
القدس المحتلة/ فلسطين:
اقتحم نحو 1520 مستوطًنا باحات المسجد األقصى 
المبــارك بحمايــة شــرطة االحتالل اإلســرائيلي التي 
حاصــرت المصلــى القبلــي بعــد إغالقــه بالسالســل 
أســالك  بداخلــه، وقطــع  َمــن  واحتجــاز  الحديديــة، 

مكبــرات الصــوت. وذكرت مصــادر محليــة أن قوات 
بابــي  مــن  األقصــى  باحــات  اقتحمــت  االحتــالل 
السلسلة والمغاربة، واعتدت بالضرب على المصلين 
والمرابطين في المصلى القبلي وباحات المســجد، 
منهــم.  عــدًدا  تعتقــل  أن  قبــل  بالقــوة،  وأخلتهــم 

ونقــاًل عن دائــرة األوقاف اإلســالمية في القدس، 
فــإن المســتوطنين بهــذه األعداد الكبيــرة اقتحموا 
األقصى على شــكل مجموعات كبيرة وتجولوا في 
باحاته بشــكل اســتفزازي، برفقة المتطرفين إيهودا 
غليــك وبــن حيفــر، وتلقــوا شــروحات عــن "الهيكل" 

المزعــوم، علــى حيــن قــام بعضهــم بتأديــة شــعائر 
تلموديــة قبالــة قبــة الصخــرة. وقــال شــهود عيان: 
إن مجموعــات مــن المســتوطنين حاولــت اقتحــام 

األقصــى من بابــي حطة والملــك فيصل من 
حارة السعدية والحي اإلسالمي في
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تعزية
أرسة ســلطة النقــد الفلســطينية ممثلــة باملحافــظ فــراس ملحــم، يتقدمــون مــن 

زميلهم أمني شاهني، بأحر التعازي واملواساة بوفاة والدته املرحومة بإذن الله
الحاجة/ ظريفة إسماعيل شاهين

"أم فريد"
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته 

ويلهم آلها وذويها جميل الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

غزة/ نور الدين صالح:
طالبــت القــوى الوطنية واإلســالمية فــي غزة، 
أمــس، الوســطاء بســرعة التدخل إلنهــاء الحصار 
اإلســرائيلي المســتمر على قطاع غــزة منذ أكثر 
مــن 15 عاًمــا، مؤكــدًة أنهــا لن تســمح لالحتالل 

بتثبيــت معــادالت جديــدة علــى حســاب حقوق 
شــعبنا الفلســطيني. وقال منســق القوى خالد 
البطــش، خــالل مؤتمر صحفي، أمــس، عقد في 

إن  غــزة:  العــودة شــرقي مدينــة  مخيــم 
"الحصــار واإلغــالق أمــران لــن يقبــل بهما 

"لن نسمح بتثبيت معادالت جديدة"

الفصائــــل تطالــــب الوسطــــاء 
برسعـــة التدخـــل إلنهـــاء حصــار غــزة

مهاتري محمد يطالب العالم بدعم 
الفلسطينيني وإدانة جرائم االحتالل

كواالملبور/ وكاالت:
طالــب رئيــس الــوزراء املاليــزي الســابق مهاتــر محمــد، العــامل مبواصلــة دعــم 

الفلسطينيني وإدانة جرائم االحتالل اإلرسائييل يف األرايض املحتلة.
وقــال محمــد، يف ترصيحــات نقلتهــا وســائل إعــالم ماليزيــة: إن الفلســطينيني 
عــن  والتعبــر  جانبهــم،  إىل  الوقــوف  العــامل  وعــى  عاًمــا،   73 منــذ  يعانــون 

اشمئزازهم من الجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبها اإلرسائيليون دون عقاب.

وأضاف: "ال نزال نأمل رؤية نهاية الفصل العنرصي اإلرسائييل، يف حياتنا".
وأشــار إىل أن مــا يحــدث يف فلســطني يكشــف الحقائــق البشــعة عــن 
الدميقراطيات الغربية ودعاة العامل الحر ونفاقهم وازدواجية املعاير.

القدس املحتلة/ فلسطني:
الصلــح  محكمــة  بقــايض  يســمى  مــا  اســتجاب 
اإلرسائيليــة لطلــب بلديــة االحتــالل يف القــدس ومــا 
تعــرف بســلطة الطبيعــة، اســتئناف أعــال التجريــف 

يف أرض مقربة اليوسفية يف املدينة املقدسة.
قــرار  أن  قطينــة  حمــزة  املقــديس  املحامــي  وأفــاد 

بتحويــل  الســاح  كذلــك  يشــمل  املحكمــة 
أجــل  مــن  عامــة  حديقــة  إىل  األرض  قطعــة 

القدس املحتلة/ محمد األيويب-وكاالت:
وأوســاط  فلســطينية،  وشــخصيات  فصائــل  نــددت 
عربية ودولية، باقتحام مئات املســتوطنني املســجَد 
األقــى املبــارك، صبــاح أمــس، بحايــة مشــددة من 
قوات االحتالل اإلرسائييل التي سبقتهم إىل اقتحام 

مــن  واملرابطــني  املصلــني  ومنعــت  فجــرا  املــكان 
الوجــود يف باحــات املســجد، وســط دعــوات للربــاط 
وشــد الرحــال نــرصة لألقــى. وقالــت دائــرة األوقــاف 

مئــات  إن  املحتلــة  القــدس  يف  اإلســالمية 
املســتوطنني اقتحمــوا األقــى عــى شــكل 

غزة/ رامي رمانة:
األزمــات  أن  عــى  اقتصاديــون  خــرباء  ُيجمــع 
الفلســطينية  بالســلطة  تعصــف  التــي  املاليــة 
هــي مقدمــة لحــدوث انهيــار مــايل سيتســبب 

املجتمــع،  يف  خالقــة  فــوىض  حــدوث  يف 
وســتصبح حينهــا املؤسســات الســيادية عــى 
مــن  هــي  الســلطة  أن  إىل  وأشــاروا  املحــك. 
أوصلت ذاتها إىل هذا املأزق، برضبها بعرض 

الحائــط الدعــوات املطالبــة لهــا باتبــاع سياســة 
تخاذلهــا  أو  وعجزهــا  تقشــفية،  تنمويــة  ماليــة 

عــن مواجهــة صــور الفســاد، ومحاكمــة 
الخطــط  غيــاب  عــن  فضــاًل  مرتكبيــه، 

حقويق: السلطة تنوي إنشاء مجلس 
تأسييس بدياًل عن "الترشيعي"

رام الله/ فلسطني:
كشــف الحقوقي صالح الدين موىس عن نية الســلطة يف رام الله إنشــاء 
الترشيعــي،  املجلــس  عــن  بديــاًل  فلســطني"  لدولــة  تأســييس  "مجلــس 

وإجــراء االنتخابــات الفلســطينية. وقــال مــوىس يف ترصيحــات لـــ 
"شــبكة وطــن" اإلعالميــة، أمــس: إن مــا تــرب مــن لقــاء األمــس 

مواطنون ال يملكون هوية فلسطينية 
يستنكرون تجاهل عباس معاناتهم

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
الحصــول عــى هويــة فلســطينية أصبــح أقــى مــا يتمنــاه عــدد مــن 

املواطنــني الذيــن يقطنــون قطــاع غــزة، بعدمــا عــادوا إليــه مــن 
األرايض  احتــالل  إثــر  يف  إليهــا  نزحــوا  التــي  العربيــة  الــدول 

غزة/ يحيى اليعقويب:
يف منتصــف الليــل دقَّ قلبهــا، بعــد رجفــٍة اجتاحــت روحهــا، برعــٍة أمســكْت 
الهاتــف تتمتــم مــع نفســها: "يــا رب يكون نزار موجــوْد!"، كان صوتها املنبعث 

من ساعة الهاتف مهزوًزا كمسن ال يستطيع الثبات: "كيف حالك؟ 
حاسة أنه يف ايش راح يصر"، امتصَّ زوجها نزار املتواري عن أنظار 

خرباء: السلطة الفلسطينية ُمْقِدمة عىل 
انهيار مايل وتحذير من فوىض خالقة

يف غيابه األخري.. "جيهان" 
وأطفالها يستقبلون 

العيد عىل قرب "نزار"
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كل نفس ذائقة املوت
تعزية ومواساة

يتقدم د. أحمد بحر رئيس املجلس الترشيعي باإلنابة 
ونــواب املجلــس كافــة واألمانــة العامــة بأحــر التعــازي 

وأصــدق مشــاعر املواســاة مــن األخ النائــب د. يحيــى العبادســة وعمــوم آل 
العبادسة الكرام بوفاة شقيقه وفقيدهم

 د. أنور عبد العزيز العبادسة "أبو أحمد"
ســائلني املــوىل عــز وجــل لــه الرحمــة واملغفــرة وأن يســكنه اللــه الفــردوس 

األعى وأن يلهم أهله الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

مستوطنون يؤدون طقوًسا تلمودية في باحات المسجد األقصى المبارك أمس      ) أ ف ب(

مؤتمر القوى الوطنية واإلسالمية شرق مدينة غزة أمس      ) تصوير/ ياسر فتحي(

باريس/ وكاالت:
اســُتهدف نشــطاء وصحفيــون وسياســيون مــن حــول 
خبيــث  برنامــج  بواســطة  تجســس  بعمليــات  العــامل 
رته رشكة إرسائيلية، وفق تقارير  للهواتف الخلوية طوَّ

نــرشت أمــس، مــا زاد املخــاوف مــن انتهاكات واســعة 
صحــف  وأفــادت  والحقــوق.  للخصوصيــة  النطــاق 

و"لومونــد"  بوســت" و"غارديــان"  "واشــنطن 
بــأن  اإلخباريــة  اإلعــالم  وســائل  مــن  وغرهــا 

قت عىل بيع برمجيات تجسس للسعودية صحيفة: )إرسائيل( صدَّ

برنامج خبيث من تطوير رشكة إرسائيلية 
استخدم للتجسس عىل صحفيني ونشطاء

محكمة االحتالل تسمح باستئناف 
أعمال تهويد المقربة اليوسفية

      إصابات واعتقاالت من جراء االعتداء عىل المصلني

أكرث من 1500 مستوطن يقتحمون باحات األقىص واالحتالل يغلق المصىل القبيل

حماس: القدس دونها الدماء وعىل االحتالل التقاط الرسالة

تنديد فلسطيين ودويل باقتحام المستوطنني 
األقىص ودعـــوات للنفيـــر والربــــاط 
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قدم التعازي للنائب يحيى العبادسة بوفاة شقيقه
هنية يهنئ ناجي بانتخابه أميًنا 

ا لـ"القيـــادة العامـــة" عـــامًّ

النفيسي: دولة خليجية تشيع الرعب في الخليج بمشورة "الصهاينة"
سفـــارة االحتـــالل باإلمـــارات تنشــر 

"إميوجـــي" احتفـــاء بالتطبيـــع

حقوقي: السلطة تنوي إنشاء مجلس 
تأسييس بدياًل عن "الترشيعي"

"لن نسمح بتثبيت معادالت جديدة"
الفصائل تطالب الوسطاء برسعة التدخل إلنهاء حصار غزة

الجالية الفلسطينية تدعم مرشحة للكونغرس 
تعرضت لهجوم من "اللويب الصهيوين"

أوهايو/ فلسطني:
قــّدم أبنــاء الجاليــة الفلســطينية والعربيــة دعمهــم ملرشــحة الكونغــرس األمــريك 
عــن واليــة "أوهايــو" نينــا تورنــر التــي تدافــع دومــا عــن حقــوق شــعبنا الفلســطيني 

املرشوعة غر القابلة للترصف.
ونظم أبناء الجالية لقاءات عدة مبشــاركة عضوة الكونغرس من أصول فلســطينية 
لــــ "تورنــر"، يف  رشــيدة طليــب، وقيــادات مــن الجاليــة، لتقديــم الدعــم املــادي 
حملتها االنتخابية، لكونها تتعرض لحملة قاسية يقودها "اللويب الصهيوين" يف 
الواليــات املتحــدة ملواقفهــا الداعمــة للقضيــة الفلســطينية، حيــث عّلقــت عــى 
ذلــك بالقــول: "إن فوزهــا يف االنتخابــات سرســل رســالة قويــة للــويب الصهيــوين 
بفشــل سياســاتهم ضدهــا". وكانــت "تورنــر" قــد عــرت عــن وقوفهــا مــع شــعبنا 
إبــان العــدوان اإلرسائيــي األخــر عــى قطــاع غــزة بعــد إعــادة نرشهــا عــددا مــن 
التغريدات، أهمها: صورة ملسرة تضامن يف إحدى الواليات األمركية، مطالبة 

الجميع بالوقوف والتضامن مع شعبنا ضد اعتداءات االحتالل.

عرشيــَن مــًرا، وبينــا كنــت ألتقــط 
الصــور أطلــق عليــه قنــاص رصاصــة 
إلســعافه  الشــبان  فهــرع  بالصــدر، 
ونقلــه إىل ســيارات اإلســعاف، مل 
أنــَس كلاتــه األخرة "ما تنزلوا عن 

الجبل" مل تفارقني كلاته.
عــن  النســيان  غبــار  نســيم  ينفــُض 
شــعر  الــذي  الحــزن  آخــر،  مشــهد 
أحبالــه  يفــارق  أن  يــأىب  حينهــا  بــه 
الصوتية هنا "التقيت برجل أعرفه 
أخيــه  ابــن  معــه  يصطحــب  وكان 

وهو الطفل محمد سعيد حايل، 
بعًضــا  الحديــث  أطــراف  وتبادلنــا 
الجمعــة  صــالة  قبــل  الوقــت،  مــن 
ولفــت  الجبــل،  أوضــاع  وناقشــنا 
مــن  عرفتــه  الــذي  الطفــل  انتباهــي 
صورته الشــخصية عى فيس بوك 

ومنشوراته التي كان يكتبها.
وعمــه،  محمــد  عــن  نســيم  تفــرق 
وكل ذهــب إىل وجهــة تختلــف عن 
املواجهــات،  واشــتعلت  األخــرى، 
األحــداث  نســيم  يغطــي  وبينــا 

استشــهاد  عــن  الشــباب  تناقــل 
عــن  البحــث  يحــاول  فبــدأ  طفــل، 
هوية الشــهيد لنرش اســمه، وبينا 
هــو غــارٌق يف عمليــة البحــث قفــز 
عينــه،  أمــام  الطفــل  الشــهيد  اســم 
وكان محمــد ســعيد حايــل، الذي 
ســاعتني،  قبــل  معــه  يقــف  كان 

مشهد أنزل دموعه.
بؤرتــه  عــن  االحتــالل  يراجــع  مل 
مفــروٍش  بطريــٍق  االســتيطانية 
بالــورود، بــل فــرش لــه أبنــاء القريــة 

بالــدم ارتقــى فيهــا  طريًقــا مخضًبــا 
مئــات  وأصيــب  شــهداء  أربعــة 
املواجهــة  رايــة  رفعــوا  الجرحــى، 
التــي  الفاتــورة  كانــت  "مهمــة 
أعالهــم  عــن  تخلــوا  ســيدفعونها" 
وراحتهم ألجل طرد املســتوطنني، 
الشــمس  حــرارة  عــى  صــروا 
ولهيبها، مشوا يف طريق "املوت" 
فلــم  لهــم  االحتــالل،  رســمه  الــذي 
وقنابــل  الرصــاص  زخــات  متنعهــم 
الغاز من طريق صعودهم إىل قمة 

نابلس-غزة/ يحيى اليعقويب:
فيهــا  تــرك  يوًمــا،  وســتوَن  ســتة 
أهــايل قريــة "بيتــا" جنــوب نابلــس 
والحزبيــة  السياســية  انتاءاتهــم 
"صبيــح"،  لجبــل  وانتمــوا  جانًبــا 
أطلقــوا العنــان لفعاليات "اإلرباك 
شــعبية  مقاومــة  كفكــرة  الليــي" 
تقــضُّ  غــزة،  قطــاع  مــن  مســتوحاة 
"جفعــات  مســتوطني  مضاجــَع 
بـ"األبــواق"  فيعزفــون  افيتــار" 
ســمفونية صاخبــة تــدوي يف آذان 
ال  "أنــه  كرســالة  املســتوطنني، 
راحــة لكــم مــا بقيتــم عــى الجبــل"، 
تجعــل  ســوداء  ُســحًبا  ويرســلون 
البقعــة  فــوق  حالــًكا  ليــاًل  النهــار 
عليهــم  يســلطون  االســتيطانية، 
كأدوات  الليــزر،  أشــعة  عدســات 
مقاومة شعبية مل يجرب االحتالل 
الضفــة  يف  قبــل  مــن  مواجهتهــا 

الغربية.
ما إن يسدل الليل ستاره الحالك، 
"صبيــح"  جبــل  الظــالم  ويفــرش 
يخرج شــبان وأهايل بيتا، يحملون 
ويســرون  املضيئــة"  "املشــاعل 
قمــم  ويصعــدون  بــرشي  كقطــار 
داخلهــم  يف  ويشــعلون  الجبــل، 
موقــدة،  تبقــى  يك  الثــورة  نــران 
العربــدة  ريــاح  أمــام  تنطفــئ  ال 
كانــت  الخلــف  مــن  اإلرسائيليــة، 
النســاء يــًدا بيــد مــع رجــال القريــة، 
املرابطــني  وتــزود  الطعــام  تعــد 

بالدعم اللوجستي.
تالحــم شــعبي تحــت رايــة واحــدة، 
أدى إىل تراجع االحتالل فبموجب 
جيــش  وزيــر  بــني  تســوية  اتفــاق 
وقــادة  غانتــس  بينــي  االحتــالل 
مفاوضــات  وعــر  املســتوطنني، 
رّسيــة بــدأ املســتوطنون يف إخالء 
مؤقــت مــن املــكان مطلــع الشــهر 
بيوتهــم  تظــل  أن  عــى  الجــاري، 
قامئــة  )الكرفانــات(  املتنقلــة 
الــذي  االحتــالل  جيــش  لتخــدم 
ســيقيم نقطــة عســكرية دامئــة يف 

املوقع.
املســتوطنون  كان  وبينــا 
يســتعدون للنــزول عــن جبل صبيح 
متهيــًدا إلخالئــه كان "البيتاويــون" 
يصعــدون باتجاهــه ليكملوا يومهم 
املســتوطنني  مقارعــة  يف  الـــ65 
الذيــن احتلــوا الجبــل قبــل أكرث من 
مســتوطنة  عليــه  وأقامــوا  شــهرين 

"جفعات أفيتار".
غصة في وداع الشهداء

ذاكــرة  احتفظــت  األيــام  تلــك  مــن 
الصحفي نســيم معال الذي واكب 
جميــع األحــداث بتفاصيــل الحيــاة 
لكــن  الجبــل،  قمــة  عــى  اليوميــة 
يف  غصــًة  تــرك  الشــهداء  وداع 
مــن  قلبــه، يســحب موقًفــا  أعــاق 
أقــف  الذاكــرة "كنــت  تلــك  رفــوف 
عيــى  يدعــى  شــاب  مــن  قريًبــا 
بيننــا  املســافة  تتجــاوز  مل  برهــم، 

الجبل.
صمود متواصل

تعود ذاكرة نسيم إىل الوراء، يزيح 
عــن  "فلســطني"  لصحيفــة  الســتار 
الــذي ســطره أهــايل  النــرص  طريــق 
القريــة  أهــايل  "صمــود  "بيتــا": 
يوًمــا مل  وســتني  ســتة  مــدار  عــى 
نشــاهده مــن قبــل، كانــوا يخرجــون 
الثامنــة صباًحــا حتــى  الســاعة  مــن 
الســابعة مســاًء بفعاليــات نهاريــة، 
ثــم تبــدأ فعاليــات اإلربــاك الليــي 
مــن  يتنقلــون  الناريــة،  واأللعــاب 
القريــة للجبل مشــًيا عــى األقدام، 
االحتــالل  عــى  ضغًطــا  ســبب  مــا 

الذي اضطر إلخالء املستوطنة".
انتهــت الجولــة األوىل التــي انتــرص 
هنــاك  لكــن  القريــة،  أهــايل  فيهــا 
جولة ثانية، والكالم لنسيم، يحاول 
فتيــل املواجهــة  إشــعال  االحتــالل 
"كنيــس  بنــاء  مبحاولــة  الدينيــة، 
"ســمعت  مضيًفــا:  يهــودي"، 
االحتــالل  يحــذر  الجمعــة  خطيــب 
األهــايل  "فــإن  الكنيــس  بنــاء  مــن 

سيبنون مسجدين".
صناعــة  يف  النســاء  مشــاركة  وعــن 
النســاء  "قدمــت  يقــول:  النــرص، 
الطعــام للشــباب، كــا أن النســيج 
يرفــع  القريــة  يف  االجتاعــي 
الهامــات، وهــذا مــا أعــان الشــباب 
عــى الصمود والربــاط واملواجهة، 
ال نتحــدث عــن دور بســيط بــل عــن 

وفتيــات  نســاء  لعبتــه  كبــر  دور 
القريــة يف إعداد الطعام والحلوى 

وإيصاله إىل الجبل".
تعــج ذاكــرة نســيم مبشــاهد كثرة، 
يحــرك بصوتــه بعًضــا منهــا "رأيــت 
الفــرح  تكاليــف  اســتبدل  عريًســا 
تأخــرت   )..( املرابطــني  بإطعــام 
نقطــة  يف  التغطيــة  يف  زميــل  مــع 
الجبــل"  "حــراس  عنــد  متقدمــة 
وأرصوا عى تناويل العشاء معهم 
وكانت جلسة جميلة أذكر كلات 
الصحفيــون  "أنتــم  لنــا:  أحدهــم 

تتواجدون مبواقع خِطرة".
أدوات  إزعــاج  مشــاهد  أثــر  وعــن 
اإلرباك عى املستوطنني، طارت 
منه ضحكة فخٍر بأبناء قريته مجيًبا 
خاصــة  االزعــاج  "أدوات  بعفويــة 
مســافة  إىل  تصــل  كانــت  األبــواق 
عرشين كيلومًرا، كانت اإلطارات 
والبــؤرة  بالكامــل  الجبــل  تغطــي 
االســتيطانية ويخرج املســتوطنون 

يرصخون من االختناق".
هنــا طــارت ضحكــة أخــرى متهكــًا 
"حــاول  املســتوطنني:  رد  عــى 
شــباب  عــى  الــرد  املســتوطنون 
القريــة بجلــب أنابيــب ليــزر أخرى، 
الصــادر  اإلشــعاع  كثافــة  لكــن 
يغطــي  كان  الشــباب  جهــة  مــن 
يشــعلها  التــي  األشــعة  عــى 
مــا يدفعهــم  املســتوطنون، وهــذا 

إىل الراجع".

عزفت سمفونية صاخبة قضت مضاجع "افيتار"

هكــذا قاومــت "بيتــا" 66 يــوًما وأنزلــت املستوطنيــن عــن الجبـــل

مواطنون يشعلون اإلطارات خالل مواجهات مع قوات االحتالل يف جبل صبيح           )أرشيف(

الدوحة/ فلسطني:
املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  هاتــف 
اإلســالمية "حــاس"، إســاعيل هنيــة، طــالل ناجــي، 
ا للجبهة الشــعبية لتحرير  مهنًئــا إيــاه بانتخابــه أميًنا عامًّ

فلسطني- القيادة العامة.
موقعــه  يف  بالتوفيــق  لــه  متنياتــه  عــن  هنيــة  وأعــرب 
الجديــد، مؤكــًدا أهميــة التعــاون والعمــل عــى توحيــد 
الفلســطيني تحــت مــرشوع املقاومــة لتحريــر  الصــف 
دولتنــا  وقيــام  أرضــه،  إىل  شــعبنا  وعــودة  فلســطني، 

الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وكانت "القيادة العامة" أعلنت أول من أمس انتخاب 
طــالل ناجــي، أمينــًا عامــًا لهــا، وخالد جريــل أمينًا عامًا 
مســاعدًا، ولــؤي القريــويت عضــوًا للمكتــب الســيايس، 

وأبو فادي العلاين عضوًا للمكتب السيايس.
العامــة"  "القيــادة  نعــت  الجــاري،  7 متوز/يوليــو  ويف 
وافتــه  الــذي  "أبــو جهــاد"  أحمــد جريــل  العــام  أمينهــا 
الســورية  العاصمــة  مستشــفيات  أحــد  يف  املنيــة، 

دمشق.
الســيايس  املكتــب  رئيــس  هاتــف  آخــر،  جانــب  مــن 

لحركــة حــاس النائــب يف املجلــس الترشيعــي يحيــى 
أنــور  الدكتــور  شــقيقه  بوفــاة  إيــاه  معزًيــا  العبادســة، 
بعــد  أمــس  ظهــر  بعــد  املنيــة  وافتــه  الــذي  العبادســة، 

مسرة حافلة بالعطاء للوطن والقضية.
رئيــس  أن  صحفــي،  بيــان  يف  هنيــة،  مكتــب  وذكــر 
املكتــب الســيايس اســتذكر مناقــب الدكتــور الراحــل، 
الخــري،  العلــم والعمــل  أعــالم مياديــن  مــن  وأنــه كان 
أســتاًذا  عمــل  إذ  عديــدة،  علميــة  مناصــب  وشــغل 
الربيــة  بكليــة  بغــزة  اإلســالمية  الجامعــة  يف  مشــارًكا 
ونائًبــا لعميدهــا، ورئيًســا لقســم علــم النفــس، إضافــة 
إىل رئاســته مركــز اإلرشــاد النفــي بالجامعــة، وعملــه 
ذلــك  الحركــة املختلفــة مبــا يف  إطــار مؤسســات  يف 

دوائر العمل السيايس والتخطيط والتطوير.
الجنديــة  يف  منوذًجــا  م  "قــدَّ الراحــل  أن  هنيــة  وأكــد 
والقيــادة يف مياديــن الدعــوة إىل اللــه والعمل من أجل 
اإلسالم وقضية فلسطني منذ شبابه، راجًيا املوىل عز 
وجــل أن يتغمــده بواســع رحمتــه، وأن يلهم ذويه الصر 
والســلوان"، كــا قــدم لعائلتــه التعــازي باســمه وباســم 

قيادة حاس.

ديب/ وكاالت:
نــرشت ســفارة االحتــالل يف ديب عــر صفحتهــا عــى 
علمــي  تحمــل  "إميوجــي"،  صــورة  "تويــر"  موقــع 

)إرسائيل( واإلمارات، يربطها كفان متشابكان.
وأرفقت السفارة الصورة بتعليق قالت فيه: "مبناسبة 
اليوم العاملي لإلميوجي، اخرنا اإلميوجي املفضل 

لدينا.. ما هو اإلميوجي املفضل لديكم؟".
وافتتح وزير الخارجية اإلرسائيي يائر البيد، الثالثاء 

املايض، سفارة االحتالل يف إمارة أبو ظبي.
وأثارت الخطوة اإلرسائيلية، ردوًدا ساخرة عر مواقع 

التواصل االجتاعي.

السياســية  العلــوم  أســتاذ  قــال  ســابق،  وقــت  ويف 
واملفكــر الكويتــي، الدكتــور عبــد اللــه النفيــي، إن 
دولة خليجية تعيش حالة من العزلة خليجًيا وعربًيا، 

بسبب سياساتها الرعناء.
عــر حســابه مبوقــع  تغريــدة  النفيــي، يف  وأوضــح 
"تويــر"، أن هــذه الدولــة الخليجيــة، التي مل يســمها، 
دفعتهــا حالــة العزلــة إىل "مزيــد مــن االرمتاء بالحضن 
الصهيوين، وقررت مبشــورة صهيونية إشــاعة الرعب 

يف الخليج العريب".
وختــم بالقــول: "إنهــا مــرارة الُعزلــة، واللبيــب باإلشــارة 

يفهم".

رام الله/ فلسطني:
كشف الحقوقي صالح الدين موىس عن نية السلطة يف 
رام اللــه إنشــاء "مجلــس تأســيي لدولــة فلســطني" بدياًل 
عن املجلس الترشيعي، وإجراء االنتخابات الفلسطينية.

وقــال مــوىس يف ترصيحــات لـــ "شــبكة وطــن" اإلعالميــة، 
أمــس: إن مــا تــرب مــن لقــاء األمــس بــني رئيــس حكومــة 
الوطنيــة  الشــخصيات  مــن  اللــه محمــد اشــتية وعــدد  رام 
املجلــس  إنشــاء  الســلطة  نيــة  إىل  يشــر  والحقوقيــة 

التأسيي.
وبني أن الحديث يدور عن توجيه رئيس الســلطة محمود 
عباس كلمة للشارع الفلسطيني بعد عيد األضحى يعلن 
فيهــا نيتــه تأســيس هــذا املجلس، "ما يعني أننا ســندخل 

يف مرحلة مختلفة كليا عا نعيشه اليوم".
أراه  "ال  التأســيي  املجلــس  تأســيس  إن  وأضــاف: 
عــى  ــس  ُأسِّ إن  إال  الراهــن،  الوقــت  يف  مناســبا  مخرجــا 
أُســٍس تشــاركية، بحيــث يضــم الحــركات والفصائــل وكل 
التوجهات، وال يبقى بيد الجهات املتنفذة يف السلطة".

اســتفتاء  وفــق  ســيتم  املجلــس  تشــكيل  أن  إىل  وأشــار 
شــعبي، أو تعيني مجموعة شــخصيات وتيارات وأحزاب، 

وفق توافقات وطنية، بهدف وضع الدستور "للدولة".
ودعــا مــوىس صنــاع القــرار إلعــادة النظــر بتلــك الخطــوة، 
املجلــس  يشــمل  أن  فيجــب  عليهــا،  أرصوا  حــال  "ويف 
أطيــاف  كل  تضــم  واســعة،  شــعبية  مشــاركة  التأســيي 

الشعب الفلسطيني يف كل أماكن وجوده".

غزة/ نور الدين صالح:
يف  واإلســالمية  الوطنيــة  القــوى  طالبــت 
غزة، أمس، الوسطاء برعة التدخل إلنهاء 
قطــاع  عــى  املســتمر  اإلرسائيــي  الحصــار 
غــزة منــذ أكــرث مــن 15 عاًما، مؤكدًة أنها لن 
تســمح لالحتالل بتثبيت معادالت جديدة 

عى حساب حقوق شعبنا الفلسطيني.
وقــال منســق القــوى خالــد البطــش، خــالل 
مخيــم  يف  عقــد  أمــس،  صحفــي،  مؤمتــر 
"الحصــار  إن  غــزة:  مدينــة  رشقــي  العــودة 
واإلغــالق أمــران لــن يقبــل بهــا شــعبنا، لــذا 
نعطــي فرصــة للوســطاء حتــى ينهوا الحصار 
اإلعــار  مســتلزمات  ويدخلــوا  واإلغــالق 

ومواد البناء ويوفروا حرية الحركة".
فشــلت  حــال  "يف  البطــش:  وأضــاف 
شــعبنا  أمــام  يكــون  فلــن  الوســطاء  جهــود 
الفلســطيني إال املواجهــة، والعمــل بــكل ما 
أويت مــن قــوة حتــى يســتعيد حقــه بالكرامة 

والحرية".
ووجــه رســالة لالحتــالل: "مــا مل تأخــذه منــا 
يف معركــة ســيف القــدس، لــن تأخــذه مــن 

شعبنا وحاضنته الوطنية باالبتزاز والحصار 
واإلغالق"، مشرًا إىل أن الحصار واإلغالق 
أمران لن يقبل بها الشعب الفلسطيني.

يعاقــب  بــأن  نســمح  "لــن  أننــا  عــى  وشــدد 
بقصفهــا  مــرة  مرتــني،  البيــوت  أصحــاب 
وأخــرى مبنــع إعــادة اإلعار، كا لن نســمح 
جانــب  مــن  جديــدة  معــادالت  بتثبيــت 

االحتالل".

الحصــار  إلنهــاء  دعوتــه  البطــش  وجــدد 
واملعانــاة  غــزة  قطــاع  عــى  املفــروض 
اإلنســانية املســتمرة التــي طالــت أصحــاب 
رضبــت  التــي  واألوبئــة  املزمنــة،  األمــراض 

غزة كا العامل وآخرها جائحة كورونا.
يعــاين  الفلســطيني  الشــعب  أن  وأوضــح 
كل  رضب  ســنوات،  منــذ  ممتــدًا  حصــارًا 
وجميــع  غــزة،  قطــاع  يف  الحيــاة  مقومــات 

وغرهــا،  والتعليميــة  الصحيــة  القطاعــات 
إضافة إىل املعاناة املستمرة ألبناء القطاع 
املغلقــة،  املعابــر  عــى  ســفرهم  خــالل 
أعقبــت  التــي  اإلرسائيليــة  واإلجــراءات 

معركة سيف القدس.
أن  يــدرك  الفلســطيني  "الشــعب  وتابــع: 
نــوع  مــن  معركــة  هــو  عليــه  الحصــار  فــرض 
آخر، وأنها معركة مســتمرة من طرف العدو 

إلخضاعه والقبول بإرادته".
وطالب البطش األطراف التي شــاركت يف 
وقــف إطــالق النــار وعــى رأســهم املــرصي 
بالتحــرك  املتحــدة،  واألمــم  والقطــري 
املعانــاة  وإنهــاء  املعابــر  لفتــح  العاجــل 
وإدخــال مــواد اإلعــار إلعــادة بنــاء البيــوت 

املهدمة يف غزة.
القــدس  مدينــة  يف  يجــري  مــا  وبخصــوص 
املحتلة، دعا البطش الشعب الفلسطيني 
للدفاع عن القدس وشــد الرحال للمســجد 
املســتوطنني  مــن  لحايتــه  األقــى 
لــه، مشــرًا إىل أنهــم يعيشــون  وتدنيســهم 

ثورة شعبية ممتدة.

جانب من الوقفة   )تصوير/ يارس فتحي(
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د. عدنان أبو عامر

إحباط إرسائييل من نجاح 
الفلسطينيني يف حرب الرواية

تعــرف محافــل إرسائيليــة واســعة أن مــا تصفه بعملية "غســيل 
ومــن  مجديــة،  باتــت  العــامل  يف  )إرسائيــل(  ضــد  األدمغــة" 
حــال  فإنــه مخطــئ، ويف  اإلرسائيليــن  مــن  ذلــك  غــر  يعتقــد 
انتظــروا حتــى املواجهــة العســكرية التاليــة فســتكون خســارتهم 
مضاعفة، يف ضوء ما أظهره استطالع جديد ُنرش يف الواليات 
املتحــدة، وأكــد أن ٪25 مــن اليهــود األمريكيــن يعتقــدون أن 
)إرسائيــل( دولــة فصــل عنــري، و٪22 يعتقــدون أنها ترتكب 

إبادة جامعية ضد الفلسطينين.
تؤكد هذه النتائج أن الدعاية املضادة لـ )إرسائيل( حول العامل 
املجــال  هــذا  يفهمــون  النــاس  بعــض  أكلهــا، ألن  تــؤيت  باتــت 
أن املواجهــة  بدليــل  يفهمــه اإلرسائيليــون،  مــام  بكثــر  أفضــل 
األخــرة يف غــزة بالنســبة للكثريــن انتهــت بـ"انتصار" لحامس، 
وعــدوا أن الحركــة حصلــت عــى الرغــم مــن كل مشــاهد الدمار 

عى "صورة النر".
مع العلم أن االستطالع األخر الذي شهدته الواليات املتحدة 
جــاء يف الوقــت املناســب ليثبــت أن كالم أعــداء )إرسائيــل( 
"حــارس  عمليــة  يف  بــدأ  الــذي  الواقــع  هــو  وهــذا  حقيقــي، 
األسوار"، فقد حان الوقت ليك يفهم صانعو القرار اإلرسائييل 

أن الدعاية تلعب دوًرا رئيًسا يف الراع مع الفلسطينين. 
هــذه النتائــج تزعــج االحتــالل، الــذي يواصــل اعتنــاق الوهــم بأن 
أمــام حــامس،  مقاتلــة إف16 فقــط هــي مــن ســتقرر املعركــة 
يف ضــوء أن كارهــي )إرسائيــل( لــن يغــروا عقولهــم، بــل إن آراء 
اآلخريــن مــن ســتتغر، ألنــه يصعــب التعامــل مــع صــور املباين 
التــي تحولــت إىل أنقــاض يف غــزة، وصــور األطفال الذين قتلوا 

بنران جيش االحتالل.
يف العــر الحــايل ويف عــر شــبكات التواصــل االجتامعــي، 
حيــث يكــون كل هاتــف محمــول مبحطــة إذاعيــة، فــإن خســارة 
)إرسائيــل( يف هــذا املجــال معروفــة مســبًقا، وإذا كان هــذا مــا 
حــدث يف حــرب غــزة األخــرة، فــامذا ســيحدث يف املواجهــة 

القادمة؟ بالتأكيد سيكون أكرث صعوبة عى االحتالل. 
مــع العلــم أن تأثــر الدعايــة املضــادة لــــ )إرسائيــل( أســفر عــن 
رفــض عــامل املوانــئ يف الواليــات املتحــدة وأوروبــا تحميــل أو 
تفريــغ الســفن اإلرسائيليــة، ويف املواجهــة القادمــة قــد يكــون 
أمــام مجــرد  نعــد  بكثــر عــى )إرسائيــل(، ألننــا مل  أســوأ  األمــر 
مظاهرات، وليســت مجرد مقاالت، أو تريحات، بل إن هذه 
مقاطعــات قــد توقــف أو تؤخــر الشــحنات األساســية، مبــا يف 
ذلك الذخرة الحية لجيش االحتالل، وهو ما يحدث بالفعل. 
قدراتــه  أن  واحــدة  للحظــة  توهــم  االحتــالل  أن  الخالصــة 
العسكرية التدمرية هي من تحقق له صيغة االنتصار، وليس 
ســواها، عــى الرغــم مــن أن وســائل الدعايــة وأســاليب اإلعــالم 
التــي يتقنهــا الفلســطينيون والعــرب وأحرار العامل، اســتطاعت 
أن تحقــق نقاطــا مراكمــة ضــد االحتــالل، الــذي يف حــال قــرر 
متأخــًرا  الوقــت  فســيكون  التاليــة،  املواجهــة  حتــى  االنتظــار 

حينها.

ق يف فشل »عملية  االحتالل ُيحقِّ
الخداع« ضد حامس خالل العدوان األخري

النارصة/ صفا:
كشــفت صحيفــة عربيــة النقــاب عــن تحقيــق جيــش االحتالل يف أســباب 
فشل الخديعة الكربى التي مارسها خالل عدوانه األخر عى قطاع غزة، 
بهــدف إدخــال أكــرب عــدد مــن مقاتــيل النخبــة التابعــن لكتائــب القســام 

لألنفاق شاميل القطاع، واستهدافها بهجامت جوية من العيار الثقيل.
وقالت الصحيفة إن العملية كانت تصنف باإلسراتيجية والرسية، إال 
أن جيــش االحتــالل مل ينجــح يف جــر مقاتــيل حــامس لدخــول األنفــاق، 
إذ أعلــن الناطــق العســكري حينهــا أن الجيــش يقــوم بعمليات عســكرية 
شــاميل القطــاع مــا تــم تفســره بوجــود عمليــات بريــة وهكــذا تــم إبــالغ 
وسائل اإلعالم األجنبية، إال أن الخديعة مل تنطِل عى مقاتيل القسام 

فدخل عدد قليل جدًا وفقًا لتقارير الجيش.
وأشارت إىل أن الجيش شكل طاقاًم للتحقيق يف فشل تلك الخديعة 

وسيقدم تقريره لقائد األركان “أفيف كوخايف” قريبًا.
ولفتــت الصحيفــة إىل أنــه كان يجــب عــى الجيــش إدخــال قــوات بريــة 
فعليــة إىل مناطــق شــاميل القطــاع “لتقنــع مقاتــيل حــامس أن عمليــة 
مناطــق  بقصــف  الجيــش  وبــدأ  يحــدث  مل  ذلــك  أن  إال  بــدأت”،  بريــة 

وشوارع قال إنها خط سر لـ”مرو أنفاق حامس” شاميل القطاع.

تهنئة من األعماق
 يتقــدم رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة صحيفــة فلســطني 

والعاملون كافة بأحر التهاين والتربيكات من
الزميل الصحفي/ محمد عدنان الهمص

 "عز الدين" 
 مبناسبة املولود البكر

سائلني املوىل عز وجل أن يكون من مواليد السعادة
ألف مبارك

القدس املحتلة/ محمد األيويب-وكاالت:
فلســطينية،  وشــخصيات  فصائــل  نــددت 
مئــات  باقتحــام  ودوليــة،  عربيــة  وأوســاط 
املبــارك،  األقــى  املســجَد  املســتوطنن 
قــوات  مــن  مشــددة  بحاميــة  أمــس،  صبــاح 
إىل  ســبقتهم  التــي  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
املصلــن  ومنعــت  فجــرا  املــكان  اقتحــام 
واملرابطن من الوجود يف باحات املسجد، 
نــرة  الرحــال  وشــد  للربــاط  دعــوات  وســط 

لألقى.
وقالت دائرة األوقاف اإلســالمية يف القدس 
اقتحمــوا  املســتوطنن  مئــات  إن  املحتلــة 
وتجولــوا  مجموعــات،  شــكل  عــى  األقــى 
يف باحاتــه برفقــة املتطرَفــْن ايهــودا غليــك 
وبــن حيفــر، وتلقــوا رشوحــات عــن "الهيــكل" 
شــعائر  بعضهــم  أدى  حــن  يف  املزعــوم، 

تلمودية قبالة قبة الصخرة.
وقالــت مصــادر مقدســية إن قــوات االحتــالل 
اقتحمــت باحــات األقى من بايب السلســلة 
واملغاربــة، واعتــدت بالرضب عى املصلن 
وباحــات  القبــيل  املصــى  يف  واملرابطــن 
املســجد، وأخلتهــم بالقــوة، قبــل أن تعتقــل 

عددا منهم.

