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تعزية ومواساة
تتقدم رشكة أبناء املرحوم/ عبد الفتاح أبو الحصني ممثلة برئيس مجلس اإلدارة السيد عبد الله عبد الفتاح أبو الحصني

 بأحر التعازي واملواساة من آل هنية الكرام وآل البدري الكرام بوفاة املغفور لهام بإذن الله تعاىل

 
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهام فسيح جناته ويلهم أهلهام ومحبيهام جميل الصرب وحسن العزاء

إنا لله وإنا إليه راجعون

الحاج/ فؤاد هنية "أبو محمد"
رئيس مجلس إدارة مجموعة رشكات بدري وهنية 

الحاج/ حمدي البدري "أبو أحمد"
عضو مجلس إدارة مجموعة رشكات بدري وهنية 

ًة َفاْدُخِل ِف ِعَباِدي َواْدُخِل َجنَِّتي(( ُة ارِْجِعي ِإىَل َربِِّك َراِضَيًة َمرِْضيَّ ُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّ  )) َيا َأيَّ

تعزية ومواساة
عــان/ د. زهــر عيــى مــراد والعائلــة يشــاطرون زوجــة الفقيــد وأبنــاءه املهندس 
عــي والدكتــور عمــر وكرمياتــه وإخوانــه وعمــوم آل أبو طويلة الكــرام األحزان بوفاة 

فقيدهم املغفور له بإذن الله
الدكتور/ حسن أبو طويلة "أبو علي"

ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناته 
ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية ومواساة
وســام  غــراب،  بشــر  املرحــوم  أبنــاء  يتقــدم  وقــدره  اللــه  بقضــاء  مؤمنــة  بقلــوب 
ويوسف وعالء وعصام والعائلة بالتعازي واملواساة من آل هنية والبدري الكرام 

بوفاة املغفور لها بإذن الله تعاىل
الحاج/ فؤاد هنية )أبو محمد(

الحاج/ حمدي البدري )أبو أحمد(
ســائلني املــوىل عــز وجــل يتغمدهــا بواســع رحمتــه وأن يلهــم أهلهــا وذويهــا  

جميل الصرب وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية
الحــاج/ عبــد الرحيــم منصــور )أبــو محمــد( وأنجالــه وعمــوم آل منصــور يشــاطرون 
الكــرام، األحــزان بوفــاة  البــدري  أبنــاء الفقيديــن وإخوانهــم وعمــوم آل هنيــة وآل 

املغفور لها بإذن الله تعاىل
الحاج/ فؤاد هنية )أبو محمد(

الحاج/ حمدي البدري )أبو أحمد(
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون

المتطرف "غليك" يقتحم األقىص واالحتالل 
يقمع المصلني ويخرجهم بالقوة من باحاته

استشهاد شاب دهسه 
مستوطن قرب أريحا وحماس 

تدعــو لردع المستــوطنني
محافظات/ عبد الله الرتكاين:

استشــهد شــاب مــن مخيــم بالطــة يف نابلــس، مســاء أمــس، يف إثر دهس 
مستوطن له قرب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب عي أبو الخر من مخيم بالطة 
يف نابلس، يف إثر دهس مستوطن له قرب أريحا.

ودعت حركة املقاومة اإلسالمية )حاس(، أمس، إىل تصعيد 
الغربيــة  الضفــة  يف  املســتوطنني  ضــد  املقاومــة  أشــكال  كل 

يف رسائل متطابقة وجهها لمسؤولني أمميني

منصور: االحتالل يواصل 
فرض القيود عىل األماكن 

المقدسة يف رمضان
نيويورك/ فلسطني: 

قال املندوب الدائم لدولة فلســطني لدى األمم املتحدة الســفر رياض 
املواطنــني  ضــد  اإلرسائيــي  االحتــالل  ســلطات  انتهــاكات  إن  منصــور، 

"تشــكل  العبــادة،  وحريــة  املقدســة  واألماكــن  الفلســطينيني 
املتحــدة  األمــم  وقــرارات  الــدويل،  للقانــون  صارخــة  انتهــاكات 

طالبوا بوقف انتهاكات االحتالل بحق المدينة المقدسة

مؤسسات ومختصون: قرار 
)اليونسكو( بشأن القدس 

إيجايب وبحاجة لخطوات عملية 
غزة-القدس املحتلة/ محمد األيويب- صفا:

ت مؤسســات رســمية ومختصون تبنِّي منظمة األمم املتحدة للرتبية  عدَّ
والعلــم والثقافــة )اليونســكو( قــراًرا باإلجــاع حــول مدينــة القدس 
إىل  بحاجــة  لكنهــا  مهمــة،  إيجابيــة  خطــوة  وأســوارها،  القدميــة 

غزة/ نور الدين صالح:
شــدد عضــو املكتــب الســيايس لحركــة حــاس ورئيــس قامئــة "القــدس 
مدينــة  يف  إجرائهــا  عــن  تنــازل  "ال  أنــه  عــى  الحيــة،  د.خليــل  موعدنــا" 
العــدو  مــع  اشــتباك  يــوم  االنتخابــات  يــوم  يكــون  أن  بــد  وال  القــدس، 
الصهيــوين، إذا حــاول عرقلتهــا". جــاء ذلــك خــالل زيــارة أعضــاء مــن قامئة 

االنتخابــات  لجنــة  إىل  أمــس،  الحيــة  برئاســة  موعدنــا"  "القــدس 
املركزيــة مبقرهــا يف مدينــة غــزة، لتهنئتهــا بحلــول شــهر رمضــان 

استمرار اعتقالهم خطيئة قومية

حماس تدعو السعودية إىل 
اإلفراج الفوري عن المعتقلني 

الفلسطينيني يف سجونها
غزة/ فلسطني:

أمــس، الســلطات الســعودية إىل  دعــت حركــة املقاومــة اإلســالمية "حــاس"، 
ظــل  يف  ســجونها  يف  املعتقلــني  الفلســطينيني  عــرات  عــن  الفــوري  اإلفــراج 
قاســم يف  حــازم  الحركــة  باســم  املتحــدث  وقــال  املبــارك.  رمضــان  شــهر  أجــواء 

عــرات  الســعودية  الســلطات  اعتقــال  اســتمرار  إن  صحفــي:  ترصيــح 
الفلسطينيني دون أي تهمة أو ذنب ويف ظروف اعتقال قاسية، خطيئة 

14 وفاة و1717 إصابة جديدة 
بـ"كورونا" يف الضفة والقطاع

غزة- رام الله/ فلسطني:
إصابــة  و1717  وفــاة،   14 تســجيل  أمــس،  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
جديــدة بفــروس "كورونــا"، و2052 حالــة تعــاٍف خــالل الـــ24 ســاعة املاضيــة، 

يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وأوضحــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة يف 
التقريــر اليومــي للحالــة الوبائيــة للفــروس، أن حاالت الوفاة ســجلت يف 

الداخلية تؤكــــد مْنـــع حركــــة 
المركبات يومي الجمعة والسبت

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
قالــت املرشــحة عــن قامئة "القدس موعدنا" 
سمر حمد: إن االنتخابات يف مدينة القدس 
أو  إللغائهــا  ذريعــة  تكــون  أال  يجــب  املحتلــة 
إىل  القضيــة  هــذه  جعــل  ورضورة  تأجيلهــا، 

اشتباك سيايس.
حديــث  يف  حمــد  الناشــطة  وأوضحــت 
لصحيفــة "فلســطني"، أن العمليــة االنتخابيــة 

املقدســيني  مشــاركة  ذلــك  مبــا يف 
تحظــى  وطنيــة  مســألة  باتــت  فيهــا، 

غزة/ محمد عيد:
دعــا نــواب املجلــس التريعــي الفلســطيني 
إىل بنــاء إســرتاتيجية وطنيــة شــاملة؛ لحايــة 

األرسى وتدويل قضيتهم.
وشــدد النــواب خــالل جلســة خاصــة ُعقــدت 

يــوم األســر الفلســطيني يف  أمــس مبناســبة 
غــزة،  واملحرريــن مبدينــة  األرسى  وزارة  مقــر 
العربيــة  الحقوقيــة  املنظــات  دور  عــى 

والدوليــة مــن أجــل العمــل الجــاد عــى 
اإلفراج عن األرسى ومتابعة أوضاعهم 

مؤسسات األرسى تعلن فعاليات 
يوم األسري ضمن إجراءات وقائية

رام الله/ فلسطني:
األســر  ليــوم  الفعاليــات املركزيــة  أمــس،  أعلنــت مؤسســات األرسى 
الفلســطيني لعــام 2021. جــاء ذلــك خــالل مؤمتــر صحفــي أمــام منــزل 

والــدة األرسى أّم نــارص أبــو حميــد، الــذي هدمه االحتالل مرات 
عديدة يف مخيم األمعري يف رام الله وسط الضفة الغربية.

ُمرِضب عن الطعام 
منذ 29 يوًما 

نْقل األسري 
عماد سواركة 

إىل "عسقالن" 
وسط تردي 

وضعه الصحي
رام الله/ فلسطني:

االحتــالل  ســجون  إدارة  نقلــت 
اإلرسائيــي أمــس األســر املرضب 
عن الطعام عاد سواركة من سجن 
"النقــب" إىل معتقل "عســقالن". 

شــؤون  هيئــة  وأوضحــت 
يف  واملحرريــن  األرسى 

"هيئة األرسى": االحتالل يماطل يف 
تقديم العالج لألسري رشحبيل أبو ذريع

رام الله/ فلسطني: 
قالت هيئة شؤون األرسى واملحررين: إن إدارة سجن "إيشل" متاطل 

يف تقديــم العــالج الــالزم لألســر رشحبيــل أبو ذريــع )49 عاًما( 
من بلدة العيزرية مبدينة القدس، واملحكوم بالسجن اإلداري.

مسلحون يطلقون النار عىل 
رئيس كتلة انتخابية يف رام هللا

رام الله/ فلسطني:
الفلســطيني  "الحــراك  كتلــة  رئيــس  عــى  النــار  مســلحون  أطلــق 

كتلــة  دويكات.واســتنكرت  خالــد  االنتخابيــة  املوحــد" 
"الفعــل  أمــس  بيــان  يف  املوحــد"  الفلســطيني  "الحــراك 

"كلنا مريم" يطالب بإنقاذ حي 
الشيخ جراح ودعم صمود سكانه

إسطنبول/ فلسطني:
دعــا "ملتقــى كلنــا مريــم العاملــي" إىل التدخــل العاجــل 
إلنقــاذ حــي الشــيخ جــراح يف القــدس املحتلــة مــن قــرارات 

33 عاًما عىل اغتيال "أمري 
الشهداء" وصوت االنتفاضة

رام الله/ فلسطني: 
يوافق اليوم الجمعة، الذكرى الــ33 الستشــهاد القائد خليل الوزير 

الثــورة، مهنــدس  العــام لقــوات  القائــد  نائــب  "أبــو جهــاد" 
االنتفاضة األوىل، الذي اغتاله "املوساد" اإلرسائيي يف 

السفارة الفلسطينية يف بريوت 
تطالب بالتحقيق ومحاسبة 

المعتدين عىل اعتصام الالجئني
بروت/ فلسطني:

بســوريا  الفلســطينيني  وشــؤون  بقضايــا  املتخصــص  دعــا 
أرشف  لبنــان  يف  الفلســطيني  الســفر  عيــد،  أبــو  فايــز 

1515
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خالل تهنئة "القدس موعدنا" لجنة االنتخابات بحلول رمضان

الحية: ال تنازل عن االنتخابات بالقدس 
ويجب مواجهة االحتالل إذا عرقلهــــا

المرشحـة حمـد لـ "فلسطيـن": 
االنتخابـات يف القدس يجــــب 
أن تتحـول الشتبـاك سياســي

بحر: ثقتنا بالمقاومة إلتمام صفقة تبادل ثانية

الترشيعــي يدعــو إىل بنــاء 
إسرتاتيجيـــة وطنية لحمايــة 
األســـرى وتدويــل قضيتهـم

دعوات إىل تحرك دويل عاجل لوقف 
انتهاكات االحتالل بحق األقىص

القدس املحتلة-عواصم/ محمد األيويب- وكاالت:
اإلرسائيــي  االحتــالل  انتهــاكات  باســتمرار  التنديــدات  أمــس  تواصلــت 

بحق املســجد األقىص املبارك، وســط دعوات إىل تحرك دويل 
عاجــل مــن أجــل توفــر الحايــة للشــعب الفلســطيني واألماكــن 
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زيارة قائمة "القدس موعدنا" مقر لجنة االنتخابات ) تصوير / محمود أبو حصرية (

مستوطنون يقتحمون باحات األقىص أمس تحت حراسة رشطة االحتالل، ويف )اإلطار( الشهيد عيل أبو الخري

الناصرة 23:16غزة 23:17يافا 27:19رام اهلل 25:15القدس 27:18      شيقلدوالر أمريكي=الشروق 6:12فجر غد 4:39العشاء 8:24المغرب 7:14العصر 4:19الظهر 12:42 شيقلدينار أردني=3.29 4.65

1515

1515



أخبار الجمعة 4 رمضان 1442هـ 16 أبريل/ نيسان 2
Friday 16 April 2021

FELESTEENONLINE

وزارة  باســم  الرســمي  الناطــق  وقــال 
األردين  املغرتبــن  وشــؤون  الخارجيــة 
يؤكــد  القــرار  إن  الفايــز:  اللــه  ضيــف 
إزاء  األردين  املوقــف  عنــارص  جميــع 
وأســوارها،  للقــدس  القدميــة  البلــدة 
مبــا فيهــا األماكــن املقدســة اإلســامية 

واملسيحية.
ويؤكد عىل قرارات املجلس التنفيذي 
العاملــي  الــرتاث  لجنــة  وقــرارات  الـــ19 
ت  العــرة الخاصــة بالقــدس، والتي عبَّ
فشــل  نتيجــة  "األســف  عــن  جميعهــا 
)إرسائيــل(، كقــوة قامئــة باالحتــال، يف 
وقــف أعــال الحفر وإقامــة األنفاق وكل 
يف  واملدانــة  القانونيــة  غــر  األعــال 
"القــدس الرقيــة" وفــق قواعــد القانون 

الدويل".
تغيير طابع المدينة

-املكتــب  اإلعــام  وزارة  وأشــادت 
بقــرار  غــزة،  يف  الحكومــي  االعامــي 
عــىل  التأكيــد  جــدد  الــذي  )اليونســكو( 
الراميــة  اإلرسائيليــة  اإلجــراءات  اعتبــار 
املقدســة  املدينــة  طابــع  تغيــر  إىل 

ووضعها القانوين الغية وباطلة.
وقالــت الــوزارة يف بيــان أمس: إن القرار 
الخاصــة  )اليونســكو(  قــرارات  يؤكــد 
عــن  جميعهــا  ت  عــبَّ "التــي  بالقــدس 
األســف نتيجــة فشــل )إرسائيــل(، كقــوة 
أعــال  وقــف  يف  باالحتــال،  قامئــة 
الحفــر وإقامــة األنفــاق وكل األعال غر 
القــدس  القانونيــة واملدانــة يف رشقــي 

وفق قواعد القانون الدويل.
رت من سياسة إرسائيلية مدروسة  وحذَّ
واألثريــة  السياســية  النواحــي  كل  عــىل 
تســتهدف  والقانونيــة  والتخطيطيــة 
مدينة القدس، وخاصة البلدة القدمية 
واملســجد األقــى لتكــون مدينــة ذات 
الهيــكل(  طابــع يهــودي ووضــع )منــوذج 
)وقــدس  األقــى،  املســجد  مــكان 
األقــداس( مــكان قبــة الصخــرة، وانتشــار 
أرجــاء املدينــة،  اليهوديــة يف  للمعابــد 
وما حول القدس القدمية أو ما يسمونه 
مــن  خالًيــا  ــا  حاليًّ املقــدس(  )الحــوض 

املباين.
القدميــة  القــدس  أن  الــوزارة  وأكــدت 
الــرتاث  الئحــة  ضمــن  ا  رســميًّ مســجلة 
لــدى منظمــة  بالخطــر  العاملــي املهــدد 
)اليونســكو(، التي دعت جميع قراراتها 
ف الفوري عن هذه  )إرسائيل( إىل التوقُّ
الحفريــات ملخالفتها القوانن الدولية، 
الــدويل الخــاص  مبــا يف ذلــك االتفــاق 
الثقــايف  العاملــي  الــرتاث  بحايــة 

والطبيعي لعام 1972.
تنفيذ القرارات

للهيئــة  العــام  األمــن  أكــد  جانبــه،  مــن 
القــدس  لنــرة  املســيحية  اإلســامية 
واملقدســات، د.حنــا عيــى أن جميــع 
يف  واملتعلقــة  )اليونســكو(  قــرارات 
دعــم الحقوق الفلســطينية يف األرايض 
الفلســطينية املحتلــة مبــا فيهــا القــدس 
تنســجم مــع تطلعــات املجتمــع الــدويل 

الدوليــة،  واملعاهــدات  باملواثيــق 
بخصوصيــة  تتمتــع  املدينــة  أن  علــًا 
إســامية  مقدســات  مــن  تحتضنــه  ملــا 

ومسيحية".
عــرض  رضبــت  )إرسائيــل(  أن  وأوضــح 
عــن  صــدر  قــراًرا   94 بنحــو  الحائــط 
)اليونســكو( بشـــأن مدينــة القــدس منــذ 
عــام 1968 وحتــى اآلن، والتــي وجهــت 
منهــا،  العديــد  يف  لـ)إرسائيــل(  إدانــة 
الطابــع  عــىل  الحفــاظ  رضورة  وأكــدت 
للمدينــة  والســكاين  والثقــايف  الدينــي 

املقدسة خاصة القدس القدمية".
ا  وشدد عيى عىل أن "املطلوب دوليًّ
هــو متابعــة تنفيــذ قــرارات )اليونســكو( 

خطوة مهمة
يف  املختــص  وصــف  جانبــه،  مــن 
ديــاب  أبــو  فخــري  القــدس  شــؤون 
اإلجــراءات  بشــأن  )اليونســكو(  قــرار 
بأنهــا  القدميــة  القــدس  اإلرسائيليــة يف 
خطــوة مهمــة وباالتجــاه الصحيــح، لكنهــا 
بحاجة إىل خطوات عملية رسيعة عىل 

أرض الواقع.
أن  "صفــا"  لوكالــة  ديــاب  أبــو  وأوضــح 
قــرارات  عــدة  املنظمــة أصــدرت ســابًقا 
بشــأن القــدس، لكــن )إرسائيل(" ترضب 
عــرض الحائــط بــكل القــرارات واملواثيق 
عــىل  وُتــر  الدوليــة،  واملعاهــدات 
تحطيــم وتدمــر وطمس املعامل األثرية 
املقدســة،  املدينــة  يف  والحضاريــة 

وتغير معاملها وهويتها اإلسامية.
وقــال: إن هــذه القــرارات املهمــة بحاجة 
الواقــع،  أرض  عــىل  فعــي  تطبيــق  إىل 
يف  املتواصــل  التدمــر  وقــف  بهــدف 
اإلرث الحضــاري واإلنســاين والتاريخــي 

يف القدس القدمية.
أكــر  مطالبــة  "اليونســكو"  أن  وأكــد 
مــن أي وقــت مــى، باتخــاذ إجــراءات 
عملية لوقف تدمر الرتاث الفلسطيني 
الحفريــات  عــن  والكشــف  باملدينــة، 
خــباء  بإرســال  اإلرسائيليــة  واألنفــاق 
مــا  عــىل  لاطــاع  ومهنيــن  مختصــن 

يجري بحقها.
وشــدد أبــو ديــاب عــىل رضورة توظيــف 
عــىل  وتجســيدها  القــرارات  هــذه 

الرافضــة  الــدويل  القانــون  وقواعــد 
سياسة االحتال وإجراءاته الباطلة.

وقــال عيــى يف بيــان صحفــي، أمــس: 
"رغــم صــدور مثــل هــذه القــرارات إال أن 
ــذ  تنفِّ مل  الواقــع  أرض  عــىل  )إرسائيــل( 
حتــى اآلن قــرارات اليونســكو املتعلقــة 
مبنعهــا االســتمراَر يف الحفريــات تحت 
يف  أو  بجــواره  أو  األقــى  املســجد 
مواقع أثرية أخرى يف مدينة القدس".

ولفــت إىل أن )إرسائيــل( تحاول جاهدة 
وبــكل الوســائل انتهــاك القــرارات التــي 
صــدرت عــن )اليونســكو( ولجنــة الــرتاث 
دون  القــدس  بخصــوص  لهــا  التابعــة 
االعــرتاف  أو  قانــوين،  أو  أخاقــي  وازع 

املتعلقــة بجميــع األرايض الفلســطينية 
املحتلــة مبــا فيهــا مدينــة القــدس التــي 
تتمتع بوضع دويل خاص ملنع سلطات 
انتهاكاتهــا  مواصلــة  مــن  االحتــال 
املقدســة  املدينــة  بحــق  الجســيمة 
واألماكــن الدينيــة األخــرى يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة".
تفعيــل  يتطلــب  "هــذا  حنــا:  وتابــع 
وتنفيــذ القواعــد القانونيــة ذات الصلــة 
مــن منظــات املجتمع الدويل للحفاظ 
عــىل مدينــة "القدس الرقيــة الواقعة" 
وصيانــة  وترميــم  االحتــال،  نــر  تحــت 
والرتاثيــة  والتاريخيــة  الدينيــة  األماكــن 

فيها".

األرض، ألجل حاية األماكن املقدســة 
اإلســامية واملســيحية واملعامل األثرية 
االحتــال  إجــراءات  مــن  القــدس  يف 
املســتمرة، والتــي تعمــل عــىل طمســها 

وتهويدها بالكامل.
قــال املختــص يف شــؤون  ناحيتــه،  مــن 
القــدس نــارص الهدمــي: إن هــذا القــرار 
مــدى  عــن  ويعــبِّ  جيــدة،  خطــوة  ميثــل 
تغوُّل االحتال عىل األرض الفلسطينية 
املحتلــة، وخصوًصــا يف مدينــة القدس 

وبلدتها القدمية.
أن  "صفــا"  لوكالــة  الهدمــي  وأضــاف 
فإنــه  القــرارات  هــذه  ورغــم  "االحتــال 
ــذ  ينفِّ بالقــدس،  مبخططاتــه  مــاٍض 
ويفعــل مــا يشــاء دون التفــاف ومراعــاة 
أضحــت  أمميــة؛  أو  دوليــة  قــرارات  ألي 
حًبا عىل ورق، ال ُتطبَّق عىل األرض".

قــرارات  تطبيــق  عــدم  فــإن  وبنظــره، 
القــرارات  مــن  وغرهــا  "اليونســكو" 
يســتفرد  االحتــال  جعــل  الدوليــة، 
وبــاألرض  ومقدســاتها،  بالقــدس 
الفلسطينية، ويستمر يف احتاله عىل 

مدار 73 عاًما.
وأشــار إىل أن ســلطات االحتال تنتهك 
الفلســطيني،  الشــعب  حقــوق  ــا  يوميًّ
والتهجــر  التهويــد  عمليــات  ومتــارس 
اآلثــار  عــىل  والتعــدي  الســكان،  بحــق 
القــدس  وحضــارة  وتاريــخ  اإلســامية 
وهويتهــا، دون إلــزام )إرسائيــل( باحرتام 

القوانن الدولية.

القدس املحتلة-عواصم/ محمد األيويب- وكاالت:
باســتمرار  التنديــدات  أمــس  تواصلــت 
انتهــاكات االحتــال اإلرسائيــي بحق املســجد 
األقــى املبــارك، وســط دعــوات إىل تحــرك 
دويل عاجــل مــن أجــل توفر الحاية للشــعب 
الفلســطيني واألماكــن املقدســة، ووضــع حــد 

لانتهاكات اإلرسائيلية.
رســمية  احتجــاج  مذكــرة  األردن،  ووجــه 
لـ)إرسائيــل( عــىل ترفات وانتهاكات رشطتها 

يف املسجد األقى. 
ضيــف  األردنيــة،  الخارجيــة  املتحــدث  وأدان 
ســاعات  أســاك  قطــع  بيــان،  يف  الفايــز، 
املسجد األقى الخارجية من الجهة الغربية، 
والتعــرض ملوظفــي دائــرة األوقــاف اإلســامية 
األبــواب،  أقفــال  وتخريــب  القــدس،  يف 
حايــة  تحــت  املتطرفــن  بإدخــال  والســاح 

رشطة االحتال.
وبحســب الفايــز، فــإن مذكــرة االحتجاج أكدت 
رضورة تقّيد )إرسائيل( بالتزاماتها كقوة قامئة 
املحتلــة  الرقيــة"  "القــدس  يف  باالحتــال 
القائــم  الــدويل واحــرتام الوضــع  القانــون  وفــق 

التاريخي والقانوين بشكل تام.
انتهاك صارخ

الترفــات  عــن  "الكــف  تأكيــد  تضمنــت  كــا 
أوقــاف  إدارة  ســلطة  واحــرتام  االســتفزازية، 

املبــارك  األقــى  املســجد  وشــؤون  القــدس 
األردنيــة الجهــة املخولــة حًرا بإدارة املســجد 

والحرم القديس الريف".
الفايــز "ترفــات الرطــة اإلرسائيليــة  وشــدد 
العبثيــة مرفوضــة ومدانــة ومســتهجنة، ويجــب 
صــارٍخ  انتهــاٍك  مــن  متثلــه  ملــا  فــورا،  وقفهــا 
القائــم واســتفزاٍز ملشــاعر املســلمن  للوضــع 

وانتهاٍك لحرمة املسجد".
بكامــل  املبــارك  األقــى  "املســجد  وأضــاف 
يشــمل  ومبــا  دومنــا   144 البالغــة  مســاحته 
مــكان  هــو  والجــدران  والســاحات  املســاجد 

عبادة خالص للمسلمن".
كا أدان وزير األوقاف والشؤون واملقدسات 
اإلســامية األردنيــة الدكتــور محمــد الخايلــة، 
االحتــال  رشطــة  نفذتهــا  التــي  االقتحامــات 
عــن  االتصــال  وقطــع  األقــى،  املســجد  يف 

ساعات املسجد ملنع رفع األذان.
تهديــد  أمــس،  بيــان،  يف  الخايلــة  واســتنكر 
عــن  عــبوا  الذيــن  القــدس  أوقــاف  موظفــي 
اســتهجانهم لهذه اإلجراءات املســتفزة، والتي 
ألوقــاف  العــام  املديــر  تهديــد  حــد  بلغــت 
الخطيــب  عــزام  الشــيخ  الريــف  القــدس 
باالعتقــال، والتــي تعد ســابقة خطرة، خصوصا 
أنهــا متزامنــة مــع أول أيــام شــهر رمضان، ضاربة 
مبشــاعر  الحائــط  ُعــرض  االحتــال  رشطــة 

للســام العــادل القائــم عــىل املبــادرة العربيــة 
وحل الدولتن والقرارات األممية ذات الصلة.

جوهر الصراع
بــدوره، أكــد عضــو املكتــب الســيايس لحركــة 
الجهــاد اإلســامي د. وليــد القططــي أمــس، أن 
الوصــوَل  ومنعهــم  املقدســن  عــىل  االعتــداء 
املضايقــات  مــن  نــوع  األقــى  املســجد  إىل 
يف  الدائــم  واالشــتباك  والحــرب  العنريــة 

مدينة القدس املحتلة.
وأوضــح القططــي، يف تريــح إلذاعــة "صــوت 
هــو  القــدس  اســتهداف  أن  أمــس،  القــدس" 
جوهــر الــراع للكيــان الصهيــوين، وهــو مــبر 
لوجوده ورشعيته، إذ جاء ليقيم دولة صهيونية 

عاصمتها القدس.
وبــنَّ أن االعتــداءات عــىل القدس غر مرتبطة 
بالتطورات السياسية داخل الكيان الصهيوين، 
بالرغــم مــن وجود أزمة سياســية مســتمرة، الفًتا 
إىل أن االعتداءات املتجددة مل تنقطع، تزيد 
وننقص حسب الوترة املوجودة يف القدس.

وأكــد أنــه يف ظــل الصمــت العــريب والتحالــف 
الفلســطينين  انشــغال  ظــل  ويف  الكيــان  مــع 
أهــايل  ســوى  يتبــقَّ  مل  االنتخابيــة،  مبعركتهــم 
األقــى  املســجد  عــن  ليدافعــوا  القــدس 

املبارك.
الوقــت  أن  واهــًا  يعتقــد  االحتــال  أن  وبــنَّ 

واالعتــداءات  الصهيونيــة  الغطرســة  هــذه 
املتكــررة عــىل مقدســاتنا، فالقــدس واألقــى 
جــزء مــن عقيدتنــا واملســجد األقــى هو أوىل 
القبلتــن وثــاين املســجدين وثالــث الحرمــن 

الريفن مرسى النبي محمد".
والضفــة  القــدس  أبنــاء  كل  الرابطــة  ودعــت 
املحتلــة واألرايض املحتلــة عــام 1948 وكل 
املســجد  إىل  الرحــال  شــد  إىل  يســتطيع  مــن 

األقى وإعاره يف هذا الشهر الكريم.
ر رئيــس أســاقفة سبســطية  ويف الســياق، حــذَّ
للــروم األرثوذكــس املطــران عطــا اللــه حنــا مــن 
خطــر مــا يحــدث يف مدينــة القــدس املحتلــة، 
مطالًبا بتحرُّك عريب عاجل قبل فوات األوان.

إن  أمــس:  صحفــي  تريــح  يف  حنــا  وقــال 
تتعــرض  ومــا  شــديد،  خطــر  يف  "القــدس 
تصفــه  أن  ميكــن  ال  وأوقافهــا  مقدســاتها  لــه 
الكلات، ناهيك بسياسات التهجر واإلقصاء 
والظلم املســتمر التي يتعرض له املقدســيون 

يف كل تفاصيل حياتهم".
وأوضح أن االستهداف يطال مقدساتنا وعدًدا 
مــن األحيــاء املقدســية، ال ســيا حــي الشــيخ 
تهديــدات  هنــاك  أن  إىل  الفًتــا  وغــره،  جــراح 
قــد  والتــي  العائــات،  عــرات  بطــرد  وشــيكة 
تجد نفسها بن ليلة وضحاها مفرتشة لألرض 

وملتحفة للساء.

ومتجــاوزة  األرض  أنحــاء  كل  يف  املســلمن 
جميــع األعــراف والقوانــن الدوليــة واإلنســانية، 
مــن اســتمرار مثــل هــذه االســتفزازات  محــذًرا 

ملشاعر املسلمن.
وأكــد أن املســجد األقــى مبســاحته البالغــة 
)144( دومًنــا إمنــا هــو بأمــر اللــه حــٌق خالــص 
للمســلمن وحدهــم ال يشــاركهم فيــه مــن أحــد 
وهــو غــر قابــل للقســمة وال التشــارك من أدىن 
أرضه إىل أعىل سائه بوصاية هاشمية مباركة 
ترعى موظفيه ومرابطيه ومصلياته وساحاته.

ت منظمــة التعــاون اإلســامي  مــن جانبهــا، عــدَّ
هــذا التصعيــد الخطــر بحــق املســجد األقــى 
اعتداء عىل حرمة املقدسات وحرية العبادة، 
اإلنســان  حقــوق  ملواثيــق  انتهــاكا  يشــكل  مــا 
املتحــدة  األمــم  وقــرارات  جنيــف  واتفاقيــات 

ذات الصلة.
)إرسائيــل(،  لهــا،  بيــان  املنظمــة يف  لــت  وحمَّ
قــوة االحتــال، املســؤولية الكاملــة عــن تبعات 
االســتفزازية  االعتــداءات  هــذه  مثــل  اســتمرار 

والخطرة.
ودعــت املجتمــع الــدويل إىل التحــرك الفاعل 
مــن أجــل توفــر الحاية للشــعب الفلســطيني 
لهــذه  حــد  ووضــع  املقدســة،  واألماكــن 
العنــف  تغــذي  التــي  اإلرسائيليــة  االنتهــاكات 
والتوتــر والكراهيــة، وال توفــر األجــواء املناســبة 

مناســب يف زيــادة االعتــداءات عــىل القــدس 
يف ظل التطبيع العريب.

القــدس،  أهــل  بــه  يقــوم  مبــا  القططــي  وأشــاد 
يف  واإلســام  الجهــاد  ســنام  ذروة  أنــه  واصًفــا 
األمــة  تعيشــه  الــذي  العصيــب  الوقــت  هــذا 
العربيــة واإلســامية، بعــد مــا أصبحت القضية 

الفلسطينية عبًئا عىل األنظمة العربية.
مــن جانبهــا، اســتنكرت رابطــة علــاء فلســطن 
املســجد  بحــق  االحتــال  إجــراءات  بشــدة 
بتحمــل  أجمــع  العــامل  مطالبــة  األقــى، 
فلســطن،  يف  مقدســاتنا  تجــاه  مســئولياته 
وعليهــم أن يوقفــوا هــذه اإلجــراءات التعســفية 
واإلجراميــة بحــق املســجد األقــى قبــل فوات 

األوان.
وطالبــت الرابطــة يف بيــان، أمــس، علــاء األمة 
بتحشــيد أبناء األمة وعمل كل ما ميكن لوقف 
وعليهــم  واعتداءاتــه،  ســلوكه  عــن  االحتــال 
توعيــة أبنــاء األمــة بقدســية املســجد األقــى 

ومكانته وبكل ما يحاك له من قبل االحتال.
كــا طالبــت املؤسســات اإلســامية والدوليــة 
واتخــاذ  مســئولياتها  بتحمــل  والحقوقيــة 
هــذا  ضــد  والسياســية  القانونيــة  اإلجــراءات 

االحتال املتغطرس.
العربيــة  الشــعوب  أبنــاء  "عــىل  إن  وقالــت" 
أمــام  األيــدي  مكتــويف  يقفــوا  أال  واإلســامية 

األردن يوجه مذكرة احتجاج لـ)إرسائيل( عىل انتهاكاتها

دعوات إىل تحرك دويل عاجل لوقف انتهاكات االحتالل بحق األقىص

طالبوا بوقف انتهاكات االحتالل بحق المدينة المقدسة

مؤسســـات ومختصـــون: قـــرار )اليونسكـــو( 
بشأن القدس إيجايب وبحاجة لخطوات عملية 

غزة-القدس المحتلة/ محمد األيوبي- صفا:
ي منظمة األمم  ت مؤسســات رســمية ومختصون تبنِّ عدَّ
قــراًرا  )اليونســكو(  والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  المتحــدة 
باإلجمــاع حــول مدينة القدس القديمة وأســوارها، خطوة 

إيجابيــة مهمــة، لكنهــا بحاجــة إلى خطــوات عمليــة عاجلة 
لتطبيقهــا علــى أرض الواقــع، حفاًظا علــى اإلرث الحضاري 
ــى المجلــس  واإلنســاني بالمدينــة.  وأول مــن أمــس، تبنَّ
التنفيــذي لمنظمــة )اليونســكو( خــال دورته رقــم )211( 

باإلجمــاع قــراًرا حــول القدس القديمــة وأســوارها، مطالًبا 
)إســرائيل( بوقف انتهاكاتها وإجراءاتهــا أحادية الجانب غير 
القانونيــة ضــد المســجد األقصــى، وفــي البلــدة القديمــة 

للقدس وأسوارها.
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43 جندًيا ومستوطًنا 
إرسائيليًّا ُقتلوا خالل عام

النارصة/ فلسطني:
أفــادت وزارة جيــش االحتــال اإلرسائيــي بــأن 43 جندًيــا ومســتوطًنا 

إرسائيلًيا ُقتلوا خال عام.
ونقلــت صحيفــة "تاميــز أوف إرسائيــل" عن الوزارة قولها: إن إجاميل 

ا. الذين سقطوا يف الحروب والهجامت بلغ 23,928 إرسائيليًّ
وذكرت الوزارة أنه منذ "احتفال ذكرى القتىل األخري قبل عام متت 

إضافة 112 اساًم إىل قامئة الذين ُقتلوا منذ عام 1860".
بســبب  املحاربــني  قدامــى  مــن  معاًقــا   69 تــويف  أنــه  إىل  وأشــارت 

مضاعفات من إصابات تعرضوا لها خال خدمتهم العسكرية.

يف رسائل متطابقة وجهها لمسؤولني أمميني

منصور: االحتالل يواصل 
فرض القيود عىل األماكن 

المقدسة يف رمضان
نيويورك/ فلسطني: 

قــال املنــدوب الدائــم لدولــة فلســطني لــدى األمــم املتحــدة الســفري 
ضــد  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  انتهــاكات  إن  منصــور،  ريــاض 
العبــادة،  وحريــة  املقدســة  واألماكــن  الفلســطينيني  املواطنــني 
"تشــكل انتهــاكات صارخــة للقانون الــدويل، وقرارات األمم املتحدة 

املتعلقة برشقي القدس املحتلة.
وتطــرق منصــور يف ثــاث رســائل متطابقــة بعثهــا إىل كل من: األمني 
العام لألمم املتحدة، ورئيس مجلس األمن، ورئيس الجمعية العامة 
لألمم املتحدة، إىل مصادرة قوات االحتال لوجبات اإلفطار املعدة 
لتوزيعهــا عــىل الصامئــني بالقــرب مــن املســجد األقــى، ومداهمــة 
املجمــع، ومضايقــة موظفــي األوقاف وترهيبهم، إىل جانب مواصلة 
جنــود االحتــال مهاجمــة املصلــني بعــد صــاة الرتاويــح، مــا أدى إىل 

مواجهات وإصابة عدد من املدنيني.
الــدويل،  بالقانــون  التمســك  إىل  الــدويل  املجتمــع  منصــور  ودعــا 
ومجلــس األمــن بشــكل خــاص إىل تنفيــذ قراراتــه ذات الصلــة دون 

استثناء.
وشــدد عــىل رضورة أن يقــوم املجتمــع الــدويل فــوًرا بإجبــار ســلطات 
االحتــال عــىل وقــف االنتهــاكات اإلرسائيليــة يف جميــع أنحاء األرض 

الفلسطينية املحتلة، مبا فيها رشقي القدس املحتلة.
كام دعا إىل الضغط لوقف العوائق اإلرسائيلية ملشاركة املقدسيني 
الفلســطينيني يف العمليــة االنتخابيــة وتجنــب إعاقتهــا لانتخابــات 

سواء يف القدس أو بقية فلسطني املحتلة.

رام الله/ فلسطني: 
الذكــرى  الجمعــة،  اليــوم  يوافــق 
خليــل  القائــد  الستشــهاد  الــــ33 
القائــد  نائــب  جهــاد"  "أبــو  الوزيــر 
مهنــدس  الثــورة،  لقــوات  العــام 
اغتالــه  الــذي  األوىل،  االنتفاضــة 
بيتــه  يف  اإلرسائيــي  "املوســاد" 

بتونس.
التقاريــر  تناقلتــه  مــا  وحســب 
فــرق  فــإن  عيــان،  وشــهود 
وصلــت  إرسائيليــة  "كومانــدوز" 
نيســان  مــن  عــرش  الســادس  فجــر 
وتــم  تونــس،  شــاطئ  إىل   ،1988
إنزال 20 عنرًصا مدربني من قوات 
وحدة "سيرييت ماتكال" من أربع 
ســفن وغواصتــني وزوارق مطاطيــة 
للمســاندة،  عموديتــني  وطائرتــني 
لتنفيــذ مهمــة اغتيــال "أبــو جهــاد" 
مينــاء  قــرب  الــرواد  شــاطئ  عــىل 

قرطاجة.

