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نشطاء يطالبون بتطبيق القوانين المتعلقة بذوي اإلعاقة
كتب محمد الجمل:

طالب مختصون وناش���طون في مؤسس���ات مهتمة باألش���خاص 
ذوي االحتياج���ات الخاصة بالعمل على تحس���ين أوضاع المعاقين 
في فلس���طين بوجه عام، وقطاع غزة على وجه الخصوص، مع ضرورة 
االلتزام بنسبة تش���غيل هؤالء األشخاص في المؤسسات الرسمية 

والخاصة، وفق ما نصت عليه القوانين.
كما أكد النش���طاء أن اكثر م���ن 128 ألف معاق في قطاع غزة يعانون 
أوضاعًا نفسية ومادية متدهورة، وهم بحاجة ماسة للمساندة في شتى 
المجاالت، خاص���ة التمكين االقتصادي، إضافة لمواءمة المؤسس���ات 

العامة والخاصة، ليتمكنوا من الحصول على مختلف الخدمات.
جاء ذلك خالل مداخالت ونقاشات ضن ورشة عمل بعنوان "تفعيل 
قان���ون 5% لذوي اإلعاقة"، بحضور ومش���اركة كل من خالد قنن، من 
االتحاد العام لألشخاص ذوي اإلعاقة فرع رفح، وسامي برهوم ممثاًل 
عن جمعية األصدقاء لذوي االحتياجات الخاصة، ووائل عيسى مدير 

مديرية العمل بمحافظة رفح.
وجاءت النقاش���ات والمداخالت ضمن ورش���ة عم���ل متخصصة، 
نظمتها الجمعية الوطنية للديمقراطي���ة والقانون بإحدى القاعات 
وسط محافظة رفح، أمس، ضمن فعاليات وأنشطة مشروع "االئتالف 
األهلي الفلسطيني لتعزيز السلم االهلي والوحدة الوطنية- المرحلة 
الثانية"، بالتعاون مع مؤسسة "بال ثينك للدراسات االستراتيجية" 

"ريفورم و"الحكومة السويسرية".
وأك���د قنن أن وجود أكثر من 128 ألف معاق في قطاع غزة، يتطلب 

العم���ل الج���اد والمتواص���ل من أجل مس���اعدتهم ف���ي الدمج في 
المجتمع، والحصول على حقوقهم كاملة، وضمان حقوقهم العمالية 

التي أقرتها القوانين الفلسطينية.
وأكد أن معظم المؤسسات ال تلتزم بنسبة تشغيل المعاقين التي 

أقرتها القوانين، وهي 7% في الضفة، و5% في القطاع.
وطالب قنن بتش���كيل مجلس أعلى لذوي اإلعاقة، يشارك فيه كل 
المؤسس���ات األهلية التي تهتم بهذا الجان���ب، والوزارات المعنية، 
ويكون مهمته تحس���ين أوضاع المعاقين في فلسطين، وقطاع غزة 

على وجه الخصوص، ومتابعة اوضاعهم ومشاكلهم.
م���ن جهته أكد برهوم أن ثمة فجوة كبيرة بين النظرية والتطبيق، 
فما تنص عليه القوانين بش���أن األش���خاص ذوي االعاقة، وما يطبق 

على أرض الواقع.
وانتقد برهوم أن يكون ملف بهذه األهمية، يخص شريحة كبيرة 
جدًا في المجتمع يتبع إدارة فرعية في قطاع التأهيل بوزارة التنمية 
االجتماعية، مش���ددًا على أنه وحتى اآلن ل���م يرتِق تعامل المجتمع 
ومؤسساته مع هذه الش���ريحة من المواطنين بأهمية كبيرة، توازي 

حجم المشكلة.
بدوره اعتبر عيسى أنه من الخطأ التعامل مع ملف ذوي اإلعاقة من 
باب إغاثي أو منح فرصة عمل مؤقتة هنا وهناك، رغم ان وزارة العمل 
قامت وتقوم بهذا العمل، مشددًا أن الوزارة تقدم فرص عمل تأهيل 
وتدريب وتطوير قدرات لألش���خاص من ذوي اإلعاق���ة، في محاولة 
لدمجهم في س���وق العمل، وتمكينهم اقتصاديًا، وتقدم لهم من 

خالل بعض المؤسسات الداعمة فرص جيدة في ذلك.

