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رغم منع أهايل الضفة

20 ألف مصلٍّ يؤدون 
الجمعة يف رحاب األقىص

القدس املحتلة/ فلسطني:
ى نحــو 20 ألــف مصــلٍّ صــاَة الجمعــة يف رحــاب املســجد األقىص  أدَّ
أبــواب  عــى  واملتطوعــون  والســدنة  الحــراس  املبارك.وانتــر 

عــى  هــم  وحثِّ ــني  املصلِّ الســاحات؛ إلرشــاد  املســجد ويف 
التــزام التباعــد، وأهميــة ارتــداء الكاممــات الطبيــة يف أثنــاء 

االحتالل يمنع رفع األذان يف 
"اإلبراهيمي" حىت مساء اليوم 

الخليل/ فلسطني:
منعت سلطات االحتال اإلرسائييل، أمس، رفع األذان يف املسجد 
اإلبراهيمــي مبدينــة الخليــل؛ بحجــة احتفــال املســتوطنني بـــ "عيــد 
املســاخر-بوريم". وأفــاد مديــر املســجد اإلبراهيمــي الشــيخ حفظي 

رفــع  بــأن ســلطات االحتــال منعــت  بيــان،  أبــو ســنينة، يف 
األذان من مغرب الخميس حتى أذان عشــاء اليوم الســبت، 

أول سفري إمارايت يصل إىل 
)تل أبيب( االثنني العتماده رسميًّا

النارصة/ فلسطني:
االحتــال  كيــان  لــدى  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  ســفري  أول  يعتــزم 
اإلرسائيــيل، تقديــم أوراق اعتــامده هــذا األســبوع. وأفــادت مصــادر إعاميــة 
عربيــة، أمــس، بــأن أول ســفري لدولــة اإلمــارات لــدى االحتــال محمــد الحجــة، 
ســيصل إىل )تــل أبيــب( يــوم االثنــني القــادم لبــدء عملــه. وقــال موقــع "والــا" 
العربي: إن الســفري "الحجة" ســيقدم صباح الثاثاء كتاب اعتامده إىل رئيس 
الكيان "رؤوفني ريفلني". وســيقوم "الحجة" بحســب املوقع، بزيارة تســتغرق 

5 أيــام، تعقــد فيهــا اجتامعــات متهيديــة مــع رئيــس الــوزراء بنيامــني 
نتنياهــو ووزيــر الخارجيــة غــايب أشــكنازي ومســؤولني كبــار آخريــن. 

الخليل/ فلسطين:
أحيا مواطنون في مدينة الخليل، أمس، الذكرى السابعة والعشرين لمجزرة 
الحرم اإلبراهيمي. جاء ذلك في وقفة شارك فيها قيادات ومواطنين على 
مشارف الحرم اإلبراهيمي في البلدة القديمة لمدينة الخليل. وقال عضو 
المكتب السياســي للجبهة الديمقراطية، رمزي رباح: إن جماهير شــعبنا لن 
تنسى المجزرة البشعة بحق الحرم اإلبراهيمي والمصلين. وشدد رباح، في 

أثنــاء كلمتــه في الوقفــة، على ضرورة إنجاز الوحــدة الوطنية وإنهاء 
االنقسام، مشيرا إلى أن االنتخابات القادمة تعد وسيلة نسعى من 

القدس املحتلة/ فلسطني:
القــدس  رشق  العيســوية  قريــة  أهــايل  أدى 
منــزل  ركام  قــرب  الجمعــة،  صــاة  املحتلــة، 
االحتــال  قــوات  هدمتــه  الــذي  عليــان،  عائلــة 
خطيــب  وأشــاد  املــايض.  االثنــني  اإلرسائيــيل 

املســجد األقىص املبارك الشــيخ عكرمة صربي، 
بصمــود املقدســيني وثباتهــم عــى أرضهــم، رغــم 
اإلجــراءات واملامرســات العنرصيــة اإلرسائيليــة. 

وشــدد الشــيخ صربي، يف خطبة الجمعة  
بــني  التاحــم  رضورة  عــى  عة بالعيســاوية،  "بحر" ينتقد اتفاقية الغاز الُموقَّ

بعيًدا عن المؤسسات الرسمية
غزة/ فلسطني:

بحــر،  أحمــد  د.  التريعــي  املجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  انتقــد 
عهــا صنــدوق االســتثامر الفلســطيني لتطويــر  اتفاقيــة الغــاز التــي وقَّ
"حقل مارين" والبنية التحتية الازمة له مع الركة املرصية القابضة 

للغــازات الطبيعيــة. وأكــد بحــر، يف خطبــة الجمعــة مبســجد 
املؤسســات  عــن  بعيــدا  تتــم  االتفاقيــة  هــذه  أن  فلســطني، 

مطالبات باإلفراج عن المعتقلني 
الفلسطينيني يف السعودية

عامن/ فلسطني:
نفــذ أهــايل املعتقلــني السياســيني األردنيــني يف الســعودية وقفــة احتجاجيــة 
إلكرتونيــة، ملطالبــة الســلطات الســعودية باإلفــراج عــن أبنائهــم املوقوفــني دون 
ُتَهــم، بعــد نحــو عامــني عى اعتقالهم دون محاكمــة. وطالب أهايل املعتقلني، 
يف الوقفة التي ُأطلقت عرب تطبيق "زوم"، أمس، برضورة إطاق رساح أبنائهم، 
وخصوًصــا املعتقلــني املــرىض، منهــم الدكتــور محمــد الخــرضي، بعــد تدهــور 
حالته الصحية. وتحدث األهايل عن أزمة املعتقلني التي تتعمق يف ظّل تفيش 

فــريوس كورونــا وظهــور ســالة متحــورة، مــع اســتمرار غيــاب أبنائهم عن 
بيوتهم للعام الثالث عى التوايل، مع غياب محاكمة عادلة لهم.

وقفـــة فــي الخليــل إحيــاًء 
لذكرى مجزرة الحرم اإلبراهيمي

القدس املحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أســاليب  إىل  االحتــال  ســلطات  تلجــأ 
وخطــوات متدرجــة للســيطرة عــى الخــان 
املواقــف  لتــايش  محاولــة  يف  األحمــر، 

الدوليــة الغاضبــة. والخــان األحمــر تجمــع 
مســتوطنتي  مــن  بالقــرب  يقــع  بــدوي 
أدوميــم"،  وكفــار  أدوميــم  "معاليــه 
ويكتســب أهميته االســرتاتيجية من كونه 

الغربيــة.  الضفــة  وجنــوب  شــامل  يربــط 
وحاولــت ســلطات االحتــال هدمــه نهايــة 

2019، غــري أنهــا جمــدت قرارهــا 
ودوليــة  أوروبيــة  مواقــف  بعــد 

أساليب إرسائيلية جديدة لتهجري 
سكان الخان األحمر والسيطرة عليه

غزة/ يحيى اليعقويب:
َمدُّ محطة توليد الكهرباء بخط الغاز مروٌع انتظره 
مســريات  منجــزات  أحــد  ه  بعــدِّ غــزة  قطــاع  أهــايل 
الرغــم مــن ســنوات  العــودة وكــر الحصــار، عــى 

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
كان إعاُن عْقِد انتخابات عامة فلســطينية قبيل 
َر مراقبون من  تهيئة األجواء املناسبة لها، أمًرا حذَّ

بتضحيــات  مثــاره  قطفــت  املامطلــة،  مــن  ســابقة 
ســبقه  املســريات،  تلــك  يف  والجرحــى  الشــهداء 

الشــموع  مــن  احرتقــوا  ومواطنــون  ضحايــا 
املســتخدمة عند انقطاع التيار الكهربايئ 

مخاطــره، مؤكديــن أن التوافــق الوطنــي وتفعيــل 
)كاملجلــس  الرعيــة  املؤسســات 
الطمئنــان  الباعــث  هــام  التريعــي( 

رام الله-غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية، أمس، 11 
بفــريوس كورونــا و648  وفــاة و1555 إصابــة 
حالة تعاٍف يف الضفة الغربية املحتلة وقطاع 

غــزة،  ففــي  املاضيــة.  ســاعة  الـــ24  يف  غــزة، 
لت وزارة الصحة حالة وفاة و128 إصابة  ســجَّ

ــا،  عقــب إجــراء 1691 فحًصــا مخربيًّ
مشرية إىل تعايف 138 حالة جديدة 

11 وفاة و1555 إصابة بفريوس 
كورونـــا فــي الضفــة وغــزة

بعد 4 سنوات عىل اشتداد الحصار وعقوبات السلطة عىل غزة

مرشوع خط الغاز.. ثمرة من ثمار مسريات 
العودة ارتوت بدماء شهدائها

يف شهر مارس القادم

ك جولة القاهرة المقبلة  هل ُتفكِّ
األلغام يف طريق الرشاكة الوطنية؟

يف أثناء صالة الجمعة قرب ركام مزنل عائلة عليان

الشيـخ صبـري يدعـو المقدسييــن 
إىل التالحم يف وجه االحتالل ومخططاته

أداء صالة الجمعة على أنقاض منزل عائلة عليان الذي هدمه  االحتالل اإلسرائيلي األسبوع الماضي   ) أ ف ب(

مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلي في مسيرة مناهضة لالستيطان بكفر قدوم أمس     )وفا(اعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي على وقفة إلحياء ذكرى مجزرة الحرم اإلبراهيمي أمس    ) أ ف ب(

المواقع اإلعالمية المحظورة.. السلطة 
تكتب مرسوم الحريات بـ"حرب عىل ورق"

غزة/ نور الدين صالح:
ال تــزال مواقــع إخباريــة ووســائل إعاميــة محظــورة عــى شــبكة اإلنرتنــت 
عبــاس  محمــود  رئيســها  إصــدار  رغــم  اللــه،  رام  يف  الســلطة  مــن  بقــرار 
مرسوًما بشأن تعزيز الحريات يف األرايض الفلسطينية، وسط مطالبات 

مــن صحفيــني ومؤسســات إعاميــة بالرتاجــع عــن هــذا الحجــب، 
لتعزيز مبدأ حرية الرأي. ورغم مرور أكرث من أسبوع عى صدور 
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االستخبارات األمريكية: ويل العهد السعودي 
أجاز "خطف أو قتل" خاشقجي

واشنطن تحظر تأشريات 
دخول 76 سعوديًّا "ضالعني" 

بتهديد مواطنني بالخارج

القدس المحتلة-غزة/ محمد المنيراوي:
أصابــت قــوات االحتــالل اإلســرائيلي أمس عشــرات المواطنين 
بنيرانها في إثر قمعها المسيرات المناهضة لالستيطان واندالع 
مواجهــات متفرقــة في الضفة الغربيــة، في حين هدمت خيمة 

مأوى عائلة عليان في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، 
بعد هدم بلديتها بنايتهم السكنية االثنين الماضي. 

قمع مظاهرة احتجاجية يف أم الفحم وهاجم صيادين ومزارعني بغزة

االحتالل يصيب العرشات بينهم طفالن بالضفة 
ويهــدم خيمـة مـأوى عائلـة عليـان بالقـدس
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رغم منع  االحتالل أهالي الضفة
20 ألف مصلٍّ يؤدون الجمعة يف رحاب األقىص

االحتالل مينع رفع األذان 
يف اإلبراهيمي حتى مساء اليوم 

حامس والجهاد تنعيان املستشار املرصي طار ق البرشي

أول سفري إمارايت يصل إىل 
ا )تل أبيب( االثنني العتامده رسميًّ

النارصة/ فلسطني:
االحتــال  كيــان  لــدى  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لــدول  ســفري  أول  يعتــزم 

اإلرسائييل، تقديم أوراق اعتامده هذا األسبوع.
وأفــادت مصــادر إعاميــة عربيــة، أمــس، بــأن أول ســفري لدولــة اإلمــارات لــدى 
االحتــال محمــد الحجــة، ســيصل إىل "تــل أبيــب" يــوم االثنــني القــادم لبــدء 

عمله.
وقال موقع "والا" العربي: إن السفري "الحجة" سيقدم صباح الثاثاء كتاب 

اعتامده إىل رئيس الكيان "رؤوفني ريفلني".
وســيقوم "الحجــة" بحســب املوقــع، بزيــارة تســتغرق 5 أيــام، تعقــد خالهــا 
اجتامعات متهيدية مع رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو ووزير الخارجية غايب 

أشكنازي ومسؤولني كبار آخرين.
وأشار إىل أن السفري اإلمارايت سيصل مع فريق صغري، ملحاولة االنتهاء من 

تحديد موقع لسفارة اإلمارات ومنزل السفري.
ولفــت إىل أن الســفري الجديــد شــغل يف الســنوات األخــرية منصــب رئيــس 

مكتب وزير الخارجية اإلمارايت عبد الله بن زايد.
ووّقعت "تل أبيب" وأبو ظبي يف 15 أيلول/ سبتمرب املايض، يف واشنطن 

برعاية الرئيس األمرييك السابق دونالد ترمب، اّتفاق التطبيع بينهام.
واإلمــارات أّول دولــة خليجّيــة وثالــث دولــة عربّية توّقع اّتفاق تطبيع للعاقات 
ثــّم الســودان، وأخــرًيا  الرابعــة،  ُتعــد البحريــن  مــع الدولــة العربّيــة، يف حــني 

املغرب، بعد األردن عام 1994، ومرص 1979.

صحيفة: الهند استضافت 
مناورات عسكرية مع )إرسائيل( 

النارصة/ فلسطني:
كشــفت صحيفــة "إرسائيــل اليــوم" النقــاب عــن اســتضافة الهنــد منــاورات 

عسكرية جوية مع )إرسائيل( األسبوع املايض.
وقالــت الصحيفــة العربيــة، أمــس: إن هــذه ليســت املــرة األوىل التــي يقوم 
فيهــا ســاح الجــو بتدريبــات يف الهنــد، لكنهــا املــرة األوىل التــي تســمح بها 
الرقابــة العســكرية بالنــر، أن ســاح الجــو ُيجــري تدريبــات عــى األرايض 

الهندية.
وشــارك يف املناورات "الرسب 103" التابع لســاح الجو، الذي اســتخدم 
"لوكهيــد  رشكــة  إنتــاج  مــن   C-130J وطائــرة  "شمشــون"  طــراز  مــن  طائــرة 
مارتــن"، التــي ميتلــك ســاح الجــو 7 منهــا موجــودة يف قاعــدة "نفطيــم" 

جنوب )إرسائيل(، يف حني ميتلك الجيش الهندي 6 منها.
بفــرة  األخــرية  الســنوات  خــال  والهنــد  )إرسائيــل(  بــني  العاقــة  وتوثقــت 
رئيــس الحكومــة "نارينــدا مــودي"، حيــث كان أول رئيــس وزراء هنــدي يــزور 
"تــل أبيــب"، واتفــق الجانبــان عــى إقامــة تعــاون واســع مبجــاالت اقتصادية 

وأمنية.
وتعــد الهنــد مــن أكــرب العماء الذين يشــرون الســاح اإلرسائييل ويهتمون 

بالتكنولوجيا املتقدمة املخصصة لساح الجو والبحرية اإلرسائيلية.

الخليل/ فلسطني:
منعت سلطات االحتال اإلرسائييل، أمس، رفع األذان 
يف املسجد اإلبراهيمي مبدينة الخليل؛ بحجة احتفال 

املستوطنني يف "عيد املساخر-بوريم".
أبــو  حفظــي  الشــيخ  اإلبراهيمــي  املســجد  مديــر  وأفــاد 
رفــع  منعــت  االحتــال  ســلطات  بــأن  بيــان،  ســنينة، يف 
اليــوم  عشــاء  أذان  حتــى  الخميــس  مغــرب  مــن  األذان 
الســبت، بزعــم تأمــني احتفــال املســتوطنني مبا يســمى 

"عيد املساخر".
حريــة  عــى  تعديــا  اإلجــراءات  هــذه  ســنينة  أبــو  وعــدَّ 
العبــادة التــي كفلتهــا كل الرائــع الســاموية والقوانــني 

الدولية.
وكثفــت قــوات االحتــال صبــاح أمــس مــن وجودهــا يف 
محيــط املســجد اإلبراهيمي، واقتحمــت منزل املواطن 
الخليــل،  مبدينــة  الجلــدة  حــي  يف  الجعــربي  عنــان 
منزلــه  تفتيــش  بعــد  مخابراتهــا  ملقابلــة  باغــا  وســّلمته 

والعبث مبحتوياته.
باملســجد  األذان  رفــع  ملنــع  ــا  يوميًّ االحتــال  ويتدخــل 
اإلبراهيمــي، إذ منــع رفــع األذان فيــه 50 مــرة خــال شــهر 

يناير املايض.
كــام منعــت ســلطات االحتــال لجنــة إعــامر الخليــل مــن 
آَخــر  تعــدٍّ  يف  اإلبراهيمــي  املســجد  ترميــم  اســتكامل 

عليه.
وشمل املنع أعامل صيانة وترميم عى سطح املسجد، 
وطــاء الجــدران، وتنظيــف الحجــر بالشــيد والنقوشــات 

اإلسامية التاريخية وغري ذلك من األعامل الفنية.
املــايض،  ينايــر   7 يف  االحتــال  ســلطات  وأغلقــت 

املســجد اإلبراهيمــي أمــام املصلــني والــزوار ملــدة 10 
أيــام بدعــوى مكافحــة انتشــار فــريوس كورونــا ثــم مددت 

املدة عدة مرات.
وأدانت وزارة الخارجية واملغربني برام الله اســتهداف 
االحتال املتواصل املقدســات اإلســامية واملسيحية 
يف فلســطني املحتلــة، مبــا فيهــا اإلجــراءات والتدابــري 
والتقييدات التعســفية التي تفرضها ســلطات االحتال 

بحجج وذرائع واهية.
ســلطات  إقــدام  أمــس،  بيــان  يف  الــوزارة  واســتهجنت 
املســجد  إىل  املصلــني  وصــول  عرقلــة  عــى  االحتــال 
األقــى املبــارك عــرب منــع َحَمَلــة هويــة الضفــة الغربيــة 
مــن الدخــول للمســجد، إضافــة إىل منــع رفــع األذان يف 

الحرم اإلبراهيمي الريف.
وحّملــت الــوزارة حكومــة االحتــال املســؤولية الكاملــة 

واملبارشة عن تلك االنتهاكات ونتائجها وتداعياتها.
الدينيــة  لـ"الحــرب  وعــدت ذلــك مبكانــة دعــوة رصيحــة 
بهدف إخفاء الطابع السيايس للرصاع، يف خرق فاضح 
للقانــون الــدويل والقانــون اإلنســاين الــدويل واتفاقيــات 
جنيف ومبادئ حقوق اإلنســان ويف مقدمتها الحق يف 
حريــة العبــادة والوصــول إىل دور العبــادة وأداء الشــعائر 

الدينية بحرية تامة".
واملنظــامت  الــدويل  املجتمــع  الــوزارة  وطالبــت 
مســؤولياتها  بتحمــل  املختصــة  األمميــة  واملجالــس 
القانونيــة واألخاقيــة يف حاميــة املقدســات مــن تغــول 
االحتــال واتخــاذ مــا يلزم من اإلجــراءات الكفيلة بإجباره 
الدوليــة  والرعيــة  الــدويل  للقانــون  االنصيــاع  عــى 

وقراراتها.

القدس املحتلة/ فلسطني:
ى نحو 20 ألف مصلٍّ صاَة الجمعة  أدَّ
يف رحاب املسجد األقى املبارك.

وانتر الحراس والسدنة واملتطوعون 
عى أبواب املســجد ويف الســاحات؛ 
هــم عــى التــزام  ــني وحثِّ إلرشــاد املصلِّ
الكاممــات  ارتــداء  وأهميــة  التباعــد، 
والتواجــد  الصــاة  أثنــاء  يف  الطبيــة 
عــدوى  مــن  لحاميتهــم  املســجد،  يف 

فريوس كورونا.
وفرضــت رشطــة االحتــال قيــوًدا أمنيــة 
ومحيــط  القــدس  مدينــة  يف  مشــددة 
األقــى  واملســجد  القدميــة  البلــدة 
عســكرية  حواجــز  ونصبــت  املبــارك، 
عند مداخل البلدة القدمية، وأعاقت 

وصول املصلِّني إىل األقى.
واحتجــزت رشطــة االحتــال عــدًدا مــن 
القادمــني  الغربيــة  الضفــة  مواِطنــي 
األقــى، ومنعــت حملــة  للصــاة يف 
هوية الضفة الغربية دخوَل املسجد.

األقــى  املســجد  خطيــب  وتطــرَّق 
املبارك الشــيخ يوســف أبو ســنينة إىل 
تصعيــد االحتــال إجراءاتــه العســكرية 
األقــى،  واملســجد  القــدس  بحــق 
مؤكــًدا أن املدينــة املقدســة ســتبقى 

مهوى أفئدة املؤمنني يف الدنيا.
املســجد  شــهد  آخــر،  جانــب  مــن 

 407 مــن  أكــر  اقتحــام  األقــى 
قــوات  بحاميــة  باحاتــه  مســتوطنني 
األســبوع  اإلرسائيــيل  االحتــال 

املايض.
املســتوطنني  اقتحامــات  ــت  وتضمنَّ
وقيامهــم  تلموديــة،  طقوًســا  تأديتهــم 
ملشــاعر  اســتفزازية  بترصفــات 

املصلني.
أثنــاء االقتحامــات شــوهد بعــض  ويف 
خريطــة  يحملــون  املســتوطنني 
ويســتمعون  املزعــوم،  "الهيــكل" 

لروحات عنه يف باحات املسجد.
إخــاَء  االقتحامــات  أوقــات  وتشــهد 
قــوات االحتــال املنطقــة الرقيــة مــن 

واملرابطــني،  املصلــني  مــن  املســجد 
وذلك لتسهيل اقتحام املستوطنني.

اعتقــاَل  االحتــال  قــوات  وتتعمــد 
األقــى  وحــراس  موظفــي  وإبعــاد 
واملرابطــني والتضييــق عليهــم؛ بهدف 
ثنيهــم عــن دورهم يف حامية املســجد 

وتأمينه.

غزة/ فلسطني:
اإلســامي،  والجهــاد  حــامس  حركتــا  نعــت 
املستشــار املــرصي طــارق عبد الفّتاح البري، 
الــذي وافتــه املنيــة، أمــس، عــن عمــر ناهــز الـــ88 

عاما.
أمــس: إن املستشــار  بيــان  وقالــت حــامس يف 
البــري انتقــل إىل جــوار ربــه بعــد حيــاة حافلــة 
هــذه  أعــام  مــن  عَلــاًم  خالهــا  كان  بالعطــاء، 
األمة، وأحد كبار مفّكريها، وجهبذا من جهابذة 
القانــون فيهــا، وعــرف بحكمتــه ونزاهتــه وأمانتــه 

واستقامته وُنبله.
وأضافــت حــامس: لقــد رحــل البــري يف وقــت 

بــاده وأمتــه والقضيــة الفلســطينية  إليــه  تحتــاج 
التي أحّبها ودافع عنها يف جميع املحافل.

وتقدمــت حــامس بخالــص العــزاء ألرستــه وأهلــه 
وعائلته ومحّبيه وتامذته.

مبناقــب  اإلســامي  الجهــاد  حركــة  وأشــادت 
املفكر املرصي.

وقــال عضــو املكتــب الســيايس لحركــة الجهــاد 
"فقــدت  أمــس:  بيــان،  يف  عــزام،  نافــذ  الشــيخ 
مــن  َعَلــاًم  واإلســامي  العــريب  والعــامل  مــرص 
البــري  املستشــار  والريعــة،  القانــون  أعــام 
الــذي كان مــن أبــرز املدافعــني عــن قضايــا األمــة 

وتاريخها وهويتها".

وأضــاف أن الراحــل عــرف مبرجعيتــه يف القانــون 
اإلســامية  الصحــوة  أعــام  مــن  وهــو  والقضــاء، 
املعــارصة، ومــن أكــر العلــامء املدافعــني عــن 

اإلسام وقيمه ومثله.
وتابع عزام: "البري مل يتملق حاكام ومل يفرط 
وإخــاص"،  بشــجاعة  حملهــا  التــي  األمانــة  يف 
مــن  واحــدا  مــرص  تفقــد  بغيابــه  أنــه  إىل  الفتــا 
أصــدق أبنائهــا ووجوههــا، وتفقد األمــة َعَلاًم من 

أعامها.
وتقدمــت الجهــاد بصــادق العــزاء ملــرص وعائلــة 
املستشــار وتاميذه ورفاقه ومحبيه ولكل األمة 

التي عمل دامئا من أجلها.

وغّيــب املــوت، صبــاح أمــس، املــؤرخ والفقيــه 
طــارق  املستشــار  البــارز  املــرصي  القانــوين 

البري.
القانونــني  أبــرز  وأحــد  ومــؤرخ  مفكــر  والبــري، 
منصــب  شــغل  إذ  املعارصيــن،  املرصيــني 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الدولــة، كام ترأس 
25 ينايــر/  ثــورة  الدســتور عقــب  لجنــة تعديــل 

كانون الثاين 2011.
للقضــاة  مرجعــا  القانونيــة  فتــاواه  وشــكلت 
واســتنباط  النصــوص  تبســيط  يف  والباحثــني، 
الفكــر  يف  بــارزة  مؤلفــات  وكتــب  األحــكام، 

اإلسامي أيضا.

الخليل/ فلسطني:
أحيــا مواطنــون يف مدينــة الخليــل، 
أمــس، الذكــرى الســابعة والعريــن 

ملجزرة الحرم اإلبراهيمي.
جــاء ذللــك خــال وقفــة شــارك فيهــا 
مشــارف  عــى  ومواطنــني  قيــادات 
البلــدة  يف  اإلبراهيمــي  الحــرم 

القدمية ملدينة الخليل.
الســيايس  املكتــب  عضــو  وقــال 
ربــاح:  رمــزي  الدميقراطيــة،  للجبهــة 
إن جامهري شعبنا لن تنىس املجزرة 
اإلبراهيمــي  الحــرم  بحــق  البشــعة 

واملصلني.
يف  كلمتــه  خــال  ربــاح،  وشــدد 
الوقفــة، عــى رضورة إنجــاز الوحــدة 
مشــريا  االنقســام،  وإنهــاء  الوطنيــة 
تعــد  القادمــة  االنتخابــات  أن  إىل 
وســيلة نســعى مــن خالهــا إىل طــي 

صفحة االنقسام.
النظــام  بنيــة  تجديــد  إىل  ودعــا 
الســيايس الفلســطيني الــذي يعاين 
عــى  والعمــل  والتفــكك،  الرهــل 

إصاح مؤسسات منظمة التحرير.
كام دعا رباح السلطة برضورة تعزيز 
عــن  والدفــاع  شــعبنا  أبنــاء  صمــود 

حقوقهم.
العــام  األمــني  أشــاد  جهتــه  مــن 
مصطفــى  الوطنيــة  املبــادرة  لحركــة 

مؤكــدا  شــعبنا،  بنضــال  الربغــويث، 
الوطنيــة  الفعاليــات  إحيــاء  رضورة 

دعام للمقاومة الشعبية.

فربايــر،  شــباط/   25 والخميــس، 
 27 الـــ  الســنوية  الذكــرى  وافقــت 
اإلبراهيمــي  املســجد  ملجــزرة 

ارتكبهــا  التــي  الخليــل،  مدينــة  يف 
غولدشــتاين،  بــاروخ  املســتوطن 
تأديتهــم  أثنــاء  يف  املصلــني  بحــق 

النــار  إطــاق  عــرب  الفجــر،  صــاة 
عليهم.

وأسفرت تلك املجزرة عن استشهاد 
 200 نحــو  وإصابــة  فلســطينيا   29
غولدشــتاين،  قتــل  قبــل  آخريــن، 
مبســاعدة  جرميتــه  نفــذ  الــذي 
مســتوطنني آخريــن، وبتواطــؤ جيش 

االحتال اإلرسائييل.
وبــدأت فصــول الجرميــة فجــر يــوم الـــ 
 1994 لعــام  رمضــان  شــهر  مــن   25
فربايــر(،  شــباط/   25 )املوافــق 
وقائــع  االحتــال  فــرض  وتبعهــا 
تقســيم  خــال  مــن  األرض  عــى 
واإلجــراءات  اإلبراهيمــي  املســجد 
التــي فرضــت الحقــا وغــريت معــامل 

املنطقة برمتها.
االحتــال  أغلــق  املجــزرة  وعقــب 
والبلــدة  اإلبراهيمــي  املســجد 
 6 مــدة  الخليــل  يف  القدميــة 
يف  التحقيــق  بدعــوى  كاملــة  أشــهر 

املجزرة.
ومل تقتــرص فصــول الجرميــة عــى ما 
ارتكبــه املســتوطن غولدشــتاين، بــل 
أطلق جنود االحتال الرصاص عى 
الضحايــا  عــدد  رفــع  مــا  املشــيعني؛ 
إىل 50 شــهيًدا و350 مصاًبــا، وعــمَّ 
التوتــر واملواجهــات الضفــة الغربيــة 

وقطاع غزة والداخل املحتل 48.

وقفة يف الخليل إحياًء لذكرى مجزرة الحرم اإلبراهيمي

)األناضول( جانب من الوقفة أمس  

جنود االحتال مينعون أهايل الضفة من الوصول لألقى أمس
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جهود إرسائيلية 
للتملُّص من قرار الهاي

مــع صــدور القــرار القضــايئ مــن محكمــة الجنايــات الدوليــة 
يف الهــاي بشــأن الســاح بفتــح تحقيــق يف جرائــم الحــرب 
اإلرسائيلية ضد الفلســطينيني، صدرت دعوات إرسائيلية 
جديــدة مفادهــا أنــه مــن األفضــل لهــا أن تقــوم بأخــذ زمــام 
مــن  الفلســطينيني،  مــع  املفاوضــات  الســتئناف  املبــادرة 
أجــل الحفــاظ عــى األمــن، وخلــق واقــع ســيايس أفضــل، 
ومينــع  املســتقبلية،  السياســية  بالتحــركات  سيســمح  مــا 
االحتــال  تحبــط  أن  شــأنها  مــن  التــي  األحاديــة  الخطــوات 

للتوصل إىل تسوية سياسية.
مــع العلــم أن ضبــاط وجنــود جيــش االحتــال اإلرسائيــي 
ليسوا أول من يجب أن يقلق بشأن املوافقة التي متنحها 
محكمــة العــدل الدوليــة يف الهــاي لفتــح تحقيــق لاشــتباه 
تحقيــق  ُفِتــح  إذا  ألنــه  حــرب،  جرائــم  إرسائيــل  بارتــكاب 
كهــذا، فــإن رؤســاء املســتوى الســيايس ســيكونون عرضــة 
للمحاكمــة، ألنهــم مــن وافقــوا عــى االســتيطان يف الضفــة 

الغربية.
الذيــن  اإلرسائيليــني  الحــرب  وزراء  الــدويل  القــرار  يطــال 
فــوا عملهــم لتوســيع االســتيطان بالضفــة الغربيــة، ومْنــح  كثَّ
املســتوطنني الحايــة، صحيــح أن إرسائيــل ليســت عضــًوا 
املرتكبــة  أفعالهــا  عــى  ســلطة  لهــا  وليــس  املحكمــة،  يف 
ظهــا هــذا نابــع  داخــل حدودهــا، أو مســتوطنيها، لكــن تحفُّ

من الخوف من االستخدام السيايس للمحكمة ضدها.
االتفاقيــة  تضمــني  مــن  إلرسائيــل  الرئيــس  القلــق  ينبــع 
بنــًدا يحظــر نقــل الســكان مــن حــدود الدولــة إىل األرايض 
املحتلــة، وهــو مــا يتعلــق ببند املســتوطنات، مع العلم أن 
لدينــا ســابقة يف تحقيــق النظــام القانــوين اإلرسائيــي فيــا 
يتعلــق بالتحقيــق بالشــبهات بارتــكاب جرائــم دولية، خاصة 
مــن لجنــة "تــركل" عقــب أحــداث أســطول مرمــرة الــريك 

قبالة شواطئ غزة.
يتخــوف اإلرسائيليــون أنــه إذا ُفِتــح تحقيــق دويل ضدهــم، 
يف  والتحقيــق  األدلــة،  جمــع  يف  العــام  املدعــي  وبــدأ 
أن  املهــم  فمــن  باملســتوطنات،  املتعلقــة  الشــكوك 
متتنــع إرسائيــل عــن املزيــد مــن إجــراءات الضــم الزاحفــة، 
خاصــة  وإبعادهــم،  الفلســطينيني،  ضــم  إجــراءات  ووقــف 
مــن املنطقــة ج مــن الضفــة الغربيــة، وإحبــاط أي إمكانيــة 

للتوصل إىل تسوية عى هذه الخلفية.
م قلق وزير الحرب بيني غانتس  يف هذه الحالة ميكن تفهُّ
بــإدارة  يتصــل  جعلــه  مــا  الــدويل،  القضــايئ  القــرار  مــن 
الصنــدوق القومــي اليهــودي، لطلــب تأجيــل تنفيــذ القــرار 
"األكرث حساسية" لرشاء أرض خاصة بالضفة الغربية، ألن 
القــرار لــه تداعيــات عــى املســتوى الــدويل، رغــم صعوبــة 
الفصــل بــني إرسائيــل والصنــدوق القومــي اليهــودي، ألنــه 
ليــس تابًعــا للحكومــة اإلرسائيليــة، لكن القانــون الذي ينظم 
االستيطان يف الضفة الغربية ينتهك حقوق الفلسطينيني 

املحمية، وبذلك أزال عقبة كبرة أمام إرسائيل.
زمــام  تأخــذ  أن  إلرسائيــل  األفضــل  مــن  يجعــل  ذلــك  كل 
الفلســطينيني،  مــع  املفاوضــات  الســتئناف  املبــادرة 
أمــن  لحفــظ  عنهــم،  لانفصــال  مســتقلة  تدابــر  اتخــاذ  أو 
يف  ميّكــن  أفضــل  ســيايس  واقــع  وخلــق  املســتوطنني، 
املســتقبل التحــركات السياســية، ومنــع تنفيــذ اإلجــراءات 
للضغــط  األرضيــة  إرسائيــل  ــد  متهِّ وبذلــك،  األحاديــة، 
القانــوين والســيايس عــى محكمــة الهاي لامتناع عن فتح 

تحقيق ضدها.

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

تعلن رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة عن إعادة طرح العطاء أعاه حسب 
البيانات و املواعيد التالية:-

املوافــق   االثنــني  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2021/03/08 وحتى الساعـة 01:30 ظهرًا من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم  االربعاء  املوافق  2021/03/10 الساعة 12 ظهرًا
- ميكن الحصول عى مستندات العطاء من دائرة املشريات مبقر الرشكة الرئييس 
املـوافـــق   الســبت  يــوم  مــن  اعتبــارًا   " الثاثينــي   " النــارص  عبــد  جــال  شــارع  بغــزة 

2021/02/27  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 50 شيكـل فقط ) غر مسردة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــايل قيمــة العطــاء, 
مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

- أجرة اإلعان )ملدة يومني( عى من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غر ملتزم مبا ورد يف اإلعان .

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء.
- مثن كراسة العطاء مجانًا ملن قام برشائها مسبقًا. 

للتواصل مع دائرة املشريات:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكروين •

•موبايل رقم : 0599300112 
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن إعادة مناقصة رقم 09/ 2021
الخاصة:- شراء أجهزة تابلت

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 13/ 2021

الخاصة:- تنفيذ أعمال مدنية – تمديد 
كوابل أرضية- محافظات غزة

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاه حســب 
البيانات و املواعيد التالية:-

 15 املوافــق   االثنــني  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
/2021/03 وحتى الساعـة 01:30ظهرأ من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم  االربعاء  املوافق  17 / 2021/03 الساعة 11 صباحًا
- ســيتم عقــد اجتــاع متهيــدي وذلــك يــوم الثاثــاء املوافــق 2021/03/09 

وذلك يف مقر الرشكة الرئييس الساعة 10 صباحًا
- ميكن الحصول عى مستندات العطاء من دائرة املشريات مبقر الرشكة الرئييس 
املـوافـــق   الســبت  يــوم  مــن  اعتبــارًا   " الثاثينــي   " النــارص  عبــد  جــال  شــارع  بغــزة 
2021/02/27  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 200 شيكـل فقط ) غر مسردة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــايل قيمــة العطــاء, 
مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .

- أجرة اإلعان )ملدة يومني( عى من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غر ملتزم مبا ورد يف اإلعان .

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
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في أثناء صالة الجمعة قرب ركام منزل عائلة عليان
الشيخ صربي يدعو املقدسيني إىل التالحم أمام االحتالل ومخططاته

أساليب إرسائيلية جديدة لتهجري سكان الخان األحمر والسيطرة عليه

مطالبات باإلفراج عن 
املعتقلني الفلسطينيني 

يف السعودية
عان/ فلسطني:

نفــذ أهــايل املعتقلــني السياســيني األردنيــني يف الســعودية وقفــة 
احتجاجيــة إلكرونيــة، ملطالبــة الســلطات الســعودية باإلفــراج عــن 
أبنائهــم املوقوفــني دون ُتَهــم، بعــد نحو عامــني عى اعتقالهم دون 

محاكمة.
وطالــب أهــايل املعتقلــني، يف الوقفــة التــي ُأطلقــت عــر تطبيــق 
"زوم"، أمــس، بــرضورة إطاق رساح أبنائهم، وخصوًصا املعتقلني 
حالتــه  تدهــور  بعــد  الخــرضي،  محمــد  الدكتــور  منهــم  املــرىض، 

الصحية.
وتحــدث األهــايل عــن أزمــة املعتقلني التــي تتعمق يف ظّل تفيش 
فــروس كورونــا وظهــور ســالة متحــورة، مع اســتمرار غيــاب أبنائهم 
عــن بيوتهــم للعــام الثالــث عــى التــوايل، مع غيــاب محاكمة عادلة 

لهم.
65 شــخصا  تعتقــل  الســعودية  الســلطات  أن  اإلشــارة إىل  تجــدر 
بينهــم نحــو 30 أردنًيــا والبقيــة فلســطينيون، بتهم فضفاضة، أبرزها 
"االنضــام لكيــان إرهــايب، وقيــادة كيــان إرهــايب ودعمــه ومتويلــه، 

والتسر عى املعلومات"، وفًقا للجنة ذوي املعتقلني باألردن.
دون  يحاكمــون  املعتقلــني  أن  إىل  املعتقلــني  أهــايل  وأشــار 
الســعودية  الســلطات  منعــت  إذ  عنهــم،  للدفــاع  توكيــل محامــني 
محامني ســعوديني من املرافعة عن املتهمني أو حضور جلســات 

املحاكمة.
وتــراوح األحــكام القضائيــة بالســجن فــرات تصــل إىل أكرث من 20 
عامــا، وســط انقطــاع أخبــار بعض املعتقلــني الذين مل يتّم زيارتهم 

وال االطاع عى ظروفهم الصحية.
ولفــت أهــايل املعتقلــني إىل أن هــذه التظاهــرة اإللكرونية جاءت 
لتذكــر  أنهــا  كــا  عنهــم،  باإلفــراج  الســعودية  ومناشــدة  للتذكــر 
األردن برضورة متابعة ملف األردنيني يف الســجون الســعودية يف 

هذا الوقت الصعب.
ومحاكمــة  تجريــم  مــن  اآلن  يجــري  مــا  أن  عــى  األهــايل  وشــدد 
للمعتقلــني األردنيــني والفلســطينيني، هــو مبكانــة "انقــاب عــى 
الفلســطينية  للقضيــة  الداعمــة  الســابقة"،  الســعودية  الفكــرة 

وللمقاومة.