البيــت  الخايــا  إحــدى  واقتحمــت 
وقتلــت  للمنطقــة،  تســللها  بعــد 
نبيــه  الشــهيد  الثــاين  الحــارس 
ســليامن قريشان، وتقدمت أخرى 
مرسعــة للبحــث عــن الشــهيد "أبــو 
املنــزل  جهــاد"، فســمع ضجــة يف 
كلامتــه  خــط  يف  انشــغاله  خــال 
وكان  كعادتــه،  ورق  عــىل  األخــرية 

يوجهها لقادة االنتفاضة.
مسدســه  يرفــع  وهــو  وذهــب 
ليســتطلع األمــر، كــام روت زوجتــه 
بســبعني  وإذا  الوزيــر،  انتصــار 
ويصبــح  جســده  تخــرتق  رصاصــة 
الشــهداء  عــداد  يف  لحظــات  يف 
فلســطني،  لشــهداء  أمــرًيا  ليتــوج 
يــده  كلمــة خطتهــا  آخــر  بــأن  علــاًم 
فــوق صــوت  هــي )ال صــوت يعلــو 

االنتفاضة(.
يف  الشــهداء"  "أمــري  وُدفــن 
يف   1988 نيســان  مــن  العرشيــن 

فأقــام  الســعودية  إىل  انتقــل  ثــم 
فيهــا أقــل مــن عــام، وبعدهــا توجــه 
حتــى  بهــا  وظــل  الكويــت  إىل 
إىل  تعــرف  وهنــاك   ،1963 عــام 
وشــارك  عرفــات  يــارس  الشــهيد 
معــه بجانــب الشــهيد صــاح خلف 
وعــدد مــن القياديــني يف تأســيس 

حركة "فتح".

 1976-1982 بــني  مــا  الفــرتة  يف 
القــدرات  تطويــر  عــىل  عكــف 
القتاليــة لقــوات الثــورة كــام كان لــه 
دور بــارز يف قيــادة معركــة الصمود 
والتــي   1982 عــام  بــريوت  يف 
اســتمرت 88 يوًمــا خــال االجتيــاح 

اإلرسائيي للبنان.
مــن  الثــورة  قــوات  خــروج  وبعــد 
بــريوت عــاد الوزيــر، مــع رفيــق دربــه 
يــارس عرفــات إىل مدينــة طرابلس، 
ومــن ثــم توجهــا إىل تونــس حيــث 
مقــر املنظمــة، ومــن هنــاك أصبــح 
دائم التجوال بني العواصم العربية 
أحــوال  عــىل  كثــب  مــن  للوقــوف 
القــوات الفلســطينية املنترشة يف 

تلك البلدان.
يف  ميكــث  ال  عادتــه  مــن  وكان 
لكنــه  أيــام،  بضعــة  ســوى  تونــس، 
مكــث 15 يومــا يف الزيــارة األخرية 

له يف ربيع 1988.

الريمــوك  مبخيــم  الشــهداء  مقــرة 
حاشــدة  مســرية  يف  دمشــق،  يف 

غصت بها شوارع املدينة.
وبالعــودة إىل حيــاة الشــهيد، وإرثه 
النضايل، فقد ولد عام 1935 يف 
مدينة الرملة، وغادرها إىل غزة يف 
إثــر حــرب 1948 مــع أفــراد عائلتــه، 
اإلســكندرية،  جامعــة  يف  ودرس 

الكويــت  غــادر   1963 عــام  ويف 
خــال  حصــل  كــام  الجزائــر،  إىل 
مــن  إذن  عــىل  املــدة  هــذه 
حركــة  لكــوادر  بالســامح  الحكومــة 
دورات  يف  باالشــرتاك  فتــح 
عســكرية وإقامــة معســكر تدريــب 

للفلسطينيني.
عــام  الجزائــر  جهــاد"  "أبــو  غــادر 
أقــام  حيــث  دمشــق،  إىل   1965
وُكلــف  العســكرية  القيــادة  مقــر 
مــع  العاقــات  عــن  باملســؤولية 

الخايا الفدائية داخل فلسطني.
كــام شــارك يف حــرب 1967 وقــام 
ضــد  عســكرية  عمليــات  بتوجيــه 
منطقــة  يف  اإلرسائيــي  الجيــش 
الجليل األعىل، وتوىل املســؤولية 
حركــة  يف  الغــريب  القطــاع  عــن 
فتــح، وهــو القطــاع الــذي كان يديــر 

العمليات يف األرايض املحتلة.
القطــاع  هــذا  قيــادة  توليــه  وخــال 

إسطنبول/ فلسطني:
إىل  العاملــي"  مريــم  كلنــا  "ملتقــى  دعــا 
التدخــل العاجــل إلنقــاذ حي الشــيخ جراح 
يف القــدس املحتلــة من قرارات االحتال 
اإلرسائيــي إلخائــه، والوقــوف مــع أهــايل 
ودعــم  القانونيــة،  معركتهــم  يف  الحــي 

صمودهم.
أمــس،  بيــان  يف  امللتقــى  وأهــاب 
تتحمــل  أن  إىل  املعنيــة  الجهــات  بــكل 
مســؤوليتها القانونيــة واإلنســانية عــن رفــع 
الظلــم عــن ســكان الحــي وحاميــة األرايض 
الفلسطينية، ومنع االعتداء املتكرر عىل 
يف  والوقــوف  وهويتهــا  القــدس  مدينــة 

وجه االحتال ملنع تهويد املدينة.

القانونيــة  املعركــة  اســتمرار  إىل  وأشــار 
لحاميــة  جــراح  الشــيخ  يف  للمقدســيني 
أخــرى  مــرة  تهجريهــم  ومنــع  أرضهــم 
الوحيــد  هدفهــا  إرسائيليــة  بافــرتاءات 
تهويــد القــدس وإفــراغ األرض من ســكانها 
األرض  عــىل  واالســتياء  األصليــني، 

واملمتلكات.
ســند  أي  دون  وجــه  االحتــال  أن  وأوضــح 
قانــوين قــرارات إخــاء لـــ28 عائلــة تســكن 
و800  دومًنــا   18 مســاحتها  أرض  عــىل 
مــرت يف الشــيخ جــراح انتقلت ملكية هذه 
األرايض للعائــات الفلســطينية مبوجــب 

عقود قانونية من الحكومة األردنية.
وأضــاف: رغــم أنهم ســكان الحي املالكون 

فإنهــم  لــألرض  والقانونيــون  الفعليــون 
وهــدم  اإلخــاء  أوامــر  يواجهــون  زالــوا  مــا 
العســكرية  القــوة  باســتخدام  املنــازل 
متلكوهــا  التــي  لــألرايض  اإلرسائيليــة 
بــني  فيــام  تــم  الــذي  االتفــاق  عــىل  بنــاًء 
منظمــة تشــغيل وغــوث الاجئــني "أونروا" 

والحكومة األردنية.
األردنيــة  الحكومــة  امللتقــى  وطالــب 
باســتمرارها يف دعمها للحق الفلســطيني 
وتزويــد الجهــات املعنيــة بالعقود الخاص 
معهــم  أبرمتهــا  التــي  لــألرايض  مبلكيتهــم 

بالصورة القانونية.
ولفــت إىل أن الفريــق القانــوين يف حملــة 
أهــايل  محامــي  مــع  بالتعــاون  مريــم  كلنــا 

تــام  اســتعداد  عــىل  جــراح  الشــيخ  حــي 
بالتعــاون يف تزويــد الحكومــة األردنية بأي 

أوراق رضورية إن لزم األمر.
الحكومــة  مريــم"  كلنــا  "حملــة  ودعــت 
األردنية للعمل عىل تقديم طلب رسمي 
اتفاقيــة  مــن  و30   29 املــادة  مبوجــب 
وحصانتهــا  املتحــدة  األمــم  امتيــازات 
باالتفــاق  املتعلــق  النــزاع  يف  للفصــل 
و"أونــروا"،  الحكومــة  بــني  فيــام  املــرم 
اإلرسائيــي  الكيــان  بــه  تســبب  والــذي 
باالعتــداء عــىل املمتلــكات التــي انتقلــت 

لسكان الحي مبوجب هذا االتفاق.
وطالبــت الحملــة هيئــات األمــم املتحــدة 
باتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الازمة ضمن 

دورهــا الفعــي يف حاميــة قراراتهــا ومنــع 
الاجئــني وحقــوق  االعتــداء عــىل حقــوق 
مبوجــب  املكفولــة  الفرديــة  امللكيــة 

اتفاقيات جنيف.
كــام دعتهــا إىل تفعيــل اتفاقيــة امتيــازات 
متنــح  التــي  وحصانتهــا  املتحــدة  األمــم 
هيئاتهــا الحصانــة، وينطبــق عليــه املــادة 
متــارس  وأن  االتفاقيــة،  مــن  و30   29
صاحياتهــا مبوجــب هــذه املــواد وإحالــة 

النزاع إىل محكمة العدل الدولية.
الوقــوف  عــىل  الــدويل  املجتمــع  وحثــت 
حاميــة  يف  املقدســني  جانــب  إىل 
أراضيهــم وممتلكاتهــم وإدانــة اإلجــراءات 
االستيطانية اإلرسائيلية وتجرميها دولًيا.

بريوت/ فلسطني:
الفلســطينيني  وشــؤون  بقضايــا  املتخصــص  دعــا 
يف  الفلســطيني  الســفري  عيــد،  أبــو  فايــز  بســوريا 
لبنــان أرشف دبــور، إىل فتــح تحقيــق يف األحــداث 
يف  الفلســطينية  الســفارة  مقــر  أمــام  جــرت  التــي 
بــريوت االثنــني املنــرصم، والتــي تعــرض فيهــا عــدد 
للــرب  ســوريا  مــن  الفلســطينيني  الاجئــني  مــن 
وأشــخاص  الســفارة  أمــن  مــن  عنــارص  أيــدي  عــىل 

محسوبني عىل حركة فتح.
املعتديــن  مبحاســبة  أمــس،  عيــد،  أبــو  وطالــب 
وعدم التهاون يف هذا األمر، ألنه ســينعكس ســلًبا 
بــذور الحقــد  عــىل الشــعب الفلســطيني وســيزرع 

 جنني/ فلسطني:
وافقت أمس الذكرى السنوية التاسعة عرشة الرتقاء 
أعدمــه  والــذي  الشــلبي  وضــاح  القســامي  الشــهيد 
جنود االحتال اإلرسائيي بدم بارد يف األيام األوىل 

من مجزرة مخيم جنني بعد اجتياحه عام 2002.
ولــد الشــهيد الشــلبي عــام 1965م يف مخيــم جنــني 
بالديــن  ملتزمــة  ألرسة  الفلســطينيني،  لاجئــني 
مــدارس  يف  تعليمــه  وتلقــى  الحنيــف،  اإلســامي 
املخيــم، ثــم نشــأ وترعــرع يف املســجد املجاور لبيته 

وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وعلومه.
الشــلبي لحركــة املقاومــة اإلســامية حــامس  انتمــى 
يف ســن مبكــرة مــن عمــره، والتحــق بصفــوف كتائــب 
كان  حيــث  األوىل،  االنتفاضــة  بدايــة  مــع  القســام 

والكراهية والفتنة بينهم.
وشدد عىل أن ما حصل أمام السفارة الفلسطينية 
مــن اعتــداء عــىل الفلســطينيني الســوريني هــو أمــر 

مرفوض ومدان بأشد العبارات.
الســفارة  مــن واجــب  أنــه كان  أبــو عيــد إىل  وأشــار 
الفلســطينية احتــواء وامتصــاص هــذا الغضــب مــن 

كا الطرفني والعمل عىل تفهم مطالبهم.
املطالبــة  املشــبوهة  للدعــوات  رفضــه  عــن  وعــر 
بالهجــرة الجامعيــة وإيجــاد وطــن بديــل الــذي ميــس 

حق العودة إىل فلسطني.
وحمــل أبــو عيــد جانًبــا مــن مســؤولية مــا حــدث أمــام 
السفارة لألمن العام اللبناين الذي أعطى موافقته 

عــىل  الحجــارة  وإلقــاء  فعالياتهــا  يف  بــارز  نشــاط  لــه 
برفقــة  مقاومتــه  والحًقــا  االحتــال،  وآليــات  دوريــات 
إخوانــه املجاهديــن خــال اجتيــاح مخيــم جنــني عــام 

2002 وكان عمره حينها 37 عاًما.
تقــول والــدة الشــهيد وضــاح عــن كيفيــة استشــهاده: 
وزوجــي،  ابنــي  منهــم  17 شــخًصا،  املنــزل  "كنــا يف 
ويف أوائــل أيــام االجتيــاح ملخيــم جنــني اقتحــم جنــود 
االحتــال منزلنــا وأخرجونــا منــه وفصلــوا الرجــال عــن 

النساء".
وابــن  وزوجــي  ابنــي  صلبــوا  "ثــم  والدتــه:  وتضيــف 
جرياننا عىل الجدار، وأطلقوا عليهم النار فاستشهد 
ابنــي وضــاح وابن جرياننــا، لكن زوجي تظاهر باملوت 

حتى انسحب جنود االحتال".

لتظاهرتــني بنفــس التوقيــت وهــو يعلــم مســبًقا أن 
هناك بوادر صدام ستحصل بينهام.

وعــّد أنــه كان مــن األجــدى كــام يحصــل يف جميــع 
املظاهرات أن يكون الجيش فاصًا بني الطرفني.

ونــدد أبــو عيــد بصمــت الفصائــل الفلســطينية يف 
لبنــان وعــدم تدخلهــا لــوأد الفتنة بني أبناء الشــعب 

الواحد.
يذكر أن عنارص من أمن سفارة السلطة الفلسطينية 
ببريوت اعتدوا يوم 12 إبريل الجاري عىل الجئني 
فلســطينيني يف أثنــاء اعتصامهــم أمــام مقرهــا يف 
وتحســني  اإلنســاين  باللجــوء  للمطالبــة  بــريوت، 

أوضاعهم اإلنسانية.

رام الله/ فلسطني:
 4500 "إن  األرسى:  بشــؤون  تعنــى  مؤسســات  قالــت 
أســرًيا يقبعــون يف ســجون االحتــال اإلرسائيــي، بينهم 
41 أسرية، و140 طفًا، تقل أعامرهم عن 18 عاًما".

األرسى  شــؤون  لـ"هيئــة  تقريــر مشــرتك  ذلــك يف  جــاء 
واملحرريــن، ونــادي األســري الفلســطيني، ومركــز الدفــاع 
عــن الحريــات والحقوق املدنية "حريات"، ومركز وادي 
يوافــق  الــذي  الفلســطيني  يــوم األســري  حلــوة"، عشــية 

غًدا السبت.
تعميــق  تتعمــد  الســجون  إدارة  أن  التقريــر  وذكــر 
انتهاكاتهــا وسياســتها الّتنكيليــة املمنهجة بحّقهم، عر 
بنيــة العنــف املتمثلــة يف تفاصيــل أدواتهــا وسياســاتها 
كافة، والهادفة إىل ســلب األســري الفلســطيني فاعليته 

وحقوقه اإلنسانية".
وأشار إىل أن االحتال صّعد من انتهاكاته وحّول الوباء 

إىل أداة جديدة للّتنكيل باألرسى الفلسطينيني.
وأفــاد بــأن عــدد األرسى القدامــى املعتقلني قبل توقيع 
األســريان  أقدمهــم  أســرًيا،   )25( بلــغ  أوســلو،  اتفاقيــة 
كريــم يونــس، وماهــر يونس املعتقان بشــكٍل متواصل 

منذ عام 1983.
وبــني أن هنــاك عــددا مــن األرسى املحرريــن يف صفقــة 
مــن  وهــم  اعتقالهــم،  االحتــال  أعــاد  الذيــن  "شــاليط" 
قدامــى األرسى، أبرزهــم: األســري نائــل الرغــويث الــذي 
يقــي أطــول فــرتة اعتقــال يف تاريــخ الحركــة األســرية، 
وصل مجموعها إىل )41( عاًما، قىض منها )34( عاًما 
بشكل متواصل، إضافة إىل مجموعة من رفاقه، منهم: 

بعــد  و)7(  التعذيــب،  جــّراء  مــن  ُاستشــهدوا  و)73( 
لسياســة  نتيجــة  و)71(  مبــارشة،  عليهــم  النــار  إطــاق 

اإلهامل الطبي )القتل البطيء(.
وأشــارت إىل أربعــة أرسى شــهداء ارتقــوا داخــل ســجون 
جــّراء  مــن   ،2020 املنــرصم  العــام  خــال  االحتــال، 
اإلهامل الطبي، والتعذيب وهم: نور الدين الرغويث، 

وسعدي الغرابي، وداوود الخطيب، وكامل أبو وعر.
وتحتجــز ســلطات االحتــال، وفق التقريــر، جثامني )7( 
ُاستشــهد يف  الــذي  دولــة  أنيــس  وهــم:  شــهداء  أرسى 
ســجن عســقان عام 1980، وعزيز عويســات منذ عام 
2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبســام الســايح 
وســعدي   ،2019 عــام  خــال  ُاستشــهدوا  وثاثتهــم 
الغرابي، وكامل أبو وعر خال العام املنرصم 2020.

عاء البازيان، ونضال زلوم، وسامر املحروم.
ولفــت إىل عــدد األرسى الذيــن تجــاوز عــىل اعتقالهــم 
مــا  وهــم  أســرًيا   )62( متواصــل،  بشــكٍل  عامــا(   20(

يعرفون بعمداء األرسى.
وجاء يف التقرير أن عدد األرسى الذين صدرت بحّقهم 
أحكام بالّســجن املؤبد بلغ )543( أســرًيا، وأعىل حكم 
أســري من بينهم األســري عبد الله الرغويث ومدته )67( 

مؤبًدا.
وأفــادت املعطيــات بــأن عــدد شــهداء الحركــة األســرية 
بلغ )226( شهيًدا، وذلك منذ عام 1967، إضافة إىل 
متأثريــن  بعــد تحررهــم  ُاستشــهدوا  مــن األرسى  مئــات 
بأمراض ورثوها عن السجون، من بني الشهداء األرسى.

وأوضحــت أن )75( أســرًيا ارتقــوا نتيجــة للقتــل العمــد، 

قرابــة  أنــه  التقريــر  ذكــر  املــرىض،  األرسى  وبخصــوص 
)550( أســرًيا يعانــون أمراًضــا بدرجــات مختلفــة وهــم 
بحاجــة إىل متابعــة ورعايــة صحيــة حثيثــة، وعــىل األقــل 
وبــأورام  بالرسطــان،  مصابــون  أرسى  عــرشة  هنــاك 
الشــوبيك  فــؤاد  األســري  بينهــم  مــن  متفاوتــة،  بدرجــات 

ا. )82( عاًما، وهو أكر األرسى سنًّ
وبحســب التقرير، واصلت ســلطات االحتال عمليات 
فئــات  مــن  أي  فيهــا  تســتنِث  مل  املمنهجــة  االعتقــال 
املجتمــع الفلســطيني، إذ طالــت قرابــة )1400( حالــة 
اعتقال منذ شهر كانون الثاين/ يناير 2021 بينهم أكرث 
مــن )230( طفــًا تقــل أعامرهــم عن )18 عاًما(، و)39( 
مــن النســاء، يف حــني أصــدرت مخابــرات االحتــال أكرث 

من )280( أمر اعتقال إداري.

33 عاًما عىل اغتيال "أمري الشهداء" وصوت االنتفاضة

"كلنا مريم" يطالب بإنقاذ حي الشيخ جراح ودعم صمود سكانه

الشهيد خليل الوزير

مطالبة السفارة الفلسطينية يف بريوت بالتحقيق 
ومحاسبة المعتدين عىل اعتصام الالجئني

١٩ عاًما عىل استشهاد القسامي 
وضاح شليب يف مجزرة جنني

1400 فلسطيين اعتقلوا منذ مطلع العام الجاري

تقريـــر: 4500 أسيـــر فـــي سجـــون االحتــــــــــالل 
بينهــــــــــم 41 أسيــــــــــرة و140 طفـــــــــــــاًل
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إعالن بشأن مختار لعائلة الخضري
))تعلــن دائــرة شــئون املخاتــر يف وزارة الحكــم املحــي مبحافظات غزة بأن 
الســيد / محمــود حســن محمــد الخــري قــد تقــدم لشــغل منصــب مختــار 
لعائلــة الخــري عــى مــن يرغــب يف االعــراض التوجــه إىل الدائرة يف مقر 

الوزارة لتقديم طلب االعراض وذلك خالل أسبوعني من تاريخه((.

دولة فلسطني
وزارة

الحكم املحيل

دولة فلسطني
وزارة

الحكم املحيل

إعالن بشأن مختار لعائلة مرزوق
))تعلــن دائــرة شــئون املخاتــر يف وزارة الحكــم املحــي مبحافظات غزة بأن 
الســيد/ ماهــر ربــاح إبراهيــم مــرزوق قــد تقــدم لشــغل منصب مختــار لعائلة 
مــرزوق عــى مــن يرغــب يف االعــراض التوجــه إىل الدائــرة يف مقــر الــوزارة 

لتقديم طلب االعراض وذلك خالل أسبوعني من تاريخه((.

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء 

لدى محكمة صلح شامل غزة ... املوقرة 
يف القضية الحقوقية رقم 2020/767

يف الطلب رقم 295 /2021
املســتدعي/ عبــد اللطيــف إبراهيــم أحمــد الرياطــي - من ســكان بيت الهيا - 

خلف التعليم هوية رقم )909371163( 
املستدعى ضدهم/ 2. عبد اللطيف حسن عي الرياطي - من سكان بيت 

الهيا - خلف التعليم مجہول محل اإلقامة. 
 2. قتيبة يوسف سعید الرياطي - من سكان بيت الهيا - خلف التعليم مجهول محل اإلقامة. 

 3. محمد عي أحمد الرياطي - من سكان بيت الهيا - خلف التعليم مجہول محل االقامة

)) مذكرة حضور بالنرش املستبدل ((
يف القضية الحقوقية رقم 2021/767

يف الطلب رقم 295 /2021 
إىل املســتدعى ضدهــم مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد تقــدم لــدى محكمــة صلــح 
شــامل غــزة بالقضيــة املرقومــة أعــاله اســتنادا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه ونظــرا 
ألنكــم مجهولــو محــل اإلقامــة )خــارج البــالد( وحســب اختصــاص محكمــة صلح شــامل 
غــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــاًل باملــادة 20 مــن قانــون أصــول املحاكــامت املدنيــة 
والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبناًء عى قرار السيد قايض محكمة صلح شامل غزة 

يف الطلب رقم 2021/295 بالسامح يل بتبليغكم عن طريق النرش املستبدل . 
لذلــك يقتــي عليكــم أن تحــروا لهــذه املحكمــة يــوم )األحــد( بتاريــخ 02 / 
05 /2021 كام يقتي عليكم إيداع جوابكم التحريري خالل خمسة عرش 

يومًا من تاريخ النرش ولیکن معلومًا لديكم أنكم إذا تخلفتم عن ذلك سينظر 
يف القضية والطلب باعتباركم حارضین . حرر يف 2021/4/15 

رئيس قلم محكمة صلح شامل غزة
األستاذ: هاين الهندي

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف القضية رقم 1555 /2019

املســتدعي / محمد شــفيق حســني حســان من ســكان غزة الصفطاوي هوية 
رقم 802396788 ، وكيله املحامي / رمضان محمد السلطان

 املســتدعى ضــده / عبــد الفتــاح يحيــى عبــد الفتــاح الــدريب مــن ســكان غــزة 
معسكر الشاطئ )مجهول محل اإلقامة حاليا(.

نوع الدعوى: حقوق  ،، قيمة الدعوى: )1400 $( )ألف وأربعامئة دوالر أمرييك(.
))مذكرة حضور بالنرش املستبدل((

يف القضية رقم 1555 / 2019 إىل املستدعى ضده مبا أن املستدعي املذكور 
قــد تقــدم لــدى محكمــة صلــح غــزة بالقضيــة املرقومــة أعــاله وموضوعهــا )حقــوق( 
اســتنادا إىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه ونظــرا ألنــك مقيــم خــارج البــالد وحســب 
اختصــاص محكمــة صلــح غــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــال باملــادة 20 مــن قانــون 
أصــول املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاء عــى قــرار الســيد 

قايض محكمة صلح غزة بالسامح لنا بتبليغك عن طريق النرش املستبدل.
لذلــك يقتــي عليــك أن تحــر لهــذه املحكمــة يــوم )االثنــني( بتاريــخ 10 
/ 05 /2021 الســاعة التاســعة صباحــا كــام يقتــي عليــك إيــداع جوابــك 
التحريري خالل خمسة عرش يوم من تاريخ النرش وليكن معلومًا لديك أنك 

إذا تخلفت عن ذلك سينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارضًا.
 حرر يف 14 / 4 / 2021م.

رئيس قلم محكمة صلح غزة 
األستاذ: أكرم هشام أبو املسيح

الموضوع / تبليغ حكم في الجريدة
إىل املدعــى عليــه/ محمــود فتحــي محمــود البيــاري مــن حاممــة وســکان خــان 
يونــس ســابقا واملقيــم حاليــا يف اليونــان ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا اآلن - 
2020/617م وموضوعهــا  نعلمــك أنــه قــد تــم الحكــم يف الدعــوى أســاس 
تفريق للرر من الغياب واملتكونة بينك وبني زوجتك ومدخولتك بصحيح 
املجــدل  مــن  کلوســة  مصطفــى  بشــر  ســهام   - املدعيــة:  الرشعــي  العقــد 
وســکان خــان يونــس بالتفريــق بينــك وبينهــا بطلقــة واحدة بائنــة بينونة صغرى 
وذلــك لغيابــك عنهــا مــدة أكــر مــن ســنة بــال ســبب رشعــي وال عــذر مقبــول 
حكــاًم موقــوف النفــاذ عــى تصديقــه مــن محكمــة االســتئناف الرشعيــة وتابعا 
لــه وجاهيــا بحــق املدعيــة قابــال لالســتئناف غيابيــا بحقــك قابــال لالعــراض 
واالســتئناف لذلــك صــار تبليغــك حســب األصــول وحــرر يف 08 مــن شــعبان 

لسنة 1442 ه وفق 2021/3/21م. 
قايض خان يونس الرشعي 
فريد محمد بركة 

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة خان يونس الرشعية االبتدائية

إعالن للعموم
 يعلــن الســيد مراقــب الــرشكات أن رشكــة / أرض الوفــاق للمقــاوالت والتجــارة 
زيــادة ووكيلهــا  رئيــس هيئــة املديريــن /طــالل عــوض  العامــة ذ.م.م وميثلهــا 
املحامــي/ وليــد الدحنــون واملســجلة لدينــا تحــت رقــم 563146240 بتاريــخ 
2009/5/26 تقدمت لدينا بطلب لزيادة رأس مالها بإضافة مبلغ 900000 

الرشكــة  مــال  رأس  ليصبــح  أمريــيك(،  دوالر  ألــف  )تســعامئة  أمريــيك  دوالر 
1000000)مليــون دوالر أمريــيك( لــذا مــن لديــه اعــراض عى زيادة رأس مال 

الرشكــة التقــدم بكتــاب مســبب إىل اإلدارة العامــة للرشكات يف وزارة االقتصاد 
الوطني. غزة- النرص - أبراج القويس- خالل أسبوع من تاريخ نرش االعالن.

 تحريرا 2021/4/15م.
مراقب الرشكات

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات 

مراقب الرشكات

"هيئة األرسى": االحتالل 
يماطل يف تقديم العالج
لألسري رشحبيل أبو ذريع

رام الله/ فلسطني: 
قالــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن: إن إدارة ســجن "إيشــل" متاطــل 
يف تقديــم العــالج الــالزم لألســر رشحبيــل أبــو ذريــع )49 عاًمــا( مــن بلدة 

العيزرية مبدينة القدس، واملحكوم بالسجن اإلداري.
وأوضحت الهيئة يف بيان، أمس، أن األسر أبو ذريع يعاين عدة أمراض 
مزمنــة، فهــو يشــتيك مــن ضعــف بعضلــة القلــب، إذ إن العضلــة تعمــل 
بنسبة 2 % وهو بحاجة ماسة إلجراء عملية لركيب جهاز لتنظيم دقات 
القلب. وذكرت أنه يشتيك أيًضا من ارتفاع بضغط الدم ومن وجود ماء 
ــا، إضافــة إىل معاناتــه  عــى الرئتــني، ويعــاين مــرض النقــرس وكســاًل كلويًّ
من الديسكات يف ظهره ورقبته، ومن وجود رمل وترسبات بالبول، ومن 

ارتفاع نسبة الكوليسرول يف الدم.
بإعطائــه  وتكتفــي  لحالــه،  تكــرث  ال  املعتقــل  إدارة  أن  إىل  وأشــارت 
بــأن  علــام  الصعبــة،  الصحيــة  أوضاعــه  متابعــة  يف  ومتاطــل  املســكنات 
حالتــه الصحيــة تســتدعي رضورة إجــراء عملية قســطرة لــه، وتركيب جهاز 

لتنظيم دقات القلب بأرسع وقت ممكن.

أسريان يدخالن عامني 
جديدين يف سجون االحتالل

رام الله/ فلسطني:
دخل أسران، أمس، عامني جديدين يف سجون االحتالل اإلرسائيي.

وقــال نــادي األســر، إن األســر شــادي مــوىس )45 عاًمــا( مــن جنــني، دخل 
عامــه الـــ20 يف ســجون االحتــالل، وذلــك منــذ اعتقالــه عــام 2002، وهــو 

محكوم بالسجن ملدة 25 عاًما.
وأضــاف أن األســر مــوىس هــو أحــد األرسى املــرىض، حيــث عــاىن عــى 
مــدار ســنوات اعتقالــه ظروًفــا صحيــة صعبــة، مــن جــراء إصابــة يف الــرأس 
ة طويلة يف املستشفى، وواجه  تعرض لها يف أثناء اعتقاله، إذ مكث مدَّ

اإلهامل الطبي املتعمد داخل السجون.
ويف  و2019،   2009 عامــي  يف  مرتــني  قلبيــة  بجلطــة  مــوىس  أصيــب  كــام 
ن من استكامل دراسته وحصل عى البكالوريوس، ويقبع  سنوات اعتقاله متكَّ
ــا يف ســجن "عســقالن". كــام دخــل األســر الكاتــب والشــاعر كميــل أبــو  حاليًّ
حنيش من نابلس، عامه الـ19 يف األرس، وذلك منذ اعتقاله عام 2003، لكنه 
تعرض لالعتقال قبل ذلك مرات عدة، وهو محكوم بالسجن املؤبد 9 مرات. 
واألســر أبو حنيش من األرسى الفاعلني يف ســجون االحتالل، إذ حصل عى 
درجــة البكالوريــوس يف االقتصــاد والعلــوم السياســية، وعــى املاجســتر يف 
الشــؤون اإلرسائيليــة واإلقليميــة، كــام أنــه كاتــب وشــاعر أصــدر عــدة روايــات، 
أبرزهــا الكبســولة، ومريــم مريــام، وعقــدة العصفــور قصــة قصــرة، وكتــاب أديب 
فلســفي بعنوان جدلية املكان والزمان يف الشــعر العريب، وكتاب مشــرك مع 
األســر وائــل الجاغــوب بعنــوان التجربــة التنظيميــة والسياســية يف الســجون، 
إضافــة إىل مجموعــة مــن الدراســات األدبيــة والسياســية املحكمــة، وعــرشات 

املقاالت األدبية والسياسية.

رام الله/ فلسطني:
قــال نــادي األســر: إن عضــو اللجنــة 
املركزية لحركة "فتح" األسر مروان 
الربغــويث دخــل أمــس، عامه الـ)20( 
اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســجون  يف 
الربغــويث  أحمــد  األســر  وكذلــك 
واملحكــوم  "بالفرنــي"،  امللقــب 
إىل  إضافــة  مؤبــًدا  لـــ)13(  بالســجن 

50 عاًما.

أبــرز  أحــد  الربغــويث  مــروان  ويعــد 
يف  ويقبــع  "فتــح"،  حركــة  قيــادات 
سجن "هداريم"، ومحكوم بالسجن 

املؤبد )مدى الحياة(.
بيــان  يف  األســر  نــادي  وأوضــح 
صحفــي، أمــس، أن االحتــالل اعتقل 
الربغــويث عــام 2002، وُحكــم عليــه 
بالّســجن خمســة مؤبــدات وأربعــني 

عاًما.
وأوضــح أن االحتــالل اتهــم الربغــويث 
شــهداء  كتائــب  وقيــادة  بتأســيس 
العســكري لحركــة  -الجنــاح  األقــى 

فتح.

أوســاط  يف  جــداًل  الربغــويث  وأثــار 
خــوض  إعالنــه  عقــب  حركتــه، 
االنتخابــات الترشيعيــة، إىل جانــب 
الحركــة  مــن  املفصــول  القيــادي 
مًعــا  شــكال  حيــث  القــدوة،  نــارص 

قامئــة أطلقــا عليهــا اســم "الحريــة"، 
ستنافس قامئة "فتح" الرسمية، يف 
الشــهر  عقدهــا  املقــرر  االنتخابــات 

القادم.
القــدوة،  قــال  أمــس،  مــن  وأول 
يف  عقــده  صحفــي  مؤمتــر  يف 
هــو  الربغــويث  إن  غــزة،  مدينــة 
النتخابــات  "الحريــة"  قامئــة  مرشــح 

مرســوم  ووفــق  املقبلــة.  الرئاســة 
رئــايس ســابق، ســتجرى االنتخابــات 
3 مراحــل خــالل  الفلســطينية عــى 
 22 يف  ترشيعيــة  الجــاري:  العــام 
مايــو/ أيــار، ورئاســية يف 31 يوليــو/ 
متــوز، وانتخابــات املجلــس الوطني 
)برملــان الخارج( يف 31 أغســطس/ 

آب.

ُمرِضب عن الطعام منذ 29 يوًما 
نْقل األسري عماد سواركة 

إىل "عسقالن" وسط 
تردي وضعه الصحي

رام الله/ فلسطني:
نقلــت إدارة ســجون االحتــالل اإلرسائيــي أمــس األســر املــرب عــن 

الطعام عامد سواركة من سجن "النقب" إىل معتقل "عسقالن".
وأوضحت هيئة شــؤون األرسى واملحررين يف بيان أن األســر ســواركة 
)37 عاًمــا( مــن مدينــة أريحــا يواصــل إرضابــه لليوم الـــ29 عى التوايل، 
رفًضــا العتقالــه اإلداري. وأوضحــت أن ســواركة قــد أعلــن إرضابــه بعــد 
رة  ــا أربعــة أشــهر للمــرة الثالثــة عــى التــوايل، محذِّ متديــد اعتقالــه إداريًّ

من تدهور وضعه الصحي بسبب إرضابه املتواصل عن الطعام.
يذكر أن األسر متزوج وأب لخمسة أطفال.

مبخاطبــة  الســلطة  وطالبــوا 
الــدول  يف  وممثليهــا  الســفراء 
نــرصة  عــى  للعمــل  املختلفــة 
األرسى، وحشــد أكــرب قــدر مــن 
وفضــح  معهــم،  املتضامنــني 
اإلرسائيليــة  االعتقــال  عمليــات 

التي متارس ضد أبناء شعبنا.
بإعــادة  الســلطة  طالبــوا  كــام 
وأرس  األرسى  عائــالت  رواتــب 

الشهداء.
العربيــة  الــدول  ودعــوا 
العــامل  وأحــرار  واإلســالمية 
االحتــالل  قــادة  مالحقــة  إىل 
املحاكــم  أمــام  ومقاضاتهــم 
دعوتهــم  عــن  عــدا  الدوليــة، 
للربملان األورويب لتفعيل لجنة 
تقــي الحقائــق حــول اعتقــال 
والتــي  الفلســطينيني  األطفــال 
الدوليــة  االتفاقيــات  تخالــف 

الخاصة بحقوق الطفل.
العــامل  بأحــرار  النــواب  وأهــاب 
لإلفــراج  دوليــة  حملــة  لتبنــي 
ســجون  مــن  كافــة  األرسى  عــن 

االحتالل.
جبهة وطنية

لرئيــس  األول  النائــب  وأكــد 
املجلــس الترشيعــي د. أحمــد 
إســراتيجية  بنــاء  رضورة  بحــر 
وطنيــة خاصــة بــاألرسى وتكوين 
جبهــة وطنيــة تتفاعــل وتتكامــل 
لدعــم  األدوار  جميــع  فيهــا 

األرسى وتعزيز صمودهم.
ــه بحــر تحيــة إجــالل وإكبــار  ووجَّ
والنــواب  واألســرات  لــألرسى 
أن  إىل  مشــًرا  املختطفــني، 
يــوم األســر يتزامــن مــع ذكــرى 
الكبريــن  القائديــن  استشــهاد 
الرنتيــي  العزيــز  د.عبــد 

وخليل الوزير.
شــعبنا  ثقــة  بحــر  وجــدد 
ثقتنــا  مضيًفــا:  مبقاومتــه، 
مبقاومتنــا عاليــة لتنفيــذ صفقة 
بهــا  يفــرح  ثانيــة،  أحــرار(  )وفــاء 

األرسى وأهلهم وكل شعبنا".
د.يوســف  النائــب  واســتعرض 
الــذي  األرسى  تقريــر  الــرشايف 

والقضايــا  الربيــة  لجنــة  أعدتــه 
بالترشيعــي،  االجتامعيــة 
عــى  الضــوء  يســلط  والــذي 
يف  األرسى  قضيــة  تطــورات 
ســجون االحتــالل لعــام -2020

.2021

يف  يقبــع  التقريــر،  وبحســب 
مــن  أكــر  االحتــالل  ســجون 
 )37( منهــم  أســًرا   )4450(
رّبــات  أســرات   )8(- أســرة 
بيــوت وجــّدات- عــدا عن وجود 
)140( طفــاًل منهــم )55( طفاًل 
مل تتجاوز أعامرهم أربعة عرش 

عاًما.
نائًبــا  أحــد عــرش  أن  وأشــار إىل 
مــن  وأكــر  ــا،  حاليًّ معتقلــون 
منهــم  مريــض  أســر   )700(
مــرض  يعانــون  أســًرا   )16(
يتنقلــون  وأربعــة  الرسطــان، 
عــى كرايس متحركة، و)440( 
أســًرا تحــت االعتقــال اإلداري 

التعسفي.
شــهداء  قامئــة  بارتفــاع  وأفــاد 
 )226( إىل  األســرة  الحركــة 
 )27( خــاض  فيــام  شــهيًدا، 
عــن  فرديــة  إرضابــات  أســًرا 
الطعام منذ أبريل 2020 حتى 

أبريل 2021م.
مطالبات واسعة

وشــدد النائــب يونــس أبــو دقــة 
لــألرسى  الوفــاء  رضورة  عــى 
الذين ضحوا بحريتهم من أجل 
ا يوم األســر  حريــة شــعبنا، عــادًّ

"يوًما لكل فلسطيني".
واقرح أبو دقة تســمية الجلســة 
باســم جلســة "املحــرر منصــور 
عنــه  ُأفــرج  الــذي  الشــحاتيت" 
مؤخــًرا بعــد اعتقــال 17 عاًمــا، 

بظروف صحية ونفسية سيئة.
كلمتــه-  -خــالل  دقــة  أبــو  وأكــد 
التــي  املقاومــة  مرشوعيــة 
إىل  داعًيــا  األرسى،  انتهجهــا 
إســراتيجية وطنيــة للدفــاع عــن 

األرسى وتحريرهم.
ووافقــه الدعــوة النائــب محمــد 
قضيــة  أن  مؤكــًدا  الغــول،  فــرج 

رواتب األرسى.
النائــب  قــال  جانبــه،  مــن 
قضيــة  إن  الربدويــل:  د.صــالح 
األرسى ركيزة أساسية من ركائز 
املــرشوع الوطنــي الفلســطيني 
بــكل  حاميتــه  يجــب  الــذي 
تجاهــل  مســتغرًبا  مكوناتــه، 
األرسى  قضيــة  البعــض 
تجديــد  عــن  الحديــث  رغــم 

الرشعيات والوحدة.
-خــالل  الربدويــل  واســتنكر 
األســر  شــطب  كلمتــه- 
قامئــة  مــن  ســالمة  حســن 
"القــدس موعدنــا" لالنتخابــات 

الترشيعية.
للنظــام  ميكــن  "ال  وأضــاف: 
ُيبنــى  أن  الفلســطيني  الوطنــي 
إال مــن خــالل ركائــز وطنيــة، لــذا 
الركائــز  عــى  نتفــق  أن  يجــب 
بعــد  ثــم  الوطنــي  واملــرشوع 
االنتخابــات  يف  نبحــث  ذلــك 

لتكويــن  خاصــة،  لجــان  عــرب 
قــادة  ملالحقــة  جاهــزة  ملفــات 
عــى  ومحاكمتهــم  االحتــالل 
جرامئهم باعتبارها جرائم حرب 
االحتــالل  عليهــا  سيحاَســب 

عاجاًل أم آجاًل.
ودعا املقاومة إىل تســخر كل 
طاقاتهــا مــن أجــل إبــرام صفقــة 
تبــادل مرشفــة ُيفــرج من خاللها 
األرسى،  مــن  عــدد  أكــرب  عــن 
العاليــة  األحــكام  ذوي  وخاصــة 

واملرىض واألسرات.
حــثَّ  الجلســة،  ختــام  ويف 
املحرر محمود أبو عيشية عى 

رضورة خدمة قضية األرسى.
وشــدد أبــو عيشــة عــى رضورة 
ــا  قضائيًّ األرسى  قضيــة  إســناد 
"طريــق  أن  مؤكــًدا  ــا،  ودوليًّ
وعــى  معروفــة  األرسى  تحريــر 
جهــًدا  يألــوا  أال  يتقنهــا  مــن 

فيها".