"القدس المفتوحة" تحتفل بتخريج فوجها الـ 25 
في فروع قلقيلية وجنين وطوباس والخليل والقدس

رام الله - "األيام": احتفلت جامعة القدس المفتوحة، أمس، بتخريج 
ن���ا" بفروعها في قلقيلية 

ّ
منا عز

َ
الفوج الخامس والعش���رين "فوج عل

وجني���ن وطوباس والخليل والقدس، كل على حدة، بحضور محافظي 
المحافظ���ات ممثلين عن الرئيس محمود عب���اس راعي االحتفاالت، 
كما تحدث مديرو الفروع وممثلو مجالس الطلبة والطلبة المتفوقون.

القدس
وأقي���م حف���ل التخريج ف���ي محافظة الق���دس بحض���ور ممثلي 

المؤسسات المحلية واألمنية والمجتمعية، وأهالي الخريجين.  
وحض���ر الحفل نائب محافظ القدس عبد الل���ه صيام، بالنيابة عن 
عطوف���ة المحافظ عدنان غي���ث الذي أبعدته دولة االحتالل قس���رًا 
ع���ن الضفة الغربي���ة، ومدير ف���رع الجامعة في القدس د. أس���عد 
العويوي، وممثل هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين حسن عبد ربه، 
ومديرو وممثلو المؤسسات الرسمية واألمنية واألهلية، وشخصيات 
اعتباري���ة وديني���ة، وممثلو فصائ���ل العمل الوطن���ي، والهيئتان 
األكاديمي���ة واإلدارية، وجمع من أهال���ي الخريجين وطلبة الجامعة، 

ومجلس الطلبة. 
وفي كلم���ة د. العويوي اعل���ن "احتفال الجامع���ة بتخريج كوكبة 
 عليه اس���م )علمنا 

َ
ِلق

ْ
ط

ُ
جديدة من أبنائها في الفوج الذي آثرْت أْن ت

عزنا(، انس���جامًا مع الحالة الوطنية العام���ة المتمثلة بالصمود أمام 
الهجمة االس���تيطانية الشرس���ة والتحديات التي يواِجُهها قطاع 
���د الدور الوطني للجامعة الممتدة  غزة ومدينة القدس، وهو ما يجسِّ

، من رفح جنوبًا حتى جنين شمااًل". 
ً
جغرافيًا في ربوع الوطن كافة

وألقت الخريجة نس���رين ابداح، كلمة الخريجين دعت إلى االلتحاق 
بهذا الص���رح التعليمي العظيم.. جامعة فلس���طين الغراء.. جامعة 
القدس المفتوحة. ثم ألقت الطالبة براء جابر كلمة المجلس القطري 
نيابة عن رئيس مجلس القدس نزار قريع، مباركة للطلبة للخريجين 

وذويهم حفل تخرجهم.   
واختتم االحتفال، باستكمال إجراءات التخريج، بتوزيع الشهادات 

على الخريجين.  