وكان رئيــس وزراء االحتــالل "نفتــايل بينيــت" 
اقتحامــات  تأمــن  باســتمرار  أمــس،  وجــه، 
األقــى  للمســجد  اليهــود  املســتوطنن 
"خــراب  ذكــرى  تســمى  مــا  مــع  بالتزامــن 
بينيــت،  ملكتــب  بيــان  وقــال  الهيــكل". 
"تويــر":  يف  الرســمي  حســابه  عــى  نــرشه 
للموقــف"  "تقييــام  أجــرى  الــوزراء  رئيــس  إن 
مبشــاركة وزيــر األمــن الداخــيل عومــر بارليــف 
وقائــد الرشطــة يعكــوف شــفتاي فيــام يتعلــق 

باألحداث يف الحرم القديس.
دعوات لشد الرحال

وقالت حركة املقاومة اإلســالمية "حامس": 
العنــان  اإلرسائيــيل  االحتــالل  "إطــالق  إن 
لقطعــان مســتوطنيه الضاّلــة ال يعكــس حالــة 
ســيطرة و"ســيادة"، وإّنــا هــو تعبــر عن عجز 

ونقص يحاول االحتالل ترقيعه".
مدينــة  عــن  الحركــة  باســم  الناطــق  وشــدد 
القــدس، محمــد حــامدة، يف بيــان صحفــي، 
جــاءت  املحــاوالت  تلــك  أن  عــى  أمــس، 
بعــد أن واجههــا شــعبنا يف القــدس والضفــة 
والداخــل املحتــل وغــزة العــزة ببســالة أثبتــت 
يف  املقاومــة  جــذوة  أن  والــداين  للقــايص 

وجدان شعبنا مل ولن تنطفئ.

وأكــد حــامدة أّن "شــعبنا الفلســطيني الــذي 
ادهيــم،  أبــو  عــالء  البطــل  الشــهيد  خــّرج 
والشهيدين الجمل، والشهيد معتز حجازي، 
وأبطال عملية ساحة قبة الصخرة املحّمدين 
الثالثة، ال يزال يزخر بأمثال هؤالء األبطال".

وأشار إىل وجود "من هم جاهزون ومتأهبون 
فليلتقــط  صنيعهــم،  مثــل  إىل  للعــودة 
االحتــالل الرســالة، وْليــِع الدرس جيًدا، فطهر 

القدس دونه الدماء واألرواح".
ودعــا حــامدة شــعبنا من جديــد "للزحف نحو 
ســاحات  يف  واملرابطــة  والوجــود  القــدس، 
واملواظبــة  القدميــة،  البلــدة  وأزقــة  األقــى 
األضحــى  عيــد  صــالة  إىل  النفــر  هــذا  عــى 
يســتفرد  أن  املحتــل  عــى  الفرصــة  لنفــوت 

باملقدسات".
وعــّدت حركــة الجهــاد االســالمي أن مــا يجري 
يف املســجد األقــى مــن اقتحامــات "ميثــل 
إرهابًا وعدوانًا ميس كل العرب واملسلمن، 

وحق الشعب الفلسطيني.
وقــال الناطــق اإلعالمــي باســم الحركــة طــارق 
ســلمي، يف تريحــات صحفيــة، أمــس: إنــه 
الصهيــوين  العــدو  الــذي يعلــن  الوقــت  "يف 
نوايــاه العدوانيــة بحق أحد أقدس مقدســات 
والحــكام  الــدول  بعــض  فــإن  املســلمن، 
يرون عى التطبيع والعالقة مع هذا العدو 

الذي يعتدي عى مرسى رسول الله".
عــى  االحتــالل  اعتــداءات  أن  عــى  وشــّدد 
املســجد األقى ُتشــعل غضب املســلمن 
مــا يجــري يف  إزاء  جميعــًا، ومــن ال يغضــب 
دينــه  يراجــع  أن  عليــه  واألقــى  القــدس 

وانتامءه العريب.

القــدس  يف  شــعبنا  جامهــر  ســلمي  ودعــا 
النفــر  إىل  املحتــل  الداخــل  مــدن  وكل 
العــام والتوجــه للمســجد األقــى والتصــدي 
وإشــعال  االحتــالل،  وجنــود  للمســتوطنن 

املواجهات يف كل املناطق.
تفجير األوضاع

من جانبه استنكر رئيس املجلس الترشيعي 
االحتــالل  جرائــم  بحــر  أحمــد  د.  باإلنابــة 
ومســتوطنيه بحــق األقــى املبــارك، محــذرًا 
مــن مغبــة اســتمرار اقتحامــات املســتوطنن 
لألقــى، واعتــداء االحتــالل عــى املصلــن 

واملرابطن فيه.
وحذر بحر يف بيان صحفي، أمس، من مغبة 
وأن  وهمجيتــه،  بعنجهيتــه  االحتــالل  مــي 
ذلك سيؤدي لتفجر املنطقة برمتها، مشرًا 
إىل أن الشــعب الفلســطيني مل ولن يقبل أن 

يستفرد االحتالل بالقدس وأهلها.
والثبــات  الصمــود  املقدســين  بحــر  وناشــد 
يف وجــه مخططــات االحتــالل ومســتوطنيه، 
مطالبــًا بتوفــر الدعــم لهــم واإلســناد، خاصــة 
وفلســطينيي  الغربيــة  الضفــة  أهــايل  مــن 
الشــعب  أن  مؤكــدًا  املحتلــة،  األرايض 
هــي  القــدس  أن  دومــًا  أثبــت  الفلســطيني 

البوصلة وأن الكل ينتفض من أجلها.
واإلســالمية  العربيــة  الربملانــات  وطالــب 
االحتــالل  تجريــم  عــى  بالعمــل  والحــرة 
االحتــالل  بجرائــم  للتنديــد  حكوماتهــا  ودفــع 
الدوليــة،  والقوانــن  األعــراف  لــكل  املخالفــة 

وإطالق حملة لعزله دوليًا.
وقالــت الهيئــة الدولية لدعم حقوق الشــعب 
الفلســطيني "حشــد" إنها تنظر بخطر شــديد 
األمــر  األقــى  املســجد  اقتحــام  لعمليــات 
تصعيــد  يف  يســاهم  أن  شــأنه  مــن  الــذي 
خطــر لألحــداث التــي قــد متتــد لــكل األرض 

الفلسطينية املحتلة.
مــن مغبــة  أمــس،  بيــان،  الهيئــة يف  وحــذرت 

وغيــاب  الدوليــة  الصمــت  مؤامــرة  اســتمرار 
عــى  ردا  الفلســطيني  الرســمي  التحــرك 
مدينــة  يف  املرتكبــة  اإلرسائيليــة  الجرائــم 

القدس واملسجد األقى.
وطالبــت املجتمــع الــدويل بــرضورة مامرســة 
الكافيــة  والدبلوماســية  السياســية  الضغــوط 
وقــف  أجــل  مــن  اإلرسائيــيل  االحتــالل  عــى 
مخالفــة  أو  انتهــاك  أو  جرميــة  أي  ارتــكاب 
يف  الفلســطينين  املدنيــن  تجــاه  دوليــة 
مدينــة القــدس وبقيــة األرايض الفلســطينية 

املحتلة.
وعــّدت حركــة األحرار اقتحام جيش االحتالل 
وســاحاته  األقــى  مســتوطنيه  وقطعــان 
تداعياتــه  تتحمــل  خطــرا  همجيــا  عدوانــا 

حكومة االحتالل.
وقالــت الحركــة يف بيــان، أمــس: إن "العدوان 
اســتفزاز ملشــاعر  األقــى  عــى  الصهيــوين 
واإلســالمية  العربيــة  وأمتنــا  شــعبنا  أبنــاء 
وفاعــال  جــادا  تحــركا  يســتوجب  جمعــاء، 
عــى أعــى املســتويات الرســمية والشــعبية 

فلسطينيًا وعربيًا وإسالميًا."
إشــعال  يحــاول  "االحتــالل  أن  وأضافــت 
وانكســاره  هزميتــه  بعــد  الســيام  املنطقــة 
يف معركــة ســيف القــدس ومــا نتــج عنهــا مــن 
معــادالت جديــدة، وعليــه أن يتذكــر جيــدًا أن 
هــذه املعركــة التــي مل تنتِه بعد جاءت نتيجة 

جرامئه واعتداءاته عى القدس واألقى.
ويف الســياق قــال خطيــب املســجد األقــى 
يف  يحــدث  مــا  إن  صــربي  عكرمــة  الشــيخ 
املســجد األقــى هــو بطــش بحق كل مســلم 
ومسلمة، وسيحاسب التاريخ كل من يقر 

بحق القدس واألقى.

أن  صحفــي  تريــح  يف  صــربي  وأوضــح 
االحتــالل  قــوات  ألن  مســتباح،  األقــى 
للبلــدة  الخارجيــة  البوابــات  عــى  ســيطرت 
الدخــول  مــن  النــاس  ومنعــت  القدميــة، 
قائــال:  ســلفا،  األقــى  فحــارصت  لألقــى، 
"سيحاسب الله والتاريخ كل من يقر بحق 

القدس واألقى".
وحّمــل االحتــالل كل املســؤولية عــن تبعــات 
هــذا االقتحــام، منّبهــا إىل أن االحتــالل عمــل 
األقــى  ســاحات  إخــالء  عــى  الفجــر  منــذ 
املبــارك  األقــى  القتحــام  األســباب  لتهيئــة 

وتوفر كل الحامية للمقتحمن.
وأضاف: "إن املقتحمن يعدون أن األحداث 
حســب  مناســبة  وأنهــا  تخدمهــم  السياســية 
األقــى"،  عــى  الســيادة  لفــرض  تصورهــم 
مشــًرا إىل أن "هــذه األعــداد الكبــرة تؤكــد 
األطــامع الصهيونيــة يف األقــى، والحكومــة 

الســابقة  الحكومــات  الحاليــة ال تختلــف عــن 
فيام يتعلق بانتهاكات األقى".

والشــؤون  األوقــاف  مجلــس  حــذر  كــام 
واملقدسات اإلسالمية يف القدس من مغبة 
واملتطرفــون  االحتــالل  حكومــة  بــه  تقــوم  مــا 
املســجد  بحــق حرمــة  انتهــاكات  مــن  اليهــود 
األقى املبارك، "ما يعرب عن تطرف وحقد 
دفــن، هدفهــام جر املنطقة إىل حرب دينية 

ال تحمد عقباها".

هــذه  أن  أمــس،  بيــان،  يف  املجلــس  وأكــد 
املســجد  بحــق  واالعتــداءات  االنتهــاكات 
تســمى  مــام  بدعــوات  جــاءت  األقــى 
جامعــات "أمنــاء الهيــكل املزعــوم"، وبدعــم 

وغطاء حكومي سيايس.
هــذه  إليــه  تســعى  مــام  املجلــس  حــذر  كــام 
بعقيــدة  اآلبهــة  "غــر  املتطرفــة  الجامعــات 
مــن  العــامل،  حــول  مســلم  مليــاري  مــن  أكــرث 
خــالل املســاس بأقــدس مســاجدنا يف هــذه 
الديــار، مــرسى نبينــا محمــد صــى اللــه عليــه 

وسلم ومعراجه إىل السامء".
 مذكرة احتجاج أردنية

وزارة  باســم  الرســمي  الناطــق  قــال  عربًيــا 
الخارجيــة األردنيــة الســفر ضيف الله الفايز، 
املســجد  بحــق  اإلرسائيليــة  "الترفــات  إن 
للوضــع  انتهــاكا  ومتثــل  ومدانــة،  مرفوضــة 
القائــم التاريخــي والقانــوين وللقانــون الدويل 
واللتزامــات )إرسائيــل( كقوة قامئة باالحتالل 

يف القدس الرشقية".
أمــس، أن  بيــان صحفــي،  الفايــز يف  وأوضــح 
رســمية  احتجــاج  مذكــرة  وجهــت  "الــوزارة 
عــن  بالكــف  )إرسائيــل(  فيهــا  طالبــت 
الوضــع  واحــرام  واســتفزازاتها،  انتهاكاتهــا 
والقانــوين، واحــرام حرمــة  التاريخــي  القائــم 
إدارة  وســلطة  املصلــن  وحريــة  املســجد 
األقــى  املســجد  وشــؤون  القــدس  أوقــاف 

املبارك األردنية".

بكامــل  األقــى  املســجد  أن  عــى  وشــدد 
مســاحته البالغة 144 دونا هو مكان عبادة 
خالص للمســلمن، وأن إدارة أوقاف القدس 
وشــؤون املســجد األقــى املبــارك األردنيــة 
الحــري  االختصــاص  صاحبــة  الجهــة  هــي 
بإدارة كل شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

كام عرب وزير األوقاف والشؤون واملقدسات 
عــن  الخاليلــة،  محمــد  األردين  اإلســالمية 
رفضه الشــديد والقاطع ملا تقوم به ســلطات 
الدخــول  مــن  املســلمن  منــع  مــن  االحتــالل 
االقتحامــات  وحاميتهــا  األقــى،  للمســجد 

التي ينفذها املستوطنون.
الــوزارة  أن  بيــان صحفــي  الخاليلــة يف  وأكــد 
تــرى بهــذه املامرســات قمعا للحريــة الدينية 
املســجد  داخــل  العبــادة  يف  للمســلمن 
األقــى، واعتــداء عــى الحــق اإلســالمي يف 
هــذه البقعــة املباركــة بنــص القــرآن الكريــم، 
وأن قــوى االحتــالل لــن تســتطيع أن تغــّر مــن 
هــذه  أن  عــى  مشــددا  فيــه،  القائــم  الوضــع 
االعتــداءات لــن متحــو هــذا الحــق اإلســالمي 

املقدس.
وشــدد عى الدعم املطلق ملوقف مجلس 
القــدس  أوقــاف  ودائــرة  القــدس  أوقــاف 
الرشيــف يف الدفــاع عــن املســجد األقــى 
الــدور  مثمنــا  اإلســالمية،  واملقدســات 
الكبــر الــذي تقــوم بــه دائــرة أوقــاف القــدس 
والعاملــون بهــا من موظفن وحراس وســدنة 
واألوقــاف  األقــى  املســجد  حاميــة  يف 

اإلسالمية يف القدس.
لــت جامعــة الــدول العربيــة  مــن ناحيتهــا حمَّ
عــن  املســؤولية  كل  االحتــالل  ســلطات 
األقــى،  لباحــات  املســتوطنن  اقتحــام 
رضورة  مؤكــدة  وتداعياتــه،  تبعاتــه  وعــن 
األقــى  لحاميــة  الالزمــة  الضامنــات  توفــر 
واملســيحية  اإلســالمية  واملقدســات 
التاريخــي  الوضــع  وحاميــة  الفلســطينية، 

والقانوين القائم يف القدس.
ودعت األمانة العامة للجامعة يف بيان لها، 
أمــس، املجتمــع الدويل ومجلس األمن إىل 
رضورة التدخــل الفــوري وتحمــل مســؤولياته 
لوقــف التصعيــد الجــاري املتمثــل باقتحــام 
ورضورة  األقــى،  املســجد  باحــات 
واالنتهــاكات  السياســات  لهــذه  حــد  وضــع 

اإلرسائيلية. 
املســتوطنن  مواصلــة  أن  وأضافــت 
وبأعــداد  األقــى  للمســجد  اقتحاماتهــم 

الحكومــة  رئيــس  مــن  معلــن  ودعــم  كبــرة 
اإلرسائيليــة، تؤكــد تجــاوز هــذه االنتهــاكات 
الدينيــة  الطقــوس  أداء  أمــر  الجســيمة 
املرفوضــة واملدانــة إىل اســتمرار محــاوالت 
الحــرم  عــى  السياســية  الســيطرة  فــرض 

القديس ومحاوالت تقسيمه وتهويده.
تصرفات استفزازية

الخارجيــة  وزارة  أدانــت  ذاتــه  الســياق  ويف 
عــى  االحتــالل  قــوات  اعتــداء  الركيــة 
بعــض  و"اعتقــال  األقــى  املســجد  حــرم 
الفلســطينين، مبن فيهم األطفال والنســاء، 

عى نحو ييسء إىل الكرامة اإلنسانية".
بيــان،  يف  الركيــة  الخارجيــة  وأوضحــت 
أمــس، أن اعتــداءات قــوات االحتــالل عــى 
الفلســطينين خالل شــهر رمضان املايض، 

"ما زالت حارضة يف األذهان".
الترفــات  هــذه  مثــل  "اســتمرار  أن  وأكــد 
االستفزازية، أمر خطر جدا"، داعية حكومة 
هــذه  وقــف  عــى  العمــل  إىل  االحتــالل 

االستفزازات واالعتداءات.
يف حــن دعــا االتحــاد األورويب إىل "تهدئــة 
عــن  وعــرب  القــدس،  يف  املتفجــر"  الوضــع 

قلقه من التوتر يف املسجد األقى.
وقالــت بعثــة االتحــاد يف فلســطن يف بيــان 
الســلطات  عــى  "يجــب  أمــس:  مقتضــب، 
اإلرسائيليــة والقــادة الدينين واملجتمعين 
مــن جميــع األطــراف التحــرك بشــكل عاجــل 

لتهدئة هذا الوضع املتفجر".
وأضافت: "قلقون من التوتر املستمر حول 
"تجنــب  رضورة  مؤكــدة  الرشيــف"،  الحــرم 

أعامل التحريض واحرام الوضع القائم".

تنديد فلسطيني ودويل باقتحام 
املستوطنني األقىص ودعوات للنفري والرباط 

مئات املستوطنن يقتحمون األقى بحامية رشطة االحتالل أمس               )أ ف ب(

حامس: القدس دونها 
الدماء وعىل االحتالل 

التقاط الرسالة

»الجهاد«: ما يجري 
يف األقىص ميثل 

إرهاًبا وعدواًنا بحق 
العرب واملسلمني

بحر يطالب الربملانات 
العربية واإلسالمية 
بالعمل عىل تجريم 

االحتالل

األردن يوجه مذكرة 
احتجاج رسمية 

لـ)إرسائيل( بشأن 
اقتحامات األقىص

الجامعة العربية 
ل حكومة االحتالل  ُتحمِّ

كل املسؤولية عن 
اقتحام املسجد

تركيا: استمرار مثل 
هذه الترصفات 

االستفزازية »أمر 
ا« خطر جدًّ

االتحاد األورويب 
يدعو لتهدئة »الوضع 
املتفجر« يف القدس
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غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أصبــح  فلســطينية  هويــة  عــى  الحصــول 
أقىص ما يتمناه عدد من املواطنني الذين 
يقطنــون قطــاع غــزة، بعدمــا عــادوا إليــه مــن 
إثــر  يف  إليهــا  نزحــوا  التــي  العربيــة  الــدول 
حــني  يف  الفلســطينية،  األرايض  احتــال 
ورئيســها  الفلســطينية  الســلطة  تتجاهــل 
محمود عباس معاناتهم، لكونهم ال ميلكون 
أي وثيقــة تتيــح لهــم الســفر لرؤية ذويهم يف 

الخارج.
املواطنــة غــادة البابــا التــي عــادت لغــزة عــام 
تلــك  منــذ  تتمكــن  مل  األردن،  مــن   2000
اللحظــة مــن الخــروج لتجديــد جــواز ســفرها 
األردين فانتهت مدته، يف حني مل تستطع 
استخراج جواز سفر فلسطيني لعدم وجود 

رقم وطني لها.
مل  لـ"حــراك  اعتصــام  يف  غــادة  وقالــت 
الحصــول  يف  بالحــق  للمطالبــة  الشــمل" 
عــى الهوية والســاح بالســفر عــر املعابر، 
أمــام مقــر الشــؤون املدنيــة بغــزة أمــس: "أنــا 
محرومة من الخروج من غزة ألي ظرف كان، 
أحلم برؤية أهيل أو الذهاب للحج والعمرة 
لكننــي ال أســتطيع ذلــك، مــاذا ســنؤثر عــى 

السلطة إذا مكنتنا من الخروج؟".
وتشــر إىل أن املمنوعــني مــن "مل الشــمل" 
بغــزة ينســقون مــع نظرائهــم بالضفــة الغربيــة 
املحتلــة يف حراكهــم الحــايل للفــت النظــر 
يف  سيســتمرون  أنهــم  مبينــة  ملعاناتهــم، 

حراكهم حتى حل عباس قضيتهم نهائيا.
ســهام  املواطنــة  تواجههــا  ذاتهــا  املعانــاة 
منــذ  األردن  مــن  لغــزة  جــاءت  التــي  ثابــت 
12 عامــا، ومل تســتطع الخــروج مــن القطــاع 
شــخصية،  هويــة  امتاكهــا  عــدم  بســبب 
تقول: "حتى أبنايئ ال ميتلكون هويات، ما 
يحرمهــم مــن الســفر للبحــث عن فرص عمل 
يف الخارج، يف حني ال أستطيع رؤية أهيل 

يف األردن".
وتشــر إىل أنها مل تجد أمامها طريقا ســوى 
وزرائــه  ورئيــس  عبــاس  ملطالبــة  االعتصــام 
محمــد اشــتية بحــل قضيتهــم، قائلــة: "حتــى 
أصبــت  فقــد  منــه  محرومــون  نحــن  العــاج 

بجلطة مؤخرا ومل أستطع السفر".
وخاطبــت املواطنــة أســاء مصطفــى التــي 
وزيــر   1997 منــذ  مــر  مــن  لغــزة  عــادت 
بقولهــا:  الشــيخ  حســني  املدنيــة  الشــؤون 
ذلــك  قبــل  لــك  فيديــو  يف  تعهــدت  "لقــد 
بعمــل هويــة لســيدة طالبتــك بلــم الشــمل، 
فــا دمــت قــادرا عــى حــل قضيــة مواطنــة 
قضيــة  حــل  عــى  قــادر  فأنــَت  واحــدة 

الجميع".
وتضيــف: "لقــد دفعتمونــا الســتصدار جــواز 
ألــف  كلفنــي  واحــدة  ملــرة  يســتخدم  ســفر 
دوالر، سافرت من خاله وعوملت كمجرمة 
فشــعرت باإلهانة يف أثناء ســفري"، مردفة: 

"إذا كنتــم ال تريدوننــا مواطنــني اقتلونــا، أمــا 
أن ترتكونــا هكــذا بــدون حــارض أو مســتقبل 
فهــذا غــر مقبــول، نحــن نريــد حقوقنا أســوة 

بكل املواطنني".
ومل تبــُد األمــور مغايــرة لــدى املواطنــة فاتــن 
ميــاد التــي بينــت أنها تشــعر بأنهــا "مواطنة 
مــن الدرجــة الثانيــة، وال تعيــش يف أرضها"، 
مل  األردين  ســفري  جــواز  "حتــى  قائلــة: 
أستطع السفر لتجديده، حتى منحة دراسة 
مــن  لعــدم متكنــه  ابنــي  ُحــرم منهــا  بالخــارج 

السفر".
وتشــر إىل أنهــا منــذ عودتهــا مــن ليبيــا إىل 
نهائيــا  الســفر  تســتطع  2002 مل  عــام  غــزة 
عــر  ســوى  ترهــم  مل  الذيــن  أهلهــا  ورؤيــة 
مواقــع التواصــل االجتاعي، مضيفة "حتى 
جــواز الســفر الــذي كان ُيصــدر ملــرة واحــدة 
)الجــواز املصفــر( أوقفــه عبــاس، فنحــن هنــا 
بهــذه  لنعامــل  إرهابيــون  نحــن  هــل  نســأله: 

الطريقة؟".
حرستهــا  عــن  ياغــي  شــذا  املواطنــة  وتعــر 
لكــون الســلطة تدخلــت ألجل تســهيل ســفر 
قطــة مــن غــزة عــام 2015، يف حــني ال تنظــر 
ملعاناتهــا املســتمرة منــذ 14 عامــا، تقــول: 
الفلســطينية  وجنســيتنا  هويتنــا  "أصبحــت 
علينــا  عبئــا  كلــه  العــامل  بهــا  يتــرف  التــي 

كفلسطينيني".
املصفــر  الســفر  جــواز  "حتــى  وتضيــف: 
ســافرت عــره إىل القاهــرة وأنــا داخلهــا تــم 
إيقــاف التعامــل بــه مــن قبــل مــر واألردن، 
فتــم ترحيــيل إىل غــزة وقالــوا يل: ال تحلمــي 

بالرجوع إىل مر".
حميــدا"  "ورمــا  تعــاين  أنهــا  إىل  وأشــارت 
لكنهــا محرومــة  الخــارج  لعــاج يف  وتحتــاج 
هويــة،  امتاكهــا  عــدم  بســبب  ذلــك  مــن 
جــواز  الســلطة  أوقفــت  "ملــاذا  متســائلة: 
الســفر املصفــر الــذي اســتصدرناه مــن رام 
رئيــي  كان  إذا  التناقــض؟  هــذا  مــا  اللــه؟ 
أطالــب  فكيــف  يب  معــرتف  غــر  )عبــاس( 

اآلخرين باالعرتاف يب؟".
ويبني املواطن محمد البيوك أنه منذ أكرث 
مــن 21 عامــا مل يلتــِق بذويــه بســبب عــدم 
وجود هوية تتيح له السفر، قائا: "ال يوجد 
أي اســتجابة من مســؤويل الســلطة لطلباتنا 
بلــم الشــمل لذلــك قررنــا التحــرك كأصحاب 

قضية للفت الرأي العام ملعاناتنا".
تبعــد  ال  التــي  مــر  يف  "أهــيل  ويضيــف: 
كل  بالســيارة،  ســاعات  خمــس  ســوى  عنــا 
مــا نحتــاج إليــه هــو قرار ســيادي من الســلطة 
اســتصدرت  لقــد  مواطنــني،  بنــا  باالعــرتاف 
جواز سفر مصفرا يف 2019 وأعادوين من 

املعر رغم أنني استصدرته من رام الله".
ويشر إىل أن كل ما يريده هو "جواز سفر" 
الفلســطينية،  مبواطنتــه  معاملتــه  يتــم  وأن 

ويحصل عى حقه بالهوية الفلسطينية

مواطنون ال ميلكون هوية فلسطينية
 يستنكـــرون تجاهـــل عبـــاس معاناتهـــم

مواطنون يشاركون يف وقفة للمطالبة بالحصول عى الهويات      )تصوير/ رمضان األغا(

املاضيــني،  العيديــن  يف  تــره  مل 
أمــن  فقــد كان مطــارًدا مــن أجهــزة 
الذهــاب  تســتطع  ومل  الســلطة، 
األخــرى  هــي  ألنهــا  لرؤيتــه،  إليــه 
يف  املراقبــة  مجهــر  تحــت  كانــت 
حبــس  وفضلــت  خطواتهــا،  كل 
أن  عــى  قلبهــا،  داخــل  أشــواقها 
يف  ســبًبا  وتكــون  إليــه  تذهــب 
اغتالــوه،  لكنهــم  عليــه،  القبــض 
ليــأيت العيــد الثالــث بعــد عيديــن 

من املطاردة ولكن برائحة الفقد.
عــرت  الفقــد  هــذا  مــن  مخاوفهــا 
املكاملــات  إحــدى  يف  عنهــا 
تعّيــد  مــا  خايفــة  "واللــه  األخــرة: 
معنــا بعيــد األضحــى" أما هو فكان 
شــاء  إن  "ال،  ذلــك:  غــر  اعتقــاده 

اللــه عــا قريــب راح أكــون بينكــم، 
وينبســطوا  البيــت  عــى  وأروح 
األوالد"، تشــعر بوجــع قلبهــا وهــي 
تعلــق عائــدة بذاكرتهــا للــوراء: "مــا 
مــا  انــه  لثانيــة  لــو  متوقعــة  كنــت 
حيقيض العيد معنا، لكن لألسف 
كان عيــد النهايــة، بقينــا عــى أمــل 
حتى ولو مطارد بأننا سنزوره، لكن 

لألسف سنزوره يف قره".
يف أول يوم للعيد، ستنظر جيهان 
إىل املقعــد الــذي كانــت تحتي 
فيه القهوة مع نزار بعدما يستيقظ 
شــوكوالتة،  حبــة  معــه  وتــأكل 
ســتفتقد "املرسحيــة الكوميديــة" 
وكانــت مائــدة للمــة األرسيــة، ولــن 
علقتهــا  لضحكتــه  صــورة  إال  تجــد 

عى جدار قلبها، تذكرها أنه رحل 
كلا حاول النسيان أن يغلبها.

وإرشاقــة  نــزار  طلــة  جيهــان  تفتقــد 
التواصــل  مواقــع  عــى  ابتســامته 
االجتاعي برتحيبه املعتاد "تحيايت 
للجميــع" ومــن ثــم يدخــل مبوضوعــه 
ذو  ينــره،  مقطــع  كل  مــع  الجديــد 
العينــني الخرضاوين بجاذبية النمور، 
حاجبــاه  يتقــوس  القويــة،  واملامــح 
لألعــى، كجناحــي صقــر ينقضُّ عى 
فريســته، فقــد كانــت مامحــه متهــد 
ســيف  كنصــل  الحــادة  نرتــه  إلخــراج 
فكانــت  الخنــوع،  قلــب  يف  ينغــرس 

كلاته أشبه برصاصات.
مريم التي لم تقتنع بعد!

نــزار  طفلــة  طلبــت  أيــام،  قبــل 

التــي  األربعــة  األعــوام  ذات  مريــم 
بعــد  نفســية  أزمــة  يف  دخلــت 
مــن  غريًبــا  طلًبــا  والدهــا،  اغتيــال 
قلــب  يف  األم  تدخــل  والدتهــا، 
تفاصيلــه: "بتحكيــيل افتحي عى 
للفجــر  وضلينــا  بابــا،  فيديوهــات 
تشــوف  وطلبــت  بتتفــرج،  وهــي 
والحقيقــة  لوالدهــا،  فيديــو  آخــر 

تفاجأت بالطلب".
بــررت  بريئــة  طفوليــة  بكلــات 
بابــا  أشــوف  "بــدي  طلبهــا:  مريــم 
كيــف كان بآخــر فيديــو شــو عمــل 
تســتمع  أن  تريــد  وكأنَّهــا  فيــه" 
للــكام األخــر الــذي اغتيــل ألجلــه 
مل  الطفلــة  هــذه  حتــى  والدهــا، 
تســتوعب حتــى اآلن فكــرة رحيــل 

غزة/ يحيى اليعقويب:
قلبهــا،  دقَّ  الليــل  منتصــف  يف 
روحهــا،  اجتاحــت  رجفــٍة  بعــد 
تتمتــم  الهاتــف  أمســكْت  برسعــٍة 
نــزار  يكــون  رب  "يــا  نفســها:  مــع 
موجــوْد!"، كان صوتهــا املنبعــث 
مهــزوًزا  الهاتــف  ســاعة  مــن 
الثبــات:  يســتطيع  ال  كمســن 
"كيف حالك؟ حاسة أنه يف ايش 
نــزار  زوجهــا  امتــصَّ  يصــر"،  راح 
أمــن  أجهــزة  أنظــار  عــن  املتــواري 
كل  يف  كــا  مخاوَفهــا،  الســلطة 
جبنــاء..  هــدول  "تخافيــش،  مــرة: 

مش راح يصر ايش".
مــا  يخفــُف  حــارًّا  زفــًرا  أطلقــت 
مــن  فأيقظهــا  بداخلهــا،  ازدحــم 
صمتها: "حاسة انه الليلة حتيجي 
و.."،  البيــت  عــى  أمنيــة  أجهــزة 
قطــع حديثهــا بعدمــا ســمع صــوت 
املتقطعــة،  أنفاســها  اختنــاق 
عــن  مختلفــة  تعليــات  وأعطاهــا 
البــاب،  لهــم  "مــا تفتحــي  مــرة  كل 
عــى  اقبضــوا  روحــوا  واحكيلهــم 
املــرة  البيــت  عــى  طخــوا  الــيل 

املاضية".
- مايش، إن شاء الله خر. 

التــي  خلســًة،  دموعهــا  ومســحت 
مل َيَر فيها توسات عينيها..

أمــا هــو فتحركــت أحبالــه الصوتيــة 
بعــد أن اطــأن عى أحوال أوالده، 
حنكــون  "احنــا  بشــارًة:  وأعطاهــا 
مــن  كتــر  كشــف  يف  ســبب 
الفاســدين اليل مخبيني"، مل تبَق 
صامتــة، قاطعتــه: "بــس ديــر بالــك 
واحنــا  هــاي،  الفــرتة  حالــك  عــى 

حنكون مناح".
- ربنــا غــر يكشــف كتــر شــغات 
واحنــا  عارفاهــا،  مــش  النــاس 
الواقــع  تغيــر  يف  ســبب  حنكــون 

اليل الضفة الغربية بتعيشه.
حديثــه  ينهــي  نــزار  كان  بينــا 

بتلــك الكلــات بعدمــا قطــع ســتار 
زوجتــه  دمعــات  كانــت  صمتــه، 
"جيهان الحروب" تطر من عينيها 
ابتســامَة  لكــن  هاربــة،  كفراشــات 
الحديــث:  مجــرى  غــرت  صوتــه 
أشــهر(  )ثاثــة  ماريــا  "صوريــيل 
وهي صاحية!" يحاول تريد نران 
فمنــذ  الرضيعــة،  لطفلتــه  شــوقه 
يكحــل  ومل  يحتضنهــا  مل  شــهر 
عينيــه برؤيتهــا، لكــن ماريــا كانــت 
نامئــة تغــط يف نومهــا عــى أمل أن 
تكــر يف حضنــه، لتبقــى هــذه آخر 
وزوجتــه،  نــزار  بــني  جــرت  مكاملــة 
اغتيــال عنــارص  مــن  قبــل ســاعات 
مــن أجهــزة أمــن الســلطة له يف 24 

يونيو/ حزيران املايض.
حطــام  بقايــا  مــن  صوتهــا  ابتســم 
الفقــد والحــزن اللذيــن يحارصانهــا 
نــزار،  رحيــل  عــى  يوًمــا   23 منــذ 
"ال  "فلســطني":  لصحيفــة  قائلــة 
قــد  نــزار  أن  اســتيعاب  أســتطيع 
 )..( يعــود  ولــن  وذهــب  رحــل، 
أنــه  نفــي  إقنــاع  أحــاول  يــوم  كل 
فــارق الحيــاة، يف كل يــوم يغلبنــي 
النســيان وأنتظــر عودتــه يف وقــت 
أفيــق  مــا  رسعــان  أين  إال  متأخــٍر، 
املوجعــة  املــرة  الحقيقــة  عــى 

للقلب أنه رحل ولن يعود".
عيد دون حلوى

العيــد  اســتقبال  يف  نــزار  طقــوس 
أيًضــا كانــت مميــزة، فقبــل يومــني 
أطفالــه  يصطحــب  حلولــه  مــن 
الحلــوى،  ويتناولــون  للســوق 
العيــد  مابــس  لهــم  ويشــرتي 
األقــارب،  لزيــارة  يذهــب  وألعاًبــا، 
"ثاين يوم كان يصطحبهم لحديقة 
فــكان حنوًنــا، كان األب  األلعــاب، 
املثــايل لهم يعيشــهم فرحة العيد 
عــى أكمــل وجــه" تلمع صــورة نزار 
مــن أحــد املواقــف التــي احتفظت 

بها زوجته عى جدران قلبها.

والدهــا ألجــل كام قالــه، تجمدت 
والدتهــا  قلــب  يف  املشــاعر  كل 
مدخــل  عــى  الصمــت  وافــرتش 
أمــام  أبوابــه  أغلــق  الــذي  فمهــا 
كلــات القهــر، ونابــت العيون يف 

سكِب مائها.
عــى  الصمــت  ســتار  أســدلت 
صوتهــا دون أي تعبــر، ثــم تحــرك 
مل  الــذي  القهــر  بوجــع  صوتهــا 
ابنتــي  غرفــة  إىل  "دخلــت  تخفــه 
قبــس )17 عاًمــا( فوجدتهــا غارقــة 
الــذي  عــن  فســألتها  بكائهــا،  يف 
يبكيهــا، فقالــت: يف هــذا الوقــت 
بكــون بســتنى بابــا، عشــان أفتحلــه 
أنــه  أمــل  عــى  بقــف  وأنــا  البــاب، 
يدخل الباب وأفتحله، بس بتذكر 
يطــرق  راح  ومــش  استشــهد  أنــه 

الباب".
عالمة على اقتراب الخطر

مــرات  تعــدد  مــن  الرغــم  عــى 
الســلطة،  أمــن  لــدى  االعتقــال 
إىل  جيهــان  قلــب  يذهــب  مل 
باالغتيــال،  ســتنتهي  األمــور  أن 
بعــد  لكــن  تعتقــد،  كانــت  هكــذا 
تريــن  نوفمــر/  يف  اعتقالــه 
"أريحــا"  بســجن  املــايض  الثــاين 
تجتاحهــا،  الخــوف  ريــاح  بــدأت 
الخطــر  أن  عامــة  لهــا  ومثلــت 
عــى  متــر  زوجهــا،  بحيــاة  يحــدق 
عدة محطات: "أفرج عنه وترشــح 
وكانــت  التريعيــة،  لانتخابــات 
ويحــرض  بهــدوء  تســر  األمــور 
بــدأت  لكــن  االنتخابــات،  لخــوض 
التهديــدات تــزداد عليــه، وبــدأت 
الدعــوة لقتلــه تنتــر عــى مواقــع 
التواصــل االجتاعي، ومن هناك 
فكــرة  وأســتوعب  ابتلــع  بــدأت 

التصفية".
كثيفــة  رصاصــات  أصــوات 
نومهــا  غرفــة  فضــاء  اقتحمــت 
صــوُت  جدرانــه،  ابتلعــت  التــي 

هشــمت  التــي  الرصاصــات 
زجاجهــا، أفــزع جيهــان مــن نومها، 
مل يلتفت الرامي لراخها: "نزار 
لكنــه  أطفــال"،  يف  هــون،  مــش 

واصل إطاق الرصاص.
بعــد  االعتــداء  مشــهد  ســبق  مــا 
التريعيــة  االنتخابــات  إلغــاء 
"اتصلــت  حديثهــا:  يشــد  بيــوم 
"نــزار  جــًدا:  مرتعــدة  وكنــت  بــه 
صــار طــخ علينــا، شــو يف؟ وليــش 
فحــاول  هــو  أمــا  بصــر؟"،  هيــك 
النائــب  تخــايف،  "مــا  طأنتهــا: 
أشــوف  بــدي  اســتدعاين،  العــام 
يعطينــا  ويتفضــل  الوضــع  شــو 

أساء اليل أطلقوا النار".
نــزار عــن  مــن هــذه اللحظــة غــاب 
أن  إىل  مطــارًدا،  وظــلَّ  البيــت 
يف  اغتيالــه،  بعــد  إليهــم  عــاد 
املشــهد األب مــدد أمــام أطفالــه 
وزوجتــه ووالدتــه، الجميــع يرتدي 
عبــاءة الحــزن، تحارصهــم الدمــوع 
ال  وجوههــم،  عــى  وتنســكب 
يتمنــون  رحــل،  أنــه  يصدقــون 
العثــور عــى إجابــة عــن ســؤالهم: 
مواطــن  يقتــل  قانــون  أي  "يف 

ملجرد أنه أدىل برأيه؟!".
أما نزار املمدد مبشــهد التشــييع 
والــوداع األخــر، فقــد هــدأ هديــر 
بســبعة  وأســكتوا صوتــه  أنفاســه، 
عليــه  انهالــوا  عنــًرا  وعريــن 
مــن  لكــن  التعذيــب،  أنــواع  بــكل 
الحــزن  صــوت  إســكات  يســتطيع 
يف  يومًيــا  أجراســه  يقــرع  الــذي 
الســبعة  ذات  قبــس  ابنتــه  قلــب 
ابــن  كفــاح  وإخوتهــا  ربيًعــا  عــر 
ذات  ومريــم  أعــوام،  العــرة 
األعــوام األربعــة، وخليــل "عامان" 
أشــهر"،  "أربعــة  ماريــا  والرضيعــة 
مهدهــا،  يف  اليتــم  ذاقــت  التــي 
وهم يســتقبلون العيد هذه املرة 

عى قر نزار؟!

يف غيابه األخري.. "جيهان" وأطفالها يستقبلون العيد عىل قرب "نزار"

زوجة وأبناء الناشط نزار بنات الذي اغتالته السلطة بعد اعتقاله، والصورة اإلطار الناشط نزار بنات

تعليقات ساخطة عىل تهنئة
"تنمية رام الله" املواطنني بالعيد

غزة/ صفا:
قوبلــت تهنئــة وزارة التنميــة االجتاعيــة بحكومة 
رام اللــه املواطنــني بعيــد األضحى املبارك عى 
سياســة  عــى  ســاخطة  بتعليقــات  "فيســبوك"، 
الــوزارة يف إهــال األرس الفقــرة، وتأخــر رصف 

مستحقات "الشؤون االجتاعية".
التهنئــة  عــى  الحســابات  عــرات  وعلقــت 
العائــات  ســخط  حجــم  عــن  تعــر  بعبــارات 
قــرب  مــع  مســتحقاتهم  رصف  ــر  لتأخُّ الفقــرة، 

حلول عيد األضحى.
وقالــت منــال محمــود يف تعليــق: "يــا رب يــا رب 
ما لنا غرك.. حسبي الله ونعم الوكيل.. انكرس 
نفســنا بالعيــد". وعّلــق أبــو عــيل املقيــد بقولــه: 

"إن مل تستِح فافعل ما شئت. ما أوقحكم!".
احنــا  حــاف  "هيــك  عــوض:  أم رشف  وأضافــت 
مــش بخــر بســببكم، حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل، 
محمــد  أبــو  وتابــع  الشــؤون؟".  مســتحقات  ويــن 
كامل: "وين مستحقات الشؤون؟ عيب عليكم، 
غــزة طالعــة مــن حــرب، األْوىل رصف مســتحقات 

الفقراء".
وتساءلت نجوى محمود يف تعليق عى منشور 

التهنئــة: "عــى شــو كل عــام وهــا بخــر والنــاس 
الغابــة ال متلــك شــيكل ومــا أعطتوهــا الشــؤون 

حتى تفرح أوالدها بحبة حلو؟".
عــام  يعنــي كل  نحكيلــك  "شــو  ليــان:  أبــو  وقــال 
وإنت شو؟ وإنت حارق الناس الغلبانة هيك؟، 
نعــم  وحــده  اللــه  حســبنا  بتقــول  كلهــا  النــاس 

الوكيل".
وعلقت عبر العملة قائلًة: "ريتكم مش ساملني 

وين الشيكات من الصبح ستي سألتني؟".
وأضاف أبو قيص: "نســأل الله العظيم أن ينتقم 
منكم رش انتقام، 120 ألف أرسة شــو ذنبهم يف 

مسؤول ما عنده إحساس وال مسؤولية".
األوىل  الدفعــة  رصفــت  التنميــة  وزارة  وكانــت 
بـ"الحــد  العــام  أيــار هــذا  يف العــارش مــن مايــو/ 
لجميــع  فقــط،  شــيقا   750 قيمتــه  مبــا  األدىن" 
األرس الفقــرة املعتمــدة يف برنامــج التحويــات 
النقدية، التي يبلغ عددها نحو 116 ألف أرسة.