االحتالل يعتقل مواطًنا بذريعة 
التجسس لصالح حامس

النارصة/ صفا:
عــن  النقــاب  بكشــف  أمــس،  اإلرسائيليــة،  العســكرية  الرقابــة  ســمحت 
اعتقــال فلســطيني مــن داخــل األرايض املحتلــة عــام 48 بزعــم التعاون 

مع نشطاء الجناح العسكري لحركة حاس.
وذكــرت القنــاة "12" العريــة، أمــس، أن املواطــن هــو محمــد أبــو عاذرة 
)43 عاًمــا( وهــو ابــن ألب بــدوي وألم مــن قطــاع غــزة، ومتــزوج مــن فتــاة 
ــل بــني غــزة ومــكان ســكنه يف مدينــة  مــن غــزة، يقــي حياتــه يف التنقُّ

"رخوفوت" جنويب "تل أبيب".
عــت تجنيــد نشــطاء الجنــاح العســكري لحــاس ألبــو عــاذرة مــن أجل  وادَّ

جمع معلومات عسكرية.
وأظهرت التحقيقات تجنيد نشطاء القسام أبو عاذرة لصفوف الكتائب 
قبل عام ونصف، ووافق وحافظ عى اتصال رسي معهم، اشتمل عى 

جمع معلومات حول أماكن تواجد منظومة "القبة الحديدية".
وقــال جهــاز األمــن الداخــي "الشــاباك": إن الحادثــة املذكــورة تضــاف 
إىل الكثــر مــن الحــاالت نجحــت حــاس بتجنيدهــا يف اآلونــة األخــرة، 
مســتغلًة "حريــة الحركــة" التــي يتمتعــون بهــا، وجنَّدتهــم لغايــات جمــع 

املعلومات للقيام بعمليات.
وزعــم "الشــاباك" أن حركــة حــاس تنتهــج إســراتيجية ترمــي "لزعزعــة 

االستقرار" يف الضفة الغربية خال السنوات األخرة.

القدس املحتلة/ فلسطني:
أدى أهــايل قريــة العيســوية رشق القــدس 
املحتلــة، صــاة الجمعــة، قــرب ركام منــزل 
عائلــة عليــان، الذي هدمته قوات االحتال 

اإلرسائيي االثنني املايض.
وأشــاد خطيــب املســجد األقــى املبــارك 
الشــيخ عكرمة صري، بصمود املقدســيني 
اإلجــراءات  رغــم  أرضهــم،  عــى  وثباتهــم 

واملارسات العنرصية اإلرسائيلية.
وشدد الشيخ صري، خال خطبة الجمعة 
يف العيســاوية، عــى رضورة التاحــم بــني 
واحــًدا  جســًدا  يكونــوا  وأن  املقدســيني، 

ا منيًعا أمام االحتال. وسدًّ
البيــوت  أصحــاب  تــرك  يجــوز  ال  وقــال: 

املهدمــة وحدهــم، وأي منــزل يهــدم يجــب 
أن ُتقام بداًل منه عرشات املنازل.

وذكــر أن 30 ألــف منــزل مهــدد بالهــدم يف 
القدس يف ظل قيود كثرة عى الرخيص 
مــن قبــل بلديــة االحتال التي تضع عراقيل 

كثرة أمام املقدسيني.
تضاعــف  املقدســيني  عــدد  أن  إىل  ونبــه 
عــام  املدينــة  احتــال  منــذ  مــرات  ســت 
واإلبعــاد  والســجون  االعتقــاالت  رغــم   67

ومحاوالت التهجر.
وأشــار الخطيــب املبعــد عــن األقــى إىل 
أن االحتــال يهــدف مــن خال إجراءاته إىل 

تهجر أهايل بيت املقدس من املدينة.
ســاعة  يف  االحتــال،  قــوات  وهدمــت 

خيمــة  املاضيــة،  قبــل  الليلــة  مــن  متأخــرة 
مــأوى عائلــة عليــان يف العيســوية بالقــدس 
املحتلــة، بعــد بضعــة أيام من هدم بنايتهم 

السكنية.
فــادي  األقــى  املســجد  حــارس  وقــال 
عليــان: إن قــوات االحتــال هدمــت خيمــة 
املنــزل  أنقــاض  عنــد  ُنصبــت  التــي  عائلتــه 
بنايــة  االحتــال  هــدم  بعدمــا  إليوائهــم، 
العائلة املؤلفة من طابقني وتؤوي 17 فردا 

قرب مدخل القرية. 
الصــوت  قنابــل  االحتــال  جنــود  وأطلــق 
بعشــوائية يف املــكان خــال هــدم الخيمــة 
لتفريــق املواطنــني املحتجــني، كــا أزالــوا 

الفتة تضامن معلقة عى أنقاض البناية.

القدس املحتلة-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أســاليب  إىل  االحتــال  ســلطات  تلجــأ 
الخــان  عــى  للســيطرة  متدرجــة  وخطــوات 
املواقــف  لتــايش  محاولــة  يف  األحمــر، 

الدولية الغاضبة.
بالقــرب  يقــع  بــدوي  تجمــع  األحمــر  والخــان 
وكفــار  أدوميــم  "معاليــه  مســتوطنتي  مــن 
أدوميم"، ويكتســب أهميتها االســراتيجية 
لكونه يربط شال وجنوب الضفة الغربية.

نهايــة  هدمــه  االحتــال  ســلطات  وحاولــت 
بعــد  قرارهــا  جمــدت  أنهــا  غــر   ،2019

مواقف أوروبية ودولية غاضبة.
حياة بائسة

 38( داهــوك  أبــو  عبــد  املواطــن  ووصــف 
عامــا( الحيــاة اليوميــة لســكان الخــان األحمر 

بـ"البائسة".
وعــزا أبــو داهوك هذه الحياة إىل سياســات 
االحتال وجرامئه املتعمدة بحق الســكان، 
لــت أرايض  الفتــا إىل أن قــوات االحتــال حوَّ
ومنعــت  طبيعيــة"  لـ"محميــات  التجمــع 
املواطنــني مــن دخــول هــذه األرايض، كــا 

منعت رعي األغنام فيها.
ســلطات  أن  "فلســطني"  لصحيفــة  وذكــر 
مــن  التصاريــح  عــرشات  ســحبت  االحتــال 
ســكان الخــان األحمــر ومنعــت دخولهــم إىل 
األرايض  أو  املســتوطنات  داخــل  العمــل 

املعيشــية  األوضــاع  أن  مؤكــدا  املحتلــة، 
واالقتصادية يف الخان "صعبة للغاية".

وقــال إن ســلطات االحتــال "تفــرض حصــارا 
يصــل  مــن  التجمــع.  ســكان  عــى  يوميــا 
الشــارع الرئيس ُيخاَلف، حتى رشاء أغراض 
ا يف ظــل  املنــزل أصبحــت أمــًرا صعًبــا جــدًّ

اإلجراءات اإلرسائيلية".
ا"، مشــًرا  وأضــاف: "الحيــاة هنــا صعبــة جــدًّ
دفــع  مــا  الخدمــات؛  محــروم  الخــان  أن  إىل 
األهــايل لــرشاء مولــد ألجــل الحصــول عــى 
املــاء  عــى  يحصلــون  أنهــم  كــا  الكهربــاء، 

بطرق صعبة.
اإلدارة  "ضبــاط  أن  إىل  داهــوك  أبــو  ونبــه 
إغــراء  يحاولــون  اإلرسائيليــة"  املدنيــة 
تــرك  عــى  لدفعهــم  ماديــا  املواطنــني 
الخــان والرحيــل عنــه، فضــًا عــن مضايقــات 
رسقــة  يتعمــدون  الذيــن  املســتوطنني 
املــوايش وترصيــف ميــاه الــرصف الصحــي 

التابعة للمستوطنات إىل أرايض التجمع.
اعتداءات ممنهجة

وقــال املتحــدث باســم تجمــع الخــان األحمر 
ســلطات  إيقــاف  منــذ  إنــه  جهالــني:  عيــد 
ديســمر  التجمــع  هــدم  قــرار  االحتــال 
2019م بفعــل الضغوطــات الدوليــة، زادت 

االعتداءات املمنهجة عى سكان الخان.
"فلســطني":  لصحيفــة  جهالــني  وأضــاف 

الســكان  املســتوطنون  ُياِحــق  يومًيــا 
ويقتحمــون منازلهــم ليــا ونهــارا وينغصــون 
عليهــم حياتهــم، الفتــا إىل أن جائحــة كورونــا 

زادت من صعوبة حياتهم.
أمــر  للمشــايف  الوصــول  أن  إىل  وأشــار 
صعب جدا "فالحصول عى سيارة للتنقل 

يستغرق قرابة ثاث ساعات".
وأضــاف: االحتــال مل يتخــلَّ عــن قــرار هــدم 
الخان األحمر، وهو يسعى لتحقيق مرشوع 

"القدس الكرى".
وذكر أن ســلطات االحتال لجأت ألســاليب 
بديلة عن الهدم لتهجر السكان تتمثل يف: 
حســاب  عــى  الصناعيــة  املنطقــة  توســعة 
والتجمعــات  الخــان  وعــزل  الخــان،  أرايض 
البدويــة املحيطــة عــى هيئــة مثلــث محاط 

بحواجز إرسائيلية.
مــن  ســتجعل  اإلجــراءات  هــذه  وتابــع: 
الخــان  مــن  أحــد  يخــرج  أن  املســتحيل 
لــه أو رشاء أعــاف مواشــيه  أغــراض  لــرشاء 
ســتزداد  "وهنــا  إرسائيــي،  تنســيق  دون 

املضايقات عى الخان األحمر وسكانه". 
مســتوطنة  بلديــة  أن  إىل  جهالــني  ونبــه 
ترخيــص  عــى  حصلــت  أدوميــم"  "معاليــه 
تجمــع  قــرب  نفايــات"  "مكــب  أكــر  لبنــاء 
ســكان  لتهجــر  محاولــة  يف  األحمــر  الخــان 

التجمع.

)أ ف ب( الشيخ عكرمة صري يؤم املواطنني يف صاة الجمعة أمام ركام منزل عائلة عليان    

)أرشيف( أطفال من الخان األحمر يجلسون أمام جرافة االحتال يف أثناء تجريفها القرية    
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بعد 4 سنوات على اشتداد الحصار وعقوبات السلطة على غزة
مرشوع خط الغاز.. مثرة من مثار مسريات العودة ارتوت بدماء شهدائها

بحر ينتقد اتفاقية الغاز 
عة بعيًدا عن  امُلوقَّ

املؤسسات الرسمية
غزة/ فلسطني:

انتقــد النائــب األول لرئيــس املجلــس الترشيعــي د. أحمــد بحر، 
الفلســطيني  االســتثامر  صنــدوق  عهــا  وقَّ التــي  الغــاز  اتفاقيــة 
لتطويــر "حقــل ماريــن" والبنيــة التحتيــة الالزمــة لــه مــع الرشكــة 

املرصية القابضة للغازات الطبيعية.
أن  فلســطني،  مســجد  يف  الجمعــة  خطبــة  خــالل  بحــر،  وأكــد 
هــذه االتفاقيــة تتــم بعيــدا عــن املؤسســات الرســمية للشــعب 

الفلسطيني وخصوصا املجلس الترشيعي.
وشدد عىل أن "غزة يجب أن تكون حارضة يف هذه االتفاقية".
الطبيعيــة  والــروات  املصــادر  يف  الســلطة  تحكــم  واســتهجن 
لقطاع غزة املحارص منذ أكر من 14 عاما، الذي يستورد الغاز 

بأعىل األمثان.
وشــفافة  واضحــة  االتفاقيــة  هــذه  تكــون  أن  بــرورة  وطالــب 
لغــزة، وتعمــل عــىل توفــر احتياجاتهــا املختلفــة وال  ومنصفــة 
ســيام بعد توقيع قطر واألمم املتحدة واالتحاد األوريب اتفاقية 
توليــد  محطــة  إىل  اإلرسائيــي  االحتــالل  مــن  الغــاز  الســتراد 
الكهربــاء يف القطــاع. وطالــب بحــر أيضــا بــرورة كشــف بنــود 

ا كفله القانون. وتفاصيل االتفاقية، التي ُتعد حقًّ
ويقــع حقــل الغــاز عــىل بعــد 36 كيلومــرا غــرب ســاحل غــزة يف 
ر عــام 2000 مــن طــرف رشكــة الغــاز  ميــاه البحــر املتوســط، وُطــوِّ

الربيطانية "بريتيش غاز".

غزة/ يحيى اليعقويب:
َمدُّ محطة توليد الكهرباء بخط الغاز مرشوٌع 
منجــزات  كأحــد  غــزة  قطــاع  أهــايل  انتظــره 
مسرات العودة وكرس الحصار، عىل الرغم 
مــن ســنوات ســابقة مــن املامطلــة، قطفــت 
يف  والجرحــى  الشــهداء  بتضحيــات  مثــاره 
تلــك املســرات، ســبقه ضحايــا ومواطنــون 
عنــد  املســتخدمة  الشــموع  مــن  احرقــوا 
انقطــاع التيــار الكهرباء إبــان أزمات عصفت 
التــي  والعقوبــات  الحصــار  نتيجــة  بالقطــاع 

فرضتها السلطة الفلسطينية.
ومــن  قريًبــا  النــور  املــرشوع  هــذا  وســرى 
إىل  املحطــة  طاقــة  مــن  يزيــد  أن  شــأنه 
قطــر  برعايــة  واط(،  ميغــا   400( الضعــف 

واالتحاد األورويب.
بــدأت  الــذي  امللــف  هــو  الكهربــاء  ملــف 
إذ  بــه،  عقوباتهــا  الفلســطينية  الســلطة 
أبلغــت )إرسائيــل( يــوم 27 إبريــل/ نيســان 
مثــن  دفــع  عــن  ســتتوقف  بأنهــا   2017

إمدادات الكهرباء لغزة.
الــوزاري  الطاقــم  وافــق  بشــهرين  وبعدهــا 
اإلرسائيــي املصغــر للشــؤون األمنيــة عــىل 
تقليــص تزويــد قطــاع غــزة بالكهربــاء بنســبة 

%40، مامشاًة لقرار رئيس السلطة محمود 
عباس خفض النسبة نفسها من مدفوعات 
بهــدف  لغــزة،  اإلرسائيليــة  الكهربــاء  تكلفــة 

الضغط عىل حركة حامس.
ومــع تفاقــم املعانــاة اإلنســانية وقتها، أعلن 
بــن حمــد آل  أمــر دولــة قطــر الشــيخ متيــم 
 ،2017 الثــاين  كانــون  ينايــر/  يف  ثــاين 
أنــه ســيتحمل كلفــة توفــر الكهربــاء لقطــاع 
غــزة عاجــاًل لثالثــة أشــهر، كــام أكــد رئيــس 
لجنــة إعــادة إعــامر غــزة محمــد العــامدي أن 
الدوحــة ســتبدأ فــوًرا يف تســديد نحو أربعة 
ا لثالثــة أشــهر  ماليــني دوالر أمريــي شــهريًّ

لحساب السلطة الفلسطينية.
يف  تحديــًدا  أعــوام  بأربعــة  ذلــك  ســبق 
الريبــة  أزمــة  بــروز   2014 آذار  مــارس/ 
التوليــد،  محطــة  وقــود  عــىل  املفروضــة 
حينهــا أرصت حكومــة التوافــق يف رام اللــه 
عــىل تحصيــل هذه الريبة يف ظل أزمات 
القطــاع، وهــو مــا زاد مــن حــدة األزمــة وفاقــم 

من معاناة السكان.
حل جزيئ

املتحدث باســم حركة حامس حازم قاســم، 
ــا  جامعيًّ عقاًبــا  عــاش  غــزة  قطــاع  إن  قــال: 

تحــت وطــأة الحصــار اإلرسائيــي، وجــاءت 
مســرات العــودة وكــرس الحصــار يف البعــد 
الفلســطينية،  الحقــوق  لتثبيــت  الســيايس 
عىل مستوى األرض واإلنسان واملقدسات 

ملواجهة صفقة القرن بكل قوة.
أنــه  "فلســطني"  لصحيفــة  قاســم  وأضــاف 
املســرات  وأهــداف  ســياقات  ضمــن  مــن 
خلخلــت الحصــار املفــروض، متمثلــة بحــل 
القطريــة  املنحــة  منهــا  للكهربــاء،  جــزيئ 
الشهرية ووضع حلول يف املرحلة القادمة 

ملوضوع الكهرباء.
وأكــد أنــه مــا كان االحتــالل أن يوافــق عــىل 
املشــاريع والخطــوات لــوال التضحيات التي 
شــهداء  مــن  الفلســطيني  الشــعب  بذلهــا 
ممثلــة  كبــرة،  نضاليــة  وحالــة  وجرحــى 
إنســاين  مطلــب  تجــاه  العــودة،  مبســرات 

طبيعي.
مــن  واحــد  الغــاز  خــط  مــرشوع  أن  وأضــاف 
مثــار ونتائــج مســرات العــودة والتضحيــات 
وأن  الحصــار،  لتخفيــف  بذلــت،  التــي 
"حــامس مــع شــعبها ســتواصل بــذل مزيــد 
املســارات  كل  عــىل  والنضــال  الجهــد  مــن 

لرفع الحصار كاماًل".

تكلفة املرشوع
االتحــاد  باســم  املتحــدث  قــال  جانبــه،  مــن 
لصحيفــة  عثــامن  شــادي  األورويب 
"فلســطني": إن مســاعي مد رشكة الكهرباء 
لهــا عالقــة باملســاعدات  الغــاز  بخــط  بغــزة 
التي يقدمها االتحاد للشعب الفلسطيني، 
مبيًنــا أن تكلفــة املــرشوع تبلــغ 20 مليــون 
يــورو، ســيدفع االتحــاد باملرحلــة األوىل 5 
تقــدم  حســب  ســُيدَفع  والباقــي  ماليــني، 

املرشوع.
األوىل  املرحلــة  يف  املــرشوع  أن  وبــني 
التحتيــة  البنيــة  تجهيــز  ســيتضمن 
األنابيــب  وتوفــر  الفنيــة،  والتجهيــزات 
الناقلــة لــه مــن داخــل )إرسائيــل( إىل محطــة 
ذ املــرشوع  التوليــد يف قطــاع غــزة، وســُينفَّ

من عامني إىل ثالثة أعوام.
حقائق واضحة

من جهته، قال الكاتب واملحلل السيايس 
مصطفــى الصــواف: إن مــد محطــة التوليــد 
القاهــرة  لقــاءات  يف  نوِقــش  الغــاز  بخــط 
عــام 2014 إبــان العــدوان اإلرسائيــي عــىل 
غــزة، إذ اســتعدت قطــر لتمويــل املوضــوع 
بالتعــاون مــع االتحاد األورويب، واآلن يجري 

الحديــث عــن تنفيــذ املــرشوع بعــد موافقة 
االحتــالل عليــه، وباتــت أقــرب للتنفيــذ مــن 

أي وقت مىض.
جــرى  الــذي  الغــاز  مــرشوع  "إن  وأضــاف: 
 ،2014 عــام  عــدوان  يف  عليــه  التوافــق 
تجــدد يف تفاهــامت مســرات العــودة ومــا 

شكلته من ضغط عىل االحتالل".
الــوزراء يف  رئيــس  مــا ســبق، يحــاول  ورغــم 
رام اللــه محمــد اشــتية قطــف مثــار اآلخريــن 
حكومتــه  أن  إعالنــه  بعــد  انتخابيــة،  لــدواٍع 
تســعى مع االتحاد األورويب وقطر ملعالجة 
ا، بحسب الصواف. كهرباء قطاع غزة جذريًّ

ومــا زالــت العقوبــات التي فرضتها الســلطة 
عــىل غــزة، وفــق الصواف، مســتمرة، مشــًرا 
 ،2005 موظفــو  نفذهــا  مظاهــرة  إىل 
وكذلــك اعتصــام شــهداء 2014، احتجاًجا 

عىل عدم دفع السلطة لرواتبهم.
ووصــف مواقــف الســلطة يف ملف الكهرباء 
مــن  جانًبــا  تتحمــل  وأنهــا  "باملخزيــة"، 
املســؤولية عــن حياة النــاس والضحايا التي 
قضــت مــن جــراء اســتخدام الشــموع، لعدم 
توفر الكهرباء، كأســلوب ضغط استخدمته 

عىل غزة إلثارة الناس ضد حامس.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
عامــة  انتخابــات  عْقــِد  إعــالُن  كان 
األجــواء  تهيئــة  قبيــل  فلســطينية 
َر مراقبــون  املناســبة لهــا، أمــًرا حــذَّ
مــن مخاطــره، مؤكديــن أن التوافــق 
املؤسســات  وتفعيــل  الوطنــي 
الرشعيــة )كاملجلــس الترشيعــي( 
هــام الباعــث الطمئنــان املواطنني 
مــرة  الدميقراطيــة  التجربــة  إلعــادة 

أخرى.
تعزيز الثقة

الفرقــاء  بــني  الثقــة  "تعزيــز 
الفلسطينيني ومد جسور الرشاكة 
الوطنيــة" عــرْب االتفــاق عــىل صيغة 
عامــة لربنامــج وطنــي ولــو بالحــدود 
الدنيا مبا يتيح مســاحة من العمل 
يجــب  كان  املشــرك،  الســيايس 
أن يسبق أي انتخابات عامة"، كام 
صــالح  الســيايس  املحلــل  يقــول 

حميدة.
وعــدَّ حميدة لصحيفة "فلســطني" 
أن "الحدة العالية" التي تتســم بها 
الســاحة  يف  السياســية   الربامــج 
الفلســطينية، خاصــة يف ظل عدم 
قيــادة  لــدى  حقيقيــة  رغبــة  وجــود 
الســلطة للتخي عن مســار أوســلو 
رغــم أنــه قــد ثبــت فشــله، ومعانــاة 
الظــروف  مــن  املقاومــة"  "مــرشوع 
اإلقليميــة والدوليــة غــر املســاندة 
شــكل  ألي  التوصــل  يفــرض  كان 
مــن أشــكال االتفــاق عــىل مســاحة 

العمل العام املسموح بها.
"أمــا وقــد تــم تجــاوز هــذا التوافــق 
ويف  االنتخابــات  مرســوم  بإصــدار 
جولــة الحــوار الســابقة يف القاهــرة 
فــإن املــؤرشات عــىل األرض تــي 
بأنــه ال ميكــن االســتمرار عــىل هــذا 

الحال"، كام يضيف حميدة.
الفلســطينية  الفصائــل  وكانــت 
يف  لحوارهــا  الختامــي  البيــان  يف 
الشــهر  مــن  التاســع  يف  القاهــرة 
يف  النقــاش  أرجــأت  قــد  الجــاري 
"ملفــات االنقســام الثقيلــة" إىل ما 

بعد إجراء االنتخابات العامة.
ومــن وجهــة نظــر حميــدة، فإنــه لــن 
الوطنيــة،  الرشاكــة  حــال  يســتقيم 
لتلــك  الحقيقــي  فاملدخــل 
مــن  ســيايس  قــرار  هــو  الرشاكــة 
بتجــاوز  الفلســطينية  الســلطة 
أوســلو والتزاماتهــا ومراجعة مســار 
املفاوضــات مع الكل الفلســطيني 
القــرار  احتــكار  عــن  والتخــي 

الوطني.
مــع  ذلــك  "يرافــق  وأضــاف: 
التحريــر  منظمــة  بنــاء  إعــادة 
الفلســطينية إلعــادة ترتيــب البيت 
االعتبــار  وإعــادة  الفلســطيني، 
املنتخــب  الترشيعــي  للمجلــس 
ل إرادة  يف عــام 2006م لكونــه ميثِّ
الشــعب الفلسطيني ليكون مراقًبا 

عىل عملية االنتخابات".
يف حــني أن –وفًقــا لحميــدة- عْقــد 

الثقــة  إعــادة  دون  انتخابــات  أي 
املنتخبــة،  الرشعيــة  للمؤسســات 
نتائــج  أي ضامنــات الحــرام  ودون 
األطــراف،  جميــع  مــن  االنتخابــات 
ســيايس  لــرصاع  مدخــاًل  ســيكون 
غــر محمــود قــد يفــوق يف كارثيتــه 

ما حدث عام 2007.
عــىل  الحاليــة  األوضــاع  أن  وأكــد 

–ُبعيــد  الفلســطينية  الســاحة 
عبــاس  الســلطة  رئيــس  إصــدار 
تــي  ال  االنتخابــات-  مرســوم 
بوجــود نّيــات حقيقيــة لبنــاء رشاكــة 
االتفــاق  عــدم  مــع  خاصــة  وطنيــة، 
بالقاهــرة  الســابقة  الجــوالت  يف 

عىل يشء سوى االنتخابات.
العــام لحركــة الجهــاد  وكان األمــني 

يف  أكــد  النخالــة  زيــاد  اإلســالمي 
الجمعــة  تلفزيونيــة  ترصيحــات 
عجــز  القاهــرة  لقــاء  أن  الفائتــة، 
للمشــكالت  حلــول  وضــع  عــن 
كل  وتجــاُوز  الفلســطينية، 
لــت  أُجِّ التــي  الســابقة  الخالفــات 
ا  عــادًّ االنتخابــات،  بعــد  مــا  إىل 
بعــد  الحــرب  بأنــه ذهــاب إىل  إيــاه 

االنتخابات.
وأعرب عن اعتقاده بأن عدم وجود 
ضامنــات محليــة وإقليميــة ودوليــة 
الســاحة  ــر  تفجُّ دون  للحيلولــة 
ظــل  يف  خاصــة  الفلســطينية، 
والتهديــدات  االعتقــاالت  ســيف 
"حــامس"  ملرشــحي  اإلرسائيليــة 
بالضفــة الغربيــة يجعــل إنضــاج أمــر 

الرشاكة الوطنية بعيد املنال.
وأضــاف: "الرشاكــة تقتــي وضــع 
كل أســباب الخــالف الســابق عــىل 
الطاولة وحل امللفات ال العكس".

منحى سلبي
الســيايس  املحلــل  رأى  بــدوره 
جملــة  هنــاك  أن  محيســن  تيســر 
من النقاط واملوضوعات يجب أن 
ُينَتهــى منهــا أو ينبغي إيجاد حلول 

لها قبل لقاء القاهرة القادم.
مرســوم  إصــدار  "رغــم  وقــال: 
االنتخابــات، فــإن الرجمــة العمليــة 
ملضمونــه غائبــة عــن ســاحة الضفة 
الحكومــة  رئيــس  نفــى  إذ  الغربيــة، 
وجــود  اشــتية  محمــد  هنــاك 
ســجون  يف  سياســيني  معتقلــني 
الســلطة، األمــر الــذي نفتــه جهــات 
حــني  يف  وفصائليــة،  حقوقيــة 
معتقــاًل   80 وجــود  "فتــح"  عــت  ادَّ
ا بغــزة، األمــر الذي دحضته  سياســيًّ
وزارة الداخليــة فيهــا، مؤكــدة أنهــم 
جنائيــة  خلفيــات  عــىل  معتقلــون 

وأمنية. 
بقــاء  فــإن  "إجــاماًل  وأضــاف: 
موضــوع االعتقــال الســيايس دون 
حســم ســُيبقي حالة الشــد وزيادة 
الســاحة  يف  االحتقــان  مســاحة 
عــىل  ينعكــس  مــا  الفلســطينية، 

أمان مسار االنتخابات".
هــذه  كل  أن  محيســن  ويوضــح 
ُتطــرح  أن  ينبغــي  وغرهــا  األمــور 

املقبــل  الحــوار  طاولــة  عــىل 
االنتخابــات  لتكــون  القاهــرة  يف 
االنقســام  إلنهــاء  وســيلة  املقبلــة 
ســيايس  نظــام  وإنتــاج  البغيــض 
يعيد حســم التوجهات الربامجية 
ال  الوطنــي  للمــرشوع  والتهديــف 

لتعزيزه.
وقــال: ذلــك ال يكــون إال مبحاولــة 
بــني حركتــي  الثقــة  منســوب  رفــع 
وجــود  ظــل  -يف  وحــامس  فتــح 
فارق فكري وأيديولوجي يصعب 
غــر  أنــه  يبــدو  أمــر  وهــو  جــرسه- 
حالــة  وجــود  يف  خاصــة  قريــب، 
ومحاولــة  حميــدة،  غــر  منافســة 
إيقاع كل طرف باآلخر يف الوضع 

الراهن، وفق تعبره.
مــن  الرئيــس  املخــرج  أن  ورأى 
جملة تلك السلبيات هو التوافق 
مشــركة  فصائليــة  قامئــة  عــىل 
كنــوع مــن االســتفتاء مــن الشــارع 
أن  دون  للحيلولــة  الفلســطيني، 
ُتحــدث االنتخابــات القادمــة حالــة 
االنقســام  لحالــة  انقســام إضافيــة 

القامئة. 
أال  يضمــن  الــذي  "مــا  وأضــاف: 
االنتخابــات  نتائــج  عــن  ُيراَجــع 
واالنقالب عليها إذا فازت حامس 
املجتمــع  يرفــض  أن  أو  فيهــا، 
كل  معهــا؟!  التعامــل  الــدويل 
هــذه األمــور يجب التوافــق عليها 

لتعزيز الرشاكة الوطنية".

ك جولة القاهرة املقبلة األلغام يف طريق الرشاكة الوطنية؟ هل ُتفكِّ

)أرشيف( وفد حامس يف أثناء مشاركته يف حوارات القاهرة 

غزة/ نور الدين صالح:
تــزال مواقــع إخباريــة ووســائل إعالميــة  ال 
محظــورة عــىل شــبكة اإلنرنــت بقــرار مــن 
الســلطة يف رام اللــه، رغــم إصــدار رئيســها 
تعزيــز  بشــأن  مرســوًما  عبــاس  محمــود 
الفلســطينية،  األرايض  يف  الحريــات 
وسط مطالبات من صحفيني ومؤسسات 
الحجــب،  هــذا  عــن  بالراجــع  إعالميــة 

لتعزيز مبدأ حرية الرأي.
ورغــم مــرور أكــر مــن أســبوع عــىل صــدور 
الحظــر  تفــّك  الســلطة مل  فــإن  املرســوم، 
قرابــة  عــن   ،2019 عــام  منــذ  املتواصــل 
50 موقعــا إعالميــا الكرونيــا، بحجــة أنهــا 
األهــي  والســلم  القومــي  األمــن  "تهــدد 
وتثــر الــرأي العــام الفلســطيني"، وهــو مــا 
يثــر شــكوك صحفيني بشــأن مــدى جدية 

إجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
فربايــر/   20 يف  أصــدر  قــد  عبــاس  وكان 

تعزيــز  بشــأن  مرســوما  الجــاري  شــباط 
ملزمــا  يكــون  أن  عــىل  العامــة،  الحريــات 
لألطــراف كافــة يف األرايض الفلســطينية، 
مبــا فيهــا حرية العمل الســيايس والوطني 
وفقــا ألحــكام القانــون األســايس والقوانني 

ذات العالقة.
مرسوم بال تطبيق

اإلســالمية  الجامعــة  يف  اإلعــالم  أســتاذ 
مرســوم  أن  يــرى  املناعمــة،  وائــل  بغــزة 
الحريات صدر لكن دون أي تطبيق عمي 
الغربيــة  الضفــة  يف  خاصــة  األرض  عــىل 
املحتلة، إذ ال توجد أي مامرســة حقيقية 

توحي بوجود حريات حقيقية.
خــاص  حديــث  يف  املناعمــة  وأوضــح 
بصحيفة "فلســطني" أن الســلطة ما زالت 
تحجــب قرابــة 50 موقعــا إلكرونيــا بقــرار 
"إذا  ســنوات، مضيفــا:  منــذ  قانــوين  غــر 
البــاب  وفتــح  حقيقيــة  حريــة  هنــاك  كان 

يجــب  والحريــة،  السياســية  للتعدديــة 
الســامح لهــذه املواقــع والصحــف للعمــل 
حــربا  املرســوم  وإال ســيبقى  الضفــة،  يف 
ال  املواقــع  حجــب  فمواصلــة  ورق،  عــىل 

يبرش بخر".
تقديريــن:  إىل  الحجــب  اســتمرار  وعــزا 
تعزيــز  يف  جــاد  غــر  عبــاس  أن  األول: 
وعليــه  الضفــة،  يف  وإطالقهــا  الحريــات 

يكون املرسوم الصادر "شكليا".
والثاين: وفق املناعمة، عدم وجود سلطة 
لعبــاس عــىل األجهــزة األمنيــة يف الضفــة، 
حيــث تواصــل مامرســة عملها من منطلق 
التنسيق األمني مع االحتالل اإلرسائيي، 

وتتلقى تعليامتها منه مبارشة.
اإلعالميــني  منتــدى  مديــر  وقــال 
إن مرســوم  ياســني  الفلســطينيني محمــد 
الحريــات وتعزيزهــا  إشــاعة  بشــأن  عبــاس 
إيجــايب مــن حيــث املبدأ، لكن عىل أرض 

الواقع مل نلمس أي مثار حقيقية له.
لـ"فلســطني"  حديــث  يف  ياســني  وبــنّي 
زال  مــا  اإللكرونيــة  املواقــع  حجــب  أن 
مســتمرا، رغــم انتهــاء فــرة الحجــب التــي 
القانــوين،  غــر  القضــايئ  القــرار  حددهــا 
مشــددا عــىل رضورة فــك حظرهــا، خاصــة 
أبــواب مرحلــة جديــدة يؤســس  أننــا عــىل 
إىل  بالتوجــه  الفلســطيني  الشــعب  لهــا 
أيــار  مايــو/  خــالل  االقــراع  صناديــق 

املقبل.
وأكــد رضورة البــدء بفكفكــة كل امللفــات 
للحريــات  كبتــا  تشــّكل  التــي  العالقــة 
مالحقــة  أو  الســيايس  االعتقــال  ســواء 
املواقــع  عــن  الحظــر  ورفــع  الصحفيــني، 
ذاتــه  الوقــت  يف  مطالبــا  اإللكرونيــة، 
بتعديــل قانــون الجرائــم اإللكرونيــة الــذي 
يفرض قيودا كثرة تحد من حرية التعبر.

وعــّد اســتمرار حجــب املواقــع اإللكرونية 

أجــواء  إشــاعة  جديــة  عــدم  عــىل  "دليــال 
حقيقيــة النتخابــات نزيهــة"، الفًتــا إىل أن 
أبجديــات االنتخابات النزيهة تثبيت لحق 
وحريــة  للمعلومــة  الوصــول  يف  املواطــن 

الرأي والتعبر.
املواطــن  ســيامرس  "كيــف  وتســاءل: 
وتبــادل  التعبــر  حريــة  والصحفــي 
املعلومات، وأداته الرئيسة وهي املواقع 
ا  اإللكرونيــة مكبلــة دون وجــه حــق؟"، عــادًّ
ذلــك "خطــورة ومــؤرشا ســلبيا عــىل مــدى 

جدية إجراء انتخابات نزيهة".
الحريــات  تثبيــت  رضورة  تأكيــد  وجــدد 
العامــة عموًمــا ســواء يف فــرة االنتخابــات 
الحريــات  ربــط  مبــدأ  رافضــا  بعدهــا،  أم 

العامة مبوسم االنتخابات.
تسويق لإلعالم الدولي

وطالــب الكاتــب والصحفــي محمــد القيق 
ملرســوم  الفعــي  التنفيــذ  يف  بــاإلرساع 

عــن  الحجــب  رفــع  خــالل  مــن  الحريــات، 
املواقــع املحظورة، وإتاحة املجال لحرية 

التعبر والرأي وغرها.
لـ"فلســطني"  حديــث  يف  القيــق  وعــّد 
اســتمرار  مــع  الحريــات  مرســوم  إصــدار 
واملؤسســات  اإللكرونيــة  املواقــع  حظــر 
الــدويل  لإلعــالم  "تســويقا  الصحفيــة 
فقــط"، وهــو مــا يضــع عالمــات كبــرة مــن 

الخوف عىل مستقبل الحريات.
وبنّي أن كل ما يجري يضع تساؤالت بشأن 
الحريــات،  مرســوم  تنفيــذ  جديــة  مــدى 
خاصــة أنــه صــدر مــن عبــاس الــذي يــرأس 
حركــة فتــح وهــي أحــد أطــراف الخــالف يف 

الساحة الفلسطينية.
وأكــد رضورة وجــود طــرف ثالــث ملتابعــة 
مــدى تنفيذ املراســيم مبــا فيها الحريات، 
عــدم  ا  عــادًّ فيهــا،  العبــث  عــدم  لضــامن 

وجوده ينبئ بقتامة املرحلة القادمة.

