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الشهيد يوسف محيسن

الشهيد وسيم جعصالشهيد محمد غنيم الشهيد نور غنيم الشهيد عزالدين صالحات الشهيد معتصم ابو محسن الشهيد محمد صبح الشهيد صائب زريقيالشهيدة ماجدة عبيدالشهيد عبدالله الغول

الشهيد نايف العويدات

  وعمليات تدمير
ً
بينهم مسنة وشقيقان وجرح 20 مواطنا

تسعة شهداء في مجزرة جديدة لالحتالل

الشرطة  ك�������وم"-م�������ن�������ع�������ت  ج����������الج����������ل-ال����������ق����������دس"دوت  ال��������ُق��������دس-أح��������م��������د 
اإلسرائيلية، مساء امس، مسرية لليمني املتطرف، كانت ستمر من باب 

العامود يف القدس املحتلة.
وبحسب قناة "13" العربية، فإن أوامر سياسية عليا صدرت للشرطة 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ب��م��ن��ع امل���س���رية ال��ت��ي ش����ارك ف��ي��ه��ا أت���ب���اع ال���وزي���ر امل��ت��ط��رف إيتمار 

بن غفري.

منع مسيرة للمستوطنين
 بالمرور من باب العامود
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جنني- عيل سمودي- استشهد ثمانية شبان ومسنة، وأصيب 20 آخرون بالرصاص )وصفت اصابات بعضهم 
بانها خطرية(، خالل عدوان واسع شنه االحتالل عىل مخيم جنني، أمس، وقد تصدى املقاومون لقوات االحتالل 
والوحدات الخاصة، باالسلحة النارية واشتبكوا معها، وفجروا العديد من العبوات الناسفة عىل مدار 4 ساعات، 
ونجحوا يف اس��ق��اط ط��ائ��رة استطالع ورص��د مسرية لالحتالل اث��ن��اء ذل��ك، كما وام��ت��دت امل��واج��ه��ات اىل العديد من 

احياء مدينة جنني، حيث تواجدت قوات االحتالل ودورياته.
 وش���ه���داء امل���ج���زرة ال��ت��ي ارت��ك��ب��ه��ا االح���ت���الل أم���س، ه���م: ع��ب��د ال��ل��ه م����روان ال��غ��ول )18 ع���ام���ا(، ووس��ي��م أم��ج��د عارف 
الجعص )22 عاماَ(، وماجدة عبد الفتاح محمود عبيد )61 عاما(، وعز الدين ياسني جمعة صالحات )22 عاما(، 
وهم من مخيم  جنني، وصائب عصام محمود  زريقي )24 عاما( من جنني، والشقيقان، نور الدين سامي محمد  
غنيم )25 عاماً( ومحمد سامي غنيم )28 عاما( من بلدة برقني، ومحمد محمود محمد صبح )30 عاماً( من بلدة 

برقني أيضا، والشهيد معتصم محمود أحمد ابو الحسن )40 عاماً( من بلدة اليامون.

محافظات-مراسلو"ے"-وفا-أعلن الرئيس محمود عباس،امس،الحداد 
وتنكيس األع��الم ثالثة أي��ام، عىل أرواح شهداء املجزرة التي ارتكبها االحتالل 
اإلسرائييل بحق أبناء شعبنا يف جنني ومخيمها، فيما عم االض��راب الشامل 
ارض ال������وط������ن ب�����ال�����ت�����زام�����ن م������ع م������س������ريات غ����اض����ب����ة ش����ه����دت����ه����ا م����ح����اف����ظ����ات الضفة 

والقطاع.
وقد جابت مسريات عفوية شوارع عدة محافظات بالضفة الغربية وقطاع 
غ�����زة، ظ��ه��ر ام�����س، غ��ض��ًب��ا وت���ن���دي���ًدا ب���امل���ج���زرة، ب��ال��ت��زام��ن م���ع اإلض������راب الشامل 
وإغ������الق امل���ح���الت ال���ت���ج���اري���ة أب���واب���ه���ا، ح�������داًدا ع���ىل أرواح ال���ش���ه���داء. ك��م��ا جابت 
م��س��ريات طالبية م��ن امل���دارس والجامعات ش���وارع امل��دن واملحافظات املختلفة 

ع���ىل وق���ع ال��ه��ت��اف��ات ال��غ��اض��ب��ة ال��ت��ي ت��ن��دد ب��ج��رائ��م االح���ت���الل اإلس���رائ���ي���يل وتدعو 
لتصعيد املقاومة.

ك��م��ا ع���م اإلض������راب ال���ش���ام���ل،ام���س، م��ح��اف��ظ��ات ال��ض��ف��ة ب��م��ا ف��ي��ه��ا القدس، 
ح���دادا ع��ىل أرواح ش��ه��داء امل��ج��زرة البشعة. وك���ان الناطق ب��اس��م ال��رئ��اس��ة نبيل 
أب���و ردي���ن���ة، ق���د اك���د إن م���ا ي��ج��ري يف ج��ن��ني وم��خ��ي��م��ه��ا م���ج���زرة ت��ن��ف��ذه��ا حكومة 
االحتالل، يف ظل صمت دويل مريب. وأضاف أبو ردينة، أن العجز والصمت 
الدويل هو ما يشجع حكومة االحتالل عىل ارتكاب املجازر ضد شبعنا عىل مرأى 
العالم، وما يزال يستخف بحياة أبناء شعبنا، ويعبث باألمن واالستقرار عرب 

مواصلته لسياسة التصعيد.

مسيرات غاضبة ودعوات للنفير،، 

الرئيس يعلن الحداد ثالثة أيام .. واإلضراب عم كافة المحافظات

رام ال��ل��ه-وف��ا-ق��ررت القيادة الفلسطينية اعتبار التنسيق األمني مع حكومة 
االح���ت���الل اإلس��رائ��ي��يل،"ل��م ي��ع��د ق��ائ��م��ا اع��ت��ب��ارا م��ن اآلن". ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان صدر 
عن االجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود 
عباس، امس، لبحث تداعيات املجزرة التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائييل 
يف جنني بحق أبناء شعبنا، والتي أدت إىل ارتقاء 9 شهداء وج��رح العشرات، 
إضافة لشهيدين يف الرام وغزة.  وقررت القيادة، وفقا للبيان الذي تاله الناطق 
الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة خالل مؤتمر صحفي عقد، مساء امس، 
يف مقر الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون برام الله،"التوجه الفوري ملجلس األمن 
ال��دويل لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع 

ووقف اإلجراءات أحادية الجانب".
وأضاف أبو ردينة أن القيادة قررت التوجه بشكل عاجل للمحكمة الجنائية 
الدولية، إلضافة ملف املجزرة التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائييل يف جنني اىل 
امللفات التي تم تقديمها سابقا، والدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية 
املستمرة يف مجلس حقوق اإلنسان، للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية 

االحتالل عن هذه املجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس األمن.
كما قررت القيادة استكمال االنضمام إىل بقية املنظمات األممية والدولية، 
وال��ت��ح��رك ع���ىل امل��س��ت��وي��ات ال��ع��رب��ي��ة واإلس���الم���ي���ة وال���دول���ي���ة م���ن اج���ل دع���م املوقف 
الفلسطيني. وقال أبو ردينة يف البيان "إن الرئيس يدعو جميع الُقوى الفلسطينية 
الجتماٍع طارئ، لالتفاق عىل رؤية وطنية شاملة ووحدة الصف ملواجهة العدوان 

اإلسرائييل والتصدي له".
وفيما ييل نص البيان:

ت����������رأس رئ�����ي�����س دول����������ة ف����ل����س����ط����ني، م����ح����م����ود ع������ب������اس، اج����ت����م����اع����ا ط������ارئ������ا للقيادة 
الفلسطينية، لبحث ت��داع��ي��ات امل��ج��زرة ال��ت��ي ارتكبتها ق���وات االح��ت��الل اإلسرائييل 
صباح اليوم يف جنني بحق أبناء شعبنا، والتي أدت إىل ارتقاء 11 شهيدا، وجرح 
ال���ع���ش���رات، وم���ا تخللها م���ن اق��ت��ح��ام ملستشفى ج��ن��ني وه����دم م��ن��ش��آت يف مخيم 
جنني، استمراراً لعمليات القتل اليومي ألبناء شعبنا، والتي بلغت حصيلتها 

منذ بداية هذا الشهر إىل أكرث من 30 شهيدا.
ك��م��ا ب��ح��ث االج���ت���م���اع، م���ا أع��ل��ن��ت ع��ن��ه ح��ك��وم��ة االح���ت���الل اإلس���رائ���ي���يل املتطرفة 
من خطط وسياسات ب��دأت بتنفيذها عىل األرض، وبما يشمل جرائم التطهري 
العرقي والتمييز العنصري، ومواصلة االعتداءات عىل مدينة القدس ومقدساتها 
اإلسالمية واملسيحية، واستباحة املسجد األقىص، وتكثيف عمليات االستيطان، 
وضم األرايض، وهدم املنازل، واحتجاز جثامني الشهداء، وحجز أموال الضرائب 

الفلسطينية.
وأمام استمرار حكومة االحتالل اإلسرائييل بعدم االلتزام والتنكر لقرارات الشرعية 
ال���دول���ي���ة واالت���ف���اق���ي���ات امل���وق���ع���ة، وت���ق���وي���ض األس�����س ال���ت���ي ق���ام���ت ع��ل��ي��ه��ا ع��م��ل��ي��ة السالم 
برعاية دولية، وعدم استجابة حكومة االحتالل اإلسرائييل للتحذيرات الفلسطينية 
والعربية والدولية لخطورة هذه الجرائم اإلسرائيلية، املدانة واملرفوضة، قررت القيادة 

الفلسطينية يف اجتماعها الطارئ، ما ييل:

القيادة في اجتماع طارئ برئاسة الرئيس:

التنسيق األمني لم يعد قائما اعتبارا من اآلن

هنية: المقاومة في الضفة خيار استراتيجي
ال����������س����������ي����������ايس لحركة  امل���������ك���������ت���������ب  رئ�����������ي�����������س  ل���������ل���������ص���������ح���������اف���������ة-أك���������د  غ��������������زة-ال��������������وط��������������ن 
"ح���م���اس"إس���م���اع���ي���ل ه���ن���ي���ة، ان امل����ق����اوم����ة يف ال���ض���ف���ة ال���غ���رب���ي���ة امل���ح���ت���ل���ة خيار 
اس���رات���ي���ج���ي ل��ف��ص��ائ��ل امل���ق���اوم���ة. وق�����ال ه��ن��ي��ة يف ك��ل��م��ة م��س��ج��ل��ة خ����الل حفل 
اف��ت��ت��اح مؤتمر األم���ن ال��ق��وم��ي الفلسطيني ال����12 ب��ع��ن��وان "ح��م��اس 35 .. بني 
ثقل اإلرث وجسامة التحديات" الذي عقد يف مدينة غزة امس،" أن ما هو 
قادم يف الضفة املحتلة من مقاومة سيكون أكرب مما نراه اليوم"، مشرًيا إىل 
أن الشعب الفلسطيني أمام مرحلة أكرث ضراوة يف املواجهة مع االحتالل. 

وشدد هنية، عىل أّن الصراع مع االحتالل سيصل إىل حالة انفجار واسع 
س�����واء يف ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وال���ق���دس أو ق���ط���اع غ�����زة. وأوض�����ح ان ️"حماس" 
االسراتيجية األوىل  تسري يف ثالث اسراتيجيات متالزمة وتعرب بها املراحل،️ 
هي: الدعوة والربية وصاحبت "حماس" قبل انطالقتها وتستمر الحركة 
ب��ن��اء جيل التحرير ، و️االسراتيجية  بها فهي م��ن ابجدياتها ونظريتها يف 
الثانية ه��ي امل��ق��اوم��ة وال��ت��ي صاحبت الحركة منذ انطالقتها وتعاظمت مع 

تطور الصراع مع العدو ، 

محافظات- مراسلو "ے"- وكاالت- شهدت مختلف محافظات الضفة 
مواجهات واسعة مع قوات االحتالل، تنديدا باملجزرة التي ارتكبها االحتالل 

يف مخيم ومدينة جنني.
 وتحولت مداخل املدن ونقاط التماس يف انحاء الضفة لساحات مواجهة 
م����ع ج���ي���ش االح������ت������الل، أص����ي����ب خ���الل���ه���ا ع����ش����رات امل����واط����ن����ني ب����ال����رص����اص الحي 
واملعدين، فضال عمن أصيبوا بحاالت اختناق، وذلك يف ظل اضراب شامل 

شهدته الضفة حدادا عىل ارواح شهداء املجزرة.
ووصفت اصابات عدد من الجرحى، الذين استشهد احدهم )الشاب يوسف 
يحيى عبد الكريم محيسن )22 عاما(، يف بلدة الرام، شمال القدس املحتلة( 
بانها خطرية.  واندلعت مواجهات مع قوات االحتالل عند مدخل مدينة البرية 

الشمايل، اصيب خاللها 4 شبان، وصفت حالة أحدهم بانها خطرية.
وذكرت الصحة، أن شاباً أصيب بالرصاص الحي يف منطقة الصدر، وصفت 
حالته بالخطرية، فيما أصيب ثالثة آخرون يف مناطق مختلف من أجسادهم، 

ونقلوا جميعا إىل مجمع فلسطني الطبي برام الله.
وكان العشرات من طلبة جامعة بريزيت خرجوا يف مسرية باتجاه حاجز 
"ب���ي���ت إي������ل" ال���ع���س���ك���ري، امل����ق����ام ع����ىل م���دخ���ل م���دي���ن���ة ال����ب����رية، ت���ن���دي���دا بمجزرة 

االحتالل يف جنني.
ويف أريحا، أصيب شابان برصاص قوات االحتالل، خالل مواجهات اندلعت 
قرب مدخل املدينة الشمايل. وأفادت مصادر طبية ان احدهما أصيب بالرصاص 
الحي يف قدمه، واآلخر برصاص االحتالل املعدين، واصفة حالتهما باملتوسطة. 
ك��م��ا وان��دل��ع��ت م��واج��ه��ات ق���رب مخيم عقبة ج��رب ب��امل��ح��اف��ظ��ة، أط��ل��ق االحتالل 

خاللها قنابل الغاز املسيل للدموع صوب املواطنني.

عشرات الجرحى خالل مواجهات 
واسعة بالضفة عقب المجزرة

طالع على صفحة » 2 « مقال د. ممدوح العكر

رام ال��ل��ه-ے-ط��ال��ب رئ��ي��س ال����وزراء محمد اش��ت��ي��ة،ام��س، األم���م املتحدة 
وجميع املنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لتوفري الحماية للشعب 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، ووق����ف م��ت��وال��ي��ة ال����دم ال��ت��ي ي��ذه��ب ض��ح��ي��ت��ه��ا األط���ف���ال والشباب 

والنساء.

وأش�����ار اش��ت��ي��ة يف ت��ص��ري��ح م��ق��ت��ض��ب، ل���أح���داث ال��ت��ي ي��ش��ه��ده��ا م��خ��ي��م جنني 
من إعدامات ميدانية.

وق������ال اش���ت���ي���ة: ي����واص����ل ج���ن���ود االح����ت����الل ارت����ك����اب ت���ل���ك اإلع�����دام�����ات امليدانية، 
مدفوعني بشعور القدرة عىل اإلفالت من العقاب.

اشتية يطالب العالم بالتدخل

عواصم-وكاالت-"القدس"دوت كوم-أدانت دول عربية وإسالمية،امس، 
املجزرة اإلسرائيلية التي وقعت يف مخيم جنني وأدت الستشهاد 9 مواطنني 

وإصابة نحو 20 آخرين برصاص جنود االحتالل .
فقد أعربت اململكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين، 
"القتحام قوات االحتالل اإلسرائييل ملدينة ومخيم جنني يف دولة فلسطني 

الشقيقة، ما أدى إىل ارتقاء عدٍد من الضحايا وإصابة آخرين".
وأك��دت اململكة، يف بيان ص��ادر عن وزارة الخارجية السعودية،رفضها 
ال��ت��ام مل��ا تقوم ب��ه ق��وات االح��ت��الل اإلس��رائ��ي��يل م��ن انتهاكات خطرية للقانون 
ال���دويل، م��ش��ددًة ع��ىل مطالبتها للمجتمع ال���دويل ب��االض��ط��الع بمسؤولياته 
إلنهاء االحتالل ووقف التصعيد واالعتداءات اإلسرائيلية، وتوفري الحماية 
الالزمة للمدنيني. ودعت الخارجية املصرية يف بيان لها، إىل الوقف الفوري 
لهذه االعتداءات عىل املدن الفلسطينية، والتي تهدد بخروج األوضاع األمنية 
يف الضفة الغربية عن السيطرة، محذرة من تداعياتها الخطرية عىل األمن 

واالستقرار يف األرايض الفلسطينية املحتلة واملنطقة.

إدانات عربية وإسالمية واسعة للمجزرة
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القدس- " ے"- وفا- استشهد 
ال�����ش�����اب ي�����وس�����ف ي���ح���ي���ى ع����ب����د الكريم 
م��ح��ي��س��ن )22 ع���ام���ا(، م���س���اء أمس، 
متأثرا بإصابته، خالل مواجهات مع 
قوات االحتالل يف بلدة الرام، شمال 

القدس املحتلة.
وك��������ان��������ت م�������واج�������ه�������ات ان������دل������ع������ت يف 
بلدة الرام عقب قمع قوات االحتالل 
باملجزرة  ت��������ن��������دي��������دا  خ��������رج��������ت  م��������س��������رية 
ال��ت��ي ارت��ك��ب��ه��ا يف م��خ��ي��م ج��ن��ني صباح 
استشهاد  ع����������ن  وأس�����������ف�����������رت  أم����������������س، 

تسعة مواطنني وإصابة آخرين.
وأف��ادت مصادر محلية أن جنود 
االح��������ت��������الل أط������ل������ق������وا ال��������رص��������اص الحي 
املسيل  وال������������غ������������از  ال�����������ص�����������وت  وق��������ن��������اب��������ل 
ل��ل��دم��وع ص��وب امل��ش��ارك��ني يف املسرية 
ببلدة ال��رام، ما أدى إلصابة الشاب 
محيسن بعيار ح��ي يف ال��ب��ط��ن، وتم 
ن��ق��ل��ه إث�����ر ذل�����ك إىل م��ج��م��ع فلسطني 
ال�������ل�������ه، حيث  رام  م�����دي�����ن�����ة  ال�����ط�����ب�����ي يف 
وص����ف����ت إص����اب����ت����ه ب���ال���ح���رج���ة، ليعلن 

شهيد في بلدة الرام 

 بجراحه في غزة 
ً
وطفل متأثرا

ال�����ن�����ص�����ريات- وف���������ا- أع����ل����ن����ت مصادر 
ط����ب����ي����ة ع�������ن اس�����ت�����ش�����ه�����اد ال�����ط�����ف�����ل نايف 
ال���ع���وي���دات )13ع����ام����ا(، م��ت��أث��را بجروح 
خطرية كان أصيب بها، خالل عدوان 

االحتالل عىل غزة، العام املايض.
وأوض��ح��ت تلك امل��ص��ادر أن الطفل 
ال������ع������وي������دات، وه�������و م�����ن س����ك����ان مخيم 
النصريات وسط قطاع غزة، استشهد 
متأثرا بجروحه التي اصيب بها خالل 
ل����ط����ائ����رات االح������ت������الل استهدف  ق���ص���ف 

حي الحساينة يف املخيم آنذاك.

األطباء الحقا عن استشهاده متأثرا 
بجروحه.

الشهيد  ف���������ت���������ح،  ح���������رك���������ة  ون���������ع���������ت 
أن������������ه سيتم  إىل  م��������ش��������رية  م�����ح�����ي�����س�����ن، 
ت����ش����ي����ي����ع ج����ث����م����ان����ه ال�������ي�������وم ب�����ع�����د صالة 
ال���ج���م���ع���ة م����ن م���س���ج���د ال��������رام القديم 

إىل مقربة الشهداء.
وأعلنت الحركة اإلضراب الشامل 
اليوم يف بلدة الرام وضاحية الربيد، 

حدادا عىل روح الشهيد.

نتنياهو يزعم:
 ال نتطلع للتصعيد ومستعدون ألي سيناريو

 تل ابيب-ادعى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامني نتنياهو، أن إسرائيل »ال 
تتطلع إىل التصعيد«، وذلك يف أعقاب العدوان اإلسرائييل عىل مخيم جنني، 
امس الخميس، والذي أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيني، بينهم مسنة، 

وإصابة 20 آخرين بجروح وصفت بأنها خطرية ومتوسطة.
وجاء يف بيان صدر عن مكتب نتنياهو، أن األخري عقد جلسة لتقييم األوضاع 
األمنية، اّطلع خاللها عىل املستجدات من رئيس أركان جيش االحالل اإلسرائييل، 
هريتيس هليفي، ورئ��ي��س ال��ش��اب��اك، رون��ني ب��ار، ورئ��ي��س شعبة االس��ت��خ��ب��ارات يف 
جيش االح��ت��الل اإلس��رائ��ي��يل )أم����ان(، أه���ارون حاليفا، واملفتش ال��ع��ام للشرطة، 
يعقوب شبتاي. وزعم نتنياهو أن قوات االحتالل »أحبطت«، من خالل العملية 
العسكرية يف جنني، »هجمات كان من املمكن أن تودي بحياة الكثريين«. وقال إن 
املداوالت األمنية أجريت بحضور وزير األمن، يوآف غاالنت، ووزير األمن الداخيل، 
إيتمار بن غفري، ووزير الخارجية، إييل كوهني، ومستشار األمن القومي، تساحي 
هنغبي. وجاء يف البيان أن »رئيس الحكومة، نتنياهو، أوضح أن إسرائيل ال تتطلع 
إىل التصعيد، لكنه أصدر تعليماته لأجهزة األمنية باالستعداد ألي سيناريو عىل 
مختلف الجبهات لضمان سالمة املواطنني اإلسرائيليني«، وذلك يف أعقاب إيعاز 
رئيس أركان جيش االحتالل، برفع »مستوى التأهب« لدى قواته، بعد العدوان 
عىل مخيم جنني. وأجرى هليفي جلسة لتقييم الوضع العمليايت، بحسب ما 

جاء يف بيان سابق صدر عن جيش االحتالل، بمشاركة رئيس هيئة العمليات، 
ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية، وقائد املنطقة الوسطى، ومنسق أعمال 

الحكومة يف املناطق املحتلة باإلضافة إىل مسؤولني يف الشاباك.
وذك���ر ال��ب��ي��ان أن��ه »خ���الل الجلسة ُع���رض تلخيص أويل لنشاط ال��ق��وات صباح 
امس يف جنني إلحباط خلية كانت تهم بالتخطيط لهجمات فورية ضد مواطنني 
وأفراد قوات األمن«. وتابع أنه »أوعز رئيس األركان برفع حالة التأهب ومواصلة 

األنشطة إلحباط الهجمات وفق الحاجة«.
م���ن ج��ه��ت��ه، ط���ال���ب وزي�����ر أم����ن االح����ت����الل، ي�����وآف غ���االن���ت، ال��ج��ي��ش اإلسرائييل 
باالستعداد ملواجهة التطورات املحتملة. وقالت وزارة األمن، يف بيان، أن غاالنت 
»أك��م��ل تقييًما للوضع م��ع رئ��ي��س أرك���ان الجيش اإلس��رائ��ي��يل وم��دي��ر ج��ه��از األمن 

العام )الشاباك( ومسؤولني إضافيني يف مؤسسة األمن اإلسرائيلية«.
وأضافت أنه »تم إطالع الوزير غاالنت عىل الوضع األمني   يف مختلف الساحات 
وأمر الجيش اإلسرائييل واملؤسسة األمنية بزيادة االستعداد ملواجهة التطورات 
امل���ح���ت���م���ل���ة«. وت����اب����ع أن�����ه »أص��������در ال�����وزي�����ر ت��ع��ل��ي��م��ات��ه ل���ل���م���س���ؤول���ني األم���ن���ي���ني بتكثيف 
العمليات الدفاعية عىل حدود إسرائيل، يف يهودا والسامرة )الضفة الغربية(، 
وع��ىل ط��ول ح���دود غ����زة«.  وش���دد غ��االن��ت ع��ىل أن »ق��وات��ن��ا األم��ن��ي��ة مستعدة ألي 

تطور يف مختلف املجاالت«.

 غ����زة -ق���ال���ت ح���رك���ة امل���ق���اوم���ة اإلس���الم���ي���ة "ح���م���اس" إّن ال�����ردَّ ع���ىل املجزرة 
اإلسرائيلية يف مخيم جنني والتي راح ضحيتها 9 مواطنني، قادم بما يوازي 
حجم الجريمة. وأكدت حماس يف بيانها مساء امس الخميس، أّن االحتالل 
إذ يكّشر عن أنيابه ويصّعد وترية إجرامه بحّق أهلنا يف جنني فإنه يجّر نفسه 
نحو امل��واج��ه��ة والخيبة وال��ه��زي��م��ة. وش���ددت ع��ىل أن��ه "ل��ي��س ل��الح��ت��الل أمام 
هذا العدوان إال الرصاص والعبوات املتفّجرة وإسقاط طائراته واستهداف 
دة".  جنوده وتدمري آلياته، وقد رأى صباًحا جزًءا من بأس مقاومتنا املوحَّ
ونعت الحركة الشهداء الذين رووا بدمائهم أرض جنني، مشيدة باملقاومني 
األبطال الذين يدافعون عن حياض شعبنا ويتصّدون بكل بسالة لهمجية 
االح��ت��الل وأش���ارت إىل مضّيها يف خيار املقاومة لصدِّ ال��ع��دوان وال��دف��اع عن 

أهلنا وأرضنا، وتلبية نداء املقدّسات وتحقيق وصية الشهداء.

حماس: الرد على المجزرة  قادم

ن��ي��وي��ورك-ق��ال منسق األم���م امل��ت��ح��دة ال��خ��اص لعملية ال��س��الم يف الشرق 
األوس�����������ط، ت������ور وي����ن����س����الن����د، إن������ه "ع������ىل ت�����واص�����ل م�����ع ال���س���ل���ط���ات اإلسرائيلية 
والفلسطينية من أجل تخفيف حدة التوتر، وإعادة الهدوء وتجنب املزيد 
م���ن ال���ص���راع" ع���ىل ح���د ت��ع��ب��ريه. وأع�����رب وي��ن��س��الن��د، يف ب��ي��ان ص��ح��ف��ي  امس 
ال��خ��م��ي��س، ع���ن "ق��ل��ق��ه وح���زن���ه ال��ع��م��ي��ق��ني ب��س��ب��ب اس��ت��م��رار دائ�����رة ال��ع��ن��ف يف 
الضفة، واستشهاد 9 فلسطينيني بينهم ام��رأة خالل عملية إسرائيلية يف 

جنني وهذا مثال صارخ آخر".
 وتابع املسؤول األممي " منذ بداية هذا العام ما زلنا نشهد مستويات 
ع��ال��ي��ة م��ن ال��ع��ن��ف وال��ع��دي��د م��ن األح����داث السلبية األخ����رى ال��ت��ي م��ي��زت عام 
2022، وم�����ن امل���ه���م ال���ح���د م����ن ه�����ذه ال����ت����وت����رات ف������ورا وم���ن���ع امل����زي����د م����ن خسائر 

األرواح" عىل حد تعبريه.

األمم المتحدة:
 نتواصل مع اإلسرائيليين والفلسطينيين إلعادة الهدوء

ب����������ريوت- ق�������ال زي��������اد ال����ن����خ����ال����ة األم��������ني ال�����ع�����ام ل����ح����رك����ة ال����ج����ه����اد اإلسالمي 
يف ف��ل��س��ط��ني ان ب����ن����ادق امل����ق����اوم����ني س��ت��ب��ق��ى ح����اض����رة ل����ل����دف����اع ع����ن الشعب 
الفلسطيني. واضاف يف تصريح له ؛"لن ننكسر ولن نراجع رغم األلم، 
وس��ت��ب��ق��ى راي��ات��ن��ا م��رف��وع��ة وب��ن��ادق��ن��ا ح��اض��رة ل��ل��ق��ت��ال وال���دف���اع ع��ن الشعب 

الفلسطيني وأهدافه املقدسة بإذن الله".
ووص������ف م����ا ج�����رى يف ج���ن���ني ب���أن���ه ي�����وم م����ن أي������ام ال���ج���ه���اد وي������وم م����ن أيام 
ال��ش��ع��ب الفلسطيني ال���ذي ل��م ي��ت��وق��ف ع��ن ال��ق��ت��ال وامل��ق��اوم��ة، والشهداء 
اليوم يتقدمون الصفوف ويصنعون مالمح مستقبلنا بوحدتهم ودمائهم 

وقتالهم. 
وأك������د إن ه�����ذا ال�����ع�����دوان ع����ىل ال���ش���ع���ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي يف ج���ن���ني والضفة 
ال���ب���اس���ل���ة ل����ن ي���وق���ف امل����ق����اوم����ة، وم���ق���ات���ل���و ال���ش���ع���ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي الشجعان 

سيبقون يف امليدان، وسيبقون يف حالة اشتباك مستمر مع االحتالل .

النخالة:لن ننكسر ولن نتراجع رغم األلم

رام الله -شينخوا-دعت اللجنة الدولية للصليب األحمر امس )الخميس( 
لضمان أكرب قدر من الحماية للمدنيني بالضفة الغربية يف أعقاب استشهاد 

9 فلسطينيني بنريان الجيش اإلسرائييل يف مدينة جنني ومخيمها.
وأعرب مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية يف الضفة الغربية أرنو ميفر 
يف ب��ي��ان تلقت وك��ال��ة أن��ب��اء ))ش��ي��ن��خ��وا(( نسخة م��ن��ه، ع��ن "ق��ل��ق��ه ال��ب��ال��غ إزاء 
األحداث التي وقعت صباح امس يف جنني والتي أسفرت عن سقوط العديد 
ممن أص��ي��ب��وا أو ف��ق��دوا ح��ي��ات��ه��م". وق���ال إن ع��دد امل��دن��ي��ني ال��ذي��ن "ج��رح��وا أو 
اس��ت��ش��ه��دوا نتيجة تصاعد العنف املسلح يف أج���زاء م��ن الضفة الغربية قد 
زاد بشكل ملحوظ خ��الل األسابيع املاضية"، داعيا كافة الجهات املسلحة 
"لاللتزام باحرام وحماية املدنيني وممتلكاتهم". وش��دد ميفر عىل ضرورة 

حماية الطواقم والوحدات واملرافق الطبية

الصليب األحمر يدعو لضمان أكبر قدر 
من الحماية للمدنيين الفلسطينيين
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بعد منتصف الليل

- ذك�������رت وس����ائ����ل اع�������الم اس���رائ���ي���ل���ي���ة ان ال���ق���ب���ة الحديدية 
اعرضت صاروخني اطلقا من قطاع غزة باتجاه عسقالن 
ومحيطها. واضافت ان الصاروخني لم يوقعا اي��ة خسائر 

وتدرس القيادة العسكرية االسرائيلة الرد عىل ذلك.

صاروخان من القطاع على عسقالن
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الكيلة:جريمة مكتملة ارتكبها االحتالل 
بحق المرضى بمستشفى جنين الحكومي

رام الله-ے-قالت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، إن ما قامت به قوات االحتالل 
اإلسرائييل، يف جنني ومخيمها، جريمة مركبة بحق املواطنني واملرىض والطواقم اإلسعافية 

والطبية، العاملة يف امليدان ويف مستشفى جنني الحكومي.
وأضافت الكيلة خالل مؤتمر صحفي عقد يف مجمع فلسطني الطبي،امس، بمشاركة 
الللطللواقللم الطبية وكلللوادر الللللوزارة بمدينة رام الللللله، أن االحللتللالل اقتحم مستشفى جنني 
الللحللكللومللي، وأطلللللق بللشللكللل متعمد قللنللابللل الللغللاز املللسلليللل للللللدمللوع تللجللاه قللسللم األطلللفلللال يف 

املستشفى، ما أدى إلصابة أطفال مرىض وذويهم وطواقم طبية بحاالت اختناق.
وتلللابلللعلللت:"نلللعلللملللل يف الللللللللللوزارة بللشللكللل حللثلليللث مللللن أجلللللل تللللزويللللد املللللشللللايف وامللللللراكلللللز الطبية 
يف مللحللافللظللة جللنللني بلللاالحلللتللليلللاجلللات الللطللبلليللة اللللعلللاجلللللللة، وبللكللملليللات إضلللافللليلللة ملللن التجهيزات 
واملستهلكات الطبية". واستنكرت الكيلة، ما جرى ويجرى عىل األرض يف جنني وكافة 
محافظات الوطن من هجمة شرسة وهمجية ضد الطواقم الطبية واإلسعافية، وإعاقة 

عملها يف نقل املصابني وعالج املرىض.
وأكلللدت، أن هللذه االعللتللداءات وتصاعدها يخالف كافة الشرائع واألنظمة والقوانني 
اإلنسانية والدولية واتفاقيات جنيف ومعاهداتها، بخصوص الجرحى والطواقم الطبية، 

والتي تكفل لهم حرية الحركة وتقديم الرعاية الصحية والطبية للجرحى.
وأشلللللارت الللكلليلللللة، إىل أن هلللذه االعللللتللللداءات تللرقللى لللجللرائللم حلللرب ضللد الللطللواقللم الطبية 
واإلسللعللافلليللة، وكللافللة أبللنللاء شعبنا األعلللزل وعللىل املجتمع اللللدول تحمل مسؤولياته تجاه 

توفري الحماية الدولية ألبناء شعبنا عىل الفور.
وناشدت، كافة دول العالم واملنظمات الدولية واللجنة الدولية للصليب األحمر وكافة 
أحرار العالم بسرعة التدخل للجم قوات االحتالل، ووقف كافة املمارسات واالعتداءات 

ضد أبناء شعبنا والكوادر الطبية واإلسعافية.
وطالبت الكيلة، باجتماع عاجل مع منظمة الصليب األحمر الدويل ومنظمة الصحة 
العاملية، عللىل خلفية الللعللدوان األخلللري عللىل جنني واملللجللزرة الللتللي ارتكبتها قلللوات االحتالل 

يف املخيم.

"األوقاف" تعلن فتح باب 
التسجيل لموسم الحج 

للمحافظات الجنوبية
 

رام الله-ے-أعلن وزير األوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، عن 
فتح باب التسجيل ملوسم الحج لهذا العام 2023، للمحافظات الجنوبية، 

وذلك ابتداء من يوم األحد املقبل.
ودعللللا الللبللكللري يف بللليلللان،املللس، املللواطللنللني الللراغللبللني يف الللتللسللجلليللل للتوجه 
لشركات ومكاتب الحج والعمرة املرخصة واملؤهلة مللن اللللوزارة يف مناطق 
سللكللنللاهللم، والللتللي يللرغللب املللواطللن الللسللفللر مللن خللاللللهللا مصطحبني صلللورة عن 

بطاقة الهوية )الرقم الوطني( مثبت بها عنوان السكن.
وأكد أنه بناء عىل توجيهات رئيس الوزراء محمد اشتية، بادرت الوزارة 
بالعمل املبكر بموسم الحج لتحقيق الخدمات للحجاج، واملحافظة عىل 

اإلنجازات التي حققتها يف املواسم السابقة.
وأشار إىل أن لجنة الحج والعمرة بالوزارة باملحافظات الجنوبية وضعت 
بعض الشروط والتعليمات للتسجيل من أهمها أال يكون سبق للراغب يف 

التسجيل الحج يف أعوام سابقة.
وأعلن أن اللجنة أعدت نظاما جديدا هذا العام، يهدف إىل منح فرص 
أكرب لكبار السن واملرىض بإعطائهم نقاط عند التسجيل، وكذلك للمسجلني 

كل عام ليستفيدوا من عدد السنوات التي سجلوها.
وذكر البكري أن القرعة ستكون حسب املناطق املحلية، وعدد سكانها 

حسب آخر تحديث صادر عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.

يلتقي عباس والسيسي ونتنياهو،،

بلينكن يستعد للقيام بجولة 
في الشرق االوسط االحد 

واشللنللطللن-)أ ف ب(-يللتللوجلله وزيلللر الللخللارجلليللة األمللللرييك أنللتللوين بلينكن األسبوع 
املقبل إىل مصر واالرايض الفلسطينية وإسرائيل،حيث سيحض عىل وقف العنف 
يف أعقاب عملية إسرائيلية بمخيم جنني ادت اىل استشهاد ٩ مواطنني بينهم 

مسنة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية امس.
وسيعقد بلينكن أول محادثات مباشرة له مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
بنيامني نتنياهو منذ عللودتلله إىل السلطة عللىل رأس حكومة تعد األكلللر يمينية 

يف تاريخ إسرائيل.
وسيتلقي يف رام الله بالرئيس محمود عباس خالل زيارته التي تستمر األحد 

واإلثنني والثالثاء.
و"سلليللشللدد عللىل ضللللرورة أن يتخذ الللطللرفللان خللطللوات لتهدئة الللتللوتللر مللن أجل 
وضع حد لدوامة العنف التي أودت بالعديد من األبرياء"، عىل ما قال املتحدث 

باسم وزارة الخارجية نيد برايس.
ويبدأ بلينكن جولته األحد يف مصر، التي تلعب دور الوسيط بني اإلسرائيليني 
والفلسطينيني وتمكنت مللن الللحللفللاظ عللىل عللالقللات وديلللة مللع إدارة الللرئلليللس جو 
بللايللدن رغللم تعهده اتللخللاذ مللواقللف أكللر تللشللددا بسبب مللخللاوف متعلقة بحقوق 

اإلنسان.
وسيناقش بلينكن قضايا إقليمية من بينها ليبيا والسودان وسيلتقي الرئيس 

عبد الفتاح السييس، بحسب وزارة الخارجية.
وتللللأيت زيلللللارة بللللليللنللكللن يف أعلللقلللاب زيلللللارة ملللسللتللشللار األمللللن الللقللومللي األملللللرييك جيك 
ساليفان، ركزت يف معظمها عىل إيران، التي ال تزال مصدر أكرب قلق بالنسبة 

لنتنياهو.

الرئيس اإلسرائيلي يدعو االتحاد األوروبي 
إلى تعزيز محاربة معاداة السامية!

بروكسل-أ ف ب -حّث الرئيس اإلسرائييل إسحق هرتسوغ أوروبا الخميس عىل 
التشدد يف محاربة معاداة السامية، منّدداً بالتزايد املُقلق يف الكراهية عىل اإلنرتنت.

وقال هرتسوغ يف خطاب أمام الربملان األوروبي ملناسبة يوم ذكرى املحرقة "الصورة 
مزعجة للغاية: الخطاب املعادي للسامية ال ينتشر فقط داخل األنظمة املُظلمة، ولكن 

أيضاً يف قلب الغرب الحر والديموقراطي".
وأضاف "كراهية اليهود ال تزال موجودة. معاداة السامية ال تزال موجودة. إنكار 

الهولوكوست ما زال موجوداً".
وأشلللللللار هلللرتلللسلللوغ إىل اللللتلللقلللاريلللر اللللتلللي ُتلللظلللهلللر زيلللللللادة يف اللللللحلللللوادث امللللعلللاديلللة للسامية، 

وخصوصاً عرب اإلنرتنت حيث "تنتشر بسرعة قياسية، بنقرة زر واحدة".
وتللابللع "أطلللللب منكم ذلللك، انتم نللواب اوروبلللا: ال تقفوا مكتويف األيلللدي. عليكم أن 
تللقللرأوا اإلشللللارات التحذيرية، وتكشفوا أعلللراض وبلللاء مللعللاداة السامية ومحاربته بأي 

ثمن".
وفللقللاً لتقرير صلللادر عللن االتللحللاد األوروبللللي يف تشرين الللثللاين/نللوفللمللرب، فقد "انتشر" 
التضليل والكراهية ضّد اليهود عىل اإلنرتنت خالل الغزو الرويس ألوكرانيا، مّما أدى 

إىل تصاعد توجه بدأ خالل وباء كوفيد-1٩.
وأشار املحّللون إىل خطر "الروايات الكاذبة" التي تغّذي معاداة السامية، يف الوقت 
اللللذي تسعى فيه روسلليللا إىل تللربيللر حربها عللرب إسلللاءة اسللتللخللدام مصطلحات "النازية" 

و"اإلبادة الجماعية" لوصف الحكومة األوكرانية.
وكانت اللللذراع التنفيذية لالتحاد األوروبلللي قد قّدمت اسرتاتيجيتها األوىل ملحاربة 

معاداة السامية يف تشرين األول/أكتوبر 2021.
وحللللّذر هللرتللسللوغ الللقللادة األوروبللليلللني مللن الللخلللللط بللني انللتللقللاد إسللرائلليللل وإنللكللار "وجود 

دولة إسرائيل".
وقللال "التشكيك يف حللق وجللود الللدولللة-األمللة للشعب اليهودي ليس دبلوماسية 
شللللرعلللليللللة"، ملللضللليلللفلللاً أّن "هللللللذه ملللللعلللللاداة اللللسلللامللليلللة بلللكلللّل مللعللنللى اللللكلللللللملللة ويلللجلللب اقتالعها 

بالكامل".
لدول االتحاد األوروبي مقاربات متباينة تجاه إسرائيل، ويكافح التكّتل يف كثري من 

األحيان التخاذ موقف موّحد بشأن الصراع مع الفلسطينيني.
واسللتللأنللف االتلللحلللاد األوروبلللللي وإسللرائلليللل الللعللام امللللايض اجللتللمللاعللات املللجلللللس املشرتك، 
بعد تللوّقللف دام عللشللرة أعلللوام نتج عللن غضب إسللرائلليللل مللن انللتللقللادات بللروكللسللل بشأن 
اللللتلللوّسلللع االسللتلليللطللاين يف الللضللفللة الللغللربلليللة املللحللتلللللة، األملللللر اللللللذي ُيللعللتللرب غلللري قلللانلللوين وفق 

القانون الدويل.
غري أّن عودة بنيامني نتانياهو كرئيس للوزراء عىل رأس أكر الحكومات يمينية يف 

تاريخ البالد، قّوضت اآلمال يف تحّسن العالقات.
ودعا هرتسوغ دول االتحاد األوروبي إىل "توسيع وتعميق وتعزيز شراكتنا".

الللللللللللللللللللللللللللللله-ے-وفللللللللللللللا-وافللللللللللللللقللللللللللللللت  رام 
امس،الذكرى الخامسة عشر لرحيل 
اللللقلللائلللد اللللوطلللنلللي والللللقللللومللللي واألممي، 
الللللقللللوملللليللللني العرب،  ملللللؤسلللللس حلللللركلللللة 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، 

الحكيم جورج حبش.
 1٩26 آب   12 يف  "اللللللللحلللللللكللللللليلللللللم"  وللللللللللللد 
للللللعلللللائلللللللللللة مسيحية  اللللللللللللللللللد،  ملللللديلللللنلللللة  يف 
مللللليلللللسلللللورة الللللللحللللللال مللللؤلللللفللللة مللللللن سبعة 
أفلللللللللراد، وتللللعللللرض للللللتللهللجللري علللللام 1٩48 

إثر النكبة.
أنللهللى حبش دراسللتلله االبللتللدائلليللة يف 
مللديللنللة اللللللللد، وتلللابلللع دراسلللتللله الثانوية 
يف مدينتي يافا والقدس، وتخرج من 
مدرسة ترسنطا يف القدس، وعاد إىل 

يافا مدرساً قبل التحاقه بالجامعة.
انتقل إىل بريوت عام 1٩44 لاللتحاق 
بكلية الطب يف الجامعة األمريكية، 
وتخرج منها طبيباً عام 1٩51، وخالل 
مللرحلللللة دراسلللتللله الللجللامللعلليللة، تبلورت 
القومي،  انللللللللتللللللللمللللللللاؤه  وتلللللللللعلللللللللزز  أفلللللللللللكلللللللللللاره 
إعلللللللللللللادة صللللليلللللاغلللللة جمعية  فلللللسلللللاهلللللم يف 
"العروة الوثقى" وتحويلها إىل منتدى 
الحالة  للللللللتلللللللنلللللللاول  وفلللللللللللكلللللللللللري،  سلللللللليللللللللايس 
وتعزيز  الللللفلللللللللسللللطلللليللللنلللليللللة،  اللللللسللللليلللللاسللللليلللللة 

العالقات بني الشباب العرب.
الفداء  "كللللللللتللللللللائللللللللب  بلللللتلللللشلللللكللللليلللللل  قللللللللللللللام 
العربي"، حيث التف حولها جمع من 

الشباب العرب ونفذت عدة عمليات 
علللسلللكلللريلللة ضلللللد أهللللللللللداف إسللللرائلللليللللللللليللللة يف 

األرض املحتلة.
هجر جورج حبش الطب واتجه اىل 
ملليللدان الللسلليللاسللة وامللللقلللاوملللة، فأسس 
رفلللللللللاقللللللللله "حركة  ملللللللللن  مللللللجللللللمللللللوعللللللة  ملللللللللع 
اللللقلللومللليلللني الللللعللللرب" علللللام 1٩51، وكان 
من بني املؤسسني وديع حداد، وهاين 
الهندي، وكانت الحركة تسعى لخلق 

حالة نهوض عربي شامل.
الساحة  إىل  اللللللللحلللللللكللللللليلللللللم  وانلللللللللتلللللللللقلللللللللل 
األردنلللليللللة للليللكللون ملللع رفلللاقللله يف ساحة 
امللللللللللليللللللللللداين، وواصلللللللللللللللل حراكه  الللللللنللللللضللللللال 
يغفل  أن  دون  األردن  يف  الللللسلللليللللايس 
ملللتلللابلللعلللة سلللللاحلللللات اللللعلللملللل األخلللللللللرى يف 
املللنللطللقللة اللللعلللربللليلللة، وغلللللللادر األردن إىل 
سوريا، ثم إىل بريوت بهدف تشكيل 
خلللللاليلللللا لللللحللللركللللة الللللقللللوملللليللللني الللللللعللللللرب يف 

الدول العربية.
وأسلللس حبش "الجبهة الشعبية 
للللللللللتلللللللللحلللللللللريلللللللللر فلللللللللللللللللللسلللللللللطلللللللللني" وأعلللللللللللللللللللللللللللللللن عن 
وتشكلت  يف1٩67/12/11،  انلللطلللالقلللتلللهلللا 
الجبهة كنواة لحزب ماركيس لينيني، 
مع الرتكيز عىل البعد القومي العربي 

كميدان ورابطة للعمل الجبهوي.
للجبهة  قلللللللليللللللللادتلللللللله  حلللللللبلللللللش  واصللللللللللللللللل 
الشعبية، أمينا عاما حتى عام 1٩٩٩، 
وترك موقعه طوعا وخلفه مصطفى 

الللللللزبللللللري )أبللللللللو عللللليل مللللصللللطللللفللللى(، الذي 
يف   2001/8/27 يف  إسلللللللرائللللللليلللللللل  اغلللللتلللللاللللللتللللله 

رام الله.
استقالته  بللللعللللد  "الللللحللللكلللليللللم"  علللللللاش 
يف الللعللاصللمللة األردنلللليللللة علللملللان متفرغا 
لللللللللللللللإلشللللللللللللللراف عللللللللللللىل مللللللللللركللللللللللز للللللللللللللللللللللدراسللللللللللات 
واألبللحللاث اىل أن تللويف يللوم 26 كانون 

الثاين 2008، يف عّمان ودفن فيها.
صلللللللللللللللللللللللدرت بللللللللحللللللللقلللللللله مللللللللجللللللللمللللللللوعللللللللة من 
أعللللللللوام 1٩58 و1٩63 ما  بللللني  األحلللللكلللللام 
ملللللغللللادرة األردن إىل دمشق،  اضلللطلللره 
ثم إىل بللريوت بعد أن اتهم بأنه أحد 
املخططني النللقللالب جللاسللم علللللوان يف 
دملللللشلللللق. تللللللللزوج حللللبللللش علللللللام 1٩61 من 
هلليلللللدا حللبللش، وهللللي فللتللاة مقدسية، 

وأنجبا فتاتني.
عام 1٩64، غادر حبش إىل القاهرة، 
ملقابلة الرئيس عبد الناصر، وتكونت 
بينهما عللالقللات صللداقللة، وطلللرح عىل 
عللبللد الللنللاصللر ملللوضلللوع الللكللفللاح املسلح 
يف جنوب اليمن، والكفاح املسلح يف 
فلللللسللطللني، ودار نلللقلللاش طلللويلللل حول 
املوضوعني كانت نتيجته بدء الكفاح 
املللسلللللح يف جللنللوب اللليللمللن اللللذي انتهى 
بللللطللللرد الللللللقللللللوات الللللربيللللطللللانلللليللللة، وكذلك 
بللللللللللدء اإلعلللللللللللللللللداد للكفاح  عللللللللىل  االتلللللللللفلللللللللاق 
املسلح الفلسطيني عىل أن تتم عملية 

التنفيذ يف اللحظة املناسبة.

15 عاما على رحيل القائد جورج حبش

كان حبش هدفا لجهاز "املوساد" 
عللللىل ملللللدى سللللنللللوات طلللويلللللللة، وحاول 
هللللللللذا اللللللجلللللهلللللاز اإلسللللللرائلللللليلللللليل عللللللللام 1٩73 
اعللللللرتضللللللت مقاتالت  اخللللتللللطللللافلللله حللللللني 
عراقية  مللللللدنلللللليللللللة  طلللللللللائلللللللللرة  إسللللللرائلللللليللللللللللللليللللللة 
وأجللربتللهللا عللىل الللهللبللوط يف مللطللار "بن 
غللللللللللللوريللللللللللللون"، وملللللللللللن ثللللللللم سلللللملللللحلللللت لها 
باإلقالع واملللغللادرة بعد أن تبني خطأ 
املعلومات االستخبارية، وأن حبش 

لم يكن عىل متنها.
املوساد  أن  "ملللللعلللللاريلللللف"  واعلللللتلللللربت 
اإلسرائييل فقد أيام مجده، وضربت 
مثال عللىل ذلللك وفللاة حبش طبيعياً، 
كلللللملللللا حللللللللللدث ذلللللللللللك مللللللللللرة أخلللللللللللللرى حني 
اخللتللطللفللت طللللائللللرة سللللوريللللة قللللادمللللة من 
ليبيا عام 1٩85، وبعد خمس ساعات 
من التفتيش يف مطار "بن غوريون" 
اكتشفت إسرائيل أن حبش أيضا لم 

يكن هناك.

16 مليون شيكل األضرار التي 
سجلت في "هبة الكرامة"

ترجمة خاصة بل "الللقللدس" دوت كوم-كشفت بيانات إسرائيلية،امس، أن 
حجم األضللرار التي سجلت خالل أحللداث "حللارس األسوار-سيف القدس-هبة 

الكرامة" يف أيار 2021، بلغت 16 مليون شيكل.
وبللحللسللب ملللوقلللع "واي نللللت" االخللللبللللاري الللللعللللربي، فللللإن هللللذا املللبلللللغ هلللو املطلوب 
إلصلللالح البنية التحتية الللتللي تللضللررت يف 270 حللادثللة سجلت خللالل تلك املعركة 
واملتعلقة فللقللط بللاسللتللهللداف مللركللبللات الللشللرطللة اإلسللرائلليللللليللة وقللطللع الللطللرق ورشق 

الحجارة وغريها من األحداث التي شهدتها املدن املختلطة يف الداخل املحتل.

القدس-محمد أبو خضري-بقيادة املتطرف"يهودا غليك"، اقتحم 214 مستوطناً 
املسجد األقىص املبارك أمس، بحماية مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائييل، 
فلليللمللا نلللظلللم الللليلللملللني امللللتلللطلللرف وجلللملللاعلللات "اللللهللليلللكلللل" املللللزعللللوم املللللسللللريات عللللىل أبواب 
املسجد وحلقات الرقص والغناء االستفزازي، ترافقهم دوريات القوات الخاصة 

والشرطة لتوفري الحماية لهم.
ورفعت شرطة االحتالل يف القدس حالة االستنفار وزجت باملزيد من عناصرها 
يف شوارع املدينة وخاصة البلدة القديمة منها ومحيط املسجد األقىص استعداداً 
لتلك املسريات االستيطانية وخاصة مسرييت بللاب العامود التي دعللا لها اليمني 
املتطرف وجماعات ايتمار بن غفري وتلك التي دعت لها جماعات الهيكل يف البؤرة 
االستيطانية "بيت اوروت"، وتخوفاً من دعوات الفجر العظيم وصالة الجمعة 

يف املسجد املبارك بعد املجزرة التي ارتكبتها يف مخيم جنني .
ووجهت مرجعيات دينية ووطنية دعواتها للحشد والرباط الواسع باملسجد 
األقىص إلحياء الفجر العظيم وإقامة صاليت الجمعة والغائب عىل أرواح شهداء 

مجزرة جنني وإلفشال كل مخططات االحتالل و"جماعات الهيكل" املزعوم.
وأفللللللللادت دائلللللللرة األوقللللللللاف اإلسللللالملللليللللة يف الللللقللللدس املللحللتلللللة أمللللللس، بلللللأن عشرات 
املللسللتللوطللنللني بلليللنللهللم املللتللطللرف "غللللليللك" اقللتللحللمللوا مللنللذ اللللصلللبلللاح، املللسللجللد األقىص، 
ونفذوا جوالت استفزازية يف باحاته، وأدوا طقوًسا تلمودية يف املنطقة الشرقية 

من املسجد.
وقالت ان الفرتة الصباحية من االقتحامات شارك فيها ٩5 مستوطناً و10 من 

ضيوف الشرطة باللباس املللدين ومعظمهن نساء، مشرية اىل ان عللدد األجانب 
واللليللهللود مللن الللخللارج بلغ "1735" سللائللحللاً والجميع مللن الللواليللات املللتللحللدة وكندا 
ودول أوروبية قسم منهم لم يلتزم بالحشمة ولباس الغطاء وتجولوا يف أروقة 

املسجد بمالبس فاضحة يف مس بمكانة وقدسية املسجد.
وأضافت األوقاف اإلسالمية، ان االقتحام الثاين بعد صالة الظهر شارك فيه 
6٩ مللسللتللوطللنللاً و40 مللن طلللالب املللعللاهللد والللجللامللعللات اللليللهللوديللة، أملللا الللسلليللاح فبلغ 

عددهم 1435 سائحاً.
ملللن جللانللبللهللا،واصلللللت شللرطللة االحلللتلللالل أمللللس، الللتللضلليلليللق علللىل دخللللول املصلني 
الوافدين من القدس والداخل املحتل للمسجد، ودققت يف هوياتهم الشخصية، 

واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.
وحملت املرجعيات الدينية والوطنية مسؤولية التصعيد والتوتر لالحتالل يف 
املدينة وفلسطني بشكل عام، مؤكدة ان السماح للمستوطنني بتنظيم مسرية 
استفزازية عىل أبواب املسجد األقىص بشكل شبه يومي ويف باب العامود بشكل 

أسبوعي وشهرًيا يف البلدة القديمة ،،، كل ذلك استفزازات بحق املقدسيني.
وللللفلللتلللت امللللرجلللعللليلللات اىل أهلللمللليلللة وقلللللف االسللللتللللفللللزازات االسللتلليللطللانلليللة خلللاصلللة تلك 
االقللتللحللامللات االسللتلليللطللانلليللة لللأقللىص وتلللللك امللللسلللريات الللتللي تللسللتللهللدف بلللاب العامود 
الذ سقط عىل عتباته عشرات الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني، باعتباره 
والفلسطينيني واملدخل  للمقدسيني  بالنسبة  أهللملليللة  اسللرتاتلليللجلليللة ذات  منطقة 

الرئيس للمصلني يف املسجد املبارك .

مئات المتزمتين ينظمون مسيرات استفزازية ،،

214 مستوطنا يقتحمون االقصى بقيادة المتطرف"غليك"

مختصون بالشأن اإلسرائيلي: التصعيد في جنين 
ترجمة لسياسات حكومة االحتالل المتطرفة

رام الله - رأى محللون مختصون يف الشأن اإلسرائييل، أن التصعيد الللذي جللرى يف 
جللنللني ومللخلليللمللهللا، وأدى السللتللشللهللاد ٩ مللواطللنللني بينهم سلليللدة، يلللأيت اسللتللكللمللاال لخطوات 
اللللحلللكلللوملللة اللللسلللابلللقلللة بللتللنللفلليللذ جللللرائللللم اإلعلللللللللدام بلللحلللق الللفلللللسللطلليللنلليللني، وتلللرجلللملللة للسياسات 

العدوانية الجديدة التي تتبناها حكومة نتنياهو.
املللحلللللل املللخللتللص بللالللشللأن اإلسللرائلليلليل عللصللمللت مللنللصللور قلللال للللل"وفلللا"، "نللحللن اللليللوم أمام 
رئلللليللللس أركلللللللللان جلللللديلللللد، ووزيلللللللللر جللليلللش وحللللكللللومللللة جلللللديلللللدة؛ وهللللللم ال يلللسلللتلللكلللملللللللون ملللللا بدأته 
الحكومة السابقة  فحسب بل يمضون يف خطوات أخرى نحو التصعيد الذي يهدف إىل 
القتل واستهداف جنني ونابلس إلضعافهما، ونشر حالة من الخوف واإلرهللاب لتمرير 

مشروعها السيايس.
وأضاف أن مشروع حكومة االحتالل يستهدف مناطق )ج( والقدس، وأرايض الل48، 
وحكومة االحتالل ارادت من عملية جنني بوضح النهار إرهاب الشعب الفلسطيني واملزيد 
من االستيطان والتهويد، واملزيد من االقتحامات والهدم. وأوضح منصور، أن العالم ال 
ينتقد وال يقف يف وجه االحتالل، وكل الظروف تشجعهم عىل ارتكاب املزيد من الجرائم، 

حتى أصبحنا يف حالة تشري إىل مزيد من التصعيد.
من جانبه، قال املحلل السيايس املختص يف الشأن اإلسرائييل خلدون الربغويث، إن 

العنف الذي تمت فيه العملية اإلسرائيلية عىل مخيم جنني غري مسبوق منذ سنوات.
وأضاف أن الحكومات اإلسرائيلية املتعاقبة؛ هي حكومات مجرمة وال يمكن القول 
إن الحكومة الحالية مجرمة لوحدها، بل إن دولة االحتالل دموية، وما شهدناه اليوم 
يللعللكللس حللصللول الللجللنللود عللىل الللضللوء األخللضللر الرتلللكلللاب مللا يلللشلللاؤون مللن جلللرائلللم، كللمللا أن 
تصريحات القيادات السياسية اإلسرائيلية بتوفري الحماية والغطاء لجنودهم يشجع 

عىل مزيد من الجرائم .

بأن  شللللللللللللللك  أدىن  هلللللللللللنلللللللللللاك  لللللللللليلللللللللس 
قللللرار "اللللقللليلللادة الللفلللللسللطلليللنلليللة" وقف 
خطوٓة  جلللللللللللللللللاء  األملللللللللللللنلللللللللللللي  اللللللللتلللللللنلللللللسللللللليلللللللق 
متطلبات  أحللللللللللللللللد  تلللللللللللللللبلللللللي  ضللللللللللللللروريللللللللللللللة 
املللللللوقللللللف اللللللوطلللللنلللللي اللللفلللللللسلللطللليلللنلللي رداً 
عللىل املللجللزرة اإلسرائيلية يف جنني . 
ولطاملا طالب شعبنا بإلحاح بشطب 
هذه الوصمة من تاريخنا ، وصمة 

التنسيق األمني .

التنسيق  لوقف  نعم  " ألف 
األمني...ولكنه ال يكفي "

بقلم: د. ممدوح العكر
ولللكللن الللللرد األهللللم واللللللرد االسللرتاتلليللجللي الللحللقلليللقللي علللىل ملللجلللزرة جللنللني وما 
سبقها ، بل وما سيتلوها من ممارسات وسياسات ُمعَلنة تطمح لإلجهاز 
علللللىل قللضلليللتللنللا الللفلللللسللطلليللنلليللة بللمللخللتلللللف جلللوانلللبلللهلللا ، إنللللمللللا يلللتلللجلللسلللد باستعادة 

وحدتنا الوطنية .
إن اإلرتقاء اىل مستوى التحدي التاريخي والوجودي الذي نواجهه يفرض 
علينا املبادرة الفورية إلتخاذ خطوات جدية بإتجاه إستعادة وحدتنا الوطنية 
دون أي تلللردد أو تلكؤ أوتلللربيلللرات . فللالللوجلله اآلخلللر واألهللللم لللوقللف "التنسيق 
األمني" مع دولة اإلحتالل يجب ان يتجسد بخطوات فورية نحو "التنسيق 
الوطني" بإتجاه استعادة الوحدة الوطنية بتشكيل جبهة وطنية عريضة 
تتوىل مسؤولية التصدي لكافة األخطار املحدقة . وإن أي تللردد أو تلكؤ يف 
هذه الخطوة إنما يشكل تخلياً عن املسؤولية التاريخية تجاه قضيتنا أمام 

هذا الخطر الوجودي الذي يتهددها .
ان هللللللذه املللللسللللؤوللللليللللة اللللتلللاريلللخللليلللة تلللتلللطلللللللب وتلللللفلللللرض علللللىل الللللرئلللليللللس محمود 
عباس أن يقوم فوراً بالدعوة اىل لقاء جدي عاجل برئاسته ، ُيعقد خالل 
األسبوعني القادمني "خارج الوطن" يف القاهرة أو الجزائر و يضم ممثلني 
عن قيادة حركة فتح و القيادات الرئيسية "الفاعلة" لفصائل منظمة التحرير 
، و قيادات حركة حماس وحركة الجهاد ، وممثلني عن الحراكات الشعبية 
واملجتمع امللللدين . شريطة ان يللكللون هللنللاك تمثيل وازن للللللمللرأة الفلسطينية 
وللشباب الفلسطيني ضمن "كلٍّ من " هذه القوى املذكورة . ويكون الهدف 
األول لهذا اللقاء قيام قيادة وطنية موحدة عىل أساس جبهة وطنية عريضة 
) أي إطار قيادي مؤقت( تحت إطار منظمة التحرير ، بعيداً عن أي هيمنة 
أو تفرد ألي فصيل ، و تضع برنامجا لخطوات التصدي العاجل للتحديات 
الداهمة ، وتمهد إلعادة ترتيب البيت الداخيل الفلسطني بما يف ذلك تحديد 
موعد لإلنتخابات العامة وعى رأسها إنتخاب مجلس وطني جديد ملنظمة 

التحرير عىل قاعدة التمثيل النسبي .
ان الوفاء ألرواح شهداء مجرزة جنني وكل شهداء وتضحيات جرحانا 
وأسرانا وعذابات شعبنا طوال أكر من مائة عام تفرض علينا العمل الجدي 

والفوري عىل استعادة وحدتنا الوطنية درعاً للصمود املقاوم لشعبنا .
فلقد أثبتت تجارب حركات التحرر الوطني ضد االستعمار و خاصة ضد 
مشاريع االستعمار االستيطاين وضد نظام االبارتيد ان الوحدة الوطنية هي 

شرط أسايس لتحقيق اإلنتصار .
ان الخطوة الجدية ذات املغزى اإلسرتاتيجي و املكملة لشطب" التنسيق 
األمللللنللللي" مللللع دولللللللة اإلحللللتللللالل يلللجلللب أن تللتللجللسللد فللللللورا بلللخلللطلللوة جلللديلللة نلللحلللو " 

التنسيق الوطني " عىل طريق استعادة وحدتنا الوطنية .
فهل سرتتقي قيادتنا اىل مستوى هذه التحديات... ؟ ؟

هل سرتتقي قيادتنا اىل مستوى مسؤولياتها التاريخية ... ؟؟
هل ترتقي قيادتنا اىل مربر وجودها كقيادة ...؟؟

منظمات أميركية تطالب بايدن 
بالتدخل لوقف العدوان اإلسرائيلي

واشنطن-وفا-طالبت منظمات فلسطينية أمريكية الرئيس جو بادين بالتدخل 
الفوري لوقف العدوان اإلسرائييل عىل الشعب الفلسطيني.

وطالبت شبكة املنظمات الفلسطينية األمريكية )PAON( يف بيان لها،امس، 
اإلدارة األمريكية بالضغط عىل إسرائيل لوقف عمليات القتل والتطهري العرقي 

للشعب الفلسطيني.
وقللال البيان:"وصل الوضع عىل األرض يف الضفة الغربية املحتلة إىل نقطة 
الالعودة، فمنذ وصول حكومة نتنياهو الفاشية إىل السلطة تضاعفت أعمال 
الللقللتللل واالعلللتلللقلللاالت، إضللافللة القللتللحللامللات الللوزيللر املللتللطللرف بللن غللفللري واملستوطنني 
واللليللملليللنلليللني املللتللطللرفللني للللللمللسللجللد األقللللللىص، واقللللتللللالع بللسللاتللني اللللزيلللتلللون، وقرارات 
التطهري العرقي وبينها تهجري 240 شخًصا من الخان األحمر إلفساح املجال لبناء 

مستوطنات يهودية غري شرعية عىل تلك األرض".
وقال بيان الشبكة إن "إدارة بايدن تحمي أفعال إسرائيل من خالل االستمرار 
يف الدعم العسكري واالقتصادي، رغم معاناة الشعب األمرييك وتردي األوضاع 

االقتصادية، وارتفاع مستوى الجريمة والعنف املسلح".

البعثة المراقبة لدولة فلسطين بجنيف تبعث رسائل 
عاجلة لجهات دولية حول العدوان على جنين

جلللنللليلللف- بللعللثللت الللبللعللثللة املللللراقللللبللللة لللللدولللللة فلللللسللطللني للللللدى األمللللللم امللللتلللحلللدة وباقي 
املنظمات الدولية يف جنيف وسويسرا، امس الخميس، رسائل عاجلة لكل من 
وزير الخارجية السويسري، واملفوض السامي لحقوق اإلنسان، ورئيسة الصليب 
األحمر الدويل، وسكرتري عام اتحاد الربملان الدويل، ومدير عام منظمة الصحة 
العاملية، واملقررة الخاصة املعنية بحالة حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية 
املللحللتلللللة مللنللذ عللللام 1٩67 وحللملللللة الللللواليللللات اللللخلللاصلللة، واللللللللدول األطلللللللراف السامية 

التفاقيات جنيف، حول العدوان اإلسرائييل عىل محافظة جنني.
وطالبت البعثة الجهات كافة بللضللرورة التدخل العاجل إلدانلللة املللجللازر التي 

ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما فيها مجزرة جنني.
كما أطلع املراقب الدائم لدولة فلسطني يف جنيف إبراهيم خرييش دول عدم 
االنحياز عىل آخر التطورات واالنتهاكات والجرائم التي ترتكبها حكومة االحتالل 

ضد الشعب شعبنا ومؤسساته الرسمية واملدنية.
وطالب بضرورة الضغط بكل األشكال املتاحة، واتخاذ مواقف عملية، لردع 
االحلللتلللالل، بللمللا فيها إعللللادة الللنللظللر يف الللعللالقللات مللع دوللللة االحلللتلللالل االستعماري 

االستيطاين ونظام االبرتهايد.

السجن 1٣ عاما لقاتل 
الشاب أبو قطيش 

القدس- ے-حكمت املحكمة املركزية يف القدس، عىل املوقوف "منتصر 
سفيان املالحي" بالسجن الفعيل ملللدة 13.4 عاما بتهمة القتل العمد مع سبق 

د. اإلصرار والرتصُّ
يجدر بالذكر أن املللرحللوم "أحللمللد أبللو قطيش" لقي مصرعه بتاريخ 2020/4/20 
جللللّراء تللعللّرضلله للطعن مللن قللبللل املللالللحللي يف محطة الللحللافللالت الللواقللعللة يف شارع 

نابلس/القدس.

