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115 مستوطًنا يقتحمون األقصى واعتقال 11 مواطًنا في الضفة

االحتالل يعتدي على المتضامنين داخل خيمة عائلة عليان في القدس
محافظات/ عبد الله التركماني:

علــى  أمــس،  اإلســرائيلي،  االحتــال  قــوات  اعتــدت 
المواطنيــن فــي خيمة التضامــن مع عائلة عليــان، التي 
نصبها نشطاء في بلدة العيسوية شمال شرق القدس 
المحتلــة، عقــب هدم االحتال منزلهــا االثنين الماضي. 
وأفاد شهود عيان بأن قوات االحتال اقتحمت الخيمة 
المقامــة علــى أنقــاض المنــزل المدمــر، والمكــون مــن 
4 شــقق ســكنية، وكان يــؤوي 4 عائــات مكونــات من 
14 شــخًصا، وهدمــت أجــزاء منها، وأخرجــت محتوياتها، 

واعتــدت على المواطنين فيها. وأفاد مصدر محلي بأن 
قوات االحتال حذرت المواطنين المقدسيين من قرية 
العيســوية مــن الحضــور للخيمــة، والتضامــن مــع عائلة 
عليــان. فــي ســياق متصــل، أطلق نشــطاء مقدســيون 
حملــة لجمــع التبرعــات إلعــادة بنــاء منــزل عائلــة عليان 

المدمــر، فــي تحدٍّ لاحتال الذي هــدم عدًدا من 
منازل المقدسيين منذ مطلع العام الجاري.

أوقاف القدس: مخطط إسرائيلي 
لتصعيد اقتحامات المسجد األقصى

القدس املحتلة/ فلسطني:
قالت دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس املحتلة: إن سلطات االحتالل 
املســتوطنني  اقتحامــات  عمليــات  تصعيــد  إىل  تســعى  اإلرسائيــي 
للمســجد األقــى املبــارك. وذكــرت دائــرة األوقــاف، يف ترصيــح، أن 60 

مستوطًنا اقتحموا املسجد، صباح الخميس، عىل دفعات متفاوتة.
يف  االحتــالل  نوايــا  بتصاعــد  ينــذر  خطــر  تطــور  يف  وأضافــت: 
زعزعــة الوضــع القائم يف املســجد األقــى، قامت مجموعة من 

11 وفاة و2100 إصابة بفيروس "كورونا" في الضفة والقطاع
مع ازدياد اإلصابات بـ"كورونا"..

تحذيرات من انهيار القطاع الصحي في الضفة

مت السلطة  هكذا قدَّ
الحقل على "طبق من 

ذهب" لالحتالل

فصائل تثمن: اإلفراج عن معتقلين بغزة "خطوة إيجابية"

حماس: ماضون بقوة إلى االستحقاق 
االنتخابي ونحذر من أي تراجع

عبد الفتاح شريم وعالء ذياب.. 
معتقالن سياسيان في سجون 

السلطة منذ 12 عاًما

منظمات أمريكية 
يهودية تطالب 

بايدن بإعادة وسم 
بضائع المستوطنات

"الشعبية" تدعو لجنة 
االنتخابات اللتزام 

التوافقات الوطنية 

إعادة تدوير االنقسام.. منشورات 
محسوبة على أنصار "فتح" تثير الكراهية

وضاح أبو جحيشة.. لم يمنع 
ا "مرسوم الحريات" اعتقاَله سياسيًّ

غزة-رام الله/ فلسطني:
الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
أمس، تســجيل 11 وفاة و2100 إصابة 
بفريوس "كورونا"، و1096 حالة تعاٍف 
يف الـ24 ساعة األخرية. وسجلت وزارة 
الصحــة بغــزة حالــة وفــاة يف إثــر اإلصابــة 

بفريوس "كورونا" املستجد. 

التقريــر  موجــز  يف  الــوزارة  وأفــادت 
اليومــي لفــريوس "كورونــا" يف القطــاع، 
بأنهــا أجــرت 1900 فحــص مخــري يف 
عــن  أســفرت  املاضيــة،  ســاعة  الـــ24 
تســجيل 92 إصابــة جديــدة بالفــريوس. 
تعــاٍف  حالــة   177 تســجيل  وأكــدت 
الفــريوس، منبهــة  مــن مصــايب  جديــدة 

إىل أن إجــايل تراكمــي املصابــني منــذ 
بدء الجائحة بلغ 54811 إصابة، موزعة 
الحــاالت  "إجــايل  اآليت:  النحــو  عــىل 
وإجــايل  حالــة،   1739 النشــطة 
املتعافني 52525 حالة، يف حني كان 

إجايل الوفيات 547 حالة". 
وأوضحــت أن إجــايل الحــاالت 

رام الله- غزة/ محمد أبو شحمة:
عــادت محافظــات الضفة الغربية، لتســجيل إصابات 
انتشــار  مــع  خاصــة  "كورونــا"،  بفــريوس  مرتفعــة 
بــدأت  حــني  يف  املــرض،  مــن  الجديــدة  الســاللة 

الجهــات الرســمية يف قطــاع غــزة تخفيــف القيــود، 
اإلجــراءات  التــزام  اســتمرار  رضورة  تأكيدهــا  مــع 
الوقائية. ويهدد استمرار ارتفاع اإلصابات بـ"كورونا" 
خاصــة  باالنهيــار،  الصحــي  النظــام  الغربيــة  بالضفــة 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
تثيــر "مذكــرة التفاهــم" التــي وقعتهــا الســلطة فجــأًة 
األحد الماضي برام الله بين صندوق االستثمار وشركة 
اتحــاد المقاوليــن CCC مــع الشــركة المصريــة القابضة 
للغــازات الطبيعيــة "إيجــاس" لتطويــر حقــل  غــاز غــزة، 
عامات اســتفهام كبيرة حول "الصندوق األسود" في 
ملف حقل الغاز الذي عاد ليطفو على السطح مجدًدا.

وا أن تغييــب المعلومات  قــادة فصائــل فلســطينية عدُّ
ُيعــدُّ تطــاواًل علــى  الغــاز  باتفاقيــات  المتعلقــة 
حقــوق المواطنيــن، وأن إغفال ملــف حقل الغاز 

غزة/ نور الدين صالح:
وزارة  إطــالق  فلســطينية  فصائــل  نــت  مثَّ
45 ســجيًنا  الوطنــي رساح  الداخليــة واألمــن 
"قضايــا  عــىل  واملوقوفــني  املحكومــني  مــن 

أمنيــة"، مطالبــًة الســلطة يف رام اللــه بالســري 
جميــع  عــن  واإلفــراج  الركــب  ذات  عــىل 

املعتقلني يف سجونها بالضفة.
وأعلنــت وزارة الداخليــة، أمــس، اإلفــراج عــن 

45 محكوًما وموقوًفا "يف إطار تعزيز وتهيئة 

األجــواء الداخليــة إلجراء االنتخابات العامة"، 
التــي  القضايــا  كل  أن  إىل  مشــريًة 
عولجــت "جنائيــة أمنيــة"، وال عالقــة 

غزة/ فلسطني:
االســتحقاق  نحــو  بقــوة  ماضيــة  أنهــا  حــاس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  أكــدت 
االنتخايب، مع الحرص التام عىل تنفيذه كاماًل حســب املواعيد املقررة، محذرة 
مــن أي تراجــع يف التــزام هــذه املواعيــد أو الــردد يف إمتامهــا، ملــا يف ذلــك مــن 
أمــس،  بيــان أصدرتــه حركــة حــاس  ذلــك يف  جــاء  مخاطــر وتداعيــات جســيمة. 
ووصلــت صحيفــة "فلســطني" نســخة عنــه، يف ختــام اجتــاع قيــادي مهــم عــىل 

مســتوى املكتب الســيايس لها بقيادة رئيســه إســاعيل هنية، عىل مدار 
اليومــني املاضيــني، ناقشــت فيــه مختلــف القضايــا السياســية والوطنيــة، 

قلقيلية/ مصطفى صري:
يقبع املعتقالن السياسيان عبد الفتاح رشيم وعالء ذياب يف سجون 

أجهــزة أمــن الســلطة منــذ عــام 2009م عــىل خلفيــة انتائهــا 
ونشاطها السيايس يف الضفة الغربية املحتلة.

نيويورك/ فلسطني:
طالبــت منظــات يهوديــة أمريكيــة 
إدارة الرئيــس جــو بايــدن، بالراجــع 
بوســم  الســابقة  اإلدارة  قــرار  عــن 
أنهــا  منتجــات املســتوطنات عــىل 

"صنعت يف )إرسائيل(".
اليهوديــة  املنظــات  ووجهــت 
رســالتها إىل وزيــر األمــن الداخــي 

األمرييك أليخاندرو مايوركاس.
األمريــيك  الرئيــس  إدارة  وكانــت 

ترامــب،  دونالــد  الســابق 
نهايــة  ســمحت  قــد 

رام الله/ فلسطني:
دعت الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطني اللتزام ما اتُّفق عليه 

ا يف حوارات القاهرة بشأن االنتخابات الفلسطينية. وطنيًّ
االنتخابــات  لجنــة  قــراَر  أمــس،  بيــان،  يف  الجبهــة  ت  وعــدَّ

مــن  املرشــحني  اســتقالة  قبــول  بشــأن  املركزيــة 
عنهــم  املســؤولة  الجهــة  قبــول  ورشط  وظائفهــم، 

غزة/ محمد أبو شحمة:
عىل الرغم من مرور نحو عقد ونصف عىل أحداث االنقســام وتســوية 

الكثــري مــن القضايــا املتعلقــة بــه، بــدأت حســابات عــر مواقــع 
التواصــل االجتاعــي مقربــة ومحســوبة عــىل حركــة "فتــح" يف 

الخليل/ خاص "فلسطني":
مل مينع "مرسوم الحريات" الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس 

السبت املايض اعتقاَل الشاب وضاح أبو جحيشة )30 عاًما( 
من بلدة إذنا يف الخليل جنوب الضفة الغربية املحتلة، حيث 

"الثأر المقدس".. سلسلة عمليات 
ت "عمق الكيان"  استشهادية هزَّ

مطالبات بالتزام إجراءات الوقاية في غزة

لماذا تغيب المعلومات عن المواطنين؟

"االعتقال السياسي".. السلطة تتستر بالملف األمني 
وعشرات  القضايا في "أروقة المحاكم"

الخليل- غزة/ يحيى اليعقويب:
"معانايت مع جلســات املحاكمة رعٌب آخر أعيشــه 
توجــد  شــهٍر  كل  ففــي  العــام،  ونصــف  عامــني  منــذ 
األمنيــة  اللجنــة  مــن  عنــارص  فيهــا  محاكمــة  جلســة 

الشــاهد – إن  الوقــايئ وغــريه، حتــى  األمــن  لجهــاز 
بشــهادة  هــم  اتُّ وشــهد ملصلحتــي  أعرفــه–  ال  الــذي 

الــزور".. بهــذه الكلــات اســتهلت ســها 
االعتقــال  تبعــات  عــن  حديثهــا  جبــارة 

20 معتقًا يقبعون في سجونها

الداخلية تفرج عن 45 سجيًنا لتهيئة أجواء االنتخابات

»القدس عاصمتنا وال ممارسة للحقوق السياسية دونها أو بعيًدا عنها«

ت عدم إصدار المراسيم سياسة انتقائية عدَّ

شيحة: ارتفاع 
كبير في أعداد 
إصابات كورونا 

في القدس

دعا إلى تشديد 
إجراءات الوقاية

حسب استفتاء مؤسسة أمواج اإلعامية

تفوز بجائـزة األفضل على 
المستوى الرياضي في 20 عاًما

غزة/ عالء شايل: 
حصلت صحيفة فلســطني عىل جائزة "الذهبي THE GOLDEN" ألفضل 
صحيفــة محليــة مــن حيــث التغطية الرياضية يف العرشين عامًا املاضية من 
عــام 2000-2020، حســب اســتفتاء مؤسســة أمــواج اإلعالميــة الرياضيــة.  
وجاء فوز "فلسطني" بهذه الجائزة برفقة صحيفة األيام يف استفتاء أرشفت 
عليــه لجنــة مختصــة يف الشــهرين املاضيــني.  وتعتــر هــذه الجائــزة لصحيفــة 

فلســطني دلياًل عىل متيز عمل القســم الريايض فيها يف التغطيات 
فيهــا  أفــردت  التــي   2007 عــام  الصحيفــة  تأســيس  منــذ  الرياضيــة 

إيذاًنا بأسر المسجد 
اإلبراهيمي.. 

الشيخ إدريس 
يروي يوم المجزرة

27 عاًما على مجزرة "اإلبراهيمي" 

واالعتداءات لم تتوقف

الخليــل- غــزة/ فاطمة الزهــراء العويني: 
27 عاًمــا مــرَّت وال تــزال أحــداث مجــزرة 

يف  حــارضة  اإلبراهيمــي  املســجد 
عندمــا  إدريــس  عــادل  الشــيخ  ذاكــرة 
انهمــر  حينــا  املصلــني  يــؤم  كان 
"بــاروخ  املتطــرف  املســتوطن  رصــاص 
عــرشات  خلفــه  تــارًكا  غولدشــتاين" 

شــقيقه  منهــم  الشــهداء، 
عالقــات  بهــم  ربطتــه  وآخــرون 

رام الله/ فلسطني:
املؤسســات  تجمــع  اســتنكر 
الحقوقيــة "حرية" اعتقال قوات 
االحتــالل اإلرسائيــي العــرشات 
الحركــة  وعنــارص  كــوادر  مــن 
الغربيــة  الضفــة  يف  اإلســالمية 
املحتلة؛ للضغط عليهم لثنيهم 

"حرية": 
االعتقاالت 

اإلسرائيلية  
ستؤثر سلًبا في 

العملية االنتخابية

2

"غاز غزة"..

صور جوية ُتظِهر توسيع االحتالل 
مفاعل ديمونا النووي

4

6

3 11

2

2

3

3

22

4

3

5

2

جنود االحتالل يعتدون عىل متضامنني يف القدس املحتلة أمس
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النارصة/ فلسطني:
توســيع  الصناعيــة  األقــار  صــور  أظهــرت 
دميونــا  مفاعــل  اإلرسائيــي  االحتــال 
النــووي توســيًعا كبــًرا، إذ تشــهد املنشــأة 
منــذ  لهــا  تطويــر  أعــال  أوســع  النوويــة 
عقــود، بحســب تحليــل وكالــة "أسوشــيتد 

برس" الصوَر أمس.
يضــاف ذلــك إىل صــور األقــار الصناعيــة 
التــي نرشهــا موقع صحيفــة "ذي غارديان" 
أن  نــت  وبيَّ أســبوع،  نحــو  قبــل  الربيطانيــة 
النــووي  دميونــا  مفاعــل  ــع  يوسِّ االحتــال 

توسيًعا كبًرا.
مئــات  ُبعــد  عــى  التوســيعات  وُتجــرى 
الــذي  املفاعــل  وغــرب  جنــوب  األمتــار 
املعالجــة يف  إعــادة  ونقطــة  القبــة  يحمــل 
مركــز شــمعون بــرس لألبحــاث النوويــة يف 

صحراء النقب.
الــذي  الوقــت  يف  ــع  التوسُّ هــذا  ويــأيت 

رئيــس  بقيــادة  االحتــال  فيــه  يواصــل 
الحكومــة بنيامــني نتنياهــو انتقــاده الــاذع 
لربنامــج إيــران النــووي، الذي ال يزال تحت 
مراقبة مفتيش األمم املتحدة عى عكس 

برنامجه.
حللتهــا  التــي  الصــور  ُتظِهــر  دميونــا،  ويف 
وكالــة أسوشــيتد بــرس حفرة بحجم ملعب 
كــرة القــدم، ومــن املحتمــل أن يشــر هــذا 
العمــق إىل بنــاء مــن عــدة طوابــق يقــع اآلن 
عــى بعــد أمتــار مــن املفاعــل القديــم يف 
النوويــة  لألبحــاث  بــرس  شــمعون  مركــز 

بالقرب من مدينة دميونا.
موطــن  بالفعــل  هــي  املنشــأة  أن  ُيذكــر 
عقــود  عمرهــا  األرض  تحــت  ملختــربات 
مــن الزمــن، تعيــد معالجة قضبان املفاعل 
املســتهلكة للحصــول عــى "البلوتونيــوم" 
لربنامــج  األســلحة  صنــع  يف  املســتخدم 

القنبلة النووية اإلرسائيي.

وعى الرغم من هذا الكشف عن األعال، 
فإن سبب البناء ليس واضًحا، يف حني مل 
تــرد حكومــة االحتــال عــى أســئلة مفصلة 

من وكالة "أسوشيتد برس" حول األمر.
ويف ظــل سياســة الغمــوض النــووي التــي 
ينتهجهــا االحتــال فهــو ال يؤكــد وال ينفــي 
امتــاك أســلحة ذريــة. وهــو مــن بــني أربــع 
حظــر  معاهــدة  إىل  تنضــم  مل  فقــط  دول 
اتفاقيــة  وهــي  النوويــة،  األســلحة  انتشــار 
انتشــار  وقــف  إىل  تهــدف  تاريخيــة  دوليــة 

األسلحة النووية.
لـ)إرسائيــل(  الدعــوات  الخــرباء  وجــدد 

لإلعان عن تفاصيل برنامجها.
وقــال املديــر التنفيــذي لرابطــة الحــد مــن 
األســلحة، ومقرهــا واشــنطن، داريــل جــي 
كيمبال: إن ما تفعله حكومة االحتال يف 
النوويــة  لألســلحة  الرسيــة  املنشــأة  هــذه 
هو أمر يجب عى الحكومة الكشف عنه.

النــووي  املوقــع  بنــاء  يف  االحتــال  وبــدأ 
القــرن  مــن  الخمســينيات  أواخــر  يف  ا  رسًّ
املــايض، مبســاعدة فرنســية، يف صحــراء 
أخفــى  وقــد  دميونــا،  مــن  بالقــرب  خاليــة 
عــن  لســنوات  للموقــع  العســكري  الغــرض 
أمريــكا الحليــف الرئيــس لــه اآلن، حتــى أنــه 

أشار إليه عى أنه مصنع نسيج.
دميونــا،  مــن  "البلوتونيــوم"  وجــود  ومــع 
يعتقد عى نطاق واســع أن دولة االحتال 
ا  أصبحــت واحــدة من 9 دول مســلحة نوويًّ
التــي  الرسيــة  إىل  وبالنظــر  العــامل،  يف 
تحيــط برنامجهــا، فــا يزال من غر الواضح 

عدد األسلحة التي متتلكها.
ر محللــون أن لــدى االحتــال املــواد  ويقــدِّ
ومــن  قنبلــة،   80 عــن  يقــل  ال  الازمــة ملــا 
املحتمــل أن هــذه األســلحة ميكن إطاقها 
أو  أرضيــة  باليســتية  صواريــخ  بواســطة 

طائرات مقاتلة أو غواصات.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
عمــق  هــزت  استشــهادية  عمليــات  ثــاث 
فيــه  ظنــت  وقــت  يف  اإلرسائيــي  الكيــان 
العمليــات  نهــج  َوَأَدت  أنهــا  االحتــال  قيــادة 
آنــذاك  باغتيالهــا  لألبــد،  االستشــهادية 
لـــكتائب القســام الشــهيد  "املهنــدس األول" 

يحيى عياش يف يناير 1996م.
لكــن رسعــان مــا انتقــل خليفة "عياش" األســر 
القائد حســن ســامة من قطاع غزة إىل الضفة 
الغربيــة املحتلــة؛ لتنفيــذ املهمــة املوكلــة لــه 
الضيــف،  محمــد  للكتائــب  العــام  القائــد  مــن 
اغتيــال  عــى  القســامي  الــرد  عمليــات  لتبــدأ 
بأربعــني  استشــهاده  بعــد  األول"  "املهنــدس 

يوًما.
وهــزت عمليــات فدائيــة "عمق الكيان"، ضمن 
عليهــا  أطلقــت  فدائيــة  عمليــات  سلســلة 

القسام "الثأر املقدس".
يف  االستشــهادية  العمليــات  أوىل  وبــدأت 
الخامــس والعرشيــن مــن فربايــر عــام 1996م 
وردة  أبــو  مجــدي  االستشــهادي  أقــدم  بعدمــا 
تفجــر  عــى  الحريديــم  اليهــود  بــزي  متنكــرا 
بــاص رقــم 18 يف القــدس املحتلــة، مــا أســفر 
عن قتل 28 إرسائيليا، وجرح نحو 50 آخرين.
ويف اليــوم التــايل هــزت عمليــة االستشــهادي 
يف  الحافــات  محطــة  الرساحنــة  إبراهيــم 
عــرشات  عــن  وأســفرت  "عســقان"،  مدينــة 
القتــى والجرحــى بــني جنــود االحتــال الذيــن 
 40 وإصابــة  مجنــدة  بقتــل  ســوى  يعرتفــوا  مل 

آخرين.
وبعد أيام نفذ االستشــهادي رائد الشــغنويب، 
عمليتــه  مــارس،  مــن  الثالــث  يف  وتحديــدا 
الفدائية يف محطة الحافات مبدينة القدس 

الحافلــة  تدمــر  عــن  أســفرت  التــي  املحتلــة، 
آنــذاك  وتطايــر حطامهــا، واعــرتاف االحتــال 
3 جنــود، وجــرح  بينهــم  ــا،  19 إرسائيليًّ بقتــل 

10 آخرين.
ونــرش موقــع كتائب القســام الحقا عى لســان 
بالســجن  املحكــوم  ســامة،  حســن  األســر 
)1175 عاما( بعد اعتقاله يف أثناء تنقله يف 
الضفــة الغربيــة، أن عمليــات "الثــأر املقــدس" 
صــدرت بتعليــات مبــارشة مــن القائــد العــام 
لكتائــب القســام محمــد الضيــف، الــذي حــدد 
العنارص التي شــاركت يف سلســلة العمليات 

الفدائية.
يف  تطلــب  الثــأر  تنفيــذ  إن  ســامة:  وقــال 
التابعــة  القــدس  مبجموعــة  االتصــال  البدايــة 
بـ"أنهــم  برقيتهــا  أرســلت  التــي  للكتائــب، 
األوامــر..  ينتظــرون  وأنهــم  للعمــل،  جاهــزون 
وتــم إعطاؤهــم كلمــة الــرس ملن ســيلتقي بهم، 

وهناك خط آمن للتواصل معهم".
بعــد  جــاء  العمليــات  تنفيــذ  أن  إىل  وأشــار 
القائــد  مــع  مســبق  واتفــاق  طويلــة  جلســات 

الضيف.
ونبــه ســامة إىل أن تجهيــز العبــوات واألحزمــة 

القائــد عدنــان  الشــهيد  بــإرشاف  تــم  الناســفة 
الغول ومجاهدين آخرين ساعدوا يف إيصال 

هذه املتفجرات إىل الضفة.
يشار إىل أن طائرات االحتال اغتالت القائد 
القائــد  برفقــة  2004م  أكتوبــر  يف  الغــول 

الشهيد عاد عباس.
خــان  ســكان  مــن  فهــو  ســامة  األســر  وأمــا 
يونــس، واعتقلتــه قــوات االحتــال يف الخليــل 
عــام 1996، وحكــم عليــه بالســجن 48 مؤبــدًا 
وثاثــني عامــًا )1175 عامــا(، أمىض منها 13 

عامًا يف العزل االنفرادي.

القدس املحتلة/ فلسطني:
قالــت دائــرة األوقــاف اإلســامية يف القــدس املحتلــة: إن 
سلطات االحتال اإلرسائيي تسعى إىل تصعيد عمليات 

اقتحامات املستوطنني للمسجد األقىص املبارك.
مســتوطًنا   60 أن  ترصيــح،  يف  األوقــاف،  دائــرة  وذكــرت 
دفعــات  عــى  الخميــس،  صبــاح  املســجد،  اقتحمــوا 

متفاوتة.
وأضافــت: يف تطــور خطــر ينــذر بتصاعــد نوايــا االحتــال 
يف زعزعــة الوضــع القائــم يف املســجد األقــىص، قامــت 
مجموعــة مــن غــاة املتطرفــني باقتحــام ســاحات املســجد 
اقتحاًمــا متفرًقــا، وعــى غــر املعتــاد وتحــت حاية رشطة 

االحتال. 

نيويورك/ فلسطني:
جــو  الرئيــس  إدارة  أمريكيــة  يهوديــة  منظــات  طالبــت 
بايدن، بالرتاجع عن قرار اإلدارة السابقة بوسم منتجات 

املستوطنات عى أنها "صنعت يف )إرسائيل(".
ووجهــت املنظــات اليهوديــة رســالتها إىل وزيــر األمــن 

الداخي األمرييك أليخاندرو مايوركاس.
وكانــت إدارة الرئيــس األمرييك الســابق دونالد ترامب، 
بضائــع  بوســم  املــايض،  العــام  نهايــة  ســمحت  قــد 
الفلســطينية  األرايض  عــى  املقامــة  املســتوطنات 

املحتلة بأنها "ُصنعت يف )إرسائيل(".
ويف حينــه، وجــه الفلســطينيون انتقــادات حادة للقرار، 
وه ضوًءا أخرض لـضم )إرسائيل( املنطقة "ج" التي  وعدُّ
تشكل نحو %60 من مساحة الضفة الغربية املحتلة.

وجــاء يف نــص رســالة املنظــات اليهوديــة األمريكيــة، 
نكتــب  لـ)إرسائيــل(،  مواليــة  أمريكيــة  منظــات  "نحــن 
لحــث وزارة األمــن الداخــي عــى إعــادة النظــر وإلغــاء 
23 ديســمرب/  بتاريــخ  الســابقة  لــإلدارة  العــام  اإلشــعار 
كانون األول 2020 حول )وســم بلد املنشــأ للمنتجات 
من الضفة الغربية( الذي نرشته إدارة الجارك وحاية 

الحدود األمريكية.
وقالت: "نعتقد أن اإلشــعار العام يتعارض مع سياســة 
األرايض  وضــع  بشــأن  الحاليــة  املتحــدة  الواليــات 
املحتلة، ويتطلب وسًا غر دقيق ومضلًا عى منشأ 

وهــذه هــي املــرة األوىل التــي يقتحــم فيهــا املســتوطنون 
املسجد اقتحاًما متفرًقا، بحسب األوقاف.

وأشــارت إىل أن رشطــة االحتــال قامــت مبراقبــة تحــركات 
مبخطــط  ينــذر  مريــب،  بشــكل  وتغطيتهــا  املســتوطنني 
تهويــدي يســمح لتنظيــم هــذه االقتحامات بشــكل مختلف 
ا ملا سبق من االقتحامات التي بدأت منذ عام 2003  كليًّ

ولغاية اليوم.
عــى  املســجد  املســتوطنون  يقتحــم   2003 عــام  ومنــذ 

شكل مجموعات يرافقها عنارص رشطة االحتال.
وكانــت دائــرة األوقــاف اإلســامية، التابعــة لــوزارة األوقــاف 
األردنيــة، حــذرت مــراًرا مــن اســتمرار االقتحامــات ودعــت 

إىل وقفها.

املنتجــات، وضــارًّا باملصالــح األساســية لإلرسائيليــني 
والفلسطينيني عى حدٍّ سواء".

عــت الرســالة منظــات "أمريكيون من أجل الســام  ووقَّ
اآلن"، "جيــه ســرتيت"، "آمينــو"، "صنــدوق )إرسائيــل( 
التقدميــة"  )إرسائيــل(  أجــل  مــن  "رشكاء  الجديــد"، 
وجميعهــا  اإلنســان"،  لحقــوق  الحاخاميــة  و"الدعــوة 
منظــات يهوديــة أمريكيــة تتخــذ مــن الواليات املتحدة 

األمريكية مقرًّا لها.
وكتبــت يف رســالتها: "تــم إصــدار اإلخطــار العام وســط 
وإضفــاء  تصديــق  يف  الســابقة  اإلدارة  نشــاط  ذروة 
الرشعيــة عــى املســتوطنات اإلرسائيليــة بعــد هزميــة 

دونالد ترامب باالنتخابات".
تبنتهــا  التــي  القــرار يناقــض السياســة  وأشــارت إىل أن 
يف  عقــود  مــدى  عــى  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 

التفريق بشكل صارم بني )إرسائيل( والضفة الغربية.
يف  بايــدن  إدارة  سياســة  مــع  يتعــارض  أنــه  وأكملــت 
معارضــة النشــاط االســتيطاين والضــم أحــادي الجانــب 
والعــادل  الســلمي  الحــل  بآفــاق  ضــارًّا  ه  بعــدِّ ألراٍض 

للرصاع اإلرسائيي الفلسطيني.
األمــن  وزارة  نحــث  "لذلــك  املنظــات:  واســتطردت 
الداخــي عــى مراجعــة وإلغــاء اإلشــعار العــام، وتنفيــذ 
التوجيهــات الجمركيــة طويلــة األمــد التي تتطلب وســم 

مثل هذه البضائع عى النحو الواجب".

"حرية": االعتقاالت اإلرسائيلية 
ستؤثر سلًبا يف العملية االنتخابية

رام الله/ فلسطني:
االحتــال  قــوات  اعتقــال  "حريــة"  الحقوقيــة  املؤسســات  تجمــع  اســتنكر 
الضفــة  اإلســامية يف  الحركــة  كــوادر وعنــارص  مــن  العــرشات  اإلرسائيــي 
الغربيــة املحتلــة؛ للضغــط عليهــم لثنيهــم عــى عــدم الرتشــح لانتخابــات 

الفلسطينية القادمة.
وعــرب "حريــة" يف بيــان، أمــس، عن قلقه من تصاعد حمات االعتقال التي 
بعــد  عــرشات املواطنــني،  الضفــة، وطالــت  االحتــال يف  قــوات  تنفذهــا 

مداهمة منازلهم، بينهم قيادات يف حركة حاس.
وأكد أن تدخل سلطات االحتال يف الشأن الداخي الفلسطيني، وخاصة 
االنتخابــات، مــن شــأنه أن يــؤدي إىل حــدوث رصاعــات داخلية يف الشــؤون 

الداخلية الفلسطينية، والتأثر سلبيًا يف نجاح سر العملية االنتخابية.
وقال إن سياســة االعتقاالت التعســفية تأيت يف ظل عدم توافر مســوغات 
قانونيــة العتقــال عنــارص حــاس، وتقييــدا لحريتهــم يف مارســة حقوقهــم 

التي كفلتها القوانني الدولية واملحلية.
وطالب "حرية" الجهات األممية والدولية بالتدخل العاجل لوقف سياسة 
االعتقــاالت يف الضفــة الغربيــة، والضغــط عــى االحتــال لعــدم التدخــل 
يف الشــؤون الداخليــة الفلســطينية، ووقــف االعتقــاالت اليوميــة يف أنحــاء 

الضفة والقدس املحتلتني.

رام الله/ فلسطني:
فلســطني  لتحريــر  الشــعبّية  الجبهــة  دعــت 
ــا يف حــوارات  فــق عليــه وطنيًّ اتُّ مــا  اللتــزام 

القاهرة بشأن االنتخابات الفلسطينية.
ت الجبهــة الشــعبية يف بيــان، أمــس،  وعــدَّ
قــراَر لجنــة االنتخابــات املركزية بشــأن قبول 
اســتقالة املرشــحني مــن وظائفهــم، ورشط 
مــن  بذلــك  عنهــم  املســؤولة  الجهــة  قبــول 
فــق عليــه يف  أجــل ترشــحهم تجــاوًزا ملــا اتُّ

القاهرة.
وقالــت: إن "هــذا مــن شــأنه أن يحــرم قطاًعا 
مارســَة  الحــق  هــذا  أصحــاب  مــن  واســًعا 
حقهــم الدميقراطــي إذا رفــض مســؤولوهم 

قبول االستقالة". 
ورأت أن ما صدر عن لجنة االنتخابات بهذا 
الخصوص يعود إىل عدم صدور املراسيم 

الرئيــس،  مــن  بقــرار  إصدارهــا  املطلــوب 
النقطــة  هــذه  جانــب  إىل  تتضمــن  التــي 
قضايــا أخــرى جــاء بها البيــان الختامي للقاء 
املــرأة  حصــة  زيــادة  وتناولــت  القاهــرة، 
وتخفيض رســوم التســجيل والتأمني وعدم 

املحكوميات.
هــذه  إصــدار  عــدم  أن  الشــعبية  وأكــدت 
املراســيم يعــد "إدارة ظهــر ملــا تــم التوافــق 
عليــه وطنيــا"، وهــو مــا يعنــي اإلرصار عــى 
االنتقائيــة يف األخــذ مبــا تــم التوافــق عليــه 
وهو ما يضع عقبات أمام إجراء االنتخابات 

يف موعدها.
وتجــاوز  التفــرّد  بــأن  التذكــر  وجــددت 
مفاقمــة  شــأنها  مــن  الوطنيــة  التوافقــات 
األزمــة السياســية، واإلرضار مبســار العمــل 

الوطني والدميقراطي.

غزة/ محمد أبو شحمة:
عــى  نحــو عقــد ونصــف  مــرور  مــن  الرغــم  عــى 
أحــداث االنقســام وتســوية الكثــر مــن القضايــا 
مواقــع  عــرب  حســابات  بــدأت  بــه،  املتعلقــة 
عــى  ومحســوبة  مقربــة  االجتاعــي  التواصــل 
حركــة "فتــح" يف إعــادة نــرش األحــداث القدميــة 

ونبشها واستخدامها "ورقًة انتخابية".
حســابات  "فلســطني"  صحيفــة  ورصــدت 
مواقــع  عــرب  فتــح  لحركــة  ينتمــون  ألشــخاص 
التواصل االجتاعي، أعادت نرش صور لضحايا 
أحــداث عــام 2007، مــع محتــوى يحمل خطاب 
الكراهيــة، وهجوميــة ضد حركة حاس وفصائل 

املقاومة.
ومنذ إعان مرسوم مواعيد العملية االنتخابية، 
ممولــة  وبإعانــات  وهميــة  صفحــات  بــدأت 
مضللــة  أخبــار  ونــرش  حــاس،  حركــة  مهاجمــة 

وكاذبة لقياداتها، الستخدامها ورقًة انتخابية.
الكاتب واملحلل السيايس مصطفى الصواف، 
حــول  التواصــل  مواقــع  عــرب  ُينــرَش  مــا  وصــف 
أحــداث االنقســام املاضيــة بـ"األمــر املعيــب"، 
لكــون تلــك األحــداث طويــت وعولــج الكثــر مــن 

قضاياها، مع وجود مشاريع لتسوية البقية.
لـ"فلســطني":  حديثــه  يف  الصــواف  وقــال 
هــذا  الضحايــا يف  وصــور  األحــداث  تلــك  نــرش 
التوقيــت يضــع الشــك حــول هويــة املســؤولني 
قــد  والتــي  والحســابات،  الصفحــات  تلــك  عــن 
تكــون مدسوســة مــن قبــل االحتــال اإلرسائيــي 
للتخريــب عــى األجــواء العامــة التــي يجــب أن 

تسود يف املرحلة الحالية.
وأضــاف: "إن ثبــت بالدليــل القاطــع أن من يقف 

حركــة  هــي  والصفحــات  الحســابات  تلــك  وراء 
للوقــوف  جــادة  وقفــة  إىل  يحتــاج  فذلــك  فتــح، 
الــكل  قبــل  مــن  التخريــب  وجــه  يف  باملرصــاد 

الفلسطيني".
وأشــار إىل أن عدًدا من متحديث فتح يســتغلون 
بوجــود  كاالدعــاء  ًئا،  ســيِّ اســتغااًل  ملفــات 
حــني  يف  غــزة،  قطــاع  يف  سياســيني  معتقلــني 
أطلقت وزارة الداخلية أمس )45( معتقًا كانوا 

موجودين يف السجون عى "خلفيات أمنية".
املعتقــل  بــني  التفريــق  رضورة  عــى  وشــدد 
الســيايس واألمنــي الــذي ارتكــب جرائــم، لكــون 
الســلطة  داعًيــا  عقــاب،  إىل  تحتــاج  جرميــة  أي 
موازيــة،  بخطــوات  التقــدم  إىل  الفلســطينية 
مــن  السياســيني  املعتقلــني  رساح  وإطــاق 

سجونها.
بالجامعــة  واإلعــام  الصحافــة  قســم  رئيــس 
أســاليب  أن  أكــد  وايف،  أمــني  د.  اإلســامية، 
أو  أخاقيــة  غــر  عموًمــا  املســتخدمة  الدعايــة 

وطنية، ويغيب فيها الوازع الديني.
"يجــب  لـ"فلســطني":  حديثــه  يف  وايف  وقــال 
إعاء القيمة واالنتاء الوطني، وعمل معالجات 
رسيعــة لعــودة املجتمــع إىل قيمه، وطي صفحة 
االنقســام بكل تفاصيلها"، مشــدًدا عى رضورة 
األحــداث  لطــي  رشف  ميثــاق  هنــاك  يكــون  أن 
وعــدم  املــايض،  اســتحضار  وعــدم  القدميــة 

استغاله من قبل أي جهة.
بــني  مشــرتكة  قوائــم  لت  ُشــكِّ إن  أنــه  وتوقــع 
الفصائــل فلــن ُتســتدعى قضايــا املــايض، لكــن 
يف حــال تشــكيل قوائــم منفــردة فســتكون تلــك 

القضايا موجودة وبقوة.