وتحتــاج  إســراتيجية،  األرسى 
قــوي  اســتثنايئ  حــل  إىل 
وجــذري مــن خــالل اللغــة التــي 

يفهمها االحتالل.
كلمتــه-  -خــالل  الغــول  وشــدد 
قضيــة  تدويــل  رضورة  عــى 
االحتــالل  ومالحقــة  األرسى، 
يف املحاكــم الدوليــة، ورضورة 
املطالبــة بتفعيل قــرارات األمم 
مجلــس  وقــرارات  املتحــدة 
يختــص  فيــام  اإلنســان  حقــوق 

باألرسى.
من جهته، أكد النائب د. سامل 
بحملــة  القيــام  رضورة  ســالمة 
لفضــح جرائــم  إعالميــة عامليــة 
االحتــالل التــي تخالف األعراف 
االعتقــال  وخاصــة  والقوانــني، 

اإلداري لألطفال.
وطالــب ســالمة -خــالل كلمته- 
الســلطَة بــرورة عــدم اإلذعــان 
بقطــع  االحتــالل  ملطالــب 

وعى رأسها األرسى".
يونــس  د.  النائــب  دعــا  كــام 
مــن  بــذل املزيــد  األســطل إىل 
الجهد لتحرير األرسى، وخاصة 
لغــة  إال  يفهــم  ال  االحتــالل  أن 

القوة.
تكريس الجهود

األرسى  وزارة  وكيــل  وأكــد 
الديــن  بهــاء  واملحرريــن 
تكريــس  رضورَة  املدهــون 
الجهــود مــن أجــل إنقــاذ األرسى 

من ظلم االحتالل وسجونه.
-خــالل  املدهــون  وشــدد 
ــد  التوحُّ رضورة  عــى  كلمتــه- 
العادلــة  األرسى  قضيــة  خلــف 
عمــي  وطنــي  برنامــج  ــي  وتبنِّ
ُيبقــي قضيــة األرسى  متواصــل 

حارضة يف كل امليادين.
الحقوقيــة  الجهــات  وطالــب 
املحلية والدولية برصد وتوثيق 
األرسى  بحــق  االحتــالل  جرائــم 

األسري مروان الربغويث يدخل عامه الـ20 يف سجون االحتالل

األسير مروان البرغوثي

خالل جلسة بمناسبة يوم األسري 

الترشيعي يدعو إىل بناء إسرتاتيجية وطنية 
لحمايـــة األســرى وتدويــــل قضيتهـــم

بحر: ثقتنا بالمقاومة 
إلتمام صفقة 

تبادل ثانية

غزة/ محمد عيد:
الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس  نــواب  دعــا 
إلــى بنــاء إســتراتيجية وطنيــة شــاملة؛ لحمايــة 
األســرى وتدويل قضيتهم. وشــدد النواب خالل 
جلســة خاصة ُعقدت أمس بمناسبة يوم األسير 

الفلســطيني في مقر وزارة األســرى والمحررين 
بمدينــة غــزة، علــى دور المنظمــات الحقوقيــة 
العربيــة والدوليــة مــن أجــل العمــل الجــاد علــى 
اإلفراج عن األســرى ومتابعة أوضاعهم الصحية 

واإلنسانية داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي.



غزة/ نور الدين صالح:
الســيايس  املكتــب  عضــو  شــدد 
قامئــة  ورئيــس  حــاس  لحركــة 
"القــدس موعدنــا" د.خليــل الحية، 
عــى أنــه "ال تنــازل عــن إجرائهــا يف 
مدينة القدس، وال بد أن يكون يوم 
االنتخابــات يوم اشــتباك مع العدو 

الصهيوين، إذا حاول عرقلتها".
جــاء ذلــك خــال زيــارة أعضــاء مــن 
برئاســة  موعدنــا"  "القــدس  قامئــة 
الحيــة أمــس، إىل لجنــة االنتخابــات 
غــزة،  املركزيــة مبقرهــا يف مدينــة 
رمضــان  شــهر  بحلــول  لتهنئتهــا 

املبارك.
"فلســطني"  لصحيفــة  الحيــة  وقــال 
عى هامش الزيارة: "اقرتحنا عدة 
مقرتحــات بإمكانهــا أن تكــون حلواًل 
عــن  بديــل  وال  االنتخابــات،  إلجــراء 
إجراءهــا يف القــدس"، مشــًرا إىل 
أن كل القوائــم االنتخابيــة وضعــت 
وهــذا  القــدس،  مــن  لهــا  مرشــحني 
دليــل عــى أهميــة االنتخابــات يف 

القدس.
القــدس  يف  االنتخابــات  أن  وأكــد 
عنــه  تنــازل  وال  وواجــب  رضورة 
"لذلــك ال بــد أن يكــون مواجهــة مــع 
يف  إجراءهــا  عرقــل  إذا  االحتــال 

القدس.
نحــن  نكــون  أن  "يجــب  وتابــع: 
نحمــي  أن  قادريــن  الفلســطينيني 

ومنهــا  الســيادية  اســتحقاقاتنا 
يجــوز  "ال  مشــدًدا  االنتخابــات"، 
نعطــي  أن  األحــوال  مــن  حــال  بــأي 
بــأن  مــرر  أو  ذريعــة  أي  االحتــال 
أو  القــدس  عــن  بوصلتنــا  يحــرف 

االنتخابات".
يف  االحتــال  ماطلــة  وحــول 
االنتخابــات  إجــراء  عــى  املوافقــة 
بالقــدس، ردَّ رئيــس قامئــة القــدس 
أن  منــا  مطلوًبــا  "ليــس  موعدنــا: 
ســلوك  فهــذا  االحتــال،  رد  ننتظــر 
الفلســطيني  للشــعب  ســيادي 
الضفــة  يف  االنتخابــات  بإجــراء 
محتاجــني  ولســنا  وغــزة،  والقــدس 

لترصيح منه وال موافقته".
وأكد رضورة إجراء االنتخابات وفق 
الفلســطينية،  واألعــراف  القوانــني 
"وليشــهد  بهــا،  االحتــال  وإلــزام 
الشــعب  إجــراء  عــى  العــامل 

يف  االنتخابــات  الفلســطيني 
القدس كا الضفة وغزة".

"جئنــا  الحيــة:  قــال  الســياق،  يف 
لجنــة  يف  إخواننــا  ــئ  لنهنِّ اليــوم 
رمضــان  شــهر  بحلــول  االنتخابــات، 
املبارك"، مثّمًنا دور اللجنة الجيد 

يف إدارة العملية االنتخابية.
العمليــة  تصــل  أن  أملــه  عــن  وعــرَّ 
ال  األخــر،  شــوطها  إىل  االنتخابيــة 
ســّيا أنــه اســتحقاق وطنــي انتظــره 
فــرتة  منــذ  الفلســطيني  الشــعب 

طويلة.
املكتــب  مديــر  ــب  رحَّ مــن جانبــه، 
اإلقليمي للجنة االنتخابات يف غزة 
جميــل الخالــدي، بزيــارة وفــد قامئة 
أملــه  عــن  القــدس موعدنــا، معرًبــا 
شــوطها  إىل  االنتخابــات  تصــل  أن 
األخــر، وأن ُتجــرى يف القدس كا 

باقي املدن الفلسطينية. 

رام الله/ فلسطني:
رئيــس  عــى  النــار  مســلحون  أطلــق 
املوحــد"  الفلســطيني  "الحــراك  كتلــة 

االنتخابية خالد دويكات.
الفلســطيني  "الحــراك  كتلــة  واســتنكرت 
اآلثــم  "الفعــل  أمــس  بيــان  يف  املوحــد" 
الــذي ارتكبتــه خفافيــش الليــل باالعتــداء 
الحــراك  كتلــة  رئيــس  مركبــة  عــى 

الفلسطيني املوحد".
وطالبت أجهزة أمن السلطة يف محافظة 
رام اللــه بــرورة القيــام مبســؤولياتها يف 
الكشــف عــن الجنــاة وتقدميهــم للعدالــة، 
كــا طالــب رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية 

بالتحقيق الفوري بالحادثة.

الحايــة  توفــر  رضورة  عــى  وشــددت 
لضــان أمــن كل مرشــحي كتلــة الحــراك 
وســامتهم  املوحــد  الفلســطيني 

الشخصية وسامة عائاتهم.
وقالــت: إن "أي اعتــداء عــى أي مّنــا هــو 
الفلســطيني  الشــعب  كل  عــى  اعتــداء 
وعــى كرامتــه، وهــو اعتــداء عى القانون 
الحريــات  يكفــل  الــذي  الفلســطيني 

العامة".
لانتخابــات  املرشــحة  الكتلــة  وأكــدت 
املقبلــة أن هــذه الحادثــة "لــن متــر مــرور 
اآلمثــة  األيــادي  تلــك  وســتعلم  الكــرام 
وليعلــم  مغلظــة..  ســتكون  عقوبتهــم  أن 
الجميــع أن حقــارة هــذا العمــل لــن تثنــي 

الثمــن  الحــق ولــو كان  قــول  عزميتنــا عــن 
أرواحنا".

وتــأيت الحادثــة بعد أيــام من تعرُّض منزل 
املرشــح عــى "قامئــة املســتقبل" حاتــم 
شــاهني، يف مدينــة الخليــل إلطــاق نــار 

ذه مسلحون مجهولون. نفَّ
ومنــذ إعــان قوائــم املرشــحني للمجلــس 
الغربيــة  الضفــة  شــهدت  الترشيعــي، 
خــروج  منهــا  مشــابهة،  أحداًثــا  املحتلــة 
مســلحني يف مناطــق مختلفــة لاحتجــاج 
عى اختيار املرشحني عى قامئة حركة 

"فتح" قبل اإلعان الرسمي عنها.
دائــرة  مديــر  التميمــي  إســام  وقــال 
التدريــب والتوعيــة واملنارصة يف الهيئة 

الهيئــة  إن  اإلنســان:  لحقــوق  املســتقلة 
بعــض  بتلقــي  تفيــد  شــكاوى  اســتقبلت 
املرشــحني يف بعــض القوائــم اتصــاالت 
معلومــة  غــر  جهــات  مــن  وتهديــدات 
يف  املشــاركة  عــن  ثنيهــم  إىل  تهــدف 
االنتخابات. وعدَّ التميمي يف ترصيحات 
أمــس أن مــا يجــري "أمــر خِطــر"، الفًتــا إىل 
أن الهيئة ال تستطيع أن تفصح عن أساء 

املرشحني الذين تعرضوا للتهديد.
فــوًرا  بالتحقيــق  الســلطة  أجهــزة  وطالــب 
بهــذه االدعــاءات وتقديــم الجنــاة للعدالة 
ا يف  والجهــات القضائيــة املختصــة، عــادًّ
الوقت ذاته، أي تقصر من تلك األجهزة 

انتهاًكا.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
غضــب  عــى  لالتفــاف  محاولــة  يف 
ونقابــة  املــدين  املجتمــع  مؤسســات 
املحامــني يف الضفــة الغربية املحتلة، 
التــي  بقانــون"  "قــرارات  ورفضهــا 
أصدرهــا رئيــس الســلطة محمود عباس 
مؤخًرا ومتس السلطة القضائية، أصدر 
لدراســة  لجنــة  بتشــكيل  قــراًرا  األخــر 
القــرارات بقانــون املعدلــة للترشيعــات 

القضائية خال 30 يوًما.
ويشــكك قانونيــون يف حياديــة اللجنــة 
تقديــم  وراء  يقــف  رئيســها  أن  وخاصــة 
"قــرارات بقانــون" التــي متــس الســلطة 
قبــل  الســلطة  رئيــس  إىل  القضائيــة 

إصدارها.
رئيــس  مستشــار  اللجنــة  ويــرتأس 
وممثــل  مهنــا،  عــي  القانــوين  الســلطة 
ونقيــب  األعــى،  القضــاء  مجلــس  عــن 
الصيــاد،  أحمــد  األســبق  املحامــني 
عبيــدات،  جــواد  املحاميــني  ونقيــب 
وعمــداء كليــات الحقــوق يف جامعــات 

القدس وبرزيت والنجاح والخليل.
ووصــف عضــو مجلــس نقابــة املحامــني 
الســابق، داود درعاوي، أن اللجنة التي 
الــرأي  ألخــذ  الســلطة،  رئيــس  لها  شــكَّ
بقانــون"  "قــرارات  حــول  توصيــة  ورفــع 

اســتقالية  ومســت  صــدرت  التــي 
القضاء، بأنها "غر حيادية".

وأوضــح درعــاوي لصحيفــة "فلســطني" 
لة هو املسؤول  أن رئيس اللجنة امُلشكَّ
لذلــك  بقانــون"  "قــرارات  وضــع  عــن 
ويصــدر  نفســه  ــئ  يخطِّ أن  يســتحيل 
توصيات تطلب إلغاء القرارات بقانون 

التي ُأصدرت.
اللجنــة  تشــكيل  مــن  الهــدف  أن  وذكــر 
حــني  إىل  الوقــت"  رشاء  "فقــط  هــو 
انتخــاب مجلــس ترشيعــي -إذا أُجريت 
ليــس  تشــكيلها  أن  كــا  االنتخابــات- 
كافًيا إللغاء أو تجميد القرارات بقانون 

املخالفة للقانون".
لت  ُشــكِّ التــي  اللجنــة  أن  إىل  وأشــار 
استثنت جهات مهمة وهي مؤسسات 
بهــم  واســتبدل  املــدين،  املجتمــع 
الحقــوق يف جامعــات  كليــات  عمــداء 

القدس وبرزيت والنجاح والخليل.
وبــنّي درعــاوي أن قــرار عمــداء الكليــات 
ــا؛ لكــون الســلطة هــي  لــن يكــون حياديًّ
"لذلــك  الجامعــات  تلــك  ل  متــوِّ التــي 
لــن يكونــوا قادريــن عــى اتخــاذ مواقــف 

مغايرة للقرار السيايس".
املستشــار  ســابقه،  أقــوال  مــع  واتفــق 
القانــوين أحمــد الحــروب الــذى أكــد أن 

اللجنــة التــي قــرر الرئيــس تشــكيلها "لــن 
تكــون جــزًءا مــن الحــل للقــرارات بقانــون 
اســتقالية  ــت  ومسَّ ُأصــدرت  التــي 
القضــاء؛ ألن رئيــس اللجنة هو من صاغ 

تلك القرارات".
"فلســطني":  لصحيفــة  الحــروب  وقــال 
"قــرارات  لدراســة  اللجنــة  تشــكيل  إن 
تضــع  ولــن  نفًعــا،  تجــدي  لــن  بقانــون" 
هــذه  برشعيــة  االعــرتاف  ســوى  حلــواًل 
"هــم  اللجنــة  أعضــاء  ألن  القــرارات؛ 
القــرارات  مــن خلقــوا األزمــة وهندســوا 

بقانون".
وأوضح أنه ألجل تصويت داخل اللجنة 
ســيكون  بقانــون  القــرارات  عــى متريــر 
مبوافقــة 6 أعضــاء عــى القــرارات، و2 
تشــكيلها  أن  عــن  عــدا  القــرارات  ضــد 
ضــان  "عــى  ــل  يدلِّ التوقيــت  بهــذا 
أصوات التأييد للقرارات خاصة عمداء 

الكليات وممثل مجلس القضاء".
كليــات  أعضــاء  أن  إىل  الحــروب  ــه  ونبَّ
الحقــوق ســيعملون عى إقــرار "قرارات 
بقانون ولن يقوموا مبعارضتها، لكونهم 
أقنعوا مسبًقا رئيس السلطة برشعيتها 

وإصدارها".
وشــدد الحــروب عــى رضورة أن يكــون 
لدراســة  محايــدون  اللجنــة  أعضــاء 

"قــرارات بقانــون"، والخــروج بتوصيــات 
لتمريــر  اســتخدامهم  وعــدم  محايــدة، 

القرارات بقانون. 
 وســبق أن قــرر مجلــس نقابــة املحامني 
اســتمرار مقاطعة الهيئات املســتحدثة 
رقــم  بقانــون  القــرارات  عــن  الناشــئة 
مبحكمــة  واملتمثلــة   )39،40،41(

إداريــة،  محكمــة  بصفتهــا  النقــض 
املســتحدثة،  االســتئناف  ومحاكــم 

ومحكمة الجنايات القايض الفرد.
جملــة  أصــدر  عبــاس  أن  إىل  يشــار 
ل بهــا قانــون  مــن "قــرارات بقانــون" عــدَّ
التعديــل  أجــاز  إذ  القضائيــة،  الســلطة 
ملجلس القضاء األعى إحالة أي قاٍض 
خدمــة  لديــه  كان  إذا  التقاعــد،  عــى 
مقبولــة للتقاعــد مدتهــا 15 عاًمــا، وإذا 
 10 حــدود  يف  ذلــك  مــن  أقــل  كانــت 
االســتيداع  عــى  يحــال  أكــر  أو  أعــوام 

إلكال مدة التقاعد.
وجــاء يف التعديــات تشــكيل محاكــم 
إداري  نظاميــة جديــدة، وإنشــاء قضــاء 
عــدٍد  وترقيــة  درجتــني،  عــى  مســتقل 
من قضاة البداية إىل قضاة اســتئناف، 
املبكــر  التقاعــد  إىل  قضــاة   6 وإحالــة 
بنــاًء عــى تنســيب مــن مجلــس القضــاء 

األعى االنتقايل.

غزة/ فلسطني:
والجرحــى  الشــهداء  أرس  رعايــة  مؤسســة  تواصــل 
التابعة ملنظمة التحرير قطع راتب شهيد من الجبهة 

الدميقراطية للشهر العارش عى التوايل.
وعــرَّ عضــو املكتب الســيايس للجبهــة الدميقراطية 
زيــاد جرغــون عــن اســتهجانه ملواصلة مؤسســة رعاية 
أرس الشــهداء والجرحــى قطــع راتــب الشــهيد هشــام 

موىس أبو جاموس للشهر العارش عى التوايل.
أور"  "جــان  عمليــة  منفــذي  أحــد  جامــوس،  وأبــو 
البطوليــة عــام 2001 والتــي أســفرت آنــذاك عــن قْتل 

وإصابة عدد من جنود االحتال اإلرسائيي.
وكل  موظــف  لــكل  حــق  الراتــب  أن  جرغــون  وأكــد 
عائلة شــهيد وأســر وجريح دون متييز. وجدد رفضه 
كرامــة  امتهــان  "تحــاول  التــي  املمنهجــة  السياســة 
املواطــن أو النيــل مــن صمــوده وعائلتــه يف الحصــول 

عى لقمة عيشهم وحقهم يف الحياة الكرمية".
بإعطــاء  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  وطالــب 
وكل  جامــوس  أبــو  الشــهيد  راتــب  لــرصف  تعلياتــه 
رواتبهــم؛  املقطوعــة  واألرسى  والجرحــى  الشــهداء 

تقديًرا لدورهم النضايل.

بروت/ فلسطني:
مــة  محكَّ ــة  علميَّ دراســة  الزيتونــة  مركــز  أصــدر 
بعنــوان: "النظــام األبــوي يف الســلطة الوطنيــة 
الباحــث  إعــداد  مــن  وهــي  الفلســطينية"، 

األستاذ أرشف عثان بدر. 
نظــام  ودراســة  تحليــل  إىل  الدراســة  وتهــدف 
الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  يف  الحكــم 
منــذ نشــأتها ســنة 1994 وحتــى ســنة 2020. 
ــق  يتعلَّ مركــزي  ســؤال  عــن  لإلجابــة  وتســعى 
مباهيــة النظــام يف الســلطة الفلســطينية، وقد 
ــد عــن هــذا الســؤال عدة أســئلة فرعية، من  تولَّ
أبرزهــا: مــا مــدى انتــاء الســلطة الفلســطينية 

للنمط النيوباترميونيايل )األبوية الجديدة(؟
فعقب توافق الحزبني الكبرين عى الســاحة 
إجــراء  عــى  وحــاس،  فتــح  الفلســطينية، 
انتخابــات ترشيعيــة ورئاســية ومجلــس وطنــي، 
عــن  الصــادرة  املراســيم  يف  ذلــك  وتأكيــد 
عبــاس،  محمــود  الفلســطينية  الســلطة  رئيــس 
وإقــرار معظــم الفصائــل الفلســطينية الذهــاب 
يف  بالقاهــرة  اجتاعهــا  عقــب  لانتخابــات 
8/2/2021، ثار جدل بني املهتمني بالشــأن 
النظــام  أزمــة  حــلِّ  إمكانيــة  حــول  الفلســطيني 
الســيايس الفلســطيني عــر االنتخابــات، ورأى 
يف  للحــل،  مدخــل  االنتخابــات  أن  البعــض 
حــني رأى اآلخــرون بــأن أزمــة النظــام الســيايس 
االنتخابــات  وليســت  بنيويــة،  الفلســطيني 

املدخل األنسب لحلها.
عــى  والباحثــني  الكّتــاب  مــن  كثــر  يتفــق 
يختلفــون  لكنهــم  الســلطة،  يف  أزمــة  وجــود 

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
"القــدس  قامئــة  عــن  املرشــحة  قالــت 
موعدنــا" ســمر حمــد: إن االنتخابــات يف 
مدينــة القــدس املحتلــة يجــب أال تكــون 
ذريعة إللغائها أو تأجيلها، ورضورة جعل 

هذه القضية إىل اشتباك سيايس.
حديــث  يف  حمــد  الناشــطة  وأوضحــت 
العمليــة  أن  "فلســطني"،  لصحيفــة 
مشــاركة  ذلــك  يف  مبــا  االنتخابيــة 
املقدســيني فيهــا، باتــت مســألة وطنيــة 
تحظــى بإجــاع الكل الفلســطيني، "لكن 
رشط أال تكــون ذريعــة للبعــض لتأجيلهــا 

أو إلغاءها".
البدائــل  مــن  الكثــر  "هنــاك  وأضافــت: 
خالهــا  مــن  نســتطيع  التــي  واإلجــراءات 
القــدس،  مدينــة  يف  االنتخابــات  إنجــاز 
أهميــة  عــى  تأجيلهــا"، مشــددًة  وليــس 
جعــل يــوم االنتخابــات "يوًمــا لاشــتباك 
مــن  املقدســيني  لتمكــني  الســيايس 

االقرتاع والتصويت".
وأشارت حمد إىل تصميم حركة حاس 
القــدس،  يف  االنتخابــات  إجــراء  عــى 
ليعــر املقدســيون عــن رأيهــم وموقفهــم 
البيــت  ترتيــب  إعــادة  مــن  الســيايس 
الفلســطيني، فهم خط الدفاع األول عن 
املدينــة واملحافظــني األساســيني عــى 

هويتها.
يف  الفلســطيني  الشــارع  أن  وذكــرت 
متعطــش  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة 

يف تشــخيص ســبب هــذه األزمــة. ومــن خــال 
مراجعــة األدبيــات التــي تناولــت موضــوع أزمــة 
السلطة ملس الباحث وجود ثاث مقاربات. 
نظريــات  مــن  األوىل  املقاربــة  وتنطلــق 
التحــول الدميقراطــي لتحليــل طبيعــة الســلطة 
الفلســطينية والتحــوالت عــى صعيــد منظمــة 
حــني  يف  )م.ت.ف(،  الفلســطينية  التحريــر 
منظــور  مــن  الســلطة  أزمــة  الثانيــة  تتنــاول 

اقتصادي تنموي.
مــن  األزمــة  لتنــاول  الثالثــة  املقاربــة  وذهبــت 
القمعيــة،  ومارســاته  الحكــم  شــكل  منظــور 
التســلطي،  الحكــم  أســلوب  الســلطة  وانتهــاج 
الدميقراطــي  الشــكل  تراجــع  مــن  يلحقــه  ومــا 
للحكــم، والحريــات العامــة، ومــا يرتبــط بذلــك 
مــن انتهــاكات لحقــوق اإلنســان، والتي متثلت 
يف التضييق عى وســائل اإلعام، إضافة إىل 

انتشار الفساد وغياب الشفافية.
تعــاين  الســلطة  أن  إىل  الدراســة  وخلصــت 
ــا؛ يحول دون نجاح كل محاوالت  "مأزًقــا" بنيويًّ
إصاحها، ما دفعه لاستنتاج بأنَّ هذا املأزق 
أعمــق مــن أن يحلــه مجــرد إجــراء االنتخابــات، 
غــر  ألنــه  املــأزق،  إنتــاج  يعيــد  قــد  فإجراؤهــا 
مقتــرص عــى فقــدان الرشعيــة السياســية، بــل 
الــذي  الســيايس،  النظــام  شــكل  إىل  يتعــداه 
يغلــب عليــه صفــة النيوباترميونياليــة )األبويــة 
وانتهــاك  مــن فســاد،  نلمســه  ومــا  الجديــدة(، 
لحقوق اإلنســان، وتآكل للرشعية هي أعراض 

ملعضلة نيوباترميونيالية السلطة.
ذاتيــة  عوامــل  وجــود  إىل  الباحــث  وأشــار 

االنتخابــات  وينتظــر  الســيايس  للتغيــر 
كاســتحقاق طــال انتظــاره، مبينــة أن نحــو 
%40 من شــباب الضفة مل يشــاركوا يف 

االنتخابات الترشيعية عام 2006.
يف  الحريــات  واقــع  حمــد  ووصفــت 
الضفة بـ"اإليجايب" حتى اآلن، حيث مل 
يتعرض أحد من املرشــحني العتداءات 
من أجهزة أمن السلطة، معربًة عن أملها 
أن تســتمر هــذه األجــواء حتــى الوصــول 

ليوم االنتخابات.
ميثــاق  التــزام  رضورة  تأكيــد  وجــددت 
الفصائــل  وقعتــه  الــذي  الــرشف 
األخــر  اجتاعهــا  خــال  الفلســطينية 
"إذ  القاهــرة،  املرصيــة  العاصمــة  يف 
كفــل إجــراء انتخابــات نزيهة وُتصان فيها 
سياســة  عــن  بعيــدًا  للجميــع  الحريــات 

تكميم األفواه".
ومن جانب آخر أشــارت إىل أن سلســلة 
االعتقــاالت التــي ينفذهــا االحتال بحق 
الشــارع  زعزعــة  إىل  تهــدف  املرشــحني 
واملنارصيــن  والناخبــني  الفلســطيني 

للقوائم االنتخابية املؤيدة املقاومة.
مــن  املئــات  وجــود  إىل  ولفتــت 
حــاس  حركــة  لكــوادر  االســتدعاءات 
لهــا،  واملنارصيــن  قامئتهــا  ومرشــحي 
تخويــف  إىل  تهــدف  إجــراءات  وهــي 
عــن  عزامئهــم  وثنــي  وترعيبهــم  النــاس 
منهــا  االحتــال  ويريــد  االنتخابــات، 

التدخل مسبًقا يف نتائج االنتخابات.

الســيايس  النظــام  بنيــة  يف  تؤثــر  وموضوعيــة 
العوامــل  هــذه  مــن  الفلســطينية.  للســلطة 
مــا وّقعــت عليــه الســلطة مــن اتفاقيــات، ومــا 
التزمتــه مــن رشوط دوليــة، والتــي تحــول دون 
النيوباترميونيــايل.  الشــكل  مــن  انعتاقهــا 
الفاعلــني  عنــد  اإلرادة  توفــر  افرتضنــا  فلــو 
وتبنــي  الدميقراطــي  للتحــول  السياســيني 
يتمكنــوا  فلــن  القانــوين،  الدســتوري  النظــام 
الخارجــي. كمــؤرش  العامــل  مــن ذلــك، بفعــل 
عــى ذلــك: عــدم تعاطــي الــدول الغربيــة مــع 
نتائج انتخابات 2006؛ وتجسد ذلك برشوط 

الرباعية، واعتقال االحتال لنواب حاس.
للقيــام  بنيــت  الفلســطينية  الســلطة  أن  ورأى 
والهــدوء،  األمــن  حفــظ  وهــو  وظيفــي  بــدور 
تتضمــن  والتزامــات  باتفاقيــات  تقييدهــا  وتــّم 
الهــدوء  تحقيــق  وألّن  األمنــي".  "التنســيق 
رعــت  التــي  للــدول  األســمى  الهــدف  هــو 
الفــردي  الحكــم  عــن  التغــايض  تــّم  إنشــاءها، 
للرئيــس عبــاس، وذلــك لحاجتهــم إىل رشيــك 
وأوضــح  الرباعيــة.  رشوط  مبوجــب  يعمــل 
االلتزامــات  هــذه  مــن  للتحلــل  محاولــة  أي  أّن 
ســتصطدم بحقيقــة اعتــاد هــذه الســلطة يف 
مواردهــا عــى عائــدات الرائــب )املقاصــة( 
ال  ثــم  ومــن  "إرسائيــل".  فيهــا  تتحكــم  التــي 
تســتطيع مرجعيــة الســلطة املتمثلــة مبنظمــة 
تغيــر  اتجــاه  يف  خطــوة  أي  اتخــاذ  التحريــر 
طاملــا  الوظيفــي"  "دورهــا  أو  الســلطة  "نهــج" 
التــي تكونــت مبوجبهــا  للــرشوط  أنهــا تخضــع 

السلطة.

عندمــا  فعليــا  "لكــن  واســتدركت: 
فهــم  الترصفــات  هــذه  مبثــل  يقومــون 
يزيدون عزمية أبناء القامئة واملنارصين 
االتجــاه  يف  أننــا  إشــارة  وتعطينــا  لهــا، 

الصحيح".
وســبق لقامئة حركة املقاومة اإلســامية 
املجلــس  النتخابــات  "حــاس"، 
دعــت  أن  الفلســطيني،  الترشيعــي 
الثاثــاء املــايض، إىل "التدخــل الدويل 
الرسيــع"، لحايــة املســار الدميقراطــي 
الفلســطيني، متهمــة ســلطات االحتــال 
بالتدخــل للتأثــر عــى نتائــج االنتخابــات 

القادمة.
وقالــت ممثــل القامئــة يف رام اللــه عــاء 
حميــدان يف مؤمتــر صحفــي: إن اعتقال 
بعض املرشــحني "إن مل يكن يف ســياق 
إلبقــاء  االنتخابــات  تعطيــل  محــاوالت 
حالــة االنقســام، فهــو بالتأكيــد يــأيت يف 
إطــار اســتهداف قامئــة القــدس موعدنا، 
عليهــا،  التأثــر  ومحاولــة  تحديــدا، 
أثنــاء  ويف  قبــل  اســتعداداتها  وعــى 
نتائــج  يف  والتأثــر  االنتخابيــة،  العمليــة 

االنتخابات".
جيــش  اعتقــل  األخــرة  األســابيع  ويف 
االحتــال اإلرسائيــي، قــادة بارزيــن مــن 
"حــاس" بالضفــة الغربيــة كان آخرهــم، 
وأنــس ررصص  شــاور  اعتقــال مصطفــى 
الخليــل، إضافــة إىل ممثلــة  مــن مدينــة 

قامئة "القدس موعدنا".
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"النظام األبوي يف السلطة" يحول دون محاوالت 
إصالحها واالنتخابات تعيد إنتاج األزمة

المرشحة حمد لـ "فلسطني": االنتخابات 
يف القدس يجب أن تتحول الشتباك سيايس

تشكيل الرئيس لجنًة لدراسة "قرارات بقانون" .. 
مه بالقضاء خطوة لرشعنة تحكُّ

حقويق: تهديدات متصاعدة بحق المرشحني 

مسلحون يطلقون النار عىل رئيس كتلة انتخابية يف رام هللا

السلطة تقطع راتب شهيد من 
الجبهة الديمقراطية للشهر العارش

خالل تهنئة "القدس موعدنا" لجنة االنتخابات بحلول رمضان

الحية: ال تنازل عن االنتخابات بالقدس 
ويجب مواجهة االحتالل إذا عرقلها



المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ا عىل كل املامرسات اإلرسائيلية. اعرتاض دوليًّ
لقــد غابــت قضيــة األقــى عــن الوعــي العــريب واإلســامي، ولــو حللنا 
والحــركات  واألحــزاب  الحكومــات  واهتاممــات  الــدول،  بقيــة  مواقــف 
واإلســامي،  العــريب  العاملــن  يف  النيابيــة  واملجالــس  السياســية، 
ووســائل اإلعــام العربيــة واإلســامية، واملؤسســات الدوليــة، لوجدنــا 
غياًبا كبرًيا لقضية املسجد األقى، برغم حساسيتها، وأثرها الكبري 
عــىل هويــة القدس الدينية والسياســية واالجتامعيــة، وهذا التغييب 
ل ملــف املســجد األقــى  لــه أســباب كثــرية، لكنــه يف املحصلــة، يحــوِّ
إىل ملــف ثنــايئ مشــرتك بــن طرفــن فقــط، هــام األردن، والشــعب 
مًعــا، املامرســات  ليواجهــا  القــدس،  يعيــش يف  الــذي  الفلســطيني 

اإلرسائيلية، ضمن ظروف صعبة ومعقدة، يعرفها الكل.
مراجعــة  إلعــادة  البــاب  لفتــح  برصاحــة،  هنــا  نتحــدث  أن  علينــا  لكــن 
العاقــة األردنيــة اإلرسائيليــة، وهــذا الــرأي ترفضــه جهــات عــدة، تحت 
ذرائــع مختلفــة، منهــا اســتحالة إلغــاء اتفاقيــة وادي عربــة، مثًا، أو عرب 
اإلشــارة إىل أن أي إجــراءات تصعيديــة مــن األردن ضــد )إرسائيــل(، 
باملســجد  متاًمــا  االســتفراد  أجــل  مــن  )إرسائيــل(  تســتعملها  ســوف 
األقــى، إضافــة إىل تحكــم )إرسائيــل( مبلفــات معينــة، منهــا ملــف 
الطاقــة املصــدرة إىل األردن، وهــؤالء يعتقــدون أن معالجــة الترصفات 
ظــل  أو مقاربــة مختلفــة، يف  لطريقــة،  أن تخضــع  يجــب  اإلرسائيليــة 

تحوالت إقليمية ودولية.
يف النتيجة ال ميكن أن يستمر السكوت عىل الترصفات اإلرسائيلية، 
فاألزمــة هنــا، سياســية، مــن جهــة، لكونهــا تتعلــق مبن ميتلك الســيادة 

بهــذا الســد وبــن تحــرر إثيوبيــا مــن االســتعامر اإليطــايل، وصــور مــرص 
عىل أنها العدو الجديد الذي قيض الله إلثيوبيا حكومة وطنية تحقق 

االستقال املايئ كام حققت يف املايض االستقال السيايس.
كلهــا  القانونيــة  املزاعــم  مــن  مجموعــة  اإلثيوبيــة  الحكومــة  وقدمــت 
انتهاك للقانون الدوىل ومزاعم تتعلق بحصص مرص من املياه وبعزم 
إثيوبيــا عــىل عــدم االتفــاق مــع مــرص وتنفيــذ مــا تشــاء مــن مرشوعــات 
مــن طــرف واحــد تفــرض األمــر الواقــع ولتفعــل مرص ما تشــاء ومل تحرك 
مــرص أو إعامهــا ســاكًنا تجــاه هــذا االفــرتاء واالســتعاء واالســتخفاف 
والتحــدي بــل اكتفــى رئيــس وزراء مــرص بــأن وعــد بتشــديد العقوبــات 
عــىل كل مــن ال يراعــي الرتشــيد يف ميــاه النيــل دون أن يعلــق بكلمــة 
واحــدة عــىل اجتــامع قيــادة لجنــة تنســيق إقامــة الســد اإلثيــويب التــي 
أكــدت أنهــا لــن تــرشك معهــا أحــدا يف ملئــه وإدارتــه وأنهــا لهــا مطلــق 
الحريــة فيــام يتعلــق بهــذ الســد وأنهــا لن تقدم ضامنات لســامة الســد 
أو الــرد عــىل املخــاوف مــن انهيــاره ورغــم كل ذلــك تعلــم مــرص جيــدا 
أن املفاوضــات مضيعــة للوقــت ولــن تحــل مشــكلة حجــب امليــاه عنها 
أو ترغــم إثيوبيــا عــىل أي زحزحــة عــن موقفهــا، ورغــم كل ذلــك ال تــزال 
مــرص تأمــل يف أن مجلــس األمــن ســوف يضغــط عــىل إثيوبيــا ملواصلة 
املفاوضــات العبثيــة متامــا كــام تفعــل )إرسائيــل( مــع الفلســطينين، 

ليــس غريًبــا أن تعتــدي )إرسائيــل( عــىل املســجد األقــى، يف أول 
أيام رمضان، فتقطع أساك الكهرباء عن مكربات الصوت، عند أذان 
العشاء، والرتاويح، وتخرِّب أقفال باب السلسلة والباب املؤدي إىل 
سطح املتحف اإلسامي، فهذا سلوك معتاد من جانب )إرسائيل(.

