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مدرسة النرص االسالمية النموذجية
تهنئة بالتفوق والنجاح

 لطلبة الثانوية العامة للعام الدرايس 2020 
وحصول املدرسة عىل نسبة نجاح 100 %

رئيــس وأعضــاء مجلــس أمناء مدرســة النرص االســالمية النموذجية والهيئتان 
بالتهــاين  يتقدمــون  باملدرســة  العاملــن  وجميــع  والتدريســية  اإلداريــة 
والتربيــكات لطلبــة الثانويــة العامــة "التوجيهــي" لنجاحهــم الباهــر وحصــول 

املدرسة عىل نسبة نجاح 100 % ويخصون بالتهنئة الطلبة املتفوقن:
1. محمد أيوب راغب الدلو 96.6   2. أحمد كريم نظمي النابليس  93.6

3. ثائر فايز محمد الجمل 92.3     4. مؤمن عمر رمزي صقر  90
5. عبد الرحمن معن رشيد ساعد 89.7

تهانينا لجميع طالبنا آملن لهم دوام التقدم والنجاح

غــــــزة/ الحــاج عبــد الرحيــم عبــد الهــادي منصــور )أبو محمــد( وأنجالــه والعائلة يتقدمون 
بأحر التهاين والتربيكات من الصديق العزيز الحاج/ حسن محمود حلس )أبو ماهر( 
العزيــز  والصديــق  كامــل(  )أبــو  اللــه  حــرز  كامــل  الحــاج/ صــالح  العزيــز  والصديــق 
الحــاج/ نعيــم كامــل حــرز اللــه )أبو محمد( والصديق العزيز الســيد/ عبد الحي فريح 

أبو مدين )أبو محمد( ومن أنجالهم وعائالتهم مبناسبة نجاح
حفيدته/ سالي عاهد حسين حلس

وتفوقها الباهر يف الثانوية العامة الفرع األديب وحصولها عىل معدل 94.7 %
وكريمته/ ريما صالح كامل حرز الله

وتفوقها الباهر يف الثانوية العامة الفرع األديب وحصولها عىل معدل 94 %
ونجله/ محمد نعيم كامل حرز الله

وتفوقه الباهر يف الثانوية العامة الفرع األديب وحصوله عىل معدل 88.40 %
وكريمته/ سلسبيل عبد الحي فريح أبو مدين

وتفوقها الباهر يف الثانوية العامة الفرع العلمي وحصولها عىل معدل 85.10 %
متمنن لهم مزيدًا من التقدم والنجاح وألف مبارك

غــزة/ الحـاج صـالح كـامل حـرز الله )أبو كـامل( وإخـوانـــه وأنـجــالهم والعائلـــة 
يتقدمون بأحر التهاين والتربيكات من الصديق العزيز الحاج/ حسن محمود حلس
 )أبو ماهر( ومن الصديق العزيز السيد/ عبد الحي فريح أبو مدين )أبو محمد(

 ومن أنجالهم وعائالتهم مبناسبة نجاح
حفيدته/ سالي عاهد حسين حلس

وتفوقها الباهر يف الثانوية العامة الفرع األديب وحصولها عىل معدل 94.7 %
وكريمته/ سلسبيل عبد الحي فريح أبو مدين

وتفوقها الباهر يف الثانوية العامة الفرع العلمي وحصولها عىل معدل 85.10 %
متمنن لهام مزيدًا من التقدم والنجاح وألف مبارك

"صراع األدمغة".. معركة تحدٍّ 
بين المقاومة واالحتالل

غزة/ جامل غيث:
بن حن وآخر تخوض فصائل املقاومة الفلسطينية وعىل رأسها كتائب 
الشــهيد عــز الديــن القســام "حــرب الســايرب" مــع االحتــالل اإلرسائيــي، 
ملحقــة مــن خاللــه الــرر بأنظمتــه اإللكرتونيــة والرقميــة، التــي يحــاول مــن 

ا. ا وعامليًّ خاللها تسويق روايته املزعومة والتغطية عىل جرامئه محليًّ
جرائــم  كشــف  يف  الفلســطينية  للمقاومــة  اإللكرتونيــة  املواقــع  وتنشــط 

ــا، األمــر الــذي  ــا وعامليًّ االحتــالل املرتكبــة بحــق شــعبنا محليًّ
يزعــج االحتــالل فيحــاول جاهــًدا مواجهتهــا ومحاولــة إخراجهــا 

جائحة كورونا تالحق الالجئين 
الفلسطينيين في لبنان

بريوت-غزة/ جامل غيث:
مــن  حالــة  لبنــان  مخيــامت  يف  الفلســطينيون  الالجئــون  يعيــش 
الالمبــاالة تجــاه فــريوس كورونــا )كوفيــد19-( بســبب حالــة الفقــر 
املدقــع الــذي يعانونــه، وهــو مــا ينعكــس يف التجمعــات والزحــام 

وعدم التزام اإلجراءات الحكومية وال تعليامت منظمة 
الصحــة العامليــة، واملؤسســات املعنيــة لينــذر بكارثــة 

إغالق معبر رفح.. عود على بدء 
وحاملو اإلقامات يناشدون فتحه

غزة/ أدهم الرشيف:
ناشــد مواطنــون يحملــون جنســيات أجنبيــة وإقامــات يف دول عربيــة 
إجــراءات  املغلــق ضمــن  رفــح  معــرب  فتــح  غــزة،  عالقــون يف  وأوروبيــة 

لهــم  والســامح  "كورونــا"،  فــريوس  جائحــة  مــن  الوقايــة 
بالسفر يف أقرب وقت ممكن. وأوصل هؤالء مناشداتهم، 

عددها 3 ويستهدفها االحتالل منذ سنوات
مدارس في المسجد األقصى.. 

معاقل علمية في وجه )إسرائيل(
القدس املحتلة- غزة/ أدهم الرشيف:

تركت انتهاكات جيش االحتالل يف مدينة القدس املحتلة تداعيات 
خِطرة طالت املسجد األقىص املبارك وأروقته التي تضم 3 مدارس، 

حاولــت )إرسائيــل( بــكل الســبل إفراغها لكنهــا تحولت حًقا 
إىل معاقــل علميــة عــىل مــر الزمــن، وهــي مــا زالــت تخــرج 

"الداخلية" بغزة: قناة "العربية" 
ج األكاذيب تمارس التضليل وتروِّ

اإلهمال الطبي أداة سياسية 
إسرائيلية لقتل األسرى الفلسطينيين 

غزة/ جامل غيث:
قضبــان  خلــف  الفلســطينيون  األرسى  يواجههــا  االنتهــاكات  مــن  جملــة 
الظلــم اإلرسائيليــة ويف غــرف التحقيــق والزنازيــن جعلــت حياتهم داخَلها 

ــا  حتميًّ أمــًرا  املزمنــة  باألمــراض  إصابتهــم  وباتــت  مســتحيلة، 
الجرائــم  تلــك  آخــر  كان  ممنهــج.  طبــي  إهــامل  وطــأة  تحــت 

أردوغان: نرفض خطة الضم.. والصمت 
العالمي يزيد من وقاحة )إسرائيل(

أنقرة/ األناضول:
أكــد الرئيــس الــرتيك رجــب طيــب أردوغان، رفــض بالده خطة الضــم اإلرسائيلية 

ملناطــق يف الضفــة الغربيــة، مبينــا أن الصمــت العاملــي 
يزيــد مــن وقاحــة )إرسائيــل(. وأوضــح أردوغــان يف حــوار 
الفلســطينية  أن األرايض  مــع مجلــة "كريــرت" املحليــة، 

الواقعــة تحــت االحتالل اإلرسائيــي تتصدر قامئة 
املناطــق األكــر تعرضــا للظلم يف 
العــامل. وأضــاف: "ومــع ذلــك فــإن 

رام الله-غزة/ طالل النبيه:
عقب املؤمتر الصحفي »املفاجئ« للساحة 
رئيــس  نائــب  بــن  عقــد  الــذي  الفلســطينية، 
حركــة حــامس صالح العــاروري، واللواء جربيل 
الرجــوب، عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح، 
آراء  تباينــت  الجــاري،  متــوز  مــن  الثــاين  يف 

الفلســطيني حــول حقيقــة املوقــف  املجتمــع 
األزمــة  اســتمرار  ظــل  يف  الفصيلــن  بــن 
مشــرتك.  وطنــي  قــرار  وجــود  وعــدم  الوطنيــة 
الصحفــي  مؤمترهــام  يف  الطرفــان  وأعلــن 
الــذي عقــد عــرب تقنيــة الفيديــو كونفرنــس بــن 
رام اللــه وبــريوت، االتفــاق بــن فتــح وحــامس 

القــرن  صفقــة  ملواجهــة  مًعــا  العمــل  عــىل 
ا عىل أســاس  ا وسياســيًّ ومخطــط الضــم ميدانيًّ
املــرشوع  أن  مؤكديــن  الشــعبية،  املقاومــة 
الوطنــي يهــدده االحتــالل اإلرسائيــي بخططــه 

املســاعي  وتواصلــت  التهويديــة. 
الفلســطينية بــن القــوى والفصائل 

غزة- رام الله/ عبد الله الرتكامين:
أمــس،  اللــه،  رام  الصحــة يف  وزارة  أعلنــت 
وفــاة ثالثــة مواطنــن مــن محافظــة الخليــل، 
كورونــا،  بفــريوس  بإصابتهــم  متأثريــن 
األرايض  يف  الوفيــات  حصيلــة  لرتتفــع 

الفلســطينية إىل 39 حالــة. وقالــت الــوزارة 
يف بيــان لهــا نــرش أمــس، إن مواطنتــن مــن 
و71   65( نعيــم   وبنــي  الخليــل  مدينــة 
عامــا(، توفيتــا متأثرتــن بإصابتهام بفريوس 
وزارة  أعلنــت  ســابق  وقــت  "كورونــا". ويف 

عامــا(   48( ملواطــن  وفــاة  تســجيل  الصحــة 
مــن مدينــة الخليــل متأثــرا بإصابتــه بفــريوس 
إصابــة   349 تســجيل  إىل  إضافــة  "كورونــا"، 

الـــ24  خــالل  بالفــريوس  جديــدة 
حــاالت  و408  املاضيــة،  ســاعة 

وقفة في "الس فيغاس"
 األمريكية رفًضا لخطة الضم

واشنطن/ وكاالت:
نظمت الجالية الفلسطينية يف مدينة الس فيغاس بالواليات 
املتحــدة وقفــة احتجاجيــة رفًضــا لخطــة الضــم اإلرسائيليــة، 
مبشــاركة متضامنــن ومنارصيــن للقضية الفلســطينية. ورفع 
املشاركون يف الوقفة العلم الفلسطيني، وشعارات منددة 

باالحتــالل اإلرسائيــي، داعــن إىل دعــم الشــعب 
ويف  الضــم.  مخطــط  مواجهــة  يف  الفلســطيني 

محافظات/ عبد الله التركماني:
هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، قاعة أفراح في مدينة طيرة المثلث داخل أراضي الـ1948، 
وذلــك بحجــة البنــاء دون ترخيص. وداهمت شــرطة االحتالل معززة بقوات مــن الوحدات الخاصة في 
ســاعات الصبــاح الباكر المدينة، وأغلقت محيط المكان لتأميــن الحماية للجرافات خالل تنفيذ عملية 

الهدم، ومنعت المواطنين من االقتراب. وأغلق عشرات الشبان ومجموعة من المتجمهرين 
أحد الشوارع المؤدية إلى منطقة القاعة، في حين اعتدت شرطة االحتالل عليهم، وقمعتهم

       تجدد اقتحام األقصى بقيادة المتطرف »غليك«

االحتالل يهدم صالة أفراح في الطيرة 
وانــدالع مواجهـــات مــع األهالــي

ا في حي بئر أيوب ببلدة سلوان أمس   )فلسطين( قوات االحتالل تجبر المقدسي بهاء عدنان زيتون على هدم منزله ذاتيًّ

تسجيل 8 وفيات و1200 إصابة 
جديدة بـ"كورونا" في دولة االحتالل

رام الله/ فلسطن:
آخريــن  أشــخاص   1,206 إصابــة  وُشــخصت  أشــخاص،  تــويف مثانيــة 
خــالل  اإلرسائيــي  االحتــالل  دولــة  يف  املســتجد  كورونــا  بفــريوس 
مــا أعلنــت وزارة صحــة االحتــالل  الـــ24 املاضيــة، بحســب  الســاعات 

مســاء أمــس. ووفًقــا ملعطيــات الــوزارة فــإن عــدد اإلصابــات 
موصولــون   47 منهــم  مريًضــا،   151 إىل  ارتفــع  الخطــرة 

تسجيل وفاة ثالثة آخرين في السعودية

ارتفــاع عدد وفيــات كورونــا بالضفـــة الغربيـــة
 لـ39 بوفـــاة 3 مواطنيــــن بالخليــــــل

3 أسرى يواصلون 
إضرابهم عن الطعام 

احتجاًجا على 
اعتقالهم اإلداري

رام الله/ فلسطن:
يواصــل األرسى محمــود الســعدي 
مــن مخيــم جنــن، وعــدي شــحادة 

الدهيشــة،  مخيــم  مــن 
مــن  غنيــامت  وفــادي 

رام الله-غزة/ محمد القوقا- وكاالت:
أمــس،  واملحرريــن،  األرسى  شــؤون  هيئــة  أفــادت 
أبــو  كــامل  بالرسطــان  املريــض  األســري  بإصابــة 
جنــن،  جنــوب  قباطيــة  بلــدة  مــن  عامــا(   46( وعــر 
ويقبــع   ،)19 )كوفيــد  املســتجد  كورونــا  بفــريوس 
وأثــارت  هروفيــه."  "أســاف  مستشــفى  يف  حاليــا 

أوســاط  صفــوف  يف  واســًعا  قلقــا  األنبــاء  هــذه 
حيــاة  بإنقــاذ  واســعة  مطالبــات  وســط  فلســطينية، 
األرسى يف ظــل سياســة اإلهــامل الطبــي املتعمــدة 
بحقهــم يف الســجون. وقالــت الهيئــة ، يف بيــان، إن 

سياســة اإلهــامل والتقصــري اإلرسائيليــة 
املتعمــدة واملمنهجــة هــي مــن جعلــت 

مطالبـــات فلسطينيـــة واسعـــة بإنقــاذ 
األسرى عقب إصابة أسير بفيروس كورونا

جنيف/ فلسطن:
العامليــة،  أعلنــت منظمــة الصحــة 
أمــس، تســجيل ارتفــاع قيــايس يف 
كورونــا  بفــريوس  اإلصابــات  عــدد 
تــم  حيــث  العــامل،  يف  املســتجد 
رصد نحو 230 ألف حالة جديدة. 
تقريــر  يف  املنظمــة  وأفــادت 
أصدرتــه بارتفــاع حصيلة اإلصابات 

كورونــا  بفــريوس 
العــامل  يف  املســتجد 

الصحة العالمية: تسجيل ارتفاع قياسي 
في عدد إصابات كورونا حول العالم

مؤتمر وطني في رام الله غًدا بحضور حماس.. 
هـــل انطلــــق قطـــار العمــــل الميدانــــي؟

23

فيديو إسرائيلي عنصري يصور أطفااًل 
فلسطينيين بالنقب كـ"حيوانات"

النارصة/ األناضول:
ره مقــدم برامــج إرسائيــي، ُيظهــر أطفــااًل من فلســطينيي  أثــار مقطــع فيديــو، صــوَّ
األرايض املحتلــة عــام 48، كــام لــو كانــوا "حيوانــات"، ردود فعــل واســعة بــن 
الفلســطينين. وانتــرش مســاء أول مــن أمــس مقطــع فيديــو ألب يهــودي، يجلــس 
املقعــد  يف  الثالثــة  أطفالــه  يجلــس  حــن  يف  زوجتــه،  جانــب  إىل  ســيارة  يف 
الخلفي.وظهــر األب ممســًكا بكعكــة خــالل رحلــة يف النقــب جنــوب األرايض 

املحتلة وهو يســأل أطفاله "من يريد إطعام بدوي؟"، مشــرًيا إىل 
5طفلن فلسطينين يقفان إىل جانب السيارة. وتبن فيام بعد أن 

2 2

3

6 6

4

2

7

23

23

23 3

23

7

إندونيسيون يلتزمون إجراءات السالمة من فيروس كورونا أمس     )أ ف ب(
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واشنطن/ وكاالت:
مدنيــة الس  الفلســطينية يف  الجاليــة  نظمــت 
بالواليــات املتحــدة وقفــة احتجاجيــة  فيغــاس 
مبشــاركة  اإلرسائيليــة،  الضــم  لخطــة  رفًضــا 

متضامنني ومنارصين للقضية الفلسطينية.
العلــم  الوقفــة  يف  املشــاركون  ورفــع 
باالحتــال  منــددة  وشــعارات  الفلســطيني، 
الشــعب  دعــم  إىل  داعــني  اإلرسائيــي، 

الضــم.  مخطــط  مواجهــة  يف  الفلســطيني 
شــؤون  دائــرة  أشــارت  عنهــا،  صــدر  بيــان  ويف 
املغرتبــني يف منظمــة التحريــر، إىل أن الوقفــة 
بهــا  تقــوم  التــي  التحــركات  إطــار  يف  تــأيت 
عواصــم  مختلــف  يف  الفلســطينية  الجاليــات 
ومــدن العــامل، رفًضــا للسياســات واإلجــراءات 
اإلرسائيليــة يف فلســطني، وللمطالبــة مبوقــف 

دويل حازم ضد مخططات حكومة االحتال.

نابلس/ فلسطني:
التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  حــذر 
وصفهــا  مــا  مــن  خالــد،  تيســر  الفلســطينية، 
عــى  ترتتــب  التــي  الخطــرة"،  بـ"التداعيــات 
"موقــف الامبــاالة"، الــذي تتخــذه الــدول العربيــة 
عامــة  الــدويل  واملجتمــع  خاصــة  واإلســامية 
مدينــة  يف  اإلرسائيليــة  والتدابــر  اإلجــراءات  مــن 

القدس املحتلة.
ونبــه خالــد يف بيــان صحفي، أمس، إىل ما تنطوي 
عليه تلك اإلجراءات من أهداف إرسائيلية معلنة 
ومضمرة تستهدف تهويد املدينة، بدًءا بعمليات 
مبخططــات  مــروًرا  الفلســطينيني  بيــوت  هــدم 
جميــع  بإغــاق  وانتهــاء  ممتلكاتهــم  عــى  الســطو 
ومنــع  املدينــة  يف  الفلســطينية  املؤسســات 
النشــاطات  وإحيــاء  تنظيــم  مــن  الفلســطينيني 
الثقافيــة والتعليميــة والفنيــة كــا جــرى منــذ منــع 
العربيــة"  الثقافــة  عاصمــة  بـ"القــدس  االحتفــال 
وإغــاق املــرح الوطنــي "الحكــوايت" ومنعــه مــن 
الفلكلوريــة  واملهرجانــات  النشــاطات  اســتضافة 
والثقافية واألدبية، بحجة أن كل ذلك يتعارض مع 

السيادة اإلرسائيلية املفروضة عى املدينة.
وأضاف أن حكومة االحتال تستغل اعرتاف إدارة 
الرئيــس األمريــي دونالد ترامب بالقدس عاصمة 
لدولة االحتال ونقل ســفارتها من )تل أبيب( إىل 
القــدس ومــا جــاء يف صفقــة "ترامــب نتنياهو" من 
ترتيبــات تتيــح لـ)إرسائيــل( ضــم مســاحات واســعة 
الغربيــة  الضفــة  يف  الفلســطينيني  أرايض  مــن 
مبــا فيهــا القــدس، للبــدء كــا تشــر املعلومــات 
اإلرسائيليــة،  الحكوميــة  األوســاط  يف  املتداولــة 
ممتلــكات  عــى  واســعة  ســطو  بعمليــات 
الفلســطينيني باستخدام قانون "أماك الغائبني" 
مــن جديــد كــا مــا جــرى عــام 1967 حــني ضمــت 
)إرسائيــل( الجــزء الرشقــي مــن املدينــة ووســعت 

حدودهــا، وطبقــت القانــون اإلرسائيــي عليهــا، مــا 
حرم آالف الفلسطينيني من ممتلكاتهم.

وأضاف أنه "بات واضحا أن قرار الضم الذي تنوي 
حكومــة االحتــال تنفيــذه ليشــمل املجال الحيوي 
وصــوال  ادوميــم  مبعاليــه  بــدءا  القــدس  ملدينــة 
لــه  ســتكون  الفلســطينية،  الوســطى  األغــوار  إىل 
انعكاسات خطرة عى القدس الرشقية املحتلة، 
تطبيــق  عــى  )إرسائيــل(  أقدمــت  إذا  خاصــة 
املواطنــني  ســيحرم  مــا  الغائبــني،  ملكيــة  قانــون 
الفلســطينيني مــن مســاحات واســعة مــن أراضيهم 

لصالح االستيطان".
تقــوم  التــي  املســتمرة  باملداهــات  خالــد  ونــدد 
للمؤسســات  اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات  بهــا 
مركــز  آخرهــا  كان  والتــي  الفلســطينية  املقدســية 
الجغرافيــة  املعلومــات  ونظــم  الخرائــط  دائــرة 
وامللفــات  الحاســوب  أجهــزة  ومصــادرة  وتفتيشــه 
لســاعات  التفكجــي  خليــل  مديــره  واعتقــال  فيــه 
بحجــة أن املركــز ينتهــك مــا تســميه دولــة االحتــال 

السيادة اإلرسائيلية يف املدينة.
وذكــر خالــد يف هــذا الصــدد أن ســلطات االحتال 
عملــت حتــى اآلن عــى إغــاق مــا يزيــد عــى 32 
بيــت  مثــل  القــدس  مدينــة  يف  أهليــة  مؤسســة 
الرشق، واتحاد الغرف التجارية، والغرفة التجارية 
وجمعيــة  األســر،  ونــادي  العربيــة،  الصناعيــة 
الدراســات العربيــة، واملجلــس األعــى للســياحة، 
ونــادي الخريجــني، ومركز اإلخاء اإلســامي، ولجنة 
زكاة الرام، ومركز دعم املشاريع الصغرة املمول 
مــن قبــل االتحــاد األورويب ولجــان العمــل الصحــي 
وغرهــا مــن املؤسســات، األمــر الــذي ميــي عــى 
الدول العربية واالسامية بشكل خاص واملجتمع 
الدويل بشكل عام اتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع 
)إرسائيل( ومنعها من مواصلة هذه السياسية يف 

املدينة املقدسة.

غزة/ فلسطني:
مثن الناطق باسم حركة املقاومة اإلسامية حاس حازم قاسم قرار مجلس الشيوخ 
التشــيي الــذي يرفــض فيــه خطــوات االحتال املخالفة للقانــون الدويل، واملطالب 

مبقاطعة شاملة لجميع املنتجات اإلرسائيلية.
الســلوك  الحكومــات لرتجمــة رفضهــم  أمــس كل  ودعــا قاســم يف ترصيــح صحفــي 
العــدواين لاحتــال إىل خطــوات عمليــة بفــرض عقوبــات حقيقيــة عــى االحتــال، 

وماحقة قادته.
وأكــد أن تصاعــد املواقــف الرافضــة الســلوك االســتعاري الصهيــوين املتمثــل يف 

مخطط الضم يكشف عزلة موقف االحتال واإلدارة األمريكية الداعمة له.

غزة/ فلسطني:
نفــت وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي بقطــاع غــزة، مــا نرشتــه قنــاة "العربيــة" مــن أخبــار حــول 

ة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة "التعامل مع االحتال". اعتقال عدَّ
ــدت الــوزارة، يف ترصيــح صحفــي أمــس، أنَّ األخبــار التي نســبتها "العربيــة" إىل "الداخلية"  وأكَّ
دة عــى أنَّ القنــاة الســعودية متــارس "التضليــل وتعمــل عى  بغــزة هــي "أخبــار مفربكــة"، مشــدِّ
رت من نرش وترويج الشائعات التي تبثها قناة "العربية"،  ترويج الشائعات واألكاذيب". وحذَّ
داعيــة إىل تحــري الدقــة ونقــل األخبــار عــن مصادرهــا الرســمية. يشــار إىل أنَّ قنــاة "العربيــة" 
فصلت يف عام 2016 جميع موظفيها العاملني يف مكتبها بقطاع غزة، متذرِّعة بأنَّ املكتب 

بغزة مغلق بقرار من النائب العام السابق منذ عام 2013.

القدس املحتلة/ فلسطني:
أكــد النائــب املقــديس امُلبعــد للضفــة 
"شــبه  وجــود  عطــون  أحمــد  الغربيــة 
واملســجد  للقــدس  مــكاين"  تقســيم 
األقــى مــن خــال االقتحامــات اليوميــة 
بــأداء  لهــم  والســاح  للمســتوطنني، 
محــددة،  مناطــق  يف  تلموديــة  طقــوس 
يف حــني مينــع املقدســيون مــن الصــاة 

فيها.
صحفيــة  ترصيحــات  يف  عطــون  وشــدد 

هــي  اإلجــراءات  هــذه  أن  عــى  أمــس 
محاولة فرض واقع عى الذهنية العربية 
واإلســامية، ومــع تكرار ذلــك يصبح أمًرا 

واقًعا جديًدا عى األرض.
رســائل  يرســل  االحتــال  أن  إىل  وأشــار 
ال  أن  وغرهــم،  للفلســطينيني  واضحــة 
املســجد  عــى  ألحــد  سياســية  ســيادة 
دينيــة  ســيادة  وال  والقــدس،  األقــى 
عــى  الهاشــمية  األردنيــة  للمملكــة 
أن  يريــد  "االحتــال  وقــال:  املســجد. 

مــن  وهــو  الكلمــة،  صاحــب  إنــه  يقــول 
يقــرر مــاذا يريــد وأيــن ستســر األمور يف 
القــدس". وبــني أن االحتــال ال يتعامــل 
بردود الفعل لتمرير مخططاته وإجراءاته 
خطــط  وفــق  وإمنــا  القــدس،  مدينــة  يف 
يف  ويســتغل  مســبًقا،  ُمعــدة  تهويديــة 
العــريب  والواقــع  الفــرص  نفســه  الوقــت 
والفلسطيني لفرض أكرب قدر ممكن من 

الواقع عى األرض.
وأوضــح أن مسلســل اإلبعــاد عــن القدس 

والشــبابية  والوطنيــة  الدينيــة  للرمــوز 
الحــرب  مــن  جــزء  واألطفــال،  والنســاء 
أجــل  مــن  املدينــة،  ضــد  يشــنها  التــي 
إيجــاد خلــل يف ميــزان الدميوغرافيــا يف 

القدس.
املعركــة  يعتــرب  "االحتــال  وأضــاف: 
الحاسمة يف القدس، معركة وجود لكنه 
مل ينجــح فيهــا نتيجة الزيادة الطبيعة يف 
القــدس، إىل جانــب التصــدي مــن أهــل 

القدس لهذه املخططات".

القدس املحتلة- غزة/ أدهم الرشيف:
تركت انتهاكات جيش االحتال يف مدينة 
طالــت  خِطــرة  تداعيــات  املحتلــة  القــدس 
التــي  وأروقتــه  املبــارك  األقــى  املســجد 
تضــم 3 مــدارس، حاولــت )إرسائيــل( بــكل 
إىل  حًقــا  تحولــت  لكنهــا  إفراغهــا  الســبل 
مــا  وهــي  الزمــن،  مــر  عــى  علميــة  معاقــل 

زالت تخرج سنوًيا أوائل الطلبة.
األقــى  ثانويــة  املــدارس  هــذه  وأوىل 
عــام  تأسســت  التــي  للبنــني،  الرشعيــة 
1954، أي قبــل احتــال )إرسائيــل( كامــل 
مدينــة القــدس املحتلــة يف يونيو/ حزيران 
1967، بحســب مدير التعليم يف مدارس 
مديــر  ونائــب  املحتلــة،  بالقــدس  األوقــاف 

عام األوقاف ناجح بكرات.
"فلســطني"،  لصحيفــة  بكــرات  وأوضــح 
املدرســة  يف  كانــت  األقــى  ثانويــة  أن 
"التنكزية" التي أقيمت يف عهد املاليك 
بالقــدس، وعندمــا احتلتهــا )إرسائيــل( ســنة 
إىل  الرشعيــة  األقــى  نقلــت   ،1969
الــرواق الشــايل مــن املســجد األقى بني 

بايب األسباط وُحطة.
 160 قرابــة  املدرســة  هــذه  يف  ويــدرس 
مــن  واألديب  العلمــي  الفرعــني  يف  طالًبــا 
الصــف الســابع حتــى الثــاين عــرش، مشــًرا 
املقدســية،  املــدارس  أقــوى  مــن  أنهــا  إىل 

حتــى  مرتفعــة  نجــاح  مبعــدالت  وتحتفــظ 
العام الحايل.

وتابــع: "يــدرس فيها أيًضــا )ثانوية األقى( 
املنهاج الرشعي املقدم من وزارة األوقاف 
اليــوم،  1954 وحتــى  عــام  منــذ  عــان  يف 
ويشمل املنهاج: القرآن وعلومه وتجويده، 
تبــدأ  وكلهــا  وعلومــه،  الرشيــف  والحديــث 
مــن الصــف الســابع يف منهــاج رشعي كامل 
ينتهــي حتــى يقــدم الطالــب الثانويــة العامة 

الرشعية".
أما ثانية هذه املدارس فهي مدرسة الحرم 
ُأنشــئت  التــي  للبنــني،  الرشيــف االبتدائيــة 
الصــف  طلبــة  فيهــا  ويــدرس   ،1985 عــام 
يصــل  وتعدادهــم  الســادس,  حتــى  األول 

لـ350 طالًبا.
وتقع "الحرم الرشيف" يف الرواق الشايل 
بــني  املبــارك،  األقــى  املســجد  مــن 
بــايب حطــة وفيصــل، وتتبــع جمعيــة ريــاض 
أمنــاء  مجلــس  ولهــا  اإلســامية،  األقــى 
وإدارة، وجميــع برامجهــا تنفذ يف املســجد 
األقى املبارك، وبرامجها ترتبط باملنهاج 
املناهــج  يف  ونشــاطات  الفلســطيني، 

اإلسامية الرشعية، بحسب بكرات.
هــي  بكــرات،  وفــق  الثالثــة،  واملدرســة 
ثانويــة البنــات الرشعيــة، وتــدرس فيهــا 70 
طالبة من الصف السابع حتى الثاين عرش، 

املدرســة  توســيع  بصــدد  نحــن  "وحالًيــا 
ليدرس فيها الفرع العلمي أيًضا".

وأكمــل مديــر التعليــم يف مــدارس األوقــاف 
عــام  مديــر  ونائــب  املحتلــة،  بالقــدس 
هــذه  "بالطبــع  بكــرات:  ناجــح  األوقــاف 
العلــوم  لهــا قوانينهــا إضافــة إىل  املدرســة 
واملنهــاج  واإلنســانية،  واألكادمييــة  األدبيــة 
نفســه الــذي يطبــق من الصف الســابع حتى 
الثــاين عــرش املنهــاج الرشعــي عــى البنــني 

يطبق عى البنات".
ملتزمــون  املــدارس  هــذه  طلبــة  أن  وذكــر 
الديــن  وتعاليــم  اإلســامية  باألخــاق 
اإلســامي، ولهــذه املدرســة دور مهــم جــًدا 

للتعليم يف األقى.
بإجــراءات  "تأثــرت  املــدارس  أن  وأضــاف 
اإلغاقــات  وخاصــة  كثــًرا،  االحتــال 
والتفتيشــات التــي ميارســها االحتــال بحــق 
يتبــع  ومــا  واملعلمــني،  والطالبــات  الطلبــة 
ذلــك مــن اعتــداءات عــى طلبــة الثانويــة"، 
مشــًرا إىل توثيــق جميــع هــذه االعتــداءات 

ونرشها للرأي العام.
األوقــاف  مــدارس  التعليــم يف  وبــني مديــر 
إىل  وصــل  األمــر  أن  املحتلــة  بالقــدس 
اعتقــال بعــض الطلبــة مــن الصغــار والكبــار، 
وتفريــغ  األقــى  مــن  ترشيدهــم  بهــدف 

املدارس.

البنــات  ثانويــة  مدرســة  أن  إىل  ولفــت 
الرشعيــة، كان يــدرس فيهــا أكــر مــن 160 
طالبــة، لكــن بســبب اســتهداف املرابطــات 
يف  الطالبــات  عــى  والتســلط  والنســاء 
املســجد األقــى، مل يعــد هــذا العدد كا 
هــو، بــل نقــص بســبب خــوف األهــايل عــى 
قــوي  فيهــا  التدريــس  أن  مؤكــًدا  بناتهــم، 

جًدا، ويخرج متفوقات.
وحــّث املواطنــني املقدســيني عــى إلحاق 
أبنائهــم مبــدارس املســجد األقــى، "ألنهــا 
معاقــل  مــن  ومعقــل  وآمــن  رصــني  حصــن 

العلم".
مــن  املــدارس  يف  للعاملــني  بالنســبة  أمــا 
معلــًا،   54 تعدادهــم  فيبلــغ  املعلمــني 
ألــف  أصــل  مــن  مــدارس،   3 عــى  موزعــني 
والشــؤون  األوقــاف  وزارة  يتبعــون  موظــف 
الدينيــة األردنيــة من بينهم حراس املســجد 

األقى.
وبــني بكــرات أن عــان تدفــع ســنوًيا قرابــة 
رواتــب  دوالر  املليــون  ونصــف  مليــون 

للموظفني األلف.
األقــى  املســجد  موظفــي  أن  وذكــر 
يتعرضــون  األردنيــة،  الوصايــة  تحــت  وهــو 
االحتــال،  جيــش  مــن  مســتمرة  النتهــاكات 
تشــمل االعتقــاالت واإلبعــاد، ومنهم حراس 

املسجد املبارك.

قاسم يثمن قرار مجلس الشيوخ 
التشيلي رفض مخطط الضم

"الداخلية" بغزة: قناة "العربية"
ج األكاذيب  تمارس التضليل وتروِّ

النائب عطون: االحتالل ُيصعد من حرب الديموغرافيا

عددها 3 ويستهدفها االحتالل منذ سنوات
مدارس في المسجد األقصى.. معاقل علمية في وجه )إسرائيل(

وقفة في "الس فيغاس"
 األمريكية رفًضا لخطة الضم

خالد: ممارسات )إسرائيل(
ا رادًعا  الخطرة بالقدس تتطلب ردًّ

جانب من مصاطب العلم يف باحات املسجد األقى           ) أرشيف (

جانب من الوقفة يف واشنطن أمس

مقتل مواطن برصاص 
مجهولين برفح

رفح/ صفا:
بنــران  أمــس،  مســاء  ق(   ، )ج  املواطــن  ُقتــل 
مســلحني مجهولــني يف محافظــة رفح جنوب قطاع 

غزة.
واألمــن  الداخليــة  وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
الوطنــي إيــاد البــزم يف بيــان مقتضــب: "إن مواطنا 

قتل بإطاق نار يف رفح جنوب قطاع غزة".
يف  عاجــًا  تحقيقــًا  فتحــت  الرشطــة  أن  وأكــد 

الحادث، وأنه يتم العمل لضبط الفاعلني.
محــرر  املواطــن  بــأن  لألنبــاء  صفــا  وكالــة  وأفــادت 
أفــرج عنــه قبــل  مــن ســجون االحتــال اإلرسائيــي 
األذرع  إحــدى  يف  ناشــطا  وكان  طويلــة،  ســنوات 

العسكرية لفصائل املقاومة.

االحتالل ُيفرج عن 
صياد اعتقله في 
بحر رفح قبل عام

غزة/ فلسطني:
أفرجــت ســلطات االحتــال اإلرسائيي مســاء 
أمس، عن الصياد محمد إساعيل الربدويل 
مــن ســكان محافظــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة، 

وذلك بعد اعتقاله ملدة عام.
عــرب حاجــز  غــزة  قطــاع  الربدويــل إىل  ووصــل 
بيــت حانــون )إيــرز(، حيــث كان معتقــا يف 

سجن "نفحة" الصحراوي.
بتاريــخ  اعتقــل  الربدويــل  املحــرر  وكان 

"13/7/2019" يف بحر رفح.



ممثلــن  وجــود  مؤكــًدا  عبــاس،  محمــود 
دولين سيحرضون اللقاء املزمع عقده.

وقــال القيــادي يف حركــة فتــح: هــدف تلــك 
اللقــاءات مواجهــة املخططــات اإلرسائيليــة 
الهادفــة إىل "ضــم الضفــة الغربيــة، والعمــل 
الفلســطينية  املقاومــة  تصعيــد  عــى 

الشعبية يف وجه االحتالل اإلرسائييل".
بــن  جاريــة  زالــت  مــا  االتصــاالت  أن  وأكــد 
اإلنجــاز  ملراكمــة  وحــاس،  فتــح  حركتــي 
"العــاروري  بلقــاء  بــدأ  الــذي  الوطنــي 
تعــرَّض  االحتــالل  أن  إىل  الفًتــا  الرجــوب"، 
إىل ضغــوط داخليــة وخارجيــة أدت لتأجيل 

تنفيذ "خطة الضم".

وأوضح أن الجانب اإلرسائييل أجل التنفيذ 
داخــل  بخالفــات  تتعلــق  داخليــة  ألســباب 
حكومــة االحتــالل ، وأخــرى خارجيــة متعلقة 
بالضغــط الــدويل عــى االحتــالل مثل دول: 
بريطانيــا وفرنســا وأملانيــا ورومانيــا وهولنــدا 

ولوكسمبورغ وغريهم.
وأضــاف أن االرتبــاك األمريــي ســاعد يف 
عــدم تنفيــذ االحتــالل لخطتــه، مشــرًيا إىل 
اآلليــة  عــى  الداخــيل  الخــالف اإلرسائيــيل 

وليس املبدأ.
وأكد استمرار االستعدادات لعقد املؤمتر 
اللــه،  رام  يف  غــد  بعــد  الرســمي  الشــعبي 
جيــم  الســابق  األمريــي  الرئيــس  مبشــاركة 
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

إعــان خــاص بعقــد اجتمــاع الجمعيــة العمومية 
وانتخاب مجلس إدارة جديد

الشــال  محافظــة   – الفلســطينين  املزارعــن  جمعيــة  إدارة  مجلــس  قــرر 
بــاب  فتــح   ،  2020/7/9 املوافــق  الخميــس  يــوم   )  97  ( رقــم  يف جلســته 
الثالثــاء  يــوم  مــن  اعتبــارًا  العضويــة  رســوم  وتســديد  للجمعيــة  االنتســاب 
املوافــق 2020/7/14 حتــى يــوم الخميــس املوافــق 2020/7/16 ، وفتــح 
املوافــق  الســبت  يــوم  مــن  اعتبــارًا  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  الرتشــيح  بــاب 
2020/7/18 حتى يوم االثنن املوافق 2020/7/20 ، وسحب الرتشيح 

مــن عضويــة مجلــس اإلدارة اعتبــارًا مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 2020/7/21 
العموميــة  الجمعيــة  وعقــد   ،  2020/7/23 املوافــق  الخميــس  يــوم  حتــى 
العــارشة صباحــًا  الســاعة  ، يف متــام   2020/7/28 املوافــق  الثالثــاء  يــوم 
يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف دوار حمــودة – شــارع صــالح الديــن – عــارة 
مسلم – الطابق الثالث ، وذلك لتالوة التقرير اإلداري واملايل ومناقشتها 

وإقرارها وتعين مدقق حسابات وانتخاب مجلس إدارة جديد .  
 رئيس مجلس اإلدارة 
م. تحسن سعدات

إعان طرح عطاء مناقصة بالظرف المختوم
توريد جهاز تحليل دم وكت مخبري 

 (05/EQ/2020) رقم
ترغــب جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر يف طــرح مناقصــة توريــد جهــاز تحليــل 
دم وكــت مخــري، وذلــك بتمويــل مــن مؤسســة ميدكــو، فعــيل مــن يرغــب 
يف املشــاركة مــن الــركات واملحــالت الطبيــة املرخصــة واملصنفــة حســب 
األصــول، التوجــه إىل مقــر الجمعيــة الكائــن يف حــي األمــل – خلــف الهــالل 
األحمر الفلسطيني – مدينة خـان يونس، لراء وثائق العطــاء خالل سـاعـات 
الدوام الرسميـة من الساعــة الثامنــة صبــاحـا حتى الساعة الثالثة ظهرا، وذلك 
ابتداء من يوم االثنن املوافق 2020/07/13م وحتى يوم الثالثاء املوافق 

2020/07/21م مقابل 200 شيكل رسوم غري مسرتدة ، مع العلم بأن: 

- موعد االجتاع التمهيدي الساعة الثانية عرة ظهرا من يوم األربعاء 2020/07/22م.
- آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم االثنــن املوافــق 

2020/07/27م الساعة الواحدة ظهرا مبقر الجمعية.

- سيتم فتح املظاريف يوم االثنن املوافق 2020/07/27م الساعة الواحدة 
ظهرا مبقر الجمعية وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة. 
- إرفاق تأمن ابتدايئ بقيمة %2 من قيمة العطاء إما بشيك بني أو كفالة 

بنكية سارية املفعول.
- الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.
- للجمعية الحق يف تجزئة العطاء.

الدخــل  مــن الرضيبــة املضافــة ورضيبــة  املــورد تقديــم خلــو طــرف  - عــى 
وشهادة خصم من املنبع.

- رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
رقــم  هاتــف  الرئيــي  املكتــب  عــى  االتصــال  ميكنكــم  لالستفســار   -

2075929- 2051299 فاكس 2067299 

إعان طرح عطاء
2020/05 

تعلن جمعية رّواد للتنمية املجتمعية عن طرح عطاء 
األســر  لصالــح  اطفــال  مابــس  كســوة  لتوريــد 

الفقيرة وااليتام المكفولين لدى الجمعية
 وذلــك تبعــًا للــروط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــى 
الركات ذات االختصاص واملسجلة رسميًا وترغب باملشاركة بالعطاء مراجعة 
مقر الجمعية الكائن يف غزة - شارع النرص شال برج االندلس بالقرب من معمل 
معــروف خــالل أوقــات الــدوام الرســمي مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانية 
والنصــف ظهــرًا وذلــك ابتــداًء مــن يــوم االحــد املوافــق 2020/07/12م وحتــى 
متــام الســاعة الثانيــة والنصــف ظهــرا مــن يــوم االثنــن املوافــق2020/07/13م، 

للحصول عى كراسة املواصفات ووثائق العطاء وذلك وفقًا للروط التالية:
• مثن نسخة العطاء 100 شيكل غري مسرتدة.

• أن تكون الركة املتقدمة مسجلة رسميًا لدى دوائر الرضيبة.
• األسعار شاملة رضيبة القيمة املضافة وجميع الرسوم.

• يجب إرفاق كفالة بنكية او شــيك بني دخول عطاء بقيمة 3500 شــيكل 
من بنك معتمد لدى سلطة النقد.

• الجمعيــة غــري ملزمــة بالرتســية عــى أقــل األســعار ودون إبــداء األســباب و 
يحق لها التجزئة.

• يحق للجمعية الغاء العطاء دون ابداء أسباب.
• أجرة اإلعالن ملدة يومن عى من يرسو عليه العطاء.

املوافــق2020/07/14م  الثالثــاء  يــوم  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر   •
الساعة الواحدة ظهرًا، وتفتح املظاريف الساعة الثانية ظهرًا من نفس اليوم 

بحضور ممثيل الركات يف نفس املكان.
للمراجعــة واالستفســار الرجــاء االتصــال عــى هاتــف رقــم:  082877333 أو 

Rowad.ssd@gmail.com :عر بريدنا االلكرتوين
جمعية رواد للتنمية املجتمعية

اطمئنان إسرائيلي مضلل 
إزاء المواقف العربية

مــن  اإلرسائيليــة  التحذيــرات  فيــه  تتصاعــد  الــذي  الوقــت  يف 
تبعــات تنفيــذ قــرار الضــم يف الضفــة الغربية، فــإن أصواًتا أخرى 
سيحســن  الضــم  هــذا  أن  زاعمــة  املعاكــس  االتجــاه  يف  تغــرد 
صــورة الــردع اإلرسائيليــة، ويقدم خدمات أمنية لعدد من الدول 

ا.  العربية التي تشهد عالقاتها مع إرسائيل تنامًيا تدريجيًّ
يقــود هــذا التقديــر اإلرسائيــيل إىل حالــة مــن االطمئنــان لــردود 
الفعــل العربيــة مــن قــرار الضــم املؤجل، ما يجعــل من االفرتاض 
وتهــدد  شــديد،  لخطــر  إرسائيــل  ســتعرض  الخطــة  بــأن  الســائد 
أخــرى،  ودول  الســعودية  مــع  وعالقاتهــا  الســالم،  معاهــدات 

فرضية معزولة عن السياقات اإلرسائيلية والرق أوسطية.
يســتند هــذا االفــرتاض إىل أن الزعــاء اإلرسائيليــن كانــوا دامئا 
بالداخــل والخــارج، وفقــدوا شــعبيتهم  هدفــا النتقــادات حــادة 
عــى املــدى القصــري، ورمبــا دفعــوا أمثانــا باهظــة مقابــل تنفيــذ 
تطلعاتهم االســتعارية ضد الفلســطينين والعرب، لكنهم يف 
املقابــل علمــوا أن الــرد عــى الضغــط يتطلــب ضغوطــا ثقيلــة، 
موقعهــا  بتحســن  وســاهموا  الــردع،  صــورة  بتحديــث  ونجحــوا 
الــدويل، وتوســيع عالقاتهــا األمنية واملدنية مــع الدول العربية، 

والتعاون االسرتاتيجي غري املسبوق مع واشنطن.
هذا يعني أن االدعاء بأن تطبيق خطة الضم سيهدد السالم مع 
األردن ومــرص، ويعرقــل العالقــات املزدهــرة مــع الــدول العربيــة، 
يتجاهــل صــورة إرسائيــل األمنيــة، وعالقاتهــا الحيويــة مــع مــرص 

واألردن والسعودية واإلمارات وعان والبحرين.
يبــدي اإلرسائيليــون ارتياحــا إزاء مــا تواجهه األنظمة العربية منذ 
انــدالع ثــورات الربيــع العريب يف 2010، من تهديدات وجودية 
بالداخل والخارج، قد تندلع بأي لحظة، وتغريها بشــكل كامل، 
وتؤثــر ســلبا عــى خريطــة الرق األوســط، وباتت هــذه األنظمة 
تنظــر لصــورة الــردع اإلرسائيليــة بأنهــا العامــل األكــر مصداقيــة 

للتأمن عليها مبواجهة التهديدات الداخلية.
اإلنــذار اإلرسائيــيل  لعامــل  الــدور املركــزي  يــدرك  األردن مثــال 
يف تأمــن بــالده عــام 1970، ويعــرتف بقيمــة إرسائيــل الفريــدة 
واملســاعدة  الحيويــة،  االســتخبارية  للمعلومــات  كمصــدر 
النشــطة مبكافحة تنظيات، وتوفري املياه لـ1.5 مليون أردين، 

والغاز الطبيعي، ووصول ميناء حيفا.
يف  لــأردن  املؤيــد  للضغــط  محوريــة  نقطــة  إرسائيــل  وتعتــر 
واشــنطن، مــا يعطيــه مســؤولية مبــارشة عــن األماكــن املقدســة 
لإلســالم واملســيحية يف القدس، وهو ال يريد أن يســجل هدفا 

ذاتيا ردا عى تطبيق خطة الضم.
أمــا مــرص والســعودية ودول الخليــج العــريب، فتعــرتف بحيويــة 
الحــروب  وآثــار  الوجوديــة،  التهديــدات  مواجهــة  يف  إرسائيــل 
األهليــة يف ســوريا والعــراق، كــا تــرى الســعودية يف العالقــات 

املتنامية مع إرسائيل تعبريا عن تهديداتها املشرتكة.
الرســمي  العــريب،  املوقــف  إزاء  اإلرسائيــيل  االطمئنــان  هــذه 
والشعبي عى حد سواء، يف وجه املخططات اإلرسائيلية، قد 
يبــدو مخادعــا ومضلــال، ألنــه قــد ينفجر فجأة، وهنــاك مؤرشات 
عديــدة عــى إخفــاق التقديــرات اإلرسائيليــة إزاء الواقــع العــريب 

يف حاالت عديدة. 

إعان طرح عطاء
2020/06 

تعلن جمعية رّواد للتنمية املجتمعية عن طرح عطاء
 لتوريد أضاحي حية ضمن مشروع األضاحي 

لعام 2020م/1441هـ 
وذلــك تبعــًا للــروط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــى 
الركات ذات االختصاص واملسجلة رسميًا وترغب باملشاركة بالعطاء مراجعة 
مقر الجمعية الكائن يف غزة - شارع النرص شال برج االندلس بالقرب من معمل 
معــروف، وذلــك خــالل أوقــات الــدوام الرســمي مــن الســاعة الثامنــة صباحًا وحتى 
الثانيــة والنصــف ظهــرًا، ابتــداًء مــن يــوم االثنــن املوافــق 2020/07/13م وحتــى 
متــام الســاعة الثانيــة والنصــف ظهــرا من يــوم االربعاء املوافــق 2020/07/15م، 
للحصول عى كراسة املواصفات ووثائق العطاء وذلك وفقًا للروط التالية:

• مثن نسخة العطاء 200 شيكل غري مسرتدة.
• أن تكــون الركــة املتقدمــة مســجلة رســميًا لــدى دوائــر الرضيبة مع احضار 

السجل التجارى وقادرة عى اصدار شهادة خصم املنبع .
• األسعار بالشيكل شاملة رضيبة القيمة املضافة وجميع الرسوم.

• يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة او شــيك بنــي مــن بنك معتمد من ســلطة النقد 
كتامن دخول العطاء بقيمة )1500 $(  

• الجمعية غري ملزمة بالرتسية عى أقل األسعار ودون إبداء األسباب ولها الحق بالتجزئة.
• يحق للجمعية الغاء العطاء دون ابداء االسباب.

• أجرة اإلعالن ملدة يومن عى من يرسو عليه العطاء.
• ســيتم عقــد اجتــاع متهيــدي للــركات املتقدمــة يــوم الخميــس املوافــق 

2020/07/16م الساعة التاسعة صباحا يف مقر الجمعية.

الســاعة  2020/07/16م  الخميــس  يــوم  العطــاءات  لتســليم  أخــر موعــد   •
الواحــد ظهــرًا، وتفتــح املظاريــف الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرا مــن نفــس 

اليوم بحضور ممثيل الركات يف نفس املكان.
للمراجعــة واالستفســار الرجــاء االتصــال عــى هاتــف رقــم:  082877333 أو 

 Rowad.ssd@gmail.com :عر بريدنا االلكرتوين
جمعية رواد للتنمية املجتمعية

رام الله-غزة/ طالل النبيه:
"املفاجــئ"  الصحفــي  املؤمتــر  عقــب 
بــن  عقــد  الــذي  الفلســطينية،  للســاحة 
نائــب رئيــس حركة حاس صالح العاروري، 
اللجنــة  عضــو  الرجــوب،  جريــل  واللــواء 
املركزيــة لحركــة فتــح، يف الثــاين مــن متــوز 
الجاري، تباينت آراء املجتمع الفلســطيني 
الفصيلــن يف  بــن  املوقــف  حــول حقيقــة 
ظــل اســتمرار األزمــة الوطنيــة وعــدم وجــود 

قرار وطني مشرتك.
الصحفــي  مؤمترهــا  يف  الطرفــان  وأعلــن 
الفيديــو كونفرنــس  تقنيــة  عــر  الــذي عقــد 
فتــح  بــن  االتفــاق  وبــريوت،  اللــه  رام  بــن 
وحــاس عــى العمــل مًعــا ملواجهــة صفقــة 
ا  وسياســيًّ ــا  ميدانيًّ الضــم  ومخطــط  القــرن 
عــى أســاس املقاومــة الشــعبية، مؤكديــن 
االحتــالل  يهــدده  الوطنــي  املــروع  أن 

اإلرسائييل بخططه التهويدية.
بــن  الفلســطينية  املســاعي  وتواصلــت 
القــوى والفصائــل الفلســطينية عقب اللقاء 
عــى  والعمــل  ــا،  ميدانيًّ االتفــاق  لتنفيــذ 
تغيري الحالة امليدانية التي تنفرد بها حركة 
ا  فتــح يف محافظــات الضفــة الغربية سياســيًّ

ا. ا وتنفيذيًّ وميدانيًّ
وضمن تلك الخطوات الوطنية، من املقرر 
أن يعقــد غــًدا الثالثــاء مؤمتر وطني بحضور 
واإلســالمية  الوطنيــة  والفصائــل  القــوى 
الفلســطينية، يف مقدمتهــا حركــة حــاس. 
الثــوري  املجلــس  عضــو  كشــفه  مــا  وفــق 
اللــه، لصحيفــة  اللــه عبــد  فتــح عبــد  لحركــة 

"فلسطن".
يف  ســيعقد  اللقــاء  أن  اللــه،  عبــد  وأوضــح 
الســلطة  رئيــس  بحضــور  اللــه  رام  مدينــة 

كارتر ومسؤولن دولين آخرين.
وأكــد أن الدعــوة وصلــت إىل حركــة حــاس 
وتحديــد  عليهــا  الــرد  تنتظــر  وفتــح  ا،  رســميًّ
مــن سيشــارك يف املؤمتــر، مشــدًدا عــى 
أن هــذه الخطــوات عبــارة عــن عالقة جديدة 

بن الفصيلن.

وتوقــع أن الحالــة الفلســطينية الحاليــة بــن 
الفصيلن، ستؤثر إيجاًبا يف طرح امللفات 
أهميــة  مؤكــًدا  األخــرى،  الفلســطينية 
وأســاليبه  االحتــالل  مقاومــة  يف  االنشــغال 

التهويدية.
يف  القيــادي  قبهــا  وصفــي  أكــد  جهتــه  مــن 
حركــة حــاس، أن لقــاء "العاروري الرجوب" 
بــث الــروح اإليجابية يف العمل الوطني بن 
الحركتــن، ونتمنــى أن ينعكــس إيجاًبــا عــى 

املواطن الفلسطيني.
وحــول املؤمتــر الرســمي املزمــع عقــده يف 
حديثــه  يف  قبهــا  عــر  غــد،  بعــد  اللــه  رام 
لـــصحيفة "فلســطن" عــن أملــه يف أن تكون 
رئيــس  يســمع  وأن  فاعلــة  املؤمتــر  نتائــج 
مــن  عبــاس  محمــود  الفلســطيني  الســلطة 

الجميع.
يســمع  أن  للرئيــس  األوان  "آن  قبهــا:  وقــال 
للجميــع، يك نبــث روح اإليجابيــة للمواطــن 
مبــارشة  الدعــوة  إىل  إضافــة  الفلســطيني، 

للفصائــل  املوحــد  القيــادي  اإلطــار  لعقــد 
القــرارات صــادرة  تكــون  الفلســطينية حتــى 
مــن أعــى املســتويات، مــن األمناء العامن 

للفصائل والرئيس".
وشــدد عــى أهميــة أن ينتــج عن هــذا اللقاء 
ملواجهــة  املــدى،  وطويلــة  قصــرية  خطــط 
عــى  والعمــل  اإلرسائيليــة،  املخططــات 
للســاحة  وتعليــات  توجيهــات  إصــدار 
الفلســطينية والفصائــل وترتجم األقوال إىل 

أفعال.
ودعــا قبهــا إىل أهميــة أن تســتعيد الفصائل 
ينطلــق  وأن  الفلســطيني،  بالشــارع  ثقتهــا 
قطــار املصالحــة وأن يطبق شــعار األســريين 
مروان الرغويث وحسن يوسف: رشكاء يف 

الدم.. رشكاء يف القرار.

رئيــس  ملعــب  يف  اآلن  الكــرة  أن  وأكــد 
دعوتــه  لتحقيــق  عبــاس،  محمــود  الســلطة 
املوحــد،  الفلســطيني  القيــادي  لإلطــار 
وللعمــل عــى تشــكيل لجان ميدانية ورســم 

خطط اسرتاتيجية قصرية وطويلة املدى.
بدوره أكد القيادي يف الجبهة الدميقراطية 
غــوش،  أبــو  نهــاد  فلســطن  لتحريــر 
الوطنــي  املجلــس  قــرارات  تطبيــق  أهميــة 
االحتــالل  مــن  واالنفــكاك  الفلســطيني 

اإلرسائييل.
لـــصحيفة  حديثــه  يف  غــوش  أبــو  وأوضــح 

القــرارات،  هــذه  تنفيــذ  أن  "فلســطن" 
الضــم"  "خطــة  مواجهــة  يف  سيســاعد 
عمــل  ورقــة  وجــود  إىل  الفًتــا  اإلرسائيليــة، 
الفلســطينية  للفصائــل  فتــح  قدمتهــا حركــة 

كافة.
وقــال: هنــاك لقــاءات وطنيــة ثنائيــة وثالثيــة 
وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف  وجاعيــة 
الخاصــة  األطــر  بهــا  يشــرتك  والخــارج  غــزة 
القيــام  أجــل  مــن  الفلســطينية  بالجاليــات 
يف نشــاطات فلســطينية مشــرتكة ملواجهــة 

التحركات اإلرسائيلية.
بــات  الفلســطيني  املنــاخ  أن  إىل  وأشــار 
فلســطينية  رســمية  لقــاءات  لعقــد  مناســًبا 
بــن الفصائــل عــى أعــى مســتوى قيــادي، 
وامللفــات  اإلشــكاالت  عــى  للعمــل 

الفلسطينية.
سياســية  إرادة  وجــود  أهميــة  عــى  وشــدد 
قويــة وجــادة، تســاند تفعيــل الهيئة الوطنية 
الضفــة  يف  والوطنيــة  اإلســالمية  للقــوى 
الغربية، وتحوله إلطار وطني شامل وفاعل.

أبــو غــوش يف الورقــة التــي قدمتهــا  وأشــاد 
فتــح والتــي تحتــوي عــى فكــرة إنشــاء قيــادة 
فلســطينية موحــدة، واصًفــا إياهــا بالصيغــة 

الجديدة املتطورة.
مــا  الفلســطيني  العــام  الوضــع  أن  ورأى 
زال قابــاًل لالنفجــار يف وجــه "خطــة الضــم" 
"والــذي رمبــا تأجل ومل يرتاجع عن جوهره، 
واملواجهة خيار اســرتاتيجي للفلســطينين 

يف ظل تراجع االحتالل.
"نشــوة  التباهــي يف  مــن  غــوش  أبــو  وحــذر 
ا يف ظل  اإلنجاز قبل أن يتم اإلنجاز" ميدانيًّ
التهويــد  اســتمرار االحتــالل يف مخططــات 

لأرض الفلسطينية.

بريوت-غزة/ جال غيث:
يعيــش الالجئــون الفلســطينيون يف 
مخيــات لبنــان حالــة مــن الالمبــاالة 
)كوفيــد19-(  كورونــا  فــريوس  تجــاه 
املدقــع  الفقــر  حالــة  بســبب 
ينعكــس  مــا  وهــو  يعانونــه،  الــذي 
وعــدم  والزحــام  التجمعــات  يف 
وال  الحكوميــة  اإلجــراءات  التــزام 
تعليــات منظمــة الصحــة العامليــة، 
واملؤسســات املعنيــة لينــذر بكارثــة 
قد ترضب املخيات يف أي لحظة.

صفــوف  يف  الالمبــاالة  وزادت 
الالجئــن مــع انهيــار اللــرية اللبنانيــة 
منــع  ظــل  ويف  املعيشــة،  وغــالء 
الحكومة الالجئن من مارســة أكر 
إىل  إضافــة  ومهنــة،  حرفــة   70 مــن 
للحصــول  توافرهــا  واجــب  رشوط 

عى إجازة عمل.
يف  كورونــا  إصابــات  إجــايل  وبلــغ 
 )36( منهــا  )2153(؛  نحــو  لبنــان 
يف  تعــاٍف،  حالــة  و)1402(  وفــاة، 
حــن أعلنــت وكالــة غــوث وتشــغيل 
"أونــروا"  الفلســطينين  الالجئــن 
إصابــات  ثــالث  تســجيل  مؤخــًرا، 
الرشــيدية  مخيــم  يف  بالفــريوس 

لالجئن.

إجراءات وقائية
ورأى املختــص يف شــؤون الالجئــن 
مســاحة  أن  األحمــد،  صــالح 
واكتظــاظ  الضيقــة  املخيــات 
وعــدم  فيهــا  الهائــل  الســكان 
التدابــري  باتخــاذ  الالجئــن  توعيــة 
واإلجــراءات املناســبة سيســاهم يف 

انتشار الفريوس بن الالجئن.
وقــال األحمــد لصحيفــة "فلســطن": 
لبنــان  مخيــات  يف  الالجئــن  إن 
فتجدهــم  الفــريوس،  مــع  يتهاونــون 
مجتمعــن ويتنقلــون مــن مــكان آلخر 
األتــراح  األفــراح  ويقيمــون  بأريحيــة، 
ويخالطون بعضهم بعًضا من مسافة 
قريبــة مــا ينــذر بكارثــة قد تحدث يف 

حال تفىش الوباء بينهم.
مــكان  وجــود  عــدم  أن  وأضــاف 
يف  الصحــي  للحجــر  مخصــص 
ســوى  بلبنــان  اللجــوء  مخيــات 
منــازل املصابــن، ومستشــفى رفيــق 
الحريــري الجامعــي، الــذي يبعــد عن 

املخيات ينذر بتفيش الفريوس.
ورأى األحمد أن انهيار اللرية اللبنانية 
وغالء املعيشة أدى لحالة من الفقر 
إىل  الالجئــن  أوســاط  يف  املدقــع 
جانــب منعهــم مــن قبــل الحكومة من 

مارسة أكر من )70( حرفة ومهنة، 
توافرهــا  واجــب  رشوط  إىل  إضافــة 
للحصــول عــى إجــازة عمل، أوجدت 
عــدم املبــاالة يف صفــوف الالجئــن 

من اإلصابة بالفريوس.
ال  باتــو  الالجئــن  بعــض  أن  وذكــر 
الوقايــة  اإلجــراءات  باتبــاع  يبالــون 
األساســية -كغســل اليدين والتباعد 
الكامــة،  وارتــداء  االجتاعــي، 
بســبب الفقــر املدقــع يف مخيــات 

اللجوء.
تدابــري  اتخــاذ  إىل  األحمــد  وأشــار 
مشــددة ملواجهــة فــريوس "كورونــا" 
مخيــم  يف  الثالثــة  املصابــن  بحــق 
كحجرهــم  لبنــان،  جنــوب  الرشــيدية 

بجميــع  إرشــادهم  مــع  ــا  منزليًّ
ســالمة  لضــان  الالزمــة  التعليــات 
األشخاص اآلخرين املحيطن بهم.