السجن المؤبد لألسير 
محمود عطاونة

الخليل-ے-قضت املحكمة العسكرية اإلسرائيلية،امس، بالسجن املؤبد 
بحق األسري محمود عطاونة من الخليل، بحجة أنه كان من ضمن أفراد الخلية 

التي قتلت جندًيا إسرائيلًيا عام 201٩ قرب بيت لحم.
وبحسب إذاعة الجيش اإلسرائييل، فإن عطاونة سيدفع مبلغا قدره نصف 

مليون شيكل لعائلة الجندي الذي قتل.
وأشارت إىل أن عطاونة من بيت كاحل، لم يشارك بالهجوم، لكنه خطط له 

وجند أحد أفراد الخلية، وشارك يف تجنيد وتدريب أفرادها.

مصادرة نصف مليون شيكل ومركبة 
من المحررين كريم وماهر يونس

تل ابيب-ے-وقع وزير الجيش اإلسرائييل يوآف غاالنت، الليلة قبل املاضية، عىل 
قرار بمصادرة األموال املحولة من السلطة الفلسطينية، كمكافأة للمحررين كريم وماهر 

يونس، من سكان عارة بالداخل املحتل.
وكان قد أفرج عن كريم وماهر يونس بواقع أسبوعني بينهما خالل الشهر الجاري، 

بعد أن أمضيا 40 عاًما يف سجون االحتالل.
وبحسب مللوقللع "واي نللت" االخللبللاري الللعللربي، فللإن الللقللرار وقللع بتوصية مللن الجهات 
االقتصادية املختصة يف وزارة الجيش اإلسرائييل، بحجة وصول معلومات جديدة عن 

حجم املدفوعات التي تسلمها املحررين، والذي يصل إىل نحو نصف مليون شيكل.
وباإلضافة إىل ذلك، قامت قوات من الشرطة اإلسرائيلية، باالستيالء عىل األموال، 
وعىل مركبة فاخرة تعود ملكيتها لعائلة يونس، ضمن الحرب االقتصادية ضد األسرى 

الفلسطينيني بحجة تلقيهم دعمًا من السلطة الفلسطينية. بحسب املوقع.

مجدالني يترأس وفد فلسطين 
المشارك بأعمال الدورة 42 لمجلس 

وزراء الشؤون االجتماعية العرب
الدوحة - ترأس وزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالين وفد دولة فلسطني 
املشارك بأعمال الدورة الثانية واألربعني، والحدث الجانبي حول العقد العربي 
لللأشللخللاص ذوي اإلعلللاقلللة والللفللقللر مللتللعللدد األبلللعلللاد، املللنللعللقللد بللالللعللاصللمللة القطرية 

الدوحة.
وافتتح أعمال الدورة رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز 
آل ثاين، واألمني العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، واألمني العام 
املساعد لقطاع الشؤون االجتماعية بالجامعة العربية هيفاء أبوغزالة، ووزيرة 

التنمية االجتماعية واألسرة القطرية مريم املسند.
وأكللد مللجللدالين الللتللزام دولللة فلسطني باالتفاقية الللدوللليللة لحقوق األشخاص 
ذوي اإلعللاقللة وقللانللون األشللخللاص ذوي اإلعللاقللة، وإيلللالء أهمية قصوى للنهوض 
بللقللطللاع اإلعلللاقلللة، كللمللا أكلللد أهللملليللة الللتللعللاون يف هلللذا املللجللال بللني الللللدول واملنظمات 

ذات الصلة.
واسلللتلللعلللرض مللللدى الللتللطللور والللنللقلللللة الللنللوعلليللة يف عللمللل اللللللللوزارة يف مللجللال الفقر 
مللتللعللدد األبللللعللللاد واللللسلللجلللل اللللوطلللنلللي االجلللتلللملللاعلللي وإدارة اللللحلللاللللة ونلللظلللام التحويل 
الوطني، والجهود املبذولة يف مجال الحماية والرعاية لأشخاص ذوي اإلعاقة 

وحماية النساء واألطفال.
وأشار إىل أن الوزارة أنجزت اسرتاتيجية مكافحة الفقر متعدد األبعاد، والتي 
سيتم إطالقها الشهر املقبل. ودعا مجدالين إىل تفعيل العمل العربي يف املجاالت 
االجتماعية واالقتصادية والتنموية، وتبادل التجارب والخربات، مبديا استعداد 

دولة فلسطني لنقل تجربتها يف مجال الفقر متعدد األبعاد وحماية النساء.
وأقر املجلس عضوية فلسطني الدائمة باملكتب التنفيذي ملجلس وزراء الشؤون 
االجللتللمللاعلليللة، وعللقللد مللؤتللمللر الللطللفللل الفلسطيني يف اململكة األردنللليلللة الهاشمية، 
وزيلللادة املبلغ املللرصللود للمؤتمر، واتللخللذ قلللرارا بدعم تنفيذ اسرتاتيجية مكافحة 

الفقر متعدد األبعاد.
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5Prequalification Tender Advertisement
مناقصة تأهيل شركات مقاوالت ألعمال صيانة في

مناطق الضفة الغربية، القدس وقطاع غزة
Mercy Corps, a non-profit, non-governmental international humanitar-
ian and development organization invites all Classified Contractors’ 
Companies to participate in the Prequalification Tender:
Mercy Corps will qualify Contractors’ Companies from West 
Bank, Gaza, and East Jerusalem for 24 months duration, ac-
cordingly, interested companies are encouraged to participate 

in the below tender: PQ03-MC PALESTINE
The following conditions apply:

The supplier must be registered in the official quarters.• 
The company should be an authorized dealer having VAT/ Tax regis-• 
tration. Tax/VAT Registration Certificate copies should be provided
The company should be based in WB, Gaza, and East Jerusalem.• 
Must be a member of the Palestinian Contractors Union - Valid • 
Classification with minimum SECOND GRADE-BUILDING
Tender documents can be obtained starting from Thursday 26 Jan 
2023 during official working hours, from 8:00 AM to 04:00 PM at 
Mercy Corps’ Office addresses as follows: Mercy Corps Gaza Of-
fice, Talatini Street, Al Mutaz Building # 3 (working days Sunday 
to Thursday)
Mercy Corps Ramallah Office, Al Saa’ Square, Al Bardouni Build-
ing, 6th floor (working days Sunday to Thursday)
Mercy Corps Jerusalem Office, Opposite to August Victoria (work-
ing days Monday to Friday)
Tenders’ submission should be made before Monday 6 Feb 2023 no • 
later than 15:00 by hard copy to Mercy Corps offices according to 
the above-mentioned address, in sealed envelope, or through email, 
to email address: tenders@mercycorps.org with email subject “Pal-
estine Prequalification Contractors’ Companies Tender PQ03”
Submit Questions in writing to E-mail ps- tender-questions@mer-• 
cycorps.org before 1 Feb 2023 by 16:00

For more information, please contact Mercy Corps – 
Procurement Office.
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5 دعوة لتقدمي عطاءات
اجلهة املشترية: هيئة االمداد والتجهيز من خالل مديرية اللوازم العامة.

LC-GSD/MOF/2023/16 :رقم املناقصة
اسم املناقصة: )شراء وتوريد مواد تنظيف للعام 2023(

مخصصاتها  من  جزء  استخدام  العامة  اللوازم  مديرية  خالل  ومن  والتجهيز  االم��داد  هيئة  تود  1 .
رقم  عقد  مبوجب  املستحقة  املبالغ  لتسديد  املالية  وزارة  قبل  من  املمول  العامة  امل��وازن��ة  ضمن 

LC-GSD/MOF/2023/16 )شراء وتوريد مواد تنظيف للعام 2023(.
تدعو مديرية اللوازم العامة ولصالح هيئة االمداد املناقصني ذوي األهلية إلى تقدمي عطاءات  2 .

بالظرف املختوم لشراء وتوريد مواد تنظيف للعام 2023.
الشراء  قانون  ملقتضيات  وفقًا  محلية  تنافسية  عطاءات  طلب  خالل  من  العامة  املناقصة  ستتم  3 .

العام رقم 8 لعام 2014 والئحته التنفيذية، وهي مفتوحة لكل املناقصني ذوي األهلية.
املوقع  خ��الل  م��ن  املناقصة  وث��ائ��ق  جميع  على  احل��ص��ول  واملهتمني  امل��ؤه��ل��ني  للمناقصني  ميكن  4 .
للشراء  املوحدة  البوابة  خالل  من  أو   )www.gs.pmof.ps( العامة  اللوازم  ملديرية  االلكتروني 
حلساب  شيكل   )300( مقدارها  مستردة  غير  رس��وم  دف��ع  بعد   )www.shiraa.gov.ps( العام 
وزارة املالية في بنك فلسطني على حساب رقم )49/219000(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة 
اإليداع( مع العطاء املقدم ، كما ميكن للمناقصني احلصول على أي معلومات إضافية جلميع وثائق 
املناقصة على العنوان املبني أدناه وذلك من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 مساء من أيام األحد 

إلى اخلميس.
يجب تسليم العطاءات في العنوان املبني أسفل الدعوة في موعد أقصاه الساعة ) 12:30. 5 ( ظهرا 
صالحية  تكون  أن  ويجب  مقبولة،  غير  اإللكترونية  والعطاءات   ،  8/2/2023 االربعاء  يوم  من 

العطاءات سارية ملدة 150 يوما من التاريخ النهائي لتسليم العطاءات.
يجب أن يرفق مع العطاء إقرار ضمان للعطاء وفقا للنموذج املدرج في وثائق املناقصة. 6 .

العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت احملددين سيتم استبعادها، وسيتم فتح العطاءات فور  7 .
انتهاء املوعد احملدد للتسليم بحضور ممثلي املناقصني الذين يرغبون في ذلك في العنوان املبني 

أدناه.
رسوم االعالن في الصحف على من ترسو عليه املناقصة . 8 .

االسعار املقدمة بالشيكل شاملة ضريبة القيمة املضافة. 9 .
العامة/رام  اللوازم  مديرية   / املالية  العطاءات/وزارة  املركزية-دائرة  العطاءات  صندوق  العنوان:  10 .
الله، املاصيون، مجمع الوزارات - مبنى القدس / مقابل مكتب رئيس الوزراء ، الطابق السادس . 

هاتف: 2987112 - 02/ فاكس: 02-2987056
رئيس جلنة العطاءات املركزية

دول������ة فلسطي�����ن
وزارة املالية/مديرية اللوازم العامة

جلنة العطاءات املركزية

2023/1/25ز1/26)1(

إعالن اعادة طرح عطاء
تعلن بلدية نابلس عن اعادة طرح العطاء التالي وذلك بالظرف املختوم

تأمني آليات ومركبات بلدية نابلس
عطاء رقم )2022/63/1/139(

تود بلدية نابلس استخدام جزء من مخصصاتها لتنفيذ عطاء تامني آليات ومركبات بلدية نابلس واملمول 
من قبل البلدية ، وذلك وفق املواصفات وجداول الكميات والشروط املرفقة بالعطاء، ستتم املناقصة العامة 
من خالل عطاءات تنافسية وفقا ألحكام قانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014 والئحته التنفيذية ، 

فعلى الراغبني في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:-
يجب على الشركات املتقدمة أن تكون مسجاًل رسميًا لدى جهات االختصاص

تقتصر املشاركة في املناقصة على الشركات الرئيسية.
2 - يجب على املناقص تقدمي كفالة تأمني ابتدائي بقيمة )12000( شيكل وذلك مبوجب كفالة بنكية سارية املفعول ملدة ال 

تقل عن 90 يومًا تبدء من تاريخ آخر يوم لتسليم العروض املعلن للعطاء أو شيك بنكي وال تقبل الشيكات الشخصية.
3 - األسعار شاملة جلميع الضرائب مبا فيها ضريبة القيمة املضافة. 

4 - البلدية غير ملزمة بأقل األسعار حال كانت مخالفة لشروط العطاء
5 - كل مناقص يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع احلصول على نسخة من العطاء من مكتب قسم العطاءات 

واملشتريات في مقر بلدية نابلس مقابل مبلغ غير مسترد وقدره )1000( شيكل أو ما يعادلها.
6 - ميكن للمناقصني املهتمني احلصول على معلومات إضافية من بلدية نابلس على العنوان املبني أدناه.

7 - أخر موعد لتسليم العروض الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم االحد 2023/2/5 في مقر بلدية 
نابلس قسم العطاءات واملشتريات، العطاءات االلكترونية غير مقبولة، العطاءات املتأخرة عن موعد 
التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العروض بحضور املناقصني أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك على 

العنوان : قاعة بلدية نابلس - الساعة 12 ظهرا  بتاريخ 2023/2/5
8 - رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 

ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة بلدية نابلس قسم العطاءات واملشتريات/  الطابق االول وذلك   -  9
خالل ساعات الدوام الرسمي او على البريد االلكتروني tender@nablus.org في موعد اقصاه نهاية 

دوام يوم الثالثاء املوافق 2023/1/31 ولن يقبل اية استفسارات ترد بعد هذا التاريخ
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فقد جواز سفر اردني 
اع���ل���ن ان�����ا ش���ري���ف اش������رف ع���ب���د امل���ج���ي���د س�����در عن 

ف���ق���د ج������واز س���ف���ري االردين ال������ذي اج���ه���ل رقمه 

ي���رج���ى م��م��ن ي��ع��ر ع��ل��ي��ه ت��س��ل��ي��م��ه الق�����رب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر.

فقد هوية
ج��ن��ن - اع��ل��ن ان���ا رائ����د ح��س��ن م��ح��م��ود عالونة 

الرجاء   907591945 رق��������م  ه����وي����ت����ي  ف����ق����د  ع������ن 

مركز  اق�������������������رب  اىل  ت�����س�����ل�����ي�����م�����ه�����ا  وج������������ده������������ا  م��������م��������ن 

للشرطة وله الشكر.

"الهيئة": األسير أحمد البرغوثي 
ينهي إضرابه المفتوح عن الطعام

رام الله-ے-أفادت هيئة شؤون األسرى واملحررين،امس، بأن األسري القائد 
أحمد الربغويث "الفرنيس"، أنهى إضرابه املفتوح عن الطعام والذي استمر تسعة 
أيام. وقالت الهيئة يف بيان لها:"إن األسري القائد الفرنيس ومنذ نقله يف عملية 
تنقالت األسرى من سجن هداريم إىل سجن نفحة قبل 18 يوماً، رفض الدخول 
إىل القسم، مما أدى إىل عزله انفرادياً يف زنازين سجن ريمون، وتراجعت صحته 

بشكل كبري تحديداً بعد خوضه اإلضراب".
وبينت أن إنهاء اإلضراب جاء بعد استجابة إدارة سجون االحتالل ملطالبه، 

حيث سيتم نقله إىل االقسام يف سجن ريمون.
ونشرت الهيئة يف تقرير سابق أن "الفرنيس أبلغ إدارة السجن ف��ور وصوله 
إىل معتقل نفحة أنه يرفض هذا األسلوب من النقل التعسفي الال أخالقي والال 
إن���س���اين، وأن����ه ل���ن ي��دخ��ل إىل ال��س��ج��ن، وي���رف���ض ه���ذه ال��خ��ط��وة ب��ك��ل تفاصيلها، 
مما أدى إىل إتخاذ خطوة انتقامية بحقه، تمثلت بعزله بالزنازين االنفرادية يف 
معتقل ريمون". يذكر بأن الربغويث من قادة الحركة األسرية، وهو من بلدة دير 
غسانة ش��م��ال غ��رب رام ال��ل��ه، ومعتقل منذ ع��ام 2002 ومحكوم بالسجن ثالثة 

عشر مؤبداً وخمسني عاماً.

احكام و"اداري" 
وتمديد توقيف وافراجات

مركز حقوقي: اكتظاظ في مراكز التوقيف 
نتيجة تصاعد عمليات االعتقال

ردا على تهديدات بن غفير،،

مختصون يدعون إلى تدويل قضية األسرى 
العليا ترفض التماس أسرى 

حماس باستئناف زياراتهم
تل أبيب � رفضت املحكمة العليا اإلسرائيلية أمس األول االلتماس الذي تقدم 
أس����رى ح��م��اس الس��ت��ئ��ن��اف زي������ارات أه��ال��ي��ه��م ل��ه��م، ال��ت��ي أص�����درت ال��ح��ك��وم��ة قراراً 

بوقفها يف صيف العام 201٧.
وورد يف ق��رار العليا:" وفقاً ملا يبدو حتى اآلن فإن وقف زي��ارات أه��ايل أسرى 
حماس من قطاع غزة ضرورية، وال حاجة للقول � ووفقاً ملا يقوله امللتمسون � بأن 
هذا القرار سيايس، امكانية تدخل املحكمة فيه محدودة جداً . هذا األمر مرهون 
ب���ح���االت م��ت��ط��رف��ة ب���االم���ك���ان اإلش������ارة ف��ي��ه��ا إىل خ��ل��ل خ��ط��ري يف ق������رارات الحكومة. 
باالمكان القول وعىل هامش الحديث أنه وحتى تاريخ 20 تشرين الثاين عام 2022 
كان يحتجز لدى سلطة خدمات السجون ٥٧ أس��رياً يتنمون لحماس يف قطاع 
غزة وتلقى منذ األول من تموز عام 201٧ سبعة أسرى زيارات من قبل فرد واحد 
يف العائلة وتلقى فرد تصريح زيارة لكنه لم يحضر. وهذه الحالة ال تقع يف إطار 

الحاالت التي يتوجب فيها عىل املحكمة التدخل".
وذك��������رت ص��ح��ي��ف��ة "م����ع����اري����ف" أن�����ه يف ت����م����وز امل�������ايض اق���ت���ح���م ح�������راس السجون 
منطقة زيارات األسرى وضبطوا داخل كيس وضع عىل مقعد ٩ رؤوس هواتف 
خلوية، و18 شريحة سيم كما عرثوا عىل مخرز بطول حوايل 1٥ سنتمرتاً وعىل 
نافذة مفتوحة يف غرفة الزيارات بالمكان التهريب منها ونقل األسرى املتورطني 

بذلك إىل قسم العزل.

غزة-ے-أكد مركز فلسطني لدراسات االسرى، 
ان مراكز التوقيف والتحقيق تشهد اكتظاظا متزايدا 
نتيجة ت��ص��اع��د ع��م��ل��ي��ات االع��ت��ق��ال ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا قوات 
االح���ت���الل ي��وم��ي��اً م���ن أن���ح���اء ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة والقدس 

املحتلتني كما تتضاعف معاناتهم يف فصل الشتاء.
امل�����������������رك�����������������ز، أن االح�����������������ت�����������������الل ص����������ع����������د خ����������الل  وأوض����������������������������ح 
ال��ش��ه��ور امل��اض��ي��ة م��ن ع��م��ل��ي��ات االع��ت��ق��ال ب��ني املواطنني 
الفلسطينيني بحيث ال تكاد تمر ساعة بدون تسجيل 
حالة اعتقال او أكرث من أنحاء األرايض الفلسطينية، 
حيث يفرج عن بعضهم بعد التحقيق لساعات عىل 
الحواجز أو داخل املستوطنات القريبة بينما يتم نقل 
اآلخرين مباشرة اىل مراكز التوقيف والتحقيق وعددها 

يتجاوز سبعة مراكز.
واش�������ار ال���ب���اح���ث ري������اض األش����ق����ر م���دي���ر امل�����رك�����ز،اىل ان 
مراكز التوقيف املختلفة تكتظ باملعتقلني وخاصة مركز 
توقيف "عوفر" القريب من رام الله الذي يصل عدد 
املوقوفني بداخله ألكرث من 160 أسرياً، رغم ان طاقته 
ال تستوعب هذه االعداد، وقد تصل فرتة توقيفهم يف 
تلك املراكز اىل 3 شهور كاملة يقاسون خاللها اسوء 
الظروف واكرثها مأساوية، فيما تتعمد إدارة السجون 

تأخري نقلهم اىل األقسام ملضاعفة معاناتهم.
وأش�������ار األش����ق����ر اىل أن األس�������رى يف م����راك����ز التوقيف 
ال تتوفر لديهم أدىن م��ق��وم��ات ال��ح��ي��اة البسيطة، وال 
ي��م��ل��ك��ون س����وى م���الب���س خ��ف��ي��ف��ة ال ت��ق��ي ب����رد الشتاء، 
وكذلك ال توفر سلطات االحتالل يف تلك املراكز سوى 
غ��ط��اء خ��ف��ي��ف��ا ع���ب���ارة ع���ن "ب��ط��ان��ي��ة م��ت��س��خ��ة"، وفرشة 
قديمة مهرتئة، حيث يشتيك االسرى يف بعض األيام 
م����ن ت���ج���م���د أط����راف����ه����م ن��ت��ي��ج��ة ال�������ربد ال����ش����دي����د يف فصل 

الشتاء.
وبني األشقر أن األسرى يف مراكز التوقيف يعانون 
أش��د امل��ع��ان��اة ن��ظ��را لكونهم يف م��راح��ل االع��ت��ق��ال األوىل 
.ويتعمد االحتالل تغليظ العقوبة عليهم للتأثري عىل 
ن��ف��س��ي��ات��ه��م وت��ح��ق��ي��ق س��ي��اس��ة ال���خ���وف وال�������ردع، لذلك 
ي���م���ارس ب��ح��ق��ه��م ك���ل أش���ك���ال االن��ت��ه��اك وي��ح��رم��ه��م من 

أبسط حقوقهم اإلنسانية وهذه املعاناة تستمر لشهور 
قبل نقلهم اىل االقسام.

وتفتقر م��راك��ز ال��ت��وق��ي��ف اىل وس��ائ��ل ال��ت��دف��ئ��ة واملياه 
الساخنة، حيث تتضاعف معاناة االسرى وخاصة يف 
أيام املنخفضات وتدين درجات الحرارة إضافة اىل أن 
ال��ط��ع��ام امل���ق���دم ل��ه��م يسء ك��م��اً ون���وع���اً، ك��م��ا ان هناك 
أس�������رى م������رىض ب���ح���اج���ة ل���ط���ع���ام خ������اص ت����رف����ض اإلدارة 
ت����وف����ريه ام����ع����ان����اً يف ال��ت��ن��ك��ي��ل ب����ه����م، إض����اف����ة اىل معاناة 
النقل بسيارة البوسطة اىل املحاكم والتي تعترب رحلة 

عذاب.
ون����������وه األش������ق������ر ب��������أن م�����رك�����ز ال����ت����وق����ي����ف وال����ت����ح����ق����ي����ق يف 
"عتصيون" الذي يقع بني مدينتي بيت لحم والخليل، 
ي���ع���ت���رب م�����ن أس�������وأ ت���ل���ك امل�����راك�����ز ح���ي���ث ي���ت���ك���دس بداخله 
ال����ع����ش����رات م�����ن األس���������رى وت���ن���ت���ش���ر يف زن����ازي����ن����ه الرطوبة 
والعفن بشكل كبري، كما تتعمد االدارة اجراء حمالت 
ت��ف��ت��ي��ش م���س���ت���م���رة ت����ق����وم خ���الل���ه���ا ب���إخ���راج���ه���م يف الربد 
ل��س��اع��ات دون م��الب��س أو أغ��ط��ي��ة م���ع ان���ع���دام وسائل 

التدفئة .
وت�����ج�����رب ع����ن����اص����ر اإلدارة األس�����������رى يف ع���ت���ص���ي���ون عىل 
ال��ت��ع��ري بحجة التفتيش ال��ش��خ��ي خ���الل ال���ربد بحثاً 
ع�����ن أغ���������راض م���م���ن���وع���ة ك���م���ا ت�����دع�����ي، ع���ل���م���ا ب������ان هؤالء 
املعتقلني تم تفتيشهم بشكل دقيق حني االعتقال، 
وخالل التحقيق، إال أن اإلدارة تمعن يف انتهاك كرامة 
األسرى، وتقدم اإلدارة لهم طعاماً منتهي الصالحية 

وتحتجزهم يف بركسات حديدية شديدة الربودة.
وط���ال���ب األش���ق���ر امل���ؤس���س���ات اإلن���س���ان���ي���ة والحقوقية 
الدولية، ويف مقدمتها الصليب األحمر ب��زي��ارة مراكز 
ال�����ت�����وق�����ي�����ف وال����ت����ح����ق����ي����ق ل�������الط�������الع ب����ش����ك����ل ع�������ىل حقيقة 
م��م��ارس��ات االح���ت���الل ال��الإن��س��ان��ي��ة ب��ح��ق االس�����رى والتي 
ت����ص����ل اىل ج�����رائ�����م ال������ح������رب، وال����ض����غ����ط ع�����ىل االحتالل 
ل����الل����ت����زام ب���م���ع���اي���ري ال����ق����ان����ون اإلن�����س�����اين يف ال���ت���ع���ام���ل مع 
ال����ح����ي����ات����ي����ة الضرورية  األس�����������رى وت������وف������ري م���س���ت���ل���زم���ات���ه���م 
وال���ض���غ���ط ع���ىل االح����ت����الل إلن���ه���اء م���ع���ان���اة امل��ع��ت��ق��ل��ني يف 

مراكز التوقيف وتقصري مدة وجودهم فيها.

االحتالل يماطل في عالج
 األسير المصاب بالسرطان علي الحروب  

رام الله-ے-قالت هيئة شؤون 
األس���رى وامل��ح��رري��ن، إن إدارة سجون 
االحتالل اإلسرائييل، تمعن باملماطلة 
بالسرطان  امل������ص������اب  األس����������ري  ب����ت����ح����وي����ل 
ع������يل ال�������ح�������روب ل����ل����ب����دء ب���ت���ل���ق���ي العالج 
ال��ب��ي��ول��وج��ي، رغ���م ح��اج��ت��ه امل��اس��ة له، 
ح���ي���ث ي���ق���ب���ع ح���ال���ي���ا ب���س���ج���ن "النقب" 
الرعاية  ي�������س�������ت�������دع�������ي  ص��������ح��������ي  ب����������وض����������ع 

الطبية.
واستعرضت الهيئة يف بيان،امس، 
ت���ف���اص���ي���ل م����ا ي���ع���ان���ي���ه األس�������ري الحروب 
)48 ع������ام������ا(، م���وض���ح���ة أن������ه ق���ب���ل نحو 
٩ أش���ه���ر ت���ب���ني إص����اب����ة األس������ري ب������ورم يف 
ظ��ه��ره وخ��ض��ع حينها ل��ع��الج بالليزر، 
وأج��ري��ت ل��ه بعد ذل��ك ص��ورة أشعة، 
ل��ي��ت��ب��ني ان���ت���ش���ار ل���ل���م���رض يف الحوض، 

وأسفل الظهر والرجلني.
وأض�����اف�����ت أن������ه ق���ب���ل ن���ح���و 20 يوما، 
إىل مستشفى  ال�������ح�������روب  ن����ق����ل  ج��������رى 
"ب�������رزي�������الي" اإلس�����رائ�����ي�����يل، وه�����ن�����اك قرر 
األطباء البدء بتلقي عالجي بيولوجي، 
ت����ت����ع����م����د إدارة  ال�����ل�����ح�����ظ�����ة  ل������غ������اي������ة  ل������ك������ن 
ال���س���ج���ون ال���ت���س���وي���ف ب��ت��ح��وي��ل��ه ونقله 

سمودي-حكمت  م���ح���اف���ظ���ات-ع���يل 
م����ح����اك����م االح������ت������الل ال���ع���س���ك���ري���ة أمس، 
ع��ىل األس����رى: ول��ي��د ب���دران م��ن طولكرم 
بالسجن الفعيل ملدة 32 شهراً، اضافة 
٧000 شيكل،  ب���ق���ي���م���ة  م���ال���ي���ة  غ�����رام�����ة  إىل 
وم��ح��م��د ف��ق��ه��اء م���ن ط���وب���اس بالسجن 
ال��ف��ع��يل مل����ّدة 14 ش���ه���راً، وم���اج���د محمد 
حسن من جنني، بالسجن الفعيل ملدة 
عام . من جهة اخرى، اضافت محكمة 
االح����ت����الل ال���ع���س���ك���ري���ة "12 ع�����اًم�����ا"، عىل 
حكم األسري إسالم وشاحي من جنني، 
غرامة  ش����ي����ك����ل  أل��������ف   120 إىل  ب�����اإلض�����اف�����ة 
م��ال��ي��ة، ع��ل��ًم��ا أن����ه أن��ه��ى ح��ك��م��ه الّسابق 
ال����ب����ال����غ 1٩ سنة،  يف س����ج����ون االح������ت������الل 
م���ح���ك���م���ة "عوفر"  . وج���������ددت   2021 ع������ام 

العسكرية االعتقال اإلداري بحق األسري 
م�����خ�����ي�����م قلنديا  م��������ن  م����������وىس ج�����ح�����ج�����وح 
للمرة الثانية ع��ىل ال��ت��وايل مل��دة 6 أشهر 
، واألس�������ري م��ص��ط��ف��ى ع��ط��ي��ة الحسنات 
الثالثة  ل�����ل�����م�����رة  ال�����ده�����ي�����ش�����ة  م����خ����ي����م  م�������ن 
عىل التوايل ملدة 6 شهور اضافية . كما 
م����ددت امل��ح��اك��م اع��ت��ق��ال ك���ل م���ن: بهاء 
محمد أب��و تايه من سلوان حتى تاريخ 
2023/3/1٥، ووج���دي خليل اسماعيل 
م����ن ط���ول���ك���رم مل�����دة ش���ه���ر وج���م���ع���ة نايف 

بكر من نابلس ملدة شهر ايضا .

اىل ذلك، أفرجت سلطات االحتالل 
ع����ن األس����������رى: زي�������اد ج����م����ال ال����ش����ايت من 
م���خ���ي���م ج����ن����ني ب����ع����د اع�����ت�����ق�����ال اس����ت����م����ر 16 
ش���ه���را، وم��ح��م��د ي��ون��س م���ن م��خ��ي��م نور 
شمس يف طولكرم بعد اعتقال استمر ٧ 
أشهر، وساهر أبو خضرة من بني نعيم 
بالخليل بعد اعتقال استمر 1٧ شهرا، 
وال��ف��ت��ى حسني ن��ش��أت أب��و حفيظه من 
طولكرم بعد اعتقاله يوم أمس االول، 
وزه������������دي ن����������ادر ق������رع������ان م������ن ب�����الط�����ة بعد 

اعتقال استمر عامني ونصف العام.

غزة-الوطن للصحافة-نظمت مؤسسة "مهجة القدس" 
ل���ل���ش���ه���داء واألس�����������رى وال�����ج�����رح�����ى، ج���ل���س���ة ح������واري������ة بعنوان 
"تهديدات بن غفري للحركة األسرية، وتأثريها عىل الساحة 
الفلسطينية"، وذل���ك يف ق��اع��ة م��ؤس��س��ة "م��ه��ج��ة القدس" 
بمدينة غ���زة، ب��ح��ض��ور ع���دد م��ن املختصني بقضايا االسرى 

وعائالتهم .
وخالل الجلسة الحوارية، قال مسؤول ملف الشهداء 
واألسرى والجرحى يف حركة الجهاد اإلسالمي واملدير العام 
ملؤسسة "مهجة القدس"، د. جميل عليان، "إن املتطرف 
ب��ن غفري يمثل امل��ش��روع امل��ض��اد لألمة العربية واإلسالمية، 
وم����ن ض��م��ن��ه��ا امل����ش����روع ال���ص���ه���ي���وين، م���ش���رًيا إىل أن أك����رث من 
خ��م��س��ة إىل ع��ش��رة م��الي��ني ع��رب��ي وفلسطيني ت��م قتلهم يف 

العقدين املاضيني.
وأكد عليان عىل وجود تطابق بني كل مكونات املشروع 
ال��ص��ه��ي��وين، ال��ق��وم��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة وال���ي���س���اري���ة، وه����ذا التطابق 
يجد له حاضنة كبرية عىل مستوى العالم، ويرتجم ذلك 

املسيحية الصهيونية التي انتشرت يف املعمورة.
وأش��ار عليان إىل العنف الذي يطالب بن غفري بتطبيقه 
عىل الفلسطينيني ومن ضمنه إعدام األسرى، والذي يطبق 
يومًيا من خالل ما يطلق عليه تحييد املجاهد بإطالق النار 
ع��ل��ي��ه، وأن��ن��ا ل��س��ن��ا ب��ح��اج��ة إىل ق��ان��ون إلع����دام األس�����رى؛ ألن 
اإلع�����دام ي��ت��م للفلسطينيني م��ن خ���الل ص���ور م��ت��ع��ددة، من 
ضمنها استشهاد 334 شهيًدا يف السجون، مؤكًدا بأن املئات 
م���ن األس������رى اس���ت���ش���ه���دوا خ�����ارج ال���س���ج���ون، ن��ت��ي��ج��ة تلقيهم 

لألدوية واملواد املسرطنة.

من جانبه قال الكاتب واملحلل السيايس مصطفى 
إبراهيم:"ما نسمعه حديًثا من تهديدات وزي��ر األمن 
ال��ق��وم��ي ب��ن غفري ت��أيت يف ال��س��ي��اق الصهيوين ال���ذي لم 
ي���ت���وق���ف ع�����ن االن����ت����ه����اك����ات ال����ت����ي ت���رت���ك���ب ب���ح���ق الشعب 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ب��ش��ك��ل ع������ام، ويف ق���ل���ب ه�����ذه املمارسات 
ال���ع���دوان���ي���ة ه����م األس�������رى الفلسطينيون  واالن����ت����ه����اك����ات 

بشكل خاص".
وق������ال إب���راه���ي���م:"م���ن���ذ ال���دع���اي���ة االن���ت���خ���اب���ي���ة ال���ت���ي وضعها 
املتطرف بن غفري والكتلة الصهيونية قبل خوض االنتخابات 
العدوانية  االح��������ت��������الل  س������ي������اس������ات  ب������اس������ت������م������رار  ي�����ط�����ال�����ب  وه����������و 

الستهداف األسرى الفلسطينيني".
ولفت إبراهيم،إىل الخطة التي وضعها سموتريش رئيس 
ح��زب "الصهيونية الدينية" لدعم وتشجيع االستيطان يف 
ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة وف�����رض ال���س���ي���ادة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة عىل 

املستوطنات يف الضفة الغربية.
ب����دوره����ا ب��ي��ن��ت د. اس���م���ه���ان ع���ب���د ال����ع����ال م���س���ؤول���ة اإلطار 
ال���ن���س���وي ل���ح���رك���ة ال���ج���ه���اد اإلس�����الم�����ي أب�������رز ال���س���ي���اس���ات التي 
يتعرض لها األس���رى يف س��ج��ون االح��ت��الل، وخ��اص��ة العزل 
االن����ف����رادي ال�����ذي ي��م��ث��ل أق����ى ص����ور ال��ت��ع��ذي��ب ال���ت���ي تمارس 
ضد األس��ري الفلسطيني، من خالل االحتجاز لفرتة طويلة 

يف زنازين تفتقر للعيش اآلدمي.
وطالبت عبد العال بضرورة تفعيل أيام إسنادية للوقوف 
اىل جانب أسرانا وأسرياتنا، وتكثيف حالة الدعم واإلسناد 
لقضيتهم العادلة، داعية إىل تدويل قضية األسرى يف كافة 

املحافل الدولية.

للبدء بهذا النوع من العالج.
وب��ي��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة أن األس����ري الحروب 
وهو من قرية دير سامت إحدى قرى 
منطقة دورا بمحافظة الخليل،يعاين 
والصدر  ال������ظ������ه������ر  يف  آالم  م��������ن  ح������ال������ي������ا 
وخدران باليد اليسرى، وأرق ودوخة 
مستمرة،الفتة إىل أن حالته الصحية 
كانت تدهورت عقب خضوعه لعملية 
جراحية الستئصال ورم أسفل الصدر 

واإلبط.

وك�����������������ان األس�����������������ري ال������������ح������������روب ق����������د بدأ 
ب������م������واج������ه������ة ه������������ذا امل���������������رض م������ن������ذ حوايل 
س��ن��ت��ني، ل��ك��ن إدارة س��ج��ون االحتالل 
أهملت ما يعانيه من أوجاع، وماطلت 
ب������ش������ك������ل سليم  ب�����ت�����ش�����خ�����ي�����ص وض���������ع���������ه 
ت���ف���اق���م���ه بشكل  ودق�����ي�����ق، م����ا أدى إىل 

تدريجي ووصوله ملرحلة مقلقة.
ي����ذك����ر أن االح������ت������الل اع���ت���ق���ل األسري 
بحقه  وص���������������در   ،2010 ع������������ام  ال����������ح����������روب 
ح���ك���م���ا ب���ال���س���ج���ن 2٥ ع�����ام�����ا، وه�������و أب 

لسبعة أبناء.

األسير محمد غوادرة يدخل 
عامه الـ20 في السجون 

ج�����ن�����ني-ے-دخ�����ل األس��������ري م���ح���م���د ت���وف���ي���ق ح���س���ني غ����������وادرة "43 ع�����ام�����ا" من 
س���ك���ان ق���ري���ة ب����ري ال���ب���اش���ا ج���ن���وب ج����ن����ني،ام����س، ع���ام���ه ال������ 20 يف س���ج���ون االحتالل 

اإلسرائييل.
وذك��ر مدير ن��ادي األس��ري يف جنني منتصر س��م��ور، ب��أن األس��ري غ���وادرة اعتقل 
بتاريخ 2004/1/26، وتعرض لتحقيق ألكرث من ثالثة أشهر، وقد أصدرت محاكم 
االح��ت��الل بحقه حكما بالسجن امل��ؤب��د م��دى الحياة ث��الث م���رات، إض��اف��ة إىل 3٥ 

عاماً أخرى.
وأضاف سمور، بأن األسري غوادرة فقد بصره بشكل جزيئ نتيجة عالج خاطئ 
تلقاه من أطباء االحتالل يف عيادة سجن "هداريم" قبل عدة سنوات، وهو يعاين 

من عجز بنسبة 80% يف عينه اليمنى، وعجز بنسبة 40% يف عينه اليسرى.

في انتهاك التفاقية "اوسلو"،،  اسرائيل تحرم أسرى قطاع غزة من الزيارة
غ����زة-ے-ي����ن����ادي ال��ف��ج��ر ي���وًم���ا جديًدا. 
عجالت حافلة الصليب األحمر، تتحرك نحو 
السجون اإلسرائيلية املسموح لبعض األسرى 
ف��ي��ه��ا ب��اس��ت��ق��ب��ال ذوي���ه���م، ت��ح��م��ل ع���ىل متنها 
قلوًبا شاخت عىل أعتاب األمل، والكثري من 

األشواق املُرسلة.. إىل حني ِلقاء.
م�����س�����ن�����ٌة حقيبًة  ت����ل����ت����ح����ف  ال�������ن�������اف�������ذة  ق����������رب 
ص���غ���رية ك��م��ا ل���و ك���ان���ت ج������زًءا م���ن جسدها، 
املالبس  ب��������ع��������ض  ل�������ل�������ب�������ط�������ل:  ه�����������داي�����������ا  "ف�������ف�������ي�������ه�������ا 
ال��ش��ت��وي��ة وط���ع���اًم���ا ي��ح��ب��ه" ت���ق���ول مل���ن حولها. 
ل���ع���لَّ ال���س���ّج���ان ل���ن ي��س��م��ح ب���إدخ���ال���ه���ا، لكنها 

ستحارب.
يف رحلٍة تستمر ملدٍة ال تقلُّ عن 16 ساعة 
"س����ي����ت����خ����ّش����ب" ظ����ه����ره����ا ع������ىل ال�������ك�������ريس، وقد 
ي��رت��ف��ع "ض��غ��ط��ه��ا"، أو ينخفض يف جسدها 

ال����ن����ح����ي����ل م����س����ت����وى "ال������س������ك������ر"، "وك������ل������ه فداء 
نظرة إليه.. فداء نصف ساعة تراه فيها ولو 
من خلف الزجاج، أو تنصُت لصوته األجش 

خاللها، ولو عرب سماعة هاتف"!
يف الزاوية األخرى من املشهد، لن تشارك 
والدة األسري مرعي أبو سعيدة "من شمال 
ق��ط��اع غ���زة"، ه��ذه امل���رة أي��ًض��ا- ذوي األسرى 
الرحلة، فهي محرومٌة من الزيارة إىل جانب 
كامل العائلة واألقارب، "ومنهم ابنه الذي 
ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 1٧ ع����اًم����ا، ول����م ي��ت��ل��ِق بوالده 
م����رة"! يعيش حفيدها "أح��م��د" ع��ىل صورٍة 
م����ن ال�����ذاك�����رة ت��س��ل��م��ه��ا األه�������ل ق���ب���ل سنوات، 
من إحدى العائالت التي ُسمح لها بالزيارة، 
"ول����ك����ن ذل�����ك ال ي���ك���ف���ي. ه����ن����اك ش�������وٌق لعناٍق 
ي��ط��ول" م��ع اب��ن��ه��ا امل��ح��ك��وم 11 م���ؤب���ًدا، وقىض 

منها 1٩ سنة، دون أن يلتقيه أحد.
"أي إجراٍم هذا؟" تتساءل أمه، وتتابع: 
"كيف يمنعون سيدًة تبلغ من العمر ٧0 عاًما 
م��ن رؤي���ة ابنها أو زي��ارت��ه ع��ىل م���دار عقدين؟ 
)..( لقد ت��ويف زوج���ي -وال����ده- قبل سنوات.. 
مات ولم يَره، ماَت مكلوًما عىل ولده الذي 

أكل العمر قلبه داخل سجن نفحة".

انطالق الحافالت ،،
وت�����ن�����ط�����ل�����ق ح��������اف��������الت ب�������رن�������ام�������ج "ال�����������زي�����������ارات 
األس����������������رى"،ال����������������ذي تنظمه  ل�������������ذوي  ال�����ع�����ائ�����ل�����ي�����ة 
اللجنة الدولية للصليب األحمر مع ساعات 
ال���ف���ج���ر األوىل م����ن م���ق���ر ال���ل���ج���ن���ة. زي�����������اراٌت قد 
ق�������د ُتحّدُد  ف����ي����م����ا  امل�����ح�����ت�����ل ألش�������ه�������ر،  ي����م����ن����ع����ه����ا 
أسماء ضمن قائمة "املمنوع" هكذا، وبدون 
إسرائيلية  م�����������ربرات  ت����ح����ت  س�����ب�����ب، وأح������ي������اًن������ا 
ع�����ق�����اب عائلته  ك����ع����ق����اب األس������������ري، أو  واه������ي������ة 
التي ق��د يكون أح��د أف��راده��ا -ول��و ك��ان قريًبا 
من الدرجة األخرية- ممنوٌع أمنًيا، "منتمًيا 
مثاًل للحركات اإلسالمية كحماس والجهاد 
اإلس�������الم�������ي"، وف�����ًق�����ا ل����ق����ان����وٍن إس�����رائ�����ي�����يٍل سّنه 

االحتالل منذ ستة أعوام.
"هذا املنع أحدث نقًصا حاًدا يف احتياجات 
األسرى من املالبس واألحذية، بينما تفرض 
األسرى  ع������ىل  اإلس�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ة  ال�����س�����ج�����ون  إدارة 
شراءها من املقصف بأسعاٍر مرتفعة، األمر 
ال��������ذي ي����ض����اع����ف امل�����ع�����ان�����اة م�����������ّرات" وف�����ًق�����ا ملركز 

األسرى للدراسات.
نموذج صارخ ،،

األس��������������ري م�����ح�����م�����د م������رت������ج������ى أح������������د موظفي 
اعُتقل  م��������ث��������اًل،  ال������رتك������ي������ة  ت������ي������ك������ا"   " م������ؤس������س������ة 
ع����ام 201٧م ع��ن��د ح���اج���ز "ب���ي���ت ح���ان���ون- إيرز" 
ش��م��ال ق��ط��اع غ���زة، أث��ن��اء توجهه للمشاركة 
يف م��ؤت��م��ٍر ع����ام ت��ع��ق��ده م��ؤس��س��ت��ه يف تركيا، 
"وه�������ا ه�����و ال�����ي�����وم، وب����ع����د ع���م���ل���ه ل����س����ن����وات يف 
توفري احتياجات أهايل القطاع اليومية، صار 
بحاجٍة للمساعدة داخ��ل قضبان السجن، 
ولبعض املالبس التي يمنع االحتالل والدته 

من حملها له أثناء الزيارة".
"وي��ب��ل��غ ع��دد األس���رى الفلسطينيني 4٧00 
أس����ري، ب��ي��ن��ه��م 31 ام������رأة، و1٧2 ط���ف���اًل، و682 
معتقاًل إدارًيا، و٥00 أسري مريض، و٥٥1 أسريًا 
ي���ق���ض���ون أح���ك���اًم���ا ب��ال��س��ج��ن امل����ؤب����د، إضافًة، 
إىل 214 أسرًيا مىض عىل اعتقالهم 20 عاًما أو 

أكرث"، وفًقا لهيئة شؤون األسرى.
أم���ا أس���رى ق��ط��اع غ���زة فيبلغ ع��دده��م 200 
أسري، )2٧ أسرًيا منهم محكومون بالسجن 

املؤبد، أو بالسجن مدى الحياة(.
عىل أبواب الشوق ،،

عائلة األسري أحمد شمايل، هي األخرى 
محرومٌة من الزيارة، "حتى زوجته وأبناؤه" 

تقول والدته لوكالة "معا".
بعد كل ش��ه��ادٍة مدرسيٍة يحصل عليها 
اب��ن��ه، ي��دخ��ل امل��ن��زل ع��ىل أم���ل أن ي��ج��د القدر 
وقد حّضر له هدية "والده محرًرا"، فيعرض 

ع��ل��ي��ه درج����ات����ه امل����درس����ي����ة، وي���ض���ح���ك لقرصة 
أُُذن: "أين ذهبت ال� 2% الباقية؟".

ت�����������ردف ج����������ّدت����������ه:"يف ق�����ل�����ب ح�����ف�����ي�����دي حلم 
صغري يتمنى أن يتحقق ذات ي���وم: صورة.. 
فقط صورة تجمعه مع والده، فتطفئ شوق 

ما مىض، وتربُط عىل قلبه بما هو آت".
تتزاحم  األح����������م����������ر  ال������ص������ل������ي������ب  م�������ق�������ر  أم����������������ام 
القصص. يف موعد الزيارة، أو يف اعتصامات 
ذوي األسرى األسبوعية، يتسابق املحّررون 
من األسر للمساندة. "عبد الله" عىل سبيل 
املثال، يقف يف الصف األول دعًما الحتجاٍج 
ع�����ىل اإلج��������������راءات اإلس����رائ����ي����ل����ي����ة األخ����������رية بحق 
األسرى الفلسطينيني، تلك التي تأيت تمهيًدا 
لقانوٍن يسعى وزير األمن القومي اإلسرائييل 
"إيتمار بن غفري" لعرضه أمام "الكنيسيت"، 
وي�������ق�������ي ب�����ت�����ش�����ري�����ع ع������ق������وب������ة اإلع���������������������دام، بحق 

األسرى الفلسطينيني.
"عبد الله" يعرف تماًما معاناة األسرى 
خلف قضبان املحتل، فقد كان محروًما من 
ال��زي��ارة مل���دٍة ف��اق��ت الخمس س��ن��وات، ضمن 
م��ح��ك��وم��ي��ت��ه ال��ب��ال��غ��ة ع���ش���رة! "ه���ن���اك قابلُت 
ش��ت��ى أن����واع ال���ع���ذاب امل��ع��ن��وي وامل������ادي، عزلة 
ال��س��ج��ن، وش���وق���ي أله�����يل، وق��ل��ق��ي النقطاع 

أخبارهم" يقول.
م�������ع ذوي األسرى  أخ��������ب��������اره  ي������رس������ل  ك���������ان 
امل���س���م���وح ل���ه���م ب�����ال�����زي�����ارة، وي����دع����وه����م لجلب 
ل�����وال�����دي�����ه وأش������ق������ائ������ه، "لعّلها  ص��������ور ج������دي������دة 
تقرّب البعيد، وتهدئ روع الشوق إىل حضن 

الحرية" يكمل.
قوانني دولية ،،

وي��ح��ت��ك��م األس������رى ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون -يف ما 
ي��ت��ع��ل��ق ب����زي����ارات األس������رى- الت��ف��اق��ي��ات جنيف 
الثالثة وال��راب��ع��ة وال��ربوت��وك��ول اإلض���ايف لها، 
ولكن االحتالل لم ينضم لهذه االتفاقيات، 
وب����ال����ت����ايل ف���ه���و ال ي����ن����ف����ّذه����ا، وي�����ع�����ارض بذلك 
مبادئ القانوين الدويل العام، ويضع بنوده 
ع���ىل ال������رف، وي���س���وق ب��ع��ض ال�����زي�����ارات لوجه 

كيانه "األكرث ديمقراطية يف اإلقليم".
ولم تلتزم سلطات االحتالل بالضمانات 
ال������خ������اص������ة ب�����ح�����م�����اي�����ة ال������س������ك������ان امل�������دن�������ي�������ني، وال 
ب��ال��ق��واع��د الناظمة لحقوق املحتجزين  حتى 
وأوض��اع��ه��م. تلك الضمانات وال��ق��واع��د التي 
تناولها القانون الدويل، وأكد عليها، وألزم 
دولة االحتالل باإليفاء بالتزاماتها بخصوص 
م������ع األس������������رى واملعتقلني  ت���ع���ام���ل���ه���ا  ذل��������ك يف 
امل���ح���ت���ج���زي���ن ل����دي����ه����ا، "ب����م����ا ي���ح���ف���ظ حقوقهم 
وكرامتهم اإلنسانية يف تلقي الرعاية الصحية 
الالزمة، واملأكل املناسب، وتمكني عوائلهم 
م�����ن زي�����ارت�����ه�����م، وال�����ت�����واص�����ل اإلن������س������اين الدائم 

معهم".
ووف��������������������ق ات������������ف������������اق "أوس����������������ل����������������و" امل������������وق������������ع بني 
ال��س��ل��ط��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ودول�����ة االح���ت���الل عام 
ي���ج���ب إط�������الق س�������راح ك����اف����ة األسرى  1٩٩4م، 
ال�������ذي�������ن اع����ت����ق����ل����ت����ه����م سلطات  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ني 

االحتالل اإلسرائييل قبل بدء عملية السالم، 
ونصت عىل ذلك أيًضا مذكرة تفاهم "شرم 
ال��ش��ي��خ"، ال��ت��ي ش���ددت ع��ىل إل��غ��اء القوانني 
وع�����������ىل رأسها  ال������ع������ن������ص������ري������ة،  وال������ت������ش������ري������ع������ات 
تطبيق  ووق�������ف  اإلداري،  االع����ت����ق����ال  س���ي���اس���ة 
ال���ق���وان���ني وال���ل���وائ���ح ال��ع��س��ك��ري��ة، ال���ت���ي تحرم 
القانونية  اإلج���������������������راءات  م�������ن  ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ني 
ال�����ع�����ادل�����ة. وي�����ن�����ص ات�����ف�����اق "أوس�������ل�������و" كذلك، 
عىل تسهيل ال��زي��ارات العائلية للمعتقلني، 
انقطاع،"وهذا  ب���ان���ت���ظ���اٍم ودون����م����ا  وت��ي��س��ريه��ا 
م��ا ل��م ينفذ ع��ىل أرض ال��واق��ع" يقول األسري 

املحرر عبد الله.
ب�����ذاك�����رت�����ه إىل سنواٍت  ال�����ل�����ه  وي������ع������ود ع����ب����د 
قضاها بني ج��دران الزنزانة الرطبة، ينصت 
إىل أنني أسرى أَكَل صحتهم "اإلهمال"، وإىل 
شهقات أسرٍي "أب" يف جنح الليل، عرَف أن 
زوجته أنجبت "ِبكَره". سنواٌت قضاها يشتهي 
سماع صوت أم��ه، ويستدعي ذكريات عمر 
الحرية، حتى ال تتوه عنه صورتها مع امتداد 
لم. "الحرمان من ال��زي��ارة، أقى  سنني الظُّ
م��ن السجن نفسه ص��دق��وين" يختم حديثه 

الخاص ل "معا" .
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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال
بلدية بيت جاال 

إسم املشروع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة MDPIII- التمويل اإلضافي 
مشاريع كثيفة العمال ملواجهة االثار االقتصادية جلائحة كوفيد 19 

اسم املشروع الفرعي: تأهيل وصيانة طرق داخلية في بيت جاال ) بناء أرصفة ( 
منحة  على  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  لصالح  الفلسطينية  التحرير  منظمة  حصلت 
سيتم   )KFW-AFD الدولي-  )البنك  املانحني  من  عدد  من  ي��ورو  مليون   53 بقيمة  إضافية 
تنفيذها من خالل صندوق تطوير وإقراض الهيئات احمللية- في إطار برنامج تطوير البلديات 
في  البلديات  وخدمات  مبرافق  خاصة  مشاريع  لتنفيذ  وذل��ك    )MDPIII( الثالثة  املرحلة 
الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث يهدف هذا املشروع الى دعم بلديات الضفة الغربية وقطاع 
19 وذلك من خالل تنفيذ مشاريع كثيفة  اآلث��ار االقتصادية جلائحة كوفيد  غزة  ملواجهة 

العمالة لتحسني اخلدمات األساسية للبلديات والتي تخدم أكبر عدد من السكان. 
الهيئات  وإق���راض  تطوير  ص��ن��دوق  م��ن  فرعية  منحة  على  ج��اال  بيت  بلدية  حصلت  وق��د 
احمللية )املتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع تأهيل وصيانة طرق داخلية في بيت جاال )بناء 
قانونية  دفعات  عمل  في  الفرعية  املنحة  هذه  أم��وال  من  جزء  استعمال  وتنوي  أرصفة(، 
رقم  العقد  مبوجب  املقاول  حلساب  احمللية  الهيئات  وإق��راض  تطوير  صندوق  من  مباشرة 
)MDPIII-CII-C6-OM-1022083-01( الذي من أجله مت إصدار هذه الدعوة لتقدمي 

عروض أسعار.
تدعو بلدية بيت جاال املقاولني للتقدم الستدراج عروض أسعار مشروع: تأهيل وصيانة طرق  1 .
داخلية في بيت جاال )بناء أرصفة( استدراجات عروض األسعار ستكون تسوق محلي و حسب 
اآلليات املعتمدة لدى صندوق تطوير و إقراض الهيئات احمللية ،  الشراء حسب اجراءات التسوق 

احمللي و مفتوحة للمقاولني املؤهلني احملليني و حسب وثائق استدراج عروض األسعار. 
امل��ق��اول��ون امل��ع��ن��ي��ون ميكنهم احل��ص��ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات ال��الزم��ة م��ن)ب��ل��دي��ة ب��ي��ت ج���اال تلفون  2 .
022742601(، املهندس سالم أبو سالم جوال رقم 0598505791،  وميكنهم االطالع على وثائق 
العطاء واحلصول عليها على العنوان: بلدية بيت جاال  – الشارع الرئيسي   ابتداًء من الساعة 

08:00 صباحًا حتى الساعة 1:00 ظهرا من تاريخ 2023/01/26 حتى تاريخ 2023/02/05.
عروض األسعار يجب أن تقدم  باليد على العنوان أدناه قبل 2023/02/06. 3 يوم األثنني الساعة 
احلادية عشرة صباحا . عروض األسعار االلكترونية غير مقبولة، عروض األسعار املتأخرة عن 
موعد التسليم سيتم رفضها، وسيتم فتح عروض األسعار بحضور املقاولون أو ممثليهم والذين 
عشرة  احلادية  الساعة  األثنني  يوم   2023/02/06 بتاريخ  أدن��اه،  العنوان  على  بذلك  يرغبون 

صباحا .
القيمة  ضريبة  شاملة  أسعارهم  تقدمي  املقاولني  وعلى  املضافة  القيمة  ضريبة  شامل  املشروع  4 .

املضافة وإحضار خصم مصدر ساري املفعول.
امليدانية  اجلولة  في  للمشاركة  مدعوون  املقاولني  جميع  التمهيدي:  واالجتماع  املوقع  زي��ارة  5 .
واالجتماع التمهيدي يوم الثالثاء     2023/01/31  في متام الساعة  العاشرة صباحاحيث ان 

االجتماع التمهيدي سيعقد في بلدية بيت جاال وذلك بعد انتهاء اجلولة امليدانية.
الشارع الرئيسي( العنوان املشار إليه أعاله هو: )بلدية بيت جاال – بيت جاال – . 6

عيسى القسيس/رئيس بلدية بيت جاال 
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مدير عام تربية اريحا محمد الحواش لـ"ے":

- معلمون وطالب من غزة شاركوا بمخيم "الهاكسون" بالمحافظة  
 في الطاقة البديلة باستخدام اسطح المدارس

ً
- قطعنا شوطا

حول أفضل المساجد بغزة ،،

الفائزين "األوقاف" تكرم 
 بمسابقة "صناعة التميز 2022"

"التعليم العالي" تختتم سلسلة
 ورش لتطوير مجموعة من التخصصات

االعالن  عن منح دراسية
 في اندونيسيا وبروناي

رام الله-ے-أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، عن توفر عدد 
من املنح الدراسية يف اندونيسيا للحصول عىل درجة البكالوريوس والدراسات 

العليا )املاجستري والدكتوراة( للعام الدرايس 2024-2023.
كما أعلنت الوزارة عن توفر عدد من املنح الدراسية يف سلطنة بروناي لعام 

2023-2024 للحصول عىل درجتي البكالوريوس واملاجستري.
ودع��ت ال��وزارة الراغبني باملنافسة عىل هذه املنح، لزيارة موقعها اإللكرتوين  

"www.mohe.pna.ps" للحصول عىل كامل التفاصيل.

اري���ح���ا-خ���ال���د ع���م���ار-أك���د م���دي���ر عام 
ال����رتب����ي����ة وال����ت����ع����ل����ي����م يف اريحا  م����دي����ري����ة 
واالغ������������������������������وار م�������ح�������م�������د ال���������������ح���������������واش، عىل 
اهمية توفري صف لرياض االطفال يف 
امل���دارس ترجمة للقانون الفلسطيني 
لعام 2017 ال��ذي يؤكد عىل ان املرحلة 
االل��زام��ي��ة ت��ب��دأ يف ال��س��ن الخامسة اي 
م��ن ص��ف ري��اض االط��ف��ال، م��ش��رياً اىل 
ان امل�����ن�����ه�����اج ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي ي�����ح�����ت�����اج اىل 
ت�����ض�����اف�����ر ك�������ل ال�����ج�����ه�����ود مل�����واك�����ب�����ة عجلة 
ال���ت���ط���ور ال���س���ري���ع وت��ل��ب��ي��ة لالحتياجات 
املستويات،  م���خ���ت���ل���ف  ع������ىل  امل����ط����ل����وب����ة 
م�������ع�������راً ع�������ن ت������ق������دي������ره مل������ش������ارك������ة طالب 
وم�����ع�����ل�����م�����ني م���������ن م������ح������اف������ظ������ات غ�����������زة يف 
م��خ��ي��م ال��ه��اك��س��ون"ال��روب��وت��ات" الذي 

اقيم يف املحافظة .
واض��اف الحواش يف حديث خالل 
ب����رن����ام����ج" ج������وى ال����ص����ب����اح" ع�����ىل راديو 
"النورس"، ان تقسيم العام الدرايس 
عىل اربع فرتات له ابعاد عديدة اولها 
رب���ط ال���ف���رتات وامل�����واد ل��ت��ع��زي��ز التعليم 
الرتاكمي وم��ه��ارات الطالب من جهة 
والفعاليات  ال������ن������ش������اط������ات  ول����ت����ف����ع����ي����ل 
ب���ني ال����ف����رتات، م���وض���ح���اً ان م���ي���زة هذا 
النظام من اجل اعتماد موسم حصاد 
ف�����ل�����س�����ط�����ني وال�����������������ذي يقع  ال��������زي��������ت��������ون يف 
وال������ث������ان������ي������ة، وما  االوىل  ال�����ف�����رتت�����ني  ب�������ني 
ب���ني ال���ف���رتت���ني ال��ث��ال��ث��ة وال���راب���ع���ة هناك 

الرحالت املدرسية واملخيمات الصيفية 
والعلمية .

وقال الحواش "من اهم االنشطة 
ال���ت���ي ن��ت��ط��ل��ع ال��ي��ه��ا يف ال���ف���رتة القادمة 
هي نتائج االختبارات املوحدة التي تم 
ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف م��ج��م��وع��ة م����ن الصفوف 
ونتهيأ خالل الفصل التايل الختبارات 
الرتبية  ووزارة  ال��������ع��������ام��������ة.  ال�������ث�������ان�������وي�������ة 
وال���ت���ع���ل���ي���م ع�����ىل ات�������م االس�����ت�����ع�����داد عىل 
ك��اف��ة االص���ع���دة ون��ع��م��ل كخلية نحل 
ومحافظة اريحا واالغ���وار هي واحدة 
م���ن 18 م���دي���ري���ة. وق����د ت���م ال��ت��أك��ي��د من 
خ���������الل وزي������������ر ال������رتب������ي������ة وال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م عىل 
امل������ح������وري������ة االس������اس������ي������ة لنجاح  ال�����ن�����ق�����اط 

العملية التعليمية".
واش�����ار ال���ح���واش اىل ال��ن��ج��اح الذي 
حققه مخيم "الهاكسون" للريبوتات 
الصناعية  امل������ن������ط������ق������ة  يف  اق��������ي��������م  ال���������������ذي 
ط���������الب ومعلمني  ب�����م�����ش�����ارك�����ة  ب�����اري�����ح�����ا 
م��������ن م����خ����ت����ل����ف امل������ح������اف������ظ������ات ب������م������ا فيها 
م��ح��اف��ظ��ات غ����زة .وق�����د ج����اء بالتعاون 
ب����ول����ي����ت����ك����ن����ي����ك فلسطني  ج������ام������ع������ة  م���������ع 

واملجتمع املحيل .

العالقة مع االجهزة 
االمنية،،،

وق���������ال ال�������ح�������واش، ان ع���الق���ت���ن���ا مع 
االج��������ه��������زة االم������ن������ي������ة وال������ش������رط������ة اثمرت 

ع�������ن ال�����ك�����ث�����ري م�������ن ال��������رام��������ج ال������ت������ي تعزز 
م����ف����اه����ي����م السلوك  وت������رس������خ  االن�����ت�����م�����اء 
واالن�����ض�����ب�����اط ال����ت����ي ن���ح���ت���اج ال���ي���ه���ا لبناء 
االج������ي������ال وب����خ����اص����ة م�����ع امل����خ����اط����ر التي 
تهدد حياتنا من مخدرات وتدخني ال 
سيما السيجارة االلكرتونية باالضافة 
ت���ص���ق���ل الشخصية  ال����ت����ي  ال�����رام�����ج  اىل 
وتعزز الهوية، معراً عن شكره لكل 
م�����ا ق���دم���ت���ه وت����ق����دم����ه اك����ادي����م����ي����ة االمن 
الوقايئ والتوجيه السيايس والشرطة 
واالم���������ن ال����وط����ن����ي وك�����اف�����ة االج������ه������زة اىل 
ج���ان���ب ال��������وزارة ال��رس��م��ي��ة ومؤسسات 

القطاع الخاص .
الرتبية  وزارة  ان  ال������ح������واش  وق���������ال 
ب����م����ن����اه����ج����ه����ا، ه�������ي مناهج  وال����ت����ع����ل����ي����م 
ع����ص����ري����ة وي����ت����م ت���ح���دي���ث���ه���ا ك�����ل س����ن����ة او 
سنوات.  ارب���������������ع  او  ث������������الث  او  س�����ن�����ت�����ني 
وم���ؤخ���راً ت��م اع��ت��م��اد ق���رار م��ن مجلس 
ال�����وزراء يف قضيتني اس��اس��ي��ت��ني االوىل 
انشاء مركز تقويم وقياس تربوي اي 
جهة مستقبلة النه ال يصح ان نقوم 
بوضع االمتحانات العامة وان نمتحن 
ال���ط���الب وان ن��ق��ي��م��ه��م ، ب���ل ي��ج��ب ان 
ي���ك���ون ه���ن���اك اس��ت��ق��الل��ي��ة مل���رك���ز املناهج 
مع وجود التكامل بني كافة االطراف. 
ك���ذل���ك ه���ن���اك م��ج��ل��س اس���ت���ش���اري من 
خارج وزارة الرتبية والتعليم للتقييم 

والقياس .

الفلسطينية  امل����ن����اه����ج  ان  واض�����������اف 
ت���س���ري م����ع ال����ت����ط����ورات ال���س���ري���ع���ة وابرز 
ه������ذه ال����ص����دم����ات م����ا ج������رى يف جائحة 
ك�����ورون�����ا، ح���ي���ث ك����ان����ت ف��ل��س��ط��ني أول 
دول�������ة ت���ع���ل���ن ح����ال����ة ال������ط������واريء وكيف 
استطعنا ان نشغل فضائية تعليمية 
والتعليم  االذاع�����������������ات  ع�������ر  وال����ت����ع����ل����ي����م 
ع��������ن ب�����ع�����د وال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م م��������ن خ����������الل كل 
ال�������ت�������واص�������ل ،وقد  ال����������رام����������ج ووس����������ائ����������ل 
التحديات  ه�����������ذه  ت���������ج���������اوز  يف  ن�����ج�����ح�����ن�����ا 
االهتمام  ت����ع����زي����ز  اىل  ن���س���ع���ى  وال�������ي�������وم 
ملواكبة سرعة  املعلومات  بتكنولوجيا 
 ) eSchool( ال��ت��ط��ور. وع��ن��دن��ا ب��رن��ام��ج

. ) Microsoft Teams ( وبرنامج

املدارس الحكومية،،
واوض��ح الحواش ان عدد املدارس 
ال������ح������ك������وم������ي������ة يف م�����ح�����اف�����ظ�����ة اري���������ح���������ا 24 
م����درس����ة و10 م��������دارس خ����اص����ة وهناك 
6115 طالبا وطالبة باالضافة اىل رياض 
االط�������ف�������ال ال�����ت�����ي ن����س����ع����ى الن ت�����ك�����ون يف 

جميع املدارس .
وقال ان معظم املشكالت املتعلقة 
ب������ت������ك������ي������ي������ف ال���������ص���������ف���������وف ت������������م ح�������ل�������ه�������ا مع 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة يف املدارس  ال������ق������درة  رف�������ع 
ال����ت����ي ك����ان����ت ت����ع����اين م�����ن ض���ع���ف التيار 
ال������ك������ه������رب������ايئ، ك�����م�����ا ان������ن������ا م��������اض��������ون عىل 
الطاقة  م������ش������اري������ع  اس������ت������ك������م������ال  ط�������ري�������ق 
البديلة ببناء الخاليا الشمسية فوق 

املدارس وهذا يوفر الكهرباء املطلوبة 
وم���س���اع���دت���ن���ا ع����ىل ت��ح��س��ني الخدمات 

التعليمية بكل اشكالها.

الضلع الثالث ،،
وشدد الحواش عىل اهمية دور 
ال���ب���ي���ت ب���اع���ت���ب���ار اول������ي������اء االم���������ور هم 
الضلع الثالث يف العملية الدراسية 
والتعليمية، مشرياً يف هذا السياق 
اىل ان االه��ت��م��ام ب��م��ت��اب��ع��ة املدرسة 
وشؤون الطلبة من جانب االمهات 
اك�������ر م������ن االب�����������اء ع����ل����م����اً ب�������ان البيت 
املعادلة،  ه����������ذه  يف  ك�����ب�����ري  دور  ل�������ه 
م������ش������ي������دا ب�����امل�����ج�����ت�����م�����ع امل��������ح��������يل ال���������ذي 
جسد مشروع تبني املدارس صورة 
مشرفة عىل الشراكة الحقيقية يف 

مجال الرتبية والتعليم .

