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يونس مجاهد

جنازات  لتشييع  الثالثاء  أمس  غزة  يف  الفلسطينيون  تجمع 

االحتالل  قوات  برصاص  سقطوا  الذين  الشهداء  عرشات 

فيه    أخذت  الذي  الوقت  يف  االثنني،   أمس  أول  اإلرسائييل 

أن  يتوقع  يوم  مع  للتعامل  القطاع  مع  الحدود  عىل  مواقعها 

يكون األخري من االحتجاجات الفلسطينية.

الذي  الوقت  يف  الحدود،  عىل  االثنني  وقع  الذي  العنف  وكان 

القدس  يف  الجديدة  سفارتها  املتحدة  الواليات  فيه  افتتحت 

الفلسطينيني  صفوف  يف  الضحايا  عدد  حيث  من  يوم  أسوأ 

منذ حرب غزة يف 2014.

رضيعة  وفاة  بعد  الليل  أثناء   60 إىل  القتىل  عدد  وارتفع 

للدموع  املسيل  الغاز  استنشاق  جراء  من  أشهر  مثانية  عمرها 

عائلتها.  قالت  حسبام  االثنني  يوم  للمحتجني  مخيم  يف 

جراء  من  أو  بالرصاص  إما  فلسطيني   2200 من  أكرث  وأصيب 

الغاز املسيل للدموع.

مذبحة  بأنها  أمس  أول  أحداث  فلسطينيون  قادة  ووصف 

قلقا  الحية  الذخرية  اإلرسائيلية  القوات  استخدام  أثار  كام 

وإدانات عىل مستوى العامل.

ستة  قبل  بدأت  التي  الحدودية  االحتجاج  حملة  أحيت  وقد   

املطالب  الكربى«  العودة  »مسرية  اسم  عليها  وأطلق  أسابيع 

يف  اآلن  أصبحت  التي  السابقة  أراضيهم  إىل  الالجئني  بعودة 

إرسائيل.

سكان  من   104 إن  فلسطينيون  طبيون  مسؤولون  ويقول 

شخص  ألف   11 قرابة  وإن  االحتجاجات  بدء  منذ  قتلوا  غزة 

عن  أنباء  ترد  ومل  الحية.  بالذخرية   3500 نحو  بينهم  أصيبوا 

إصابات إرسائيلية.

أمس  الحدود  امتداد  عىل  اإلرسائيلية  القوات  وانترشت 

األوىل  النهار  ساعات  يف  املنطقة  نسبي  هدوء  وساد  الثالثاء، 

املتوقع  ومن  الجنازات،  يف  السكان  من  كبرية  أعداد  شاركت  إذ 

أن يتوجه املحتجون إىل الحدود يف وقت الحق.

السامي  املتحدة  األمم  مفوض  مكتب  أدان  جنيف  ويف 

قوات  قبل  من  املروع«  الدامي  »العنف  اإلنسان  لحقوق 

تحقيق  إجراء  إىل  داعيا  غزة   يف  اإلرسائيلية  االحتالل 

مستقل.

أمس  صباح  جنازات  مسريات  يف  املعزين  آالف  وشارك 

ولوح بعضهم بالعلم الفلسطيني بينام طالب البعض بالثأر.

أثناء  شهيد«  يا  نفديك  بالدم  »بالروح  هتاف  املعزون  وردد 

سريهم يف جنازة اثنني قتال يف خان يونس جنوب قطاع غزة.

ليىل  الرضيعة  جنازة  يف  املئات  خرج  غزة  مدينة  ويف 

الغندور التي لف جثامنها بالعلم الفلسطيني.

معايا،  »خلوها  ابنتها  وتحتضن  تبيك  وهي  أمها  وقالت 

بدري عليها كتري إنها متوت«.

إعداد  جرى  حيث  غزة  مستشفى  يف  سابق  وقت  ويف 

قالت  للدفن  أشهر  مثانية  العمر  من  البالغة  الرضيعة  جثامن 

التي  االحتجاج  مخيامت  أحد  يف  كانت  الرضيعة  إن  جدتها 

أقيمت عىل مسافة بضع مئات من األمتار من الحدود.

والجنود  غزة  رشق  املخيم  يف  »كنا  عمر  هيام  وقالت 

االرسائيليون أطلقوا قنابل غاز بكثافة«.

وفكرناها  تبيك  بطلت  البنت  البيت  رجعنا  »ملا  وأضافت 

هناك  حكولنا  واألطباء  األطفال  مستشفى  عىل  أخدناها  نامت، 

أنها استشهدت«.

أن  غري  املنصوبة  الخيام  حول  املحتجني  معظم  وبقي 

املحظورة  املنطقة  من  باالقرتاب  تغامر  الشبان  من  مجموعات 

القوات  لنريان  بالتعرض  وتخاطر  الحدودي  السياج  قرب 

أوإلقاء  املحرتقة  باإلطارات  الدفع  أجل  من  اإلرسائيلية 

الحجارة.

