرض، ما أدى إىل استفحاله يف أنحاء جسده.
يف  أرسى   10 وجــود  إىل  عطــوان  أبــو  ولفــت 
و750  الرسطــان،  يعانــون  االحتــالل،  ســجون 
أســًرا مصابون بأمراض مزمنة كالقلب والكى، 
عــدا عــن تفــي وبــاء "كورونــا" بينهــم، إذ هنــاك 
80 مصاًبــا يف ســجن "رميــون" قســم )8( نتيجــة 

اإلهال الطبي.
وأضــاف أن مــا جــرى مــن األســر الشــهيد ماهــر 
سعســع مــن قلقيليــة كان نتيجــة خطــأ فــادح يف 
عمليــة إعطائــه الحقنــة املضــادة لوبــاء "كورونــا" 

أودت بحياته.
مــن  وتخوفــه  خشــيته  عــن  عطــوان  أبــو  وأعــرب 
عملية االستهتار واإلهال املتعمدة املارسة 
بحــق أرسانــا، مؤكــًدا رضورة لفــت أنظــار العــامل 
متعمــد  قتــل  مشــاريع  أصبحــوا  األرسى  أن  إىل 
ومســتهدف مــن حكومــة االحتــالل، إذ يف عــام 

واحد استشهد أربعة منهم.

رام الله/ فلسطني:
واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  أفــادت 
فــؤاد  اللــواء  امُلســن  األســر  بإصابــة  أمــس، 
الشــوبي )82 عامــا( بفــروس كورونــا، بعــد 
مخالطتــه ســجاًنا كان يقــود مــا تســمى عربــة 
مشــايف  إحــدى  إىل  لنقلــه  "البوســطة"، 

االحتالل إلجراء عملية يف عينيه.
إدارة  أن  لهــا،  بيــان  يف  الهيئــة  وأوضحــت 
الشــوبي  األســر  نقلــت  االحتــالل  ســجون 
لقســم الحجــر بســجن "آيــاال"، محملــة إياهــا 
ومصــره،  حياتــه  عــن  الكاملــة  املســؤولية 
ا صعًبا للغاية،  خاصة أنه يعاين وضًعا صحيًّ
وهــو مصــاب برسطــان البوســتات، وأمــراض 
وبحاجــة  والعيــون،  واملعــدة  القلــب  يف 
الهيئــة  وطالبــت  طبيــة.  عنايــة  إىل  ماســة 
بتكثيــف  والقانونيــة  الحقوقيــة  املؤسســات 
االحتــالل  حكومــة  عــى  والضغــط  الجهــود 
وخاصــة  املــرىض  األرسى  رساح  إلطــالق 
كبار الســن، والعمل عى إرســال لجنة طبية 
لــألرسى يف  الصحيــة  األوضــاع  تتابــع  دوليــة 
اســتمرار  جــراء  مــن  الكار�يــة  التطــورات  ظــل 
اإلصابــات  وتصاعــد  كورونــا  عــدوى  تفــي 

بني صفوفهم.
واألســر الشــوبي امللقــب بـ"شــيخ األرسى" 
أكبهــم ســًنا، وهــو مــن قطــاع غــزة، ومعتقــل 

غزة/ فلسطني:
الســالم  ألكادمييــة  العليــا  الهيئــة  منحــت 
يف أملانيــا األســر املهنــدس محمــد خليــل 
تقديــًرا  الســالم"  "ســفر  شــهادة  الحلبــي، 
أجــل  مــن  ومجهوداتــه  اإلنســاين  لــدوره 
تعميــم الســلم األهــيل ونــر �قافــة التســامح 

واملحبة.
"ســفر  لقــب  شــهادة  األكادمييــة  ومنحــت 
ه أول أســر فلســطيني، نتيجــة  للســالم" بعــدِّ
لعملــه مــع األطفال وخدمة املرىض والفقراء 
الحريــة  مببــادئ  وإميانــه  واملحتاجــني، 

رام الله/ فلسطني:
مــددت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل، أمــس، 
الجهــاد اإلســالمي  القيــادي يف حركــة  اعتقــال 
ســعيد نخلــة )62 عاًمــا( مــن مخيم الجلزون يف 
رام اللــه. وأفــادت عائلــة نخلــة يف بيــان أمــس، 
بــأن قــوات االحتــالل مــددت االعتقــال اإلداري 

منذ عام 2006، ومحكوم بالسجن 17 عاما.
األســر  نــادي  قــال  ذاتــه،  الســياق  يف 
يف  املعزولــني  األرسى  إن  الفلســطيني 
قســم )8( بســجن "رميون" اإلرسائييل الذي 
منــذ  اإلصابــات  أعــداد  يف  تصاعــدا  يشــهد 
يعانــون  الجــاري  الثــاين  كانــون  ينايــر/   11

أوضاًعا صعبة.
وأكــد النــادي يف بيــان لــه أمــس، أن عائــالت 
29 أسرا مصابني يف "رميون" تعيش حالة 
مــن القلــق عــى مصــر أبنائهــا يف ظــل عــدم 
أوضاعهــم  بشــأن  دقيقــة  معلومــات  وجــود 
االحتــالل  إدارة ســجون  واســتمرار  الصحيــة، 
حيــث  بالوبــاء،  الخاصــة  الروايــة  باحتــكار 
دون  مأســاوية،  ظــروف  يف  بعزلهــم  تكتفــي 
تقديم أدىن رشوط الرعاية الصحية، إضافة 
إىل  الوبــاء  انتشــار  منــذ  ســعت  أنهــا  إىل 

تحويله ألداة قمع وتنكيل بحقهم.
املعــز  عبــد  األســر  عائلــة  أن  إىل  ولفــت 
بالضفــة  الخليــل  مــن  عامــا(   59( الجعبــة 
القلــق  مــن  حالــة  تعيــش  املحتلــة،  الغربيــة 
املــرىض  األرسى  أحــد  فهــو  صحتــه،  عــى 
ســجن  يف  كورونــا  بفــروس  أصيبــوا  الذيــن 
"رميــون"، حيــث ُنقــل يف 16 ينايــر الجــاري 
هنــاك  وبقــي  "ســوروكا"،  مستشــفى  إىل 
�ــم  املتوفــرة،  للمعلومــات  وفًقــا  لســاعات، 

والسالم.
يف  النشــاطات  مكتــب  مديــر  وســلم 
والــد  فلســطني،  وممثــل  األكادمييــة 
مــن  املعتمــدة  الشــهادات  الحلبــي  األســر 

األكادميية.
والقت الزيارة ترحيًبا كبًرا من عائلة الحلبي 
التي أ�نت عى مبادرة األكادميية وعميدها 
نجلهــا  تجــاه  حمــو  جــان  الســفر  الدكتــور 
املعتقل يف سجون االحتالل منذ 5 سنوات 

نتيجة تهم كاذبة ومزورة.
واملهندس الحلبي ُعرِض يف خمس سنوات 

لألسر نخلة ملدة 4 أشهر.
وأشــارت إىل أن إدارة الســجون أبلغت القيادي 
إليــه  يوجــد  وال  عنــه  ســُيفرج  بأنــه  أســبوع  قبــل 
بقــرار  فوجئــت  العائلــة  أن  الفتــة  متديــد،  أي 

التمديد الجديد.
واعتقلــت قــوات االحتــالل الشــيخ نخلــة بتاريــخ 

أعادتــه إدارة الســجون إىل قســم العــزل يف 
"رميون".

بالســجن  املحكــوم  الجعبــة  األســر  ويعــاين 
املؤبد و20 عاما، مشــكالت صحية صعبة، 
لكونه مصابا بـــالسكري والضغط ومشــكالت 
لجلطــة  ســنوات  قبــل  وتعــرض  القلــب،  يف 

دماغية.
االحتــالل  ســجون  إدارة  النــادي  وحّمــل 
املسؤولية الكاملة عن حياة األسر الجعبة، 
واملصابــني  املــرىض  األرسى  وجميــع 
بالفروس، مطالًبا جهات االختصاص وعى 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  رأســها 
عائــالت  طأمنــة  أجــل  مــن  جدًيــا  بالعمــل 
األرسى املصابــني بــأرسع وقــت، خاصــة يف 
أول  ظهــرت  التــي  الخِطــرة  املــؤرشات  ظــل 
أعــداد  وتزايــد  "رميــون"  بســجن  أمــس  مــن 

اإلصابات.
 ،2005 عــام  منــذ  الجعبــة معتقــل  واألســر 

وهو متزوج وأب ال�نني من األبناء.
بوجــود  األساســية  مطالبتــه  النــادي  وجــدد 
لجنــة طبيــة محايدة ُترف وتراقب األوضاع 

الصحية لألرسى.
ُيشار إىل أن عدد اإلصابات بفروس كورونا 
بــني صفــوف األرسى تجــاوز 290 إصابة منذ 

بداية انتشار الوباء.

مــن  أكــرث  الصوريــة  االحتــالل  محاكــم  عــى 
154 مــرة، ليســجل صاحــب أطــول محاكمــة 

يف تاريخ الحركة األسرة.
والحلبــي حاصــل عــى درجــة املاجســتر يف 
جباليــا،  مبخيــم  ويقطــن  املدنيــة  الهندســة 
حزيــران  يونيــو/   15 يف  االحتــالل  واعتقلــه 
عــام 2016، يف أ�نــاء مــروره عــب حاجز بيت 

حانون "إيرز".
وعمــل الحلبــي قبــل اعتقالــه مديًرا ملؤسســة 
وهــي  غــزة،  قطــاع  يف  األمريكيــة  الرؤيــا 

متخصصة بالخدمات اإلغا�ية واإلنسانية.

لتــه لالعتقــال اإلداري دون  21/9/2020، وحوَّ
أن توجه إليه أي تهمة تذكر.

ونخلــة يعــدُّ مــن الجيل املؤســس لحركة الجهاد 
أبنــاء،  خمســة  ولديــه  متــزوج  وهــو  اإلســالمي؛ 
تعرَّض لالعتقال عدة مرات أمىض ما يزيد عن 

17 عاًما يف سجون االحتالل.

مفّوضها: نتطلع للعمل مع إدارة بايدن

تحريض إرسائييل عىل "أونروا" ومطالبات بوقف دعمها 

صحيفة عربية: توقيع اتفاق تعاون مرصيف بني )إرسائيل( والبحرين

أرسى "ريمون" المصابون يواجهون أوضاًعا صعبةوقفة يف بيت لحم إسناًدا لألسري المريض حسني مسالمة

إصابة األسري الُمسن فؤاد الشوبيك بفريوس كورونا

تقديرًا لدوره اإلنساين
أكاديمية السالم األلمانية تمنح 

األسري الحليب لقب "سفري السالم"

االحتالل يمدد اعتقال قيادي يف الجهاد لمدة 4 أشهر

وقفة تضامنية مع األسير المريض حسين مسالمة في بيت لحم أمس
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املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة  لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/49(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
 922735451 أبــو راس مــن ســكان غــزة هويــة رقــم  محمــد كامــل عاشــور 

بصفته وكيال عن: وفاء عبد الجواد محمد أبو راس 
مبوجب وكالة رقم: 1735 / 2020 الصادرة عن إسطنبول 

          موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف
القطعة 663 القسيمة 249 + 283 املدينة غزة الدرج 

 فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يوما من تاريخ هــذا اإلعالن وبخالف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/1/21م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض  

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/48(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: ايــاد ســليم 
962080297 بصفتــه وكيــال عــن:  رقــم  الزوايــدة هويــة  مــن ســكان  زايــد  أبــو  حســني 
حسني وجهاد وهناء وميرس وانتصار وتغريد وهنية أبناء/ سليم حسني أبو زايد ورائد 

ومعتز وإبراهيم وجيهان وتحرير ونهال وفرحانه ورائدة أبناء/ حسني سليم أبو زايد
مبوجب وكالة رقم: 2186 / 2010 الصادرة عن دير البلح

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف
القطعة 2338 القسيمة 32 املدينة النصريات 

 فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يوما من تاريخ هــذا اإلعالن وبخالف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 2021/1/21م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض  

مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطني
سلطة األرايض  

مكتب رئيس سلطة األرايض

املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة  لدى 
اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/46(

يعلن للعموم انه تقدم لإدارة العامة لأرايض والعقارات بغزة السيد: سمر 
فتحــي إبراهيــم أبــو صبحــة مــن ســكان خانيونــس هويــة رقــم 413054743 

بصفته وكيال عن: فتحي إبراهيم احمد أبو صبحة
مبوجب وكالة رقم: 2348 / 2020 الصادرة عن عامن 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف

القطعة 244 القسيمة 19 املدينة عبسان
 فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يوما من تاريخ هــذا اإلعالن وبخالف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملة. ويف حال تبني إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 21 /2021/1م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

االحتالل يواصل عزل األسرية 
المقدسية "حمادة" منذ 72 يوًما

القدس املحتلة/ فلسطني:
تواصــل إدارة ســجون االحتــالل اإلرسائيــي فــرض العــزل االنفــرادي 
عىل األسرية املقدسية فدوى حامدة "34 عاما" لليوم الـ72 توالًيا 

يف ظروف قاسية ومجهولة.
وأفــادت مصــادر محليــة وعائليــة بأن ســلطات االحتــالل تواصل عزل 
املقدسية حامدة انفراديا، يف ظروف قاسية داخل العزل، دون أن 

يعرف أهلها وأطفالها عنها شيئا.
وكانت إدارة سجون االحتالل قد أعادت عزل األسرية حامدة للمرة 
الثــاين املــايض، يف حــني قضــت  الثانيــة مطلــع نوفمــر/ تريــن 
ســابقا أكــر مــن شــهرين يف عــزل ســجن "الجلمــة" برفقــة األســرية 

املحررة جيهان حشيمة.
القــدس  مدينــة  جنــويب  باهــر  صــور  بلــدة  مــن  "حــامدة"  واألســرية 
املحتلــة، وهــي متزوجــة ولديهــا خمســة أطفــال، أكرهــم يبلــغ مــن 

العمر 10 سنوات، وأصغرهم 3 سنوات ونصف.
االحتــالل  واتهمهــا   ،2017 آب  أغســطس/   12 يف  واعُتقلــت 
مبحاولة تنفيذ عملية طعن يف منطقة باب العامود، لتبدأ سلسلة 
من الجلســات يف محاكمه قضت أخرًيا بســجنها 10 ســنوات ودفع 

غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيقل.
وقبــل عــدة أشــهر تصــدت لســجانة إرسائيليــة يف ســجن "الدامون"، 
حاولــت إهانــة إحــدى زميالتهــا األســريات، مــا أدى إىل عزلهــا برفقــة 

األسرية املحررة حشيمة ملا يزيد عىل الـ70 يوما.
وعانت األســريتان حامدة وحشــيمة طوال مدة العزل الســابقة ســوء 
املعاملــة وظــروف العــزل يف ســجن "الجلمــة"، وعــدم الســامح لهام 

بزيارة محاميهام وتوفري احتياجاتهام.
ويف 10 نوفمــر املــايض، تكــررت الحكايــة مــع األســرية "حــامدة" 
إدارة  فــإن  عائلتهــا  أفــادت  مــا  وحســب  العــزل،  يف  مجــددا  لُتــزج 

السجون قررت عزلها ملدة ال تقل عن شهرين.
صعبــة  ظــروف  يف  االحتــالل  ســجون  يف  أســرية   38 نحــو  وتقبــع 
واإلهانــة  للــرب  اعتقالهــن  لحظــة  منــذ  يتعرضــن  وقاســية، حيــث 
والسب والشتم، وتتصاعد عمليات التضييق عليهن حال وصولهن 

مراكز التحقيق.
ومتــارس إدارة ســجون االحتــالل بحقهــن جميــع أســاليب التحقيــق، 
سواء النفسية منها أو الجسدية، كالرب، وحرمان النوم، والشبح 
ألنوثتهــن  مراعــاة  دون  والرتويــع،  والرتهيــب  طويلــة،  لســاعات 

واحتياجاتهن الخاصة.

النارصة/ فلسطني:
النقــاب  إعالميــة عريــة  كشــفت مصــادر 
عــن  امتنعــت  االحتــالل  رشطــة  أن  عــن 
أمــام  اعتقلــوا  فلســطينيني  عــامل  عــرض 
املحكمــة، إلخفــاء جروحهم التي يعانونها 
من جراء االعتداء والرب الشديد الذي 

تعرضوا له من قبل عنارص الرطة.
العريــة،  "هآرتــس"  صحيفــة  وبحســب 
رشطــة  مــن  كبــرية  قــوات  اعتــدت  أمــس، 
العــامل  مــن  مجموعــة  عــىل  االحتــالل 
الفلســطينيني يف مســتوطنة "موديعــني" 
لهــم  متســببة  املحتلــة،  القــدس  قــرب 

بكسور وأرضار جسدية بالغة.

عــىل  اعُتــدي  بأنــه  الصحيفــة  وأفــادت 
العــامل يف ورشــة للبنــاء بعــد تلقــي بــالغ 
كاذب، مــن شــخص قصــد إيــذاء العــامل، 
حــول نيتهــم تنفيذ عمليــة، إذ يعاين اثنان 
مــن العاملــني كســوًرا مختلفــة يف الجســم 

والوجه وخلع يف الكتف.
وطالــب قــايض "محكمــة الصلح يف بيتاح 
حــول  بتوضيــح  االحتــالل  رشطــة  تكفــا"، 
ــة عىل ضوء  تعاملهــا مــع املعتقلــني خاصَّ
قــرار الرطــة وإدارة الســجون عــدم عــرض 
وحضورهــم  املحكمــة  أمــام  منهــم  ثالثــة 
إلخفــاء  الفيديــو،  تقنيــة  عــر  الجلســة 

االعتداء وآثاره عن املحكمة.

كورونــا  وبــاء  االحتــالل  واســتغلت رشطــة 
لتدعــي أن العــامل الثالثــة أدخلــوا الحجــر 
الســعال"  مــن  "الخشــية  بســبب  ــي  الصحِّ
دون عرض تقارير صحية تدعم ادعاءاتها، 
وعىل الرغم من ذلك استجابت املحكمة 
لطلــب الرطــة متديــد االعتقــال لتقديــم 

تهمة الوجود دون ترصيح.
ووصف أحد العامل يف الجلسة تسلسل 
األحــداث واعتــداء رشطــة االحتــالل عليه، 
وقــال: "وصلــت القــوات الخاصــة، خفــت 
منهــم ومل أهــرب، فاملــكان مغلــق مــن كل 
الجهــات وال يوجــد طريقــة للهــرب، وبعــد 
الرطــي:  يل  قــال  االعتقــال  مــن  ثــواٍن 

سأمارس ضدك كل ما أريد".
وتابــع: "عــىل الرغــم مــن إرصاري أننــي مل 
أهــرب، أمســكوا يب واعتــدوا عــي، ألقــوا 
وكــرسوا  كــرست  يــدي  األرض،  عــىل  يب 
يل أنفــي بعدهــا"، إذ أكــد العامــل أنــه مل 

ة األمل. يتمكن من النوم من شدَّ
أخيــه  عــىل  اعتــدت  القــوات  أن  وأضــاف 
مقابل عينيه وقاموا بكرس يده عىل الرغم 

من عدم مقاومته لالعتقال.
مــن  عــاّمر  أبــو  عبــد  املحامــي  وانتقــد 
"مل  االعتقــال  آليــة  العــام،  الدفــاع  فريــق 
يتــم عرضهــم عــىل املحكمــة يف القاعــة، 
ال  عليهــم؟  االعتــداء  بســبب  هــذا  هــل 

املعتقلــني  يجلبــوا  مل  باالرتيــاح،  أشــعر 
القــايض  يــرى  ال  حّتــى  املحكمــة  لقاعــة 
آثــار االعتــداء عــىل جســمهم. واضــح أنهــم 

تسببوا للعامل برر كبري".
يذكر أن قوات االحتالل تستهدف بشكل 
متكــرر العــامل الفلســطينيني، يف مواقــع 
العمل يف األرايض الفلســطينية املحتلة 
الجــدار  بوابــات  عنــد  وخاصــو   ،48 عــام 

العنرصي.
وتفــرض ســلطات االحتــالل رشوًطــا صعبة 
عىل منح العامل تصاريح للعمل، وهو ما 
يضطــر الكثــري من العــامل للدخول "بطرق 

غري رسمية"، بحًثا عن فرص عمل.

رام الله-غزة/ فلسطني:
أمــس،  فجــر  اإلرسائيــي،  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت 
 62( بــدر  التريعــي د. محمــد  النائــب يف املجلــس 
عاًمــا( مــن الخليــل، لريتفــع أعــداد النــواب األرسى يف 

سجونه لـ10.
واســتنكر املجلــس التريعــي يف بيــان، أمــس، اعتقال 
منزلــه  مداهمــة  عقــب  بــدر،  النائــب  االحتــالل  قــوات 

والعبث يف محتوياته.
وأكــد النائــب األول لرئيــس املجلــس د. أحمــد بحــر: إن 
اعتقــال قــوات االحتــالل للنــواب الفلســطينيني جرميــة 
منتقــًدا  الدوليــة،  واألعــراف  القوانــني  لكافــة  ومخالفــة 
النــواب  بحــق  االحتــالل  عــىل جرائــم  الــدويل  الصمــت 

الفلسطينيني.
والدميقراطيــة  الرملانيــة  الحيــاة  "إن  بحــر:  وأضــاف 
الفلسطينية ما زالت مهددة وتعيش أجواء غري سليمة 
بسبب جرائم االحتالل"، مطالًبا العامل بالتحرك لوقف 
ونوابــه  الفلســطيني  الشــعب  بحــق  االحتــالل  جرائــم 

املنتخبني.
وطالــب الرملانــات الدوليــة كافــة والجهــات الحقوقيــة 

والقانونية برورة االنتصار للنواب الفلسطينيني.
ت كتلة التغيري واإلصالح، اعتقال قوات االحتالل  وعدَّ
للنــواب،  الرملانيــة  للحصانــة  تجــاوز  بــدر،  النائــب 

وانتهاك للقانون الدويل.
وقال أمني رس كتلة التغيري واإلصالح النائب املستشار 
محمــد الغــول، يف بيــان، أمــس، إن صمــت املنظــامت 
الدولية واألمم املتحدة عىل جرائم االحتالل بحق أبناء 
شــعبنا عموًما ونوابه املنتخبني، دفعه الرتكاب املزيد 

من هذه الجرائم. 
وانتقــد الغــول صمــت الســلطة الفلســطينية وتجاهلهــا 
لالنتهــاك الخطــر، وعــدم رفعهــا قضايــا أمــام املحكمــة 

الجنائية الدولية ملحاسبه االحتالل.
واملنظــامت  الدوليــة  املؤسســات  الغــول  وطالــب 

الحقوقيــة بالعمــل الجــاد والعاجــل إلنقــاذ حيــاة األرسى 
والضغط من أجل اإلفراج عنهم.

وبحســب مركــز فلســطني لدراســات األرسى فــإن عــدد 
نــواب املجلــس املعتقلــني يف ســجون االحتــالل ارتفــع 

مجدًدا إىل لـ10 نواب بعد إعادة اعتقال النائب بدر.
وأوضــح مديــر املركــز ريــاض األشــقر، يف بيــان، أمــس، 
أن هــذا االعتقــال ليــس األول للنائــب بــدر، إذ اعتقلتــه 
قوات االحتالل عدة مرات يف السابق وأمىض أكر من 
13 عاًمــا يف ســجون االحتــالل معظمهــا وفــق االعتقــال 

اإلداري.
ــل االحتــالل املســؤولية الكاملــة عــن حيــاة النائــب  وحمَّ
بــدر الــذي يعــاين عــدة أمــراض أخطرهــا ارتفــاع ضغــط 
الــدم املزمــن ومشــكالت يف الروســتات ويحتــاج إىل 

أدوية ورعاية خاصة.
وعــدَّ اعتقــال نواب املجلــس التريعي انتهاًكا فاضًحا 
ألبســط األعــراف واملواثيــق الدوليــة، وال يســتند إىل أي 
مرر قانوين، وهو قرار سيايس بامتياز لتحجيم دورهم 
يف مواجهة جرائم االحتالل، وردعهم عن املشاركة يف 

الحياة السياسية.
وطالب املركز الحقوقي برملانات العامل واملؤسسات 
الحقوقية بالتدخل الفاعل والحقيقي من أجل الضغط 
عىل االحتالل لوقف التعدي عىل القوانني واملواثيق.

نابلس-غزة/ جامل غيث:
العــذاب  صنــوف  ألبشــع  تعــرَّض 
وفَقــد إحــدى كليتيــه عقــب تعرُّضه 
مــن ضبــاط  للتعذيــب يف محاولــٍة 
النتــزاع  اإلرسائيــي  االحتــالل 
عــز  كتائــب  عــن  منــه  معلومــات 
العســكري  الجنــاح  القســام  الديــن 
مــرج  فُأبِعــد إىل  لحركــة "حــامس"، 
وعــاد  غــزة،  قطــاع  إىل  ثــم  الزهــور، 
عملــه  ليواصــل  رأســه  مســقط  إىل 

الجهادي واملقاوم.
يوســف الرسكجــي الــذي ُيَعــدُّ أحــد 
القســام  كتائــب  مؤســي  أبــرز 
حــامس  لحركــة  العســكري  الجنــاح 
ي  الــرسِّ والقائــد  الغربيــة  بالضفــة 
بــني  شــخصه  يف  جمــع  للكتائــب، 
الدعوة والرتبية والسياســة والجهاد 
كل  يف  وأبــدع  والتنظيــم،  والحركــة 
مطاردتــه  أثنــاء  يف  ــز  وجهَّ ميــدان 
العرات من االستشــهاديني، وفق 

القيــادي يف حركــة حــامس وصفــي 
قبها.

الثــاين/  كانــون  مــن  الـــ22  ويوافــق 
التاســعة  الذكــرى  الجــاري،  ينايــر 
عــام  الرسكجــي  الغتيــال  عــرة، 
قــوات  اقتحمــت  أن  بعــد   ،2002

التــي  البنايــات  إحــدى  االحتــالل 
تحّصن بها يف قرية عصرية شاميل 
معــه  واستشــهد  نابلــس،  مدينــة 
القساميون "جاسم سامرو، ونسيم 

أبو الروس، وكريم مفارجة". 
نشأته ووالدته

نابلــس  مدينــة  يف  الرسكجــي  ولــد 
 30 يف  املحتلــة  الغربيــة  بالضفــة 
1962م،  عــام  أيــار  مايــو/  مــن 
ــى تعليمــه األســايس والثانــوي  وتلقَّ
نــال  ثــم  املدينــة،  مــدارس  يف 
شــهادة البكالوريــوس يف الريعــة 
األردنيــة  الجامعــة  مــن  اإلســالمية 
العليــا  دراســته  وأكمــل  عــامن،  يف 

املاجســتري  شــهادة  عــىل  وحصــل 
يف الريعــة اإلســالمية مــن جامعة 

النجاح الوطنية يف نابلس.
متــزوج  الرسكجــي  والشــهيد 
ولــدان  األبنــاء،  مــن  أربعــة  ولديــه 
االحتــالل  قــوات  واعتقلتــه  وبنتــان، 

ويف  عديــدة،  مــرات  اإلرسائيــي 
عــام 1992م كان مــن ضمن الـ417 
حــامس  حركتــي  قيــادة  مــن  مبعــًدا 
والجهاد اإلســالمي إىل مرج الزهور 

يف جنوب لبنان.
االحتــالل  أعــاد   ،1995 عــام  ويف 

بالفشــل  أصيــب  وقــد  اعتقالــه، 
الكلــوي يف أثنــاء اعتقالــه؛ مــا جعل 
االحتالل يطلق رساحه؛ ليبدأ رحلة 
املــرة  هــذه  ولكــن  جديــدة  إبعــاد 
أن  قبــل  أياًمــا  اســتمرت  غــزة  إىل 
يلغــي االحتــالل قــرار اإلبعــاد ليعــود 
إىل مســقط رأســه نابلــس ويخضــع 
لعمليــة جراحيــة ويســتأصل إحــدى 

كليتيه.
إىل  غــزة،  قطــاع  مــن  عودتــه  بعــد 
إلكــامل  الســلطة  دور  جــاء  نابلــس 
اعتقلتــه  فقــد  االحتــالل؛  بــدأه  مــا 
ويف   ،1997 عــام  الســلطة  أجهــزة 
ســجونها تعــرَّض لتعذيــب شــديد، 
الســلطة  ســجون  بــني  ــل  تنقَّ وقــد 
يف مدينتــي نابلــس وأريحــا ليــذوق 
صنــوف العــذاب عــىل خلفية عمله 
هــت لــه تهمــة قيــادة  املقــاوم، إذ ُوجِّ
كتائب القســام يف الضفة الغربية، 
وبقــي معتقــاًل يف ســجون الســلطة 
الســنة،  ونصــف  ســنوات  ثــالث 

وخرج منها عام 2001.
شخصية ثورية

لصحيفــة  قبهــا  القيــادي  ويقــول 
أحــد  الرسكجــي  "كان  "فلســطني": 
بالضفــة  القســام  كتائــب  مؤســي 
ــا،  ًيــا حقيقيًّ الغربيــة وكان قائــًدا رسِّ
والرتبيــة  الدعــوة  بــني  وجمــع 
والحركــة  والجهــاد  والسياســة 

والتنظيم".
أن الرسكجــي أرشف  قبهــا  وأضــاف 
العمليــات  مــن  العديــد  عــىل 
عــىل  أرشف  كــام  االستشــهادية، 
أجــل  مــن  شــهداء  خليــة  تأســيس 
لت بهدف خطف  األرسى التي ُشــكِّ

الجنود لتحرير األرسى.
ولفــت إىل أن الشــهيد الرسكجــي، 
اتَّسم بشخصيته الهادئة والفكاهية 
واملحب للوطن وصاحب شخصية 

ثوريــة، وال يــرتك فرصــًة جهاديــة إال 
هيئــة  رئيــس  فــكان  دور  لــه  ويكــون 
يــة وعمــل  أركان حركــة حــامس الرسِّ
معــه وتتلمــذ عىل يديه العديد من 
الشــهداء القســاميني، فــكان لــه دور 

فاعل يف مواجهة االحتالل.
أخضــع  االحتــالل  أن  وبــنيَّ 
مــرج  مــن  عودتــه  بعــد  الرسكجــي، 
يف  جــًدا  قــاٍس  لتحقيــق  الزهــور، 
ســجن "عسقالن"، ما أفقده إحدى 
مــن  لــه  تعــرَّض  مــا  بســبب  كليتيــه 
مل  الشــهيد  أن  مؤكــًدا  تعذيــب، 
وســائل  كل  رغــم  كلمــة  بــأي  يــدِل 

التعذيب التي مورست بحقه.
اعتقال وإبعاد

تعذيــب  مــن  لــه  تعــرَّض  مــا  ورغــم 
عملــه  الرسكجــي  واصــل  وإبعــاد، 
الجهــادي وأعــاد تركيبــة هيئــة أركان 
حــامس الرسيــة وعمل معه العديد 
مــن الشــهداء والقــادة العظــام، وفق 

قبها.
وتابع: "بعد أيام من عودة الشــهيد 
عــىل  اعتقــل  لنابلــس،  الرسكجــي 
وذاق  1997م،  عــام  الســلطة  يــد 
العــذاب  مــن  صنوًفــا  ســجونها  يف 
يف  املقــاوم  عملــه  خلفيــة  عــىل 
كتائــب القســام، فكلام كان يعتقل 
أحــد مــن املقاومــني يعتقــل فورهــا 

الرسكجي".
وأكمــل قبهــا القــول: مبجرد أن خرج 
الســلطة  ســجون  مــن  الرسكجــي، 
أن  إىل  املقاومــة  عملــه  واصــل 
الــروس  أبــو  نســيم  برفقــة  استشــهد 
وجارس سامرو وكريم مفارجة، فجر 
الثــاين والعريــن مــن شــهر ينايــر/ 
كانــون الثــاين عــام 2002، بعــد أن 
لت قــوة إرسائيليــة خاصــة إىل  تســلَّ
مدينة نابلس، لتحارص البناية التي 

ن بداخلها برفقة أقرانه. تحصَّ

عائلة تطالب باإلفراج عن نجلها 
من سجون السلطة

رام الله/ فلسطني: 
طالبت عائلة معتقل سيايس املنظامت الحقوقية والدولية، برورة 
األجهــزة  ســجون  يف  املعتقــل  نجلهــا  عــن  لإفــراج  الفــوري  التدخــل 

األمنية التابعة للسلطة يف الضفة الغربية املحتلة.
وقالــت عائلــة املعتقــل محمــود أبــو غليــون مــن مدينــة بيــت لحم، يف 
بيان، أمس: "إن "جهاز األمن الوقايئ يختطفه منذ 7 أيام يف الضفة 
الغربيــة املحتلــة". وأضافــت أن نجلهــا محمــود اختطفه جهاز الوقايئ 

يف بيت لحم ويحتجزه لليوم السابع عىل التوايل.
للتدخــل  اإلعــالم  ووســائل  والدوليــة  الحقوقيــة  املنظــامت  ودعــت 

الفوري لإفراج عنه.

حماس تنعى القيادي بجبهة العمل 
اإلسالمي األردين "الرواشدة"

غزة/ فلسطني:
نعــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس إىل الشــعب الفلســطيني 
واألمــة العربيــة واإلســالمية، عضــو املكتــب التنفيــذي لحــزب جبهــة 

العمل اإلسالمي األردين املحامي حكمت الرواشدة.
ولفتــت الحركــة يف بيــان لهــا إىل أن الرواشــدة تــويف فجــر أمس بعد 
رصاع طويل مع مرض ُعضال، مشــرية إىل أن "القضية الفلســطينية 
كانــت تســكن قلبــه، وتعيــش بــني جنباتــه، ويدافــع عــن مجاهديهــا، 
ويتلّمس همومهم، ويعمل عىل دعمهم بالكلمة والبيان والرهان".

ودعــت الحركــة للفقيــد "أن يرزقــه اللــه أجــَر املجاهديــن العاملــني، 
وأن يتقبلــه يف الصالحــني ويلهــم أهلــه وذويــه وعائلته جميل الصر 

وحسن العزاء".

