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إخطارات هدم ووقف بناء في بيت لحم
عرشات اإلصابات يف مواجهات مع االحتالل بالضفة

تشييع جثمان الشهيد 
أبو يعقـوب يف كفــل 

حـارس وسـط أجواء 
من الغضــب

مواطنون يشاركون يف مسرية منددة باالستيطان  ببلدة عصرية  يف نابلس      )األناضول(مواطنون يشيعون جثامن الشهيد إبراهيم أبو يعقوب يف مدينة نابلس      )أ ف ب(

15 ألـف ُمصــلٍّ يـؤدون الجمعــة
 يف ساحات المسجد األقىص

مواطنون أتراك يرحبون بقرار تحويل آيا صوفيا إىل مسجد           )األناضول(

القدس املحتلة/ فلسطني:
يف  الجمعــة،  صــاة  مصــل،  ألــف   15 نحــو  أدى 
املبــارك،  األقــى  املســجد  وباحــات  ســاحات 
وســط التــزام بتعليــامت وإرشــادات دائــرة األوقــاف 

اإلسامية للوقاية من فريوس كورونا.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسامية، يف بيان، بأن 15 

ألف مصل من القدس والضفة والداخل 
املحتل، أدوا صاة الجمعة يف ســاحات 

صفقة ترامب تحاول هندسة المنطقة على مقاس أمريكا و)إسرائيل(

خبري رويس: "الضم" جزء من صفقة 
تشمل مخاطرها العالم بأرسه

رام الله/ فلسطني:
أكــد الخبــري واملحلــل االســراتيجي الــرويس  فيتشيســاف ماتــوزوف، أمــس، أن مخطــط الضــم 

ترامــب- "صفقــة  مــن  جــزء  الفلســطينية  األرايض  مــن  واســعة  ألجــزاء  اإلرسائيــي 
نتنياهــو"، وأن مصــريه الفشــل، وأن ذلــك يعتمــد إىل حــد كبــري عــى اســتمرار صابــة 

الرئيس الفرنيس يطالب نتنياهو 
بالتخلــي عــن "الضـــم"

باريس/ فلسطني:
طالــب الرئيــس الفرنــي، إميانويــل ماكرون، رئيس وزراء االحتــال اإلرسائيي بنيامني نتنياهو، 
بالتخــي عــن أي خطــط لضــم أراض فلســطينية بالضفــة الغربيــة املحتلــة، محــذًرا مــن أن ذلــك 

ســيرض بعمليــة "التســوية". جــاء ذلــك يف بيــان لقــر اإلليزيــه، أمــس، وأوردتــه قنــاة 
"فرانس 24"، عقب االتصال الهاتفي بني ماكرون ونتنياهو، أول من أمس.

نائب أردين: "أوسلو" و"وادي عربة" 
شّكلتا آلية لالحتالل للسيطرة 

الكاملة عىل فلسطني
عاّمن/ فلسطني:

شــارك مئــات األردنيــني، أمــس، يف اعتصــام دعــت إليــه الحركــة اإلســامية وحــركات 
الضــم  رأســها خطــة  وعــى  الفلســطينية،  القضيــة  تصفيــة  تنديــًدا مبشــاريع  شــعبية، 

"ُقدامى 
األســــرى"... 

فلسطينيون 
يف بطن الحوت 

غزة/ األناضول:
أعــادت حادثــة استشــهاد األســري 
ســعدي الغرابــي )75 عامــا( مــن 

قطاع غزة، داخل سجون 
اإلرسائيــي،  االحتــال 

غزة/ األناضول:
لــن تنــى عائلــة "ياغــي" طفلهــا الرضيــع عمــر )9 أشــهر( الــذي تــويف 
أمامها يف 18 يونيو/حزيران املايض، وهي عاجزة عن عمل أّي يشء 

يف ظل الحصار املفروض عى قطاع غزة.
الرضيــع "عمــر"، كان يعــاين مرًضــا عضــااًل يف قلبــه، وحرمتــه ســلطات 

عاجــه  الســتكامل  غــزة  مغــادرة  مــن  اإلرسائيــي  االحتــال 
عمليــات  ثــاث  والدتــه  منــذ  الرضيــع  وأجــرى  الخــارج.  يف 

إسطنبول/ وكاالت:
رجــب  الــريك  الرئيــس  وّقــع 
مرســوما  أمــس،  أردوغــان،  طيــب 
إىل  صوفيــا  آيــا  متحــف  بتحويــل 
وذلــك  للصــاة،  وفتحــه  مســجد 
بعدمــا أبطلــت محكمــة عليــا قــراًرا 

ملؤســس تركيــا الحديثــة 
إىل  املبنــى  بتحويــل 

أعلن عن افتتاحه للعبادة في 24 يوليو بإقامة صالة الجمعة

أردوغان يصدر مرسوًما بتحويل "آيا صوفيا"
 إلـى مسجــد بعــد حكــم قضـائـــي

محافظات/ أدهم الرشيف:
مواجهــات  يف  أمــس،  العــرشات،  أصيــب 
االحتــال  وجنــود  مواطنــني  بــني  اندلعــت 
اإلرسائيــي يف مناطــق متفرقــة مــن الضفــة 

الغربية املحتلة.

شــاب  أصيــب  محليــة،  مصــادر  وبحســب 
بعيــار معــدين مغلــف باملطــاط يف صدره، 
أمــس، خــال مواجهــات اندلعت مع قوات 
االحتــال عــى مدخــل بلــدة كفــل حــارس، 
جثــامن  تشــييع  عقــب  ســلفيت،  شــامل 

الشهيد إبراهيم أبو يعقوب.
الــذي  الشــاب  بــأن  الصحــة،  وزارة  وأفــادت 
بعيــار  أصيــب  عامــا   24 العمــر  مــن  يبلــغ 
"مطاطــي" اخــرق صــدره، أدخــل إثرهــا إىل 
الشــهيد  مستشــفى  يف  العمليــات  غرفــة 

وضعــه  وأن  ســلفيت،  يف  عرفــات  يــارس 
مستقر.

يذكــر أن أبــو يعقــوب استشــهد مســاء أول 
مــن أمــس بعد أن أطلقت قوات 
االحتــال النــار عليــه أثناء تجوله 

سلفيت-غزة/ مصطفى صربي:
شيعت جامهري غفرية يف محافظة سلفيت شامل 
الشــهيد  جثــامن  أمــس،  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 
إبراهيــم مصطفــى أبــو يعقوب الــذي ارتقى برصاص 

االحتال اإلرسائيي.

وانطلــق موكــب التشــييع مــن أمــام مستشــفى يــارس 
الشــهيد  ذوي  منــزل  صــوب  ســلفيت،  يف  عرفــات 
الــوداع األخــرية  نظــرة  بلــدة كفــل حــارس إللقــاء  يف 

قبل الصاة عليه يف مدرسة ذكور كفل 
حارس الثانوية.

أكدت ضرورة وقوف المجتمع الدولي ضد المخطط اإلسرائيلي
تركيا تحذر من "كارثة" جديدة يف 

الرشق األوسط حال تنفيذ الضم
أنقرة/ األناضول:

حــذر املتحــدث الرســمي باســم الرئاســة الركيــة، إبراهيــم قالــن، مــن وقــوع كارثــة 
جديدة يف الرشق األوسط حال تنفيذ خطة الضم اإلرسائيلية ألراض من الضفة 
الغربيــة املحتلــة. وقــال قالــن، يف مقابلــة مــع وكالــة األنبــاء الركيــة "األناضــول": 
"خطــة الضــم اإلرسائيليــة غــري رشعيــة، ومخالفــة للقوانــني، وهــي مبثابــة مبــادرة 

رفًضــا  ترفضهــا  أنقــرة  فــإن  لذلــك  واالحتــال،  لاغتصــاب  جديــدة 
قاطًعا، وتدعو املجتمع الدويل للوقوف برامة يف وجهها".

ارتفاع الوفيات بين فلسطينيي الخارج إلى 175
كورونا: وفاة 5 مواطنني من 

الخليل.. وال إصابات جديدة يف غزة
رام الله- غزة/ فلسطني:

أعلنــت وزارة الصحــة يف رام اللــه، أمــس، وفــاة 5 مواطنــني مــن محافظــة الخليل، 
جنويب الضفة الغربية املحتلة، يف آخر 24 ســاعة، متأثرين بإصابتهم بفريوس 
"كورونــا". وأوضحــت الــوزارة يف بيــان صحفي، أنها ســجلت 396 إصابة جديدة 
بفريوس "كورونا"، ما يرفع حصيلة اإلصابات يف فلسطني إىل 5829. وأفادت 

وزيرة الصحة يف حكومة رام الله د. مي كيلة، أن اإلصابات توزعت 
عى النحو اآليت: محافظة القدس: 65 يف مدينة القدس، و11 يف 

خالل اعتصام رفًضا ملخطط 
الضم

د حيـــاة  خطـر "المـــوت" ُيهـدِّ
مرضــى غــزة بذريعة وقــف 

التنسيــق مــع )إرسائيــل(

السويطـــــي 
يواصل إرضابه 
عن الطعام 
داخل سجون 

السلطة
الخليل/ صفا:

طالبــت عائلــة املعتقــل الســيايس 
فايز الســويطي، السلطة 
فــــــــي رام اللــــــــه، باإلفــــــــــراج 
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حمــاس: إعــادة 
افتتاح "آيا صوفيا" 
خطوة يعزّت بها 
المسلمون كافة
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القدس املحتلة/ فلسطني:
أدى نحــو 15 ألــف مصــل، صــاة الجمعــة، يف 
ســاحات وباحــات املســجد األقــى املبــارك، 
دائــرة  وإرشــادات  بتعليــات  التــزام  وســط 
األوقاف اإلسامية للوقاية من فريوس كورونا.

وأفادت دائرة األوقاف االسامية، يف بيان، بأن 
15 ألــف مصــل مــن القــدس والضفــة والداخــل 
ســاحات  يف  الجمعــة  صــاة  أدوا  املحتــل، 
طبيــة  إجــراءات  وســط  الخارجيــة،  األقــى 
مشــددة. وشــهدت البلدة القدمية يف القدس 
االحتــال  لقــوات  عســكريا  تواجــدا  املحتلــة 
قبــة  مســجد  صحــن  وعنــد  املســجد،  وبوابــات 

الصخرة املرشفة.
حســني:  محمــد  الشــيخ  القــدس  مفتــي  وقــال 

والعــرب  الفلســطينيون  أيهــا  األوان  آن  إنــه 
وقلوبكــم  أنظاركــم  توجهــوا  أن  واملســلمون 
إىل هــذه الديــار املباركــة، التــي متــر يف هــذه 
األيــام مبحاولــة تصفيــة لحقــوق أهلهــا وشــعبها، 

واالستياء عىل أرضها وقدسها ومقدساتها.
وأضــاف حســني، خــال خطبــة الجمعــة، أنه "آن 
وقــد  الــزىب  الســيل  بلــغ  فقــد  تفيقــوا  أن  األوان 
وكل  والقيــود  الحــدود  كل  الظاملــون  تجــاوز 

األعراف الدينية والدولية".
وأكد عىل رضورة وقف االنقسام وااللتقاء عىل 
"إن وحدتكــم هــي ســبيل  وتابــع:  كلمــة ســواء، 
االحتــال،  هــذا  عــىل  تــرد  التــي  هــي  قوتكــم، 
لهــذا  واضحــة  صــورة  أجمــع  للعــامل  وتعطــي 
الشعب الصامد املوحد، اغتنموا هذا الوقت 

الوحــدة  يف  أمتكــم  طليعــة  لتكونــوا  بالــذات 
والتكاتف والتعاون".

إمتــام  رضورة  عــىل  حســني  الشــيخ  وشــدد 
الحقيقــي  الســاح  فهــي  الوحــدة  ثــم  الوحــدة 
وال  بعضكــم  مــع  "كونــوا  األخطــار،  ملواجهــة 
إىل  األقــى  خطيــب  ودعــا  آحــادا".  تترصفــوا 
وبــاء  مــن  والوقايــة  الســامة  بأســباب  األخــذ 
كورونــا املنتــرش يف العــامل، وخاطب املصلني 
بقوله: "احرصوا عىل اتباع كل التعليات التي 
كذلــك  صحتكــم،  عــىل  املحافظــة  شــأنها  مــن 
ال  الــذي  األقــى  مســجدكم  عــىل  لتحافظــوا 
يخفــى عــىل أحدكــم مــا يحــاك له مــن مؤامرات، 
وما يتعرض له من اقتحامات ومحاوالت لفرض 

واقع جديد فيه".

عّان/ فلسطني:
شــارك مئــات األردنيــني، أمــس، يف اعتصــام 
وحــركات  اإلســامية  الحركــة  إليــه  دعــت 
القضيــة  تصفيــة  مبشــاريع  تنديــًدا  شــعبية، 
الضــم  خطــة  رأســها  وعــىل  الفلســطينية، 
وغــور  الغربيــة  بالضفــة  ألراٍض  اإلرسائيليــة 

األردن.
وجــرى االعتصــام عقــب صــاة الجمعــة أمــام 
املسجد الحسيني بالعاصمة عّان مبشاركة 

قيادات إسامية.
ورفع املشاركون الفتات كتب عليها: "وطننا 
الغــايل األردن ينتظــر وقفتنــا ودفاعنــا عنــه"، 
و"فلســطني أرض املرسى واملعراج تســتحّق 
انتصارنا لها"، و"فلنكن اليوم يف صف وطني 
العــدوان  لهــذا  رفًضــا  صوتنــا  لنعــي  واحــد 

الغاشم".
إىل  األردنيــة  الحكومــة  املعتصمــون  ودعــا 
ترجمــة املوقــف الرســمي عــىل أرض الواقــع، 
وإغاق ســفارة االحتال من عّان واســتدعاء 
الســفري األردين، فيــا دعــوا كذلك إىل إلغاء 
كافــة االتفاقيــات مــع االحتــال، وعــىل رأســها 
اتفاقية السام "وادي عربة" واتفاقية الغاز.

الشــعب  صمــود  دعــم  إىل  دعــوا  كــا 
الفلســطيني عــىل أرضــه ومقاومتــه لاحتــال 
مســتنكرين  املتاحــة،  الوســائل  ملختلــف 
بعــض  بهــا  تقــوم  التــي  التطبيــع  مارســات 
األنظمة العربية وما ميثله ذلك من طعنة يف 
الفلســطيني وخيانــة ملواقــف  الشــعب  ظهــر 

الشعوب العربية.
اإلرسائيــي  الخطــر  أن  املعتصمــون  وأكــد 
عنــد  يتوقــف  ولــن  بكاملهــا  املنطقــة  د  يتهــدَّ

فلسطني واألردن.
الربملــان  يف  النائــب  قــال  لــه،  كلمــة  ويف 
"رئيــس  إّن  محفــوظ:  أبــو  ســعود  األردين 
الــوزراء الصهيــوين بنيامــني نتنياهــو اســتطاع 
وهــي  واحــدة  بكلمــة  حكومــي  تحالــف  بنــاء 
الضــم، لقــد حصــل الضــم فعليــًا مكانــًا وزمانًا، 
ومعاهــدات أوســلو ووادي عربــة كانــت آليــة 
الكاملــة  للســيطرة  الصهيــوين  الكيــان  لــدى 
عــىل األرايض الفلســطينية، وأضــاف:" يــراد 
للفلســطيني أن يكــون الجًئــا يف وطنــه ال أقــل 

وال أكرث، والحساب سيدفعه األردن".
وكالــة  بحســب  محفــوظ،  أبــو  النائــب  وأكــد 
يف  بــات  اليــوم  األردن  أن  بــرس"،  "قــدس 
يريــدون  واآلن  الصهيــوين،  الخطــر  عــني 
وســنقف  الكــربى،  إرسائيــل  مــرشوع  تنفيــذ 
يف مواجهــة أي تهديــد بحــق األردن والقضيــة 
الفلســطينية، ونحــن نثمــن املواقــف األردنيــة 
تســتهدف  التــي  املشــاريع  لكافــة  الرافضــة 

األردن وقضيته.
عظيــم،  شــعب  األردين  الشــعب  إن  وقــال: 
وهو بركان غضب إذا مست كرامته، وإذا تم 
االعتــداء عــىل وجــوده، وإذا قهــرت عقيدتــه، 
فنحن جميعًا مشــاريع شــهادة واستشهاد يف 
حال مر قرار الضم، وأضاف: "ال شك أن وزارة 
الخارجيــة كانــت لينــة يف تعاطيهــا مــع هــذا 

مســؤولياتها  عنــد  الوقــوف  وعليهــا  امللــف، 
أن  وســبق  الخطــرية.  القضيــة  هــذه  تجــاه 
معارضتهــا  عــن  األردنيــة  الحكومــة  أعربــت 
أجــزاء  بضــم  القــايض  )إرسائيــل(  ملخطــط 
املحتلــة،  الفلســطينية  األرايض  مــن  واســعة 
املســتوطنات  وجميــع  األردن  غــور  فيهــا  مبــا 
يف الضفة الغربية، محذرة )تل أبيب( من أن 
هــذه الخطــوة قــد تــؤدي إىل إلغــاء أو خفــض 
عــام  الدولتــني  بــني  املربمــة  الســام  اتفاقيــة 

.1994

وكان مــن املقــرر أن تعلــن حكومــة االحتــال، 
يف األول مــن متــوز/ يوليــو الجــاري، بدء خطة 
الضــم ملســاحات واســعة مــن الضفــة الغربيــة 
املحتلــة، بحســب مــا أعلــن عنــه ســابًقا رئيس 

الوزراء بنيامني نتنياهو.

خالل اعتصام رفًضا لمخطط الضم15  ألف ُمصلٍّ يؤدون الجمعة في ساحات المسجد األقصى
نائب أردني: "أوسلو" و"وادي عربة" شّكلتا

 آلية لالحتالل للسيطرة الكاملة على فلسطين

أمــا إدارة الرئيــس دونالــد ترامب فقد انقســم أركانها حول 
مســؤول  كوشــر،  جاريــد  يفضــل  إذ  الضــم"،  "شــكليات 
ملــف عمليــة التســوية العربيــة اإلرسائيليــة، تأجيــل إعــان 
لخطــة  األوســع  اإلطــار  مــن  جــزءا  يصبــح  بحيــث  الضــم 
ترامــب التــي باتــت تعــرف بـــ "صفقــة القــرن"، يف حــني ال 
الســفري األمــرييك يف )إرسائيــل( ديفيــد فريدمــان  يــرى 
أي مــربرات لتأجيــل عمليــة الضــم وينــادي بــرورة تأييــد 

واشنطن لها.
وعرب وزير الخارجية مايك بومبيو عن دعمه غري املبارش 
إىل  اتخــاذه  يعــود  قــرار  هــذا  "إن  بالقــول  الضــم  لخطــة 
مــن  بعــد  تعليــق  أي  يصــدر  اإلرسائيليــة". ومل  الحكومــة 

الرئيس ترامب.
معارك في الكونغرس

وترى الرا فريدمان، مديرة مؤسسة سام الرشق األوسط 
"حقيقيــة  الكونغــرس  يف  االنقســامات  أن  بواشــنطن، 

وكبرية".
وقالــت الرا إن هنــاك خطابــات غــري مســبوقة يف مجلــس 
"يجمــع  الضــم.  قضيــة  حــول  الشــيوخ  ومجلــس  النــواب 
الدميقراطيــون عــىل معارضتهــم للضــم، ويتخــذ العديــد 

من الجمهوريني مواقف رصيحة مؤيدة".

كا أرسل عرشات األعضاء الجمهوريني مبجلس النواب 
رســالة مشــركة إىل رئيــس وزراء االحتــال يعــربون فيهــا 
عن دعمهم لخطة الضم، وجاء يف الرسالة أن ")إرسائيل( 

لديها حق تنفيذ أي سياسة تراها مهمة ألمنها".
وتــرى الرا فريدمــان أن االنتخابــات القادمــة ضاعفت "من 
كثافــة الديناميكيــات الحزبيــة فيــا يتعلــق بخطــة الضــم. 
مواقــف  منــه  ضاعــف  مســبوق  غــري  اســتقطاب  هنــاك 

وسياسات الرئيس ترامب".
شبح االنتخابات

وال يقف االستقطاب عند أبواب الكونغرس، بل ينعكس 
األمــر عــىل الناخبــني األمريكيــني بشــكل عــام. وال تقتــرص 
تشــمل  إذ  الرئيــس،  منصــب  عــىل  القادمــة  االنتخابــات 
كذلك كل أعضاء مجلس النواب الـ 435 إضافة إىل 35 

من مقاعد مجلس الشيوخ املئة.
النصفــي  للتجديــد  األخــرية  االنتخابــات  وشــهدت 
الثــاين  نوفمرب/ترشيــن  يف  أجريــت  التــي  للكونغــرس 
مــن  التقدميــني  املرشــحني  مــن  الكثــري  نجــاح   2018

أصحاب مواقف معارضة للسياسات اإلرسائيلية.
النائبــة  مثــل  املرشــحني  أولئــك  بعــض  نجــاح  وســاهم 
إلهــان عمــر  مــن واليــة ميشــيغن والنائبــة  رشــيدة طليــب 

وأطلعت عىل عدة خطابات ومرشوعات قوانني صدرت 
ومجلــس  النــواب  مجلــس  يف  دميقراطيــني  أعضــاء  عــن 
الشــيوخ تطالــب مبعارضــة عمليــة الضــم املزمعــة وتهــدد 
املتحــدة  الواليــات  عاقــات  عــىل  ســلبية  بانعكاســات 

بـ)إرسائيل(.
يف  دميقراطيــا  عضــوا   12 تبنــاه  قــرار  مــرشوع  وتضمــن 
مجلس الشيوخ، الذي يتمتع فيه الجمهوريون باألغلبية، 
حظر متويل أي "أنشطة من شأنها تسهيل عملية الضم، 
)إرسائيــل(  تحصــل  دوالر  مليــارات   3.8 إىل  إشــارة  يف 

عليها سنويا كمساعدات أمريكية.
)دميقراطي-واليــة  هولــني  فــان  كريــس  الســيناتور  وأكــد 
مرييانــد(، أن خطــة الضــم "ال تخــدم عاقــات الواليــات 

املتحدة التاريخية مع )إرسائيل(" حسب تعبريه.
وشــهد مجلــس النــواب، الــذي يتمتــع فيــه الدميقراطيــون 
الضــم  لخطــة  معارضــة  تحــركات  األصــوات،  بأغلبيــة 
تزعمهــا عــدد مــن النــواب التقدميــني عــىل رأســهم النائبــة 

ألكسندريا أوكاسيو كورتيز.
وأرســلت كورتيــز خطابــا شــديد اللهجــة وقــع عليــه معهــا 
بومبيــو  مايــك  الخارجيــة  وزيــر  إىل  دميقراطيــا  نائبــا   13

تحذره من مغبة تأييد خطوة الضم.

مــن مينيســوتا والنائبــة ألكســندريا كورتيــز مــن نيويــورك، 
اليســار  الحــزب الدميقراطــي قليــا إىل  يف دفــع أجنــدة 

واالبتعاد عن التأييد الكامل للسياسات اإلرسائيلية.
وأظهر استطاع للرأي أجرته مجلة تقرير واشنطن للرشق 
املــايض  مايو/أيــار  يف  أمريكيــا   1639 عــىل  األوســط 
عــن  منهــم   37% عــرب  إذ  الضــم،  خطــوة  حــول  انقســاما 

رضورة معارضة بادهم للمخطط اإلرسائيي.
ووافــق %34 عــىل اعــراف واشــنطن بعمليــة الضــم، يف 
حــني امتنــع %29 مــن املشــاركني عــن إبــداء الــرأي حيث 

مل يكن لديهم معلومات كافية.
مرييانــد  جامعــة  أجرتــه  للــرأي  اســتطاع  أظهــر  كــا 
بالتعاون مع مركز نيلسن عىل 2395 ناخبا أمريكيا رفض 
أغلبيــة األمريكيــني لقــرار الضــم األحــادي. ورأى %67 مــن 
املشــاركني رضورة أن يتخــذ الكونغــرس موقفــا أكــرث حزما 

مع )إرسائيل(، وأال يوافق تلقائيا عىل دعمها.
وارتفعــت النســبة لتصــل إىل %81 بــني الدميقراطيــني، 

يف حني بلغت %53 بني الجمهوريني.
وأشــارت الرا فريدمــان إىل أنــه "ميكــن ماحظــة أن خطــة 
ترامــب لســام الــرشق األوســط ومواقفــه املؤيــدة للضــم 
تثبــت أن الحــزب الجمهــوري هــو الحزب الحقيقي املؤيد 

أن  تثبــت  السياســات  هــذه  معارضــة  وأن  لـ)إرسائيــل( 
الدميقراطيني مناهضون لها".

بالعــداء  الدميقراطيــني  اتهــام  الجمهوريــون  ويحــاول 
الجمهوريــني  إن  الرا  تقــول  إذ  ولـ)إرسائيــل(،  للســامية 
يحاولون "رصف االنتباه عن مشــكلة العداء للســامية بني 
بعــض التيــارات اليمينيــة يف الحــزب، مــن خــال الركيــز 
أن  واالدعــاء  إلرسائيــل  الدميقراطيــني  معارضــة  عــىل 

الدميقراطيني يعادون )إرسائيل( والسامية".
وأكــدت الرا  أنهــا حجــة تســتند إىل تبنــي إعــادة تعريــف 
الســيايس  التعبــري  الســامية للركيــز عــىل حريــة  معــاداة 

التي تتحدى السياسات اإلرسائيلية.
يف الوقت ذاته ال تتوقف "جهود اللويب اإلرسائيي" عن 
اســتخدام االنتخابــات القادمــة كوســيلة لتهديــد األعضــاء 

املعارضني لخطة الضم.
وترفــض منظمــة )إيبــاك(، أكــرب منظــات اللــويب املؤيــد 
عــن  األخــرية  إلثنــاء  الدميقراطيــني  جهــود  لـ)إرسائيــل(، 
خطــة الضــم. وهاجمــت املنظمــة يف عــدة بيانــات جهــود 
وخطابــات الدميقراطيــني بالقول إنها "مل تتضمن تحميل 
الفلسطينيني مسؤولية إفشال عملية التسوية، وال تشري 

لرفض الفلسطينيني التفاوض املبارش مع )إرسائيل(".

انقسام حزبي وشعبي بالواليات المتحدة حول خطة الضم اإلسرائيلية
واشنطن/ الجزيرة نت:

لم تتوقف المناقشــات داخل أروقة الكونغرس بمجلســيه ودوائر صنع 
القرار في البيت األبيض بشــأن الموقف األميركي من خطة )إســرائيل( 
لضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، وهــو مــا يقضــي عمليــا علــى »حــل 

الدولتيــن«. ورغــم عدم إقدام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إعالن 
الضــم فــي األول من يوليو/تموز الجاري كما كان متوقعا، يشــير الكثير 
من الخبراء إلى أنه سُيقدم على هذه الخطوة قبل االنتخابات الرئاسية 

األميركية المقرر لها الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وكانت حملة المرشــح الديمقراطي جو بايدن قد عبرت عن رفضه »أي 
عمل أحادي من أي من الطرفين من شأنه أن يضعف فرص تطبيق حل 
الدولتين، بما في ذلك ضم األراضي، وهو ما سيواصل بايدن معارضته، 

إذا أصبح رئيسا« وفقا للحملة.

النارصة/ وكاالت:
أظهــر أحدث اســتطاع للــرأي العام اإلرسائيي، 
اســتمرار تقــدم حــزب "الليكــود" عــىل منافســيه 
بحصولــه عــىل 36 مقعــدًا، مســجًا 19 مقعــًدا  

كفارق عن الحزب الذي يليه.
وبــني االســتطاع حصــول تحالــف يقــوده زعيــم 
 17 عــىل  لبيــد  يائــري  حــزب "هنــاك مســتقبل" 
بزعامــة  "تيلــم"  حــزب  مــع  تحالفــه  مــع  مقعــًدا 

مويش يعلون.

بقيــادة  املشــركة  العربيــة  القامئــة  وحافظــت 
 16 عــىل  بحصولهــا  ثباتهــا  عــىل  عــودة  أميــن 
مقعــًدا، يليهــا تحالــف "ميينــا" بزعامــة نفتــايل 
حــزب  جــاء  حــني  يف  مقعــًدا،  بـــ11  بينيــت 

"شاس" بعده بحصوله عىل 10 مقاعد.
أمــا مــا تبقــى من تحالــف "أبيــض –أزرق" بقيادة 
نحــو نصــف  بينــي غانتــس ففقــد  الجيــش  وزيــر 
مقاعــده بحصولــه عــىل 9 مقاعد فقط من أصل 

16 حصل عليها يف آخر انتخابات.

وحصــل حــزب "إرسائيــل بيتنــا" بقيــادة أفيغدور 
ليربمــان عــىل 8 مقاعــد وذلــك يف ارتفاع بفارق 

مقعدين عن االنتخابات األخرية.
املرتبــة  يف  اليســاري  "مريتــس"  حــزب  وحــّل 

األخرية بحصوله عىل 6 مقاعد.
وفيــا يتعلــق بـ"حــزب العمــل"؛ فلم يجتز نســبة 
مــا  فقــط  مقاعــد   1.7 عــىل  بحصولــه  الحســم 
السياســية  الخريطــة  عــن  الحــزب  غيــاب  يعنــي 

اإلرسائيلية للمرة األوىل منذ تأسيس الكيان.

استطالع: استمرار تقدم حزب "الليكود" على منافسيه

مواطنون يؤدون صاة الجمعة يف باحات املسجد األقى أمس           ) أ ف ب (

جانب من املظاهرات يف عان أمس        ) األناضول (



3محليات السبت 20 ذو القعدة 1441هـ 11 يوليو/ تموز 
Saturday 11 July 2020

FELESTEENONLINE

تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

نماذج إسرائيلية 
لمستقبل فلسطينيي 

الضفة الغربية بعد الضم
رغم التوافق اإلرسائييل بشأن خطة الضم، مع وجود تباين يف 
بعــض التفاصيــل التكتيكيــة، لكــن هــذا التوافــق ال ينفــي وجــود 
مخــاوف جديــة مــن أن هذا املرشوع االحتاليل ســيدفع باتجاه 
فــرض العقوبــات الدوليــة عــى إرسائيــل، وحرشهــا يف الزاويــة 
يســتطيع  ال  االحتــالل  أن جيــش  مــع  الــدويل،  املجتمــع  بنظــر 
مســتعدة  غــر  أبيــب  وتــل  الخطــة،  تنفيــذ  عواقــب  تحمــل 

ا. ا وال قانونيًّ ا وال اقتصاديًّ لتبعيات الضم، ال أمنيًّ
يتابــع اإلرسائيليــون بصــورة يوميــة أصواًتــا ونــداءات يومّيــة مــن 
مختلــف أنحــاء املجتمــع الــدويل، بــأن الضــم لــن يكــون مرحًبــا 
بــه، بــل سيشــمل فــرض عقوبــات، وســيدفع إرسائيــل إىل موقــع 
مــا  أفريقيــا،  جنــوب  دولــة  مــع  الحــال  كان  كــا  "املجــذوم"، 
ــب بنظــر أوســاط إرسائيليــة وازنــة رضورة أن تتجنَّب الضم  يتطلَّ
الــذي ســيجعل إرسائيــل دولــة فقــرة ومضطربــة، وكأنهــا تحــوي 

معظم املصابني بالجذام يف العامل.
يشــر  "اإليجــايب"  مبعنــاه  الضــم  عــن  يتحــدث  إرسائيــيل  أي 
فقط للمدى القصر، رغم أنه ال يرى فائدة له، فنموذج رشقي 
القــدس يبــنيِّ أيــن ســتذهب إرسائيــل يف عمليــة طويلــة األمــد 
فــال  بالفلســطينيني،  يتعلــق  فيــا  ألنــه  الغربيــة،  الضفــة  لضــم 
مجتمعــات  باســتثناء  إرسائيــل،  بدخــول  منهــم  للكثــر  ُيســمح 

الرعاة املوجودة مبناطق غر منظمة.
يخطــط مــرشوع الضــم بالتوافــق مع صفقة القرن لضم 17 جيًبا 
ومســتوطنة، وأكــر مــن 16 ألــف مســتوطن، وجعلهــا تتواصــل 
ــا مــع إرسائيــل بضــم جميع املمرات والبؤر االســتيطانية  جغرافيًّ
غر القانونية، مبا مساحته 30 باملئة من الضفة الغربية، عى 
طــول 1800 ميــل، أكــر بثــالث مــرات مــن حــدود إرسائيــل مــع 

األردن وسوريا ومرص ولبنان.
ــص جملــة مــن املضامني واآلثار العســكرية التي ســتواجه  تتلخَّ
اإلرسائيليني فور تطبيق خطة الضم، أنه سيتعني عليهم جدار 
فصــل عنــرصي  جديــد، بكلفــة تقديريــة 50-40 مليــار شــيكل 

لبنائه وصيانته.
ويف الوقــت الــذي ســتكون فيــه املســؤولية األمنيــة عــن تلــك 
لتفعيــل  ســتضطر  فإنهــا  إرسائيليــة،  املضمومــة  الجيــوب 
التنســيق األمنــي مــع الفلســطينيني، رمبــا وفــق آليــات ليســت 
مستنســخة عــن املــايض، وعــى صعيــد التعامــل معهــم، فــإن 
عــى  أيديهــم  وضــع  عــى  اإلرسائيليــني  بقــدرة  تكمــن  الفكــرة 

األرايض الفلسطينية.
رشقــي  منــوذج  لتطبيــق  إرسائيــل  تذهــب  أن  املتوقــع  مــن 
القــدس، حيــث تصــادر األرض لألغــراض العامــة، واملقصــود 
للمســتوطنني ومن يقف خلفهم الســاعني لوضع أيديهم عى 
األرض الفلســطينية، ألن فكــرة الضــم قامئــة عــى ســن املزيــد 
مــن اإلجــراءات املتعلقــة بنقــل ملكيــة العقــارات الفلســطينية 

لإلرسائيليني.
الخالصــة أن أّي فلســطيني يتحــرك بعــد اليــوم املحــدد إلعــالن 
هة عــا يعايشــه أهلنــا  الضــم لــن يتمتــع بحقوقــه، بصــورة مشــوَّ
الفلســطينيون يف داخــل فلســطني املحتلــة عــام 1948، ألن 
إرسائيل لن متنحهم ال إقامة وال جنســية، بل ســتجد طريقة ما 
إلعالنهــم مقيمــني غــر رشعيــني، ونقلهــم ملــا تبقــى من أرايض 

السلطة الفلسطينية.