رام الله-ے-اختتمت وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي من خالل اإلدارة العامة للتعليم التقني، سلسلة 
ورش ع��م��ل متخصصة ل��ت��ط��وي��ر واس��ت��ح��داث م��ج��م��وع��ة من 
التخصصات املهنية والتقنية، يف إطار سعيها للرقي بجودة 
م����خ����رج����ات ال���ت���ع���ل���ي���م ال���ت���ق���ن���ي وال����ت����ح����دي����ث امل���س���ت���م���ر للخطط 
الدراسية يف مؤسسات التعليم العايل؛ وفق احتياج سوق 

العمل املحيل واإلقليمي.
واس������ت������ه������دف ال��������ورش��������ة األخ��������������رية ت�����ط�����وي�����ر م������س������اق السالمة 
والصحة املهنية العتماده يف التخصصات التقنية، وسبقها 
ورش حول تطوير مساقات املهارات الرقمية، والرمجيات، 

وقواعد البيانات، وريادة األعمال.
وق�������ال م����دي����ر ع������ام ال���ت���ع���ل���ي���م ال���ت���ق���ن���ي يف ال�����������وزارة م. سامر 
موىس، إن تحديث الخطط الدراسية يتم حسب احتياجات 
س�����وق ال���ع���م���ل وب���ال���ش���راك���ة م����ع ال���ق���ط���اع ال����خ����اص وت���ت���م وفق 
املنهجية الوطنية املعيارية لتطوير املناهج الخاصة بالتعليم 

التقني.

وأض���������اف: إن ه�����ذه امل��ن��ه��ج��ي��ة ت���رت���ك���ز ع����ىل إش��������راك القطاع 
ال���خ���اص يف ت��ص��م��ي��م وت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج وت��ش��ج��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة عىل 
االبتكار والبحث عن املعلومات وتوظيفها يف حل املشكالت 

التي تواجههم يف سوق العمل.
وق�������ّدم م���دي���ر دائ�������رة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ق��ن��ي م. رب���ي���ع أب�����و شملة 
تصوراً حول الخطط الدراسية املنوي تطويرها خالل العام 
2023، ف��ي��م��ا ق����ّدم رئ��ي��س امل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل��ل��س��الم��ة والصحة 
امل���ه���ن���ي���ة وص����ح����ة ال���ب���ي���ئ���ة م����ال����ك س���ل���ه���ب ع�����رض�����اً ح�������ول أهمية 
إدماج مساق السالمة والصحة املهنية يف الخطط الدراسية 

للكليات التقنية.
وش���ارك يف ال��ورش��ة مجموعة م��ن املحاضرين ومسؤويل 
التسجيل يف الكليات التقنية، إذ أكدوا عىل أهمية التطوير 
وال���ت���ح���دي���ث امل��س��ت��م��ر ال������ذي ت����ق����وده ال���������وزارة ل��ت��ط��وي��ر الخطط 
ل�����ض�����م�����ان إكساب  امل�����خ�����ت�����ل�����ف�����ة،  ال�����ت�����خ�����ص�����ص�����ات  ال�������دراس�������ي�������ة يف 
الخريجني الكفايات واملهارات الالزمة التي تؤهلهم وتسهل 

انخراطهم يف سوق العمل.

العامة  اإلدارة  ل���ل���ص���ح���اف���ة-ك���رم���ت  غ������زة-ے-ال������وط������ن 
للمساجد وامل���دي���ري���ات يف وزارة األوق�����اف وال���ش���ؤون الدينية 
الفائزين يف مسابقة " صناعة التميز 2022 " الختيار أفضل 
30 مسجدا يف قطاع غزة وأفضل قسم مساجد عىل مستوى 

محافظات القطاع.
ج������اء ذل������ك خ������الل ح���ف���ل اق����ام����ت����ه يف ق����اع����ة ال����ق����دس بمقر 
ال���������وزارة ب���ح���ض���ور وك��ي��ل��ه��ا د. ع���ب���د ال����ه����ادي األغ������ا وم����دي����ر عام 
امل��س��اج��د وامل���دي���ري���ات د. م���ن���ذر ال���غ���م���اري وم���دي���ر ع����ام شؤون 
املوظفني ماهر يعقوب ورئيس لجنة اإلشراف عىل املسابقات 
راين ال����ع����دل����وين ول���ف���ي���ف م����ن م��������دراء دوائ��������ر ورؤس���������اء أقسام 

وموظفني.
وقال األغا:"إن بناء النبي للمسجد وقت وصوله املدينة 
املنورة له دالالت عىل أن املساجد يجب أن تكون مؤسسة 
صانعة ومؤثرة وذات ثقل وتأثري يف بناء اإلنسان و املجتمع"، 
مشرياً إىل أن دور األوقاف يكمن يف إشراك املجتمع املحيل 
م��ع��ن��ا وت��ح��م��ل امل��س��ؤول��ي��ة ل��ت��ق��وي��ة م��ك��ون��ات وأدوات املسجد 

املؤثرة يف إصالح املجتمع كله.
وأك����������د األغ����������ا ع������ىل ض������������رورة امل��������ي ن����ح����و م����أس����س����ة املسجد 
م��ن خ���الل تطبيق ال��ل��وائ��ح ال��ض��اب��ط��ة لعملها خ���الل املرحلة 
القادمة،إضافة إىل تجويد الخدمات فيها وربطها إلكرتونيا 
ب����ال����وزارة وت��ف��ع��ي��ل دوره������ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ل��ت��ق��وم ب�����دور الجامعة 
داخ���ل ال��ح��ي وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع وت��ع��زي��ز دور م��ج��ال��س اإلدارة 

فيها للوصول سويا نحو املسجد املؤسسة، متمنيا من الله 
ع���ز وج����ل ال��ت��وف��ي��ق ن��ح��و ت��ح��ق��ي��ق ه����ذه ال��ت��ط��ل��ع��ات والخطط 

مستقباًل.
ب���دوره ق��ال د. ال��غ��م��اري"م��ن أج��م��ل األي���ام أن نقف أمام 
صفوة الصفوة يف املساجد و أمام هذه الوجوه النرية التي 
اصطفاها الله لخدمة بيوته يف األرض"،مشيداً بجهودهم 
املباركة يف نشر الدين من خالل الرتغيب يف ريادة بيوت الله 
وحسن املعاملة وجودة الخدمات املقدمة للمصلني وتقديم 

نموذج اإلمام واملؤذن واملحفظ الرسايل للجمهور.
من ناحيته أشار العدلوين إىل أن مسابقات صناعة التميز 
تم إدراجها ضمن خطة اإلدارة العامة للمساجد واملديريات 
ل��ل��ع��ام 2022 ان��ط��الق��ا م���ن رؤي����ة ال�������وزارة ورس��ال��ت��ه��ا ال����رائ����دة يف 
ت��ع��زي��ز دور امل��س��اج��د يف امل��ج��ت��م��ع وت��أك��ي��دا ع���ىل أه��م��ي��ة رعاية 
ب��ي��وت ال��ل��ه ب��م��ا ي��س��اه��م يف ت��أدي��ة دوره����ا ع��ىل ال��وج��ه األمثل 
، وإش�����راك امل��ج��ت��م��ع ل��ل��ق��ي��ام ب����دوره ال��ف��ع��ال ت��ج��اه املساجد، 
داعيا إىل املزيد من العطاء والرعاية لبيوت الله لتكون منارة 

للهدى والفالح و مكان فسيح الطاعة والعبادة.
ويف خ���ت���ام ال��ح��ف��ل ق����ام وك���ي���ل ال�������وزارة ب��ت��ك��ري��م أف���ض���ل 30 
م���س���ج���دا يف ق����ط����اع غ�����زة و ال���ق���ائ���م���ني ع����ىل ت��ن��ف��ي��ذ املسابقات 
ورؤس������������اء أق�����س�����ام امل����س����اج����د وت����ك����ري����م ال����ع����ام����ل����ني يف املساجد 
الفائزة، إضافة إىل تكريم أفضل قسم مساجد عىل مستوى 

املحافظات.

بحثت التحضيرات القامة معرض تقني  

ناقش “إجراءات الثانوية العامة” و”إدارة المحتوى التعليمي
ُ
تعليم غزة ت
الرتبية  وزارة  غ���زة-ے-ن���اق���ش���ت 
الثانوية  إج�����������راءات  ال����ع����ايل  وال���ت���ع���ل���ي���م 
التعليمي  امل�����ح�����ت�����وى  وإدارة  ال�����ع�����ام�����ة 

للمراحل الدراسية املختلفة.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ل���ق���اء ُع���ق���د بمقر 
الوزارة يف غزة بمشاركة د. زياد ثابت 
وكيل الوزارة، ود. محمود مطر وكيل 
التعليمية،  ال����وزارة املساعد للشؤون 
ال�����وك�����ي�����ل املساعد  ن�������دا  أب�������و  أح�����م�����د  ود. 
لشؤون التخطيط والتطوير، وحضور 
ال�����ع�����ام�����ني ومديري  ع��������دد م������ن امل��������������دراء 

الرتبية وطواقم تربوية.
متابعة  ال����������ل����������ق����������اء  خ�����������������الل  وج���������������������رى 
ال�����خ�����اص�����ة بضمان  ال����������������وزارة  إج����������������راءات 
التزام طلبة الثانوية العامة يف الدوام 
امل��دريس حتى تاريخ 13 نيسان 2023، 
وأه�������م�������ي�������ة ال����������ت����������زام ال�����ط�����ل�����ب�����ة يف ال�������������دوام 
ب��ه��دف ال��ح��ف��اظ ع���ىل ان��ت��ظ��ام العملية 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت��ح��ق��ي��ق م��ص��ل��ح��ة الطلبة 

ونجاحهم وتفوقهم الدرايس.
ك��م��ا ت���م ال���ت���ط���رق إىل خ��ط��ة الوزارة 
للفصل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  امل���ح���ت���وى  إدارة  يف 
ال�����������������������������درايس ال�������������ح�������������ايل ل���������ك���������اف���������ة امل�����������راح�����������ل 
ال�������دراس�������ي�������ة م�������ن ح�����ي�����ث ك����ي����ف����ي����ة تنفيذ 
املحتوى الدرايس بما يسهم يف الرتكيز 
األساسية  وامل�����������ه�����������ارات  امل�����ف�����اه�����ي�����م  ع�������ىل 
ال����ت����ي ت���ه���م ال����ط����ال����ب وال�����ت�����ي ل���ه���ا عالقة 
ب��������ال��������ج��������ان��������ب ال���������ح���������ي���������ايت له،  ارت��������ب��������اط��������ي��������ة 
والتعليم الالحق، وكيفية إدارة املعلم 

للمحتوى بالشكل املطلوب.
م������ن ج����ه����ة ث����ان����ي����ة،ن����اق����ش����ت ال�����������وزارة 
ال��ت��ح��ض��ريات ل��ت��ن��ظ��ي��م امل���ع���رض التقني 

الثاين للعام 2023.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ل���ق���اء ُع���ق���د بمقر 
ال��������وزارة ب��م��ش��ارك��ة د. إب���راه���ي���م القدرة 
الوكيل املساعد للتعليم العايل، ود. 
ع�����يل أب�������و س����ع����دة م����دي����ر ع�������ام التعليم 
ت���ي���س���ري خ����ض����ري مدير  ال����ج����ام����ع����ي، وأ. 
دائ���رة ال��ك��ل��ي��ات، وأ. ممتاز األغ���ا مدير 
دائ��������رة ال���ت���ط���وي���ر، وط����اق����م ال���ع���م���ل من 
التعليم العايل، وممثلني عن الكليات 

والجامعات.
ورّحب القدرة بالحضور، الفتاً إىل 
أن الوزارة ستنظم املعرض يف شهر اذار 
املقبل وسيكون تظاهرة علمية وتقنية 
ُترز مواهب وابتكارات طلبة الكليات 

والجامعات يف املجال التقني.
امل����������ع����������رض  أن  ال������������������ق������������������درة  وأوض������������������������������ح 
ي��������أيت ض����م����ن خ����ط����ة ال���������������وزارة يف تطوير 
ق����ط����اع ال���ت���ع���ل���ي���م ال���ت���ق���ن���ي يف فلسطني 
التعليمي  ال�������ف�������رع  ل������ه������ذا  وال����ت����ش����ج����ي����ع 
امل��ه��م ال����ذي ل���ه ع��الق��ة وث��ي��ق��ة بالتنمية 
إىل تسويق  ي����س����ع����ى  ك�����م�����ا  ال�����وط�����ن�����ي�����ة، 
أف���ك���ار واب���ت���ك���ارات خ��ري��ج��ي املؤسسات 

األكاديمية الفلسطينية.
م���ن ج��ه��ت��ه أك���د خ��ض��ري أن املعرض 
ي��ه��دف إىل التعريف بالتعليم التقني 
وم��ج��االت��ه وت��س��وي��ق ب��رام��ج��ه، وإتاحة 

ال����ف����رص����ة مل����ؤس����س����ات ال���ت���ع���ل���ي���م العايل 
ال���������رائ���������دة يف م�����ج�����ال�����ه�����ا، ع���������رض أحدث 
إمكانيات طالبها، والتعرف عىل أهم 
التقنيات  م�����ج�����ال  ل������ه يف  ت����وص����ل����ت  م������ا 
واالب��ت��ك��ارات، واملساهمة يف التسويق 
لخريجي التعليم التقني ومشاريعهم، 
وتعزيز التوجه املجتمعي نحو التعليم 

التقني.
روال  م.  ق���������ّدم���������ت  ال�������ل�������ق�������اء  وخ���������������الل 
ش�������ح�������ادة م�������ن ق�����س�����م ال�����ت�����وج�����ي�����ه املهني 
ع�����رض�����اً ح�������ول امل�����ع�����رض ال���ت���ق���ن���ي للعام 

2023 وآلية تسجيل املشاريع من خالل 
رابط مخصص لهذا املجال.

ي��ش��ار إىل أن امل���ع���رض ال��ت��ق��ن��ي 2023 
ال������وزارة يف ال��س��اب��ع والثامن  ستنظمه 

ب����م����دي����ن����ة غزة،  امل����ق����ب����ل  م������ن ش����ه����ر اذار 
ح��ي��ث س��ي��ش��ه��د م���ش���ارك���ة ال���ع���دي���د من 
امل����ش����اري����ع ال���ت���ق���ن���ي���ة ال���ن���وع���ي���ة م����ن طلبة 

مؤسسات التعليم العايل. 
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وذلــك بالتعاقــد مــع البلديــة فــي مبــادرة ومشــروع مشــترك / مشــروع ونشــاط مشــترك يتعلــق بالبلديــة، 
يشارك فيه المبادر أو الرائد بتقديم األشغال بنسبة ال تقل عن ٪50 من تكلفة المشروع. 

ســيتم مناقشــة طلبــات المشــاركة البلديــة فــي ميزانيــة المشــروع المشــترك / مشــروع ونشــاط 
ــا لمخططــات العمــل للقســم المعنــي وذو 

ً
مشــترك والمصادقــة عليهــا مــن قبــل لجنــة مهنيــة وفق

ــا لشــروط إجــراءات "المشــاريع واإلجــراءات والنشــاطات المشــتركة". يحــق ويجــوز 
ً

الصلــة، ووفق
للجنــة أن تقــرر مشــاركة البلديــة فــي ميزانيــة الحــدث أو الفاعليــة وكذلــك نســبة المشــاركة كمــا 

هو ُمشار إليه.
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اسرائيليات
عشية زيارة بلينكن: إسرائيل تدفع 

خطوات لشرعنة البؤر االستيطانية العشوائية

ت��ل اب��ي��ب-ي��ت��وق��ع أن تبحث ال��ح��ك��وم��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة خالل 
ي����������وم األح������������د امل������ق������ب������ل، مخططات  اج�����ت�����م�����اع�����ه�����ا األس��������ب��������وع��������ي، 
ت����ه����دف إىل ش���رع���ن���ة ع����ش����رات ال����ب����ؤر االس���ت���ي���ط���ان���ي���ة يف الضفة 
الغربية املحتلة، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" 
ام����س، ال��خ��م��ي��س. وي����أيت ذل���ك ع��ش��ي��ة زي����ارة وزي����ر الخارجية 
األم����ريك، أن��ت��وين بلينكن، إىل إس��رائ��ي��ل ال��ت��ي سيصلها يوم 

اإلثنني املقبل.
وينص االتفاق االئتاليف بني حزبي الليكود والصهيونية 
الدينية عىل شرعنة البؤر االستيطانية العشوائية، بتكلفة 
م�����ل�����ي�����ارات ال������ش������واك������ل، ب������ق������رار ح����ك����وم����ي خ��������الل 60 ي�����وم�����ا منذ 
تشكيل، بعد تشكيل ط��اق��م خ��اص ب��رئ��اس��ة نتنياهو خالل 

30 يوما منذ تشكيل الحكومة.
وبحسب الصحيفة، فإنه خالل 18 شهرا ستتم شرعنة 
جميع البؤر االستيطانية العشوائية واملباين التي أقيمت 
يف املستوطنات من دون قرار حكومي، بما يشمل ربطها 
بشبكتي امل���اء وال��ك��ه��رب��اء وب��ن��اء م��ب��ان ع��ام��ة وب��ن��ي��ة تحتية 
شاملة. وستمول الحكومة اإلسرائيلية، بحسب االتفاق 
االئ�����ت�����اليف، ال��ت��خ��ط��ي��ط ورب������ط واس���ت���ئ���ن���اف وت���ح���س���ني البنية 

التحتية وم��واق��ع أمنية، م��ن خ��الل رص��د ميزانية بمبلغ 
ال���ن���ق���ب والجليل  180 م���ل���ي���ون ش���ي���ك���ل، م����ن خ�����الل "وزارة 

واملناعة القومية".
ال�����ن�����ق�����ب وال�����ج�����ل�����ي�����ل وامل������ن������اع������ة القومية،  وس�����ي�����ط�����رح وزي�����������ر 
يتسحاق فاسرالوف، من حزب "عوتسما يهوديت"، خالل 
اجتماع الحكومة اإلسرائيلية األسبوعي، ثالثة مخططات 
لبدء خطوات شرعنة البؤر االستيطانية العشوائية، وتشمل 
إقامة دائرة خاصة للبؤر االستيطانية العشوائية تحت اسم 

"االستيطان الشبابي" يف وزارته.
وكانت نائبة املستشار القضائية للحكومة قد صادقت، 
االستيطانية  ال�������ب�������ؤر  رب���������ط  ع�������ىل  امل�������������ايض،  ن������ي������س������ان/أب������ري������ل  يف 
العشوائية بالكهرباء، وهو ما وصفه وزير القضاء السابق، 

غدعون ساعر، بأنه "خطوة هامة".
واع����ت����ر ف������اس������رالوف خ������الل ج����ول����ة يف ب������ؤر اس���ت���ي���ط���ان���ي���ة يف 
جنوب جبل الخليل، أمس، أن "االستيطان الشبابي أقيم 
ب���دع���م ال��ح��ك��وم��ة، ول����ن ي���ح���دث أن����ه خ����الل والي��ت��ن��ا ل���ن تكون 
هناك بنية تحتية وماء وكهرباء بشكل منظم، بينما تجري 

املياه ويوجد كهرباء يف القرى )العربية( غر القانونية".

"العليا" ترفض التماسا يطالب بتنحية نتنياهو عن منصبه

ت�����ل اب����ي����ب-رف����ض����ت امل���ح���ك���م���ة ال���ع���ل���ي���ا االس����رائ����ي����ل����ي����ة امس، 
ال��خ��م��ي��س، ال��ت��م��اس��ا ق��دم��ت��ه م��ن��ظ��م��ة "ح����رس الديمقراطية 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة"، وط��ال��ب��ت م��ن خ��الل��ه ب��إرغ��ام رئ��ي��س الحكومة 
اإلسرائيلية، بنيامني نتنياهو، عىل التنحي عن منصبه من 
خالل إجراء "التعذر عن قيامه بمهامه"، إثر خرقه التفاق 

االمتناع عن تناقض مصالح الذي وّقع عليه.
وب�����رر ق���ض���اة امل��ح��ك��م��ة ال���ذي���ن ن���ظ���روا يف االل���ت���م���اس، دافنا 
باراك – إيرز وخالد كبوب ويحيئيل كاشر، قرارهم برفض 
االل��ت��م��اس ب��أن��ه ل��م ي��ت��م اس��ت��ن��ف��اد اإلج������راءات، بسبب الفرتة 
ال���ق���ص���رة ب����ني ال���ت���وج���ه إىل امل���س���ت���ش���ارة ال���ق���ض���ائ���ي���ة للحكومة 
وموعد تقديم االلتماس. وكتب القضاة يف قرارهم أنه "ليس 
من شأن قرار الحكم هذا أن يتخذ موقفا من أي نوع حيال 

مضمون االدعاءات".
وأضاف القضاة أن "االدعاءات بهذا الخصوص ُقدمت يف 
رسالة بعثتها امللتمسة إىل املستشارة القضائية للحكومة، يف 
16 كانون الثاين/يناير. ولم يتم الرد عليها حتى اآلن. وبالرغم 
من ذلك، فإنه تم تقديم االلتماس يف 24 الشهر الجاري، أي 
بعد مرور أسبوع فقط. ويف هذه الظروف، مصر االلتماس 

أن ُيرفض، إثر عدم استنفاد اإلجراءات".
وب��ع��د رف����ض امل��ح��ك��م��ة االل���ت���م���اس، ت��وج��ه��ت امل��ن��ظ��م��ة مرة 
أخ������رى إىل امل���س���ت���ش���ارة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة، وأف��������ادت بأنه 
اآلن، وبعد توجه آخر، فإنها مطالبة بدراسة املوضوع والرد 
عىل مضمون التوجه. ويف حال عدم صدور رّد خالل فرتة 
معقولة، ستلتمس "حرس الديمقراطية اإلسرائيلية" إىل 
امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا م���رة أخ����رى يك ت��ن��ظ��ر امل��ح��ك��م��ة يف املوضوع، 

وبشكل موضوعي هذه املرة.
وجاء يف التماس املنظمة الذي رّدته املحكمة اليوم، أن 
خطة إضعاف جهاز القضاء التي ب��ادر إليها نتنياهو ووزير 
القضاء، ياريف ليفني، "تشمل تغيرات بعيدة املدى من 
ناهية النظام ونتائجها املؤكدة هي إضعاف جهاز القضاء، 
استقاللية القضاة، استهداف مبدأ الفصل بني السلطات، 

استهداف سلطة القانون، استهداف االستشارة القانونية 
لسلطات الحكم واستهداف القدرة عىل منح حماية فعلية 

ألنظمة الحكم وحقوق اإلنسان".
وأض���������اف االل����ت����م����اس أن������ه "ب�����اإلم�����ك�����ان االس������ت������دالل إىل هذه 
األمور من خالل أقوال رئيس املحكمة العليا )إستر حيوت( 

وكذلك من أقوال املستشارة القضائية للحكومة".
وشدد االلتماس عىل أن "لهذه األمور وزن كبر وحاسم 
حيال السؤال حول ما إذا تم استيفاء الشروط التي تلزم 
ب������اإلع������الن ع�����ن رئ����ي����س ال���ح���ك���وم���ة ك���م���ن ي���ت���ع���ذر ع���ل���ي���ه القيام 
ب���م���ه���ام���ه ب���ش���ك���ل دائ����������م. وب�����ه�����ذا ال�����خ�����ص�����وص، وك�����م�����ا ذكرنا، 
فقد تطرقت املحكمة إلمكانية اإلع���الن ع��ن السيد نتنياهو 
كمن يتعذر عليه القيام بمهام رئيس حكومة عىل خلفية 
السحابة الجنائية الجاثمة فوق رأسه، وقررت )املحكمة( أن 
’ظروف القيام بإجراء جنايئ ضد رئيس الحكومة من شأنها 

أن تؤدي إىل قرار تعذره عن أداء مهام منصبه".
وأش����ار االل��ت��م��اس إىل "وج����ود ت��خ��وف ك��ب��ر وح��ق��ي��ق��ي من 
وجود عالقة مباشرة بني خطة الحكومة، كما استعرضها 
وزي�������ر ال����ق����ض����اء ب���ت���أي���ي���د م����ن ن���ت���ن���ي���اه���و، وب������ني م���ل���ف���ات نتنياهو 
ال��ج��ن��ائ��ي��ة، وم����ن أن ال���ه���دف امل���رك���زي ل��ل��خ��ط��ة ه���و مساعدته 
عىل التهرب من دفع ثمن مخالفاته الجنائية. وترسخ هذا 

التخوف بأقوال وزير القضاء بنفسه".
وك��ان االئتالف قد حذر املستشارة القضائية للحكومة، 
غ�����ايل ب����ه����اراف م����ي����ارا، م����ن إج�������راء م���ن���اق���ش���ات ب���ش���أن إمكانية 
ت���ن���ح���ي���ة ن���ت���ن���ي���اه���و، م����ع����ت����را أن إج����������راء م����ث����ل ه�������ذه املناقشات 
بمثابة "محاولة انقالب عسكري غر شرعية" عىل السلطة 

املنتخبة ديمقراطيا.
ون�����ف�����ت امل�����س�����ت�����ش�����ارة ال����ق����ض����ائ����ي����ة أن ت�����ك�����ون ق������د ب������اش������رت يف 
إج������راءات لتنحية ن��ت��ن��ي��اه��و، وق��ال��ت ردا ع��ىل رس��ال��ة رؤساء 
كتل االئتالف، إنه "عىل عكس االدعاءات يف وسائل اإلعالم، 
لم أعقد مناقشات بخصوص اإلعالن عن عدم تمكن رئيس 

الحكومة من القيام بمهامه".

ضابط إسرائيلي: عدد الشهداء بمخيم 
جنين سببه المقاومة الشديدة لالحتالل

ت��ل اب��ي��ب-زع��م ض��اب��ط يف ج��ي��ش االح���ت���الل اإلس��رائ��ي��ي يف 
أع���ق���اب م���ج���زرة م��خ��ي��م ج��ن��ني، ام���س ال��خ��م��ي��س، أن ارتقاء 
تسعة شهداء خاللها "قياسا بكمية النران التي تم إطالقها 
ضد القوات أق��ل مما ك��ان يمكن أن يكون"، وأن االحتالل 

"مستعد ألي سيناريو".
وادع������������ى ال�����ض�����اب�����ط أن ع��������دد ال������ش������ه������داء وإص�������اب�������ة عشرين 
فلسطينيا "مرتبط بمستوى التهديد عىل القوات )االحتالل( 
وليس بتغير سياسة ممارسة القوة. ومستوى الخطر عىل 
ال����ق����وات ك����ان م���رت���ف���ع���ا"، ح��س��ب��م��ا ن��ق��ل ع��ن��ه م���وق���ع صحيفة 

"هآرتس" اإللكرتوين.
وب����ح����س����ب ال�����ض�����اب�����ط، ف�������إن ع���م���ل���ي���ة االح������ت������الل العسكرية 
يف م��خ��ي��م ج���ن���ني اس���ت���م���رت ث�����الث س�����اع�����ات، وأن ق������وات من 
ال�����ش�����رط�����ة وح�����������رس الحدود  ال������ش������اب������اك ووح�������������دة خ������اص������ة يف 
وال��ج��ي��ش اإلس��رائ��ي��ي عملت م��ن أج���ل اع��ت��ق��ال خلية تابعة 
لحركة الجهاد اإلسالمي، نفذت عمليات إطالق نار باتجاه 
ق������وات االح�����ت�����الل وخ���ط���ط���ت ل��ع��م��ل��ي��ات ك���ب���رة أخ��������رى. إال أن 
عمليات عسكرية كهذه ينفذها االحتالل بهدف القتل وليس 

االعتقال يف غالب األحيان.
وأضاف الضابط أن قوات االحتالل أطلقت قذائف مضادة 
ل���ل���م���درع���ات ب���ات���ج���اه ب���ي���ت ت����واج����د ف���ي���ه "امل����ط����ل����وب����ون"، الذين 

أطلقوا نران مكثفة وألقوا عبوات ناسفة.
وح�������ول اس���ت���ش���ه���اد س����ي����دة يف ال���س���ت���ني م����ن ع���م���ره���ا خالل 
عملية جيش االحتالل يف املخيم، زعم الضابط أن "تحقيقا 
أول��ي��ا" أظ��ه��ر أن ال��ق��وات عملت ض��د مسلحني فقط وليس 

ضد مدنيني. وكرر الكذبة التي رّوج لها االحتالل يف أحداث 
سابقة استشهد فيها مدنيون وصحفيون، مثل استشهاد 
الصحافية شرين أبو عاقلة يف املخيم نفسه، العام املايض، 
وادعى أنه "من الجائز أن هذه املرأة واجهت نران مسلحني 
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني، ل��ك��ن ل��ي��س ل��دي��ن��ا ك���اف���ة امل���ع���ل���وم���ات يك نؤكد 

ذلك بشكل قاطع".
كذلك نقل موقع "واينت" اإللكرتوين عن ضابط إسرائيي 
قوله إن��ه "ال يوجد مكان نخىش العمل ف��ي��ه"، مضيفا أنه 
"ال ش���ك يف أن ال��خ��ل��ي��ة ال��ت��ي أح��ب��ط��ن��اه��ا ص��ب��اح ام���س يمكن 
وصفها بأنها قنبلة موقوتة". وتابع أنه "سنعزز القوات ملدة 
أسبوع، وأحاطوهم علما أن يكونوا يف حالة تأهب تحسبا 
من عملية انتقامية. وهذه ليست مجرد خلية، وإنما هي 

خلية خططت لعمليات كبرة أيضا".
واعرتف هذا الضابط بأن االحتالل أعدم مقاومني، وقال 
إن "اثنني من املطلوبني األربعة الذي تواجدوا يف بيت البيت 
ح��اوال االنسحاب لدى وص��ول القوات، وج��رى إط��الق النار 

عليهما" أي قتلهما.
وت������اب������ع أن�������ه "اس����ت����خ����دم����ن����ا ق������ذائ������ف ض������د ش����خ����ص وقذائف 
م����ض����ادة ل���ل���م���درع���ات وع�����ب�����وات ن���اس���ف���ة ض����د ال����ذي����ن تحصنوا 
وأط��ل��ق��وا ال��ن��ار". وق���ال إن��ه خ��الل عملية االح��ت��الل يف املخيم 
ج�����رت م���واج���ه���ات ش������ارك ف��ي��ه��ا آالف امل���واط���ن���ني م����ن املخيم، 
وأن "م���س���ل���ح���ني أل����ق����وا ع����ب����وات غ������از وأط����ل����ق����وا ن�������ران مكثفة 
ب���ات���ج���اه ال����ق����وات وع����ب����وات ن��اس��ف��ة أص���اب���ت م���رك���ب���ات الجيش 

اإلسرائيي".

سحب الجنود والمجندات 
من األقسام األمنية

تل أبيب � أبلغ ايتمار بن غفر وزير األمن القومي اإلسرائيي أمس األول سلطة 
خ��دم��ات ال��س��ج��ون ب��ت��وق��ف ال��ج��ن��ود وامل��ج��ن��دات ع��ن ال��خ��دم��ة يف األق���س���ام األمنية 

بالسجون اإلسرائيلية منذ الصيف القادم.
وذك���رت ال��ق��ن��اة ال��ع��ري��ة 13 أن��ه سيتم تنفيذ ه��ذه ال��خ��ط��وة خ��الل ستة شهور 
وذلك قبل األول من آب القادم . طالب بن غفر بتنفيذ هذه الخطوة يف اجتماع 
ال��ح��ك��وم��ة بمطلع األس���ب���وع ال���ج���اري، ووج���ه تعليمات بنقل ال��ج��ن��ود واملجندات 
ل��ل��ع��م��ل يف "ال�����دائ�����رة ال���ث���ان���ي���ة" ل���ل���ح���راس���ة م���ث���ل أب�������راج امل���راق���ب���ة وغ����ره����ا، ك���م���ا وجه 
تعليمات بتجنيد 3٥0 حارساً جديداً وطالب حراس السجون القدماء باستبدال 

الجنود واملجندات.
وق�����ال�����وا يف س���ل���ط���ة خ����دم����ات ال���س���ج���ون أن������ه س���ي���ك���ون م����ن ال���ص���ع���ب ت��ن��ف��ي��ذ هذه 
ال���خ���ط���وات، ل��ك��ن ق����ال ب���ن غ��ف��ر :"ي���ت���وج���ب م���واج���ه���ة ح�����راس م��ح��رتف��ني ال صبية 

بعمر 18 عاماً للمخربني".

رؤساء الجامعات وتجمع محاربي 
الغيتوات ينضمون للموجة االحتجاجية

حقوقيون في الهيئة األمنية:

 االستجابة لطلبات سموتريتش 
ستفسر كضم للمناطق المحتلة

تل أبيب � حذر حقوقيون يف الهيئة األمنية اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو رئيس 
ال���ح���ك���وم���ة م����ن ن���ق���ل ص���الح���ي���ات اإلدارة امل���دن���ي���ة وم���ن���س���ق ش������ؤون امل���ن���اط���ق املحتلة 
ألي���دي بتسلئيل س��م��وت��ري��ت��ش وزي���ر امل��ال��ي��ة وال���وزي���ر يف وزارة األم����ن، رئ��ي��س حزب 

"الصهيونية الدينية" .
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن اللواء يفعت تومر يروشاملي املدعية العسكرية 
الرئيسة وإي��ت��ي أوف���ر املستشار ال��ق��ان��وين للهيئة األم��ن��ي��ة أك���دا يف س��ي��اق مداوالت 
أجريت يوم الثالثاء امل��ايض يف مكتب رئيس الحكومة أن نقل هذه الصالحيات 
قد تفسره املؤسسات الدولية ومنها محكمة الجنايات الدولية يف الهاي كضم 

من خالل فرض سياسة ألمر الواقع، للضفة الغربية.
وش���ارك يف امل����داوالت سموتريتش وي���ؤاب غ��االن��ت وزي���ر األم���ن، وأج��ري��ت عىل 
خلفية الخالفات بني االثنني يف أعقاب إخالء املوقع االستيطاين العشوايئ "أور 

حاييم".
واستهدف اللقاء حل الخالفات املتعلقة بتوزيع الصالحيات يف الضفة الغربية 
وانتهى ب��دون التوصل التفاق بعد رف��ض سموتويتش معظم االق��رتاح��ات التي 
عرضت عليه م��ؤك��داً أن��ه ت��م التأكيد يف االت��ف��اق��ات االئتالفية ع��ىل تسلمه جميع 

الصالحيات املدنية يف الضفة الغربية.
عرض غاالنت يف اللقاء موقفة الذي أكد عدم الفصل بني النشاطات املدنية 
والعسكرية يف الضفة وذلك بعد إيضاح الجيش له بأنه يريد تقييد صالحيات 

سموتريتش. ووصفت مصادر عىل دراية بتفاصيل اللقاء أنه كان "متوتراً".
وأوض���ح كبار امل��س��ؤول��ني يف الجيش لغاالنت أن��ه يف ح��ال ات��خ��اذ سموتريتش 
ق���رارات ق��د ترتتب عليها نتائج أمنية يجب أن يكون وزي��ر األم��ن ه��و ال��ذي يتخذ 

القرار النهايئ.
وي��ط��ال��ب��ون يف ال��ه��ي��ئ��ة األم���ن���ي���ة م��ن��ع ن��ق��ل ص���الح���ي���ات ل��س��م��وت��ري��ت��ش ب��ك��ل م���ا له 
ع���الق���ة ب���ال���ح���واج���ز ال��ع��س��ك��ري��ة وإص�������دار ت���ص���اري���ح ع��م��ل ل��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني وذل�����ك "ألن 
هذه اعتبارات أمنية محضة"، ويبدون يف الهيئة األمنية اهتماماً بعدم حصول 
س��م��وت��ري��ت��ش ع���ىل ص��الح��ي��ات ب��م��ج��ال ت��ع��ي��ني ال��ض��ب��اط يف اإلدارة امل��دن��ي��ة ومكتب 

منسق شؤون املناطق.
وع���د غ��االن��ت ك��ب��ار امل��س��ؤول��ني يف الهيئة األم��ن��ي��ة ب��خ��وض ص���راع ح���ول القضايا 
الهامة بنظرهم آخذاً باالعتبار ماهية االتفاقات االئتالفية. ويف أعقاب عدم توصل 
غ��االن��ت وس��م��وت��ري��ت��ش الت��ف��اق وج���ه نتنياهو تعليمات ل��الث��ن��ني ب���إج���راء مداوالت 
بينهما والتوصل التفاق يعرض علية للحصول عىل مصادقته عليه. ويعملون 

يف وزارة األمن والنيابة العسكرية عىل اعداد رأي قانوين يف هذه القضية.
املوقع العشوايئ الذي تم إخالؤه أقيم عىل أرايض فلسطينية خاصة يف وسط 
ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وأع���ل���ن س��م��وت��وي��ت��ش ب��ع��د اإلخ�����الء أن ذل���ك ت���م ب���ص���ورة مناقضة 

للتعليمات التي وجهها ملنسق شؤون املناطق.

تل أبيب � انضم رؤس��اء الجامعات اإلسرائيلية للموجة 
االح��ت��ج��اج��ي��ة ال���ت���ي ت���دع���و إىل االم���ت���ن���اع ع���ن ادخ�����ال تغيرات 
ق��ان��ون��ي��ة ب�����دون أي ح�����وار ب���رمل���اين وج���م���اه���ري ح����ول القضايا 
ال����خ����الف����ي����ة ال�����ت�����ي ت��������رتك آث�������������اراً ك�����ب�����رة ع������ىل األم������������ن، االقتصاد 
وامل���ج���ت���م���ع اإلس�����رائ�����ي�����ي. ي�����أيت ذل�����ك يف أع����ق����اب االحتجاجات 
التي عمت االق��ت��ص��ادي��ني، القضاة، صناعات التكنولوجية 

املتطورة، وقطاعات أخرى.
وأع������رب خ��م��س��ة م���ن رؤس������اء ال���ج���ام���ع���ات اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة يف 
ح���دي���ث أج���رت���ه م��ع��ه��م ص��ح��ي��ف��ة "ي���دي���ع���وت أح����رون����وت" عن 
قلقهم العميق من من االنقسام واالستقطاب يف املجتمع 
اإلس��رائ��ي��ي وم���ن اإلج�����راءات ال��ت��ي ق��د ت��م��س ب��ص��ورة خطرة 

بالحصانة القومية وباالستقرار يف إسرائيل.
ونشر "تجمع محاربي الغيتوات" عريضة يف الصحيفة 

املدنية  ال��������ح��������رك��������ات  ج�����م�����ي�����ع  ن��������دع��������و  ف�������ي�������ه�������ا:"  ورد  امل������������ذك������������ورة 
والسياسية، جراننا يف القرى، الكيبوتسات، املوشافات، 
امل��دن، ممثلينا يف املجالس اللوائية والحركة الكيبوتسية، 
املدارس واملنظمات االجتماعية التابعة لنا إىل التوحد واطالق 
ص��وت ق��وي وواض���ح ض��د ت��دم��ر أس��س الديمقراطية وضد 
امل�����س ب��اس��ت��ق��الل��ي��ة ال��ه��ي��ئ��ة ال���ق���ض���ائ���ي���ة وض�����د ش����ل املحافظني 

عىل القانون".
وك���������ان م�����ئ�����ات م������ن ال����ف����ن����ان����ني، امل����ن����ت����ج����ني، املخرجني، 
املثقفني ورجال صناعة التلفزيون قد شاركوا يف االجتماع 
ال������ط������ارىء ال�������ذي ع���ق���د أم������س األول وامل�����س�����رة ال����ت����ي تلته 
م��ن أج���ل ان��ق��اذ س��ل��ط��ة ال��ب��ث ال��ع��ام��ة "ك����ان" ال��ت��ي أعلن 
ش��ل��وم��و ك��رع��ي وزي����ر االع����الم ع��ن ن��ي��ة تقليص ميزانيتها 

عىل طريق إغالقها.

القلق األميركي من إضعاف القضاء 
اإلسرائيلي يفوق الموضوع الفلسطيني

واشنطن-تل ابيب-حل قلق اإلدارة األمركية حيال خطة الحكومة اإلسرائيلية 
إلض��ع��اف جهاز القضاء مكان قلق اإلدارة إزاء سياسة حكومة بنيمني نتنياهو 
امل���ت���ط���رف���ة ت���ج���اه ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني، وف�����ق م����ا ذك�����ر م���وق���ع "وال��������ال" اإلل�����ك�����رتوين امس، 
ال��خ��م��ي��س، وال������ذي ن��ق��ل ع���ن م���ص���ادر أم���رك���ي���ة رف��ي��ع��ة ق��ول��ه��ا إن وزي�����ر الخارجية 
األمريك، أنتوين بلينكن، الذي سيزور إسرائيل، يوم اإلثنني املقبل، سركز خالل 

محادثاته مع نتنياهو عىل قلق إدارة بايدن من خطة إضعاف جهاز القضاء.
وي�������أيت ذل������ك يف ظ����ل ت����زاي����د ان����ت����ق����ادات م���ش���رع���ني أم���رك���ي���ني ورؤس���������اء منظمات 
أمركية – يهودية لخطة الحكومة اإلسرائيلية. وأوضح مستشار األمن القومي 
األمريك، جيك سوليفان، خالل لقاءه مع نتنياهو، األسبوع املايض، أن اإلدارة 
تخىش من تأثر سلبي للخطة ضد جهاز القضاء عىل املؤسسات الديمقراطية 
يف إسرائيل، وفق ما نقل "والال" عن مسؤولني إسرائيليني وأمركيني مطلعني 

عىل مضمون اللقاء.
وعندما كان يستعد سوليفان لزيارة إسرائيل، لم تكن خطة حكومة نتنياهو 
عىل رأس أولوياته، واعتقد مسؤولون أمركيون حينها أنه ال ينبغي عىل الواليات 

املتحدة أن تتدخل يف املوضوع وأال يطرحه سوليفان أمام نتنياهو.
إال أن وترة تقدم الخطة واملظاهرات ضدها يف إسرائيل، جعلت البيت األبيض 
ي��درك أن ال��والي��ات املتحدة ال يمكنها أال تتدخل وأن��ه ال مفر من ط��رح املوضوع 

مباشرة أمام نتنياهو وتوضيح موقف اإلدارة من هذه الخطة.
وقال مسؤول أمريك إن هذه الخطة كانت املوضوع املركزي يف املحادثات التي 
أج��راه��ا س��ول��ي��ف��ان، ي���وم األرب���ع���اء م��ن األس��ب��وع امل����ايض، م��ع ال��رئ��ي��س اإلسرائيي، 
ي��ت��س��ح��اق ه��رت��س��وغ، ال����ذي ت��ح��دث ع���ن ق����رار امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا إل���غ���اء ق����رار نتنياهو 
بتعيني رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا بسبب إدانته بمخالفات جنائية. 
وتحدث هرتسوغ عن تبعات قرار املحكمة عىل املؤسسة السياسية اإلسرائيلية 

وتأثرها عىل تقدم خطة إضعاف جهاز القضاء.
وب�������ادر ن��ت��ن��ي��اه��و إىل ط�����رح م����وض����وع ه�����ذه ال���خ���ط���ة خ�����الل ل���ق���ائ���ه م����ع سوليفان، 
ال���خ���م���ي���س امل�������ايض، وش������رح م���ب���ادئ���ه���ا خ�����الل ب���ض���ع دق����ائ����ق ف���ق���ط، وف���ق���ا ملسؤولني 

إسرائيليني وأمركيني.
وق��ال مصدر أم��ريك رفيع إن سوليفان لم يعر عن رأي��ه يف تفاصيل الخطة 
وإنما نقل رسالة عامة إىل نتنياهو بشأن تخوف من أن تنفيذ الخطة يستهدف 

القيم الديمقراطية املشرتكة إلسرائيل والواليات املتحدة.
وق���������ال امل������ص������در إن "س�����ول�����ي�����ف�����ان ع��������ّر أم���������ام ن���ت���ن���ي���اه���و ع������ن األه�����م�����ي�����ة ال�����ت�����ي نوليها 
للمؤسسات الديمقراطية، والفصل بني السلطات وسلطة القانون، واملميزات 
التي تجعل ديمقراطيات مثل إسرائيل دولة مزدهرة بشكل خاص، وهي مميزات 

مشرتكة إلسرائيل والواليات املتحدة"، حسبما نقل "والال" عنه.
وقالت مصادر إسرائيلية إن سوليفان قال لنتنياهو إن دفع خطة دراماتيكية 
ك��ه��ذه ي��ج��ب أن ي��ت��م ب��واس��ط��ة أغ��ل��ب��ي��ة ك��ب��رة يف ال��ك��ن��ي��س��ت، وأن����ه م���ن دون حوار 
مع معارضيها ستبدو خارج إسرائيل أنها خطة غر ديمقراطية، وأن الصيغة 

النهائية للخطة يجب أن تكون مختلفة عن صيغتها الحالية.
وم���ن���ذ اإلع������الن ع���ن ه����ذه ال��خ��ط��ة ال���ت���ي ي��ق��وده��ا وزي�����ر ال���ق���ض���اء، ي���اري���ف ليفني، 
كان توجه وزارة الخارجية األمركية تجاهها مختلف عن توجه البيت األبيض. 
وتناولت الخارجية األمركية موضوع الخطة بتصريحات علنية، ش��ددت فيها 
ع��ىل أهمية الحفاظ ع��ىل استقاللية امل��ؤس��س��ات القضائية اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، وكذلك 
من خالل محادثات مع مسؤولني يف الحكومة اإلسرائيلية، بينهم وزير الشؤون 
اإلس��رتات��ي��ج��ي��ة، رون دي��رم��ر، أث��ن��اء لقائه م��ع بلينكن ون��ائ��ب��ت��ه، وون���دي شرمان، 

قبل أسبوعني.
وع���ر بلينكن وش���رم���ان أم���ام دي��رم��ر ع��ن قلقهما م��ن ت��ف��اص��ي��ل خ��ط��ة نتنياهو 

إلضعاف جهاز القضاء، وطلبا الحصول عىل إيضاحات.
وت���ب���دأ ج��ول��ة ب��ل��ي��ن��ك��ن يف امل��ن��ط��ق��ة يف ن��ه��اي��ة األس���ب���وع ال���ح���ايل، ب���زي���ارة مل��ص��ر، ثم 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية واألردن. وسيلتقي مع نتنياهو ووزير الخارجية 

اإلسرائيي، إيي كوهني، اإلثنني املقبل.
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نتنياهو مذعور الى درجة الرعب 
ويحاول كم افواه االقتصاديين الذين يحذرون

  قتل كحلة غير مبررة... فهل سيتم تقديم الجنود للمحاكمة بتهمة القتل ؟

نتنياهو ُحذر بعدم السماح لسموتريتش باتخاذ أي 
قرارات تتعلق بالحواجز وتصاريح العمل للفلسطينيين

نتنياهو استوعب االحتجاج
 وانضمام كبار االقتصاديين للمحتجين أرعبه

انه االقتصاد، يا غبي

اتفاق   االبرتهايد  

بن غفير يريد ميليشيا

رج�����ال ق���ان���ون ك���ب���ار يف ج���ه���از االم�����ن ح�����ذروا أول أم����س رئ���ي���س الحكومة، 
بنيامني نتنياهو، من نقل صالحيات االدارة املدنية ومكتب منسق اعمال 
الحكومة يف املناطق اىل ال��وزي��ر يف وزارة ال��دف��اع، بتسلئيل سموتريتش. يف 
الجلسة التي عقدت يف مكتب رئيس الحكومة ح��ذرت املدعية العسكرية 
ال��رئ��ي��س��ي��ة، ال���ج���رال ي��ف��ع��ات ت��وم��ر ي��روش��امل��ي، وامل��س��ت��ش��ار ال��ق��ان��وين يف جهاز 
االمن، ايتي اوفري، من أن نقل الصالحيات يمكن أن يفسر يف اوساط جهات 
عاملية، منها محكمة العدل الدولية يف الهاي، عىل أنه ضم فعيل للضفة 

الغربية من قبل اسرائيل.
ه��م��ا ق����اال ه����ذه االق������وال يف ل��ق��اء ش����ارك ف��ي��ه س��م��وت��ري��ت��ش ووزي�����ر ال���دف���اع يوآف 

غالنت، الذي تم عقده عىل خلفية االختالف عىل اخالء بؤرة "اور هحاييم".
الهدف من اللقاء هو حل الخالفات فيما يتعلق بتوزيع الصالحيات يف الضفة 
ال��غ��رب��ي��ة، ل��ك��ن ح��س��ب م���ص���ادر س��ي��اس��ي��ة ف���ان ال��ل��ق��اء ان��ت��ه��ى ب����دون أي تفاهمات. 
وحسب اقوال هذه املصادر فان ذلك بسبب رفض سموتريتش لجميع االقرتاحات 
التي عرضت عليه بذريعة أنه تم وعده بتويل املسؤولية الكاملة عىل هذه االجسام 

املدنية يف الضفة يف االتفاقات االئتالفية.
 غالنت طرح يف اللقاء موقفه والذي بحسبه ال يمكن الفصل بني النشاطات 
املدنية والنشاطات العسكرية يف الضفة. هذا بعد أن أكدوا له يف الجيش بأنهم 
معنيني بتقييد صالحيات سموتريتش. هذه الجهات الرفيعة اوضحت لغالنت 
اي���ض���ا ب���أن���ه اذا ن��ش��أ وض����ع ف��ي��ه س��م��وت��ري��ت��ش س��ي��ت��خ��ذ أي ق�����رار ي��م��ك��ن أن ت���ك���ون له 

تداعيات أمنية فان غالنت ستكون له الكلمة االخرية.
 اضافة اىل ذلك، يف جهاز االمن يريدون منع نقل الصالحيات لسموتريتش 
يف كل ما يتعلق بالحواجز واملصادقة عىل تصاريح عمل الفلسطينيني. هذا ألنه 
حسب رأيهم فان الحديث يدور عن "مسألة أمنية واضحة". لذلك، يف الجيش 
هم معنيون أن ال يمكنوا سموتريتش من التدخل يف تعيني الضباط يف االدارة 

املدنية ويف مكتب منسق اعمال الحكومة يف املناطق.
  غالنت أكد لشخصيات رفيعة يف جهاز االمن بأنه سيناضل من اجل املواضيع 
املهمة بالنسبة لهم، لكنه اش��ار ب��أن عليه أن يأخذ يف الحسبان ايضا االتفاقات 
االئتالفية. يف اع��ق��اب ع��دم االت��ف��اق ب��ني وزي��ر ال��دف��اع وسموتريتش فقد وجههما 
ن��ت��ن��ي��اه��و مل��ن��اق��ش��ة امل����وض����وع وال���ت���وص���ل اىل ات����ف����اق وت���ق���دي���م���ه ل���ل���م���ص���ادق���ة ع���ل���ي���ه. يف 
وزارة الدفاع ويف النيابة العامة العسكرية يعملون يف هذه االثناء عىل صياغة 
رأي قانون ح��ول ه��ذا امل��وض��وع، وستتم بلورته حسب االتفاقات السياسية بني 
ال���ط���رف���ني. م���ص���ادر يف م��ك��ت��ب امل���س���ت���ش���ارة ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة س���ت���ش���ارك اي���ض���ا يف 

صياغة هذا الرأي.
وق����د ج����اء م���ن ال��ج��ي��ش االس���رائ���ي���يل ب����أن ال��ج��ي��ش ي��خ��ض��ع ل��ل��م��س��ت��وى السيايس 
وه��و يجري معه لقاءات ح��ول مواضيع مهنية. وهناك يعربون عن مواقفهم. 
ويف وزارة الدفاع رفضوا التطرق للموضوع وقالوا بأنهم ال يتطرقون اىل ما يقال 

يف اللقاءات املغلقة.
هآرتس –ميخائيل هاوزر طوف

يف األزمة بني الوزيرين يف وزارة الدفاع، غالنت وسموتريتش كان أكرث مما كان 
متوقعا لكن يبدو أن ليس رئيس الوزراء نتنياهو وليس يريف لفني الذي تصدر 
امل��ف��اوض��ات االئ��ت��الف��ي��ة – يفهمان ع��ىل م���اذا وق��ع��ا. يف االت��ف��اق املتعلق بصالحيات 

سموتريتش يف وزارة الدفاع توجد ثالث سخافات.
االوىل، ي���ت���ض���ارب االت����ف����اق يف ن��ق��ط��ت��ني م���ع ال���ق���ان���ون االس������اس ال���ج���ي���ش. يف هذا 
القانون القصري والغايئ الذي سن يف 1976، ضمن امور اخرى عىل اساس دروس 
من الحرب يف 1973 توجد جملتان اساسيتان: يف االوىل قيل ان الجيش يخضع 
الم���رة ال��ح��ك��وم��ة وي��ت��ب��ع "ف��ق��ط" ل��وزي��ر ال���دف���اع، ول��ي��س الي وزي���ر آخ���ر. يف الجملة 
الثانية قيل ان قائد يف الجيش هو رئيس االركان. بتعبري اخر، فان رئيس االركان 
ملزم بان ينفذ تعليمات الحكومة، لكن فقط هو الذي يصدر االوامر يف داخل 
الجيش. واملقصود هو أن جهة سياسية اخ��رى تعني االلوية او الضباط دونهم 
وت��أم��ره��م كيف يعملوا، ه��و أم��ر يتعارض إذن م��ع ه��ذا ال��ق��ان��ون االس���اس وعليه 

فان االتفاق االئتاليف يف هذا املوضوع ليس قانونيا.
الثانية، "االدارة املدنية". رغم اسمها املضلل، مسؤولة ليس فقط عن تنسيق 
أعمال مدنية مع السلطة الفلسطينية بل وايضا عن التنسيق االمني. فاذا كان 
ل�����واء ال���س���ام���رة م��ث��ال ي��ن��ف��ذ ع��م��ل��ي��ة يف داخ�����ل م��دي��ن��ة ن��اب��ل��س وي���ري���د ق���ائ���د ال���ل���واء ان 
يمتنع عن املس بافراد الشرطة الفلسطينية، فانه يوجه مندوب االدارة املدنية 
يف اللواء للتأكد يف الزمني الحقيقي مع القائد الفلسطيني يف املدينة بان شرطييه 
ال ي��ت��واج��دون يف م��ك��ان ي��ع��رض��ه��م ل��ل��خ��ط��ر. م��ن ي��ري��د أن ي��ك��ون ه���ذا ال��ج��س��م تابعا 
للوزير سموتريتش وليس لقائد املنطقة الوسطى يطالب عمليا ايضا بصالحيات 
ع��س��ك��ري��ة ص��رف��ة. ل��ك��ن ح��ت��ى ل��و ع��ىل امل��س��ت��وى امل����دين ف��ق��ط ظ���اه���را، وك��م��ا اج����اد يف 
شرحه رئيس االركان املنصرف، يف ساحة املناطق يوجد معنى امني تقريبا لكل 
عمل مدين، والعكس، وعليه فان سلسلة قيادة واحدة فقط يمكنها أن تضمن 

التنسيق الكامل.
الثالثة، املكانة الرسمية للمناطق هي منطقة محتلة، هذا ليس قوال يساريا، 
هذا هو املوقف بالنسبة للمنطقة من كل حكومات اسرائيل منذ 1967، بما فيها 
حكومتي بيغن وشمري. والسبب بسيط، فاملنطقة يمكنها فقط أن تكون يف واحد 
من ثالثة اوضاع: جزء من الدولة، منطقة تحت انتداب دويل ومنطقة محتلة. 
السياسة االسرائيلية املعلنة هي ان الحديث ي��دور عن منطقة محتلة مصريها 
يتقرر يف املفاوضات، وهذا هو ايضا السبب الوحيد )الشرعي( يف أن يف هذه املنطقة 

توجد فئتان سكانيتان مختلفتان مع مكانة وحقوق مختلفة.
مطلب سموتريتش "الخراج كل االعمال املدنية يف املناطق من ايدي الجيش" 
معناه العميل هو ان اسرائيل تضم املناطق بحكم االمر الواقع. اعداؤنا يدعون 
ذل�����ك، وت���وج���د م���س���رية م���ن االم�����م امل���ت���ح���دة ت��س��ت��ه��دف ف��ح��ص ه����ذه امل���س���أل���ة، لكن 

السياسة االسرائيلية الرسمية تدعي العكس.
اذا كان مطلب الوزير سموتريتش سيؤخذ به، فسيكون لذلك أثران: االول، 
اسرائيل عمليا ستعرتف بانها ضمت املناطق االم��ر ال��ذي ليس مقبوال حتى من 
افضل اصدقائنا. الثاين، اذا ما اصبحت املنطقة جزءاً من اسرائيل لكن ليس ل� 
2.5 مليون من السكان الذين يعيشون هناك حق اق��رتاع هذا بالضبط تعريف 
االبرتهايد. نعم اسرائيل ضمت يف 1981 هضبة الجوالن، لكن اضافة لكل باقي 
الفروقات بني املنطقتني، سارعت اسرائيل ايضا العطاء جنسية لنحو 30 الف 

درزي يعيشون هناك.
ي���م���ك���ن ب���ال���ط���ب���ع ت���غ���ي���ري ال�����ق�����ان�����ون االس����������اس ال����ج����ي����ش، ي���م���ك���ن اي����ض����ا ات�����خ�����اذ قرار 
اسرتاتيجي بتغيري السياسة لكن من غري املعقول عمل ذلك باملناسبة، وفقط الن 

يف مفاوضات ائتالفية تمت موافقة متهورة عىل مطالب بعيدة االثر.
يديعوت احرونوت –  غيورا آيلند

هذا االسبوع اكتمل الربط بني االنقالب القضايئ ووضع االقتصاد. خط مباشر 
ي��م��ر ب���ني االث���ن���ني. اح��اب��ي��ل رئ��ي��س ال�������وزراء ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و ل���ن ت��ج��دي��ه ن��ف��ع��ا وكل 

اقتصادي جدي يحذر من آثار االنقالب عىل االقتصاد.
ون���ت���ن���ي���اه���و يف ض���غ���ط ك����ب����ري. ف���ق���د ع���ق���د ام�����س م���ؤت���م���را ص��ح��ف��ي��ا ع����اج����ال م����ع قوة 
اقتصادية وزاري��ة معززة. هدفه هو التهدئة، التنويم واالدع���اء ب��ان االقتصاد ال 
ي��ت��أث��ر ب���االص���الح. وق���د دع���ي اىل ال��ح��دث اي��ض��ا وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة اي���يل ك��وه��ن، الذي 
ك����ان يف م��اض��ي��ه م���دي���ر ك��ب��ري يف ش���رك���ة ت��ص��ن��ي��ف ائ���ت���م���اين، ب���ه���دف االث����ب����ات ب����ان كل 

يشء دعاية.
يف اث���ن���اء ال��ح��دي��ث ح����اول ن��ت��ن��ي��اه��و ازاح�����ة ال���ن���ار ع���ن االن���ق���الب ال��ق��ض��ايئ بمعونة 
افضل احابيله. فقد تحدث ع��ن "ف��ائ��ض قضاء وادارة"، رغ��م أن��ه ال صلة بينها 

وبني االنقالب القضايئ.
ع��اد وح��اول ح��رف االدع���اءات اىل قصص تاريخية مثل مخطط ال��غ��از، شراء 
ادوية يف زمن الكورونا )رغم معارضة املستشار القانوين للحكومة(، االصالحات 
ال��ت��ي ات��ب��ع��ه��ا يف ب���داي���ة س���ن���وات االل���ف���ني واالت����ص����االت م���ع ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني. ه���ذه هي 

االحبولة االعالمية يف افضل اشكالها.
وبالطبع، ال يمكن االمتناع عن مهاجمة املعارضة التي اتهمها بافساد رائحة 
االقتصاد االسرائييل يف نظر املستثمرين االجانب. غري أن نتنياهو نيس، ان بالضبط 

قبل سنة، يف بث حي يف التلفزيون هو الذي افسد رائحة الدولة يف الخارج.
السبب الفوري لحدث امس هو كتاب غري مسبوق بعث به امس 270 اقتصادي 
كبري وبينهم حاصل عىل جائزة نوبل يف االقتصاد ومستشاره االقتصادي الكبري 

سابقا، يحذرون من آثار االنقالب القضايئ عىل االقتصاد.
قبل يوم من ذلك عقد لقاء مشحون بني محافظ بنك اسرائيل الربوفيسور 
امري يرون ونتنياهو يف اثنائه اوضح املحافظ آثار االنقالب القضايئ عىل التصنيف 

االئتماين يف االقتصاد.
هؤالء يجسدون عمق خطر االنقالب القضايئ الذي يخفونه بكلمات مغسولة 
م��ث��ل ال��ح��وك��م��ة، ت��ع��زي��ز امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا، ق���ان���ون امل��س��ت��ش��اري��ن ال��ق��ان��ون��ي��ني، فقرة 

التغلب وتعيني قضاة سياسيني.
التحذيرات تتم فورا اىل مال بتعابري االقتصاد. اذن صحيح ان املخاوف ال تزال 
ال تنعكس يف اسعار االسهم والشيكل ايضا يتعزز مقابل الدوالر، لكن كل هذا 
مؤقت. عندما سيجاز التشريع، وحاليا ال يبدي نتنياهو مؤشرات انكسار، فان 

املستثمرين االجانب سريفعون املرايس.
اما اولئك الذين سيبقون فسيطالبون بضمانات مالية لقاء الخطر وفائدة اعىل. 
االستثمارات ستهبط، جباية الضرائب ستهبط، نسبة الدين – االنتاج ستعود 
لرتتفع وال��ف��ائ��دة ل��ن تهبط. ال ي��وج��د اي ش��ك ع��ىل االط���الق ب��ان ع��ىل م��دى الزمن 

سنشعر بالثورة القضائية يف الجيوب واساسا جيوب الضعفاء.
حاليا هذا ال يحصل، النه ليس واضحا بعد ما الذي يقصده نتنياهو حقا. لكن 
االجواء والتوتر املشحون ملموسة يف الهواء. يف هذه اللحظة، رئيس الوزراء عند 
موقفه. يبدي عدم اكرتاث، يرتافق وانغالق حس، يسمي النقد احابيل ويدعي 

بان البصاق هو يف الواقع مطر بركة.
"يف ك���ل امل����ؤش����رات اق���ت���ص���اد اس���رائ���ي���ل ي��ث��ب��ت أن����ه ق������وي"، ق����ال يف ب���داي���ة جلسة 
الليكود هذا االسبوع. "املستثمرون يقولون انه مع هذه الحكومة وهذه االجندة 

نحن نؤمن باقتصاد اسرائيل. نحن نتخذ سياسة اقتصادية قوية وصنعنا ثورة 
وبالتايل ال داع الن يوعظونا باحابيل سخيفة".