رســالة  م  قــدَّ )إرسائيــل(  يف  األردين  الســفري  وعــرب  بــدوره  األردن 
احتجــاج، والحكومــة يف عــامن أدانــت االعتــداء اإلرسائيــي، ولجنــة 
فلسطن النيابية نددت بالترصف اإلرسائيي، وكل مرة يبلور األردن 
ردود فعــل مختلفــة محليــة ودوليــة، إزاء املســجد األقــى، ووصايتــه 

عليه.
مــن املؤكــد هنــا أن العاقــة األردنيــة اإلرسائيليــة متــر بفــرتة ســيئة، إذ 
التطبيــع  العكــس، مثــل  تــدل عــىل  مــؤرشات  مــن وجــود  الرغــم  عــىل 
لتوليــد  الغــاز  واســترياد  )إرسائيــل(،  مــن  امليــاه  االقتصــادي، وطلــب 
الكهربــاء، وتواصــل التصديــر واالســترياد، إال أن )إرسائيــل( يف ملــف 
ا نحو نقطة محددة، أي تكريس سيطرتها عىل  األقى، تتجه تدريجيًّ
الحرم القديس، واملسجد األقى، يف محاولة للتأثري عىل الوصاية 

األردنية، وفرض سيادة االحتال عىل الحرم القديس الرشيف.
بســبب  مختلفــة،  مراحــل  يف  األردنيــة،  التنديــد  بيانــات  كل  برغــم 
أعــامل  منــع  إىل  املســجد،  اقتحامــات  مــن  اإلرسائيليــة،  الترصفــات 
الرتميــم، واعتقــال الحــراس، ورضب املصلــن، وإغــاق املصليــات، 
اســتصغاًرا  ليــس  الفعــل،  ردود  بــكل  كثــرًيا  تأبــه  ال  )إرسائيــل(  فــإن 
بــل لكونــه وحيــًدا يف هــذا امللــف، إضافــة إىل أن املوقــف  لــأردن، 
العريب واإلسامي غائب متاًما، والقضية موكول بها األردن فقط، وال 

املعلــوم أن املفاوضــات تكــون مثمــرة عندمــا تتحــدد مشــكلة الخــاف 
املفاوضــات  أن  كــام  وفــق مصالحــه،  نظــر  ولــكل وجهــة  الطرفــن  بــن 
ويكــون  والــرد،  لأخــذ  صالحــة  األرضيــة  تكــون  عندمــا  الزمــة  تكــون 
كل طــرف قــد حــدد موقفــه مــن القضيــة محــل التفــاوض إال أن نظريــة 
املفاوضــات املعروفــة عــرب التاريــخ قــد تعطلــت قواعدهــا يف قضيــة 
ســد النهضــة. فقــد أظهــرت إثيوبيــا منــذ البدايــة أنهــا عازمــة عــىل بنــاء 
سد النهضة مبواصفات معينة ورضبت ستاًرا من الرسية عىل أعامل 
البنــاء بــل إنهــا مل تقــدم الدراســات الصحيحــة التــي تعــن مــرص عــىل 
تقديــر مــدى األرضار التــي تصيبهــا مــن جــراء بنــاء الســد وظلــت تــردد 
أنهــا لــن تــر بــدول املصــب وأن هــذا الســد رضورى للتنميــة وأنــه أمل 
الشعب اإلثيويب يف االنطاق إىل عهد جديد. وقد تبن أن الحكومة 
اإلثيوبية متد الشعب مبعلومات مضللة يف حملة كراهية ضد مرص 
وشــعبها بحيــث اعتــرب الشــعب اإلثيــويب أن هــذا الســد حتــى لــو أفقــد 
مــرص وجودهــا فهــو الزم إلحيــاء إثيوبيا وأن مرص ظلت تفرض هيمنتها 
املائيــة عــىل إثيوبيــا وأن الســد رضوري لــي تفــرض إثيوبيــا ســيادتها 
عــىل النيــل الــذي اعتربتــه ملكهــا وليــس ملــًكا ملرص وأنهــا تحصل عىل 
امليــاه الازمــة لهــا ومــا يفيــض عــن حاجتهــا ميكــن إطاقــه صــوب مــرص 
والســودان وربــط وزيــر الخارجيــة اإلثيــويب بــن زوال الهيمنــة املرصيــة 

عــام  املتحــدة  األمــم  منــرب  عــىل  مــرة  أول  عرفــات  يــارس  وقــف  عندمــا 
1974، يف واحدة من ذرى االعرتاف العاملي بالفلسطينين والقضية 
الفلســطينية وممثلهم الرشعي، كان يف الخامســة واألربعن من عمره. 
منظمــة  إطــار  يف  لعرفــات  التاريخــي  املعــارض  حبــش،  جــورج  وكان 
التحرير، يبلغ الثامنة واألربعن، عندما انقسمت الساحة الفلسطينية 
إىل رفــض وقبــول للربنامــج املرحــي. رســمت الحركــة الشــابة بقيادتهــا 
وجودهــم  وأعلنــت  املنطقــة،  يف  الفلســطينين  مســتقبل  الشــابة 
الســيايس الذي أراد اآلخرون إخفاءه... اليوم، املتمردون عىل القيادة 
يف حركــة فتــح ومثالهــم نــارص القــدوة، يبلــغ الثامنــة والســتن، أي هــو 

وأمثاله يف سن التقاعد يف كل قوانن العامل.
مــا أهميــة الفــرق يف األعــامر، وملــاذا التذكــري بهــذه الوقائــع التاريخيــة؟ 
يف السياســة، كــام يف الحيــاة، الفــروق العمريــة يف غايــة األهميــة، ألن 
العجائــز يف السياســة يبنــون مكانهــم عــىل املايض، ُيذكــرون بأنهم، يف 

مــا يجعلهــم يعتمــدون تاريخهــم  تاريخهــم الســابق، فعلــوا كــذا وكــذا، 
ال  الشــباب  التاريــخ.  بوصفهــم صانعــي  أنفســهم،  تســويق  الســابق يف 
يســتطيعون ادعــاء ذلــك، فيكــون عليهــم صناعــة املســتقبل، وبالتــايل 
صناعــة تجربتهــم التــي ســتجعلهم يوًمــا يفخــرون مبنجزهــم أو يخجلــون 
منــه. لذلــك، ميكــن القــول إن العجائــز أبناء األمس العاجزون عن صناعة 
املســتقبل. والشــباب هــم صانعــو املســتقبل الذيــن ال ميلكــون تاريًخــا 
املهمــة  التغــريات  بعــض  يراجــع  ومــن  حركتهــم.  ويشــل  عليهــم  يثقــل 
التــي شــهدتها الــدول الكــربى، والتــي كانــت حدًثــا كبــرًيا، غالًبــا مــا يكون 
صاحب الطرح الجديد من أجل املستقبل مرشًحا شاًبا وواعًدا، حامًا 
لــواء التغيــري. أمــا العجائــز، فُيقدمــون أنفســهم بوصفهــم حــامة املنجــز 

والتقاليد التي استقرت، واملهددة بفعل التغريات.
ليســت قضية الشــباب والشــيوخ عارضًة يف الســاحة الفلسطينية، فهي 
مفتاح مهم لفهم العطالة التي تعيشها هذه الساحة. يف الوسع القول 
إن النخبة الشابة التي أمسكت العمل السيايس الفلسطيني منذ نهاية 
الستينيات أطبقت عليه طوال التاريخ الاحق، برصف النظر عن موقعها 
السيايس يف الخريطة السياسية الفلسطينية. وطوال العقود الاحقة، 
مل يولد أي تحد ســيايس شــبايب بربنامج مســتقبي، يهدد هذه النخبة 
املتحكمــة بالقــرار الفلســطيني، والبنــى الشــابة التــي دخلــت التجربة تم 
تطويعهــا يف ســياق الســيطرة األبويــة لقــادة الفصائــل الفلســطينية عــىل 
البنــى التنظيميــة املمتثلــة للقيــادة. وهــو مــا ميكن اعتبــاره عامل تعقيم 
الذيــن  هــؤالء  باحتــكار  الفلســطينية،  السياســية  للحركــة  الُعقــم(  )مــن 
أمســكوا بالقــرار وتابعيهــم الســلطة يف الحركــة السياســية، وهــم مــا زالــوا 
ممســكن بالقــرار ومفاصــل العمــل الســيايس. وإذا كان الرئيــس محمود 
عباس، وعمره 86 عاًما، املثال األبرز لهذا االستمرار، فإن الجيل الثاين 
الــذي يف الســبعينيات مــن عمــره، ويشــكل الكتلــة األساســية مــن قامئــة 
حركة فتح للمجلس الترشيعي، آٍت من البيئة نفسها، وهو جيل مطوع 

مــن القيــادة التاريخيــة. وبالنظــر إىل أعضــاء اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح 
املرشــحن النتخابــات املجلــس الترشيعــي، التــي يف مقدمتها محمود 
العالــول )71 عاًمــا(، وأصغرهــم جربيــل الرجــوب )67 عاًمــا(، هــذا بعــد 
اســتثناء دالل ســامة )55 عاًما(، والتي أعتقد أنها ليســت ســوى ديكور 

نسايئ يف اللجنة املركزية لحركة فتح.
كيــف نقــرأ وضــع الســاحة الفلســطينية آخذيــن باالعتبــار مــا ذكــر أعــاه؟ 
سياســًيا  اليــوم،  الفلســطينية  الســاحة  تعيشــها  التــي  االســتنقاع  لحالــة 
وقيادًيــا، عاقــٌة، إىل حــد كبــري، بعــدم قــدرة هــذه الســاحة عــىل تجديــد 
قياداتهــا، عــىل مســتويي السياســة والعمــر؛ املســألتان مرتابطتــان. ألن 
مــن املمكــن تجديــد القيــادة ببعض املظاهر الشــابة كنــوع من الديكور، 
لتجميــل املســتنقع، وهــذا ليــس التجديــد الــذي تحتاجــه حركــة وطنيــة 
تعيــش مأزًقــا وجودًيــا. تآكلــت حركــة فتــح التــي شــكلت العمــود الفقري 
للحركــة الوطنيــة الفلســطينية، وتحولــت إىل يشء هامــي. ال يتحمــل 
محمــود عبــاس وحــده مســؤولية مــا وصلــت إليه الحال، بــل يتحمل جزًءا 
كبــرًيا مــن املســؤولية الرئيــس الراحــل يــارس عرفــات، والــذي كان قــادًرا 
عــىل توحيــد حركــة فتــح، وهــي ميــزة يفتقدهــا عبــاس. كــام أن انتقــال 
الوضع الفلسطيني من سيطرة "فتح" عىل منظمة التحرير إىل السيطرة 
أبويــة  بطريقــة  بنيتهــا  إنتــاج  تعيــد  الفلســطينية، جعلهــا  الســلطة  عــىل 
القــول  اســتزالمية، توغــل فيهــا الرئيــس عبــاس إىل نهايتهــا. ونســتطيع 
إن مــا يحمــل حركــة فتــح اليــوم، ليــس تاريخهــا النضــايل، بــل امتيــازات 
السلطة وفسادها، عىل تفاهة منجز السلطة منسوًبا للمرشوع الوطني 
الفلســطيني الــذي قــام مــن أجــل اســتعادة حقــوق الفلســطينين، وليس 
مــن أجــل ســلطة حكــم ذايت إداري تحــت إرشاف اإلرسائيليــن. املــؤرش 
الهــام عــىل هــذا الوضــع وضــع رشكاء حركــة فتــح يف منظمــة التحريــر، 
فهــذه الفصائــل، بــكل طيفهــا الســيايس وتنوعهــا، مــن الجبهــة الشــعبية 
لتحرير فلسطن، مروًرا بالجبهة الدميقراطية، وصواًل إىل جبهة التحرير 

العربيــة، ال ُيقــدر لهــا الوصــول إىل املجلــس الترشيعــي. ويأيت التحدي 
مــن حركــة حــامس، أي مــن خــارج إطــار منظمــة التحريــر الــذي اســتهلكته 
"فتــح" وعلكتــه، حتــى بــات غــري صالــح لاســتخدام، لخــواء مضامينــه، 
ولضعــف الــرشكاء الذيــن تاشــوا وتحولــوا إىل رايــات حزبيــة بــا عضويــة 
مــن  التــي تأخذهــا  )الكوتــا(  جديــة، إال مبــا يناســب ميزانياتهــا املاليــة 
الصنــدوق القومــي، أي الجميــع يعمــل عنــد حركــة "فتــح" وبالتــايل عنــد 
رئيســها عباس. بذلك، تحولت "فتح" إىل حزب ســلطة، قبل اســتكامل 

املرشوع الوطني الفلسطيني.
تتجســد عطالــة الحركــة السياســية لحركــة فتــح بعــدم مقدرة هــذه الحركة 
عــىل أن تكــون، بقياداتهــا املرتهلــة، القــوة الحاملــة للمــرشوع الوطنــي 
الفلســطيني،  الوطنــي  املــرشوع  إحيــاء  يحتــاج  لذلــك،  الفلســطيني. 
يف مواجهــة تعقيــدات الواقــع القائــم، حركــة شــابة قــادرة عــىل صناعــة 
املســتقبل الفلســطيني يف صيــغ نضاليــة تتجاوز حالــة الرتهل والعطالة 
التي يعيشها الوضع الفلسطيني. هناك حركٌة وطنيٌة فقدت دورها يف 
بنــاء املســتقبل، ومشــاركتها يف صناعــة التاريــخ الســابق لهــذه الحركــة، 
واالنتخابــات  الفلســطيني.  املســتقبل  مصــادرة  يف  الحــق  تعطيهــا  ال 
املقبلــة، وقبــل إجرائهــا، كشــفت هشاشــة حركــة "فتــح" وانقســاماتها، 
وعــدم قــدرة قياداتهــا عــىل صناعــة التوافقات داخلهــا، ما جعلها تتقدم 
بقامئتــن انتخابيتــن؛ األوىل يرعاهــا الرئيــس عبــاس، والثانيــة األســري 
مــروان الربغــويث، وســتكون ثاثــة، إذا أضفنــا قامئــة محمــد دحــان التــي 

تحِسب نفسها عىل "فتح"، وستأخذ من رصيدها.
قيــادة حركــة فتــح، املهلهلــة غــري القــادرة عــىل ضبــط أعضائهــا، الحركــة 
هــذه  تجــدد  أن  بائســٍة  النتخابــاٍت  ميكــن  وال  وطنيــة،  كارثــة  السياســية 
هــي  العكــس،  عــىل  بــل  الفلســطيني،  الوطنــي  املــرشوع  وال  الحركــة، 
تكشف هشاشتها السياسية وانهيار املرشوع الوطني، قبل إجراء هذه 

االنتخابات.

األمنية عىل املسجد األقى، ومن لديه القدرة عىل فرض رشوطه، 
يف الجانــب الدينــي املتعلــق باملســجد، وليــس أدل عــىل ذلــك مــن 
أكــر  توقيــت  يف  املســجد،  مــآذن  صــوت  بقطــع  االحتــال،  جــرأة 

حساسية للمسلمن، أي شهر رمضان.
مــن ســبعن ســنة والعــرب واملســلمون يصيحــون ويقولــون للمســجد 
األقــى، نحــن قادمــون، لكنهــم مل يأتــوا حتــى اآلن، ولــو كانــوا ميشــون 
مشــًيا عــىل األقــدام لوصلــوا إليــه مــن أواخــر الدنيــا إىل القــدس، لكــن 

التعبريات املجازية والكامية هنا، ال تغري من الواقع شيًئا.
خِطــرة  إجــراءات  تتخــذ  أن  إال  مــا،  مرحلــة  يف  لـ)إرسائيــل(  ميكــن  ال 
بهويــة  املرتبطــة  الدينيــة  الداللــة  شــطب  أجــل  مــن  املســجد،  ضــد 
املدينــة، ودامًئــا تختــرب )إرسائيــل( ردود الفعــل يف املنطقة، فتجدها 
ضعيفــة واهنــة، وال تســمع إال موقــف األردن، وأهــل القــدس، وبقيــة 
أن  املنطقــة،  يف  الوهــن  هــذا  أمــام  تــدرك  ال  لكنهــا  الفلســطينين، 
املــس باملســجد األقــى، ســيؤدي إىل نتائــج ليســت ســهلة، والــكل 
يتذكــر وقفــة أهــل القــدس، يف حادثــة بوابــات التفتيــش اإللكرتونيــة، 
د املقدســيون، وأُجربوا )إرسائيل( عىل الرتاجع، وهو ذات  حن توحَّ

املشهد الذي عشناه يف ملف مصىل الرحمة، وقضايا ثانية.
مــع األردن يف ملــف املســجد األقــى،  العبــث  )إرسائيــل( تواصــل 
ويف الوقــت نفســه تلــوح ببقيــة األوراق التــي تتحكــم بهــا، مــن امليــاه 
إىل الغــاز، وهــذا يــؤرش عــىل خطــر غــري مســبوق، تؤكــد أن إضعــاف 
األردن بوســائل مختلفــة مخطــط إرسائيي لغايــات مختلفة منها ملف 

األقى.

رغــم أن املجلــس اســتنفد ســلطته يف اإلحالــة إىل االتحــاد اإلفريقــي 
األلفيــة  مــرشوع  يف  منفــردة  املــي  وقــررت  إثيوبيــا  تحدتــه  الــذي 
ووجــدت تعاطفــا يف الوســط اإلفريقــي وملســت مــرص بنفســها ثقلهــا 
يف هــذا الوســط. فهــل املفاوضــات التــي قــررت إثيوبيا أنهــا عبث ولن 
تستأنفها، وإن وافقت عىل استئنافها فإنها بهدف إقرار مرص رصاحة 
بالخط اإلثيويب حيث مل تكتِف إثيوبيا بسكوت مرص عىل هذا الخط 
وكأنهــا تقــره وإمنــا تريــد مزيــًدا مــن اإلذالل بــأن تنتهــي املفاوضــات إىل 
إقــرار مــرص مبزاعــم إثيوبيــا والتســليم بحقهــا منفــردة يف نهــر النيــل مــا 
دامــت هــي دولــة املنبــع األساســية. فهــل تــدرك الحكومــة يف مــرص 
خطــورة امللــف واملوقــف اإلثيــويب منــه أم أنهــا وصلــت هــي األخــرى 
إىل التســليم بأنــه قضــاء وقــدر وعــىل الشــعب املــرصي أن يواجــه هذه 
تفســريا  الحكومــة  أعلنــت  لــو  وبــودي  اعتــاده،  الــذي  بالصــرب  الكارثــة 
ولــو قصــريا للموقــف علــام بــأن إجــراءات الرتشــيد ميكــن أن تحــل جــزءا 
مــن مشــكلة نقــص امليــاه عــىل أن تبــدأ الحكومــة بوقــف تلويــث النيــل 
مــن مصانعهــا ولدينــا ترســانة مــن الترشيعــات والقــرارات التــي تضمــن 
ذلــك ولكــن ال يطبــق منــه وســوف نقــدم يف مقــال آخر برنامجــا متكاما 
للتعامــل مــع املشــكلة مــن نقطــة االســتعصاء وحتــى نــربئ ذمتنــا أمــام 

مرص وأجيالها القادمة من هذه الجائحة األخطر.

)إرسائيل( تهدد األردن يف األقىص

نظرية المفاوضات يف مشكلة سد النهضة

الشيخوخة والشباب والسياسة فلسطينيًّا

ماهر أبو طري

سمري الزين
العريب الجديد

ال يمكن أن يستمر السكوت على التصرفات 
اإلسرائيلية، فاألزمة هنا، سياسية، من جهة، 

لكونها تتعلق بمن يمتلك السيادة األمنية 
على المسجد األقصى، ومن لديه القدرة 

على فرض شروطه، في الجانب الديني 
المتعلق بالمسجد.

ليست قضية الشباب والشيوخ عارضًة في 
الساحة الفلسطينية، فهي مفتاح مهم 

لفهم العطالة التي تعيشها هذه الساحة. 

السفري د. عبد هللا األشعل

وقدمت الحكومة اإلثيوبية مجموعة من 
المزاعم القانونية كلها انتهاك للقانون الدولى 
ومزاعم تتعلق بحصص مصر من المياه وبعزم 
إثيوبيا على عدم االتفاق مع مصر وتنفيذ ما 

تشاء من مشروعات من طرف واحد تفرض األمر 
الواقع ولتفعل مصر ما تشاء ولم تحرك مصر 

أو إعالمها ساكًنا تجاه هذا االفتراء واالستعالء 
واالستخفاف والتحدي.
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الحبة الســوداء هي عشــبة حولّية، لها ساق منتصبة ومتفّرعة، 
وأزهارهــا زرقاء رمادّية، وفيها بذور مســّننة، موطن هذه النبتة 
المشرق والمغرب العربّي، خاّصة في الجزيرة العربّية، ومنطقة 

حوض البحر األبيض المتّوسط
المحتويات:

يحتــوي زيتهــا علــى العديــد مــن الحمــوض الدهنية األساســّية، 
تحتــوي حبــة البركة على مــادة Nigellone، وهي أحد مضادات 
األكســدة الطبيعيــة، وكذلــك الجلوتاثيــون، تحتــوي بــذور حبــة 

البركة على حمض األرجنين.  
فوائدها:

لمشــاكل المعدة فتخفف حموضتها, وألمها وتشــنجاتها, ولها 
دور وقائي لغشاء المعدة، لمحتواها من مادة  الثيموكينون. 

تعــزز مــن صحــة الكبــد وعملــه, فقــد تقــي مــن تليــف الكبــد, 
لمحتواها من المواد المانعة لألكســدة التي لها دور فعال في 
مكافحة التهابات الكبد التي قد تزيد من تضرره، علًما أن الكبد 
هــو جهــاز حيــوي مهم يســاعد فــي عمليــات التمثيــل الغذائي، 
وإنتــاج البروتينــات الالزمــة لتــوازن الســوائل، ومهــم لوظيفــة 

المناعة وإزالة السموم من الجسم، وغيرها. 
لعالج أمراض المرارة، ولحصى المرارة، ولمشاكل الطحال.

ملين, ومناســبة لعالج القولون العصبي والتقرحي، وللتخفيف 
من الغازات والمغص واإلسهال أيًضا.

للديــدان المعويــة واألميبيا، وضد طفيل المالريــا, فهي فعالة 
في عالج المرض والوقاية منه.

لعــالج آالم األســنان واللثة، وآالم الحنجــرة واللوز، وتحمي من 
األمراض التي تصيب األسنان والحنجرة.

ا من الحبة  للسكري من النوع الثاني, فتناول جرامين فقط يوميًّ
السوداء يمكن أن يؤدي إلى خفض مستويات السكر في الدم، 
جنًبــا إلــى جنب مــع خفض مقاومة األنســولين، وزيــادة وظيفة 
خاليــا بيتــا فــي البنكرياس، وهــذا يؤدي في بعــض الحاالت إلى 
رجوع عمل البنكرياس مرة أخرى، ما يؤدي بإذن الله إلى الشفاء 

تماًما من السكري.
وفــي دراســة نشــرت فــي مجلــة )tohoku J Exp Med( أعطى 
الباحثــون من جامعــة )يوزنكويل( في تركيا زيت الحبة الســوداء 
للفئران المصابة بمرض الســكر، وأدى إلى خفض في سكر الدم 
عندها، وزيادة مستوى األنسولين في الدم، كما أدى إلى تكاثر 
وتنشــط فــي خاليــا بيتــا )فــي البنكرياس( المســؤولة عــن إفراز 
األنســولين، ما يوحي بأن الحبة الســوداء يمكن أن تســاعد في 

عالج مرض السكر. 
الرتفــاع ضغــط الدم لما نشــرته مجلة )أساســيات علــم األدوية 
الســريرية(، فقد تبين أن اســتهالك -100 200 ملغم من البذور 
السوداء مرتين في اليوم مدة 8 أسابيع أدى إلى انخفاض كبير 

في ضغط الدم. 
تقلل الدهون الثالثية والكولسترول, فقد تسبب انخفاًضا كبيًرا 
في نســبة الكولســترول LDL , ففي دراســة  مدة 12 أســبوًعا 
والدهــون   ،15% بنســبة  الكولســترول  انخفــض  الفئــران  علــى 
الثالثية )تريغليسريد( بنسبة %22، وسكر الدم بمقدار 16.5%، 

وارتفع خضاب الدم بمقدار 17.5%. 
وأخيًرا للحماية من النوبات القلبية.

أسرار عشبة 
الحبة السوداء 

)حبة البركة(

شحدة العالول – خبير أعشاب
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َج َعْن  ُه ِفي َحاَجِتِه، َوَمْن َفرَّ "الُمْسِلُم َأُخو الُمْسِلِم اَل َيْظِلُمُه َواَل ُيْسِلُمُه، َوَمْن َكاَن ِفي َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اللَّ
ُه َيْوَم الِقَياَمِة". ُه َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكُرَباِت َيْوِم الِقَياَمِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اللَّ َج اللَّ  ُمْسِلٍم ُكْرَبًة، َفرَّ

ْمَتُه َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك، َأْو َأْنَزْلَتُه ِفي ِكَتاِبَك، َأِو اْسَتْأَثْرَت  ْيَت ِبِه َنْفَسَك، َأْو َعلَّ َأْسَأُلَك ِبُكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك، َسمَّ
ي. ِبِه ِفي ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك، َأْن َتْجَعَل اْلُقْرآَن َرِبيَع َقْلِبي، َوُنوَر َصْدِري، َوِجاَلَء ُحْزِني، َوَذَهاَب َهمِّ

اقرأ غًدا يف .. 

"حسنني" 
و"الهندي" 

يرويان حكايات 
"رمضان خلف 

القضبان"

رمضان ينبش ذاكرتها.. 
عندما َولدت فاطمة يف السجن

باسم الغفار نحيا

رمضان.. هدية من هللا

خبايا 
"المطبخ 

الرمضاين" 
داخل األرس

بائع قطايف الحلوى األشهر يف شهر رمضان من أمام  قلعة  برقوق  يف خان يونس         ) تصوير/يارس فتحي ( 
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الملوخية "تثير الجدل" في فلسطين
القدس المحتلة-غزة/ مريم الشوبكي:

صبيحــة أول يــوم رمضاني، يقصد الرجال األســواق لشــراء الملوخية، 
وبعد أذان العصر تفوح رائحة الثوم من البيوت، وال تحلو دون طبق 
الفتة الفلسطينية بدقة الفلفل الحارة وعليه الدجاج المشوي، في 

طقس رمضاني أصيل.

باللون األخضر للملوخية واألبيض للفتة تعود كثير من الفلسطينيين 
أن يزينوا موائد إفطارهم في أيام رمضان، ال سيما أول يوم، تفاؤاًل 
بالخيــر، إذ تنتقــي أمهات إعداد طبخة حصًرا من هذين اللونين اللذين 

أصبحا طقًسا ال يمكن أن يمر رمضان دونه.

"قطاف الرؤوس" هي رواية عن األساطير الخيالية وممالك 
الشر والخير والصراعات من مؤلفها؟ 

الدهون هي المصدر ...... للطاقة:سورة الضحى هي من السور؟

1( غسان كنفاني.      2( محمود عماد الحديدي.
3( عبد الكريم السبعاوي.

444

1( المكية.
2( المدنية.

3( بعض آياتها مدنية وبعضها مكية.

1. األول.
2. الثاني.

3. ال يعد مصدر طاقة.

لكــن هــذه العادة ليســت محــل رضا عنــد آخرين، 
وتثيــر "جداًل" أســتعتمد أم ال على موائد إفطار 

الشهر الفضيل؟ 
"العائــات  شــريتح:  بيــان  المقدســية  وتقــول 
المقدســية عادة ما تقبل علــى إعداد الملوخية 
أو المقلوبة، وهي العادة األقرب ألهل الخليل".
تضيــف شــريتح لصحيفــة "فلســطين": "نحــرص 
علــى شــراء مشــروبات التمــر الهنــدي والخروب 
واللــوز، والحمــص والفافل هي أســاس ســفرة 

رمضان، إذ نبتاعها من طريق الحرم".
أمــا حيــاة أبــو هاشــم مــن حــي الصبــرة بمدينــة 
غــزة فتحــرص علــى صنــع الملوخيــة والمقلوبــة 
أول وجبــة إفطــار فــي رمضان، عــادة ورثتها عن 
والدتها وحماتها أيًضا التي تصنع الفتة بداًل من 

المقلوبة.
وتقــول حيــاة )65 عاًمــا(: "ال أعلــم مــن بدأ هذه 
العــادة، ولكــن ما عرفتــه من والدتــي أنهم كان 
يتباركــون بصنــع أكلــة باللــون األخضر فــي بداية 
الســنة الهجريــة أو المياديــة أو شــهر رمضــان، 

تفاؤاًل بهذا اللون ليعم الخير والبركة".
أمــا ســجود عجــور فاعتادت طبــخ الملوخية في 
رمضان منذ زواجها قبل خمسة أعوام، إذ تجتمع 
مع زوجها وإخوته وأبنائهم في بيت حميها في 
أول يوم لرمضان، فيفضلون التجمع على سفرة 

واحدة في هذا الشهر.
وتقول سجود )28 عاًما( لـــصحيفة "فلسطين": 
"لديهــم عــادة جميلــة أيًضــا أنهــم يــزورون فــي 
اليــوم األول أو الثانــي االبنة الكبــرى مًعا، وفي 

أغلــب األيــام الرمضانيــة نتنــاول معهــم وجبــة 
اإلفطار".

وتتابــع: "لســت مــع الطقــس الرمضانــي الــذي 
ينص على طبخ الملوخية ألنني ال أفضلها البتة، 
لــذا ال ألتــزم بإعدادهــا في بيتي، وإنما أســتبدل 

بها الفتة أو المقلوبة، أو طبيخ اللبن".
وطبق الملوخية أيًضا طقس رمضاني سائد في 
مدينــة قلقيلية، أما فــي القرى فا يلتزم أهلها 
بهــذه العــادة بــل يعــدون أي أكلــة علــى وجبــة 

اإلفطار، بحسب إفادة جعفر غانم.
ويلفــت غانــم )36 عاًمــا( إلــى أن المؤكــد هــو 
اجتمــاع اإلخــوة وزوجاتهــم وأبنائهــم فــي بيــت 
األب في أول يوم من رمضان، ألنه شهر األلفة 

والمحبة واللمة الجميلة.

ال تسرف مالك في إرهاق معدتك مدفع رمضان وروايات ارتباطه بالشهر الفضيل

عامــات التعــب كانــت واضحــة علــى مامح 
"أم خالــد"، وهي تــردد: "حاضر، حاضر"؛ فخالد 
طلــب منهــا أن تعــد لــه علــى اإلفطــار أكلــة 
المفتــول التــي يحبها كثيــًرا، وذكرهــا بإعداد 
كعكــة الفراولــة، وعصيــر الكوكتيــل، أمــا لينا 
فكانــت تحــب المعكرونــة أكثــر فطلبــت أن 
تكون جاهزة لليوم ذاته على مائدة اإلفطار، 
وكذلــك طبــق "ليالي لبنــان"؛ فهــي الحلوى 
المفضلــة لديها، وســلطة الملفوف األحمر، 
أمــا حمــود فمثــل عادتــه يحــب طبــق طعام 
كبيــًرا مــن المعجنــات بجــوار التبولــة، وعصير 
الليمــون بالنعنــع، أما رغدة فهــي تتبع نظام 
ا لهــا حيث تحب  "الرجيــم" فتريــد طعاًما خاصًّ
المعجنات بالطحين األسمر، وشوربة الخضار 
ُتعــد علــى طريقتهــا الخاصــة، أمــا القطائــف 
فــا بد أن تعد بالقطر المخصص للـ"رجيم" ... 
وغيرها من الحلويات التي لم تنتِه من قائمة 
اإلعــداد ليــوم اإلفطــار، إضافة إلــى القهوة 
والشــاي،  زيــادة،  الســكر  وقهــوة  العربيــة، 

والمكسرات، والنسكافيه.
وكل ذلــك و"أم خالــد" ال تجيــب إال "حاضــر" 
رغم اإلرهاق والتعب الشديدين جراء قيامها 
الكثيــرة  والمأكــوالت  المنزليــة  باألعمــال 
التــي تبــذر كثيًرا من المال، رغــم أن "أبا خالد" 
موظف بســيط ال يتقاضــى كامل راتبه، وكل 
هــذه الطلبــات كفيلــة بــأن تنهــي راتبــه فــي 

يومين.
"أم خالــد" لمــاذا كلمــة "حاضــر" لــكل هــذه 

الطلبات؟!
ال يعقــل ذلــك، وإن كانــوا صائميــن؛ فهــذا 
تبذيــر وإســراف منهــي عنهما في الشــريعة 
الطعــام ال  أن كل هــذا  اإلســامية، خاصــة 
يــؤكل، وبذلك ســتكون نهايتــه أن يلقى في 

سلة المهمات.
 فشــهر رمضــان ليس شــهر األكل والشــرب؛ 
فهو أكبر من ذلك بكثير؛ فهو شهر فضيل ال 
تقضي ساعاته الطويلة في المطبخ وترهقي 
نفســك كثيــًرا، وأنــت تعلميــن أن زوجــك )أبــا 
خالد( بســيط الحال؛ فا ترهقيــه بالمصاريف 
والمتطلبــات الكثيــرة، وأنــت تعلميــن جيــًدا 
كيــف األوضــاع الماديــة، وحبــك ألبنائــك ال 
يعني أن تكون إجابتك لهم "حاضر"، وتذكري 
  قوله تعالى: "َوُكُلوا َواْشــَرُبوا َواَل ُتْســِرُفوا

ُه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَن" )األعراف:31(. ِإنَّ
حبــك لهــم هــو أن تعلميهــم مقصــد الصوم 
بالتقــرب للــه تعالــى، وحينمــا يشــعر الصائــم 
بالجوع فإنه يشعر بحال الفقراء والمساكين، 
ترهــق  المصاريــف  هــذه  أن  لهــم  وتبينــي 
ا في  والدهــم كثيــًرا، كما ترهق جســدك جــدًّ
إعــداد هــذه األصنــاف الكثيرة التــي ال داعي 

ا عنه. لها، خاصة أن في ذلك إسراًفا منهيًّ
عليــه  اللــه  )صلــى  الرســول  قــول  وتذكــري 
ا ِمــْن َبْطٍن،  وســلم(: "َمــا َمأَل آَدِميٌّ ِوَعاًء َشــرًّ
ِبَحْســِب اْبــِن آَدَم ُلَقْيَمــات ُيِقْمــَن ُصْلَبــُه، َفِإْن 
َكاَن ال َمَحاَلَة، َفُثُلٌث ِلَطَعاِمِه، َوُثُلٌث ِلَشَراِبِه، 

َوُثُلٌث ِلَنَفِسِه".

ريما عبد القادر إعداد/ هدى الدلو:
االتصــال  ووســائل  الســاعات  انتشــار  رغــم 
المحمولــة،  الهواتــف  وأجهــزة  الحديثــة 
ومكبــرات الصــوت مــا زال الصائمــون فــي 
ا بالمدفع،  أرجــاء مصر كلها يرتبطــون وجدانيًّ
وال يفطــرون إال بعــد ســماع دوي طلقاتــه، 
ويحــرص العديــد منهــم علــى الذهــاب إلــى 
مــكان المدفــع ورؤيتــه، فقــد ُعممت فكرة 
المدفــع فــي كل المحافظــات، حيــث يوجد 
في مكان بارز كجوار مبنى محافظة أو على 

شاطئ النيل.
وقصــة المدفــع تقدمهــا لنــا ثــاث روايات، 
تفســر كيفيــة دخولــه إلــى الحيــاة المصرية، 

وارتباطه بشهر رمضان.
األولى ترجع إلى عهد الوالي المملوكي 
"خــوش قدم" الذي تلقى مدفًعا هدية 
من أحــد المصانــع األلمانيــة، وفي أول 
ــا أمــر  يــوم مــن رمضــان عــام 869 هجريًّ
الوالــي بتجربــة المدفــع، ومــع غــروب 
شــمس ذلــك اليــوم دوت أول طلقــة 
فــي ســماء القاهــرة، فظــن الصائمــون 
أن هــذا إيذاًنــا لهــم باإلفطــار، وفرحــوا 
واستحســنوا  الجديــد،  التقليــد  بذلــك 
ذلــك االختراع، وفي اليوم التالي تجمع 
النــاس بانتظــار انطاق المدفــع، وعلم 
الوالــي ســبب تجمهــر النــاس فمــا كان 
منــه إال أن أمــر بأن يطلــق المدفع عند 

غروب الشمس طول أيام رمضان.
والثانية تعود لعهد محمد علي، الذي اشترى 
عــدًدا مــن المدافــع الحربيــة، وجــرب أحدهــا 
لحظــة الغروب في أحد أيــام رمضان، فاعتقد 

النــاس أنهــا طريقــة جديــدة إلعامهم وقت 
اإلفطــار، وفرحــوا بها، وطلبوا مــن الوالي أن 
تســتمر طــول أيــام شــهر مضــان، فاســتجاب 
لطلبهــم، وأصبــح المدفــع يطلــق مــرة عنــد 

وقت اإلفطار وأخرى وقت اإلمساك.
أمــا ثالــث هــذه الروايــات -وهــي أشــهرها- 
إســماعيل،  الخديــوي  عهــد  فــي  فتــدور 
كانــوا  الخديــوي  جنــود  بعــض  إن  وتقــول: 
الموجــودة  الحربيــة  المدافــع  ينظفــون 
بالقلعة، فانطلقت قذيفة من أحد المدافع، 
وتوافــق وقــت انطاقها ولحظــة الغروب، 
جديــد  أســلوب  هــذا  أن  النــاس  فاعتقــد 
اتبعتــه الحكومة إلباغهــم بوقت اإلفطار، 
األســلوب  ذلــك  عــن  يتحدثــون  وأصبحــوا 
باستحســان شــديد، وعلمت الحاجة فاطمة 
الفكــرة،  فأعجبتهــا  باألمــر  الخديــوي  ابنــة 
وأصــدرت أوامرها بأن يطلــق المدفع وقت 
رمضــان  شــهر  فــي  واإلمســاك  الغــروب 

وكذلك في األعياد الرسمية.
منذ ذلك الوقت ارتبط مدفع رمضان باسم 

الحاجــة فاطمــة، وأصبحــوا يطلقــون عليــه 
"مدفع الحاجة فاطمة".