القدس املحتلة/ فلسطني: 
أكد مكتب األمم املتحدة لتنسيق 
أن  "أوتشــا"  اإلنســانية  الشــؤون 
التعســفية  اإلرسائيليــة  اإلجــراءات 
املعيشــية  الظــروف  تقــّوض  التــي 
الغربيــة  الضفــة  يف  للفلســطينيني 
تتفاقــم  بــل  تتوقــف  مل  املحتلــة، 
والخليــل  القــدس  يف  وخاصــة 

املحتلتني.
لهــا،  تقريــر  يف  "أوتشــا"  وقالــت 
أمــس، إن ســلطات االحتالل تفرض 
مــن  املســتويات  متعــدد  نظامــا 
عــى  واإلداريــة  املاديــة  التدابــر 
لهــم  تنقُّ يف  الفلســطينيني  تقييــد 

وحركتهم.
متعــدد  النظــام  أن  إىل  وأشــارت 
التدابــر  يشــمل  املســتويات 
فيهــا  مبــا  املاديــة،  العوائــق  مــن 
الحواجــز واملتطلبــات البروقراطية 
التصاريــح  كاســتصدار  واإلداريــة 
إمــا  باعتبارهــا  املناطــق  وتصنيــف 
مغلقــة  أو  إليهــا  الوصــول  ــد  مقيَّ
النــار"،  إطــالق  "مناطــق  ومنهــا 
الخدمــات  إىل  التنقــل  وتعرقــل 
األرسيــة  الحيــاة  وتعّطــل  واملــوارد 
واالجتاعيــة وتقــّوض ُســبل العيش 
العاملــة  املنظــات  قــدرة  وتعــوق 
يف املجــال اإلنســاين عــى تقديــم 

املساعدات.
ســلطات  أن  "أوتشــا"  وأوضحــت 
مــدى  عــى  عملــت  االحتــالل 
عــى  املنرصمــني،  العقديــن 
الثانويــة  الطــرق  مــن  شــبكة  شــق 
املخصصــة للفلســطينيني، مبــا يف 
ا، حيث  ذلك 50 نفًقا وطريًقا تحتيًّ
أعــادت مــن خاللها ربــط التجمعات 
الســكانية الفلســطينية، التــي تقّطع 

ببعضهــا  أوصالهــا  املاديــة  العوائــق 
بعًضــا لتكــرس الطــرق الرئيســية يف 

الضفة الغربية نظام "األبارتهايد".
خلــص  التــي  النتائــج  واســتعرضت 
حــول  مؤخــًرا  أُجــري  مســح  إليهــا 
االرسائيليــة  واإلجــراءات  العقبــات 
التنقــل،  تعــوق  التــي  التعســفية 
الــذي  األثــر  عــى  الضــوء  وتســلط 
املفروضــة  الظاملــة  القيــود  تفــرزه 
التجمعــات  ألحــد  الوصــول  عــى 
الســكانية الفلســطينية يف املنطقة 
وعــى  اللــه،  رام  مــن  الغربيــة 
أراٍض  ميلكــون  الذيــن  املزارعــني 
عزلهــا الجــدار املقــام حــول الضفــة 

الغربية املحتلة.
مســح  آخــر  "أوتشــا"  فريــق  وأجــري 

بــني  الواقعــة  الفــرة  يف  شــامل 
الثاين/ينايــر،  كانــون  شــهرْي 
كشــفت   ،2020 وشــباط/فرباير 
الدامئــة  العوائــق  عــدد  أن  نتائجــه 
والســواتر  )الحواجــز،  الثابتــة 
وغرهــا(  الطــرق  وبوابــات  الرابيــة، 
بلــغ ٥٩٣ عائًقــا تقطــع أوصال القرى 
واملــدن  واملخيــات  والبلــدات 
الفلســطينية، وُتكبــد الفلســطينيني 
ســاعات  بــدل  ســنويًا،  املاليــني 

اإللتفاف ووقودا وقهرا وتنكيال.
وأّكــد املســح وجــود اتجــاه، لوحــظ 
القليلــة  الســنوات  مــدى  عــى 
العوائــق  غــدت  حيــث  املاضيــة، 
الطــرق  متاريــس  مثــل  الثابتــة، 
والســواتر الرابية، ُتســتبدل بعوائق 

"مرنــة"  االحتــالل  جيــش  يســميها 
كالحواجــز الجزئيــة وبوابــات الطــرق 
معظــم  يف  مفتوحــة  تظــل  التــي 
األحــوال، ولكــن ميكــن إغالقهــا يف 

أي وقت من األوقات. 
وبــني الفينة واألخرى، يتمركز جنود 
الجزئيــة  الحواجــز  عــى  االحتــالل 
عــى  وليــس  عســكري،  بــرج  يف  أو 

األرض.
مــا مجموعــه  وجــود  املســح  وحــدد 
108 من هذه الحواجز، التي ارتفع 

عددهــا مــن 73 حاجــًزا يف املســح 
السابق.

املنــرصم  العــام  وخــالل 
وّثــق  )نيســان-2019آذار2020(، 
لتنســيق  املتحــدة  األمــم  مكتــب 

حالــة   1,064 اإلنســانية  الشــؤون 
شــهدت مترُكز جنود االحتالل عى 
الحواجــز الجزئيــة، وتنفيــذ إجراءات 
التفتيــش عليهــا، كــا حــدد املســح 
وجود ما مجموعه 154 بوابة طرق، 
ميكن فتحها وإغالقها يف أي وقت 
املعايــر  عــى  بنــاًء  األوقــات  مــن 
التي يقررها قادة جيش االحتالل. 

وأظهــر املســح الجديــد أن الحواجــز 
مجتمعــًة  الطــرق  وبوابــات  الجزئيــة 
العوائــق  عــدد  نحــو نصــف  شــكلت 

التي جرى مسحها.
محكمــة  بقــرار  "أوتشــا"  وّذكــرت 
العــدل الدوليــة يف فتواهــا الصادرة 
يجــب  بأنــه   ،2004 العــام  يف 
عــى )إرسائيــل( أن تفــّكك مقاطــع 
الجــدار التــي تتغلغــل داخل الضفة 
تلغـــي  وأن  املحتلتــني،  والقـــدس 
البوابــات  نظــام  ذاتــه  الوقــت  يف 
بغيــة  بــه،  املرتبــط  والتصاريــح 
بالوصــول  للفلســطينيني  الســاح 
إىل أراضيهــم الواقعــة يف "منطقــة 

التاس" بحرية.
الخليل نموذج

وبحســب "أوتشــا" تنتــرش العوائــق 
عــى  الجنــود  عليهــا  يتمركــز  التــي 
املنطقــة  أرجــاء  معظــم  يف  الــدوام 
اإلرسائيليــة  للســيطرة  الخاضعــة 
كــربى  الخليــل،  مدينــة  قلــب  يف 
الغربيــة  الضفــة  ومحافظــات  مــدن 
املحتلــة، والتــي يعزلهــا 101 عائــق 
 17 )أو  املدينــة  أنحــاء  بقيــة  عــن 
باملائــة مــن مجمــوع العوائــق(، مبــا 

فيها 32 حاجًزا. 
ويخضع سر املركبات الفلسطينية 
داخــل هــذه املنطقــة لقيــود جمــة، 
وصــول  عــى  القيــود  ُتفــرض  كــا 
بعــض املناطــق فيهــا،  املشــاة إىل 
بحيث يقترص دخولها عى سكانها 

دون غرهم.
األمــم  مســحت  دراســة،  وكنمــوذج 
وقالــت  نظــام،  ديــر  قريــة  املتحــدة 
إن قريــة ديــر نظــام )التــي يبلــغ عــدد 
سكانها 900 نسمة( واحدة من 11 
قريــة تقــع غــرب محافظــة رام اللــه، 
عــى مقربــة من مســتوطنة حلميش 
اإلرسائيلية غر الرشعية واملخالفة 

للقانون الدويل.
إىل  تــؤدي  طــرق  ثالثــة  أن  وذكــرت 
الطــرق،  هــذه  أحــد  وميتــد  القريــة، 
 ،450 الطريــق  عــن  يتفــرع  الــذي 
املســتوطنة،  هــذه  طــول  عــى 
يجتــاز  أن  يســلكه  ممــن  ويتطلــب 
الطريقــان  بينــا يســتدعي  حاجــًزا، 
طــرق،  بوابــة  عــرب  املــرور  اآلخــران 
هــذه  الجيــش  يغلــق  مــا  وغالًبــا 
البوابات بحجة أن أطفااًل من القرية 
املســتوطنني  ســيارات  يرشــقون 

اإلرسائيليني بالحجارة.

تشــهد  القريــة  أن  إىل  ونوهــت 
عمليــات  مــن  مرتفعــة  معــدالت 
نفــذ  حيــث  واالعتقــال،  التفتيــش 
منهــا  عمليــة   ٢٤ االحتــالل  جيــش 
 ٣٩ واعتقلــت   2019 العــام  يف 
نصفهــم  مــن  أكــر  فلســطينًيا، 

أطفال.
أطلــق  بعدمــا  "أوتشــا":  وقالــت 
جندًيــا  وأصابــوا  النــار  فلســطينيون 
إرسائيلًيــا بجــروح يف يــوم 6 شــباط 
2020 بجــوار مســتوطنة أخــرى يف 

مســتوطنة  )وهــي  املنطقــة  هــذه 
نظــام  ديــر  قريــة  شــهدت  دوِلــف(، 
عــى  املفروضــة  القيــود  تشــديد 
تزاُيــد  عــن  ففضــاًل  إليهــا،  الوصــول 
وجود الجيش عى مداخل القرية، 
تراوحــت التدابــر من إغالق إحدى 
البوابتــني أو كليهــا مًعــا مــن عــدة 
ســاعات كل يــوم إىل فــرض إغــالق 

تام عى هذا التجمع السكاين. 
تصاعــدت  ذلــك،  عــن  وفضــاًل 
عمليــات التفتيــش واالعتقــال عــى 
العــام  مــن  األولــني  الشــهرين  مــدى 
2020، حيــث ُســجلت 14 عمليــة 

نصــف  عــن  يزيــد  عــدد  وهــو  منهــا، 
العــام  مــن عمليــات خــالل  ُنفــذ  مــا 

2019 كله.

أنــه  املتحــدة  األمــم  وأكــدت 
املزارعــني  معظــم  عــى  يتعــني 
عــى  يحصلــوا  أن  الفلســطينيني 
ســلطات  مــن  خاصــة  تصاريــح 
االحتالل ليك يتســنى لهم الوصول 
إىل أراضيهــم الزراعيــة يف املنطقــة 
و"منطقــة  الجــدار  بــني  الواقعــة 

التاس". 
وشهدت األعوام القليلة املنرصمة 
معــدالت  يف  ملحوًظــا  تراجًعــا 
إصــدار هــذه التصاريــح، كا يتعني 
عــى املزارعــني، يف حــال منحهــم 
بوابــات  عــرب  ميــّروا  أن  التصاريــح، 

معينة. 
يف  الزيتــون  قطــف  موســم  وخــالل 
العــام 2019، جــرى تخصيــص 74 
للوصــول  حواجــز  وخمســة  بوابــة 
بــني  ومــن  الزراعيــة.  األرايض  إىل 
هــذه البوابــات والحواجــز، مل ُيفتــح 
سوى 11 بوابة وحاجًزا عى أساس 
يومــي، وعــرشة ملــدة يــوم أو بضعــة 
موســم  وخــالل  األســبوع  يف  أيــام 
قطف الزيتون، أما غالبية البوابات، 
وهــي 53 بوابــة، فلــم ُتفتح إال خالل 

هذا املوسم.
بالتذكــر  املتحــدة  األمــم  وختمــت 
أنــه نتيجــًة للتدابــر الجديــدة التــي 
اتُّخذهــا جيــش االحتــالل يف ســياق 
حالــة الطــوارئ الناجمــة عن فروس 
كورونــا، ُفرضــت قيــود إضافية عى 
وصــول الفلســطينيني إىل أراضيهــم 

الواقعة خلف الجدار.

"أوتشا": االحتالل يخنق القدس والضفة بـ593 حاجزًا عسكريًا

النارصة/ وكاالت:
اإلرسائيــيل  االحتــالل  حكومــة  رئيــس  ُمنــع 
يف  مســؤولني  تعيــني  مــن  نتنياهــو،  بنيامــني 
الرشطــة والقضــاء، عــى خلفيــة محاكمته بتهم 

الفساد.
والخميــس املــايض، أبلغ املستشــار القضايئ 
ماندلبليــت،  أفيخــاي  االحتــالل  لحكومــة 
نتنياهــو باملنــع مــن تعيــني مســؤولني كبــار يف 
جهــازي القضــاء والرشطــة، وذلــك يف مســودة 

سلمها ماندلبليت لنتنياهو.
العــربي،  إرسائيــل"  أوف  "تاميــز  موقــع  وذكــر 
أمس، أن "القرار جاء بسبب تضارب املصالح 
يف ضوء نظر املحكمة املركزية يف )إرسائيل( 
تهــم  تتضمــن  نتنياهــو  ضــد  اتهــام  بالئحــة 

الفساد".
ونقــل املوقــع عــن ماندلبليــت قولــه: "نتنياهــو 
أو  القضــاة  ترشــيح  يف  يشــارك  أال  يجــب 
مفــوض الرشطــة، وكذلــك أي تعيينــات أخــرى 

قــد تتدخــل يف عمــل النيابــة العامة، أو مكتب 
املدعي العام، أو تحقيقات الرشطة".

نتنياهــو  وجــه  الجــاري،  متــوز  يوليــو/  ويف 
انتقــادات حــادة إىل ماندلبليــت، متهــًا إيــاه 
دوافــع  تحقيــق  أجــل  مــن  إلســقاطه  بـ"التآمــر 

سياسية".
وزراء  رئيــس  أول  عاًمــا(   70( نتنياهــو  ويعــد 
إرسائيــيل يواجــه املحاكمة أثناء توليه منصبه، 

وهــو ينفــي اتهامــات بالرشــوة والغــش وخيانــة 
بــدأت  املــايض،  أيــار  مايــو/  ويف  األمانــة. 
محكمــة االحتــالل املركزيــة يف القــدس، النظر 
يف الئحــة اتهــام ضــد نتنياهــو تشــمل "الرشــوة 

واالحتيال والفساد".
يف  موجــود  نتنياهــو  أن  املســودة،  يف  وجــاء 
حالة تناقض مصالح بكل ما يتعلق بالتعيينات 
تتعلــق  وبقــرارات  القضــاة،  تعيــني  لجنــة  يف 
بشــهود ومتهمــني يف ملفــات أمــام املحكمــة، 
وبســن قوانني حول مخالفات النزاهة أو بجهاز 
وســائل  مجــال  يف  بقــرارات  وأيضــا  القضــاء، 

اإلعالم املرتبطة بجهاز القضاء.
رًدا  مندلبليــت  أعدهــا  التــي  املســودة  وتــأيت 
عــى التــاس للمحكمــة العليا قدمتــه "الحركة 
االلتــاس  وطالــب  الحكــم".  نزاهــة  أجــل  مــن 
"قيــودا  نتنياهــو  عــى  يفــرض  بــأن  مندلبليــت 
بجهــاز  تتعلــق  شــؤون  يف  منصبــه  أداء  حيــال 

إنفاذ القانون".

لمالحقته قضائًيا.. نتنياهو ممنوع 
من تعيين مسؤولي الشرطة والقضاء

أحد الحواجز العسكرية لقوات االحتالل يف الضفة الغربية

بنيامني نتنياهو



السبت 20 ذو القعدة 1441هـ 11 يوليو/ تموز محليات
Saturday 11 July 2020

FELESTEENONLINE

4

سلفيت-غزة/ مصطفى صربي:
شــيعت جاهــر غفــرة يف محافظــة ســلفيت شــال 
الضفة الغربية املحتلة، أمس، جثان الشهيد إبراهيم 
مصطفــى أبــو يعقــوب الــذي ارتقــى برصــاص االحتــال 

اإلرسائييل.
يــارس  مستشــفى  أمــام  مــن  التشــييع  موكــب  وانطلــق 
عرفــات يف ســلفيت، صــوب منــزل ذوي الشــهيد يف 
قبــل  األخــرة  الــوداع  نظــرة  إللقــاء  حــارس  كفــل  بلــدة 

الصاة عليه يف مدرسة ذكور كفل حارس الثانوية.
وحمــل املشــيعون جثــان أبــو يعقــوب عــى األكتــاف 
وجابــوا بــه شــوارع البلــدة، مردديــن الهتافــات الوطنيــة، 
جثانــه  ووري  حيــث  حــارس  كفــل  مقــربة  إىل  وصــوال 
الــرى، وســط أجــواء مــن الحــزن والغضــب عــى جرائــم 
االحتال واإلعدامات امليدانية التي يرتكبها بحق أبناء 

شعبنا.
ويف مشــهد مؤثر بني جموع املشــيعني، لحقت والدة 
الشــهيد بالجنــازة وهــي تبــي قائلــة: "خــذين معــاك يــا 

إبراهيم .. آخر وداع معاك يا إبراهيم".
املســؤولية  االحتــال  قــوات  الشــهيد،  شــقيق  وحّمــل 
عــن قتــل شــقيقه، مؤكــدا أن قتلــه جــاء يف إطــار عمليــة 
إعــدام مــع ســبق اإلرصار ســيا أن الجرميــة متــت بينــا 
كان "إبراهيم" برفقة أصدقائه الذين اعتادوا السر يف 

املنطقة التي أعدم فيها.
عــى  النــار  بإطــاق  تقــوم  االحتــال  قــوات  إن  وقــال 
املواطنــني يف منطقــة الشــارع الرئيــس دون مــربرات، 
الفتا إىل أن الجنود أطلقوا النار عى شقيقه عى بعد 

مائة مرت من منزل العائلة.
وكان  االتصــاالت،  يف  مهنــدس  إبراهيــم،  والشــهيد 
جنــود  لكــن  املقبلــة،  الفــرتة  زفافــه  لحفــل  يتحــر 
أثنــاء  الجمعــة،  ليلــة  عليــه،  النــار  أطلقــوا  االحتــال 

تجولــه وصديقــه داخــل البلــدة. ونعــت حركــة حــاس 
هــي  الشــهداء  دمــاء  أن  يعقــوب، مؤكــدة  أبــو  الشــهيد 
مشــاعل تنــر طريــق شــعبنا نحــو الحريــة واالســتقال، 
ووقــود النتفاضتــه الشــاملة ضــد االحتــال ومســتوطنيه 

املجرمني.
وشــددت حــاس، يف بيــان، أمــس، عــى أن املقاومــة 
االحتــال  مواجهــة  عــى  القــادر  الخيــار  هــي  الشــاملة 

ومخططاته يف الضم والتوسع.
محافظــات  كافــة  يف  شــعبنا  أبنــاء  حــاس  ودعــت 
الضفــة إلغــاق الطرقــات وعرقلــة حركــة جيــش االحتال 
ومســتوطنيه يف ســبيل مواجهــة املخططــات وردا عــى 

الجرائم.
أبــو  الشــهيد  اإلســامي،  الجهــاد  حركــة  نعــت  كــا 
وســتبقى  أمانــة  الشــهداء  دمــاء  أن  مؤكــدة  يعقــوب، 

نــورًا يــيء مســرة الشــعب الفلســطيني نحــو الحريــة 
والخاص من االحتال وتحرير األرض واملقدسات.

وشددت الجهاد، يف بيان، أمس، عى رضورة التفاف 
مــع  الشــاملة  شــعبنا حــول خيــار املقاومــة واملواجهــة 

االحتال.
امليــدان  يف  والوحــدة  الثبــات  رضورة  عــى  وأكــدت 
تهددهــا  التــي  األرض  عــن  الدفــاع  يف  والتمــرتس 

مخططــات الضــم االســتعاري  واالســتيطان مهــا بلــغ 
حجم التضحيات.

وأدانت الهيئة الدولية لحقوق اإلنسان "حشد"، بأشد 
للقــوة  االحتــال  قــوات  اســتخدام  اســتمرار  العبــارات 
املفرطــة ضــد املدنيــني الفلســطينيني، بهــدف قتلهــم 
وإعدامهــم بــدم بــارد بشــكل متعمــد وســافر، والتي كان 

آخرها إعدام الشاب أبو يعقوب.
بقلــق  تنظــر  إنهــا  أمــس،  بيــان،  يف  "حشــد"  وقالــت 
بالــغ لتســارع وتــرة حــاالت القتــل واإلعــدام امليــداين 
بحــق  االحتــال  قــوات  تنفذهــا  التــي  املمنهجــة، 
الفلســطينيني يف مــدن وقــرى الضفــة الغربيــة، والتــي 
راح ضحيتهــا عــرات املدنيني الفلســطينيني، ممن ال 

يشكلون أي خطر عى حياة جنود االحتال.
وأضافت أن هذه الجرمية تكشــف مجددًا عن سياســة 
إرسائيلية مفزعة تتنكر بشكل سافر لحق الفلسطينيني 
قواعــد  لكافــة  صارخــًا  انتهــاكًا  وتشــكل  الحيــاة،  يف 

القانون الدويل اإلنساين.
واســتدركت: إن قــوات االحتــال مل تكــن لتتجــرأ عــى 
بحــق  والتعســفي  امليــداين  اإلعــدام  جرائــم  اقــرتاف 
الــدويل  املجتمــع  وعجــز  صمــت  لــوال  الفلســطينيني، 
يف وضــع حــد لجرائــم االحتــال، مبــا يف ذلــك تواضــع 

منظومة املساءلة الجنائية الدولية.
ودعــت "حشــد" املجتمــع الــدويل إىل رضورة التحــرك 
عــى  االحتــال  قــادة  محاســبة  لجهــة  والجــاد  الفــوري 
القانونيــة  الحايــة  وتوفــر  املدنيــني،  بحــق  جرامئهــم 

للمدنيني الفلسطينيني يف األرايض املحتلة.
اتفاقيــة  عــى  املتعاقــدة  الســامية  األطــراف  وطالبــت 
جنيــف الرابعــة، بالوفــاء بالتزاماتهــا الــواردة يف املــادة 
األوىل مــن االتفاقيــة والتــي تتعهــد مبوجبهــا بــأن تحــرتم 

االتفاقية وأن تكفل احرتامها يف جميع األحوال.

تشييع جثمان الشهيد أبو يعقوب في كفل حارس وسط أجواء من الغضب

رام الله-غزة/ يحيى اليعقويب:
الفلســطينية  األغــوار  شــمس  لهيــب  تحــت 
وحيــدًة  عامــا(   56( بشــارات  كرميــة  تكابــد 
مشــقة الحيــاة وصعوبتهــا -بعد وفاة والديها- 
وتعيــش يف خيمــة بعيــًدا عن صخب املدن، 
االحتــال  عيــون  عــن  بعيــدة  ليســت  لكنهــا 
أســبوعني  قبــل  مها  ســلَّ الــذي  اإلرسائيــيل 
منطقــة  بنائــه يف  بحجــة  بيتهــا  بإزالــة  إخطــاًرا 

"أثرية".
مــن  غرفــة  هــدم  مجــرد  ليــس  اإلخطــار  أمــر 
نايلــون وقــاش وحظــرة أغنــام، بقــدر مــا هــو 
هــدم للذكريــات والوجــود، تقــول: "يف هــذا 
املكان ولدُت قبل خمســني ســنة وفيه كربت 
ذكرياتنــا، فقــد شــّيده أجــدادي منــذ أكــر من 

80 عاما عى أرض مملوكة ملكية خاصة".
وتعيــش "كرميــة" يف خربــة "حمــص" وحيــدًة 
أســفل معســكر احتايل، تحت سقف خيمة 
مــن قــاش وبجوارهــا حظــرة أغنــام، وبعــض 
خزانــات امليــاه وأشــجار، وبجانبهــا حامــات 
يتشــبثون  الخربــة  يف  لفلســطينيني  زراعيــة 

بأرضهم أمام عاصفة الضم.
"مــا فــش عنــدي حــدا ال أخــو وال أبــو وال حــدا؛ 
الخــط  عــرب  عنهــم"..  ورثتــه  الســكن  وهــذا 
الهاتفــي تخــرج تلــك الكلــات املقهــورة مــن 
حنجــرة "كرميــة"، ثــم تتســاءل: "ليــش بدهــم 

يهدوا بيتي وين بدي أروح أنا؟".
وال تتخيــل بشــارات أنهــا ســتأيت اللحظة التي 
وعاشــت  تربــت  الــذي  املــكان  هــذا  تفــارق 
إىل  الذهــاب  فكــرة  حتــى  ترفــض  فهــي  فيــه، 
"طمــون"  بلــدة  يف  بشــارات  عائلــة  موطــن 
قضــاء جنــني، معللــة: "هنــا أعيــش بكرامتــي، 
يف بيتــي أرعــى األغنــام وأرشب مــن حليبهــا، 
أنتظــر  ســأبقى  البلــدة  إىل  أذهــب  وحينــا 

صدقات الناس".

األغنــام  لرعــي  يــوم  كل  "كرميــة"  وتــرح 
ملــدة  والجبــال،  واملزروعــات  األشــجار  بــني 
وتعــاود  الخيمــة  إىل  تعــود  ثــم  ســاعتني، 
الَكــرّة عــًرا ملــدة ســاعتني أخــرى، لكــن هذه 
توقفهــا  مــا  فكثــًرا  ســهلة،  ليســت  العمليــة 
وتنغــص  أغنامهــا،  وتصــادر  االحتــال  قــوات 
عليها حياتها اليومية، وتجربها عى االنتظار 
وتتعــرض  تســتعيدها،  حتــى  ســاعات  لعــدة 

كذلك ملضايقات املستوطنني.
يف  لصــوص  ويوجــد  إخافتــي  "يحاولــون 
تتشــبث  ذلــك  كل  ورغــم   ،")...( املنطقــة 
بشــارات بأرضهــا التــي ورثتهــا عــن والديهــا، ال 

ُتهزم أمام إجراءات االحتال.
وأقــام جيــش االحتــال معســكًرا لقواتــه مطلع 
املســاكن  مــن  مقربــة  عــى  الثانينيــات 
املهــددة بالهــدم يف خربــة "حمصــة بصليــة" 
قبــل  "ترســتيا"،  معســكر  اســم  عليــه  أطلــق 
عــام  أغســطس  آب/  شــهر  مطلــع  تخليــه  أن 

مــن  مجموعــات  بــدأت  مــا  ورسعــان   ،2018
متنقلــة  معدنيــة  غــرف  بنقــل  املســتوطنني 
نحــو  خطــوة  يف  املعســكر  داخــل  وضعوهــا 
مســتوطنة  إىل  العســكري  الطابــع  تحويــل 

تدعمها حكومة االحتال دعًا مطلًقا.
وساهم املعسكر يف منظومة التضييق عى 
املزارعني ومريّب املاشية، حيث يرتبع عى 
مســاحة تزيــد عــى 45 دومًنــا، ويحتوي عى 
تســليمه  قبــل  مراقبــة،  وأبــراج  رادار  شــبكات 
يف  املســتوطنات  مبجلــس  يعــرف  مــا  إىل 
غــور األردن ليتــم تغيــر معــامل املعســكر عــرب 
إحضــار عــدد مــن البيــوت املتنقلــة والــروع 

يف إنشاء مستوطنة جديدة هناك.
هــؤالء  قبــل  هنــا  "نحــن  "كرميــة":  وتقــول 
مــن  نســلم  ال  لكننــا  املســتوطنني، 

اعتداءاتهم".
االحتــال:  تهديــد  أمــام  بحرقــة  تتســاءل  ثــم 
فأيــن  طاقتــي،  فــوق  طاقــة  "يحّملنــي 
ســأذهب؟"، ورغــم تشــبثها يف أرضهــا فإنهــا 
تســتغرب عــدم زيــارة أي مســؤول فلســطيني 

للخربة لدعم صمودها.
نّفــذ  إن  ســتفعل  مــاذا  ســؤالنا  عــى  ورّدت 
تغــادر  لــن  أنهــا  أّكــدت  الهــدم؟  االحتــال 
تحــت  لــو جلســت وعاشــت  املنطقــة حتــى 
الشــمس، مضيفــًة: "ســأبقى متشــبثة  أشــعة 
يف أريض )..( لقــد أمضيــت عمــًرا يف هــذا 
املــكان، ويل فيــه ذكريــات كثــرة مــع والــدي، 

فا أستطيع العيش يف أي مكان آخر".
اليــوم ينّصــب االحتــال نفســه حارًســا عــى 
أعــال  حتــى  أو  هنــاك  البنــاء  ومينــع  اآلثــار 
الرعــي فيهــا، ويف الوقــت نفســه ُيعــد رشيــًكا 
وتهويدهــا  اآلثــار  رسقــة  يف  للمســتوطنني 
عــى  لــه  مزيــف  تاريــخ  لصناعــة  وتزويرهــا 

األرض الفلسطينية.

كريمة بشارات.. وحيدة تجابه هدم آليات االحتالل لألغوار

كرمية بشارات

نيويورك/  فلسطني:
أمــس،  أمريكيــة،  يهوديــة  منظــات  أعلنــت 
رفضها لخطة ضم أراض فلسطينية لـ"تعريضها 

مستقبل )إرسائيل( للخطر".
 8 عــن  صــادر  مشــرتك  بيــان  يف  ذلــك  جــاء 
"جيــه  بينهــا  أمريكيــة،  يهوديــة  منظــات 
ســرتيت" و"أمريكيــني مــن أجــل الســام اآلن" 

و"رشكاء من أجل )إرسائيل( تقدمية".

وأفــادت املنظــات يف بيانهــا: "لقــد أوضحنــا 
الجانــب  أحــادي  ضــم  ألي  القويــة  معارضتنــا 

لألرايض املحتلة بالضفة الغربية".
تنتهــك  الخطــوة  هــذه  "مثــل  أن  وأضافــت 
القانــون الــدويل وتعــرض مســتقبل )إرسائيــل( 
للشــعب  ودميقراطــي  آمــن  كوطــن  للخطــر 

اليهودي".
إبعــاد  إىل  أيضــا  "تهــدف  وأردفــت: 

يف  الحيــاة  عــن  دائــم  بشــكل  الفلســطينيني 
جيــوب منفصلــة دون دولــة مســتقلة أو حقــوق 

مدنية أساسية".
غــور  منطقــة  ضــم  االحتــال  حكومــة  وتعتــزم 
األردن وجميــع املســتوطنات بالضفــة الغربيــة 
 30 نحــو  يعــادل  مــا  وهــو  لســيادتها،  املحتلــة 
باملئــة مــن مســاحة الضفــة، وســط رفــض عــريب 

ودويل.

باريس/ فلسطني:
الفرنــي، إميانويــل ماكــرون،  الرئيــس  طالــب 
بنيامــني  اإلرسائيــيل  االحتــال  وزراء  رئيــس 
نتنياهــو، بالتخــيل عــن أي خطــط لضــم أراض 
محــذًرا  املحتلــة،  الغربيــة  بالضفــة  فلســطينية 

من أن ذلك سير بعملية "التسوية".
أمــس،  اإلليزيــه،  لقــر  بيــان  يف  ذلــك  جــاء 
االتصــال  عقــب   ،"24 "فرانــس  قنــاة  وأوردتــه 
الهاتفي بني ماكرون ونتنياهو، أول من أمس.

نتنياهــو  ماكــرون  ذّكــر  فقــد  البيــان،  وبحســب 
"بالتــزام فرنســا مــن أجــل )التســوية( يف الــرق 
اتخــاذ أي  عــن  التخــيل  منــه  األوســط، وطلــب 

إجراء لضم أراض فلسطينية".
اإلجــراء  هــذا  "مثــل  أن  ماكــرون  وشــدد 
وســيقوض  الــدويل،  للقانــون  مخالًفــا  ســيكون 
مــن  أســاس دولتــني  عــى  إمــكان تحقيــق حــل 
االرسائيليــني  بــني  دائــم  ســام  إحــال  شــأنه 

والفلسطينيني".
الرئيــس  أكــد  الهاتفيــة نفســها،  ويف املكاملــة 
أمــن  تجــاه  الثابــت  فرنســا  "التــزام  الفرنــي 
أجــل  مــن  العمــل  عــى  )إرسائيــل( وتصميمهــا 

كــا  األوســط.  الــرق  يف  التوتــرات  تخفيــف 
أعــرب عــن متســكه بعاقــات الصداقــة والثقــة 

التي تربط فرنسا و)إرسائيل("، وفق اإلليزيه.
وكان مــن املقــرر أن تعلــن حكومــة االحتــال، 
األربعــاء املــايض )1 متــوز/ يوليــو(، بــدء خطــة 
الغربيــة  الضفــة  مــن  الضــم ملســاحات واســعة 
املحتلة، بحسب ما أعلن عنه سابًقا نتنياهو.
لكــن نتنياهــو، مل يصــدر أي قــرار بهــذا الشــأن، 
وأخــرى  حكومتــه،  داخــل  "خافــات"  لوجــود 
مــع اإلدارة األمريكيــة حــول توقيــت وتفاصيــل 

عملية "الضم"، بحسب وسائل إعام عربية.
ويشــمل قــرار الضــم، أكــر مــن 130 مســتوطنة 
يف الضفــة الغربيــة املحتلــة وغــور األردن الذي 
ميتد بني بحرة طربيا والبحر امليت، ما ميثل 
أكر من 30 يف املائة من مساحة الضفة، إىل 

الدولة العربية.
الرســمي  الفلســطيني  الرفــض  ويتصاعــد 
والشــعبي، ملخطــط الضــم، بجانــب تحذيــرات 
حــل  إمكانيــة  عــى  ســيقي  أنــه  مــن  دوليــة 

الراع وفق مبدأ الدولتني.

أنقرة/ األناضول:
الرئاســة  باســم  الرســمي  املتحــدث  حــذر 
كارثــة  وقــوع  مــن  قالــن،  إبراهيــم  الرتكيــة، 
تنفيــذ  حــال  األوســط  الــرق  يف  جديــدة 
خطــة الضــم اإلرسائيليــة ألراض مــن الضفــة 

الغربية املحتلة.
األنبــاء  وكالــة  مــع  مقابلــة  يف  قالــن،  وقــال 
الضــم  "خطــة  "األناضــول":  الرتكيــة 

اإلرسائيلية غر رشعية، ومخالفة للقوانني، 
لاغتصــاب  جديــدة  مبــادرة  مبثابــة  وهــي 
واالحتــال، لذلــك فــإن أنقــرة ترفضهــا رفًضــا 
قاطًعــا، وتدعــو املجتمــع الــدويل للوقــوف 

برامة يف وجهها".
الضــم  "سياســات  أن  عــى  قالــن  وشــدد 
القضيــة  تعقيــد  يف  ســاهمت  واالحتــال 
الفلســطينية، وقضت عى كافة املبادرات 

الراميــة لـ)التســوية( وحــل الدولتــني وإحــال 
االستقرار وتحقيق الرخاء االجتاعي".

املجتمــع  أظهــر  أن  ســبق  "مثلــا  وأضــاف: 
الــدويل تضامنــا ضد إعان القدس عاصمة 
لـ)إرسائيــل(، يجــب عليــه أن يتخــذ املوقــف 

نفسه إزاء خطة الضم اإلرسائيلية".
وتابــع "يجــب عى الــدول العربية والجامعة 
التعــاون  العربيــة واألمــم املتحــدة ومنظمــة 

اإلســامي واالتحــاد األورويب واملؤسســات 
واملنظــات الدوليــة األخــرى، إظهــار موقف 

صارم ضد هذه الخطة".
االحتــال  حكومــة  رئيــس  أن  إىل  وأشــار 
بدايــة حياتــه  منــذ  أعلــن  نتنياهــو،  بنيامــني 
السياســية أنه ال يؤمن مببدأ حل الدولتني، 
وأنــه جعــل معارضتــه لهــذا املبــدأ ركيــزة مــن 

ركائز حزب "الليكود".

أكدت ضرورة تضامن المجتمع الدولي ضد المخطط اإلسرائيلي
تركيا تحذر من "كارثة" جديدة في الشرق األوسط حال تنفيذ الضم

منظمات يهودية ترفض خطة الضم: تنتهك القانون الدولي

الرئيس الفرنسي يطالب نتنياهو بالتخلي عن "الضم"

إميانويل ماكرون

) APA (                جانب من تشييع الشهيد إبراهيم أبو يعقوب يف سلفيت أمس
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إياد القرا

رام الله/ فلسطني:
التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  قالــت 
حنــان عــراوي، أمــس: إن الضــم ســواء كان جزئًيــا 
أو مرحلًيــا، يعــد جرميــة وتدمــًرا ممنهًجــا للحقــوق 
االســتمرار  وأن  "التســوية"،  ولفــرص  الفلســطينية 
يف توفــر الغطــاء لدولــة االحتــال وعدم مســاءلتها 
النســاء  ســيعرض  الحاميــة  مــن  شــعبنا  وحرمــان 
الفلســطينيات ملزيــد مــن القمــع والقهــر والتمييــز 
ويقــي عــى جميــع مناحــي األمــن والحقــوق التــي 

تستحقها املرأة الفلسطينية.
جاء ذلك خال مشــاركتها يف يوم مفتوح ُنظم من 
العــام  للمــرأة واالتحــاد  األمــم املتحــدة  قبــل هيئــة 
للمــرأة الفلســطينية مبناســبة الذكــرى الـــ 20 لقــرار 
مجلس األمن رقم 1325 وذلك عرب تطبيق "زوم".

الرعــي  غــر  الضــم  تأثــر  عــراوي اىل  وأشــارت 
عــى أمــن واســتقرار الشــعب الفلســطيني عموًمــا 
انتهــاج  ظــل  يف  الخصــوص،  وجــه  عــى  واملــرأة 
القانــون  إنفــاذ  وغيــاب  القــوة  مبــدأ  )إرسائيــل( 
املمنهجــة  سياســتها  وترســيخ  واملســاءلة  الــدويل 
وحقــوق  الفلســطيني  الوجــود  نفــي  عــى  القامئــة 

الفلسطينيني.
عقــدت  التــي  الجلســة  خــال  عــراوي  وقدمــت 
النســوية  القيــادات  "أصــوات  عنــوان  تحــت 
السياســية وقــادة املجتمع املــدين" ورقة تضمنت 
رشًحــا مفصــًا حــول واقــع املــرأة الفلســطينية يف 

جميــع أماكــن تواجدهــا يف الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة والقــدس، والنســاء الفلســطينيات يف أرايض 
1948، ويف املنــايف واللجــوء، وذلــك يف  العــام 
والتمييــز  والظلــم  العــام  الســيايس  الوضــع  إطــار 
االحتــال  قبــل  مــن  ضدهــا  ميــارس  الــذي  والقهــر 
اإلرسائيــي يف ظــل جملــة مــن االنتهــاكات مبا فيها 

الضم وتصاعد انتهاكات حقوق اإلنسان.
وشــددت يف ختــام عرضهــا عــى أن أنجــع وســيلة 
حقوقهــا  عــى  الفلســطينية  املــرأة  لحصــول 
واملحافظــة عــى صوتهــا وقوتهــا وطاقتهــا وقدرتهــا 
عى التغير والتأثر يأيت من خال إنهاء االحتال 

ومعالجة جذور املعاناة بكاملها.