البنزين  من  عبوات  تحمل  ورقية  طائرات  البعض  وأطلق 

أدت لنرش حرائق عىل الجانب اإلرسائييل.

يف  عام  بإرضاب  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  وأمر 

الحداد  وإعالن  الثالثاء  أمس  الفلسطينية  األرايض  مختلف 

العام ثالثة أيام.

االثنني  احتجاجات  يف  للمشاركة  الحامس  من  زاد  ومام 

تل  من  القدس  إىل  الجديدة  األمريكية  السفارة  نقل  مراسم 

أبيب   

خالل  من  القدس  وضع  حسم  يجب  إنه  الدول  أغلب  وتقول   

تسوية سالم نهائية وترفض نقل سفاراتها اليها اآلن.

املتحدة  الواليات  إن  املتحدة  األمم  يف  دبلوماسيون  وقال   

الكويت  صاغته  األمن  مجلس  من  بيان  صدور  االثنني  عطلت 

الفلسطينيني  املدنيني  ملقتل  واألسف  الغضب  عن  للتعبري 

والدعوة إىل إجراء تحقيق مستقل.

أطفال في وضعية حرجة
عراقيني،  أطفال  حول  مؤثراً،  روبورتاجاً  الفرنسية  القنوات  إحدى 
التي  اإلرهابية،  العصابات  تحتلها  كانت  التي  املناطق  يف  فرتة  عاشوا 
آبائهم،  حق  يف  ارتكبتها  التي  الجرائم  عىل  شهوًدا  كانوا  والذين  »داعش«،  تسمى 
تتم  كانت  التي  الرؤوس  قطع  عمليات  يف  حارضين  كانوا  أنهم  كام  وتعذيب،  قتل  من 
خطرية،  نفسية  باضطرابات  إصابتهم  إىل  أدى  الذي  األمر  العمومية،  الساحات  يف 

مازالت املؤسسات الطبية والرتبوية العراقية، تحاول معالجتها.
املناطق  يف  تقطن  عائالتهم  كانت  الذين  األطفال،  من  اآلالف  مبئات  األمر  ويتعلق 
فتحت  بعدها  لفرتة،  التعليم،  من  حرموا  والذين  »داعش«،  فيها  تحكمت  التي 
واملناهج  بالخرافات  مليًئا  الغابرة،  للقرون  مضامينه  تعود  تعليام  ليتلقوا  املدارس، 
التعليم،  ورجال  نساء  توجيه  إىل  العراقية،  التعليم  بوزارة  دفع  مام  للعلم،  املناقضة 

لبذل مجهودات خاصة لتصحيح طريقة تفكريهم وتعاملهم مع العلم واملعرفة.
حرجة،  وأوضاع  متعددة،  نفسية  تشوهات  عن  الروبوتاج  يكشف  عامة،  وبصفة 
آباؤهم  ُقِتَل  الذين  أولئك  خاصة  عايشوه،  ما  جراء  لها،  عرضة  األطفال  هؤالء  مازال 
هذا  كان  وإذا  االنتقام.  يف  الرغبة  من  يتخلصوا  مل  منهم  عدداً  أن  إذ  أعينهم،  تحت 
اآلخرين،  العراقيني  األطفال  فإن  »داعش«،  هيمنة  تحت  عاشوا  الذين  األطفال  وضع 
يف  األطفال  يعيشها  األوضاع  ونفس  نفسيتهم،  عىل  العنف  تأثري  من  ينجوا  مل 

سوريا، وغريها من البلدان العربية، التي تعرضت لهذا النوع من الحروب.
الشعوب  تعيشه  الذي  والترشيد،  والتخريب  واملآيس  القتىل  إىل  فباإلضافة 
التأثري  هناك  الداخلية،  واملواجهات  الحرب  ظروف  من  تعاين  التي  العربية، 
الرتبوي  مساره  عىل  تؤثر  نفسية،  لضغوطات  يتعرض  الذي  النشء  عىل  الكبري 
ستكون  الحروب  انتهاء  رغم  الكربى،  املشكلة  أن  عىل  يؤرش  مام  والشخيص، 

مرتبطة مبستقبل األجيال التي عانت من هذه األوضاع الصعبة.
مبقياس،  يقاس  ال  واملعنوي،  املادي  للعنف  تعرضوا  الذين  واألطفال  اليتامى  عدد 
االحتالل،  سيف  عليها  تسلط  التي  بالشعوب،  ألحقت  التي  الكربى  الخسارة  ويعترب 
كل  فيه  تحالفت  الذي  املمنهج،  الحضاري  والتدمري  فلسطني،  يف  اليوم  يحصل  كام 

قوى الرجعية واالمربيالية، بهدف إعادة بلدان عربية عرشات السنوات إىل الوراء.