الخليل  
واحتف���ل ف���رع الجامعة ف���ي الخلي���ل، بتخريج الف���وج الخامس 
والعش���رين، باإلضافة إلى تخريج كوكبة من األسرى داخل السجون، 
بحضور المحافظ اللواء جبرين البكري، ومدير فرع الخليل د. إبراهيم 
الش���اعر، ومدير فرع بيت لح���م د. محمد ذويب، ومدي���ر فرع دورا د. 
نعمان عمرو، ومدير فرع يطا د. أكرم القواسمي، باإلضافة إلى العديد 
من الش���خصيات االعتبارية وممثلي المؤسس���ات المدنية واألمنية 

واألهلية والخاصة.  
وقال د. الشاعر، إن "جامعة القدس المفتوحة ليست مجرد جامعة 
أخرى بالوطن، بل إضافة نوعية ألسباب جوهرية، أبرزها أنها جامعة 
ريادية ألنها تعتمد على نظام تعليم مدمج عصري قائم على الجمع 

بين اللقاءات الوجاهية ووسائط التعليم اإللكتروني".   
ثم تحدث البكري، مش���يدًا بالدور الوطن���ي والعلمي واالجتماعي 

للجامعة وتطور العمل والبرامج فيها.
م���ن جانبه، ألقى رئي���س مجلس الطلبة في الفرع الطالب س���امح 
النتش���ة، كلمة المجلس القطري، قائاًل، إن مصابيح جامعة القدس 
المفتوح���ة تضيء في كل بيت فلس���طيني، ولهذا فهي مؤسس���ة 
رائدة في رسالتها، عظيمة في رؤيتها، كبيرة في أهدافها، طموحة 
في اس���تراتيجياتها. وبين أن "الحركة الطالبية في الجامعة ليست 
هيئة مس���تقلة، بل هي ش���ريكة في بناء الجامعة، والحفاظ عليها 

والسعي لتطويرها".  
وعب���رت الطالبة المتفوقة رهام الزعت���ري، األولى على فرع الخليل، 
في كلمة الخريجين، عن سعادتها العارمة ومشاعرها التي ال تترجم 

بكلمات، وهنأت زمالءها بالتخرج.  
وفي ختام الحفل، تال المساعد األكاديمي نص قرار التخرج، وتبعته 
قراءة األس���ماء من قبل رئيس القبول والتسجيل واالمتحانات، حيث 
قام كل من المحافظ ومدير الفرع وأعضاء مجلس الجامعة بتس���ليم 

الشهادات على الخريجين.  

قلقيلية  
ونظم فرع قلقيلية حفل التخريج داخل الحرم الجامعي.  

وحضر الحفل المحافظ اللواء راف���ع رواجبة، ومدير فرع الجامعة د. 
عطية مصلح، ومديرو وممثلو المؤسسات الرسمية واألمنية واألهلية، 
وش���خصيات اعتبارية، وممثلو فصائل العم���ل الوطني، والهيئتان 
األكاديمي���ة واإلدارية، وجمع من أهال���ي الخريجين وطلبة الجامعة، 

ومجلس الطلبة. 
وأش���ار د. مصلح إلى أن "الجامعة سعت دائمًا نحو التقدم والرقي، 
فقد واكب���ت التطور والحداثة والتكنولوجي���ا وافتتحت تخصصات 

حيوية تحاكي حاجة الطلبة وسوق العمل المحلي 
والعرب���ي والدول���ي، وانطلقت اآلن نح���و العولمة 
والتدريس الدولي، حيث تم اعتراف وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي بالتعليم اإللكتروني، وهذا 
بدوره س���وف يخدم أبناء الجاليات الفلس���طينية 

والعربية في الوطن العربي والشتات".  
من جهته، هنأ الل���واء رواجبة، الطلبة الخريجين 
وذويه���م، معب���رًا عن اعت���زازه بجامع���ة القدس 
المفتوحة لم���ا لها من دور ري���ادي ووطني كبير، 
"فهي تغ���رس قيمًا أصيلة ل���دى خريجيها، كما 
تغرس فيهم العل���م والمعرفة من أجل النهوض 

بمجتمعنا".  
وأش���ارت الطالبة لميس زيد في كلمة المجلس 
القطري، إلى أن "جامعة القدس المفتوحة درة تاج 
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، هي فكرة 
الخالدين القادة، فكان لزامًا على كل مكونات هذه 
المؤسس���ة أن نرتقي بها إلى األعلى، وأن تحافظ 
على ديمومة اس���تمرار عطائها وتقديم رسالتها 