ويســتدل من مشــاهدات الرحالة األيرلندي 
القاهــرة  فــي  لرمضــان  بيرتــون"  "ريتشــارد 
مدفعــان  هنــاك  كان  أنــه   )1890  1821-(

يطلقــان فــي أجــواء القاهــرة إعاًنــا لموعد 
اإلفطــار: األول يطلــق من القلعــة، والثاني 

يطلق من قصر العباسية.
ولمدفــع رمضــان قصــة شــهيرة تتــردد في 
مدينــة العريــش، فقــد كان المدفــع قابًعــا 
أمام قســم الشرطة بميدان البلدية الرئيس 
فــي العريش، الذي اســتولى عليه االحتال 
خــداع  األخيــر  حــاول  وعندمــا  اإلســرائيلي، 
مشــاعر المواطنين المصريين بنصب مدفع 
آخــر لإلفطــار والســحور لــم يســتجيبوا لــه، 
واعتمــدوا علــى مدفــع اإلذاعــة المصريــة؛ 
فقــد عــدوه رســالة مــن الوطــن األم مصــر 

لتشجيعهم على الصمود والتحدي.
من كتاب "معجم رمضان" 
تأليف فؤاد مرسي.
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المسحراتي "نصر".. بقدٍم واحدة يجوب حارات رفح

الغــزي محمــد أبو طبــق أصيــب بكورونا، ولم يعــرف مصدر 
اإلصابــة، لكــن هاجمتــه آالم حــادة فــي الجســد تركزت في 
القدمين، وصداع في الرأس ال يوقفه أي مسكن، والشعور 
بالــدوران وفقدان االتزان، وآالم فــي البطن والصدر، وتغير 

في حاسة التذوق دون فقدها والشم أيًضا.
أبــو طبــق )36 عاًمــا( هاجمتــه كورونــا رغــم أنــه كان ملتزًما 

بإجراءات السالمة، كما يقول.
يبين أبو طبق لصحيفة "فلسطين" أن حدة األعراض تركزت 
فــي األيــام الســبعة األولــى لإلصابة، ثــم بدأت تخف شــيًئا 
فشــيًئا، ولكنــه مــا يــزال يعانــي ضيًقا فــي التنفــس وجفاًفا 

بالحلق، وإرهاًقا من أقل مجهود.
ويركز في طعامه على الشوربات، واأللبان، مع تناول الدواء 
والفيتامينــات بانتظــام، فضــاًل عــن الفواكــه والمشــروبات 

الساخنة، وتوقف تماًما عن تناول المقليات.
ويدعــو أبــو طبق إلى االلتزام بإجراءات الوقاية والســالمة، 
ألن المرض ليس هيًنا، فمن يراهن على مناعته فقد يخســر 
حياتــه، فوالــده توفي بكورونا رغم أنه يتمتع ببنية جســدية 

قوية.
أمــا محمــد ســلمن )مهنــدس حاســوب( فمنذ اليــوم األول 
ا: صداع، ورشــح  إلصابتــه بكورونــا كانــت األعراض قويــة جدًّ

يالزمه طوال الوقت، ويشتد في ساعات الليل.
يصــف ســلمن فــي حديــث إلــى صحيفــة "فلســطين" حيــاة 
المصــاب بكورونــا بالصعبــة، ألنه يفرض عليــه العزل ليحمي 
عائلته وأطفاله الستة، قائاًل: "تخيل أنك تمتنع عن احتضان 
أطفالــك ومشــاركتهم فــي اللعــب، حتــى االحتفــال بذكرى 

ميالدهم، وهذا ما حدث مع ابني".
يعــول علــى مناعتــه التــي ســتعينه فــي صيــام أيام الشــهر 
الحمضيــات،  مــن  اإلكثــار  عــن  يتوانــى  ال  إذ  الفضيــل، 

والمشروبات الساخنة، واألكل الصحي.
بالمســئولية  والتحلــي  نفســه  عــزل  مصــاب  كل  ويناشــد 
االجتماعيــة واألخالقيــة والدينيــة حتــى ال يكون ســبًبا في 
فينصحهــم  المصابــون  أمــا  مباالتــه،  بعــدم  أحدهــم  قتــل 

تتســلح بها وســام منذ لحظــة دخولها للمستشــفى، ولكن 
في لحظة انشغال اكتفت بوضع كمامة واحدة، تعتقد أنها 

هي لحظة مباغتة الفيروس لها.
تقــول قشــطة لصحيفــة "فلســطين": "معاناتــي مضاعفــة 
ألني أم مرضعة؛ فأصاب بجفاف حلق مضاعف، وأحتاج إلى 
شــرب كمية كبيرة من الســوائل، ومع فقدان حاســة الشم 
فال شك ستزداد مشكلة الجفاف، ولكني سأعوضها بزيادة 

في كمية الخضار والفواكه والغذاء الغني باأللياف".
وتنصــح قشــطة بأخــذ قاعدة "اســتهتارك ســيقتل أحبابك" 
علــى محمل الجد، منبهة كل من يســتهتر: "هناك أشــخاص 
بعــد 20 يوًمــا مــن تعافيهــم مــن اإلصابة األولــى هاجمهم 
الفيــروس مــرة ثانية، وكانت أشــد صعوبة، وهــذا يدل على 

سرعة انتشار الساللة الجديدة، وهي أشد فتًكا بالجسم".
الصيام وكورونا

في الســياق ينصح استشــاري أمراض الصدريــة والباطنة د. 
أحمــد الربيعــي المصابين بكورونا باستشــارة الطبيب، الذي 

ا إمكانية الصيام من عدمها لكلٍّ منهم. سيقرر لهم صحيًّ
ويبيــن الربيعي لصحيفة "فلســطين" أن الصيــام ال يزيد من 
األعــراض، ولكنــه قد يؤثر فــي طاقة المصــاب بكورونا، من 

حيث الشعور بجفاف وهزال.

باستشــارة الطبيــب فــي أي عــرض طــارئ شــعروا بــه منًعــا 
لتدهور حالتهم.

أم مرضعة
عبــادة بشــير العــب يحترف كــرة الطائرة، بين ليلــة وضحاها 
أصبــح طريــح الفــراش، تعــب وإرهــاق عــام بالجســد، حرارته 
تخطــت حاجز 39 درجــة مئوية، لم يعد يتحمل الصداع الذي 

هاجمه وبقي مالزًما له، وكان يتنفس بصعوبة بالغة.
توقــع بشــير )31 عاًمــا( أن تكــون هــذه األعــراض لفيــروس 
كورونــا، وهذا ما أكدته نتيجــة فحصه اإليجابية، حتى وقت 
ظهــور النتيجــة حجــر عبــادة نفســه بعيــًدا عن زوجتــه وابنته 

ذات األشهر الثالثة.
ويوجه نصيحة لكل غير مباٍل: "تجربتي مع الفيروس قاسية 
ال يســتطيع أي إنســان تحملهــا، ال تراهــن علــى مناعتــك 
وقوتك الجســدية، جســمي الرياضي خــارت قواه أمام قوة 

الفيروس، فال تكن سبًبا في إيالم نفسك وغيرك".
كذلــك وســام قشــطة التــي تعمــل فــي قســم العالقــات 
العامة بمستشفى غزة األوروبي، وتلتزم بإجراءات الوقاية 
والسالمة، ال سيما أنها تتعامل مباشرة مع مصابي كورونا 

في غرف العزل، أصيبت بكورونا.
"أفرهــول" الوقايــة وغطــاء الــرأس والقدميــن وكمامتــان 

ويذكــر أن حــدة اإلصابــة ليــس لهــا عالقــة بالســن، ولكــن 
تتفاقم حالة الشخص إذا كان مريًضا بضغط الدم والسكري 
وأمراض القلب، ومن يعانون التهابات في الجهاز التنفسي.
وينصــح الربيعــي المصابيــن بكورونــا باالعتماد علــى الغذاء 
الصحــي المتــوازن فــي المــدة الممتــدة مــا بيــن الفطــور 
والســحور، باالعتمــاد علــى شــرب كميــات كبيرة مــن الماء، 
والمشــروبات الدافئــة التــي تحمــي مــن الجفــاف وتقــوي 

المناعة.
ويشــدد علــى ضــرورة تجنــب تنــاول الحلويــات مــن الكنافة 
والقطائف والعوامة، والعصائر المحالة بالســكر كالخروب، 
والعــرق ســوس، والكركديــه، "ألنهــا تضعف المناعــة"، مع 
تفــادي المخلــالت والملــح المفــرط فــي الطعــام، وجعــل 
ا واإلكثار من تناول الخضراوات التي  طبق الســلطة أساســيًّ
تحتــوي علــى نســبة كبيرة مــن المــاء كالورقيــات، والفلفل 

الرومي، والخيار.
كما ينصح المصابين بكورونا -ال ســيما ربات البيوت- بعدم 
بــذل مجهود كبير في ســاعات الصيام، ألنه يزيد من الهزال 

والضعف العام للجسم.
الفيتامينــات  بتنــاول  االســتمرار  علــى  الربيعــي  ويحــث 

كفيتاميني سي و)د( والزنك.

وينــادي نصــر بأعلــى صوتــه نــداءات منهــا: "اصحــى 
إبراهيــم"، و"قومــوا  يــا إســماعيل وصحــي أخــوك 
للسحور واعبدوا الرب الغفور"، و"اصحى يا محمود 

وصحي أهل الدار"، و"اصحى يا نايم وحد الدايم". 
ويحــرص فــي أثنــاء نداءاتــه علــى اســتخدام عبارات 
ســجعية جذابة، إضافة إلى بعض الشعارات الدينية 

التقليدية األخرى إليقاظ المواطنين للسحور. 
ويعــدُّ نصر مهمة المســحراتي بمنزلة تقديم خدمة 
"أبــو  المجــاورة  والحــارة  "أســدود"  حارتــه  لســكان 
الصابــر" بمخيم الشــابورة وســط مدينــة رفح جنوب 
قطــاع غزة، يرجو من ورائهــا األجر والثواب من الله 

تعالى في شهر رمضان. 
ويســاعد نصر أحد أصدقائه في جولته التي يبدؤها 

واالســتغناء عــن العكازتيــن اللتيــن يتكــئ عليهمــا 
وتسببان له بعض المتاعب، وفق حديثه. 

المعيشــية  حياتــه  ظــروف  تحســين  يأمــل  كمــا 
وعائلتــه  أنــه  ســيما  وال  منــزل،  علــى  والحصــول 

يسكنون باإليجار منذ 28 عاًما. 
ويعود تاريخ مهنة المســحراتي التي ارتبطت بشهر 

رمضان المبارك إلى العصور اإلسالمية األولى. 
وتذكــر بعــض المصــادر أنها تعود إلى عهد الرســول 
صلــى اللــه عليــه وســلم، إذ كان بــالل بــن ربــاح أول 
مســحراتي فــي التاريخ اإلســالمي يجوب الشــوارع 
والطرقــات إليقــاظ الناس للســحور بصوتــه العذب 
أصبــح  التاريــخ  ذلــك  ومنــذ  رمضــان  ليالــي  طــوال 

"المسحراتي" سمة رمضانية أصيلة.

قبــل ســاعتين مــن موعــد اإلمســاك إليقــاظ أهــل 
الحــارة، الذيــن تعــودوا صوتــه ونداءاته، مســتخدًما 
م"  فــي عملــه طبلــة متوســطة الحجم ُتســمى "الدِّ

وعصا صغيرة وحنجرته القوية. 
ويجد الشاب هيثم السعادة في نفسه، الستحسان 
النــاس مهمتــه واســتلطافهم نداءاتــه، وال ســيما 
أنهــم يلتقطــون الصــور معــه عندمــا يجدونــه فــي 

طريقهم ويشجعونه على مواصلة عمله. 
وأصيــب نصــر برصــاص االحتــالل بتاريــخ 31 مــارس 
2018، فــي رجلــه فــي منطقــة أعلــى الركبــة، التي 

بترت بعد نحو شهر من اإلصابة. 
ويأمــل الحصــول علــى طــرف صناعــي بمواصفــات 
والحركــة،  المشــي  علــى  يســاعده  متقدمــة 

رفح/ ربيع أبو نقيرة:

مهمــة المســحراتي بالنســبة لهيثــم نصــر )22 عاًمــا( تبــدو صعبــة، 
ما أن ســاقه تعرضــت للبتر علــى إثر إصابته برصــاص االحتالل  وال ســيَّ
اإلسرائيلي خالل مشاركته في مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار 

السلمية شرق محافظة رفح.

المهمــة ليســت جديــدًة عليــه، فقــد كان يمارســها قبــل إصابته عام 
2018، مــع عــدد مــن أصدقائــه، ثم انقطع عنها مدة ســنتين بســبب 
اإلصابة؛ لكن حنينه إليها واستحســان أهل الحارة للمســحراتي، شده 

إليها مرة أخرى على الرغم من اإلصابة. 

غزة/ مريم الشوبكي:

كورونــا ضيف ثقيل زار بيوًتا كثيرة عنوة، أنهك أجســاد 
مصابيه التي حملته معها إلى شــهر رمضان، يقاومون 
ليتموا الصيام، يحاولون التعايش معه ورفع مناعتهم 

بالفيتامينات من الخضار والفواكه، حتى يرحل.
الصيام مع إصابة الجســد بعلة مرضية مرهق وشــاق، 
كورونــا؟!  فيــروس  عــدوى  المــرض  كان  إذا  فكيــف 

مصابــون بالفيروس يــروون تجاربهم مــع الصيام ألول 
مرة والمرض قد تملكهم، رغم تمتع بعضهم بأجســام 

رياضية وخالية من أي أمراض مزمنة.

يوم األرض يحييه الفلسطينيون كل عام 
في 30 آذار، ألي عام تعود أحداثه؟

قــارئ مــن القراء العشــرة تلقــى عنه اإلمامــان روح ورويس 
القرآن الكريم، من هو؟

من الفريق الذي تّوج بدوري المحترفين في الضفة 
الغربية لموسم 2021-2020؟

1( نافع المدني.      2( يعقوب الحضرمي.
3( خلف البزار.

1( شباب الظاهرية.           2( شباب الخليل.
3( األمعري.
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َكِثيــًرا  َأَراَكُهــْم  َوَلــْو  َقِليــًا  َمَناِمــَك  ِفــي  ــُه  اللَّ ُيِريَكُهــُم  "ِإْذ 
ُه َعِليٌم ِبَذاِت  َم ِإنَّ َه َسلَّ َفِشْلُتْم َوَلَتَناَزْعُتْم ِفي اأَلْمِر َوَلِكنَّ اللَّ لَّ
ــُدوِر" رؤيــا رآها )صلى الله عليه وســلم( فــي منامه قبل  الصُّ
اللقــاء العســكري األول بيــن أمة اإلســام وأمــة الكفر، كان 
لهــا عظيــم األثر فــي نفوس المســلمين األوائــل، كان فيها 

المشركين في حالة قلة، ومهدت للنصر.  
الزمان: 17 رمضان العام الثاني للهجرة.

المكان: أمام آبار بدر بين المدينة المنورة ومكة.
أطــراف الصــراع: ألــف مقاتل مــن قريش قبالــة 314 مقاتًا 

من المسلمين. 
الحكاية: بدأت قبل اللقاء العسكري األول بكثير.

ظهــر الديــن الجديــد الــذي يدعــو إلــى عبــادة اللــه وحــده ال 
شريك له في مكة، ومنذ اللحظة األولى كذبته قوى الكفر 
وحاربته باختاف مسمياتها، ولكن قريش تصدرت المشهد، 
دوهم  فعذب كفارها المسلمين األوائل وقتلوا منهم، وشرَّ
وصادروا أموالهم، دون أن يستطيع ذلك القضاء على الدين 
الجديــد أو أتباعــه، بــل ازدادوا قــوة وحنكة فــي التعامل مع 
الظروف المستجدة، ثلة منهم هاجروا بدينهم إلى الحبشة، 
وامتــد الديــن إلى يثــرب، وعقدت وفودها بيعــة العقبة من 
األوس والخــزرج مــع نبــي اإلســام، الــذي وجــد فــي هجرة 
المســلمين إلى يثرب منفًذا إلنقاذ هذا الدين قبل أن يلحق 

بهم مهاجًرا برفقة صاحبه الصديق.
كل  تركــوا  الذيــن  المهاجريــن  والخــزرج  األوس  احتــوى 
شــيء خلفهــم في مكــة، وفــروا بأنفســهم ودينهــم فقط، 
فُســموا  يملكــون  مــا  كل  معهــم  وتقاســموا  فأكرموهــم 
هنــاك  كان  بــل  الوحيــد،  العــدو  قريــش  تكــن  لــم  األنصــار، 
اليهــود واألعــراب والمنافقــون أيًضا الذين ناصبوا اإلســام 
والمســلمين العــداء، وكان يجمعهــم الرغبــة العارمــة فــي 

القضاء على هذا الدين والتخلص من أهله. 
بعــد بــدء هجرة المســلمين إلى المدينة، اســتيقظت قريش 
علــى نفســها وتنبهــت للخطــر الماحــق الذي يضيــق الخناق 
على دين آبائها، فحاولت استدراك ما فاتها والتوجه مباشرة 
إلــى قتــل الرســول الكريــم، مــن طريــق فتيــان اســتقدمتهم 
مــن جــّل بطون قبائل مكــة ليتفرق دمه بيــن القبائل فيعجز 
بنــو هاشــم عــن المطالبة بثأره منهــم، وكما نعــرف جميعنا 
تفاصيل نجاته منهم وخروجه من بينهم، إذ بلغ المدينة بعد 
صعوبــات جمة فاســتقبله أهلها اســتقبااًل حافًا منشــدين: 

"طلع البدر علينا ...".
فــي هــذه األجواء العدائيــة المنذرة بالخطر قرر المســلمون 
األرض،  علــى  جديــدة  معادلــة  فــرض  اللــه  رســول  بقيــادة 
ثرائهــا،  ومصــدر  لقريــش  االقتصاديــة  القــوة  باســتهداف 
ألــم تصــادر أمــوال المســلمين فــي مكــة وتســلبهم كل مــا 
يملكــون؟! العيــن بالعيــن والســن بالســن، فلمــاذا ال تكــون 
تجارتهــا وقوافلهــا التــي كانــت تعبــر طــرق يثرب من الشــام 

وإليها هدًفا لهم؟! 
لــة  لقريــش محمَّ كبيــرة  تجاريــة  بقافلــة  أبــو ســفيان  أقبــل 
بمختلــف البضائــع التجاريــة، فصــدر قــرار  الخــروج للســيطرة 
على القافلة، ولكن أخبار خروج المســلمين بلغت أبا ســفيان 
الــذي أنقــذ القافلة بتغيير الطريق، ولكن قريش أصرت على 
ا، وقررت  اغتنام الفرصة الســتئصال شــأفة المســلمين نهائيًّ
أنــه حــان الوقــت للقضــاء عليهــم بالســاح، أو تأديبهم على 

أقل تقدير.
خرج األنصار والمهاجرون على قلب رجل واحد بقيادة رسول 
اللــه تحــت راية اإلســام، وجعلــوا آبار بدر  خلفهــم، انتظموا 
فــي الصفــوف تتوقــد نفوســهم للقتــال الــذي بــدأ بمبــارزة 
حاميــة بيــن قيــادات قريــش ومهاجريــن تمكنــوا مــن قتــل 

المشركين، ليلتحم الجيشان بعدها.
انتهــت المعركــة بمقتــل نحــو ســبعين شــخًصا مــن الكفــار، 
منهم قيادات قريشــية بارزة، وأســر سبعين آخرين افتدوهم 
بالمــال، أو بتعليــم المســلمين القــراءة والكتابــة، وعفي عن 
آخريــن فقــراء. أمــا بقية الجيــش فعادت إلى مكــة تجر ذيول 
الهزيمــة والخيبــة، بعــد أن ُضربت هيبة قريــش وأصيبت في 

مقتل، وأصبح اقتصادها بأيدي المسلمين. 
انتصــر اإلســام وارتفــع نجمــه فــي المدينــة، وغــدا جميــع 
األعــداء يحســبون ألــف حســاب لهــذه الثلــة المؤمنــة التــي 

قويت شوكتها. 
ُه ِبَبــْدٍر َوَأنُتْم  "َوَلَقــْد َنَصَرُكــُم اللَّ

ٌة". َأِذلَّ

غزوة بدر الكبرى: 
المعركة األولى 

)االختبار األول والنصر األول(

د. زهرة خدرج - كاتبة وروائية 

بعــد أن لعــب ريــان مع أصدقائــه كرة القــدم وفاز 
فريقــه بهدفين مقابل ال شــيء للفريق المنافس 
لــه كانــت الفرحــة تغمــر مامحــه الجميلــة، وهــو 
فزنــا"،  جــدو  "حبيبــي  ويقــول:  جــدو  إلــى  يركــض 
فكانــت فرحــة الفــوز تغمــره بالســعادة، خاصــة أن 
جــدو كان يشــجع ريــان فــي لعــب الرياضــة؛ فهــي 

مفيدة للصحة. 
وشــارك جــدو في هذه الفرحــة إذ حمل ريان على 
عنقــه، وأخــذ يســير بــه فرًحــا فــي أنحــاء المنــزل، 

ويرددان: "فزنا، فزنا".
أذان  تكبيــرات  لتعلــو  الصمــت  عــم  مــا  وســرعان 
العصــر، وأخــذ الجميــع يــردد خلــف المــؤذن: "الله 
أكبــر.. اللــه أكبــر"، فــي هــذه اللحظة اســتعد جدو 

للصاة في المسجد وأراد ريان أن يذهب معه.
فنظر جدو إلى ريان، وهو يســأله: "وهل ستذهب 

بهذه المابس التي اتسخت بعد اللعب؟!".
أجاب ريان: "نعم يا جدو؛ حتى ال أتأخر عن الصاة".

ابتســم جــدو ونــزل علــى ركبتيــه وهــو يضــع يديــه 
الحنونتين على ذراعي ريان قائًا: "ال يصح يا حبيبي 

أن تذهــب إلــى بيــت الله )تعالى( بهــذه المابس، 
فــا بــد أن تتزيــن وترتــدي مابســك الجميلــة، إذ 
يقــول اللــه )تعالى( فــي كتابه العزيز: "َيــا َبِني آَدَم 

ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد" )األعراف:31(".
ســرعان ما ابتســم ريان وذهب بسرعة إلى والدته 
وهــو يقــول لهــا: "أمــي أريــد أن أرتــدي القميــص 

األحمر الجديد، والبنطال األزرق".
ســاعدت والــدة ريــان طفلهــا فــي ارتداء مابســه 
الجميلة، وأخذت تســرح شــعره بعد أن توضأ؛ فقد 

تعلم الوضوء من جدو فأصبح يجيده.
بأنــه  وأخبرهــا  والدتــه  يــد  قبــل  انتهــى  وحينمــا 
إلــى المســجد، وحينمــا رأى  ســيذهب مــع جــدو 
جــدو ريان بمابســه األنيقة الجميلــة أخذ يحتضنه 
ويقبلــه ويــردد: "ما شــاء اللــه ال قــوة إال بالله، ما 

أجملك يا ريان!".

وعادة جدو أن يحمل عطًرا جميل الرائحة في جيبه 
يتعطر منه عندما يذهب إلى المســجد، وســواك 
يتســوك به اقتداء بســنة رســول )صلــى الله عليه 
وسلم( إذ كان يحب السواك، وأخذ يعطر ريان من 

العطر نفسه.
وفــي اللحظــة نفســها كان ريان ينظر إلى ســواك 
جــدو نظــرة توحــي أنــه يريــد أيًضــا ســواًكا مثلــه، 
ففهــم جــدو بســرعة ذلــك، فابتســم وذهــب إلى 
غرفته وأحضر ســواًكا جديــًدا وأعطاه لريان، فأخذ 
ريــان يقفــز فرًحــا بذلك وهــو يقول: "ســواك يحبه 

رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، سواك!". 
وقبــل أن يقيــم المــؤذن صــاة العصــر أســرع ريان 
وجــدو إلــى المســجد القريــب مــن بيتهمــا بعد أن 
وضــع كل منهما الكمامة، وأخذا ســجادة الصاة 

معهما، وكانا قد أخذا معهما المعقم كذلك.

الصالة
بمالبس نظيفة

في الربيع.. المقلوبة بالفول األخضر

إعداد/ ريما عبد القادر:

)4(

غزة/ مريم الشوبكي:
الربيعيــة أو مقلوبــة الفــول األخضــر هــي 
نــوع مــن أنــواع المقلوبة التي تشــتهر بها 
فلســطين وبالد الشــام، وباتت تنتشر في 
كثيــر مــن الــدول العربيــة، بإضافــة أنــواع 

مختلفة من الخضار.
أساس المقلوبة هو الباذنجان، قديًما كان 
يطلــق عليهــا باذنجانيــة، ولكــن في فصل 
طبــق  الفلســطينيين  بعــض  يعــد  الربيــع 
مقلوبة الفول األخضر في موسم قطفه، 
وكثيــر مــن النــاس يشــترونه أو يحصــدون 
كميــات ضخمــة من الفول األخضــر الطازج 

ويجمدونه.
وباإلمــكان عمــل مقلوبــة الفــول األخضــر 
باللحمة، أو الدجاج، أو دونهما باســتخدام 
المــاء؛  أو  الخضــار  مــرق  أو  اللحــم  مــرق 

فتكون وجبة مناسبة للنباتيين.
األكالت  مــن  الربيعيــة  طبخــة  وتعــد 
الشــعبية الفلسطينّية تحديًدا، والمفّضلة 
لــدى نســبة كبيــرة مــن الشــعب العربــي 
أيًضا؛ لســهولة طبخهــا وتوافــر مكّوناتها، 

وقيمتها الغذائية الكبيرة.
الفلســطينية  األكالت  مــن  والمقلوبــة 
التراثيــة التــي يكثــر صنعهــا فــي أول يــوم 
رمضانــي بجانــب الملوخيــة، قديًمــا كانــت 
اســتخدام  بســبب  "الباذنجانيــة"  تســمى 
وتتعــدد  رئيًســا،  مكوًنــا  فيهــا  الباذنجــان 

األكلــة  تلــك  عــن  التاريخيــة  الروايــات 
ومكانتها لدى الفلسطينيين. 

لعــل أكثرهــا تــردًدا أنــه حينمــا فتــح القائد 
صــالح الديــن األيوبــي وجنــوده القــدس، 
دخلــوا المدينــة المقدســة فاحتفل الناس 
بهــذا النصــر، وقدمــوا لهــم "الباذنجانيــة" 
التــي أعجبتــه كثيــًرا، فســأل عــن اســمها 
واصًفــا إياها بالطبخــة المقلوبة، ذلك ألن 
هــذه الطبخة تقلــب في صوانــي التقديم 

أمام الضيف. 
يســمى  كان  الطبــق  هــذا  أن  ويحكــى 
تطــور  ومــع  طويلــة،  مــدة  "الباذنجانيــة" 
األكلــة وإدخال مكونات أخــرى فيها بديلة 
ألن  "المقلوبــة"،  ســميت  الباذنجــان  عــن 
اللحــم أو الســمك أو الدجــاج يوضــع مــع 
الخضــار المشــكل فــي قــاع الوعــاء الــذي 
تطبــخ فيــه، ثــم تقلــب هــذه الخلطــة عند 
تقديمها، بحيث يصبح وضع األرز باألسفل 
والخضار واللحم في األعلى لذلك سميت 
"مقلوبــة"، ألن أي مكــون يمكــن "قلبــه" 

بغض النظر أكان باذنجاًنا أم غيره.
وتتميــز مكونــات الربيعيــة بأنهــا بســيطة 
ومتوافــرة فــي كل بيــت، العتمادهــا على 
مكون أساسي، وهو الفول األخضر، تسرد 

تفاصيلها الشيف عال الحاج:
المقادير

أو  بســمتي  أرز  كــوب   2 أخضــر-  فــول 

مصــري- جــزر- بنــدورة- ثوم- فلفــل أخضر 
حــار- بصل-أربــع كــؤوس مرقة لحــم- لحم 
مســلوق- ملــح- بهــار طبيــخ- بهــارات أرز 

ومحاشي- ملح.
طريقة التحضير:

والبصــل  والجــزر،  األخضــر،  الفــول  اقلــي 
وضروس الثوم.

ادهنــي قــاع طنجــرة بالســمن، رتبي قطع 
البنــدورة، وقــرن الفلفــل، وقطــع اللحــم، 

القليــل  رشــي  والبصــل،  والثــوم،  والجــزر، 
مــن الملح، والبهار، وبهــارات األرز، وفلفاًل 

أسود بين الطبقات.
أضيفــي الفــول والقليــل مــن التوابــل، ثــم 
دون  التوابــل  مــن  وقليــاًل  األرز  أضيفــي 

الملح، ثم أضيفي المرقة.
اتركيها على نار هادئة بعد الغليان من 20 
إلى 25 دقيقة، أطفئي النار واتركيها ثلث 

ساعة قبل قلبها.
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اقتصادية

أجواء غائبة
واختفت ســفرة ســحور وإفطار اليوم األول 
مــن رمضــان للموظفــن املعتصمــن، مــن 
أي نــوع مــن الطعــام واقتــرت عــى املــاء 
محمــد  املتقاعــد  العقيــد  وفــق  وامللــح، 

الرساج.
ويقــول الــرساج وهــو أســر ســابق تحــرر من 
لصحيفــة   ،1998 عــام  االحتــال  ســجون 
بشــهر  االحتفــال  مظاهــر  إن  "فلســطن": 
الربيــج  مــن منزلــه مبخيــم  فقــدت  رمضــان 
لغيابــه  نظــًرا  غــزة،  قطــاع  وســط  لاجئــن 
عــن أرستــه وإلرضابــه املفتوح عــن الطعام، 
وحــل مكانهــا الخــوف والقلــق عــى مصره 

ومصر أبنائه الخمسة.
للحظــات  املتقاعــد  العقيــد  وصمــت 
جــال خالهــا ببــره عــى زمائــه الراقديــن 
عــى األرسة يف خيمــة االعتصــام، وقــال: 
والخدمــة  االعتقــال،  ســنوات  كل  "بعــد 
فتــح،  أجــل  مــن  والعمــل  الســلطة،  لبنــاء 
يتــم إحالتنــا عــى التقاعــد القــرسي بهــذه 
شــهر  لقضــاء  ونــرك  املهينــة،  الطريقــة 
عــن  عــن أرسانــا ومرضبــن  بعيــًدا  رمضــان 

الطعام".
عــى مواصلــة  عاًمــا(   47( الــرساج  ويــر 

إرضابــه عــن الطعــام وعــدم مغــادرة خيمــة 
االعتصــام، أو العــودة ملنزلــه، حتى إصدار 
رئيس الســلطة محمود عباس قرار رســمي 

بإلغاء تقاعدهم القرسي.
يوم صعب

بلبــل،  زهــر  املتقاعــد  العقيــد  ويحــاول 
خيمــة  داخــل  رسيــر  عــى  يرقــد  الــذي 
أبنائــه الثاثــة  االعتصــام، االطمئنــان عــى 
الصــرب  عــى  لحثهــم  -جــوال-  هاتــف  عــرب 
والصمــود نظــًرا لغيابــه عــن منزلــه يف حــي 

نحــو  منــذ  غــزة  مبدينــة  رضــوان  الشــيخ 
الشهر.

ويضيــف بلبــل وهــو أســر ســابق تحــرر مــن 
سجون االحتال يف التسعينيات لصحيفة 
"فلســطن" أن غيابــه عــن منزلــه مــن أجــل 

حيــاة  وتأمــن  العادلــة  بحقوقــه  املطالبــة 
توجــه  نجلــه  أن  إىل  الفًتــا  ألرستــه،  كرميــة 
قبــل أيــام لتســلم راتبه قبل أيــام من البنك 
وصدم بأن ما تلقاه هو 400 شــيقل، بعد 
خصــم القــروض والكفــاالت، مؤكــًدا أنهــا ال 

تكفي لتوفر أدىن متطلباتهم.
ويضيف بلبل أنه لن يغادر خيمة االعتصام 
قبل إنهاء معاناته وإلغاء التقاعد القرسي 
املبكر الذي تعرض له وزماؤه، وما ترتب 
عليه من أوضاع اقتصادية ونفسية صعبة، 
وتعويض أبنائه عن الحرمان الذي تعرضوا 

له.
فرحة منقوصة

وال يختلــف الحــال كثــًرا عن عاطف عابد، 
وهو أحد موظفي تفريغات 2005، الذي 
حــرم مــن ملــة ســفرة ســحور وإفطــار رمضان 
بســبب إرضابــه املفتــوح عــن الطعــام يف 

خيمة االعتصام بساحة الرسايا.
واســتقبل عابد، رمضان هذا العام بشــكل 
مختلــف عــن األعــوام املاضيــة بعيــًدا عــن 
واألخــرى  الفينــة  بــن  تحــرض  التــي  عائلتــه 
إىل مقــر االعتصــام لتمــده بالقــوة واإلرصار 

ملواصلة إرضابه عن الطعام.
ويقــول عابــد )49 عاًمــا(، وهــو يرقــد عــى 

رسيره، وبدا متعًبا ملواصلة إرضابه لليوم 
العــام  هــذا  رمضــان  التــوايل:  عــى  الـــ24 
مختلــف عــن األعــوام الســابقة لكونــه بعيــد 
عــن عائلتــه، ويقضيــه مرضًبــا عــن الطعــام، 

وال يتناول سوى املاء وامللح.
يف  فرحــة  توجــد  "ال  بحــزن:  ويختتــم 
التســعة،  أوالدي  عــن  بعيــد  وأنــا  منــزيل 
فســفرة رمضــان ُتَعــدُّ لســد جوعهــم وغالًبــا 
عندمــا  القليــل  القليــل  إال  يتناولــون  ال 
يشــاهدون صــوري وزمــايئ نتنــاول املــاء 

وامللح".
مواصلة اإلضراب

ويقــول املديــر العــام لديــوان الرئاســة يف 
الرشيــف:  ســمر  الجنوبيــة  املحافظــات 
يواصــل موظفــو ديوان الرئاســة اعتصامهم 
يف ســاحة الرسايــا لليــوم الرابــع والعرشين 
وقــع  الــذي  الظلــم  بســبب  التــوايل  عــى 
القــرسي  التقاعــد  إىل  بإحالتهــم  عليهــم 

اإلجباري منذ 7 نوفمرب 2017.
ويدعــو الرشيــف عــرب صحيفة "فلســطن" 
الرئيــس محمــود عبــاس ملســاواتهم أســوة 
بغرهم من موظفي وزارة الربية والتعليم 
والشــؤون  املاليــة،  والصحــة،  العــايل 

االجتامعية.

أجواء رمضان غائبة عن عائالت املتقاعدين قرًسا وموظفي 2005
غزة/ جمال غيث:

غابــت أجــواء رمضــان عــن منــازل موظفــي الســلطة المحاليــن 
للتقاعــد القســري، وموظفي تفريغــات 2005 في قطــاع غزة، 
فــي حيــن يواصلون اعتصامهم وإضرابهــم المفتوح عن الطعام 

لليوم الرابع والعشرين على التوالي، في ساحة السرايا بمدينة 
غزة.

وقــرر الموظفــون االبتعــاد عــن منازلهــم وقضــاء أيــام رمضــان 
األولــى فــي خيمــة اعتصام أقامتهــا اللجنة الوطنيــة لتفريغات 

2005، في ســاحة الســرايا، للمطالبة بحقوقهم المسلوبة منذ 

أكثــر مــن 16 عاًما. أجواء من الحزن خيمــت على منازل المحالين 
إلى التقاعد القســري، وموظفي 2005 مع دخول شــهر رمضان 

المبارك، وباتت سفر اإلفطار منقوصة.

 رام الله/فلسطن:
مــن  بــة  املهرَّ الفاســدة  األغذيــة  ل  ُتشــكِّ
املســتوطنات ملحافظات الضفة الغربية 
املختصــة،  الجهــات  لــدى  كبــًرا  تحدًيــا 
واملؤسسات املهتمة بالدفاع عن حقوق 

املستهلك.
كــام يســاهم جشــع التجــار املحليــن يف 
تأزيــم األمــر حــن ميــررون بضائــع فاســدة 
ومنتهية الصاحية ومخالفة للمواصفات 
الفلســطينية، ال ســيام يف شــهر رمضــان 
رشاء  عــى  املواطنــون  يتهافــت  حيــث 

احتياجاتهم.
حاميــة  جمعيــة  بيانــات  وبحســب 
أو  الفاســدة  البضاعــة  فــإن  املســتهلك، 
مســتوردة  غالبيتهــا  الصاحيــة  منتهيــة 
مــن املســتوطنات أو دولــة االحتــال، أو 
انتهت صاحيتها لدى التجار املحلين، 
أو فســدت نتيجة ســوء التخزين، أو أُعيد 
تصنيعهــا وتغليفهــا يف مخازن بعيًدا عن 

أنظار املواطنن.
املســتهلك  حاميــة  جمعيــة  وأوضحــت 
مــن  تعــدُّ  الفاســدة  األغذيــة  مشــكلة  أن 
مواطنــي  تواجــه  التــي  املشــاكل  أكــر 
الضفــة الغربيــة خــال شــهر رمضــان؛ نظًرا 
لتشابك املستوطنات وطرقها االلتفافية 
ففــي  الضفــة،  وقــرى  بلــدات  طــرق  مــع 
قادمــة  لشــاحنة  ميكــن  معــدودة  دقائــق 
حمولتهــا  غ  تفــرِّ أن  املســتوطنات  مــن 

الفاســدة مــن األغذيــة يف أحــد املخــازن 
دون أن ُيكَشف أمرها، ومن ثم يتم توزيع 
األغذيــة عــى املحــال التجاريــة الصغــرة 

والكبرة.
قانــون  قــرار  مــن   )14( املــادة  وتنــصُّ 
بحظــر  2010م املتعلــق  لســنة   )4( رقــم 
ومكافحــة منتجــات املســتوطنات، عــى 
وال  ســنتن،  عــن  تقــل  ال  مــدة  "الحبــس 
تزيــد عــى خمــس ســنوات، وغرامة مالية 
ال تقــل عــن عــرشة آالف دينــار أردين أو ما 

يعادلها بالعملة املتداولة قانوًنا".
الجمركيــة  الضابطــة  موقــع  ــص  وبتفحُّ
يتفاجــأ  وتفرعاتهــا  الغربيــة  الضفــة  يف 
صــودرت  التــي  الكميــات  بكــرة  املــرء 
فاســدة  أغذيــة  وغالبيتهــا  ضبطهــا،  بعــد 
موعــد  اقــرب  أو  الصاحيــة  منتهيــة  أو 

صاحيتها.
ويف اليــوم الثــاين مــن شــهر رمضــان قــال 
بيــان الضابطــة الجمركيــة إنهم تعاملوا مع 
18 قضيــة بالتعــاون مــع جهة االختصاص 

والصحــة،  الوطنــي  االقتصــاد  وزاريت  يف 
كانت عى النحو اآليت:

مــواد  2763 كيلــو  الخليــل ُضبطــت  يف 
غذائيــة منتهيــة الصاحيــة وغــر صالحــة 
لاســتهاك، وُأتلفــت. كذلــك ُضبطــت 
مخالــف  غســيل  مســحوق  كيلــو   330

الفلســطينية،  واملقاييــس  للمواصفــات 
وتــم التحفــظ عليهــا إىل حــن اســتكامل 

ورام  نابلــس  ويف  القانونيــة،  اإلجــراءات 
اللــه وســلفيت وقلقيليــة وجنن ُضبطت 
360 كيلو مواد غذائية منتهية الصاحية 

وغر صالحة لاستهاك، وُأتلفت.
جمعيــة  رئيــس  هنيــة  صــاح  وبحســب   
حاميــة املســتهلك، فــإن قضيــة األغذيــة 
لكونهــا  القضايــا؛  أخطــر  مــن  الفاســدة 
ل الــرشوع يف جرائــم قتــل جامعــي،  تشــكِّ
ومتــى أكل منهــا املواطنــون فــإن حياتهــم 

تصبح يف خطر حقيقي.
مــع  التعامــل  يجــب  "ولهــذا  ويضيــف: 
أصحابها مبنتهى الشدة وال بد من إيجاد 
القوانن الازمة إللحاق أقىس العقوبات 

بهم".
وخال شهر رمضان من كل عام؛ ُيصَدم 
مــن كــرة غــزو منتجــات  مواطنــو الضفــة 
حيــث  لألســواق؛  الفاســدة  االحتــال 
تعود قضية األغذية الفاســدة واملنترشة 
بكــرة إىل الســطح مــرة تلــو أخــرى نتيجــة 
ومــدن  قــرى  مــع  املســتوطنات  تداخــل 
الفاســدة  بيــع األغذيــة  الضفــة، وســهولة 
جعلتــه  الــذي  املســتهلك  علــم  دون 
وال  يلتفــت  ال  ومشــاقها  الحيــاة  همــوم 

ينتبه لصاحيتها.
حــن  بــن  الجمركيــة  الضابطــة  وتنــرش 
"فيســبوك"؛  يف  موقعهــا  عــى  وآخــر 
بأغذيــة  محملــة  شــاحنات  ضبــط  صــور 
قــرى  يف  املســتوطنات  ومبنتجــات 

الضفــة مــن خــال تتبعهــا بعــد خروجهــا 
مــن املســتوطنات؛ إال أن عمليــة الضبــط 
منهــا:  عــدة؛  ألســباب  محــدودة  تبقــى 
للضابطــة  ميكــن  ال  التــي  "يس"  مناطــق 
بحســب  بحريــة  العمــل  فيهــا  الجمركيــة 

اتفاق "أوسلو".
ويؤكــد خالــد منصــور الناشــط يف مجــال 
كــرة  أن  االحتــال  منتجــات  مقاطعــة 
تعــود  األســواق  يف  الفاســدة  البضاعــة 
إىل عوامــل عــدة؛ منهــا: ضعــف الرقابــة 
إىل  ينظــرون  الذيــن  والتجــار  الحكومــي، 
حالــة  ويســتغلون  املاديــة  مصلحتهــم 
اإلقبــال عــى األغذيــة املتزايــد يف شــهر 
كورونــا  فــروس  انتشــار  رغــم  رمضــان 
بضاعتهــم  ليبيعــوا  الدخــل؛  وتراجــع 
نظرتهــا  مــن  أقــل  بأســعار  الفاســدة 

الصالحة.
وتابــع: "يجــب أن يكــون املواطــن وأمنــه 
الغــذايئ وصحتــه أمًرا مقدًســا، ولألســف 
البضائــع  مــن  األطنــان  بــآالف  د  ُيهــدَّ
بالغــذاء  يتعلــق  مــا  ســواء  الفاســدة 
واألحذيــة  امللبوســات  أو  املســتورد 
واأللعــاب وكل املنتجــات االســتهاكية، 

ومعظمها ال يخضع لرقابة وتفتيش".
وأدى كرة الحديث عن األغذية الفاسدة 
املســتهلكن  مــن  جــزء  ثقــة  عــدم  إىل 
باألغذية واملواد املصنعة والتدقيق يف 

مدة انتهائها وعدم صاحياتها.