إلخفاء آثار االعتداء والرضب الشديَدْين

لت بهم عىل المحكمة رشطة االحتالل تمتنع عن عرض عمال فلسطينيني نكَّ

االحتالل يعتقل النائب بدر لريفع أعداد النواب األرسى لـ10

)19( عاًما مرَّت عىل اغتيال القائد القسامي "يوسف الرسكجي"

النائب د. محمد بدر

الشهيد يوسف السركجي
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 PQ No.-(NECC-SCI-Shefa Fund-001- 2021(  عرض سعر رقم
الخاص باستدراج أسعار لتوريد مستلزمات صحية ونظافة لألمهات الحوامل  وما بعد الوالدة واألطفال الرضع

)MIYCAHN( مرشوع: تحسني صحة وتغذية األم والرضع وصغار األطفال واملراهقني
(NECC) تنفيذ: مجلس كنائس الشرق األوسط

بالرشاكة مع: إنقاذ الطفل وبتمويل من: مؤسسة صندوق الشفاء
تعلن إدارة جمعية اتحاد الكنائس عن طرح عطاء لتوريد مستلزمات صحية ونظافة لألمهات الحوامل وما بعد الوالدة واألطفال الرضع.

فعــى الراغبــني باالشــراك يف هــذا العطــاء، للحصــول عــى وثائــق العطــاء، التوجــه إىل مكتب الجمعية الكائن يف غزة الرمال شــارع ســعيد 
العــاص لــرشاء العطــاء، وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم الخميــس املوافــق 2021/1/21 ولغايــة يــوم الثالثــاء املوافــق 2021/1/26، مــع العلم بأن 

قيمة رسوم رشاء العطاء مائتي شيكل فقط )200 شيكل( غري مسردة، وعى من يرسو عليه العطاء تسديد قيمة إعالن الجريدة.
بالرشوط التالية:

• تعد دعوة العطاء جزء ال يتجزأ من وثائق العطاء.                            • أن تكون املنشأة مرخصة والصنف املنتج مرخصًا.
• األسعار بالشيكل غري شاملة قيمة الرضيبة املضافة.

• يجــب عــى املتقــدم تعبئــة عــروض األســعار عــى نفــس النمــوذج املســتلم مــن إدارة الجمعية مع كتابة االســم التجــاري للصنف 
عى أن يكون نفس مواصفات الصنف املطلوب يف الكشف وكذلك تسجيل اسم الرشكة املصنعة.

• ويجــب أن ترفــق شــهادة تســجيل الرشكــة وشــهادة عضويــة الغرفــة التجاريــة، و كذلــك يجــب عــى املــورد أن يوضــح يف عطائــه 
الكميات املتوفرة لديه من األصناف املطلوبة واملدة التي يحتاجها للتوريد يف حال عدم توفر بعض األصناف.

• يحق للجمعية زيادة أو تخفيض الكميات املطلوبة مبا ال يزيد عن %25 من اجاميل قيمة العقد الخاص باملورد.
• يحق للجمعية تنفيذ العطاء بشكل جزيئ أو كيل، مع العلم بأن الجمعية غري ملزمة بالرسية عى أقل األسعار دون إبداء األسباب.

• يتــم تحديــد الفــرة الزمنيــة لتوريــد املطلوبــة إلدارة الجمعيــة يف مدينة غزة يف مدة أقصاها 45يوم من اســتالم أمر 
التوريــد عــى أن يرفــق معهــا شــهادات الضامنــة وتاريــخ انتهاء الصالحية حيــث ال تقل مدة تاريخ انتهاء الصالحية عن 

عامني، وإذا تطلب التوريد فرة زمنية أكرب من ذلك فيجب عى املورد تحديدها .
• عى املورد ختم وتوقيع كل ورقة من أوراق العطاء.

• يجب عى املورد إصدار فاتورة رضيبية وشهادة خصم منبع وتسدد الفواتري خالل 30 يوما من تاريخ توريد آخر صنف إلدارة 
الجمعية بعد مطابقتها لرشوط ومواصفات العطاء.

• آخر موعد لرشاء العطاء هو يوم الثالثاء املوافق 2021/1/26، الساعة 1ظهرًا.
• آخر موعد لتقديم العروض هو يوم الخميس 2021/1/28 الساعة 12ظهرًا

• سيتم فتح العطاء يوم األحد 2021/1/31 الساعة الحادية عرشة صباحًا.
• يرفق مع العطاء كفالة بنكية أو شــيك بنيك صالح ملدة ســت شــهور بقيمة %5 من قيمة العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشــيكات الشــخصية، 

وعى من يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10، ولن ينظر للعطاء الذي ال يشتمل عى كفالة بنكية أو شيك بنيك.
• مع العلم بأن أوقات الدوام للجمعية من الساعة 7:30 صباحًا وحتى 13:45 بعد الظهر ما عدا يوم الجمعة و السبت يف الفرة الحالية.

 إدارة مجلس كنائس الرشق األوسط بغـــــــــــــزة
ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة مجلس كنائس الرشق األوسط – غزة عى العنوان التايل:

غزة – الرمال ش. سعيد العاص املتفرع من شارع الوحدة هاتف 2860146-2822595 جوال 0594503088

 PQ No.-(NECC-SCI-Shefa Fund-002- 2021(  عرض سعر رقم
الخاص باستدراج أسعار لتوريد سلة أطعمة مجففة لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية وفقر الدم

)MIYCAHN( مرشوع: تحسني صحة وتغذية األم والرضع وصغار األطفال واملراهقني
(NECC) تنفيذ: مجلس كنائس الشرق األوسط

بالرشاكة مع: إنقاذ الطفل وبتمويل من: مؤسسة صندوق الشفاء
تعلــن إدارة جمعيــة اتحــاد الكنائــس عــن طــرح عطــاء لتوريــد ســلة أطعمــة مجففــة لألطفــال الذين يعانون من ســوء التغذية وفقــر الدم.فعى 
الراغبني باالشراك يف هذا العطاء ، للحصول عى وثائق العطاء، التوجه إىل مكتب الجمعية الكائن يف غزة الرمال شارع سعيد العاص 
لرشاء العطاء، وذلك اعتبارًا من يوم األحد املوافق 2021/1/24 ولغاية يوم األربعاء املوافق 2021/1/27، مع العلم بأن قيمة رســوم 

رشاء العطاء مائتي شيكل فقط )200 شيكل( غري مسردة ، وعى من يرسو عليه العطاء تسديد قيمة إعالن الجريدة.
بالرشوط التالية:

•تعد دعوة العطاء جزًءا ال يتجزأ من وثائق العطاء.                 •أن تكون املنشأة مرخصة والصنف املنتج مرخصًا.
• األسعار بالشيكل غري شاملة قيمة الرضيبة املضافة.

• يجب عى املتقدم تعبئة عروض األسعار عى نفس النموذج املستلم من إدارة الجمعية مع كتابة االسم التجاري 
للصنف عى أن يكون نفس مواصفات الصنف املطلوب يف الكشف وكذلك تسجيل اسم الرشكة املصنعة.

• ويجب أن ترفق شهادة تسجيل الرشكة وشهادة عضوية الغرفة التجارية ، و كذلك يجب عى املورد أن يوضح يف 
عطائه الكميات املتوفرة لديه من األصناف املطلوبة واملدة التي يحتاجها للتوريد يف حال عدم توفر بعض األصناف.
• يحق للجمعية زيادة أو تخفيض الكميات املطلوبة مبا ال يزيد عن %25 من اجاميل قيمة العقد الخاص باملورد.

• يحق للجمعية تنفيذ العطاء بشكل جزيئ أو كيل، مع العلم بأن الجمعية غري ملزمة بالرسية عى أقل األسعار دون إبداء األسباب.
• يتــم تحديــد الفــرة الزمنيــة لتوريــد املطلوبــة إلدارة الجمعيــة يف مدينــة غــزة يف مــدة أقصاها  45يوًما من اســتالم أمر 
التوريــد عــى أن يرفــق معهــا شــهادات الضامنــة وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة حيــث ال تقــل مــدة تاريــخ انتهــاء الصالحيــة عن 

عامني ، وإذا تطلب التوريد فرة زمنية أكرب من ذلك فيجب عى املورد تحديدها .
• عى املورد ختم وتوقيع كل ورقة من أوراق العطاء.

• يجــب عــى املــورد إصــدار فاتــورة رضيبيــة وشــهادة خصــم منبــع وتســدد الفواتري خالل 30 يوًما مــن تاريخ توريد آخر 
صنف إلدارة الجمعية بعد مطابقتها لرشوط ومواصفات العطاء.

• آخر موعد لرشاء العطاء هو يوم األربعاء املوافق 2021/1/27،  الساعة 1ظهرًا.
• آخر موعد لتقديم العروض هو يوم األحد 2021/1/31 الساعة 12:ظهرًا

• سيتم فتح العطاء يوم األحد 2021/2/1 الساعة الحادية عرشة صباحًا.
• يرفق مع العطاء كفالة بنكية أو شيك بنيك صالح ملدة ستة شهور بقيمة %5 من قيمة العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية 

،وعى من يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة %10 ، ولن ينظر للعطاء الذي ال يشتمل عى كفالة بنكية أو شيك بنيك.
•مع العلم بأن أوقات الدوام للجمعية من الساعة 7:30 صباحًا وحتى 13:45 بعد الظهر ما عدا يوم الجمعة و السبت يف الفرة الحالية.

إدارة مجلس كنائس الرشق األوسط  بغـــــــــــــزة 
ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة مجلس كنائس الرشق األوسط – غزة عى العنوان التايل:

غزة – الرمال ش. سعيد العاص املتفرع من شارع الوحدة هاتف  2860146-2822595 جوال  0594503088

غزة/ يحيى اليعقويب:
يتحتــم عــى اجتــامع الفصائل الفلســطينية 
يف القاهــرة التوافــق بشــأن القضايــا الفنيــة 
لعقــد االنتخابــات العامــة، وســط تخوفــات 
االنتخابيــة  بالعمليــة  تحيــط  وتحديــات 
اإلقليمــي  الوضــع  بتعقيــدات  مرتبطــة 
-وفــق  يتطلــب  الــذي  األمــر  والــدويل، 
إىل  الوصــول  يف  اللقــاء  نجــاح  مراقبــني- 
اتفــاق ســيايس بشــأن مرجعيــة االنتخابــات 
وتوقيــع ميثــاق رشف باحــرام نتائجهــا مبــا 
القــوى  مــن  حكومــة  تشــكيل  إىل  يفــي 

املشاركة بعدها.
ومثــة ألغــام أمــام قطــار االنتخابــات، بشــأن 
مرجعيتهــا القانونيــة وشــكل الربملــان، فهــل 
يف  جــاء  كــام  دولــة  برملــان  أمــام  ســنكون 
رئيــس  أصــدره  الــذي  الرئــايس  املرســوم 
الســلطة محمــود عبــاس، أم برملــان ســلطة 

حكم ذايت؟
ويقلــل محلــالن سياســيان تحدثــت إليهــم 
تفجــر  إمكانيــة  مــن  "فلســطني"  صحيفــة 
العقبتــني  بســبب  االنتخابيــة  العمليــة 
الســابقتني، مشــريين إىل أن األمــر يحتــاج 

إىل توافق سيايس بالقاهرة.
ويــرى املحلــالن أن فــرص نجــاح االنتخابات 
نحــو  والــدويل  اإلقليمــي  التوجــه  يعززهــا 
تغيري الحالة السياسية الفلسطينية، الذي 
تقاطــع أيًضــا مــع تولــد قناعــة لــدى الســلطة 
الفلســطينية بــأن إقامــة عالقــات مــع اإلدارة 
الجديــدة للبيــت األبيــض يتطلــب تجديــد 

الرشعيات.
ا  رئاســيًّ مرســوًما  املاضيــة  الجمعــة  وصــدر 
العامــة  الفلســطينية  االنتخابــات  بإجــراء 
عــى ثــالث مراحــل: األوىل: ترشيعيــة يف 
21 مايــو/ أيــار، تليها انتخابات رئاســية يف 
انتخابــات املجلــس  ثــم  31 يوليــو/ متــوز، 

الوطني يف 31 أغسطس/ آب القادم.
االحتالل أواًل!

األمنــاء  لقــاء  تواجــه  التــي  التحديــات  أبــرز 
العامــني يف القاهــرة والعمليــة االنتخابيــة، 
مــن وجهــة نظر الكاتب واملحلل الســيايس 
لــه  فليــس  االحتــالل  هــو  عــوكل،  طــالل 
الوطنيــة  الرشاكــة  بنــاء  بإعــادة  مصلحــة 
إرادة  يتطلــب  وهــذا  الفلســطينية، 

فلسطينية قوية للمي بها.

السياســية  اإلرادة  أن  عــوكل  يــرى 
الفلســطينية بــدأت تتوافــر، "ولكــن ينقصها 
ثقــة األطــراف ببعضهــم، كذلــك الثقــة بــني 
الساســة واملواطن الفلســطيني الذي يبدو 

أنه ال يصدق أن هناك انتخابات".
ويعتقــد أن هنــاك قضايا باإلمكان تجاوزها 
بشأن آليات إجراء االنتخابات باملؤسسات 
العمليــة  عــى  بالرقابــة  املعنيــة  الوطنيــة 
مرجًحــا  القانونيــة،  ومرجعيتهــا  االنتخابيــة 
تجاوز الخالف الســيايس مبوافقة األطراف 
عــى إجــراء االنتخابــات رغــم معرفتهــا أنهــا 
أفرزتــه  كالــذي  ترشيعًيــا  مجلًســا  ســتنتج 

"أوسلو".
وقــال: "الشــأن الســيايس ليــس عقبــة أمــام 
املصالحــة الفلســطينية، واالعتقــاد الســائد 
مناســبة  بظــروف  تتــم  االنتخابــات  بــأن 

إلنجاحها".
وعــّد عــوكل الصيغة التي صدر بها مرســوم 
بالترشيعيــة  لتبــدأ  وتراتيبهــا  االنتخابــات 
فلســطني"،  دولــة  "رئيــس  انتخــاب  ثــم 
"خلــط غــري مفهــوم، فــال الدولــة أعلنــت وال 
يكــون  أن  مناســب  الترشيعــي  املجلــس 

تحت حكم دولة".
أمــام إشــكالية تحتــاج إىل  وأضــاف: "نحــن 

توضيــح، لكنهــا ال تصلــح أن تكــون عقبة ألنه 
تأســييس  مجلــس  هنــاك  يكــون  أن  ميكــن 
وليس ترشيعيا، وتبقى السلطة كام هي".

فرص النجاح
فــرص نجــاح االنتخابــات، وفــق  ومــام يعــزز 
بالظــروف  الحســابات املرتبطــة  أن  عــوكل، 
املحيطة خاصة بعد تويل جو بايدن ســدة 
الحكــم بأمريــكا، واملوقــف العــريب الحــايل 

يدفع باتجاه تغيري الحالة الفلسطينية.
مــع  تقاطعــت  املصلحــة  هــذه  أن  وأوضــح 
مــا  و  للمفاوضــات  وفتــح  الســلطة  توجــه 
يســمى بـ"حــل الدولتــني" الــذي تحدث عنه 
بايــدن، "وجهوزيــة الســلطة لذلــك تتطلــب 

تجديد الرشعيات أواًل".
املحلــل  رأى  حــامس،  إىل  بالنســبة 
الســيايس أنهــا "ال تخــى مــن االنتخابــات 
وال تريــد أن تكــون مســؤولة عــن تعطيلهــا، 
منهــا  قريبــة  أطــراف  لنصائــح  وتســتجيب 
وقطــر  تركيــا  مثــل:  معهــا  عالقتهــا  وتحــرم 

واألردن ومرص"
االنتخابــات  الحركــة دخلــت  أن  وأشــار إىل 
الترشيعية والنظام الســيايس الفلســطينية 
عام 2006 بقرار اسراتيجي، وتريد إعادة 
بنــاء النظــام الســيايس، وهــذا ال ميكــن أن 

يحدث دون انتخابات.
ويعتقــد عــوكل أن خوض االنتخابات بنظام 
التمثيل النسبي )القوائم( سيمنع أي طرف 
مــن تحقيــق فــوز ســاحق، ِبعــدِّ الضفــة وغــزة 
والقــدس قامئــة واحــدة، وعليــه يحصــل كل 
طــرف عــى مقاعد حســب حجمه بالشــارع 

الفلسطيني. 
إلنجــاح  جيــدة  فــرص  "هنــاك  وقــال: 
االنتخابــات، وهنــاك أطــراف عربيــة يهمهــا 
نظــام  إطــار  احتــواء حــامس واملقاومــة يف 

سيايس".
مرجعية االنتخابات

هــل ميكــن تنظيــم الحمــالت واالقــراع يف 
يــرى  ســؤال  الفلســطينية؟  األرايض  كامــل 
طالــب  د.  االنتخابــات  شــؤون  يف  الخبــري 
عوض أنه بعد صدور املرسوم الرئايس يف 
15 ينايــر، الــذي حــدد مواعيد االنتخابات، 
إجرائهــا  عــى  وفتــح  بــني حــامس  واالتفــاق 
حقيقــي  اســتحقاق  أمــام  "يجعلنــا  توالًيــا، 
النظــام  أســاس  عــى  االنتخابــات  إلجــراء 
االنتخايب النســبي الكامل، باعتامد الدائرة 

الواحدة".
مرجعيــة  بشــأن  تحديــات  مثــة  لكــن 
أهمهــا  عــوض،  يســتعرضها  االنتخابــات 

تشــكيل  يحــدد  خاصــا  مرســوما  يصــدر  أن 
"لكــن  مســتدركا:  االنتخابــات،  محكمــة 
دامئــا  كانــت  الفلســطينية  االنتخابــات 
لجنــة  عــى  إجــامع  وهنــاك  ونزيهــا،  حــرة 
عــام  عليهــا  التوافــق  تــم  التــي  االنتخابــات 

2011م".
حــوار  عــن  يتمخــض  أن  يحتــم  مــا  وهــذا 
اتفــاق  بالقاهــرة،  املرتقــب  الفصائــل 
سيايس بني الفصائل الفلسطينية باحرام 
ميثــاق  عــى  واالتفــاق  االنتخابــات،  نتائــج 
رشف بشأن آلية العملية االنتخابية، واتفاق 
ســيايس ملــا بعــد االنتخابــات بــأن ُيذَهــب 
لتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها 
وتعمــل  املشــاركني،  كل  ومتثــل  الجميــع 
عــى إنهــاء حالة االنقســام وتعزيــز الوحدة، 
بحاميــة  األمنيــة  األجهــزة  دور  ُيحــّدد  وأن 

االنتخابات وعدم التدخل فيها.
املــرة  هــذه  االنتخابــات  نجــاح  نســب 
مرتفعــة، بحســب عــوض، ألنه مل يصدر أي 
مــرة واحــدة  إال  ذلــك  قبــل  رئــايس  مرســوم 
عــام 2009م، الــذي حــدد االنتخابــات يف 
العــام الــذي يليــه، لكنهــا تأجلــت وحدثــت 
عــى  باالتفــاق  تنجــح  مل  عديــدة  اتفاقــات 

إجراء االنتخابات.

أكدت عىل عدم المساس ِبُحرية التعبري 
النائب نعيم تستنكر اتهامات 

عرشاوي لرافيض "سيداو" 
بـ"الرجعية والتخلف"

غزة/ فلسطني:
استنكرت النائب يف املجلس الترشيعي النائب هدى نعيم، اتهام 
العضــو الســابق يف اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطيني 

حنان عرشاوي رافي اتفاقية "سيداو" بـ"الرجعية والتخّلف".
بيــان  الرقابــة والحريــات وحقــوق اإلنســان يف  وأعربــت مقــرر لجنــة 
صحفــي، أمــس، عــن ذهولهــا مــن اتهامــات وهجــوم عــرشاوي عــى 

رشيحة مهمة وواسعة من أبناء شعبنا الفلسطيني.
وقالت: إن اتهامات عرشاوي يف مؤمتر "مجتمع مدين فلسطيني 
مــن أجــل املصالحــة الوطنيــة" الــذي نظمتــه مؤسســة بــال ثينــك يف 
مارســوا  شــعبنا  أبنــاء  مــن  واســعة  رشيحــة  أن  ملجــرد  جــاءت  غــزة، 
حقهــم يف التعبــري عــن رأيهــم برفضهــم اتفاقيــة "ســيداو"، لتصفهــم 

بـ"الرجعية واألصولية والتخّلف".
للمواطنــني  كفــل  الفلســطيني  األســايس  القانــون  أن  وأكــدت 
الفلســطينيني حريــة التعبــري عــن آرائهــم، حيــث نصت املــادة الـ19 
مــن القانــون األســايس املعــدل أنــه "ال مســاس بحريــة الــرأي، ولــكل 
إنســان الحــق يف التعبــري عــن رأيــه ونــرشه بالقــول أو الكتابــة أو غــري 

ذلك من وسائل التعبري أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".
مســريتها  عــرشاوي  حنــان  للدكتــورة  أقــدر  إننــي  "إذ  وتابعــت: 
الوطنيــة الحافلــة، لكننــي أســتنكر وبشــدة موقفهــا مــن املظاهــرات 
الجامهرييــة التــي خرجــت رافضــة اعتبــار اتفاقيــة ســيداو مرجعيــة 
ملزمــة للترشيعــات الوطنيــة، واتهمتهــم بأنهــم خرجــوا ضــد املــرأة 
الفلســطينية واملؤسســات النسوية الفلسطينية بهدف محاكمتها، 
وليــس هــذا فحســب بــل شــككت يف وطنيتهــم ويف نضالهــم ضــد 

االحتالل".
تتناقــض  موادهــا  مــن  كثــري  يف  االتفاقيــة  "هــذه  نعيــم:  وأضافــت 
أن  كــام  الســاموية،  الرشائــع  مــع كل  بــل  اإلســالمية،  الرشيعــة  مــع 
التجــارب العمليــة للشــعوب التــي طبقــت هــذه االتفاقيــة تؤكــد أن 
نتيجتهــا الحتميــة هــي التفــكك األرسي والتدمــري املجتمعــي، التــي 
هي مرتكزات أساســية يف مجتمعاتنا الرشقية عامة، والفلســطينية 
فــايش  احتــالل  مــع  والعنيــد  الطويــل  رصاعنــا  ظــل  يف  خاصــة، 

عنرصي".
ا عــى االتفاقية مبجملها أو عى  وشــددت عــى أن مــن خــرج محتجًّ
بنــود منهــا، ال يعنــي ذلــك أنــه خــرج ضــد املــرأة أو مؤيــًدا للعنــف 

والتمييز ضدها أو ضد غريها من أفراد املجتمع.
وذهبــت نعيــم إىل القــول: "هــل ميكــن أن تتخيــل د. حنــان حجــم 
وحدتنــا  عــى  الترصيحــات  هــذه  مثــل  بــه  تتســبب  الــذي  األذى 
ومتاســكنا الوطنــي، التــي كانــت عنــوان اللقــاء الــذي شــاركت فيــه، 
خاصة يف هذا الوقت الحساس يف ظل االنقسام البغيض، أم أنها 

زلة لسان ستعتذر عنها د. حنان عرشاوي قريبا؟".
وأضافــت: "تعلــم د. حنــان أنــه عندمــا وّقــع الرئيــس عبــاس اتفاقيــة 
ســيداو دون تحفــظ مل يســترش أحــًدا، وخاصــة شــعبه، بعدمــا عطــل 
برملانــه املنتخــب، املخــول بالقانــون باعتــامد أي اتفاقيــة يوقعهــا 

الرئيس".
ومــى إىل القــول: "كان األحــرى وقبــل الحكــم عــى اآلخــر بألفــاظ 
مشينة، أن تطلب د. عرشاوي، بصفتها معنية بتعزيز الدميقراطية 
الفلســطينية، عرض االتفاقية عى الشــعب الفلسطيني لالستفتاء 
عليهــا، أو عــى مجلــس ترشيعــي منتخــب مــن الشــعب، وحينهــا 

سيلتزم كل منا املوقف الذي سيختاره الشعب".

قيادي بـ"فتح": ترشيح عباس 
للرئاسة وجهة نظر األغلبية 

والقرار النهايئ لم ُيتخذ
رام الله/ صفا:

قــال القيــادي يف حركــة "فتــح" عبــد اللــه عبــد اللــه: إن مؤسســات 
الحركة ســتتخذ قرارها النهايئ بشــأن مرشــحها للرئاسة الفلسطينية 
رئيــس  ترشــيح  أن  مؤكــًدا  الترشيعــي،  املجلــس  انتخابــات  بعــد 
الســلطة محمــود عبــاس هــي وجهة نظر معظــم قيادات الحركة حتى 

اآلن.
"أن معظــم  أمــس،  لوكالــة "صفــا"،  اللــه يف ترصيــح  وأضــاف عبــد 

قيادات فتح تتفق عى ترشيح عباس للرئاسة".
وعزا السبب يف ذلك إىل أن "الرئيس عباس يف معركة، وهو متابع 
لتفاصيل هذه املعركة بكل حيثياتها، فال يجوز أن نغري القائد يف 

نصف املعركة، وعليه نرشحه ليكملها من حيث وصل".
وكان رئيــس الحكومــة يف رام اللــه محمــد اشــتية أعلــن، قبــل أيــام، 
أن عبــاس هــو املرشــح للحركــة، لكــن عضــو اللجنــة املركزيــة لـ"فتــح" 

عباس زيك رد عليه "ال قرار يف فتح مبرشح للرئاسة".
وعلــق عبــد اللــه: "هــذه وجهــات نظــر وقــد يخــرج رأي آخــر مختلــف 
عنهــا، وبغــض النظــر نحــن حركــة دميقراطيــة مبــا ال يقــدره اآلخــرون، 

وترشيح الرئيس هو وجهة نظر، مبعنى أنه املرشح من األغلبية".
الترشيعيــة،  باالنتخابــات  مشــغولون  اآلن  نحــن  "لكــن  واســتدرك: 
واالنتخابــات الرئاســية مــن املبكــر الحديــث عنهــا قبــل ســتة أشــهر 
ــا مبا  مــن إجرائهــا، لذلــك فــإن مؤسســات الحركــة ســتتخذ قــراًرا نهائيًّ

يتعلق مبرشح الرئاسة بعد االنتخابات الترشيعية".
مايــو  يف  العامــة  الفلســطينية  االنتخابــات  ُتجــرى  أن  املقــرر  ومــن 
ثــم  الترشيعــي  املجلــس  انتخابــات  مــن  بــدًءا  بالتتــايل  املقبــل 
االنتخابــات الرئاســية ثــم انتخابــات املجلــس الوطنــي، وذلــك وفًقــا 
ملراســيم أصدرهــا الرئيــس عبــاس، هــذا الشــهر، بعــد االتفــاق مــع 

الفصائل الفلسطينية عى ذلك.

وسط توجه إقليمي ودويل داعم لتغيري الحالة السياسية الفلسطينية

ألغام عىل قطار االنتخابات.. 
هل ينجح لقاء الفصائل يف القاهرة بإزالتها؟

عولك يرجح تجاوز الخالف 
السيايس ويتوقع 

مشكالت يف اآلليات

عوض: فرص النجاح 
عالية ومطلوب ميثاق 

رشف فصائيل
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غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الداخليــة واألمن الوطني يف قطاع 
غزة مساء أمس، إجراءات جديدة ضمن سياسة 
يف  املتخــذة  لإلجــراءات  املنضبــط  التخفيــف 

مواجهة انتشار فريوس كورونا.
وذكر الناطق باســم الوزارة إياد البزم يف ترصيح 
أنــه يف إطــار التقييــم املســتمر  صحفــي أمــس، 
املواطنــني  لظــروف  وتقديــًرا  الوبائيــة،  للحالــة 
مــن  بــدًءا  ــا  يوميًّ الليــي  اإلغــاق  اســتمرار  تقــرر 

الساعة 8:00 مساء يف كل املحافظات.
الجمعــة  يومــي  األســبوعي  اإلغــاق  بخصــوص 
والســبت، أوضــح البــزم أنــه ســيكون عــى النحــو 
الراجــل  بالتحــرك  للمواطنــني  يســمح  اآليت: 
اســتمرار  املواصــات،   وســائل  اســتخدام  دون 
إغــاق  اســتمرار  كافــة،  املركبــات  حركــة  منــع 
بعمــل  الســاح  واألســواق،  التجاريــة  املحــال 
الصلــوات  بــأداء  ُيســمح  والصيدليــات،  املخابــز 
وفــق  الجمعــة  صــاة  فيهــا  مبــا  املســاجد،  يف 

اإلجراءات الوقائية.
وأكد البزم املواطنني برضورة االســتمرار باتخاذ 

إجــراءات الوقائيــة الشــخصية؛ وفًقــا ملقتضيــات 
املرحلة.

استئناف التعليم الجزئي
وأعلنــت وزارة الرتبيــة والتعليم العايل يف قطاع 
غــزة مســاء أمــس، اســتئناف العمليــة التعليميــة 
بشكل جزيئ للصفوف من السابع حتى الـ11.

وذكرت الوزارة يف بيان لها أنه "وفًقا لقرار خلية 
العــايل  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  تســتأنف  األزمــة 
العمليــة التعليميــة للصفــوف )7-11( من خال 

الدوام الجزيئ".
وأوضح أن دوام املعلمني سيبدأ يوم األحد 24 
يناير 2021، ودوام الطلبة يوم االثنني املوافق 

25 يناير 2021.
يف حني يستمر دوام طلبة التوجيهي والصفوف 

)1-6( كاملعتاد.
ولفتــت إىل أن التفاصيــل الفنيــة الخاصــة بخطــة 
الدراســة واالمتحانــات ونهايــة الفصــل الــدرايس 
األول ســيتم تعميمهــا للمــدارس عــر مديريــات 

الرتبية والتعليم.
الروتوكــول  تعليــات  التــزام  الــوزارة  وأكــدت 

الصحــي يف املــدارس وغريهــا مــن املؤسســات 
التعليمية.

صالة الجمعة
والشــؤون  األوقــاف  وزارة  أعلنــت  ذلــك،  إىل 
صــاة  ألداء  املســاجد  فتــح  أمــس،  الدينيــة 
الجمعــة والصلــوات املفروضــة اســتثناًء يف مدة 
حظــر التجــول يومــي الجمعــة والســبت يف قطــاع 

غزة.
بنــاء  جــاء  القــرار  إن  بيــان:  األوقــاف يف  وقالــت 
املرحلــة  يف  الوبائيــة  الحالــة  مســتجدات  عــى 
الحاليــة، وتقديــرات الجهــات املختصة يف لجنة 

الطوارئ وخلية األزمة.
فتــح جميــع مســاجد  أنــه ســيجري  وأشــارت إىل 
القطــاع ألداء الصلــوات كافــة طيلــة أيام األســبوع 
أثنــاء  يف  األخــرى  والصلــوات  الجمعــة  وصــاة 

حظر التجوال يوم الجمعة.
يف  املصلــون  يؤديهــا  أن  األوقــاف  واشــرتطت 
"دون  األقــدام  عــى  مشــًيا  األحيــاء  مســاجد 

ركوب" خال فرتات حظر التجول.
إجــراءات  بكافــة  التــام  االلتــزام  رضورة  وأكــدت 

الوقايــة املنصــوص عليهــا، وكذلــك التعليــات 
الصادرة عن الجهات املختصة.

عــن  التخلــف  رخصــة  أن  إىل  األوقــاف  ونبهــت 
صاة الجمعة ما زالت قامئة، خاصة كبار السن 

واملرىض واألطفال.
يف  اســتيعابه  ميكــن  الــذي  العــدد  إنَّ  وقالــت 
املســجد وفــق إجــراءات الوقايــة هــو ٪30 فقــط 
عليــه  أنــه  مبينــة  لــه،  االســتيعابية  الســعة  مــن 
ســيتم إغــاق املســاجد بعــد اســتيعاب النســبة 

املحددة، داعية إىل التفهم وااللتزام.
وطلبــت مــن املصلــني الحضــور للجمعــة قبيــل 
املخالطــة  مــدة  لتقليــل  فقــط؛  بدقائــق  األذان 
املنــازل  إىل  املســاجد  ومغــادرة  اآلخريــن،  مــع 
بعــد أداء الفريضــة مبــارشة، وعــدم التجمــع بعــد 

الصاة أمام املساجد.
وأشــارت األوقــاف يف بيانهــا إىل أن مــدة خطبــة 

الجمعة ال تزيد عى 10 دقائق فقط.
املرشفــة  اللجــان  مــع  التعــاون  رضورة  وأكــدت 
عــى تطبيــق اإلجــراءات الوقائيــة وتقديــم صــورة 

حضارية اللتزام املساجد.

الكيلة: اكتشاف 17 إصابة فلسطينية 
بالطفرة الربيطانية لـ"كورونا"

رام الله/ فلسطني:
أكــدت وزيــرة الصحــة يف رام اللــه د. مــي الكيلــة اكتشــاف 17 حالــة إصابــة بالطفــرة 

الريطانية لفريوس كورونا من املناطق املحاذية ملدينة القدس املحتلة.
بيــت  يف  كانــت  اإلصابــات  أن  أمــس،  صحفــي  بيــان  يف  الكيلــة  الوزيــرة  وأضافــت 
ســوريك، بــري نبــاال، الجديــرة، بيــت حنينــا، والــرام ، وشــعفاط، إذ ســتعمل طواقــم 
وعمــل  الصحيــة،  وأوضاعهــم  املــرىض  متابعــة  عــى  الــوزارة  يف  الوقــايئ  الطــب 

املسوحات الازمة للتتبع إصابات أخرى إن وجدت يف تلك املناطق.
وأشــارت إىل أن هــذه الســالة مــن فــريوس كورونــا تعتــر أكــر رسعــة يف االنتشــار، 

إضافة إىل أن مدى اإلصابة فيها أوسع يف النطاق العمري.
وتابعــت وزيــرة الصحــة أن فريــق عمــل مــن وزارة الصحــة والجامعــة العربيــة األمريكيــة 
قام بإجراء االختبارات الجينية للكشــف عن التحّور الجيني الجديد لفريوس كورونا 
املســتجد يف عينات مســتخلصه من املرىض، إذ قام الفريق البحثي بالكشــف عن 
وجــود الطفــرات الجينيــة الجديــدة للفــريوس يف بعض املســحات التــي تم تجميعها 

من مناطق الضفة الغربية.
بالســالة  إصابــة  حــاالت  رصــدت  التــي  الــدول  قامئــة  إىل  فلســطني  تنضــم  وهكــذا 

الجديدة من فريوس كورونا والتي ظهرت مؤخرا يف بريطانيا.
واعتــر املديــر العــام للخدمــات الطبيــة املســاندة يف وزارة الصحــة أســامة النجار أن 
مؤرشات انتشار مرض كورونا يف األرايض الفلسطينية ما زالت مرتفعة ما يتطلب 

تطبيق إجراءات الوقاية والحاية بشكل مستمر.
وأضــاف النجــار أنــه بنــاء عــى هــذه النتائــج فقــد بــدأت مختــرات الكورونــا يف وزارة 
العربيــة  الجامعــة  ملختــرات  إرســالها  ســيتم  والتــي  العينــات  بعــض  بتتبــع  الصحــة 

األمريكية لفحصها لهذه السالة وغريها من الساالت.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
لليــوم  اعتصامهــم  املحامــون  يواصــل 
الثاين عى التوايل أمام مجلس القضاء 
األعــى يف مدينــة رام الله وســط الضفة 
الغربيــة املحتلــة، رفًضــا واحتجاًجــا عى 
الــذي أصدرهــا رئيــس  القــرارات بقانــون 
تعديــل  بشــأن  عبــاس  محمــود  الســلطة 
وتشــكيل  القضائيــة  الســلطة  قانــون 

املحاكم النظامية واإلدارية.
ويطالب املحامون رحيل رئيس مجلس 
وإنصــاف  رشار،  أبــو  عيــى  القضــاء 
والقانــون،  الدســتور  واحــرتام  القضــاة 
يف  التنفيذيــة  الســلطة  تدخــل  وعــدم 
عــن  واالبتعــاد  القضائيــة،  الســلطة 

استقالية القضاء الفلسطيني.
داود  املحامــني  نقابــة  مجلــس  عضــو 
املحامــني  اعتصــام  أن  أكــد  الدرعــاوي 
مــن  سلســلة  ضمــن  يــأيت  الثــاين  لليــوم 
أعلنهــا  التــي  التصعيديــة  اإلجــراءات 
صــدور  بعــد  املحامــني  نقابــة  مجلــس 

القرارات بقانون والتي متس القضاء.
لصحيفــة  حديثــه  يف  الدرعــاوي  وقــال 
ســتواصل  النقابــة  إن  "فلســطني": 
القــرارات  عــن  الرتاجــع  حتــى  حراكهــا 
القضــاء  اســتقالية  متــس  التــي  بقانــون 
وترهب القضاة، وســوف تتخذ خطوات 
تصعيديــة األســبوع القــادم بعــد اجتــاع 

مجلس النقابة.
تهــدف  القــرارات  تلــك  أن  وأضــاف 
للسيطرة عى السلطة القضائية، وتفتح 
املجــال أمــام الســلطة التنفيذيــة إلحكام 
الســيطرة عــى رأس الســلطة القضائيــة، 

وهــو مــا ســيدفع مثنــه املواطــن وميــس 
هامش حرياته وحقوقه.