صور جوية ُتظِهر توسيع االحتالل مفاعل ديمونا النووي

ت عدم إصدار المراسيم سياسة انتقائية عدَّ

"الشعبية" تدعو لجنة االنتخابات 
اللزتام التوافقات الوطنية 

أوقاف القدس: مخطط إرسائييل 
لتصعيد اقتحامات المسجد األقىص

منظمات أمريكية يهودية تطالب بايدن 
بإعادة وسم بضائع المستوطنات

إعادة تدوير االنقسام.. منشورات 
محسوبة عىل أنصار "فتح" تثري الكراهية

"الثأر المقدس".. سلسلة عمليات استشهادية هزَّت "عمق الكيان" 
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غزة/ فلسطني:
حــاس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  أكــدت 
أنها ماضية بقوة نحو االستحقاق االنتخايب، 
مع الحرص التام عىل تنفيذه كامًا حســب 
املواعيــد املقــررة، محــذرة من أي تراجع يف 
التــزام هــذه املواعيــد أو الــردد يف إمتامها، 
ملا يف ذلك من مخاطر وتداعيات جسيمة.
بيــان أصدرتــه حركــة حــاس  ذلــك يف  جــاء 
أمــس، ووصلــت صحيفة "فلســطني" نســخة 
عــىل  مهــم  قيــادي  اجتــاع  ختــام  يف  عنــه، 
بقيــادة  لهــا  الســيايس  املكتــب  مســتوى 
رئيســه إســاعيل هنيــة، عــىل مــدار اليومــني 
القضايــا  مختلــف  فيــه  ناقشــت  املاضيــني، 
االســتعداد  ظــل  يف  والوطنيــة،  السياســية 
الفلسطيني العام إلجراء االنتخابات العامة، 
بدًءا باملرحلة األوىل من انتخابات املجلس 
املجلــس  بانتخــاب  املتمثلــة  الوطنــي 
الترشيعــي، ثــم الرئاســة، ثــم املرحلــة الثانيــة 

واألخرية من انتخابات املجلس الوطني.
البيــان  وفــق  الحركــة  قيــادة  اجتــاع  وخلــص 
إىل متســكها التــام مبســار الرشاكــة الوطنية، 
وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة وإنهــاء االنقســام، 
مــن  الفلســطيني  الســيايس  النظــام  وبنــاء 
جديــد، للتفــرغ ملواجهــة التحديــات الكبــرية 
التــي تواجــه قضيتنا الوطنيــة، "منطلقني من 

بيت فلسطيني واحد متاسك".

مــا  أمــام  توقفــت  الحركــة  قيــادة  إن  وقالــت 
تدخــل  مــن  اإلرسائيــي  االحتــال  بــه  يقــوم 
سافر يف العملية االنتخابية، سواء بحمات 
االعتقــاالت ضــد رمــوز الحركــة وقياداتهــا يف 
الضفة الغربية املحتلة، أو مارسة الضغط 
عــىل قيــادات أخــرى وتحذيرهــا مــن الرشــح 
لاحتــال  تحديهــا  معلنــًة  لانتخابــات، 

وإجراءاته وإدانته التامة لها.
بهــذه  االحتــال  أن  يقينــا  "نعلــم  وأضافــت: 
االنتخابــات  لتفصيــل  يســعى  اإلجــراءات 
ميكــن  ال  مــا  وهــو  مقاســه،  عــىل  ونتائجهــا 
الفلســطينية  الســلطة  داعيــة  بــه"،  يظفــر  أن 
إجــراءات  اســتنكار  إىل  الوطنيــة  والقــوى 
االحتــال هــذه، والتحــرك عىل كل األصعدة 
هــذا  لوقــف  والدوليــة  واإلقليميــة  املحليــة 

التدخل السافر.
وشــددت قيــادة الحركــة عــىل أن االنتخابــات 
أشــكال  مــن  شــكل  املحتلــة  القــدس  يف 
أهلهــا  داعيــة  املدينــة،  لتهويــد  املقاومــة 
هناك إىل املشاركة املكثفة يف االنتخابات 
عــىل  ذلــك  وفــرض  وتصويتــا،  ترشــيحا 
االحتــال رغــا عنــه "فالقــدس عاصمتنــا وال 
مارســة للحقــوق السياســية دونهــا أو بعيــًدا 

عنها".
وأشــارت إىل أن قيــادة الحركــة توقفــت أمــام 
حديث بعض األفراد أو الجهات الفلسطينية 

عن مواقف الحركة السياســية، دون تفويض 
مــن الحركــة، مؤكــدة أن "مواقفنــا السياســية 
عــرت  وواضحــة،  معروفــة  الوطنيــة  وثوابتنــا 
املتنوعــة،  وأدبياتنــا  الرســمية  وثائقنــا  عنهــا 

وال تعر عنها رسائل هنا أو هناك.
وأضافت: "حاس متمسكة بثوابت شعبنا 
تاريــخ  مــدار  عــىل  أجلهــا   مــن  عمــل  التــي 
أغــىل  ســبيلها  يف  وبــذل  العادلــة،  قضيتــه 
بخيارهــا  متســكها  تؤكــد  كــا  ميلــك،  مــا 

ومسارها املقاوم حتى العودة والتحرير".
ومثنت قيادة حركة حاس الجهود املرصية 
يف رعايــة الحــوار الوطنــي األخــري الــذي ُعقد 
مقــدرة  جهــودا  إياهــا  عــادة  القاهــرة،  يف 
منســجمة مــع الجهــد املــرصي التاريخــي يف 

خدمة القضية الفلسطينية.
الــريك  الــدور  الحركــة  قيــادة  مثنــت  كــا 
العقبــات،  تذليــل  يف  والــرويس  والقطــري 
وضعــت  القاهــرة  مخرجــات  أن  مؤكــدة 
مــا  بهــا،  الدقيــق  وااللتــزام  األمــني  للتنفيــذ 
وثيقــة  بنــود  كل  تنفيــذ  متابعــة  يســتدعي 
البيان الختامي دون اســتثناء. وأضافت أنها 
مســتعدة وحريصــة عــىل إمتام حوار مارس/ 
آذار املقبــل عــىل الوجــه املطلــوب، لوضــع 
أســس ومعايــري انتخــاب وتشــكيل املجلــس 

الوطني الفلسطيني الجديد.
ووجهــت التحيــة "لجاهــري شــعبنا الصامــد 

ويف  والشــتات،  املنــايف  يف  املرابــط 
األرايض املحتلــة عــام 1948، ويف الضفــة 
يف  أهلنــا  ونخــص  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة 
وثباتهــم  صمودهــم  عــىل  املحتلــة  القــدس 
العدوانيــة،  ومخططاتــه  االحتــال  وجــه  يف 
خلــف  األبطــال  ألرسانــا  بالتحيــة  نتوجــه  كــا 
القضبــان، ونجــدد العهــد لهــم عــىل مواصلــة 
الطريــق حتــى كرس قيودهم وتحريرهم رغا 

عن العدو".
وأضافت: "نرحم عىل أرواح شهداء شعبنا 
العظيــم الذيــن عــروا عــن حبهــم لفلســطني 
بدمائهم الزكية الطاهرة، ولجرحانا البواسل، 
ومواصلــة  بالشــفاء  والتمنيــات  الدعــم  كل 

طريق العودة والتحرير".
وأعربــت قيــادة الحركــة عــن اعتزازها وفخرها 
وبأبنــاء  وجــد،  أينــا  الفلســطيني  بشــعبنا 
داعيــة  مــكان،  كل  يف  وأنصارهــا  الحركــة 
االنخــراط  إىل  وأنصارنــا  وأبناءنــا  "شــعبنا 
يف  واملشــاركة  السياســية،  العمليــة  يف 
االنتخابــات بقــوة، خاصــة يف الضفــة الغربيــة 
ملخططــات  مواجهــة  مــن  ذلــك  ميثلــه  ملــا 
االحتــال وسياســاته، وملــا ميثلــه أيضــا مــن 
فلســطني،  يف  املقاومــة  ملــرشوع  دعــم 
مبراحلهــا  االنتخابــات  إنجــاح  عــىل  والعمــل 
املقــاوم  ومرشوعهــا  الحركــة  لتفــوز  الثــاث 

بثقة شعبنا من جديد".

إن  صحفــي:  بيــان  يف  الــوزارة  وقالــت 
واألجهــزة  العســكري  القضــاء  "هيئــة 
عــدد  ملفــات  درســت  املختصــة  األمنيــة 
واملوقوفــني  املحكومــني  الســجناء  مــن 
أرضت  أمنيــة  قضايــا  خلفيــة  عــىل 
العســكرية  وأجنحتهــا  املقاومــة  بفصائــل 
ومقدراتهــا، وجــرى إعــادة النظــر يف تلــك 
القضايا مراعاًة للظروف التي نعيشها يف 

هذه املرحلة".
خطوة إيجابية

اإلجــراء  هــذا  إن  حــاس:  حركــة  وقالــت 
يــأيت تعبــرًيا عــن حــرص الحركــة واألجهــزة 
الحكوميــة يف غــزة عــىل تهيئــة املزيــد من 
املناخــات اإليجابيــة يف ظــل االســتعداد 
التــزام  وضمــن  العامــة،  لانتخابــات 

مخرجات حوار القاهرة فراير 2021.
وأضافــت حــاس يف بيــان صحفــي: لقــد 
كاملــة،  املــايض  صفحــة  لطــي  األوان  آن 
والتقدم إىل األمام نحو رشاكة فلسطينية 
الســيايس  النظــام  بنــاء  تعيــد  حقيقيــة 
صحيحــة  أســس  عــىل  الفلســطيني 

وسليمة.
بتهيئــة  والســلطة  فتــح  حركــة  وطالبــت، 
االنتخابــات  لتســري  إيجابيــة  مناخــات 
املاحقــة  أشــكال  كل  ووقــف  بســام، 
عــن  والتضييــق واالســتدعاءات، واإلفــراج 
املعتقلــني السياســيني، ورفــع الحظــر عــن 

مارسة الحريات اإلعامية.
وأضافت: "ما تزال العديد من املنصات 
أو  حكوميــة  بقــرارات  محظــورة  اإلعاميــة 
رئاســية، مثــل فضائيــة األقــى وصحيفــة 
فلســطني وغريهــا"، معــرًة عــن تقديرهــا 

لهذه الخطوة.
وأشــارت إىل أنــه مل يتــم حتــى اآلن إلغــاء 
مراسيم رئاسية صدرت عام 2007 تعتر 

عــن  خارجــة  ميليشــيات  املقاومــة  "أذرع 
القانون".

كــا أشــاد القيــادي يف حــاس مصطفــى 
حــاس  بخطــوة  طوبــاس،  يف  عــرة  أبــو 
واألجهــزة األمنيــة يف غــزة باإلفــراج عــن 45 

معتقًا جنائًيا وأمنًيا.
واعتــر أبــو عــرة يف ترصيحــات صحفيــة، 
أن هذه املبادرة خطوة إيجابية من شــأنها 
املناســبة  األجــواء  وتهيئــة  الثقــة  تعزيــز 

إلجراء انتخابات حرة ونزيهة.
الحكومــة  عــىل  "يجــب  عــرة:  أبــو  وقــال 
هــذه  تقابــل  أن  الضفــة  يف  والســلطة 
الخطــوة بخطــوة مقابلــة يف الضفة الغربية 
السياســيني  املعتقلــني  ســبيل  بإخــاء 

وإطاق رساحهم فوًرا". 
بالضفــة  والحكومــة  الســلطة  وطالــب 
املعتقلــني  كل  عــن  باإلفــراج  الغربيــة 
السياســيني وإنهاء وإقفال ملف االعتقال 

السيايس إىل غري رجعة.
وأضــاف أبــو عــرة: "يف أثنــاء معالجــة ملف 
االعتقــاالت السياســية يجــب التفريق بني 
املعتقلــني عــىل خلفيــة الــرأي الســيايس 
ومقاومــة االحتــال وبــني مرتكبــي الجرائــم 
املجتمعية"، الفًتا: "نحن لسنا مع إطاق 
رساح مرتكبــي الجنايــات ويجــب أن يأخــذ 

القانون مجراه بحقهم".
بــدوره اعتــر القيادي يف الجبهة الشــعبية 
أسامة الحاج، هذه الخطوة "إيجابية ويف 
االتجــاه الصحيــح"، مــن أجــل توفــري البيئــة 
إىل  الفًتــا  لانتخابــات،  املائــم  واملنــاخ 
أنهــا جــاءت تتويًجــا التفــاق الفصائــل يف 

القاهرة.
صحيفــة  مــع  حديثــه  يف  الحــاج  وطالــب 
اإلفــراج  بــرورة  الســلطة  "فلســطني"، 
بالضفــة  ســجونها  يف  املعتقلــني  عــن 

الغربية املحتلة، يف ســبيل تهيئة األجواء 
انتخابــات  إلجــراء  املناســبة  واملناخــات 
أي  دون  ودميقراطيــة  وشــفافة  نزيهــة 

منغصات.
القيــادات  تنفــذ  أن  أملــه  عــن  وأعــرب 
كل  لتوفــري  القاهــرة  اتفــاق  الفلســطينية 
االنتخابــات،  إلجــراء  الازمــة  املناخــات 
وقطع الطريق عىل أي محاوالت لتخريبها 

من بعض الجهات الخارجية.
بغــزة  املعتقلــني  عــن  اإلفــراج  وعــدَّ 
"يســاهم يف تعزيــز الثقــة ورفــع معنويــات 
وإعطائهــم  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء 
ســليم  بشــكل  االنتخابــات  بإجــراء  األمــل 
ودميقراطــي"، داعًيــا الســلطة إىل اإلفــراج 

عن كل املعتقلني دون استثناء.
الجبهــة  يف  القيــادي  رحــب  ناحيتــه،  مــن 
بخطــوة  دقــة،  أبــو  عصــام  الدميقراطيــة 
غــزة،  قطــاع  يف  املعتقلــني  عــن  اإلفــراج 
عــن  اإلفــراج  بــرورة  الســلطة  مطالًبــا 

املعتقلني السياسيني لديها بالضفة.
صحيفــة  مــع  حديثــه  يف  دقــة  أبــو  وقــال 
كل  توفــري  املفــرض  "مــن  "فلســطني": 
الحريات العامة يف األرايض الفلسطينية 
املحتلــة، وحفــاظ ســيادة القانــون وكرامــة 
املواطــن وفق الدســتور والقانــون واللوائح 

املعمول بها".
بيئــة مناســبة  وشــدد عــىل رضورة "توفــري 
الشــعب  كل  وحريــة  إرادة  تحــرم 
الفلســطيني، ومارســة حقــه يف التعبــري 
مطالًبــا  ضغوطــات"،  أي  أو  إكــراه  دون 
املعتقلــني  كل  عــن  اإلفــراج  بــرورة 

السياسيني.
الســيايس  االعتقــال  مظاهــر  كل  وأدان 
وكرامتــه  املواطــن  حرمــة  عــىل  واالعتــداء 
أن  أملــه  عــن  معرًبــا  الشــخصية،  وحقوقــه 

وأن  واملناســبة،  املامئــة  البيئــة  تتوفــر 
ِفــق  اتُّ مــا  الفلســطينية  األطــراف  تلتــزم 
عليــه يف حــوارات القاهــرة بإطــاق العنــان 

للحريات.
تذليل العقبات

يف حــني عــرَّ الناطــق باســم حركــة األحــرار 
يارس خلف، عن تقديره لكل الجهود التي 
تذليــل  أجــل  مــن  حــاس،  حركــة  تبذلهــا 
العقبــات وتطبيق التفاهات والتوافقات 
عــىل  االنتخابيــة  العمليــة  إلمتــام  وصــواًل 

أكمل وجه.
"فلســطني"،  لـــ  ترصيــح  يف  خلــف  ــن  ومثَّ
املعتقلــني  مــن   45 عــن  اإلفــراج  خطــوة 
األمنيني، ضمن إطار تأكيد سعي حاس 
الدائــم ونواياهــا الصادقــة لتهيئــة األجــواء 

واملناخات العامة إلجراء االنتخابات. 
بــرورة أن تقابــل هــذه  وطالــب الســلطة 
الضفــة  يف  بنفســها  غــزة،  يف  الخطــوة 
واإلفــراج عــن املعتقلــني السياســيني يف 
ســجونها، "وإال فــا معنــى ألي جهد يبذل 
يف هذا السياق ونخىش أن نبقى نستمع 
لترصيحــات جوفــاء مضللــة مــن قبل قيادة 
الســلطة وحكومتهــا بعــدم وجود معتقلني 
يف حني أن الحقائق واملعلومات والواقع 

تؤكد ذلك".
الشــعب  وقــوى  الفصائــل  ودعــا 
الفلســطيني إىل رفــع صوتهــا لدعــم جهود 
وفتــح  الســلطة  عــىل  والضغــط  حــاس، 
أرض  عــىل  ملموســة  بخطــوات  للتقــدم 
الواقــع يشــعر بهــا املواطــن يف غــزة برفــع 

اإلجراءات الظاملة.
الســاحة  يف  "املشــهد  حديثــه:  وختــم 
الجميــع  وعــىل  إيجــايب  الفلســطينية 
الحفــاظ عليــه وتعزيــز إلعــادة ثقــة شــعبنا 

وإنجاح االستحقاق االنتخايب".

الخليل/ خاص "فلسطني":
رئيــس  أصــدره  الــذي  الحريــات"  "مرســوم  مينــع  مل 
اعتقــاَل  املــايض  الســبت  عبــاس  محمــود  الســلطة 
الشــاب وضاح أبو جحيشــة )30 عاما( من بلدة إذنا 
يف الخليــل جنــوب الضفــة الغربيــة املحتلــة، حيــث 
تلقفتــه عنــارص مــن أجهــزة أمــن الســلطة بعــد إعــان 

املرسوم بأيام قليلة.
األســايس  للقانــون  مخالــف  الســيايس  واالعتقــال 
الفلســطيني، حتــى قبــل إعــان "مرســوم الحريات"، 
العنــارص  عــىل  تضغــط  الســلطة  أمــن  أجهــزة  أن  إال 
اإلســامي  والجهــاد  حــاس  حركتــي  مــن  املقربــة 
وبعــض عنــارص اليســار، خاصــة مــن الجبهة الشــعبية 

لتحرير فلسطني، قبيل إجراء االنتخابات الشاملة.
الحــق  مؤسســة  حســب  األحيــان،  مــن  كثــري  ويف 
يفضــل  اإلنســان،  لحقــوق  املســتقلة  والهيئــة 
املعتقلــون الصمــت وعــدم إبــاغ وســائل اإلعــام أو 
املؤسســات الحقوقيــة عــن اعتقالهــم عــىل خلفيــة 

سياسية أو غريها، خشية إعادة اعتقالهم.
ويتساءل مواطنون وأقرباء ملعتقلني سياسيني عن 
جدوى مراســيم عباس، قائلني: "أليســت املراســيم 
قبــل؟"،  مــن  موجــودة  تكــن  مل  الحريــات  أن  إقــرارا 
مردفــني أن إطاقهــا اآلن ال ضــري فيــه، لكــن عــىل أن 
االنتخابــات  انتهــاء  مــع  تنتهــي  وال  وتســتمر،  تبقــى 

الفلسطينية.
والشــاب أبــو جحيشــة اعتقلــه جهــاز األمــن الوقــايئ 
قبــل ثاثــة أيــام مــن مــكان عملــه يف بلــدة إذنــا غــرب 

الخليل دون سابق إنذار.
ويف التفاصيــل كــا يرويهــا أحــد أفــراد عائلتــه فــإن 
وملثمــني  مــدين  بلبــاس  األمــن  عنــارص  مــن  عــدًدا 

متنكريــن،  األقــدام  عــىل  ســرًيا  الجبــال  مــن  جــاؤوا 
حتى ال يشعر بهم أحد أو يتعرف إليهم، ودون إثارة 

األنظار.
وأضــاف أنــه عنــد وصولهــم املــكان وصلــت ســيارات 
تابعــة لألمــن الوقــايئ واختطفتــه دون مذكرة اعتقال 
وبطريقة همجية، حيث أطلقت العنارص املوجودة 
فيهــا النــار بــني قدميــه قبــل اختطافــه والتوجــه به إىل 

مقرها يف الخليل.
أبــو  ذوو  يناشــد  الحريــات"  "مرســوم  ظــل  ويف 
للتدخــل  الحقوقيــة  واملؤسســات  عبــاس  جحيشــة 
بحــق  األمنيــة"  "البلطجــة  هــذه  نفــذ  مــن  ملحاســبة 

ابنهم، وإطاق رساحه فورا.
وتخىش عائلة أبو جحيشة أن يكون مصري ابنها كا 
حصــل مــع الطالــب يف جامعة النجاح حســام الدين 
اشــتية، فقــد اعتقلتــه أجهــزة أمن الســلطة يف ســجن 
أريحا، ثم أفرجت عنه لتعتقله قوات االحتال فجر 

أول من أمس.
اعتقــال  مواصلــة  وحقوقيــة  محليــة  مصــادر  وتوثــق 
الســلطة عــددا مــن املواطنــني عــىل خلفية سياســية 
منــذ ســنني طويلــة، حيــث تتــذرع أجهــزة أمنهــا بــأن 
اعتقالهم هو لحايتهم من االعتقال لدى االحتال، 
ومنهــم أمــني القوقــا، املعتقــل منــذ 2007، وصالــح 
حميــدان،  وجــاد   ،2008 منــذ  املعتقــل  زهــران 
وعبــد الفتــاح رشيــم، وعــاء أبــو ذيــاب، املعتقلــون 
منــذ 2009، وباجــس حمديــة، وعــاء الديــن زيــود، 

ومجدي محاميد، املعتقلون منذ 2010.
أحمــد  اعتقــال  الســلطة  أمــن  أجهــزة  تواصــل  كــا 
الشنتري وعي عيىس منذ 2014، وأحمد شراوي، 

ومعاذ حامد، ومحمد حامد منذ عام 2015.

قلقيلية/ مصطفى صري:
رشيــم  الفتــاح  عبــد  السياســيان  املعتقــان  يقبــع 
وعاء ذياب يف ســجون أجهزة أمن الســلطة منذ عام 
2009م عــىل خلفيــة انتائهــم ونشــاطهم الســيايس 

يف الضفة الغربية املحتلة.
عــىل  آنــذاك  للســلطة  تابعــة  محكمــة  وحكمــت 
ذيــاب  وعــىل  عاًمــا   12 بالســجن  رشيــم  املعتقــل 
بالســجن 20 عاًمــا، علــًا أنــه أصيــب برصــاص أجهــزة 

السلطة عند اعتقاله.
الســبت  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  وأصــدر 
العامــة  الحريــات  تعزيــز  بشــأن  مرســوًما  املــايض، 

متهيًدا لتهيئة األجواء لانتخابات العامة.
واالحتجــاز  املاحقــة  حظــر  عــىل  املرســوم  ونــصَّ 
والتوقيــف واالعتقــال وكل أنــواع املســاءلة بعيــًدا عــن 
أحكام القانون، ألسباب تتعلق بحرية الرأي واالنتاء 

السيايس.
بإصــدار  الفتــاح  عبــد  املعتقــل  والــدة  واســتبرشت 
ت عــن أملهــا بأن تفرج الســلطة  مرســوم عبــاس، وعــرَّ

عن نجلها.
يتبــقَّ  مل  "فلســطني":  لصحيفــة  الوالــدة  وقالــت 
لكــن  قليلــة،  أشــهر  ســوى  الفتــاح  عبــد  ملحكوميــة 
العائلــة تأمــل أن تفــرج الســلطة عــن عبــد الفتــاح هذه 

األيام مبوجب املرسوم الرئايس.
وأضافــت: "العائلــة وزوجتــه وطفلتــاه ينتظرونــه عــىل 

أحر من الجمر".
صــدور  رغــم  أنــه  الــرايب  النــارص  عبــد  الناشــط  وذكــر 
املرسوم الرئايس فإنه "مل يحدث تغري عىل األرض، 
ــا لإلفــراج عــن املعتقلــني  فالســلطة مل تتحــرك عمليًّ

من سجونها".
وأشار الرايب لصحيفة "فلسطني" إىل أن املعتقَلنْي: 
ســجون  يف  طويلــة  ســنوات  قضيــا  وذيــاب  رشيــم، 

يف  عســكرية  خليــة  إيــواء  بتهمــة  "ظلــًا"؛  الســلطة 
منازلهم.

أمل في المصالحة
وشــدد القيــادي يف حركــة حــاس وصفــي قبهــا عــىل 
يف  املعتقلــني  جميــع  عــن  الســلطة  إفــراج  رضورة 

سجونها عىل خلفية سياسية. 
عائلتــي  أن  "فلســطني"  لصحيفــة  قبهــا  وأوضــح 
املعتقلني رشيم وذياب يعلقان أمليها باملصالحة 

لرؤية ابنيها.
واستدرك: مل ينجح اتفاق القاهرة يف أيار 2011 وال 
اتفاقيــات املصالحــة الاحقــة وال اتفــاق الشــاطئ يف 
2014، يف اإلفراج عن املعتقلني السياسيني، لكن 
اليــوم وبعــد لقــاءات القاهرة وإصدار الرئيس مرســوم 

الحريات "فا بد أن ُتطلق السلطة رساحها".
أو  السياســيني  املعتقلــني  لجميــع  األوان  آن  وقــال: 
تنتهــي  أن  املحاكــم  أمــام  ميُثلــون  يزالــون  ال  الذيــن 
وأن  منهــم،  املحكومــني  رساح  ويطلــق  معاناتهــم، 

يتنفسوا نسيم الحرية، ويلتم شملهم بعوائلهم.
ولفــت قبهــا إىل أن الســلطة حاكمــت آنــذاك زوجــة 
املعتقــل رشيــم )أم الطفلتــني: آيــة، وجنــى( وصــدر 
هــا إىل أنــه بعــد جهــود  بحقهــا حكــًا ملــدة عــام، منبِّ
دينــار  آالف  عــرشة  قدرهــا  ماليــة  بكفالــة  عنهــا  ُأفــرج 

أردين. 
وتابــع: لقــد حــاول املعتقــل عبــد الفتــاح رشيــم انتزاع 
حريتــه بــكل الســبل حتــى بكفالــة ماليــة نتيجــة تدهــور 
حالتــه الصحيــة، وقــد لجــأ إىل اإلرضاب املفتــوح عــن 
الطعــام يف محاولــة إلثــارة الــرأي العــام لنرصتــه، لكــن 

السلطة مل تستِجب لذلك. 
وختم القيادي يف حاس: "اآلن السلطة أمام اختبار 
تجــاه املصالحــة  نواياهــا  لتعزيــز مصداقيــة  حقيقــي 

واالنتخابات".

وضاح أبو جحيشة.. 
لم يمنع "مرسوم الحريات" اعتقالَه سياسيًّا

"القدس عاصمتنا وال ممارسة للحقوق السياسية دونها أو بعيًدا عنها"

حماس: ماضون بقوة إىل االستحقاق 
االنتخابــــي ونحـــذر مـــن أي تراجــــع

الداخلية تفرج عن 45 سجيًنا لتهيئة أجواء االنتخابات

فصائــــل تثمــــــــن: اإلفــــــــراج 
عــــن معتقليـــن بغــزة "خطــوة إيجابية"

غزة/ نور الدين صالح:
نــت فصائل فلســطينية إطــاق وزارة الداخلية  ثمَّ
واألمن الوطني ســراح 45 سجيًنا من المحكومين 
والموقوفين على "قضايا أمنية"، مطالبًة السلطة 
في رام الله بالســير على ذات الركب واإلفراج عن 

جميع المعتقلين في سجونها بالضفة.

وأعلنــت وزارة الداخليــة، أمــس، اإلفــراج عــن 45 
محكوًما وموقوًفا "في إطار تعزيز وتهيئة األجواء 
الداخليــة إلجــراء االنتخابــات العامة"، مشــيرًة إلى 
أن كل القضايــا التــي عولجــت "جنائيــة أمنية"، وال 
عاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير 

عن الرأي.

عبد الفتاح رشيم وعالء ذياب.. 
معتقالن سياسيان يف سجون 

السلطة منذ 12 عاًما
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دولة فلسطني
سلطة االرايض

االدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية
إخطار جار

بشأن معاملة تسجيل مجدد
اىل ورثــة / توفيــق خــر املــري مجهــول محــل اإلقامة نظــرا لعدم توقيعكم 
عــى اوراق معاملــة التســجيل املجــدد التــي تخــص املواطــن/ أميــن خليــل 
مــن ســكان غــزة والبالــغ مســاحته   915543490 رقــم  محمــود هنيــه هويــة 
مــن  املواطــن(  ادعــاء  ماليــة )حســب   84 القســيمة  مربعــا يف  مــرا   3815
الســلقا  وادي  أرايض  مــن  املواطــن(  ادعــاء  )حســب  ماليــة    14 القطعــة 
بالقرب من مسجد عباد الرحمن وحيث انك جار لألرض الخاصة باملواطن 

املذكور من الجهة الرشقية.
نرجــو العلــم بأنــه اذا كان لديكــم أي اعــراض عــى امتــام املعاملــة املذكــورة 
اعالن عليكم اثبات اعراضكم حسب األصول ومراجعتنا خالل 15 يوما من 
تاريــخ تبليغكــم اخطارنــا هــذا او احضــار حكــم قضايئ بالخصــوص خالل تلك 
الفرة وإال سيتم السري يف املعاملة حسب االجراءات املثبتة لدينا قانونًا.

تحريرا يف 2021/2/25
دائرة التسوية
االدارة العامة للمساحة

دولة فلسطني
سلطة االرايض

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ اعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم )2021/138(
يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
حسن سعيد عبد صهيون من سكان غزة الجديدة هوية رقم 800334005 

بصفته وكيال عن: سمري سعيد عبد صهيون وعالء سعيد عبد صهيون 
مبوجب وكالة رقم: 1302 / 2020 الصادرة عن تركيا + 12584 / 2020  

الصادرة عن االمارات 
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف 

القطعة 615 القسيمة 706 املدينة غزة الزيتون + القطعة 639 القسيمة 54 
املدينة غزة الدرج + القطعة 724 القسيمة 254 املدينة غزة الدرج 

العامــة  اإلدارة  إىل  باعراضــه  التقــدم  عليــه  الشــأن  بهــذا  اعــراض  أي  لــه  فمــن   
لألرايض والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
تبــني  البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حــال  يتــم  وبخــالف ذلــك ســوف 
إشكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل املسؤولية 

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض. 
 التاريخ: 2021/2/25م

مسجل أرايض غزة 
أ. عصام عبد الفتاح الحامرنة

أعلن أنا/  خليل طالب عبد الله ابو طعيمه عن فقد هويتي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   948751136 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ طالــب خليــل طالــب ابــو طعيمــة عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   803886985 الرقــم   وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ســاره محمــود ســالمه ابــو خاطــر عــن فقــد هويتــي 
أن  يجدهــا  ممــن  فالرجــاء   908988983 الرقــم  وتحمــل 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

الخليل- غزة/ يحيى اليعقويب:
آخــر  رعــٌب  املحاكمــة  جلســات  مــع  "معانــايت 
أعيشه منذ عامني ونصف العام، ففي كل شهٍر 
توجــد جلســة محاكمــة فيهــا عنــارص مــن اللجنــة 
األمنيــة لجهــاز األمــن الوقــايئ وغــريه، حتــى أن 
الشــاهد –الــذي ال أعرفــه– وشــهد ملصلحتــي 
اتُّهم بشــهادة الزور".. بهذه الكلامت اســتهلت 
االعتقــال  تبعــات  عــن  حديثهــا  جبــارة  ســهى 
السيايس الذي عاشته يف سجون أمن السلطة 

ألكرث من 67 يوًما متواصلة.
املعتقلــني  عــرشات  بــني  مــن  واحــدة  وجبــارة 
ســجون  مــن  عنهــم  ُأفــرج  وآخريــن  السياســيني 
الســلطة بالضفــة الغربيــة املحتلــة، يف حــني ال 

تزال ملفاتهم عالقة أمام املحاكم.
ومن بني هؤالء 13 محرًرا اعتقلهم أمن السلطة 
بنــد "املخالفــة السياســية  2007، تحــت  عــام 
والخــروج عــى الرشعيــة"، وبلــغ عــدد جلســات 

محاكمتهم حالًيا )110( جلسات.
وترفض جبارة يف حديثها لصحيفة "فلسطني" 
"صحيــح  وتقــول:  السياســة،  هــذه  اســتمرار 
املعانــاة يف أثنــاء االعتقــال كبرية، ولكن بعدها 
تكــون أكــر، فال تســتطيع التعامــل مع املجتمع 
ومــع أوالدك، وال أخفــي أننــي إىل اآلن أذهــب 
التعذيــب  أثــر  مــن  للتعــايف  نفــي  ألخصــايئ 
أروقــة  داخــل  ملفهــا  بإنهــاء  مطالبــًة  النفــي"، 

املحاكم الفلسطينية.
وخلف قضبان ســجون الســلطة ال يزال نحو 20 
معتقــاًل يقضــون أحكاًمــا بالســجن منــذ ســنوات 
عــى خلفيــة نشــاطهم املقــاوم، مــن بينهم أمني 
عــام  منــذ  املعتقــل  نابلــس  مدينــة  مــن  القوقــا 
2007 بتهمة تنفيذ عمليات استهدفت جنود 
هــذه  يف  وتعــرض  واملســتوطنني،  االحتــالل 
يف  القــايس  والتحقيــق  للتعذيــب  الســنوات 

سجن جنيد.

وعالء الدين زيود، ومجدي محامني من جنني، 
وأحمــد شــراوي ومعــاذ حامــد، ومحمــد حامــد 
مــن رام اللــه املعتقلــني منذ عام 2015، بتهمة 
االنتــامء لخليــة تابعــة للقســام، ومحيــي الديــن 
عودة، ومحمد رشايعة وربيع قرارية من جنني، 

املعتقلني منذ عام 2016.
عفو عام

ويقــول عضــو لجنــة الحريــات خليل عســاف: إن 
اللجنــة طالبــت ببحــث ملــف هــؤالء املعتقلــني 
مــع وفــود الفصائــل يف القاهــرة، لصــدور أحكام 
ســجن  ســنوات  ويقضــون  بحقهــم،  قضائيــة 
طويلــة، مــا  يصعــب تدخــل لجنــة الحريــات يف 

األمر.
وشدد عساف يف حديثه لصحيفة "فلسطني" 
يف  الفصائــل  وفــود  بحــث  املطلــوب  أن  عــى 
الســلطة  رئيــس  مــن  عــام  عفــو  إلصــدار  األمــر 

الفلسطينية محمود عباس.

عــن  الكشــف  عــدم  طلــب  عائلتــه  أفــراد  أحــد 
هويته يلخص لصحيفة "فلسطني" رحلة القوقا 
بــني قضبــان ســجون أمــن الســلطة قائــال: "أمــني 
تعــرض خــالل ســنوات اعتقالــه األوىل لتعذيب 
قاٍس يف سجن الجنيد الذي يقبع فيه منذ 14 

عاًما وال نجد من يتحدث بقضيته".
"وبغيابــه تأثــر أبنــاؤه كثرًيا، فقــد اعتقل والدهم 
وهــم أطفــال صغــار، ومل يكــن هنــاك أي وســيلة 
يحرهــا  ســاعة  لنصــف  زيــارة  ســوى  تواصــل 
يف  القوقــا  يدخــل  الســلطة"..  أمــن  مــن  أفــراد 
مطلــب  أن  مؤكــًدا  أمــني،  عائلــة  معانــاة  قلــب 

العائلة الوحيد اإلفراج عنه.
ومــن بــني املعتقلــني أيًضــا عبــد الفتــاح رشيــم 
مــن مدينــة قلقيليــة، املعتقــل منــذ أحــد عــرش 
عامــًا بتهمــة إيــواء مقاتلــني مــن كتــاب القســام، 
حكــاًم  يقــي  الــذي  ذيــاب  أبــو  عــالء  وكذلــك 
حامديــة،  وباجــس  عاًمــا،  عرشيــن  بالســجن 

وأشــار إىل أهميــة تعريــف االعتقــال الســيايس 
مــن  بعمــل  قــام  شــخص  "لــكل  بأنــه  وتحديــده 
أجــل تنظيمــه، وعليــه إســقاط هــذا املفهوم عن 
املعتقلني يف سجون السلطة حتى اللحظة".

وأضــاف عســاف أن الســلطة الفلســطينية تعــد 
معتقــاًل  ليــس  حكــم  بحقــه  صــدر  شــخص  كل 
ا وهذه املشكلة، وهم مقتنعون بذلك،  سياسيًّ
املســتوى  عــايل  خــاص  نقــاش  إىل  يحتــاج  مــا 

بتشكيل لجنة قانونية خاصة.
قضايا بالمحاكم

لكــن القيــادي يف حركــة حــامس وصفــي قبهــا ال 
يحــدد ماهيــة االعتقــال الســيايس ألبناء حامس 
معتقــاًل   20 بوجــود  التنظيــامت  مــن  وغريهــا 
فقــط خضعــوا للمحاكمــة، مبيًنــا أن هــذا امللف 
يتضمــن عرشات املعتقلني السياســيني الذين 
قضاياهــم  زالــت  ومــا  الســلطة  عنهــم  أفرجــت 

منظورة وعالقة أمام املحاكم.

"لدينــا  "فلســطني":  لصحيفــة  قبهــا  ويقــول 
زالــوا ميثلــون  مــا  عــرشات امللفــات ألشــخاص 
واألصــل  ســنوات،  منــذ  الســلطة  محاكــم  أمــام 
يف  الســيايس  االعتقــال  ملــف  إنهــاء  يتــم  أن 
فالجلســات  الغربيــة،  بالضفــة  املحاكــم  أروقــة 
تســتمر لســنوات عــدة وميثلــون أمــام املحكمة، 

وبعضهم من النساء".
وشــدد عى أن ســبب االعتقال يتعلق مبطاردة 
االحتــالل بعــَض قــادة القســام بالضفــة كمحمــد 
الســلطة واشــتبكت مــع  الــذي قتلتــه  الســامن، 
أنهــم  مؤكــًدا  الحقــا(،  )اعُتقلــوا  معــه  مقاومــني 

معتقلون سياسيون وليسوا أمنيني.
ويعتقد قبها أن أي قضية اعتقال سابقة يجب 
ا ما دام سبب االعتقال  اعتبارها اعتقااًل سياسيًّ
الداخليــة  وزارة  فعلــت  كــام  تنظيمًيــا،  نشــاًطا 
عــى  األمنيــني،  املعتقلــني  عــن  باإلفــراج  بغــزة 

الرغم من ارتكابهم جرائم.