إهال الالجئن
الشــفاء  جمعيــة  مديــر  حــذر  وبينــا 
واإلنســانية  الطبيــة  للخدمــات 
فــريوس  انتشــار  مــن  كريــم،  مجــدي 
كورونــا يف مخيــات اللجــوء بلبنــان، 
اتخذتهــا  التــي  السياســات  أن  رأى 
اإلجــراءات  مــن  للتخفيــف  الــدول 
أدت  كورونــا  فــريوس  مــن  الوقائيــة 
جانــب  إىل  الفــريوس  النتشــار 
إهــال الالجئن لإلجراءات الوقائية 
للحــد مــن انتشــاء الوبــاء، واملســاحة 
واكتظــاظ  املخيــات  يف  الضيقــة 

مخيــات  أن  وأكــد  الســكان. 
حتــى  تخلــو  لبنــان  يف  الالجئــن 
بفــريوس  املصابــن  مــن  اللحظــة 
كورونــا ســوى الحــاالت الثــالث التــي 
ســجلت مؤخــًرا، معرًبــا عــن خشــيته 
من انتشــار الوباء بن الالجئن األمر 
الــذي ســيعرض حياتهــم للخطــر يف 
الصعبــة  االقتصاديــة  األوضــاع  ظــل 

التي يعيشونها.
املكتشــفة  الحــاالت  أن  كريــم  وبــن 
إىل  املنــزيل،  الحجــر  التزمــت 
جانــب املخالطــن بهــم، الفًتا إىل أن  
املؤسســات  مــن  وعــدًدا  "األونــروا" 
املعنيــة تكفلــت بتوفــري احتياجــات 

املحجورين.

املعيشــة  غــالء  أن  عــى  وشــدد 
وتسارع انهيار اللرية اللبنانية زاد من 
معانــاة الالجئــن وتدهــور أوضاعهــم 

االقتصادية يف ظل كورونا.
يف  مســتمرة  جمعيتــه  أن  وبــن 
حمــالت تعقيم الشــوارع واملســاجد 
وتوعية الالجئن مبخاطر الفريوس، 
املطلــوب  الســليمة  واإلجــراءات 

اتباعها للحد من تفشيه.
الجــئ  ألــف   )174( نحــو  ويعيــش 
فلسطيني يف )12( مخيًا و)156( 
الخمــس،  لبنــان  مبحافظــات  تجمعــا 
إلدارة  معطيــات  أحــدث  بحســب 
لعــام  اللبنانيــة  املركــزي  اإلحصــاء 

.2017

مؤتمر وطني في رام الله غًدا بحضور حماس.. 
هل انطلــــــــق قطـــــار العمــــل الميدانـــــي؟

يعيشون حالة من الامباالة
جائحة كورونا تالحق الالجئين الفلسطينيين في لبنان

عبد الله: "عباس" 
سيلقي كلمة في 

المؤتمر وعلينا 
االنشغال بمقاومة 

االحتال

أبو غوش: نحتاج
 إلرادة سياسية تطبق 

قرارات المجلس 
الوطني كاملة

قبها: الكرة في ملعب 
رئيس السلطة للوصول 
لخطط وطنية قصيرة 

وطويلة المدى
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غزة/ فلسطني:
لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  قــال 
"الطلبــة  إن  الزهــار:  محمــود  حــاس 
مســؤولون  العامــة،  بالثانويــة  املتفوقــني 
عــن مســتقبل الوطــن، وســيكونون حراســه 

وصناع مجده وتقدمه".
وهنــأ الزهــار الناجحــني يف الثانويــة العامــة 
الرتبيــة  وزارة  حفــل  يف  كلمتــه  خــال 
الثانويــة  أوائــل  لتكريــم  أمــس  والتعليــم 
بوحدتنــا"،  "مســتقبلنا  بعنــوان  العامــة 
الظــروف  هــذه  يف  نجاحهــم  أن  مؤكــًدا 
وجائحــة  مســتمر،  حصــار  مــن  الصعبــة 
)كورونــا(، يبــر بعظــم املســتقبل الواعــد 

للمتفوقني.
وشــارك لفيــف مــن نــواب تريعي غزة يف 
الحفل، كا شهد الحفل مشاركة حكومية 
وفصائليــة واســعة، إىل جانــب أرس وأهايل 

املتفوقني يف الثانوية العامة.
وقــال الزهــار: "إن العــامل كــرم املتفوقــني، 
وتزدهــر  األمــم  تقــام  عاتقهــم  عــى  الذيــن 
هــذا  حققــوا  الذيــن  نكــرِّم  واليــوم  الــدول، 
االنتصار يف ظروف مادية وصحية وإنسانية 
فاســتطاعوا  متكــرٍر،  وعــدواٍن  صعبــة، 
الســدود  ويكــروا  الحــدود،  يجتــازوا  أن 
بالتفــوق".  املباركــة  أرضنــا  ويضيئــون 

وأضاف أن هذا التميز يستدعي من جميع 
تخصصاتهــم  اختيــار  يف  النجــاح  الطلبــة، 
والتفــوق يف املســتقبل، ورضورة متيزهــم 
ويحــرروا  املســتقبل،  قــادة  ليكونــوا  فيــه، 

أرضهم مقدساتهم.
الوطــن  أن  إىل  للطلبــة  رســالة  يف  وأشــار 
يريــد منهــم الطبيــب واملعلــم واملهنــدس 
العلــوم  مجــاالت  كل  يف  واملتخصــص 
والنافعــة،  الســامية  الرســاالت  وأصحــاب 

يســتحق  الــذي  العظيــم،  شــعبهم  لخدمــة 
وزارة  بجهــود  الزهــار  وأشــاد  ذلــك. 
عــى  عملــوا  الذيــن  التعليــم،  ومديريــات 
الصعــاب،  كل  متحديــن  العــام  مــدار 
اليــوم  فكانــوا  العقبــات،  كل  ومتخطــني 

رشكاء يف هذا النجاح.
املعلمــني  دور  الزهــار  النائــب  ومثــن 
ومديــري املــدراس، الذيــن وقفــوا مــع أبنــاء 
هــذا  يف  رشكاء  اليــوم  وهــم  الوطــن،  هــذا 

االنتصــار، رغــم التحديات املالية واإلدارية 
رشائــح  كباقــي  يعيشــونها  التــي  الصعبــة، 

املجتمع الفلسطيني.
وأكد أن هذا املوقف املتكرر يف كل عام، 
يجعلنا أكرث اطمئناًنا عى مســتقبل وطننا 
ومقدســاتنا،  وعقيدتنــا  وشــعبنا  وأرضنــا 
والتعليــم،  الرتبيــة  وزارة  جهــود  مبــارًكا 
وطواقمها املختلفة يف امليدان، وعائات 

الطلبة، لتحقيقهم هذا اإلنجاز.

غزة/ جال غيث:
جملــة من االنتهاكات يواجهها األرسى 
الظلــم  قضبــان  خلــف  الفلســطينيون 
التحقيــق  غــرف  ويف  اإلرسائيليــة 
داخَلهــا  حياتهــم  جعلــت  والزنازيــن 
مســتحيلة، وباتــت إصابتهــم باألمراض 
وطــأة  تحــت  ــا  حتميًّ أمــًرا  املزمنــة 
تلــك  آخــر  كان  ممنهــج.  طبــي  إهــال 
الجرائــم اإلرسائيليــة اإلعــان عن إصابة 
مــن  أيــام  بعــد  الرطــان  مبــرض  أســر 
استشــهاد األســر ســعد الغرابيل )75 
"كابــان"،  مستشــفى  داخــل  عاًمــا( 
مــع  التــي ترافقــت  العلــة ذاتهــا،  جــراء 

إهال طبي أفىض إىل وفاته.
وأعلن نادي األسر، األربعاء املايض، 
صــاح  عايــد  محمــد  األســر  إصابــة 
حزمــا  بلــدة  مــن  عاًمــا(   20( الديــن 

القــدس املحتلــة مبــرض  رشق مدينــة 
الصحــي  وضعــه  أن  مؤكــًدا  الرطــان، 
خطــر. وأكــد املتحــدث باســم جمعيــة 
منتــر  واملحرريــن  لــأرسى  واعــد 
الطبــي  اإلهــال  سياســة  أن  الناعــوق، 
التــي متارســها إدارة ســجون االحتــال 
بحــق األرسى هــي أحــد أهــم األســباب 

التي تهدد حياتهم.
"فلســطني":  لصحيفــة  الناعــوق  وقــال 
"اإلهــال الطبــي من أخطر السياســات 
بحــق  الســجون  إدارة  متارســها  التــي 
األرسى، الهادفــة لغــرس األمــراض يف 

أجسادهم وقتلهم".
الطبــي  اإلهــال  مواصلــة  أن  وأضــاف 
األرسى،  مــن  مزيــد  باستشــهاد  تنــذر 
حصــل  كــا  منهــم،  املــرىض  خاصــة 
نحــو  أن  وبــني  الغرابــيل.  الشــهيد  مــع 

ســجون  يف  يقبعــون  أســر   )700(
مصاًبــا  أســًرا   )17( بينهــم  االحتــال، 
مستشــفى  يف  يقبعــون  بالرطــان 
ســجن "الرملــة"، ال تقــدم لهــم الرعايــة 

الطبية والعاج املناسب.
املجتمــع  تقصــر  الناعــوق  وانتقــد 
اإلنســان  حقــوق  ومؤسســات  الــدويل 
يف فــرض رقابــة عــى ســجون االحتــال 
الفلســطينيني  األرسى  مــع  وتعاملهــا 
خاصــة يف الناحية الصحية واملاطلة 
وإجــراء  واألدويــة  العــاج  تقديــم  يف 
هــذا  أن  مؤكــًدا  الجراحيــة،  العمليــات 
فريســة  األرسى  مــن  جعــل  التقصــر 

للمرض وتغول السجان.
األدوات  لتفعيــل  الســلطة  ودعــا 
عــى  االحتــال  ومحاســبة  القانونيــة 
األرسى،  بحــق  يرتكبهــا  التــي  الجرائــم 

املقاومــة  تفعيــل  إىل  باإلضافــة 
الشعبية.

سوء الرعاية
يف حــني عــّد مديــر اإلعــام يف وزارة 
عبــده،  إســام  واملحرريــن  األرسى 
خصبــة  بيئــة  أنهــا  االحتــال  ســجون 
األمــراض  النتشــار  مثــايل  ومــكان 
التهويــة  لقلــة  ذلــك  مرجعــًا  واألوبئــة، 
واملســاحة الصغرة للغرف واألقســام، 
االكتظــاظ  تناســب  ال  بدورهــا  التــي 

الكبر لأرسى داخل السجون.
لصحيفــة  حديثــه  خــال  عبــدو  واتهــم 
"فلســطني" ســلطات االحتال بتطبيق 
منهجيــة اإلهــال الطبــي بحق األرسى، 
ارتفــاع  مــن  ذلــك  عــى  أدل  "وليــس 

أعداد األرسى املرىض".
وأكــد عبــده أن إدارة ســجون االحتــال 
يف  وتفشــيه  املــرض  زرع  تتعمــد 
أجســاد األرسى مــن خــال عدم تقديم 
وتجاهــل  لهــم،  مناســبة  صحيــة  رعايــة 
توفــر  وعــدم  الفحوصــات  مطالــب 
األدويــة املامئــة لكل مــرض، باإلضافة 

إىل سوء الغذاء املقدم لهم.
وأشار إىل أن )224( أسًرا استشهدوا 
داخل ســجون االحتال نتيجة اإلهال 
استشــهد  حــني  يف  املتبــع،  الطبــي 
عــرات آخــرون بعد تحريرهم بســبب 

األمراض التي الزمتهم بعد اإلفراج.
األســر  إصابــة  عــن  اإلعــان  أن  وذكــر 
بعــد  يــأيت  بالرطــان  الديــن  صــاح 
أيــام قليلــة مــن اإلعــان عــن استشــهاد 
األســر الغرابــيل الــذي تعــرض لجرمية 

يف  عاًمــا   26 بعــد  الطبــي  اإلهــال 
تزايــد  مــن  عبــده  وحــذر  االعتقــال. 
حاالت اإلصابة بالرطان بني األرسى، 
داعيا املنظات واملؤسسات الدولية 
االحتــال،  ســلطات  عــى  للضغــط 
واالطــاع عى أوضاع األرسى، وتقديم 
عــن  واإلفــراج  الصحيــة  احتياجاتهــم 

املرىض لحايتهم من املوت.
أمراض قاتلة

شــؤون  هيئــة  رئيــس  قــال  جهتــه  مــن 
قــدري  اللــواء  واملحرريــن  األرسى 
االحتــال  ســجون  إدارة  إن  بكــر:  أبــو 
الســيايس  مســتواها  مــن  وبتوجيهــات 
تتعمــد ارتــكاب الجرائــم الصحيــة بحــق 
مرتًعــا  أجســادهم  وتــرك  األرسى، 

لأوبئة واألمراض الفتاكة والقاتلة.
وأكــد أبــو بكــر يف تريــح لــه أن مئــات 
األرسى املــرىض يف ســجون االحتــال 
وفيــا  والتحقيــق  التوقيــف  ومراكــز 
يئنــون  "الرملــة"  ســجن  عيــادة  تســمى 
وتتزايــد  واآلالم،  العذابــات  ويــل  مــن 
تلــك الحــاالت بشــكل شــبه يومــي بــني 
جــدد  ملعتقلــني  بالرصــاص  إصابــات 
التــي  واملزمنــة،  الطفيفــة  واألمــراض 
كان آخرهــا اإلعــان عــن إصابــة األســر 

صاح برطان يف األنسجة.
اعتقــال  االحتــال  ســلطات  وتواصــل 
بينهــم  أســر،  آالف  خمســة  نحــو 
)200( طفــل و)700( يعانــون أمراضــا 
مصابــا  أســرا   17 بينهــم  مختلفــة، 
إدارًيــا  معتقــًا  و)450(  بالرطــان، 

وفق إحصائيات رسمية.

جنيف- غزة/ فلسطني:
وفــد  ورئيــس  األورويب  الربملــان  عضــو  اقــرتح 
وفلســطني،  األورويب  االتحــاد  بــني  العاقــات 
اتِّخاذهــا  مُيكــن  تدابــر   4 بينيــدا،  مانــو 
كيــان  عــى  العقوبــات  وفــرض  للمقاطعــة 
القضيــة  لعدالــة  ُنــرًة  اإلرسائيــيل،  االحتــال 

الفلسطينية.
مــن  جــزًءا  األورويب  االتحــاد  بينيــدا  وحّمــل 
املســؤولية عــاَّ تشــهده القضيــة الفلســطينية 
فاعليــة  مــدى  مبيًنــا  الراهــن،  الوقــت  يف 
ناجًعــا  )إرسائيــل( ســاًحا  اســتخدام مقاطعــة 

يف التصدي لخّطة الضم اإلرسائيلية.
اإلخباريــة،  الهــدف"  "بوابــة  مــع  حــوار  ويف 
تأييــده لحركــة  الربملــاين األورويب عــن  أعــرب 
عــى  الضغــط  لزيــادة  كأداة  املقاطعــة 
للعــامل  ألكشــف  أيًضــا  وكطريقــة  )إرسائيــل(، 
اإلنســان  لحقــوق  املســتمرة  االنتهــاكات 

املرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وحث يف هذا السياق "الناس عى االنضام 
إىل حملــة BDS الدوليــة"، مشــرا يف الوقــت 
ذاته إىل أن "الحملة وحدها ليست كافية يف 
هــذه املرحلــة، ويجــب عــى املجتمع الدويل 
رفــع  األورويب  واالتحــاد  املتحــدة  واألمــم 
أصواتهــم والعمــل عــى إرســال رســالة واضحة 
إىل )إرسائيل( مفادها أنه لن يتم التسامح مع 

الضم وسوف يكون له عواقب".
إن "االتحــاد األورويب مســؤولية كبــرة  وقــال: 
خــال  أســابيع،  فقبــل  ــا،  حاليًّ يحــدث  عــا 
جلسة عامة يف بروكسل، أتيحت يل الفرصة 
إلجراء مناقشات مع املمثل السامي للشؤون 
كانــا  لــه:  قلــت  بوريــل،  جوزيــب  الخارجيــة، 

يعــرف أن حــل الدولتــني طريــق مســدود، وأن 
االتحــاد األورويب مســؤول عــن ذلــك، ألنــه كان 
يشــكو دامًئــا مــن )إرسائيــل( ولكنــه مل يتحــرك 

أبًدا".
األمــن  مفــوض  تريحــات  أن  إىل  وأشــار 
األورويب،  االتحــاد  يف  الخارجيــة  والسياســة 
تحــدث  التــي  األخــرة،  بوريــل،  جوزيــب 
للســيادة  األورويب  االتحــاد  رفــض  عــن  فيهــا 
اإلرسائيليــة، ال تشــوبها شــائبة مــن وجهــة نظــر 
عــى  معتــادة  )إرسائيــل(  لكــن  دبلوماســية، 

الترف دون عقاب.
وأعرب عن اعتقاده بأن االتحاد األورويب لديه 
بعــض اإلجــراءات يظهر من خالها لـ)إرسائيل( 
وهنــاك  مختلفــة،  املــرة  هــذه  األمــور  أن 
أربعــة تدابــر بســيطة قمــت بتشــجيع الســيد 
اتفاقيــة  إلغــاء  وهــي:  تنفيذهــا  عــى  بوريــل 
الراكــة، ومنع مشــاركة الكيانــات والجامعات 
اإلرسائيليــة يف الربامــج األوروبيــة، وحظــر بيــع 

األسلحة، وفرض عقوبات إذا لزم األمر".
مؤيــدي  تعــرض  مــدى  حــول  ســؤال  وبشــأن 
هــذا  وقــف  أجــل  مــن  للضغــوط  فلســطني 
الدعــم، قــال: "لقــد رأينا يف الســنوات األخرة 
أن )إرسائيــل( شــنت هجوًمــا كبــًرا يف جميــع 
أنحاء أوروبا لحظر حركة املقاطعة، وملضايقة 
الحكوميــة  غــر  املنظــات  ومهاجمــة 

والنشطاء".
الهجــات  لهــذه  هدًفــا  كنــت  "لقــد  وتابــع: 
مــن خــال حملــة تشــويه قبــل أن أصبــح رئيًســا 
الربملــان  يف  فلســطني  مــع  العاقــات  لبعثــة 
أيًضــا  تســتهدفني  الحملــة  وهــذه  األورويب، 

عى املستوى السيايس".

برلماني أوروبي يقترح 4 تدابير
ا ضد )إسرائيل( ك أوروبيًّ  للتحرُّ

الزهار: الطلبة المتفوقون مسؤولون عن مستقبل الوطن

اإلهمال الطبي أداة سياسية إسرائيلية لقتل األسرى الفلسطينيين 

د. محمود الزهار خال كلمة له يف حفل تكريم أوائل الطلبة بالثانوية العامة يف غزة أمس   ) تصوير / محمود أبو حصرة (
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جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
 إعالن طرح عطاءات

                          توريد أدوات مساعدة  
                 وسماعات طبية 

                      توريد أدوات ومعدات 
                            مختبر اإلسعافات األولية

تعلن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني عن حاجتها لتوريد أدوات مساعدة 
وســاعات طبيــة وأدوات مختــر اإلســعافات األوليــة لجمعيــة الهــالل األحمــر 

الفلسطيني – غزة. 
ملقــر  التوجــه  باملشــاركة  والراغبــة  واملســجلة  املتخصصــة  الــركات  فعــى 
املوافــق  األحــد  يــوم  مــن  ابتــداء  العطــاء  كراســات  لــراء  غــزة  يف  الجمعيــة 
2020/7/12 من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى يوم الخميس املوافق 
2020/7/16 حتــى الســاعة الثانيــة والنصــف بعــد الظهــر للمورديــن املؤهلــن 
واملرخصــن واملتخصصــن فقــط الحــق يف االشــراك، علــًا بــأن آخــر موعــد 
الســاعة  حتــى   2020/7/23 املوافــق  الخميــس  يــوم  هــو  العــروض  لتقديــم 
الواحدة ظهرًا، وذلك يف صندوق املناقصات املوجود يف دائرة املشــريات 

مبقر جمعية الهالل األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى 
1. مثن رشاء كل كراسة عطاء )50( شيكل غري مسردة.

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء.
3. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
لالستفسار ميكن االتصال مع دائرة املشريات بجمعية الهالل األحمر الفلسطيني

 عى األرقام التالية:  هاتف: 2630555 - 2641906 داخيل 337 فاكس: 2641904 

15/ADM/2020

16/ADM/2020

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
17/ADM/2020 إعالن طرح عطاء

تعلــن جمعيــة الهــالل األحمــر الفلســطيني عــن 
حاجتهــا ألعمال صيانة لغرفــة الفيديو كونفرنس 
وصيانة حمامات وإنشــاء معرش لجمعية الهالل 

األحمر الفلسطيني – غزة. 
فعــى الــركات املتخصصــة واملســجلة والراغبــة باملشــاركة التوجــه ملقر 
الجمعيــة يف غــزة لــراء كراســات العطــاء ابتــداء مــن يــوم االحــد املوافــق 
2020/7/12 مــن الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــًا حتــى يــوم الخميــس 
املوافق 2020/7/16 حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر للموردين 
املؤهلن واملرخصن واملتخصصن فقط الحق يف االشراك، علًا بأن 
آخــر موعــد لتقديــم العــروض هــو يــوم الخميــس املوافــق 2020/7/23 
حتى الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك يف صندوق املناقصات املوجود يف 
دائرة املشــريات مبقر جمعية الهالل األحمر الفلســطيني الكائن يف غزة 

- تل الهوى 
1. مثن رشاء كراسة العطاء )100( شيكل غري مسردة.

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة العطاء.
املوقــع  يف   2020/7/19 املوافــق  االحــد  يــوم  التمهيــدي  االجتــاع   .3

مبدينة االمل - خانيونس.
4. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

5. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
لالستفسار ميكن االتصال مع دائرة املشريات بجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
عى األرقام التالية:  هاتف: 2630555 - 2641906 داخيل 342 فاكس: 2641904 

إعالن طرح عطاء رقم 2020/04 
مشروع األضاحي للعام 1441 هـ - 2020 م 

يعلن اتحاد األطباء العرب – مكتب فلسطن عن طرح عطاء مروع األضاحي 
للعام 1441 هـ - 2020م وذلك وفقًا للمواصفات الفنية املذكورة يف وثائق 

العطاء، فعى الراغبن يف التقدم لهذا العطاء مراعاة الروط التالية:
1. يجب أن تكون األسعار بعملة "الشيكل" وشاملة لرضيبة القيمة املضافة.

2. يجــب عــى مــن يرســو عليــه العطــاء تقديم فواتري رضيبية رســمية وارفاق 
شهادة خصم املصدر و خلو طرف.

3. يجــب أن يكــون العــرض ســاري املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 30 يومــًا مــن 
تاريخ تسليم العطاء.

4. يجــب تقديــم كفالــة دخــول عطــاء قيمتهــا )NIS 5,000( فقــط خمســة آالف 
شــيكل ال غــري باســم اتحــاد األطبــاء العــرب – مكتــب فلســطن وذلــك إمــا كفالــة 
بنكيــة أو شــيك بنــي وتكــون الكفالــة ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن ثالثــة 
شهور من تاريخ تقديم العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

التقــدم للعطــاء تســتطيع الحصــول عــى  5. كل رشكــة أو جهــة ترغــب يف 
نســخة مــن وثائــق العطــاء مــن مكتــب اتحــاد األطبــاء العــرب مقابــل مبلــغ غــري 

مسرد وقدره  )NIS 200( فقط مئتان شيكل ال غري.
6. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات يــوم اإلثنــن املوافــق 2020/07/20 م 
الســاعة الثانيــة عــرة صباحــًا ، حيــث ُتســلم وثائــق العطــاء يف مقــر مكتــب 
االتحــاد الكائــن يف مدينــة غــزة - غــرب دوار أنصــار- خلــف مقــر اليونيســكو 
مبــارشة وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس املكان ويف نفــس املوعد بحضور 

من يرغب من أصحاب الركات امُلتقدمة للعطاء. 
 مالحظات هامة :

- رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.
- اتحاد األطباء العرب غري ملزم بالرسيه عى أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
- يحق التحاد األطباء العرب إلغاء بعض أو كل العطاء وبدون إبداء األسباب.

- يحق التحاد األطباء العرب تجزئة العطاء.
- لالستفســار يرجــى االتصــال عــى جــوال رقــم : 0597969615 أو هاتــف 
رقــم: 2889095  يوميــا مــا عــدا يومــي الجمعــة والســبت خــالل الفــرة مــن 
الســاعة التاســعة صباحًا وحتى الســاعة الثانية مســاًء أو مراســلتنا عر الريد 

info@amupal.org  :االلكروين التايل

إعالن عطاء مناقصة توريد أضاحي حية لعام 2020
تعلــن جمعيــة طريــق الحيــاة- تركيــا عــن طــرح عطــاء توريــد أضاحــي حية عجــول وخراف. 
الــركات أو املؤسســات  الراغبــن يف االشــراك بالعطــاء املذكــور أعــاله مــن  فعــى 
املختصــة بهــذا الشــأن مراجعــة الجمعيــة يف مقرهــا الكائــن يف ديــر البلــح شــارع البيئــة 
عارة سعد بن أيب وقاص الطابق األول شقة 103، للحصول عى العطاء، وذلك خالل 

ساعات الدوام الرسمي )من الساعة التاسعة صباحًا – وحتى الثانية بعد الظهر(.
** تنويه:

1. رشاء العطاء ابتداء من يوم األحد املوافق 2020/07/12م.
االثنــن  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العطــاء  وفتــح  لتســليم  النهــايئ  املوعــد   .2

املوافق 2020/07/20م الساعة الواحدة ظهرًا.
3. أن يكون املتقدم للعطاء مؤهال وميلك شهادة ترخيص سارية املفعول 

وان يكون مصنفا، وأن يكون مسجال يف دوائر الرضيبة.
4. الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار ولها الحق يف تجزئة العطاء. 

5. أن يلتزم املورد باملواصفات املطلوبة واألسعار سارية املفعول ملدة ال 
تقل عن 90 يوًما من آخر موعد لتسليم العطاء. 

6. يطلــب مــن املشــارك يف هــذه املناقصــة أن يقــدم ضانــة بنكيــة بقيمــة 
)5 %( مــن إجــايل قيمــة املبلــغ الــذي تقــدم بــه الركــة بحيــث تكــون ســارية 

املفعول ملدة 3 شهور من البنك.
7. دخول العطاء برسوم نقدية )200( مائتي شيكل غري مسردة.

8. ارفاق شهادة عدم خصم من املنبع عى من يرسو عليه العطاء.
9. أجور اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

10. يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الشيكل. 
11. لالستفسار نرجو االتصال عى جوال رقم 0599951046

جمعية طريق الحياة

ما قل ودل
د. وائل المناعمة

المفسدون في األرض
الفاســدة  العنــوان ينطبــق متاًمــا عــى الصهاينــة  الواضــح أن هــذا  مــن 
وتطالــه  أعينهــم  عليــه  تقــع  مــا  لــكل  املفســدون  وقرائحهــم,  أنفســهم 
أياديهــم, فالفســاد طبعهــم والتخريــب عقيــدة لهــم, هــذا مــا يفصح عنه 
الرخيصــة  الدنيئــة, واألســاليب  باملؤامــرات  تاريخهــم األســود املــيلء 
التملــك  وحــب  الســيطرة  يف  مخططاتهــم  لتنفيــذ  انتهجوهــا  التــي 
وتســخري اآلخريــن لخدمتهــم, فقتلــوا ماليــن األبريــاء عــى مــر التاريــخ, 
)تعــاىل(, حتــى  اللــه  أنبيــاء  قتــل  مــن  املريضــة  نفوســهم  ومل متنعهــم 
كرهتهم شعوب األرض جميًعا, فتنافسوا يف طردهم والتخلص منهم, 
حتــى أقــرب حلفائهــم اليــوم, إذ دعــا الرئيــس األمريــي األســبق إبراهــام 
لنكولــن لطــرد اليهــود من أرايض الواليات املتحدة األمريكية والتخلص 

منهم.
لتكون املؤامرة عى فلسطن شعًبا وأرًضا بتواطؤ من الغرب ومن ربط 
مصــريه بهــم مــن العــرب، بإقامــة كيــان للصهاينــة عــى أرض فلســطن، 
عرفهــا  نهــب ورسقــة  أكــر جرميــة  أهلهــا ورسقــة حقوقهــم، يف  وطــرد 

التاريخ أمام مرأى ومسمع من العامل أجمع.
ويبدو أن فساد الصهاينة ال يكون بحق غريهم فقط بل وصل أيًضا إىل 
أنفسهم، وضد قوانن الكيان الهش الذي فرضوه عى أرض فلسطن، 
لنجــد أن جميــع قادتهــم الحاليــن والســابقن قــد قدمــت ضدهــم لوائح 

اتهام بالفساد بأشكاله املتعددة.
 فباألمــس أجــر رئيــس وزرائهــم أوملرت عى تقديم اســتقالته بناًء عى 
قضايــا الفســاد املــايل املتهــم بهــا، ورئيــس الوزراء الســابق وزير الحرب 
ورئيس حزب العمل السابق إيهود باراك أثريت يف عام 1999م ضده 
قضيــة الجمعيــات، وذلــك خــالل توليــه رئاســة قامئة "إرسائيــل واحدة"، 
ووفًقا للتحقيقات معه نقلت أموال من الخارج خالل الحملة االنتخابية 
لجمعيــات داخــل الكيــان قدمــت نفســها ناشــطة يف العمــل االجتاعي 
والتعليــم، ويف الواقــع اســتخدمت األمــوال للحملــة االنتخابيــة لقامئــة 

"إرسائيل واحدة".
األحــزاب،  متويــل  قانــون  بخرقــه  لالشــتباه  للتحقيــق  بــاراك  وخضــع 
وزراء  رئيــس  ثــاين  بذلــك  وكان  الجمعيــات،  تســجيل  وثائــق  وتزييــف 

يخضع للتحقيق تحت اإلنذار.
وأعلــن بنيامــن نتنياهــو عــام 1997م رئيًســا للحكومــة تعيــن املحامي 
ــا للحكومــة مــكان املستشــار ميخــال بــن  روين بــار أون مستشــاًرا قضائيًّ
يائــري الــذي كان عــى وشــك إنهــاء مهامــه، علــًا بــأن بــار أون كان يعمــل 
ا وله عالقات سياســية، ما أثار موجه من االحتجاج  حينها محامًيا خاصًّ

أدت إىل تقديم بار أون استقالته بعد يوم واحد من تعيينه.
القنــاة األوىل يف  اســتقالته كشــفت مراســلة  مــن  وبعــد وقــت قصــري 
التلفــاز الصهيــوين أيــال حســون أن تعيــن بــار أون جــاء بنــاء عــى طلــب 
أريــه درعــي، وذلــك  إيفــل ورئيــس حركــة شــاس  األعــال دافيــد  رجــل 

مقابل مصالح خاصة.
وأدى الكشــف الصحفــي إىل إثــارة ضغــوط جاهرييــة مطالبــة بتحقيــق 
الرطــة يف القضيــة، فــكان نتنياهــو أول رئيــس حكومــة صهيوين يحقق 
معــه تحــت اإلنــذار، وأوىص طاقــم التحقيــق بتقديــم نتنياهــو للقضــاء 
أن قضايــا  كــا  ليــس جديــًدا،  نتنياهــو  ففســاد  األمانــة،  خيانــة  بتهمــة 
الفســاد وخيانــة األمانــة املنظــورة اليــوم أمــام املحاكــم الصهيونيــة لــن 
شــارون  ضــد  بالفســاد  االتهــام  الئحــة  يعلــم  وجميعنــا  األخــرية.  تكــون 
وولديــه، فقامئــة الفســاد بحــق الساســة الصهاينــة أكــر مــن حرصهــا يف 
مقال واحد لطولها وكرثة منتسبيها من مختلف الدرجات واملسميات، 

لنعرف من الصهاينة، وما السبيل للتعامل معهم.   

عّان/ فلسطن:
دعــا مانــدال مانديــال، حفيــد رئيــس جنوب 
نيلســون  املناضــل  األســبق،  إفريقيــا 
مانديــال، إىل بنــاء شــبكة تضامــن عامليــة 
يف مواجهــة مخطــط احتالل أجزاء واســعة 
نعيــش  "إننــا  قائــاًل:  الغربيــة،  الضفــة  مــن 
عــى أمــل يكــر يوًمــا بعــد يــوم، كالشــتلة 
مــن  نخــرج  ســوف  أننــا  يف  األرض،  يف 
الظلمة ويحّيي بعضنا بعًضا ذات يوم يف 

فلسطن الحرة".
وأضــاف عضــو الرملــان يف دولــة جنــوب 
أفريقيــا، خــالل مشــاركته يف نــدوة بعنوان 
عــى  لالســتيالء  االســتعاري  "املخطــط 
هــو  "هــذا  الفلســطينية":  الغــذاء  ســلة 
املثــال الــذي أمتنــى أن أعيــش مــن أجلــه 
فأنــا  الحاجــة،  اقتضــت  وإذا  أحققــه،  وأن 

مستعد للموت يف سبيل هذا".
املنظمــة  مــن  بتنظيــم  النــدوة  أقيمــت 
العربيــة لحايــة الطبيعــة والشــبكة العربية 
مــع  بالتعــاون  الغــذاء،  عــى  للســيادة 

التحالف العاملي للسيادة عى الغذاء.
خــالل  الحفيــد"،  "مانديــال  وأضــاف 
النــدوة التــي تابعتهــا وكالــة "قــدس برس": 
مــن  ا  جــدًّ قريــب  موضــوع  يف  "نتحــدث 
كائناتنا وواقع مؤمل إىل درجة أن الكلات 

ال تكاد تصفه".
وواصــل: "إنهــا قصــة كل حجــر أصبح منزاًل 
للمســتوطنن، كل شــجرة زيتــون اقتلعت 
مــن  تحولــت  مــاء  قطــرة  كل  الــوادي،  مــن 
شفاه األطفال الفلسطينين الجافة، وكل 
الحيــاة  إمكانيــة  ملحــو  بالــركام  مليئــة  بــر 

واملعيشة".
الوضــع  كان  "مهــا  مانديــال:  واســتدرك 
فــإن العدالــة  الحــايل مســتحياًل وعســرًيا، 
والنظــام  التــوازن  الســتعادة  دامًئــا  تعــود 

الطبيعي لألشياء".
ضــم  محاولــة  مواجهــة  "يف  وتابــع: 

ميتلــك  الفلســطينية،  الغــذاء  ســلة 
ودعــم  العســكرية،  القــوة  املســتعمرون 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة وأصدقائهــا 

يف الرق والغرب".
ثقــل  فلدينــا  نحــن  "أمــا  مانديــال:  وقــال 
التضامــن  مــن  عامليــة  وشــبكة  العدالــة 
اإلنساين، وأمل ال يتزعزع يف املستقبل، 
مــن  عاًمــا   350 مــدار  عــى  دعمنــا  أمــل 
أرضنــا  يف  العدالــة  أجــل  مــن  النضــال، 

جنوب إفريقيا".
النضــال  تجربــة  إىل  مانديــال  وتطــرق 
بالحالــة  ومقاربتهــا  أفريقيــا  جنــوب  يف 
تــاون  "كيــب  أن  موضًحــا  الفلســطينية، 
غــذت  اســراحة  محطــة  إىل  تحولــت 
مــروع التوســع االســتعاري، الــذي أدى 
املنــايف  إىل  األرض  أصحــاب  طــرد  إىل 
وحرص أغلبية السود يف مساحة ال تتجاوز 
%13 مــن مســاحة البــالد يف مناطــق كان 
يطلــق عليهــا اســم: أرض الســود"، مشــرًيا 
إىل أن ذلك يشبه إىل حد كبري مخيات 

الالجئن الفلسطينين.
االســتعار  مشــاريع  أن  مانديــال  وأكــد 

للتوســع  تشــبع  دامًئــا شــهية ال  يصاحبهــا 
ونزع امللكية والنهب عى نطاق واسع.

وبن أن ذلك الجشــع الذي اســتمر وســط 
شــعب  بــال  "أرض  الصهيونيــة  األســطورة 
لشــعب بال أرض"، قد شــهد ســبعة عقود 
مــن الرسقــة الكــرى، وهــو يســلب املجــد 
الكامــل لضــوء النهــار عــى مــرأى ومســمع 

العامل.
المقاومة أو االستسالم

أنظارهــم  "اليــوم وضعــوا  وحــذر مانديــال: 
األردن  ســيكون  وغــًدا  األردن،  غــور  عــى 
بعــد  مــاذا  يــدري  ومــن  وســوريا،  ولبنــان 

ذلك".
ورأى أن االحتــالل لــن يكتفــي برسقــة ســلة 
الخبــز الفلســطينية، بــل إن هدفــه النهــايئ 
مــن  فلســطن  فكــرة  عــى  القضــاء  هــو 
الوجود، قائاًل: "أمام حلم االحتالل بدولة 
)إرسائيل الكرى( ليس أمامنا إال خياران: 

املقاومة أو االستسالم".
يف  رسيعــن  نكــون  أن  "يجــب  وأضــاف: 
مــن  شــبكة  أكــر  تعبئــة  ويف  اســتجابتنا 
املخطــط  إليقــاف  اإلنســاين  التضامــن 

الكبــري للرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب، 
بنيامــن  اإلرسائيليــة  الحكومــة  ورئيــس 
صفقــة  خدعــة  يف  املتمثــل  نتنياهــو، 
القــرن". "بينــا تفكــرون يف عواقــب ضــم 
ســلة الطعام الفلســطينية، اســمحوا يل أن 
عانينــاه  الــذي  االســتعار  عــى  أطلعكــم 
يف جنــوب أفريقيــا، لقــد خلــف اســتعار 
عــدم  مــن  عميًقــا  إرًثــا  العنــرصي  الفصــل 
والتخلــف  األرايض،  وجــوع  املســاواة، 
الريفــي، والتنميــة العشــوائية يف املناطق 
الحرضيــة، وانهيــار التاســك االجتاعي، 
والجرميــة، واملخــدرات، والفقــر، وارتفــاع 
البطالــة  ومســتويات  األميــة،  مســتويات 
بــن  خاصــة  تصورهــا،  ميكــن  ال  التــي 

الشباب"، والحديث ملانديال.
وأكمــل: "ال يســاورين شــك يف أن بعــض 
شــقيقاتنا  بالفعــل  تواجــه  القضايــا  هــذه 
الفلســطيني،  الشــتات  يف  وإخواننــا 
إىل  يضطــرون  الذيــن  أولئــك  وخاصــة 
العيــش يف الظــروف البائســة الســائدة يف 

مخيات الالجئن وأماكن ماثلة".
هــذا  بإنهــاء  نطالــب  أن  "يجــب  وقــال: 

أجــل  مــن  بالنضــال  وسنســتمر  الجنــون، 
العدالــة ألخواتنــا وإخواننــا الفلســطينين، 
أرض  يف  بســالم  الوجــود  يف  والحــق 

والدتهم".
بأخــذ  املتحــدة  األمــم  مانديــال  وطالــب 
عــرة مــن كفــاح جنــوب إفريقيا، ضــد دولة 
الفصــل العنــرصي، وضــان توزيــع عــادل 

ومنصف للفلسطينين.
وأضاف: "رفض جدي التخيل عن الكفاح 
املســلح، يف مواجهــة الفظائــع والوحشــية 
دولــة  متارســها  كانــت  التــي  املســتمرة 

الفصل العنرصي".
ممارسة ضغط سياسي

ا  ولفت إىل أن "مانديال الجد" كان مبدئيًّ
أســايس  رشط  العدالــة  أن  موقفــه  يف 
املتفــاوض عليهــا  التســوية  وأن  للســالم، 
عندمــا  إال  حقيقــة،  تصبــح  أن  ميكــن  ال 
يكــون جميع الســجناء السياســين أحراًرا، 
وعندما ُيســمح لجميــع املنفين بالعودة، 
وعندمــا تكــون جميــع األحــزاب السياســية 

غري محظورة.
إفريقيــا  جنــوب  حكومــة  مانديــال  ودعــا 
والرئيس ســرييل رامافوزا، إىل االســتفادة 
األفريقــي  لالتحــاد  رئيًســا  منصبــه  مــن 
وعضويتــه يف مجلــس األمــن التابــع لألمــم 
وحشــد  الضغــط  ملارســة  املتحــدة، 
الجميــع لوقــف هــذا الضــم غــري القانــوين 

للضفة الغربية واألغوار.
وأكــد رضورة اغتنــام الفرصة لتعبئة شــبكة 
عامليــة مــن التضامن اإلنســاين، مل يســبق 

لها مثيل يف التاريخ البري.
ودعا مانديال إىل توحيد الجهود العاملية 
مــن أجــل بنــاء شــبكة هائلــة مــن التضامــن 
اإلنساين، مضيًفا: "هذا هو أملنا الوحيد 
يف وقف ضم األرايض الفلسطينية، هذا 
هــو أملنــا الوحيــد ملحاســبة مرتكبــي هــذا 

الظلم الهائل بحق الفلسطينين".

النارصة/ األناضول:
برامــج  مقــدم  ره  صــوَّ فيديــو،  مقطــع  أثــار 
مــن فلســطينيي  ُيظهــر أطفــااًل  إرسائيــيل، 
األرايض املحتلــة عــام 48، كــا لــو كانــوا 
بــن  واســعة  فعــل  ردود  "حيوانــات"، 

الفلسطينين.
وانتــر مســاء أول مــن أمــس مقطع فيديو 
ألب يهودي، يجلس يف سيارة إىل جانب 
زوجتــه، يف حــن يجلــس أطفالــه الثالثــة 

يف املقعد الخلفي.
رحلــة  خــالل  بكعكــة  ممســًكا  األب  وظهــر 
يف النقــب جنــوب األرايض املحتلــة وهو 
يســأل أطفالــه "مــن يريــد إطعام بــدوي؟"، 
مشرًيا إىل طفلن فلسطينين يقفان إىل 

جانب السيارة.

وتبن فيا بعد أن ذلك الشخص هو نجم 
قنــاة أطفــال، يدعــى روعــي عــوز، )يلقــب 
بتصويــر  قــام  مــن  هــو  بــوي(  روي  باســم 
"معاريــف"  صحيفــة  بحســب  الفيديــو، 
شــبكة  عــى  الفيديــو  وانتــر  العريــة. 
"تيك توك"، وأثار ضجة واســعة يف دولة 

االحتالل اإلرسائييل.
بإنســتغرام  حســابه  عــر  "عــوز"  واعتــذر 
إن  قــال  الــذي  الفيديــو،  تصويــر  عــى 
مضــت،  ســنوات  لخمــس  يعــود  تاريخــه 

خالل رحلة عائلية رفقة أطفاله وزوجته.
مــن جانبــه، قــال رئيــس بلديــة مدينــة رهــط 
شايل النقب املحتل فايز أبو اصهيبان ، 
مضيًفــا:  مقبــول،  غــري  "عــوز"  اعتــذار  إن 
"لقــد تعامــل مــع أطفــال بــال حــول وال قــوة 

كا لو كانوا قروًدا".
وأضــاف وفــق املصــدر ذاتــه: "لقــد اعتــذر 
عندمــا انكشــف أمــره، هــو مــن صــور ونــر 
الفيديــو، إنــه شــخص عنــرصي غــري جديــر 
عــى  الوقــوف  حتــى  أو  األطفــال  بتعليــم 

املرسح أمامهم".
العربيــة  النائــب  قالــت  جانبهــا،  مــن 
يف  يزبــك،  هبــة  اإلرسائيــيل  بالكنيســت 

تغريدة عى توير: "العنرصية تقتل".
سياســات  "نتــاج  الفيديــو  يزبــك  ت  وعــدَّ
عنرصيــة وقمعيــة ســائدة يف )إرسائيــل("، 
تربيــة  تــم  أنــه  املؤســف  "مــن  مضيفــة 
والتعــايل،  الكراهيــة  عــى  كاملــة  أجيــال 
بشــكل  التــرصف  أوالدهــم  يعلمــون  واآلن 
نقلــت صحيفــة  إنســاين". يف حــن  غــري 

أميــن  عــن  العريــة  اليــوم"  "إرسائيــل 
قولــه:  املشــركة  القامئــة  رئيــس  عــودة 
"املواطنــون العــرب يف النقــب موجودون 
هنــا قبــل هــذه العنرصيــة وســيظلون هنــا 

طوياًل بعدها".
جباريــن،  يوســف  العــريب  النائــب  وأعلــن 
رئيــس لجنــة حقــوق الطفــل يف الكنيســت 
اليــوم  للجنــة  طارئــة  جلســة  انعقــاد  عــن 

االثنن، لبحث "الحادث العنرصي".
وقــال جباريــن وفــق املصــدر ذاتــه: "هــذا 
الفيديــو يكشــف الطريقــة التــي يفكــر بهــا 
 )...( العــرب  املواطنــن  تجــاه  الكثــريون 

يشء مقرف".
تومــا  عايــدة  العربيــة  النائــب  وقالــت 
ســليان: "إن الفيديــو يظهــر كيــف يربــون 

الذيــن  العنرصيــن  مــن  كامــاًل  جيــاًل 
تعامــل  هكــذا  منهــم،  أدىن  اآلخــر  يــرون 

املستعمرون البيض يف إفريقيا".
الفجــة  العنرصيــة  "تنضــم  وأضافــت: 
والالإنســانية التــي نشــاهدها يف الفيديــو 
للجمهــور  املشــن  والفقــر  القمــع  إىل 

العريب البدوي يف النقب".
ويف النقــب، عــرات القرى الفلســطينية 
ســلطات  بهــا  تعــرف  ال  التــي  البدويــة 
مرتبطــة  غــري  لذلــك  وهــي  االحتــالل، 
بشــبكات امليــاه والكهربــاء واملواصــالت، 
أي  لســكانها  االحتــالل  تقــدم حكومــة  وال 
خدمــات. كــا يواجــه الكثــري مــن الســكان 
البــدو، قــرارات هدم إرسائيلية، ملنازلهم، 

بداعي البناء غري املرخص.

برلماني إفريقي يدعو لبناء شبكة تضامن عالمية لمواجهة مخطط الضم

فيديو إسرائيلي عنصري يصور أطفاًل فلسطينيين بالنقب كـ"حيوانات"
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QRC/2020 /08 :إعالن طرح عطاء رقم العطاء
يعلن الهالل األحمر القطري يف غزة عن طرح عطاء

)توريد كمبيوترات وأجهزة مكتبية لصالح وزارة الصحة واألنروا(
فعىل الرشكات املسجلة والراغبة يف املشاركة التوجه للحصول عىل نسخة من وثائق املناقصة عىل العنوان التايل )الهالل 
األحمر القطري -شارع الوحدة -عامرة غازي الشوا -ط2 -غزة( وذلك اعتباًرا من يوم الثالثاء املوافق 2020/07/14 ولغاية 

يوم االثنني املوافق 2020/07/20 من الساعة 9:00 صباًحا حتى الساعة 2:30 مساًء. وذلك وفق الرشوط التالية:
1. الــرشكات املشــاركة: يجــب عــىل الــرشكات املشــاركة ان تكــون مســجلة لــدى جهــات االختصــاص ومســجلة رســميا 

لدى دوائر الرضيبة.
2. مثــن نســخة العطــاء 100 شــيكل غــر مســردة )الــرشكات التــي قامت بــرشاء عطاء رقم QRC/2019/04 تســتطيع 

الحصول عىل نسخة مجانية من العطاء(
3. األسعار: بالدوالر األمرييك، وغر شاملة لرضيبة القيمة املضافة ويجب تقديم فواتر رضيبية معفاة.

4. مدة رسيان العرض املقدم: 150 يوًما من املوعد النهايئ لتسليم العطاء.
5. االجتامع التمهيدي: سيتم عقد اجتامع متهيدي لإلجابة عىل استفسارات املشاركني وذلك يوم الثالثاء ااملوافق 
2020/07/21 الساعة 11:00 صباًحا يف مقر الهالل االحمر القطري غزة -شارع الوحدة -عامرة غازي الشوا -ط2. 
6. كفالــة دخــول العطــاء: يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة %2 مــن قيمــة العــرض املقــدم وتكــون بشــكل كفالــة 
بنكية أو شيك بنيك مصدق من بنك معرف به من سلطة النقد الفلسطينية باسم الهالل األحمر القطري وتكون مدة 

رسيان الكفالة 150 يوًما من تاريخ تسليم العطاء. 
7. تجزئة العطاء: يحق للهالل األحمر القطري تجزئة العطاء إىل أي عدد من العطاءات. 

8. تســليم العطــاءات: آخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو يــوم األربعــاء املوافق 2020/07/29 الســاعة 12:00 ظهرا 
يف نفــس العنــوان املذكــور أعــاله )الهــالل األحمــر القطــري غــزة -شــارع الوحــدة عــامرة غــازي الشــوا مقابل عيــادة الرمال 

الطابق الثاين(، ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.
9. فتح املظاريف: سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمني للعطاء يف يوم تسليم العطاءات وذلك يف نفس املكان.

10. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.
11. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الهالل األحمر القطري خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عىل هاتف 2884822

12. سوف يتم استبعاد أي عطاء ال يلتزم ُمقدمه بالرشوط واملواصفات املعلنة أعاله.

مؤسسة أمان فلسطني
توريد وذبح وتجميد أضاحي لعام 2020

B02 -20 رقم
تعلــن مؤسســة أمــان فلســطني وضمــن مــرشوع األضحــى والصدقــات الخــري 2020 عــن طــرح مناقصــة )توريــد وذبــح 
وتجميــد أضاحــي لعــام 2020(، فعــىل الراغبــني مــن الــرشكات املختصــة واملرخصــة بالذبــح والتجميــد التواصــل مــع 

مؤسسة أمان فلسطني للحصول عىل كراس العطاء كام هو موضح أدناه.
مالحظات للمتقدمني/ 

1. أن يكون مؤهاًل حسب األصول ومرخصا للذبح وتجميد اللحوم من الجهات املعنية ومسجال يف دوائر الرضيبة.
2. أن يلتزم املورد باملواصفات ومتطلبات التنفيذ، وتكون األســعار ســارية املفعول ملدة ال تقل عن )30( يومًا من 

آخر موعد لتسليم العطاء.
3. يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر األمرييك، وإرفاق خلو طرف رضيبي.

4. تقديم فاتورة رضيبية وشهادة عدم خصم من املنبع عىل من يرسو عليه العطاء.
5. يحق للمؤسسة تجزئة أو تأجيل أو إعادة أو إلغاء العطاء أو طلب تحليل أسعار دون إبداء األسباب.

6. يجب عىل املورد تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شيك بنيك مصدق من أحد البنوك املعتمدة لدي سلطة 
النقد الفلسطينية بقيمة )6,000( دوالر وترفق مع العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

7. رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
8. ســيكون هنــاك تقييــم فنــي ومــايل ألصنــاف املاشــية وإمكانــات الذبح والتجميد من خالل زيارة موقعية واملؤسســة 

غر ملزمة بالرسية عىل أقل األسعار.

موعد الحصول عىل العطاء
مــن يــوم اإلثنــني 2020/07/13 حتــى يــوم األربعــاء 2020/07/15 مــن الســاعة 
الطابــق  الشــوا  عــامرة  الســامر،  غــزة،  املؤسســة،  مقــر  يف  2:00م   – 9:00ص 

الخامس شقة 51.

إرسال رسائل نصية واتس أب عىل الرقم التايل: 889032 9 59 970+لالستفسارات 
aman.pm101@gmail.com أو عىل الربيد اإللكروين

العطــاء  لتســليم  موعــد  آخــر 
بالظرف املختوم

يــوم الخميــس 2020/07/16م حتــى الســاعة 12:00م يف مقــر املؤسســة، غزة، 
السامر، عامرة الشوا الطابق الخامس شقة 51.

يف  املظاريــف  فتــح  موعــد 
جلسة علنية

غــزة،  املؤسســة،  مقــر  يف  12:30م  الســاعة  2020/07/16م  الخميــس  يــوم 
السامر، عامرة الشوا الطابق الخامس شقة 51.

مؤسسة أمان فلسطني )فرع فلسطني(

إعالن طرح عطاء 
2020/04

تعلن جمعية رّواد للتنمية املجتمعية عن طرح عطاء
 لتوريد حقائب مدرسية وقرطاسية لصالح األسر 

الفقيرة وااليتام المكفولين لدى الجمعية 
وذلــك تبعــًا للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــىل 
الرشكات ذات االختصاص واملسجلة رسميًا وترغب باملشاركة بالعطاء مراجعة 
مقر الجمعية الكائن يف غزة - شارع النرص شامل برج االندلس بالقرب من معمل 
معــروف خــالل أوقــات الــدوام الرســمي مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانية 
والنصــف ظهــرًا وذلــك ابتــداًء مــن يــوم االحــد املوافــق 2020/07/12م وحتــى 
متــام الســاعة الثانيــة والنصــف ظهــرا مــن يــوم االثنــني املوافــق2020/07/13م، 

للحصول عىل كراسة املواصفات ووثائق العطاء وذلك وفقًا للرشوط التالية:
• مثن نسخة العطاء 100 شيكل غر مسردة.

• أن تكون الرشكة املتقدمة مسجلة رسميًا لدى دوائر الرضيبة.
• األسعار شاملة رضيبة القيمة املضافة وجميع الرسوم.

• يجب إرفاق كفالة بنكية او شــيك بنيك دخول عطاء بقيمة 3500 شــيكل 
من بنك معتمد لدى سلطة النقد.

• الجمعيــة غــر ملزمــة بالرســية عــىل أقــل األســعار ودون إبــداء األســباب و 
يحق لها التجزئة.

• يحق للجمعية الغاء العطاء دون ابداء أسباب.
• أجرة اإلعالن ملدة يومني عىل من يرسو عليه العطاء.

املوافــق2020/07/14م  الثالثــاء  يــوم  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر   •
الساعة الواحدة ظهرًا، وتفتح املظاريف الساعة الثانية ظهرًا من نفس اليوم 

بحضور ممثيل الرشكات يف نفس املكان.
082877333 أو عــرب  للمراجعــة واالستفســار الرجــاء االتصــال عــىل هاتــف رقــم:  

Rowad.ssd@gmail.com :بريدنا االلكروين
جمعية رواد للتنمية املجتمعية

رام الله-غزة/ محمد القوقا- وكاالت:
أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، 
أمــس، بإصابــة األســر املريــض بالرسطــان 
كــامل أبــو وعــر )46 عاما( من بلدة قباطية 
جنــوب جنــني، بفــروس كورونا املســتجد 
)كوفيــد 19(، ويقبــع حاليا يف مستشــفى 

"أساف هروفيه."
يف  واســًعا  قلقــا  األنبــاء  هــذه  وأثــارت 
وســط  فلســطينية،  أوســاط  صفــوف 
مطالبــات واســعة بإنقــاذ حيــاة األرسى يف 
املتعمــدة  الطبــي  اإلهــامل  سياســة  ظــل 

بحقهم يف السجون.
سياســة  إن  بيــان،  يف   ، الهيئــة  وقالــت 
اإلهــامل والتقصــر اإلرسائيليــة املتعمــدة 
واملمنهجة هي من جعلت األرسى هدفا 
لفــروس كورونــا ولــكل األوبئــة واألمــراض 

الخطرة التي تودي بحياتهم.
يعــاين  الــذي  أبــو وعــر  أن األســر  وبينــت 
مــن رسطــان بالحنجرة وميــر بظروف صعبة 
وخطــرة ومعقــدة، تــم نقلــه مســاء الثالثاء 
املايض من قسم رقم 2 يف سجن جلبوع 
بعــض  إلجــراء  العفولــة  مستشــفى  إىل 
الفحوصــات، ومــن بينهــا فحــص "كورونا"، 
وتبــني أنــه غــر مصــاب، وبعدهــا تــم نقلــه 
مســاء األربعــاء إىل )مــراش الرملــة( وبقــي 
حتــى صبــاح الجمعــة، ومن ثم تم نقله إىل 
"أســاف هروفيــة" إلجــراء عــدة فحوصــات، 
ومــن بينهــا فحــص كورونــا، ليتبــني إصابتــه 

بالفروس.
ولفتــت إىل أنــه وبعدمــا تأكــدت إصابتــه، 
عــزل  تــم  كــام  وعــر،  أبــو  األســر  عــزل  تــم 
ســجن  يف   )2( رقــم  قســم  يف  األرسى 
يف  ســجانا  و23  الســجن  ومديــر  جلبــوع 

جلبوع.
االحتــالل  ســلطات  الهيئــة  وحملــت 
اإلرسائيليــة املســؤولية الكاملــة عــن حيــاة 
أبــو وعــر وخطــورة حالتــه الصحيــة  األســر 
الصعبة والخطرة، وطالبت بإجراء فحص 
كورونــا لجميــع األرسى املرىض يف ســجن 
فــوري،  بشــكل  جلبــوع  وألرسى  الرملــة 
قــد  الرسطــان  مــن  معاناتــه  أن  موضحــة 
بــدأت تظهــر معــه منــذ أواخــر عــام 2019، 
وقــد خضــع لعــالج إشــعاعي، بعــد إهــامل 

طبي متعمد.
إلجــراء  مــرة  مــن  أكــر  نقــل  أنــه  وأكــدت 
اليديــن،  مقيــد  البوســطة  عــرب  فحوصــات 
دون مراعــاة لظروفــه الصحيــة، وأن حالتــه 
اىل  أدى  مــا  متواصــل،  بشــكل  تتفاقــم 
فقدانــه الــوزن، وصعوبــة كبرة يف الكالم، 
محكــوم  وهــو  والــرأس،  بالرقبــة  وأوجــاع 

بالسجن لـ6 مؤبدات و50 عاما.
أدوات ضغط

وأكــد مركــز فلســطني لدراســات األرسى، 
أن االحتــالل ال يقيــم وزًنــا لحيــاة االرسى، 

ومل ينفذ خالل الشهور املاضية اجراءات 
فــروس  مــن  لحاميتهــم  حقيقــة  وقائيــة 
بــني  كورونــا وخاصــة يف تنقــالت األرسى 
أو إىل املستشــفيات حيــث ال  الســجون 
يقــوم بإجــراء فحوصــات لهــم قبل ادخالهم 
إىل األقســام. وبــني الناطــق باســم املركــز، 
أن  صحفــي،  بيــان  يف  األشــقر،  ريــاض 
الفحوصــات التــي أُجريت لألســر أبو وعر 
وكشــفت اصابته بفــروس كورونا، جاءت 
مــن  وليــس  خطــر،  مبــرض  مريــض  كونــه 
أجــل التأكــد مــن كونــه مصــاب بالفــروس 
اســتهتار  عــىل  يؤكــد  وهــذا  عدمــه،  مــن 

االحتالل بحياة األرسى.
أن هنــاك خطــورة حقيقــة عــىل  ونبــه إىل 
حياة املئات من األرسى املرىض وخاصه 
ويزيــد  أمــراض خطــرة  مــن  يعانــون  الذيــن 
عددهــم عــن 150 أســًرا، كونهــم يعانــون 
مــن ضعــف املناعــة، وال يقــدم لهــم عــالج 
مناســب، وبعضهــم يحتــاج إىل عمليــات 
جراحية عاجلة متاطل اإلدارة يف إجراؤها 

مام يقربهم من املوت أكر فأكر.
الصحيــة  األوضــاع  أن  األشــقر  وأكــد 
للغايــة  ســيئة  االحتــالل  ســجون  يف 
األمــراض  النتشــار  خصبــة  أرضيــة  وتعتــرب 
مغلقــة  أماكــن  كونهــا  والفروســات، 
مقومــات  أدىن  فيهــا  تتوفــر  وال  ومكتظــة 
الصحــة العامــة أو الرعايــة الطبيــة ، وهــذا 
يجعــل األرسى يعيشــون حالــة مــن القلــق 
املســتمر والخــوف وهــم ينتظــرون مصــرًا 

مجهواًل قد يصل يف أي لحظة.
من جانبه، دعا املختص بشــؤون األرسى، 
عبد النارص فروانة، كافة الجهات املعنية 
واملختصــة بــاألرسى وحقــوق اإلنســان يف 
اآلليــات  كافــة  توظيــف  إىل  فلســطني، 
أدوات  إىل  واللجــوء  والدوليــة  اإلقليميــة 
ضاغطة ومؤثرة، مبا يضمن توفر الحامية 
الفلســطينيني،  واملعتقلــني  لــألرسى 
إىل  محايــد  دويل  طبــي  وفــد  وارســال 
لالطــالع  اإلرسائيليــة  االحتــالل  ســجون 
عــن كثــب عــىل طبيعــة األوضــاع الصحيــة 
اإلرسائيليــة  واالجــراءات  هنــاك،  الصعبــة 
املتخــذة منــذ بــدء أزمــة "كورونــا" وتفــي 
االجــراءات  وكذلــك  املنطقــة،  يف  الوبــاء 

الواجب اتخاذها.
عــىل  صحفــي  بيــان  يف  فروانــة  وشــدد 
االحتــالل مبراعــاة  ســلطات  إلــزام  وجــوب 
القانــون الــدويل واتخــاذ اجــراءات الوقايــة 
األرسى  يحمــي  مبــا  الســالمة  وتدابــر 
الفايــروس وخاصــة  واألســرات مــن خطــر 
مثــل  لإلصابــة  عرضــة  األكــر  الفئــات 

املرىض وكبار السجن. 
وفــد طبــي دويل  ارســال  أن  فروانــة  وأكــد 
"بــات  االحتــالل،  ســجون  إىل  محايــد 
الحاميــة  توفــر  فيــام  عاجــال،  مطلبــا 

اإلنســانية والقانونيــة لــألرسى واملعتقلــني 
االحتــالل  ســجون  يف  الفلســطينيني 
الــوان  آن  وقــد  ملحــة،  رضورة  أضحــى 
ذلــك،  لتحقيــق  والفاعــل  الجــاد  للتحــرك 

وهذه مسؤولية جامعية".
االحتــالل  ســلطات  فروانــة  وحّمــل 
املســؤولية الكاملــة عــن حيــاة األســر "أبــو 
إصابتــه  عــن  رســميا  اإلعــالن  بعــد  وعــر" 
األرسى  مــن  واحــد  وأنــه  خاصــة  بالوبــاء، 

املرىض الذين يعانون من الرسطان.
وذكــر فروانــة أن 224 أســرا قضوا شــهداء 
داخل سجون االحتالل منذ العام 1967، 
بســبب  استشــهدوا  أســرا   69 بينهــم 
االهــامل الطبــي، هــذا باإلضافــة اىل مئات 
مــن  خروجهــم  بعــد  استشــهدوا  آخريــن 
تلــك  عــن  ورثــوه  مبــا  متأثريــن  الســجون 
التعذيــب  جــراء  امــراض  مــن  الســجون 
واالهــامل  القاســية  االحتجــاز  وظــروف 

الطبي املتعمد.
أمر واقع

مــن جانبــه، أكــد مســؤول لجنــة األرسى يف 
الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني ، عــالم 
كعبــي، أن كل التحذيــرات التــي أطلقتهــا 
اللجنــة ومركــز حنظلــة ومختلــف الجهــات 
حــول  األرسى  بقضيــة  العالقــة  ذات 
الســجون  تهــدد  التــي  الصحيــة  املخاطــر 
واقًعــا  أمــًرا  باتــت  داخلهــا  واملعتقلــني 
وعــر  أبــو  كــامل  األســر  تأكــد إصابــة  بعــد 

بفايروس كورونا.
لـ"حنظلــة"،  ترصيــٍح  يف  كعبــي،  وحّمــل 
ســلطات االحتــالل كامــل املســؤولية عــن 
املــرىض،  ورفاقــه  وعــر  أبــو  األســر  حيــاة 
ُمؤكــًدا أّن إدارة ســجون االحتــالل "وبقــرار 
كيــان  يف  السياســية  املســتويات  مــن 
يف  املعتقــالت  إغــراق  تتعّمــد  االحتــالل 
الطبيــة،  والفــوىض  اإلهــامل  مــن  حالــة 
للوصــول إىل تصفيــة أكــرب عدد ممكن من 

األرسى".
ولفــت كعبــي إىل أّن صمــت املؤسســات 
الدوليــة عــاّم يشــهده األرسى بــات يشــكل 
غطاًء ملختلف الجرائم التي ُتقرف داخل 
الســجون، ُمطالًبــا مبوقــف عمــيّل وواضــح 
يف  قدًمــا  امُلــّي  عــن  االحتــالل  لــردع 

تصفيته الجسدية واملعنوية لألرسى.
اللجنــة  رس  أمــني  طالــب  حــني،  يف 
صائــب  التحريــر،  ملنظمــة  التنفيذيــة 
القامئــة  الســلطة  )إرسائيــل(،  عريقــات، 
األســر  عــن  الفــوري  باإلفــراج  باالحتــالل، 
املريــض كــامل أبــو وعــر بــال رشط أو قيــد، 
كورونــا  فــروس  تفــي  أن  مــن  محــذرًا 
حتميــة  كارثــة  ســيحقق  الســجون  داخــل 
تتحمــل فيهــا ســلطة االحتــالل املســؤولية 
تحمــد  ال  انفجــار  إىل  وســيقود  األوىل، 

عقباه.