بغداد/األناضول:
املستشــار  صالــح  محمــد  مظهــر  قــال 
املــايل لرئيــس الــوزراء العراقــي أمس: 
والخارجيــة  الداخليــة  بــاده  ديــون  إن 
تشــمل  دوالر،  مليــار   113 بلغــت 
منــذ  معلقــة  ديوًنــا  دوالر  مليــار   40

القــرن  وتســعينيات  مثانينيــات 
املايض.

جــاء ذلــك وفــق تريــح نرشتــه وكالــة 

األنباء الرسمية )واع(.
خارجيــة  ديــون  هنــاك  صالــح:  وقــال 
عــى العــراق تراكمــت بســبب الحــرب 
بســبب  وديــون  الدولــة،  تنظيــم  عــى 
بعــض  قدمتهــا  التنميــة  مشــاريع 
 23 إجــامال  تبلــغ  العامليــة  الصناديــق 

مليار دوالر واجبة الدفع.
ديــون  لديهــا  الحكومــة  أن  وأوضــح 
داخليــة تبلــغ 50 مليــار دوالر، إضافــة 

إىل ديــون معلقــة لـــ8 دول منهــا إيــران 
والسعودية وقطر واإلمارات والكويت 
وتبلغ 40 مليار دوالر، وهذه الدول ال 
تريــد شــطب ديونها رغــم أنها خاضعة 

لنادي باريس.
املنضويــة  الــدول  مــن  عــدد  وقــررت 
يف نــادي باريــس عــام 2004 شــطب 
املســتحقة  ديونهــا  مــن  باملائــة   80

القــرن  تســعينيات  منــذ  العــراق  عــى 

املــايض، وخفضــت تلــك الديــون من 
مليــار   7.8 إىل  دوالر  مليــار   38.9

دوالر.
أمميــة  لجنــة  تشــكلت   ،1991 ويف 
بدفــع  بغــداد  ألزمــت  للتعويضــات، 
52.4 مليــار دوالر تعويضــات لألفــراد 

الحكوميــة  واملنظــامت  والــرشكات 
ناجمــة  خســائر  تكبــد  ممــن  وغرهــا، 

مبارشة عن غزو الكويت.

النصرات/ فلسطن:
يف  غــزة  قطــاع  وســط  النصــرات  بلديــة  بــدأت 
تنفيــذ مــرشوع تطوير شــارع حــي الرحمة مبنطقة 
مــن  بتمويــل  النصــرات،  الجديــد غــرب  املخيــم 

صندوق تطوير البلديات.
مــرشوع  إن  مغــاري:  إيــاد  البلديــة  رئيــس  وقــال 
البلديــة  جهــود  ضمــن  يــأيت  الشــارع  تطويــر 
متطلباتهــم  وتلبيــة  النصــرات،  أهــايل  لخدمــة 

الدوحة/ األناضول:
القطــري مــرشوع قانــون يجيــز  الــوزراء  أقــر مجلــس 
 100 تصــل  نســبة  متلــك  األجانــب  للمســتثمرين 
باملئــة مــن رأس مــال الــرشكات املدرجة يف بورصة 
الدوحــة. كان النظــام املعمــول بــه بشــأن الوافديــن 
يف قطر، يســمح للوافدين بتملك حتى 49 باملئة 
املحليــة،  البورصــة  يف  املدرجــة  الــرشكات  مــن 
و100 باملئــة مــن الــرشكات غــر املدرجــة، و100 
بيــان  يف  املجلــس  وذكــر  العقــارات.  مــن  باملئــة 

طولكرم/ فلسطن: 
خضــوري  التقنيــة  فلســطن  جامعــة  افتتحــت 
واإلغاثة الزراعية يف طولكرم خزان املياه الزراعي، 
بتمويــل مــن الصنــدوق العــريب لإلمنــاء االقتصادي 
15 ألــف دوالر  واالجتامعــي يف الكويــت، بكلفــة 

أمريك.
الزراعيــة  لإلغاثــة  العــام  املديــر  االفتتــاح  وحــرض 
نــور  خضــوري  جامعــة  ومديــر  جيــش،  أبــو  منجــد 

الدين أبو الرب.
الفاكهــة  مــن  شــجرة   12 غــرس  االفتتــاح  وتخلــل 
االســتوائية املثمــرة واألفــوكادو يف هــذه األرايض، 
مؤسســة  مــع  بالرشاكــة  "تكامــل"،  مــرشوع  ضمــن 

"اوكسفام" ومتويل من الحكومة األسرالية.
اإلغاثــة  يف  الشــامل  لفــرع  العــام  املديــر  وقــال 
الزراعية عاهد زنابيط: إن إقامة هذا الخزان بسعة 
ضمــن  يــأيت  خضــوري  أرايض  عــى  كــوب   200

مــرشوع تأهيــل واســتصاح األرايض املهــددة يف 
منظمــة  بطريقــة  امليــاه  توفــر  بهــدف  الكفريــات، 
خضــوري  يف  الشاســعة  الزراعيــة  األرايض  لــري 

املشــاريع  تنفيــذ  خــال  مــن  مشــاكلهم،  وحــل 
يف  املشــاريع  دائــرة  مديــر  وأوضــح  الخدماتيــة. 
البلديــة م.خليــل إســامعيل أن املــرشوع املمــول 
مــن صنــدوق تطويــر البلديــات بقيمــة 200 ألــف 
يــورو يــأيت ضمــن مــرشوع تطويــر منطقــة صــاح 
شــحادة، يتضمــن العمــل عــى تبليــط شــارع حــي 
فيــه،  صحــي  رصف  شــبكات  وتحســن  الرحمــة، 

متوقًعا االنتهاء من تطوير الشارع خال شهر.

أنــه  أمــس،  مــن  أول  األســبوعي،  اجتامعــه  أعقــب 
الوطنــي  الضامنــات  بربنامــج  العمــل  اســتمرار  قــرر 
لــدى بنــك قطــر للتنمية حتى نهاية ســبتمرب/ أيلول 
الحكومــة  قيــام  الربنامــج،  ويســتهدف   .2021

املتــرضرة  للقطاعــات  القــروض  بضــامن  القطريــة 
مــن  اإلعفــاء  فــرة  مــدد  كــام  كورونــا؛  جائحــة  مــن 
الفوائــد ســنة إضافيــة لربنامــج الضامنــات الوطنــي 
لــي يصبــح ســنتن دون فوائــد، تنتهــي يف أبريــل/ 

نيسان 2022.

والتي كان من الصعب وصول املياه إليها بطريقة 
صحيحة.

كــام يهــدف املــرشوع، وفًقــا لزنابيــط إىل تثبيــت 
التــي  األرايض  ضمــن  يقــع  لكونــه  األرض،  هــذه 
يهددها االحتال، واملحاذية للمعسكر االحتايل 
املقــام داخــل حــرم الجامعــة، وبالتــايل يقــع ضمــن 
مــن  الكفريــات لحاميــة األرايض  مــرشوع  أهــداف 

املصادرة وتثبيت املزارع عى أرضه.
تضمــن  "الكفريــات"  مــرشوع  أن  إىل  وأشــار 
املهــددة  األرايض  مــن  دومًنــا   160 اســتصاح 
ناقلــة،  ميــاه  خطــوط  وإنشــاء  عليهــا،  باالســتياء 
وتأهيل طرق زراعية وتقليم آالف أشجار الزيتون.

مــن  يعــدُّ  املــرشوع  أن  الــرب  أبــو  أكــد  بــدوره، 
باعتبــاره مرشوًعــا  الحقيقيــة،  التنمويــة  املشــاريع 
الجامعــة  طلبــة  يســتطيع  ــا،  وإنتاجيًّ ــا  اقتصاديًّ
معارفهــم  إثــراء  يف  املســاحات  هــذه  اســتثامر 
العلميــة مــن خــال املشــاهدات امليدانيــة، ونقــل 
الطالــب إىل الحقــل والعمــل امليــداين واالنتقــال 

من اإلطار النظري اىل التطبيق العميل.

اتفاق "أوسلو" قيد عمل الضابطة الجمركية
يف رمضان.. األغذية الفاسدة من املستوطنات تغرق الضفة

ديون العراق الداخلية والخارجية تبلغ 113 مليار دوالر

بلدية النصريات تبدأ يف تطوير شارع "حي الرحمة"

قطر تتيح لألجانب متلك 100 باملئة 
من الرشكات املدرجة

افتتاح خزان املياه الزراعي يف أرايض 
جامعة خضوري
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عربي ودولي

بغداد/ وكاالت: 
 قالــت الرشطــة العراقيــة ومصادر طبية 
إن أربعــة أشــخاص قتلــوا وأصيــب 20 
ملغومــة  بســيارة  هجــوم  يف  آخــرون 
وقــع يــوم أمــس يف حــي مدينــة الصــدر 

مرتامي األطراف بالعاصمة بغداد.
كانــت  الســيارة  أن  الرشطــة  وذكــرت 
لألجهــزة  مزدحمــة  ســوق  يف  متوقفــة 
يغلــب  الــذي  الحــي  يف  املســتعملة 

عليه الشيعة.
وقــال بيــان للجيــش العراقــي إن انفجارا 
عــن  أســفر  بغــداد  بــرشق  ســوق  يف 
مقتــل مــدين وإصابــة 12 آخريــن وأدى 
ســيارات.  عــدة  يف  النــار  الشــتعال 
وجــاء يف بيــان ثــان للجيــش أن شــخصا 
تــويف هــو الســائق. وذكــر  واحــد فقــط 
املســعفون يف مدينة الصدر أن أربعة 

توفوا.
وقــال شــهود عيــان إن الدخــان األســود 
هرعــت  فيــا  الســوق  فــوق  تصاعــد 
الجرحــى.  إلنقــاذ  اإلســعاف  ســيارات 

وطوقت الرشطة موقع االنفجار.
عــن  مســؤوليتها  جهــة  أي  تعلــن  ومل 
يف  كبــر  تفجــر  ثــاين  وهــو  الهجــوم 
بغداد هذا العام. وهز هجوم انتحاري 
عنــه  املســؤولية  الدولــة  تنظيــم  أعلــن 
ينايــر  يف  بغــداد  يف  مزدحمــة  ســوقا 
كانون الثاين، ما أســفر عن مقتل 32 

عىل األقل.
التــي  الكبــرة،  الهجــات  وتوقفــت 
يف  تقريبــا  يومــي  بشــكل  تقــع  كانــت 
منــذ  األخــرة  الســنوات  يف  بغــداد، 

هزمية تنظيم الدولة يف 2017، ضمن 
تحسن شامل يف األوضاع األمنية أعاد 
العاصمــة  يف  طبيعتهــا  إىل  الحيــاة 

العراقية.
كبــر  تفجــر  أول  ينايــر  هجــوم  وكان 

بالعراق يف ثالث سنوات.
عــام  يف  امــس  يــوم  هجــوم  جــاء 

انتخابات، وهو وقت كثرا ما يتسبب 
السياســية  الجاعــات  بــن  التوتــر  فيــه 

العراقية يف أحداث عنف.
ويعتــر رجــل الديــن الشــيعي مقتــدى 
الصــدر، الــذي ســميت مدينــة الصــدر 
باســمه ولــه أتباع باملاليــن يف العراق، 
الشــيعية  واألحــزاب  الدولــة  تنظيــم 

مدعومــة  مســلحة  بفصائــل  املنافســة 
من إيران من بن أعدائه.

واول من امس استهدفت طائرة مسرة 
ملغومــة قــوات أمريكية يف مطار أربيل 
هجــوم  أســفر  فيــا  العــراق،  بشــال 
جنــدي  مقتــل  عــن  منفصــل  صاروخــي 

تريك يف قاعدة عسكرية قريبة.

قتل 4 يف انفجار سيارة ملغومة مبدينة الصدر يف بغداد
ديب/ وكاالت:

دوليــا  بهــا  املعــرتف  اليمنيــة  الحكومــة  قالــت   
واملدعومــة مــن الســعودية أمــس: إنهــا ســمحت 
بدخــول مزيــد مــن الســفن التــي تنقــل الوقــود إىل 
مينــاء الُحديــدة بالبحــر األحمــر الخاضــع لســيطرة 
للمــواد  حــاد  نقــص  ظــل  يف  وذلــك  الحوثيــن، 

البرتولية يفاقم من األزمة اإلنسانية بالبالد.
معمــر  والســياحة  والثقافــة  اإلعــالم  وزيــر  وقــال 
مــن  اول  مســاء  ســمحت  الحكومــة  إن  االريــاين 
قــوات  مــع  بالتنســيق  الشــحنات  بدخــول  امــس 
الســعودية  تقــوده  الــذي  الرشعيــة  دعــم  تحالــف 

لكنه مل يكشف عن عدد هذه الشحنات.
املتحــدة  واألمــم  املتحــدة  الواليــات  وتدفــع 
بحــرا  الدخــول  يتيــح  النــار  إلطــالق  وقــف  باتجــاه 
وجــوا إىل املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثيــن 
الذيــن أطاحــوا بالحكومــة مــن الســلطة يف صنعاء 
ويتحكمون حاليا يف أغلب مناطق شال اليمن.

اإلساعيلية/ وكاالت: 
 قالت هيئة قناة السويس أمس: إن فردين من 
أفــراد طاقــم ســفينة شــحن الحاويــات العمالقــة 
املــايض  الشــهر  تســببت  التــي  جيفــن  إيفــر 
بجنوحهــا يف ســد املجــرى املالحــي سُيســَمح 
الهنــد  إىل  للعــودة  الســفينة  مبغــادرة  لهــا 

بسبب ظروف شخصية طارئة.
وإيفــر جيفن راســية حاليــا يف منطقة البحرات 

للحصــار  التــام  االنهــاء  عــىل  الحوثيــون  ويــر 
الــذي يقــول التحالــف إنه يهــدف إىل منع تهريب 
املوانــئ.  عائــدات  عــىل  االســتيالء  أو  األســلحة 
وعقــب آخــر مبــادرة لوقــف إطــالق النــار عرضتهــا 
الرياض قبل ثالثة أسابيع تم الساح ألربع سفن 
بالدخول للُحديدة. وتظهر بيانات األمم املتحدة 

إن السفن كانت تحمل 72 طنا من الوقود.
وتظهــر بيانــات األمــم املتحــدة أن الســفن الحربية 
ناقلــة   14 نحــو  وصــول  دون  حالــت  للتحالــف 
عــىل  رغــم حصولهــا  آذار  مــارس   23 نفــط حتــى 
موافقــة مــن األمــم املتحــدة. وانتظــر بعضهــا ســتة 
واالنهيــار  الــراع  وأدى  املينــاء.  لدخــول  أشــهر 
األمــم  تصفهــا  مــا  إىل  أعقبــه  الــذي  االقتصــادي 
املتحدة بأكر أزمة إنســانية يف العامل إذ يعتمد 
أكــر مــن 80 باملئــة مــن الســكان البالــغ عددهــم 
30 مليونــا عــىل املســاعدات ويواجــه املاليــن 

منهم خطر املجاعة.

بعــد تعوميهــا يف 29 مــارس آذار، وهــي محــل 
نزاع قانوين متعلق مبطالبة بتعويضات قيمتها 
قنــاة  هيئــة  بهــا  تطالــب  دوالر  مليــون   916

السويس من الرشكة اليابانية املالكة للسفينة.
وقالــت هيئــة قنــاة الســويس "الهيئــة ال تدخــر 
وتتعــاون  املفاوضــات  نجــاح  لضــان  جهــدا 
طاقــم  متطلبــات  كافــة  لتلبيــة  تــام  بشــكل 

السفينة".

جانب من االنفجار يف بغداد أمس            )أ ف ب(

حكومة اليمن تسمح بدخول مزيد من سفن 
نقل الوقود إىل ميناء الحديدة

هيئة قناة السويس تسمح لفردين من 
طاقم السفينة إيفر جيفن بالعودة لبلدهام

فيينا/ وكاالت:
عقدت أمس جولة ثانية من مفاوضات النووي 
اإليــراين يف فيينــا، وســط اتهــام إيــراين لإلدارة 
األمريكيــة مبارســة الضغــوط، وتفــاؤل رويس 

بإيجابية املفاوضات.
فقــد قــال رئيــس الوفــد اإليــراين إىل محادثــات 
اليــوم  محادثــات  إن  عراقجــي  عبــاس  فيينــا 
)امــس( كانــت جادة وصعبة للغاية واألحداث 

األخرة أثرت عليها.
وأضــاف عراقجــي أن املشــاركن اليــوم أكــدوا 
عــىل  يتعــن  التــي  اإلجــراءات  رضورة تحديــد 
هنــاك  كان  أنــه  موضحــا  بهــا،  القيــام  طهــران 
بالعقوبــات  قامئــة  إعــداد  عــىل رضورة  اتفــاق 

األمركية التي يجب رفعها.
منشــأة  تعرضــت  بعدمــا  الجولــة  هــذه  وتــأيت 
هجــوم  إىل  األحــد  اإليرانيــة  النوويــة  نطنــز 
وراءه،  بالوقــوف  إرسائيــل  طهــران  اتهمــت 
بينــا أعلنــت إيــران الثالثــاء عزمهــا رفــع نســبة 
 ،60% إىل   20% مــن  اليورانيــوم  تخصيــب 
وهو ما أثار قلق األطراف األوروبية يف االتفاق 
النــووي )فرنســا وبريطانيــا وأملانيــا( إىل جانب 
الواليــات املتحــدة التــي انســحبت من االتفاق 

إبان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
محمــد  اإليــراين  الخارجيــة  وزيــر  قــال  بــدوره، 
التزامــا  تظهــر  بايــدن  إدارة  إن  ظريــف  جــواد 
فرضهــا  التــي  القصــوى  الضغــوط  بسياســة 

الرئيس األمريك السابق دونالد ترامب.
بــأن  اإليــراين  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  وهــدد 
"إذا  فيينــا  محادثــات  مــن  ستنســحب  بــالده 
ألجــل  وتفاوضــا  للوقــت  إضاعــة  أصبحــت 

التفاوض".
أجــواء  إن  فيينــا  يف  الــرويس  الســفر  وقــال 
كانــت  النــووي  االتفــاق  أطــراف  اجتاعــات 
إيجابيــة، بينــا قــال منــدوب الصــن إنــه يجــب 
رفــع  لجهــة  وتــرة املفاوضــات خاصــة  ترسيــع 

العقوبات األمركية.
ألكســندر  النمســاوي  الخارجيــة  وزيــر  لكــن 
شــالينرغ أكــد أن املحادثــات متــر بفرتة حرجة 

ومثة حاجة لتعبئة كل الجهود الدبلوماسية.
إيــران  إعــالن  إن  قــال  األورويب  االتحــاد  وكان 
تخصيب اليورانيوم بنســبة %60 يتعارض مع 

املحادثات الجارية يف فيينا.
واعتــر املتحــدث باســم االتحــاد األورويب بيرت 

ســتانو -يف مؤمتــر صحفــي يف بروكســل- أن 
هذا القرار غر مرر ويبعث عىل القلق.

وردت وزارة الخارجيــة اإليرانيــة بــأن مفاوضيهــا 
أملهــم  دافعــوا عــن قرارهــم وعــروا عــن خيبــة 
تجاه "رد الفعل الضعيف" من القوى األوروبية 

عىل هجوم نطنز.
أمــا مبعــوث الصــن يف املحادثــات مــع إيــران 
وانــغ تشــون، فقال إن جهــود إحياء املحادثات 
العراقيــل  مــن  يكفــي  ملــا  تعرضــت  النوويــة 
لترسيــع  اآلن  حاجــة  هنــاك  وإن  والتعطــل 
وتــرة املفاوضــات خاصــة يف مــا يتعلــق برفــع 

العقوبات األمركية املفروضة عىل طهران.
واجتمــع دبلوماســيون كبــار، ليــس مــن ضمنهم 
مــا  مســار  لتحديــد  امــس  مبدئيــا  أمركيــون، 
يتوقــع دبلوماســيون أن تكــون جولــة صعبــة مــن 

محادثات إنقاذ االتفاق.
واســتأنفت مجموعتــان للعمــل عــىل مســتوى 
لتحديــد  وتســعيان  مناقشــاتها  الخــراء 
واشــنطن  ترفعهــا  أن  ميكــن  التــي  العقوبــات 
إيــران  عــىل  يتعــن  التــي  االلتزامــات  وكذلــك 

الوفاء بها.
دبلومــايس  قــال  الغربيــة،  للمخــاوف  وتأكيــدا 
فــال  تقــدم  تحقيــق  يف  الرغبــة  رغــم  إنــه  رفيــع 
ميكــن تجاهــل أحــدث خــرق مــن جانــب إيــران 
قبــل  انفراجــة  إحــراز  صعوبــة  مــن  يزيــد  وإنــه 
يونيــو/  18 يف  اإليرانيــة  الرئاســة  انتخابــات 

حزيران املقبل.
"خطــورة  الرفيــع  الغــريب  الدبلومــايس  وقــال 
بهــذه  أرضت  أنهــا  األخــرة  اإليرانيــة  القــرارات 
رفــع  إشــارة إىل  التوتــر"، يف  وأثــارت  العمليــة 
تعــرض  بعــد   60% إىل  التخصيــب  نســبة 

منشأتها لهجوم.
كل  رفــع  يجــب  إنــه  مــرارا  طهــران  وقالــت 
العقوبات أوال وحذرت من أنها قد تتوقف عن 

التفاوض إذا مل يتم رفعها.
وتريد واشنطن من إيران إلغاء الخطوات التي 
عــىل  ردا  لالتفــاق  باملخالفــة  عليهــا  أقدمــت 
الســابق  األمــريك  الرئيــس  فرضهــا  عقوبــات 

دونالد ترامب.
إىل  روحــاين  اإليــراين حســن  الرئيــس  وســعى 
إن  وقــال  املتحــدة.  والواليــات  أوروبــا  طأمنــة 
إىل  نســعى  وال  ســلمية  النوويــة  "أنشــطتنا 

امتالك القنبلة الذرية".

جولة ثانية في فيينا..
طهران تصف املحادثات بالصعبة

 وتتهم إدارة بايدن مبامرسة الضغوط
واشنطن/ وكاالت:

انتقلــت  املمــدودة  اليــد  بعــد 
الهجــوم  إىل  بايــدن  جــو  إدارة 
أمــس سلســلة  املضــاد، ففرضــت 
القاســية  املاليــة  العقوبــات  مــن 
مــن  عــرشة  وطــردت  روســيا  عــىل 
دبلوماســييها، يف خطوة قد يتعر 
قمــة  بعقــد  اقرتاحهــا  تنفيــذ  معهــا 
الــذي عــادت  بوتــن  مــع فالدميــر 

وأكدته.
األبيــض،  البيــت  إىل  وصولــه  منــذ 
أنــه  إىل  األمــريك  الرئيــس  أشــار 
يعد رده عىل سلســلة من األعال 
مبــا  موســكو،  إىل  ُنســبت  التــي 
هائــل  إلكــرتوين  هجــوم  ذلــك  يف 
والتدخــل يف االنتخابات األمركية 
يكــون  بــأن  ووعــد  املــايض.  العــام 
أكر حزما من سلفه دونالد ترامب 
الــذي اُتهــم مبجاملــة بوتــن، فيــا 
مل يتــورع بايــدن عــن وصــف بوتــن 

بأنه قاتل.
وجاءت الرضبة حازمة امس.

إن  بيــان  األبيــض يف  البيــت  وقــال 
الــذي  املتحــدة  الواليــات  رئيــس 
 16,30 الســاعة  عنــد  ســيديل 
بالتوقيــت املحــي )20,30 ت غ( 
بخطــاب حــول هــذه القضيــة، ووقع 
فوريــة  بعقوبــات  أتبعــه  مرســوما 
تتيح معاقبة روســيا مجددا بشــكل 
اســرتاتيجية  "عواقــب  إىل  يــؤدي 
واصلــت  اذا   .. واقتصاديــة 
أعالهــا  تصعيــد  شــجعت  أو 

املزعزعة لالستقرار الدويل".
منعــت  املرســوم،  هــذا  إطــار  يف 
وزارة الخزانــة األمركيــة املصــارف 
مبــارشة  تشــرتي  أن  مــن  األمركيــة 
روســيا  تصدرهــا  خزينــة  ســندات 

بعد 14 حزيران/يونيو املقبل.
وفرضت عقوبات أيضا عىل ست 
رشكات تكنولوجيــا روســية متهمــة 
بدعــم أنشــطة القرصنــة التــي تقــوم 

بها استخبارات موسكو.

هجــوم  عــىل  ردا  ذلــك  يــأيت 
 2020 يف  كبــر  معلومــايت 
روســيا  رســميا  واشــنطن  حّملــت 
كناقــل  اســتخدم  مســؤوليته، 
الرمجيــات  رشكــة  منتجــات  أحــد 
ثغــرة  لــزرع  ســوالرويندز  األمركيــة 
أمنية يف أجهزة مستخدميه وبينها 
عدة هيئات فدرالية أمركية. ومن 
ثم تتهم إدارة بايدن روســيا رســميا 
بأنها مسؤولة عن هذا الهجوم كا 

سبق أن أملحت إىل ذلك.
االســتخبارات  وكالــة  وصفــت 
اّتهامــات  الخميــس  الروســية 
يف  بالضلــوع  ملوســكو  واشــنطن 
هجوم سيراين اسُتخدمت خالله 
يف  األمركيــة  ســوالرويندز  رشكــة 
ال  "ترهــات  بأنهــا   2020 العــام 

فائدة ترتجى من قراءتها".
رفيــع  أمــريك  مســؤول  وقــال 
املســتوى امــس إن جــزًءا مــن الــرد 
األمريك ســيبقى "غر معلن" من 

دون مزيد من التوضيح.
الخزانــة  آخــر، فرضــت  مــن جانــب 
األمركيــة عقوبــات عــىل 32 كيانــا 
وفــرًدا بتهمــة محاولــة "التأثــر عــىل 
االنتخابــات الرئاســية يف الواليــات 
لحســاب   ،"2020 عــام  املتحــدة 
أضــاف  كــا  الروســية  الحكومــة 

البيت االبيض.
االورويب  االتحــاد  مــع  وبالتنســيق 
وكندا وبريطانيا واسرتاليا، فرضت 
الحكومــة األمركيــة أيضــا عقوبــات 
وكيانــات  أشــخاص  مثانيــة  عــىل 
جزيــرة  شــبه  احتــالل  يف  "رشيكــة 

القرم والقمع املستمر فيها".
الخارجيــة  طــردت  جهتهــا،  مــن 
األمركية عرشة مسؤولن يعملون 
اُتهــم  الروســية  الســفارة  يف 
أجهــزة  يف  أعضــاء  بأنهــم  بعضهــم 

استخبارات موسكو.
وتهــدف كل هــذه العقوبــات أيًضــا 
الروســية  الســلطات  تحميــل  إىل 

روســيا  اتهــام  بعــد  "املســؤولية" 
طالبــان  عــىل  مكافــآت  بعــرض 
أو  أمركيــن  جنــود  ملهاجمــة 

أجانب يف أفغانستان.
لكــن مســؤوال أمركيــا رفيعــا أوضــح 
االســتخبارات  تأكيــد  نســبة  أن 
االتهامــات  هــذه  صحــة  األمركيــة 
تراوحت بن "ضعيفة ومتوسطة".

إىل  العقوبــات  هــذه  وتضــاف 
اإلجــراءات  مــن  أوىل  سلســلة 
يف  عنهــا  أعلــن  التــي  العقابيــة 
ســبعة  واســتهدفت  آذار/مــارس 
عــىل  ردا  كبــاًرا  روس  مســؤولن 
تسميم املعارض أليكيس نافالني 

وحبسه.
وتعــد الخطــوة األمركية من أقىس 
طــرد  منــذ  روســيا  ضــد  اإلجــراءات 
يف  الدبلوماســين  مــن  العديــد 

نهاية والية باراك أوباما.
والرد مل يتأخر. إذ قالت املتحدثة 
الروســية  الخارجيــة  وزارة  باســم 
هــذا  "مثــل  إن  زاخاروفــا  ماريــا 
بــرد  ســيواجه  العــدواين  الســلوك 

قوي".
"الواليــات  إن  املتحدثــة  وقالــت 
املتحــدة ليســت مســتعدة لقبــول 
هنــاك  بــأن  املوضوعيــة  الحقيقــة 
يســتبعد  األقطــاب  متعــدد  عامًلــا 
عــىل  وتعتمــد  األمركيــة  الهيمنــة 
يف  والتدخــل  العقوبــات  ضغــط 

شؤوننا الداخلية".
الواليــات  حذرنــا  "لقــد  وأضافــت: 
املتحــدة مــراًرا وتكــراًرا من عواقب 
تزيــد  التــي  العدائيــة  خطواتهــا 
بشــكل خطــر مــن درجــة املواجهــة 
عــىل  الــرد   ... بلدينــا.  بــن 

العقوبات أمر ال مفر منه".
اســتدعت  أنهــا  موســكو  وأعلنــت 
الســفر األمــريك جــون ســوليفان، 
لكــن األخــر أكــد أنــه هــو مــن طلــب 
"اّتســم  إنــه  قــال  الــذي  اللقــاء 

باملهنية واالحرتام".

أن  مــن  ســابًقا  روســيا  وحــذرت 
تبنــي عقوبــات جديــدة "لــن يكــون 
بــن  قمــة  تنظيــم  صالــح"  يف 
أن  املفــرتض  مــن  وبوتــن  بايــدن 
إصــالح  خطــوات  أوىل  تســجل 
العالقات املترضرة بن الخصمن 

الجيوسياسين.
بخيبــة  يشــعر  الكرملــن  أن  ويبــدو 
ارتياحــه  عــن  أعــرب  أن  بعــد  أمــل 
القمــة،  هــذه  مثــل  عقــد  إلمكانيــة 
التي اقرتح بايدن عقدها يف "دولة 

ثالثة" و"يف األشهر املقبلة".
جــاء العرض خــالل محادثة هاتفية 
الزعيمــن  بــن  األســبوع  هــذا 
أرفقــت أيًضــا بتحذيــر أمريك بعد 
الحــدود  عــىل  روســية  قــوات  نــرش 

األوكرانية.
ولقيــت العقوبــات عمومــا ترحيــب 

الطبقة السياسية األمركية.
الدميوقراطــي  الســناتور  وأشــاد 
حازمــة"  بـ"مقاربــة  ميننديــز  بــوب 
أربــع  صفحــة  "تطــوي  إنهــا  قــال 
ســنوات صارمــة مــن انبطــاح دونالد 

ترامب أمام بوتن".
ويتوقــع أن يكــون لإلجــراء املتصــل 
بالديــون تأثــر محدود عىل روســيا 
ألن ديونهــا محــدودة واحتياطاتهــا 
تتجــاوز 180 مليــار دوالر، بفضــل 
لكــن  الهيدروكربونيــة.  صادراتهــا 
قد يشكل ذلك ضغًطا مؤمًلا عىل 
الروبــل الــذي ســجل تراجًعــا امس، 
ويواجــه صعوبــات منــذ العقوبــات 

األوىل يف عام 2014.
ســرغي  االقتصــادي  الخبــر  وقــال 
الصحافــة  لوكالــة  خســتانوف 
الفرنسية "إنها عاصفة يف فنجان. 
ســنوات،  عــرش  مــن  أكــر  منــذ 
قامــت سياســة الســلطات النقديــة 
عجــز  إبقــاء  هــدف  عــىل  الروســية 
امليزانيــة عنــد مســتوى منخفض"، 
ما يؤكد أن موسكو مستعدة لألمر 

"منذ فرتة طويلة".

بايدن يفرض عقوبات عىل موسكو ويطرد 
عرشة دبلوماسيني روس
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حضور جماهيري 
متوقع لنهائي
 كأس إيطاليا

روما/ وكاالت:
إنــه  القــدم،  لكــرة  اإليطــايل  االتحــاد  رئيــس  غرافينــا،  جابرييــي  قــال 
توجــد فرصــة جيــدة لعودة الجامهري للمالعــب اإليطالية قبل افتتاح 

بطولة أوروبا يف 11 يونيو املقبل يف روما.
وأكــد االتحــاد األورويب، يف وقــت ســابق هــذا األســبوع، اســتضافة 
العاصمــة اإليطاليــة، مباريــات يف بطولــة أوروبــا، بعــد تأكيــد حضــور 
الجامهــري بنســبة ال تقــل عــن %25 مــن ســعة االســتاد األوملبــي يف 

روما.
بينــو رئيــس رابطــة دوري الدرجــة األوىل، بحضــور  باولــو دا  وطالــب 
ألــف متفــرج عــى األقــل يف مباريات الكالتشــيو، قبل نهاية املوســم 

الشهر املقبل.
وقــال غرافينــا إنــه كان متفائــال بعــودة الجامهــري للمدرجــات قريًبــا، 

عقب اجتامعه مع فالنتينا فيتسايل وكيلة وزارة الرياضة.
وأضــاف "إعــادة فتــح املالعــب عمومــا أهــم يشء ومشــكلة مالعــب 
الــدوري مرتبطــة بذلــك. اآلن يوجــد أمــل يف إعــادة فتــح املالعــب 
عموًمــا، وتوجــد فرصــة جيــدة يف حــدوث ذلــك قبــل بطولــة أوروبــا. 
نهــايئ كأس إيطاليــا أحــد املباريــات املقرتحــة الســتضافة جامهــري 

إىل جانب مباريات اخرى قبل يونيو ".
وسيقام نهايئ كأس إيطاليا يف 19 مايو املقبل.

ليفربول
 يعتذر لريال مدريد

لندن/ وكاالت:
اعتذر ليفربول إىل ريال مدريد منافسه يف دوري أبطال أوروبا بعد 
تــرر حافلــة الفريــق اإلســباين عقــب وصولهــا إىل ملعــب أنفيلــد 

لخوض إياب دور الثامنية.
وقال النادي اإلنجليزي يف بيان: "ندين بشكل قاطع األحداث التي 
تســببت يف أرضار لحافلــة ريــال مدريــد أثنــاء وصولهــا إىل ملعــب 

أنفيلد".
وأكد: "إنه سلوك مشني وغري مقبول من قلة من الجامهري".

وتابــع: "نعتــذر بشــدة لضيوفنــا عــن أي ازعــاج أو رضر حــدث لهــم. 
وتحديــد  األمــر  لحقيقــة  للوصــول  مرسيســايد  رشطــة  مــع  ســنعمل 

املسؤولني عن هذه الواقعة".
وأظهــر مقطــع فيديــو عــى إنســتغرام نحــو 100 من جامهــري ليفربول 
بعضهــم يحمــل ألعابــا ناريــة ومشــاعل ويطلقــون صيحــات اســتهجان 

عند وصول الحافلة.
وأظهــر مقطــع فيديــو آخــر عــى تويــرت تحطــم جــزء مــن إطــار النافــذة 

الخارجي للحافلة.
1-3 يف مبــاراة الذهــاب األســبوع املــايض يف  وفــاز ريــال مدريــد 

العاصمة اإلسبانية.
دون  املبــاراة  تقــام  املوســم  هــذا  البطولــة  مباريــات  معظــم  ومثــل 

جامهري بسبب قيود فريوس كورونا.

هاالند
ا يطلب راتًبا فلكيًّ
 خالًيا من الضرائب

برلني/ وكاالت:
بوروســيا  مهاجــم  هاالنــد،  إيرلينــغ  أن  صحافيــة،  تقاريــر  كشــفت 
دورمتونــد، يطلــب راتبــا عاليا من النادي الذي يريد كســب خدماته 

يف االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وقالــت "مونــدو ديبورتيفــو" الكاتالونيــة يف تقريــر لهــا عــر موقعهــا 
اإللكــرتوين إنــه بعــد جولــة رايــوال، وكيــل أعــامل املهاجــم الرنويجــي، 
ووالــد هاالنــد إىل عــدة أنديــة، فــإن الحديــث كان عــن أرقــام انتقــال 

عالية جدا.
وأضافــت الصحيفــة: يعتــزم هاالنــد الحصــول عــى 35 مليــون يــورو 
صافيا يف كل موســم، مام يجعل عملية انتقاله غري ممكنة بالنســبة 
للعديد من الفرق التي تريد التعاقد معه، مع األخذ يف االعتبار أن 
العقــد الــذي يطلبــه ملــدة 5 ســنوات، مــام يعنــي أن الراتــب الصــايف 
ســيصل إىل 175 مليــون يــورو، ومــن املمكــن أن تتضاعــف األرقــام، 
إضافــة إىل العمــوالت التــي ســيحصل عليهــا رايــوال ووالــد الالعــب، 
وكذلــك القيمــة التــي ســيتم دفعهــا إىل بوروســيا دورمتونــد، والتــي 
لــن تقــل عــن 150 مليــون يــورو، مــام يعنــي أن إجــاميل قيمة الالعب 

الرنويجي قد تصل إىل 500 مليون.