رام الله- غزة/ محمد أبو شحمة:
عادت محافظات الضفة الغربية، 
مرتفعــة  إصابــات  لتســجيل 
خاصــة  "كورونــا"،  بفــريوس 
الجديــدة  الســاللة  انتشــار  مــع 
بــدأت  حــني  يف  املــرض،  مــن 
غــزة  الرســمية يف قطــاع  الجهــات 
تأكيدهــا  مــع  القيــود،  تخفيــف 
رضورة اســتمرار التــزام اإلجــراءات 

الوقائية.
ويهــدد اســتمرار ارتفــاع اإلصابــات 
بـ"كورونــا" بالضفــة الغربيــة النظام 
مــع  خاصــة  باالنهيــار،  الصحــي 
إشــغال 48 % من أجهزة التنفس 

الصناعي يف املستشفيات.
الســالالت  مــن  العديــد  وظهــرت 
يف  "كورونــا"  لفــريوس  الجديــدة 
الضفــة أبرزهــا الســاللة الريطانيــة 

األكرث رسعة يف االنتشار.
رام  يف  الصحــة  وزيــرة  وأكــدت 
الضفــة  أن  الكيلــة،  مــي  اللــه، 
الثالثــة  املوجــة  دخلــت  الغربيــة 

حــاالت  وأن  "كورونــا"،  لفــريوس 
يف  االزديــاد،  يف  آخــذة  اإلصابــة 

مؤرش تصاعدي حاد.
تريــح  يف  الكيلــة  وقالــت 
صحفــي: "إيجابيــة الفحــص عالية 
جدا، إضافة إىل أن نسبة اإلشغال 
تعــدُّ  املستشــفيات(  ة  َأرِسَّ )يف 
يف  الجائحــة  بدايــة  منــذ  األعــى 
أجهــزة  وإشــغال   ،%  80 الضفــة 
 ،48% االصطناعــي  التنفــس 
وتعــد األعى منذ بداية الجائحة، 

وهذا مقلق جدا".
الصحــة  وزارة  أن  وأوضحــت 
اللجنــة  إىل  توصيــات  ســرفع 
إعــادة  بــرورة  تطالبهــا  الوبائيــة 
يف  واملشــدد  الشــامل  اإلغــالق 

كل املحافظات. 
إصابات بالسالالت الجديدة

الوقــايئ يف  الطــب  أكــد مديــر  و 
اللــه، د. عــي  بــرام  وزارة الصحــة 
الغربيــة  الضفــة  أن  ربــه،  عبــد 
يف  بازديــاد  إصابــات  تســجل 

توســعة  يتطلــب  وهــذا  الغربيــة، 
املراكز التي تســتقبل املصابني، 
جديــدة  أماكــن  واســتحداث 

الستيعاب املصابني".
الضفــة  محافظــات  أن  وأوضــح 
بالســالالت  إصابــات  تســجل 
كورونــا،  فــريوس  مــن  الجديــدة 

نقابــة  تتخذهــا  التــي  النقابيــة 
ال  الغربيــة،  الضفــة  يف  األطبــاء 
الصحيــة  الكــوادر  مــع  تتعــارض 
عــالج  مراكــز  يف  تعمــل  التــي 

"كورونا".
إجراءات الوقاية

مــن جانبــه حــذر مديــر مستشــفى 
غــزة األورويب، املخصــص لعــالج 
يوســف  د.  كورونــا،  مــرىض 
العقــاد، مــن اســتمرار املواطنــني 
بإجــراءات  الراخــي  حالــة  يف 
الوقايــة املتبعــة ملواجهة فريوس 

"كورونا".
"يف  لـ"فلســطني":  العقــاد  وقــال 
االســتهتار  حالــة  اســتمرت  حــال 
يف قطــاع غــزة قــد تعــود اإلصابات 
وإعــادة  جديــد،  مــن  لالرتفــاع 
فيهــا  مبــا  أخــرى  مــرة  اإلجــراءات 

اإلغالق".
يف  الوبــايئ  الوضــع  أن  وأوضــح 
غــزة  ومبستشــفى  غــزة  قطــاع 
األورويب مســتقر، وهنــاك متســع 
يف  أنــه  إىل  مشــرًيا  ة،  األرَِسّ مــن 
هــي  كــام  الحالــة  بقيــت  حــال 
املستشــفى  تشــغيل  فســيعاد 
امَلرَِضيــة  الحــاالت  الســتقبال 

األخرى.
لقاحــات  أن  إىل  العقــاد  وأشــار 
القطــاع  وصلــت  التــي  "كورونــا" 
الــكي،  مؤخــًرا ســُتعطى ملــرىض 
تطعيــم  بعــد  الســن،  كبــار  ثــم 

الكوادر الطبية.

عــدد  حاجــة  مــع  األخــرية،  اآلونــة 
دخــول  إىل  املصابــني  مــن  كبــري 

املستشفيات.
لـ"فلســطني":  ربــه  عبــد  وقــال 
بفــريوس  اإلصابــات  "ازديــاد  إن 
إشــغال  نســبة  مــن  زاد  كورونــا 
الضفــة  مستشــفيات  يف  األرَِسّة 

واألخــرى  الريطانيــة،  وتحديــًدا 
أشــد  وهــي  إفريقيــا،  جنــوب  مــن 
عــى  األعــرض  حيــث  مــن  فتــًكا 
يف  رسعــة  وأشــد  املصابــني، 
االنتشــار، وهــو مــا يشــكل تهديًدا 

للنظام الصحي.
أجهــزة  "أعــداد  بالقــول:  وأردف 
املوجــودة  الصناعــي  التنفــس 
عــدد  زاد  حــال  يف  تكفــي  لــن 
اإلصابــات أكــرث مــن ذلــك، أي إن 
كانــت هنــاك إصابــات يف أعــداد 
كبرية جدا حتى لو كان لديك كم 
كاٍف فلن تســتطيع توفري األجهزة 

للجميع".
ولفــت عبــد ربــه إىل أن اإلجراءات 

دراسة: عجز ملموس يف إدارة 
حكومة رام هللا أزمَة كورونا

رام الله/ فلسطني:
ا  ا وصحيًّ أظهــرت دراســة علميــة مــدى عجــز الحكومــة يف رام اللــه اقتصاديًّ

ا عن إدارة أزمة كورونا يف الضفة الغربية. واجتامعيًّ
أمــس، وحملــت  واإلمنــاء،  للبحــوث  بيســان  مركــز  عــن  والدراســة صــادرة 
الباحــث  الفلســطينية يف جائحــة كورونــا". وقــال  الحكومــة  عنــوان "أداء 
واجهــت  الحكوميــة  املؤسســات  إن  محمــد  جريــل  املركــز  يف  الرئيــس 
ظروفــا طارئــة يف أثنــاء االجتياحــات اإلرسائيليــة للضفــة الغربية، وتعلمت 

االستعداد للطوارئ وعملية إدارة األزمات والكوارث.
واســتدرك محمــد: "لكــن هــذه الجائحــة أظهــرت عجــزا نتيجــة السياســات 
عجــز  كثــرًيا  كشــفت  الجائحــة  أن  إىل  الفتــا  واالجتامعيــة"  االقتصاديــة 

السياسة الحكومية، وعدم قدرتها عى مواجهة الجائحة بنجاح.
وأوىص معــد الدراســة يحيــى أبــو الــرب بــرورة إعــادة االعتبــار للميزانيــة 
التطويرية للسلطة يف القطاعات األساسية االجتامعية، وإعادة االعتبار 

لإنفاق يف القطاعات الصحية األساسية.
وذكر أبو الرب أن القطاع الطبي يشهد منذ سنوات طويلة فجوة متويلية 
كبــرية وخطــرة جــدا. وشــدد عــى رضورة إعــادة االعتبــار للتوزيــع العــادل 
وتحميلــه  االحتــالل  موضــوع  يف  النظــر  وإعــادة  االجتامعــي،  للعــبء 

مسؤولياته التي ال يجوز أن نعفيه منها.

دعا إىل تشديد إجراءات الوقاية
شيحة: ارتفاع كبري يف أعداد 

إصابات كورونا يف القدس
القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:

أكــد مديــر صحــة القــدس الدكتور خالد شــيحة طروء ارتفاع كبري يف عدد 
اإلصابات بفريوس كورونا باملدينة املحتلة وضواحيها.

وأعــرب شــيحة يف حديــث لصحيفــة "فلســطني" عــن قلقــه مــن االرتفــاع 
القــدس وضواحيهــا، مشــرًيا إىل أن  امللحــوظ يف أعــداد اإلصابــات يف 

األوضاع تزيد صعوبة يوًما بعد اآلخر.
وُســجلت يف مدينــة القــدس حالتــا وفــاة، و575 إصابــة بفــريوس كورونــا، 

و71 إصابة يف ضواحيها، بحسب وزارة الصحة يف رام الله.
وذكر شيحة وجود 4 إصابات خطرة يف ضواحي القدس ترقد يف العناية 
املكثفــة، الفًتــا إىل أنــه يصعــب حــر الحــاالت املصابــة التــي تحتــاج إىل 

رعاية طبية بسبب زيادة عدد اإلصابات.
ممتلئــة،  أصبحــت  كورونــا  ملصــايب  املخصصــة  األقســام  أن  إىل  وأشــار 

و"أجرنا عى تحويل املصابني إىل مدينة رام الله وضواحيها".
وكشــف عــن إصابــة عــدد مــن أهايل املدينة املقدســة بالطفــرة الريطانية 
لفــريوس كورونــا، مــا أدى إىل رسعــة انتشــار الفــريوس بــني مختلــف أفــراد 
األرسة الواحــدة. وتوقــع تســجيل مزيــد مــن اإلصابــات بالطفــرة الجديــدة 
اتخــاذ إجــراءات وقائيــة مشــددة، كفــرض اإلغــالق  يتــم  إذا مل  للفــريوس 
الشــامل عــى مدينــة القــدس وضواحيهــا، مضيًفا: "جربنــا املوجة األوىل 
اإلجــراءات  يلتزمــوا  اللحظــة مل  حتــى  املواطنــني  لكــن  والثالثــة،  والثانيــة 
الوقائيــة ملكافحــة كورونــا، ويرفضون إجراء الفحوصــات املتعلقة بالطفرة 
وإجــراء  الوقائيــة،  اإلجــراءات  التــزام  إىل  املواطنــني  الريطانية".ودعــا 
الفحوصات الالزمة للكشف عن اإلصابة بالفريوس، مرجعا أسباب ارتفاع 
أعــداد اإلصابــات إىل تراخــي املواطنــني يف إجــراءات الســالمة والوقايــة.

وحث وزارَة الصحة عى اتخاذ إجراءات وقائية مشددة لخفض املنحنى 
الوبايئ الذي يشهد ارتفاًعا ملحوًظا يف مدينة القدس وضواحيها.

20 معتقًل يقبعون يف سجونها

»االعتقـــال السياســـي«.. السلطـــة تتستـــر  بالملـــف 
األمنــــي وعشــــرات القضايـــا فـــي »أروقـــة المحاكــم«

سها جبارة: معانايت مع جلسات 
المحاكمة رعٌب آخر أعيشه 
منذ عاَمْي ونصف العام

أمي القوقا معتقل 
منذ 2007 ويقيض حكًما 

لنشاطه المقاوم

عساف: الملف يتطلب 
ا وتحديد  عفًوا رئاسيًّا عامًّ

مفهوم االعتقال السيايس

قبها: لدينا عرشات الملفات 
ألشخاص ما زالوا يمثلون 

أمام محاكم السلطة

مطالبات بالزتام إجراءات الوقاية يف غزة

مع ازدياد اإلصابات بـ"كورونا".. 
تحذيـرات مــن انهيـار القطــاع الصحـي فـي الضفة
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دولة فلسطني 
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي 
محكمة غزة الرشعية – دائرة التنفيذ 

اعالن اخطار تنفيذ حكم قضايئ
 صادر عن محكمة غزة الرشعية دائرة التنفيذ

اىل املنفذ ضده: احمد ماهر يعقوب سيسامل من غزة وسكان شارع الثورة 
قطــاع  خــارج  االن  اإلقامــة  محــل  ومجهــول  ســابقا  للمفروشــات  اجــاد  مقابــل 
غــزة نبلغــك انــه وطبقــا لاللتــزام القانــوين املرتتــب عليــك مبوجــب الحكــم 
الصــادر ضــدك عــن محكمــة غــزة الرشعيــة لصالــح طالبــة التنفيــذ: ريهــام نــر 
اللــه محمــد نــر مــن غــزة وســكانها والــذي يلزمــك بتنفيذ قــرار املحكمة وفق 
السند التنفيذي لقيمة حكم نفقة زوجه بدفع مبلغ وقدره )60( ستون دينارا 
يف  2020/10/19م  يف  الواقــع  الطلــب  تاريــخ  مــن  اعتبــارا  شــهريا  اردنيــا 
القضيــة الرشعيــة أســاس 1127 / 2020م الصــادر بتاريخ 2020/11/16م 
وخمســة  مئــة   )135( وقدرهــا  القانونيــة  واملروفــات  للرســوم  وباإلضافــة 
وثالثــون شــيقل وخمســة دنانــر اردنيــة اجرة اتعاب محامــاة تدفع ملرة واحدة 
فقــط وذلــك عــىل ذمــة القضيــة التنفيذيــة رقــم 47 / 2021 ونكلفــك بالوفــاء 
بااللتــزام املذكــور وذلــك بحضــورك اىل دائــرة التنفيــذ مبحكمــة غــزة الرشعيــة 
خــالل مــدة أســبوعني مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن وان مل تحــر فــان دائــرة 
التنفيذ ستبارش إجراءات التنفيذ حسب القانون وحرر يف: 2021/2/23م
مأمور تنفيذ محكمة غزة الرشعية
أ . امني الدحدوح

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة غزة الرشعية 

املوضوع/ مذكرة تبليغ حضور 
صادره عن محكمة غزة الرشعية

اىل املدعــى عليــه الثــاين/ احمــد ماهــر يعقــوب سيســامل مــن غــزة وســكانها 
ســابقا ومجهــول محــل اإلقامــة االن خــارج قطــاع غــزة يقتــي حضــورك اىل 
صباحــا  التاســعة  الســاعة  2021/3/28م  املوافــق  االحــد  يــوم  املحكمــة 
وذلــك للنظــر يف القضيــة أســاس 1126 / 2020م بخصــوص دعــوى باقــي 
مهــر معجــل واملقامــة عليــك مــن قبــل زوجتــك املدعيــة/ ريهــام نــر اللــه 
محمــد نــر مــن غــزة وســكانها وكيلتهــا املحاميــة/ مديحــة يوســف وان مل 
جــرى  لذلــك  الرشعــي  املقتــى  بحقــك  يجــر  املعــني  الوقــت  تحــر يف 

تبليغك ذلك حسب األصول 
وحرر يف: 2021/2/23م

قايض غزة الرشعي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

املوضوع/ مذكرة تبليغ حضور
 صادرة عن محكمة جباليا الرشعية

اىل املدعــى عليــه/ حاتــم خليــل احمــد مرعي من البطاين الرشقي وســكان م. 
جباليــا ســابقا ومجهــول محــل اإلقامــة يف رام اللــه يقتــي حضــورك اىل هــذه 
2021/3/31م الســاعة التاســعة صباحــا  املحكمــة يــوم االربعــاء الواقــع يف 
لحضور جلسة الدعوى اساس 2021/267م وموضوعها نفقة زوجة واملقامة 
من قبل زوجتك املدعية/ دالية عبد الله عثامن وادي من بيت دراس وسكان 
جباليــا وكيلهــا املحامــي احمــد الربعــي وإن مل تحــر يف الوقــت املعــني او 
ترســل وكيــال عنــك او تبــد للمحكمــة معــذرة مرشوعــة يجــر بحقــك املقتــى 

الرشعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/2/25م.
قايض جباليا الرشعي
محمود صالح فروخ

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء
محكمة غزة الرشعية االبتدائية

اعالن وراثة صادر عن محكمة غزة الرشعية
املؤرخــة  غــزة  منطقــة  مختــار  مــن  موقعــة  مضبطــة  املحكمــة  لهــذه  قدمــت 
2021/2/15م تتضمــن أن ســعيد بــن عــزات بــن اســعد ســاق اللــه املتــوىف 

بتاريــخ 2004/11/3م وانحــر ارثــه الرشعــي واالنتقــايل يف زوجتــه فتحيــه 
بنــت محمــد بــن مصطفــى ســاق اللــه ويف اوالده منهــا الذكــر وهــم عــزات انــا 
فتحيــه  توفيــت  2012/1/11م  بتاريــخ  ثــم  صبــاح  وهــي  واالنثــى  املقــرر 
املذكــورة وانحــر ارثهــا الرشعــي واالنتقــايل يف اوالدهــا مــن زوجها املتوىف 
قبلهــا ســعيد املذكــور الذكــر وهــو عــزات واالنثــى وهــي صبــاح ويف بناتهــا من 
مطلقها فخري بن عرايب بن عثامن ساق الله االناث وهن برشى ولبنى فقط.

وال وارث للمتوفــني املذكوريــن ســوى مــن ذكــر وليــس لهــم وصيــة واجبــة او 
اختياريــة وال اوالد كبــار توفــوا حــال حياتهــم وتركوا ورثة ومن له حق االعرتاض 
عــىل هــذه املضبطــة مراجعــة محكمــة غــزة الرشعيــة خــالل خمســة عــرش يومًا 

من تاريخ النرش وحرر 2021/2/15م.
قايض غزة الرشعي
محمد خليل الحليمي

غزة/ يحيى اليعقويب:
وقعتهــا  التــي  التفاهــم"  "مذكــرة  تثــر 
الســلطة فجــأًة األحــد املــايض بــرام اللــه 
اتحــاد  ورشكــة  االســتثامر  صنــدوق  بــني 
الرشكــة املريــة  مــع   CCC املقاولــني 
"إيجــاس"  الطبيعيــة  للغــازات  القابضــة 
عالمــات  غــزة،  غــاز  حقــل   لتطويــر 
"الصنــدوق  حــول  كبــرة  اســتفهام 
األســود" يف ملف حقل الغاز الذي عاد 

ليطفو عىل السطح مجدًدا.
وا،  عــدُّ فلســطينية  فصائــل  قــادة 
املتعلقــة  املعلومــات  تغييــب  أن 
باتفاقيات الغاز ُيعدُّ تطاواًل عىل حقوق 
املواطنــني، وأن إغفــال ملف حقل الغاز 
حقــل  عــىل  االســتيالء  لالحتــالل  أتــاح 
الغــاز وتحويلــه لســوق عاملــي، مــا يضــع 
امللــف  حــول  كبــرة  اســتفهام  عالمــات 

برمته من جراء هذا التكتيم.
غــاز  االحتــالل  فيــه  يــرق  وقــت  ويف 
الســلطة  تغيــب  باســتمرار  الحقــل 
الفلســطينية عــن املشــهد عــىل األرض 
توقيــع  باســتثناء  طويلــة،  ســنوات  منــذ 
فائــدة  بــال  واتفاقيــات متكــررة  مذكــرات 

حقيقية.
ســبق هــذا األمــر مــا عده خــرباء لصحيفة 
ارتكبتــه  كبــًرا"  "خطــًأ  "فلســطني" 
مــارس/  يف  اللــه  الحمــد  رامــي  حكومــة 
إخــراج  عــىل  بالتصديــق  2018م  آذار 
رشكــة "شــل" العامليــة للنفــط والغاز من 
ائتــالف الــرشكات املطــورة لحقــل "غــزة 

مارين".
عــىل  يقــع  الــذي  الفلســطيني  الحقــل 
بعــد )36( كيلومــرًتا غــرب قطــاع غزة يف 
مياه البحر األبيض املتوسط، واكتِشف 
املــايض،  القــرن  تســعينيات  نهايــة 

تتجــاوز كميــة الغــاز الطبيعــي فيــه )33( 
مليــار مــرت مكعــب، وتصــل حصــة رشكــة 
"شــل" يف حقل غزة إىل 55 %، لتقدم 
الســلطة الحقــل عــىل "طبــق مــن ذهب" 
علــاًم  "شــل"،  رشكــة  بإخــراج  لالحتــالل 
االمتيــاز  حــق  عــىل  حصلــت  "شــل"  أن 
يف حقــل غــزة ماريــن مــن "بريتــش غــاز" 
الربيطانيــة، التــي اســتحوذت عليــه عــىل 

مدار )18( عاًما.
تقديــرات  حســب  ترجيًحــا،  األكــر 
الحقــل  مــن  شــل  خــروج  أن  املراقبــني، 
قــدرة الرشكــة عــىل مامرســة  لعــدم  هــو 
عمليــات التنقيــب والحفــر واالســتخراج 
للربــح  تهــدف  رشكــة  هــا  بعدِّ ــا،  فعليًّ
واالســتثامر، ألن االحتــالل منــع الرشكــة 
كان  التــي  بالعوائــق  االســتثامر  مــن 
يفرضهــا، ويواصــل مصادرة ورسقة الغاز 
من حقل غاز عرب أنابيب وطرق مختلفة 

مثلام يفعل بالضفة الغربية املحتلة.
عودة لنقطة الصفر

جامعــة  يف  الجغرافيــا  أســتاذ  يعتقــد 
أن  اللــه  حــرز  اللــه  عبــد  د.  برزيــت 
"مذكــرة التفاهــم" التــي وقعتهــا الســلطة 
بجديــة  مأخــوذة  وليســت  عمليــة،  غــر 
لهــا  سياســية  "حركــة  هــي  وإمنــا  عاليــة، 
أهــداف ترتبــط مبوضــوع االنتخابــات ال 
ال  هــذا املوضــوع  لكــون  أقــل،  وال  أكــر 
ميكن أن مير دون املوافقة اإلرسائيلية، 
فــال  األمــر،  عــن  الغائبــة  النقطــة  وهــذه 
دون  باملنطقــة  تطويــر  أي  إجــراء  ميكــن 

موافقة االحتالل".
وتســاءل حــرز اللــه لصحيفــة "فلســطني" 
موافقــة  عــىل  الحصــول  افــرتاض  -مــع 
املوافقــة؟  هــذه  مثــن  مــا  إرسائيليــة-: 
وهــل لهــا عالقــة بتمرير خطة أو تفاصيل 

رشكــة  باعــت  بعدمــا  جديــد،  مــن 
أخــرى  لجهــة  حصتهــا  غــاز"  "بريتــش 
غــر معروفــة حتــى اللحظــة، فضــاًل عــن 
"شــل"  رشكــة  إزاحــة  عــىل  التصديــق 
مــا  الغــاز،  عــن  التنقيــب  عــن  العامليــة 
ا  يــدل عىل التخبط الفلســطيني سياســيًّ

ا، والكالم ألستاذ الجغرافيا.  واقتصاديًّ
وجــود  دون  "شــل"  بإخــراج  أنــه  ورأى 
نقــل  قــد  االحتــالل  يكــون  عنهــا،  بديــل 
البــرتول ملرحلــة ال ميكــن  الــراع عــىل 
أن  معتقــًدا  حاميتــه،  للفلســطينيني 
الــذي  الكمــني  يف  ســقطت  الســلطة 

نصبه االحتالل.
مواجهــة  يف  الســلطة  دور  أن  ويعتقــد 
االحتالل محدود، وال تستطيع استغالل 
حــول  وتــدور  الفلســطينية،  املــوارد 
نفســها، عــىل الرغــم مــن أن "املطلــوب 
املنــاورة، وعمــل تحالفــات سياســية مــع 

وهــل  القــرن؟  بصفقــة  مرتبطــة  معينــة 
ميكــن للمريــني القبــول بإخــراج الغــاز 
معرًبــا  منــه؟  )إرسائيــل(  اســتفادة  دون 
عــن خشــيته أن تلحــق "مذكــرة التفاهــم" 
اتفاقيــة تكــون مرتبطــة مبؤامــرة سياســية 

عىل القضية الفلسطينية.
مــا زالــت املعلومــات عــن الكميــة التــي 
رسقهــا االحتــالل اإلرسائيــي، وفــق حــرز 
اللــه، مــن حقــل الغــاز قبالــة غــزة مغيبــة، 
بســعة  األول  كبــران؛  يوجــد حقــالن  إذ 
الغــاز،  مــن  مكعــب  مــرت  مليــار   )30(

ويبعــد عــن القطــاع قرابــة )35( كيلومرًتا 
ا  داخل البحر، والثاين الذي يرقه حاليًّ
مكعــب،  مــرت  مليــارات   )3-5( بحجــم 
وليــس واضًحــا إذا مــا زالــت فيــه كميــات 

من الغاز أو ال.
وقعتهــا  التــي  التفاهــم  مذكــرة  فــإن  لــذا 
الســلطة مــع مــر عــودة لنقطــة الصفــر 

قوى لها تأثر يف املنطقة للضغط عىل 
االحتالل الستغالل املوارد".

صديقــة  ودول  عامليــة  رشكات  إخــراج 
أخرى من التنقيب عن الغاز، يعده حرز 
فيــام  الســلطة  ارتكبتــه  كبــًرا  خطــًأ  اللــه 
غــاز"،  و"بريتــش  "شــل"  برشكــة  يتعلــق 
وهو ما دفع االحتالل لرقة حقل الغاز، 
مســتدرًكا: "حينــام تكــون لديــك قامئــة 
معــك  تشــارك  دوليــة  أصدقــاء وجهــات 
باتجــاه  يدفــع  ذلــك  فــإن  املــرشوع  يف 
واالســتفادة  مــواردك  عــىل  حصولــك 
منهــا يف التنميــة، لكــن الســلطة ذهبــت 
عكــس ذلــك، وأزاحــت تلــك الــرشكات، 

ومل تجِن مثاَر أي يشء".
دور ضعيف

ضــد  حــراك  باســم  املتحــدث  ويصــف 
حديثــه  يف  حمــدان  عامــر  الفســاد 
الســلطة  دور  "فلســطني"  لصحيفــة 

بـ"الضعيــف  الغــاز  عــن  التنقيــب  يف 
ســنوات،  منــذ  واملغيــب  واملحــدود" 
يكــون  أن  يفــرتض  أنــه  مــن  الرغــم  عــىل 
ســلم  عــىل  الغــاز  حقــل  موضــوع 
االهتــامم، وأن يقاتــل الجميــع للحصــول 

عىل حصتنا فيه.
وهــذا مــا يتفــق معــه الكاتــب واملحلــل 
الســيايس طــالل عــوكل الــذي يقــول: إن 
"موضــوع الغــاز صنــدوق أســود، فالناس 
يف غــزة تــرى محطــة الغــاز مضيئة حينام 
تنظــر للبحــر، وال تفهــم ما هي االتفاقات 

املربمة، وملن يذهب الغاز".
والــراع  الغــاز  قضيــة  ظهــرت  وأخــًرا 
اإلقليمــي عــىل الغــاز كــام يذكــر عــوكل 
ملــاذا  متســائاًل:  "فلســطني"،  لصحيفــة 
ا  عــت الســلطة اتفاقيــة مــع مر؟ عادًّ وقَّ
مــن  النــاس  عــن  املعلومــات  تغييــب 
القضايا السياسية الفلسطينية الكربى، 
عــن  للكشــف  قانــون  غيــاب  ظــل  يف 
املعلومــات، ومتكــني األطــراف املعنيــة 
تســتمر  وعليــه  عندهــا،  الوقــوف  مــن 

برية كاملة.
معلومات مغيبة

الجبهــة  يف  القيــادي  أكــد  جانبــه،  مــن 
املعرفــة  حــق  أن  جابــر  بــدران  الشــعبية 
مضمون يف قوانني حقوق اإلنسان، وأن 
حق املواطنة يستوجب عىل املسؤول 
املعلومــات  إخفــاء  عــدم  الفلســطيني 
هــا املواطنــون رصيًدا  عــن مقــدرات يعدُّ

لهم.
لصحيفــة  حديثــه  يف  جابــر  وأشــار 
املعلومــات  أن  إىل  "فلســطني" 
املتعلقــة بحقــل "غاز غــزة" غيبت ملدة 
اســتغالل  باإلمــكان  وكان  ســنة،   )25(

املواطنــني  عيــش  لتســهيل  املــورد 

إحــداث  يكــن  مل  إن  الفلســطينيني 
نقلــة نوعيــة باســتغالل املــوارد للتجــارة 

ا. عامليًّ
الســلطة  لــدى  مــربرات  "هنــاك  وقــال: 
لهــذا التأخــر، ونحــن مل ولــن نتفهمهــا"، 
ا ذلــك تغييًبــا وتطــاواًل عــىل حقــوق  عــادًّ
"أن  األوىل  كان  ثــم  مــن  املواطنــني، 
وتوظيــف  للتعريــف  الجهــود  تســخر 

املعلومة يف خدمة الوطن".
عالمات استفهام

يف حني يضع القيادي يف حركة حامس 
نــادر صوافطــة، عالمــات اســتفهام كبرة 
وقــادة  املواطنــني  اطــالع  عــدم  عــىل 
االتفاقــات،  تفاصيــل  عــىل  الفصائــل 
تــأِت  مل  الســابقة  التجــارب  أن  خاصــة 

بخر.
"فلســطني":  لصحيفــة  صوافطــة  وقــال 
متــس  التــي  االتفاقيــة  يف  "األصــل  إن 
والشــعب  املواطنــني  مقــدرات 
الفلسطيني أن تحاط بنوع من الشفافية 
أننــا  نــدرك  أن  ويجــب  إخفائهــا،  وعــدم 
تحــت احتــالل وهــذا يتطلــب أن يكــون 
هناك قرار جامعي يف أي قضية تتعلق 
أن  يجــوز  وال  الفلســطينية،  باملقــدرات 

يستفرد بها أي جهة من أي موقع".
اتفاقــات  عــدة  أن  إىل  صوافطــة  وأشــار 
بــني  املفاوضــات  أثنــاء  يف  عــت  ُوقِّ
الســلطة واالحتــالل ومل تُكــن يف صالــح 
الشــعب الفلســطيني، كاتفاقيــة باريــس 
االقتصــاد  كبلــت  التــي  االقتصاديــة 

الفلسطيني برمته.
قيــادات  إرشاك  رضورة  عــىل  وشــدد 
هــذه  يف  واإلســالمي  الوطنــي  العمــل 
القضايــا، ال ســيَّام يف ظــل اإلقبــال عــىل 

االنتخابات.

بحر يهئن رئيس مجلس األمة 
الكوييت بـ"اليوم الوطين"

غزة/ فلسطني:
ــأ النائــب األول لرئيــس املجلــس الترشيعــي د.أحمــد بحــر، دولــة  هنَّ
الكويت أمًرا وبرملاًنا وحكومًة وشــعًبا مبناســبة ذكرى اليوم الوطني 

ويوم التحرير للكويت الشقيق.
ــن بحــر يف برقيــة أرســلها لرئيــس مجلــس األمــة الكويتــي مــرزوق  ومثَّ
الغانم دور الكويت يف نرة الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته.

الداعمــة  الربملانيــة  الكويتــي ملواصلــة جهــوده  األمــة  ودعــا مجلــس 
للحقوق الفلسطينية، يف ظل التحديات الكربى التي تواجه القضية 

الفلسطينية العادلة.
وأشــاد بحــر بعمــق العالقــة التاريخيــة واألخويــة التــي تربــط الشــعبيني 
الشــقيقني الفلســطيني والكويتــي، متمنًيــا مــن اللــه أن يحفــظ دولــة 

الكويت ويديم عليها األمن واالستقرار والنهضة والرخاء.

رام الله/ "خاص فلسطني":
جبل مرتفع، تحيط به مستوطنات 
رام  محافظــات  ويتوســط  عــدة، 
اللــه ونابلــس وســلفيت، ويــرشف  
حتــى  كثــرة،  وتــالل  جبــال  عــىل 
إنك ترى البحر األبيض املتوسط 
مــع  صافًيــا  الجــو  يكــون  عندمــا 
بهــذا  وألنــه  الصبــاح،  ســاعات 
فوقــه  ُبنــي  واالرتفــاع،  الجــامل 
مقــام إســالمي، منــذ حكــم صــالح 
الدين األيويب وما زال قامًئا حتى 

اللحظة.
يطلق ســكان قريــة عمورية واللنب 
هــذا  عــىل  وســلفيت  الرشقيــة 
املقــام، مقــام جبــل طاروجــه، إال 
تنصــدم  إيــاه  دخولــك  عنــد  أنــه 
النفايــات  مبــا يف داخلــه، حيــث 

نفايــات،  مكــب  وكأنــه  واألوســاخ 
تاريخــي  إســالمي  مقــام  أنــه  مــع 

ا. قديم جدًّ
ومــام تــراه هنــاك عــىل أعــىل قمــة 
مــن  املصطافــني  كــرة  الجبــل، 
قــرى وبلدات املحافظات الثالث 

املحيطة بالجبل.
مجلــس  رئيــس  الحكــوايت  نعــامن 
قروي قرية عمروية يقول لصحيفة 
الوضــع  ســبب  عــن  "فلســطني" 
املجلــس  إن  للمقــام:  الحــايل 
تخصيــص  وتكــراًرا  مــراًرا  ناشــد 
ميزانيــات لرتميمــه وترميــم مواقــع 
أثرية أخرى يف القرية مثل مغارة 

الذهب.
تلــَق  مل  املناشــدات  أن  "إال 
أن  ونأمــل  املطلــوب،  الصــدى 

ســابقا  االحتــالل  جيــش  رئيــس 
لقريــة عموريــة ويقــول: "مــا زلــت 
ديــان  موشــيه  نــزل  كيــف  أتذكــر  
وقتهــا ملغــارة يف جبــل طاروجــه، 
ودخــل  الجنــود،  مــن  عــدد  مــع 
كهًفا، وشــوهد وهو يحمل أشــياء 
يف الطائــرة، وبعــد أن رحــل ُوجــد 
الحجــر  مــن  تابــوت  الكهــف  يف 
عــرف  كيــف  نعــرف  وال  واملرمــر، 

مبوقع الكهف والتابوت".
يقــول املتنــزِّه  الجبــل  وعــن وضــع 
طــالل ســالمه مــن رام اللــه: "أزور 
وموقعــه  ملنظــره  وأفــرح  الجبــل 
لوضــع  أحــزن  لكــن  الجميــل، 

املقام، لكونه مهماًل".
املــرات  إحــدى  يف  أنــه  ويــرد 
ل رعــاة األغنــام املقــام ملخــزن  حــوَّ

ُيستجاب للمناشدات يف الوقت 
الحايل"، كام يضيف الحكوايت.

نابلــس  مــن  حــالوة  التاجــر خليــل 
إنــه  "فلســطني"  لصحيفــة  يقــول 
يأيت مرة كل شهر لجبل طاروجه، 
حيــث جــامل املنطقــة وارتفاعهــا 
وإطاللتهــا  فيهــا  األشــجار  وحجــم 
تصلــح  فهــي  واملرتفعــة،  البهيــة 
ألن تكــون نقطــة جــذب ســياحية، 
املنطقــة  اســتثامر  وباإلمــكان 
الهــواء  ِلطيــب  ســياحي،  ملنتجــع 
الجبــل  وأســفل  وارتفاعهــا،  فيهــا 

تقع جامعة الزيتونة الحديثة.
ويســتدرك: "مــع كل هــذا إال أنــه 
لألسف مقام جبل طاروجه ما زال 

ا للنفايات وحاّمًما". مهماًل ومكبًّ
حضــور  حادثــة  يتذكــر  حــالوة 

والتــنب،  األغنــام  ملخلفــات 
واملنطقــة بأكملهــا ملنطقــة ملوثة 
القــرب  أن  مضيًفــا  باألوســاخ، 
املقــام،  قــرب  بالشــيخ  الخــاص 
الــذي ُيعتقــد أنــه منــذ زمــن وعهــد 
األيــويب  الديــن  صــالح  القائــد 

ُهِدم.
دغلــس  غســان  يقــول  بــدوره، 
يف  االســتيطان  ملــف  مســؤول 
قريــة  إن  الغربيــة،  الضفــة  شــامل 
نابلــس،  ملحافظــة  تتبــع  عموريــة 
مــن  كغرهــا  معرضــة  القريــة  وإن 
الغربيــة  الضفــة  وبلــدات  قــرى 

لالستيطان.
مســاحات  أن  دغلــس،  ويبــني 

البنــاء  لصالــح  فقــدت  أرضهــا  مــن 
مســتوطنة  قبــل  مــن  االســتيطاين 
"معاليــه لبونــه" املحاذيــة للقريــة 

وتتوسع كل يوم.
يقــول  التســمية  ســبب  وعــن 
املتابــع لشــؤون االســتيطان خالــد 
جبــل  تســمية  ســبب  إن  معــايل: 
الســنني،  ملئــات  يعــود  طاروجــه 
)طــار  عبــارة  مــن  مشــتقة  وهــي 
أســطورة  عــىل  ومعتمــدة  وجــاء(، 
وحــني  مــات،  شــيخ  عــن  منتــرشة 
النعــش"  "طــار  دفنــه  حاولــوا 
فيهــا،  وُدفــن  أخــرى  منطقــة  إىل 
املحكيــة  اللهجــة  مــن  ت  واشــُتقَّ

)طار وأجى(، وفق تعبره.

"مقام طاروجه".. من حقبة صالح الدين األيويب إىل مكبٍّ للنفايات!