املســتوى  "أن  بيــان،  يف  عريقــات  وأكــد 
وعملــه  اتصاالتــه  يواصــل  الرســمي 
الحثيــث مــع جميــع الجهــات الدوليــة ذات 
االختصاص ملامرســة الضغط الجاد عىل 
األرسى  رساح  إلطــالق  االحتــالل  ســلطة 
املــرىض وكبــار الســن واألطفــال والنســاء، 
كورونــا  فــروس  تفــي  خطــر  ظــل  يف 

وتهديده لحياتهم".
الــدويل  املجتمــع  حذرنــا  "لقــد  وقــال: 
انتشــار  خطــر  مــن  الســابقة  األشــهر  طيلــة 
الفروس داخل الســجون، وناشــدنا جميع 
الــدول واملنظامت الحقوقية للتدخل، إال 
أن عــدم تجــاوب )إرسائيل( مع املطالبات 
مــن  ومتلصهــا  والدوليــة  الفلســطينية 
اإلنســاين  القانــون  ألحــكام  االنصيــاع 
ســعدي  األســر  واستشــهاد  الــدويل، 
الغرابــيل قبــل أيام بجرمية اإلهامل الطبي 
املجتمــع  عــىل  ميــيل  أمــى  املتعمــد 
املتفــرج  موقــف  الوقــوف  عــدم  الــدويل 
ملســاءلة  والفعــيل  الفــوري  التحــرك  بــل 
ســلطة االحتــالل عــىل خروقاتهــا املنظمــة 
بشــكل  العمــل  ويســتدعي  واملتواصلــة، 
منفــرد وجامعــي من أجــل فرض العقوبات 
املنافيــة  انتهاكاتهــا  مثــن  ودفــع  عليهــا 

للقانون الدويل".
سجون حاضنة للفيروس

الدميقراطيــة  الجبهــة  حــذرت  كذلــك 
انتقــال  خطــورة  مــن  فلســطني،  لتحريــر 
األرسى  إىل  كورونــا  فــروس  عــدوى 
االحتــالل  ســجون  يف  الفلســطينيني 
"ُتعــد حاضنــة  أنهــا  اإلرسائيــيل، موضحــًة 
ال  الــذي  الوقــت  يف  كورونــا،  لفــروس 
إجــراءات  أدىن  الســجون  داخــل  تتوفــر 
وســبل الوقاية من الوباء القاتل كون دولة 

االحتالل اإلرسائييل موبوءة بالفروس".
أن  عــىل  الدميقراطيــة  الجبهــة  وشــددت 
خطر إصابة األرسى وارد يف أية لحظة يف 
ظل سياســة اإلهامل الطبي التي تنتهجها 
بحــق  اإلرسائيليــة  االحتــالل  ســجون  إدارة 
أســر   700 مــن  أكــر  ووجــود  األرسى، 
القدامــى  األرسى  جانــب  إىل  مريــض 
وكبار الســن واألطفال والنســاء، واســتمرار 
مامطلــة االحتــالل يف إدخــال نحــو مئتــي 
الالزمــة  واملعقــامت  املــواد  مــن  نــوع 

للوقاية من "كورونا".
والحقوقيــة  اإلنســانية  املنظــامت  ودعــت 
الدوليــة واألمميــة مبــا فيهــا اللجنــة الدولية 
للصليب األحمر ومجلس حقوق اإلنســان 
إلنقــاذ  والعاجــل  الرسيــع  التحــرك  إىل 
األرسى يف ســجون االحتــالل قبــل تفــي 
فــروس كورونــا يف صفوفهم، وخاصة يف 
ظل سياسة اإلهامل الطبي، والقيام بعزل 
األســر املصــاب عن باقــي األرسى وتوفر 
العالج الالزم له والعمل عىل اإلفراج عنه.

غزة/ صفاء عاشور:
رغم مرور أكر من ثالثة أشهر عىل موعد رصف شيكات 
املســتفيدين من برنامج الحامية االجتامعية أو ما تعرف 
بـ"شــيكات الشــؤون" دون رصفهــا، ال يــزال مصــر أكــر من 

114 ألف عائلة فلسطينية مستفيدة، مجهواًل.
شــادي  فلســطني  يف  األورويب  االتحــاد  باســم  الناطــق 
عثــامن أوضــح أن االتحــاد يدفــع مــا يزيــد عــىل %50 أي 
أكــر مــن نصــف قيمــة املســاعدات النقديــة التــي تقــدم 
للفئــات املحتاجــة عــرب برنامــج الحاميــة االجتامعية ســواء 

يف قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضــح عثــامن يف حديــث لـ"فلســطني" أنــه وبحســب مــا 
يتم تداوله فإن الســلطة ســترصف شــيكات املســتفيدين 
كامــاًل  املبلــغ  توفــر  بانتظــار  ولكنهــا  قريًبــا  الربنامــج  مــن 

لرصف املساعدات لألرس املحتاجة يف الضفة وغزة.
تــم  يــورو  مليــون   14,5 مبلــغ  قــدم  االتحــاد  "إن  وقــال: 
توزيعهــا عــىل 60 ألــف عائلــة، وذلــك يف املــرة األخــرة 
املحتاجــة  للفئــات  األمــوال  هــذه  فيهــا  رصفــت  التــي 
الســلطة  عملــت  كــام  املــايض،  إبريــل  شــهر  منتصــف 

الفلسطينية عىل استكامل املبلغ املطلوب".
رصفــت  التــي  األخــرة  املــرة  "يف  عثــامن:  وأضــاف 
عــىل  يزيــد  مــا  منهــا  اســتفاد  النقديــة  املســاعدات 
114,658 أرسة مببلــغ إجــاميل وصــل إىل 136 مليــون 
برنامــج  مــن  املســتفيدين  شــيكات  رصف  وتــم  شــيكل". 
إبريــل  شــهر  منتصــف  مــرة  آخــر  االجتامعيــة  الحاميــة 
 80 املــايض، بلــغ عــدد األرس املســتفيدة منهــا حــوايل 
ألــف أرسة يف قطــاع غــزة، وحــوايل 35 ألــف أرسة بالضفــة 

أرسة  آالف   10 يقــارب  مــا  إضافــة  متــت  وأنــه  الغربيــة، 
جديــدة ستســتفيد للمــرة األوىل مــن برنامــج التحويــالت 

النقدية من قطاع غزة، كانت عىل قامئة االنتظار.
ال معلومات

التنميــة  وزارة  باســم  املتحدثــة  أوضحــت  جهتهــا،  مــن 
االجتامعيــة يف قطــاع غــزة، عزيــزة الكحلــوت أنــه ال يوجــد 
رصف  مبوعــد  يتعلــق  فيــام  الــوزارة  لــدى  معلومــات  أي 
االجتامعيــة  الحاميــة  برنامــج  مــن  املســتفيدين  شــيكات 
حتــى اآلن. وقالــت يف حديــث لـ"فلســطني": "إن تحديد 
موعــد رصف شــيكات الشــؤون يــأيت مــن الــوزارة يف رام 
اللــه، ويــأيت بعــد توفــر األمــوال الخاصــة بهــذا الربنامــج"، 
الفتــًة إىل أن الربنامــج مغلــق وال يوجــد مجــال لزيــادة أي 

أرسة إضافية عىل هذا الربنامج.
هــذه  رصف  تــم  مــرة  آخــر  أن  إىل  الكحلــوت  وأشــارت 
املســاعدات كان يف شــهر إبريــل املــايض، وأن املوعــد 
الحــايل للــرصف قــد أىت، منبهــًة إىل أنــه ال يوجــد موعــد 
عليهــا  يغلــب  والتــي  املســاعدات  هــذه  لــرصف  منتظــم 

التأجيل يف كل مرة.
الشــؤون االجتامعيــة  يشــار إىل أن مخصصــات شــيكات 
يف فلســطني، لكل عائلة تراوح ما بني 750 إىل 1800 
شــيكل للدفعــة الواحــدة، يتــم رصفهــا كل 3 أشــهر، وأن 
برنامــج مخصصــات الشــؤون املاليــة تعمــل وفــق معادلــة 
تقــوم عــىل عــدة معايــر مــن بينهــا توفر حــد أدىن لألرسة، 
ملــؤرشات  إضافــة  اإلعالــة،  وحجــم  األرسة،  أفــراد  وعــدد 
أخــرى تحــدد مــا إذا كانــت األرسى ستســتمر ضمن برنامج 

مخصصات الشؤون أو الخروج منها.

رام الله/ فلسطني:
يواصل األرسى محمود السعدي من مخيم جنني، وعدي 
شــحادة مــن مخيــم الدهيشــة، وفــادي غنيــامت مــن بلــدة 
صوريــف، إرضابهــم املفتــوح عــن الطعــام رفضــًا العتقالهــم 
واملحرريــن،  األرسى  شــؤون  هيئــة  وأوضحــت  اإلداري. 
أمس، أن األسر شحادة مرضب منذ )20 يومًا(، واألسر 
ســجن  زنازيــن  يف  ويقبعــان  يومــًا(،   19( منــذ  غنيــامت 
"عوفر"، فيام يواصل األسر السعدي إرضابه عن الطعام 

منذ 12 يوما ويقبع  يف زنازين سجن "هداريم".
وقالــت: إن األســر شــحادة )24 عامــًا(، اعتقلــه االحتــالل 
اعتقــال  أمــرا  بحقــه  وصــدر   ،2019  /21/12 تاريــخ  يف 
 40( فيــام األســر غنيــامت  أربعــة أشــهر،  إداري مدتهــام 
عامًا(، معتقل منذ 28/9/2019، وقد صدر بحقه ثالثة 

أوامر اعتقال إداري.
وبينــت الهيئــة أن األســر محمــود الســعدي، معتقــل منــذ 
20/5/2020، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري ملدة ستة 
أشهر، ومنذ إعالنه لإلرضاب نقلته إدارة سجون االحتالل  
"هداريــم"،  ســجن  إىل  الصحــراوي"  "النقــب  ســجن  مــن 

وتوقف عن رشب املياه لعدة أيام. 

غزة/ فلسطني:
يف  املحــيل  والحكــم  واألمــن  الداخليــة  لجنــة  عقــدت 
املجلس الترشيعي برئاســة النائب إســامعيل األشقر، 
جلســة اســتامع لوكيــل وزارة الداخليــة واألمــن الوطني، 

اللواء توفيق أبو نعيم وأركان الوزارة.
وحرض الجلسة كل من النواب: د. مروان أبو راس مقرر 
اللجنة، ود. سامل سالمة، ويونس أبو دقة، واملستشار 
محمــد فــرج الغــول. واســتعرض اللــواء أبــو نعيــم صــورة 
وزارة  تعامــل  غــزة، وكيفيــة  قطــاع  األمنيــة يف  األوضــاع 
الداخليــة مــع جائحــة كورونــا، مشــًرا إىل مجموعــة مــن 
اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا بعــد حريــق النصــرات من 

قبل جهاز الدفاع املدين واألجهزة املختصة.
أوضــاع  بالــوزارة  املختلفــة  األجهــزة  مديــرو  وأوضــح 
املنتســبني الجــدد وآليــة توزيعهــم عــىل األجهــزة األمنيــة 
وفــق الحاجــة، الفتــني إىل أهــم املشــكالت والصعوبــات 
التي تواجه عملهم. من جانبه، أكد النائب األشقر حرص 
الجنــة عــىل املتابعــة املســتمرة ألوضــاع وزارة الداخليــة 
واالســتامع لســر وأداء عمــل األجهــزة األمنيــة املختلفــة، 
مشــيدًا بالــدور الــذي تلعبــه لحفــظ األمــن واألمــان ألبنــاء 

شعبنا عىل أكر من جبهة رغم قلة اإلمكانات.

مطالبات فلسطينية واسعة بإنقاذ 
األسرى عقب إصابة أسير بفيروس كورونا

3 أسرى يواصلون إضرابهم 
عن الطعام احتجاجا على 

اعتقالهم اإلداري

لجنة تشريعية بغزة 
تعقد جلسة استماع لوكيل 

وأركان وزارة الداخلية

ال يوجد موعد محدد لصرفها
"شيكات الشؤون" ال تزال بانتظار أمٍر بصرفها من رام الله
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إعالن عطاء بالظرف المختوم
مؤسسة أطباء حول العامل -تركيا تعلن عن طرح عطاء رقم 2020/1

توريد لحوم أضاحي
2000، مــن قبــل مجموعــة مــن  مؤسســة أطبــاء حــول العــامل- تركيــا تأسســت عــام 
األطباء، بهدف نقل املساعدات والخدمات الطبية للمجتمعات املحلية الذين هم 
ضحايــا الجــوع والفقــر والجفــاف واملــرض والحــروب والرصاعــات التــي يتســبب فيهــا 
اإلنسان والكوارث الطبيعية، بغض النظر عن لغتهم أو دينهم أو عرقهم أو جنسهم.

أنشأت مؤسسة أطباء حول العامل - تركيا مكتبًا لها يف غزة عام 2015 برقم 
تسجيل 8491، حيث يهدف املكتب إىل تسهيل تنفيذ املشاريع الصحية 
وتعزيــز التنســيق بينهــا وبــن الرشيــك املحــي وبــذل أقىص قــدر من الجهود 
الوفــود  لزيــارة  التنســيق  إىل  باإلضافــة  فلســطن  يف  املواطنــن  ملســاعدة 
الطبيــة الرتكيــة يف عــدة مجــاالت مــن أجــل إجــراء عمليــات يف مستشــفيات 

فلسطن وتقديم االستشارات الطبية للطواقم الطبية املحلية.
تعلــن مؤسســة أطبــاء حــول العــامل - تركيــا مكتــب غــزة عــن طــرح عطــاء لــرشاء 
لحــوم أضاحــي لعــام 1441هجــري 2020 ميــادي وذلــك حســب الــرشوط 

واملواصفات الواردة يف كراسة العطاء.
فعىل الرشكات الراغبة يف التقدم للعطاء التوجه لرشاء كراسة العطاء من مقر 
املؤسســة الكائــن يف غــزة، شــارع الشــهداء بالقــرب مــن رشكــة االتصــاالت بــدءًا 

من يوم األحد 2020/07/12 مع األخذ بعن االعتبار املاحظات التالية: 
1. جميع األسعار املقدمة يجب أن تكون بالشيكل وشاملة الرضيبة.

2. املؤسسة غري ملزمة بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

3. رسوم رشاء كراسة العطاء 200 شيكل غري مسرتدة.

4. لن يتم النظر يف كراسة العطاء التي ال تستويف الرشوط املذكورة.

5. مواعيد رشاء كراســة العطاء من الســاعة الثامنة صباًحا وحتى الســاعة الثالثة بعد 

الظهر وذلك بدًءا من يوم األحد املوافق 2020/07/12 وحتى يوم الثاثاء املوافق 
2020/07/14 مع التأكيد، عدم إمكانية بيع اي عطاء بعد التاريخ املحدد. 

6. رسوم اإلعان يف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء.

بعــد   2:00( 2020/07/15 األربعــاء  يــوم  هــو  العطــاء  لتســليم  آخــر موعــد   .7

الظهر( يف مقر املؤسسة مع العلم أن فتح املظاريف يف نفس املوعد ولن يقبل 
أي عطاء بعد هذا الوقت، وسيتم فتح املظاريف بحضور ممثي الرشكات.

8. لاستفســار عن األمور املتعلقة بالعطاء التواصل مع منســق املرشوع / 

بال أحمد الدريوي جوال 0594220272.

إعادة إعــالن
عطاء تلزيم تشغيل مسلخ بلدية غزة الجديد  

تعلـــن بلديـــة غـــزة عـــن رغبتهـــا فـــي تلزيــم تشــغيل مســلخ بلديــة غــزة الجديــد 
التابع لبلدية غزة، وذلك حسـب رشوط العطاء واملخططات املرفقة، فعىل 

مـن يرغـب بالدخول لهـذه املـزاودة، مراعاة الشـروط التالية والتقيـد بهـا: 
للحصــول  املاليــة  بالدائــرة  البلديــة  أمــاك  إيجــارات  قســم  إىل  التوجــه   .1

عــىل الئحــة املــزاودة ورشوطهــا وذلــك مقابــل دفع مبلغ وقدره )400( شــيقل 
وحتــى  2020/07/13م  مــن  الفــرتة  خــال  وذلــك  مســرتده،  غيـــر  كرســـوم 

2020/07/19م قبل موعد فتح املظاريف.

2. عــىل املــزاود الــذي يرغــب بالدخــول يف املــزاودة تقديــم تأمن )مســرتد( 

قيمته )170,000( شيكل )فقط مائة وسبعون ألف شيكل )نقدًا أو مبوجب 
شيك بنيك أو كفالة بنكية(( ووضعها داخل خزينة البلدية.

3. مدة التلزيم سنة ميادية وقابلة للتجديد لسنتن متتاليتن مبوافقة الطرف األول 

وبنفس رشوط العقد األول، وتخضع لقبول البلدية للعرض الفني واملايل املقدم من 
قبــل املــزاود والــذي يلبــي رؤيــة بلديــة غــزة لتطوير العمل يف مســلخ البلدية مبا يخدم 

املصلحة العامة، ويتم تحديدها بالعقد املربم بن البلدية وامللتزم.
4. عىل املزاود تقديم عرض مايل وفني للبلدية ضمن دراسة جدوى يوضح 

فيها رؤيته يف إدارة املسلخ بشكل عام.
تعبئتــه  بعــد  والفنــي  املــايل  والعــرض  املــزاودة  ومنــوذج  التلزيــم  الئحــة  تقديــم   .5

والتوقيــع عليهــا ويقــوم املــزاود بوضــع الظــرف املختوم للمــزاودة " الخاصة به" قبل 
2020/07/19م وذلــك يف  يــوم األحــد املوافــق  الســاعة الثانيــة عــرشة ظهــرًا مــن 
صنــدوق العطــاءات املخصــص لذلــك مبكتــب الســيد/ مديــر عــام الشــئون املاليــة، 
ولن يسمح ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا املوعد ولـن يلتفـت إليه.

6. سيتـــم فتـــح مظاريـــف املزاودة الساعـــة الثانيـــة عشـــرة ظهـــرًا من يوم األحد 

املوافق 2020/07/19م مبكتب السيد/ مدير عام الشئون املالية.
عــىل  لاطــاع  البلديــة  مســلخ  زيــارة  املــزاودة  يف  الدخــول  يرغــب  مــن   .7

تفاصيــل العمــل واالتصــال بالســيد/ عاهــد الشــكري املختــص بذلــك عــىل 
جوال رقم: 0599815666، وذلك خال فرتة اإلعان.

العامــة  املصلحــة  يحقــق  الــذي  الســعر  املــزاودة  بلــوغ  عــدم  حالــة  يف   .8

ومصلحة البلدية، يحق للبلدية إلغاء املزاودة وترسيتها بالطريقة التي تراها 
مناسبة ألي شخص من املتنافسن يف املزاودة امللغاة أو من غريهم وفقا" 

للمصلحة العامة للبلدية دون إعادتها مرة أخرى.
9. البلديــة غيــر ملزمــة بقبول أعلــى األسعــار ولها الحق يف قبول أو رفض أية 

عطاء أو إعادة املزاودة مبا يحقق مصلحتها العامة بدون إبداء األسباب.
10. يجــوز ألي مــزاود عليــه مســتحقات أو عوائــد ماليــة للبلديــة رشاء العطــاء 

رشيطة تسديدها أو تسويتها ماليًا يف حال تم قبول العطاء.
11. يلتـزم جميع مـن يرسـو عليهم املـزاد بدفـع تكاليـف نشـر هـذا اإلعـان.

بلدية غزة

Declaration of tender

No. 8 /2020
Installing of desalination plants in Gaza

Sawaed Association for Relief and Development is 

launching an invitation for bids for installing of desalination 

plant in Gaza strip to implement project entitled above in 

accordance to the following general specifications:
• Qualified contractors shall have a valid registration 
certificates from affiliated entities.
• Tender is available in SARD office in Gaza – Al toffah area – 
Nelson Mandela street – child care center – 3rd floor from
 13 /07 /2020  till 22 /07 /2020 " working hours 8.00 am to 3.00 pm.
• Tender fees is 50 USD nonrefundable paid to SARD 

procurement department.

• Deadline for submission of tender , 22 /07 /2020 3.00 pm in 

SARD office in Gaza that should be filled out with the requirements 
and attached with Bid Guarantee , sealed and stamped.

• Bid Guarantee shall be equal to 1000 $ of total bid as 
Banking Cheque or Banking Guarantee in the name of 
SARD valid until 60 day from bid opening day, Personal 

Cheques will not accepted.
• Sealed and Stamped tenders only will be opened on 

22 /07 /2020 at 3.00 pm , delayed tenders will not accepted.

• Performance Guarantee equal to 10 % of total bid , shall be 
provided by winner supplier valid till 90 day from purchase order.

• Supplier shall provide Free taxes certificates and any 
required additional governmental documents.
• SARD is not obligated to select the lowest tender, as 

well as the tenders have to comply with the mentioned 

specification in the tender.
• The successful contractor will pay the declaration fees.
• SARD has the right to partition or delayed, or cancellation 

the tender without any compensation to the application.

 For more inquiry and information, please call 2811311.

طرح عطاء )06/-2020ف(
ري الدفيئات الزراعية )ضخ المياه( باستخدام الطاقة الشمسية

تعلــن جمعيــة التنميــة الزراعيــة )اإلغاثــة الزراعيــة( عن طرح عطــاء ري الدفيئات 
 " مــرشوع  خــال  مــن  الشمســية  الطاقــة  باســتخدام  امليــاه(  )ضــخ  الزراعيــة 
املساهمة يف تحسن صمود املجتمعات الريفية املعرضة للخطر يف نابلس 
وخــان يونــس لتمكينهــا مــن الوصــول إىل الحقــوق بطريقــة مســتدامة ومنصفــة 

 )FPS( ومن خال )AECID( املمول من وبتمويل من التعاون االسباين ،"
موقع العمل: خان يونس )قاع القرين، الفخاري، قيزان النجار(

رشوط التقدم للعطاء:
1. يجــب أن يكــون املتقــدم للعطــاء لديــه مشــتغل مرخــص مــن قبــل الجهــات املعنيــة ولديــه 

سجل تجاري معتمد وساري املفعول حسب األصول املتبعة، ولديه خربة يف نفس املجال.
2. يجب أن تكون األسعار املقدمة للعطاء سارية املفعول ملدة ال تقل عن 

)120( يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

3. يجــب أن تكــون األســعار باليــورو وغــري شــاملة قيمــة الرضيبــة املضافة مع 

احضار فواتري صفرية مع تقديم شهادة خصم منبع.
4. مثــن كراســة العطــاء )50( يــورو غــري مســرتدة تدفــع مــن خــال إيــداع املبلــغ عــىل 

حساب املرشوع لدى البنك العقاري املرصي العريب، حساب بنيك رقم 612961 
وإحضار السند البنيك عند استام الكراسة من مقر اإلغاثة الزراعية )الزيتون – غزة(.

5. عىل املورد الذي يرغب يف الحصول عىل نسخة من العطاء ابتداًء من يوم االثنن املوافق 

09:00 صباحــًا  2020/07/23 مــن الســاعة  2020/07/13 وحتــى يــوم الخميــس املوافــق 

وحتى الساعة 03:00 مساءا، وذلك يف مقر جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية(.
األربعــاء  يــوم  وذلــك  املــرشوع  إدارة  مــع  اجتــاع متهيــدي  عقــد  ســيتم   .6

املوافــق 2020/07/22 عــىل أن يكــون تجمــع املورديــن الراغبــن بالحضــور 
يف مقر اإلغاثة الزراعية الساعة 11:00 صباحا.

قبــل  مــن  واملختومــة  املكتملــة  العطــاء  مظاريــف  لتســليم  موعــد  آخــر   .7

املتقدمــن يف موعــد أقصــاه يــوم األحــد املوافــق 2020/07/26، الســاعة 
الثانيــة عــرشة ظهــرًا يف مقــر االغاثــة الزراعيــة )الزيتــون –غــزة(. وســيتم فتــح 

العطاءات يف نفس اليوم والساعة امام املتقدمن.
8. يجب عىل املورد تقديم كفالة تأمن )كفالة دخول عطاء( مقدارها %5 من 

القيمة االجالية للعطاء إما بكفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق من بنك معتمد 
لدى ســلطة النقد الفلســطينية وســارية ملدة ال تقل عن 90 يوما من آخر موعد 

الستام العطاءات، هذا وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
9. لجنة العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

10. يحق للجنة تأجيل العطاء أو متديده أو اعادته أو الغائه أو تجزئته دون 

إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمن بالعطاء.
11. رسوم اإلعان يف الجرائد عىل من يرسو عليه العطاء. 

ملزيــد مــن االستفســار واملعلومات االتصال عــىل جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة 
الزراعيــة( –غــزة – الزيتون-شــارع صــاح الديــن، مقابــل محطة أبو جبة للبرتول غربًا 

هاتف: 2805040، فاكس: 2805039

غزة/ صفاء عاشور:
أفــاد مديــر دائــرة االمتحانــات يف وزارة الرتبيــة 
والتعليــم بغــزة، جــال يوســف، أن ثلــث طلبــة 
يف  نجحــوا  ممــن  القطــاع  يف  العلمــي  الفــرع 
الثانويــة العامــة لهــذا العــام، قــد حصلــوا عــىل 

معدل االمتياز.
طالبــة  آالف   6 مــن  أزيــد  هــؤالء  عــدد  ويقــدر 

وطالبة حصلوا عىل معدل من %90 ويزيد.
لـ"فلســطن"،  ترصيــح  يف  يوســف  وأوضــح 

الفــرع  يف  العاليــة  النجــاح  نســبة  أن  أمــس، 
كانــت   85.9% إىل  وصلــت  والتــي  العلمــي 
ســبًبا يف ارتفاع عدد الحاصلن عىل معدالت 
الفــرع  يف  الطلبــة  عــدد  بلــغ  حيــث  االمتيــاز، 
حصــل  ثلثهــم  وكان  طــاب   20104 العلمــي 
عــىل مــا فــوق %90. وأشــار إىل االهتــام التي 
أولتــه الــوزارة تجــاه الطلبــة واالهتــام بتوصيــل 
كل املعلومــات لهــم يف أثنــاء عملية الدراســة، 
الفــرع  يف  النجــاح  نســبة  ارتفــاع  إىل  منبًهــا 

األديب أيًضــا مقارنــة باألعــوام املاضيــة وبلغــت 
%60,7. وفيا يتعلق باملنح املقدمة للطلبة 
أصحــاب املعــدالت العاليــة، بــن يوســف، أن 
تلــك املنــح يف الداخــل والخــارج يتــم اإلعــان 
عنها من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل يف 
أنــه مل تتواصــل أي  الضفــة الغربيــة، الفًتــا إىل 
جهــة مــن املؤسســات الخاصــة الكــربى العاملة 
لطلبــة  للدراســة  منــح  أي  لتقديــم  القطــاع  يف 

الثانوية العامة املتفوقن.

غزة/ جال غيث:
املقاومــة  فصائــل  تخــوض  وآخــر  حــن  بــن 
الفلســطينية وعــىل رأســها كتائــب الشــهيد عــز 
الديــن القســام "حــرب الســايرب" مــع االحتــال 
اإلرسائيــي، ملحقــة مــن خالــه الــرضر بأنظمتــه 
اإللكرتونيــة والرقميــة، التــي يحــاول مــن خالهــا 
عــىل  والتغطيــة  املزعومــة  روايتــه  تســويق 

ا. ا وعامليًّ جرامئه محليًّ
للمقاومــة  اإللكرتونيــة  املواقــع  وتنشــط 
االحتــال  جرائــم  كشــف  يف  الفلســطينية 
األمــر  ــا،  وعامليًّ ــا  محليًّ شــعبنا  بحــق  املرتكبــة 
الذي يزعج االحتال فيحاول جاهًدا مواجهتها 
ومحاولة إخراجها من فضاء العامل اإللكرتوين.

العســكري  الــذراع  القســام  كتائــب  وأصــدرت 
خــوادم  تعــرض  بعــد  تنبيًهــا  حــاس،  لحركــة 
موقعهــا منــذ فجر الخميس املايض، لسلســلة 
هجــاٍت هدفــت إلخراجهــا عــن الخدمــة، الفتة 
لهــذه  يتصــدون  زالــوا  مــا  مهندســيها  أن  إىل 

الهجات.
alqassam." ونبهــت الكتائــب إىل أن النطاق

net" قد خرج عن سيطرتها، وأن صفحة التربع 

التي يعرضها هذا العنوان تحتوي عىل بيانات 
زائفــة تهــدف إىل اإليقــاع بالــزوار، ســواء عنــوان 
الخــاص  الربيــد  رابــط  أو  البيتكويــن  محفظــة 

بالتربع.
تهديد االحتالل

ويقــول املختــص يف الشــؤون األمنيــة، محمــد 
التــي  اإللكرتونيــة  الهجــات  إن  هربيــد:  أبــو 
مواقــع  ضــد  اإلرسائيــي  االحتــال  ينفذهــا 
املقاومــة  قــدرة  تؤكــد  اإللكرتونيــة،  املقاومــة 

عىل التأثري يف االحتال اإلرسائيي.
ويصــف أبــو هربيــد، وهو املختــص يف التوعية 
الهجــات  تلــك  بــأن  واإلعــام،  املجتمعيــة 
املقاومــة  بــن  املفتوحــة  اإللكرتونيــة  بالحــرب 
هدفهــا  اإلرسائيــي  واالحتــال  الفلســطينية 
والصــوت  الفلســطينية  الروايــة  اســتهداف 

املقاوم.
تلــك  "إن  "فلســطن":  لصحيفــة  ويضيــف 
تصعــد  موجــات  شــكل  عــىل  تــأيت  الهجــات 

أن  إىل  مشــرًيا  الظــروف"،  حســب  وتختفــي 
اســتهداف مواقــع املقاومــة يهــدف للحــد مــن 
الفلســطينين  بــن  القــوى  وحضورهــا  تأثريهــا 
والعاملــن العــريب واإلســامي ولقدرتهــا عــىل 
لطمــس  الهــادف  اإلرسائيــي  الزيــف  كشــف 

الحقيقة.
ويوضح أن الهدف من تلك الهجات إســكات 
صمــود املقاومــة، وإعاقــة عملهــا لقدرتهــا يف 

التأثري عىل رواية االحتال الزائفة.
مــن  عــدد  مــع  وبالتعــاون  االحتــال  ويقــول: 
الــدول الرشيكــة والصديقــة لــه، يســعى إلزاحــة 
املقاومــة؛  ومواقــع  اإللكرتونيــة  املنصــات 
ــا عليــه، الفًتــا إىل أن )تــل أبيب(  لتأثريهــا عامليًّ
وقعــت اتفاقيــات عــدة مــع دول ومتخصصــن 
عــن  وإخراجهــا  املقاومــة  مواقــع  ملواجهــة 
الخدمــة، خدمــة ألغراضهــا يف املنطقــة ولنــرش 

روايتها املضللة.
موقــع  عمــل  إعــادة  األمنــي،  املختــص  ويعــد 
القســام مبنزلــة انتصــار جديد وتفوق للمقاومة 
يؤكــد  مــا  الجانــب،  هــذا  يف  االحتــال  عــىل 
قدرتها يف اخرتاق منظومة االحتال ومواجهة 
ينفقهــا  التــي  الضخمــة  الجهــود  رغــم  جرامئــه 

لذلك.
مواجهة شاملة

ناجــي  الســيايس  املحلــل  يؤكــد  حــن  يف 
تخــوض  الفلســطينية  املقامــة  أن  الظاظــا، 
االحتــال  ســلطات  مــع  شــاملة  مواجهــة 

اإلرسائيي.
أن  "فلســطن"  لصحيفــة  الظاظــا،  ويوضــح 
ومــن  املقاومــة  مواقــع  مهاجمــة  مــن  الهــدف 
ضمنهــا موقــع القســام يــأيت ملنعهــا مــن توثيــق 
الجرائم التي يرتكبها جيش االحتال بحق أبناء 
ضعــف  عــىل  يدلــل  "مــا  الفلســطيني،  شــعبنا 
)إرسائيــل( أمــام املقاومة وتأثريها فيها، حيث 
والتقنيــة  األمنيــة  وأجهزتهــا  طاقاتهــا  تخصــص 

للحد من قوة املقاومة يف نرش روايتها".
أنظمــة  يف  خبــري  وهــو  الظاظــا،  ويبــن 
االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، أن جيــش 
االحتــال لديــه وحــدات متخصصــة يف مجــال 

املقاومــة  ضــد  يســتخدمها  الســايرب"  "حــرب 
جانــب  إىل  الــدول،  وبعــض  الفلســطينية 
وتعقــب  االتصــاالت  أجهــزة  عــىل  التنصــت 
تحــركات  ملراقبــة  أجهــزة  وزرع  األشــخاص 

املقاومة واتصاالتها.
إلنشــاء  مؤخــًرا  اتجــه  االحتــال  أن  إىل  وينبــه 
 )8200( وحــدة  يضــم  الــذي  "الســايرب"  لــواء 
املختصــة بصد الهجــات اإللكرتونية واخرتاق 
والتنصــت  ودوليــة  محليــة  اتصــاالت  أجهــزة 

عليها.
تشــنها  التــي  اإللكرتونيــة  الهجــات  ورغــم 
عــىل  واألخــرى  الفينــة  بــن  االحتــال  ســلطات 
مــرة  كل  يف  تفشــل  فإنهــا  املقاومــة،  مواقــع 
املقاومــة  رجــاالت  وفطنــة  يقظــة  بســبب 
وكشــف  االخــرتاق  ملحــاوالت  وتصديهــم 

جرامئها ومخططاتها بحق شعبنا.
ودخلــت الفصائــل الفلســطينية ويف مقدمتهــا 
خــال  حــاس،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة 
"حــرب  مجــال  املاضيــة  القليلــة  الســنوات 
ملهاجمــة  جديــد  أســلوب  ضمــن  الســايرب" 
ممكــن  رضر  أكــرب  وإلحــاق  االحتــال  ســلطات 
دعائيــة  رســائل  بــث  أو  الرقميــة  بأنظمتهــا 
عــىل  الحصــول  أو  اإلرسائيــي  للمجتمــع 

معلومات رسية حساسة.
ونفــذت حــاس مؤخــًرا العديــد مــن الهجــات 
كشــفت  إرسائيليــة  مواقــع  ضــد  اإللكرتونيــة 
التــي  املعلومــات  مــن  العديــد  عــن  خالهــا 
تحتــاج إليهــا، إىل جانــب اخرتاق هواتف جنود 
إرسائيليــة  تلفزيونيــة  وقنــوات  إرسائيليــن، 
وبثــت  والثانيــة  العــارشة  القناتــان  بينهــا  مــن 
عربهــا رســائل تحذيريــة للمجتمــع اإلرسائيــي، 
باإلضافــة إىل تــرددات إشــارة الاســليك تابعــة 
للجيش والتجسس عىل حديث من املفرتض 
ــا بــن أفــراد قــوة عســكرية كانــت  أن يكــون رسيًّ

ترابط عىل الحدود مع غزة.
الفلســطينية  املقاومــة  أســقطت  أن  وســبق 
طائــرات إرسائيليــة مســرية كانــت تحلــق بأجواء 
غــزة وحصلــت منهــا عــىل املعلومــات والصــور 

التي كانت تلتقطها.

غزة/ أدهم الرشيف:
يحملــون  مواطنــون  ناشــد 
جنســيات أجنبيــة وإقامــات يف 
عالقــون  وأوروبيــة  عربيــة  دول 
يف غــزة، فتــح معرب رفح املغلق 
مــن  الوقايــة  إجــراءات  ضمــن 
"كورونــا"،  فــريوس  جائحــة 
والســاح لهم بالســفر يف أقرب 

وقت ممكن.
مناشــداتهم،  هــؤالء  وأوصــل 
فيهــا  شــارك  وقفــة  يف  أمــس، 
مــن حامــي  العالقــن  عــرشات 
أمــام  واإلقامــات،  الجنســيات 
الداخليــة  وزارة  وكيــل  مكتــب 
اللــواء  بغــزة  الوطنــي  واألمــن 

توفيق أبو نعيم.
ســكان  مــن  ثابــت  أحمــد  وقــال 
الجنســية  ويحمــل  البلــح،  ديــر 
غــزة  إىل  جــاء  إنــه  الســويدية، 
آذار  مــارس/   11 بتاريــخ 
الحــن  ذلــك  ومنــذ  املــايض، 
إثــر  مغادرتهــا  مــن  يتمكــن  مل 

اإلغاق.
وأضــاف ثابت لـ"فلســطن"، أن 
املعــرب أغلــق بعــد وصولــه بأيــام 
للحجــر  وقتهــا  وخضــع  قليلــة، 
الجهــات  مــن  بطلــب  املنــزيل 

املسؤولة.
وتقيــم زوجــة ثابــت وأبنــاؤه يف 
السويد، وهم يف أمس الحاجة 
يديــر  حيــث  يقــول،  كــا  إليــه 
رشكة أسســها هناك، ومســؤول 

عن عدد من العال فيها.
سيســبب  التأخــري  أن  وتابــع، 
لــه خســائر كبــرية إذا مــا اســتمر 
إغاق املعرب، مناشًدا الجهات 
عــن  يف  تضــع  أن  املســؤولة 
التــي  الكبــرية  األرضار  االعتبــار 
الجنســيات  حاملــو  ســيتكبدها 

وأصحاب اإلقامات.
حمــد  أســامة  ذكــر  جهتــه،  مــن 
الطبيــة  املعــدات  مهنــدس 
املقيم يف أملانيا، أن السلطات 
رفــح  معــرب  أغلقــت  الرســمية 

السفر.
كــا بــن أن عــدد مــن العالقــن 
مــا  إذا  إقاماتهــم  يفقــدون  قــد 
انتهــت وهــم داخل غزة بســبب 
إغــاق املعرب، وهؤالء مهددون 
رشكات  يف  عملهــم  بفقــدان 

ومؤسسات أوروبية.
يشــكل  ال  لنــا  "الســاح  وقــال: 
أي خطــورة عــىل أحــد يف قطــاع 
أرســلوا  أنهــم  إىل  منبًهــا  غــزة"، 
كتًبــا لشــخصيات مســؤولية يف 
فيهــا  وحــرصوا  الداخليــة  وزارة 

جميع أساء العالقن.
وقالت مريم أبو مغصيب، إنها 
وصلت وابنتها سوسن إىل غزة 
زيــارة  يف  املــايض  مــارس  يف 
قصــرية كان يفــرتض أن تســتمر 
"لكــن  فقــط،  أســابيع  لعــدة 
األمــور جاءت بعكــس توقعاتنا، 
هــو  وهــا  جــرى،  مــا  وصدمنــا 
شــهر يوليــو ســينقيض دون أي 
حل يف حن ال يزال باقي أفراد 

العائلة يف الخارج".
وتابعــت أبو مغصيب لصحيفة 
"فلســطن"، أن إقامتهــا تنتهــي 

لغــزة  وصولــه  مــن  أســبوع  بعــد 
يف  لعائلتــه  قصــرية  زيــارة  يف 
وتوقــع  املــايض،  آذار  مــارس/ 
حينهــا أن يســتمر اإلغاق شــهرا 
أو اثنــن "لكــن اإلغاق طال عن 

ذلك كثرًيا".
طــوارئ  لحالــة  غــزة  وخضعــت 
مثل باقي املناطق الفلسطينية 
املــدارس  تعطيــل  شــملت 
النــوادي  وإغــاق  والجامعــات 
لوقايــة  واملطاعــم،  والصــاالت 
مــن  مواطــن  مليــوين  مــن  أكــر 
فريوس "كورونا" الذي مل يصل 
العائديــن  بعــض  خــال  مــن  إال 
الحجــر  قيــد  وهــم  الســفر،  مــن 
الصحي، وقاية لهم وللمجتمع.

لصحيفــة  حمــد  وذكــر 
"فلسطن"، أن أكر من )200( 
شــخص مــن حامي الجنســيات 
عالقــن  زالــوا  مــا  واالقامــات 
بغــزة منــذ إغــاق املعــرب، بينهم 
ماســة  بحاجــة  أرسهــم  زوجــات 
لهــم، الفًتــا إىل حالتــي انفصــال 
حرثتا يف الفرتة األخرية بسبب 
مــن  ســيدتن  متكــن  عــدم 

آب  أغســطس/   19 بحلــول 
صعــب  وتجديدهــا  املقبــل، 
ذلــك  وسيشــكل  ــا،  حاليًّ ا  جــدًّ

رضًرا كبرًيا عىل العائلة.
يف حــن أفــادت أحــام طوطــح 
تركيــا  إىل  ســافرت  ابنتهــا  بــأن 
مــن  تتمكــن  ومل  أشــهر،  قبــل 
مطالبــة  اآلن،  حتــى  العــودة 

برضورة فتح املعرب.
وســمح عنــارص األمــن ملمثلــن 
باالجتــاع  العالقــن  عــن 
نعيــم،  أبــو  مكتــب  مديــر  مــع 
املعابــر  هيئــة  يف  وعاملــن 

والحدود.
فتــح  فــإن  املصــادر؛  وبحســب 
مــن  بقــرار  يرتبــط  ال  رفــح  معــرب 
الســلطات الرســمية بغــزة فقط، 

وإمنا بالجانب املرصي أيًضا.
يشــار إىل أن مــرص مــن البلــدان 
كثــرًيا  تــرضرت  التــي  العربيــة 
املســببة  "كورونــا"  جائحــة  مــن 
والــذي   ،"19 "كوفيــد  ملــرض 
إنســان  مليــون  مــن  بأكــر  أطــاح 
يف املعمورة، وأصاب أزيد من 

12 مليون آخرين.

ثلث طلبة الثانوية "العلمي" بغزة حصلوا على "االمتياز" لهذا العام

إغالق معبر رفح.. عود على بدء"صراع األدمغة".. معركة تحدٍّ بين المقاومة واالحتالل
 وحاملو اإلقامات يناشدون فتحه

مشاركون يف الوقفة أمس           ) تصوير / يارس فتحي ( 
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غــر  إصابــات  وفيهــا  اإلصابــات،  أعــداد  يف  ارتفاعــًا  أصــًا  تشــهد  مناطــق 
مسجلة، أي بقي الفروس ينترش ملدة أسبوعني قبل أن تنتبه دائرة الصحة 
ملــا يجــري، وقبــل أن تبــدأ أعــداد اإلصابــات بالظهــور مــع ظهــور األعــراض، مع 
العلــم أن عــددًا كبــرًا مــن املصابــني ال تظهر عليهــم أعراض أو تكون طفيفة، 
لكنهــم ينقلــون الفــروس لغرهــم، وكانــت النتيجــة أن أصيبــت أعــداد كبــرة 

بالفروس يف وقت قصر.
ومــا فاقــم املشــكلة حالــة اإلنــكار التــي واجــه بهــا النــاس األمــر يف البدايــة 
ألن األعــداد الكبــرة ظهــرت فجــأة وليــس بالتدريــج، إضافــة إىل كــون األعــداد 
الكبــرة للمفحوصــني يوميــًا تــؤدي إىل تأخــر ظهــور النتيجــة لعــدة أيــام، وهــو 
عامل ســاهم يف زيادة رقعة انتشــار املرض، أما االســتهتار باتخاذ إجراءات 
الوقايــة فهــو موجــود لكنــه ال يخــّص منطقــة دون أخــرى، بــل لعلــه قائــم عــى 
مســتوى العــامل كلــه وليــس فلســطني فقــط، ذلــك أن اإلنســان بطبعــه قــّل أن 
ينضبط ذاتيًا بضوابط وقيود صارمة، ما مل تكن هناك متابعة وإلزام بسطوة 

القانون.
بطيئــًا وال  الخليــل  يجــري يف  مــا  مــع  الســلطة  تعامــل  ظــل  أخــرى  مــن جهــة 
يناســب حــدة املوجــة، فهنالــك نقــص كبــر يف الكــوادر الطبيــة مــن أطبــاء 
وممرضــني يف دوائــر الصحــة واملستشــفيات، وخصوصــًا تلــك املخصصــة 
لعــاج مــرىض كورونــا، إضافــة إىل نقــص املعــدات والتجهيــزات، ثــم تلــك 
اإلشــكالية الكــرى التــي تتمثــل بتأخــر ظهــور نتائــج الفحوصــات لعــدة أيــام. 
تلك املشاكل كان باإلمكان تجنبها، وكان من السهل حّلها لو كانت هناك 
إدارة ذكيــة ومســؤولة وجديــة لألزمــة يف الخليــل، وال أظــن أن الســلطة كانــت 
ســتتعامل بهــذا املســتوى مــن البــطء لــو أن مــا حــّل بالخليــل كان يف رام اللــه 
عاصمة السلطة، بل إن االطاع عى تعامل الطب الوقايئ مع األزمة يف رام 

حاســًا  موقًفــا  غــزة  ســجلت  واملفاوضــات  التســوية  مربــع  إىل  وجرهــا 
رافًضــا، ليــس فيــه تهــاوٌن أو مســاومٌة عــى ثوابــت القضيــة الفلســطينية، 
وعليه رضب عى القطاع حصار خانق ممتد حتى وقتنا الحايل، وشنت 
آلــة الحــرب الصهيونيــة ثــاث حــروٍب عــى القطــاع وعــرشات الهجــات 
العدوانيــة للضغــط عــى املقاومــة يف قطــاع غــزة، لكــن القطــاع –وكــا 
ــا عــى الكــر واإلذعــان، مؤمًنــا  كان دامًئــا عــى مــر العصــور- كان عصيًّ
أنــه رافعــة املــرشوع الوطني الفلســطيني، وحامل للواء الحرية واالنعتاق 

من االحتال الصهيوين الجاثم عى أرض فلسطني منذ عام 1948م.
لكــن هــذا التضييــق والهجــات العســكرية املختلفــة خلفــا آثــاًرا مســت 
أهــل القطــاع بــيٍء مــن الخــوف والجــوع ونقــٍص مــن األمــوال واألنفــس 
والثمــرات، فأضحــى أهلهــا وشــبابها يعانــون ظروًفــا اقتصاديــًة صعبــة، إذ 
يعيــش يف قطــاع غــزة مليونــا مواطــن فلســطيني معظمهــم مــن الشــباب 
دون فــرص عمــل حقيقيــة باقتصاٍد منهٍك يعتمد عى الرواتب الشــهرية 
لبعــض املوظفــني، التــي يطالهــا يف وقتنــا الحــارض القطــع والحجــب أو 

التضييق بسبب اإلجراءات التعسفية بحق أهلنا يف فلسطني.
للعــدو  وتصــدٍّ  ســجاٍت  مــن  يحملــه  مبــا  وصمودهــا  غــزة  كريــاء  ورغــم 
الصهيوين وأعوانه، تشتد الهجمة عليها وُتَشنُّ حماٌت دعائية وإعامية 
تســتهدف مقاومتهــا بدعــٍم مــن أجهــزة مخابــرات العدو وأجهــزة مخابرات 
محليــة وأجنبيــة أخــرى، فأعــداد العاطلــني عــن العمــل يف ازديــاد وأعــداد 
التجــار امُلْعريــن يف صعــود، وأعــداد الشــبان املهاجريــن أو الراغبــني 
والبائســني،  الشــباب املحبطــني  أعــداد  الهجــرة كبــرة، وأكــر منهــا  يف 
ويعــاين أهــل غــزة الذيــن يدفعــون مثــن الحصــار والحــرب الجــوع وقلــة مــا 
يف اليــد ويعانــون ظلــم االحتــال وظلــم أعوانــه، ويقاســون حصــار بعــض 

شواهد القبور فيها عبارة عن لوحات مكتوب عليها أرقام بداًل من أساء 
الشــهداء، ويحظــر الدخــول إليهــا، ســواء مــن ذويهــم أو مؤسســات حقــوق 

اإلنسان.
تنتهج سلطات االحتال سياسة احتجاز جثامني الشهداء الفلسطينيني 
منــذ ســنوات طويلــة؛ يف محاولــة الســتخدام هــذا امللــف كورقــة ضغــط 

عى املقاومة الفلسطينية.
حــركات  الفلســطينية وكل  للمقاومــة  تقــدم  ثالًثــا،  الجزائــر  فــإن  لذلــك   -
بقايــا  البتــزاز  الخضــوع  عــدم  يف  نضاليــة  تجربــة  العــامل،  يف  التحــرر 
االســتعار، مهــا طالــت الســنني وزادت األرقــام.. خــذ مــن اليــوم عــرة 

ومن األمس خرة.
-  يثبــت الحــدث أن مقاومــة الشــعب الجزائــري مل تتوقــف عنــد إعــان 
االستقال يف 5 يوليو/متوز 1962، بل واصلت ما بدأت به لكن بنمط 
الدبلوماســية الفدائيــة التــي مل تتخــل عــن مطالبهــا بإعــادة رفــات القــادة 
الشــهداء حتــى بعــد 170 عاًمــا، ومتســكها مبطلــب اعتــذار فرنســا عــن 

مجازرها.
حتــى إن مراقبــني اعتــروا أن إعــادة جاجم املقاومني يشــكل اعرتاًفا من 

النخبة الحاكمة يف فرنسا باملايض.
- رابًعــا، يعيــد الحــدث للذاكــرة العربيــة جرائم االســتعار، وكذب دعاوى 
مســاعدة الشــعوب والدول يف حق تقرير مصرها، وســيظل االســتعار، 
كرامــة  تحطيــم  وهــو  الحقيقــي  تعريفــه  ضمــن  الجزائــر،  صمــود  بفضــل 
الشــعوب وتدمــر تراثهــا الحضــاري والثقــايف، وهــو أمــر يجــب أن تخجــل 

منه فرنسا، وال تدعي التحرض.

منــذ نحــو شــهر تقريبــا، تعيــش محافظــة الخليل كارثة تســارع تفي فروس 
كورونــا، يف املدينــة وعــدد مــن البلــدات املحيطــة، وهنــاك تزايد يف أعداد 
اإلصابــات، ويوميــًا تســجل حــاالت وفــاة بالفــروس مبعــدل حالتــني كل يــوم، 
الصعــب  مــن  بــات  التــي  االنتشــار  موجــة  ظــل  يف  للزيــادة  مرشــح  والعــدد 

حرصها والسيطرة عليها.
تباينت وجهات النظر التي تحاول تفسر ما حدث، ووضع اليد عى سببه 
األسايس، أو املتسبب به، حكومة السلطة من جهتها حاولت رّد األمر إىل 
استهتار الجمهور يف املحافظة، وموجة األعراس التي أعقبت فتح األسواق 
عقــب فــرتة الحجــر األوىل، إضافــة إىل جميــع أشــكال التجمــع كبيــوت العــزاء 
والحفات وبقية املناسبات، لكن هذا التفسر ظل قارصًا عن إقناع الناس، 
نظرًا ألن التجمعات واملناســبات االجتاعية تســتغرق جميع مناطق الضفة 
وليــس فقــط محافظــة الخليــل، وكذلــك مــا يتعلــق بجوانــب االســتهتار التــي 
تبديهــا رشيحــة غــر قليلــة مــن املواطنــني يف إجــراءات الوقايــة املختلفــة، 

فاملستهرتون يف كل مكان وليسوا حكرًا عى منطقة دون أخرى.
محافظة الخليل هي األكر بني محافظات الضفة الغربية من حيث املساحة 
وعــدد الســكان، فعــدد ســكانها يقــرتب مــن املليــون، أي ثلــث ســكان الضفــة 
الغربية تقريبا، وهي املحافظة األوىل من حيث عدد العال الفلسطينيني 
يف الداخل املحتل، وقريبة من تجمعات ســكانية كرى فيه، وهناك حركة 

نشاط تجاري كثيفة بينها وبني الداخل، تتعدد جوانبه وأشكاله.
يف الفــرتة التــي تلــت عيــد الفطــر يف أواخــر أيــار مــن هذا العــام، عاد العال 
بكثافــة للعمــل يف الداخــل املحتــل، بعــد أن كانــت اإلصابات بالفروس يف 
محافظــة الخليــل قليلــة جــدا، وتزامــن هــذا مــع توافــد آالف مــن فلســطينيي 
النقــب املحتــل، وهــي  مــن مناطــق  الخليــل، وخاصــة  أســواق  الداخــل إىل 

ا بعد  شــهد أســلوب إدارة قطــاع غــزة وفلســفة الحكــم فيــه اختاًفــا جوهريًّ
الحلــول  عــى  الســابقة  املحليــة  اإلدارة  تراهــن  فكانــت  2007م،  عــام 
الســلمية التســووية عــر التفــاوض معلقــًة اآلمــال عــى تحقيــق أي نتائــج 
يف هــذا املســار، أمــا خــال املــدة الاحقــة لعــام 2007م فركــزت إدارة 
القطاع عى عملية استعداٍد مستمرة وممنهجة تشمل عمليات تصنيع 
األســلحة وتدريــب املقاتلــني عــى مــدار الســاعة لصــد أي عــدواٍن عــى 
قطــاع، فــا يــكاد ميــي يــوٌم إال وعــرشات الشــبان الفلســطينيني ينهــون 
دوراٍت متنوعــة مغلقــة تســتهدف إعــداد كادر قــوي قــادر عــى إحــداث 

الفارق يف أي مواجهات قادمة مع العدو.
ورغم الظرف االقتصادي الجيد الذي وفرته اإلدارة السابقة لقطاع غزة مل 
يجر املســار التطبيعي الذي ســلكته هذه اإلدارة وتســلكه اإلدارة الحالية 
للضفــة الفلســطينية ســوى أذيــال الخيبــة بعــد أكــر مــن خمــٍس وعرشيــن 
ســنة، فــا يــزال االحتــال يــرى الشــعب الفلســطيني أقليــًة تســكن األرض 
املحتلة مجردًة من أي كينونة أو هوية، وال طرَح ماثٌل أمامه ســوى حكٍم 
الفلســطينية  الدولــة  طــرح  أمــا  للســكان،  املعيشــية  الحيــاة  ذايت إلدارة 
عــى حــدود عــام 1967م وعاصمتهــا رشقــي القــدس مع عــودة الاجئني 
الذهنيــة  يف  والتطبيــق  القبــول  عــن  بعيــٌد  طــرٌح  فهــذا  الفلســطينيني، 
االســتعارية للعــدو الصهيــوين، وقــد جــاءت خطــة االبتاع االســتعارية 
)الضم( التي تحمل يف طياتها اختاس أرايض الضفة الغربية والقدس 
ومناطق غور األردن بكل غروٍر وصلفٍ لتشكل رضبًة قاضيًة من االحتال 
لخيار حل الدولتني الذي تصب عليه القيادة السياسية ملنظمة التحرير 

الفلسطينية وحكومة رام الله آمااًل كبرة.
ورغم املحاوالت والتضييق عى إدارة غزة لقبول رشوط الرباعية الدولية 

كعادتهــا، أســعدتنا الجزائــر بنضالهــا الفريــد منــذ عقــود، باســتعادة رفــات 
٢٤ من قادة مقاومتها.

الذيــن تصــّدوا لاحتــال   تعــود الجاجــم لكبــار املقاومــني الجزائريــني 
تقــدم  أعاقــت  شــعبية  ثــورات  وقــادوا   ،1830 ســنة  للجزائــر  الفرنــي 

القوات الفرنسية إىل الداخل الجزائري لسنوات طويلة.
يســتحق أن تحظــى هــذه القضيــة باهتــام وتغطيــة عامليــة؛ ألنهــا تحــي 
حكاية أبرز شعوب العامل التي قدمت تضحيات كبرة من أجل الحرية.

تــروي هــذه الجاجــم قصة اســتعار فرني جثــم عى صدر الجزائر مدة 
132 عاًما، نتج عنه موت حوايل ثلث سكان الجزائر، ونهب ثروات أكر 

بلد يف إفريقيا.
يحمل الحدث العديد من املبادئ التي تقّدم فيها الجزائر شكًا جديًدا 

من أشكال النضال املمتد منذ 1954:
الــذي ميثــل امتــداًدا  يــروق لاحتــال اإلرسائيــي  لــن  -  هــو أواًل حــدث 
لاســتعار وأكر قاعدة له يف الرشق األوســط، ورســالة بنّص رصيح بأن 
جرامئــه لــن تســقط بالتقــادم وســيظل ماحًقــا ومتهــًا، ولــن ينتهــي معــه 

"رصاع الذاكرة".
يتصــدر  الجثامــني،  احتجــاز  لقضايــا  تــداول  أو  حديــث  أي  إن  ثانًيــا،   -
فيهــا االحتــال اإلرسائيــي هــذه االنتهــاكات األبشــع يف تاريــخ اإلنســانية، 
الشــهداء  ورفــات  جثامــني  احتجــاز  يف  االســتعار  تقاليــد  ميــارس  فهــو 

الفلسطينيني.
تحتجــز ســلطات االحتــال جثامــني أكــر مــن 300 شــهيد فلســطيني يف 

مقابر عسكرية مغلقة، أطلق عليها "مقابر األرقام".

الله يجعلنا نحسب أننا نتحدث عن دولة أخرى وليس محافظة أخرى تحت 
حكم املنظومة نفسها.

هــذا ال يعنــي أن الســلطة أو وزارة الصحــة هــي ســبب انتشــار املــرض، كــا 
تــروج رشيحــة مــن عامــة النــاس، وال أنهــا معنيــة بحــدوث كارثــة صحيــة يف 
الخليل، فهذه كلها مبالغات منشــؤها حالة الغضب واالحتقان يف الشــارع 
الخليــي وهــو يجــد نفســه عاجــزًا عن تفســر مــا يجري، لكن الســلطة تتحمل 
تلــك  الجمهــور مســؤولية  يتحمــل  مثلــا  املتابعــة،  التقصــر يف  مســؤولية 
القناعــات املغلوطــة لجــزء منــه، جعلتــه نهبــًا لشــائعات عديــدة ومتناقضــة، 

ومسؤولية تقصره يف الوقاية أو االعتقاد بجدية املرض.
ليــس معروفــًا متــى ســتخرج الخليــل مــن هــذه األزمــة، وال إن كانــت ســتقترص 
عــى الخليــل أم ســتتمدد لتطــال كل محافظــات الضفــة، لكــن هــذا االنفتــاح 
الواســع عى الداخل املحتل ســيفاقم املشــكلة ما دام موجودا، وســيجعل 
الضفة الغربية محكومة مبا يجري يف الكيان الصهيوين من حيث االنخفاض 
أو الزيادة يف أعداد اإلصابات أو توقيت نهاية الفروس، فمعدل اإلصابات 
اليوميــة يف الضفــة بــات يشــكل نصــف نظرتهــا داخــل الكيــان بعــد أن كان ال 
يتجاوز نصف العرش، ألن حالة التداخل مع الداخل املحتل عر العال ثم 
عر زيارات فلسطينيي الداخل للضفة ستفي تلقائيًا مع الوقت إىل حال 

شبيه بحال اإلصابات داخل الكيان.
ورغــم كل ذلــك، مثــة جهــد كبــر عــى الســلطة بذلــه يف مواجهــة الفــروس، 
بــدل  بســخاء،  عليهــا  واإلنفــاق  الصحيــة،  املنظومــة  وضــع  بتحســني  ابتــداًء 
تهميشــها لصالــح املنظومــة األمنيــة، وانتهاًء بتحســني منســوب ثقة املواطن 
فيها، ذلك أن اعتناقه لنظرية تآمر السلطة عليه حتى يف موضوع الفروس 

مل يأت من فراغ، بل ما عاينه عر سنوات طويلة من حكمها.

ذوي القرىب وإدارة ظهرهم ألهلهم وإخوانهم يف فلسطني.
فــكان لزاًمــا علينــا أن نوجــه كل التحيــة إىل أهلنــا قطاع غزة الذين يعانون 
مــا يعانــون مــن بطــٍش وحصــاٍر وتجويــٍع وتشــكيك يف قــدرات مقاومتهــم 
تعمــل  التــي  املحليــة  اإلدارة  إىل  أيًضــا  والتحيــة  الفــارق،  صنــع  عــى 
ليــل نهــار بــإرصاٍر وعــزٍم كبــر دون كلــٍل أو ملــٍل عــى تقديــم الخدمــات 
اليوميــة ألهلنــا يف قطــاع غــزة، فــا زالــت مؤسســات إنفــاذ القانــون رغــم 
الحصــار والتضييــق تعمــل بجــٍد ألمــن وأمــان املواطنــني، وال يــزال الجهاز 
الصحــي يقــدم خدماتــه رغم شــح املوارد، ويكفيه فخــًرا جهوده املباركة 
يف حايــة املواطنــني مــن فــروس كورونــا املســتجد الــذي فشــلت يف 
صــد بطشــه دوٌل ذات كــوادر وإمكانــات طبيــة عاليــة املســتوى، والتحيــة 
أيًضــا إىل جهــود هــذه اإلدارة يف محاربــة الفســاد وترســيخ مبــدأ العدالــة 
النســبية، وميكــن القــول إن هــذه الجهــود بحاجــة إىل مزيــٍد مــن التطويــر 
حتى يشــعر املواطنون بأنهم متســاوون يف الحقوق والواجبات شــأنهم 
شــأن أصحــاب املناصــب العليــا وأبنائهــم، وأدعــو إىل دراســة التجربــة 
االقتصاديــة الكوبيــة أو الصينيــة أو جــزٍء منهــا واالســتفادة منهــا مــن 
أجل العمل عى إنصاف األرس املستضعفة، فا يجوز أاّل يبذل مجهود 
إضــايف يف ســبيل تعزيــز مكانــة ودور الحاضنــة الشــعبية للقطــاع، وعــى 

رأسها الشباب.
أخــًرا أعلــم أنــه مــن املمكــن أن تفتــح عــى غــزة األبواب إذا مــا تخلت عن 
أنفاقها ومرشوعها املقاوم، ولكنها تدفع الثمن يف زمن قلَّ فيه النصر، 
ويدفع الثمن معها األجيال الشابة التي تبحث عن ماٍذ آمٍن يف العمل 
والعيش واملســتقبل املرشق، وأعلم يقيًنا أن الله )ســبحانه وتعاىل( لن 

يضيع غزة ولن يرتكها وحدها، وسيجعل الله بعد عٍر يًرا.