املواقع اإلعالمية املحظورة.. السلطة تكتب مرسوم الحريات بـ"حرب عىل ورق"
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العين الثالثة
إياد القرا

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات
إعالن للعموم

يعلن الســيد مراقب الرشكات بغزة أن الســيد/ عوض يوســف محمود رابعه 
تقدم الينا لتسجيل 

سمة باسم )رابعه التجارية(.
 لذا من لديه اعرتاض عىل تسمية هذا االسم يتقدم لإلدارة العامة لتسجيل 
الــرشكات باعــرتاض مســبب خــال اســبوع مــن بدايــة نــرش هــذا االعــان يف 

مكتب مراقب الرشكات بغزة- النرص ابراج املقويس.
مراقب الرشكاتتحريرًا يف 2021/2/15م.

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل

إعالن بشأن مختار لعائلة ابو بكرة )برئ السبع( 
تعلــن دائــرة شــؤون املخاتــر يف وزارة الحكــم املحــيل مبحافظــات غــزة بــأن 
السيد/ جمعة محمد جمعة أبو بكرة قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة 
ابــو بكــرة )بــر الســبع( عــىل مــن يرغــب يف االعــرتاض التوجــه اىل الدائــرة يف 

مقر الوزارة لتقديم طلب االعرتاض وذلك خال أسبوعني من تاريخه.

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل

إعالن بشأن مختار لعائلة ابو بكرة )برئ السبع( 
تعلــن دائــرة شــؤون املخاتــر يف وزارة الحكــم املحــيل مبحافظــات غــزة بــأن 
السيد/ ابراهيم حامد محمد أبو بكرة قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة 
أبــو بكــرة )بــر الســبع( عــىل مــن يرغــب يف االعــرتاض التوجــه اىل الدائــرة يف 

مقر الوزارة لتقديم طلب االعرتاض وذلك خال أسبوعني من تاريخه.

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل

إعالن بشأن مختار لعائلة شنن 
تعلــن دائــرة شــؤون املخاتــر يف وزارة الحكــم املحــيل مبحافظــات غــزة بــأن 
الســيد/ محمــد مهيــوب حســني داود شــنن قــد تقــدم لشــغل منصــب مختــار 
لعائلة شنن عىل من يرغب يف االعرتاض التوجه اىل الدائرة يف مقر الوزارة 

لتقديم طلب االعرتاض وذلك خال أسبوعني من تاريخه.

االحتالل ميدد
 توقيف 41 أسريًا 

رام الله/ فلسطني: 
توقيــف  العســكريتان  و"ســامل"  "عوفــر"  مــددت محكمتــا 

41 أسًرا لفرتات مختلفة بذريعة استكامل التحقيق.
وأفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن يف بيــان أمــس، 
ســامي  األرسى:  توقيــف  مــددت  "عوفــر"  محكمــة  بــأن 
مشــعل،  محمــود  بنــات،  مؤيــد  قــوار،  راين  الحســنات، 
عمران زعبي، وفا الشلبي، قيص جعارة، مسلم التميمي، 

عبد الرحمن يحيى.
وكذلــك نــارص الصــويف، معــاذ صومــان، أحمــد الصبــاح، 
رأفــت أبــو شــقرة، صــاح صبــاح، محمــد مســاملة، مــوىس 

صباح، حسن محمد، إبراهيم أبو عواد.
وأشــارت إىل أن محكمــة "ســامل" مــددت توقيــف األرسى: 
محمــد ســمودة، عمــر العــايص، حســن تفاحة، ســند نزال، 
بشــار ومؤمن أبو الرب، عيل عرفة، نهاد الســكران، محمد 
شــقفه،  أحمــد  بلبيــي،  قــيص  أســعد،  وســيم  زيــادة، 
أميــن عبيــد، ســلطان نــزال، حســن عامر، مصطفــى زكارنة، 
كــامل شــلحتي، مصطفــى أحمد )وهو محارض يف جامعة 

النجاح(.
اشــتيه،  حســام  الجهالــني،  أحمــد  توقيــف:  مــددت  كــام 

قيص حنايشة، محمد حشاش، عميد القط.

حمــــادة: الرشطـــة تخصـــص ِفَرًقا ملتابعـــة
 تنظيـــم األســـواق ومنـــع االزدحـــام

االحتالل وبوادر 
تخريب االنتخابات

االحتــال  عــن  صــدرت  وتهديــدات  اســتدعاءات 
لقيــادات فلســطينية ووطنيــة محســوبة عــىل القوى 
املشــاركة  ملنعهــم  الغربيــة،  الضفــة  يف  الوطنيــة 
نصيــب  وكان  القــادم،  مايــو  يف  االنتخابــات  يف 
والتهديــدات،  االســتدعاءات  مــن  األكــر  حــامس 
مــن  وهــي  ونابلــس،  والخليــل  القــدس  يف  خاصــة 
أكــر املحافظــات التــي حــازت فيهــا حــامس عــىل 

األغلبية.
التهديــدات  تلــك  رفضــت  الوطنيــة  القيــادات 
وأعلنــت أنهــا لــن تتعاطى معها ولن تســتجيب لها، 
الــذي  الرجــوب  نايــف  النائــب  وأبرزهــا عــىل لســان 
حــاز أعــىل األصــوات يف انتخابــات عــام 2006 عــن 
واإلصــاح  التغيــر  قامئــة  ضمــن  الخليــل  محافظــة 
املمثلــة لحركــة حــامس، وهــو املوقــف ذاتــه أعلنــه 
الضفــة  يف  املعــروف  القيــادي  الرغــويث  عمــر 
البــارزة يف مقاومــة االحتــال  الغربيــة والشــخصية 
ويعــرِّ عــن نبــض رشيحــة وطنيــة مجتمعيــة واســعة 

يف الضفة الغربية.
تعطــي  االحتــال  مــن  االســتباقية  الخطــوات 
ــه ســلبي لــدى االحتــال بتخريــب  انطباًعــا عــن توجُّ
االنتخابــات، بالتأثــر عليهــا لصالــح أحــد األطــراف، 

واستبعاد حركة حامس.
تحــرُّك االحتــال املبكــر يــأيت يف ســياق معلومــات 
ســتكون  االنتخابــات  نتائــج  بــأن  رأي  واســتطاع 
مشــابهة لانتخابــات عــام 2006، وهــو فوز حامس 
ــل  ميثِّ وهــذا  الغربيــة،  الضفــة  يف  خاصــة  فيهــا، 
كابوًســا لاحتــال، وســيضعه يف موقــف الفشــل، 
كمــرشوع  حــامس  اســتبعاد  عــىل  قدرتــه  وعــدم 
للمقاومــة عــن الحاضنــة الشــعبية، وأن االعتقــاالت 
وإغــاق  حــامس،  وقيــادات  للنــواب  واملطــاردة 
الكتــل  والهيئــات وحظــر  والجمعيــات  املؤسســات 
الطابيــة، وإغــاق املؤسســات اإلعاميــة، مل يؤثــر 
عىل موقف الجمهور الفلسطيني الداعم لحامس.

يف املقابل يدرك االحتال حالة الحقن والغضب 
الشعبي يف الضفة الغربية ضد السلطة وقيادتها، 
املتهمــة بالفســاد يف كل املســتويات االجتامعيــة 
جانــب  إىل  واملؤسســاتية،  واالقتصاديــة  واألمنيــة 
والســلطة،  االحتــال  بــني  التســوية  مــرشوع  فشــل 
واختــزال دورهــا يف الحفــاظ عــىل التنســيق األمنــي 

مع االحتال.
فشــل  يف  ســاهمت  كثــرة  ومتغــرات  عوامــل 
عــن  عوًضــا  الغربيــة،  الضفــة  إدارة  يف  الســلطة 
عقوباتهــا عــىل غــزة، التــي ينظــر لهــا الفلســطينيون 
نظرة ســلبية، ســترتجم عر صندوق االنتخابات يف 

مايو القادم.
االحتال لن يسمح بعودة حامس كرشعية منتخبة، 
وســيكون يف موقــف محــرج أمــام املجتمــع الــدويل 
كمــرشوع  املقاومــة  الفلســطينيون  يختــار  عندمــا 
للتحــرر الوطنــي، لذلــك يقدم عــىل التأثر املبارش 
لوقفهــا  يذهــب  وقــد  االنتخابــات،  صنــدوق  عــىل 
االنتخابــات  نتائــج  أن  مــن  تيقــن  حــال  يف  ومنعهــا 

ستكرر تجربة عام 2006.
هــذا  يف  واضًحــا  فلســطينًيا  موقًفــا  يتطلــب  هــذا 
الشــأن، وعــدم الصمــت تجــاه ذلــك أو تجاهلــه كــام 
تفعل السلطة التي تعطي انطباًعا لدي املتابعني، 
رضاهــا عــىل إجــراءات االحتــال، بل ميكــن اتهامها 
بأنهــا ستســتفيد مــن التدخــل بتأجيــل أو إلغــاء إذا 
لــت لنفــس النتيجــة بفشــلها يف نيــل ثقــة  مــا توصَّ
وفــق  حتــاًم  املتوقــع  وهــو  الفلســطيني،  الجمهــور 

املعطيات املتوفرة.

غزة/ نور الدين صالح:
أكــد مديــر دائــرة رشطــة البلديــات العقيــد جهــاد 
تنتــرش يف جميــع  طيــة  رُشَ ِفــَرق  وجــود  حــامدة، 
األســواق اليوميــة واألســبوعية مبحافظــات قطاع 
وأصحــاب  الباعــة  التــزام  مــدى  ملتابعــة  غــزة، 
الســامة  إجــراءات  واملواطنــني،  البســطات 

والوقاية التي أقرَّتها وزارتا الصحة والداخلية.
وأفــاد حــامدة لصحيفــة "فلســطني"، أمــس، بــأن 
كل فريــق يتكــون مــن 10-8 عنــارص مــن رشطــة 
البلديــات، إضافــة إىل دوريــة إســناد مــن مراكــز 

رشطة املحافظات.
وأوضــح أن دوريــات رشطــة البلديــات املنتــرشة 
األســواق  تنظيــم  عــىل  تعمــل  األســواق  يف 
وإزالــة املــكاره الصحيــة، واملحافظــة عــىل عــدم 
االكتظاظ بني املواطنني داخل املحال وإعطاء 

تعليامت للمواطنني بلبس الكاممة.
مــن  أيضــا  تفتيــش  فــرق  وجــود  إىل  وأشــار 
البلديــة ســتعمل مــن أجــل الحفــاظ عــىل النظــام 
واالنضباط، واصفا عمل الدوريات بـ "املنظم"، 
خاصــة أن هدفــه األول هــو الحفــاظ عىل ســامة 

وصحة املواطنني والباعة.
وبنّي أنه يف حال ضبِط أشخاٍص مخالفني وغر 
كتابــة  ُيلزمــون  الوقائيــة،  اإلجــراءات  ملتزمــني 
تعهــد بــرورة التزام إجراءات الســامة والوقاية 

وارتداء الكاممات الطبية.
سياســة  تتبــع  الداخليــة  وزارة  أن  حــامدة  وأكــد 
التــدرج يف فتــح األســواق، وذلــك وفقــا للحالــة 

الوبائية التي يعيشها القطاع.
بــني  تنتــرش  رشطيــة  عنــارص  وجــود  إىل  ونبــه 
واألســبوعية،  واليوميــة  الشــعبية  األســواق 
بالكامــل  ُفِتحــت  التــي  األســواق  أن  إىل  مشــرا 
ســوق  مثــل  اليوميــة،  هــي  الحــايل  الوقــت  يف 

الشجاعية والزاوية والشيخ رضوان والشاطئ.
بالتــزام  متثــل  األســواق  فتــح  رشط  أن  وبــنّي 
إخــراج  عــدم  الباعــة  وإلــزام  الوقايــة،  إجــراءات 
إزالــة  جانــب  إىل  األرصفــة،  عــىل  البضائــع 
الشــمس  أشــعة  التــي متنــع دخــول  املعرشــات 

لألسواق وتسبب مكاره صحية.
لفتــح  يتلهــف  كان  "الجميــع  حــامدة:  وتابــع 
مــن  لكثــر  رزق  ُتشــكل مصــدر  ألنهــا  األســواق، 

لاهتــامم  الحكومــة  دفــع  مــا  وهــو  املواطنــني، 
بذلك، لكن مع رضورة التزام رشوط الوقاية".

بقــاء جميــع  أقــرّت  الداخليــة  وزارة  أن  ونبــه إىل 
األســواق يف كل محافظــات القطــاع ُمغلقــة يف 
تبقــى جميــع األســواق  الجمعــة، يف حــني  أيــام 

الشعبية اليومية مفتوحة طيلة األسبوع.
ســوق  يف  العمــل  باســتئناف  حــامدة  وأفــاد 
عــىل  بنــاًء  غــزة،  الشــعبي رشق مدينــة  الجمعــة 
توجيهــات لجنــة الطــوارئ املركزية ووفق رشوط 

ُمعينة.
يف  بســطات  أي  وجــود  مينــع  أنــه  إىل  وأشــار 
عيــادة  أمــام  أو  وبغــداد  املنصــورة  شــارعي 
الســامة  إجــراءات  اتبــاع  رضورة  مــع  الحرازيــن 

الوقائية.
وكانــت وزارة الداخليــة أعلنــت إغــاق األســواق 
فــروس  مواجهــة  إجــراءات  ضمــن  الشــعبية، 
املحــارص  القطــاع  يف  تفــى  الــذي  كورونــا 
أغســطس/ آب املايض، يف حني بدأت مؤخًرا 
ــا وفًقــا لــرشوط الســامة  بإعــادة فتحهــا تدريجيًّ

والوقاية.

غزة/ أدهم الرشيف:
ينهمــك بحارة فلســطينيون من ســكان 
قطــاع غــزة بالبحــث يف أعــامق البحــر 
ينحــدرون  مرصيــني  بحــارة   3 عــن 
أمــام  ُفقــدوا  بورســعيد  مدينــة  مــن 
الشواطئ املرصية مؤخًرا، يف حدٍث 

ليس األول من نوعه.
والشــبان املشــاركون يف هــذا العمــل 
مــن  تتألــف  مجموعــة  الشــاق  البحــري 
ســباحني وغواصــني ومنقذيــن بتعداد 
مبــادرة  ضمــن  يعملــون  شــخًصا،   41
الخــر  "غــوايص  مجموعــة  أطلقتهــا 
املتطوعــني" التــي متتــد جذورهــا يف 
فلســطني  ومنهــا  عربيــة  بلــدان  عــدة 
مســاحته  البالــغ  غــزة  قطــاع  وتحديــًدا 
عــىل  ويطــل  مربًعــا،  كيلومــرًتا   365
 40 بطــول  املتوســط  األبيــض  البحــر 

كيلومرًتا مربًعا.
فقــدان  نبــأ  هــؤالء  تلقــى  أن  ومنــذ 
بحــارة مرصيــني أمــام شــواطئ مدينــة 
الجــوي  إثــر املنخفــض  بورســعيد يف 
الشــام  بــاد  بــه  تأثــرت  الــذي  القطبــي 
ومرص ودول عربية أخرى طيلة أسبوع 
يف  هــؤالء  يــرتدد  مل  مؤخــًرا،  كامــل 
النزول إىل البحر بعد إعان فقدانهم.

وكان املصــور الصحفــي محمد أســعد 
مــن بــني هؤالء املشــاركني يف البحث 

عن بحارة بورسعيد.
صحفيــا  مصــورا  عمــيل  "رغــم 
فإننــي  غــزة  بحــر  لشــاطئ  استكشــافيا 
البحــث  فريــق  باالنضــامم إىل  بــادرت 
عــن البحــارة املفقوديــن"، قــال أســعد 
وهــو  ذلــك  "فلســطني"  لصحيفــة 
يف  تشــبه  بحريــة  غــوص  ِبــزَّة  يرتــدي 
متويهها ألوان الصخور تحت املائية.
يكــون  أن  أســعد  املصــور  ويتوقــع 
الصيــادون قــد فارقــوا الحياة بعد مرور 

أكرث من أسبوع عىل فقدانهم.
وأضــاف: رغــم أن مــكان حادثــة فقــدان 
البحارة يف مرص يبعد عن غزة مسافة 
إمكانيــة  نتوقــع  فإننــا  كيلومــرت،   200
قــوة  بســبب  غــزة  بحــر  إىل  وصولهــم 
القطبــي  للمنخفــض  املرافقــة  الريــاح 
شــباط  فرايــر/   16 يف  حــّل  الــذي 

الجاري.
وتابع: "نسعى من خال هذه املبادرة 
إىل العثــور عــىل البحــارة املفقوديــن 

وتســليمهم لجمهوريــة مــرص ومــن ثــم 
أبناءهــم  ينتظــرون  الذيــن  ذويهــم  إىل 

أحياًء أو أمواًتا عىل أحر من الجمر".
جثامن أحد البحارة

الجــاري،  الشــهر  مــن  العرشيــن  ويف 
رفــح  مدينــة  بحــر  أمــواج  قذفــت 
جنــويب القطــاع، جثــامن أحــد البحــارة 
املفقوديــن، ويدعــى ماهــر جابــر خلــة 
حــي  ســكان  مــن  عاًمــا(،   47( عبيــد 
الضواحــي التابــع ملحافظــة بورســعيد 
شــاميل مــرص، وفــق معطيــات أوردتهــا 

وزارة الداخلية واألمن الوطني بغزة.
متكــن  احتامليــة  مــن  ذلــك  ويزيــد 
مــن  يــني  الغزِّ والغواصــني  املنقذيــن 
املفقوديــن  البحــارة  عــىل  العثــور 
العثــور  بعــد   ،3 وعددهــم  املتبقــني 
عــىل اثنــني أحدهــام يف مــرص واآلخــر 

يف رفح.
وقــال أســعد: "مــا نفعلــه هــو امتــداد 
الشــعبني  بــني  واألخــوة  للعروبــة 
الفلســطيني واملرصي، وتأكيد وحدة 
الــدم والوقــوف مــع الشــعب املــرصي 
بكل مكوناته يف أي محنة يواجهها".

يتبــع  الغــارق  املــرصي  والقــارب 
مبحافظــة  املاحيــة  التوكيــات  أحــد 

لتوصيــل  خــرج  وقــد  بورســعيد، 
مجموعــة طــرود إىل ســفينة يف عــرض 
البحــر املتوســط عــىل بعــد 20 ميــًا، 
أمتــار،   8 األمــواج إىل  ارتفــاع  ونتيجــة 
متنــه  وعــىل  للغــرق  القــارب  تعــرض 

البحارة الخمسة.
وانتشل قارب تابع لهيئة قناة السويس 
جثامن البحار محمد السيد، الضحية 
األوىل للحــادث، وظهــر جثــامن البحار 

الثاين عىل شاطئ مدينة رفح.
العربيــة  املبــادرة  منســق  ويتابــع 
أبــو  ماهــر  العــرب  الخــر  لغــوايص 
مــرزوق باهتــامم بالــغ عمليات البحث 
التــي ينفذهــا الغواصــون والســباحون 
غــزة  شــاطئ  طــول  عــىل  واملنقــذون 

ويف أعامق مختلفة.
وقــال أبــو مــرزوق لـ"فلســطني" إنــه بعد 
ظهــور جثــة البحــار عبيد، تواصل معنا 
األهــايل مــن بورســعيد وغواصو الخر 
مــن  والعديــد  مــرص  مــن  املتطوعــون 
الجهــات املرصيــة، ثــم بدأنــا عمليــات 
البحث أمام شواطئ مدينة رفح، ومن 
ثــم محافظــة خــان يونــس، وبعــد ذلــك 
انتقلنا إىل الشامل ومن ثم إىل ميناء 

الصيادين بغزة ومحيطه.

الخــر عمليــات  نفــذ غواصــو  وأمــس، 
بحــث كبــرة يف بحــر غــزة أمــام مدينــة 
الزهــرة تحديــًدا، لوجــود عوالــق بحريــة 
متعــددة، بحســب أبــو مــرزوق، الــذي 
أضــاف: "خاطرنــا ونزلنا إىل البحر رغم 
عــىل  العثــور  األمــواج وتوقعنــا  ارتفــاع 

يشء، لكننا مل نجد شيئا لألسف".
مــن  ومنقــذون  ســباحون  انطلــق  كــام 
مينــاء غــزة، والقول ألبــو مرزوق، ضمن 
حــدود  إىل  بحريــة  بحــث  دوريــات 
شــاطئ النصــرات وســط القطــاع، مــع 
وعمليــات  املينــاء،  حــوض  تفتيــش 
متشيط لشواطئ بحر الزهرة، بقوارب 

صيد صغرة "حسكات".
وأكمل أبو مرزوق، وهو مدرب سباحة 
التــي  الســامية  "رســالتنا  وغــوص: 
نحــاول  أننــا  للجميــع،  إيصالهــا  نحــاول 
الحفــاظ عــىل الكائــن البــرشي، نخــرج 
الغرقــى  جثامــني  النتشــال  بيوتنــا  مــن 
تطوعــي  إنســاين  هدفنــا  أن  لنؤكــد 
بحــت ال نتقــاىض عليــه أجــًرا من أحد، 
وتأكيــًدا لتضامننــا مــع غــوايص الخــر 
املتطوعني يف الدول العربية، ودعاًم 

للمهام اإلنسانية التي ينفذونها".
قلة املعدات

أن  إىل  ذاتــه  الوقــت  يف  ــه  نبَّ لكنــه 
مجتمــع البحــارة يف قطــاع غــزة يعــاين 
جســم  وجــود  وعــدم  املعــدات  قلــة 
رشعــي حقيقــي له، وعــدم االهتامم به 

من أي جهة رسمية.
وتابع: "مستمرون يف سعينا لألفضل 
وتطويــر الكــوادر وتشــكيل فــرق إنقــاذ 
إىل  ماســة  بحاجــة  هــي  تطوعيــة 
معــدات وإمكانــات مُينــع دخولهــا مــن 
جانب االحتال اإلرسائييل وحتى من 
 )...( القطــاع  إىل  املــرصي  الجانــب 
مــن املؤكــد أن إدخــال معــدات غــوص 
إىل  الوصــول  يف  سيســاهم  متطــورة 
أماكــن أبعــد وتنفيــذ مهــام إنقــاذ أكــر 

وأكرث قوة".
الثــاين  كانــون  ينايــر/  منتصــف  ويف 
تابــع  غواصــني  فريــق  متكــن   ،2019
للرشطــة البحريــة من إنقــاذ 6 صيادين 
العاليــة  األمــواج  جرفتهــم  أن  بعــد 
النصــرات  بحــر مخيــم  مــرص إىل  مــن 
ســاملني  وأعادتهــم  القطــاع،  وســط 
مشــهد  يف  وأهلهــم،  بادهــم  إىل 
يعكــس حجــم املــؤازرة التــي تقدمهــا 
عــن  البحــث  لنــداءات  اســتجابة  غــزة 

املفقودين.

اريهــا املفقوديـــن غــزة ُتــؤازر مصــر فـي البحــث عــن بحَّ

 فلسطينيون يستعدون للبحث عن بحارة مرصيني  يف البحر بعد غرق قاربهم
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ن تأمني هيئة ُتثمِّ
 300 ألف لقاح لالجئني 

الفلسطينيني يف لبنان
بريوت/ فلسطني: 

مثنــت "الهيئــة 302 للدفــاع عــن حقــوق الالجئــني" جهــود 
لجنــة الحــوار اللبنــاين الفلســطيني لتأمــني 300 ألــف لقــاح 
لبنــان،  يف  الفلســطينيني  لالجئــني  كورونــا  فــريوس  ضــد 

بتمويل من جهات مانحة.
وأعلــن رئيــس لجنــة الحــوار الوزيــر الســابق حســن منيمنــة، 
هــذه الجهــود، أمــس، خــالل اجتــاع افــرايض مــع ممثــي 
فصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الوطنية واإلسالمية 
الفلســطينية يف لبنــان، للتباحــث بشــأن األوضــاع الصحيــة 

واالجتاعية يف املخيات والتجمعات الفلسطينية.
وأبلــغ منيمنــة املجتمعــني بتعهــد وزير الصحة بطلب رشاء 
اللبنانيــة  الدولــة  مــا ســبق، وطلبتــه  عــى  اللقاحــات  هــذه 
الالجئــني  لصالــح  وذلــك   ،)AstraZeneca( رشكــة  مــن 
مــن  الصحــة  وزارة  منصــة  عــى  املســجلني  الفلســطينيني 

قبل "أونروا".
كا أبلغهم أيضا بتويل "أونروا" موضوع استكال تسجيل 

كل الفلسطينيني عى هذه املنصة.
ودعت الهيئة 302 إىل رضورة أن يشمل اللقاح الالجئني 
"أونــروا"  ســجالت  يف  املســجلني  غــري  الفلســطينيني 
واملســجلني يف ســجالت الدولــة اللبنانيــة )NR(، وكذلــك 
الالجئــني الفلســطينيني مــن فاقــدي األوراق الثبوتيــة وهــم 
أو  اللبنانيــة  الدولــة  ســجالت  يف  ســواء  املســجلني  غــري 

سجالت "أونروا".

آلية جديدة للسفر 
من الضفة إىل األردن

رام الله/ فلسطني:
أعلن فريق العمل املختص يف وزارة الخارجية واملغربني 
مــع  االتفــاَق  األردن  لــدى  الفلســطينية  الســلطة  وســفارة 
الســلطات املختصــة يف اململكــة عى آليــة عمل جديدة؛ 
إىل  امللــك حســني  جــر  مــن  املواطنــني  ســفر  لتســهيل 

مطار امللكة علياء الدويل "ترانزيت".
وبحســب االتفــاق، وفــق بيــان للخارجيــة، أمــس، يســتطيع 
ــا الســفر مــن الجــر الفاصــل بني الضفة  500 مواطــن يوميًّ

الغربية إىل املطار األردين "ترانزيت".
وذكــرت الــوزارة أنــه ُيشــرط عــى املســافر أن يحصــل عــى 
خطــوط  أيِّ  عــى  الســفر  مــن  نــه  ُتكِّ ســارية  ســفر  تذكــرة 
مــن  يكــون موعــد ســفره يف وقــت مناســب  يريدهــا، وأن 

اليوم الذي يعُب فيه الجر.
ونبَّهت أيًضا إىل أنه يتوجب عى املسافر الحصول عى 
شــهادة خلوٍّ من فريوس كورونا "PCR" قبل موعد الســفر 
بــــ48 ســاعة، مــن أحــد مراكــز الفحص التابعة لــوزارة الصحة 

الفلسطينية وليس غريها.
وأوضحــت الخارجيــة أن العمــل بهــذه اآلليــة الجديــدة يبــدأ 

غًدا األحد وبعد غد االثنني.
العمــل  ــَف  توقُّ الــوزارة  أعلنــت  االتفــاق،  هــذا  عــى  وبنــاء 
عــى  بالتســجيل  ــق  يتعلُّ فيــا  خاصــة  الســابقة،  باآلليــة 

املنصة الخاصة بوزارة الخارجية واملغربني.

قتل جندي إرسائييل 
متأثرًا بجراح رصاص زميله

النارصة/ فلسطني:
أيــام  قبــل  أصيــب  بعدمــا  أمــس،  إرسائيــي،  جنــدي  ُقتــل 

برصاص جندي آخر داخل قاعدة عسكرية.
"يوناتــان  الرقيــب  بــأن  العبيــة،  الســابعة  القنــاة  وأفــادت 
جيــش  يف  الناحــال"  "لــواء   يف  مقاتــل  وهــو  غرانــوت"، 
االحتــالل، قتــل بعد إصابتــه بجروح بالغة الثالثاء املايض، 
نتيجــة إطــالق نــار مــن جنــدي آخــر يف قاعــدة عســكرية يف 

منطقة وادي األردن.
مالبســات  يف  التحقيــق  العســكرية  الرشطــة  وتواصــل 
الحادث، ويف نهاية املطاف ســتعرض النتائج عى النيابة 

العسكرية لفحصها.
وكشف التحقيق األويل يف الحادث، أن "غرانوت" أصيب 
برصاصــة مــن نــوع "روجــر/ التوتــو"، التــي تســتخدم لتفريق 
يف  الرصاصــة  أصابتــه  حيــث  الفلســطينيني،  مظاهــرات 

الرأس، وانهار وفقد الوعي.
وذكرت التحقيقات أن املحكمة العســكرية يف مدينة يافا 
املحتلــة قــررت تديــد اعتقــال الجنــدي "الــذي أطلــق النار 

بطريق الخطأ"، حتى الثالثاء القادم.

عائلته تتهم السلطة بالتورط فيها
الشهيد "النايف".. 5  أعوام عىل االغتيال والتحقيق يف الجرمية "مكانك رس"

غزة/ نور الدين صالح:
خمســة أعــوام مــرت عــى اغتيــال القيــادي يف 
األســري  فلســطني  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة 
املحرر وامُلطارد عمر النايف داخل مقر سفارة 
البلغاريــة  العاصمــة  يف  الفلســطينية  الســلطة 
"صوفــا" عــام 2016، وال يــزال القاتــل "طليقــا"، 
إذ تشــري أصابــع االتهــام إىل تــورط الســلطة يف 

اغتياله، وفق عائلته.
يف  بتورطهــا  الســلطة  النايــف  عائلــة  وتتهــم 
االغتيــال، ال ســّيا أنــه ُوجــد مرضجــا بدمائــه يف 
ســاحة مبنــى الســفارة صبيحــة يــوم 26 فبايــر/ 
دالئــل  حمــزة  شــقيقه  يذكــر  إذ   ،2016 شــباط 
عّدة عى ذلك، منها ترك أمن السلطة السفارة 
ليلــة الجرميــة، وعــدم وجــود كامــريات مراقبــة، 
فضــاًل عــن محاوالت الســلطة الدامئــة لطرده من 

السفارة بالقوة.
وبــنّي النايــف يف حديــث لصحيفــة "فلســطني" 
بعــد  تحقيقهــا  يف  اعتمــدت  الســلطة  أن 
استشــهاد عمــر عــى التقريــر البلغــاري دون أي 
تحــرك حقيقــي منهــا، حيــث مل تعــرض عليــه، 

وكأنها أغلقت امللف بالكامل.
وأشــار إىل أن الســلطة شــّكلت لجنتــني ملتابعــة 
القضيــة، األوىل كانــت برئاســة وزيــر خارجيتهــا 
ريــاض املالــي، حيــث أصــدر تقريــرا مل يتهــم 
فيــه أحــدا، يف حــني مكثــت الثانيــة قرابــة شــهر 
ونصــف يف ضيافــة الســفارة يف بلغاريــا دون أي 
عمــل فعــي، بــل اعتمــدت عــى نتائــج التحقيــق 

البلغاري. 
بلــدة  يف   ،1963 عــام  زايــد  نايــف  عمــر  وولــد 
الضفــة  شــال  جنــني  مدينــة  قضــاء  اليامــون 
الغربيــة املحتلــة، وانتمى يف صغره إىل الجبهة 

الشعبية، وأصبح فيا بعد أحد قادتها.
واستشــهد "النايــف" بعــد أن أنهــى ســنته الثانية 
بعــد الخمســني، ومســرية نضــاالت كبــرية وّثقهــا 
الكفــاح الفلســطيني لــه، حتــى غــدا عنوانا ُيشــار 
إليه ببنان الفخر ملا ســّطره من تضحيات مذ أن 

كان شبال يتجذر حب الوطن يف قلبه.
وأكمــل شــقيقه: "إن هــذه الذكــرى تر مبشــاعر 
األىس والحــزن عــى العائلــة وكل محبــي عمــر، 
ال ســّيا أنه اغتيل غدًرا وبوحشــية بعد تســهيل 
هــذه  أن  إىل  مشــريا  آخــر"،  طــرف  مــن  املهمــة 
الذكرى أعطت انطباعا للعائلة أن امللف ُطوي 

بتعمد.
بلغاريــا  وخاصــة  السياســية  األطــراف  أن  وتابــع 
االغتيــال،  قضيــة  بحــل  معنيــني  غــري  والســلطة 

الجميــع  مــن  فعــي  تحــرك  أي  وجــود  نافيــا 
يف  والفصائــل،  الحقوقيــة  املؤسســات  حتــى 
ســبيل الضغــط للكشــف عــن حيثيــات الجرميــة 

ومحاسبة مرتكبيها.
وعّد ذلك دليال عى أن الشهداء لن يساندهم 
أحد سوى شعبهم واملناضلون، مطالبا الجميع 
بالتحــي باملســؤولية وعــدم تــرك الجرميــة تــر 
إىل  امللــف  وإعــادة  فاعليهــا،  محاســبة  دون 
جــدول أعــال كل األطــراف الوطنية واإلســالمية 

واملؤسسات الحقوقية.
وشــدد عــى أنــه "لن يســقط حقنــا بالتقادم رغم 
اإلهال املتعمد يف الكشف عن حقيقة وهوية 
مرتكبــي الجرميــة، وعاجــال أم آجــال سُيحاَســب 
البلغاريــة  املخابــرات  أن  مؤكــدا  املجرمــون"، 

واملحققــني كان لهــم دور ســلبي ومتواطــئ منــذ 
اليوم األول للجرمية، لذلك ُتوبعت من الناحية 
القانونيــة هنــاك، و"مل نأخــذ أي إجابــات شــافية 
حتــى اآلن رغــم مــرور عــام ونصــف عــى إعــادة 

التحقيق".
متابعة القضية

وقــال نائــب األمــني العــام للجبهــة الشــعبية، أبــو 
النايــف حــارض  الشــهيد  إن ملــف  فــؤاد:  أحمــد 
القياديــة  الهيئــات  أعــال  جــدول  عــى  دومــا 
عــى  واألخــرى  الفينــة  بــني  وُيطــَرح  للجبهــة، 
هيئــات ومؤّسســات منظمــة التحريــر والفصائــل 

املختلفة.
وبني فؤاد يف ترصيحات ملوقع "بوابة الهدف" 
الفصائــل  كل  إىل  رســائل  وجهــت  الجبهــة  أن 
أجــل  مــن  التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  واللجنــة 
متابعــة هــذه القضيــة مجــددا، وأن يحســم األمــر 
عــى قاعــدة مــا توفــر مــن معطيــات ومعلومــات 
وما قدمته الجبهة والشهود اآلخرون يف بلغاريا 

ومناطق أخرى.
وشــدد عــى أن "قضيــة النايــف مل ُتحســم ومل 
بالجديــة  التحريــر  منظمــة  مؤسســات  تأخذهــا 
الالزمــة وال حتــى وزارة الخارجيــة املســؤولة عــن 

سفارة السلطة يف بلغاريا".
وأضــاف أن الجبهــة بصــدد إعــداد رســالة مرفــق 
معهــا الوثائــق والتقاريــر التــي بحوزتهــا إلرســالها 
واللجنــة  والخارجيــة  الســلطة  لرئيــس  مجــدًدا 
عــى  ســتبقى  القضيــة  هــذه  "ألن  التنفيذيــة 
جــدول أعالنــا كجبهــة وســنظل نطرحهــا دامًئــا 
وصــوال  املعنيــة  والهيئــات  املؤسســات  عــى 
إىل تشــكيل لجنــة تحقيــق حياديــة تشــارك فيهــا 

الجبهة للوقوف عى الجرمية".

قناة: مفاوضات بني دول خليجية و)إرسائيل( لبناء تحالف أمني

النقب املحتل/ وكاالت:
يف عمق صحراء النقب املحتل، يشتي 
قريــة  يقطنــون  الذيــن  الفلســطينيون 
اإلرسائيــي  االحتــالل  ســلطات  تعدهــا 
"غــري رشعيــة"، مــن أن عــدد املنــازل التــي 
ــرت يتجــاوز عــدد ســكانها الذيــن تلقــوا  ُدمِّ
لقــاح فــريوس كورونــا، رغــم تصــدر الدولــة 

ا. العبية حملة التطعيم عامليًّ
ويؤكــد عدنــان العبــاري الــذي يعمــل يف 
"تــل  بقريــة  مدرســة  يف  الصيانــة  مجــال 
عــراد" عــدم تلقــي أي مواطــن مــن ســكان 

النقب لقاح كورونا.
املتصدريــن  مــن  االحتــالل  دولــة  وتعــد 
بالنســبة  التطعيــم  عمليــات  لعــدد 
ثلــث  نحــو  حّصنــت  إذ  الســكان،  لعــدد 
 9 نحــو  عددهــم  البالــغ  اإلرسائيليــني 
ماليــني، ضــد فــريوس كورونــا باســتخدام 

جرعتي لقاح "فايزر- سبوتنيك".
بنيامــني  االحتــالل  وزراء  رئيــس  وأكــد 
نتنياهو أن السلطات يف طريقها لتطعيم 
 16 فــوق  أعارهــم  البالغــة  اإلرسائيليــني 

عاما بحلول نهاية الشهر املقبل.
لكن يف القرى البدوية يف صحراء النقب 
عــام  املحتلــة  فلســطني  جنــوب  القاحلــة 
التطعيــم  عمليــات  معــدل  يعــد   ،1948

بحســب  فحســب،  املئــة  يف   2 نحــو 
بيانات رسمية.

ويشــري ســكان "تــل عــراد" إىل أن موظفــا 
التــي  االحتــالل  دولــة  مــن  واحــدا  صحيــا 

تحتل قراهم مل يزرهم منذ تفيش الوباء، 
منازلهــم  هــدم  أوامــر  ُتواصــل  حــني  يف 
بزعــم بنائهــا دون تراخيــص، يعد الحصول 

عليها أمرا مستحيال.
ويقــول العبــاري إن البيــوت التــي هدمــت 
أو تلــك املهــددة بالهــدم أكــر مــن عــدد 

األشخاص الذين حصلوا عى اللقاح.
فقر وتشرد

النقــب  صحــراء  فلســطينيو  وعــاش 
تعرضــوا  لكنهــم  أجيــال،  مــدى  عــى 
بفعــل  والتــرشد  والفقــر  التهميــش  إىل 
سياسات االحتالل الذي عادًة ما ينقلهم 

إىل بلــدات "معــرف بهــا"، لتغذية التوتر 
بينهم.