الدفعــة املاليــة األوىل  مــن املقــرر رصف  وكان 
نهايــة مــارس/ آذار املــايض، عــى أن يتــم رصف 
الدفعــة الثانيــة مطلــع يونيــو/ حزيــران املــايض، 

األمر الذي مل يحدث حتى اآلن
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األقىص من جديد
اقتحامــات  مــن  األقــى  املســجد  لــه  يتعــرض  مــا 
االحتــال  وقــوات  املســتوطنني  غــاة  مــن  وتدنيــس 
يصاحــب  ومــا  بالســاح،  املدججــة  الصهيــوين 
املرابطــني  عــى  اعتــداءات  مــن  االقتحامــات  هــذه 
واملرابطــات املدافعــني عــن قبلــة املســلمني األوىل 
هــو  وســلم،  عليــه  اللــه  صــى  محمــد  نبينــا  ومــرى 
رســالة للمســلمني يف العــامل وجميــع األحــرار أن هذا 
اتفاقــات  يلتــزم أي  العــدو ال يحــرم املقدســات وال 
أو معاهــدات، فهــو يســعى دامئــًا إىل خلــق حالــة مــن 
التوتــر يحــاول مــن خالهــا أن يطيــل يف عمــر حكومــة 

بينيت الهشة واملتناقضة.
هذه الحكومة الصهيونية التي تحوي كبار املتطرفني 
واملجرمــني الذيــن أوغلــوا بدمــاء أهلنــا واعتــدوا عى 
العواصــم  مختلــف  إىل  جرامئهــم  ووصلــت  حرماتنــا 
العربيــة، كان مــن الواجب محاكمتهم وتعريتهم أمام 
العــامل، وليــس فتــح عاقــات معهــم بذريعــة التطبيــع 
والســام الوهمــي املعشــش يف رؤوس بعــض قــادة 

الدول العربية واملرفوض دينيًا وشعبيًا ووطنيًا.
العربيــة  شــعوبنا  عــى  الواجــب  مــن  كان  هنــا  مــن 
واإلســامية أن تنتفض يف وجه الصهاينة وتقف كام 
كانت مدافعة عن املســجد األقى، فهذا العدو ال 
يفهــم إال لغــة واحــدة هــي لغــة القــوة التــي يخشــاها، 
شــهر  أواخــر  الضيــف  محمــد  القائــد  خــرج  فحينــام 
رمضان يحذر الصهاينة من اقتحام األقى ومن طرد 
أهلنــا من حي الشــيخ جــراح، وأتبع التهديد بصواريخ 
املقاومة التي انطلقت من غزة لتســقط عى رؤوس 
املســتوطنني يف مدينــة القــدس، شــاهدنا كيــف فــر 
وماجئهــم  جحورهــم  ودخلــوا  مرعوبــني  الصهاينــة 
كالجــرذان وألغــوا مســرة الطغيــان التــي رشعــوا فيهــا 

يف حينه.
هذه اللغة التي يجب أن يلتزمها العرب واملسلمون 
وأحــرار العــامل يف التعامــل مــع هــذا العدو الذي بات 
االحتــال الوحيــد يف املنطقــة، ويديــر ظهــره لجميــع 
القــرارات األمميــة واملعاهــدات التــي أقــرت بالحفاظ 
عــى املقدســات واحــرام ســيادة الشــعوب وحقهــا 

يف تقرير املصر.
الســلطة  مــن  وطنيــًا  موقفــًا  شــعبنا  ينتظــر  كــام 
األقــى  املســجد  تدنيــس  عــى  ردًا  الفلســطينية 
األمنــي وعــدم ماحقــة  التنســيق  وقــف  أقلهــا  والتــي 
املقاومــني ضــد االحتــال وإطــاق رساح املعتقلــني 
شــامل  وطنــي  لربنامــج  والذهــاب  السياســيني، 
الوطنيــة  الوحــدة  وتعزيــز  االحتــال  مــن  للتخلــص 

القامئة عى التمسك بالثوابت.

ADVERTISEMENT (Invitation to Bid)

Call for Bids

REHABILITATION OF WAR’S AFFECTED WASH FACILITIES

IN THE GAZA STRIP - ELECTRO-MECHANICAL WORKS

< PI-GZ-01871>

Action Against Hunger is a global humanitarian organisation that takes decisive action against 

the causes and effects of hunger. We save the lives of malnourished children. We ensure 

families can access clean water, food, training and healthcare. We enable entire communities 

to be free from hunger. Action Against Hunger are a nongovernmental, non-political, non-

religious, non-profit organisation.

Action Against Hunger – Palestinian Territory (Gaza Strip) intends to award with the contract 

one or several contractors for REHABILITATION OF WAR’s AFFECTED WASH FACILITIES 

IN THE GAZA STRIP - Electro-Mechanical Works.

* Gaza bidders: Eligible contractors must have a Electro-mechanical contractor (minimum 

3rd degree) specialized in supply, installation and maintenance of public WASH facilities, 

must be able to provide an invoice and the bidding documents listed in the procurement 

dossier including a bank guarantee with amount of 5000 EURO for each lot valid 90 days 

starting the date of the submission, in addition bank statement confirming availability of 40% 

of the proposed offer. Bids that are not supported by bank statement will be automatically 

disqualified; personal cheques will not be accepted.

Bidding documents can be obtained by interested parties via email from:

Mrs. Aya Abu Zaanouna, Logistics Officer

E-mail: aabuzaanouna@pt.acfspain.org / Phone : 059 4799970  

or, Mr. Arsenii Kalashnykov, Base Logistician

E-mail: akalashnykov@pt.acfspain.org / Phone: 059 2906072

The deadline for submission of bids by the contractors is 12th of August 2021 at 12:00 (Gaza time)

Action Against Hunger does not bind itself to award the bid to the lowest bid or any bid and 

reserves the right to accept the whole or part of the bid.

The awarding of this contract will be upon the confirmation of the funding from the donor.

The winning company should pay the advertisement fees in the local newspaper and on the website

عيـــٌد فــي األْســر.. أطفـــال بعمـــر الـــورد فــي سجـــون االحتـــالل

مركز: األرسى بسجون االحتالل يقاسون الحر الشديد

قت على بيع برمجيات تجسس للسعودية صحيفة: )إسرائيل( صدَّ
برنامج خبيث من تطوير رشكة إرسائيلية استخدم للتجسس عىل صحفيني ونشطاء

نادي األسري: تدهور الوضع 
الصحي لألسري إياد عمر 

رام الله/ فلسطني:
طــرأ تدهــور ملحــوظ عــى الوضــع الصحــي لألســر إيــاد عمــر يف ســجن 
"مجدو"، بعدما تبني من الفحوص الطبية األولية إصابته بورم يف الرأس.

وأوضــح نــادي األســر، يف بيــان صحفــي، أّنــه مل تــرد تفاصيــل إضافيــة 
حتــى اآلن بشــأن الوضــع الصحــي لألســر عمــر، محمــا إدارة ســجون 

االحتال املسؤولية الكاملة عن حياته.
العاجــل،  التحــرك  بــرورة  املختصــة  الجهــات  كل  النــادي  وطالــب 

للوقوف عى التفاصيل الدقيقة للوضع الصحّي لألسر عمر.
وأشــار إىل أّن الحــاالت املرضيــة بــني صفــوف األرسى يف تصاعــد، ال 
ســيام بــني األرسى الذيــن قضــوا فــرات طويلــة يف األرس، إذ يبلــغ عــدد 

األرسى املرىض نحو )550( أسرا.
واألســر عمــر )39 عامــا(، مــن مخيــم جنني، ومعتقــل منذ عام 2002، 
ومحكوم بالّســجن ملدة 24 عاًما، وخال ســنوات اعتقاله فقد والديه 
قبــل  مــن زيارتــه  كــام ُحرمــت والدتــه  مــن وداعهــام،  وحرمــه االحتــال 

وفاتها ملدة عرش سنوات.

غزة/ فلسطني:
أمــس،  بشــؤون األرسى، مســاء  حــذر مركــز مختــص 
مــن أن األرسى الفلســطينيني يف ســجون االحتــال 
اإلرسائيليــة يعيشــون ظروفــا قاســية مــن جــراء موجــة 

الحر الشديدة.
وقال مركز فلسطني لدراسات األرسى، يف بيان: إن 
"األرسى يف ســجون االحتــال يعيشــون هــذه األيــام 
ظروفــا صعبــة وقاســية للغايــة، يف ظــل موجــة الحــر 
الشــديد التي ترب املنطقة، إذ تحولت الســجون 

إىل ما يشبه األفران الحارة".
وأضــاف أن "األرسى األكــر معانــاة مــن موجــة الحــر 
وهــي  الجنــوب  ســجون  يف  يقبعــون  الذيــن  هــم 
مــا  وتضــم  وايشــل(،  ونفحــة،  ورميــون،  )النقــب، 
يقــارب مــن نصــف عــدد األرسى، إذ تقــع يف منطقــة 
الحــرارة  التــي ترتفــع فيهــا درجــات  النقــب،  صحــراء 

والرطوبة إىل معدالت كبرة".

األرسى،  بهــا  يقبــع  التــي  "الغــرف  أن  إىل  ولفــت 
وخاصــة يف ســجن نفحــة، مغلقــة مــن كل الجهــات 
وال يدخلهــا الهــواء، مــع عــدم وجــود وســائل تهويــة 

كافية".
وحذر املركز من "التداعيات الســلبية عى األرسى 
يف مثل هذه الظروف املناخية الصعبة، إذ ُيخىش 
إغــامء  حــاالت  أو  شــمس  بربــات  بعضهــم  إصابــة 
وضيــق يف التنفــس؛ نتيجــة درجــة الحــرارة املرتفعــة 

والهواء الساخن".
وبحســب املركــز، وصلــت درجــات الحــرارة يف ســجن 
النقب الصحراوي إىل ما يزيد عى 45 درجة مئوية .

ســجون  يف  الفلســطينيني  األرسى  عــدد  ويقــدر 
30 يونيــو/ حزيــران املــايض بنحــو  االحتــال حتــى 
طفــا،  و225  أســرة،   41 بينهــم  أســرا،   4850

مختصــة  مؤسســات  وفــق  إداريــا،  معتقــا  و540 
بشؤون األرسى.

باريس/ وكاالت:
وصحفيــون  نشــطاء  اســُتهدف 
العــامل  حــول  مــن  وسياســيون 
بعمليــات تجســس بواســطة برنامــج 
رتــه  طوَّ الخلويــة  للهواتــف  خبيــث 
تقاريــر  وفــق  إرسائيليــة،  رشكــة 
املخــاوف  زاد  مــا  أمــس،  نــرشت 
النطــاق  واســعة  انتهــاكات  مــن 

للخصوصية والحقوق.
وأفادت صحف "واشنطن بوست" 
وغرهــا  و"لومونــد"  و"غارديــان" 
بــأن  مــن وســائل اإلعــام اإلخباريــة 
رته  الربنامــج "بيغاســوس" الذي طوَّ
مجموعــة "ان.اس.او" اإلرسائيليــة 
التجســس  ألغــراض  اســتخدم  قــد 
بعدمــا تعاونــت يف تحقيــق بشــأن 

تريب معلومات.
والتريــب عبــارة عــن قامئــة تضــم 
مــا يصــل إىل 50 ألــف رقــم هاتفــي 
تعتربهــم  ألشــخاص  أنهــا  يعتقــد 
منــذ  اهتــامم  موضــع  "ان.اس.او" 

عام 2016، وفق التقارير.
األرقــام  كل  اخــراق  يتــم  ومل 
القامئــة،  يف  الــواردة  الهاتفيــة 
اإلخباريــة  اإلعــام  وســائل  وقالــت 
إن  التريــب:  عــى  لعــة  املطَّ
تفاصيل بشــأن هويات األشــخاص 
ســتعلن  القرصنــة  الذيــن طاولتهــم 

يف األيام املقبلة.
ومن ضمن ما يرد يف القامئة أرقام 
هواتف صحفيي منظامت إعامية 
مــن حــول العامل بينها وكالة فرانس 
جورنــال"  ســريت  و"وول  بــرس 
و"نيويــورك  و"يس.ان.ان" 
تاميــز" و"الجزيــرة" و"فرانــس.24" 
يــوروب"  فــري  و"راديــو 
باييــس"  و"إل  و"ميديابــارت" 
و"لومونــد"  بــرس"  و"أسوشــيتد 
و"بلومــربغ" و"ذي إيكونوميســت" 
و"رويــرز" و"فويــس أوف أمــركا" 

و"غارديان".

"ســيتيزين  أبحــاث  مركــز  وكان 
الب" يف جامعــة تورنتــو و"منظمــة 
العفو الدولية" قد أفادا ســابًقا بأن 
الربنامــج اســتخدم لقرصنة هواتف 
وصحفــي  "الجزيــرة"  مراســي 

مغريب.
ومــن بــني مــا يــرد يف القامئــة أيًضــا 
قريبتــني  المرأتــني  يعــودان  رقــامن 
جــامل  الســعودي  للصحــايف 
خاشــقجي الــذي ُقتــل يف قنصليــة 
عــام  يف  اســطنبول  يف  بــاده 

.2018

هاتــف  رقــم  القامئــة  تضــم  كذلــك 
صحايف مكســييك مســتقل اغتيل 
يعــر  للســيارات، ومل  يف مغســل 
عــى هاتفــه وبالتــايل مل يّتضــح مــا 

إذا تم اخراقه.
بــأن  بوســت"  "واشــنطن  وأفــادت 
أرقامــا واردة يف القامئــة تعــود إىل 
حكومــات  ورؤســاء  دول  رؤســاء 
عربيــة  ملكيــة  عائــات  أفــراد  وإىل 
ودبلوماســيني وسياسيني ونشطاء 

ومديري رشكات.
مــن  كثــر  التقاريــر،  وبحســب 
القامئــة  تضّمهــا  التــي  األرقــام 
عــرشة  يف  أصحابهــا  يتواجــد 
واإلمــارات  الســعودية  هــي  بلــدان 
واملجــر  وأذربيجــان  والبحريــن 
واملكســيك  وكازاخســتان  والهنــد 

واملغرب ورواندا.
"غارديــان"  صحيفــة  وبحســب 
"اســتغال  إىل  التحقيــق  يشــر 
لربنامــج  ومســتمر"  النطــاق  واســع 
"ان. تشــدد  الــذي  بيغاســوس 

منــه  الهــدف  أن  عــى  اس.او" 
كشف "املجرمني واإلرهابيني".

الدوليــة  العفــو  منظمــة  وكانــت 
ســتوريز"  "فوربيــدن  ومنظمــة 
ومقرهــا  الربحيــة  غــر  اإلعاميــة 
باريــس قــد اّطلعتــا عى التريب 
املنظــامت  بــه  أبلغتــا  الــذي 

اإلعامية.
رشكــة  وهــي  "ان.اس.او"  وكانــت 
الخبيثــة  الربامــج  قطــاع  يف  رائــدة 
التنظيــم  والقليــل  النامــي  الخاصــة 
باســتغال  الرشطــة  أبلغــت  قــد 

جهات لربنامجها.
وهــي وصفــت املعلومــات الــواردة 
بهــذا الشــأن بأنهــا مزاعــم مضّخمــة 
واشــنطن  وفــق  لهــا،  أســاس  وال 
تأكيــد هويــات  بوســت، ورفضــت 

عمائها.
األول/ديســمرب  كانــون  ويف 
باخــراق  الب"  "ســيتيزن  أفــاد 
التابعــة  النقالــة  االتصــاالت  أجهــزة 
شــبكة  يف  الصحافيــني  لعــرشات 
برنامــج  بواســطة  القطريــة  الجزيــرة 

مراقبة متطّور.
العــام  مــن  حزيران/يونيــو  ويف 
املــايض أفــادت منظمــة العفــو بــأن 
اســتخدمت  املغربيــة  الســلطات 
برنامــج  لــزرع  "بيغاســوس"  برنامــج 
خبيــث يف الهاتــف الخلــوي التابــع 
الــذي  الــرايض  عمــر  للصحــايف 
إحداهــام  قضيتــني  يف  يحاكــم 
الدولــة"  بســامة  "املــس  بتهمتــي 
والتخابر مع "عماء دولة أجنبية".

كشــفت  بعيــد،  غــر  ســياق  يف 
تاميــز"  "نيويــورك  صحيفــة 
أمــس،  مــن  أول  مســاء  األمريكيــة، 
اإلرسائيليــة،  االحتــال  حكومــة  أن 
أصــدرت تصاريــح تصديــر رســمية 
لــرشكات تعمــل يف مجــال الربمجة 
لبيــع  اإلرسائيليــة،  والهايتــك 
بالتجســس  الخاصــة  برمجياتهــا 
يف  للســلطات  والقرصنــة، 
الســعودية، حتى بعد اســتخدامها 
ماحقــة  يف  الربمجيــات  هــذه 
حقوقيــني  وناشــطني  معارضــني 
جــامل  الصحــايف  واغتيــال 

خاشقجي.
إن  األمريكيــة  الصحيفــة  وقالــت 

رشكــة  شــجعت  االحتــال  حكومــة 
NSO ورشكتــني إضافيتــني للعمل 

منحــت  كــام  الســعودية.  مــع 
رابعــة  لرشكــة  جديــًدا  ترخيًصــا 
متجــاوزة  مامثــل،  بعمــل  للقيــام 
حقــوق  بشــأن  املخــاوف  بذلــك 
اإلنســان، وفًقــا ملســؤول إرسائيــي 
مرتبطــة  مصــادر  وثاثــة  رفيــع 

بالسعودية.
وأشــار التقريــر الــذي أعــده محلــل 
يف  االســتخباراتية  الشــؤون 
أحرونــوت"،  "يديعــوت  صحيفــة 
مبشــاركة  برغــامن،  رونــني 
مــن  مازيتــي  مــارك  الصحافيــني 
واشــنطن، وبــن هوبارد مــن بروت، 
دخــل   2017 عــام  "منــذ  أنــه  إىل 
مــن  العــرشات  الســعودية  إىل 
اإلرسائيليــني الضالعــني يف الشــأن 
مــن  ومعظمهــم  االســتخبارايت، 

وحدات سيربانية".
وأضــاف أنــه "عــى الرغــم مــن علــم 
سلطات الدولة، مبا يف ذلك وزارة 
االســتخباراتية،  واألجهــزة  الجيــش 
وعــى  املتكــررة،  الزيــارات  بهــذه 
الكبــرة  الحساســية  مــن  الرغــم 
ميتلكهــا  التــي  املعرفــة  لطبيعــة 
األمنيــة  املؤسســة  فــإن  هــؤالء، 
اإلرسائيلية مل تفعل شيًئا يف هذا 
رســالة  إصــدار  حتــى  وال  اإلطــار، 

تحذير بهذا الخصوص".
وشــدد عى أن "الســبب الحقيقي 
)الصمــت  وراء  يكمــن  الــذي 
هــذه  عــى  اإلرسائيــي  الرســمي 
ممثــي  أن  هــو  النشــاطات( 
أنشــطة  يف  الضالعــة  الــرشكات 
إىل  ذهبــوا  والقرصنــة  التجســس 
صــادر  خــاص  بترصيــح  الســعودية 
عــن املؤسســة األمنيــة اإلرسائيليــة 
الكاملــة،  موافقتهــا  منحتهــم  التــي 
إن مل يكن بتشجيع حقيقي منها".

الســيربانية  األنشــطة  أن  وذكــر 

اإلرسائيليــة يف الســعودية تركــزت 
عــى  رشكات  ثــاث  عمــل  عــى 
وتســويق  تطويــر  تعمــل يف  األقــل 
وبيــع معدات اإلنرنــت الهجومية. 
اخــراق  عــى  القــادرة  األنظمــة  أي 
الكمبيوتــر  وأجهــزة  الهواتــف 
والبيانــات  املعلومــات  وســحب 

الخاصة.
لــكل  ومنحــت )إرسائيــل( تفويًضــا 
 Verintو  Candiruو  NSO مــن 
مــع  للعمــل    Quadreamو
الســعودية، والرشكتــني األخرتــني 
مقتــل  بعــد  لهــام  التفويــض  منــح 

خاشقجي، وفق التقرير.
إىل  تاميــز"  "نيويــورك  ولفتــت 
تدعــى  خامســة  إرسائيليــة  رشكــة 
Cellebrite تعمل مع الســعودية 

عــى  تجســس  برمجيــات  لبيــع 
دون  لكــن  املحمولــة،  الهواتــف 
الحكومــة  مــن  رســمية  موافقــة 

اإلرسائيلية.
وأشار التقرير إىل "تقارير أجنبية" 
تفيد بأن "السعودية تقيم عاقات 
سياســية واســتخباراتية وعســكرية 
رسية مع )إرسائيل(، وأنها حاولت 
لتحســني  ذلــك  مــن  االســتفادة 
صورة ويل العهد والحاكم الفعي 
للسعودية، محمد بن سلامن، يف 

واشنطن، بعد اغتيال خاشقجي.
عــام  نهايــة  يف  للتقريــر،  ووفقــا 
رشكــة  أول   NSO كانــت   ،2016

مفاوضــات  يف  تدخــل  إرسائيليــة 
املخابــرات  يف  مســؤولني  مــع 
تجســس  أنظمــة  لبيــع  الســعودية 
وشــدد  الريــاض.  يف  للســلطات 
الــرشوع  مجــرد  أن  عــى  التقريــر 
التســويقي  النشــاط  هــذا  يف 
واملفاوضــات مــع دولــة معينة لبيع 
يتطلــب  أنظمــة تجســس متطــورة، 
وهــو  الجيــش،  وزارة  مــن  موافقــة 
حيــث  بالفعــل،  تــم  الــذي  األمــر 

ضــوءا  الرشكــة  الــوزارة  منحــت 
أخر.

باعــت   ،2017 عــام  أوائــل  ويف 
الرئيــس  القرصنــة  برنامــج   NSO

"بيغاســوس"،  طورتــه،  الــذي 
ليتــم  الســعودية.  للمخابــرات 
ســعود  فريــق  مــن  اســتخدامه 
مستشــاري  كبــر  القحطــاين، 
اُتهــم  الــذي  آنــذاك،  ســلامن  ابــن 
بإصــدار   2018 عــام  نهايــة  يف 
حــني  يف  خاشــقجي،  قتــل  أوامــر 
التــي  املعلومــات  كشــفت 
جمعتهــا املخابــرات األمريكيــة مــن 
والنصــوص  املكاملــات  عــرشات 
عــام  خــال  حافــظ  القحطــاين  أن 
مســتمرة  اتصــاالت  عــى   2017

.NSO ومكثفة مع كبار مسؤويل
ولفتت "نيويورك تاميز" أيضا إىل 
األمــر  الســعودي  العهــد  ويل  أن 
مــرات  التقــى  ســلامن،  بــن  محمــد 
االحتــال  حكومــة  برئيــس  عــدة 
السابق، بنيامني نتنياهو رًسا. كام 
التقى مبســؤويل االستخبارات من 
وكان  منتظــم  نحــو  عــى  الجانبــني 
صــدور الراخيــص لهــذه الــرشكات 
املبــارشة  العاقــات  هــذه  بفضــل 
بــني الســعودية و)إرسائيــل(، وفــق 

التقرير.

الخليل/ صفا:
تســتقبل عائلــة أيُّب أبــو ماريــا )16 عاًمــا( 
من بلدة بيت أمر شاميل مدينة الخليل 
جنــويب الضفــة الغربيــة املحتلــة، عيدها 
الثــاين يف ظــلِّ غيــاب طفلهــا املعتقــل 
أشــهر  ســتة  منــذ  االحتــال  ســجون  يف 

دون محاكمة.
العيــد،  الســتقبال  حامســًة  األكــر  "كان 
واعتاد قضاءه يف اللعب مع أصدقائه"، 
يقول يوسف أبو ماريا والد "أيُّب"، الذي 
يتأمل مع مرور العيد الثاين عى ابنه يف 

السجن دون أيِّ مراعاة لحقوقه كطفل.
 225 ســجونه  يف  االحتــال  ويعتقــل 
طفًا تراوح أعامرهم بني 18-13 عاًما، 
هــي: عوفــر،  ثاثــة ســجون  يقبعــون يف 
أمــام  ويحاكمــون  والدامــون،  ومجــدو، 
الحجــارة  إلقــاء  بتهمــة  عســكرية  محاكــم 

يف الغالب.

وتــراوح األحــكام التــي تصدرهــا محاكــم 
االحتــال بحــق األرسى األطفــال بني عدة 

أشهر إىل حكم مدى الحياة.
منع الزيارة

حديثــه  أثنــاء  يف  يشــتيك،  أيُب  والــد 
لوكالــة "صفــا"، مــن حرمانــه وزوجتــه مــن 
زيــارة نجلهــم منــذ اعتقالــه، إذ مل يتمكــن 
مــن التواصــل معــه إال بعــد اعتقــال األب 
ملــدة قصــرة ســمح لــه فيهــا بزيــارة نجلــه 

لدقائق.
يف  أخــربه  نجلــه  إن  ماريــا"  "أبــو  ويقــول 
والــرب  لإلهانــة  تعرضــه  عــن  الزيــارة 
 12 والشــبح يف التحقيــق الــذي اســتمر 

يوًما.
أعــادت  االحتــال  قــوات  أن  إىل  ويشــر 
بشــهر  عنــه  اإلفــراج  بعــد  أيُب  اعتقــال 
يف  يوًمــا   12 قضائــه  عقــب  ونصــف، 
تعرضــه  إىل  مشــًرا  االحتــال،  ســجون 

ألزمة نفسية يف إثر اعتقاله األول.
التنكيل باألطفال

أما والد الطفل ســند مقبل فروي كيف 
ــا منزلــه يف بلــدة بيــت  اقتحــم 40 جنديًّ
أمر مبدينة الخليل، يف ســاعات متأخرة 
كان  الــذي  نجلــه  العتقــال  الليــل  مــن 

موجوًدا عند أقاربه ليلتها.
قــوات  إن  "صفــا":  لـــوكالة  ويقــول 
املنــزل  مبحتويــات  عبثــت  االحتــال 
بألفــاٍظ  العائلــة  عــى  واعتــدت  وفتشــته 
مســيئة قبــل تســليمه اســتدعاًء لحضــور 

نجله سند )12 عاًما( للتحقيق.
مــع  حققــت  االحتــال  قــوات  أن  ويبــنّي 
نجله لساعات وبشكل منفصل عنه بعد 
ســند  أن  إىل  مشــًرا  للمقابلــة،  حضــوره 
تعرض للرب من محققني أمام عينيه، 

ما أدى لتعرضه لإلغامء.
واعتقلــت قــوات االحتــال الطفــل ســند 

الحجــارة،  إلقــاء  بتهمــة  يوًمــا   17 ملــدة 
العــزل  13 يوًمــا يف زنازيــن  قــى منهــا 
االنفــرادي، وتعــرض فيها للرب املربح 

والتحقيق املهني.
مقبــل أن نجلــه أصيب بكســور يف األنف 
لــه  يف إثــر تعرضــه للــرب، إذ أجريــت 

عملية جراحة عقب اإلفراج عنه.
وحقوقيــة  رســمية  مؤسســات  وتطالــب 
االحتال اإلرسائيي باإلفراج عن األرسى 
الــدويل،  بالقانــون  وااللتــزام  األطفــال، 

الذي مينع اعتقالهم.
ويقــول رئيــس نــادي األســر قــدورة فارس 
السياســات  نفــس  ميــارس  االحتــال  إن 
مراعــاة  دون  والبالغــني،  األطفــال  تجــاه 
التــي  الدوليــة  والرشائــع  القوانــني  لــكل 

تحفظ حقوق الطفل.
ويوضح لوكالة "صفا"، أن إدارة السجون 
يف  خصوصيــة  األقــل  عــى  تعطــي  ال 

بــل  األطفــال،  األرسى  مــع  تعاماتهــا 
الزيــارة  مــن  ومنعهــم  عزلهــم  تقصــد 

وتضّيق عليهم داخل أقسام األشبال.
ويشــر فــارس إىل أن االحتــال يســتغل 
وعــدم  األطفــال  األرسى  ســن  صغــر 
معرفتهــم بحقوقهــم وعــدم تواصلهــم مــع 

األرسى البالغني.
كانــت  الســجون  إدارة  أن  إىل  ويلفــت 
تتبــع نظاًمــا يســمح بزيــارة العيــد ألهــايل 
األرسى وإدخــال مابــس العيد لألطفال، 
تعمــدت  ونصــف  عــام  منــذ  أنهــا  إال 
التضييــق عليهــم مبنع الزيارات أو ربطها 

برشوط بحجة جائحة كورونا.
موقــف  تطويــر  رضورة  فــارس  ويؤكــد 
املنظامت الحقوقية الدولية تجاه قضية 
األرسى األطفال، واتخاذ خطوات عملية 
األطفــال  بحــق  االحتــال  إجــرام  لوقــف 

الفلسطينيني.
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دولة فلسطني
السلطة القضائية

ديوان القضاء الرشعي
املحكمة الرشعية يف غزة

املوضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة غزة الرشعية

غــزة وســكانها ســابقا  مــن  أنــور مرشــود حســني  أحمــد  اىل املدعــى عليــه/ 
هــذه  يقتــي حضــورك اىل  غــزة  خــارج قطــاع  االن  اإلقامــة  ومجهــول محــل 
املحكمة يوم األحد املوافق 2021/8/22م الساعة التاسعة صباحا وذلك 
للنظر يف القضية أساس 2021/837م وموضوعها تابع مهر معجل )عفش 
بيــت( واملرفوعــة عليــك مــن قبــل زوجتــك املدعيــة/ آيــة ماهــر رشــيد مقبل 
مــن غــزة وســكانها وإن مل تحــر يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــا عنك أو 
تبد للمحكمة معذرة مرشوعة سيجر بحقك املقتىض الرشعي لذلك جرى 

تبليغك حسب األصول وحرر يف 2021/7/15م.
قايض غزة الرشعي
محمد خليل الحليمي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

ديوان القضاء الرشعي
املحكمة الرشعية يف غزة

املوضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة غزة الرشعية

غــزة وســكانها ســابقا  مــن  أنــور مرشــود حســني  أحمــد  اىل املدعــى عليــه/ 
هــذه  يقتــي حضــورك اىل  غــزة  خــارج قطــاع  االن  اإلقامــة  ومجهــول محــل 
املحكمة يوم األحد املوافق 2021/8/22م الساعة التاسعة صباحا وذلك 
للنظــر يف القضيــة أســاس 2021/835م وموضوعهــا مهــر مؤجل واملرفوعة 
عليــك مــن قبــل زوجتــك املدعيــة/ آيــة ماهــر رشــيد مقبــل مــن غزة وســكانها 
وإن مل تحــر يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــا عنــك أو تبــد للمحكمــة 
تبليغــك  لذلــك جــرى  الرشعــي  بحقــك املقتــىض  معــذرة مرشوعــة ســيجر 

حسب األصول وحرر يف 2021/7/15م.
قايض غزة الرشعي
محمد خليل الحليمي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

املوضوع/ مذكرة تبليغ قرار بطالق بائن
 قبل الدخول وقبل الخلوة

صادرة عن محكمة جباليا الرشعية
اىل/ نغم خالد عبد الحي كساب من سمسم وسكان جباليا سابقا ومجهولة 
محــل اإلقامــة يف تركيــا االن لقــد قام زوجك املســتدعي/ هاين عليان جراد 
أبــو دحــروج مــن الســبع وســكان املغراقــة بتســجيل طلقــة واحــدة بائنــة بينونة 
صغــرى قبــل الدخــول وقبــل الخلــوة اوقعهــا عليــك بتاريــخ 2021/7/12م 
حال غيابك وال عدة عليك مسجلة لدى هذه املحكمة سجل 8 عدد 207 
بتاريخ 2021/7/14م لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف

قايض جباليا الرشعي 4/ ذي الحجة/1442هـ وفق 2021/7/14م.
محمود صاح فروخ

إعـالن للعمـوم صـادر عن بلـديـة غـزة
تعلـــن بلديـــة غـــزة للعمـــوم بـــأن املـــواطن/ إبراهيم عليـــان ســـليامن اململـــوك مـن 
غـزة- الشـجاعية ويحمـل هويـة رقـم )907851034 ( قـد تقـدم بطلـب املوافقـة 
علـــى منحـــه تطبيـــق نـظـــام غرامـــات البنـــاء علـــى األرض الواقعـة فـــي القسـيمة رقـم 
)33( مـــن القطعـــة )887( بـــاملبنى رقـــم )132( شـــارع رقـــم )4360( واململوكـــة 
لـه، وبسـبـب عـدم اسـتكامل تسلسـل سـندات امللكيـة فقـد قررت لجنـة التنظـيم 
املحليـــة لبلديـــة غـــزة بجلسـتها رقـم )2021/26( الصـادر بتـاريخ 2021/7/12 

السـامح للمسـتدعي بتقـديم طلـب لتطبيـق النظـام "غرامات األبنية".
وعلـــى ذوي الحقـــوق، واملشـــمولني فـــي امللكيـــة لهـــذه القســـيمة، وكـــل مـــن لـــه 
مصـــلحة أو صـــفة أو حـــق االعتـــراض علـــى األرض املـــذكورة التقـــدم باعرتاضـــه 
وفق القـــانون إلـــى الـــدائرة املختصـــة " دائـــرة التنظـــيم" ببلديـــة غـــزة خـــال مـــدة 
أقصـاها )30( ثاثـون يومـًا مـن تـاريـخ نشـر هـذا اإلعـان فـي الصـحـف هـذا ولـن 
يلتفـت إلـى أي اعتـراض يـرد لبلديـة غـزة بعـد انتهـاء املـدة القانونيـة املذكورة.
بلـديـة غـزة

دولة فلسطين
بلدية غزة

قافلة مساعدات تركية تصل
 إىل غزة من معرب رفح

غزة/ األناضول:
وصلــت إىل قطــاع غــزة، مســاء أمــس، قافلــة مســاعدات إنســانية تابعــة 

لجمعية "الهال األحمر" الرتيك، عرب معرب رفح الربي.
وأفادت وكالة أنباء األناضول الرتكية بأن شاحنات محملة مبساعدات 
إنســانية وصلــت إىل غــزة مــن معــرب رفــح الــربي، وُســلمت إىل الهــال 

األحمر الفلسطيني.
وأوضح أن املســاعدات تحتوي عىل طرود غذائية ومســتلزمات طبية 

ونظافة ومابس.
ويعيــش يف غــزة أكــر مــن مليوين فلســطيني يعانون أوضاعا معيشــية 
مرتديــة للغايــة؛ مــن جــراء حصــار إرسائيــي متواصــل للقطــاع منــذ عــام 

.2006

وتزيد من معاناة هؤالء الفلسطينيني اعتداءات عسكرية إرسائيلية 
عىل غزة من حني إىل آخر، أحدثها عدوان بني 10 و21 مايو/ أيار 
املــايض، ارتقــى يف إثــره شــهداء وجرحــى، إضافــة إىل دمــار مــادي 

هائل.

"أميال من االبتسامات" ترسل 
مساعدات إنسانية إىل غزة

القاهرة/ فلسطني:
مــن  كميــات  إرســالها  االبتســامات"  مــن  "أميــال  قافلــة  أعلنــت 
املســاعدات اإلنســانية إىل قطــاع غــزة، تتضمــن أدويــة وأدوات طبيــة 
وأجهــزة مســاعدة لــذوي االحتياجــات الخاصــة، ومســاعدات إغاثيــة 

لألرس الفقرية. 
وقال املنسق العام لقوافل أميال من االبتسامات د. عصام يوسف 
إن املســاعدات ُأرســلت بالتنســيق مــع رشكــة "أبنــاء ســيناء" وبرنامــج 
"تحيــا مــر" مســاء الخميــس املــايض، الفتــا إىل تجهيــز 25 ســيارة 
إسعاف ألغراض االستخدامات الطبية واإلسعاف، من املقرر نقلها 

إىل القطاع بعد عيد األضحى املبارك.
وشــكر يوســف يف تريــح لــه أمــس، مــر، قيــادًة وحكومــًة وشــعًبا، 
لتســهيل مهام القافلة من أجل تقديم الدعم للشــعب الفلســطيني 

يف قطاع غزة. 
وأعــرب عــن أملــه بالحصــول عــىل موافقــة الســلطات املريــة عــىل 
قوائــم األســامء الخاصــة بالراغبــني يف الدخــول إىل القطــاع، بهــدف 
جانــب  إىل  فلســطني،  مــع  الــدويل  التضامــن  حالــة  عــن  التعبــري 
كســب التضامــن الــدويل مــع مــر يف ظــل مــا تواجهــه مــن قضايــا 

ومستجدات. 
وكانت أميال من االبتسامات قد نسقت عقب العدوان اإلرسائيي 
األخــرية عــىل غــزة مــع الجهــات املريــة إلدخــال فــرق األطبــاء لدعــم 
الطواقــم الطبيــة العاملــة يف مستشــفيات القطاع، وإجــراء العمليات 

الجراحية الدقيقة.    
وأكــد يوســف أهميــة اســتمرارية العمــل اإلغــايث لدعــم األهــايل يف 
قطــاع غــزة، وبخاصــة يف ظــل مــا تعانيــه وزارة الصحــة مــن نقــص كبــري 
يعانيهــا  التــي  اإلنهــاك  وحالــة  الطبيــة،  واملســتلزمات  األدويــة  يف 
نتيجــة  ومســعفني،  وممرضــني  أطبــاء  مــن  وطواقمــه  الطبــي  القطــاع 

الحصار والحروب املتكررة، إىل جانب تداعيات جائحة كورونا.

بلدية غزة تبدأ اليوم تطبيق خطتها الستمرار تقديم الخدمات
الرشطـــة: خطـــة متكاملـــة لتهيئـــة األجـــواء فـــي عيـــد األضحـــى

نفاد السلع الغذائية والطبية يف درعا ومناشدات إلنقاذ الالجئني الفلسطينيني

"األوقاف": إنهاء التباعد يف 70 
مسجًدا بعد تلقي تطعيم كورونا

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة بغــزة إنهــاء حالــة التباعــد بــني 
املصلــني يف نحــو 70 مســجدا، بعــد تنفيذهــا حملــة التطعيــم ضــد 

فريوس كورونا التي أطلقتها بالتعاون مع وزارة الصحة.
لهــا أمــس أن حملــة التطعيــم مــا زالــت  بيــان  وأوضحــت األوقــاف يف 
 70 قرابــة  يف  املواطنــني  تطعيــم  أنهــت  أنهــا  إىل  مشــريًة  مســتمرة، 

مسجدا، وسمحت لهم برص الصفوف يف أثناء الصاة.
وبينت أن تنظيم حملة التطعيم عىل مستوى املساجد يف قطاع غزة 
جــاء مــن بــاب الشــعور باملســؤولية لتوفــري الســامة الصحيــة والوقائيــة 
للمواطنــني واملجتمــع، واســتجابة لدعــوة وزارة الصحة لرورة وأهمية 

التطعيم.
ودعــت املواطنــني إىل التعامــل اإليجــايب مــع حملــة التطعيم من أجل 

سامة الجميع وعودة املساجد إىل طبيعتها.

دمشق/ فلسطني:
الغذائيــة  الســلع  مــن  العديــد  بــدأت 
والطبيــة واألدويــة تنفــد مــن أحيــاء درعــا 
البلــد جنــويب ســوريا، مبــا فيهــا مخيــم 
جــراء  مــن  الفلســطينيني،  الاجئــني 
عــىل  املفــروض  الحصــار  اســتمرار 
املدينة، والذي يقي أسبوعه الرابع.