فمتحف "اإلنســان" يف باريس يعرض للســياح أكر من 18 ألف جمجمٍة 
للمســتعمرات  األصليــني  والســكان  الشــعبية  املقاومــة  لقــادة  برشيــة 

الفرنسية حول العامل، ثم تسمي نفسها "مدينة النور" !
الــورق  مــن  علــب  يف  صحافيــة،  تقاريــر  وفــق  الجاجــم،  هــذه  ُحفظــت 
املقّوى موضوعة يف خزانات حديدية داخل قاعة منعزلة يف املتحف، 
بعيــًدا عــن مــرأى العمــوم، وخوًفــا مــن أن يثــر وجودهــا جــداًل جديــًدا بــني 

الجزائر وفرنسا حول حقبة االستعار واألرشيف املتعلق بها.
بعــد   2011 مــارس  شــهر  حتــى  الجاجــم  تلــك  وجــود  رّس  يكشــف  ومل 
تحركات للباحث الجزائري "عي فريد بالقايض" املقيم يف فرنسا، قبل 

أن يتكلل هذا النضال بالنجاح.
لذلــك، فــإن إرصار الجزائــر نبــش الذاكــرة وفتــح مــا مل ترغــب بهــا فرنســا 

طويًا.. إرشيف جرامئها.
لقد أبقت الجزائر هذا الثأر راسًخا يف ذاكرة األجيال يف أبيات نشيدها 

الوطني، فغنى شاعر الثورة الجزائرية الراحل "مفدى زكريا":
"يا فرنسا إن ذا يوم الحساب

فاستعدي وخذي منا الجواب"
وهو املقطع من النشيد الوطني الذي طاملا أثار حفيظة الفرنسيني بعد 
إعــان اســتقال الجزائــر، باعتبــاره ُيــرز وحشــية واحــدة مــن أكــر القــوى 

العسكرية يف التاريخ الحديث.
لذلك، عندما تنشد الجزائر "قد مددنا لك يا مجد يدا".. فالحقيقة أنها 

صنعت مجدها.
مبارك لشعبنا هناك

كورونـا يف الخليـل.. محاولـة لفهـم ما جـرى

بيـن ثنائيـة الحصــار والمقاومــة

دروس الجزائــر فـي رفــات الشهــداء

لمى خاطر

أحمد الكومي

هذا ال يعني أن السلطة أو وزارة الصحة هي 
سبب انتشار المرض، كما تروج شريحة من 
عامة الناس، وال أنها معنية بحدوث كارثة 
صحية في الخليل، فهذه كلها مبالغات 
منشؤها حالة الغضب واالحتقان في الشارع 
الخليلي وهو يجد نفسه عاجزًا عن تفسير 
ما يجري، لكن السلطة تتحمل مسؤولية 
التقصير في المتابعة، مثلما يتحمل الجمهور 
مسؤولية تلك القناعات المغلوطة لجزء 
منه، جعلته نهبًا لشائعات عديدة ومتناقضة، 
ومسؤولية تقصيره في الوقاية أو االعتقاد 
بجدية المرض.

، يعيد الحدث للذاكرة العربية جرائم 
االستعمار، وكذب دعاوى مساعدة 
الشعوب والدول في حق تقرير مصيرها، 
وسيظل االستعمار، بفضل صمود الجزائر، 
ضمن تعريفه الحقيقي وهو تحطيم كرامة 
الشعوب وتدمير تراثها الحضاري والثقافي، 
وهو أمر يجب أن تخجل منه فرنسا، وال 
تدعي التحضر.

محمد حميد

رغم المحاوالت والتضييق على إدارة غزة 
لقبول شروط الرباعية الدولية وجرها إلى 
مربع التسوية والمفاوضات سجلت غزة 
موقًفا حاسًما رافًضا، ليس فيه تهاوٌن أو 
مساومٌة على ثوابت القضية الفلسطينية، 
وعليه ضرب على القطاع حصار خانق 
ممتد حتى وقتنا الحالي، وشنت آلة الحرب 
الصهيونية ثالث حروٍب على القطاع 
وعشرات الهجمات العدوانية للضغط على 
المقاومة في قطاع غزة، لكن القطاع –
ا  وكما كان دائًما على مر العصور- كان عصيًّ
على الكسر واإلذعان، مؤمًنا أنه رافعة 
المشروع الوطني الفلسطيني، وحامل للواء 
الحرية واالنعتاق من االحتالل الصهيوني 
الجاثم على أرض فلسطين منذ عام 1948م.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

املختار الذي ميتطي حصانه هو من كان يقود الثورة ضد القذايف. 
الحالــة  يف  كنفــاين  لغســان  العــادي  وغــر  املكثــف  لالســتحضار 
الفلســطينية اليــوم مجموعــة مــن الــدالالت، يجــب التوقــف عندهــا. 
يحتاج الفلسطينيون غسان اليوم ليشعروا بانتامئهم لفلسطينيتهم، 
لهويتهــم الجمعيــة التــي يحفزهــا ذاك الرمــز التاريخــي املجيــد. إنهــم 
يعيشــون اليوم حالًة غر مســبوقة من عدم اليقني بشــأن مســتقبلهم 
السيايس، متمثاُل بهجوم ما تسمى صفقة القرن، وكذا ضم إرسائيل 
أرايض فلســطينية واســعة إليهــا. وعليــه، هــم يف بحــٍث مضــٍن عــن 
يقــنٍي آخــر يف حياتهــم وهويتهــم الجمعيــة، فوجــدوا ذلــك يف رمــز 
عرفــوه منــذ عقــود، خــرج مــن بــني ظهرانيهــم، كتــب عنهــم وعــر عــن 
آمالهم وآالمهم. إنه غسان كنفاين اليقني يف عامل الضياع والشتات 
الــذي يعايشــه الفلســطينيون. وألن غســان كاتــٌب، فقــد حــاىك فيهــم 
ذاك البعــد الــروايئ الــذي يحتاجونــه اليــوم، واملتمثــل فيمــن يوصــل 
مواجهــة  عــن  الذاتيــة  قواهــم  عجــزت  بعدمــا  العــامل،  اىل  رســالتهم 
الهجمــة اإلرسائيليــة -الرتامبيــة املســعورة. ليــس مــن الواضــح لــو أن 
غســان كان عــى ســبيل املثــال عــامل رياضيــات فلســطينيا مقاومــا 

اغتالته إرسائيل عام 1972. 
ولعــل البعــد األهــم يف اســتحضار غســان كنفــاين، يف هــذا الوقــت 
الفلســطينيني،  أرهــق  الــذي  املريــر  االنقســام  حالــة  القــوة،  وبهــذه 
وأضــاف أبعــاًدا جديــدة لعــامل الاليقــني حــول املســتقبل الســيايس 
اىل  ينتمــي  يكــن  مل  غســان  أن  والالفــت  وأرضــا.  شــعبا  لقضيتهــم، 
اإلســالمي،  االتجــاه  أو إىل  فتــح،  األكــر، حركــة  الســيايس  الفصيــل 
بــل جــاء مــن الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني )املاركســية(. ومــع 
ذلــك، أحيــا ذكــراه اليــوم اإلســالمي والعلــامين والقومــي والشــيوعي، 

ملاذا استخدم القضاء يف قرار وزاري تنفيذي؟
القــرار  هــذا  يف  القضــاء  إلرشاك  أساســيان  دافعــان  هنــاك 
-وهــو  املحــي  أمــا  دويل,  واآلخــر  محــي  أحدهــام  اإلداري: 

األهم- فيحتوي عى جزئيتني مهمتني:
األوىل أن القرار األول صدر عن مجلس وزراء معني من مؤسس 
توقيعــه  أتاتــورك ويحمــل  كــامل  الرتكيــة مصطفــى  الجمهوريــة 
رئيــس جمهوريــة؛ فليــس مــن الســهل أن يلغــى قــرار يحمــل هذه 
الصفــة املعنويــة بقــرار معاكــس مــن املســتوى نفســه؛ فــكان ال 
بــد مــن إرشاك القضــاء فيــه لزيــادة املرشوعيــة ألي قــرار ضــده، 
والجزئيــة الثانيــة هــي أن القضــاء مل يتخــذ قــراًرا بأحقيــة تحويــل 
املتحــف إىل مســجد بــل ببطــالن القــرار الــذي اتخــذه مجلــس 
الطريــق عــى أي حكومــة  1934م، وبهــذا يقطــع  عــام  الــوزراء 
قــرار معاكــس إلعــادة املســجد إىل متحــف  اتخــاذ  قادمــة إىل 
اســتناًدا لقــرار يحمــل توقيــع مصطفــى كــامل أتاتــورك ومجلــس 
وزرائــه، باملناســبة قالــت الجهــة املدعيــة يف فحوى قضيتها إن 
التوقيــع مــزور حتــى إن عــدًدا مــن الــوزراء املوقعــني مل يحــروا 
وثيقــة  مبصداقيــة  يطعنــون  )أي  تلــك  الــوزراء  مجلــس  جلســة 
القــرار(، لكــن املجلــس األعــى يف املحكمــة اإلداريــة ملعرفتــه 
بحساســية القضيــة مل يفتــح قضيــة تزوير التوقيــع وعدها قضية 
غــر مســتوفية األدلــة، مــع أن عــدًدا ال يســتهان بــه مــن الخــراء 

التاريخيني أكدوا مصداقية كالم الجهة املدعية.
أمــا عــى الصعيــد الــدويل فهــي محاولــة مــن الحكومــة لتدعيــم 
موقفهــا أمــام العــامل بــأن القــرار فيــه موقــف قضــايئ وليــس قــراًرا 
مــن الجهــات السياســية والتنفيذيــة فقــط، خاصــة يف مواجهــة 
الغــرب، وعــى رأســه أمريــكا التــي اســتخدمت حجــة اســتقاللية 
القومــي  التــي متــس األمــن  مــن امللفــات  العديــد  القضــاء يف 

واملصالح العليا الرتكية.
توقيت القرار

قــد يــرى بعــض أن القــرار جاء متأخًرا، وأنــه كان باإلمكان اتخاذه 
القــرارات  مــن  كثــًرا  أن  الحقيقــة  ولكــن  ســابق،  أي موعــد  يف 
تركيــا  يف  والعقــدي  الدينــي  البعــد  متــس  التــي  املصريــة 
تركيــا-  يف  املتطرفــة  الكامليــة  موروثــات  ضــد  التــي  -وخاصــة 
اقتنــاص  أو  الشــارع  تحضــر  يف  الوقــت  مــن  الكثــر  أخــذت 
فعــى  لهــا،  والخارجيــة  الداخليــة  الظــروف  مواتــاة  أو  الفــرص 
ســبيل املثــال مل يتحــرك الحــزب لرفــع الحظــر عــن الحجــاب إال 
يف شباط من عام 2011م، ويف الجامعات فقط، ثم يف عام 
2014م سمح به يف املدارس الثانوية واإلعدادية، رغم وجود 

العدالــة والتنميــة يف الحكــم مــن 2003م، علــاًم بــأن محاولتــه 
األوىل لرفــع حظــر الحجــاب عــام 2007م والســامح بــه لبعــض 
املمرضــات واملوظفــات اإلداريــات يف بعــض املستشــفيات، 
حســني  التعليــم  ووزيــر  وغــول  أردوغــان  حديــث  وكذلــك 
تشــيليك عــن الحريــة الدينيــة كانــت كلهــا عنــارص يف قضيــة 
رفعت إلغالق الحزب عام 2008م، أي أن الحزب لو تجرأ عى 
هــذه الخطــوة يف حينــه مل يكــن ليســتطيع أن يبقــى يف الحكــم، 
بل إنه كان سيتسبب يف إنهاء حياة الحزب وقيادته السياسية 
إن مل يكــن أكــر عــام 2002م، إضافــة إىل هــذا إن الحزب حتى 
محاولــة االنقــالب الفاشــلة يف متــوز )يوليــو( مــن عــام 2016م 
مل يكــن لديــه الســيطرة عــى مفاصــل الدولــة باملســتوى القائــم 

وافقت األسبوع املايض الذكرى الـ48 الغتيال األديب الفلسطيني 
تفجــر  بعــد  خاصــة،  إرسائيليــة  مجموعــة  يــد  عــى  كنفــاين  غســان 
ســيارته يف بــروت. ويلقــي كاتــب هــذه الســطور نظــرة رسيعــة يومًيــا 
عــى وســائل التواصــل االجتامعــي، ليتعــرف عــى مــا يعتقــد عامــة 
الناس أنه مهم بالنسبة لهم ويشغل بالهم، وليس ما يخرنا به اإلعالم 
الرســمي أنــه أولويــة لهــم، فلفــت انتباهــي هــذا االهتــامم غــر العادي 
مــن أصدقــايئ الفلســطينيني بإحيــاء ذكــرى استشــهاد كنفــاين لهــذا 
العــام، حيــث مل تخــُل صفحــات التواصــل االجتامعــي ملعظمهــم مــن 
صــورة لــه، أو مــن تعبــر ميجــده ويرتحــم عــى أيامــه. وال أتذكــر أين 

رأيت اهتامما مامثاًل يصل اىل هذا الحد يف السنوات األخرة. 
يطلق عامل النفس االجتامعي، فاميك فولكان، واملنحدر من أصول 
قرصيــة - تركيــة، أحــد أطــول الرصاعــات يف العــامل اليــوم، مصطلــح 
"املجــد املختــار" )chosen glory(، والــذي يجــادل فيــه بأنــه يتــم 
مجيــدة  ورمــوز  أحــداث  اســتحضار  إىل  الــرصاع  مناطــق  يف  اللجــوء 
مــن الذاكــرة التاريخيــة للمجموعــة، حيــث يعمــل التشــبث بهــا عــى 
ويولــد  مجيــد.  مــرشٍق  ملــاٍض  وانتامئهــم  الجمعيــة  هويتهــم  تقويــة 
هــذا االســتحضار لديهــم شــعورا أقــوى للتعامــل مــع التحديــات التــي 
مــرشق  جميــًل  ملــاٍض  فاالنتــامء  يعايشــونه،  الــذي  الــرصاع  يفرضهــا 
برمــوزه وأحداثــه، يقــوي إميانهــم بأنفســهم بأنهــم مجموعــة متامســكة 
قادرة عى مجابهة الصعاب. أتذكر وأنا امتىش يف شوارع العاصمة 
الليبية طرابلس أشهًرا قليلة بعد سقوط نظام القذايف، كيف كانت 
صور املجاهد التاريخي ضد االستعامر اإليطايل عمر املختار متأل 
كل شارع و"زنقة" هناك. كان عددها يزيد عن صور من قادوا الثورة 
ضد العقيد، حتى يخيل للغريب الذي ال يعرف تاريخ ليبيا أن عمر 

ضــج اإلعــالم العاملــي والعــريب وال شــك قبلهــام اإلعــالم الرتيك 
بقضيــة إعــادة آيــا صوفيــا جامًعــا بعد أن حول نحو تســعني عاًما 
ا للحزب  ا مصلحيًّ إىل متحف، فهل كان هذا القرار قراًرا سياسيًّ
الحاكم يف تركيا أم أنه قرار تاريخي جاء تتويًجا ملراحل طويلة 
مــن الجهــد والتجهيــز الســيايس والشــعبي يف تركيــا اســتمرت 

منذ وصول حزب العدالة والتنمية للحكم؟
 قبــل الخــوض يف تحليــل هــذا األمــر مــن األوىل توضيح ملخص 

الحدث لتكون الصورة أوضح لدى القارئ الكريم.
مــن  العــارش  املــايض يف  الخميــس  يــوم  باإلجــامع  فقــد صــدر 
شــهر متــوز قــرار الدائــرة العــارشة يف املحكمــة اإلداريــة العليــا 
يف تركيا، القايض بإلغاء مرشوعية قرار مجلس الوزراء الرتيك 
املــؤرخ بتاريــخ 24/11/1934م، الــذي منــع اســتخدام جامــع 
آيــا صوفيــا مســجًدا وُحــّول إىل متحــف ومــزار ســياحي، مــع أنــه 
إســطنبول  1453م حــني فتحــت  عــام  منــذ  اســتخدم مســجًدا 
حتى تاريخ القرار املذكور، وكان قرار املحكمة ناتًجا عن قضية 
رفعتهــا جمعيــة الخدمــة الدامئة لألوقــاف واآلثار والبيئة الرتكية 
ضد رئاسة الجمهورية، وبناء عليه اتخذ رئيس الجمهورية قراره 
رئاســة  إىل  الســياحة  وزارة  مــن  املســجد  صالحيــات  بتحويــل 
الشؤون الدينية لكونها الجهة املخولة اإلرشاف عى املساجد 

يف تركيا.
هل األمر وليد اللحظة؟

لقد لفت االنتباه تأييد أردوغان والعدالة والتنمية القرار تأييًدا 
واســًعا، مــع أنهــم مل يتحركــوا يف الســنوات الســابقة حتــى عــام 
2002م،  عــام  منــذ  الحكومــة  يف  وكانــوا  األمــر،  يف  2019م 

أن  يعــرف  الــرتيك  الســيايس  الواقــع  بتفاصيــل  العــارف  ولكــن 
بعــض األمــور ال تجــري هنــا بنــاء عــى منظومــة الحــق والقانــون، 
بــل أحياًنــا تكــون االســتطاعة والظــروف املحيطــة الداخليــة أكــر 
تأثــًرا مــن ذلــك بكثــر، وقــد تــردد كثًرا منذ ســاعة اتخــاذ القرار 
يف اإلعــالم الحديــث عــن أن أردوغــان عــارض املطالبــة بتحويــل 
آيا صوفيا إىل مسجد قبل سنة، وهذا فيه لغط كبر، فحديث 
"ال  وبالنــص:  2019م  مــارس   19 يــوم  هــذا كان يف  أردوغــان 
تنجــروا إىل هــذه اللعبــة، هــذه كلهــا خــداع، نحــن نعلــم جيــًدا 
متــى وكيــف نفعــل مــا نريــد، نحــن ال نتخــذ خطــوات ألن هــؤالء 
املخادعني قالوا ذلك, كل يشء له حسابات سياسية وأمثان، 
بعــض األشــياء تفعــل وال تقــال، نحــن بدأنــا تخصيــص جــزء منــه 
مســجًدا، وأقمنا نشــاًطا وتلوًنا يف داخله القرآن"، ثم بعد هذا 
الحديــث بســتة أيــام فقــط أي يف يــوم 25 مــارس 2019م قــال 
أردوغــان يف خطــاب جامهــري لــه يف مدينــة طرابــزون: "بعــد 
االنتخابــات ســنعيد آيــا صوفيــا إىل أصلــه، وســنخرجه مــن كونــه 
متحًفــا إىل جامًعــا ويصبــح اســاًم عى مســمى"، أي أن املوقف 
مل يكــن رفًضــا لألمــر بــل محاولة ملنع التشــويش عى ما يخطط 
لــه الحــزب منــذ ســنوات، علــاًم بــأن القضيــة مرفوعــة مــن الوقــف 
املذكــور منــذ أكتوبــر مــن عــام 2016م، ومــن املعــروف لــدى 
هــو  آيــا صوفيــا  أن موضــوع  وقواعــده  والتنميــة  العدالــة  حــزب 
أمــر مبــديئ، لكــن قــراًرا مــن هــذا النــوع إن اتخــذ يف التوقيــت أو 
بالطريقة غر املناسبني فقد تكون عواقبه وخيمة عى الحزب 
ومــرشوع  الرتكيــة،  الدميقراطيــة  وعــى  الرتكيــة،  والسياســة 

اإلصالح السيايس الذي قاده الحزب منذ تأسيسه.

االنقســام  أتعــب  لقــد  الفلســطيني.  الســيايس  اللــون  أطيــاف  وكل 
الفلســطينيني، حيــث أصبحــوا يف حاجــٍة ماســٍة اىل اســرتاحة، ولــو 
الــذي مل  لهــم غســان كنفــاين  فــكان  االنقســام،  مــن قســوة  بســيطة، 
تختلط عليه فلســطني "الهدف" يوًما، والذي وفر لهم هذه الفســحة 
الوطنية الوحدوية التي كان لها رؤية، وبوصلة تشر إىل اتجاه واحد 
العــي،  ناجــي  أصدقــايئ  أحــد  اســتحر  لقــد  فلســطني.  هــو  فقــط 
رغــم اختــالف تاريــخ استشــهاده، واضًعــا صورتــه إىل جانــب صــورة 
غســان وكتــب "هــذان قــدويت". هــذه هــي الرمــوز الوطنيــة الوحدويــة 
التــي يتعلــق بهــا الفلســطينيون، ويبحثــون عنهــا اليــوم، ليؤكــدوا عى 

هويتهم الجمعية، وليترؤوا من رجس االنقسام. 
ال يقــف األمــر عنــد مفهــوم فولــكان "املجــد املختــار". ولكــن لــو ســأل 
أحــد منــا ســيغموند فرويــد عــن تفســره االهتــامم الفلســطيني غــر 
مــن  بجــزء  يتحكــم  الــذي  الالوعــي  عــامل  بأنــه  أجــاب  لرمبــا  العــادي، 
الـــ48  بالذكــرى  نــدري، فحــرك هــذا االهتــامم  أن  مــن دون  ســلوكنا، 
الغتيــال كنفــاين، ملــا لهــذا الرقــم )عــام النكبــة( مــن تأثــر عــى هويــة 
الفلســطينيني وتاريخهم، فحركت الذكرى هذا العام مشــاعر النكبة 
الصمــود  عــى  اإلرصار  عــن  معــًرا  ردهــم  وكان  مجتمعــنْي،  والضــم 

واالنتصار يف نهاية املطاف. 
ومهام يكن األمر ما بني فولكان وفرويد، من الواضح أن رحلة غســان 
النضاليــة مل تتوقــف باغتيــال جســده عــام 1972، بــل مــا زال اليــوم، 
بذكــراه وتاريخــه، بــني أبنــاء شــعبه، ُيشــعرهم بطعــم الوحــدة الوطنيــة 
املتخطية لالنقسام، ولو لرهة قصرة. يبدو أن الشهداء ال ميوتون، 
تفنــى  شــعبهم،  أبنــاء  مــن  املظلومــني  مــع  النضــال  يف  يســتمرون 

أجسادهم، ولكنهم يؤدون أدوارهم النضالية بأشكال مختلفة. 

حتــى يســتطيع اتخــاذ هــذه القــرارت املصريــة يف تاريــخ تركيــا 
الحديث.

الشــهر املــايض عــارض  فأنــه خــالل  الحــزب  أخــذ عــى  مــا  أمــا 
مطالبــات للحــزب الجيــد بتشــكيل لجنــة برملانيــة لدراســة وضــع 
مســجد آيا صوفيا؛ فقد رفضها حزب العدالة والتنمية وحليفه 
حــزب الحركــة القوميــة، ألن األمــر كان بانتظــار قــرار القضــاء، وأن 
مقــرتح تشــكيل لجنــة للتحقيــق هــو طــرح غــر منطقــي ومتأخــر 
عــن الخطــوات التــي تقــوم بهــا الحكومــة، حســب رد نائب رئيس 

اللجنة الرملانية الحزب محمد أمني أكباش أوغلو.
هل القرار مسيس؟

القــرار املســيس هــو القــرار الــذي يجــايف الحقيقــة ويتخــذ فقط 
ألهــداف سياســية غــر عادلــة، وعــادة مــا يطلــق عــى القــرارات 
املجحفــة بحــق أطــراف محليــة أو خارجيــة، وهــذا مــا ال ميكن أن 
ينطبــق عــى قــرار مثــل قــرار آيا صوفيا، ولكن -ال شــك- ال ميكن 
أن يكــون هنــاك حــزب ســيايس عاقــل ال يســعى إىل مكاســب 
سياسية من أي قرار أو إجراء يتخذه، كيف ال وهو الذي يتحمل 
عواقــب هــذه القــرارات ويدفــع أمثــان أخطائــه، إن حدثــت؟!، 
الغالبيــة  ينتظــره  الــذي  والتاريخــي  املصــري  القــرار  وهــذا 
العظمــى مــن الشــعب الــرتيك هو من أهــم القرارات التي ميكن 

ا. ا وسياسيًّ أن يسعى حزب سيايس لالستفادة منها شعبيًّ
ويف الوقــت نفســه أعتقــد أن اتخــاذ أردوغــان هــذا القــرار يف 
هــذا التوقيــت قــد يؤثــر إيجاًبا عى محاوالت الحزب الســتعادة 
الحــزب وابتعــدت عنــه يف  تنــارص  التــي كانــت  الفئــات  بعــض 
الجمــود  كــر  يف  يســهل  أن  ميكــن  وكذلــك  األخــرة،  اآلونــة 
بــني الحــزب الحاكــم وحــزب الســعادة ذي التوجــه  يف العالقــة 
تحولــت  أن  بعــد  خاصــة  قواعــده،  أو  األيدلوجــي  اإلســالمي 
النســب الصغــرة إىل قــوة يف تأثرهــا عــى النتائــج النهائية يف 
االنتخابــات، وملــا كان حــزب املعارضــة الرئيس يحاول اســتاملة 
جميــع األطــراف السياســية لتشــكيل كتلة واحــدة يف وجه حزب 
القواعــد  مــن  التقــرب  أجــل  مــن  إنــه  حتــى  والتنميــة،  العدالــة 
الشــعبية لألحــزاب املحافظــة تخــى عــن العديــد مــن مواقفــه 
وآرائــه السياســية والفكرية العلامنيــة املتطرفة، وناقض مواقف 

له مسبقة كان يعدها من املسلامت كالحجاب والتدين.
للناخــب  أردوغــان وحزبــه يحاولــون إيصــال رســالة  وكذلــك إن 
ال  مــن  واســتقطاب  قواعــده  لحمــة  لتقويــة  واملحافــظ  القومــي 
يؤيده من هذا التيار الشعبي العريض، أنهم هم الجهة الوحيدة 
القادرة عى تحدي القوى الدولية، واتخاذ قرارات مصرية من 

هذا النوع دون الرتاجع أمام ردات الفعل الخارجية.
وبناء عليه إن اتخاذ هذا القرار التاريخي الذي حمل يف طياته 
مظهــر الســيادة الرتكيــة وقــوة الدولــة وانتظــره التيــار الغالــب يف 
الشارع الرتيك جاء بعد سنوات من الجهد والتخطيط من حزب 
العدالــة والتنميــة، الــذي كان يواجــه هجــامت كبــرة أوشــكت 
بعضهــا أن تفــي إىل إغــالق الحــزب وإنهــاء حياتــه السياســية، 
وقــد تكــون هــذه الخطــوات أيًضــا هــي أحــد أهــم األســباب التــي 
العســكرية عــدة  الراكــدة أحياًنــا يف املؤسســة  حركــت امليــاه 
مــرات حتــى االنقــالب الفاشــل يف 2016م، وُحِمــي القــرار مــن 
قرارات معاكسة بقرار قضايئ يبطل السند السيايس ألي قرار 

معاكس.

غسان كنفاين واالنقسام الفلسطيين

إعادة "آيا صوفيا" جامًعا.. إنجاز تاريخي أم عبث سيايس؟

إبراهيم فريحات
العريب الجديد

أحيا ذكرى كنفاني اإلسالمي 
والعلماني والقومي 
والشيوعي وكل أطياف اللون 
السياسي الفلسطيني

معني نعيم

وفي الوقت نفسه أعتقد أن 
اتخاذ أردوغان هذا القرار في 
هذا التوقيت قد يؤثر إيجاًبا على 
محاوالت الحزب الستعادة بعض 
الفئات التي كانت تناصر الحزب 
وابتعدت عنه في اآلونة األخيرة، 
وكذلك يمكن أن يسهل في 
كسر الجمود في العالقة بين 
الحزب الحاكم وحزب السعادة 
ذي التوجه اإلسالمي األيدلوجي 
أو قواعده، خاصة بعد أن تحولت 
النسب الصغيرة إلى قوة في 
تأثيرها على النتائج النهائية 
في االنتخابات، ولما كان حزب 
المعارضة الرئيس يحاول استمالة 
جميع األطراف السياسية لتشكيل 
كتلة واحدة في وجه حزب العدالة 
والتنمية، حتى إنه من أجل التقرب 
من القواعد الشعبية لألحزاب 
المحافظة تخلى عن العديد من 
مواقفه وآرائه السياسية والفكرية 
العلمانية المتطرفة، وناقض 
مواقف له مسبقة كان يعدها من 
المسلمات كالحجاب والتدين.
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أعلــن أنــا/ هــاين ســمري حســن الغولــة عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقم 4042630221 فالرجاء ممن يجدها أن يســلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ اميــن ماجــد هــارون عــن فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم 
804335032  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب مركــز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ رائــد يوســف محمــد صالــح عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقــم 800651648  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ ســها رامــي محمــد مهــدي عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقــم 400204429  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ فــدوى فــرج ابــو ريــا عــن فقــد هويتــي وتحمــل الرقــم 
804029152  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب مركــز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ سوزان انور منر عبد الرحمن عن فقد هويتي وتحمل 
الرقــم 804590255  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ حنــان محمــد فضــل صالــح عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقــم 910878081 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

تبلغيات شرعية
إىل املدعــى عليــه/  عاهــد محمــود حســن ابــو زيــد من الفالوجا وســكان رفح 
ســابقا ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا االن يف دولــة اليونــان  يقتــي حضــورك 
إىل محكمة رفح الرشعية يوم االحد  املوافق 2020/8/16 الساعة الثامنة 
صباحا وذلك لنظر الدعوى أساس    2019/97 وموضوعها " نفقة زوجة " 
واملقامــة عليــك مــن قبــل زوجتــك  بصحيح العقــد الرشعي املدعية : حنني 
ابراهيــم حســن القطــروس مــن  البطــاين الغــريب  وســكانه رفح . وإن مل تحرض 
يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــا عنــك يجــر بحقــك املقتــى الرشعــي 

غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول. وحرر يف 2020/7/9.
                                                                         قايض محكمة رفح الرشعية
  الشيخ/ أحمد محمود عاشور

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء  الرشعي
محكمة رفح الرشعية االبتدائية
تبليغات شرعية

إىل املدعــى عليــه/ محمــد أرشف جــال صبحــي الجمــل مــن يبنــا وســكان رفــح 
سابقا وحاليا متواجد يف دولة قطر ومجهول محل اإلقامة فيه لقد حكم عليك 
"وضــع  وموضوعهــا   2020/338 اســاس  الدعــوى  يف  2020/7/6م  بتاريــخ 
الصيغة التنفيذية عىل حكم صادر من بلد أجنبي أكساء" واملقامة عليك من 
مطلقتــك / فــداء ســمري محمــود البوجــي بأكســاء الحكــم الصــادر عــن املحكمــة 
االبتدائيــة محكمــة االرسة الجزئيــة التوثيــق رقــم 2017/56م توثيــق /ح الصــادر 
بتاريخ 2017/2/12 من دولة قطر الصيغة التنفيذية عىل حكم أجنبي اعتبارا 
مــن تاريــخ الحكــم الواقــع يف 2020/7/6 حكــا غيابيــا بحقــك قابا لاعرتاض 

واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 2020/7/6م.
قايض محكمة رفح الرشعية
 محمود سامل مصلح

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رشق خانيونس الرشعية

إعالن خصوم
اىل املدعــى عليــه/ حاتــم فــرج مصطفــى أبــو اســاعيل مــن عبســان الكبــرية 
وســكانها ســابقا واملقيــم حاليــا يف دولــة بلجيــكا ومجهــول محــل اإلقامــة االن 
يقتــي حضــورك اىل محكمــة رشق خانيونــس الرشعيــة يــوم األحــد املوافق 
أســاس  الدعــوى  لنظــر  وذلــك  صباحــا  التاســعة  الســاعة  2020/8/16م 

2020/269 وموضوعهــا نفقــة أب واملرفوعــة عليــك مــن قبل املدعي فرج 

مصطفى محمد أبو اساعيل من عبسان الكبرية وسكانها وإن مل تحرض يف 
الوقــت املعــني أو ترســل وكيــا عنــك يجر بحقك املقتــى الرشعي غيابيا 

لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 2020/7/9م.
قايض رشق خانيونس الرشعي
الشيخ/ ماهر جميل اللحام

أعلــن أنــا/ محمــد تيســري خميــس الحواجــري عــن فقــد هويتــي 
وتحمل الرقم 900578019  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

محكمة بداية غزة-دائرة التنفيذ 

إعالن بيع بالمزاد العلني
 في القضية رقم 2018/6354

نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع من قبل دائرة تنفيــذ محكمة بداية غزة يف 
القضيــة التنفيذيــة رقــم 2018/6354 واملتكونــة فيــا بــني طالب التنفيذ/ 
منــري منــر أحمــد املزينــي وآخــرون منفــذ ضدهــم/ أحمــد فــؤاد منــر املزينــي 
وآخرون لبيع أرض القسيمة 71+72 من القطعة رقم 704 من أرايض محلة 
الرمــال والبنــاء القائــم عليهــا والكائــن بحــي الرمــال مقابــل وزارة الصحــة مــن 
الناحيــة الجنوبيــة ويحــد العقــار عــىل الناحيــة الرشقية شــارع بعرض 12 مرًتا 
متفــرع مــن شــارع الوحــدة ومــن الناحيــة الشــالية القســيمتني 54 و55 ومن 
الناحية الغربية قســيمة رقم 53 ومن الناحية الجنوبية القســيمتني 66 و67 
حيث األرض املحجوزة عبارة عن قسيمتني من األرض القسيمة األوىل رقم 
)71( ومســاحتها )500م2( وتطــل عــىل الشــارع الرشقــي مبارشة والقســيمة 

والبنــاء  الجديــدة  غــزة  املســاة  )579م2(  ومســاحتها   )72( رقــم  الثانيــة 
القائــم مقــام عــىل القســيمة األوىل رقــم )71( مبنــى ســكني عمره حوايل 50 
ــا بالســكان مكــون مــن أربعــة طوابــق مســاحة كل طابــق نحــو  ســنة مأهــول حاليًّ

)220م2( والقسيمة الثانية )72( فارغة ليس عليها بناء.

فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائــرة تنفيــذ محكمــة 
بداية غزة يف أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمه التامني 
بواقــع 10 % مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــىل نفقــة 
يــوم  مــن  صباحــا  التاســعة  الســاعة  ســينعقد  املــزاد  بــان  علــا  املشــرتي 

الخميس بتاريخ 2020/8/13م.
حرر يف 2020/7/12م

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ . رامي صلوحة

غزة/ فلسطني:
وقع عبد السام هنية، نائب األمني العام للمجلس 
نائــب  بنــات،  ووائــل  والرياضــة،  للشــباب  األعــىل 
رئيس إدارة نادي الدولفني للرياضة املائية، مذكرة 
إطــاق فعاليــات املخيــم الصيفــي الثــاين للســباحة 

واأللعاب املائية ألطفال "طيف التوحد".
جــاء ذلــك خــال زيــارة قام بهــا وفد من مجلس إدارة 

النادي إىل املجلس األعىل للشباب والرياضة.
املخيــم،  إلطــاق  دعــًا  ماليــة  منحــة  هنيــة  وقــدم 
بفئــة  االهتــام  يف  الدولفــني  نــادي  بــدور  مشــيًدا 
النــادي  إدارة  عــىل  "أثنــي  وقــال:  التوحــد،  أطفــال 
بتنفيــذ مخيــم التوحــد، ودعــم الفكــرة لكونهــا مميــزة 

حققت نتائج إيجابية يف صيف العام املايض".
نــادي  إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  شــكر  بــدوره 
الدولفــني، هنيــة عــىل اهتامــه باملخيــم والنــادي، 
آمــًا أن تكــون هــذه املبــادرة باكــورة ألعــال أخــرى 
األعــىل الحًقــا، مؤكــًدا مســؤولية  يرعاهــا املجلــس 

النادي االجتاعية تجاه هذه الفئة من املجتمع.
عمــل  خطــورة  الجانبــان  ناقــش  متصــل  ســياق  يف 
مدارس الســباحة الوهمية والعشــوائية ســواء عملها 
يف البحــر أو الشــاليهات الخاصــة لعــدم توفر رشوط 

األمان والسامة.
وخاطــب  الخطــر  ناقــوس  دق  أنــه  إىل  بنــات  وأشــار 
عــدًدا مــن الجهــات الرســمية "لوضع حد للعبث يف 

حياة وأرواح الناس".
مــن جانبــه أوىص هنيــة بعقد ورشــة عمــل بالتواصل 
املــدين  كالدفــاع  املعنيــة  االختصــاص  جهــات  مــع 
والرشطــة البحريــة والبلديــات، معرًبــا عــن اســتعداد 

يف  للتعــاون  والرياضــة  للشــباب  األعــىل  املجلــس 
إنجــاح هــذه الورشــة للخــروج بتوصيــات عملية قابلة 

للتنفيذ واملتابعة.
درع  الدولفــني  نــادي  وفــد  قــدم  الزيــارة  ختــام  ويف 
العــام  األمــني  نائــب  تعيينــه  لهنيــة مبناســبة  تكريــم 
للمجلــس األعــىل للشــباب والرياضة، وعىل جهوده 

يف تطوير ودعم الرياضة الفلسطينية.

غزة/ فلسطني:
النســخة  إطــاق  بغــزة  الثقافــة  وزارة  أعلنــت 
الثقــايف  املركــز  مســابقة  مــن  السادســة 
املثايل، التي تسعى من طريقها إىل تحقيق 
مؤسســات  يف  الوطنيــة  الثقافيــة  التنميــة 

املجتمع املدين.
جــاء ذلــك خــال لقاء أمس، جمع وكيل وزارة 
الثقافــة أمــرية هــارون، واملديــر العــام للعمــل 
االتحــاد  ورئيــس  وطفــة،  أبــو  ســامي  األهــي 
العــام للمراكــز الثقافيــة يــري درويــش، مــع 

ممثلني للمؤسسات واملراكز الثقافية.
املســابقة  هــذه  "تــأيت  هــارون:  وقالــت 
انطاًقــا مــن رســالة الــوزارة بــرضورة االهتــام 
واملبدعــني,  واملثقفــني  بالثقافــة  والعنايــة 
واستمراًرا لسياستها يف دعم وتطوير ورعاية 
املؤسســات واملراكــز الثقافيــة القــادرة عــىل 
إطاق قدراتها وطاقاتها اإلبداعية التي تعرب 

عن هويتنا الثقافية الفلسطينية األصيلة".
وأضافــت: "حرصــت الوزارة عىل اســتمرارية 
األنشــطة  لارتقــاء مبســتوى  هــذه املســابقة 
تقدمهــا  التــي  الثقافيــة  والفعاليــات 
املؤسسات واملراكز الثقافية، ورفع مستوى 
يخــدم  مــا  بينهــا،  فيــا  واإلبــداع  التنافــس 
ويعطــي  الفلســطيني،  الثقــايف  املشــهد 
املؤسســات فرصــة لتقديــم أفضل الخدمات 

الثقافية التي لديها لرشائح املجتمع".
املســابقة  يف  املشــاركة  أن  إىل  وأشــارت 
ســتكون متاحــة لجميــع املؤسســات واملراكز 
بتقديــم  غــزة،  قطــاع  يف  العاملــة  الثقافيــة 
مــع  بالصــور،  مدعمــة  أنشــطتها  عــن  تقاريــر 
الرتكيــز عــىل األنشــطة التــي نفذتهــا بالتعــاون 

مــع مؤسســات أخــرى تحقيًقــا ملبــدأ الرشاكة 
أن  إىل  الفتــة  املؤسســات،  بــني  والتعــاون 
تفاصيل وآليات املشــاركة ســتعلن يف األيام 
القادمــة عــرب املنصــات اإللكرتونيــة الخاصــة 

بالوزارة.
خــال  ســتويل  الــوزارة  أن  هــارون  وأكــدت 
لتطويــر  ــا  خاصًّ اهتاًمــا  القادمــة  املــدة 
العاقــة مــع البلديــات يف قطــاع غــزة وتعزيــز 
قاعــدة  لتوســيع  معهــا،  والرشاكــة  التعــاون 
املستفيدين من خدمات منشآتها الثقافية، 
مــا يســاعد عــىل النهــوض باملشــهد الثقــايف 

الفلسطيني.
رضورة  عــىل  درويــش  شــّدد  جهتــه  مــن 
التوافــق عــىل مــرشوع ثقــايف وطنــي واحــد، 
واملراكــز  املؤسســات  بــني  التعــاون  وتعزيــز 
الفنيــة  الثقافيــة  األنشــطة  وتوجيــه  الثقافيــة، 
الوطنيــة  القضايــا  يخــدم  ملــا  كافــة  واألدبيــة 
الفلسطينية، الفًتا إىل أن العاقة التي تجمع 
بــني االتحــاد والــوزارة عــىل مســتوى عــاٍل مــن 

التوافق والتفاهم.
واملؤسســات  األورويب  االتحــاد  أن  وأوضــح 
املانحة تضع مزيًدا من الرشوط واملحددات 
لدعــم األنشــطة الثقافيــة، مــا يشــكل تهديــًدا 
مطالًبــا  املســتقلة،  الوطنيــة  الثقافــة  لجوهــر 
بإيجــاد موازنــات ماليــة وطنيــة لدعــم وإســناد 

األنشطة الثقافية.
ويف ختــام اللقــاء دار نقــاش مــع الحارضيــن، 
املقرتحــات  وقدمــت  األســئلة  فعرضــت 
لتعزيــز أوارص التعــاون والرشاكــة بــني الــوزارة 
باملشــهد  واالرتقــاء  الثقافيــة،  واملؤسســات 

الثقايف الفلسطيني.

اختتام دورة "مهارات 
إعالمية مبتدئة" يف غزة

غزة/ فلسطني: 
اختتم منتدى اإلعاميني الفلســطينيني بالتعاون مع مركز غزة للتنمية البرشية، 
بأجــواء احتفاليــة، دورة تدريبيــة بعنــوان "مهــارات إعاميــة مبتدئــة" ملجموعة من 

النقابيني املهتمني مبجال اإلعام يف مدينة غزة.
وحرض مراسم اختتام الدورة رئيس مجلس إدارة منتدى اإلعاميني الفلسطينيني 
اإلســامية  الكتلــة  ورئيــس  ياســني،  املنتــدى محمــد  الجــايل، ومديــر  د.خــرض 
للمهندســني م.أســامة العيســوي وم.رامــي لبــد مديــر التدريــب والتطويــر، وذلك 

يف قاعة املركز.
وتهدف الدورة إىل تأهيل كادر نقايب إعامي قادر عىل خدمة املجتمع، حيث 
تفاعل املتدربون يف ١٦ ســاعة تدريبية مع محاور الدورة املتنوعة والتي ركزت 
التواصــل  مواقــع  إدارة  مجــاالت  يف  عمليــة  مهــارات  املشــاركني  إكســاب  عــىل 

وصحافة املوبايل وكتابة الخرب الصحفي.
وحــارض يف املحــور األول: إدارة مواقــع التواصــل االجتاعــي املــدرب الصحفــي 

أحمد الكومي.
ويف املحــور الثــاين: صحافــة املوبايــل، املــدرب الصحفــي ســائد رضــوان، ويف 
الثالث: الخرب الصحفي، املدرب نبيل ســنونو رئيس قســم األرسة واملجتمع يف 

صحيفة فلسطني.
مــع رشائــح  بالتعــاون  عــن ســعادة منتــدى اإلعاميــني  الجــايل  مــن جهتــه، عــرب 
املجتمــع املختلفــة، مبينــًا أن هــذه الــدورة نظمت ملجموعة من النقابيني بهدف 
صقل مهاراتهم اإلعامية، مشيدا بالتعاون مع مركز غزة للتنمية البرشية، مشريًا 

ألهمية اإلعام ملختلف املجاالت.
وأبدى استعداد املنتدى لتطوير هذه الدورة إىل "دبلومة تدريبية".

بــدوره، أكــد العيســوي أهميــة دور اإلعــام بخدمــة العمــل النقــايب، مشــريا إىل 
أهمية البناء عىل الدورة، مشيدًا بالتعاون مع منتدى اإلعاميني الفلسطينيني. 

وأعرب عن أمله بأن يرى مثار الدورة تنعكس عىل أداء املشاركني يف الدورة.
شــهادات  املتدربــني  وتســليم  املدربــني،  تكريــم  جــرى  االحتفــال،  نهايــة  ويف 

الحضور واملشاركة.

بلدية خان يونس تستأنف 
العمل بمرشوع تطويـــر 

شارع جمال عبــد الناصــــــر
خان يونس/ فلسطني:

اســتأنفت بلديــة خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة بالرشاكــة مــع اإلدارة العامــة 
للمشــاريع بــوزارة الحكــم املحــي تنفيذ املرحلتني الثانيــة والثالثة من مرشوع 

تطوير شارع جال عبد النارص.
وذكــرت البلديــة أن املــرشوع ميولــه الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة 

العربية بتكلفة إجالية بلغت )1.2( مليون دوالر.
وأوضــح رئيــس البلديــة عــاء الديــن البطــة يف ترصيــح صحفــي أمــس، أهميــة 
لعبــور  ومســلكًا  املدينــة  شــوارع  أهــم  أحــد  لكونــه  املذكــور  الشــارع  تطويــر 

املركبات من جميع أنحاء مدينة خان يونس وأحيائها.
وأشــار إىل مســاعي البلدية لتطوير جميع شــوارع املدينة بالرغم من الظروف 
وأصحــاب  املواطنــني  معانــاة  مــن  التخفيــف  يف  للمســاهمة  وذلــك  القاهــرة 
املحــال التجاريــة والتســهيل عــىل ســائقي املركبــات نتيجــة لوجــود اهــرتاءات 

وحفر يف الشارع، إىل جانب التخفيف من أزمة االختناق املروري.
ومثن البطة الدعم املادي الذي تربعت به الكويت، وكذلك دور وزارة الحكم 
املحي يف دعم جهود البلدية لتطوير البنية التحتية للمدينة، وكذلك تفهم 
املواطنــني وتعاونهــم الكامــل مــع الطواقــم العاملــة يف امليــدان التــي ستســهل 
إنجازه بالرعة املمكنة. ويف ذات السياق بني ُمسري دائرة املشاريع موىس 
خــال  مــن  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  تشــمل  التــي  املــرشوع  مكونــات  األخــرس 
إنشــاء عبــارة وشــبكة ترصيــف ميــاه األمطــار، إضافــة إىل تركيــب خطــوط ميــاه 
جديــدة، وأعــال الــرصف الصحــي تشــمل تركيــب املناهــل ملنــازل املواطنني 
والوصات، وتركيب أعمدة وكشــافات اإلنارة وإشــارات املرور وتهيئة ممرات 

املشاة ولوازم تطوير الشارع بالكامل.

)C( بمنطقة بلوك

بلدية النصريات تنهي 
مشكلة ترسب المياه 

العادمة لمنازل السكان 
النصريات/ فلسطني:

مــع  بالتعــاون  النصــريات،  بلديــة  يف  الصحــي  والــرصف  امليــاه  قســم  عقــد 
ا مع سكان منطقة مسجد بال بن  املؤسسة الرنويجية لاجئني لقاًء مجتمعيًّ
ربــاح يف منطقــة بلــوك )C(، حيــث وقــف اللقــاء عىل املشــكات التي يعانيها 

السكان وخاصة يف فصل الشتاء.
وذكــرت البلديــة يف بيــان أمــس، أنهــا ســتوفر ومــن خــال املؤسســة الرنويجيــة 
ميــاه  ترصيــف  خطــوط  عــىل  لرتكيبهــا  إنــش،   6–4 ِبُقطــر  "رّدادات  لاجئــني 
األمطــار وخطــوط الــرصف الصحــي، بهــدف منــع تــرُّب امليــاه العادمــة ملنــازل 

السكان يف أثناء فصل الشتاء".
وأوضحت أن طواقم الصيانة والرصف الصحي يف البلدية ســرتكب الرّدادات 
عىل خطوط الرصف الصحي الرئيســة بإرشاف املؤسســة الرنويجية لاجئني، 

خال األيام القادمة.

وفد من الكتلة اإلسالمية 
يزور جامعـــــة فلسطيـــــن 

غزة/ فلسطني:
زار وفــد مــن قيــادة الكتلــة اإلســامية يف جامعــات قطــاع غــزة، جامعــة فلســطني 

مهنًئا د. جرب الداعور برئاسة الجامعة.
وضــم الوفــد نائــب رئيــس الكتلــة اإلســامية أمجــد مزيد، وعضويــة الهيئة اإلدارية 

للكتلة محمد الجمل، وإبراهيم صالح.
وتباحــث الوفــد مــع رئاســة الجامعــة العديــد مــن القضايــا الطابيــة، مشــرًيا يف 
الوقــت نفســه إىل ســعي الكتلــة لتوطيــد العاقــات مــع الجامعــات وتعزيــز وجــود 

األطر الطابية مبا يخدم املشاريع واألنشطة الطابية التعليمية.

جمعية تركية تعزتم 
ذبح آالف األضاحي 

للمقدسييــــــــن
إسطنبول/ األناضول:

إعدادهــا  أمــس،  الرتكيــة،  "مرياثنــا"  جمعيــة  أعلنــت 
لذبــح  القــدس"؛  "أضحيتــي يف  شــعار  تحــت  برنامجــا 
آالف األضاحي يف مدينة القدس خال عيد األضحى 

الذي يحل نهاية الشهر.
وقــال محمــد دمريجي، رئيــس الجمعية املعنية بحاية 
صحفــي،  ترصيــح  يف  القــدس،  يف  العثــاين  الــرتاث 
تحــت  إن "آالف املقدســيني يعيشــون ظروفــا صعبــة 

االحتال اإلرسائيي".
وأضاف أنه "منذ أوائل مارس )آذار( املايض، حاولت 
ألــف   72 لنحــو  الطعــام  احتياجــات  ســد  الجمعيــة 
أرسة مقدســية محتاجــة، عــن طريــق توصيــل الســات 

الغذائية لهم".
النقديــة  املعونــات  أيضــا  الجمعيــة  "أوصلــت  وتابــع: 
تركيــا  مــن  املتربعــني  مــن  بدعــم  قيمتهــا(  يحــدد  )مل 
ملئــات العائــات غــري القــادرة عــىل دفــع فواتريهــم أو 

إيجاراتهم".
وعــن عيــد األضحــى، الــذي يحــل نهايــة الشــهر، أضــاف 
دمريجي: "الجمعية ستوصل األضاحي من املحسنني 
مســلمي  إىل  أضحياتهــم  توكيــل  يف  يرغبــون  الذيــن 

القدس".
وســنذبح  املاشــية،  مــن  أضاحينــا  "جهزنــا  وتابــع: 
األضاحــي التــي تــم التــربع بهــا بعنايــة كبــرية، وسنســعد 
أطفــال القــدس املحتاجــني واأليتــام بتقديم العيديات 

ومابس العيد لهم".
وجمعيــة "مرياثنــا" تعمــل عــىل ترميــم وإحيــاء الــرتاث 
واملناطــق  القــدس  العثــاين يف  والثقــايف  التاريخــي 
تلبيــة  عــن  فضــا   ،2008 عــام  منــذ  لهــا  املجــاورة 
احتياجــات اآلالف مــن مســلمي القدس بالدعم املايل 

والعيني.

"الثقافة" تطلق النسخة السادسة 
من مسابقة المركز الثقايف المثايل

"المجلس األعلـى" يقـــــــدم منحـــــة ماليــــــة
 إلطالق مخيم السباحة الثاين ألطفال التوحد

د مواعيد  التعليم ُتحدِّ
الدورة الثانية المتحانات 

"التوجيهــــــــــــــــي"
غزة/ فلسطني:

الثانيــة  للــدورة  التســجيل  تفاصيــل  أمــس،  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  أعلنــت 
للثانوية العامة.

وأوضــح مديــر عــام االمتحانــات بالــوزارة جــال يوســف خــال لقــاء إذاعــي أن 
 2020/7/13 االثنــني  اليــوم  مــن صبــاح  ســيبدأ  الثانيــة  للــدورة  التســجيل 
وينتهــي بانتهــاء دوام يــوم األربعــاء 2020/7/15، محــذًرا مــن أن الطالــب ال 

يستطيع التسجيل لتحسني معدله بعد هذا التاريخ.
وأشار يوسف إىل أن الدورة الثانية تنقسم إىل فئتني: األوىل "فئة تحسني 

املعدل"، والثانية "فئة غري املستكمل".
وبنّي أن الطالب يستطيع تحسني معدله يف 4 مواد كحد أقىص وترصد له 
عامــة املبحــث يف الــدورة الثانيــة، الفتــا إىل أنــه يف حــال رســوبه يف املادة 

التي يحّسن فيها معدله يعطى فقط درجة النجاح.
ولفــت مديــر عــام االمتحانــات إىل أنــه ســيتاح لهــذه الفئــة "غــري املســتكمل" 
"غــري  الطالــب  أن  إىل  منبهــًا  لاســتكال،  فقــط  مــواد   4 يف  التســجيل 
إضافيتــني  مادتــني  يســجل  أن  يســتطيع  فقــط،  مادتــني  يف  مســتكمل" 
لتحســني معدلــه بحيــث يكــون مجمــوع غــري املســتكمل والتحســني 4 مــواد 

كحد أقىص.
وتابــع: "الطالــب الــذي رســب يف أكــر مــن 4 مــواد ينتظر العــام املقبل، وال 

يستطيع اإلكال يف الدورة الثانية أو دورة شهر 2020/12".
وذكر يوســف أنه بخصوص دورة 2020/12 ســيتاح للطلبة االســتكال يف 

مادتني فقط كحد أقىص وال يوجد فيها تسجيل لتحسني املعدل.
كا أشار إىل أن تصديق الشهادات سيبدأ الخميس املقبل 2020/7/16.

دوا بخطوات تصعيدية هدَّ

مرّبو الدواجن بغزة يطالبون 
بحمايتهــم من االنهيـــــار 

غزة/ فلسطني:
واالقتصــاد  الزراعــة  وزاريت  الحيــواين  واإلنتــاج  الدواجــن  مربــو  طالــب 
بحايــة املزارعــني بخطــوات عمليــة عــرب ضبط موزعــي الدواجن لكونهم 

سبب انخفاض سعر الدجاج يف قطاع غزة.
النقابــة  أّن  عــىل  أمــس،  الحلــو،  مــروان  الدواجــن  مــريب  نقيــب  وشــّدد 
عازمة عىل اتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجية؛ لحاية املزارعني من 
مجموعــة األزمــات املرّكبــة التــي ســتؤدي قريًبــا النهيــار قطــاع الدواجــن، 

وتريح آالف العال، وترشيد أرسهم.
وعقــدت النقابــة اجتاًعــا أمــس، مــع العديد من املربــني يف محافظات 
الدواجــن،  أســعار  تــدين  ظــل  يف  املزارعــني  أوضــاع  لتــدارس  غــزة؛ 

واستمرار خسائر املربني.
واتفــق الحضــور عــىل أن خســائر املزارعــني تعــود الســتغال املوّزعــني 
أوضــاع املزارعــني، ورشاء الدواجــن مــن املــزارع بـــ 7 شــواكل بأقــل مــن 

سعر التكلفة، وبيعها بـ 9 شواكل للمواطنني.
وطالــب نقيــب مــريب الدواجــن واإلنتــاج الحيــواين بــإدراج األعــاف عىل 
ســلم الســلع األساســية ومراقبتهــا، وتحديــد ســقف ربــح تجــار األعــاف 
بــداًل مــن اســتفرادهم بهــذه الســلعة اإلســرتاتيجية، ووضــع أربــاح كبــرية 
من خال استغال حاجة املزارعني ومريب الدواجن عرب احتكار خطر.

ومــريب  للمزارعــني  تعويضــات  الحكومــة  رصف  رضورة  الحلــو  وأّكــد 
الدواجــن خــال الحصــار والحــروب، التــي تقــدر قيمتهــا بـــ 300 مليــون 
واإلنتــاج  العمــل  مواصلــة  الغــذايئ  القطــاع  يســتطيع  حتــى  دوالر؛ 

والتشغيل.
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غزة/فلسطني:
املســاعد  العــام  األمــني  هنيــة  الســام  عبــد  أشــاد 
دورة  بنجــاح  والرياضــة،  للشــباب  األعــى  للمجلــس 
نظمهــا  التــي  القــوى،  األول أللعــاب  مــدريب املســتوى 

اتحاد اللعبة مبشاركة )22( مشاركًا ومشاركة.
هنيــة  أقامــه  الــذي  التكريــم  حفــل  خــال  ذلــك  جــاء 
للخريجــني يف مكتبــه مبدينــة غــزة، حيــث أكــد خــال 
الحفــل أن طاقــم االتحــاد ومجلــس إدارته قدموا منوذجًا 
مميــزًا يف العمــل املهنــي والفنــي لتطويــر اللعبــة عــى 

مدار الفرتة املاضية.
وكان هنية استقبل صباح اليوم األحد، يف مكتبه مبقر 
املجلس بغزة، مجلس إدارة االتحاد وعى رأسهم تامر 

نائــب رئيــس اتحــاد ألعــاب القــوى، ومجلــس  العبــي 
إدارة االتحــاد والكــوادر الفنيــة واملشــاركني يف الــدورة، 
الرياضيــة  الشــئون  عــام  مديــر  عيــاش  جابــر  بحضــور 
فلســطني  مجمــه  عــام  مديــر  الدلــو  ومحمــد  بالــوزارة، 

الريايض.
وقدم هنية شــكره للجنة األوملبية برئاســة اللواء جربيل 
الرجــوب، والتحــاد ألعــاب القوى ممثا برئيســه د. مازن 
الــدورة  الخطيــب ونائبــه د. تامــر العبــي، عــى هــذه 
النوعيــة والتــي تعتــرب األوىل مــن نوعهــا عــى املســتوى 

العريب عرب تطبيق )زوم(.
العطــاء  مــن  للمزيــد  القــوى  ألعــاب  اتحــاد  هنيــة  ودعــا 
وتحقيــق اإلنجــازات، وأشــار إىل مــا حققه االتحاد خال 

إدارة قدمــت  مــن مجالــس  ومــا ســبقها  الحاليــة  الفــرتة 
الكثــر للعبــة والرياضــة الفلســطينية، بــدوره شــكر تامــر 
الــذي  الكبــر  الدعــم  االتحــاد  رئيــس  نائــب  العبــي 
يقدمــه عبــد الســام هنيــة وحرصــه عــى التواصــل مــع 
للتطــور  الفرصــة  ومنحهــا  الرياضيــة  االتحــادات  كافــة 
إدارة  بــأن يواصــل مجلــس  الفاعلــة، ووعــد  واملشــاركة 
مــن  املزيــد  وتنظيــم  اللعبــة  لتطويــر  جهــوده  االتحــاد 

الدورات والبطوالت التي تليق باسم فلسطني.
الســام  عبــد  فقــدم  التكريــم  مراســم  جــرت  ذلــك  بعــد 
هنيــة درعــًا تقديريــا التحــاد ألعــاب القوى، وبــدوره قدم 
االتحــاد درعــًا مامثــُا لهنية، ثم جرى تكريم املشــاركني 

واملشاركات يف الدورة.

ُيكرم خريجي دورة المستوى األول لمدربي ألعاب القوى
المجلس األعلى للشباب والرياضة

غزة/ عاء شاميل: 
شــباب  نــادي  إدارة  مجلــس  وضــع 
جباليا، أسامء )4( مدربني عى طاولة 
النقاش الختيار أحدهم لتويل املهمة 
الفنيــة لفريــق كــرة القدم األول بالنادي 
يف منافسات املوسم القادم -2020

 .2021

وقالت مصادر مقربة لـ"فلسطني": إن 
شــباب جباليــا يــدرس التعاقــد مع أحد 
املدربني األربعة وهم: )عامد هاشم، 
الهــادي،  عبــد  أحمــد  شــبر،  حــامدة 

عامد الغرباوي(. 
جباليــا  شــباب  إدارة  مجلــس  ويــرتدد 
مــع  للتفــاوض  رســمية  آفــاق  فتــح  يف 
مســتقبل  ضبابيــة  بســبب  املدربــني 
ظــل  يف  القــادم  املوســم  انطــاق 
املجهــول  واملصــر  الحاليــة  األوضــاع 
لكــرة  واملســتقبيل  الحــايل  للواقــع 

القدم يف غزة. 
ويبــدو أن أحمــد عبــد الهــادي ســيكون 
الفنيــة  لــإدارة  املرشــحني  أقــوى 
لشــباب جباليــا يف الفــرتة القادمة بعد 
الفريــق  مــع  حققهــا  التــي  النجاحــات 

قبل موسمني. 
نتائــج  حقــق  قــد  جباليــا  شــباب  وكان 
الــدوري  مــن  اإليــاب  الفتــة يف مرحلــة 
أن  بعــد  الغربــاوي  عــامد  املــدرب  مــع 
شــهدت مرحلــة الذهــاب مــن الــدوري 

تراجعًا ملحوظًا يف نتائج الفريق. 

مدربين مرشحون 
4لقيادة شباب جباليا

الغموض ُيخيم على
انطالقة الموسم الرياضي الجديد

غزة / مؤمن الكحلوت:
ُيخيــم الغمــوض عــى انطــاق املوســم الريــايض 
اســتقرار  عــدم  يف  فلســطني,  يف  القــدم  لكــرة 
الوضــع الســيايس واالقتصــادي والصحــي بشــكل 

عام.
انطــاق  الكــرة صعوبــة كبــرة يف  اتحــاد  وســيجد 
تفــي  اســتمرار  ظــل  يف  الجديــد,  املوســم 
فايروس كورونا يف الضفة الغربية, وعدم استقرار 

الوضــع الصحــي, باإلضافة لصعوبة الوضع املايل 
لألنديــة يف ظــل االنهيــار االقتصــادي وعدم وجود 
دعم حكومي, وهو ما ُتعاين منه أندية غزة أيضًا. 
وينتظــر اتحــاد كــرة القــدم عقد اجتامعــه املركزي 
مــن  العديــد  لدراســة  كونفــرس,  الفيديــو  عــرب 
بالضفــة  الــكأس  بطولــة  أبرزهــا  الهامــة,  امللفــات 
ظــل  يف  الجديــد,  الريــايض  واملوســم  الغربيــة, 

تردي األوضاع عى جميع األصعدة.

غزة/ مؤمن الكحلوت:
أبدي نادي الهال رغبته بضم الاعب عبد الرحمن وشاح, ُمهاجم 
املوســم  بطــوالت  يف  صفوفــه  لتعزيــز  رفــح,  شــباب  نــادي  فريــق 

القادم.
وســيبدأ الهــال مفاوضاتــه مــع الاعــب وناديــه شــباب رفــح, الــذي 
ميلك عقده ملوسمني قادمني, حيث من املتوقع أن تتم الصفقة 
يف ظل عدم مامنعة الجهاز الفني للزعيم, وكذلك الاعب أيضًا.

ويف ســياق ُمتصــل, وافــق نــادي الهــال عــى اعــارة العبــه ابراهيــم 
الرتامــي ملوســم آخــر, بعــد انتهــاء إعارتــه للنــادي األهــيل, حيــث 
نــادي التفــاح رغبتــه بضــم الاعــب, لتعزيــز صفــوف فريقــه  أبــدي 

املوسم القادم.