وأن������ا ال ازال ال اف���ه���م ع����ن اي س���ي���اس���ة اق���ت���ص���ادي���ة ق���وي���ة ي���ت���ح���دث ن��ت��ن��ي��اه��و واي 
"ث������ورة اق��ت��ص��ادي��ة ه��ائ��ل��ة ص��ن��ع��ن��اه��ا". ف��ال��ح��ك��وم��ة ل���م ت��ن��ه��ي ب��ع��د ش���ه���را. باستثناء 
خ��ط��ط م��خ��ادع��ة لتخفيض غ���الء امل��ع��ي��ش��ة ال ت��وج��د س��ي��اس��ة اق��ت��ص��ادي��ة وبالتأكيد 

ليست قوية.
يف ال���ل���ق���اء ه����ذا االس����ب����وع ب���ني امل���ح���اف���ظ ون��ت��ن��ي��اه��و ك����رر ال���ربوف���ي���س���ور ي�����رون ايضا 
التحذيرات اياها التي قيلت قبل اسبوع من ذلك لوزير املالية بتسلئيل سموتريتش. 
فقد حذر الربوفيسور يرون من أن شركات التصنيف االئتماين الدولية قلقة من 

االصالح القضايئ وان دفعه اىل االمام سيؤثر سلبا عىل التصنيف االئتماين.
إذن هل تحذيرات املحافظ ايضا، الذي يتحدث يف الغرف املغلقة بحذر قنفد 
يمارس الحب هي احبولة اعالمية؟ كمواطن يف الدولة وكدافع ضرائب اتمنى 

ان يتحقق حتى لو ُعشر ما يتبج به نتنياهو.
لقد ج��اء املستثمرون اىل اسرائيل ليس بفضله بل بفضل االقتصاد املستقر 
الذي خلفته حكومة التغيري. تريدون اثبات؟ يف ايار العام املايض صادقت شركة 
S&P ع���ىل ال��ت��ص��ن��ي��ف االئ���ت���م���اين إلس���رائ���ي���ل وت���رك���ت���ه يف م��س��ت��وى ذروة AA ناقص 

وتوقع مستقر.
قبل شهر من ذلك يف نيسان 2022، اقرت موديس تصنيف ائتماين إلسرائيل 
يف مستوى A1 ورفعت توقع التصنيف اىل إيجابي. اقتصاديو شركات التصنيف 

االئتماين الدولية رقصوا حتى اليوم عىل انغام االقتصاد الالمع.
أثنوا عىل االقتصاد وشرحوا التصنيف العايل بالتحديث، بالتكنولوجيا العليا 
وبجهاز قضايئ مستقر. اما اليوم فمن شأنهم أن ينتقلوا اىل رقصة تانغو: خطوة 
اىل االمام واثنتان اىل الوراء. للتصنيف االئتماين أهمية هائلة لكلفة تجنيد املال. 
يف األس���اب���ي���ع ال��ق��ري��ب��ة ال���ق���ادم���ة س��ي��ص��ل اىل إس���رائ���ي���ل م���ن���دوب���و ش���رك���ات التصنيف 

وسيفحصون من جديد مستوى التصنيف.
ليت التصنيف يبقى بال تغيري وال ينخفض، لكن من شأنه ان ينخفض، اذا 
تبني بان االنقالب القضايئ سيتم حقا. التخوف هو ان جهازا غري مستقر، متعلق 

بالسياسيني وبدون رقابة قضائية ناجعة سيتحول بالتدريج اىل فاسد.
من شأن هذا ان يجد تعبريه يف حياكة عطاءات، تعيني مقربني، دفع رشوة 
وامراض أخرى. فهل هذا ما نريد؟ بغياب جهاز قضايئ مستقل ومستقر، فان 
 doing" جدول جدوى إقامة اعمال تجارية يف إسرائيل، يسمى باللغة املهنية

business" سيهبط.
وهذه وصفة شبه مؤكدة لتخفيض التصنيف االئتماين ورفع كلفة تجنيد املال. 
الدين الحكومي بلغ يف نهاية 2021 نحو تريليون شيكل. دفعات الفائدة وحدها 
عىل الدين بلغت يف امليزانية األخرية 41 مليار شيكل. كل تخفيض ولو طفيف يف 

التصنيف االئتماين معناه مليارات الشواكل األخرى لتسديد الديون.
العالوة ستأيت عىل حساب ميزانيات التعليم، الصحة واالمن وسرتفع غالء 
املعيشة. ام��ا اق���وال نتنياهو وك���أن ه��ذه حملة تخويف م��ن االع���الم فهي كحقنة 
تشويش. بعد االنقالب القضايئ، فان الفروقات بني إسرائيل، هنغاريا وبولندا، 

املنبوذات ماليا ستتقلص جدا.
معاريف –يهودا شاروين

ح���ذر وزي���ر االم���ن ال��ق��وم��ي، اي��ت��م��ار ب��ن غ��ف��ري أول ام���س م��ن "ح����ارس اس����وار 2" 
مما يستوجب تعزيز الشرطة عىل الفور. وأفاد بن غفري بان تحذيره يستند اىل 
ت���ق���دي���رات وض����ع س��م��ع��ه��ا م���ن م��ح��اف��ل يف ال��ش��رط��ة ويف ال��ج��ي��ش، وان ك����ان ليس 

واضحا اذا كان الشباك مشاركا يف هذا التقدير.
من الصعب أن نفهم ايضا ماذا يقصد الوزير بتعبري "حارس اسوار 2". فهل 
يتوقع مواجهات عنيفة يف املدن املختلطة أم ربما يقصد االحتكاكات عىل املسجد 

االقىص التي تؤدي اىل املواجهات اياها؟
ي���ج���در ال��ت��ع��اط��ي ب��ج��دي��ة م���ع ت��ح��ذي��ر ب���ن غ��ف��ري ع���ىل خ��ل��ف��ي��ة ت��ص��ري��ح��ه املتحدي 
واالس����ت����ف����زازي يف أن����ه "م����ع ك���ل االح�������رتام ل������الردن – اس���رائ���ي���ل ه���ي دول�����ة مستقلة. 
واقتحام االقىص طبيعي، وسأواصل وزير بعد يوم فقط من وعد رئيس الوزراء 
بنيامني نتنياهو لعبدالله ملك االردن بانه سيتم الحفاظ عىل الوضع الراهن يف 

االماكن املقدسة يف القدس يتحدى.
بن غفري، الذي سارع اىل استعراض تواجده يف الحرم فور تعيينه وزيرا، يوضح 
عمليا بانه اذا ما نشأ وضع يشابه الوضع الذي ادى اىل حملة حارس االسوار، 
فانه كفيل بان يكون الجهة املباشرة التي سيحدثه – يف أن يقرر بافعاله اذا ما 

ومتى ستقع املواجهة الخطرية.
الج��ل ال��ت��ص��دي للتهديد يطالب ب��ن غفري ب��زي��ادة دراماتيكية مليزانية الشرطة 

ب��ش��ك��ل ي��س��م��ح ب���اق���ام���ة ح����رس ق���وم���ي – ت���ك���ون ت��ت��ب��ع ل���ه ق�����وات ح����رس ال����ح����دود يف 
ال��ض��ف��ة – وك����ذا زي����ادة ك��ب��رية ل���روات���ب ال��ش��رط��ة وت��ج��ن��ي��د ع��ش��رات االف املتطوعني. 
صحيح ان الوزير قال ان الحرس القومي سيتبع املفتش العام، وهكذا يضمن 
ظ���اه���را اال ي��س��ت��خ��دم وف���ق���ا ل��ل��ت��ف��ك��ر ال���س���ي���ايس ل��ك��ن االت���ف���اق���ات االئ���ت���الف���ي���ة تدحض 
اقواله. فبموجبها فان حرس الحدود الذي سيفصل عن الشرطة سيكون العمود 
الفقري للحرس القومي الذي سينضم اليه متطوعون ومعا سيكون هذا الجسم 

الجديد تابعا للوزير.
يشق بن غفري بذلك الطريق القامة ميليشيا مسلحة موازية ال تكون تابعة 
للشرطة؛ ميليشيا تتنافس مع الجيش االسرائييل يف الضفة الغربية املحتلة، 
اهدافها، قواعد سلوكها وتعليمات فتح النار لديها سيقررها من يمسك يف يديه 

رزمة املفرقعات التي يمكنها ان تشعل املنطقة.
ه��ذه خطة، يفرتض أن تفزع كل مواطن محافظ عىل القانون من شأنه أن 
يقف ذات يوم امام مواطنني مثله لكنهم مزودون بالسالح وبصالحيات بعيدة 

املدى يميل اعمالهم سيايس عديم الكوابح.
ان س���ح���ب ال���خ���ط���ة ه����و ال��س��ب��ي��ل ال���وح���ي���د ل���ض���م���ان اال ي��ن��ق��ل ح���ف���ظ ال���ق���ان���ون اىل 

مسؤولية ميليشيا.
هآرتس – افتتاحية

رئيس الحكومة، وزير املالية، وزير الخارجية ووزير االقتصاد، عقدوا أمس 
مؤتمر صحفي مستعجل، وكانوا يحملون يف فمهم رسالة واحدة: قوموا بوقف 
التخويف من أن االقتصاد االسرائييل سينهار، وضع االقتصاد يف اسرائيل ممتاز. 
"ال تقوموا باشعال املخازن"، قال وزير املالية، سموتريتش، وهو يوجه كالمه 
الح���راق م��خ��ازن امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة يف ال��ق��دس اث��ن��اء ح��ص��ار ال��روم��ان للمدينة. ولكن 

كيف انتهى ذلك، انتهى باحراق القدس  . جميعنا نتذكر ذلك.
ال شك أنه يتحدث بطالقة. فقط سؤال صغري كان يحلق يف االعىل وهو من 
ه��م اول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��ج��ب عليهم وق���ف ال��ت��خ��وي��ف وأن ي��ت��وق��ف��وا ع��ن ق��ط��ع الغصن 
ال���ذي ت��ق��ف عليه دول���ة اس��رائ��ي��ل أو أن ي��ح��رق��وا امل���خ���ازن؟ ض��د م��ن ت��م ت��وج��ي��ه هذا 

املؤتمر الصحفي املذعور؟.
ال���ج���واب ب��ال��ط��ب��ع ي��وج��د يف ال���واق���ع االق���ت���ص���ادي ال����ذي ي��ص��ف��ع وج����وه رؤساء 
الحكومة اليمينية املتطرفة، ال��ذي��ن بسبب ثمل ال��ق��وة اع��ت��ق��دوا ب��أن��ه اذا قال 
الشعب كلمته فهم يمكنهم فعل كل ما يخطر ببالهم. أو يف ظل استبداد 
االغلبية، حكومة نتنياهو تفكك جهاز القضاء وتحول املستشارين القانونيني 
اىل مجرد مستشارين، وتضخم القوة املطلقة للحكومة يف اسرائيل اىل درجة 
االنقالب يف نظام الحكم، وتهدد باخرتاق امليزانية بعشرات مليارات الشواقل، 
منها مليارات سيتم ضخها يك يدفنوا وبشكل نهايئ املجتمع الحريدي خارج 

سوق العمل.
كل يشء ممكن بفضل استبداد االغلبية باستثناء أمر واحد. مع كل االحرتام 
للشعب ألنه قال كلمته، إال أن الشعب ما زال ال يسيطر عىل الردود الدولية، 
وال حتى يف االس���واق املالية. ه��ذا هو ال��درس الصعب ال��ذي تعلمته عىل جلدها 
رئيسة الحكومة الربيطانية، ليز ت��راس، التي انهيار البورصة يف لندن اظهر لها 
الباب الذي يجب عليها أن تخرج منه وترتك املنصب خالل 45 يوم فقط. وهذا هو 
الدرس الذي يقض مضاجع نتنياهو اآلن. فهو ال يستطيع أن يستقوي ويحطم 

االسواق املالية، بل خالفا لذلك هي يمكنها أن تحطمه.
امل��ح��اف��ظ��ون ال��ث��الث��ة لبنك اس��رائ��ي��ل، ي��ع��ق��وب ف��ران��ك��ل وك��رن��ي��ت ب��ل��وغ واملحافظ 
الحايل امري يارون، وال� 300 اقتصادي كبري يف اسرائيل، واالقوال الصريحة ملمثيل 
شركات التصنيف )ممثل شركة التصنيف العاملية "اس آند بي" قال يف مقابلة 
ب�����أن "امل����ي����ل ال���ث���اب���ت الض����ع����اف م���ؤس���س���ات رئ���ي���س���ي���ة وح���ي���وي���ة أو اض����ع����اف منظومة 
ال�����ت�����وازن وال����ك����واب����ح، ه�����ذه ام������ور ي��م��ك��ن أن ت������ؤدي اىل ارت����ف����اع امل���خ���اط���رة وتخفيض 
التصنيف االئتماين الس��رائ��ي��ل"(، جميع ه��ؤالء اش���اروا اىل أن االن��ق��الب النظامي 
ال��ذي تدفعه قدما حكومة نتنياهو يمكن أن يمس بتصنيف اسرائيل االئتماين 

وبتدفق االستثمارات اليها.
رد ش���رك���ات ال��ت��ص��ن��ي��ف ع���ىل االن���ق���الب ال��ن��ظ��ام��ي غ���ري م���ع���روف م��س��ب��ق��ا. فالدول 
التي م��رت يف السابق بهذه العملية، تدمري الديمقراطية وجهاز القضاء، كما 
ي���ح���دث يف اس���رائ���ي���ل اآلن، ش���ه���دت ردود م��خ��ت��ل��ف��ة م���ن ش���رك���ات ال��ت��ص��ن��ي��ف. ففي 
ه��ن��غ��اري��ا ت��ص��ن��ي��ف االئ���ت���م���ان ان���خ���ف���ض، يف ب���ول���ن���دا ب��ق��ي ث���اب���ت، يف ه���ات���ني الدولتني 
حجم االستثمارات االجنبية انخفض. شركات التصنيف املحافظة كثرية، وهي يف 
جميع الحاالت لن تسارع كما يبدو اىل تغيري التصنيف. ولكن ال شك أن خطوات 

الحكومة تزيد بشكل كبري املخاطرة بأن يحدث ذلك. ايضا املخاطرة االقتصادية 
ت��زداد بسبب رفع سعر الفائدة يف العالم، واالنقالب النظامي يزيد فقط حدة 

املخاطرة املرتفعة اصال.
هذا االمر ال يمكن لنتنياهو أن يغريه. عىل ذلك هو ال يمكنه أن يمارس اغلبية 
ائتالفية منضبطة، أو أن يفرض فقرة االستقواء. هذا الخطر هو ايضا ال يستطيع 
أن يمنعه بواسطة الدعاية، بالعربية الطليقة، مع تحذيرات خطرية من "هم"، 
الذين يحرقون املخازن أو يقطعون الغصن. ال� "هم" ال يقررون أي يشء. ايضا 
نتنياهو ال يقرر أي يشء. املستثمرون العامليون يف الهايتيك وشركات التصنيف 
وامل��س��ت��ث��م��رون ال��ع��امل��ي��ون يف ال��ه��اي��ت��ي��ك ه���م ال���ذي���ن ي���ق���ررون، وه���م ال ي��ح��س��ب��ون أي 

حساب لتهديدات نتنياهو حتى لو كان عىل بعد مرت عنهم.
عرض هستريي يزيد حدة املخاطرة املالية

ال شك أن هذا املؤتمر الصحفي كان أحد العروض الهستريية الكربى للحكومة 
التي شاهدنا مثلها يف أي وقت. نتنياهو يقوم بتهديد االقتصاديني والصحافيني يف 
اسرائيل الذين يحذرون من انهيار متوقع لالقتصاد. عمليا، نتنياهو يهدد بقتل 
الرسول، بدون أن يساهم بيشء يف منع تجسد البشرى التي يريد الرسول أن 
يوصلها. كم اف��واه االقتصاديني لن يمنح اسرائيل أي استقرار مايل. باختصار، 
هذا فقط سيزيد من حدة االخطار املالية اكرث فأكرث، ألن هذا يثبت بأن نتنياهو 
يوجد يف حالة فقدان الصرب. هو يصمم بكل ثمن عىل ادخال اسرائيل اىل اخطار 

ازمة مالية، وهكذا هو يهدد من يقول ذلك.
بالطبع لم يكن باالمكان أال نتساءل عن الرسائل التي تظهر كرسائل مهنية 
لوزير املالية سموتريتش، وحول نيته تنفيذ اصالحات هيكلية بعيدة املدى. أوال 

وقبل كل يشء خفض التنظيم الحكومي الخانق.
اذا كان وزير املالية وبحق ينوي خفض التنظيم، وأن يخفض مثال غالء املعيشة 
يف املواد الغذائية، كان يجدر به البدء يف العمل ضد العوائق الحكومية االساسية 
التي تزيد سعر استرياد املواد الغذائية اىل اسرائيل. أوال، منظومة الحالل الخانقة. 
كما هو معروف الخطوة االوىل لحكومة نتنياهو – سموتريتش كانت فعل عكس 

ذلك. والغاء اصالح الحالل لحكومة التغيري.
ثانيا، ال��غ��اء الكارتيالت ال��زراع��ي��ة التي تمنع اس��ت��رياد املنتجات ال��زراع��ي��ة. وزير 
ال���زراع���ة ال��س��اب��ق، ع��ودي��د ب���وري���ر، ق���دم للكنيست ل��وائ��ح الج����راء اص����الح يف قسم 
وقاية النباتات، وهو القسم الذي يعترب العائق الرئييس امام استرياد املنتجات 
الزراعية. ولكن وزير الزراعة الحايل، آيف ديخرت، قرر يف هذه االثناء سحب هذه 
اللوائح والغاء االص��الح يف قسم وقاية النباتات، ما زال هناك صراع داخيل يف 

الحكومة عىل تغيري قراره.
ب��اخ��ت��ص��ار، س��م��وت��ري��ت��ش ي��ع��د ب��ال��ك��ث��ري ال��ك��ث��ري، وه���و ي��ع��رف ك��ي��ف ي��ه��اج��م بقوة 
امل���س���ت���وردي���ن ال��ح��ص��ري��ني ل��ل��م��واد ال���غ���ذائ���ي���ة، ل��ك��ن��ه ع���ىل االرض ه���و أح����د العوامل 
الرئيسية لزيادة حدة التنظيم الحكومي. اىل متى ستعتقد حكومة نتنياهو بأنه 
يمكنها االستمرار يف خداع الجمهور والعالم بوعود عبثية؟. يمكنها خداع جزء 

من الناس لجزء من الوقت، لكن ليس كل الناس طوال الوقت.
هآرتس – مرياف ارلوزوروف

تحت الجسر الذي يقع عىل الشارع بني عني يربود وسلواد حدث يشء فظيع. 
تحت هذا الجسر أطلق جنود الجيش االسرائييل النار عىل شخص ب��ريء أمام 
ابنه وقتلوه. تحت الجسر جنود لواء "كفري" كذبوا اىل درجة أنه حتى الجيش 

اضطر اىل التنصل من كذبهم.
تحت الجسر حدث ما يحدث بني حني وآخر، بصورة اكرب، يف السنة االخرية 
– اعدام فلسطينيني بسبب امور تافهة. ولكن خالفا ملعظم الحاالت فانه يف هذه 
املرة الجيش سارع اىل التحقيق وحتى االعرتاف بالحقيقة، عىل هذا تجدر االشادة 
به. اآلن بقي فقط رؤية ما الذي سيفعله مع الجنود القتلة والكذابني من لواء 
"كفري". متى سينقلون كل اللواء اىل هضبة الجوالن كما فعلوا مع كتيبة من 
كتائبه وهي "نيتسح يهودا"، الكتيبة 97. هذه املرة كان هؤالء هم جنود الكتيبة 

92. وبالنسبة لهم هذه ليست الحادثة االوىل.
اح��م��د ك��ح��ل��ة ك���ان ع��ام��ل ب��ن��اء وص��ي��ان��ة م���ن ق��ري��ة رم�����ون، ع��م��ره 45 س��ن��ة وأب 
الرب����ع����ة اوالد، ال������ذي س���اف���ر ك����ل ي�����وم يف س���ي���ارت���ه م����ع اب���ن���ه ق����ي ل��ل��ع��م��ل يف قرية 
دير س��ودان. قي عمره 19 سنة، وهو ينتظر السنة الدراسية القادمة لدراسة 
ال��ح��اس��وب. يف ه���ذه االث���ن���اء ك���ان ي��ق��وم ب��م��س��اع��دة وال�����ده. ت��ح��ت ال��ج��س��ر اصطدما 
بحاجز طيار للجيش. هذا يحدث بني حني وآخر. ولكن يف هذه املرة قام الجنود 
بوقف الحركة كليا. هم يفعلون ذلك احيانا بشكل عام بدون أي سبب، باستثناء 
غريزة االساءة واستعراض القوة والسيطرة لشباب تم غسل ادمغتهم يف اعمار 
ال� 19 والذين يقومون باللعب بالهواتف املحمولة يف الوقت الذي يسارع فيه آالف 

االشخاص اىل اعمالهم.

السائقون ب���دأوا ب��اط��الق ص��اف��رات ال��س��ي��ارات، ال��ج��ن��ود ث���ارت اعصابهم 
م���ن ه���ذا ال��ع��ص��ي��ان امل����دين ال���وق���ح. أح���ده���م ق���ام ب���اط���الق ق��ن��ب��ل��ة ص���وت عىل 
س��ي��ارة ك��ح��ل��ة، ال����ذي ك���ان ع��ىل رأس ال��ط��اب��ور. ك��ح��ل��ة غ��ض��ب ب��س��ب��ب املس 
بسيارته – ايضا ه��ذا أم��ر محظور بالنسبة للجنود – ل��ذل��ك، ق��ام��وا برش 
غاز الفلفل عىل وجه ابنه وقاموا بانزاله بالقوة من السيارة ورموه عىل 

الشارع وهو مكبل اليدين وراء ظهره.
األب غضب، ولوقاحته الكبرية لم يستطع الصمت عىل التنكيل بابنه امام 

ن����اظ����ري����ه ف����ن����زل م�����ن ال�����س�����ي�����ارة. االب�������ن ك������ان م���ل���ق���ى ع�����ىل ال�����ش�����ارع وع����ي����ون����ه معصوبة 
وتحرقه بسبب غ��از الفلفل. فجأة سمع االب��ن ص��وت رصاصتني. الجنود الذين 
كانوا غاضبني عىل األب اطلقوا عليه رصاصتني يف الرقبة. هم عرفوا أنهم دائما 
يمكنهم االدعاء بأنه قد حاول خطف سالحهم أو طعنهم. كحلة وقع. صورته 
وه����و م��س��ت��ل��ق��ي ع���ىل ظ��ه��ره وال����دم����اء ت��ن��زف م���ن ف��م��ه وع��ن��ق��ه، ه���ي ص����ورة تصعب 

مشاهدتها. كحلة تويف يف املكان.
ال��ج��ي��ش االس����رائ����ي����يل، ك��م��ا ه���و ال��ج��ي��ش االس����رائ����ي����يل، س�����ارع اىل ال��ت��ن��ص��ل واىل 
اخ���ت���الق ق��ص��ة م��ف��ربك��ة ل��ي��س ل��ه��ا أي اس������اس، وه����ي أن ال���ج���ن���ود ش��خ��ص��وا سيارة 
مشبوهة... املشبوهان رفضوا التوقف للفحص. املشبوهان قاما برشق الحجارة 
وح�����اوال امل��ه��اج��م��ة ب��س��ك��ني... وس���ائ���ل ل��ت��ف��ري��ق امل���ظ���اه���رات... امل��ش��ب��وه ح����اول خطف 
س��الح أح��د الجنود. ترسانة امل���ربرات املدحوضة ألي عملية قتل. وسائل االعالم 
يف اسرائيل سارعت كالعادة اىل تبني االكاذيب ونشرها دون فحصها. املتحدث 

بلسان الجيش يعلن: تم احباط عملية.
هذه القصص يتم دفنها بشكل عام بدون أي تحقيق. ما الذي حدث يف هذه 
املرة، هل قائد املنطقة، يهودا فوكس، أمر قائد اللواء، الياف الباز، بالتحقيق 
يف ال��ح��ادث��ة؟، م��ن الصعب معرفة ذل���ك. ول��ك��ن نتائج التحقيق ح���ددت يف زمن 

قيايس، اسبوع واحد، بأن الجنود اطلقوا النار عىل كحلة بدون أي مربر.
هذا جيد. ولكن ما ال��ذي سيحدث اآلن؟ م��اذا يعني "القتل ب��دون م��ربر"؟ أال 
يعترب قتل متعمد أو عىل األقل قتل، وهي جريمة خطرية ال مثيل لها يف كتاب 
ال��ق��وان��ني؟ كيف أن ال��ج��ن��ود ال��ذي��ن قتلوا كحلة ل��م يتم اعتقالهم ب��ع��د؟ الشباب 
املشبوهون بالقتل بدون مربر يتجولون بيننا بحرية اىل حني محاكمتهم؟ هم يف 

نهاية املطاف يمكنهم القتل بسهولة، بنفس السهولة التي قتلوا بها كحلة.
ع��ن��دم��ا ق��م��ت ب��زي��ارة ب��ي��ت ع��ائ��ل��ة كحلة يف رم���ون ب��ع��د ي���وم ع��ىل ق��ت��ل��ه، التقيت 
م��ع شقيقه االخ�����رس، ه���اين ك��ح��ل��ة. وق���د ق���ال يل ب��ح��رك��ة ي��دي��ه "مل����اذا ق��ت��ل��وه؟ هل 
ه����م م����ج����ان����ني؟". ال، ي����ا ه������اين، ه����م ل���ي���س���وا م���ج���ان���ني. ه���ك���ذا ع���ل���م���وه���م، أن يقتلوا 

الفلسطينيني.
هآرتس – جدعون ليفي

امل��ؤت��م��ر ال��ص��ح��ف��ي امل��س��ت��ع��ج��ل ال�����ذي ع���ق���ده أم����س ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و يف القدس 
م��ع ع��دد م��ن ال���وزراء كشف أن عقب أخ��ي��ل: االق��ت��ص��اد. طاملا أن��ه ت��م التعبري عن 
املعارضة لالصالح القانوين بالشوارع املغلقة يف منتهى السبت ووسائل االعالم 
وخطاب رئيسة املحكمة العليا واحتجاج رجال القانون واملعارضة، كان بامكانه 
استيعابه. ولكن منذ اللحظة التي انضم فيها كبار االقتصاديني يف اسرائيل، الذين 
يف معظمهم معروفني ومشهورين ومقدرين يف العالم اىل املحتجني القلقني 

فان الرعب القديم والجيد عاد لزيارة رئيس الحكومة.
يف العالم الغربي كل ما يصدر صوت النقالب نظامي ويصدر رائحة كرائحة 
االن���ق���الب ال��ن��ظ��ام��ي ف��ه��و ي��ع��ت��رب ان���ق���الب ن��ظ��ام��ي. ن��ع��م، ب��م��ا يف ذل����ك م��رك��ب وقف 
هيئة البث العام، أال وهي هيئة "كان" التي مئات موظفيها واملنتجني واملمثلني 
تظاهروا أمس يف تل ابيب احتجاجا عىل نية اغالقها. هكذا يبدو كتاب التدريب 
ال��ف��ايش: أوال، ي��ع��ال��ج��ون ج��ه��از ال��ق��ض��اء وب��ع��د ذل���ك االع����الم، وم���ن ث��م املعارضة 

ويف النهاية النقابات املهنية.
شركات تصنيف االعتماد توجد لها تجربة صعبة مع هنغاريا وبولندا وتركيا. 
نتنياهو يقرأ الصحف االقتصادية العاملية وهو يرى أنهم هناك ببساطة ال يؤمنون 
بكالمه املغسول وال��خ��ط��اب ال��ك��اذب ال��ذي ه��و ووزي���ر ال��ع��دل لديه ينشرونه. هم 
يصدقون وبحق محافظ بنك اسرائيل، الربوفيسور امري ي��ارون، ال��ذي مواقفه 
االق��ت��ص��ادي��ة ت��ش��ب��ه ج����دا، اذا ل���م م��ش��اب��ه��ة ت��م��ام��ا، مل���واق���ف م���ن ق����ام ب��ت��ع��ي��ي��ن��ه. هم 
يصدقون املحافظ ال��س��اب��ق، الربوفيسور يعقوب ف��ران��ك��ل، االق��ت��ص��ادي العاملي، 
الذي نتنياهو يقدره. وهم بالتأكيد يصدقون ال� 270 اقتصادي كبري الذين وقعوا 

عىل عريضة ضد اضعاف املحكمة العليا.
يف ف����رتة ق���ص���رية ج����دا ن��ج��ح��ت ال��ح��ك��وم��ة االس��رائ��ي��ل��ي��ة يف ت��ب��دي��د م��ع��ظ��م اح��ت��ي��اط��ي ثقة 
الجمهور التي كانت بحوزة كل حكومة جديدة. يف البالد تصاعدت موجة احتجاجات 
ك����ب����رية، ب���ح���ج���م وق�������وة ل����م ن���ش���اه���د م���ث���ل���ه���ا. م����ظ����اه����رات ال���ج���م���ه���ور يف م��ن��ت��ه��ى أي�������ام السبت 
واالنتفاضة املؤثرة لقطاعات متنوعة مثل رجال الهايتيك واالطباء ورجال القانون ورجال 

التعليم واالقتصاديني، الذين بدونهم لم تكن لتكون لدينا دولة قوية ومزدهرة.
جميعهم ق���ام بتصنيفهم ك��� "م��ع��ارض��ة" ت��ق��وم ب���االف���رتاء ع��ىل ال��ب��الد وتشجع 
ب��ش��ك��ل م��ت��ع��م��د ع����ىل ان���ه���ي���ار االق����ت����ص����اد. ه�����ذا ك�����ان ن����ص ن���م���وذج���ي ل���ح���اك���م مستبد 
د، الذي بالنسبة له يعترب أي شخص ال يرقص عىل  ومقطوع عن الواقع ومضطهِّ
مزماره عدو للشعب والدولة. يف الوقت الذي يتحمل فيه وزر هذا الوضع قام 
باالنقضاض عىل املعارضة بالتحذيرات التي سمعها قبل بضعة ايام من محافظ 
البنك املركزي امري يارون الذي عاد قلق من املؤتمر االقتصادي يف دافوس. ومثل 
ال��س��اع��ة ال��س��وي��س��ري��ة ف��ان��ه ب��ع��د ل��ح��ظ��ة م��ن ن��ش��ر اق����وال امل��ح��اف��ظ ب����دأت آل���ة السم 
البيبية )التي اصبحت يف الوقت الحايل مصنع( يف تشويه سمعة يارون واتهمته 

باليسارية والخيانة. وسرعان ما سيصل اليه املتظاهرون.
تناقضات كثرية جدا كانت يف اقوال نتنياهو أمس. فقد تفاخر باالنجازات التي 
اوصل اليها االقتصاد االسرائييل يف العشرين سنة االخرية )أو يف معظمها(؛ يف 
نفس الوقت تذمر من أنه يف هذين العقدين "القنونة" الزائدة كبحت االقتصاد 
وأضرت به واعاقت عمليات. لقد استند اىل االستثمارات يف اسرائيل )الهايتيك، 
الذي باالساس يحارب اآلن عىل بقائه( ونسب ذلك اىل كونه رئيس حكومة ملدة 
12 س��ن��ة متتالية. ه���ذا ك���ان ادع����اء ه���زم ن��ف��س��ه. ف��ف��ي ه���ذه ال��س��ن��وات ص��د بجسده 
املبادرات واالصالحات التي عرضها ياريف لفني. "أنا راكمت! راكمت! راكمت!"، 
تبجح يف املقابالت ويف الخطابات. ومرة تلو اخرى قدس استقاللية جهاز القضاء 

وأهميته لكل ما كان عزيز يف نظره يف حينه، واآلن يتم سحقه عىل يده.
يمكن التقدير بيقني بأنه حاول أن يعرث عىل اقتصادي يوافق عىل الظهور يف 
هذا املؤتمر الصحفي السيايس. ولكن عبثا، هو لم يجد هذا الغبي الذي سيتم 
ازدراءه عىل رؤوس االشهاد. يشء جيد واحد يمكن قوله عن هذا الحدث وهو 
أنه سيساعد عىل اشعال احتجاج االقتصاديني وقطاع االعمال، الذي سينزلق 

بشكل اشد اىل املجتمع الدويل.
هآرتس –يويس فريتر
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بعد ان تم تشكيل حكومة التطرف االسرائيلية برئاسة نيتنياهو 
وع��ودت��ه للسلطة وال��ت��ي تشكلت م��ن األح���زاب اليمينية والدينية 

العنصرية املتجددة بدأت تنعكس تداعياتها الخطرية والكبرية 
عىل أمن وسلم املنطقة، فهي تحمل برنامج االستيطان والضم 
التدريجي، إضافة إىل التهجري والتطهري العرقي، ولذلك ال بد 
من دول العالم مقاطعتها وعدم التعامل مع هذه الحكومة 

الفاشية ما لم تلتزم بقرارات الشرعية الدولية .
ال���ش���ع���ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ي���س���ع���ى اىل ن���ي���ل ح���ق���وق���ه التاريخية 

امل��ش��روع��ة وإق���ام���ة دول���ت���ه ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة واالن���ع���ت���اق م���ن االحتالل 
وتحرير اراضيه املغتصبته ويسعى مع املجتمع الدويل لبناء 
عملية سالم يف إطار األمم املتحدة، وإقامة املؤتمر الدويل 
ل��ل��س��الم ب��م��ش��ارك��ة ك��اف��ة ال���ق���وى ال���دول���ي���ة ال��ف��اع��ل��ة ب��م��ا فيها 
االت��ح��اد األوروب�����ي وروس��ي��ا وال��ص��ن، ول��ذل��ك ن��دع��و املجتمع 

ال�����دويل ل��دع��م ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م���ن أج���ل ت��م��ك��ن اق���ام���ة دول���ت���ه الفلسطينية 
وم��م��ارس��ة س��ي��ادت��ه��ا ع��ىل أرض��ه��ا وف���ق ق����رارات ال��ش��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة، ل��ك��ن ه���ذا األمر 
س��ي��ك��ون ص��ع��ب��اً م���ع ح��ك��وم��ة ال��ت��ط��رف وب����ات واض���ح���ا للجميع ب��أن��ه ل���ن ي��ك��ون عىل 

أجندتها سوى املزيد من القتل وتدمري أي أفق للحل السيايس .
ويف ظ��ل اس��ت��م��رار الصمت االم��ري��ي ع��ىل ج��رائ��م االح��ت��الل وع��دم التحرك من 
قبل االدارة االمريكية الحالية كونها اصبحت غري مؤهلة لرعاية عملية السالم، 
ف��ب��ات امل��ط��ل��وب ال���خ���روج ب��م��وق��ف ح����ازم مل��واج��ه��ة ت��داع��ي��ات ال���ق���رارات والسياسات 
األمريكية وآثارها، والضغط الدويل بما فيه الضغط من قبل الشعب األمريي 
إللغاء القرارات األمريكية التي مست من مكانة القدس بنقل السفارة األمريكية 
ال��ي��ه��ا واالع�����راف ب��ال��ق��دس ك��ع��اص��م��ة م��وح��دة إلس��رائ��ي��ل، وإغ����الق م��ك��ت��ب منظمة 
التحرير الفلسطينية يف واشنطن، وط��رح قانون يتعلق ب��إع��ادة تعريف من هو 
الالجئ، وكذلك السياسات التي تمارسها تجاه وكالة غوث وتشغيل الالجئن، 
ولذلك ال بد من التمسك ال��ح��ازم بمكانة القدس ورف��ض املوقف األم��ري��ي وأية 

ت���داع���ي���ات ت��ن��ج��م ع���ن���ه، وأه��م��ي��ة ال���دع���وة ل��ع��ق��د م��ؤت��م��ر دويل لعملية 
السالم بمرجعيات دولية تنهي التفرد والهيمنة األمريكية التي 

ثبت فشلها عملياً .
ويف ظل تداعيات تشكيل حكومة االحتالل املتطرفة ال بد 
من العمل عىل املستوى العربي والتحرك العاجل من اجل 
دعوة املجتمع الدويل لرجمة اعرافه بدولة فلسطن دولة 
تحت االحتالل، وعىل العالم أجمع أن يتحمل مسؤولياته 
ات���ج���اه ال��س��ي��اس��ي��ات األم��ري��ك��ي��ة وع���ج���ز االدارة ال��ح��ال��ي��ة برئاسة 
جو بايدن والتي أوصلت ادارت��ه اىل خطابها املختلف ولكن غري 
ال��ف��اع��ل، ف����اإلدارة األم��ري��ك��ي��ة ال تمتلك أي م��ب��ادرة للسالم 
وحل الدولتن، وأوصلتنا سياساتها املنحازة لالحتالل اىل 
حالة الفراغ السيايس املرافق مع نمو التطرف والعنصرية 
الجديدة يف اسرائيل مع تشكيل حكومة االبرتهايد برئاسة 
نتنياهو .ال بد من العمل عىل اطالق اوسع حملة دولية للتضامن مع الشعب 
ال���ع���رب���ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وأه���م���ي���ة ال���ت���ح���رك ال��������دويل وت���ش���ك���ي���ل ج��ب��ه��ة دول����ي����ة ملساندة 
الشعب الفلسطيني يف اطار كفاحه لنيل حريته واستقالله وتقرير مصريه ودعم 
ن��ض��ال الشعب الفلسطيني بطريقة أك��ر تصميماَ وم��ث��اب��رة م��ن أج��ل ح��ل عادل 
وشامل ودائ��م للصراع يف الشرق األوس��ط، يضمن املمارسة الحقيقية للشعب 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ل��ح��ق��ه غ����ري ال���ق���اب���ل ل��ل��ت��ص��رف يف ب���ن���اء دول����ت����ه ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة املستقلة 
وعاصمتها ال��ق��دس ال��ش��رق��ي��ة وإن��ه��اء االح��ت��الل اإلس��رائ��ي��ي ل����أرايض الفلسطينية 
املحتلة وأهمية دعم وإسناد القضية الفلسطينية وتعزيز العالقات عىل املستوى 
ال�����دويل ب���ن م��خ��ت��ل��ف امل��ؤس��س��ات وال���ق���وى ال��ت��ق��دم��ي��ة وال��ي��س��اري��ة ال��دول��ي��ة املناصرة 
وال��داع��م��ة ل��ن��ض��ال ال��ش��ع��ب الفلسطيني وح��ق��وق��ه ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ش��رع��ي��ة م��ن أجل 
الحرية والعدالة وإنهاء االحتالل ومحاربة الفاشية والعنصرية وأهمية التنديد 
واالستنكار لسياسات االحتالل القمعية وبناء املستوطنات الغري شرعية وجدار 

الفصل العنصري وتهويد القدس .

حكومة توغل في دماء 
شعبنا الفلسطيني

نتنياهو وحليفه ب��ن غفري فشلوا يف 
تمرير قوانن إلغاء القضاء والشارع 

ال���ص���ه���ي���وين خ������رج ب��������اآلالف يطالب 
باقالة الحكومة والقضاء يحكم 
عىل نتنياهو بالحبس يف جرائم 
فساد .التفوا عىل شعبنا لصرف 
ن������ظ������ر ال����������ش����������ارع ال������ص������ه������ي������وين نحو 
تصعيد يف الشارع الفلسطيني.

ه��������ذا ه������و ح����ال����ن����ا ،م��������ا ي�����ق�����رب من 
ع���������������ش���������������رة ش������������������ه������������������داء وع���������������ش���������������رات 
عشرات  وت������������دم������������ري  االص����������������اب����������������ات 
ال���������س���������ي���������ارات وق���������������ذف ال���������رع���������ب يف 

قلوب النساء واالطفال والشيوخ ، قهر واستبداد وظلٌم وتعسف وبطش 
وهمجية وامعان يف كل ما هو فلسطيني

والحجة لديهم جاهزة)محاربة االرهاب(.
الشرخ الفلسطيني الداخي أسؤا 1000 مرة من االحتالل الصهيوين وجرائمه 
التي ال تنتهي،االنقسام سبب رئييس يف ما يعانيه شعبناالفلسطيني، اما 
وجود االحتالل فهو من أقوي األسباب يف وحدة الصف الفلسطيني َفِلَم 

االنقسام .
أالنقسام سبب رئييس يف انشغال االمة العربية واالسالمية عن قضيتنا 
يف ح���ن ك��ان��ت ال��ق��ض��ي��ة االوىل ع��رب��ي��ا م���ن ح��ي��ث ال���دع���م وامل���س���ان���دة وأصبح 
االحتالل الوجه الجميل دولياً وعند بعض العرب بسبب فرقتنا وتناحرنا 

،َفِلَم االنقسام .
االنقسام يعمل االن عي افناء قضيتنا من نفوس الشعوب العربية 
كما نري يف الوقت الحاضر،االنقسام أرخص ظاهرة لقيطة عرفهاشعبنا 

تعترب أسوا من االحتالل ذو الوجه الواحد الظاهر.
ت���ط���ول ب���ن���ا ال���ق���ائ���م���ة ل����و أردن��������ا ان ن���ب���ن ف���ق���ط ال����ج����زء ال���ب���س���ي���ط لالنقسام 
ولوجدنا انه أشد ضررا وتدمريا لشعبنا وأمتنا من االحتالل ،نتنياهو وبن 
غفري وحكومتهم امل��ج��رم��ة شرخهم ال ب��د ان ُي��ن��ه��وه ع��ىل ح��س��اب التصدع 

الفلسطيني الداخي َفِلَم االنقسام.
َف��������إىل م����ت����ى س���ت���ب���ق���ى ال������دم������اء ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ه ق�����رب�����ان ال������ص������راع ال������داخ������ي يف 

دولةاالحتالل.
ومتى سينتهي االنقسام الفلسطيني ، ال��ذي مع نهايته ستننهي اآلُٓم 

شعبه املستمرة ، ولن يكون لالحتالل حينها مكان وال قربان.

عن أحوال الناس في غزة..
ي��ن��ق��ب��ض ق��ل��ب��ي ك��ل��م��ا أردت أن أك��ت��ب عن 

غ������زة، ف����ال أج�����د ال���ك���ل���م���ات امل���ن���اس���ب���ة التي 
ت�������ع�������رب ع����������ن ال����������وض����������ع امل�������ع�������ي�������ي داخ����������ل 

القطاع املتهالك واملحاصر جواً وبراً 
وبحراً منذ 16 سنة، والذي ال يزال 
حبيس رق��ع��ة ج��غ��راف��ي��ة ال تتعدى 
ويبقى  م��������رب��������ع��������اً،  ك�������ي�������ل�������وم�������راً   365

ال����ح����ص����ار إىل ج�����ان�����ب االح������ت������الل أحد 
األسباب الرئيسية يف تدهور األوضاع 

االج��ت��م��اع��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة وحتى 
النفسية الهايل القطاع.

امل����������ع����������ان����������اة يف ق���������ط���������اع غ���������������زة ال 
تنتهي يف أرض يظللها البؤس، 

ف��ال��وض��ع ال ي����زال م���أس���اوًي���ا ب��ش��ك��ل ال ي��م��ك��ن ت���ص���وره. وال��ق��ي��ود امل��ف��روض��ة عىل 
حركة الناس وقدرتهم عىل الحصول عىل أبسط االحتياجات اإلنسانية من 
صحة وغذاء وتعليم وسفر ال تطاق، فمع بداية كل سنة يأمل الغزيون أن 
تتحسن أوضاعهم، لكن أمالهم تعود خائبة وتسوء أحوالهم أكر، كيف ال 
وهم من حكم عليهم باملوت بأشكال وطرق متعددة: فمن لم يقتل بغارة 
جوية، معرض للموت تدريجيا بسبب الحصار وتداعياته، من فقر وانقطاع 
الكهرباء وتلوث املياه، ومنع إدخال األدوية واألغذية ومواد اإلعمار، وضرب 
م��ق��وم��ات ال��ت��ن��م��ي��ة وال���ح���ي���اة، وص��ع��وب��ة ال��ح��ص��ول ع���ىل ال���خ���دم���ات األساسية 

والعيش بكرامة ومنع السفر.
أزم�����ات م��ض��اع��ف��ة ي��م��ّر ب��ه��ا ال���غ���زي���ون، ويف م��ق��دم��ت��ه��م ال��ش��ب��اب، ال���ذي���ن لم 
يتمكنوا م��ن تحقيق أب��س��ط أم��ن��ي��ات��ه��م، يف ظ��ل ال��ب��ط��ال��ة واألج����ور املنخفضة، 
إذ ي��ع��م��ل ن��س��ب��ة م��ن��ه��م ب����أج����ور م���ت���دن���ي���ة، ب���ع���د ي�����وم ط���وي���ل وم�����ره�����ق، ت���ك���اد ال 
تكفي ق���وت ي��وم��ه��م، ليبقى ح��ل��م ال����زواج وت��وف��ري ح��ي��اة ك��ري��م��ة بعيد املنال، 
م���ا ج��ع��ل ن��ص��ف س��ك��ان ال��ق��ط��اع ي��ع��ي��ش��ون ت��ح��ت خ���ط ال��ف��ق��ر، ف��ح��ال��ة الركود 
االقتصادي التي شهدتها سنوات الحصار، أدت إىل انهيار القدرة الشرائية 
واملعيشية للمواطن ناهيك عن غياب الحلول من حكومة حماس لتخفيض 
معدالت البطالة، ما دفع عمال غزة للتوجه إىل تصاريح العمل يف الداخل 
الفلسطيني، للخروج من بؤرة الفقر بالرغم من املخاطر التي تشوبها، حيث 
أضحت ُلقمة العيش التي يجلبها الُعمال غري سائغة، إذ تخضع لتهديدات 

متواصلة بالتوقف.
يف الجهة املقابلة وجدت العديد من العائالت الغزية دخل شهري من باب 
اإلعانات التي تمنحها دولة قطر للعائالت املتعففة داخل القطاع، لتهدىء 
من روع ال��ظ��روف االقتصادية الصعبة املتفاقمة، يف واح��دة من االلتفاتات 
اإلنسانية التي تساعد بها قطر الغزيون بشكل مباشر ودون وسائط لتضمن 

بذلك وصولها أليدي مستحقيها.
رغم كل هذا ال تزال العديد من العائالت يف غزة لم تجد مدخوال يأمن 
ل��ه��ا ق����وت ي��وم��ه��ا، ل��ت��ت��ص��ارع ه���ي األخ�����رى م���ع ظ����روف امل��ع��ي��ش��ي��ة ال��ص��ع��ب��ة، يف 
وق����ت ي��ق��رب ف��ي��ه ش��ه��ر رم���ض���ان 2023، دون أن ت��ع��ل��ن ح��ك��وم��ة ح��م��اس عن 
أية خطط من شأنها أن تضمن م��رور هذا الشهر املبارك بخري وسالمة عىل 
جيوب الغزين، وبالنظر إىل الظروف الراهنة فإن األوضاع تتجه نحو رمضان 
أقىس من سابقه، فاألزمة تشتد كلما أقرب دخول شهر رمضان الفضيل، 
ورغم الشكاوى واملناشدات التي تخرج من ألسنة املواطنن واملعوزين ملحاولة 

إخراجهم من برئ الفقر، إال أنها لم تجدد لحد الساعة آذاناً صاغية.
حصار غ��زة لم يرحم سكانها، ولكن أب��واب السماء مفتوحة، استجابة 
لدعوات املظلومن، فقد حان الوقت لتنتهي هذه املأساة واملطلوب اآلن من 
حكومة غزة هو تحمل مسؤولياتها تجاه الغزين، باعتبارها املسؤول األول 
عن القطاع، وتوفري ف��رص العمل، وتحسن األح��وال املعيشية، وتخفيف 
حدة الضرائب، وتقليل الفجوة بن الطبقات التي أصبحت عليا ودنيا، يف 
غياب ملحوظ للطبقة املتوسطة. والتي ال يمكن أن تتعافى بفعل املبادرات 
واملساعدات التي تأيت من هنا وهناك رغم ضرورتها، فالوضع الراهن يتطلب 
ح��ل��واًل ج��ذري��ة وخ��ط��ط��اً اس��رات��ي��ج��ي��ة مل��واج��ه��ة م��ا ه��و ق��ادم.ق��ض��ي��ة ق��ط��اع غزة 

ليست مسألة إغاثية، فغزة تريد أن تعيش وال بد للقدر أن يستجيب.

فلسطين وصراع السردية!
م���ن���ذ أن أط����ل����ق امل������ش������روع ال���ص���ه���ي���وين ش�����ع�����اره بأن 

ل������ش������ع������ب بال  ب����������ال ش�������ع�������ب  ه����������ي »أرض  ف�����ل�����س�����ط�����ن 
ل����م تتوقف  أرض« وال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون يف م���ع���رك���ة 
ب����ف����روع����ه����م املختلفة  ض�����د امل������ؤرخ������ن ال���ص���ه���اي���ن���ة 
س����������واء أك�������ان�������وا م������ن ال�����ي�����ه�����ود أو ال����ت����ل����م����ودي����ن أو 
امل���س���ي���ح���ي���ن اإلن����ج����ي����ل����ي����ن إلث������ب������ات ح������ق الوجود 

ال�����ت�����اري�����خ�����ي ع�������ىل أرض�������ه�������م باألدلة  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي 
وال��رباه��ن املوثقة واملثبتة. وي���درك الفلسطينيون 

أن ه����ذه امل���ع���رك���ة ال ت��ق��ل أه��م��ي��ة وال 
املعارك  ع���������ن  ب���������األق���������ل ض������������������راوة  ه���������ي 
السياسية والدبلوماسية والثقافية 
البعض  إن  ح������ت������ى  واالق��������ت��������ص��������ادي��������ة، 

ي��ع��ت��ق��د أن��ه��ا أش����رس وأخ���ط���ر ألن��ه��ا ت����دور خ��ل��ف ال��ك��وال��ي��س ون��ت��ائ��ج��ه��ا يف غ��اي��ة األه��م��ي��ة.
وقدم املشروع الصهيوين طروحاته املليئة بادعاءات تعتمد عىل سردية تاريخية مليئة 
بالثقوب واألسئلة، سردية غري موضوعية وشديدة التحيز لوجهة النظر الدينية ال 
إىل امل��ع��ي��ار ال��ت��اري��خ��ي األك��ادي��م��ي امل��س��ت��ق��ل. وه���ذا ك���ان نقطة ال��ض��ع��ف األه���م وق��ت��ه��ا وال 
ت�����زال يف ج��م��ي��ع م���ا ت���م ط���رح���ه يف امل����ش����روع ال���ص���ه���ي���وين.وق���دم امل����ؤرخ����ون الفلسطينيون 
سردية موحدة متخذين من الواقع االجتماعي لوجودهم يف أرضهم بشكل مستمر 
ومتواصل وغري منقطع لقرون طويلة جداً من الزمن.وبرزت أسماء مؤثرة ومهمة يف 
هذا املجال، الذي بات ُيعرف بالتاريخ الفلسطيني، مثل مصطفى مراد الدباغ، وناصر 
ال��دي��ن النشاشيبي، وه��ش��ام ش��راب��ي، وودي���ع إدوارد سعيد، وول��ي��د خ��ال��دي، ورشيد 
خ��ال��دي والكثري غ��ريه��م. منهم م��ن تخصص يف ت��اري��خ ال��ع��م��ارة، ومنهم م��ن تخصص 
يف تاريخ الزراعة، وآخرون تخصصوا يف املأكوالت واملطبخ والعادات والتقاليد واألزياء 
واملهن والتجارة والتعليم والطب والعمالت والربيد والصحافة والصرافة والرياضة 
والفنون واألدب وغريها، بحيث يتم تغطية جميع أوجه الوجود الفلسطيني التاريخي 
وتأصيله بشكل قطعي الداللة.وقد أّثرت تلك السردية الفلسطينية املوثقة عىل الداخل 
األك���ادي���م���ي اإلس���رائ���ي���ي ن��ف��س��ه، وخ���رج���ت أص������وات ق���وي���ة م���ن داخ�����ل امل���ج���ال الجامعي 
ت��ن��ادي ب��إع��ادة ق����راءة ل��ل��ت��أري��خ ال��ص��ه��ي��وين ب��ص��ورة ن��ق��دي��ة ج���ادة وإخ����راج ك��ل م��ا ه��و غري 
مثبت علمياً ويناقض األمر الواقع العلمي، منه... أصوات يف غاية األهمية مثل بيني 
موريس، وآيف شاليم، وإيالن بابيه، وهم مؤرخون أكاديميون إسرائيليون من الوزن 
الثقيل.ومؤخراً ظهر عىل الساحة مؤرخ فلسطيني من طراز مختلف، أكاديمي بتفوق 
وموسوعي يف طرحه بامتياز وهو الدكتور محمد هاشم غوشة، وهو الذي تخصص 
يف تاريخ مدينة القدس وكتب عنها ثالثة كتب يف غاية األهمية.ويسعى اآلن الدكتور 
غوشة إىل إت��م��ام »امل��ش��روع األه��م وحلم ع��م��ره«، كما يصفه ويحب أن يسميه.وهذا 
امل��ش��روع الكبري ال��واع��د ه��و ع��ب��ارة ع��ن م��وس��وع��ة فلسطينية شاملة ع��ن ك��ل م��ا يتعلق 
بالتاريخ والهوية والوجود الفلسطيني، مكونة من عشرين ج��زءاً من القطع الكبري 
ومقدر لها أن يتم االنتهاء من إعدادها، وأن تصبح جاهزة للتداول بنهاية عام 2024.

وهذا املشروع الطموح يتضمن جميع الخرائط التفصيلية عن تاريخ فلسطن ومدنها 
وقراها من املنظور األكاديمي العاملي بصورة عامة والغربي منه تحديداً. ويتجاوز عدد 
الخرائط التي تمت تغطيتها والحصول عليها األربعن ألفاً، وهو عدد مذهل ومبهر 
بال شك.ويعد مشروع الدكتور محمد غوشة وموسوعته الفلسطينية الشاملة أكر 
املشاريع الفلسطينية التاريخية التوثيقية طموحاً وهي بذلك ترفع سقف التوقعات 
والطموحات، ولكنها تقدم مادة جديدة وغاية يف الجدية يف جولة أخرى من جوالت 
الصراع الوجودي يف مواجهة املشروع الصهيوين املستمر.السردية التاريخية لها أشكال 
مختلفة، وليس املنتج األكاديمي هو الوحيد من نوعه يف هذا املجال، ولكن السردية 
الخاصة باملشروع الصهيوين يتم الرويج له من خالل األفالم واملسلسالت واملسرحيات 
واألغاين والروايات وألعاب األطفال واملالهي، وتعتمد عىل حصار املتلقي بمحتوى ثابت 
ومتكرر مما يشبه غسيل دماغ غري مباشر.معركة إثبات الوجود وتاريخ الفلسطيني 
عىل أرض فلسطن مستمرة وتتعدد جوالتها، ويبقى الحسم لصاحب النفس الطويل 
والذي يواظب عىل املنهج العلمي إلثبات حقه، فاألدلة الدامغة تنحاز ألصحابها يف 
باالتفاق مع "الشرق االوسط" النهاية. 

بقلم:محمد ابو عليا

بقلم: طه خالد منصور

بقلم : سري القدوة

بقلم:حسني شبكيش

ك���ث���رية وم��ت��ش��ع��ب��ة ه���ي ال���خ���الف���ات ال���ت���ي ت��ع��ص��ف ب��ن��ظ��ام الحكم 
يف اس���رائ���ي���ل ب��ع��د االول م���ن ت��ش��ري��ن ال���ث���اين ع����ام 2022 يف ضوء 

عودة بنيامن نتنياهو اىل الحكم محموال عىل موجة عالية 
م����ن ال���ت���ط���رف امل���ن���ف���ل���ت م����ن ع���ق���ال���ه وم����س����اوم����ات ان���ت���ه���ت اىل 
ات��ف��اق��ي��ات ائ��ت��الف��ي��ة م���ع االح������زاب ال��ح��ري��دي��ة وم���ع املعكسر 
االك�����������ر ت�����ط�����رف�����ا ب������زع������ام������ة ب���ي���ت���س���ل���ئ���ل وب���������ن غ�����ف�����ري . خالفات 
ح��ول موقع الجيش يف منظومة الحكم ودوره يف توفري 

ال��ظ��روف املناسبة ملواصلة سياسة السطو اللصويص عىل 
ارايض الفلسطينين وأم��الك��ه��م يف ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة املحتلة 

ب��م��ا ف��ي��ه��ا ال���ق���دس ال��ش��رق��ي��ة وأخ�����رى ت��ت��ص��ل ب��ال��رب��ي��ة والتعليم 
وث���ال���ث���ة ت��ت��ص��ل ب��ال��ت��ش��ري��ع وت��ب��ي��ي��ض م���ل���ف���ات فساد 
املسؤولن يف الدولة ويف مقدمتهم بنيامن نتنياهو 
نفسه وأري���ه درع���ي وراب��ع��ة تتصل بنظام القضاء 
وصالحيات املحكمة العليا بشكل خاص واملحاكم 

ع���ىل اخ��ت��الف��ه��ا ب��ش��ك��ل ع����ام ، وال���ت���ي ت��ح��ول��ت اىل ب�����ؤرة ت��رك��ي��ز ه����ذه الخالفات 
ودفعت قوى املعارضة الصهيونية اىل النزول اىل الشارع يف معارضة الحكومة 
السادسة لبنيامن نتنياهو ، خاصة بعد ان اعلن وزير القضاء ياريف ليفن 

خطته إلصالح هذا النظام .
خ��ط��ة وزي����ر ال��ق��ض��اء ، ي���اري���ف ل��ي��ف��ن ، مل���ا ي��س��م��ى إص����الح ج��ه��از ال��ق��ض��اء يف 
اسرائيل عىل مراحل هي خطة منسقة مع بنيامن نتنياهو هدفها الوصول 
اىل تغيريات واسعة يف عمل جهاز القضاء من شأنها أن تخل بالتوازن بن 
السلطات يف النظام السيايس االسرائيي وتنعكس بآثار واضحة ليس فقط 
عىل تحرر الحكومة والكنيست من رقابة السلطة القضائية والتحايل عىل 
ملفات ال��ف��س��اد ، ب��ل وع��ىل ه��وي��ة ال��دول��ة وح��ق��وق االن��س��ان وذل���ك م��ن خالل 
تشريعات وقوانن تقيد صالحيات السلطة القضائية ، كقانون التغلب عىل 
املحكمة العليا وق��ان��ون املعقولية ، ال���ذي ي��ج��ري تفصيله ع��ىل م��ق��اس أرييه 
درع����ي واخ��ت��ي��ار ق��ض��اة امل��ح��ك��م��ة ع��ىل مختلف امل��س��ت��وي��ات امل��ف��ص��ل ع��ىل مقاس 
بنيامن نتنياهو ومكانة املستشارين القضائين يف الوزارات الحكومية لجهة 
تسييسها وتحويلهم اىل امتداد للسلطة التنفيذية وتابعن لها ، وغري ذلك 
م���ن ال���ت���غ���ي���ريات ، ال���ت���ي ت��ش��ل ي���د ال��س��ل��ط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة وت��ن��ظ��م م��ك��ان��ة القوانن 
يف إس���رائ���ي���ل وق�������درة امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ع����ىل إل���غ���ائ���ه���ا ، ف���ض���ال ع����ن ت��ق��ل��ي��ص حق 
امل��واط��ن��ن ك���أف���راد أو كجمعيات ب��ال��ت��وج��ه للمحكمة ال��ع��ل��ي��ا ل��ت��ق��دي��م التماس 
ضد القرارات الحكومية ، وذلك عرب سن تشريع من شأنه أن يحد من حق 
الوصول إىل املحاكم ومن فرص تقديم الجمعيات ومنظمات املجتمع املدين 
التماسات ضد قرارات الدولة وغري ذلك من تغيريات تمس دور وصالحيات 
دور املستشار القضايئ للحكومة بحيث يصبح ممكنا سحب ل��وائ��ح االتهام 
املوجهة ض��د مسؤولن يف الحكومة او حتى ض��د رئيسها كما ه��و ال��ح��ال يف 
لوائح االتهام املوجهة ضد بنيامن نتنياهو ، وبحيث يصبح ممكنا كذلك تقييد 
ح��ق الفلسطينين يف التوجه اىل املحاكم ع��رب جمعيات اسرائيلية مناهضة 
لالحتالل واالستيطان لحماية حقوقهم من عمليات السطو اللصويص عىل 
اراضيهم وممتلكاتهم ، رغمم معرفتهم بأن جهاز القضاء يف اسرائيل جزء 

ال يتجزأ من منظومة االحتالل .
يلفت االنتباه هنا أن هذه التغيريات التي يراها وزير القضاء ياريف ضرورية 
، مدعوما يف ذلك بشكل مطلق من رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو ، ال تقتصر 
الخالفات بشأنها عىل دولة االحتالل يف حدود حزيران 1967 وال تقتصر آثارها 
ع��ىل تلك ال��ح��دود ب��ل تتجاوزها لتغطي كذلك األرايض الفلسطينية املحتلة 
منذ العام 1967 . فاملستشار القانوين يف ما تسميه دول��ة االحتالل " مناطق 
يهودا والسامرة " عمل دائماً كما يعتقد حكام تل أبيب عىل توفري شرعية 
قانونية لسرقة أرايض الفلسطينين دون الحاجة لتعين وزير مدين مسؤول 
ع��ن ذل��ك يف وزارة ال��دف��اع مثل بتسلئيل سموتريتش ، ف��رج��ال وزارة األمن 
والداخلية والشاباك هم الذين وضعوا البنية التحتية السياسية واإلدارية 
والقانونية التي تستخدمها إسرائيل يف سلب ارايض الفلسطينين وهؤالء 
ج��م��ي��ع��ا ت��غ��ط��ي��ه��م ق��������رارات امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا االس���رائ���ي���ل���ي���ة وغ����ريه����ا م����ن املحاكم 
االس���رائ���ي���ل���ي���ة ذات االخ����ت����ص����اص . وق�����د ق���ام���ت امل���ح���ك���م���ة ال���ع���ل���ي���ا ب��ت��ن��ف��ي��ذ دورها 
بإخالص . فهي التي تشرعن مشروع نهب أرايض الفلسطينين وتغطي عىل 
جرائم قوات االحتالل وقطعان املستوطنن ، وهي التي تقوم بما هو اوسع 
وأوس��خ من ذلك . فعىل حد تعبري الياكيم روبنشتاين ، املستشار القانوين 
السابق للحكومة وقايض املحكمة العليا، لعبت املحكمة دور الدرع ، الذي 
يحمن دولة اسرائيل من الهاي وإضعاف هذه املحكمة يف نظره هو إضعاف 
اسرائيل أمام الهاي أي أمام املحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من الهاي 
) هولندا ( مقرا لها . هذه املحكمة العليا تخرج عن دورها لتصبح جزءا من 
منظومة االحتالل واالستيطان والجريمة عندما يتصل االمر بالفلسطينين 
تحت االحتالل ، فوظيفتها هنا ليس الدفاع عن حقوق اإلنسان، بل الدفاع 
عن إسرائيلين من املساءلة عن املس بحقوق اإلنسان للفلسطينين. ومن 
أج����ل أن ت��ت��م��ك��ن اس���رائ���ي���ل م���ن م��واص��ل��ة ذل����ك ال������دور ك�����درع ي��ق��ي��ه��ا م���ن تدخل 

ال��ع��ال��م يجب وف��ق روبنشتاين ال��ح��ف��اظ ع��ىل استقالليتها وعدم 
إض���ع���اف دوره������ا ، ف��ه��ي ال���ت���ي ت��غ��ط��ي ع���ىل ش��رع��ن��ة االستيطان 
وعىل إطالق النار وقتل املتظاهرين الفلسطينين ، وسرقة 
أراض���ي���ه���م وه�����دم ب��ي��وت��ه��م وك����ل م���ا ي��ح��ت��اج��ه ن���ظ���ام التفوق 

اليهودي والتييز والفصل العنصري .
قوى املعارضة الصهيونية لحكومة نتنياهو السادسة يف 
مظاهراتها االحتجاجية ال تقيم وزنا ملا جاء يف االتفاقيات 
االئ����ت����الف����ي����ة ال����ت����ي ت���ش���ك���ل���ت ع�����ىل أس����اس����ه����ا ه������ذه ال���ح���ك���وم���ة . 
ففي االتفاقيات االئتالفية واف��ق نتنياهو ع��ىل شرعنة “بؤر 
استيطانية غري قانونية” يف الضفة الغربية يف غضون شهرين 
من أداء الحكومة الجديدة اليمن القانونية، كجزء 
من اتفاق أبرم مع حزب الصهيونية الدينية، كما 
وافق عىل تنفيذ خطة لنقل السلطة عىل “الحياة 
امل����دن����ي����ة اإلس����رائ����ي����ل����ي����ة” يف “م����ن����اط����ق ج” م�����ن الضفة 
الغربية التي يسيطر عليها الجيش اإلسرائيي من اإلدارة املدنية إىل الوزارات 
اإلسرائيلية ذات الصلة . فقد جاء يف برنامج الحكومة تأكيد عىل ان لشعب 
اس���رائ���ي���ل ح���ق ط��ب��ي��ع��ي ع���ىل ارض اس���رائ���ي���ل ب��م��ا يف ذل����ك ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وان 
االستيطان سوف يتواصل يف ما تسميه الحكومة ) يهودا والسامرة ( فضال 
عن النقب والجليل وبأن رئيس الحكومة سوف يقوم ببلورة وتطوير سياسات 
معينة يتم بموجبها فرض السيادة عليها مع اختيار الوقت املناسب واالخذ 
باالعتبار الحسابات القومية والديبلوماسية للدولة ه��ذا اىل جانب تسوية 
أوضاع البؤر االستيطانية وفقا لإلشارات التي قدمتها املحكمة العليا لتنظيم 
االستيطان الصغري ) البؤر االستيطانية ( وذلك يف غضون 60 يوما وبما يشمل 
وصلها بالبنى التحتية كاملياه والكهرباء والخدمات العامة الضرورية وغريها 
من البنى التحتية األساسية ، وبأن الحكومة سوف تتخذ القرارات املناسبة 
ب���ش���أن ت��ن��ظ��ي��م األح����ي����اء يف امل��س��ت��وط��ن��ات وم��الح��ق��ه��ا م���ن ب����ؤر اس��ت��ي��ط��ان��ي��ة ، إما 
بتحويلها اىل أحياء يف مستوطنات قائمة أو اعتمادها كمستوطنات جديدة 
وتخصيص امل��وازن��ات الضرورية لذلك يف اط��ار خطة لخمس سنوات لتطوير 
وت��ع��زي��ز االس��ت��ي��ط��ان ت��ض��ع��ه��ا وزارة امل��ه��م��ات ال��ق��وم��ي��ة وم��دي��ري��ة االس��ت��ي��ط��ان يف 
االدارة املدنية . كما اتفق نتنياهو مع رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل 
سموتريتش عىل رصد ميزانية بمبلغ 8 مليارات شيكل بهدف توسيع الشوارع 
التي يستخدمها املستوطنون يف الضفة الغربية، م��ا ي��ه��ّدد ب��م��ص��ادرة أراض 
فلسطينية. وي����أيت ه���ذا االت���ف���اق يف ظ��ل م��خ��ط��ط ال��ح��ك��وم��ة ال��ج��دي��دة لتوسيع 
االس���ت���ي���ط���ان وزي�������ادة ع����دد امل��س��ت��وط��ن��ن، وزي�������ادة ع����دد امل���رك���ب���ات ال���ت���ي ت��س��ري يف 
شوارع الضفة. وبن أهداف املخطط مضاعفة حجم شارع رقم 60 الذي يمر 
من شمال الضفة إىل جنوبها، ومضاعفة حجم شارع رقم 55 الذي يمر يف 
عرض الضفة يف اتجاه األغ��وار. كما تخطط دولة االحتالل لشق ش��وارع من 
الكتلة االستيطانية “غوش عتصيون” يف منطقة بيت لحم يف اتجاه الغرب 
نحو مدينة بيت شيمش شمال غربي القدس، ويف اتجاه الشرق نحو منطقة 
البحر امليت. كما تم االتفاق بن نتنياهو وحزبي " قوة يهودية " و" الصهيونية 
الدينية " عىل تعديل قانون االنفصال من العام 2005 للسماح بشرعنة مدرسة 
دينية يف موقع مستوطنة حومش السابقة. وكانت حومش واحدة من أربع 
مستوطنات يف ش��م��ال الضفة الغربية أخلتها إس��رائ��ي��ل ك��ج��زء م��ن تنفيذها 

لخطة االنفصال التي أدت إىل انسحابها من قطاع غزة .
ال����س����ؤال ه��ن��ا :ه����ل ي��م��ك��ن امل���راه���ن���ة ع���ىل ه����ذه االح���ت���ج���اج���ات وامل����ظ����اه����رات يف 
تصويب العالقة بن الجانبن الفلسطيني واالسرائيي . يف تقديري ان ذلك 
وهم ، فمظاهرات االحتجاج يتم تنسيقها بن االحزاب الصهيونية املعارضة 
لحكومة بنيامن نتنياهو وتجري تحت مظلة “منتدى الكفاح من أجل طابع 
الدولة” الذي أنشأه رئيس تحالف “املعسكر الرسمي” بيني غانتس. يف هذا 
املنتدى يشارك مندوبون من أحزاب “ يوجد مستقبل ” و” املعسكر الرسمي 
” والعمل ومريتس وتعهدوا بتشكيل جبهة موحدة ضد الهجمات عىل جهاز 
القضاء ، ونظام الربية والتعليم، والجيش، والتشريعات . أم��ا معارضة 
سياسة الحكومة بشأن االحتالل واالستيطان يف أرايض 1967 ، وكل ما يتعلق 
باالستيالء عىل األرض والضم ، فهي غري ذي صلة وإذا هي دخلت املشهد 
فمن ب��واب��ة ق��وى هامشية ك��ح��زب مرييتس او منظمات وجمعيات مجتمع 
مدين بأحد دافعن ، األول عدم تأليب الرأي العام يف العالم عىل إسرائيل 
يف ضوء حراك دويل إلدانة االحتالل ونظام األبارتهايد اإلسرائيي ، الذي بدأ 
يدق أبواب محكمة العدل الدولية، والجمعية العامة لأمم املتحدة، والثاين 
بدافع التحذير من من احتمال دف��ن ما يسمى ب� “ ح��ّل الدولتن ” للصراع 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي- اإلٍس���رائ���ي���ي وم����ا ق���د ي��رت��ب ع���ىل ذل����ك م���ن م��خ��اط��ر ع���ىل الطابع 
ال��دي��م��وغ��رايف إلس��رائ��ي��ل ك���دول���ة ل��ل��ي��ه��ود . ك���ال ال��داف��ع��ن ال ع��الق��ة ل���ه بحقوق 
االنسان وحقوق الشعب الفلسطيني تحت االحتالل وال عالقة له بالقانون 
الدويل وقرارات الشرعية الدولية والقيم االنسانية ، بل بأيدولوجية مقيته 
تقيس كل يشء بمقياس التفوق اليهودي ومقياس الحفاظ عىل اسرائيل 

دولة يهودية وحسب .
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آراء
موقع االحتالل واالستيطان 

في برنامج المعارضة الصهيونية لحكومة نتنياهو

مؤتمر السالم الدولي ودعم قيام الدولة الفلسطينية

بقلم : تيسري خالد

مجزرة جنين 
والمطلوب فلسطينيا

امل��ج��زرة ال��ت��ي ارتكبتها ق���وات االح��ت��الل ب��دع��م م��ن حكومة نتنياهو االكر 
يمينية وتطرفا وعنصرية يف تاريخ حكومات دولة االحتالل يف مخيم جنن 
واستشهاد مواطن يف الرام برصاص الجيش االسرائيي، لن يكونا االخرية 
يف سلسلة جرائم ومجازر االحتالل بحق ابناء شعبنا من النساء والشباب 
وك��ب��ار ال��س��ن واالط���ف���ال، ف��ق��ي��ام دول���ة االح��ت��الل ج���اء اي��ض��ا ع��ىل امل��ج��ازر التي 
ارت��ك��ب��ت بحق شعبنا اىل ج��ان��ب عمليات التطهري ال��ع��رق��ي ال��ت��ي ادت اىل ان 
ي���ك���ون ن��ص��ف ش��ع��ب��ن��ا ي��ع��ي��ش ح��ال��ي��ا يف ال���ش���ت���ات ويف م��خ��ي��م��ات ت��ف��ت��ق��ر للحد 
االدىن من ش��روط الحياة، يف ظ��روف صعبة للغاية، يف ان دول��ة االحتالل 
التي قامت عىل انقاض شعبنا تعيش عىل حساب االرض الفلسطينية عىل 

مرأي ومسمع العالم قاطبة.
ان دول����ة االح���ت���الل ال��ق��ائ��م��ة ع��ىل ال��ق��ت��ل وال��ت��ن��ك��ي��ل وس��ل��ب االرض، وبناء 
املستوطنات والقيام بعمليات الضم والتهويد وتدنيس املقدسات وتزوير 
ال��ت��اري��خ، ال يمكن ردع��ه��ا ب���دون ان ي��ت��م ت��وح��ي��د ال��س��اح��ة الفلسطينية وفق 
ب���رن���ام���ج ع���م���ل م���وح���د واس���رات���ي���ج���ي���ة م���رح���ل���ي���ة وب���ع���ي���د امل�������دى، ألن االنقسام 
السيايس والجغرايف ال يمكنه ان يصد الهجمات املتالحقة واليومية التي 
ي����ق����وم ب���ه���ا االح�����ت�����الل م�����ن خ������الل ج�����ن�����وده وق����ط����ع����ان امل���س���ت���وط���ن���ن ال�����ذي�����ن يتم 
تسليحهم لقتل اب��ن��اء شعبنا ت��ح��ت م��زاع��م مختلفة ه��دف��ه��ا ارغ��ام��ه��م عىل 
ال��ه��ج��رة ع���ن ارض اب���ائ���ه واج������داده ليتسنى ل��ق��ط��ع��ان امل��س��ت��وط��ن��ن االستيالء 
ع���ىل امل���زي���د م���ن االرايض وت��ص��ع��ي��د االس��ت��ي��ط��ان ال���س���رط���اين ال�����ذي ي��ت��زاي��د يوما 

بعد آخر.
ص���ح���ي���ح ان ال�����ق�����ي�����ادة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة اج����ت����م����ع����ت ب�����رئ�����اس�����ة ال�����رئ�����ي�����س عباس 
واتخذت سلسلة من القرارات عىل خلفية املجزرة وتداعياتها، ويف مقدمة 
ه��ذه ال���ق���رارات اع��ت��ب��ار التنسيق االم��ن��ي م��ع حكومة االح��ت��الل ل��م يعد قائما 
اع��ت��ب��ارا م���ن ي���وم ام����س، وغ���ريه���ا م���ن ال����ق����رارات ، اال ان ذل���ك ل���م ي��ع��د كافيا 
يف مواجهة التغول االحتاليل ال��ذي ت��ؤدي جرائمه اىل مواصلة شالل الدم 

الفلسطيني.
ان امل����ط����ل����وب اي����ض����ا اىل ج����ان����ب ك�����ل ال�������ق�������رارات دع������م ص����م����ود امل����واط����ن����ن يف 
مواجهة االح��ت��الل ال���ذي اصبحت جرائمه تتصاعد ي��وم��ا بعد آخ��ر دون اي 
تحرك م��ن املجتمع ال���دويل س��وى ب��اص��دار بيانات الشجب واالستنكار التي 
اص��ب��ح��ت ب�����دون ق��ي��م��ة ب��ال��ن��س��ب��ة ل���دول���ة االح����ت����الل م���ا دام امل��ج��ت��م��ع ال������دويل ال 
يتخذ اج���راءات عملية وعقوبات ضد ه��ذه ال��دول��ة التي تعترب نفسها فوق 

القوانن واالعراف الدولية.
ك��م��ا ان دع����وة ال��رئ��ي��س ل��ج��م��ي��ع ال���ق���وى ال��وط��ن��ي��ة الج��ت��م��اع ط����ارئ لالتفاق 
عىل رؤية وطنية شاملة هي مبادرة جيدة، ولكن يجب متابعتها والعمل 
بكل السبل عىل تنفيذها، وليس فقط االكتفاء بهذه الدعوة، ألن األمور 
تتطلب الوفاق الوطني ملواجهة هذه املرحلة من التحديات التي تستهدف 
القضية والشعب واملقدسات، فهل تتجسد وتتحقق هذه الدعوة عىل ارض 

الواقع، ام ستبقى مجرد دعوة؟
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الشيخ الدكتور تيسري رجب التميمي
 قايض قضاة فلسطني رئيس املجلس األعىل للقضاء الشرعي سابقاً 

أمني سر الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس

الرسول األسوة، صلى الله عليه وسلم
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الشيخ محمد حسني
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في ظالل آية.. 