يف  املدنيــة  الحقــوق  رابطــة  وتشــري 
ال  التــي  عــراد"  "تــل  أن  إىل  )إرسائيــل( 
الجاريــة،  امليــاه  أو  بالكهربــاء  تحظــى 
القــرى  عــرشات  مــن  واحــدة  إال  ليســت 

البدوية غري املعرف بها يف املنطقة.
موجــود  هــو  مــا  كل  إن  الرابطــة  وقالــت 
حاليــا يف القريــة "غــري رشعــي" وال ميكــن 
رشعنتــه ألن القانــون اإلرسائيــي يعــد أن 
لــه، مضيفــة: "ال ميكــن لســكان  ال وجــود 
القــرى غــري املعــرف بهــا الحصــول عــى 
تراخيص بناء، وعليه فإن األبنية يف تلك 

القرى مصّنفة عى أنها غري مرّخصة".
وأفاد العباري، وهو أب لخمسة أبناء، أنه 
ُهــِدم مؤخــرا منــزل أحــد جريانــه، ليتحــّول 
وقــال  والحديــد.  الغبــار  مــن  كومــة  إىل 
اللــون:  وهــو يشــري إىل كــوخ آخــر أصفــر 
"هــذا البيــت تلقينــا إخطــارا لهدمــه خالل 
شــهر، ال ميــر شــهر دون هــدم منــازل يف 

تل عراد".
أنــه  الفرنســية  الصحافــة  لوكالــة  وأكــد 
منــذ بــدء تفــيش وبــاء كورونــا "بــدل أن 
يرســلوا لنــا ممثلــني عــن وزارة الصحــة، 
يرسلون لنا ممثلني عن الرشطة ووزارة 
لوضــع  اإلســكان  وزارة  أو  الداخليــة 
معانــاة  رغــم  لبيوتنــا،  هــدم  إخطــارات 

الناس من الوباء".
إنرنــت  بخدمــة  عــراد"  "تــل  تحظــى  وال 
مــن  يجعــل  مــا  عليهــا،  االعتــاد  ميكــن 
الوبــاء  تفــيش  خــالل  رضوريــة  مســائل 

كالتعليم عن بعد أمورا صعبة املنال.
ويؤكد العباري أن نجله يوسف البالغ 12 
عاما مل يتلَق حصة تعليمية منذ أكر من 

عام، يف املقابل يتواصل الهدم.

فلسطينيو النقب.. عالمة فارقة لعنرصية االحتالل يف تجاهل تطعيمهم

تل عراد بالنقب 

النارصة/ فلسطني:
مفاوضــات  عــن  إرسائيليــة،  قنــاة  كشــفت 
جاريــة بــني االحتــالل اإلرسائيي والســعودية 
بنــاء  أجــل  أن  مــن  واإلمــارات،  والبحريــن 

"تحالف أمني دفاعي رباعي".
وذكرت قناة "I24NEWS" اإلرسائيلية، أول 
بنــاء هــذا التحالــف الرباعــي،  مــن أمــس، أن 
وصفتهــا  مــا  مــع  التعامــل  أجــل  مــن  يــأيت 

بـ"التهديدات اإليرانية".
ونبهــت إىل أن مصــادر إرسائيلية مل تؤكد أو 

تنفي هذا النبأ.

ونقــال عــن "مصــادر خاصــة مــن الخليــج" مل 
مفاوضــات  "وجــود  القنــاة  أكــدت  ها،  تســمِّ
بــني )إرسائيــل( واململكــة العربية الســعودية 
والبحريــن واإلمــارات العربيــة املتحــدة، منــذ 
عــدة أشــهر لبنــاء تحالــف أمنــي دفاعــي عــى 
"التهديــد  مــع  للتعامــل  الناتــو،  حلــف  غــرار 

اإليراين املتزايد" يف املنطقة".
وأشــارت إىل أن هــذه "املفاوضــات تأيت ردا 
عى التهديد اإليراين املتزايد يف املنطقة، 
وللخــروج مبوقــف مشــرك لألطــراف األربعــة 
وعرقلــة  نوويــة،  قنبلــة  صنــع  إيــران  ملحاولــة 

برنامجها النووي الذي ميثل تهديدا حقيقيا 
وتوضعهــا  نفوذهــا  إىل  إضافــة  للمنطقــة، 
املتزايد يف منطقة الرشق األوسط، ال سيا 

يف سوريا ولبنان والعراق"، وفق تعبريها.
ونبهــت القنــاة أن "العديــد مــن دول الخليــج، 
مــع  رسيــة  عالقــات  ســنوات  منــذ  تقيــم 
املخــاوف  أســاس  عــى  وذلــك  )إرسائيــل(، 
حــني  يف  خصًوصــا،  إيــران  تجــاه  املشــركة 
عــى  الجانبــني  املتحــدة  الواليــات  تشــّجع 

تطبيع العالقات".
إىل  الريــة  الدبلوماســية  هــذه  وخرجــت 

املــايض عندمــا  أغســطس  العلــن يف آب/ 
أعلنــت اإلمــارات، حليف الســعودية، تطبيع 

العالقات مع االحتالل.
ونبهت "I24NEWS" إىل أن "السعودية ال 
ترتبــط بعالقــات دبلوماســية مــع )إرسائيــل(، 
القــوة  الســعودية؛  مــع  عالقــات  إقامــة  لكــن 
السياســية اإلقليميــة وصاحبــة أكــب اقتصــاد 
أهــم  أحــد  مبنزلــة  حتــا  ســتكون  عــريب، 
األحــداث الدبلوماســية يف تاريــخ )إرسائيل( 
أرض  عــى  عامــا"،   73 قبــل  قيامهــا  منــذ 

فلسطني املحتلة.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

يحمــل أي قيمــة بالنســبة للجنــة لالنتخابــات حتــى تصــدر إعالنهــا دون االلتفات 
ملا يجري من جهد وحراك وطني.

األمر الذي يثري مخاوف عدة تجاه أداء هذه اللجنة التي تدرك أكرث من غريها 
أن بعــض البنــود املتعلقــة بإعالنهــا األخــري ضــار بفئــات عديــدة مــن املرشــحني 
بل مقيد لحقوقهم الدميقراطية، وعىل ما يبدو أصبح البيان الختامي برشوطه 
وتوصياتــه التوافقيــة مجــرد حــر عــىل ورق، وهــذا مــا يعنــي أن اللجنــة يف واد 

والتوافقات الوطنية يف واد آخر.
ثانيا/ استبعاد املرشحني

كان من الواجب أن ال تساهم لجنة االنتخابات يف حرف املسار الدميقراطي 
بهــذه الصــورة، فهــي تعلــم متاًمــا بــأن عــدم إدخــال تحســينات وتعديــالت عــىل 
ظــل  غــري حميــدة، يف  آثــاًرا  الصــورة ســريتب  بهــذه  وإبقــاءه  االســتقالة  رشط 
ــح  املقاســات الخاصــة التــي أحاطــت بإجــراءات االســتقالة، والتي تجعل املرشَّ
رهينة بيد سلطة اإلدارة أو الجهة التي يتبع لها، فيمكنها ببساطة عدم إعطائه 
املوافقــة، وبالتــايل فقــدان حقــه، األمــر الــذي يثــري شــكوك أخــرى بــأن جهــات 
بعينهــا قــد تلجــأ لهــذا الســلوك إلقصــاء موظفيهــا ألغراض مختلفة ســواء كانت 

سياسية أو حزبية أو يف إطار املناكفات الشخصية.
ح  واألصل أن تقبل اإلدارة طلب االستقالة فوًرا إذا كان الغرض من ذلك الرتشُّ
لالنتخابــات وإال متــارس ســلطة تقديريــة بــني املوافقــة أو الرفــض لتعلــق ذلــك 
أو  اإلجــراء  عرقلــة  أو  باملزاجيــة  فيهــا  الســاح  ال ميكــن  عليــا  وطنيــة  مبصالــح 

تأخريه.
ثالثا/ إرصار اللجنة

بقــاء  مــع  الشــكل  بهــذا  املركزيــة  االنتخابــات  لجنــة  إعــالن  خــروج  أن  شــك  ال 

حركــة حــاس مــوىس أبــو مــرزوق ملجــرد مطالبتــه بكشــف تفاصيــل اتفاقيــة غــاز 
غــزة، التــي أبرمتهــا الســلطة الفلســطينية قبــل أيــام بانفــراد مــع الجانــب املــري، 
وهــي تريحــات عّكــرت أجــواء االنتخابــات، وأشــارت إىل رفــض حركــة فتــح حتــى 

اللحظة أي رشاكة وطنية مع القوى الفلسطينية ويف مقدمتها حركة حاس.
التصعيــد الفتحــاوي ضــد حركــة حــاس شــمل تقزيــم وتبهيــت أي خطــوات تقوم 
بهــا األخــرية لصالــح تعزيــز الحريــات وطــي صفحــة االنقســام، فرغــم إفــراج داخليــة 
غزة عن خمسة وأربعني موقوًفا من املحسوبني عىل حركة فتح كانوا قد ُأوقفوا 
ت باملقاومة ومقدراتها بحسب إياد البزم  عىل خلفية قضايا جنائية وأمنية أرضَّ
الناطــق باســم وزارة الداخليــة يف غــزة، فــإن حركــة فتــح وعــىل لســان ناطقهــا يف 
غــزة إيــاد نــر نفــت هــذه الخطــوة، يف حني نــرش منري الجاغــوب رئيس املكتب 
اإلعالمــي يف حركــة فتــح، قامئــة أخــرى ضمــت أشــخاًصا صــدرت بحقهــم أحــكام 

قضائية بعد ثبوت قيامهم بجرائم قتل يف غزة.
مــن ناحيــة أخــرى التزمــت قيــادة الســلطة الفلســطينية وحركــة فتــح يف الضفــة 
الصمت امُلطبق تجاه حملة االعتقاالت واالستدعاءات اإلرسائيلية املتواصلة 
بحــق الشــخصيات الفلســطينية املعارضــة لنهــج أوســلو ال ســيا قيــادات حركــة 
الرتّشــح  عــىل  أقدمــت  حــال  مبــارًشا  تهديــًدا  وتهديدهــا  الضفــة،  حــاس يف 
يف مواجهــة قامئــة عبــاس يف االنتخابــات املقبلــة، يف رســالة تأييــد أو تنســيق 
خفي ما بني قيادة الســلطة الفلســطينية وحكومة االحتالل، علًا أن تهديدات 

اســتخراجه،  يســهل  مــا  البحــر،  تحــت  مــرت   ٦٠٠ عمــق  عــىل  الفلســطينية،  اإلقليميــة 
وبتكلفة مالية منخفضة.

وقــال التحقيــق: إن الغــاز اكُتشــف عــام ١٩٩٦، بعــد محــاوالت املهنــدس الفلســطيني 
مجــال  يف  يعمــل  كان  والــذي  والتنقيــب،  البحــث  يف  املســحال  إســاعيل  الراحــل 

البرتول يف قطر والعراق.
وأشــار التحقيــق إىل موافقــة الرئيــس الفلســطيني الراحــل يــارس عرفــات عــىل مقــرتح 
املســحال، بالتنقيــب عــن الغــاز واســتخراجه، وتكلفتــه بالتفــاوض مــع رشكــة "بريتــش 

غاز" الريطانية.
أهم ما عرض يف هذا التحقيق

1 - عــرَض معــد التحقيــق وثيقــة تؤكــد أن املهنــدس إســاعيل املســحال املديــر العام 
ملديرية الطاقة الطبيعية واملعدنية يف السلطة الفلسطينية أول من تنبأ بوجود الغاز 

يف بحر غزة بعد أبحاث جيولوجية أجراها.
2 - طلــب املهنــدس املســحال مــن الرئيــس يــارس عرفــات يف ســبتمر 1995 الــرشوع 
ــه الرئيــس عرفــات  يف التنقيــب عــن الغــاز يف بحــر غــزة، وبنــاء عــىل هــذا الطلــب وجَّ
املســحال بالتواصــل مــع الــرشكات الدوليــة املعنيــة بالتنقيــب عــن الغــاز، وتواصــل مــع 

رشكتني أملانيتني يف مجال التنقيب عن الغاز، وبدأ مفاوضات يف هذا الشأن.
3 - أثبــت معــد التحقيــق مــن خــالل وثائــق حصــل عليهــا أن فريًقا آخر برئاســة مستشــار 
يف  املفاوضــات  تــوىل  ســالم"  "خالــد  االقتصاديــة  للشــؤون  الفلســطيني  الرئيــس 
ــف بــإدارة املفاوضــات وهــو املســحال، وتــم التوقيع  الكواليــس بخــالف الشــخص املكلَّ

عىل رشوط أخرى مخالفة للتي كان املسحال يفاوض عليها، وكان رافًضا لها.
عــت الســلطة اتفاًقــا مــع رشكــة بريتــش غــاز، وتنــص عــىل أن  4 - يف أكتوبــر 1999 وقَّ
اتحــاد  وتحصــل رشكــة  الغــاز،  عائــدات  مــن   60% عــىل  الريطانيــة  الرشكــة  تســتحوذ 
املقاولني عىل %30، أما حصة صندوق االســتثار الفلســطيني اقترت عىل 10% 

فقط.

ا حول الفئــات الواجب تقديم  أصــدرت لجنــة االنتخابــات املركزيــة إعالًنــا خاصًّ
ح لعضوية املجلس الترشيعي، وبحسب هذا اإلعالن  استقالتها بهدف الرتشُّ
ــح كل مــن يبقــى يف املنصــب كموظف يف الدولة ســواء  فإنــه ســيتم رْفــض ترشُّ
ا مــن خزينــة  ــا، أو الذيــن يتقاضــون راتًبــا أو مخصًصــا شــهريًّ ــا أو أمنيًّ كان مدنيًّ

الدولة ومن يف حكمهم.
ــح إال إذا ُأرفــق بكتــاب قبــول االســتقالة من  وأوضحــت أنــه لــن ُيقَبــل طلــب الرتشُّ
الجهــة التــي كان يعمــل لديهــا، الفتــة إىل أن عمليــة الرتشــح تبــدأ يــوم الســبت 
املوافــق 20 مــارس القــادم، ومتتــد 12 يوًمــا وتنتهــي يــوم األربعــاء املوافق 31 

من الشهر ذاته.
فــق عليــه يف القاهــرة إزاء هــذه النقطــة؟ وكيــف  فهــل ُيعــد ذلــك تجــاوًزا ملــا اتُّ
ميكــن أن ينعكــس ذلــك عــىل أصحــاب الحــق مــن املرشــحني املفرتضــني؟ وما 
هو سبب إرصار اللجنة عىل رشط االستقالة بهذه الصورة التي ميكن أن تحرم 
قطاعات واسعة من شعبنا من أصحاب الكفاءة؟ وهل باتت اللجنة أداة أخرى 

لتجاوز التوافق الوطني؟
ويف هذه املادة نناقش هذه النقطة ونجيب عن التساؤالت التي تثريها حول 
رشط االســتقالة ونبــنيِّ تداعيــات ذلــك عــىل املســار العــام لالنتخابــات بشــكل 

عام وعىل أصحاب الحق بشكل خاص، ونوضح املوقف الوطني منها.
أوال/ تجاوز التوافق الوطني

ل تجــاوًزا واضًحا للتفاهات  ال شــك بــأن إعــالن لجنــة االنتخابــات املركزية شــكَّ
ا  التــي أُجريــت يف القاهــرة ومــا صــدر عنهــا يف البيــان الختامــي والــذي أورد نصًّ
يف الفقــرة )11( بــرورة رفــع توصيــة للرئيــس أبــو مــازن للنظــر يف تعديــل عــدة 
نقــاط لقانــون االنتخابــات منهــا )طلبــات االســتقالة(، وكأن البيــان الختامــي ال 

فتــح  قيــادات حركــة  تريحــات إعالميــة متصاعــدة ضــد حركــة حــاس شــنتها 
نتائــج  بفشــل  وُينــِذر  الوطنيــة،  املصالحــة  أجــواء  مــع  يتناقــض  مبــا  الضفــة  يف 
حــوار القاهــرة، يف حــني أحجمــت قيــادة الســلطة الفلســطينية حتــى اللحظــة عن 
معالجة مشكالت غزة الحياتية، أو الرتاجع عن خطواتها العقابية الجاعية التي 

اتخذتها ضد غزة منذ سنوات.
بتعزيــز  مرســوما  الفلســطينية  الســلطة  رئيــس  إصــدار  ورغــم  أخــرى  ناحيــة  مــن 
االنتــاء  أو  الــرأي  خلفيــة  عــىل  املعتقلــني  رساح  وإطــالق  العامــة،  الحريــات 
أي  وجــود  اشــتية  محمــد  اللــه  رام  وزراء حكومــة  رئيــس  نفــي  ورغــم  الســيايس، 
زال  يتغــري، حيــث ال  عــىل األرض مل  الواقــع  فــإن  الضفــة  معتقــل ســيايس يف 
ســجن أريحــا يف الضفــة يكتــظ باملعتقلــني السياســيني، وال زالــت املحاكــات 
تتواصل بحق املعتقلني، بحســب تقرير موثق نرشته مؤسســة الرســالة لإلعالم 
يــوم الخميــس املــايض، كــا أن االعتقــاالت عىل خلفية سياســية وحرية الرأي ال 
زالت متواصلة يف الضفة بحسب تريحات أدىل بها مدير مجموعة "محامون 

من أجل العدالة" لصحيفة العريب الجديد قبل أيام.
ويف املقابل صّعدت قيادة السلطة وحركة فتح من نرتها املعادية لغزة وحركة 
حاس، حيث رّصح عزام األحمد عضو اللجنة املركزية لحركة فتح بعدم رشعية 
املحاكم يف غزة، يف حني أقدم حسني الشيخ عضو اللجنة املركزية لحركة فتح 
ومحمــود الهبــاش مستشــار عبــاس للشــؤون الدينيــة، عــىل مهاجمــة القيــادي يف 

ا،  يــوم األحــد 15/4/2019م تحقيًقــا اســتقصائيًّ ــت قنــاة الجزيــرة القطريــة مســاء  بثَّ
كشــفت خاللــه عــن غــاز دفــني قبالــة شــواطئ قطــاع غــزة، والتــي عجــزت عنــه الســلطات 

الفلسطينية والدولية عن استخراجه، بسبب معيقات وقيود إرسائيلية.
ر قيمــة عائداتــه الســنوية إذا  ذكــر التحقيــق أن بحــر غــزة، مدفــون يف أعاقــه غــاز تقــدَّ

ا. اسُتخرج بـ 4.5 مليار دوالر سنويًّ
وعــرض التحقيــق وثائــق ُتثبــت نقــاء الغــاز، وقربــه مــن شــواطئ غــزة ووجــوده يف امليــاه 

ل انتكاســة كبــرية، بــل  النقــاط الخالفيــة الســابقة كــا هــي دون تعديــالت يشــكِّ
صدمــة لــكل املجمــوع الوطنــي، ويكشــف حالــة مــن االنســجام بــني هــذه اللجنة 
ا يف إجراء أي  والسياســات التي يفرضها الرئيس عباس، والذي ال يرغب فعليًّ
تعديالت يف هذه النقاط، يف ظل تصميم اللجنة عىل الخروج ببيان أو إعالن 
ظــت عليــه بــل رفضتــه معظــم القــوى والفصائــل الوطنيــة، إال أن اللجنــة مل  تحفَّ
م أي اســتعدادات إلجــراء تغيــريات يف تفاصيــل هــذا  تِعــد النظــر فيهــا ومل تقــدِّ

الرشط والنقاط األخرى ما يجعلها عرضة لالنتقاد ويضعها يف موقف حرج.
رابعا/ اللجنة أداة لتفجري املسار

يجــب أن تــدرك اللجنــة برئيســها الســيد حنــا نــارص أنهــا تســري عــىل حقــل ألغام 
وكل  ضدهــا  الجمهــور  إثــارة  يف  منهــا  بغفلــة  أو  بقصــد  ســواء  تتســبب  وأنهــا 
املكونات السياسية يف إثر تبنيها رشوًطا وضعت ألغراض سياسية باألساس 
ضمن القرارات بقانون التي أصدرها الرئيس أبو مازن، والتي كان الهدف منها 
تأمــني الرئيــس وتثبيــت أركانــه وتدعيــم حزبــه وإقصــاء أكــر قــدر مــن خصومــه 

السياسيني، وتقييد جو املنافسة وقطع الطريق عىل أي تغيري مستقبيل.
ــا أن تعيــد لجنــة االنتخابــات املركزيــة النظــر يف  وختاًمــا/ فــإن املطلــوب وطنيًّ
إعالنهــا األخــري لينســجم مــع املخــرج املتعلــق بالبيــان الختامــي لتــارس دورها 
التعديــالت  إلجــراء  عليــه  الضغــوط  مارســة  أو  الرئيــس  بإقنــاع  مــن  الوطنــي 
الالزمة، واعتبار هذه النقاط إحدى العقبات التي تواجه املسار الدميقراطي 

والتي تتطلب املصلحة الوطنية تعديلها.
 فهــل يكونــون عــىل قــدر هــذه املســؤولية ويخرجــون يف بيــان توضيحــي آخــر 
يحمل تعهًدا بإعادة النظر؟ أم أن اللجنة ال يعنيها ما يدور يف الفلك الوطني 

وتأمتر بأمر الرئيس وتتجاهل ما دونه؟!

عــن  لإلحجــام  الشــعبية  والقيــادات  النشــطاء  مــن  العديــد  تدفــع  قــد  االحتــالل 
الرتشــح لالنتخابــات الترشيعيــة املقبلــة مــع يعنــي عملًيــا ترجيــح كفــة النتائــج 
لصالــح حركــة فتــح - تيــار عبــاس التــي تهيمن عىل القرار الفلســطيني يف الضفة 

املحتلة.
كــا أن البيــان الــذي أصدرتــه لجنة االنتخابــات املركزية قبل أيام، والذي أكدت 
فيــه أن االســتقالة مــن العمــل هــي رشط أســاس للرتشــح لالنتخابــات ِعَوًضــا مــن 
كونه يحرم أكرث من مئتي ألف مواطن من الرتّشح لالنتخابات، فهو يتناقض مع 
التوافقات الوطنية التي جرت يف حوار القاهرة، ويف الوقت ذاته فإنه وبحسب 
"حشــد"،  الفلســطيني  الشــعب  حقــوق  لدعــم  الدوليــة  الهيئــة  أصدرتــه  بيــان 
يعــد مخالفــة لقواعــد دســتورية اســتقرت عليهــا أنظمــة الحكــم املختلفــة، التــي 
اشــرتطت عىل شــاغيل املناصب العليا فقط تقديم اســتقاالتهم من الوظيفة 

حال رغبتهم يف الرتّشح لالنتخابات.
ختاًمــا ومــع تصاعــد نــرة التريحــات الفتحاويــة املفاجئــة ضــد حركــة حــاس، 
ِفــق عليــه يف  وعــدم إقــدام عبــاس عــىل تشــكيل محكمــة االنتخابــات وفــق مــا اتُّ
حوار القاهرة حتى اللحظة، ونكوصه عا اتُّفق عليه وطنًيا من رشوط الرتّشح، 
ويف ظل ترسيبات بوجود ضغوط دولية عىل عباس برورة إجراء االنتخابات، 
يرز تساؤل مهم: هل تسعى حركة فتح لتجديد رشعية عباس من خالل إجراء 

االنتخابات يف الضفة واتهام حاس بأنها هي من عطل إجراءها يف غزة؟

5 - وفق االتفاق منحت الســلطة الفلســطينية صالحيات واســعة للمطورين من خالل 
الحــق املنفــرد والحــري يف االستكشــاف والتنقيــب والتســويق ألي مصــادر طبيعيــة 

للغاز والبرتول يف بحر غزة.
بإبــالغ  ملزمــون  الفلســطينيني  أن  التحقيــق-  –بحســب  االتفاقيــة  ــت  نصَّ كــا   -  6

"إرسائيل" بأي عمليات اكتشاف أو إنتاج من الغاز يف املناطق الفلسطينية.
7 - أكــد التحقيــق أن االتفاقيــة مل ُتعــرض عــىل املجلــس الترشيعــي الفلســطيني ومل 
ماهــر  الفلســطيني  الجانــب  مــن  عهــا كل  وقَّ والتــي  الفلســطينية،  الصحــف  تنــرش يف 
مجلــس  رصصور)رئيــس  وحــريب  الفلســطيني(،  والتجــارة  االقتصــاد  )وزيــر  املــري 

السلطة الفلسطينية للبرتول(.
8 - أشــارت االتفاقية إىل أن مستشــار الرئيس الفلســطيني للشــؤون االقتصادية "خالد 
سالم" يترف بالنيابة عن السلطة الفلسطينية بخصوص أي نشاط متعلق باالتفاقية 
طيلة مدة املرشوع، وتم حر التواصل حول االتفاقية بهذا الشخص، والذي الحقته 
الســلطة فيــا بعــد يف عهــد الرئيــس محمــود عبــاس عــىل ذمــة قضايــا فســاد، وفــق مــا 

أكده معد التحقيق.
9 - أكــدت وثيقــة أن وزيــر الطاقــة الفلســطينية آنــذاك عــزام الشــوا قــاد جولــة تفــاوض 
رسيــة مــع نظــريه اإلرسائيــيل يف ملــف الغــاز، وتوصــال فيــا بعــد إىل اتفــاق أويل وهــو 

الغاز مقابل الكهرباء.
10 - كشف معد التحقيق أن مفاوضات جرت لبيع الغاز الفلسطيني إىل مر، ولكن 

فشلت بعد توقيع اتفاق إرسائييل مري لتصدير الغاز.
11 - أثبتــت وثائــق عرضهــا التحقيــق أن )إرسائيــل( جففــت عــام 2012حقــل "مــاري 

يب" املوجــود عــىل الحــدود البحريــة لقطاع غزة بعدما اســتخرجت جميع كميات الغاز 
املوجودة فيه وتقدر بـ1.5 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

12 - كشــف معــد التحقيــق عــن محــاوالت قامــت بهــا الحكومــة يف غــزة والتــي تديرهــا 

حركــة حــاس للتنقيــب عــن الغــاز عــىل شــواطئ غــزة، إال أن هــذه املحــاوالت بــاءت 

بالفشل.
 2015 عــام  الفلســطيني  الــوزراء  مجلــس  عــن  صــادرة  وثيقــة  التحقيــق  عــرض   -  13

وتنــص عــىل تكليــف وزيــر الشــؤون الخارجيــة بالتواصــل مع رشكات يف روســيا والصني 
بالتنقيب عن الغاز يف شواطئ غزة.

نتائج التحقيق االستقصايئ لفيلم غاز غزة
1 - أثبت الفيلم أن )إرسائيل( تقوم بنهب املوارد والغاز الطبيعي من بحر غزة بالقوة.
الرســمية  املؤسســات  مــن  املعلومــات  تقديــم  يف  والنزاهــة  الشــفافية  غيــاب   -  2

الفلسطينية.
3 - ضعــف املوقــف الفلســطيني ممثــال بالســلطة الفلســطينية يف عمليــة التفــاوض 

واالستغالل األمثل للكنز االسرتاتيجي املوجود.
4 - ضعف االمكانات بفعل الحصار اإلرسائييل أعاق الجهات الحكومية يف قطاع غزة 

من التنقيب عن الغاز املوجود عىل سواحل القطاع.
-5 غيــاب املوقــف العــريب الداعــم واملســاند للفلســطينيني مــن أجــل الحصــول عــىل 

مورد طبيعي مهم، يساهم يف حل مشاكلهم االقتصادية.
6 - ســعت )إرسائيــل( بأســاليب متنوعــة مــن منــع الفلســطينيني مــن اســتخراج الغــاز 

الطبيعي.
أهم املستخلصات من هذا الفيلم االستقصايئ.

- التحقيق مهم وجاء يف وقت حساس، خاصة أن غزة تعيش حالة من الفقر الشديد 
واستخراج هذا الغاز ممكن أن يرسخ ما قاله عرفات بأن غزة ستصبح "سنغافورا".

- هــذه القضيــة سياســية بالدرجــة األوىل والســلطة تضــع أيديهــا عليهــا وال تريد ألحد 
التدخــل أو معرفــة مــا يــدور حــول هــذا امللــف، حيــث أعلنــت الســلطة عــام 2015 
يف ظــل وجــود حكومــة الوفــاق، برئاســة رامي الحمــد الله حينها، بالبحث عن رشكات 
روســية وصينيــة للتنقيــب عــن الغــاز، وتعطــل هــذا املــرشوع بســبب حجــة التمكــني 

حينها.

هل تتورط لجنة االنتخابات يف تعطيل المسار؟

ماذا وراء تصعيد نربة فتح ضد حركة حماس؟

غاز غزة.. القصة من البداية إىل النهاية 
والتساؤالت المرشوعة

أحمد أبو زهري

إبراهيم مسلم

يجب أن تدرك اللجنة برئيسها السيد حنا 
ناصر أنها تسير على حقل ألغام وأنها تتسبب 
سواء بقصد أو بغفلة منها في إثارة الجمهور 
ضدها وكل المكونات السياسية في إثر 
تبنيها شروًطا وضعت ألغراض سياسية 
باألساس ضمن القرارات بقانون التي أصدرها 
الرئيس أبو مازن، والتي كان الهدف منها 
تأمين الرئيس وتثبيت أركانه وتدعيم حزبه 
وإقصاء أكبر قدر من خصومه السياسيين، 
وتقييد جو المنافسة وقطع الطريق على 
أي تغيير مستقبلي.

هذه القضية سياسية بالدرجة األولى 
والسلطة تضع أيديها عليها وال تريد ألحد 

التدخل أو معرفة ما يدور بشأن هذا الملف، 
حيث أعلنت السلطة عام 2015 في ظل 

وجود حكومة الوفاق، برئاسة رامي الحمد 
الله حينها، البحث عن شركات روسية وصينية 

للتنقيب عن الغاز، وتعطل هذا المشروع 
بسبب حجة التمكين حينها.

بقلم: ماجد الزبدة

مع تصاعد نبرة التصريحات الفتحاوية المفاجئة 
ضد حركة حماس، وعدم إقدام عباس على 
ِفق عليه  تشكيل محكمة االنتخابات وفق ما اتُّ
في حوار القاهرة حتى اللحظة، ونكوصه عما 
فق عليه وطنًيا من شروط الترّشح، وفي  اتُّ
ظل تسريبات بوجود ضغوط دولية على عباس 
بضرورة إجراء االنتخابات، يبرز تساؤل مهم: هل 
تسعى حركة فتح لتجديد شرعية عباس من 
خالل إجراء االنتخابات في الضفة واتهام حماس 
بأنها هي من عطل إجراءها في غزة؟
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غزة/ رامي رمانة:
عــى  زراعيــون  وخــراء  نقابيــون  أجمــع 
الرســمية  املؤسســات  زيــادة  أهميــة 
الطارئــة  التدخــات  حجــَم  واألهليــة 
مــة  املقدَّ والرامــج  واملســاعدات 
غــزة؛  قطــاع  يف  ــن  واملربِّ للمزارعــن 
العقبــات  تخطــي  يف  ملســاعدتهم 
االقتصادية التي تعصف بهم، ومتكينهم 

ا. اقتصاديًّ
القطــاع  حصــة  زيــادة  إىل  هــؤالء  ودعــا 
وتنفيــذ  الســنوية،  املوازنــة  يف  الزراعــي 
برامج تنموية، ومساعدتهم يف الحصول 
عى مدخات العملية اإلنتاجية بأسعار 
ضــة، وحّثــوا املانحــن عى تعويض  مخفَّ
مــن  املترضريــن  ــن  واملربِّ املزارعــن 
أثنــاء  يف  بهــم  لحقــت  التــي  الخســائر 

الحروب واالعتداءات اإلرسائيلية.
النقابيــة  الزراعيــة  الجمعيــة  ووصفــت 
واقــَع  واألعــاف  والدواجــن  للفقاســات 

"صعــٌب  بأنــه  غــزة  يف  الدواجــن  مــربِّ 
يف  البيــع  انخفــاض  ظــل  يف  للغايــة" 
األســواق التــي نتجــت عن نقص الســيولة 

النقدية وتداعيات جائحة كورونا. 
وبــنَّ أمــن رس الجمعيــة ســمري املــري 
لصحيفــة "فلســطن" أن عــدًدا كبــرًيا مــن 
مــربِّ الدواجــن يف غــزة تعرَّضــوا لخســائر 
اإلرسائيليــة  الحــروب  بســبب  فادحــة 
واألمــراض،  الجويــة  واملنخفضــات 
موا تعويًضــا مــن  وحتــى اللحظــة مل يتســلَّ

أرضارهم مثل بقية املترضرين.
املزارعــن  تعويــض  صنــدوق  أن  وذكــر 
الزراعــة يف  لــوزارة  التابــع  ودرء املخاطــر 
املزارعــن،  مــن  جــزًءا  عــوَّض  اللــه  رام 
مطاِلًبــا  آخــر،  جــزء  بقــي  حــن  يف 
يف  بــاإلرساع  الصنــدوق  عــى  القامئــن 
مــن  يتمكنــوا  حتــى  املزارعــن  تعويــض 
العجلــة  وإعــادة  الكبــرية،  الديــون  ســداد 

التشغيلية يف قطاع الدواجن.

ــات  تدخُّ وجــود  إىل  املــري  وأشــار 
غــزة  يف  عاملــة  دوليــة  مؤسســات  مــن 
عــى  ــن  واملربِّ املزارعــن  ملســاعدة 
كــا  نشــاطهم،  يف  والتشــبُّث  الصمــود 
املزارعــن  تزويــد  يف  اآلن  يحــدث 
واملربِّن العاملن قرب الســياج الفاصل 

بعنارص العملية اإلنتاجية.
يجــب  التدخــل  هــذا  لكــنَّ  واســتدرك: 
مزارعــن  يشــمل  وأن  ويزيــد  يتوســع  أن 
مهمــة  اإلنتاجيــة  العمليــة  ألن  آخريــن، 

لتأمن األمن الغذايئ للسكان.
ض الحكومة  وأكد املري أهميَة أن ُتخفِّ
-أو تعفــي- مدخــات العمليــة اإلنتاجيــة 
الزراعيــة مــن الرســوم والرضائــب؛ دعــًا 
وتشــجيًعا للمزارعــن عــى امُلــي ُقُدًما 

يف أنشطتهم.
حاجة السوق والتنمية

وأوضــح الخبــري الزراعي م. نزار الوحيدي 
يواجــه  غــزة  يف  الحيــواين  اإلنتــاج  أن 

أبرزهــا  وصعوبــات،  معيقــات  سلســلة 
املحــي،  الســوق  يف  األســعار  تــدينِّ 
العمليــة  مدخــات  أســعار  أن  حــن  يف 
واألعــاف  كاألدويــة  مرتفعــة:  اإلنتاجيــة 

واألدوات املستخدمة.
لصحيفــة  حديثــه  يف  الوحيــدي  وشــدد 
وجــود  رضورة  عــى  "فلســطن" 
املزارعــن  لحايــة  حكوميــة  ــات  تدخُّ
تنمويــة،  برامــج  ودعمهــم  ــن،  واملربِّ
الحصــول  يف  مســاعدتهم  عــن  فضــًا 
تفضيليــة،  بأســعار  املحروقــات  عــى 
لتخزيــن  وثاجــات  بأماكــن  وتزويدهــم 
يســاعدهم  والــذي  اإلنتــاج  عــن  الفائــض 

يف ضبط أسعار سلعهم.
املزارعــن  تواجــد  تعزيــز  رضورَة  وأكــد 
التــي  الحدوديــة  املناطــق  يف  ــن  واملربِّ
تتعــرَّض مزروعاتهــم للمبيــدات الســامة، 
وفتــح الســدود، وغــرق وتلــف املحاصيــل 

الزراعية.

وحــثَّ عــى رضورة زيــادة حصــة القطــاع 
الزراعــي واإلنتــاج الحيــواين يف املوازنــة 
برامــج  تنفيــذ  عــى  واإلنفــاق  الســنوية، 
تنمويــة مســتدامة، وذلــك لتأمــن األمــن 
البطالــة  َلْ  ُمعــدَّ مــن  والحــدِّ  الغــذايئ 

والفقر.
وشــدد عــى رضورة متكــن صيــاِدي غــزة 
يف  ماحقــات  دون  يــة  ِبُحرِّ اإلبحــار  مــن 
ُعرض البحر ومصادرة ممتلكاتهم، وحثِّ 
املؤسســات الدولية عى إجبار سلطات 
االحتــال للســاح بتصديــر منتجــات غزة 

إىل األسواق الخارجية.
الوحيــدي  اقــرح  حديثــه،  ختــام  ويف 
عــى  قامئــة  إنتاجيــة  وحــدات  إنشــاء 
املنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة التــي بهــا 
فائــض، وذلــك ملســاعدة املنتجــن يف 
تريف إنتاجهم دون تكبُّد خسائر -هذا 
من جانب- ولتأمن احتياجات املجتمع 

الغذائية -من جانب آخر-.

بريوت/ فلسطن:
أمــس،  اللبنانيــن،  مئــات  شــارك 
يف مسرية جابت وسط العاصمة 
اســتمرار  عــى  احتجاًجــا  بــريوت، 
ودائعهــم  املصــارف  احتجــاز 

بالعمات األجنبية.
"ســاحة  مــن  املحتجــون  وانطلــق 
مقــر  أمــام  الصلــح"  ريــاض 
وزارة  مببنــى  مــروًرا  الحكومــة، 
مبنــى  إىل  وصــواًل  االقتصــاد، 
املركــزي(  )البنــك  لبنــان  مــرف 

غرب املدينة.
الفتــات  املحتجــون  وحمــل 
الثمــن"  ندفــع  "لــن  عليهــا:  ُكتــب 
ســالة  مــن  السياســية  و"الطبقــة 
مــن  أغــى  و"أموالنــا  كورونــا" 

أرواحكم".
بحاكــم  منــددة  هتافــات  ورددوا 
ســامة،  ريــاض  لبنــان  مــرف 

واملسؤولن السياسين. 