لماذا تغيب المعلومات عن المواطنني؟

مـت السلطـة الحقـل  "غــاز غــزة".. هكـذا قدَّ
علـــى "طبــق مــن ذهـــب" لالحتــالل
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الخليل- غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
مجــزرة  أحــداث  تــزال  وال  مــرَّت  عاًمــا   27
ذاكــرة  يف  حــارضة  اإلبراهيمــي  املســجد 
يــؤم  كان  عندمــا  إدريــس  عــادل  الشــيخ 
املصلني حينام انهمر رصاص املستوطن 
املتطرف "باروخ غولدشتاين" تارًكا خلفه 
عــرات الشــهداء، منهــم شــقيقه وآخريــن 

ربطته بهم عالقات القرابة والجرية.
فتــه تلــك الجرميــة،  وبرغــم األمل الــذي خلَّ
يتمســك إمــام املســجد )60عاًمــا( بعملــه 
يؤكــد  كــام  عمــره،  يف  لحظــة  آخــر  حتــى 

لصحيفة "فلسطني".
مل يدر بخلد املصلني الذين كانوا يؤدون 
صالة الرتاويح يف الليلة السابقة للجرمية 
ســتأخذ  لهــم  املســتوطنني  تهديــدات  أن 
مرتــادو املســجد  اعتــاد  إذ  ــا،  يًّ ِجدِّ منًحــى 
العتــداءات  التعــرَُّض   67 هزميــة  منــذ 
املســتوطنني: كالــرب، والتشــويش عرب 

النفخ بالبوق يف أثناء الصالة.
فربايــر   25 املوافــق  الجمعــة  فجــر  يف 
إدريــس  عــادل  الشــيخ  ــه  توجَّ  ،1994
إلمامــة املصلــني يف صالة الفجر كعادته، 
املســتوطنني  مبنــع  واملصلــني  ففوجــئ 
العــادة مــن الصــالة يف  النســاء عــى غــري 
يف  للصــالة  ودفعهــن  "الجوليــة"،  منطقــة 
عــن  ليبعدوهــن  اإلبراهيميــة"  "الحــرة 
ساحة "اإلسحاقية" حيث يصيل الرجال.

ويف أثنــاء أدائهــم "ســجدة التــالوة" انهمــر 
عــى  غولدشــتاين  املســتوطن  رصــاص 
ا، ليــودي بحياة 29  450 مصلًيــا فلســطينيًّ

منهم ويصيب 200 آخرين.
بــل  بالرصــاص  يكتــِف  ادريــس: "مل  يقــول 
ألقى القنابل، فقد اسُتؤصلت شظايا من 

عنيفة، وفق إدريس.
ويوضــح أن املجــزرة كانت بداية للســيطرة 
أُغلــق  حيــث  املســجد،  عــى  اليهوديــة 
لجنــة  لت  وُشــكِّ متتاليــة،  أشــهر  ســتة 
مانحــًة  تقســيمه،  فرضــت  التــي  "شــنغار" 
مســاحته،  مــن   %  54 املســتوطنني 
كــام  حولــه،  إلكرتونيــة  بوابــات  ونصبــت 
أغلــق االحتــالل قرابــة ألفــي محــل تجــاري 

يف البلدة القدمية للخليل.
املجــزرة  بعــد  لت  ُشــكِّ "شــنغار"  لجنــة  و 
بعــدة أشــهر، وقــد خرجــت بهــذا التقســيم 
ــت  لُتظهــر للــرأي العــام العاملــي كأنهــا حلَّ
واملــكاين  الزمــاين  بالتقســيم  املشــكلة 
منــه  جــزء  فــكان  اإلبراهيمــي،  للمســجد 
عــى  للمســلمني،  اآلخــر  والجــزء  لليهــود 

وزوج شــقيقته- فإنه يتمســك بعمله إماًما 
أشــكال  مــن  شــكاًل  إيــاه  ا  عــادًّ للمســجد، 
مقاومــة تهويــد مرياث النبــي إبراهيم عليه 

السالم.
ويشري إىل أن املجزرة التي تركت أمًلا يف 
نفــوس كل َمــْن عايشــها "مــا زالــت تبعاتهــا 
اليوميــة،  الحيــاة  تفاصيــل  يف  حــارضة 
فاملسجد بات أسرًيا كاألرسى يف سجون 

االحتالل".
اعتداءات وحواجز

ومنــذ وقــوع املجــزرة، توالــت االعتــداءات 
عى اإلبراهيمي وأُغلقت البلدية القدمية 
يف محيطه، وأُغلق شارع الشهداء )وسط 
الرئيــس  الريــان  يعــدُّ  والــذي  الخليــل(، 
أدى  مــا  للفلســطينيني،  الحيــاة  وعصــب 
بالبلــدة  تجــاري  محــل   1800 إلغــالق 

القدمية.
كــام منــع رفــع األذان يف املســجد مئــات 
املــرات، وفصلــت مدينــة الخليــل وبلدتها 
القدميــة عــن محيطهــا بقرابــة 120 حاجــًزا 

عسكرًيا.
وعــى القادمــني للصــالة يف املســجد مــن 
ا  البلدة القدمية أن يجتازوا حاجًزا عسكريًّ
مــن 3 مراحــل يف أقــل مــن 10 أمتــار: بوابة 
وبوابــة  إلكرتونيــة،  وبوابــة  عموديــة،  دوارة 
حديدية تجاورها نقطة عسكرية مأهولة.

ويف املرحلــة الثانيــة، وعــى بعــد حــوايل 
بوابــات  مجموعــة  أخــرى،  أمتــار  عــرة 
إلكرتونيــة متجــاورة، وهنــا عــى املصلــني 
البوابــة  ثــم  أفقيــة،  حديديــة  بوابــة  دفــع 
تليهــا  للمعــادن،  الكاشــفة  اإللكرتونيــة 
مرحلــة تدقيــق الهويــات مــن الجنــود خلف 
معدنيــة  بوابــة  عــرب  الترسيــح  ثــم  الزجــاج، 

أجساد الجرحى يف املشايف األردنية".
يؤكد إدريس أن عمل "غولدشتاين" ليس 
ــا كــام ادعت ســلطات االحتالل، فقد  فرديًّ
شــوهد 15 مســتوطًنا يحمونه يف الخلفية 
منطقــة  بــاب  مــن  للهــرب  يخطــط  وكان 
"اليوســفية" لكنــه تفاجــأ بــأن حــراس الحــرم 
ــن منــه املصلــون وقتلــوه  قــد أغلقــوه فتمكَّ

يف املكان.
أرجــاء  يف  برسعــة  املجــزرة  خــرب  انتــر 
الخليــل، وصدحــت مكــربات الصــوت يف 
املســاجد لطلــب العــون للضحايــا، فهــرع 
وجــاء  املصابــني،  لنجــدة  املدينــة  أهــايل 
أيًضا مواطنون من املدن املجاورة قبل أن 
تفــرض قــوات االحتــالل حظــر تجــوال عــى 
ومواجهــات  اشــتباكات  تخللتــه  املدينــة، 

أعيادهــم  للمســلمني يف  كامــاًل  ُيفتــح  أن 
ومثله لليهود.

إدريــس  الشــيخ  قلــب  األمل  ويعتــر 
باملســجد  يتحكــم  االحتــالل  يــرى  وهــو 
الشــهداء،  دمــاء  روتــه  الــذي  اإلبراهيمــي 
بالشــهر  مــرة   55 يقــارب  مــا  فيمنــع األذان 
الســبت،  أيــام  يف  ــا  نهائيًّ منعــه  بخــالف 
مــن  للعــرات  ســوى  يســمح  ال  حــني  يف 
إليــه يف الصلــوات،  املســلمني بالوصــول 
وبعدد إجاميل ال يتعدى سبعني فرًدا يف 

أحسن األحوال.
شــقيقه  فقــد  إدريــس  الشــيخ  أن  ورغــم 
وراءه  تــارًكا  املجــزرة  تلــك  يف  "ســليم" 
ولــًدا وزوجتــه الحامــل، وابــن خالتــه ديــاب 
وليــد  شــقيقه  أصيــب  حــني  يف  الكــريك، 

أفقية إىل مدخل املسجد.
طريــق  يف  كانــت  الحواجــز،  هــذه  وقبــل 
املســجد نقطتان لجيش االحتالل، ينتر 
ــا، األوىل عنــد بدايــة  بهــام قرابــة 12 جنديًّ
واملحــاذي  للمســجد  الصاعــد  الــدرج 
البــاب  عنــد  والثانيــة  الغــريب،  لحائطــه 

املبارش للمسجد يف أعى الدرج.
يشــار إىل أن ســلطات االحتالل تعمد إىل 
منــع رفــع اآلذان يف املســجد اإلبراهيمــي 
وُتخِضــع  املســتوطنني  إزعــاج  بذريعــة 
االبتــزاز  لعمليــات  املســلمني  املصلــني 
اإللكرتونيــة  البوابــات  عــى  والتفتيــش 
للمســجد  املؤديــة  العســكرية  والحواجــز 
مدينــة  مــن  القدميــة  والبلــدة  اإلبراهيمــي 

الخليل.
رصاصات الجريمة

وال تــزال جنبــات املســجد اإلبراهيمــي يف 
املجــزرة  رصاصــات  آثــار  تحــوي  الخليــل، 
الشــهداء  أهــايل  لذكريــات  باإلضافــة 

والجرحى ُمبقية عى الجرح دون التئام.
وطالــت الرصاصــات املنطقــة اإلســحاقية 
واملحراب، يف صورة متعمدة الستهداف 
املصلــني،  مــن  قــدر  أكــرب  وإيقــاع  اإلمــام 
ورغــم عمليــات الرتميــم فإنهــا ال تــزال باقية 

تشهد عى الجرمية.
الجرميــة  آثــار  األوقــاف  وزارة  وتعــرض 
للــزوار، التــي ال تــزال شــاهدة عــى الواقــع 

الذي فرضه االحتالل بعد املجزرة.
البلــدة  يف  اإلبراهيمــي  املســجد  ويقــع 
التــي  الخليــل، يف املنطقــة  مــن  القدميــة 
يســيطر عليهــا جيــش االحتــالل ويســكنها 
نحو 400 مســتوطن يحرســهم نحو 1500 

جندي من جيش االحتالل.

األسريان الشقيقان 
"اغبارية" يبدآن عامهما 

الـ30 يف األرس
رام الله/ فلسطني:

يبــدأ األســريان الشــقيقان إبراهيــم ومحمــد اغباريــة اليــوم، عامهــام الـــ30 
توالًيا يف سجون االحتالل اإلرسائييل.

وأفــاد نــادي األســري يف بيــان لــه أمــس بــأن األســريين اغباريــة مــن األرسى 
القدامــى املعتقلــني قبــل توقيــع اتفاقيــة "أوســلو"، وهــام اثنــني مــن30 

أسرًيا رفض االحتالل عام 2014 اإلفراج عنهم.
واعتقلــت ســلطات االحتــالل الشــقيقني اغباريــة -مــن األرايض املحتلــة 
عام -1948 يف 26 فرباير/شــباط 1992، وحكم عليهام بالّســجن مدى 

الحياة.
خــالل  نــا  عاًمــا، ومتكَّ  52 عاًمــا، ومحمــد   55 العمــر  مــن  إبراهيــم  ويبلــغ 
سنوات اعتقالهام من إمتام دراستيهام، وحصال عى درجة املاجستري، 

ن كالهام من إصدار مجموعة من الكتب. ومتكَّ

مركز "إنسان": االحتالل 
اعتقل 450 مواطًنا يف يناير

غزة/ فلسطني: 
أفاد مركز "إنسان" للدميقراطية والحقوق بأن سلطات االحتالل اعتقلت 

ا يف شهر يناير املايض. نحو 450 فلسطينيًّ
وذكر أن من بني املعتقلني 40 طفاًل، ومثاين سيدات، يف حني أصدرت 
ســلطات االحتــالل نحــو 92 قــراًرا باالعتقــال اإلداري، بــني جديــد وتجديــد 

ملعتقلني سابقني يف سجونها.
مــن  22 منــزاًل و36 منشــأة، إضافــة إىل جملــة  وأشــار املركــز إىل هــدم 
اعتداءات املستوطنني التي بلغت يف مجملها 120 اعتداء، كام رصد 
املركز 75 عملية مصادرة للممتلكات، و18 نشــاًطا ومخطًطا اســتيطانًيا 

الشهر املايض.
 وأكــد "إنســان" عــدم رشعيــة االســتيطان، وأن ما يرتكبــه االحتالل مخالف 
للقانــون الــدويل، وجرميــة حرب، وجرمية ضد اإلنســانية، مطالًبا الجهات 
الفلســطينيني،  حقــوق  عــن  للدفــاع  الجــاد  بالعمــل  والحقوقيــة  الدوليــة 

ومحاسبة االحتالل عى جرامئه.

الخليل/ األناضول:
الجــدار  مــن  األمتــار  مئــات  بعــد  عــى 
اإلرسائييل الفاصل، غريب مدينة الخليل، 
يقــع كهــف ضخــم، تتعــدد الروايــات حــول 

استخداماته عرب التاريخ.
كان  إنــه  تقــول  الروايــات  تلــك  إحــدى 
الغــزو  مقاومتــه  يف  للفلســطيني  منَطلًقــا 
الرومــاين مــا بــني 63 قبــل امليــالد و324 

ميالدية.
يطلــق عــى الكهف اســم "طور ِبــّدو"، وهو 
جــزء مــن قريــة "بيت لبــان" األثرية، جنويب 
ثالثــة  نحــو  تبعــد  حيــث  الغربيــة،  الضفــة 

كيلومرتات عن مركز بلدة "إذنا".
ترابيــة  طريــق  الكهــف،  إىل  الزائــر  تأخــذ 
مهملة بطول عدة مئات من األمتار، وصواًل 
إىل مدخل ضخم، وكهف متشــعب تصل 

بعض ارتفاعاته إىل 20 مرتا.
ورســمية  محليــة  مبــادرات  وجــود  ورغــم 
إىل  وتحويلــه  الكهــف،  مكانــة  الســتعادة 
مزار سياحي، فإن قلة اإلمكانيات وتدخل 
تحقيــق  دون  تحــول  اإلرسائيــيل  االحتــالل 

الهدف املنشود.
ُحفــر الكهــف يف صخــر طباشــريي، يتكــون 
ورساديــب،  غــرف  منهــا  مرافــق  عــدة  مــن 
وحســب مختصــني فــإن أجــزاءه بنيــت يف 
عصــور مختلفــة، أقدمهــا العــر اليونــاين 

)322 ق.م 63- ق.م(.
األعــى  يف  فتحــات  مــن  الكهــف  ويبــدأ 
واســعة  باحــات  وبــه  األســفل،  يف  تتســع 
االســتخدام،  متعــددة  مرافــق  إىل  تــؤدي 
لكــن مــع تقــدم الزمــن اســتحدثت فتحــات 

يف جوانبه.
تعاقب العصور

محيســن:  جــرب  اآلثــار  يف  الباحــث  وقــال 
"طور )كهف( ِبّدو، يقع يف قرية بيت لبان 

الــذي  الرومــاين،  الغــازي  بثورتــني  آنــذاك 
عــى  أنظمتــه  فــرض  وأراد  البــالد  احتــل 

السكان".
وقال: إن الكهف عكس أحد أهم الوسائل 
التــي اســتخدمها الفلســطيني قدمًيــا ضــد 
الغــزو الرومــاين، مثل األنفــاق والرساديب 
طــول  أن  مردًفــا  الغــرف"،  إىل  املؤديــة 

بعضها يصل إىل 150 مرًتا.
وذكر أن األنفاق "كانت من أنجح الوسائل 
للتصــدي للحاميــات الرومانيــة يف املدن، 

ما دفعهم لحرق فوهاتها ومداخلها".
وأضــاف أن الكهــف بــدأ يف االتســاع الحًقــا 
واســتخدم  الرومانيــة،  الفــرتة  يف  وخاصــة 
بنــاء  يف  املســتخدمة  للحجــارة  مقلًعــا 

البيوت.
كهوف بيت جبرين

هــو  ِبــّدو"  "كهــف  إن  باحثــون:  ويقــول 
األرايض  يف  وتاريخــه  بحجمــه  الوحيــد 
مئــات  يشــبه  لكنــه   ،1967 عــام  املحتلــة 
الكهوف مبدينة "بيت جربين" )تبعد نحو 

األثريــة، والتــي يعــود تاريخهــا إىل أكرث من 
5 آالف سنة".

وذكــر لوكالــة "األناضــول" أن بعــض معــامل 
القريــة تبــدأ "مــن العــر الربونــزي املبكر، 
3200 قبل امليالد، وبإمكان الزائر أن يرى 
العديــد مــن الشــواهد كاملغــاور والكهوف 
أكــرب  أحــد  "الكهــف  وأردف:  واملعــارص". 
تزيــد  ومســاحته  فلســطني،  يف  الكهــوف 
عــن ألــف مــرت مربــع، وأقــدم فــرتة منــه تعود 

للفرتة اليونانية عام 322 قبل امليالد".
يف  لــت  متثَّ اليونانيــة  الفــرتة  أن  وأوضــح 
بنوافــذ  أشــبه  فوهــات  بوجــود  الكهــف 
علــامء  ســاق  حيــث  جدرانــه،  يف  حفــرت 

اآلثار أكرث من نظرية حول وظيفتها.
أنهــا  الوظائــف  تلــك  "إحــدى  واســتدرك: 
كانت ُتســَتخدم لرتبية الحامم لالســتفادة 
مــن لحومهــا وســامدها، والثانية لالحتفاظ 
برفات املوىت داخل قوارير توضع فيها".

اســُتخدم  الكهــف  بــأن  محيســن  وأفــاد 
الفلســطيني  قــاوم  "حــني  الغــزو  ملقاومــة 

10 كلم غريب الكهف(.
موقعهــا  جربيــن  بيــت  قريــة  ــز  وميَّ
القدميــة  الطــرق  عــى  اإلســرتاتيجي، 
لحــم والبحــر  القــدس وبيــت  املؤديــة إىل 

املتوسط.
وتسببت العصابات الصهيونية يف تهجري 
ســكان مدينة بيت جربين عى يف النكبة 

عام 1948.
الجــدار  أن  محيســن  الباحــث  وذكــر 
عــام  بنــاؤه  )بــدأ  الفاصــل  اإلرسائيــيل 
2002( دّمر نحو 10 آالف معلم أثري من 

كهوف وقبور وغريها.
وأردف: "فضاًل عن تدمري 5 آالف من بني 
ل يف األرايض  نحــو 12 ألــف معلــم ُمســجَّ

املحتلة عام 1967".
الـــ7 آالف معلــم  مــن  باملئــة   54 أن  وذكــر 
املتبقيــة تقــع يف املنطقــة "ج"، الخاضعة 

لسيطرة إرسائيلية كاملة.
بدوره، قال سامي أبو عرقوب، ممثل وزارة 
الســياحة واآلثار الفلســطينية، مبحافظات 
جنــويب الضفــة: إن االحتــالل هــو التحــدي 
األكــرب أمــام جهــود رعايــة وحاميــة املعــامل 

األثرية يف فلسطني.
"أيــدي  لالحتــالل:  عرقــوب  أبــو  ويضيــف 
تلــك  ينبشــون  الذيــن  العابثــني،  بعــض 

املواقع واملعامل لغايات مادية".
ــا "تكاتــف املجتمــع  وأفــاد بــأن املتــاح حاليًّ
املحليــة  واملجالــس  والبلديــات  املحــيل 
إليهــا  الطــرق  وفتــح  عليهــا  الحفــاظ  يف 

ا". وترويجها سياحيًّ
ال  االحتــالل  أن  إىل  عرقــوب  أبــو  وأشــار 
يسمح ألجهزة األمن الفلسطينية بالوصول 
للمناطــق املصنفــة "ج"، وتتدخــل أحياًنــا 
العمــل  مــن  الفلســطيني  الجانــب  ملنــع 

والرتميم.

27 عاًما عىل مجزرة "اإلبراهيمي" واالعتداءات لم تتوقف

إيــذاًنا بأســر المسجــد اإلبراهيــمــــي.. 
الشيـــخ إدريـــس يـــروي يوم المجـــزرة

"النيابة" بغزة 
ق يف 95  ُتحقِّ
قضية تالعب 

باألسعار 
ومساس 
باالستقرار

غزة/ فلسطني:
بغــزة  العامــة  النيابــة  فتحــت 
تحقيقــا يف 95 قضيــة متنوعــة 
محافظــات  مســتوى  عــى 
لألمــن  ســعيا  القطــاع، 
واالستقرار املجتمعي يف ظل 

جائحة فريوس كورونا.
تقريــر  يف  النيابــة  وأفــادت 
يف  حققــت  بأنهــا  أمــس  لهــا 
بجرائــم  تتعلــق  قضيــة   95
العــام  باألمــن  املســاس 
وأنهــا  املجتمعــي،  واالســتقرار 
القانــوين  املقتــى  اتخــذت 
واملخالفــني  املتهمــني  بحــق 
إىل  والتعليــامت،  للقانــون 
جانــب توقيــف 52 متهام عى 

مختلف القضايا املذكورة.
أي  تســجيل  عــدم  وأكــدت 
مخالفــة  بجرائــم  تتعلــق  قضيــة 
حظــر  واخــرتاق  التعليــامت 
الصحــي،  والحجــر  التجــوال 
واحتــكار  باألســعار  والتالعــب 

السلع وعرض بضائع فاسدة.
اســتمرار  عــى  وشــددت 
اإلجــراءات بحــق اآلخريــن دون 
التعهــدات  أخــذ  مــع  توقيــف، 
القانــون  بالتــزام  الالزمــة 
العــام  األمــن  عــى  والحفــاظ 

واملصلحة العامة.

كهف "ِبّدو".. شاهد عىل مقاومة الفلسطيين للغزو الروماين

 "طور ِبّدو كهف قديم بمساحة نحو ألف متر مربع يقع جنوبي الضفة الغربية
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

اللبنانيــة  املقاومــة  قــادة  مــن  لعــدد  كلــات  كانــت  األوىل  الجلســة  يف 
والفلســطينية واألحــزاب العربيــة، شــدّدوا فيهــا عــى اعتبــار التطبيــع الــذي 
أقدمت عليه بعض الحكومات العربية طعنة يف ظهر الشعب الفلسطيني 
واألمــة العربيــة ونضالهــا مــن أجــل تحريــر األرض واســتعادة الحقــوق، كــا 
دعــوا النخــراط كل القــوى الحيــة يف األمــة وأحــرار العــامل يف هــذه املعركــة 
مواجهــة  مــن  جــزءًا  واعتبارهــا  واملقاومــة،  القامئــة  التطبيــع  اتفاقــات  ضــد 
انعقــدت ملواجهتهــا مؤمتــرات وملتقيــات  أن  التــي ســبق  القــرن"  "صفقــة 

تحت عنوان "متحدون ضد صفقة القرن".
التــي طرحــت يف املؤمتــر: "التطبيــع: املواجهــة  أهــم املوضوعــات  ومــن 
والتحدي.. مقاربة متكاملة"، و"التطبيع: الواقع واملواجهة عى املستوى 
الســيايس"، و"التطبيــع: الواقــع واملواجهــة عــى املســتوى االقتصــادي"، 
والعســكري"،  األمنــي  املســتوى  عــى  واملواجهــة  الواقــع  والتطبيــع: 
و"التطبيــع: الواقــع واملواجهــة عــى املســتوى القانــوين والحقوقي"، حيث 
جرى نقاش قانوين مستفيض حول جوانب املعركة القانونية ضد التطبيع 
وجرائــم الحــرب الصهيونيــة، و"التطبيــع: الواقــع واملواجهــة عــى املســتوى 
املســتوى  عــى  واملواجهــة  الواقــع  و"التطبيــع:  والثقــايف"،  اإلعالمــي 
النفــي والثقــايف"، و"التطبيــع: الواقــع واملواجهة عى املســتوى الرتبوي 
واألكادميــي"، و"التطبيــع: الواقــع واملواجهــة عى املســتوى الشــعبي". ثم 
قــدم عــدد مــن مناهــي التطبيــع أوراقــًا حــول تجــارب بلدانهــم يف مواجهــة 

التطبيع.
هذا املؤمتر يشكل محطة مهمة يف االتجاه الصحيح إلعادة تصحيح مسار 
الــراع يف املنطقــة، وإلعطــاء األولويــة يف مواجهــة املــروع األمريــي- 
الكيــان الصهيــوين إىل  الصهيــوين لتصفيــة القضيــة الفلســطينية وتحويــل 

دولة طبيعية يف املنطقة.
لكــن مبــوازاة ذلــك نحتــاج اليــوم لرؤيــة جديــدة مــن كل القــوى والــدول يف 
املنطقــة مــن أجــل وقــف الراعــات والحــروب الداخليــة، ومــن خــالل ذلــك 
ندخــل عــى املــروع الــذي طرحــه وحملــه مؤخــرا املناضــل أنيــس النقــاش 

واملرتكز عى عدة عناوين أساسية، ومنها:
وإعــادة  الســاحات،  كل  يف  املنطقــة  يف  الجهاديــة  القــوى  توحيــد  أوال: 

االعتبار للراع مع الكيان الصهيوين كأولوية.

مع دخول املشــهد الفلســطيني إىل "مســار االنتخابات" التي أعلنها 
رئيــس الســلطة محمــود عبــاس نتيجــة لحوارات حــاس وفتح الثنائية، 
ثــم إعــالن القاهــرة األخــر، ينتظــر الوضــع يف غــزة متغــًرا جديــًدا يف 
حال أجريت االنتخابات التريعية تحديًدا ثم االنتخابات الرئاسية.

ويرتكــز هــذا املتغــر عــى احتاليــة "انتهــاء وضعية حــاس" القامئة 
يف غزة منذ انتخابات عام 2006.

الحركــة- إىل  لرؤيــة  -وفًقــا  األســاس  بغــزة يف  يســتند وضــع حــاس 
كان  انقــالب  ملحاولــة  تصــدت  حــن   ،2007 عــام  صيــف  أحــداث 
التــي شــكلتها  العــارشة  الفلســطينية  الحكومــة  إفشــال  الغــرض منهــا 

الحركة بعد فوزها باالنتخابات.

مبعنى أن حاس يف سيطرتها عى القطاع كل هذا الوقت استندت 
بشــكل رئيــس إىل فوزهــا بأغلبيــة املجلــس التريعــي يف انتخابــات 
عــى  بقدرتهــا  حــاس  حققتــه  مــا  ذلــك  إىل  يضــاف   ،2006 عــام 
الصمــود يف وجــه حــروب االحتــالل وعملياتــه العســكرية ضــد قطــاع 
غــزة، إذ شــكل ذلــك رافعــة سياســية لحاس واملقاومة الفلســطينية، 
وتتمتــع قــوى املقاومــة يف غــزة بحرية عمل كبرة وقدرة عى مراكمة 

البنية التحتية لقوتها السياسية والعسكرية والشعبية.
هــذا الوضــع الــذي حافظــت عليــه حــاس واســتطاعت حايتــه عــر 
ســنوات مكنهــا مــن املحافظــة عــى وضعهــا الســيايس، كونهــا طرًفــا 
معادلــة  يف  ومؤثــرة  حقيقيــة  قــوة  أوراق  ميتلــك  رئيًســا  فلســطينًيا 

الراع مع االحتالل.
تبنــي  أن  غــزة  قطــاع  يف  الوضــع  هــذا  بفضــل  كذلــك  واســتطاعت 
مــن  واألهــم  مهمــة،  دوليــة  سياســية  وعالقــات  إقليميــة  تحالفــات 
االحتــالل"  برعيــة  لالعــرتاف  "رافضــة  قــوى  ســيطرة  أن  كلــه  ذلــك 
عــى جغرافيــا فلســطينية حالــت دون متريــر العديــد مــن املســارات 

السياسية لتسوية الراع عى حساب حقوق الفلسطينين.
مع هذا املعطى تشر معظم االستطالعات والتنبؤات االنتخابية إىل 
حقيقة مشــرتكة بن املســوحات والقراءات كافة، تتمثل يف صعوبة 
متكــن "حركــة حــاس" مــن املحافظــة عــى أغلبيتهــا التريعيــة التي 
احتفظــت بهــا منــذ "فوزهــا بأغلبيــة آخــر انتخابــات فلســطينية"، هــذه 
الفرضية تعني أن وضًعا جديًدا سينشأ عن هذا املسار الذي دخلته 

الحركة ويتطلب منها االعرتاف به والتعامل معه.
األمــر  كان  حــال  حــاس يف  لحركــة  مقلًقــا  يبــدو  ال  الســيناريو  هــذا 
الرطيــة،  حتــى  واملدنيــة  املعيشــية  القطــاع  شــؤون  بــإدارة  يتعلــق 
ــا لتخفــف مــن عــبء إدارة القطــاع الــذي أثــر يف  وقــد يكــون حــالًّ مثاليًّ
إسرتاتيجيتها يف مواجهة االحتالل، لكن توقف األمر عند هذا الحد 

ا. مستبعد جدًّ
والســبب يف ذلــك كــون عقــد االنتخابــات ينتمــي "ملســار ســيايس" 
وفريقــه،  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  بخيــارات  يرتبــط  أشــمل 
وخاضــع لقــدرة االحتــالل العاليــة عــى التأثــر يف نتائــج هــذا الحــراك 
الفلســطيني بــل هندســتها، هندســًة تخــدم إســرتاتيجيته االحتالليــة 

لكونه يعمل بال ضغوط حقيقية يف الضفة الغربية.
وقد أثبتت التجربة القريبة أن خطواته بجعل القدس عاصمة لكيانه، 
وقراراتــه بضــم أرايض الضفــة الغربيــة والجــوالن، وتبنيــه صفقــة القــرن 
التــي أعلنهــا بالراكــة مــع الرئيــس األمريــي الســابق دونالــد ترمــب، 
كل هــذا مل ينتــج عنــه ردة فعــل حقيقيــة مــن قيــادة الســلطة الوطنيــة 

وحركة فتح يف الضفة الغربية.
لــذا مــن األرجــح أن يتعــدى األمــر كونــه عمليــة انتخابيــة تقليديــة تثمــر 

تشكيل حكومة جديدة إىل كون االنتخابات خطوة إلحداث تحوالت 
تشــققات  وإحــداث  برمتــه،  الفلســطيني  الســيايس  املشــهد  يف 
-وهــو  املشــهد  يف  الرئيــس  الفاعــل  أمــام  الطريــق  متهــد  جديــدة 

االحتالل- لفرض أجندته.
يف الوقــت نفســه يســعى الفريــق املحيــط برئيــس الســلطة محمــود 
عبــاس عــر هــذا املســار إىل أن تصبــح هــذه االنتخابــات أحــد أهــم 
األســس التي ستســتند إليها إعادة تشــكل املشــهد الفلســطيني "ما 
بعــد عبــاس"، البالــغ مــن عمــر 85 عاًمــا ويعــاين أوضاًعــا صحيــة غــر 

مستقرة.
كــا هــي الحــال يف تجــاوز كــون حاس تســيطر عى قطــاع غزة وهي 
التــي فــازت يف آخــر انتخابات فلســطينية وطي هــذه الصفحة متاًما، 
ــا والوضــع الجديــد  األمــر الــذي ســيؤمن ملحمــود عبــاس وفريقــه حاليًّ
الحًقا القدرة عى ادعاء متثيل الكل الفلسطيني، ما يعزز مسارهم 
الســيايس، ورمبــا االلتحــاق بالرتتيبــات اإلقليميــة بــن دول التطبيــع 

العريب ودولة االحتالل.
يف  محــدودة  خيــارات  أمــام  حــاس  ســتكون  اللحظــة  هــذه  ويف 
التعامــل مــع الوضــع الجديــد، أبرزها الســعي إىل وقف هذا املســار، 
برعيــة  االعــرتاف  ورفــض  املقاومــة،  برنامــج  عــى  واملحافظــة 

االحتالل.
لكــن هــذا يتطلــب خطــوات عــى األرض إلثبــات بقــاء قدرتهــا عــى 
الســيطرة عــى األوضــاع يف القطــاع، األمــر الــذي ســيقدم لخصومهــا 
تكمــن  االنتخابــات، وهنــا  نتائــج  ترفــض  واقــع  أمــر  قــوة  لعّدهــا  مــادة 
الخطــورة يف وضــع حــاس نفســها تحــت ضغــط األصدقــاء واألعــداء 
بــرورة تســليم القطــاع للوضــع الجديــد اســتناًدا إىل املســار الــذي 

وافقت عى دخوله ابتداًء.
الخيارات األخرى أمام حاس تنتمي إىل إطار عام، وهو قبول األمر 
الواقــع والتســاوق معــه واالقــرتاب أكــر مــن برنامــج الفريــق املســيطر 
عــى زمــام األمــور يف الســلطة الفلســطينية، وهــو األمــر املســتبعد 

حتى اآلن.
وضعيــة  مصلحــة  زاويــة  مــن  برمتــه  املشــهد  إىل  النظــر  حــال  ويف 
األوضــاع  تبــدو  ودورهــا؛  مكانتهــا  يعــزز  ومــا  الفلســطينية  املقاومــة 
السياســية واألمنيــة واملعيشــية يف قطــاع غــزة ترتبــط مبعادلــة غــر 
متعلقة مبسار االنتخابات الحايل بشكل أسايس، بل ترتبط بطبيعة 
قــوى  لســيطرة  القطــاع بصفتــه جغرافيــا تخضــع  االحتــالل إىل  نظــرة 
املقاومــة، تحديــًدا حــاس، وعــدم القــدرة عــى تغيــر هــذا الوضــع 

بالوسائل العسكرية أو فرض الحصار التام.
وعليــه إن جملــة الرتتيبــات اإلنســانية والتفاهــات التــي اســتطاعت 
حــاس عقدهــا عــر قــوى إقليميــة مثــل مــر وقطــر مــع االحتــالل، 

قــوى  بوضعيــة  مرتبطــة  غــزة  يف  األوضــاع  تحســن  يف  وســاهمت 
املقاومة وسيطرتها عى الوضع يف غزة.

هــذه املعادلــة ال يوجــد مــا يهددهــا أو يؤثــر فيهــا ســوى تغير قواعد 
اللعبــة بالقطــاع، ووضــع بنيــة تحتيــة لدعايــة سياســية وإنســانية ضــد 
ســيطرة حاس يف القطاع تســتند إىل كون األخرة مل تعد "صاحبة 
االنتخابــات  تكــون  وقــد  فلســطينية،  انتخابــات  آخــر  يف  األغلبيــة" 

املرتقبة الخطوة األوىل يف هذا الطريق.
إن تعريــض هــذه املعادلــة للتغيــر قــد يدِخل حاس وغزة يف رهان 
خطــر، حيــث تجــد نفســها أمــام تحــدٍّ جديــد مرتبــط برعيــة حكمهــا 
للقطاع، وقدرتها عى إدارة معادلة رصاع مع االحتالل، إدارًة تحفظ 

أمنها وسالحها.
هــذا الرهــان يفتــح البــاب أمــام جملــة مــن الســيناريوهات الضاغطــة 
عى حاس يف القطاع، ومع أن حاس غر مضطرة إىل هذا الرهان 
عــى مــا يبــدو قــد قررت أن تغامر بوضعيتها الحساســة واملهمة لكل 
االنتخابــات،  مســار  دخــول  عــى  املوافقــة  يف  الفلســطينية  الحالــة 
الــذي يأمــل بعــٌض أن يحــدث تحســًنا عــى الوضــع اإلنســاين واألمني 
تكــون  أن  املرجــح  مــن  أعــاله  املعادلــة  مــع  ولكــن  غــزة،  قطــاع  يف 
النتيجــة عكســية، ويعــود القطــاع ليصبــح مجــدًدا حلبــة رصاع تنافــس 
فلسطيني-فلسطيني، يخرجه تدريًجا من كونه أرضية للمقاومة إىل 

ثقب أسود يبتلع القضية الفلسطينية.
إذا كانــت الغايــة مــن هــذا املســار تحســن بيئــة املقاومــة يف غــزة 
القطــاع،  جربهــا  أخــرى  مســارات  فهنــاك  عنهــا،  الضغــط  وتخفيــف 
وأخــرى مــا زالــت مطروحــة تســهم يف املحافظة عــى وضعية القطاع 
املقاومة واآلمنة واملســتقرة واملســاندة للوضع الفلســطيني العام، 
دون اللجــوء إىل مســارات ذات طابــع ســيايس يعرتيهــا مغامــرة بــأن 
أطــراف فلســطينية لديهــا اســتعداد  لتعزيــز مواقــف  تصبــح مدخــاًل 
للدخــول يف مســاعي االحتــالل لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، كــا 
قد تؤمن هذه االنتخابات مدخاًل لهذه القوى الفلسطينية املرتبطة 
بأجنــدة دول التطبيــع العــريب مــع االحتــالل لتجــد لهــا موطئ قدم يف 

املشهد الفلسطيني الهش، خاصة "ما بعد عباس".
إن مصلحــة القضيــة الفلســطينية تنحــر يف تعزيــز مصــادر القــوة 
أنفســهم،  الفلســطينين  لســيطرة  كبــرة  بدرجــة  الخاضعــة  الذاتيــة 
وليــس العكــس، وإذا مــا كانــت هنــاك جديــة مــن القوى الفلســطينية 
دون  ذلــك  فعــل  ميكــن  لالحتــالل،  والتصــدي  قضيتهــم  تعزيــز  يف 
الحاجة لهذه املغامرة الخطرة، عر برنامج نضايل شامل يف الضفة 
الغربية تحديًدا وقطاع غزة، وتعزيز الوضع املقاوم يف القطاع لكونه 
الدبلوماســية  الجهــود  وتفعيــل  برمتهــا،  الفلســطينية  للحالــة  رافعــة 

لحشد التأييد الدويل والشعبي.