إخافــة  أيضــا  أهدافهــا  مــن  أن  وأوضــح 
مــن  قــاض  أي  ومنــع  وردعهــم،  القضــاة 
الســلطة  مــع  تتعــارض  أحــكام  إصــدار 
التنفيذية، إضافة إىل أنها ستخلق حالة 
ظاميــة عــى واقــع الحقــوق والحريــات، 
مشــريا إىل أن مجلــس النقابــة ســيجتمع 
لإلعــان عــن خطــوات تصعيديــة أخــرى 

االســتيداع  عــى  يحــال  أكــر  أو  أعــوام 
إلكال مدة التقاعد.

محاكــم  تشــكيل  التعديــات  يف  وجــاء 
إداري  قضــاء  وإنشــاء  جديــدة،  نظاميــة 
عــدٍد  وترقيــة  درجتــني،  عــى  مســتقل 
مــن قضــاة البدايــة إىل قضــاة اســتئناف، 
املبكــر  التقاعــد  إىل  قضــاة   6 وإحالــة 
بنــاًء عــى تنســيب مــن مجلــس القضــاء 

األعى االنتقايل.

إلصــدار  رفضــا  القــادم؛  األســبوع  خــال 
قرارات بقانون متس القضاء.

عبــاس  أصــدر  املاضيــة،  األيــام  وخــال 
قانــون  خالــه  مــن  عــدل  بقانــون  قــرار 
الســلطة القضائية، حيث أجاز التعديل 
ملجلــس القضــاء األعــى إحالــة أي قاٍض 
خدمــة  لديــه  كان  إذا  التقاعــد،  عــى 
مقبولــة للتقاعــد مدتهــا 15 عاًمــا، وإذا 
 10 حــدود  يف  ذلــك  مــن  أقــل  كانــت 

بدورهــا، اعتــرت نقابــة املحامــني مترير 
القرارات بقانون بحق الســلطة القضائية 
هــو مقدمــة لتمريــر مــا عداهــا مــن رزمــة 
تبقــى  مــا  عــى  بقانــون ســتجهز  قــرارات 

من استقال للقضاء.
وقــررت النقابــة مقاطعــة مجلــس القضاء 
رقــم  بقانــون  بالقــرار  املشــكل  األعــى 
40 لســنة 2020 باعتبــاره مجلســا غــري 

رشعي.

عان-غزة/ فلسطني:
زار املفــوض العــام لوكالــة األمــم املتحــدة إلغاثة 
"أونــروا"  الفلســطينيني  الاجئــني  وتشــغيل 
فيليــب الزارينــي مخيمــي جــرش وســوف شــال 
مدينــة عــان، واطلــع عــى األوضــاع املأســاوية 

لاجئني يف األردن.
ورافــق الزارينــي يف زيارتــه مديــر شــؤون "أونــروا" 
يف األردن مارتــا لورنــزو، ورئيــس هيئــة العاملــني 
لدائــرة  العــام  واملديــر  دانيلــز،  أوغوتــي  فيهــا 

الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان.
الفلســطينيني  بالاجئــني  الزارينــي  والتقــى 
والوجهــاء يف املخيمــني واســتمع إىل معاناتهــم 
والاجئني بشكل عام يف األردن، وخاصة مع ما 

خلفته جائحة كورونا من مأساة لهم.
"أونــروا"  فــرق  إن  الزيــارة:  يف  الزارينــي  وقــال 
اســتمرار  لضــان  الســاعة  مــدار  عــى  عملــت 
اإلغــاق  حــاالت  مــن  الرغــم  عــى  الخدمــات 

واملخاطر الصحية.
ومخيم سوف واحد من 6 مخيات للطوارئ تم 

تأسيســها بعــد العــدوان اإلرسائيــي عام 1967، 
إليواء بعض النازحني من نحو 300 ألف شخص 
نازح من الضفة الغربية وقطاع غزة، مبا يف ذلك 
نحــو 120 ألــف الجــئ مــن األرايض املحتلــة عــام 

.1948

وتقــدم أونــروا خدمات التعليــم والصحة واإلغاثة 
والخدمات االجتاعية والبنية التحتية وتحسني 
املخيات ألكر من 20 ألف الجئ من فلسطني 

مسجلني يف املخيم.
الجــئ  ألــف   32 نحــو  فيــأوي  جــرش،  مخيــم  أمــا 
لــدى أونــروا، مــا يجعلــه خامــس أكــر  مســجلني 
مــن  األردن  يف  الفلســطينيني  لاجئــني  مخيــم 

حيث عدد السكان.
واطلــع الزارينــي عــى إجــراءات التعليــم عن بعد 

وإغاق املدارس بسبب الجائحة.
مــن جهــة ثانيــة، قالــت املتحدثــة باســم "أونــروا" 
تعمــل  الوكالــة  إن  الســمرا:  هــدى  لبنــان  يف 
ومنظمــة  اللبنانيــة  الصحــة  وزارة  مــع  بالتنســيق 
املتحــدة  األمــم  ووكاالت  العامليــة  الصحــة 

األخــرى، لضــان توفــري اللقاحــات مجاًنــا لجميــع 
الاجئني الفلسطينيني من لبنان وسوريا.

وأضافــت الســمرا أنــه ســيجري تحديد األولويات 
للتلقيح بحسب املعايري الطبية، مشرية إىل أن 
الدفعــة األوىل مــن اللقاحــات ســتصل لبنــان يف 
فرايــر/ شــباط املقبــل عــى األرجــح، مــن خــال 

وزارة الصحة العامة.
وأضافت أن املرحلة األوىل من التلقيح ستكون 
عــن طريــق الدولــة اللبنانية ممثلــة بوزارة الصحة، 
الصحــي  القطــاع  يف  العاملــني  تشــمل  والتــي 
إضافــة  فــوق،  فــا   75 عمــر  مــن  واملســتهدفني 
للمــرىض الذيــن يعانــون أمراًضــا قــد تؤثــر عليهــم 

إذا ما أصيبوا بالعدوى.
األعــداد  كل  قدمــت  أونــروا  أن  إىل  ولفتــت 
الــوزارة  مــع  التنســيق  سيســتمر  وأنــه  املطلوبــة، 

لتأمني اللقاح يف املرحلة الثانية.
مــن  مدرســة   45 فــازت  منفصــل،  ســياق  يف 
املدرســة  بجائــزة  غــزة  بقطــاع  أونــروا  مــدارس 
الدوليــة لهــذا العــام. وقد بدأت املدارس الفائزة 

املطلوبــة  األنشــطة  عــى  العمــل  يف  باالنخــراط 
خــال عــام 2019، لكنهــا توقفــت مؤقًتــا بســبب 

تفي فريوس كورونا.
الريطــاين جلســة  الثقــايف  نظــم املجلــس  وقــد 
التقييــم عــر اإلنرتنــت يف الفــرتة مــا بــني 9 إىل 
الســتحقاق  الجــاري؛  الثــاين  كانــون  ينايــر/   13
الفوز بالجائزة، إذ تعني عى املدارس املشاركة 
تقديــم 7 مشــاريع، 3 منهــا عــى مســتوى دويل، 

و4 عى مستوى محي.
إبــراز  إىل  الدوليــة  املدرســة  جائــزة  وتهــدف 
املبــادرات املميــزة التــي يقــوم الطــاب بالعمــل 
عليها عن طريق تشــجيع التعاون والتواصل عر 

الرشاكة مع مدارس أخرى عر العامل.
وكانــت مــدارس أونــروا مــن أوائــل املــدارس التــي 
عندمــا  الدوليــة  املدرســة  جائــزة  يف  شــاركت 
بــدأت يف عــام 2014. ومتكنــت أكــر مــن 200 
منــذ  الدوليــة  املدرســة  بجائــزة  بالفــوز  مدرســة 
ذلــك الحــني، حتــى أن بعــض املــدارس فازت بها 

مرتني.

العبادلة: المتعافون من "كورونا" 
عرضة لإلصابة مرة أخرى

غزة/ فلسطني:
أكد رئيس دائرة مكافحة العدوى يف وزارة الصحة بغزة د. رامي العبادلة، أن 

أجسام املتعافني من فريوس كورونا ال تعطي أصحابها مناعة كاملة.
وأوضــح يف ترصيــح إلذاعــة "صــوت القــدس" أمــس، أن أجهــزة الجســم تبقــى 
معرضة لإلصابة مرة ثانية يف غضون شهرين إىل ستة أشهر, "وهذا ما جعل 

العامل يف حالة تخوف من الفريوس فاملفروض التزام إجراءات الوقاية".
وعزا العبادلة انخفاض أعداد اإلصابات بالفريوس يف األسابيع املاضية إىل 

إجراءات الوقاية والسامة وإجراءات اإلغاق, والتزام املواطنني إياها.
الســالة  مــن  كورونــا  فــريوس  أنــواع  عــن  كافيــة  معلومــات  توجــد  "ال  وقــال: 
الجديــدة ووصولهــا للموجــات الثالثــة, لكــن قطــاع غــزة ال يــزال بحمــد اللــه يف 

املوجة األوىل وبدأت يف االنخفاض".
وأضــاف: "قــد تكــون هنــاك إصابــات مختلفــة وشــديدة، فاإلصابــة باإلنفلونــزا 

املوسمية مع اإلصابة بكورونا سيكون له مضاعفات عى املصاب".
وحــث العبادلــة جميــع املصابــني بأعــراض ضيق التنفس عــى التوجه الفوري 

إىل املستشفى لتقييم حالتهم الصحية.
وبشــأن لقــاح كورونــا قــال العبادلــة: "ال توجــد أخبــار دقيقــة عن وصــول اللقاح, 
ومــا وردنــا ســيكون هنــاك دفعــة أوىل مــن الحصــة يف النصــف الثــاين من شــهر 

فراير".

مركز الزيتونة يصدر المجلد الثاين 
لمذكرات د. موىس أبو مرزوق 

"يف العمق" 
بريوت/ فلسطني:

الزيتونــة للدراســات واالستشــارات كتابــًا جديــدًا بعنــوان: "د.  أصــدر مركــز 
موىس أبو مرزوق يف العمق: قراءة يف الفكر الحريك والسيايس ألول رئيس 

مكتب سيايس لحركة حاس 2017-1997". 
وهذا هو الجزء الثاين من كتاب صدرت طبعته الثانية عن مركز الزيتونة سنة 
2019 بعنــوان "د. مــوىس أبــو مــرزوق مشــوار حيــاة: ذكريــات اللجوء والغربة 

وسنوات النضال". 
ويقع هذا الكتاب يف 524 صفحة من القطع املتوسط، وأعد نصه األصي 
ره د. محســن محمد صالح،  د. بال خليل ياســني، يف حني راجع النص وحرَّ
أبــو  د.  حيــاة  مشــوار  مــن   2017-1997 الفــرتة  ويغطــي  عميــش،  وإقبــال 
مــرزوق، أول رئيــس للمكتــب الســيايس لحركــة حــاس، وأحد أبرز مؤسســيها 

وقيادييها.
ويعــد هــذا الكتــاب مرجعــًا أساســيًا لتجربــة د. أبــو مــرزوق مــن حيــث الرؤيــة 
باتها الفلســطينية  واملواقــف السياســية، واملســرية النضاليــة الوطنيــة بتشــعُّ

والعربية واإلسامية والدولية يف الفرتة 2017-1997. 
اإلســامي  التيــار  تاريــخ  مــن  مهــًا  جانبــًا  يغطــي  كونــه  يف  أهميتــه  وتنبــع 
الفلســطيني وحركــة حــاس، مــا يجعلــه مصــدرًا ال يســتغنى عنــه يف كتابــة 

تاريخ فلسطني املعارص. 
ل هذه املذكرات إضافة نوعية ليس فقط لتجربة حركة حاس، التي  وُتشــكِّ
جمعــت بــني صابــة املحافظــة عــى الثوابــت ومرونــة العاقــات السياســية، 
الوســطي املعتــدل،  القــوى املختلفــة، وفكرهــا اإلســامي  وانفتاحهــا عــى 
مــن  املذكــرات  تتضمنــه  ملــا  واملعــارص،  الحديــث  فلســطني  لتاريــخ  وإمنــا 
االحتــال  مــع  والــرصاع  الفلســطينية،  الداخليــة  األوضــاع  حــول  تفصيــات 

اإلرسائيي، والعاقات واملواقف العربية واإلسامية والدولية.
ويشــتمل الكتــاب عــى أربعــة فصــول، إضافــة إىل ماحــق للصــور والوثائــق، 
ع الكاتب يف صفحاته سرية د. أبو مرزوق السياسية والفكرية خال  وقد تتبَّ
األحــداث  لتنــاول  معيــارًا  الزمنــي  التسلســل  وجعــل   ،2017-1997 الفــرتة 
وتتابعها، ووقف عى آراء د. أبو مرزوق يف كل مرحلة من مراحل عمله، التي 
ــه متّيــز أحيانــًا ببعــض اآلراء،  تداخــل أغلبهــا مــع مواقــف حركــة حــاس، غــري أنَّ
كالدعــوة إىل رضورة تجديــد ميثــاق حركــة حــاس يف بدايــة التســعينيات، 
وتأييده مشــاركة حاس يف االنتخابات الترشيعية ســنة 1996، وغريها من 

املواقف التي ستظهر للقارئ بني دفتي الكتاب.

»التعليم« تستأنف الدوام الجزيئ للمدارس 

"الداخلية" بغزة تعلن تخفيف اإلجراءات يومي الجمعة والسبت

مفوض عام "أونروا" يعاين األوضاع المأساوية لالجئني الفلسطينيني يف األردن

نقابتهم لـ"فلسطني": الحراك مستمر حىت الرتاجع عن قرارات عباس

المحامون يعتصمون أمام مجلس القضاء األعىل لليوم الثاين

جانب من االعتصام في رام الله أمس
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

نظامــًا،  ليســت  الصهيــوين  الكيــان  فعنرصيــة  ومدنهــم.  وقراهــم 
العنرصيــة  فالقوانــن  ولهــذا  وإحــال.  اقتــاع  عنرصيــة  وإمنــا 
التــي أصدرهــا الكيــان الصهيــوين، وتشــابهت بقوانــن يف نظــام 
األبارتايــد الجنــوب أفريقــي، اختلــف أمرهــا يف فلســطن اختافــًا 
جذريًا. ألّن الهدف من تلك القوانن يف الكيان الصهيوين ليس 
إقامــة نظــام عنــرصي أبارتايــد، وإمنــا التضييــق عــى مــن تبّقى من 
الفلسطينين لتهجريهم )اقتاعهم(. أي الهدف هو االقتاع وال 
يقصد منه التمييز واالســتغال واالســتعباد واملســاس بالكرامة، 
وإمنــا القصــد هــو: التهجــري - االقتــاع فقــط. أمــا مــا ميــّس الحرية 

والعدالة والكرامة، فمؤّقت إىل أن يتّم التهجري.
 إذا صّح ما تقدم من حيث مطابقته لحقيقة املرشوع الصهيوين 
والكيــان الصهيــوين، فعــى "ملتقــى فلســطن" أن يصّحــح فهمــه 
للقضية الفلسطينية، كام هي با إضافات غريبة، وبا "تعديل" 
واملــرشوع  الفلســطينية  القضيــة  حقيقــة  عــى  ضباًبــا  يلقــي 

الصهيوين.
 وباملناســبة، إّن مخاطبــة الــرأي العــام العاملــي بحقيقــة القضيــة 
أطروحــات  إىل  أخــذه  مــن  وأنجــح،  وأفعــل  أقــوى  الفلســطينية، 
يظــّن "ملتقــى فلســطن" أّنــه يفهمهــا ويتقّبلهــا أكرث مــن مواجهته 
النهــج يف  وهــذا  اإلحــايل.   - االقتاعــي   - االســتيطان  بأشــكال 
التنــازالت  أســباب  مــن  كان  يرضيــه  مبــا  العــام  الــرأي  مخاطبــة 
الفلســطينية والعربيــة التــي قّدمــت مجاًنــا، وتدحرجــت لتنتهــي 

إىل ما انتهت إليه. ومل تكسب رأًيا عاًما.
مــع  "قضيــة رصاع  القضيــة:  باعتبــار  املتعّلــق  املوضــوع  ثانيــًا:   
الروايــة التاريخيــة". فلــم يوضــح أصحــاب امللتقــى كيــف يقــرأون 
"الروايــة التاريخيــة". هــل فلســطن لنــا تاريخيــًا عــى مــدى آالف 
الســنن، ويف مقّدمهــا يف األلــف وأربعمئــة عام األخرية، وبصورة 
)الروايــة  هنــا  القضيــة  أّن  خاف.عــى  ال  وعندئــٍذ،  متواصلــة. 
التاريخية( حن يتناولها التاريخ هي، أيضًا، قضية أرض وشعب 
وذلــك  وعدالــة.  وكرامــة  حريــة  قضيــة  وليســت  األرض،  ميلــك 
بالرغــم مــاّم تحملــه الحريــة والكرامــة والعدالة من ِقَيم عليا. ولكن 

يف الرواية التاريخية قضية فلسطن قضية أرض وشعب.
 ثالثــًا: املوضــوع املتعّلــق بـ"الصلــة الوثيقة بــن إقامة "إرسائيل" 
ووجودهــا واســتمرارها، وبــن ُنظــم االســتبداد. وأن تلــك النظــم 
هــي التــي تعــّزز وجــود إرسائيــل"، وفقــًا لــرأي "ملتقــى فلســطن" 

يف عرضه لخاصات الندوة. وهنا ياحظ:  
1. إّن العاقــة الوثيقــة، والتــي هــي فــوق كّل العائــق يف "إقامــة 

الشــعارات التــي تحملهــا صفقــات التطبيــع واتفاقاتــه، فــا أحــد 
مواصلــة  ظــل  يف  املحدثــون،  يتحــّدث  ســام  أي  عــن  يعــرف 
"إرسائيــل" سياســتها العدوانيــة العنرصيــة بدعــم أمــرييك عــى 
شــعب أعــزل. األمــر املؤكــد يف املواثيــق املعلنــة هــو التخــي 

عن املرشوع الوطني الفلسطيني يف التحّرر والتحرير.
ســنجد  أوُجههــا..  جميــع  يف  التطبيــع  رسديــة  مــن  لنقــرب 
وهزائــم،  حــروٍب  ســياق  يف  ويحصــل  حصــل  أمــٍر  أمــام  أنفســنا 
التضامنيــة  الــرشوط  فيهــا  تنعــدم  عربيــة  أوضــاع  اليــوم  وتؤّطــره 
الدنيــا التــي كانــت تصِدرهــا مؤمتــرات جامعــة الــدول العربيــة، 
ومؤسسات التعاون اإلقليمية العربية وأغلبها اليوم معطل. أما 
مــن يشــتغل منهــا موســميًا فقــد ألغــى مــن جــدول أعاملــه أســئلة 
الراهــن العــريب، ومــآالت القضيــة الفلســطينية. دخلنا اليوم زمن 
التباهي بالتطبيع، وأصبح املحتّل عنوانًا ميتلك الكفاءات التي 
تجعلنــا نتجّنــب مخاطــر الغــزاة اآلخريــن، تحــّول الصهاينــة خــراء 
يف الســياحة والتطبيــب واملخابــرات، وتقنيــات حراســة الحــدود 
والفضــاءات .. أحكمــوا خناقهــم عــى جنــن الحكــم الــذايت يف 
غــزة، وتطمــع البحريــن واإلمــارات أن تتكفــل "إرسائيل"، بتنســيق 
مــع حليفهــا األكــر الواليــات املتحــدة األمريكيــة، بحاميتهــم مــن 

إيران.
فيهــا  شــاركت  إطــار رشوٍط  التطبيــع يف  اليــوم رسديــة  تنتعــش 
الخطــط  وضعــت  التــي  لـ"إرسائيــل"  الداِعمــة  العظمــى  الِقــَوى 
العــامل  يف  الدائــرة  الــرصاع  ِلُبــَؤر  محــّددة  بتصــّورات  املرتبطــة 
العــريب، بعــد ثــورات الربيــع املحــارَصة، وأمــام التداعيــات التــي 
لحقت القضية الفلسطينية منذ بداية مسلسل السام املرتَّب 

ضمن بنود اتفاق أوسلو )1993( وإجراءاته.
ر أن التحــوالت الرسيعــة التــي تــؤرش اليــوم عليهــا آليــات  نتصــوَّ
التطبيــع الجاريــة تضعنــا أمــام أســئلة جديــدة يف موضوع مآالت 
القضيــة الفلســطينية. لنتابــع كيــف تجــري اليــوم عمليــات متريــر 
آليــات التطبيــع الجاريــة، فقــد انتبــه املغاربــة الذيــن استأنســوا 
بزيــارة مواقــع التواصــل االجتامعي إىل هجوم جيوش من الصور 
اليهــود  بأحــوال  املرتبطــة  والحكايــات،  واألغــاين  والڤيديوهــات 

أواًل: موضــوع "قضيــة فلســطن ليســت مجــرّد قضّيــة أرض فقــط، 
وإمّنا هي قضية حرية وكرامة وعدالة". ال أيها الرفاق والرفيقات 
أرض  قضّيــة  هــي  فلســطن  قضّيــة  إّن  فلســطن"،  "ملتقــى  يف 
فلســطن أواًل وأخــريًا؛ وفقــط، كبــرية ومدوّيــة. مبعنــى هــل أرض 
فلســطن لشــعب فلســطن، أم هــي "أرض إرسائيــل"؟ هــل هــي 
أرض اغُتصبــت ومــا زالــت مغتصبــة، واقتلــع ثلثــا شــعبها وأحــّل 
مكانهم كيان استيطاين صهيوين، واستوىل عى األرض والقرى 
واملــدن والبيــوت )مفروشــة(. وإذا ُأريــد فــوق ذلــك مــن زيــادة، 
فهــي ســعي هــذا الكيــان القتــاع مــن بقــي مــن شــعبها، واعتبارهــا 

كّلها )األرض( ملكية حرصية خالصة له وليهود العامل بعامة.
فِمن أين جئتم باعتبارها، أيضًا، قضية الحرية والكرامة والعدالة، 
كأّنهــا قضيــة مــن قضايــا الشــعوب التــي رزحــت تحت االســتعامر 
القديــم، أو تــرزح تحــت أنظمــة اســتبدادية، لتصبــح "قضيــة حريــة 
منــوذج  يشــبه  ال  الصهيــوين  الكيــان  فنمــوذج  وعدالــة".  وكرامــة 
االســتعامر الكولونيــايل. ألّن الــرد عــى االســتعامر كان بالتحــّرر 
الوطنــي واالســتقال بخــروج قواتــه العســكرية املحتّلــة، أو إلغــاء 
فلســطن  شــعب  مشــكلة  أّن  كــام  االســتعامرية.  املعاهــدات 
ليســت كمشــكلة شــعب تحــت نظــام اســتبدادي لتصبــح قضيتــه 
قضية حرية وكرامة وعدالة. فنحن أمام حالة إحالية اســتيطانية 
اقتلعــت مايــن الفلســطينين مــن وطنهــم، واّدعــت فلســطن 

ملكية خالصة لها، وأقيم كيان غري رشعي فيها.
حــاالت  عــن  متييــزه  يجــب  باالســتيطاين،  وصفــه  عنــد  وحتــى 
مــرشوع  أمــام  فنحــن  املــايض.  مــن  أصبحــت  التــي  االســتيطان 
اســتيطاين يقــوم عــى صفيــح ســاخن، وأمامــه شــعب يتضاعــف 
عددًا كّل عرشين عامًا، ومن ورائه الشــعوب العربية واإلســامية 
وأحــرار العــامل. أي نحــن أمــام حالــة اســتيطانية تتفاقــم يومــًا بعــد 
يــوم، ومل تصبــح مــن املــايض. ولــن تعــرف االســتقرار والنســيان 

أبدًا.
عــن  ــا  جوهريًّ عنرصيتــه  متييــز  فيجــب  بالعنرصيــة،  وصفــه  أمــا   
عنرصيــة البيــض األمريكيــن ضــّد الســود يف الواليــات املتحــدة 
واملســاواة  اإلنســان  وحقــوق  بالحريــة  تــداوى  حيــث  األمريكيــة، 

والعدالة. 
جنــوب  عرفتهــا  كالتــي  عنرصيــة  اســتيطانية  حالــة  أمــام  لســنا 
أفريقيــا. وذلــك مهــام حــاول البعــض التشــبيه بــن النموذجــن. 
)أبارتايــد(.  ا  سياســيًّ نظامــًا  أقامــت  أفريقيــا  جنــوب  فعنرصيــة 
ومل تخــرج الشــعب مــن وطنــه، ومل تقتلــع ثلثيــه لتســكن بيوتهــم 

لنــدوة  13/12/2020 خاصــة  العــريب"، يف  "القــدس  نــرشت 
"فلســطن معنــى  بعنــوان  "ملتقــى فلســطن"  نّظمهــا  افراضيــة 
للحرية والكرامة والعدالة... ال تطبيع مع "إرسائيل" االستعامرية 

االستيطانية العنرصية... فلسطن قضّيتنا".
ثاثــة  النــدوة  لخاصــات  عرضــه  يف  فلســطن"  "ملتقــى  وُيــرز 

موضوعات:
أ - "قضيــة فلســطن ليســت مجــرّد قضيــة أرض فقــط، وإمّنــا هــي 

قضية حرية وكرامة وعدالة". 
ب - "وهي قضية رصاع مع الرواية التاريخية". 

ج - مثة "صلة وثيقة بن إقامة "إرسائيل" ووجودها واستمرارها، 
وبــن نظــم االســتبداد )العربيــة(، وأن تلــك النظــم هــي التــي تعــّزز 

وجود إرسائيل".
هــذا، ومل تــرد أّي إشــارة إىل أي مداخلــة يف النــدوة. لذلــك، فــإّن 
ما يي من نقد للخاصات أعاه يحرصها باعتبارها رأي "ملتقى 

فلسطن" وليس رأي كّل املتدّخلن.

الســابق،  األمريــي  الرئيــس  تغريــدة  بعــد  الزغاريــد  انطلقــت 
ترامــب، يف موضــوع رســالة اعــراف بــاده مبغربيــة الصحــراء، 
مــع "إرسائيــل".  التطبيــع  َمْرَكــب  قبــول املغــرب صعــود  مقابــل 
ــت املســألة يف ســياق الــرشوط العامــة لخيــاٍر يتجــه إلمتام ما  مَتَّ
َتمَّ ترتيبه تحت شعار صفقة القرن، التي تكشف بنودها، بصورة 
واضحة وُمعلنة، تصفية املرشوع الوطني التحّرري الفلسطيني، 
ويف أبســط األحــوال دفعــه مؤقًتــا إىل مزيــد مــن مراجعــة خياراته 
السياســية. مقابــل ذلــك، أصــدر رافضــون معاهــدات التطبيــع، 
املوقعــة أخــرًيا، مؤمنــون بعدالــة القضيــة الفلســطينية، بيانــاٍت 
الخليــج والســودان واملغــرب، وتطالــب  عــن يف  بامُلطبِّ دة  ُمَنــدِّ
غطرســتها  ومقاومــة  "إرسائيــل"  مقاطعــة  مواصلــة  بــرورة 

وعنرصيتها وعدوانها املتواصل عى الشعب الفلسطيني.
وبالركــوب امُلْعَلــن للمغــرب يف مراكــب التطبيع مــع الصهيونية، 
تكون "إرسائيل قد أحكمت الطوق عى أغلب البلدان العربية، 
يف الخليــج ويف املــرشق واملغــرب العربيــن. وعــى الرغــم مــن 
خطورة ما أقدمت عليه األنظمة املطبعة يف األشهر األخرية من 
ســنة 2020، فإننــا ناحــظ بــروز ظواهــر جديــدة متنــح مــا حصــل 
عــي القــرن املايض،  مزايــا وخصوصيــات، وتقيــم متييــًزا بــن مطبِّ
عــن الُجــدد، وكذا الذين ينتظرون حصول  مــرص واألردن، واملطبِّ
ــل بصعودهــم أســُطح املراكــب التــي تحمــل  املناســبة التــي ُتَعجِّ
عــن .. ظواهــر متنــح مزايــا للتطبيــع الخليجــي واملغــريب،  املطبِّ
بالصــورة التــي تســاعد يف عمليــات متريــر مــا ســينتجه التطبيــع 
الجديد من تحوُّالٍت يف موضوع القضية الفلسطينية، وموضوع 

التغلغل األمرييك اإلرسائيي يف العامل العريب.
املغربيــة،  املعاهــدة  يف  حصلــت  التــي  املقايضــة  مــن  دعنــا 
ــا عــن االســتعامر  بحكــم أن ســياق مغربيــة الصحــراء يختلــف كليًّ
الغــرب  خطواتــه  مجمــوع  ــب  رتَّ الــذي  الصهيــوين  االســتيطاين 
اإلمريــايل يف بدايــات القــرن العرشيــن، بحًثــا عــن حــّل للمســألة 

اليهودية.
األرض  يف  واالزدهــار  الســام  عــن  الحديــث  مــن  أيًضــا،  دعنــا 
ومختلــف  العــريب،  املــرشق  ويف  فلســطن،  يف  املحتلــة 

إرسائيل ووجودها واستمرارها" هي العاقة بالغرب االستعامري 
اإلمريايل، وعى الخصوص بريطانيا ثم أمريكا إىل اليوم، وليس 

بينها وبن نظم االستبداد التي ُحرشت حرشًا هنا.
2.  وألجــل احــرام التاريــخ، يجــب أن ناحــظ أّن إقامــة "إرسائيل" 
عندهــا  وكانــت  دميقراطيــة"  "شــبه  عربيــة  أنظمــة  بوجــود  مّتــت 
برملانــات منتخبــة. فكانــت هــذه "اإلقامة" - النكبة ســببًا لإلطاحة 
بالبــذور األوىل للدميقراطيــة يف تلــك األنظمــة التــي فشــلت يف 
طاحونــة  يف  الحــّب  وضــع  مــا  بالتواطــؤ،  واتُّهمــت  إقامتهــا  منــع 
االنقابات العســكرية، فإقامة "إرسائيل" ووجودها أحبطا مســار 
ا. وال يزاالن، ملن يشاء، عائقْن أمام  الدميقراطية العربية تاريخيًّ

الحرية والعدالة والكرامة والدميقراطية.
ذلــك  واســتمراره، كل  ووجــوده  الصهيــوين  الكيــان  إقامــة  إّن   .3
جهــة،  مــن  وحــامه  ودعمــه  فرضــه  دويل  قــوى  ميــزان  إىل  يرجــع 
وراح يتحّكــم يف معادلــة الســاح ويف الحيلولــة دون أن تتمّكــن 
الــدول العربيــة مجتمعــة ومنفــردة، مــن منــع إقامة الكيــان ووجوده 

واستمراره حتى يومنا هذا، من جهة أخرى.
4. لألســف، إّن غالبيــة النخــب مــن مناهــي االســتبداد، ومــن 
يحملــون  ال  والعدالــة،  والكرامــة  والحريــة  الدميقراطيــة  دعــاة 
االســتيطاين  االســتعامري  الصهيــوين  "للكيــان  مقاومــة  مــرشوع 
اعُتــرت  وإذا  والتتبيــع.  التطبيــع  ضــّد  يقفــون  وال  العنــرصي"، 
كلمــة غالبيــة غــري دقيقــة، فميــدان إعطــاء أمثلــة داحضــة مفتــوح. 
بــل إّن "ملتقــى فلســطن" يجــب أن يعتــر شــاذًا عــى املســتوى 
العــريب، يف جمعــه بــن موقــف يدعــو للحريــة والكرامــة والعدالــة 
وضــّد  لـ"إرسائيــل"،  مقــاوم  موقــف  إىل  ويدعــو  والدميقراطيــة، 

التطبيع والتتبيع.
خاصة

وبعــد.. فقــد أريــَد مــن هــذا التحــاور أن ُيســهم يف الوصــول إىل 
فهــم أصــّح وأعمــق وأدّق لســامت الكيــان الصهيــوين، كــام هــي، 
االســتعامر  بســامت  مثــل خلطهــا  وذلــك  غريبــة.  إضافــات  بــا 
الكولونيــايل، أو االســتيطان العنــرصي الجنــوب أفريقــي وغــريه، 
مع رضورة الركيز عى أّن قضية فلســطن ملن؟ وعى الوجود 
فيهــا مــن؟ إنهــا قضيــة أرض يجــب تحريرهــا، وشــعب يجــب أن 
يعــود ُمقتَلعــوُه إىل ديارهــم التــي أُخرجــوا منهــا. وهــو صاحــب 
الحــّق الحــرصّي يف تقريــر مصــريه يف فلســطن مــن النهــر إىل 
البحــر. وعندئــذ وبعدئــذ ميكــن أن تثــار قضايــا الحريــة والعدالــة 

وغريها.