التي أنشئت من أجلها".  
وألق���ت الخريج���ة داني���ة بس���تان، األولى على 
الف���رع، كلمة الخريجين الت���ي وجهت من خاللها 
دع���وة ورس���الة لزمالئها الخريجي���ن والخريجات 
قالت فيه���ا، "أنتم الغراس الطيب���ة التي ينتظر 
الوطن عطاءها ونتاجها، وأنتم المس���تقبل الواعد 
الذي تنعقد عليه اآلمال في رفد مس���يرة الوطن، 

وتحقيق التميز واإلنجاز".  
وتخلل���ت الحفل فقرات فنية، ثم تال المس���اعد 
األكاديمي د. محمد أبو علبة قرار التخريج، ووزعت 

الشهادات على الخريجين.

جنين  
ونظم ف���رع "القدس المفتوحة" في جنين، حفل 
التخريج في مدرج قرية حداد الس���ياحية، بحضور 
المحافظ اللواء أكرم الرجوب، ود. سهيل أبو ميالة 
مدير ف���رع الجامعة في جنين، وقي���ادة األجهزة 
األمنية وممثلين عنها، وأمين سر حركة فتح عطا 
أب���و رميلة، ورئيس لجنة أصدقاء الجامعة، ومفتي 
القوات المسلحة الشيخ محمد صالح "أبو سعيد"، 
وأعض���اء الهيئتين األكاديمي���ة واإلدارية، وذوي 
الطلبة الذين استش���هدوا خالل العام الدراس���ي، 
وذوي األس���رى الخريجين، ومجلس اتحاد الطلبة، 

وحركة الشبيبة الطالبية، وأهالي الخريجين.  
وق���ال د. أب���و ميالة ف���ي كلمت���ه، "تحية إجالل 
قوا وصاياهم 

ّ
وافتخار واعتزاز بالشهداء الذين عل

في أعناقنا، ش���هداء فلس���طين كله���ا، وخاصة 
الشهداء الذين ارتقوا إلى العال في جنين ونابلس 
وغزة، وننحني إجالاًل لشهداء جامعتنا، الشهيدة 
إس���راء خزيمية، والش���هيد رفيق غنام، والشهيد 
أمجد عزمي، وآخرهم الش���هيد أحمد ذيب عفانة 

من قطاع غزة الحبيب". 
م���ن جانب���ه، قال الرج���وب مخاطب���ًا الخريجين، 
"أنت���م م���ن س���هرتم لنكون ف���ي ه���ذه اللحظة 
س���عداء بتخرجكم، تس���عدون قل���وب أمهاتكم 

وآبائك���م، فعندم���ا نتحدث عن جامع���ة القدس 
المفتوحة، فإني أعتز بأنني أحمل ش���هادتها في 

البكالوريوس". 
وألق���ى رئي���س مجلس اتح���اد الطلب���ة محمد 
الس���عدي، كلمة باس���م مجلس الطلب���ة القطري، 
مترحمًا على أرواح ش���هداء الوط���ن الذين ضحوا 
بأرواحه���م لنحيا بعز وكرام���ة، وخص في كلمته 
الش���هداء من طلبة فرع جنين الذي���ن ارتقوا إلى 

العال خالل العام الدراسي الحالي.  
وفي كلمة الخريجين، تحدثت الطالبة المتفوقة 
أسيل العبسي نيابة عن الخريجين، قائلة، "اليوم، 
يزهو الكون بجماله، يتبختر متباهيًا بنا وبجامعتنا 
ونحن نرتدي أثواب التخرج، بعد عناِء أربع سنوات 

من الدراسة". 