بينــا كان املؤمتــر العــريب العــام "متحــدون ضــد التطبيــع"، والــذي انعقــد 
عــر تطبيــق "الــزوم" اإللكــرتوين عــى مــدى يومــي 20 و21 شــباط/ فرايــر 
528 مشــاركًا مــن معظــم األقطــار العربيــة، ينهــي أعالــه،  2021 وحــره 
ورد خــر رحيــل املناضــل أنيــس نقــاش بعــد رصاعــه األليــم مــع مــرض كورونــا 
وهــو يف أحــد مستشــفيات دمشــق. وعــى الرغــم مــن عــدم عالقــة مبــارشة 
بن الحدثن، فإن الالفت أن مؤمتر مقاومة التطبيع كان عنوانه األســايس 
يف  الفلســطينية  للقضيــة  اليــوم  األولويــة  أن  وإىل  فلســطن،  إىل  العــودة 
الــراع يف املنطقــة، وأن املناضــل أنيــس نقــاش وهــو اللبنــاين والبــرويت 
الكيــان  مــع  والــراع  الفلســطينية  القضيــة  الدائــم:  شــعاره  كان  املولــد 
مــروع  أي  يف  األولويــة  هــي  األمريــي  املــروع  ومواجهــة  الصهيــوين 
نضــايل، وكان هدفــه الدائــم توحيــد جبهــات النضال أمــام الكيان الصهيوين 

املدعوم أمريكيا.
فــاذا عــن معركــة مقاومــة التطبيــع؟ ومــاذا عن مروع أنيــس نقاش لتوحيد 
والتعــاون؟  الســلم  ومجلــس  املرقيــة  والكونفدراليــة  املقاومــة  الجبهــات 
وهــل ميكــن أن تعــود فلســطن محــورا للــراع يف املنطقــة ولتوحيــد جهــود 

كل القوى، وتساهم مجددا يف وقف الراعات والحروب الداخلية؟
إليــه  دعــت  والــذي  التطبيــع،  ملقاومــة  العــام  العــريب  املؤمتــر  أهميــة 
العــريب، املؤمتــر القومــي/  الثالثــة )املؤمتــر القومــي  املؤمتــرات العربيــة 
اإلســالمي، املؤمتــر العــام لألحــزاب العربيــة(، ومؤسســة القــدس الدوليــة، 
والجبهــة العربيــة التقدميــة، واللقــاء اليســاري العــريب، أنــه جمــع عــددا كبرا 
من املناضلن والناشطن والقيادات املقاومة من مختلف الدول العربية، 
وحتــى تلــك التــي دخلــت مؤخــرا يف مســار التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين، 
وخصوصا املغرب والسودان والبحرين، وكان أحد املرفن عى إعداده 
املناضل خالد السفياين املنسق العام للمؤمتر القومي- اإلسالمي، وهو 

من املغرب.
وقد تحدث يف جلسات املؤمتر عدد من قادة حركات املقاومة واألحزاب 
الدينيــة، اإلســالمية  واملؤمتــرات واالتحــادات واملؤسســات واملرجعيــات 
واملســيحية، وهيئــات مناهضــة التطبيــع، يف تكامــل ممّيــز بــن معظم ألوان 
األمــة  أقطــار  معظــم  يف  الفاعلــة  والســيايس  والفكــري  العقائــدي  الطيــف 

العربية من املحيط إىل الخليج.

ثانيا: رضورة اإلصالح الداخيل يف كل بلد من أجل قيام دولة حقيقية بعيدا 
عــن الفســاد والقهــر والظلــم، وإعطــاء األولويــة لبنــاء اقتصــاد قــوي وتحقيــق 

التنمية الحقيقية، واالستفادة من كل التطور العلمي والتكنولوجي.
ثالثــا: قيــام مــا يســمى الكونفدرالية املرقية والتــي تتمثل بتعاون كل دول 
املنطقــة، وال ســيا الــدول العربيــة مــع إيــران وتركيــا، واالنفتــاح عــى دول 
الــرق اآلســيوي. وقــد أطلــق مــا أســاه "مجلس الســلم والتعــاون" لتحقيق 

هذه الرؤية.
وقد جّســد املناضل أنيس نقاش يف ســرته الشــخصية ما كان يطرحه من 
أفــكار، فهــو اللبنــاين املولــود يف بــروت، وحمــل لــواء فلســطن واملواجهة 
مــع الكيــان الصهيــوين منــذ بدايــات وعيــه، وقــام بالعديــد مــن العمليــات 
التواصــل اإليــراين-  األمنيــة والعســكرية مــن أجــل فلســطن، وســاهم يف 
الشــعب  أولويــات  إحــدى  الفلســطينية  القضيــة  الفلســطيني، ويف جعــل 
املذهبيــة  الخالفــات  كل  تجــاوز  أنــه  كــا  اإليرانيــة.  والقيــادة  اإليــراين 
والُقطرية والحزبية، ليكون جرس تواصل بن املقاومن واملناضلن بعقل 
النقديــة بجــرأة عاليــة رغــم  منفتــح واســترايف، وكان يقــّدم املالحظــات 

التزامه بثوابته االسرتاتيجية.
وقــد تكــون بيانــات النعــي له واملواقف واملقــاالت والتعليقات التي كتبت 
عنــد رحيلــه؛ مــؤرشا لحجــم الــدور الــذي قــام بــه متجــاوزا الحــدود الُقطريــة 

والخالفات الحزبية أو الفكرية.
ورحيــل  الصهيــوين  الكيــان  مــع  التطبيــع  مقاومــة  معركــة  قيــادة  بــن  ومــا 
املناضــل أنيــس النقــاش نحتــاج جميًعــا إلعــادة تقييــم كل واقعنــا، وإعــادة 
تحديــد األولويــات. وإذا كانــت القضيــة الفلســطينية والــراع مــع الكيــان 
العربيــة  للــدول  االســتقاللية  وتحقيــق  األمريــي  واملــروع  الصهيــوين 
واإلســالمية والتعاون والتكامل فيا بينها هي األولوية، فإن ذلك يجب أن 
يدفعنــا جميعــا للقيــام مبراجعــة نقديــة لــكل مــا حصــل يف الســنوات العر 
األخــرة، واالســتفادة مــن الــدروس والتجــارب التــي تحققت لعلنا نســتهدي 

إىل الطريق الصحيح.
وقــد تكــون تجربــة املناضــل أنيــس نقــاش إحــدى املحطــات التــي علينــا أن 
نســتعيدها لعلنا نســتعيد الزمن الجميل، زمن وحدة النضال واملســرة يف 

مواجهة الكيان الصهيوين ومن يدعمه يف املنطقة أو العامل.

االنتخابات الفلسطينية ومستقبل المقاومة يف غزة

عن مقاومة التطبيع ورحيل أنيس نقاش..
 فلسطني هي محور الرصاع المستمر

عبد هللا عقرباوي
TRT عريب

في حال النظر إلى المشهد برمته 
من زاوية مصلحة وضعية المقاومة 

الفلسطينية وما يعزز مكانتها ودورها؛ 
تبدو األوضاع السياسية واألمنية 
والمعيشية في قطاع غزة ترتبط 

بمعادلة غير متعلقة بمسار االنتخابات 
الحالي بشكل أساسي، بل ترتبط بطبيعة 

نظرة االحتالل إلى القطاع بصفته 
جغرافيا تخضع لسيطرة قوى المقاومة، 
تحديًدا حماس، وعدم القدرة على تغيير 
هذا الوضع بالوسائل العسكرية أو فرض 

الحصار التام.

قاسم قصري
عريب 21

ما بين قيادة معركة مقاومة التطبيع 
مع الكيان الصهيوني ورحيل المناضل 

أنيس النقاش نحتاج جميًعا إلعادة تقييم 
كل واقعنا، وإعادة تحديد األولويات. 

وإذا كانت القضية الفلسطينية والصراع 
مع الكيان الصهيوني والمشروع 

األمريكي وتحقيق االستقاللية للدول 
العربية واإلسالمية والتعاون والتكامل 

فيما بينها هي األولوية، فإن ذلك 
يجب أن يدفعنا جميعا للقيام بمراجعة 

نقدية لكل ما حصل في السنوات العشر 
األخيرة.
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غزة/ فلسطني:
حــي  أهــايل  مــع  غــزة  بلديــة  ناقشــت 
مــن  جــزء  تطويــر  مــروع  الشــجاعية 
الشــوا"  عــادل  الحــاج  "بيــارة  منطقــة 
جنــوب شــارع املنصــورة رشق املدينــة، 
لتعزيــز  الهادفــة  البلديــة  جهــود  ضمــن 
عمليــة  يف  املحــي  املجتمــع  إرشاك 

اتخاذ القرار.
ُعقــد  تشــاوري  لقــاء  خــال  ذلــك  جــاء 
الثقــايف،  الشــوا  رشــاد  مركــز  قاعــة  يف 
لــؤي  البلــدي  املجلــس  عضــو  وحــره 
البلديــة  يف  املــروع  ومنســق  عيــاد، 
وحــدة  مــن  زيــارة  ورنــا  صالحــة،  مهنــد 
التعــاون الــدويل يف البلديــة، وممثلون 
عــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات 
وأهــايل  وجهــاء  مــن  ولفيــف  املحليــة، 

الحي.
جهــوًدا  بذلــت  البلديــة  أن  عيــاد  وأكــد 
وتخصيــص  املنطقــة  لتطويــر  كبــرة 
مــروع تطويــري لهــا ضمــن املشــاريع 
أماكــن  كل  يف  البلديــة  ذهــا  تنفِّ التــي 
املدينــة، وهــي تســعى لتنفيذ مشــاريع 

تطويريــة أخــرى يف مناطــق مختلفــة يف 
املدينــة وفًقا لإلمكانيات املتاحة لدى 

البلدية.
عــدة  وفــق  اختــرت  املنطقــة  أن  وبــنيَّ 
الســكانية  الكثافــة  وهــي:  معايــر، 
العاليــة، وعــدم وجــود بْنَيــة تحتيــة لهــا، 
ميــاه  ترصيــف  يف  مشــكلة  وتعــاين 
الجويــة،  املنخفضــات  خــال  األمطــار 
امليــاه  شــبكات  ِقــَدم  إىل  إضافــة 

والرصف الصحي.
املــروع  أن  صالحــة  أوضــح  بــدوره؛ 
يشــمل تطوير املنطقة البالغ مســاحتها 
اإلجاملية نحو 4000 مرت مربع، وإنشاء 
والــرصف  للميــاه  جديــدة  شــبكات 
الصحي لترصيف مياه األمطار، وتبليط 
)انرتلــوك(،  نــوع  مــن  ببــاط  املنطقــة 

وتحسني مستوى الخدمات.
املــروع  تنفيــذ  يف  البــدء  أن  وبــنيَّ 
نيســان/إبريل  شــهر  مطلــع  ســيكون 
تطويــر  صنــدوق  مــن  بتمويــل  املقبــل 
وإقــراض الهيئــات املحليــة بقيمــة 190 
ألــف يــورو، يف حــني تبلــغ مــدة تنفيــذه 

نحو 4 أشهر.
املــروع،  تفاصيــل  الحضــور  وناقــش 
املشــاكل  وأهــم  وأهدافــه،  وأهميتــه، 

يف  يســاهم  أن  املتوَقــع  مــن  التــي 
وفــق  التنفيــذ  آليــة  إىل  إضافــة  حلهــا، 
املخططــات واملــدة الزمنيــة املحــددة، 

والتعــاون بــني أهــايل املنطقــة والبلدية 
أثنــاء  قــد تطــرأ يف  لتذليــل أي عقبــات 

تنفيذ املروع.

100ألف شيقل حجم الخسائر

متاس كهربايئ يتسبب 
بنفوق 6200 دجاجة يف رفح

رفح/ رامي رمانة:
تســبَّب متاس كهربايئ يف إشــعال حريق داخل إحدى مزارع تربية 
الدواجــن يف مدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة، مــا أســفر عــن خســائر 

تفوق 100 ألف شيقل.
ــا  وأوضــح صاحــب املزرعــة إيــاد غبون لصحيفة "فلســطني" أن متاسًّ
التــي تضــم قرابــة )8000( دجاجــة  ــا حــدث داخــل مزرعتــه  كهربائيًّ
صغرة، ما نجم عنه حريق تسبب دخانه يف خنق )6200( دجاجة 

عمرها أسبوعني.
رت  وبنيَّ غبون أن طواقم وزارة الزراعة التي هرعت إىل املكان، قدَّ
أن  إىل  مشــًرا  شــيقل،  ألــف   )100( بنحــو  األوليــة  الخســائر  حجــم 

مزرعته مقامة عىل مساحة 400 مرت مربع.
و قــال أمــني رس الجمعيــة الزراعيــة النقابيــة للفقاســات والدواجــن 
واألعــاف ســمر املــرصي: إن الجمعيــة أرســلت كتاًبــا عاجــًا إىل 
املسؤولني عن صندوق تعويض املزارعني ودرء املخاطر، طالبتهم 

فيه بتقديم املساعدة لصاحب املزرعة املترر.
مــربِّ  أن  عــىل  "فلســطني"  لصحيفــة  املــرصي يف حديثــه  وشــدد 
الطقــس،  بــات  تقلُّ بســبب  للخســائر  معرضــون  دامًئــا  الدواجــن 

وتذبذب األسعار يف السوق املحي، وتراُجع القوة الرائية.
ا إىل  ويف الســياق، أشــار املــرصي إىل أن قطــاع غــزة يحتــاج شــهريًّ

مليونني و100 ألف دجاجة.

غزة/ فلسطني: 
بــدأت بلديــة النصــرات 
يف  غــزة  قطــاع  وســط 
مبنطقــة  ميــاه  بــر  حفــر 
بتمويــل  املفتــي 
الصداقــة  مركــز  مــن 

الفلسطيني للتنمية.
قســم  رئيــس  وأوضــح 
البلديــة  يف  امليــاه 
م.نعيــم قــوش أن أعامل 
تشــمل  البــر  حفــر 
تحليــة  محطــة  تركيــب 
أعــامل  انتهــاء  بعــد 

الحفر.
الهــدف  أن  إىل  وأشــار 
هــو  البــر  حفــر  مــن 
تعزيــز شــبكة امليــاه يف 

املنطقة.

ا مع أهايل حي الشجاعية  بلدية غزة تناقش مرشوًعا تطويريًّ

النقد: توفري السيولة 
النقدية بعملَتْي الدينار 

والدوالر يف غزة
رام الله/ فلسطني: 

أدخلــوا20  إنهــم  ملحــم،  فــراس  النقــد  ســلطة  محافــظ  قــال 
مليــون دينــار أردين، و16 مليــون دوالر أمريــي إىل قطــاع غــزة 
تلــك  مــن  املواطنــني  احتياجــات  لتلِبيــة  البنــي،  القطــاع  عــْر 

العمات.
مــن  تــأيت  الخطــوة  أمــس، إىل أن هــذه  بيــان  وأشــار ملحــم يف 
منطلق الحفاظ عىل االســتقرار املايل والنقدي يف فلســطني، 
النقديــة،  للســيولة  النقــد املســتمرة  إطــار متابعــة ســلطة  ويف 
النقــد ســتعمل عــىل متابعــة أي احتياجــات  مؤكــًدا أن ســلطة 
رمضــان  شــهر  يف  العمــات  تلــك  مــن  للمواطنــني  إضافيــة 

واملناسبات القادمة.

خان يونس/ فلسطني:
وتشــغيل  غــوث  ووكالــة  يونــس  خــان  بلديــة  بحثــت 
الاجئــني الفلســطينيني "أونــروا" اإلجــراءات النهائيــة 
املتعلقة بتأهيل شارع البحر رقم )7( يف مخيم خان 

يونس الغرب.
د.مــازن  البلديــة  رئيــس  نائــب  اللقــاء  يف  وشــارك 
الشــيخ، وُمســرِّ دائــرة املشــاريع م.مــوىس األخــرس، 
وم.داليــا  الهمــص،  م.صالــح  الغــوث  وكالــة  ــا  وممثِّ

مطر.
ســابق  وقــت  يف  عقــدت  البلديــة  أن  الشــيخ  وأكــد 
سلســلة لقــاءات مــع كل األطــراف والجهــات املعنيــة 
عــىل  والوقــوف  التأهيــل  عمليــة  إجــراءات  ملناقشــة 
أهميــة  إىل  مشــًرا  وتذليلهــا،  الفنيــة  املعيقــات 
بعة مع أصحاب املحات والبسطات  اإلجراءات املتَّ
لــه  متوِّ الــذي  الشــارع  تطويــر  يف  الــروع  أجــل  مــن 

غزة/ فلسطني:    
عــامل  لنقابــات  العــام  االتحــاد  رئيــس  عــدَّ 
االحتــال  فْتــَح  العمــي  ســامي  فلســطني 
رشق  والســدود  امليــاه  ــارات  عبَّ اإلرسائيــي 
جرميــة  مؤخــًرا،  حانــون  وبيــت  غــزة  مدينتــي 
يف  الزراعــي  اإلنتــاج  لتدمــر  تهــدف  متعمــدة 

قطاع غزة.
إن  صحفــي:  ترصيــح  يف  العمــي  وقــال 
االحتــال يســتهدف املناطــق الزراعيــة رشقــي 
الظــروف  ويســتغل  باســتمرار،  غــزة  قطــاع 
املناخيــة لــْرب اإلنتــاج الزراعــي يف القطــاع، 
إضافــة إىل رشِّ املبيــدات الحريــة الســامة، 
ــل مــا نســبته  مشــًرا إىل أن تلــك األرايض متثِّ

مــن  يونــس  خــان  بلديــة  مــع  بالتعــاون  الغــوث  وكالــة 
خــال املنحــة األملانيــة. وأكــد الشــيخ رضورة العمــل 
عــىل تفكيــك وإزالــة التعديــات عىل حرم الطريق يف 
املنطقة التي تستهدفها عملية التطوير واملحصورة 
املخيــم  حــدود  نهايــة  وحتــى  الضهــرة  ميــدان  بــني 
كل  بتعــاون  مشــيًدا  مــرًتا،   )750( بطــول  الغــرب 

األطراف وتغليب املصلحة العامة.
ــن وفــد الوكالــة الخطــوات االســتباقية  مــن جانبهــم مثَّ
التــي أجرتهــا بلديــة خــان يونــس بالتعــاون مــع اللجــان 
والعائــات  املجتمــع  وأقطــاب  لاجئــني  الشــعبية 
ع  ســُترسِّ والتــي  والبســطات،  املحــات  وأصحــاب 
عمليــة تطويــر الشــارع ضمــن الجــدول الزمني املعد، 
مؤكدين عىل الجهوزية التامة إلطاق مســرة تأهيل 
الشــارع الــذي يعــدُّ مــن أهــم شــوارع املخيــم الغــرب 

يف خان يونس.

%25 من حجم اإلنتاج الزراعي بغزة.
ولفــت إىل أن خســائر املزارعــني الناتجــة عــن 
رشق  األمطــار  ميــاه  ــارات  عبَّ االحتــال  فتــح 
الناجمــة  وكذلــك  حانــون،  وبيــت  غــزة  مدينــة 
عــن املنخفــض الجــوي األخــر بلغــت )مليوًنــا 
مســاحة  أن  ًنــا  مبيِّ دوالر(،  املليــون  ونصــف 
األرايض الزراعيــة التــي غمرتهــا املياه من جراء 
ر بنحــو )600( دونــم رشق  ــارات ُتقــدَّ فتــح العبَّ

غزة، و)100( دونم رشق بيت حانون.
وطالب نقيب العامل منظمة األغذية والزراعة 
األحمــر  والصليــب  "فــاو"  املتحــدة  األمــم  يف 
لوقــف  اإلرسائيــي  االحتــال  عــىل  بالضغــط 

استهدافه أرايض املزارعني ومحاصيلهم.

بلدية خان يونس ووكالة الغوث تبحثان 
إجراءات تطوير شارع البحر 

ارات المياه والسدود بفتحه عبَّ
العميص: االحتالل يستغل الظروف املناخية 

لتدمري 25 % من اإلنتاج الزراعي بغزة

رام الله/ فلسطني:
وقعــت الحكومــة اليابانية ووكالة غوث 
الفلســطينيني  الاجئــني  وتشــغيل 
تبلــغ  تــرع  اتفاقيتــي  أمــس،  "أونــروا"، 

قيمتهام 40 مليون دوالر.
وأوضحت "أونروا" يف بيان لها، أن من 
أصــل إجــاميل هــذا الترع، ســيخصص 
لتمكينهــا  دوالر  مليــون   30,2 مبلــغ 
مــن مواصلــة تقديــم الخدمــات الهامــة 
والرئيســية لاجئــي فلســطني يف كافــة 

بروكسل/ وكاالت: 
الجــوي  للنقــل  الــدويل  االتحــاد  رفــع 
الخســائر  توقعــات   )IATA( "إياتــا" 
العامليــة يف  الطــران  لــركات  النقديــة 
وفــق  دوالر،  مليــار   95 إىل   2021 عــام 
سيناريو متشائم، مقابل 48 مليار دوالر 

حسب تقديرات سابقة.
رفــع  أنــه  تقريــر  يف  االتحــاد  وأوضــح 
للــركات  النقديــة  الخســارة  توقعــات 
البدايــة  أبرزهــا  عوامــل،  عــدة  عــىل  بنــاء 
الضعيفة لقطاع الطران يف عام 2021.

مــن  األول  النصــف  أن  التقريــر  وجــاء يف 
عام 2021 سيكون أسوأ مام كان متوَقًعا 
يف وقــت ســابق، وذلــك ألن الحكومــات 
شددت قيود السفر؛ استجابًة ملتغرات 

كوفيد19- الجديدة.
اآلجلــة  الحجــوزات  أن  التقريــر  وذكــر 
لفصــل الصيــف )يوليو/متوز-أغســطس/

مــن   78% بنســبة  أقــل  ــا  حاليًّ هــي  آب( 

أقاليم العمليات الخمســة، فيام ســيتم 
أخــرى  دوالر  مليــون   9,5 اســتخدام 
تقريبا لتوســعة املجمعات املدرســية 
يف غــزة، وبالتــايل الســامح للمزيــد من 

األطفال بالوصول إىل تعليم نوعي.
فلســطني  لــدى  اليابــان  ممثــل  وقــال 
ماغــويش ماســايويك إن "هــذا التــرع 
الحــازم وتضامننــا تجــاه  التزامنــا  ميثــل 
الــذي  الوقــت  يف  فلســطني  الجئــي 
ألزمــات  التعــرض  املنطقــة  تواصــل 

املستويات يف فراير/شباط 2019.
ونتيجة اســتئناف حركــة املاحة الهزيلة 
ستســتمر رشكات الطران يف استخدام 
نفقاُتهــا  بذلــك  وتتخطــى  أموالهــا، 

أرباَحها.
وأفــاد التقريــر بأنــه وفق ســيناريو متفائل 
ــا  تدريجيًّ الســفر  قيــود  رفــع  ــع  ُيتوقَّ
يف  الضعفــاء  الســكان  تطعيــم  مبجــرد 
االقتصــادات املتقدمــة، ولكــن فقــط يف 
الطلــب  لتســهيل  املناســب،  الوقــت 
الفاتر خال ذروة موسم السفر الصيفي 

يف نصف الكرة الشاميل.
وأشــار التقريــر إىل أنــه يف هــذه الحالــة 
سيكون الطلب يف 2021 بنسبة 38% 
وســتبلغ   ،2019 مبســتويات  مقارنــة 
نحــو  النقديــة  الطــران  رشكات  خســائر 

75 مليار دوالر عىل مدار العام.
لصناعــة  ًيــا  تحدِّ كورونــا  أزمــة  لت  وشــكَّ
الطران يف مواجهة انخفاض اإليرادات 

إنســانية خطــرة، مبــا يف ذلــك جائحــة 
كوفيد19-".

باإلنابــة  الراكــة  مديــر  قــال  بــدوره، 
"بالنيابــة  مــارك الســواوي  األونــروا  يف 
الحكومــة  أشــكر  أن  أود  األونــروا،  عــن 
اليابانيــة عــىل ترعهــا الســخي لصالــح 

الجئي فلسطني".
التعــاون  عميقــا  نقــدر  "نحــن  وتابــع، 
قامــت  الــذي  والثابــت  االســرتاتيجي 
بتطويــره  اليابانيــة  والحكومــة  األونــروا 

تقريًبــا،  دوالر  تريليــون  نصــف  مبقــدار 
 ،2019 مليــار دوالر يف  بـــ838  مقارنــة 
وبذلــك نزلــت إىل 328 مليــار دوالر يف 

.2020

بنحــو  الطــران  رشكات  خســائر  ر  وُتقــدَّ
 ،2020 عــام  يف  دوالر  مليــار   118.5
قطــاع  ــر  تأثُّ باســتمرار  توقعــات  وســط 
الســفر حتى عام 2024، وفق تقديرات 

سابقة لـ"إياتا".
إنــه يعتــزم إطــاق ترصيــح  وقــال "إياتــا" 
نهايــة  يف  بكوفيــد19-  خــاص  ســفر 
بذلــك  ــل  ليفعِّ املقبــل،  مــارس/آذار 
ــا لنتائــج الفحوص وشــهادات  نظاًمــا رقميًّ
التطعيم، وهو ما سيســاعد يف تســهيل 

السفر.
وقــال كبــر خــراء االقتصــاد لــدى "إياتا" 
نت رشكات  براين برس إنه حتى لو متكَّ
الطران من خفض تكاليفها واالستفادة 
"ال  الداخليــة،  الرحــات  ــن  تحسُّ مــن 

املجتمــع  هــذا  لدعــم  الســنني  عــر 
املعرض للمخاطر".

الحكومــة  "تعــد  األونــروا  بيــان  ووفــق 
لألونــروا،  مخلصــا  مترعــا  اليابانيــة 
عــام  منــذ  للوكالــة  بترعهــا  وذلــك 
كانــت   ،2020 عــام  ويف   .1953
الحكومة اليابانية خامس أكر مساهم 
إجــاميل للوكالــة، ولعبــت دورا حاســام 
أزمــة  األونــروا  فيــه  واجهــت  وقــت  يف 

وجودية. 

قبــل  أرباًحــا  القطــاع  يحقــق  أن  ُيتوقــع 
عــام 2022". وســيكون الصيــف املقبل 
الطــران  رشكات  مــن  للكثــر  حاســاًم 
تكافــح  التــي  العطــات  تنظيــم  ورشكات 
أي  دون  عــام  نحــو  مــرور  بعــد  للنجــاة 
الجائحــة،  قيــود  بســبب  تذكــر  إيــرادات 
وسيحتاج الكثر منها إىل أموال إضافية 

بعد استنزاف احتياطياتها النقدية.
مــن  أول  الريطــاين  هيــرو  مطــار  وقــال 
أمــس إنــه خــرس مليــاري جنيــه إســرتليني 
الطبيــة  الفحــوص  وإن   ،2020 يف 
الســفر  لتعــايف  باتــت رضوريــة  الرقميــة 

الدويل.
الطــران  رشكــة  ذكــرت  جهتهــا  مــن 
 )QANTAS( كانتــاس  األســرتالية 
أمس، أن جائحة فروس كورونا قلَّصت 
لت خسارة  أرباحها لـ6 أشهر، حيث سجَّ
قدرها 1.08 مليار دوالر أسرتايل )0.8 

مليار دوالر أمريي(.

غزة/ فلسطني:
ــع رئيــس بلديــة القــرارة م.أحمــد شــعت، عقــدًا  وقَّ
مــع رشكــة ســعيد عبــد الوهاب ســلامن، للبدء يف 
تنفيذ مروع توريد حاويات "منزلية" باستيكية 
املناطــق  تنميــة  برنامــج  وذلــك ضمــن  للنفايــات، 
لــه صنــدوق تطوير  الهشــة رشق القــرارة، الــذي ميوِّ

وإقراض الهيئات املحلية.
جانــب  إىل  االتفاقيــة،  توقيــع  مراســم  وحــر 
رئيــَيْ البلديــة والركة، مهندس املشــاريع يف 
مــن  ووســيم جرغــون  الطيــاموي،  أحمــد  البلديــة 
العاقــات العامــة، ويوســف أبــو لحيــة مــن اللجنــة 

املجتمعية.

ويأيت هذا املروع ضمن املبادرات املجتمعية 
اللجنــة  مــع  بالراكــة  البلديــة  ذهــا  تنفِّ التــي 
مــع  وبالتعــاون  الهشــة  املناطــق  يف  املجتمعيــة 
املركز الفلسطيني للدميقراطية وحل النزاعات.

الباســتيكية  الحاويــات  أن  البلديــة  وأوضحــت 
املنزليــة ســتكون بســعة 50 لــرًتا ووفــق مواصفات 
ليســُهل  عليهــا؛  متعــارَف  قياســية  وصحيــة  فنيــة 

استخدامها عىل املواطنني. 
بلغــت  اإلجامليــة  املــروع  تكلفــة  أن  نــت  وبيَّ
ذ يف الشهرين املقبلني.  13000 دوالر، وسُينفَّ
وسيســاهم هــذا املــروع يف تلبيــة احتياجــات 

أهايل البلدة وتحسني واقع النظافة فيها.

ع عقًدا لتوريد حاويات  بلدية القرارة توقِّ
"بالستيكية" للنفايات

بلدية النصريات تبدأ يف حفر برئ مياه مبنطقة املفتي

اليابان واألونروا توقعان اتفاقيتي تربع بقيمة 40 مليون دوالر

شركات الطيران.. خسائر متوقعة بـ95 مليار دوالر العام الحالي
النصف األول من عام 2021 سيكون أسوأ مام كان متوقًعا يف وقت سابق
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يريفان/ األناضول:
شــهدت العاصمــة األرمينيــة يريفــان، أمــس، 
وأخــرى  الحكومــة  أنصــار  نظمهــا  مظاهــرات 
ملعارضيهــا عــى وقــع دعــوة الجيــش لرئيس 

الوزراء نيكول باشينيان لالستقالة.
وبينــا احتشــد أنصــار باشــينيان يف ميــدان 
الجمهوريــة، تجمعت أطياف املعارضة يف 
باســتقالة حكومــة  للمطالبــة  الحريــة  ميــدان 
بحســب  الجيــش،  لبيــان  تأييــدا  باشــينيان، 

مراسل األناضول.
وعــى وقــع الهتافــات واالحتجاجــات، تخلل 
املظاهــرات عــراك باأليــدي وتبــادل لكــات 

الرضب بني أنصار الحكومة ومعارضيها.
ميــدان  يف  باشــينيان  ألقاهــا  كلمــة  ويف 
أن  فيهــا  شــدد  أنصــاره،  وســط  الجمهوريــة 
ومــن  الشــعب  مــن  أوامــره  يأخــذ  الجيــش 

رئيس الوزراء.
تحــل  لــن  منصبــه  مــن  اســتقالته  بــأن  وأفــاد 
مــن  هــو  "الشــعب  قائــال  البــالد،  مشــاكل 
يقــرر إن كنــت سأســتقيل أم ال، فالشــعب 

األرميني لن يسمح بانقالب عسكري".

وأشار إىل أنه بحث أوضاع البالد مع الرئيس 
أرمــني رسكيســيان خــالل اتصــال هاتفــي يف 
لرسكيســيان  أكــد  أنــه  مبينــا  ســابق،  وقــت 
رضورة مصادقتــه عــى عــزل رئيــس األركان 

أونيك غاسباريان.
وأضــاف "إن مل يوقــع الرئيــس عــى مرســوم 

عزله فهذا يعني أنه يدعم االنقالب".
لرئيــس  يســمح  لــن  أنــه  باشــينيان  وشــدد 

األركان بإثارة الجيش عى الشعب.
عــى الصعيــد نفســه، أعربــت وزارة الدفــاع 
القــوات  تدخــل  رفضهــا  بيــان  يف  األرمينيــة 

املسلحة يف الشؤون السياسية بالبالد.
وأضافــت "ال ميكــن القبــول بتدخــل القــوات 
املســلحة يف املســارات السياســية بالبالد، 
وإن أي مبادرة من هذا القبيل تشكل خطرا 

عى االستقرار واألمن يف البالد".
رئيــس  أصــدر  الخميــس،  ســابق  وقــت  ويف 
األركان األرمينــي أونيــك غاســباريان، وقــادة 
كبــار يف الجيــش، بيانــا طالبوا فيه باشــينيان 
باالســتقالة، ليعلــن األخــر عــى اإلثــر عــزل 
البيــان  اعتبــار  مــع  مــن منصبــه،  غاســباريان 

"محاولة انقالب". 
دعوات لضبط النفس

مــن جانبــه، دعــا االتحــاد األورويب، األطــراف 
األرمينية إىل ضبط النفس.

وذكر بيان صادر عن مكتب املمثل األعى 
األمنيــة  والسياســة  الخارجيــة  للشــؤون 
أن  بوريــل،  جوزيــب  األورويب  لالتحــاد 
االتحــاد يتابــع املســتجدات يف أرمينيــا عــن 

كثب.
الخالفــات  حــل  رضورة  البيــان  وأكــد 
االلتــزام  خــالل  مــن  أرمينيــا  يف  السياســية 

مببادئ الدميقراطية السلمية والربملانية.
وأشــار إىل أن الدســتور األرميني يؤكد عى 
عــى  املســلحة  القــوات  محافظــة  "رضورة 
تخضــع  وأن  السياســية  األمــور  يف  حيادهــا 

للسيطرة املدنية".
ولفت إىل أهمية الحفاظ عى الدميقراطية 

والنظام الدستوري يف أرمينيا.
ودعــا البيــان جميــع األطــراف يف أرمينيــا إىل 
التــي  النفــس واالمتنــاع عــن األعــال  ضبــط 

من شأنها تصعيد التوتر.

بغداد/ األناضول:
يف  الشــعبي  الحــراك  أعلــن 
العــراق،  جنــويب  واســط  محافظــة 
أمــس، إعادة فتح مبنى املحافظة، 
محافًظــا  شــمة  نبيــل  وتنصيــب 
محمــد  للمحافــظ  خلًفــا  للمدينــة، 

املياحي.
نظمهــا  مراســم  يف  ذلــك  جــاء 
الشــعبي مببنــى محافظــة  الحــراك 
واســط الفتتاحــه بعــد عــام ونصــف 

من اإلغالق.
عــن  ممثــل  العــزاوي  أحمــد  وقــال 
تــاله  بيــان  يف  الشــعبي  الحــراك 
"تــم  إنــه  املحافظــة،  مبنــى  وســط 
إعــادة افتتــاح مبنــى املحافظة بعد 
ميض عام ونصف عى إغالقه من 
قبــل املتظاهريــن، وطــرد املحافظ 

املتهم بقتل املتظاهرين".

أنــه "إذا حصــل أي  البيــان  وأوضــح 
مــرة  ســيتم  إقــراره،  تــم  ملــا  خــرق 

أخرى إغالق مبنى املحافظة".
لــن  "املتظاهريــن  أن  وتابــع 
باملالحقــة  حقهــم  عــن  يرتاجعــوا 
ملحافــظ  والقضائيــة  القانونيــة 
واســط الهــارب عــن املدينة محمد 
املياحــي بتهمــة قتــل املتظاهريــن 

السلميني".
مــن جهتــه، قــال نبيــل شــمه خــالل 
مــع  "ســأعمل  صحفــي،  مؤمتــر 
املتظاهريــن وقــوات األمن لتقديم 

الخدمات ألهايل املدينة".
عــى  "ســنعمل  شــمه،  وأوضــح 
اســتثار الطاقة االيجابية للشــباب 

يف املحافظة لخدمة الجميع".
ومل يصــدر أي موقــف من الحكومة 
بــه الحــراك الشــعبي  عــى مــا قــام 

يف واسط.
يف  الشــعبي  الحــراك  ويتهــم 
املحافظــة "املياحــي" باملســؤولية 
يف  املتظاهريــن  قتــل  عــن 
تشــهدها  التــي  االحتجاجــات 
املدينــة منــذ أكتوبر/ترشين األول 

.2019

وينفــي املحافــظ تلــك االتهامات، 
ويؤكــد أنــه أصدر أوامــره إىل قوات 
األمن بعدم استخدام السالح ضد 

املحتجني.
ووفق أرقام الحكومة التي أصدرتها 
شــخًصا   565 فــإن   ،2020 يف 
األمــن  وأفــراد  املتظاهريــن  مــن 
بينهــم  قتلــوا خــالل االحتجاجــات، 
عــرشات الناشــطني الذيــن تعرضوا 
يف  مجهولــني  يــد  عــى  لالغتيــال 

مختلف املحافظات. 

إسالم أباد / األناضول:
أعلن الجيشــان الهندي والباكستاين، 
إطــالق  وقــف  عــى  اتفاقهــا  أمــس، 
عــى  التصعيــد  خفــض  بهــدف  النــار 
املتنــازع  إقليــم كشــمر  حــدود  طــول 

عليه.
مشــرتك،  بيــان  يف  الجانبــان،  وأشــار 
إىل أنهــا قامــا "باســتعراض األوضــاع 
)الحــدود  الســيطرة  خــط  طــول  عــى 
والهنــد(،  باكســتان  بــني  الفعليــة 
األخــرى،  القطاعــات  جميــع  وكذلــك 

يف بيئة حرة ورصيحة وودية".
وأكــد البيــان أن "الجانبــني اتفقــا عــى 
االتفاقــات  بجميــع  الصــارم  التقيــد 

والتفاهــات ووقــف إطــالق النار عى 
طول خط السيطرة، وجميع القطاعات 
األخــرى اعتبــارا مــن منتصــف ليــل 24ـ  

25 فرباير/ شباط 2021".
"املســؤولني  أن  أوضــح  كــا 
معالجــة  عــى  اتفقــا  العســكريني 
القضايــا، واملخــاوف الجوهريــة لــكل 
زعزعــة  يف  تتســبب  والتــي  منهــا 

السالم وتقود إىل أعال العنف".
كشــمر  حــدود  تشــهد  اآلن،  وحتــى 
زيــادة يف أعــال العنف عرب الحدود، 
وســط تبــادل االتهامــات بــني جيــي 
البلديــن بانتهــاك اتفــاق وقــف إطــالق 

النار املوقع عام 2003.