رام الله/ فلسطني:
الــرويس   االســراتيجي  واملحلــل  الخبــر  أكــد 
الضــم  مخطــط  أن  أمــس،  ماتــوزوف،  فيتشيســاف 
اإلرسائيــي ألجــزاء واســعة مــن األرايض الفلســطينية 
مصــره  وأن  ترامب-نتنياهــو"،  "صفقــة  مــن  جــزء 
الفشل، وأن ذلك يعتمد إىل حد كبر عى استمرار 
صابــة املوقف الفلســطيني الرافــض لهذا املخطط، 
وعــى الدعــم الــذي يلقــاه هــذا املوقــف مــن أوســاط 

واسعة عربًيا ودولًيا.
نظمهــا  االنرنــت،  عــرب  نــدوة حواريــة  ذلــك يف  جــاء 
بالتعــاون  القومــي  األمــن  ألبحــاث  فلســطني  معهــد 
فيهــا  لعلــم االجتــامع، تحــدث  العربيــة  الجمعيــة  مــع 
املفكريــن  أعمــدة  أهــم  أحــد  يعــد  الــذي  ماتــوزوف، 
ســابقا  الســوفييتي  االتحــاد  يف  االســراتيجيني 
وروســيا الفيدراليــة حاليــا، والــذي كان يــرأس لجنــة 
الروســية  والجمعيــة  الفلســطينية  الروســية  الصداقــة 

للصداقة والتعاون مع البلدان العربية.
"ترامــب- صفقــة  مخاطــر  أن  الــرويس  الخبــر  وأكــد 

نتنياهــو" تتعــدى فلســطني ومنطقــة الــرق األوســط 
حيــث  روســيا،  فيــه  مبــا  بــأرسه  العــامل  إىل  لتصــل 
مقــاس مصالــح  عــى  املنطقــة  تحــاول هندســة  أنهــا 
الواليــات املتحــدة و)إرسائيــل(، فمخاطرهــا وتبعاتهــا 
واالقتصاديــة  السياســية  املجــاالت  كل  تشــمل 

والجيوبوليتيكية.
والتنبــه  املخاطــر  بهــذه  الوعــي  رضورة  عــى  وشــدد 

لتبعاتها االسراتيجية املدمرة عى شعوب املنطقة 
االســراتيجية  روســيا  مصالــح  أن  معتــربا  والعــامل، 
مهــددة بســبب مخطــط الضم "خاصــة أنه يتقاطع مع 
محــاوالت إقامــة دولــة يهوديــة يف شــبه جزيــرة القــرم 
كدولة احتياط لـ)إرسائيل(، وهو ما يستدعي رضورة 
ارتقــاء املوقــف الــرويس لينســجم مــع مصالــح األمــن 
القومي الرويس املهددة بالخطر جراء هذا املخطط 

الجهنمي".
الــرق  منطقــة  يف  الــراع  لخارطــة  رشحــه  ويف 
األوســط والعوامــل املؤثــرة عــى الراع الفلســطيني 
اإلرسائيي قال ماتوزوف إن روسيا تستطيع أن تغر 
الفلســطينية  القضيــة  حــل  أن  مؤكــدا  املعادلــة،  يف 
يحتــاج لرعايــة دوليــة واســعة وليــس مبقــدور أي قــوة 
دوليــة يف العــامل أن تتــوىل وحدها رعاية أي تســوية، 
بــه  لتوافــق دويل واســع تشــارك  الــذي يحتــاج  األمــر 
أخــرى  ودول  الدوليــة  الرباعيــة  يف  كعضــو  روســيا 
يف العــامل. ودعــا الفلســطينيني والعــرب إىل تعزيــز 
الرافــض للصفقــة ومخطــط تصفيــة  صمــود موقفهــم 
القضية الفلسطينية وتقسيم األقطار العربية، مشرا 
إىل أنــه بإمكانهــم االعتــامد عــى أصدقائهــم الــروس 
الذين تربطهم بهم عاقات صداقة ومحبة تاريخية.

بنــاء  أجــل  مــن  العمــل  رضورة  ماتــوزوف  وأكــد 
املؤسســات والجمعيــات واألدوات اإلعامية الازمة 
للتأثــر يف روســيا وغرهــا مــن البلــدان ملواجهــة مــا 

تقوم به اللوبيات اإلرسائيلية.

لندن/ وكاالت:
مؤخــًرا،  بريطانيــا،  يف  يهودًيــا  حاخاًمــا   40 قــال 
مــا  إذا  واليهــود  )إرسائيــل(  ســيحاكم  التاريــخ  إن 
متــت خطــة الضــم، وأنهــم لن يبقــوا صامتني عى 
هــذه السياســات. وعــربوا يف رســالة إىل ســفارة 
االحتال اإلرسائيي يف لندن، عن رفضهم لخطة 

االحتال ضم أراض فلسطينية محتلة.
وأضافوا: "نعارض سياسة حكومة االحتال فيام 
يتعلــق بخطــط الضــم املقرحة ألجزاء من أرايض 
الســتخدام  إســاءة  ونعتربهــا  الغربيــة،  الضفــة 

الســلطة، ومــن شــأنها أن تشــكل مهزلــة للتعاليــم 
اليهودية".

وتابعــوا: "ســوف يحاكمنــا التاريــخ ويســألنا: هــل 
كنــا مخلصــني للتعاليــم النبويــة الداعيــة للعدالــة 
والرحمة والســام، مشــرين إىل أنه "ال يســعنا أن 

نبقى صامتني بشأن مسألة الضم".
لــدى  فلســطني  دولــة  ســفر  مثــن  ناحيتــه،  مــن 
الحاخامــات،  موقــف  زملــط  حســام  بريطانيــا 
مؤكــدا أن مجمــل سياســات )إرسائيــل(، مبــا فيهــا 
حــق  ونفــي  العســكري  واالحتــال  الضــم،  خطــة 

الاجئــني، والحصــار، وقتــل األبريــاء، واالســتياء 
عى األرايض وبناء املســتوطنات االســتعامرية، 
فقــط  تنــايف  ال  واالعتقــاالت،  املنــازل،  وهــدم 
الحقــوق الفلســطينية والقانــون الــدويل، بل أيًضا 

قيم وتعاليم الديانة اليهودية.
وشــدد زملــط عــى أن املعارضــة املتصاعــدة من 
قبــل قيــادات وحاخامــات ومنظــامت يهوديــة يف 
املتحــدة  والواليــات  أوروبــا  يف  خاصــة  الخــارج 
األمركيــة، تشــكل فرصــة مــن أجــل العمــل ســوية 
املروعــة  الحقــوق  وتحقيــق  االحتــال  إلنهــاء 

لشعبنا الفلسطيني.
الحاخــام  الرســالة  عــى  املوقعــني  بــني  ومــن 
األكــرب للطائفــة اليهوديــة الليرباليــة داين ريتــش، 
اإلصاحيــة  للطائفــة  الســابقة  األكــرب  والحاخــام 
اىل  إضافــة  كلوزنــر،  جانــر  لــورا  اليهوديــة 
يف  الليرباليــة  اليهوديــة  الجاليــة  مــن  حاخامــات 
بريطانيــا، وجمعيــة أصدقــاء حاخامــات مــن أجــل 
حكوميــة  غــر  مؤسســة  وهــي  االنســان،  حقــوق 
لــأرايض  انهــاء االحتــال االرسائيــي  تدعــو اىل 

الفلسطينية.

شاركت في اليوم المفتوح لهيئة األمم المتحدة للمرأة
عشراوي: الضم جوهر المشروع 

الصهيوني ويهدد حياة وحقوق شعبنا

صفقة ترامب تحاول هندسة المنطقة على مقاس أمريكا و)إسرائيل(
خبير روسي: "الضم" جزء من صفقة

 تشمل مخاطرها العالم بأسره

حاخامات بريطانيون: التاريخ سيحاكم )إسرائيل( واليهود إذا ما تم "الضم"

غزة والضفة يد واحدة
اإلعــان الصــادر عــن وزارة الصحــة يف غــزة باالســتعداد 
إلرســال طواقــم طبيــة تســاعد األطبــاء يف الضفــة الغربية 
هــي خطــوة وطنيــة  الكورونــا،  وبــاء  انتشــار  يف مواجهــة 
بامتيــاز بثــوب إنســاين، بــل أكــر مــن ذلــك، وهــو رســالة 

وحدة أننا شعب واحد عندما ينزف الجرح.
وتــوّدع  الوبــاء  انتشــار  بســبب  تعتمــي  الغربيــة  الضفــة 
أرواًحا باستمرار ويتزايد أعداد املصابني بشكل مرعب 

خاصة يف محافظة الخليل.
نجحــت غــزة حتــى اآلن يف تشــديد اإلجــراءات ملواجهــة 
الوبــاء وحــره يف مراكــز الحجــر، ومــن خــال سياســات 
أنهــا نجحــت يف  لهــا الجميــع  دة يشــهد  حاســمة ومحــدَّ
منــع انتشــاره داخــل قطــاع غــزة، وهــو تحدٍّ كبــر ملنظومة 
حكوميــة تعــاين مــن عجــز كبر نتيجــة الحصار عى مدار 
14 عاًمــا، لكــن هــذا مل مينــع أنهــا بذلــت جهــوًدا جبــارة 
املخصــص  الحجــر  مراكــز  يف  الوبــاء  حــر  ســبيل  يف 

للعائدين لغزة مهام كانت طبيعة ودرجة العائدين.
بنفــس الوقــت تتجــه العيون يف غزة نحو الضفة والدعاء 
لهــا بالســامة يف تجــاوز الكارثــة، واالســتعداد الفعــي 
لتقديــم يــد العــون للطواقــم الطبيــة التــي تعــاين معانــاة 
عاتــق  عــى  يقــع  وهنــا  الوبــاء،  مواجهــة  يف  شــديدة 
الجهــات الحكوميــة يف الضفــة أن تتعــاون مبســؤولية مــع 
ذلــك واالســتفادة مــن الخــربات الغزيــة يف هــذا الشــأن، 

واستقبال املبادرة بإيجابية.
عــى  العــبء  حجــم  تــدرك  غــزة  يف  الطبيــة  الطواقــم 
زمائهم يف الضفة وقد عاىن األطباء يف غزة من أزمات 
فعليــة خــال حــروب عــدة، ويدركــون أهميــة التعاون يف 

هذا الشأن.
هــذا  يف  ذلــك،  مــن  وأكــر  ووطنيــة  إنســانية  الرســالة 
ويشــعر  مــكان  كل  يف  واحــد  الفلســطيني  أّن  الوقــت، 
مبعانــاة أخيــه، وذلــك ترســيخ لوحــدة الوطــن الواحــد يف 
مواجهــة مــروع الضم الصهيــوين الذي يرغب بتفتيت 
وتعميــق  األرض،  عــى  واالســتياء  الواحــد  الوطــن 

االنقسام.
غــزة والضفــة يــد واحــدة يف املقاومــة ويــد واحــدة يف 
الخبــز  وتقاســم  واملعانــاة  والتعــاون  والدعــم  املــؤازرة 

والعاج.

حنان عراوي

دمشق/ فلسطني:
يعيــش الجئــون فلســطينيون يف مخيــم 
الســورية  العاصمــة  قــرب  "الحســينية" 
دمشــق، مشــهدا بائســا يتشــاركون فيــه 

بكل يشء إال الحياة. 
الــذي  العــام  الواقــع  يعكــس  مشــهد 
بســبب  هنــاك  النــاس  معظــم  يعيشــه 
"كورونــا"،  وجائحــة  الســورية  األزمــة 
وانهيار االقتصاد وانخفاض قيمة اللرة 
وتفيش البطالة، نتيجة للحرب التي مل 

تضع أوزارها بعد.
مــن  فلســطيني  الجــئ  وليــد"  "أبــو 
متجــر  يف  يعمــل  املخيــم،  ســكان 
يذهــب  زهيــد  راتــب  مقابــل  بدمشــق 
يــروي  نصفــه لفواتــر الكهربــاء واملــاء، 
وضعــه البائــس يف ظــل تــردي األوضــاع 

املعيشية.
يف  "أحتــار  بــرس":  لـ"قــدس  يقــول 
كل مــرة أقــرر بيــع إحــدى أغــراض بيتــي 
طعــام  تأمــني  أجــل  مــن  املخيــم،  يف 
عائلتــي أو اإليفــاء بالحــدود الدنيــا مــن 
املــرة  هــذه  أن  إىل  الفتــا  التزاماتهــم" 
 25 البالــغ  املنــزل  إيجــار  تأمــني  عليــه 

ألف لرة )نحو 50 دوالر(.
ويضيــف: "عــّي أن أســتغني عن غرض 
)الضحيــة(  كانــت  إن  أعــرف  وال  آخــر، 
التــي  الوحيــدة  الغــاز  جــرة  املــرة  هــذه 
كان  إن  ويتســاءل  الــرباد؟  أو  لــدّي 
بيتــه  يف  يجــد  وال  يــوم  عليــه  ســيأيت 

سوى حصرة بالية!".
نقاشــه  يصــف  وهــو  دموعــه  تغلبــه 
املمكنــة  الخيــارات  حــول  زوجتــه  مــع 
نفســه يف كل  يفــرض  الــذي  والســؤال 

مرة: "ماذا نبيع؟".
يتابع: أكر ما يؤثر يب يف تلك اللحظة 
يســتمعن  وهــن  بنــايت  نظــرات  هــي 
إىل حديثــي مــع أمهــن، عــن مــا الذيــن 
سنســتغني عنه ونبيعه، "واالحتياجات 
التي ال نجد لها مخرجا اال بالتسويف".

ويتابــع: "أتســاءل دومــا عــام يــدور يف 
ذهن بنايت وهن يرون حالة العجز التي 
وصل إليها والدهن .. وكم نحن نعيش 

يف وضع بائس؟".
مــع  تســكن  التــي  "رنــا"  الاجئــة  أمــا 
فتقــول:  املخيــم،  ذات  يف  عائلتهــا 
يســتطيعون  ال  هنــا  النــاس  "غالبيــة 

ألجــل  والــراب؛  الطعــام  مثــن  تأمــني 
واألدوات  املنــزل  أثــاث  يبيعــون  ذلــك 

الكهربائية".
كــون  جــل  عــزو  املــوىل  "رنــا"  وتحمــد 
منزلهــا ملــكا للعائلــة، وتصــف إيجــارات 
املنــازل يف املخيــم باملرتفعــة،  التــي 
قالت إنها تراوح ما بني 20 ألف و 50 

ألف لرة )من 40 إىل 100 دوالر(.
وتقــول لـ"قــدس بــرس": "ال نعلــم كيــف 
سيكون وضعنا لو كنا نسكن باإليجار"؛ 
فالوالــد ال يعمــل، وعائلتها تتدبر أمرها 
معهــم  تعيــش  التــي  شــقيقتها  براتــب 

بعد فقدان زوجها بسبب الحرب. 

الحــرب  فــرة  يف  "أُجربنــا  وأضافــت: 
عــى تــرك منزلنــا ملــدة ثــاث ســنوات 

وعندما رجعنا وجدناه قد رُسق". 
وتتابــع: "كانت األوضاع صعبة للغاية، 
الدراســة  لــرك  حينهــا  واضطــررت 
والعمــل قبــل أن تغلــق غالبيــة املعامــل 

أبوابها بسبب الغاء وكورونا".
ونوهــت إىل أن العائــات الفلســطينية 
والقهــر  الفاقــة  تتشــارك  املخيــم  يف 
وهنــاك عائــات بالــكاد تســد رمقها يف 

ظل الغاء الفاحش لأسعار.
وقالــت: "اللحــم مل نعــد نعرفــه، وســعر 
الكيلــو أصبــح 13 ألــف لــرة، ومل آكلــه 

منذ فرة طويلة".
الفلســطيني  الاجــئ  أحــام  وتتضــاءل 
يف  زوجتــه  مــع  يعيــش  الــذي  مجــد 
يف  بالســكن  العائلــة،  منــزل  يف  غرفــة 
منــزل جديــد، بســبب جائحــة "كورونــا" 

وانخفاض قيمة اللرة.
الوضــع املــادي، كان يســمح  ورغــم أن 
لــه بإكــامل بنــاء منزلــه عــى قطعــة أرض 
ميتلكهــا إال أن أزمــة "كورونــا" أوقفــت 

مروعه.
يقــول مجــد لـ"قــدس برس" الذي يعمل 
تعرضــت  املوبيليــا:  نجــارة  مجــال  يف 
األعــامل  توقــف  نتيجــة  كبــرة  لخســائر 
الديــون  ســداد  عــن  الكثريــن  وامتنــاع 
الســورية،  باللــرة  عليهــم  املســجلة 
والتــي خــرت أكــر من نصــف قيمتها، 
والتي كان من املفرض أن أسدد منها 

فواتر األخشاب التي أشريها.
وأضــاف: اضطــررت إىل عــرض األرض 
بنــاء  أجــل  مــن  بتأسيســها  قمــت  التــي 
للبيــع؛  بــه  أحلــم  كنــت  الــذي  املنــزل 
يك أســدد الفواتــر وأغطــي مصاريــف 

البيت لفرة ما.
أقيــم  الــذي  "الحســينية"  مخيــم  وُيعــد 
مــا  تقــدر  مســاحة  عــى   1982 عــام 
بــني 3 و5 كليومربــع، يف ريــف دمشــق 
املخيــامت  أكــرب  ثــاين  الجنــويب، 

الفلسطينية يف سوريا.
ويفتقــر املخيــم للكثــر مــن الخدمــات: 
تراكــم  مــن  األهــايل  يعــاين  حيــث 
متواصــل  وانقطــاع  والنفايــات  القاممــة 
لضعــف  باإلضافــة  الكهربــايئ،  للتيــار 

الخدمات الطبية، وتفيش البطالة.

فــي مخيـم "الحسـيـنـيـة" .. الجـئـون فـلـسـطـيـنـيـون
 يبيعــون مـمـتـلـكــاتـهــم لتــأمــيــن طعــامــهــم

النارصة/ فلسطني: 
أعلــن الجيــش اللبنــاين، أمــس، التحقيــق مــع 3 ســودانيني عقــب إعادتهم 

من قبل جيش االحتال اإلرسائيي إثر تسللهم عرب منطقة حدودية.
 3 املخابــرات،  مــن  دوريــة  بتوقيــف  بيــان،  يف  اللبنــاين،  الجيــش  وأفــاد 
ســودانيني يف بلــدة العديســة جنــوب البــاد، كانــوا قــد دخلــوا األرايض 

الفلسطينية املحتلة.
األشــخاص  اعتقلــت  قــد  كانــت  اإلرسائيــي  العــدو  "قــوات  أن  وأوضــح 
داخــل  إىل  وتعيدهــم  ســاعات(  )بعــد  رساحهــم  ُتطلــق  أن  قبــل  الثاثــة، 

األرايض اللبنانية".
وأكد الجيش أنه يتم التحقيق مع املوقوفني بإرشاف القضاء املختص.

ويف وقــت ســابق، قــال املتحــدث باســم جيش االحتــال أفيخاي أدرعي، 
يف بيان، إن "استطاعات الجيش رصدت 3 مشتبه بهم يحاولون اجتياز 

السياج عى الحدود مع لبنان".
الثاثــة  األشــخاص  اعتقلــت  الجيــش  قــوات  أن  إىل  أدرعــي  وأشــار 

واستجوبتهم يف امليدان.
وأواخــر مايو/أيــار املــايض، أعلــن الجيــش اللبنــاين، يف بيــان، توقيــف 5 

سودانيني يف نقطتني حدوديتني، أثناء محاولتهم التسلل لـ)إرسائيل(.
املحاذيــة  لبنــان  جنــوب  منطقــة  عــى  اللبنــاين  اللــه"  "حــزب  ويســيطر 

للحدود.
وقالت صحيفة "إرسائيل اليوم" العربية إن السودانيني الخمسة، حاولوا 
اجتــازوا الســياج الحــدودي، واعتقلــوا عى يد الجيــش يف القطاع الغريب 

من الحدود مع لبنان.
وأضافت أن الســودانيني مل يكونوا مســلحني، وبعد تحقيق قصر اتضح 

أنهم سعوا إىل العمل.
لبنــان  داخــل  إىل  الخمســة  الســودانيني  إعــادة  متــت  األمــر  نهايــة  ويف 

بالتنسيق مع قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان "يونيفيل".
وبحســب معطيــات رســمية، يعيــش يف دولــة االحتــال نحــو 33.6 ألــف 
طالب لجوء من إفريقيا، 71 يف املائة منهم من إريريا، و20 يف املائة 

من السودان.
وال تعــرف ســلطات االحتــال بهــم كطالبــي لجــوء، وتعتربهــم متســللني 

ومهاجرين غر رشعيني.

لبنان تحقق مع 3 
سودانيين عقب فشلهم 

بالتسلل إلى )إسرائيل(

مخيم الحسينية
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النارصة/ فلسطني:
كشفت صحيفة عربية النقاب عن قلق رئيس 
االحتــال  جيــش  ووزيــر  أبيــض"  "أزرق  حــزب 
اإلرسائيــي، بينــي غانتــس مــن إمكانيــة ترسب 
اخرتقــه  الــذي  النقــال،  هاتفــه  يف  مضامــني 

اإليرانيون، مؤخرا.
وذكــرت صحيفــة "هآرتــس" العربية، أمس، أن 
أشــخاصا عملــوا إىل جانــب "غانتــس" ونقلــوا 
مضامــني  تــرسب  إمكانيــة  مــن  "القلــق"  عنــه 
يف هاتفــه النقــال، الــذي اخرتقــه اإليرانيــون، 
ســيايس  عــن  "هآرتــس"  ونقلــت  العلــن.  إىل 
أكــر  "هــذه  إن  قولــه  "غانتــس"،  مــن  مقــرب 
قصــة جعلــت غانتــس متوتــرا طــوال الجــوالت 

االنتخابية" الثاث للكنيست.
يف  كشــفت  العربيــة   12 القنــاة  وكانــت 
جهــاز  رئيــس  أن  عــن  2019م  آذار  مــارس/ 
نــاداف  )الشــاباك(،  اإلرسائيــي  العــام  األمــن 
أرغــان، اســتدعى "غانتــس" إىل لقــاء وأبلغــه 
بــأن هاتفــه النقــال قد تم اخرتاقه وأن مضمونه 
وصــل إىل أيــدي إيــران، وال تــزال الرقابــة متنــع 
نــر تفاصيــل حــول املعلومــات  اليــوم  حتــى 

يف هاتف "غانتس".
تــزال  ال  القضيــة  هــذه  إن  الصحيفــة  وقالــت 
بــني  والشــكوك  التوتــر  أســباب  أحــد  تشــكل 
"غانتــس" ورئيــس الحكومــة بنيامــني نتنياهــو، 

وبني قادة أجهزة املخابرات.
القضيــة  هــذه  اســتخدم  نتنياهــو  أن  وذكــرت 
االنتخابــات ضــد خصمــه  كســاح مركــزي يف 
لرئاســة  مرشــحا  كان  الــذي  "غانتــس"، 

الحكومة.
يكــن  أنــه مل  ادعــى  نتنياهــو  أن  رغــم  وقالــت: 
 12 القنــاة  نــر  قبــل  باملوضــوع  علــم  عــى 
العربيــة، إال أنــه أعلــن عشــية جولــة االنتخابات 

األخــرة، يف مــارس 2020 ، أنــه "ال يعقــل أن 
يكــون رئيــس الحكومــة يف )إرسائيــل( معرضــا 
لابتــزاز مــن إيــران، وال ميكــن أن يكــون هنــاك 

وضعا ميارس فيه أحد ما ضغوطا عليه".
الحملــة  خــال  ومستشــاريه  نتنياهــو  وســعى 
شــخصية  "مضامــني  نــر  إىل  االنتخابيــة 
وأبــدى  املخــرتق،  الهاتــف  مــن  حساســة" 
مضامــني  بتفاصيــل  عميقــة  معرفــة  نتنياهــو 

هاتف غانتس.
وحول التوتر بني نتنياهو وغانتس وبني أجهزة 
املخابــرات، قالــت "هآرتــس" إن نتنياهــو عــرب 
يف عــدة مناســبات عــن غضبــه وخيبة أمله من 
يطلعــه  مل  الــذى  أرغــان  "الشــاباك"  رئيــس 
بذلــك  وأنــه  "غانتــس"  هاتــف  اخــرتاق  عــى 
منــع كشــفها عــى املــأ، خاصــة وأن بإمــكان 

اإليرانيني، بحسبه، أن يبتزوا "غانتس".
واتهم نتنياهو أرغان بأنه "يحرس غانتس".

ونقلــت الصحيفــة عــن أشــخاص تحدثــوا مــع 

رئيــس  بــأن  مقتنــع  األخــر  إن  قولهــم  نتنياهــو 
"الشــاباك" أخفــى املعلومــات عنــه ألســباب 
غــر رســمية وإمنــا يف محاولــة إلســقاطه عــن 
الحكــم، ووصلــت هــذه األقــوال إىل "أرغــان" 

لكنه نفى صحتها.
ويف مقابــل غضــب نتنياهــو عــى "أرغــان"، 
يــويس  املوســاد  رئيــس  اتهــم  "غانتــس"  فــإن 
هــذه  يف  نتنياهــو  مــع  بالتعــاون  كوهــني، 

القضية.
مــن  مقربــا  إن  العربيــة  الصحيفــة  وقالــت 
إىل  الــروح  بهــذه  رســالة  نقــل  "غانتــس" 
يف  ضالعــا  ليــس  أنــه  ادعــى  الــذي  "كوهــني" 
نقل أي معلومات حول "غانتس" إىل خصمه 

نتنياهو.
مــن  جــدا  مقــرب  "كوهــني"  أن  إىل  يشــار 
واليتــه  األســبوع  هــذا  مــدد  الــذي  نتنياهــو، 
برئاســة "املوســاد" التــي تنتهــي مطلــع العــام 
املقبل، لنصف ســنة أخرى، من دون التشــاور 

مع "غانتس" الذي سيخلفه برئاسة الحكومة.
واليــة  نتنياهــو  ميــدد  مل  املقابــل،  ويف 
أيــار  مايــو/  يف  ســتنتهي  التــي  "أرغــان" 

املقبل.
زالــت  مــا  القضيــة  أن هــذه  ودليــل آخــر عــى 
تتفاعــل، وفقــا للصحيفــة، هو أنه جرت إحاطة 
وزيــر الجيــش خــال فــرتة الحكومــة االنتقاليــة، 
لهاتــف  إيــران  اخــرتاق  بشــأن  بينيــت،  نفتــايل 
التطــرق  "بينيــت"  ويرفــض  وتبعاتــه.  غانتــس 

للموضوع.
إرسائيليــني  سياســيني  بــأن  "هآرتــس"  وختــم 
بنــوا نظريــات مؤامــرة مختلفــة ومتنوعــة حــول 
رئيــس  لكــن  "غانتــس"،  هاتــف  مضامــني 
الحكومــة األســبق، إيهود بــاراك، الذي اخرتق 
هاتفــه املحمــول أيضــا، شــكك بــأن اإليرانيــني 
"عــى  إن  وقــال  "غانتــس"،  هاتــف  اخرتقــوا 
الــذي رسب وملــاذا  مــن  يقــدر  أن  أي مواطــن 

رسب".

توتــر بيــن نـتـنـيـاهــو و"الـشــابــاك" 
مــنــذ اخــتــراق إيــران لــهــاتــف "غــانــتــس"

بروت/ األناضول:
أشــادت حركــة املقاومــة اإلســامية حــاس 
افتتــاح  إعــادة  الــرتيك  القضــاء  بقــرار  أمــس، 

مسجد "آيا صوفيا" للصاة.
يف  للحركــة  اإلعاميــة  الدائــرة  رئيــس  وقــال 
"هــذه  إن  بيــان:  يف  مــرة،  رأفــت  الخــارج 
الخطوة قراٌر يعتز به املسلمون يف العامل".
حالــة  هنــاك  الشــديد،  "لأســف  وأضــاف: 
األوســاط  بعــض  عنــد  والحــزن  العويــل  مــن 
الرسمية العربية )مل يحددها( بسبب إعان 

السلطات الرتكية أيا صوفيا مسجدا".
عــى  يبكــون  هــؤالء  نشــاهد  "مل  وتابــع: 
تعــرض  الــذي  املبــارك  األقــى  املســجد 
ومل  اإلرسائيــي،  االحتــال  النتهــاكات 
االعتــداءات  عنــد  يحزنــون  نشــاهدهم 
يف  الصخــرة  قبــة  مســجد  عــى  الصهيونيــة 

القدس الريف".
وأردف مرة: "ومل نسمع لهم صوتا حني كان 
االحتــال مينــع رفــع األذان يف مســجد الحــرم 

اإلبراهيمي أو مساجد فلسطني املحتلة".
تــدل  الرتكيــة  الخطــوة  "هــذه  أن  إىل  ولفــت 
تركيــا،  ومكانــة  الرتكيــة،  القيــادة  ثقــة  عــى 
أن  معتــرًبا  الواثــق"،  املحــوري  ودورهــا 
يــأيت ضمــن الســيادة الرتكيــة وقرارهــا  ذلــك 

املستقل.
وأمــس ألغــت املحكمــة اإلداريــة العليــا يف 
 1934 عــام  صــدر  حكوميــًا  مرســومًا  تركيــا 

يف  صوفيــا"  "آيــا  مســجد  بتحويــل  يقــي 
إسطنبول إىل متحف. 

وأّكــدت املحكمــة أن "آيــا صوفيــا" مدون يف 
وال  مســجد  بتوصيــف  امللكيــة  ســند  وثيقــة 

ميكن تغيره.
وأكــد الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، أمــس، 
أن "آيــا صوفيــا" ســيبقى تراثــا إنســانيا، يفتــح 
وأجانــب  مواطنــني  مــن  الجميــع  أمــام  أبوابــه 

وغر مسلمني.
وأشــار الرئيــس أردوغــان إىل أنــه مــن املقــرر 
افتتــاح "آيــا صوفيــا" للعبــادة يف 24 يوليــو/ 

متوز الجاري بإقامة صاة الجمعة.
ــا  ومعاريًّ ــا  فنيًّ رصًحــا  صوفيــا"  "آيــا  وُيعــّد 
أحمــد"،  "الســلطان  منطقــة  يف  موجــوًدا 
 481 ملــدة  واســتخدم  إســطنبول،  مبدينــة 
عامــًا مســجًدا، وتــم تحويلــه إىل متحــف عــام 
1934، وهو من أهم املعامل املعارية يف 

تاريخ الرق األوسط.
ويف مــارس/ آذار 2019، قــال أردوغــان: إن 
تركيــا تخطــط "إلعــادة آيــا صوفيــا إىل أصلــه، 
وليس جعله مجانيا فقط، وهذا يعني أنه لن 

يصبح متحًفا، ويسمى مسجًدا".

براغ/ فلسطني: 
العــرب  املتضامنــني  عــرات  شــارك 
العاصمــة  يف  واألجانــب،  والتشــيكيني 
بخطــة  منــددة  وقفــة  يف  بــراغ،  التشــيكية 
االحتال اإلرسائيي ضم أراض فلسطينية 

محتلة.
التــي  الوقفــة  يف  املشــاركون  واحتشــد 

يف  الفلســطينية  الجاليــة  إليهــا  دعــت 
جمهوريــة التشــيك، أمــس، أمــام النصــب 
هــوس  يــان  التشــييك  للمصلــح  التــذكاري 
العلــم  رافعــني  القدميــة،  البلــدة  وســط 
عــن  املعــربة  واليافطــات  الفلســطيني، 
والــدويل،  والعــريب  الفلســطيني  الرفــض 
بالخطــة اإلرسائيليــة التــي تنتهــك القانــون 

الصلــة  ذات  األمميــة  والقــرارات  الــدويل 
بإنهاء االحتال.

عنــد  بالوقــوف  الــدويل  املجتمــع  وطالبــوا 
حكومــة  تطــرف  لجــم  يف  مســؤولياته، 
شــعبنا  وحــدة  عــى  مؤكديــن  االحتــال، 
خطــط  كل  مواجهــة  يف  الفلســطيني، 

اإللغاء والتصفية للقضية الفلسطينية.

أوتاوا/ فلسطني:
تكابــد صاحبــة مطعــم "Foodbenders" مبدينــة 
تورنتــو الكنديــة حمــات واعتــداءات متواصلــة مــن 
بســبب  لهــا؛  والداعمــني  الصهيونيــة"  "الحــركات 

مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.
وهاجــم عنــارص يتبعــون ملــا يســمى "رابطــة الدفــاع 
املتحــدة  الواليــات  يف  واملحظــورة  اليهــودي" 
الرتكابهــا جرائــم كراهية، قبل أيام، املطعم وعاثوا 
هاوكينــز،  كمــربيل  صاحبتــه  وهــددوا  خرابــا  فيــه 
بالقتــل والرتهيــب والتهديــد بالرتحيــل، كا خطوا 

عبارات ورسومات صهيونية.
ومل تقــف "الرابطــة اليهوديــة" عــى هــذا األمــر، بــل 
مارســت ضغوطات عى بعض تطبيقات الطعام، 
منصتــني  أكــرب   ،"Rituals"و  "Uber Rats" كـــ 
معنيتــني بتنــاول الطعــام يف كندا، اللذين خضعتا 

للضغوط وألغيتا العقود مع املطعم.
عقــب  غاضبــة  فعــل  ردود  هاوكينــز  وأثــارت 
منشــورات عــى صفحــة املطعــم عى "إنســتغرام" 
يف  بهــم"  مرحــب  غــر  "الصهاينــة  أن  فيهــا  تعلــن 

مطعمها، وأن "الصهاينة يترصفون كالنازيني".
وأكدت أن "الصهاينة يتحكمون باإلعام والحكومة 
الكندية"، مشددة أن ")إرسائيل( هي دولة إرهابية 

تقتــل األطفــال". وبحســب مواقــع وصحف كندية، 
التــي تحــرض يف غالبيتهــا العظمــى ضــد املطعــم، 
ملــا  االعتــذار  أو  التعليــق  رفضــت  هاوكينــز  فــإن 
أن  أكــدت  أنهــا  إال  "إنســتغرام"،  عــى  نرتــه 

مشكلتها "ليست مع اليهود، بل مع الصهاينة".
موقــع  إىل  رســالة  يف  هاوكينــز،  وشــددت 
"Toronto SUN"، عــى أن ")إرسائيــل( هي دولة 
اليهوديــة  تســتغل  محتلــة  اســتعارية  اســتيطانية 
يجعــل  مــا  الفلســطينيني،  ضــد  جرامئهــا  لتربيــر 
اليهود أقل أمانًا". وعى الرغم من رسائل التهديد 
مــع  للحــوار  مســتعدة  أنهــا  غــر  والوعيــد ضدهــا، 

أشخاص يحرتمون آداب املناقشة والخاف.
وأدانــت شــبكة صامــدون يف فلســطني والشــتات، 
االعتــداءات املتكــررة عى مالكة املطعم. وحيت 
الشــبكة، يف بيــان، صاحبــة املطعــم، وكل "األحرار 
اإلمربياليــة  غطرســة  يواجهــون  الذيــن  العــامل  يف 
واالســتعار ومــا متارســه الحــركات الصهيونيــة مــن 
ترهيــب وضغــط عى أنصار الشــعب الفلســطيني 

واألحرار يف العامل".
ودعــت أبنــاء الجاليــة الفلســطينية والعربية وأنصار 
هــذا  دعــم  إىل  تورنتــو  يف  الفلســطيني  الشــعب 

املطعم والتضامن مع مالكته وإسنادها.

اعتداءات متكررة ضد مالكة مطعم 
في كندا تؤيد الفلسطينيين 

النارصة/ فلسطني:
االحتــال  حكومــة  يف  الصحــة  وزارة  ســجلت 
إصابــة  و1441  وفيــات   3 أمــس،  اإلرسائيــي، 
جديــدة بفــروس "كورونــا"، لرتفــع عــدد الوفيات 
 36266 إىل  املصابــني  وعــدد  وفــاة،   351 إىل 

مصاًبا.

ووفًقــا للمعطيــات الصــادرة عــن صحــة االحتــال، 
وصفــت الحالــة الصحيــة لـــ130 مصاًبــا بالخطــرة، 
منهــم 42 موصولــون بأجهزة التنفس االصطناعي، 
فيــا تبلــغ عــدد الحــاالت النشــطة 17302 حالــة، 
يف حــني ارتفــع عــدد املتعافــني إىل 18613 بعد 

تسجيل 161 حالة تعاف جديدة.