املغــرب  موقــف  لتوجيــه  ــب  وُمرتَّ مفــرٌك  وأغلبهــا  املغاربــة، 
القضيــة  عــى  حصــل  مــا  خطــورة  مــن  تقّلــل  وجهــة  التطبيعــي 
الفلسطينية، مع َمْيل إىل إبراز خصوصية املوقف املغريب من 
"إرسائيــل"، ومــن خياراتهــا الصهيونية.َتــمَّ ربــط التطبيع املغريب 
بأمريــن. يرتبــط أولهــام بانفتــاح املغــرب عــى اليهــود املغاربــة. 
ويقي الثاين برورة استكامل املفاوضات مع الفلسطينين، 
يف ضــوء حــل الدولتــن والحفــاظ، مــن جهــة ثانيــة، عــى الطابــع 
اإلســامي للقــدس. وعندمــا َكــرُث الحديــث عــن اليهــود املغاربة 
تذّكــرت منهــم الذيــن أعلنــوا بصــوٍت مرتفــٍع عداءهــم الصهيونيــة 
وكيانهــا االســتعامري يف فلســطن، مــن َقِبيــل أبراهــام الرسفايت 
وإدمونــد عمــران املليــح وســيون أســيدون. أمــا اليهــود املغاربــة 
بعــد  باملغــرب،  صلــة  لهــم  َتُعــد  فلــم  اإلرسائيليــة  الحكومــة  يف 
أن انخرطــوا يف اليمــن الصهيــوين العنــرصي املغتصــب أرض 

الشعب العريب الفلسطيني وتاريخه وثقافته.
بعدالــة  املؤمنــون  الطائعيــون  واملثقفــون،  الساســة  توقــف 
القضيــة، عــن التفكــري يف مآالت املرشوع الوطني الفلســطيني، 
التحريــر  منظمــة  فصائــل  رســمتها  التــي  التخندقــات  خــارج 
الفلســطينية منــذ ســنوات، إال أن القضيــة مــا تــزال قامئــة، وهــي 
ومقاومــة  تطبيــٌع  ومعاهــدات،  وحــروٍب  وتاريــٍخ  شــعٍب  قضيــة 
ــرَت قرًنــا كامــًا بحســابات َوْعــد التأســيس ســنة 1917. وهــي  َعمَّ
تحتاج اليوم إىل جدل سيايس جديد، مكافٍئ ملختلف تجليات 
ــب الــذي يعرفه واقع القضية اليوم، وتعرفه مظاهر  املــأزق املركَّ
التمــّزق والتخنــدق الســائدة يف املــرشق العــريب، جدل يناســب 
الثــورات  بعــد  مــا  تحــوُّالت  والعربيــة،  الفلســطينية  التحــوالت 
ة، إضافــة إىل التحــوالت التــي تعرفهــا  العربيــة والثــورات املضــادَّ
الِقــوى اإلقليميــة والدوليــة يف املــرشق العــريب، وقــد انخرطــت 
جميُعهــا يف لعبــة املصالــح. نقــول هــذا، لعلنــا نفتــح أعُيننــا عى 
ما يجري، حتى ال يزداد املأزق ضيًقا، ويتحول الذهول الســائد 

اليوم إىل حالة قارة.
فيهــا  تصافحــت  واألحــام،  األعــام  التطبيــع  مراكــب  حملــت 
الهيمنــة،  إلرادة  االنصيــاع  لزغاريــد  الجميــع  واســتمع  األيــدي، 

وشــتات.  ووطــن  وأرض  وتضحيــات  تاريــخ  طمــس  إىل  الراميــة 
واملســتقبل،  الحــارض  شــعارات  املقاومــة  مراكــب  وحملــت 
مواصلــة املواجهــة واملجابهــة يف ظــل رشوط سياســة وصحيــة 
القابلــة  الــرشارات  احتضــان  مــن  متنــع  ال  لكنهــا  مناســبة،  غــري 
لصناعــة املســتحيل، أي صناعــة الجمــر ومواصلة التغني بالظفر 
والعــودة، واالحتفــال بأغــاين النــرص القريــب والبعيــد .. تتاميــل 
املراكــب يف قلــب محيــط معقٍد ومتاطــِم املوج، محيٍط متأله 
الحيتان األســطورية مبآت األعن واألفواه واألســنان .. شــعارات 
 .. بالعــودة  الحاملــن  بالجمــر  املاســكن  وأغــاين  عــن  املطبِّ

ومخطٌئ من يظن منهم أنه يقرب اليوم من الشاطئ.

دون تحرير األرض... أي "حرّية وكرامة" لفلسطني؟

مراكب التطبيع مراكب المقاومة

منري شفيق
كاتب ومفكر فلسطيين

األخبار اللبنانية

لسنا أمام حالة استيطانية عنصرية كالتي 
عرفتها جنوب أفريقيا. وذلك مهما حاول 
البعض التشبيه بين النموذجين. فعنصرية 

ا  جنوب أفريقيا أقامت نظامًا سياسيًّ
)أبارتايد(. ولم تخرج الشعب من وطنه، ولم 

تقتلع ثلثيه لتسكن بيوتهم وقراهم ومدنهم

كمال عبد اللطيف
العريب الجديد

ب الذي يعرفه واقع القضية  المأزق المركَّ
اليوم، وتعرفه مظاهر التمّزق والتخندق 

السائدة في المشرق العربي، جدل يناسب 
الت  التحوالت الفلسطينية والعربية، تحوُّ

ة،  ما بعد الثورات العربية والثورات المضادَّ
إضافة إلى التحوالت التي تعرفها الِقوى 
اإلقليمية والدولية في المشرق العربي
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غزة/ فلسطني:
ــارات  قــوات االحتــال اإلرسائيــي عبَّ فتحــت 
مبدينــة  الشــجاعية  حــي  رشق  األمطــار  ميــاه 
الدمنــات  مئــات  إغــراق  إىل  أدى  مــا  غــزة، 

الزراعية.
بيــان أمــس: إن االحتــال  الــوزارة يف  وقالــت 
فتح عبارات مياه األمطار، وتسبب يف إغراق 

مئات الدومنات الزراعية.
وأرضاًرا  كبــرة  خســائر  هنــاك  أن  وأوضحــت 
مبــارشة وغــر مبــارشة يف أرايض املزارعــني 

التي غرقت باملياه.
فتــح  الزراعيــة  اإلغاثــة  رصــدت  جهتهــا  مــن 
نحــو  األمطــار  ميــاه  تجميــع  ســدود  االحتــال 
األرايض الزراعيــة رشق مدينــة غــزة، مــا أســفر 
عــن غــرق العديــد مــن الدومنــات الزراعيــة، إذ 
املناطــق  يف  امليــاه  منســوب  ارتفــاع  وصــل 
الزراعيــة إىل أكــر مــن مــر، ووصلــت امليــاه 
داخــل  ا  جــدًّ بعيــدة  مســافات  إىل  املتدفقــة 

األرايض الزراعية يف املنطقة الرشقية.
أحــد  عاًمــا(   42( ســكر  فايــز  املــزارع  وقــال 
اإلخــوة األربعــة املترضريــن مــن فتــح الســدود 
ميــاه  إىل  تصــل  التــي  األوىل  املــرة  "إنهــا 
مــن  تتــرضر  الســدود إىل مناطــق جديــدة مل 
إضافــة  جديــدة"،  عبــارات  لفتــح  نتيجــة  قبــل 
إىل أنــه تــرضر ســابًقا يف ينايــر 2020 لنفــس 
الســبب، وتــم دعمــه مــن قبــل جمعيــة التنميــة 
الزراعيــة )اإلغاثــة الزراعيــة( مبدخــات اإلنتاج 
لتمكنه من الزراعة مرة ثانية وإعادة دمجه يف 

العملية الزراعية.
عاًمــا(   60( الخيــي  قــال حــاد  مــن جانبــه، 
بأنهــا املــرة الثانيــة التــي تغــرق فيهــا محاصيلــه 
فتــح  نتيجــة  -فقــوس(  -باميــة  )كوســا  ــا  كليًّ

م.  غــزة  قطــاع  يف  الزراعيــة  اإلغاثــة  مديــر 
تيســر محيســن: "إن خســائر فادحــة لحقــت 
باملزارعني املستفيدين من تدخات اإلغاثة 
الزراعيــة يف املنطقــة نتيجــة فتــح الســدود، إذ 

االحتــال  قبــل  مــن  أرضــه  وإغــراق  الســدود 
وتعرضــه لخســائر جديــدة إضافــة إىل الديــون 
املســتمرة  االنتهــاكات  نتيجــة  املراكمــة 
تحــدث  املنطقة.بــدوره  لهــا  تتعــرض  التــي 

إن البعض منهم تعرض لتدمر أرضه وزراعته 
ــا والجــزء اآلخــر انحــرت خســائرهم فقــط  كليًّ

يف شبكات الري والحراثة".
واملجتمــع  الفلســطينية  الســلطة  ودعــا 

املزارعــني  لحايــة  املتحــدة  واألمــم  الــدويل 
عــى  والضغــط  تعويضهــم  عــى  والعمــل 
يف  املســتمرة  االنتهــاكات  لوقــف  االحتــال 
الدوليــة  القوانــني  واحــرام  املزارعــني  حــق 

واالتفاقيات ذات الصلة.
وتقــول منســقة املنــارصة واإلعــام يف اإلغاثــة 
الزراعيــة نهــى الرشيــف: "إن قــوات االحتــال 
أقامــت ســدوًدا عى طــول الرشيط الحدودي 
لقطــاع غــزة، ملنــع االنســياب الطبيعــي مليــاه 
األمطــار إىل األرايض الفلســطينية، وتحويلها 
لتصــب يف الخــزان الجويف اإلرسائيي داخل 
أرايض عــام 48، وعليــه حرمان الفلســطينيني 
مــن أهــم مصــدر لتغذيــة الخــزان الجــويف يف 
للمزارعــني  املعيــي  الوضــع  تفاقــم  ظــل 
يتعــرض  التــي  والكــوارث  األزمــات  ظــل  يف 
لهــا القطــاع الزراعــي تزامًنــا مــع أزمــة كورونــا".

وأفــادت الرشيــف بأن جزًءا كبًرا من األرايض 
ــا يف موســم الشــتاء، مــا زاد مــن  مزروعــة فعليًّ
حجم الرضر نتيجة التكاليف التشــغيلية التي 
للزراعــة  وإعدادهــا  األرض  لتجهيــز  ُدِفعــت 
ورشاء األشــتال مــن املشــاتل، إضافــة إىل أن 
ميــاه األمطــار تحتــاج ملــدة طويلــة حتى تتبخر 
لهــا يعمــل عــى تعفــن  وأن امتصــاص الربــة 
االحتــال  أن  إىل  اإلشــارة  الجذور.وتجــدر 
ا يف املناطــق الرشقيــة،  يفتــح الســدود ســنويًّ
مــا يــؤدي هــذا األمــر الندفــاع امليــاه بكميــات 
كبــرة تغــرق محاصيــل املزارعــني وتلحــق بهم 

وباألرايض الزراعية األرضار الفادحة.

اإلغاثة الزراعية ترصد أضرار المزارعين

االحتالل ُيغرق مئات الدومنات الزراعية مبياه األمطار رشق غزة

النارصة/ فلسطني:
كشــف تقريــر إرسائيــي رســمي عــن تصاعد عدد 
الفقراء يف كيان االحتال، بصورة غر مســبوقة، 
ليبلــغ 21 يف املئــة مــن املجتمــع اإلرسائيــي يف 

عام 2020.
ووفًقا للتقرير السنوي ملؤسسة التأمني الوطني 
مليــون  نصــف  فــإن  أمــس،  الصــادر  اإلرسائيليــة، 
تحــت  فــوا  ُصنِّ مليــوين شــخص  مــن  أرسة مؤلفــة 
خط الفقر يف عام 2020، 900 ألف منهم كانوا 
45 يف املئــة مــن  مــن األطفــال، إذ شــكلوا نحــو 

الفقراء بدولة االحتال.
الحــايل  الوقــت  يف  يوجــد  التقريــر  وحســب 
خــط  تحــت  يعيــش   5 كل  مــن  واحــد  إرسائيــي 

الفقر.
وحــدد التقريــر خــط الفقــر يف الدولة العربية عام 
دوالر(   1122( للفــرد  شــيقل  بـــ3593   2018
و5750 شــيقل )1800 دوالر( لــأزواج، مــع رفــع 

املبلغ لكل طفل.

 ،1948 عــام  املحتــل  الداخــل  فلســطينيو  أمــا 
والذيــن يشــكلون 21 يف املئــة مــن عدد الســكان 
ويتوزعــون عــى 470 ألــف أرسة، فقد ازداد عدد 
ضعــف  أي  املئــة،  يف   50 إىل  ليصــل  الفقــراء 
معطيــات  بحســب  اليهــود،  بــني  الفقــر  معــدل 

رسمية ملؤسسة التأمني الوطني اإلرسائيلية.
وتــأيت هــذه املعطيــات يف حــني تواصــل البطالــة 
ل نحو 150 ألف  تســجيل معدل قيايس، إذ ُســجِّ
الثالــث  اإلغــاق  بدايــة  منــذ  العمــل  عــن  عاطــل 
مــن  إذ   ،2020 األول  كانــون  ديســمرب/   27 يف 
املتوقــع أن يتخطــى عــدد العاطلــني عــن العمــل 
بســبب جائحــة "كورونــا" حاجز املليــون مع نهاية 
شــباط/ فرباير املقبل. وأشــارت توقعات نرشتها 
وزارة املالية اإلرسائيلية، هذا األسبوع، استمرار 
أزمــة البطالــة خــال العــام الحــايل، وذلــك حتــى 
لــو اســتمرت حملــة التطعيــات بلقــاح "كورونــا" 
بوترتها الرسيعة ومتت إزالة القيود يف األشــهر 

القريبة املقبلة.

تقرير: مليونا شخص يعيشون 
تحت خط الفقر يف كيان االحتالل

رام الله/ فلسطني: 
دعــت وزارة االقتصــاد الوطنــي، أمــس، أصحــاب مشــاغل 
إىل  الكرميــة،  واألحجــار  الثمينــة  املعــادن  ومحــات 
التــي تصدرهــا مديريــات  تجديــد رخــص مزاولــة املهنــة 
دمــغ ومراقبــة املعــادن الثمينــة يف محافظــات: الخليــل، 

ونابلس، ورام الله والبرة.
املشــاغل  أصحــاب  لهــا،  بيــان  ويف  الــوزارة،  وأمهلــت 
واملحــات غــر املرخصــة لتصويــب أوضاعهــا القانونيــة 
يف مــدة أقصاهــا 1/3/2021 للحصــول عــى ترخيــص 
مزاولة املهنة، وفًقا ألحكام القانون دمغ ومراقبة املعادن 
الثمينــة وتعدياتــه، مــع اإلشــارة إىل أن دورة الرخيــص 

للمشاغل واملحات تنتهي بتاريخ 20/4/2021.
ا نحو 10 أطنان من  وتدمغ مديرية املعادن الثمينة سنويًّ
املصوغــات الذهبيــة، والتــي تحمل الدمغة الفلســطينية 
)قبــة الصخــرة(، يف حــني تقــدر كميــة الذهــب املوجــودة 

يف فلسطني بنحو 100 طن.
 700 نحــو  الثمينــة  املعــادن  وبيــع  صناعــة  يف  ويعمــل 

وتاجــر  صانــع  آالف   3 تشــغل  ومحــل،  وورشــة  مصنــع 
مديريــة  يف  والتفتيــش  الرقابــة  طواقــم  ملراقبــة  تخضــع 

املعادن الثمينة.
أطنــان   5 نحــو   ،2020 عــام  يف  املديريــة  ودمغــت 
تداعيــات  نتيجــة   ،42% بنســبة  تراجًعــا  بذلــك  مســجلة 
وارتفــاع  الفلســطيني  االقتصــاد  عــى  الصحيــة  الجائحــة 
مــن  إيراداتهــا  بلغــت  حــني  يف  ــا،  عامليًّ األونصــة  ســعر 
جــراء عمليــة دمــغ املصوغــات الذهبيــة 5 مايني شــيقل 
تقريًبا.وتعــرف املعــادن الثمينــة وفق قانون دمغ ومراقبة 
املعادن الثمينة: القطع الذهبية أو الفضية أو الباتينية 
للبيــع  املعــدة  )الســبائك(  املشــغولة  وغــر  املشــغولة 
البيــع،  بقصــد  حيازتهــم  يف  أو  التجــار  أو  الصاغــة  إىل 
وتشــمل كذلــك الحــي كاملــة الصنــع وغر كاملــة الصنع 
للزينــة  املعــدة  واملســكوكات  وامليداليــات  والشــارات 
التحــف  ذلــك، وال تشــمل  ومــا شــابه  واألدوات املنزليــة 
القدمية الذهبية أو الفضية أو الباتينية أو املسكوكات 

النقدية األصلية )العمات األصلية(.

اقتصاد رام الله متهل املنشآت العاملـة
يف قطـاع املعـادن الثمينـة لتصويـب أوضاعها

ملحم: تشغيل محطات 
التحويل منع انقطاع
 الكهرباء يف الضفة

ــع 5 عقـــود للتنقيـب  مصـــر توقِّ
عن الذهب مـع رشكـات محليـة وكنديـة

غزة/ صفا:
إنهــا  قالــت وزارة االقتصــاد يف قطــاع غــزة، 
تتخــذ إجــراءات صارمــة ضــد معامــل تصنيع 
املواصفــات  ملتزمــة  غــر  ــات  املعقِّ

واملقاييس.
غــزة  يف  الــوزارة  باســم  املتحــدث  وأوضــح 
عبــد الفتــاح أبــو مــوىس أمــس، أن عــدًدا من 
املطهــرات  تصنيــع  إىل  عمــدت  املعامــل 
الجائحــة،  أزمــة  بــدء  منــذ  واملعقــات 
وُضِبطــت منتجــات مغشوشــة وغر مطابقة 
للمقاييس بالتنسيق مع أطقم وزارة الصحة 

ومباحث التموين.
تصنيــع  مشــغي  مــن  عــدًدا  إن  وقــال: 

للمواصفــات  املطابقــة  غــر  املطهــرات 
معامــل أحيلــوا عــى النيابــة العامــة بتحريــر 
القانــون  املقتــى  التخــاذ  ضبــط  محــارض 
حــاالت  أن  إىل  مــوىس  أبــو  بحقهم.ولفــت 
يف  كثــًرا  تراجعــت  املخالفــني  ضبــط 
الصحــة  وزاريت  مــن  الثاثيــة  الرقابــة  إثــر 

واالقتصاد، ومباحث التموين.
منتجــات  تفقــد  إىل  املســتهلكني  ودعــا 
يف  املتداولــة  واملطهــرات  املعقــات 
والتأكــد  رشائهــا،  قبــل  املحليــة  الســوق 
الصحــة  وزارة  املنتج.وكانــت  ســامة  مــن 
أظهــرت نتائــج فحــص 284 عينــة يف املــدة 
مــن مــارس وحتــى نوفمرب من العام املايض 

وجــود  وتبــني  مطهــرات،  تصنيــع  ملعامــل 
 99% بنســبة  الســامة  امليثانــول  مــادة 
أخــرى،  بعينــات  و87%  العينــات،  بإحــدى 
يف حني إن املواصفة املســموح بها يجب 

أال تتجاوز نسبتها 0.0025%.
وذكــر تقريــر ســابق لدائــرة الصيدلــة أنــه تــم 
ضبــط عبــوات تســتخدم لجــّل الشــعر وتبــاع 
يف الســوق املحــي باعتبــاره مطّهــًرا ودون 
إضافــة  لعــدم  وذلــك  طبيــة،  فاعليــة  أي 
اســتخدمت  حــني  يف  للمنتــج،  الكحــول 
معامــل امليثانــول بــدل اإليثانــول بعــد شــح 

األخر يف األسواق.
الســمّية  شــديدة  مــادة  امليثانــول  ويعــد 

مبــارشًة،  الجلــد  عــى  اســتخدمت  مــا  إذا 
واألخطر يف حال وصولها إىل الكبد، حينها 
تؤدي إىل أعراض خطرة قد تصل إىل تلف 
كثر من خايا الجســم ومنها شــبكية العني 

وفقدان البر.
ويتــم توريــد مــادة امليثانــول إىل قطــاع غــزة 
لــه  ولكــن  كبــرة،  أدويــة  خــال رشكات  مــن 
اســتخدامات خاصــة بعيــًدا عن االســتخدام 
اآلدمــي، إذ يســتخدم مبيــًدا ومذيًبــا جيــًدا 

لبعض املواد العضوية.
وبحســب وزارة االقتصــاد تنتــرش يف قطــاع 
غــزة 7 معامــل حاصلــة عى تراخيص إلنتاج 

املطهرات.

االقتصاد بغزة: إجراءات صارمة ضد مصنعي املعقامت »املغشوشة«

القاهرة/ وكاالت:
املعدنيــة  والــروة  البــرول  وزارة  أعلنــت 
املريــة، أمــس، توقيــع الهيئــة العامــة للــروة 
املعدنيــة التابعــة لهــا، 5 اتفاقيــات للتنقيــب 
ورشكتــني  كنديــة  رشكــة  مــع  الذهــب  عــن 

محليتني باستثارات 13 مليون دوالر.
وبحســب بيــان للــوزارة، فــإن العقــود توزعــت 
ورشكــة  الكنديــة  جولــد  لوتــس  رشكات  عــى 
إبــداع  ورشكــة  للتعديــن  املريــة  ميــداف 

فورجولد املرية.
باكــورة  وتعــد  قطاًعــا،   13 العقــود  وشــملت 
التــي  الذهــب  عــن  البحــث والتنقيــب  عقــود 
أســفرت عنهــا املزايــدة العامليــة األوىل لعــام 
2020 والتــي طرحتهــا مــر وتــم اإلعــان عــن 

نتيجتها يف شهر نوفمرب املايض.
التــي جــرى توقيعهــا،  العقــود  وعــن تفاصيــل 
مــع  وقعــت  عقــود  ثاثــة  إن  الــوزارة،  قالــت 
رشكــة لوتــس جولــد الكنديــة إحــدى الــرشكات 
عــن  التنقيــب  مجــال  يف  العاملــة  العامليــة 
بإجــايل  قطاعــا   11 يف  وذلــك  الذهــب 
دوالر،  مايــني   9 بنحــو  تقــدر  اســتثارات 
املريــة  ميــداف  لرشكــة  عقــد  جانــب  إىل 
للتعديــن والصناعــة للبحــث يف قطــاع واحــد 
عــى  عــاوة  دوالر،  مايــني   3 باســتثارات 

املريــة  فورجولــد  إبــداع  رشكــة  مــع  عقــد 
للبحــث يف قطــاع واحد بإجايل اســتثارات 

يقدر بنحو مليون دوالر.
وقــال وزيــر البــرول والــروة املعدنيــة، طــارق 
املــا، إن التوقيــع يعــد باكــورة عقــود البحــث 
عــن الذهــب وميثل ترجمة فعلية للتعديات 
التعدينــي  االســتثار  عــى ترشيعــات ونظــم 
وهــو مــا انعكــس إيجابــا عــى منــاخ االســتثار 
مــر  وضــع  عــى  وســاعد  القطــاع  هــذا  يف 
عــى خريطــة االســتثار العاملــي يف البحــث 
عــن الذهــب وجــذب عــدد وافــر مــن رشكات 

التعدين العاملية واملرية.
عــى  حريصــة  الــوزارة  أن  الوزيــر  وأضــاف 
تقديــم الدعــم الكامــل الســتثارات التعديــن 
وإنهــاء  التحديــات  تذليــل  رسعــة  خــال  مــن 
اإلجــراءات مبــا يضمــن تحقيــق أفضــل النتائــج 

والعوائد للجانبني من هذه االستثارات.
عــى  مريــة  رشكات  إقبــال  أن  إىل  وأشــار 
االســتثار يف مجــال البحــث عــن الذهب هو 
إضافــة مهمــة تــرى النشــاط التعدينــى وتعــزز 
مــن دور رأس املــال الوطنــي يف هــذا املجــال 
باقــي  توقيــع  ســيتم  إنــه  املــا  الحيوي.وقــال 
العقود تباعا خال الفرة القريبة املقبلة مع 

باقي الرشكات الفائزة باملزايدة.

رام الله/ فلسطني:
 قــال رئيــس ســلطة الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة بــرام الله ظافر 
الضفــة  يف  األربــع  التحويــل  محطــات  تشــغيل  إن  ملحــم: 
الغربيــة حــال دون حصــول أزمــة كهربــاء حقيقيــة يف فصــل 
الشــتاء، عــى الرغــم مــن االرتفــاع الكبــر يف األحــال التــي 
تــدين  بســبب  املاضيــة،  األيــام  يف  ذروتهــا  إىل  وصلــت 
أمــس،  صحفــي  بيــان  يف  ملحــم  الحرارة.وأوضــح  درجــات 
القــدس  محافظــة  كهربــاء  رشكــة  يف  القصــوى  األحــال  أن 
رشكــة  يف  ميغــاواط  و131  ميغــاواط،   560 إىل  وصلــت 
كهرباء الشال، يف حني وصلت يف رشكة كهرباء الجنوب 
56 ميغاواط.وأشــار إىل أن تشــغيل محطــات تحويــل  إىل 
ل  رصة، والقدس، وبيت أوال، إضافة إىل محطة الجلمة شكَّ
الكهربــاء  قطــاع  بنــاء منظومــة  اســراتيجي يف  تحــول  نقطــة 
األمــن  بتحقيــق  الحكومــة  رؤيــة  مــع  ويتــاىش  الفلســطيني 
الطاقــي للمواطنــني مــن خــال توفــر قــدرات كهربائيــة تلبي 

الطلب الزائد عى الكهرباء.
معالجــة  يف  ســاعد  املحطــات  تشــغيل  إن  ملحــم:  وقــال 
بســبب  الفنــي  الفاقــد  وتقليــل  الكهربائيــة  القــدرة  نقــص 
تحســني كفــاءة نقــل الطاقــة، مــا أتــاح توفــر خدمــة الكهربــاء 
مــن غــر انقطــاع، مؤكــًدا أن ســلطة الطاقــة تتابــع احتياجــات 
ــغ  ُيبلَّ مل  وأنــه  باســتمرار،  املناطــق  كل  يف  املواطنــني 
طواقــم  اســتطاعت  عرضيــة  أعطــال  عــن  ســوى  املواطنــون 
املرحلــة  أن  إىل  لها.وأشــار  االســتجابة  التوزيــع  رشكات 
املقبلــة لتطويــر قطــاع الطاقــة تشــمل بنــاء خمــس محطــات 
تقليديــة  طاقــة  توليــد  محطــات  وبنــاء  إضافيــة  تحويــل 
باســتثارات فلســطينية، وتعزيــز الربــط مــع األردن، إضافــة 
إىل اســتمرارية تطويــر محطــات الطاقــة املتجــددة لتحقيــق 
األمــن الطاقــي وتنــوع مصــادر الطاقة وتوفر قــدرات إضافية 

للمواطنني واملنشآت بأسعار معقولة.

)األناضول( االحتال ُيغرق مئات الدومنات الزراعية   
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االنتحــاري  أن  العراقيــة  الداخليــة  لــوزارة  بيــان  وأوضــح 
فيــه  تبــاع  )الــذي  "البالــة"  ســوق  يف  نفســه  فّجــر  األول 
مالبــس مســتعملة(، "بعــد أن ادعــى أنــه مريــض فتجمــع 
النــاس حولــه". وأضــاف أن االنتحــاري الثــاين فجــر نفســه 
الذيــن أصيبــوا يف  الضحايــا  لنقــل  النــاس  "بعــد تجمــع 

التفجري األول".
وُســمع دوي االنفجــار يف كل أنحــاء العاصمــة، وانتــر 
املؤديــة  الطــرق  وأغلقــوا  بكثافــة،  الســاحة  يف  جنــود 
فــرق  مــكان االنفجــار. وكان عــدد منهــم يســاعدون  إىل 

اإلسعاف عىل انتشال املصابني.
األمنيــة  القــوات  غــززت  فقــد  صحفيــة  تقاريــر  ووفــق 
تضــم  التــي  الخــراء،  املنطقــة  محيــط  يف  انتشــارها 
مقــرات الحكومــة والربملــان وســفارات عــدد مــن الــدول، 

تحسبا ألي طارئ.
ومل تتنب أي جهة الهجوم حتى اآلن.

التحريــر مقــر  مــن ســاحة  بالقــرب  الطــريان  وتقــع ســاحة 
االحتجاجات الشعبية التي شهدتها بغداد خالل العام 

املايض.
ووقــوع مثــل هــذا الهجــوم الدموي أمر نادر يف العاصمة 
العراقيــة، التــي مل تشــهد تفجــريات مامثلــة تقريبــا منــذ 

هزمية تنظيم الدولة يف العراق عام 2017.
وكان تفجــري انتحــاري وقــع يف املكان نفســه -الذي يعج 
غالبــا باملــارة يف ســاحة الطــريان- وأوقــع 31 قتيــال قبــل 

3 سنوات.
وبــث نشــطاء عــىل مواقــع التواصــل االجتامعــي الصــور 

األوىل عقب التفجريين.
وأظهــرت اللقطــات املتداولــة جثــث بعــض القتــىل إىل 
جانــب عــدد مــن املصابــني، كــام أوضحــت الصــور حالــة 

من الفزع الكبري جراء االنفجارين اللذين وقعا باملكان.
مــن جهتــه، أدان الرئيــس العراقــي برهــم صالــح التفجــري، 
ضــد  بحــزم  "نقــف  تويــر-  عــرب  تغريــدة  -يف  وقــال 
وأضــاف  بلدنــا".  اســتقرار  لزعزعــة  املارقــة  املحــاوالت 

بغــداد  أن "التفجرييــن اإلرهابيــني ضــد املواطنــني يف 
الظالميــة  الجامعــات  ســعي  يؤكــدان  الوقــت  هــذا  يف 

الستهداف االستحقاقات الوطنية الكبرية".
قيــس  الحــق"  أهــل  "عصائــب  حركــة  عــام  أمــني  وعلــق 

االســرخاء  "إن  تويــر-  عــىل  حســابه  -عــرب  الخزعــي 
األمنــي للحكومــة هــو الســبب يف التفجــريات اإلرهابيــة 

األخرية"، مطالبا بتكثيف الجهود االستخباراتية.
تقديــم  الــزريف  عدنــان  النــواب  مجلــس  عضــو  وانتقــد 

قائــال  الضحايــا  لعائــالت  التعــازي  العراقيــة  الحكومــة 
لفــرض  وينتفضــوا  الــدم  مســؤولية  يتحملــوا  أن  "يجــب 

األمن".
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  الكعبــي  حســن  وطالــب 
النــواب  مجلــس  بتزويــد  األمنيــة  األجهــزة  النــواب 
بتســجيالت الكامــريات يف محيــط الحــادث، محــذرا مــن 
الراخــي يف تنفيــذ اإلجــراءات األمنيــة االحرازيــة بحجــة 

وجود تحسن أمني نسبي.
دعمــه  مواصلــة  الــدويل  التحالــف  أكــد  جانبــه،  مــن 

للحكومة العراقية، معربا عن تعازيه ألهايل الضحايا.
ونددت السفارة اإليرانية يف العراق بالتفجري االنتحاري 
املزدوج بســاحة الطريان، ووصفت الســفارة التفجريين 
باإلرهابيــني، معربــة عــن مســاندتها للحكومــة والشــعب 

العراقيني.
ويف طهــران، اعتــرب وزيــر الخارجية اإليراين محمد جواد 
ظريــف أن تفجــريات بغــداد تهــدف إىل اســتدراج رئيــس 
أمــرييك جديــد إىل فــخ املواجهــات يف املنطقــة، وهذا 

ما تريده إرسائيل.
بيــان  -يف  وأكــدت  الهجومــني،  مــر  أدانــت  وعربيــا، 
صحفــي أصــدره مكتــب املتحــدث الرســمي باســم وزارة 
يف  الشــقيق  العــراق  جانــب  إىل  وقوفهــا  الخارجيــة- 
واالســتقرار  األمــن  عــىل  الحفــاظ  إىل  الراميــة  مســاعيه 

ومجابهة كافة صور اإلرهاب والتطرف.
بشــدة،  التفجــري  الركيــة  الخارجيــة  وزارة  أدانــت  كــام 
العديــد  نبــأ ســقوط  أنهــا تلقــت  بيــان-  وأوضحــت -يف 
من الضحايا يف التفجري اإلرهايب ببالغ الحزن واألىس. 
ســقطوا  الذيــن  الضحايــا  أرواح  عــىل  الــوزارة  وترحمــت 

جراء التفجري الغادر.

قوبل بإدانات محلية ودولية

32 قتياًل حصيلة التفجري املزدوج ببغداد وتأهب أمني مبحيط املنطقة الخرضاء
بغداد-عواصم/ وكاالت:

تفجيريــن  حصيلــة  جرحــى  و110  قتيــا   32 إلــى  ارتفعــت 
"انتحارييــن" أمــس، فــي ســوق شــعبي مكتــظ فــي ســاحة 
الطيــران )وســط بغــداد(، فــي هجــوم أوقــع أكبــر عــدد من 

الضحايــا فــي العاصمــة العراقيــة منــذ 3 ســنوات، وقوبــل 
بإدانات محلية ودولية.

وقــال وزيــر الصحــة العراقــي حســن التميمــي إن معظــم 
الجرحى غادروا المستشفيات. وكانت حصيلة سابقة أشارت 

إلــى وقوع 28 قتيا على األقل. وقال المدير العام للدفاع 
المدنــي في العراق كاظم ســلمان إن إحصاء ضحايا التفجير 
المزدوج وسط بغداد ما زال مستمرا، واتهم تنظيم الدولة 

اإلسامية بالوقوف وراء الهجمات.

مكان وقوع االنفجار ببغداد أمس             )أ ف ب(

الخرطوم/ األناضول:
يــارس  الســوداين  املائيــة  واملــوارد  الــري  وزيــر  أكــد 
عباس، أمس، متسك بالده بحل إفريقي بشأن ملف 

سد النهضة اإلثيويب.
جاء ذلك لدى لقائه ســفري الكونغو الدميقراطية يف 
الخرطــوم، ضمــن لقاءاتــه بالســفراء األجانــب، لــرح 
موقــف الســودان مــن الســد، وفــق بيــان لــوزارة الــري، 

التي مل تذكر اسم السفري الكونغويل.
موقــف  حــول  الكونغــو  لســفري  رشحــا  عبــاس  وقــدم 
ومتســكه  النهضــة،  ســد  مفاوضــات  مــن  الســودان 

بالحل اإلفريقي للخالفات اإلفريقية.
ويرعــى االتحــاد اإلفريقــي املفاوضــات الراهنــة حــول 

السد بني السودان وإثيوبيا ومر، لكنها متعرثة.
كــام التقــى عبــاس الســفرية الهولنديــة لــدى الخرطوم 
كارفــن بوفــن، ورشح لهــا أيضــا "آخــر تطــورات ملــف 

سد النهضة".
وقالــت الســفرية الهولنديــة إن "بالدها تتابع باهتامم 
وفــق  وإثيوبيــا"،  ومــر  الســودان  بــني  املحادثــات 

البيان ذاته.