الاجئــني  "بوابــة  وأفــادت 
بــأن املحــال التجاريــة  الفلســطينيني"، 
العديــد  مــن  بــدأت تخلــو  يف املدينــة 
من أصناف السلع الغذائية، عىل حني 
بــدأت األدويــة تنفــد مــن الصيدليــات، 

اللــوازم  مــن  العديــد  إىل  إضافــة 
األطفــال  حفاضــات  ومنهــا  الروريــة 
إطبــاق  بفعــل  وســواها،  والحليــب 
دخــول  حركــة  ومنــع  الكامــل  الحصــار 

البضائع من بقية أحياء املدينة.
درعــا،  مبخيــم  الجئــني  عــن  ونقلــت 
وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  ُمناشــداتهم 
الاجئــني الفلســطينيني "األونــروا" مــن 
النظــام  ســلطات  لــدى  التدخــل  أجــل 
الســوري والجانــب الرويس لتوفري ممر 
غذائيــة  مســاعدات  وإدخــال  إنســاين 
امُلحــارصة  الفلســطينية  األرس  ملئــات 

يف املخيم وأحياء املدينة.
"األورومتوســطي"  املرصــد  وكان 
وقــت  حــذر يف  قــد  اإلنســان،  لحقــوق 
ســابق مــن كارثــة إنســانية محدقــة بنحــو 
درعــا  أحيــاء  داخــل  ُمحــارص  ألــف   40
حيــاة  أخــص  بشــكل  وتهــدد  البلــد، 
400 طفــل رضيــع بســبب نفــاد حليــب 

األطفال واألدوية.
الحصــار  أن  إىل  املرصــد،  لفــت  كــام 
قــد قطــع كل الطــرق إىل املستشــفيات 
حيــاة  يهــدد  مــا  الصحيــة،  واملراكــز 
ويحــرم  املزمنــة،  األمــراض  أصحــاب 

مــن  واإلنســانية  املرضيــة  الحــاالت 
الوصول إىل املرافق الطبية، مع وجود 
مركــز طبــي وحيــد بإمكانــات متواضعــة 

يف املنطقة املحارصة.
للنظــام  التابــع  العســكري  األمــن  وكان 
املؤديــة  الطــرق  أغلــق  قــد  الســوري، 
مايــو  أيــار/   31 منــذ  درعــا  مخيــم  إىل 
إطبــاق  إىل  يعمــد  أن  قبــل  الفائــت، 
حصاره بالكامل بإغاقه طريق املنطقة 
يوليــو  متــوز/   11 يــوم  الصناعيــة 
الجــاري، الــذي كان املتنفــس الوحيــد 
امُلحافظــة.  مناطــق  باتجــاه  لألهــايل 

وذكرت "بوابة الاجئني الفلسطينيني" 
نزحــوا  املخيــم  أهــايل  مــن  عــدًدا  أن 
عــن منازلهــم، منــذ بدايــة متــوز/ يوليــو 
الجاري، بســبب الحصار، قبل أن ُتســد 
مــن  أكــر  أن  ُمشــرًيا إىل  املنافــذ،  كل 

10 عائات متكنت من الخروج.
 750 نحــو  درعــا،  مخيــم  يف  ويســكن 
منازلهــم  إىل  العــودة  اســتطاعوا  عائلــة 
مــن أصــل 13 ألًفــا، يف ظــل واقــع الفقر 
مــن  املــادي  الدعــم  وغيــاب  والبطالــة 
وكالــة " أونــروا" والجهــات املعنيــة إزاء 

إعادة تأهيل املنازل املدمرة.

غزة/ فلسطني:
قال مدير إدارة العمليات واالتصاالت 
النــادي،  عــي  العميــد  الرشطــة  يف 
يف  املتخصصــة  الرشطــة  إدارات  إن 
غــزة  بقطــاع  الخمــس  املحافظــات 
ســتعمل عىل تذليل العقبات وتوفري 
عيــد  قبيــل  والســكينة  الهــدوء  أجــواء 
أيامــه،  وخــال  املبــارك  األضحــى 
األســواق  يف  املــرور  حركــة  بتســهيل 
ومتابعــة البائعني وتوفري ســبل الراحة 

للمواطنني.
وأضــاف النــادي يف بيــان لــه أمــس أن 
إداراتهــا  خــال  مــن  رشعــت  الرشطــة 
الواســع  االنتشــار  يف  املتخصصــة 
الراحــة  لتوفــري  الحيويــة  األماكــن  يف 

أن  خاصــة  للمواطنــني،  والطأمنينــة 
توليهــا  الخاصــة  واملناســبات  األعيــاد 

الرشطة اهتامما خاصا.
املحافظــات  رشطــة  أن  إىل  ولفــت 
بدأت منذ أسبوع يف متابعة األسواق 
البلديــات،  رشطــة  مــع  بالتعــاون 
إجــراءات  ستشــدد  أنهــا  مضيفــا 
خــال  األمنيــة  والســيطرة  االنتشــار 
أيــام عيــد األضحــى، وتســيري دورياتها 
واألماكــن  املتنزهـــات  جميـــع  علـــى 

الرتفيهية.
وأشــار إىل أن مباحــث التمويــن تتابــع 
األبقــار  وأحــواش  مــزارع  شــهر  منــذ 
واملــوايش التــي ســيتم بيعهــا كأضــاٍح 
للمواطنــني، وكذلــك املــواد الغذائيــة 

والتزامهــا  صاحيتهــا  مــن  للتأكــد 
األلعــاب  وضبــط  الســامة،  إجــراءات 

النارية واملفرقعات.
بلديــة  أنهــت  متصــل،  ســياق  يف 
عيــد  الســتقبال  اســتعدادها  غــزة 
مــن  وســتبدأ  املبــارك،  األضحــى 
وضعتهــا  خطــة  تطبيــق  يف  اليــوم 
الســتمرار تقديم الخدمات األساسية 
وترحيــل  جمــع  وتشــمل  للمواطنــني، 
وخالهــا،  العيــد  أيــام  قبــل  النفايــات 
امليــاه  مــن  إضافيــة  كميــات  وضــخ 
لتلبية احتياجات املواطنني، وتجهيز 
وفتــح  األضاحــي،  الســتقبال  املســلخ 
وتنظيــم  الــزوار،  الســتقبال  الحدائــق 
إغــاق  ومنــع  واألســواق،  الشــوارع 

املواطنــني  حركــة  لتســهيل  الطرقــات 
يف املدينة.

وذكــرت البلديــة يف بيــان لهــا أمــس أن 
خطة النظافة سيبدأ العمل بها اليوم، 
وتتضمــن توزيــع العمــل عىل ورديتني 
صباحية وليلية للقيام بأعامل النظافة 
يف أحيــاء املدينــة وشــوارعها الســيام 
واملناطــق  الســكنية  األحيــاء  يف 

التجارية واألسواق.
بورديتــني  ســتعمل  أنهــا  وأضافــت 
النفايــات،  لجمــع  وليليــة  صباحيــة 
يعمــل فيهــام نحو 400 عامل وإداري 
و40 آليــة، الفتــة إىل تجهيــز املســلخ 
مــن  ابتــداء  األضاحــي  لذبــح  البلــدي 
جميــع  وفتــح  للعيــد،  األول  اليــوم 

الســيام  املواطنــني  أمــام  الحدائــق 
متنــزه البلديــة الرئيــس يف شــارع عمــر 
حــي  يف  الحيــوان  وحديقــة  املختــار 
الزيتــون جنــوب املدينــة مــن الســاعة 
والنصــف   7 الســاعة  8 صباحــا حتــى 

مساًء طيلة أيام العيد.
إىل  املواطنــني  البلديــة  ودعــت 
الحفــاظ عــىل النظافــة والتخلــص مــن 
صحيــة،  بطريقــة  الذبائــح  مخلفــات 
وكذلــك أصحــاب املحــات التجاريــة 
للمحافظــة  العشــوائية  والبســطات 
األرصفــة  إغــاق  وعــدم  النظــام  عــىل 
مــع  والتعــاون  العامــة،  والشــوارع 
يف  العاملــني  البلديــة  موظفــي 

امليدان حفاظا عىل النظام.

رشائهــا  عــرب  غــزة،  قطــاع  يف  الدينيــة 
كميــات كبــرية مــن األضاحي هذا العام، 

من تحريك عجلة السوق.
وأكدت الوزارة يف بيان لها أنها تستعد 
لهــذا  األضاحــي  لحــوم  مــرشوع  لتنفيــذ 
عــرشات اآلالف  عــىل  لتوزيعهــا  العــام، 
مــن األرس الفقــرية واملحتاجــة يف قطــاع 

غزة، يف أيام عيد األضحى، بتمويل من 
املؤسسات املانحة الدولية واملحلية.

 250 ذبــح  ســيتم  "إنــه  الــوزارة:  وقالــت 
األضحــى،  عيــد  أيــام  يف  عجــل  رأس 
وتوزيعهــا عــىل األرس الفقــرية يف جميع 
محافظــات قطــاع غــزة، عــرب لجــان الــزكاة 
مســتوى  عــىل  األوقــاف  لــوزارة  التابعــة 

القطاع.
املواطنــني  إقبــال  أســهم  كذلــك 
االقتصاديــة  ظروفهــم  رغــم  الغزيــني، 
بعــد  األضاحــي،  رشاء  عــىل  الصعبــة، 
فتــح باب التقســيط مــن التجار، يف رفع 

كميات الرشاء.
والــذي  خالــد،  صبحــي  املــزارع  وأكــد 

غزة/ فلسطني:
)األماكــن  "الحــال"  أســواق  شــهدت 
املــوايش( يف عمــوم  لبيــع  املخصصــة 
رشاء  عــىل  كثيًفــا  إقبــااًل  غــزة،  قطــاع 
وزارة  وصفتــه  العــام،  هــذا  األضاحــي 
مــع  باملقارنــة  "األنجــح"  بأنــه  الزراعــة 
الســنوات املاضيــة، رغم تــردي األوضاع 

االقتصادية.
لــوزارة  اإلعامــي  املستشــار  وقــال 
بــرس":  لـ"قــدس  الشــيخ  فايــز  الزراعــة 
"إن معظــم املربــني والتجــار متكنــوا مــن 
بيــع معظــم مــا لديهــم مــن مــواٍش وأغنام 

بأسعار مقبولة".
وأضــاف: "األمــر الذي دفع وزارة الزراعة 
للســامح للتجــار باالســترياد الحــر حتــى 
الكبــري  الطلــب  لتغطيــة  العيــد  يــوم 
األضاحــي،  عــىل رشاء  املســبوق  وغــري 

وتحديًدا العجول".
وأشــار إىل أن كميــة املــوايش واألغنــام 
عــىل  شــارفت  املــزارع  يف  املوجــودة 
النفاد بعد أن تم بيع ما بني 17 ألًفا إىل 
20 ألــف رأس ماشــية بزيــادة نحو مثانية 

آالف رأس عن العام املايض.
الجمعيــات  أن  إىل  الشــيخ،  ولفــت 
هــذه  يف  كثــرًيا  أســهمت  الخرييــة، 
منــذ  تتحقــق  التــي مل  الرشائيــة  الطفــرة 
ســنوات طويلــة عــىل الرغــم مــن تراجــع 
بســبب  للمواطنــني  املاديــة  القــدرة 
الظــروف الحاليــة التــي مير بها قطاع غزة 

مع اشتداد الحصار.
كــام أســهمت وزارة األوقــاف والشــؤون 

أنــه  العجــول،  مــن  رأًســا   30 لديــه  كان 
تــم بيــع جميــع العجــول لديــه هــذا العام 

وبالسعر الذي طلبه.
هــذا  "إن  بــرس":  لـ"قــدس  خالــد  وقــال 
املوســم موســم استثنايئ رغم الظروف 
املواطنــون  يعيشــها  التــي  الصعبــة 
والحصــار  األخــري  العــدوان  بســبب 

املشدد عىل قطاع غزة".
وأشــار إىل أنــه بعــد العــدوان عــىل غــزة 
بيــع  بعــدم  كبــرية  خشــية  لديــه  كانــت 
العجــول لديــه نظــًرا للوضــع االقتصــادي 
ســارت  األمــور  ولكــن  للنــاس،  الصعــب 

بعكس التوقع وكان موساًم رائًعا.
يف  املغرتبــني  مــن  عــدد  حــرص  كــام 
هــذا  األضاحــي  تكــون  أن  عــىل  الخــارج 
بتحويــل  قامــوا  أن  بعــد  غــزة  يف  العــام 

أموالها ألقاربهم.
ويف هــذا الصــدد، قال املواطن ســهيل 
حمدان، إن شــقيقه فّضل ذبح أضحيته 
يف قطــاع غــزة، عــن مــكان تواجــده يف 
بتحويــل  قــام  إذ  املتحــدة،  الواليــات 
مبلــغ األضحيــة، ليتــم رشاؤهــا وتوزيعها 

يف غزة.
لـ"قــدس  حديثــه  يف  حمــدان  وأشــار 
إىل  هــدف  شــقيقه  أن  إىل  بــرس"، 

املساهمة يف دعم أهله يف غزة.
ويعيــش يف قطــاع غــزة، مــا يزيــد عــىل 
أوضاًعــا  يعانــون  فلســطيني،  مليــوين 
للغايــة،  مرتديــة  ومعيشــية  اقتصاديــة 
من جراء الحصار اإلرسائيي املتواصل 

منذ 2006.

إقبال كثيف عىل أضاحي العيد بغزة رغم تردي األوضاع االقتصادية

)أرشيف(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

معركــة ســيف القــدس يف الثامــن والعرشيــن من رمضــان، بجهود املقاومة يف 
غزة، واســتنادًا إىل ثبات املرابطني ودفاعهم الجســور عن املســجد األقىص، 
حيث كانت أعداد كبرية من املرابطني معتكفة أليام عديدة فيه من مختلف 
الغربيــة وأهــل الداخــل الفلســطيني، وقــد ســاهمت  القــدس والضفــة  أنحــاء 

أجواء رمضان حينها يف عامل التحشيد وتكثيف الحضور.
وســيبدو األمــر مــن زاويــة أخــرى مغامــرة غــري محســوبة العواقــب مــن حكومــة 
االحتــال الحاليــة، التــي تريــد أن تثبــت بــكل الســبل أنهــا أكــر تطرفــًا وقــوة مــن 
امتنعــت عنهــا  التــي  إباحــة كّل املحرمــات  عــى  وقــادرة  الســابقة،  الحكومــة 
ســالفتها،  سياســة  حــّددت  التــي  التخّوفــات  جميــع  تجــاوز  وعــى  ســابقتها، 

وخصوصًا يف التعامل مع ملفي القدس وغزة.
أمــا الزاويــة الثالثــة فتحــدد مســؤولية مبارشة لســلطة محمــود عباس يف الضفة 
الغربيــة عــن كل الرتاجعــات الحاصلــة، ليــس فقط ألنها عجزت عن تحريك أي 
فعل شعبي ملواجهة االقتحام الجديد، بل ألنها اجتهدت وسعت منذ توقف 
جولــة املواجهــة األخــرية مــع االحتــال إىل إفــراغ كّل إنجازاتهــا مــن مضامينهــا، 
وعــى إعــادة منــط الرتاجــع العــام عــى مختلــف الصعــد، وكانــت سياســاتها 

السطو عى تقارير البعثات األجنبية لديها خاصة العربية ألنها ناجمة من حقها 
يف الدفــاع عــن نفســها، فخافــت أن تحمــل هــذه التقاريــر معلومات أو توصيات 
تهدد أمن )إرسائيل( وهي الحالة الوحيدة يف العامل التي صادفناها يف تطبيق 
القانــون الــدويل للحصانــة الدبلوماســية واملؤكــد تطبيقــا لذلــك فــإن حقائــب 
وغرف الوفد املرافق للسادات خال زيارته للقدس قد فتشت خلسة كام تم 
التســمع عــى كل أعضــاء الوفــد خاصــة أن )إرسائيــل( فوجئــت بزيــارة الســادات 

عملًيا وإن كان قد رتب معها  قبل ذلك بشهور.
وإذا كانــت التقاريــر الدبلوماســية متثــل وجهــة نظــر البعثــة يف مســألة معينــة 
داخليــة أو خارجيــة بالنســبة للدولــة املضيفــة فــإن هــذه التقاريــر عليهــا تحفظان 
من الناحية التاريخية. التحفظ األول أنها وجهة نظر البعثة يف املسألة والثانية 
أنهــا تعكــس ثقافــة كاتبهــا وموقفــه مــن جوانب هذه املســألة ومصالح دولته يف 
هــذا املوضــوع وعــى ســبيل املثــال ميكــن مراجعــة الوثائــق الربيطانيــة املفــرج 
عنهــا عــن حــرب فلســطني عــام 1948 وهــذه الوثائــق تضــم تقاريــر دبلوماســية 
والقنصليــة  واألردن  وســوريا  والعــراق  مــر  يف  الربيطانيــني  املبعوثــني  لــكل 
الربيطانيــة يف القــدس إضافــة إىل وثائــق الحكومة الربيطانية التي قدمتها وزارة 
الخارجية ووزارة الكومنولث وتقارير السلطات الربيطانية املحتلة لهذه الدول 
ألن بريطانيــا احتلــت مــر واألردن والعــراق وكانــت هــي املهنــدس التنفيــذي 

للمرشوع الصهيوين يف فلسطني تحت ستار حكومة االنتداب.
بسياســة  املتعلقــة  املســائل  يف  أحيانــا  مطلقــة  قيمــة  الدبلوماســية  وللوثائــق 
األمــم  يف  لربيطانيــا  الدامئــة  البعثــة  تقاريــر  فمثــا  املســألة  هــذه  يف  دولتهــا 
املتحــدة حــول موقــف بريطانيــا مــن مــرشوع قــرار التقســيم وتقديــرات البعثــة 
ملصري هذا املرشوع وماحظاتها عى تصويت الدول املختلفة عليه وجهود 

الدولــة العثامنيــة وتاريخهــا ويركــزون عــى فــرتة حالــة الضعــف األخــرية للدولــة، 
قــوة الدولــة املمثلــة لوحــدة األمــة اإلســامية، ومنهــا العروبيــة لعــدة  متناســني 
قرون ومحاوالت اإلصاح التي قام بها الخلفاء ساطني الدولة العثامنية،، وكان 
أشــهرهم يف أواخرهــا الســلطان عبــد الحميــد الثــاين رحمــه اللــه، الــذي أجــزم بأنه 

من أسباب خسارة )ملكه( عدم تخليه عن فلسطني وعاصمتها القدس.
مــن الحقائــق أن فلســطني بعــد معركــة مــرج دابــق بقيــادة الســلطان ســليم األول 
دخلــت يف ظــل الدولــة العثامنيــة، واســتمر أكــر مــن ٤٠٠ عــام لغاية عــام ١٩١٧، 
وتؤكــد املصــادر التاريخيــة خــال حكــم الدولــة العثامنية لباد الشــام وفلســطني 
خصوصــا، مل يجــرب أحــد عــى تغيــري دينــه أو لغتــه، وكانــت الوظائــف لــكل رعايــا 
الدولــة دون اســتثناء أو متييــز ولــو كان غــري مســلم وخصوصا املســيحيني العرب 

وغري العرب أحيانا تسلموا الوظائف ومنها العليا.
ولكــن بعــد بــوادر ضعــف الدولة واكتشــاف الروات الطبيعيــة يف الباد خصوصا 
الــروة،  يف  الطامعــة  األوروبيــة  االســتعامرية  الــدول  طمعــت  العربيــة،  البــاد 
فحاكــت املؤامــرات والدســائس للســيطرة عــى دولــة العدالــة، دولة املســلمني، 
ومنهــم العروبيــني، فعملــوا عــى سياســة فــرق تُســد، إىل أن وصلــوا إىل هزميــة 
بينهــا،  والكراهيــة  والحقــد  الفرقــة  وزرعــت  البــاد  وقســمت  العثامنيــة،  الدولــة 
توهم هذا أنه صديق لها وتوهم اآلخر تارة أخرى ويف األصل أنها تزرع البغضاء 
والعــداوة بــني املســلمني والعروبيــني، وأشــعلت الفــن وثبتــت التجزئــة وهيــأت 
صناعة كيان حليفتها الصهيونية ما سمي )إرسائيل(. وما كان لها إال بالدسائس 
وإضعاف الدولة العثامنية التي وقف ساطينها بكل ما أوتوا من قوة ملنع إنشاء 

هذا الكيان.
الحركــة  مؤمتــر  انعقــاد  الحاقــدة  األوروبيــة  االســتعامرية  القــوى  ســهلت  فقــد 
الصهيونيــة األول يف مدينــة بــال الســويرسية عــام ١٨٩٧، فقــد حــاول هرتــزل مــد 
الخيــوط مــع الســلطان عبــد الحميــد الثاين رحمه اللــه عن طريق اليهودي الرتيك 
نيولنســي مســتغا األزمة املالية املتفاقمة للدولة العثامنية يف ذلك الوقت، 
ألنــه ال ميكــن لــه مقابلــة الســلطان، وكان يخــى ذلــك فلــم يجــرؤ فأرســل هــذا 
اليهودي بطرق ملتويه وخبيثه حتى وصل إليه وعرض رسالة هرتزل التي فحواها 

بعد أن أفرغت رشطة االحتال يف القدس بالقوة املسجَد األقىص من معظم 
املرابطــني فيــه، اقتحــم املئــات مــن املســتوطنني الصهاينــة ســاحاته، وأدوا 
صلــوات تلموديــة فيهــا، صبــاح يــوم أمــس األحــد 18/7/2021، يف ذكــرى ما 
يسمى )خراب الهيكل(، وسط مواجهات يف ساحات األقىص وعى مداخله 

مع من متكن من البقاء فيها من مرابطيه، الذين تعرضوا للقمع واالعتقال.
سيبدو األمر من زاوية ما تراجعًا عن معادلة منع االقتحام التي تثّبتت عشية 

تعــد التقاريــر التــي تكتبهــا البعثــات الدبلوماســية ضمــن وظيفتهــا يف متابعــة 
األوضــاع الداخليــة يف الدولــة املعتمــد لديهــا مصــدرا مهــام مــن مصــادر توثيــق 
األحداث وتفسريها. وقد الحظت أن هذه التقارير التي تنرش يف الغرب وفقا 
لقانــون النــرش عــادة تلــك التقاريــر التــي يكــون قــد مــى عليهــا مــن 30 إىل 50 
عامــا ومــع ذلــك يعطــي القانــون الحــق يف حجــب بعــض التقاريــر عــن النــرش إذا 
كان ذلــك يف مصلحــة البــاد ولذلــك عجبــت لبعــض األصــوات التــي تحتج عى 
عــدم نــرش وثائــق معينــة تغطــي أحداًثــا حاســمة يف منطقتنــا ويريــدون مقاضــاة 

الحكومة الربيطانية لهذا السبب.
بهــذه  كثــريا  يحتفلــون  التاريخيــة  الدراســات  يف  الباحثــني  أن  أيضــا  الحظــت 
التقاريــر عــى أســاس أنهــا مصــادر أجنبيــة، ولكــن يجــب أن توضــع هــذه التقارير 

يف موضعها الصحيح من زاوية التأريخ للفرتات املختلفة والحوادث الهامة.
ذلــك أن البعثــة الدبلوماســية مــن مهامتهــا متابعــة التطــورات واألحــداث داخــل 
بــني  إنهــا  أي  رسيــة  عــادة  التقاريــر  هــذه  وتكــون  لديهــا  تعتمــد  التــي  الدولــة 
الدبلومــايس وبــني حكومتــه، ولذلــك تتمتــع مراســات البعثــة جميعــا بالحصانة 
الدبلوماســية حاميــة لهــا مــن بعــض األجهزة التي تحــاول اخرتاق هذا الطوق بني 
البعثة وحكومتها خصوصا يف املســائل الدقيقة وبهذه املناســبة حدث نقاش 
طويــل بــني جــدوى الحصانــة الدبلوماســية لتقاريــر تحمــل رؤيــة خاطئــة وتــر 
بالدولــة املضيفــة، فهــل مــن حــق هذه الدولة أن تتجســس عى هــذه البعثة وأن 
تحصــل عــى هــذه التقاريــر التــي قــد تكــون أساســا ملواقــف أو سياســات ضــارة 

تتخذها الحكومة التي تتبعها البعثة؟
مــن الناحيــة النظريــة ال يجــوز، ولكــن مــن الناحيــة العمليــة تنتهــك هــذه الحصانة 
تــربر  )إرسائيــل(  أن  الطريــف  ومــن  والصغــرية،  الكبــرية  العــامل  دول  جميــع  يف 

إن احتال فلســطني وصناعة الكيان الصهيوين املســمى )إرسائيل( هو الهزمية 
األوىل لألمــة اإلســامية ومنهــا العربيــة منــذ مطلع القــرن العرشين، هذه الهزمية 
كانــت بداياتهــا عندمــا بــدأ العــرب واألتــراك يقتتلــون تحــت راية التجزئــة ورايات 
غــري وحدويــة، دق إســفينها الغــرب االســتعامري، ويف مقدمتــه بريطانيــا وفرنســا 
الحقودتني، ومن أشــد وســائلها اليهودية السياســية الصهيونية واعتامد الفســاد 
واإلفســاد وسياســة )فرق تســد(، فكانت الهزمية الكربى انهيار الدولة العثامنية 
املمثلــة ملفهــوم دولــة الخافة اإلســامية، لكونهــا دولة وحدة األمة، فحل محلها 
األنظمــة العلامنيــة يف البــاد العربية واإلســامية، وأقيمــت دول التجزئة تحكمها 
وباحتــال  اإلســام،  يف  الســيايس  النظــام  ــَد  وُحيِّ التغريبيــة،  واألفــكار  النظــم 
فلســطني  احتــال  أن  الحقيقــة  ألن  الحقيقيــة،  املعركــة  احتدمــت  فلســطني 
هــو الخــط األول يف الــراع بــني املــرشوع اإلســامي الوحــدوي مــع املــرشوع 

االستعامري الغريب اإلمربيايل وحليفه اليهودي السيايس الصهيوين.
وألن فلســطني هــي مركــز الــراع بــني املرشوعــني )فلســطني مركــز الــراع بــني 
الحــق الــذي ميثلــه املــرشوع اإلســامي ومنــه العــرويب وبــني باطلهم الــذي ميثله 
العــدو االســتعامري الغــريب والصهيــوين الذي ميثله الكيان الصهيوين املســمى 
)إرسائيل(، َحرَّ الباطل الحتال فلسطني، وما كان له أن ينجح إال بإنهاء الدولة 

العثامنية املمثلة لدولة الخافة اإلسامية.
ويف هــذه الفــرتة التــي نعيشــها اآلن يتجنــى الكثــري مــن املتخندقــني الداخلــني 
يف حالــة الوضــع الداخــي لألنظمــة العربيــة املتامهيــة مــع ســايكس بيكــو عــى 

تفاعــات  ثــم  بنــات،  نــزار  باغتيــال  ذروتهــا  بلغــت  التــي  االنتقاميــة  القمعيــة 
الحــدث الاحقــة، مســاِهمًة  أساًســا يف تخذيــل الجمهــور ورضب معنوياتــه 

الوطنية، التي كانت قد بلغت أوجها خال معركة سيف القدس وبعدها.
بــؤر مقاومــة شــعبية يف الضفــة ظــّل فعلهــا ماضيــًا، وهــي  صحيــح أن هنــاك 
تستظّل بالدفعة التعبوية العالية التي صنعتها املعركة وتفاعاتها، إال أننا ال 
نســتطيع افــرتاض إمكانيــة حــدوث ثــورة أو هبــة وطنيــة عارمــة وشــاملة يف وجه 
املحتــل وسياســاته االســتيطانية والتهويديــة يف الضفــة الغربيــة والقــدس يف 
وقــت تتنــاوش الناشــطني والفاعلــني يف هــذه املياديــن حراُب ســلطة محلّية، 
تســتهدف روحهــم وتــروم كــرس عزمهــم وتركيعهــم، وإن مــا جــرى يف املياديــن 
من قمع وســحل واعتقاالت ال ميثل غري الجانب املحدود املريئ من مشــهد 
واسع وحافل بكل الوسائل الخسيسة التي انتهجتها السلطة وأجهزتها لتوهن 
عزائــم النــاس، كالتهديــد والفصل الوظيفي والنقل التعســفي واالســتدعاءات 
يف  والتعذيــب  للــرب  العــودة  إىل  إضافــة  واالفــرتاء،  والتشــويه  للتحقيــق 
ســجونها، وكأمنــا أرادت أن تصــل رســالتها هــذه املــرة بــكل فجاجــة ووضــوح، 
وهي أنه غري مسموح للضفة الغربية أن تخرج عن نسق األمر الواقع املفروض 

عليها منذ خمســة عرش عاما، ألن هذا ما تقتضيه املصلحة اإلرسائيلية أوال، 
وما يلزم الستمرار السلطة ثانيا.

واألخــرية  املعــروف،  هــذا  للســلطة  تنــى  لــن  بدورهــا  االحتــال  حكومــة 
ســتظل معنيــة بإثبــات أنهــا األجــدر بحاميــة جبهــة األمــن الصهيــوين، ومــن ثــم 
التــي ســارعت  مــا فهمتــه اإلدارة األمريكيــة  بالدعــم والتثبيــت، وهــو  األجــدر 
إلطــاق تريحــات مغازلتهــا املعروفــة، بشــأن رضورة دعــم الســلطة، لعلمهــا 
أن تريحــات مــن هــذا الطــراز كفيلــة بإســالة لعــاب املتنفذيــن و)هبــايش( 
األمــوال يف قيــادة الســلطة، وإطالــة هراواتهــم املرشعــة عــى رقــاب وظهــور 

الفلسطينيني.
يّدعــي قــادة حركــة فتــح وهــم يطلقون تهديداتهم للفلســطينيني يف كل اتجاه 
أن اســتمرار االحتجاجــات عــى قمــع الســلطة يشــغلها عــن مواجهــة االحتــال، 
وهــي مقولــة باليــة وصفيقــة، ذلــك أن الحقيقــة أن هــذه الســلطة بطبيعة دورها 
وسياســاتها املختلفــة تشــغل الفلســطينيني عــن كل مســار إيجــايب، وتفتــت 
جهودهم، وتحّد من مراكمة إنجازاتهم، وتحول دون انصهار حركتهم الجمعية 

بقوة لتدافع عن حقوق الفلسطينيني وتحمي مقّدساتهم.

الواليــات املتحــدة لــي يحصــل املــرشوع عى األغلبية الازمــة إلقراره يف هذه 
الدبلوماســية بأهميــة كبــرية ولكــن يف بعــض املســائل  الوثائــق  الحالــة تحظــى 
مثــل موقــف بريطانيــا مــن حكومــات الوفد ومن امللــك يف مر خصوصا خال 
الحرب العاملية الثانية وعاقة اإلنجليز باألحزاب الشيوعية املرية وعاقتهم 
باإلخــوان املســلمني وموقــف بريطانيــا مــن حركــة ضبــاط الجيــش يوليــو 1952 
ودور بريطانيــا يف إزاحــة امللــك فــاروق مــن الســلطة وىف الــراع بــني االخــوان 
وجامل عبد النارص والراع داخل مجلس قيادة الثورة وكذلك تقدير بريطانيا 
ألزمة العاقات بني عبد النارص والواليات املتحدة عام 1955 وانعكاس هذه 

األزمة عى العاقات املرية الربيطانية.
وفقــا  تباعــا  تنــرش  التــي  والدبلوماســية  السياســية  الوثائــق  أن  القــول  وخاصــة 
الحقيقــة  متثــل  بأنهــا  عدهــا  ميكــن  وال  تقييمهــا  مــن  بــد  ال  األورويب  للقانــون 
التاريخيــة فالحقيقــة التاريخيــة ال بــد مــن االقــرتاب منهــا مــن مقرتبــات مختلفــة 
الحــدث،  هــذا  حــول  التاريخيــة  الحقيقــة  عــن  يختلــف  التاريخــي  والحــدث 
ولذلــك فــإن التاريــخ العــريب كلــه بحاجــة إىل مراجعــة عنــد االســتناد إىل الوثائق 
الدبلوماسية األجنبية ولذلك فإن الرسائل الجامعية التي اعتربت هذه الوثائق 
وهــذا  األخــرى  املصــادر  جميــع  عــى  تعلــو  مطلقــة  حجيــة  ذات  الدبلوماســية 

االنبهار بالوثائق الدبلوماسية له ثاثة أسباب يف املنطقة العربية:
 الســبب األول هــو نظــرة العــريب إىل كل مــا هــو أجنبــي وتقديســه  لــكل مــا هــو 

غريب مقارنة بأوضاعه العربية.
الســبب الثــاين أن كل املصــادر العربيــة تتلــون برغبــات الحاكــم وأن كل جوانب 
العمليــة التعليميــة توجــه وفقــا لذلــك وقــد جــرت العادة يف املنطقــة العربية أن 
فريــق املــواالة للحاكــم لــه صــوت مســموع ويقــدم يف جميــع املحافــل ويحصــل 

عــى جميــع املناصــب ويتصــدر الســاحات اإلعاميــة فــا يــرتك مكانــا للصــوت 
اآلخر فانعدام الحرية يف املنطقة العربية هو ســبب جوهري يف عدم تحمس 
الباحثــني للمخاطــرة بالتدقيــق يف الوثائــق العربيــة وأن بعضهم مقتنع بالروايات 
املنشــورة والتــي تشــكل املقــررات الدراســية يف املــدارس والجامعــات العربيــة 
مــن  معــني  مســتوى  يف  توضــع  أن  يجــب  العربيــة  الكتابــات  أن  ذلــك  ومعنــى 
محايــد  تحقيــق  تــم  أن  يحــدث  1973 مل  حــرب  فمثــا  التاريخيــة  املصداقيــة 
يف أحــداث الثغــرة ومــا أحــاط بهــا وأســبابها والنتائــج املرتتبــة عليهــا كــام مل يتــم 
التحقيــق يف أســباب زيــارة الســادات للقــدس وقــد كتــب املؤرخــون املريــون 

وجهة نظر السادات يف هذه األحداث.
الســبب الثالــث غــرام الباحثــني العــرب بالدراســات األجنبيــة عــن بادنــا عمومــا 
يف  الدبلوماســية  البعثــات  تقدمهــا  التــي  الحيــة  الشــهادات  أخــص  وبشــكل 
املنطقــة ويرتبــط بذلــك عــدم إحاطــة الباحــث التاريخــي بالجوانــب املختلفــة 
بــاد  يف  القــرار  صناعــة  يف  ووظيفتهــا  كتابتهــا  وكيفيــة  الدبلوماســية  للوثيقــة 

البعثة الدبلوماسية.

تقديــم ٣٥ مليــون لــرية ذهبيــة مقابــل الســامح بإقامــة مــاذ لليهــود يف فلســطني، 
فكان رد السلطان رحمه الله كام نقله نيولنسي وكام دّون هرتزل يف مذكراته: 
)قــال يل الســلطان: إذا كان هرتــزل صديقــك فانصحــه بــأاّل يســري أبــدا يف هــذا 
األمــر... ال أقــدر أن أتنــازل عــن قــدم واحــدة مــن البــاد، إنهــا ليســت ملــكا يل بــل 

هي ملك شعبي(.
للدولــة  التاريخيــة  الحقبــة  ويحللــوا  يدرســوا  أن  الحقيقــة  عــن  للباحثــني  بــد  ال 
العثامنيــة التــي توصلهــم إىل حقيقــة املوقــف املبــديئ للســاطني العثامنيــني 
الرافضني ألي خطوة أو وسيلة متكن اليهود الصهاينة أو تؤسس إلقامة كيانهم، 
خصوصــا  االســتعامري،  الخارجــي  بالعــدو  املرتبطــون  هــم  ذلــك  ســهل  والــذي 
مدخــل  وبنــاء  التعايــش  فكــرة  محــاوالت  يف  وســاعدوا  والفرنــي،  الربيطــاين 
لليهــود بإنشــاء كيانهــم، كترسيــب أراٍض بأســاليب جلهــا نصــب واحتيــال وتزوير 
مــا اســتطاعوا، وبــاؤوا بفشــل ذريــع مل يســتطيعوا إال بجــزء يســري جــدا ومــا ينــرش 
غــري ذلــك هــو كــذب وافــرتاء، والوثائق املدعــوم صحتها تؤكد ذلك، ولو كان بها 
صــدق ألقــام العــدو الصهيوين الدنيا وأقعدهــا. وأكد اليهودي الصهيوين حاييم 
وايزمان يف مذكراته، عدم قدرة اليهود يف ظل الدولة العثامنية )دولة الخافة( 
نــوع إلقامــة كيانهــم، فــكان  الحصــول عــى تريــح يعطيهــم أي رشعيــة مــن أي 
إجــاميل عددهــم يف فلســطني حتــى نهايــة الدولــة العثامنيــة مل يكــن يزيــد عــى 
آالف قليلــة )كــام تشــري إليــه املصــادر املوثقــة(، فكانــوا ضمــن النســيج الســكاين 
بصفتهــم مواطنــني، وليــس مــن ضمــن مناطــق لهــا نــوع مــن االســتقالية أو الحكــم 
الــذايت أو خــارج إطــار القانــون العــام. ومبراجعــة ملركــز نــوث بوينــت يف دراســة 
العامليــة  الحــرب  العثامنيــة إىل  الدولــة  قــال إن جــر  العاملــي الجديــد(  )النظــام 
األوىل كان مــن أهــم أهدافهــا هــو التمكــني إلقامــة كيــان يهــودي يف فلســطني، 
وقــد عملــت اليهوديــة الصهيونيــة بــكل مــا أوتيــت عــى إقنــاع الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة يف ذلــك الوقــت تغيــري موقفهــا املعلن عــدم تأييد وعد بلفور، حيث 
يقــول الصهيــوين وايزمــان يف مذكراتــه )إن زعــامء اليهــود جوبهــوا برفــض الرئيــس 
األمريي ويلسون تأييد بريطانيا بوعد بلفور، والرفض عى أساس أنه صاحب 
فكــرة عــدم االعــرتاف بــأي معاهــدات رسيــة، وأن أمريــكا ليســت يف حالــة حــرب 

مع تركيا.
تغــري  أن  اســتطاعت  الصهيونيــة  اليهوديــة  الســيايس  الضغــط  جامعــة  ولكــن 
موقــف الواليــات املتحــدة األمريكيــة بســبب تقاطــع مصالــح الغرب االســتعامري 
فأبــرق  هــذه املصالــح،  مــن  جــزء  مــع  األمريكيــة  والواليــات املتحــدة  اإلمربيــايل 
الكولونيــل األمريــي هــاوس إىل الحكومــة الربيطانيــة يف ٢٦ ترشيــن األول عــام 
١٩١٧ مؤيــدا لهــا، وشــارك يف اجتــامع وزارة الخارجيــة الربيطانيــة يــوم ٢ ترشيــن 
الثــاين عــام ١٩١٧ الــذي أعلــن وعــد بلفور املشــؤوم. إن الخاصــة أن إدارة الدولة 
أواخــر عهدهــا يف حالــة ضعــف يف كل  كانــت يف  التــي  )الخافــة(  العثامنيــة 
أرجائهــا مل تســتطع الــدول االســتعامرية فــرض إقامــة صنيعتهــا الكيــان املســمى 
)إرسائيــل( يف ظــل وجــود الدولــة العثامنية، فلوال هزمية الدولة العثامنية وإنهاء 
نظــام الخافــة اإلســامية مــن الواقــع الســيايس الدويل ملا ضاعت فلســطني من 
لــوال إنهــاء الدولــة العثامنيــة )دولــة الخافــة( مل  نتائــج الحــرب العامليــة األوىل. 
يســتطع الغرب االســتعامري اإلمربيايل الحليف االســرتاتيجي للعدو الصهيوين 
املســمى )إرسائيــل(، فــرض قراراتــه وهرولــة وموافقــة النظــام الســيايس العــريب 
املتامهــي مــع  ســايكس بيكــو عــى قــرار التقســيم، مــرورا بقــرارات ٣٣٨، ٢٤٢، 
وصــوال إىل التســويات ومنهــا رساب حــل الدولتــني ومعاهــدات التصالــح كامــب 
ديفيــد ووادي عربــة، ومفاوضــات التفريــط واتفاقيــات الدنيــة، وفســوق منظمــة 
التحريــر عــن التحريــر الشــامل لفلســطني، واللهــث وراء خــط مفاوضــات الدنيــة، 
والتمســك باالتفاقيــات املوقعــة بــني منظمــة كانــت منظمــة تحريــر عندمــا كان 
دستورها امليثاقان القومي والوطني الفلسطيني واملنطلقات األساسية لحركة 
التحرير الوطني الفلسطيني، فكانت عند توقيعها اتفاقية أوسلو الكارثة فسوًقا 
عــن التحريــر الشــامل والقبــول بفتــات غــري ســيادي إن كان هنــاك فتــات ميكــن 
أن يقدمــه العــدو الصهيــوين املســمى )إرسائيــل(. فــا خيــار إال خيــار املبــادئ، 
وأن الوحــدة هــي العمــق االســرتاتيجي لصــد املــرشوع االســتعامري اإلمربيــايل 
وصنيعتــه )إرسائيــل(، واالســتمرار يف خــط الجهــاد واملقاومــة لتحريــر فلســطني 
كل فلســطني عنوانــا لوحــدة األمــة اإلســامية والعروبيــة ونهضتهــا، واللــه تعــاىل 

حتام سيتم وعده بالنر القريب.