هذه الموازين وأصحاب األعراف
بقلم: الداعية نائلة هاشم صربي-القدس

الم عىل رسوله األمني محمد – صىلىّ الله  الة والسَّ   الحمد لله ربىّ العاملني والصَّ
اهرين، ومن اقتفى أثرهم وساَر عىل  يبني الطَّ عليه وسلىّم -، وعىل آله وأصحابه الطَّ

ا بعد: ين، أمَّ دربهم إىل يوم الدِّ
يقول الله سبحانه وتعاىل يف كتابه الكريم : }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَُّقواْ اللىَّه َوُكوُنواْ 

اِدِقنَي{)1( . َمَع الصَّ
جاء يف كتاب ُمختصر تفسري ابن كثري للصابوين يف تفسري اآلية السابقة : ] }َيا 
دق تكونوا  اِدِقنَي{ أي اصدقوا والزموا الصىّ أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَُّقواْ اللىَّه َوُكوُنواْ َمَع الصَّ
من أهله وتنجوا من املهالك، ويجعل لكم فرجاً من أموركم ومخرجاً، عن عبد الله 
بن مسعود – ريض الله عنه – أنه قال : الكذب ال يصلح منه جدٌّ وال َهزٌل، اقرأوا  

اِدِقنَي{[ ) 2(. إن شئتم : }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَُّقواْ اللىَّه َوُكوُنواْ َمَع الصَّ
دق فضيلة إنسانية تدعو الناس إىل احرتام صاحبها والثقة فيه واالطمئنان  إِنَّ الصىّ
إىل جانبه، فهو ِسَمٌة من سمات شخصية املسلم ، يف ظاهره  وباطنه ، ويف قوله 
دق ويعمل به، فإن حياته تظلىّها  وفعله ، ويف حركاته وسكناته ، والذي َيتحىلَّ بالصىّ
السكينة وت��رف��رف عليها ال��س��ع��ادة وت����زداد ب��ه��ا امل��ح��ب��ة ب��ني ال��ن��اس، ذل���ك أنىّ الصدق 
ُمْنجيك وإن ِخْفَته والكذب ُم��ْرِدي��ك وإن أَِمْنَته، ه��ذا يف الدنيا،  أم��ا يف اآلخ��رة فإِنىّ 
ْدَق َيْهِدي إىَِل اْلِبِّ  ْدِق َفإِنَّ الصِّ رسولنا – صىلىّ الله عليه وسلىّم- يقول: ) َعَلْيُكْم ِبالصِّ
��ْدَق َحتَّى ُيْكَتَب  َّ َيْهِدي إىَِل اْلَجنَِّة، َوَم��ا َي��َزاُل ال��رَُّج��ُل َي��ْص��ُدُق َوَيَتَحرَّى ال��صِّ ، َوإِنَّ اْل��بِ
يًقا، َوإِيَّاُكْم َواْلَكِذَب َفإِنَّ اْلَكِذَب َيْهِدي إىَِل اْلُفُجوِر، َوإِنَّ اْلُفُجوَر َيْهِدي  ِعْنَد اللَِّه ِصدِّ
اًبا () 3(. إىَِل النَّاِر، َوَما َيَزاُل الرَُّجُل َيْكِذُب َوَيَتَحرَّى اْلَكِذَب َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد اللَِّه َكذَّ

الّصدق ُخلق األنبياء
��دق م��ن أكرم  م��ن امل��ع��ل��وم أَنَّ دي��ن��ن��ا اإلس���الم���ي ال��ح��ن��ي��ف ه��و دي���ن ال���ص���دق،  ف��ال��صىّ
ال��ص��ف��ات وأع��ظ��م األخ���الق ، فهو ُخ��ُل��ق إس��الم��ي جليل ول��ب��اٌس م��ن ال��ت��ق��وى جميل، 
���م -  ك���ان ُي���ع���رف يف ق��وم��ه -ق��ب��ل ب��ع��ث��ت��ه -بالصادق  ف��رس��ول��ن��ا – ص���ىلىّ ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وس���لىّ
األم��ني ، فلما أكرمه الله –سبحانه وتعاىل -بالرسالة ازداد تمسكاً بهذه الفضيلة 
الة  ح��ت��ى َش���ِه���َد ل��ه أع�����داؤه ب���ذل���ك،  وك���ذل���ك  ك���ان  األن��ب��ي��اء وامل��رس��ل��ون -  عليهم الصىّ
الة  ���الم– حيث ي��ق��ول ال��ل��ه – سبحانه وت��ع��اىل- ع��ن خليله إب��راه��ي��م – عليه الصىّ وال���سىّ
��ا{)4( ،  وي��ق��ول سبحانه  ي��ًق��ا نَّ��ِب��يًّ ��الم- :}َواْذُك�����ْر يِف اْل��ِك��َت��اِب إِبْ��َراِه��ي��َم إِنَّ���ُه َك���اَن ِص��دِّ وال��سىّ
وتعاىل عن سيدنا إسماعيل – عليه الصالة والسالم-: )َواْذُكْر يِف اْلِكَتاِب إِْسَماِعيَل 
���ا{)5( ،وي���ق���ول س��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل ع��ن سيدنا   إِنَّ�����ُه َك����اَن َص�����اِدَق اْل����َوْع����ِد َوَك�����اَن َرُس�����واًل نَّ���ِب���يًّ
ي��ًق��ا نَِّبيًّا*   ����الم-:}َواْذُك����ْر يِف اْل��ِك��َت��اِب إِْدِري�����َس إِنَّ����ُه َك���اَن ِص��دِّ ��الة وال����سىّ إدري����س– عليه ال��صىّ
َ��ِس��ي��ُح ابْ���ُن َم��ْرَي��َم إاِلَّ  ��ا امْل ��ا{)6(، وي��ق��ول  سبحانه وت��ع��اىل أي��ض��اً: }مَّ َوَرَف��ْع��َن��اُه َم��َك��اًن��ا َع��ِل��يًّ
دق، أي: ُمؤمنة  يَقٌة{)7(، ُمبالغة يف الصىّ ُه ِصدِّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُُّسُل َوأُمُّ

قة له، وهذا أعىل مقاماتها. به ُمَصدىّ

عليكــم بالّصـــدق
لقد حثَّ القرآن الكريم  عىل وجوب التىّحلِّ بفضيلة الصدق يف عدد من اآليات 
القرآنية، منها : قوله سبحانه وتعاىل:   }ِمَن امْلُْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه 

ُلوا َتْبِدياًل{ )8(. ن َينَتِظُر َوَما َبدَّ ن َقَض َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّ َعَلْيِه َفِمْنُهم مَّ
دق أيضاً يف عدد من  نَّة النبوية الشريفة عىل وج��وب التزام الصىّ كما حثت السُّ
��ْدَق، َوإِْن  ُوا ال��صِّ ��َم- : )َت��َح��رَّ ��ُه َعَلْيِه َوَس��لَّ األح��ادي��ث الشريفة، منها: قوله - َص��ىلَّ ال��لَّ
َرأَيُْتْم أَنَّ ِفيِه اْلَهَلَكَة ، َفإِنَّ النََّجاَة ِفيِه ، َوتَجنَُّبوا اْلَكِذَب، َوإِْن َرأَيُْتْم أَنَّ النََّجاَة ِفيِه 

، َفإِنَّ اْلَهَلَكَة ِفيِه ( )9 (.

إيـــّاكـــم والكــــذب
رن������ا ال�����ق�����رآن ال����ك����ري����م م�����ن ال�����وق�����وع يف رذي�����ل�����ة ال�����ك�����ذب يف ع������دد م�����ن اآليات  ل���ق���د ح������ذىَّّ

القرآنية، منها:  
ي اْل��َك��ِذَب الَّ��ِذي��َن اَل ُيْؤِمُنوَن ِب��آَي��اِت اللىِّه َوأُْولِئَك  ��رَتِ قوله سبحانه وتعاىل:}إِنََّما َي��فْ

ُهُم اْلَكاِذُبوَن{)10(. 
نَّة النبوية من الكذب أيضاً يف عدد من األحاديث الشريفة،      كما حذرتنا السُّ
منها:  ما ج��اء يف الحديث عن صفوان بن سليم أن��ه ق��ال: ِقيَل ِل��َرُس��وِل اللَِّه-َصىلَّ 
اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم-: )أََيُكوُن امْلُْؤِمُن َجَباًنا؟، َفَقاَل: َنَعْم، َفِقيَل َلُه: أََيُكوُن امْلُْؤِمُن َبِخياًل 

اًبا ؟ َفَقاَل: ال()11(. ؟، َفَقاَل: َنَعْم، َفِقيَل َلُه: أََيُكوُن امْلُْؤِمُن َكذَّ
ومما ُيؤسف له أنىّ بعض الناس يرتكبون أخطاء كبرية ويقومون بأعمال َسيىّئة، 
حيث ينشرون األخ��ب��ار ال��ك��اذب��ة مثل : إنىّ ف��الن��اً ق��د ت��ع��رىّض لنوبة قلبية ، أو أُصيب 
يف ح��ادث ُم���َروِّع، وربما ت��رك ه��ذا األم��ر َوَب���ااًل عىل املُستمع، ثم ُيمازحه ق��ائ��اًل: هذه 

كذبة أو هذه دعابة ... الخ.
لذلك فمن الواجب علينا التحذير من رذيلة الكذب؛ ألننا ُمَحاَسُبون عىل كلىّ 
كلمة نقولها،كما جاء يف قوله سبحانه وتعاىل: }َما َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل إاِل َلَديِْه َرِقيٌب 
��ا ُي����ورُد اإلن��س��ان امل��ه��ال��ك أن ُي��ْط��ِل��َق ِل��ِل��س��ان��ه ال��ع��ن��ان ي��ق��ول م��ا يشاء،   َع���ِت���ي���ٌد{)12(، وِم��مىّ
وعلينا أن نعلم  بأنىّ كلىّ لفظ يخرج من اإلنسان َسُيَحاَسُب عليه أمام ربه؛ لذلك 
فقد أخب رسولنا  – صىلىّ الله عليه وسلىّم – أنىّ حفظ اللسان هو َمالك األمِر كلىّه ، 
ملا ُرِوَى عن معاذ بن جبل – ريض الله عنه- من حديث ُمطوىّل، قال: قال يل رسول 
الله – صىلىّ الله عليه وسلىّم - : )... ُثمَّ َقاَل: أاَل أُْخِبَُك ِبَمالِك َذِلَك ُكلِِّه؟ ُقْلُت: َبىَل 
َيا َنِبيَّ اللَِّه،  َفأََخَذ ِبِلَساِنِه، َقاَل: ُكفَّ َعَلْيَك َهَذا، َفُقْلُت: َيا َنِبيَّ اللَِّه: َوإِنَّا مَلَُؤاَخُذوَن 
َك َيا ُمَعاُذ، َوَهْل َيُكبُّ النَّاَس يِف النَّاِر َعىَل ُوُجوِهِهْم  ِبَما َنَتَكلَُّم ِبِه؟ َفَقاَل: َثكَلْتَك أُمُّ

أَْو َعىَل َمَناِخِرِهْم إاِلَّ َحَصاِئُد أَْلِسَنِتِهْم()13(.
وصىلىّ الله عىل سيِّدنا محمد  وعىل آله وأصحابه أجمعني

2- م��خ��ت��ص��ر ت���ف���س���ري اب�����ن ك���ث���ري للصابوين  الهوامش : 1- سورة التوبة اآلية )119( 
177/2 3- أخرجه مسلم 4- سورة مريم اآلية )41( 5-  سورة مريم اآلية )54( 

6- سورة مريم اآلية )56-57(  7- سورة املائدة اآلية )75(   8- س������ورة األح��������زاب اآلية 
)23(   9- أخ��رج��ه اب��ن أب��ي ال��دن��ي��ا  10- س���ورة النحل اآلي���ة )105( 11- أخ��رج��ه م��ال��ك يف 

املوطأ 12- سورة ق اآلية )18(  13- أخرجه الرتمذي 

     الحلقة الخامسة 
اد ب��ن أَْوٍس، ريض ال��ل��ه ع��ن��ه، ع��ن النبي، ص��ىل ال��ل��ه عليه وس��ل��م، قال:  ع��ن َش���دَّ
��ُد ااِلْس��ِت��ْغ��َف��اِر أَْن َت��ُق��وَل: اللهمىّ أن��ت َربِّ���ي، اَل إَِل���َه إال أن��ت، َخَلْقَتِني وأن��ا َعْبُدَك،  )َس��يِّ
وأن����ا ع��ىل َع���ْه���ِدَك َوَوْع�������ِدَك م��ا اْس��َت��َط��ْع��ُت، أَُع�����وُذ ِب����َك م��ن َش����رِّ م��ا َص���َن���ْع���ُت، أَُب�����وُء لك 
ُنوَب إال أنت. قال: َوَمْن  ، َوأَُبوُء لك ِبَذنِْبي َفاْغِفْر يل، فإنىّه اَل َيْغِفُر الذُّ ِبِنْعَمِتَك َعَلَّ
، َفُهَو من أَْهِل اْلَجنَِّة،  َقاَلَها من النََّهاِر ُموِقًنا بها، َفَماَت من َيْوِمِه قبل أَْن ُيْمِسَ
َوَمْن َقاَلَها من اللَّْيِل، وهو ُموِقٌن بها، َفَماَت قبل أَْن ُيْصِبَح، َفُهَو من أَْهِل اْلَجنَِّة(.

)صحيح البخاري(
    تعرضت الحلقة السابقة لالستعاذة بالله من عذاب القب، ومن ِفْتَنِة امْلَِسيِح 

اِل، ومن ِفْتَنِة امْلَْحَيا َوِفْتَنِة امْلََماِت، ومن امْلَأَْثِم َوامْلَْغَرِم.  جَّ الدَّ

ُد ااِلْسِتْغَفاِر َسيِّ
   ح��دي��ث ش���داد ب��ن أوس امل��ث��ب��ت ن��ص��ه أع���اله يتضمن ال���دع���اء بسيد االستغفار، 
ومعناه: أي أفضل أنواع األذكار التي تطلب بها املغفرة، هذا الذكر الجامع ملعاين 
ال��ت��وب��ة ك��ل��ه��ا، واالس��ت��غ��ف��ار ط��ل��ب امل��غ��ف��رة، وامل��غ��ف��رة ال��س��رت ل��ل��ذن��وب، وال��ع��ف��و عنها.

)فيض القدير:119/4( 
   ق��ال الطيبي: مل��ا ك��ان ه��ذا ال��دع��اء جامعاً ملعاين التوبة كلها، استعري ل��ه اسم 

السيد، وهو يف األصل الرئيس الذي يقصد يف الحوائج، ويرجع إليه يف األمور. 
   وق�����ول�����ه: )وأن��������ا ع����ىل ع����ه����دك( ق�����ال ال���خ���ط���اب���ي: ي���ري���د أن�����ا ع����ىل م����ا ع���ه���دت���ك عليه، 
وواعدتك من اإليمان بك، وإخالص الطاعة لك، ما استطعت من ذلك. ويحتمل 
أن يريد أن��ا مقيم ع��ىل م��ا عهدت إيلىّ م��ن أم���رك، ومتمسك ب��ه، ومنتجز وع��دك يف 
املثوبة واألج��ر، واش��رتاط االستطاعة يف ذلك معناه االع��رتاف بالعجز والقصور عن 
كنه ال��واج��ب م��ن حقه ت��ع��اىل، وق���ال اب��ن ب��ط��ال: ق��ول��ه: )وأن���ا ع��ىل ع��ه��دك ووعدك( 
يريد العهد الذي أخذه الله عىل عباده، حيث أخرجهم أمثال الذر، وأشهدهم عىل 
أنفسهم: ألست بربكم؟ فأقروا له بالربوبية، وأذعنوا له بالوحدانية. وبالوعد ما 
قال عىل لسان نبيه، صىل الله عليه وسلم: )من مات ال يشرك بالله شيئاً دخل 

الجنة()صحيح البخاري(.)فتح الباري: 100-99/11(

االستعاذة من شر الصنيع واألفعال
( أي أعرتف بها، من قولهم باء بحقه، أي أقربه،     معنى )أبوء لك بنعمتك علىّ
وأص��ل��ه ال��ب��واء، ومعناه ال��ل��زوم، وم��ن��ه ب���وأه ال��ل��ه م��ن��زاًل إذا أسكنه، فكأنه أل��زم��ه به 
)وأعرتف بذنوبي( قال الطيبي: اعرتف أواًل بأنه تعاىل أنعم عليه، ولم يقيده ليشمل 
أن���واع النعم جميعها، ث��م اع���رتف بالتقصري، وأن���ه ل��م يقم ب���أداء ش��ك��ره��ا، ث��م بالغ 

فعده ذنباً، مبالغة يف هضم النفس، تعليماً لألمة.
    قال الحافظ: ويحتمل أن يكون قوله: )أبوء لك بذنبي( اعرتاف بوقوع الذنب 
مطلقاً، ليصح االستغفار منه، ال أنه عد ما قصر فيه من أداء شكر النعم ذنباً. )ال 

يغفر الذنوب( أي ما عدا الشرك.)تحفة األحوذي:238/9(

الجنة ملن دعا بيقني
    قوله: )من قالها موقناً( أي مخلصاً من قلبه، مصدقاً بثوابها، كان من أهل 
الجنة، قيل: املؤمن وإن لم يقلها فهو من أهل الجنة، وأجيب بأنه يدخلها ابتداء 
من غري دخول النار؛ ألن الغالب أن املوقن بحقيقتها، املؤمن بمضمونها، ال يعىص 

الله تعاىل، أو ألن الله يعفو عنه ببكة هذا االستغفار.)عمدة القاري: 279/22(
    وعن أهمية اليقني الستحقاق الجنة، يخب أبو هريرة، أنه دخل عىل رسول 
��ِه، ص��ىل الله عليه وس��ل��م، ف��ق��ال: )َن��َع��ْم َي��ا َرُس���وَل ال��ل��ِه، َق���اَل: َم��ا َش��أُْن��َك؟ ُقْلُت:  ال��لَّ
ُكْنَت َبنْيَ أَْظُهِرَنا، َفُقْمَت َفأَبَْطأَْت َعَلْيَنا، َفَخِشيَنا أَْن ُتْقَتَطَع ُدوَنَنا، َفَفِزْعَنا، َفُكْنُت 
اَلِء النَّاُس  َل َمْن َفِزَع، َفأََتْيُت َهَذا اْلَحاِئَط، َفاْحَتَفْزُت َكَما َيْحَتِفُز الثَّْعَلُب، َوَه��ؤُ أَوَّ
، َفَمْن َلِقيَت  َوَراِئ، َفَقاَل: َيا أََبا ُهَريَْرَة، َوأَْعَطايِن َنْعَلْيِه، َقاَل: اْذَهْب ِبَنْعَلَّ َهاَتنْيِ
ْرُه ِباْلَجنَِّة،  ِم��ْن َوَراِء َه��َذا اْلَحاِئَط َيْشَهُد أَْن اَل إَِل��َه إاِلَّ اللُه ُمْسَتْيِقًنا ِبَها َقْلُبُه، َفَبشِّ
َل َمْن َلِقيُت ُعَمُر، َفَقاَل: َما َهاَتاِن النَّْعاَلِن َيا أََبا ُهَريَْرَة؟ َفُقْلُت: َهاَتاِن َنْعاَل  َفَكاَن أَوَّ
َرُسوِل اللِه، َصىلَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، َبَعَثِني ِبِهَما َمْن َلِقيُت َيْشَهُد أَْن اَل إَِلَه إاِلَّ اللُه 
��ْرُت��ُه ِباْلَجنَِّة، َف��َض��َرَب ُع��َم��ُر ِب��َي��ِدِه َب��نْيَ َث��ْدَي��يَّ َف��َخ��َررُْت اِلْسِتي،  ُمْسَتْيِقًنا ِبَها َق��ْل��ُب��ُه، َب��شَّ
َفَقاَل: ارِْجْع َيا أََبا ُهَريَْرَة، َفَرَجْعُت إىَِل َرُسوِل اللِه، َصىلَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، َفأَْجَهْشُت 
ُبَكاًء، َورَِكَبِني ُعَمُر، َفإَِذا ُهَو َعىَل أََثِري، َفَقاَل َرُسوُل اللِه، َصىلَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: 
َما َلَك َيا أََبا ُهَريَْرَة؟ ُقْلُت: َلِقيُت ُعَمَر، َفأَْخَبُْتُه ِبالَِّذي َبَعْثَتِني ِبِه، َفَضَرَب َبنْيَ َثْدَييَّ 
َضْرَبًة َخَررُْت اِلْسِتي، َقاَل: ارِْجْع، َفَقاَل َرُسوُل اللِه، َصىلَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َيا ُعَمُر، 
ي، أََبَعْثَت أََبا ُهَريَْرَة  َما َحَمَلَك َعىَل َما َفَعْلَت؟ َقاَل: َيا َرُسوَل اللِه، ِبأَِبي أَنَْت، َوأُمِّ
��َرُه ِباْلَجنَِّة؟ َقاَل:  ِبَنْعَلْيَك، َم��ْن َلِقَي َيْشَهُد أَْن اَل إَِل��َه إاِلَّ اللُه ُمْسَتْيِقًنا ِبَها َقْلُبُه َب��شَّ
َنَعْم، َقاَل: َفاَل َتْفَعْل، َفإيِنِّ أَْخَش أَْن َيتَِّكَل النَّاُس َعَلْيَها، َفَخلِِّهْم َيْعَمُلوَن، َقاَل 

َرُسوُل اللِه، َصىلَّ اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: َفَخلِِّهْم()صحيح مسلم(

بديع املعاين وحسن األلفاظ يف حديث سيد االستغفار
    قال ابن أبي حمزة: جمع يف الحديث من بديع املعاين، وحسن األلفاظ، ما 
يحق له أن يسمى سيد االستغفار، ففيه اإلق��رار لله وحده باأللوهية والعبودية، 
واالع��رتاف بأنه الخالق، واإلق��رار بالعهد الذي أخذه عليه، والرجاء بما وعده به، 
واالستغفار من شر ما جنى عىل نفسه، وإضافة النعم إىل موجدها، وإضافة الذنب 
إىل نفسه، ورغبته يف املغفرة، واع��رتاف��ه بأنه ال يقدر ع��ىل ذل��ك إال ه��و، وك��ل ذلك 
إش��ارة إىل الجمع بني الحقيقة والشريعة؛ ألن تكاليف الشريعة ال تحصل إال إذا 
ك��ان ع��ون من الله، ق��ال: ويظهر أن اللفظ املذكور إنما يكون سيد االستغفار، إذا 

جمع صحة النية والتوجه واألدب.)فيض القدير:120/4(
     أعاذنا الله من شر الذنوب واملعايص، ونسأله سبحانه أن يوفقنا لالستغفار 
بسيد االستغفار بيقني، لختم الوقوف عند ما تيسر من مواطن االستعاذة بالله 
ح��س��ب م���ا تضمنته آي����ات ال���ق���رآن ال��ك��ري��م، واألح����ادي����ث ال��ص��ح��ي��ح��ة امل���روي���ة ع���ن النبي 
م��ح��م��د، ص��ىل ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وس��ل��م، وع���ىل آل���ه ال��ط��اه��ري��ن، وأزواج�����ه أم��ه��ات املؤمنني، 

وأصحابه الغر امليامني، ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.  

رؤيٌة شرعيٌة ملوقِف املسلمني 
من حرِق املصحِف يف هولندا والسويد

يقول السائل:ما قولكم يف واجِب املسلمني من تكراِر حرِق املصاحف يف الدول الغربية كما حصَل مؤخراً 
يف هولندا والسويد، أفيدونا؟الجواب:أواًل:ال بدَّ أن ُنؤكَد عىل أن القرآَن الكريَم محفوٌظ بحفِظ ربِّ العاملني 
ْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن{وال يضرُه حقُد الحاقدين وال حرُق الحارقني،وسيبقى القرآُن  القائل:}إِنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّ
الكريُم منارَة هدًى وهدايًة للعاملني.ثانياً:إن الصراَع بني الحقِّ والباطِل مستمٌر أبَد الدهر،وإن ع��داوَة الكفاِر 
ِبيًنا{وعداُء الكفاِر من اليهوِد والنصارى  ا ٌمىّ لديِن اإلسالِم عداوٌة دائمٌة،قال تعاىل:}إِنَّ الَكاِفِريَن َكاُنوا َلُكم َعُدوًّ
للقرآِن الكريِم عداوٌة مبنيٌة عىل أن هذا الكتاَب هو أساُس ديِن اإلسالم،والكفاُر يوقنون أن هذا القرآَن ما دام 
عند املسلمني،فلن يستقرَّ لهم ق��راٌر يف دي��ار اإلس��الم،وي��ج��ُب أن ُيعلَم أع��داُء اإلس��الم أن ح��رَق املصاحف يدلُّ 
عىل الضعِف وليس عىل القوة،ويدلُّ عىل أن اإلسالَم بات يمثل تهديًدا حقيقًيا ألعدائه من اليهود والصليبني.

وليعلم أعداؤنا أن جريمَة حرِق املصاحف ال ُتضرُي القرآَن شيئاً،فإنهم وإن أحرقوا طروَسه وحروفه وأوراقه،فلن 
يستطيعوا أن يلغوا حقيقته،أو أن يحجبوا ن��وره عن املؤمنني ب��ه،أو أن يقللوا من قدسيته عندهم.وليعلم 
أعداؤنا أن التاريخ اإلنساين سيضيُف هذه الجريمة النكراء إىل صفحاِت الخزي والعاِر كجرائم حرق املصاحف 
التي سبقتها عىل مرِّ األيام!ثالثاً: يوم االثنني املايض واملوافق 2023/1/23م مزق زعيُم حركة "بيغيدا")األوروبيون 
ال��وط��ن��ي��ون ض��د أس��ل��م��ة ال��غ��رب(امل��ت��ط��رف��ة امل��ن��اه��ض��ة ل��إس��الم يف ه��ول��ن��دا،إدوي��ن واجنسفيلد،نسخًة م��ن القرآن 
الكريم يف مدينة الهاي الهولندية،وجاء ذلك بعد يومني من قيام املتطرف السويدي راسموس بالودان زعيم 
حزب “الخط املتشدد”بحرِق املصحِف الشريف قرب سفارة تركيا يف العاصمة السويدية ستوكهولم.ويف كلتا 
الحادثتني فقد تمت الجريمُة النكراُء بحمايِة الشرطة الهولندية والسويدية!إن حرَق نسٍخ من املصحِف أمٌر 
ليس بجديٍد عىل الكفاِر من اليهود والنصارى،بل قد تكرر ح��رُق املصاحِف عىل م��دى تاريِخ الحقِد الصليبي 
وال��ي��ه��ودي ع��ىل اإلس����الم وامل��س��ل��م��ني،وح��ق��ده��م ع��ىل ق��رآن��ن��ا ال��ع��ظ��ي��م.وال ش��ك أن ال��س��ل��ط��ات ال��س��وي��دي��ة تتحمُل 
مسؤوليَة ت��ك��رار اإلس���اءة إىل املقدسات اإلسالمية واس��ت��ف��زاز املسلمني ح��ول ال��ع��ال��م.راب��ع��اً:إِزاَء ه��ذه الهجماِت 
الشرسِة ع��ىل ال��ق��رآِن الكريم،وما يمثلُه يف دي��ن اإلس��الم،وع��ن��د املسلمني،فإن واج���َب األم���ِة املسلمِة أن تنُصَر 
ال����ق����رآَن ال���ك���ري���َم،ك���ت���اَب رب��ه��ا وع���م���وَد دي���ن���ه���ا،وأن ت��ق��َف وت��ت��ص��دى ل��ك��لِّ م���ن ت���س���وُل ل���ه ن��ف��ُس��ُه أن ي����سَء لدستوِر 
دي��ن��ن��ا ال��خ��ال��د.وأن األم����َة املسلمة ل��ن ت���رىض أن ُت��ع��ط��ي ال��َدن��ي��َة يف دي��ن��ه��ا،ول��ن تسكت األم����ُة امل��س��ل��م��ُة ع��ن انتهاِك 
حرماتها،وأنها ستدافُع عن عقيدتها،وعن قرآنها،وعن نبيها صىل الله عليه وسلم.إن الغربيني ال يستوعبون 
عالقَة املسلمني بالقرآِن الكريِم كتابهم املقدس،ويظنون أنها كعالقة الغربيني بكتابهم املقدس!وتأيت جرائم 
ى)اإلسالم فوبيا(أي ظاهرُة التخويِف من اإلسالِم.خامساً: هنالك وسائُل عديدٌة  حرق املصحف ضمن ما يسمَّ
يمكن للشعوب املسلمة أن تستعملها ُنصَرًة للقرآِن الكريِم،يف ظل حالِة الوهِن والضعِف،إن لم نقل تآمر 
األنظمة الحاكمة مع أع��داء اإلس��الم!وم��ن هذه الوسائل:)1( املظاهراُت أم��ام السفارات الهولندية والسويدية 
يف ال��ع��واص��م اإلس��الم��ي��ة ن��ص��رًة ل��ل��ق��رآن ال��ك��ري��م،وال ينبغي أن نلتفَت ل��ق��وِل ب��ع��ِض م��ش��اي��خ ال��س��الط��ني بتحريِم 
امل��ظ��اه��راِت،ألن��ه ق��وٌل ب��اط��ٌل، ف��ال تحريَم إال ب��ن��ٍص،وامل��ظ��اه��راُت تضبطها ق��واع��ُد شرعيٌة معلومة.ومن املالحظ 
أن األنظمة الحاكمة العربية تمنُع املظاهرات –حتى للدفاع عن القرآن الكريم- فاملظاهراُت من املحرماِت عىل 
الشعوِب العربية لخوف األنظمة من شعوبها!فلذا لم نشاهد املظاهراِت ضد حرِق املصحف إال يف تركيا!وكأن 
القرآَن الكريَم للشعب الرتيك وحده،وأما بقيُة املسلمني فال يعنيهم األمُر!)2(الدعوُة للمقاطعة االقتصادية 
ملنتجات هولندا والسويد،فاملقاطعُة االقتصاديُة للمنتجات الهولندية والسويدية التي أعطت حكوماتها اإلذَن 
بحرِق املصحف،وسيلٌة مشروعٌة لُنصرة القرآن الكريم وتعظيمه وتوقريه.وخاصًة أننا ملسنا استكباَر تلَك الدوِل 
وزع��م��ه��ا أن ح����رَق امل��ص��ح��ف ي��دخ��ُل يف ح��ري��ة ال��ت��ع��ب��ري ع��ن ال����رأي ح��س��َب ق��وان��ي��ن��ه��ا!ج��اء يف ب��ي��اٍن لألزهر:]مطالبُة 
الشعوب العربية واإلسالمية بمقاطعة املنتجات الهولندية والسويدية بجميع أنواعها ُنصرًة للقرآن الكريم.

ودعا األزهُر إىل"اتخاذ موقٍف قوٍي وموحٍد ُنصرًة لكتاب الله ولقرآننا الكريم،كتاب املسلمني املقدس، واعتب 
البياُن املقاطعَة االقتصادية رداً مناسباً لحكومتي هاتني الدولتني يف إساءتهما إىل مليار ونصف مليار مسلم".

ورفض األزهُر"تمادي الدولتني يف حمايِة الجرائم الدنيئة والببرية تحت الفتٍة ال إنسانيٍة وال أخالقيٍة يسمونها 
حرية التعبري"وشدد البياُن عىل ضرورة التزام الشعوب العربية واإلسالمية بهذه املقاطعة، وتعريف أطفالهم 
يِن الذي  وشبابهم ونسائهم بها.وأكد البياُن أن أي ُعزوٍف أو تقصرٍي يف هذا األمر هو تخاذٌل صريٌح عن ُنصرِة الدِّ
ين،الذي ال يعرفون عنه شيئاً،ويستفزون  ارتضاه اللُه لهم. وقال إن"هؤالء املنحرفني لن يدركوا قيمَة هذا الدِّ
املسلمني بالتطاول عليه،إال حني يكونون وجهاً لوجٍه أم��ام ض��روراِت امل��ادِة وامل��اِل واالقتصاِد التي ال يفهمون 
لغة غري لغتها"[ ومما يدُل عىل مشروعيِة املقاطعة االقتصادية ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ريض 
َة قاَل له َقاِئٌل: أََصَبْوَت،َفقاَل:  ا َقِدَم َمكَّ الله عنه يف قصة ُثَماَمة بُن أَُثاٍل،َسيِّد أَْهِل الَيَماَمِة عندما أسلم َفَلمَّ
��ُة ِحْنَطٍة حتَّى  ��ِه،ال َيأِْتيُكْم ِم��َن الَيَماَمِة َح��بَّ ���َم،َواَل َوال��لَّ ��ُه عليه َوَس���لَّ اَل،َوَل��ِك��نِّ��ي أَْس��َل��ْم��ُت مع َرس���وِل اللِه َص��ىلَّ ال��لَّ
َيأَْذَن ِفيَها َرسوُل اللِه َصىلَّ اللَُّه عليه َوَسلََّم(وما قام به ثمامُة بن أثال ريض الله عنه يعتب نوعاً من املقاطعة 
االقتصادية،وقد أقره النبيُّ صىل الله عليه وسلم عىل تلك املقاطعة االقتصادية،واستمرت تلك املقاطعة إىل 
أن طلب الرسول صىل الله عليه وسلم من ثمامة بن أثال وقفها.وقد أصدر رئيس "مركز تكوين العلماء" يف 
موريتانيا الشيخ محمد الحسن الددو فتوى أكدَّ فيها عىل وجوِب مقاطعِة الشعوِب املسلمِة لكل املنتجاِت 
وا عىل أكذوبة حريِة التعبري  السويدية، حتى تعتذَر ستوكهولم رسمياً.)3(يجب عىل علماء األمة املسلمة أن يردُّ
عن الرأي والسماح بهذا العمل املعادي لإسالم، الذي يستهدُف املسلمني وُيهنُي كتابنا املقدس –القرآن الكريم- 
تحت ستاِر حريِة التعبرِي الكاذبة،فالقواننُي الغربيُة تعتب ح��رَق املصحف ضمن حرية ال���رأي.إن ه��ذا املوقف 
الغربي من حرق املصحف بحجة حرية التعبري فيه ازدواُج املعايري الغربية،ويحق لنا أن نتساءل ملاذا تختفي 
حريُة ال��رأي تلك،وال يسمُح بها حني يتعلق األم��ُر باملساس باليهودية أو بالدولة الصهيونية اللقيطة،وليدة 
ال��ج��رائ��م األوروب��ي��ة ال��ن��ازي��ة والفاشية ض��د ي��ه��ود أوروب���ا ب��ال��ذات.ومل��اذا تختفي ح��ري��ُة ال���رأي ت��ل��ك، وال يسمُح بها 
حني يتعلق األم��رُ بإنكار"الهولوكوست"حيث ُت��َج��رُِّم ال���دوُل األوروب��ي��ة منكَرها!هل حريُة التعبري مسموٌح بها 
للتطاول عىل الدين االسالمي وكتابه املقدس؟!وكيف باتت حريُة التعبري يف أوروبا محصورًة يف حرق املصحف 
الكريم،والتطاول عىل اإلسالم،وعىل النبي محمد صىل الله عليه وسلم،ونشر الرسوم الكرتونية املسيئة يف 
استفزاز ليس موجها ألبناء الجاليات املسلمة فقط،وانما لكل املسلمني يف كل بقاع األرض.)4(واجُب املسلمني 
يف هولندا والسويد،كما قال رئيُس مجلس أئمة املساجد يف السويد تشكيَل لجنٍة قانونيٍة ملالحقة وتجريم 
مثل هذه التصرفات قضائياً، ومتابعة هؤالء املجرمني.)5(الواجُب عىل علماء األمة والدعاة وخطباء املساجد 
واإلعالميني أن يتصدوا لهذه الجريمة ال��ن��ك��راء،وأن يقوموا ب��دوره��م املنشود يف توعية الناس،بخطورة هذه 
الجريمة الخبيثة،وأن يسهموا يف كشف ُع��واره��ا،وأرى أن يكون حرُق املصحف موضوعاً لخطبة الجمعة يف 
مساجد املسلمني يف العالم كافًة،فهذا خطٌب جلٌل وقد تكرر فعلُه من الحاقدين املجرمني.)6(أرى أن ُتنقل 
االحتجاجاُت إىل املدارس والجامعات يف عاملنا العربي واإلسالمي من خالل تنظيم وقفاٍت لفضِح هذه الجرائم 
ولغرِس مكانِة القرآن الكريم يف نفوس الطلبة.سادساً:واجُب املؤسساِت اإلسالمية كاألزهر ورابطة العالم 
روا من استمرار  اإلسالمي،واملجامع اإلسالمية ودور الفتوى والعلماء،أن ينكروا هذه الجريمة البشعة،وأن يحذِّ
هذه الهجمة عىل املسلمني ومقدساتهم بذرائع واهية،وحجٍج ساقطٍة.وختاماً فإن جريمَة حرِق املصحف لن 
تنال من عظمِة القرآِن الكريم يف نفوس املسلمني،وال يضرُه حقُد الحاقدين وال حرُق الحارقني،بل يزيد تمسكنا 
بتعاليمه والعمل بمقتضاها.وسيبقى القرآُن الكريُم منارَة هدًى وهدايًة للعاملني كما قال تعاىل:}َتَبارََك الَِّذي 

َّلَ الْفُرْقَانَ عَىلَ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَاملَِنيَ نَذِيرًا{  والله الهادي إىل سواء السبيل نَز

املقدمة
واقفة هذه الوقفية هي فاطمة بنت محمد بك األش��رف ابن السلطان األشرف 
قانصوه ال��غ��وري من سالطني املماليك البجية ال��ذي قتل يف معركة م��رج داب��ق يف 
1516/8/23م ع���ىل ي���د األت������راك ال��ع��ث��م��ان��ي��ني. وه����ي زوج����ة ال��ق��ائ��د ال��ب��وس��ن��ي ال���وزي���ر الال 
مصطفى باشا الذي فتح جزيرة قبص وتفليس عاصمة جورجيا، وتويف باسطنبول 

سنة 988ه�/ 1580م، وقد سبق أن وكلته إلجراء الوقفية واالشراف عليها.
و)خاتون( لقب وهو عبارة عن كلمة ترتية األصل معربة تعني: السيدة الشريفة، 
وقد وقفت فاطمة خاتون أمالكها التي ورثتها عن أبيها محمد األشرف، وعن جدها 
السلطان قانصوة الغوري حيث كانت الوريثة الشرعية الوحيدة، كما وقفت جميع 

ممتلكاتها التي اشرتتها من مالها الخاص.
وتعتب وقفية فاطمة خ��ات��ون م��ن أوس��ع الوقفيات م��ن األرايض وال��ق��رى يف بالد 

الشام )بخاصة فلسطني وسوريا(. وكان تاريخ الوقفية هو 974ه�/ 1566م.

توثيق الوقفية
1- ال��ن��س��خ��ة األص���ل���ي���ة ل��ل��وق��ف��ي��ة وه����ي م��خ��ط��وط��ة، وم����ودع����ة ل����دى ن���ظ���ارة األوقاف 

العثمانية الرتكية )نظاريت أوقاف همايون( باسطنبول، مؤرخة يف 974ه�/1566م.
2-توجد صورة من النسخة األصلية للوقفية، وهي مخطوطة أيضاً، ومحفوظة 

يف دائرة األوقاف االسالمية بدمشق/ سوريا.
3-طبعت الوقفية يف كتاب من النسخة املخطوطة، وحكمت املحكمة الشرعية 
ب��دم��ش��ق بصحة ه���ذا ال��ك��ت��اب ووج����وب ال��ع��م��ل بمضمونه ب��م��وج��ب إع��الن��ه��ا الشرعي 
املؤرخ يف 5 شعبان 1340ه�/ املوافق 2 نيسان 1922م يف السجل رقم 7، صفحة رقم 
165، عدد 1404، أساس 781. وُصدق القرار الصادر عن املحكمة الشرعية بدمشق من 
قبل محكمة التمييز العليا بدمشق يف 13 من شهر رمضان املبارك 1341ه� املوافق 29 
نيسان 1923م إعالن رقم 100 أساس رقم 232. وأشرف عىل طبع هذا الكتاب األستاذ 

خليل بن أحمد مردم بك. ويبلغ عدد صفحات الكتاب 44 صفحة.
4-تمكنت من الحصول عىل نسخة من كتاب وقف فاطمة خاتون بوساطة دار 
الفتوى يف مدينة جنني وكتبة بلدية جنني وبجهود الدكتور كمال جب عبد الفتاح 
العميد يف جامعة بريزيت والباحث يف ال��رتاث االس��الم��ي، وتاريخ طباعته 1343ه�/ 

1925م، والنسخة محفوظة يف مكتبتي الخاصة.

الوقوفات يف الوقفية
تعتب األمالك املوقوفة يف وقفية فاطمة خاتون من أوسع املساحات املوقوفة يف 
بالد الشام. ويتعذر حصر املساحات لكرتها وتعدد مواقعها. وأك��ر امل��دن حظاً يف 
هذه الوقفية هي مدينة جنني الكائنة بلواء اللجون والتي كانت من أعمال دمشق، 
فإن معظم مدينة جنني تابع لوقف فاطمة خاتون من مسجد وتكية وحمام ومزارع 
ودكاكني. كما شملت الوقفيات أرايض ومزارع شاسعة يف مناطق دمشق وحمص 

وحماة وحلب وعكا وصفد وطبيا ونابلس وطولكرم.
وه��ذه األم��الك سبق أن ورثتها فاطمة خاتون عن والدها عن جدها عىل اعتبار 
أنها الوريث الشرعي الوحيد لهما، كما سبق أن اشرتت أرايض وعقارات من مالها 

الخاص وجرى وقفها أيضاً.
ول��ك��ن م���ع األس����ف ف���إن م��ع��ظ��م األرايض امل��وق��وف��ة أص��ب��ح��ت م��م��ل��وك��ة ل��ل��ن��اس بعد 
الحرب العاملية األوىل وسقوط الدولة العثمانية، عىل الرغم من أن اسم وقف فاطمة 

خاتون مثبت رسمياً عىل سندات التسجيل الصادرة عن الدوائر املختصة.

الهدف من الوقفية
ل����ه����ذه ال���وق���ف���ي���ة ال����ك����ب����رية أه���������داف ن���ب���ي���ل���ة وم�����ت�����ع�����ددة: دي���ن���ي���ة واج���ت���م���اع���ي���ة أش������ري اىل 

ابرزها:
1-إشادة الجامع الكبري يف مدينة جنني وال يزال قائماً حتى يومنا هذا، وتقام فيه 
الصلوات الخمس، ويرفع من عىل مئذنته األذان، وقد نصت الوقفية عىل صرف 
رواتب )معاشات( لخطيب الجامع من ريع الوقف واشرتطت فيه أن يكون صوته 
حسناً طيباً ويفوق أكر الناس بزهده وعفته يعظ الغافلني ويوقظ الغافلني، وكذلك 
ال  صرف روات��ب لإمامني يف املسجد ولسائر املوظفني من املؤذنني والخدم والشعىّ

-الذين يتولون تشعيل األضواء واملصابيح-.
2-ال���ت���ش���ج���ي���ع ع����ىل ت������الوة ال����ق����رآن ال���ك���ري���م وح���ف���ظ���ه وت��ح��ف��ي��ظ��ه ل���آخ���ري���ن، وبذلك 
ظني له، وتعيني أشخاص  بتخصيص اكراميات نقدية للقارئني للقرآن الكريم وللمحفىّ

لتوزيع نسخ القرآن الكريم أو األجزاء من القرآن عىل القراء.
3-إنشاء )التكية( التي تمثل مركزاً تموينياً اجتماعياً فريداً، فقد أشارت الوقفية 
اىل تعيني شخص نزيه ورع ليشرف عىل مشرتيات املواد الغذائية، كما يشرف عىل 
ون ال��ط��ع��ام، وأي���ض���اً ع���ىل ال���ذي���ن ي��ت��ول��ون ت��وزي��ع��ه ع���ىل الفقراء  امل��وظ��ف��ني ال���ذي���ن ي���ع���دىّ

واملساكني وأبناء السبيل.
4-ل���ق���د أول�����ت ال��وق��ف��ي��ة اه���ت���م���ام���اً ألع���م���ال ال��ص��ي��ان��ة وال���رتم���ي���م ل��ل��م��س��ج��د وللعمائر 
امل����وق����وف����ة ب���م���ا ف���ي���ه���ا ال���ت���ك���ي���ة وذل�������ك ب����ه����دف أن ت���ب���ق���ى ال����خ����دم����ات م���س���ت���م���رة والشعائر 

قائمة.
5-العناية باملسافرين وال���زوار وال��واف��دي��ن اىل مدينة جنني وذل��ك ب��اع��داد منامة 

ونزل لهم وتخصيص حجرات اليوائهم.
هذه أبرز األهداف املستخلصة من وقفية املحسنة فاطمة خاتون جزاها الله عنا 

وعن املسلمني خري الجزاء.
وصىل الله عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه اجمعني.

قال تعاىل: " َواْلَوْزُن َيْوَمِئٍذ اْلَحقُّ َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزيُنُه َفأُوَلِئَك 

ُهُم امْلُْفِلُحوَن " سورة األعراف –اآلية 8.

ق������ال ال���ص���ح���اب���ي ال���ج���ل���ي���ل ت����رج����م����ان ال�����ق�����رآن ع���ب���د ال����ل����ه ب����ن عباس 

-ريض الله عنهما-: )توزن الحسنات والسيئات يف ميزان له لسان 

وكفتان، فأما املؤمن فيؤىت بعمله يف أحسن صورة فيوضع يف كفة 

امليزان فتثقل حسناته عىل سيئاته، ويؤىت بعمل الكافر يف أقبح 

صورة فيوضع يف كفة امليزان فيخف وزنه حتى يقع يف النار(.

إن الوزن هو العدل ال ظلم فيه ففي ذلك اليوم، يوم القيامة، 

توضع األعمال يف امليزان فتوزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت 

حسناته عىل سيئاته مثقال حبة دخل الجنة. ومن رجحت سيئاته 

ع�����ىل ح���س���ن���ات���ه م���ث���ق���ال ح���ب���ة دخ������ل ال������ن������ار، وم������ن اس�����ت�����وت حسناته 

وسيئاته فهم أصحاب األعراف.

ف���أص���ح���اب األع��������راف ه����م ب����ني ف���ري���ق���ني أه�����ل ال���ج���ن���ة وأه������ل النار، 

وبينهما حجاب أي سور مرتفع يفصل كل منهما عن اآلخر، وعىل 

املكان املشرف املرتفع رجال يرون أهل الجنة وأهل النار، فيعرفون 

ك��اًل بسيماهم التي وصفهم الله بها. فأهل الجنة وص��ف��وا بأنهم 

مشرقو الوجوه. وأما أهل النار فان وجوههم مكفهرة.

وأم�����ا م��ص��ري أص���ح���اب األع�������راف ف��ق��د ق���ص���رت ب��ه��م س��ي��ئ��ات��ه��م عن 

ال���ج���ن���ة، وت�����ج�����اوزت ب���ه���م ح��س��ن��ات��ه��م ع����ن ال����ن����ار، وج���ع���ل���وا ه���ن���اك يف 

االنتظار حتى ُيقض بني الناس، حينئذ حتى يطلع عليهم ربهم 

ويقول لهم: "قوموا ادخلوا الجنة فإين غفرت لكم".

فيتوجب عىل املسلمني أن يحرصوا بأن تكون حسناتهم راجحاً 

عىل سيئاتهم حتى يدخلهم الله الجنة.

وصىل الله عىل سيدنا محمد وعىل آله وأصحابه أجمعني.

     شهر رج��ب ال��ذي هل هالله علينا قبل أي��ام هو من األشهر الحرم التي ق��ال الله 
َماَواِت  ُهوِر ِعنَد اللَِّه اثَْنا َعَشَر َشْهراً يِف ِكَتاِب اللَِّه َيْوَم َخَلَق السَّ َة الشُّ تعاىل فيها } إِنَّ ِعدَّ
يُن اْلَقيُِّم َفال َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنُفَسُكْم َوَقاِتُلوا امْلُْشِرِكنَي  َواألَْرَض ِمْنَها أَْرَبَعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّ
ًة َواْعَلُموا أَنَّ اللََّه َمَع امْلُتَِّقنَي { التوبة 36 ، ويف بيانهذه األشهر  ًة َكَما ُيَقاِتُلوَنُكْم َكافَّ َكافَّ
األربعة قال صىل الله عليه وسلم } إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللَّه السماوات 
واألرض ، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة ح��رم ، ثالثة متواليات : ذو القعدة وذو 

الحجة واملحرم ، ورجب شهر مضر الذي بني جمادى وشعبان { رواه البخاري .
     ولعظيم حرمة هذه الشهور فقد حرَّم الله سبحانه وتعاىل فيها الظلم وجعله 
أك���ب خطيئة وأع��ظ��م وزراً م��ن��ه يف س��واه��ا وإن ك���ان وزر ال��ظ��ل��م ع��ىل ك��ل ح���ال عظيماً يف 
كل األوقات ، ولكن الله سبحانه وتعاىل يعظم ما يشاء ، قال ابن كثري رحمه الله يف 
تفسري َفال َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنُْفَسُكْم ] أي يف هذه األشهر املحرمة ألنها آكد وأبلغ يف اإلثم 
من غريها كما أن املعايص يف البلد الحرام تضاعف لقوله تعاىل عن البيت الحرام : َوَمْن 

ُيِرْد ِفيِه ِبإِْلَحاٍد ِبُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب أَِليٍم الحج 25 [ .
     والظلم ه��و وض��ع ال��يء يف غ��ري مكانه ويف ذل��ك م��ج��اوزة للحد وغمط للحق ، 

وهو أنواع :
* فأعظم أنواعه وأخطرها الظلم األكب وهو الشرك بالله ألن املشرك ساوى الله عز 
وجلَّ يف األلوهية واستحقاق العبادة بخلقه ، قال تعاىل } َوإِْذ َقاَل ُلْقَماُن البِْنِه َوُهَو 

رَْك َلُظْلٌم َعِظيٌم { لقمان 13 . َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ ال ُتْشِرْك ِباللَِّه إِنَّ الشِّ
*  ومن أنواع الظلم ظلِم الناس واالعتداء عىل حقوقهم ، ويكون ذلك مثاًل بسفِك 
دماِئهم وأكل أموالهم والخوض يف أعراِضهم ونهِش لحوِمهم وتتبىِّع عوراِتهم وإفشاِء 
أسراِرهم وإيذائهم بأي نوع من أنواع األذى املحرم ، قال تعاىل } َوالَِّذيَن إَِذا أََصاَبُهُم اْلَبْغُي 
ْثُلَها َفَمْن َعَفا َوأَْصَلَح َفأَْجُرُه َعىَل اللَِّه إِنَُّه ال ُيِحبُّ  ُهْم َينَتِصُروَن * َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة مِّ
ِبيُل َعىَل الَِّذيَن  ن َسِبيٍل * إِنََّما السَّ امِلنَِي * َومَلَِن انَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِه َفأُوَلِئَك َما َعَلْيِهم مِّ الظَّ
َيْظِلُموَن النَّاَس َوَيْبُغوَن يِف األَْرِض ِبَغرْيِ اْلَحقِّ أُوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب أَِليٌم { الشورى 42-39 
، وقال صىل الله عليه وسلم يف الحديث القديس عن الله تبارك وتعاىل } يا عبادي إين 

حرمت الظلم عىل نفس وجعلته بينكم محرماً فال تظاملوا ... { رواه مسلم .
*  ومن أنواع الظلم أيضاً ظلم النفس بارتكاب املعايص واآلثام من كبائر وصغائر، 
فالكبائر موبقات ، واإلصرار عىل الصغائر يجعلها كبائر مهلكات ، وهذا النوع من أسوأ 
م��ا ي��ن��ال��ه اإلن��س��ان ألن���ه ي��ف��رح ب��امل��ع��ايص واآلث����ام مل��ا جلبت ل��ه م��ن ن��ف��ع وق��ت��ي ، ف��ه��و بذلك 
يقسو عىل نفسه ويظلمها ويوقع بها الضر واألذى ، قال تعاىل } ... َوِتْلَك ُحُدوُد اللَِّه 
د الله الظاملني بالعذاب  َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه ... { الطالق 1 ، فقد توعىّ
نُكْم ُنِذْقُه َعَذاباً َكِبرياً { الفرقان 19 ، وقال  الشديد ، فقال عزَّ من قائل } َوَمن َيْظِلم مِّ
اٌب أَِليٌم  { إبراهيم 22 ، ولكن الله جل وعال جعل للمؤمن  امِلنَِي َلُهْم َع��ذَ أيضاً } إِنَّ الظَّ
باباً للتخلص من أن��واع الظلم هذه بل من كل الذنوب مهما عظمت ، فقد فتح لكل 
من عىص من عباده باب التوبة إذا توفرت شروطها ، قال تعاىل } َفَمن َت��اَب ِمن َبْعِد 
ُظْلِمِه َوأَْصَلَح َفإِنَّ اللىَّه َيُتوُب َعَلْيِه إِنَّ اللىَّه َغُفوٌر رَِّحيٌم { املائدة 29 ، قال أبو بكر الصديق 

ريض الله عنه لرسول الله صىل الله عليه وسلم } علمني دعاء أدعو به يف صاليت فقال 
: قل اللهم إين ظلمت نفس ظلماً كثرياً وال يغفر الذنوب إال أنت  فاغفر يل مغفرة من 

عندك ، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم { رواه البخاري .
* وأعظم الظلم اليوم أن أمتنا يف واقعها ال تحرم القتل والقتال والتقاتل يف الشهر 
الحرام ال يف رجب وال يف غريه ، فالدماء املسلمة تسفك بسالحها وعىل أي��دي أبنائها 
، وك�����ان األوىل ب��ه��م أن ي��ف��وق��وا أه����ل ال��ج��اه��ل��ي��ة يف ت��ع��ظ��ي��م ه����ذه اأْلَْش�����ُه�����َر اْل�����ُح�����ُرَم ، وهم 
لونها ، ق��ال العطاردي }  الذين كانوا يرتكون القتال فيهن ويضعون أسلحتهم وُيَعطِّ
... كنا يف الجاهلية إذا دخل رجب نقول جاء ُمْنِصُل اأْلَِسنَِّة ، ال ندع حديدة يف سهم 
وال حديدة يف رمح إال انتزعناها فألقيناها ... { رواه البخاري ، فكان الناس يأَمُنون وال 
ي��خ��اف َب���ْع���ُض���ُه���ْم ب��ع��ض��اً ح��ت��ى ي��ن��ق��ي رج����ب ، وم��ع��ن��ى م��ن��ص��ل األس���ن���ة أي ُم���ْخ���ِرِج���ه���ا من 
أماكنها ونازِِعها ، فإذا كانت الجاهلية حريصة عىل الدماء وتحريمها وتجنب التقاتل 
وسفك الدماء يف األشهر الحرم ، فاإلسالم أََشدُّ محافظًة وأكر تعظيماً لحرمة اإلنسان 

ودمه وماله وعرضه .
���ُظ يف ال��ش��ه��ر ال����ح����رام ك���ل امل���ع���ايص واآلث�������ام ، ف��ع��ن��د ال��ش��اف��ع��ي��ة مثاًل       وك���ذل���ك ُت���َغ���لَّ
ية عىل القاتل يف الشهر الحرام كما تغلَّظ عىل  وجماعة من العلماء اآلخرين تغلىّظ الدىّ

القاتل يف البلد الحرام .
��اع��اُت تعُظُم  ��ُم يف األش��ه��ِر ال��ح��رِم فكذلك الحسناُت وال��طىّ      وك��م��ا أنىّ امل��ع��ايَص ت��ع��ظَّ
هِر الحراِم أفضُل وأحبُّ إليه  اعِة يف الشىّ وُتضاعُف فيها ، فالتىّقرىُّب إىل اللِه عزىّ وجلىّ بالطىّ
سبحانه من التىّعبُِّد يف سائِر األيىّاِم ، ومن تعظيم شهر رجب كما يعني اسمه كرة التقرب 
إىل الله تعاىل بالعبادات الصالحة فيه من صالة وصيام وصدقة وعمرة وذكر ودعاء 

وغريها ، فالعمل الصالح يف شهر رجب كغريه من األشهر الحرم له ثوابه العظيم .
     ولكن ال بد من التنويه والتأكيد ب��أن شهر رج��ب لم ُي��ْف��رد بعبادة دون غ��ريه من 
الشهور ، فلم يثبت عن النبي صىل الله عليه وسلم تخصيصه بيء من العبادات ال 
بصالة وال بصيام وال بعمرة وال بذبيحة وال غري ذلك ، ولم يفعل الصحابة ريض الله 
عنهم شيئاً من هذه العبادات ، فمن أحدث يف رجب عبادة من العبادات وخصه بها أو 
اعاِت يف سائر الشهور فهو مبتدع ألنه أحدث  اعتقد أنىّ لها فضاًل يف رجب عىل سائر الطىّ
يف دين الله سبحانه وتعاىل ما ليس منه ، قال صىل الله عليه وسلم  } َمن أحدث يف 
أمرنا ه��ذا ما ليس منه فهو رد { رواه مسلم ، ومعنى )فهو رد( أي عمل م��ردود عىل 

صاحبه غري مقبول عند الله .
     يضاف إىل ذلك أن العبادات توقيفية ال يقدم املؤمن عىل يشء منها إال إذا كان 
ل��ه دل��ي��ل م��ن ال��ك��ت��اب أو السنة ، ول��م ي��رد يف شهر رج��ب بخصوصه دل��ي��ل ُيعتمد عليه 
، وك��ل ما ورد فيه لم يثبت عن النبي صىل الله عليه وسلم ، أم��ا من كانت له صالة 
يواظب عليها فامتدت إىل رجب ، أو كان له صيام مواظب عليه فامتد إىل شهر رجب 

فهذا ال مانع منه ، ألنه لم ُيْحِدْث عبادة خاصة بشهر رجب .
ومن أقوال كبار العلماء يف هذه املسألة :

* قال اإلماُم النىّوويُّ رحمه الله يف شرحه لكتاب صحيح مسلم ] ولم يثبت يف صوم 

رجب نهٌي وال ندٌب لعينه ، ولكن أصل الصوم مندوب إليه ، ويف سنن أبي داود أن رسول 
الله صىل الله عليه وسلم ندب إىل الصوم من األشهر الحرم ، ورجب أحدها [ .

*  وق���ال ال��ح��اف��ظ اب���ن رج���ب الحنبل رح��م��ه ال��ل��ه ع��ن ال��ص��الة يف رج���ب ] ل���ْم َي��ِص��حَّ يف 
شهِر رجٍب صالٌة مخصوصٌة تختصُّ به ، واألحاديُث املرويُة يف فضِل صالِة الرَّغائِب يِف 
ِل ليلِة جمعٍة من شهِر رجٍب كذٌب وباطٌل ال تصحُّ ، وهذه الصالُة بدعٌة عند جمهوِر  أوىّ
ُل ما ظهرْت بعد  مون ألنىّها أُحدَثْت بعَدهم ، وأوىّ العلماِء ، ولم يذكْرها العلماء املتقدِّ
مون ولم يتكلَّموا فيها [ ، وقال رحمه الله عن الصيام  األربعمائة فلذلك لم يعرْفها املتقدِّ
يف رجب ] لْم َيِصحَّ يف فضِل صوِم رجٍب بخصوِصه يشٌء عِن النَّبيِّ صىل الله عليه وسلم 
اِم(  وال عن أصحاِبه [ ، وقال عن الزكاة يف رجب ] اعتاَد أهُل هِذه البالِد )أي بالد الشَّ
لِف [  إخراَج الزكاِة يف شهِر رجٍب ، وال أصَل لذلك يف السنىِّة وال ُعِرف عن أحٍد من السَّ
، وعن العمرة يف رجب قال ] روى اب��ُن عمَر ريض الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صىل الله عليه 
وسلم اعتَمر يف رجٍب فأنكرْت ذلك عائشُة عليه وهو يسمُع فسَكَت [ وهذا األثر رواه 
البخاري ، فحتى اعتمار الرسول صىل الله عليه وسلم يف رجب ليس دلياًل عىل فضل 
خاص للعمرة فيه ، إْذ إن األصل هو وقوعها فيه اتفاقاً ال قصداً وتعبداً ، ومن ادعى 

قصد النبي صىل الله عليه وسلم رجباً بهذه العمرة فعليه الدليل الشرعي .
*  وقال ابُن القيِّم رحمه الله ] وكلُّ حديٍث يف ذكِر صوِم رجٍب وصالِة بعِض اللَّيايِل 

فيِه فُهو كذٌب ُمفرَتى [ .
*  وقال الحافُظ ابُن حجٍر العسقالين رحمه الله ] لم يرْد يف فضِل شهِر رجٍب وال 
ٍ وال يف قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح  يِف صياِمه وال ص��ي��اِم يشٍء منه م��ع��نيَّ

يصلح للحجة [ .
��ٌة صحيحٌة وال  *  وق��ال ال��ش��وك��اينُّ رحمه الله ] ل��م ي��رْد يف رج��ٍب ع��ىل الخصوص س��نىّ
ا موضوٌع مكذوٌب أو ضعيٌف شديُد  حسنٌة ، بل جميُع ما ُروي فيه عىل الخصوص إمىّ

عِف [ . الضَّ
     فيستحبُّ للمسلِم يف شهر رجب الخري اإلكثاُر واملواظبُة عىل ما ثبتت به السنىُّة يف 
اعاِت كالصالة والصيام والصدقة وصلة األرحام وغرِيها من  سائِر األيىّاِم من نوافِل الطىّ
القرباِت ، مع املحافظِة عىل الفرائِض والواجباِت ، وعليه يف ذات الوقت إخالص اإليمان 
والتوحيد واالبتعاد عن املعايص واآلثام وتجنب ظلم النفس وظلم الناس ، وإن كان ذلك 

منه فليكر من االستغفار والتوبة إىل الله فإنه سبحانه يغفر الذنوب جميعاً .
     وأوجه نداء إىل أبناء األمة الذين يتقاتلون ويسفكون دماءهم بأيديهم وسالحهم 
يف ش���ه���ر رج�����ب وغ������ريه م����ن األش����ه����ر ال����ح����رم واألش����ه����ر ال����ح����الل م����ن غ����ري ت��ع��ظ��ي��م لحرماتها 
وحرماتهم ، وأقول لهم : لقد آن األوان لحروبكم أن تضع أوزارها ، وآن لكم أن تنبذوا 
االقتتال واالف���رتاق واالخ��ت��الف ال��ذي يحلق دينكم ويعيدكم بعد رس��ول الله صىل الله 
ع��ل��ي��ه وس��ل��م ك���ف���اراً ي��ض��رب بعضكم رق����اب ب��ع��ض ، ف���إن امل��س��ل��َم��نْي إذا ت��ق��اب��ال بسيفيهما 
فالقاتل واملقتول يف النار ، ولتتحدوا يف وجه أعدائكم الذين انتهكوا مقدساتكم وسلبوا 
متم  حقوقكم ودياركم وأْذَكْوا نار خالفاتكم وصراعاتكم ؛ فحققتم مخططاتهم وحطَّ

جهودكم وأضعفتم قُواكم وقوَّضتم كيانكم ونفذتم لهم ما أرادوا .

في فضائل شهر رجب الخير
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العالقات  م����دي����ر  غ��������زة-ے-أك��������د 
السياحة  وزارة  يف  واإلع����������الم  ال����ع����ام����ة 
واآلثار طارق العف، إن الوزارة وثقت 
السجل  يف  أث���������ري���������ة  ق�����ط�����ع�����ة   )42550(

الوطني بشهادات ميالد خاصة.
وقال العف أن )17550( قطعة من 
القطع األثرية يف متحف قصر الباشا، 
حيث  األث�����������������ري،  امل�������خ�������زن  يف  و)25000( 
ت���م إدراج���ه���ا إل��ك��رون��ي��اً ض��م��ن السجل 
الوطني للمعروضات بشهادات ميالد 

خاصة لكل قطعٍة .
وأك����������د أن رؤي����������ة ال����������������وزارة ت����ك����م����ن يف 
تكريس الجهود للحفاظ عىل املوروث 
التاريخي الفلسطيني لألجيال املتعاقبة 
وال����ن����ه����وض ب���ال���ق���ط���اع ال����س����ي����اح����ي، من 
خ��الل اس��ت��م��راري��ة ال��ح��ف��اظ ع��ىل اإلرث 
التاريخي والحضاري وإبرازه إعالمياً، 
وال��ع��م��ل ع��ىل رف���ع م��س��ت��وى السياحة 
ت����ن����م����ي����ة سياحية  ل����ت����ح����ق����ي����ق  ال������وط������ن������ي������ة 

واقتصادية وبشرية مستدامة.
وأوضح العف خالل برنامج "لقاء 
ي��������ع��������ده املكتب  ال���������������ذي  م�������س�������ئ�������ول"  م���������ع 
ب�����ش�����ك�����ٍل دوري  اإلع���������الم���������ي ال�����ح�����ك�����وم�����ي 
للحديث حول أبرز إنجازات الوزارات 
والهيئات الحكومية، إن وزارته تسعى 
إىل النهوض بالقطاع السياحي وتحفيز 
التنمية  وت�����ع�����زي�����ز  امل������ح������ي،  االس����ت����ث����م����ار 
امل��س��ت��دام��ة االق��ت��ص��ادي��ة يف القطاعات 
املحلية ع��ىل ق��اع��دة املصلحة الوطنية 

الفلسطينية.
وحول إنجازات الوزارة، بني العف 
أن���ه���ا اف��ت��ت��ح��ت ال��ك��ن��ي��س��ة ال��ب��ي��زن��ط��ي��ة يف 
ش����م����ال غ�����زة ب���ع���د ص��ي��ان��ت��ه��ا وترميمها 

ط��ول��ك��رم-ے-وق��ع��ت س��ل��ط��ة امل���ي���اه،ام���س،يف ط��ول��ك��رم، ات��ف��اق��ي��ات لركيب 
محطات قياس الصرف الصحي، وافتتحت مشاريع للمياه والصرف الصحي.