مدريد/)أ ف ب(:
مــدرب  زيــدان  الديــن  زيــن  أكــد 
واجــه  فريقــه  أن  مدريــد  ريــال 
صعوبــة كبــرية أمــام ليفربــول، وأنــه 
أمــام  الفريــق  معانــاة  يتوقــع  كان 
األرض  ألصحــاب  الكبــرية  القــوة 
خاصــة يف الربــع ســاعة األوىل مــن 

املباراة.
وشــدد زيــدان عــى أن فريقه كلام 
يصبــح  ومعانــاة  صعوبــات  واجــه 
مواجهــة  يف  وقــوة  اتحــادا  أكــر 

الخصوم.
يف  جــدا  أعجبنــي  "مــا  وأضــاف 
املباراة هو شخصية فريقي. كلام 
عاىن الالعبون وكلام كانت األمور 
لدينــا  أكــر.  اتحــدوا  كلــام  أســوأ، 
اركــز  لكنــي  الصفــات،  مــن  الكثــري 
يتمتعــون  التــي  الشــخصية  عــى 
أبتهــج  وأنــا  التأهــل  نســتحق  بهــا. 

لجميع الالعبني".
وضمــن ريــال مدريــد تأهلــه لفــوزه 
ورضب  مدريــد،  يف  ذهابــا   3-1

آخــر  إنجليــزي  فريــق  مــع  موعــدا 
هــو تشــليس حيــث ســتقام مبــاراة 
"ألفريــدو  ملعــب  عــى  الذهــاب 
دي ســتيفانو" يف مدريــد يف 28 
يف  واإليــاب  الحــايل،  الشــهر  مــن 
مبلعــب  القــادم  مايــو  مــن  الرابــع 

ستامفورد بريدج يف لندن.
وتابــع زيــدان "مــا حققنــاه مينحنــا 
قــوة مــن الناحيــة الذهنيــة. مل نفــز 
بــأي يشء حتــى اآلن، لكننــا مــا زلنا 
مســابقتني  يف  الحيــاة  قيــد  عــى 
يتخلــف  املحــي حيــث  )الــدوري 
بفــارق نقطــة عن اتلتيكو املتصدر 
التــي  الجهــود  االبطــال(.  ودوري 
حًقــا،  هائلــة،  كانــت  بذلــت 
يف  الطريقــة  بهــذه  التفــوق  لكــن 
األخــرية  الثــالث  املباريــات  هــذه 
)املواجهة املزدوجة ضد ليفربول 
عــى  حســمه  الــذي  والكالســيكو 
 2-1 برشــلونة  غرميــه  حســاب 
هنــاك  أن  عــى  يــدل  الســبت(، 

يشء تستحق أن تفرح به".

زيدان: كلما واجهنا معاناة أصبحنا أكثر قوة

لندن/)أ ف ب(:
يريــد بيــب غوارديــوال مــدرب مانشســرت ســيتي تحقيــق املزيــد بعــد بلــوغ 
فريقه الدور قبل النهايئ بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية يف 

تاريخه بعد تكرار فوزه 1-2 عى مضيفه بروسيا دورمتوند،.
وودع ســيتي املســابقة مــن دور الثامنيــة يف املواســم الثالثــة املاضيــة 
تحت قيادة املدرب اإلسباين، الذي مل يحصد لقب البطولة منذ فرتته 
يف برشــلونة قبــل عــرة أعــوام، وقــال غوارديــوال إن عــدم بلــوغ الــدور قبل 

النهايئ كان سيعد مبثابة الفشل.
وقــال غوارديــوال بعــد بلــوغ الــدور قبــل النهــايئ للمــرة الثامنــة يف مســريته 
التدريبيــة: هــذا شــعور مذهــل. هــذه هــي املــرة الثانيــة التــي نبلــغ فيهــا 
الدور قبل النهايئ، لذا فالنادي ال ميلك تاريخا كبريا يف هذه املسابقة. 
بالنســبة للنــادي فهــذا أمــر مهــم، ال ميكننــا إنــكار ذلــك. لكننــا نعمــل عــى 

صناعة التاريخ والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
نريــد تحقيــق املزيــد. نعلــم مــدى صعوبــة املنافــس يف  وأضــاف: اآلن 
الدور قبل النهايئ باريس ســان جريمان. لقد أخرج بايرن ميونيخ. ســرنى 

ماذا سيحدث. لكن بالنسبة للنادي ولالعبني فهذه لحظة مهمة.
وقلــب ســيتي تأخــره يف الشــوط األول إىل فــوز 1-2 بهــديف ريــاض محرز 

وفيل فودن لينترص 2-4 يف النتيجة اإلجاملية عى دورمتوند.
وقــال غوارديــوال: كنــا رائعــني مــا عــدا أول 15 دقيقة حيــث كان دورمتوند 
الطــرف األفضــل. يف آخــر نصــف ســاعة من الشــوط األول والشــوط الثاين 
كنــا الطــرف األفضــل. األســلوب الــذي لعبنــا بــه يف آخــر نصــف ســاعة مــن 
الشــوط األول والشــوط الثــاين، والشــخصية التــي أظهرناهــا ومتريــر الكــرة 

ونجحنا يف النهاية.
وقــال غوارديــوال: نحــن ســعداء ببلــوغ الــدور قبــل النهــايئ، والوجــود بــني 
أفضــل أربعــة فــرق يف أوروبــا وضــد أنديــة كبــرية وقويــة. ســنتعامل مع كل 

مباراة عى حدة، ولن نتحدث مطلقا عن األلقاب األربعة.

غوارديوال: نريد صناعة تاريخ 
للسيتي في دوري األبطال

لندن/ وكاالت:
فشل ليفربول يف تعويض خسارته يف مباراة الذهاب 
أهــداف  بــدون  بالتعــادل  واكتفــى  مدريــد  ريــال  أمــام 
عــى أرضــه ليــودع دوري أبطــال أوروبــا لكــرة القــدم ومل 
لــدى املــدرب يورغــن كلــوب أي شــكوك بشــأن  تكــن 

األسباب.
وكان ميكن تعويض الخسارة 1-3 يف مدريد يف أول 
20 دقيقــة بالنظــر إىل الفــرص التــي صنعهــا ليفربــول. 
صعوبــة  مــن  الذهــاب  مبــاراة  يف  الســيئ  األداء  وزاد 
أمــل  أي  الفاعليــة  غيــاب  وأنهــى  أنفيلــد  يف  املهمــة 

للفريق.
بحاجــة  تكــون  مــا  دامئــا   : األملــاين  املــدرب  وقــال 
اإليــاب،  املواجهــة  نخــر  مل  حاســمة.  لحظــات  إىل 
يف  مريحــا  يكــن  مل  الوضــع  مدريــد.  يف  خرناهــا 
لنــا  وأتيحــت  براســة  ولعبنــا  جيديــن  كنــا  مدريــد. 
ريــال مدريــد  خــرة  ثــم حســمت  نســجل  الفــرص. مل 

املواجهة.
ثــاليث  وبــدا  وأهــدر محمــد صــالح فرصتــني مبكرتــني 
روبرتــو  مــع  املــرصي  الالعــب  يكونــه  الــذي  الهجــوم 
آخــر  مســتواه يف  عــن  بعيــدا  مــاين  وســاديو  فريمينــو 

موسمني.
وقــال كلــوب: نعلــم أن محمــد صــالح ميكنــه إنهاء هذه 
الفــرص وهــو مغمــض العينــني. هــذا مل يحــدث. لكننــا 

ودعنا البطولة.
ويــرى جيمــس ميلــرن العــب وســط ليفربــول أن فريقــه 
دخــل املبــاراة بالــروح املناســبة لكنــه اتفــق مــع مدربــه 

يف أن اللمسة األخرية خذلت الفريق.
كانــت  أمــور  كلهــا  والرغبــة  والحــدة  األداء  وأضــاف: 
الفــارق.  هــو  وهــذا  فرصنــا  نســتغل  مل  لكننــا  جيــدة. 
الــكايف للفــوز  بالتأكيــد لعبنــا بشــكل أفضــل. وفعلنــا 
منــذ  اإليقــاع  وتحديــد  املبــاراة  بــدء  أردنــا  باملبــاراة. 
لتغــري  الذهــاب  يف  الحــدة  بهــذه  لعبنــا  لــو  البدايــة. 
الوضــع متامــا. يف املجمــل مل نكــن جيدين عى مدار 

املباراتني.
وميكــن أن يــزداد الوضــع الــكاريث لليفربــول ســوءا إذا 
فشــل يف بلــوغ دوري األبطــال يف املوســم املقبــل إذ 
يحتل املركز السادس وهو األمر الذي سيكون مبثابة 
رضبــة اقتصاديــة قويــة للنــادي. وقــال كلــوب : نحــب 
هذه البطولة وألسباب أخرى فمن املهم التأهل إليها. 

اآلن ميكننا الرتكيز عى الدوري وسنفعل ذلك.

مدريد/ وكاالت:
يبحــث الهولنــدي رونالــد كومــان، مــدرب برشــلونة يــوم 
غــد، يف إشــبيلية عــن إمكانيــة رفــع لقبــه األول كمــدرب 
عندمــا  للكتالونيــني،  مضطــرب  موســم  يف  للفريــق، 

يواجه أتلتيك بيلباو، يف نهايئ كأس امللك.
ونجــح كومــان يف إحيــاء حظوظ فريقه خالله للمنافســة 
املحليــة  بالبطولــة  للفــوز  والســعي  الليغــا  لقــب  عــى 

املفضلة، كأس امللك، مجددا.
الفريــق  لقيــادة  صعبــة  ظــروف  يف  كومــان  ووصــل 
أبطــال  دوري  ودع  قــد  الفريــق  كان  حيــث  الكتالــوين، 
أوروبا من ربع النهايئ بخســارة قاســية أمام بايرن ميونخ 
)8-2(، ليقود مرحلة إعادة بناء فريق محبط، وتدريجيا 
كان يعيد توجيه مسار برشلونة نحو الطريق الصحيح.

ولهذا السبب، يعد كفاح برشلونة للتتويج بلقب هذا 
املوســم، الــذي كان يظــن كثــريون أنــه ســيكون مرحلــة 
انتقاليــة، ليــس نجاحــا، لكنــه عى األقل إعــالن نوايا من 
مدرب مل يعرف أبدا االستسالم ودامئا ما أراد البحث 

عن حلول.
التاريــخ،  يف  لــه  الـــ31  باللقــب،  برشــلونة  تــوج  وحــال 
 58 الـــ  الهولنــدي صاحــب  يحرزهــا  أول كأس  ســتكون 
بالنــادي،  لــه  موســم  أول  يف  للفريــق،  كمــدرب  عامــا 

والثالث له يف املجمل.

كومــان ســبق وأن تــوج بــكأس امللــك مــرة كالعــب يف 
صفــوف برشــلونة يف 1990، كــام تــوج بــه أيضا كمدير 

فني لفالنسيا يف 2008.
وفاز كومان باللقب كالعب مع برشــلونة عى حســاب 
الكثــري،  ريــال مدريــد يف مبــاراة كانــت تعنــي  الغريــم 
تفــوق  بعــد  اإلســبانية  القــدم  كــرة  يف  تغيــريا  ومثلــت 
"ال  أو  امللــي  النــر"  "رسب  عــى  األحــالم"  "فريــق 

كينتا ديل بويرتي" .
وقــد أثبــت الفريــق الكتالوين ذلك يف املوســم التايل، 
وبعدهــا  متتاليــة،   4 مــن  لليغــا  األول  باللقــب  بالفــوز 
بعامــني تــوج بــكأس أوروبــا يف وميبــي، بهدف تاريخي 
لرونالــد  اإلضــايف  الوقــت  يف  مبــارشة  حــرة  ركلــة  مــن 

كومان.
مــع   2008 بالــكأس يف  الهولنــدي  املــدرب  تــوج  كــام 
فالنســيا، وكان "الخفافيــش" وقتهــا يكافحــون مــن أجــل 
عــدم الهبــوط لدوري القســم الثاين، وخلف يف منصبه 

املدرب كيي سانشيز فلوريس.
وكالعــب تــوج كومــان بـــ3 ألقــاب لــكأس هولنــدا أيضــا، 
بواقــع لقــب مــع أياكس أمســرتدام )86-1985( واثنني 
مــع يب إس يف آيندهوفــن )88-1987 و1988-89(، 
كــام تــوج كمــدرب أيضــا مــرة بلقــب الــكأس يف هولنــدا 

مع أياكس أمسرتدام يف موسم 2001-02.

كومان 
يواصل مطاردة لقبه
 األول مع برشلونة

كلوب 
يحمل صالح 

مسؤولية وداع 
دوري األبطال
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غزة/ فلسطني:
دعــت حركــة املقاومــة اإلســامية "حامس"، 
اإلفــراج  إىل  الســعودية  الســلطات  أمــس، 
الفلســطينيني  عــرات  عــن  الفــوري 
املعتقلــني يف ســجونها يف ظــل أجــواء شــهر 
باســم  املتحــدث  املبارك.وقــال  رمضــان 
صحفــي:  ترصيــح  يف  قاســم  حــازم  الحركــة 
الســعودية  الســلطات  اعتقــال  اســتمرار  إن 
أو  تهمــة  أي  دون  الفلســطينيني  عــرات 
خطيئــة  قاســية،  اعتقــال  ظــروف  ويف  ذنــب 
قوميــة وتعارض قيم العروبة.وأضاف قاســم: 
القضيــة  لصالــح  عملــوا  املعتقلــون  "هــؤالء 
الفلســطينية ويف إطــار القوانــني الســعودية، 
عنهــم". الفــوري  اإلفــراج  إىل  ندعــو  لــذا 

حركــة  باســم  املتحــدث  قــال  الســياق،  ويف 

حــامس فــوزي برهــوم: إنــه آن األوان إلطــاق 
رساح جميــع املعتقلــني الفلســطينيني، يف 
محمــد  الدكتــور  رأســهم  وعــى  الســعودية، 
الخرضي.وأكد برهوم يف ترصيح أمس أنه ال 
مــرر عــى اإلطــاق لبقــاء د.محمــد الخــرضي 
الســعودية،  الســجون  يف  وإخوانــه  ونجلــه 
وتكرميهــم  إكرامهــم  هــو  األصــل  أن  مبيًنــا 
عــى مــا قدمــوه خدمة للمملكة ولشــعبها، ال 
اعتقالهــم وتعذيبهــم خاصــة أنهــم مل يرتبكــوا 
أي مخالفــة أو جرميــة. وأضــاف: "آن األوان 
إلطــاق رساحهــم جميًعــا وتحديــًدا أن األمــة 
تعيش أيام شهر رمضان املبارك، فالواجب 
عــى  يحتــم  واألخاقــي  والقيمــي  الدينــي 
فــوًرا  الســلطات الســعودية إطــاق رساحهــم 

وعودتهم إىل أهلهم وعوائلهم".

استمرار اعتقالهم خطيئة قوميةالداخلية تؤكد مْنع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت
حماس تدعو السعودية إىل 

اإلفراج الفوري عن المعتقلني 
الفلسطينيني يف سجونها

عون يطالب بخرباء 
دوليني لرتسيم 

حدود لبنان البحرية
مع )إرسائيل(

بريوت/ فلسطني:
طالــب الرئيــس اللبنــاين ميشــال عــون باعتــامد خراء دوليني لرتســيم الحدود 
البحرية مع )إرسائيل(، مشدًدا عى رضورة استكامل دور الواليات املتحدة 

من "موقع الوسيط النزيه والعادل".
كام عون جاء خال محادثات مع وفد أمرييك، أمس، برئاســة مســاعد وزير 
الخارجيــة للشــؤون السياســية دايفيــد هيــل، الــذي التقــاه يف قــرص الرئاســة 

رشقي بريوت.
ودعــا عــون إىل االســتمرار يف مفاوضــات ترســيم الحــدود واســتكامل الــدور 

األمرييك "من موقع الوسيط النزيه والعادل".
وشــدد عــى أنــه يحــق للبنــان أن يطــور موقفــه وفًقــا ملصلحتــه ومبــا يناســب 

القانون الدويل ووفًقا لألصول الدستورية.
وطالــب باعتــامد خــراء دوليــني لرتســيم الخــط، والتــزام عــدم القيــام بأعــامل 
نفطيــة أو غازيــة، وعــدم البــدء بــأي أعــامل تنقيــب يف حقــل "كاريــش" ويف 

املياه املحاذية.
ويف أكتوبــر/ تريــن األول املــايض، انطلقــت مفاوضــات غــري مبــارشة بــني 
لبنــان و)إرسائيــل( لرتســيم الحــدود البحريــة، برعاية أممية ووســاطة أمريكية، 

يف إثر نزاع عى منطقة يف البحر املتوسط غنية بالنفط والغاز.
إال أنــه وبعــد انعقــاد 4 جلســات، أُعلــن تأجيــل جولــة خامســة كانت مقررة يف 

2 ديسمر/ كانون األول املايض، إىل "أجل غري مسمى".
وخال مؤمتر صحفي، قال هيل: إن واشنطن عى أهبة االستعداد لتسهيل 
املفاوضات بشــأن الحدود البحرية بني لبنان و)إرسائيل( عى األســس التي 

بدأناها يف هذه املباحثات.
ورأى أن هــذه املفاوضــات ميكنهــا فتــح األبــواب أمــام فوائــد اقتصاديــة كبــرية 
للبنــان، وهــذا أمــر بالــغ األهميــة عــى خلفيــة األزمــة االقتصاديــة الحــادة التــي 

يواجهها.
ومنذ أكرث من عام، يعاين لبنان أزمة اقتصادية هي األسوأ منذ انتهاء الحرب 
األهلية يف 1990، فاقمتها تداعيات كل من جائحة كورونا، وانفجار كاريث 

مبرفأ بريوت، يف 4 أغسطس/ آب املايض.

النارصة/ فلسطني:
ســموه  مــام  إرسائيليــون  مســؤولون  ر  حــذَّ
سياســية  جهــات  بــني  أرصــدة"  "حــرب 
وأجهــزة "األمــن" داخــل )إرسائيــل( من خال 
ضــد  إرسائيليــة  هجــامت  حــول  ترسيبــات 
أهداف إيرانية، التي كان آخرها التفجري يف 

منشأة نطنز اإليرانية لتخصيب اليورانيوم.
وذكــر موقــع صحيفــة "هآرتــس" اإللكــرتوين، 
"املوســاد"  جهــاز  أن  عــن  الكشــف  أن 
نطنــز،  يف  الهجــوم  نفــذ  الــذي  اإلرسائيــي 
كبــار  بــني  تخوفــات  أثــار  املــايض،  األحــد 
املســؤولني يف جهــاز األمــن اإلرسائيــي مــن 
التوتــر  اســتغال  إىل  يســعى  مــن  "مثــة  أن 
مــع طهــران ملصالحــه الشــخصية ويف إطــار 

الرصاعات بني األجهزة".
وأعلــن وزيــر جيــش االحتــال بينــي غانتــس، 
املستشــار  إىل  توجــه  أنــه  أمــس،  مــن  أول 
مندلبليــت،  أفيحــاي  للحكومــة،  القضــايئ 
هــذه  يف  حقائــق  بتقــي  القيــام  طالبــا 

الترسيبات.
مســؤولني  عــن  "هآرتــس"  صحيفــة  ونقلــت 
ليــس  التخــوف  مصــدر  إن  قولهــم  أمنيــني 
مجــرد  وإمنــا  ترسيبهــا،  تــم  معينــة  معلومــة 
سلســلة الترسيبــات خــال فــرتة متوتــرة مــع 
إيــران، وأن "إيــران قــد تفــرس ذلــك عــى أنــه 
اســتفزاز وأن تــرد بشــكل كانــت متتنــع عنــه 

دون هذه الترسيبات".
وقــال مســؤول أمنــي ســابق للصحيفــة: "إننــا 

يف فــرتة يوجــد فيهــا ضعف كبري لدى قســم 
من قادة جهاز األمن نقابل صناع القرار، يف 
حــني قســم منهــم يحظــون مبعاملــة مختلفــة 
ويســتفيدون من قربهم من رئيس الحكومة. 
وإذا أضفنــا إىل ذلــك حالــة انعــدام اســتقرار 

الحكم".
وعاقــات  عالــق  ســيايس  "وضــع  وأضــاف: 
مشــحونة مــع اإلدارة األمريكيــة، فهذا يجعل 
ا، ويبدو  ا ومقلقة جدًّ هذه الفرتة صعبة جدًّ
أن األمور أشبه بحدث خرج عن السيطرة".

يف  حــاالت  هنــاك  "كانــت  أنــه  إىل  وأشــار 
املــايض التــي قــرر فيهــا جهــاز األمــن إخــراج 
معلومــة معينــة يف إطــار حــرب عــى الوعــي 
ونقل رسائل، لكن هذا مختلف هذه املرة، 

املجلــس  يف  مــداوالت  توجــد  ال  حيــث 
وال  املصغــر،  -األمنــي  الســيايس  الــوزاري 
أمنيــة  هيئــات  يف  مهمــة  مــداوالت  توجــد 
التعتيــم،  سياســة  تغيــري  حــول  عاقــة  ذات 

بشأن تلك األحداث )الهجامت(".
وعــدَّ مســؤول أمنــي ســابق أنــه مــن الجائــز أن 
الواليــات املتحــدة تقــف وراء التقاريــر التــي 
ُنــرت مؤخــرا، "يك توضــح لـ)إرسائيــل( أنــه 
األبيــض"  البيــت  يف  جديــدة  إدارة  توجــد 
العســكرية  العمليــات  تكــون  أن  أجــل  مــن 

اإلرسائيلية أقل اعتدااًل.
وكان رئيس الحكومة السابق إيهود أوملرت، 
ملوقــع  وقــال  ومبــارشة،  وضوحــا  أكــرث 
أمــس،  اإللكــرتوين،  أحرونــوت"  "يديعــوت 

لســلوكنا  ومتابعتــي  انطباعــي  "حســب  إنــه 
األخــرية،  الســنوات  هــذا املوضــوع يف  يف 
)بنيامــني  الحكومــة  رئيــس  أن  لــدي  ال شــك 
نتنياهــو( بتباهيــه املتعجــرف، وبالترسيــب 
بصــورة  ســواء  يدعمــه،  الــذي  املتعمــد 
شخصية أو بواسطة الثلة املحيطة به، ينفذ 
هــذه األمــور متعمــدا مــن أجــل تحقيــق عــدة 

أهداف".
وراء  مــن  األول  الهــدف  أن  أوملــرت  وأوضــح 
تخــوف  أجــواء  "إثــارة  هــو  الترسيبــات  هــذه 
مــن تطــور عســكري هنــا. وهــذا أمــر ميكن أن 
يخــدم الضغــوط التــي يريــد مامرســتها عى 

رشكائه املحتملني يف الحكومة". 
وذكر أن الهدف اآلخر هو "االستفزاز بشكل 

متعمــد لألمريكيــني يف الوقــت الــذي تبــدو 
فيه إمكانية أنهم يريدون التوجه إىل تسوية 
تشــويش  أجــل  مــن  ورمبــا  اإليرانيــني،  مــع 
ذلــك. وكل الحديــث عــن )مصــادر أجنبيــة( 
إىل  معلومــات  يرسبــون  إنهــم  هــراء.  هــي 

مراسل أجنبي".
التــي  الناســفة  العبــوة  حــول  أوملــرت  وقــال 
كهــذه  حــاالت  يف  إنــه  نطنــز،  يف  انفجــرت 
ال يتــم إدخالهــا قبــل التفجــري بوقــت قصــري 
وإمنــا قبــل ذلــك بفرتة طويلــة وقد متتد إىل 
عــدة ســنوات، وأنــه عندما يريــدون تفجريها 

يفعلون ذلك.
وحــذر مــن العاقــات املتوتــرة بــني نتنياهــو 

وإدارة بايدن.

غزة/ فلسطني:
مشــاريع  بغــزة،  الصحــة  وزارة  نفــذت 
تطويريــة بتكلفــة 5.5 مايــني دوالر منــذ 

بداية العام الجاري.
وبحســب تقريــر إنجــازات الربــع األول مــن 
العام الحايل الصادر عن مركز املعلومات 
تنوعــت  أمــس،  الــوزارة،  يف  الصحيــة 
يف  التحتيــة  والبنــى  اإلنشــائية  املشــاريع 
مختلــف مرافــق الــوزارة، بشــكل يتناســب 
ولتعزيــز  املقدمــة  الخدمــة  حجــم  مــع 

القدرات الصحية ملواجهة كورونا.
م.  والصيانــة  الهندســة  عــام  مديــر  وأفــاد 
املشــاريع  تكلفــة  بــأن  الحامديــن،  بســام 
اإلنشــائية والبنــى التحتيــة بلغــت أكــرث من 

)5.5( مايني دوالر.
أقســام  معظــم  صيانــة  تنفيــذ  إىل  وأشــار 
األورويب  املستشــفى  يف  املبيــت 
وترميــم قســم  املاليــة،  وزارة  مــن  بتمويــل 
الجهــاز الهضمي يف مستشــفى الرنتييس 
التخصي لألطفال بتمويل من مؤسســة 

"رحمــة حــول العــامل"، واســتكامل مــروع 
الطبــي  الشــفاء  مبجمــع  الــوالدة  مبنــى 

بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية. 
وتجهيــز  إنشــاء  إىل  الحامديــن  ولفــت 
يف  الــكى  لغســيل  الكعبــي  نــورة  مركــز 
اللجنــة  مــن  بتمويــل  الشــامل،  محافظــة 
القطرية إلعامر غزة، إضافة إىل استكامل 
مــروع تأهيــل مبنــى التحريــر للــوالدة يف 
مــن منظمــة  الطبــي بتمويــل  نــارص  مجمــع 

"يونيسيف".

لتحقيق مصالحه الشخصية

مسؤولون إرسائيليون يتهمون نتنياهو 
بتعمد ترسيب أخبار الهجمات عىل إيران

غزة/ فلسطني:
حمــد  الشــيخ  ســمو  مستشــفى  اســتقبل 
للتأهيــل واألطــراف الصناعية بغزة، أمس، 
وفــًدا مــن بلديــة غــزة، لبحــث ســبل تطويــر 

التعاون املشرتك بني الطرفني.
يحيــى  د.  البلديــة  رئيــس  الوفــد  وتــرأس 
املجلــس  عضــو  جانــب  إىل  الــرساج 
كان  حــني  يف  تــرزي،  جميــل  د.  البلــدي 
يف اســتقبالهم املدير العام للمستشــفى 
اإلداري  املديــر  مــن  وكل  لبــد  رأفــت  د. 
واملديــر  العــي،  بســامن  م.  واملــايل 

الطبي د. أمين البدري.

وأكــد لبــد أهميــة الراكــة مع مركز أطراف 
تعزيــز  رضورة  إىل  مشــرًيا  غــزة،  بلديــة 
التعــاون بــني الجانبني مبــا يضمن مصلحة 
األطــراف  خدمــات  مــن  املســتفيدين 

الصناعية يف القطاع.
التواصــل  بروتوكــوالت  تطويــر  إىل  ودعــا 
والتدريــب  العمــل  بإجــراءات  الخاصــة 
وصــول  يســهل  بشــكل  الخــرات  وتبــادل 

املرىض إىل الخدمات املختلفة.
وشــدد الطرفــان عى أهميــة توحيد كفاءة 
الصناعيــة املقدمــة يف  األطــراف  وجــودة 
كل مــن مستشــفى حمــد ومركــز األطــراف 

نتائــج  عــى  الحصــول  يف  يســاعد  مبــا 
متقاربة.

موحــدة  معلومــات  شــبكة  بنــاء  وقــررا 
لتبــادل بيانــات املــرىض مبــا يخــدم العمل 
ويســاهم يف تطويــر البحــث العلمــي يف 

هذا املجال.
يذكر أن العمل يف مستشفى حمد ومركز 
أطــراف بلديــة غــزة تحــدده اتفاقية ناظمة، 
حمــد  مستشــفى  يقــدم  أن  عــى  تنــص 
الركبــة  فــوق  املبتــورة  للحــاالت  خدماتــه 
باإلضافة لجميع األشخاص املبتورين من 

سن 18 عاًما فأقل.

إقليم الباسك 
يواصل فعالياته 

وأنشطته 
التضامنية مع 

الفلسطينيني
فيتوريا/ وكاالت:

يشــهد إقليــم الباســك عــى مــدار العــام فعاليــات وأنشــطة تضامنيــة 
مع الشعب الفلسطيني، ومن أبرز الفاعلني يف أنشطة دعم صمود 
الشــعب الفلســطيني لجنــة التضامــن الباســكية )اســكابينا( والنقابــة 

.)LAB( العاملية الباسكية
الباســك  إقليــم  يف  الفاعلــة  الجهــات  هــذه  مــن  بيــان  إصــدار  وتــم 
مبناســبة ذكــرى يــوم األرض الفلســطيني، تطــرق للوضع الفلســطيني 
الراهــن يف ظــل اســتمرار االحتــال الصهيــوين يف احتالــه وعدوانــه 

واستيطانه.
وتم التطرق يف تقرير شــامل أصدره ناشــطني باســكيني إىل مناســبة 
يــوم األرض، والتــي دعــا يومهــا الشــعب الفلســطيني يف عام 1976 
إىل إرضاب عــام احتجاًجــا عــى اســتمرار نهــب االحتــال لــألرايض، 

وقد استشهد يف هذا اليوم 7 شبان فلسطينيني.
وقال التقرير: "منذ النكبة وكام يف عام 1976 وحتى اليوم يتصدى 
الشــعب الفلســطيني ملــروع اســتعامري ممنهــج، مــن خــال دفــاع 
مســتميت عــن األرض وحــق عــودة الاجئــني إىل أراضيهــم وبيوتهــم 
املهجرة، وكفاح مستمر من أجل العيش بحرية وكرامة عى أرضه".

ل منوذًجــا  وأشــار التقريــر إىل أنَّ "الشــعب الفلســطيني أصبــح ُيشــكِّ
أشــكال  أكــرث  مــن  واحــد  ضــد  املســتمرة  مقاومتــه  يف  بــه  ُيحتــذى 
ة يف املنطقة،  االســتعامر إجراًما وعنًفا، وضد التدخات اإلمرياليَّ
مدينــة  يف  جــراح  الشــيخ  حــي  ســكان  يقــاوم  املثــال  ســبيل  وعــى 
القــدس املحتلــة، الذيــن طــردوا منــذ عــام 1972 مــن منازلهــم خطــة 
ســكان  يتعــرض  إذش  الحــي،  بيــوت  أنقــاض  عــى  مســتعمرة  لبنــاء 
الحــي إىل هجــامت ومضايقــات يوميــة مــن قبــل املســتوطنني، ويف 
ظــل تهديــد جديــد لخطــر الرتحيــل يف شــهر مايــو املقبل وفًقــا لقرار 

محكمة صهيونية".

مستشفى حمد وبلدية غزة 
يبحثان تطوير االتفاقية المشرتكة

خالل الربع األول من العام
5.5 ماليــــني دوالر قيمـــــة مشاريـــــع

 وزارة الصحـــــــة التطويــــريــــــة بغـــــزة

غزة/ فلسطني:
واألمــن  الداخليــة  وزارة  أكــدت 
الــكي  الوطنــي اســتمرار املنــع 
لحركــة املركبــات يومي الجمعة 
والســبت، والــذي ينتهــي صباح 
ضمــن  وذلــك  املقبــل،  األحــد 
مــن  للحــد  الوقائيــة  اإلجــراءات 
بفــريوس  اإلصابــات  ارتفــاع 

كورونا.
بيــان  يف  الداخليــة  وشــددت 
العمــل  اســتمرار  عــى  أمــس 
الوقائيــة  اإلجــراءات  بجميــع 

املعلنة مؤخًرا.
وأشارت إىل أن الرطة ستتابع 
اتخــاذ اإلجراءات القانونية بحق 

املخالفني،
بــرضورة  باملواطنــني  مهيبــة 
التــزام بالتدابــري الوقائية حفاًظا 

عى السامة العامة.
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14 وفاة  ... 

استشهاد شاب  ... 

مؤسسات األرسى  ... 

تعزية ومواساة
يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة صحيفة فلسطني واملوظفون كافة بأحر 

التعازي واملواساة من الزميلة/
الصحفية/ مريم أمين الشوبكي )عجور(

بوفاة والد زوجها )حماها( الحاج يسري عجور
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح 

جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصرب وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية ومواساة
يتقــدم رئيــس وأعضــاء مجلس إدارة صحيفة فلســطني والعاملون كافة بأحر 

التعازي واملواساة من رئيس شعبة التدقيق اللغوي/
الزميل / محمد صالح خضر

 بوفاة عمه الحاج عبدالهادي خضر
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح 

جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصرب وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون

رام الله/ فلسطني:
ببنــاء  عدوانيــة  إرسائيليــة  اســتيطانية  موجــة  دفعــت 
أكرث من 9200 وحدة استيطانية خالل عهد الرئيس 
األمريــي الســابق دونالــد ترامــب إىل عمــق الضفــة 

الغربية املحتلة. 
بــرس"  "أسوشــيتد  وكالــة  أجرتــه  تحقيــق  وبحســب 
إدارة  يضــع  االســتيطاين  البنــاء  هــذا  فــإن  األمريكيــة 
إذا  صعــب  مــأزق  يف  بايــدن  جــو  الحــايل  الرئيــس 
بــني  التســوية  جهــود  بإحيــاء  تعهداتهــا  اتبعــت  مــا 

)إرسائيل( والسلطة. 
للبنــاء  الدائــم  اإلرث  إن  األمريكيــة  الوكالــة  وقالــت 
دولــة  إقامــة  الصعــب  مــن  ســيجعل  االســتيطاين 

فلسطينية قابلة للحياة إىل جانب )إرسائيل(. 
وتبنت إدارة الرئيس جو بايدن خيار "حل الدولتني" 
- الــذي ال يــزال ُينظــر إليــه عــى نطــاق واســع عــى أنــه 
الحــل الوحيــد للــراع املســتمر منــذ عقــود - لكــن مل 
ُيعــَط أي إشــارة حــول الكيفيــة التي تعتــزم بها الرتويج 

له. 
قيــد  املشــاريع  مــن  الهائــل  العــدد  أن  وأوضحــت 
التحتيــة  للبنيــة  الهائــل  التطويــر  اإلعــداد إىل جانــب 
االســتيطانية يعنــى أن "بايــدن" ســيحتاج إىل القيــام 
بتدخــل مــع )إرسائيــل( إلبقــاء اآلمــال الضعيفــة عــى 

"حل الدولتني" حية.
يبــد املســؤولون األمريكيــون أي رغبــة يف مثــل  ومل 

الــذي  الوقــت  يف  )إرسائيــل(  مــع  الصــدام  هــذا 
يواجهون فيه مشاكل أكرث إلحاحا. 

التاجــي،  الفــروس  أزمــة  التحديــات  هــذه  وتشــمل 
والتوترات مع الصني، ومحاولة إحياء االتفاق النووي 
الــدويل مــع إيــران - وهــو نقطــة خــالف رئيســية أخــرى 

مع )إرسائيل(. بحسب الوكالة.
أن  إىل  تحقيقهــا  يف  بــرس"  "أسوشــيتد  وأشــارت 
عهــد  خــالل  االســتيطاين  للبنــاء  الســنوي  املتوســط 
ترامب، شكل زيادة بنسبة ٪28 تقريبًا عن مستوى 
البنــاء خــالل إدارة بــاراك أوبامــا، األمــر الــذي ضغــط 

عى )إرسائيل( لكبح جامح البناء.
ووفقــاً  لحركــة "الســالم اآلن" اإلرسائيليــة، فــإن 63٪ 
خــالل  بناؤهــا  تــم  التــي  االســتيطانية  الوحــدات  مــن 
يتــم  مــن املرجــح أن  2020 كانــت يف مســتوطنات 

إخالؤها يف أي اتفاق تسوية. 
وأكــرث مــن ٪10 مــن البنــاء يف الســنوات األخــرة تــم 
يف مراكــز معزولــة غــر مرخصــة رســميا، ولكــن بهــدوء 

بتشجيع من قبل حكومة االحتالل.
هاغيــت  اآلن"  "الســالم  حركــة  يف  الباحــث  وقــال 
أوفران: "ما نراه هو سياسة الضم الفعلية الجارية". 
وأكــد أوفــران أن ")إرسائيــل( تبــذل قصــارى جهدهــا 
لضــم الضفــة الغربيــة ومعاملتهــا كــام لــو كانــت جــزءا 
مــن )إرسائيــل( مــن دون أن تــرتك مجــاال أليــة فرصــة 

فلسطينية".

اجتماع رباعــي يضم االحتالل 
واإلمارات واليونان وقربص اليوم

النارصة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة خارجيــة االحتــالل أمــس، اجتامًعــا ســُيعقد اليوم يف مدينة 
واليونــان  وقــربص  )إرسائيــل(  خارجيــة  وزراء  يضــم  قــربص  يف  بافــوس 
واإلمــارات العربيــة املتحــدة. وأوضحــت أن هــذا االجتــامع يعــد األول مــن 
نوعــه بــني الــدول األربــع، ويــأيت يف إطــار تعزيــز املصالــح االســرتاتيجية 
اإلقليمية. وأضافت الوزارة أن اجتامع الوزراء سيناقش القضايا اإلقليمية 
والتعــاون بــني الــدول، مــع الرتكيــز عــى القضايــا االقتصاديــة والســياحية 
واألمنية، فضاًل عن تداعيات األزمة الوبائية وإمكانات تشجيع السياحة.

عــى  ومعاقبتهــم  ردعهــم  أجــل  مــن  املحتّلــة؛ 
جرامئهم.

قاســم،  حــازم  "حــامس"  باســم حركــة  الناطــق  وقــال 
يف تريــح صحفــي وصــل إىل "صفــا": إّن "تصاعــد 
جرائــم املســتوطنني ضــد أهلنــا يف الضفــة الغربيــة 
يجــب أن ُيقابــل بتصعيــد كل أشــكال املقاومــة ضد 
وردعهــم  جرامئهــم  عــى  ومعاقبتهــم  املســتوطنني 

عن مواصلتها".
وجــاء تريــح الناطــق باســم "حــامس" تعقيًبــا عــى 

 حادثة استشهاد املواطن عيل أبو الخر.
"عــرب  يتــّم  أن  يجــب  ذلــك  أّن  قاســم  وأضــاف 
اســرتاتيجية تصــدٍّ شــعبية ميدانيــة فاعلــة وموحــدة" 
لهجــامت املســتوطنني وإجرامهــم بحــق أبناء شــعبنا 
بالضفة. يف إطار منفصل، واصلت قوات االحتالل 
يف  الفلســطينيني  ومالحقــة  قمــع  الثالــث  لليــوم 

شوارع مدينة القدس، ملنع الوجود فيها.
أفــراد مــن الرشطــة  واقتحــم ضبــاط االحتــالل برفقــة 
الرتاويــح،  صــالة  انتهــاء  عقــب  األقــى  املســجد 
وأخرجــت املصلــني مــن ســاحاته، كــام أفــاد شــهود 
الصوتيــة  القنابــل  االحتــالل  قــوات  وألقــت  عيــان. 
بــاب  منطقــة  يف  املوجوديــن  باتجــاه  بعشــوائية 
العمود ثم الحقتهم باتجاه منطقة املرارة وشــارع 
نابلس والسلطان سليامن وصوال إىل باب الساهرة، 

واعتدت عى العرشات منهم بالدفع والرضب.