لماذا مرَّ االقتحام؟

القيمة التاريخية للتقارير الدبلوماسية

الدولة العثمانية وفلسطني

لمى خاطر

فارس رفيق فحماوي
عضو الهيئة العامة للمؤتمر 

الشعيب لفلسطينيي الخارج

 د. عبد هللا األشعل
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إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 
ليكن معلومًا للجميع بأن السيد/ عطاء الله سليم عطا النونو من سكان غزة 

هوية رقم / 931698005 
قد تقدم بطلب لتصحيح اسم/ مورثة موكلته 

واملسجل خطأ يف سجالت الطابو بغزة باسم // مهجة حسني أبو شعبان 
القطعة 688 القسيمة 169 أرايض 

إىل االسم الصحيح له // 
// مهجة حسني يوسف أبو شعبان //

لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــًا  الجميــع  تحيــط  املختصــة  اللجنــة  فــإن  لذلــك 
اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل وحــدة الشــؤون القانونيــة 
فســيتم  وإال  اإلعــالن  تاريــخ  مــن  يومــًا  عــر  خمســة  أقصاهــا  مــدة  خــالل 

التصحيح يف سجالت الطابو كا هو مشار إليه يف اإلعالن.
رئيس لجنة تصحيح األساء
أ . موفق محمد علوان

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األساء
اخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 

يف القضية التنفيذية رقم 2483 / 2021
إىل املنفــذ ضــده/ محمــد تيتــو يوســف محمــد عبــد الواحــد )مقيــم خــارج 
البــالد(، طبقــًا للحكــم الصــادر ضــدك مــن محكمــة بداية غزة يف ســند الدين 
الصادر بتاريخ 2016/9/22م وقيمته مببلغ وقدره )20100 دوالر أمرييك 
طالــب  لصالــح  قيمتــه  بدفــع  بالزامكــم  والقــايض  الدفــع  واملســتحق  فقــط( 
التنفيذ/ محمود محمد رضا قدوحة باإلضافة إىل مبلغ وقدره 685 شيقل 
إرسائيــي قيمــة رســوم ومصاريــف القضيــة نفيدكــم علــًا وبنــاًء عــى قــرار 
األســتاذ قــايض التنفيــذ الصــادر بتاريــخ 2021/7/8م والقــايض باشــعاركم 
بأنه بتاريخ 2021/5/23م تم إيقاع الحجز التنفيذي عى ربع راتبكم لدى 
هيئــة التقاعــد الفلســطينية بحــدود قيمــة املديونيــة املذكــورة أعاله حســب 
األصول. لذلك عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني وإذا 
مل تحرض خالل املدة املذكورة فإنك ُتعد ممتنع عن التنفيذ وسيتم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية. حرر يف 2021/7/13م
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية شال غزة
قامئة رشوط بيع يف القضية التنفيذية 533 / 2020

2021/7/11م  بتاريــخ  الصــادر  التنفيــذ  قــايض  الســيد  قــرار  عــى  بنــاًء 
ذمــة  عــى  البيــع  رشوط  قامئــة  بإعــداد  التنفيــذ  مأمــور  بتكليــف  والقــايض 
القضية التنفيذية املذكورة أعاله واملتكونة فيا بني طالب التنفيذ/ صالح 

أحمد محمد الكحلوت واملنفذ ضده/ إبراهيم صالح أحمد ريان. 
وموضوع القضية التنفيذية هو تنفيذ االلتزام الوارد يف السند التنفيذي وهو عبارة عن 

تحصيل مبلغ وقدره )7500 $( سبعة آالف وخمسائة دوالر أمرييك قيمة كمبياالت 
- بتاريــخ 2020/1/22م تــم فتــح القضيــة التنفيذيــة لــدى دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة شــال 
غــزة لتنفيــذ االلتــزام الــوارد يف الســند التنفيــذي وهــو عبــارة عــن تحصيــل مبلــغ وقــدره )7500 
$( ســبعة آالف وخمســائة دوالر أمريــيك قيمــة كمبيــاالت وتبلــغ املنفــذ ضــده باخطــار تنفيــذ 
حكــم بالقضيــة التنفيذيــة بتاريــخ 2020/1/30م حســب األصول. - بتاريــخ 2021/1/28م تم 
إضافة كمبياالت جديدة بقيمة )6500 $( ستة آالف وخمسائة دوالر أمرييك قيمة كمبياالت 
وتبلــغ املنفــذ ضــده باخطــار تنفيــذ حكــم باإلضافــة بتاريــخ 2021/2/21م حســب األصــول. - 
تــم إيقــاع الحجــز التنفيــذي عــى الشــقة الســكنية الواقعــة يف عــارة  2020/7/28م  بتاريــخ 
الكحلــوت الطابــق الثــاين بعــد الســدة مــن الجهــة الشــالية الرقيــة والبالــغ مســاحتها )92 مــرت 
مربــع تقريبــا( واملتكونــة مــن غرفتــني وصالون وحام ومطبخ. - بتاريخ 2021/6/16م تم وضع 
يــد مأمــور التنفيــذ عــى الشــقة الســكنية املحجــوزة الواقعــة يف عــارة الكحلــوت الطابــق الثــاين 
بعــد الســدة مــن الجهــة الشــالية الرقيــة والبالــغ مســاحتها )92 مــرت مربــع تقريبــًا( واملتكونــة 
مــن غرفتــني وصالــون وحــام ومطبــخ والكائنــة يف منطقــة الصفطــاوي. بتاريــخ 2021/6/16م 
تــم تثمــني الشــقة الســكنية املحجــوزة مببلــغ وقــدره )25.000 $( خمســة وعــرون آلــف دوالر 
أمريــيك . وبنــاًء عــى مــا ســبق يتــم تعيــني جلســة لالعرتاضــات بــإذن اللــه يوم الخميــس املوافق 
2021/8/19م فعــى مــن لديــه أي اعــرتاض التقــدم بــه لدائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة شــال غزة 

أمام مأمور التنفيذ حتى موعد أقصاه 2021/8/16م وعى أن يتم تحديد جلسة بيع باملزاد 
العلني يوم األحد املوافق 2021/9/19م لدى محكمة بداية شال غزة.

مأمور تنفيذ محكمة بداية شال غزة / أ. جال حمدي النمرة

دولة فلسطني
سلطة االرايض

االدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

اعالن لتسجيل ارايض " مال غري منقول"
تسجيال مجددا صادرا عن دائرة التسوية

بشأن معاملة التسجيل املجدد
يعلن للعموم ان السيد/ تامر ماهر حلمي اشتيوي قد تقدم لتسجيل املال 
غــر املنقــول املبينــة اوصافــه وحــدوده ومســاحته بالجــدول ادنــاه تســجيال 
مجددا وعى كل من يدعي بحق الترصف او املنفعة او امللكية او التعدي 
عى حقوقه ان يتقدم باعرتاضه الخطي اىل دائرة التسوية بسلطة االرايض 

خالل مدة خمسة عر يوما من تاريخ نر هذا االعالن.
1.اسم وعنوان طالب التسجيل: تامر ماهر حلمي اشتيوي

2. اسم املدينة او القرية: وادي السلقا

3. اســم موقــع االرض: وادي الســلقا – ســمري الســبع بالقــرب مــن محطــة 

السمري شارع كوسوفيم 
4.  رقم القسيمة: 92 "مالية" )حسب ادعاء املواطن( 

رقم القطعة: 14 "مالية " )حسب ادعاء املواطن(
نوع األرض: مري املساحة: 473 م2   الحصة: كامال  

5. الحدود مبوجب املخطط: 

الرق: رجاء شحدة محمد حميد   الغرب: سامية سامي سليان السمري
الشايل: شارع هيكي بعرض 8م ثم أرض السيد/ منذر عالء إبراهيم الزيتونية
الجنويب: سفيان شاكر يوسف حسنية )طابو( قسيمة 24 من قطعة 5030

6. كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: والتــي آلــت إليــه بالــراء مــن محمــد 

ســامي  ســامية  مــن  بالــراء  إليــه  آلــت  والتــي  أبــو سليســل  جمعــة ســليان 
سليان السمري وسلوى وسامي وكال أبناء صالح سامل السمري والتي 
لــدى  إليهــم باملــراث مــن صــالح ســامل الســمري واملســجلة باســمه  آلــت 

اإلدارة العامة لرضيبة األمالك بوزارة املالية.
دائرة التسوية/ اإلدارة العامة للمساحة

غزة/ رامي رمانة:
ُيجمــع خــراء اقتصاديــون عــى أن األزمات املالية 
التــي تعصــف بالســلطة الفلســطينية هــي مقدمــة 
حــدوث  يف  سيتســبب  مــايل  انهيــار  لحــدوث 
حينهــا  وســتصبح  املجتمــع،  يف  خالقــة  فــوىض 

املؤسسات السيادية عى املحك.
وأشــاروا إىل أن الســلطة هــي مــن أوصلــت ذاتهــا 
إىل هذا املأزق، برضبها بعرض الحائط الدعوات 
املطالبة لها باتباع سياسة مالية تنموية تقشفية، 
وعجزهــا أو تخاذلهــا عــن مواجهــة صــور الفســاد، 
الخطــط  غيــاب  عــن  فضــاًل  مرتكبيــه،  ومحاكمــة 

اإلسرتاتيجية يف إدارة املال العام.
محدودية االستدانة

وأكــد االختصــايص االقتصــادي د. ســمر حليلــة 
أن الســلطة الفلســطينية يف مرحلــة ماليــة صعبــة 
البنــوك  مــن  داخليــًا  تقــرتض  أن  تســتطيع  ال 
لــيك تتخلــص مــن  واملصــارف أو تتوجــه للخــارج 
أزمتها املالية، وأن ذلك سيكون له تبعات سلبية 

غر متوقعة عى وجودها.
وقال حليلة يف حديثه لصحيفة "فلسطني": "إن 
الســلطة الفلســطينية يف موقــف مــايل ال ُتحســد 
عليه، إذ إنه من الصعوبة أن تحصل السلطة عى 
متويــل جديــد لخزينتهــا من البنــوك املحلية؛ ألن 
البنــوك وصلــت إىل أعــى ســقف اســتدانة، وأن 
كبــرا  يشــكل خطــرا  للســلطة  الديــن  مــن  املزيــد 
إن  حيــث  الفلســطيني،  املــرصيف  النظــام  عــى 
أمــوال املودعــني واملســتثمرين تصبــح يف خطــر 
إذا مــا تعــرت الســلطة عــن تســديد مــا عليهــا مــن 
ديــون. وأضــاف حليلــة أن ثقــة املانحــني بالســلطة 
أعقــاب قمعهــا  كثــرًا يف  تراجعــت  الفلســطينية 
يف  واســعة  اعتقــاالت  وشــن  اإلنســان  لحقــوق 
أوســاط املناوئــني لسياســتها، فضــاًل عــن توصــل 
بــني  ســيايس  أفــق  بغيــاب  قناعــة  إىل  املانحــني 

السلطة الفلسطينية واالحتالل اإلرسائيي.
تلكؤ المانحين

وأوضــح يف هــذا الصــدد أن الــدول املانحــة باتــت 
الحديــث  وأن  الســلطة  خزينــة  متويــل  يف  تتلــكأ 

ألنــه يخــى يف حــال ســقوطها انــدالع مواجهــات 
شــعبية يف محافظــات الضفــة الغربيــة عــى أثرهــا 
مــا  وهــو  الحكــم  إدارة  املقاومــة  فصائــل  تتســلم 
يشكل خطرا كبرا عى أمنه خاصة املستوطنات 

املقامة عى أرايض املواطنني.
االحتــالل  ُيقــدم  أن  مــوىس  االختصــايص  ورجــح 
مزيدًا من التسهيالت االقتصادية للضفة الغربية 
أعــداد  بزيــادة  وذلــك  األمنــي،  الوضــع  لضبــط 
العاملني يف الداخل املحتل، ورفع بعض القيود 
تحصيــل  وتأجيــل  والبضائــع،  األفــراد  تنقــل  عــن 
بعــض الديــون املرتاكمــة عــى الســلطة رغبــة مــن 
االحتالل يف وأد فتيل أي هبة شعبية تنطلق ضد 

السلطة.

األزمــة  مــن  ســيعمق  وهــذا  املوظفــني،  رواتــب 
املالية لدى األفراد واألرس، وأيضًا سيتســبب يف 
فيتــرضر  األســواق،  النقديــة يف  الســيولة  فقــدان 

التاجر واملزارع واملستثمر.
وأكــد االختصــايص أن الســلطة بحاجــة إىل حركــة 

إصالحية قوية جدًا، وفق خطة ممنهجة.
وقــال: "إن األزمــة املاليــة التــي تواجههــا الســلطة 
كل  تحــاول  التــي  الســابقة  الحكومــات  صنــع  مــن 
واحدة أن تأخذ ديونا وترحل تسديدها للحكومة 

القادمة حتى وصلنا إىل ما نحن عليه اآلن.
وديونــا  داخليــة  ديونــا  نواجــه  نحــن  وأضــاف:" 
يف  وفروقــا  املانحــني،  دعــم  وتراجــع  خارجيــة، 
وغيــاب  املوظفــني،  وصغــار  كبــار  بــني  الرواتــب 

فرملانــات  منطقــي،  غــر  لديهــا  ماليــة  أزمــة  عــن 
الــدول الخارجيــة وبخاصــة األوروبيــة تواجه ضغطًا 
شعبيًا، لوقف متويل السلطة حيث إنهم يعدون 
أن الســلطة ال تختلــف عــن بقيــة األنظمــة العربيــة 
حقــوق  ومصــادرة  القمــع  سياســة  انتهــاج  يف 
اإلنسان، وأن ما حدث من قتل للناشط نزار بنات 
واملسرات املستمرة املناوئة، قد زاد من تراجع 

التمويل الدويل لخزينة السلطة الفلسطينية.
وأشــار حليلة كذلك إىل أن املانحني غر راضني 
بــني الســلطة واالحتــالل،  عــن العالقــة السياســية 
التــي تشــهد حالــة مــن الشــد والجــذب، فهــم يــرون 
الحكوميــة  للمقــرات  االحتــالل  قصــف  يف  أنــه 
واملنشــآت الســكنية الفلســطينية يف أي عــدوان 
أكــر مــن  هــو مضيعــة ألموالهــم، وأن ذلــك تكــرر 
مــرة دون أن يكــون هنــاك رادع لســلوك االحتــالل 

العدواين.
مــن جهتــه قــال االختصــايص االقتصــادي د. نائــل 
مــوىس، إن مــن مصلحــة االحتــالل اإلرسائيــي أن 
تبقى السلطة الفلسطينية تتخبط يف إدارة املال 
العــام وظهــور الفســاد املــايل، ألنــه يجــزم عــى أن 
تحسن وضعها املايل هو زيادة يف قوتها، لذلك 
يحــاول قــدر االســتطاعة أن يجعــل الســلطة تــدور 

يف دائرة مالية مغلقة.
"فلســطني"  لصحيفــة  مــوىس يف حديثــه  وحــذر 
املاليــة  لالســتدانة  الســلطة  توجــه  تبعــات  مــن 
مــن  ســيزيد  فذلــك  اإلرسائيــي،  االحتــالل  مــن 
الضغــط الســيايس الــذي ميارســه االحتــالل عــى 
اإلقــراض  ربــط  ســيحاول  إنــه  بــل  الفلســطينيني، 
بدفع السلطة إىل مزيد من التنازالت السياسية.

وأضــاف مــوىس لصحيفة "فلســطني" أنه يف حال 
تم إعطاء االحتالل السلطة تلك الديون، وعجزت 
تلقــاء  مــن  االحتــالل  فــإن  التســديد  عــن  األخــرة 
ذاتــه ســيخصم هــذه الديــون مــن أمــوال املقاصــة، 
وحينها الســلطة ســتعيد النظر يف النفقات، وأول 

ما تبدأ به هو تقليص رواتب املوظفني.
وبــني مــوىس أن االحتــالل اإلرسائيــي غــر معنــي 
يف الوقت الراهن بسقوط السلطة بشكل كامل، 

نفق مظلم
أبــو  نــور  د.  االقتصــادي  قــال االختصــايص  بــدوره 
الــرب، إن الســلطة تعيــش يف نفــق مظلــم، ففــي 
ظل تراجع املســاعدات الدولية فإنها ال تســتطيع 

أن تفي بالنفقات التشغيلية التطويرية.
وأضــاف أبــو الــرب لصحيفــة "فلســطني" أن العجــز 
يف ميزانيــة 2021 أكــر مــن مليــار و200 مليــون 
دوالر، وتوقعــت الســلطة عنــد وضــع املوازنــة أن 
تتحصــل عــى )760 ( مليــون دوالر مــن املانحــني 
لتغطية العجز، لكن مل تتسلم هذه املبالغ  فظهر 

العجز هذا العام مبكرًا".
وأوضــح أبــو الــرب أن األزمــات املاليــة املرتقبة أول 
مــا ســتظهر ســتكون يف إحجــام الســلطة عــن دفــع 

يف  وخلــال  التوظيــف،  يف  االجتاعيــة  العدالــة 
وضــع املوازنــة العامــة، وقياســها كل عــام، فضــاًل 

عن التسيب املايل واإلنفاق غر املرر".
ضعف الرقابة

وتطــرق االختصــايص االقتصــادي د. أســامة نوفــل 
ضعــف  إىل  فلســطني"  لصحيفــة"  حديثــه  يف 
وقــال:"  العــام،  املــال  إدارة  عــى  الرقابــة  أدوات 
الرقابــة اإلداريــة واملاليــة  الســلطة ديــوان  أنشــأت 
ضعيفــة  متابعتهــا  ولكــن  العــام  املــال  ملتابعــة 
جــدا وليــس لديهــا الجــرأة والحياديــة يف إظهــار مــا 
يتعــرض لــه املــال العــام مــن رسقــة، كــا أن هيئــة 
الكســب غر املروع التي أنشــأتها الســلطة غر 
قويــة ألنهــا ُأنشــئت مــن جانب الرئيــس وهي تدور 

يف فلك التغطية عى فساد السلطة املايل.
وبني نوفل أنه منذ تويل سالم فياض حتى الوقت 
الحــايل زمــام الحكــم، والرقابــة عــى املــال العــام 
محــدودة جــدًا، حيــث إن التــزام الســلطة مببــادئ 
العامــة الثانيــة ضعيــف جــدًا،  شــفافية املوازنــة 

فهي تلتزم فقط بـ) 4 ( بنود من أصل مثانية.
وأكــد أن صنــدوق االســتثار الفلســطيني إحــدى 
ال  حيــث  العــام  املــال  إدارة  يف  الفشــل  أدوات 
ُتعــرف قيمــة األمــوال يف هــذا الصنــدوق أو أيــن أو 
كيف تستثمر. وأشار إىل أن استمرار السلطة يف 
االســتدانة مــن الديــون يزيــد مــن العــبء املــايل 
دوالر  مليــار   )  2.3( للبنــوك  الســلطة  فمديونيــة 

ديونا محلية، إضافة إىل ديون خارجية.
الســفارات  عــى  الكبــر  اإلنفــاق  إىل  ولفــت 
مقارنــة  كبــرة  مبهــات  تقــوم  ال  التــي  الخارجيــة 
بحجــم اإلنفــاق عليهــا، كــا تطــرق إىل أن إيــرادات 
واإلســالمية  العربيــة  الصناديــق  مــن  الســلطة 

محدودة جدًا.
الســلبي  الســلوك  نوفــل يف حديثــه عــى  وعــرج 
الذي تتعامل به الســلطة يف اإلنفاق املايل عى 
قطاع غزة، حيث إن غزة تعطي الســلطة أكر ما 
تأخــذه منهــا مــن اإليــراد املــايل، مبينــًا أن العديــد 
الرضيبــة  للســلطة  تدفــع  الكــرى  الــركات  مــن 

برغم عملها يف قطاع غزة.

خبــراء: السلطــة الفلسطينيـــة ُمْقِدمــــة 
عىل انهيــار مالــي وتحذيــر من فوىض خالقة

عنارص من أمن السلطة يطلقون النار تجاه مواطنني يف الضفة المحتلة        ) أرشيف ( 

الرياض/ وكاالت:
اتفقــت مجموعــة أوبــك+، أمــس، 
عــى تخفيــف أكــر لخفض اإلنتاج 
اعتبارا من آب/أغسطس ومتديد 
اتفاق إدارة اإلمدادات حتى نهاية 

.2022

املجموعــة  إن  مصــادر  وقالــت 
التــي تضــم منظمــة أوبــك وروســيا 
وحلفاء آخرين اتفقت عى زيادة 
بواقــع  والكويــت  العــراق  إنتــاج 
وزيــادة  يوميــا،  برميــل  ألــف   150

3.5 ماليــني  حصــة اإلمــارات إىل 
برميل يوميا.

"أوبــك+"  أن  املصــادر  وأكــدت 
حصــص  اســتخدام  عــى  وافقــت 
أيار/مايــو  مــن  الجديــدة  اإلنتــاج 

.2022

أوبــك+،  مجموعــة  وزراء  واجتمــع 

غزة/ فلسطني:
وزعــت جمعيــة التنمية الزراعية "اإلغاثة الزراعية" 
نحــو 1100 كســوة للعيــد عــى أطفــال يف مخيــم 
الريج وسط قطاع غزة، وذلك ضمن حملة "أغيثوا 
الدميقراطيــة  الجبهــة  مــن  كريــم  بتــرع   "3 غــزة 
للسالم واملساواة وفلسطينيي الداخل املحتل.

الكســوة  هــذه  إن  لهــا  بيــان  يف  اإلغاثــة  وقالــت 
اشــتملت عــى مالبس وأحذيــة متعددة األصناف 
تــرتاوح  الذيــن  املســتهدفني  لألطفــال  واألشــكال 
أعارهــم مــن 15-5عاًمــا، بهــدف إدخــال الفرحــة 
عــى  اإلرسائيــي  العــدوان  عقــب  قلوبهــم  عــى 

وكانت املجموعة قد خططت الحد 
مليــوين  بضــخ  اإلنتــاج  تخفيــض  مــن 
أغســطس  مــن  يوميــا  برميــل إضافيــة 
ألعــى  األســعار  صعــود  بســبب  آب 

مستوى يف عامني ونصف العام.
ويف وقت سابق قال مصدر بتحالف 
أوبــك+ إن كبــار املنتجــني بالتحالــف 
لزيــادة  مبــديئ  اتفــاق  إىل  توصلــوا 
اإلنتــاج تدريجيــا حتــى كانــون األول/

الحــايل  االتفــاق  ومتديــد  ديســمر 
اليــزال  ولكــن   2022 نهايــة  حتــى 
ينبغــي  التفاصيــل  بعــض  هنــاك 

االنتهاء منها.
وكانــت الرياض وأبوظبي من داعمي 
لكــن  الفــور،  عــى  اإلنتــاج  زيــادة 
اإلمــارات عارضــت اقرتاح الســعودية 
متديــد اتفــاق إدارة اإلمــدادات حتــى 
ديسمر كانون األول 2022 بدال من 
أبريــل  يف  لنهايتــه  الحــايل  املوعــد 

نيسان 2022.
وطالبــت اإلمارات بحصة إنتاج أعى 

العائــالت  ومــن  القطــاع،  عــى  األخــر  اإلرسائيــي 
املعــوزة. ونبهــت اإلغاثــة يف بيانهــا إىل أن عمليــة 
إلفســاح  يومــني  مــدار  عــى  اســتمرت  التوزيــع 
والعمــل  ناحيــة،  مــن  يريدونــه  مــا  القتنــاء  املجــال 
تكــن  مل  حــال  يف  الكســوة  تلــك  اســتبدال  عــى 

مناسبة لألطفال من حيث املقاس.
يف  حملتــني  نظمــت  الزراعيــة  اإلغاثــة  أن  يذكــر 
عامي 2009-2008 وعام 2014 إبان العدوانني 
الطــرود  مــن  املئــات  تضمنتــا  وقــد  اإلرسائيليــني، 
الغذائيــة والصحيــة وغرهــا الكثــر، وهــو مــا عــرف 

بحملة أغيثوا غزة 1، وحملة أغيثوا غزة 2.

لالتفــاق  جديــدة  محاولــة  يف  ا، 
عــي زيــادة إمــدادات النفــط رسيعــا 
حــني  يف  األســعار  ارتفــاع  ملواجهــة 
مــن  العاملــي  االقتصــاد  يتعــاىف 

جائحة فروس كورونا.
تضــم  التــي  املجموعــة،  وأخفقــت 
روســيا،  مثــل  وحلفــاء  أوبــك  دول 
خــالف  تســوية  يف  الجــاري  الشــهر 
بــني  الجديــدة  اإلنتــاج  سياســة  إزاء 

السعودية واإلمارات.
املــايض  العــام  أوبــك+  واتفقــت 
لإلنتــاج  قياســية  تخفيضــات  عــى 
يوميــا  برميــل  ماليــني  عــرة  بنحــو 
ملواجهــة تراجــع الطلــب الناجــم عــن 
وهــي  كورونــا،  فــروس  وبــاء  تفــي 
ذلــك  منــذ  تدريجيــا  خففتهــا  قيــود 
الحــني ليبلــغ الخفض حاليا نحو 5.8 

ماليني برميل يوميا.

القطاع الذي استمر 11 يوما.
وبينــت اإلغاثــة يف بيانهــا أنــه تــم اســتهداف مخيــم 
يعــاين  أنــه  منهــا  عــدة؛  ألســباب  تحديــدا  الريــج 
الحــدود  عــى  ويقــع  مرتفعــة،  ســكانية  كثافــة 
املتاخمــة ملناطــق الـــ 48، وعليــه فهــو يف مرمــى 
نســبة  إىل  إضافــة  اإلرسائيــي،  االســتهداف 
بعــض  أن  إىل  ولفتــت  املنطقــة.  يف  االحتيــاج 
العائــالت متكنــت مــن الحصــول عــى كســوة لنحو 
6 أطفال من داخل البيت الواحد، مشرة إىل أنه 
تــم اختيــار الفئــة املســتفيدة ضمــن معايــر معينــة 
مــن بينهــا أنهــم تعرضــوا بصــورة مبــارشة للعــدوان 

يف حالة متديد االتفاق.
أن  أوبــك  يف  مصــادر  ثالثــة  وقالــت 
جــدول أعــال اجتــاع اليــوم يتضمن 
لألمــارات  أكــر  إنتــاج  حصــة  دراســة 
العــراق  مثــل  أخــرى  لــدول  ورمبــا 

والكويت.
تحديــد  املنتجــون  يقــرر  أن  وينبغــي 
اإلنتــاج  حصــص  رسيــان  توقيــت 
األعــى. وقالــت مصــادر يف أوبــك+ 
األســبوع املــايض إن حصــة اإلمارات 
برميــل  مليــون   3.65 إىل  ترتفــع  قــد 
برميــل  مليــون   3.168 مــن  يوميــا 

يوميا حاليا.
ســتبدأ  الــذي  الشــهر  يتضــح  ومل 
اإلضــايف  اإلنتــاج  ضــخ  أوبــك+  فيــه 
مــن  يكــون  قــد  أنــه  إذ  الســوق،  يف 
آب  أغســطس  يف  البــدء  الصعــب 
ألن الســعودية حــددت بالفعــل ســعر 
ينزعــج  وقــد  لخامهــا  الرســمي  البيــع 
كميــات  ضــخ  مــن  الحاليــون  العمــالء 

إضافية.

"أوبك+" تتفق عىل زيادة إنتاج 3 دول عربية بينها اإلماراتاإلغاثة الزراعية توزع كسوة العيد عىل 1100 طفل يف الربيج
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قتيالن و5 جرحى يف 
خالف بشأن "دفن 

جثة" جنويب مرص
القاهرة/ األناضول:

ســقط قتيــان و5 جرحــى جنــويب مــر، أمــس، يف إثــر مشــاجرة بــن 
عائلتــن رفضــت إحداهــا مشــاركة األخــرى يف إمتــام إجــراءات دفــن 

متوفاة، وفق صحيفة مرية.
وأفــادت صحيفــة "الوطــن" )خاصة( بــأن "قرية املجابرة يف )محافظة( 
أبنــاء  بــن  داميــة  مشــاجرة  أمــس،  فجــر  شــهدت  )جنــوب(،  ســوهاج 

عمومة، خلفت جثتن و5 مصابن".
وأضافــت: "اندلعــت املشــاجرة يف إثــر وفــاة ســيدة داخــل منزلهــا، 
عائلــة  مــن  أفــراد  اعــرض  ودفنهــا،  لتغســيلها  أقاربهــا  وعندمــا حــر 
معركــة  الطرفــن  بــن  فــدارت  بذلــك،  أحــق  أنهــم  واعتــروا  زوجهــا، 

بالعيص، وتطورت إىل إطاق أعرية الخرطوش".
ونقلت الصحيفة عن بيان للسلطات األمنية يف سوهاج أن املشاجرة 

أدت إىل سقوط قتيلن و5 جرحى.
ونقلــت عــن شــاهد عيــان يف القريــة، مل تذكــر اســمه، إن "ربــة منــزل 
توفيــت بشــكل طبيعــي يف منزلهــا، وهنــاك خافــات منــذ فــرة بــن 
عائلة زوج املتوفاة وعائلتها، بسبب خاف عىل ملكية املنزل الذي 

تقيم فيه".
وأضــاف: "عندمــا توفيــت الســيدة حــر أقاربهــا لتغســيلها ودفنهــا، 
 )...( بينهــم  مشــاجرة  فنشــبت  األمــر،  رفضــت  زوجهــا  عائلــة  أن  إال 
بالعــيص، وتطــورت عقــب ذلــك إىل إطاق أعرية الخرطوش، ما نتج 

عنه الجثتن واملصابن".

الصني.. وفاة أول حالة 
"B برشية بـ"الفريوس القردي

بكن/ األناضول:
وفــاة  حالــة  أول  عــن  الصــن  إعــان  أمــس،  إعــام،  وســائل  ذكــرت 

بـ"الفريوس القردي B" يف مايو/أيار املايض.
وحســب موقــع هندوتاميــز اإلخبــاري توفيــت طبيبــة بيطرية )53( يف 
العاصمــة بكــن بعــد شــهر مــن معاناتها من الدوار واالســتفراغ وارتفاع 

درجة الحرارة واضطرابات يف الجهاز العصبي.
ونقا عن موقع املنصة اإلنجليزية األسبوعية الصينية "CDC"، فإن 
الفــريوس انتقــل للطبيبــة البيطريــة بعــد فحصهــا لقرديــن ميتــن يف 

شهر مارس/آذار املايض، وتوفيت يف 27 أيار/مايو املايض.
وأكــدت الفحــوص، بحســب املوقــع الصينــي، خلــو كافــة األشــخاص 

املحيطن بالطبيبة البيطرية املتوفاة من أي إصابات.
وتــم التشــديد عــىل أّن فــريوس "ب ڤ" يشــكل تهديــدا عــىل األطبــاء 

البيطرين والعاملن يف رعاية الحيوانات واملحللن املخرين.

مرص تطلق رساح 
نشطاء وصحفيني 

بارزين قبيل عيد األضحى
القاهرة/ وكاالت:

بارزيــن إن  قــال محاميــان ميثــان عــدة نشــطاء وصحفيــن مريــن 
الســلطات أفرجــت عــن موكليهــم أمــس بعــد احتجازهــم شــهوًرا بتهــم 
تشمل االنضام إىل "جاعة إرهابية" أو تقديم العون لها ونرش أنباء 

كاذبة.
وأفرجت الســلطات يف الشــهور القليلة املاضية عن محتجزين قبيل 
عطات دينية مهمة. ويأيت اإلفراج عن النشطاء أمس قبل يومن من 

عيد األضحى الذي يحل غدا.
وقــال أحمــد راغــب محامــي الناشــطة والصحفيــة إرساء عبــد الفتــاح، 
إن الســلطات أفرجــت عــن موكلتــه مــن ســجن يف القاهــرة يف الصبــاح 

الباكر أمس بعد أكرث من 21 شهرا من اعتقالها.
وإرساء مــن منظمــي انتفاضــة ينايــر كانــون الثــاين 2011 التــي أنهــت 

حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.
وقال راغب "أنا كلمتها وهي كويسة جدا ومعنوياتها مرتفعة، وأكيد 

هي سعيدة بالقرار ده عشان تتابع حياتها".
ماهينــور  واملحاميــة  الناشــطة  ميثــل  ومحــام  قضــايئ  مصــدر  وقــال 
املــري والصحفــي معتــز ودنــان والكاتــب الصحفــي اليســاري جــال 
والصحفــي  إســاعيل  النــارص  عبــد  اليســاري  والســيايس  الجمــل 
وأضــاف  أيضــا.  رساحهــم  أطلقــت  الســلطات  إن  األعــر  مصطفــى 

املحامي أن التهم املوجهة مل يبت فيها بعد.
وبحســب رويــرز، مل تعلــق الســلطات املريــة عــىل إطــاق رساح 
النشطاء والصحفين. ومل ترد الهيئة العامة لاستعامات بعد عىل 
طلــب للتعليــق أمــس الــذي قــررت الســلطات جعلــه عطلة رســمية مع 

عطلة عيد األضحى.
وشــاركت إرساء عبــد الفتــاح يف تأســيس حركــة شــباب 6 أبريــل التــي 
حظرتها السلطات املرية لسنوات، واعُتقلت بعد وقت قصري من 

مظاهرات صغرية ومتفرقة يف مر يف سبتمر أيلول 2019.
واعُتقل ودنان يف 2018 بعد إجرائه مقابلة مع هشام جنينة الرئيس 
السابق للجهاز املركزي للمحاسبات، املسؤول عن مكافحة الفساد، 
والذي كان عضوا يف الحملة االنتخابية لرئيس األركان السابق سامي 
عنان الذي أعلن ترشــحه للرئاســة يف تحد واضح للرئيس عبد الفتاح 

السييس يف االنتخابات يف ذلك العام.

معلقون سعوديون 
ينتقدون علًنا دور 
اإلمارات يف اليمن

الرياض/ وكاالت:
ينتقد معلقون موالون للحكومة السعودية علنا دور اإلمارات يف اليمن، 
الحليفــن  بــن  واالقتصــادي  الســيايس  التوتــر  يعكــس  نــادر  تحــرك  يف 
الخليجين والذي أدى أيًضا إىل مواجهة علنية حول السياسة النفطية.

بــن  اليمــن  الســلطة يف جنــوب  عــىل  احتــواء رصاع  الســعودية  وتحــاول 
االنفصاليــة  والجاعــة  الريــاض  مــن  بهــا واملدعومــة  الحكومــة املعــرف 
الرئيســية املدعومــة مــن اإلمــارات والــذي يهــدد بتوســيع حــرب تســعى 

السعودية جاهدة للخروج منها.
وقال الكاتب السيايس سليان العقييل، الذي يعر عادة عن املواقف 
الرســمية الســعودية، يف تغريدة عىل توير يوم الســبت "إذا مل تســاعد 
أبوظبــي يف تنفيــذ اتفــاق الريــاض املتعلــق بأزمــة جنــوب اليمــن وظلــت 
عىل حالها يف تعطيله، فأعتقد أن العاقات السعودية اإلماراتية ستظل 

تحت االختبار!".
وكتب عبد الله آل هتيلة مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية 
شبه الرسمية عىل توير "اململكة، حكومة وشعبا، لن تسمح لكائن من 
كان أن يعبث بأمن اليمن لإلرضار بأمنها، فإن طال صرها فله حدود".

ووسائل التواصل االجتاعي تخضع لرقابة وثيقة من قبل السلطات يف 
منطقــة الخليــج وميتنــع املعلقون املوالون للحكومة يف الســعودية عادة 

عن انتقاد حلفاء اململكة.
بعــد عــىل طلــب مــن رويــرز  تــرد الســلطات الســعودية واإلماراتيــة  ومل 

للتعليق.
والــذي  الريــاض  تقــوده  الــذي  العســكري  التحالــف  واإلمــارات عضــو يف 
تدخــل يف اليمــن يف 2015 ضــد جاعــة الحــويث، املتحالفــة مــع إيــران، 

بعدما طردت الحكومة من العاصمة صنعاء.
وأنهــت أبوظبــي وجودهــا العســكري هنــاك يف 2019، محملــة الريــاض 
عبء حرب مكلفة ال تتمتع بشعبية، لكنها ال تزال تحظى بنفوذ كبري من 

خال مقاتلن مينين سلَّحتهم ودربتهم.
مــن بــن هــؤالء املقاتلــن قــوات املجلــس االنتقــايل الجنــويب، وهم أيضا 
أعضاء يف التحالف، والذين ســيطروا مرتن عىل مدينة عدن الســاحلية 
بجنــوب البــاد وهــي املقــر املؤقــت للحكومــة املدعومــة من الســعودية، 
ما دفع الرياض للتوسط يف اتفاق لتقاسم السلطة مل ُينفذ كاما بعد.

ويــأيت انتقــاد املعلقــن بعــد خــاف علنــي بــن الريــاض وأبوظبــي عرقــل 
تحديــد مجموعــة أوبــك+، التــي تضــم منظمــة أوبك وحلفاءها، للسياســة 
النفطيــة. وتوصلــت املجموعــة إىل اتفــاق عــىل زيــادة إمــدادات النفــط 
عندمــا اجتمعــت مجــددا أمــس بعد توصل البلديــن الخلجين املنتجن 
للنفط إىل تفاهم. لكن محللن يقولون إن التنافس االقتصادي املتنامي 
يكشف عن خافات بن السعودية واإلمارات مع تحرك اململكة لتحدي 

هيمنة جارتها بوصفها مركز األعال والتجارة والسياحة يف املنطقة.
بــرزت  أن  بعــد  واإلمــارات  الســعودية  بــن  اإلقليمــي  التحالــف  وضعــف 
املصالــح الوطنيــة إىل الواجهــة. وكان البلــدان قــد وحــدا قواهــا لتعزيــز 
"الجاعــات  ومحاربــة  وخارجهــا  األوســط  الــرشق  منطقــة  يف  وضعهــا 

اإلسامية".

الجزائر تستدعي سفريها 
من المغرب للتشاور

الجزائر/ األناضول:
اســتدعت الجزائر، أمس، ســفريها لدى الرباط للتشــاور، ومل تســتبعد 
"اتخــاذ إجــراءات أخــرى"؛ احتجاجــا عــىل تريحات ملنــدوب املغرب 
يف األمــم املتحــدة، وصفتهــا بـ"العدوانيــة" والداعمــة لحركــة انفصاليــة 

محلية مصنفة "إرهابية".
يف  طالبــت  إنهــا  أمــس،  بيــان،  يف  الجزائريــة  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
النهــايئ  ملوقفهــا  املغربيــة  اململكــة  توضيــح  بـــ"رضورة  الســبت  بيــان 
مــن الوضــع بالــغ الخطــورة الناجــم عــن التريحات املرفوضة لســفريها 

بنيويورك".
وتابعــت: "ونظــرا لغيــاب أي صــدى إيجايب ومناســب مــن قبل الجانب 
الحميــد  )عبــد  بالربــاط  الجزائــر  اســتدعاء ســفري  تقــرر  املغــريب، فقــد 
عبداوي( فورا للتشاور. كا ال ُيستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، حسب 

التطور الذي تشهده هذه القضية".
والجمعــة، دعــت الجزائــر الســلطات املغربيــة إىل توضيحــات بشــأن مــا 
وصفتهــا بـ"تريحــات عدوانيــة" ملندوبهــا لــدى األمــم املتحــدة، أعلــن 
فيهــا دعــم حركــة انفصاليــة بالجزائــر، يف إشــارة إىل "الحركــة مــن أجــل 

استقال القبائل".
وصنفت الجزائر، يف وقت سابق، "الحركة من أجل استقال القبائل" 
"منظمــة  الجزائــر(  العاصمــة  رشق  األمازيــغ  يقطنهــا  مبناطــق  )تعنــى 

إرهابية".
والخميس، نقلت وســائل إعام مغربية عن مندوب الرباط لدى األمم 
املتحــدة، عمــر هــال، قولــه إنــه دعــا خــال اجتــاع دول عــدم االنحياز، 
يومــي 13 و14 يوليــو/ متــوز الجــاري، إىل "اســتقال شــعب القبائــل" 
يف الجزائــر. وجــاءت هــذه الدعــوة بعد إعان وزير الخارجية الجزائري، 
الصحــراء،  إقليــم  لســكان  مصــري  تقريــر  حــق  دعــم  لعامــرة،  رمطــان 

املتنازع عليه بن املغرب و"جبهة البوليساريو" منذ عام 1975.
وردا عــىل ذلــك، قالــت الخارجيــة الجزائريــة، يف بيانهــا الســبت، إنهــا 
قامــت "بتوزيــع وثيقــة رســمية عــىل جميــع الــدول األعضــاء يف حركــة 
عدم االنحياز يكرس محتواها بصفة رســمية انخراط اململكة املغربية 
يف حملــة معاديــة للجزائــر". وتابعــت يف البيــان: "تدين الجزائر بشــدة 
هــذا االنحــراف الخطــري، مبــا يف ذلــك عــىل اململكــة املغربيــة نفســها 
داخــل حدودهــا املعــرف بهــا دوليــا"، يف إشــارة إىل وجــود "أمازيــغ" 
داخل املغرب. وتر الرباط عىل أحقيتها يف إقليم الصحراء، وتقرح 
حكا ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيا تطالب "البوليساريو" بتنظيم 
اســتفتاء لتقريــر املصــري، وهــو طــرح تدعمــه الجزائــر التــي تســتضيف 

الجئن من اإلقليم.