أكتوبر/ترشيــن   17 ومنــذ 
لبنــان  تعصــف   ،2019 األول 
حــادة،  واقتصاديــة  ماليــة  أزمــة 
دفعــت اللبنانيــن لاحتجــاج يف 

الشوارع.
فرضــت  األزمــة،  اشــتداد  ومــع 
ســحب  عــى  حظــًرا  املصــارف 
األجنبيــة،  بالعمــات  الودائــع 
وقيَّدت السحب باللرية اللبنانية.
ومتــّر البــاد بأســوأ أزمــة سياســية 
تشــكيل  تعــرُّ  مــع  واقتصاديــة 
ســعد  برئاســة  جديــدة  حكومــة 
بقيمــة  انهيــار  تخللهــا  الحريــري، 
العملــة املحلية، وارتفاع التضخم 
ملســتويات تاريخّيــة ونقــص حــاد 

بالنقد األجنبي.
الســوق  يف  الــدوالر  ســعر  ويبلــغ 
لــرية  آالف   9 حــوال  الســوداء 
ــا، بعدمــا كان الــدوالر  لبنانيــة حاليًّ

يساوي 1.500 لرية قبل األزمة.

غزة/ صفا:
طفــت قضيــة غــاز غــزة عــى الســطح 
مجــدًدا، بعــد تجميد امللف أكر من 
نفــوس  يف  األمــل  لتبعــث  عقديــن، 
املواطنن بغزة الذين يعانون ويات 

الحصار أكر من 14 عاًما.
فيــه  يعايــش  الــذي  الوقــت  ويف 
يف  بطالــة  معــدالت  أســوأ  الغّزيــون 
العــامل تصــل إىل %50، وفــق تقريــر 
البنــك الــدول، يبقى الســؤال: كيف 
ســيصبح شكل االقتصاد الفلسطيني 

لو استفادت غزة من غازها؟
وال توجــد تفاصيــل معلنــة حــول بنــود 
االتفــاق الــذي تتطلــع غــزة إىل معرفــة 
مخرًجــا  تكــون  قــد  التــي  تفاصيلــه 

لألزمات االقتصادية.
جهــات  فــإن  مســؤول،  مصــدر  ووفــق 
الســلطة  يف  "قليلــة"  متنفــذة 
الفلســطينية تعــرف تفاصيــل االتفاق 
ــع بــن الجانبن الفلســطيني  الــذي ُوقِّ
صنــدوق  يف  املتمثلــة  واملــري، 
االســتثار الفلســطيني ورشكــة اتحاد 
الرشكــة  مــع   "CCC" املقاولــن 
املريــة القابضة للغــازات الطبيعية 

"إيغاس".
غــاز"  "بريتيــش  رشكــة  وكانــت 
الريطانية واتحاد املقاولن اكتشــفا 
الغــاز قبــل عــام 2000 عــى ُبعــد 36 
ليكــون  غــزة،  مدينــة  غــرب  كيلومــًرا 

الغــاز  مــن  االكتشــافات  أول  بذلــك 
رشق املتوسط.

االكتشــاف،  مــن  قليلــة  أشــهر  وبعــد 
نجحــت "بريتــش غاز" يف حفر برئين 
هنــاك، "ماريــن غــزة 1" و"ماريــن غزة 

."2
يف  العامــة  العاقــات  مديــر  وأكــد 
الفلســطينية  التجاريــة  الغرفــة 
مــن  االســتفادة  أن  الطبــاع  ماهــر 
مــن  الكثــري  ســُينهي  غــزة  غــاز 
يعانيهــا  التــي  االقتصاديــة  األزمــات 

الفلسطينيون.
وقــال الطبــاع: "قضيــة حقــَيْ غاز غزة 
دت منذ أكر من عقدين، وحان  تجمَّ
غــزة  ألن  منهــا؛  لاســتفادة  الوقــت 

بحاجة ماّسة إىل غازها".
وأشار إىل أن استفادة غزة من غازها 
توليــد  يف  الغــاز  اســتخدام  يعنــي 
الكهربــاء النظيفــة، واالنتهــاء مــن أزمــة 
 15 اســتمرت  بعــد معانــاة  الكهربــاء، 
عاًمــا، وكذلــك انخفاض أســعار الغاز 

املنزل.
االنعكاســات  فــإن  الطبــاع،  ووفــق 
القطاعــات  عــى  إيجابيــة  ســتكون 
إنتاجيتهــا  ســتزيد  التــي  الصناعيــة 
ــر  وتوفُّ الكهربــاء  أزمــة  انتهــاء  بفعــل 

الغاز بأسعار مناسبة لصناعاتها.
يف  العامــة  العاقــات  مديــر  ولفــت 
الغرفة التجارية إىل أن زيادة إنتاجية 

خزينــة  تعانيهــا  التــي  املديونيــة 
الدولة.

وشــدد الطبــاع عــى رضورة الضغــط 
غــزة؛  غــاز  عمــل  يف  للبــدء  بقــوة 
عــى  ــا  إيجابيًّ مــردوًدا  يضمــن  مبــا 
الــذي  "األمــر  الفلســطينين، 
االقتصاديــة،  التنميــة  عجلــة  يدفــع 
مــن  العديــد  أمــام  املجــال  ويفتــح 

إيصالــه إىل القطاع لتلبية احتياجات 
الســكان من الكهرباء والغاز املنزل، 

وغريها من االستخدامات".
جيــًدا  "نعلــم  اللــه:  عبــد  وأضــاف 
املتاحــة  لإلمكانيــات  افتقارنــا 
للتنقيب وتسييل الغاز، ولكن ميكن 
مــع  االســتثار  عــْر  اإلشــكالية  حــّل 
مر عى أن يورَّد الغاز إىل غزة عر 

أنابيب برية".
دون  ــا  حاليًّ الدائــر  الحديــث  وانتقــد 
توضيحــات، قائــًا: "االتفاقيــة يجــب 
ذلــك،  مــن  شــفافية  أكــر  تكــون  أن 
األوىل  لاتفاقيــة  العــودة  ميكننــا  وال 
غــاز(؛ ألنهــا كانــت غــري  )بريتــش  مــع 
عادلــة ولذلــك يجــب عــى االتفاقيــة 
انصاًفــا  أكــر  تكــون  أن  الجديــدة 

لحقوق الفلسطينين يف ثرواتهم".
وعــزا عبــد الله الغموض يف االتفاقية 
إىل كْون أن املباحثات ال تزال جارية 

ل التفاق نهايئ. دون التوصُّ
االســتثار  صنــدوق  رئيــس  يــرُد  ومل 
االتصــال  عــى  مصطفــى  محمــد 
ح  الهاتفــي لوكالــة "صفــا"، إال أنــه رصَّ
عقب توقيع االتفاقية مع وزير الطاقة 
تســعى  "فلســطن  قائــًا:  املــري، 
قطــاع  غــاز  حقــل  لتطويــر  مــر  مــع 
غــزة بــأرسع وقــت ممكــن، ومحــاوالت 
اســتخراج الغــاز كانــت دامًئــا تصطدم 
ــت املوقــف اإلرسائيــي، وهــو ما  بتعنُّ

القطاعــات الصناعيــة يعنــي انخفاًضا 
ــًنا  َل البطالــة والفقــر، وتحسُّ يف ُمعــدَّ
االقتصــادي  النمــو  مــؤرشات  يف 

والناتج املحي اإلجال.
ســتجبيها  التــي  اإليــرادات  أن  وأكــد 
ــا  محليًّ الغــاز  بيــع  مــن  الحكومــة 
موازنــة  ســتزيد  خارجيــة،  ولــرشكات 
إنهــاء  يف  وستســاهم  الحكومــة، 

االستثارات يف قطاعات مختلفة".
بحاجة للشفافية

وقــال وزيــر التخطيــط األســبق ورئيس 
معهد أبحاث السياسات االقتصادية 
الفلســطيني "ماس" سمري عبد الله: 
"ال يجب الحديث عن اتفاقيات دون 
توظيــف رشكات معلنــة لتشــغيل غــاز 
غــزة، عــى أن يتــم يف مراحــل الحقــة 

ر هذا األمر". أخَّ
واستدرك مصطفى: "لكن اآلن، فإننا 
نعمــل مــع مــر مــن أجــل تجــاوز هــذا 
التحــدي، وتطويــر حقــل غــاز غــزة يف 

أرسع وقت ممكن".
وأكــد أن الســلطة الفلســطينية تحــاول 
جهــود  مــن  االســتفادة  اإلمــكان  قــدر 
حتــى  اإلقليميــة،  وعاقاتهــا  مــر 
ُيستخَرج الغاز "بأرسع وقت ممكن".
وعــدَّ مصطفــى حقــل الغــاز املوجــود 
املــوارد  أهــم  مــن  غــزة  عــى شــواطئ 
اســتخراجها  يجــب  التــي  الوطنيــة 
واالســتفادة منهــا يف مجــاالت الطاقــة 

والكهرباء والصناعة.
مصطفــى  تريحــات  تتضمــن  ومل 
االتفاقيــة  طبيعــة  عــن  تفاصيــل  أي 
وحصــة  االقتصــادي  واملــردود 
الفلســطينين مــن الغــاز، وهــو مــا أثار 

استياء الكثري.
تجــدر اإلشــارة إىل أن رشكــة "بريتــش 
غــاز" حــددت -وقــت اكتشــاف الغاز- 
الكمية املوجودة من الغاز بنحو 1.4 
كميــة  وهــي  مكعــب،  قــدم  تريليــون 
تكفي حاجة سكان قطاع غزة والضفة 
الغربية ملدة 15 عاًما، وفق معدالت 

االستهاك الحالية.
أن  إىل  حديثــة  دراســات  وتشــري 
كميــات  ســيجلب  أكــر  التنقيــب 

مضاعفة ملا اكُتِشف عام 2000.

نيويورك/ األناضول:
باملئــة،  واحــد  بنحــو  الخــام  النفــط  أســعار  هبطــت 
أمــس، مــع ارتفــاع الدوالر األمريــي وتوقعات بزيادة 

اإلمدادات.
وتراجعــت عقــود خــام برنــت القيــايس تســليم مايو/

أيــار، 58 ســنًتا أو بنســبة 0.88 باملئــة إىل 65.53 
دوالر للرميل.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط األمريي، 
تســليم أبريل/نيســان، بوترية أقل وخرست 47 سنًتا 
أو بنسبة 0.74 باملئة، إىل 63.06 دوالًرا للرميل.

وضغطــت مكاســب العمليــة األمريكيــة عــى أســعار 
ر  السلع التي تدر عائًدا، مبا فيها النفط، حيث يسعَّ
تــداول  كلفــة  ارتفاعــه  يزيــد  الــذي  بالــدوالر،  الخــام 

الخام عى حامي العمات األخرى.
العملــة  أداء  يقيــس  الــذي  الــدوالر،  مــؤرش  وزاد 
األمريكية أمام ســلة من ســت عمات رئيســة، بنسبة 
مــن  مســتفيًدا  نقطــة،   90.42 إىل  باملئــة   0.32
تراجــع حــاد يف عوائــد الســندات أدى إىل عمليــات 

بيع واسعة لها.
من جهة أخرى، يتوقع متداولو الخام زيادة معروض 

الخــام يف األســواق العامليــة، مــع اســتئناف اإلنتــاج 
األمريــي، الــذي تــرضر بشــدة من جــراء موجة تجمد 

قاسية خال األسبوعن املاضين.
كذلــك يتوقــع املتعاملــون زيــادة يف إنتــاج تحالــف 
"أوبــك+"، لاســتفادة مــن ارتفــاع أســعار الخــام إىل 
أعى مستوياتها منذ ديسمر/كانون األول 2019.

ومــن املقــرر أن تعقــد لجنــة مراقبــة وزاريــة يف دول 
التحالف، بقيادة السعودية وروسيا، اجتاًعا يف 4 
مــارس/آذار، يتوقــع عــى نطاق واســع أن يفي إىل 
ا. زيادة يف اإلنتاج ال تقل عن 500 ألف برميل يوميًّ

موجــة  الخــام  أســعار  شــهدت  فرايــر،  بدايــة  ومنــذ 
صعــود قويــة، وتتجــه لتحقيق مكاســب شــهرية بنحو 
عــى  شــهرية  مكاســب  رابــع  مســجًا  باملئــة،   20

التوال.
قــرار  مــن  دعــًا  فرايــر،  خــال  األســعار،  وتلقــت 
مليــون  مبقــدار  لإلنتــاج  طوعــي  بخفــض  ســعودي 
رفــع  ومــارس،  فرايــر  شــهَري  خــال  ــا  يوميًّ برميــل 
مليــون   8.125 إىل  "أوبــك+"  تخفيضــات  إجــال 
ل نحــو 8 باملئــة مــن اإلمــدادات  ــا، تشــكِّ برميــل يوميًّ

العاملية.

"بتكوين" ترتاجع وتبلغ 
أدىن مستوياتها يف 

أسبوعني
نيويورك/ وكاالت:

هــوت عملــة بتكويــن املشــفرة مبــا يصــل إىل 6 باملئة، أمس، لتبلغ 
أدىن مستوياتها يف أسبوعن.

وأدى اضطــراب يف أســواق الســندات العامليــة إىل ارتفــاع العوائــد 
وأوقد رشارة مبيعات يف األصول العالية املخاطر.

ونزلت أكر العمات املشفرة يف العامل إىل املستوى املنخفض 
44451 دوالًرا قبل أن تعوِّض بعض خسائرها.

لت يف أحــدث تــداوالت انخفاًضــا 1.3 باملئــة إىل 46 ألًفــا  وســجَّ
و588 دوالًرا.

ونقــل موقــع "فورتشــن" األمــرييك عــن فيجــاي أيــار رئيــس منطقــة 
آســيا واملحيــط الهــادئ لتبــادل العمــات املشــفرة يف ســنغافورة 
قولــه: "إن األصــول املحفوفــة باملخاطــر تتعــرض لرضبــة يف الوقت 

الحال".
الرقميــة..  العمــات  وبعدهــا  األســهم  انخفــاض  "نشــهد  وأضــاف 
البتكويــن  يف  انخفــاض  ــع  لتوقُّ جيــد  مــؤرش  وهــو  يقــوى،  الــدوالر 

وباقي العمات املشفرة".
وارتفعــت بتكويــن نحــو 60 باملئــة منــذ بدايــة العــام الحــال، لتبلــغ 
أعــى مســتوياتها عــى اإلطــاق عنــد 58354 دوالًرا هــذا الشــهر، 
إذ تبنَّت رشكات رئيسة مثل تسا وماسركارد العمات املشفرة.

يف ظل أزمات اقتصادية مرتاكمة.. ماذا لو استفادت غزة من غازها؟

دعوات إىل زيادة التدخالت المحلية والدولية 
لتمكني مزارعي غزة اقتصاديًّا

النفط يهبط وسط توقعات 
بزيادة اإلمدادات

ون عىل احتجاز المصارف لبنانيون يحتجُّ
 ودائعهم بالعمالت األجنبية

)األناضول( مئات اللبنانين يف مسرية جابت وسط العاصمة بريوت أمس 

حقل غاز  
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الجزائر/ األناضول:
عــدة  يف  الجزائريــن  آالف  تظاهــر 
مدن بالبالد ويف مقدمتها العاصمة، 
أول  يف  التغيــر  مطالــب  لتجديــد 
جمعــة بعــد الذكــرى الثانيــة للحــراك 
الشعبي الذي انطلق يف 22 فرباير/ 
بالرئيــس  وأطــاح   ،2019 شــباط 

السابق عبد العزيز بوتفليقة.
مــن  أيــام  بعــد  التظاهــرات  وتــأيت 
إجــراءات أعلنهــا الرئيس عبد املجيد 
بحســب  الشــارع"،  "لتهدئــة  تبــون 
املجلــس  حــل  بينهــا  مراقبــن، 
األوىل  )الغرفــة  الوطنــي  الشــعبي 
انتخابــات  إىل  والدعــوة  للربملــان(، 
تريعيــة مبكــرة، وعفــو عــن عــرات 
وتغيــر  الحــراك،  خــالل  املعتقلــن 

حكومي جزيئ.
متظاهــرون  خــرج  األناضــول،  ووفــق 
إىل الســاحات والشــوارع بعــدة مــدن 
العاصمــة  مقدمتهــا  يف  شــالية، 
وبجاية وقسنطينة، استجابة لدعوات 
املســرات  الســتئناف  ناشــطن  مــن 

املطالبة بالتغير.
آالف  خــرج  املــايض،  واالثنــن 

إلحيــاء  مظاهــرات  يف  الجزائريــن 
الذكرى الثانية للحراك الشعبي.

مــن  أبريل/نيســان   2 يف  االســتقالة 
العام ذاته.

نفســه  التاريــخ  يف  الحــراك  وبــدأ 
إىل  بوتفليقــة  ودفــع   ،2019 مــن 

وانتخــاب  بوتفليقــة،  اســتقالة  وبعــد 
يف  لــه  خلفــا  تبــون  الحــايل  الرئيــس 
 ،2019 األول  كانــون  ديســمرب/   12
تواصلت مسرات الحراك الشعبي، 
حتــى إعــالن حالــة الطــوارئ الصحيــة 
يف  كورونــا  فــروس  تفــي  بســبب 

مارس/ آذار 2020.
تجــددت  األخــرة،  األيــام  وخــالل 
الســتئناف  ناشــطن  مــن  دعــوات 
للضغــط  الشــعبي  الحــراك  مســرات 
"تجســيد  أجــل  مــن  النظــام  عــى 
وفــق  الجــذري"،  التغيــر  مطالــب 
عــى منابرهــم يف مواقــع  أعلنــوه  مــا 

التواصل.
وأطلق النشطاء عى مظاهرات أمس 
106 للحــراك"، وتجــددت  "الجمعــة 
فيهــا الشــعارات التــي جرت العادة أن 
الجمعــات  يف  املتظاهــرون  يرفعهــا 
الســابقة، واملطالبة بالتغير الجذري 
املارســات  مــع  والقطيعــة  للنظــام 

السابقة.
يف  تبــون،  الرئيــس  تعهــد  واألربعــاء، 
ذكــرى  مبناســبة  للجزائريــن  رســالة 
فربايــر،   24 يف  املحروقــات  تأميــم 

ديب/ وكاالت:
قالــت هيئــة عمليــات التجــارة البحريــة الربيطانيــة، ورشكــة لألمــن البحــري 

أمس: إن سفينة تعرضت النفجار يف خليج ُعان يوم الخميس.
وجــاء يف إشــعار هيئــة عمليــات التجــارة البحريــة الربيطانيــة "التحقيقــات 
وقــع  الحــادث  أن  وأضــاف  بخــر".  والطاقــم  أمــان  يف  الســفينة  جاريــة. 
الســاعة 2040 بتوقيــت جرينتــش. ومل تذكــر الهيئــة تفاصيــل عن ســبب 

االنفجار.
وذكــر اإلشــعار "تــم توجيــه النصــح للســفن التي تبحــر يف املنطقة بتوخي 
الحذر".وقالــت رشكــة دريــاد جلوبــال لألمــن البحــري إن الســفينة املعنيــة 
هــي إم. يف هيليــوس راي، وهــي ســفينة لنقــل الســيارات مملوكــة لركة 
هليــوس راي املحــدودة وهــي رشكــة إرسائيليــة مســجلة يف جزيــرة آيــل 
أوف مــان. وكانــت الســفينة يف طريقهــا إىل ســنغافورة مــن الدمــام يف 
الســعودية.وقال متحــدث باســم وزارة النقــل اإلرسائيليــة إن الــوزارة ليــس 

لديها معلومات عن سفينة إرسائيلية أصيبت يف انفجار يف الخليج.
آيــل  جزيــرة  يف  مســجلة  املحــدودة  راي  هليــوس  باســم  رشكــة  وهنــاك 
أوف مــان. وأظهــرت بيانــات ريفينيتيــف لرصــد حركــة الســفن أن الســفينة 
تديرها رشكة ســتامكو شــيب مانجمنت. ورفضت رشكة ســتامكو شــيب 

مانجمنت التعليق عندما اتصلت بها رويرتز هاتفيا.
وقالــت دريــاد يف تقريــر عــن الحــادث "يف حــن أن التفاصيــل الخاصــة 
بالحــادث ال تــزال غــر واضحــة تبقــى هنــاك إمكانيــة واقعيــة تتمثــل يف أن 

الحادث نتيجة لنشاط ماثل لنشاط الجيش اإليراين".
وقــال األســطول األمريــي الخامــس املتمركــز يف البحريــن إنــه عــى علــم 

بالحادث ويراقب الوضع.

جنيف/ وكاالت:
األمــم  مفوضــة  باشــيليه  ميشــيل  قالــت 
اإلنســان،  لحقــوق  الســامية  املتحــدة 
أمــس، يف ترصيحــات علنيــة نــادرة بشــأن 
"محتجــزون  أشــخاص  يوجــد  الســعودية: 
عــى  وحّثتهــا  اململكــة،  يف  ظلــًا" 
احــرتام حريــة التعبــر والحــق يف التجمــع 

السلمي.
أمــام  كلمــة  خــالل  باشــيليه،  ورحبــت 
لألمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق  مجلــس 
منهــم  دولــة   47 مــن  املؤلــف  املتحــدة 
الســعودية، باإلفــراج يف وقــت ســابق مــن 

هذا الشهر عن الناشطة يف مجال حقوق 
"لكننــي  مضيفــة  الهذلــول،  لجــن  املــرأة 

آسف الستمرار احتجاز آخرين ظلا".
حــق  أجــل  مــن  حملــة  الهذلــول  ودشــنت 
املــرأة يف قيــادة الســيارات "وإنهــاء نظــام 
وصايــة الرجــال". وأمضــت مــا يقــرب مــن 
ثــالث ســنوات خلــف القضبــان يف قضيــة 
أثارت إدانات دولية، وال تزال ممنوعة من 

مغادرة السعودية ملدة خمس سنوات.
ومل تــر باشــيليه إىل عــزم إدارة الرئيــس 
تقريــر  إصــدار  بايــدن  جــو  األمريــي 
بشــأن  األمريكيــة  للمخابــرات  حســاس 

جــال  الســعودي  الصحفــي  مقتــل 
خاشقجي يف 2018.

ورحبت بالخطط التي أعلنتها الســلطات 
لتعزيــز  جديــد  تريــع  لســن  الســعودية 
اإلنســان  حقــوق  بضانــات  وصفتــه  مــا 
واألحــوال  األرسة  بقانــون  املرتبطــة 

الشخصية.
الســلطات  "أحــث  جنيــف  يف  وقالــت 
كذلــك عــى صياغــة أطــر عمــل تريعيــة 
لدعــم الحــق يف حريــة التعبــر والتجمــع 
يف  الجمعيــات  وتكويــن  الســلمي 

اململكة".

اآلالف  يتظاهرون بعدة مدن جزائرية

مفوضة حقوق اإلنسان تحثُّ السعودية
بغداد/ األناضول: عىل السماح بحرية التعبري والتجمع

اإلنســان  حقــوق  مفوضيــة  أعلنــت 
بالعــراق، أمــس، قتــل 5 متظاهريــن 
خــالل  آخريــن،   271 وإصابــة 
النارصيــة  مبدينــة  احتجاجــات 
)جنــوب(،  قــار  ذي  محافظــة  مركــز 

املستمرة منذ 5 أيام.
يف  االحتجاجــات  وتســتمر 
النارصية، للمطالبة بإقالة املحافظ 
االســتقالة(،  )يرفــض  الوائــي  ناظــم 

بدعوى "الفساد وسوء اإلدارة".
االتهامــات،  هــذه  الوائــي  ويرفــض 
جانــب  إىل  "يقــف  إنــه  ويقــول 

اســتخدام  ويرفــض  املحتجــن 
أعــال  ظــل  يف  ضدهــم"،  العنــف 
عنف واسعة تخللت االحتجاجات.

وأفاد عي البيايت، عضو املفوضية 
لألناضــول،  بالربملــان(،  )مرتبطــة 
 271 5 متظاهريــن وإصابــة  بـ"قتــل 
خــالل  أمنيــا،   147 بينهــم  آخريــن، 

االحتجاجات باملدينة".
 140 "قتــل  إىل  البيــايت،  وأشــار 
متظاهــرا وعنــرصا أمنيــا، إضافــة إىل 
آخريــن، يف  و300  آالف   3 إصابــة 
أول(  أكتوبــر )تريــن  قــار منــذ  ذي 
2019 )انطالق الحراك الشعبي(".

وأوضــح أن املحافظــة "تعــاين أزمــة 
ومعيشــية،  وصحيــة  اقتصاديــة 
الحتــواء  التدخــل  الربملــان  وعــى 

تصاعد العنف".
وأردف: "نســبة الفقــر يف ذي قــار، 
 40 والبطالــة  باملئــة،   45 تبلــغ 

باملئة".
يف  الفقــر  نســبة  تبلــغ  وعمومــا، 
البلــد الغنــي بالنفــط، 31.7 باملئة، 
والبطالة 27 باملئة، وفق إحصاءات 

وزارة التخطيط العراقية.
نشــطة  بــؤرة  قــار،  ذي  وتعــد 
ويقطنهــا  الشــعبية،  لالحتجاجــات 

شــخص،  مليــوين  مــن  أكــر 
ســكانها  مــن  الكثــر  يحتــج  حيــث 
اإلدارة  ســوء  عــى  ســنوات  منــذ 
والخدمــات العامــة األساســية وقلــة 

فرص العمل.
احتجاجــات  العــراق  ويشــهد 
مســتمرة منــذ أكتوبــر/ ترين األول 
األوضــاع  ســوء  بســبب   ،2019
الفســاد  واســتمرار  االقتصاديــة، 
تعهــد  فيــا  والســيايس،  املــايل 
الــوزراء مصطفــى الكاظمــي،  رئيــس 
مبحاربــة الفســاد وتحســن األوضــاع 

االقتصادية.

انفجار يصيب سفينة 
إرسائيلية لنقل السيارات 

يف خليج ُعمان

العراق: 5 قتىل و271 جريًحا باحتجاجات يف النارصية

بغداد/ وكاالت:
اســتهدفت  أمريكيــة  جويــة  رضبــات  أســفرت 
فصائــل مدعومــة مــن إيــران يف رشق ســوريا عن 
مرصع مقاتل واحد عى األقل وإصابة آخرين، 
رد  بأنــه  أمريكيــون  مســؤولون  وصفــه  حــن  يف 
محســوب عــى هجــات صاروخيــة اســتهدفت 

أمريكين يف العراق.
وقــال مســؤولون أمريكيــون إن الهجــات، التــي 
وقعت يف ساعة مبكرة من صباح أمس، كانت 
محــدودة النطــاق وُمعــدة بعنايــة شــديدة إلظهار 
بحــزم،  ســتترصف  بايــدن  جــو  الرئيــس  إدارة  أن 
لكنهــا ال تريــد االنــزالق إىل أتــون تصعيــد كبــر 

يف املنطقة.
وتبحــث واشــنطن وطهــران عــن أقــى حــد مــن 
االتفــاق  إىل  العــودة  محــاوالت  أثنــاء  النفــوذ 
2015 وانســحب منــه  أُبــرم يف  الــذي  النــووي، 
الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب يف 2018، يف 
خطــوة أشــعلت توتــرات إقليميــة وتزايــدت يف 

أعقابها املخاوف من اندالع رصاع شامل.
بشــار  الســوري  الرئيــس  ونــددت روســيا حليفــة 
غــر  "احــرتام  إىل  ودعــت  بالرضبــات  األســد 

مروط لسيادة سوريا وسالمة أراضيها".
عضــو  عــن  الروســية  اإلعــالم  وكالــة  ونقلــت 
إن  قولــه  الــرويس فالدميــر جابــاروف  الربملــان 
"مــا حــدث خطــر للغايــة وميكــن أن يقــود إىل 

تصعيد يف املنطقة بأرسها".
مواقــع  األمريكيــة  الرضبــات  واســتهدفت 
الفصائــل املســلحة عــى الجانــب الســوري مــن 
جاعــات  تســيطر  حيــث  العــراق،  مــع  الحــدود 
مدعومــة مــن طهــران عــى معــرب مهــم لألســلحة 

واألفراد والبضائع.
املســؤولن  وبعــض  غربيــون  مســؤولون  ويتهــم 
إيــران  تدعمهــا  التــي  الجاعــات  العراقيــن 
داميــة  صاروخيــة  هجــات  يف  بالتــورط 

بالعــراق  أمريكيــن  وأفــرادا  مواقــع  اســتهدفت 
الشهر املايض.

وقال مسؤول يف فصيل عراقي مقرب من إيران 
أمــس أســفرت عــن مــرصع مقاتــل  إن هجــات 
واحــد عــى األقــل وإصابــة أربعة آخريــن وتركزت 
عــى مواقــع جاعــة كتائــب حــزب اللــه القويــة 

عى الحدود.
وقالــت مصــادر محليــة ومصــدر طبــي يف رشق 
ســوريا لرويــرتز إن 17 عــى األقــل قتلــوا، لكنهــا 
يتســن  ومل  التفاصيــل.  مــن  مزيــدا  تضــف  مل 

التأكد من العدد اإلجايل.
وتــأيت الرضبــات األمريكيــة يف أعقــاب تصعيــد 
للهجــات عــى الواليــات املتحــدة يف العــراق. 
وُقتــل متعاقــد غــر أمريــي يف قاعــدة أمريكيــة 
مقرهــا يف مطــار أربيــل الــدويل بشــال العــراق 
الذي يديره األكراد يف 15 فرباير شباط. وبعد 
أيــام مــن الحادث، ُأطلقت صواريخ عى قاعدة 
تســتضيف قــوات أمريكيــة وبالقــرب مــن ســفارة 

الواليات املتحدة يف بغداد.
ســوريا  يف  رضبــات  شــن  بايــدن  قــرار  يتيــح 
الراهــن،  الوقــت  يف  األقــل  عــى  العــراق،  دون 
متنفســا للحكومــة العراقيــة يف وقــت تجري فيه 
الــذي  أربيــل،  هجــوم  يف  الخاصــة  تحقيقاتهــا 

أسفر أيضا عن إصابة أمريكين.
وتنفي كتائب حزب الله أي تورط يف الهجات 
األخــرة عــى املصالــح األمريكيــة ومل تصدر أي 
تعليقــات عــى الفور بخصــوص هجات أمس. 
وتنفــي إيــران تورطهــا يف هجــات عــى مواقــع 

أمريكية.
وأعلنــت جاعــات غــر معروفة مســؤوليتها عن 
عدة هجات، مبا يف ذلك هجوم مطار أربيل. 
ويقــول بعــض املســؤولن العراقيــن والغربيــن 
إن هــذه الجاعــات واجهــات لجاعــات راســخة 
مدعومة من إيران عى غرار كتائب حزب الله.

مرصع مقاتل يف غارات أمريكية عىل 
فصائل مدعومة من إيران بسوريا

أنقرة: "أس400" الروسية 
ال تشكل خطرًا عىل من

 ال ينوي مهاجمتنا
أنقرة/ وكاالت:

ستســتخدم  بــالده  إن  أمــس،:  أكار،  خلــويص  الــرتيك  الدفــاع  وزيــر  قــال 
التهديــدات  الحاجــة ضــد  تقتــي  الروســية عندمــا  منظومــة "أس400" 
واملخاطــر، مشــدًدا عــى أنهــا ال تشــكل خطــًرا عــى مــن ال ينــوي مهاجمــة 

تركيا.
جــاء ذلــك يف ترصيحــات للوزيــر الــرتيك، خــالل مراســم أقيمــت يف واليــة 

قيرصي وسط البالد.
تعــد  الروســية "أس400"،  للمنظومــة  بــالده  أن رشاء  عــى  أكار،  وشــدد 
مســألة وطنيــة وســيادية، والقيــود األمريكيــة عــى "أف35" ال تتوافــق مــع 

"روح التحالف" يف "الناتو".
ولفــت إىل أن بــالده لجــأت لــراء منظومــة "أس400" الروســية، بعد عدم 
متكنهــا مــن رشاء أنظمــة الدفــاع الجــوي مــن دول أخــرى مبــا فيهــا الواليــات 

املتحدة.
املتحــدة،  الواليــات  مــن  باتريــوت  رشاء  أردنــا  "لقــد  قائــال:  وأوضــح 
و"SAMP-T" مــن فرنســا وإيطاليــا، ولكــن هــذا مل يكــن ممكنــا ألســباب 

مختلفة".
وأضاف أن تركيا مل تحصل عى رد مناسب بخصوص عروض ومقرتحات 
بشــأن التعــاون التكنولوجــي، والتســليم املبكــر، وتوقعــات األســعار لــراء 

منظومة الدفاع الجوي طوال 10 سنوات من الواليات املتحدة.
وأشــار إىل أن الواليــات املتحــدة مل تجــب حتــى اآلن عــى الرســالة التــي 
لواشــنطن  أكــدوا  أنهــم  إىل  الفتــا  املشــاكل،  حــل  بشــأن  إليهــا  أرســلت 

استعداد أنقرة لبحث مخاوفها التقنية.
وتابع قائال: "قلنا مرارا وتكرارا، ســيتم اســتخدام منظومة أس400 عندما 
تقتــي الحاجــة ضــد التهديــدات واملخاطــر، وهــي لن تــرض أحدا ال ينوي 

الهجوم عى تركيا".
وأضــاف أنــه ميكــن لرتكيــا اســتخدام منظومــة "أس400" أســوة بالطريقــة 
التــي تقــوم بهــا بعــض الــدول األعضــاء يف "الناتــو" باســتخدام "أس300" 

الروسية.
وأكــد أن بــالده ستســتخدم منظومــة "أس400" الروســية بشــكل مســتقل 

عن أنظمة "الناتو".
وتابع أن بالده تسعى لزيادة قدرات وإمكانيات الجيش الرتيك من خالل 

أنظمة األسلحة الوطنية، إىل جانب تلك التي تشرتيها من الخارج.

المعارضة الصومالية ترجئ احتجاًجا 
بعد اشتباكات األسبوع المايض

مقديشو/ وكاالت:
إرجــاء  عــى  الصوماليــة  املعارضــة  زعــاء  اتفــق 
مزمًعــا  كان  االنتخابــات  تأجيــل  عــى  احتجــاج 
أمــس بعــد االشــتباكات التــي وقعــت يف األســبوع 
وأنصــار  قــوات  خاللهــا  وتبادلــت  املــايض، 
للمعارضــة إطــالق النــار وأســفرت عــن قتــل ثالثــة 

عى األقل.
وقالــت الحكومــة إنهــا تؤيــد حــق االحتجــاج، وإنهــا 
عــى وضــع خطــة  زعــاء املعارضــة  مــع  ســتعمل 
الحتجاجات آمنة وسلمية يف غضون عرة أيام.

وقــال زعيــم املعارضــة عبــد الرحمــن عبــد الشــكور 
"طلبــت مــن النــاس اتخــاذ قــرار اإلرجــاء معنــا ألننــا 

نريد مظاهرة سلمية".
وأضاف "لن نتخى عن االحتجاج".

وكان مقــررا أن ينتخــب املرعــون رئيســا جديــدا 

يف الثامن من فرباير شباط، لكن العملية أرجئت 
عبــد  محمــد  الرئيــس  املعارضــة  اتهمــت  بعدمــا 
اللــه محمــد، الذي يســعى لفــرتة حكم ثانية، بنر 

أنصاره يف لجان االنتخابات املحلية.
وتبادلت القوات وأنصار املعارضة، ومنهم بعض 
يــوم الجمعــة  النــار يف مقديشــو  الجنــود، إطــالق 
خــالل  اندلعــت  اشــتباكات  يف  املاضيــة  قبــل 
االتهامــات  الطرفــان  وتبــادل  احتجاجيــة.  مســرة 

ببدء العنف.
باســم  املتحــدث  معلــم  إبراهيــم  محمــد  وقــال 
يف  حــدث  ملــا  الحكومــة  "تأســف  الحكومــة 
للمرشــحن  تعازيهــا  وتقــدم  شــباط  فربايــر   19

واملواطنن املترضرين".
وأضــاف "تــم االتفــاق عــى تكليــف لجنــة مســتقلة 

بالتحقيق يف مالبسات ما حدث".

بايدن: واشنطن لن تقبل إطالًقا ضم 
روسيا "العدايئ" لشبه جزيرة القرم

واشنطن/ وكاالت:
أن  أمــس،  بايــدن  جــو  األمريــي  الرئيــس  أكــد 
الواليــات املتحــدة لــن تقبــل "إطالًقــا" ضــم روســيا 

شبه جزيرة القرم األوكرانية قبل سبع سنوات.
وقال بايدن يف بيان مبناسبة ذكرى اجتياح روسيا 
للقرم إن "الواليات املتحدة مل ولن تعرتف إطالقا 
بضم روسيا املفرتض لشبه الجزيرة، وسنقف مع 

أوكرانيا ضد أعال روسيا العدائية".
وأضــاف أن "الواليــات املتحــدة تواصــل الوقــوف 
كــا  اليــوم،  ورشكائهــا  وحلفائهــا  أوكرانيــا  مــع 
كانــت منــذ بدايــة هــذا النــزاع. يف هــذه الذكــرى 
القــرم  نؤكــد متســكنا بحقيقــة بســيطة:  الحزينــة، 

هي أوكرانيا".
وكانــت القــوات الروســية قــد ســيطرت عــى شــبه 
األوكــراين  الســاحل  عــى  الواقعــة  القــرم  جزيــرة 

2014. وأعلــن  املطــل عــى البحــر االســود، يف 
املنطقــة  ضــم  آنــذاك  بوتــن  فالدميــر  الرئيــس 

لسيادة موسكو.
الكرملــن متــردا مســلحا يف  ذلــك دعــم  مبــوازاة 
الــرق األوكــراين حيــث أعلن انفصاليــون موالون 
لروســيا االســتقالل، ما تســبب بنزاع مستمر فيا 
ســيطرة  خــارج  األرايض  مــن  مســاحات  تــزال  ال 

الحكومة األوكرانية.
وأصيــب  شــخصان  قتــل  األخــرة  املعــارك  يف 
اثنان آخران بجروح، حسبا أعلنت الحكومة يف 

كييف األربعاء.
وتأيت الخسائر البرية األخرة يف وقت اتهمت 
كييــف موســكو واالنفصاليــن باســتخدام اســلحة 
ثقيلــة وتكثيــف الهجــات يف انتهــاك لهدنــة تــم 

االتفاق عليها يف متوز/يوليو العام املايض

)األناضول( حراك شعبي يف الجزائر العاصمة أمس   
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ُيقــال إن تاريــخ أي أمــة يكــون مبجمــوع ســَر قادتهــا 
ســطوٌر  نهــا  وتدوِّ عنهــم  ُتنَقــل  والتــي  وعظامئهــا، 
الفلســطيني  تاريخنــا  كان  إذا  فكيــف  وكلــامت، 
ُتَتناقــُل  بروايــاٍت  الكبــرة  وُحْظوتــه  الوافــر  مبراثــه 
وأحاديــَث ُتــروى عــن جيــٍل فريــٍد أصــاب مــن صنــِف 
العظامء ما ال يســتطيع مخلوق عىل وجه األرض أن 

ي حقيقته أو يطمس وجودها؟! يغطِّ
هــؤالء  عــن  لتخربنــا  جــاءت  شــديدة  ببســاطة  ألنهــا 
الزمــان  وجــه  يغــرِّ  جديــًدا  قــدًرا  انبعثــوا  الذيــن 

العبوس.
هم فتية من طراز خاص.