وجاء توقيع االتفاقيات بخصوص تشغيل وصيانة عدادات قياس تدفق املياه 
ال��ع��ادم��ة ال��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود، يف م��ق��ر م��ح��اف��ظ��ة ط��ول��ك��رم ب��ح��ض��ور امل��ح��اف��ظ عصام 
أبو بكر، والوكيل املساعد لشؤون الهيئات املحلية يف وزارة الحكم املحي خالد 
اش��ت��ي��ة، وم���ن���دوب ع���ن امل��م��ث��ل��ي��ة ال��ه��ول��ن��دي��ة، ون���ائ���ب م���دي���ر ب��رن��ام��ج األم�����م املتحدة 

االنمايئ سفيان مشعشع.
وب����ني غ��ن��ي��م أن س��ل��ط��ة امل���ي���اه ت��س��ع��ى م���ن خ����الل ه����ذه االت��ف��اق��ي��ات إىل مشاركة 
الجهات الحكومية ذات العالقة والهيئات املحلية يف عملية التشغيل والصيانة 
لضمان التشغيل السليم لها، وضمان دقة القياسات التي تنعكس بمجملها 

عىل كفاءة العمل والحرص عىل املال العام.
ك���م���ا ت����ه����دف االت����ف����اق����ي����ات إىل ض����م����ان اس����ت����م����راري����ة ع���م���ل م���ح���ط���ات ق����ي����اس مياه 
ال���ص���رف ال��ص��ح��ي ال��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود، ب��م��ا ي��ش��م��ل ال��خ��دم��ات االل��ك��رون��ي��ة الخاصة 
بقراءة عدادات الصرف الصحي عن بعد، ومراقبة وحصر كميات مياه الصرف 
الصحي العابرة للحدود التي تتدفق باتجاه الجانب اإلسرائيي، باإلضافة إىل 
رفع الكفاءة وبناء القدرات يف مجال التعامل مع املياه العادمة، والتعرف عىل 
أح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��س��ت��خ��دم��ة يف ه���ذا امل���ج���ال، م���ن خ���الل الربامج 

التدريبية والتوعوية الالزمة لذلك وغريها من الجوانب.
ك���م���ا وض������ع غ���ن���ي���م ح���ج���ر األس��������اس مل����ش����روع ت���وس���ع���ة ش���ب���ك���ة ص������رف ص���ح���ي زيتا 

"طولكرم"، ليخدم حوايل 700 نسمة يف هذه املنطقة.
ويتكون املشروع من خطوط رئيسة للصرف الصحي، وتقدر تكلفته بمليون 

وسبعمئة ألف شيكل، بتمويل من املوازنة التطويرية لسلطة املياه.
ويف ب��ل��دة ع���الر، وض��ع رئ��ي��س سلطة امل��ي��اه حجر األس���اس مل��ش��روع خ���زان مياه 
وخط مياه ناقل ومحطة ضخ بلدة عالر، بتمويل من املوازنة التطويرية لسلطة 

جمعية التضامن تصرف كفاالت 
أيتام بقيمة 150 الف دينار

نابلس-غسان الكتوت-بدأ قسم األيتام يف جمعية التضامن الخريية بصرف 
ال��ك��ف��االت ال��ف��ردي��ة ال��ش��ه��ري��ة ملجموعة م��ن األي���ت���ام، بمبلغ اج��م��ايل ق���دره 150466 

دينارا.
وذكرت جمعية التضامن أن هذه الكفاالت تغطي فرة األشهر من 2022/12-10 
وه��ي م��ن ت��ربع��ات أه��ل ال��خ��ري يف محافظة نابلس وع���دة محافظات أخ���رى ومن 

املحسنني الفلسطينيني خارج الوطن.
وج������اء ذل�����ك ب���ع���د أن ان���ت���ه���ى ق���س���م األي����ت����ام وال�����دائ�����رة امل���ال���ي���ة م����ن ع���م���ل التقارير 
الالزمة لذلك، وتم الصرف ل 941 عائلة وبلغ عدد األيتام املستفيدين من هذه 
ال���ك���ف���االت 1678 ي��ت��ي��م��ا، وس��ي��ك��ون ه���ن���اك م��ل��ح��ق خ����الل األي������ام ال���ق���ادم���ة ملجموعة 

ثانية من األيتام.
وأوضحت جمعية التضامن، أن هذه الكفاالت تنفذ كل ثالثة شهور وتصرف 
ل���ألي���ت���ام ع����ىل ح����س����اب م��ع��ي��ل��ي��ه��م، ب���ال���ت���ع���اون م����ع ق���س���م األي�����ت�����ام ال���ت���اب���ع لجمعية 
التضامن والذي يقدم تقارير دورية عن أوضاع األيتام ومعيليهم ودراسة جميع 

ما يخصهم واحتياجاتهم.
وت����ق����دم����ت ال���ج���م���ع���ي���ة وج�����م�����وع األي������ت������ام وع����ائ����الت����ه����م ب���ال���ش���ك���ر ل����ك����ل املؤسسات 

واملجموعات واألشخاص الذين يدعمون برامج وأنشطة الجمعية اإلنسانية.

رام ال����ل����ه-ے-ق����ال ال��ج��ه��از امل���رك���زي ل��إح��ص��اء ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، إن الصادرات 
والواردات السلعية املرصودة ارتفعت خالل شهر تشرين ثاين من عام 2022.

وأضاف اإلحصاء يف بيان،امس، إن الصادرات خالل الشهر املذكور ارتفعت 
بنسبة 14% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 6% مقارنة مع شهر 

تشرين ثاين من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 157.4 مليون دوالر أمرييك.
وأوضح أن الصادرات إىل إسرائيل ارتفعت بنسبة 11% خالل تشرين الثاين، 
م���ق���ارن���ة م����ع ال���ش���ه���ر ال����س����اب����ق، ح���ي���ث ش���ك���ل���ت م����ا ن��س��ب��ت��ه 82% م����ن إج����م����ايل قيمة 
ال����ص����ادرات م���ن ال��ش��ه��ر امل����ذك����ور، ك��م��ا ارت��ف��ع��ت ال����ص����ادرات إىل ب��اق��ي دول العالم 

بنسبة 27% مقارنة مع الشهر السابق.
وأشار إىل أن الواردات ارتفعت خالل شهر تشرين ثاين، بنسبة 9% مقارنة مع 

الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 18% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2021، 
حيث بلغت قيمتها 750.6 مليون دوالر أمرييك.

وأكد اإلحصاء ارتفاع الواردات من إسرائيل خالل شهر تشرين ثاين، بنسبة 
6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 57% من إجمايل 
قيمة الواردات لشهر تشرين ثاين من عام 2022، كما ارتفعت الواردات من باقي 

دول العالم بنسبة 15% مقارنة مع الشهر السابق.
وح����ول امل���ي���زان ال��ت��ج��اري وال�����ذي ي��م��ث��ل ال���ف���رق ب���ني ال����ص����ادرات وال��������واردات، أكد 
اإلحصاء أنه سجل ارتفاعا يف قيمة العجز بنسبة 8% خالل شهر تشرين ثاين من 
عام 2022 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 22% مقارنة مع شهر تشرين 

ثاين من عام 2021، حيث بلغت قيمة العجز 593.2 مليون دوالر أمرييك.

الملخص اليومي لتداوالت 
بورصة فلسطين

نابلس-ے-تم امس، تداول )208,658( سهما بقيمة إجمالية بلغت )460,855.87( 
دوالرا، ن��ف��ذت م��ن خ���الل )77( ع��ق��دا. وب��ل��غ م��ؤش��ر ال��ق��دس يف ن��ه��اي��ة ال��ج��ل��س��ة )646.18( 

منخفضاً )-2.39( نقطة )-0.37%( عن إغالق الجلسة السابقة.
وبمقارنة أسعار اإلغالق للشركات املتداولة ليوم امس،والبالغ عددها )17( شركة مع 
إغالقاتها السابقة، فقد أظهرت شركة واحدة ارتفاعاً يف أسعار أسهمها، و )7( أظهرت 

انخفاضاً. أما الشركات املتبقية وعددها )9(، فلم يتم اي تغيري عىل أسعار أسهمها.
وبالنسبة للشركة األكرث ارتفاعاً يف أسعار أسهمها فهي: QUDS بنسبة )0.61(%.

أما الشركات الخمس األكرث انخفاضاً يف أسعار أسهمها فهي: PEC بنسبة )-2.04(%، 
 AIB ،%)0.58-( بنسبة JPH ،%)0.62-( بنسبة ARKAAN ،%)1.05-( بنسبة TNB

بنسبة )-0.54(%.

نابلس– مدار للصحافة واالعالم/ 
وف�����اء أب����و ت����راب����ي- ع��ق��د يف م��ق��ر شركة 
ال�������ش�������م�������ال يف جنني  ك�������ه�������رب�������اء  ت���������وزي���������ع 
ل�����ق�����اء ت����م����ح����ور ح��������ول ت����ع����زي����ز السالمة 
العامة يف املنشآت الكهربائية، وذلك 
بالتعاون ما بني جمعية الكهرباء يف 
ن���ق���اب���ة امل����ه����ن����دس����ني، وال����ن����ق����اب����ة العامة 
ل������ل������ع������ام������ل������ني يف ق���������ط���������اع ال��������ك��������ه��������رب��������اء يف 

فلسطني و"كهرباء الشمال".
وتناول االجتماع العديد من القضايا 
ت���خ���ص ق����ط����اع الكهرباء  ال����ت����ي  ال����ه����ام����ه 
ضمن املناطق التي تعمل بها الشركة، 
م���ن ض��م��ن��ه��ا م��ت��اب��ع��ة ن���ظ���ام املخالفات 
ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة، وإج������������راءات ال���ف���ح���ص يف 

املنشآت السكنة والتجارية.
االمتحانات  آل������ي������ات  ب����ح����ث  ج��������رى  ك����م����ا 
الخاصة بالكهربائيني والراخيص املمنوحة 

للعاملني يف مناطق امتياز الشركة.
وأكد مدير فرع جنني يف "كهرباء 
ال��ش��م��ال"، ع��ب��د ال��ن��اص��ر ع��ب��د العزيز، 
ع����ىل أه���م���ي���ة ت���ع���زي���ز م���ف���ه���وم السالمة 
العامة وتطوير أنظمة العمل املطبقة 

بما يعود بالفائدة عىل املواطنني.
ب������دوره، أش����ار م��دي��ر ال��ض��ب��ط الفني 
والسالمة يف الشركة ورئيس جمعية 

بحث التعاون المشترك لتعزيز السالمة 
العامة في المنشآت الكهربائية

املهندس  ال�����ك�����ه�����رب�����ائ�����ي�����ني،  امل�����ه�����ن�����دس�����ني 
م��ح��م��د ح��س��ون��ة، اىل اه��ت��م��ام الشركة 
ال���روت���ي���ن���ي���ه اليوميه  ال���ع���ق���ب���ات  ب���ت���ذل���ي���ل 
ووض������ع خ���ط���ط م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ه م����ن شأنها 

تقديم أفضل الخدمات للمشركني.
اس��������ت��������ع��������رض نقيب  ن�������اح�������ي�������ت�������ه،  م����������ن 
ف�����ل�����س�����ط�����ني، شاهني  ال�����ك�����ه�����رب�����ائ�����ي�����ني يف 

شاهني، دور النقابة وميادين عملها، 
م����������ش����������ددا ع����������ىل أه�������م�������ي�������ة ال���������ت���������ع���������اون مع 
الجهات املختلفة يف املجال الكهربايئ، 
ت��������وخ��������ي الحذر  م���������ؤك���������دا ع���������ىل ض������������������رورة 
العمل  وال��������ح��������رص يف ج������ان������ب س������الم������ة 

والتوعية الفنية واملهنية الالزمة.
وتناول نقيب الكهربائيني يف جنني، 

محمود العبويش، عددا من القضايا 
املهمة للعاملني يف قطاع الكهرباء.

املدير  أج������������اب  ال�������ل�������ق�������اء،  ن�����ه�����اي�����ة  ويف 
الفني للفرع، املهندس يزيد السوقي، 
ع��ىل ع��دد م��ن ال��ت��س��اؤالت واملالحظات 
موضحا الدور املطلوب من النقابة يف 

املتابعات اليومية للكهربائيني.

 

 
 United Brokerage Company, Rawabi, Palestine,1st Floor, OB 1-3 Building, Q Center, Tel:  00970-2-2423090 

 الشركة المتحدة لالوراق المالية
 التقرير االسبوعي

22/01/2023-26/01/2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 القيمة السوقية عدد الصفقات قيمة التداول كمية التداول التغير % االغالق المؤشر المؤشر أعلى المؤشر أدنى المؤشر االفتتاح ملخص الجلسة
 848,970,651 24 41,366 32,543 %0.13 98.89 98.38 99.32 98.76 مؤشر القدس االسالمي 

 3,977,935,895 127 397,040 205,669 %0.07- 646.18 643.36 650.10 646.66 مؤشر القدس
 4,898,126,970 508 2,143,890 1,068,872 %0.02 351.43 350.19 353.12 351.36 العام

 1,356,268,992 128 530,706 286,135 %0.45 158.85 158.14 159.37 158.14 مؤشر البنوك و الخدمات المالية
 501,020,625 48 182,957 51,420 %0.50 131.51 130.75 131.65 130.85 مؤشر الصناعة
 255,725,640 42 247,829 231,711 %0.14 103.66 102.75 104.57 103.51 مؤشر التأمين

 1,233,300,270 145 834,931 372,100 %0.12 34.41 34.20 34.60 34.37 مؤشر االستثمار
 1,551,811,443 145 347,467 127,506 %0.60- 52.85 52.22 53.43 53.17 الخدماتمؤشر 

 
 فلسطين بورصة

ً نقطة  646.18 أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على % عن  0.07نقطة أي بنسبة  0.48 منخفضا
 2,143,897 بقيمة سهم 1,068,876إغالق األسبوع الماضي. بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

بينما  ،شركات 9أما عن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . عقود 510دوالر نفذت من خالل 
ً دينار  5.85. أغلق سهم  شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى  شركات 6انخفضت أسعار إغالق   منخفضا

والر د 125,976  هم بقيمةس 15,219 لسابق، حيث بلغ حجم التداول عليهعن اغالق األسبوع ا% 0.34بنسبة 
ً  دوالر 1.36صفقة. هذا واغلق سهم باديكو على سعر  33نفذت من خالل  عن اغالق % 0.74بنسبة  مرتفعا

اما بالنسبة لسهم بنك والر.د 102,129 سهم بقيمة 75,517 االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه
ً دوالر  1.99فلسطين، فقد اغلق على  السابق. حيث بلغ حجم التداول اغالق االسبوع عن % 0.50بنسبة  منخفضا

 والر.د 303,996 سهم بقيمة 152,869  على

 

 .24/01/2023تعقد اجتماع مجلس ادراتها في  )PALTEL (االتصاالت الفلسطينية

، وأقر جدول أعمال  20/3/2023قرر مجلس اإلدارة عقد اجتماع الهيئة العامة السادس والعشرين بتاريخ 
 .االجتماع

ورغبته أن تكون مساوية للعام الماضي أي توزيع  2022ناقش مجلس اإلدارة توزيعات األرباح عن العام  · 
% من القيمة االسمية للسهم، وحيث أن البيانات المالية ال زالت قيد 40دينار لكل سهم أي ما يعادل  0.40

صوص الجتماعه القادم والذي سيسبق اجتماع المراجعة من المدقق الخارجي، ارجأ التوصية النهائية بهذا الخ
 الهيئة العامة

 

وتوصي بتوزيع ارباح  25/01/2023تعقد اجتماع مجلس ادراتها في  )TRUST (ترست العالميه للتأمين
 نقدية واسهم مجانية

وقرر المجلس  25/01/2023اجتماع مجلس إدارتها في  (TRUST) عقدت شركة ترست العالمية للتأمين (
% من القيمة اإلسمية للسهم 20ية للهيئة العامة القادمة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة التوص

، و اوصى مجلس االدارة للهيئة العامه غير العادية الموافقة على توزيع اسهم سنت لكل سهم 20الواحد بواقع 
 .2022% من القيمة االسمية للسهم الواحد عن العام 10منحة بنسبة 

 

من مساهمة عامة الى مساهمة  PHARMACAREو  ELECTRODEتحويل الشكل القانوني لشركتي 
 خاصة محدودة

وشركة دار  ELECTRODEباإلشارة إلى قرار الهيئة العامة غير العادية لشركة مصنع الشرق لاللكترود 
بتحويل الشكل القانوني للشركتْين من مساهمة  2022في العام  PHARMACAREالشفاء لصناعة األدوية 

الشركات، وبناءاً على عامة إلى مساهمة خاصة محدودة، وبعد إستكمال الشركتْين إجراءات التحول لدى مسجل 
 ELECTRODEموافقة هيئة سوق رأس المال، فقد تم شطب إدراج كل من شركة مصنع الشرق لاللكترود 

في قطاع الصناعة من بورصة فلسطين اعتباراً من  PHARMACAREوشركة دار الشفاء لصناعة األدوية 
شركة  49شركة بدل  47ي البورصة إلى ، ليتراجع عدد الشركات المدرجة ف24/01/2023يوم الثالثاء الموافق 

 مدرجة

 

 

 

 

 

 ملخص التداول االسبوعي
% ات السوق االسب�ع الحا��  االسب�ع السابق التغ��  مؤ��

 دد العقودع 510 686 25.66%-
3.45% 

�ات المتداولة 30 29   عدد ال��

�ات  9 8 12.50%  المرتفعةعدد ال��
�ات المنخفضة 6 11 45.45%-  عدد ال��
 عدد االسهم المتداوله 1,068,876 3,649,896 70.71%-
 ($) ق�مة االسهم المتداولة 2,143,897 9,360,670 77.10%-

 

 الشركات الخمسة االكثر نشاطا (حجم)
Top 5 Stocks By Volume 

152,869 BOP 
152,284 AIG 
128,979 APIC 
125,502 ARKAAN 
79,721 PEC 

429,521 Others 
 

 ملخص التداول االسبوعي لالسواق االقليمية 

 المؤ��  اغالق  التغير %  

 سوق عمان الما��  2,679.83 0.90%
� الما��  3,357.39 0.13%  *سوق د��
� الما��  9,927.82 2.02%-  *سوق أبوظ��
 السوق السعودي 10,821.65 1.31%
 السوق الم�ي  16,791.11 4.51%

  اغالق يوم الخميس.  *

 مجالس ادارة الشركات المدرجة تبدأ برفع توصياتها بشأن توزيعات االرباح 

"السياحة": وثقنا نحو 43 ألف
 قطعة أثرية بشهادات ميالد خاصة

وجعلها كمزار سياحي تؤمه الوفود 
األج��ن��ب��ي��ة وامل���ح���ل���ي���ة. وق����د ب��ل��غ��ت قيمة 
الحماية مليون دوالر، مشرياً إىل البدء 
بمشروع التنقيب يف املقربة الرومانية 
غ����������زة وتخصيص  ب�����ش�����م�����ال  امل����ك����ت����ش����ف����ة 
م���وق���ع���ه���ا ت����ح����ت إش����������راف ال�������������وزارة بعد 
للصالح  ت��أم��ني حمايتها واستمالكها 

العام.
وتطرق إىل استكمال تطوير موقع 
دير القديس هيالرون من خالل إنشاء 
س������ور ح���م���اي���ة ع����ىل م���س���اح���ة 14 دونما 
بتكلفة 6 ماليني دوالر، مشرياً إىل أن 
ال���وزارة تعمل وبالتعاون مع منظمة 
امل�����وق�����ع عىل  "ال����ي����ون����س����ك����و" ع�����ىل إدراج 

قائمة الراث العاملي.
وبني العف أن الوزارة تعمل تطوير 
وت��أه��ي��ل امل��واق��ع األث��ري��ة كمتحف قصر 
ال����ب����اش����ا ال����وط����ن����ي، ح���ي���ث ب���ل���غ���ت قيمة 
وب�����ن�����اء سور  أل�������ف دوالر،   12 امل������ش������روع 
ح�����م�����اي�����ة ب����ت����م����وي����ل ح�����ك�����وم�����ي مل������وق������ع تل 
الرقيش األثري بدير البلح عىل امتداد 

14 دونما.
وحول مشاريع الصيانة والرميم، 
أوض����ح ال��ع��ف ب��أن��ه ت���م ص��ي��ان��ة وترميم 
الشيخ  الفسيفسائية بمقام  األرض��ي��ة 
إب��راه��ي��م يف عبسان الكبرية بتكلفة 50 
ألف دوالر، وصيانة املدرسة الكاملية 
ب��ح��ي ال��زي��ت��ون بتكلفة 120 أل���ف دوالر، 
كذلك ترميم سوق القيسارية اململويك 
بتكلفة 280 ألف يورو، إىل جانب ترميم 

العديد من البيوت األثرية.
وأك��������د ب������أن ال������������وزارة وث����ق����ت )17550( 
قطعة أث��ري��ة يف متحف ق��ص��ر الباشا، 
و)25000( قطعة يف املخزن األثري، حيث 
ت���م إدراج����ه����ا إل���ك���رون���ي���اً ض��م��ن السجل 
الوطني للمعروضات بشهادات ميالد 

خاصة لكل قطعٍة أثرية.
أنتجت  ال������������������������������وزارة  أن  إىل  وأش�����������������������ار 
ال�������دل�������ي�������ل األث����������������ري "غ��������������زة ه�������اش�������م بوابة 
ك�������ن�������زاً حضارياً  ي�����ع�����د  وال��������������ذي  ال��������ش��������ام" 
ح��������ول املعالم  وم�����ع�����رف�����ي�����اً  اس�����رات�����ي�����ج�����ي�����اً 
األثرية والشواهد العمرانية يف قطاع 
غ��زة، ويفصح ع��ن األس���رار واملقتنيات 
ال�����������ح�����������ض�����������اري�����������ة امل��������ك��������ت��������ش��������ف��������ة م��������������ن واق��������������ع 

الحفريات والتنقيب األثري.

ون�����وه ب����أن ال��������وزارة اس��ت��ق��ب��ل��ت خالل 
أجنبياً  وف������������������������داً   80 امل���������ن���������ص���������رم  ال������������ع������������ام 
أه����م����ه����ا االت������ح������اد األوروب���������������ي، ومنظمة 
"اليونسكو"،  ل��ل��رب��ي��ة  امل���ت���ح���دة  األم������م 
واملجلس  ال������ف������رن������س������ي������ة،  وال�����ق�����ن�����ص�����ل�����ي�����ة 
ال���ث���ق���ايف ال���ربي���ط���اين، وق���ن���اص���ل االتحاد 
األوروبي، والبعثة اإلنسانية يف األمم 
املتحدة، والقاصد الرسويل يف األرايض 
ال�����ص�����ل�����ي�����ب األحمر  وب�����ع�����ث�����ة  امل�������ق�������دس�������ة، 

الدويل.
امل���ع���رف���ة والتوعية  ن���ش���ر  ويف س���ي���اق 
أش�����ار ال���ع���ف إىل أن ال���ع���الق���ات العامة 
واإلع�������الم يف ال��������وزارة أن��ت��ج��ت 30 فيلماً 
وث��ائ��ق��ي��اً وت���روي���ج���ي���اً ع���ن امل��ع��ال��م األثرية 

والسياحية يف قطاع غزة.
املنشآت  ودع������������م  إس�������ن�������اد  إط������������ار  ويف 
ال����س����ي����اح����ي����ة، ن��������وه ال�����ع�����ف ب��������أن ال������������وزارة 
أص������درت إع����ف����اًء ل��ل��م��ن��ش��آت السياحية 
الراخيص  رس���������������وم  50%م������������������ن  ب�����ن�����س�����ب�����ة 
مل���������دة ث���������الث س��������ن��������وات، وك�������ذل�������ك إعفاء 
ب�������ذات النسبة  اإلي�������ج�������ارات ال���ح���ك���وم���ي���ة 
الشاليهات  وإع���������ف���������اء  ال��������ح��������ايل  ل�����ل�����ع�����ام 
بنسبة 50% من قيمة الرخيص للعام 
ال��ح��ايل لتحفيز االستثمار االقتصادي 

املحي ودعمه.
ت���ع���م���ل إعالمياً  ال���������������وزارة  ب��������أن  ون���������وه 
امل���������������وروث الثقايف  ت�����ع�����زي�����ز أه�����م�����ي�����ة  ع�������ىل 
والحضاري للمجتمع؛ موجهاً الشكر 
والتقدير للمكتب اإلعالمي الحكومي 
وفعاليات  ألن��������ش��������ط��������ة  ت������غ������ط������ي������ة  ع������������ىل 

الوزارة.

اإلحصاء: ارتفاع الصادرات والواردات السلعية 
المرصودة في تشرين الثاني الماضي

رام ال�����ل�����ه-ے-ق�����ال ال���ج���ه���از امل�����رك�����زي ل����إح����ص����اء، إن أس����ع����ار ت���ك���ال���ي���ف البناء 
والطرق يف الضفة الغربية، سجلت ارتفاعا حادا خالل العام 2022، مقارنة مع 

العام السابق.
وأوض��ح "اإلح��ص��اء"، يف بيان ص��در عنه بهذا الخصوص، أن الرقم القيايس 
ألس��ع��ار تكاليف ال��ب��ن��اء للمباين السكنية يف الضفة الغربية سجل ارت��ف��اع��ا حادا 
نسبته 5.85%، حيث بلغ متوسط الرقم القيايس ألسعار تكاليف البناء للمباين 

السكنية 118.97 خالل العام 2022 )سنة األساس 2013=100(.
وعىل مستوى املجموعات الرئيسة األكرث تأثرياً عىل الرقم القيايس، سجلت 
أس���ع���ار م��ج��م��وع��ة ال��خ��ام��ات وامل�����واد األول���ي���ة ارت���ف���اع���اً ح�����اداً ن��س��ب��ت��ه 6.48%، حيث 
ارت���ف���ع���ت أس���ع���ار ال���ح���دي���د وال���ص���ل���ب ب��ن��س��ب��ة 12.13%، وأس����ع����ار االس���م���ن���ت والجري 
والجبس بنسبة 11.50%، وأسعار منتجات الخشب بنسبة 10.33%، وسجلت 
م��ج��م��وع��ة ت��ك��ال��ي��ف وأج������ور ال��ع��م��ال ارت���ف���اع���اً ح������اداً ن��س��ب��ت��ه 5.55%، ك��م��ا سجلت 
أسعار مجموعة استئجار املعدات ارتفاعاً حاداً نسبته 3.11% خالل العام 2022 

مقارنة بالعام السابق.
أسعار تكاليف البناء،،

وسجل الرقم القيايس ألسعار تكاليف البناء للمباين غري السكنية يف الضفة 
ارتفاعاً حاداً نسبته 5.57%، حيث بلغ متوسط الرقم القيايس ألسعار تكاليف 

البناء للمباين غري السكنية 118.15 خالل العام 2022 )سنة األساس 2013=100(.
وعىل مستوى املجموعات الرئيسة األكرث تأثرياً عىل الرقم القيايس، سجلت 
أس��ع��ار م��ج��م��وع��ة ال��خ��ام��ات وامل�����واد األول���ي���ة ارت��ف��اع��اً ح����اداً نسبته 5.98%، حيث 
ارت���ف���ع���ت أس���ع���ار ال���ح���دي���د وال���ص���ل���ب ب��ن��س��ب��ة 12.13%، وأس����ع����ار االس���م���ن���ت والجري 
والجبس بنسبة 11.50%، وأس��ع��ار منتجات الخشب بنسبة 10.40%، وسجلت 
م��ج��م��وع��ة ت��ك��ال��ي��ف وأج������ور ال��ع��م��ال ارت���ف���اع���اً ح������اداً ن��س��ب��ت��ه 5.55%، ك��م��ا سجلت 
أسعار مجموعة استئجار املعدات ارتفاعاً حاداً نسبته 3.12% خالل العام 2022 

مقارنة بالعام السابق.
تكاليف البناء العظم،،

وسجل الرقم القيايس ألسعار تكاليف البناء ملباين العظم يف الضفة ارتفاعاً 
ح���اداً نسبته 6.41%، حيث بلغ متوسط ال��رق��م ال��ق��ي��ايس ل��ألس��ع��ار 120.04 خالل 

العام 2022 )سنة األساس 2013=100(.
وعىل مستوى املجموعات الرئيسة األكرث تأثرياً عىل الرقم القيايس، سجلت 
أس��ع��ار م��ج��م��وع��ة ال��خ��ام��ات وامل�����واد األول���ي���ة ارت��ف��اع��اً ح����اداً نسبته 7.38%، حيث 

ارت��ف��ع��ت أس���ع���ار ال��ح��دي��د وال��ص��ل��ب ب��ن��س��ب��ة 12.13%، وأس���ع���ار م��ن��ت��ج��ات الخشب 
بنسبة 11.74%، وأسعار االسمنت والجري والجبس بنسبة 11.37%، وسجلت 
مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً حاداً نسبته 5.01%، كما سجلت أسعار 
مجموعة استئجار املعدات ارتفاعاً حاداً نسبته 3.11% خالل العام 2022 مقارنة 

بالعام السابق.
أسعار تكاليف الطرق ،،

وسجل الرقم القيايس ألسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها املختلفة يف الضفة 
ارت��ف��اع��اً ح���اداً نسبته 5.01%، حيث بلغ متوسط ال��رق��م القيايس ال��ع��ام لألسعار  

114.35 خالل العام 2022 )شهر األساس كانون أول 2008 = 100(. 
وعىل مستوى املجموعات الرئيسة سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل 
م���ع���دات وص��ي��ان��ة ارت���ف���اع���اً ح������اداً ن��س��ب��ت��ه 10.24%، ك��م��ا س��ج��ل��ت أس���ع���ار مجموعة 
تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً حاداً نسبته 7.99%، وأسعار مجموعة الخامات 
واملواد األولية ارتفاعاً حاداً نسبته 5.15%، حيث ارتفعت أسعار الحديد والصلب 
بنسبة 12.37%، وأسعار اإلسمنت بنسبة 11.49%، وأسعار اإلسفلت ومنتجاته 
بنسبة 5.98%، وسجلت مجموعة استئجار املعدات ارتفاعاً حاداً نسبته %4.21 

خالل العام 2022 مقارنة بالعام السابق.
أسعار تكاليف انشاء شبكات املياه ،،

وسجل الرقم القيايس ألسعار تكاليف إنشاء شبكات املياه يف الضفة ارتفاعاً 
ح����اداً نسبته 5.82%، ح��ي��ث ب��ل��غ م��ت��وس��ط ال��رق��م ال��ق��ي��ايس ال��ع��ام ألس��ع��ار إنشاء 

شبكات املياه 128.84 خالل العام 2022 )شهر األساس كانون ثاين 2010=100(.
وعىل مستوى أسعار خزانات املياه سجل الرقم القيايس ارتفاعاً حاداً نسبته 
6.56%، إذ ارتفعت أسعار الحديد بنسبة 12.16%، وعىل مستوى أسعار شبكات 
املياه سجل الرقم القيايس ارتفاعاً حاداً نسبته 5.50%، إذ ارتفعت أسعار مواسري 
بالستيك وح��دي��د بنسبة 6.75%، وأس��ع��ار اإلسفلت ومنتجاته بنسبة %5.98 

خالل العام 2022 مقارنة بالعام السابق.
تكاليف انشاء شبكات الصرف الصحي،،

وس��ج��ل ال���رق���م ال��ق��ي��ايس ألس���ع���ار ت��ك��ال��ي��ف إن���ش���اء ش��ب��ك��ات ال���ص���رف ال��ص��ح��ي يف 
الضفة ارتفاعاً نسبته 3.52%، حيث بلغ متوسط الرقم القيايس العام ألسعار 
إن����ش����اء ش���ب���ك���ات امل����ج����اري 113.93 خ�����الل ال����ع����ام 2022 )ش���ه���ر األس�������اس ك����ان����ون ثاين 
2010=100(، ح��ي��ث ارت��ف��ع��ت أس��ع��ار اإلس��ف��ل��ت ومنتجاته بنسبة 5.98%، وأسعار 

مواسري بالستيك وباطون بنسبة 5.48%، وأسعار الحفريات بنسبة %4.72. 

وارتفاع حاد في مؤشرات تكاليف البناء خالل العام 2022

توقيع اتفاقيات تركيب محطات قياس ،،

افتتاح مشاريع للمياه والصرف الصحي بطولكرم
املياه بقيمة 4 ماليني شيكل، ويهدف إىل تحسني خدمات توزيع املياه، خاصة 
يف املناطق املرتفعة التي ال تصلها خدمات املياه بانتظام، ويستفيد منه بشكل 

مباشر 5000 نسمة.



12Friday 27/01/2023  الجمعة

تقارير
مخيم جنين االسطورة  

دج يستقبلون الحياة بالغاز المسيل للدموع 000
ُ

000 خ

ج���ن���ن - وف������ا- م��ش��ه��د ان���ت���ش���ار ع�����دد م����ن ال���ش���ه���داء واإلص�����اب�����ات يف أزق������ة مخيم 
جنن، إث��ر اقتحامه م��ن قبل ق��وات االح��ت��ال صباح ام��س الخميس، وصعوبة 
الوصول للشهداء والجرحى ومنع مركبات اإلسعاف من الدخول، أعاد لألذهان 
معركة نيسان 2002، والتي استشهد خالها نحو 52 شهيدا حسب تقارير األمم 

املتحدة.
ص���ور ال���دم���ار ال����ذي خ��ل��ف��ه ال���ع���دوان اإلس��رائ��ي��ي يف م��خ��ي��م ج��ن��ن، م��ن تجريف 
واس��ت��ه��داف بالقنابل للمنازل، واس��ت��ه��داف م��رك��ب��ات امل��واط��ن��ن وقلبها رأس���ا عىل 

عقب، كأنه نيسان األسود.
قوات كبرية من جيش االحتال كانت اقتحمت مخيم جنن، عقب اقتحام 
ق���وات خ��اص��ة منطقة ج���ورة ال��ذه��ب وس��ط امل��خ��ي��م، ع��ر شاحنة ل��ت��وزي��ع األلبان، 
وسط إطاق كثيف للرصاص واستخدام الجرافات يف هدم أجزاء النادي الريايض 

ومنزل عائلة الصباغ.
عقب انسحاب قوات االحتال، بدت مشاهد الدمار واكتشاف جثث للشهداء، 
وسط ارتفاع للحصيلة التي وصلت لتسعة شهداء بينهم سيدة مسنة، وعشرات 
االصابات برصاص االحتال، بينها أربع يف حالة خطرة، واستهداف مستشفى 

جنن الحكومي بقنابل الغاز املسيل للدموع، حسب ما أعلنته وزارة الصحة.
شاهد عيان ق��ال ملراسل "وف���ا"، إن ال��ص��ورة تعيد ذاتها عندما كنت طفا يف 
سن 13 عاما، وعندما خرجنا بعد سبعة أيام من منزلنا لنجد أننا فقدنا جريانا 

وأعزاء علينا، وحاراٍت وبيوتا دمرت بأكملها.

ويقول "إن املنزل الذي تم استهدافه يعود لعائلة الشهيد عاء الصباغ، جرى 
تدمريه للمرة الثانية، وال يبعد سوى أمتار عن منزيل".

واستشهد ع��اء ال��ص��ب��اغ 2002/11/26، عقب اس��ت��ه��داف م��ن��زل ك��ان يتحصن به 
بالقنابل بواسطة ط��ائ��رة مروحية.ويضيف "م��ا ح��دث أن ق��وة اسرائيلية خاصة 
اقتحمت منطقة ج��ورة الذهب وحاصرتها ومنعت السكان من الخروج منها، 
وسط إطاق كثيف للرصاص والقنابل، وتجريف ألسوار النادي"."لقد عشنا هذه 
اللحظات قبل نحو عشرين عاما، وما زالت املشاهد تطاردنا حتى اللحظة"، يتابع 
شاهد العيان.ويؤكد أن آثار الدمار الذي خلفه االحتال عندما جرى استهداف 
منزل قبل 20 عاما، ما زالت شاهدة عىل عنجهية وحقد االحتال، عندما سقطت 
"طوبة" فوق أحد األساك الشائكة التي تفصل املنزلن عن بعضهما، حيث اتفق 
الجميع ع��ىل إبقائها مكانها يك تكون ش��اه��دا وت��ذك��ره��م بتلك اللحظات.ويتابع 
"الوجع الذي نعيشه هو ذاته منذ عشرات السنوات؛ لكن حدته تزيد مع كل 
مرة، عندما تكتشف أن أخ أو أحد الجريان قد استشهد".وكان شاعر فلسطن 
م���ح���م���ود دروي��������ش، وص�����ف م��خ��ي��م ج���ن���ن ب����إح����دى ق���ص���ائ���ده ق����ائ����ا: "وال����ط����ري����ق إىل 
فلسطن ال يمر إال من فلسطن، كل يشء تغري وأرواح صرا وشاتيا شاركت 
أب��ط��ال م��خ��ي��م ج��ن��ن م���ط���اردة ال��ق��ت��ل��ة، م��خ��ي��م ج��ن��ن ال����ذي ل��ق��ن األس���ط���ورة درس 
التواضع...".ويعتر مخيم جنن، واح��دا من 19 مخيما لاجئن الفلسطينين 
يف الضفة الغربية، وال��ذي أن��ئ ع��ام 1953، وينحدر أغلب سكانه من منطقة 

الكرمل يف حيفا وجبال الكرمل، والتي هجر سكانها يف عام 1948.

جنن-وفا-ساعات من الرعب عاشتها هيام قبها، وهي تحاول حماية 9 أطفال 
خ��دج يف ممر قسم الحضانة بمستشفى جنن الحكومي ص��ب��اح ام���س، خال 

اقتحام جيش االحتال ملخيم جنن ومحيط املستشفى القريب منه.
"100 مرت بيننا وبن القناص الذي كان مقابل شباك الحضانة.. كان بن القناص 
ب��ع��دت��ه وع���ت���اده وب���ن أح���د األط���ف���ال 100 م��رت ف��ق��ط"، ت��ق��ول ق��ب��ه��ا، م��س��ؤول��ة قسم 

الحضانة والخدج يف املستشفى.
"غالبية هؤالء الرضع ولدوا بعد محاوالت إنجاب كثرية ألهلهم، ومولودون 
ب��أوض��اع صحية صعبة، م���اذا سيحدث ألهلهم ل��و اختنق أح��ده��م بسبب الغاز 

املسيل للدموع الذي انتشر داخل الحضانة"، أضافت قبها.
وتابعت:"ملا بدأ إطاق قنابل الغاز اضطررنا إلخاء األطفال مع حاضناتهم ملمر 

الحضانة، جمعناهم يف املمر وبقينا معهم لحن انسحاب جيش االحتال".
وت��س��رب��ت ك��م��ي��ات م���ن ال���غ���از امل��س��ي��ل ل��ل��دم��وع ألق���س���ام امل��س��ت��ش��ف��ى ال��ق��ري��ب��ة من 
ساحته الخارجية، مكان تواجد قوات االحتال التي تمركزت يف محيط املستشفى 
ألكرث من 4 ساعات، فوصلت ألقسام حضانة األطفال وقسمي األطفال والوالدة، 

باإلضافة للمرات الفاصلة بن قسمي األطفال والعظام.
"ليس هذا االستهداف األول للمستشفى، شهدنا من قبل عددا من االعتداءات 

امل���ب���اش���رة ع���ىل م��ب��ن��ى امل��س��ت��ش��ف��ى وأق���س���ام���ه، ص��ح��ي��ح أن���ن���ا اع���ت���دن���ا ع���ىل ذل�����ك، لكن 
الخوف عىل األطفال كان كبريا جداً"، تقول قبها التي عاودت استكمال عملها 

يف قسم الخدج.
وت��ض��ي��ف: "ح��اض��ن��ات األط���ف���ال م��وص��ول��ة ب��ال��ك��ه��رب��اء ب��اس��ت��م��رار، ح��اول��ن��ا تبديل 
األط���ف���ال األك�����رث ح���اج���ة ل��ل��ب��ق��اء يف ال��ح��اض��ن��ة ب���األط���ف���ال ال���ذي���ن ن��ع��ت��ر أن وضعهم 

الصحي أفضل، ألن املمر لم يتسع لجميع الحاضنات".
يف قسم األطفال باملستشفى جلست تغريد زكارنة محتضنة طفلتها "سيا" 
ال��ب��ال��غ��ة م���ن ال��ع��م��ر ق���راب���ة ع�����ام، ت��م��س��ح ع��ي��ون��ه��ا ب���امل���اء ف��ي��م��ا ت��ظ��ه��ر ع���ي���ون الطفلة 

حمراء متهيجة.
وقالت زكانة:"كنت أعد لسيا الفطور، حن سمعت أصوات الرصاص القريبة 
من املستشفى، حملت طفلتي وجلست عىل األرض، خشيت اخرتاق الرصاص 
للنوافذ، وبعد ثواٍن شعرت بحرقة يف عيني وبدأت طفلتي بالبكاء وفرك وجهها 

وعيونها، شممنا رائحة غاز املسيل للدموع، كان قوياً".
وأض��اف��ت:"ح��اول��ت امل��م��رض��ات نقلنا م��ن غ��رف القسم إىل القسم املقابل لكن 
املمر الفاصل بن القسمن كان مملتئا بالغاز، هناك شعرت باالختناق. أنا أشعر 
ب��ال��خ��وف، وال أري���د ق��ض��اء ليلة أخ���رى يف املستشفى خ��وف��اً م��ن اق��ت��ح��ام إسرائيي 

آخر"."هذا االستهداف الرابع خال ستة أشهر ملبنى وأقسام املستشفى"، قالت 
مسؤولة التمريض يف قسم األطفال كفاية حمارشة.

وأضافت:"قبل أسبوعن أطلق جنود االحتال النار عىل الغرف الخاصة بالغيار 
لطاقم األطباء والتمريض يف هذا القسم".

وي��ت��واج��د يف ق��س��م األط���ف���ال 18 ط��ف��ا ي��ع��اين غ��ال��ب��ي��ت��ه��م م���ن أم�����راض يف الجهاز 
التنفيس،منهم طفل م��وص��ول ع��ىل ج��ه��از التنفس، ت��ع��رض��وا كلهم الستنشاق 
الغاز املسيل للدموع ال��ذي أطلقته ق��وات االح��ت��ال يف ساحة املستشفى ووصل 

إىل غرفهم العلوية.
وق����ال����ت ح���م���ارش���ة:"اس���ت���ن���ش���اق ال����غ����از امل���س���ي���ل ل���ل���دم���وع ب��ك��ث��اف��ة ت��س��ب��ب لغالبية 
األط����ف����ال ب��ت��ه��ي��ج وح���س���اس���ي���ة يف ق��ص��ب��ات��ه��م ال���ه���وائ���ي���ة، وازدي���������اد ال���ق���ح���ة ل�����دى عدد 

منهم".
وأض����اف����ت:"م����ن امل����ف����رتض أن ي���ك���ون ه�����ذا امل����ك����ان آم����ن����ا، ل��ك��ن��ه ي���ت���ع���رض لاعتداء 
دائما، حتى قسم العظام الذي نقلنا األطفال وذويهم إليه لم يكن آمناً بشكل 

كامل".
وحسب املادة  )18(من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص املدنين 
يف وق���ت ال��ح��رب امل���ؤرخ���ة يف 12 آب 1949، ف��أن��ه "ال ي��ج��وز ب���أي ح���ال ال��ه��ج��وم عىل 

املستشفيات املدنية املنظمة لتقديم الرعاية للجرحى واملرىض والعجزة والنساء 
النفاس، وعىل أطراف النزاع احرتامها وحمايتها يف جميع األوقات".

ك��م��ا ت��ن��ص امل�����ادة ذات���ه���ا ع���ىل أن���ه "ي��ج��ب اح�����رتام وح��م��اي��ة امل��وظ��ف��ن املخصصن 
كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة املستشفيات املدنية، بمن فيهم األشخاص 
امل���ك���ل���ف���ون ب���ال���ب���ح���ث ع�����ن ال����ج����رح����ى وامل���������رىض امل����دن����ي����ن وال����ع����ج����زة وال����ن����س����اء النفاس 

وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم".
وك���ان���ت دراس�����ة أم��ريك��ي��ة أج���راه���ا ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ب���ريك���ي، عام 
2017، أك�������دت أن اس����ت����خ����دام ق�������وات االح�����ت�����ال اإلس�����رائ�����ي�����ي امل���س���ت���م���ر ل���ل���غ���از املسيل 
للدموع يف مخيمات الاجئن الفلسطينين يدمر الصحتن الجسدية والنفسية 

للفلسطينين، وخاصة النساء واألطفال واملسنن.
وكشفت الدراسة أن اآلثار الجسدية للغاز املسيل للدموع تمثلت يف: فقدان 
الوعي، واإلجهاض، وصعوبات يف التنفس، بما فيها الربو والسعال، والدوار، 
والطفح الجلدي، واأللم الشديد، والتهاب الجلد التحسيس، والصداع، والتهيج 
العصبي، والصدمة الحادة من إصابات األوعية.ودعا الباحثون يف دراستهم إىل 
ض���رورة أن "تكشف الحكومة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ن معلومات ب��ش��أن أن���واع املهيجات 

الكيميائية املستخدمة يف الضفة الغربية، بما يف ذلك تركيبها الكيميايئ".

لمدة 5 سنوات إضافية 

هكذا يوظف نتنياهو تمديد حالة الطوارئ 
في تسريع االستيطان بالضفة  

دالالت تحدي "بن غفير" األردن بشأن اقتحام األقصى

القدس �"ے"-حملت مصادقة 
ال����ك����ن����ي����س����ت ب��������ال��������ق��������راءات ال��������ث��������اث عىل 
تمديد سريان أنظمة الطوارئ وفرض 
القوانن اإلسرائيلية يف الضفة الغربية 
أن  إىل  ت�������ش�������ري  رس������������ائ������������ل،  ط������ي������ات������ه������ا  يف 
الحكومة اإلسرائيلية برئاسة بنيامن 
ن��ت��ن��ي��اه��و ت��ت��ج��ه ن���ح���و ت���وس���ي���ع املشروع 
االس���ت���ي���ط���اين وال����ض����م امل�����ت�����درج للضفة 

وإضعاف السلطة الفلسطينية.
ومدد الكنيست أمس االول،قانون 
ال������ط������وارئ يف ال���ض���ف���ة ال���غ���رب���ي���ة مل������دة 5 
ب����ت����أي����ي����د 39 عضوا  إض������اف������ي������ة  س�������ن�������وات 
بالكنيست مقابل معارضة 12. وينص 
القانون -الذي سن عام 1967 ويجري 
تمديده كل 5 سنوات- عىل معاملة 
املستوطنن بالضفة الغربية معاملة 

املواطنن يف إسرائيل.
أن حكومة  أي�������ض�������ا  ذل����������ك  وي��������وح��������ي 
ن��ت��ن��ي��اه��و ت�����رى ال���ض���ف���ة ج������زءا ال يتجزأ 
من "أرض إسرائيل"، حيث تؤكد عىل 
أن االس��ت��ي��ط��ان يف فلسطن ه��و "حق 
ح���ص���ري ل��ل��ش��ع��ب ال���ي���ه���ودي"، وذلك 

من خال اعتمادها أجندة وبرنامج حزب "تحالف الصهيونية الدينية" برئاسة 
الوزير بتسلئيل سموتريتش الداعي لتفكيك ما تسمى "اإلدارة املدنية" وضم 

الضفة إىل السيادة اإلسرائيلية.

صالحيات واسعة 
ي��م��ن��ح ن��ظ��ام ح��ال��ة ال���ط���وارئ امل��ع��م��ول ب��ه م��ن��ذ االح���ت���ال اإلس��رائ��ي��ي للضفة 
وال����ق����دس يف ال���ع���ام 1976 ص���اح���ي���ات واس���ع���ة ل��س��ل��ط��ات ال��ج��ي��ش والقيادات 
العسكرية للتفرد بالضفة والفلسطينين، علما أن سريان هذا القانون الذي 
ب��ات يعرف ب�"قانون األبارتهايد" يشكل رافعة لتوسيع املشروع الصهيوين، 

وهو وجه آخر لتهجري الفلسطينين وتثبيت االستيطان.
ويتناغم تمديد سريان حالة الطوارئ يف الضفة مع برامج األحزاب املركبة 
لائتاف الحكومي واالتفاقيات االئتافية بوضع املشروع االستيطاين عىل رأس 
أولويات الحكومة اإلسرائيلية، ومنح صاحيات واسعة للمستوى السيايس 
وقادة األحزاب والوزارات اإلسرائيلية للبناء االستيطاين لليهود مقابل الهدم 

ومصادرة أرايض الفلسطينين.
وي��ق��ط��ن ح�����وايل 725 أل����ف م��س��ت��وط��ن ب��ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة يف 176 مستوطنة 
حاصلة عىل ترخيص من الحكومات اإلسرائيلية املتعاقبة وسلطات جيش 
االحتال، إضافة إىل 283 بؤرة استيطانية دون الحصول عىل موافقة سلطات 

االحتال.
ودأب������ت امل��ن��ظ��م��ات االس��ت��ي��ط��ان��ي��ة -ال���ت���ي ت��ع��ت��ر ال������ذراع ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة السياسية 
للحكومة والذراع العسكرية لجيش االحتال- عىل إقامة البؤر االستيطانية، 
وذلك من أجل وضع اليد عىل املناطق "ج" وتحويلها لليهود واالستيطان، 

وتوطن نحو 300 ألف مستوطن خال العامن املقبلن.

مرحلة مفصلية
ب�����دوره، ي���رى م��س��ؤول م��ل��ف االس��ت��ي��ط��ان يف ش��م��ال ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة غسان 
دغلس أن تمديد س��ري��ان أنظمة ال��ط��وارئ ع��ىل األرايض الفلسطينية املحتلة 
عام 1967 يمنح الحكومة اإلسرائيلية وسلطات االحتال األمنية والعسكرية 
ص��اح��ي��ات واس��ع��ة م��ن أج���ل ت��س��ري��ع عملية ض��م أج����زاء واس��ع��ة م��ن الضفة 

-خاصة املنطقة "ج"- إىل السيادة اإلسرائيلية.
وأكد دغلس يف حديثه "للجزيرة نت" أن الضفة الغربية توجد يف مرحلة 
م���ف���ص���ل���ي���ة يف ظ�����ل ح���ك���وم���ة ال���ي���م���ن اإلس�����رائ�����ي�����ي امل����ت����ط����رف ال����ت����ي ك���ش���ف���ت عنها 
أجندتها، وأنها توظف كل القوانن من أجل توسيع املشروع الصهيوين يف 
ك��ل فلسطن التاريخية وتثبيت االستيطان يف الضفة الغربية ع��ىل حساب 

السكان الفلسطينين.
وأوض����ح م��س��ؤول م��ل��ف االس��ت��ي��ط��ان يف ش��م��ال ال��ض��ف��ة أن ح��ك��وم��ة نتنياهو 
ت��س��اب��ق ال���زم���ن ل��ت��ك��ري��س االس���ت���ي���ط���ان وال����وج����ود ال��ص��ه��ي��وين ال���دي���ن���ي يف الضفة 
لخلق أمر واقع ومستجدات تحاصر الوجود الفلسطيني الذي بات يف دائرة 

االستهداف والهدم والتشريد مع تجديد سريان حالة الطوارئ.
وي����ع����ت����ق����د دغ�����ل�����س أن ت����م����دي����د س������ري������ان ح�����ال�����ة ال��������ط��������وارئ وت����ط����ب����ي����ق القوانن 

اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة يف م��س��ت��وط��ن��ات ال��ض��ف��ة ي��ع��ط��ي��ان ال���ض���وء األخ���ض���ر ل��ش��رع��ن��ة البؤر 
االستيطانية وخلق تواصل جغرايف بن الكتل االستيطانية، وأيضا يمنحان 
صاحيات واسعة للمستوين السيايس والعسكري لاحتال يف اتخاذ قرارات 

وتنفيذ إجراءات ضد الفلسطينين.
وح���ذر دغ��ل��س م��ن ت��داع��ي��ات ت��م��دي��د س��ري��ان أن��ظ��م��ة ال���ط���وارئ ع��ىل الوجود 
الفلسطيني يف الضفة، قائا إن "الخوف لدى الفلسطينين أن تعود حكومة 
االحتال للمشاريع االستيطانية شمايل الضفة عر العودة إىل 3 مستوطنات 

انسحبت منها إسرائيل بالعام 2005، وربط نابلس وجنن باملستوطنات".
وأك�������د أن ح���ك���وم���ة االح�����ت�����ال وم������ن خ������ال ت���م���دي���د ح����ال����ة ال������ط������وارئ ستمنح 
الغطاء القانوين لعصابات املستوطنن وجرائمهم دون أي عقاب، وستقوم 
بإقامة املزيد من البؤر االستيطانية عىل أراض بملكية خاصة للفلسطينين، 

خصوصا شمال الضفة.

غيتوهات محاصرة 
ويرجح دغلس أن تمديد سريان حالة الطوارئ سيسارع يف توسيع املشروع 
االستيطاين يف الضفة واألغوار، وذلك بوضع اليد عىل أكر مسطح من األرايض 

يف املنطقة "ج" وتخصيصها لاستيطان العسكري تمهيدا ملصادرتها.
ويبن مسؤول ملف االستيطان يف شمال الضفة أن التجمعات السكنية 
والوجود الفلسطيني ستتحول خال فرتة سريان حالة الطوارئ يف السنوات 
الخمس املقبلة إىل غيتوهات محاصرة باالستيطان، وه��و ما يعني تكريس 
األب���ارت���ه���اي���د ب���ع���د ت���وس���ي���ع االس���ت���ي���ط���ان وف������رض ال���س���ي���ادة اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة بالكامل 
ع���ىل ال��ض��ف��ة.وي��ع��ت��ق��د أن ش���م���ال ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة س��ي��ك��ون يف ع���ن العاصفة 
االس��ت��ي��ط��ان��ي��ة ل��ح��ك��وم��ة ال��ي��م��ن امل��ت��ط��رف، م��ش��ريا إىل أن ح��ال��ة ال��ت��ص��ع��ي��د التي 
خلقها االحتال بالعامن املاضين وما زالت متواصلة يف محافظتي نابلس 
وج��ن��ن م��ن خ��ال االق��ت��ح��ام��ات اليومية وسياسة اإلع��دام��ات امليدانية تهدف 
إىل ترويع الفلسطينين وإضعاف السلطة الفلسطينية لتكثيف االستيطان 

شمال الضفة.
ويف الجانب اإلس��رائ��ي��ي، يتفق الصحفي اإلس��رائ��ي��ي املختص يف الشؤون 
الفلسطينية والعربية يوئاف شطرين مع طرح مسؤول ملف االستيطان يف 
شمال الضفة، قائا إن تمديد سريان حالة الطوارئ يف الضفة يعكس أجندة 
ومشاريع ومخططات حكومة نتنياهو السادسة بالضم املتدرج للضفة وتثبيت 

الوجود االستيطاين يف املنطقة "ج" عىل حساب الفلسطينين.
وأوضح شطرين "للجزيرة نت"، أن مصادقة حكومة نتنياهو عىل سريان 
أنظمة الطوارئ تعكس الهدف املعلن للحكومة بالضم املتدرج للضفة، وأيضا 
بمثابة رسالة للمجتمع اإلسرائيي بأن هذه الحكومة مستقرة ومتينة، وذلك 
رغ���م األزم����ة ال��دس��ت��وري��ة ع��ق��ب إق��ال��ة أري��ي��ه درع����ي زع��ي��م "ش����اس" م��ن منصبه 

الوزاري بقرار من املحكمة العليا اإلسرائيلية.
وي��ع��ت��ق��د أن ائ���ت���اف ح��ك��وم��ة ن��ت��ن��ي��اه��و ال�����ذي س����رع ع��م��ل��ي��ة م��ص��ادق��ة تمديد 
سريان حالة الطوارئ -وهو االئتاف ذاته الذي أفشل القانون أبان حكومة 
"بينيت- لبيد"- يسابق الزمن لفرض السيادة اإلسرائيلية عىل كامل الضفة 

الغربية، ويف املقابل التفكيك املتدرج للسلطة الفلسطينية وإضعافها.

تصوير: محمود عليان  القدس- صورة ارشيفية لنتنياهو . 
تصوير: محمود عليان القدس- صورة ارشيفية القتحام بن غفير للمسجد االقصى .  

القدس - يشكل تحدي وزير األمن القومي اإلسرائيي املتطرف 
"إيتمار بن غفري" لألردن بتعهده مواصلة اقتحام املسجد األقىص 
املبارك، تعدًيا صارًخا عىل الوصاية األردنية الهاشمية عىل املسجد، 

وعدم االعرتاف فيها، وأن السيادة الكاملة فقط لاحتال.
وص��ب��اح األرب���ع���اء، ق���ال "ب���ن غ��ف��ري" يف ت��ص��ري��ح��ات إذاع���ي���ة، وفق 
ت��رج��م��ة وك��ال��ة "ص��ف��ا"، "م���ع ك��ل االح����رتام ل����ألردن، إس��رائ��ي��ل دولة 
م��س��ت��ق��ل��ة، أن����ا اق��ت��ح��م��ت ال���ح���رم ال����ق����ديس، وس����أواص����ل اقتحامه"، 
م��ض��ي��ًف��ا أن "إس��رائ��ي��ل دول����ة مستقلة ول��ي��س عليها وص��اي��ة م��ن أي 

دولة أخرى".
وت��أيت هذه التصريحات بعد يوم من اجتماع ُعقد يف العاصمة 
األردنية عمان، بن رئيس حكومة االحتال بنيامن نتنياهو وامللك 
األردين عبد ال��ل��ه ال��ث��اين، ال���ذي "ش���دد ع��ىل ض���رورة اح���رتام الوضع 

التاريخي والقانوين القائم يف املسجد األقىص وعدم املساس به".

"فقاعات إعالمية"
ن����ائ����ب م����دي����ر ع������ام دائ��������رة األوق���������اف اإلس����ام����ي����ة يف ال����ق����دس الشيخ 
ن��اج��ح ب��ك��ريات ي��ق��ول، "إن تصريحات "ب��ن غ��ف��ري" م��ج��رد "فقاعات 
إعامية"، ألن��ه لن يستطيع أن ُيغري ال��واق��ع الديني والتاريخي يف 
امل��س��ج��د األق������ىص، م���ا ل���م ت��ت��ب��ن��ى ح��ك��وم��ة االح���ت���ال ب��رئ��اس��ة نتنياهو 

هذه القضية".
ويوضح بكريات، يف حديث لوكالة "صفا"، أن "بن غفري" يريد 
بهذه التصريحات، جلب املزيد من أصوات املستوطنن املتطرفن 

للتحريض أكرث عىل املسجد األقىص، وعىل الشعب الفلسطيني.
ويضيف "لوال منح نتنياهو لنب غفري غطاًء ومساحًة لإلدالء بمثل 
هذه التصريحات، ملا تجرأ عىل تحدي األردن وإعان عزمه اقتحام 
األق�������ىص م������رة أخ��������رى، ف����ه����ذه ال���ت���ص���ري���ح���ات س��ت��ب��ق��ى ض���م���ن سياسة 

حكومة االحتال، والتي يشكل بن غفري جزًءا منها".
وبنظره، فإن هذه التصريحات تشكل استفزاًزا واضًحا لألردن، 
وملشاعر املسلمن، و"كأن هذا املتطرف ال يستطيع أحد أن يلجمه 

ويردعه عن تصرفاته وتهديداته بشأن األقىص".
وي��ت��اب��ع ب��ك��ريات "ي��ج��ب ع��ىل نتنياهو أن يسحب ال��غ��ط��اء ع��ن بن 
غ��ف��ري وُي���ع���ري���ه، وي��ض��ب��ط��ه، وأال ي��س��م��ح ل���ه ب��ال��ت��ص��رف ك��ي��ف��م��ا يشاء 
ب��ش��أن األق����ىص، ف��ه��و ي��م��ارس ع��م��ل��ي��ات اس��ت��ف��زازي��ة وت��ح��ري��ض��ي��ة ضد 
املسجد، يف وقت يسمح لشرطة االحتال بماحقة أي فلسطيني 

ملجرد الكلمة".
وي��ح��ذر م��ن خ��ط��ورة ودالالت ت��ص��ري��ح��ات "ب���ن غ��ف��ري" وتحريضه 
امل����ت����واص����ل ض�����د امل���س���ج���د األق���������ىص، م�����ؤك�����ًدا أن������ه "ب�����ذل�����ك ي����ري����د إرضاء 
اليمن املتطرف، بالرغم من الواقع املوجود يف املسجد، واالعرتاف 

بالوجود األردين فيه".

وي��ت��س��اءل ن��ائ��ب م��دي��ر ع���ام األوق�����اف، "إىل م��ت��ى سيبقى نتنياهو 
ُي���م���س���ك ب���ال���ع���ص���ا وال��������ج��������زرة؟"، م���ض���ي���ًف���ا أن "األم����������ور ق����د ت����خ����رج عن 
سيطرته ما لم ينجح يف ضبط مثل هذه الشخصيات املتطرفة، ما 

ينذر بخلق واقع سوداوي، يؤسس الندالع حرب دينية".

استهداف للوصاية
وي��رى املحلل السيايس راس��م عبيدات يف تصريحات "ب��ن غفري" 
ت��ح��دًي��ا ل������ألردن وك����ل ال���ع���رب وامل��س��ل��م��ن، ف��ه��و ي���ري���د إي���ص���ال رسالة 
واضحة لألردن مفادها بأنه "ال يوجد هناك أي وصاية للحكومة 

األردنية خارج إطار السيادة والسيطرة اإلسرائيلية".
ويضيف عبيدات، يف حديث لوكالة "صفا" أن" االحتال بذلك، 
ال يعرتف بأي شكل من األشكال بالسيادة والوصاية األردنية عىل 
املسجد األقىص، وبالتايل هو يريد تجويف هذه الوصاية، وأن يخفي 

إدارة األوقاف اإلسامية عن املسجد".
وي����ب����ن أن ال����ت����خ����وف ي���ك���م���ن يف ت�����زام�����ن "ع����ي����د ال����ف����ص����ح" اليهودي 
م��ع األس��ب��وع ال��ث��ال��ث م��ن ش��ه��ر رم��ض��ان امل���ب���ارك، وم���ا سيتخلله من 
اق���ت���ح���ام���ات واس���ع���ة ل���ألق���ىص، وب���ال���ت���ايل ف����إن "ب����ن غ��ف��ري ي���ري���د فرض 
وقائع جديدة، كالتقسيم الزماين واملكاين، وفرض الوجود اليهودي 

يف املسجد".
ويتابع "أعتقد أن الزيارات التي تجري بن دولة االحتال وعديد 
ب�����اإلض�����اف�����ة إىل الضغوط  امل����ط����ب����ع،  ال����رس����م����ي  ال����ع����رب����ي  ال����ن����ظ����ام  دول 
والزيارات األمريكية ستحمل ربما عىل املدى القريب وليس البعيد 

نوًعا من املوافقة عىل التقسيم املكاين لألقىص".
ويقول عبيدات: "لألسف من ُيشجع بن غفري وغريه عىل التمادي 
يف تحريضه عىل األقىص والفلسطينين، أطراف عربية تعمل عىل 
التطبيع مع االحتال، وتطويع عاقتها، يف ظل الهجمة الشرسة 

التي ُتشن عىل أبناء شعبنا، واألقىص، والضفة الغربية".
وب���ن���ظ���ر ال���ك���ات���ب، ف�����إن ذل�����ك ي����ن����درج يف إط������ار ال����ح����رب اإلسرائيلية 
الشاملة عىل شعبنا الفلسطيني، واستمرار "بن غفري" و"بتسلئيل 
س��م��وت��ري��ش" يف تطبيق مخططاتهم وان��ت��ه��اج س��ي��اس��ة ف���رض األمر 

الواقع عىل األرض، بعيًدا عن املجتمع الدويل ومؤسساته.
وي��ض��ي��ف أن" ن��ت��ن��ي��اه��و ك�����اذب وم����خ����ادع، ع��ق��د ع����دة ل����ق����اءات مع 
ال��ع��اه��ل األردين وح��ك��وم��ت��ه، وك���ل ال���وع���ود ب���اح���رتام ال��وض��ع القائم 

باألقىص كانت تذهب أدراج الرياح".
وما يريده نتنياهو من اجتماعه مع امللك عبد الله الثاين امس 
االول، ك��م��ا ي���ق���ول امل��ح��ل��ل ال���س���ي���ايس، "ال����خ����روج م���ن أزم���ت���ه وتريد 
الساحة اإلسرائيلية التي تعيش عزلة داخلية وخ��ارج��ي��ة، يف ظل 
املظاهرات التي يشهدها الكيان، وأيًضا أن تساهم األردن يف عملية 

التهدئة باألقىص خال رمضان املقبل".
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بإشراف : محمود عليانرياضة

هالل اريحا يتغلب على سلوان بهدفين نظيفين

في ختام لقاءات دوري الدرجات للموسم 2022- 2023

انية والعودة                    
ّ
العطاء يتأهل لمصاف الدرجة الث

يتفوق على الشافعّي وتعادل الرباط والشوكة

خدمات المغازي يتوجه لألولمبية إلنصافه.. ولقاءات حاسمة في دوري الّسلة للجولة األخيرة

تشامبيونز يتفوق على دير البلح والمغازي يفوز على جباليا في دوري 
الناشئين للسلة  ، المسابقات تعلن عن تعديالت الجولة الـ17 

اختتام فعاليات الدورة العربية السادسة 
إلعداد قادة برامج المغامرة واالستكشاف

عيوننا تتجه صوب آولمبياد باريس 2024

عويضة: نجحنا بماسسة االتحاد 000 والجودو 
الفلسطينية تحتفي هذا العام بذكرى90 عاما

القدس- وكالة بال سبورت/ أكد رئيس االتحاد 
الفلسطيني ل��ل��ج��ودو ج��ه��اد ع��وي��ض��ة يف ح��دي��ث��ه مع 
"ش����ب����ك����ة ووك������ال������ة ب�������ال س������ب������ورت" ب�������أن م���ج���ل���س ادارة 
االت������ح������اد ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي ل����ل����ج����ودو ن����ج����ح وم�������ذ تسلمه 
زم���ام األدارة قبل ع��ام��ن بالتمام وال��ك��م��ال استطاع 
أنجاز الكثري عىل الصعيد املحيل والعربي واالسيوي 
وال�����دويل، ويف ال��ع��ام امل��ن��ص��ر أس��ت��ط��اع مجلس ادارة 
االت�������ح�������اد وب�����ج�����ه�����ود ج����م����اع����ي����ة م������ن م����آس����س����ة االتحاد 
ولجانه وب��ن��اء منتخبات م��ن كافة الفئات العمرية 
باالتحاد العربي واالسيوي، ونسج وم��������ن ك������ا ال����ج����ن����س����ن، وأس����ت����ط����ع����ن����ا أث������ب������ات وجودنا 

عاقات متينة مع االتحاد الدويل ورئيسه بما يعود عىل الجودو الفلسطينية بالكثري من 
الفوائد من خال الاعبن واملدربن والحكام، وه��ذا ما سنواصله خال العام الجاري 
2023، وسيكون عىل رأس جدول اعمالنا ولقاءاتنا مع االتحاد العربي واالسيوي والدويل 
حضور الجودو الفلسطينية يف آوملبياد باريس 2024 ، وأش��ار عويضة ان هناك اتصاالت 
مع االتحاد الدويل واالسيوي والياباين من أجل هذا الهدف وطرحت هذا املطلب خال 
تواجدي باململكة املغربية الشهر املايض خال احتماع تنفيذية االتحاد العربي للجودو.  
ونوه عويضة اىل ان الجودو الفلسطينية هي األقدم عىل الصعيد العربي حيث دخلت 
الجودو اىل فلسطن قبيل 90 عاما تقريبا عىل يدي الراحل الكبري محمود املغربي ونجله 
املدرب القدير حسن املغربي "أطال الله يف عمره"، ونحن نواصل الرسالة من بعضهم 
وهذا العام سيكون تكريم كبري للمدرب لقدير حسن املغربي وعدد من من مدربي الجودو 
الذين آثروا هذه الرياضة يف فلسطن وحافظوا عليها خال النصف قرن املايض.    وختم 
عويضة حديثه لشبكة بال سبورت مؤكدا، ان االتصاالت جارية مع االشقاء يف الجزائر 
وال��ك��وي��ت م��ت��واص��ل��ة ل��ت��ل��ب��ي��ة دع��وت��ه��م ب��امل��ش��ارك��ة يف م��ع��س��ك��رات ت��دري��ب��ي��ة م��ش��رك��ة آلبطال 
ال��ج��ودو الفلسطينية، ويعكف االم��ن العام لاتحاد املهندس محمد صبيح عىل أنجاز 
هذه املهمة، والتي سيتخللها توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع كا البلدين العزيزين يف 

كافة األنشطة واملشاركات والبطوالت. 