 غزة تدفن قتالها بعد سقوط العشرات

يف جلسة عامة مبجلس النواب: فرق األغلبية واملعارضة 

تدين املذبحة اإلرسائيلية ضد الشعب الفلسطيني
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الديستي،   عندما   يجعل 

االمن صوت املغرب 

مسموعا يف   دفاعه

عن ترابه الوطني

آخر خرب

مساءلة الحكومة المحلية 

لجزر الكناري عن جرائم 

وانتهاكات البوليساريو 

في مخيمات تندوف
الكناري  لجزر  الجهوية  الحكومة  مساءلة  متت 

ترتكبها  التي  واالنتهاكات  الجرائم  موضوع  حول 

يف  املحتجزين  السكان  حق  يف  البوليساريو  جبهة 

الداهي  وقدم  الجزائري.  الرتاب  فوق  تندوف  مخيامت 

أول  البوليساريو«،  يف  املفقودين  »جمعية  رئيس  أكاي 

الكناري،  لجزر  الجهوية  الحكومة  لرئيس  االثنني،  أمس 

واالختفاء  التعذيب  حاالت  حول  وشامال  مفصال  ملفا 

يف  البوليساريو  جبهة  جالدو  ارتكبها  التي  القرسي 

مخيامت تندوف.

التي  للفظائع  ضحية  نفسه  هو  الذي  أكاي  وسلط 

وجهها  رسالة  يف  البوليساريو،  سجون  يف  ترتكب 

التعذيب  عىل  الضوء  الكناري  جزر  حكومة  رئيس  إىل 

فوق  تقع  التي  البوليساريو  سجون  يف  املامرس 

من  الجالدين  بعض  أن  إىل  مشريا  الجزائري  الرتاب 

كام  الكناري  وبجزر  بإسبانيا  يوجدون  البوليساريو 

هو الشأن بالنسبة للمدعو مولود لحسن.

يف  البوليساريو  يف  املفقودين  جمعية  رئيس  وقال 

العدالة  أمام  هؤالء  ضد  شكاية  قدمنا  لقد   « رسالته 

ويف  اإلسباين  القضاء  يف  كبرية  ثقة  لنا  ألن  اإلسبانية 

الحكومة اإلسبانية«.

غطاء  تستخدم  البوليساريو  جبهة  بأن  وذكر 

عدة  يف  يتنقلون  الذين  جالديها  عىل  للتغطية  سياسيا 

دول أوروبية باستعامل جوازات دبلوماسية جزائرية.

قد  كانت  اإلسبانية  الوطنية  املحكمة  أن  إىل  يشار   

البوليساريو  قادة  ضد  شكاية   2007 دجنرب  يف  قبلت 

اإلبادة   « بتهم  الجزائريني  والجيش  األمن  وضباط 

غري  واالعتقال  القرسي  واالختفاء  والتعذيب  الجامعية 

القانوين واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان«

زخم مليك جديد للجاذبية السوسيو -اقتصادية والطابع 

السياحي للمدن العتيقة للرباط، مراكش، فاس والدار البيضاء

إطالق الخط المباشر للتبليغ 

عن الفساد والرشوة

كأس االتحاد اإلفريقي: الرجاء ونهضة بركان يتحديان 

العياء ويراهنان على صنع انتصار يرفع اآلمال
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الكاتب األول إدريس لشكر:  سأراسل رئيس الحكومة من أجل 

جمع األغلبية الحكومية للتداول يف كل املشاكل االجتامعية

اعتداء باريس على صلة بالقوقاز الروسي  والرئيس 

الشيشاني  يقول ان فرنسا تتحمل »المسؤولية الكاملة«
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العمالق اإلمارايت »أدنوك« يتحالف مع مجموعة 

OCP  لتطوير مرشوع عاملي مشرتك إلنتاج األسمدة
أمس  »أدنوك«  الوطنية   أبوظبي  برتول  رشكة  و  للفوسفاط  الرشيف  املجمع  من  كل  أعلن 

يف  األسمدة،  إلنتاج  مراحل  عىل  مشرتك  عاملي  مرشوع  تطوير  فرص  بحث  عن   باالمارات 

خطوة من شأنها ترسيع تنفيذ اسرتاتيجيتي أدنوك والرشكة املغربية للتوسع عاملياً.

واألمونياك   الكربيت  إنتاج  يف  العاملية  أدنوك  خربة  بني  للجمع  املرشوع  ويتطلع   

للفوسفاط،  الرشيف  املجمع  كفاءات  وبني  املتطورة،  اللوجستية   وخدماتها  والغاز 

الرشكة الرائدة عاملياً يف سوق الفوسفاط و مجال صناعة األسمدة.

مشرتك  مرشوع  تطوير  إىل  سُتفّض  الرشاكة  إن  لهام  بالغ  يف  املجموعتان  وقالت 

بدولة  والرويس  املغرب  يف  األصفر  الجرف  من  كل  يف  صناعية  أصوال  ميتلك  مراحل  عىل 

اإلمارات.  

خالل استقباله وزيرة خارجية 

الهندوراس...رئيس مجلس 

النواب يؤكد أن التعاون جنوب-

جنوب خيار استراتيجي للمملكة
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