ُصنعوا عىل عني الله بال منازع.
تساَمْوا عن كل دون األرض.

ودسائســها  وأوحالهــا  عالئقهــا  مــن  انخلعــوا 
ومستنقعات شهواتها.

وُرَخــص  االنعتــاق  براكــني  دواخلهــم  يف  ــرت  فتفجَّ
االستكانة للرتاب.

ارتفعوا عالًيا.
وُتنِبيــك  الــروح،  مكانتهــم  وصــف  عــن  تعجــز 
مواقفهــم وخالئــل صفاتهــم، عــن عجيــب هــذا األثــر 
الذي تركه يف نفوســهم حب الجهاد نهًجا وســلوًكا، 
فــكان صافًيــا ُزالاًل مل يتســلل إليهــم َخبــث النفــاق، 

كالســيل يقذف زبد الوهن، ويرتك النفوس صافية 
بحــق  صــة خالصــة. يعرتينــي  الحقيقــي ممحَّ بثوبهــا 
شــعور بالخجــل إذ أكتــب عــن رجال خّطوا ســطورهم 

مبداد الدماء.
األوىل؟  الدفقــة  حــرة  يف  ُكلــه  الحــرِب  قيمــُة  فــام 
تــراءى  ومــا بالغــة املعــاين إذ تشــكلها الحــروف إن 

لعينيك يوًما شموخ القمم السامقة؟
. لكنها أمانة ألقيها عن عاتقي وخواطر أجلُّ

مــا أريــد منهــا أن أنــال ما ينــال املريد، يوصل للناس 
بركات شيخه وأوجه إحسانه، ثم هي إعادة متوضع 
األيــام وهــدأة  رقــود  بفعــل  لصــورة أضحــت شــوهاء 
غبــار امليــدان، فلعــل هــذي الســطور تكــون يف هــذا 
الزحــام شــواخص تذكــر مبــن ســبقوا، فــال تضــلُّ بنــا 

الُسبل أو تعرث بنا األقدام. 
فــت برفقتهــم  إنَّ مــن َشُ أكــون مباِلًغــا إن قلــُت:  ال 

كانوا سفراء من زمان غر هذا الزمان.
كانوا بيننا، لكنهم مل يكونوا معنا.

الحديــث معهــم ليــس كأي حديــث، صفــاء عيونهــم 
وطهر قلوبهم وقوة ساعدهم تقول لك الكثر.

تهم، وصدق توجههم، وعزمية نفوســهم،  إخالص نيَّ
"مــن  اللــه:  بقــول  املــراد  عياًنــا  لــك  تفــرِّ  أشــياء 
املؤمنــني رجــال"، وكأين بهــم قــد ولــدوا يــوم ولــدوا 

ُحجَب الخفاء، أرادوها رباًطا.
اســتلهموا حالوتــه مــن فصاحــة ابــن الوليــد: "مــا مــن 
، خر من ليلة كثرة  عروس ُتهدى إيلَّ أنا لها محبٌّ
املطر شديدة الربد ُأصبح فيها العدو يف رسية من 

املسلمني".
بهالتــه  مــن عليائــه، فاغتســلت  القمــر  أطــلَّ عليهــم 
عــن كل  ارتفعــت  قلوبهــم فتطهــرت وصفــت حتــى 

الخالئق وتحللت من جميع العوالق.
أن تكــون عندهــم فــرتة املطــاردة شــعوٌر ال أســتطيع 

أن أصفه.
البيــان،  مفــردات  كل  داخــي  اســتجمعت يف  وإن 

عاملان يفصل بينهام خطوٌة واحدة.
الفــروق ال مجــال لحرصهــا، وكــذا كل يشء تذهــب 
مــن  تفــرُّ  أحــامل األرض، وكأنــك  بــكل  إليهــم مثقــل 
الدنيــا إىل اآلخــرة فــراًرا مــا أثقلتــه األعبــاء، وخــي 

الوقوع واالنكسار لعمري. 
إن بــني عاملنــا وعاملهــم بــرزخ ُيخلصك وُينقيك من 
أحاملك ال تلبث فيه، إذ تعرج إىل السامء برحابتها 
أمامــك  تتجســد  جاملهــا،  وبديــع  آفاقهــا  وعلــوِّ 
وأنــت يف حرتهــم صــور الصحابــة والتابعــني: مــن 
نفــس  بهــا  جاشــت  التــي  واملعــاين  خالــد،  جســارة 
ــد الُفضيــل  ابــن املبــارك، إىل زهــد ابــن دينــار، وتعبُّ

حــوا لنــا املســار،  كبــاًرا؛ ليصنعــوا لنــا التاريــخ ويصحِّ
فتدور دورة األيام ليزدادوا قدًرا كلام ازدادوا ُعمًرا.

قوا الدنيا وأقبلوا يتنافســون يف مضامر الســباق  طلَّ
لــوا مــن الَصغــار، فدانــت لهم مراتب  الحقيقــي، تحلَّ

املجد وأسفار الخلود.
أحاديثهــم ونقاشــاتهم، ضحكاتهــم وهمســاتهم، يف 
لهوهم وهزلهم، عند فعلهم وجدهم، لحظة خوفهم 
وروعهــم، أو ســاعة أمنهــم وصمتهــم، حــني جرحهــم 

ونزفهم، وقت صحوهم أو يقظتهم. 
هم". بل إن شئت فقل: "يف ُكلِّ

يرزقــون"،  ربهــم  عنــد  "أحيــاء  إال  أنفســهم  يــرون  ال 
لذلــك فقــد ُضبــط إيقــاع حياتهم عىل وتر الشــهادة، 
وانتظمــت حــركات جوارحهــم، وســكنات أنفاســهم، 
وسبحات خواطرهم، بل ُجّل دعواتهم ال تريد سوى 
هــذه املنزلــة، وال تطمــح لدوٍن دونهــا أو يشء قبلها، 
فرأيتهــم بــني النــاس ومــا هم من البر، ملكوا الدنيا 
ومــا نالــت منهــم شــيًئا، طلبــوا اآلخــرة بدمــع الشــوق 

يف محراب الجهاد املقدس.
ئــوا أجســادهم  عرفــوا الطريــق ولزمــوا مســتقيمه، هيَّ
بعــد أن بانــت لهــم أرواحهــم عــىل تبعــات التكليــف 
ووعثــاء الســفر، أجــادوا التعــرُّف عــىل خبايــا الليــل، 
وســحر عتمته، فأخذهم يف ســكونه وأســدل عليهم 

يف  ــدوا  توحَّ األرواح،  وتآلفــت  القلــوب،  التقــت 
املســر والهــدف، فكــرُبت الهمــم، وارتقــت اآلمــال، 

واشتد عزم املضاء.
لــن يطــول بهــم الشــوق بعدهــا إذ جــّدوا يف طلــب 
لنــا  وكان  أرادوا،  مــا  ولهــم  فكانــوا  املقيــم،  النعيــم 

شف الرفقة وحرة الفراق.
وإذن، فقد بحثت يف قاموس الروابط كلها وأوشاج 
البر فلم أجد أصدق ُوًدا وال أعذب ُألفة وال أوىف 

عهًدا من أُخّوة الجهاد ورفقة البندقية.
الُثلــة  هــذه  زاحمــت  إن  محبتــي  ألهــل  فعــذًرا 
ُبــّد ِلذكرهــم مــن بقــاء،  عــىل الــروح والوجــدان، فــال 
أثــر،  مــن  يــزال لخطوهــم  تظهــر وال  مــن  ولســرتهم 

وفزعة املنادي ترن يف اآلذان.
وواللــه إّن وقفــة صادقــة مــع النفــس ُتغربــل زيف كل 
نــداء دخيــل وترجــع الكثــر عــن متاهــات الحــرة، وال 

ِكر؟". يزال يف الوقت متسع، "َفهل ِمْن ُمدَّ
محمــد  الشــهيدين:  لروَحــْي 

السامن، ومحمد ياسني.

في حضرة الراحلين سوسنيات 20

صمام أمان
ســامح خريجــة كليــة الرتبيــة ومتطوعــة يف مجــال قــراءات القــرآن: "رأيــت 
مــع  تتحــدث يف "دردشــة"  بعــده"،  ومــا  الطــالق  كــرث حــني  نســاء  معانــاة 

صحيفة فلسطني، واصفًة رغبتها التي غمرتها لتغير هذا الواقع.
وما بني الرغبة والتحقيق طريٌق طويٌل تعود بنا سامح إىل بدايته، ومتنتُّ 
لتلــك الشــابَّة التــي فتحــت لهــا بابــه: "اعتدنــا يف أثنــاء تالوتنــا القــرآَن أن 
نفــرِّ بعــض اآليــات، وحــني شحــُت معنــى اآليــة الكرميــة: "َوِمــْن آَياِتــِه أَْن 
ًة َوَرْحَمًة"  ــَودَّ َتْســُكُنوا ِإَلْيَهــا َوَجَعــَل َبْيَنُكــم مَّ ــْن َأنُفِســُكْم َأْزَواًجــا لِّ َخَلــَق َلُكــم مِّ
)الروم:21(، كان كالمي عن الزواج حينها كأنه صامم األمان لهذه الشابة 

التي أقبلت تشكرين".
ابتســمْت كمن لقي ضالَّته بعد ســنواٍت من البحث العســر دون جدوى، 
بــت ســامح لخــوض هــذا الــدرب متســلحًة باالجتهــاد والطمــوح، فــام  وتأهَّ
مانعــت أن تطــرق بــاب "االستشــارات الزوجيــة" غــر مباليــة باالنتقــادات 
ًيــا كهــذا ال يقــوم إال باالســتناد إىل  والعبــارات املحبطــة؛ مؤمنــة بــأن تحدِّ

األسس العلمية.
"بحثُت كثًرا، ووجدتُّ مصطلحات مختلفة مثل: "خبر عالقات زوجية" 
و"مستشار زواج"، وهذا يتطلب الدراسة مبجال علم النفس، والحصول 
عىل درجة املاجســتر يف اإلرشــاد الزواجي ثم التدريب اإلكلينييك مبا 
ال يقــل عــن )3000( ســاعة"، تصــف ســامح بدايــات تبلــور الفكــرة بعدمــا 

قررت أن تدرس الجانب االجتامعي مبتعدًة عن القانون.
اندفعــت ســامح نحــو االتجــاه املهنــي؛ ذلــك أن النظريــات لــن تفيــد لحظــة 
االلتقاء باملشكلة والتعامل مع الناس؛ ليكتب القدر لسامح أن تستفيد 

مــن عــرص "العوملــة" وتتلقــى التدريبــات مــن تونــس، ومــرص، وأمريــكا يف 
إىل  إضافــة  اليــن"،  "األون  طريــق  عــن  واملتزوجــني"  الخاطبــني  "تأهيــل 
برنامج دبلومة اإلرشاد النفيس واألرُسي التابع لجامعة "عني شمس" يف 

مرص، ومن ثم دراسة املاجستر املهني يف التنمية البرية.
"مــا رأيــك أن ُتعطــي دورًة للمقبلــني عــىل الــزواج؟" كان اقرتاًحــا من مديرة 
التدريب لسامح بعدما وجدت فيها املؤهالت الكافية، لتطأ سامح أرض 

بات "الحياة الزوجية" يف قطاع غزة. األحالم وتكون واحدة من مدرِّ
م أول ورشــٍة ســبقت  ــر ذراعيــه عــىل حنجــرة ســامح وهــي تقــدِّ َبَســَط التوتُّ
الــدورة التدريبيــة؛ ذلــك أنهــا ُتقــِدُم عــىل تنفيــذ الهــدف الــذي رســمت لــه 
أكــرث مــن ســيناريو وبــات التطبيــق اآلن واقًعــا بحــرِة مخاتــر، وخــرباء علــم 
نفــس، وأســاتذة أكادمييــني؛ فُتناظرهــم باملنطــق، ويغلــب عليهــم الرضــا 

عن أسلوب سامح يف اإلقناع.
ــف الدليــل الرعــي يف كالمــي أحياًنــا، لكــن هذا ال يعني أنه ســيؤول  "أوظِّ
إىل خطــاب دينــي؛ فأنــا لســُت داعيــة)...( كــام أن الدرايــة القانونيــة أيًضــا 
مهمــة"، تتحــدث ســامح مبــا تؤمــن بــه ُمشــرًة بيديهــا عّلهــا توصــل فكــرة مل 

يستِطع لسانها التعبر عنها تعبًرا كافًيا.
تجليات الدرب

"تــوأم الــروح"، "إدارة املشــاعر"، "الســعادة قــرار"، كل دورة تقــود ألخــرى 
وكأنهــا متســك بأيــدي بعضهــا لتدفــع ســامح نحــو مرحلــٍة قادمــة: "تختلــف 
املشــاركني:  طبيعــة  بحســب  مــرة  كلَّ  مهــا  أقدِّ التــي  املعلومــات  طبيعــة 
مقبلــني عــىل الــزواج أو متزوجــني" تضيــف وقــد فطنــت إىل النقــاط التــي 

تهم حياة كل فئٍة منهم.

الزوم خالل جائحة كورونا" تتحدث سامح التي تطرق أبواب األربعني وال 
يزال بجعبتها فائٌض من األهداف الصعبة.

ال  أســايس  التدريبيــة كمؤهــل  الــدورات  هــذه  ُتعتمــد  أن  تســعى ســامح 
يتــم الــزواج إال بــه متاًمــا كـ"فحــص الثالســيميا"، وأن يكــون هنــاك مكتــب 
"ُمعالجــة زوجيــة" كمرجعيــة للقضــاء يف حــل املشــكالت؛ يخضع الطرفان 
ثــم يتــم التعامــل مــع املوضــوع بحســب توصيــات  إىل جلســات تقييــم، 

املعالج.
أســعى  وأنــا حالًيــا ال  ليســتعمرنا يف األرض،  اللــه  تقــول ســامح: "خلقنــا 
للتغيــر الجــذري للمفاهيــم الخاطئــة، أكتفــي يف هــذه املرحلــة بالتأثــر، 

ومشوار األلف ميل يبدأ بخطوة".

هــدٌف  املحكمــة"  إىل  نصــل  أال  "يجــب 
أســايسٌّ تؤكــده ســامح، ولرمبــا نفهــم مــن هــذه 

العبــارة أن نقــود الحيــاة الزوجيــة بعيًدا عن الطالق، لكنها ما 
فتئــت توضــح: "هنــاك فــرق بــني أن نصــل إىل قــرار الطــالق 

وننفصــل بهــدوء، وبــني أن نصــل إىل املحاكــم لنتحصــل 
عىل أدىن الحقوق".

تــرح وهــي تعــود بنــا إىل هــدف إنقــاذ الحيــاة الزوجيــة 
قــد  االنفصــال  وأن  أمــا  التوافــق،  شــاطئ  إىل  وســحبها 
ا بعيًدا عن املحاكم، ومبنًيا  وقع، فيكون طالًقا حضاريًّ
عــىل االتفــاق يف األمــور املشــرتكة، كرتبية األوالد دون 

التشهر وتقاذف التهم الذي قد يحصل.
تستعمل سامح حواسها يف كل لقاء يك تجد النقاط 
الخاطئــة  املفاهيــم  وتصطــاد  للمشــكلة،  األساســية 
بســاطتها،  رغــم  أحياًنــا  العالقــة  بحيــاة  تــودي  التــي 
ر ذلــك لرقــى إىل "لتســكنوا" مــروع ســامح  وتطــوَّ

نظــر  وجهــة  دراســة  بعــد  "االستشــارات"  عــرْبه  م  تقــدِّ الــذي  اإللكــرتوين 
الطرفــني؛ ذلــك أن عملهــا ال يقتــرص عــىل "حدوتــة" تســمعها مــن النســاء، 
وإمنــا "تريــٌح كامــل" لجســد املشــكلة وفــق األســلوب العلمــي وتحــت 

مظلة الحياد.
االستشــارة،  إىل  الطرفــان  يحــر  أن  ثقافــة  إرســاء  إىل  نســعى  نــزال  "ال 
وهذا ما أدرســه حالًيا يف رســالة الدكتوراه التي تتناول موضوع "التوافق 
مت خاللها برنامًجا تدريبًيا يختص باألزواج عرب برنامج  الزواجي"، وقد نظَّ

سماح وتدريبات ما قبل الزواج.. 
"مهمة كفحص الثالسيميا"

عن  قت النساء حول الُمقِرئة سماح دبور وكلٌّ منهن تتلو ِورَدها من رواية "قالون عن نافع"، تجمَّ تحلَّ
م الهــدوء على المكان قبل أن تجد إحداهــن الفرصة مواتيًة  ــر القــرآن وتفســير بعض آياته، خيَّ لتدبُّ
لُتهدي سماح شيًئا من السعادة المختبئة في قلبها. "قد كنِت سبَب نجاح حياتي الزوجية بعدما 
ة بامتنــاِن طفٍل ُأهــِدَي لعبًة علــى حين عيد، ومــا علمت أن  ثــت الشــابَّ عزمــت علــى الطــالق" تحدَّ

ت رحالها إلى قلب سماح وازت ألف لعبة ولعبة. برقت الفكرُة في عقل سماح  المفاجأة التي شدَّ
ب؟ ُر ألول مرة، تدحرج السؤال نحو شفتيها: وِلَم ال ُأجرِّ كما لو أنها ُتفكِّ

غزة/ سجى حمدان:
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غزة / إبراهيم أبو شعر:
الســابعة  الجولــة  منافســات  اليــوم  عــر  تنطلــق 
مــن  يســعى  مباراتــن،  بإقامــة  املمتــاز،  للــدوري 
خاللهــا الشــجاعية الســتعادة توازنــه عندمــا يالقــي 
جــاره التفــاح يف ديــريب "رشق غــزة"، ويأمــل اتحــاد 
بيــت حانــون يف مواصلــة صحوتــه عندمــا يســتقبل 

ضيفه الجالء.
الشجاعية x التفاح

عــى ملعــب الريموك يلتقي اتحاد الشــجاعية بجاره 
مــن  يســعى  الــذي  غــزة"،  "رشق  ديــريب  يف  التفــاح 
خاللهــا "املنطــار" الســتعادة توازنــه، وحصــد النقــاط 
الثالثــة بعــد التعــر املفاجــئ يف الجولــة املاضيــة، 
فيــا يتطلــع التفــاح لتفــادي تكــرار ســيناريو الخســارة 
أمــام خدمــات رفــح والعــودة لتحقيــق مفاجآتــه التــي 

شهدتها الجولتن الرابعة والخامسة.
الشــجاعية امُلحبط بتعادله األخري أمام الجالء ميني 
لــن  األمــر  أن  ويــدرك  الفــوز  لســكة  بالعــودة  النفــس 
يكــون ســهاًل عــى الفريــق، خاصــة وأن التفــاح ظهــر 
بصورة جيدة يف الجوالت السابقة وشكل الكثري من 
املتاعب ملنافســيه، ما ســيجعل الشجاعية يدخل 

الفوز من الشاطئ يف الجولة الخامسة.
عقــب  بعــد صحوتــه  الفريــق  تلقاهــا  الــذي  الحوافــز 
مواجهــة  يف  يســتثمرها  مل  ثقيلتــن  هزميتــن 
يتطلــع  لكنــه  بهدفــن،  خرسهــا  التــي  رفــح  خدمــات 
إىل العــودة ملســار التصحيــح مــن خاللــه لقــاءه أمــام 
الشــجاعية، الــذي ســيفتقد فيــه الفريــق لنجمــه فادي 
عوض الله الحاصل عى البطاقة الحمراء يف الجولة 

املاضية.
صيــدم مــدرب الفريــق ســيعمل عــى تعويــض غيــاب 
مــن  الهجومــي،  الجانــب  يف  العنــارص  أهــم  أحــد 
البيــوك  ورامــي  لولــو  يوســف  عــى  االعتــاد  خــالل 
ومــن خلفهــم حــريب الســويريك، لتفــادي تراجع نتائج 

الفريق الذي يحتل املركز العارش برصيد 5 نقاط.
موســم  املمتــاز  الــدوري  يف  الفريقــان  والتقــى 
مبــاراة  يف  الشــجاعية  فــاز  حيــث   2016/2015
التعــادل الســلبي  الذهــاب بهدفــن لهــدف، وفــرض 
نفسه عى نتيجة مباراة الفريقن يف مرحلة اإلياب.

اتحاد بيت حانون x الجالء
عــى ملعــب بيــت حانــون يحــل الجــالء ضيفــًا عــى 
اتحــاد بيــت حانــون، يف مبــاراة هامــة للفريقــن وال 

اللقاء حذرًا من أي مفاجآت.
التوهــج  حالــة  عــى  كبــري  بشــكل  يعــول  الشــجاعية 
برفقــة  عطيــة  عــالء  نجمــه  يعيشــها  التــي  واالنســجام 
يف  ســلمي  محمــود  ودخــول  العرعــري،  عمــر  زميلــه 
أجواء الفريق بعد عودته إليه بداية املوسم الحايل، 
عــى  أفضليــة هجوميــة  الفريــق  يعطــي  الــذي  األمــر 
منافســه التفــاح الــذي ميلــك أضعــف خــط دفــاع يف 

الدوري املمتاز.
لكــن هجــوم الشــجاعية القــوي لــن يكــون هــو العامــل 
الفريــق  واجــه  حيــث  الفــوز،  لتحقيــق  الرئيــي 
صعوبــات دفاعيــة يف الجــوالت املاضية، األمر الذي 
جعل املدرب محمود املزين يعمل بشكل مضاعف 
ملعالجــة هــذه األخطــاء وتفــادي تكرارهــا، خاصــة وأن 
الفريــق يطمــح للدخــول يف مربــع املنافســة يف ظــل 

امتالكه لـ8 نقاط يحتل بهم املركز السابع.
التــي  الهزائــم  مــن مربــع  الخــروج  التفــاح يســعى إىل 
أعــاده إليهــا خدمــات رفح يف الجولة املاضية، حيث 
مــن  والخامســة  الرابعــة  الجولتــن  يف  الفريــق  نجــح 
ملدربــه  مبــاراة  أول  يف  الهــالل  أمــام  الفــوز  تحقيــق 
بطعــم  تعــاداًل  ينتــزع  أن  قبــل  صيــدم  نبيــل  الجديــد 

تقبل القسمة عى اثنن، يف ظل املوقف الصعب 
الــذي ميــر بــه الجــالء يف البطولــة، باإلضافــة للصحــوة 
البدايــة  بعــد  "الحوانــن"  بدأهــا  التــي  املتأخــرة 
املخيبــة آلمــال الفريــق الــذي كان يطمــح للمنافســة 

عى اللقب.
تكــرار  عليهــم  الســهل  مــن  يكــن  مل  األرض  أصحــاب 
للدرجــة  التاريخــي  الصعــود  بعــد  القويــة  بدايتهــم 
املمتــازة، حيــث تفاجــئ الفريــق بتعــره يف الجوالت 
فوزيــن  تحقيــق  مــن  يتمكــن  أن  قبــل  األوىل  الثالثــة 
وخسارة يف الجوالت الثالثة التي تلتها، ليتقدم يف 

الرتتيب للمركز الثامن برصيد 7 نقاط.
عــى الرغــم مــن أن هــذه النتائــج مل تكــن هــي التــي 
يطمــح لهــا الفريــق إال أن انتصــاره األخــري أمــام اتحــاد 
أكــر رغبــة يف  الفائتــة جعلــه  الجولــة  خانيونــس يف 
أجــل  مــن  توقفهــا  وتفــادي  الصحــوة  هــذه  مواصلــة 
اللقــب،  عــى  املنافســة  مربــع  مــن  أكــر  االقــرتاب 
خاصة وأن الدوري ال زال يف بدايته وكل االحتاالت 
ال زالــت قامئــة يف حــال اســتمرت نتائــج الفريــق يف 

التحسن.
محمد العياوي مدرب الفريق ســيعمل بشــكل جاد 

األساســية  عنــارصه  أبــرز  أحــد  رحيــل  تعويــض  عــى 
العقبــة  انتقــل مؤخــرًا لفريــق  الــذي  القــايض  محمــد 
عبــد  عــى  االعتــاد  مواصلــة  خــالل  مــن  األردين، 
الخــط  يف  الجرمــي  محمــد  بجانــب  وشــاح  الرحمــن 
األمامــي للفريــق خاصــة وأن الثنــايئ نجحا يف قيادته 

للفوز عى اتحاد خانيونس.
أي  يحقــق  مل  الــذي  الوحيــد  الفريــق  زال  ال  الجــالء 
انتصار حتى اآلن يف قامئة فرق الدوري، حيث أدت 
نتائج الفريق إىل احتالله للمركز الثاين عرش واألخري 

يف الرتتيب برصيد 3 نقاط.
وســيدخل الفريق املباراة وســط ضغوط كبرية عى 
مــن  قويــة  صحــوة  بتحقيــق  املطالبــون  العبيــه  عاتــق 
أجل الحفاظ عى مكانة الفريق يف الدرجة املمتازة 
التــي صعــد لهــا يف املوســم املــايض للمــرة األوىل 
يف تاريخــه، مــا يزيــد عليهم صعوبــة املباريات يف 

الكثري من األحيان.
يذكــر أن الفريقــان ســبق لهــا اللعــب أمــام بعضهــا 
 ،2018/2019 ملوســم  األوىل  الدرجــة  دوري  يف 
الذهــاب  مبــارايت  نتيجــة  يف  حانــون  بيــت  وتفــوق 

واإلياب.

في افتتاح الجولة السابعة للدوري الممتاز

دوري الدرجة األولى

الشجاعية أمام فرصة الستعادة التوازن في مواجهة التفاح

بيت حانون والجالء.. مباراة ال تقبل القسمة على اثنين

األهلي يحل ضيًفا على األقصى في افتتاح الجولة السابعة طواقم حكام مباريات 
اليوم بدوري الدرجتين 

الممتازة والثانية
غزة / مؤمن الكحلوت:

كشــفت لجنــة الحــكام باتحــاد كــرة القــدم النقــاب عــن طواقــم حــكام مباريــات اليــوم 
يف الدرجات املمتازة واألويل والثانية, حيث جاءت الطواقم عى النحو اآليت:

• اتحاد بيت حانون × الجالء
خالد الشيخ خليل, ومحمود أبو حصرية ومحمود الصواف, وسامح القصاص رابعًا.

• اتحاد الشجاعية × التفاح
فايز عمران للساحة, محمد خطاب ونادر أبو هجرس, وعاهد املري رابعًا.

• األقصى × األهلي
هالل شبات للساحة, ومحمد الزعانن ومحمد اليازجي, ومحمد النربيص رابعًا.

• العطاء × المصدر
يوسف بركات للساحة, ومحمد أبو شعبان ومحمود عياد, مويس غنام رابعًا.

• العطاء × المصدر
بدر العطار للساحة, وأمجد العطار وجمعة العفش, وهيثم لقان رابعًا.

غزة / إبراهيم أبو شعر:
ُتفتتح عر اليوم مباريات الجولة السابعة من دوري الدرجة األوىل، 
بلقاء وحيد يجمع األقىص وضيفه األهيل عى ملعب الدرة، والذي 
ميثــل تحديــًا صعبــًا للفريقــن يف ظــل مســاعي الضيــوف للحفــاظ 

عى انتصاراتهم، ومحاوالت أصحاب األرض ملواصلة صحوتهم.
الجولــة املاضيــة  فــوزه األول يف  مــن تحقيــق  الــذي متكــن  األقــىص 
أمــام خدمــات املغــازي، يتطلــع إليقاف انتصــارات األهيل ومواصلة 
الصحوة التي بدأها الفريق يف الجولة املاضية، والتي جعلته يغادر 
املركــز الحــادي عــرش وقبــل األخــري متقدمــًا للمركــز الســابع برصيــد 6 

نقاط.
وميلــك األقــىص رغبــة كبــرية يف أن يواصــل مشــواره يف ســكة الفــوز 
بعدما غابت عنها يف خمســة جوالت متتالية، األمر الذي ســيجعله 
الوصــول  عــى  والعمــل  الضيــوف  لعــب  مفاتيــح  بإيقــاف  ُمطالــب 

لشباكهم.
النصــريات،  خدمــات  عــى  الثمــن  بفــوزه  املنتــي  األهــيل  أمــا 
فســيكون ضيفــًا ثقيــاًل عــى األقــىص، خاصــة وأنــه دخــل يف أجــواء 
االنتصارات بعد التعر يف الجوالت الثانية والثالثة والرابعة، الحافز 
األهــم لألهــيل هــو أنه سيتســاوى مــع املتصدر غــزة الريايض برصيد 
املركــز  نقــاط يف   11 الفريــق  امتــالك  مــع  فــوزه،  النقــاط يف حالــة 

الرابع.
وســيعمل األهــيل مــن أجــل حصــد النقــاط الثالثــة وســينتظر نتيجــة 
غزة الريايض وخدمات النصريات التي ســتصب يف صالحه بشــكل 
مؤكــد ســواء بتعطيــل أحــد منافســيه أو مــن خــالل تعادلهــا لتفــادي 

ابتعاد أي منها يف صدارة الرتتيب.
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غزة/ عالء شاميل: 
أقيمــت أمــس واختتمــت، منافســات الجولــة األوىل مــن بطولــة 
طوكيــو الرابعــة للشــباب مواليــد عــام 2003 بـــ)15( فــوز وتعــادل 
وحيد يف فرعي البطولة "غزة والشامل" و "الوسطى والجنوب". 
نظــره حطــن  فريــق املشــتل  اكتســح  والشــامل  غــزة  فــرع  ويف 
بنتيجــة كبــرة )10/0(، يف املبــاراة التــي أقيمــت عــى ملعــب 

فلسطن ضمن املجموعة الثالثة.
ابــو زيــادة )3 أهــداف(، محمــد  ســجل أهــداف املشــتل رمــزي 
عجــور )هدفــن(، معــاذ أبــو زيــد )هدفــن(، وهــدف لــكل مــن: 

أحمد عجور، ومحمد أبو بكرة، ومحمد الزهار.
غزة الريايض )6×0( فلسطن

ولحســاب نفــس املجموعــة اكتســح فريــق غــزة الريــايض نظــره 
فريق فلســطن بسداســية نظيفة يف املباراة التي أقيمت عى 
ملعــب فلســطن، جــاءت بتوقيــع عبيــدة املدهــون )هدفــن(، 
وعبدالله حرب، ومالك أبو سيدو، وتوفيق البيك، وعبد الرحمن 

صالح.
بيت الهيا )2×0( بيت حانون األهلي

الهيــا  بيــت  فريــق  حقــق  األوىل  املجموعــة  مباريــات  وضمــن 
فــوزًا مســتحقًا عــى فريــق بيــت حانــون األهــي بهدفــن نظيفن 
ســجلهام أنــس الــرباوي ومحمــد اللــوح يف املبــاراة التــي أقيمــت 

عى ملعب بيت حانون.
األهلي )5×1( الزيتون

ونجــح فريــق األهــي ب الفــوز عــى الزيتــون بنتيجــة )5/1( يف 

أقيمــت عــى ملعــب بيــت حانــون، حيــث ســجل لنــامء قــي 
النحار، وتعادل لخدمات جباليا يوسف أبو ركبة.

مباريات فرع الوسطي والجنوب
االستقالل )0×1( خدمات دير البلح

حقــق فريــق خدمــات ديــر البلح فوزًا قاتاًل عى فريق االســتقالل 
بهــدف نظيــف ســجله عبــد الرحمــن الرنتيــي يف املبــاراة التــي 
املجموعــة  مباريــات  ضمــن  خانيونــس  ملعــب  عــى  أقيمــت 

الرابعة.
جماعي رفح )2×1( األمل

وضمــن مباريــات املجموعــة الخامســة حقــق جامعــي رفــح فــوزًا 
التــي  املبــاراة  يف  هــدف  مقابــل  بهدفــن  األمــل  عــى  صعبــًا 

أقيمت عى ملعب الدرة.
ســجل هــديف الجامعــي إبراهيــم عابــد وعــز الديــن األبــزل، فيــام 

سجل هدف األمل، عبد الرحمن محسن.
الصالح )2×1( شباب المغازي

وحقــق فريــق الصــالح فــوزًا صعبــًا عــى فريــق شــباب املغــازي 
الــدرة  التــي أقيمــت عــى ملعــب  بهدفــن لهــدف يف املبــاراة 

ضمن مباريات املجموعة الثالثة.
فيــام  البحيــي،  وأحمــد  متــراز  عــدي  الصــالح،  هــديف  ســجل 

سجل لشباب املغازي ممدوح الجبايل.
االقصى )2×1( أهلي النصيرات

وضمــن مباريــات املجموعــة الســابعة خطــف فريــق األقىص فوزًا 
مثــرًا عــى أهــي النصــرات بهدفــن لهــدف يف املبــاراة التــي 

مباريــات  ضمــن  الرمــوك  ملعــب  عــى  أقيمــت  التــي  املبــاراة 
املجموعة السابعة.

ســجل أهــداف األهــي، عبــد الرحمــن عنايــة )هدفــن(، محمــد 
الزيتــون  أحــرز هــدف  فيــام  أبــو عطايــا،  مطــر )هدفــن(، وعــي 

الوحيد غازي عياد.
المجمع االسالمي )1×0( اليرموك

وضمــن منافســات املجموعــة السادســة خطــف فريــق املجمــع 
االسالمي فوزًا صعبًا عى الرموك بهدف نظيف سجله محمد 

العف يف املباراة التي أقيمت عى ملعب فلسطن.
الوفاق )7×0( المغراقة

وحقــق فريــق الوفــاق فــوزًا كبــرًا عــى املغراقــة بســبعة أهــداف 
نظيفــة يف املبــاراة التــي أقيمــت عــى ملعــب الرمــوك ضمــن 

مباريات املجموعة الثامنة.
ســجل أهــداف الوفاق محمد غنيــم )هدفن(، وعبدالله دومية، 
شــهوان،  ومحمــد  عــون،  أبــو  ومحمــد  الجملــة،  الرحمــن  وعبــد 

ومحمد أبو غوش.
الجزيرة )1×0( الرضوان

ونجــح فريــق الجزيــرة بالفــوز عــى فريــق الرضــوان بهــدف نظيــف 
املجموعــة  مباريــات  ضمــن  العيــاموي  حــازم  الالعــب  ســجله 

الخامسة والتي أقيمت عى ملعب بيت حانون.
نماء )1×1( خدمات جباليا

وفــرض التعــادل االيجــايب بهــدف ملثلــه نفســه عــى مبــاراة منــاء 
والتــي  الرابعــة  املجموعــة  مباريــات  ضمــن  جباليــا  وخدمــات 

أقيمت عى ملعب النصرات.
سجل هديف األقىص، طارق البابي وسليامن أبو بوسف، فيام 

سجل لألهي رامز أبو سامحة.
خدمات خانيونس )4×0( الشافعي

ويف املبــاراة التــي أقيمــت لحســاب املجموعــة السادســة عــى 
ملعــب خانيونــس، تفــوق فريــق خدمــات خانيونــس عــى فريــق 
الشــافعي بنتيجــة بأربعــة أهــداف نظيفــة ســجلها، ماجــد الــرواغ 

)هدفن(، وصهيب أبو حمرة وأحمد البيوك.
شباب معن )2×1( اتحاد دير البلح

وفــاز فريــق شــباب معــن عــى اتحــاد ديــر البلــح بهدفــن لهــدف 
يف املبــاراة التــي أقيمــت عى اســتاد خانيونــس ضمن مباريات 

املجموعة األوىل.
فيــام  الغلبــان،  أبــو عابــد وأحمــد  إبراهيــم  ســجل هــديف معــن، 

سجل هدف االتحاد الوحيد محمد صباح.
شباب الزوايدة )1×0( الترابط

وضمــن مباريــات املجموعــة الثانيــة تفــوق شــباب الزوايــدة عــى 
الرتابــط بهــدف نظيــف ســجله مهنــد أبــو مزيــد يف املبــاراة التــي 

أقيمت عى ملعب الدرة.
المصدر )2×0( الرباط

وضمن منافسات املجموعة الثامنة، نجح فريق املصدر بالفوز 
زكــرى  أبــو  فضــل  ســجلها  نظيفــن  بهدفــن  الربــاط  فريــق  عــى 
وعبــد العزيــز الكحلــوت، يف املبــاراة التــي أقيمــت عــى ملعب 

النصرات.

15 فوًزا وتعادل واحد
في الجولة األولى للنسخة الرابعة لبطولة طوكيو للشباب
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روما/ وكاالت:
أكــد النجــم الســويدي زالتــان إبراهيموفيتــش، مهاجــم ميــان اإليطــايل، أن 

الربازييل رونالدو هو أفضل العب يف تاريخ كرة القدم.
"يويفــا":  األورويب  االتحــاد  موقــع  مــع  مقابلــة  خــال  إبراهيموفيتــش  وقــال 
القــدم،  كــرة  يف  األفضــل  هــو  رونالــدو  أن  معــي،  لعــب  ملــن  أقــول  "دامًئــا 
وبالنســبة يل رونالــدو هــو كــرة القــدم، الطريقــة التــي يتحــرك بهــا، وكيفيــة 

متريره للكرة، رونالدو نازاريو هو أفضل العب يف التاريخ با شك".
وخــال املقابلــة تحــدث النجــم الســويدي عــن تألقــه يف هــذا الســن، قائــا: 
"عندمــا تلعــب يف مســتوى عــال، دامًئــا يتواجــد نفــس الضغــط بغــض النظر 

عمن تكون أنت، وإذا تتواجد هنا، هذا ألنك تستحقه، وأنت جدير به".
وأضــاف "ال يهمنــي إذا كنــت شــاًبا أو ال، ال ميكننــي التفكــر يف أنــك شــاب 
وسيأيت وقتك، وعندما تلعب يف ميان، ال يوجد وقت لانتظار، ويتعني 
عليــك فعــل األمــر اآلن، وإذا مل ألعــب بشــكل رائــع، بالطبــع سيشــري ميان 

مهاجام آخر يلعب أفضل منى يف املركاتو املقبل".