3 وفيات و1441 إصابة جديدة
 بـ"كورونا" في )إسرائيل(

بنيامني نتنياهو و بيني غانتس

حمــاس: إعــادة افتتــاح "آيا صوفيــا" 
خطـــوة يعتّز بهــا المسلمـــون كافـــة

رام الله- غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة يف رام اللــه، أمــس، 
الخليــل،  مــن محافظــة  مواطنــني   5 وفــاة 
جنــويب الضفــة الغربيــة املحتلــة، يف آخر 
24 ســاعة، متأثريــن بإصابتهــم بفــروس 

"كورونا".
وأوضحــت الــوزارة يف بيــان صحفــي، أنهــا 
بفــروس  جديــدة  إصابــة   396 ســجلت 
"كورونــا"، مــا يرفــع حصيلــة االصابات يف 

فلسطني 5829.
رام  حكومــة  يف  الصحــة  وزيــرة  وأفــادت 
اللــه د. مــي كيلــة، أن االصابــات توزعــت 
القــدس:  محافظــة  اآليت:  النحــو  عــى 
يف  و11  القــدس،  مدينــة  يف   65
يف  و3  عقــب،  كفــر  يف  وإصابــة  عناتــا، 
العيزريــة، ومحافظــة رام اللــه والبــرة: 26 
إصابــة، ومحافظــة الخليــل: 263 إصابــة، 
ومحافظــة  إصابتــان،  طولكــرم:  ومحافظــة 
بيــت لحــم: 18 إصابة، ومحافظة نابلس: 
إصابــة  قلقيليــة:  ومحافظــة  إصابــات،   6
 11 تســجيل  إىل  كيلــة  ولفتــت  واحــدة. 

حالة تعاٍف يف محافظة بيت لحم.
بالفــروس  مصاًبــا   13 أن  وبينــت 
املكثفــة،  العنايــة  غــرف  يف  يتواجــدون 
التنفــس  بأجهــزة  موصولــون   3 بينهــم 
عــدد  أن  إىل  وأشــارت  االصطناعــي. 
وعــدد   ،5485 بلــغ  النشــطة  الحــاالت 
حــاالت التعــايف بلــغ 710، وعــدد حاالت 

الوفاة بلغ 30 حالة وفاة.
من جهته، أكد الناطق باسم وزارة الصحة 
يف رام اللــه الدكتــور كــال الشــخرة، أن 
٪70 مــن أجهــزة التنفــس وأرسة العنايــة 
مشــغولة  باتــت  فلســطني  يف  املكثفــة 

مبصايب "كورونا" أو مرىض آخرين.
يف سياق متصل، أعادت كنيسة القيامة 
إغــاق  أمــس،  املحتلــة،  القــدس  يف 
أبوابهــا كإجــراء وقايئ يف ظل تفيش وباء 

كورونا يف املدينة املقدسة.
أديــب  الكنيســة  مفتــاح  أمــني  وقــال 
جــودة الحســيني: إنــه جــرى إغــاق أبــواب 
تحديــد  بعــد  أمــس،  صبــاح،  الكنيســة 
بـــ19  العبــادة  دور  يف  املصلــني  أعــداد 
العامــة  شــخًصا، للحفــاظ عــى الســامة 

ومنعًا لتفيش الوباء.
الكنســية  الدينيــة  الهيئــة  وأكــدت 
املســؤولة عن إدارة الكنيســة أنها أغلقت 
منًعــا  املصلــني،  أمــام  الكنيســة  أبــواب 
لتفــيش فــروس "كورونــا"، دون تحديــد 

موعد إلعادة فتحها.
وكانــت كنيســة القيامــة، أغلقــت أبوابهــا 
ملــدة  املــايض  آذار/مــارس  شــهر  يف 
قبــل أن  شــهرين بســبب جائحــة كورونــا، 
تعيــد فتــح أبوابهــا أمــام املصلــني أواخــر 

شهر أيار/مايو املايض.
بغــزة،  الصحــة  وزارة  أعلنــت  بدورهــا، 
جديــدة  إصابــات  اكتشــاف  عــدم  أمــس، 

بفروس كورونا بعد فحص 44 عينة.
الخارجيــة  وزارة  أعلنــت  حــني،  يف 
واملغرتبــني بــرام اللــه تســجيل 175 حالة 
 20 امريــكا،   7( إصابــة  و3469  وفــاة، 
العــراق، 3 الربازيــل، 1 جنــوب افريقيــا(، 
 1 الربازيــل،   3 العــراق،   10( و1476 
جنوب افريقيا( وحالة تعاٍف يف صفوف 

الجاليات الفلسطينية يف العامل.
مبتابعــة  املختــص  العمــل  فريــق  وأفــاد 
املتحــدة  الواليــات  يف  الجاليــة  أوضــاع 
جديــدة  إصابــات   7 تســجيل  األمركيــة 
الجاليــة،  صفــوف  يف  كورونــا  بفــروس 
لرتفــع عــدد اإلصابــات إىل 1905، فيــا 
مل تســجل أيــة حالــة وفــاة جديــدة ليبقــى 

عدد الوفيات 64.
لــدى  فلســطني  دولــة  ســفارة  وأكــدت 
وفــاة جديدتــني  تســجيل حالتــي  العــراق 
فــروس  بســبب  الجاليــة  صفــوف  يف 

 ،6 إىل  الوفيــات  عــدد  لرتفــع  كورونــا، 
لرتفــع  جديــدة  اصابــة   20 وتســجيل 
حــاالت   3(  ،60 إىل  االصابــات  عــدد 
املستشــفى،  يف  للعــاج  تخضــع  منهــا 
للحجــر  تخضــع  األخــرى  والحــاالت 
تعــايف  الســفارة  أكــدت  فيــا  املنــزيل(، 
االوضــاع  الســفارة  وتتابــع  حــاالت،   10
املصابــة  للحــاالت  واملعيشــية  الصحيــة 
وتعمــل عــى تأمني االدوية واالحتياجات 

الازمة ضمن امكانياتها.
كــا أفــادت ســفارة دولــة فلســطني لــدى 
جنوب افريقيا تسجيل إصابة جديدة يف 
الجاليــة لرتفــع عــدد االصابــات  صفــوف 
إىل 2، فيــا أكــدت تعــايف الحالــة األوىل 

املصابة.
لــدى  فلســطني  دولــة  ســفارة  وأفــادت 
جديــدة  إصابــات   3 بتســجيل  الربازيــل 
الجاليــة،  صفــوف  يف  كورونــا  بفــروس 
لرتفــع عــدد االصابــات اىل 51، وتعــايف 
حــاالت  عــدد  لرتفــع  أخــرى،  حــاالت   3
التعايف إىل 38، فيا سجلت 3 حاالت 

وفاة سابقة.
األرايض  اســتقبلت  األثنــاء،  هــذه  يف 
املواطنــني  مــن   255 الفلســطينية 

العائدين من 10 دول.
وأفــادت وزارة الخارجيــة أن هــؤالء وصلــوا 
اســطنبول  مطــار  عــرب  الوطــن  أرض  إىل 
إىل مطــار امللكــة عليــاء الــدويل، ومن ثم 
إىل معــرب الكرامــة، قبــل أن يتوجهــوا إىل 
األمــن  لقــوات  التابــع  النويعمــة  معســكر 
الوطنــي، وهــم مــن العالقــني يف: تركيــا، 
وأندونيســيا، والســويد، ولبنــان، وتونــس، 
وكوريــا  وهولنــدا،  ومالطــا،  وماليزيــا، 

الجنوبية، وأذربيجان.
تجمــع  نقطــة  اســطنبول  مطــار  ويعــّد 
الســتقبال أعــداد مــن العالقــني من عديد 

الدول.

ارتفاع الوفيات بين فلسطينيي الخارج إلى 175
كورونا: وفاة 5 مواطنين من الخليل.. 

وال إصابات جديدة في غزة

وقفة في العاصمة التشيكية
 رفًضا لخطة الضم اإلسرائيلية

جانب من إعادة افتتاح مسجد "آيا صوفيا" يف تركيا أمس         ) األناضول (
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نبضات ساخنة
وليد الهودلي

رشكة توزيع كهرباء
محــــــافــــظــــات غــــــــــــزة

إعالن مناقصة رقم 22/ 2020
الخاصة: بشراء أجهزة حاسوب وملحقاتها

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاه حســب 
البيانات واملواعيد التالية:

- موعد تسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم االثنني املوافق 27 /2020/07 
وحتى الساعـة 12:00 ظهًرا من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم  األربعاء  املوافق  29 / 07/ 2020 الساعة 11 صباحًا
- ميكن الحصول عىل مســتندات العطاء من دائرة املشــريات مبقر الرشكة 
الرئييس بغزة شــارع جامل عبد النارص "الثاثيني" اعتبارًا من يوم الخميس 
املـوافـــق  2020/07/09  علمـــًا بـــأن مثـــن نسخـــة العطـــاء 100 شيكـــل فقط 

) غري مسردة ( .
- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــاميل قيمــة العطــاء, 

مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 
-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .
- أجرة اإلعان )ملدة يومني( عىل من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .
- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 

للتواصل مع دائرة املشريات:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد إلكروين •

• موبايل رقم : 0599300112 , 0599849269
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

عطاء تقديم خدمة النظافة
 في مستشفى حيفا الخيري 

رقم 2020/03  
تبعًا  تقديــم خدمة نظافة  طــرح عطاء  الخــريي عن  يعلــن مستشــفى حيفــا 

للشروط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء. 
فعىل الراغبيــن يف املشاركة يف هذا العطاء مراجعة مقــر مستشــفى حيفــا 
الخــريي الكائــن يف حــي التفــاح شــارع صــاح الديــن خلــف مؤسســة الصخــرة 
االســتهاكية خـال أوقـات الـــدوام الرسـمي مـــن أجـــل الحصـــول علـى كراسـة 

املواصـفات ووثـائق العطـاء مقابل دفع مبلغ )200( شيكل غیر مستردة. 
آخــــر موعــــد لقبــــول عــــروض األســعار بــالظرف املختــــوم فــي مستشــفى حيفا 
الخــريي يــوم الخميــس املوافــق 2020/07/23م وتفــتح املظاريف بحضــــور 

ممثيل املتناقصین يف نفس الزامن واملكان . 
ماحظة : 

1- رسوم اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء. 
2- يجب إرفاق كفالة بنكیة بقيمة %10 من اجاميل العطاء.

 3-تقدم األسعار بالشیكل وتشمل جمیع أنواع الرسوم والضرائب .
 4-املستشفى غیر ملزمة بقبول أقل األسعار.  

 5-ميكــن للمتقــدم رشاء كــراس العطــاء ابتــداء مــن يــوم الخميــس املوافــق 
2020/07/09م . 

املوافــق  الســبت  يــوم  املوقــع  ومعاينــة  متهيــدي  اجتــامع  عقــد  ســيتم   -  6
2020/07/18م يف مقر املستشفى عند الساعة الرابعة مساء. 

 7-للمراجعة واالستفسار هاتف رقم: 2808333, جوال: 0598989099

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال 
بلديـة الفخـــــاري

اســم املــرشوع: برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة / الــدورة الثانيــة  
)MDPIII-CII(

اسم املرشوع الفرعي: مرشوع اعادة تأهيل ورصف شوارع داخلية - شارع 
مسجد البلدية 

1.حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
- صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة -  عــىل منحــة من مجموعة من 
الــرشكاء واملمولــني باإلضافــة إىل مســاهمة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
بســبة %10 من تكلفة يف برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة 
صنــدوق  مــن  فرعيــة  منحــة  عــىل  الفخــاري  بلديــة  حصلــت  وقــد  الثانيــة.  
تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقية للمنحــة( لتنفيذ مرشوع  اعادة 
تأهيــل ورصــف شــوارع داخليــة - شــارع مســجد البلديــة ، وتنــوي اســتعامل 
جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم 

)MDPIIICII-1524126-01( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
بلديــة  مــن  الازمــة  املعلومــات  عــىل  الحصــول  املعنيــون ميكنهــم  املقاولــون   .2
الفخـــــاري ، قسم املشاريع، السيد/ م. عامر سليم رشاب، هاتف: 082063194 
فاكــس: 082063193، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانيــة 

عرشة ظهرًا من تاريخ 2020/07/11 وحتى تاريخ 2020/07/25.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .3

2020/07/25 الساعة الثانية عرشة ظهرًا.

4. املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.
مدعــوون  املقاولــني  جميــع  التمهيــدي:  واالجتــامع  املوقــع  زيــارة   .5
للمشــاركة يف الجولــة امليدانيــة واالجتــامع التمهيــدي يــوم االحــد املوافــق 
االجتــامع  إن  حيــث  صباحــًا،  العــارشة  الســاعة  متــام  يف   2020/07/19
التمهيدي سيعقد يف بلدية الفخــــــاري وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.

6. العنوان املشار إليه أعاه هو: 
بلدية الفخـــــــاري ، قسم  املشاريع، الطابق األريض.

بلديـة الفخــــــاري
بتمويل من:

إعالن طرح عطاء 
 )MyCARE/GO/2020 /02( رقم

تدعو مؤسسة ماي كري – مكتب غزة )MyCARE( , الرشكات واملوردين 
ذوي االختصاص واملسجلني لدى الدوائر الرسمية إىل التقدم بعطاءاتهم 
يف مظاريف مغلقة لتنفيذ: مرشوع توريد أدوية ومستهلكات طبية لوزارة 

الصحة الفلسطينية وذلك وفق الرشوط التالية:
1. يجب عىل املتقدم للعطاء أن يكون من الرشكات العاملة واملتخصصة 
بقطــاع غــزة ومســجًا لــدى الدوائــر الرســمية, ويشــرط أن يقــدم مــع العطــاء 

صورة عن آخر خلو طرف رضيبي وصورة عن السجل التجاري للرشكة.
2. األسعار بالدوالر األمرييك )فاتورة رضيبية(.

3. تعترب كافة األسعار التي يضعها املتقدم للعطاء أمام كافة بنود العطاء يف جدول 
الكميات واملواصفات عىل أنها القيمة الكاملة والشاملة إلنجاز األعامل املطلوبة. 

4. األسعار سارية ملدة ال تقل عن 60 يوما من تاريخ فتح املظاريف.
5. يتــم رشاء كــراس العطــاء مــن مؤسســة MyCARE – مكتــب غــزة, غــزة 
شــارع الرشــيد عــامرة عــوض مقابــل عــامرة حجــي, وذلــك مقابــل مبلــغ مــايل 
غــري مســرد قيمتــه )200( شــيقل, ابتــداء مــن يــوم األحــد 12/07/2020 
خــال  وذلــك   14/07/2020 الثاثــاء  يــوم  الكــراس  لــرشاء  موعــد  آخــر  و 
ســاعات اســتقبال املتقدمــني للعطــاء مــن الســاعة 10:00 صباحــًا وحتــى 

3:00 عرصًا )الجمعة والسبت أيام عطلة(.
6. عىل من يرســو عليه العطاء تســليم كفالة حســن تنفيذ بقيمة %10 من 

قيمة العطاء سارية املفعول ملدة ستني يوما من تاريخ اشعار الرسية.
7. آخر موعد لتسليم العطاء مغلق وبالظرف املختوم ومختوم عىل جميع أوراقه 
مؤسســة  مكتــب  11:00 صباحــا يف  الســاعة   19/07/2020 األحــد  يــوم  هــو 
MyCARE, ولــن تقبــل أي عطــاءات بعــد هــذا املوعــد, وســيتم فتــح املظاريــف 

يف نفس املوعد ونفس املكان وبحضور من يرغب من املتقدمني للعطاء.
8. مؤسسة MyCARE غري ملزمة بقبول أقل األسعار, كام يحق لها قبول 
أو رفض أي عطاء أو إلغاؤه أو إلغاء العطاء كامًا دون تحمل أي مسئولية أو 

إبداء أسباب, ودون أن يكون ألحد حق االعراض بأي شكل من األشكال.
9. رسوم اإلعان يف الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء. 

10. لاستفسار االتصال عىل جوال 0592192800 .

سعد الغرابيل الشهيد 
األخري وليس آخرًا

 ملدافن األحياء؟! 
قبــل حــوايل عرشيــن ســنة كانــت مأســاة شــبيهة بهــذه املأســاة، 
وكنت شــاهدًا عليها, إذ كنت يف حينها يف ما يســّمى مشــفى 
الرملــة وهــو ال عاقــة لــه بالشــفاء البتــة وإمنــا هــو تكريس املرض 
للتعايــش معــه ومضاعفــة أوجاعــه وتحويــل املــرىض إىل مختــرب 
تجــارب لــرشكات األدويــة اإلرسائيليــة ، كان يومهــا الشــهيد رزق 
العرعــري قــد قىض ســتة وعرشين ســنة ونصــف يف معتقل اآلالم 
هــذا، ثــم خضــع لعمليــة قلــب مفتــوح زادت من آالمــه وأدت اىل 
استشهاده ليخرج محموال عىل االكتاف ألهله، وصلنا من غرفة 
العمليــات عــرصا وكأنــه قــد جــاء مــن مرشحــة عملــت مباضعهــا 
يف جســده عملهــا، أو أنــه كان يف معركــة مــن العصــور القدميــة 
أسلحتها السيوف والخناجر، كان شاحبا ترى املوت يف عينيه، 
أنهكته الجراح ومل نسمع سوى أناته التي كانت تخرج رغام عن 
كربيائــه التــي يحــاول جاهــدا أن ال تخــرج منــه يك ال يعطي عدّوه 
فرصــة للشــامتة بــه، واضــح أنــه بحاجــة اىل املزيــد مــن االرشاف 
الطبي التخصيص املبارش إال أنهم ألقوا به الينا، ولسان حالهم 
يقــول خــذوه ليمــوت بــني يديكــم، جاءنــا عــرصا فأغمــي عليــه مــع 
غــروب شــمس ذلــك اليــوم، أخــذوه عندهم ثم بعــد دقائق طلبوا 
رششــفا أبيــض وهــذه عامــة عــىل وفاتــه وانتهــاء أجلــه دون أن 
نعرف ماذا فعلوا به وهو وحيد عندهم دون رقيب أو حسيب. 
وعىل ذات الطريقة تأيت ذات النهاية بطريقة متطابقة مع نهاية 
الشــهيد ســعد الغرابيل، رقم 224 من شــهداء الحركة االســرية، 
وال ينبغي أن نذكر الرقم هكذا جزافا فلكل عامله وحياته وأهله 
وذووه وكل منهــم قضيــة قامئــة بذاتهــا، هــم الذيــن قضــوا نتيجــة 
جرميــة تســّمى اإلهــامل الطبــي مــع ســبق اإلرصار ومــع مامرســة 

طقوسها السادية كاملة.
سعد الغرابيل قىض نحبه بعد ستة وعرشين سنة من االعتقال 
الغــارق يف ســجنني: فســجن اإلهــامل الطبــي ُيضــاف اىل ســجنه 
يــدري أحــد  وعزلــه ليصبــح يف ســجنني يف آن واحــد معــا، وال 
حجــم األمل والقهــر واملــرارة التــي يغــرق فيهــا األســري املريــض، 
لقــد كتبــت عنهــا منــذ زيــاريت تلــك مــن خــال الشــواهد الحّيــة 
التي كانت يف حينها يف مشفى الرملة، وسّميته مدفن االحياء 
ألنهم بالفعل يعيشون حالة الدفن وهم أحياء، تدفن مشاعرهم 
وآمالهــم وطموحهــم وأدىن حقوقهــم اإلنســانية، وال يبقــى منهــم 
وزج  قبورهــا  صناعــة  يتقنــون  التــي  الدفــن  عمليــة  خــارج  يشء 
تجلّيــات  بعــض  ومــن  قلــب.  لهــم  يــرّف  أن  دون  فيهــا  املــرىض 
اإلهــامل الطبــي املمنهــج )بــكل موضوعيــة وهــي عــىل الغالــب 

بعيدة عن االستثناء الذي قد يحصل أحيانا( االيت: 
املامطلــة  طبعهــم  وإمنــا  بداياتــه  يف  املــرض  ُيشــّخصون  ال   •
ليبلــغ املــرض مــداه يف جســد املريض، فالفحوصــات الطبية أو 

صــور االشــعة التــي يســتطيع املريــض الوصــول اليهــا 
االنتظــار  األســري  تســتغرق  الســجن  خــارج  أيــام  23يف 

السويطي يواصل إرضابه عن 
الطعام داخل سجون السلطة

الخليل/ صفا:
طالبت عائلة املعتقل الســيايس فايز الســويطي، الســلطة يف رام الله، باإلفراج 
العاجــل عــن والدهــم، محملــة إياهــا املســؤولية التامــة عــن صحتــه، بعــد خوضــه 

إرضابًا عن الطعام واملاء والدواء دخل يومه الثالث عىل التوايل.
وقالــت رغــد ابنــة املعتقــل إن والدهــا يعــاين مــن مشــاكل صحيــة مســبقة، ويف 
ظــل الظــروف القامئــة تزيــد الخطــورة عــىل صحتــه، خاصــًة بعد امتناعــه عن تناول 

أدويته اليومية.
واســتنكرت مجموعــة "محامــون مــن أجــل العدالــة"، بيــان النيابــة العامــة بــرام اللــه 
لتوضيح أســباب اعتقال الناشــط ضد الفســاد فايز الســويطي، وإدانته بالتشــهري 
ببعــض املؤسســات الوطنيــة واألجهــزة األمنيــة واتهامهــا بالفســاد دون دليــل عــرب 

صفحته عىل "فيسبوك"، بحسب ما جاء يف البيان.
وأفــاد املحامــي مهنــد كراجــة بــأّن النيابة تعجلت يف إدانة الســويطي دون صدور 
أي قرار قضايئ، "وهذا إجراء غري قانوين وليس من حق النيابة إدانة أي شــخص 
قبل إدانته قضائيًا". وأوضح كراجة أن "األوىل يف ظل الظروف الراهنة واألوضاع 
النيابــة العامــة ضامنــات  الصحيــة الصعبــة تحديــدًا داخــل الســجون، اســتخدام 

املحاكمة العادلة، واإلفراج عن السويطي بكفالة مالية"
زيــارة املحامــني للمعتقــل ســويطي حتــى اآلن، ســوى  ولفــت كراجــة إىل عــدم 

لقاءات املحكمة.
وادعــت النيابــة العامــة يف بيانهــا قانونيــة اعتقــال الســويطي، بعــد مطالبــة الهيئــة 
املســتقلة لحقــوق اإلنســان باإلفــراج الفــوري عنه، مؤكدًة عــىل أن اعتقاله يخالف 

حق املواطن األسايس يف حرية الرأي والتعبري.
بأحــد مراكــز  الســويطي، واحتجزتــه  فايــز  اعتقلــت  الســلطة  أمــن  وكانــت أجهــزة 

الرشطة بعد نرشه وثائق فساد.
وذكــر نجــل الســويطي يف تقاريــر إخباريــة ســابقة أن قــوة مــن جهــاز األمــن الوقــايئ 
اقتحمــت منــزل العائلــة وصــادرت عــددا من الكتب والوثائق، واســتدعته ملقابلة 

النائب العام.

أطلقت منصة "دليل الجامعات" في الضفة
الكتلة اإلسالمية تعلن بدء مهرجانات 

التفوق لطلبة "التوجيهي"
غزة/ فلسطني:

أعلنت الكتلة اإلسامية بغزة عن بدء مهرجانات التفوق لتكريم الطلبة 
املتفوقني يف امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي".

وأفــاد مديــر املكتــب اإلعامــي للكتلــة ســعيد اللقطة، يف بيــان، أمس، 
مــن  قــادة  بحضــور  االثنــني  يــوم  ســتبدأ  املهرجانــات  هــذه  باكــورة  بــأن 
املكتــب الســيايس لحركــة حــامس. وأكــد اســتعداد الكتلــة اإلســامية 
إلقامــة هــذه املهرجانــات، وقــال: "ننتظــر لحظــة اإلعــان الرســمية مــن 
وزارة الربية والتعليم لدعوة الطاب لاحتفال معهم بهذه املناسبة".

وأشار اللقطة إىل أن الكتلة اإلسامية تكرّم الطاب املتفوقني يف كل 
عام وستكرم )فوج رّواد فلسطني( للعام 21 عىل التوايل.

ويف ســياق متصل، أطلقت الكتلة اإلســامية منصة "دليل الجامعات 
الفلسطينية" الخاص بطلبة التوجيهي للعام الحايل 2020.

وتعد املنصة األوىل فلسطينيا، التي تجمع كافة التخصصات الخاصة 
بالجامعات الفلسطينية يف الضفة الغربية يف مكان واحد.

وتهــدف املنصــة للتيســري والتســهيل عــىل طلبــة "التوجيهــي" مــن أجــل 
البحث عن تخصصاتهم، حيث توفر كافة أنواع التخصصات ومعدالت 

القبول لها باإلضافة ألسعار الساعات لكل تخصص.
وقالت الكتلة إن املنصة االلكرونية ســتمكن طلبة "التوجيهي" الذين 
يرغبــون يف التســجيل يف إحــدى جامعــات الضفــة مــن االنتقــال مبارشة 

من املنصة إىل رابط التسجيل الخاص بكل جامعة.
صفحــات  روابــط  تحــوي  املنصــة  أن  إىل  اإلســامية  الكتلــة  وأشــارت 
اإلرشــاد الخاصــة بالكتلــة اإلســامية يف الجامعــات، "والتــي ميكــن مــن 
الطلبــة  يخــص  عــام  لاستفســار  الكتلــة  فرســان  مــع  التواصــل  خالهــا 

الجدد املقبلني عىل الدراسة يف الجامعات".

مستشفى بيت حانون
 ُيجري 800 عملية 
جراحية يف النصف 

األول من 2020
غزة/ فلسطني:

أفــاد تقريــر صــادر عــن مستشــفى بيــت حانون شــامل قطــاع غزة، 
أمس، بأن الطواقم الطبية الجراحية أجرت أكرث من 800 عملية 
جراحيــة خــال النصــف األول مــن عــام 2020، منهــا 42 عمليــة 

ذات مهارة عالية.
وذكر التقرير أن من بني العمليات 135 عملية كربى، يف حني 
بلــغ إجــاميل العمليــات املتوســطة 209 عمليــات، والعمليــات 
العمليــات املجدولــة  وبلغــت  425 عمليــة جراحيــة،  الصغــرى 

باملستشفى أكرث من 766 عملية جراحية.
التــي أدت  أحــد املستشــفيات  بيــت حانــون  ويعــد مستشــفى 
دورًا طبيــًا بــارزًا خــال االعتــداءات اإلرسائيليــة عــىل قطــاع غــزة، 
وال يزال العمل به مستمرًا، إىل جانب املستشفى اإلندونييس 

الذي يقدم خدماته أيضًا لسكان محافظة شامل قطاع غزة.

غزة/ األناضول:
الرضيــع  طفلهــا  »ياغــي«  عائلــة  تنــى  لــن 
عمــر )9 أشــهر( الــذي تــويف أمامهــا يف 18 
عــن  عاجــزة  وهــي  املــايض،  يونيو/حزيــران 
عمــل أّي يشء يف ظــل الحصــار املفــروض 

عىل قطاع غزة.
الرضيــع »عمــر«، كان يعــاين مرًضــا عضــااًل 
االحتــال  ســلطات  وحرمتــه  قلبــه،  يف 
الســتكامل  غــزة  مغــادرة  مــن  اإلرسائيــيل 

عاجه يف الخارج.
وأجــرى الرضيــع منــذ والدتــه ثــاث عمليــات 
للخــروج  بحاجــة  وكان  القلــب،  يف  جراحيــة 
مــن القطــاع إلكــامل عاجــه غــري املتوفــر يف 
مــن  منعــه  اإلرسائيــيل  االحتــال  لكــن  غــزة، 
إيــاد  جــده  يقــول  مــا  بحســب  مرتــني،  ذلــك 

)70 عاما(.
إن  األناضــول:  لوكالــة  الجــد  ويضيــف 
وقــف  »بحجــة  ذلــك  فعلــت  )إرسائيــل( 

السلطة الفلسطينية التنسيق معها«.
اإلرسائيــيل  االحتــال  ياغــي  وُيحّمــل 
حفيــده«،  وفــاة  عــن  الكاملــة  »املســؤولية 
داعًيــا املجتمــع الدويل، إىل »الوقوف عىل 

معاناة مرىض غزة«.
عــرشات  مــن  واحــد  »ياغــي«،  الرضيــع 
جــراء  مــن  حياتهــم  فقــدوا  الذيــن  الضحايــا 
املــرىض  الفلســطينيني  االحتــال  حرمــان 
مــن حّقهــم يف الوصــول بحريــة للعــاج غــري 
حصارهــا  بفعــل  وذلــك  غــزة،  يف  املوجــود 

املفروض عىل القطاع منذ نحو 14 عاما.

يف  املــرىض  الفلســطينيني  آالف  ويضطــر 
الضفــة  يف  مستشــفيات  إىل  للتوجــه  غــزة، 
الـــ48  الغربيــة مبــا فيهــا القــدس، أو أرايض 
الخاضــع  )إيريــز(  حانــون  بيــت  حاجــز  عــرب 
أن  إال  العــاج،  لتلّقــي  االحتــال،  لســيطرة 
االحتــال يف كثــري مــن األوقــات ميتنــع عــن 
بالعبــور  للمــرىض  تســمح  تصاريــح  إصــدار 

والوصول إىل وجهتهم.
واليــوم ازدادت املعانــاة، إذ يشــكو املــرىض 
لوصولهــم  املطلــق  اإلرسائيــيل  الرفــض  مــن 
للمستشفيات خارج غزة عرب الحاجز، بحجة 
مــع  التنســيق  الفلســطينية  الســلطة  وقــف 

سلطات االحتال.
 19 يف  قــررت  قــد  الســلطة  قيــادة  كانــت 
مــن مايــو/ أيــار املــايض، وقــف كل أشــكال 
العاقــة مــع االحتــال اإلرسائيــيل، مبــا فيهــا 
التنســيق األمنــي، رًدا عــىل نيــة )تــل أبيــب( 

ضم أجزاء من الضفة الغربية.
معاناة المرضى

الطفلة مريا الفجم )4 أعوام( من مدينة خان 
يونــس جنــويب القطــاع، تعــاين منــذ 4 أشــهر 
مــن ورم رسطــاين يف عينهــا الُيمنــى، أفقدها 
البرص متاًما يف تلك العني، يف حني انتقل 

الورم لدماغها، كام تقول والدتها مريم.
وتتخــوف الوالــدة مــن فقــدان طفلتهــا البــرص 
مــن  تفقــد حياتهــا  أن  أو  الثانيــة،  عينهــا  يف 
جــراء انتشــار الــورم يف الدمــاغ، كــام حذرهــا 

بعض األطباء.
عــاج  لهــا  يوجــد  ال  التــي  »مــريا«  وتعجــز 

داخل غزة عن مغادرة القطاع؛ بسبب املنع 
الســلطة  وقــف  خلفيــة  عــىل  اإلرسائيــيل، 

للتنسيق املدين مع االحتال.
الحقوقيــة  املؤسســات  العائلــة  وتناشــد 
ملســاعدة  الفــوري  »العمــل  يف  والرســمية 

مريا يف تلقي العاج وإنقاذ حياتها«.
وبســبب اآلالم التــي تشــعر بهــا الطفلــة مــريا، 
فإنهــا ال تســتطيع النــوم وقًتا طويًا، بحســب 

ما تقول والدتها.
لشــقيقها  »مــريا«،  تقــول  األطفــال،  وبــرباءة 
عندما يحاول التخفيف عنها باللعب معها: 
فيهــا،  أرى  وال  تؤملنــي  التــي  عينــي  »خــذ 

واستبدلها بواحدة جديدة وجميلة«.
الطفلــة »مــريا« ليســت الوحيــدة يف عائلــة 
وال  الرسطــان،  مــرض  تعــاين  التــي  الفجــم 

تتمكن من السفر للعاج.
اآلخــر  هــو  يعــاين  اللــه«  عبــد  »أبــو  فجّدهــا 
ورم  بفعــل  والكبــد  املــرارة  يف  انســداًدا 

رسطاين، وال يوجد له عاج يف غزة.
قصــة »مــريا«، وجّدهــا املصابان بالرسطان، 
يتوفــر  ال  الذيــن  املــرىض  معانــاة  تلخــص 
عــىل  فقــط  ويعيشــون  بغــزة،  عاجهــم 

مسّكنات اآلالم إن متكنوا من توفريها.
لعائلــة  االقتصاديــة  األوضــاع  تــردي  ويحــول 
ملريــي  املســّكنات  توفــري  دون  الفجــم 

الرسطان يف الكثري من األوقات.
ويقــول »عبداللــه« عــم »مــريا«: إن والدهــا 
مثــن  األحيــان  مــن  الكثــري  يف  »يســتدين 

مسّكن اآلالم«.

كارثة إنسانية
»األورومتوســطي«  املرصــد  ويحــذر 
لحقــوق اإلنســان يف جنيــف، مــن أن الرفــض 
تصاريــح  إلصــدار  املطلــق  اإلرسائيــيل 
التنســيق،  وقــف  بحجــة  غــزة  ملــرىض  مــرور 
بحــق  خِطــرة  إنســانية  كارثــة  بـ«وقــوع  ُينــذر 

املرىض«.
املرصــد  لــدى  القانــوين  املستشــار  ويقــول 
محمــد عــامد: إن هــذا اإلجــراء »مثري للقلق، 
خاصــة أن مئــات املــرىض ممــن هــم بحاجــة 
حياتهــم  باتــت  غــزة  قطــاع  خــارج  للعــاج 

مهددة«.
يف  اإلرسائيــيل  »التعّنــت  أن  عــامد  ويعــّد 
يف  عاجهــم  باســتكامل  للمــرىض  الســامح 
الخارج، هو جرمية تضاف لسلسلة جرامئها 

بحق سكان غزة«.
ويشــري إىل أن ســلطات االحتــال »عمــدت 
منــذ ســنوات إىل التضييــق عــىل املــرىض، 
وذلــك بتأخــري إصــدار تصاريــح مرورهــم رغــم 
توفــري الســلطة الفلســطينية التغطيــة املاليــة 

الازمة«.
ويضيــف: »هــذه السياســة امُلمنهجــة أدت 
إىل حرمــان اآلالف مــن حقهــم يف الحصــول 
يف  املــرىض  عــرشات  ووفــاة  العــاج،  عــىل 
ترصيــح  عــىل  الحصــول  انتظارهــم  أثنــاء 

املرور«.
املامرســات  تلــك  أن  إىل  عــامد  ويلفــت 
اإلرسائيليــة تتطلب محاكمة االحتال، وفقا 
الجنائيــة  للمحكمــة  املشــّكل  رومــا  مليثــاق 

الدولية.
ويوضح أن »املامرسات اإلرسائيلية تخالف 
الدوليــة،  والقوانــني  املواثيــق  مــن  العديــد 
الــذي  اإلنســان  لحقــوق  العاملــي  كاإلعــان 
كفــل حــق التنقــل والحصــول عــىل الخدمات 
الصحيــة، والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق 

املدنية والسياسية«.
وســجل املركــز الفلســطيني لحقوق اإلنســان 
منــذ  غــزة  قطــاع  يف  مــرىض  ثاثــة  وفــاة 
الســفر  مــن  منعهــم  بســبب   ،2020 بدايــة 

واملامطلة بهذه اإلجراءات.
ســلطات  أن  إىل  املركــز  بيانــات  وتشــري 
ألــف   )51( نحــو  ســفر  منعــت  االحتــال 
مريض من أصل )179( ألفا، و)746( طلبوا 
الخروج للعاج يف مستشــفياتها أو باألخرى 
املوجــودة بالضفــة الغربيــة، يف الفــرة بــني 
وديســمرب/   ،2008 الثــاين  يناير/كانــون 

كانون أول 2018.
املــايض  العــام  االحتــال  منــع  حــني  يف 
املحتاجــني  غــزة  مــرىض  مــن   )35%(
أو  اإلرسائيليــة  املستشــفيات  يف  للعــاج 
مستشفيات الضفة الغربية، من التنقل عرب 

»إيرز«.
عــام  فــإن  بغــزة،  الصحــة  وزارة  وبحســب 
2018 شــهد وفاة )56( حالة، مل يســمح لها 
االحتال بالعاج خارج غزة، يف حني بقيت 
الحــاالت ذات األمــراض الصعبــة،  مــن  كثــري 
مثل الفشــل الكلوي والرسطان تعاين داخل 

القطاع.