برلن/ وكاالت:
مــريكل  أنغيــا  األملانيــة  املستشــارة  تفّقــدت 
أمس األرضار التي سّببتها فيضانات "القرن" يف 
غرب أوروبا وأودت بحياة 19 شــخًصا عىل األقل 
يف أملانيــا وبلجيــكا، واصفــة إياهــا بأنهــا "تفــوق 

التصّور".
يف  ســاعة  نحــو  األملانيــة  املستشــارة  وقضــت 
عــىل  ســريا  بــون  مــن  القريبــة  شــولد  بلــدة  تفقــد 
األقــدام، حيــث فــاض نهــر آر، مــا أدى إىل دمــار 

كبري يف املنطقة.
رينانيــا  واليــة  يف  الواقعــة  املنطقــة  هــذه  وتعــد 
األكــرث  القطاعــات  إحــدى  )غــرب(  باالتينــات 
تــررا، وقــد قــى فيهــا 112 شــخصا مــن أصــل 
ويف  الفيضانــات.  جــراء  البــاد  يف  قضــوا   157
بلجيــكا قــى 31 شــخصا جــراء الكارثــة بحســب 

آخر حصيلة.
وأبدت مريكل مرارا تأثرها خال محادثتها سكان 
املنطقــة الذيــن خــروا كل مــا لديهــم، وتعّهــدت 

أن تقدم الدولة مساعدات إلعادة اإلعار.
عندمــا  لواشــنطن  زيــارة  تجــري  مــريكل  وكانــت 

وقعت الكارثة ليل األربعاء الخميس.
ملــا  مصدومــة  بــدت  وقــد  املستشــارة  وقالــت 
والجســور  بالطــرق  لحــق  دمــار  مــن  شــاهدته 
واملنــازل ومــن أشــجار اقتلعتهــا املياه ومن أكوام 
مــن الحطــام مغطــاة بالوحــول إن "اللغــة األملانيــة 

قد تفتقر لكلات تصف الدمار الذي وقع".
مــا  إن  صحــايف  مؤمتــر  يف  املستشــارة  وقالــت 
بــأن  واعــدة  ومخيــف"،  التصــور  "يفــوق  حصــل 
"تعمل الحكومة الفدرالية والواليات معا إلصاح 

األرضار".
تقديــم  شــولتس  أوالف  املــال  وزيــر  وتعّهــد 
مســاعدات حكوميــة طارئــة بـــ300 مليــون يــورو، 
اإلعــار  إلعــادة  برنامجــا  الســلطات  وإطــاق 

مبليارات اليورو.
يف  االنحســار  إىل  الفيضانــات  تتجــه  حــن  ويف 
يف  الوضــع  يتدهــور  تــرًرا،  األكــرث  املنطقــة 

الجنوب عىل الحدود بن أملانيا والنمسا.
املنطقــة  هــذه  يف  فيضانــات  عــن  اإلبــاغ  وتــّم 
مــرع  إىل  أدى  مــا  الغزيــرة  األمطــار  بســبب 
الحــدود،  مــن  األملــاين  الجانــب  يف  شــخص 
حســب مــا أفــادت الرشطــة املحليــة ليــل الســبت 

األحد.
وأُعلنــت "خطــة كارثــة" يف منطقــة بريشتســغادن 

وتّم نرش مئات رجال اإلطفاء.
يف النمســا، غمــرت امليــاه املدينــة القدميــة يف 
فــرق اإلطفــاء يف منطقتــي  هالــن ومّتــت تعبئــة 

سالزبورغ وتريول.
منطقــة  يف  فيضانــات  ُســّجلت  الســبت  ومســاء 
مــع  للبــاد  الرشقيــة  الحــدود  عنــد  ساكســونيا 

الجمهورية التشيكية.
إخفاق نظام اإلنذار؟

وأعــرب البابــا فرنســيس أمــس عــن "تضامنــه" مــع 
دول يف أوروبا رضبتها الفيضانات.

عــن  البحــث  اإلغاثــة  عنــارص  يواصــل  أملانيــا  يف 
مفقوديــن بواســطة مروحيات وقوارب وغطاســن 

متخصصن.
وقال هانز دير فرانكن )65 عاًما( وهو من سكان 
بلدة شــولد التي زارتها مريكل، "انجرفت عربات 
مقطــورة وســيارات واقُتلعــت أشــجار وتحّطمــت 
منازل. نعيش هنا منذ أكرث من عرشين عاًما ومل 
أبــًدا أي يشء مــن هــذا القبيــل"، واصًفــا  نشــهد 

املشهد بأنه "مثل الحرب".
بــون يف واليــة  ويف املقاطعــة املحيطــة مبدينــة 
رينانيــا شــال فيســتفاليا ال يــزال أكــرث مــن 300 

شخص يف عداد املفقودين.
للمــدن  األملــاين  االتحــاد  رئيــس  دعــا  وأمــس 

والبلديــات غــريد الندســرغ إىل تحديــث أنظمــة 
قــد  الكارثــة  هــذه  "لكــون  أســفه  مبديــا  اإلنــذار، 
أعطت بادئ األمر االنطباع بان األمر يقتر عىل 
أمطار غزيرة من دون اإلباغ عن شّدتها البالغة".

واتخــذت الفيضانــات يف أملانيــا منحــى سياســًيا 
االنتخابــات  موعــد  مــن  ونيــف  شــهرين  قبــل 
مــريكل  أنغيــا  بعدهــا  ســترك  التــي  الترشيعيــة 

السلطة.
طــرح  عــر  يتنافســون  املرشــحون  وبــات 
اقراحــات لتعزيــز مكافحــة التغــرّي املناخي الذي 
ســبب  الخــراء  مــن  كبــري  لعــدد  بالنســبة  ُيعتــر 

الفيضانات.
الفيضانــات  إن  أقــول  "لســت  مــريكل  وقالــت 
هــي مثــال للتغــري املناخــي لكــن إذا مــا نظرنــا إىل 
األرضار يف السنوات األخرية، فإنها ببساطة أكر 
مقارنــة مبــا مــى"، داعيــة إىل بــذل "جهــد كبــري 

جدا" وإىل تريع السياسات املناخية.
األوفــر  وهــو  أرمــن الشــيت،  املحافــظ  وارتكــب 
حًظــا لخافــة املستشــارة، الســبت هفــوة مــّرة 
جــًدا بصورتــه. فظهــر يف مقطــع فيديــو يضحــك 
لضحايــا  الدولــة  رئيــس  تكريــم  مراســم  أثنــاء 

الفيضانات.
االنرنــت  عــىل  واســع  بشــكل  الفيديــو  وانتــرش 
تقديــم  إىل  الشــيت  الوطنــي  االســتياء  ودفــع 

اعتذاره لتّرفه "غري الائق".
ويف بلجيكا قرب لياج )رشق( ترر مصنع غالري 

للشوكوالتة وتوقف اإلنتاج فيه.
وقالــت املســؤولة اإلعاميــة يف الرشكــة فالــريي 
ســتيفيناتو خــال تفّقدهــا املوقــع الــذي غمرتــه 
الشــهية  الشــوكوالتة  رائحــة  منــه  وتفــوح  امليــاه 
"املصنــع هنــا منــذ العــام 1976. مل نشــهد يف 
فو-ســو- يف  فيضانــات  اإلطــاق  عــىل  الســابق 

شيفرمون".

مكة املكرمة/ فلسطن-وكاالت:
عرفــات،  صعيــد  عــىل  الرحمــن  ضيــوف  يقــف 
الحــج األعظــم حيــث  اليــوم اإلثنــن، ألداء ركــن 
يقضــون يومهــم يف عرفــات إىل مــا بعــد غــروب 
الشــمس ليبــدؤوا بعــد ذلــك النفــرة إىل مزدلفــة 
لجمع الجمرات ولصاة املغرب والعشــاء قرا 
وجمعــا واملبيــت فيهــا. ثــم يتوجهــون إىل منــى 

غدا يف أول أيام عيد األضحى املبارك.
صبــاح  توجهــوا  الحــرام  اللــه  بيــت  حجــاج  كان 
الرويــة  يــوم  لقضــاء  منــى  مشــعر  إىل  أمــس، 
اســتعدادا للوقــوف بصعيــد عرفــات، وقــد أدوا 
املســجد  يف  القــدوم  طــواف  أمــس  مــن  أول 

الحرام مبكة املكرمة.
يأيت ذلك يف ظل تقليص السلطات السعودية 
لعدد ضيوف الرحمن للعام الثاين عىل التوايل 
وقــر املناســك هذا العــام عىل املقيمن يف 
اململكــة مــن الذيــن أخــذوا جرعــات اللقــاح ضد 
 18 بــن  أعارهــم  تــراوح  والذيــن  الفــريوس، 

و65 عاًما، دون أصحاب األمراض املزمنة.

ويؤدي نحو 60 ألف مواطن ومقيم يف اململكة 
الفريضــة الواجبــة ملــرة واحــدة يف العمــر عــىل 
كل مسلم قادر عىل تحمل تكاليفها ومشقتها، 

مقارنة بنحو 2.5 مليون يف عام 2019.
يقــي  أن  اللــه  "أســأل  فلســطيني  حــاج  وقــال 
عــىل فــريوس كورونــا الــذي جعلنــا خائفن جدا 

وجعل الوضع صعبا جدا".
وســمحت اململكة العام املايض لبضعة آالف 

فقط بأداء فريضة الحج.
ونظرا ألن وباء كورونا هو الشاغل الرئييس هذا 
العام، فقد فرضت السلطات قيودا تجعل أداء 
املناســك للحجــاج ممــن تــراوح أعارهــم بــن 
18 و65 عامــا والذيــن أمتــوا جرعــات تطعيمهــم 
بالكامــل ضــد الفــريوس وال يعانــون مــن أمــراض 

مزمنة.
املســجد  لتطهــري  الروبوتــات  اســتخدام  ويتــم 
لتوزيــع  وكذلــك  وســاحته،  مكــة  يف  الحــرام 
زجاجــات مــاء زمــزم، للحد من االختاط وضان 

التباعد الجسدي بن الحجاج.

عنــد  حراريــة  كامــريات  الســلطات  ووضعــت 
مداخــل املســجد الحرام ملراقبــة درجات حرارة 
الناس، كا وفرت حوايل 3000 عربة كهربائية 
للحجــاج الذيــن يرتــدون أيضــا أســاور إلكرونيــة 
متصلــة بنظــام تحديــد املواقــع العاملــي )جــي.

يب.إس(.
ومنــذ يــوم الســبت، تطــوف مجموعــات صغــرية 
يضعــون  وهــم  الكعبــة  حــول  الحجــاج  مــن 
الكامــات بينــا يراقــب متخصصــون يف مجــال 

الصحة تحركاتهم.
ويوجد حوايل 500 متطوع لتقديم املســاعدة 
الطبيــة، وجــرى تركيــب 62 شاشــة لبــث رســائل 

التوعية بلغات مختلفة.
وعــىل مــدى ســنوات، أنفقت اململكة مليارات 
الــدوالرات لجعــل أحــد أكر التجمعــات الدينية 
دخــل  مصــدر  والحــج  أمانــا.  أكــرث  العــامل  يف 
الحجــاج  فيــا يدفعــه  للمملكــة يتمثــل  رئيــيس 
التــي  والهدايــا  وانتقاالتهــم  إقامتهــم  نظــري 

يحرصون عىل رشائها وغري ذلك.

مريلك تصفها بأنها "تفوق التصور"

فيضانات أوروبا تودي بحياة 190 شخًصا عىل األقل

وسط إجراءات احرتازية مكثفة بسبب الجائحة

اليوم.. 60 ألف حاج فقط من داخل 
السعوية يؤدون ركن الحج األعظم
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اإللكــروين  طــب"  "ويــب  موقــع  ويــورد 
نصائح وإرشادات خالل أيام العيد.

خالل ساعات النهار: فكرة أّل نأكل خالل 
ســاعات النهــار إلبقــاء مــكان للطعام الذي 
ســنلتهمه يف العزومــات الحتفاليــة، هــي 
وجبــة  إىل  نصــل  إننــا  إذ  مغلوطــة،  فكــرة 
العشــاء جائعني ول قدرة لنا عىل التحكم 
بكمية الطعام التي نلتهمها.ُينصح بتناول 
وجبــة فطــور تتكــون مــن شــطرية أو حبــوب 
مــن  تتكــون  غــداء  ووجبــة  الحليــب  مــع 

سلطة غنية بالخضار أو شطرية كبرية.
هذه الوجبات تجعلنا نكسب القليل من 
الوقــت  ويف  فقــط،  الحراريــة  الســعرات 
نشــعر  جعلنــا  يف  تســهم  فإنهــا  نفســه 

بالشبع.
وجبــة تقدمييــة: من املستحســن أن نأكل 
الحتفاليــة،  الوليمــة  قبــل  صغــرية  وجبــة 
مــن  تنــاول وجبــة صغــرية مكونــة  ويفضــل 
قبــل  أخــرى  وجبــة خفيفــة  أو  فاكهــة  حبــة 

ساعة/ ساعتني من عشاء العيد.
 عــىل غــرار وجبات الطعام خالل ســاعات 
النهار، تهدف وجبة العشاء هذه إىل منع 

التهامنا الطعام دون حسبان.
ويــوىص باتبــاع النصائــح التالية عند تناول 
مــن  بــدل  املــاء  ارشبــوا  الرئيســة:  الوجبــة 

غزة/ هدى الدلو:
أبنــايئ يف العيديــن واملناســبات  "أفقــد 
العائليــة، فلــم أعــد أشــري لهــم األلعــاب 
ســبب  ومــا  ذنبهــم  مــا  العيــد،  ومالبــس 
عــىل  يلعبــون  كانــوا  اســتهدافهم، 
حقهــم  ومــن  أطفــاًل  أليســوا  األرجوحــة، 
العــامل؟"  أطفــال  كبقيــة  واملــرح  اللعــب 
األطفــال  والــد  يتســاءل  حزينــة  بنــرة 
ســبع  بعــد  الســلك  محمــد  الشــهداء 

سنوات عىل ارتقائهم.
مــن  الناجــني  أحــد  عاًمــا(   49( الســلك 
عــدوان  يف  الحتــالل  ارتكبهــا  مجــزرة 
غــزة،  الشــجاعية رشق  ســوق  2014 يف 
أدت إصابته إىل بر ساقه اليمنى، إضافة 
إىل إصابــات أخــرى متفرقــة يف جســده، 
وفقــد كل أطفالــه، وعــىل الرغــم مــن مــرور 
ســبع ســنوات عــىل الجرميــة، مــا زال غــري 
قــادر عــىل إنجــاب طفــل يعــوض فقدانهم 

بسبب تبعات إصابته.
اقرفهــا  التــي  الجرميــة  يســتذكر  يــزال  ل 
ناظريــه،  أمــام  اإلرسائيــي  الحتــالل 
باســتهدافه بصواريخــه وقذائفه الصامت 
لوقــف  مقــررة  فــرة  ففــي  واملتحــرك، 
الثالثــة  مــن  ســاعات  ألربــع  العــدوان 
وحتــى الســابعة مســاًء، صــب نريانــه عــىل 

الســوائل األخــرى: أبقــوا متســعًا لألطعمــة 
الســعرات  تبــذروا"  "ل  عليكــم  املفضلــة 
الحرارية )أي: ل تلتهموا جميع الســعرات 
الحرارية( يف رشب العصائر واملرشوبات 
الخفيفــة، إذ يحتــوي كــوب مــن العصــري أو 
املرشوبــات الخفيفــة عىل نحو 90 ســعرة 

حرارية.
األطعمــة  مــن  للتــذوق  طبقــًا  أعــدوا 

البســطات  ســوق  يف  للمواطنــني  تجمــع 
عــاود قصفــه منــزل عائلــة  ثــم  الحــي،  يف 

السلك ليوقع مجزرة بني أفرادها.
عــىل ســطح بيتهــم بــدأت الحكايــة، حيــث 
كان أبنــاؤه الثالثــة مــع أبنــاء شــقيقه برفقــة 
جدهــم يلعبــون ويلهــون قبــل أن يباغتهــم 

صاروخ أحالهم إىل أشالء متناثرة.
متالك نفسه ليرسد لصحيفة "فلسطني" 
الحتــالل  بشــاعة  تظهــر  التــي  الحكايــة 
غــزة،  قطــاع  عــىل  عدوانــه  يف  وإجرامــه 
قائال: "القصف الذي اســتهدف املنطقة 
التــي نســكن بهــا وبيتــي، أوقع 10 شــهداء 
من عائلتي؛ والدي وشقيقي وابن خايل، 
البيــت  روح  بهــم  الثالثــة، ألفقــد  وأبنــايئ 

وريحاناته". 
أفــراد  فقدانــه  بعــد  الســلك  حيــاة  بــدت 
أو  بهجــة  دون  األميــن  ولطرفــه  عائلتــه، 
الخــاص  محلــه  فقــده  جانــب  إىل  روح، 
بالحواسيب بعد قصفه أيًضا، ليصبح بال 
عمــل، إىل أن تجــاوز أثــر الصدمــة وقرر أل 
يكــون عالــة عــىل أحــد، ويعيــد بنــاء حياته 
ســيارة  فاشــرى  جديــد  مــن  طوبــة  طوبــة 
قــوت  ورائهــا  مــن  ويوفــر  عليهــا  ليعمــل 

يومه.
بعزميتــه  عمــد  بــل  بذلــك،  يكتــِف  ومل 

وتنظيــف  الطعــام  تقديــم  يف  ســاعدوا 
مــدة  الجلــوس  إن  النتهــاء:  املائــدة عنــد 
مطولــة حــول مائــدة الطعــام يجعلنــا نــأكل 
املزيد من الطعام، عىل الرغم من أننا مل 
نعد نشعر بالجوع. املساعدة يف تقديم 
األطعمــة  مــن  املائــدة  وإخــالء  الطعــام 

يبعدنا عن مغريات املائدة.
للحفــاظ  متنوعــة  أخــرى  نصائــح  وإليــك 

عــىل  يحتــوي  طبقــًا  أعــدوا  املختلفــة: 
األطعمــة  مــن  جــدًا  صغــرية  وجبــات 
بغــرض  لديكــم،  املفضلــة  املختلفــة 
التــذوق، دون أن تعطــوا أنفســكم إمكانيــة 
الطريقــة  بهــذه  جديــد.  مــن  الطبــق  مــلء 
لــن تشــعروا بأنكــم محرومــون تــذوق هــذه 
األطعمــة، ومــن جهــة أخــرى لــن تبالغوا يف 

كمية الطعام التي تتناولونها.

وإرصاره وإرادتــه القويــة التــي ترتكــز عــىل 
واللتحــاق  الرياضــة،  مامرســة  عــكازه 
مامرســيها  مــن  كان  فقــد  ريــايض،  بنــاٍد 

ومتابعيها بشغف.
يتابــع: "يعتقــد الحتــالل بأن ما يفعله بنا 
من شأنه أن يكرسنا، لكن إرادتنا وتحدينا 
أمــارس كــرة  أقــوى مــن أي يشء، فاليــوم 

الطائرة الجلوس، وكرة السلة أيًضا".
ابتالئــه،  عــىل  اللــه  بحمــد  لســانه  ولهــج 
ورضــاه بقضــاء اللــه وقدره، "رأيــت أطفاًل 
مقتبــل  يف  وشــباًنا  أطرافهــم  فاقديــن 

عمرهم، فالحمد لله عىل عطائه".
وبطــولت  مباريــات  الســلك يف  يشــارك 
كان  ميداليــات،  ورائهــا  مــن  حــاز  محليــة 
إىل  فريقــه  برفقــة  يســافر  أن  يفــرض 
اململكة األردنية الهاشمية للمشاركة يف 
يحصلــوا  مل  املتحركــة،  للكــرايس  بطولــة 
عــىل عــدم مامنعــة، آمــاًل أن يحصــل عىل 
دوليــة،  بطــولت  يف  للمشــاركة  فرصــة 
يفضــح فيهــا جرائــم الحتــالل مــن خاللهــا 
ويوصــل رســالته. لكــن الســلك مــع حلــول 
كل  يســمع يف  املبــارك،  األضحــى  عيــد 
ل  التــي  أطفالــه  أصــوات  وزمــان  مــكان 
تغيــب عنــه، وتالحقــه الذكريــات التي لن 

ينساها يوًما.

عــىل وزنــك وصحتــك خــالل أيــام العيــد: 
علينا استثامر الوقت ملامرسة الرياضة: 
ملامرســة  الوقــت  توفــر  عــدم  حجــة  فــإن 
الرياضــة تصبــح غــري صالحــة خــالل إجــازة 
األعيــاد. ينبغــي اســتثامر وقــت الفراغ يف 
الرحــالت، واملــي، والســباحة والذهــاب 

إىل قاعة الرياضة.
التخطيط سابقًا: عند الخروج إىل نزهة أو 
رحلــة، أحــرضوا معكــم شــطائر، خرضاوات 
وفواكــه، واملــاء طبعــًا. كونــوا مســتعدين 
تضطــروا  كيــال  بالجــوع  شــعرتم  حــال  يف 
املليئــة  الرسيعــة  الوجبــات  رشاء  إىل 
بالدســم. فكــرة أن بوســعكم أن تأكلــوا مــا 
تشــاؤون اآلن وأنكــم تســتطيعون تعويــض 
فكــرة مغلوطــة. عليكــم  هــي  ذلــك لحقــًا 
أن تحاولــوا التحكــم بكميــات الطعــام التــي 
العيــد،  تتناولونهــا خــالل  والتــي  تعدونهــا 

لكيال تندموا لحقًا.
طبــق شــخيص: خــالل اللقــاءات العائليــة 
والجتامعية، يجب إعداد طبق شخيص، 
إذ إنه عندما نأكل من األطباق الرئيسة، ل 

ننتبه إىل كميات الطعام التي نأكلها.
يف النهايــة، فــإن التخطيــط لتنــاول طعــام 
رائعــًا  شــعورًا  مينحنــا  ومتــوازن  صحــي 

ويجعلنا أصحاء.

التغذية الصحية يف عيد األضحى..
 إرشادات ونصائح

غزة/ فلسطين:
عيد األضحى المبارك على األبواب، حيث تصبح مهمة التغذية الصحية السليمة والحفاظ 

على الوزن أمرًا في غاية الصعوبة لكن ليس مستحياًل، إذن، كيف يمكن فعل ذلك؟

تقوُل يل: مييض العمُر وليس يل إنجازاٌت ُتذكر
فأقــوُل لــَك: ومــن قــال لــَك إن اإلنجــازات يجــب أن تكــون 

خارقة؟!
ُن  ليست اإلنجازات يا صاحبي هي فقط تلَك التي ُتدوَّ
اريــخ، ويتحــدث عنهــا النــاس! مــن قــال إن  يف كتــِب التَّ
علينــا جميعــًا أن نكــون مخرعــني، أو فقهــاء، أو أدبــاء، 
أو ساســة، أو أثريــاء، أو مشــاهري، لنكــون مــن أصحــاب 
اإلنجازات، يكفي أن يكون املرُء إنســانًا، فهذا بحدِّ ذاته 

إنجاز عظيم!
نحــن أبطــال يــا صاحبــي، وإن مل نُقــد الجيــوش وُنحقــق 
النــر، أو نخــرع دواًء، أو نكتشــف قانونــًا يف الفيزيــاء، 
أو نعرث عىل ُمرّكٍب جديد يف الكيمياء، أو نضع قاعدًة 
أو  ــعر،  الشِّ بحــور  مــن  بحــرًا جديــدًا  أو  الرياضيــات،  يف 

نفوز بجائزة نوبل!
نحــن أبطــاٌل حــني ُنجاهــد أنفســنا كل يــوٍم يك ل نعــيص 
الله سبحانه، وأبطاٌل حني نعصيه فنعود إليه مكسورين 

مستغفرين!
نختــار  وحــني  ــاس،  النَّ خواطــر  نجــر  حــني  أبطــال  نحــن 

مفرداتنا بدقٍة يك ل ُنؤذي أحدًا!
نحن أبطال حني منرُّ بالبائع املتجول املسكني فنشري 
عر قلياًل، ونحسُب هذه الصفقة  منه، ونتغاىض يف السِّ

ة! صدقًة خفيَّ
نحــن أبطــال حــني نصــل إىل آخــر الشــهر مبرتباتنا الهزيلة 

ونسر فقرنا عن النَّاس!
نحن أبطال حني نريب أولدنا يك يخافوا الله، ونالحقهم 
عــىل حفــظ جــزء عــمَّ كــام نالحقهــم عــىل حفــظ جــدول 

ب! الرضَّ
نحــن أبطــال يــا صاحبــي حــني نــرُّ آباءنــا وأمهاتنــا، وحــني 

نحسن إىل جرياننا، ونساعد زوجاتنا، ونصل أرحامنا!
نحــن أبطــال حــني نجاهــد عــىل مقاعــد الدراســة، وحــني 

نقتلع رغيف الخبز ألولدنا من الصخر!
لصــالة  قيامــك  صاحبــي  يــا  إنجازاتــك  خانــة  يف  ن  دوِّ

الفجر!
ن أيضــًا إمســاكك بيــد أحبائــك رغــم كلِّ يشٍء، فمــن  ودوِّ
أعطــاك قلبــه فقــد ائتمنــَك عليــه، واللــه ُيحــبُّ أن ُتــؤدى 

األمانات إىل أهلها!
ن يف خانــة إنجازاتــك تلــك اللحظــة التــي فرحَت فيها  دوِّ

بنجاح غريك، فهذا يعني أن لَك قلبًا طيبًا!
ن أيضــًا دعــاءَك بالركــة لــكل صاحــب ِنعمــٍة، فهــذا  ودوِّ

يعني أنَك تربَّيَت جيدًا، ورضيَت بقسمة الله!
ن يف خانــة إنجازاتــك كل دمعــٍة مســحتها ملحــزون،  دوِّ
وكل كلمــٍة حلــوة قلتهــا ملجــروح، وكل تربيتــة ربتهــا عىل 

كتف مكسور!
ن يف خانــة إنجازاتــك غــريًة أحرقتــَك فكتمتهــا يك ل  دوِّ

ُتفلَت يدَك يف منتصِف الطريق!
والسالم لقلبَك.

الُم  السَّ
عليَك يا 
صاحيب

أدهم شرقاوي - فيسبوك

ارتقوا خالل عدوان 2014

والد ثالثة أطفال شهداء.. "محمد" 
يفتقد "روح البيت" يف العيد
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وصية اليوم:حديث شريف: 
عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: ما من عبد مؤمن إال وله ذنب، 
يعتــاده الفينــة بعــد الفيَنــة، أو ذنب هو مقيم عليــه ال يفارقُه، حتــى يفاِرق 

ر ذَكَر. ا، إذا ُذكِّ ًنا، تواًبا، َنسيًّ الدنيا، ِإن المؤمن ُخلَق ُمفتَّ

احــذر المعاصــي؛ فإّنهــا تمحــق بركــة 
الطاعة، وتحرم المغفرة في مواسم 

الرحمة.

يــوم عرفــة مــن األيام الفاضلة، تجــاب فيه الدعوات، 
بأهــل  فيــه املالئكــة  اللــه  العــرات، ويباهــي  وتقــال 
ــم اللــه أمــره، ورفــع عــى األيام  عرفــات، وهــو يــوم عظَّ
قــدره، وهــو يــوم إكــال الديــن وإمتــام النعمــة، ويوم 

مغفرة الذنوب والعتق من النريان.
ــنة أن يصــوم يــوم عرفــة، لقــول  أمــا غــري الحــاج، فالسُّ
يــوم عرفــة،  اللــه عليــه وســلم: "صيــام  النبــي صــى 
قبلــه،  التــي  الســنة  يكفــر  أن  اللــه  عــى  أحتســب 

والسنة التي بعده".
ا أو غري حاجٍّ أن يعتني  ولذلك ينبغي للمســلم حاجًّ
عــن  باملأثــور  فيدعــو  وإخــالص،  بجــد  فيــه  بالدعــاء 
ورد  فقــد  وبغــريه،  وســلم  عليــه  اللــه  صــى  النبــي 
عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال: "أفضــل 
الدعاء، دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت أنا والنبيون 

من قبيل: ال إله إال الله، وحده، ال رشيك له".
قــال اإلمــام النــووي: »ويكــر مــن التلبيــة رافًعــا بهــا 
صوته، ومن الصالة عى رسول الله صى الله عليه 
وســلم، وينبغــي أن يــأيت بهــذه األذكار كلهــا، فتــارة 
، وتــارة ُيســبِّح، وتــارة يقــرأ القــرآن،  ــل، وتــارة يكــرِّ يهلِّ
اللــه عليــه وســلم،  النبــي صــى  عــى  وتــارة يصــيلِّ 
ويف  مفــرًدا،  ويدعــو  يســتغفر.  وتــارة  يدعــو،  وتــارة 
جاعــة، وليــدُع لنفســه ولوالديــه ومشــايخه وأقاربــه 
وأصحابه وأصدقائه وأحبائه، وسائر من أحسن إليه، 
وســائر املســلمني، وليحــذر كل الحــذر مــن التقصــري 
يف يشء مــن هــذا، فــإن هــذا اليــوم ال ميكــن تداركــه 

بخالف غريه.
مــن  بالتوبــة  والتلفــظ  االســتغفار  ر  يكــرِّ أن  وينبغــي 
يكــر  وأن  بالقلــب،  النــدم  مــع  املخالفــات  جميــع 
البــكاء مــع الذكــر والدعاء، فهناك ُتســَكُب العرات، 
وُتســتقال العــرات، وترتجــى الطلبــات، وإنــه مَلْجَمع 
عبــاد  خيــار  فيــه  يجتمــع  جســيم،  وموقــف  عظيــم، 
اللــه الصالحــني وأوليــاؤه املخلصــني، والخــواص مــن 

املقربني، وهو أعظم مجامع الدنيا.
ومــن األدعيــة املختــارة: اللهــم آتنــا يف الدنيا حســنة 
إين  اللهــم  النــار،  عــذاب  وقنــا  حســنة  اآلخــرة  ويف 
يغفــر  ال  وإنــه  كبــرًيا،  كثــرًيا  ظلــًا  نفــي  ظلمــُت 
عنــدك،  مــن  مغفــرة  يل  فاغفــر  أنــت،  إال  الذنــوب 
وتــب  الداريــن،  يف  بهــا  أســعد  رحمــة  وارحمنــي 
ســبيل  وألزمنــي  أبــًدا،  أنكثهــا  ال  نصوًحــا  توبــة  عــيلَّ 
مــن  انقلنــي  اللهــم  أبــًدا،  عنهــا  أزيــغ  ال  االســتقامة، 
ذل املعصيــة إىل عــز الطاعــة، واكفنــي بحاللــك عــن 
ر قلبي  حرامــك، واغننــي بفضلــك عمــن ســواك، ونــوِّ
وقــري، واغفــر يل مــن الــر كلــه، واجمــع يل الخري، 
اللهــم إين أســألك الهدى والتقــى والعفاف والغنى، 
ْبنــي العــرى، وارزقنــي  ين لليــرى، وجنِّ ْ اللهــم يــرِّ
طاعتــك مــا أبقيتنــي، أســتودعك منــي ومــن أحبــايب 
وجميع املسلمني أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعالنا، 

وأقوالنا وأبداننا، وجميع ما أنعمت به علينا«.

يوم عرفة

د. يوسف القرضاوي  
الموقع اإللكتروني

نعيــش يف هــذا الوقــت يــوم عرفــة وهــو التاســع مــن شــهر 
ذي الحجــة، وقــد قــال رســول اللــه محمــد صــى اللــه عليه 
الــُح فيهنَّ أحــبُّ إىل اللِه  ــاٍم العمــُل الصَّ وســلم: "مــا مــن أيَّ
ــاِم العــِر. قالــوا: يــا رســوَل اللــِه وال الجهــاُد  مــن هــذه األيَّ
م:  يف سبيِل اللِه؟ فقال رسوُل اللِه صىَّ اللُه عليه وسلَّ
وال الجهــاُد يف ســبيِل اللــِه، إالَّ رجــاًل خــرج بنفِســه وماِلــه 
فلــم يرِجــْع مــن ذلــك بــيٍء"، وهــو مــا يــرز أهميــة هــذه 
األيام ورضورة اهتام املسلم يف نيل الحسنات وتزكية 

نفسه فيها لينال رضا الله.
مــن  أن  يوضــح  توهــة  أبــو  مصطفــى  اإلســالمي  الداعيــة 
رحمــة اللــه تعــاىل ألمــة محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، 
أن خصــص لهــا أياًمــا كثــرية ينــال فيهــا املســلم الكثــري من 
الثــواب، وأفضــل هــذه األيام هي العر األوائل من شــهر 

ذي الحجة.
ويف حديــث مــع صحيفــة "فلســطني" يقــول أبــو توهــة: 
"إن املســلم يحــرص عــى اســتثار هــذه الفرصــة واأليــام 
املبــاركات مبــا يعــود عليــه بالنفــع، وإن أعظــم اســتثار 
للحياة هو االستثار يف مجال النفس لتزكيتها واالرتقاء 
ْفُس  ُتَها النَّ بها والعودة إىل الله، حيث قال تعاىل:" َيا َأيَّ
َفاْدُخــيِل  ــًة  َمرِْضيَّ َراِضَيــًة  ــِك  َربِّ ِإىَل  اْرِجِعــي  ــُة  اْلُمْطَمِئنَّ
أن  واألصــل  )الفجــر:30(  ِتــي"  َجنَّ َواْدُخــيِل  ِعَبــاِدي  يِف 
ترجــع النفــس إىل ذاتهــا مــن خــالل املســاءلة واملحاســبة 
واملراقبــة لــكل مــا يصــدر عنهــا، وهــو مــا نســميه بالتوبــة، 
التــي هــي أمــر الله تعاىل لعباده املؤمنني بأن يتوبوا إليه 

توبة نصوحة.
ويسرتشد أبو توهة بقول: ومــــا هـــذه األَيـــاُم إالَّ صـحـــائف 
دهــري  يف  َأَر  ومل  ومُيحــُق،  ُيـمـحـــى  ثـــمَّ  فـيـهـــا  يـــؤرَّخ   **

عـُهـا اآلمـاُل والعـمـُر ضيُق. كدائرِة املنى ** ُتـوسِّ
ويفيد بأن شهر ذي الحجة هو الشهر الخاتم لسنة هجرية 
مطلعهــا محــرم، ويكــون اإلنســان حينها قــد ُملئت صفحة 
مــن حياتــه تنضــم إىل أخواتهــا من صفحات الســنني التي 

كتب فيها من أعاله وما سيالقيه يوم القيامة.
ويبني أن التوبة تعني أن نكف عن الخطايا وزالت اللسان 
وأخطاء الجوارح، ومن بعد ذلك تصويب األفعال، الذي 
يجــب أن يكــون مقرتنــًا بالنــدم والحــزن عــى مــا فــرط بــه 
اإلنســان، والعــزم والتأكيــد مــع النيــة املبيتــة إلصــالح مــا 

أفسده يف زمانه وإرجاع الحقوق إىل أهلها.
اســتحقاق  هــو  بذلــك  القيــام  أن  توهــة إىل  أبــو  ويلفــت 
بهــا  اللــه  التــي مــّن  لنعمــة زيــادة العمــر وإطالــة األنفــاس 
عى املؤمن حتى أدرك هذه األيام والليايل املباركات، 

وليعلــم أنهــا مواســم للخــري امــّن الله بها عــى أمة محمد 
صــى اللــه عليــه وســلم، مشــددًا عــى أن التاجــر الــذيك 
يجتهــد يف مواســم البيــع أكــر مــن بقيــة أيــام العــام لريبــح 
يف  اآلخــر  هــو  يجتهــد  أن  الفطــن  املســلم  وعــى  أكــر، 
مواســم الخــري ليفــوز مبــا أعــّده اللــه فيهــا مــن عظيــم األجر 

والثواب.
قســم  يف  املقــارن  الفقــه  أســتاذ  يوضــح  جهتــه  مــن 
بســام  د.  األقــى،  جامعــة  يف  اإلســالمية  الدراســات 
العــف أن األيــام العــر األوائــل مــن شــهر ذي الحجــة هــي 
فرصة وموسم من مواسم الخريات التي مّن الله بها عى 

عباده املسلمني.
بــرورة  "فلســطني"  صحيفــة  مــع  حديــث  يف  ويــويص 
إذ  منهــا،  ويســتفيد  األيــام  هــذه  املســلم  يســتثمر  أن 

إن األعــال الصالحــة فيهــا أفضــل مــن أي أعــال يف أي 
وقــت آخــر مــن أيام العام، وهــوم ما يؤكد أهميتها وعظم 

الثواب فيها.
املســلم  اإلنســان  يحســن  أن  "يجــب  العــف:  ويقــول 
وأداء  الصادقــة  التوبــة  خــالل  مــن  األيــام  هــذه  اســتقبال 
أاّل  يجــب  إنــه  إذ  اختالفهــا،  عــى  والطاعــات  العبــادات 
تقتــر عــى الصــالة والصيام والــزكاة، بل ميكن أن متتد 

ألكر من ذلك".
ويكمل حديثه: "كا يجب عى املسلم أن يعقد العزم 
عى اغتنام هذه األيام باألعال واألقوال الصالحة، فمن 
عــزم عــى يشء أعانــه اللــه وهيــأ لــه األســباب التــي تعينــه 
عــى إكــال العمــل"، الفتــًا إىل أن البعــد عــن املعــايص 
ســبب رئيــس ألن يكــون اإلنســان قريبــًا مــن اللــه، وهــذه 
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تصــح األضحيــة بالخــروف وبالشــاة أيًضا عند 
الفقهاء، وهي ما تبلغ من العمر سنة فأكر، 
وال فرق بني الذكر واألنثى إال إذا كان الضأن 
كبــري الجســم مثيًنــا، فإنهــا تصــح بــه إذا بلــغ 
ســتة أشــهر. أمــا عــن صحــة األضحيــة بخروف 

ليس له قرن فقد قرر الفقهاء ما يأيت:
ء"  بـ"الجــاَّ األضحيــة  تصــح  قالــوا:  الحنفيــة 
التــي ال قــرون لهــا خلقــًة، و"العظــاء" وهــي 
التــي ذهــب بعــض قرنهــا، فــإذا وصــل الكــر 

إىل املخ مل تصح.
وهــي  بـ"الجــاء"  تصــح  قالــوا:  واملالكيــة 
كانــت  إذا  أمــا  قــرون،  دون  املخلوقــة 
مستأصلة القرنني َعرًَضا ففيها قوالن، وهذا 
إذا مل يكن مكانها دامًيا، وإال فال تصح قواًل 

واحًدا.

والشــافعية قالــوا: وتصــح مكســورة القــرن وإذا 
كان محلــه دامًيــا مــا مل يرتتــب عليــه نقــص يف 
اللحــم، كــا تصــح بـ"الجــاء" وهــي ما ال قرن له 

خلقة، وإن كان األقرن أفضل.
وهــي  بـ"العضبــاء"  تصــح  وال  قالــوا:  والحنابلــة 
التــي  أمــا  قرنهــا،  أو  أذنهــا  أكــر  ذهــب  التــي 
قطــع منهــا النصــف أو أقــل منــه فتصــح فيهــا مــع 

الكراهة.
ومــا يتقــدم يتبــني أن التــي خلقــت بغــري قــرن 
تصــح يف األضحيــة، وأمــا التــي كــرت قرونهــا 
فإنها تصح بها أيًضا ما مل ينقص ذلك لحمها، 
كا تصح بالخروف الذكر، وتصح أيًضا بالشاة 
وهــي األنثــى، بــرط أالَّ يقــل الســن عــن ســنة 

كاملة.
والله سبحانه وتعاىل أعلم.

واألخــوات،  واإلخــوة  األحبــاب  أيهــا 
إنــه  يوًمــا عظيــًا،  تعــاىل  بإذنــه  نســتقبل 
يف  أحاديــث  وردت  الــذي  عرفــة  يــوم 

ه ملسو هيلع هللا ىلص: فضله، منها: َقول َرُسول اللَّ
"مــا مــن يــوٍم أكــر مــن أن ُيعِتــَق اللــُه فيــِه 
ُه ليدنو  عبــًدا مــن النــاِر، من يوِم عرفَة، وإنَّ
ثــم ُيباهــي بهــم املالئكــُة فيقــول: مــا أراد 

هؤالء؟".
 صحيح مسلم رقم )1348( 

ه  وُيَسن الترع والدعاء، لقول َرُسول اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص:

عــاِء دعــاُء يــوِم عرفــَة، وخــرُي مــا  "خــرُي الدُّ
ُه  وَن من قبيل: ال إَلَه إالَّ اللَّ بيُّ قلُت َأنا والنَّ
وحَدُه ال رشيَك َلُه، َلُه امللُك وَلُه الحمُد 

َوهَو عى كلِّ يَشٍء قديٌر".
 حّســنه األلباين يف صحيح الرتمذي رقم 

)3585(
كــا يســن أن يصــوم املســلم هــذا اليــوم 
ــه ملسو هيلع هللا ىلص: "صيــاُم يــوِم عرفَة،  لقــول رســول اللَّ
ــَر الســنَة التــي  أَحتســُب عــى اللــِه أن ُيكفِّ

قبَله، والسنَة التي بعده".
 صحيح مسلم رقم )1162( 

وملا قالت عائشة ريض الله عنها:
  "ما من السنة يوم أصومه أحب إيلَّ من 

أن أصوم يوم عرفة".
صحيح مسند ابن الجعد )٥١٢( 

مقامكــم  واملســلات،  املســلمون  أيهــا 
أي  هنــاك،  يكــون  أن  ينبغــي  حيــث 
املبــارك،  املوســم  هــذا  خــري  التمســوا 
أعــاده اللــه علينــا وعليكــم باليمــن وكــال 
ألمــة  والعــزة  واألمــان  واألمــن  اإلميــان 

اإلسالم.

فتاوى
هل تصح األضحية بخروف 

ليس له قرن، أو شاة؟
نجاة وخريطة نجاح

 في يوم عظيم

"العشر األوائل"
 فرصة لتزكية النفس والقرب من الله

غزة/ صفاء عاشور:
يمّن الله على عباده بأنُعم عديدة، 

منها أيام مباركات موزعة على 
مدار العام، وفي مقدمتها العشر 

األوائل من ذي الحجة، وشهر 
رمضان المبارك.