جاكرتا/ األناضول:
إنهــاء  أمــس،  إندونيســيا،  يف  الســلطات  أعلنــت 
عمليــات البحــث عــن أشــالء الضحايا وحطــام الطائرة 

التي سقطت يف 9 يناير/ كانون الثاين الحايل.
كاريــا  بــودي  اإلندونيــي  املواصــالت  وزيــر  وقــال 
عمليــات  إنهــاء  "تــم  صحفــي:  مؤمتــر  يف  ســومادي 
تحطمــت  التــي  باملنطقــة  واســع  نطــاق  يف  البحــث 

فيها الطائرة".
واإلنقــاذ  البحــث  وكالــة  رئيــس  أوضــح  جانبــه،  مــن 
الوطنيــة يف إندونيســيا باغــوس بوروهيتــو، أن عــدد 
األكياس التي تضم أشــالء الضحايا وصل إىل 324، 
مبيًنــا أنهــم متكنــوا مــن تحديــد هويــة 43 مــن ضحايــا 

الطائرة.
وشــدد بوروهيتــو أن الفــرق املختصــة ســتعمل عــىل 
فحص أي أشــالء أو أجزاء من الطائرة يف حال العثور 

بغداد/ األناضول:
اســتهدف هجــوم بعبــوة ناســفة، أمــس، رتــل شــاحنات 
الثــاين  هــو  بغــداد،  العاصمــة  قــرب  الــدويل  للتحالــف 
مــن نوعــه خــالل ســاعات، حيث تســبب يف إصابة أحد 

العنارص املكلفة بحامية الرتل،
وقــال ضابــط برطــة بغــداد، مفضــال عــدم نــر اســمه، 
لألناضــول، إن "عبــوة ناســفة، زرعهــا مجهولون، انفجرت 
يف رتــل شــاحنات تحمــل معــدات التحالــف الــدويل يف 

قضاء أبو غريب غريب املدينة".
أحــد  أن االنفجــار أســفر عــن إصابــة  وأضــاف املصــدر، 
عنــارص الركــة األمنيــة املكلفــة بحاميــة القافلــة، دون 

ذكر اسم الركة.
مــكان  حــارصت  العراقيــة  األمــن  أجهــزة  أن  وأوضــح 

الحادث، وفتحت تحقيقا حول الهجوم.
ويف وقــت ســابق أمــس، انفجــرت عبــوة ناســفة يف رتــل 

نيودلهي/ وكاالت: 
حريــق  يف  أشــخاص  خمســة  قتــل 
مصنــع  أكــرب  مبــاين  أحــد  يف  اندلــع 
الهنــد  بغــرب  العــامل  يف  لقاحــات 

أمس، كام أعلن مسؤولون.
بــوين  مدينــة  بلديــة  رئيــس  وقــال 
للصحافيــني  موهــول  مورليدهــار 
"قتــل خمســة أشــخاص" اثــر الحريــق 
الذي اندلع يف "سريوم انستيتيوت 

أوف إنديا".
خمــس  عــىل  االنقــاذ  عــامل  وعــرث 
يــزال  ال  الــذي  املبنــى  يف  جثــث 
قيــد االنشــاء بعدمــا متــت الســيطرة 
تقاريــر  افــادت  كــام  الحريــق  عــىل 
إعالميــة لكــن الركة أكدت أن انتاج 
اللقاحــات ضــد وبــاء كوفيــد19- مل 

يتأثر.
مــن جهتــه قــال أدار بونــاواال الرئيــس 
يف  الركــة  ومديــر  التنفيــذي 

يبحــث  أنــه  الســودان  أعلــن  املــايض،  واإلثنــني 
"تعــرث"  بســبب  يحددهــا(  )مل  بديلــة"  "خيــارات 

املفاوضات الثالثية حول السد.
ويف 10 ينايــر/ كانــون الثــاين الجــاري، ذكــرت وكالــة 
وزراء  بــني  اجتامعــا سداســيا  أن  الســودانية،  األنبــاء 
الخارجيــة والــري يف الســودان ومــر وإثيوبيا، فشــل 

يف التوصل إىل صيغة مقبولة ملواصلة التفاوض.
ويف اليــوم التــايل، أعلــن وزيــر الخارجيــة الســوداين 
املكلــف عمــر قمــر الديــن، تقديــم بــالده اشــراطات 
العــودة إىل مفاوضــات  لالتحــاد اإلفريقــي مــن أجــل 
"ذات جــدوى" يف ملــف الســد، ملوحــا بــأن الخرطوم 

لديها "خيارات" أخرى.
ومنــذ 9 ســنوات، تخــوض الــدول الثــالث مفاوضــات 
مــلء  عــىل  أبابــا  أديــس  وتــر  الســد،  حــول  متعــرثة 
السد باملياه حتى لو مل تتوصل إىل اتفاق بشأنه مع 
القاهــرة والخرطــوم، فيــام تر األخريتان عىل رضورة 
التوصــل أوال إىل اتفــاق ثــاليث، لضامن عدم تأثرهام 
سلًبا، خاصة عىل صعيد حصتهام السنوية من مياه 

نهر النيل. 

عليهــا يف البحــر أو الشــواطئ. مــن جانبهــا، أعلنــت 
اللجنــة الوطنيــة لســالمة النقــل، أن عمليــات البحــث 
ســتتواصل للعثــور عــىل الذاكــرة الداخليــة املفقــودة 

للصندوق األسود الثاين للطائرة.
أن  الحــايل  الشــهر   15 يف  أعلنــت  اللجنــة  وكانــت 
محققيهــا متكنــوا مــن تنزيــل معلومــات مــن مســجل 
التــي  اإلندونيســية  رسيويجايــا  رشكــة  طائــرة  بيانــات 

تحطمت.
مــن   "737-500 "بوينــغ  طــراز  مــن  طائــرة  وأقلعــت 
 9 يف  جاكرتــا،  العاصمــة  يف  هاتــا  ســوكارنو  مطــار 
إىل  متجهــة  وكانــت  الجــاري،  الثــاين  كانــون  ينايــر/ 
بهــا  االتصــال  أن  إال  البــالد،  غــريب  بونتيانــاك  مدينــة 

انقطع بعد دقائق من اإلقالع.
وكانــت الطائــرة املنكوبــة تقــل عــىل متنهــا 50 راكبــا، 

بينهم 10 أطفال، فضال عن 12 هم أفراد طاقمها.

كان  املتحــدة(،  الواليــات  )تقــوده  للتحالــف  شــاحنات 
محمــال مبعــدات دعــم لوجيســتي يف محافظــة املثنــى، 
جنــويب العــراق. ويعــد الهجــوم الجديــد، الـــ14 من نوعه 
يف غضــون نحــو شــهر، حيــث وقعــت هجــامت مامثلــة 
عىل أرتال التحالف الدويل، وسط وجنويب البالد، كان 
آخرها، اإلثنني املايض، يف محافظة ذي قار )جنوب(.

وتتهــم واشــنطن فصائــل عراقية مســلحة مرتبطــة بإيران، 
تســتهدف  وأخــرى  الهجــامت،  هــذه  وراء  بالوقــوف 
سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتر فيها الجنود 

األمريكيون بالعراق.
وكانــت فصائــل شــيعية مســلحة، بينهــا كتائــب "حــزب 
اللــه" العراقــي املرتبطــة بإيــران، قــد هددت باســتهداف 
مواقــع تواجــد القــوات األمريكيــة، يف حــال مل تنســحب 
امتثــااًل لقــرار الربملــان القايض بإنهاء الوجود العســكري 

يف البالد. 

تغريــدة "نحــن حزينــون جــدا ونقــدم 
أحــر تعازينــا اىل عائــالت االشــخاص 
املزيــد  إعطــاء  بــدون  توفــوا"  الذيــن 

من التفاصيل.
القنــوات  بثتهــا  لقطــات  وكانــت 
التلفزيونيــة الهنديــة أظهــرت ســحابة 
فــوق  الرمــادي  الدخــان  مــن  ضخمــة 
)غــرب(  بــوين  يف  املعهــد  موقــع 
ماليــني  إنتــاج  حاليــا  يتــم  حيــث 
"كوفيشــيلد"  لقــاح  مــن  الجرعــات 
مختــربات  رشكــة  طورتــه  الــذي 
"أســرازينيكا" وجامعــة أوكســفورد، 

ملكافحة كوفيد19-.
الحريــق  أن  القنــوات أوضحــت  لكــن 
اندلــع يف موقــع قيــد اإلنشــاء بعيــد 

عن منشآت إنتاج اللقاحات.
وقال مصدر يف "سريوم انستيتيوت 
بــرس إن  إنديــا" لوكالــة فرانــس  أوف 
ولــن  تتأثــر  اللقــاح مل  انتــاج  "منشــأة 

موضحــا  االنتــاج"،  عــىل  ذلــك  يؤثــر 
أن الحريــق "اندلــع يف مصنــع جديــد 

قيد االنشاء".
والهنــد ثــاين دولــة أكرث تررا بالوباء 
بعــد الواليــات املتحــدة مــع أكــرث من 
معــدل  ان  رغــم  إصابــة  ماليــني   10

يف  االدىن  بــني  مــن  فيهــا  الوفيــات 
الثــاين/ كانــون  مطلــع  ويف  العــامل. 

ينايــر متــت املوافقــة بشــكل طــارىء 
الــذي  اســرازينيكا  لقاحــي  عــىل 
وينتجــه  اوكســفورد  جامعــة  طورتــه 
إنديــا"،  أوف  انســتيتيوت  "ســريوم 
رشكــة  تصنعــه  الــذي  وكوفاكســني 

بهارات بيوتيك املحلية.
املــايض  الســبت  الهنــد  وأطلقــت 
واحــدة مــن أكرب حمالت التلقيح يف 
العــامل بهــدف تطعيــم مــا يصــل اىل 
300 مليــون شــخص بحلــول متــوز/

يوليو.

منظمة حقوقية: توقيف 
أكرث من ألف شخص يف 

احتجاجات تونس
تونس/ األناضول:

أكــرث  توقيــف  أمــس،  تونســية،  حقوقيــة  منظمــة  أعلنــت 
خلفيــة  عــىل  األطفــال،  مــن  نصفهــم  شــخص،   1000 مــن 

االحتجاجات التي تشهدها البالد منذ أيام.
جــاء ذلــك خــالل كلمــة بســام الطريفــي، نائــب رئيــس الرابطــة 
التونســية للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان )غــري حكوميــة(، خــالل 

مؤمتر مبقر نقابة الصحفيني التونسيني وسط العاصمة.
وقــال الطريفــي: "الســلطات التونســية أوقفــت أكــرث مــن ألــف 
تونــي، نصفهــم عــىل األقــل مــن األطفــال )تحــت 18 عامــا(، 

عىل خلفية االحتجاجات األخرية".
وأوضح: "أجهزة األمن قامت بالتوقيف العشوايئ للمحتجني، 
وتعاملــت مــع معظمهــم بأســلوب مهــني وتعســفي، كــام تــم 

التعنيف واالعتداء بالرب عىل األطفال".
وأضــاف الطريفــي أن الرابطــة التونســية ســتتوىل الدفــاع عــن 
املوقوفــني وستشــكل لجنــة ملســاندة عائالتهــم، منتقــدا مــا 
ســامه "التعامــل مــع الشــباب التــواق للحرية والكرامــة بالعصا 

الغليظة".
مــن جانبــه أدان محمــد ياســني الجــاليص، نقيــب الصحفيــني 
التونســيني، "التعامــل املفــرط يف العنــف" مــن قبــل األجهــزة 

األمنية مع االحتجاجات االجتامعية األخرية.
تشــمل  مل  الوحشــية  األمــن  "اعتــداءات  الجــاليص:  وقــال 
عــرب  املغرديــن  بــل  فحســب،  الشــوارع  يف  املتظاهريــن 
منصــات التواصــل الذيــن عــربوا عــن أرائهــم يف االحتجاجــات 

أيضا".
ومنذ الخميس قبل املا1يض، تشهد عّدة محافظات وأحياء 
بالعاصمــة تونــس، احتجاجــات ليليــة، تخللتهــا صدامــات مــع 
رجــال األمــن، تزامنــا مــع بــدء رسيان حظر تجــوال ليي، ضمن 

تدابري مكافحة كورونا.
وضمن االحتجاجات، أعلنت وزارة الداخلية يف بيان، توقيف 
632 بتهمــة "الشــغب" خــالل األيــام املاضية، فيام قال وزير 

الدفــاع إبراهيــم الربتاجــي، األربعــاء، إن مثــة معلومــات تفيــد 
بتحرك "عنارص إرهابية" الستغالل االحتجاجات.

بــدوره دعــا رئيــس الحكومة هشــام املشــييش، كافــة األطراف 
الشعبية واملدنية والحزبية يف بالده إىل "عدم االنجرار وراء 
العنــف  إىل  اللجــوء  وعــدم  والتحريــض،  التجييــش  حمــالت 

وبث الشائعات وإرباك مؤسسات الدولة". 

السودان يؤكد متسكه بحل إفريقي مللف سد النهضة

إندونيسيا.. إنهاء البحث 
عن حطام الطائرة وأشالء ركابها

العراق.. هجوم جديد يستهدف رتاًل للتحالف الدويل

خمسة قتىل بحريق أكرب 
مصنع لقاحات يف العامل بالهند
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ليصلك جديدنا، اشترك في مجموعة فلسطين - منوعات على واتس آب من خالل الكود Felesteensocietyf.Community

شارك فيها 407 متسابقين عرب

مسابقة لفن الطهي.. قطاع غزة يحصد الجوائز الذهبية الثالث األولى 

6 أخطاء ترتكبها المرأة 
عند تصفيف شعرها

الخدمة االجتماعية 
واألمن اإلنساني

غزة/ صفاء عاشور:
في خطوة نوعية على مســتوى الضفة الغربية وقطاع غزة، تمكن 
أعضــاء الجمعيــة الفلســطينية لفنــون الطهــي فــي قطــاع غزة من 
الحصــول علــى الجوائــز الذهبيــة الثــاث األولــى لمســابقة في فن 
الطهــي، نظمهــا اتحــاد طهاة العالم العربي الــذي يضم 18 جمعية 

معتمدة في الباد العربية.
ســبع مشــاركات من قطاع غزة اســتطعن تحقيق اإلنجاز بالحصول 
علــى كأس المســابقة إضافــة إلــى ثــاث ميداليــات ذهبيــة واثنتين 
فضيتين وأخريين برونزية، في تحديات واجهن فيها 407 متسابقين 

من جميع الدول العربية.
ا في إحــدى الــدول العربية، لكن بســبب  المســابقة كانــت تجــرى ســنويًّ
ا،  ر إقامتها إلكترونيًّ جائحة كورونا وصعوبة الســفر بين الدول العربية ُقرِّ

وهو ما سهل على المشاركات في القطاع االنضمام إليها.

الفائــزة بالجائــزة الذهبيــة يف املســابقة صفــاء شكشــك 
من مدينة رفح توضح أن هدفها منذ بداية املشاركة يف 
املســابقة كان أال تخــرج الــكأس إال والفائــز بهــا من داخل 
قطــاع غــزة، لتثبــت للجميــع أن يف القطــاع مواهب قادرة 

عىل اإلبداع رغم الظروف الصعبة التي ميرون بها.
ويف حديث مع صحيفة "فلسطني" تقول: "بالفعل كان 
إعداد طبق املسخن وفق الرشوط الصعبة التي طلبتها 
الفيديــو  أنجــز  ولكــن  ا،  جــدًّ صعًبــا  أمــًرا  التحكيــم  لجنــة 
الخاص باألكلة وفق معايري تراثية بحتة عكست الرتاث 

الفلسطيني يف كل تفاصيله".
وخبــزت  الفلســطيني  الفالحــي  الثــوب  صفــاء  ارتــدت 
مكونات الطبق كافة عىل فرن الطني والحطب، وقدمته 
هــو  كــا  كبــري  طبــق  عــىل  مفــروًدا  القدميــة  بالطريقــة 
متعارف منذ القدم، وليس عىل الطريقة الحديثة، وفق 

وصفها.
وتشري إىل أن الفيديو أنجز كاماًل خالل يوم واحد، وهو 
ا، ولكــن فرض لجنــة التحكيم عىل  مــا كان أمــًرا صعًبــا جــدًّ
الفريــق الوقــت جعــل الجميــع يصارع الزمــن ليحقق هذا 
الفــوز الكبــري، للشــيف صفــاء أو للجمعيــة الفلســطينية 

لفنون الطهي يف قطاع غزة.
املســخن  طبــق  اختيارهــا  أن  إىل  صفــاء  ونبهــت 
الفلســطيني جــاء نابًعــا مــن رغبتها يف تثبيت الحق 
الفلســطيني بهــذه األكلــة الرتاثيــة، وتعريــف النــاس 
أن أصولهــا فلســطينية وال مجــال لرسقــة االحتــالل 

الذهبيــة  بالــكأس  الجمعيــة  "فــازت  بــر  لحديــث  ووفًقــا 
بامليداليــة  صبايــا  ثــالث  وفــازت  بالبطولــة،  الخاصــة 
الذهبيــة عــىل مســتوى الوطــن العريب، إضافــة إىل الفوز 
هــذا  أن  والربونزيــة"، مشــرًيا إىل  الفضيــة  بامليداليــات 
غــزة  وقطــاع  فلســطني  الســم  ورفًعــا  ترشيًفــا  كان  الفــوز 

عالًيا.
ويلفــت إىل أن الطبــق الــذي فــاز بالــكأس عــىل مســتوى 
عملــت  إذ  الفلســطيني،  املســخن  هــو  العــريب  الوطــن 
الشــيف املتخصصــة بهــذا املجــال عــىل إعــداده وســط 
الــرتاث  تعكــس  أدوات قدميــة  تراثيــة مســتعملة  أجــواء 

الفلسطيني لهذه األكلة.
أما الطبق الثاين –يواصل كالمه- "فكان طبق الساقية 
وتقديــم  قديــم  بطابــع  أيًضــا  أعــد  الــذي  الفلســطينية 

اإلرسائييل لها.
أجواء تراثية

من جهته املدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لفنون 
الطهــي يف قطــاع غــزة إمييــل بــر يؤكــد أن التجربــة فريــدة 
مــن نوعهــا، إذ أُطلــق العنــان للمشــرتكني فيهــا للمشــاركة 

يف الجوانب التي يحبونها ويتفننون بها.
"قبــل  يقــول:  "فلســطني"  صحيفــة  مــع  حديــث  ويف 
بــدء املســابقة وقــع االختيــار عــىل مثــاين ســيدات مــن 
قطــاع غــزة وأربــع مــن الضفــة للمشــاركة باســم الجمعيــة 
وفلسطني، وكانت قد انقسمت املشاركات عىل إنجاز 
أربعة أنواع من األطباق التي يجب تجهيزها، وهي طبق 
املقبالت، والحلويات، واألكل الرشقي والغريب، وطبق 

البيتزا".

حــري، وحصلــت صاحبتــه عــىل امليداليــة الذهبيــة، 
والطبــق الثالــث: هــو إنجاز طبق غريب فرنيس، وتفوقت 
الصبيــة يف إعــداده وحصلــت عــىل امليداليــة الذهبيــة 

أيًضا".
أطبــاق مثــل  باقــي امليداليــات ذهبــت إىل  أن  ويوضــح 
املختــوم الفلســطيني الــذي يعــد مــن التمر ودبــس البلح 
واملكــرسات وأخــذ امليداليــة الفضيــة، إضافــة إىل طبــق 

فخذ الحبش الذي حصل عىل امليدالية الربونزية.
ويؤكــد بــر أن فــوز قطــاع غــزة بهــذا الكــم مــن الجوائــز يف 
مسابقة يشارك فيها أول مرة يعكس املستوى املتقدم 
للطهــاة العاملــني يف مجــال الطهــي بقطــاع غــزة، مشــدًدا 
رســالة  إيصــال  اســتطعن  املشــاركات  جميــع  أن  عــىل 
الفــوز  عــىل  الحصــار  عمــق  مــن  قــادرة  غــزة  أن  للجميــع 

وتحقيق حلمها يف أي مجال تريده.
وينبــه إىل أن املحكمــني يف لجنــة الحكــم يف املســابقة 
كانــوا مــن الطهــاة الكبــار عىل مســتوى الــدول العربية من 
املغرب، والجزائر، وتونس، ومر، واألردن، وفلسطني، 
وكانــت عمليــة التقييــم تجــرى بــكل احرتافيــة عــىل عمــل 

كل املشاركني يف املسابقة.
العربيــة  واملســابقات  بالطبــخ  االهتــام  أن  بــر  ويذكــر 
والدوليــة هــو محاولــة الســتنهاض حالــة الشــغف يف هذا 
قــدرات محليــة  وجــود  مــع  غــزة، خاصــة  بقطــاع  املجــال 
قــادرة عــىل الوصــول للتفــوق والنجــاح عــىل املســتويني 

العريب والعاملي.

واشنطن/ وكاالت:
قد يبدو متشــيط الشــعر عملية روتينية ســهلة ال تحتاج 

ألي تقنية أو خطوات معينة للقيام بها بنجاح.
ولكن األمر الذي قد ال تعرفه النساء أن كثرًيا منهن يرتكنب 
بعــض األخطــاء الشــائعة عنــد تصفيــف الشــعر قــد تــؤدي 
إىل تكــرسه وتلفــه، منهــا نــوع الفرشــاة أو اتجــاه متشــيطه، 
التقريــر  يف  لكــم  نســتعرضها  التــي  األمــور  مــن  وغريهــا 
التايل، وفًقا ملا جاء يف موقع "برايت سايد" األمرييك.

أواًل اتجاه التصفيف: غالًبا ما تصفف النســاء شــعورهن 
من األعىل إىل األسفل، العادة التي تعتمد عىل سحب 
الشــعر مــن البصيلــة، مــا يــؤدي إىل تلفهــا وتكرسها، لذا 
أفضــل طريقــة لفــك تشــابك عقــده هــي البــدء باألطراف 
أمــا  الجــذور،  إىل  الوصــول  حتــى  بعنايــة  والتمشــيط 
الطريقة األكرث فاعلية فهي تقســيم الشــعر إىل أقســام، 

وتفكيك تشابكه، ومتشيط كل جزء عىل حدة.
ثانًيا إهال متشيط فروة الرأس: ال شك ال يعني البدء 
بفك تشابك ومتشيط الشعر من األطراف تجنب الجزء 
العلوي من الرأس، وذلك ألن الفروة العلوية تنتج زيوًتا 

غنية باملغذيات رضورية لجال وصحة خصالته.
وســيؤدي توزيــع هــذه الزيــوت حتــى أطــراف الشــعر إىل 
جعلــه ناعــًا والمًعــا، وقد يكــون له تأثري مضاد للتجعد، 
كــا يعمــل متشــيط الشــعر بتدليــك فــروة الــرأس بلطف 
عىل زيادة تدفق الدم لها، ما يحفز منو الشعر الصحي.

ثالًثــا اســتخدام فرشــاة خطــأ: ميكــن أن يــؤدي اســتخدام 
الفرشــاة املناســبة إىل حايــة الشــعر مــن التكــرس، ومن 
هنــا ينصــح باختيــار فرشــاة مجــداف أو الكبــرية الحجــم 

العريضــة ذات الشــعريات البالســتيكية، يف حالــة 
ســتفك  ألنهــا  واملجعــدة،  املموجــة  الخصــالت 
الشــعر  لصاحبــات  أمــا  بســهولة،  العقــد  تشــابك 
باختيارهــن  فينصــح  الكثيــف  غــري  املفــرود  الناعــم 
الفرشــاة ذات الشــعريات الخشــنة، ألنهــا ســتنزلق 
شــد  أو  إتالفــه  دون  الشــعر  خصــالت  عــرب  برفــق 

الجذور.
رابًعا التصفيف املتكرر: قد يؤدي متشيط الشعر 
بشــدة عــدة مــرات يف اليــوم إىل إضعافــه وتكــرسه، 
لذا ينصح بالرتكيز عىل جودة الفرشاة نفسها بداًل 
ــا، كا ينصــح بالتحقق  مــن التصفيــف املتكــرر يوميًّ
مــن تنظيــف فرشــاة الشــعر بانتظــام، ألن اســتخدام 
القدميــة  األوســاخ  انتشــار  يعنــي  متســخة  فرشــاة 

مــرة  النظيــف  الشــعر  عــىل  امليتــة  الجلــد  وخاليــا 
أخرى.

خامًســا متشــيط الشــعر املبلــل بالفرشــاة: الشــعر 
الفرشــاة  واســتخدام  للتكــرس،  عرضــة  املبلــل 
لتصفيفه بعد الحام ميكن أن يتلفه بســهولة، لذا 
أفضل وسيلة لتمشيطه هي مشط واسع األسنان، 
أو  الزيــوت  ويــوزع  بأمــان  تشــابكه  ســيفك  الــذي 

الكرميات عليه بفاعلية أكرب يف حالة وضعها.
ميكــن  الحــام:  قبــل  التمشــيط  عــدم  سادًســا 
مــن  منعــه  االســتحام  قبــل  الشــعر  لتمشــيط 
التشابك، لذا ينصح بتدليك فروة الرأس بالشامبو 
برفق بداًل من فركها، ما يســهل من عملية تصفيفه 

بعد غسله.

بالفــرد  تهتــم  العــام  مبفهومهــا  االجتاعيــة  الخدمــة  إن 
والجاعــة واملجتمــع، إذ تعــد جهــًدا منظــًا يهــدف إىل 
آليــات  إيجــاد  أو  والجاعــات،  األفــراد  مشــكالت  حــل 
متنــع ظهــور تلــك املشــكالت، وإن للخدمــة االجتاعيــة 
جهدهــا الوقــايئ إىل جانــب جهدهــا العالجــي، وكالها 

يهدف إىل حفظ أمن اإلنسان والجاعة.
ويف اآلونــة األخــرية أصبــح العامل أكرث تعقيًدا، وتعددت 
مصــادر تهديــد األمــن اإلنســاين يف الطبيعــة واملجتمــع، 
الوقائيــة  وأهدافهــا  بإجراءاتهــا  االجتاعيــة  فالخدمــة 
والعالجيــة تهــدف إىل توفــري حالــة مــن األمــن الصحــي أو 

االقتصادي أو النفيس أو األرسي لإلنسان.
عالقــة  بينهــا  االنســاين  واألمــن  االجتاعيــة  الخدمــة 
شاملة، وهي كالتايل: "األمن الصحي" إذ تهتم الخدمة 
الثقــايف" مــن  االجتاعيــة الصحيــة باملــرىض، و"األمــن 
طريــق اهتــام الخدمــة االجتاعيــة املدرســية بتحقيــق 
و"األمــن  الجنســني،  بــني  املســاواة  وتعزيــز  التعليــم 
بتمكــني  االجتاعيــة  الخدمــة  اهتمــت  إذ  االقتصــادي" 
الفقــراء ومســاعدة األرس الفقــرية، و"األمــن املجتمعــي" 
مــن طريــق تنظيــم املجتمــع، و"األمــن البيئــي" مــن طريــق 

تقديم العون يف حاالت الكوارث واألزمات.
فــريوس  جائحــة  بأزمــة  منــر  الراهــن  الوقــت  يف  وإننــا 
كورونا، وهي مثال رئيس لتهديد األمن البيئي والصحي 

واالقتصادي واملجتمعي يف جميع دول العامل.
التنميــة  وزارة  يف  االجتاعيــون  االختصاصيــون  قــام  إذ 
االجتاعية يف قطاع غزة بدورهم املهني واإلنساين مع 
حالــة الطــوارئ التــي يعيشــها املجتمــع الغــزي ملجابهــة 

بتنفيــذ  وذلــك  انتشــاره،  مــن  والحــد  كورونــا  فــريوس 
العديــد مــن املهام والنشــاطات وتقديم الخدمات التي 
وغريهــم،  واملخالطــني  بالفــريوس  املصابــني  تســاند 
وغريهــا الكثــري من املؤسســات املجتمعيــة التي قامت 

بدورها الفعال ملواجهة هذه الجائحة.
أســايس  لهــا دور  االجتاعيــة  الخدمــة  مهنــة  إن  وأخــرًيا 

نواحــي  جميــع  يف  ومهــم 
بالفــرد  تهتــم  إذ  الحيــاة، 
واملجتمــع  والجاعــة 

عامة. 

إخالص عبد القادر جابر 
اختصاصية اجتماعية
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وصية اليوم:حديث شريف: 
َك َلْن ُتْنِفَق َنَفَقًة  َم(: »ِإنَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه )َصلَّ َقاَل َرُسوَل اللَّ
ى َمــا َتْجَعُل ِفي َفِم  ِه ِإلَّ ُأِجــْرَت َعَلْيَها، َحتَّ َتْبَتِغــي ِبَهــا َوْجــَه اللَّ

اْمَرَأِتَك« )رواه البخاري(.

»أخــِف أعمالــك التي بينــك وبين الله )تعالــى(، واجعل 
الوعد يوم كشــف الصحــف، عندها ســتفرح بإنجازاتك، 

وتسعد بإرضاء ربك« )أ. د. أحمد المعصراوي(.

تحتل مدينة القدس مكانة مميزة يف نفوس العرب واملســلمني، إذ تهفو إليها نفوســهم َوُتَشــدُّ إليها 
الرحــال مــن كلِّ أنحــاء املعمــورة، ففيهــا املســجد األقــى املبــارك أوىل القبلتــني وثــاين املســجدين 
وثالث الحرمني الرشيفني، وهي بقعة مباركة، بل هي من أقدس البالد وأرشفها، فهي أرض النبوات، 
ُســل الكــرام -عليهــم الصالة والســالم-، وهي أرض املحــرش واملنرش، وفيها  وتاريخهــا مرتبــط ِبِســَرِ الرُّ
التاريخ اإلسالمي العريق الذي يزرع نفسه بقوة يف كلِّ شارع من شوارعها، وكلِّ حجٍر من حجارتها، 
وكّل أثــر مــن آثارهــا، فهــي عزيــزة علينــا، ديًنــا ودنيــا، قدمًيــا وحديًثــا، ولــن ُنَفــرِّط فيهــا أبــًدا مهــا كانت 

امُلغريات، ومها عظمت التهديدات. 
فهــذه املدينــة املقدســة تتعــرض ملجــزرة بشــعة مــن قبــل ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي تســتهدف 
اإلنســان واملقدســات والتاريــخ والحضــارة يف ظــل تعتيــٍم إعالمــي كبــر، إال أنهــا يف الفــرة األخــرة 
آبهــة  غــر  املبــارك،  األقــى  املســجد  وقلبهــا  املقدســة  للمدينــة  تهويدهــا  يف  ُتَجاِهــر  أصبحــت 
ــد هنــا أنَّ املســجد األقــى املبــارك مســجد إســالمي بقــرار  نــا ُنَؤكِّ باملجتمــع الــدويل وال بقراراتــه، وإِنَّ

رباين ال ُيلغيه أي قرار صادر من هنا أو هناك، وليس لغر املسلمني حقٌّ فيه. 
ومصاطبــه  وقبابــه  وأروقتــه  بســاحاته  دومًنــا   )144( مســاحته  وتبلــغ  ــه  كلِّ للمســجد  اســم  واألقــى: 

وأسواره، وكّل جزء فيه سواء كان فوق األرض أم تحتها هو حٌق خالٌص للمسلمني وحدهم. 
لقــد ربــط اللــه ســبحانه وتعــاىل بــني املســجد الحــرام مبكــة املكرمــة واملســجد األقــى بالقــدس يف 
ى ِبَعْبــِدِه َلْيــاًل  ــِذي َأرْسَ اآليــة األوىل مــن ســورة اإلرساء، كــا جــاء يف قولــه ســبحانه وتعاىل:}ُســْبَحاَن الَّ
ِميُع الَبِصُر{،  ُه ُهَو السَّ َيُه ِمْن آَياِتَنا إِنَّ َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإىَل اْلَمْسِجِد األَْقَى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِ مِّ
وذلــك حتــى ال يفصــل املســلم بــني هذيــن املســجدين، وال ُيَفــرِّط يف أحدهــا، فإنــه إذا َفــرََّط يف 
أحدهــا أوشــك أن ُيَفــرِّط يف اآلخــر، فرحــاب القــدس الرشيــف مثــل رحــاب مكــة املكرمــة واملدينــة 

املنورة. 
إّن املســجد األقــى املبــارك هــو ثــاين مســجٍد ُوِضــَع لعبــادة اللــه يف األرض، فارتبــاط املســلمني 
ا مؤقًتــا ، فهــو  ــا عابــًرا، وال موســميًّ باملســجد األقــى املبــارك ارتبــاط عقــدي وليــس ارتباًطــا انفعاليًّ
مــرى نبينــا محمــد --صــّى اللــه عليــه وســّلم- إذ َصــىَّ فيــه رســولنا األكــرم -صــّى اللــه عليــه وســّلم- 
إماًمــا بإخوانــه األنبيــاء واملرســلني –عليهــم الصــالة والســالم- يف ليلــة اإلرساء واملعــراج، وهــو أحــد 
املساجد الثالثة التي ُتَشّد إليها الرَِّحال، كا أَنَّ للمسجد األقى املبارك مكانة عظيمة يف قلوب 

املسلمني، وتعميًقا لقيمته يف قلوبهم، فقد ضاعف الله فيه أجر الصالة. 
ويف جنبات املسجد األقى املبارك رفع الصحايب الجليل بالل بن رباح األذان بصوته النَّدي، ويف 
ظّل هذا البيت ُدِفن العديد من الصحابة الكرام، وعى رأسهم عبادة بن الصامت أول قاٍض لإلسالم 
اد بن أوس، وغرها من عرشات الصحابة –ريض الله عنهم أجمعني-، وما  يف بيت املقدس، وشدَّ

من شرٍب من أرضه إاّل وشهد ملحمة أو بطولة تحيك لنا مجًدا من أمجاد املسلمني. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن العــرب واملســلمني قــد أولــوا املســجد األقــى املبــارك واملدينــة املقدســة 
عنايــة كبــرة عــرب التاريــخ، فالرســول -عليــه الصــالة والســالم- مل يخــرج مــن الجزيــرة العربيــة إال إىل 
القدس يف رحلة اإلرساء واملعراج، كا أّن سيدنا عمر بن الخطاب -ريض الله عنه- الذي ُفتحت يف 
عهده مرص ودمشق وبغداد، مل يذهب لتسلم مفاتيح أي عاصمة، وإمنا جاء إىل القدس يف إشارٍة 
منه إىل مكانة هذه املدينة يف عقيدة األمة، كا جاءها مئات الصحابة -ريض الله عنهم أجمعني-. 
إِنَّ مدينة القدس يف هذه األيام تتعرض ِلِمْحَنٍة من أشّد امِلَحِن وأخطرها، فاملؤسسات فيها ُتغلق، 
واملرجعيات الرشعية والشخصيات الوطنية ُتالحق، والبيوت ُتهدم، واألرض ُتنهب، واملقابر ُتَدّمر، 
واملناهــج التعليميــة ُتــَزّور، والرضائــب ُتفــرض، والهويــات ُتســحب، وكّل معلــم عــريب يتعــرض لخطــر 

اإلبادة والتهويد، والعامل ولألسف ُيغلق عينيه، ويصّم ُأذنيه عا يجري يف مدينة القدس. 
إِنَّ االعتداءات اإلرسائيلية واالقتحامات اليومية للمسجد األقى املبارك ُتشكل حلقة من املخطط 
االحتــاليل اإلجرامــي لتهويــد املدينــة املقدســة، وفــرض الســيادة اإلرسائيليــة عــى املســجد األقــى 
املبــارك مــن خــالل محاولــة تقســيمه زمانًيــا ومكانًيــا متهيــًدا إلقامــة مــا ُيَســّمى بالهيــكل املزعــوم عــى 

أنقاضه
ال ســمح الله، وما الحصار الذي يجري فرضه عى املســجد األقى املبارك بني الحني واآلخر ملنع 
املصلــني مــن الوصــول إليــه، بذريعــة جائحــة كورونــا وتحــت ُحَجــٍج واهيــة أخــرى عنــا ببعيــد!، وكذلــك 
َبْت يف تقويــض بنيانــه وزعزعــة أركانــه،  ــرة واألنفــاق املتعــددة التــي َتَســبَّ الحفريــات اإلرسائيليــة امُلَدمِّ
د عى أنَّ جميع املحاوالت التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلرسائيي لفرض أمٍر واقٍع يف  وإننا ُنَؤكِّ
املســجد األقــى املبــارك، لــن تنجــح إِْن شــاء اللــه يف تغيــر الحقائــق وطمــس املعــامل واملقدســات 
اإلسالمية يف املدينة املقدسة، فمدينة القدس ستبقى إسالمية الوجه، عربية التاريخ، فلسطينية 

الهوية، ولن يسلبها االحتالل وجهها وتاريخها وهويتها مها أوغل يف اإلجرام وتزييف الحقائق. 
نــا ُنشــيد بصمــود أهــايل املدينــة املقدســة ومتّســكهم الدائــم بالدفــاع عــن أقصاهــم ومقدســاتهم،  إِنَّ
املســجد  عــن  الدفــاع  فمســئولية  اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســلطات  ِلُمَخّططــات  املســتمر  وتصّديهــم 
األقــى املبــارك ليســت مســئولية الشــعب الفلســطيني وحــده وإِْن كان هــو رأس الحربــة يف الــّذود 
عنــه، إمِّنــا هــي مســئولية العــرب واملســلمني جميًعــا يف مســاندة هــذا الشــعب املرابــط والوقــوف 
بجانبــه ودعــم صمــوده؛ للمحافظــة عــى أرضه ومقدســاته، خصوًصا يف هــذه األيام التي يتعرض فيها 

املسجد األقى املبارك ملؤامرات خبيثة. 
لذلــك فإننــا نناشــد أبنــاء األمتــني العربيــة واإلســالمية أاَلَّ ينســوا مــرى نبيهــم محمــد -صــّى الله عليه 
وســّلم- وأهلــه، وأن يعملــوا جاهديــن عــى املحافظــة عــى هــذه املدينــة املباركــة وحايــة أقصاهــا 
ومقدســاتها، فالواجــب عليهــم دعــم أشــّقائهم املقدســيني يف َشــتَّى املجــاالت يك يبقــوا مرابطــني 
والقــدس  األقــى  عــن  ُيدافــع  الــذي  هــو  املقــديس  املواطــن  ألّن  املباركــة؛  أرضهــم  فــوق  ثابتــني 

واملقدسات صباح مساء.