طوباس 
واحتف���ل ف���رع الجامعة في طوب���اس بالتخريج 
بمش���اركة كل من المحافظ الل���واء الركن يونس 
الع���اص، ود. فخري دويكات مدي���ر فرع الجامعة 
في طوباس، وأمين س���ر إقليم حركة فتح محمود 
صوافط���ة، وأعض���اء اإلقلي���م، وفصائ���ل العمل 
الرسمية  المؤسس���ات  الوطني، ومديري وممثلي 
واألهلي���ة واألمنية، ورؤس���اء المجال���س البلدية 

والقروية واللجان الشعبية.  
وق���ال دوي���كات، إن "الجامع���ة اختارت اس���م 
الف���وج )علمنا عزنا( داللة على التمس���ك بالثوابت 
الفلسطينية، ولكي يبقى هذا العلم خفاقًا شامخًا 
وردًا على مسيرات اإلعالم للمستوطنين في باحات 
المس���جد األقصى"، وقال أيضًا، "ستبقى محافظة 
طوباس واألغوار الش���مالية صام���دة في وجه هذا 
االحتالل وسدًا منيعًا في وجهه، وستبقى طوباس 

البوابة الشرقية للوطن".  
وترحم عض���و مجلس أمناء الجامعة د. س���عيد 
الس���راحنة، على أرواح الشهداء، داعيًا الله الشفاء 

العاجل للجرحى.  
وق���ال العاص���ي ف���ي كلمت���ه، "إذ نترحم على 
أرواح ش���هدائنا األب���رار الذين ارتق���وا دفاعًا عن 
الوطن والعلم والمقدس���ات، من���ذ انطالق ثورتنا 
الفلس���طينية حتى اليوم، لنؤكد بأننا ماضون في 

طريقنا نحو العلم والحرية والدولة". 
وفي كلمة أيمن أبو العيلة رئيس مجلس اتحاد 
الطلبة، هن���أ الخريجين وذويهم، وتحدث عن دور 
المجلس والحركات الطالبية في تنظيم األنشطة 
والفعاليات الوطنية والتثقيفية للطلبة، مش���يرًا 
إل���ى العالق���ة التكاملي���ة والتعاون بين رئاس���ة 
الجامع���ة وإدارة الفروع من جهة، ومجالس الطلبة 

من جهة أخرى.  
وخ���الل كلمة الخريجين الت���ي ألقتها الطالبة 
المتفوقة ياسمين مس���اعيد، األولى على الفرع، 
هن���أت الخريجي���ن وذويه���م، وتحدث���ت عن 
تجربة االلتحاق بجامع���ة القدس المفتوحة وما 
نهلت منها من معارف علمية وأدبية وأنش���طة 

وتدريبات. 

"طالبان" تحتفل بذكرى عودتها إلى السلطة
كاب���ول - أ ف ب: رّدد عناص���ر من "طالبان" أناش���يد النصر، أمس، في 
كابول قرب المقّر الس���ابق للسفارة األميركية، لالحتفال بمرور عام على 
عودة الحركة إلى السلطة في أفغانستان، وهو عام شهد أزمة إنسانية 

كبيرة وتراجعًا حادًا في حقوق النساء.
س���يطرت "طالب���ان" ف���ي 15 آب 2021 على العاصمة كاب���ول دون أن 
تواج���ه أي مقاومة، إثر تقدمها الخاطف في جميع أنحاء البالد، في ظل 
االنسحاب المتسرع للقوات األميركية واألطلسية بعد عشرين عامًا من 

وجودها في أفغانستان.
وكتب نائ���ب رئيس الحكومة، وأحد مؤسس���ي حرك���ة "طالبان" عبد 
الغني برادار، على "تويتر": "ه���ذا النصر الكبير جاء بعد عدد ال ُيحصى 

من التضحيات والتحديات".
عت اإلمارة اإلس���المية القوة العظمى 

ّ
وتاب���ع: "في مثل هذا اليوم، رك

العالمية وحلفاءها، وحصل األفغان على استقاللهم".
اس���تمر انسحاب القوات األجنبية في حالة من الفوضى حتى 31 آب، 
فيما كان عشرات آالف المدنيين يندفعون مذعورين إلى المطار الوحيد 