د. علي القره داغي
دار اإلفتاء المصرية
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اتحاد كرة القدم يجدول مباريات 4 أسابيع 
في بطوالت الدوري بجميع درجاته

غزة/ عالء شمالي: 
جدولــت لجنــة المســابقات فــي اتحــاد كرة القــدم مباريــات )3( 
أســابيع جديــدة فــي بطوالت الــدوري بكافة درجاتــه، الممتازة، 
إجــازة عيــد  واألولــى، والثانيــة، والثالثــة، والتــي تنطلــق بعــد 

األضحى المبارك. 
دوري الدرجة الممتازة
األسبوع السادس عشر

السبت 24/7/2021
خدمات الشاطئ × التفاح )ملعب الريموك(

الجالء × خدمات رفح )ملعب فلسطني(
األحد 25/7/2021

اتحاد بيت حانون × الشجاعية )ملعب بيت حانون(
الهالل × الصداقة )ملعب الريموك(

االثنني 26/7/2021
شباب رفح × شباب جباليا )ملعب رفح(

شباب خانيونس × اتحاد خانيونس )ملعب خانيونس(
األسبوع السابع عشر

السبت 31/7/2021
خدمات رفح × التفاح )ملعب رفح(

شباب جباليا × شباب خانيونس )ملعب بيت الهيا(
األحد 1/8/2021

شباب رفح × الهالل )ملعب رفح(
اتحاد خانيونس × اتحاد بيت حانون )ملعب خانيونس(

االثنني 2/8/2021
الشجاعية × الجالء )ملعب الريموك(

الصداقة × الشاطئ )ملعب فلسطني(
األسبوع الثامن عشر

السبت 7/8/2021
الشاطئ × شباب رفح )ملعب فلسطني(

اتحاد خانيونس × شباب جباليا )ملعب خانيونس(
األحد 8/8/2021

خدمات رفح × الصداقة )ملعب رفح(
التفاح × اتحاد الشجاعية )ملعب الريموك(

االثنني 9/8/2021
شباب خانيونس × الهالل )ملعب خانيونس(
الجالء × اتحاد بيت حانون )ملعب الريموك(

األسبوع التاسع عشر
السبت 14/8/2011

اتحاد بيت حانون × شباب جباليا )ملعب بيت حانون(
التفاح × الجالء )ملعب الريموك(

األحد 15/8/2021
الهالل × اتحاد خانيونس )ملعب فلسطني(

األهيل الفلسطيني × شباب الزوايدة )ملعب الريموك(
خدمات النصريات × خدمات الربيج )ملعب الدرة(

االثنني 16/8/2021
األقىص × غزة الريايض )ملعب الدرة(

أهيل بيت حانون × خدمات خانيونس )ملعب بيت حانون(
دوري الدرجة الثانية 

السبت 24/7/2021
الوفاق × خدمات جباليا )ملعب بيت حانون(

األحد 25/7/2021
جامعي رفح × اتحاد دير البلح )ملعب رفح(

االثنني 26/7/2021
الرضوان × املشتل )ملعب بيت حانون(

الثالثاء 27/8/2021
الزيتون × فلسطني )ملعب فلسطني(

املصدر × العطاء )ملعب الدرة(
األربعاء 28/7/2021

خدمات دير البلح × األمل )ملعب الدرة(
الخميس 29/7/2221

الصالح × أهيل النصريات )ملعب الدرة(
السبت 31/7/2021

خدمات جباليا × املشتل )ملعب بيت حانون(
فلسطني × الرضوان )ملعب الريموك(

األحد 1/8/2021
بيت الهيا × الوفاق )ملعب بيت الهيا(

االثنني 2/8/2021
العطاء × جامعي رفح )ملعب خانيونس(

الثالثاء 3/8/2021
اتحاد دير البلح × أهيل النصريات )ملعب الدرة(

االستقالل × خدمات دير البلح )ملعب رفح(
السبت 7/8/2021

خدمات دير البلح × الصالح )ملعب الدرة(
األحد 8/8/2021

أهيل النصريات × جامعي رفح )ملعب الدرة(
الثالثاء 10/8/2021

املشتل × بيت الهيا )ملعب فلسطني(
الوفاق × الزيتون )ملعب بيت حانون(

العطاء × األمل )ملعب خانيونس(
الرضوان × خدمات جباليا )ملعب بيت الهيا(

الخميس 12/8/2021
املصدر × االستقالل )ملعب الدرة(

شباب رفح × خدمات رفح )ملعب رفح(
االثنني 16/8/2021

شباب خانيونس × خدمات الشاطئ )ملعب خانيونس(
الصداقة × الشجاعية )ملعب الريموك(

دوري الدرجة األولى
األسبوع السادس عشر

السبت 24/7/2021
خدمات خانيونس × غزة الريايض )ملعب خانيونس(
خدمات املغازي × خدمات النصريات )ملعب الدرة(

األحد 25/7/2021
املجمع اإلسالمي × خدمات الربيج )ملعب فلسطني

شباب الزوايدة × مناء )ملعب الدرة(
االثنني 26/7/2021

األهيل الفلسطيني × أهيل بيت حانون )ملعب الريموك(
األقىص × القادسية )ملعب الدرة(

األسبوع السابع عشر
السبت 31/7/2021

املجمع اإلسالمي × مناء )ملعب فلسطني(
األقىص × خدمات املغازي )ملعب الدرة(

األحد 1/8/2021
خدمات الربيج × خدمات خانيونس )ملعب الدرة(

غزة الريايض × أهيل بيت حانون )ملعب الريموك(
االثنني 2/8/2021

خدمات النصريات × األهيل الفلسطيني )ملعب الدرة(
القادسية × شباب الزوايدة )ملعب رفح(

األسبوع الثامن عشر
السبت 7/8/2021

مناء × القادسية )ملعب بيت حانون(
األهيل الفلسطيني × األقىص )ملعب الريموك(

األحد 8/8/2021
خدمات خانيونس × املجمع اإلسالمي )ملعب خانيونس(

أهيل بيت حانون × خدمات الربيج )ملعب بيت حانون(
االثنني 9/8/2021

غزة الريايض × خدمات النصريات )ملعب فلسطني(
شباب الزوايدة × خدمات املغازي )ملعب الدرة(

األسبوع التاسع عشر
السبت 14/8/2021

خدمات املغازي × مناء )ملعب الدرة(
القادسية × املجمع اإلسالمي )ملعب رفح(

األحد 15/8/2021

االثنني 16/8/2021
االستقالل × األمل )ملعب رفح(

الثالثاء 17/7/2021
أهيل النصريات × العطاء )ملعب الدرة(

األربعاء 18/8/2021
الصالح × املصدر )ملعب الدرة(

الخميس 19/8/2021
اتحاد دير البلح × خدمات دير البلح )ملعب الدرة(

دوري الدرجة الثالثة
األسبوع الخامس

السبت 24/7/2021
حطني × الريموك )ملعب بيت الهيا(

األحد 25/7/2021
السالم × الجزيرة )ملعب بيت الهيا(

شباب املغازي × الشوكة )ملعب خانيونس(
الثالثاء 27/7/2021

اتحاد جباليا × شباب الزيتون )ملعب بيت حانون(
الرباط × شباب معن )ملعب خانيونس(

األربعاء 28/7/2021
أهيل الربيج × الرتابط )ملعب خانيونس(

األسبوع السادس
األحد 1/8/2021

الريموك × السالم )ملعب بيت حانون(
االثنني 2/8/2021

شباب الزيتون × حطني )ملعب بيت حانون(
اتحاد جباليا × املغراقة )ملعب بيت الهيا(

الثالثاء 3/8/2021
الشوكة × الرباط )ملعب رفح(

األربعاء 4/8/2021
شباب معن × الرتابط )ملعب خانيونس(

الخميس 5/8/2021
العودة × أهيل الربيج )ملعب خانيونس(

األسبوع السابع 
األربعاء 11/8/2021

الجزيرة × اتحاد جباليا )ملعب بيت الهيا(
حطني × املغراقة )ملعب فلسطني(

الريموك × شباب الزيتون )ملعب بيت حانون(
الرباط × الرتابط )ملعب رفح(

شباب معن × العودة )ملعب خانيونس(
شباب املغازي × أهيل الربيج )ملعب الدرة(

3 مدربين فلسطينيين 
يحصلون على شهادة 

"PRO" التدريب

 يتعاقد مع العمور
ويجدد عقود ثالثة العبين بالطة 11 سبتمبر موعدًا 

النطالق دوري المحترفين

االتحاد الفلسطيني يصف قرار برشلونة بـ"الشجاع"

غزة/ مؤمن الكحلوت:
حصــل ثالثــة مدربــني فلســطينيني عــى شــهادة تدريــب كــرة القــدم العليــا 

"PRO", التي نظمها االتحاد اآلسيوي لكرة القدم األسبوع املايض.
فقد حصل أمين صندوقة وفادي اليف وحسام يونس، وجميعهم من الضفة 
الغربيــة املحتلــة، عــى أعــيل شــهادة تدريبيــة مينحهــا االتحاد اآلســيوي لكرة 
القدم, علاًم أنه ســبقهم املدربني عبد النارص بركات وأحمد الحســن وعامد 

هاشم وجامل أبو بشارة بالحصول عليها.
ويطمــح عــدد مــن املدربــني بالحصــول عــى هــذه الدرجة العاليــة يف تدريب 

كرة القدم والتي تعترب أعى درجة يف عامل التدريب.

غزة/وائل الحلبي:
إســامعيل  املهاجــم  مــع  تعاقــده  عــن  بالطــة  مركــز  نــادي  كشــف 
العمــور، بعــد نهايــة تعاقده مع الســموع، ليخوض املوســم القادم 
يف صفــوف الجدعــان الباحــث عــن املنافســة عــى لقــب دوري 

املحرتفني بالضفة الغربية.
باإلضافــة  األســايس  قوامــه  عــى  للحفــاظ  بالطــة  مركــز  ويســعى 
البارزيــن، مــن أجــل  لتعزيــز صفــوف الفريــق بعــدد مــن الالعبــني 
يف  عنــه  تنــازل  الــذي  املحرتفــني  دوري  لقــب  عــى  املنافســة 
املوســم املــايض لشــباب الخليــل بعدمــا تــوج به للمــرة األوىل يف 

تاريخه املوسم قبل املايض.
وتعــد صفقــة انضــامم العمــور من الصفقات القوية والتي ســتمثل 
اضافة كبرية للجدعان، يف ظل ما ميلكه العمور من خربة ومهارة 

ستساهم يف تحقيق الفريق لنتائج إيجابية.

وميلــك العمــور ســجاًل حافــاًل مــن اللعــب مــع األندية والتــي بدأها 
مــع ناديــه األم املشــتل، قبــل أن يخــوض بعدهــا تجــارب مــع أنديــة 
واملحــرق  األردين  والريمــوك  واألمعــري  املكــرب  وجبــل  الظاهريــة 
حيــث  والســموع،  القــدس  وهــالل  البــرية  ومؤسســة  البحرينــي 

سيكون بالطة النادي التاسع الذي سيدافع العمور عن قميصه.
ويف نفــس الســياق أعلــن بالطــة تجديد تعاقــده مع مدافعه أحمد 
إزريقي ليواصل مشــواره مع الفريق للموســم الرابع عى التوايل، 
حيث يعد إزريقي أحد أهم العنارص األساسية للفريق، باإلضافة 
عمــر  واملهاجــم  رويــس  أبــو  أدهــم  الظهــري  مــع  التعاقــد  لتجديــد 

صندوقة.
وأتــم مجلــس ادارة الجدعــان التعاقــد مــع الالعــب لــؤي أبــو غانــم 
والذي لعب يف الداخل املحتل وظهر بصورة مميزة جعلته محط 

اهتامم بالطة الذي سيلعب معه بداية من املوسم القادم.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
حــدد اتحــاد كــرة القــدم، يــوم 11 مــن شــهر ســبتمرب القــادم، موعــًدا النطــالق 

دوري املحرتفني بالضفة الغربية املحتلة ملوسم 2021-2022.
وأعلــن اإلتحــاد عــن أجندتــه للموســم الجديــد، والذي يتضمــن إقامة كأس أبو 

عامر يف الرابع عرش من أغسطس املقبل.
وفتــح اإلتحــاد بــاب قيــد وشــطب الالعبــني أمــام األنديــة بــدءًا مــن يــوم 10 من 
شــهر يوليو الجاري، وحتي يوم 12 من شــهر أغســطس القادم، عى أن تكون 

فرتة التسجيل الثانية يف األول من يناير القادم.
وُتــوج نــادي شــباب الخليــل، بطــاًل لــدوري املحرتفــني يف املوســم املــايض، 

بعد غياب لعدة سنوات.

غزة/وائل الحلبي:
برشــلونة  نــادي  قــرار  القــدم  لكــرة  الفلســطيني  االتحــاد  وصــف 
بالقــرار  العنــري،  بيتــار  فريــق  أمــام  مباراتــه  بنقــل  اإلســباين 
الشــجاع بعدما رفض إقامة املباراة التي كان مقررًا إقامتها يف 

القدس املحتلة يف الرابع من أغسطس القادم.
وكان نــادي بيتــار أعلــن عــن خوضــه مبــاراة وديــة أمــام برشــلونة 
عــى ســتاد "تيــدي" املقــام عــى أرايض قريــة املالحــة قضــاء 
االتحــاد  لرســائل  اســتجاب  اإلســباين  أن  إال  القــدس املحتلــة، 

الفلســطيني لكــرة القــدم وعــدد مــن املؤسســات الفلســطينية 
التــي ســتقام عــى إحــدى  التــي طالبتــه بعــدم خــوض املبــاراة 

القرى الفلسطينية املحتلة.
وقــال اتحــاد كــرة القــدم يف رســالة لنــادي برشــلونة إنــه يأســف 
ملحاولــة نــادي بيتــار اســتغالل كــرة القــدم واســم نــادي برشــلونة 
يف أغراض سياسية، من خالل ارصاره عى إقامتها يف القدس 

املحتلة وعى أرايض الفلسطينيني الذين ُطردوا منها.
وشــدد االتحــاد عــى تقديــره الكبــري ملوقــف النــادي اإلســباين 

واحرتامه ملشــاعر املاليني من جامهريه وأنصاره حول العامل، 
والذيــن أخافتهــم فكــرة خــوض الفريــق املعــروف بتعاطفــه مــع 
املضطهدين واحرتامه لحقوق االنسان ملباراة مع أحد األندية 

األكرث عنرية يف العامل.
زيارتــه  تكــرار  إىل  برشــلونة  نــادي  الفلســطيني  االتحــاد  ودعــا 
مــن  املعانــاة  وطــأة  تحــت  تــرزح  التــي  الفلســطينية  لــأرايض 
االحتــالل، وأن يكــرر ذكــرى "جولــة الســالم" التــي قــام بها النادي 

قبل عدة سنوات، والتي حملت رسالة محبة للعامل.
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مدريد/ وكاالت:
بدأت إدارة فريق برشلونة اإلسباين األول لكرة القدم التفاوض مع العبي الفريق 
لتقليــص رواتبهــم مجــدًدا بعــد املوافقــة عــى ذلــك ســابًقا خالل العــام املايض، 

جّراء تفيش فريوس كورونا.
وتحدثت اإلدارة مع وكالء ســريجي روبريتو وســريجيو بوســكيتس وجريارد بيكيه 
وجــوردي ألبــا العبــي الفريــق، كــا أرســل النادي خطاًبــا إىل الالعبني لرشح وضع 

النادي مادًيا، وطلب فيه تقليص الرواتب بنسبة 40 يف املئة.
وذكــرت صحيفــة "ســبورت" الكاتالونيــة، أن الالعبــني رفضــوا تقليــص رواتبهــم، 
وعــرض عليهــم النــادي يف محاولتــه الثانية إلقناعهم متديــد عقودهم، والحصول 

عى الراتب نفسه، لكن مقسًا عى عدد أكرب من األعوام.
حيــث تواجــه إدارة برشــلونة حالًيــا أزمــة ماليــة تســتلزم تقليــص النفقــات، خاصــة 
رواتــب الالعبــني، لتفــادي مخالفــة قوانني اللعب املايل النظيف، والوصول إىل 
الحد املسموح به لرواتب الالعبني املوضوع من ِقبل رابطة الدوري اإلسباين.

ويعــد هــذا التحــدي األصعــب أمــام خــوان البورتــا رئيــس النــادي بعــد اقرتابــه مــن 
حسم ملف تجديد عقد نجم الفريق ليونيل مييس.

مدريد/ وكاالت:
كشــفت تقاريــر صحفيــة إنجليزيــة عــن عــرض ريــال مدريــد أحــد نجومــه عــى مانشســرت 

يونايتد، أثناء املفاوضات بني الناديني بشأن املدافع رافائيل فاران.
ويعتــرب الفرنــيس فــاران الــذي ينتهــي عقــده  مــع ريــال مدريد يف صيــف 2022، من أهم 

أهداف مانشسرت يونايتد يف املريكاتو الصيفي الجاري.
وبحســب التقاريــر، فــإن ريــال مدريــد عــرض عــى مانشســرت يونايتــد فرصــة التعاقــد مــع 

الربازييل فينيسيوس جونيور ضمن صفقة فاران.
وأوضحــت أن ريــال مدريــد كان يهــدف مــن هــذا العــرض تحقيــق ربــح مــادي كبــري، لضــم 

الفرنيس كيليان مبايب، نجم باريس سان جريمان.
فينيســيوس  الربازيــيل  قيمــة  حــدد  مدريــد  ريــال  أن  إىل  اإلنجليزيــة  التقاريــر  وأشــارت 

جونيور صاحب الـ21 عاًما بسعر 68.5 مليون جنيه إسرتليني.
ورفــض يونايتــد التعاقــد مــع فينيســيوس بهــذه القيمــة، خاصــة بعــد ضــم غــادون سانشــو 

مقابل 73 مليون جنيه إسرتليني، قادًما من بوروسيا دورمتوند.
ومــع ذلــك، فــإن ريــال مدريــد ال ميانع رحيل فينيســيوس جونيور عى ســبيل اإلعارة هذا 

الصيف، مع خيار الرشاء يف الصيف املقبل.

برلني/ وكاالت:
اســتهل جوليــان ناغلســان مبارياتــه مــع فريــق بايــرن ميونخ األملــاين لكرة القدم بالخســارة 

أمام كولون 2 - 3 يف مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد.
وافتقــد بايــرن ميونــخ لخدمــات العديــد مــن الالعبــني الذيــن حصلــوا عــى إجــازة بعدمــا 

شاركوا يف بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" ، من بينهم الهداف روبرت ليفاندوفسيك.
وأمــام 6000 مشــجع ســمح لهــم بحضــور املبــاراة، ســجل الثنــايئ أرمينــدو ســيب وجوشــوا 

زيركيزي هديف بايرن، بينا سجل أهداف كولون يات ثيلان ومارك أوث )هدفني(.
وقــال ناغلســان مــدرب بايــرن: "دامئــا نريــد الفــوز يف بايــرن ميونــخ، وهــذا ينطبــق أيضــا 
عى املباريات الودية. ولكن إذا نظرت لفريقنا، كانت مباراة جيدة. كانت مباراة مسلية 

ومثرية، لذلك ميكننا أن نحصل عى يشء إيجايب".
وأضــاف ناغســلان :" مثــل هــذه املباريــات متنحــك القــدرة عــى اعــادة النظــر يف بعــض 

األخطاء التي وقع بها الفريق".
وقام الناديان باإلضافة إىل "تيليكوم" رشيك بايرن بالتربع بـ100 ألف يورو لضحايا كارثة 

الفيضان يف أملانيا.

يبدأ التفاوض مع العبيه 
لتخفيض رواتبهم

 يستهل مشواره 
مع بايرن ميونيخ 

بالخسارة

ناغلسمان

 يعرض فينيسيوس
على مانشستر يونايتد

ريال مدريد

مدريد/ وكاالت:
من املقرر أن يغيب حارس املرمى األملاين 
تــري شــتيغن، عــن صفــوف برشــلونة  أندريــه 
يف بدايــة املوســم املقبــل، بســبب إصابــة 

يف ركبته اليمنى.
جراحيتــني  لعمليتــني  شــتيغن  تــري  وخضــع 
يف  وذلــك  اليمنــى،  ركبتــه  يف  آالم  بســبب 
20 مايو املايض بالسويد، عى يد الجراح 
هاكان ألفريدسون، وحددت مدة غيابه يف 

3 أشهر.
 20 يــوم  شــتيغن  تــري  عــودة  تتوقــع  وكانــت 
الثانيــة  الجولــة  يف  أي  القــادم،  أغســطس 
مــن الــدوري اإلســباين ضــد أتلتيــك بيلبــاو، 
يــوم  األوىل  الجولــة  عــن  فقــط  ويغيــب 
ريــال  ضــد  نــو"  "كامــب  يف  أغســطس   15
املرمــى،  حــارس  مــن  كاًل  لكــن  سوســيداد، 
يدركــون  والفنيــني،  الطبيــة،  والخدمــات 
إلمكانيــة  العاليــة  والنســبة  إصابتــه،  خطــورة 
انتكاســه يف حــال اســتعجال العــودة، لهــذا 
عــن  إضافيــة  أســابيع   3 منــح  النــادي  قــرر 
ليكــون  لعودتــه،  مقــررًا  كان  الــذي  املوعــد 

اإلعداد أكرث اكتااًل.
وهكــذا، فــإن عــودة تــري شــتيغن ســتكون يف 
الدوليــة  الراحــة  فــرتة  عقــب  ســبتمرب،  شــهر 
ملــدة أســبوعني، إذ يتوقــع أن يكــون جاهــزًا 
مــن  الرابعــة  الجولــة  برســم  إشــبيلية  ملبــاراة 
لــن  شــتيغن  تــري  أن  يعنــي  وهــذا  الليغــا. 
ريــال  ضــد  الفريــق  تشــكيلة  يف  يتواجــد 

سوسيداد، أتليتيك بيلباو، وخيتايف.
وبالنظر إىل هذا الوضع، ميكن أن يبدأ نيتو 
املوســم كحــارس أســايس للفريــق، يف حال 
عدم رحيله عن النادي يف ســوق االنتقاالت 
يســتعني  قــد  بيعــه  حــال  ويف  الصيفيــة. 
ماســيا«  »ال  أكادمييــة  بخريجــي  برشــلونة 

إينيايك بينيا، وأرناو تيناس كحارس ثاٍن.
النــادي  يــدرس  املصــدر،  لنفــس  ووفقــًا 
غــادر  إذا  ثــاٍن  حــارس  مــع  التوقيــع  خيــار 
ماســيب،  جــوردي  اســم  وســيكون  نيتــو. 
وخريــج  الحــايل،  الوليــد  بلــد  مرمــى  حــارس 
املرشــحني  أقــوى  بــني  مــن  ماســيا«،  »ال 
ملــلء الفــراغ الــذي ســيرتكه حــارس املرمــى 

الربازييل.

لندن/ وكاالت:
رغبــة  عــن  فرنــيس  صحفــي  تقريــر  كشــف 
تدعيــم  يف  أوروبــا"  دوري  "بطــل  تشــيليس 
خــط هجومــه بالجنــاح الفرنــيس لبايــرن ميونخ  

كينغسيل كومان.
ميتد عقد كينغسيل كومان مع بايرن ميونخ 
حتــى عــام 2023. ومل تحــدث انفراجــة حتــى 
اآلن يف املفاوضات الخاصة بتمديد العقد.

ألن الالعــب البالــغ مــن العمــر 24 عاًمــا غــري 
راٍض عــن الراتــب الــذي قدمــه بطــل أملانيــا، 
لــريوي  يكســب  ســكاي،  ملعلومــات  وفًقــا 
ساين أكرث بكثري. لهذا السبب يشعر كومان 

بخيبة أمل.
فــإن  الفرنســية،  "ليكيــب"  لصحيفــة  وفًقــا 
جناحــه  لعــرض  اســتعداد  عــى  تشــيليس 
أودوي"  هودســون  "كالــوم  اإلنجليــزي 
باإلضافــة ملبلــغ مايل، إلغــراء البايرن للتخيل 

عن كومان .
منــذ  البافــاري  للعمــالق  هدًفــا  أودوي  كان 
مدة، كا أنه ليس يف خطط توماس توخيل 

مع تشــيليس للموســم املقبل. كا أضافت 
الصحيفة أن مدرب البلوز لطاملا كان معجًبا 
مليــون   90 بـــ  بايــرن  يقــدره  الــذي  بكومــان، 

يورو.
جديــر بالذكــر أن مشــوار كومــان بــدأ يف عــام 
2013، بعد العديد من األعوام التي قضاها 
يف صفــوف باريــس ســان جريمــان، حيــث تــم 

تصعيده للفريق األول بصفة رسمية.
صيــف  يف  تحديــدًا  فقــط،  واحــد  عــام  بعــد 
2014، يخــرج كومــان يف صفقــة انتقــال حــر 
مباريــات   4 بعــد  اإليطــايل،  يوفنتــوس  إىل 
العاصمــة  فريــق  بقميــص  خاضهــا  فقــط 
الفرنســية. حيــث لعــب مــع النــادي امللقــب 
بالســيدة العجــوز 22 مبــاراة، ســجل خاللهــا 

هدفًا وحيدًا وصنع 2.
يف العام التايل ويف اليوم قبل األخري لنهاية 
بايــرن ميونــخ  انتقــاالت الصيــف، نجــح  ســوق 
يف ضمه عى ســبيل اإلعارة مقابل 7 مليون 
صيــف  يف  اشــرتاه  ثــم  عامــني،  ملــدة  يــورو 

2017 مقابل 21 مليون يورو.

يغيب عن برشلونة في بداية 
مشواره بالدوري اإلسباني

شتيغن 

تشيلسي 
يسعى 
لعرض 
العبه 

على بايرن 
ميونيخ من 

أجل ضم 
كومان

القاهرة/ وكاالت:
أن  يف  املــري  األهــيل  نجــح  عقــود،   4 مــدار  عــى 
يهيمــن ويســيطر عــى كرة القــدم يف القارة األفريقية، 
منذ انطالقته القوية عام 1982، عندما هزم أشــانتي 
كوتوكو الغاين، مرورًا بالعديد من األندية يف »القارة 
الســمراء«، حتــى كايــزر تشــيفز الجنــوب أفريقــي يف 

محطة »اللقب العارش« وسط إحصائيات مثرية.
دوري  مــن  النهائيــة  املبــاراة  يف  الفــوز  األهــيل  كــرر 
أبطــال أفريقيــا بثالثيــة، وهــو مــا حــدث يف أول نهــايئ 
أفريقــي ضــد أشــانتي كوتوكــو الغــاين، بتفــوق الفريــق 
يف   1-1 التعــادل  بعــد   ،3-0 اإليــاب  يف  املــري 
الذهــاب، ووقتهــا كان محمــود الخطيب رئيس النادي 

الحايل العبًا، وسجل هدفًا يف تلك املوقعة.
األهــيل أكــرث فــرق القــارة األفريقيــة تتويجــًا باأللقــاب 
مــرات  و7  األبطــال،  دوري   10 منهــا  بطولــة«،   23«

حساب كايزر تشيفز.
منذ أن توىل محمود الخطيب رئاسة مجلس إدارة 
النــادي األهــيل، حقــق الفريــق 9 بطــوالت مــا بــني 
محليــة وقاريــة، وهــي: 3 مــرات الــدوري املــري، 
الســوبر  مــر و2 كأس  وبطولــة واحــدة يف كأس 
املري، ومرة واحدة السوبر األفريقي، و2 دوري 
العــامل  كأس  برونزيــة  إىل  إضافــة  أفريقيــا،  أبطــال 

لألندية.
مــع املــدرب موســياين مل يخــر األهــيل أي نهــايئ 
الفــوز  فيهــا  حقــق  بطــوالت،   4 لعــب  حيــث  خاضــه، 
عــى الزمالــك، يف نهــايئ دوري أبطــال أفريقيا، وعى 
طالئــع الجيــش يف نهــايئ كأس مــر، وعــى نهضــة 
كايــزر  وعــى  األفريقــي،  الســوبر  يف  املغــريب  بــركان 

تشيفز يف نهايئ دوري األبطال.
محمــد الشــناوي حــارس األهــيل أصبــح ثــاين قائــد يف 

بطولــة الســوبر، و4 مــرات كأس الكــؤوس، وهــو أيضــًا 
األبطــال  بــدوري  القــارة  يف  مشــاركة  األنديــة  أكــرث 
بـــ28 مــرة، يليــه الهــالل الســوداين 25 مــرة، والرتجــي 

التونيس، ومازميبي الكونغويل 23 مرة.
الجنــوب أفريقــي بيتســو موســياين أصبــح ثــاين أكــرث 
مــدرب تتويجــًا بــدوري األبطــال بـــ3 ألقــاب منهــا 2 مــع 
أفريقــي،  الجنــوب  داونــز  صــن  مــع  ولقــب  األهــيل، 
 4 مانويــل جوزيــه صاحــب  الربتغــايل  خلــف  ليصبــح 
ســالمة  وأنــور  الجوهــري  مــن  كاًل  ويتخطــى  بطــوالت، 
مــع  توجــوا  الذيــن  يوســف  ومحمــد  البــدري  وحســام 

»القلعة الحمراء« من قبل.
وأصبــح األهــيل عقــدة كبــرية لفــرق جنــوب أفريقيــا يف 
نهــايئ دوري األبطــال، حيــث تقابــل معهــا 3 مــرات فاز 
داونــز  صــن  حســاب  عــى   2001 يف  باللقــب  فيهــا 
و2013 أمــام أورالنــدو برياتــس، ثــم يف 2021 عــى 

أفريقيــا  أبطــال  دوري  كأس  يحمــل  األهــيل،  تاريــخ 
كــا  محمــد،  شــادي  الســابق  املدافــع  بعــد  ملرتــني، 
 3« الســولية  عمــرو  الوســط  العــب  رصيــد  أصبــح 
مــر  أفريقيــا عــى  أبطــال  نهــايئ دوري  أهــداف«، يف 
تاريخــه، متســاويًا مــع محمــود الخطيــب وخالــد بيبــو 

ووليد سليان.
3 بطــوالت قاريــة فقــط، تفصــل األهيل صاحب 
مدريــد  ريــال  مــع  ليتســاوى  قاريــًا،  لقبــًا  الـــ23 
أنديــة  أكــرث  لقبــًا«   26« صاحــب  اإلســباين 

العامل تتويجًا بالبطوالت القارية.
أفريقيــا،  أبطــال  بــدوري  الحاليــة  النســخة  يف 
يعترب محمد رشيف أكرث من أسهم يف صناعة 
ســجل  مــن  أكــرث  نفســه  وهــو   ،»8« األهــداف 
»6« أهداف، يليه محمد مجدي أفشة برصيد 

برشلونة7 أهداف »سجل 3 وصنع 4«.

األهلــــي "ملك" إفريقيا بأرقام مثيرة
اللقب العاشر في "األبطال"..
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برلني/ وكاالت:
أعــرب إرلينــغ هاالنــد العــب نــادي بوروســيا دورمتونــد األملــاين لكــرة القــدم عــن أســفه 

لرحيل زميله غادون سانشو إىل مانشسرت يونايتد اإلنجليزي.
قال هاالند يف مقابلة مصورة عن زميله يف خط الهجوم: "غادون وأنا كنا نفهم بعضنا 
بشكل جيد للغاية، وهو العب ممتاز، ومن املحزن بالطبع أنه سريحل لكن هذه هي 

كرة القدم".
وأعــرب الرنويجــي الــدويل عــن تفاؤلــه حيــال قدرة ناديه عىل ســد الفجوة التي أحدثها 
رحيل سانشو، وقال: "لدينا العبون آخرون أتفاهم معهم بشكل جيد، وسيكون األمر 

أفضل".
الجديــد  الفنــي  املديــر  مــع  التعــاون  إىل  يتطلــع  أنــه  إىل  عامــًا(   20( هاالنــد  وأشــار 
لدورمتوند ماركو روزه "أعرفه من 6 شهور قضيناها يف سالزبورغ وهو إنسان لطيف". 
وتــأيت هــذه العبــارة يف إشــارة إىل الفــرتة املشــرتكة التــي قضاهــا هاالنــد مــع روزه يف 

نادي سالزبورغ النمساوي.
وفيــا يتعلــق بالشــهور املقبلــة تحــت قيــادة روزه، قــال هاالنــد إنهــا ســتكون مشــابهة 
للفرتة التي قضاها يف سالزبورغ "تدريب قاٍس وكثري من الضغط والكثري من الجري 

والكثري من الهجوم".

روما/ وكاالت:
أعلن فريقا ميالن وموناكو أن النادي املنافس يف الدوري اإليطايل لكرة القدم تعاقد 
مــع املدافــع الســنغايل األيــر فــودي بالو-توريــه العــب موناكــو الفرنــي ملــدة أربعــة 

أعوام.
وبدأ الالعب الســنغايل الدويل )24 عاما( مســريته يف املالعب يف صفوف باريس 
2017 حيــث كان ظهــوره األول يف دوري  ســان جريمــان قبــل االنتقــال إىل ليــل يف 

الدرجة األوىل الفرني.
ومــع ليــل شــارك بالو-توريــه يف 47 مبــاراة خــالل 18 شــهرا ثــم انضــم إىل موناكــو يف 

يناير 2019 وشارك معه يف 74 مباراة.
كا شارك يف مثاين مباريات مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما قبل التحول لتمثيل 

السنغال إذ شارك ألول مرة مع منتخبها األول يف مارس املايض.
ويف ميــالن ســيتنافس بالو-توريــه عــىل مركــز الظهــري األيــر مــع تيــو هرنانديــز بينــا 
يســتعد فريــق املــدرب ســتيفانو بيــويل للعــودة إىل دوري أبطــال أوروبــا بعــد غيــاب 

استمر سبعة أعوام.
واحتــل ميــالن املركــز الثــاين بــني فــرق الــدوري اإليطــايل خلــف جــاره إنــرت ميــالن يف 
نهاية املوســم املايض وســيبدأ مســريته يف املوســم الجديد للبطولة خارج أرضه يف 

مواجهة سامبدوريا يف 22 أغسطس املقبل.

طوكيو/ وكاالت:
أكــدت جنــوب إفريقيــا ظهــور ثــالث حــاالت إصابــة مؤكــدة بفــريوس كورونــا يف منتخبهــا 
األوملبــي لكــرة القــدم الــذي يســتعد للمشــاركة يف الــدورة الصيفية يف العاصمــة اليابانية 
طوكيــو مــن بينهــم الالعبــان تابيســو مونيــاين وكاموهيلــو ماهالتــي، كــا جــاءت نتيجــة 

فحص محلل الفيديو ماريو ماشا إيجابية لدى الوصول إىل طوكيو.
وسيبدأ املنتخب األوملبي لجنوب إفريقيا منافسته يف الدورة مبواجهة منتخب الدولة 
املضيفة الخميس املقبل، وسيلتقي الفريق بعد ذلك مع منتخبي املكسيك وفرنسا.

وقــال مكســوليي ســيبام مــدرب الفريــق يف بيــان أصــدره االتحــاد الجنــوب إفريقــي لكــرة 
القدم يوم األحد: لدينا يف معسكر الفريق هنا ثالث حاالت إيجابية.. العبان ومسؤول.

وأشار املدرب إىل أن الفريق نتيجة لذلك دخل يف عزل صحي قبل الساح له بالتدريب 
وهو ينتظر نتائج الفحوص التي أجريت يف ساعة مبكرة من يوم األحد.

وقال املدرب أيضا: هذا املوقف املؤسف حرمنا من أول تدريب مكثف الليلة املاضية.

حزين لرحيل سانشو 
عن بوروسيا دورتموند

 يتعاقد مع أطول 
العب في تاريخ 

الدوري اإلنجليزي

برايتون

 بفيروس كورونا في منتخب 
جنوب إفريقيا األولمبي

ثالثة مصابين

هاالند 

 يتعاقد مع 
المدافع 

السنغالي
بالو توريه

ميالن

لندن/ وكاالت:
أكمــل نــادي برايتــون اإلنجليــزي تعاقــده مــع العمــالق الهولنــدي كغيــل شــريبن مــن 
أياكس، والذي يبلغ طوله 2.07 مرت، ليصبح بذلك أطول العب يف تاريخ الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
كغيــل شــريبن )21 عامــًا(، لعــب 4 مباريــات مــع أياكــس املوســم املــايض، بعــد 
إيقاف أندري أونانا بسبب تعاطي املنشطات. ويف برايتون سيتنافس مع حارس 

املرمى اإلسباين روبرت سانشيز عىل القميص رقم 1.
ووقــع برايتــون مــع الحــارس العمــالق كبديــل ملــات رايــان الــذي انتقــل إىل ريــال 

سوسيداد.
اإلنجليــزي،  الــدوري  تاريــخ  يف  الالعبــني  أطــول  قامئــة  شــريبن  كغيــل  ويتصــدر 
املرمــى  حــارس  هــم:  املســابقة،  يف  ســابقني  آخريــن  العبــني   3 مــع  بالتســاوي 
الرومــاين كوســتل بانتيليمــون، الــذي لعــب مــع ســندرالند، وواتفــورد، وفــاز أيضــًا 
بلقب الدوري اإلنجليزي 2014 مع مانشســرت ســيتي، قبل أن يعود إىل وطنه مع 

نادي دنيزيل سبور، بعد 54 مباراة يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.
واالســم الثاين هو الســينا تراور. شــارك مهاجم ســاحل العاج مرة واحدة فقط يف 
الدوري أثناء إعارته إىل إيفرتون يف 2014. ويلعب حاليًا مع فريق بانديرماسبور 

الرتيك، بعد فرتات يف روسيا، املجر، ورومانيا.
فيــا االســم الثالــث هــو العمــالق بيــرت كــروش، الالعــب األكــر شــهرة يف القامئــة، 
حيث لعب الدويل اإلنجليزي السابق لثانية أندية يف الربمييريليغ مبا يف ذلك 

توتنهام، ليفربول، وبرينيل.
190 هدفــًا،  وســجل  مبــاراة،   686 كــروش  بيــرت  لعــب  الطويلــة  وخــالل مســريته 

وأعطى 73 متريرة حاسمة.

مدريد/ وكاالت:
يعتقــد رونالــد كومــان، مــدرب برشــلونة، أنــه 
كان ينبغــي عــىل منتخــب إســبانيا األوملبــي 
منح قســط من الراحة لبيدري، العب الفريق 
يف  للعــب  اســتدعائه  مــن  بــدال  الكتالــوين، 

دورة األلعاب األوملبية بطوكيو.
املنتخــب  أساســيا يف  عنــرا  بيــدري  وكان 
للــدور  مؤخــرا  الــذي صعــد  األول،  اإلســباين 

قبل النهايئ ليورو 2020.

األوروبيــة  بيــدري  مشــاركة  "كانــت  وواصــل: 
رائعــة.. يف ســن 18، لعــب جميع املباريات 
لإلعجــاب..  مثــري  وبنضــج  تقريبــا،  بالكامــل 
لكــرة  الشــعبية  بالنســبة لقاعدتنــا  مــن املهــم 
القدم، أن يرى الشــباب أنهم يف ناد مينحهم 

الفرص".
إســبانيا  تشــكيلة  ضمــن  أيضــا  ويتواجــد 
إريــك  املدافــع  األوملبيــاد،  يف  املشــاركة 
غارســيا، الــذي عــاد إىل برشــلونة قادمــا مــن 

ويســتهل منتخــب إســبانيا األوملبــي مبارياته 
يف املجموعــة الثالثــة ضــد مــر، الخميــس 
املقبل، قبل أن يواجه األرجنتني وأسرتاليا.

ورصح كومــان، يف مؤمتــر صحفــي: "بيــدري 
لعــب كثــريا.. يجــب أن مننحــه راحة، الجميع 
يحتاجها خالل الصيف.. مثلا قال املدرب 
بيــب غوارديــوال، لعــب بطولتــني مهمتــني يف 
الصيف كثري للغاية.. لكن ال ميكننا فعل أي 

يشء".

مانشسرت سيتي، يف صفقة انتقال حر.
وقال كومان إن الالعب السابق يف أكادميية 
برشــلونة، البالــغ مــن العمر 20 عاما، ســيكون 
بعــد  األول  الفريــق  عــىل  كبــري  تأثــري  لــه 

األوملبياد.
وتابــع "لقــد انطلــق )غارســيا( مــن هنــا، ورغــم 
أنــه مــا زال العبــا شــابا، إال أنــه يتمتــع بالفعــل 
بخربة كبرية.. إنه جيد جدا عندما تكون معه 
الكــرة، وميكننــا أن نتطــور معــه يف الخلــف.. 

 ينتقد استدعاء 
بيدري للمنتخب 

اإلسباني في 
أولمبياد طوكيو

كومان

قائد اليابان يطالب بإعادة النظر 
في منع الجماهير من األولمبياد

 ينضم لقائمة المنسحبين 
من أولمبياد طوكيو بيريتيني

طوكيو/ وكاالت:
دعا مايا يوشيدا قائد املنتخب الياباين 
طوكيــو  أوملبيــاد  منظمــي  القــدم،  لكــرة 
إقامــة  قــرار  يف  النظــر  بإعــادة   2020

الدورة الصيفية دون حضور الجاهري.
وقــررت اللجنة املنظمــة ألوملبياد طوكيو 
يف وقــت ســابق مــن الشــهر الجــاري حظر 
حضــور الجاهــري للفعاليــات األوملبيــة، 
العاصمــة  الطــوارئ يف  فــرض حالــة  بعــد 
اإلصابــة  حــاالت  تزايــد  نتيجــة  اليابانيــة 

بفريوس كورونا املستجد.
لكــن الجاهــري يحــق لها حضــور فعاليات 
رياضية أخرى بعيدًا عن األوملبياد، مثل 
املبــاراة الوديــة للمنتخــب اليابــاين أمــام 

إسبانيا التي جرت أول أمس.
املبــاراة  خــالل  الجاهــري  وتواجــدت 

روما/)أ ف ب(:
انضــم اإليطــايل ماتيــو برييتينــي، وصيــف بطولــة وميبلــدون، إىل 
أوملبيــاد  يف  املــرب  كــرة  منافســات  مــن  املنســحبني  الئحــة 
إصابــة  بســبب  وذلــك  املقبــل،  الجمعــة  ينطلــق  الــذي  طوكيــو 

عضلية بحسب ما أعلنت اللجنة األوملبية اإليطالية.
وتعرض املصنف ثامنًا عامليًا لهذه اإلصابة يف بطولة وميبلدون 
األســبوع املــايض حــني أصبــح أول إيطــايل يصــل إىل النهــايئ يف 
مالعــب عمــوم إنجلــرتا قبــل أن تنتهــي مغامرتــه عــىل يــد الــريب 

نوفاك ديوكوفيتش املصنف أّول.
إىل  اضطــر  :"برييتينــي  إن  اإليطاليــة  األوملبيــة  اللجنــة  وقالــت 
االنســحاب مــن األلعــاب األوملبيــة بســبب اآلثــار الالحقــة إلصابــة 

يف العضالت".
إيطاليــًا  فريقــًا  يقــود  عامــًا   25 العمــر  مــن  البالــغ  الالعــب  وكان 

التــي انتهــت بالتعــادل بهــدف ملثلــه مــع 
االلتــزام بقواعــد التباعــد االجتاعــي، مــا 
دفع يوشــيدا للتســاؤل حول أســباب منع 
الجاهــري اليابانيــة مــن حضــور فعاليــات 
تنطلــق  التــي  األوملبيــة  األلعــاب  دورة 

األسبوع املقبل.
مــن  الكثــري  أن  "أعتقــد  يوشــيدا:  وقــال 
بالشــعب  الخاصــة  الرائــب  أمــوال 
اليابــاين تــم اســتخدامها يف إقامــة هــذه 

األوملبياد".
للنــاس  فــال يحــق  وأضــاف: "رغــم ذلــك، 
يدفعــك  مــا  واملشــاهدة،  الذهــاب 
للتســاؤل بشــأن أســباب إقامة األوملبياد، 
يف  يرغبــون  الرياضيــون  بالتأكيــد 

املنافسة يف حضور الجاهري".
اإليطــايل:  ســامبدوريا  مدافــع  وأكــد 

مكونــًا مــن فابيــو فونيينــي ولورنتســو ســونيغو ولورنتســو موزيتــي 
يف منافســات الرجــال، وســارا إيــراين وجاســمني باولينــي وكاميــال 

جورجي يف منافسات السيدات.
وأفــادت اللجنــة األوملبيــة املحليــة أنــه نظــرًا ألن االتحــاد اإليطــايل 
لكــرة املــرب ال يســمح بتبديــل الالعبــني يف قامئتــه األوملبيــة، 
 197( رياضيــًا   384 اآلن  ســيضم  طوكيــو  يف  إيطاليــا  وفــد  فــإن 

رياضيًا و187 رياضية(.
وانضــم برييتينــي إىل الئحــة طويلــة مــن الغائبــني عــن منافســات 
كرة املرب عند الرجال، عىل رأسهم السويري روجيه فيدرر 
النمســاوي  مثــل  العبــني  إىل  إضافــة  نــادال،  رافايــل  واإلســباين 
دومينيــك تيــم، األســرتايل نيــك كرييــوس ومواطنــه أليكــس دي 
غوفــان  دافيــد  البلجيــي  شــابوفالوف،  دنيــس  الكنــدي  مينــور، 

والرنويجي كاسرب رودي.