وتزامن قمع قوات االحتالل مع خروج املصلني عرب 
أبــواب القــدس القدميــة عقــب انتهائهــم مــن صــالة 
الرتاويــح يف املســجد األقــى، وُوِجــد يف املــكان 

عرشات النسوة وأطفالهن وكبار السن.
ويف وقت ســابق، قاد املســتوطن املتطرف "يهودا 
غليــك"، أمــس، اقتحامــا جديــدا للمســجد األقــى 
املبارك من جهة باب املغاربة بحراسة مشددة من 

قوات االحتالل الخاصة.
 185 بــأن  اإلســالمية،  األوقــاف  دائــرة  وأفــادت 
اقتحمــوا  غليــك  املتطــرف  تقدمهــم  مســتوطنا 
باحــات املســجد األقــى املبــارك، ونفــذوا جــوالت 
اســتفزازية داخلــه. يف حــني قطــع مســتوطنون يف 
وســياجا  أشــجارا  أمــس،  ليلــة  مــن  متأخــرة  ســاعات 
جالــود  قريــة  يف  املواطنــني  أحــد  بــأرض  يحيــط 
وألحقــوا  معــدات،  ورسقــوا  نابلــس،  رشق  جنــوب 
ملــف  وقــال مســؤول  البنــاء هنــاك.  بأعــامل  أرضارا 
االســتيطان يف شــامل الضفة الغربية غســان دغلس 
لوكالــة "وفــا": إن مســتوطني بــؤرة "أحــاله" املقامــة 
املواطــن  أرض  عــى  اعتــدوا  جالــود،  أرايض  عــى 
هشــام عامد حمود، الواقعة يف حوض 6 يف موقع 
"آســيه" القريــب مــن البــؤرة، حيــث اكتشــف حمــود 

أعامل التخريب صباح اليوم الخميس.
جميــع  قطعــوا  املســتوطنني  بــأن  دغلــس  وأضــاف 
األشــجار التــي ُزِرعــت يف املــكان، وســكبوا أكرث من 

30 كيسا من األسمنت عى حديد البناء، وأفرغوا 

ثالثــة أكــواب مياه عى األســمنت، ورسقوا معدات 
البناء يف املوقع.

ويواصــل املســتوطنون اعتداءاتهــم عــى ممتلكات 
حيــث  "أحــاله"،  بــؤر  مــن  جالــود  يف  املواطنــني 
اســتهدفوا أكــرث مــن 250 شــتلة زيتــون من األرايض 

القريبة من البؤرة قبل عدة أشهر.
كــام قلــع مســتوطنو بــؤرة "ايــش قــودش" قبــل أيــام، 
يف  الكهربــاء  خطــوط  وخّربــوا  الكهربــاء،  أعمــدة 
بشــبكة  كبــًرا  رضًرا  وألحقــوا  الرشقيــة،  املنطقــة 
الكهربــاء. إىل ذلــك، اقتحــم عرشات املســتوطنني، 
أمــس، موقــع "ترســلة" قــرب بلدة جبــع جنوب جنني 

وسط اندالع مواجهات.
أن  غنــام"  "رازي  جبــع  يف  فتــح  رس  أمــني  وذكــر 
بحاميــة  املنطقــة  اقتحمــوا  املســتوطنني  عــرشات 
جيــش االحتــالل اإلرسائييل، الذي انترش عى طول 
عنريــة  هتافــات  مردديــن  نابلــس،  جنــني-  شــارع 

معادية للعرب واملسلمني.
ومارســوا  تلموديــة،  طقوســا  املســتوطنون  وأدى 
أعامل العربدة والغناء والرقص، حيث اندلعت يف 
إثرهــا مواجهــات بــني الشــبان وقــوات االحتــالل عى 
مفــرتق بلــدة جبــع، التي أطلقت الرصاص املعدين 
املغلف باملطاط والقنابل الصوتية والغاز املسيل 

للدموع.

وأوضحــت املؤسســات يف املؤمتــر أنــه نتيجة 
للظــرف الراهــن املتعلــق بانتشــار وباء )كورونا( 
فإن الفعاليات ستقتر عى فعاليات مركزية 

محدودة.
وبدأت الفعاليات بإيقاد شعلة الحرية مساء 
أمس، أمام رضيح الشــهيد يارس عرفات وفاًء 
الفلســطينية  الثــورة  يف  األول  األســر  لــروح 

الفدايئ محمود بكر حجازي.
املوافــق  األحــد  مركــزي  مهرجــان  وســيقام 
الثامــن عــرش مــن أبريل من أمام دوار املنارة/ 

وسط مدينة رام الله.
يف  االســتمرار  رضورة  املؤسســات  وأكــدت 
العمل وتوحيد الجهود عى كل املستويات 
يف ســبيل مواجهــة جرائــم االحتالل املنظمة، 

والحرب التي يشنها عى أرسانا وعائالتهم.
قــال رئيــس هيئــة شــؤون األرسى  مــن جانبــه، 
بكــر إن اختيــار  أبــو  قــدري  اللــواء  واملحرريــن 
منــزل عائلــة أبــو حميــد إلعــالن فعاليــات يــوم 

األسر له دالالت كبرة.
وأضــاف: "إن هــذا البيــت هــو بيــت األرسى 
والشــهداء، وهو شــاهد عى جرائم االحتالل 

املستمرة ضد شعبنا الفلسطيني".
الحقائــق عــن  مــن  بكــر جملــة  أبــو  واســتعرض 
واقع األرسى يف سجون االحتالل، الذي يبلغ 
عددهم قرابة )4500( أسر/ة فلسطيني/ة، 
إضافــة  طفــاًل،  و)140(  أســرة،   )41( بينهــم 
ا يف ســجون االحتــالل مــى  إىل )26( أســرً

عى اعتقالهم أكرث من 20 عاًما.
مالحقة مجرمي الحرب

مــن جهتــه قــال رئيــس نــادي األســر عبــد اللــه 

الزغــاري: "إن هــذا العــام هــو عــام ملالحقــة 
ارتــكاب  يواصلــون  الذيــن  الحــرب  مجرمــي 

الجرائم بحّق أرسانا وأسراتنا.
املاضيــة  الســنوات  مــدار  "عــى  وأضــاف: 
حــد  وضــع  يف  الدوليــة  املنظومــة  فشــلت 
بأهميــة  ننظــر  زلنــا  مــا  ولكــن  الجرائــم،  لهــذه 
فتــح  يف  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  لقــرار 
بحــّق  ارتكبــت  التــي  الجرائــم  يف  تحقيــق 
الشــعب الفلســطيني، وعى رأســها الجرائم 
التــي نّفــذت بحــق األرسى، وال ســيام قضيــة 

التعذيب املمنهج".
وذكــر الزغــاري أن قضيــة أرسانــا هــي قضيــة 
إنســان  كل  وقضيــة  الفلســطيني،  الشــعب 
حر، ويجب أن يستمر العمل من أجل إطالق 
رساح أرسانــا الذيــن يواجهــون جرائم منظمة، 
وعليــه يجــب أن يكــون هناك تحركات وعى 

كل املستويات ملساندة أرسانا.
جهــد  إىل  بحاجــة  األرسى  أن  إىل  ونبــه 
مضاعــف وعــى كل املســتويات الحقوقيــة 
والدولية، ال سيام مع تصاعد أعداد األرسى 
والخطــورة  االحتــالل،  ســجون  يف  املــرىض 

الحاصلة عى مصر املئات منهم.
وحذر الزغاري من خطورة إجراءات االحتالل 
خــالل  مــن  األرسى،  قضيــة  تســتهدف  التــي 
اســتهداف حقوقهــم ومخصصات عائالتهم، 

التي تعترب حرًبا عى الكل الفلسطيني.
بدوره، وجه أمني شومان رئيس الهيئة العليا 
األرسى  جميــع  األرسى،  شــؤون  ملتابعــة 

القابعني خلف القضبان.
وخــص بالذكــر األرسى املحكومــني بالســجن 

رأســهم  وعــى  القدامــى  واألرسى  املؤبــد، 
ماهر وكريم يونس ونائل الربغويث، واألرسى 
واملرضبــني  اإلداريــني،  واألرسى  املــرىض، 

عن الطعام.
الفعاليــات  وتنظيــم  املشــاركة  وأكــد رضورة 
تضامنــًا مــع أرسانــا داخل الســجون مع األخذ 
ظــل  الوقائيــة يف  اإلجــراءات  االعتبــار  بعــني 

الوضع الراهن.
املؤسســات  متابعــة  أهميــة  إىل  ونبــه 
الحقوقية الدولية العاملة يف فلسطني عى 
مــا  عــى  االحتــالل  وتجريــم  عملهــا  تكثيــف 

يرتكبه من انتهاكات بحق األرسى.
وشــدد شــومان عــى رضورة أن تتحمــل هــذه 
مــا  عــن  الكاملــة  املســؤولية  املؤسســات 
يعانيــه األرسى واألطفــال واملــرىض والنســاء 

داخل املعتقالت.
بــدوره، قــال حلمي األعرج مدير مركز الدفاع 
عن الحريات والحقوق املدنية "حريات" أن 
إحيــاء يــوم األســر هــو تأكيــد ملكانــة األرسى 

الطليعية.
تضحياتهــم  عــى  لهــم  "وفــاء  أنهــا  وأضــاف 
الجسام ونضالهم الطويل، يف هذه املحطة 

النضالية".
ولفــت إىل أن الحركــة األســرة متــر بظــروف 
أبســط  مــع  تتنــاىف  جــًدا  قاســية  اعتقاليــة 

املعاير واالتفاقيات الدولية.
وذكــر أن مهمتنــا املركزيــة يف هــذه املرحلــة 
السياســية  للمكانــة  االعتبــار  نعيــد  أن 
ســجون  يف  وأســراتنا  ألرسانــا  والقانونيــة 

االحتالل.

املحافظــات عــى النحــو التــايل: طولكــرم )1(، نابلــس )4(، قلقيليــة )1(، 
طوباس )2(، جنني )1(، قطاع غزة )5(.

وقالت إن اإلصابات الجديدة سجلت عى النحو التايل: طولكرم )63(، 
نابلــس )183(، قلقيليــة )11(، طوبــاس )34(، ســلفيت )21(، الخليــل 
)73(، جنــني )66(، ضواحــي القــدس )6(، رام اللــه والبــرة )65(، بيــت 
لحــم )30(، أريحــا واألغــوار )3(، قطــاع غــزة )1162(، الفتــة إىل أن عــدد 

الفحوصات بلغ 5531 فحصا.
وأضافــت الكيلــة أن حــاالت التعــايف الجديــدة توزعــت حســب التــايل: 
طولكــرم )72(، نابلــس )304(، قلقيليــة )45(، طوبــاس )39(، ســلفيت 
اللــه  رام   ،)9( القــدس  ضواحــي   ،)203( جنــني   ،)199( الخليــل   ،)2(
والبرة )75(، بيت لحم )40(، أريحا واألغوار )14(، قطاع غزة )1050(.

%88.3، يف  وذكــرت أن نســبة التعــايف مــن فــروس "كورونــا"، بلغــت 
حــني بلغــت نســبة اإلصابــات النشــطة %10.6، ونســبة الوفيــات 1.1% 
من مجمل اإلصابات. ولفتت إىل وجود 177 مصابا بـ "كورونا" يف غرف 
العنايــة املكثفــة، بينهــم 54 موصولــون عى أجهــزة التنفس االصطناعي، 

يف حني يعالج يف مراكز وأقسام مستشفيات الضفة 516 مصابا.
وفيــام يخــص املواطنــني الذيــن تلقــوا الطعــوم املضادة لفــروس كورونا، 
أوضحــت الكيلــة أن عددهــم اإلجــاميل بلــغ يف الضفــة وغــزة 156446، 

بينهم 21419 تلقوا الجرعتني من اللقاح.

الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:
إنــه  الســالمني  فــادي  الســيايس  الناشــط  قــال 
تعــرَّض للتهديــد بالقتــل مــن عنــارص يف كتائــب 
شهداء األقى التابعة لحركة "فتح" وذلك بعد 
البــالد إىل  مــن خــارج  مــن وصولــه  وقــت قصــر 
بلدته السموع يف مدينة الخليل جنويب الضفة 

الغربية املحتلة.
وأضاف الســالمني لصحيفة "فلسطني"، أمس: 
"تفاجأت بثاين يوم من زياريت ألهيل يف بلدة 

السموع ببيان يحمل تهديدي بالقتل".
الجنســية  عــى  -الحاصــل  الســالمني  وعــدَّ 
بلطجــة  "أعــامل  بالقتــل  تهديــده  األمريكيــة- 
رئيــس  ــاًل  محمِّ البيــان"،  نــارشي  مــن  واضحــة 
األمنيــة  وأجهزتــه  عبــاس  محمــود  الســلطة 

الخليل/ فلسطني:
املقدســية  األرثوذكــس  الــروم  بطريركيــة  أكــدت 
محاكــم  فرضتــه  الــذي  الحجــز  إلغــاء  أن  أمــس، 
االحتــالل عــن فنــدق اإلمبريــال وعائلــة الدجــاين 
املســتأجرة للعقــار، يســاهم مســاهمة كبــرة يف 
للحفــاظ  معركتهــا  البطريركيــة يف  موقــف  تعزيــز 

عى عقارات باب الخليل.
لهــا  بيــان  يف  املقدســية  البطريركيــة  وشــددت 
لــوال  ليتحقــق  يكــن  مل  الكبــر  اإلنجــاز  هــذا  أن 
ثيوفيلــوس  البطريــرك  غبطــة  تعليــامت  تنفيــذ 
الثالث، بطريرك القدس وســائر أعامل فلســطني 
واألردن، بتســخر جميــع قــوى البطريركيــة املادية 
املحليــة  عالقاتهــا  شــبكة  وتوظيــف  واملعنويــة، 
والدوليــة، بهــدف حاميــة العقــارات األرثوذكســية 
مدينــة  يف  الخليــل  بــاب  عقــارات  رأســها  وعــى 
الدجــاين  عائلــة  صمــود  إىل  إضافــة  القــدس، 
اإلمبريــال  فنــدق  عــن  الدفــاع  يف  وتفانيهــم 

املسؤولية الكاملة عن أي مكروه قد يلحق به.
وأضاف الســالمني: "أخربت الســفارة األمريكية 
تتابــع األمــر عــن كثــب والتــي  مبــا حــدث وهــي 

ا للسلطة". أبلغت احتجاجها رسميًّ
وأشــار إىل أن تهديــده بالقتــل، جــاء عى خلفية 
بنــاء  الســلطة، ودعوتــه إىل  نشــاطه ضــد فســاد 
العمليــة  ودعــم  الفلســطيني،  البيــت  وتوحيــد 
ل مــن الســلطة  الدميقراطيــة، ووقــف حالــة التغــوُّ

وإقصائها لكل الخصوم السياسيني.
وشــدد الســالمني عى أنه ســيواصل العمل مع 
مؤسســات حقــوق اإلنســان، والجهــات الدوليــة، 
حتى إجبار رئيس السلطة عى شجب التهديد 
الــذي تعــرَّض لــه أو إلغائــه؛ "لكونــه صــدره باســم 
الجامعــة التابعــة لــه". ولفــت إىل أن مــا يحــدث 

الحــق  عــى  قامئــة  حقيقيــة  رشاكــة  ليجســدوا 
الطمــع  وجــه  يف  وصامــدة  بالعــدل  ومطالبــة 

االستيطاين التوسعي، بحسب البيان.
التابــع  القانــوين  بالطاقــم  البطريركيــة  وأشــادت 
عائلــة  قبــل  مــن  املــوكل  القانــوين  والطاقــم  لهــا 
يف  التعــاون  عــرب  اســتطاعا،  اللذيــن  الدجــاين، 
حاميــة  إىل  تهــدف  قانونيــة  اســرتاتيجية  تنفيــذ 
العقــارات، أن يحصلــوا عــى إلغــاء قــرار الحجــز، 

الذي سبق وأن حصل عليه املستوطنون.
بطريركيــة  باســم  الناطــق  مصلــح،  عيــى  ولفــت 
هنــاك  أن  إىل  املقدســية،  األرثوذكــس  الــروم 
مصلحــة مشــرتكة بني بطريركية الــروم األرثوذكس 
الحفــاظ  يف  الدجــاين  وعائلــة  املقدســية 
املســتوطنني  براثــن  مــن  العقــارات  هــذه  عــى 
املرتبصني للعقارات األرثوذكســية، سواء بشكل 
مبارش أو من خالل أدواتهم التي تعمل موسمًيا، 
وبحســب تعليــامت املســتوطنني، عــى تشــويه 

يف الضفــة الغربيــة "أمــر محــزن، فلم يعد هناك 
أي مجال لشخص أن ينتقد أو يحارب الفساد".

يشــار إىل أن الواليــات املتحــدة أبــدت مخاوفهــا 
من التهديدات ضد الناشط السالمني.

ونقــل موقــع "أكســيوس" األمريــي عــن مصــدر 
مطلع أن الواليات املتحدة أعربت عن مخاوفها 
ُوجهــت إىل  بالقتــل  تهديــدات  بشــأن  للســلطة 

الناقد السالمني.
وقــال مســؤول أمريــي كبــر: إن وزارة الخارجيــة 
عــى  تعلــق  لــن  لكنهــا  باملوقــف  علــم  عــى 

التفاصيل.
وقال املسؤول: إن "رفاهية وسالمة املواطنني 
األمريكيــني يف الخــارج هــي األولويــة القصــوى 

لوزارة الخارجية".

صورة البطريركية بهدف إضعافها.
العقــارات  حاميــة  معركــة  أن  مصلــح  وأكــد 
بالرغــم  تنتــِه  مل  الخليــل  بــاب  يف  األرثوذكســية 
القانونيــة  فالطواقــم  االنتصــار،  هــذا  أهميــة  مــن 
القانــوين  الطاقــم  مــع  بالتنســيق  نهــار  ليــل  تعمــل 
فصــل  لبــدء  الدجــاين،  عائلــة  قبــل  مــن  املــوكل 
جديــد مــن هــذه املعركــة القانونيــة التــي تخوضها 
البطريركيــة منــذ نحــو 15 عاًما اســتطاعت خاللها 
مــن عقاراتهــا يف  أن متنــع متكــني املســتوطنني 
بــاب الخليــل، كــام اســتطاعت يف املــدة نفســها 
اســتعادة العديــد مــن العقــارات يف أماكــن أخــرى 

من األرايض املقدسة.
البطريــرك  يواجــه  حــني  يف  البيــان  هــذا  ويــأيت 
واســعة  واتهامــات  انتقــادات  الثالــث  ثيوفيلــوس 
بترسيب عقارات مسيحية لالحتالل اإلرسائييل، 
يف محاولــة مــن الكنيســة لتفنيــد ذلــك ومحاولــة 

إلثبات العكس.

رابطة علماء 
فلسطني تطالب 

العالم بتحمل 
مسؤولياته 

تجاه األقىص 
والمقدسات 

اإلسالمية
غزة/ فلسطني:

رابطــة علــامء فلســطني  طالبــت 
العامل أجمع بتحمل مســؤولياته 
األقــى  املســجد  تجــاه 
يف  اإلســالمية  واملقدســات 
وقــف  عــى  والعمــل  فلســطني، 
اإلجراءات اإلرسائيلية اإلجرامية 
قبــل  األقــى  املســجد  بحــق 

فوات األوان.
لهــا  بيــان  يف  الرابطــة  ودعــت 
نــرش مســاء أمــس، علــامء األمــة 
وعمــل  األمــة  أبنــاء  تحشــيد  إىل 
االحتــالل  لوقــف  ميكــن  مــا  كل 
عــن ســلوكه واعتداءاته، وتوعية 
املســجد  بقدســية  األمــة  أبنــاء 
األقى ومكانته وبكل ما يحاك 

له من قبل االحتالل.
كــام دعــت الرابطــة املؤسســات 
اإلســالمية والدوليــة والحقوقيــة 
واتخــاذ  مســئولياتها  لتحمــل 
اإلجــراءات القانونية والسياســية 
ضد هذا االحتالل املتغطرس.

وقالــت إنــه عــى أبنــاء الشــعوب 
أال  واإلســالمية  العربيــة 
أمــام  األيــدي  مكتــويف  يقفــوا 
الصهيونيــة  الغطرســة  هــذه 
عــى  املتكــررة  واالعتــداءات 
واألقــى  فالقــدس  مقدســاتنا، 
واملســجد  عقيدتنــا  مــن  جــزء 
القبلتــني  أوىل  هــو  األقــى 
وثالــث  املســجدين  وثــاين 
مــرسى  الرشيفــني  الحرمــني 
عليــه  اللــه  صــى  محمــد  النبــي 

وسلم.

رشطة محافظة غزة ُتفرج عن 36 غارًما
غزة/ فلسطني:

أفرجــت رشطــة محافظــة غــزة، أمــس، بالتعــاون مــع أهل الخر، عــن 36 نزياًل من 
أصحاب الذمم املالية يف مركزي الرمال والشاطئ.

وذكــرت اللجنــة املكلفــة بالســداد عــن الغارمني أنها تقــوم بجهود كبرة من أجل 
مســاعدة الغارمــني وأصحــاب الوضــع االقتصــادي الصعــب، وذلــك بالتعاون مع 

أهل الخر يف مساهمة كرمية طيبة وإنسانية منهم.
ونبهــت إىل أن مركــز رشطــة الشــاطئ أفــرج عــن 22 نزيــاًل، يف حــني أفــرج مركــز 

رشطة الرمال عن 14 نزياًل.

9200 وحدة استيطانية يف 
الضفة الغربية خالل عهد ترامب

يف ثاين يوم من عودته إىل مدينة الخليل 

احتجاج أمرييك عاجل عقب تهديد الناشط السالمني بالقتل

"الروم األرثوذكس": إلغاء الحجز عن فندق اإلمبرييال 
انتصار لمعركة الحفاظ عىل عقارات باب الخليل
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جامع آيا صوفيا 
يحتفي برمضان بعد 
87 عاًما "من الغربة"

إسطنبول/ الجزيرة نت:
صوفيــا  آيــا  مســجد  يف  رمضــان  شــهر  بحلــول  املســلمون  احتفــى 
بإســطنبول ألول مــرة منــذ 87 عامــا، وذلــك بعــد تحويلــه مــن متحــف 
إىل مسجد العام املايض مبرسوم من الرئيس الرتيك رجب طيب 

أردوغان.
وبــث نشــطاء ووســائل إعــام تركيــة عــر مواقع التواصــل االجتامعي 
مقاطع فيديو لرفع األذان يف املسجد الواقع بالقسم األورويب من 
مدينــة إســطنبول الرتكيــة، وعــروا عــن فرحتهــم برفــع األذان ألول مرة 

يف شهر رمضان.
وكتب أحد املغردين: "بعد 87 عاما، تم افتتاح آيا صوفيا للعبادة 
آيــا صوفيــا حــب  األول. رمضــان حــب،  اإلفطــار  وتــاوة  كمســجد، 
كبــر. ريض اللــه عــن مــن فتحــه وكــر األغــال وســاعد عــى ســامع 

نداء الله أكر".

نفوق أكرب سمكة 
منشار يف العالم

واشنطن/ وكاالت:
جرفت املياه جيفة أكر سمكة منشار يف العامل من النوع املهدد 
بيًضــا  أســنان صغــرة ومتتلــك  ذات  قدًمــا   16 باالنقــراض، طولهــا 
بنفس حجم كرات التنس، مع ســمكة أصغر منها نافقة أيًضا بطول 

12 قدًما.
وأوضح منشــور عى فيســبوك من لجنة فلوريدا لألســامك والحياة 
الريــة: نفقــت ســمكتان كبرتــان عــى شــاطئ يف فلوريدا، كاهام 
أنثى يبلغ طول األوىل 16 قدًما وتزن ما يقدر بتكلفة 1000 رطل، 
واألخرى طولها 12 قدًما و4 بوصات وتزن ما يقدر بنحو 500 رطل.

نفــوق  لنــا  اللجنــة: "يتيــح  عــامل األحيــاء يف  وقــال جريــج بوالكيــس 
األســامك دارســة أعمق وأكر عن أســامك املنشــار"، مبيًنا أن هذا 
النــوع غــر مــؤٍذ لإلنســان ، ولكــن غالًبــا مــا يؤذيــه البــر عــن طريــق 

الخطأ، عندما تعلق أنوفها الطويلة يف شباك الصيد. 
تنمــو ســمكة  أن  مــن املمكــن  أنــه  وأكــد علــامء فلوريــدا لألســامك 

املنشار ليصل طولها إىل نحو 25 قدًما.

غزة/ فلسطني: 
يف  املريــض"  "أصدقــاء  جمعيــة  مــن  فريــق  أجــرى 
فلســطني  صحيفــة  ملوظفــي  اختبــارات  أمــس،  غــزة 
للوقوف عى سامتهم من اإلصابة بفروس كورونا. 
إن  التــرت:  د.نــر  للجمعيــة  العــام  املديــر  وقــال 
الجمعية تعمل عى مدار الساعة لخدمة مؤسسات 
أجــل  مــن  بأطيافــه املختلفــة  الفلســطيني  املجتمــع 

الوصول إىل بيئة صحية خالية من كورونا. 
وأشــار إىل أن فريًقــا مــن الجمعيــة أجــرى حــوايل 40 
مســحة ملوظفــي "فلســطني"، وقــد ُكشــف عــن نتائــج 

الفحوصات مبارشة. 
من جانبه، شكر مدير العاقات العامة عديل النديم 
جهــود جمعيــة أصدقــاء املريــض، معتــًرا رســالتهم 
يف املجتمع من أســمى الرســائل التي يجب أن تعم 
جميــع املجتمعــات حــول العــامل ملــا فيهــا مــن فائــدة 

عى البرية.

"أصدقـــاء المريــــض" ُتجـري مسحــــة 
رسيعـــــة لموظفي صحيفـــة "فلسطيـن"

قرية تعيش 45 يوًما
يف الظالم إلنقاذ طائر

نيودلهي/ وكاالت:
الهنديــة  بوتاكــودي  تكبــد ســكان قريــة 
عناء العيش يف الظام ملدة 45 يوًما، 
وذلك من أجل إنقاذ عش طائر »روبن" 
»صنــدوق  داخــل  اســتقر  هنــدي، 
الكهربــاء«، بحســب مــا ذكــرت صحيفة 

»ديكان هرالد« الريطانية.
وأوضحــت الصحيفــة أن طائــر »روبــن" 
يف  والبــدء  عشــه  صنــع  قــرر  الهنــدي 
فقــس بيضــه داخــل صنــدوق الكهربــاء 
املسؤول عن إضاءة 35 مصباًحا إلنارة 
وتقــع  منــزاًل   120 مــن  املكونــة  القريــة 
الهنــد.  جنــوب  نــادو  تاميــل  واليــة  يف 
تفاعلــوا  القريــة  ســكان  أن  وأضافــت 
يســتخدموا  ومل  الطائــر  مــع  بإنســانية 

الكهرباء ملدة 45 يوًما كامًا.
ونقلــت »ديــكان هرالــد« عــن كارابــو 

مصابيــح  إضــاءة  عــن  املســؤول  راجــا، 
إىل  اضطــر  إنــه  القريــة  يف  الشــوارع 
التقــاط الصــور وتســجيل مقطــع فيديو 
ثــم  قريتــه،  لســكان  الوضــع  إلظهــار 
»واتســاب«،  مجموعــة  عــى  أرســلها 
وكتــب لهــم إن إطفــاء األنــوار هــو الحــل 
بعيــًدا  ســيطر  الطائــر  ألن  الوحيــد 
مبجــرد إدراكــه أي وجــود بري بالقرب 
بأيــة  إنقــاذه  عليهــم  وأن  عشــه،  مــن 

طريقة.
ومل يكتف راجا بذلك بل رشح للنساء 
واألطفــال أن العديــد مــن أنــواع الطيــور 
انقــرض وال ينبغــي لهــم أن يرتكــوا طائــر 

"روبن" الهندي للمصر نفسه.
الطائــر  غــادر  كامــًا  يوًمــا   45 وبعــد 
والفــراخ العــش وعــاد الضــوء إىل قريــة 

بوتاكودي.

ارتفــــاع أعــــداد حيوانــــات
 وحيـــــد القـــــرن يف نيبــــال

لندن/ وكاالت:
أو  امللفــوف  خضــار  لــدى  ميــزة  العلــامء  اكتشــف 
الكرنب، وهو من الخرضاوات الورقية الشهرة التي 

تزين مائدة الطعام لدى أغلب شعوب العامل.
يعتــر اللــون األزرق مــن األلــوان األكــر شــيوعا يف 
عمليات تلوين األغذية املصنعة حول العامل، لكن 
جــدا،  النــادرة  األلــوان  مــن  أنــه  تكمــن يف  املشــكلة 

حيث نادرا ما يظهر هذا اللون طبيعيا.
واضطر املصنعون إىل اللجوء لألصباغ االصطناعية 
واملــواد الكيميائيــة إلنتــاج طعــام أزرق، التــي يعتــر 
البــرتول أساســيا يف عمليــات تصنيعهــا، مــا يســبب 

مخاطر كبرة عى الصحة.
بعــد  وتندثــر  أخــرا  تتغــر  قــد  الصناعــة  هــذه  لكــن 
اكتشاف صبغة زرقاء طبيعية يف امللفوف األحمر.

وجــد  الريطانيــة،  ميــل"  "ديــي  مجلــة  وبحســب 
لوجــود  آثــارا  "مــارس"  حلــوى  رشكــة  يف  العلــامء 
مــادة "األنثوســيانني" وهــي صبغــة تعطــي األطعمــة 
الحمراء لونها باإلضافة إىل بعض األلوان مثل اللون 

األرجواين واألزرق واألسود.
ومتكــن العلــامء يف الركــة الشــهرة مــن تغيــر لــون 

املادة يف امللفوف األحمر لتصبح زرقاء عن طريق 
معالجــة مــادة "األنثوســيانني" األحمــر يف امللفــوف 

بإنزيم مصمم جعلها زرقاء.
وتــم اختبــار األزرق الجديــد لصنــع آيــس كريــم ذي 
لــون ســاموي )أزرق فاتــح( وبعض املنتجات األخرى 
عــى  شــهر  ملــدة  بلونهــا  جميعهــا  احتفظــت  التــي 

األقل.
 UC" معهــد  يف  العليــا  الدراســات  طالبــة  وأكــدت 
Davis" لابتــكار لألغذيــة والصحــة، باميــا دنيــش، 

الزرقــاء  األلــوان  أن  املــروع،  عــى  عملــت  والتــي 
نادرة جًدا يف الطبيعة. 

مجلــة  يف  املنشــور  البحــث  يف  وقالــت 
عــدد  بدراســة  قــام  الفريــق  إن   ،"newscientist"
بهــدف  املحتملــة  الروتــني  ساســل  مــن  كبــر 

الوصول إىل اإلنزيم الصحيح.
وتوصل الباحثون أخرا إىل إنتاج صبغة طبيعية من 
اللــون األزرق الفاتــح والتــي ســتكون يف املســتقبل 
بديــا صحيــا عــن امللونــات الصناعيــة التــي تعتمــد 
عــى مشــتقات البــرتول يف الكثــر مــن األحيــان، مــا 

يجعلها من أهم مسببات مرض الرطان.

الملفـــــوف قد يكتــــب
نهايــــة تاريــــخ صناعــة

عالمية تعتمد عىل البرتول

موسكو/ وكاالت:
والصيــد  الغابــات  وكالــة  مديــر  نائــب  أكــد 
يف منطقــة ســخالني دانيــا دوداريــف، أن 
دبا اقتحم مدرســة يف قرية ســخالني مثرا 

الذعر بني السكان.
يف  الــدب  هــذا  "ظهــر  دوداريــف:  وقــال 
تحــت  الغابــات  أبقينــا  لــذا  املدرســة.. 
املراقبة والسيطرة. لكنه اختفى منذ ذلك 
الــدب صباحــا. يقــوم خــراء  الحــني وظهــر 

الصيد بتعقبه".
وأضــاف دوداريــف: " يف حــال ظهــر الــدب 
مــرة أخــرى يف القريــة، ســنضطر إىل اتخــاذ 
قرار إطاق النار عليه، ألنه ميثل تهديًدا".

ووثقــت كامــرات املراقبــة، اقتحــام الــدب 
املدرســة يف قريــة شــيبونينو الواقعــة يف 
الســاحل الجنويب الغريب لجزيرة ساخالني 
املبنــى  يف  األمــن  رجــال  أحــد  قــام  حيــث 

بإخافته.

كامتاندو/ وكاالت:
ازدادت أعــداد حيوانــات وحيــد القــرن يف نيبــال 
بأكــر مــن %16 خــال الســنوات الســت األخرة، 
عــى مــا أعلنــت الســلطات، ما يثــر ارتياًحا كبًرا 

لدى الناشطني لحامية هذا الجنس الحيواين.
وأعلنــت هيئــة إدارة املتنزهــات الوطنيــة وحاميــة 
الحياة الرية أن عدد هذه الحيوانات التي تعيش 
جنــوب  ســهول  يف  وطنيــة  متنزهــات  أربعــة  يف 
نيبــال كان 645 يف 2015، وبــات حالًيــا 752، 

أي بازدياد نسبته %16,5 خال 6 سنوات.
أشــارايا،  الهيئــة هاريبهــادرا  باســم  الناطــق  وقــال 
لكــن  الحامســة.  يثــر  نبــأ  األعــداد  »ازديــاد  إن 
التحديــات ال تــزال قامئــة، خصوًصــا لزيــادة مواقع 

عيش هذا الحيوان للسامح باستمرار منوه«.
وكانــت ســهول نيبــال تعــج بــآالف حيوانــات وحيــد 
مواطــن  عــى  القضــاء  لكــن  املــايض،  يف  القــرن 
عيشــها الطبيعــي وأنشــطة الصيــد غــر القانــوين 
يف  مئــة  حــواىل  إىل  عددهــا  تراجــع  إىل  أدت 

ستينات القرن العرين.
 5 كل  مــرة  بواقــع  نيبــال  تحــي   ،1994 ومنــذ 
ســنوات، لتقويــم أثــر جهــود حاميــة هــذا الجنــس 

لحفــظ  الــدويل  االتحــاد  قامئــة  عــى  املــدرج 
الطبيعــة لألجنــاس املهــددة باالنقــراض. وخلــص 
املســح األول يف 1994 إىل وجــود 466 حيــوان 

وحيد قرن.
وجّنــد هــذا املســح الــذي أرجــئ العــام املــايض 
سنة واحدة بسبب فروس كورونا، 250 شخًصا 
جابــوا املتنزهــات النيباليــة ملــا يقــرب مــن ثاثــة 
وأجــري  فيــًا.   60 نحــو  عــى  متنقلــني  أســابيع، 
املســح باالســتعانة بأجهــزة للتموضــع الجغــرايف 

)جي يب اس( ومناظر وكامرات.
»حيوانــات  أن  إىل  أشــارايا  هاريبهــادرا  ولفــت 
مراقبــة  طريقــة  باعتــامد  أحصيــت  القــرن  وحيــد 

مبارشة، عى مسافة مئة مرت«.
ويف املحصلــة، قــى 26 حيــوان وحيــد قــرن يف 
نيبــال العــام املــايض، أربعــة منهــا بســبب الصيــد 
غــر القانــوين، وفــق الســلطات املحلية. وينشــط 
الطلــب  بســبب  القانــوين خصوًصــا  غــر  الصيــد 
آســيا،  يف  الحيوانــات  هــذه  قــرون  عــى  القــوي 
ُتنســب  حيــث  وفيتنــام،  الصــني  يف  خصوًصــا 
إليهــا ميــزات عــدة بينهــا اســتخدامها يف الطــب 

التقليدي.

دب يقتحم مدرسة يف 
جزيرة سخالني الروسية

تركيا تفرض غرامة كبرية 
عىل رشكة "غوغل"

أنقرة/وكاالت:
أعلــن مجلــس املنافســة الــرتيك، فــرض غرامــة عــى رشكــة غوغــل املحــدودة لإلعــان 
37 مليــون  لــرة تركيــة )قرابــة  ألفــا و899.49  296 مليــون و84  بقيمــة  والتســويق، 
دوالر(. وأشــار بيــان عــى موقــع مجلــس املنافســة الرتيك، أمــس، إىل انتهاء التحقيق 
الجاري حول األقســام التابعة لركة غوغل واملتمثلة بـ "غوغل لإلعان والتســويق"، 
 Google Ireland "و ،"Google LLC "و ،"Google International LLC "و

."Limited ve Alphabet Inc
وأوضح البيان أن التحقيق أظهر انتهاك "غوغل" لقوانني املنافسة الرتكية يف مجال 

البحث عن أماكن اإلقامة كالفنادق وغرها.
العامــة،  البحــث  القائــم يف ســوق خدمــات  الوضــع  اســتغلت  "غوغــل"  أن  وأضــاف 
يقــي  عــادل  غــر  بشــكل  أخــرى،  حســاب  عــى  املنشــآت  بعــض  بإبــراز  وقامــت 
بعــض املنشــآت، يف خطــوة تنتهــك قوانــني املنافسة.وأشــار إىل أن فــرض الغرامــة 
املذكــورة، جــاء بعــد جمــع كافــة األدلــة، واالســتامع إىل البيانــات املكتوبــة والشــفهية 
وعقــد االجتامعــات الازمة.ولفــت إىل أن الغرامــة املاليــة فرضــت بنــاء عــى املــادة 
رقــم 4054 مــن قانــون حاميــة املنافســة، بخصــوص "اســتغال الوضــع الراهــن."وإىل 
جانب فرض الغرامة املالية، طالب مجلس املنافســة الرتيك، رشكة "غوغل" بوقف 
االنتهاك فورًا، وتحقيق املنافســة الفعالة يف املجال املذكور، وتقديم تقرير دوري 

سنويًا ملدة 5 أعوام إىل املجلس، بشأن التدابر املتخذة يف هذا الخصوص.

"فايزر" تعلن عن جرعة ثالثة من 
لقاحها ضد فريوس كورونا

نيويورك/وكاالت:
أعلنــت رشكــة "فايــزر" األمريكيــة للصناعــات الدوائية، أمس، عــن جرعة ثالثة 
من لقاحها ضد فروس كورونا، عى أن تؤخذ بعد نحو 12 شهرا من الجرعة 
"النــاس  إن  بيــان  بــورال، يف  ألــرت  التنفيــذي للركــة،  الثانية.وقــال املديــر 
ســيحتاجون جرعــة ثالثــة مــن اللقاح بعد 12 شــهرا مــن حصولهم عى الجرعة 

الثانية التي كانت تعني اكتامل التطعيم بلقاح فايزر".
كام أشار إىل احتاملية أن يكون هناك حاجة ليتم تطعيم الناس ضد كورونا 

"سنويا"، حسبام نقلت شبكة "يس إن يب يس" األمريكية.
يشار أن بورال أدىل بهذه التريحات يف األول من أبريل/ نيسان الجاري، إال 

أنه تم الكشف عنها اليوم، حسب املصدر ذاته.
ويف وقــت ســابق مــن أبريــل الجــاري، قالــت "فايــزر" إن لقاحهــا املكــون مــن 
جرعتني مينح وقاية ضد كورونا تصل ألكر من 91 باملئة بعد الحصول عى 

الجرعة األول، و95 باملئة بعد الجرعة الثانية.