األقصى.. مسجد إسالمي 
إلى يوم القيامة

الدكتور/ يوسف جمعة سالمة

الناس درجات
خلــق اللــه )تعــاىل( النــاس، ووزع عليهــم 
يف  وجعلهــم  وعدلــه،  برحمتــه  األرزاق 
تفاوت بالرزق بحكمته، إذ يوضح الداعية 
اإلســالمي محمــد خلــة أن اللــه )ســبحانه 
وتعــاىل( مل يخلــق العبــاد عــى مســتوى 
واحد من الفقر أو الغنى، فقال )تعاىل(: 
ــُه ُهــَو أَْغَنــٰى َوَأْقَنــٰى" )النجــم:48(، أي  "َوَأنَّ
عبــاده  عــى  الــرزق  بســط يف  الــذي  هــو 

بالغنى وعى بعضهم بالفقر.
صحيفــة  مــع  حديثــه  يف  ويقــول 
"فلســطني": "مــن ســنة اللــه )تعــاىل( يف 
خلقه أنه رفع بعضهم عى بعض درجات 
يف كل يشء، ومنهــا الغنــى والفقــر، ومــا 
ذلك إال لحكمة منه )سبحانه( بأن يجعل 

بعضهم يحتاج لآلخرين".
األغنيــاء  مســامع  يف  محبــة  همســة  ويف 
اللــه  ســنة  مــن  كان  "كــا  خلــة:  يقــول 
)تعــاىل( وحكمتــه أن يحاســب املقرصيــن 
الفقــراء،  عــن  بخلهــم  عــى  األغنيــاء  مــن 
ومكافأتهم إن أنفقوا عليهم بخر الجزاء".

مــن  بــأن  العمــل  هــذا  بفضــل  ويستشــهد 
يفعلــه مــن الســبعة الذيــن يظلهــم اللــه يف 
عليــه  اللــه  )صــى  النبــي  يقــول  إذ  ظلــه، 
ــِه،  ِظلِّ يِف  ــُه  اللَّ ُهــُم  ُيِظلُّ "َســْبَعٌة  وســلم(: 
َق،  َتَصــدَّ َوَرُجــٌل   ... ــُه:  ِظلُّ ِإالَّ  ِظــلَّ  اَل  َيــْوَم 
يُنُه  ــى اَل َتْعَلــَم ِشــَاُلُه َما ُتْنِفــُق مَيِ أَْخَفــى َحتَّ
مرضــاة  ابتغــاء  ينفقــون  الذيــن  أي   ،"...
مســاعدة  عــى  ويعملــون  )تعــاىل(،  اللــه 
املحتــاج بحيــث ال يرضــون للفقــر املذلــة 
عــى  يحفــظ  مبــا  فيقدموهــا  بصدقاتهــم، 
الفقر كرامته وحاجته بعيًدا عن الذلة له.

ويبــني خلــة أن اللــه يجــزي كذلــك الفقراء 
خــر الجــزاء عــى صربهــم عــى الفقر، إذ 
ُل  قال النبي )صى الله عليه وسلم(: "َأوَّ

ــِه اْلُفَقــَراُء  ــَة ِمــْن َخَلــِق اللَّ َمــْن َيْدُخــُل اْلَجنَّ
ُغــوُر  الثُّ ِبِهــُم  ُيَســدُّ  ِذيــَن  الَّ اْلُمَهاِجــُروَن 

َقى ِبِهُم اْلَمَكارُِه ...". َوُتتَّ
حق شرعي للفقير

املــال  أن  تتذكــر  أن  عليــك  غنــي  ولــكل 
الــذي تحملــه فيــه حــق للفقــر، إذ يشــر 
خلــة إىل أن مــال الغنــي فيــه حــق رشعــي 
لــه،  دفعــه  الغنــي  عــى  يجــب  للفقــر 
فهــو ليــس منــة وفضــاًل منــه عليــه، بــل هــو 

واجب رشعي للفقر.
)تعــاىل(:  بقولــه  ذلــك  عــى  ويستشــهد 
ــاِئِل  "َوالَِّذيَن يِف أَْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعُلوٌم ِللسَّ
وقــول   ،)24-25 )املعــارج:  َواْلَمْحــُروِم" 
"َمــا  عليــه وســلم(:  اللــه  )صــى  الرســول 
آَمــَن يِب َمــْن َبــاَت َشــْبَعان َوَجارُُه َجاِئٌع ِإىَل 

َجْنِبِه َوُهَو َيْعَلُم ِبِه".
أن  ذاكــًرا  خلــة،  يبينهــا  أنــواع  وللتكافــل 
بــني  أنــواع التكافــل االجتاعــي  مــن أهــم 
توجــد  أن  يجــب  التــي  والفقــراء  األغنيــاء 
واملســلمة  العربيــة  املجتمعــات  يف 
أواًل: إنفــاق الحاكــم عــى شــعبه، وذلــك 
بســد رمــق الفقــر مــن الجــوع واملســكن 
قــدرة  حســب  ذلــك،  وغــر  وامللبــس 

الحاكم من املال.
وأمــا النــوع الثــاين فيوضــح أنــه يتمثــل يف 

يف  عامــة  الفقــراء  عــى  األغنيــاء  إنفــاق 
أهــل  أن  إال  خارجهــا،  أو  بالدهــم  داخــل 
إن  خاصــة  عليهــم،  باإلنفــاق  أوىل  بلــده 
كانــت ظروفهــم االقتصاديــة صعبــة وزاد 

الفقر والحاجة بينهم.
ويكمــل خلــة عــن النــوع الثالــث: "إنفــاق 
عــى  البلــد  يف  الخريــة  املؤسســات 
الفقــراء فيــه بالتســاوي دون محابــاة ألحــد 
يف  يتمثــل  الرابــع  والنــوع  أحــد"،  عــى 
إنفاق الجار الغني عى جاره الفقر، فقد 
وســلم(  عليــه  اللــه  )صــى  النبــي  أوىص 
يــُل ُيوِصيِنــي  بالجــار إذ قــال: "َمــا َزاَل ِجرْبِ

ِباْلَجاِر حتى ظننت أنه سيورثه".
ويلفت خلة إىل أنه قد يكون اإلنفاق من 
الفقر عى الفقر أيًضا، وهذا من أعى 
بقولــه  يستشــهد  إذ  اإلنفــاق،  درجــات 
ــِه  َعــاَم َعــَىٰ ُحبِّ )تعــاىل(: "َوُيْطِعُمــوَن الطَّ

ِمْسِكيًنا َوَيِتيًا َوَأِسًرا" )اإلنسان:8(.
صور التكافل

ال  اإلســالمية  الرشيعــة  يف  والتكافــل 
مــن  املســاعدات  تقديــم  عــى  يقتــرص 
املال، والطعام، والثياب، إمنا هو أشمل 
مــن ذلــك بكثــر، إذ يذكــر خلــة أن العمــل 
عى حل مشاكل الناس يف قضايا تكون 
أهــم  مــن  لهــم  معــرة عليهــم، وقضائهــا 

أنواع التكافل االجتاعي.
"وكذلــك  التكافــل:  صــور  عــن  ويضيــف 
إصــالح ذات بــني املتخاصمــني وإحــالل 
التكافــل  درجــات  مــن  هــي  بينهــم  األمــن 

االجتاعي".
ويستشــهد بقولــه )تعــاىل(: "ال َخــْرَ يِف 
ِبَصَدَقــٍة  أََمــَر  َمــْن  ِإالَّ  نَّْجَواُهــْم  ــن  مِّ َكِثــٍر 
ــاِس"  النَّ َبــنْيَ  إِْصــاَلٍح  َأْو  َمْعــُروٍف  َأْو 

)النساء:114(.
آيــات  غــزة يف  قطــاع  أهــايل  مــن  املتأمــل 
القــرآن الكريــم، وأحاديــث الرســول )صــى 
اللــه عليــه وســلم(، ومــا يرتــب عــى ذلــك 
أهميــة  يستشــعر  العظيــم؛  الثــواب  مــن 
التكافــل يف تقويــة أوارص اإلخــاء واملحبــة 
وكل  الحصــار  مواجهــة  يف  والتعــاون 
الشــعب  عزميــة  مــن  ينــال  أن  يحــاول  مــن 
الفلسطيني وثباته عى أرضه؛ فهي رسالة 
لــكل إنســان يســتطيع أن يقــدم املســاعدة 

أن يشد بذلك من عضد أخيه.
لــإلدارة  العــام  املديــر  يقــول  جهتــه  مــن 
د.  الشــيخ  واإلرشــاد  للوعــظ  العامــة 
التكافــل  خلــق  "إن  فرحــات:  يوســف 
االجتاعــي مــن أول األخــالق التــي حــث 
)عليــه  الرســول  ودعــا  اإلســالم،  عليهــا 
تثبيتهــا  إىل  والســالم(  الصــالة  أفضــل 
بــني  باملؤاخــاة  وذلــك  املســلمني،  بــني 
قدومهــم  عنــد  واألنصــار  املهاجريــن 

للمدينة املنورة".
"فلســطني":  لصحيفــة  فرحــات  ويقــول 
"إن هــذه املؤاخــاة كانــت تحمــل صــوًرا 
واإليثــار  االجتاعــي  للتكافــل  عديــدة 
وبقيــت  واألنصــار،  املهاجريــن  تعلمهــا 
عــى  ويعملــون  أذهانهــم  يف  راســخة 

مارستها بأشكال مختلفة".

من أجمل معاني الحب الذي جســده اإلســالم العظيم في شــرعه هو 
التكافل الجتماعي، الذي يزيد من أواصر اإلخاء والقوة بين المسلمين.
وهو بمنزلة البلسم للجسد المريض في تطبيق قول النبي )صلى الله 
ِهــْم، َوَتَراُحِمِهــْم، َوَتَعاُطِفِهْم  عليه وســلم(: »َمَثــُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفي َتَوادِّ

ــَهِر  َمَثــُل اْلَجَســِد ِإَذا اْشــَتَكى ِمْنــُه ُعْضــٌو َتَداَعــى َلــُه َســاِئُر اْلَجَســِد ِبالسَّ
ــى«، وقطــاع غزة اليوم يشــتكي أوجاع الحصــار، والفقر، وجائحة  َواْلُحمَّ
كورونا، األمر الذي يتطلب الحاجة الماســة للتكافل بمعانيه الســامية، 

ليزداد قوة وصموًدا على أرضه المقدسة. 

غزة/ صفاء عاشور:

محمد خلة د.يوسف فرحات

املرشوع سيفشل؛ ال ُتضّيع مالك بال فائدة.
ال تسافر بالطائرة؛ ستقع الطائرة وقد متوت.

مبــارك الخطوبــة، أعانــك اللــه، ال تفرحــي كثــًرا؛ غــًدا ســتظهر 
مالمح خطيبك الحقيقية.

مهــا درســت فاملــادة صعبــة، لــن تنجــح،  وإن نجحــت فعــى 
الحافة عى األكرث.

ال تتعب نفسك، ال أمل.
هذه الزهور ليست جميلة يف لونها ورائحتها، بها شوك.

هذه مالمح بعض الناس، تغلق األبواب املفتوحة أمام غرها، 
وتحكم إغالق املغلقة مبفاتيح تاهت يف الصحراء القاحلة.

ُتربــك مــن حولهــا، ال تــرى للخــر مالمــح يف يشء، وكثــًرا مــا 
تسبق األحداث بالتحليالت املخيفة، 

وإذا ضحكت عى غر العادة فستعقب ذلك: "الله يسر".
ال تــرى مالمــح الجــال يف يشء، تعقــب بأشــياء ســلبية تــؤذي 

مسامع من حولها.

تستبق اإلجابة باألمور السلبية، وإن مل ُتسأل عن هذا األمر.
تنرش الطاقة الســلبية عى من حولها، يشــعر بعٌض أنه بحاجة 
ألن يحصــن نفســه بذكــر اللــه )تعــاىل( خوًفــا أن تصيبــه هــذه 

الطاقة.
ملاذا كل هذه الطاقة الســلبية؟! هل لديك مشــاكل وظروف 
صعبــة مــررت بهــا؟!، هــل فقــدت عزيــًزا عليــك؟!، هــل فقدت 

شيًئا تحبه؟!
مهــا كانــت شــدة الظــروف التــي مــررت بهــا فــال تجعلهــا ســبًبا 

لشخصيتك السلبية، ونظرتك غر السوية إىل األمور.
فكل الظروف السابقة أراد الله )تعاىل( لك بها الخر، فالله ال 

يقدر لك إال الخر بكل يشء.
اللــه )تعــاىل( يف كل ظروفــك مل يــركك وحــدك، فقــال لــك 

اِبِريَن" )البقرة:153(. َه َمَع الصَّ يف كل ظرف مر بك: "إِنَّ اللَّ
أتشــعر بالخجــل اآلن مــن كــرم ربــك؟! أشــعر بــك فقــد أخجلك 
اللــه )تعــاىل( بكرمــه، فــاذا تريد أكرث من ذلك؟! حينا تصرب 

فيكــون الجــزاء أن اللــه )تعــاىل( معــك، وليــس هــذا فحســب، 
اِبــُروَن أَْجرَُهــْم ِبَغــْرِ ِحَســاٍب"  ــا ُيــَوفَّ الصَّ َ بــل يقــول لــك: "إمِنَّ

)الزمر:10(.
اآلن أنــت أجمــل حينــا أصبحــت تــرى كل يشء يحدث معك 
ومــا يحيــط بــك أنــه خــر بــكل الظــروف، فأنــت كل يــوم تــزداد 

جااًل بابتسامتك الصادقة الجميلة.
أصبحــت اآلن تــرى جــال الــوردة ورائحتهــا الطيبــة وال تشــعر 
االجتهــاد،  عــى  وتحثــه  غــرك  تشــجع  أصبحــت  بشــوكها، 
حولــك،  مــن  عــى  بأفعالــك  الخــر  عبــر  تنــرش  أصبحــت 
أصبحــت طاقــة إيجابيــة مييــل عليهــا اآلخــرون لتبعــث ســعادة 

لقلوبهم املتأملة.
فتــارة تذكرهــم بنعائــم اللــه )تعــاىل(، وتــارة تبرشهــم بــأن الخــر 
قــادم لحســن ظنــك باللــه )تعــاىل(، وتــارة تذكرهــم بقــدرة اللــه 
مثــل  أصبحــت  أمامــه،  محــال  فــال  يشء  كل  عــى  )تعــاىل( 

الشمس بجال نورها، يا وجه الخر.

ريما عبد القادرإنســــــــان

طاقة إيجابية يا "وجه الخير"

التكافل اإلسالمي .. صورة مشرقة 
لإلخاء والتعاون بين المسلمين

إسالميات
FELESTEENONLINE
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 -  لصوص البحر – 

أحد الوالدين 
2 -  يستريح به 

المسافرين – زائل 
3 -  متشابهان + 

صوت الماء – هوان 
4 -  مفرد عشائر 

5 -  يصاب بالرمد 
6 -  خض – تآمر مع 

العدو + حرف 
7 -  ثمين – يدري 
8 -  عدم عناية - 

ُخبث
9 - مختلفان – 

قيود 

العمودي
1 -  يلبس في الكف – صوت االبل 
2 -  علم مؤنث – يقاتل في سبيل 

اهلل 
3 -  توفير – حرف جزم 

4 -  من الطيور الجارحة – أيتام 
مبعثرة 

5 -  يجري – حقد معكوسة 
6 -  نافذة معكوسة – للنداء 

معكوسة 
7 -  ثالثة أرباع طويل معكوسة 

+ ارتفع 
8 -  حذر – در معكوسة 

9 - من المسافات + تكون في 
حق األرملة والمطلقة معكوسة + 

متشابهان 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

الدولة التي تحيط بها الهند من الغرب والشمال والشرق 
تتكون من 8 حروف 

البرازيل – األرجنتين – الصومال – بريطانيا – إيطاليا 
– اليابان – أفغانستان – الصين – إيران – فرنسا – 
باريس – لندن – قبرص – قم – مصر – عدن – س 

حل الكلمة الضائعة

بنجالديش

 

طفل فلسطيين يروض حصانه يف غزة أمس           )تصوير/ يارس فتحي(

كيف تحاربني تجاعيد اليد؟
إليك الخطوات

كانربا/ وكاالت:
يبحث كثري من الناس عن طرق عالج تجاعيد اليدين، باعتبار مظهر تجاعيد اليدين من أكرث 

األشياء التي تشعر اإلنسان بالكرب والتقدم يف السن.
وأوردت مجلــة "Instyle" أن التجاعيــد رسعــان مــا تظهــر عــى اليديــن؛ نظــرا ألن بــرة اليديــن 
رقيقة وحساسة للغاية، فضال عن أنها أكرث ُعرضة لعوامل اإلجهاد مثل أشعة الشمس وغسل 

الصحون وما شابه.
وأضافــت املجلــة املعنيــة بالصحــة والجــال أنــه ميكــن محاربــة التجاعيــد مــن خــالل العنايــة 
مــواد فعالــة مضــادة  العنايــة املحتويــة عــى  بواســطة مســتحرضات  باليديــن، وذلــك  الجيــدة 

للشيخوخة مثل فيتامني E، الذي يعمل عى تجديد البرة وترطيبها.
 ،)Free Radicals( مــا يعــرف بالجــذور الحــرة E وباعتبــاره مضــادا لألكســدة يحــارب فيتامــني

التي ُتعّجل بالشيخوخة وظهور التجاعيد.
كــا تســاعد خالصــة الطحالــب الدقيقــة عــى تجــدد البــرة، يف حــني يعمــل زيــت الجوجوبــا 

عى تحسني مرونة البرة ومظهرها املشدود املفعم بالشباب والحيوية.
ومن املهم أيضا أن يوفر مســتحرض العناية حاية فعالة من األشــعة فوق البنفســجية الضارة، 

والتي تعجل أيضا بظهور التجاعيد.

اكتشاف حفرية ديناصور عمرها 98 
مليون سنة باألرجنتني

بوينس آيرس/ وكاالت: 
اكتشــف علــاء أرجنتينيــون حفريــة ديناصــور عمرهــا 98 مليــون عــام يف مقاطعــة نيوكويــن عــام 

2012 رمبا تعود ألكرب حيوان بري عى اإلطالق. 

وعــرث العلــاء عــى البقايــا التــي تشــمل 24 فقــرة مــن ذيــل املخلــوق الضخم وبعض عظــام الحوض 
املجاورة.

مــن  وهــو صنــف  األرجــل(،  )ســحليات  الصوربوديــات  أكــرب  أحــد  لتيتانوصــور  تعــود  أنهــا  وُيعتقــد 
الديناصورات التي تتميز بحجمها الكبري وأرجلها الشبيهة بالعمود والرقاب والذيول الطويلة. 

العمالقــة  الديناصــورات  تطــور  لكيفيــة  أفضــل  فهــم  عــى  الخــرباء  االكتشــاف  هــذا  يســاعد  وقــد 
الرصبودية التي عاشت قبل ماليني السنني. 

يــزال الحــوت األزرق يحتفــظ بلقــب “أكــرب حيــوان عــى  وعــى الرغــم مــن االكتشــاف الجديــد ال 
اإلطالق” والذي ُعرف بطوله 110 أقدام 6ر33 مرت.

4 أخطاء شائعة عند
 تحضري شاي الزنجبيل

موسكو/ وكاالت:
يعد شــاي الزنجبيل من املروبات األكرث شــهرة خالل نزالت الربد، لكن يجب تجنب 

بعض أخطاء تحضريه لالستفادة من مكوناته كافة.
وعى الرغم من أنه مل يتم إثبات تأثري الزنجبيل علميا عى نزالت الربد، يفرتض خرباء 
التغذيــة أن املــواد الالذعــة املوجــودة يف الدرنــة تعــزز الــدورة الدمويــة وبالتــايل تســمح 

بالتخلص من الجراثيم برسعة أكرب.
ومــن هنــا ميكــن االفــرتاض أن الزنجبيــل يقــوي جهاز املناعة وله تأثــري مضاد االلتهابات، 

وفقا ملوقع "فيت فور فان".
وتحضريه بسيط جدا، حيث ميكنك وضع قطع الزنجبيل يف املاء املغيل وتركه لفرتة 

من الزمن، من جهة أخرى هناك أخطاء شائعة من األفضل تجنبها.
أيًضــا عــى  الالذعــة، ألن قرتهــا تحتــوي  الدرنــة  ينبغــي تقشــري  الزنجبيــل. ال  تقشــري 
مكونات قيمة. بداًل من ذلك، اغسل الزنجبيل جيًدا وأزل األوساخ الخشنة بفرشاة إذا 
لــزم األمــر. مــن األفضــل أيًضا اســتخدام محاصيل الزراعة العضويــة، والتي تحتوي غالًبا 

عى كميات أكرب من الزيوت األساسية.
تقطيــع الزنجبيــل. يقطــع الكثــريون الزنجبيــل أواًل ثــم يرتكونــه جانبــا حتــى يغــيل املــاء. 
وهذه ليست فكرة جيدة، ألنه خالل ذلك الوقت يفقد الجذر بعض مكوناته. ولتجنب 

ذلك، يجب قطع الدرنة قبل الغليان مبارشة.
اســتخدام املــاء الســاخن أو البــارد. يجــب اســتخدام املــاء املغــيل أو مــا قبــل غليانــه 
بقليــل حتــى تصعــد فقاعــات الهــواء الصغــرية مــن املــاء. وال ينبغــي أن يكــون املــاء فاترا 

جدا أيًضا، حتى تتمكن الزيوت األساسية من تطوير تأثريها الكامل. 
مــدة جاهزيــة الشــاي. يجــب نقــع شــاي الزنجبيــل خمــس دقائــق عــى األقــل قبــل رشبــه. 
كــا مــن األفضــل نقــع املــروب الســاخن ملــدة عــر دقائــق للحصــول عــى طعــم الذع 

أكرث.

نسج األطفال قصًصا خيالية ينطوي 
عىل إيجابيات

برلني/ وكاالت:
الصغار حكاؤون بارعون. فقد يقولون: “ســقط جون يف الحضانة اليوم وجاءت ســيارة 
إســعاف بصفــارات اإلنــذار وأضــواء وأخذتــه”. ولــن يســتغرق األمــر الكثــري مــن التقــي 
الكتشــاف قصــص متداخلــة مثــل الســابقة التــي غالبــا ما يثبت عــدم صحتها، حيث إن 

الكثري من األطفال لديهم خيال خصب وهم مبتكرون للغاية يف اختالق األشياء. 
ولكــن إىل أي مــدى يجــب عــى اآلبــاء الســاح بهــذا ومتــى يجــب قــول يشء؟ ويجــب 
مونــت،  دانــا  بحســب  بهــا،  االهتــام  وإبــداء  البدايــة  يف  القصــة  مجــاراة  اآلبــاء  عــى 
مستشــارة توجيــه األطفــال يف أملانيــا. وتقــول: “ســوف يعلمــون الكثــري عــا يــدور يف 

أذهان أطفالهم وكيف يرون العامل”. 
ال يوجد داعي للقلق عندما يتبني أن قصص الطفل ليســت واقعية بالكامل، بحســب 
مونــت، التــي تقــول إنهــا عالمــة عــى التطــور الصحــي للطفــل ألن األطفــال يتعلمــون 
التعاطــف مــن خــالل ألعــاب تقمــص األدوار والقصــص الوهميــة، وتشــري إىل أنــه يجــب 
عى اآلباء أن يضعوا يف أذهانهم أن األمر ال يحتاج فقط تخيل وذكاء البتكار القصص 
ولكــن أيضــا القليــل مــن املهــارة اللغويــة، تعلــم مونــت مــن خــالل خربتهــا يف املجــال 
االستشــاري أن الكثــري مــن اآلبــاء يفزعــون إذا مــا اعتقــدوا أن ابنهــم كاذب بــارع، ولكنهــا 
تــرى أن تعنيــف الطفــل غالبــا مــا يــؤيت بنتائــج عكســية، موضحــة أنــه ميكــن أن يؤدي إىل 

املزيد من قول أمور غري حقيقية بدافع الخوف من العقاب.
وبشــكل عام، األطفال دون ســن الثالث ســنوات، وأحيانا حتى يف ســن األربع ســنوات، 

ال ميكنهم دامئا التمييز بني الحقيقة والخيال.
إنهم ال ميكنهم فهم الفرق بني االثنني حتى سن الخامسة وميكنهم حينها الكذب عن 

قصد للحصول عى يشء يريدونه.
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غزة / وائل الحلبي:
دعا عبد السالم هنية األمني العام املساعد للمجلس األعىل للرياضة 
كافــة االتحــادات واألنديــة لبــدء تحضرياتهــا وترتيباتهــا النطــالق املوســم 
الريايض واستئناف الدوري املمتاز ودوري الدرجة األوىل لكرة القدم.

وقــال هنيــة لـ"فلســطني" إنــه تــم التواصــل مــع كافــة االتحــادات لرتتيــب 
املباريــات  جــداول  وتقديــم  بطوالتهــا،  اســتئناف  أو  انطــالق  مواعيــد 
اعتــاد  بهــدف  للرياضــة  األعــىل  للمجلــس  ورفعهــا  إقامتهــا،  املقــررة 

املواعيد من لجنة املتابعة الحكومية.
وأكد هنية أنه ال يوجد موعد محدد الستئناف النشاط الريايض يف غزة، 
أن مــا تــم التوصــل إليــه مــع لجنــة املتابعــة الحكومية هو أن يتــم رفع جداول 

ومواعيد املباريات قبل اإلعالن عنها العتادها من لجنة املتابعة.
ظــل  يف  والســبت  الجمعــة  يومــي  مباريــات  تــم  لــن  أنــه  هنيــة  وأوضــح 

اســتمرار اإلجراءات الحكومية الســاعية للحد من انتشــار فريوس كورونا 
بني املواطنني يف غزة.

وتوقفــت مباريــات دوري الدرجتــني املمتــازة واألوىل بعــد انطالقهــا 
بأســبوع واحــد قبــل شــهرين، وذلــك بناء عىل اإلجراءات املشــددة التي 

تم اإلعالن عنها بعد ارتفاع عدد املصابني بفريوس كورونا.
وطالــب هنيــة كافــة األنديــة بااللتــزام باإلجــراءات الوقائيــة والربوتوكــول 
الــذي تــم توزيعــه عــىل األنديــة، باإلضافــة لعــدم إقامــة التدريبــات يومي 

الجمعة والسبت.
وشــدد هنيــة عــىل أن االتحــادات هــي املســؤولة عــن تحديــد مواعيــد 
اســتئناف وانطــالق بطوالتهــا، حيــث ســيتم اعتــاد هــذه املواعيــد مــن 
املجلس األعىل للرياضة بالتنسيق مع لجنة املتابعة الحكومية لرتتيب 

كافة األمور املتعلقة بتأمني املباريات وإجراءات السالمة والوقاية.

هنية يدعو االتحادات لتحديد 
مواعيد استئناف وانطالق بطوالتها

بناء على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي تخفيف الحظر

غزة / مؤمن الكحلوت:
كــرة  باتحــاد  المســابقات  لجنــة  جدولــت 
الثانيــة  الجولــة  مباريــات  باقــي  القــدم 
واألولــي  الممتــازة  الدرجتيــن  دوري  مــن 
المقبــل،  الثالثــاء  يــوم  ســتنطلق  والتــي 
حيــث ســتنطلق المباريات الســاعة الثانية 

والنصف عصرًا بدون جمهور.
وفيما يتعلق بالدوري الممتاز، فقد جاءت 

جدولة المباريات على النجو اآلتي:
- الثالثاء 26/1/2021

شباب رفح × بيت حانون الريايض )ملعب رفح(
اتحاد خانيونس × التفاح )استاد خانيونس(

- األربعاء 27/1/2021
الهالل× اتحاد الشجاعية )ملعب الريموك(

خدمات الشاطئ × خدمات رفح )ملعب فلسطني(
- دوري الدرجة األوىل

- الثالثاء 26 /1/2021
شباب الزوايدة × خدمات النصريات )ملعب الدرة(

األهيل × غزة الريايض )ملعب فلسطني(
مناء × بيت حانون األهيل )بيت حانون(

- األربعاء 27 /1 /2021
األقىص × املجمع االسالمي )الدرة(

القادسية × خدمات خانيونس )ملعب رفح(
- الخميس 28/1/2021

خدمات املغازي × خدمات الربيج )ملعب الدرة(

اتحاد كرة القدم 
ُيجدول مباريات الجولة 
ي الدرجَتْين الثانية من دوريَّ
 "الممتازة" و"األولى"

محمود وادي 
يدفع 13 ألف دوالر 

أمريكي غرامة 

31 هدفًا 

في 9 
مباريات 
تجريبية

بعد قرار استئناف النشاط الرياضي

غزة / مؤمن الكحلوت:
غلــظ االتحــاد املــري لكرة القدم الغرامة املالية عىل الالعب 
محمــود وادي مهاجــم فريــق نــادي برياميــدز, لتصبــح 200 ألــف 

جنيه بداًل من مئة، ما ُيعادل 12 ألًفا و700 دوالر.
جــاء ذلــك بعــد أن قــرر تخفيــض عقوبــة اإليقــاف إيل 4 مباريــات 
بداًل من 8, عىل أن يتم دفع الغرامة املالية, قبل عودة الالعب 
للمشاركة يف املباريات علًا أن االتحاد املري عاقب وادي 
باإليقــاف بعــد تقريــر حكــم مبــاراة فريقــه أمــام اإلنتــاج الحــريب 
بالتلفظ ضده وهو خارج من امللعب مطرودًا بالبطاقة الحمراء.

وســيكون اللقــاء القــادم أمــام ســموحة يف الجولــة التاســعة هــو 
يف  األهــيل  مبــاراة  يف  وســيعود  وادي  عنــه  يغيــب  لقــاء  آخــر 

األسبوع العارش.
وكان الفلســطيني وادي قــد انتقــل إىل صفــوف برياميــدز قادمــًا 
من املري البورسعيدي ولكنه مل يسجل اي هدف حتى اآلن 

يف أبو مباراة رسمية.