املديريــن  بــني  املناقشــات  وجــرت 
يف  العســكرية  للعمليــات  العامــني 
البلديــن عــرب آليــة "الخــط الســاخن"، 

بحسب املصدر نفسه.
"الجانبــني  أن  إىل  البيــان  وأشــار 
لالتصــال  الحاليــة  اآلليــات  أن  أكــدا 
واالجتاعــات  الســاخن  الخــط  عــرب 
الحدوديــة ستســتخدم لحــل املواقف 

املفاجئة أو سوء التفاهم".
وخط السيطرة هي حدود بحكم األمر 
بــني  "كشــمر"  وادي  تقســم  الواقــع 

الجارتني النوويتني.
ويطلــق اســم "جامــو وكشــمر" عــى 
مــن  الهنــد  لســيطرة  الخاضــع  الجــزء 

جاعــات  ويضــم  كشــمر،  إقليــم 
مقاومــة تكافــح منــذ 1989، ضــد مــا 

تعتربه "احتالال هنديا" ملناطقها.
عــن  باالســتقالل  ســكانه  ويطالــب 
باكســتان،  إىل  واالنضــام  الهنــد، 
منــذ اســتقالل البلديــن عــن بريطانيــا 
أبــاد  إســالم  واقتســام   ،1947 عــام 
األغلبيــة  ذا  اإلقليــم  ونيودلهــي 

املسلمة.
منــذ  اإلقليــم  عــى  النــزاع  وبــدأ 
بــني  نشــبت  حيــث  االســتقالل، 
 ،1948 أعــوام  حــروب،   3 البلديــن 
1965، و1971، أســفرت عــن مقتــل 

قرابة 70 ألفا من الطرفني. 

برلني/ وكاالت:
نفــذت  الســلطات  أن  األملانيــة  الرشطــة  أفــادت 
مداهــات يف عــدة مواقــع يف برلــني وبراندنبــورغ، 
إســالمية  جاعــة  نشــاط  حظــرت  أن  بعــد  أمــس، 

سلفية يف برلني.
كا أشارت إدارة الشؤون الداخلية مبجلس بلدية 
برلني إىل أنها حظرت نشاط جاعة جهادية سلفية 
يطلــق عليهــا اســم جاعــة برلــني كا تعــرف كذلك 
باســم توحيد برلني، وأن الرشطة نفذت مداهات 

لكنها مل تورد مزيدا من التفاصيل.
أن  األملانيــة  تاجشــبيغل  صحيفــة  وأوضحــت 
الجاعــة تشــيد بقتــال تنظيــم "الدولــة اإلســالمية" 

وأضافــت  اليهــود.  لقتــل  ودعــت  اإلنرتنــت  عــى 
بعــض  ملقاضــاة  إجــراءات  هنــاك  أن  الصحيفــة 

أفرادها.
وتابعــت الصحيفــة أن الجاعــة لهــا صــالت بأنيــس 
العمري وهو تونيس فشل يف الحصول عى لجوء 
يف أملانيــا واختطــف شــاحنة وقادهــا وســط جمــوع 
عــن  أســفر  مــا  الســنة  بــرأس  مزدحمــة  ســوق  يف 

مقتل 12 شخصا يف 2016.
وذكــرت املخابــرات األملانيــة الداخلية يف تقريرها 
يف  الســلفيني  عــدد  أن  املــايض  العــام  الســنوي 
أملانيا زاد إىل أعى مستوياته عى اإلطالق ليبلغ 

12150 يف 2019 أي ثالثة أمثاله يف 2011.

بون" محافًظا  محتجون "ُينصِّ
جديًدا لواسط جنوب العراق

 نيويورك/ األناضول:
قــال منســق األمــم املتحــدة لإلغاثــة 
إن  أمــس:  لوكــوك،  مــارك  الطارئــة، 
"نحــو 60 % مــن الســوريني ال يصــل 

إليهم الغذاء بانتظام".
جــاء ذلــك يف ترصيحــات للمســؤول 
األمــن،  األممــي يف جلســة ملجلــس 
عــرب الفيديــو، حــول األزمــة اإلنســانية 

يف سوريا.
وأضاف لوكوك: "قرابة 12.4 مليون 
ســوري ال يحصلــون بانتظــام عــى مــا 

يكفيهم من الغذاء اآلمن".
ماليــني   4.5 "زهــاء  أن  أشــار  كــا 
إىل  انضمــوا  إضــايف  شــخص 
عــى  القادريــن  غــر  الســوريني 
بانتظــام، يف  الغــذاء  الحصــول عــى 

العام املايض".
واعتــرب لوكــوك أن "هــذه الزيــادة غر 

مفاجئة ألن االقتصاد السوري الهش 
عــاىن صدمــات متعــددة يف األشــهر 
االنخفــاض  مثــل  املاضيــة،  الـــ18 

الكبر يف قيمة اللرة السورية".
وتابع بأنه نتيجة لألزمات االقتصادية 
مــن  باملئــة   70 مــن  أكــر  "تحمــل 
العــام  يف  جديــدة  ديوًنــا  الســوريني 

املايض".
أن  إىل  األممــي  املســؤول  ولفــت 
ترســل  أصبحــت  الســورية  "األرس 
املدرســة  مــن  بــداًل  للعمــل  أوالدهــا 

حتى يتمكنوا من إطعامهم".
أكــر  "يعــاين  قائــاًل:  لوكــوك  وأردف 
ســن  دون  طفــل  مليــون  نصــف  مــن 
نتيجــة  التقــزَم  ســوريا  يف  الخامســة 
آلخــر  وفًقــا  املزمــن،  التغذيــة  ســوء 
هــذا  يــزداد  أن  ونخــى  تقيياتنــا، 

العدد".

وعى صعيد املساعدات اإلنسانية، 
أكد لوكوك عى رضورة إتاحة جميع 
عــرب  املســاعدات  إليصــال  القنــوات 
الحــدود الرتكيــة إىل الشــال الغــريب 
الســوري، التــي يســتفيد منها حوايل 

2.4 مليون سوري شهريا.
جــدد  املــايض،  متــوز  يوليــو/  ويف 
لألمــم  تفويضــه  األمــن  مجلــس 
إيصــال  بآليــة  الخــاص  املتحــدة 
العابــرة  اإلنســانية  املســاعدات 

للحدود من تركيا إىل سوريا.
وحــذر لوكــوك مــن أنه "يف حال عدم 
تفويضــه يف  األمــن  تجديــد مجلــس 
ذلــك ســيؤدي إىل  فــإن  املســتقبل، 
عــى  األرواح  يف  وخســائر  معانــاة 

نطاق واسع للغاية".
الرشقــي  للشــال  بالنســبة  أمــا 
التوتــرات  زيــادة  أســفرت  الســوري، 

تحديــد  )دون  األخــرة  األشــهر  يف 
مؤقــت  تعطيــل  عــن  أطرافهــا( 
للمســاعدات الطارئــة ملئــات اآلالف 
للمســؤول  وفقــا  األشــخاص،  مــن 

األممي.
املســؤول  دعــا  كلمتــه،  ختــام  ويف 
مرتكبــي  "محاســبة  إىل  األممــي 
لحقــوق  الجســيمة  االنتهــاكات 
الــدويل  اإلنســاين  للقانــون  اإلنســان 

)يف سوريا(".
أهليــة  حــرب  ســوريا  يف  وتســتمر 
عندمــا   ،  2011 عــام  أوائــل  منــذ 
قــام نظــام بشــار األســد بحملــة عــى 
االحتجاجــات املؤيــدة للدميقراطيــة 

برشاسة غر متوقعة.
ومنــذ ذلــك الحــني قتــل مئات اآلالف 
مــن النــاس ونــزح أكر من 10 ماليني 

آخرين، وفًقا ألرقام األمم املتحدة.

مسؤول أممي: 60 % من السوريني ال يصل إليهم الغذاء بانتظام

السلطات األملانية تحظر جامعة إسالمية
 دعت إىل تطبيق الرشيعة 

الهند وباكستان تتفقان عىل وقف إطالق النار يف كشمري

مسقط- صنعاء/ وكاالت:
بحــث وزيــر الخارجيــة العــاين بــدر البوســعيدي، 
أمــس، مــع املبعــوث األمريــي الخــاص إىل اليمن 
وجهــود  الحــرب  إنهــاء  ســبل  ليندركينــغ،  تيمــويث 

التسوية السياسية لألزمة اليمنية.
جــاء ذلــك خــالل لقائهــا بالعاصمــة مســقط عــى 
منــذ  ليندركينــغ  يجريهــا  خليجيــة  جولــة  هامــش 
اإلثنــني وتســتمر 10 أيــام؛ لبحــث ســبل حــل أزمــة 

اليمن.
الجانبــان  بحــث  العانيــة،  األنبــاء  وكالــة  ووفــق 
"تطــورات األوضــاع يف اليمــن والجهــود املبذولــة 

إلنهاء الحرب الدائرة يف البالد".
األزمــة  معالجــة  "أهميــة  عــى  الطرفــان  أكــد  كــا 
التســوية  تحقيــق  جهــود  ودعــم  اإلنســانية، 
السياسية بني جميع األطراف اليمنية، عرب الحوار 
تفاصيــل  دون  الســلمية"،  واملفاوضــات  البنــاء 

بكني-نيويورك/ وكاالت:
مــن  طلبــت  تكــون  أن  أمــس،  الصــني،  نفــت 
دبلوماســيني أمريكيني إجراء فحوص املسحة 
بفــروس  اإلصابــة  عــن  للكشــف  الرشجيــة 
كورونــا، فيــا أوردت صحيفــة نيويــورك تاميــز 
الفــروس  مــن  جديــدة  ســاللة  أن  األمريكيــة 

تنترش برسعة يف مدينة نيويورك.
وذكر املتحدث باســم وزارة الخارجية الصينية 
تشــاو ليجيــان للصحفيــني، أمــس، أن بكــني مل 
األمريكيــني  الدبلوماســيني  مــن  أبــدا  تطلــب 
إطــار  إجــراء مســحات رشجيــة يف  الصــني  يف 

فحوصات الكشف عن اإلصابة بكورونا.
وكانــت محطــة "فايــس وورلــد نيــوز" األمريكيــة 
األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  أن  األربعــاء  ذكــرت 
أن  بعــد  الصينيــة  لنظرتهــا  احتجاجــا  قدمــت 

علمت أن بعض مسؤوليها خضعوا لإلجراء.
ونقلــت املحطــة عــن متحــدث باســم الخارجيــة 

العاصمــة  أكــر. واألربعــاء، وصــل ليندركينــغ إىل 
العانية مسقط، قادما من الرياض؛ حيث التقى 
هنــاك وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة الســعودي 
عادل الجبر ووزير الخارجية اليمني أحمد عوض 

بن مبارك.
األمريــي  للمبعــوث  الخليجيــة  الجولــة  وتتزامــن 
مــع حــراك دويل مكثــف لحلحلــة األزمــة اليمنيــة، 
وإعــالن إدارة جــو بايدن عزمها تكثيف الجهود يف 

هذا الخصوص.
إسقاط مسيرات

إســقاط  أمــس،  اليمنــي،  الجيــش  أعلــن  ميدانًيــا، 
4 طائــرات حوثيــة مســرة مفخخــة يف محافظتــي 

مأرب والجوف.
عــرب  اليمنــي،  للجيــش  اإلعالمــي  املركــز  وقــال 
"تويــرت"، إن أفــراد الجيــش الوطنــي أســقطوا طائــرة 
مســرة مفخخة أطلقتها جاعة الحويث يف جبهة 

أن  لواشــنطن  أكــدت  بكــني  أن  األمريكيــة 
الفحوص الرشجية أجريت "عن طريق الخطأ"، 
الفحوصــات  مــن  النــوع  هــذا  ســتوقف  وأنهــا 

بالنسبة للدبلوماسيني األمريكيني.
سياســة  لديهــا  ليســت  الصــني  أن  حــني  ويف 
الرشجيــة  املســحات  اســتخدام  بشــأن  وطنيــة 
فقــد تــم اســتخدامها بشــكل متزايد هــذا العام 
تلــك  وطالــت  الصينيــة،  املــدن  بعــض  يف 
واملســافرين  املــدارس  أطفــال  املســحات 

الذين يصلون إىل بكني.
ساللة نيويورك

"نيويــورك  صحيفــة  أفــادت  أخــرى،  جهــة  مــن 
تاميــز" بــأن ســاللة جديــدة مــن فــروس كورونــا 

تنترش برسعة يف مدينة نيويورك.
أن  املحتمــل  مــن  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
تتسبب الساللة الجديدة يف إضعاف فعالية 

اللقاحات.

محافظــة  عاصمــة  الحــزم  مدينــة  رشقــي  النضــود 
الجوف شال البالد.

القــوات  إن  اليمنــي  الجيــش  قــال  ثــان،  بيــان  ويف 
مــأرب  غــريب  الكســارة  جبهــة  يف  الحكوميــة 
أطلقتهــا  مفخخــة  مســرّة  طائــرات   3 أســقطت 

جاعة الحويث.
"ســبتمرب  موقــع  نــرشه  الــذي  البيــان  وأضــاف 
هــذه  الحوثيــني  "إطــالق  أن  للجيــش  التابــع  نــت" 
أحيــاء ســكنية  اســتهداف  بهــدف  يــأيت  الطائــرات 
تفاصيــل  البيانــان  يذكــر  ومل  املحافظــة".  يف 
أخرى، فيا مل يصدر تعقيب من جاعة الحويث 

بخصوصها.
جبهــات  تشــهد  الجــاري،  فرباير/شــباط   7 ومنــذ 
القتــال يف محافظــة مــأرب معــارك عنيفــة؛ حيــث 
املحافظــة  مركــز  نحــو  للتقــدم  الحوثيــون  يســعى 
الغنية بالنفط، واملعقل الرئيس لقوات الحكومة.

كولومبيــا  جامعــة  مــن  خــرباء  أن  إىل  وأشــارت 
أجــروا  للتكنولوجيــا  كاليفورنيــا  ومعهــد 
جديــدة  ســاللة  مــن  عينــات  عــى  اختبــارات 
"يب.526.1"  تدعــى  كورونــا  فــروس  مــن 
خــالل  نيويــورك  تــم جمعهــا يف   )B.1.526(

نوفمرب/ترشين الثاين املايض.
كشــفت  االختبــارات  نتائــج  أن  الخــرباء  وأكــد 
عــن أن الســاللة الجديــدة تتميــز بطفــرة يعتقــد 
أنهــا قــادرة عــى تجاوز جهــاز املناعة، وبالتايل 

إضعاف فعالية اللقاحات.
لحــد  أصــاب  كورونــا  فــروس  أن  إىل  يشــار 
الســاعة أكــر مــن 112.6 مليــون شــخص عــرب 
العــامل، يف حــني وصــل إجايل عــدد الوفيات 
الناتجــة عــن الفــروس إىل أكــر مــن مليونــني 
العــامل  دول  أمريــكا  وتتصــدر  ألــف،  و602 
ثــم  الهنــد  تليهــا  اإلصابــات،  عــدد  حيــث  مــن 

الربازيل.

رات الجيش اليمني يعلن إسقاط 4 مسيَّ
مباحثات ُعامنية أمريكية حول سبل إنهاء الحرب يف اليمن

ساللة جديدة تنتشر في نيويورك 
الصني تنفي طلب فحوصات محرجة من دبلوماسيني أمريكيني

االتحاد األوروبي يدعو جميع األطراف لضبط النفس
عقب بيان الجيش.. أنصار الحكومة ومعارضوها يتظاهرون يف أرمينيا
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وصية اليوم:حديث شريف: 
ِبيُّ  ــُه َعْنــُه( َقــاَل: َقــاَل النَّ َعــْن َأِبــي ُموَســى )َرِضــَي اللَّ
ِذي  ُه َوالَّ ِذي َيْذُكُر َربَّ َم(: »َمَثُل الَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ )َصلَّ

ِت«. ُه، َمَثُل الَحيِّ َوالَميِّ اَل َيْذُكُر َربَّ

مهمــا كانــت ظروفك ومنصبك وقوتــك فال تظلم، فعمر بن عبد 
العزيــز )رحمــه اللــه تعالــى( يقــول: »إذا دعتــك قدرتــك على ظلم 

الناس فتذكر قدرة الله عليك«.

العــرة  وتوشــك  األوىل،  العــرة  األيــام  انقضــت   
الثانيــة عــى االنتهــاء مــن شــهر رجــب، أحــد األشــهر 
"إِنَّ  )تعــاىل( فيهــا:  اللــه  يقــول  التــي  الُحــرم،  األربعــة 
ِه  ًرا ِف ِكَتاِب اللَّ ِه اْثَنا َعَرَ َشــهْ وِر ِعْنَد اللَّ ــهُ َة الشُّ ِعدَّ
ِلَك  ــَاَواِت َواأْلَرَْض ِمْنَهــا َأْرَبَعٌة ُحرٌُم  َذٰ َيــْوَم َخَلــَق السَّ
ــُم  َفــَا َتْظِلُمــوا ِفيِهــنَّ َأْنُفَســُكْم  َوَقاِتُلــوا  يــُن اْلَقيِّ الدِّ
ــًة  َواْعَلُمــوا أَنَّ  ــًة َكــَا ُيَقاِتُلوَنُكــْم َكافَّ ِكــنَ َكافَّ اْلُمْرِ

ِقَن" ]التوبة: 36[. َه َمَع اْلُمتَّ اللَّ
مــن  مزيــًدا  الشــهر  هــذا  ف  املســلمون  اعتــاد  وقــد 
التعبد والتقرب لله )عز وجل( من صيام وقيام، وهو 
أمــر حســن، خاصــة أنه ببدء شــهر رجــب يقرتب قدوم 
الــركات  املبــارك شــهر  الشــهور شــهر رمضــان  ســيد 

والرحات ومضاعفة الحسنات.
 وهنــا ال بــد مــن أن ننبــه أنفســنا قبــل أن يدخــل شــهر 
مــع  جديــد  عهــد  بــدء  رضورة  عــى  الكريــم  رمضــان 
اللــه )عــز وجــل(، فنــرتك مــا كنــا نقــرتف مــن الذنــوب 
واملعــايص، ونعقــد العــزم عــى توثيــق الصلــة باللــه 
لــه )ســبحانه وتعــاىل(، وأال  التقــرب  )تعــاىل( وزيــادة 
نؤجــل ذلــك إىل رمضــان، بــل نبــدأ مــن اآلن، حتــى إذا 
ما جاء رمضان شهر الخري والركة أصبح ترك الذنوب 

واملعايص والتقرب لله )عز وجل( ميسوًرا علينا.
 ويخىش عى من أجل توبته واســتغفاره إىل رمضان 
مــدة  يحتــاج  بطبعــه  فاإلنســان  األمــر؛  لــه  يتيــر  أال 
للتغيــري والتــدرج لانتقــال مــن حال إىل حال، ولذلك 
شــهر  يجعلــوا  أن  جميًعــا  باملســلمن  أهيــب  إننــي 
رجــب بوابــة للعــزم عــى التوبــة واالســتغفار وااللتــزام 
بالطاعــات والُقربــات، ســواء كانــوا مــن أهــل الطاعة أم 
كانــوا مــن أهــل املعــايص؛ فــإن كانوا من أهــل الطاعة 
بربهــم  الصلــة  وتوثيــق  طاعاتهــم  زيــادة  عــى  عزمــوا 

والعمل بالسنن والنوافل وسائر القربات.
 وإن كانــوا مــن العصــاة فهــم أوىل بــأن يعقــدوا العــزم 
بــدء صفحــة جديــدة مــع اللــه )عــز وجــل(، وأن  عــى 
يرتكــوا كل مــا يخالــف رشيعــة اللــه )تعــاىل( ومنهجــه، 
حتى إذا دخل شهر رمضان أقبلوا عى الله )عز وجل( 
وهم من أولئك الذين يناديهم ربهم أن يا باغي الخري 
أقبل، وليس ممن يناديهم ربهم يا باغي الر أقرص، 

فأي النداءين أحب إليك، أخي املسلم؟!
 اليــوم ونحــن ف شــهر رجــب ميكننــا أن نقــرر مــن أي 
)ســبحانه  ربنــا  ســينادينا  الصيغتــن  وبــأي  الفئتــن 

وتعاىل(.
 أخي املسلم، اآلن نحن ف رجب وبعد أيام معدودة 
رمضــان  شــهر  فلنســتعد الســتقبال  شــعبان،  ســيأيت 
)عــز وجــل(،  للــه  تقــرب وطاعــة  قلــب وجميــل  بنقــاء 
أن  عــى  والذنــوب،  املعــايص  تــرك  واالجتهــاد ف 
يبلغنــا شــهر رمضــان وهــو  بــأن  )تعــاىل(  اللــه  يكرمنــا 
راٍض عنــا، وأن يجعــل لنــا نصيًبــا مــن بركاتــه ومضاعفة 
حســناته، وأن يكتبنــا مــن عتقائــه، اللهــم بــارك لنــا ف 
رجب وشــعبان وبلغنا رمضان، اللهم أصلح لنا شــأننا 
كلــه، ووفقنــا، وســدد عى الخــري خطانا، وتب علينا، 

إنك أنت التواب الرحيم.

قبل أن ينتهي 
شهر رجب

إعداد/ ريما عبد القادر

مبجــرد أن عرفــت بعــض املقتطفات الصغرية من 
مســرية العطــاء الجميلة للصيــدالين ضياء هارون 
الــذي ُيلقــب بـ"ضياء الفقراء" )رحمه الله تعاىل( 
كثــري  كان  إذ  قلبــي،  ف  كبــرية  بغبطــة  شــعرت 
العمــل قليــل الضجيــج، فلــم ينشــغل عــى مواقــع 
إنجازاتــه  عــن  ليتحــدث  االجتاعــي،  التواصــل 
تجهــل  واألخبــار  الكامــريات  كانــت  بــل  الخرييــة، 
حقيقتــه؛ فقــد كان يعمــل بصمــت جميل يحصن 

به قلبه من الرياء، ويحفظ ماء وجه الفقراء.
ضيــاء  يكــون  بــأن  نصيــب  اســمه  مــن  لــه  كان 
ف  ودقتــه  عملــه  فطبيعــة  واملســاكن،  للفقــراء 
تحــري الحــال والحــرام ف مالــه مل تشــغاه عــن 
حاجاتهــم، فــكان ذلــك مــن بــركات اللــه )تعــاىل( 

ف رزقه.
كان يتعامــل مــع الفقــراء كأنهــم جــزء مــن عائلتــه، 
األمــر الــذي جعلــه يحمــل املســاعدات ماليــة أو 
عينية وتقدميها لهم بنفسه، وكان يرتدي مابس 
بســيطة وعمليــة ال توحــي بالغنــى، فــكان يريــد أن 
يكــون قريًبــا مــن أفئــدة الفقــراء بعيــًدا عــن عيــون 

الكامريات.
كان يحمــل قلًبــا حنوًنــا رقيًقــا، جعلــه كثــري البــكاء 
ملا كان يسمع بحاجة إنسان للمساعدة ومل يكن 

يعلم عنه من قبل.

ورمضــان هــذا ســيفتقده الكثــري، خاصــة أنــه رمضــان 
األول الــذي ســبق املــوت فعلــه ف إعــداد الطعــام 
الفقــراء  عــى  وتوزيعــه  زوجتــه،  مبســاعدة  بنفســه 

بنفسه قبل موعد اإلفطار.
هذا الرجل الذي يغبطه قلبي قد بىك عليه الفقراء 
واملســاكن واأليتــام قبــل أيــام قليلــة لوفاتــه، فقــد 
كان يحــر األيتــام إىل بيتــه، ويكرمهــم مــن الطعــام 
كان  أيًضــا  بــل  فحســب،  هــذا  وليــس  والــراب، 
يحــاول تعويضهــم ولــو بالــيء البســيط عــن حنــان 
مــا  إىل  يحتــاج  ال  اليتيــم  أن  ُيــدرك  فــكان  العائلــة، 
يســد جوعــه وعطشــه فقــط، بــل حاجتــه إىل مــا هــو 

أكر بكثري من ذلك.
املســاعدات  تقديــم  ليــس  فعلــه  جميــل  ومــن 
األرامــل  تشــغيل  عــى  يعمــل  كان  بــل  فحســب؛ 

واملحتاجات ليسد حاجتهن للسؤال.
ال  الخــري  بــذور  أن  الرجــل  هــذا  ســرية  مــن  تعلمــت 
تــزال تولــد كل يــوم مــن أرحــام األمهــات الصالحــات، 
لتنجــب رجــااًل أمثالــه، منهــم علمناهــم، والكثــري ال 
يعلمهــم إال اللــه )تعــاىل(، يعملــون بالليــل والنهــار، 
كتابــه  ف  )تعــاىل(  اللــه  عنهــم  قــال  الذيــن  فهــم 
ا  َهاِر ِسًّ ْيِل َوالنَّ ِذيــَن ُينِفُقوَن أَْمَواَلُهم ِباللَّ الكريــم: "الَّ
ِهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل  َوَعَاِنَيًة َفَلُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِّ

ُهْم َيْحزَُنوَن" )البقرة:274(. 

لقد اتفقنا أن شهر رجب سيكون محطة جديدة 
نشمر فيها السواعد لكل خري، أليس كذلك؟!

وهــذه املــرة محطــة التغيــري ســتكون لــك أنــت، 
أيهــا األب، اليــوم ســنجلس جلســة جميلة نتناول 
فقــد  اللذيــذ؛  املفيــد  التمــر  مــن  حبــات  فيهــا 
كان يحبــه رســول اللــه )صــى اللــه عليــه وســلم(، 

وأطعم أطفالك، كذلك سيحبونه.
مــن  بــد  ال  مهــم  فاألمــر  جيــًدا؛  يل  أصــِغ  واآلن   
ولنتبــع  التغيــري ف طريقــة معاملتــك ألبنائــك، 
الصــاة  أفضــل  )عليــه  الرســول  هــدي  ذلــك  ف 
غايــة  ف  هــذه  رحلتنــا  ســتكون  إذ  والســام(، 
الجال، سنعيشها مع صفحات كتاب "مدرسة 
محمــد )صــى اللــه عليــه وســلم(" ملؤلفــه جهــاد 
الحــب  قلوبنــا  رحلــة  ف  وســنتعلم  الرتبــاين، 
الكبــري والحنــان اللذيــن يحملهــا )عليه الســام( 

ألبنائه، ومعاملته الحسنة لألطفال.
فــا  األب،  أيهــا  الخاصــة،  رحلتــك  هــذه  لذلــك 
تقل إنك مشــغول، وليس لديك وقت، فرســول 
انشــغاالته  كل  مــع  كان  الســام(  )عليــه  اللــه 
وحبــه  حنانــه  إظهــار  عــى  يحــرص  ومســؤولياته 
إذا  عنهــا(  اللــه  )ريض  فاطمــة  فكانــت  ألبنائــه، 
دخلــت عــى أبيهــا أخذ بيدها، وقبلها وأجلســها 
ف مجلســه، وكان إذا دخــل عليهــا قامــت إليــه 

فأخذت بيده، فقبلته، وأجلسته ف مجلسها.
وحبــه ظاهــر لحفيديــه الحســن والحســن، فــكان 
حينا يراها يقبلها ويجلســها عى أحضانه 
ســلم  باألطفــال  مــر  كلــا  وكان  وياطفهــا، 
عليهــم، األمــر الــذي يســعد األطفــال ويشــعرهم 

بالحب واالحرتام والعطف. 
بــل  فحســب؛  ألبنائــه  ليــس  كان  األبــوي  وحنانــه 
لألطفــال كافــة؛ فاملتأمــل لســرية الرســول )عليــه 
اهتاًمــا  الطفــل  يــويل  كان  أنــه  يجــد  الســام( 
كبــرًيا، إذ كانــت لــه رؤيــة راقيــة متقدمة ف تربية 

األطفال.
أنــه مل يكتــِف ف تقديــم  ومــن جميــل معاملتــه 
أيًضــا ميازحهــم  بــل كان  لهــم؛  النصــح واإلرشــاد 
ويداعبهم ويشــاركهم ف اهتاماتهم الصغرية؛ 

فهو يحرتم عقل الطفل وأحاسيسه.
مرحلــة  يــدرك  كان  الســام(  )عليــه  والرســول 
الطفولــة، التــي هــي أخصــب وأهــم مرحلــة ميكــن 

للمريب أن يغرس فيها املبادئ والقيم.
األمــور،  لديــك  ســتختلف  األب-  -أيهــا  واآلن 
فــا  كــر حجــم مســؤولياتك وانشــغالك  فمهــا 
قــدوة  كــن  عنهــم،  يشــغلك  أن  لــيء  تســمح 
حسنة لهم ف اتباع هدي الرسول )عليه الصاة 

والسام(.

يغبط قلبي إنسان
هذا الرجل عليك بـ"مدرسة محمد" في تربية أبنائك
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د. زياد إبراهيم مقداد 
رئيس لجنة اإلفتاء في 

الجامعة اإلسالمية

حب الوطن والدفاع عنه... عقيدة 
المسلم فازرعوها في أطفالكم

رجــب  شــهر  ف  وقعــت  ومهمــة  كثــرية  أحــداث 
الــذي حققــه  تسلســلت حكاياتهــا ف االنتصــار 
املســجد  وتحريــر  تبــوك،  غــزوة  ف  املســلمون 
األقــى، وفتــح بــاب الرحمــة، وغريهــا، مــا يعطــي 
الوطــن والدفــاع عنــه،  كبــرًيا  عــى حــب  مــؤرًشا 
واألمــر يــزداد حينــا يكــون الوطــن فلســطن فهــو 

عقيدة ودين.
هــذا األمــر يتطلــب أن ُترضــع األمهــات أطفالهــن 
املســجد  تحريــر  إىل  والتطلــع  فلســطن  حــب 
األقــى، ويتكاتــف معهــن ف هــذا الــدور اآلبــاء 
أنامــل أطفالهــم ف رســم كامــل حــدود  مبســك 
خريطة فلسطن بكل ذرة تراب فيها، فاذا تقول 
الريعــة اإلســامية ف حــال تنحــى الوالدان عن 

هذا الدور؟
صالح الدين األيوبي

حينا نسرتجع ف ذاكرة التاريخ اإلسامي نجد 
ف  املســلمون  جســدها  التــي  البطــوالت  أروع 
حــب الوطــن والدفــاع عنــه، خاصــة حينــا يتعلــق 
حكايــة  البطــوالت  هــذه  ومــن  املســلم،  بعقيــدة 
الســلطان نجــم الديــن يوســف بــن أيــوب الــذي مل 
يتــزوج مــدة طويلــة؛ ألنــه كان يبحــث عــن زوجــة 
اللــه  يســأل  فــكان  مبتغــاه،  تحقيــق  ف  تشــاركه 
)تعــاىل( أن يرزقــه زوجــة صالحــة تأخــذ بيــده إىل 
ــا ُتحســن تربيتــه حتــى  الجنــة وينجــب منهــا صبيًّ
يكــون فارًســا ُيعيــد القــدس ألحضان املســلمن، 
اللــه  تســأل  كانــت  التــي  ذاتهــا  الزوجــة  فرزقــه 
)تعــاىل(  اللــه  فرزقهــا  نفســه،  الدعــاء  )تعــاىل( 
القــدس،  مدينــة  فاتــح  األيــويب  الديــن  صــاح 

ومحرر املسجد األقى.
صــاح  والــد  أن  نجــد  األمــر  ف  نتأمــل  وحينــا 
والزوجــة  الدعــاء  مــن  باألســباب  أخــذ  قــد  الديــن 
الصالحــة، وتربيــة نجلــه عــى العمــل عــى تحريــر 
املسجد األقى، فحينا رأى والد صاح الدين 
نجلــه يلعــب مــع الصبيــة أخــذه ورفعــه وقــال لــه: 
"مــا تزوجــت أمــك ومــا أنجبتــك لــي تلعــب مــع 
َــى"، وبعدها  الصبية، إمنا لتحّرر امَلسجــد األقصـ
تركــه فســقط عــى األرض، فــكان األمــر موجًعــا، 

االمتنــاع  يجــوز  ال  محكمــة  فريضــة  فهــو  ومالــه، 
عنها.

ويؤكــد أن الوضــع ف فلســطن جــراء االحتــال 
عنــه،  االمتنــاع  يجــوز  ال  فرًضــا  الجهــاد  يجعــل 
الواجــب  يتــم  ال  "مــا  تقــول:  الفقهيــة  والقاعــدة 
بــه فهــو واجــب"، وهــذا يتطلــب مــن اآلبــاء تربيــة 
أطفالهــم عــى حــب الوطــن، خاصــة أن فلســطن 
فــإن  الصحيحــة،  مــن عقيــدة املســلم  وتحريرهــا 
تقاعسوا عن هذا الدور فهم مسؤولون عن ذلك 

يوم القيامة.

"آملتــك  فســأله:  القامــة،  طويــل  كان  فوالــده 
الســقطة؟"، قــال صــاح الديــن: "آملتنــي!"، قــال 
لــه أبــوه: "ِلــَم مل تــرصخ؟"، فكانــت اإلجابــة: "مــا 
اإلجابــة  هــذه  يــرصخ"،  أن  األقــى  مُلحــــّرر  كان 
تحريــر  ف  الرتبيــة  هــذه  أمثرتهــا  التــي  الثمــرة 

القدس من الصليبين.
تراب وحجارة

جعفــر  آمــال  الوطــن  عــن  والبعــد  الغربــة  ورغــم 
)55 عاًمــا( كانــت تحــرص بشــدة عــى أن تربــط 
أبناءهــا بحــب فلســطن، خاصــة أن هــذا الحــب 
تقــول  إذ  للمســلم،  الصحيحــة  بالعقيــدة  يرتبــط 
لصحيفــة "فلســطن": "حينــا قدمــت إىل زيــارة 
غــزة حرصــت أن تكــون هديــة أبنــايئ تراًبا وحجارة 
من أرضها الطاهرة، وسواًرا عى املعصم يتزين 

بألوان العلم الفلسطيني".
وعــن ســبب طبيعــة هــذه الهديــة تبــن أن أبناءهــا 
ال يســتطيعون القدوم إىل فلســطن التي زرعت 
حبهــا ف أفئدتهــم، فــأرادت أن تحمــل لهــم هــذه 
الهديــة الغاليــة؛ حتــى تتعانــق أنفاســهم مــع ائحــة 

الوطن.
حماية الوطن

حــب الوطــن وحايتــه مــن املصالــح العامــة التــي 
يقــول  إذ  اإلســامية،  الريعــة  عليهــا  حرصــت 
أستاذ الفقه املقارن بكلية الريعة والقانون ف 
الســويس: "حــب  الجامعــة اإلســامية د. ماهــر 
الوطــن والدفــاع عنــه مصلحــة عامــة، تعــود مثرتــه 
هــو مطلــب اجتاعــي  الــذي  األمــن  ف تحقيــق 
وفــردي، خاصــة أن األمــن من النعم التي امنت بها 
اللــه )تعــاىل( عــى عبــاده"، مســتدالًّ بقولــه )عــز 

وجل(: "َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف" )قريش:4(.
الشــعب  أمــن  يســتهدف  االحتــال  أن  ويبــن 
العمــل عــى  الــذي يتطلــب  الفلســطيني، األمــر 
تحقيــق األمــن، والحريــة، اللذيــن ال يتحققــان إال 
املســلمن  عقيــدة  أن  خاصــة  االحتــال،  بدحــر 
فهــو  )تعــاىل(؛  اللــه  ســبيل  الجهــاد ف  تقتــي 
ســنام اإلســام، ومــا كان الجهــاد كذلــك إال ألنــه 
الدفــاع عــن وطنــه وعرضــه  يوفــر لإلنســان فرصــة 

أمانــة  لديكــا  وأم:  أب  لــكل  حــب  رســالة  وف 
وهــي  القيامــة،  يــوم  أعناقكــا  ف  ا  جــدًّ عظيمــة 
باملــأكل وامللبــس  تكــون  تربيتهــم ال  أطفالكــا، 
الكائنــات  أغلــب  فيــه  يشــرتك  فهــذا  فحســب، 
الحيــة، فواجبكــا أكــر بكثــري مــن ذلــك، فالجهاد 
ف ســبيل الله )تعاىل( لتحرير فلســطن وتطهري 
القدس من أدناس االحتال عقيدة ودين قبل أن 
يكــون وطًنــا وطيًنــا، فازرعا هــذه البذور ف أفئدة 
أوالدكــا حتــى يكونــوا رجــااًل أمثــال صــاح الديــن 

األيويب وخنساوات فلسطن.
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حسب استفتاء مؤسسة أمواج اإلعالمية

البهداري أفضل العب .. صالح أفضل محترف .. الهالل وشباب رفح أفضل فريقين لكرة القدم .. 
الصداقة أفضل ناٍد على مستوى البنية التحتية .. خط الوسط أفضل برنامج رياضي تلفزيوني

تفـــوز بجائـــزة األفضــــل علـــى 
المستوى الرياضي في 20 عاًما

غزة/ عالء شاميل: 
 "THE GOLDEN "الذهبــي  حصلــت صحيفــة فلســطني عــى جائــزة 
ألفضــل صحيفــة محليــة مــن حيــث التغطيــة الرياضيــة خــالل العرشيــن 
عامــًا املاضيــة مــن عــام 2020-2000، حســب اســتفتاء مؤسســة أمواج 

اإلعالمية الرياضية. 
وجــاء فــوز "فلســطني" بهــذه الجائــزة برفقــة صحيفــة األيــام يف اســتفتاء 

أرشفت عليه لجنة مختصة خالل الشهرين املاضيني. 
وتعتــر هــذه الجائــزة لصحيفــة فلســطني دليــاًل عــى متيــز عمــل القســم 
عــام  الصحيفــة  تأســيس  منــذ  الرياضيــة  التغطيــات  يف  فيهــا  الريــايض 

2007 التي أفردت فيها مساحات واسعة للجمهور الريايض. 