د حياة مرىض غزة بذريعة وقف التنسيق مع )إرسائيل( خطر »املوت« ُيهدِّ
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م عريضــة مــن ممثــي "حملــة  الشــعب الفلســطيني، بــل إنــه رفــض تســلُّ
التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني" تتضمــن تأكيــد حــق العــودة. وتعهــد 
أيضــًا، يف الحملــة االنتخابيــة، بتبّنــي جميــع مطالب تجّمــع النواب اليهود 
يف بريطانيــا، املمثــل الوحيــد للجاليــات اليهوديــة يف البــاد، ومــن هــذه 
املطالــب الســاح بتحقيقــات مســتقّلة يف تهــم "معاداة الســامية والطرد 
املبــارش لــكل مــن يشــتبه يف أنــه معاد للســامية". وتقديــرًا ملواقفه هذه، 
حــاز ســتارمر ثقــة اللــويب الصهيــوين الربيطــاين ومتويلــه، إذ تبّنــى رجــل 
األعــال تريفــور تشــن حملــًة بــن أثريــاء مؤيدين لـ)إرسائيــل( لجمع آالف 

الدوالرات، لتمكن ستارمر من الظفر بقيادة حزب العال.
ويرى املراقبون أن ستارمر أراد من طرد لونغ بيي تسجيل ثاثة أهداف 
مــن رضبــة جــزاء واحــدة. التخلــص أواًل مــن بقايــا اليســار القديــم وحلفــاء 
قيــادة  يف  األماميــة  املقاعــد  ومــلء  كوربــن،  جريمــي  الســابق،  الزعيــم 
الحــزب مــن أنصــاره. ثــم طأمنــة داعمــي الحــزب ومموليــه إىل أنــه حريــص 
بــه للمؤسســة  عــى قيــادة حــزب العــال، ليصبــح حزبــًا حكوميــًا موثوقــًا 
بلــري(.  تــوين  إىل  )نســبة  البلرييــة  إىل  أفــكاره  يف  وأقــرب  النيوليرباليــة، 
وأخــريًا، طأمنــة اللــويب املؤيــد لـ)إرسائيل( إىل جّديته عى تطهري الحزب 
مــن "الاســامية" التــي منــت داخــل الحــزب خــال قيــادة جريمــي كوربن، 
معــاداة  مــع  املطلــق"  التســامح  "بعــدم  وعــده  تنفيــذ  عــى  إرصار  مــع 

تتوقف املســرية السياســية الفلســطينية اإلرسائيلية، وعندما يتوقف 
االستيطان اإلرسائيي يف هذه املناطق«.

وأكــد أن »الضــم؛ ســواء كان عــى نطــاق واســع أم ضيــق يف الضفــة، 
ســيثري موجــة ردود فعــل ســلبية يف أوروبــا، والقطيعــة ســتتعمق بــن 
القيــادات السياســية لـ)إرسائيــل( وقيــادات أعضاء االتحاد األورويب«، 
فــرض  صعوبــة  يف  أوروبيــة،  داخليــة  »ســياقات  تســاهم  أن  متوقعــا 
ولكــن ال شــك  الضــم،  قــرار  جــراء  )إرسائيــل(  عــى  عقوبــات شــديدة 
الــدول  معظــم  يف  األمــور  روح  هــو  الضــم  نيــة  ضــد  حــادا  انتقــادا  أن 

األوروبية«.
إســراتيجية  نــرة  ضمــن  يــأيت  الــذي  تقديــره  يف  املركــز،  ولفــت 
يصدرهــا بشــكل شــبه دوري تحــت عنــوان: »نظــرة عليــا«، أن »قــرارا 
إرسائيليا بالضم، سيواجه معارضة من دول االتحاد التي درجت عى 
النهــج األورويب  التصويــت يف املنظــات الدوليــة«، منوهــا إىل أن 
حــل  تحقيــق  عــى  ويركــز  اإلرسائيــي،   - الفلســطيني  بالحــوار  ُيعنــى 

الدولتن عرب املفاوضات بن الطرفن«.
وأضــاف: »يتمســك االتحــاد مبوقــف يقــي برســيم الحــدود عــى 
أن  وقــرر  الضفــة،  يف  املســتوطنات  يعــارض  وهــو   ،1967 خطــوط 
البضائــع اإلرسائيليــة التــي تنتــج يف املناطــق املحتلــة عــام 1967 ال 
تستحق اإلعفاء الجمريك، كا أن الركات العاملة يف املستوطنات 

ال ميكنها أن تتمتع بالتعاون مع هيئات أوروبية ميولها االتحاد«.

ما حدث مع نتنياهو حن مّر يوم األول من يوليو/ متوز 2020 دون اتخاذ 
أيــة خطــوة "ضمّيــة" حتــى لــو شــكلية، يجــب أن ُيرى عى أنــه هزمية مدوية 
لنتنياهــو. ومــا ينبغــي عــدم رؤيتهــا هكــذا بســبب التأكيــدات التــي صدرت 

حول موضوع التأجيل أو اإلرجاء، وأنه سيعمل الحقًا للمي بالخطة.
أكرث املتوقعن ملوقف نتنياهو من تنفيذ وعده، وتعهده، وتصميمه عى 
تنفيذ الضم يف األول من يوليو/متوز الجاري، توقعوا التنفيذ ولو جزئيًا.

أمــا أن يراجــع، بالصــورة التــي تراجــع بهــا، أي مــن دون أن يأخــذ أيــة خطــوة، 
مهــا كانــت صغــرية أو شــكلية، فقد ســقطت من االحتــاالت، ناهيك عن 
تغليبهــا احتــااًل. األمــر الــذي يفــرض أن يســأل كل مــن يتعاطــى بالتحليــل 

السيايس: ما الذي أُغفل حتى أسقط سيناريو الراجع من الحساب؟
الناحيــة  مــن  إيجابيــًا  كان  واقعــًا،  الجــزيئ،  ولــو  الضــم،  اعتبــار  أن  صحيــح 
العمليــة والتعبويــة، بــل أفــاد مــن الوصــول إىل هزميــة نتنياهــو، لكــن هــذا 
يشء ودقــة التوقــع يشء آخــر. وليــس مــن املفــروض أن يتناقضــا. ألن مــن 
رشوط توقــع فشــل نتنياهــو، هــو التأكيــد عــى التعبئــة الكاملــة، واملوجهــة 

من أجل هزميته املتوقعة بدورها، إذا أحسنا الحساب.
مــن   2020 يوليو/متــوز  مــن  األول  يــوم  مــّر  حــن  نتنياهــو  مــع  حــدث  مــا 
دون أن يتخــذ أيــة خطــوة "ضمّيــة" حتــى لــو كانــت شــكلية، يجــب أن ُيــرى 
عــى أنــه هزميــة مدويــة لنتنياهــو. ومــا ينبغــي عــدم رؤيتهــا هكــذا بســبب 
التأكيــدات التــي صــدرت حــول موضــوع التأجيــل أو اإلرجــاء، وأنه ســيعمل 

الحقًا للمي بخطة الضم.
يعنــي أننــا أصبحنــا أمــام الســؤال: هــل هــو هزميــة وارتبــاك أم هــو إرجــاٌء 
ابتــداًء  الضــم قضــًا جزئيــًا؛  لتنفيــذ  فــورًا ســعي حثيــث  إرادي، وســيليه 
باألغــوار وهــو التحــدي األبــرز؟ أم نحــن إزاء توجهــات أخــرى يفرضهــا هــذا 

الفشل؟
السياســة ال تحكمهــا الرغبــات أو املصالــح، كــا هــو شــائع، وإمنــا تحكمهــا 
موازيــن القــوى والقــدرات. وهــذه بدورها هي التــي تحدد حجم املصالح، 
وكيفيــة تأثريهــا يف السياســة. وهنــا فلنأخــذ موضوع الضــم ونتنياهو حالة 

تطبيقية.
رغبــة نتنياهــو ومصلحتــه ومصلحــة الكيــان الصهيــوين، مــن حيــث األصــل، 
واملجــرد، تؤكــد الذهــاب إىل الضــم وتحقيقــه. وهــذا جــزء مــن املــروع 
الفلســطيني،  الشــعب  كل  اقتــاع  أســاس  عــى  قــام  الــذي  الصهيــوين 

واستيطان كل فلسطن.
الدوليــن  وقياداتــه وحلفائــه  الصهيــوين  الكيــان  عــى  فــرض  الــذي  ولكــن 
االكتفــاء بخطــوط هدنــة 1949 )خطــوط مــا قبــل يونيو/حزيــران 1967( 
الرغبــات  وليــس  القــوى  ميــزان  كان   ،1967 حــرب  إىل  امتــد  وملــدى 
واألهــداف. فالــذي جعــل املصلحــة، أو املصالــح، تنحــر مــا بــن 1949 
و1967 يف "حــدود" خطــوط الهدنــة كان ميــزان القــوى بأبعاده املختلفة، 

وكذلك القدرات بأبعادها املختلفة.

وكذلــك قبــل مجــيء ترامــب وإعانــه ملــا يســمى "صفقــة القــرن" )جرميــة 
القــرن( مل يكــن نتنياهــو يطــرح موضــوع االنتقــال إىل ضــم األغــوار وأجــزاء 
أخــرى مــن الضفــة الغربيــة، كا فعل خال الشــهرين املاضين، وال ســيا 
شــهر يونيو/حزيــران املنــرم. ومــن ثــم ال تفســري لذلــك ســوى تقديــره أن 
ميزان القوى العام يسمح له باإلقدام عى هذه الخطوات، وذلك بعد أن 
مــّر بســام إعــان دونالــد ترمــب للقــدس عاصمــة للكيــان الصهيــوين ونقــل 

السفارة األمريكية إليها.
وعليــه، مــا الــذي جعلــه مــن بعــد تعهــدات عاليــة الصوت وعهــود قاطعة ال 

ينفذ يف األول من يوليو/متوز الجاري عمليته للضم؟
تتطلب اإلجابة هنا البحث يف ميزان القوى العام لتفســري هذا الراجع، 
والذي هو مبثابة هزمية مدوية، تكشف عن حجم الخلل يف ميزان القوى 
العــام يف غــري مصلحــة ترامــب- نتنياهــو. فهــا هنــا تصــادم هــذا الخلل يف 
"املجــردة"  القــدرات  ومــع  واملصالــح،  الرغبــات  مــع  العــام  القــوى  ميــزان 

املحصورة بالقوة العسكرية التي ميلكها الجيش الصهيوين.
وكانــت النتيجــة أْن تراَجــَع نتنياهــو تراجعــًا مــذاًل لــه. ومل يفعــل ذلــك إاّل 
بســبب الخــوف مــن خســارة أكــرب وهزميــة أفــدح إذا ما دخــل معركة الضم، 
واملواجهــة مــع الشــعب الفلســطيني أواًل، ثــم ثانيــًا مــع ميزان القــوى العام 
أوروبــا،  مارســتها  التــي  الضغــوط  جانــب  مــن  ســيا  وال  األبعــاد،  متعــدد 
وخصوصــًا بريطانيــا )أســاس مــروع الكيــان وعرابتــه(، ثــم مــا حــدث مــن 
انقســام أمرييك، وزعزعة يف قرار إدارة ترمب نفســها، بالنســبة إىل الضم 
واملخاطــر التــي قــد تنشــأ يف حالــة تنفيــذه. وهــذا كلــه عَكــَس نفســه عــى 
مــن  نتنياهــو  تحــذر  التــي  التحذيــرات  علــت  حيــث  الصهيــوين  الداخــل 
اإلقــدام عــى هــذه الخطــوة. طبعــًا مــن دون أن يقلــل هــذا مــن الضغــوط 

األخرى الدولية وغري الدولية.
وباملناسبة الذين ضغطوا عى نتنياهو من حكومات الغرب بالراجع عن 
تنفيــذ الضــم ولــو جزئيــًا، مــا فعلــوا ذلــك بســبب رغباتهــم، أو ضــد مصالــح 
الكيــان الصهيــوين الحريصــن عليهــا، وإمنــا خوفــًا عليه، وحــذرًا من معركة 
ال ِقَبــل لهــم وال لــه بهــا إذا مــا اندلعــت. فميــزان القــوى هنــا أيضــًا بأبعــاده 
املختلفــة وصــل إىل حــد فــرض تلــك الضغوط عــى نتنياهو، وفرض عليه 

هزمية سياسية ومعنوية أهون رشًا من هزمية ميدانية.
هــذا مــا كان يجــب أن يؤخــذ يف االعتبــار عنــد تقديــر املوقف يف تغليب 
احتــال تراجــع نتنياهــو. ولكــن األهــم هــو الذي يجــب أن يوضع، اآلن، يف 
االعتبــار ملواصلــة املعركــة مــن جانــب الفلســطينين. وذلــك ال ليمنعــوا 
نتنياهــو مــن أن يعيــد الكــرة مــرة أخــرى فحســب، وإمنــا أيضــًا أن يعالجــوا 
قــرار  ويأخــذ  الضــم،  قــرار  يأخــذ  نتنياهــو  جعــل  الــذي  الرئيــس  الســبب 
أي  مســتمرًا.  زال  مــا  وهــذا  األقــى،  املســجد  عــى  األمنــي  االســتياء 

االحتال واالستيطان.
مــا دام احتــال الضفــة الغربيــة قامئــًا، وذيــول اتفــاق أوســلو مســتمرة، ولــو 
دام  ومــا  والضــم،  االســتيطان  اســتراء  خطــر  تحــت  الضفــة  فــإن  جزئيــًا، 
رشقــي القــدس تحــت االحتــال ســيظل خطر التهويد وتقســيم الصاة يف 

املسجد األقى متهيدًا لهدمه قامئًا ومستمرًا.
لهــذا فــإن موازيــن القــوى العامــة التــي فرضــت عــى نتنياهــو هــذا الراجــع 
املــذل، ومل تســمح للصهاينــة يف أمريــكا والغــرب األكــرث منــه صهيونيــة، 
بأن يذهبوا إىل الضم، يجب أن تدفع الفلســطينين أن يســتمروا بتوحيد 
موقفهم من الضم و"صفقة القرن" لينتقلوا إىل قيادة موحدة، تفتح ملف 
االحتــال واالســتيطان يف الضفــة ورشقــي القــدس مــن حيــث أىت. وذلــك 
ِقَبــل  مــن  أجلــه  مــن  للعمــل  أو  واالســتمرار،  للضــم  املؤديــن  باعتبارهــا 
ترمب ونتنياهو، وها يف األساس غري رشعين، وجزء كبري من معاريض 

الضم يعرفون بعدم رشعيتها.
فــإذا تشــكلت قيــادة موحــدة أو عنــد اللــزوم، تقاطع الفلســطينيون جميعًا 
عــى رضورة مواجهــة االحتــال واالســتيطان يف الضفــة والتهويــد لرقــي 
القــدس، باســتخدام أشــكال املقاومــة، ويف مقدمهــا االنتفاضة الشــاملة، 
فإن موازين القوى العامة نفسها تقريبًا ستسمح بدحر االحتال وتفكيك 
املســتوطنات، أي بتحريــر الضفــة الغربيــة ورشقــي القــدس، وبــا قيــٍد أو 

رشط.
هــذا هــو املطلــوب واملمكــن تحقيقــه يف هــذه املرحلــة، ال لتقــام دويلــة، 
ولكــن ليحــرر جــزء مــن أرض فلســطن، تكــون متهيــدًا الســراتيجية تحقيــق 

الهدف األسمى: تحرير فلسطن كل فلسطن من النهر إىل البحر.

مل يــرّدد زعيــم حــزب العــال الربيطــاين، كــري ســتارمر، طويــًا قبــل طــرد 
بيــي،  لونــغ  ريبيــكا  النائــب  العاليــة،  الظــل  حكومــة  يف  الربيــة  وزيــرة 
بســبب مشــاركتها مقــااًل منشــورًا يف منصــات اإلعــام االجتاعــي، جــاء 
أســلوب  اســتخدام  عــى  األمريكيــة  الرطــة  دّربــت  )إرسائيــل(  أن  فيــه 
الخنــق بالضغــط عــى الرقبــة بالركبة، كا حدث بحق جورج فلويد. اعترب 
بقــراره  وأراد،  للســامية"،  املعاديــة  املؤامــرة  "نظريــة  يف  ســقوطًا  ذلــك 
هــذا، تأكيــد تصميمــه عــى منــع أي مارســاٍت تشــوبها شــبهات "معــاداة 
الســامية"، التهمة التي طاردت زعيم الحزب امُلنرف، جريمي كوربن، 
وآخرين ممن أغضبوا اللويب الداعم لـ)إرسائيل( يف بريطانيا. ومعلوٌم أن 
ســتارمر يتبّنــى التعريــف الجديــد الكامــل ملعــاداة الســامية، ويؤيد تغيري 
النظام الداخي للحزب، بحيث يسمح بالطرد التلقايئ ألي حزيب يتبّنى 
أفكارًا أو مواقف ال سامية، وقد بادر، فور فوزه بزعامة الحزب يف إبريل/ 
التــي  اليهوديــة  للجاليــات  اعتــذار رســمي  تقديــم  املــايض، إىل  نيســان 
"تــأّذت مــن ســلوكياٍت معاديــٍة للســامية داخــل الحــزب"، حســب تعبــريه، 

متعهدًا بالقضاء عى هذه الظاهرة التي وصفها بأنها "مثل السم". 
ال يخفــي الزعيــم واملحامــي دعمــه )إرسائيــل(، ورفضــه مقاطعتهــا، وقــد 
قــال، يف أثنــاء حملتــه للفــوز بزعامــة الحــزب، إنــه يؤيــد الصهيونيــة "بــدون 
حــدود". ويف مقابــل ذلــك، يرفــض إبــداء أي موقــف رصيــح بشــأن حقــوق 

قــرار حكومــة نتنياهــو بضــم ثلــث الضفــة الغربيــة صــدر بالفعــل، وإن 
حــال دون تنفيــذه قــرار أمــرييك متحفــظ فــرض عــى )تــل أبيــب( وقــف 
أبيــب(  )تــل  فستســارع  تحفظهــا،  رفــع  واشــنطن  قــّررت  إن  التنفيــذ. 
لتنفيــذ مــا تســمح بــه مــن دون إبطــاء، شــكًا ومضمونــًا وتوقيتــًا، إذ ال 

مانع إرسائيلًيا وسط التجاذبات والتشكيك ما يحول دون الضم.
ما يردد يف )تل أبيب( عرب إعامها عن تحفظات هنا وهناك داخل 
املؤسســة السياســية أو األمنيــة، أو مــا تتلقــاه )إرسائيــل( مــن مواقــف 

رافضة ومستنكرة إقليميًا ودوليًا، ال يحول يف الواقع دون الضم.
كل التبعات التي ميكن وصفها بالسلبية من داخل الكيان الصهيوين 
)تــل  تثنــي  وال  أســنان«،  دون  مــن  و«  فاعلــة  غــري  تبقــى  وخارجــه، 
أبيــب( عــن تنفيــذ الضــم إن ســمحت واشــنطن بــه. وســط التجاذبــات 
االرسائيليــة الداخليــة، فقــد ســلط مركــز بحثــي إرسائيــي الضــوء عــى 
مدى تأثري تنفيذ الحكومة اإلرسائيلية برئاسة بنيامن نتنياهو، لخطة 
ضــم الضفــة الغربيــة املحتلــة وغــور األردن عــى العاقــة مــع االتحــاد 

األورويب، موصيا بـ«تأجيل قرار الضم«.
وأوضــح »مركــز بحــوث األمــن القومــي« التابــع لجامعــة »تــل أبيــب« 
العربيــة، يف تقديــره االســراتيجي الــذي أعــده كل مــن عوديــد عــريان 
وشــمعون شــتاين، أنــه »منــذ احتــال )إرسائيــل( للضفــة الغربيــة، كان 
العاقــات  عــى  بظالــه  يلقــي  املناطــق  لهــذه  الســيايس  املســتقبل 
مــع االتحــاد عندمــا  الخافــات  أوروبــا، وتشــتد  بــن )إرسائيــل( ودول 

الســامية، مــا يعنــي، يف الواقــع، عــدم التســامح مطلقــًا مع أي شــخٍص يف 
حــزب العمــل قــد يعــادي اللــويب اإلرسائيــي والحكومــة اإلرسائيليــة. ويف 
موازاة ذلك، توجيه تحذير استثنايئ إىل وزراء الظل اآلخرين باالنضباط 
لقيادتــه والتــزام الخــط الجديــد للحــزب، وإال فاللحاق بالوزيــرة لونغ بيي، 

التي عارضت خطة )إرسائيل( لضم أراٍض من الضفة الغربية. 
وقد عّد الكاتب اإلرسائيي، جدعون ليفي، يف موقع ميدل إيست آي، 
طــرد لونــغ بيــي، انتصــارًا جديدًا للدعاية الصهيونيــة، وجاعات الضغط 
املؤيدة لـ)إرسائيل( يف أوروبا والواليات املتحّدة، بعد أن أجربت بلدان 
العــامل عــى تجريــم أي نقــٍد يوجــه إىل )إرسائيــل(، مبــا يف ذلــك انتقــاد 

االحتال وما يقرفه من جرائم وانتهاكات للقانون الدويل.
االبتزاز الصهيوين الذي أقى لونغ بيي، وأطاح جريمي كوربن وعمدة 
لنــدن األســبق كــن ليفنغســتون، وآخريــن، بــات جائحــة عامليــة، ال يســلم 
مــن رّشهــا حتــى اليهــود املنتقديــن لـ)إرسائيل(، إذ يقع وصمهــم بـ"اليهود 
الكارهــن أنفســهم". إنــه "احتــال مــن نــوع آخــر"، بتعبــري أســتاذ لإلعــام 
واالتصال يف جامعة ماساتشوســتس األمريكية، قال، يف تعليق ورد يف 
الفيلــم الوثائقــي "احتــال العقــل األمــرييك"، إن مــا يجــري احتــال آخــر 
لوسائل اإلعام، واحتال للعقل األمرييك برسديات مؤيدة لـ)إرسائيل(، 

ُتْعمي عيون الناس عن أفضل حل للراع: إنهاء االحتال.

ويف العقــد األخــري، أوقــف االتحــاد األورويب »الحــوار الســيايس مــع 
)إرسائيــل(، عــى خلفيــة الجمــود يف املســرية السياســية، وتواصــل 

االستيطان يف الضفة«.
مــن  يــرد  مــا  تفســري  هــا  هنــا  االســتعراض  مــن  والفائــدة  العــربة  ان 
الداخليــة  والتجاذبــات  وأســبابه  ومقدماتــه  الضــم  حــول  )إرسائيــل( 
إزاءه، ســواء لجهــة الدفــع بالضــم أو عرقلتــه. فــا معنــى وال أهميــة وال 
تأثــري لــدى طــريف التجــاذب يف )تــل أبيــب(، يف كــون الضفــة محتلــة 
وســلبت مــن أصحابهــا، إذ إن الحــق الفلســطيني آخــر، ورمبــا خــارج، 
ســّلم اهتــام اإلرسائيليــن والقــوس الســيايس الــذي ميثلهــم أفضــل 
متثيــل يف املؤسســة السياســية، ســواء يف اليمــن أو الوســط أو مــا 
إعــادة  مــا ورد  الوقــت عينــه، يســتهدف  تبقــى مــن فتــات يســار. يف 
التأكيــد أن صاحــب القــرار الفعــي يف مــا يتعلــق بالضــم، هو الجانب 
األمرييك، إن لجهة توقيت الضم أو شــكل إخراجه وكذلك مضمونه. 
وهــو مــا ُيفهــم مــن كام نتنياهــو نفســه، أي من أعى مســتويات القرار 

السيايس يف )تل أبيب(، بعد أن كان محًا للتحليات.
مــن  عليــه  املوافقــة  ورود  ومبجــرد  أمريكيــًا،  ويبقــى  كان  الضــم  قــرار 
تنفيــذه،  عــى  العمــل  ثــم  ومــن  إخراجــه إرسائيليــًا،  واشــنطن، ســيتم 
ويبقى املوقف الفلسطيني بالتنسيق مع األردن لرفض الضم هو يف 
صلــب املعادلــة، حيــث الــردد االمريــيك والتخــوف مــن ردات الفعــل 

ان اقدمت حكومة )ارسائيل( عى الضم.

نتنياهو.. هل ُهِزم يف تنفيذ مخطط ضم األرايض الفلسطينية؟

احتـــالل إرسائيلــي آخــر

الضــم بني تشـاؤم وتشكيــك

منير شفيق
"تي آر تي" عربي

علي أبو حبلة
الدستور األردنية

الذيــن ضغطوا على نتنياهو من حكومات 
الغــرب بالتراجع عن تنفيذ الضم ولو جزئيًا، 
مــا فعلــوا ذلــك بســبب رغباتهــم، أو ضــد 
مصالح الكيان الصهيوني الحريصين عليها، 
وإنما خوفًا عليه، وحذرًا من معركة ال ِقَبل 

لهم وال له بها إذا ما اندلعت. 

قــرار الضــم كان ويبقــى أميركيــًا، وبمجــرد 
ورود الموافقة عليه من واشنطن، سيتم 
إخراجــه إســرائيليًا، ومــن ثــم العمــل علــى 
الفلســطيني  الموقــف  ويبقــى  تنفيــذه، 
بالتنسيق مع األردن لرفض الضم هو في 

صلب المعادلة

نواف التميمي
العربي الجديد

لونــغ  أقصــى  الــذي  الصهيونــي  االبتــزاز 
بيلي، وأطاح جيرمي كوربين وعمدة لندن 
األســبق كيــن ليفنغســتون، وآخريــن، بــات 
جائحــة عالميــة، ال يســلم مــن شــّرها حتى 

اليهود المنتقدين لـ)إسرائيل(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

األصالــة العربيــة املتمثلــة بقبليــة التفكــر والســلوك طغــت عــى 
العقل والوجدان، ومل يتقدم االتحاد خطوة إىل األمام. وكنا دامئا 
نقــول إن القيــادات هــي املعــوق األكرب أمام الوحــدة العربية وأمام 
انطالق اإلنسان العريب نحو الحرية واإلبداع والحياة األفضل التي 
ميكــن أن تؤهلــه ملواجهــة التحديــات التــي تعصــف دامئــا باألمــة 

العربية.
ســوريا  تجربــة  مــن  واملغــرب  الجزائــر  تتعلــم  أن  املفــروض  مــن 
والعــراق اللتــن حكمهــا حــزب البعــث العــريب االشــرايك. كان 
مــن املفــروض أن تســارع الدولتــان إىل الوحــدة بنــاء عــى تخطيــط 
علمــي ونظريــة سياســية واجتاعيــة جديــدة، لكــن قــادة البلديــن 
فضــال التناحــر والتنابــز واملؤامــرات املتبادلــة حتــى أضاعــا فرصــة 

تاريخية كانت ماثلة أمام األمة العربية.
عــى  حريصتــن  كانتــا  البلديــن  قيــاديت  أن  واضحــا  كان  وقــد 
العربيــة  واألمــة  الشــعبن  مصالــح  عــى  وليــس  الحــكام  مصالــح 
عمومــا. واســتمرت الدولتــان بالتناحــر حتــى تم فتح ثغرات واســعة 
للتدخالت األجنبية التي أودت بالدولتن إىل نهايات بشعة جدا 
يدفــع مثنهــا الشــعب. كان بإمــكان ســوريا والعــراق لــو توحدتــا، أو 
لــو كانــت عالقاتهــا تعاونيــة وتكاملية لنهضت األمة العربية ولتم 
التأثــر عــى أنظمة سياســية وشــعوب لتبحث عــن طرق التجمع ال 

االفراق.
هكذا هو شأن املغرب والجزائر. ال تضيعا فرصة أمام األمة العربية 
ليك تتبلور لها قيادة ومثل أعى ميكن أن يحتذى به حتى لو كان 
ذلــك عــى حســاب القيــادات والحــكام. والحاكــم يجــب أن يســأل 
نفســه دامئا: هل لدي االســتعداد أن أضحي مبنصبي وامتيازايت 
وســلطتي إذا تطلبت مصلحة الشــعب ذلك؟ الحاكم البائس هو 
الــذي يــرى اســتحالة التضحيــة، والحاكــم املحــرم أمثــال الســوري 

عن دولة الوهم.
التــي تدعونــا للدعــوة لعقــد انتخابــات  هنــاك عــرات األســباب 
ويضــم  معقــول،  حجــم  وذي  وفاعــل  جديــد،  وطنــي  ملجلــس 
لتــويل  اختيارهــا  يتــم  بنزاهتهــا،  معروفــة  وطنيــة  شــخصيات 
التــي  األساســية  األســباب  بعــض  وســأعدد  الصعبــة،  املســؤولية 

تستوجب التجديد.
* الرهــل الحــايل ملؤسســة املجلــس الوطنــي: آخــر جلســة كاملــة 
عقــدت للمجلــس الوطنــي كانــت يف نوفمــرب 1988 يف الجزائــر، 
دولــة  قيــام  نعلــن  الشــعب  وباســم  اللــه  »باســم  فيهــا  أعلــن  التــي 
مبــن  غــزة  يف  اســتثنائية  جلســة  عقــدت  املســتقلة«.  فلســطن 
الوطنــي  امليثــاق  يف  املــواد  بعــض  لشــطب   1996 عــام  حــر 
الفلســطيني، املتعارضــة مــع اتفاقيــة أوســلو، ورســائل االعــراف 
املتبــادل، التــي أكــدت عــى االعــراف بـ)إرسائيــل( وبحــل النــزاع 
عــى أســاس قــراري 242 و338 والتخــي عــن الكفــاح املســلح، 
العــدو  الــذي ســمي »عنفــا وإرهابــا« والتخــي عــن التعبئــة ضــد 
عــى  ثانيــة  مــرة  وللتأكيــد  »تحريضــا«.  ســمي  الــذي  الغاصــب، 
800 شــخص يف ديســمرب  نحــو  تــم تجميــع  املــواد  هــذه  حــذف 
غــزة،  لقطــاع  بيــل كلينتــون  الرئيــس األمريــيك  زيــارة  أثنــاء   1998

وطلــب منهــم التصفيــق والوقــوف عندمــا قال رئيس الجلســة، هل 
توافقون عى شطب املواد من امليثاق التي تتعارض مع عملية 

السالم؟ فصفقوا وقوفا أمام الرئيس كلينتون.
أمــا الــدورة الثالثــة والعــرون، التــي عقــدت يف رام اللــه يف 30 
أبريل 2018 أي بعد 30 سنة من اجتاع الجزائر، فلم تكن جلسة 
باملعنى الحقيقي، بل مهرجانا لتأييد الرئيس محمود عباس، يف 
ظل محاوالت االلتفاف العربية عى قيادته، ودعم محمد دحالن 
قائدا بديال. تم تجميع الناس بطريقة عشوائية، يف ظل مقاطعة 

للفصائل الوطنية، وانتهى املؤمتر مثلا بدأ بالتصفيق للقائد.
الوطنــي  املجلــس  نســخة ألعضــاء  يــدي  بــن  املجلــس:  * حجــم 
الربملانــات   .714 2015 وعددهــم  عــام  كــا كان  الفلســطيني، 
العامليــة عــادة ال تتجــاوز املئــات الثــالث، وأحيانــا األربــع، وتنــزل 
الصغــرة واملتوســطة.  البلــدان  مــن  مــا دون املئــة يف كثــر  إىل 
أعضــاء  عــدد  الـــ330  مباليينهــا  األمريكيــة  املتحــدة  فالواليــات 
 650 الربيطــاين  والربملــان   ،535 والشــيوخ  النــواب  مجلــي 
عضــوا، وعــدد أعضــاء الدومــا الــرويس 450 عضــوا، وكنــدا 338، 
والربملــان الفرنــي يضــم 384، واملرصي 596، واألملاين 630، 
والياباين 242 والهندي 560. أما الدول غر املعرف بها فعادة 
تضم برملانات صغرة مثل كوسوفو 120 وتايوان 113، وقربص 

الشالية 50.
إن تعويــم املجلــس الوطنــي بهــذا العــدد الكبــر مــن املســتقلن 

نحــو  جيــدة  بخطــوة  تبــون  املجيــد  عبــد  الجزائــري  الرئيــس  تقــدم 
املغرب داعيا إىل ترطيب العالقات بينها وتجاوز كل الخالفات 
التــي عصفــت بعالقــات الدولتــن عــى مــدى طويــل مــن الزمــن. 
لكــن ســبق للرئيــس الجزائــري أن تجاهــل تهنئــة امللــك املغــريب 
للجزائــر.  رئيســا  وتنصيبــه  الجزائريــة  باالنتخابــات  فــوزه  مبناســبة 
وهــا هــو الرئيــس تبــون تجاهــل التجاهــل وبــادر إىل موقــف جديد، 
وتخطــو  الســابق  التجاهــل  تتجاهــل  أن  املغــرب  مــن  واملطلــوب 

خطوتن نحو الجزائر.
وإذا كانت مصالح الشــعبن الجزائري واملغريب تتطلب التفاهم 
وامللــك  الجزائــري  الرئيــس  مــن  نتوقــع  فإننــا  العقبــات  وتجــاوز 
املغــريب أن يتقدمــا أميــاال كل واحــد منهــا نحــو اآلخــر ولــو كان 
ذلــك عــى حســاب عــزة النفــس الذاتيــة. وإذا كانــت عــزة النفــس 
الذاتيــة هــي التــي تتحكــم بصياغــة العالقــات بــن الدولتــن فــإن 

االثنن ال يصلحان لقيادة شعب.
وكان ماليــن العــرب يرجــون نجــاح االتحــاد املغــريب عــّل وعــى 
أن تنتقل العدوى إىل بالد الشــام والعراق، وإىل مرص والســودان 
واليمن. ومن ثم إىل األمة العربية جمعاء. مل تتبلور موجة دومينو 
وســاء حــال األمــة العربيــة باملزيــد. ويف حــال اندمجــت الدولتــان 
فإنها ستشكالن ثقال عربيا كبرا، وستوفران قيادة لألمة العربية 
يف حــال تبنــى االندمــاج همــوم العــرب وقضاياهــم. إذ يف حــال 
 3000000 حــوايل  الجديــدة  الدولــة  االندمــاج ســتكون مســاحة 

كم2، ويكون عدد السكان حوايل مثانن مليونا.
كنــا نتطلــع إىل االتحــاد املغــاريب الــذي أفشــله قــادة دول املغــرب 
ألن يكــون فرصــة عظيمــة أمــام األمــة العربيــة لتبــدأ عمليــة التغيــر 
والنهوض يف مختلف مجاالت الحياة، واالندفاع نحو وحدة عربية 
تنقذ اإلنسان العريب من املهانة والفقر والظلم واالستعباد. لكن 

جهــات  مــن  موقعــة  وبيانــات  مبــادرات  عــدة  مؤخــرا  أطلقــت 
فلســطينية عديــدة أهمهــا، يف رأيــي، مبــادرة »ملتقــى فلســطن« 
التــي حظيــت بتأييــد املئات من الشــخصيات والفعاليات الوازنة، 
تدعو جلها النتخاب مجلس وطني جديد حقيقي ميثل الشعب 
الفلســطيني يف كافــة أماكــن وجــوده وانتشــاره، ويعامــل كوحــدة 
مارســة  عــن  الدعــوات  وتتحــدث  للتقســيم.  قابلــة  غــر  واحــدة 
االنتخابــات املبــارشة، حيــث كان ذلــك ممكنــا وإال فاللجــوء إىل 
وســائل التكنولوجيا الحديثة، التي ســدت هذا النقص وأصبحت 
قــادرة عــى عقــد االنتخابــات والحمــالت االنتخابيــة، واملؤمتــرات 

الصحافية، والتصويت وفرز النتائج عن بعد.
دعــوات االنتخــاب تتحــدث عــن مجلــس وطنــي جامــع لــكل أطيــاف 
الشعب الفلسطيني، بحجم معقول يكون بن 200 و250 عضوا، 
يقومــون فــورا بانتخــاب لجنــة تنفيذيــة فاعلــة، قــادرة عــى التحــرك 
إلعادة مللمة الســاحة الفلســطينية، واالنطالق من جديد اســتنادا 
إىل الرسديــة الحقيقيــة القامئــة عــى أن فلســطن كل فلســطن 
اســتعاري  عــدو  مــن  كلهــا محتلــة  وأنهــا  تتجــزأ،  ال  واحــدة  أرض 
اســتيطاين إحــاليل، تفريغــي عنــرصي ال يقبــل أنصــاف الحلــول، 
ووجــوده نفــي لوجــود الشــعب الفلســطيني، ومــا فتــئ يعمــل عى 
االستيالء عى مزيد من األرض، وتفريغ املزيد من سكانها. وكا 
أن األرض واحدة فالشــعب الفلســطيني واحد، وال يقبل القســمة 
ال بالخطــوط الخــر وال الــزرق وال الهويــات الزرقــاء أو الخــراء، 
الشــعب  وهــذا  العنرصيــة.  الجــدران  أو  الشــائكة  باألســالك  وال 
الواحــد يعيــد تجديــد حركــة تحــرره الوطنــي القامئــة عــى النضــال 
مــن أجــل كل األرض، وإقامــة دولــة العــدل والســالم، والدميقراطية 
والتعدديــة والقانــون، بــدون نفــي أو طــرد أو اســتحواذ، أو إقصــاء 
ألحــد مــن جميــع املواطنــن املتســاوين يف الحقــوق والواجبــات، 
وبــدون متييــز قائــم عــى العرق أو اللون، أو الدين أو املذهب، أو 

اللغة أو املوقع االجتاعي.
النضــال ســيكون عــى هــذا األســاس، ال البحــث عــن دولــة الوهــم 
املســتقلة  فالدولــة  رساب،  أنهــا  وتبــن  بهــا  الشــعب  وعــد  التــي 
املرابطة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الريف قد تبخرت، 
ومل يعد هناك وقت نضيعه لدخول الجدل العقيم: دولة واحدة 
أم دولتــان… فاملعــروض علينــا االستســالم وقبــول العيــش كأفــراد 
املحتــل  ســيطرة  تحــت  مجــزأة،  وجحــور  وكانتونــات  معــازل  يف 
العنرصي. وليس أمامنا إال النضال لتغير موازين القوى وتحويل 
االحتــالل والعنرصيــة والحصــار إىل مــروع باهــظ الثمــن، ماديــا 
ومعنويــا واقتصاديــا وأخالقيــا. والبداية تكــون من انتخاب مجلس 
وطنــي جديــد ينتخــب لجنــة تنفيذيــة مســتعدة لحمــل املــروع 
الوطني، كا أثبته ميثاق منظمة التحرير، ال كا شوهه الباحثون 

لديــه  الذهــب  ســوار  الرحمــن  عبــد  والســوداين  القوتــي  شــكري 
االســتعداد املســتمر لخدمــة شــعبه واتخــاذ الخطــوات املتناســبة 
مــع هــذه املصلحــة. وهنــا ال بــد مــن القــول إن الحــكام العــرب هــم 
مــن  العــرب وخروجهــم  لتقــدم  املانعــة  الصلــدة  الكبــرة  الصخــرة 

حاالت الذل والتخلف.
األمــة  أمــام  جديــدة  آفاقــا  يفتــح  معــا  والجزائــر  املغــرب  عمــل 
العربيــة، وأمــام الشــعوب. لكــن يجــب االنتبــاه إىل أن بنــاء عالقات 
التعــاون والعمــل معــا، أو إقامــة وحــدة ال تتــم عــن طريــق الحــكام 
والسياســين. الحــكام والسياســيون هــم أفشــل النــاس يف األمــة 
العربية. املفروض أن تعمد كل دولة إىل تشكيل فرقة خرباء يتم 
االتفــاق عــى عــدد أعضائها أصحــاب علم ومعرفة وتفكر منطقي 
وتحليــي ونقــدي ليقــرروا هــم بعد دراســات واستشــارات األســس 
واملبــادئ التــي يجــب أن تتــم وفقهــا الوحــدة. الخــرباء وأصحــاب 
العلــم يقــررون وفــق أســس علميــة ومنطقيــة، وهــم األدرى بهمــوم 
النــاس وآالمهــم وتطلعاتهــم نحــو املســتقبل، وال يقــررون إال وفــق 
ما يخرج الناس من أزماتهم وآالمهم. وعى الحكام والقيادات أن 

يطيعوا وينفذوا.
أعلم أن هذا شــبه مســتحيل تحت الظروف الحالية، لكن ال ميكن 
والخــرباء  بــدون عقــول. املفكــرون  أقدامهــا  تقــف عــى  أن  لألمــة 
يعملون دامئا عى بعث الحياة بالناس، بينا يعمل القادة عى 

قتل النفوس وإرهاق املعنويات.
وإذا كان لذلك أن يحصل فإنه من املتوقع أن يركز أصحاب الخربة 
واملعرفــة والتفكــر العلمــي عــى كيفيــة محــارصة عوامــل االفراق 
العــريب قبــل الركيــز عــى عوامــل االجتــاع العريب. فقــد ثبت مع 
الزمــن أن عوامــل االفــراق أقــوى بكثــر من عوامــل االجتاع. وهذا 

ما رشحته يف مادة طويلة منفصلة يف نظرية الوحدة العربية.