غزة / مؤمن الكحلوت:
اســتعدادًا  التجريبيــة  مبارياتهــا  خــوض  غــزة  أنديــة  واصلــت 

الستئناف بطولة الدوري بدرجاته املمتازة واألويل والثانية.
وأقيمت أمس 9 مباريات تجريبية, حيث احتكم فريقا الصداقة 
وشباب الزوايدة للتعادل اإليجايب بهدف ملثله, يف اللقاء الذي 
أقيم عند الساعة 12 ظهرًا عىل ملعب الدرة باملنطقة الوسطي, 

حيث سجل للصداقة هالل الغواش وللزوايدة فايز أبو جابر. 
وعــىل ذات امللعــب حقــق فريــق نــادي خدمــات ديــر البلــح فــوزًا 
الالعــب  ســجله  نظيــف  بهــدف  املغــازي  عــىل خدمــات  معنويــًا 

محمد بارود.
وبنفــس النتيجــة تغلــب فريــق غــزة الريــايض عــىل ُمضيفــه اتحــاد 
بيت حانون بهدف نظيف سجله محمد الحداد, يف اللقاء الذي 
أقيــم تحــت األضــواء الكاشــفة عــىل ملعــب بيــت حانــون البلــدي, 
يف  جــزاء  لركلــة  تصــدي  املدهــون  إســاعيل  الحــارس  أن  علــًا 

الوقت بدل الضائع.
واكتســح اتحــاد الشــجاعية مســتضيفه أهــيل بيــت حانــون بثالثيــة 
للشــجاعية  ســجل  حيــث  امللعــب,  ذات  عــىل  أقيمــت  نظيفــة 

محمود سلمي وأحمد اللولحي وعمر العرعري.
وفاز شباب رفح عىل ضيفه اتحاد خانيونس بهدف نظيف سجله 
الالعــب أنــور عمــران بالخطــأ يف مرمــاه, وذلــك يف اللقــاء الــذي 

أقيم عىل ملعب رفح البلدي.
شــباب  ضيفــه  عــىل  معنويــًا  فــوزًا  خانيونــس  خدمــات  وحقــق 

املصدر بخمسة أهداف مقابل ثالثة يف املباراة التي جمعتها 
عىل ملعب خانونيس البلدي.

وســجل خاســية خدمــات خانيونــس كال مــن محمــد أبــو مــوىس 
وايــاد مطــر ومحمــود فحجــان وإياد النربيص وعــالء البيوك", فيا 
ســجل ثالثية املصدر فضل أبو زكري ويوســف الحيلة ومصطفي 

ميط.
وفــاز فريــق منــاء عــىل الوفــاق بثالثــة أهــداف مقابــل هدفــني, يف 
اللقــاء الــذي جمعهــا عــىل محمــد أبــو تريكــة رشق مدينــة غــزة, 
)هدفــني(,  عســاف  وفــادي  عســاف،  بــالل  لنــاء  ســجل  حيــث 
بينا ســجل للوفاق محمود الشــنبارى وســيد زيارة, علًا أن بالل 

عساف أهدر ركلة جزاء.
وتغلــب األهــيل عــىل املجمــع اإلســالمي بخمســة أهــداف مقابل 
هدفــني, يف اللقــاء الــذي جمعهــا عــىل ملعــب الريموك مبدينة 

غزة.
وحــادة  عايــش  نــادي ومعتصــم  أبــو  إســاعيل  لألهــيل  وســجل 
صالح )ثالثة أهداف(, فيا سجل للمجمع أسامة عويضة وعمرو 

عطاالله.
وحقــق فريــق نــادي خدمــات النصــريات فــوزًا معنويــًا عــىل فريــق 
شــباب جباليــا بهدفــني لهــدف, يف اللقــاء الــذي جمعهــا عــىل 

ملعب النصريات البلدي.
ســجل أهــداف النصــريات تامــر مكــرم ويوســف داود، بينا ســجل 

للثوار محمد عبيد من ركلة جزاء.

بداًل من العشي المستقيل
تكليف أبو الخير بمنصب نائب 

رئيس اتحاد الرياضة للجميع
غزة / مؤمن الكحلوت:

واأللعــاب  للجميــع  الرياضــة  اتحــاد  كلــف 
الخــري,  أبــو  إيهــاب  املهنــدس  الشــعبية، 
مبنصب نائب الرئيس بداًل من املستقيل 
االجتــاع  خــالل  وذلــك  العــي,  إبراهيــم 
املركــزي األول الــذي ُعقــد بحضــور رئيــس 
وأعضــاء االتحــاد عرب تقنيــة الفيديو "زوم" 
لتوزيــع املناصــب اإلداريــة عقــب اعتــاد 
أســاء املجلــس الجديــد مــن قبــل اللجنــة 

األوملبية .
إدكيــدك،  منتــر  االتحــاد  رئيــس  وافتتــح 
الجديــد  العمــل  بفريــق  مرحبــًا  االجتــاع، 
التوفيــق  وأعضــاء مجلــس اإلدارة، متمنيــا 
لــدورة مميــزة وتحقــق طمــوح االتحــاد, كــا 

وجه شكره ألعضاء االتحاد السابقني.
املناصــب  توزيــع  االجتــاع  خــالل  وتــم 
اإلداريــة عــىل األعضــاء, حيــث تــم تعيــني 
لرئيــس  الثــاين  النائــب  قطيــط  غســان 

االتحــاد، وأحمــد الربهــم أمينــًا للصنــدوق 
وعضــوًا يف اللجنــة اإلعالميــة إيل جانــب 
إيهــاب أبــو الخــري، ومحمــد صــايف رئيســًا 

للجنة الفنية.
ويف ختــام االجتــاع تــم االتفاق عىل عقد 
االجتاع املقبل يف منتصف شــهر فرباير 
ملناقشة الخطة التشغيلية واالسرتاتيجية 
وأنشــطة االتحاد للمرحلة املقبلة وكذلك 

مناقشة النظام األسايس.
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باريس/)أ ف ب(:
يف   760 رقــم  الهــدف  رونالــدو  كريســتيانو  الربتغــايل  ســّجل 
مســرته، عندمــا قــاد يوفنتــوس اإليطــايل يــوم األربعــاء إىل لقب 
الــكأس الســوبر االيطاليــة يف كــرة القــدم، لكــن يف ظــل اعتبــار 
البعــض انــه أصبــح أفضــل هــداف يف التاريــخ يــّر آخــرون عــى 

العكس.
خمســة أهــداف يف صفــوف ســبورتينغ الربتغــايل، )118( مــع 
مانشسرت يونايتد االنجليزي، )450( مع ريال مدريد اإلسباين، 
)85( مــع يوفنتــوس و)102( هدفــًا مــع منتخــب الربتغــال، مــا 

يعني أن الجدال ليس شائكًا حول أرقام الـ"دون".
يحمل املهاجم الذي سيبلغ السادسة والثالثني الشهر املقبل 
أرقامــًا قياســية عــدة، فهــو أفضــل هــداف يف تاريــخ ريــال مدريــد 
بطــل أوروبــا 13 مــرة ومنتخــب بــالده، ويتفــّوق عــى األرجنتينــي 
ليونيــل ميــي نجــم برشــلونة اإلســباين يف الئحــة هــدايف دوري 

أبطال أوروبا.
لكــن الشــكوك تحــوم حول رصيــد خصومه عى الئحة الهدافني، 
عــى غــرار الربازيليــني بيليــه وروماريــو اللذيــن يدعيــان تخطــي 

حاجز األلف هدف.
 643 وحاجــز  بيليــه  الجوهــرة  ميــي  تخطــى  املــايض،  الشــهر 
هدفــا مــع فريــق واحــد، لكــن ســانتوس، فريــق بيليــه الســابق، رّد 
بــأن بطــل العــامل ثــالث مــرات ســّجل لــه 1091 هدفــًا، بينها تلك 

التي سجلها يف املباريات الودية.
ويشــر حســاب بيليــه عــى إنســتاغرام بوضــوح إىل أنــه "أفضــل 
هــداف يف التاريــخ )1283 هدفــًا("، فيــا مينحه كتاب غينيس 

لالرقام القياسية رصيد 1279 هدفًا.
يقــف  فقــط،  الرســمية  املباريــات  االعتبــار  يف  أخذنــا  إذا  لكــن 
الربازييل وراء التشييك جوزيف بيكان الذي مينحه مؤرخو كرة 
القدم نحو 805 أهداف بني 1931 و1955، معظمها مع نادي 

سالفيا براغ، علا بأنه حمل أيضًا ألوان منتخب النمسا.

 ميي يف السباق
أهــداف "بيبــي" الـــ)805( ســجلها يف )530( مبــاراة، مــا يعنــي أن 
معدله بلغ 1,52 هدف يف املباراة الواحدة، بحسب تقرير عى 

موقع االتحاد الدويل )فيفا( العام املايض.
مــن ضمــن هــذا الكــم الهائــل، )27( هدفــًا الحتياطــي رابيــد فيينــا 
يف  يســجلها  مل  الدوليــة  أهدافــه  بعــض  أن  كــا  هاويــة،  وفــرق 

مباريات رسمية.
وإذا حســمنا تلــك األهــداف، يصــل رصيــد بيــكان إىل )759( هدفــا يف 
)495( مبــاراة، رغــم أن موقــع "أر أس أس أس أف" اإلحصــايئ يشــر 
إىل فقدان األرقام من موسم 1952 يف الدوري التشييك لكرة القدم.

ومُينــح بيليــه بــني 757 و767 هدفــًا يف املباريــات الرســمية طوال 
مســرته، بينهــا 92 هدفــًا مــع منتخــب الربازيــل وأهداف موســمني 

يف الدوري األمريك مع نيويورك كوزموس.
يحّل بيليه ثالثًا يف موقع "أر أس أس أس أف" )767( وراء مواطنه 
روماريــو الــذي ســاعد الربازيــل عــى احــراز لقــب مونديــال 1994، 

وانتهت مسرته برصيد 772 هدفًا.
احتفــل روماريــو بالوصــول اىل الهــدف الرقم ألف عام 2007، وهو 
مجمــوع أهــداف تضمــن مــا ســجله مــع الفئــات العمريــة، الوديــات 

واملباريات التكرميية.
وتشــر تقاريــر وإحصائيــات أخــرى إىل أن رصيــد روماريــو الرســمي 
ال يتعــدى 750 هدفــًا، بعــد مســرة طويلــة بــرز فيهــا مــع ايندهوفن 
الهولندي، برشلونة االسباين، فالمنغو الربازييل، ميامي أف يس 

االمريك وأدياليد االسرتايل.
أمــا بالنســبة اىل ميــي البالــغ 33 عامــًا راهنــًا، فقــد ســجل 719 
هدفــًا مــع برشــلونة ومنتخــب بــالده، وال شــك بانــه ســيكون ضمــن 

املعادلة قبل اعتزاله.
وما هو مؤكد، أنه حتى إذا مل يحطم رونالدو الرقم القيايس، يبدو 
يف متناولــه يف ظــل معــدل التســجيل املرتفــع، رغــم اقرتابــه مــن 

السادسة والثالثني.

هل بات 
رونالدو 
أفضل هداف 
في التاريخ؟

برصيد 760 هدفًا

مدريد/)أ ف ب(:
تساءلت الصحف االسبانية الصادرة أمس، 
الفرنــي  مدريــد  ريــال  مــدرب  مصــر  عــن 
زيــن الديــن عــى رأس الجهــاز الفني للفريق 
لفريقــه  املذلــة  الخســارة  بعــد  امللــيك، 
أمــام ألكويانــو مــن الدرجــة الثالثــة 2-1 بعــد 
التمديد، يف دور الـ32 من مسابقة الكأس، 

لكنه أكد بانه ال يزال يحظى بدعم العبيه.
وقالــت صحيفــة "مــاركا" يف صــدر صفحتها 
الرياضيــة بعنــوان عريــض "ال أحــد ينجــو مــن 
هذه املذلة"، واصفة الخسارة بانها "االسوأ 

يف حقبة زيدان".
أما "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية فوصفت 

الخسارة "باالذالل". 
بــان  "آس"  صحيفــة  اعتــربت  املقابــل  يف 
صفحــات  يف  حرجــا  "االكــر  هــي  الخســارة 

تاريخ ريال مدريد".
باالغــي  غييــم  الشــهر  الصحــايف  وكشــف 
بــان  االســبانية  القــدم  بكــرة  املتخصــص 
نهايــة حقبــة  "يــرون  ريــال مدريــد  مســؤويل 
"الفكــرة  بــان  معتــربا  زيــدان"  الديــن  زيــن 
نهايــة  يف  كبــرا  قــرارا  يتخــذوا  بانــه  لديهــم 

املوسم".
وكشــف باالغــي "مثــة امــران ال يعجبــان ادارة 
ريال مدريد، االول هو رؤيتهم عدم اكرتاث 
زيــدان باعطــاء تعليــات لفريقــه يف نهايــة 
انــه  كــا  الكويانــو،  التســعني ضــد  الدقائــق 
مل يتدخــل لتصحيــح االمــور بــني الشــوطني 

االضافيني".
مجلــس  ان  هــو  الثــاين،  االمــر  "امــا  وتابــع 
االدارة كان يأمــل مــن زيــدان تطعيــم الفريــق 
امثــال  الشــابة  بالعنــارص  تدريجــا  االول 
)املغــريب( ارشف حكيمــي )انتقــل اىل انــرت 
اىل  )معــار  ســيبايوس  و)داين(  االيطــايل(، 
اىل  )معــار  ريغيلــون  وســرخيو  ارســنال( 

)معــار  يوفيتــش  لــوكا  و)الــريب(  توتنهــام( 
الرعيــل  اســتنزاف  وعــدم  فرانكفــورت(  اىل 
القديــم امثــال توين كــروس ولوكا مودريتش 
يقــم  مل  لكنــه  بنزميــة  وكريــم  وكاســيمرو 

بذلك كا يجب".
واعــرتف زيــدان بهشاشــة وضعــه بقولــه "مثة 
انــا  كالم دائــم )عــن االقالــة( عندمــا نخــر. 
اتحمل املســؤولية وما ســيحصل سيحصل، 
الناحيــة.  هــذه  مــن  التــام  بالهــدوء  امتتــع 
قصــارى  ويبذلــون  الفــوز  يريــدون  الالعبــون 
جهدهــم لكــن االمــور تســر كــا ال نشــتهي 

يف بعض االحيان".
الهــدف  تســجيل  يف  نجحنــا  "لــو  واضــاف 
هــذه  لكــن  مختلفــة  مبــاراة  لكانــت  الثــاين  
هــي كــرة القــدم. قــام حــارس مرمــى الفريــق 
املنافــس للتصــدي لكرتــني او ثــالث وابــت 
الكــرة يف دخــول الشــباك لكــن يتعــني عــيل 

تحمل املسؤولية بصفة املدرب".
ثقة الالعبني

بيــد ان زيــدان أكــد انــه ال يــزال يحظــى بثقــة 
الفريــق امللــيك  عــداد  توقــف  برغــم  العبيــه 
عنــد فــوز يتيــم يف آخــر خمــس مباريــات يف 

مختلف املسابقات.
وعّا إذا كان ال يزال يحظى بدعم الالعبني، 
قــال "زيــزو": "نعــم، أعتقــد ذلــك، يجــب أن 
تطرحــوا الســؤال عليهــم. لقــد قمنــا باشــياء 
جميلــة هــذا املوســم، باســتثناء املباريــات 

االربع االخرة".
ودوري  )الــدوري(  الليغــا  االن  "لدينــا  تابــع 
وعــا  العمــل.  وعلينــا  )اوروبــا(  االبطــال 
أن  عليكــم  تصلهــم،  رســائيل  كانــت  إذا 

تسألوهم، ال ميكنني االجابة عى ذلك".
بالتســجيل  البــادئ  مدريــد  ريــال  وكان 
إيــدر  الربازيــيل  مدافعــه  بواســطة 
ميليتــاو)45(، لكــن ألكويانــو نجح يف إدراك 

80 بواســطة خوســيه  التعــادل يف الدقيقــة 
ســولبيس فارضــا التمديــد حيــث كانــت لــه 
الكلمة االخرة بهدف ثان سجله خوانان يف 
الدقيقــة 115، رغــم انــه كان يلعــب بعــرة 
العبــني اثــر طــرد لوبيس اوليفان قبل الهدف 

بخمس دقائق.
وجــاء إقصــاء ريــال مدريــد بعــد أســبوع عــى 
خروجــه مــن الــدور نصــف النهــايئ ملســابقة 
أتلتيــك  يــد  عــى  املحليــة  الســوبر  الــكأس 
املركــز  راهنــا  ريــال  ويحتــل   .1-2 بلبــاو 
عــن  نقــاط  أربــع  بفــارق  الــدوري  يف  الثــاين 
جــاره أتلتيكــو مدريــد املتصــدر، لكنــه لعب 
غرميــه  عــى  يتقــدم  فيــا  أكــر،  مباراتــني 
برشلونة الذي عرف بداية سيئة يف الدوري 

بفارق 3 نقاط.
وأراح زيــدان العديــد مــن عنارصه االساســية 
ومل يكــن ضمــن التشــكيلة االساســية ســوى 
فاســكيس،  ولــوكاس  كاســيمرو  الربازيــيل 
ومارســيلو  اليســكو  الفرصــة  منــح  حيــث 
فالفــردي  فيديريكــو  واالوروغويــاين 
أن  قبــل  جونيــور،  فينيســيوس  والربازيــيل 
يدفع مبواطنه كريم بنزمية يف الدقيقة 67 
مــكان الدومينيــكاين ماريانــو دياس، وماركو 
أسنســيو مكان فينيســيوس يف الدقيقة 90 

دون جدوى.
هــازار  إديــن  البلجيــيك  زيــدان  أرشك  كــا 

واالملاين طوين كروس يف الدقيقة 98.
أضــاف زيــدان "كنــا نواجه فريقــا من الدرجة 
ليســت  لكنهــا  الفــوز،  علينــا  وتعــني  الثالثــة 

نكبة".
ومل ينجــح زيــدان باحــراز لقــب كأس امللــك 
كالعــب أو كمــدرب مــع ريــال مدريــد، برغــم 
دوري  يف  خصوصــا  معــه  الرائــع  مشــواره 
3 مــرات  أبطــال اوروبــا إذ قــاده اىل اللقــب 
بني 2016 و2018 وكالعب يف 2002.

القاهرة/)أ ف ب(:
عــاد النــادي األهــيل مــن بعيــد وقلــب تأخــره 
بهدفــني  العــرب"  "املقاولــون  ضيفــه  أمــام 
موقتــًا  الصــدارة  ليســتعيد   ،3-2 فــوز  إىل 
يف افتتــاح منافســات املرحلــة التاســعة مــن 

الدوري املري لكرة القدم أمس.
وتقــدم "املقاولــون" بهــدف مدافــع األهــيل 
أميــن أرشف خطــأ يف مرمــاه )38(، وأضــاف 
الهــدف  الجزيــري  الديــن  ســيف  التونــي 
البديــل  قلــص  ثــم   .)44( للضيــوف  الثــاين 
طاهــر محّمــد طاهــر النتيجــة لألهــيل )60(، 
رشيــف  محّمــد  الثــاين  البديــل  وأدرك 
أن  قبــل   ،)70( األرض  ألصحــاب  التعــادل 
النتيجــة  "أفشــة"  مجــدي  محّمــد  يحســم 

للنادي األحمر بهدف ثالث )81(.
إىل  رصيــده  األهــيل  رفــع  النتيجــة  وبتلــك 
20 نقطــة اعتــى بهــا صــدارة الرتتيــب موقتًا 
بفارق نقطة عن غرميه الزمالك الذي يلتقي 

أســوان الســبت. وتجمــد رصيــد املقاولــون 
العرب عند 7 نقاط يف املركز الثاين عر.  
وبــدأت املبــاراة بهجــوم ضاغــط مــن األهــيل 
مــن دون فاعليــة، حتــى تســديدة قويــة مــن 
بــرأس  اصطدمــت  معلــول  عــيل  التونــي 
الحارس حسن شاهني وتحولت اىل ركنية. 
ثــم عرضيــة حســني الشــحات )34( أخطأهــا 

الزامبي والرت بواليا.
مرتــدة  هجمــة  مــن  رسيعــًا  جــاء  الــرد  لكــن 
منظمــة للمقاولــون، وصلــت إىل باســم عــيل 
الجــزاء  منطقــة  داخــل  مــن  ســددها  الــذي 
اتجاههــا  وغــرت  بــأرشف  فاصطدمــت 

لتسكن شباك عيل لطفي )38(.
الهجومــي  االندفــاع  املقاولــون  واســتغل 
انفــرد  ثانيــة،  مرتــدة  هجمــة  ومــن  لألهــيل، 
قدميــه  بــني  كــرة  وســدد  بلطفــي  الجزيــري 

محرزًا الهدف الثاين )44(.
يف  لألهــيل  جــزاء  ركلــة  الحكــم  واحتســب 

الوقــت بــدل الضائــع مــن الشــوط األول إثــر 
عــاد  لكنــه  الشــامي،  حســن  مــن  يــد  ملســة 
وألغاها بعد العودة إىل تقنية حكم الفيديو 

املساعد )يف إيه آر(.
ويف الشــوط الثــاين، قلــب األهــيل الطاولــة 
املقاولــون،  مرمــى  عــى  هجــات  زخ  وبــدأ 
مــن   60 الدقيقــة  يف  أول  هدفــًا  أســفرت 
تســديدة صاروخيــة لطاهــر من خارج منطقة 

الجزاء سكنت إىل يسار حسن شاهني.
التعــادل  رشيــف  أدرك   ،70 الدقيقــة  ويف 
لألهــيل بتســديدة قويــة مــن داخــل منطقــة 

الجزاء يف منتصف املرمى.
إفريقــي  الجنــوب  املــدرب  دفــع  وعندهــا، 
الهجوميــة  أوراقــه  بــكل  موســياين  بيتســو 
الفــوز، وحصــل عــى مــراده  ســعيًا لتحقيــق 
تســديدة  عانقــت  حــني   ،81 الدقيقــة  يف 
الشــباك،  الجــزاء  منطقــة  حــدود  مــن  أفشــة 

معلنة عن الهدف الثالث لألهيل.

مصير 
زيدان على 
المحك مع 
ريال مدريد

بعد الخروج المهين 
من كأس الملك

األهلي
يقلب الطاولة 

على "المقاولون" 
ويستعيد 

الصدارة مؤقتًا

لوزان/)أ ف ب(:
أكد االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( يف بيان رسمي الخميس 
أنه لن يعرتف بالدوري السوبر األورويب الذي تسعى أندية عدة 
إلطالقــه، مشــرًا إىل أن الالعبــني يواجهــون خطــر االســتبعاد عــن 

كأس العامل يف حال مشاركتهم يف صفوف أنديتهم.
وقــال البيــان الصــادر عــن فيفــا وحمــل توقيــع رئيســه الســويري 
جــاين انفانتينــو وســائر رؤســاء االتحــادات القاريــة إن "أي نــاد أو 
العب يشارك يف هذه املسابقة يواجه عقوبة عدم الساح له 
باملشــاركة يف أي بطولــة ينّظمهــا فيفــا أو االتحــاد القــاري التابــع 

له".
وأضــاف أنــه "يف هــذا اإلطــار، فــإن االتحــادات القاريــة تعــرتف 

لألنديــة  الوحيــدة  املســابقة  أنهــا  عــى  لألنديــة  العــامل  بــكأس 
عــى الصعيــد العاملــي، يف حــني يعــرتف فيفــا بــأن املســابقات 
األخــرى لألنديــة التــي تنظمهــا مختلــف االتحــادات القاريــة بأنهــا 

املسابقات القارية الوحيدة لألندية". 
وجــاء البيــان ردًا عــى مــا وصفــه بـ"تكهنات إعالميــة رست أخرًا" 

حيال إمكانية تنظيم بطولة من قبل أغنى أندية العامل.
ألقــى  بارتوميــو  ماريــا  جوســيب  الســابق  برشــلونة  رئيــس  وكان 
قنبلة إعالمية موقوتة يف ترين األول/أكتوبر املايض، عندما 
كشــف عن أن مجلس إدارة ناديه وافق عى قبول املشــاركة يف 
الدوري السوبر األورويب يف أول تأكيد رسمي ملروع الدوري 

املغلق بني كبار أندية القارة العجوز.

لن يعترف بالدوري 
السوبر األوروبي لألندية

االتحاد الدولي لكرة القدم
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مستوطنون يقتحمون  ... 

7 وفيات  ... 

د  ...  هنية ُيشدِّ

وجــاءت هــذه االقتحامــات ضمــن الجــوالت اليوميــة التــي تنطلــق مــن بــاب 
ى فيهــا  املغاربــة حتــى بــاب السلســلة، مــرورا مبنطقــة بــاب الرحمــة، وتــؤدَّ

طقوس تلمودية. 
اقتحامــات  والســبت  الجمعــة  عــدا  يومًيــا  األقــى  املســجد  ويشــهد 
صباحيــة  فرتتــن  عــى  االحتــال  ورشطــة  املســتوطنن  مــن  وانتهــاكات 

ومسائية. 
الــذي  الشــامل  اإلغــاق  اســتمرار  مــع  املســتوطنن  اقتحامــات  وتــأيت 
لعــدم  املقدســين  عــى  والتشــديدات  املقدســة،  املدينــة  تشــهده 

الوصول للمسجد األقى. 
وتتواصــل الدعــوات لعمــوم املســلمن يف الداخــل الفلســطيني املحتــل 
الضفــة  ســكان  مــن  لألقــى  الوصــول  يســتطيع  ومــن  القــدس  وأهــايل 
الغربية، إىل تكثيف شــد الرحال إىل املســجد األقى املبارك وإعامره 

باملصلن واملرابطن، وإفشال مخططات املستوطنن.
إىل ذلك منعت قوات االحتال األهايل من الوصول إىل مســجد ومقام 

النبي موىس رشق القدس املحتلة.
وأفــادت مصــادر محليــة بأن قوات االحتال أغلقت املدخل املؤدي إىل 

مقام النبي موىس مبركبات عسكرية دون معرفة األسباب.
وشنت قوات االحتال أمس، حملة اعتقاالت واسعة طالت 15 مواطنا 

من الضفة.
ففي أريحا اعتقلت قوات االحتال املواطَنْن: محمود عرفات جايطة، 

وأحمد امليمي، من مخيم عقبة جرب جنوب املدينة.
ويف جنــن اعتقلــت قــوات االحتــال شــابن مــن بلــديت يعبــد وقباطيــة 

هام: حسن ثابت بعجاوي، ومحمد أسعد، بعد أن َدَهمت منزليهام.
ويف الخليــل اعتقلــت قــوات االحتــال ســتة مواطنــن هــم: ضيــاء هشــام 
زاهــدة، وعرفــات القواســمي، ومهنــد أســعد الطويــل مــن مدينــة الخليــل، 
وعبــد الرحمــن حــازم حــدوش )19 عامــا(، مــن بلدة صوريف، والشــقيقن 

نضال وإسامعيل حسني الزعاقيق من بلدة بيت أمر.
ويف رام اللــه اعتقلــت قــوات االحتــال خمســة مواطنــن مــن قريــة كوبــر 
هــم: نســيم عبــد الســام الربغــويث )23 عامــا(، ومحيــي وســام الربغــويث 
)24 عامــا(، وعــاء وحيــد الربغــويث )24 عامــا(، وجميــل رضاغمــة )23 

عاما(، وأمل نخلة.
إىل ذلــك أغرقــت قــوات االحتــال أمــس مئــات الدومنــات الزراعيــة رشق 

مدينة غزة، ُبعْيد فتحها "عّبارات" مياه األمطار.
وأفاد مصدر محيل بأن قوات االحتال أغرقت مئات الدومنات الزراعية 
رشق حيــي الزيتــون والشــجاعية رشق مدينــة غــزة، بعــد فتحهــا "عّبــارات" 
تكبــدوا  املزارعــن  أن  مؤكــدا  الزراعيــة،  األرايض  صــوب  األمطــار  ميــاه 
خســائر ماديــة كبــرة، إضافــة إللحــاق أرضار مبــارشة بأراضيهــم الزراعيــة. 
"عّبــارات"  فتــح  تتعمــد كل موســم شــتاء  االحتــال  قــوات  أن  يشــار إىل 
األمطــار صــوب األرايض الزراعيــة الحدوديــة رشق غــزة، دون ســابق إنذار، 

ما يلحق أرضارا مادية باألرايض الزراعية واملزارعن.

الرتاكمــي  اإلجــاميل  أن  إىل  الفتــة  املاضيــة،  ســاعة  الـــ24  يف  أُجريــت 
للمصابن 48912.

وبينت أن إجاميل الحاالت النشــطة 5604 حاالت، وإجاميل املتعافن 
42811 حالة، يف حن بلغ إجاميل الوفيات 497 حالة.

يف  طبيــة  رعايــة  إىل  تحتــاج  التــي  الحــاالت  إجــاميل  أن  إىل  وأشــارت 
املستشفى 129 حالة، وإجاميل الحاالت الخطرة والحرجة 77 حالة.

يف حن أعلنت وزيرة الصحة يف رام الله مي الكيلة تســجيل 6 وفيات، 
و288 إصابة يف محافظات الضفة.

ويف التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة قالــت الكيلــة إن الوفيــات الجديــدة 
ســجلت يف محافظــات: بيــت لحــم )2(، وجنــن )1(، ورام اللــه والبــرة 

)1(، ونابلس )1(، وقطاع غزة )1(، ومدينة القدس )1(.

وأشــارت إىل أن اإلصابات الجديدة ُســجلت يف املحافظات عى النحو 
اآليت: طوبــاس )11(، وطولكــرم )19(، ورام اللــه والبــرة )47(، والخليــل 
)23(، ونابلــس )26(، وســلفيت )4(، وبيــت لحــم )14(، وجنــن )17(، 

وأريحــا واألغــوار )2(، وقلقيليــة )5(، ومدينــة القــدس )101(، وضواحــي 
القدس )19(.

املحافظــات  توزعــت يف  الجديــدة  التعــايف  حــاالت  أن  الكيلــة  وذكــرت 
حســب اآليت: طوبــاس )21(، وطولكــرم )43(، ورام اللــه والبــرة )55(، 
 ،)13( لحــم  وبيــت   ،)23( وســلفيت   ،)11( ونابلــس   ،)52( والخليــل 
القــدس  ومدينــة   ،)15( وقلقيليــة   ،)7( واألغــوار  وأريحــا   ،)45( وجنــن 

.)157(

بلغــت  فلســطن  يف  "كورونــا"  فــروس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وبّينــت 
ونســبة   ،6.0% النشــطة  اإلصابــات  نســبة  بلغــت  حــن  يف   ،92.9%

الوفيات %1.1 من مجمل اإلصابات.

وإسامية وإنسانية، وليست فلسطينية فحسب.
جــاء ذلــك يف كلمــة لهنيــة وجههــا يف املســرة املليونيــة يف باكســتان 
أمــس، رفًضــا للتطبيــع واالعــرتاف بدولــة االحتــال اإلرسائيــيل، مبشــاركة 

قادة وعلامء من باكستان وفلسطن.
وأعرب هنية عن فخره واعتزازه باملســرة املليونية يف باكســتان، موجًها 
التحية لتجمع علامء اإلسام يف باكستان عى تنظيم املسرة والحشد 
الباكســتاين  الشــعب  عــى  ليــس غريبــا  "إنــه  الحركــة:  رئيــس  وقــال  لهــا. 
املســلم العريــق الــذي وقــف ومــا زال مــع قضيــة فلســطن ومــع الشــعب 
تصــدح  التــي  التاريخيــة  امللحمــة  بهــذه  الخــروج  املرابــط  الفلســطيني 
الوثيــق  والربــاط  القضيــة،  إلســامية  تأكيــًدا  والحناجــر  األصــوات  بهــذه 

للباكستانين بالقدس واملسجد األقى املبارك".
وشدد رئيس الحركة عى أن حامس أدركت طبيعة املؤامرة التي ُنسجت 
خيوطها منذ بداية القرن املايض بانتزاع فلســطن من ُبعدها اإلســامي 
ثــم العــريب، ثــم محاولــة تقزيــم القضية لتكــون قضية الفلســطينين داخل 
األرض الفلسطينية املحتلة، مؤكًدا أنها كرست هذه األسوار التي بنتها 
هــذه املؤامــرات، وأعــادت القضيــة إىل دوائرهــا األساســية الفلســطينية 

والعربية واإلسامية واإلنسانية.
وقفة تاريخية

وقال: "هذه الوقفة التاريخية تكتسب أهميتها أنها يف ساحة املؤسس 
لدولــة باكســتان، وكأنهــا اليــوم تقــول إن حارضهــا مرتبــط مباضيهــا، وإن 
قواعد التأســيس ما زال يقوم عليها هذا البنيان الشــامخ"، مشــيًدا بدولة 
أن  واســتطاعت  التحديــات،  وجــه  يف  وقفــت  التــي  العظيمــة  باكســتان 
تكون دولة إســامية نووية يف مواجهة محاوالت طمس هوية األمة وقتل 

قدراتها وإمكاناتها.
وأضــاف أن هــذه املســرة تكتســب أهميتهــا أيًضــا مــن كونهــا تلبيــة لنــداء 
علامء اإلســام يف باكســتان، ومن أنها واجب الوقت وفريضة الزمن يف 
أن تقف كل شــعوب األمة لتقول ال للتطبيع والتنازل عن أرض فلســطن، 
وال لاعــرتاف بـ)إرسائيــل(، الفًتــا إىل أنهــا تؤكــد مــن جديــد أن فلســطن 
لن تكون وحدها، وأن الشــعب الفلســطيني إمنا ميثل رأس الحربة لألمة 
املســلمة يف مواجهــة املــروع الصهيــوين، والدفــاع عــن أرض اإلســام 

واملسلمن.
موقف واضح وصريح

وأشــاد رئيس الحركة مبوقف باكســتان ومعايل دولة رئيس الوزراء الســيد 
عمــران خــان الــذي أعلنهــا واضحــة ورصيحــة يف مجلــس األمــن والهيئــات 

اإلقليمية والدولية أن باكستان مل ولن تطبع مع االحتال.
وأشار إىل أن الباكستانين ميثلون عمًقا إسرتاتيجيا للقضية الفلسطينية 
والقدس واألقى والجهاد عى أرض فلسطن، ومظلة لشهدائنا األبرار، 
حــامس  حركــة  مؤســس  ياســن  أحمــد  فلســطن  شــيخ  مقدمتهــم  ويف 

وكتائب الشهيد عز الدين القسام.
ودعــا يف ختــام كلمتــه الشــعب الباكســتاين املســلم إىل مواصلــة الدعــم 
للتطبيــع،  رفًضــا  عالًيــا  صوتهــم  ورفــع  الفلســطيني،  للشــعب  واإلســناد 
مشــدًدا  العــامل،  يف  القــرار  صنــاع  لــكل  والرســائل  األوراق  تقديــم  وإىل 
عــى أن حــامس والشــعب الفلســطيني بــكل فصائلــه مســتمر باملقاومــة 
بــكل أشــكالها ووســائلها حتــى تحريــر أرض فلســطن، واســتعادة حقــوق 

الفلسطينين واألمة العربية واإلسامية يف أرض فلسطن.