ويــويل قســم الرياضــة اهتاممــًا كبــرًا يف تقديــم كل الفنــون الصحفيــة 
يف  واضــح  بشــكل  بــرز  الــذي  للتميــز  إضافــة  املاضيــة  األعــوام  خــالل 
والتغطيــات  املميــز  واإلخــراج  الرياضيــة  لألخبــار  املتاحــة  املســاحة 
امليدانية بعمل متجدد كل عام وهو ما كان له األثر يف زيادة درجة ثقة 

الجمهور الريايض يف الصفحات الرياضية بشكل متصاعد.
وكانت إدارة صحيفة فلسطني تويل اهتاممًا كبرًا لعمل قسم الرياضة 

نســبة  عــى  حصــل  الــذي  صالــح  رمــزي  فلســطني:  محــرف  أفضــل   *
 ،)32.15%( عــى  حصــل  الــذي  اليف  فــادي  عــى  متفوقــًا   )39.3%(

ومحمود وادي الذي حصل عى )28.55%(. 
عــى  حصــل  الــذي  الســويريك  نعيــم  فلســطيني:  مــدرب  أفضــل   *
نســبة )%46.35( متفوقــًا عــى خــر عبيــد الــذي حصــل عــى نســبة 

)%32.95( وناهض األشقر الذي حصل عى نسبة )20.7%(

* أفضــل حكــم فلســطيني: محمــد الشــيخ خليــل الــذي حصل عى نســبة 
)%44.9(، متفوقًا عى براء أبو عيشة بنسبة )%31.05( وهبة سعدية 

التي حصلت عى نسبة )24.05 %(.
أما باقي الفئات فقد جاءت على النحو التالي:

* أفضل العب فلسطيني يف كرة السلة: سني السكاكيني. 
* أفضل العب فلسطيني يف كرة الطائرة: خالد العرقان. 

* أفضل العب فلسطيني يف كرة اليد: زهر أبو خاطر. 
* أفضل العب فلسطيني يف تنس الطاولة: حاتم وادي

* أفضل العب باراملبي: حسام عزام
* أفضل إنجاز ريايض يف األلعاب الفردية: املالكم منر أبو كشك.

الجامعيــة  األلعــاب  الوطــن وكافــة  عــى مســتوى  الرياضيــة  والتغطيــات 
والفردية وكذلك املستويات املحلية والعربية والدولية. 

ويعــود الفضــل للفــوز بهــذه الجائــزة بعــد اللــه، إىل طاقــم عمــل القســم 
الذي يضم إبراهيم أبو شــعر وعالء شــاميل ووائل الحلبي، ومن ســبقهم 
املتطوعــني يف  أمثــال غســان محســني وجميــع  الصحيفــة  بالعمــل يف 
القســم أمثــال مؤمــن الكحلــوت وأســامة أبــو عيطــة، إىل جانــب مســؤول 

الطاقم خالد أبو زاهر.
نتائج أخرى

وكانــت لجنــة اختيــار األفضــل لجائــزة الذهبــي THE GOLDEN خــالل 
العرشين العام املاضية 2000-2020، أعلنت عن النتائج النهائية يف 
جميع الفئات بعد عمل اســتمر أكرث من شــهرين بعد تكليف اللجنة من 

عبد السالم هنية رئيس مؤسسة أمواج اإلعالمية. 
وجاء إعالن النتائج يف كل الفئات عى النحو التايل:

عــى  حصــل  الــذي  البهــداري  اللطيــف  عبــد  محــي:  العــب  أفضــل   *
بنســبة )%38.3( متفوقــًا عــى صائــب جنديــة الــذي حصــل عــى نســبة 

)%33.8(، ومراد اسامعيل الذي حصل عى نسبة )%(. 

* أفضل نادي فلسطيني يف كرة القدم: هالل القدس وشباب رفح.
وإبــداع  الريــج  خدمــات  الســلة:  كــرة  يف  فلســطيني  نــادي  أفضــل   *

الدهيشة. 
* أفضل نادي فلسطيني يف كرة الطائرة: الصداقة ونادي سنجل. 

* أفضل نادي فلسطيني يف كرة اليد: خدمات النصرات ونادي عزون. 
* أفضــل نــادي فلســطيني يف كــرة الطاولــة: املجمــع اإلســالمي وأهــي 

الخليل. 
* أفضل نادي عى مستوى البنية التحتية: نادي الصداقة. 

الخلويــة  االتصــاالت  رشكــة  الرياضــة:  بدعــم  محليــة  رشكــة  أفضــل   *
الفلسطينية "جوال"

* أفضــل إنجــاز إعالمــي ريــايض: قنــاة فلســطني الرياضيــة وشــبكة أمــواج 
اإلعالمية.

* أفضــل برنامــج تلفزيــوين ريــايض عى الفضائيات: برنامج خط الوســط 
عى قناة الكتاب

* أفضــل صحيفــة مــن حيــث التغطية اإلعالميــة الرياضية: صحيفة األيام 
وصحيفة فلسطني.

THE GOLDEN
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غزة/فلسطني:
قــام املجلــس األعــى للرياضة بتوزيع املنحة 
املاليــة املخصصــة لدعــم األنديــة املشــاركة 
قيمتهــا  وتبلــغ   ،2021 "جــوال"  دوري  يف 
ألــف شــيكل، أنديــة الدرجــة  اإلجامليــة )70( 

املمتازة لكرة الطائرة يف غزة.
عــام  أمــني  هنيــة مســاعد  الســام  عبــد  وقــام 
املجلس، بتقديم املرحلة األوىل من املنحة 
لـــ)11( ناديــًا، بقيمــة )35( ألــف شــيكل، عــى 
أن يتــم تقديــم الدفعــة الثانيــة بنفــس القيمــة 

خال املرحلة املقبلة.

وحــر تســليم املنحــة محمــد الرشفــا مديــر 
التســويق يف رشكــة "جــوال"، وأعضــاء اتحــاد 
باملجلــس  العامــون  واملــدراء  الطائــرة،  كــرة 

األعى.
جهــود  عــن  هنيــة  الســام  عبــد  وتحــدث 
املــايل  الدعــم  تقديــم  األعــى يف  املجلــس 
رغــم  الريــايض  النشــاط  واســتئناف  لألنديــة 
أزمــة "كورونــا"، وقــال هنيــة إن املنحــة املاليــة 
ألنديــة كــرة الطائرة جــاءت بدعم من املجلس 
األعــى، ومثــن دور "جــوال" يف دعــم النشــاط 
املوســم  لهــذا  البطــوالت  ورعايــة  الريــايض 

بقيمة بلغت نصف مليون شيكل.
التســويق  مديــر  الرشفــا  محمــد  أكــد  بــدوره 
يف رشكــة "جــوال" أهميــة النشــاط الريــايض 
األوضــاع  تحســن  مــع  البطــوالت  وانطــاق 
مــن  بالوقايــة  الخاصــة  اإلجــراءات  وتخفيــف 
لاتحــادات  التوفيــق  ومتنــى  "كورونــا"، 
واألنديــة، وشــكر جهــود املجلــس األعــى ومــا 
يبذلــه مــن جهــود لارتقاء بالنشــاط الريايض، 
وأشار إىل أن "جوال" ستبقى داعمة للرياضة 
وتشــجيع املنافســة ومتثيل فلســطني يف كل 

املحافل.

غزة / مؤمن الكحلوت:
الرابعــة  النســخة  ُمنافســات  اليــوم  صبــاح  تنطلــق 
مواليــد  للشــباب  القــدم  لكــرة  طوكيــو  لبطولــة 
غــزة  قطــاع  ماعــب  عــى  فــوق,  فــام   "2003"

املختلفــة، والتــي ينظمهــا اتحــاد كــرة القــدم بدعــم 
من الشعب الياباين.

وُيقــام يف اليــوم األول مــن املســابقة "16" مبــاراة 
مناصفة بني محافظتي غزة والشامل, ومحافظات 

الوسطي والجنوب.
ويف املجموعة األويل لفرع غزة والشامل, يلتقي 
عنــد  بيــت الهيــا  نظــره  مــع  األهــي  بيــت حانــون 
الســاعة التاســعة صباحــًا عى ملعــب بيت حانون 
البلــدي, فيــام يلعــب يف ذات التوقيت فريقا غزة 
الريايض وفلسطني عى ملعب فلسطني مبدينة 
وكذلــك  الثانيــة,  املجموعــة  مباريــات  غــزة ضمــن 
األهــي والزيتــون عــى ملعــب الرمــوك لحســاب 

املجموعة السابعة.
وعنــد الســاعة الواحــدة ظهــرًا يلعــب املشــتل مــع 

لحســاب  ضمــن  فلســطني  ملعــب  عــى  حطــني 
عــى  الرضــوان  مــع  والجزيــرة  الثالثــة,  املجموعــة 
مباريــات  ضمــن  البلــدي,  حانــون  بيــت  ملعــب 

املجموعة الخامسة.
عــى  الرمــوك  مــع  اإلســامي  املجمــع  ويلتقــي 
ملعــب فلســطني عند الســاعة الثالثــة عرصًا ضمن 
املجموعــة السادســة, ويتنافــس يف ذات الوقــت 
منــاء مــع خدمــات جباليــا عى ملعــب بيت حانون 
البلدي ضمن مباريات املجموعة الرابعة, وُيواجه 
الرمــوك  ملعــب  عــى  املغراقــة  نظــره  الوفــاق 

ضمن مباريات املجموعة الثامنة.
منافسات الوسط والجنوب

ويف فــرع الوســطي والجنــوب, ُتقــام عنــد الســاعة 
يلعــب  حيــث  مباريــات,   "3" صباحــًا  التاســعة 
ملعــب  عــى  البلــح  ديــر  إتحــاد  مــع  معــن  شــباب 
األويل,  املجموعــة  ضمــن  البلــدي  خانيونــس 
وُيواجه شباب الزوايدة الرتابط عى ملعب الدرة 
ضمن املجموعة الثانية, وكذلك املصدر والرباط 

عى ملعب النصرات ضمن املجموعة الثامنة.
عــى  البلــح  ديــر  وخدمــات  االســتقال  ويتنافــس 
الواحــدة  الســاعة  البلــدي عنــد  ملعــب خانيونــس 
ظهرًا ضمن مباريات املجموعة الرابعة, ويف ذات 
الوقــت يلتقــي جامعــي رفــح واألمــل عــى ملعــب 

الدرة ضمن املجموعة الخامسة.
اليــوم األول بثــاث مواجهــات  وُتختتــم منافســات 
عند الســاعة الثالثة عرصًا, حيث ُيواجه الشــافعي 
فريــق خدمــات خانيونــس عــى ملعــب خانيونــس 
ويلعــب  السادســة,  املجموعــة  ضمــن  البلــدي 
الــدرة  الصــاح عــى ملعــب  مــع  شــباب املغــازي 
أهــي  ويتنافــس  الثالثــة,  املجموعــة  ضمــن 
النصــرات  ملعــب  عــى  األقــى  مــع  النصــرات 

ضمن املجموعة السابعة.
الخاصــة  املابــس  وزع  القــدم  كــرة  اتحــاد  وكان 
 "48" وعددهــا  املشــاركة  الفــرق  عــى  بالبطولــة 
فريقــًا، فيــام ســيكون هنــاك إضافــة للمابــس يف 

الدور الثاين للبطولة.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
دوري  ترتيــب  مقدمــة  يف  واملنافســة  اإلثــارة  زادت 
الدرجــة األوىل، بعدمــا نجــح غزة الريايض يف الحفاظ 
منافســات  ختــام  مــع  البطولــة  ترتيــب  صــدارة  عــى 
الجولة السادسة، مستفيدًا من فوزه عى بيت حانون 
األهــي،  أمــام  النصــرات  األهــي، وخســارة خدمــات 
وواصل الزوايدة تأكيد وجوده مرشحا قويا للمنافسة 

عى إحدى بطاقتي الصعود.
العميد في الصدارة

حافــظ غــزة الريــايض عــى صــدارة البطولــة مــع ختــام 
الجولة السادسة، بعدما عاد بفوز مثني من أمام بيت 
حانــون األهــي بهدفــني مقابــل هــدف، وتلقــى هديــة 
مثينــة مــن جــاره األهــي بتعطيــل خدمــات النصــرات 

املتصدر السابق.
"العميــد" رفــع رصيــده بعــد نهايــة هــذه الجولة إىل 14 
نقطــة بعدمــا حقــق فــوزه الثالــث عــى التــوايل، لتــزداد 
طموحات ورغبة الفريق يف العودة رسيعًا إىل الدرجة 

املمتازة، التي هبط منها يف املوسم املايض.
مربــع  يف  التواجــد  يف  اســتمر  األهــي  حانــون  بيــت 
النتائــج الســلبية التــي أرهقــت الفريــق وجعلته يرتاجع 

يف الرتتيب إىل املركز العارش برصيد 5 نقاط.
ضربة معلم

انتصاراتــه  أهــم  مــن  واحــد  تحقيــق  يف  نجــح  األهــي 
وأمثنهــا منــذ انطــاق البطولــة، الــذي جــاء أمــام ضيفــه 
خدمــات النصــرات بهــدف دون رد، األمــر الــذي جعــل 
الفريــق يتجــرع الثقــة بشــكل كبــر مــن أجــل مواصلــة 

املنافسة عى الصعود.
فــوز األهــي الصعــب جاء عى متصدر الرتتيب الذي 
حافــظ عــى ســجله خاليــًا مــن الخســارة يف الجــوالت 
الــذي  باألهــي  يصطــدم  أن  قبــل  املاضيــة،  الخمــس 
حافــظ عــى صحوتــه للجولــة الثانيــة ورفــع رصيــده إىل 

11 نقطة يف املركز الرابع.

الرتتيــب  صــدارة  عــن  األوىل  للمــرة  تنــازل  النصــرات 
بعــد هــذه الخســارة التــي أوقفــت رصيــد الفريــق عنــد 
13 نقطــة وتراجــع للمركــز الثــاين، لكنــه ســيكون أكــر 

مــن  خشــيته  ظــل  يف  القادمــة  الجــوالت  يف  رشاســة 
فقدان مزيد من النقاط.

منافس عنيد
الزوايــدة واصــل التأكيــد أنــه لن يكــون ضيف رشف يف 
الدرجــة األوىل التــي صعــد لهــا يف املوســم املــايض، 

االســتفاقة  يف  خانيونــس  خدمــات  يفلــح  مل  بــدوره 
والعودة واستســلم للخســارة الثانية عى التوايل التي 
الســادس،  املركــز  نقــاط يف   7 عنــد  أوقفــت رصيــده 
لكنهــا دقــت ناقــوس الخطــر الــذي اســتجاب له مجلس 
إدارة النــادي رسيعــًا بقبــول اســتقالة املــدرب الســابق 

وتويل كويك تدريب النسور.
أول فرحة

األقــى متكــن مــن تحقيــق أول انتصــار لــه يف البطولــة 
خدمــات  حســاب  عــى  جــاء  الــذي  بدايتهــا،  منــذ 
التواجــد  مــن  األقــى  ليتخلــص  الجريــح،  املغــازي 
يف املراكــز املؤديــة للهبــوط للمــرة األوىل منــذ بدايــة 
املســابقة، لكنــه دفــع املغازي إليهــا وجعله يف املركز 

الحادي عرش.
الجــوالت  يف  األقــى  محــاوالت  مــن  الرغــم  عــى 
املاضيــة لتحقيــق الفــوز فإنــه مل يتمكــن من ذلك، قبل 
أن يســتغل تعــرات املغــازي ويقتنــص أول انتصاراتــه 
 6 برصيــد  الســابع  للمركــز  يقفــز  الفريــق  جعــل  الــذي 

نقاط.
بعدمــا  عليــه  ُيحســد  ال  موقــف  يف  أصبــح  املغــازي 
تراجــع بهــذه الخســارة إىل املركــز الحــادي عــرش وقبــل 

عــى  كبــر  فــوز  تحقيــق  مــن  الفريــق  متكــن  بعدمــا 
القادسية بخمسة أهداف مقابل ثاثة.

فــوز الزوايــدة جعــل الفريــق يف موقــع مميــز بالرتتيــب 
محتــًا املركــز الثالــث برصيــد 12 نقطــة، حيــث ميلك 
الفريــق ســجًا يعطيــه الدفعــة القوية ملواصلة مشــوار 

املنافسة.
غــر  موقــف  يف  أصبــح  القادســية  فــإن  العكــس  عــى 
آمــن يف ظــل تقــارب النقــاط مــع املراكــز املتأخــرة يف 
الرتتيــب، حيــث يتواجــد يف املركــز الثامــن برصيــد 6 

نقاط.
صحوة مستمرة

اســتمرت صحــوة خدمــات الربيــج للجولــة الثانيــة عــى 
خدمــات  أمــام  مــن  غــاٍل  بفــوز  عودتــه  بعــد  التــوايل 
خانيونــس بثاثــة أهــداف مقابــل هــدف، األمــر الــذي 
تســبب يف اســتقالة مدرب خدمات خانيونس أرشف 

أبو خرة وتعيني خالد كويك بديًا عنه.
صحــوة الربيــج التــي اســتمرت للجولــة الثانيــة جعلــت 
من الفريق مرشحًا بارزًا برفقة فرق مقدمة عى حصد 
إحدى بطاقتي الصعود، خاصة أنه يتواجد يف املركز 

الخامس برصيد 10 نقاط.

األخر برصيد 4 نقاط، إال أنه سيكون ُمطالبا بانتفاضة 
النتائــج يف الجــوالت القادمــة مــن  قويــة عــى صعيــد 
أجــل الهــرب مــن مراكــز الهبــوط وإنهــاء مرحلــة الذهاب 

يف مراكز آمنة عى أقل تقدير.
تعادل وحيد

شــهدت الجولــة السادســة تعــادال وحيــدا فــرض نفســه 
عــى لقــاء منــاء وضيفه املجمع اإلســامي بهدف لكل 
منهــام، وهــي النتيجــة التــي مل تكــن ُمرضيــة للفريقــني 

خاصة لصاحب األرض مناء.
مهمــة منــاء زادت تعقيــدًا يف ظــل عــدم قــدرة الفريــق 
عــى تحقيــق أي فــوز حتــى اآلن مــا جعلــه يف املركــز 
مــن  نقــاط، حصدهــا   3 برصيــد  الثــاين عــرش واألخــر 
مباريــات  ثــاث  يف  وخــر  فقــط،  تعــادالت  ثاثــة 

غرها.
املجمع اإلسامي يبدو يف موقف أفضل من مناء بعد 
هذه النتيجة التي جعلت الفريق يحتل املركز التاســع 
برصيد 6 نقاط، لكن هذا املركز لن يكون آمنا له إذا ما 
أراد الحفــاظ عــى تواجــده يف الدرجــة األوىل وتفــادي 
تكرار الســيناريو الســابق الذي حدث معه بعد صعوده 

للبطولة قبل ثاثة مواسم ليهبط يف املوسم نفسه.

المجلس األعلى 
يسلم الدفعة 

األولى من دعم 
أندية كرة الطائرة

غزة الرياضي 
يستثمر هدية 

األهلي ويحافظ 
على الصدارة

طوكيو 4 
انطالق منافسات النسخة الرابعة للشباب اليوم

بقيمة إجمالية )70( ألف شيقل

حصاد الجولة السادسة 
لدوري الدرجة األولى

خدمات النصيرات 
يتلقى الخسارة األولى أمام األهلي ويتنازل عن القمة 
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غزة/ إبراهيم أبو شعر:
ــى شــباب جباليــا هديَتــْن مثينَتــْن مــن جاريــه:  تلقَّ
ســاهام يف  بعدمــا  حانــون،  بيــت  واتحــاد  الهــال، 
حــن  يف  الصــدارة،  عــى  منافســيه  أهــم  تعطيــل 
م نحــو املركــز األول  اســتعاد هــو نغمــَة الفــوز ليتقــدَّ
يف الرتتيب، مع ختام منافســات الجولة السادســة 
للــدوري املمتــاز، بالتســاوي مــع شــباب رفــح الــذي 

تعادل مع الهال.
حانــون،  بيــت  أمــام  فســقط  خانيونــس  اتحــاد  أمــا 
الصمــود ســوى  مــن  الشــاطئ  يتمكــن  حــن مل  يف 
خمــس جــوالت دون خســارة قبــل أن ُيلحــق بــه جــاره 
الصداقــة أول هزميــة، وحافــظ خدمــات رفــح عــى 
ل قطار  صحوتــه للجولــة الثانيــة عــى التــوايل، وتعطَّ
عــى  أجــره  الــذي  الجــاء  محطــة  أمــام  الشــجاعية 

التعادل.
هدايا ثمينة

شــباب جباليا مل يستســلم بعد خســارته يف الجولة 
املاضية أمام شباب رفح، بل عاد وبكل قوة ليجره 
عى تقاسم الصدارة برصيد 13 نقطة لكل منهام، 
خاصــة بعــد فــوز "الثــوار" عــى شــباب خانيونــس، 
حانــون  بيــت  واتحــاد  الهــال  خدمَتــْي  إىل  إضافــة 

اللذين عّطا أقرب منافسيه.
صــدارة شــباب جباليــا التــي عــاد بها من أمام شــباب 
خانيونــس كانــت مســتحقة، خاصــة أن الفريــق أراد 
تأكيد منافســته القوية عى اللقب، وهذا ما أثبته 
بنســبة كبــرة بعــد تعافيــه مــن آثــار الهزميــة األوىل، 
أمــام  صعــب  فــوز  وتحقيــق  الرسيعــة،  وصحوتــه 

"النشامى".

مزيــد  نــزف  يف  اســتمر  خانيونــس  شــباب  الجريــح 
مــن النقــاط، ودخــل يف مربــع الخطــر مبكــًرا، بعدمــا 
تلقــى الخســارة الرابعــة له عــى التوايل، األمر الذي 
ــف رصيــده عنــد 4 نقــاط يف املركــز  تســبب يف توقُّ
الحــادي عــر "قبــل األخــر"، مــا زاد مــن املخــاوف 
حــول مســتقبل الفريــق الــذي يعيــش مرحلــة إحــال 
وتجديــد يف املوســم الحــايل، وتضاعــف الضغــط 
الصعبــة  املحنــة  هــذه  مــن  للخــروج  العبيــه  عــى 
موســم  يف  املمتــاز  الــدوري  بطــل  بهــا  ميــر  التــي 

.2018/2017
عقدة مستمرة

الهــال يف  بهــا  مــر  التــي  الســيئة  النتائــج  مل متنــع 
الجــوالت املاضيــة أن يواصــل عقدتــه أمــام شــباب 
بعدمــا  انتصاراتــه،  إيقــاف  عــى  يجــره  وأن  رفــح، 
أن يحصــد  الهــال  منــه، وكاد  ا  تعــاداًل ســلبيًّ انتــزع 
النقــاط الثــاث يف ظــل تقــارب محــاوالت الفريقــن 

عى املرمى يف أثناء املباراة.
شباب رفح كان مُينِّي النفس بأن يرضب عصفورين 
هــو  األول  الهــال-:  عــى  فــاز  -لــو  واحــد  بحجــر 
االنفــراد بصــدارة الرتتيــب، والثــاين هــو كــرس ُعقدة 
الهــال التــي أصبحــت تنتقــل مــن موســم إىل آخــر، 
لكنــه مل يفلــح يف تحقيــق أي مــن الهدفــن، وعــاد 
بنقطــة واحــدة رفعــت رصيــده إىل 13 نقطــة برفقــة 
ق األخر بفارق  "الثوار" يف صدارة الرتتيب مع تفوُّ

األهداف.
الهال نظر للنتيجة عى أنها بداية جيدة لتصحيح 
الفريــق  أن  خاصــة  القادمــة،  الجــوالت  يف  مســاره 
ُمنــي بخســارة ثقيلــة عــى يــد الصداقــة يف الجولــة 

عــاد خدمــات رفــح إىل التقــاط أنفاســه مــن جديــد 
بعدمــا ُحبســت نتيجــة تعــرُّ الفريــق ثــاث جــوالت 
أنــه حافــظ عــى الصحــوة التــي بدأهــا  متتاليــة، إال 
ن من تحقيق فوز هام عى  يف الجولة الفائتة ومتكَّ
ــن حامل اللقب مراكز  التفــاح بهدفــن دون رد، ليزيِّ
املركــز  يف  الجولــة  أنهــى  بعدمــا  مجــدًدا  مــة  املقدِّ

الرابع برصيد 11 نقطة.
خدمات رفح خرج مبكاسب عدة من هذه املباراة 
النــرب  محمــود  للنجــم  الفًتــا  ًقــا  تألُّ شــهدت  التــي 
بتســجيله هدًفــا وصناعتــه آخــر، إضافــة إىل عــودة 
نجَمْيــه الغائبــن منــذ ُمــدة: محمــد حجــاج، ومعتــز 
النحــال، إىل جانــب النقــاط الثــاث -وهــي األهــم- 
التــي منحــت الفريــق األريحيــة بعــد الضغــوط التــي 

كانت ملقاة عى عاتقه قبل الجولة الخامسة.
التفــاح مل يفلــح يف تحقيــق املفاجــأة هــذه املــرة، 
الــذي يتفــوق عليــه بعــدة  واستســلم لرغبــة ضيفــه 
عوامــل، أهمهــا الخــرة التــي لعبــت دوًرا كبــًرا يف 
حســم النتيجــة، ليبقــى التفــاح يف موقعــه باملركــز 
العــارش برصيــد 5 نقــاط، ســتجعله يقاتــل أكــر يف 
املرحلــة القادمــة للحفاظ عــى مقعده يف الدوري 

املمتاز.
صحوة

عــى  باملنافســة  آمالــه  جديــد  مــن  الصداقــة  أحيــا 
يف  الفريــق  نجــح  بعدمــا  املمتــاز،  الــدوري  لقــب 
بفــوز  الشــاطئ  جــاره  أمــام  املخيــم  ديــريب  حســم 
مثن بهدفن دون رد، لتكون هذه الخسارة األوىل 
لـ"البحرية" منذ انطاق املسابقة، ليواصل تراجعه 

إىل املركز الخامس برصيد 11 نقطة.

صفعــًة  كانــت  والتــي  نظيفــة،  برباعيــة  الخامســة 
لاســتفاقة والعــودة إىل الطريــق الصحيــح مــن أجــل 
أصبــح ميلــك يف  إذ  مبكــًرا،  الخطــر  مراكــز  تفــادي 

رصيده 5 نقاط وضعته يف املركز التاسع.
العودة إلى الخلف

مل يكن شــباب رفح وحَده َمن ميلك فرصة االنفراد 
اآلخــر  هــو  خانيونــس  اتحــاد  كان  بــل  بالصــدارة، 
لــوال  الرتتيــب،  صــدارة  يف  الجولــة  إلنهــاء  مرشــًحا 
مقابــل  بهــدف  حانــون  بيــت  اتحــاد  أمــام  خســارته 
اثنن، ليرتاجع إىل املركز الثالث ويتوقف رصيده 

عند 12 نقطة.
أبنــاء املــدرب إحميــدان بربــخ مل يكونــوا يف حالتهم 
مواصلــة  يف  وفشــلوا  "الحوانــن"،  أمــام  الطبيعيــة 
يف  الثانيــة  هزميتــه  الفريــق  ليتلقــى  صحوتهــم، 
البطولــة بعــد الخســارة أمــام شــباب رفــح يف الجولــة 
ــت ناقــوس الخطــر أمــام الجميــع  الرابعــة، لكنهــا دقَّ
يف اتحــاد خانيونــس بأنــه ال مجــال للتفريــط مبزيــد 
مــن النقــاط إذا مــا أراد الفريق الحفاظ عى حظوٍظ 
قويــة يف املنافســة عــى اللقــب وعدم الرجوع إىل 

الخلف يف الجوالت القادمة.
ا- يف التعــايف مــن  بــدأ -نســبيًّ اتحــاد بيــت حانــون 
ونجــح  الــدوري،  بطولــة  يف  الضعيفــة  البدايــة  آثــار 
مه  يف تحقيق الفوز الثاين له، ليواصل الفريق تقدُّ
يف الرتتيــب محتــًا املركــز الثامــن برصيــد 7 نقاط، 
مــن  الوحيــد  املكســب  يكــن  مل  األمــر  هــذا  أن  إال 
املبــاراة، بــل عــودة الــروح إىل الفريــق وقدرتــه عــى 

تحقيق االنتصارات كان األمر األهم.
األخضر يتنفس

يف  بدأهــا  التــي  صحوتــه  عــى  الصداقــة  حافــظ 
الجولــة املاضيــة، وأكــد أن مــا مــر بــه يف الجــوالت 
ن من  الثــاث التــي خرسهــا مــا كانــت إال كبــوة ومتكَّ
التعــايف منهــا، خاصــة أنــه أعــاد اســمه ليــرتدد بقــوة 
بــن املنافســن عــى اللقــب بوصولــه إىل املركــز 

السادس برصيد 9 نقاط.
ل القطار تعطُّ

أوقف الجاء صحوة اتحاد الشجاعية، وأجره عى 
التعــادل اإليجــايب بهدفــن لــكل منهــام، يف واحــدة 
ليخــرج  يــة،  وِندِّ إثــارًة  الــدوري  مباريــات  أكــر  مــن 
الجاء بنقطة شبيهة بالفوز، لكنها شبيهة بالخسارة 

بالنسبة للمنطار.
انتصــاره  تحقيــق  يف  يفلــح  مل  الشــجاعية  اتحــاد 
الثالــث عــى التــوايل، ورضــخ لرغبــة الجــاء القويــة 
يف مواصلــة محاوالتــه مــن أجــل تحقيــق أول انتصار 
له يف تاريخ مبارياته بالدوري املمتاز، حتى وإن مل 
ــق الفــوز يف املبــاراة إال أنــه خــرج منتشــًيا بهذه  يحقِّ
النقطــة التــي رفعت رصيده إىل نقطتن، وبقي يف 
املركــز الثــاين عــر "األخــر"، لكنهــا ســتكون دافًعا 

ا يف الجوالت القادمة للفريق. قويًّ
م  التعادل مل يكن ُمرضًيا للشجاعية، خاصة أنَّه تقدَّ
الحفــاظ  يف  يفلــح  ومل  مرتــن  املبــاراة  نتيجــة  يف 
الفريــق  ســيجعل  الــذي  األمــر  التقــدم،  هــذا  عــى 
الدفــاع  خــط  تجهيــز  يف  النظــر  يعيــد  ألن  مضطــًرا 
مــن أجــل دخــول مربــع املنافســة، خاصــة أن شــباك 
ــت العديــد من األهداف يف املباريات  الفريــق تلقَّ
الست التي لعبها وخرج منها بـ)8( نقاط محتًا بها 

املركز السابع. 

حصاد الجولة السادسة للدوري الممتاز
شباب جباليا يقبل الهدايا والهالل "عقدة" شباب رفح

الشاطئ يدخل قائمة الخاسرين.. الصداقة وخدمات رفح يعودان
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1- مظلة هبوط – 

في الوجه معكوسة 
2- مختلفان – ينوي 

3- علم مؤنث – 
مغلق 

4- صبي – أحرف 
متشابهة 

5- نازع وجادل + 
شديد 

6- من المهن الحرة 
+ اعتنى 

7- ُعد – يعترف 
8- شخصية فكاهية 

+ يبرق + حرف 
9- عون او غوث 

معكوسة – فاح 
وعم 

العمودي:
1- مهرج – والد الوالد 

2- مجموعة متقدمة من 
الناس – كافر بالنعمة 

3- توفير + أحد الوالدين 
4- من الحروف االبجدية – 

جاري مبعثرة 
5- نصف وقود – نهر 

يجري في سوريا ولبنان 
معكوسة 

6- مفرد تصاميم + ه - 
حرف جر 

7- طحين + شاي 
باإلنجليزية + نصف عتاد 

8- مدينة مصرية بدون 
ال + من الجهات األربعة 

معكوسة 
9-شقيق االم 

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

أول من صلى بالمسلمين في المدينة قبل هجرة النبي 
صلى اهلل عليه وسلم يتكون من 3 مقاطع )11حرًفا (

سعد بن معاذ – بالل بن رباح – سعيد بن زيد –
 أبو بكر – معاوية – القعقاع – أبو أيوب – البراء 
– صهيب – عثمان – مصعب – علي – العباس – 

معاذ – لم – د 

حل الكلمة الضائعة

 أسعد بن زرارة

 

الخليل - الشاب محمد الشحاتيت )24 عاًما( من قرية المجد قرب دورا جنوب الخليل، حاصل عىل بكالوريوس إدارة صحية عىل الرغم 
من إصابته بإعاقة جسدية منذ الوالدة، أدت إىل تعطل أطرافه عدا اليد اليمىن وهو يسعى للتغلب عىل إعاقته بممارسة حياته 

استراحة

"الشباب والثقافة" ُتنهي 
استعداداتها لتشكيل المجلس 

االستشاري الشبايب بغزة
غزة/ فلسطني:

أعلنت الهيئة العامة للشــباب والثقافة بغزة انتهاء اســتعداداتها لتشــكيل املجلس االستشــاري 
الشــبايب يف محافظــات قطــاع غــزة، لتقديــم االستشــارات والتوصيــات لرئيــس الهيئة بعد دراســة 

املوضوعات ذات الطبيعة اإلسرتاتيجية املهمة التي تحال إليه واملرتبطة برشيحة الشباب.
جــاء ذلــك يف لقــاء جمــع رئيــس الهيئــة أحمــد محيســن بأعضــاء املجلــس االستشــاري الشــبايب 
التأســييس، بحضــور املديــر العــام للشــباب جــال العقيــي، ومديــر دائــرة االتحــادات واملراكــز 

الشبابية عالء الباز.
وقــال محيســن: "تأســيس املجلــس االستشــاري الشــبايب ُيعــد خطــوة يف االتجــاه الصحيــح نحــو 
الهيئــة  بــني  ليكــون املجلــس حلقــة وصــل  الفلســطيني، حيــث نســعى  الشــباب  خدمــة قضايــا 
ورشيحــة الشــباب، الســتثار قدراتهــم وإمكاناتهــم ووجهــات نظرهــم مبــا يعــود بالفائــدة عــى 

الشباب".
وأوضح أن املجلس التأسيس قد أتم وضع الالئحة التنظيمية للمجلس، وسيتم خالل املرحلة 
بــني املراكــز  انتخابــات  بإجــراء  البالــغ عددهــم )15( عضــوا  القادمــة تشــكيل أعضــاء املجلــس 

الشبابية يف قطاع غزة، مع مراعاة التوزيع الجغرايف لتلك املراكز.
وأشــار إىل أنه تم خالل االجتاع تحديد بداية شــهر مارس املقبل للبدء يف تشــكيل املجلس، 

عى أن يبدأ عمله يف منتصف الشهر، الفًتا إىل أن مدة الدورة الواحدة للمجلس عام واحد.
يذكــر أن املجلــس االستشــاري الشــبايب التأســييس يتكــون مــن ممثلــني عــن أفضــل )10( مراكــز 

شبابية عى مستوى محافظات قطاع غزة.

إجراء أول عمليتني جراحيتني 
يف قســـم األنــف واألذن 

والحنجرة يف "شهداء األقىص"
غزة/ فلسطني:

بــوزارة  للمستشــفيات  العامــة  اإلدارة  يف  الخارجيــة  والعيــادات  العمليــات  دائــرة  مديــر  أعلــن 
الصحة، هاين حادة، إجراء أول عمليتني جراحيتني ملريضني يف قسم األنف واألذن والحنجرة 
مبستشفى شهداء األقىص، بعد استحداثه أخريا ليخدم حوايل 300 ألف مواطن يف املحافظة 

الوسطى، الذين كانوا يضطرون للتنقل بني املحافظات لتلقى هذه الخدمة.
وقــال إن اســتحداث خدمــة األنــف واألذن والحنجــرة يف مستشــفى شــهداء األقــىص باملحافظــة 
الوســطى يــأيت ضمــن مســاعي وزارة الصحــة لتأمــني وتســهيل الحصــول عــى الخدمــة للمواطنني 

يف تلك املحافظة، وتخفيف عبء التنقل بني املحافظات.
يف السياق أوضح حادة أن الخطوة جاءت مثرة جهود كبرية بذلتها وزارته لتدريب فريق طبي 

متخصص يف مجال جراحة األنف واألذن والحنجرة، ليتمكن من إدارة القسم جراحيا وفنيا.
إلجــراء  الالزمــة  التجهيــزات  بــكل  وُزودت  عمليــات  غــرف  بثــالث  ُدِعمــت  الخدمــة  أن  إىل  ونبــه 
العمليــات، إضافــة إىل إجــراء العمليــات املجدولــة والطارئــة خــالل الفــرتة الصباحيــة طيلــة أيــام 

األسبوع، مشريا إىل أنه من املتوقع افتتاح القسم األسبوع املقبل.

250 ألف دوالر أسرتايل
 لحـــل جريمـــة

 كانربا/ وكاالت:
أعلنت الرشطة األسرتالية عن مكافأة مالية بـ250 ألف دوالر أسرتايل، ملن ُيديل مبعلومات عن 
مقتل شــخص يدعى باري جيســون )45 عامًا(، الذي شــوهد آخر مرة يف شــارع شــارلوت مبدينة 

وينوم بريزبني يف أبريل 2019، عند ذهابه ملقابلة الرياضية شانتيل نيوبري قبل أن يختفي.
وعرضــت الرشطــة مبلغــًا ماليــًا بعــد تعــذر قدرتهــا عــى الحصــول عــى مالبســات القضيــة، وتحــت 

ضغوط والد الضحية واالتصال اليومي ملعرفة أين وصلت التحقيقات؟
ونــرشت الرشطــة لقطــات مــن كامــريات مراقبــة آلخــر تحــركات جيســون املعروفــة لــه، وهــو يركــب 

دراجة بجوار فندق واترلو يف شارع بريميا قبل اختفائه.
وكان عــال عــروا عــى الجثــة يف حفــرة، وأشــارت تقاريــر الطــب الرشعــي إىل أنــه تعــرض للقتــل 
عى يد مجموعة من األشخاص، ونقلت الجثة إىل منطقة أخرى، وأن السكان يخفون معلومات 

حول الجرمية.