"عائالتنا ضحت وتحملت، لقد ساندونا 
حينا كنا ننافس يف أوروبا".

عــىل  تقتــر  ال  "املنافســة  وأوضــح: 
الالعبني، ولكن أفراد العائلة، جميعهم".

بإمكانهــم  يكــن  مل  "إن  بالقــول:  وختــم 
مشــاهدة املنافســات، فلمــن تقــام هــذه 
أمتنــى  الســؤال،  هــو  هــذا  املنافســات، 
حقــًا أن نعيــد النظــر يف هــذا األمر بشــكل 

جاد".
نظــريه  مــع  اليابــاين  املنتخــب  ويلتقــي 
مشــواره  مســتهل  يف  أفريقيــا  جنــوب 
باملجموعة األوىل مبنافســات كرة القدم 
قبــل  املقبــل،  الخميــس  يــوم  األوملبيــة 
مالقــاة املكســيك وفرنســا، حيــث يتأهل 
والثــاين يف كل  األول  املركزيــن  صاحبــا 

مجموعة لدور الثانية.
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مهاتري محمد يطالب  ... 

أكرث من 1500 مستوطن  ... 

محكمة االحتالل  ... 
ضامن منع املسلمني من استحداث قبور جديدة فيها.

وقال قطينة يف ترصيح صحفي: إن هذا القرار جاء تزامًنا مع الهجمة 
عــرات  ســات واملقدســيني متجاهــاًل وجــود  عــى املقدَّ الرســة 
القبــور يف املقــرة مبــا يف ذلــك رصح الشــهداء األردنيــني والعــرب 
يف نكبــة 1967، ومتجاهــاًل حرمــة املقابــر ومشــاعر املســلمني تجاه 

تهويد مقابرهم.
كانت قوات االحتالل قد هدمت ســور املقرة والدرج يف املدخل 
املــؤدي إليهــا مطلــع شــهر كانــون األول/2020 املــايض، وواصلــت 
بعدهــا أعــامل الحفــر والتجريــف يف مقــرة الشــهداء، والتــي تضــم 
ملصلحــة  وذلــك  واألردين،  العراقــي  الجيشــني  مــن  شــهداء  رفــات 

"مسار الحديقة التوراتية".
ســور  ومبحــاذاة  الرحمــة  بــاب  مقــرة  شــامل  اليوســفية  مقــرة  وتقــع 
"إرسائيليــة"  هجمــة  إىل  ســنوات  منــذ  وتتعــرض  الرقــي،  القــدس 
وحفريات، وصلت إىل مداميك أثرية قريبة من عتبة باب األسباط.

ويف إطار ذلك هدمت قوات االحتالل سور املقرة املالصق لباب 
األســباط، وأزالــت درجهــا األثــري أيًضا إضافة إىل الدرج املؤدي إىل 
امتدادها من مقرة الشهداء؛ تنفيًذا ملجموعة مخططات إرسائيلية 

ة طويلة. متداخلة، أعدت منذ مدَّ
الدفــن يف جزئهــا الشــاميل، وأزال  2014 منــع االحتــالل  ويف عــام 
يعــرف  فيــام   1967 عــام  استشــهدوا  أردنيــني  لجنــود  قــًرا  عريــن 

مبقرة الشهداء ونصب الجندي املجهول.
وتعــد إحــدى أهــم وأبــرز املقابــر اإلســالمية يف مدينــة القــدس، إذ 
تعــجُّ برفــات عمــوم أهل املدينة املقدســة وكبــار العلامء والصالحني 
واملجاهدين، إىل جانب مئات الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية 

ثرى هذه األرض الطيبة منذ بداية الفتح العمري.
املقــرة  محــارصة  عــى  طويلــة  ة  مــدَّ منــذ  االحتــالل  بلديــة  وتعمــل 
التلموديــة  والحدائــق  واملســارات  التهويديــة  باملشــاريع  وإحاطتهــا 
املقــرة  ومبحــاذاة  القــدس  ملدينــة  الرقــي  الســور  امتــداد  عــى 
بهــدف إخفــاء معــامل املمــرات واملواقــع التاريخيــة األصيلة املحيطة 

باملقرة.
املدينــة  معــامل  عــى  جذريــة  تغيــريات  فــرض  االحتــالل  ويحــاول 
املقدسة، كسياسة احتاللية تواجه الفلسطينيني لتنفيذ مخططات 

الضم )السلب والنهب( والتهويد.

أن  علينــا  تســتمر.  ونرتكهــا  بالجلــوس  نكتفــي  أن  "ال ميكننــا  وقــال: 
ندعــم بنشــاط حركــة العدالــة مــن أجــل فلســطني"، مشــدًدا عــى أنــه 

حق أسايس للفلسطينيني العودة إىل أرضهم.
حفــل  خــالل  الســابق  املاليــزي  الــوزراء  رئيــس  ترصيحــات  وجــاءت 
 ،)JPAF( فلســطني  أجــل  مــن  العمــل  لجبهــة  الرســمي  التدشــني 
وهــي مبــادرة تضــم مجموعــة مــن املهتمــني، معظمهــم مــن أســاتذة 
أفضــل  مســتقباًل  يتمنــون  الذيــن  واألكادمييــني،  الجامعــات 

للفلسطينيني، وخاصة شبابهم وأطفالهم.
وهنأ مهاتري محمد مؤسسة JPAF ألخذ زمام املبادرة لتكون صوًتا 

آخر للفلسطينيني؛ ألنهم يستحقون العدالة مثل أي إنسان آخر.
أجــل  مــن  العدالــة  عــن  كــريس  إنشــاء  ســيتم  أنــه  "علمــت  وقــال: 
فلســطني يف جامعــة ســينس إســالم ماليزيــا )USIM( قريًبــا لدعــم 

."JPAF عمل
الجامعــة  يف  املتاحــة  البحــث  مرافــق  تفتــح  أن  "يجــب  وأضــاف: 
الوطنيــة  املشــاركة  بدايــة  اليــوم  إطــالق  ميثــل  أن  يجــب  لعملهــا. 
والدوليــة يف هــذه القضيــة النبيلــة. إنــه ليــس مجهــودا ماليزيــا فقط؛ 

إنه جهد لإلنسانية".
وقال: "إنها محاولة لتصحيح الخطأ، ومطالبة بالعدالة واإلنصاف".

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
دائرة التنفيذ بداية رفح 

الموضوع/نشر مستبدل
إيل املنفــذ ضده/أحمــد رشيــف حمــدي ابــو طــه ســكان رفــح حي الســالم—

مسجد االميان – سابقا ، مجهول محل اإلقامة حاليا
رقــم  منظــم  ديــن  ســند  موجــب  عليــك  املرتتــب  لاللتــزام  طبقــا  ابلغــك 

2020/1538 املحرر بتاريخ 2020/7/6 واملستحق 

رقــم  التنفيذيــة  القضيــة  مبوجبــه  واملقــام   2020/10/15 بتاريــخ  األداء 
2021/2284 بداية رفح واملتكونة فيام بني طالب التنفيذ/انعام ســالمة 

اعــاله  ضده/املذكــور  واملنفــذ   900292491 هويــة  العيــد  شــيخ  عــي 
والقــايض بإلزامــك بدفــع مبلــغ قيمــة الســند وقــدره خمســة وعــرون ألــف 

شيكل )25000 شيكل( مع الزامك بالرسوم واملصاريف.
الرســوم  ايل  واالضافــة  الســند  قيمــة  بدفــع  بالتزامــك  بالوفــاء  نكفلــك  لــذا 
واملصاريــف وذلــك بحضــورك اىل دائــرة التنفيــذ مبحكمــة بدايــة رفــح يف 
غضــون اســبوعني مــن تاريــخ هــذا اإلعــالن واذا م تحــر فــان دائــرة التنفيــذ 

ستبارش إجراءات التنفيذ حسب االصول.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام

مأمور تنفيذ محكمة بداية رفح
أ. إبراهيم أبو ريدة 

املواطنــني  أن  إال  املدينــة،   

تصــدوا لهــم، قبل أن تتدخل قوات 
االحتــالل لحاميتهــم وإبعادهــم عن 

املكان.
مــن  يجــري  مــا  مــع  وبالتزامــن 
اقتحامــات جامعيــة، فقــد أغلقــت 
مداخــل  جميــع  االحتــالل  قــوات 
إليــه،  الدخــول  ومنعــت  األقــى، 
مــن  العــرات  حــارصت  حــني  يف 

املصلني داخل املسجد القبي.
قــوات  أن  العيــان،  شــهود  وأضــاف 
الصــوت  قنابــل  أطلقــت  االحتــالل 
عــى  باتجــاه املصلــني، وأجرتهــم 
بالقــوة  املســجد  باحــات  مغــادرة 

وتحت تهديد السالح.
قــوات  قطعــت  الحــق،  تطــور  ويف 
أســالك  اإلرسائيــي  االحتــالل 
املســجد  داخــل  الصــوت  مكــرات 
األقى املبارك، يف إطار سلسلة 
اعتداءاتها املتواصلة منذ الصباح 
اقتحــام  لتأمــني  املســجد،  عــى 

مئات املستوطنني.
بــأن  اإلســالمية،  األوقــاف  وأفــادت 

مــآذن  اقتحمــت  االحتــالل  قــوات 
وقطعــت  األقــى،  املســجد 
مبكــرات  املوصولــة  األســالك 
الصوت، وهو أمر مشابه ملا قام به 
االحتــالل خــالل عمليــات االعتــداء 
شــهر  يف  األقــى  املســجد  عــى 

رمضان املايض.
إصابة العشرات

مــن  املصلــني،  عــرات  وأصيــب 
االحتــالل  قــوات  اعتــداء  جــراء 
اإلرسائيــي عليهم بالرب والدفع 
املســجد  اقتحامهــا  أثنــاء  يف 

األقى املبارك.
رشطــة  بــأن  محــي  مصــدر  وأفــاد 
املرابطــني  هاجمــت  االحتــالل 
واعتــدت  داخلــه،  واملرابطــات 
تعــايل  وســط  بالــرب،  عليهــم 
والهتافــات  التكبــري  صيحــات 
املنادية بحامية املسجد األقى.

وأوضح أن القوات أجرت املصلني 
األقــى،  إخــالء  عــى  واملرابطــني 
املســتوطنني  القتحامــات  متهيــًدا 

املتطرفني للمسجد.

إن  "صفــا":  لوكالــة  فقــال  ديــاب 
مــا  األقــى  املســجد  يف  الوضــع 
الباكــر،  الصبــاح  منــذ  متوتــًرا  زال 
قــوات  اقتحــام  اســتمرار  ظــل  يف 
واالعتــداء  للمســجد،  االحتــالل 
عى املصلني املوجودين بداخله 

وعى الحراس والنساء.
االحتــالل  قــوات  أن  وأوضــح 
كبــرية  بأعــداد  املســجد  اقتحمــت 
والسلســلة،  املغاربــة  بــايب  مــن 
واعتــدت  املصلــني  والحقــت 
عليهــم بطريقــة وحشــية، وأطلقــت 
عــى  وأجرتهــم  الصــوت  قنابــل 
إلتاحــة  املســجد  مــن  الخــروج 
لتدنيســه  للمســتوطنني  املجــال 

واقتحامه.
وأضــاف أن القــوات منعــت من هم 
دون الـ45 عاًما من دخول املسجد 
األقى، وسط تضييق واعتداءات 
عنــد  املوجوديــن  املصلــني  عــى 
بــايب  وتحديــًدا  املســجد،  أبــواب 

حطة واألسباط.
أغلقــت  االحتــالل  قــوات  أن  وذكــر 
بالسالســل  القبــي  املصــى 
بداخلــه  واحتجــزت  الحديديــة، 
واملرابطــني،  املصلــني  مــن  عــدًدا 
الخــروج  ومتنــع  تحــارصه  تــزال  ومــا 

منه.
كبــرية  مجموعــات  أن  إىل  وأشــار 
تواصــل  املســتوطنني  مــن 
اقتحاماتهــا للمســجد األقــى مــن 
مشــددة  وبحاميــة  املغاربــة،  بــاب 
مــا  مــن رشطــة االحتــالل، مبناســبة 

يسمى ذكرى "خراب الهيكل".
وعــدَّ أبــو ديــاب مــا جــرى باألقــى 
ومحاولــة  التصعيــد،  مــن  نوًعــا 
الجامعــات املتطرفــة تغيــري الواقــع 
الفشــل  وتعويــض  املســجد،  يف 
رمضــان   28 يف  بــه  ُمنيــت  الــذي 
املــايض، وعدم اســتطاعتها تنفيذ 
واقتحامــات  األعــالم"،  "مســرية 

األقى.
وأوضــح أن رشطــة االحتــالل تدعــم 

قــوات  أن  عيــان  شــهود  وذكــر 
االحتــالل اعتــدت عــى املرابطــني 
األســباط،  بــاب  عنــد  والنســاء 
املــكان،  مــن  إخالءهــم  وحاولــت 
الصحفيــني  تغطيــة  وعرقلــت 
حطــة  بــايب  عنــد  لألحــداث 

واألسباط.
وأوضح الشــهود أن القوات أبعدت 
بــاب  عنــد  واملرابطــني  املصلــني 
عليهــم  واعتــدت  بالقــوة،  حطــة 
بالرب ملنع تصديهم القتحامات 
املصــور  وأصيــب  املســتوطنني، 
عزت جمجوم بجرح يف رأسه، بعد 

االعتداء عليه بالهراوة.
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  كــام 
مــن  نــاب  أبــو  إرساء  املقدســية 
منطقــة بــاب األســباط، واملقــديس 
بــاب  أمــام  مــن  عــي  محمــد  بــالل 
الرحمة، وسهى عيد من صحن قبة 
الصخرة، إضافة إىل شــابني آخرين 

من املسجد.
اعتقلــت  متصــل،  ســياق  ويف 
قوات االحتالل أحد الشــبان عقب 
االعتداء عليه بالرب قرب منطقة 
أصيــب  حــني  يف  األســباط،  بــاب 
أبــو  محمــد  املقــديس  الناشــط 
الحمــص مــن جــراء اعتــداء القــوات 

عليه قرب أحد أبواب األقى.
األحمــر  الهــالل  أوضــح  بــدوره، 
عــدة  مــع  تعاملــت  طواقمــه  أن 
إصابــات من جــراء اعتداء االحتالل 
بالهــراوات مبــارشة عــى املصلــني 
إصابــة  نقــل  وتــم  األقــى،  داخــل 
ــا  واحــدة خارجــه، والتعامــل ميدانيًّ
الحــاالت  باســتثناء  اإلصابــات  مــع 

الصعبة.
مــن جهتهــا، أفــادت مصــادر داخــل 
 1948 عــام  املحتلــة  األرايض 
بفلســطينيي  مليئــة  حافــالت  بــأن 
النــارصة  مــن  انطلقــت  الداخــل 
ويافــة  الفحــم  وأم  والرينــة  وكفركنــا 

النارصة باتجاه املسجد األقى.
أبــو  أمــا الناشــط املقــديس فخــري 

هــذه  واختــارت  الجامعــات،  هــذه 
تثبــت  يك  الحساســة  املرحلــة 
ألي  قدســية  وال  حصانــة  "ال  أن 
املســجد  يف  يهوديــة  غــري  شــعائر 

األقى".
وبــني أن رشطــة االحتــالل مل تأخــذ 
الدينيــة  األيــام  هــذه  الحســبان  يف 
املباركــة لــدى املســلمني، وأرصت 
للمســتوطنني  الســامح  عــى 
بتدنيس املسجد واقتحامه، ألنهم 

يريدون تغيري الواقع.
وقــال: إن رشطة االحتالل تســتطيع 
منــع هــؤالء املتطرفــني مــن اقتحــام 
"خــراب  ذكــرى  ألن  األقــى، 
الهيــكل"، ليــس دينية عنــد اليهود، 
لكنها "استغلت هذا اليوم إلثبات 
وأن  للمســلمني  قدســية  ال  أن 
اليهوديــة،  للمناســبات  األولويــة 

وهذا أمر خطر".
التواجــد  أن  ديــاب  أبــو  وأكــد 
الفلسطيني وشد الرحال للمسجد 
األقــى والربــاط الدائــم فيه صامم 
األمان إلفشــال مخططات االحتالل 

ومستوطنيه.
الدفاع عن األقصى

القــدس  دائــرة  دعــت  جانبهــا،  مــن 
األمتــني  التحريــر،  منظمــة  يف 
تحمــل  إىل  واإلســالمية  العربيــة 
الشــعب  ومســاندة  مســؤولياتهام 
املدينــة  وأبنــاء  الفلســطيني 
خــط  يشــكلون  الذيــن  املقدســة، 
الكرامــة  معركــة  يف  األول  الدفــاع 
العربيــة واإلســالمية يف الدفــاع عن 
مقدســاتهم االســالمية واملسيحية 
األقــى املبــارك عــى  واملســجد 

وجه الخصوص.
ســلطات  أن  بيــان،  يف  وأكــدت 
تســهيالتها  يف  االحتــالل 
املســتوطنني  القتحامــات 
األقــى  للمســجد  املتطرفــني 
واستخدام القوة يف قمع املصلني 
العــزل ومحارصتهــم وإغــالق أبــواب 
املســجد ومنــع املؤمنــني مــن أداء 

الوحــي  واالعتــداء  عباداتهــم 
عــى النســاء، إمنــا تحاول فرض أمر 
ــا  زمانيًّ املســجد  تقســيم  يف  واقــع 

ا. ومكانيًّ
االحتــالل  حكومــة  وحملــت 
برئاســة  الجديــدة  اإلرسائيليــة 
مســؤولية  بينيــت،  نفتــايل 
سياســاتها  وتداعيــات  عواقــب 
تجــاه املقدســيني ويف  العنرصيــة 
االســتيالء  محــاوالت  مقدمتهــا 
اإلســالمية  املقدســات  عــى 
التطهــري  وسياســة  واملســيحية، 
املدينــة  أحيــاء  يف  العرقــي 
جــراح  الشــيخ  خاصــة  املقدســة، 
وبطن الهوى والبستان يف سلوان.

اقتحام معلم أثري
االحتــالل  جيــش  أغلــق  ذلــك،  إىل 
مدينــة  وســط  مناطــق  عــدة  أمــس، 
الغربيــة،  الضفــة  جنــويب  الخليــل 
أثــري  معلــم  القتحــام  متهيــًدا 

باملدينة، وفق ناشط محي.
وقــال الناشــط ضــد االســتيطان يف 
إن  شمســية،  أبــو  عــامد  الخليــل 
قــوات جيــش االحتــالل اقتحمــت، 
رفقة مجموعات من املستوطنني، 
إغــالق  يف  ورشعــت  الخليــل 
بــاب  التجاريــة يف منطقــة  املحــال 
والتفــاح  الســبع  وشــارع  الزاويــة 

وسط املدينة.
هــذه  أن  شمســية،  أبــو  وأضــاف 
القتحــام  متهيــًدا  تــأيت  اإلجــراءات 
"قــر  يســمى  ملــا  املســتوطنني 

حرون" إلقامة صلواتهم هناك.
االحتــالل  جيــش  أن  إىل  وأشــار 
ا واقتاده إىل  اعتقل شــابًّا فلسطينيًّ
داخــل حاجــز "شــارع الشــهداء" يف 

املدينة.
أن  الفلســطيني  الناشــط  وتابــع 
املقــرة  عنــد  إرميــدة  تــل  منطقــة 
كثيًفــا  حضــوًرا  شــهدت  اليهوديــة 
كانــوا  الذيــن  للمســتوطنني، 
الســبع  بشــارع  للمــرور  يســتعدون 

والتوجه نحو "قر حرون".

11 أسريًا يواصلون 
إرضابهم عن الطعام 

رفًضا العتقالهم اإلداري
رام الله/ فلسطني:

يف  الطعــام  عــن  املفتــوح  إرضابهــم  أســريا   11 يواصــل 
سجون االحتالل اإلرسائيي، رفضا العتقالهم اإلداري.

ورشع األســري املنتــرص باللــه أبــو عــزوم مــن مدينــة أريحــا 
بالضفــة الغربيــة املحتلــة مســاء أمــس يف اإلرضاب عــن 
الطعــام، رفًضــا العتقالــه اإلداري، بحســب مــا نقــل مركــز 
حنظلــة عــن عائلتــه، وبهــذا يرتفــع عــدد األرسى املربني 

إىل 11 أسرًيا.
وأوضــح نــادي األســري أن 11 أســريا يف ســجون "النقــب" 
اإلرضاب  يواصلــون  و"عوفــر"،  و"رميــون"  الصحــراوي 
الطعــام رفًضــا العتقالهــم اإلداري، وهــم إىل جانــب  عــن 
أبوعــزوم: محمــد الزغــري وســامل زيــدات املربــان لليــوم 
الســابع، ومحمــد اعمــر ومجاهــد حامــد املربــان لليــوم 
الفســفوس وكايــد  النمــورة ومحمــود  الســادس، وجيفــارا 
الفســفوس ومؤيــد الخطيــب ورأفــت الدراويــش ونضــال 

مفلح املربون لليوم الرابع.
وصعد االحتالل من اعتقاالته املمنهجة بحق املواطنني، 
منــذ  ضدهــم،  والعنــف  التنكيــل  عمليــات  إىل  إضافــة 
أمــر   200 مــن  أكــرث  أصــدر  إذ  املــايض،  نيســان  أبريــل/ 

اعتقال إداري منذ مطلع مايو/ أيار املنرصم.
األرسى  مــن  مجموعــة  نفــذ  الجــاري  العــام  مطلــع  ومنــذ 
نجــح  اإلداري،  االعتقــال  سياســة  ضــد  فرديــة  إرضابــات 
معظمهــم يف كــر اعتقالهــم وإرغــام ســلطات االحتــالل 

عى إنهاء اعتقاالتهم

النارصة/ األناضول:
ضلوعهــا  عــدم  أمــس،  مســاء  )إرسائيــل(،  ادعــت 
املتصاعــدة،  اإلثيــويب  "النهضــة"  ســد  أزمــة  يف 
زاعمة أنها "تقف عى مساحة واحدة" من أطراف 

األزمة.
تتهــم  مرصيــة  أصــوات  عــى  ا  ردًّ ذلــك  يــأيت 
"النهضــة"  ســد  أزمــة  يف  يــًدا  لهــا  بــأن  )إرسائيــل( 
إثيوبيــا عــى إمتــام هــذا  عــر تشــجيع ومســاعدة 
القديــم  أبيــب(  )تــل  حلــم  لتحقيــق  املــروع، 

بالحصول عى حصة من مياه النيل.
وقالــت ســفارة )تــل أبيــب( بالقاهــرة، التــي تجمــع 
كيانهــا عالقــات مــع مــرص وإثيوبيــا، يف بيــان، إنهــا 
"تؤكــد بصــورة واضحــة وغري قابلة ألي تأويل أن ما 
تردد مؤخًرا عن ضلوع )إرسائيل( يف موضوع سد 

النهضة هو عار من الصحة وال أساس له".
وشــعًبا  حكومــة  ")إرسائيــل(  الســفارة:  وأضافــت 
معنيــة باســتقرار مــرص وســالمة مواطنيهــا"، عــى 
حــد زعمهــا. وأوضحــت أن هــذا األمــر "أكــده وزيــر 
الخارجيــة اإلرسائيــي يائــري البيــد خــالل لقائــه مــع 

نظريه املرصي سامح شكري عى هامش اجتامع 
وزراء خارجية االتحاد األورويب مؤخرا".

وقالــت ســفارة )إرسائيــل( مبــرص إن الكيــان "يقــف 
ســد  يتعلــق مبوضــوع  فيــام  واحــدة  عــى مســافة 

النهضة".
مــن  "لديهــا  )إرسائيــل(  أن  إىل  الســفارة  وأشــارت 
امليــاه )املروقــة مــن الفلســطينيني( مــا يكفيهــا 
اســتعداد  عــى  دامًئــا  وهــي  احتياجاتهــا،  ويســد 
يف  املشــرتك  التعــاون  وتوســيع  خراتهــا  لوضــع 

مجال تكنولوجيا املياه مع مرص".
وأعربت عن "أملها أن متر املفاوضات مبا يحقق 

االستقرار والرخاء لشعوب الدول الثالث".
ويف ترصيحــات خــالل يوليو/متــوز الجــاري، قــال 
بكــري،  مصطفــى  املــرصي  والرملــاين  اإلعالمــي 
عر "تويرت"، إن "أزمة سد النهضة سياسية تهدف 

إىل إيصال مياه نهر النيل للدولة العرية".
كــام اتهــم الرملــاين املــرصي ضيــاء الديــن داود، 
يف بيــان قبــل أيــام، )إرسائيــل( باســتخدام إثيوبيــا 
للضغــط عــى مــرص وصــواًل إىل "إرسائيــل الكــرى 

من النيل للفرات".
الدبلومــايس  الفقــي،  مصطفــى  رصح  حــني  يف 
املــرصي الســابق ورئيــس مكتبــة اإلســكندرية، يف 
برنامــج متلفــز، الشــهر الجــاري، بــأن )إرسائيــل( لهــا 
تأثــري يف ملــف ســد النهضــة؛ ألنهــا تحلــم أن تكــون 
إحــدى دول مصــب نهــر النيــل منــذ عهــد الرئيــس 
عــى  أنَّ  مضيًفــا  الســادات،  أنــور  محمــد  الراحــل 
مــرص اللجــوء إليهــا يف ملــف الســد للضغــط عــى 
مجلــس  خلــص  الجــاري،  يوليــو   8 ويف  إثيوبيــا. 
مفاوضــات  إعــادة  رضورة  إىل  الــدويل،  األمــن 
اإلفريقــي  االتحــاد  رعايــة  تحــت  النهضــة"  "ســد 
بشــكل مكثــف، لتوقيــع اتفــاق قانــوين ملــزم يلبــي 

احتياجات الدول الثالث.
أخطــرت  أشــهر،  منــذ  املفاوضــات  تعــرث  ووســط 
نهــر  الجــاري، دولتــي مصــب  يوليــو   5 إثيوبيــا يف 
ثــاٍن  مــلء  عمليــة  ببــدء  والســودان،  مــرص  النيــل، 
ثــاليث،  اتفــاق  إىل  التوصــل  دون  بامليــاه،  للســد 
وهــو مــا رفضتــه القاهــرة والخرطوم، باعتبــاره إجراًء 

أحادي الجانب.

االحتالل يبعد مرابطتني 
عن المسجد األقىص 6 أشهر

القدس املحتلة/ فلسطني:
أصــدرت محكمــة إرسائيليــة، أمــس، قــراًرا باإلبعــاد عــن املســجد األقــى 
لـــ6  الصيــداوي  وعايــدة  نــاب  أبــو  إرساء  املقدســيتني  املرابطتــني  بحــق 

أشهر.
وســبق أن تعرضــت املرابطتــان أبــو ناب والصيــداوي لالعتقاالت وقرارات 
يف  الدائــم  ورباطهــام  الثابــت  موقفهــام  خلفيــة  عــى  املتكــرر  اإلبعــاد 

املسجد األقى املبارك.
وأصــدرت ســلطات االحتــالل عــرات قــرارات اإلبعــاد عــن األقــى يف 
األشــهر القليلــة املاضيــة، طالــت مجموعــة كبــرية مــن األرسى املحرريــن 

وشخصيات دينية ووطنية ومرابطني ومرابطات.
خصوًصــا؛  منهــم  واملرابطــني  املقدســيني  االحتــالل  ويســتهدف   
باالعتقاالت واإلبعاد والغرامات، بهدف إبعاد املقدســيني عن املســجد 

األقى، وتركه لقمة سائغة أمام األطامع االستيطانية.

باكستان تدعو إىل "تحرك فوري" 
لحماية الفلسطينيني

إسالم أباد/ فلسطني:
دعت وزارة الخارجية الباكستانية، املجتمع الدويل إىل "تحرك فوري"؛ 

لحامية الفلسطينيني من االعتداءات اإلرسائيلية.
وجنــود  مســتوطنني  باقتحــام  تنديدهــا  عــن  أمــس،  بيــان،  يف  وأعربــت 

إرسائيليني، للمسجد األقى.
املبــادئ  كل  "تطــال  هــذه  اإلرسائيليــة  االعتــداءات  أن  الــوزارة  وأكــدت 

اإلنسانية وحقوق اإلنسان".
حكومــة  فلســطني  مــع  الباكســتانية  الحكومــة  تضامــن  عــى  وشــددت 
الــدويل إىل  الــوزارة املجتمــع  بحقوقهــا. ودعــت  وشــعًبا، يف مطالبتهــا 

حامية الفلسطينيني من االعتداءات اإلرسائيلية.

"التعليم" تعلن النتائج 
النهائية للوظائف التعليمية

غزة/ فلسطني:
أعلنت وزارة الرتبية والتعليم بغزة بالتعاون مع ديوان املوظفني، أمس، 

النتائج النهائية للوظائف التعليمية.  
معرفــة  للوظائــف  املتقدمــني  بإمــكان  إنــه  لهــا  بيــان  يف  الــوزارة  وقالــت 
نتائجهم عر بوابة االستقطاب اإللكرتوين، من خالل الدخول لحساباتهم 

./https://eservices.mohe.ps/jobs-gate :عر الرابط
وأضافــت أنهــا أتاحــت لــكل متقــدم معرفــة ترتيبــه يف الــدور العــام وعــى 

املديرية التابع لها.

)إرسائيل( تزعم عدم ضلوعها يف أزمة "سد النهضة" اإلثيويب
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات االحتالل أمس    )األناضول(



االثنين 9 ذو الحجة 1442هـ 19 يوليو/ تموز األخيرة
Monday 19 July 2021

FELESTEENONLINE

yrizqa5@yahoo.com

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

عيدنا يوم تحرير أقصانا
يبــدو أن دولــة االحتــال مل تســتخلص العــرة جيــدا مــن معركــة )ســيف 
القــدس(، املعركــة اشــتعلت بســبب القــدس. مســرة األعام بحســب 
تســميتهم أشــعلت نــار الحــرب. غــزة انتــرت للقــدس مّلــا تخــى عــن 

نرتها األقربون، وعى رأسهم سلطة رام الله.  
غــزة دفعــت رضيبــة باهظــة الثمن من أجل املســجد األقىص والقدس. 
وأرســلت رســالة مكتوبــة بالــدم؛ القــدس خــط أحمــر، والقــدس وحدهــا 

قد تشعل الحرب من جديد.
دولــة االحتــال يف ظــل حكومــة بينيــت الهشــة تريــد أن تركــب حصــان 

املزايدات عى سابقتها، فتغامر    
بالعــودة القتحــام األقــىص وتدنيســه، وتهيئــة الطريــق لتقســيمه زمانيــا 
وجههــا  التــي  الشــكر  رســالة  يف  بينيــت  إليــه  نبــه  مــا  وهــذا  ومكانيــا، 
لوزيــر األمــن الداخــي ومفتــش عــام الرشطــة لحامياتهــم املســتوطنني 
املقتحمني لألقىص أمس األحد، وأكد حق اليهود يف إقامة شعائرهم 

الدينية يف املسجد األقىص.
يبــدو أن الســلطة واألردن قــد أدركتــا خطــر اقتحامــات األمــس، ومــن مثة 
بادر األردن باالحتجاج، وكذا السلطة، وعرت جهات دولية عن قلقها، 
بينيــت  حكومــة  يف  املشــاركة  املوحــدة  العربيــة  القامئــة  واحتجــت 

وقالت: األقىص مسجد خالص للمسلمني. 
هــذه االحتجاجــات جيــدة، ولكــن ال توليهــا حكومــة االحتــال أهميــة، 
ليــس بعــد االحتجــاج يشء غــر الصمــت والســكوت  أنــه  تــدرك  ألنهــا 
عــام جــرى. غــزة هــي الجهــة الوحيــدة التــي ترجمــت القــول بالفعــل يف 
معركة سيف القدس، وهي الجهة القادرة عى إعادة الكرة مرة أخرى، 
خشــية  باهتــامم،  غــزة  احتجــاج  يرقــب  اإلرسائيــي  الطــرف  أن  ويبــدو 
تجــدد القتــال بســبب القــدس. وغــزة تقول لن نتخى عــن القدس، ولن 
نقــف عنــد االحتجــاج الــذي اعتاد أن يقف عنده قادة العرب والســلطة. 
األقــىص خالــص للمســلمني ودونــه خــرط القتــاد، ومــن ينكــر ذلك يجدر 
ســيف  معركــة  قلــب  مــن  العيــد  تعيــش  غــزة  جيــدا.  التاريــخ  قــراءة  بــه 
القدس وتداعياتها، ومن قلب الحصار وتداعياته، ومن قلب األرسى 
ومحنتهــم، وهــي وإن احتفلــت بالعيــد، وأقامــت شــعائر العيــد إال أنهــا 

عى خط ساخن مع األقىص. 
غزة تستحق االحرتام، وتستحق أن نقول لها كل عام وأهلنا فيها بخر، 
ُقــّراء الصحيفــة ومجلــس اإلدارة والعاملــني يف  العيــد  بتهنئــة  وأخــص 

الصحيفة. وعيدنا الحقيقي يوم تحرير أقصانا.

إلنقاص الوزن..
5 عادات اتبعها 

قبل النوم

الفواكه بديل صحي للشوكوالتة

غزة/ فلسطني:
تزيــد مجموعــة مــن العادات الصحية من فرص حصولك عى 
نــوم هــادئ، ويف الوقــت نفســه تســاعدك عــى التخلــص مــن 

الوزن الزائد، التي أوىص أطباء السمنة والنحافة باتباعها.
التاليــة،  الســطور  يف  الطبــي  "الكونســلتو"  موقــع  يســتعرض 
قامئــة يف العــادات التــي تســبب قبــل النــوم لحــرق الدهــون، 

."Eat this" وفًقا ملا ذكره موقع
العــادات الصحيــة قبــل النــوم إلنقــاص الــوزن: أوال رشب شــاي 
األعشاب الذي يسهم يف حرق الدهون، كام أنه يساعد عى 
ســد الشــهية، خاصــة كــوب مــن شــاي املرمييــة الــذي يســاعد 
يف اســرتخاء عضــات البطــن وحــرق الدهــون، حيــث يحتــوي 
عى الفافونويد الذي يقلل من مستوى هرمون اإلجهاد يف 
الجســم، ويــؤدي ارتفــاع هرمــون الكورتيــزول يف الــدم إىل تركز 

الدهون يف منطقة البطن.
ثانيا تناول اللحوم البيضاء التي تحتوي عى الرتبتوفان، وهو 
حمــض أمينــي موجــود يف اللحــوم لــه تأثــر قــوي عــى النــوم، 
 3 وجــدت دراســة أن تنــاول أفخــاد الدجــاج منــزوع الجلــد أو 
أونصــات مــن لحــم الدجاج الرومي منزوع الدهون؛ كان كفيا 
للحصــول عــى نــوم عميــق ويف نفــس الوقــت إنقــاص الــوزن 

الزائد بسهولة.
الروتــني  مــن  نــوع  عــى  يحتــوي  الزبــادي حيــث  تنــاول  ثالثــا 
ُيعرف بروتني الكازين، الذي ميتاز بكونه بطيء الهضم، مام 
يســاعد عــى زيــادة فــرص الشــعور بالشــبع ويــؤدي هــذا إىل 
التخلــص مــن الــوزن الزائد، فضًا عن احتوائه عى الرتبتوفان 

الحمض األميني املعزز للنوم.
رابعا تحديد ساعات للمطبخ فاملشكلة التي يواجهها أغلب 
املســتمر،  املطبــخ  دخــول  هــي  الــوزن  زيــادة  األشــخاص يف 
لكــن مــع تحديــد عــدد ســاعات معينــة لدخــول املطبــخ، وجــد 
الباحثــون أن تنــاول الســعرات الحراريــة املقيــدة خــال اليــوم 
ســاعد يف إنقــاص الــوزن عــى عكــس عــدم اتبــاع اســرتاتيجية 

محددة.
خامســا االســرتخاء فقــد حققــت مامرســة تقنيــات االســرتخاء 
مــن  الزائــد  الــوزن  مــن  التخلــص  أولهــام:  عظيمتــني  فائدتــني 
خــال انخفــاض مســتويات هرمــون الكوريتــزول يف الجســم، 
التــي تــؤدي زيادتــه إىل زيــادة تراكــم الدهــون يف البطــن، أمــا 

الفائدة الثانية هي تعزيز فرص الحصول عى النوم.

برلني/ وكاالت:
متثــل الفواكــه بديــا صحيا للشــوكوالتة عنــد الرغبة 
يف سد النهم للسكريات؛ حيث تحتوي عى سكر 

أقل وسعرات حرارية أقل.
الفراولة: أوضح أخصايئ التغذية العاجية األملاين 
 C ماتيــاس ريــدل، أن الفراولــة تحتــوي عى فيتامني
أكــر مــن الليمــون والرتقــال، كــام أنهــا غنيــة بحمض 
باإلضافــة   ،K وفيتامــني   B1 وفيتامــني  الفوليــك 
والنحــاس  الزنــك  مثــل  باملعــادن  غنيــة  كونهــا  إىل 
واملنجنيــز. ومتتــاز الفراولــة أيضــا بأنها قليلة الســكر 
 100 تحتــوي  حيــث  الحراريــة؛  الســعرات  وقليلــة 

جرام منها عى نحو 32 سعرا حراريا.
عــاوة عــى ذلــك، تزخــر الفراولــة مبركبــات النبــات 
لالتهابــات  مثبــط  بتأثــر  تتمتــع  التــي  الثانويــة، 

باإلضافــة  لألمــراض،  املســببة  للجراثيــم  وقاتــل 
إىل الوقايــة مــن أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة 
وأنــواع معينــة مــن الرسطــان. التــوت: أشــارت خبــرة 
التغذية األملانية ســوزانا أومباخ إىل أن التوت غني 
بفيتامــني E واملنجنيــز، كــام ميتــاز مبحتــواه العــايل 
حاميــة  عــى  تعمــل  التــي  "أنثوســيان"،  مــادة  مــن 
الخايــا وتحــارب التوتــر النفــي. كــام يعــد التــوت 
غنيــا بفيتامــني C ويزخــر مبعــدن الســيلينيوم، الذي 
يتمتع بأهمية كبرة لصحة وجامل الشعر واألظافر. 
البطيخ والشــامم: ميتاز البطيخ بأنه قليل الســعرات 
الحراريــة؛ حيــث يحتــوي كل 100 جــرام منــه عــى 
مــن  جــرام   100 يحتــوي  بينــام  حراريــا،  ســعرا   37

الشامم عى 54 سعرا حراريا.
 ،C فيتامــني  مــن  العــايل  مبحتــواه  الشــامم  وميتــاز 

بينــام ميتــاز البطيــخ باحتوائــه عــى مركبــات النبــات 
الثانويــة. ويســاعد كاهــام عى ســد العطــش؛ نظرا 

ألن املاء يشكل نسبة تصل إىل %95 منهام.
الكــرز: يعــد كنــزا مــن املعــادن؛ حيــث يشــتمل عى 

الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم واملغنيسيوم.
إىل  "أومبــاخ"  األملانيــة  التغذيــة  خبــرة  وأشــارت 
معتدلــة  بكميــات  تناولهــا  ينبغــي  فواكــه  هنــاك  أن 
الســكر  عــى  نظــرا الحتوائهــا  واملــوز؛  العنــب  مثــل 
بنســبة كبــرة. ومــن املعــروف أن اإلفــراط يف تنــاول 
ســكر الفاكهــة )الفركتــوز( يســبب مشــاكل بالجهــاز 
الهضمــي، كــام أنــه يشــكل عبئــا عــى الكبــد؛ حيــث 
الفاكهــة،  ســكر  مــن  الدهــون  بإنتــاج  الكبــد  يقــوم 
ومــن ثــم يرتفــع خطــر اإلصابــة بالكبــد الدهنــي وداء 

السكري.