غزة/ فلسطن: 
أطلــع وكيــل وزارة الرتبيــة والتعليــم 
العــايل بغــزة د. زيــاد ثابــت ممثيل 
الفصائل الوطنية واإلسامية عى 
التعليميــة  العمليــة  تطــورات  آخــر 

يف ظل جائحة كورونا.
متــه  نظَّ لقــاء  أثنــاء  يف  ذلــك  جــاء 
أول  غــزة،  يف  مبقرهــا  الــوزارة 
الفصائــل  ممثــيل  مــع  أمــس،  مــن 
التــي  الجهــود  عــى  الطاعهــم 
فيــام  األخــرة  اآلونــة  يف  ُبذلــت 
يخــص التعليــم الوجاهــي والتعليم 

عن ُبعد.
الرتبيــة  وزارة  أن  ثابــت  وأكــد 
والتعليــم بذلــت جهــوًدا كبــرة يف 
آثــار  ملواجهــة  املاضيــة  األشــهر 
الرتبويــة  العمليــة  عــى  كورونــا 
خطــة  وتنفيــذ  إعــداد  يف  لــت  متثَّ
ظــل  يف  للدراســة،  اآلمنــة  العــودة 
الــذي  الصحــي  الربوتوكــول  تنفيــذ 
تــم إعــداده وتنفيــذه بالتعــاون مــع 

وزارة الصحة.
عــن  التعليــم  إىل  ثابــت  وتطــرَّق 
ُبعــد واســتخدام أدوات وأســاليب 
ــم  التعلُّ بطاقــات  مثــل:  متنوعــة، 
االفرتاضيــة  والصفــوف  الــذايت، 
عــرْب  املنهــاج  دروس  رشح  وبــث 
والتعليــم  الرتبيــة  صــوت  إذاعــة 
"فيســبوك"،  عــى  وصفحتهــا 
روافــد  قنــاة  إطــاق  وكذلــك 

ثابت يطلع ممثيل الفصائل عىل مستجدات 
العملية التعليمية يف غزة

التليفزيــوين  للبــث  التعليميــة 
دروس  بــرح  الخــاص  الرقمــي 
الجهــود  كل  إن  وقــال:  املنهــاج. 
التــي ُبذلــت يف إطــار التعليــم عــن 
ُبعد بأساليبه املتنوعة مل تغِن عن 
لعــدم  وذلــك  الوجاهــي؛  التعليــم 
ــن العديــد مــن الطلبة للوصول  متكُّ
إىل هــذا النــوع مــن التعليــم نتيجــة 
بظــروف  تتعلــق  متنوعــة  ألســباب 

قطاع غزة الخاصة.
أجــرت  وزارتــه  أنــه  عــى  وشــدد 
تقييــاًم لتجربــة التعليــم عــن ُبعــد، 
وتبــن أن التعليــم الوجاهــي يبقــى 
يضمــن  الــذي  وهــو  األســاس، 
الوصــول إىل جميــع رشائح الطلبة، 

الداخل املحتل/ فلسطن:
بلــدات  احتجاجيــة يف  وقفــات  أمــس  مــت  ُنظِّ
العنــف  تفــي  خلفيــة  عــى  عــدة،  عربيــة 
وارتفاع معدالت الجرائم يف املجتمع العريب، 
مــع  االحتــال  رشطــة  تواطــؤ  عــى  واحتجاًجــا 
القيــام  عــن  وتقاعســها  اإلجــرام،  منظــامت 

بدورها يف منع الجرمية.
ويف مدينــة باقــة الغربيــة تظاهــر العــرات مــن 
األهــايل احتجاجــا عــى تفــي ظاهــرة العنــف 

وتواطؤ رشطة االحتال مع عصابات اإلجرام.
ويف أعقــاب الوقفــة التــي نظمت قبالة مســجد 
انطلــق  املدينــة،  وســط  الصديــق  بكــر  أيب 

ُبعــد مســانًدا  ويبقــى التعليــم عــن 
وداعاًم للتعليم الوجاهي.

القــوى  منّســق  أشــاد  جهتــه،  مــن 
الوطنية واإلسامية خالد البطش، 
بــدور وزارة الرتبيــة والتعليــم عــى 
جهودهــا وإنجازاتهــا لتجــاوز األزمــة 
الحالية والحرص عى تعليم الطبة 

رغم جائحة كورونا.
الفصائــل  أن  البطــش  وأكــد 
وزارة  رؤيــة  تدعــم  الفلســطينية 
التعليــم  عــودة  يف  التعليــم 
الوجاهــي وفًقــا ملــا تــويص بــه وزارة 
الصحة، مع توفر البيئة املدرسية 
اآلمنــة والواقيــة مــن انتشــار فروس 
رئيــس  ــن  مثَّ جانبــه،  مــن  كورونــا. 

املتظاهرون يف مسرة باتجاه محطة الرطة.
يف  الرئيســة  الشــوارع  املتظاهــرون  وجــاب 
ورئيــس  محليــة  قيــادات  مبشــاركة  املدينــة 
الفعاليــات  جميــع  يف  وناشــطن  البلديــة 
وصــوال  املدينــة،  يف  واالجتامعيــة  السياســية 

إىل محطة الرطة سرا عى األقدام.
رشطــة  تحّمــل  الفتــات  املتظاهــرون  وحمــل 
وهتفــوا  العنــف،  انتشــار  مســؤولية  االحتــال 
كــام  املرّخــص،  غــر  الســاح  بجمــع  مطالبــن 
رفع املتظاهرون أعاًما سوداء وأخرى ملطخة 

بالدماء.
وشــدد املحتجــون عــى أن رشطــة االحتــال ال 

أوليــاء األمــور- غــرب غــزة،  مجلــس 
اللقــاء  الكاشــف  محمــد  الدكتــور 
أن  إىل  الفًتــا  الهــام،  التشــاوري 
مطلًبــا  بــات  الوجاهــي  التعليــم 
. ويف أثنــاء اللقــاء اســتعرض  مهــامًّ
عدد من املدراء العامن يف وزارة 
التعليــم جهــود الــوزارة يف مواجهــة 
عــدة مجــاالت،  جائحــة كورونــا يف 
التعليميــة  الخطــط  أبرزهــا: 
املــواد  وإعــداد  األكادمييــة 
والتعليــم  املســاعدة،  التعليميــة 
املختلفــة،  بأســاليبه  ُبعــد  عــن 
ر الكبر يف مجال الحوسبة،  والتطوُّ
اإلرشــادية  الخدمــات  جانــب  إىل 

والنفسية املقدمة للطلبة.

تهتــم مبنــع الجرميــة يف املجتمــع العــريب، مــا 
يــؤدي إىل ازديــاد معــدالت الجرميــة، وخاصــة 

إطاق النار من مجهولن.
الرطــة  كلامتهــم  يف  املتحدثــون  وطالــب 
بوقــف التمييــز العنرصي املتمثل يف بطء حل 
وعــدم  العــريب،  املجتمــع  يف  العنــف  قضايــا 
النظــرة الجديــة تجاههــا يف مقابــل رسعــة الحل 

وماحقة املجرمن يف املجتمع اليهودي.
الفعاليــات  باســتمرار  املحتجــون  وطالــب 
فيهــا  املشــاركة  رقعــة  وتوســيع  االحتجاجيــة 
العنــف املســتري وإصــاح  لاحتجــاج عــى 

ذات البن.

غزة/ فلسطن:
وحــدة  بــأن  الصحــة  وزارة  أفــادت 
املناظــر التشــخيصية يف مستشــفى 
د. عبــد العزيــز الرنتيــي التخصــي 
منظــار  عمليــة   558 أجــرت  لألطفــال، 
املــايض  العــام  وعاجيــة  تشــخيصية 
الهضمــي  الجهــاز  ملــرىض   2020

والجهاز التنفي.
وأوضــح رئيــس قســم الجهــاز الهضمــي 
د. راغــب ورش أغــا أن عــدد عمليــات 
املنظــار للجهــاز الهضمــي بلغــت يف 
العام املايض 436 منها 358 عملية 

منظار هضمي و68 منظار قولون.
وأكــد رئيــس قســم األمــراض الصدريــة 
والجهاز التنفي د. عبد الله حســب 

بلغــت  الرئــة  منظــار  عمليــات  أن  اللــه 
132 عملية يف العام املايض.

مــن جانــب آخــر، أفــاد مستشــفى غــزة 
مريًضــا،   3531 باســتقبال  األوريب 
لعــاج حــاالت  وذلــك منــذ تخصيصــه 
املــايض،  كورونــا يف أغســطس/ آب 

وحتى نهاية عام 2020.
إحصــايئ  تقريــر  يف  املشــفى  وأشــار 
جميــع  مــن  اســتقبلت  الحــاالت  أن 
أشــغال  بنســبة  غــزة  قطــاع  محافظــات 
%81، إىل جانب إدخال 1106 حالة 

امللحقــة  األغــا  إحســان  مدرســة  إىل 
باملستشفى.

كــام أتــم املشــفى 23 عمليــة جراحيــة 
ملــرىض كورونــا تنوعت ما بن جراحة 

قلــب،  عامــة وعظــام وأوعيــة وجراحــة 
يف حــن بلــغ مجمــوع حــاالت الــوالدة 

25 حالة منها 10 والدات قيرصية.

الكليــة،  وفيــام يتعلــق مبــرىض غســل 
 678 أجــرى مستشــفى غــزة األورويب 
مريًضــا،  لـــ84  كى  غســل  جلســة 
وكذلــك 3942 جلســة عــاج طبيعــي 
مــرىض  منهــم   85% مريًضــا،  لـــ438 

عناية مركزة.
املشــفى  أجــرى  اآلونــة  تلــك  ويف 
و258  ســينية،  أشــعة  صــورة   4395

صــورة مقطعيــة ملــرىض كورونــا، ونحــو 
80 ألــف تحليــل داخــل املختــرب، كــام 

رُصِف مــا يزيــد عــى 33 ألــف وصفــة 
عاجية للمرىض.

األوروبي استقبل 3531 مريًضا
الرنتييس ُيجري 558 عملية منظار 
تشخيصية وعالجية يف عام 2020

تظاهرات يف الداخل المحتل رفًضا للعنف والجريمة

"القدس الدولية" تصدر 
كتاب "مؤتمر القدس 

العلمي الثالث عرش"
غزة/ فلسطن:

أمــس،  فلســطن،  يف  الدوليــة  القــدس  مؤسســة  أعلنــت 
صــدور كتــاب مؤمتــر القــدس العلمــي الثالــث تحــت عنوان: 

"القدس والتحديات املعارصة 2010-2020".
ويقع الكتاب يف 584 صفحة موزعة عى عدة محاور، تناول 
األول القــدس والتحديــات السياســية، وفيــه أبحــاث تطرقــت 
ملدينــة  السياســية  والتســوية  األمريــي  "املوقــف  إىل: 
القــدس، امللكيــة املقدســية ألرض الســفارة األمريكيــة عــن 
طريــق وثائــق الوقــف، وإجــراءات االحتــال وسياســات الطــرد 

من مدينة القدس.
أمــا املحــور الثــاين فيتنــاول القــدس والتداعيــات االجتامعية 
الصهيونيــة  السياســات  األبحــاث  عالجــت  وفيــه  والثقافيــة، 
أرسلتــه  وتداعيــات  القــدس  يف  التعليــم  قطــاع  لتهويــد 
الثقافيــة  والتداعيــات  الفلســطينية،  الثقافيــة  الهويــة  عــى 
"دراســة  القــرن"  صفقــة  ظــل  يف  للقــدس  والسياســية 

استرافية".
يف حــن تنــاول املحــور الثالــث "القــدس ومســتقبل الهويــة" 
ضــوء  يف  للمدينــة  الثقافيــة  الهويــة  حــول  أبحاًثــا  متضمًنــا 
املامرســات "اإلرسائيليــة، والسياســات اإلرسائيليــة وآثارهــا 
بشأن إشكالية الهوية يف مدينة، ومستقبل تطبيع العاقات 

الخليجية مع االحتال اإلرسائييل وأثره يف القدس.

"التنمية االجتماعية" تناقش 
ُسبل تحديث بيانات ذوي 

اإلعاقة لتسهيل خدمتهم
غزة/ فلسطن:

للرعايــة  العامــة  لــإدارة  التابعــة  اإلعاقــة  األشــخاص ذوي  دائــرة  ناقشــت 
بيانــات  تحديــث  ُســبل  غــزة،  يف  االجتامعيــة  التنميــة  بــوزارة  والتأهيــل 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ لتســهيل توفــر احتياجاتهــم وتحســن مســتوى 

الخدمات املقدمة لهم.
جــاء ذلــك يف ورشــة عمــل عقدتهــا الدائــرة مبركز غــزة للرعاية االجتامعية 
مــن  العديــد  مبشــاركة  اإلعاقــة،  ذوي  لألشــخاص  املهنــي  والتأهيــل 

املؤسسات والجمعيات العاملة يف مجال تأهيلهم.
ر البيانات  وأكــد وكيــل وزارة التنميــة االجتامعيــة د. غازي حمد أهمية توفُّ
الدقيقــة والصحيحــة حــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة؛ لتســهيل خدمتهــم، 
موضًحــا أن ذلــك سيســاعد كثــًرا يف ترسيــع تطبيــق بطاقتهم التي تعمل 

الوزارة عى إصدارها بالتعاون مع جهات االختصاص.
ودعــا املشــاركون إىل رضورة التــزام جميــع املؤسســات بتغذيــة النظــام 
بيانــات  مــن  لديهــا  مبــا  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  لبيانــات  املحوســب 
حولهــم والخدمــات املقدمــة لهــم، ملــا ألهميتهــا يف تزويــد صانــع القــرار 

باملعلومات الصحيحة للقيام مبا هو مطلوب تجاههم.

وزارة األرسى ومجلس 
الشباب والرياضة يبحثان 

التعاون المشرتك
غزة/ فلسطن:

اســتقبلت وزارة األرسى واملحرريــن بغــزة، أمــس، وفــًدا مــن املجلــس األعــى 
وخدمــة  األرسى  دعــم  يف  املشــرتك  التعــاون  لبحــث  والرياضــة،  للشــباب 
قضيتهم، ودور املؤسسات الرياضية الشبابية وحرصها يف دعم وإسناد هذه 
القضية. وكان يف استقبال الوفد املدير العام للعاقات العامة واإلعام صابر 
أبو كرش، الذي أكد أهمية تلك اللقاءات التي تندرج ضمن عناوين التضامن 
مع األرسى، مشًرا إىل أن الفعاليات الرياضية تربط بن فكر الشباب ومعاناة 
األرسى يف ســجون االحتال اإلرسائييل. وعدَّ أبو كرش ذلك أقل ما ميكن أن 
يقــدم لــألرسى مــن الشــباب الفلســطيني والعمــل الجــاد والحقيقــي يف تفعيــل 
قضيتهم عى املستوى املحيل والدويل، مشدًدا عى رضورة تنظيم املزيد 
مــن هــذه اللقــاءات للخــروج بنشــاطات وفعاليــات رياضيــة خاصــة بالشــباب، 

والعمل عى إنجاحها حتى تصل معاناة األرسى إىل العامل أجمع.
ولفــت إىل أهميــة اســتثامر النشــاطات الرياضــة يف تعريــف العــامل مــا يحــل 
باألرسى من عذابات داخل السجون، ما يساعد ذلك يف دعم صمودهم. من 
جهتــه، أكــد املديــر العــام للعاقــات العامــة واإلعــام بــوزارة الشــباب والرياضــة 
غســان محيســن، الــذي تــرأس وفــد املجلــس األعــى، أن الــوزارة تضــع جهودها 
ومقدراتهــا لخدمــة قضيــة األرسى، مشــدًدا عــى أهميــة الفعاليــات الرياضيــة 

وإرشاك كل فئات املجتمع بها ملا لها من أثر كبر عى قضية األرسى.
وأوضح محيســن أن القيام أو املشــاركة بالفعاليات الرياضية الداعمة لألرسى 
واجــب وطنــي وإنســاين وأخاقــي، يتســم باإلحســاس باملســؤولية تجاههم يف 

سجون االحتال.
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أبــعاد

الجزائر/ وكاالت:
الســنة  بــرأس  الجزائــر  أمازيــغ  احتفــاالت  مــع 
وتقاليــد  عــادات  تــرز  عــام،  كل  األمازيغيــة 
الــراث  مــن  مســتمدة  معظمهــا  مختلفــة 

الشعبي منذ مئات السنني.
هــذه العــادات ال تــزال أمازيــغ الجزائــر تحافــظ 
لــكل  أن  "ينايــر"  مــع  وتتكشــف  عليهــا، 
تلــك  تفاصيــل  كل  يف  تاريخيــة  قصــة  عــادة 
االحتفــاالت املميــزة التــي تعر عن هوية هذا 

الشعب العريب واألمازيغي.
ومن بني تلك العادات القدمية التي لها قصة 
َشــم"  ْ متتــد ملئــات الســنني، توجد أكلة "الشَّ
الذيــن  األمازيــغ،  الشــاوية  بــه  يختــص  الــذي 
يعــدون أكــر تعــداد ســكاين بــني كل أمازيــغ 
الجزائر، ويتمركزون يف املحافظات الشقية.

َشم" موجود يف عدة  ْ والالفت أن طبق "الشَّ
تحضــره  طريقــة  وتختلــف  جزائريــة،  واليــات 
مــن منطقــة ألخــرى، حتــى إن مكوناته مختلفة 
متامــًا مثــل الفول والحمصفي بعض املناطق 

فيام يبقى اسم األكلة موحدا.
مــن  فهــي  الشــاوية  َشــم"  ْ "الشَّ أكلــة  أمــا 
املنطقــة  هــذه  يف  جــدا  القدميــة  األكالت 
الغنيــة براثهــا، وتصنــع مــن حبــات القمــح أو 

الذرة.

ويســمى باللهجة الشــاوية املحلية "إرشــمن" 
لـ"العــني  كشــفته  مــا  هــذا  "إراشــمن"،  أو 
منطقــة  ســكان  إحــدى  "زينــب"  اإلخباريــة" 
"بوزينة" بوالية باتنة الشاوية رشقي الجزائر.

قصــة  اإلخباريــة"  لـ"العــني  روت  "زينــب" 
يف  الشــاوية  يحــرص  التــي  َشــم"  ْ "الشَّ أكلــة 
الجزائــر عــى تحضرهــا مبناســبة رأس الســنة 

األمازيغية "يناير" منذ القدم.
وذكــرت بأنــه كان منــذ القــدم "فــأل خــر لعــام 
فالحــي مثمــر"، حيــث كانــوا والزالــوا يضعونه 

تحت األشجار.
"عامــًا  يعنــي  ذلــك  فــإن  معتقداتهــم  ويف 
أخرض" وأن "الشجار تثمر" ويكون املحصول 
املشــهورة  الفالحيــة  املنطقــة  وهــي  وفــرا، 
والتــني  والجــوز  واملشــمش  التفــاح  بأشــجار 

الشويك وغرها.
أكلــة  تحضــر  عــى  الشــاوية  يحــرص  كــام 
ويف  الربيــع،  فصــل  دخــول  مــع  َشــم"  ْ "الشَّ
مناســبات النجــاح واألفــراح كــام يتــم تحضــره 
هــذا  بــأن  يؤكــد  مــا  الزفــاف،  يــوم  صبــاح  يف 
املعتقــدات  يف  الخــر"  "يجلــب  الطبــق 

القدمية ألهل الشاوية األمازيغ بالجزائر.
وتحرض النســاء "الشــاويات" يف الجزائر أكلة 
َشــم" برديدهــا أناشــيد ومدائــح دينيــة  ْ "الشَّ

عــى  داللــة  التقليــدي،  الشــاوي  الــراث  مــن 
أنها أكلة مخصصة للفرح.

َشــم" طريقــة وطقــوس  ْ ولتحضــر أكلــة "الشَّ
خاصــة، وبعــد تصفيــة حبــات القمــح أو الــذرة 
يتــم طهيــه يف املــاء وامللــح  الشــوائب،  مــن 

ملدة 10 دقائق.
واملالحــظ أن طريقــة تحضــر هــذه األكلــة ال 
يختلــف فقــط مــن مدينة ألخرى، بل حتى من 

قرية لقرية أو من عرش آلخر.
يتــم  التــي  تلــك  هــي  وأبــرز طريقــة إلعــداده، 
فيهــا إضافــة مــع يعــرف بـ"الغــرس" أو معجــون 
التمر لحبات القمح أو الذرة املغالة يف املاء 
وامللــح، باإلضافــة إىل مــا يعــرف بـ"الروينــة"، 
الجــاف،  والتمــر  القمــح  مــن  طحــني  وهــي 

ويضاف لها كمية من الزبدة.
َشــم" يف مناطق أخرى  ْ فيام تكون أكلة "الشَّ
بـ"الخليــع"  الشــاوية  عنــد  أيضــا  يعــرف  مبــا 
املجفــف  الخــروف  لحــم  وهــو  "الكديــد"  أو 

واململح ومع مرق حمراء.
ومــن عــادات الشــاوية أيضــا أن يتوجــه أهلهــا 
يف اليــوم املــوايل لســقي املــاء، وهــي عــادة 
مميــزة عندهــم، حيــث يرتدي األطفال ألبســة 
جديدة قبل ذلك، داللة أيضا عى بداية عام 

جديد بألبسة جديدة.

متحف الشمع الفرنسي
 يزيل تمثال ترامب

باريس/ وكاالت:
الرئيــس  متثــال  باريــس،  يف  الشــمع  لتامثيــل  جريفــان  متحــف  ســحب 
مــن تنصيــب  قبــل ســاعات  ترامــب،  األمريــي املنتهيــة واليتــه دونالــد 

خلفه جو بايدن يف البيت األبيض.
مــن  التطابــق،  حــد  إىل  ترامــب  بدونالــد  الشــبيه  الشــمع  متثــال  وأزيــل 
منصــة عرضــه وُنقــل إىل محفوظــات املتحــف داخــل مســتودع رسي يف 
ضواحي العاصمة الفرنســية يضم متاثيل حوايل ألف شــخصية تاريخية 
أو معــارصة غابــت عــن واجهــة االهتــامم العاملــي، وفقــًا لوكالــة "فرانــس 

برس".
وقــال مديــر املتحــف املغلــق منــذ أكتوبر/تشيــن األول بســبب األزمــة 
الصحية، إيف دولومو، ساخرًا: "سنحتفظ بتمثال دونالد ترامب لبعض 
الوقــت، رمبــا ســتتاح لنــا فرصــة اســتخدامه ليكــون مبثابــة الوحــش خــالل 

احتفاالت هالووين".
وأثــارت إزالــة التمثــال ارتياحــًا لــدى القامئــني عــى املوقــع، إذ قــال أحــد 
العاملني يف املشغل الخاص باملتحف "كان األمر أشبه بالجحيم، ففي 
كل أســبوع، كنــا نضطــر لتصحيــح شــكل فتحــات األنــف ألن الــزوار دأبــوا 

عى التقاط صور ألنفسهم واضعني اصبعًا يف أنف" متثال ترامب.
وكانت متاثيل شخصيات كثرة شّكلت هدفًا للزوار يف املايض، بينها 
الــذي كان  الفرنــي األســبق جــاك شــراك  الرئيــس  1983 متثــال  يف 

حينها زعيم اليمني، إذ عمدت مجموعة شبان إىل سحبه من املكان.
ومنــذ إعــالن فــوز جــو بايــدن باالنتخابات الرئاســية األمريكيــة، يعمل أحد 
نحايت متحف "جريفان" عى صنع متثال من الشــمع للرئيس األمريي 

الجديد من املتوقع إنجازه خالل شهرين.
وقــال مديــر املتحــف: "نأمــل أن نعيــد فتــح أبوابنــا يف أقــرب وقــت حاملــا 
يسمح الوضع الصحي بذلك"، فيام ال يزال املوقع يف أطول فرة إغالق 

منذ إنشائه سنة 1882.
ويستقطب متحف جريفان يف العادة سنويًا حوايل 700 ألف زائر.

واشنطن/ وكاالت:
يعتــر تطبيــق محــرك بحــث "داك داك 
بدائــل  أحــد   )DuckDuckGo( جــو" 
تطبيقــات  أبــرز  ومــن  غوغــل  محــرك 
اســتخدامها  ميكــن  التــي  الخصوصيــة 
عنــد  خصوصيتــك  عــى  للحفــاظ 
مــن  بالكثــر  يــأيت  ال  أنــه  ومــع  البحــث، 
تصفــح  تجربــة  يقــدم  ولكنــه  امليــزات 
بحاميــة  يتعلــق  فيــام  خاصــة  رائعــة، 
اإلنرنــت،  عــر  التتبــع  مــن  املســتخدم 
أو  املزامنــة  املتصفــح  يدعــم  ال  حيــث 

تثبيت اإلضافات.
وزاد متوســط البحــث اليومــي يف عــام 

2020 بنسبة 62 يف املئة. 
ويف 11 ينايــر/ كانــون الثــاين الجــاري، 
رقــم  وهــو  طلــب،  مليــون   102 ُســجل 

 .)DuckDuckGo( قيايس لـ
ترتبط الزيادة يف شعبية محرك البحث 
اإلنرنــت  برغبــة مســتخدمي  املســتقل 
للبيانــات  أكــر  حاميــة  ضــامن  يف 
 Bleeping  " الشــخصية. وفقــا ملوقــع 

."Computer

باإلضافــة إىل ذلــك يحظــر أدوات التتبــع 
تصنيــف  ويقــدم  افــرايض،  بشــكل 
تــزوره،  ويــب  موقــع  لــكل  خصوصيــة 
التتبــع  أدوات  بــكل  كاملــة  قامئــة  مــع 
ومعلومــات  املوقــع  يف  املســتخدمة 
الفهــم، كــام يضــم  عنهــا بطريقــة ســهلة 
التبويــب  عالمــات  جميــع  مســح  ميــزة 

وبيانات التصفح بنقرة واحدة.
تجــدر اإلشــارة إىل أّن "داك داك جــو" 
وجــدت  جديــدة  دراســة  عــى  أرشف 

أكــر  الذكيــة  الهواتــف  مســتخدمي  أّن 
عرضــة الختيــار بدائــل عــن "غوغــل" يف 
حــال توّفــرت أمامهــم قامئــة بتفضيــالت 
متصّفــح  يفتحــون  عندمــا  البحــث 

االنرنت الخاص بهم.
أنهــا  عــى  البحــث  محــركات  وتعــرف 
عــر  املعلومــات  بجمــع  تقــوم  برامــج 
كلمــة  نشــأت  وقــد  اإلنرنــت،  شــبكة 
محرك البحث كمصطلح عام لواجهات 
وقــراءة  تصفــح  تتيــح  التــي  املســتخدم 
اإلنرنــت،  عــر  النصيــة  امللفــات 
وتدعــم معظــم محــركات البحــث الريــد 
ملفــات  نقــل  وبروتوكــوالت  اإللكــروين 
مــن  بأكــر  املســتخدم  ومســتندات 
صيغــة، وتعمــل محــركات البحــث كجــزء 

من آلية عمل خوادم اإلنرنت.

فرنسي يعثر على مقتنيات عائلية 
ثمينة في خزنة بيعت قبل 17 عاًما

باريس/ الجزيرة نت:
عــى  البــالد،  شــاميل  أورن  إقليــم  مــن  فرنــي،  عــر  طريفــة  حادثــة  يف 
مقتنيــات عائليــة مثينــة يف خزنــة حديديــة بيعــت قبــل 17 عامــا بعــد أن 

ُفقد مفتاحها.
عــن  لهــا  تقريــر  يف  الفرنســية،   )Le Point( "لوبــوان"  صحيفــة  وتقــول 
الحادثــة، إن هــذه القصــة الغريبــة جديــرة بــأن تتحــّول إىل ســيناريو فيلــم 

هوليودي.
وحســب إذاعــة "فرانــس بلــو نورمانــدي"، بيعــت الخزنــة يف مدينــة "كان" 
قبــل 17 عامــا بعــد أن ضــاع مفتاحهــا، لكــن املشــري متكن أخرا من فتح 
الخزنــة بعــد العثــور عــى مفتــاح مناســب يف ســوق للخــردة بإقليــم فــار، 

حيث يعيش حاليا.
وأضافــت الصحيفــة أن الرجــل وّجــه نــداء عــر مواقع التواصــل االجتامعي 
ووسائل اإلعالم، من أجل أن يعر عى مالك الخزنة السابق ويعيد له ما 
وجده بداخلها، وهو ما حدث فعال يوم 15 يناير/كانون الثاين الجاري.

ومــن بــني األشــياء التــي عــر عليهــا املالــك الســابق، ميداليــات عســكرية 
مــن  مختومتــان  ووصيتــان  األوىل،  العامليــة  الحــرب  أثنــاء  جــّده  حازهــا 
والديــه، ورســالة كتبهــا والــده عندمــا كان ســجينا أثنــاء الحــرب العامليــة 

الثانية، كام تحتوي الخزنة أيضا عى وثائق إدارية وبرقيات عدة.
اســتعاد  الســابق  املالــك  أن  إىل  نورمانــدي  بلــو  فرانــس  إذاعــة  وأشــارت 
املحتويات فقط، أما الخزنة التي يبلغ وزنها 250 كيلوغراما فبقيت يف 
مكانها بسبب صعوبة نقلها. وقال الرجل الذي استعاد أغراضه الضائعة 
منــذ 17 عامــا إن هــذه الوثائــق ستســمح لــه باالطــالع عــى "أجــزاء مفقودة 

من تاريخ العائلة".

علماء يكتشفون أداة حربية 
مدهشة استخدمت قبل 5 آالف عام

مدريد/ وكاالت:
عــر فريــق بحثــي متخصــص باآلثــار عــى أداة حربيــة قدميــة فريــدة جــدا 
ومدهشة، اعترت األوىل من نوعها استخدمها إنسان عاش قبل 5 آالف 
عام.واكتشف الباحثون بالقرب من مدينة إشبيلية اإلسبانية بقايا بشية 
مدفونة بطريقة فريدة، لكن اليشء األكر غرابة الذي تم العثور عليه هو 

سالح قديم مصمم بطريقة غريبة جدا وباحرافية عالية وفريدة.
البحــث خنجــر  العلميــة، وجــد فريــق   "zmescience" وبحســب مجلــة
جميــل جــدا مصنــوع مــن الكريســتال الصخــري، بطــول 8.5 بوصــة، يعــود 

تاريخه بحسب التقديرات ألكر من 3 آالف عام قبل امليالد.
واعتــر العلــامء، بحســب املجلــة، أن هــذا الســالح هــو مــن "املجموعــة 
الناحيــة  مــن  لإلعجــاب  إثــارة  واألكــر  الفنيــة  الناحيــة  مــن  تطــوًرا  األكــر 
عــى  حــدة  واألكــر  الصخــري  الكريســتال  مــادة  نقــاوة  بســبب  الجامليــة 
اإلطــالق التــي تــم العثــور عليهــا إلنســان مــا قبل التاريخ". وعــى الرغم من 
أن أدوات الكريستال الصخري كانت أكر صعوبة من ناحية القدرة عى 
التصميــم ومل تكــن املــواد الخــام متوفــرة بكــرة مثــل الصخــور الرســوبية، 
لكــن املجلــة أشــارت إىل أنــه مــن املحتمــل أن النــاس يف عصــور مــا قبــل 
التاريخ كانوا يعتزون بها بسبب قيمتها االجتامعية، "متاما كام نقف يف 

حالة من الرهبة اليوم وهي أمام أعيننا".

"الشْرشم" الجزائري.. أكلة فأل الخير انتظاًرا ألشجار مثمرة

خبراء يحذرون من 
االستخدام المفرط 

للمطهرات
موسكو/ وكاالت:

ساهم انتشار فروس كورونا املستجد، يف زيادة استعامل 
األشخاص للمطهرات ومواد التعقيم لحامية أنفسهم.

وحذر الخراء من أن  اإلفراط يف استخدامها من املمكن أن 
يدمر الطبقة الخارجية للجلد.

يارتســيفا،  إيرينــا  الروســية،  املناعــة  اختصاصيــة  أوضحــت 
أن "اإلنســان بحاجــة إىل أن يكــون أكــر حــذرا يف اســتخدام 
وســائل التطهــر"، وأشــارت إىل أنــه رغــم فائدتهــا يف القضــاء 
عــى البكتريــا واملكروبــات، إال أن االســتخدام املفــرط لهــا 
يــرض بجهــاز املناعــة والجســم ككل، حســبام نقلــه موقــع "يت 

يف زفيزدا" الرويس.
وقالت يارتســيف إنه "إذا أســأنا اســتخدام املواد الكيميائية 
لألنــف  املخاطــي  الغشــاء  عــى  ســلبا  يؤثــر  فإنــه  املطهــرة، 
فــكل  حولــه،  ومــن  للشــخص  التنفــي  املخاطــي  والغشــاء 
هــذه املــواد ســامة للغايــة، فهــي ليســت طبيعيــة وليســت 

فسيولوجية بالنسبة لنا، ومزعجة لآلخرين". 
وقــد الحظــت يارتســيفا أن مظاهــر هــذا التهيــج غالبــا مــا يتــم 
الخلــط بينهــا وبــني الحساســية. وقالــت: إنه "إذا أســاء الناس 

استخدام املطهرات، فسيتم تدمر حاجز الجلد لديهم".
كــام أوضحــت يارتســيفا بــأن "الجلــد مغطــى بعــدد كبــر مــن 
الكائنات الحية الدقيقة، فإذا كنت تقتل باستمرار البكتريا 
التــوازن  عــى  يؤثــر  هــذا  فــإن  لإلنســان،  الطبيعيــة  الصحيــة 

الطبيعي لوجود البكتريا يف الجسم".
اللجــوء إىل  للفطريــات يف  الفرصــة  يتيــح  وأضافــت: "هــذا 
الظهور والنمو عى سطح البشة الخارجية وباألخص البشة 

الجافة، ما يسبب أمراضا جلدية مختلفة".
وكانــت خبــرة املناعــة يارتســيفا، يف وقــت ســابق، لفتــت 
إىل أنــه "يف عمليــة التطــور والنمــو يتكــون الجهــاز املناعــي 
لإلنســان عند مالمســته لعوامل من العامل املحيط به وعى 
وجــه الخصــوص الفروســات والبكتريــا التــي تعيــش خــارج 
وداخــل اإلنســان، وهــذا النظــام لن يتطــور ولن يكون يف حالة 

استعداد إذا استمر التعقيم املفرط".

ا ل رقًما قياسيًّ محرك البحث "داك داك جو" ُيسجِّ