في العاصمة، ساعين إلى الرحيل على متن أي طائرة متاحة.
وتابع العالم بذهول الحش���ود المتهافتة لركوب الطائرات المتوقفة 
عل���ى المدرج، وكيف تس���لق البعض طائرة أو تش���بث بطائرة ش���حن 

عسكرية أميركية أثناء إقالعها.
وق���ال نعمة الله حكمت، وه���و مقاتل من "طالبان" دخ���ل كابول في ذلك 
اليوم، بعد ساعات قليلة على فرار الرئيس أشرف غني من البالد: "لقد أوفينا 

علن اإلثنين )أمس( يوم عطلة رسمية.
ُ
بواجب الجهاد وحررنا بلدنا". وأ

التقط عشرات العناصر صورًا ألنفسهم في ساحة أحمد شاه مسعود، 

وهو تقاطع كبير تّم تزيينه بأعالم بيضاء كبيرة لإلمارة اإلس���المية، في 
الجهة المقابلة للمقّر الس���ابق للس���فارة األميركية، ويؤّدي إلى المطار، 

بحسب مشاهدات مصّورة وكالة فرانس برس.
وهتف���وا، خ���الل تجّمع عف���وي في هذه الس���احة: "تعي���ش اإلمارة 

اإلسالمية! الله أكبر!".
وبع���د مرور عام، يعرب مقاتلو "طالبان" عن س���رورهم لرؤية حركتهم 
في الس���لطة، بينما تحذر وكاالت المساعدة اإلنس���انية من فقر مدقع 

يطال نصف سكان البالد البالغ عددهم 38 مليون نسمة.
وبالنسبة إلى األفغان العاديين، خاصة النساء، فإن عودة "طالبان" لم 
تؤد س���وى إلى زيادة الصعوبات؛ فرغم الوعود التي قطعوها في بادئ 
ام البالد الجدد إلى فرض تفسيرهم المتشدد 

ّ
األمر، س���رعان ما عاد حك

للشريعة اإلس���المية الذي طبع فترة حكمهم السابقة بين 1996 و2001 
وقّيد حقوق المرأة بشّدة.

في ش���وارع العاصمة كاب���ول، كانت حركة المرور خفيفة والس���كان 
حون من "طالبان" 

ّ
هادئين، باس���تثناء مرور شاحنات على متنها مس���ل

يحملون أعالم اإلمارة اإلس���المية، مثلما شوهد أيضًا في قندهار، معقل 
"طالبان" التاريخي في جنوب البالد.

وس���ارت في شوارع قندهار بعض النس���اء يرتدين البرقع، وهّن يحملن 
راي���ات اإلمارة. غير أن النس���اء اس���ُتبعدن إل���ى حد كبير م���ن الوظائف 
ر عليهّن السفر بمفردهّن خارج المدن التي يعشن فيها.

ّ
الحكومية، وحظ

وفي آذار، منع���ت "طالبان" الفتيات من االلتحاق بالمدارس اإلعدادية 
والثانوية، بعد س���اعات فقط من إع���ادة فتحها بموجب قرار كان معلنًا 

منذ فترة.

السجن سنوات 
إضافية لزعيمة 

بورما السابقة
رانغ���ون- أ ف ب: فرضت على 
الزعيمة السياسية السابقة في 
بورما أونغ س���ان سو تشي التي 
بالسجن  س���بق أن حكم عليها 
11 س���نة عقوبة إضافية مّدتها 
ست س���نوات في السجن، وفق 
م���ا كش���ف مصدر مطل���ع على 

القضية لوكالة فرانس برس.
وقد يحكم على الفائزة بجائزة 
يّتهمها  الت���ي  للس���الم  نوبل 
الحاكم  العس���كري  المجل���س 
بع���ّدة مخالفات من���ذ االنقالب 
���ذه في ش���باط 2021 

ّ
ال���ذي نف

بعش���رات السنوات في السجن 
في ختام محاكمتها الطويلة.