إبراهيموفيتش:
الظاهرة رونالدو أفضل 

العب في تاريخ كرة القدم

ميالن 
ومانشستر 

يونايتد
في أبرز مواجهات

دور الـ 16

غالطة سراي يحذر الزمالك 
من بيع مصطفى محمد

ريال مدريد
يرفض ضم دوناروما مجاًنا

مدريد/ وكاالت:
رفــض نــادي ريــال مدريــد التعاقــد مــع الحــارس اإليطــايل جيانلويجــي دونارومــا 

حارس مرمى ميان.
ووفقًا لوسائل اعام إسبانية عرض الوكيل اإليطايل مينو رايوال، خدمات موكله 

دوناروما عىل ريال مدريد، لكن األخر رفض دراسة الفكرة.
وينتهي عقد دوناروما مع ميان يف الصيف املقبل، وبالتايل يستطيع التوقيع 

مجاًنا مع أي ناٍد.
ووفًقا لشبكة "ديفنسا سنرال" اإلسبانية، فإن رايوال استغل عدم التوصل إىل 
اتفاق مع ميان بشأن تجديد دوناروما، لعرض الحارس اإليطايل عىل أكرث من 
نــاٍد أبرزهــا ريــال مدريــد، ملعرفــة إذا كانــوا عــىل اســتعداد لدفــع 10-9 مايــني 

يورو له سنوًيا.
وأشــارت إىل أن ميــان عــرض عــىل دونارومــا التجديــد نظــر راتــب ســنوي يبلــغ 

7.5 مليون يورو، بينام طلب رايوال 10 مايني يورو.
ورد مسؤولو ريال مدريد عىل رايوال بأنهم غر مهتمني بحارس ميان، ألن هذا 
املركــز يشــهد وجــود البلجيــي تيبــو كورتــوا، باإلضافة إىل امتاك حارس شــاب 

مثل األوكراين أندريه لونني.
تشــهد  مل  مدريــد  ريــال  مــع  رايــوال  مفاوضــات  أن  اإلســبانية،  الشــبكة  وذكــرت 
الحديــث عــن موكلــه اآلخــر إيرلينــج هاالنــد، مهاجــم بوروســيا دورمتونــد وأحــد 

أهداف املرنجي يف الصيف املقبل.

أنقرة/ وكاالت:
املهاجــم  مســتقبل  بشــأن  الزمالــك  إلدارة  حاســمة  رســالة  رساي  غالطــة  نــادي  وجــه 
مصطفــى محمــد، املعــار للفريــق الــريك، ملــدة موســم ونصــف مــع أحقيــة رشائــه بعــد 

إنتهاء مدة اإلعارة.
وتــرددت أنبــاء عــن دخــول مصطفــى محمد دائرة اهتاممات كريســتال بــاالس اإلنجليزي 
للتعاقــد معــه نهائيــا، وكشــفت صحيفــة "sabah" الركية عن ارســال النادي اإلنجليزي 

لكشافيه ملراقبة مصطفى محمد بدءا من مواجهة أالنيا سبور يف الدوري الريك.
ويحــق لغالطــة رساي رشاء عقــد مصطفــى محمــد نهائيــا مــن الزمالــك مقابــل 4 مايــني 

دوالر، قبل يوم 31 ديسمرب 2021.
وقال عبد الرحيم البرق، نائب رئيس نادي غالطة رساي، خال ترصيحات صحفية إن 

مصطفى محمد سينضم نهائيا لغالطة رساي وسيتم تفعيل عقد رشائه نهائيا.
وأضــاف: "لــن يســتطيع الزمالــك بيعــه ألي فريــق بخــاف غالطــة رساي حتــى لــو تلقــى 

عرضا بقيمة 20 مليون دوالر".
وتألق مصطفى محمد بشــكل مميز مع غالطة رساي، حيث أصبح أول محرف مرصي 
يف الــدوري الــريك ُيســجل يف أول 4 مباريــات متتاليــة مــن انتقالــه للفريــق يف شــهر 

يناير املايض.

نيون/)أ ف ب(:
)يوروبــا  األورويب  الــدوري  مســابقة  قرعــة  أوقعــت 
وميــان  اإلنجليــزي  يونايتــد  مانشســر  فريقــا  ليــغ(، 
اإليطــايل يف مواجهــة قويــة تجمعهــام يف دور الـــ16 
مــن البطولــة، يف مراســم القرعــة التــي ُســحبت أمــس 

يف مدينة نيون السويرسية.
وهــي املــرة االوىل التــي يلتقــي فيهــا الفريقــان عــىل 
ابطــال  دوري  يف  ذاتــه  الــدور  منــذ  القــاري  الصعيــد 
اوروبــا موســم 2010-2009 وانتهــت املواجهة بفوز 

الفريق اإلنجليزي ذهابا وايابا 2-3 و-4صفر.

مفاجــآت االخــر الــذي اخــرج مواطنــه ليســر ســيتي 
بالفــوز عليــه بهدفــني نظيفني يف عقر دار االخر بعد 

تعادلهام سلبا ذهابا.
الــذي  ارســنال واوملبياكــوس  بــني  اللقــاء  وســيتجدد 

أقصاه من الدور الـ 32 يف العام املايض.
وتخطى ارسنال بصعوبة عقبة بنفيكا الربتغايل الذي 
تقــدم عليــه 1-2، قبــل ان يقلــب فريــق املدفعجيــة 
ان  بعــد  املبــاراة  اواخــر   3-2 فائــزا  ويخــرج  الطاولــة 

تعادال ذهابا 1-1 يف روما.
وهنا القرعة:

ميــان عــاىن االمريــن لبلــوغ هــذا الــدور بتعادله خارج 
ملعبــه مــع النجــم االحمــر الــرصيب 2-2 ثــم 1-1 عــىل 
ملعبــه ايابــا ليتأهــل بفضــل االهداف املســجلة خارج 

ملعبه.
يف املقابل، حسم مانشسر يونايتد نتيجة مواجهته 
مــع ريــال سوســييداد االســباين ذهابــا عندمــا تفــوق 
عليــه بأربعــة 0-4 يف مبــاراة اقيمــت يف تورينــو، قبل 

ان يكتفي بالتعادل السلبي معه ايابا عىل ارضه.
ويدخــل توتنهــام مواجهتــه مــع ســافيا بــراغ التشــيي 
مــن  يحــذر  ان  عليــه  يتعــني  لكــن  لتخطيــه،  مرشــحا 

اياكس امسردام )هولندا( - يونغ بويز )سويرسا(
دينامو كييف )اوكرانيا( - فياريال )اسبانيا(

روما )ايطاليا( - شاختار دانييتسك )اوكرانيا(
اوملبياكوس )اليونان( - ارسنال )إنجلرا(

دينامو زغرب )كرواتيا( - توتنهام )إنجلرا(
مانشسر يونايتد )إنجلرا( - ميان )ايطاليا(

سافيا براغ )تشيكيا( - رينجرز )اسكتلندا(
غرناطة )اسبانيا( - مولده )الرنويج(

11 مــارس وااليــاب يف  تقــام مباريــات الذهــاب يف 
18 من نفس الشهر.

قرعة الدوري األوروبي

مانشستر يونايتد
يسعى لضم هاالند مقابل 
150 مليون جنيه إسترليني

لندن/ وكاالت:
أنــه  تأكيــدات  اإلنجليــزي،  يونايتــد  مانشســر  نــادي  تلقــى 
يستطيع حسم سباق الرنويجي إيرلينغ هاالند، مهاجم فريق 
بوروســيا دورمتونــد األملــاين األول لكــرة القــدم، يف الصيــف 
مقابل 150 مليون جنيه إسرليني، بعد املستويات الافتة 
التــي قدمهــا منــذ انضاممــه يف ينايــر 2020 قادًمــا مــن فريــق 
األوروبيــة  األنديــة  كبــار  جعلــت  التــي  ســالزبورج،  بــول  ريــد 

تسعى إىل الحصول عىل خدماته.
وبحســب صحيفــة "ديــيل ســتار" اإلنجليزيــة، فــإن دورمتونــد 
مبلــغ  ضعــف  بنحــو  لكــن  ليونايتــد،  الاعــب  لبيــع  مســتعد 
العقــد الجــزايئ الــذي ســيصبح ســارًيا يف عــام 2022 وقــدره 

65 مليوًنا.
ورًدا عــىل ســؤال أمــس عــن هاالنــد، الــذي دربــه يف مولــدي 
يونايتــد،  مــدرب  سولشــاير،  غونــار  أويل  رفــض  الرنويجــي، 

استبعاد انتقال مواطنه إىل فريقه بحسب صحيفة "ذا صن" 
الربيطانية، بعدما فرط فيه املوسم املايض بسهولة.

أن  عــن  األملانيــة،  "بيلــد"  صحيفــة  كشــفت  جهتهــا،  مــن 
األملانيــني تومــاس توخيــل ويورجــن كلــوب، مــدريب فريقــي 
جانــب  إىل  هاالنــد،  ســباق  دخــا  وليفربــول،  تشــيليس 

مانشسر يونايتد ومانشسر سيتي.
وأوضحــت أن برشــلونة اإلســباين الغــارق يف الديــون، انضــم 
إىل ريال مدريد مواطنه يف السباق، إضافة إىل باريس سان 
جرمــان الفرنــيس الــذي يطمح يف ضلــع هجومي ناري ثالث 
إىل جوار كيليان مبايب ونيامر، كام أن يوفنتوس وإنر ميان 

اإليطاليني أبديا رغبتهام يف الاعب.
 4 أن  أوضــح  الاعــب،  وكيــل  رايــوال،  مينــو  اإليطــايل  لكــن 
أنديــة فقــط مــن بــني املتســابقني العــرة، قــادرة عــىل الظفــر 

بخدمات هاالند، وجميعها يف الدوري اإلنجليزي.

لندن/)أ ف ب(:
تلقــى ليفربــول رضبــة قويــة بعــد أن تبــني ان اصابــة قائده والعب 
املــايض  االســبوع  ايفرتــون  ضــد  هندرســون  جــوردان  وســطه 
ســتجربه عــىل الغيــاب عــن املاعــب حتــى أبريــل املقبــل بعــد 

خضوعه لعملية جراحية يف اسفل عضات البطن.
أعلن نادي ليفربول أمس عن خضوع هندرسون لجراحة ناجحة، 

بعد اإلصابة يف ديريب " املرسيسايد".
ويحــل ليفربــول ضيفــا عــىل شــيفيلد يونايتــد غــدًا ضمــن الجولــة 

26 من الدوري املحيل.
جــوردان  أن  النــادي  "يؤكــد  رســمي:  بيــان  يف  ليفربــول،  وقــال 
هندرســون خضــع لعمليــة جراحية، بســبب اإلصابــة التي تعرض 

لها خال ديريب املرسيسايد ضد إيفرتون".
وأضاف: "تم اســتبدال هندرســون عقب نصف ســاعة فقط من 
مباراة أنفيلد، بعد أن تعرض إلصابة يف الفخذ جعلته غر قادر 

عىل االستمرار".
الفريــق  مــع  لحالــة هندرســون  التقييــم  مــن  مزيــد  "بعــد  وتابــع: 
الطبي للنادي، أجرى الاعب جراحة ناجحة يف عضلة املقرب، 

وسيبدأ برنامج إعادة التأهيل عىل الفور".
وواصــل: "مل يتــم وضــع جــدول زمنــي محــدد لعــودة هندرســون، 
لكنــه ســيغيب عــىل األقــل حتــى مــا بعــد فــرة التوقــف الــدويل 

املقبلة يف شهر مارس".
واختتــم: "ســتتم مراقبــة عمليــة تعــايف هندرســون عــن كثب من 
قبــل الجهــاز الطبــي بالنــادي، لتحديــد مــدى تقدمــه خــال فــرة 
إعادة التأهيل، من أجل العودة للمشاركة يف التدريبات بشكل 

كامل".
وعاىن ليفربول منذ بداية املوسم الحايل من غياب العديد من 
العبيه بسبب اإلصابات، األمر الذي تسبب يف تراجع حظوظه 

يف الحفاظ عىل لقب الدوري اإلنجليزي.

نيمار يواصل التعافي 
للحاق بمواجهة برشلونة

باريس/ وكاالت:
يقــرب الربازيــيل نيــامر جنــاح فريــق باريــس ســان جرمــان الفرنيس، مــن اللحاق 
مبباراة إياب مثن نهايئ دوري أبطال أوروبا التي ستجمع بطل فرنسا بـ برشلونة 

اإلسباين يف العارش من مارس املقبل.
وتعــرض نيــامر إلصابــة قويــة يف مبــاراة كايــن التــي ُأقيمــت يف 10 فربايــر ضمــن 
مباريــات كأس فرنســا، ومنــذ ذلــك الحــني وهــو يغيــب عــن تدريبــات ومباريــات 

باريس سان جرمان ويواصل برنامج تعافيه.
منفــرًدا  ولكــن  التدريبيــة،  الحصــص  يف  املشــاركة  إىل  أمــس  أول  نيــامر  وعــاد 
ووفًقــا لخطــة تدريبيــة وضعهــا النــادي له لتعافيه يف القريب العاجل ومســاعدة 

العماق البارييس يف اللحظة الحاسمة من املوسم.
ويســعى نيــامر للتأهيــل بشــكل رسيــع للمشــاركة يف التدريبــات الجامعيــة يف 

أقرب وقت ممكن للحاق مبباراة إياب دور الـ 16 أمام برشلونة.
ماوريســيو  األرجنتينــي  املــدرب  بقيــادة  الباريــيس،  الفنــي  الجهــاز  يريــد  وال 
بوكيتينو، املخاطرة بـ نيامر، وبالتايل لن يشارك يف التشكيلة األساسية ملباراة 

برشلونة إذا مل يكن جاهًزا بنسبة 100%.

متاعب ليفربول تزداد
بغياب هندرسون 5 أسابيع
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 -ماركة سيارات 

المانية  
2 - غليظ + ثالثة ارباع 

ليبي + للنداء معكوسة 
3 - عشرة باالنجليزية – 

حرف نصب + ثائر 
4 - علم مذكر – جعل 

اهلل منه كل شيء حي 
+ سقي معكوسة 

5 -  صوت الفيل 
6 - بالهة – بحر 

معكوسة 
7 - مخلفات – ذم 

بالشعر
8 - مشي – ذنوب 

صغيرة 
9 -من حاالت البحر – فقر 

العمودي:
1 -من المالبس – 

يمين  
2 - يكبر معكوسة – 
يستخدم في تحسين 

التربة 
3 - خاصتي – تحذير 

4 - أحرف متشابهة + 
ثالثة أرباع دهاء + م

5 - صحيح + مختلفان 
+ دين معكوسة 

6 - حرف جر + جبهة 
– سئم 

7 - عزة وكرامة – اسم 
إشارة للمثنى 

8 - ظالم – كثير 
معكوسة 

9 -دولة افريقية 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

جهاز يتصل بالحاسوب ليعطيه إمكانية
 االتصال باإلنترنت يتكون من 4 حروف 

ويندوز – فيس بوك – ماسنجر – انستجرام 
– سماعات – فورمات – ذاكرة – شاشة 
– تخزين – يو اس بي – أوفيس – برامج 

– سرعة – فيروس- سعة – فأرة – زر- نت 
– سلك – لم – ن – ع -م

حل الكلمة الضائعة

مودم

 

صورة تظهر  ميناء مدينة اسدود المحتلة من شمال مدينة بيت الهيا  )تصوير/ يارس فتحي(

"تويرت" يخترب مْنح مستخدميه
 "ميزة حرصية مدفوعة" 

واشنطن/ وكاالت:
بدأ موقع "تويرت" األمرييك للتغريدات، يف اختبار ميزة اختيارية ملستخدميه، تتلخص فكرتها 

ا مقابل اشرتاك مادي. يف منحهم محتًوى حرصيًّ
الفائقــن" ملســتخدمي  التــي تحمــل اســم "Super Follows" أو "املتابعــن  وتســمح امليــزة 
"تويــرت" بتحصيــل املــال مقابــل جرعــة إضافيــة وحرصيــة مــن املحتــوى املقــدم، حســبام أعلنــت 

الرشكة يف بيان رسمي لها، بحسب شبكة "إن يب يس" األمريكية.
ا عىل نطاق واسع. وما زالت امليزة قيد االختبار داخل "تويرت"، ومل ُتطلق رسميًّ

 Super" ميــزة  مثــل  املغرديــن  فــرص متويــل  "استكشــاف  أن  "تويــرت"  باســم  متحــدث  وأوضــح 
Follows" سيســمح للمبدعن والنارشين بالحصول عىل دعم مبارش من قبل جمهورهم، كام 

أنه سيحفزهم عىل مواصلة إنشاء محتوى يحبه جمهورهم".
وقالت الرشكة إنه سيكون لديها املزيد ملشاركته يف امليزة "يف األشهر املقبلة".

ومتثــل الخطــوة تحــوال يف خدمــة كانــت دامئــا مجانيــة، مــام يدفــع "تويــرت" أن يســر عــىل نهــج 
رشكات مثــل "باتريــون" "أونــي فانــز" و"صبســتاك" التــي توفــر جميعهــا فرصــة لكســب املال من 

املتابعن املهمن أو املخلصن.
يشار إىل أن رشكة "تويرت" التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو مقرا لها تحقق معظم إيراداتها 

من مبيعات اإلعالنات، لكنها تفكر من حن آلخر يف تطبيق االشرتاكات عىل مستخدميها.
ويف عــام 2017، قالــت "تويــرت" إنهــا تــدرس إنشــاء نســخة متميــزة مــن واجهــة "تويــت ديــك" 
تســتهدف املحرتفــن مقابــل املــال، كــام أنهــا قالــت يف نفــس العــام إنهــا تختــر خيار البقشــيش 

عىل خدمة البث "بريسكوب" الخاصة بها.

تغريم صيني وزوجته 
155 ألف دوالر إلنجابهام 7 أطفال

بكن/ وكاالت:
دفــع والــدان صينيــان غرامــة أكــر مــن مليــون يــوان )مــا يعــادل 155 ألــف دوالر أمريــيك( بســبب 

إنجابهام 7 أطفال.
ووفًقــا لصحيفــة "ســاوث تشــاينا مورنينــغ بوســت" الصينيــة، انتهكــت تشــانغ رونــغ رونــغ وزوجهــا 
القانــون، الــذي ينــص عــىل أنــه ال يجــوز ملواطنــي البــالد إنجــاب أكــر مــن طفلــن، وأنجبــوا ســبعة 

ا. لوا بذلك رقاًم قياسيًّ أطفال، ليسجِّ
وبحســب الصحيفــة بــدون هــذه املدفوعــات، لــن يحصــل األطفــال -خمســة أوالد وبنتــان- عــىل 

وثائق تثبت الهوية الشخصية.
وتدير تشانغ مصنًعا للمالبس ورشكة مجوهرات وأعامل للعناية بالبرشة يف مقاطعة غوانجدونغ 

جنويب الصن.
عىل الرغم من حقيقة أن العديد من ســيدات األعامل يف الصن يفضلن عدم اإلنجاب، قررت 
تشــانغ أن تؤســس عائلــة كبــرة، وقالــت: "عندمــا يغــادر زوجــي ويغــادر األطفــال األكــر ســًنا إىل 

ا، وعندما سأتقدم يف العمر، سيقومون بزياريت". املدرسة، أبقى مع أطفايل األصغر سنًّ
وفرضــت الســلطات الصينيــة عــام 1979 سياســة الطفــل الواحــد التــي هدفــت للحــد مــن النمــو 
الســكاين. ومبوجــب هــذه السياســة ُفرضــت عقوبــات عــىل املخالفــن، شــملت دفــع غرامــات 

والطرد من الوظيفة أو مواجهة اإلجهاض اإلجباري.
ومن أجل أن تواصل الصن منوها االقتصادي ودعم املسنن فيها تحتاج إىل زيادة يف السكان 

وليس انخفاًضا، وجاء قرار إنهاء سياسة الطفل الواحد يف عام 2015 خدمة لهذه الغاية.

إنقاذ حياة خروف بجز 35 كيلو غراًما 
من الصوف منت عليه

كانرا/ وكاالت:
عــر رجــال اإلنقــاذ عــىل خــروف ضائــع ومريــض يف إحــدى الغابــات يف أســرتاليا، وأجريــت لــه أول 

عملية جز لصوفه منذ 5 سنوات.
وأشارت تقارير إعالمية أسرتالية إىل أن الخروف كان يعاين نقًصا يف الوزن، يف الوقت الذي أنتج 

فيه صوًفا سميًكا وثقياًل كان يغطي معظم جسده.
الخــروف املعــروف باســم "بــاراك" كان بالــكاد قــادًرا عــىل الرؤية بســبب صوفــه الكثيف الذي غطى 

."newsinfo.inquirer" وجهه وعينيه، بحسب ما نرش موقع
واتصــل أحــد األشــخاص مبحميــة Edgar’s Mission" Farm" بالقــرب مــن النســفيلد ، فيكتوريــا، 

ليبلغهم بالعثور عليه.
وذكــرت املحميــة أنــه بعــد التخلــص مــن الصــوف الــذي كان يغطيــه وبلــغ وزنــه نحــو 35 كيلوغراًمــا، 

أصبح "باراك" أخف وزًنا، ولن يكافح بعد اآلن من أجل الحصول عىل الطعام واملأوى.

عجوز أمريكية تقتحم بسيارتها أحد 
املخابز يف نيويورك مسببة األرضار 

واشنطن/ وكاالت:
اصطدمــت امــرأة تبلــغ مــن العمــر 82 عاًمــا بأحــد املخابــز يف كاليفتــون يف نيويــورك، وذلــك عــن 

طريق دوسها عىل دواسة الوقود بالخطأ.
وأوضحت املصادر أن الناس شــاهدوا العجوز تتجه نحو الفرن، والتي بداًل من قيامها باســتخدام 
الفرامــل اســتخدمت دواســة الوقــود عــن طريــق الخطــأ مــا تســبب يف زيــادة رسعتهــا واقتحامهــا 

للمخبز، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" األمريكية.
ويقول "توم فورد" زوج صاحبة الفرن، إنه قد سمع صوت تحطم كبر يف منتصف املخبز، وتوجه 

مرسعا إىل مكان الصوت لرى سيارة املرأة تشتعل هناك.
وأضــاف أنــه كان متواجــدا يف مــكان تســجيل املدفوعــات قبــل حصــول الحادثــة وســامعه صــوت 
الحطــام، وأن أفضــل مــا يف األمــر أن جميــع النــاس يف املخبــز كانــوا بعيديــن عــن مــكان االصطدام، 

وأن كل ما تعرض للتلف يف ذلك املكان من املمكن إصالحه.
وأكدت املصادر أن فورد مل يتعرض ألي إصابة، بل أصيب أحد األشخاص هناك بإصابة طفيفة يف 
ذراعه وعولج يف مكان الحادث نفسه. والجدير ذكره أن املخبز نرش عر صفحته عىل الفيسبوك أنه 
سيتم إغالقه ملدة ترتاوح بن أسبوع إىل أسبوعن بسبب الصيانة التي سيحتاج لها بعد الحادثة.
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النارصة/ صفا:
 "12" للقنــاة  العســكري  املراســل  ذكــر 
العربية أن الرقابة العسكرية فرضت تعتيًم 
القــارب املســّر  عــى تفاصيــل اســتهداف 
االحتــال  جيــش  أعلــن  الــذي  بعــد،  عــن 

تدمره بالصواريخ االثنني املايض.
تقريــر  يف  دفــوري"  "نــر  املراســل  وبــنّي 
نرشتــه القنــاة أمــس أن مقاتلــني مــن كتائــب 
خــان  شــواطئ  مــن  القــارب  وا  ســرَّ القســام 
باتجــاه  صــاروخ  ُأطِلــق  بعــد  وفيــم  يونــس، 
ســفينة  عــى  خطــًرا  تشــكيله  بعــد  القــارب 

حربية.
وقــال: "أقــول ومبــا تســمحه يل الرقابــة بأننــا 
نتحدث عن قطعة بحرية متنكرة عى شكل 
ل عــى يــد مقاتــي  قــارب صيــد عــادي ُشــغِّ
وحــدة الكومانــدوز البحــري التابعــة للقســام 
وشــكلت تهديًدا عى ســفن ساح البحرية 

التي تجول دوًما قبالة سواحل غزة". 
وتحدث "دفوري" عن متابعة حثيثة لساح 
العســكرية  االســتخبارات  وشــعبة  البحريــة 
للتشــكيات البحريــة التــي تديرهــا وتطورها 
حــمس، وحــدة الكومانــدوز البحرية التابعة 

واشنطن/ األناضول:
أمــس،  األمريكيــة،  الخارجيــة  وزارة  حظــرت 
الواليــات  إىل  ســعوديا   76 دخــول  تأشــرات 
يف  بالضلــوع  اتهامهــم  خلفيــة  عــى  املتحــدة، 
تهديد مواطنني من بادهم مقيمني يف الخارج.

األمريكيــة،  الخارجيــة  لوزيــر  بيــان  ذلــك يف  جــاء 
إزاحــة  عقــب  الصــادر  بلينكــن،  أنتــوين 
الســتار عــن تقريــر غــر  االســتخبارات األمريكيــة 
أن ويل  فيــه  جــاء  مقتــل خاشــقجي،  حــول  رسي 
العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمن وافــق عــى 
عملية لخطف أو قتل الصحفي جمل خاشقجي 

يف إسطنبول برتكيا.
وقال بلينكن إنه تم "حظر تأشــرات 76 ســعوديا 
ضالعــني يف تهديــد ســعوديني بالخارج"، مشــرا 
بقضيــة  مرتبطــني  غــر  بالحظــر  املشــمولني  أن 

خاشقجي فقط.

نيويورك/ فلسطني:
يف  التســوية  لعمليــة  الخــاص  املنســق  دعــا 
االحتــال  وينســاند،  تــور  األوســط  الــرشق 
ممتلــكات  هــدم  وقــف  إىل  اإلرسائيــي 
أنحــاء  جميــع  يف  ومصادرتهــا  الفلســطينيني 
املحتلتــني،  القــدس  ورشقــي  الغربيــة  الضفــة 

والسمح لهم بتطوير تجمعاتهم السكانية.
الدوريــة  اإلحاطــة  خــال  وينســاند  ولفــت 
يف  الوضــع  بشــأن  الــدويل  األمــن  ملجلــس 
فلسطني أمس، إىل أن االحتال هدم أو صادر 
170 مبنــى فلســطينيا يف املنطقــة املصنفــة 
أُْخريــات  مبــاٍن  و10  الغربيــة  الضفــة  يف  )ج( 
يف رشقــي القــدس، مــا أدى إىل ترشيــد 314 

مواطنا، منهم 67 امرأة و177 طفا.
وقــال إن عمليــات الهــدم نفــذت بســبب عــدم 
وجــود تصاريــح بنــاء إرسائيلية، التي يكاد يكون 
الحصــول  الفلســطينيني  عــى  املســتحيل  مــن 
مــن  "سلســلة  وصفــه  مــا  إىل  وأشــار  عليهــا. 
الحــوادث املثــرة للقلــق بوجــه خــاص"، حيــث 
هدمــت قــوات االحتــال أو صــادرت 80 مبنــى 
"حمصــة  الفلســطيني  البــدوي  التجمــع  يف 
أعلنهــا  األردن  غــور  يف  قريــة  وهــي  الفوقــا"، 
االحتال منطقة "إطاق نار" عسكرية، موضحا 
أن تلــك االعتــداءات أجــربت 63 شــخصا منهــم 
36 طفــا عــى النــزوح، وهــي عمليــة الترشيــد 

الثانية بعد نوفمرب/ ترشين الثاين 2020.
االنتخابــات  وينســاند  عــّد  ثانيــة،  جهــة  مــن 
وخطــوة  جيــدة  فرصــة  املقبلــة  الفلســطينية 

للقســام، حيــث وصــف تلــك الوحدة األكرث 
رسية يف الجناح العسكري التابع للحركة.

يف حني يتكون هذا التشكل من العرشات 
الغطــس  عــى  املدربــني  املقاتلــني  مــن 
والقتال يف عمق البحر، وكذلك باستخدام 
القطــع البحريــة الصغــرة والرسيعــة، حيــث 
مــن  قريبــة  عســكرية  منشــآت  يف  بــون  ُيدرَّ

سواحل غزة.
كم تحدث "دفوري" عن اســتهداف ســاح 
البحريــة  القــوة  منشــآت  اإلرسائيــي  الجــو 
التابعــة لحــمس القريبــة مــن الســاحل بأكــرث 
مــن مــرة عندما كانت تطلق صواريخ باتجاه 
وبــرك  قــوارب  اســُتهدفت  حيــث  الغــاف، 
خــال  مــن  وذلــك  رسيــة  وأنفــاق  تدريبــات 

توجه للحد من قوة هذا التشكيل.
اغتيال المهندس فادي البطش

اغتيــال املهنــدس  التقريــر إىل  تطــرق  كــم 
 3 نحــو  قبــل  ماليزيــا  يف  البطــش  فــادي 
ســنوات خــال ذهابــه لصــاة الفجــر، حيــث 
أطلــق مجهولــون عــرشات الطلقــات الناريــة 

باتجاهه من دراجة نارية والذوا بالفرار.
يف  ولــد  البطــش  أن  إىل  "دفــوري"  ولفــت 

كم أعلن عن تدشــني الواليات املتحدة سياســة 
عامليــة جديــدة باســم "خاشــقجي" تفــرض قيــود 
عــى التأشــرات املمنوحــة للذيــن يتورطــون يف 

هجمت عى صحفيني أو نشطاء.
جميــع  ســتطال  السياســة  هــذه  أن  إىل  وأشــار 
يف  املختلفــة  البــاد  حكومــات  يف  املســؤولني 

العامل.
ويف املقابل، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، 
ورد  ملــا  قاطعــا"  "رفضــا  رفضهــا  أمــس،  مســاء 
مقتــل  بشــأن  األمريكيــة  املخابــرات  تقريــر  يف 
مســيئة  "اســتنتاجات  مــن  الصحفــي خاشــقجي، 

وغر صحيحة"، وفق تعبرها.
األنبــاء  وكالــة  نقلتــه  بيــان  يف  الــوزارة  وقالــت 
الســعودية الرســمية، إنهــا "تابعــت مــا تــم تداولــه 
بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن 

جرمية مقتل جمل خاشقجي".

الوطنيــة،  الوحــدة  ترســيخ  إعــادة  نحــو  حاســمة 
واملجتمــع  املتحــدة  األمــم  اســتمرار  مؤكــدا 
الــدويل يف لعــب دور نشــط يف دعــم العمليــة 

االنتخابية.
وقــال إن معــدل التســجيل املرتفــع لانتخابــات 
الفلســطيني،  الشــعب  مــن  مــدوٍّ  إيجــايب  رد 
جميــع  يف  ونزيهــة  حــرة  انتخابــات  إجــراء  وإن 
أنحــاء األرض الفلســطينية املحتلــة ُيعــد خطــوة 
وتجديــد  الوحــدة  ترســيخ  إعــادة  نحــو  حاســمة 
ذلــك  يف  مبــا  الوطنيــة،  املؤسســات  رشعيــة 
منتخبــني  وحكومــة  ترشيعــي  مجلــس  تشــكيل 

دميقراطيا.
الــدويل  واملجتمــع  املتحــدة  األمــم  أن  وأكــد 
دعــم  يف  نشــط  دور  لعــب  يف  سيســتمران 
العمليــة االنتخابيــة، وإىل جانــب رشكائهــا يف 
اللجنة الرباعية الدولية دعم السلطة واالحتال 

يف جهود العودة للمفاوضات.
إنهــاء  هــدف  تعزيــز  عــى  "نعمــل  وأردف: 
طريــق  عــن  الدولتــني  حــل  وتحقيــق  االحتــال 
املفاوضات عى أساس قرارات األمم املتحدة 

والقانون الدويل واالتفاقيات املوقعة".
وعــّد أن الفصائــل الفلســطينية أحــرزت تقدمــا 
والرئاســية  الترشيعيــة  االنتخابــات  إجــراء  نحــو 
التقــت  حيــث  الوطنــي،  املجلــس  وانتخابــات 
يف وقت سابق من الشهر الجاري يف القاهرة، 
وتوصلت إىل اتفاق بشأن العديد من القضايا 
العالقــة ودفــع العمليــة االنتخابيــة قدما.ورحب 
بهذه الخطوات اإليجابية التي اتُِّخذت، مشيدا 

مجــال  يف  املميزيــن  مــن  وُيعــد  جباليــا 
الهندســة الكهربائيــة، مشــًرا إىل أن اغتيالــه 
للمــس  جديــدة  محاولــة  عــن  عبــارة  كان 
يعــد  حيــث  القســام،  كتائــب  بقــدرات 
البطــش مــن مهنــديس مــرشوع بنــاء قــوارب 
مــن  وكذلــك  الكتائــب،  لصالــح  صغــرة 
القــوة  لصالــح  وقــدرات  تكنولوجيــا  مطــوري 

البحرية الخاصة التابعة للقسام.
اغتيــال  أن  إىل  باإلشــارة  التقريــر  وخلــص 
حــمس  قــوة  تعاظــم  مــن  مينــع  مل  البطــش 
البحريــة العســكرية، حيــث تواصــل الحركــة 
وخاصــة  رسيــة  قــدرات  تصنيــع  محــاوالت 
عــرب  اإلرسائيــي  البحريــة  ســاح  لتفاجــئ 
قــوارب مفخخــة، ومواقــع إلطــاق الصواريــخ 
املضادة للدروع من الساحل باتجاه القطع 

البحرية اإلرسائيلية.
لتجــاوز  تســعى  حــمس  أن  التقريــر  وبــني 
عــى  شــارف  الــذي  األريض  الجــدار  عقبــة 
االنتهــاء واملضــاد لألنفــاق عــرب الرتكيــز عى 
الحركــة  تحــاول  حيــث  البحريــة  القــدرات 
جديــدة  هجوميــة  وســائل  عــن  البحــث 

ملفاجأة )إرسائيل(.

رفضــًا  ترفــض  اململكــة  "حكومــة  أن  وأضافــت 
قاطعًا ما ورد يف التقرير من اســتنتاجات مســيئة 
وغر صحيحة عن قيادة اململكة وال ميكن قبولها 
التقريــر تضمــن  أن  كــم  األحــوال،  مــن  حــال  بــأي 
األخــرى  واالســتنتاجات  املعلومــات  مــن  جملــة 
االســتخبارات  تقريــر  أن  يشــار  الصحيحــة".  غــر 
األمريكيــة صــدر عقــب مباحثــات هاتفيــة جــرت 
أمــس بــني الرئيــس األمريــي جــو بايــدن والعاهــل 

السعودي محمد بن سلمن.
الرئيــس  إدارة  لكــن  رسي  غــر  مصنــف  والتقريــر 
األمريــي الســابق دونالــد ترامــب كانــت ترفــض 

نرشه.
وقتــل الصحفــي الســعودي جــمل خاشــقجي يف 
2 أكتوبــر/ ترشيــن األول 2018، داخــل قنصليــة 
بــاده مبدينــة إســطنبول، يف قضيــة هــزت الــرأي 

العام الدويل.

بــدور القيــادة املرصيــة التــي ســاعدت يف دفــع 
هذه العملية إىل األمام.

وبشــأن جائحــة كورونــا، نبــه وينســاند إىل أنهــا 
ال تــزال تشــكل تهديــدا صحيــا مســتمرا كان لــه 
انعكاساته االقتصادية الهائلة، مضيفا: "نعمل 
الــدويل  املجتمــع  يف  رشكائنــا  مــع  بنشــاط 
ملعالجــة االحتياجــات االجتمعية واالقتصادية 
ذلــك  يف  مبــا  الفلســطيني  للشــعب  امللحــة 

التحديات املتعلقة بالوباء".
ويف تقريــر األمــم املتحــدة املقــدم، أشــار إىل 
انكــمش االقتصــاد الفلســطيني، مرجعــا ذلــك 
إىل اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن جائحة كورونا، 
حيث قد يستغرق األمر سنوات حتى يتعاىف.

برنامــج  لطــرح  الحاســمة  األهميــة  عــى  وشــدد 
تطعيــم آمــن وفعــال لفــروس كورونــا بــأرسع مــا 

ميكن، يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
املعنيــة  االتصــال  لجنــة  أعضــاء  أن  وأوضــح 
الشــعب  إىل  الدوليــة  املســاعدات  بتنســيق 
الجــاري  فربايــر   23 يف  عقــدوا  الفلســطيني 
اجتمعــا افرتاضيــا ترأَّســه وزير خارجية الرنويج 
واملمثــل األعــى لاتحــاد األورويب، أكــدوا فيــه 

التزام األطراف مجددا تعزيز الدعم.
زيــادة  قطــر  دولــة  بقــرار  وينســاند  وأشــاد 
مســاهمتها املاليــة لقطــاع غــزة كثــًرا، مبــا يف 
األمــم  مكتــب  مــع  املوقعــة  االتفاقيــة  ذلــك 
املتحــدة لخدمــات املشــاريع، حيــث ستســهم 
هــذه الزيــادة يف توفــر الوقــود ملحطــة توليــد 

الكهرباء يف غزة حتى نهاية هذا العام.