الهالل ُيفاوض 
شباب رفح لضم 

وشاح

غزة/وائل الحلبي:
تحضراتــه  خانيونــس  خدمــات  نــادي  يواصــل 
للموســم الجديــد مــن خال تعزيــز صفوف الفريق 
الســتعادة  باإلضافــة  الجــدد,  الاعبــني  مــن  بعــدد 
العبيــه املعاريــن يف ظــل رغبتــه باملنافســة عــى 

الصعود للدرجة املمتازة.
إلدارة  مكثــف  تحــرك  املاضيــة  األيــام  وشــهدت 
النــادي حيــث أنهــت اتفاقها مع عدد من الاعبني 
اللطيــف عليــان وحــامدة  بــارود وعبــد  هــم محمــد 
العمــوايس, إىل جانــب تعاقدهــا يف وقــت ســابق 

مع الثنايئ هيثم النجار وخالد النجار.
وضــم خدمــات خانيونــس الرباعــي محمــد الحــاق 
وأنــس حمــدان وإبراهيــم صــايف وإيــاد مطر, حيث 
اإلعــارة  ســبيل  عــى  للفريــق  الاعبــني  ســينضم 

قادمني من شباب خانيونس.
الفريــق  العبــي  الســتعادة  النــادي  إدارة  وتســعى 
امُلعاريــن وهــم إيــاد النربيــص الــذي لعــب لشــباب 

خانيونس يف املوسم املايض عى سبيل اإلعارة, 
وقررت استعادة الثنايئ محمود فحجان ومحمد أبو 

موىس للعب مع الفريق يف املوسم القادم.
ويف ســياق متصــل توصلــت إدارة النــادي التفــاق 
املــدرب  مهمــة  لتــويل  صيــدم  نبيــل  الكابــن  مــع 
املســاعد برفقــة الكابــن أرشف أبــو خــرة مــدرب 
الفريق, حيث انتظر صيدم انتهاء مشواره مع غزة 

الريايض يف بطولة كأس غزة.
مــع  جلســة  خانيونــس  خدمــات  إدارة  وعقــدت 
املتعلقــة  األمــور  كافــة  عــى  لاتفــاق  صيــدم 
وأن  خاصــة  للفريــق,  الفنــي  للجهــاز  باالنضــامم 
أصبــح ميلــك  الخــربة حيــث عمــل مدربــًا مســاعدًا 
يف اتحــاد خانيونــس قبــل أن يتــوىل املهمــة برفقــة 
مهمــة  بعدهــا  تــوىل  لكنــه  كــوارع,  معــايل  زميلــه 
الكابــن  الريــايض برفقــة  بغــزة  املــدرب املســاعد 
صائــب جنديــة ونجحــوا يف قيــادة الفريــق لنهــايئ 

كأس غزة.

 يتولى تدريب  
خدمات خانيونس

نبيل 
صيدم

غزة / مؤمن الكحلوت:
يستعد نادي خدمات الشاطئ إلحياء الذكري 
 ،2021 العــام  توافــق  والتــي  لتأسيســه  الـــ70 
وذلــك بإقامــة حفــل كبر ســُيعلن عــن تفاصيله 

الحقًا.
وقــرر مجلــس إدارة النــادي تشــكيل لجنــة ُعليــا, 
ســيتم تكليفها خال وقت الحق, للبدء بوضع 

األفكار والخطط القابلة للتنفيذ.
وأوضــح املجلــس أن اللجنــة ســتتكون مــن عــدد 
الحفــل  غــرار  عــى  وذلــك  النــادي,  كــوادر  مــن 
الكبر الذي أقيم يف الذكري الســتني قبل 10 

سنوات.
فعاليــات  عــدة  ســُيقيم  أنــه  املجلــس  وأكــد 
وأنشطة يف تلك امُلناسبة, وسُيعلن عنها بعد 

االنتهاء من كافة الرتتيبات.
وكان الشــاطئ تأســس مــع بقيمــة مراكــز نشــاط 
داخــل  الفلســطينية  املخيــامت  يف  الشــباب 
فلســطني وبالتحديــد يف غــزة والضفــة الغربيــة 
عــام 1951، حيــث كانــت تلــك املراكــز ُتقــدم 
ثــم  ومــن  الفلســطينيني،  لاجئــني  الخدمــات 

شملت النشاط الريايض.

الشاطئ يستعد إلحياء الذكرى الـ70 لتأسيسه
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روما/ وكاالت:
أعلــن نــادي يوفنتــوس، أمــس اســتعادة خدمــات مدافعــه الــريك مريــح دميــرال، بعــد فــرة غيــاب 

امتدت لـ6 أشهر بسبب اإلصابة.
وذكــر يوفنتــوس يف بيــان عــر موقعــه الرســمي، أن دميــرال، مدافــع الفريق، شــارك أمــس وألول مرة 

يف التدريبات الجامعية، ليقرب من املشاركة يف املباريات.
وكان دميــرال قــد تعــرض لإلصابــة بالربــاط الصليبــي يف 12 ينايــر املــايض، خــال مبــاراة يوفنتوس 
ورومــا، والتــي شــهدت أيًضــا إصابــة نيكولــو زانيولــو بالصليبــي، إال أن العــب الذئــاب عاد وشــارك يف 

املباريات األخرة لفريقه.
وشارك املدافع الريك يف األيام املاضية بتدريبات فردية مخصصة له، ليعود أمس ويشارك يف 

التدريبات الجامعية يف إشارة لجاهزيته للمشاركة يف املباريات املقبلة.
وكشفت بعض التقارير الصحفية، عن إمكانية تواجد دميرال يف قامئة يوفنتوس للمباراة املقبلة 

أمام ساسولو، املقرر لها األربعاء املقبلة، يف منافسات الجولة 33 من الدوري اإليطايل.
ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري اإليطايل برصيد 76 نقطة من 32 مباراة، بفارق مريح عن 
التســيو ونابويل أقرب من مطارديه، ويبدو يف طريق ســهل نحو الفوز بلقب البطولة للمرة التاســعة 

عىل التوايل. 

ديميرال يعود لتدريبات 
يوفنتوس بعد غياب 6 أشهر

برلني/ وكاالت:
تســتهدف بعــض أنديــة الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز العــب الوســط األمريــي ويســتون مكينــي 

املتألق مع شالكه األملاين، ملحاولة ضمه خال فرة االنتقاالت الصيفية.
وبحسب شبكة "سكاي سبورت أملانيا"، فإن مكيني يرغب يف مغادرة شالكه هذا الصيف.

وإىل جانــب اهتــامم هرتــا برلــني األملــاين بضمــه، فــإن هنــاك أنديــة إنجليزيــة أيًضــا ترغــب يف 
ذلك، عىل رأسها ليفربول، إيفرتون، نيوكاسل وولفرهامبتون.

ويفضل صاحب الـ21 عاًما االنتقال إىل ناٍد كبر، التخاذ خطوة متقدمة يف مسرته الكروية.
ويــراوح ســعر مكينــي مــا بــني 20 إىل 30 مليــون يــورو، كــام أن األزرق امللــي لــن يضــع أي 

عقبات يف طريق رحيل العبه ألي ناٍد، مام يجعل مغادرته مسألة وقت.
وكان األملــاين يورغــن كلــوب مــدرب ليفربــول قــال يف وقــت ســابق، أنــه ال يتوقــع أن ينفــق ناديــه 
ببــذخ خــال فــرة االنتقــاالت الصيفيــة قبــل انطــاق املوســم الجديــد، ويــرى مســتقبا واعــدا 

للعديد من الاعبني الشبان القادرين عىل دخول التشكيلة األساسية.
وأضــاف: "ال ميكــن أن ننفــق املايــني واملايــني ألننــا نريــد ذلــك، أو نعتقــد أنــه مــن الجيــد أن 

نفعل ذلك، مل نكن نرغب أبدا يف ذلك".

ليفربول يستهدف 
مكيني العب شالكه

لندن/ )أ ف ب(:
اســتعاد ولفرهامبتــون توازنــه بعــد خســارتني متتاليتــني وأســقط ضيفــه ايفرتــون بنتيجــة -3صفر 
ضمــن املرحلــة الخامســة والثاثــني مــن الــدوري االنجليــزي لكــرة القــدم أمس، معــززا آماله بنيل 

أحد املراكز األوروبية.
ودخــل "الذئــاب" املبــاراة بعــد خســارتني أمام شــيفيلد يونايتد وأرســنال، منافســيه املبارشين 
عىل املقاعد األوروبية، اال انه عاد اىل سكة االنتصارات رافعا رصيده اىل 55 نقطة يف املركز 
السادس متخلفا، بثاث نقاط عن مانشسر يونايتد الخامس الذي يخوض مباراته اليوم ضد 

ساومثبتون، ومتقدما بنقطة عن شيفيلد السابع.
وهــو االنتصــار الرابــع لاعبــي املــدرب الرتغــايل نونــو اســبريتو ســانتو مقابــل هزميتــني منــذ 
اســتئناف الــدوري نشــاطه إثــر توقــف ثاثــة أشــهر بســبب فــروس كورونــا املســتجد، فيــام منــي 
فريق االيطايل كارلو أنشيلويت بهزميته الثانية بعد العودة مقابل انتصارين وتعادلني، ليتجمد 

رصيده عند 45 نقطة يف املركز الحادي عرش.
ويديــن "وولفــز" بالفــوز اىل املكســيي راوول خيمينيــز )2+45 مــن ركلــة جــزاء(، والبلجيــي 

لياندر دندونكر )46( والبديل الرتغايل ديوغو جوتا )74(.

ولفرهامبتون يستعيد توازنه 
ويعزز آماله بالتأهل األوروبي

لندن/ )أ ف ب(:
خطف توتنهام فوزا رشفيا قاتا يف دريب 
شــامل لنــدن عــىل غرميه وضيفه أرســنال 
الخامســة  املرحلــة  ضمــن  أمــس   2-1
الــدوري االنجليــزي والتــي  والثاثــني مــن 
ســكة  اىل  ولفرهامبتــون  عــودة  شــهدت 

االنتصارات.
يف  الجريحــني  الفريقــني  تواجــد  ورغــم 
مراكز متدنية وابتعادهام عن الرصاع من 

الــدوري بعــد توقــف منــذ مــارس بســبب 
فــروس كورونا، مقابل تعادلني وهزمية، 
فيــام منــي فريــق االســباين ميكيــل ارتيتــا 
بالهزميــة الثالثــة مقابــل مثلهــا انتصــارات 

وتعادل.
الكازيــت  الكســندر  الفرنــي  وافتتــح 
عــادل  فيــام   )16( للضيــوف  التســجيل 
هيونغ-مــني  ســون  الجنــويب  الكــوري 
املدافــع  مينــح  أن  قبــل   )16( لتوتنهــام 

أجــل املشــاركة القاريــة املوســم املقبل، 
تكتــي  مــا  دامئــا  الــدريب  مبــاراة  ان  إال 
نكهة خاصة، وقد حقق سبرز فوزه االول 
عــىل املدفعجيــة يف الــدوري منــذ فراير 
نقطــة   52 اىل  رصيــده  رافعــا   ،2018
يف املركــز الثامــن متقدمــا بنقطتــني عــن 

غرميه التاسع. 
املــدرب  لفريــق  الثالــث  الفــوز  وهــو 
الرتغــايل جوزيــه مورينيــو منذ اســتئناف 

البلجيي تويب الدرفرلد الفوز ألصحاب 
االرض )81(.

وافتتــح أرســنال التســجيل عندمــا افتــك 
مــن  الكــرة  تشــاكا  غرانيــت  الســويرسي 
العاجي ســرج اورييه ومرر اىل الكازيت 
الذي ســددها صاروخية بيمناه من خارج 
الزاويــة  أعــىل  يف  اســتقرت  املنطقــة 

اليمنى )16(.
اال ان املدفعجيــة مل يهنــأ بتقدمــه ســوى 

إصابة تبعد غريزمان عن صفوف برشلونة
برشلونة )أ ف ب(:

أعلــن نــادي برشــلونة حامــل لقــب الــدوري اإلســباين 
أنطــوان  الفرنــي  مهاجمــه  ان  أمــس،  القــدم  لكــرة 
غريزمــان تعــرض إلصابــة ســتبعده عــن صفوفــه لفــرة 
عــىل  مــن موســمه  غــر محــددة، يف مرحلــة فاصلــة 

الصعيدين املحيل والقاري.
وأوضح النادي الكاتالوين يف بيان "أظهرت الفحوص 
صبــاح اليــوم ان العــب الفريــق األول انطــوان غريزمان 
يعــاين مــن إصابــة عضليــة يف فخــذ الســاق اليمنــى"، 
وانــه "لــن يكــون متوافرا للتشــكيلة يف الفــرة الراهنة، 

وتطور اإلصابة سيحدد توافره".
ديبورتيفــو"  "مونــدو  صحيفــة  أشــارت  جهتهــا،  مــن 
املباراتــني  عــن  غريزمــان  ســتبعد  اإلصابــة  ان  اىل 
املوســم،  هــذا  الليغــا  يف  لرشــلونة  املتبقيتــني 
وان الفريــق يأمــل بعودتــه لخــوض إيــاب الــدور مثــن 
النهــايئ ملســابقة دوري أبطــال أوروبــا يف الثامــن مــن 

أغسطس.

اإليــاب،  اإليطــايل يف  نابــويل  برشــلونة  ويســتضيف 
بعد تعادلهام 1-1 ذهابا.

وكان غريزمــان قــد شــارك مــع فريقــه يف الفــوز عــىل 
ضمــن  أمــس  أول  )-1صفــر(  الوليــد  بلــد  املضيــف 
املرحلــة السادســة والثاثــني مــن الــدوري اإلســباين 
منــه  بــدال  ليحــل  الشــوطني،  اســراحة  خــال  وخــرج 

األوروغوياين لويس سواريز.
وبهــذه النتيجــة، متكــن برشــلونة الثــاين مــن تقليــص 
الفــارق مــع ريــال مدريــد املتصــدر اىل نقطــة واحدة، 
قبــل خــوض النادي امللــي مباراته يف هذه املرحلة 

بضيافة غرناطة اليوم.
مبــاراة خاضهــا   46 15 هدفــا يف  وســجل غريزمــان 
يف مختلــف املســابقات هــذا املوســم مــع برشــلونة، 
فســجل  املاضيــني،  األســبوعني  يف  أداءه  وحّســن 
حاســمة  متريــرة  وصنــع   )4-1( فياريــال  ضــد  هدفــا 
لهــدف ســواريز ضــد اســبانيول )-1صفــر(، بعــد فــرة 
من تراجع دوره يف تشكيلة املدرب كيي سيتيني.

روما/ وكاالت:
واصــل النجــم الرتغــايل كريســتيانو رونالــدو، تحقيــق األرقــام 
أتاالنتــا  ضيفــه  أمــام  يوفنتــوس  فريقــه  مبــاراة  يف  املميــزة 

بالدوري اإليطايل.
عقــب  النقــاط  فقــدان  مسلســل  يوفنتــوس  نــادي  واصــل 
التعــادل اإليجــايب أمــام نــادي أتاالنتــا 2-2، يف املبــاراة التــي 
أقيمــت عــىل ملعــب أليانز تورينو، يف منافســات الجولة 32 

من الدوري اإليطايل.
وسجل كريستيانو رونالدو هديف يوفنتوس من ركلتي جزاء 
يف الدقيقتــني 55 و89، ومتكــن مــن تســجيل 11 ركلــة جــزاء 

هذا املوسم يف الدوري، ومل يهدر أي ركلة.
كــام وصــل "صــاروخ ماديــرا" إىل هدفــه رقم 28 هذا املوســم 

يف الدوري اإليطايل.
باإلضافــة إىل أن رونالــدو متكــن مــن التســجيل يف املباريــات 
عــودة  منــذ  العجــوز"،  "الســيدة  فريــق  مــع  لعبهــا  التــي  الـــ6 
النشــاط الريــايض الــذي توقــف لفــرة طويلــة بســبب انتشــار 

فروس كورونا املستجد.
يف  نقطــة   76 إىل  رصيــده  يوفنتــوس  رفــع  التعــادل  وبهــذا 
نهايــة  مــن  جــوالت   6 قبــل  البطولــة  ترتيــب  جــدول  صــدارة 
املســابقة، وبفــارق 8 نقــاط عــن صاحــب املركــز الثــاين فريــق 

التسيو، صاحب الـ 68 نقطة.
وكان التســيو قــد تابــع انهياره بخســارة ثالثــة تواليا امام ضيفه 

ساسوولو 2-1 يف الوقت القاتل.
وبــدا  بفــارق نقطــة عــن يوفنتــوس  الــدوري  وبعدمــا اســتأَنف 

كأنه املرشح الوحيد النزاله عن عرشه لعدم خسارته يف 21 
مباراة متتالية، سقط التسيو اربع مرات يف ست مباريات.

فــروس كورونــا املســتجد، تعــرض  العــودة مــن وقفــة  وبعــد 
التسيو لنكسة تلو االخرى، فخرس امام اتاالنتا القوي قبل أن 

ُيهزم مرتني متتاليتني امام ميان وليتيش املتواضع.
ليــس التســيو  انزاغــي "لاســف هــذا  وقــال مدربــه ســيموين 
الــذي رأينــاه قبــل الحجــر وهــذا امــر واضــح للعيــان. نقــدم كل 
يشء، لكنــه ليــس كافيــا. ُحــي الكثــر عنــا يف اآلونة االخرة. 
الحديــث اآلن عــن الســكوديتو )لقــب الــدوري( خطر. يجب 

ان نبقى واثقني حتى النهاية، لكنها لحظة حرجة".
الــدوري  يف  الثالــث  لقبــه  باحــراز  التســيو  آمــال  وتضاءلــت 

االيطايل بعد عامي 1974 و2000.

 يواصل تحقيق األرقام القياسية
رونالدو

توتنهام
يخطف فوزًا مثيرًا 

من أرسنال في 
ديربي لندن

الدوري اإلنجليزي
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برشلونة/ وكاالت:
يعــد مســتقبل عثــان دميبيــي هــو أحــد األمــور املجهولــة يف نــادي برشــلونة، حيــث يواصــل 
الجنــاح الفرنــي التعــايف مــن إصابــة متــزق الوتــر الــداين يف ســاقه اليمنــى، والتــي أجربتــه عىل 
الخضوع لعملية جراحية يف أوائل فرباير، وليس من املقرر أن يلعب مرة أخرى هذا املوسم.

عــىل الرغــم مــن عــدم جاهزيتــه وتاريخــه الطويــل مــن اإلصابــات، فقــد ظهــر اهتــام مــن نــادي 
مانشسرت يونايتد، لضم جناح برشلونة منذ أيام قليلة، بسبب الصعوبات التي واجهوها عند 

التفاوض عىل التعاقد مع غادون سانشو.
ووفقــًا ملــا ذكرتــه صحيفــة مونــدو ديبورتيفــو، فــإن خيــار التوقيــع ملانشســرت يونايتــد ال يقنــع 
دميبيــي، الــذي يأمــل يف االســتمرار يف برشــلونة، ويكــون قادرًا عىل إظهــار موهبته بعد محنة 

اإلصابات التي تعرض لها.
ورصح بذلــك الصحــايف ســتيف نيكــول مــن شــبكة إس إس يب إن، الــذي أشــار إىل أن دميبيــي 

كان سيصم اآلذان عىل اقرتاح "الشياطني الحمر" بضمه.
ويف حــال قــرر برشــلونة بيــع دميبيــي، يجــب عليــه دفــع 20 مليــون يــورو كمتغــرات، بحســب 

االتفاق املربم بني الناديني.

 يرفض االنتقال لمانشستر يونايتد
ديمبلي

مدريد/ )أ ف ب(:
اضطــر الحــارس البديــل ملرمــى فريــق بيلينينســيس الربتغــايل أنــدري موريــرا، لرتك مبــاراة فريقه 
ضد موريريني خالل اسرتاحة الشوطني، العتبار السلطات الصحية انه مل يتم رشوط الحجر 

الصحي املطلوب منه بسبب فروس كورونا املستجد، بحسب ما أفادت رابطة الدوري.
وأوضحــت الرابطــة يف بيــان: "خــالل االســرتاحة بــني الشــوطني، تــم اعطاء األمر لالعــب )موريرا( 
لــرتك أرض امللعــب بقــرار مــن الهيئــة الصحيــة الوطنيــة والطبيبــة غراســا فريتــاش التــي أشــارت 
اىل ان معايــر التباعــد االجتاعــي والحجــر الصحــي ملــدة 14 يومــا، مل يتــم احرتامهــا" مــن قبــل 

الحارس البالغ من العمر 24 عاما.
وكان موريرا قد غاب عن املباراة الســابقة لفريقه ضد بورتو ضمن منافســات الدوري املحي، 

بعد ثبوت إصابة الحارس الثالث يف فريقه، جواو مونترو، بـ"كوفيد19-".
وبحســب التقارير الصحافية املحلية، تشــارك الزميالن الغرفة نفســها يف الفندق عىل هامش 

مباريات الفريق.
لبيلينينســيس وافقــا عــىل  التابــع  الطبــي  الطبــي والجهــاز  الرابطــة اىل ان مستشــارها  وأشــارت 
مشــاركة موريــرا يف املبــاراة، بعــد خضوعــه لثالثــة فحــوص لكشــف "كوفيــد19-" جــاءت نتائجها 
ســلبية، لكــن رأي الســلطات الصحيــة كان مغايــرا، وأرصت عــىل إكــال الحــارس الحجــر الصحــي 

لـ14 يوما.
واستأنف الدوري الربتغايل منافساته خلف أبواب موصدة ومع إجراءات صحية صارمة، اعتبارا 

من الثالث من يونيو، بعد تعليقها ألشهر بسبب تبعات فروس كورونا املستجد.

استبعاد حارس برتغالي في استراحة 
الشوطين... لضرورات الحجر الصحي

ريو دي جانرو/ وكاالت:
ألغــت وزارة الصحــة الربازيليــة واحــدة مــن أشــهر مباريــات كــرة القــدم بجنــوب البــالد، قبــل أقــل من 24 

ساعة عىل انطالقها، بعد إصابة 14 العبا بـفروس كورونا املستجد )كوفيد19-(. 
وعــادت منافســات بطولــة واليــة ســانتا كاترينــا يف 8 يوليــو بإقامــة 4 مباريــات، من بينهــا املواجهة التي 

فاز بها شابيكويني عىل ضيفه أفاي بهدفني دون رد.
وكان مــن املقــرر إقامــة لقــاء اإليــاب بــني الفريقــني أمــس، لكن املباراة ُألغيت بناء عــىل أوامر من وزارة 

الصحة يف الوالية. 
وقالــت وزارة الصحــة يف بيــان رســمي إن "هنــاك 14 حالــة إيجابيــة بفــروس كورونا يف أحد الفريقني، 

ومن الرضوري عىل كل الالعبني اتباع اإلجراءات الوقائية الالزمة".
ومل تكشف وزارة الصحة عن هوية الفريق الذي يضم الحاالت اإليجابية بني صفوفه. 

مــن جانبــه ذكــر موقــع "غلــوب ســبورت" الربازيــي أن الفريق الذي يضم املصابــني بفروس كورونا هو 
شابيكويني، السيا وأن النادي مل يعلق عىل التقرير.

 تلغي مباراة بالدوري البرازيلي
14 حالة كورونا

لندن/ )أ ف ب(:
بطــال  املتــوج  ســيتي  مانشســرت  يرتقــب 
للــدوري اإلنجليــزي املمتــاز يف املوســمني 
التحكيــم  محكمــة  قــرار  اليــوم  املنرصمــني، 
الريــايض )"كاس"(، بشــأن اســتئنافه عقوبــة 
منعه من املشاركة ملوسمني يف مسابقات 

االتحاد األورويب لكرة القدم )ويفا(.
مــن  اليــوم  القــرار املتوقــع صــدوره  وســيأيت 
قبــل املحكمــة التــي تتخــذ مــن مدينــة لــوزان 
السويرسية مقرا لها، بعد يومني من ضان 
ترتيــب  يف  الثــاين  مركــزه  حســابيا  ســيتي 
الجديــد  البطــل  خلــف  املمتــاز  الــدوري 
مســابقة  يف  املشــاركة  وبالتــايل  ليفربــول، 

دوري أبطال أوروبا يف املوسم املقبل.
خــوض  مــن  فربايــر،  يف  ســيتي  ويفــا  وحــرم 

مسابقتي دوري األبطال أو الدوري األورويب 
مخالفتــه  بذريعــة  ملوســمني  ليــغ"  "يوروبــا 
قواعــد اللعــب املــايل النظيف. لكــن النادي 
2018 و2019،  بطــال إلنكلــرتا يف  املتــوج 
التحكيــم،  محكمــة  أمــام  باســتئناف  تقــدم 

رافضا كل االتهامات املوجهة له.
تثبيتهــا،  حــال  يف  العقوبــة  هــذه  وســتكون 
حقــق  الــذي  للنــادي  وماليــة  معنويــة  نكســة 
تاريــخ   ،2008 العــام  منــذ  نوعيــة  قفــزة 
اســتحواذ الشــيخ اإلمــارايت منصــور بــن زايــد 

آل نهيان عىل ملكيته.
األخــرة  األعــوام  يف  األزرق  الفريــق  وخــرج 
بقــوة مــن ظــل غرميــه يف املدينــة يونايتــد، 
وأحــرز لقــب الــدوري املمتــاز أربــع مرات يف 
مثانيــة أعــوام، يف ســجل شــهد رفــع الفريــق 

11 لقبا يف مسابقات مختلفة.
جوســيب  اإلســباين  املــدرب  فريــق  لكــن 
غوارديوال ال يزال يبحث عن اللقب األغىل، 

وهو التتويج يف دوري األبطال.
نتيجــة  عليــه  ســتكون  عــا  النظــر  بــرصف 
أمــام  املوســم  هــذا  ســيتي  يبقــى  الحكــم، 
دوري  يف  بعيــدا  للذهــاب  جديــة  فرصــة 
األبطــال، اذ بلــغ الــدور مثــن النهــايئ، وتقــدم 
ذهابــا بنتيجــة 1-2 عــىل أرض ريــال مدريــد 

اإلسباين.
لــدى  صعــب  تحــدٍّ  أمــام  ســيتي  وســيكون 
استئناف املسابقة القارية يف أغسطس، اذ 
ســيواجه فريقــا ملكيــا يحقــق نتائــج الفتــة يف 
الــدوري اإلســباين منــذ معــاودة نشــاطه يف 
يونيــو املــايض، بعــد توقفهــا ألكــر من ثالثة 

أشهر بسبب فروس كورونا املستجد.
قــد  اإلنجليــزي،  الفريــق  اىل  بالنســبة  لكــن 
فرصــة  املوســم  هــذا  األبطــال  دوري  يشــكل 
ملحاولــة  الكبــار،  نجومــه  مــن  لعــدد  أخــرة 
عقوبــة  وان  الســيا  قــاري،  لقــب  تحقيــق 
اإليقــاف ملوســمني، قــد تدفــع بعضهــم اىل 

خيار الرحيل عن صفوفه.
رأس  عــىل  مهامــه  بــدأ  الــذي  فغوارديــوال 
اإلدارة الفنية عام 2016، يرتبط بعقد حتى 
أن  2021-2020، ويســتبعد  نهايــة موســم 
يبقــى ملــا بعــد نهاية العقوبة. أما العبني من 
أمثــال رحيــم ســرتلينغ والبلجيــي كيفــن دي 
بروين، فقد يفضلون االنتقال اىل فريق آخر 
وانهــا  القاريــة، الســيا  املنافســة  وخــوض 

بلغا مرحلة من األفضل يف مسرتيها.

"كاس" تحسم
المصير األوروبي 
لمانشستر سيتي 

اليوم

مدريد )أ ف ب(:
أكد املدرب الفرني زين الدين زيدان أمس ان فريقه ريال مدريد 
يخوض من دون ضغوط ســباق األمتار األخرة من الدوري اإلســباين 

لكرة القدم واقرتابه من اللقب الـ34 يف تاريخه.
بفــارق نقطــة واحــدة عــن  الــدوري  النــادي امللــي ترتيــب  ويتصــدر 
لنــادي  وتتبقــى  برشــلونة.  املاضيــني  املوســمني  وبطــل  غرميــه 

العاصمة ثالث مباريات، مقابل مباراتني للنادي الكاتالوين.
ويحتــاج ريــال اىل فوزيــن مــن املباريــات املتبقيــة، وأولهــا اليــوم ضــد 
الــدوري  والثالثــني، لحســم  السادســة  مضيفــه غرناطــة يف املرحلــة 
بــرصف النظــر عــن نتائــج برشــلونة، وإحــراز لقــب الليغــا للمــرة األوىل 

منذ 2017، وتعزيز رقمه القيايس يف البطولة.
وقــال زيــدان يف مؤمتــر صحــايف قبــل مبــاراة غرناطــة "لســنا تحــت 
الضغط )...( الضغط أمر طبيعي، وأيضا إلزامي. لكنني ال أعتقد ان 

مثة ضغط خاض" بشأن هذه الفرتة من املوسم.

 19 إســبانيا يف  )يختتــم املوســم يف  األخــر  األســبوع  "هــذا  وتابــع 
يوليــو(، وتتبقــى لنــا ثــالث مباريــات لخوضهــا، وكل طاقتنــا يجــب ان 

تكون منصبة اآلن عىل مباراة الغد".
وأضاف "اآلن ال نجري أي حساب. ال نفكر سوى بخوض املباريات، 

نحن نركز فقط عىل مباراة االثنني".
وحقق النادي امللي نتائج مثالية منذ اســتئناف منافســات الدوري 
يف يونيــو املــايض بعــد تعليقهــا لنحــو ثالثــة أشــهر بســبب فــروس 

كورونا املستجد.
منــذ  خاضهــا  مباريــات  مثــاين  يف  انتصــارات  مثانيــة  ريــال  وحقــق 
العــودة، يف سلســلة إيجابيــة أتاحــت لــه انتــزاع الصدارة من برشــلونة 
الــذي أهــدر النقــاط بثالثــة تعــادالت مــن أصــل مبارياتــه التســع يف 

الفرتة ذاتها.
عــىل  الســبت  آخرهــا  انتصــارات،  ســتة  الكاتالــوين  النــادي  وحقــق 

مضيفه بلد الوليد بهدف نظيف.

مدريد/ وكاالت:
مدريــد،  ألتلتيكــو  الفنــي  املديــر  أشــاد 
التــي  بالــروح  ســيميوين،  دييغــو  األرجنتينــي 
يتمتع بها الفريق بعدما ضمن حســابيًا تأهله 
أوروبــا،  أبطــال  دوري  مــن  املقبــل  للموســم 
0-1 عــىل ريــال  عقــب تغلبــه بشــق األنفــس 
بيتيس، يف الجولة 36 من الدوري اإلسباين.

وقــال ســيميوين يف مؤمتــر صحــايف، عقــب 
املبــاراة التــي اســتطاع فريقــه أن يفــوز بها رغم 
طــرد ماريــو هرموســو: "أعتقــد أنــه إذا كانــت 
هنــاك لحظــة للتأهــل لـ"التشــامبيونز" وكيفيــة 
حــدث يف  مــا  كانــت  لحظــة  أفضــل  التأهــل، 
علينــا  يضغطــون  طبيعتنــا  هــذه  ألن  املبــاراة 
وننهــض، منــر بوقت صعب ونتجاوزه لنميض 
وننافــس  أخــرى،  مــرة  وننهــض  نســقط  قدمــًا، 

دومًا وسنظل ننافس".
وتابــع: "أنــا مل أكــف قــط عــن الثقــة يف عمــل 
هذا الفريق، نتأهل مرة أخرى لـ"التشامبيونز" 

قبــل مباراتــني عــىل نهايــة الــدوري وبالعبــني 
جــواو  الربتغــايل  بينهــم  مــن  جــدد،  كثريــن 
املقبــل  العــام  أن  إىل  أشــار  الــذي  فيليكــس 

سيكون استثنائيًا بالنسبة لتطوره".
وعن كون هذه املرة الثامنة تواليًا التي يتأهل 
فيها أتلتيكو لدوري األبطال، علق سيميوين: 
"أنــا ال أحلــل مــا يحــدث، ولكنــي دامئــًا أســعى 
للتحســن والتطــور، والطريقــة الوحيدة للتطور 
هي منح فرصة للفريق بناء عىل العمل الذي 

يقوم به يف امللعب".
وعــن الفــوز بصعوبــة عــىل ريــال بيتيــس قــال: 
"كانت مباراة صعبة، بدأنا الشوط األول كا 
أردنــا وضغطنــا لكــن يف الشــوط الثــاين حدث 
الطــرد، واألمــور باتــت صعبــة علينــا مــع تبقــي 

39 نهاية عىل اللقاء".
ظهــرت  الصعوبــة  هــذه  ظــل  يف  "لكــن  وتابــع 
تلــك الــروح التــي يتمتــع بهــا وانــدا وليــس لهــا 

مثيل".

 يقود ريال دون ضغوط
في سباق األمتار األخيرة زيدان

سيميوني 
يشيد بالعبيه 

بعد ضمان 
التأهل لدوري 

مدريد/ وكاالت:األبطال
كاييخــا،  خابيــر  فياريــال،  مــدرب  قــال 
بعــودة  "محظــوظ"  اإلســباين  الــدوري  إن 
للتدريــب  بيليغرينــي  مانويــل  التشــيي 
باملســابقة مــن خــالل قيــادة ريــال بيتيــس، 
هيبــة  "يعطــي  أنــه  اعتــرب  الــذي  األمــر 

للمنافسة الوطنية".
وأشــاد مــدرب فياريــال الــذي يواجــه بيتيس 
اليوم يف الليغا، مبن سيكون املدير الفني 
املقبــل،  املوســم  بيتيــس  لريــال  الجديــد 
وهــو املــدرب الــذي عمل تحــت إمرته حني 
فيهــا  تــوىل  التــي  الفــرتة  خــالل  العبــًا،  كان 
التشــيي قيــادة فياريــال بــني عاَمــي 2004 

و2005.
وقال كاييخا: »إنه مدرب يتمتع مبســرة ال 
تشوبها شائبة، وقد أثبت جدارته لسنوات 

عديدة، ولديه خربة واسعة«.
إليــه، كان  مــكان ذهــب  واختتــم: "يف كل 
وهــو  للجميــع،  بالنســبة  بــه  ُيحتــذى  مثــااًل 
مرجع لكل املدربني. أمتنى له كل التوفيق 
وآمل أن أستمتع مبشاهدة فريقه، طاملا ال 

يلعب ضدنا".
املــايض،  الخميــس  بيتيــس،  ريــال  وأعلــن 

مانويــل  التشــيي  املــدرب  مــع  تعاقــده 
بيليغريني حتى 30 يونيو 2023.

مــع  التعاقــد  عــن  بيتيــس  إعــالن  وجــاء 
حســابيًا  الفريــق  ضــان  بعــد  بيليغرينــي 

البقاء يف دوري الدرجة األوىل اإلسباين.
وميتلــك بيليغرينــي )66 عامــًا( باعــًا طوياًل 
يف مسرته التدريبية، حيث سبق له قيادة 
ريــال مدريــد )2009 - 2010( ومانشســرت 
يخلفــه  أن  قبــل   )2013-2016( ســيتي 
بيــب غوارديــوال، كــا تــوىل مســؤولية أندية 
ريفر بليت، فياريال، ماالغا وهيبي تشاينا 
هــو  يونايتــد  هــام  وســت  وكان  فورتشــون، 
موســم  يف  مســؤوليته  يتــوىل  فريــق  آخــر 

.2018-2019

وذكــر النــادي: »بيتيــس يراهــن عــىل مدرب 
رفيــع املســتوى يتمتــع مبكانــة دوليــة كبــرة 
إطــار  األول يف  الفريــق  أداء  لرفــع مســتوى 

مرشوع مدته 3 أعوام«.
وكان بيتيــس قــرر إقالــة خــوان فرانسيســك 
فريــر »رويب« مــن منصبــه الشــهر املــايض 
الرياضيــة،  الشــؤون  منســق  بتعيــني  وقــام 
أليكســيس تروخيــو، كمــدرب مؤقت لنهاية 

املوسم.

مدرب فياريال: 
الليغا محظوظة 
بعودة بيليغريني
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لندن/ وكاالت:
كشــفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موافقة نادي تشــيليس، بقيادة مديره الفني فرانك المبارد، 
عــى بيــع نجــم الفريــق الفرنــيس نغولــو كانتــي إىل ريــال مدريــد، يف ظــل رغبــة "البلــوز" يف جمــع 

األموال وتقدميها إىل باير ليفركوزن، للتعاقد مع نجم الفريق الشاب، كاي هافريتز.
ذكــرت صحيفــة ذا صــن اإلنجليزيــة، أن المبــارد يتطلــع لبيــع عــدد مــن الالعبــن مــن أجــل التعاقــد مــع 
موهبــة ليفركــوزن، وبالتــايل سيســمح لكانتــي اإلنتقــال إىل ريــال مدريــد، إذ واصــل النــادي "املليك" 

اهتاممه بالالعب.
وتعاقد "البلوز" بالفعل مع حكيم زياش من أياكس، ومهاجم اليبزيغ تيمو فرينر بتكلفة 85 مليون 
جنيــه إســرليني، وإذا أرادوا االنطــالق أكــر يف ســوق االنتقــاالت، فســوف يحتاجــون إىل بيــع بعــض 

الالعبن.
ويعتقد أن هافريتز أخرب ليفركوزن أنه يريد املغادرة، وأن نادي غرب لندن يتصدر األندية املهتمة 

بضم الالعب البالغ من العمر 21 عامًا.
يف الوقت نفسه، يقال أن ريال مدريد منذ فرة طويلة يراقب كانتي، وقد يسمح المبارد للمدرب 

زين الدين زيدان بضم مواطنه أخريًا.
ويطلــب ليفركــوزن حــوايل 90 مليــون جنيــه إســرليني مــن أجــل هافريتــز، لكــن تشــيليس يأمــل يف 
تخفيــض الســعر، وتــم ربــط كانتــي باإلنتقــال إىل قلعــة "ســانتياغو برينابيــو" مقابــل 70 مليــون جنيــه 

إسرليني.

رغبة المبارد تقرب كانتي 
من ريال مدريد

لندن/ وكاالت:
حقــق اإلســباين بيــب غوارديــوال رقــاًم رائعًا، من خالل تســجيل 5 أهــداف يف املباراة الواحدة، 

بعد أن أضاف يف سجله التدريبي خامسية جديدة لفريقه مانشسر سيتي ضد برايتون.
فــاز مانشســر ســيتي عــى مضيفــه برايتــون 0-5، خــالل املبــاراة التــي جمعــت الفريقــن عــى 

ملعب "فاملر"، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
ذكــرت شــبكة أوبتــا لألرقــام واإلحصائيــات، أن بيــب غوارديــوال كمــدرب فــاز فريقه بـــ5 أهداف أو 
أكــر خــالل 87 مبــاراة ضمــن 677 مبــاراة يف مشــواره التدريبــي، أي مبعــدل خامســية كل 8 

مباريات.
وعزز السيتي املركز الثاين بجدول ترتيب الدوري اإلنجليزي هذا املوسم، برصيد 72 نقطة، 

بينام يتصدر ليفربول برصيد 93 نقطة.
وميلــك مانشســر ســيتي الهجــوم األفضــل يف الــدوري اإلنجليــزي، إذ ســجل العبــوه 91 هدفــًا، 
مقابل 76 هدف لليفربول بطل الدوري، لكن دفاع الليفر هو األفضل، حيث اســتقبل الفريق 

27 هدفًا، مقابل 34 هدف هزت شباك مانشسر سيتي منذ بداية الدوري.

 يفوز بخماسية كل 8 مباريات
غوارديوال

سيدين/ وكاالت:
أعلــن مايــل غيدينــاك، قائــد منتخــب أســراليا الســابق لكــرة القــدم، اعتزالــه منافســات اللعبــة 
الشــعبية بعــد توقفــه عــن اللعــب عــى املســتوى الــدويل يف 2018، وعــدم مشــاركته عــى 

املستوى االحرايف منذ ذلك الوقت.
وشارك غيديناك )35 عامًا( يف 79 مباراة دولية مع املنتخب األسرايل، وقاده للفوز بكأس 
آسيا يف 2015، وقد سبق له أن عرب عن رغبته يف االستمرار يف اللعب بعد استغناء أستون 

فيال اإلنجليزي عن خدماته يف العام املايض.
الــدوري األســرايل عــرّبت عــن رغبتهــا يف  وقالــت وســائل إعــالم أســرالية: "إن بعــض أنديــة 

التعاقد مع العب الوسط املدافع الذي شارك يف نهائيات كأس العامل 3 مرات".
وكتب غيديناك عرب وســائل التواصل االجتامعي: "أود تقديم الشــكر إىل جميع األندية التي 
لعبت لها ملنحي هذه الفرصة والشــكر أيضًا للمدربن والطواقم الفنية والزمالء واملشــجعن 

ألنهم جميعًا أدوا دورهم".
وبدأ غيديناك مســريته االحرافية يف ســيدين، لكنه تطور وتألق يف صفوف كريســتال باالس 
اإلنجليزي عندما لعب للنادي اللندين ما بن عامي 2011 و2016 وقاده للعودة إىل الدوري 

اإلنجليزي املمتاز قبل االنضامم إىل أستون فيال يف 2016.

قائد منتخب أستراليا السابق 
غيديناك يعتزل كرة القدم

باريس/ وكاالت:  
كشــف تقريــر صحــايف فرنــيس، أن نــادي 
باريس سان جريمان، بدأ بالفعل بدراسة 
جونيــور  نيــامر  أجــل  مــن  ســيناريوهن 
عــام  ينتهــي عقــده يف  الــذي  دا ســيلفا، 

.2022

قامئــة  عــى  نيــامر  الربازيــي  يــزال  ال 
برشــلونة للعقــود اآلجلــة، عــى الرغــم من 
أنــه يبــدو مــن الصعــب عــى الكاتالونيــن 

رحيلــه  تحمــل  عليهــم  ســيتعن  وإال 
الصيــف املقبــل، مقابــل ســعر أقــل بــداًل 
أمــا  بعــام،  بعدهــا  مجانــًا  خســارته  مــن 
الســيناريو الثــاين هــو تقييــم ســعره لبيعــه 

إىل برشلونة.
الحفــاظ  هــي  جريمــان  ســان  باريــس  نيــة 
عــى نيــامر، بأي مثن لتشــكيل رشاكة مع 
كيليــان مبــايب، لكنهــم يعرفــون مبارشة أن 
الربازيي ســريحب بالعودة إىل برشــلونة 

بســبب  الصيــف  هــذا  توقيعــه  محاولــة 
األزمة االقتصادية الناتجة عن أثار فريوس 
بــدأوا  جريمــان  ســان  يف  ولكــن  كورونــا، 
بالفعــل يف تقييــم إمكانيــة ســيناريوهات 

املستقبل لنجمهم العظيم.
ليكيــب  صحيفــة  أوردتــه  مــا  وحســب 
الســيناريو األول تجديــد  فــإن  الفرنســية، 
يف  عقــده  ســينتهي  الــذي  نيــامر،  عقــد 
ممكــن،  وقــت  أقــرب  يف   ،2022 عــام 

مــع  أخــرى  مــرة  ملشــاركة غرفــة املالبــس 
صديقه الجيد ليونيل مييس.

أعــاله  املذكــورة  اإلعالميــة  التفاصيــل 
تنظيمهــا  يريــد  جريمــان  ســان  كان  التــي 
خــالل فــرة العــزل، لقــاء مــع بيئــة الالعــب 
ملناقشــة تجديــده، ولكــن مل يتــم تنفيــذ 
يتــم إحــراز أي تقــدم يف هــذا  ذلــك ومل 
األمــر، مــام أثــار الشــائعات حــول احتــامل 

عودة نيامر إىل كامب نو.

مدرب أياكس يتحسر على رحيل زياش لتشيلسي
أمسردام/ وكاالت:

أقــر إيريــك تــن هــاغ املديــر الفنــي ألياكــس أمســردام 
الهولنــدي بصعوبــة أن ينجــح أي العــب جديــد يضمــه 
الــدويل املغــريب حكيــم  إنجــازات  فريقــه يف محــاكاة 
إىل  مؤخــرًا  املنتقــل  الســابق،  الفريــق  العــب  زيــاش 

تشيليس اإلنجليزي.
العاصمــة  نــادي  يف  األوىل  قدمــه  زيــاش  ووضــع 
تيفينتــي،  مواطنــه  مــن  قادمــا   2016 عــام  الهولنديــة 
الـــ4  الســنوات  مــدار  عــى  مميــزة  مســتويات  ليقــدم 
الصيــف  يف  تشــيليس  إىل  االنتقــال  قبــل  املاضيــة، 

الحايل مقابل 40 مليون يورو.
وســجل زيــاش 48 هدفــًا وصنــع 82 يف 165 مبــاراة 
مــع أياكــس، وقــاد الفريــق لنهايئ الــدوري األورويب يف 
2017، والتتويــج بثنائيــة الــدوري والــكأس، والوصــول 

لنصف نهايئ دوري أبطال أوروبا العام املايض.
وكشــف تــن هــاغ يف ترصيحــات للتلفزيــون الرســمي 
ألياكــس أن عــرص زيــاش يف النــادي شــهد نجاحات من 

الصعــب تكرارهــا، موجهــًا رســالة إشــادة مؤثــرة وأخــرية 
لالعب املغريب.

وقــال تــن هــاغ: "كانــت فــرة لطيفــة للغايــة وناجحــة، 
لــن  والجامهــري  النــادي  يشء،  كل  زيــاش  منحنــا  لقــد 

ينسوا ما قام به هذا الالعب الرائع".
مل  "زيــاش  العاطفيــة:  ترصيحاتــه  هــاغ  تــن  وأكمــل 
مينحنــا فقــط النتائــج الجميلــة ولكــن قدم لنــا كرة القدم 

املمتعة".
بديــل  إيجــاد  فكــرة  عــن  للحديــث  هــاغ  تــن  وتطــرق 
لزيــاش، ومقارنــة األخــري بالربازيــي أنتــوين القــادم مــن 
ساو باولو، والذي سيلعب ألياكس بداية من املوسم 

املقبل.
يقول تن هاغ: "ال يجب أن ننظر ألنتوين عى أنه بديل 
زيــاش، هــذه الطريقــة ال تصلــح، مل أفكــر بهــذا الشــكل 
مع رحيل ماتياس دي ليخت وفرينيك دي يونغ والس 
تشــون، النجــوم الجــدد ســيتألقون وســيفوزون بقلــوب 

الجامهري مع مرور الوقت".

 يدرس مقترحين 
حول مستقبل

سان جيرمان

نيمار

القاهرة/ وكاالت:
قــدم محمــود الخطيــب، رئيــس مجلــس إدارة األهــي، بالغــا 
للنائــب العــام املــرصي أمــس، ضــد مرتــى منصــور نظــريه 

يف الزمالك، يتهمه بإهانة 100 مليون مرصي.
وتــداول رواد مواقــع التواصــل االجتامعــي مقطعــا صوتيــا، 
منســوبا لرئيــس الزمالــك، يتضمــن عبــارات خادشــة للحيــاء 
ضــد الخطيــب ومحمــود عبداملنعــم كهربــا العــب األهــي، 

بجانب املسؤولن يف مرص.
وأصدر األهي بيانا رســميا، قال فيه إنه فوجئ عى مواقع 
تصويــره  تــم  بفيديــو  الســبت  مســاء  االجتامعــي  التواصــل 
النــاس؛  مــن  ومســمع  مــرأى  عــى  الزمالــك  نــادي  داخــل 
يتضمن عبارات يعف اللســان عن ذكرها عى لســان رئيس 
الزمالــك تــيسء لرئيــس األهــي وألرستــه ولعائلتــه، وتــيسء 
مليــون  ولـــ100  وقياداتهــا ومؤسســاتها  ملــرص ومســؤوليها 

مرصي".
وأضــاف األهــي: "تلــك العبــارات مــن شــأنها تكديــر الســلم 
العام وإلحاق الرضر باملصلحة العامة بقوله ما نصه )البلد 

دي مفهاش راجل( وكررها ثانية".
وأردف: "حيــث أن رئيــس الزمالــك يختبــئ خلــف الحصانــة 
النيابيــة، وال  الوظيفــة  لحاميــة  مقــررة  هــي  التــي  الربملانيــة 
الواقعــة الرتكابــه  بــأي حــال دون مســاءلته يف هــذه  تحــول 
األعــراض  وانتهــاك  العائــالت  ســمعة  خــدش  جرائــم 
وثوابــت  قيــم  تهــدم  الجرائــم  هــذه  أن  خاصــة  والحرمــات، 

وتقاليد املجتمع املرصي".
كام جاء أيضًا بالبالغ أن التحايل عى القانون الذي يجيده 
املذكــور ويفلــت مــن العقــاب عــن جرامئــه كل مــرة، هــو أمر 
القانــون واملؤسســات وينــذر بتأجيــج العنــرص  يهــدد دولــة 

املجتمعي وفتنة بن الجامهري، وفق البيان.
وأكد الخطيب يف بالغه مل يعد مقبواًل القول بأن الشكاوى 
كيديــة لرفــض رفــع الحصانــة عنــه، حيــث طالــت اإلســاءات 
هــذه املــرة عمــوم الشــعب املــرصي، وطلــب رسعــة اتخــاذ 
اإلجــراءات القانونيــة ومتكينــه مــن تقديــم األدلــة عــى تلــك 
الجرائــم ملــا متثلــه مــن خطــورة تنــذر بعواقــب وخيمــة بــن 

الجامهري.

األهلي يتهم رئيس الزمالك بإهانة 100 مليون مصري

لوس انجليس/ )أ ف ب(:
أعلن نجم فريق لوس أنجليس ليكرز ليربون جيمس 
انــه ســيكتفي بوضــع اســمه عــى الجهــة الخلفية من 
قميصه لدى اســتئناف منافســات دوري كرة الســلة 
ولــن  الحــايل،  الشــهر  أواخــر  للمحرفــن  األمــرييك 

يحمل أي رسالة اجتامعية معينة.
أربــع  الــدوري  يف  العــب  أفضــل  جيمــس،  ويعــد 
مــرات، مــن النجــوم الذيــن غالبــا مــا أدلــوا مبواقــف 

مناهضة للعنرصية وداعمة للعدالة االجتامعية.
لكنــه اختار مع اســتئناف منافســات الــدوري اعتبارا 

مجمــع ديــزين يف مدينــة أورالنــدو بواليــة فلوريــدا، 
فــريوس كورونــا  بســبب  مــارس  منــذ  تعليقهــا  بعــد 

املستجد.
وقال جيمس "اخرت عدم وضع اســم )غري اســمه( 
عــى الجهــة الخلفيــة مــن قميــي )...( هــذا ال ينــم 
عــى  توزيعهــا  تــم  التــي  لالئحــة  احــرام  عــدم  عــن 

الالعبن".
وأّيد الالعب "كل من قرر وضع عبارة ما عى ظهر 
قميصــه. لكــن ذلــك أمــر ال يلقــى صــدى فعــال مــع 
مهمتي، مع هديف"، مشريا اىل انه كان يرغب يف 

مــن 30 يوليــو، أال يحــذو حــذو العديد من الالعبن 
قــرروا توجيــه رســائل ذات طبيعــة سياســية  الذيــن 
حــركات  اكتســاب  ظــل  يف  الســيام  اجتامعيــة،  او 
مناهضــة العنرصيــة زخــام كبــريا يف اآلونــة األخــرية، 
بعد مقتل املواطن األمرييك األســود جورج فلويد 
مدينــة  يف  أبيــض  رشطــي  قبــل  مــن  توقيفــه  أثنــاء 

مينيابوليس، أواخر مايو.
الالعبــن  عــى  ايــه"  يب  الـــ"ان  رابطــة  واقرحــت 
اســتئناف  لــدى  اســتخدامها  ميكــن  عبــارات 
يف  يوليــو   30 يف  جمهــور  دون  مــن  املنافســات 

ان تتــم استشــارته بالعبــارات املمكــن وضعهــا عــى 
الجهة الخلفية من القميص.

وشــدد عــى انــه ال يحتــاج "اىل وضــع عبــارة مــا عى 
ظهــر قميــي مــن أجــل ان يفهــم النــاس مهمتي وما 

أنا عليه وما أنا هنا للقيام به".
وســتعمد غالبيــة الالعبــن لوضــع رســالة اجتامعيــة 
لــدى  القميــص  مــن  الخلفيــة  الجهــة  عــى  معينــة 
اســتئناف املنافســات أواخر هذا الشــهر. وبحسب 
التقارير، اختار 17 العبا فقط من أصل 285 حتى 

اآلن، االكتفاء باسمهم كام العادة.

جيمس سيكتفي باسمه على قميصه حال استئناف الموسم
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رام الله- غزة/ رامي رمانة:
أكــد مســؤولو غــرف تجاريــة وصناعيــة وزراعيــة أن 
النشاط االقتصادي يف محافظات الضفة الغربية 
أن   إىل  مشــرين  الكامــل،  االنهيــار  عــى  أوشــك 
جائحــة  عــن  الناتجــة  االقتصاديــة  األزمــة  مظاهــر 
املواطنــن،  عــى  جليــة  تظهــر  بــدأت  "كورونــا"، 
وارتفعــت  املرتجعــة،  الشــيكات  زادت  حيــث 
أعــداد املصانــع واملنشــآت املغلقــة، فضــًا عــن 
ركــود الحركــة التجاريــة، وانخفــاض األســعار لقلــة 

الطلب عى املعروض.
وقــال رئيــس غرفــة تجارة وصناعــة محافظة رام الله 
والبرة خليل رزق: إن )80 %( من مصانع اإلنتاج 
لغيــاب  العمــل،  عــن  متوقفــة  الغربيــة  الضفــة  يف 

القوة الرشائية يف األسواق املحلية.
وأكد رزق لصحيفة "فلســطن"، أمس، أن مصانع 
اإلنتاج يف الضفة الغربية تواجه أوضاعًا اقتصادية 
ســيئة للغايــة، حيــث ارتفــع عــدد املتوقفــة منهــا 
عــن العمــل إىل 80 %، لعجزهــا عــن بيــع إنتاجهــا 
ولرتاكــم  الخــارج،  إىل  التصديــر  أو  األســواق  يف 
االســتحقاق املــايل لصالــح الغــر مــن دفــع فواتــر 
الشــيكات  العاملــن، وتغطيــة  الخدمــات، وأجــور 

الصادرة منها يف مواعيدها املحددة.

واقتــرت  حــدود  أبعــد  إىل  انخفضــت  الجائحــة 
عــى الزبائــن الكبــار واملفضلــن للمصــارف، كــا 
أن نســب الفوائــد عــى القــروض أضحــت مرتفعــة 

جدًا.  
مــن جهتــه أكــد رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة شــال 
الخليل نور الدين جرادات، أهمية إنشاء صندوق 

مايل لتعويض ومتويل املنتجن والتجار.
وقــال جــرادات لصحيفــة "فلســطن": نحــن بأمــس 
والتعويــض  التمويــل  يقــدم  لصنــدوق  الحاجــة 
إن  أنشــطتهم  ملواصلــة  واملنتجــن  للمصنعــن 
جائحــة  مــن  لهــم  يحــدث  كــا  لكــوارث  تعرضــوا 
كورونا يف الوقت الذي تواجه فيها الحكومة أزمة 

مالية خانقة.
وبــن جــرادات أن املصانــع الغذائيــة واألدويــة مــا 
تــزال تحافــظ عــى نشــاطها بنســبة %60 مقارنــة 
املنشــآت  وأنهــا  املتوقفــة،  األخــرى  باألنشــطة 

النشطة تتخذ  اجراءات األمن والسامة.
يتعمــد  التــي  والعراقيــل  القيــود  إىل  ولفــت 
يف  خاصــة  املســتوردين  أمــام  وضعهــا  االحتــال 
أعقــاب محاولــة الســلطة التنصــل من التنســيق مع 

االحتال.
دور  املانحــة  للــدول  يكــون  بــأن  جــرادات  وأهــاب 

وأشار رزق إىل أن القوة الرشائية املحركة للنشاط 
التجــاري آخــذة يف االنخفــاض، خاصة يف أعقاب 
الســلطة  رصف  و  املقاصــة  أمــوال  أزمــة  تجــدد 
أنصــاف رواتــب ملوظفــن بعد قرابة الشــهرين من 
التأخــر، فضــًا عــن قلــة املتســوقن القادمن من 
املناطــق الفلســطينية املحتلــة عــام 48، وتوقــف 

النشاط السياحي.
وذكــر أن التجــار ســيخرسون موســم عيــد األضحــى 
وموســم األفــراح، كــا خــرسوا موســم عيــد الفطــر 
أن  مضيفــًا  "كورونــا"،  جائحــة  بســبب  الســابق 
"التاجــر ليــس عنــده االســتعداد اآلن إلحضــار مــا 
هــو جديــد مــن الســلع خوفــًا مــن بقائهــا دون بيــع، 

ومكدسة داخل املخازن واملحال".
وأشار إىل أن املصنعن واملنتجن يضطرون إىل 
تغطية نفقاتهم وسد الثغرات املالية من االدخار، 
وأن استمرار ذلك االستنزاف من االدخار با شك 

يهدد بالخسارة وتصفية النشاط االقتصادي.
انخفاض التسهيات البنكية

وحــذر رزق مــن تأثــر زيــادة الشــيكات املرتجعــة 
عى النشاط التجاري والصناعي، وانعكاس ذلك 

عى تهديد السلم األهيل بن الناس.
كــا أشــار إىل أن التســهيات البنكيــة يف أعقــاب 

رسيع يف إعانة املنشــآت املترضرة، ملســاعدتها 
عى تخطي األزمات الراهنة. 

مــن جانبــه حــذر االختصــايص االقتصــادي د.نــور 
أبــو الــرب مــن دخــول االقتصــاد يف الضفــة الغربيــة 
موجهــًا  تداركــه،  يصعــب  خطــر  منعطــف  إىل 
االقتصــاد  ادارة  يف  بقصورهــا  للحكومــة  اتهامــه 
بصــورة ســليمة يف ظــل تعاطيهــا مع جائحة كورونا 

وتبعاتها.
وقــال أبــو الــرب لصحيفــة "فلســطن"، إن مظاهــر 
عــى  جليــة  تظهــر  بــدأت  االقتصاديــة  األزمــة 
حاليــًا  نشــهد  إذ  الغربيــة،  الضفــة  يف  املواطنــن 
وركــود  املرتجعــة،  الشــيكات  أعــداد  يف  ارتفاعــًا 
واملنشــآت،  املصانــع  واغــاق  التجاريــة،  الحركــة 
وأيضًا انخفاض األسعار لقلة العرض وغر ذلك.

غياب اإلدارة السليمة
 وأضــاف:" أن هــذه األزمــة، تتحمــل الحكومة جزءا 
يف  الســليمة  اإلدارة  متلــك  مل  ألنهــا  منهــا  كبــرا 
إىل  عمــدت  حيــث  كورونــا  جائحــة  مــع  التعاطــي 
فرضــت  حــن  التجاريــة  النشــاطات  كافــة  وقــف 
حالــة الطــوارئ يف بــادئ األمــر، رغــم تحذيرنــا مــن 
النتائــج الوخيمــة لتلــك الخطــوة، فاليــوم الحكومــة 
غر قادرة عى تعويض املترضرين، بل عاجز عن 

دفع رواتب موظفيها".
-رغــم  املحتــل  الداخــل  عــال  أن  إىل  وأشــار 
أن  إال  الضفــة-  ملناطــق  الوبــاء  نقــل  يف  تســببهم 
الرئيــي  املحــرك  أضحــت  املاليــة  عائداتهــم 
يف أســواق الضفــة، فهــي تشــكل نســبة %70 مــن 

السيولة املوجودة يف السوق.
كا ألقى أبو الرب باللوم عى الحكومة يف تأخر 
رصف رواتــب املوظفــن، وأدان جعلهــا املوظــف 

لقمة سائغة للبنوك.
وقال :"إن املصارف حن قبلت وقف الخصومات 
البنكيــة عــن املوظــف منــذ ابريــل املــايض وملــدة 
أربعــة اشــهر، كانــت مدركــة جيــدا أن ذلــك يصــب 
يف مصلحتها حيث تتكســب مرتن يف الفائدة،  
البنــوك  مــن  الحكومــة  تســتلف  أن  األجــدر  فــكان 
الفائــدة  تتحمــل  وهــي  راتبــه  املوظــف  وتعطــي 

املرتفعة".
بــأن  اللــه  رام  الــرب وزارة املاليــة يف  أبــو  وطالــب 
املواطنــن  مــع  ورصاحــة  شــفافية  أكــر  تكــون 
واملؤسســات االقتصاديــة ووضعهــم يف حيثيــات 
نفقــات،  مــن  تخــرج  ومــا  ايــرادات  مــن  يصلهــا  مــا 
وماهيــة  البدائــل املطروحــة  للتعاطــي مــع تبعــات 

كورونا، وأموال املقاصة.

العمصي: مبيدات االحتالل 
السامة تكبد المزارعين 

خسائر بـ 1,25 مليون دوالر
غزة/ فلسطن:

قــال رئيــس االتحــاد العام لنقابات عال فلســطن ســامي العميص إن  
قيمة األرضار املادية التي لحقت باملحاصيل الزراعية نتيجة تعرضها 
للمبيدات السامة، التي قام االحتال اإلرسائييل برشها عى أرايض 
املزارعــن، الواقعــة رشق قطــاع غــزة خــال العــام الحــايل بلغــت أكــر 

من مليون وربع املليون دوالر.
وبن العميص يف تريح صحفي، أمس، أن هذه االنتهاكات ألحقت 

رضرا كبرا يف قطاع الزراعة وكبد عال الزراعة خسائر كبرة.
وأوضح أن مجموع مساحة األرايض الزراعية التي ترضرت محاصيلها 
الزراعية بلغ أكر من )2000 دونم(، وشملت مزروعات مثل القمح، 
باإلضافــة  الكوســا،  و  البصــل  امللفــوف،  البــازالء،  الفــول،  الشــعر، 

للمزروعات الورقية مثل السبانخ والبقدونس.
ولفــت إىل أن املبيــدات الســامة التــي يرشــها االحتــال طالت حوايل 
ســبعة مايــن و620 ألــف مــرت مربــع مــن األرايض الزراعيــة يف قطــاع 
غزة منذ عام 2014م، مؤكدا أن االحتال يتعمد رش األرض نفســها 
للزراعــة  صالحــة  غــر  وجعلهــا  الرتبــة  قتــل  بهــدف  املــرات  عــرشات 

مستقبا.
واســتعرض العمــيص خســائر املزارعــن نتيجــة فتح االحتال الســدود 
وعبــارات األمطــار رشقــي قطــاع غــزة خــال ينايــر، موضحــا أنهــا بلغــت 

نصف مليون دوالر.
وبــن أن فتــح االحتــال الســدود ألحــق أرضارا كبــرة مبســاحات حقــول 
مفتوحــة مزروعــة مبختلــف أنــواع الخــرضوات، إضافــة إىل خســائر يف 

قطاعي الدواجن والنحل.
بعــض  يف  للرتبــة  وانجــراف  لغمــر  أدى  ذلــك  أن  العمــيص  وأوضــح 
املناطــق، وإتــاف كامــل ملحاصيــل كالبطاطــس والبصــل، باإلضافــة 
للمحاصيــل الحقليــة املختلفــة املزروعــة يف هــذه األرايض، مبينــا أن 
ذلــك أدى لتــرضر 920 دومنــا مزروعة باملزروعات الحقلية والخضار، 
وحــوايل 100 صنــدوق نحــل، وعــدد مــن الدفيئــات الزراعيــة، ومــزارع 

دواجن.