ووّجهت إليه���ا المحكمة أربع 
تهم رئيسية بالفساد.

بدت أونغ سان سو تشي )77 
عاما( بصحة جيدة في المحكمة 
ولم ت���دل بأّي تعليق بعد تالوة 
ه���ا، بحس���ب 

ّ
الحك���م ف���ي حق

المصدر عينه.
االنقالب  خ���الل  أوقفت  وهي 
ذ في األّول 

ّ
العس���كري الذي نف

م���ن ش���باط  2021 ووض���ع حّدا 
لمسار تحّول ديموقراطي خاضه 
البل���د قبل حوالى 10 س���نوات. 
وفي أواخر حزيران، وضعت في 
الحب���س االنفرادي في س���جن 

نايبيداو. 

إيران تنفي "بحزم" عالقتها
باالعتداء على سلمان رشدي

طهران - أ ف ب: بعد ثالثة أيام من الصمت، نفت إيران 
"بش���كل حازم"، أم���س، أي عالقة للجمهورية اإلس���المية 
بمحاولة اغتيال الكاتب البريطاني س���لمان رشدي، الذي 
ألق���ت عليه باللوم بع���د 33 عامًا من فت���وى هدرت دمه 

بسبب روايته "آيات شيطانية".
وصرح المتحدث باس���م وزارة الخارجية اإليرانية، ناصر 
كنعاني، خالل مؤتمره الصحافي األس���بوعي في طهران: 
"ننفي بش���كل حازم ورس���مي" أي عالقة بمنفذ الهجوم، 
مؤكدًا أنه "ال يحق ألحد أن يّتهم الجمهورية اإلس���المية 

اإليرانية".
وأكد المتحدث أن "إيران ال تعتبر أن أحدًا يستحق اللوم 
أو اإلدانة غيره ومؤيديه" على الهجوم الذي اس���تهدفه، 

الجمعة الماضي، خالل مناسبة أدبية في نيويورك.
وقال المتحدث: إن "سلمان رشدي عّرض نفسه لغضب 
الناس، ليس فقط المس���لمين، ولكن أيضًا أتباع الديانات 
السماوية األخرى، من خالل اإلساءة للمقدسات اإلسالمية، 
وتجاوز الخط األحمر ألكثر من مليار ونصف المليار مسلم، 

والخطوط الحمراء لجميع أتباع الديانات السماوية".
أصدر مؤسس الجمهورية اإلسالمية حينها فتوى، عام 
1989، بهدر دم سلمان رش���دي الذي عاش سنوات تحت 
 
َ
لغ

ُ
حماية الشرطة. فتوى آية الله الخميني ضد الكاتب لم ت

قط، حتى أن عددًا ممن ترجموا الرواية تعرضوا لهجمات.
وق���ال المتح���دث باس���م الخارجي���ة اإليراني���ة إنه من 
"التناق���ض التام إدانة ما أقدم علي���ه المهاجم من جهة، 

وتبرئة من يهين المقدسات اإلسالمية".
ُوجه���ت للمهاجم ه���ادي مطر، وه���و أميركي من أصل 
لبناني يبل���غ من العم���ر 24 عامًا، تهم���ة "محاولة القتل 
واالعت���داء". وقال محاميه: إنه س���يترافع عل���ى أنه "غير 

مذنب".