امتد على مدار يومين في جامعة االستقالل

اتحاد الشوتوكان يختتم معسكره التدريبي للكاراتيه 
بمشاركة الخبير الياباني "شيهان موراكي"

اجنبي الدهيشة االفضل تسجيال واجنبي رمانة االميز بالريباوند بالجولة السادسة لدوري السلة

قلنديا يحسم ديربي المراكز وبيت ساحور                              
يتعمق بالصدارة واربعة اندية تتصارع في القاع

 المجلس األولمبي اآلسيوي يدعم األولمبية 
الدولية بشأن رياضيي روسيا وبيالروسيا

أعلن املجلس األوملبي اآلسيوي دعمه لبيان اللجنة االوملبية الدولية بشأن التضامن 
م���ع أوك���ران���ي���ا وم��ن��ح ري��اض��ي��ي روس���ي���ا وب��ي��اروس��ي��ا ف��رص��ة امل���ش���ارك���ة يف ال���ب���ط���والت. وج����اء يف 
ب��ي��ان للمجلس األومل���ب���ي اآلس���ي���وي ال���ي���وم ال��خ��م��ي��س: إن امل��ج��ل��س األومل���ب���ي اآلس���ي���وي ينضم 
إىل ال��ح��رك��ة األومل���ب���ي���ة يف دع��م��ه��ا ل��ب��ي��ان امل��ج��ل��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ج��ن��ة األومل���ب���ي���ة ال���دول���ي���ة بشأن 
التضامن مع اوكرانيا، والعقوبات املفروضة عىل روسيا وبياروسيا، ووضع الرياضين 
يف هذه الدول. وتابع: يؤمن املجلس األوملبي اآلسيوي بقوة الوحدة من خال الرياضة، 
وبأنه يجب أن تتاح الفرصة لجميع الرياضين، بغض النظر عن جنسياتهم أو جوازات 
ال��س��ف��ر ال��ت��ي ي��ح��م��ل��ون��ه��ا، للمنافسة يف امل��س��اب��ق��ات ال��ري��اض��ي��ة، وأن امل��ج��ل��س أت����اح الفرصة 
ل��ل��ري��اض��ي��ن امل��ؤه��ل��ن م���ن روس���ي���ا وب��ي��اروس��ي��ا ل��ل��م��ش��ارك��ة ب��امل��ن��اف��س��ات ال��ت��ي ت��ق��ام يف آسيا، 

منها دورة األلعاب اآلسيوية. 

لتحقيق                         "أريج": بساقين صناعيتين أسعى 
مزيد من اإلنجازات وتمثيل فلسطين دولًيا

الفريق الرجوب نائبا اول

اتحاد غرب آسيا يجدد الثقة باألمير علي بن الحسين
العمومية  ال����ج����م����ع����ي����ة  ع�������م�������ان-ج�������ددت 
التحاد غرب آسيا لكرة القدم ثقتها باألمري 
ع��يل ب��ن الحسن ل��والي��ة ج��دي��دة يف رئاسة 

اللجنة التنفيذية حتى عام 2027. 
  واح���ت���ف���ظ األم�����ري ع���يل ب���رئ���اس���ة االتحاد 
ب����ال����ت����زك����ي����ة، ب����ع����د ت����رش����ح����ه وح�������ي�������داً ملنصب 
الرئيس يف انتخابات اللجنة التنفيذية التي 
أقيمت عىل هامش االجتماع العادي الثالث 
عشر للجمعية العمومية الذي احتضنته 

العاصمة األردنية عّمان الخميس.
   ويرأس األمري عيل الذي شغل منصب 
ن����ائ����ب رئ����ي����س االت������ح������اد ال����������دويل "ف����ي����ف����ا" بن 
2011 و2015، اتحاد غرب آسيا منذ تأسيسه 
ع��ام 2000، كما ي���رأس االت��ح��اد األردين منذ 
ع���ام 1999 وق���د ان��ت��خ��ب ل��والي��ة ج��دي��دة من 
أربعة أعوام يف حزيران املايض.   وشهدت 
ان��ت��خ��اب��ات ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة الت���ح���اد غرب 

آسيا فوز رئيس االتحاد الفلسطيني جربيل 
ال�������رج�������وب ب����ال����ت����زك����ي����ة أي������ض������اً ب���م���ن���ص���ب نائب 
الرئيس لرشحه وحيداً.وَعرَبّ األمري عيل عن 
اعتزازه وتقديره بثقة الجمعية العمومية، 
وأك���د أن ات��ح��اد غ���رب آس��ي��ا سيعمل بذات 
الوترية والحماس ليعزز حضوره يف القارة 
اآلسيوية كأحد أنشط االتحادات اإلقليمية.  

وأش����اد ب��م��ا ق��دم��ت��ه االت���ح���ادات األه��ل��ي��ة من 
أدوار كبرية عىل امتداد السنوات املاضية، 
إىل جانب دعمها ملخططات وبرامج اتحاد 
غ�������رب آس����ي����ا ال��������ذي ي����ض����م ك�������ًا م�����ن األردن، 
العراق، ُعمان، لبنان، سوريا، اإلمارات، 
اليمن،  ال�����ب�����ح�����ري�����ن،  ق������ط������ر،  ال������س������ع������ودي������ة، 

فلسطن والكويت.

فرحة عبيد بهدف التقدم للهالل

ال����������ري����������ايض-  مل����������راس����������ل ے   - ال����������ق����������دس 
تصوير : ق��دري سامة -حقق فريق هال 
اري���ح���ا ان��ت��ص��ار ع���ىل ن���ظ���ريه س���ل���وان بهدفن 
دون رد، يف املباراة التي جمعت الفريقن 
ع����������ىل اس����������ت����������اد ف������ي������ص������ل ال������ح������س������ي������ن������ي، ضمن 
األسبوع السادس عشر من دوري الدرجة 
نقطة   25 رص������ي������ده  ال������ه������ال  ل�����ريف�����ع  األوىل، 
وحل خامساً، وسلوان 20  نقطة وحل يف 

املركز السابع .
 بعد 20 دقيقة عىل بداية الشوط طرد 
بالبطاقة  رداي����������������ده  داود  س�������ل�������وان  ح������������ارس 

ال��ح��م��راء، إث���ر ع��رق��ل��ة ي��اس��ر اس��م��اع��ي��ل عىل 
م�����ش�����ارف ال������ج������زاء، ل����ي����رك م����ن����اص����رة مكانه 
امل������رم������ى م�����اه�����ر مغربي.  وي�����ح�����ل يف ح������راس������ة 
ب�����ك�����ث�����اف�����ة ع��������ددي��������ة يف الخط  ل�����ع�����ب  س��������ل��������وان 
ال��دف��اع��ي، وت��ح��رك ع��رب ال���ك���رات القصرية، 
ويف الدقيقة األخرية من زمن الشوط، كرة 
ثابتة نفذها امري الخطيب أبعدها الحارس 
لركنية، وسدد ياسر اسماعيل مرة مباغتة 
مع خ��روج الحارس أبعدها الع��ب سلوان 
عبد الله ادريس قبل اجتيازها خط املرمى.
ال����ش����وط ال����ث����اين ش���ه���د م�����ح�����اوالت هجومية 

سريعة من الفريقن، مع أفضلية نسبية 
للهال لكن دون تهديد حقيقي للمرمى، 
لغاية الدقيقة 75 أطلق خليل بعريات كرة 
ه��ائ��ل��ة م���ن خ�����ارج ال���ج���زاء أب��ع��ده��ا بحضور 
الحارس العبايس، بعد 3 دقائق رد عليه 
العب الهال محمد عبيد بهدف السبق، 
بعد أن سدد كرة ارتطمت باملدافع غلطت 
ال������ش������ب������اك، وعاد  ال��������ح��������ارس واس������ت������ق������رت يف 
ال����ه����ال م�����رة أخ������رى وع������زز ت���ق���دم���ه بالهدف 
ال����ث����اين، ع���ن ط���ري���ق ت��س��دي��د اي���ه���م زب����ن كرة 

استقرت يف الشباك 85.

غ�����زة - ق���س���م ال���ع���اق���ات ال���ع���ام���ةل���م تكن 
األط�����راف ال��ص��ن��اع��ي��ة ال��ج��دي��دة ال��ت��ي حصلت 
ع���ل���ي���ه���ا أري��������ج س�������وى ح������اف������ًزا إض�����اف�����ًي�����ا للميض 
قدًما، فلم تعد أمامها أي عوائق حركية، 
أم��ا أحامها وطموحاتها فقد كانت كبريًة 
منذ البداية.حصلت أريج عايش )31 عاًما( 
م�����ؤخ�����ًرا ع�����ىل ط����رف����ن ص���ن���اع���ي���ن خ���ف���ي���ف���ن و 
ب����م����ف����ص����ل����ن م����ت����ح����رك����ن وم�������ري�������ح�������ن، وذلك 
بعد أن تلقت تدريًبا مكثًفا عىل االستخدام 
األم������ث������ل ل�������أط�������راف ال����ص����ن����اع����ي����ة داخ����������ل قسم 
األط�����������راف ال���ص���ن���اع���ي���ة يف م���س���ت���ش���ف���ى ح���م���د ب� 
غ�������زة وامل������م������ول م�����ن ص�����ن�����دوق ق����ط����ر ل��ل��ت��ن��م��ي��ة.
تقول أري��ج "لقد سهلت األط��راف الجديدة 
حركتي، وهو ما زادين إص��راًرا عىل تحقيق 
أحامي، ومنحني دافًعا ملزيد من الحيوية 
ب�����ح�����ري�����ة محدودة  ي������ول������د  َف������م������ن  وال�������ن�������ش�������اط، 
يعرف معنى أن يحصل عىل مساحة وأفق 
املتعددة  ال�����وس�����ائ�����ط  أري���������ج  أوس����������ع".درس����������ت 
وت�����ع�����م�����ل ح������ال������ًي������ا ب����ش����ك����ل ت�����ط�����وع�����ي يف نفس 
املجال، كما أصبحت قادرة عىل تنفيذ مزيد 
م���ن األن��ش��ط��ة وامل�����ب�����ادرات امل��ت��ع��ل��ق��ة باندماج 
التدريبات  م���ث���ل  امل���ج���ت���م���ع  اإلع�����اق�����ة يف  ذوي 
ال���خ���اص���ة ب��ل��غ��ة اإلش��������ارة وم�����واءم�����ة األماكن 
ال����������ع����������ام����������ة.ويف م�����س�����ت�����ش�����ف�����ى ح��������م��������د، وج���������دت 
أري���ج تشجيًعا وح��رًص��ا ك��ب��رًيا ع��ىل الوصول 
الصناعية  ل������أط������راف  اس����ت����خ����دام����ه����ا  ب���ت���ج���رب���ة 
ت������ق������ول "طاقم  ألف������ض������ل م�����س�����ت�����وى م�����م�����ك�����ن، 
قسم األطراف الصناعية رائٌع إىل حد بعيد، 
ال����ش����اب����ات متعاوناٍت  ك���م���ا أن األخ���ص���ائ���ي���ات 
ج��������ًدا ول����ط����ي����ف����ات، ح���ي���ث وف������ر يل وجودهن 
خ���ص���وص���ي���ة أع������ىل خ������ال م����راح����ل القياس، 
التدريب والركيب".تروي الشابة التي تعاين 
م���ن ب���ر م������زدوج م��ن��ذ والدت����ه����ا "ل����م يتقبلني 
املجتمع بسهولة ويف املدرسة كانت املعلمات 
يعاملنني بحذٍر وحرٍص شديدين، وهو ما 
كنت أرفضه تماًما، فأنا عادية وال ينقصني 

يشء، ولم يتأثر تحصييل العلمي، أو حتى 
ث��ق��ت��ي ب��ن��ف��يس".ت��ض��ي��ف "أن�����ا ف���خ���ورة بنفيس 
وبعائلتي التي تعاملت معي بشكل طبيعٍي 
ج����������ًدا وش���ج���ع���ت���ن���ي ك������ث������رًيا ول��������م ت����خ����ج����ل مني 
أو ت��ع��ام��ل��ن��ي ك���ح���ال���ة خ����اص����ة".وب����ال����رغ����م من 
ذلك، ترى أريج أنها كفتاة احتاجت لبذل 
ج���ه���د إض�������ايف ل��ت��ث��ب��ت ن��ف��س��ه��ا م���ح���ل���ًي���ا، وهي 
مع ذلك ال تتواىن يف بذل كل ما يف وسعها 

لتحقيق حلمها بالسفر و تمثيل بادها يف 
م���ج���ال ك�����رة ال���س���ل���ة.وم���ن���ذ أب����ري����ل 2019، قام 
قسم األطراف الصناعية يف مستشفى حمد 
بركيب 1323 طرًفا صناعًيا، جهاًزا طرفًيا 
وج���ه���اًزا ل��ت��ق��وي��م ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري، وه���و ما 
املستفيدين،  ع�����ىل ح����ي����اة  إي����ج����اب����ًي����ا  ان���ع���ك���س 
وساعدهم عىل تحقيق أعىل مستوى ممكن 

من االستقالية.

غ��������زة- مل�����راس�����ل ے ال������ري������ايّض وأحمد 
امل�����ش�����ه�����راوّي ح���ق���ق ن��������ادي ت���ش���ام���ب���ي���ون���ز فوزاً 
ث����م����ي����ن����اً ع������ىل م����ن����اف����س����ه خ������دم������ات دي��������ر البلح 
ال���ث���ال���ث لبطولة  ال���ل���ق���اء  ب��ن��ت��ي��ج��ة 47-44 يف 
دوري ال��ق��ط��اع لفئة الناشئن ل��ك��رة السلة 
للموسم 2023/2022 ألندية قطاع غزة عىل 
ص���ال���ة س��ع��د ص���اي���ل، وج������اءت ن��ت��ائ��ج أرباع 
األكاديمية،  ف��������وز  رغ��������م  م����ت����ك����اف����ئ����ة  امل��������ب��������اراة 
عىل النحو التايل: انتهى الربع األول 8-13 
لصالح نادي دير البلح، وتعادل الفريقان 
الربع  ب��ن��ت��ي��ج��ة 8-8، ويف  ال����ث����اين  ال����رب����ع  يف 
ال���ب���ل���ح، وانتهى  ل����دي����ر  ان���ت���ه���ى 9-12  ال���ث���ال���ث 
للشامبيونز   7-9 ب����ن����ت����ي����ج����ة  األخ������������ري  ال�������رب�������ع 
ال�����ذي ح��س��م ال���وق���ت اإلض������ايف ب��ن��ت��ي��ج��ة 2-5 
للشامبيونز.ويف اللقاء الرابع للبطولة، فاز 
شباب املغازي عىل خدمات جباليا بنتيجة 
49-39، عىل صالة سعد صايل، وتقاسم 
الفريقان الفوز يف أرب��اع املباراة عىل النحو 
لجباليا،  األول 5-6  ال����رب����ع  ان���ت���ه���ى  ال����ت����ايل: 
وانتهى الربع الثاين 11-6 لجباليا، وانتهى 
الربع الثالث 14-13 للمغازي، وانتهى الربع 

األخري 24-9 للمغازي.

تعديالت يف الدرجة األّوىل
أج��رت لجنة املسابقات يف اتحاد الكرة 
تعديات يف الدرجة املمتازة، وسيلتقي يوم 
ال��ج��م��ع��ة األه�����يل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ّي وب���ي���ت الهيا 
ع�����ىل م���ل���ع���ب ال������ريم������وك ال�����ب�����ل�����دّي، والجاء 
م������ل������ع������ب فلسطن  ع����������ىل  ن��������م��������اء  وج������م������ع������ي������ة 
ال�����������دويّل، وأه�������يل ال����ن����ص����ريات وب����ي����ت حانون 
محّمد،  ال������ش������ه������ي������د  م������ل������ع������ب  ع�����������ىل  األه�����������������يل 
ي��ل��ت��ق��ي ال���س���ب���ت األم������ل وخ�����دم�����ات الشاطئ 
ع���ىل م��ل��ع��ب خ��ان��ي��ون��س ال���ب���ل���دّي، واملجمع 
اإلسامّي وخدمات خانيونس عىل ملعب 
فلسطن الدويّل، وتختتم املباريات االثنن 
وي�����ل�����ت�����ق�����ي خ��������دم��������ات ال��������ربي��������ج واألق���������������ى عىل 

ملعب الشهيد محّمد.

أسباب نقل مباراة يف املمتازة
ك��ش��ف��ت ل��ج��ن��ة امل���س���اب���ق���ات أس���ب���اب نقل 
املباراة الحاسمة بن صاحبي املركزين الّثاين 

وال��ّث��اين وال��ّث��ال��ث املتنافسن خلف املتصدر 
خ����دم����ات رف������ح، ن����ادي����ا ش���ب���اب رف�����ح واتحاد 
ال���ش���ج���اع���ي���ة ع�����ىل م���ل���ع���ب رف������ح ال����ب����ل����دّي إىل 
األح���د امل��ق��ب��ل، وذل���ك لتحقيق م��ب��دأ تكافؤ 
ال��ف��رص، بحيث ت��ج��ري بالتزامن م��ع لقاء 
خدمات النصريات وخدمات رفح املتصدر 
ال��ت��ي ت��ج��ري ع���ىل م��ل��ع��ب ال��ش��ه��ي��د محمد، 
ك���م���ا ج������اءت ب���ن���اء ع����ىل ط���ل���ب أن����دي����ة القّمة 
الثاثة خدمات وشباب رفح والشجاعية، 
ذل���ك للتخفيف م��ن االح��ت��ق��ان الجماهريّي 
م��������ع ق�����������رب ان�������ت�������ه�������اء ب������ط������ول������ة ال����������������������دوري. كما 
جدولت لجنة املسابقات مباريات الدرجة 
امل�������م�������ت�������ازة، وي����ل����ت����ق����ي ال����ج����م����ع����ة ات�������ح�������اد بيت 
ح��ان��ون ال��ري��ايّض وال��ه��ال ع��ىل ملعب بيت 
ح�����ان�����ون ال�����ب�����ل�����دّي، وي���ل���ت���ق���ي ال���س���ب���ت شباب 
ج����ب����ال����ي����ا وغ���������زة ال�������ري�������ايّض ع������ىل م���ل���ع���ب بيت 
ح��ان��ون ال��ب��ل��دّي، وش��ب��اب ال��زواي��دة واتحاد 
خ���ان���ي���ون���س ع����ىل م���ل���ع���ب ال���ش���ه���ي���د محّمد، 
وش���������ب���������اب رف������������ح وات����������ح����������اد ال������ش������ج������اع������ي������ة عىل 
ملعب رفح البلدّي، ويلتقي األحد شباب 
خانيونس الصداقة عىل ملعب خانيونس 
ال����ب����ل����دّي، وخ�����دم�����ات ال����ن����ص����ريات وخدمات 

رفح عىل ملعب الشهيد محّمد.

املشروعات الرياضّية
ذكر املجلس األعىل للشباب والرياضة 
أنه تلقى موافقة مبدئية لدعم مايل بقيمة 
للمشروعات  دوالر،  أل���������ف  و700  م�����ل�����ي�����ون 
الرياضية يف القطاع، وذل��ك من الشركاء 
ال������دول������ي������ن وامل�����ح�����ل�����ي�����ن، وت���������م ب�����ح�����ث منحة 
املوسم القادم بقيمة مبلغ 350 ألف دوالر، 
فيما ستويل لجنة متابعة العمل الحكومي 
ويتطلع  ال������������ري������������ايض،  ل�����ل�����ج�����ان�����ب  االه��������ت��������م��������ام 
امل��ج��ل��س ل��ت��وف��ري م��ب��ل��غ ن��ص��ف م��ل��ي��ون دوالر 
الشباب،  زواج  م�����ش�����روع  ص�����ن�����دوق  ل����دع����م 

ودعم التعليم للرياضين.

قضايا رياضية عالقة
قدم ن��ادي خدمات املغازي شكوى إىل 
ال��ل��ج��ن��ة األومل���ب���ي���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ض����د اتحاد 
ك����رة ال��س��ل��ة ح����ول م���ص���ادر ت��م��وي��ل االتحاد 

ب���م���ص���اري���ف ق��ض��ي��ت��ه ال���دول���ي���ة ض����د خدمات 
امل��غ��ازي، واستندت الشكوى ع��ىل تصريح 
نائب رئيس االتحاد  بشأن مصادر تمويل 
االت����������ح����������اد ب������م������ص������اري������ف ال�����ق�����ض�����ي�����ة ب�����ن�����ح�����و 38 
امل�������غ�������ازي بشكوى  ت�����ق�����دم  ك����م����ا  أل�������ف دوالر. 
ث���ان���ي���ة اع�����راض�����ا م���ن���ه ع����ىل ت��س��ج��ي��ل االتحاد 
ع���������ىل كشوفات  ال������ن������اش������ئ������ن  أح������������د الع������ب������ي������ه 
ببطولة  وم�����ش�����ارك�����ت�����ه  ت����ش����ام����ب����ي����ون����ز،  ن�����������ادي 
ال������ن������اش������ئ������ن.ع������ىل ال�����ص�����ع�����ي�����د ذات���������������ه، حددت 
املحكمة الرياضية الدولية الكأس مواعيد 
ع��ق��د ال��ج��ل��س��ات ال���خ���اص���ة، ب��ال��ق��ض��ي��ة التي 
رف��ع��ه��ا ات���ح���اد ال��س��ل��ة، خ���اّص���ة أّن املحكمة 
ق���ب���ل���ت ال���ط���ع���ن امل�����ق�����دم م�����ن ن�������ادي خدمات 
املغازي- وصيف الدوري ببطان قرار فتح 
ب��اب القيد االس��ت��ث��ن��ايئ، وال���ذي ت��رت��ب عليه 
ت��خ��س��ري غ��ري��م��ه ال��ت��ق��ل��ي��دي خ���دم���ات الربيج 
لقب بطولة الدوري املمتاز، وسيتّم عقبها 
إع������ان ال���ح���ك���م ال����ن����ه����ايئ.  ويف ق��ض��ي��ة العب 
الرياضية  امل����ح����ك����م����ة  ت���س���ل���م���ت  ال����������ّرض����������وان، 
األوراق املتعلقة بقضية املهاجم محمد أبو 
ريالة، الذي تقدم بطعن بحق لجنة شؤون 
الاعبن يف اتحاد الكرة عقب تحريره من 
ق��ي��ود ن���ادي���ه ال���رض���وان يف ال���درج���ة الّثالثة، 
وستعقد املحكمة جلستها األّوىل قبل نهاية 
شهر كانون الّثاين الجاري بمشاركة الاعب 
م���ح���م���د وم���ح���ام���ي���ه ط��������ارق ال���������زر، ومندوب 
ال����ت����ل����ف����زي����وين الفيديو  ال������رب������ط  االت�������ح�������اد ع������رب 
ك���ون���ف���رس ب����ن غ�����زة ورام ال����ل����ه، ح���ي���ث من 
املقرر أن تتخذ املحكمة قرارها النهايئ وفق 
اللوائح والقوانن الناظمة عقب االستماع 

إىل األطراف كافة.

هنية يزور نجم الزمن الجميل
وزار عبد الّسام هنية العب الشجاعية 
ب�����ال�����ث�����م�����ان�����ي�����ن�����ات ص�������ال�������ح ال�������زع�������ي�������م- أب�����������و تامر 
إجرائه  ع������ق������ب  ع���������ىل ص�����ح�����ت�����ه  ل������اط������م������ئ������ن������ان 
ع���م���ل���ي���ة ج�����راح�����ي�����ة ص����ع����ب����ة يف م����ف����ص����ل اليد 
ال���ي���م���ن���ى، وأش��������اد ه���ن���ي���ة ب���م���ا ق����دم����ه الزعيم 
يف ماعب ال��ك��رة ويف وض��ع اللبنات األّوىل 

للفريق األخضر.

امل��������ش��������ه��������راوي-ب��������ل��������غ نادي  غ���������������زة- أح��������م��������د 
العطاء مصاف أندية الكبار وحقق بطاقة 
ال���ّث���ان���ي���ة رغم  ال�����درج�����ة  ال���ص���ع���ود إىل دوري 
ت��ع��ادل��ه م���ع ج�����اره ن�����ادي امل���ص���در س��ل��ب��اً عىل 
م��ل��ع��ب رف����ح ال���ب���ل���دّي، يف خ��ت��ام منافسات 
الجولة السابعة- األخرية من دوري الدرجة 
ال��ث��ال��ث��ة ل���ف���رع ال���وس���ط���ى وال����ج����ن����وب.  ورفع 
العطاء رصيده إىل 14 نقطة يف الصدارة، 
م����س����ت����ف����ي����دا م�������ن رص������ي������د ن�����ق�����اط�����ع ع�������ن أقرب 
م���اح���ق���ي���ه، وب����ق����ي امل����ص����در يف امل����رك����ز الثاين 

برصيد 11 نقطة.
الدرجة  ن������ف������س  يف  ث������ان������ي������ة  م����������ب����������اراة  ويف 
وال���������ف���������رع، ف���������از ن�����������ادي ال��������ع��������ودة ع�������ىل نظريه 
ملعب  ع�����������ىل   2-4 ب�����ن�����ت�����ي�����ج�����ة  ال��������ش��������اف��������ع��������ي، 
خانيونس البلدي، سجل الرباعية محمود 
أبو ستة يف الدقيقة 39، ومحمد القهوجّي 
يف الدقيقة 57، وصالح الهوبي يف الدقيقة 
79، وح���������ازم أب������و ج����ام����ع يف ال���دق���ي���ق���ة 85، 
وللشافعي أحمد أبو سحلول يف الدقيقة 
72، و)ركلة جزاء يف الدقيقة 93(، وشهد 
الشافعّي  م������داف������ع  ال����ح����ك����م  إب������ع������اد  ال�����ل�����ق�����اء 
عصام سامة يف الدقيقة 35.وبذلك، رفع 
العودة رصيده إىل 10 نقاط يف املركز الثالث، 
ن�����ق�����اط يف املركز  ال����ش����اف����ع����ي ع����ن����د 3  وب�����ق�����ي 
ال���س���اب���ع واألخ������ري ل��ي��ت��م ت��ج��م��ي��ده يف املوسم 
ال�������راب�������ط والشوكة  ت������ع������ادل  امل�����ق�����ب�����ل. خ��������ري، 
سلباً عىل ملعب املدينة الرياضية، لريفع 
الرابط يف املركز الرابع رصيده إىل 9 نقاط، 
وال��ش��وك��ة يف امل��رك��ز ال���س���ادس- ق��ب��ل األخري 

برصيد 4 نقاط.

غياب الجولة املقبلة
أعلنت لجنة شؤون الاعبن عن غياب 
اب�����رز ال���اع���ب���ن يف ال���ج���ول���ة امل��ق��ب��ل��ة ال���ت���ي تبدأ 
اليوم الجمعة، هي السابعة عشرة ويصل 
ع��دد الغائبن ع��ن ال��درج��ة امل��م��ت��ازة واألوىل 
اث����ن����ا ع����ش����ر الع������ب������اً، وذل��������ك ب�����داع�����ي عقوبات 
الحكام أو داعي اإلصابة، ففي مباراة القّمة 
يف ال����درج����ة امل���م���ت���ازة وال���ت���ي س��ت��ج��م��ع شباب 
رفح واتحاد الشجاعية، يغيب عن األخري 
محمد مريش للعقوبة فيما سيغيب عن 
اتحاد خانيونس يف املمتازة عمر أبو عبيدة 
يف ل��ق��اء ال��ف��ري��ق م��ع ش��ب��اب ال���زواي���دة حيث 
ال������ع������ش لعقوبات  ل�����اع�����ب�����ه  األخ������������ري  ي����ف����ت����ق����د 
الحكام، وأّما املتصدر بلط الشتاء فيفتقد 
ل����ن����ف����س األسباب.  مل����ه����اج����م����ه ج����م����ي����ل ص�����ق�����ر 

ويغيب عن الصداقة الذي يعاين يف وسط 
الائحة، يف مواجهته املرتقبة يف املمتازة مع 
شباب خانيونس، أبرز مهاجميه صائب أبو 
حشيش لحصوله عىل البطاقة الحمراء، 
وص���ان���ع األل���ع���اب ع��م��ر ب��ل��ح ل����ذات السبب، 
وس����ي����ع����اين خ�����دم�����ات ال�����ن�����ص�����ريات م�����ن غياب 
نجمه املدافع أسامة أبو قضامة يف مباراته 
م�����ع غ�������زة ال�������ري�������ايض، ف���ي���م���ا س���ي���ف���ت���ق���د األخري 
ملهاجمه تامر أبو فارس، ويغيب عن شباب 
ج���ب���ال���ي���ا ن����ائ����ل ش����اه����ن، ويف ال�����درج�����ة األّوىل 
ي��غ��ي��ب ع���ن خ���دم���ات خ��ان��ي��ون��س يف مباراته 
م�������ع امل�����ج�����م�����ع اإلس���������ام���������ي، ال�������ث�������ايث محمود 
ف��ح��ج��ان وأح���م���د أب����و ش��ب��اب وب����ال شقورة 
ل��ح��ص��ول��ه��م ع���ىل ال��ب��ط��اق��ات ال���ح���م���راء، مما 
سيصب يف مصلحة الطرف الثاين يف اللقاء 

مع خدمات الربيج.

 رام ال��ل��ه - ب��س��ام ابو 
ع���������������رة - ع����������دس����������ة اش������������رف 
عابد  وشروق الشريف/ 
ت��ع��م��ق ف��ري��ق ارثوذكيس 
بالصدارة  س����اح����ور  ب���ي���ت 
الجولة  يف  ف���������������وزه  ب������ع������د 
عمر  م����������������ن  ال���������������س���������������ادس���������������ة 
السلوي  ج������������وال  دوري 
ع����ىل ال���س���ري���ة ب��ن��ت��ي��ج��ة 81 
ن��ق��ط��ة م���ق���اب���ل 47 لريفع 
ف���������������ري���������������ق ب������������ي������������ت س������������اح������������ور 
رصيده من النقاط اىل 12 
الكاملة  نقطة بالعامة 
م��ن خ���ال ف����وزه بجميع 
ال������س������ت������ة دون  م�������ب�������اري�������ات�������ه 
ب����ي����ن����م����ا اصبح  خ���������س���������ارة، 
ال������س������ري������ة صعبا  م������وق������ف 
العام  ل����ل����رت����ي����ب  م����ت����ذي����ا 
برصيد 5 ن��ق��اط حصيلة 
ف��������وز وح�����ي�����د وخ�������س�������ارة 5 
م�����ب�����اري�����ات.وك�����ان�����ت جرت 
امل��������������������ب��������������������اراة امل������������ؤج������������ل������������ة بن 
ال����س����ري����ة وت���راس���ن���ط���ا بيت 

حنينا انتهت ملصلحة بيت حنينا بنتيجة 78 
نقطة مقابل 70 ، سجل راشد طرشان 23 
نقطة وموىس بشري 18  نقطة و22 ريباوند 
وم����ح����م����د ن������������واورة 11  ن����ق����ط����ة، ب���ي���ن���م���ا سجل 
اج��ن��ب��ي ال���س���ري���ة 26 ن��ق��ط��ة وه�����اين عنبتاوي 
14 وعمر الجعبة 14 نقطة ، وارتفع رصيد 
بيت حنينا اىل 10 نقاط باملركز الرابع  فيما 
اصبح رصيد السرية 5 نقاط باملركز االخري. 
وحفلت الجولة السادسة من عمر الدوري 
ن���ق���ط���ة يف ج���م���ي���ع مباريات  ب��ت��س��ج��ي��ل 888 
ال���ج���ول���ة اض����اف����ة مل�����ب�����اراة ال���س���ري���ة وتراسنطا 
بيت حنينا.وجاءت نتائج مباريات الجولة 
السادسة كما ي��يل: ف��وز بيت س��اح��ور عىل 
ال���س���ري���ة 81 م���ق���اب���ل 47، وف������وز ق��ل��ن��دي��ا عىل 
اب��داع 94 مقابل 86 ، ف��وز بيت حنينا عىل 
الفارعة 73 مقابل 60 ، فوز ارثوذكيس رام 
ال��ل��ه ع��ىل ارث��وذك��يس بيت لحم 77 مقابل 
72 ، ف��وز ارث��وذك��يس بيت ج��اال عىل رمانة 
ب�����ي�����ت ح����ن����ي����ن����ا عىل  84 م�����ق�����اب�����ل 66 ، وف�����������وز 
السرية 78 مقابل 70 ضمن املباراة املؤجلة.
وق����ف����ز ف����ري����ق ب���ي���ت ح���ن���ي���ن���ا اىل امل�����رك�����ز الرابع 
ب�����ع�����د ف�������وزي�������ه يف امل�������ب�������ارات�������ن االخ��������ريت��������ن عىل 
الفارعة والسرية لريفع رصيده اىل 10 نقاط 
م���ن ف�����وزه ب���ارب���ع م���ب���اري���ات وخ����س����ارة اثنتن 
،ليدخل املربع الذهبي بقوة .فيما حفلت 
مباراة االسبوع ديربي املراكز والتي جمعت 
ابداع وقلنديا بالندية والحماس الكبري من 
قبل الفريقن واستطاع فريق ابداع بداية 
السيطرة امليدانية والتقدم بالنتيجة وكان 
بقلندية  خ������س������ارة  اول  الي������ق������اع  ط����ري����ق����ه  يف 
وتحقيق ف��وز جديد لفريقه قبل ان يعود 
الزعيم يف اللحظات الحاسمة م��ن اللقاء 
ويقلب ال��ط��اول��ة وي��ع��ادل النتيجة ويتقدم 
عىل ابداع يف سيناريو جميل بن الفريقن 
ب��ع��د اداء ج��ي��د وق�����وي م���ن ك��ل��ي��ه��م��ا لتكون 
ال��ن��ت��ي��ج��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة مل��ص��ل��ح��ة ق��ل��ن��دي��ا بنتيجة 
94 ن��ق��ط��ة م��ق��اب��ل 86  .ل��ي��ؤك��د م��رك��ز قلنديا 
ذهابه بعيدا يف الدوري واملنافسة الحتمية 

ع��ىل اللقب وس��ت��ك��ون م��ب��ارات��ه وارثوذكيس 
ب���ي���ت س����اح����ور م��ف��ص��ل��ي��ة ل��ل��ف��ري��ق��ن فالفائز 
س��ي��غ��رد وح��ي��دا ب��ال��ص��دارة ب���ج���دارة.  سجل 
البداع االجنبي 42 نقطة و10 ريباوند عاصم 
بركات 16 واحمد البلبييس 13 فيما سجل 
ل��ق��ل��ن��دي��ا االج���ن���ب���ي 40  ن��ق��ط��ة ، ق���ي عناين 
14 ن���ق���ط���ة و5 ري������ب������اون������د، اح�����م�����د ي�����ون�����س 15 
نقطة و12 ريباوند وسامي ع��ودة 14 نقطة 
. ال��ص��راع االن يف املقدمة وك��ذل��ك يف القاع 
، ف���ف���ي امل����رب����ع ال����ذه����ب����ي  االن ب���ي���ت ساحور 
وق��ل��ن��دي��ا واب�������داع ودخ�����ل ف���ري���ق ب��ي��ت حنينا 
ع����ىل ال���خ���ط ب���ان���ت���ظ���ار ال���ع���دي���د م����ن املباريات 
املهمة وقد تتغري الخريطة خاصة بوجود 
فريقي ارثوذكيس رام الله وارثوذكيس بيت 
ج����اال وه���م���ا س��ي��ن��اف��س��ان ب���ق���وة ل���ل���دخ���ول يف 
امل��رب��ع ال��ذه��ب��ي وق���د ت��ك��ون ال��ف��رص��ة مواتية 
امل������ب������اري������ات املقبلة  ل�����ذل�����ك س����ت����ك����ون  ل����ه����م����ا ، 
ب���ي���ن���ه���م ح����ام����ي����ة خ�����اص�����ة اص�����ح�����اب املركزين 
الثالث والرابع ابداع وبيت حنينا  ومن ثم 
ال��خ��ام��س وال���س���ادس ب��ي��ت ج���اال ورام الله 
.ام������ا م��ن��ط��ق��ة ال���خ���ط���ر وال����ت����ي ي���ت���ن���اف���س فيها 
ل����ح����م ومركز  ب����ي����ت  ارث��������وذك��������يس  ح����ت����ى االن 
ال����ف����ارع����ة ورم�����ان�����ة وال����س����ري����ة م����ن خ�����ال فوز 
كل فريق منهم بمباراة وحيدة فقط ولكل 
فريق 5 نقاط من فوز وخسارة 5 مباريات 
، ون��ت��ائ��ج م��ب��اري��ات��ه��م ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م ستحدد 
اىل ح���د ك��ب��ري ال���ذي���ن س��ي��ن��ت��ق��ل��ون للمنطقة 
الدافئة والذين سيكونون يف القاع بانتظار 
مباريات الحسم ومعرفة الهابطن االثنن.
ونستطيع اجمال بعض االحصائيات كما 
ييل: يف مباراة تراسنطا بيت حنينا ومركز 
ال��ف��ارع��ة سجل لبيت حنينا راش���د طرشان 
17 نقطة و9 ريباوند ويوسف بشابيش 18 
نقطة و13 ري��ب��اون��د وم���وىس بشري 11 نقطة 
و16 ريباوند ومحمد نواورة 10 نقاط ، فيما 
سجل للفارعة االجنبي 35 نقطة ، يوسف 
عباس 6 نقاط و9 ريباوند .مباراة ارثوذكيس 
رام الله وارثوذكيس بيت لحم: سجل لرام 

الله االجنبي 28 نقطة ، يوسف زك��اك 25 
ن��ق��ط��ة و7 ري��ب��اون��د و6 ت��م��ري��رات ح��اس��م��ة ، 
صاح الحلواين 10 نقاط و13 ريباوند واحمد 
ياسر 11 نقطة.فيما سجل لبيت لحم فراس 
فريج 22 نقطة و5 ريباوند ، كريم برياوي 
13 نقطة و11 ريباوند االجنبي 13 نقطة و15 
ريباوند و5 تمريرات حاسمة ، صايل قاسم 
9 نقاط و17 ري��ب��اون��د و5 ت��م��ري��رات حاسمة 
.م�������ب�������اراة ب����ي����ت ج�������اال ورم�������ان�������ة: س����ج����ل لبيت 
ج���اال اب��راه��ي��م ح��ب��ش 25 ن��ق��ط��ة االج��ن��ب��ي 16 
و10 ري��ب��اون��د ، اس��ام ج��والين 14 نقطة و12 
ريباوند ، ابراهيم زيدان 12 نقطة  وادوارد 
خاروفة 11 نقطة و6 ريباوند.وسجل لرمانة 
االجنبي 33 نقطة و21 ريباوند ، زكريا ظافر 
11 نقطة و6 ريباوند وعفيف ابو بكر 10 نقاط 
و4 ريباوند.بيت حنينا والسرية " مؤجلة"  : 
سجل للسرية االجنبي 26 ، جورج سنيورة 
14 ن��ق��ط��ة ، ع���م���ر ج��ع��ب��ة 14 ن��ق��ط��ة وسجل 
لبيت حنينا راشد طرشان 23 نقطة موىس 
بشري 18 نقطة و22 ريباوند ومحمد نواورة 
11 .مباراة بيت ساحور والسرية سجل لبيت 
س���اح���ور االج��ن��ب��ي 26 ، ج���اك ص���اب���ات 13 ، 
امن سلمان 12  و9 ريباوند واحمد سنجق 
11 و8 ريباوند ، وسجل للسرية عمر جعبة 

10 االجنبي 14 وجورج سنيورة 10
اف���ض���ل الع�����ب س���ج���ل ن���ق���اط���ا يف الجولة 
ال��س��ادس��ة الع��ب اب���داع 42 نقطة ث��م العب 
ق��ل��ن��دي��ا 40 نقطة ث��م الع���ب ال��ف��ارع��ة 35 ثم 
العب رمانة 33 .افضل العب لم ك��رات " 
ريباوند " العب رمانة 21 ريباوند ثم صايل 
ق���اس���م 17 ري����ب����اون����د ث����م م�����وىس ب���ش���ري 16 ثم 
ص����اح ال���ح���ل���واين 13 وي���وس���ف ب��ع��اب��ي��ش 13 
ث������م اس���������ام ج���������والين 12 ري�����ب�����اون�����د ث������م احمد 

يونس 12 .
طبعا لم نحتسب مباراة السرية وبيت 
حنينا املؤجلة والتي احرز فيها موىس بشري 
22 ريباوند هو االعىل لكن لم يتم احتسابه 

ضمن الجولة السادسة .

ال����ق����دس- وك���ال���ة ب����ال س����ب����ورت/ اخ��ت��ت��م ات���ح���اد ش���وت���وك���ان ك����ان ك���رات���ي���ه دو الفلسطيني 
معسكره التدريبي ال��ذي أُقيم يف جامعة االستقال بمدينة أريحا مل��دة يومن متتالين 
بإشراف الخبري العاملي "موراكامي" 8 دان”، كبري مدربي االتحاد العاملي شوتوكان كراتيه 

دو، والخبري الفلسطيني د. ضرغام عبد العزيز.
  وأك������د د. ض����رغ����ام ع���ب���د ال���ع���زي���ز ان ه�����ذا امل���ع���س���ك���ر امل���م���ي���ز أق���ي���م ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م����ع االتحاد 
الفلسطيني للكراتيه من أجل تطوير اللعبة حيث أن تطويرها ال يتم إاَلّ من خال تطوير 
املدرب فهو املزود الرئيس للمعلومات واملهارات البدنية والفنية، فاملدرب هو املِعَول الذي 
سريفع مستوى اللعبة ويرتقي بها إىل العاملية، لهذا قمنا باستضافة أفضل الخرباء ليقدم 

لنا أنموذجا نظرياً وعملياً لرفع مستوى املدربن وقدراتهم الفنية واملهارية.
  وك��ان رئيس اتحاد شوتوكان كراتيه دو الفلسطيني د. ضرغام عبد العزيز ورئيس 
االت��ح��اد الفلسطيني للكراتيه ال��ل��واء محمد البكري ق��د أفتتحا املعسكر يف ي��وم��ه االول، 
بمشاركة عدد كبري من املدربن والحكام والاعبن من مختلف املستويات، ولقد اشتمل 
التدريب عىل شرح معمق ألساسيات اللعبة وتوظيف الفهم العميق والتطبيق العميل 
"للكاتا" يف القتال الحر "الكوميتيه"، حيث بن أن هناك عاقة وظيفية وتكاملية ما بن 
القتال الحر "والكاتا"، يك يستطيع الاعب واملدرب من خال أداء الكاتا وفهم تطبيقها 
بشكل جيد، أن ترتقي م��ن خالها يف "الكوميتيه" أي��ض��اً، ه��ذا ولقد ت��م التدريب ع��ىل " 

كاتا بساي داي و جوجوشيهوداي" وشرحهما بشكل مفصل.

ال���ق���دس – اع�����ام ج��م��ع��ي��ة ال��ك��ش��اف��ة - اخ��ت��ت��م��ت ال��خ��م��ي��س ال�������دورة ال��ع��رب��ي��ة السادسة 
إلعداد قادة برامج املغامرة واالستكشاف الذي نظمها رينجر يف جرش باململكة األردنية 
ال��ه��اش��م��ي��ة  مل����دة "6" أي�����ام  ب��م��ش��ارك��ة ق����ادة وق����ائ����دات م���ن ج��م��ع��ي��ة ال��ك��ش��اف��ة الفلسطينية 
.وق������د ج�����رى ح���ف���ل ال���خ���ت���ام ، ب���ح���ض���ور ن���ائ���ب م���ح���اف���ظ م���ح���اف���ظ���ة ج�����رش ن���ض���ال ح����ج����ازي ، 
و ال���ق���ى م���دي���ر امل��خ��ي��م ث���ائ���ر ع���ي���اش ك��ل��م��ة رح����ب ف��ي��ه��ا ب���ال���ح���ض���ور،  وش�����دد ع���ىل اه��م��ي��ة هذه 
الدورة ملا تبنيه من قيادات قوية مغامرة قادرة عىل بناء جيل مقدام وشجاع، كما اثنى 
عىل الجهد الرائع ال��ذي بذله جميع املشاركن .بعدها قام القائد احمد الصادق بتاوة  
آي��ات من ال��ق��رآن الكريم ، وق��ام القائد ساهر رش��م��اوي ق��راءة من االنجيل املقدس ، ثم 
بادرت القائدة جولن سامه بنقل الخربة التي اكتسبها الفريق خال الدورة التدريبية 
م��ن تعلم م��ه��ارات التسلق واإلن����زال ، واس��ت��خ��دام الخريطة وال��ب��وص��ل��ة بالتحرك فقط ، 
والكثري من املحاضرات التدريبية كما وع��ربت عن سعادتها بخوض هذه التجربة األوىل 
من نوعها ،وشكرت الجميع من ق��ادة ومدربن .ث��م القى رئيس وف��د جمعية الكشافة 
الفلسطينية القائد ايليا زراف��ي��يل كلمة نقل فيها تحيات الفريق جربيل ال��رج��وب رئيس 
جمعية الكشافة اىل الحضور،  وشكر مخيم رينجر ممثا بقياداته وموظفيه عىل حسن 
الضيافة و االستقبال ، و شدد عىل أهمية الدورة والخربات املكتسبة منها لجميع الوفد،  
وتمنى دوام هذه املخيمات واألنشطة املشركة وشكر جميع املشاركن عىل حسن االلتزام 
والسلوك .جدير بالذكر ان الدورة انطلقت منذ يوم السبت 2022/1/21  بمشاركة وفد من 
جمعية الكشافة الفلسطينية .وه��دف��ت  ال����دورة اىل تأهيل ال��ق��ادة ليكونوا ق��ادري��ن عىل 
تنفيذ فعاليات املغامرات يف وحداتهم الكشفية واالرشادية .وشمل التدريب عىل التعريف 
باملغامرة كعلم وم��ه��ارات االكتشاف وتطبيقات ع��ىل الخارطة والبوصلة وق��واع��د املسري 
وتنفيذ م��س��ار ط��وي��ل .وت��ط��ب��ي��ق��ات ع��ىل م��ي��ادي��ن امل��غ��ام��رات وال��ت��دري��ب ع��ىل م��ه��ارات النزول 
من املقاطع الصخريةوغريها من املواضيع .يشرف عىل ال��دورة الكابنت ثائر عياش مدير 
رينجروالكابنت أيمن الصرص مدير التدريب ومعاونة طاقم رينجرومن الجدير بالذكر 

ان مشاركة الفتيات تعد اول مره كقيادات املغامرات .
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ًبعد "خليجي 25" 000
 العراق يحتضن بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما

ُعمان تستضيف بطولة "الرجل الحديدي" في فبراير

عالمية ودية إقامة مباريات  ُعمان تدرس  الرياضية"000  "السياحة 

زالتان يصنف ميسي على انه االفضل عبر التاريخ، برشلونة يفعل المستحيل لعيون غافي، ريال مدريد يدعم فينيسيوس واالندية االنكليزية تكسر االرام القياسية 
في االنتقاالت , اليويفا يشعل المنافسة بين المنتخبات بنظام تأهل معدل، تأهل برشلونة واوساسونا وفوز اليونايتد ودورتموند، انتصار فيالدلفيا على بروكلين

اش���ارالع��بن���اديميالنال��س��وي��ديزالتانإبراهيموفيتشاىلاناألرجنتيني
ل��ي��ون��ي��لمييسب���اتاالنأع��ظ��مالع���بكرةقدميفك��لال��ع��ص��ور،م��وج��ه��اًانتقاد
الحتفاالتزمالءمييسبعدتتويجهمبمونديالقطر،لينتقدالسويديماقام
بهبعضالعبياألرجنتنيبعدانسخروامننجومفرنساوخاصةمبابيحيث
حملإيميليانومارتينيز،ح��ارساملنتخباألرجنتيني،دميةتحملوجهمبابي
ع���ىس��ب��ي��لال��س��خ��ري��ةم��ن��ه،م��ع��ت��راًانت��ص��رفالع��ب��ياألرج��ن��ت��نيب��ع��دانتصارهم
ب��امل��ون��دي��الأم���امف��رن��س��ا،ك��انس��ي��ئ��اً،الف��ت��اًاىلان��ه��منجحوايفحصدلقبكأس

العالم،لكنهملنيفوزوابأييشءآخر،التاريخسيتذكرمييسفقط.

برشلونةيلجأاىلوسيلةمفاجئةمنأجلغايف
!"<برشلونةيفعلاملستحيلالبقاءغايف

ي��س��ع��ىن����اديبرشلونةاإلس���ب���ايناىلت��أم��نيت��س��ج��ي��لع��ق��دالع��ب��هال���ش���ابغايف
ل��ض��م��اناس���ت���م���رارهل���ف���رةط��وي��ل��ة.ول��ت��ح��ق��ي��قذل�����ك،ي��ف��ك��رال����ن����ادييفإم��ك��ان��ي��ةبيع
التلفزيونالرسميللنادي.وكانترابطةالدورياإلسباينأعلنترفضهاتسجيل
عقدغايفمعالفريق،ليكونمهدًدابخسارتهباملجانيفصيفعام2024.ووفقا
لتقاريرصحافيةاسبانية،فإنبرشلونةيفكريفبيعالتلفزيونالرسميللنادي

"BarcaTV"لحلاألزمةالخاصةبقواعدالحداألقىصللرواتب.

االنديةاالنكليزيةتحطماالرقامالقياسية
أعلناالتحادال���دويللكرةالقدم"فيفا"اناألنديةاإلنكليزيةكسرتحاجز
ملياريدوالريفس��وقاالنتقاالتعىم��دارع��ام2022.وأك���دالفيفاأن��هألولمرة
ت��ن��ف��قاألن����دي����ةاإلن���ك���ل���ي���زي���ةأك�����رم����نم���ل���ي���اريدوالرع����ىص���ف���ق���اتج����دي����دةيفعام
واحد،وذلكمعوصولعدداالنتقاالتالدوليةلالعبنيمنالرجالوالسيدات

ألرقامقياسية.

بيانرسميلـريالمدريد
نشرريالمدريدبياًنارسمًياجديًداعنازمةلعبهفينيسيوسجونيور،قبل
مباراةدورربعالنهايئاماماتلتيكومدريوتعرضفينيسيوسلبعضالتهديدات
املجهولةقبلامل��ب��اراةحيثوض��عأح��داألش��خ��اصدميةت��رت��ديقميصالرازييل

الدويلعىجسربالقربمناملدينةالرياضيةلناديريالمدريد.وجاءيفبيان
ريالمدريدالجديد:"يودناديريالمدريدأنيشكرالدعموالتعبريعناملودة
ال��ذيتلقاهبعدالفعلاملؤسفواملثريلالشمئزازاملتمثليفالعنصريةوكراهية

األجانبوالكراهيةضدالعبنا،فينيسيوس".

ريباكينااىلالنهايئ
تقدمتالعبةكرةاملضربالكازاخستانيةيليناريباكينااىلاملباراةالنهائيةمنبطولة
اس����رال����ي����ااملفتوحةل���ك���رةامل����ض����رباوىلال����ب����ط����والتاالرب�����ع�����ةال����ك����رىمل���وس���م2023،ب���ع���دان
نجحتيفالتغلبعىبطلةاسراليااملفتوحةملرتنياثنتنيالبيالروسيةفيكتورياازارينكا

بمجموعتنيدونرد.

اليويفايشعلاملنافسةبنياملنتخباتبنظامتأهلمعدل
أعلناالتحاداألوروبيلكرةالقدم"يويفا"عنتعديالتيفنظامالتأهلإىلالبطوالت
الكرىبعد2024عىغرارمونديال2026وكأسأوروبا2028.ووفقاللنظامالجديدالذي
أقرتهاللجنةالتنفيذيةلالتحاداألوروبي،سيتمتقليصعدداملبارياتضمنالتصفيات
املؤهلةإىلالبطوالتالكرى،منخاللتقسيماملنتخباتاألوروبيةال�55إىل12مجموعة

منأربعةأوخمسةمنتخباتيفكلمنها.

برشلونةواوساسونااىلنصفنهايئكأسامللك
تأهلفريقبرشلونةاىلدورنصفالنهايئلكأسملكاسبانيالكرةالقدم،وذلكبعد
انحققف��وزاًبشقاالنفسخاللاملباراةالتياستضافبهانظريهريالسوسييدادعى
ملعبالكامبنوضمنمنافساتدورربعالنهايئلهذهالبطولة،وكانتهذهاملواجهة
قدانتهتبواقع1–0.ك��ذل��كحجزاوساسونامقعدايفنصفنهايئكأسملكإسبانيا

بعدفوزهعىاشبيليةبهدفنيمقابلهدفيفربعنهايئالبطولة.

كأسالرابطة:اليونايتديسريبخطىثابتةنحوالنهايئ
فازفريقمانشسريونايتد3-0عىفريقنوتينغهامفورستضمنمنافساتذهاب
نصفنهايئكأسرابطةاملحرفنياإلنكليزيةيفاللقاءالذيجمعهماعىارضيةملعب

"سيتيغراوند".

البوندسليغا:فوزدورتموندوتعادلفرايبورغ
ضمنمنافساتالجولةال�17منالدورياالملاينلكرةالقدم،خطففريقبوروسيا
دورتموندفوزاًغالياًيفاملباراةالتيحلفيهاضيفاثقياًلعىنظريهماينز،وانتهتاملواجهة
ال��ت��يجمعتال��ف��ري��ق��نيع��ىملعبم��ي��وااري��ن��اب��واق��ع2–1،فيمات��ع��ادلف��ري��قفرايبورغ

بنتيجة1-1معفريقاينراختفرانكفورت.

NBA:فيالدلفيايزيدمنمعاناةبروكلني
تقدمناديفيالدلفياسفنتيسيكسرزاىلوصافةترتيباملجموعةالشرقيةمندوري
ال��راب��ط��ةال��وط��ن��ي��ةل��ك��رةالسلةاالم���ريك���ي���ة،ب��ع��دانن��ج��حيفت��س��ج��ي��لال���ف���وزال���س���ادسعى
التوايل،لريفعرصيدهمناالنتصاراتيفاملوسمالحايلاىل31فوزمن47مباراة.وكان

فيالدلفياقدتفوقعىبروكلنينتسبفارقاربعنقاطوبواقع137–133.

مواعيدالكشفعنسياراتالفورموالواحدالجديدة
يبداموسم2023يفالفورموال1يف5اذاروذل��كيفجائزةالبحرينالكرىعىحلبة
ص���خ���ري.ت��ت��ض��م��نال��ب��ط��ول��ة10ف����رقس��ت��ك��ش��فخ����اللاالي������امامل��ق��ب��ل��ةس��ي��ارات��ه��اال���ج���دي���دةالتي

ستخوضبهااملوسماملقبل.
يفماييلالتواريخالكاملةللكشفعنالسياراتالجديدة:

هاس31كانونالثاينعراإلنرنت
ردُبل3شباطيفنيويورك

ويليامز6شباطعراإلنرنت
الفاروميو7شباطيفزيوريخ
الفاتوري11شباطيفنيويورك

أستونمارتن13شباطيفانكلرا
مكالرين13شباطيفانكلرا

فرياري14شباط)لميحددبعداملكان(
مرسيدس15شباطيفانكلرا

البني16شباطيفانكلرا

متفرقات:
-ك��ش��ف��تم��ص��ادرم��ق��رب��ةم��نامل����دربال��ف��رن��يسزينال��دي��نزيداناناالخ���ريالي��م��ان��عيف
خ����وضت��ج��رب��ةث��ال��ث��ةم���عريالمدريديفظ����روفج���ي���دة،ك��اش��ف��ةان��ه��اال��ف��ك��رةامل��ف��ض��ل��ةله

باالضافةاىلرغبتهيفتدريبيوفنتوساومارسيليا.
-تعاقدناديهوفنهايماألملاينمعاملدافعجونأنطويتبروكسمنبنفيكاالرتغايل،

يفصفقةتستمرحتىحزيران2024.
رئ����ي����سف����ري����قس�����اوب�����ر-ال����ف����اروم����ي����وأن������دري������اسس����ي����دلم����دي����رج����دي����دل���ل���ف���ري���قوهو -ع�������نينّ
أل��ي��س��ان��دروأل���وينب���رايفب��ع��دم��غ��ادرةم��دي��رهال��س��اب��قف��ردري��كف��اس��ورص���وبف��ري��قفرياري

يفنهايةاملوسماملايض
-ضمنمنافساتالجولةالرابعةمناملجموعةاالوىللدوريالسوبرلغربياسيالكرة
السلة،حققفريقاالرثودكيسفوزهالثاينعىالتوايلوذلكيفاملباراةالتيجمعتهامام
نظريهاهيلحلب،وك��ان��تامل��واج��ه��ةالتياقيمتيفصالةاالم��ريحمزةق��دانتهتبواقع

100–85،وبفارق15نقطة.
-ش��وه��دبطلال��ع��ال��مللفورموال1س��ائ��قف��ري��قردُبلماكسفرستابنوه��ويستطلع
سيارةفرياريجديدةيفصالةعرضيفامارةموناكوحيثيسكن.ظهرتاللقطاتعى
وسائلالتواصلاإلجتماعيوب��انفيهافرستابنوهويلقينظرةعىسيارةف��رياريمن

.StradaleAssettoFioranoF90نوع

ق����ررات���ح���ادغ����ربآس���ي���ال���ك���رةالقدم،
الخميس،منحال��ع��راقحقاستضافة
��������ةدون23 امل�����ن�����ت�����خ�����ب�����اتاألومل��������ب��������ينّ ب�����ط�����ول�����ة
ع�����ام�����اً،وذل�������كع�����ىه����ام����شاجتماعات
اتحادغربآسيا،يفالعاصمةاألردنية

ان. عمنّ
وق��الاالتحادالعراقيلكرةالقدم،
يفب��ي��انل���ه:إن"ات��ح��ادغ���ربآس��ي��الكرِة
القدممنحالعراقحقاستضافةبطولة
املنتخباتاألوملبينّةدون23عاماًيفشهر

يونيواملقبل".
وأش���������اراالت������ح������ادال����ع����راق����يل���ل���ع���ب���ةإىل
أنالقرارتضمنمباركةنجاحالعراق
مدينة يف "25 "خ�����ل�����ي�����ج�����ي ب�����اس�����ت�����ض�����اف�����ة

البصرة.
ويأيتقراراتحادغربآسيابعدأسبوعمنانتهاءبطولة"خليجي25"التي

أقيمتخاللالشهرالجاري.
يذكرأناالتحادالعراقيلكرةالقدمتلقى،يفوقتسابق،دعوةرسميةمن
ات��ح��ادغ��ربآسيالتضييفإح��دىالبطوالتال��ث��الثلفئاتاألومل��ب��ي،والشباب،

والناشئني،خاللالفرةاملقبلة.

ونقلتوكالةاألنباءالعراقية)واع(عنعضواتحادكرةالقدم،فراسبحر
العلوم،يف24ينايرالجاري،ترجيحهموافقةاتحادكرةالقدمعىاستضافة
العاصمةبغدادبطولةغربآسياللمنتخباتاألوملبية،ألنتوقيتهامثايلللغاية،

ويصببفائدةجميعاملنتخباتالتيتتنافسلبلوغأوملبيادباريس2024.
ويف19ينايرالجاريُتونّجمنتخبالعراقبطاًللكأسالخليجبنسختهاال�25،
عقبفوزهاملثريعىنظريهالُعماينيفاملباراةالنهائية،ليظفرباللقبالخليجي

للمرةالرابعةيفتاريخه.

تدرسسلطنةُعمانإقامةمبارياتوديةدولية،عىغراراملواجهةالتيجرت
بنيمنتخببالدهاوأملانيايفإطار"الرنامجاملصاحبلبطولةكأسالعالملكرة

القدم2022"؛وذلكالستقطابالسياحةالرياضيةداخلالبالد.
وق���الوك��ي��لوزارةال����راثوال��س��ي��اح��ةللسياحةال��ُع��م��ان��ي��ةع���زانالبوسعيدي:
"استضفنااملنتخباألملاين،وأقيمتمباراةوديةبنيمنتخبناالوطنيواملنتخب
األملاين،واملباراةشهدتحضوراًكاماًلبلغأكرمن26ألفمشجع،وهيالسعة

االستيعابيةالقصوىملجمعالسلطانقابوسالريايضيفبوشر".
وأضاف"البوسعيدي"يفتصريحاتملوقع"الشبيبة"،مساءاالثنني:"نحن
حالياًنقومبدراسةالتعاونمعوزارةالثقافةوالرياضةوالشبابإلقامةمناشط

شبيهةخاللالفرةالقادمة".
وعرعنأملهأنتحظىالوزارة"بدعممنالقطاعالخاص،وأنيكونأوفر
وأجزليفالنسخالقادمةمناملهرجانات"،مضيفاً:"نحننحاولأنتكونهذه

املهرجاناتالتينعملعليهالبنةلفعالياتتتسمباالستدامة،وال��وزارةتمونّل
أغلبتكاليفاملهرجاناتداخلالسلطنة".

وب��ال��ن��س��ب��ةإىلال����زخ����مال���ع���امل���يش�����ددع����ىأن�����ه"يفامل����ق����اماألولامل���ه���رج���ان���اتيف
السلطنةتستهدفالسياحةالداخلية،واليمنعأنيستمتعالسائحمنخارج
ُعمانبالنشاطاتوالفعالياتاملقامةيفالبالد،لذافاملهرجاناتمتاحةللسائحني

منالداخلوالخارج".
ويفأكتوبراملايض،أطلقتعمانبرنامجاًخاصاًمصاحباًملونديالقطر2022،
ي��ش��م��لت��س��ه��ي��التل���دخ���ولأراض���ي���ه���اع���رت����أش����رياتم��ج��ان��ي��ةورح������التم��ك��ث��ف��ةبني
مسقطوالدوحة،معبرنامجللفنادقوالباقاتالسياحية،إضافةللفعاليات

واألنشطةإىلجانبالحمالتالرويجيةاملصاحبة.
كماشملالرنامجمباراةوديةبنيُعمانوأملانيا،يفنوفمراملايض،انتهت

بفوز"املاكينات"بهدفنظيف.

تستعدسلطنةُعمانالستضافةبطولة"الرجلالحديدي"،خاللالفرةمن
2إىل4فرايرالقادم،بشاطئالقرمبمحافظةمسقط.

وبحسبماأوردتصحيفة"الشبيبة"املحلية،االثنني،مناملنتظرأنتسهم
بطولةالرجلالحديدييفتنشيطحركةالسياحةالرياضية.

وسبقللسلطنةاستضافةالبطولةمرتني،خاللالعاماملايض؛األوىليفيناير
2022يفمسقط،والثانيةيفسبتمر2022،بمدينةصاللةبمحافظةظفار،ضمن

فعالياتمهرجان"خريفظفار".
وب��ط��ول��ة"ال���رج���لال��ح��دي��دي"ت��ق��امس��ن��وي��اًيفع���ددم��ندولال��ع��ال��م،وتشمل
سباقاتعدةكالجريملسافةتزيدعى70.3مياًل)أكرمن113كيلومراً(وسباق
سباحةملسافة1.2ميل)1.9كيلومر(،يليهسباقدراجاتملسافة56مياًل)90

كيلومراً(وأخرًياسباقركضملسافة13.1مياًل)21.1كيلومراً(.

ويأيتإعالناستضافةالبطولةالرفيهيةبالتزامنمعتأكيدوكيلوزارةالراث
والسياحةللسياحةعزانالبوسعيدي،أنالسلطنةتدرسإقامةمبارياتودية
دولية،عىغراراملواجهةالتيجرتبنيمنتخببالدهاوأملانيايفإطار"الرنامج
املصاحبلبطولةك��أسالعالملكرةالقدم2022"؛وذل��كالستقطابالسياحة

الرياضيةداخلالبالد.
وتعملالسلطنةعىتعزيزدورالسياحةيفدعماالقتصادمنخاللرؤية
2040،التيتهدفالستقطاباستثماراتخاصةبقيمة3ملياراتري��ال)7.80
ملياراتدوالر(يفالقطاعالسياحي،وت��مبالفعلج��ذب1.7مليارري��ال)نحو

4ملياراتدوالر(منها.
وك���انوك��ي��لوزارةال����راثوال��س��ي��اح��ةال��ُع��م��ان��ي��ةع���زانال��ب��وس��ع��ي��ديأك���د،قبل

أيام،أنالسلطنةاستقطبتيف2022نحو3مالينيسائح.

حارس سوسييداد اخطأ بتحركه امام تسديدة ديمبيلي
تأهلبرشلونةاىلنصفنهايئكأسإسبانيالكرةالقدمبفوزهعىضيفهريالسوسييداد1-صفرسجلهالفرنيسعثمانديمبييلعىملعب"الكامبنو"يف
ربعنهايئالبطولة.الهدفسجليفالدقيقة53ويتحملمسؤوليتهالكسريمريوحارسمرمىريالسوسييدادالنالهدفاىتمنتسديدةمنداخلاملربعالكبري
عىال��زاوي��ةاليسرىللحارسال��ذيك��انمتمركزاعىنفسال��زاوي��ةفاصطدمتالكرةبيدهودخلتيفاملرمىوهناك��انيجبعليهعندتمركزهانيكونمتقدما

بخطوةليكونعىمستوىالقائمااليسرليتسنىلهاقفالالزاويةبالكاملولوفعلذلكلنجحبصدالهدف.