تقرير إرسائييل: "القسام" تواصل تصنيع 
قدرات رسية لمفاجأة بحرية االحتالل

االستخبارات األمريكية: ويل العهد السعودي أجاز "خطف أو قتل" خاشقجي

واشنطن تحظر تأشريات دخول 76 سعوديًّا 
"ضالعني" بتهديد مواطنني بالخارج

عدَّ االنتخابات فرصة وخطوة حاسمة إلعادة ترسيخ الوحدة الوطنية

المنسق األممي يدعو االحتالل إىل وقف 
هدم ممتلكات الفلسطينيني ومصادرتها

11 وفاة  ... 
من مصايب كورونا. 

ونوهت إىل أن اإلجميل الرتاكمي للمصابني منذ تفيش الوباء 
يف مارس/آذار املايض، بلغ 54939 إصابة، منها 1728 حالة 

نشطة، و52663 حالة تعاٍف، و548 حالة وفاة.
يف  الطبيــة  للرعايــة  يخضعــون  مصاًبــا   55 أن  وأضافــت 

املستشفيات، منهم 22 حالة خِطرة وحرجة.
ويف الضفــة الغربيــة، أعلنــت وزيــرة الصحــة بحكومــة اشــتية، مي 
وتعــايف  كورونــا،  بفــروس  إصابــة  و1427  وفيــات   10 الكيلــة، 

510 حالة.
وذكــرت الكيلــة يف التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة أن الوفيــات 
الجديدة سجلت يف الخليل )1(، سلفيت )1(، بيت لحم )1(، 
نابلــس )2(، رام اللــه والبــرة )2(، قلقيليــة )1(، ضواحي القدس 
الخليــل   ،)52( واألغــوار  أريحــا  يف  ســجلت  واإلصابــات   ،)2(
 ،)78( طولكــرم   ،)202( لحــم  بيــت   ،)86( ســلفيت   ،)335(
نابلــس )166(، رام اللــه والبــرة )287(، قلقيليــة )39(، جنــني 

)58(، ضواحي القدس )95(، طوباس )29(.
وتابعت أن نسبة التعايف من فروس كورونا يف فلسطني بلغت 
91.3 %، ونســبة اإلصابــات النشــطة 7.6 %، والوفيــات1.1 % 
مــن مجمــل اإلصابــات، الفتــة إىل وجــود 100 مصــاب يف غــرف 
33 مصاًبــا موصولــون بأجهــزة التنفــس  العنايــة املكثفــة، منهــم 

االصطناعي.

االحتال يصيب ... 
وأصيــب الطفــل أحمــد فلنــة )16 عامــا( بجــروح خِطــرة 
مــن جــراء إطــاق قــوات االحتــال الرصــاص الحــي صوبــه 
مبنطقــة "الخربــة" يف قريــة صفــا غــرب رام اللــه. ونقلــت 
قــوات االحتــال الطفــل مبركبــة إســعاف إىل مستشــفى 
"هداســا" بالقــدس، حيــث تبــني أنــه مصــاب يف إحــدى 
ســاقيه، وقــد ذكــرت جمعيــة الهــال األحمر الفلســطيني 

أنها أُبلغت بأن حالة الطفل خِطرة.
أصيــب  التــي  املنطقــة  إىل  الوصــول  األهــايل  وحــاول 
فيهــا الطفــل، إال أن جنــود االحتــال هــددوا بإطــاق النار 
صوبهــم يف منطقــة "الخربــة" التــي تعــد متنزهــا ألهــايل 

القرية.
مجزرة اإلبراهيمي

كــم أصيــب عــرشات املواطنــني وســط مدينــة الخليــل 
باالختنــاق يف إثــر قمــع قــوات االحتــال مســرة إلحيــاء 

الذكرى الـ27 ملجزرة املسجد اإلبراهيمي.
وأطلقت قوات االحتال قنابل الصوت والغاز املســيل 
للدمــوع تجــاه املواطنــني، عقــب خروجهــم يف مســرة 
انطلقــت مــن أمــام مســجد عــي البــكاء وســط املدينــة 
االحتــال  باعتــداءات  وتنديــدا  املجــزرة  لذكــرى  إحيــاًء 
منهــم  العــرشات  إصابــة  إىل  أدى  مــا  املســجد،  عــى 

بحاالت اختناق.
الخامــس  الجمعــة  يــوم  ُنفــذت  اإلبراهيمــي  ومجــزرة 
والعرشيــن مــن فربايــر/ شــباط 1994، الخامــس عــرش 
بــاروخ  اإلرهــايب  املســتوطن  يــد  عــى  رمضــان،  مــن 
غولدشتاين، الذي دخل إىل املسجد وأطلق النار عى 

املصلــني، مــا أســفر عــن استشــهاد 29 مصليــا وإصابــة 
150 آخرين.

ويومهــا أغلقــت قــوات االحتــال أبــواب املســجد ملنــع 
خــارج  مــن  القادمــني  ومنعــت  الخــروج،  مــن  املصلــني 
املســجد من الوصول إىل ســاحته إلنقاذ الجرحى، ويف 
خــارج  الجنــود  برصــاص  آخــرون  استشــهد  الحــق  وقــت 
املســجد، ويف أثنــاء تشــييع جنــازات الشــهداء، مــا رفــع 
مجموعهم إىل 50 شهيدا، 29 منهم استشهدوا داخل 

املسجد.
وأصيب عدد من املواطنني بحاالت اختناق خال قمع 
قــوات االحتــال مســرة منــددة بإقامــة بــؤرة اســتيطانية 
جديدة يف منطقة جبل "الرشفة" بقرية دير جرير رشق 

رام الله.
وأطلقــت قــوات االحتــال قنابــل الغــاز املســيل للدموع 
تجــاه املواطنــني؛ مــا أدى إىل إصابــة عــدد منهم بحاالت 

اختناق.
وكانــت املســرة قــد انطلقــت مــن وســط القريــة باتجــاه 
منطقــة جبــل الرشفــة، تنديــدا بنيــة االحتــال إقامــة بــؤرة 
اســتيطانية جديــدة عــى مســاحات واســعة مــن أرايض 

القرية.
ويف قلقيلية، أصيب طفل بعيار "إسفنجي"، وعرشات 
املواطنني بحاالت اختناق، يف إثر قمع قوات االحتال 
لاســتيطان  املناهضــة  األســبوعية  قــدوم  كفــر  مســرة 
واملطالبــة بفتــح شــارع القريــة املغلــق منــذ أكــرث من 17 

عاما.

الرصــاص املطاطــي وقنابــل  وأطلقــت رشطــة االحتــال 
عــرشات  صــوب  العادمــة  امليــاه  ورشــت  الصــوت، 
املتظاهريــن الذيــن خرجــوا عقــب صــاة الجمعــة أمس، 
تنديــدا بتصاعــد الجرمية والعنف يف املجتمع العريب، 

وتواطؤ الرشطة يف مكافحتها.
توابيــت  التظاهــرة االحتجاجيــة  وحمــل املشــاركون يف 
بعدد ضحايا جرائم القتل، الذين قتلوا منذ مطلع العام 
الجاري، حيث اعتدت عليهم رشطة االحتال بوحشية 
والهــراوات،  باملطــاط  املغلــف  املعــدين  بالرصــاص 

وأصابت العرشات، بينهم شاب أصيب يف رأسه.
وشــارك عــدد مــن أهــايل طمــرة يف تظاهــرة احتجاجيــة 
ممثلــة عــى مفــرق املدينــة ضد تواطــؤ رشطة االحتال 
يف كبــح جــمح ظاهــرة العنــف والجرميــة املتفشــية يف 

املجتمع العريب.
إىل ذلــك، اعتقلــت قــوات االحتال يوســف صاح )20 
عاما( من حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب املسجد 
األقــى، ويــزن حمرشــة )17 عامــا(، ومحمــد حمــدوين 
)16 عامــا( وهــو نجــل الشــهيد األســر يــارس حمــدوين 
قــرب الحاجــز العســكري "مابــو دوتــان"، واســتولت عــى 
الدراجــة الناريــة التــي كانــا يســتقانها، وهــم مــن بلــدة 

يعبد جنوب غرب جنني.
كــم اعتقلــت قــوات االحتال مراد رشايعة بعد إطاقها 
الرصــاص باتجاهــه بالقــرب مــن قريــة روجيــب، وهــو مــن 

سكان منطقة املساكن الشعبية يف نابلس.
واقتحم عرشات املستوطنني، بحمية قوات االحتال، 

مــراد  قــدوم  كفــر  يف  الشــعبية  املقاومــة  منســق  وأفــاد 
ســنوات   10 العمــر  مــن  البالــغ  الطفــل  بــأن  شــتيوي، 
أصيــب بعيــار "إســفنجي" يف صــدره نقــل يف إثرهــا إىل 
مستشــفى رفيديــا مبدينــة نابلس، حيث وصفت حالته 
بالطفيفة، مضيفا أن عرشات املواطنني أصيبوا بحاالت 

اختناق بالغاز املسيل للدموع، ُعولجوا ميدانيا.
مــن جانــب آخــر، هدمــت قــوات االحتــال خيمــة مــأوى 
عائلة عليان يف بلدة العيســوية بالقدس املحتلة، بعد 

هدم بلديتها بنايتهم السكنية االثنني املايض.
وقال املترضر فادي عليان، وهو أحد مسؤويل الحراسة 
يف املسجد األقى: إن قوات االحتال هدمت خيمة 
عائلتــه التــي نصبــت عنــد أنقــاض املنــزل إليوائهــم، بعد 
هــدم بنايــة عائلتــه املكونــة مــن طابقــني وتــؤوي 17 فــردا 

قرب مدخل بلدة العيسوية.
عشــوائيا  الصــوت  قنابــل  االحتــال  قــوات  وأطلقــت 
املواطنــني  لتفريــق  الخيمــة  هــدم  خــال  املــكان  يف 
املحتجــني، وأزالــت الفتــة تضامــن معلقــة عــى أنقــاض 

البناية.
مظاهرات ضد العنف

1948، أصيــب عــدد مــن  ويف األرايض املحتلــة عــام 
باملطــاط،  املغلــف  املعــدين  بالرصــاص  املتظاهريــن 
ُوِصفــت جــروح أحدهــم بالخِطــرة، واعتقــل 7 آخــرون يف 
إثــر قمــع رشطــة االحتــال مظاهــرة احتجاجيــة يف مدينــة 
العنــف  تواليــا ضــد  الســابع  لألســبوع  تنظــم  الفحــم،  أم 

والجرمية.

شــمل  حــارس  كفــل  بلــدة  يف  اإلســامية  املقامــات 
سلفيت.

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن املســتوطنني أدوا طقوســا 
ســاعات  حتــى  اإلســامية  املقامــات  يف  تلموديــة 
الصبــاح، تحــت حميــة قــوات االحتــال التــي رافقتهــم، 
التــي نصبــت حاجــزا عســكريا عى أحــد مداخل البلدة، 
مدخلهــا  عــى  املنصوبــة  الحديديــة  البوابــة  وأغلقــت 

الرئيس.
املواطــن  أرض  مــن  زيتــون  أشــتال  مســتوطنون  واقتلــع 
أيــوب عبيــات يف قريــة كيســان رشق بيت لحــم، القريبة 
مــن مســتوطنة "ايبــي هناحــل، يف حــني تصــدى أهــايل 

القرية لهم ومنعوهم من مواصلة اعتداءاتهم.
البحريــة  غــزة، هاجمــت زوارق االحتــال  أمــا يف قطــاع 
غــزة،  مدينــة  بحــر  قبالــة  الصياديــن  مراكــب  الحربيــة 
جنــويب  يونــس  خــان  مدينــة  رشق  شــمل  واملزارعــني 

القطاع بالرصاص والقنابل الصوتية.
واســتهدفت زوارق االحتال الحربية مراكب الصيادين 
وهــي عــى بعــد ســتة أميــال قبالــة مينــاء الصياديــن غرب 
مدينــة غــزة بالرصــاص، وفتحــت صوبها خراطيــم املياه، 

ما أدى إىل إلحاق أرضار جسيمة يف بعضها.
يف  وهــم  املزارعــني  االحتــال  قــوات  هاجمــت  كــم 
خــان  رشق  شــمل  القــرارة  مبنطقــة  الزراعيــة  أراضيهــم 
يونــس بالرصــاص وقنابــل الصــوت وأرغمتهــم عــى تــرك 
وقــوع  عــن  يبلــغ  أن  دون  املــكان،  ومغــادرة  األرايض 

إصابات.

مدريد/ األناضول:
اإلســبانية،  الســلطات  أعلنــت 
تفكيــك "شــبكة إجراميــة" يشــتبه 
بتورطهــا يف تزويــر وثائــق، مكنت 
3 آالف مغريب من الحصول عى 

الجنسية.
عــن  صــادر  بيــان  يف  ذلــك  جــاء 
وفــق  أمــس،  اإلســبانية،  الرشطــة 

وكالة األنباء الرسمية "إيفي".
شــبكة  بـ"تفكيــك  البيــان  وأفــاد 
يف  بتورطهــا  يشــتبه  إجراميــة 

مكــن  مــا  إداريــة؛  وثائــق  تزويــر 
3000 مغــريب مــن الحصول عى 

الجنسية اإلسبانية".
جعلــت  وثائــق  رت  "ُزوِّ وأضــاف: 
املغاربة الـ3000 املنحدرين من 
األقاليم الجنوبية )الصحراء( التي 
كانت خاضعة للنفوذ اإلســباين، 

من تحصيل الجنسية".
الشــبكة  "عنــارص  وتابــع: 
تســتخلص  كانــت  اإلجراميــة، 
يــورو،  ألــف   12 تبلــغ  رســوًما 

مــن كل شــخص، مقابــل متكينــه 
مــن وثائــق مــزورة للحصــول عــى 

الجنسية اإلسبانية".
 18 توقيــف  إىل  وأشــار 
بينهــم  فيهــم،  مشــتبها  شــخصا 
مستخدمني يف رشكة للمحاماة، 

دون تفاصيل عن مكان التوقيف.
االحتــال  أنهــى   ،1975 وعــام 
اإلسباين وجوده بإقليم الصحراء، 
ليندلع بعد ذلك نزاع بني املغرب 
بشــأن  "البوليســاريو"  وجبهــة 

أحقية السيادة عى اإلقليم.

تدمري صاروخ باليسيت أطلقه 
الحوثيون نحو السعودية

الرياض/ األناضول:
صــاروخ  وتدمــر  اعــرتاض  أمــس،  مســاء  العــريب،  التحالــف  أعلــن 

باليستي أطلقته جمعة الحويث اليمنية باتجاه السعودية.
 وذكر بيان للمتحدث باسم قوات التحالف تريك املالي، أن قوات 
التحالــف املشــرتكة "متكنــت مــن اعــرتاض وتدمر صاروخ باليســتي 

أطلقته املليشيا الحوثية".
وأضــاف أن الجمعــة "حاولــت )بهــذا الصــاروخ( اســتهداف األعيــان 

املدنية باملنطقة الجنوبية للسعودية".
مســرة  وطائــرات  باليســتية  صواريــخ  الحوثيــون  يطلــق  وبتكــرار 
برشيــة  خســائر  بعضهــا  ــف  خلَّ ســعودية،  مناطــق  عــى  ومقذوفــات 

ومادية.
وتقــول الجمعــة إن هــذه الهجــمت تــأيت ردا عــى غــارات التحالــف 

املستمرة ضدها يف مناطق متفرقة من اليمن.

نت 3 آالف مغريب من التجنس إسبانيا.. تفكيك "شبكة إجرامية" مكَّ
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

يعتذر الكاتب عن عدم 
كتابة مقال هذا اليوم

تقرير: نْقل اإلنسان إىل املريخ بصواريخ نووية "وارد" 

أبل تخطط إلطالق طرازين 
جديدين من أجهزة "ماكبوك 

برو" بتغيريات جذرية
 واشنطن/ وكاالت:

 MacBook" إلطالق طرازين جديدين من أجهزة "Apple" تخطط رشكة
Pro" مجهزين مبنفذ "HDMI" وقارئ "SD" يف النصف الثاين من عام 

.2021

وأوضــح املحلــل مينــغ يش كــو توقعاتــه يف مذكــرة بحثيــة أكــد فيهــا عودة 
قــارئ بطاقــة "SD" ألول مــرة بواســطة مــارك جورمــان مــن بلومــرج الشــهر 

."macrumors" املايض، بحسب ما ذكر موقع
مــن  الجديديــن   "MacBook Pro" طــرازي  أن  "نتوقــع  كــو:  وكتــب 
"Apple" يف "2H21" ســيكون فيهــا العديــد مــن التغيــرات املهمــة 

يف التصميم واملواصفات، بعض التغيرات العملية للمستخدمني هي 
."HDMI" ومنفذ "SD" تجهيز قارئ بطاقة

أجهــزة  إلطــالق  تخطــط   "Apple" إن  كــو:  قــال  املــايض،  الشــهر  يف 
مــع  بوصــة  و16  بوصــة   14 مقــاس  كليــا  الجديــدة   "MacBook Pro"

 "MagSafe" العديد من التغيرات، مبا يف ذلك عودة موصل الشــحن
الكالسييك بكابل طاقة منفصل.

الشعور باإلغامء داللة واضحة عىل نقص 
حمض "الفوليك" يف الجسم

حيلة بسيطة تجعل طفاًل 
مصاًبا بـ "الشلل الدماغي" 

يف غاية السعادة
موسكو/ وكاالت:

اســتطاع رجــل أن يجعــل طفــاًل مصاًبــا مبــرض "الشــلل الدماغــي" يف غاية 
الســعادة، مســتخدما حيلــة بســيطة جعلتــه قــادًرا عــى مشــاركة األطفــال 

اآلخرين يف أثناء اللعب.
ويظهــر الرجــل يف الفيديــو وهــو يســتخدم حزاًمــا مصمــًا تصميــًا خاًصا 
لجعــل طفلــه يتمكــن مــن الوقوف يف أثناء وقوفه خلفه ومشــاركة األطفال 

اللعب بالكرة.
ويحــرِّك األب ابنــه مبرونــة كبــرة يف أثنــاء تبــادل الكــرة بــني األطفال لجعله 

يشاركهم تلك اللحظات السعيدة.
مــن  مجموعــة  عنهــا  ينتــج  التــي  األمــراض  مــن  الدماغــي  الشــلل  ويعــد 
االضطرابات التي تؤثر عى حركة األطراف وقوة عضالت الجسم، ويكون 
أحد أســبابه حدوث مشــكلة يف الدماغ أثناء منوه خاصة يف مرحلة قبل 

الوالدة.
وينتج عنه خلل يف حركة الطفل وارتخاء يف األطراف والجذع وتسببه يف 

حركات ال إرادية تجعله غر قادر عى الحركة بصورة مستقرة.

السويد تبني أكرب محطة لتوليد طاقة 
الهيدروجني األخرض يف العامل

العثور عىل ثعبان ضخم بطول 
4 أمتار داخل إحدى الشقق 

السكنية يف سان بطرسبورغ
موسكو/ وكاالت:

عــر ســكان مدينــة ســان بطرســبورغ الروســية عــى ثعبــان ضخــم مــن 
هجرتهــا  أن  بعــد  الســكنية،  الشــقق  إحــدى  داخــل  "النمــر"  فصيلــة 

صاحبتها ألشهر بسبب الديون املرتاكمة عى الشقة.
تــم إطعــام الثعبــان الــذي يبلــغ طولــه أربعــة أمتــار لعــدة أشــهر من قبل 
الجــران يف املبنــى، وحاولــوا العثــور عــى صاحبــة الشــقة، لكنهــم مل 

يتمكنوا من ذلك.
هنــاك  املحليــة.  نــادزور"  بوتريــب  "روس  حديقــة  إىل  توجهــوا  ثــم 
اتفقــوا مــع إدارة الحديقــة عــى تســليم الثعبــان لتتــم رعايتــه مــن قبــل 

املختصني، بحسب ما ذكرت قناة "1tv" الروسية.

رون من مخاطر  خرباء يحذِّ
استخدام تطبيق "كلوب هاوس"

موسكو/ وكاالت:
حــذر خــراء، املســتخدمني مــن التهديــدات األمنيــة عنــد اســتخدام 
غــر  "أندرويــد"  تطبيقــات  إىل  باإلضافــة  هــاوس"،  "كلــوب  تطبيــق 

الرسمية األخرى.
ولفــت الخــراء إىل حقيقــة أن تطبيــق "كلــوب هــاوس"، يطلــب عنــد 
التثبيت من املستخدم الوصول إىل جهات االتصال املوجودة عى 

الجهاز ويعرض إرسال دعوات إىل األشخاص من دفرت العناوين. 
ومع ذلك، ال ُيعرف الشكل الذي يتم تخزين هذه البيانات فيه، ومل 
يتم توفر القدرة عى حذف هذه املعلومات بعد، بحسب ما ذكر 

."rskrf" موقع
للمهاجمــني  ميكــن  للتطبيــق،  املتزايــدة  الشــعبية  خلفيــة  عــى 
ألجهــزة  متاًحــا  يــزال  ال  هــاوس"  "كلــوب  أن  حقيقــة  مــن  االســتفادة 

"iOS" فقط.

أجهــزة  عــى  بالفعــل  الرســمية  غــر  النســخ  مــن  العديــد  ظهــرت 
"أندرويــد"، ولكــن يف الواقــع، ميكــن أن تتحــول هــذه اإلصدارات غر 
الرسمية إىل أي يشء، حتى فروسات، ما يشكل تهديًدا محتماًل 

ألي شخص يقرر تثبيتها عى هاتف ذيك.
يعمــل التســجيل يف "كلــوب هــاوس" عــى مبــدأ الدعــوات، ولكــن 
عــى الويــب ميكنــك بالفعــل العثــور عــى إعالنــات لبيــع الدعــوات 

املزيفة، وهو أمر محفوف باملخاطر وخسارة األموال.

ظهور طائر "ثنايئ النوع" 
يف والية بنسلفانيا األمريكية

واشنطن/ وكاالت:
التقطــت عدســات املصوريــن صــورة لطائــر "الكاردينــال الشــايل"، يبــدو أنــه 
ره أحــد  "نصــف ذكــر ونصــف أنثــى"، وذلــك يف واليــة بســنلفانيا، حيــث صــوَّ
عشــاق الطيــور. ووفًقــا لهيئــة اإلذاعــة الريطانية "يب يب يس"، فإنه رغم وجود 
ســوابق تخــص الطيــور ثنائيــة النــوع فــإن وجودهــا أمــر نــادر يف الوقــت ذاتــه، 
والــذي يتميــز باللــون األحمــر الفاتــح، يف حني تكــون األنثى باللون الرمادي، ما 

يشر إىل أن الطائر الذي رُصد يف بنسلفانيا يحمل الجنسني.
وقــال عــامل الطيــور املتقاعــد جيمــي هيــل، إنــه ميكــن رصــد هــذه الحالــة مــرة 

واحدة فقط يف العمر، حيث تحدث بنسبة واحد يف املليون.
وكانت صديقة لجيمي هيل أبلغته أنها شاهدت طائًرا غريًبا يحّط عى موقع 
طعــام الطيــور الخــاص بهــا يف مقاطعــة واريــن بواليــة بنســلفانيا.  يف البدايــة 
اعتقــدت أن الطائــر يفقــد لــون صبغــة الريــش املميزة لــه، ومل تعتقد أن الطائر 

نصفه ذكر واآلخر أنثى.
ولكن بعد مشاهدة الصور امللتقطة عر الهاتف املحمول، فإنها تأكدت من 

أن الطائر ثنايئ النوع، إذ ميلك مبيضا وخصية واحدة.
بــر، مــن جامعــة "وســرتن إلينــوي"، إن "ظاهــرة  كــا قــال الروفيســور برايــن 
أن  إىل  ذاتــه  الوقــت  يف  أشــار  ولكنــه  للغايــة"،  نــادرة  النــوع  الثنائيــة  الطيــور 

الظاهرة ميكن أال يتم الكشف عنها يف بعض الحاالت.
وأشار إىل أن وجود هذا الصنف من الطيور الثنائية النوع يحدث نتيجة وقوع 
خطــأ يف انقســام الخليــة، مؤكــدا أن طيــور الكاردينــال الشــالية شــائعة للغاية 
بــني  قــارة أمريــكا الشــالية، ولكــن نظــرا لالختــالف الشــديد يف املظهــر  يف 

الذكور واإلناث، فإنه يكون من السهل للغاية اكتشاف الطيور ثنائية النوع.

ستوكهومل/ وكاالت:
مســتثمرون  يدعمهــا  ســويدية  رشكــة  تخطــط 
منشــأة  لبنــاء  "ســبوتيفاي"-  مؤســس  -منهــم 
والتــي  البــالد،  شــال  يف  الصلــب  إلنتــاج 
محطــة  "أكــر  بأنــه  تصفــه  مبــا  ل  سُتشــغَّ

هيدروجني أخرض يف العامل".
التــي   ،"H2 Green Steel" رشكــة  وســرتكز 
تأسســت يف عــام 2020، عــى إنتــاج الفــوالذ 
املصنوع عر "عملية تصنيع خالية من الوقود 
املصنعــني  تزويــد  إىل  وتتطلــع  األحفــوري" 
ذكــرت  النهــايئ، حســبا  األوروبيــني مبنتجهــا 

شبكة "يس إن يب يس".
يف إعالن سابق، قالت الرشكة التي سرأسها، 
هرنيــك هرنيكســون: إن إنتــاج الصلب ســيبدأ 
منطقــة  يف  مقرهــا  وســيكون   2024 عــام  يف 
 ،2030 عــام  وبحلــول  الســويدية،  نوربوتــن 
الهدف هو أن يكون للرشكة القدرة عى إنتاج 

ا. 5 ماليني طن من الصلب سنويًّ
"أزمــة  بيــان:  قــال هرنيكســون، يف  مــن جانبــه 
املناخ هي التحدي األكر يف عرصنا. وبالنظر 
املســتدامة  التنميــة  عــى  الصلــب  تأثــر  إىل 
للصناعــات األخــرى، فــإن التغيــر الرسيــع يف 

صناعة الصلب أمر بالغ األهمية".
وفقــا لوكالــة الطاقــة الدولية، فإن قطاع الحديد 
مــن  طــن  غيغــا   2.6 عــن  مســؤول  والصلــب 
املبــارشة  الكربــون  أكســيد  ثــاين  انبعاثــات 
كل عــام، وهــو رقــم كان يف عــام 2019 أكــر 
مثــل  قطاعــات  مــن  املبــارشة  االنبعاثــات  مــن 

األسمنت واملواد الكيميائية.
مســتهلك  "أكــر  هــو  الصلــب  قطــاع  أن  كــا 
مــن   75% نحــو  يوفــر  للفحــم، حيــث  صناعــي 

طلبها عى الطاقة".
ســيبلغ حجــم إنتــاج محطــة الهيدروجــني التابــع 
 800 نحــو  ســتيل"  غريــن  تــو  "إتــش  لرشكــة 

ميغــاواط، وســيتم االســتعانة مبنتجهــا النهــايئ 
للطاقة بدال من الفحم وفحم الكوك يف عملية 

تصنيع الصلب.
ميكــن إنتــاج الهيدروجــني بعــدة طــرق؛ يتضمن 
مــع  الكهربــايئ،  التحليــل  اســتخدام  أحدهــا 
تيــار يقســم املــاء إىل أكســجني وهيدروجــني، 
وإذا كانــت الكهربــاء املســتخدمة يف العمليــة 
تــأيت مــن مصــدر متجــدد مثل الريــاح أو الطاقة 
بالهيدروجــني  تســميتها  فيتــم  الشمســية، 

"األخرض" أو "املتجدد".
أكــر مســاهم يف "إتــش تــو غريــن ســتيل" هــي 
رشكــة االســتثار "Vargas"، وهــي املؤســس 
لصناعــة   "Northvolt" لرشكــة  املشــارك 
جولــة  إنهــاء  عــى  حاليــا  وتعمــل  البطاريــات، 
متويليــة بقيمــة 50 مليــون يورو )حوايل 61.1 
مؤســس  إيــك،  دانيــل  تشــمل  دوالر(  مليــون 

"سبوتيفاي" وغره.

 موسكو/ وكاالت:
يعــدُّ حمــض الفوليــك واحــًدا مــن أهــم األحــاض التــي 
يحتاج إليها الجسم، والتي من الواجب إضافتها دامًئا 

إىل نظامنا الغذايئ.
إىل  الفوليــك  حمــض  تنــاول  يف  النقــص  ويســبب 
حــدوث فقــر الــدم، وذلــك ملــا يؤديــه هــذا الحمــض من 
تجديــٍد لكريــات الــدم الحمــراء، بحســب مــا ذكــر موقــع 

"elconsolto" الطبي.

ويحــدث النقــص يف هــذا الحمــض نتيجــة قلــة تنــاول 
الخــرضاوات الحاويــة عليــه، فيصبح الجســم بذلك غر 

قادر عى تخزين كميات احتياطية من الفيتامينات.
ويشر األطباء إىل أن حاالت فقر الدم الحاصلة نتيجة 
لنقــص حمــض الفوليــك، قــد تتحــول إىل حــاالت مــن 

اإلغاء إذا ما استمر هذا النقص ومل يعالج.
مختلــف  يف  األكســجني  لقلــة  نتيجــة  ذلــك  ويحصــل 
أنحــاء الجســم، وقلــة كبــرة يف عــدد الكريــات الحمــراء 

التي تقوم بنقله.
وباإلضافــة لإلغــاء، يوجد مجموعة من العوارض التي 
تظهــر مــع نقــص الحمــض مثل الصــداع، وطنني األذنني 
وزيــادة يف معــدل رضبــات القلــب، ومــن املمكــن أن 

يعاين املريض من تنميل يف يديه وقدميه.
وميكــن الكشــف عــن نقــص الحمــض عــن طريــق القيــام 
بتحليــل الــدم، ومــن املمكــن عالجــه باعتــاد العنــارص 

الغذائية الحاوية عليه.
وعــادة مــا نجــد هــذا الحمــض بكــرة يف أنــواع الخضــار 
أمثال السبانخ والقرنبيط والفاصولياء الخرضاء والخس 
والبازالء والبامية والحمص، والتي ينصح بعدم اإلكثار 

من طهيها الكتساب أكر كمية من الحمض.
والجديــر بالذكــر أنــه وباإلضافــة لقلة تنــاول الخرضاوات 
التــي تســبب نقــص حمــض الفوليــك، مــن املمكــن أن 
يحدث نقص فيه داخل الجســم جراء عدد من أمراض 

الدم، كالتالسيميا وفقر الدم املنجيل أيضا.

واشنطن/ وكاالت:
أفــاد تقريــر أمريــيك أن نْقــل اإلنســان 
إىل كوكــب املريــخ بواســطة صواريــخ 
نوويــة أصبــح وارًدا للغاية، وذلك بعد 
مزاعم من إحدى الرشكات األمريكية 

مؤخًرا عن ذلك.
 )USNC-Tech( رشكــة  وتوصلــت 
ومقرهــا مدينــة ســياتل، إىل تصميــم 
ملركبة فضائية ستستخدم الصواريخ 
التــي تعمــل بالطاقــة النوويــة للوصول 
أشــهر،   3 مــن  أقــل  يف  املريــخ  إىل 
"ناســا"  فيــه  تقــدر  الــذي  الوقــت  يف 
ســترتاوح  التاريخيــة  الرحلــة  هــذه  أن 
9 أشــهر، بحســب  فرتتهــا مــن 5 إىل 

شبكة "يس إن إن" األمريكية.
الدفــع  محــرك  إىل  التحــول  ولكــن 
الحــراري النــووي )NTP( لــه مخاطــره 

رشكــة  أن  مــن  الرغــم  عــى  الخاصــة، 
)USNC-Tech( تدعــي أنهــا جعلتــه 

آمنا للطاقم.
وبحسب مدير الهندسة يف الرشكة، 
فإنــه  إن"،  إن  لـــ"يس  إيــدس  مايــكل 
يؤكد أن الصاروخ النووي تم تصميمه 
بــني  الســائل  الوقــود  يخــزن  بحيــث 
ومينــع  الطاقــم"،  ومنطقــة  "املحــرك 
الجزيئــات املشــعة مــن وصولهــا إىل 

الركاب يف أثناء الرحلة إىل املريخ.
كبــر  شــيهي،  جيــف  قــال  بينــا 
مهــام  مديريــة  يف  املهندســني 
التابعــة لوكالــة  تكنولوجيــا الفضــاء 
إن  إن"،  إن  "يس  لشــبكة  "ناســا"، 
األميــال  "ســتضاعف  الصواريــخ 
رحلــة  أن  يعنــي  مــا  غالــون"  لــكل 
ســتكون ممكنــة  واإليــاب  الذهــاب 

يف أقل من عامني.
 )USNC-Tech( لكــن، تواجــه رشكــة
مــن أجــل تحقيــق مزاعمهــا  تحديــات 
اإلنســان  بنقلهــا  الواقــع  أرض  عــى 
وأولهــا  نوويــة،  بصواريــخ  للمريــخ 
ميكنــه  يورانيــوم  وقــود  عــى  العثــور 
املرتفعــة  الحــرارة  درجــات  تحمــل 
ومــع  نــووي،  حــراري  محــرك  داخــل 
حلــت  أنهــا  الرشكــة  تدعــي  ذلــك، 
وقــود  تطويرهــا  خــالل  مــن  املشــكلة 
ميكنه العمل يف درجات حرارة تصل 

إىل أكر من 2400 درجة مئوية.
مــادة  مــن  الوقــود  ذلــك  ويتكــون 
الســيليكون،  كربيــد  باســم  تعــرف 
والتي تستخدم يف دروع الدبابات، 
منــع  عــى  قــادر  بأنــه  ويتميــز 
املنتجات املشــعة من الترسب من 

املفاعــل عــن طريــق تشــكيل حاجــز 
محكم الغلق.

الصواريــخ  فــإن  ذلــك،  عــى  عــالوة 
النوويــة لــن تنطلــق مــن األرض مثــل 
تعمــل  التــي  األخــرى  الصواريــخ 
مبحــركات حراريــة، إذ ســيتم نقلهــا 
إىل الفضــاء بواســطة صــاروخ عــادي 
يأخذهــا إىل مــدار األرض، وعندهــا 
التــي  الفضائيــة  املركبــة  ســتنطلق 
تعمــل بالطاقــة النوويــة.  ويف حالــة 
حــدوث خطــأ مــا وانفجــر الصــاروخ، 
أن   )USNC-Tech( رشكــة  أكــدت 
تســقط  لــن  النــووي  املفاعــل  قطــع 
عــى األرض أو أي كوكــب آخر ألنها 

ال تستطيع التحرك يف الفراغ.
USNC-( رشكــة  مزاعــم  أن  وبينــا 

Tech( ميكن أن تفتح آفاًقا جديدة 
الســحيق،  الفضــاء  الستكشــاف 
التكنولوجيــا  اختبــار  حتــى  أنــه  إال 
فعاليتهــا  مــن  والتأكــد  بهــا  الخاصــة 
بشكل نهايئ، فإن أمام رواد الفضاء 
بعــض الوقــت للوصــول إىل املريــخ 
نــووي  مبحــرك  يعمــل  صــاروخ  يف 

حراري.

املسبار الشميس باركر يرصد 
مناظر مذهلة لكوكب الزهرة 

واشنطن/ وكاالت:
التقط املسبار الشميس "باركر" التابع لوكالة "ناسا" مناظر خالبة لكوكب 

الزهرة خالل تحليقه بالقرب منه.
وعــى الرغــم مــن تركيــز املســبار عــى الشــمس، إال أن كوكــب الزهــرة نجــح 
يف كونــه جــزًءا مــن هــذه املهمــة، وذلــك باســتخدام جاذبيتــه لثنــي مــدار 
املركبــة الفضائيــة يف أثنــاء تحليقهــا بالقــرب مــن الشــمس يف محاولتهــا 
لدراســة الريــاح الشمســية بالقــرب مــن مصدرهــا، بحســب مــا ذكــر املوقــع 

الرسمي للوكالة. 
ن  وخــالل قيــام "باركــر" مبهمتــه ويف أثنــاء دورتــه الثالثــة حــول الشــمس متكَّ
جهاز التصوير الواسع النطاق الخاص به من التقاط صورة مذهلة للجانب 

اللييل من الكوكب عى بعد 7693 مياًل منه.
الشــميس والغــالف  التقــاط صــور لإلكليــل  مــن  ليتمكــن  وصمــم املســبار 
الشــميس الداخــيل خــالل الضــوء املــريئ، إضافــة لصــور الريــاح الشمســية 

وهي تقرتب من املركبة الفضائية وتطر بها.
وأمــا بالنســبة لكوكــب الزهــرة، فامليــزة البــارزة يف الصــورة امللتقطــة هــي 
"أفروديــت تــرا" وهــي أكــر منطقــة مرتفعــات عــى ســطح الكوكــب وتظهر 
فيهــا هــذه امليــزة بســبب انخفــاض درجــة حرارتهــا نحــو 30 درجــة مئويــة، 

وهي أبرد من جميع املناطق املحيطة بها عى الكوكب.
وقــال "برايــن وود"، عــامل الفيزيــاء الفلكيــة وعضــو فريــق ويســر مــن مختــر 
األبحــاث البحريــة األمريكيــة يف واشــنطن العاصمــة، أن املســبار اســتوعب 

بشكل فعال االنبعاث الحراري لسطح كوكب الزهرة. 
وقــد أعــادت هــذه املالحظــة الفريــق إىل املختر لقياس حساســية الجهاز 
لضــوء األشــعة تحــت الحمــراء، فــإذا كان بإمــكان املســبار بالفعــل التقــاط 
أطوال موجات األشعة تحت الحمراء القريبة من الضوء، فإن هذه القدرة 
ســتوفر فرًصا جديدة لدراســة الغبار حول الشــمس ويف النظام الشــميس 

الداخيل.
وال يــزال الفريــق ينتظــر تلــك الصــور امللتقطــة ليتمكن مــن تحليلها ويختر 

مدى صحة فرضياته بالنسبة إلمكانيات املسبار.
"العيــش  برنامــج  مــن  جــزء  فهــو  باركــر  الشــميس  للمســبار  بالنســبة  وأمــا 
مــع النجــوم" التابــع لوكالــة "ســانا"، والــذي يهتــم بدراســة جوانــب النظــام 

الشميس، التي تؤثر تأثًرا مبارًشا عى الحياة واملجتمع.