والفصائــل والعســكر واالتحــادات والنقابــات، ليــس له أي مربر، إال 
تحويله إىل مهرجان يصفق للقادة وميرر ما يريدون. وال عجب أن 
هذا املجلس نفسه مرر النقاط العر، وحل الدولتن واالعراف 
بقراري 242 و338، كأســاس لحل الرصاع، وأعلن االعراف بحق 
دول املنطقــة بالعيــش بســالم، ضمــن حــدود آمنــة، وأعلــن التخي 
عــن اإلرهــاب والعنــف، وألغــى الكفاح املســلح، الــذي غر الربامج 

هي القيادة، والذي صفق لها معظم أعضاء هذا املجلس.
* األعضــاء – الســن واملــوت: مــن بــن األعضــاء األصليــن الـــ714 
هنــاك عــدد كبــر مــن الذيــن انتقلــوا إىل رحمــة اللــه منــذ ســنن، 
أو بلغــوا مــن العمــر عتيــا، أطــال اللــه يف أعارهــم. ومنهــم مــن مل 
يعــد قــادرا عــى القيــام بأنشــطة فكريــة أو جســمية، بســبب وهــن 
أو داء أو كليهــا، شــفاهم اللــه. وســأرضب بعــض األمثلــة حتــى ال 
أتجنــى عــى أحــد. فمــن بــن املشــمولن يف العضويــة، مــع أنهــم 
انتقلــوا إىل رحمــة اللــه، الدكتــور ســميح فرســون الــذي تــويف عــام 
الربغــويث  وأنيــس  غوشــة  وصبحــي  كويــك  أبــو  وســميح   ،2005

وأحمــد عبــد الرحمــن وتيســر عــاروري، وعثــان أبو غربية وغســان 
الشــكعة، وغرهــم الكثــر. أمــا معــدل أعــار األعضــاء األساســين 
الـــ90. الخالصــة أن  ناهــز  84 ســنة، ومنهــم مــن  فيــراوح بحــدود 
يبقــى  أن  املعقــول  غــر  مــن  إذ  ملحــة،  رضورة  أصبــح  التجديــد 
األعضــاء القدامــى، ويف كل مــرة يتــم دعوة أشــخاص جدد ليمألوا 
الفراغــات بنــاء عــى الــوالءات ونظــام املحاصصــة، كــا حــدث يف 

مهرجان 2018.
*نظــام املحاصصــة: تبــدأ قامئــة األســاء املكونة مــن 27 صفحة، 
بأســاء املســتقلن وعددهم 158 عضوا. ولو تفحصت القامئة 
صنفــوا  لكنهــم  الفصائــل،  عــى  موزعــون  أيضــا  أنهــم  لوجــدت 
كمســتقلن مثــل، ســليم الزعنــون وليــى خالــد، وأحمــد مجــدالين 
غريبــة،  جديــدة  قامئــة  تجــد  املســتقلن  قامئــة  بعــد  وغرهــم. 
أضيفــت بعــد العــودة إىل البــالد تحــت بنــد »الجــدد يف الوطــن« 
أو  للســلطة  التابعــن  املوظفــن  مــن  ومعظمهــم   ،86 وعددهــم 
الوجاهــات العشــائرية. يــأيت بعدهــم أعضــاء املجلــس التريعي 
وعددهم 125 عضوا كا جاء يف القامئة. وبعد ذلك يضاف 42 
تحــت بنــد قامئــة العســكرين، املوزعــن عــى الفصائــل، بحيــث 
تأخــذ فتــح دامئــا حصــة األســد. بعــد ذلــك تــأيت حصــص الفصائــل 
فتمنح فتح 51 مقعدا والجبهتان الشعبية والدميقراطية 21 لكل 
منهــا وحركــة فــدا 13 مقعــدا، وجبهــة التحريــر الفلســطينية 12 
والصاعقــة 12. وجبهــة التحريــر العربيــة وحزب الشــعب 9 مقاعد 
لــكل منهــا، بينــا متنــح حركــة الجهاد اإلســالمي 5 مقاعد وجبهة 
النضال 7 مقاعد. وبعد الفصائل يأيت دور االتحادات والنقابات، 
 14 فاملعلمــون   18 فالعــال  مقعــدا،   27 املــرأة  اتحــاد  فيمنــح 

الجزائر واملغرب وتجربة سوريا والعراق

انتخاب مجلس وطني فلسطيني رضورة ُملّحة

عبد الستار قاسم
عربي 21

كنا نتطلع إلى االتحاد المغاربي الذي 
أفشــله قادة دول المغرب ألن يكون 
فرصــة عظيمــة أمــام األمــة العربيــة 
لتبــدأ عمليــة التغييــر والنهــوض فــي 
مختلــف مجــاالت الحيــاة، واالندفــاع 
اإلنســان  تنقــذ  عربيــة  وحــدة  نحــو 
العربــي مــن المهانة والفقــر والظلم 

واالستعباد. 

عبد الحميد صيام
القدس العربي

مجلــس  عــن  تتحــدث  االنتخــاب  دعــوات 
الشــعب  أطيــاف  لــكل  جامــع  وطنــي 
الفلسطيني، بحجم معقول يكون بين 200 
و250 عضــوا، يقومــون فورا بانتخاب لجنة 
تنفيذية فاعلة، قادرة على التحرك إلعادة 
لملمــة الســاحة الفلســطينية، واالنطالق 
مــن جديد اســتنادا إلى الســردية الحقيقية 
القائمــة على أن فلســطين كل فلســطين 
أرض واحدة ال تتجزأ، وأنها كلها محتلة من 

عدو استعماري استيطاني إحاللي

8، أمــا اتحــاد الصحافيــن فواحــد  13 فاتحــاد الكتــاب  فالطــالب 
فقــط، علــا أن عــدد الصحافيــن يف أي بلــد يفــوق عــدد الكتــاب 
املمتهنــن. ثــم تعطــى 10 مقاعــد لألطبــاء، مدمجــن يف الهــالل 
مل  لحــركات  املقاعــد  بعــض  أعطيــت  كــا  الفلســطيني.  األحمــر 
يســمع بهــا أحــد. هــذا العــدد الكبــر من األعضاء ال ميكــن أن يقوم 
مبناقشــة جــادة ألي موضــوع مصــري مثــل اتفاقيــات أوســلو، أو 
إلغــاء بنــود مــن امليثــاق أو التصــدي لصفقــة القــرن أو ضــم القدس 
أو ضــم %30 مــن األرض الفلســطينية أو مواجهــة االنقســام بــن 
ســلطتي فتــح وحــاس. لهــذه األســباب عــربت القيــادة مــن مرحلــة 
مــن فلســطن   78% التســوية وتنازلــت عــن  التحريــر إىل مرحلــة 
يف اتفاقيــات أوســلو يف غيــاب مجلــس تريعــي فاعل ومســتقل 
وممثــل حقيقــي ملتــزم مبيثــاق ال ينصــاع ألوامــر رئيــس أو زعيــم أو 
قائــد. فالزعــاء إىل زوال والوطــن بــاق، هذا أوان النهوض الوطني 

قبل فوات األوان.
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إعالن مناقصة
تعلن مؤسسة أحباء غزة ماليزيا عن تنفيذ مرشوع األضاحي للعام 1441هـ - 2020م

)CGM-GAZA/2020/ BIDDING/02( وطرح املناقصة رقم
لتوريد لحوم األضاحي

حسب املواصفات املطلوبة يف كراسة العطاء.
موعد ومكان اســتالم العطاء: ميكنكم املشــاركة يف العطاء ورشاء نســخة عنه من مقر املؤسســة ابتداًء من يوم األحد 
املوافــق 12 يوليــو 2020م، مــن الســاعة التاســعة صباحــًا وحتــى الســاعة الثانيــة ظهــرًا، وآخــر يــوم لرشائــه يــوم الثالثــاء 

املوافق 14 يوليو 2020م. برسوم مالية مقدارها )200 شيكل( غري مسرتدة.
موعد ومكان تســليم العطاء: يجب أن يتم تســليم العطاء بالظرف املختوم واملغلق، وذلك موعد أقصاه الســاعة 12 

ظهرًا يوم الخميس املوافق 16 يوليو 2020م يف مقر املؤسسة فقط.
مالحظة/ العطاءات التي تسلم يف غري املوعد املحدد أو يف غري املكان املحدد لن تؤخذ بعني االعتبار.

فعىل الرشكات  الراغبة باملشاركة  يف توريد األضاحي مراعاة الرشوط التالية: 
1. ميكــن فقــط للــرشكات الحاصلــة عــىل رخصــة تجــارة وذبــح مــوايش/ لحــوم املشــاركة بالعطــاء بــرشط أن يتوفــر لديهــا 

ســجل تجــاري وأن تكــون مؤهلــة، ولديهــا خــرة جيــدة بهــذا النــوع مــن األعــال، وأن تتوفــر لديهــا القــدرة عــىل التنفيــذ 
حســب الــرشوط، وأن تتوفــر لديهــا القــدرة الفنيــة وســالمة الوضــع املــايل، ومســجلة لدى جهات االختصاص ومســجلة 

رسميًا لدى دوائر الرضيبة.
2.يجب أن يكون مكان الذبح مطابق للمواصفات التي تطلبها جهات االختصاص وحاصل عىل رخصة من وزارة الزراعة.

3. يجب أن يكون العرض ساري املفعول ملدة ال تقل عن )30(يوما من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. يجب أن يكون قادر عىل اصدار فواتري رضيبية وشهادة عدم خصم من املنبع )استقطاع من رضيبة الدخل( عند 

استحقاق الدفعات املالية املقدمة من طرفه. 
5. يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة 5,000 دوالر أمرييك سارية املفعول ملدة 60 يومًا من تاريخ تسليم العطاء 

وتكون بشكل شيك بنيك مصدق من بنك معرتف به من سلطة النقد الفلسطينية، باسم مؤسسة أحباء غزة ماليزيا. 
6. يلتزم املورد الذي يرســو عليه العطاء بتقديم كفالة ُحســن تنفيذ عىل شــكل شــيك بنيك مصدق من أحد البنوك 

املعتمدة لدى ســلطة النقد الفلســطينية وســارية املفعول ملدة )60( يومًا بقيمة ال تقل عن %10 من إجايل مبلغ 
التعاقد، وذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ استالمه لكتاب القبول.

7. العطاء قابل للتجزئة، ومؤسسة أحباء غزة ماليزيا غري ملزمة بقبول أقل األسعار ويحق لها إلغاء العطاء دون إبداء األسباب. 

8. سيتم عقد االجتاع التمهيدي للرشكات يوم األربعاء املوافق 15 يوليو 2020م الساعة 10 صباحًا يف مقر املؤسسة. 

9. سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمني للعطاء يف آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12 ظهرًا 

وذلك يف نفس املكان.
10. رسوم االعالن عىل من يرسو عليه/م العطاء.

11. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة العالقــات العامــة يف مؤسســة أحبــاء غــزة ماليزيــا خــالل ســاعات الــدوام 

الرسمي أو االتصال عىل جوال )0599668278(.
العنوان: )مؤسسة أحباء غزة ماليزيا – غزة -الرمال الجنويب، شارع عان، عارة أبو طه، الطابق األريض(

أوقات استقبال الرشكات: من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 2:00 مساًء.

إعالن طرح عطاء رقم )2020/3(
توريد لحوم األضاحي

االختصــاص  ذوي  واملورديــن  الــرشكات  النســائية,  املجــد  جمعيــة  تدعــو 
التقــدم بعطاءاتهــم يف مظاريــف  الرســمية إىل  الدوائــر  لــدى  واملســجلني 
مغلقــة لتنفيــذ مــرشوع توريــد لحــوم األضاحي لعــام 2020 لألرس املتعففة 

يف قطاع غزة. وذلك وفق الرشوط التالية:
1. يجــب عــىل املتقــدم للعطــاء أن يكــون مــن الــرشكات العاملــة بقطــاع غــزة 

ومسجاًل لدى الدوائر الرسمية, ويشرتط أن يقدم مع العطاء صورة عن آخر 
خلو طرف رضيبي وصورة عن السجل التجاري للرشكة.

2. األسعار بالشيكل شاملة رضيبة القيمة املضافة.

3. تعتر كافة األسعار التي يضعها املتقدم للعطاء أمام كافة بنود العطاء يف جدول 

الكميات واملواصفات عىل أنها القيمة الكاملة والشاملة إلنجاز األعال املطلوبة. 
4. األسعار سارية ملدة ال تقل عن 60 يوما من تاريخ فتح املظاريف.

5. يتــم رشاء كــراس العطــاء مــن جمعيــة املجد النســائية, محافظة الوســطى 

 )100( قيمتــه  مســرتد  غــري  مــايل  مبلــغ  مقابــل  وذلــك  املغــازي  مخيــم   –
شــيكل, وذلــك ابتــداء مــن يــوم الســبت املوافــق 2020/7/11م اىل يــوم 

الثالثاء املوافق 2020/7/14م، الساعة 12:00 ظهرًا. 
6. يجب أن يرفق مع العطاء تأمني ابتدايئ لدخول العطاء بقيمة )6,000( شيكل 

عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق مــن البنــك الوطنــي االســالمي أو 
بنك االنتاج وساري املفعول ملدة 60 يوما من تاريخ فتح املظاريف.

7. آخر موعد لتسليم العطاء مغلق وبالظرف املختوم ومختوم عىل جميع 

14/07/2020م الســاعة الثانيــة عــرشة  أوراقــه هــو يــوم الثالثــاء املوافــق 
ظهــرًا يف مقــر جمعيــة املجــد النســائية, ولــن تقبــل أي عطــاءات بعــد هــذا 
املوعــد, وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس املوعــد ونفس املــكان وبحضور 

من يرغب من املتقدمني للعطاء.
8. مؤسسة املجد النسائية غري ملزمة بقبول أقل األسعار, كا يحق لها قبول 

أو رفــض أي عطــاء أو إلغــاءه أو إلغــاء العطــاء كامــاًل دون تحمــل أي مســئولية أو 
إبداء أسباب, ودون أن يكون ألحد حق االعرتاض بأي شكل من األشكال.

9. لالستفسار والتواصل جوال رقم 0598878072

10. رسوم اإلعالن يف الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

جمعية املجد النسائية                                                فلسطني – قطاع غزة 
جنني/ فلسطني:

بــدأ األســري جهــاد جــودت جــرار )35 عامــًا( مــن قريــة 
الـــ19  عامــه  أمــس،  جنــني،  غــرب  جنــوب  الهاشــمية 
عــىل التــوايل يف ســجون االحتــالل منــذ اعتقالــه عــام 

.2001

واعتقلــت قــوات االحتــالل، جــرار بتاريــخ 10 يوليــو، 
وحــرم  االنفــرادي،  العــزل  يف  ســنوات  عــدة  وأمــى 
لفــرتات مــن زيــارة عائلتــه إىل أن حكــم عليــه بالســجن 
يف  املشــاركة  لــه  نســبت  أن  بعــد  عامــًا   24 مــدة 
عمليــات إطــالق نــار عىل دوريــات االحتالل أدت إىل 

إصابة عدد من الجنود.
جنــود  يــد  عــىل  تنكيــل  إلجــراءات  األســري  وتعــرض 
االحتــالل وتنقــل بــني العديــد من الســجون، وتم عزله 

انفراديــًا عــدة مــرات، وحــرم مــن حــق الزيــارة أكــر مــن 
مرة.

ومتــارس إدارة الســجون سياســة قهريــة بحــق األســري 
جــرار وعائلتــه ويعرقــل زيــارة أشــقائه لــه فــال يتمكنــون 

من زيارته سوى مرة واحدة يف السنة.
ويبلــغ عــدد األرسى يف ســجون االحتــالل حتــى نهايــة 
أيار2020 قرابة 4600 أســري، من بينهم 41 أســرية، 
فيــا بلــغ عــدد األرسى األطفــال يف ســجون االحتــالل 
البالــغ  اإلداريــني  األرسى  جانــب  إىل  طفــال   170

عددهم 380 أسريا.
وبلغــت عــدد أوامــر االعتقــال اإلداري التــي أصدرتهــا 
أمــًرا   44 بينهــا  مــن  أوامــر،   110 االحتــالل  محاكــم 

جديًدا، و66 متديًدا.

رام الله/ فلسطني:
مــددت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي، للمــرة الثانيــة 
اعتقال األســرية حنني نصار من رام الله ملدة مثانية 

أيام الستكال التحقيق.
بــأن  أمــس،  بيــان،  يف  األرسى،  إعــالم  مكتــب  وأفــاد 
نصــار  املواطنــة  اعتقــال  مــددت  االحتــالل  ســلطات 
مــن حــي الطــرية بــرام الله ملدة مثانية أيام الســتكال 

التحقيق، والتي اعتقلها قبل نحو أسبوعني.
 39( فضايــل  رامــي  األســري  زوجــة  حنــني  واألســرية 
ينايــر   13 اعتقالــه يف  االحتــالل  أعــاد  الــذي  عامــا(، 
مــرات  أنــه أســري محــرر اعتقــل عــدة  2019م، علــا 

وأمى قرابة 10 سنوات يف سجون االحتالل.
 3 ملــدة  حنــني  مــن  زواجــه  قبــل  فضايــل  واعتقــل   
سنوات، ومتت خطبتها خالل وجوده يف السجن، 

وبعد تحرره يف عام 2005 تزوجا.
وتعتقــل قــوات االحتــالل يف ســجونها أكــر مــن 40 
أســرية بينهــن النائــب يف املجلــس الترشيعي خالدة 
جــرار، وأقــدم األســريات هــي أمــل طقاطقــة املعتقلــة 
منذ عام 2014م ومحكومة بالسجن 7 سنوات بينا 
أعالهن حكًا ها شاتيال سليان أبو عيادة من كفر 
قاسم ورشوق صالح دويات من القدس ومحكومتان 

بالسجن 16 عامًا.

االحتالل ميدد اعتقال زوجة
 أسري من رام الله للمرة الثانية

األسري جهاد جرار من جنني يبدأ عامه الـ 19 يف األرس

يف  عامــًا   26 مــن  أكــر  الغرابــي  وأمــى 
سجون االحتالل حتى رحيله، حيث اعتقل 
يف يوليــو/ متــوز لعــام 1994، وُحكــم عليــه 

بالسجن مدى الحياة.
فلســطينية،  وهيئــات  فصائــل  وحّملــت 
عــن  املســؤولية  االحتــالل،  ســلطات 
استشــهاد الغرابــي يف ســجونها، والتعّمــد 

يف إهاله طبًيا.
ملف إنساني مؤّرق

"ُعمــداء  مصطلــح  الفلســطينيون  وُيطلــق 
األرسى" عــىل املعتقلــني الذيــن أمضوا 20 
عامًا فأكر داخل سجون االحتالل وما زالوا 

رهن االعتقال.
وُتشــكل هــذه القضيــة ملفــًا إنســانيًا مؤرقــًا، 
بــني جــدران  نتيجــة قضائهــم عقــودًا طويلــة 
الســجون، بفعــل األحــكام العالية املفروضة 
عليهم، يف ظل تضاؤل فرص اإلفراج عنهم.

وبحســب هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، 
عامــًا،   20 مــن  أكــر  قضــوا  أســريًا   51 فــإن 
بينهــم 14 أســريا قضــوا أكــر مــن 30 عامــًا، 
توقيــع  قبــل  مــا  منــذ  معتقلــني  أســريًا  و26 
مــن  أكــر  أنهــم قضــوا  اتفاقيــة "أوســلو" أي 

27 عاما.

ووفــق الهيئــة، يقبــع أكــر مــن 5400 أســري 

حاليــا،  االحتــالل  ســجون  يف  فلســطيني 
منهم 42 أســرية، وقرابة 200 طفل، و450 

معتقاًل إداريًا )بدون محاكمة(.
وفــارق الحيــاة، مــن األرسى داخــل الســجون 
 224 اآلن،  وحتــى  1967م  عــام  منــذ 
استشــهدوا  أســريًا   73 بينهــم  مــن  أســريا، 
اإلهــال  بســبب  و69  التعذيــب،  نتيجــة 
الطبــي، إىل جانــب 75 نتيجــة القتــل العمــد 
إصابتهــم  بعــد  آخريــن  و7  االعتقــال،  بعــد 
الســجن،  داخــل  وهــم  قاتلــة  برصاصــات 

بحسب الهيئة.
بــرزت  املاضيــة،  العقــود  مــدار  وعــىل 

عــن  لإلفــراج  عديــدة  فلســطينية  محــاوالت 
املفاوضــات  عــر  ســواء  القدامــى،  األرسى 
أو  و)إرسائيــل(،  الفلســطينية  الســلطة  بــني 
اختطــاف  وعمليــات  املقاومــة  خــالل  مــن 
مبادلتهــم  ومحاولــة  إرسائيليــني  جنــود 

باألرسى الفلسطينيني.

ونجحــت بعــض تلك املحاوالت يف اإلفراج 
األرسى"،  "عمــداء  مــن  العــرشات  عــن 
أن  إال  العاليــة،  مــن ذوي األحــكام  واملئــات 
الســجون،  داخــل  يقبــع  زال  ال  منهــم  كثــريًا 

بفعل التعّنت اإلرسائيي.
أسرى أوسلو

وضمــن قامئــة "عمــداء األرسى"، مــا زال 26 
أســريًا معتقلــني منــذ مــا قبــل توقيــع اتفاقيــة 

التحريــر و)إرسائيــل(  بــني منظمــة  "أوســلو" 
عام 1993م، تطالب الســلطة الفلســطينية 

باإلفراج عنهم.
ويف عام 2013، أطلقت سلطات االحتالل 
رساح 78 مــن أرسى "مــا قبــل أوســلو" )مــن 
أصــل 104 تــم االتفــاق عــىل خروجهــم عــىل 
املفاوضــات  هامــش  عــىل  دفعــات(،   4

الثنائية برعاية أمريكية.
عــن  االحتــالل  ســلطات  امتنعــت  والحقــًا، 
املتبقيــة  الرابعــة  الدفعــة  رساح  إطــالق 
أســريًا   26 وعددهــم  االتفــاق،  مبوجــب 

املتبقني.
وُتعد صفقة "وفاء األحرار" )أكتوبر/ترشين 
أول 2011( أبرز عملية تبادٍل لألرسى جرت 
األرايض  داخــل  األخرييــن  العقديــن  خــالل 
الفلســطينية بني حركة حاس و)إرسائيل(، 
أســريًا   1047 عــن  اإلفــراج  مبوجبهــا  تــم 
وأســرية فلســطينيني مقابل تســليم الجندي 

اإلرسائيي "جلعاد شاليط".
وُأرس "شــاليط" يف يونيــو/ حزيــران 2006 
عســكرية  لفصائــل  عســكرية  عمليــة  خــالل 

الــذراع  القســام  الديــن  عــز  كتائــب  أبرزهــا 
موقــع  ضــد  حــاس،  لحركــة  العســكرية 
عسكري إرسائيي ُمحاٍذ للرشيط الحدودي 

جنوب قطاع غزة.

ومــن بــني املفــرج عنهــم يف "وفــاء األحــرار"، 
477 أســريًا كانــوا يقضــون أحكامــًا بالســجن 

مدى الحياة.
أبرز عمداء األسرى

وعــىل رأس قامئــة األرسى القدامــى، يرتّبــع 
كريــم يونــس )62 عامــًا( امللقــب بـــ "عميــد 
أكــر  قــى  الــذي  الفلســطينيني،  األرسى" 
من 37 عامًا، وما زال، بفعل حكم بالســجن 

مــدى الحيــاة بتهمــة قتــل جنــدي إرسائيــي 
عام 1983.

ابــن  تخّطــى  األرسى،  عميــد  جانــب  وإىل 
عمــه ماهــر يونــس )61 عاًمــا(، عامــه الســابع 
والثالثني يف الســجن، والذي يقيض ُحكًا 

مؤبدًا بذات التهمة.
عامــًا(،   63( الرغــويث  نائــل  األســري  أمــا 
فيقرتب من إنهاء أربعة عقود من االعتقال، 
حيــث اعتقلتــه قــوات االحتــالل عــام 1978 
جنــدي  قتــل  بتهمــة  باملؤبــد  عليــه  وُحكــم 

إرسائيي، وقى 34 عامًا يف السجن.
صفقــة  ضمــن  "الرغــويث"  رساح  وُأطلــق 
"وفــاء األحــرار" عــام 2011، لُيعــاد اعتقالــه 
 70 برفقــة  ســنوات،  ثــالث  بعــد  مجــددًا 

آخرين من محرري الصفقة.
ويســتكمل "الرغــويث" حاليــًا، حكــم املؤبد 
عــام  عنــه  اإلفــراج  قبــل  يقضيــه  كان  الــذي 

.2011

ظروف صعبة
الســيا  الفلســطينيون،  األرسى  ويواجــه 
قدامى األرسى، ظروفًا إنسانية ُمرّكبة تجمع 

وأوضــاٍع  طويلــة،  لعقــود  األهــل  فــراق  بــني 
امُلزمنــة،  األمــراض  نتيجــة  ُمرتّديــة  صحيــٍة 
وكــر الســّن، بخالف االنتهــاكات اإلرسائيلية 

بحقهم.
وحــدة  رئيــس  فروانــة،  النــارص  عبــد  وقــال 
األرسى  شــؤون  بهيئــة  والتوثيــق  الدراســات 
معانــاة  يفاقــم  مــا  أبــرز  إن  واملحرريــن، 
األرسى: اإلهــال الطبــي املتعمــد مــن قبــل 
إدارة ســجون االحتــالل، واالمتنــاع عــن توفري 
األدوية وتقديم الرعاية الطبية الالزمة لهم.

الســجون متــارس  إدارة  وأضــاف فروانــة: أن 
والجســدية  النفســية  والضغــوط  التعذيــب 
وتحرمهــم  الفلســطينيني،  األرسى  بحــق 
مــن زيــارات األهــل واألقــارب، مــا يتســبب 

بزيادة معاناتهم.
فــريوس  أزمــة  خضــم  يف  أنــه  إىل  وأشــار 
"كورونــا" جــرت عــدة مطالبــات لـ)إرسائيــل(، 
واملــرىض  القدامــى  األرسى  عــن  باإلفــراج 
خطــر  لتجنيبهــم  ســعيًا  الســن؛  وكبــار 
اإلصابــة بالفــريوس، إال أنهــا قوبلــت جميعــًا 

بالتجاهل.
الجهــود  مضاعفــة  إىل  فروانــة  ودعــا 

محليــًا  والحقوقيــة،  والقانونيــة  السياســية 
الحايــة  توفــري  عــىل  والعمــل  ودوليــًا، 
لــألرسى الفلســطينيني من خطر االنتهاكات 
باإلفــراج  املطالبــة  عــن  فضــاًل  اإلرسائيليــة، 

عنهم.
وطالــب بخطــوات أكــر جّديــة يف املحافــل 
الدوليــة؛ مــن أجــل محاكمــة )إرسائيــل( عىل 
مارساتها بحق األرسى، وردعها عن ذلك، 
كورقــة  الخطــوة  بهــذه  التلويــح  أن  معتــرًا 
ضغــط )مــن قبــل الســلطة الفلســطينية( غري 

كاٍف حتى اآلن.

"ُقدامى األرسى"... فلسطينيون يف بطن الحوت 

14 أسريًا قضوا 
أكرث من 30 عامًا

26 أسريًا منذ 
ما قبل توقيـــع 

"أوسلــــو"

كريم وماهر 
يونس قضيا 
نحو 37 عامًا

نائل الربغويث 
يقرتب من إنهاء 

أربعة عقود
 يف األرس

 غزة/ األناضول:
أعــادت حادثــة استشهــاد األسيـــر سعــدي الغرابلـــي 
)75 عاما( من قطـــاع غــزة، داخـــل سجــون االحتـــالل 

اإلسرائيلي، التذكير بقضية األسرى الفلسطينيين 
"الُقدامى"، مّمن أمضوا 20 عامًا فأكثر خلف قضبان 

السجون. وأعلنت هيئة شؤون األسرى والمحررين، 

األربعاء، استشهاد الغرابلي، نتيجة سياسة اإلهمال 
الطبي، بعد يومين من نقله للمستشفى إثر تدهور 

حالته الصحية.
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غزة/ عالء شاميل: 
بــارشت لجنــة االســتئناف التابعــة التحــاد كــرة القــدم عملهــا الخــاص مبلــف 
املباراة النهائية لبطولة كأس غزة التي جمع يوم 30 من شهر يونيو/حزيران 

املايض بني فريقي شباب رفح وغزة الريايض عىل ملعب رفح البلدي.
والتــي  باملبــاراة  متعلقــة  أخــرى  وأمــور  التقاريــر  جمــع  يف  اللجنــة  وبــدأت 
صاحبهــا إشــكاليات كبــرة أثــرت عــىل مجريــات انطــالق املبــاراة بعــد )70( 
 ,)27( الدقيقــة  عنــد  توقفهــا  جانــب  إىل  الرســمي،  موعدهــا  عــىل  دقيقــة 
الريــايض اســتكامل املبــاراة بســبب تواجــد الجامهــر بشــكل  غــزة  ورفــض 
مخالــف لالتفــاق الخــاص باملبــاراة، إىل جــاين قيــام اتحــاد كرة القــدم بتتويج 

شباب رفح بالكأس. 
وبــدأت لجنــة  االســتئناف عملهــا بدراســة التقاريــر مــن جهــة، واالجتــامع مــع 
نــادي غــزة الريــايض صاحب مكلف االســتئناف، إىل جانب االســتامع لحكم 

املباراة ومراقبها.
امللــف  القــدم وتســلمت  كــرة  اتحــاد  إدارة  التقــت مجلــس  اللجنــة  وكانــت 

كاماًل، إضافة لجميع املستندات املتعلقة بالقضية. 
وكانت لجنة املسابقات قد أعلنت تخسر فريق غزة الريايض إداريًا ومنح 
اللقــب لشــباب رفــح الــذي رفــع كأس البطولة يف امللعب بعد إطالق الحكم 
صافــرة النهايــة حينــام كانــت املبــاراة تشــر إىل تقــدم شــباب رفــح بثالثيــة 

نظيفة. 
وتعتــر قــرارات لجنــة االســتئناف نافــذة، وال رجعــة عنهــا وُملزمــة للجميــع مبــا 
فيــه مجلــس إدارة االتحــاد، وال يحــق بعــد ذلــك للنــادي مقــدم االســتئناف أو 

النادي "الطرف الثاين" سوى االلتزام بقرارها وعدم الطعن مجددًا.

لجنة االستئناف
تواصل عملها 

المتعلق بملف 
نهائي كأس غزة

غزة/ عالء شاميل: 
الفنــي  املديــر  وضــع صائــب جنديــة 
غــزة  بنــادي  األول  القــدم  كــرة  لفريــق 
الريــايض اســتقالته عــىل طاولــة لجنــة 
تســير األعــامل للنــادي التــي أعلنــت 

استقالتها مؤخرًا. 
وقال جندية لـ"فلسطني" إن استقالته 
منافســات  نهايــة  بعــد  طبيعيــة 
املوســم الحــايل، لكنــه أكــد عــىل أنهــا 
االنتهــاء  حــني  إىل  ُمعلقــة  ســتبقى 
مــن ملــف االســتئناف عــىل قــرار لجنــة 
املسابقات باتحاد كرة القدم تخسر 
الريــايض إداريــًا )3-0( بســبب رفضه 
اســتكامل املبــاراة التــي توقفــت عند 

الدقيقة )27( من الشوط األول.
تشــمل  اســتقالته  أن  جنديــة  وأكــد 
الجهــاز الفنــي املعــاون لــه برفقــة نبيل 
صيــدم، وإســامعيل الخطيــب مــدرب 

حراس املرمى. 
وكان غــزة الريــايض خرس نهايئ كأس 
مل  مبــاراة  يف  رفــح  شــباب  أمــام  غــزة 
تخســره  الكــرة  اتحــاد  وقــرر  تكتمــل 
إداريــًا بعــد رفضــه اســتكامل املبــاراة 
املبــاراة  لبدايــة   )27( الدقيقــة  بعــد 
وحينهــا كانــت النتيجــة ثالثيــة نظيفــة 

للزعيم. 
يشــار إىل أن جنديــة حــاول بــكل قوتــه 
إنقاذ غزة الريايض من الهبوط بعدما 
م قيادتــه يف بديــة مرحلة اإلياب  تســلَّ
مــن الــدوري وحقق حينها نتائج جيدة 
حصد خاللها )16( نقطة لكن النتائج 
الفريــق  ُتســعف  مل  األول  الــدور  يف 

للبقاء يف دوري األضواء. 
واصــل  جنديــة  أن  إال  الهبــوط  ورغــم 
الريــايض  غــزة  مــع  الجيــدة  نتائجــه 
بطولــة  عقبــات  تخطــي  واســتطاع 
الــكأس وصــواًل للنهــايئ ألول مــرة منــذ 

)10( سنوات.