طبيب يكشف الطريقة المثىل 
للتخلص من الهاالت السوداء

موسكو/ وكاالت:
تــؤرق الهــاالت الســوداء حــول العــني الكثرييــن، خصوصــا أصحــاب البــرشة البيضــاء، حيــث تؤثــر 

بشكل كبري يف مظهر الوجه، وتوحي باإلرهاق الكبري.
وتعــد الهــاالت الســوداء تحــت العــني مــن العالمــات الرئيســة لإلرهــاق، حيــث يتســبب اإلجهــاد 

بأشكاله املختلفة بظهور إطار شاحب يحيط بالعني.
حذر طبيب األمراض الجلدية والتجميل، "ستانيسالف أركانيكوف"، يف حديث مع وكالة وراديو 
"سبوتنيك" من أن إجهاد العني املفرط املرتبط بقلة النوم واستخدام الكمبيوتر لفرتات طويلة، 
ويتسبب بحدوث انفجار طفيفة يف األوعية الدموية وتشكل أورام دموية تحت العني مبارشة.

ووفقا للطبيب، فإنه للتخلص من هذه الهاالت السوداء التي تتمركز بشكل مبارش تحت العني، 
يجــب أن يتحــى الشــخص بالصــرب، حيــث ال توجــد طريقــة رسيعــة للتخلــص منهــا ولكــن يوجــد 

طريقة موثوقة إلزالتها.
قــال الطبيــب: "مــن الــروري إزالــة عامــل الجهــد الزائــد، أي الحصــول عــى العمــل والراحــة أيضــا، 

والتواجد يف الهواء الطلق بشكل أكرب والتأكد من راحة العينني من الكمبيوتر".
ونصح الطبيب املتخصص باستخدام الكرميات التي تحتوي عى الكافيني للحصول عى تأثري 
أرسع بعمليــة إزالتهــا. وأكــد "أركانيكــوف" أنــه مبســاعدة مثــل هــذه الوســائل، ســيكون من املمكن 

ليس فقط إخفاء هذه الهاالت، بل إزالتها بشكل كامل أيضا.
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االحتالل يعتدي عىل املتضامنني  ... 

11 وفاة و2100 إصابة  ... 

أمــس،  مســتوطًنا،   115 اقتحــم  ذلــك،  إىل 
املسجد األقىص املبارك، بحامية رشطة االحتالل 
يف  وتحديــًدا  باحاتــه،  يف  وتجولــوا  اإلرسائيــي، 

صحن قبة الصخرة املرشفة.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية، بأن املستوطنني 
انطلقــوا مــن بــاب املغاربــة، بحاميــة العــرشات مــن 
رشطــة االحتــالل وعــر مجموعــات متتابعــة، وقامــوا 

بعرض خرائط تتعلق بالهيكل املزعوم.
وقالــت األوقــاف إنــه ســجل للمــرة األوىل منــذ بدايــة 
االقتحامــات املنظمــة لألقــىص عــام 2003، اقتحام 

فردي للمستوطنني بحامية رشطة االحتالل.

إصابات.
اعتقــاالت  حملــة  أمــس،  االحتــالل  قــوات  وشــنت 

طالت 11 مواطًنا من الضفة.
ثالثــة  االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  القــدس،  ففــي 
مواطنــني مــن بلدة العيســوية ومخيــم قلنديا، وهم: 
الشــوعاين،  يوســف  ومحمــد  عبيــد،  ســامي  أنــور 
ومحمــد مــراد الشــوعاين، بعــد أن دهمــت منازلهــم 

وفتشتها.
الشــاب  االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  طولكــرم،  ومــن 
يوســف الناطــور )28 عاًمــا( بعــد أن دهمــت منزلــه 

يف الحي الرشقي يف املدينة.

وأوضحــت أنــه يف تطــور خطــر ينــذر بتصاعــد نوايــا 
االحتــالل يف زعزعــة الوضــع القائــم يف األقــىص، إذ 
قامــت مجموعــة مــن املســتوطنني باقتحامه بشــكل 

متفرق، وعىل غري املعتاد.
بلــدة  أمــس،  االحتــالل  قــوات  اقتحمــت  حــني  يف 

الخرض جنوب بيت لحم.
التابعــة  "وفــا"  لوكالــة  صــالح  أحمــد  الناشــط  وأفــاد 
االحتــالل  جيــش  مــن  كبــرية  قــوة  بــأن  للســلطة، 
اقتحمت البلدة القدمية، واندلعت مواجهات بني 
املواطنني وجيش االحتالل الذي أطلق قنابل الغاز 
املســيل للدمــوع والصــوت، دون أن يبلــغ عــن وقــوع 

خمســة  االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  ومــن 
مواطنني بينهم فتيان من املدينة ومخيمي العروب 
والفوار، وهم: مؤيد بنات، وهاشم حاتم الرشيف، 
وأمين يرسي شنان، يف حني ال تزال هويتا الفتيني 

مجهولتني.
ويف بيــت لحــم، اعتقلــت قــوات االحتــالل، األســري 
املحــرر يــزن حمــزة الكــردي )19 عاًمــا(، مــن مخيــم 

عايدة شامل بيت لحم.
األســري  االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  جنــني،  ومــن 
غــرب  رمانــة  قريــة  مــن  بشــناق  مهــدي  املحــرر 

املدينة، بعد أن دهمت منزله وفتشته.

ع الكتب  مديرية شمال غزة توزِّ
المدرسية للفصل الدراسي الثاني

غزة/ فلسطني:
رشعــت مديريــة الرتبيــة والتعليــم يف شــامل غــزة، يف توزيــع 
للعــام  الثــاين  الــدرايس  بالفصــل  الخاصــة  الكتــب املدرســية 

الدرايس 2020/2021، لكل املراحل الدراسية.
أن  ريــا  أبــو  محمــد  واملطبوعــات  الكتــب  قســم  رئيــس  وذكــر 
عمليــة توزيــع الكتــب ســتكون وفق إجراءات الســالمة والوقاية 
زمنيــة  جــداول  ووفــق  "كورونــا"،  بجائحــة  الخاصــة  الصحيــة، 
محــددة ومعــدة مســبًقا، مبــا يضمــن التباعــد االجتامعــي بــني 

املستلمني.
كتــب  مــن  عنواًنــا   )68( شــملت  التوزيــع  عمليــة  أن  وأوضــح 
الصفــوف كافــة، باســتثناء كتــب الصفــوف مــن الســابع حتــى 
يف  لتكــون  أيــام،  خــالل  تصــل  أن  املقــرر  مــن  والتــي  العــارش 
املقــرر  الجديــد  الــدرايس  الفصــل  بــدء  مــع  الطلبــة  متنــاول 

انطالقه يوم غد السبت.

دراسة توصي بإعادة 
"تنظيم العالقات 

العامة" في المؤسسات 
اإلعالمية الفلسطينية

"الشباب والثقافة" بغزة تطلق جائزة الفن التشكيلي 
غزة/ فلسطني:

للشــباب  العامــة  الهيئــة  رئيــس  أعلــن 
جائــزة  إطــالق  محيســن،  أحمــد  والثقافــة 
الراحــل  الفنــان  باســم  التشــكيي  الفــن 

كامل املغني.
الفنــان  لتكريــم  حفــل  خــالل  ذلــك  جــاء 
املغنــي أمــس، ضمــن فعاليــات مــرشوع 
"عــاش هنــا"، بحضــور محيســن، وعميــد 
ســلامن  أبــو  املختــار  املغنــي  عائلــة 
محمــد  الســابق  الثقافــة  ووزيــر  املغنــي، 

املدهون.
وأوضــح محيســن أن إطــالق الجائــزة جــاء 
تخليــدا لذكــرى الراحــل املغنــي، وتعزيــز 
مكانته ليكون منوذجا للفنانني الشباب.

الحفــاظ  رضورة  عــىل  محيســن  وشــدد 
واملبدعــني  واألدبــاء  الفنانــني  إرث  عــىل 
الفلســطينيني، مبيًنــا أن مــرشوع "عــاش 
ذكــرى  لتخليــد  مســريته  ســيواصل  هنــا" 

الذيــن  واملبدعــني  والرمــوز  القامــات 
ساهموا يف إثراء الحركة الثقافية والفنية 

والفكرية الفلسطينية.
ســفرًيا  ُيعــد  املغنــي  الفنــان  إن  وقــال 
مــن  اســتطاع  حيــث  لفلســطني  عاملًيــا 
املميــزة  الفنيــة  ولوحاتــه  ريشــته  خــالل 
للشــعب  الوطنيــة  الهويــة  عــن  التعبــري 

الفلسطيني.
عــن  املغنــي  املختــار  عــّر  جهتــه،  مــن 
مؤكــًدا  الكرميــة،  اللفتــة  لهــذه  تقديــره 
بــني  الوطنيــة  الوحــدة  تعزيــز  أهميــة 
واملبدعــني  والفنانــني  املثقفــني 
لتمكينهــم مــن تســخري أدواتهــم اإلبداعية 

لخدمة القضايا والثوابت الوطنية.
حــي  يف  ولــد  املغنــي  الفنــان  أن  يذكــر 
بكالوريــوس  عــىل  وحصــل  الشــجاعية، 
عــام  اإلســكندرية  جامعــة  مــن  ديكــور 
ســيكولوجية  يف  ماجســتري  ثــم   ،1966

الرمز واللون عام 1987.
الفنانــني  رابطــة  مؤســي  أحــد  ُيعــد 
التشــكيليني يف فلســطني، وســاهم يف 
تأسيس جمعية الفنانني التشكيليني يف 
قطاع غزة، وترأسها ما بني عامي -1990
املؤسســني  األعضــاء  أحــد  وهــو   1991

لكليــة الفنــون الجميلة يف جامعة النجاح 
رئيًســا  وعمــل   ،1993 بنابلــس  الوطنيــة 

لقسم الفنون فيها.
الفنــون  قســم  أيضــا  الراحــل  وأســس 
واإلعــالم جامعــة  الفنــون  بكليــة  الجميلــة 
األقــىص بغــزة 2003. فضــاًل عــن إقامتــه 
ــا  ا وثنائيًّ خمســة وثالثــني معرًضــا شــخصيًّ

داخل الوطن وخارجه.
فنــي  عمــل  ســتمئة  نحــو  املغنــي  أنجــز 
خــالل مراحلــه الفنيــة، موجــودة اآلن يف 
ومقتنيــات  الدوليــة  املتاحــف  مــن  عــدد 

خاصة داخل فلسطني وخارجها.

تشغيل قسم العناية بمستشفى 
الصداقة التركي لعالج حاالت كورونا"

غزة/ فلسطني:
للمستشــفيات  العامــة  بــاإلدارة  الحــرج  الطــب  مديــر  أعلــن 
بــوزارة الصحــة د. إيــاد أبــو كرش تشــغيل قســم العنايــة املركزة 

مبستشفى الصداقة الرتيك، بسعة 6 أرسة عناية مركزة.
وأوضــح أبــو كــرش يف ترصيــح لــه، أن طواقــم العنايــة املركــزة 
ســتضم )16( طبيًبــا لعــالج حــاالت كورونــا الخطــرة، برئاســة د. 
جهاد الجعيدي رئيس أقســام العناية املركزة يف املستشــفى 
األورويب، لتخــدم جميــع مستشــفيات قطــاع غــزة، الفًتــا إىل أنه 

جاٍر العمل عىل زيادة أرّسة العناية لتصل إىل )18( رسيًرا.
وقال: "مستشفى الصداقة هو املستشفى الرئيس الستقبال 
وعــالج حــاالت كورونــا مــن كل محافظــات قطــاع غــزة بأنواعهــا: 

املتوسطة والحرجة والشديدة الخطورة".
وأضــاف أبــو كــرش: "يقــدم املستشــفى الخدمــات املخريــة 
لحاالت كورونا كافة، وجاٍر تشغيل جهاز C.T. وفحص الرنني 
املغناطيــي، إضافــة إىل تقديــم خدمــة غســل الــكىل حيــث 

توفر خمسة أجهزة غسل كىل لحاالت كورونا".

النائب العام يؤكد أهمية تكامل 
أدوار منظومة العدالة الجنائية

غزة/ فلسطني:
أكــد النائــب العــام املستشــار ضيــاء الديــن املدهــون أهميــة 
النهــوض واالرتقــاء بــأدوار منظومــة العدالــة الجنائيــة وتكاملها، 
خاصــة مكاتــب التحقيــق، وتعزيــز وحــدة الفهــم لجهــات إنفــاذ 

القانون، وتطوير املهارات والقدرات.
الوســطى،  املحافظــة  لرشطــة  تفقديــة،  زيــارة  يف  ذلــك  جــاء 

نفذها برفقة عدد من املسؤولني يف النيابة.
الفريــق يف حمــل  بــروح  العمــل  ولفــت املدهــون إىل أهميــة 
رســالة العدالة الســامية، وفق األنظمة والقوانني الســارية التي 

تعزز عدالة اإلجراء وترد الحقوق واملظامل ألصحابها.
إيــاد  العميــد  املحافظــة  رشطــة  مديــر  مــع  املدهــون  وناقــش 
رشاكــة  تأســيس  األمنيــني  املســؤولني  مــن  وعــدد  ســلامن، 
مؤسســية فاعلــة، وتطويــر وتجويد مهارات جمع االســتدالالت 
والتحقيــق، بعقــد دورات تســهم يف تجويــد العمــل القضــايئ 

وتوطيد العالقة مع املراكز الرشطية.
إثبــات قويــة،  بأدلــة  الجــزايئ  بنــاء امللــف  كــام ناقشــوا أهميــة 
ومعامــالت  إجــراءات  وتيســري  اإللكرتونيــة  الخدمــات  وتطويــر 
املواطنــني وفــق برنامــج العدالــة الجنائيــة، الــذي يحقــق رسعــة 

ودقة البيانات املقدمة لجميع األطراف.
مــن جانبــه أكــد ســلامن العمــل املشــرتك مــع أركان العدالــة، 
وحرص اإلدارات الرشطية يف جميع املواقع عىل رسعة إنجاز 
املهــام املوكلــة إليهــا، واملتابعــة الدوريــة لجميــع التفويضــات 

الواردة من النيابة العامة.

حماد: قرار االنتخابات حصل على أغلبية ساحقة لدى حماس
غزة/ فلسطني:

لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  أكــد 
حــامس فتحــي حــامد، أن قــرار االنتخابــات 
حصــل عــىل أغلبيــة ســاحقة لــدى حــامس، 
موقفهــا  تحســم  مل  حركتــه  أن  إىل  مشــرًيا 
بعد بشــأن شــكل مشاركتها يف االنتخابات 

القادمة.
وقــال حــامد يف حــوار مع فضائية األقىص: 
"الخيــار املفضــل لــدى حــامس هو القامئة 
مــع  تتوافــق  التــي  الفصائــل  مــع  املوحــدة 

الحركة يف خيار املقاومة".
الشــعب  أمــل  هــي  االنتخابــات  أن  وبــنيَّ 

االحتــالل  ضــد  ليتوحــد  الفلســطيني 
ويتمسك بالثوابت الوطنية واملقدسات.

بــكل  مرشوعــة  املقاومــة  أن  عــىل  وشــدد 
ســبيل  يف  واملســلحة  الشــعبية  أشــكالها 

الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.
ودعــا لــرضورة إنهــاء التنســيق األمني كاماًل 
وأالَّ تســمح الســلطة لالحتــالل باالعتقاالت 

يف الضفة الغربية.
حاميتــه  يجــب  الحريــات  "مرســوم  وقــال: 
بوقــف التنســيق األمني ومنــع االحتالل من 

دخول الضفة لالعتقال".
وأضاف أن االنتخابات الداخلية تعد مبدأ 

راســًخا يف حــامس الختيــار قيــادة الحركــة 
بشفافية ونزاهة.

قــال  الداخليــة،  الحركــة  انتخابــات  وحــول 
املرحلــة  إن  الســيايس:  املكتــب  عضــو 
انتهــت،  الحركــة  انتخابــات  مــن  األوىل 
واختريت القيادات امليدانية الدعوية يف 

القطاع.
يف حــني شــدد عــىل رضورة عــرض اتفاقية 
الغــاز التــي وقعتهــا الســلطة عــىل الشــعب 

الفلسطيني صاحب الحق يف الغاز.
عــىل  االحتجــاج  إىل  الفلســطينيني  ودعــا 

اتفاقية الغاز للحفاظ عىل حقهم فيه.

"لم تحسم الحركة شكل مشاركتها فيها"

التــي تحتــاج إىل رعايــة طبيــة يف املستشــفى بلــغ 51 حالــة، مــن 
أعلنــت  الغربيــة،  الضفــة  ويف  وحرجــة.  خطــرة  حــاالت   25 بينهــا 
وزيرة الصحة مي الكيلة تســجيل 2008 إصابات بالفريوس، و10 
حــاالت وفــاة وهــي: "بيــت لحــم 2، نابلــس 1، الخليــل 4، طولكــرم 

1"، وحالتي وفاة يف مدينة القدس.

وأشــارت إىل أن اإلصابــات الجديــدة ســجلت عــىل النحــو اآليت: 
نابلــس   ،)307( الخليــل   ،)173( لحــم  بيــت   ،)67( "قلقيليــة 
)200(، ســلفيت )69(، رام اللــه والبــرية )332(، أريحــا واألغــوار 

 ،)71( القــدس  ضواحــي   ،)80( طولكــرم   ،)39( طوبــاس   ،)33(

جنني )62("، مدينة القدس )575(.
اآليت:  حســب  توزعــت  الجديــدة  التعــايف  حــاالت  أن  وأضافــت 
"قلقيليــة )29(، بيــت لحــم )69(، الخليــل )103(، نابلــس )88(، 
 ،)8( واألغــوار  أريحــا   ،)134( والبــرية  اللــه  رام   ،)56( ســلفيت 
طوباس )13(، طولكرم )35(، ضواحي القدس )0(، جنني )50("، 

مدينة القدس )334(.
ولفتــت إىل أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونــا يف فلســطني 
بلغت %91.7، يف حني بلغت نســبة اإلصابات النشــطة 7.2%، 

ونسبة الوفيات %1.1 من مجمل اإلصابات.

مواطن يتلقى التطعيم باللقاح للوقاية من فريوس كورونا بأحد املراكز الصحية يف غزة أمس ) أ ف ب(

غزة/ فلسطني:
أوصت دراسة علمية بإعادة تصميم البناء التنظيمي للعالقات 
العامــة يف املؤسســات اإلعالميــة الفلســطينية مبــا يتــامىش 
مــع مســتجدات العــرص وتحديــات املســتقبل، ويضمن تغيرًيا 

ا يف هياكله ومهامه وثقافته التنظيمية. جوهريًّ
وأوضحــت الدراســة التــي أجراهــا الباحــث د.يحيى املدهون، 
يف  العامــة  للعالقــات  التنظيمــي  البنــاء  واقــع  إىل  التعــرف 
املؤسسات اإلعالمية الفلسطينية، أن البناء التنظيمي ألجهزة 
العالقات العامة يف املؤسسات اإلعالمية الفلسطينية جيد، 
لكنــه يحــد مــن فرص تفويض الصالحيات والشــعور باملســاواة 

واملشاركة يف اتخاذ القرارات.
إذ  اإلعالمــي،  املســح  منهــج  عــىل  الدراســة  واعتمــدت 
اســتخدمت االســتبانة بأبعادها الثالثة: "الهيكلية التنظيمية، 
عــىل  وطبقــت  التنظيميــة"،  الثقافــة  التنظيميــة،  املهــام 
يف  العاملــني  مــن  مفــردة   )140( مــن  مكونــة  عشــوائية  عينــة 

املؤسسات اإلعالمية يف قطاع غزة.
كام أوصت الدراسة بأهمية العمل عىل بناء هياكل تنظيمية 
تســمح بتفويض الصالحيات وتســهم يف متكني العاملني من 
اإلداري يف املؤسســات،  التنظيــم  داخــل  الفاعلــة  املشــاركة 

لتنمية االنتامء التنظيمي.
ولفتت إىل حاجة املؤسسات اإلعالمية إىل االهتامم بتحليل 
وظائف العالقات العامة والعمل عىل إعادة تصميمها، بحيث 
تتنوع األنشطة الوظيفية، ويزداد عدد العاملني يف العالقات 

العامة مبا يضمن استقالليتهم وحريتهم يف العمل.
ألعضــاء  التنظيميــة  القيــم  بنــاء  عــىل  الرتكيــز  رضورة  وأكــدت 
التنظيم يف املؤسسات اإلعالمية الفلسطينية، والعمل عىل 
دعــم شــعور العاملــني بالعدالــة واملســاواة بــني إدارة العالقات 
العامة واإلدارات التنظيمية األخرى يف املؤسسات اإلعالمية 

الفلسطينية.
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"الكتاب واألدباء" تعقد ندوة 
بعنوان "البديع يف الشعر"

غزة/ فلسطني:
عقــدت رابطــة الكتــاب واألدبــاء الفلســطينيني يف غــزة، أمــس، نــدوة 
أدبيــة بعنــوان "البديــع يف الشــعر" قدمها الشــاعر حســن أبــو قادوس، 
عضــو رابطــة الكتــاب، بحضــور مديــر الرابطة أحمــد داود، والعديد من 

املهتمني.
أنواعــه،  بــني  والفــرق  الشــعر،  عــن  مقدمــة  النــدوة  محــاور  مــن  وكان 
الفنــون  بعــض  إىل  والتطــرق  مجمــًا،  البديــع  علــم  عــن  والحديــث 

البديعية الجديدة، كاألرصاد والترشيع البديعي.
الكريــم  القــرآن  يف  التنــاص  عــن  الحديــث  أيًضــا  النــدوة  وتضمنــت 
الشــعرية  تتحقــق  كيــف  تســاؤل:  عــن  والحديــث  بالشــعر،  وعاقتــه 

والشاعرية لدى األديب؟

دماغ اصطناعي لدراسة 
ألزهايمر والفصام

واشنطن/ وكاالت:
أنشــأ علــاء مــن جامعــة كاليفورنيــا األمريكيــة دماغــًا اصطناعيــًا 
من الخايا الجذعية يف املخترب يستمر 20 شهرًا، وينضج مثل 

دماغ البرش لدراسة مرض الزهامير وانفصام الشخصية.
وابتكــر العلــاء »عضيــات الدمــاغ« التــي تســمح لهــا بالنمــو يف 
املخترب ملدة 20 شهرًا باستخدام ما يسمى »الخايا الجذعية 
املســتحثة« متعــددة القــدرات القــادرة عــى إنتــاج العديــد مــن 

أنواع الخايا املختلفة، من خايا الجلد والدم.
وقــال الربوفيســور دانييــل جيشــويند عــامل األعصــاب مــن جامعة 
كاليفورنيــا ومؤلــف مشــارك يف الدراســة: »أظهــرت التجــارب أن 
»العضيــات« ميكــن أن تنضــج وتكــرر العديد من جوانب التطور 
البرشي الطبيعي بالدماغ، والتي تكون قادرة عى إنتاج العديد 

من أنواع الخايا املختلفة«.
مــع  بشــكل صحيــح  الجذعيــة  الخايــا  ُتــزج  وأضــاف: »عندمــا 
املــخ،  خايــا  يف  الجذعيــة  الخايــا  تنمــو  الكيميائيــة  املــواد 
وتنظــم نفســها إلنتــاج جوانــب معينــة مــن تطــور العقــول البرشيــة 

الحقيقية«. 
وأشار العلاء إىل أنهم يستخدمون أشباه عضويات يف الدماغ 
التوحــد  ذلــك  مبــا يف  العصبيــة  االضطرابــات  لدراســة  البــرشي 
والرصع والفصام ، وأكدوا أن هذا اإلنجاز الطبي مثري لاهتام 
إلظهــار جوانــب منــو الدمــاغ البــرشي املصممــة بأعــى دقــة وأي 

جينات معينة تترصف بشكل جيد.

لينا مصفر.. فلسطينية 
تحصل عىل رخصة قيادة 

مركبة شحن ثقيلة
طولكرم/ وكاالت:

بجرأة وثقة تتقدم لقيادة مركبة شحن ثقيلة، هي لينا مصفر، 
مواطنــة مــن مدينــة طولكــرم تحصــل عــى رخصــة قيــادة مركبــة 
شــحن ثقيلــة، فهــي الوحيــدة التــي اســتطاعت الحصــول عــى 
الرخصــة بعــد أن اجتــازت عــددا من االختبــارات الصعبة والتي 

تحتاج إىل قوة بدينة وصفاء ذهني.
القصــة بــدأت منــذ الصغــر، فلينــا كانــت تهوى الســياقة وكلا 
مــرت شــاحنة تتمنــى أن تقودهــا يومــا مــا، وتقــول: "نشــأت يف 
أرسة تحوي السيارات وتعمل عى صيانتها، وعميل كسائقة 
شــاحنة ال ينتقــص مــن طابعــي األنثــوي أو يؤثــر عــيّل، بــل كان 

دافًعا لتحقيق حلمي".
لينــا اســتطاعت أن تحصــل عــى جميع رخــص القيادة وآخرها 
كان القاطــرة واملقطــورة، وتقــول: "إن قيــادة الشــحن الثقيــل 
ســهل وال أرى أي مانــع مــن قيــادة املــرأة للشــاحنات الثقيلــة، 
وقــد حصلــت عــدة دورات وتدريبــات مختلفــة اســتمرت عى 
قيــادة  أعــوام طويلــة، ودرســت مســافات حــول كيفيــة  مــدار 
ثــم خضعــت  الســري،  والســلوك وقوانــني  والشــاحنة  الحافلــة 

المتحان شامل اجتازته بنجاح".
هوايتهــا  تنميــة  عــى  للينــا  األول  املشــجع  كانــت  العائلــة 
وتحقيــق طموحهــا، وقــد ســاعدها مدربوهــا عــى تعلم كل ما 
تحتاجه إلتقان السياقة، ويقول مدرب السياقة سمري حارون 
إن هــذا العمــل يحتــاج إىل قــوة عضليــة وعقليــة ولينــا كانــت 
لديهــا الرغبــة والهوايــة وقــد تجــاوزت كل الصعوبــات وصلــت 
إىل االحــراف والعمــل عــى تدريــب اآلخريــن، ويضيف أن ما 
أنجزتــه لينــا كــر الفكــرة الســائدة لدى املجتمــع بوجود بعض 

املوانع من سياقة املرأة للشاحنات.
واجهــت لينــا بعــض االنتقــادات مــن البعــض وكانــت نظــرات 
االســتغراب عــى وجــوه النــاس وصــل إىل حــد التقــاط الصــور 
األزقــة  بــني  للشــاحنة  قيادتهــا  أثنــاء  مقابلتهــا  عنــد  معهــا 
"أدعــم  لينــا:  وتقــول  االنتقــادات،  تجــاوزت  وقــد  والشــوارع، 
وأطمــح  الشــاحنات  بســياقة  يرغــن  اللــوايت  الســيادات  كل 
يف مواصلــة العمــل بالرخصــة الحاليــة وتدريــب العديــد مــن 

النساء".

أمريكية تستخرج هوية 
ورخصة قيادة بـ»الكمامة«

واشنطن/ وكاالت:
وأصبــح  العــامل،  املســتجد،  كورونــا  فــريوس  جائحــة  رضبــت  بعدمــا 
ارتداء الكامات أفضل ســبل الحاية، لتصبح عادة يومية ووجودها 
واليــة  يف  أمريكيــة  مواطنــة  فوجئــت  الوجــه،  عــى  الوقــت  أغلــب 
كاليفورنيا بعد استامها رخصة القيادة، بوضع صورتها وهي مرتدية 

الكامة، بحسب ما ذكر موقع »يس إن إن«.
إنهــا  قولهــا  عامــًا(،   25( بيلجريــم  ليــزيل  عــن  إن«  إن  ونقلــت »يس 
تقدمــت يف مطلــع فربايــر/ شــباط الجــاري، الســتخراج بطاقــة هويــة 
ورخصــة قيــادة، ملتزمــة بربوتوكــوالت التباعــد االجتاعي. وأوضحت 
الكامــة حتــى  نــزع  عــدم  الصــورة فضلــت  التقــاط  عنــد مرحلــة  أنهــا 
يطلــب منهــا ذلــك، فالتقــط املوظــف لهــا صورة بالكامــة، وأخرى من 
دونهــا. وأشــارت ليــزيل إىل أنهــا فوجئــت بوضــع صورتهــا وهي مرتدية 
الكامة عى الهوية، وحينا استفرت أخربوها أن صورتها األخرى 

قد ضاعت، فاضطروا الستخدام هذه الصورة.

واشنطن/ وكاالت:
أثــرت جائحــة »كوفيــد19-« يف العــامل بــأرسه 
مــا جعــل الكثرييــن يعملــون عــى تغيــري منــط 
حياتهــم مــن خــال الحــد مــن تكلفــة املعيشــة 
واالنتقــال إىل مــدن تتميــز برخص اإلقامة فيها، 
لتشــجيع  أمريكيــة  مــدن  إليــه  مــا عمــدت  وهــو 
خــال  مــن  إليهــا،  االنتقــال  عــى  األشــخاص 

املساهمة يف دفع بعض تكاليف املعيشة. 
ويهــدف برنامــج »تولســا رميــوت« يف مدينــة 
آرت ديكــو، بأوكاهومــا األمريكيــة إىل توظيف 
املدينــة،  إىل  املوهوبــني  األفــراد  وجــذب 
وتقديــم منحــة 10000 دوالر للفــرد لتشــجيعه 

لانتقال إىل املدينة، والعيش فيها. 
واشــنطن  وواليــة  بينتــون  مقاطعــة  وتقــدم 
لألشــخاص الذيــن يعملــون عــن ُبعــد، وخاصــة 
رواد األعــال وأصحــاب املواهب يف مجاالت 

والرياضيــات  والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم 
لاســتخدام  هوائيــة  ودراجــة  دوالر،   10000
اليومــي، أو دراجــة جبليــة لاســتفادة من البنية 
التحتيــة لركــوب الدراجات يف مدينة أوزاركس 
إحــدى  يف  ســنوية  عضويــة  أو  بينتــون،  يف 

مؤسساتها الفنية والثقافية.
وستســاعد مبــادرة »اخــر توبيــكا« املوظفــني 
الذين يتطلعون إىل االنتقال إىل مدينة توبيكا 
بـــ 10000 دوالر و15000 دوالر لــكل موظــف 

يرغب يف رشاء منزل.
ويقــدم برنامــج جــذب املواهــب يف هاميلتون 
الجــدد  الجامعــات  لخريجــي  أوهايــو  بواليــة 
والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم  مجــاالت  يف 
والرياضيات مدفوعات تراوح بني 300 دوالر 

شهريًا إىل 10000 دوالر بشكل إجايل.
وتنــح مدينــة نيوتــن يف واليــة آيوا، عرب مبادرة 

ومطــوري  املنــازل  لبنــاة  حوافــز  لإلســكان، 
وأصحــاب ومشــري املنــازل التــي تبلــغ قيمتها 
180 ألــف دوالر أو أكــر، ويتلقــى املتقدمــون 
للربنامج حافزًا نقديًا قدره 10 آالف دوالر، مع 
التــي  املنــازل  ألصحــاب  دوالر   5000 تقديــم 

تقل قيمتها عن 180 ألف دوالر.
إىل  االنتقــال  مقابــل  أالســكا  واليــة  تدفــع  ولــن 
مُيــول  ولكــن هنــاك صندوقــًا حكوميــًا  هنــاك، 
مــن خــال مبيعــات اســتخراج املعــادن، يدفــع 
يف  البقــاء  يختــارون  الذيــن  للعــال  أرباحــًا 
الواليــة، ويختلــف املبلــغ املحــدد للدفــع مــن 
 992 العــام  ســنة إىل أخــرى حيــث دفــع هــذا 
العــام  دوالرات   1606 مقابــل  يف  دوالرًا 
املــايض. ومــن أجــل أن يكــون الشــخص مؤهًا 
وأال  مقيــًا،  يكــون  أن  يجــب  األربــاح،  لتوزيــع 
يكون قد حكم عليه بإدانة جنائية طوال العام.

الرباط/ الجزيرة نت:
املحيــط  عــى  تــرشف  ربــوة  أعــى  يف 
ينتصــب  رقــراق،  أبــو  ونهــر  األطلــي 
الجامع األعظم، أقدم مســاجد مدينة ســا 
املغربية، الذي ظل محافظا عى شموخه 
ومكانتــه منــذ أكــر مــن ألــف عــام، ولعــب 
وتعــرض  وروحيــة،  تاريخيــة  أدوارا  خالهــا 

فيها للخراب والدمار واإلغاق.
ينفــرد الجامــع األعظم بســا بعــادة قدمية؛ 
فاملــؤذن يف هــذا املســجد يــؤذن يف كل 

من صايت الظهر والعرص مرتني.
مدينــة  تاريــخ  املســجد  هــذا  ويحــي 
كانــت قطبــا علميــا مهــا ومقصــد العلــاء 
األندلســية  العائــات  وقبلــة  والفقهــاء، 
الباحثــة عــن االســتقرار واألمــان بعيــدا عــن 

محاكم التفتيش.
عــرب  األعظــم  الجامــع  إىل  الطريــق  وميــر 
حيــث  الضيقــة،  القدميــة  املدينــة  دروب 
تتفرق مساكن تقليدية ودكاكني الحرفيني 
والتجار، ويزخر محيطه بذكريات املايض 
تركــت  عظيمــة  دول  عــى  تــدل  وآثــار 
وال  املدينــة،  هــذه  يف  وأثرهــا  بصمتهــا 

املرينيــة  املدرســة  عــن  املســجد  يفصــل 
التــي بنيــت يف القــرن 14 امليــادي ســوى 

أمتار.
للهجــرة،   420 ســنة  األعظــم  الجامــع  بنــي 

حسب ما تشري إىل ذلك باطة داخله.
مــا يزيــد عــى  الجامــع األعظــم طيلــة  كان 
األحــداث  بــؤرة  عمــره،  مــن  ســنة  األلــف 
املهمة التي تشهدها مدينة سا، وعنوان 

تطورها التاريخي واالجتاعي.
ينفــرد الجامــع األعظــم بســا بعــادة قدميــة 
تيزه عن باقي مساجد املدينة؛ فاملؤذن 
مــن  كل  يف  يــؤذن  املســجد  هــذا  يف 
صــايت الظهــر والعــرص مرتني، يفصل بني 

كل أذان وآخر مدة من الزمن.
ويقــول عبــد الســام الطاهــري )وهــو إمــام 
فيــه  يلقــي  وواعــظ  املســجد  لهــذا  ســابق 
دروســا دينيــة(: "يؤذن املــؤذن يف الجامع 
أعــى  رايــة  ويرفــع  الصــاة  دخــول  وقــت 
الطلــوع،  العمليــة  هــذه  وتســمى  املئذنــة 
وبعــد ســاعة إال ربــع يــؤذن مرة أخرى وينزل 

الراية وتسمى هذه العملية الهبوط".
ووفــق املتحــدث، فــإن املســاجد يف ســا 

أذان  ســاع  بعــد  إال  األذان  فيهــا  يرفــع  ال 
املســجد األعظــم، ومــن أدرك الصــاة يف 
وقتها يؤديها جاعة يف أي مسجد صغري 
قريــب منــه يف املدينــة القدميــة، ومــن مل 
بعــد  الثــاين  األذان  ينتظــر  الصــاة  يــدرك 
ســاعة إال ربــع فيلحــق صــاة الجاعــة يف 

وقت الهبوط يف الجامع األعظم.
ويضيــف أن أصحــاب الحرف مــن النجارين 
والخياطــني والتجــار وغريهــم كانــوا يأتــون 
الهبــوط  عنــد  األعظــم  املســجد  إىل 
يلتحقــون  ثــم  جاعــة  الظهــر  ويصلــون 

مبنازلهم لتناول الغداء.
وجــاء تصميــم املســجد عــى شــكل مربــع 
وثاثــة  للصــاة  قاعتــني  ويضــم  منحــرف، 
صحــون، إىل جانــب خمســة أبــواب موزعــة 
كل  وخــال  واجهاتــه،  مختلــف  عــى 
عمليــة إعــادة بنــاء أو ترميــم تــرك كل أمــري 
دولتــه  عظمــة  وآثــار  بصمتــه  ســلطان  أو 
مئذنــة  يف  األثــر  هــذا  ويظهــر  وعنفوانهــا، 
املسجد وباطه وزخارفه وأعمدته العالية 
وأقواسه؛ ما جعله يضاهي أكرب الجوامع 

اإلسامية.

إبريق قديم من جلد 
الحصان يف مزاد

لندن/ وكاالت:
مــن املتوقــع بيــع إبريــق جلــدي مصنــوع مــن جلــد الحصــان بــاك جــاك، 
العســكري  القائــد  أوليفــر كرومويــل،  عامــًا، كان ميلكــه   368 يعــود إىل 

والسيايس الربيطاين، بـ 6000 جنيه اسرليني مع طرحه يف مزاد.
ويعود الحصان للورد كرومويل حامي الجزر الربيطانية عام 1653 الذي 

تويف عام 1658.
وتوارثــت األجيــال املتعاقبــة مــن عائلــة هــواري اإلبريــق، الــذي ُصنــع مــن 
جلــد الحصــان بعــد وفاتــه بحجــم 60 ســم، وقــررت العائلــة بيعــه يف املزاد 

مبدينة دورشيسر دورست.
وتعــود أهميــة اإلبريــق للحصــان الــذي خــاض عدة معــارك وانتصارات يف 
الحروب األهلية، مبا يف ذلك مارستون مور عام 1644 ونسيبي 1645.

مدن أمريكية تدفع مقابل االنتقال إليها

مسجد مغريب ُيرفع فيه أذان الظهر والعرص مرتني