غزة/ فلسطن:
املدينــة  يف  املواطنــن  غــزة  بلديــة  دعــت 
وتركيــب  امليــاه  اســتهاك  ترشــيد  لــرضورة 
امليــاه  نقــص  لتــايف  أرضيــة  ميــاه  خزانــات 
يف البيــوت وتجــاوز انقطــاع التيــار الكهربــايئ 
الســيا يف فصــل الصيــف الــذي يــزداد فيــه 

استهاك املياه.
أهميــة  أمــس،  بيــان  يف  البلديــة  وأكــدت 
تعبئتهــا  ليتــم  أرضيــة  ميــاه  خزانــات  تركيــب 
للتيــار  الحاجــة  ودون  مبــارشة  بامليــاه 
الكهربــايئ ثــم يتــم ضخهــا للخزانــات العلويــة 
يف املنــزل يف أوقــات وصل التيار الكهربايئ 

لتجاوز نقصها.
وأوضحــت أنهــا تبــذل جهــودا كبــرة لتحقيــق 
توافــق بــن جــدويل توزيــع امليــاه والكهربــاء؛ 
بســبب  ذلــك  يف  صعوبــة  واجهــت  لكنهــا 
التغــرات التــي طــرأت عــى جــدول الكهرباء، 
داعيًة إىل املحافظة عى محابس وشــبكات 
امليــاه يف الشــوارع وعــدم العبــث بها وتفقد 
عوامات املياه يف الخزانات املنزلية والتأكد 
ترسيــب  وجــود  وعــدم  عملهــا  صحــة  مــن 
للميــاه. ودعــت البلديــة املواطنــن لــرضورة 
امليــاه  عــى  املحافظــة  إرشــادات  اتبــاع 
وترشــيد اســتهاكها وعــدم اســتخدامها يف 

بشــكل  الســيارات  وغســيل  الشــوارع  رش 
األعــال  يف  اســتخدامها  وتقنــن  خاطــئ، 
املنزلية.وبينت أنها أوقفت نحو 15 برئًا عن 
العمــل الرتفــاع نســبة ملوحــة امليــاه املنتجــة 
منهــا وتــم تغذيــة املناطــق التــي تغذيها تلك 
الكميــة  مــن  أو  محيطــة  ميــاه  آبــار  مــن  اآلبــار 

املحدودة التي ترد من محطة التحلية.   
كبــرة  جهــودا  تبــذل  أنهــا  البلديــة  وأكــدت 
للمواطنــن  امليــاه  توفــر  اســتمرار  لضــان 
وتحديــث  املدينــة  يف  اآلبــار  وتشــغيل 
قطــاع  يف  مشــاريع  وتنفيــذ  امليــاه  شــبكات 

املياه.

ديب/ األناضول:
قطــاع  ناتــج  إن  العــريب،  النقــد  صنــدوق  قــال 
الســياحة عــى مســتوى الــدول العربيــة ارتفــع 
313.6 مليــار دوالر  2.2 باملئــة إىل  بنســبة 
دوالر  مليــار   281.5 مقابــل   ،2019 يف 

بالعام السابق له.
عنــه،  صــدر  تقريــر،  يف  الصنــدوق  وأضــاف 
املســتجد  كورونــا  فــروس  أزمــة  إن  أمــس، 
الســياحة  أنشــطة  تــرضر  يف  تتســبب 
مــن  كل  رأســها  عــى  يــأيت  العربيــة،  بالــدول 
السعودية واإلمارات ومر وتونس واملغرب 

وفلسطن.
مــن  يعتــر  الســياحة  "قطــاع  التقريــر:  وتابــع 
أكر األنشطة االقتصادية تأثرًا بجائحة كورونا 
نتيجــة لتأثــر كل مــن جانبــي العــرض والطلــب 
عى الســفر والســياحة بدرجة كبرة، بســبب 

القيود املفروضة عى وجهات السفر".
مــا  بفقــدان  كورونــا  فــروس  تفــي  ويهــدد 

50 مليــون وظيفــة يف قطــاع  يقــارب حــوايل 
الســياحة، "أي مــا يعــادل حــوايل 12 إىل 14 
باملئــة مــن إجــايل العالــة يف الــدول، التــي 
يعتر فيها قطاع السياحة من أهم القطاعات 

املحفزة للنمو"، بحسب التقرير.
 11.4 نحــو  الســياحة  قطــاع  مســاهمة  وتبلــغ 
للــدول  الناتــج املحــيل اإلجــايل  باملئــة مــن 
النقــد  صنــدوق  بيانــات  بحســب  العربيــة، 

العريب.
الســياحة  نشــاط  تراجــع  الصنــدوق  وتوقــع 
والــذي يعمــق الركــود االقتصــادي الناتــج عــن 
الجائحــة، يف عــدد مــن الــدول العربيــة خــال 

.2020

القطــاع  ناتــج  ســجل  التقريــر،  وحســب 
الســياحي أعــى مســتوى لــه يف الســعودية، 
 ،2019 يف  دوالر  مليــار   79.5 بلــغ  حيــث 
تليهــا كل مــن اإلمــارات ومــر بناتــج للقطــاع 
بلــغ 58.2 مليــار دوالر، و48.3 مليــار دوالر 

عى التوايل.
لنشــاط  متوقــع  تراجــع  إىل  التقريــر  ولفــت 
السياحة العاملي مبا يرتاوح بن 60 إىل 80 

باملئة يف 2020.
مــن  حزمــا  العربيــة  الحكومــات  وتبنــت 
التداعيــات  تخفيــف  تســتهدف  السياســات، 
الســلبية عــى قطــاع الســياحة، وضــان قــدرة 
منشــآته عــى الوفــاء بالتكاليــف التشــغيلية، 

ومتكينها من اإلبقاء عى العالة لديها.
 10.4 بنحــو  الســياحي  القطــاع  ويســاهم 
كــا  العاملــي،  اإلجــايل  الناتــج  مــن  باملئــة 
متثــل الســياحة نحــو 30 باملئــة مــن صــادرات 
الخدمــات العامليــة مبــا يعــادل 1.5 تريليــون 

دوالر.
قطــاع  تعــايف  فــرتة  أن  إىل  التقريــر  ولفــت 
الســياحة والســفر، وعودتــه إىل املســتويات 
املســجلة قبــل األزمــة، متتــد لفــرتة تــرتاوح مــا 

بن ثاث إىل ست سنوات.

غزة/ رامي رمانة:
دعا نائب اتحاد الغرف التجارية والصناعية 
املؤسســات  الحــري،  د.وليــد  والزراعيــة، 
خدماتهــا  توســيع  إىل  واملاليــة  املرفيــة 
االئتانية مع تجار قطاع غزة، وتقديم مزيد 
من التسهيات يف ظل األزمات االقتصادية 

التي تحيط بهم.
جاء ذلك عى هامش مشــاركته يف مراســم 
للبنــك  الجديــد  الرئيــس  املقــر  افتتــاح 
فلســطن"  ميــدان  يف  العــريب  اإلســامي 
ممثــيل  مــن  عــدد  بحضــور  بغــزة،  الســاحة" 
الغرف التجارية وسلطة النقد، واملصارف، 

واالقتصادين. 
وأبــرق الحــري الذي يشــغل منصب رئيس 
بتهنئتــه  أيًضــا،  غــزة  وصناعــة  تجــارة  غرفــة 
االفتتــاح  مبناســبة  البنــك  عــى  للقامئــن 
اإلســامي  البنــك  أن  مؤكــًدا  الجديــد، 
العــريب، مــن املصــارف التــي قطعــت شــوًطا 
يف  تعمــل  مرفيــة  رشكــة  كأول  كبــًرا 

فلسطن منذ عام 1995.
وأكــد الحــري لصحيفــة "فلســطن" أهمية 
والغــرف  البنــك  بــن  املشــرتك  التعــاون 

البنــك إىل  التجاريــة يف قطــاع غــزة، داعًيــا 
يقدمهــا  التــي  الخدمــات  دائــرة  توســيع 
أوقــات  يف  خاصــة  والتجــار  للمنتجــن 

األزمات من أجل الصمود.
اإلســامي  البنــك  أن  إىل  اإلشــارة  جديــر 
بــارش  عامــة  مســاهمة  رشكــة  هــو   ، العــريب 

 ،1996 عــام  مطلــع  يف  املــريف  نشــاطه 
واملاليــة  املرفيــة  األعــال  ميــارس 
والتجاريــة وأعــال االســتثار وفًقــا ألحــكام 
املركــز  خــال  مــن  اإلســامية  الرشيعــة 
الرئيــس مبدينــة رام اللــه وفروعــه املنتــرشة 

يف فلسطن.

دراسة: 3.8 تريليون 
دوالر و147 مليون عاطل 

حصيلة خسائر كورونا
لندن/ وكاالت:

أظهرت دراســة جديدة أن جائحة فروس "كورونا"، أو تدابر إبطاء 
انتشــاره كلــف االقتصــاد العاملــي 3.8 تريليــون دوالر، بينــا جعــل 

147 مليون شخصا عاطلن عن العمل.
الذيــن  األســرتالية،  ســيدين  جامعــة  مــن  باحثــون  الدراســة  وأجــرى 
ابتكــروا منوذجــا مفصــا لاقتصــاد العاملــي، والتــي تعتــر يف أول 
عمــل ملحاولــة تحديــد أثــر الوبــاء، بحســب صحيفــة "ديــيل ميــل" 

الريطانية.
إلغــاء  بســبب  الســفر،  هــو  تــرضرا  األكــر  القطــاع  أن  إىل  ولفتــوا 
الرحــات الجويــة وإغــاق البلــدان حدودهــا أمــام الــزوار، خاصــة يف 

آسيا وأوروبا والواليات املتحدة.
وقــال الفريــق يف الواقــع إن فقــدان االتصــال العاملــي "أثــار عــدوى 
اقتصاديــة"، مــا تســبب يف اضطرابــات كبرة يف قطاعات التجارة 

والسياحة والطاقة واملالية.
وفيــا أشــاروا إىل الخســائر العامليــة الحاليــة مــن املرجــح أن تــزداد 
مــع اســتمرار إجــراءات اإلغــاق، فقــد أكــدوا أن رفعهــا بصــورة مبكــرة 

للغاية قد يتسبب يف آثار اقتصادية أكر شدة وطويلة.
وقــال الباحثــون إن "كورونــا" تســبب فقــدان ألكــر مــن 147 مليــون 
شــخصا وظائفهم، األمر الذي أدى إىل تخفيض دخل األجور بـ2.1 

تريليون دوالر، أو %6 من دخل األجور.
كــا اكتشــفوا أنــه مــن بــن إجــايل خســارة الدخــل، كانــت هنــاك 
التجــارة  536 مليــار دوالر بســبب تراجــع  أو  خســارة بنســبة 21% 

الدولية.
ووفقــا ملؤلفــي الدراســة، فــإن هــذه "الصدمــات الكبــرة يف ســوق 

العمل" عى وشك النمو مع استمرار الوباء.
أما بالنسبة للجانب اإليجايب الوحيد لفروس "كورونا" املستجد، 
البيئيــة، مشــرين إىل أن  أنــه يتمثــل يف التغــرات  أكــد الباحثــون 
العامل شهد "أكر انخفاض يف انبعاثات غازات االحتباس الحراري 

يف كل تاريخ البرشية".

لتجاوز أزمة نقصها في الصيف
بلدية غزة تدعو لترشيد استهالك المياه وعدم إهدارها 

313.6 مليار دوالر ناتج قطاع
 السياحة في الدول العربية خالل 2019

80 % من المصانع متوقفة عن اإلنتاج

النشاط التجاري في محافظات الضفة على حافة االنهيار

على هامش افتتاح مقر للبنك اإلسالمي العربي
الحصـــري يدعو المصـــارف إلى
 توسيــــع خدماتهـــــا لتجار غـــــزة

وليد الحري
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حظر تصنيع وحيازة الطائرات الورقية
 يف القاهرة واإلسكندرية

أربع كتل نيابية يف الربملان 
التونيس تبدأ تحرًكا لسحب

 الثقة من الغنويش
تونس/ وكاالت: 

يف  البــدء  أمــس،  التونــي،  الشــعب  نــواب  مجلــس  يف  برملانيــة  كتــل   4 أعلنــت 
إجــراءات ســحب الثقــة مــن رئيــس الربملــان راشــد الغنــويش، بســبب مــا اعتربوهــا 

تجاوزات ارتكبها يف إدارة الربملان.
األنبــاء  لوكالــة  عــار  محمــد  الدميقراطــي  التيــار  باســم  الرســمي  املتحــدث  وأفــاد 
التونســية الرســمية،  بــأن الكتــل النيابيــة ضمــت كال مــن: الكتلــة الدميقراطيــة )حزبــا 
التيــار الدميقراطــي وحركــة الشــعب(، وكتلــة اإلصــالح الوطنــي، وكتلــة تحيــا تونــس، 

والكتلة الوطنية.
وأكــد عــار أن االتفــاق بــن الكتــل النيابيــة حــول البــدء يف إجــراءات ســحب الثقــة مــن 
رئيــس الربملــان، ال عالقــة لــه مبخرجــات اجتــاع مجلــس شــورى حركــة النهضــة الــذي 

عقد يوم أمس، لحسم موقفها من االئتالف الحاكم ورئيس الحكومة.
يذكــر أن رئيســة الحــزب الدســتوري الحــر عبــر مــويس -التــي كانــت مــن أبــرز قيــادات 
حزب التجمع الحاكم يف عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن عيل- قد دعت نواب 
الكتــل الربملانيــة التــي وصفتهــا بالوطنيــة واملدنيــة إىل االنطالق يف إجراءات ســحب 
الثقــة مــن رئيــس الربملــان. والجديــر بالذكــر أن حركــة النهضــة التــي يرأســها الغنويش، 
أملحت قبل نحو أسبوع إىل إمكانية سحب دعمها لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، 
عىل خلفية التحقيقات التي بارشتها هيئة مكافحة الفساد حول امتيازات وصفقات 

تحصلت عليها رشكاته من الدولة.
وقالــت الحركــة إنهــا تتابــع التحقيقــات املرتبطة بشــبهة تضــارب املصالح التي تالحق 

الفخفاخ وأرضت بصورة االئتالف الحكومي.
ويــرأس الفخفــاخ منــذ 27 فرباير/شــباط املــايض ائتالفــا حكوميــا يضــم 4 أحــزاب 
رئيســية وكتلــة برملانيــة، هــي: حركــة النهضــة )إســالمية54- نائبــا مــن 217(، والتيــار 
الدميقراطي )اجتاعي دميقراطي22-(، وحركة الشعب )نارصي15-(، وحركة تحيا 

تونس )ليربايل14-(، وكتلة اإلصالح الوطني )مستقلون وأحزاب ليربالية16-(.
كــا أعربــت الحركــة عــن قلقهــا إزاء مــا أســمته حالــة التفــكك التــي يعيشــها االئتــالف 
الحكومــي، وغيــاب التضامــن املطلــوب ومحاولــة بعــض رشكائهــا يف أكــر مــن محطــة 
"اســتهداف الحركة واالصطفاف مع قوى التطرف الســيايس لتمرير خيارات برملانية 
مشــبوهة، تحيــد مبجلــس نــواب الشــعب )الربملــان( عــن دوره الحقيقــي يف خدمــة 

القضايا الوطنية".
وكانــت هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد يف تونــس قــد أكــدت -االثنــن 
املــايض- وجــود شــبهة تضــارب مصالــح لرئيــس الحكومــة إليــاس الفخفــاخ، المتالكــه 

أسها يف رشكات تتعامل مع الدولة تجاريا، وهو ما يحظره القانون.

طرابلس/ األناضول:
الليبيــة  للحكومــة  الرئــايس  رئيــس املجلــس  بحــث 
فائــز الــراج، أمــس، مــع قــادة املناطــق العســكرية 
الوضــع العســكري يف البــالد بشــكل عــام، وجاهزية 
القوات مبختلف املناطق وسر العمليات مبنطقة 

رست والجفرة.
جــاء ذلــك خالل اجتاع الراج وهو القائد األعىل 
للجيــش، مــع قــادة املنطقــة الغربيــة اللــواء أســامة 
الجوييل، وقائد املنطقة العسكرية طرابلس اللواء 
عبد الباسط مروان، وقائد املنطقة الوسطى اللواء 
محمــد الحــداد، وقائد غرفة عمليات رست/الجفرة 
العميد إبراهيم بيت املال، بحسب بيان للمكتب 

اإلعالمي للراج.
ووفــق البيــان، فــإن الــراج بحــث أيضــا مــع القــادة 
املناطــق  تأمــن  إجــراءات  "مراجعــة  العســكرين، 

املحررة".
وأضاف البيان أن االجتاع ناقش "تنظيم املؤسسة 
العســكرية وآليــات تنفيــذ برنامــج دمــج واســتيعاب 
وبرامــج تطويــر  العســكرية املســاندة،  التشــكيالت 
القــدرات العســكرية الدفاعيــة للجيــش الليبــي يف 
إطار برامج الرشاكة مع عدد من الدول الصديقة".

األملــاين  الخارجيــة  وزيــر  دعــا  املــايض،  واألربعــاء 
هايكو ماس، األطراف الليبية لجعل رست والجفرة 
إلطــالق  أوىل  كخطــوة  الســالح  منزوعــة  منطقــة 

املفاوضات.
وشــنت قوات اللواء املتقاعد خليفة حفر، بدعم 
مــن دول عربيــة وأوروبيــة، عدوانــا عــىل طرابلس يف 
4 أبريــل/ نيســان 2019، مــا أســقط قتــىل وجرحــى 
بــن املدنيــن، بجانــب دمــار واســع، قبــل أن يتكبــد 
خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة، حاليا للحوار 

والحل السيايس لألزمة املتفاقمة منذ سنوات. 
ويف خرب منفصل، انتخب املجلس األعىل للدولة 
الليبي أمس، خالد املرشي رئيسًا للمجلس لدورة 
ثالثــة بعــد حصولــه عــىل 73 صوتــًا مــن أصــل 200 

)املجموع الكيل للمجلس(.
وترشــح لرئاســة املجلــس كال مــن خالــد املــرشي 

ومحمد أبوسنينة وعبد الرحمن السويحيل وناجي 
مختار ونعيمة الحامي وعبدالرحمن الشاطر.

األعــىل  املجلــس  أن  "االناضــول"  وكالــة  وأفــادت 
يجــري اآلن انتخــاب منصــب النائــب األول والــذي 
الكــوين  وأبكــدة  بقــي  محمــد  مــن  كال  لــه  ترشــح 

ومسعود عبيد.
مــن  كال  لــه  فرشــح  الثــاين  النائــب  منصــب  أمــا 

صفوان امليسوري وعثان املذكور.
 ،2018 إبريل/نيســان  يف  املــرشي  وانتخــب 
لــدورة  الليبــي  للدولــة  األعــىل  للمجلــس  رئيســا 
أبريــل  يف  ثانيــة  لــدورة  انتخابــه  وأعيــد  أوىل، 

.2019

باماكو/ وكاالت: 
خاطــب أمــس، اإلمــام محمــود ديكــو رجــل الديــن 
الــذي يتمتــع بشــعبية كبــرة ويقــود االحتجاجــات 
يف  أنصــاره  مــايل  يف  الســلطة  بتغيــر  املطالبــة 
تســتفزوا  "ال  قائــال  خطبــه  فيــه  يلقــي  مســجد 
أحــدا. ال تهاجمــوا أحــدا" وذلــك عقــب يومــن من 

االضطرابات الدامية يف باماكو. 
اليــوم  هــذا  ظهــر  بعــد  "ســأتحدث  ديكــو  وأضــاف 
)أمس( وســيتم البث عىل شاشــة التلفزيون. قبل 
ذلــك، ال ترضمــوا النــار يف محطــات الوقــود أو يف 
)هــذه( املنطقــة. إهــدأوا، مــن فضلكــم! إهــدأوا!" 

بحسب رشيط مصور.
أمــس،  مــن  أول  مســاء  املســجد  محيــط  وشــهد 
وقــوات  باماكــو  ســكان  بــن  داميــة  صدامــات 
الحــي. واســتمرت  الرصــاص  أطلقــت  التــي  األمــن 

االضطرابات حوله يوم أمس.
وأعلــن مســؤول يف قســم طــوارئ مستشــفى كبــر 

بينهــم  مدنيــن  أربعــة  أن  املاليــة  العاصمــة  يف 
لقــوا حتفهــم يف  قــارصان يبلغــان 15 و17 عامــا 

االضطرابات التي اندلعت أول من أمس.
وقتــل ثالثــة مدنيــن عىل األقــل الجمعة املاضية. 
أكــرب.  إىل حصيلــة  ديكــو  اإلمــام  ويشــر معســكر 
صــورا  تظهــر  فيديــو  مقاطــع  ديكــو  أنصــار  ونــرش 
ملواجهــات الليــل. وأظهــرت الصــور قتيلــن عــىل 
كبــر يف  اهتيــاج  بدمائهــا وســط  غارقــن  األقــل 
مجمع املسجد، وفًقا ألنصار ديكو. وسمع إطالق 
هويــة  معرفــة  بــدون  بعيــدة  مســافة  مــن  رصــاص  

مطلقي النار.
تعــذر  التــي   ، املقاطــع  أحــد  يف  رجــل  وهتــف 
التحقــق منهــا "أنت تقتل املالين، يف املســجد، 

بالرصاص الحي. املسجد يحرق".
ويف أجواء تشجع عىل انتشار الشائعات، يخىش 
أنصار اإلمام أن يتم توقيفه كا حدث الجمعة مع 
قــادة املعارضــة.  وفيــا يتجمــع مئــات األشــخاص 

الــذي تناثــرت حولــه الرصاصــات  حــول املســجد، 
املحرقــة،  اإلطــارات  وبقايــا  والحجــارة  الفارغــة 
عمــد انصــاره إىل وضــع حواجــز "يف حــال عــادت 

الرشطة" عىل قول أحدهم.
كــا وردت أنبــاء عــن وقــوع صدامــات بالقــرب مــن 
منزل رئيس املحكمة الدســتورية ماناســا دانيوكو، 

الذي يثر غضب الشارع.
شــبكات  عــىل  تداولهــا  يتــم  التــي  الصــور،  تظهــر 
التواصــل  االجتاعــي، جثــان رجــل ميــت عــىل 
مــن  عــدد  يف  حواجــز  رجــال  نصــب  فيــا  األقــل، 
بعمليــات  وقامــوا  إطــارات  وأحرقــوا  باماكــو  أحيــاء 

تخريب.
مــن  مبنــأى  بقيــت  التــي  باماكــو،  شــهدت  كــا 
أطــراف  بــن  عنــف  وأعــال  الجهاديــن  هجــات 
محليــن تجــري يف شــال البــالد، صدامــات منــذ 
تشــهدها  مدنيــة  اضطرابــات  أســوأ  يف  الجمعــة 

العاصمة املالية منذ سنوات.

ديــن  رجــال  يضــم  متنــوع  تحالــف  ويطالــب 
املــدين،  املجتمــع  ومــن  سياســية  وشــخصيات 
نتائــج  ألغــت  بعدمــا  الدســتورية  املحكمــة  بحــل 
االنتخابــات الترشيعيــة التي جرت يف آذار/مارس 

ونيسان/ابريل.
ويعــرب املحتجــون عــن اســتيائهم مــن العديــد مــن 
األمور يف واحدة من أفقر دول العامل، من تدهور 
الوضع األمني إىل عجز السلطات عن وقف العنف 
خدمــات  وفشــل  االقتصــادي  والركــود  البــالد  يف 

الدولة والفساد يف عدد من املؤسسات.
مرحلــة  تعبرهــا،  وفــق  الجمعــة،  الحركــة  وبــدأت 
ردود  مــن  اســتيائها  بعــد  املــدين"،  "العصيــان 
األساســية  املطالــب  عــىل  املتتاليــة  الرئيــس 
املتمثلــة يف حــل الربملــان وإقالــة قضــاة املحكمــة 
الدســتورية وتشــكيل حكومــة جديــدة اضافــة اىل 
تنحــي الرئيــس. وتؤكــد الحركــة أنهــا ســلمية وتتهــم 

السلطة باللجوء إىل العنف.

اإلمام محمود ديكو قائد االحتجاجات املطالبة بتغيري السلطة يف مايل يدعو إىل التهدئة

مجلس الدولة الليبي ينتخب خالد المشري رئيًسا للمجلس لدورة ثالثة
الرساج يبحث مع قادة الجيش سري العمليات مبنطقة رست والجفرة

عدن- لندن/ وكاالت: 
الوطنــي  الجيــش  بــن  االشــتباكات  تجــددت 
اليمنــي ومســلحن مدعومن مــن اإلمارات يوم 
أمــس، يف محافظــة أبــن، فيــا اتهمــت جاعــة 
الســعودية  بقيــادة  العــريب  التحالــف  الحــويث 
اســتهدفت  جويــة  غــارة  خــالل  مدنيــن  بقتــل 

منزال يف محافظة حجة شال غريب البالد.
إن  محليــة  مصــادر  قالــت  أبــن،  ففــي 
الحكومــة  قــوات  بــن  املســلحة  "االشــتباكات 
اليمنية ومســلحي املجلس االنتقايل املدعوم 
بينهــا  القتــال  جبهــات  يف  تجــددت  إماراتيــا 

مبحافظة أبن جنوب البالد".
القصــف  تبــادل  املصــادر ســاع دوي  وأكــدت 
املدفعــي والصاروخــي بــن الطرفــن مــن اتجــاه 

جبهات الشيخ سامل والطرية والرملة.

قــرار  خــرق  بشــأن  االتهامــات  الطرفــان  وتبــادل 
قبــل  عليــه  وافقــا  الــذي  النــار  إطــالق  وقــف 
التــي  الســعودية  الحكومــة  برعايــة  أســبوعن 
تســعى إىل تنفيــذ اتفــاق الريــاض املوقــع بــن 
املــايض  الثــاين  نوفمرب/ترشيــن  يف  الطرفــن 

لتسوية الخالفات بينها.
الحــويث  جاعــة  اتهمــت  متصــل،  ســياق  ويف 
نســاء   6 بقتــل  اإلمــارايت  الســعودي  التحالــف 
و4 أطفــال خــالل غــارة جويــة اســتهدفت منــزال 

مبحافظة حجة شال غريب البالد.
التابعــة  الصحــة  لــوزارة  بيــان  يف  ذلــك  جــاء 
دوليــا(،  بهــا  معــرف  )غــر  الحوثيــن  لحكومــة 
فــوري  الحصــول عــىل تعقيــب  فيــا مل يتســن 
من التحالف، غر أنه ســبق أن أكد حرصه عىل 
تجنــب اســتهداف املدنيــن واملرافــق املدنيــة 

يف اليمن.
وقــال البيــان إن "غــارة لطــران تحالــف العــدوان 
يف  مواطــن  منــزل  عــىل  األمــريك  الســعودي 
حــدود  )قــرب  حجــة  مبحافظــة  وشــحة  منطقــة 
و4  نســاء   6 استشــهاد  إىل  أدت  الســعودية( 

أطفال".
مكونــات  أعلنــت  الســيايس،  الصعيــد  وعــىل 
قبليــة وسياســية يف حرضمــوت تعليــق أعــال 
قياداتها يف السلطة املحلية بكافة مؤسساتها 

ودوائرها غر الخدمية والعسكرية واألمنية.
وقالــت املكونــات السياســية يف بيــان مشــرك 
ومؤمتــر  حرضمــوت  قبائــل  حلــف  عليــه  -وّقــع 
حرضمــوت الجامــع، وعــدد من املنظــات- إنها 
اتخذت هذه الخطوة احتجاجا عىل ما اعتربته 
تهميشــا للمحافظــة يف املشــاورات السياســية 

التي تقودها السعودية حاليا يف الرياض.
وهــددت املكونــات القبليــة مبوقــف حاســم يف 
حال عدم التجاوب الريع والعاجل ملطالبها، 
يف  ميثلهــا  ال  حرضمــوت  أن  عــىل  مشــددة 
أبناؤهــا  إال  سياســية  تســويات  أو  اتفاقــات  أي 
واملمثلــون لقضاياهــا، كا شــددت يف الوقت 
ذاتــه عــىل أحقيتهــا بإحــدى الرئاســات الثــالث، 
يف  الــوزراء  رئيــس  منصــب  إىل  إشــارة  يف 

الحكومة املرتقبة.
وحــذرت األمــم املتحــدة مــن مجاعــة يف اليمــن 
يتــم  مل  مــا  املقبلــة  القليلــة  األســابيع  خــالل 
الحصول عىل متويل فوري، وقال مكتب األمم 
املتحــدة إن هنــاك 20 مليــون مينــي مــن أصــل 

30 مليونا يعانون من انعدام األمن الغذايئ.

إىل ذلك، شــهدت العاصمة الربيطانية، لندن، 

أمــس، احتجاجــات ضــد بيــع الحكومــة األســلحة 
للتحالف العريب بقيادة السعودية، يف اليمن.

اإلذاعــة  وكالــة  مبنــى  أمــام  العــرشات  وتجمــع 
نحــو  توّجهــوا  ثــم  يس"،  يب  "يب  الربيطانيــة 

ميدان الربملان.
ورفــع املحتّجــون، الفتــات كتــب عليهــا عبــارات 
مــن قبيــل "العدالــة مــن أجــل اليمــن"، و"أوقفــوا 
شــعارات  مطلقــن  اليمــن"،  يف  االعتــداءات 
العربيــة  اإلمــارات  و"قاطعــوا  اليمــن"،  "أنقــذوا 

املتحدة" و"أوقفوا السعودية".
بريطانيــا،  بينهــا  دول  بيــع  املحتّجــون  وانتقــد 
اســتمرار  رغــم  واإلمــارات  للســعودية  األســلحة 
بيــع  بوقــف  الحكومــة  مطالبــن  اليمــن،  حــرب 

األسلحة.
الســفارة  أمــام  مــن  املحتجــن  مــرور  وخــالل 

لنــدن، أنزلــت ســلطات الســفارة  اإلماراتيــة يف 
أعالمها وغّطت اللوحات التي تدّل عليها.

القــوات  بــن  مســتمرة  حربــا  اليمــن  ويعــاين 
املواليــة للحكومــة ومســلحي جاعــة الحــويث، 
بينهــا  محافظــات  عــدة  عــىل  املســيطرين 

العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
تحالــف  يدعــم   ،2015 آذار  مــارس/  ومنــذ 
الســعودية،  الجــارة  بقيــادة  عــريب،  عســكري 
ضــد  اليمنيــة  للحكومــة  املواليــة  القــوات 

الحوثين، املدعومن من إيران.
وحســب "مــرشوع اليمن للبيانــات"، فقد قتل 
أكر من 8700 شخص، بينهم أطفال ونساء، 
وجــرح حــوايل 10 آالف شــخص يف هجــات 
مناطــق  أيضــا  اســتهدفت  التــي  التحالــف 

مدنية.

احتجاجات في لندن ضد بيع بريطانيا األسلحة "للتحالف" باليمن
اشتباكـات فـي أبـيــن وضحايـا بغـارات للتحالـف السعـودي اإلمـارايت فـي حجــة

القاهرة/ وكاالت: 
قــررت الســلطات املحليــة يف محافظتــي القاهــرة 
واإلســكندرية أمس، منع تصنيع الطائرات الورقية 
اآلونــة  يف  أدت  أن  بعــد  بهــا  واللعــب  وحيازتهــا 

األخرة إىل حاالت وفاة وإصابة أطفال وشباب.
وجاء القرار عقب تحذيرات من نواب يف مجلس 
الشــعب مــن مخاطــر تلــك الطائــرات الورقيــة عــىل 

األمن القومي املرصي.
ملالحقــة  حمــالت  بشــن  الداخليــة  وزارة  وبــدأت 
الورقيــة  الطائــرات  وحائــزي  وتجــار  ُمصنعــي 

وتغرميهم.
وبحســب مصــادر أمنيــة، فقــد ضبطــت الســلطات 
ونحــو  القاهــرة  ورقيــة يف  طائــرة  مــن 1500  أكــر 
300 يف اإلسكندرية، عىل مدار يومن وأتلفتها 

جميعها، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وخالل الشــهرين املاضين، وقعت حوادث عدة 
الســقوط  بينهــا  الورقيــة،  بالطائــرات  اللهــو  نتيجــة 
مــن أعــىل بنايــات أو مشــاجرات داميــة أو الصعــق 

بالكهرباء.
وكان محافــظ اإلســكندرية قــد أصــدر منــذ يومــن 
عــىل  الورقيــة  بالطائــرات  اللعــب  بحظــر  قــرارًا 
أصحابهــا  وتغريــم  الســاحلية  املدينــة  كورنيــش 

ألــف  300 جنيــه مــرصي وقــد تصــل الغرامــة إىل 

عــىل  وتطبــق  املخالفــة،  تكــرار  حــال  يف  جنيــه 
املخالف أو ويل أمره إذا كان سن صاحب الطائرة 

الورقية تقل عن 18 عامًا.
وانتــرشت هوايــة اللعب بالطائرات الورقية بشــكل 
ملحــوظ خــالل فــرة حظــر التجــوال الليــيل الــذي 

فرضته السلطات ملواجهة وباء كورونا.
ثالثــة  اســتمر  الــذي  الليــيل  التجــوال  حظــر  وكان 
أشــهر قــد رفــع يف يونيــو / حزيــران املــايض، عــىل 
الرغــم مــن أن حــاالت اإلصابــة مبــرض كوفيــد19- 
يف مرص استمرت يف االرتفاع، مع وجود اكر من 

80 ألف إصابة معلنة ونحو 4 آالف حالة وفاة.

لــدى  أيضــًا  شــكاوى  أثــارت  الظاهــرة  هــذه  لكــن 
البعض ومن بينهم أحد أعضاء مجلس الشعب.

وطالــب خالــد أبــو طالــب، وهــو عضو لجنــة الدفاع 
املــايض  الشــهر  املجلــس،  يف  القومــي  واألمــن 
باطالع رئيس الوزراء عىل مخاطر إطالق الطائرات 
الورقية ألنها تشكل " خطرًا عىل األمن القومي".

وحــذر أبــو طالــب مــن أن الطائــرات الورقيــة ميكــن 
تزويدهــا بكامــرات مراقبــة. وقــد حفلــت وســائل 
التواصــل االجتاعــي يف مــرص بتعليقــات ســاخرة 

من ترصيحات أبو طالب.

رمادة/ األناضول:
تجــددت االحتجاجــات، أمــس، يف 
منــددة  التونســية،  تطاويــن  مدينــة 
مبقتــل شــاب يشــتبه أنــه يعمــل يف 
رئيــس  بقــدوم  مطالبــة  التهريــب، 
لــرد  إليهــم  ســعيد؛  قيــس  البــالد 

اعتبارهم.
والثالثــاء املــايض، قتــل شــاب )24 
عامــا( مــن أبناء مدينة رمــادة التابعة 
رشق(  )جنــوب  تطاويــن  ملحافظــة 
ليبيــا،  مــع  الحــدود  عــىل  الواقعــة 
أثناء قيادة ســيارته قرب الحدود مع 
ليبيــا، وســط تحقيقــات مــن الجيــش 
لــه  اتهامــات  عقــب  الواقعــة،  يف 

بقتله.
نظــم  "األناضــول"،  وكالــة  وبحســب 
اتجــاه  يف  مســرة  شــخصا   150
وازن،  بذهيبيــة  الحــدودي  املعــرب 
ثاين أكرب املعابر بن تونس وليبيا، 
بجــوار  عســكرين  قــادة  والتقــوا 

املنفذ الحدودي.
"تعهــد  عــن  اللقــاء،  وأســفر 
املؤسســة  وممثــيل  املحتجــن 
لتجــاوز  النفــس  بضبــط  العســكرية 

عاشــتها  التــي  االحتقــان  حالــة 
املدينة".

أحــد  العــاري،  عــىل  وقــال 
"وقفتنــا  باملســرة:  املشــاركن 

رمــادة  ملدينــة  اعتبــار  رد  اليــوم 
عقب مقتل الشاب واالعتداء عىل 
أن  ونريــد  املدينــة  أهــل  ممتلــكات 

يأيت لنا الرئيس لرد اعتبارنا".

اندلعــت  املــايض،  األربعــاء  ومنــذ 
احتجاجــات باملدينة منددة مبقتل 
الشاب، ومتهمة قوات تتبع الجيش 
قيــادة  عقــب  مقتلــه  وراء  بأنهــا 

لسيارته قرب الحدود مع ليبيا.
التونســية،  الدفــاع  وزارة  أن  غــر 
اســتهدفت  إنهــا  األربعــاء،  قالــت 
"تحــركات مشــبوهة" ألربــع ســيارات 
وتــم  الليبــي،  الــراب  مــن  قادمــة 
التعامــل معهــا من جانب الوحدات 
فيهــا،  تحقيــق  فتــح  وتــم  العســكرية 
أو  الشــاب  ملقتــل  اإلشــارة  دون 

استهدافه.
وأوضحت الوزارة يف بيان الجمعة، 
أن احتجاجــات "رمــادة" تتزامــن مــع 
تصاعــد ملفــت لالنتبــاه ملحــاوالت 
غــر  بطــرق  والتســّلل  التهريــب 
الجنوبيــة  الحــدود  عــرب  رشعيــة 

الرشقية لتونس. 
ومــن املعــروف أن أغلــب مواطنــي 
عــىل  التجــارة  ميتهنــون  رمــادة 
الحــدود مــع ليبيــا نظرا لغياب موارد 
رزق كافيــة بالجهــة التــي يعيشــيون 
فيهــا، وهــو مــا يضعهــم أحيانا كثرة 
بحســب  "مهربــن"،  وصــف  تحــت 
ما تذكره السلطات ووسائل إعالم، 
أهليــة  أحاديــث  تنفيــه  مــا  وهــو 

عديدة.

محتجو تطاوين يشرتطون قدوم الرئيس التونيس لرد اعتبارهم

جانب من االحتجاجات         )األناضول(
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دولة فلسطني
وزارة الحكم املحيل

بلدية بيت الهيا
إعالن صادر عن بلدية بيت الهيا

بشأن بناء منزل المواطن: 
 إحسان أحمد عبد القادر السلطان

تعلــن اللجنــة املحليــة للتنظيــم والبنــاء يف بلديــة بيــت الهيــا لعمــوم املواطنــني 
الكرام بأنه قد تقدم إليها املواطن/ إحســان أحمد عبد القادر الســلطان والذي 
ملنــح  بنــاء  إذن  عــى  للحصــول  بطلــب   )900932674( رقــم  الهويــة  يحمــل 
خدمــات املنــزل مكــون مــن دور أريض ودور أول يف أرض القســيمة رقــم )22( 
من أرض القطعة رقم )1738( وذلك فيام ميلكه مبساحة أرض بواقع )200( 
مــر مربــع، الواقــع يف منطقــة الســاطني والــذي يحــده مــن الــرق / أرض عبــد 
الحــي الســلطان ومــن الغــرب /شــارع بعــرض 5 أمتــار ومــن الشــامل/ أرض أحمــد 
ملســتندات  وفقــا  العــام  الشــارع  الجنــوب  ومــن  الســلطان  محمــد  القــادر  عبــد 

امللكية والخرائط املقدمة للبلدية من قبله .
لــذا فمــن لــه الحــق يف االعــراض عــى ذلــك أو مســتندات ملكيــة املواطــن 
التقــدم  للبلديــة  منــه  املقدمــة  واملخططــات  الخرائــط  أو  أعــاه  املذكــورة 
باعراضــه خــال )15( يومــًا مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعان وإال لــن يلتفت ألي 

اعراض يقدم بعد ذلك .
م.عاء محمد سهيل العطار
رئيس بلدية بيت الهيا
رئيس اللجنة املحلية للتنظيم والبناء يف بلدية بيت الهيا

إعالن بشأن مختار لعائلة أبو نصار )سلمة(
تعلــن دائــرة شــؤون املخاتــر يف وزارة الحكــم املحــيل مبحافظــات غــزة بــأن 
الســيد/ زيك محمــد عــيل أبــو نصــار قــد تقــدم لشــغل منصب مختــار لعائلة 
أبو نصار )سلمة( وعى من يرغب يف االعراض التوجه اىل الدائرة يف مقر 

الوزارة لتقديم طلب االعراض وذلك خال أسبوعني من تاريخه.

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل

إعالن
تعلــن اللجنــة املحليــة للتنظيــم والبنــاء يف بلديــة جباليــا النزلــة بــأن الســيدة/ 
نعمــة أحمــد عبــد القــادر األشــقر قــد تقدمــت بطلــب للبلديــة لرخيــص بنــاء 
عــى قطعــة األرض التــي متلكهــا مبســاحة 150م مبوجــب ســندات ملكيــة 
يف أرض القســيمة رقــم )827( مــن  القطعــة )القرعــة الخامســة( ضمــن نفــوذ 

بلدية جباليا النزلة.
فعــى كل مــن لــه حــق االعــراض عــى ذلــك أن يتقــدم باعــراض اىل لجنــة 
التنظيــم املحليــة يف بلديــة جباليــا  خــال أوقات الدوام الرســمي وملدة 15 
يومــا مــن تاريــخ هــذا االعــان ويف أوقــات الــدوام الرســمي ولــن يلتفــت الي 

اعراض بعد ذلك.
بلدية جباليا النزلة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعــــــــــــــــــــــان صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
 )N1( بإيداع المخطط التفصيلي للشارع رقم

منطقة تنظيم  : الشوكة االقليمية
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

    تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة بجلستها رقم 
2020/6 املنعقــدة بتاريــخ 2020/3/18 عــن إيــداع املخطــط التفصيــيل 
ملســار الشــارع رقــم )N1( بعــرض )12( مــر وارتــداد )3( مــر الواصــل بــني 
الشــارع رقــم )2( والشــارع رقــم )4( واملــار بالقســائم رقــم )ارايض ســبع( مــن 

القطعة رقم )أرايض سبع(.
لالعتراض خالل مدة ستين يومًا من تاريخ هذا االعالن.

وعليه فإنه يجوز لجميع أصحاب الحقوق يف األرايض واألبنية واألماك األخرى 
املشــمولة بهــذا املــروع االطــاع عــى خارطــة املــروع مجانــًا خــال ســاعات 
الدوام الرسمي وتقديم االعراضات عليه إىل مكتب سكرتر اللجنة املركزية .

 )وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ (
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

إخطار تنفيذ 
إىل املخطر إليه / حاتم کامل محمد عيل عابد "مجهول محل اإلقامة "

 نخطــرك بــأن عليــك دفــع قيمة القضية التنفيذية رقم 2020/2068 لصالح 
طالــب التنفيــذ/ رشكــة امللتــزم للتأمــني واالســتثامر وميثلهــا/ جابــر عيــاش 
وذلك لتســديد قيمة شــيك رقم 20000001 والبالغ قيمته 17100 دوالر 
يف القضيــة التنفيذيــة الراهنــة لــدى محكمــة بدايــة شــامل غــزة باإلضافــة إىل 
خــال  وذلــك  شــيكل   665 وقدرهــا  التنفيذيــة  القضيــة  ومصاريــف  رســوم 
أسبوعني من نر هذا االعان وعليه يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقك 

حسب األصول .
// لذلك // لذلك عليك مراجعة دائرة التنفيذ خال أسبوعني

مأمور تنفيذ محكمة بداية شامل غزة
أ . جامل النمره

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

 املجلس األعى للقضاء 
محكمة بداية شامل غزة - دائرة التنفيذ

مطالبات بالكشف عن مصير أموال الضرائب
غضب يف السعودية بعد رفع أسعار البنزين

وفاة رئيس وزراء الصومال 
السابق حسن أبرش فارح

أنقرة/ األناضول:
تــويف رئيــس الــوزراء الصومــايل األســبق حســن أبــر فــارح، مســاء أمس، 

يف أحد مستشفيات العاصمة الركية أنقرة.
وقــال وزيــر اإلعــام الصومــايل محمــد عبــدي حــر، يف ترصيحــات إلذاعــة 
"مقديشــو" الحكوميــة، إن "حســن )77 عامــا( تــويف بعــد رصاع مــع املرض 
نقلــت  الصوماليــة  الحكومــة  أن  أنقــرة". وأضــاف حــر  بأحــد مستشــفيات 
الوزير يف وقت سابق، إىل تركيا لتلقي العاج بعد تدهور حالته الصحية.

والراحل حســن أبر فارح، شــغل منصب رئيس الوزراء يف أول حكومة 
انتقالية للصومال عام 2001، كام توىل منصب عمدة بلدية مقديشو 

يف الحكومة العسكرية التي انهارت عام 1991. 

وزيرة التعليم األمريكية تريد إعادة 
فتح املدارس لكن دون خطة آمنة

واشنطن/ وكاالت: 
واصلــت وزيــرة التعليــم بيتــي ديفــوس يــوم أمــس، حملــة اإلدارة األمريكيــة 
إلعــادة فتــح املــدارس يف الخريــف لكــن دون تقديــم أي خطــة لتنفيــذ هــذا 
األمر بشكل آمن. وقالت ديفوس لشبكة )يس.إن.إن( التلفزيونية ”نعلم أن 
األطفال يصابون بالفروس مبعدل أقل بكثر من أي فئة أخرى من السكان. 
ليس هناك يف البيانات ما يرجح أن عودة األطفال للمدرسة خطر عليهم“.

لــإدارات  الــوزارة  مســاعدة  أو  نصــح  كيفيــة  عــن  تفاصيــل  أي  تقــدم  ومل 
التعليمية والواليات عند إعادة الفتح يف ظل معاودة ارتفاع حاالت فروس 

كورونا بأنحاء الباد.
كــام هونــت ديفــوس مــن خطر نقل األطفــال للفروس إىل آبائهم وأجدادهم 
باملنــزل أو مــن يقومــون بأعــامل الخدمــة املنزليــة. وقوبلــت ترصيحــات 
الدميقراطيــة  النــواب  مجلــس  رئيســة  مــن  فــوري  بانتقــاد  التعليــم  وزيــرة 
نانــي بيلــويس التــي قالــت إن نهــج إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب إلعــادة 

فتح املدارس خطر.
وقالت لشــبكة )يس.إن.إن( ”ما ســمعناه من الوزيرة بعيد عن املســؤولية 
وتقصــر يف أداء الواجــب. العــودة للمدرســة متثــل أكــر خطــر النتشــار 
فــروس كورونــا. إذا كانــت هنــاك إرشــادات للمراكــز األمريكيــة ملكافحــة 

األمراض والوقاية منها فعليهم اتباعها“.

قتل 4 جنود أفغان يفطهران: خطأ يف ضبط الرادار تسبب بإسقاط الطائرة األوكرانية
 اشتباكات مع عنارص طالبان

كابول/ األناضول:
ُقتــل 4 مــن الجنــود األفغــان يف اشــتباكات مــع عنــارص حركــة طالبــان 

بوالية باغان شامل الباد.
وأوضــح مســؤولون أمنيــون يف الواليــة، أمــس، أن االشــتباكات دارت 

يف منطقة "جشمي شر" التابعة للوالية.
جنــود   4 مقتــل  عــن  أســفرت  االشــتباكات  أن  املســؤولون  وأضــاف 

أفغان وإصابة 10 آخرين.
خــال  خســائر  تكبــدت  أيضــا  طالبــان  حركــة  أن  إىل  وأشــاروا 

االشتباكات.
وإىل األن مل يصدر أي ترصيح عن طالبان بخصوص االشتباكات.

أنقرة/ األناضول:
شــدد الرئيــس الــريك رجــب طيــب 
إخــراج  رضورة  عــى  أردوغــان، 
ليبيــا،  مــن  األجانــب  املرتزقــة 
ومحاســبة االنقابيــني عــى الجرائــم 

واملقابر الجامعية التي ارتكبوها.
وأكــد أردوغــان يف مقابلــة مــع مجلة 
قــوة  تعزيــز  أن  املحليــة،  "كريــر" 
ســريح  واقتصاديــا  سياســيا  ليبيــا 
والقــارة  إفريقيــا  شــامل  منطقــة 
الدعــم  أن  مبينــا  برمتهــا،  األوروبيــة 
الــريك لحكومــة الوفــاق ســاهم يف 
"االنقــايب"  احتــال  خطــة  إفشــال 

خليفة حفر للعاصمة طرابلس.
ليســت  بــاده  أن  أردوغــان  وأوضــح 
لديها أي أطامع يف سيادة وأرايض 

قصــارى  تبــذل  أنقــرة  وأن  دولــة،  أي 
الســام  إحــال  أجــل  مــن  جهدهــا 
يف  املهــدورة  الدمــاء  ووقــف 

املنطقة.
عــى  بــاده  حــرص  أردوغــان  وأكــد 
أمــن واســتقرار دول الجــوار، مبقــدار 

حرصها عى أمن واستقرار تركيا.
التــي  "املكتســبات  قائــا:  وأردف 
ســتكون  األرض،  عــى  تحققــت 
بــإذن اللــه بــرى إلرســاء االســتقرار 
التعــاون  ليبيــا، واتفاقيــة  يف عمــوم 
الحــدود  وترســيم  العســكري 
املرمتــني  البلديــن،  بــني  البحريــة 
تســتحوذان  وطرابلــس،  أنقــرة  بــني 
عــى أهميــة بالغــة، وبفضــل هاتــني 
حقوقهــا  ضمنــت  االتفاقيتــني 

عــن  ودافعنــا  املتوســط  رشق  يف 
قائــا:  وأضــاف  الليبيــني".  إخوتنــا 
الذيــن  حســابات  أفشــلت  "تركيــا 
يتغــذون عــى الدمــاء والفوىض من 
خــال كفاحهــا الناجــح عــى األرض 
والطاولــة، تركيــا أصبحــت اليوم أمل 

مايني املظلومني".
الــدويل  املجتمــع  أردوغــان  ودعــا 
لانحيــاز للحكومــة الرعيــة ووضــع 
حــد لانقابيــني ومحاســبتهم عــى 
التــي  الجامعيــة  واملقابــر  الجرائــم 

ارتكبوها.
بحســب  حفــر،  مليشــيا  وارتكبــت 

مصــادر ليبيــة رســمية، جرائم حرب، 
وإبــادة  اإلنســانية،  ضــد  وجرائــم 
عــى  عدوانــه  بــدء  منــذ  جامعيــة، 
نيســان  أبريــل/   4 يف  طرابلــس 

.2019

وبدعــم تريك، حقــق الجيش الليبي 
تحريــر  أبرزهــا  انتصــارات،  مؤخــرا 
لطرابلــس،  اإلداريــة  الحــدود  كامــل 
الســاحل  مــدن  وكامــل  وترهونــة، 
الجويــة،  الوطيــة  وقاعــدة  الغــريب، 

وبلدات بالجبل الغريب.
وأوضح أردوغان أن تركيا مل تتعامل 
مــع قضايــا املنطقــة من مبدأ اغتنام 

الفــرص وتهميــش اآلخريــن، مشــرا 
يــرك  أن  يف  ترغــب  ال  أنقــرة  أن 
النــاس بيوتهــم وديارهــم ومناطقهــم 

بسبب االشتباكات.
الكامــن  الســبب  أن  إىل  ولفــت 
وراء الدعايــة الســوداء التــي تشــنها 
بعــض الــدول ويف مقدمتهــا فرنســا 
تركيــا،  ضــد  أبوظبــي،  وحكومــة 
أنقــرة  لكفــاح  تقبلهــا  عــدم  هــي 
املرتكــز إىل القانــون والدميقراطيــة 

والعدالة.

وأردف قائــا: "بعــض الــدول الجــوار 
حاولت إضعاف دور تركيا يف رشق 
املتوســط، وأرادوا اغتصاب حقوق 
قــرص  شــامل  وجمهوريــة  تركيــا 
ذلــك  مــن  تحذيرنــا  رغــم  الركيــة، 
مرارا، وأكدنا لهم عزم تركيا الحفاظ 

عى حقوقها باملنطقة".
وأكــد أردوغــان أن تركيــا ال تريــد أي 
توتر يف رشق املتوسط، بل ترغب 
يف تقاســم عــادل للــروات الكامنــة 

بشكل يستفيد منه الجميع.

أردوغان يدعو إلخراج املرتزقة من ليبيا ومحاسبة مجرمي الحرب

طهران/ األناضول:
بريــا  خطــأ  أّن  أمــس،  طهــران،  أعلنــت 
مرتبطــا بضبــط الــرادار هــو "الســبب الرئيــس" 
العــام  مطلــع  األوكرانيــة  الطائــرة  ســقوط  وراء 

الجاري.
وأرجــع املحققــون اإليرانيــون ســقوط الطائرة، 
يف تقريــر لهــم، إىل ســوء االتصــال بــني جنــود 
حســبام  وقادتهــم،  اإليــراين  الثــوري  الحــرس 

نقلت "أسوشيتيد برس".
وجــاء يف تقريــر ملنظمــة الطــران املــدين، أّن 
متابعــة عمليــة  بــري يف  عطــا ســببه خطــأ 
ضبط نظام الرادار "عرقل قدرته عى تحديد 

مسار األشياء يف مجاله".
كــام أوضــح أّن "أولئــك الذيــن يديــرون بطاريــة 
مبركــز  االتصــال  مــن  يتمكنــوا  مل  الصواريــخ 
الرحلــة  هويــة  تعريــف  يف  أخطــأوا  قيادتهــم 

املدنية".
الطائــرة  الجنــود  "صنــف  التقريــر:  وتابــع 
دون  مرتــني  عليهــا  النــار  وفتحــوا  تهديــدا، 
الحصــول عــى موافقــة مــن كبــار املســؤولني 

يف مركز التنسيق".
برغــم  أنــه  التقريــر  أشــار  الســياق،  ويف 
بحوزتــه  كانــت  التــي  املغلوطــة  املعلومــات 
حــول مســار الطائرة، فإن مشــغل نظــام الرادار 

كان مبقــدوره تحديــد الهــدف عــى أّنــه طائــرة 
مدنيــة، ولكــن عــى العكس، حصل "خطأ يف 

تحديد الهوية".
ويف 11 ينايــر/ كانــون ثــاين املــايض، أقــرت 
الخطــأ"  طريــق  "عــن  أســقطت  بأنهــا  طهــران 
الجويــة  الخطــوط  لركــة  تابعــة  بوينــغ  طائــرة 
الدوليــة األوكرانيــة كانــت تجــري الرحلــة "يب 
اس 752"، بــني طهــران وكييــف بعيد إقاعها 

من مطار طهران الدويل.
وتســببت الكارثــة مبقتــل 176 شــخصا كانــوا 
اإليرانيــني  مــن  غالبيتهــم  الطائــرة،  يســتقلون 

والكنديني.

الرياض/ وكاالت: 
طالــب نشــطاء ســعوديون أمــس، بــأن يكــون لهــم 
يطالــب  أصواتهــم،  إليصــال  ســيايس  متثيــل 
للدولــة،  تدفــع  التــي  أموالهــم  ويتابــع  بحقوقهــم 
وذلــك عقــب إعــان رشكــة "أرامكــو" الحكوميــة 
-أول أمــس الجمعــة- رفــع أســعار البنزيــن بنســبة 

%34 للشهر الحايل.
لبنزيــن  الجديــد  الســعر  أصبــح  الزيــادة،  وبهــذه 
91 هــو 1.29 ريــال )34 ســنتا أمركيــا( بــدال مــن 
 95 بنزيــن  وســيكون  ســنتا(،   26( ريــال   0.98
 1.18 بــدال مــن  1.44 ريــال )38 ســنتا(  بســعر 

ريال )31 سنتا(.
ومبجرد اإلعان عن الزيادة، تحول املوضوع إىل 
قضيــة متفاعلــة بشــدة عــى منصــات التواصــل 
االجتامعــي، إذ عــر كثــرون عــن رفضهــم لهــذه 
الزيــادة التــي تثقل كاهل الســعوديني، خصوصا 
أنهــا تــأيت بعــد أيــام مــن رفع نســبة رضيبــة القيمة 

املضافة من %5 إىل 15%.
وقــال املعــارض الســعودي عمــر بــن عبــد العزيــز 
النــاس ال تصنــع  إن كــرة فــرض الرضائــب عــى 
اقتصــادا متينــا، بــل تزيد ســخط الناس وغضبهم 
وحنقهــم، وشــدد عــى أهميــة أن يكــون للنــاس 
متثيــل  دونهــا-  أو  للرضائــب  رفــع  مــع  -ســواء 

سيايس، ورأي.
وغــرد الناشــط أنــس الغامــدي بالقول إن الرضيبة 
الســعودية  عســر  مبحافظــة  بيشــة  مدينــة  يف 
أغى من الرضيبة يف مدينتي نيويورك وميامي 

بأمــركا، مشــرا إىل أنــه ال يوجــد متثيل ســيايس 
أو مســاءلة ملعرفــة أيــن تذهــب األمــوال، وكيــف 

ترصف؟
محمــد  األمــر  العهــد  ويل  أن  الغامــدي  وتابــع 
اللوحــات  عــى  املايــني  رصف  ســلامن  بــن 
والقصــور، مؤكــدا أن املســؤولية عى الشــعب، 
صوتــه  ويوصــل  يتكلــم  أن  الشــعب  ومطالبــا 

للسلطات.
أموالهــم؟  تذهــب  أيــن  مغــردون:  وتســاءل 
ســيايس  متثيــل  وجــود  أهميــة  عــى  مشــددين 
 2030 رؤيــة  ظــل  "يف  بعضهــم  وقــال  لهــم، 
الواضحــة، مــن أبســط حقوقنــا أن نعــرف يف مــاذا 

ترصف الرضائب".
وقارن معلقون ما بني الحال اآلن يف الســعودية 
وما كانت عليه اململكة يف زمن امللك الراحل 
وأرفقــوا  ســعود،  آل  العزيــز  عبــد  بــن  اللــه  عبــد 
زيــادة  يرفــض  إذ كان  البنزيــن،  مــع وســم  صــوره 

أسعار هذه املادة الحيوية.
وانتقــد ســعوديون سياســات محمــد بن ســلامن، 
يف  تدهــور  مــن  يحــدث  مــا  كل  أن  مؤكديــن 
اململكــة هــو بســببه، وأن جيــب املواطن مل تعد 

تحتمل هذه املامرسات.
ويف املقابل، انرى بعض املغردين للدفاع عن 
قــرار الزيــادة يف أســعار البنزيــن يف ظل الظروف 
الصعبة التي متر بها اململكة، داعني املواطنني 
إىل القناعــة بالوضــع الحــايل يف البــاد، والــذي 

وصفوه بالجيد مقارنة بدول كثرة.

بغداد/ األناضول:
املتظاهريــن  مئــات  اقتحــم 
توزيــع  مبنــى  أمــس،  الغاضبــني، 
بغــداد،  رشقــي  الكهربائيــة  الطاقــة 
احتجاجــًا عــى زيــادة ســاعات قطع 
درجــات  بلــوغ  مــع  بالتزامــن  التيــار 
الحــرارة 45 مئويــة، بحســب شــهود 

عيان.
فــإن  "األناضــول"،  وكالــة  ووفــق 
مئــات املتظاهريــن اقتحمــوا مبنــى 
حــي  يف  الكهربائيــة  الطاقــة  توزيــع 
احتجاجــًا  بغــداد،  رشقــي  األمــني 
عــى زيــادة ســاعات انقطــاع التيار، 
واملســؤولني  العاملــني  وهــددوا 
املبنــى  إىل  الدخــول  مــن  مبنعهــم 
يف حال استمرارهم يف قطع التيار 

الكهربايئ.
األمــن  قــوات  أن  الشــهود  وأضــاف 
املكلفــة بحاميــة املبنى مل تتدخل 

ملنع املتظاهرين من اقتحامه.
مــن جهتــه، قــال بكــر الجميــيل أحــد 
"األناضــول":  لوكالــة  املتظاهريــن 
األخــرى  واألحيــاء  األمــني  "حــي  إن 
انقطــاع  مــن  تعــاين  بغــداد،  رشقــي 
مــع  الكهربــايئ،  للتيــار  تــام  شــبه 

ارتفاع درجات الحرارة".
وأشــار إىل أن "هنــاك مــرىض وكبار 
بفــروس  ومصابــني  الســن  يف 

إىل  بحاجــة  وجميعهــم  كورونــا، 
الكهربــايئ يف ظــل االرتفــاع  التيــار 

الشديد لدرجات الحرارة".
"هنــاك  أن  الجميــيل  وأوضــح 
التيــار  توزيــع  عمليــة  يف  انتقائيــة 
الكهربايئ عى مناطق العاصمة".

الشــهر  العراقيــة  الحكومــة  وقــررت 
املاليــة  وزيــر  تخويــل  املــايض 
التفــاوض  صاحيــة  عــاوي،  عــيل 
والتوقيــع عــى قــروض ماليــة تصــل 
لتمويــل  يــورو  مليــار  مــن  أكــر  إىل 
يف  الكهربائيــة  الطاقــة  مشــاريع 

الباد.
الطاقــة  مــن  العــراق  إنتــاج  ويبلــغ 
الكهربــاء،  لــوزارة  وفقــا  الكهربائيــة 
ويخطــط  ميجــاوات،   13500
ميجــاوات   3500 إلضافــة  العــراق 
إدخــال  عــر  الحــايل  العــام  خــال 

إىل  جديــدة  توليديــة  وحــدات 
الخدمة.

وتــزداد معانــاة العراقيــني، وخاصــة 
آالف النازحني يف الصيف، بسبب 
الكهربائيــة  الطاقــة  تجهيــز  ضعــف 

واالنقطاعات املتكررة.

مئات العراقيني يقتحمون مبنى لتوزيع الكهرباء قرب بغداد 

قوات األمن العراقية تقف  أمام مدخل املنطقة الخرضاء خال احتجاج يف العاصمة بغداد          )أ ف ب(



Monday 13 July 2020 االثنين 22 ذو القعدة 1441هـ 13 يوليو/ تموز

تقول لصحيفة "فلسطني": "فجأة شعرت أنني اخرتت التخصص 
الخطأ، وكأنني أركض خلف املسميات فقط، ومل أنتبه لقدرايت 
واتجاهــايت، ففكــرت قليــًا واتخــذت قــرارا بااللتحــاق بتخصــص 
اإلعــام، فعــدت بــه لــروان القدمية التــي مل يقل معدلها يوًما عن 

."90%
النصــح  لتلقــي  واالختصــاص  الخــرة  ألهــل  بعدهــا  توجهــت 
ورابــع.  ثالــث  لتخصــص  لحولــت  لوالهــم  الذيــن  واملشــورة 
وتوضــح روان أن أصعــب مــا يواجــه طالــب الثانويــة العامة اختيار 
التخصــص الجامعــي، الــذي ال بــد أن يكــون وفــق معايــر وعوامــل 

معينة، "وال يلتفت لرغبه أهله أو نظرة املجتمع".
وتشر إىل أن كل طالب هو من يبني حياته، "فا تبسط غرك 
قــادرون  أنتــم  الحــظ  يحالفهــم  مل  الذيــن  والطلبــة  أنــت،  وتبــي 
عــى الوقــوف مــن جديــد ومواجهة العامل، فالرســوب ليس نهاية 
املطــاف، بــل ميكــن أن يوقظــك مــن غفلتــك ويدفعــك لرتتيــب 

أوراقك".
اختيار وفق الميول

أما الطالب عثامن األغا من كلية الطب يف املستوى الخامس، 
الحاصــل عــى معــدل %99.1 يف الثانويــة العامــة، كان ترتيبــه 
العــارش عــى مســتوى قطــاع غــزة لعــام 2016م، يــرى أن اختيــاره 
للتخصــص مبنــي عــى أمــور عــدة وفــق ميولــه الشــخصية، حيــث 
وجــد بــه شــغفه وحبــه لهــذا املجــال، ومعرفتــه املســبقة بطبيعــة 
وقــد  البــري،  الطــب  درســن  الثــاث  أخواتــه  كــون  التخصــص 

اختاره عن رغبة كاملة.
وفضــل الدراســة يف الجامعــات املحليــة عــى جامعــات الخــارج 
الغربــة،  بســبب  منــه،  يســتفيد  أن  ميكــن  الــذي  التطــور  رغــم 
لكنــه يخطــط للســفر مــن أجــل التخصــص يف جامعــات أجنبيــة، 

تحتــاج إىل أربعــة أو خمســة أعــوام بعــد الحصــول عــى شــهادة 
البكالوريوس.