جندية يضع استقالته 
على طاولة غزة الرياضي

غزة/ عالء شاميل: 
حــل  عــن  الشــجاعية  اتحــاد  نــادي  إدارة  أعلــن مجلــس 
القــدم  كــرة  لفــرق  واإلداريــة  الفنيــة  األجهــزة  جميــع 
وقطــاع  العمريــة  الفئــات  ومنهــا  النــادي  املختلفــة يف 

الناشئني. 
وصــل  مقتضــب  صحفــي  بيــان  يف  النــادي  وقــال 
تشــكيل  إعــادة  ســيحاول  إن  عنــه،  نســخة  "فلســطني" 
األجهزة الفنية واإلدارية لجميع الفرق من جديد خالل 
الفرتة القادمة التي ستكون تحضرية للموسم القادم. 
وتقــدم الشــجاعية بالشــكر لجميــع األجهــزة الفنيــة التي 

عملت خالل الفرتة املاضية، يف كل الفرق الرياضية 
والفئات العمرية. 

اإلدارة  عمــل  إلنهــاء  مقدمــة  الخطــوة  هــذه  وتعتــر 
التوافقيــة الحاليــة يف إطــار التحضــر لتعيــني مجلــس 
إدارة جديــد بالتوافــق بــني حركيتــي حــامس وفتــح يف 

الشجاعية. 
الجيــد  اإلعــداد  بفــرتة  للحــاق  الشــجاعية  ويســعى 
للموســم القــادم وبنــاء فريــق جديــد قادر عــىل مواصلة 
املواســم  يف  التتويــج  ملنصــات  والعــودة  املنافســة 

القادمة. 

يحل األجهزة الفنية 
واإلدارية لجميع الفرق

الشجاعية

غزة/ عالء شاميل: 
دعــت لجنــة تســير أعــامل نــادي غــزة الريــايض لعقــد 
اجتــامع الهيئــة العامــة للنادي تحضرًا إلجراء انتخابات 

مجلس إدارة جديد خالل الفرتة القادمة. 
وحدد النادي يوم 18 من شــهر ســبتمر القادم موعدًا 
اختيــار  النتخابــات  والتحضــر  العامــة  الهيئــة  الجتــامع 

مجلس إدارة جديد. 

وأصــدرت لجنــة تســير األعامل بيانــًا صحفيًا قالت فيه 
إنهــا بذلــت جهــودًا كبــرة لتفــادي هبــوط الفريــق األول 
النــادي  مقــر  نقــل  وعــدم  األوىل  للدرجــة  القــدم  لكــرة 

الواقع غرب غزة، وأنها مل يتمكن من ذلك. 
كأس  لنهــايئ  الريــايض  غــزة  وصــول  أن  البيــان  واعتــر 
غزة إنجازًا مهاًم سيتم البناء عليه للموسم القادم، يف 
ظــل بــدء تعزيــز الفريــق بالعبــني جــدد لتقويــة خطــوط 

الفريق. 
مــن  العموميــة  الجمعيــة  أعضــاء  النــادي  بيــان  وحــذر 
التعاطــي والتعامــل مــع أي تحرك ليس له مظلة قانونية 
مــن أجــل خلــق أجســام جديــدة غــر الجســم األســايس 
ملجلس اإلدارة، فيام نوه البيان جاهزية مجلس اإلدارة 
عــىل تبنــي ونقــاش أي فكــرة مــن شــأنها تطويــر الواقــع 

الحايل لغزة الريايض عىل كافة املستويات.

غزة الرياضي يدعو جمعيته العمومية لالجتماع
تحضيرًا النتخاب مجلس إدارة جديد

كتب/ عالء شاميل:
مل يكــن أكــر املتفائلــني يتوقــع وصــول اتحــاد الشــجاعية لهــذه الدرجــة 
مــن تحقيــق اإلنجــازات طويلــة األمــد مــن أجل الحفاظ عــىل تاريخ األجيال 

العريقة التي تعاقبت عىل النادي. 
ويقف نادي اتحاد الشجاعية عىل عتبة مهمة يف استقبال مرحلة جديدة 
يتضمنهــا تشــكيل مجلــس إدارة توافقــي جديــد رمبــا يــرى النــور قريبــًا بعد 
أن تــم اإلعــالن عــن نهايــة مرحلــة اإلدارة التوافقيــة الحاليــة التــي تضــم )7( 
أعضاء وهم: حســن الجعري، وصالح أبو العطا، ويارس اليازجي، ونايف 

الحطاب، ووليد جندية، ورياض البيطار وأكرم حجاج.
وبدأ مجلس اإلدارة التوافقي عمله يف أواخر العام 2010 برئاســة الحاج 
صــالح حــرز اللــه، الــذي بــدأ فصــواًل جديــدة مــن حكايــة العراقــة والتاريــخ 
بصحبــة مجلــس إدارة توافقــي جعــل النور يحيط بــأركان النادي ومقدراته، 
أضــواء  عــىل  عملهــا  التوافقيــة  اإلدارة  بــدأت  حيــث  اإلمكانــات،  بأقــل 
السيارات وعىل كرايس بالستيكية يف ساحة امللعب االسفلتي، لتبدأ 
بعدها تحديات كبرة بدأت من نقطة الصفر لتنطلق برسعة ال حدود لها 

نحو استعادة مكانة الشجاعية عىل كل األصعدة. 
السور التجاري

وبــدأت أول مراحــل اإلنجــازات بالتفكــر املعمــق بإنجــاز الســور التجــاري 
الــذي شــكل اللِبنــة االقتصاديــة األوىل التــي ارتكــز عليها النــادي تدريجيًا، 
وهــذا مل يــأِت إال بتضحيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة التوافقــي عــىل مســتوى 

الدعم املايل واللوجستي والعمل املتواصل لياًل ونهارًا. 
ومــا أن يتــم االنتهــاء مــن إنجــاز أول حتــى يبــدأ التفكــر بإنجــازات أخــرى 
جــدًا  متطــورة  اســتثامرية وصلــت ملســتويات  وأبنيــة جديــدة ومشــاريع 

ببنــاء مجمعــات تجاريــة تحتــوي عىل عرشات املحــالت التي يتم تأجرها 
فكانت سببًا يف تلبية احتياجاته املادية. 

الثالثية التاريخية
وحقــق النــادي يف عهــد اإلدارة التوافقيــة أعظــم إنجــاز حينــام تــّوج الفريــق 
موســم  يف  الســوبر(  وكأس  والــكأس  )الــدوري  التاريخيــة  للثالثيــة  بطــاًل 
2015-2014 تحت قيادة املدرب التاريخي للشجاعية نعيم السويريك 

الــذي يعتــر أكــر مــدرب بغــزة حصــل عىل بطــوالت رســمية وعددها )7(، 
ليصبــح املــدرب الــذي يحتكــر جميــع بطوالت الشــجاعية التي حققها منذ 

تأسيسه يف العام 1976.
كسر الحصار الرياضي

املســتوى  عــىل  تاريخيــة  كانــت  مرحلــة  يف  الشــجاعية  نــادي  ومــر 
الفلسطيني حينام كرس الحصار الريايض املفروض عىل غزة منذ )15( 
عامــًا، واســتضاف فريــق أهــي الخليــل عــىل ملعــب الرمــوك، ولعب يف 
الضفــة الغربيــة مبــاراة اإليــاب يف فــرتة كانــت تعتــر مــن أقــوى وأفضــل 
املراحل التاريخية التي مر بها الشجاعية التي نال فيها إشادة واسعة من 

كل األطراف عىل متكنه لتنظيم محكم لبطولة كأس فلسطني يف غزة. 
ويف هــذه املرحلــة بــدأ اتحــاد الشــجاعية يســتعيد شــخصيته القويــة مــن 
فيــام  األلقــاب،  خــالل فريــق وضــع نفســه يف منافســات قويــة عــىل كل 
عــىل الجانــب اآلخــر كانــت العقــول منشــغلة بالتفكــر بإنجــازات جديــدة، 
وامتالك امللعب املعشب بعدما متكن النادي من الحصول عىل أرض 
مبســاحة )8( دومنات لتحقيق حلم طال انتظاره لالعبي النادي واألجيال 

الناشئة بتجهيز ملعب معشب باملقاييس القانونية.
ونجــح مجلــس اإلدارة يف إنجــاز مــرشوع تحويــل ملعــب النادي اإلســفلتي 

اســتثامرية  أهــداف  لعــدة  الصناعــي  بالعشــب  معشــبني  ملعبــني  إىل 
واقتصادية ورياضية فتحت املجال لتشكيل مدارس كروية لصغار السن 

واستمرار وجود الحيوية داخل النادي.
كأس السوبر

ومــع مــرور الســنوات أعــادت اإلدارة التوافقيــة الفرحة لجامهر الشــجاعية 
بالتتويج بلقب رسمي جديد بعد الفوز بلقب كأس السوبر للمرة الثالثة 
الراحــل  التاريخيــة،  أســاطره  أحــد  اســم  يحمــل  كان  والــذي  تاريخــه  يف 

"طلب الخباز". 
وبعــد أن وصلــت اإلدارة التوافقيــة لنهايــة عهدهــا تخــرج مــن البــاب الكبر 
بعد اإلنجازات والنجاحات التي تحققت يف عهدها خالل )10( سنوات 
امتــأت بالتحديــات والتضحيــات، واضعــة الِحمــل الثقيــل عــىل مجالــس 
اإلدارات القادمــة بالحفــاظ عــىل اإلرث الــذي تحقــق خــالل هــذه الفــرتة 
والبنــاء عليــه لتحقيــق مزيــد مــن اإلنجــازات والنجاحــات التــي تخــدم حــي 

الشجاعية.

االستعداد لمجلس إدارة توافقي جديد

الشجاعية.. من أضواء السيارات إلى نور اإلنجازات
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لندن/ وكاالت:
للنــادي  ريــاض محــرز  الجزائــري  النجــم  نــادي مانشســر ســيتي مبــرور عامــن عــى توقيــع  احتفــى 

الساموي وانضاممه إىل كتيبة الفريق.
ونــر الحســاب الرســمي لنــادي مانشســر ســيتي عــى "تويــر"، مجموعــة مــن الصــور ملحــرز لحظــة 
ارتداء قميص الفريق وتسجيله األهداف للفريق، وعلق قائال: "عامان من التألق لفخر العرب، يف 

مثل هذا اليوم عام 2018 وقع مانشسر سيتي مع رياض محرز".
مــان ســيتي هــذا املوســم يف  مــع  لــه   10 الهــدف رقــم  ريــاض محــرز إىل  الجزائــري  النجــم  ووصــل 
الربميريليــغ، لينضــم إىل بقيــة الهدافــن يف القامئــة وهــم: ســريجيو أغويــرو )16(، رحيــم ســتريلينغ 

)14(، كيفن دى بروين )11(، غابرييل جيسوس )11( هدفا.
ورفع مانشسر سيتى رصيده عى 69 نقطة يف وصافة جدول ترتيب الربميريليغ خلف فريق ليفربول 
املحــرف ضمــن صفوفــه النجــم املــري محمــد صــالح، والــذى توج باللقب رســميًا للمــرة األوىل منذ 

30 عاما بشكل رسمي، بينام تراجع نيوكاسل يونايتد للمركز الثالث عر برصيد 43 نقطة.

يحتفي بمرور عامين على ضم محرز
مانشستر سيتي

بين ريال مدريد 
ويوفنتوس 
وبرشلونة 

وبايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

مدريد/ )أ ف ب(:
يبدأ املنتخب اإلســباين مشــواره يف منافســات املجموعة الرابعة من النســخة الثانية لدوري األمم 
األوروبية يف الثالث من ســبتمرب ضد نظريه األملاين يف شــتوتغارت، وذلك بحســب ما أفاد أمس 

االتحاد املحيل للعبة.
وقال االتحاد اإلسباين يف بيان "يسجل املنتخب الوطني عودته )من التوقف الذي فرضه فريوس 
كورونــا املســتجد( مببــاراة رســمية يف دوري األمــم األوروبيــة يف الثالــث مــن ســبتمرب مــن املدينــة 

األملانية شتوتغارت. ستكون البداية ضد أملانيا يف الساعة 20:45 )18:45 ت غ(".
فرضــه  الــذي  التوقــف  مــن  العــودة  بعــد  إلســبانيا  وحســب  األوىل  شــتوتغارت  مبــاراة  تكــون  ولــن 
"كوفيــد19-" عــى األحــداث الرياضيــة منــذ مارس، بل ســتكون األوىل أيضــا ملدربها لويس إنرييك 

بعد عودته لالرشاف عى "ال روخا" يف 19 نوفمرب 2019.
وتضــم املجموعــة الرابعــة للمســتوى األول مــن هــذه البطولــة التــي تّوجــت الربتغــال بطلــة لنســختها 

األوىل، املنتخبن السويرسي واألوكراين اللذين يتواجهان يف اليوم ذاته.
وبعــد مباراتهــا املرتقبــة مــع أملانيــا، تعــود إســبانيا بعــد ثالثــة أيــام إىل أرضهــا ملواجهــة أوكرانيــا يف 

اليوم الذي تلتقي فيه أملانيا مع سويرسا عى أرض األخرية.

إسبانيا تبدأ مشوارها بدوري األمم 
األوروبية في 3 سبتمبر ضد ألمانيا

برلن/ وكاالت:
العــودة  ميكنهــا  الجامهــري  إن  أمــس  األملــاين  الــدوري  ورابطــة  القــدم  لكــرة  األملــاين  االتحــاد  قــال 

للمالعب لحضور مباريات املنتخب والدوري قريبا.
يف  كوفيــد19-  عــدوى  انتشــار  مخاطــر  لتقليــل  الصحيــة  الســلطات  مــع  املؤسســتان  وتتعــاون 

املباريات.  
وقال األمن العام لالتحاد األملاين للعبة فريدريش كورتيوس يف بيان إنه يتوقع السامح للمنتخب 

الوطني باللعب أمام الجامهري يف املباريات عى أرضه هذا الخريف.  
بعــض  أزمــة كورونــا وعــادت  العــام بســبب  الرياضيــة يف وقــت ســابق هــذا  وتوقفــت املنافســات 

مسابقات الدوري بينام تلعب املباريات خلف أبواب مغلقة ويف صمت تام.  
وأعلــن االتحــاد الهولنــدي لكــرة القــدم أمــس الخميــس أن املباريات املحلية ستســتأنف يف ســبتمرب 
مــع الســامح بنســبة تــراوح بــن 15 و35 يف املئــة مــن الجامهــري بالحضــور باالســتادات لكــن دون 

استقبال مشجعي الفرق الزائرة.  
الــدوري األملــاين إنهــا تتعــاون مــع وزارة الصحــة لوضــع إرشــادات لألنديــة املحليــة  وقالــت رابطــة 

للسامح للجامهري بالعودة ملباريات الدوري.

الجماهير قد تعود 
للمدرجات في ألمانيا قريبًا

نيون/ وكاالت:
أســفرت قرعــة مباريــات ربــع نهــايئ مســابقة دوري أبطــال أوروبــا 
لكــرة القــدم، والتــي جــرت أمــس يف مقــر االتحــاد األورويب للعبــة 
مبدينة نيون )جنوب غرب سويرسا( عرب الفيديو، عن مواجهتن 
مؤكدتن يف ربع النهايئ، األوىل بن باريس سان جرمان وأتالنتا 

برغام اإليطايل والثانية بن أتلتيكو مدريد وليبزيغ األملاين.
وأسفرت القرعة أيضا عن احتامل مبارزة ساخنة بن ريال مدريد 
ويوفنتوس من جهة، وبن بايرن ميونخ وبرشلونة من جهة ثانية.

لكــن قبــل أن يفكــر يف يوفنتــوس، ســيكون ريــال مدريــد يف موقع 
حيــث  أغســطس  و8   7 16 يف  الـــ  دور  اســتكامل  عنــد  صعــب 

يواجه مانشسر سيتي إيابا سعيا لقلب خسارته ذهابا 2-1.
وسيســعى يوفنتــوس بــدوره مــن التخلص مــن أوملبيك ليون إيابا 

بعد أن خرس يف مباراة الذهاب -1صفر.
اكتســح  إنــه  إذ  ميونيــخ،  لبايــرن  بالنســبة  أســهل  األمــور  وتبــدو 
تشــليس يف لندن -3صفر لينتظر مباراة اإلياب بكل راحة، فيام 
برشلونة يكفيه التعادل سلبا عى أرضه أمام نابويل بعد تعادله 

ذهابا بنتيجة 1-1.
وأسفرت القرعة عن مواجهة محتملة بن ريال مدريد وبرشلونة 
يف نصــف النهــايئ، فيــام يبــدو الطريــق معبــدا أمــام باريــس ســان 

ومــن جهــة أخــرى، ســتقام األدوار النهائيــة لبطولة "يوروبا ليغ" يف 
مــدن كولــن ودويســبورغ وغيلسنكريشــن ودوســلدورف )منطقــة 

غرب أملانيا( يف الفرة من 10 إىل 21 أغسطس.
وتقــام أدوار ربــع النهــايئ )11-10 أغســطس( ونصــف النهــايئ )-16

17 أغسطس( يف مباراة واحدة، وليس بنظام الذهاب واإلياب.
أما املباراة النهائية فســتجري يف 21 أغســطس يف مدينة كولن 

)بنفس املنطقة الغربية(.
جدول البطولة املصغرة:

الدور ربع النهايئ )12 – 15 أغسطس(:
باريس سان جرمان – أتالنتا )ربع النهايئ 3(

أتلتيكو مدريد – ليبزيغ )ربع النهايئ 4(
الفائــز مــن ريــال مدريــد – مانشســر ســيتي / يوفنتــوس – ليــون 

)ربع النهايئ 1(
الفائــز مــن برشــلونة – نابــويل / بايــرن ميونيــخ – تشــليس )ربــع 

النهايئ 2(
الدور نصف النهايئ )18 – 19 أغسطس(:

الفائز من ربع النهايئ 1 – الفائز من ربع النهايئ 2
الفائز من ربع النهايئ 3 – الفائز من ربع النهايئ 4

النهايئ: 23 أغسطس

جرمان حتى النهايئ.
وتجــري املنافســة القاريــة، وهــي املحــرك االقتصــادي الرئيــيس 
لالتحاد األورويب لكرة القدم، يف شكل "بطولة مصغرة" بعاصمة 
الربتغــال لشــبونة مــن 12 إىل 23 أغســطس بنظــام خــروج الخارس 
بعد مباراة واحدة، عى ملعب نادي بنفيكا "إســتاديو دا لوش" 

وسبورتينغ "إستاديو جوزيه ألفاالدي".
نصــف  أغســطس،  و15   12 بــن  النهــايئ  ربــع  الــدور  وســيجري 

النهايئ يف 18 و19، واملباراة النهائية يف 23 أغسطس.
وتوقفــت البطولــة القاريــة يف 11 مــارس املــايض عندمــا قــررت 
غالبيــة البلــدان األوروبيــة فــرض حجر صحــي لكبح تفيش فريوس 

كورونا املستجد.
وأقــر االتحــاد األورويب لكــرة القدم اســتكامل بطولتيه الرئيســتن، 
دوري األبطال والدوري األورويب "يوروبا ليغ"، يف منتصف شهر 

يونيو عى خلفية تراجع نسبة تفيش الفريوس.
وتم اختيار الربتغال الستضافة السابقة نظرا لعدم تأثرها بشكل 
كبــري بـ"كوفيــد19-" مقارنــة بغريهــا مــن دول غــرب أوروبــا، إضافة 
إىل خــروج أنديتهــا مــن املســابقة. لكن الوضع تغري يف األســابيع 
القليلــة املاضيــة، مــا دفــع ســلطات البــالد إىل تشــديد إجــراءات 

اإلغالق يف لشبونة.

نيون/ )أ ف ب(:
ُسحبت أمس، قرعة الدور ربع النهايئ للدوري 
األورويب لكــرة القــدم )يوروبــا ليــغ( املقــّرر اقامة 
أدوارهــا النهائيــة عــى شــكل بطولــة مصغــرة يف 
أملانيــا عــى خلفيــة األزمــة التــي احدثهــا تفيش 
فريوس كورونا املستجد، وجاءت متوازنة دون 

مواجهات من العيار الثقيل.
وكان مــن املقــرر بدايــة أن تقام املباراة النهائية 
يف مدينــة غدانســك البولنديــة يف أواخــر مايــو 
املــايض قبــل أن تجــرب األزمة الصحية ويفا عى 

تغيري مخططها.
مقــر  أمــس يف  التــي ســحبت  القرعــة  ومهــدت 
االتحــاد األورويب لكــرة القــدم يف مدينــة نيــون 
يونايتــد  مانشســر  أمــام  الطريــق  الســويرسية، 
اإلنجليــزي لبلــوغ نصــف النهايئ، كونه ســيواجه 
يف ربع النهايئ الفائز من املباراة التي ستجمع 
شــهري  وباشــاك  الدمنــاريك  كوبنهاغــن  بــن 

يشغله حاليا ليسر سيتي.
ويلعــب يف ربــع النهــايئ أيضــا الفائــز مــن لقــاء 
وفولفســبورغ  األوكــراين  دونيتســك  شــاختار 
الســويرسي  بــازل  بــن  الفائــز  ضــد  األملــاين 
وأينرخــت فرانكفــورت األملــاين، عى أن يكون 
اآلخــر  النهــايئ  نصــف  طــريف  أحــد  املنتــر 
الــذي يبلغــه أيضــا مــن ينهــي مواجهــة الفائز بن 
إنــر ميــالن اإليطــايل وخيتــايف اإلســباين ضــد 
ورينجــرز  األملــاين  ليفركــوزن  بايــر  بــن  الفائــز 

األسكتلندي ملصلحته.
يف  تتنافــس  أملانيــة  فــرق  ثالثــة  تــزال  وال 
نطــاق  يف  اللعــب  ميــزة  مينحهــا  مــا  املســابقة 
عــى  ذهابــا  ســقط  منهــا  اثنــن  لكــن  مالــوف، 
أرضــه حيــث خرس فرانكفورت أمام بازل بثالثية 
نظيفة، وفولفســبورغ أمام شــاختار 2-1، وحده 
ليفركــوزن لديــه أفضلية الفوز خارج ميدانه بعد 

تغلبه عى عى رينجرز 3-1.

الــريك، علــام أن لقــاءه يف إيــاب مثــن النهــايئ 
مع الســك يعترب شــبه محســوم بعد الفوز عليه 
النمســوية  لينــز  مدينــة  يف  أرضــه  عــى  ذهابــا 

-5صفر.

ويف حال مواصلة فريق املدرب الرنوجي اويل 
غونــار سولســكاير مســريته الناجحــة بعــد اكامله 
املســابقات  كل  يف  األخــرية  الـــ17  مبارياتــه 
الذهبــي  املربــع  إىل  ووصولــه  خســارة  بــدون 
ســيكون عليــه مواجهــة الفائــز مــن املواجهتــن 
مــع  ولفرهامبتــون  مواطنــه  ســتجمعان  اللتــن 
مــع  اإليطــايل  ورومــا  اليونــاين  أوملبياكــس 
إشــبيليه اإلســباين حامــل الرقــم القيــايس بعــدد 

األلقاب )خمسة ألقاب(.
نقطــة  بعــد  عــى  الحمــر"  "الشــياطن  وبــات 
واحــدة )58 نقطــة( مــن املركــز الرابــع يف جدول 
ترتيــب الــدوري املحــيل واملؤهــل رســميا إىل 
دوري أبطــال أوروبــا يف املوســم املقبــل والــذي 

وســتقام املباريات يف مدن كولن ودويســبورغ 
وغيلسنكريشــن ودوســلدورف األملانيــة بعدمــا 
املــايض  مــارس  منتصــف  املنافســات  علقــت 
بروزنامــة  أطــاح  الــذي  "كوفيــد19-"  بســبب 
املنافســات الرياضيــة التــي كانــت مقــررة خالل 

العام الحايل.
وســتخاض بدايــة مباريــات الــدور مثــن النهــايئ 
علــام  أغســطس.  مــن  والســادس  الخامــس  يف 
أنــه تقــرر ان يلعــب رومــا اإليطــايل مــع إشــبيلية 
خيتــايف  مــع  اإليطــايل  ميــالن  وإنــر  اإلســباين 
اإلســباين الذيــن مل يخوضــوا مبــاراة الذهــاب، 

مباراة واحدة حاسمة يف أملانيا.
و11   10 يف  النهــايئ  ربــع  مباريــات  وتقــام 
أغسطس ونصف النهايئ يف 16 و17 منه، يف 
مبــاراة واحــدة، وليــس بنظــام الذهــاب واإلياب. 
عــى أن تقــام املبــاراة النهائيــة يف 21 منــه يف 

كولن، وكلها خلف أبواب موصدة.

يوروبا 
ليغ

قرعة متوازنة لربع النهائي 
جنبت المواجهات بين الكبار

مواجهات 
محتملة  
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برشلونة/ وكاالت:
كشــفت العديــد مــن التقاريــر الصحفيــة أن إدارة نــادي برشــلونة اإلســباين حســمت موقفهــا مــن 
مسألة استمرار نجمها الفرنيس أنطوان غريزمان من عدمه خالل فرتة االنتقاالت الصيفية الحالية.
وحســب صحيفــة "ليكيــب" الفرنســية، فــإن إدارة برشــلونة أبلغــت غريزمــان بأنــه ضمن خططها يف 

املوسم املقبل.
واجتمع غريزمان مع إدارة النادي الكتالوين التي أكدت ثقتها الكاملة فيه، كام أن كييك سيتني، 

املدير الفني لربشلونة، أبلغه بأنه يعتمد عليه.
وانضــم غريزمــان إىل برشــلونة يف الصيــف املــايض قادمــا مــن أتلتيكــو مدريــد مقابــل 120 مليــون 

يورو، وخاض مع الفريق الكتالوين حتى اآلن 44 مباراة سجل خاللها 15 هدفا.
وواجه غريزمان الكثري من املشاكل يف برشلونة منذ وصوله إىل الفريق، إذ تراجع مستواه بشكل 
كبــري مقارنــة مــع مــا كان عليــه الحــال يف أتلتيكــو مدريــد، لكنــه بــدأ يف األســابيع األخــرية يســتعيد 

جزء من قدراته.
واعتمــد كيــيك ســيتني مــدرب برشــلونة يف املباريــات األخــرية عــى غريزمــان يف هجــوم برشــلونة 

إىل جانب األرجنتيني ليونيل مييس واألوروغوياين لويس سواريز.

يحسم مصير غريزمان

برشلونة 

برلني/ )أ ف ب(:
أعلنــت رابطــة الــدوري االملــاين لكــرة القــدم أمــس أن موســم 2021-2020 مــن البوندســليغا 
ســينطلق يف 18 ســبتمرب املقبــل، عــى أن تتقلــص العطلــة الشــتوية التقليديــة اىل أســبوعني 

بدال من شهر وسط تغيريات عدة فرضتها جائحة فريوس كورونا املستجد.
بعد أن كان انطالق املوسم الجديد مقررا يف 21 أغسطس، ستتأخر بدايته قرابة اربعة أسابيع 
بســبب إقامة مســابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري االورويب "يوروبا ليغ" يف الشــهر املذكور، 
عى أن ينتهي يف 22 مايو 2021، أي قبل ثالثة أســابيع من انطالق كأس أوروبا التي أرجئت 

من الصيف الحايل اىل العام املقبل بسبب "كوفيد19-".
أما نهايئ كأس املانيا الذي يختتم به املوسم الكروي عادة يف أملانيا، فمن املقرر إقامته يف 
13 مايو عى امللعب االوملبي يف العاصمة برلني، أي قبل أسبوع واحد من اختتام الدوري.

كــام تــم تقليــص االســرتاحة الشــتوية مــن اربعــة اســابيع اىل أســبوعني عــى أن تقــام املرحلــة 
االخــرية مــن العــام 2020 خــالل عطلــة نهايــة االســبوع يومــي 19 و20 ديســمرب قبــل اســتئناف 

النشاط يف الثاين والثالث من يناير.

انطالق موسم 2021-2020
للدوري األلماني في 18 سبتمبر

أمسرتدام/ وكاالت:
أعلــن االتحــاد الهولنــدي لكــرة القــدم، عــن اســتئناف منافســات الــدوري يف ســبتمرب املقبــل، بحضــور 

الجامهري بنسبة 15 - %35 من سعة املالعب، لكنه لن يسمح ملشجعي الفرق الزائرة بالدخول.
وأصدر االتحاد الهولندي للعبة، كتيبا من 80 صفحة يتضمن اإلجراءات التي سيتبعها لعودة النشاط 

بعد إلغاء املوسم السابق بسبب جائحة فريوس كورونا.
الكاممــات  وارتــداء  البعــض  بعضهــم  عــن  مــرت   1.5 ملســافة  االبتعــاد  املشــجعني  عــى  وســيتعني 
ورشاء املرشوبــات مــن باعــة جائلــني يف املدرجــات بــدال مــن االصطفــاف أمــام أكشــاك بيــع األغذيــة 

واملرشوبات.
وقــال االتحــاد الهولنــدي: "لخلــق مســاحات التباعــد املطلوبــة ســيتم الســامح بشــغل نســبة معينــة مــن 
املقاعــد يف كل ملعــب. الســامح بعــدد محــدود مــن الجامهــري خطوة أوىل نحو امتالء املدرجات يف 
وقت الحق. إنها خطوة تدريجية لألمام. الهدف بالطبع العودة للعب مجددا أمام مدرجات ممتلئة. 

ال يشء أجمل من مشاهدة الجامهري يف املدرجات وهي تؤازر طريف اللقاء".
وتوقفــت مســابقات كــرة القــدم يف هولنــدا يف مــارس املــايض، بســبب تفيش وبــاء كورونا، وتم حظر 

النشاط مبدئيا حتى سبتمرب، لكن الحكومة رفعت هذا الحظر الشهر املايض.

عودة الجماهير إلى المالعب 
الهولندية في سبتمبر

مدريد )إسبانيا(:
املرحلــة  منافســات  برشــلونة  يدخــل 
السادســة والثالثني من الدوري اإلســباين 
لكرة القدم حامال شعار ال يشء غري الفوز 
عندما يحل ضيفا اليوم عى بلد الوليد.

حاليــا  الثــاين  املركــز  برشــلونة  ويحتــل 
برصيد 76 نقطة، خلف ريال مدريد.

ســيتيني  كيــيك  املــدرب  فريــق  واســتعاد 
عــى  الكبــري  الفــوز  بعــد  توازنــه  مــن  شــيئا 

عــى  والصعــب   4-1 فياريــال  مضيفــه 
ضيفــه وجــاره اســبانيول -1صفــر يف دريب 
كاتالونيــا الــذي أودى باألخــري للهبــوط إىل 
الدرجة الثانية، يف املرحلتني الســابقتني 
بعد ثالثة تعادالت يف املباريات الثامين 
التــي خاضهــا منــذ اســتئناف البطولــة، مــا 
صعب مهمته يف الحفاظ عى لقبه بطال 

للدوري للموسم الثالث عى التوايل.
العــودة  اخــريا  قــرر  ســيتيني  أن  ويبــدو 

لالعتــامد عــى الثاليث األرجنتيني ليونيل 
ســواريز،  لويــس  واألورغويــاين  ميــيس، 
كان  بعدمــا  غريزمــان  أنطــوان  والفرنــيس 
الثــالث  املباريــات  يف  األخــري  اســتبعد 
التــي تعــادل فيهــا لقناعــة بــأن بطــل العــامل 

ليس مبستواه املعهود.
فرصــة  مبثابــة  اليــوم  مبــاراة  تكــون  وقــد 
عــودة امليــاه ملجاريهــا بــني النــادي ونجمه 
صحافيــة  تقاريــر  زعمــت  بعدمــا  ميــيس، 

عــن عزمــه الرحيــل يف نهايــة عقــده الحايل 
الــذي ينتهــي عــام 2021 يف ظــل توقــف 

املباحثات حول التجديد.
ويســتضيف أتلتيكــو اليــوم أيضــا ريــال 
بيتيــس، فيــام يلعب إشــبيلية مع ريال 
مايوركا غدا، يف مباراتني متشــابهتني 
حيــث يريــد طــرف منهــا تعزيز حظوظه 
املنطقــة  مــن  الهــرب  واالخــر  أوروبيــا 

الخطرة.

باريس/ )أ ف ب(
حامــل  جريمــان  ســان  باريــس  يخــوض 
املقبلــة  النســخة  يف  مبكــرة  قمــة  اللقــب 
مــن الــدوري الفرنــيس، عندمــا يســتضيف 
ســبتمرب  منتصــف  يف  مرســيليا  غرميــه 
املقبل ضمن املرحلة الثالثة، بحسب ما 

أعلنت الخميس رابطة الدوري.
الــذي تأخــرت  وســيقدم املوســم املقبــل 
بالســنوات  مقارنــة  اســبوعني  انطالقتــه 
2019- موســم  متديــد  بســبب  الســابقة 
كورونــا  فــريوس  جائحــة  إثــر   2020
غــرار  عــى  مثــرية  مواجهــات  املســتجد، 

اتيــان االفتتاحيــة  مبــاراة مرسيليا-ســانت 
ثم لقاء سان جريمان املدجج بالنجوم مع 
الفريــق املتوســطي يف 13 ســبتمرب عــى 
العاصمــة  يف  برانــس  دي  بــارك  ملعــب 

باريس.
مــا  ابريــل  ألغــت يف  قــد  الرابطــة  وكانــت 
تتويــج  مــع  املــايض  املوســم  مــن  تبقــى 
باريــس ســان جريمــان باللقب، ثــم أعلنت 
نهايــة  يف  ســينطلق  الجديــد  املوســم  أن 
األســبوع قبــل األخــري مــن شــهر أغســطس 

املقبل وينتهي يف 23 مايو 2021.
باملرحلــة   2020-2021 موســم  ويختتــم 

مايــو،   23 يف  األخــرية  والثالثــني  الثامنــة 
انطــالق  مــن  أســابيع  ثالثــة  مــن  أقــل  قبــل 
 11  - يونيــو   11( أوروبــا  كأس  نهائيــات 
يوليــو( والتــي تأجلــت بدورهــا ملــدة عــام 

بسبب "كوفيد19-".
مزدحــام،  صيفــا  جريمــان  ســان  ويخــوض 
يتعــنّي  الوديــة  املباريــات  جانــب  فــإىل 
املبــاراة  اتيــان يف  ســانت  مواجهــة  عليــه 
 24 يف  فرنســا  كأس  ملســابقة  النهائيــة 
فرانــس،  دو  اســتاد  عــى  املقبــل  يوليــو 
وليون يف نهايئ كأس الرابطة يف 31 منه 

عى امللعب عينه.

كــام يتعــنّي عــى رجــال املــدرب االملــاين 
البطولــة املصغــرة  خــوض  توخــل  تومــاس 
لــدوري ابطــال اوروبــا يف كــرة القــدم، بعــد 
حســاب  عــى  النهــايئ  ربــع  اىل  تأهلهــم 

بوروسيا دورمتوند االملاين.
وتتزامــن املرحلــة االوىل مــن الــدوري مــع 
اوروبــا  أبطــال  لــدوري  النهائيــة  املبــاراة 
األحد 23 اغسطس يف لشبونة، ما يرتك 
مزيــدا من الشــك حــول برمجة املباريات. 
إىل  ليــون  أو  ســان جريمــان  تأهــل  وبحــال 
تلــك املبــاراة، ســتتأجل مواجهة األول مع 

متز والثاين مع مونبلييه.

برشلونة 
"ال بديل عن الفوز" 
في االمتار االخيرة

الدوري اإلسباني

روما/ )أ ف ب(:
ســيكون يوفنتــوس حامــل اللقــب واملتصــدر أمــام االختبــار 
األصعــب عــى اإلطــالق يف األمتــار األخــرية مــن املوســم، 
وذلــك حــني يســتضيف أتاالنتــا اليــوم يف املرحلــة الثانيــة 

والثالثني من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وبعــد ثــالث مباريــات هجومية رائعة ضد ليتيش )-4صفر( 
وجنــوى )1-3( وجــاره تورينــو )1-4(، اعتقــد فريق املدرب 
ماوريتسيو ساري أنه يف طريقه لتحقيق فوزه الثامن تواليا 
بعــد تقدمــه الثالثــاء عــى مضيفــه ميــالن بثنائيــة الفرنــيس 

أدريان رابيو والربتغايل كريستيانو رونالدو.
عمــالق  عــى  الطاولــة  قلــب  اللومبــاردي  املضيــف  لكــن 
تورينــو وحرمــه االســتفادة مــن ســقوط مالحقــه التســيو أمام 
ليتــيش املتواضــع 2-1 واالبتعــاد يف الصــدارة بفــارق 10 
نقاط عن فريق العاصمة واالقرتاب بالتايل خطوة كبرية من 
لقبه التاســع تواليا، بتســجيله أربعة أهداف ليحســم اللقاء 

يف نهاية املطاف 4-2.
املوســم،  مــن  حاســمة  مرحلــة  يف  الخســارة  هــذه  وتــأيت 
الســيام أن يوفنتــوس مدعــو ملواجهــات صعبــة يف األمتــار 
األخرية، أّولها اليوم ضد أتاالنتا الذي يعترب صاحب أفضل 

عــروض يف الــدوري هــذا املوســم، ثــم التســيو يف املرحلــة 
الرابعة والثالثني وجار األخري روما يف املرحلة الختامية.