بطولة المانيا: بايرن ميونيخ
 يواجه امتحان فرانكفورت وسط مطاردة كبيرة

سيكونملعبأليانزأرينامسرًحاملواجهةناريةبنيبايرنميونيخحامل
اللقبومتصدرالرتيبواينراختفرانكفورتيفاملرحلةالثامنةعشرة
منالدورياالملاينلكرةالقدمالتيُتفتتحالجمعةبلقاءاليبزيغالثالث
امامشتوتغارت.وخسرالفريقالبافارياربعنقاطيفاملرحلتنياالخريتني
بعدتعادلهامامكولنواليبزيغ،االمرالذياتاحللفرقاملُطاردةبتقليص
الفارقويفطليعتهمنادياونيونبرلنيالذييحتلاملركزالثاينمتأخًرا
بفارقثالثنقاطواليبزيغالثالثبفارقاربعنقاط.وخسربايرنيفوقت
سابقجهودحارسهاملخضرممانويلنويرحتىنهايةاملوسمبسببكسر
يفالساق،إضافةاىلاستمرارغياباملهاجمالسنغايلساديوماينالذي
عاداخرًيااىلالتمارينوالفرنيسلوكاسهرنانديز.ويدورصراعناريعى
املراكزاالربعةاالوىلاملؤهلةاىلدوريأبطالاوروبا،حيثاليفصلاملركز
السابععنالثاينسوىاربعنقاط.ويدركفريقاملدربجوليانناغلسمان
ال��ت��ع��رام���امف��ران��ك��ف��ورتال���ذييحتلامل��رك��زال��راب��عب��ف��ارق5ن��ق��اطعن اننّ
بايرن،سيضعهيفموقفحرج،االانهيتسلحبذكرىجيدةمنمباراة
الذهابالتيانتهتبفوزساحقملصلحته6-1يفاملرحلةاالفتتاحيةمن
أموًراكثريًااختلفتمنذحينها،سيماوأناداءفريق البوندسليغا.بيدأننّ
ركثريًا،فلميخسرسوىاربعمراتيف17مباراةمقابل9 فرانكفورتتطونّ
انتصاراتو4تعادالت.ويرغببايرنيفالعودةسريعااىلسكةاالنتصارات
ال��ت��يل��ميذقهامنذع���ودةامل��ن��اف��س��اتاث��ران��ت��ه��اءالعطلةالشتويةوكأس
لهدفني العالم،وسطخشيةمناستمرارالعقمالهجوميبعدماسجنّ
فقطيفآخرمباراتني،مقارنةب�49هدًفايف15مباراةسبقتايبمعدل
3.26يفامل���ب���اراةال���واح���دة.وي���ق���ارعال��ف��ري��قال���ب���اف���اريع���ىج��ب��ه��ت��يالدوري

املحيلودورياالبطالايضاحيثسيكونالشهراملقبليفمواجهةحامية
الوطيسامامباريسسانجريمانبطلفرنسا.

-مغامرةأونيونمستمرة-
ويطمحأونيونبرلنياىلمواصلةمغامرتهوالسعيلحجزمكانلهيف
املسابقةاالوروبيةاالوىلاملوسماملقبل،لذلكسيضعنصبعينيهتخطي
عقبةجارهوغريمهيفالعاصمةاالملانيةهرتابرلني.وُيعتراونيونمرشحا
فوقالعادةلتحقيقفوزهالثالثتوالًياامامفريقمهددبالهبوط،حيث

يحتلهرتااملركزالسابععشرماقبلاالخريبرصيد14نقطة.
وستكوناألعنيشاخصةعىاليبزيغثالثالرتيببفارقنقطةواحدة
ع���نامل���رك���زال���ث���اينو4ن��ق��اطع���نال����ص����دارة،ع��ن��دم��اي��س��ت��ض��ي��فش��ت��وت��غ��ارت.
���قالي���ب���زي���غف������وًزاس��اح��ق��ايفع��ق��ردارش��ال��ك��ه6-1يفامل���رح���ل���ةاملاضية وح���قنّ
اف ليبعثبرسائلباتجاهاتعدةحولطموحاتههذااملوسمبقيادةهدنّ
ال��دوريحتىاللحظةالفرنيسكريستوفرنكونكوصاحب12هدًفا.ولم
يخسراليبزيعيفمبارياتهالعشراالخريةيفالدورياملحيل،وهويعيش
اف��ض��لم��راح��ل��هع���ىاالط������الق،ب��ع��دم��ات��أه��لاي���ًض���ااىلال�����دور16يفدوري
االبطال،حيثيستعدملواجهةصعبةاماممانشسرسيتيبطلانكلرا
يفال�����دورث��م��نال���ن���ه���ايئ.ويفح���الت��اب��عالي��ب��زي��غع���ىه���ذاامل���ن���وال،سيكون
منافًساون��ًداقوًياللفريقالبافاريعىلقبال��دوريهذااملوسم،علما
رابعااملوسمامل��ايضووصيفايفموسم2020-21.ومن أن��هسبقلهانح��لنّ
ناحيةاخ��رى،يلعبفرايبورغس��ادسالرتيبمعأوغسبورغيفمباراة
التقلشأنا،السيمابالنسبةلالولاذاماارادالبقاءيفخضمالسباق

اىلاملراكزاالربعةاالوائل.
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اِر َوُأْدِخَل  ْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة  َفَمن ُزْحِزَح َعِن الَنّ ا ُتَوَفّ َ »ُكُلّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَْوِت  َوِإَنّ
ْنَيا ِإَلّ َمَتاُع اْلُغُروِر َياُة الُدّ َة َفَقْد َفاَز  َوَما اْلَ َنّ اْلَ

نعي فاضل
ورامي  ن��ادر  الفقيد،  ابناء   - اميركا   – البيرة 
فيصل  وشقيقه  وع��ائ��ات��ه��م  وري��ت��ا  وس��ان��درا 
ال  وع���م���وم  والن���س���ب���اء  والق����رب����اء  واولده 
من  مبزيد  ينعون  والهجر،  الوطن  في  بحور 
والدهم وفقيدهم وعميدهم  والسى  الزن 

الرحون باذن الله تعالى

حسام نواس بحور الطويل

» ابو نادر«
التحدة  الوليات  في   ٢٠٢٣/١/٢٥ الربعاء  يوم  تعالى  الله  رحمة  الى  انتقل  ال��ذي 
الم��ي��رك��ي��ة ع��ن عمر يناهز” ٨٨” ع��ام��ا ق��ض��اه ف��ي ط��اع��ة ال��ل��ه وم��رض��ات��ه. وق��د مت 
الله فقيدنا رحمة واسعة واسكنه فسيح  اميركا.  رحم  الثرى في  تشييعه ومواراته 
جناته. تقبل التعازي للرجال فقط اليوم المعة في مقر جمعية ابناء البيرة بعد 

صاة العصر وحتى صاة العشاء.

 بداية العملية 
وبدأت عملية االحتالل حوايل الساعة السابعة صباحاً، بتسلل القوات الخاصة إىل 
املخيم من خالل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، سرعان ما تم اكتشافها، واندالع 

اشتباكات مسلحة عنيفة، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية كبرية اىل املخيم.
ويف غضون ذل��ك ، وبعد تمكن املقاومة م��ن محاصرة ال��وح��دات الخاصة، اقتحمت 
مدينة ومخيم جنني اكرث من 100 دورية والية عسكرية، معززة بوحدات اليمام وحرس 
الحدود، وحاصرت املخيم واغلقت مداخله، واحتل الجنود العديد من االبنية املرتفعة 
امل��ط��ل��ة ع���ى امل��خ��ي��م ، ون��ص��ب��ت ف���رق ال��ق��ن��اص��ة ف��ي��ه��ا، ح��ي��ث اط��ل��ق��ت ال���ن���ار واص���اب���ت العديد 

من املواطنني.

  اشتباكات عنيفة
ورغم االنتشار املكثف لقوات االحتالل، اال ان اشتباكات عنيفة اندلعت بني  مقاتلني 
م���ن ك��ت��ائ��ب ش���ه���داء االق����ى ل����واء ال��ش��ه��ي��د، وك��ت��ي��ب��ة ج��ن��ني يف "س���راي���ا ال����ق����دس"، وكتائب 
الشهيد ع��ز ال��دي��ن ال��ق��س��ام، م��ن ج��ه��ة، وق���وات االح��ت��الل م��ن جهة اخ���رى، تخللها القاء 

وتفجري عبوات ناسفة بآليات االحتالل العسكرية.
وتحول املخيم اىل ساحة مواجهة، وشهد اشتباكات عنيفة تعترب االشرس واالوسع 

منذ معركة مخيم جنني يف نيسان 2002.
 ووصف االهايل ما جرى ، بانه معارك طاحنة امتدت اىل كافة ازقة املخيم الذي دافع 
م��ق��اوم��وه ب��ش��راس��ة، وص��م��دوا رغ��م كثافة اط���الق ال��ن��ار م��ن ج��ن��ود االح��ت��الل ال��ذي��ن  منعوا  

الطواقم الطبية وسيارات االسعافات من الوصول للمصابني يف الشوارع.
وتداول مواطنون مقطع فيديو إلسقاط طائرة "درون" بعد إطالق النار عليها من قبل 
املقاومني، فيما أكد مصدر أمني إسرائييل سقوط الطائرة، مدعًيا أنه ال يوجد خوف من 

تسرب معلومات.

 قصف وشهداء
وخالل العملية ، اطلق جنود االحتالل النار بغزارة عى كل جسم يتحرك يف املخيم، 
كما  حاصروا  باعداد كبرية معززة بالكالب البوليسية منزل عائلة الشهيد عالء الصباغ 
وسط املخيم، وطالبوا عرب مكربات الصوت املتواجدين فيه بتسليم انفسهم ، لكنهم رفضوا 
واشتبكوا مع قوات االحتالل التي احتلت املنازل املجاورة ، وقصفت املنزل بقذائف االنريجا، 
فاستشهد داخ��ل��ه الشقيقان ن��ور ال��دي��ن ومحمد سامي غنيم، ورفيقهما ال��ش��اب محمد 

صبح، بينما اصيب شقيقهما الثالث  أحمد غنيم بجروح وصفت بانها خطرية.
 واالشقاء الثالثة هم ابناء اللواء يف االمن الوطني سامي غنيم  من بلدة برقني، الذي 

اعتقله االحتالل قبل اسبوعني.
ويف بيانات صدرت عنها ، اعلنت كتائب شهداء االقى لواء الشهداء وكتيبة جنني يف 
سرايا القدس، ان مقاوميها ومجموعاتها، قاتلوا االحتالل واشتبكوا معه يف عدة محاور ، 
ودارت اشتباكات من نقطة صفر، واكدتا ، ان املقاومة ستبقى يف حالة استنفار وجاهزية 

ملواجهة االحتالل الذي "ستبقى ارض مخيم جنني محرمة عليه".

 استهداف املستشفى
وأفاد مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، الدكتور وسام بكر "ے"، 
ب���أن ق���وات االح��ت��الل اط��ل��ق��ت  ق��ن��اب��ل ال��غ��از ب��ات��ج��اه املستشفى، م��ا أدى إلص��اب��ة امل���رىض من 

األطفال والنساء وغريهم باالختناق.

جنني تلبي النداء
وخ�������الل ه������ذا ال������ع������دوان ال������واس������ع، اط���ل���ق���ت ع�����رب م�����ك�����ربات ال�����ص�����وت يف م���س���اج���د ج���ن���ني ، 
نداءات دعت املواطنني واملقاومة يف كل مكان للتوجه اىل املخيم ودعم املقاومة والتصدي 
لالحتالل، وقد لبى االه��ايل النداء ، واندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة يف 

كافة ارجاء املدينة، مما ادى الستشهاد شاب واصابة عدد اخر برصاص االحتالل.

اعدام ومنع االسعاف
 وم���ن���ع���ت ق������وات االح����ت����الل ط������وال ال��ع��م��ل��ي��ة ط����واق����م االس����ع����اف م����ن ال����دخ����ول للمخيم، 
وح���ظ���ر ع���ى ال��ص��ح��ف��ي��ني ووس����ائ����ل االع������الم ال���ت���ح���رك، واس��ت��ه��دف��ه��م ب���اط���الق ال���ن���ار نحوهم 

بصورة مباشرة.

وذك��ر شهود عيان أن قناصة االحتالل اطلقوا النار عى الفتى وسيم امجد جعص، 
واصابوه كما افاد والده بعيار ناري يف الراس، وبقي ينزف وهو ملقى عى االرض الكرث 
من نصف ساعة، بعد منع االحتالل سيارات االسعاف من الوصول اليه، وحني وصل 

املشفى كان قد استشهد .
ووص���ف الشهود واه���ايل املخيم ، م��ا ح��دث ب��ان��ه م��ج��زرة حقيقة ، نجا منها ع��دد من 

املواطنني من املوت باعجوبة.
 واستشهدت املسنة ماجدة عبيد، اث��ر اصابتها برصاص القناصة ام��ام منزلها، رغم 

عدم وقوع اشتباكات او وجود مسلحني يف تلك املنطقة.
وت����واىل س��ق��وط ال��ض��ح��اي��ا ب��ني شهيد وج���ري���ح، ون��ق��ل��وا ب��م��رك��ب��ات م��دن��ي��ة مل��ش��ايف املدينة، 

جراء منع مركبات االسعاف من التحرك والقيام بواجبها.

 مجزرة حقيقية
 واع��ادت مجزرة االم��س اىل اذه��ان االه��ايل صور املجزرة التي ارتكبتها ق��وات االحتالل 

يف نيسان عام 2002.
  وقال املواطن محمود بدوية ل� "ے"، بانه وامام كثافة اطالق النار من الوحدات 
الخاصة والجنود، اضطر وع��دد من املواطنني، للجوء اىل ن��ادي مخيم جنني الريايض، 
ل��ك��ن دوري�����ات االح���ت���الل ب��رف��ق��ة ج��راف��ة ، ط��اردت��ه��م واط��ل��ق��ت ال��ن��ار ع��ل��ي��ه��م، وق���د حوصروا 

ملدة ساعتني.
واضاف " الجرافات قامت بتدمري جدران النادي والربكسات وسحقت كافة السيارات 
امل��وج��ودة ه��ن��اك ودم��رت��ه��ا، وق��د دم���رت مركبة امل��واط��ن ول��ي��د ف��اي��ز مطاحن وه��و بداخلها، 
وبقي محاصراً وحياته مهددة بالخطر حتى انسحبت قوات االحتالل بعدما اصيب شقيقه 

وعدد من املواطنني بالرصاص.
وأضاف: "عشنا لحظات رعب امام منظر الجرافات التي كادت تقلتنا، ورغم اطالق 

النداءات لم تتمكن سيارات االسعاف من الوصول الينا".
ووصف املواطن محمد صالح حواشني ما حدث بانه "مجزرة حقيقية"، وقال: "عشت 
اح��داث مجزرة مخيم جنني يف نيسان 2002 ، ولكن ما شاهدناه م��روع اك��رث. لقد هدمت 

الجرافات كل يشء احتمينا به، وكان بيننا وبني املوت لحظات قليلة فقط".
وخاطر العديد من اهايل املخيم بحياتهم ، وهم يحاولون اخراج املصابني وانقاذهم 
، لكن رصاص القناصة الحقهم، وقد بقي عدد من املصابني يف الشوارع ونزف بعضهم 

حتى استشهدوا.

 تدمري وتخريب  
وأفاد رئيس نادي مخيم جنني الريايض "ے"، أن جرافات االحتالل الحقت خسائر 
فادحة بمقر النادي ، حيث اقتحمته ودمرت جدرانه وبركساته واملوقع الذي يستخدمه 

اهايل املخيم القامة بيوت العزاء للشهداء، بشكل متعمد .
وق��ال��ت امل��واط��ن��ة أم خالد ل��� "ے" ب��أن ال��ع��ش��رات م��ن املستعربني وال��ج��ن��ود اقتحموا 
منزلها وحولوه لثكنه عسكرية، وعزلوها واسرتها يف املطبخ، واستخدموا ابناءها كدروع 

بشرية ، ودمروا محتويات منزلها.
وافادت والدة الشهيد جميل العموري، ان جرافات االحتالل هدمت جدران منزلها 
، واطلقت النار بشكل كثيف، ما سبب حالة من الهلع لهم، حيث احتجزوا محاصرين 

لعدة ساعات.

    تشييع الشهداء
وشيعت جماهري غفرية يف جنني ومخيمها، شهداء املجزرة التسعة، يف موكب حاشد 
تقدمه عشرات املقاومني، حيث حملت جثامينهم عى األك��ت��اف، وس��ط ترديد هتافات 

منددة باالحتالل وجرائمه وأخرى تدعو املقاومة للرد عى هذا العدوان املتكرر.
وجابت املسرية شوارع مدينة جنني ثم املخيم ، قبل ان تنقل جثامني بعض الشهداء 

إىل أماكن سكانهم يف بلديت برقني واليامون.
 وتحولت املسريات لتظاهرات حاشدة، واقيمت مهرجانات تأبينية ، تخللها كلمات 
للقوى والفصائل ولكتيبة جنني وكتائب شهداء االقى واملقاومة، توعد املتحدثون فيها 
بتصعيد العمليات واملقاومة، والرد عى مجزرة مخيم جنني، وأشادوا حيا باستبسال 

وصمود املقاومة يف مخيم جنني، وتصديها لالحتالل.

تسعة شهداء / بقية

التنسيق األمني / بقية
وفيما ييل نص البيان:

ت��رأس رئيس دول��ة فلسطني، محمود عباس، اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية، 
لبحث تداعيات املجزرة التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائييل صباح اليوم يف جنني بحق 
أبناء شعبنا، والتي أدت إىل ارتقاء 11 شهيدا، وجرح العشرات، وما تخللها من اقتحام 
ملستشفى جنني وهدم منشآت يف مخيم جنني، استمراراً لعمليات القتل اليومي ألبناء 

شعبنا، والتي بلغت حصيلتها منذ بداية هذا الشهر إىل أكرث من 30 شهيدا.
كما بحث االجتماع، ما أعلنت عنه حكومة االحتالل اإلسرائييل املتطرفة من خطط 
وس��ي��اس��ات ب����دأت بتنفيذها ع��ى األرض، وب��م��ا ي��ش��م��ل ج��رائ��م ال��ت��ط��ه��ري ال��ع��رق��ي والتمييز 
العنصري، ومواصلة االعتداءات عى مدينة القدس ومقدساتها اإلسالمية واملسيحية، 
واستباحة املسجد األقى، وتكثيف عمليات االستيطان، وضم األرايض، وهدم املنازل، 

واحتجاز جثامني الشهداء، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية.
وأم��ام استمرار حكومة االحتالل اإلسرائييل بعدم االلتزام والتنكر لقرارات الشرعية 
الدولية واالتفاقيات املوقعة، وتقويض األسس التي قامت عليها عملية السالم برعاية 
دولية، وع��دم استجابة حكومة االحتالل اإلسرائييل للتحذيرات الفلسطينية والعربية 
والدولية لخطورة هذه الجرائم اإلسرائيلية، املدانة واملرفوضة، قررت القيادة الفلسطينية 

يف اجتماعها الطارئ، ما ييل:
- يف ض����وء ال����ع����دوان امل���ت���ك���رر ع���ى أب���ن���اء ش��ع��ب��ن��ا، وال����ض����رب ب���ع���رض ال���ح���ائ���ط االتفاقات 
املوقعة، بما فيها األمنية، نعترب أن التنسيق األمني مع حكومة االحتالل اإلسرائييل، لم 
يعد قائماً اعتباراً من اآلن.  ويف هذا السياق، نحيي أبناء املؤسسة األمنية الفلسطينية، عى 
مواقفهم املشرفة، دفاعاً عن مشروعنا الوطني، ومصالح شعبنا، كما نحيي املؤسسات 
والفعاليات الوطنية التي تسهر عى املقاومة الشعبية السلمية، وندعوها للمزيد، حمايًة 

ألبناء شعبنا ومقدراته يف مواجهة إرهاب املستوطنني وُقوى االحتالل.
- ال����ت����وج����ه ال������ف������وري مل���ج���ل���س األم��������ن ال�����������دويل، ل���ت���ن���ف���ي���ذ ق��������رار ال���ح���م���اي���ة ال����دول����ي����ة للشعب 

الفلسطيني، تحت الفصل السابع، ووقف اإلجراءات أحادية الجانب.
- التوجه بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية، إلضافة ملف املجزرة التي ارتكبتها 

قوات االحتالل اإلسرائييل يف جنني إىل امللفات التي تم تقديمها سابقاً.
- الدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية املستمرة يف مجلس حقوق اإلنسان، 
للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية االحتالل عن هذه املجزرة للمحكمة الجنائية 

الدولية ومجلس األمن.
- استكمال االنضمام إىل بقية املنظمات األممية والدولية.

- ال����ت����ح����رك ع�����ى امل����س����ت����وي����ات ال����ع����رب����ي����ة واإلس�����الم�����ي�����ة وال�����دول�����ي�����ة م�����ن أج�������ل دع�������م املوقف 
الفلسطيني.

- يدعو الرئيس جميع الُقوى الفلسطينية الجتماٍع طارئ، لالتفاق عى رؤية وطنية 
شاملة ووحدة الصف ملواجهة العدوان اإلسرائييل والتصدي له.

منع مسيرة / بقية
وب��ي��ن��ت ال���ق���ن���اة، أن امل��س��ت��وط��ن��ني ال���ذي���ن ش����ارك����وا يف امل���س���رية ه���اج���م���وا ب���ن غ��ف��ري ورددوا 

شعارات:"بن غفري ضعيف أمام حماس".
ووف��ًق��ا للقناة، ف��إن األوام����ر ص���درت بمنع امل��س��رية بسبب ال��وض��ع األم��ن��ي امل��ت��وت��ر، وأنه 
خ��الل جلسة تقييم أمني عقدت مساء ام��س، عرب الهاتف بمشاركة بنيامني نتنياهو، 
وب��ن غفري، ف��إن األخ��ري طلب السماح ب��أن تمر امل��س��رية م��ن ب��اب ال��ع��ام��ود، إال أن نتنياهو 

رفض ذلك وأمر بمنعها، بسبب حالة التوتر األمني.
وك���ان���ت ق�����وات االح����ت����الل، ق���د اغ��ل��ق��ت م��دي��ن��ة ال����ق����دس، م���س���اء ام�����س، ل��ت��أم��ني مسرية 

للمستوطنني.
وقال جواد صيام ل� "ے" إن قوات االحتالل أغلقت املدخل الرئيس لبلدة سلوان، 
وحي رأس العامود، وشارع باب األسباط، موضحا أن سلطات االحتالل كثفت من نشر 
قواتها يف شوارع القدس املحتلة، لتأمني مسرية للمستوطنني، كما نصبت حواجز شرطية 

يف منطقة الشياح برأس العامود، وطريق الجثمانية، ووادي حلوة.
وك��ان مئات املستوطنني قد أدوا رقصات استفزازية، بالقرب من باب املغاربة خالل 
تنفيذهم مسرية مرت من باب األسباط، حاملة كتاب "توراة سيودع" يف كنيس مستوطنة 
"معاليه هزيتيم" براس العامود احياء لذكرى املستوطن "يهودا غوتا" الذي لقي مصرعه 
يف عملية طعن بمفرتق تفوح قبل سنة وتسعة اشهر، وصوال اىل رأس العامود جنوب 

املسجد االقى املبارك. 

عشرات الجرحى / بقية
نابلس

ويف نابلس، أصيب مواطن بالرصاص املعدين وآخرون باالختناق خالل مواجهات 
مع قوات االحتالل عند حاجز حوارة، جنوب املدينة.من جانب آخر، هاجم مستوطنون 
م��س��اء أم���س ب��ال��ح��ج��ارة م��رك��ب��ات امل��واط��ن��ني ع��ن��د دوار س��ل��م��ان ال��ف��اريس يف ب��ل��دة حوارة، 
ما أدى لتضرر عدد منها، كما أفاد مسؤول ملف االستيطان يف شمال الضفة غسان 

دغلس.
القدس

ويف القدس، أغلقت قوات االحتالل حاجز مخيم شعفاط عقب اندالع مواجهات 
مع الشبان الذين خرجوا تنديد بجرائم االحتالل يف جنني، واستمرار احتجاز جثمان 
الشهيد محمد عيل الذي ارتقى برصاص االحتالل يوم األربعاء أثناء التصدي لعملية 

هدم منزل الشهيد عدي التميمي.
كما واندلعت مواجهات عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس املحتلة، وقرب 
جدار الفصل العنصري يف قرية بيت إجزا شمال غرب القدس، أطلق جنود االحتالل 

خاللها قنابل الصوت والغاز املسيل للدموع تجاه منازل املواطنني.
من جانب آخر، أغلقت قوات االحتالل املدخل الرئييس لبلدة سلوان، وحي رأس 
العامود، وشارع باب األسباط، وكثفت من نشر قواتها يف شوارع القدس املحتلة لتأمني 
مسرية للمستوطنني، كما نصبت حواجز شرطية يف منطقة الشياح برأس العامود، 

وطريق الجثمانية ووادي حلوة.
وك���ان م��ئ��ات املستوطنني أدوا رق��ص��ات اس��ت��ف��زازي��ة ب��ال��ق��رب م��ن ب���اب امل��غ��ارب��ة، خالل 
مسرية لهم ب��دأت من هناك م��رورا بباب األس��ب��اط، وح��ي رأس العامود ش��رق القدس 

املحتلة.
قلقيلية

ويف قلقيلية اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل عند الحاجز املقام جنوبي املدينة 
)منطقة جلجولية(، أطلق الجنود خاللها قنابل الصوت، والغاز املسيل للدموع صوب 
الشبان.ويف عزون شرق قلقيلية، أصيب شابان بالرصاص الحي، فيما أصيب عشرات 

آخرون بحاالت اختناق، خالل مواجهات شهدتها البلدة.
ووصفت اصابة الشابني بانها متوسطة.

واق��ت��ح��م��ت ق���وة م��ن ج��ي��ش االح���ت���الل ب��ل��دة ع����زون م��ن منطقة امل��ن��ط��ار وان��ت��ش��رت بني 
منازل املواطنني.

طولكرم
ويف طولكرم، أصيب عشرات املواطنني بحاالت اختناق خالل مواجهات اندلعت مع 
ق��وات االح��ت��الل بمحاذاة ب��واب��ة ج��دار الفصل العنصري غ��رب ضاحية شويكة شماال، 

ويف محيط مصانع جيشوري غرب طولكرم.
الخليل

ويف الخليل، اندلعت مواجهات يف عدة مناطق باملحافظة، عقب املجزرة التي ارتكبها 
االح��ت��الل يف مخيم جنني.واندلعت م��واج��ه��ات يف منطقة ب��اب ال��زاوي��ة وس��ط الخليل، 
وعى مدخل بلدة بيت أمر، ويف مخيم العروب شماال، أطلق خاللها جنود االحتالل 

الرصاص املعدين، وقنابل الغاز املسيل للدموع صوب املواطنني ومنازلهم.
وأصيب العشرات من املواطنني باالختناق، مساء اليوم الخميس، خالل مواجهات 

مع قوات االحتالل اإلسرائييل، يف بلدة بيت أمر شمال الخليل.
بيت لحم

وشل االضراب مدن بيت لحم وبيت جاال وبيت ساحور واملناطق املجاورة، احتجاجا 
وحدادا عى ارواح شهداء مجزرة االحتالل يف مخيم جنني.

واغلقت املحال التجارية ابوابها، وغادر الطلبة مدارسهم يف كافة انحاء املحافظة
ويف بيت لحم، أصيب شاب بالرصاص الحي يف قدمه، خالل مواجهات مع قوات 
االحتالل عند املدخل الشمايل للمدينة. كما واندلعت مواجهات مماثلة يف بلدة الخضر، 
وعند املدخل الشرقي ملخيم عايدة، أطلق خاللها االحتالل قنابل الغاز والصوت، ما 

أدى إلصابة عدد من املواطنني بحاالت اختناق.
ويف قرية حوسان هاجم عدد من الشبان مركبات املستوطنني املارة بالحجارة، فيما 

اقامت قوات االحتالل حواجز واغلقت مدخل القرية امام حركة املركبات.
 ويف منطقة ش��وي��ك��ة ش���رق ال��ظ��اه��ري��ة، م��ن��ع��ت ق����وات االح���ت���الل امل��واط��ن��ني م��ن زراعة 
أراضيهم امل��ه��ددة باالستيالء.وكانت هيئة مقاومة ال��ج��دار واالستيطان، نظمت امس 
ف���ع���ال���ي���ة ل�����زراع�����ة أك�����رث م����ن 100 ش��ت��ل��ة زي����ت����ون يف امل���ن���ط���ق���ة امل������ذك������ورة، ب���ال���ش���راك���ة م����ع بلدية 
الظاهرية، وغرفة تجارة وزراعة الجنوب، وأصحاب األرايض املهددة بالتوسع االستيطاين 

شرق البلدة.
واقتالع أشجار

ويف سياق متصل، أخطرت قوات االحتالل باقتالع 100 من األشجار املثمرة يف منطقة 
خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل، كان األهايل وأصحاب األرض من عائلة دبابسة 

زرعوها عى أنقاض مدرسة خلة الضبع، التي هدمها االحتالل قبل أكرث من عامني.
ويف قرية جبارة جنوب طولكرم، جرفت قوات االحتالل نحو دونمني من االرايض 

عند مدخل القرية بكل ما يحيطها من سالسل وجدران.
وافادت مصادر فلسطينية ان هذه االرايض تعترب جزءا من نحو 800 دونم، استوىل 

عليها االحتالل عام 2019، إلقامة منطقة صناعية جنوب شرق طولكرم.

الرئيس يعلن الحداد / بقية
ال������دويل واإلدارة األمريكية،  امل��ج��ت��م��ع  ال���خ���ارج���ي���ة وامل���غ���رتب���ني،  اىل ذل���ك،ط���ال���ب���ت وزارة 
ب��ال��ت��ح��رك ل���وق���ف ال���ج���رائ���م ال���ت���ي ي��رت��ك��ب��ه��ا ج��ي��ش االح����ت����الل اإلس���رائ���ي���يل يف م��ح��اف��ظ��ة جنني 

ومخيمها.  
وأدانت الخارجية يف بيان لها،امس، االقتحام الدموي والهمجي الذي ترتكبه قوات 

االحتالل ضد أهلنا يف جنني ومخيمها.
م���ن ج���ان���ب���ه���ا،دع���ت ح���رك���ة "ف����ت����ح"، إىل اإلض�������راب ال���ش���ام���ل، وال��ت��ص��ع��ي��د يف ك���ل بقعة 
ون��ق��اط ال��ت��م��اس، م��ع االح��ت��الل، والنفري ال��ع��ام ل��ردع االح��ت��الل ع��ن االس��ت��م��رار باالستفراد 

يف جنني ومخيمها.
وأضافت:"آن أوان الشد، فلينتفض شعبنا يف كل مكان، وليتحمل الجميع مسؤوليته 

يف ردع العدوان، ولتكن شوارعنا ساحات مواجهة مع املعتدين واملستوطنني".
وأعلنت الحركة يف جنني الحداد واإلض��راب الشامل يف املحافظة، تنديدا واستنكارا 

بجرائم االحتالل بحق أبناء شعبنا.
ويف القدس، دعت "فتح" إىل الحداد العام، والغضب والنفري الشعبي، يف جميع 
أنحاء املحافظه، إسنادا ملخيم جنني، فيما عم اإلضراب الشامل مخيم شعفاط وبلدة 

عناتا شمال شرق القدس املحتلة.
ويف محافظة رام الله والبرية، أعلنت القوى الوطنية واإلسالمية اإلضراب الشامل، 

والتوجه نحو نقاط التماس، نصرة لجنني ومخيمها.
ويف ط��ول��ك��رم، دع���ت "ف��ت��ح" إىل اإلض�����راب ال��ش��ام��ل، ح����دادا ع��ى أرواح ش��ه��داء جنني 

ومخيمها، واستنكارا للمجزرة االحتاللية فيها.
ويف بيت لحم، دعت لجنة التنسيق الفصائيل يف املحافظة لإلضراب الشامل، والخروج 

بمسريات إىل نقاط التماس، تنديدا باملجزرة.
ويف قلقيلية، أع��ل��ن��ت ح��رك��ة "ف��ت��ح" اإلض�����راب ال��ش��ام��ل وال���ح���داد ال��ع��ام يف املحافظة، 

تنديدا بجرائم االحتالل بحق مخيم جنني.
ويف نابلس، أعلن املحافظ إبراهيم رمضان اإلضراب الشامل يف كافة أنحاء املحافظة، 

حدادا عى أرواح شهداء جنني.
وق����ال:"إن أل��م جنني ه��و أملنا وام��ت��داد لحزننا، وم��ا يحدث اآلن يف جنني، وم��ا حدث 
قبلها يف نابلس، وكل ما يتعرض له أبناء شعبنا، يف كل بقعة من هذا الوطن إنما هو 

مخطط ملحاولة كسر عزيمة شعبنا من قبل االحتالل ومستوطنيه".
كما أعلنت حركة فتح والقوى الوطنية، اإلضراب الشامل يف محافظة الخليل، حدادا 
ع��ى أروح ال��ش��ه��داء، وت��ن��دي��دا ب��امل��ج��زرة البشعة التي ارتكبها االح��ت��الل بحق اب��ن��اء شعبنا 

يف محافظة جنني ومخيمها.
عرنيك يوجه نداء للجاليات،،،

من جانبه،وجه عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون املغرتبني 
ف��ي��ص��ل ع���رن���يك، ن����داء ع��اج��ال إىل ال��ج��ال��ي��ات وامل���ؤس���س���ات الفلسطينية يف ال��ع��ال��م، لفضح 

ممارسات االحتالل االجرامية ومجزرته البشعة التي ارتكبها صباح امس يف جنني.
املؤتمر الوطني الشعبي للقدس،،،

وأدانت األمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، املجزرة البشعة التي ارتكبتها 
قوات االحتالل اإلسرائييل يف مخيم جنني.

واعتربت األمانة العامة يف بيان صدر عنها، هذه الجريمة بأنها وصمة عار يف جبني 
إسرائيل واملجتمع الدويل، والواليات املتحدة األمريكية، عى وجه الخصوص،مستنكرة 
هذا العدوان الهمجي الذي تخلله قصف االحتالل ملنازل املواطنني بالقذائف، وإعدامه 

بالرصاص الحي لعدد من املواطنني بينهم مسنة.
كما أدانت، منع جيش االحتالل سيارات االسعاف من الوصول إىل الجرحى لنقلهم 
ل��ل��م��س��ت��ش��ف��ي��ات، واس���ت���ه���داف���ه إلح����داه����ا ب���ال���رص���اص، وت���دم���ري ع����دد م���ن س����ي����ارات املواطنني 

وممتلكاتهم.
ودعت األمانة العامة إىل توفري حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض 

ملجازر دموية بشكل يومي عى يد آخر احتالل يف التاريخ.
دائرة شؤون الالجئني ،،

وط��ال��ب��ت دائ�����رة ش����ؤون ال��الج��ئ��ني ب��م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، وال��ل��ج��ان الشعبية 
يف املخيمات الفلسطينية، املجتمع ال���دويل بتحمل مسؤولياته ومحاسبة إسرائيل عى 
جرائمها بحق شعبنا، والضغط عليها لوقف حربها الدامية املفتوحة خاصة يف جنني 

ومخيمها، وتوفري الحماية الدولية لشعبنا.
وق��ال��ت ال���دائ���رة يف ب��ي��ان ع��ى ل��س��ان رئ��ي��س��ه��ا، ع��ض��و اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
أح��م��د أب���و ه���ويل، إن التصعيد اإلس��رائ��ي��يل يف امل��ح��اف��ظ��ات ال��ش��م��ال��ي��ة ومخيماتها وأعمال 

القتل وتدمري البيوت يعكس مدى حجم التطرف الذي يحكم إسرائيل.
اللجنة الرئاسية للكنائس،،

كما أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس يف دولة فلسطني، املجزرة الدموية 
البشعة التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائييل يف جنني.

وح��������ذرت ال���ل���ج���ن���ة يف ب����ي����ان أص��������دره رئ���ي���س���ه���ا ع���ض���و ال���ل���ج���ن���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة مل��ن��ظ��م��ة التحرير 
رم���زي خ���وري،ام���س، م��ن ت��م��ادي ه��ذا االح��ت��الل وق��ادت��ه يف جرائمهم ض��د شعبنا يف ظل 
ص���م���ت امل���ج���ت���م���ع ال�������دويل وم���ؤس���س���ات���ه ذات ال���ص���ل���ة، وع���ج���زه���م ع����ن ل���ج���م ه�����ذا العدوان، 
ومحاسبة املسؤولني عنه وتوفري الحماية الفورية ألبناء شعبنا وارواحهم وممتلكاتهم 

ومقدساتهم.

الصليب األحمر/ بقية
 واحرتامها يف جميع الظروف لضمان وصول املجتمعات املتضررة إىل خدمات 

الرعاية الصحية بشكل مستمر.
واستشهد 9 فلسطينيني بينهم سيدة مسنة وأصيب 20 آخرون بينهم أربعة 
إصاباتهم خ��ط��رية  خ��الل عملية للجيش اإلس��رائ��ي��يل يف مدينة جنني ومخيمها 
استهدفت اعتقال مطلوبني فلسطينيني، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية، 

األمر الذي قوبل بتنديد وغضب رسمي وشعبي.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيني برصاص إسرائييل منذ بداية العام الجاري 
يف الضفة الغربية إىل 29، بينهم 5 أطفال وسيدة، بحسب إحصائيات رسمية 

صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية. 

هنية: المقاومة / بقية
 و️خاضت املقاومة العسكرية عرب عمليات وانتفاضات وحروب .

وتابع هنية "ادارة حماس للمقاومة ترتكز عى عناصر متعددة منها التمسك 
باملقاومة كخيار اسرتاتيجي ، وتطوير وسائلها ووصلت إىل املرحلة التي جسدتها 
سيف القدس وما بعدها، وتصعيد املقاومة او تهدئتها مرتبط بمعادالت امليدان 

وقرار ادارتها".
وأوضح ان ️االسرتاتيجية الثالثة هي السياسة والحكم حيث ان ️"حماس" 
شاركت يف انتخابات 2006 بوعي كامل ورغبة يف الشراكة وتحملت املسؤولية، 
وقامت ببناء منظومة عالقات خارجية عى أساس برنامجها املقاوم والثوابت 

ولم تخضع للمتغريات ".
وأض����اف هنية "ح��م��اس تنفتح ع��ى ك��اف��ة امل��ك��ون��ات ال��وط��ن��ي��ة وال��خ��ارج��ي��ة دوال 

ومؤسسات واحزاب وشعوب وعى قاعدة املصالح العليا الفلسطينية".
وش����دد ه��ن��ي��ة ع��ى ان "ح���م���اس" تعتمد اس��رتات��ي��ج��ي��ة م��رح��ل��ي��ة ال��ت��ح��ري��ر وليس 
مرحلية الحلول وقال"️رغم انها تحت االحتالل ما يميز حماس عملت يف شتى 
املجاالت وبرؤية ثابتة، و️الحركة ركيزة ورك��ن لشعبنا الفلسطيني يف مشروع 

التحرير والعودة".

إدانات عربية/ بقية
وجددت التأكيد عى أن "استمرار مثل تلك االعتداءات عى األرواح واملمتلكات 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، ي���زي���د م����ن ح���ال���ة االح����ت����ق����ان وال����ش����ع����ور ب���ال���غ���ن ب����ني أب����ن����اء الشعب 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، وي��ق��وض م��ن ك��اف��ة ال��ج��ه��ود ال��ت��ي ت��س��ع��ى إىل إع����ادة إح��ي��اء عملية 
ال����س����الم، وت��ن��ف��ي��ذ رؤي�����ة ح���ل ال���دول���ت���ني وإق����ام����ة ال����دول����ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ع���ى حدود 

حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". 
استمرار  األردن����������ي����������ة،  امل�����غ�����رتب�����ني  وش�������������ؤون  ال�����خ�����ارج�����ي�����ة  وزارة  ب����������دوره����������ا،أدان����������ت 
االقتحامات اإلسرائيلية للمدن الفلسطينية املحتلة واالعتداءات املتكررة عليها، 

وآخرها العدوان عى مدينة جنني ومخيمها.
واستنكر الناطق الرسمي باسم ال���وزارة السفري سنان امل��ج��ايل،ام��س، حملة 
التصعيد العسكرية اإلسرائيلية التي تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف الذي 

سيدفع الجميع ثمنها.
وق����ال، إن ال��ع��ن��ف ل��ن ي��ول��د إال امل��زي��د م��ن ال��ع��ن��ف، م��ش��ريا إىل أن االقتحامات 
اإلسرائيلية للمدن الفلسطينية املحتلة مع استمرار الجمود الكيل يف العملية 
ال��س��ل��م��ي��ة ي���دف���ع ب���ات���ج���اه ت��ص��ع��ي��د خ��ط��ري ي���ه���دد األم�����ن واالس����ت����ق����رار، وي��ق��ت��ل األمل 

بالسالم العادل وجدوى العملية السلمية.
يف السياق ذات��ه، أدان��ت دول��ة قطر،العدوان اإلسرائييل الوحيش عى جنني 

ومخيمها، 
واعتربت يف بيان صدر عن وزارة خارجيتها، أن هذا العدوان امتداد لجرائم 

االحتالل الشنيعة واملروعة بحق الشعب الفلسطيني األعزل.
وأكدت أن االحتالل اإلسرائييل أصبح مطمئنا أكرث من أي وقت مىض لعدم 
امل����س����اءل����ة واإلف���������الت م����ن ال����ع����ق����اب، م����ا ش���ج���ع���ه ع����ى ارت�����ك�����اب امل����زي����د م����ن الجرائم 
واالنتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وقتل املدنيني ومن ضمنهم 

األطفال والنساء واملسنني، واستباحة املستشفيات واملرافق املدنية الحيوية.
م��ن ج��ان��ب��ه،أدان األم���ني ال��ع��ام ملجلس ال��ت��ع��اون ل���دول الخليج العربية نايف 
ف����الح م���ب���ارك ال���ح���ج���رف، ه����ذه ال���ج���ري���م���ة، م����ؤك����ًدا ع���ى م���وق���ف امل���ج���ل���س، الثابت 
وال��داع��م للقضية الفلسطينية،داعيا املجتمع ال���دويل إىل التدخل العاجل ضد 
هذه الجريمة النكراء واملستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتوفري الحماية 

الدولية لهم
ك��م��ا أدان ال���ربمل���ان ال���ع���رب���ي، ال����ع����دوان اإلس���رائ���ي���يل ال���دم���وي ع���ى م��دي��ن��ة جنني 
وم���خ���ي���م���ه���ا، م���ح���م���اًل ح���ك���وم���ة ال���ي���م���ني اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة امل���ت���ط���رف���ة امل���س���ؤول���ي���ة الكاملة 
ع��م��ا ي���ح���دث، وال�����ذي ي����ؤدي إىل م��زي��د م���ن ال��ت��وت��ر وال��ع��ن��ف، وت��ف��ج��ري األوض�����اع يف 

املنطقة.
ف��ي��م��ا اع���ت���ربت ال���خ���ارج���ي���ة ال���ق���ط���ري���ة، ه����ذا ال����ع����دوان ام����ت����دادا ل���ج���رائ���م االحتالل 
الشنيعة واملروعة بحق الشعب الفلسطيني األعزل.وأكدت أن االحتالل أصبح 
مطمئنا أكرث من أي وقت مىض لعدم املساءلة واإلفالت من العقاب،ما شجعه 
ع���ى ارت����ك����اب امل���زي���د م���ن ال���ج���رائ���م واالن���ت���ه���اك���ات ب��ح��ق أب���ن���اء ال��ش��ع��ب الفلسطيني 

الشقيق.
م�����ن ن���اح���ي���ت���ه���ا،أع���رب���ت ال����خ����ارج����ي����ة ال����رتك����ي����ة، ع�����ن ق���ل���ق���ه���ا ح����ي����ال ال����ت����وت����ر املتزايد 

والخسائر يف األرواح التي تحدث كل يوم تقريبا، خاصة يف الضفة الغربية.
ودعت الوزارة يف بيانها، السلطات اإلسرائيلية التخاذ اإلجراءات الالزمة بشكل 

فعال ملنع تصعيد التوتر يف املنطقة ومنع وقوع خسائر يف األرواح.
كما أعربت سلطنة ُعمان عن إدانتها واستنكارها العتداءات قوات االحتالل 
اإلس���رائ���ي���يل امل��س��ت��م��رة ع���ى امل�����دن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، وآخ���ره���ا ال����ع����دوان ال���وح���يش عى 
م���دي���ن���ة ج���ن���ني يف ال���ض���ف���ة ال���غ���رب���ي���ة امل���ح���ت���ل���ة، ال������ذي أس���ف���ر ع����ن اس���ت���ش���ه���اد وإصابة 

أبرياء عزّل.

انسحاب مرشحة بايدن لحقوق اإلنسان 
تحت وطأة االتهام بانتقادها إسرائيل

 
واشنطن-سعيد عريقات-انسحبت مرشحة الرئيس االمرييك جو بايدن ملنصب حقوقي 
رف��ي��ع امل��س��ت��وى م��ن ال��خ��الف يف م��واج��ه��ة م��ع��ارض��ة ال ه����وادة ف��ي��ه��ا م��ن ع��ض��و ج��م��ه��وري يف 

مجلس الشيوخ يشكك يف دعمها إلسرائيل.
وبحسب ما ذكرته مجلة "بوليتيكو" األربعاء، فقد تؤدي خسارة سارة مارجون،التي 
تم اإلع��الن عن ترشيحها ملنصب مساعد وزي��ر الخارجية للديمقراطية وحقوق اإلنسان 
وال��ع��م��ل يف نيسان 2021، إىل اإلض����رار بمساعي اإلدارة إلع��ط��اء األول��وي��ة لحقوق اإلنسان 
يف سياستها ال��خ��ارج��ي��ة. كما يسلط ال��ض��وء ع��ى امل���أزق ال��ح��زب��ي يف عملية تثبيت مجلس 
ال���ش���ي���وخ،ح���ي���ث ت���رك���ت اإلج���������راءات ال���ت���ي ق����ام ب��ه��ا ع��ض��و واح�����د يف امل��ج��ل��س ب��ع��ض مواقف 

السياسة الخارجية واألمن القومي فارغة لسنوات.
وكانت مارجون موظفة سابقة يف الكابيتول هي )الكونجرس األمرييك( ومديرة منظمة 
"ه��ي��وم��ن راي��ت��س ووت���ش" بواشنطن وتعمل اآلن يف منصب كبري يف م��ؤس��س��ات املجتمع 

املفتوح ، وهي املنظمة التي أسسها امللياردير جورج سوروس.
ويف م��ح��ادث��ة وب��ي��ان ت��م��ت م��ش��ارك��ت��ه أواًل م��ع بوليتيكو ، وص��ف��ت ق���راره���ا ب��ع��دم إعادة 
ال���رتش���ي���ح ألن ال���ك���ون���ج���رس ال���ج���دي���د ق���د ت����وىل م��ن��ص��ب��ه��ا ب���أن���ه ق�����رار ش��خ��ي وأش�������ادت بدعم 

فريق بايدن.
وق��ال��ت م��ارج��ون يف ال��ب��ي��ان:"يف ال��وق��ت ال��ح��ايل ، ال أرى ط��ري��ًق��ا للميض ق��دًم��ا ملصادقة 
مجلس الشيوخ ، وبعد عام ونصف من التعرقل ، حان الوقت للميض قدًما". "سأواصل 
العمل يف مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان ، وأنا ممنت للرئيس بايدن ووزير الخارجية 

أنتوين بلينكني لثقتهما بي وشرف الرتشيح."
وواج���ه���ت م���ارج���ون م��ع��ارض��ة م���ن ال��ج��م��ه��وري��ني ال���ب���ارزي���ن ب��ل��ج��ن��ة ال���ع���الق���ات الخارجية 
بمجلس الشيوخ، جيم ريش من والية أيداهو. واتهم ريش ، نقاًل عن تغريدات سابقة 
له ، مارجون بدعم حركة املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات التي تستهدف 

إسرائيل بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيني.
وعى الرغم من ان مارجون نفت دعمها لحركة املقاطعة ، لكن محاوالتها لتوضيح 
التغريدات لم تؤثر عى ريش. ولم يأِت خطاب دعم من مجموعة من الحزبني املتخصصني 
يف السياسة الخارجية ، وبعضهم بارزين يف الجالية اليهودية ، الذين رفضوا املزاعم بأن 

مارجون معادية إلسرائيل.
م���ن ج��ه��ت��ه ، ت��ح��دث ال��س��ن��ات��ور ب���وب م��ي��ن��ي��ن��دي��ز ، "دي��م��ق��راط��ي م���ن والي����ة ن��ي��و جرييس" 
ال��ذي ي��رأس لجنة العالقات الخارجية يف مجلس الشيوخ ، عن دع��م ترشيح مارجون. 
لكنه لم يطرحها للتصويت يف اللجنة ، عى ما يبدو بسبب عادة "املجاملة" التي يتبعها 
قادة اللجنة، حيث يدعو هذا العرف رئيس اللجنة ونظريه من الحزب اآلخر يف اللجنة 
)أك��رب ديمقراطي وكبري الجمهوريني( إىل االت��ف��اق بشكل مشرتك عى بنود مثل جدولة 

التصويت عى املرشحني. 
والفكرة من وراء هذا التقليد هي تجنب جعل األغلبية تتغلب بقسوة عى األقلية ، 

لكن يمكن لألقلية أيًضا استخدامها كتكتيك للمماطلة.
ويف بيان صدر الثالثاء، وصف مينينديز، الذي يعترب من أشد أنصار إسرائيل، معارضة 
الحزب الجمهوري لرتشيح مارجون بأنها "مؤسفة للغاية". لكنه دافع عن عادة املجاملة 

باعتبارها واحدة تعزز التعاون من عى جانبي املمر الحزبي.
وقال:"أعتقد أننا أقوى عندما نتحدث بصوت من الحزبني". وهذا يدعم قدرة لجنتنا 

عى متابعة نشاط قوي يعزز أولويات السياسة الخارجية األمريكية".
وأث��ن��ى م��س��ؤول كبري يف وزارة الخارجية ع��ى م��ارج��ون، واص��ف��ا إي��اه��ا ب��� "الشخص غري 
العادي الذي يتمتع بموهبة هائلة ، واندفاع وتصميم". وقال املسؤول إنه سيتعني عى 
اإلدارة اآلن اتخاذ قرار بشأن مرشح جديد، دون الكشف عن األسماء املحتملة. وتحدث 
املسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته ألن املوضوع تضمن مسائل شخصية حساسة 

ومناقشات مع الكابيتول هيل.
وحتى إذا وجدت إدارة بايدن مرشًحا جديًدا بسرعة ، إال أن عملية التصديق قد تطول 

مرة أخرى ، وتشري إحصائيات نمطية إىل أنها ساءت خالل العقدين املاضيني.
وي�����ص�����ر ب������اي������دن ع������ى أن��������ه م����ل����ت����زم ب����ال����ح����ف����اظ ع������ى ح�����ق�����وق اإلن�������س�������ان يف ص���م���ي���م سياسته 
الخارجية. لكن إدارته، مثل العديد من اإلدارات األخرى قبلها ، متهمة بعدم االتساق 
ع���ى ت��ل��ك ال��ج��ب��ه��ة، وال���ت���غ���ايض ع���ن ان��ت��ه��اك��ات األن��ظ��م��ة االس���ت���ب���دادي���ة م���ن أج����ل مصالحها 

الجيوسرتاتيجية .

نيران مكثفة في اللد بعد 
زيارة بن غفير للمدينة

تل أبيب � نقل موقع "معاريف" عن سكان يف مدينة اللد قولهم أنه بعد زيارة ايتمار 
ب��ن غ��ف��ري وزي����ر األم����ن ال��ق��وم��ي اإلس��رائ��ي��يل للمدينة ب��رف��ق��ة ي��ع��ق��وب ش��ب��ت��اي امل��ف��وض العام 

للشرطة "شهدوا إحدى الليايل )األربعاء � الخميس( األكرث قسوة".
واتضح من حديث "واتس آب" أجراه سكان يف املدينة أنه بدأ يف الساعة 1:23 إطالق 
ص��ل��ي��ات ن���ريان مكثفة. وك��ت��ب أح��ده��م "ص��ل��ي��ات ن���ريان جنونية يف منطقتنا ... ه���ذا أخطر 

حادث شهدته منذ سكني هنا قبل عقد".
ات���ص���ل ع���ش���رات م���ن س���ك���ان امل���دي���ن���ة ب���ن غ��ف��ري وق�����ال الح���ده���م :"ات���ل���ق���ى م��ن��ك��م عشرات 

البالغات من ساعات الصباح".
وأض����اف:" وص��ل��ت ب���دون س��اب��ق إن���ذار م��ن أج��ل توجيه تعليمات ح��ول السياسة التي 
أتبعها، وال ريب لدى أن ما قاموا به هذه الليلة استهدف االيضاح يل يف أعقاب زياريت 
من هو صاحب األمر والنهي، بلغت املفوض العام للشرطة باألمر وطالبته بالقيام بعمل 
حاسم، أن��ا لست ساحراً وه��ذه األم��ور ال تتبلور خ��الل ي��وم. نعمل عى تشكيل الحرس 

الوطني الذي سيبدأ بالعمل خالل عدة شهور وأعتقد أنه سيكون الحل األمثل".
وي���ش���ار إىل أن ب���ن غ��ف��ري ق���ال يف ع���دة م��ن��اس��ب��ات م���ؤخ���راً أن���ه س��ي��ض��م امل���خ���اب���رات العامة 

"الشاباك" لنشاطات الشرطة أيضاً يف مجال مكافحة الجريمة بالوسط العربي.
هذه األحداث التي وقعت يف اللد تأيت أيضاً يف أعقاب إعالن بن غفري عن قرب وقوع 

عملية "حارس األسوار � 2".
وكانت املدن اإلسرائيلية قد شهدت موجة عنف غري مسبوقة يف سياق األحداث التي 
عقبت اقتحامات الشرطة للحرم القديس الشريف والعدوان عى الشيخ جراح والحرب 
عى غزة يف أيار 2021. ووفقاً ملعطيات كشف النقاب عنها للمرة األوىل وقعت أضرار بالبنى 
التحتية تقدر ب160 مليون شيكل وذلك جراء أكرث من 270 حادث عنف وقعت يف تلك 

الهبة بالداخل الفلسطيني.
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المذنب األخضر يفقد ذيله  
ى يف 1 شباط من األرض للمرة األوىل منذ 50.000 عام، بتغريات غري عادية، وفق   لندن-يمر املذنب األخضر، الذي سريرُ
»إن��دب��ن��دن��ت«. وترُظهر ص��ور للجسم الفضايئ أن ذيله انفصل عنه، نتيجة مل��ا يعرف ب���»ح��دث االن��ف��ص��ال«، حيث يتم نقل 

الذيل بعيداً بواسطة الرياح الشمسية.

سكر األعشاب البحرية 
عالج محتمل لسرطان الجلد  

»الصمون« كنز وطني يرافق األطباق العراقية  

تحطم جبل جليدي 
بحجم لندن في القطب الجنوبي  
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بالدوين

مزرعة 
بونانزا كريك

املمثل السين�يئ ومنتج فيلم
 ”Rust� أليك بالدوين يتدرب 
عىل مشهد إشهار السالح قبل 

دقائق من إطالق النار عىل 
هالينا هتشينز

����� يف
��� 100

روزو��

نيو مكسيكو

“Rust” قضية إطالق النار خالل تصوير فيلم
يف 21 ترشين األول (أكتوبر) 2021، توفيت املصورة السين�ئية هالينا هتشينز جراء طلق ناري

من مسدس مخصص للتمثيل يحمله املمثل أليك بالدوين يف موقع تصوير فيلم Rust. بالدوين ينفي مسؤوليته

Santa Fe County Sheriff’s Office, Newscom, Getty Images :ا���ر ABC, LA Times :ا���ر

هتشينز تفارق الحياة وهي 
يف طريقها إىل املستشفى. 
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جويل سوزا

"Rust" قضية إطالق النار خالل تصوير فيلم

ل���ن���دن-ان���ف���ص���ل ج���ب���ل ج���ل���ي���دي ع����م����اق ي����ق����ارب يف حجمه 
م���دي���ن���ة ل����ن����دن ال����ك����رى ع����ن ال���ق���ط���ب ال���ج���ن���وب���ي، ب���ال���ق���رب عن 
م���ح���ط���ة أب����ح����اث »ه��������ايل« ال���ري���ط���ان���ي���ة، ح���س���ب )ب������ي ب����ي يس( 
ال���ري���ط���ان���ي���ة. وأك���������دت امل����ج����س����ات ال���ق���ائ���م���ة ع�����ى س���ط���ح جرف 
برنت الجليدي حدوث هذا االنفصال يف ساعة متأخرة من 
األح����د، ح��س��ب ت��وق��ي��ت غ��ري��ن��ت��ش. يف ال��وق��ت ال���راه���ن، تضم 
م��ح��ط��ة »ه������ايل« 21 م���وظ���ف���اً، ي��ت��ول��ون م���ه���ام ص��ي��ان��ة القاعدة 
وتشغيل األجهزة العلمية. وحتى هذه اللحظة، ليس هناك 
ما يهدد سامة العاملني باملحطة، ومن املقرر أن يستمروا 
يف العمل حتى موعد انتهاء مهمتهم مطلع الشهر املقبل. 
من جهتها، تتوىل هيئة املسح الريطانية للقطب الجنوبي 
إدارة املحطة. وتشري األرق���ام إىل وق��وع محطة »ه��ايل« عى 

بعد 20 كيلومرتاً من خط التمزق.
وتمتلك هيئة املسح الريطانية للقطب الجنوبي مجموعة 
من أجهزة »نظام التموضع العاملي« )ج��ي بي إس( داخل 
املنطقة تنقل معلومات حول تحركات الكتل الجليدية، إىل 
املقر الرئيس للهيئة يف ك��ام��ري��دج. وم��ن امل��ق��رر أن يتفحص 
مسؤولون الصور التي التقطتها أقمار صناعية لدى إتاحتها. 
وي���س���ع���ى امل�����س�����ؤول�����ون ل���ل���ت���أك���د م�����ن ع������دم وج��������ود أوض���������اع غري 
مستقرة عى نحو غري متوقع داخل الجزء املتبقي من منصة 

الجرف الجليدي التي تحمل محطة »هايل«.
وكانت كتلة جليدية بحجم مشابه، عرفت باسم »إيه 
74«، تقع إىل الشرق، قد انفصلت يف فراير )شباط( 2021. 
يف ذلك الوقت، كان من املعتقد أن انفصالها ربما يشكل 
بداية النفصال كتلة أكر، لكن تبقى مثل هذه األحداث من 

الصعب التنبؤ بها بمستوى كبري من الثقة.
ع���ى ج���رف ب��رن��ت ال��ج��ل��ي��دي، وه���و ع���ب���ارة ع���ن ن��ت��وء عائم 
لألنهار الجليدية التي تدفقت من القارة القطبية الجنوبية 
ب���ح���ر ودل باعتباره  ي���ظ���ه���ر  ال���خ���ري���ط���ة  ب���ح���ر ودل. ع�����ى  ن���ح���و 
ذل��������ك ال�����ق�����ط�����اع م������ن ال�������ق�������ارة ال���ق���ط���ب���ي���ة ال����ج����ن����وب����ي����ة ال�������واق�������ع إىل 
ال��ج��ن��وب م��ب��اش��رة م���ن امل��ح��ي��ط األط���ل���ي. وي��ق��ع ج���رف برنت 
عى الجانب الشرقي من البحر. ومثلما الحال مع جميع 
الجروف الجليدية، تتساقط الكتل الجليدية بشكل دوري. 
وك��ان��ت آخ���ر كتلة جليدية ضخمة وق��ع��ت م��ن ج���رف برنت 

عام 1971.
ويراقب العلماء باستمرار أي تشققات كرى تحدث يف 
برنت، والحظوا انقساماً معيناً - أطلق عليه »كازم وان« - 
ب��دأ ينفتح من جديد بعد حالة سكون سادته لعقود، ما 
تسبب اليوم بانفصال كتلة من الجليد يرتاوح سمكها بني 

150-200 مرت تقريباً.

مركز  ب�������اح�������ث�������و  ال����������ق����������اه����������رة-ح����������دد 
م������������وف������������ي������������ت 

للسرطان، التابع للمعهد 
ال��ق��وم��ي ل��ل��س��رط��ان ب��أم��ريك��ا، ط��ري��ق��ة طبيعية ل��دع��م العاج 
امل�����ن�����اع�����ي يف م�����واج�����ه�����ة س�������رط�������ان ال�����ج�����ل�����د، ت����ع����ت����م����د ع�������ى سكر 
الفوكوز )L-fucose(، وهو سكر نبايت غذايئ غري سام يوجد 

باألعشاب البحرية الحمراء والبنية.
وال�������ع�������اج�������ات امل�����ن�����اع�����ي�����ة ح����س����ن����ت ن�����ت�����ائ�����ج ك�����ث�����ري م�������ن مرىض 
ال��س��رط��ان، بما يف ذل��ك س��رط��ان الجلد، لكنها تعمل فقط 
مل��ج��م��وع��ة ف��رع��ي��ة م���ن امل�����رىض، وي��ب��ح��ث ك��ث��ري م���ن الدراسات 
يف ت��ح��س��ني االس��ت��ج��اب��ات امل��ن��اع��ي��ة ل��ت��ك��ون أع���م وأش���م���ل، بما 
يف ذل��ك األب��ح��اث ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ى تعزيز ال��خ��اي��ا الليمفاوية 
املتسللة إىل ال���ورم )TILs(، وه��ي خ��اي��ا مناعية يف األورام 
ال����س����رط����ان����ي����ة ومهاجمتها،  ال�����خ�����اي�����ا  ع������ى  ال�����ت�����ع�����رف  ي���م���ك���ن���ه���ا 
ولكن غالباً ال يوجد ما يكفي منها أو تكون غري قادرة عى 
تسخري استجابة قوية بما يكفي لقمع نمو الورم وانتشاره 

بشكل دائم.
وح��������دد ب���اح���ث���و م����رك����ز م����وف����ي����ت، ب����ق����ي����ادة ع����ال����م بيولوجيا 
ال���س���رط���ان إري�����ك الو، ط��ري��ق��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة ن��س��ب��ي��اً ل���زي���ادة أعداد 
وأن���ش���ط���ة ت��ل��ك ال���خ���اي���ا امل����ض����ادة ل��������ألورام، ت��ع��ت��م��د ع���ى سكر 
ال���ف���وك���وز )L-fucose(، وت�����م اإلع�������ان ع����ن ذل�����ك يف دراسة 

نشرتها دورية »نيتشر كانسر«.
وف���ي���م���ا ي����وج����د س���ك���ر ال����ف����وك����وز يف األط����ع����م����ة، ف����إن����ه يمكن 
أي�������ض�������اً ص����ن����ع����ه داخ�����������ل خ�����اي�����ان�����ا م�������ن خ���������ال ت����ح����ل����ل وتحويل 

ال��ج��زي��ئ��ات األخ�����رى، وه���و م��ه��م للعمليات 
وترتبط التشوهات املناعية والنمائية، 

تخليقه  يف 
واستخدامه 
بأمراض، بما 
ذل��������������ك  يف 

ال��س��رط��ان.وي��ق��ول إري��ك الو، م��ن قسم بيولوجيا األورام يف 
م���رك���ز م��وف��ي��ت )ال���ب���اح���ث ال���رئ���ي���ي(، يف ت��ق��ري��ر ن���ش���ره املوقع 
اإللكرتوين للمركز، بالتزامن مع نشر ال��دراس��ة: »تنخفض 
امل����س����ت����وي����ات اإلج����م����ال����ي����ة م�����ن س���ك���ر ال����ف����وك����وز يف خ����اي����ا الورم 
امل��ي��ان��ي��ن��ي )س����رط����ان ال���ج���ل���د( وت��س��ت��خ��دم ال���خ���اي���ا السرطانية 
ال���ت���غ���ي���ريات يف م���س���ت���وي���ات���ه أث����ن����اء ال����ت����ق����دم، ووج�����دن�����ا أن رفع 
مستوياته عر املكمات الغذائية يمكن أن يثبط األورام ويزيد 
بشكل ملحوظ من الخايا الليمفاوية املناعية املتسللة إىل 

الورم ويعزز فاعلية العاجات املناعية«.
ويضيف: »عندما يفكر امل��رء يف السكر، غالباً ما نعتقد 
أنه ينحصر يف الغلوكوز أو السكروز، وهي سكريات املائدة 
الشائعة التي تستخدمها خايانا للطاقة، وعى عكس تلك 
السكريات، تستخدم خايانا سكر الفوكوز ليس للطاقة، 
ولكن لتزيني الروتينات لضبط سلوكها ونشاطها، وجدنا 
يف تجاربنا قبل السريرية أن إضافة هذا السكر إىل الروتني 
)HLA-DRB1( يتسبب يف توطينه عى سطح خايا الورم 
امل��ي��ان��ي��ن��ي، م��م��ا ي����ؤدي إىل ت��ن��ش��ي��ط ال��خ��اي��ا امل��ن��اع��ي��ة املضادة 

للورم«.

بغداد -ال بّد من أن يكون »الصمون« الخبز العراقي الهّش الذي يشبه شكل أملاسة، موجوداً عى 
كّل مائدة، بل هو أشبه بكنز وطني تماماً كما خبز الباغيت بالنسبة للفرنسيني، حسب وكالة الصحافة 
الفرنسية. ويف وسط بغداد التاريخي، يوجد مخبز »أبو سجاد« منذ عام 2005، يرُخِرج رغيفاً حاّراً من الفرن 
كل 45 ثانية. ويقول ابنه سجاد، إن إنتاج عشرة آالف رغيف يف اليوم، لكن يف يوم الجمعة يصعد الرقم 
إىل 12 ألف رغيف، أمر طبيعي... وال عجب؛ فالصمون عنصر أسايس عى كّل طاولة عراقية، وال بّد أن 
يكون يف كّل قرية يف الباد، مهما كانت نائية، فرن للخبز. إع��داد هذا الخبز العراقي أمر بسيط جداً.

ويخلط سجاد 50 كيلوغراماً من الطحني مع بعض الخمرية واملياه، ثّم يرتك آلة العجن تقوم بعملية 
دمج املكونات مع بعضها بعضاً. تسرتيح العجينة لبضع دقائق... ثّم وبلمح البصر تتحّول كرة من 90 إىل 
100 غرام من العجني إىل شكل أملاسة، جاهزة للخبز داخل فرن من القرميد. يخرج بعد ذلك رغيف هش 
ومقرمش، يتصاعد منه البخار. ويمكن أن يؤكل الصمون مع طبق األرز واللحم العراقي »القوزي«، 

أو مع طبق »الباجة«، أي رأس الغنم. يصلح كذلك ألك��ل الفافل مع الخضراوات الطازجة، كوجبة 
سريعة.يائم سعر الصمون جميع الطبقات االجتماعية. ويقول أبو سجاد »أبيع 8 أرغفة بألف دينار«، 
أي أقّل من دوالر واحد. مؤخراً، ارتفع سعر الطحني املستورد من تركيا، لكن، يؤكد أبو سجاد، أنه »لم 
يرفع األسعار. بداًل من ذلك، قمت بخفض وزن كل رغيف صمون من 120 إىل 100 غرام«.يف كتابها »لذائذ 
من جنائن عدن« حول الطبخ العراقي والعربي، تشرح الكاتبة العراقية - األمريكية نوال نصر الله، أن 
كلمة »صمون« تأيت من كلمة »سومون somoun« الرتكية التي تندرج بدورها من كلمة »سوموس 
psomos« اليونانية، وهو »مصطلح شامل« لتوصيف الخبز. أما الشكل املايس، فقد »اعترُمد من ِقبل 
الخبازين العراقيني مطلع ال��ق��رن ال��ع��ش��ري��ن«، وف��ق الكاتبة. ويرُ��ع��ذر ك��ري��م، أح��د ال��زب��ائ��ن املعتادين عى 
تناول الرغيف مباشرة من الفرن، فهكذا يكون يف أشهى حاالته. ويف حال ترُرك لساعات، يجّف الرغيف 

ويصبح قاسياً ويفقد هشاشته التي تجعل منه رغيفاً مميزاً.
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