هجوم بمسّيرات ضد قاعدة
للتحالف الدولي في سورية

بي���روت - أ ف ب: أعلن التحال���ف الدولي بقيادة 
واشنطن، أمس، رّده على هجوم بطائرات من دون 
طي���ار، اس���تهدف قاعدة التنف العس���كرية في 

جنوب شرقي سورية.
وق���ال التحالف، الذي أنش���ئ لمواجهة تنظيم 
الدول���ة اإلس���المية "داعش"، في بي���ان: إن قواته 
"رّدت على هجوم ش���نته ع���دة مركبات جوية من 
دون طيار ف���ي محيط ثكنة التن���ف" عند حوالى 
الساعة السادسة من صباح أمس )الثالثة بتوقيت 

غرينتش(.
وأضاف: إن قواته اعترضت إحدى الطائرات من 
دون طيار، كما "ت���م تفجير مركبة جوية أخرى من 
دون طيار داخل مجمع قوات جيش مغاوير الثورة"، 

وهو فصيل معارض مدعوم أميركيًا وينش���ط في 
منطقة التنف.

وأك���د البيان أن���ه "لم تنجح المح���اوالت األخرى 
لهجمات المركبات من دون طيار أحادية االتجاه".

وقد أحبط "التحالف" في مرات س���ابقة هجمات، 
بينها بطائرات مس���ّيرة، على قاعدة التنف، التي 
أنش���ئت في العام 2016، وتقع بالقرب من الحدود 
بأهمية إستراتيجية  والعراقية، وتتمتع  األردنية 

كونها تقع على طريق بغداد - دمشق.
وباإلضاف���ة إلى قاع���دة التنف، تنتش���ر قوات 
التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في 
قواعد عدة، في مناطق س���يطرة المقاتلين األكراد 

في شمال، وشمال شرقي سورية.

بوتين يرّوج أمام حلفائه
األجانب ألسلحة "مجربة"

موسكو - أ ف ب: رّوج الرئيس الروسي فالديمير 
بوتي���ن أمس أم���ام حلفائ���ه األجانب لألس���لحة 
المصّنعة في روسيا، مؤكدًا أنها أثبتت فعاليتها 

في ساحة القتال خالل الغزو الروسي ألوكرانيا.
وقال بوتين: "نحن مس���تعّدون لنقّدم لحلفائنا 
وشركائنا أحدث أنواع األسلحة، من أسلحة المشاة 
إلى المركبات المدّرعة، مرورًا بالمدفعية والطائرات 

القتالية والطائرات المسّيرة".
وتاب���ع "في جميع أنح���اء العالم، ُيق���ّدر الخبراء 
)هذه األسلحة( لموثوقيتها ونوعيتها وفعاليتها 
فت جميعه���ا تقريبًا عّدة 

ّ
الكبي���رة خصوص���ًا. ُوظ

مرات في ظروف قتالية عديدة".
تطّرق بوتين لهذه المسألة في اليوم األول من معرض 
عالمي لألسلحة يستمّر أسبوعًا في كوبينكا في منطقة 

ع مشاركة 1500 شخص.
ّ
موسكو، حيث يتوق

د بوتين أن روسيا لديها "الكثير من الحلفاء"، 
ّ
وأك

متحدثًا بشكل خاص عن "روابط الثقة" التي تجمع 
موسكو بدول في أميركا الالتينية وآسيا وإفريقيا.
وأض���اف: "إنه���ا دول ال تنحني أمام ما تس���مى 

الهيمنة. وقادتها يظهرون رجولية حقيقية".
واعتبر أن إخضاع عس���كريين أجانب لتدريبات 
في روس���يا يوف���ر "فرصًا كبي���رة"، قائ���اًل "يفخر 
آالف العس���كريين المحترفين باعتبار مدارس���نا 

وأكاديمياتنا العسكرية جامعات لهم".
ودعا حلفاء روس���يا إلى المش���اركة في مناورات 

مشتركة مع موسكو.
وبين 2017 و2021، كانت روسيا ثاني أكبر مصّدر 
لألس���لحة في العالم، بحيث كان���ت تملك حّصة 
19% من السوق العالمية، بحسب تقرير صدر عن 
معهد س���توكهولم الدولي لألبحاث حول السالم 
الذي لفت إلى أن النس���بة آخذة باالنخفاض خالل 

السنوات األخيرة.

لقطة من الحفل.