ويوضــح األغــا أن دراســة الطــب تحتــاج إىل وقــت وجهــد كبرين، 
إضافــة إىل ضغــط الدراســة واالختبــارات، لكــن األمــر يحتــاج إىل 
تنظيم وقت وترتيب، واملوازنة بني األولويات واملفاضلة بينها، 
"فالطــب يــرق الكثــر مــن الوقــت" –وفــق وصفــه-، وال يســمح 

بالقيام بكل األمور وخاصة عى الصعيد االجتامعي.
وكانــت لــه تجربــة يف العمــل ضمــن اإلطــار الطــايب، حيــث إن لــه 
دورا يف صقل مهاراته الشخصية، "فالدراسة الجامعية ال تقترص 
عى الكتب واالختبارات، وال بد للطالب منذ اليوم األول له يف 
الكليــة أن يعمــل عــى تنميــة مهاراتــه ويســتثمر فــرتة الجامعة يف 
بناء العاقات والتعارف التي متهد له سوق العمل"، وفق قوله.

أمــا الخريجــة بــدور شعشــاعة التــي كانــت ميولهــا تتجــه لدراســة 
تخصــص التاريــخ والعلــوم السياســية، ومل ميانــع أهلهــا رغبتهــا، 
اضطــرت إىل اختيــار تخصــص آخــر بعــد بــدء الفصــل الــدرايس 
وجميــع  الدفعــة،  يف  الوحيــدة  البنــت  أنهــا  اكتشــفت  بعدمــا 

امللتحقني من فئة الذكور.
تقــول لصحيفــة "فلســطني": "فكــرت يف األمــر كثــًرا ووجــدت أن 
صعوبات قد تواجهني خاصة أن الدراسة ستمتد ألربع سنوات، 
فســيكون التواصــل صعبــا، مــا دفعنــي الختيــار تخصــص آخــر هــو 

الخدمة االجتامعية".
نفســها  نفســها، ووجــدت  تفــرض  مــن  الظــروف هــي  يف حالتهــا 
تحصل عى درجات عالية، لتتخرج مبعدل جيد جًدا، ووجدت 
يف التخصص أنه مل يقترص عى شــهادة علمية، بل له تأثر يف 

شخصيتها، وكانت له ملسة إيجابية عليها. 
وتصــف شعشــاعة اختيــار التخصــص الجامعي بأنــه مرحلة صعبة 

ومصريــة، كونــه مــا يحــدد مســتقبلهم، وقــد يقــع الطالــب بــني 
الــذى يرغبــه أو التخصــص األكــر حاجــة يف  اختيــار التخصــص 
أن يغلــب رغبتــه  الــذي يجــب  أو حســب رغبــة األهــل،  الســوق 

ليضمن االستمرار والنجاح فيه.
طبيعتــه  عــى  باالطــاع  التخصــص  اختيــار  قبــل  الطلبــة  وتنصــح 

واملواد املطروحة، ليعرف إذا كانت تتاءم وأهدافه.
الطريق الحقيقي

أمــا الخريــج محمــد أبــو جــراد فكانــت نصيحتــه للطلبــة الذيــن مل 
يحالفهــم الحــظ، ومل يكــن لهــم نصيب من الفرحــة بنتائج الثانوية 
العامة، قائًا: "عليكم أن تعلموا أنه ال يوجد ما يســمى الفشــل، 
إمنــا هــي إخفاقــات مرحليــة يتعــرض لهــا كل فــرد منــا، فيجــب أن 
نصنــع مــن هــذه اإلخفاقــات تحديــا بيننــا وبــني ذواتنــا، وأن نتمــرد 
مــن  نحقــق  لفرصــة  تحويلــه  عــى  ونعمــل  واقــع ســيئ،  أي  عــى 

خالها التمّيز". 
يقــول  العــام،  لهــذا  مناســبة  نتائــج  الذيــن حصــدوا  الطلبــة  وعــن 
وحياتــك  شــخصيتك  لبنــاء  الحقيقــي  الطريــق  بــدأ  "قــد  لهــم: 
اختيــارك  حســن  الطريــق  هــذا  محطــات  وأوىل  املســتقبلية، 
لتخصصك الدرايس، سواء كان جامعيا أو مهنيا، فخذ مبشورة 
ونصيحــة مــن هــم أصحــاب خــرة وتجربــة وجــرد نفســك مــن أي 
أفكار وهمية ال أصل لها، واعلم أن التخصص الجامعي هو ركيزة 

أساسية لحياتك املقبلة".
ويختــم أبــو جــراد بــأن العــامل اليــوم يتجــه نحــو علــوم التكنولوجيــا 
نفســك  ترهــق  "فــا  اللغــات،  وأيًضــا  واالتصــاالت،  والحاســوب 
بعلــوم قــد تكــدس الســوق املحــي والعاملــي بهــا، وها هــم اليوم 
ال يجــدون فرصــة لتطويــر ذواتهــم وال حتــى العمــل بتخصصاتهــم، 

عليك أن تتعلم ما تحب لتخلص له وتعمل به".

غزة/ هدى الدلو:
متاًمــا  الثامنــة  إىل  الســاعة  عقــارب  تشــر  أن  قبــل 
الهاتــف  يدهــا  مــن  عمهــا  أخــذ  واحــدة،  بدقيقــة 
املحمــول رأفــة بقلبهــا وخوًفــا عليهــا مــن أثــر نفــي 
يف حــال مل تحصــل عــى املعــدل الــذي تتوقعــه، 
يعــدون  وأعاممهــا  جداهــا  بــدأ  جامعــي  وبصــوٍت 
الهاتــف  فأعلــن  زيــرو"،  ثاثــة..،  "أربعــة..  تنازلًيــا 
برنينــه وصــول رســالة نصيــة مفادهــا حصــول الطالبــة 
أمــرة غطــاس عــى معــدل %99، هنــا عــا صــوت 

الرصاخ والزغاريد.
يف صبيحــة يــوم النتائــج أغلقــت أمــرة بــاب الغرفــة 
الدرجــات  يف  حســاباتها  وأعــادت  نفســها،  عــى 
التــي ميكــن أن تحصــل عليهــا، وتوقعاتهــا يف كل 
مادة، ووضعت أدىن درجة ميكن أن تحصل عليها 
97 %، فلــم ترفــع ســقف توقعاتهــا لذاتهــا وال ملــن 

حولها، حتى ال تصاب وهم بصدمة.
ومل تعطهــم طيلــة فــرتة تقدميهــا لامتحانــات أمــا 
بحصولهــا عــى معــدل عــاٍل، فتقــول أمــرة لصحيفــة 
"فلســطني": "يف يــوم االمتحــان بعــد عــوديت منــه، 
كنــت أبــي عــى العامــة التي أخرهــا كثًرا حتى 
االمتحــان،  شــيًئا يف  أجــب  أين مل  جــديت  تعتقــد 
وعند سؤالهم عن املعدل املتوقع أن احصل عليه 

أجيبهم 50 %".
قلبهــا  يســتوعبها  مل  مضاعفــة،  الفرحــة  كانــت 
وعائلتها، تضيف جدتها: "لحظة ســامعي للمعدل 
تلخبطــت مشــاعري، مل أعــرف كيــف أتــرصف أنــط، 

مــن  أطــر  بــدي  كنــت  أعمــل،  شــو  وال  أزغــرد،  وال 
الفرحــة، فأنــا كل يشء لهــا بعــد استشــهاد والدهــا 

يف 2007".
مــن  أبنــايئ  أحــد  يكــون  أن  أمتنــى  "كنــت  وتتابــع: 
املتفوقني وحفظة القرآن، وقد عوضني الله بأمرة 

لتحقق أمنيايت".
ويف مختلف املراحل الدراسية مل يتجاوز معدلها 
عــى  حصلــت  قــد  املــايض  العــام  ويف   ،%  92
معــدل 88 % يف الفــرع العلمــي، ويقــول جدهــا: 

"تفوق أمرة مفاجأة العام".
عــى  الثالــث  ترتيــب  عــى  حــازت  التــي  أمــرة 
مستوى مدارس رشق غزة، وكذلك مدرستها دالل 
املغــريب الثانويــة للبنــات، قــد أمتــت حفــظ القــرآن 
قبــل عامــني، وكان لهــا هوًنــا لتواجــه مصاعب العام 

الدرايس املصري.
عينيهــا،  مــن  تقفــز  الفرحــة  وتــكاد  أمــرة  وتتحــدث 
حيث إنها عى يقني أن من يريد العا عليه بالجد 
واالجتهاد، ويتسلح ليواجه املعيقات، فقبل بداية 
مرحلة الثانوية العامة حولت من الفرع العلمي إىل 
الفــرع الرعــي، وانتقلــت من الدراســة يف مدارس 
خاصة طيلة الـ11 عاًما إىل مدارس حكومية، ولكن 
مل تلتفــت لتلــك النقــاط بــل وضعت نصب عينيها 

هدًفا سهرت من أجله الليايل لتحقيقه.
وتشر إىل أنها اختارت الفرع الرعي ألن "َمْن ُيرِِد 

يِن". ْهُه يِف الدِّ ُه ِبِه َخْرًا ُيَفقِّ اللَّ
التــي تطلبــت إجــراءات  وتوضــح أن جائحــة كورونــا 

تجارب شبابية بعد اجتياز مرحلة الثانوية العامة
لدراســة  بحلمهــا  االحتفــاظ  مــن  تتمكــن  لــم 
الكمبيوتــر،  هندســة  الجامعــي  التخصــص 
حائــًا  وقــف  العامــة  الثانويــة  فــي  فرســوبها 
أمامها، ولكنها آثرت أن تقف من جديد لتلتحق 

بالعالم الجامعي.  الطالبة الجامعية روان صالح 
تتحــدث عــن مســيرتها التعليمية التــي أصبحت 
فجــأة 13عاًمــا بخــاف الكثيريــن 12 عاًما، حيث 
تفوقهــا فــي المراحــل الدراســية لم يشــفع لها 

في الثانوية العامة، ورغم توقعها الرسوب في 
التوجيهي فإنها صدمت وأهلها بالنتيجة.

لكنهــا صممت وأعــادت دراســة التوجيهي مرة 
أخــرى، رغــم نفســيتها الســيئة وحصلــت علــى 

معــدل %67.1 اضطرت لالتحاق بكلية العلوم 
على أن ترفع معدلها في الفصل األول وتحول 
لدراسة الهندسة، ولكن الظروف المادية حالت 

دون ذلك.
غزة/ هدى الدلو:

بدور شعشاعة

محمد أبو جراد روان صالح

عثمان األغا

حصلت على99 % في الفرع الشرعي  

"أكبر تحدٍّ في حياتها".. أميرة تحرز هدف التفوق بجدارة
وقائيــة، أثــرت عليهــا كباقــي الطلبــة، حيــث حرمتهم 
مــن اســتكامل املنهــاج، ومن استفســاراتها الدقيقة 
مــع  للتواصــل  مــام دفعهــا  بعــض املعلومــات،  يف 
جانــب  إىل  هــذا  فيســبوك،  موقــع  عــر  معلامتهــا 
الظروف الصعبة التي يفرضها االحتال اإلرسائيي 

عى القطاع.
قاعــدة  عــى  الــدرايس  العــام  خــال  واعتمــدت 
وفــرتة  والتحضــر،  لدروســها  اليوميــة  املراجعــة 
تقديم االمتحانات وضعت أمرة لنفسها قاعدتني 
األوىل "ال أبــرح حتــى أبلــغ الهــدف"، والثانيــة " َوَمــا 
ــِه " )هــود:88( وكانــت قبــل ذهابهــا  َتْوِفيِقــي ِإالَّ ِباللَّ
عليهــا  مــّن  أن  للــه  ركعتــني  تصــي  االمتحــان  إىل 
بدراســة املنهــاج كامــًا، وركعتــني بعــد عودتهــا أن 
أكرمهــا بتقديــم االمتحــان، حتى لو كان لديها بعض 

األخطاء.
عــى  رســمت  عريضــة  بضحكــة  أمــرة  وتســتكمل 
وجنتيهــا: "آمنــت بقــدرايت فــا يوجــد أحــد أحســن 
يف  تحــٍد  أكــر  وخضــُت  نفــي،  وتحديــت  منــي، 

حيايت توجته بهدف التفوق بجدارة".
تلــك  عــى  املقبلــني  للطلبــة  نصيحتهــا  وتوجــه 
املرحلــة "املراجعــة ثــم املراجعــة، وال تراكموا عى 

أنفسكم الدراسة، وقبل ذلك توكلوا عى الله".
وتفكــر أمــرة يف الدخــول بتحــٍد آخــر ودراســة اللغــة 
االنجليزيــة يف املرحلــة الجامعيــة، وتهــدي تفوقهــا 
شــخص  ولــكل  وجديهــا،  الشــهيد،  والدهــا  لــروح 

)تصوير/ رمضان األغا(ساهم بتحفيزها. 
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بهاء النواتي

مصطفى أبو هربيد:
شهد أبو شريف:

كرم أبو العيش:
داليا عليان:

ما العوامل المؤثرة في اختيار تخصصك الجامعي؟
غزة/ مريم الشوبكي:

اختيار التخصص الجامعي يمثل بداية مرحلة فيصلية 
فــي حيــاة  طلبــة الثانويــة العامــة المســتقبلية، لــذا 

هناك عدة عوامل تتداخل في عملية االختيار، ما بين 
طموح الطالب في تخصص معين ورغبة والديه في 

االلتحاق بكلية ما، ومتطلبات سوق العمل.

أنهــوا  طلبــة  آراء  اســتطلعت  "فلســطين"  صحيفــة 
ــا مرحلــة البحــث عــن  الثانويــة العامــة يخوضــون حاليًّ

تخصص يناسب ميولهم ورغباتهم.

بهاء النوايت:
طالب يف الفرع الرشعي مبعدل 98.7 % من حي 

الشجاعية رشقي غزة.
أتطلع إىل دراسة تخصص تكنولوجيا املعلومات 
"IT"، ألنــه يتــاىش مــع ميــويل وشــغفي بربمجــة 
عــى  قــادر  بأننــي  وأشــعر  قبــل،  مــن  الحاســوب 
يل  يوفــر  املهنــي  الصعيــد  وعــى  فيــه،  اإلبــداع 
التشــبيك  مــن  وميكننــي  بعــد  عــن  العمــل  فرصــة 
مــع مؤسســات خــارج الوطــن وأنــا يف البيــت، دون 
الحاجــة إىل االنتظــار يف طابــور البطالــة للحصــول 

عى وظيفة.
ألنهــا  والقانــون  الرشيعــة  كليــة  اقرتحــا  والــداي 
تناســب الفــرع الرشعــي الــذي درســته يف الثانويــة 
العامة، ولكنها يف النهاية تركا يل حرية االختيار.

املعلومــات،  تكنولوجيــا  يف  التســجيل  قبــل 
ممــن  ومعــاريف  أصدقــايئ  مــن  بعًضــا  سأستشــر 
درســوا هــذا التخصــص وسأســتمع لتجاربهــم وآخــذ 

بنصائحهم.

مصطفى أبو هربيد:
طالــب يف الفــرع األديب مبعــدل %88 مــن بيــت 

حانون شال قطاع غزة.
أرغــب يف دراســة "IT"، ألننــي منــذ الصغــر أبــدع 
يف الربمجــة والصيانــة، ولــدي بعــض املعلومــات 

عن هذا املجال، وهذا ما سيجعلني أبدع فيه.
قال يل البعض إن تكنولوجيا املعلومات تخصص 
صعــب يحتــاج إىل مجهــود كبــر، ولكــن شــغفي 
وحــب لــه ســيجعالين أتفــوق فيــه، وعــى النقيض 
أصدقــايئ وبعــض أقــاريب وأهــل الخــربة شــجعوين 

كثًرا عى االستمرار يف تحقيق هديف.

شهد أبو رشيف:
الثانيــة عــى مســتوى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يف 
يف  الربيــج  مــن   ،98.1% مبعــدل  الصناعــي  الفــرع 

املحافظة الوسطى. 
اخرتت تخصصا نادًرا وهي هندسة "امليكاترونكس" 
أحد أقســام هندســة الروبوتات، حيث امتلك هواية 

ومهارة الربمجة. 
الثــاين عــرش،  الفــرع العلمــي يف صــف  درســت يف 
أتــردد  فلــم  الصناعــي،  الفــرع  بوجــود  علمــت  حينهــا 
مــن  كبــًرا  تشــجيًعا  ووجــدت  إليــه  للتحويــل  لحظــة 
عــن  أبحــث  اإلعداديــة  املرحلــة  منــذ  ألننــي  والــدي، 

تخصص يلبي ميويل الربمجية.

كرم أبو العيش:
الفــرع  يف  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  مســتوى  عــى  الثــاين 
الزراعي املهني مبعدل 88.7 % من بيت الهيا شال القطاع.

طبيــب بيطــري هــذا مــا قــررت أن يكــون لقبــي بعــد التخــرج مــن 
يف  بــه  امللتحقــن  لنــدرة  التخصــص  هــذا  اخــرتت  الجامعــة، 
القطــاع، وهــذا األمــر مينحنــي فرصــة الحصــول عــى وظيفــة بكل 

سهولة.
عــى  إطالًقــا  يشــجعاين  مل  ولكنهــا  برشيــان  طبيبــان  والــداي 
االقتــداء بهــا، بــل هــا مــن اقرتحــا عيل دراســة الطــب البيطري 
حينــا اســترشتها عــن أي التخصصــات التــي يلتحــق بهــا عــدد 

قليل من الطلبة ويف الوقت نفسه ميكنني من إيجاد وظيفة.
درســت يف الفــرع العلمــي يف "التوجيهــي" وبعــد مــرور شــهر، 
مــن تحقيــق  لــي أمتكــن  الزراعــي املهنــي،  الفــرع  حولــت إىل 
ميويل، ليس ألنه ســهل، بل ألن مواده الدراســية صعبة وتحتاج 

إىل مجهود كبر يف مذاكرتها.
البيطــري،  الطــب  اختيــاري  بعــد  يل  وجهــت  عــدة  انتقــادات 
ال  ولكننــي  كالب"،  دكتــور  "آخــرك  بالقــول  اســتهزأ  فبعضهــم 
آخذها عى محمل الجد بل أضحك ألين مصمم عى أن أكون 

ا بعد خمس سنوات. طبيًبا بيطريًّ

داليا عليان:
طالبة يف الفرع العلمي مبعدل %86.3، من مدينة غزة.

بدراســة  حلمــت  العــارش،  لصــف  دراســتي  لحظــة  مــن 
الهندسة ولكن قراري توقف عى املعدل الذي سأحصل 
االلتحــاق  مــن  ميكننــي  معــديل  اللــه  وبفضــل  عليــه، 

بالتخصص الذي أريد.
الهندســة  اختيــار  بــن  مــا  أمــري  مــن  حــرة  يف  أنــا  حاليــا 
الداخــيل، أو هندســة الحاســوب،  املعاريــة والتصميــم 
رغبتــي الشــديدة تنصــب تجــاه االختيــار األول ولكن نســبة 

البطالة فيه عالية وفرص العمل فيه قليلة بغزة.
والعامل يتجه نحو التكنولوجيا ألن فرص العمل الحر فيها 
حاجــة  ســيكون  التخصــص  تحديــد  يف  والفيصــل  أكــر، 
بهندســة  ســألتحق  األغلــب  عــى  لــذا  لــه،  العمــل  ســوق 

الحاسوب.
ومــن العوامــل التــي ســاهمت يف اتجاهــي نحــو الهندســة 
وهــذه  الرياضيــات  يف  متميــز  طالــب  إىل  تحتــاج  أنهــا 
املقــدرة متوفــرة لــدي، وكثــر ممــن حــويل كان يحفزوننــي 
كثــًرا لهــذا التخصــص ألنهــم يــرون أن شــخصيتي تتــاىش 

معه.

غزة/ يحيى اليعقويب:
هــذه املــرة كانــت ذكــرى أرسه السادســة مختلفــة، مل 
البعــد  مــرارة  رغــم  جديــدة  حــزن  شــمعة  العائلــة  توقــد 
مــن  القواســمي  فابنــة األســر حســام  الغيــاب،  وقســوة 
الفــرع  يف   96.6% مبعدلهــا  أزهــرت  الخليــل،  مدينــة 

العلمي يف ذكرى أرسه نفسها.
جاهــدت لتمنــع دمــوع الحــزن أن تســيل، كانــت تعــارك 
آخــر  عــراًكا  تعيــش  داخلهــا،  يف  تزاحمتــا  مناســبتن 
كانــت  التــي  دموعهــا  تصــد  أن  تحــاول  جفنتيهــا،  بــن 
تهــرب رغــًا عنهــا، إال أنهــا هــذه املــرة كانــت دموع فرح 
لوالدهــا، وتركتهــا  الشــوق  اختلطــت فيهــا كل مشــاعر 
تجــري عــى خدهــا وتســيل ترافقهــا  أصــوات الزغاريــد 

وكأنها دموع إعالن انتصار جديد.
بــن ذكــرى األرس يف 11 يوليو/متــوز 2014، والنجاح، 
أوقــدت تســنيم شــمعة فــرح بــن ثالثــة مؤبــدات حكــم 
نفــس موعــد  الذكــرى يف  لتمــر  بهــا والدهــا،  االحتــالل 
عــن  الحــزن  ســتار  أزاحــت  تســنيم  فرحــة  لكــن  النتائــج، 

قلوب العائلة.
قبــل ليلــة إعــالن النتائــج، كانــت ترتقــب بقلــق وتفكــر 
كلــا  رهبتهــا  تزيــد  نتيجــة  مــن  عليــه  ســتحصل  مــا 
اقــرتب وقــت اإلعــالن عنهــا، كانــت عــى يقــن أنهــا مــن 
املتفوقــن، وأنهــا ســرتفع رأس والدهــا بهــا هنــاك بــن 
انتظرهــا  فرحــة  وجهــه  عــى  وترســم  الســجن،  غياهــب 

الجميع.
توافــد  أن  بعــد  أرستهــا،  أفــراد  حولهــا  ومــن  جلســت 
بعــض األقــارب، تجمــع الجميــع حول الهاتــف املحمول، 
اقرتبــت عقــارب الســاعة مــن الثامنــة صباًحــا، وصلــت 
وأطلقــت  يديهــا،  بــن  الفــرح  ألقــى  كخــرب  النتيجــة 
كان  هكــذا  الحلــو،  أطبــاق  الزينــة،  بالونــات  الزغاريــد، 

املشهد يف ساحة استقبال الضيوف يف منزلها. 
بهــا،  أكرمنــا  ربنــا  توصــف،  ال  فرحــة  هــاي  للــه  "الحمــد 
أهديهــا إىل والــدي".. عــرب خــط الهاتــف، تعــرب تســنيم 
لصحيفــة "فلســطن" عن فرحتهــا: "الجميل يف الفرحة 

أن أهيل كانوا بجانبي، وكنت أفتقد والدي".
بالنســبة إليهــا فــإن التوجيهــي عــام ميــر رسيًعــا، وهــو مــا 
بــأول،  أواًل  يتابــع مذاكرتــه  أن  الطالــب إىل  مــن  يحتــاج 
فعــى مســتوى مدرســتنا كانــت تؤخرنــا ملــدة ســاعتن 
بعــد الــدوام ملراجعــة ومذاكرة الدروس ما هون علينا 

يف املراجعة من املنزل".
وعشــان  الــه  النتيجــة  وهــاي  أيب  أفــرح  بــدي  "كنــت 

مستقبيل.. وان شاء الله ربنا يلم شملنا" تقول.
قلــة  املتفوقــة،  الطالبــة  واجهتهــا  التــي  الصعــاب  مــن 
النوم بسبب املذاكرة، ولكنها حصدت ما زرعت، ومل 

يذهب التعب سدى.
تنهدت هنا؛ وهي تستذكر والدها: "منذ ست سنوات 
مل أرَه إال أربــع مــرات، نصــرب حالنــا وننتظــر اليــوم الــذي 
ســيخرج منــه، أســتذكر يــوم حكمــه باملؤبــد ثــالث مرات 
عــام 2015م، صحيــح أن الحكــم عــال لكننــا نعتــربه مثــل 
العام ألن هناك صفقة تبادل قادمة"؛ معربة بذلك عن 
ثقتهــا بــأن املقاومــة يف قطــاع غــزة ســتتمكن مــن إبــرام 
صفقة جديدة لتبادل األرسى مع االحتالل اإلرسائييل، 

بعد صفقة وفاء األحرار املربمة يف 2011.

فرحنــا  والحــزن،  الفــرح  بــن  النتيجــة  علينــا  "اختلطــت 
ألنها حصلت عى معدل مرتفع ورفعت رأس والدها، 

والعائلة لكن ليس مثل وجوده بجانبها".
هــذه املــرة تقــول والدتها: "منذ طفولتها كانت تســنيم 
متفوقــة، ودامئــا تحصــل األوىل عــى مدرســتها، ورغــم 
ظروفنا الصعبة إال أننا وفرنا لها ما تحتاج إليه للتفوق".

يف الوضع الطبيعي يعرف األب نتيجة ابنته خالل ثواٍن 
معــدودة، لكــن األســر القواســمي علــم بنتيجة ابنته يف 
الثانويــة العامــة بعــد ســاعة، إذ نقلتهــا زوجته عن طريق 
محــاٍم إىل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر التي نقلت 

النتيجة إىل داخل السجن.
تقرتب تسنيم بهذا املعدل من مالمسة حلم طفولتها 
بدراســة "الطــب" تحديــًدا تخصــص جراحــة األعصــاب، 
وهــي ســتكون مــن الفتيــات القلــة اللــوايت يلجــأن لهــذا 
التخصــص، تســتذكر األم ارتبــاط تســنيم بحلمهــا منــذ 
ألعــاب  رشاء  تطلــب  كانــت  طفولتهــا  "منــذ  الطفولــة: 
مشــرة  بالدكتــورة"،  نفســها  تلقــب  وكانــت  الطــب، 
بنــات  بنــات وولديــن، وأن لديهــا  إىل أن لديهــا خمــس 

متفوقات، لكن كانت فرحة تسنيم هذه املرة األكرب.

خان يونس/ محمد أبو شحمة:
أبــو  شــمس  الكفيفــة  الطالبــة  عــن  عــرف  صغرهــا  منــذ 
شــحمة بــن أقرانهــا يف مركــز النــور التعليمــي يف غــزة 
التابعة لوكالة الغوث وتشغيل الالجئن الفلسطينين 
يف  عاليــة  لعالمــات  وحصدهــا  بتفوقهــا  "األونــروا"، 

املراحل التعليمية املختلفة التي درستها.
ومل مينع غياب البرص شمس من خوضها يف الوصول 
إىل مرحلــة الثانويــة العامــة، والذهــاب إىل مدرســتها، 
يف  أقرانهــا  كباقــي  مدرســتها  أنشــطة  يف  واملشــاركة 
املدرســة الذيــن مل تــَر منهــم أحًدا، ولكن باتت تعرفهم 

من أصواتهم.
عــن  الرتاجــع  يف  واحــدة  لحظــة  يف  شــمس  تفكــر  ومل 
دراســة الثانويــة العامــة، فحرصــت عــى حضــور جميــع 
دروســها، وجلــب الكتــب الخاصة بهــا ملراجعة منهجها 
الدرايس من خالل الدراسة عرب لغة برايل نظام الكتابة 

املكتوبة عن طريق اللمس.
ومل تكــن شــمس وحدهــا تصــل إىل مدرســتها بــل كان 
الــذي ســخر نفســه  الدائــم وهــو والدهــا  لديهــا رفيقهــا 
فصلهــا  إىل  ابنتــه  إيصــال  يف  الــدرايس  العــام  طيلــة 
ثــم انتظارهــا يف ســاعة املغــادرة، أمــام بــاب املدرســة 

واصطحابها إىل املنزل.
أبــرز الصعوبــات التــي واجهتهــا شــمس هــو مــا مــرت فيه 
داخل منزلها بســبب شــقيقها املريض، وضيق منزلها، 
وعــدم اســتجابة بعــض زميالتهــا يف الســاح لهــا بأخــذ 

دفاترهم من أجل تلخيص الدروس التعليمية.
فــرتة  خــالل  الظــروف  تلــك  كل  عــى  شــمس  تغلبــت 
دراســتها للثانويــة العامــة حتــى أمتــت العــام وتقدمــت 
يف   88.5% معــدل  وحصــدت  النهائيــة،  لالختبــارات 

فرع العلوم اإلنسانية )األديب(.
وتجهزت الطالبة املتفوقة يف يوم إعالن نتائج الثانوية 
العامــة مبكــًرا لرتقــب خــروج نتيجتهــا، مــع توقعهــا يف 
الحصــول عــى معــدل يقــرتب مــن التســعينات، وهو ما 

كان لها.

مع خروج نتيجة شمس عمت حالة من الفرح يف بيتها 
وبــن أشــقائها وخاصــة األكــرب منهــا ضحــى وهــي كفيفة 
أيًضا وقد سبقت شقيقتها يف التفوق بالثانوية العامة 
%89.9، مع تخرجها من الجامعة اإلسالمية يف غزة.

وإىل جانــب الثانويــة العامــة التــي متيــزت بهــا تفوقــت 
شــمس يف حفظ القرآن الكريم كاماًل حن كان عمرها 
12 عامًا، مع حصولها عى سند متصل عن رسول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص يف تالوة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.
كــا أتقنــت قــراءة القــرآن الكريــم يف األحــكام، بعــد أن 
مــن  القريــب  القــرآن يف مســجدها  تعلمــت ودرســت 

منزلها يف محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
ومتكنــت شــمس مــن حفــظ القــرآن الكريــم عــن طريــق 
التلقــن مــن خــالل اســتاعها للقراء عرب جهــاز الراديو، 

تم تكرار اآليات القرآنية مبساعدة والدها.
وتطمــح املتفوقــة شــمس مــن دخــول الجامعــة تخصــص 
برامــج  تقــدم  إعالميــة مرموقــة  وتكــون  وإعــالم  صحافــة 
الكريــم  للقــرآن  الطالبــات  تدريــس  إىل  إضافــة  دينيــة، 

وعلومه، وتحفيظهم إياه.
الجامعــة  املرحلــة  تجربــة  لخــوض  شــمس  وتســتعد 
بــإرادة ومعنويــة أكــرب من التــي كانت عليها يف الثانوية 
حيــاة  مبنزلــة  القادمــة  األيــام  أن  تــرى  حيــث  العامــة، 

تعليمية جديدة لها.

فرحة المتفوقة "تسنيم القواسمي" 
تزهر في ذكرى أسر والدها

أوقدت شمعة 
بين المؤبدات 

الثالثة

حصدت معدل 88.5%
الكفيفة شمس.. النجاح ينير 
طريقها نحو تخصص اإلعالم
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وصية اليوم: حديث شريف: 
عــن عمــرو بــن شــعيب عن أبيــه عن جــده أن النبي صلى الله عليه وســلم ســئل عن الثمر 

ق فقال: " من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ ُخْبَنًة، فال شيء عليه ". الُمَعلَّ
صوت من شكر معروفك  أجمل من تغريد األطيار ، 

و نسيم األسحار ،وحفيف األشجار، وغناء األوتار .

يبــني رئيــس فــرع رابطــة علــاء فلســطني يف 
محافظــة رفــح عدنــان حســان أن تدخــل اآلبــاء 
يف شــئون األبنــاء نابــع مــن املصلحــة العامــة 
بــر  فضــل  رتبــت  والرشيعــة  بهــا،  املكلفــني 
ــَك أاَلَّ  الوالديــن يف القــرآن الكريــم " َوَقــَى َربُّ
ا َيْبُلَغنَّ  ــاُه َوِباْلَواِلَدْيــِن إِْحَســانًا ِإمَّ َتْعُبــُدوْا ِإالَّ ِإيَّ
َتُقــل  َفــَا  ِكاَُهــَا  َأْو  أََحُدُهــَا  اْلِكــَرَ  ِعنــَدَك 
ُهــَا َقْواًل َكِرميًا*"  ُهــآَ ُأفٍّ َواَل َتْنَهرُْهــاَ َوُقــل لَّ لَّ

)اإلرساء: 23(.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  حســان  ويوضــح 
الرشيعــة قدمــت مرتبــة األم عــى األب، قــال 
 ۖ إِْحَســاًنا  ِبَواِلَدْيــِه  اإْلِنَســاَن  ْيَنــا  َوَوصَّ تعــاىل" 
ُه ُكرًْها َوَوَضَعْتُه ُكرًْها ۖ " )األحقاف:  َحَمَلْتُه أُمُّ

.)15

وجــاء يف حديــث أيب هريــرة عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف من 
أدرك أبويه عند الكر أحُدها أو كاها فلم 

يدخل الجنة]1[. رواه مسلم.
االبــن  يلتحــق  أن  الــر  مــن  هــل  ســؤال  وعــن 
بتخصص أجر عليه من قبل والديه؟، يجيب 
حسان: " العلاء قيدوا ذلك مبا فيه مصلحة 
للوالديــن ومبــا ليــس فيــه رضر عــى االبــن، أي 
أن يحقــق مصلحــة الوالديــن واالبــن أو االبنــة، 
الطــب  دراســة  االبــن  يريــد  حينــا  فمثــا 
ينظــر  أن  الوالــد ال تســمح فعليــه  وإمكانيــات 

إىل ما يحقق مصلحته ومصلحة عائلته". 
ويشــدد حســان عــى أنــه ليــس لــأب الســلطة 
الكاملــة أو املطلقــة عــى ابنه, فاإلســام كفل 
لــه  الحريــة الشــخصية يف التعبــر عــن آرائــه 

واتخاذ القرار يف العمل والدراسة والزواج.
ويلفــت إىل أن االبــن عليــه طاعــة والديــه فيا 
ال  أن  عــى  مبنــي  ألنــه  فيــه طاعتهــا،  يجــب 

طاعة ملخلوق يف معصية الخالق.
ويشر حسان إىل أنه إذا مل يتوافق التخصص 
مــع ميــول االبــن ورغباتــه، لــه أن يرفــض ألن لــه 

شخصيته املستقلة.
هــل يقــع عــى األب إثــم يف حــال أجــر ابنــه 
عــى تخصــص معــني؟ يجيــب: "ال يقــع عليــه 

يقــع  ولكــن  املبــاح،  اإلجبــار يف  كان  إذا  إثــم 
عليه ُغرم أن يكون السبب املبارش يف فشل 
االبن عى اختياره، وال يلقي اللوم عى االبن 
إن مل يكــن تقصــرا متعمــدا منــه، وإال كانــت 
املسئولية مشرتكة ما بني األب املجر واالبن 

املقرص".
اإلجبــار  حكــم  ذات  أن  إىل  حســان  وينبــه 
ينســحب عــى مــن يتــوىل اإلنفــاق عــى هــذا 

الطالب يف حال غياب والديه.
ويلفــت إىل أن الــويص ليــس لــه حــق اإلجبــار 
مطلقا عى الطالب، ألن صاحياته تنزع بعد 
بلوغه، قانونا ليس لأب ســلطة  تأديب ولده 
بــل هــي مهمــة ويل األمــر والحاكــم إذا حــدث 

كونه متعديا.
مبــا  العلميــة  التخصصــات  اختيــار  عــن  أمــا 
يقــول  العمــل،  ســوق  حاجــة  مــع  يتناســب 
حســان: "األصــل أن تديــر التخصصــات وزارة 
يوافــق  مبــا  ومؤسســاتها  والتعليــم  الرتبيــة 
تنظيــم  هنــاك  يصبــح  بحيــث  العمــل،  ســوق 
ال  بحيــث  باختافهــا  العلميــة  للتخصصــات 

تتداخل عند االنتقال إىل الجامعة".

ويتابــع: "يف داخــل التخصــص الواحــد يجــب 
احتيــاج  وفــق  النجــاح  معــدالت  تصنيــف 
ســوق العمــل، لضــان عــدم تكــدس البطالــة 
الجامعــات  يف  أصبــح  حيــث  للخريجــني، 
تخصصات متكررة تحت تسميات متعددة".

نقطة ارتكاز
توهــة:  أبــو  مصطفــى  الداعيــة  يقــول  بــدوره 
ينطلــق  ارتــكاز  نقطــة  هــي  الثانويــة  "املرحلــة 
معــني  وضــع  لــه  تعليــم  مــن  عرهــا  الطالــب 
املرحلــة  وهــي  متامــا  تختلــف  وضعيــة  إىل 
الجامعيــة التــي يبنــي عــى أساســها مســتقبله 
الطويل عر عرشات السنني مقارنة بـ12 سنة 

من املراحل التي سبقت". 
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  توهــة  أبــو  ويبــني 
الطالــب هــو الــذي يحــدد مســتقبله من خال 
الــذي  التخصــص  نــوع  يف  الهــدف  إصابــة 
إىل  تقســم  األهــداف  وهــذه  فيــه،  ســيدرس 
قســمني: أولها يلبي الرغبة وامليل النفيس 
املجتمــع  احتياجــات  يلبــي  وآخــر  للطالــب، 
وحاجــة الوطــن، إال أن األمــر يضــع الطالب يف 
مــا يتمنــى ولكنــه يف  يــدرس  قــد  حــرة، فهــو 

النهايــة ســيكون واحــًدا مــن آالف املنتظريــن 
يف طابور العاطلني عن العمل. 

ويوضــح أبــو توهــة أن الطالــب قــد يتخصــص 
ذلــك  فيكــون  االحتيــاج  عليــه  يفرضــه  فيــا 
عــى مضــض، ولــي يخــرج الطالــب مــن هــذه 
الحرة فإنه ميكن أن يجمع بني رضورة الحياة 
عليــه  تفرضــه  الــذي  بالتخصــص  والعيــش 
والدراســة  املطالعــة  مــع  العمــل  احتياجــات 
والتثقيــف فيــا يهــواه فيكــون متعلــًا ومثقًفا 

يف آن واحد.
ويشــر أبــو توهــة إىل أن كثــرا مــن الناجحــني 
ليــس  العمليــة  حياتهــم  يف  واملوفقــني 
بالرضورة أن يشتغلوا يف نفس املجال الذي 
وبالتــايل  فيــه،  الجامعيــة  خصصــوا دراســتهم 
لــو اســتدبروا مــن األمــر مــا اســتقبلوا لجعلــوا 
تخصصهم يف نفس املجال الذي سيعملون 

فيه ليكونوا أكرث نجاًحا وتوفيًقا.
ويختــم بأنــه إذا كان ال بــد مــن التخصــص يف 
أن  فينبغــي  الطالــب،  يهــواه  الــذي  املجــال 
يعمــل حســابه أن يكــون متميــزا ليــس كغــره 

من اآلالف املؤلفة، حتى يعمل يف مجاله.

االنتحار من أبشــع الحوادث وأكرثها مأســاوية.. إنه من الجرائم الفظيعة التي ُتحّرُ العقوَل، 
فالقاتل واملقتول شــخص واحد.. إنها مشــاعر بائســة يائســة يف لحظة من اإلحباط الشــديد 
وفقــدان األمــل يف ظــل تعقيــدات وضغوطــات يواجهها الفرد فتســبب اضطرابات ورصاعات 
نفسية لدية تؤدي إىل أزمات حادة فيشعر بفقدان قيمته ويتولد لديه سلوك عدواين فظيع 
فُينهــي حياتــه بيــده يف ظــل خلــل يف العقيدة وغياب اإلميــان والوازع الديني وجهل بخطورة 

هذه الجرمية.
يحرُم عى أي إنسان قتل نفسه، وال مرر له مها بلغ به ضيق الحال، فقد قال الله )تعاىل(: 
ــَه َكاَن ِبُكــْم َرِحيــًا *َوَمــْن َيْفَعــْل َذِلــَك ُعْدَواًنا َوُظْلًا َفَســْوَف ُنْصِليِه  }َواَل َتْقُتُلــوا َأْنُفَســُكْم إِنَّ اللَّ
ى ِمْن  ــِه َيِســًرا{. وقــال رســول اللــه )صــّى اللــه عليه وســّلم(: "َمْن َتــرَدَّ َنــاًرا َوَكاَن َذِلــَك َعــَى اللَّ
ــًدا ِفيهــا أََبــًدا، َوَمــْن َتَحــىَّ ُســاًّ  ى ِفيــِه َخاِلــًدا ُمَخلَّ ــَم َيــرَتَدَّ َجَبــٍل َفَقَتــَل َنْفَســُه َفُهــَو يف َنــاِر َجَهنَّ
ــًدا فيهــا أََبــًدا، َوَمــْن َقَتَل َنْفَســُه  ــَم َخاِلــًدا ُمَخلَّ ــاُه يف َنــاِر َجَهنَّ ُه يف َيــِدِه َيَتَحسَّ َفَقَتــَل َنْفَســُه َفُســمُّ

ًدا ِفيها أََبًدا". َم َخاِلًدا ُمَخلَّ ِبَحديَدٍة َفَحِديَدُتُه يف َيِدِه َيَجُأ ِبها يف َبْطِنِه يف َناِر َجَهنَّ
فدلَّ ذلك عى أن قتل املرء نفسه من أعظم الكبائر، وأنَّ عذاب صاحبه يكون بنفس الوسيلة 
التــي تــم بهــا االنتحــار، يضــاف إليهــا دخولــه جهنــم  والعيــاذ باللــه، هــذا وقــد نهــى اللــه )تعــاىل( 

ِه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن{. ُه ال َيْيَأُس ِمْن َرْوِح اللَّ ِه إِنَّ عن اليأس والقنوط }َوال َتْيَأُسوا ِمْن َرْوِح  اللَّ
هنــاك إحصائيــات ُمخيفــة عــن عــدد حــاالت االنتحــار يف الدقيقــة الواحــدة، أغلــب حــاالت 
االنتحار تحدث يف الباد غر اإلسامية رغم تقدمها االقتصادي.. أما يف الباد اإلسامية 

والعربية فرغم تزايدها إىل أنها مل تصل ملستوى الظاهرة خاصة يف فلسطني.
الفقــر ليــس وحــده الســبب.. ففــي كثــر مــن البــاد املتقدمــة اقتصاديــًا والتــي فيهــا ضــان 
انتحــار كثــرة، ولكــنَّ  العمــل تحــدث حــاالت  عــن  للعاطلــني  ثابــت حتــى  اجتاعــي وراتــب 
الســبب الرئيــس هــو البعــد عــن اللــه )تعــاىل( والطريــق املســتقيم الــذي رســمه لنــا إســامنا 
الحنيــف، مــا يــؤدي إىل ضيــق الصــدر واالكتئــاب الحاد، قال اللــه )تعاىل(: }َفَمن ُيرِِد الّلُه أَن 
ُد يِف  عَّ ــا َيصَّ َ قــًا َحرَجًا َكَأنَّ ــُه َيْجَعــْل َصــْدرَُه َضيِّ ْح َصــْدرَُه ِلإِلْســاَِم َوَمــن ُيــرِْد أَن ُيِضلَّ َيْهِدَيــُه َيــرْشَ

َاء َكَذِلَك َيْجَعُل الّلُه الرِّْجَس َعَى الَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن{. السَّ
ورغــم خطــورة الفقــر عــى الفــرد والجاعــة لكــنَّ اإلعــراض عــن منهــاج اللــه )تعــاىل( هــو ضنــك 
العيــش يف الدنيــا واآلخــرة، قــال اللــه )تعــاىل(: }َوَمــْن أَْعــرََض َعــْن ِذْكــِري َفــِإنَّ َلُه َمِعيَشــًة َضنكًا 
َتِني أَْعَمى َوَقْد ُكنُت َبِصرًا * َقاَل َكَذِلَك َأَتْتَك  ُه َيْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى* َقاَل رَبِّ ِلَم َحرَشْ َوَنْحرُشُ

آَياُتَنا َفَنِسيَتَها َوَكَذِلَك اْلَيْوَم ُتنَى{.

االكتئــاب مــرض مــن أمــراض العــرص املنتــرشة ، وهــو انعــزال 
املريــض عــن محيطــه ، وفقــدان االتصال مبن حوله ، ويؤدي 
بــه إىل اليــأس ، وقــد ينتــج عنــه التفكــر بالتخلــص من الحياة 
األســباب  ،وأهــم  للراحــة  وســبيل  األخــر  الحــل  انهــا  ظنــًا 
النفســية لهــذا املــرض الشــعور باليــأس ، وعــدم القدرة عى 

تحمل ضغوطات الحياة .
إن اإلســام العظيــم عالــج هــذا األمــر مــن بدايتــه ، فــا مــكان 
مليئــة  للــه  كلهــا  فحياتــه   ، املســلم   حيــاة  يف  لاكتئــاب 
يعلــم  فاملؤمــن   ، اللــه  برحمــة  واألمــل   ، والذكــر   ، بالطاعــة 
أن حالــه كلــه خــر ، إذا أصابــه خــر شــكر اللــه ، وإذا أصابــه 
رش صــر ، فاملؤمــن يعالــج الضغوطــات النفســية بســاحي 
الصــر والشــكر، وال يوجــد يف الدنيــا داء عضــال ال دواء لــه ، 
ــَه َلــْم ُيْنــِزْل  وال شــفاء ، فالنبــي صــى اللــه عليــه وســلم ) إِنَّ اللَّ
َل َلــُه ِشــَفاًء، َعِلَمــُه َمــْن َعِلَمــُه َوَجِهَلــُه َمــْن َجِهَلــُه«،  َداًء ِإالَّ َأْنــزَ
َه َلْم َيَضْع َداًء ِإالَّ َوَضَع َلُه ِشَفاًء، َأْو َدَواًء،  َويِف َلْفٍظ: »إِنَّ اللَّ
اْلَهــرَُم(  َقــاَل:  ُهــَو؟  َمــا  ــِه  َرُســوَل اللَّ َيــا  َقاُلــوا:  ا،  َواِحــدً ِإالَّ َداًء 
عــى  ينطبــق  وهــذا  َصِحيــٌح،  َحِديــٌث  َهــَذا   : ِْمــِذيُّ الرتِّ َقــاَل 
 ، الفرديــة  األدواء  ويشــمل   ، والنفســية   ، العضويــة  األدواء 

واالجتاعية .
أهم عالج االكتئاب في الصيدلية اإلسالمية :

أواًل :االعتصــام باللــه ، واللجــوء إليــه ، واألمــل يف فضلــه ، 
والرجاء يف رحمته ، فهو أرحم بنا من أنفسنا  ، و من أمهاتنا 
ِه ِإالَّ اْلَقْوُم  ْوِح اللَّ ُه اَل َيْيَأُس ِمن رَّ ، ومن آبائنا والله يقول )  إِنَّ

اْلَكاِفُروَن ( سورة يوسف 87
والله ســبحانه وتعاىل ال يســتعيص عليه مرض ، وال مشــكلة 
ماديــة ، وال معنويــة ، فكــم مــن مريــض شــفاه ، وكــم من فقر 

أغناه ،وكم من سائل أعطاه ، وكم من ضال هداه ، وكم من 
ضعيف قواه.

الثقــة واالعتصــام باللــه أول وأهــم طــرق الحــل ، وهــو النــور 
الــذي يــيء الطريــق ، واعلــم ان أشــد ســاعات الليــل ظلمة 
التــي تســبق الفجــر ، وأن ســنن اللــه اللــه أن يجعــل مــن بعــد 

العرس يرسا.
ضاقت فلا استحكمت حلقاتها

فرجت وظننت أنها ال تفرج 
ثانياً  : الصالة عدة للمسلم في معركة الحياة :

الصــاة نجــاة ، ومناجــاة ، ووقــوف بــني يــدي القــوي العزيــز ، 
ْرِ  ِعيُنوا ِبالصَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اْســتَ والله جل وعا يقول ( َيا َأيُّ

اِبِريَن)سورة البقرة 153 َه َمَع الصَّ اِة إِنَّ اللَّ َوالصَّ
َم إذا حزَبُه  ــُه علْيــِه وســلَّ بــيُّ صــىَّ اللَّ عــن حذيفــَة قــاَل كاَن النَّ

أمٌر صىَّ )سنن أيب داود(
وكان صــى اللــه عليــه وســلم يقــول :) يــا بــاُل أقــِم الصــاَة، 
أِرْحنــا بهــا( ســنن أيب  داود ، فالصــاة راحــة وطاقــة وتجديــد 

وطأمنينة .
ثالثا  االجتهاد في مساعدة الضعفاء :

وله فوائد عدة منها :
1 -تفريــج كربــات املســلمني مــن أحــب األعــال إىل اللــه 
)وأََحبُّ األعاِل إىل اللِه عزَّ وجلَّ رسوٌر ُتدِخُله عى مسلٍم 
، َتكِشــُف عنه ُكربًة ، أو تقِي عنه َدْيًنا  أو َتطرُُد عنه جوًعا 

( صحيح الرتغيب األلباين
2 -تخــرج املكتئــب مــن ســجن الوحــدة إىل رحابــة العطــاء 

والشعوربالسعادة والثقة بالذات 
3 -تصيبــه دعــوات املســتضعفني واملحتاجــني الــذي فــرج 

وِء( الطراين. كربهم )َصناِئُع املعروِف َتِقي َمصارَع السُّ
رابعا : المداومة على األذكار و األدعية النبوية 

لعالج الكرب والهم  ومنها :
مــا أخرجــه أحمــد وأبــو داود عــن نفيــع بــن الحــارث أن رســول 
اللــه صــى اللــه عليه وســلم قــال: "دعوات املكــروب: اللهم 
رحمتــك أرجــو فــا تكلنــي إىل نفيس طرفة عني، وأصلح يل 

شأين كله ال إله إال أنت".
وما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس ريض الله عنها 
قــال: كان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يدعــو عنــد الكــرب 
اللــه رب  إال  إلــه  الحليــم، ال  العظيــم  اللــه  إال  إلــه  يقــول: "ال 

السموات واألرض ورب العرش العظيم".
بنــت  ومــا أخرجــه أحمــد وأبــو داود وابــن ماجــه عــن أســاء 
عميس قالت: قال يل رسول الله صى الله عليه وسلم: أال 
أعلمــك كلــات تقولينهــن عنــد الكــرب، أو يف الكــرب: اللــه 

الله ريب ال أرشك به شيئا.

م. عامد شحادة صيام

 االنتحـــــار 
هل من البر قبول االبن تخصصًا يرغبه والده؟

فــي الوقت الحالي يبــدأ طلبة الثانوية العامة 
التــي  الجامعيــة  التخصصــات  أي  بتحديــد 
ســيلتحقون بها فــي المرحلة القادمــة، والتي 
ستحدد مصيرهم العلمي والمهني مستقبال، 

نحــو  دفعــا  والــداه  يدفعــه  بعضهــم  ولكــن 
التخصص الذي يريدانه. 

فمــا الحكــم الشــرعي فــي إجبــار الوالديــن أو 
الوصــي لالبــن أو االبنــة على تخصــص جامعي 

االلتحــاق  لطالــب  يمكــن  وكيــف  معيــن؟، 
فــي  الســوق  حاجــة  مــع  يتماشــى  بتخصــص 
ظــل تكــدس جيش من البطالــة من تخصصات 

مختلفة؟.

غزة/ مريم الشوبكي:

د. رفيق رضوان

عالج االكتئاب في اإلسالم
د.محمد أحمد عبد الغفور
كلية الدعوة اإلسالمية

فقه السنن اإللهية
 في القرآن )2(

كنــت يف مقــايل الســابق ذكــرت املــراد بالســنن اإللهيــة وأهميــة معرفتهــا ويف مقــايل هــذا أبــني أنــواع "الســنن 
اإللهية؟" مفرقًا بني السنن اإللهية يف الكون، والسنن اإللهية يف األفراد واملجتمعات،

أمــا أنوعهــا فباعتبــار كونهــا ســنة خارقــة، أو جاريــة. أمــا الســنن الخارقــة فهــي  التــي يجريهــا اللــه جــا يف عــاه 
عــى خــاف املألــوف؛ مثــل تحويــل العصــا إىل حيــة يف يد موىس -عليه الســام، رضبه الحجر ونبع املاء منه 
وغرهــا مــن املعجــزات التــي أيــدَّ اللــه بهــا أنبيــاءه وال قــدرة لغرهــم مــن البرش عــى تحقيق مثلهــا؛ فتكون هذه 
الســنن الخارقــة يف بعضهــا مــن جنــس الكرامــات واملعجــزات. أمــا الســنن الجاريــة؛ فهــي القوانــني التــي تحكــم 
الدنيا، منها متعلق باألمور الكونية، ومنها ســنن متعلقة باألفراد، وســنن متعلقة باملجتمعات. ومثال الســنن 
ــْمُس َيْنَبِغــي َلَهــا أَْن  الجاريــة املتعلقــة بالكــون تعاقــب الليــل والنهــار، وهــذه ســنة مطــردة. قــال تعــاىل: ال الشَّ
َهــاِر َوُكلٌّ يِف َفَلــٍك َيْســَبُحوَن ]يــس: 40[. وكذلــك أطــوار خلــق اإلنســان فهــي  ْيــُل َســاِبُق النَّ ُتــْدرَِك اْلَقَمــَر َوال اللَّ
أيضــًا ســنة جاريــة. وأمــا بخصــوص الســنن املتعلقــة باألفــراد، أو املجتمعات؛ مثالها نــرصه الله ملن نرص دينه، 
وعذابــه وعقابــه مــن عــاداه وحاربــه، واســتدراج الظاملــني، واإلمــاء للطغــاة الفاســدين، ثــم أخذهــم عــى حــني 
غــرة وهــم غارقــون غافلــون. وقــد جــاء القــرآن الكريــم بكثــر مــن قصــص األولــني ورضب اللــه لنا بهم عــرة وعظة؛ 
لنســتفيد منهــا يف إدارتنــا لشــؤون حيتنــا وعاقنــا معــه ســبحانه جــا يف عــاه مــن جانــب وعاقنــا مــع أنفســنا 
وبعضنــا البعــض مــن جانــب آخــر بــل أيضــا يف عاقنــا مــع أعدائنــا مــن جانــب.  ثالــث. فالســنن تتكــرر؛ فمثلــا 
حدث لأولني ســيحدث لآلخرين. وهذا ما ســنبينه يف مقالتنا القادمة بقي لنا أن نبني يف مقالنا هذا الفرق 
بني الســنن اإللهية يف الكون والســنن اإللهية يف األفراد واملجتمعات. إن ســنن الله الكونية، ســنن قهرية كا 
ذكرت يف تعاقب الليل والنهار، أما السنن املتعلق باألفراد والجمعات فهي متعلقة بأسباب البرش لهم فيها 
حريــة االختيــار، ولهــم فيهــا إرادة فالطاغيــة حينــا يتــرصف باختيــاره، وإرادته، ورغبة منه ســتجري فيه ســنة الله 
التــي جــرت يف أمثالــه مــن األمــم املاضيــة فهــي تجــري فيهم وتنطبــق عليهم رغا عنهم، إذن فالســنن املتعلقة 

بوعده ووعيده، وأمره ونهيه، يف األفراد واملجتمعات، ال تختلف يف اآلخرين عن األولني 
ِه َتْبِديًا ]األحزاب:62[. فإن أردنا صاحًا  ِة اللَّ ِه يِف الَِّذيَن َخَلْوا ِمن َقْبُل َوَلن َتِجَد ِلُسنَّ َة اللَّ قال تعاىل: ُسنَّ
 ُ لحالنــا، وتغيــرًا لواقعنــا علينــا أن نتأمــل هــذه الســنن خاصــة املتعلقــة بالتغيــر قــال تعــاىل: إِنَّ الّلــَه اَل ُيَغــرِّ
وْا َمــا ِبَأْنُفِســِهْم ]الرعــد:11[. وختامــًا ال ينبغــي لنــا أن نكــون جاهلني بســنن اللــه املقروءة  ُ ــى ُيَغــرِّ َمــا ِبَقــْوٍم َحتَّ

املشهودة يف التاريخ. 



21شباب االثنين 22 ذو القعدة 1441هـ 13 يوليو/ تموز 
Monday 13 July 2020

FELESTEENONLINE

تسنيم ابنة األسير حسام القواسمي 
حصلت في الثانوية العامة على معدل:

.% 96.6)1

.% 94.5 )2

.% 92.2 )3

1313/7/2020

رفح/ ربيع أبو نقرية:
منــذ ارتقــاء القائد القســامي محمــد إبراهيم 
تجــد  مل   2014 عــام  شــهيدا  شــالة  أبــو 
بحــي  منزلــه  إىل  للدخــول  ســبيال  الفرحــة 

الشابورة يف مدينة رفح جنويب قطاع غزة.
القائد الكبري، عضو املجلس العسكري يف 
كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام، اغتالته 
عنيــف  بقصــف  الحربيــة  االحتــالل  طائــرات 
عىل منزل يف حي تل السلطان كان يقطنه 
مع رفيقي دربه رائد العطار ومحمد برهوم، 
رحلــة  بعــد   ،2014 أغســطس   21 بتاريــخ 

جهاد مرشفة.
يف  العامــة  الثانويــة  نتائــج  إعــالن  ومــع 
فرحــة  أول  املنــزل  إىل  تســللت  فلســطني، 
تشــعر بهــا عائلتــه مــن بعــده، ســيا أن ابنتــه 
ربــا تفوقــت يف "توجيهــي" وحصلــت عــىل 

معدل 92 %، يف الفرع العلمي.
الجــريان  املنــزل؛  يف  املهنئــون  وتزاحــم 
الفصائــل  وكذلــك  واألحبــاب،  واألهــل 
الفلســطينية واألعيــان، يســتذكرون بطــوالت 
القائد "أبو خليل"، ويتمنون البنته البكر ُربا 
التفوق وتحقيق أعىل املراتب والدرجات.

ُربــا التــي امتزجــت مشــاعر فرحتهــا بالبــكاء، 
شــكرا  ســجدت  تفوقهــا،  نبــأ  تلقــي  فــور 
والدتهــا،  حضــن  يف  بنفســها  وألقــت  للــه، 

التواصل مع املعلات، مشرية أنها سعت 
عــن  واالستفســار  معلاتهــا  مــع  للتواصــل 
أوضحــت  بدورهــا  معلومــة.  أو  ســؤال  أي 
عبلــة أبــو شــالة )62عامــا( شــقيقة الشــهيد 
محمــد، أن الفرحــة مل تدخــل إىل قلبهــا منذ 
استشــهاده، رغم معايشــة عائلتها عددا من 

ســتتفوق؛ لكننــي بكيــت، ومتنيــت أن يكون 
محمد موجودا يفرح لفرحة ابنته".

مــن ناحيتهــا قالــت جــدة الطالبــة ربــا: "منــذ 
الفرحــة بيوتنــا،  رحيــل أيب خليــل مل تطــرق 
وتتويــج ربــا بالتفــوق أعــاد لنــا روح البهجــة، 

فهي التي رفعت رأس والدها عاليا".

إىل  وأخذتهــا  والدهــا  صــورة  َقّبلــت  ثــم 
حضنهــا، يف مشــهد مؤثــر وموثــق بالفيديو، 
التواصــل  مواقــع  عــىل  كبــريا  تفاعــال  وجــد 

االجتاعي.
واعتزازهــا  عــن فخرهــا  أبــو شــالة  وأعربــت 
نحــو  خطواتهــا  أوىل  تخطــو  بــدأت  بأنهــا 
طاملــا  الــذي  القائــد،  والدهــا  حلــم  تحقيــق 
كليــة  إىل  االنتســاب  وهــو  تحقيقــه،  انتظــر 
أبــو  ربــا محمــد  الطبيبــة  الطــب، وأن تصبــح 

شالة.
وقالــت يف حديثهــا لصحيفــة "فلســطني": 
"اليــوم أحقــق إنجــازا كبــريا بتخطــي توجيهي 
الرتقــب  حالــة  أن  إىل  مشــرية  بتفــوق"، 
الجــد  مــن  عــام  خــالل  والتوتــر  والخــوف 
ســعادة  إىل  تحولــت  واإلجهــاد،  واالجتهــاد 

غامرة وفرحة كبرية.
عــىل  وحصلــت  أكرمنــي  "ربنــا  وأضافــت: 

معدل يرفع رأس والدي".
وتابعــت: "أهــدي نجاحــي إىل روح والــدي 
الشهيد محمد أبو شالة، الذي كان حارضا 
معي بروحه، رغم غياب جسده عنا، فكنت 
يف أثنــاء دراســتي أســتحرض والــدي وأتذكــر 

وصيته وحلمه الذي رسمناه سويا".
وأوضحت أن أبرز الصعوبات التي واجهتها، 
ظــل جائحــة كورونــا، وضعــف  الدراســة يف 

األفراح واألعراس واملناسبات السعيدة.
وقالــت يف حديثهــا لصحيفــة "فلســطني": 
منقوصــة  لكنهــا  حقيقيــة؛  اليــوم  "فرحتنــا 

بغياب أيب خليل".
لصــالة  "اســتيقظت  شــالة:  أبــو  وأضافــت 
ربــا  أن  يقــني  عــىل  وأنــا  وانتظــرت،  الفجــر 

الــذي  خليــل  أليب  "أقــول  وأضافــت: 
عــىل  ســأحافظ  أبنائــه،  عــىل  اســتأمنني 
مــايت  حتــى  أبنــاءك  وســأرعى  أمانتــك 
ولــن أتركهــم أبــدا، ولــن أخــرج مــن منزلــك إال 

محمولة عىل األعناق".
وتابعــت بعــد إطالقهــا الزغاريــد: "نــم هانئــا 
الــرأس،  يرفعــون  فأبنــاؤك  خليــل،  أبــا  يــا 
القــرآن  ويحفظــون  الصــالة  عــىل  يحافظــون 

ومتفوقون يف دراستهم".
فحمــدت  شــالة،  أبــو  الشــهيد  زوجــة  أمــا 
اللــه عــىل نعمــه، وقالــت: "بعــد ســتة أعــوام 
اللــه  أدخــل  وأحزانــه،  وآالمــه  الفــراق  عــىل 
أجمــل  أن  قلوبنــا". وأوضحــت  عــىل  الفــرح 
ابنتهــا،  نجــاح  فرحــة يف حياتهــا هــي فرحــة 
وإنجازهــا املرحلــة األوىل مــن رحلتهــا نحــو 
لقب طبيبة، قائلة: "لدي ست بنات وولد، 
ربــا  أكربهــم  أوصلــت  إننــي  القــول  أســتطيع 

إىل بر األمان".
وأشــارت أبو شــالة أن أجواء الفرحة كعرس 
الفرحــة  تدخــل  أن  متمنيــة  كبــري،  وطنــي 
جميــع البيــوت الفلســطينية خصوصــا بيوت 
الشهداء واألرسى. وأهدت نجاح ابنتها إىل 
روح زوجهــا محمــد ورفــاق دربــه رائــد العطــار 
ومحمــد برهــوم وأيب محمــد الجعــربي وأبناء 

شعبنا ومقاومته، وجميع أحرار العامل.

خان يونس/ محمد أبو شحمة:
بفــارق ثــواٍن معــدودة، وصلــت نتائــج الثانويــة 
الثالثــة  التوائــم  إىل  متتــاٍل  بشــكل  العامــة 
اللــه قديــح عــرب هواتفهــم  مــي وضحــى وعبــد 
الخلويــة، لتعلــن عــن تفوقهــم وحصولهــم عــىل 
لتــدوي  العامــة،  الثانويــة  يف  عاليــة  درجــات 
رشق  الواقــع  منزلهــم  أرجــاء  يف  عارمــة  فرحــة 

مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وعبــد   ،%  98.1 معــدل  عــىل  مــي  حصلــت 
اللــه 97.3 %، وضحــى 96.4 %، وجميعهــم 
كامــل  درايس  عــام  بعــد  العلمــي،  الفــرع  مــن 
مدرســيهم  مبســاعدة  واالجتهــاد،  الجــد  مــن 
دراســة  إىل  الثــاليث  هــذا  ويطمــح  وعائلتهــم، 

الطب البرشي.
وانتــرشت مظاهــر الفرح أمــام منزل العائلة يف 
بلــدة عبســان الكبــرية، إذ وقــف عبــد الله قديح 
وتقديــم  املهنئــني  الســتقبال  الثــاليث  والــد 
الحلويات والعصائر لهم، إىل جانب عدد من 
أقربائه وجريانه يف املنطقة التي يقطن فيها.

"فلســطني"،  زارتــه  الــذي  البيــت  داخــل  يف 
توزيــع  وســط  الزغاريــد  أصــوات  عمــت 
كانــت  التــي  والدتهــم  قبــل  مــن  الشــوكوالتة 
تنتظــر ذلــك اليــوم وهــو فرحــة أوالدهــا الذيــن 

أنجبتهم قبل 17 عاًما.
قديــح ملراســل  اللــه"  عبــد  "أم  الوالــدة  تقــول 
"فلســطني": "حــني كنــا ننتظــر نتيجــة الثانويــة 
أوىل  وصلــت  وحــني  الثالثــة  ألبنــايئ  العامــة 
النتائــج وكانــت لعبــد اللــه عــادت يب الذاكــرة 
حــني أنجبتهــم حيــث كان الفــرق بني كل واحد 

منهم لحظات محدودة".
عبــد  نتيجــة  وصلــت  "حــني  قديــح:  وتضيــف 

اللــه عــرب الهاتــف الخلوي، فرحنــا صحيح ولكن 
مل نكــن ال أنــا وال والــده أو هــو أيضــا نتوقــع أن 
أن  طموحنــا  فــكان   ،97.3% عــىل  يحصــل 
للــه عــىل  الحمــد  %99 ولكــن  يحصــد معــدل 

هذه الفرحة والتفوق".
املتفوقة مي التي ظهر عليها عالمات اإلرهاق 
مــن كــرة اســتقبال املهنئــني إىل بيتها، تقول: 
"كان عامــًا مختلفــًا عــن كل األعوام الدراســية، 
حيث بذلنا فيه جهًدا مضاعًفا واســتثنائيا مع 
أنــا  إلعطائنــا  املعلمــني  مــن  بعــدد  االســتعانة 
وإخــواين دروًســا خصوصيــة لتعويــض مــا فاتنا 
بســبب إغــالق املــدارس خالل جائحة فريوس 

كورونا املستجد".
مــي  تــروي  كــا  كورونــا،  جائحــة  كانــت 
يف  لنــا  ومخيفــة  "حــارضة  لـ"فلســطني" 
قــرار وزارة  رغــم  الدراســة،  مــن  األخــرية  الفــرتة 
الرتبيــة والتعليــم إلغــاء العديــد مــن الوحــدات 
حــاًل،  بعــد  عــن  التعليــم  يكــن  ومل  الدراســية، 
ولكن التواصل بشكل شخيص مع املدرسني، 
عوضــت  الخصوصيــة،  بالــدروس  واالســتعانة 
ذلك الغياب". واستطاعت مي برفقة أشقائها 
االنتهــاء مــن دراســة املنهــج الــدرايس وإمتامــه 
االمتحانــات  إىل  والذهــاب  جيــد،  بشــكل 
بحصيلــة قويــة من املعلومات، وهو ما ســاهم 

يف تفوقهم، وحصدهم لدرجات مرتفعة.
تخصــص  مــي  املتفوقــة  اختــارت  تــردد  ودون 
الطــب البــرشي يف حياتهــا الجامعية القادمة، 
وذلــك  اللــه-  وعبــد  ضحــى  حــال  هــو  -كــا 
منــذ  يراودهــا  كان  الــذي  حلمهــا  لتحقيــق 
حياتهــا  مــن  األوىل  املراحــل  يف  كانــت  أن 

الدراسية.

راضيــًا  يكــن  مل  اللــه،  عبــد  املتفــوق  كذلــك، 
وحصــده  العامــة  الثانويــة  يف  نتيجتــه  عــن 
ملعــدل%97.3، خاصــة بعد بذله جهدًا كبريًا 
طيلــة العــام الدرايس، وســهره لفرتات طويلة، 
املنهــج  واردة يف  أو  شــاردة  تركــه ألي  وعــدم 

الدرايس، كا يقول.
البدايــة  للــه يف  "الحمــد  اللــه:  ويضيــف عبــد 
عــىل حصــويل عــىل معــدل مرتفــع يف الثانوية 
إىل  الوصــول  هــو  طموحــي  أن  رغــم  العامــة 
معــدل أعــىل مــن ذلك وهــو %99، ولكن بهذا 
املعــدل ســأمتكن مــن دراســة التخصص الذي 
أريــده وهــو الطلــب البــرشي برفقــة شــقيقايت 

مي وضحى".
ويوضح عبد الله أنه وشقيقاته كانوا يتعاونون 
بشــكل كبــري يف الدراســة واملشــاورة، إضافــة 
بشــكل  تجريبيــة  المتحانــات  عقدهــم  إىل 
والحصــول  كذلــك،  وتصحيحهــا  مشــرتك، 
للمنهــج  إملامهــم  مــن  للتأكــد  درجاتهــا  عــىل 

الدرايس.
"خــالل  ضحــى:  املتفوقــة  تقــول  كذلــك، 
مل  النتيجــة  صــدور  قبــل  األخــرية  الســاعات 
أعرف طعًا للنوم بانتظار صدور النتيجة التي 
كنــت أعرفهــا جيــًدا، مــن خــالل حســايب لــكل 
االمتحانــات التــي قدمتهــا، ومعرفــة املعــدل، 

وهو ما حدث بالفعل".
وتوضــح ضحــى التــي اختــارت تخصــص الطــب 
البــرشي، أن املدرســة التــي درســت بهــا هــي 
أحــد  كانــت  الخنســاء،  مدرســة  وشــقيقتها 
كان  حيــث  تفوقهــا،  يف  الرئيســية  األســباب 
عــىل  وحريصــات  مميــزات  مدرســات  هنــاك 

فهم الطالبات لجميع الدروس، كا تقول.

غزة/ صفاء عاشور:
والدهــا  أراد  هكــذا  "شــهادة"،  اســمها 
مشــاهرة  رمضــان  املعتقــل  األســري 
املحكوم عليه بالسجن املؤبد 20 مرة، 
أن يســميها وهكــذا أوىص زوجتــه هنــد 
اعتقالــه  مــن  واحــد  يــوم  قبــل  مشــاهرة 
عام 2002 بتســمية طفلتها الجديدة، 
ابنتــه  تحمــل  أن  يضمــن  أن  يريــد  وكأنــه 

اسًا يختاره هو كا يريد.
ســجون  يف  ووالدهــا  "شــهادة"  ولــدت 
االحتالل يتنقل من سجن آلخر ويتعرض 
ألقــى حــاالت االســتجواب والتعذيــب 
خــالل احتجــازه يف معتقــل املســكوبية، 
ولكنهــا كانــت صغــرية مل تعــي بعــُد مــاذا 
ال  رمبــا  أســري  ابنــة ألٍب  تكــون  أن  يعنــي 

يخرج للحياة مجدًدا.
رؤيــة  حلــم  معهــا  وكــرُب  شــهادة  كــرُبت 
فــأرادت  الســجن،  أنهكــه  الــذي  والدهــا 
أن تكــون ســبًبا إلدخــال الفرحــة إىل قلبه، 

مــا  تحقــق  ألن  كبــرية  فرصــة  العامــة  الثانويــة  يف  نجاحهــا  يف  ووجــدت 
تهدف إليه.

تقــول يف حديــث لـ"فلســطني": "منــذ بدايــة العــام وأنــا أستشــعر مــدى 
حاجة أن يكون والدي بجواري، ولكن كنت أوايس نفيس بأن أتبع خطاه 
ونصائحــه التــي مل يتوقــف عــن تذكــريي بهــا، وبــرضورة التــزام الدعــاء للــه 

يف كل أمر نقوم به".
وتضيــف شــهادة: "كنــت أمتنــى أن أحصــل عــىل معــدل عــاٍل أكــر مــن 
ــرت كثــرًيا يف  88 % إال أين وجــدت صعوبــة يف مــادة التاريــخ التــي أثَّ

وهــو  أريــده  الــذي  التخصــص  ســأدخل  ذلــك  ومــع  أننــي  إال  معــديل، 
تخصــص التمريــض". وتؤكــد أن الوصفــة الســحرية لنجــاح أي طالــب يف 
الثانويــة العامــة هــي تنظيــم الوقــت، وأن الطالب لو عرف كيف يســتفيد 
من وقته ويدرس يف األوقات املناســبة له ولجســمه فإنه ســينال النجاح 

بكل تأكيد.
وتلفت شــهادة إىل أنها اعتمدت الدراســة 
يف وقت السحر، بعد أن تنال قسًطا جيًدا 
مــن النــوم والراحــة يف الليــل، لتبــدأ بعدهــا 
يتخللهــا  التــي  الطويلــة  الدراســة  ســاعات 

أوقات للصالة والرتويح عن النفس.
والدة الطالبة شهادة السيدة هند مشاهرة 
يذهــب  وقتهــا  جــل  كان  ابنتهــا  أن  ُتبــني 
الثانويــة  المتحانــات  والتجهيــز  للدراســة 
العامــة، خاصــًة أنهــا كانــت تريــد أن تهــدي 
هذه النجاح لوالدها يف سجون االحتالل.

وتوضــح يف حديــث لـ"فلســطني" أنــه منــذ 
يف  والدهــا  مــع  تواصلــت  النتيجــة  ظهــور 
وكانــت  بشــدة،  هّنأهــا  الــذي  املعتقــل 
مشاعر الفرحة لديه عظيمة للغاية، خاصة 

أن "شهادة" أصغر ابنتيه.
ســتذهب  أنهــا  إىل  شــهادة  والــدة  وتشــري 
برفقــة  املعتقــل  يف  اليــوم  زوجهــا  لزيــارة 
ابنتيها شهادة وسلسبيل التي تفوقت هي 
ــا الهندســة املعاريــة،  األخــرى قبــل عامــني بنتيجــة %91 وتــدرس حاليًّ
عــىل  قادرتــان  أنهــا  للجميــع  تأكيــًدا  يــأيت  الفتاتــني  نجــاح  أن  مؤكــدًة 

النجاح رغم كل الظروف التي تعانيانها.
بتاريــخ  مشــاهرة  األســري  اعتقلــت  االحتــالل  قــوات  أن  بالذكــر  جديــر 
6/7/2002، حيــث تعــرَّض يف بدايــة االعتقــال لتحقيــق قــاٍس وطويــل 

اســتمر ألكــر مــن 4 أشــهر، خــالل احتجــازه يف معتقــل املســكوبية، ثــم 
بتاريــخ  بعــد شــهرين عــىل اعتقالــه، وذلــك  اعتقلــت شــقيقه "فهمــي" 

.4/9/2002

وأصــدرت محاكــم االحتــالل بعــد عــدة أعــوام بحــق الشــقيقني مشــاهرة 
حكــًا بالســجن املؤبــد 20 مــرة؛ بعــد أن أدانتهــم باالنتــاء إىل كتائــب 
الشــهيد عــز الديــن القســام، واملشــاركة يف تنفيــذ عمليــة استشــهادية 

أدت إىل مقتل وإصابة العرشات من املستوطنني.

الفرحة تتسلل إلى عائلتها ألول مرة منذ ست سنوات

ق لتحقق حلم والدها الشهيد محمد أبو شمالة "ُربا" تتفوَّ

الطب البشري يجمع طموح التوائم 
الثالثة المتفوقين في خان يونس

أوصى والدها بتسميتها "شهادة"
"شهادة" تحقق وصية والدها

 األسير بالتفوق في "الثانوية العامة"

 األسري رمضان مشاهرة



استراحة االثنين 22 ذو القعدة 1441هـ 13 يوليو/ تموز 22
Monday 13 July 2020

FELESTEENONLINE

كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

األفقي:
1 - مطعون بالظهر 

– هجر 
2 - ُنعاتب – دجى 

3 - ملة – أحد الوالدين 
4 - حب + ميزة 

معكوسة -  كثير 
الحياء معكوسة 

5 - مختلفان + اعتراف 
6 - حرف + أطول 
سلسلة جبال في 

العالم 
7 - سهاد – صعب 
8 -ورود – حرف جزم

9 - حيوان قطبي 
- مسئول + عملة 

اليابان 

العمودي:
1 - تبادل الدوريات + 

حيوان مفترس
2 - حقد – خراب 

3 - نأخذ منها الحرير 
4 - ثالثة أرباع وميض+ 

مدينة إيرانية معكوسة + 
حرف  - ضمير للغائبين 

5 - من الطيور الجارحة + 
نرجع 

6 - ادريس مبعثرة 
7 - ت + عملة عربية 

معكوسة + متشابهان
8 -علم مذكر – في 
القميص + خاصتي  

9 - لالستفهام – فك – 
حرف جر 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

أعمق بحيرات العالم تتكون من 8 أحرف 

حل الكلمة الضائعة

المحيط الهادي – البحر الميت – األمازون – المسيسيبي – 
الكاريبي – البحر المتوسط – اليانجستي – الفرات – األحمر 

– النيل – الهندي – قناة السويس – القلزم – دجلة – بنما – 
إيجة – جزيرة – يحيرة – شط- نهر – لم - ن
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واشنطن/ وكاالت:
الفيزيــاء  مختــر  مــن  باحثــون  اقــرح 
التطبيقيــة بجامعــة جونــز هوبكنــز وجامعــة 
الفضــاء  ووكالــة  الشــالية  كارولينــا  واليــة 
الوكالــة  توجــه  أن  "ناســا"،  األمريكيــة 
التــي  املســتقبلية  الفضائيــة  مركباتهــا 
تســتهدف إرســال رواد فضــاء للمريــخ إىل 

كوكب الزهرة أواًل.
تخطــط  أنهــا  للجمهــور  "ناســا"  وأعلنــت 
يف  املريــخ  إىل  فضــاء  رواد  إلرســال 
املستقبل القريب، وما مل تكشفه الوكالة 
الرحــات  هــذه  مثــل  كانــت  إذا  مــا  هــو 

ستكون متزامنة أو مهات متعارضة.
يف املهمــة املتزامنــة، يتــم إطــاق صــاروخ 
مــن األرض ويطــر إىل املريــخ دون توقــف 
عــى طــول الطريــق، ويتــم تنفيــذ مثل هذه 
املهــام فقــط عندمــا يكــون الكوكبــان أقــرب 
لبعضهــا البعــض، أمــا املهــام املتعارضــة 
فتشــمل وجــود محطــة واحــدة أو أكــر عى 

طول الطريق.
البحثيــة  ورقتهــم  يف  الباحثــون  واقــرح 
املنشــورة عــى "arXiv preprint"، يف 
حــال كانــت املهــات مــن النــوع الثــاين أن 

تتوجه املركبة الفضائية إىل الزهرة أواًل ثم 
إىل املريخ.

عــى  تشــتمل  التــي  املهمــة  أن  وأوضحــوا 
توقــف بالزهــرة ســتوفر فوائد لكل من وكالة 
هــذه  مــن  عــى  الفضــاء  ورواد  "ناســا" 

املركبة.
عنــد  التوقــف  أن  إىل  الباحثــون  وأشــار 
مــن  كبــر  بشــكل  ســيقلل  الزهــرة  كوكــب 
الفضائيــة  املركبــة  ألن  الوقــود،  تكاليــف 
ميكــن أن تســتخدم جاذبيــة الزهــرة كنقطــة 

انطاق إىل املريخ.
كــا لفتــوا إىل أن طريــق الزهــرة إىل املريخ 
إىل  بالعــودة  الفضائيــة  للمركبــة  سيســمح 
األرض يف وقت أقرب إذا حدث خطأ ما.

والحــظ الباحثــون أن التوجه لكوكب الزهرة 
سيســمح باتباع نهج عميل أكر يف دراســة 
التوجــه  أن  ذلــك،  مــن  واألهــم  الكوكــب، 
نافــذة  فــرص  قلــة  عــى  ســيتغلب  للزهــرة 
اإلطــاق، حيــث يتعــن إلطــاق أي مركبــة 
اصطفــاف األرض واملريــخ وهــذا ال يحدث 
إال كل 26 شهًرا، ما يعني أن رواد الفضاء 
عــى مــن هــذه املركبــة يجــب أن يقضــوا 

أكر من عام عى املريخ أو بالقرب منه.

الزهرة ثم المريخ.. خبراء يقترحون 
مساًرا بديًل لمهام "الكوكب األحمر"

تنجانيقا

الرضاعة الطبيعية.. فائدة
 جديدة ألمعاء الطفل

لندن/ وكاالت:
مانيتوبــا  وجامعــة  الريطانيــة  كولومبيــا  جامعــة  يف  باحثــون  أجراهــا  جديــدة  دراســة  كشــفت 
الكنديــة، أن البكتريــا النافعــة تنتقــل مــن حليــب األم إىل أمعــاء رضيعها، وأن الرضاعة الطبيعية 

مبارشة من الثدي تدعم هذه العملية عى أفضل وجه.
ووجــد البحــث، الــذي ُنــر، الســبت، يف "ســيل هوســت & ميكــروب"، أن بعــض البكتريا، مبا 
يف ذلــك املكــورات العقديــة والفيليونيــا، توجــد يف حليــب األم وبــراز الطفــل، ويكــون هــذا 

التواجد أعى عندما يرضع الطفل مبارشة من الثدي.
وقــال كبــر املشــاركن يف الدراســة الدكتــور ســتيوارت تــوريف، األســتاذ يف قســم طــب األطفال 
والباحث يف مستشــفى األطفال يف كولومبيا الريطانية: "تؤكد دراســتنا أن حليب الثدي هو 

املحرك الرئييس لتطور الجراثيم املعوية لدى الرضع".
وأضــاف: "وجدنــا أن مــدة الرضاعــة الطبيعيــة كانــت مرتبطــة ارتباًطــا وثيًقــا بتكويــن ميكروبــات 
األمعــاء للطفــل وأن بكتريــا حليــب الثــدي تشــّكل ميكروبــات األمعــاء لــدى الطفــل إىل درجــة 
يعنــي عمليــة  وهــذا  الــوالدة،  مثــل وضــع  املعويــة  للجراثيــم  أخــرى معروفــة  ماثلــة ملعــدالت 

قيرصية أو الوالدة املهبلية".
ووفقا للباحثن، تعد هذه الدراسة هي األوىل لتقييم العاقة بن مارسات الرضاعة الطبيعية 
وبكتريا الحليب، ومكونات الحليب مع تكوين ميكروبات األمعاء لدى الرضع يف نقاط زمنية 

متعددة يف السنة األوىل للطفل.

كمامات مرصعة 
باأللماس.. السعر مفاجأة

نيودلهي/ وكاالت:
وضــع صاحــب متجــر للمجوهــرات يف الهنــد ملســته الخاصــة عــى عــدد مــن الكامــات، التــي 
أصبحــت جــزءا مــن معــامل الحيــاة اليوميــة بســبب تفــي جائحــة فــروس كورونــا املســتجد يف 

أنحاء العامل. 
وعــرض ديبــاك تشــوكيس، صاحــب املتجــر الواقــع يف مدينــة ســورات بواليــة جوجــارات بغــرب 

الهند، عى زبائنه كامات مرصعة باألملاس والذهب. 
األملــاس  قطــع  إىل  باإلضافــة  الكامــات  تزيــن  يف  الذهــب  اســتخدم  إنــه  تشــوكيس،  وقــال 

األمريكية واألملاس الحقيقي، وفقا لوكالة رويرز.
1995 دوالرا،  يــوازي  تبــاع مبــا  بالذهــب واألملــاس األمريــي  الكامــة املزينــة  أن  واملفاجــأة 
بينــا تبلــغ تكلفــة الكامــة املرصعــة باألملاســات الحقيقيــة والذهــب نحــو 5322 دوالرا، وفقــا 

لتشوكيس.
التزيــن  عــن  الباحثــن  الزبائــن  بعــض  عيــون  باألملــاس  املرصعــة  الكامــات  هــذه  واجتذبــت 
مبجوهــرات فريــدة ومنهــم ديفانــي التــي قالــت إنهــا تــرى أن هــذا النــوع مــن الكامــات أكــر 

جاذبية من املجوهرات، وهو ما شجعها عى رشائه يك يبدو مظهرها متفردا.
وتعــرف مدينــة ســورات محليــا باســم )مدينــة األملــاس( إذ يجــري بهــا %90 مــن عمليــات قطــع 

وصقل األملاس الخام يف العامل.

الروماتيزم قد يؤذي قلبك أيًضا
برلن/ وكاالت:

يصيــب الروماتيــزم العديــد مــن األشــخاص، وهــو  عبــارة عــن التهــاب يصيــب مفاصــل 
الجسم، ويصنف بأنه أحد أمراض املناعة الذاتية أيضا.

ويعد التهاب املفاصل الروماتويدي أحد أكر األمراض انتشاًرا املرتبطة بالروماتيزم، 
وهــو عبــارة عــن خلــل يف املفاصــل حيث يبدأ املريض يف الشــعور بآالم يف مفاصله 

بسبب نقص السوائل يف املفاصل.
القلــب  تــؤذي  قــد  الروماتيــزم  التهابــات  أن  مــن  األملانيــة  القلــب  مؤسســة  وحــذرت 
تــؤدي إىل حــدوث  قــد  إنهــا  واألوعيــة الدمويــة أيضــا وليــس املفاصــل فقــط، حيــث 
التهابــات بجــدران األوعيــة الدمويــة وتصلــب الرايــن، مــا يرفــع خطــر اإلصابــة بأزمــة 

قلبية أو سكتة دماغية.
لــذا يتعــن عــى األشــخاص املصابــن بالتهابــات روماتيزميــة مثــل التهــاب املفاصــل 

الروماتويدي إجراء فحوصات منتظمة للقلب.
كــا ينبغــي استشــارة طبيــب القلــب عــى وجــه الرسعــة يف حــال الشــعور بــآالم يف 

الصدر أو ضيق يف التنفس عند بذل مجهود.
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أردوغان: نرفض خطة  ... 

ارتفــاع عدد وفيــات كورونــا بالضفـــة  ... 

االحتالل يهدم صالة أفراح  ... 

الفلســطينيني الذين قتلوا بوحشــية عىل أيدي القوات اإلرسائيلية مل 
تعــد تتناولهــم وســائل اإلعــالم العامليــة حتــى مــن بــاب الخــر". وشــدد 
أردوغــان عــىل أن الصمــت العاملــي عــىل أفعالهــا، هــو الســبب األهــم 
الكامــن وراء زيــادة وقاحــة )إرسائيــل( وتجاهلهــا القانــون أكــر فأكــر، 

ويوما بعد يوم.
وأكــد أن إعــالن )إرسائيــل( عزمهــا ضــم مســتوطنات يف الضفــة الغربيــة 
وغــور األردن خطــوة جديــدة يف سياســة االحتــالل واالضطهــاد، مضيفــا 
"عىل العامل أن يقول كفى، ومينع خطوات )إرسائيل( غري القانونية".

ولفــت أردوغــان أنــه عــرض أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة العــام 
املايض، خرائط عن التوسع اإلرسائييل يف األرايض الفلسطينية.

هــي  ومــا  )إرسائيــل(،  "أيــن  ســؤال  حينهــا  للعــامل  وّجــه  أنــه  وأضــاف 
املساحة التي تشملها أراضيها؟".

وشــدد أنــه يف خريطــة 1947 كانــت كافــة األرايض تابعــة لفلســطني، 
ومع مرور األعوام تقلصت فلسطني وازداد حجم )إرسائيل(.

الدخــول إىل مرحلــة  تــم  القــدس،  احتــالل  1967 ومــع  وأضــاف "يف 
جديدة، ويف يومنا الحايل لألسف، مل يبق يشء اسمه فلسطني".

وتابــع أردوغــان "ابتلعــت )إرسائيــل( كل فلســطني تقريبــا، وتعمــل اآلن 
الحتالل ما تبقى، وخطط الضم جزء من هذا".

وأشــار الرئيــس الــريك إىل اســتمرار الحصــار غــري اإلنســاين عــىل قطــاع 
غزة، والتعدي عىل الوضع التاريخي والقانوين للقدس.

وأوضــح أن املحــور الرئيــي للسياســة الركيــة قائــم عــىل إقامــة دولــة 
فلســطينية مســتقلة موحدة ذات ســيادة عاصمتها رشق القدس عىل 
أساس حدود عام 1967، مؤكدا أن أي خطة سالم ال تضمن ذلك، لن 

تكون عادلة، ولن تحظى بالقبول.
للديانــات  بالنســبة  مقــدس  مــكان  القــدس  أن  إىل  أردوغــان  ولفــت 
الثــالث، وأول قبلــة للمســلمني، ومــن واجبــات املســلمني  الســاوية 

حاية عزة املسجد األقىص ومنع أي يد من التطاول عليه.
وأضــاف "ليــس لدينــا أي تحيــز أو عــداء تجــاه اليهــود، وليســت لدينــا 
مشاكل مع الشعب اإلرسائييل، ما نقف ضده هو سياسات الحكومة 

اإلرسائيلية االحتاللية وغري القانونية".

 بقنابــل الغــاز املســيل للدموع، والرصاص املعدين 
املغلف باملطاط. يذكر أنه يف نهاية شهر حزيران/ 
يونيــو املــايض، أصــدرت محكمــة االحتــالل املركزية 
الهــدم  ألمــر  مؤقــت  بتجميــد  يقــي  أمــرا  اللــد  يف 

الصادر بحق قاعة األفراح.
بقيــادة  املســتوطنني  عــرات  اقتحــم  ذلــك  إىل 
باحــات  أمــس،  صبــاح  غليــك"،  "يهــودا  املتطــرف 

املسجد األقىص. 
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن 81 مســتوطًنا اقتحمــوا 
باحات املســجد األقىص، تحت حاية مشــددة من 

قوات االحتالل. 
أغلقــت  االحتــالل  قــوات  أن  املصــادر  وأوضحــت 
بــاب املغاربــة، بعــد اقتحــام املســتوطنني، يف حــني 
لتســهيل  املســجد  مــن  الرقيــة  املنطقــة  أخلــت 

اقتحاماتهم. 
تلموديــة  طقوســا  املقتحمــون  املســتوطنون  وأدى 
يف أثنــاء اقتحامهــم األقــىص، وتجولوا يف الســاحات 

مبجموعات متعاقبة. 
مــن  مواطنــني  أمــس،  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 

محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالــت مصــادر أمنيــة ومحليــة لوكالــة "وفــا" التابعــة 
للســلطة إن قــوات االحتــالل اعتقلــت مــن بلــدة يطــا 
جنــوب الخليــل عيــى عــيل أبــو عــرام، ومــن مخيــم 

الفوار رساج إسحاق أبو هشهش.
مبدينــة  عــدة  أحيــاء  االحتــالل  قــوات  داهمــت  كــا 
مدخــل  عــىل  عســكرية  حواجــز  ونصبــت  الخليــل، 
املواطنــني،  مركبــات  وأوقفــت  ودورا،  إذنــا  بلــديت 

وفتشتها، ودققت يف بطاقات راكبيها.
يف حني أرضم مستوطنون النريان، مساء أمس، يف 
أراٍض زراعيــة ببلــدة الســاوية جنــوب مدينــة نابلــس، 

ورسق آخرون أغناما جنوب جنني.
وأفادت مصادر أمنية بأن مســتوطنني من مســتوطنة 
الســاوية،  بلــدة  أرايض  عــىل  املقامــة  "رحاليــم" 
أرضمــوا النــريان يف أراٍض مفتوحــة، مــا أدى الحــراق 
نحــو 10 دومنــات، قبــل أن تخمدهــا طواقــم الدفــاع 

املدين.
أربعــة  مــن املســتوطنني رسقــوا  وأضافــت أن عــددا 
بلــدة  مــن  فشافشــة  محمــد  للمواطــن  أغنــام  رؤوس 
مســتوطنة  اقتحمــوا  أن  بعــد  جنــني،  جنــوب  جبــع 

"حومش" املخالة.

النحــو  أن اإلصابــات توزعــت عــىل  بيانهــا  الــوزارة يف  تعــاٍف. وبينــت 
اآليت: محافظــة القــدس: 105 إصابــات، ومحافظــة رام الله والبرية 49 
إصابــة، ومحافظــة الخليــل: 166 إصابة، ومحافظة طولكرم 6 إصابات، 

محافظة بيت لحم: 11 إصابة، ومحافظة نابلس: 7 إصابات.
العنايــة  غــرف  يف  املوجــودة  الحــاالت  أن  الصحــة  وزارة  وأوضحــت 
العنايــة  غــرف  يف  موجــودة  املصابــني  بــني  مــن  حالــة   16 املكثفــة: 

املكثفة، بينها 7 موصولة بأجهزة التنفس االصطناعي.
يف حــني قــررت حكومــة اشــتية مســاء أمــس إغــالق محافظــات الخليــل 
وبيــت لحــم ورام اللــه ونابلــس بالضفــة الغربيــة املحتلــة ملــدة 4 أيــام 
أســبوعني،  ملــدة  الوطــن  محافظــات  كل  بــني  الحركــة  ومنــع  إضافيــة، 
فــريوس  تفــي  ظــل  يف  اتخاذهــا  أعلنــت  إجــراءات  سلســلة  ضمــن 

كورونا يف الضفة.
كا قررت إغالق القرى واملخيات واألحياء املصابة يف املحافظات 
األخرى، ومنع الحركة يوميا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، 
يف جميــع املحافظــات وملــدة أســبوعني، عــىل أن تتــم مراجعــة ذلــك 
الســاعة  مــن  الضفــة  وإغــالق جميــع محافظــات  الوبــاء،  حــدة  حســب 
الثامنــة مــن مســاء الخميــس وحتــى صبــاح يــوم األحــد القادمــني، مــع 

الساح لألفران والصيدليات بالعمل، وملدة أسبوعني.
وفيات الخارج

إىل ذلــك أعلنــت وزارة الخارجيــة واملغربــني، أمــس، تســجيل ثــالث 
وفيــات جديــدة، يف صفــوف الجاليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية 
عــر  مقتضــب  ترصيــح  يف  الخارجيــة  وأعلنــت  )كورونــا(.  بفــريوس 
)توير(، وفاة املواطنني نبيل رشدي عيل سليم الغندور )58 عامًا(، 
وعبــد اللــه محمــد العجــل )79 عامــًا(، وســليان أحمــد ســليان أبــو 

رشيف )72 عامًا(، بسبب فريوس )كورونا(.

تسجيل 8 وفيات و1200 إصابة  ... 

الصحة العاملية: تسجيل  ... 

بأجهزة التنّفس االصطناعي، يف زيادة بلغت %4.1 منذ منتصف الليلة 
املاضية. وارتفع عدد اإلصابات النشطة يف دولة االحتالل إىل 19,300 

شخص، حيث بلغت الحصيلة اإلجالية لإلصابات 38,670.

بواقــع 230370 حالــة، ليصــل العــدد العــام إىل مســتوى 12552765 
لتحذيــرات  تأكيــدا  ويــأيت  قياســيا،  ارتفاعــا  املــؤرش  هــذا  حالــة. وميثــل 
املنظمة من تســارع انتشــار الفريوس يف العامل، حيث ســبق أن ســجلت 
يــوم 9 يوليــو 204967 حالــة، ويف 10 يوليــو 228102، ويف 11 يوليــو 
219983. وأشار تقرير املنظمة إىل أن االرتفاعات األكر لإلصابات تم 

رصدها يف الواليات املتحدة والرازيل والهند وجنوب إفريقيا.
كــا أعلنــت املنظمــة وفــاة 5285 شــخصا جــراء فــريوس كورونــا خــالل 
الســاعات الـــ24 املاضيــة، ليصــل العــدد اإلجــايل لضحايــا الجائحــة إىل 

مستوى 561617.
ويبقــى معــدل الوفيــات اليوميــة بفــريوس كورونــا يف العــامل عند مســتوى 
أعىل من 5000 حالة منذ أيام عدة، حيث سجلت يوم 9 يوليو 5575 

وفاة، ويف 10 يوليو 5565، ويف 11 يوليو 5286.

حزب الله العراقي يعلن جهوزيته لعمل 
عسكري واسع ضد القوات األمريكية

بغداد/ وكاالت: 
أعلنــت كتائــب حــزب اللــه يف العــراق جهوزيتهــا لتنفيــذ عمــل عســكري واســع 

ضد القوات األمريكية إلرغامها عىل الخروج منه. 
وقال املستشار األمني للكتائب أبو عيل العسكري يف تغريدة أمس: "ليعلم 
األمريكيــون أن قــرار إخراجهــم مــن العــراق ال رجعــة فيــه وال تســاهل وال تجزئــة، 
ولــن يســتطيع أي كان تطمينهــم أو حايتهــم". ودعــا العســكري إىل اســتمرار 
املقاومة بالضغط الشعبي والسيايس واإلعالمي، مع كامل الجاهزية للعمل 
عــىل  الشــعب،  إلرادة  بالقتلــة  وصفهــم  مــن  يرضــخ  حتــى  الواســع  العســكري 
حــد تعبــريه. وقــال إن الطــرف األمــرييك ال يفقــه إال لغــة القــوة وكــر اإلرادة، 
مؤكــدا اســتعداد الحــزب لذلــك. يذكــر أن الرملــان العــراق صــّدق مطلــع العــام 
الجــاري عــىل قــرار يلــزم الحكومــة بالعمــل عــىل إنهــاء وجــود أي قــوات أجنبيــة 
عــىل األرض العراقيــة. يشــار إىل أن قــوات مكافحــة اإلرهــاب التابعــة للجيــش 
العراقــي اعتقلــت يــوم 26 يونيو/حزيــران املــايض عــددا مــن عنــارص كتائــب 
"حــزب اللــه" املنضويــة ضمــن هيئــة الحشــد الشــعبي خــالل عمليــة مداهمــة 
ملقرها غريب بغداد، ومتت مصادرة منصة صواريخ كاتيوشا قالت السلطات 
إنهــا تــم اســتخدامها لقصــف قاعــدة أمريكيــة يف محيــط مطــار بغــداد الــدويل 
ومبان ومواقع حكومية. وبعد ســاعات من االعتقال اقتحم عنارص من كتائب 
حــزب اللــه مقــرا لجهــاز مكافحة اإلرهاب يف املنطقة الخرضاء وســط العاصمة 
بينهــا  األجنبيــة،  الســفارات  مــن  وعــدد  الحكومــة  مقــر  يوجــد  حيــث  بغــداد، 

السفارة األمريكية.
وقــد أطلقــت الســلطات العراقيــة بعــد أيــام 13 عنــرصا مــن الكتائــب وأبقــت 
عنــرصا واحــدا فقــط قيــد االعتقــال، بعــد أن قــال املحققــون إنهــم مل يتمكنــوا 
سوى العثور عىل رابط لواحد منهم يف تلك الهجات، ثم استؤنفت بعدها 

الهجات الصاروخية مستهدفة املنطقة الخرضاء ومطار بغداد.

رفح/ طالل النبيه:
منــذ عامــني مل تتوقــف عينــا "فتــاة الَعلــم" عــن 
ذرف الدمــوع بفعــل طلقات إرسائيلية أصابت 
قدمهــا اليمنــى، وفرضــت عليها أملا ومعاناة ال 
نهاية لها، إال بوجود األمل الذي تضعه الفتاة 

مريم أبو مطر شعارًا لها يف حياتها.
ذاك األمــل الــذي زرعتــه مريــم يف قلبهــا بديــاًل 
يف  تتفــوق  جعلهــا  يؤرقهــا،  الــذي  األمل  عــن 
 ،81% مبعــدل  العامــة  الثانويــة  اختبــارات 
رغــم قــرص املــدة الزمنيــة التــي درســت خاللهــا 
مســاقات فرعهــا العلمــي بفعــل رحلــة عالجيــة 

لها يف تركيا.
بعــد  دراســتها  عامــًا(   18( مطــر  أبــو  وبــدأت 
عودتهــا إىل أرض الوطــن مــن تركيــا، يف نوفمر 
املــايض، معتمــدة عىل عــدد من املحارضات 

العلمية الخاصة.
وقالت الطالبة املتفوقة لصحيفة "فلسطني": 
مســريات  يف  إصابتــي  بفعــل  كثــريًا  "عانيــت 
العــودة الكــرى برصــاص االحتــالل رشقــي رفح، 
ودراستي املتأخرة عن الطلبة 5 أشهر، وحجم 

املواد العلمية املطلوب دراستها".
"كميــة  يف  يكمــن  نجاحهــا  رس  أن  وأوضحــت 
الــذي  للنجــاح،  للوصــول  والثبــات  الصمــود 
امتلكته بإرادة كبرية ضاعفته أضعافا عدة عن 

طالب العلم من زمالئها يف الثانوية العامة".
فتــاة  أي  تتجــاوز  أن  أهميــة  عــىل  وشــددت 
فلســطينية مــا يواجههــا مــن صعــاب، وتتحــدى 
االحتــالل  يفرضــه  أن  يريــد  الــذي  القهــر 

اإلرسائييل عىل الشعب الفلسطيني.
الشــديدين يف  وعــرت عــن فخرهــا ورسورهــا 
إمتــام مرحلــة الثانويــة العامــة، وتفوقهــا فيهــا، 
موجهة النصح واإلرشاد إىل طلبة العام القادم 
لتحقيــق  العاليــة  بــاإلرادة  التمســك  بــرضورة 

الهدف بالنجاح والتفوق رغم املعيقات.
ووطنهــا  أمهــا  إىل  تفوقهــا  الطالبــة  وأهــدت 
وأبنــاء شــعبها ويف مقدمتهــم والدهــا الشــهيد 
القائــد يف كتائــب الشــهيد عزالديــن القســام، 
فريــد عاطــف أبــو مطــر، الــذي وافتــه املنيــة يف 
جمهورية مرص بحادث ســري، يف ســبتمر عام 

2005م.

املــواد  بعــض  دراســة  ســتعاود  أنهــا  وأكــدت 
لرفع معدلها الدرايس وتحقق حلمها بدراسة 

الطب.
العــالج  أثنــاء  يف  كثــريًا  "عانيــت  وقالــت: 
بفعلهــا،  العــذاب  يف  وعشــت  اإلصابــة،  مــن 
ســاعات   7 ملــدة  جراحيــة  لعمليــة  وخضعــت 
متواصلــة حالــت دون بــر قدمــي، وأرغــب يف 
خدمــة أبنــاء شــعبي بدراســة الطب ألن رســالته 

إنسانية وسامية".
وأضافــت: "يف أثنــاء عالجــي يف تركيا شــعرت 
كــم أن الطــب يشء عظيــم ورســالته اإلنســانية 
وأصحبــت  حلمــي  تحقــق  ولــو  وكبــرية،  مهمــة 
الجرحــى  وأعالــج  شــعبي  ســأخدم  طبيبــة 
االحتــالل  برصــاص  املصابــني  الفلســطينيني 

اإلرسائييل".
وأردفــت بالقــول: "مســتمرة يف تحقيــق حلمــي 
يف دراســة الطــب، وحلــم والــدي الــذي كــرت 
عليه بعد رحيله وعمري 3 أعوام"، مشرية إىل 
اهتامهــا باألنشــطة الطبيــة التطوعيــة يف أثناء 

مراحلها الدراسية السابقة.

     جريحة وابنة شهيد 

"مريم" َرَفعت الَعلم في "مسيرات 
العودة" فرفعها "الِعلم" في "توجيهي"

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أن ســلطات  رامــي عنــر  أكــد األســري املحــرر 
إجــراءات  أي  تتخــذ  مل  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
مــن  الفلســطينيني  األرسى  لحايــة  وقائيــة 

تفي فريوس "كورونا".
وقــال عنــر لصحيفــة فلســطني: االحتالل ترك 
إجــراءات  أي  دون  املــوت  ينتظــرون  األرسى 
حيلــة  أدىن  لديهــم  يوجــد  ال  حيــث  وقايــة 
إدارة  إهــال  ظــل  يف  الوبــاء  هــذا  ملواجهــة 

سجون االحتالل".
األســري  عــن  االحتــالل  ســلطات  وأفرجــت 
"عنــر" نهايــة مايــو/ أيار املايض، بعد قضائه 

18 عامًا يف سجونها.

الحجــر  مــن  خــرج  الــذي  عنــر  املحــرر  وقــال 
األرسى  عــىل  أشــد  "ليــس  مؤخــًرا:  الصحــي 
لإلفــراج  آفــاق  بوجــود  يشــعرون  ال  أنهــم  مــن 
العاليــة  املحكومــات  أصحــاب  خاصــة  عنهــم 

واملؤبدات".
وأضــاف: "األرسى بحاجــة ماســة لبصيص أمل 
بأنهــم ســينالون حريتهــم، فهــم يعانــون كثــريًا 

داخــل الســجون بســبب أوضاعهــم املعيشــية 
املتمثــل  الفلســطيني  الســيايس  واملنــاخ 
مــن  يجعــل  الــذي  الفلســطيني  باالنقســام 
الصعــب وجــود حل لقضيتهــم بجانب ضعف 

الكينونة السياسية الفلسطينية".
للمقاومــة  رســالة  حملــوه  األرسى  أن  وبــني 
الفلســطينية بأن يكون لديها الكثري من أوراق 
حريتهــم  عــىل  املقايضــة  لتســتطيع  القــوة 
بالقريــب العاجــل، مشــرًيا إىل أنهــم يعيشــون 
االحتــالل  محــاوالت  ظــل  يف  صعبــة  ظروفــًا 
للتنغيــص عليهــم وجعــل حياتهــم  املســتمرة 

قاسية مريرة.
املقاومــة  أرس  بعــد  االحتــالل  أن  إىل  ونــوه 
شــاليط"  "جلعــاد  اإلرسائيــيل  للجنــدي 
وإجــراءات  العقوبــات  مــن  املزيــد  فــرض 
التضييــق عــىل األرسى وكــر أمــور كانــت من 
"املحرمات" وليس من الســهل انتهاكها، ما 
جعــل حيــاة األرس تضيــق بشــكل خانــق عــىل 

األرسى.
َمــْن  هــي  األرسى  وعزميــة  اللــه  إرادة  وقــال:" 

تجعلهــم يصــرون عــىل حيــاة الســجن التــي ال 
تطــاق بســبب اإلهــال الطبــي والتضييــق يف 
"الكانتــني" وزيــارات األهــل وتحديــد الزائريــن 
وشــكل الزيارة ووضع زجاج بني األســري وذويه 
التــي ســحبت اإلنجــازات  مــن األمــور  وغريهــا 

التي حققها األرسى خالل العقود الفائتة".
التــي  عنــر  رامــي  األرس  والــدة  عــرت  بينــا 
رافقتــه محــررًا العتصــام األرسى ألول مــرة بعــد 
أن شاركت لسنوات طوال يف االعتصام وهي 
تطالــب بحريتــه، عن ســعادتها الغامــرة برؤيته 
بني أيديها طليقًا، قائلة:" زوجُت خمسة من 
مــن  رامــي  بخــروج  أفــرح كفرحتــي  أبنــايئ ومل 

األرس فأشعر كأنني ولدُت من جديد".
وتضيــف: "شــجعته عــىل الحضــور لالعتصــام 
كل  يف  وســأرافقه  مرافقتــه  عــىل  وصممــُت 
االعتصامــات القادمــة مــن أجــل األرسى الذين 
االعتصــام  وأعتــر  أبنــايئ  جميعــًا  أعترهــم 
جــزءًا مــن حيــايت حيــث شــاركتهم مشــاعرهم 
وآمالهم طوال الفرة املاضية وسأظل أشارك 

حتى يخرج آخر أسري من سجون االحتالل".

المحرر عنبر: االحتالل لم يتخذ إجراءات لحماية األسرى من "كورونا"
جانب من احتفال تكريم أوائل الثانوية العامة بمدينة غزة أمس      )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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يتقــدم رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة صحيفــة فلســطني 
والعاملون كافة بأحر التهاين والتربيكات من

 مدير مركز التدريب والتطوير اإلعالمي
الصحفي وائل عوض بنات )أبو علي(

مبناسبة نجاح نجله )معتصم( يف الثانوية العامة 
وحصوله عىل معدل 63 % فرع ريادة األعمال

 ألف مبارك

حساسية الفواكه..
 األسباب واألعراض والعالج

برلني/ وكاالت:
قــال املركــز االتحــادي للتغذيــة يف أملانيــا، إن الطفــح الجلــدي بعــد تناول 
الفواكــه يشــر إىل اإلصابــة بحساســية تجاه ســكر الفاكهــة املعروف أيضا 

باسم )الفركتوز(، وذلك بسبب نقص األنزيم املسؤول عن تفكيكه.
الوجــه  وتــورم  الحكــة  الفركتــوز يف  األعــراض األخــرى لحساســية  وتتمثــل 
وزيادة إفرازات دموع العني ومشاكل التنفس، إىل جانب بعض األعراض 
العامة مثل االنتفاخ واإلمساك أو اإلسهال وآالم البطن والغثيان والقيء.

وعند مالحظة هذه األعراض ينبغي استشارة الطبيب عىل وجه الرسعة 
للخضوع للعالج يف الوقت املناسب.

ويتمثل العالج يف تعديل النظام الغذايئ، أي االبتعاد عن بعض أصناف 
واألنانــاس  والكمــرى  والتفــاح  والكريــز  والعنــب  املانجــو  مثــل  الفواكــه 
والكيــوي والفواكــه املجففــة وعصائــر الفاكهــة، ويف بعــض الحــاالت قــد 

يتطلب األمر الخضوع للعالج الدوايئ بشكل إضايف.
الفركتــوز هــو ســكر موجــود بصــورة طبيعيــة يف الفاكهــة، عصائــر الفاكهــة، 
ســكر  يف  أســايس  ن  مكــوِّ هــو  والفركتــوز  والعســل،  الخــراوات  بعــض 
لتحليــة  الفركتــوز  مرتفــع  الــذرة  رشاب  وُيســتخَدم  )الســكروز(،  املائــدة 

العديد من األطعمة واملرشوبات املعالجة.
عندمــا ال يقــوم الجهــاز الهضمــي بامتصاص الفركتوز بصورة مناســبة، فإن 

ذلك يسبب أمًلا باألمعاء إضافة إىل اإلسهال والغازات.
ويجــب عــىل األشــخاص الذيــن يعانــون مــن عــدم تحمــل الفركتــوز تقليــل 
األطعمــة مرتفعــة الفركتــوز، مثــل العصائــر، والتفــاح، والعنــب، والبطيــخ، 

والهليون، والبازالء والكوسة.

"كوبر بيدي".. مدينة بالكامل تحت األرض يف أسرتاليا

أبل تكشف تطورات إنتاج نظارة للواقع املعزز

ساعة ذكية جديدة 
من "لينوو"  تقيس

 نسبة األكسجني يف الدم
بكني/ وكاالت:

 BT01 الذكيــة  ســاعتها  عــن  النقــاب   "Lynwo "لينــوو  رشكــة  كشــفت 
الجديــدة، التــي متتــاز بوظائــف صحيــة مفيــدة مثــل قيــاس درجــة حــرارة 

الجسم ونبض القلب وتشبع األكسجني وضغط الدم. 
للســاعة  تســمح  املدمجــة   GPS وحــدة  أن  الصينيــة  الرشكــة  وأوضحــت 
بتسجيل املسافة املقطوعة حتى بدون هاتف ذيك، ويتم دعم تسجيل 

مختلف الرياضات.
ويف الحياة اليومية، ميكن تتبع عدد الخطوات ومدة وجودة النوم.

وهــي  ملــم،   12 ســمكها  ويبلــغ  ملــم   43  ×  43 بأبعــاد  الســاعة  وتــأيت 
مصنوعة من سبائك الزنك.

كام أنها مجهزة بشاشــة IPS ملســية قياس 1.3 بوصة بدقة وضوح 240 
× 240 بيكســل. وتبلــغ ســعة البطاريــة 150 ملــي أمبــر ســاعة، وهــو مــا 
يتيــح وقــت تشــغيل يصــل إىل 7 أيــام أو 15 يومــا يف وضــع االســتعداد، 

بعدها سيلزم شحنها يف غضون ساعتني.
مــن  توفــر حاميــة  أنهــا  IP68، مبعنــى  الحاميــة  فئــة  الســاعة  تدعــم  كــام 

التأثرات الضارة للغبار واملاء.
لكن الرشكة املنتجة ال تويص باستخدامها أثناء السباحة.

عمرها 3 قرون.. قرية للبيع 
مقابل 7 ماليني يورو

روما/ وكاالت:
يف ظــل األوضــاع الصعبــة التــي ميــر بهــا حاليــا العــامل، ســيكون مــن الرائــع 
أن تختــار مكانــا جديــدا مقابــل 7 ماليــني يورو قد يصبح املدينة الفاضلة 

الخاصة بك حقيقة .
فقــد ظهــرت فرصــة نــادرة لــرشاء قريــة تعمــل بكامــل طاقتهــا يف مقاطعــة 
فاســتامنالند يف الســويد، وتقع عىل بعد 90 دقيقة شــامل ســتوكهومل. 

حسب صحيفة "leggo" اإليطالية.
يعود تاريخ بناء قرية "ساترا برون" إىل القرن الثامن عرش، عندما اشرتى 
الدكتور صمويل سكراج هذه األرض، التي تعد منتجعا صحيا، ومدرسة 
وكنيسة مبنية عام 1866، وفندق ومخترب لتعبئة املياه و58 هكتارا من 
الغابات الخاصة، قرية ســويدية شــاملة مبنية عىل قمة نبع تحت األرض 

حسب وصف الصحيفة.
وتحتــوي القريــة عــىل 70 مبنــى باللــون األحمــر بســقف مائــل وبحــد أدىن 
عــىل  االعتــامد  خــالل  مــن  ســنويا،  يــورو  مليــون   2.8 يبلــغ  األربــاح  مــن 

املنتجعات واملطاعم.
ويف مبنــى املدرســة، يلتحــق اليــوم فيــام يقــرب مــن 40 طفــال، ثــم هنــاك 

املنتجع الصحي مع حامم سباحة وصالة ألعاب رياضية وساونا.
وتشــتهر القريــة التاريخيــة باحتفــاالت منتصــف الصيــف الســنوية، التي ال 

تزال تجذب أكر من 6 آالف من السياح يف كل عام.
كل ذلــك بخــالف ميــاه طبيعيــة أعطــت شــهرة واســعة للقريــة وباتــت أحــد 

أقدم املنتجعات الصحية يف السويد.

تسال تخفض سعر سيارتها 
الرياضية "واي"

واشنطن/ وكاالت:
خفضــت تســال ســعر ســيارتها الرياضيــة متعــددة االســتخدامات الطــراز 
"واي" 3 آالف دوالر بعد أربعة أشهر فقط من طرحها، يف الوقت الذي 
تسعى فيه رشكة السيارات الكهربائية األمريكية إىل الحفاظ عىل زخم 

مبيعاتها يف ظل جائحة كوفيد19-. 
يأيت ذلك بعد تخفيضات يف مايو/ أيار املايض عىل الطرز 3 وإكس 

وإس.
وأعلنــت الرشكــة التــي يرأســها إيلــون ماســك هــذا الشــهر انخفاضــا أقــل 
مــن املتوقــع يف تســليامت ســيارات الربــع الثــاين من العــام، عىل الرغم 

من الوباء الذي عصف بصناعة السيارات عامليا.
 6% بانخفــاض  دوالرا،  و990  ألفــا   49 بســعر  اآلن  واي  الطــراز  ويبــدأ 
تقريبــا عــن ســعره الســابق الــذي كان يبلــغ 52 ألفــا و990 دوالرا، وفقــا 

ملوقع الرشكة عىل اإلنرتنت.
وبدأت الرشكة تسليامت الطراز واي يف مارس/ آذار املايض.

واي  الطــراز  تحقيــق  عــن  تســال  أعلنــت  املــايض،  نيســان  أبريــل/  ويف 
أرباحــا، وهــي املــرة األوىل يف تاريــخ الرشكــة املؤسســة قبــل 17 عامــا 

التي تحقق فيها سيارة جديدة لها ربحا يف أول ربع سنة لها.
وكانت أسهم تسال قد ارتفعت بنسبة %4 يف تعامالت يوم 2 يوليو/ 
دوالًرا   1120 مــن  أعــىل  جديــد  قيــايس  مســتوى  إىل  الجــاري  متــوز 
للســهم، وعنــد هــذا الســعر، بلغــت القيمــة الســوقية للرشكــة نحــو 210 
ذكــرت  حســبام  شــهرة،  أمريكيــة  رشكات  عــدة  متجــاوزة  دوالر،  مليــار 

شبكة "يس إن إن" األمريكية.

كانربا/ وكاالت:
املدينــة  تقــع  أســرتاليا،  صحــراء  قلــب  يف 
حيــث  بيــدي"،  "كوبــر  العــامل"  يف  "األغــرب 
يعيش ٢٥٠٠ شخص من ٤٥ دولة حول العامل 

يف تجاويف رائعة تحت األرض. 
باللغــة األســرتالية األم  بيــدي"  وتعنــي "كوبــر 
"الرجــل األبيــض يف الحفــرة"، لذلــك كان لهــا 
حظــا مــن اســمها، وباتــت مركــز جــذب ملحبــي 
يف  الحيــاة  يريــد  ملــن  وكذلــك  املغامــرة، 

"تجاويف يف باطن األرض".
لكــن  األرض،  تحــت  بالكامــل  املدينــة  وتقــع 
كيف بدأت الحياة بصورتها الحالية يف "كوبر 

بيدي"؟
مــن  مجموعــة  بــدأ   ،1915 عــام  يف 
جيــم  منهــم  األســرتاليني،  املستكشــفني 

بــني  الذهــب  عــن  البحــث  هاتشيســون، 
منطقتي أيداليد وأليس سربينجز.

ورغــم أن املجموعــة مل تعــر عــىل الذهــب، 
األحجــار  آخــر؛  يشء  عــىل  عــرت  أنهــا  إال 
املحاجــر يف  وبــدأت  املنطقــة،  الكرميــة يف 
هنــا  ومــن  األحجــار،  هــذه  الســتخراج  العمــل 
بــدأت مدينــة كوبــر بيــدي يف الظهــور بشــكلها 

الحايل.
باســم  حاليــا  بيــدي  كوبــر  مدينــة  وتشــتهر 
ألن  العــامل"،  يف  الكرميــة  األحجــار  "عاصمــة 
70 % مــن إنتــاج العــامل مــن األحجــار الكرميــة 

يأيت من املنطقة املحيطة باملدينة.
ومــع مــرور الســنوات، جــذب تواجــد األحجــار 
الكرمية بشكل كبر أشخاًصا من جميع أنحاء 
يبلــغ  واليــوم،  للعيــش يف املنطقــة.  العــامل، 

نســمة   2500 حــوايل  املدينــة  ســكان  عــدد 
منحدرين من حوايل 45 دولة، لكن معظمهم 
للمدينــة  الرســمي  املوقــع  وفــق  أوروبــا،  مــن 

عىل اإلنرتنت.
ويعيــش نصــف هــؤالء الســكان تحــت األرض 
التــي تصــل إىل  الصيــف  حــرارة  مــن  للهــروب 
44 درجــة يف الظــل، والعواصف الرملية التي 
يف  الســكان  يعيــش  وبالتحديــد،  تنقطــع.  ال 
منــازل عبــارة عــن تجاويــف محفــورة يف باطــن 
األرض، تــرتاوح درجــة الحــرارة فيهــا صيفــا بــني 

23 و25 درجة.
ويوجــد تحــت األرض مطاعــم ومتاجــر وعــدد 
مــن الكنائــس والفنــادق، أي أن املدينــة التــي 
تقــع تحــت األرض تضــم كل مــا ميكــن العثــور 

عليه يف املدن العادية.

تايبيه/ وكاالت:
رغــم أن فــروس كورونــا عطــل األجزاء الرئيســة 
املصنعــة  أبــل  لرشكــة  التجــاري  النشــاط  مــن 
لهواتــف آيفــون، لكنــه مل يعطــل خططهــا لبنــاء 
مــا ميكــن أن يكــون منصــة التكنولوجيــا الهامــة 

التالية،نظارة الواقع املعزز.
ووفــق تقريــر ملوقــع  aitnews  "تعمــل أبــل 
مــع رشكــة فوكســكون التايوانيــة، وهــي كــربى 
لتطويــر  ألبــل،  بالنســبة  املصنعــة  الــرشكات 
بعدســات  املعــزز،  الواقــع  نظــارة  عدســات 

مستقطبة وشبه شفافة.
وقــال شــخص مطلــع عــىل األمر، العدســات – 
التــي ُتعتــرب أحــد العنــارص األساســية لألجهــزة 
الــرأس – قــد اجتــازت  القابلــة لالرتــداء عــىل 
مرحلــة النمــوذج األويل قبــل شــهرين ودخلت 

اإلنتاج التجريبي.

ووفــًق املعلومــات، فــإن العدســات عــىل ُبعد 
عــام أو عامــني عــىل األقــل مــن دخــول مرحلــة 
اإلنتاج الضخم، لكنها اجتازت مرحلة النموذج 

األويل، ويتم تصنيعها اآلن لالختبار، ويقال: 
إن هــذا االختبــار يــأيت بعد نحو ثالث ســنوات 

من أعامل التطوير يف فوكسكون.
و تطوير عدسات نظارة الواقع املعزز يحدث 
الجنــويب  الجــزء  يف  تشــنغدو  مصنــع  يف 
الغــريب مــن الصني، حيث يوجــد أيًضا غالبية 
إنتــاج آيبــاد، ويبــدو أن أبــل راضية عن تصميم 
العدســات؛ ألنهــا انتقلــت إىل اختبار التحقق 

من الهندسة. 
وتقــول املصــادر: إن صنــع العدســات صعــب 
طبقــات  مــن  تتكــون  ألنهــا  خــاص؛  بشــكل 
متعــددة ورقيقــة للغايــة مــن مــواد اصطناعيــة 
مختلفــة، ويجــب صنعهــا يف غــرف خاليــة من 
الغبــار، وهــي أكــرب قليــاًل مــن تلــك املوجــودة 
عــادة يف النظــارات، وتســتخدم االســتقطاب 

لتقديم صور مجسمة.

"سبق السيف العذل"
الجهــات  الغربيــة.  الضفــة  مبــدن  تعصــف  كورونــا 
الرســمية قــررت إغــالق بعــض املــدن كالخليــل ونابلــس 
إغالقــا كامــال، وقــررت منــع حركــة التنقــل بــني املــدن. 
ال  بالعــرشات.  ال  باملئــات  اليوميــة  اإلصابــات  عــدد 
توجــد ســيطرة عــىل الوبــاء. الوبــاء ينتــرش ويتمــدد يوما 
بعــد يــوم. املستشــفيات ال متلــك املعــدات الالزمــة 
لعــالج الحــاالت الصعبة. أجهزة التنفس االصطناعي ال 
تكفــي لُعــرش املصابــني. فقدنا الســيطرة، أو قل كادت 
يف  تغــرق  وأن  الســيطرة،  تفقــد  أن  الصحيــة  الجهــات 

التداعيات.
ويغــرق  الســيطرة،  الصحيــة  الســلطات  تفقــد  حــني 
املجتمع يف التداعيات، تتجدد األسئلة عمن يتحمل 
املسئولية عن انتشار الوباء بهذه الرسعة بعد أن مرت 

أسابيع عىل تعايف بيت لحم وبقية مدن الضفة.
إن  عنهــا  ومــن املســئول  أخطــاء برشيــة؟!  هنــاك  هــل 
بعــض املتابعــني واملهتمــني بصحــة  يقــول  وجــدت؟! 
املجتمــع: نعــم، هنــاك أخطــاء برشيــة! وال يجــوز إلقــاء 

عيوبنا عىل القضاء والقدر!
يقولــون يف الدفــاع : نحــن نعيــش تبعــا لدولــة االحتــالل 
للوبــاء.  مصــدرة  بــؤرة  االحتــالل  ودولــة  يف كل يشء، 
وسياســة مناعــة القطيــع التــي تعتمدهــا دولــة االحتالل 

جاءتنا مع الفروس أيضا.
نعم، املؤسف أن سلطتنا مارست فيام يبدو سياسة ) 
مناعة القطيع( تقليدا للغر وتبعا لهم، يف حني بيئتنا 
األجــدى  وكان  السياســة.  هــذه  تحتمــل  ال  الضفاويــة 
والله أعلم أن تتبع سياسة الحجر الصحي، وأن تتحمل 
بعــض النفقــات اإلضافيــة. وال أظــن أن هنــاك معوقــات 
لوجســتية كبــرة متنــع اتبــاع سياســة الحجــر الصحــي، 
فــإذا كانــت املنافــُذ مــع االحتــالل متعــددًة، والعــامُل 
موزعــني عــىل هــذه املنافذ، فإنــه باإلمكان ضبط حركة 
الســلطة  اســتطاعت  وقــد  عليهــا،  والســيطرة  العــامل 
السيطرة عىل حركة املقاومني، ومنعت أعاملهم. من 
يسيطر عىل املقاومني وأفعالهم ميكنه بطريقة أسهل 

أن يسيطر عىل حركة العامل ذهابا وإيابا! 
مــن  كبــرة  جــدوى  وال  العــذل،  الســيف  ســبق  نعــم، 
تضاعــف  أن  اآلن  واألهــم  املســئوليات،  يف  التحقيــق 
الســلطات الصحيــة يف الضفــة العزيــزة علينــا عملهــا، 
عــىل  تعمــل  وأن  الوبــاء،  مواجهــة  يف  وإجراءاتهــا 
اســتدراك مــا ميكــن اســتدراكه، فــام فاتنــا ال مينــع أن 

نستقبل ما هو آت بقوة متنع تفاقم األزمة.
بــني  التنقــل  ومنــع  ملــدة،  املــدن  بعــض  إغــالق  إن 
واملواطنــون  واجبــة،  إجــراءات  ملــدة،  املحافظــات 
اإلجــراءات، وصحــة املجتمــع مقدمــة  هــذه  يتفهمــون 
عىل حاجات النفس األخرى. الوباء ينترش، واملجتمع 
يف خطر، وإذا تساهلت غزة ال سمح الله يف إجراءات 
جــرس  قرعنــا  لــذا  بالضفــة،  محالــة  ال  لحقــت  الحجــر 

التنبيه والنصيحة.