وقــد يصــل يوفنتــوس إىل املرحلــة الختاميــة حاســام للقبــه 
التاسع تواليا يف حال "حافظنا عى رباطة جأشنا" بحسب 
ما ناشــد مدربه ســاري بعد الخســارة املوجعة أمام ميالن، 
مضيفــا "قدمنــا ســتني دقيقــة جيــدة: كنــا مســيطرين عــى 
املبــاراة، ثــم أغمــي علينــا )مجازيــا( لســبب ال أريد الخوض 

فيه ألنه بانتظارنا مباراة أخرى بعد أيام معدودة".
اللقب "بني أيدي يوفنتوس"

ويف ظــل تذبــذب نتائــج التســيو وإنــرت ميــالن الــذي تعــادل 
يف اثنتــني وخــر واحــدة مــن مبارياته الســت بعد العودة، 
صعــد أتاالنتــا اىل املركــز الثالــث وقطــع شــوطا كبــريا نحــو 
املشــاركة للموســم الثاين تواليا يف مســابقة دوري األبطال 
التــي وصــل فيهــا هــذا املوســم اىل الــدور ربــع النهــايئ يف 

تجربته األوىل.
ويريــد ممثــل برغامــو مواصلة موســمه الرائع الذي ســيصبح 
أكرث روعة يف حال نجح بتحقيق فوزه األول عى يوفنتوس 
ذلــك  ألن  )-1صفــر(،   1989 أكتوبــر   8 منــذ  تورينــو  يف 
سيجعله يحلم باحراز اللقب للمرة األوىل يف تاريخه كونه 

سيصبح عى بعد ست نقاط من "السيدة العجوز".
ساســوولو  وضيفــه  التســيو  بلقــاء  اليــوم  املرحلــة  وتفتتــح 
الثامن يف مباراة مصريية لفريق املدرب سيموين إينزاغي 
الــذي يــدرك بــأن الخطــأ أصبــح ممنوعــا، ألن أي تعــرث جديد 
ســيجعله مهــددا حتــى بعــدم املشــاركة يف دوري األبطــال 
بقــوة  التوقــف مرشــحا  قبــل  أن كان  بعــد  املوســم املقبــل 

إلزاحة يوفنتوس عن الزعامة.
ويف حــال تلقيــه هزميتــه األوىل أمــام ساســوولو منــذ فرباير 
2016، قد يجد فريق العاصمة نفسه خارج املراكز األربع 
األوىل مبــا أن إنــرت الــذي يختتــم املرحلــة اإلثنني عى أرضه 
وبالتــايل  نقــاط،  ثــالث  بفــارق  عنــه  يتخلــف  تورينــو،  ضــد 
سيتعادل معه بـ68 لكل منهام مع أفضلية يف املواجهتني 
يف  ذهابــا  )فــاز  كونتــي  أنتونيــو  فريــق  لصالــح  املبارشتــني 

ملعبه -1صفر وخر إيابا يف العاصمة 1-2(.
وســيكون ملعــب "ســان باولــو" غدا عــى موعد مع مواجهة 
يف  بينهــام  يفصــل  ال  اللذيــن  وميــالن  نابــويل  بــني  مثــرية 
املركزين الســادس والســابع تواليا ســوى نقطتني، علام بأن 
األول ضمن مشاركته القارية يف "يوروبا ليغ" نتيجة احرازه 

لقب الكأس عى حساب يوفنتوس.

يوفنتوس
أمام االختبار 
األصعب في 

رحلته نحو 
اللقب التاسع 

تواليًا

الدوري اإليطالي

قمة مبكرة بين سان جيرمان 
ومرسيليا مطلع الموسم الجديد

الدوري 
الفرنسي
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لندن/ )أ ف ب(:
أعــرب الحــارس اإلســباين دافيــد دي خيــا عــن فخــره بعــد كــر الرقــم القيــايس املســجل بالحــارس 
األســطوري ملانشســر يونايتــد، الدمنــاريك بيــر شــايكل يف عــدد املباريــات التــي خاضهــا العــب 

أجنبي مع الفريق.
ولعــب الــدويل اإلســباين، الــذي انضــم إىل النــادي يف عــام 2011، أول أمــس مباراتــه رقــم 399 مــع 
يونايتــد يف جميــع املســابقات، حينــا فــاز فريقــه بثالثيــة نظيفــة عىل أســتون فيال املهــدد بالهبوط 

للدرجة األوىل.
وقــال دي خيــا ملوقــع النــادي: "عفــوًا شــايكل، إنــه أمــر رائــع، وهــذا يعنــي أننــي هنا منذ فــرة طويلة 
وكنــت ألعــب بشــكل جيــد جــدًا، أنــا فخــور حقًا، أنا ســعيد للعب لهذا النادي هــذا العدد الكبري من 

املباريات".
وأضاف: "آمل أن يكون هناك 400 مباراة أخرى مقبلة، لذلك أنا سعيد حقًا".

كل  يف  األخــرية  الـــ17  املباريــات  يف  سولشــار  غونــار  أويل  الرنوجــي  املــدرب  فريــق  يخــر  ومل 
املســابقات وبــات عــىل بعــد نقطــة )58 نقطــة( مــن املركــز الرابــع املؤهــل رســميًا إىل دوري أبطــال 

أوروبا يف املوسم املقبل والذي يشغله حاليًا ليسر سيتي.
ويتواجــه يونايتــد مــع ليســر يف املرحلــة األخــرية مــن البطولــة بعدم مواجهة خصــم آخر ينافس عىل 

املشاركة يف البطولة األوروبية تشيليس صاحب املركز الثالث برصيد 60 نقطة.

فخور بكسر رقم بيتر شمايكل
دي خيا 

ريفالدو

روما/ وكاالت:
قــرر الفرنــيس فرانــك ريبــريي، العــب فريــق فيورنتينــا لكــرة القــدم، البقــاء يف الــدوري االيطــايل 
وعدم مغادرته حاليًا إىل أي من الدوريات االوروبية، حاسًا بذلك حالة الجدل السائدة حول 
مســتقبله مــع الفريــق اإليطــايل، عقــب تعــرض منزلــه للرقــة خــالل خوضــه مباراتــه ضــد بارمــا، 

ضمن الدوري.
وعلــق ريبــريي عــىل منشــور ملواطنــه سيباســتيان فــراي، حــارس مرمــى فيورنتينــا ســابقا، عــىل 
"إنســتغرام" والــذي أكــد خــالل ترصيحــات صحفيــة عــىل بقــاء الالعــب الفرنــيس املخــرم مــع 

فيورنتينا.
وكان فــراي قــد رصح عــن مســتقبل ريبــريي عقــب واقعــة رسقــة منــزل األخــري، قائــال: "مل يقــل 
أنــه ســريحل، لقــد قــال فقــط إن عائلتــه تــأيت قبــل أي يشء، وأنــه يرغــب يف اتخــاذ القرارت التي 

تضمن سالمتهم، وهذا ال يعني رحيله".
وكتــب ريبــريي تعليقــا عــىل منشــور فــراي: "أخــي، شــكرا لــك، أنــت تعرفنــي وتعــرف مــن أيــن 

أتيت، وأنا لست من أولئك الذين يراجعون".
وأضــاف النجــم الفرنــيس املخــرم )37 عامــا(: "مــا أقولــه هــو ما أفعله، يف هــذه األثناء أرتدي 

حذايئ، وأرغب يف إسعاد مشجعي النادي واملدينة بأكملها، والباقي ال يهمني كثريا".

واختتم ريبريي تعليقه: "الحقيقة هي أنني وقعت يف حب فيورنتينا.. فيوال إىل األبد".

يحسم الجدل بعد سرقة منزله 
ويقرر البقاء مع فيورنتينا

ريبيري 

رينس/ )أ ف ب(:
انتقــل الالعــب الــدويل الكوســويف فالــون برييشــا مــن التســيو االيطــايل إىل نــادي رميــس ألربــع 

سنوات، بحسب ما ذكر النادي الفرنيس.
وانضم العب الوسط البالغ 27 عاما اىل مواطنه يف رينس أربري زينييل.

ولــد برييشــا يف الســويد ونشــأ يف الرنويــج ثــم حقــق بداياتــه الفعليــة مــع ريــد بــول ســالزبورغ 
النمســوي حيــث احــرز لقــب الــدوري خمــس مــرات والــكأس اربــع مــرات بــن 2012 و2018، 

مسجال يف 45 هدفا يف 233 مباراة.
التشــكيلة  اىل  الوصــول  يف  لفشــله  الصحيحــة،  الســكة  اىل  مســريته  إعــادة  برييشــا  ويحــاول 
االساسية لفريق العاصمة االيطالية الذي انضم اىل صفوفه يف صيف 2018 لخمس سنوات.

ومــا عــّزز ابعــاده عــن تشــكيلة املــدرب ســيموين إينزاغــي تعرّضــه الصابــات عديــدة وخضوعــه 
لجراحــة بركبتــه يف ابريــل 2019، وذلــك قبــل اعارتــه اىل فورتونــا دوســلدورف االملــاين حيــث 

لعب 13 مباراة بعد عودته اىل املالعب يف فرباير 2020.
وكان رميــس، ســادس الــدوري الــذي يأمــل بالتأهــل اىل الــدوري االورويب "يوروبــا ليغ" بحســب 
نتيجتــي الــكأس وكأس الرابطــة، قــد عــزز صفوفه بضم املهاجم االســكتلندي فرايزر هورنبي من 

ايفرتون واملدافع البلجييك تيبو دي سميت من سان تروندن.

ريمس الفرنسي 
يتعاقد مع الكوسوفي 

بيريشا من التسيو

برشلونة/ وكاالت:
برشــلونة  وفريــق  الربازيــيل  النجــم  طالــب 
النــادي  إدارة  ريفالــدو  املعتــزل  اإلســباين 
الكتالــوين بالركيــز عــىل التعاقــد مــع مواطنــه 
مارتينيــز  الوتــارو  األرجنتينــي  مــن  بــداًل  نيــار 

مهاجم إنر اإليطايل.
بهــا  أدىل  ترصيحــات  خــالل  ريفالــدو  وشــدد 
أن  عــىل  اإللكــروين  بيتفــري(  )بيتينــغ  ملوقــع 
عــودة نيــار لربشــلونة، ســوف تســمح للســاحر 
الفريــق  قائــد  ميــيس  ليونيــل  األرجنتينــي 

اإلسباين "بالراحة".
التــي  الهامــة  الصفقــات  كأحــد  مارتينيــز  وبــرز 
يسعى برشلونة إلبرامها خالل فرة االنتقاالت 

املــادي،  املقابــل  بشــأن  اتفــاق  إىل  التوصــل 
فمن املتوقع أن تستمر املفاوضات يف العام 

الحايل.
بارتوميــو  ماريــا  جوســيب  أكــد  ذلــك،  ورغــم 
لتفــي  املاليــة  اآلثــار  أن  برشــلونة  رئيــس 
فــريوس كورونــا ســتجعل مــن الصعــب للغايــة 

أن تتحقق مثل هذه الخطوة.
ويــرى ريفالــدو أنــه يتعــن عــىل ناديــه القديــم 
بــذل قصــارى جهــده إلعــادة نيــار، الــذي رحل 
عــن صفوفــه عــام 2017 لالنضــام إىل ســان 
جريمان يف صفقة قياسية بلغت 222 مليون 
يورو )251 مليون دوالر(، ليصبح أغىل العب 
كــرة قــدم يف العــامل حاليــا، مشــريا إىل أن إنــر 

الصيفيــة القادمــة، بعــد املســتوى الرائع الذي 
قدمــه مــع إنــر اإليطــايل، الــذي أحــرز معــه 17 

هدفا يف 37 مباراة هذا املوسم.
وأضــاع بطــل الدوري اإلســباين يف املوســمن 
املاضين الفرصة للتعاقد مع مارتينيز مقابل 
111 مليــون يــورو )125 مليــون دوالر( قيمــة 
إنــر،  مــع  الالعــب  عقــد  الجــزايئ يف  الــرط 
والــذي انتهــت صالحيتــه أول أمــس الثالثــاء، 
لكــن إدارة برشــلونة تبــدو متمســكة بضمه هذا 

الصيف.
واقــرب نجــم باريــس ســان جريمــان الفرنــيس 
مــن االنضــام مجــددًا إىل برشــلونة يف العــام 
املايض ، وعىل الرغم من فشــل النادين يف 

رمبــا يرغــب يف الحصــول عــىل مقابــل مــادي 
مرتفع للغاية نظري االستغناء عن مارتينيز.

ويعتقد أسطورة برشلونة أيضا أن وجود نيار 
سيســاعد يف تخفيــف الضغــط عــىل ميــيس 
عندمــا يدخــل املراحــل األخــرية مــن مســريته 

الرياضية.
الــرط  صالحيــة  "انتهــت  ريفالــدو  وقــال 
الجــزايئ يف عقــد مارتينيــز مؤخــرا، لــذا ميكــن 
إلنــر اآلن املطالبــة باملزيــد مــن املــال لبيعــه، 
ويبــدو أنهــم يريــدون متديد عقــده وإبقائه يف 
برشــلونة  أن  أعتقــد  الســبب،  ولهــذا  النــادي. 
ينبغــي عليــه أن يعيــد الركيز عىل التعاقد مع 

نيار يف الصيف الحايل".

لندن/ )أ ف ب(:
بعــد حســم ليفربــول لقــب الــدوري االنجليــزي 
لكرة القدم يف زمن قيايس، يبدو الرصاع ناريا 
عىل لقب الهداف يف ظل تنافس شديد بن 

أربعة العبن عىل املركز األول.
يتصّدر جاميي فاردي مهاجم ليســر الرتيب 
الغابــوين  عــن  بفــارق هدفــن  22 هدفــا،  مــع 
مــن  كل  عــن  وثالثــة  اوباميانــغ  بيار-اميريــك 
محمــد  واملــرصي  )ســاومثبتون(  اينغــز  داين 

صالح )ليفربول(.
وكان اوباميانغ وصالح تشاركا مع السنغايل ساديو 

مانيه )ليفربول( اللقب االخري مع 22 هدفا.
جاميي فاردي

وُيعــّد  املنافســن  طليعــة  يف  فــاردي  يقــف 
مرشــحا قويــا إلحــراز لقــب الهــداف، خصوصــا 

بعد استعادة فورمته االسبوع املايض.
طريــق  إدراك  يف  الــدويل  املهاجــم  فشــل 
العــودة  بعــد  مباريــات  اربــع  اول  الشــباك يف 
مــن اجــازة فــريوس كورونــا القريــة، لكــن ابــن 
مرمــى  يف  مرّتــن  ســّجل  والثالثــن  الثالثــة 
كريســتال بــاالس ليتخطــى حاجــز املئــة هــدف 
يف الربميرليغ، ثم سّجل مرّتن ضد أرسنال.

قــال مــدرب ليســر االيرلندي الشــايل براندن 
الـــ29  الالعــب  فــاردي  اصبــح  بعدمــا  رودجــرز 
"هــو  الربميرليــغ  يف  هــدف   100 يســجل 
اســطورة هنــا لباقــي مســريته، ومــا يحققــه هنــا 

يشكل اضافة حتى نهاية مشواره".
وســيكون احــراز فــاردي لقــب الهــداف عالمــة 
انتصــار مضيئــة أخــرى بعــد ارتقائــه مــن دوري 
الهــواة وقيادتــه "الذئــاب" اىل لقــب مفاجــىء 

يف الدوري قبل اربع سنوات.

االسباين وباريس سان جرمان بطل فرنسا.
"أوبــا"  مبقــدور  التســجيلية،  قدراتــه  وإىل 
اللعب عىل الجناح أو يف مركز قلب الهجوم.
عصفوريــن  رضب  الريــع  املهاجــم  يحــاول 
جــاره  ارســنال  يالقــي  عندمــا  واحــد  بحجــر 
مــن  باللقــب،  املتــّوج  ليفربــول  ثــم  توتنهــام 
خــالل التســجيل يف مباريــات قويــة وتضييــق 

الخناق عىل فاردي املتصدر.
محمد صالح

وتشــاركه   2018 يف  اللقــب  احــرازه  بعــد 
الصدارة يف 2019 مع العبن آخرين، يحتاج 

عــّداده  لزيــادة  املخــرم  املهاجــم  ويســتعد 
عندما يواجه بورمنوث املتواضع االحد.

بيار-اميريك اوباميانغ
مــرات يف آخــر  ثــالث  أرســنال  ســّجل مهاجــم 

ثالث مباريات لريتقي إىل مركز الوصيف.
هّز العب بوروسيا دورمتوند االملاين السابق 
وعــّزز  املوســم،  هــذا  مــرة  عريــن  الشــباك 
عقــده  "املدفعجيــة" يف متديــد  رغبــة  تأّلقــه 

الذي ينتهي مع ختام املوسم املقبل.
مل يصل ابن الحادية والثالثن اىل اتفاق مع فريق 
شــال لندن، وســط رغبة لضّمه من قبل برشــلونة 

االمتــار  يف  قويــة  انطالقــة  إىل  "الفرعــون" 
االخرية قبل اربع مراحل من نهاية الدوري.

العــب  ارتقــى   ،)3-1( برايتــون  ضــد  بثنائيتــه 
فيورنتينــا ورومــا االيطالين وتســليس الســابق اىل 
19 هدفــا، وســيكون متحفــزا أكــر يف ظــل ســعي 
ليفربــول اىل تخطــي حاجــز املئــة نقطــة الرمزي يف 

الدوري وتسجيل رقم قيايس جديد.
الحاســمة  بتمريراتــه  املــرصي  النجــم  يتفــّوق 
واينغــز  واوباميانــغ   )4( بفــاردي  مقارنــة   ،)9(

.)2(
ملواجهــات  والعريــن  الثامنــة  ابــن  يســتعّد 
برينيل اليوم، ثم ارسنال، تشليس ونيوكاسل، 
قبــل انتهــاء موســم قاد فيــه "الحمر" اىل لقبهم 

االول يف الدوري منذ ثالثة عقود.
داين اينغز

ســّجل مهاجم ســاومثبتون هدفه التاســع عر 
هــذا املوســم خــالل التعــادل مــع إيفرتــون )-1

1( الخميس املايض.
بعــد فــورة تهديفيــة يف فصــل الشــتاء، تراجــع 
يســتعيد  ان  قبــل  والعريــن  الســابعة  ابــن 

شهيته اثر العودة من فرة توقف كورونا.
مانشســر  ارض  اىل  االثنــن  رحلتــه  قبــل 
يونايتد، ســّجل مهاجم ليفربول الســابق أربعة 
أهــداف يف آخــر خمس مباريــات، ليعّزز آماله 
بالعودة اىل صفوف املنتخب االنكليزي بعد 

استئناف نشاطه.
يصبــح  ان  عــىل  اينغــز  يركــز  ذلــك،  قبــل  لكــن 
اول هــداف للــدوري مــن خارج االندية "الســتة 
العــب  فيليبــس  كيفــن  نجــاح  منــذ  الكبــار" 
موســم  يف  اللقــب  احــراز  يف  ســندرالند 

.1999-2000

 ينصح 
برشلونة 

بالتعاقد مع 
نيمار بداًل 
من مارتينيز

صراع ناّري على لقب هداف الدوري اإلنجليزي

لندن/ )أ ف ب(:
اخطــاء  بحــدوث  القــدم  لكــرة  االنجليــزي  الــدوري  رابطــة  أقــرّت 
آر" يف  أيــه  بالفيديــو "يف  التحكيــم  تقنيــة مســاعدة  قــرارات  يف 
ثــالث مباريــات أول أمــس، يف ظــل تصاعــد مســتوى االحبــاط مــن 

استخدام هذه التكنولوجيا يف الربميرليغ.
وحصل مانشسر يونايتد عىل ركلة جزاء خالل فوزه عىل استون 
الهــدف  فرنانديــش  برونــو  الربتغــايل  منهــا  ســجل  )-3صفــر(  فيــال 
االفتتاحــي. اخــرق العــب وســط ســبورتينغ الســابق منطقــة الجــزاء 

قبل ارتطامه باملدافع إزري كونسا يف عرقلة غري واضحة.
وقــال ديــن ســميث مــدرب اســتون فيــال "ميكننــي تفهــم خطــأ جــون 
)مــوس، حكــم املبــاراة(، لكــن ال اعــرف اىل مــاذا كان ينظــر +فــار+. 
لديهم شاشة وميكنهم النظر اليها، لكنهم مل يكلفوا انفسهم عناء 
ذلــك.. ملســة فرنانديــش االوىل كانــت عــىل الكــرة والثانيــة عــىل 

قصبة إزري كونسا".
عــىل  غضبــه  توتنهــام  مــدرب  مورينيــو  جوزيــه  الربتغــايل  وصــب 
هــاري  الــدويل  ملهاجمــه  جــزاء  ركلــة  احتســاب  لعــدم  الحــكام، 
كــن مطلــع املبــاراة التــي حقــق فيهــا تعــادال مخيبــا مــع بورمنــوث 

املتواضع.
الســابق "الجميــع يف  وقــال مــدرب مانشســر يونايتــد وتشــليس 
العــامل يعــرف انهــا كانــت ركلــة جــزاء. الجميــع، وأعنــي الجميــع.. 
الالعبــون يشــعرون بالقــرارات، كــا نحــن نشــعر بهــا عــىل مقاعــد 
البــدالء.. تعرفــون متــى كانــت اللحظــة االهم يف املبــاراة، وال اريد 

قول املزيد الن الجميع يعرف".
وســّدد جاميــس وارد-بــراوس ركلــة جــزاء جدليــة لســاومثبتون يف 
عارضــة ايفرتــون قبــل تعادلهــا 1-1. قال مدرب ايفرتون االيطايل 
كارلــو انشــيلويت "اداء الحكــم كان مثــل فريقــي، ليــس جيــدا مبــا 

يكفي".
يونايتــد  بــان  يس"  يب  "يب  لشــبكة  الــدوري  رابطــة  وأكــدت 
وســاومثبتون مل يســتحقا ركلــة الجــزاء فيــا كان يجــب منــح كــن 

ركلة لعرقلته من قبل الرنوجي جوشوا كينغ.
واقــرح االســرايل الــدويل الســابق تيــم كايهــل الــذي يعمل محلال 
تلفزيونيا، ان يكون العب سابق اىل جانب حكام الفيديو "أعتقد 
ان هذا االمر سيســاعدهم، لفهم التحركات. عندما يرمتي العب 
لــراء ركلــة جــزاء ميكنــك الشــعور باالمــر. يتعــن تواجــد العــب 
هنــاك  "يتواجــدون  تابــع  الالعــب".  بشــأن حركــة  النصــح  لتقديــم 
التخاذ قرارات كبرية وال ميكنهم القيام بذلك. هذا مخيب فعال".
ودعا مدرب تشليس فرانك المبارد االسبوع املايض اىل "تفكري 
كبــري" يف مســألة )فــار( يف نهايــة املوســم وذلــك بعــد سلســلة من 

الحاالت الجدلية.

رابطة الدوري اإلنجليزي تقّر بأخطاء "فار" في 3 ركالت جزاء
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أمتلــك  "فلســطني":  لصحيفــة  وهــدان  وقــال 
 100-200 بحــدود  الســياج  مــن  قريبــة  أرضــًا 
مــر ال أســتطيع الوصــول إليهــا أو زراعتهــا بــأي 
محصــول مــن املحاصيــل، لذلك اضطررت إىل 
اســتئجار قطعــة أرض لــي أمتكــن مــن زراعتهــا 

واالستفادة من محصولها.
تتعمــد  االحتــال  قــوات  أن  وهــدان  وأوضــح 
سياسة ممنهجة إلجبار املزارع عىل ترك أرضه 
وذلــك مــن خــال إلحــاق خســائر كبــرة بــه مــن 
خــال إغــراق األرايض الزراعيــة مبيــاه األمطــار 
رشــها  خــال  مــن  أو  الصحــي  الــرف  ميــاه  أو 
باملبيــدات وقتــل كافــة النباتــات املوجودة يف 

تلك املناطق.
وذكــر أنــه بدايــة العــام الحــايل تعــرض لخســارة 
فادحــة يف محصــول القمــح، بعــد رشــه من قبل 
ســامة،  مببيــدات  إرسائيليــة،  زراعيــة  طائــرات 
املســتأجرة  أرضــه  زراعــة  إىل  دفعــه  مــا  وهــو 
مبحصــويل البطاطــا والبطيــخ لتعويــض جزء من 

خسارته.
وأكد املزارع من شامل قطاع غزة أن محاوالت 
قــوات االحتــال صــد املزارعــني عــن أراضيهــم، 
ســتبوء بالفشــل، وســيظل املزارع الفلســطيني 

متمسكًا بكل شرب من هذه األرض.
املتواجــدة  الفلســطينيون  املزارعــون  ويعــاين 
مــن  الفاصــل  الســياج  مــن  بالقــرب  أراضيهــم 

سلســلة انتهــاكات إرسائيليــة أبرزهــا: التجريف 
وإطاق النار وإغراقها باملياه ورش املحاصيل 

باملبيدات السامة.
حرمان وأرضار

وأفــاد املتحــدث باســم وزارة الزراعــة، م. أدهــم 
مــن  القريبــة  الزراعيــة  األرايض  بــأن  البســيوين 
اإلنتــاج  مــن   25% تشــكل  الفاصــل  الســياج 

تتمتــع  أنهــا  عــن  عــدا  غــزة،  املحــي يف قطــاع 
بربة خصبة ومياه عذبة تصلح لري املحاصيل 

كافة.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  البســيوين  وأوضــح 
يف  املزارعــني  اســتهداف  يتعمــد  االحتــال 
النــار  كإطــاق  أشــكال،  بعــدة  املناطــق  تلــك 
وتجريفهــا  أراضيهــم  عــىل  واالعتــداء  عليهــم 

بالجرافات وإغراقها مبياه األمطار وهو ما كلف 
املزارعني خسائر فادحة.

وذكر أن وزارة الزراعة أحصت ترضر ألفي دونم 
بعــد رشــها مــن قبــل طائــرات مببيــدات ســامة 

خال عام 2018م.
وأشار البسيوين إىل لجوء املزارعني إىل زراعة 
أراضيهــم هنــاك باملحاصيــل الورقية، ســيام أن 

قــوات االحتــال متنــع زراعة األشــجار كالزيتون 
والحمضيــات وغرهــا مــن األشــجار التــي ميكــن 

أن يكون ارتفاعها أكرث من 30 سم.
للمــزارع  ُيســمح  التــي  املســاحة  أن  إىل  ونبــه 
الفاصــل تختلــف  الســياج  مــن  باالقــراب منهــا 
من مكان آلخر، وتخضع ملزاج جنود االحتال، 
باالتفاقيــات  يلتــزم  ال  االحتــال  أن  مؤكــدا 

السابقة.
الفلســطينيني  عــىل  االحتــال  قــوات  وتحظــر 
الفاصــل  للســياج  املحاذيــة  املنطقــة  دخــول 
ملسافة 300 مر، وتطلق عليها اسم املنطقة 
العازلــة، وتطلــق النــار أو تعتقل كل من يتواجد 

فيها.
لكــن البســيوين أكــد أن هنــاك مناطــق تخضــع 
قــوات  وتقــوم  املحــددة،  مــن  أكــرث  ملســافة 
يومــي؛  شــبه  بشــكل  النــار  بإطــاق  االحتــال 

للحيلولة دون وصول املزارعني ألراضيهم.
البســيوين  ذكــر  الحيوانيــة،  الــرثوة  وبخصــوص 
أن أصحــاب مــزارع األغنــام والعجــول يتعرضــون 
رعــاة  خاصــة  نــار  إطــاق  إىل  يومــي  بشــكل 
بزراعــة  لهــم  يســمح  ال  أنــه  كــام  األغنــام، 
وحتــى  الرعــي  لهــدف  املخصصــة  املحاصيــل 
إن قام املزارع بزراعتها فإن االحتال ال يسمح 

لهم باالقراب منها.
قــوات  ارتكبــت  حقوقيــة،  ملعطيــات  ووفقــا 

يف  املواطنــني  بحــق  انتهــاكا   532 االحتــال 
املناطــق الحدوديــة لقطــاع غــزة خــال النصــف 

األول من عام 2020.
امليــزان  مركــز  عــن  صــادر  تقريــر  وأوضــح 
قــوات االحتــال  لحقــوق اإلنســان، مؤخــرا، أن 
املواطنــني  بحــق  منظمــة  انتهــاكات  ترتكــب 
يف  املشــاركني  ســيام  ال  الفلســطينيني 
العاملــني  ومختلــف  الســلمية  التظاهــرات 

وأبرزهم املزارعون.
وأشــار إىل أن ســلطات االحتال تحاول تدمر 
بنيــة االقتصــاد الفلســطيني وإفقــاره فضــا عــن 
مخالفــة  يف  الوصــول  مقيــدة  منطقــة  فــرض 
رصيحــة لقواعــد القانــون الــدويل، منوهــًا إىل 
أن االحتــال يقصــف بالقذائف الثقيلة ويطلق 
النــار تجــاه العاملــني يف املنشــآت الصناعيــة 
والزراعيــة مــن مزارعــني ورعــاة أغنــام وصائــدي 

عصافر وغرهم.
قــوات  ارتكبتــه  انتهــاكا   532 التقريــر  ووثــق 
الفلســطينيني  املواطنــني  بحــق  االحتــال 
النصــف  خــال  املناطــق،  بتلــك  وممتلكاتهــم 
األول من العام الحايل، داعيًا املجتمع الدويل 
واألخاقيــة  القانونيــة  مســؤولياته  تحمــل  إىل 
وتوفر الحامية الدولية للفلسطينيني وتفعيل 
أدوات املحاســبة القانونيــة وماحقــة ومعاقبــة 

مرتكبي هذه الجرائم.

532 انتهاًكا خالل النصف األول.. معاناة يومية للمزارعني رشق غزة
غزة/ صفاء عاشور:

يتأمــل المــزارع "أبــو نايــف وهــدان" أرضــه المجــاورة 
للسياج الفاصل بين قطاع غزة واألراضي المحتلة عام 
1948م، يوميا، إذ تمنعه قوات االحتالل اإلسرائيلي 

من االقتراب إليها أو زراعتها. والمسن وهدان، واحد 
من مئات المزارعين المحرومين من استثمار أراضيهم 
االحتــالل  انتهــاكات  مــن  خوفــا  ورعايتهــا  وزراعتهــا 

بحقهم.

وتعــرض علــى مــدار الســنوات الماضيــة إلــى أنــواع 
المضايقات كافة من قبل جنود االحتالل، لكن أكثرها 
قســوة علــى قلبه هو عدم قدرته علــى الوصول إلى 
أرضه القريبة من السياج الفاصل مع أراضينا المحتلة.

النارصة/ فلسطني:
كشــف مستشــار رئيــس وزراء االحتــال اإلرسائيــي 
عــن  النقــاب  ســيمحون،  آيف  االقتصاديــة  للشــؤون 
ُعرضــت  التــي  الشــاملة  االقتصاديــة  الخطــة  تكلفــة 
مليــار  عرشيــن  بنحــو  وتقــدر  املاضيــة  قبــل  الليلــة 

شيقل.
هــذه  ســتقرض  الدولــة  "إن  "ســيمحون":  وقــال 
كدولــة  ســمعتها  بفضــل  منخفضــة  بفائــدة  األمــوال 
فيهــا وضــع اقتصــادي جيد عــىل مدى العقد األخر 
من الزمن"، وفق تعبره. وأكد أن الخطة لن تستلزم 

عامن/ فلسطني:
بــدأ البنــك األورويب إلعــادة اإلعــامر والتنميــة، أمــس، 
قطــاع  يف  العاملــني  مــن  موظــف  ألــف   20 بتدريــب 
الســياحة األردين، بالتعــاون مــع وزارة الســياحة واآلثار 
واملجلس الوطني ملهارات قطاع السياحة والضيافة.
ومحليــة  دوليــة  إجــراءات  مــع  بالتزامــن  ذلــك،  ويــأيت 
متهد الستئناف السياحة، بعد إغاق دام أكرث من 4 
أشهر يف األردن، بفعل احتواء جائحة كورونا، شملت 

غلق الحدود وتعليق حركات الطران املدين.
وأوضح البنك األورويب، يف بيان، أمس، أن الدورات 
التدريبية تم تطويرها عرب اإلنرنت، باللغتني العربية 
واإلنجليزية عىل املوقع اإللكروين للمجلس الوطني 

ملهارات قطاع السياحة والضيافة.
ولغاية األسبوع املنرم، تم تدريب أكرث من 3500 
موظــف عــىل تدابــر الصحة والســامة، و115 آخرين 
انتشــار  مــن  للحــد  التشــغيل  إجــراءات  تنفيــذ  عــىل 

فروس كورونا.
أفضــل  عــىل  مؤهــا  مفتشــا   80 التدريــب  ويدعــم 
التشــغيل  إجــراءات  عــىل  الركيــز  مــع  املامرســات، 
التــي وضعتهــا وزارة الســياحة مبســاهمة مــن املجلس 

الوطني.
وقالت وزيرة الســياحة واآلثار مجد شــويكة، إن إعادة 
فتح قطاع السياحة والضيافة )مل يحدد بعد(، مل يكن 
لــوال جهــود الحكومــة الحتــواء انتشــار فــروس  ممكنــا 

تقليصات أو فرض رضائب، بحســب موقع "مكان" 
االرسائيي. ولفت إىل قرار دفع مخصصات شهرية 
ألجريــن ومســتقلني بــرشوط معينــة ســيكون ســاري 
املفعــول حتــى حزيــران/ يونيــو مــن العــام املقبــل، 
مع األخذ بعني االعتبار أنه حتى هذا املوعد سيتم 

إنتاج لقاح ضد كورونا ويبدأ االقتصاد باالنتعاش.
يذكــر أن الخطــة تشــمل متديــد فــرة تقــايض بــدل 
البطالــة لألجريــن، ومنــح هبــات للمســتقلني الذيــن 
تــرضروا مــن أزمــة كورونــا وإعــادة تأهيــل عــامل يف 

مجاالت عدة.

كورونــا. وذكــرت أن دعــم البنــك األورويب يف تدريــب 
العاملــة، يســاند إجــراءات وضعتهــا الحكومــة  القــوى 
جيــد،  بشــكل  املوظفــني  عمــل  جاهزيــة  لضــامن 
واســتعدادهم لاســتجابة للســلوك املتغــر للســياح 

والعماء.
ومل تسجل وزارة الصحة األردنية، الخميس، أي إصابة 
بكورونــا لليــوم الثــاين عــىل التــوايل، فيــام رصــدت 5 

حاالت شفاء من الفروس.
وحصــل األردن مؤخــرا، عــىل ختــم "الســفر اآلمــن" مــن 
املجلس العاملي للسفر والسياحة، بسبب إجراءات 
صارمــة وبروتوكــوالت الســامة والصحــة العامــة التــي 
تتبعها الحكومة ورشكاؤها الســتئناف اســتقبال الزوار 

األجانب.
للمســافرين،  خصيصــا  املصمــم  الختــم  ويســمح 
العــامل  حــول  والــرشكات  الحكومــات  عــىل  بالتعــرف 
التــي اعتمــدت بروتوكــوالت عامليــة موحــدة لضــامن 

صحة املسافرين، يف ظل جائحة كورونا.
 36.6 بنســبة  األردين  الســياحي  الدخــل  وتراجــع 
باملائــة عــىل أســاس ســنوي، خــال الشــهور األربعــة 
األوىل مــن العــام الجــاري، مقارنــة مــع الفــرة املقابلــة 

من 2019.
وبلغــت قيمــة عائــدات الســياحة حتــى نهايــة أبريــل/ 
 1.7 مــن  نــزوال  دوالر،  مليــار   1.1 املــايض،  نيســان 

مليار دوالر خال نفس الفرة من 2019.

لندن/ األناضول:
أوغلــو،  الــريك، مولــود تشــاووش  الخارجيــة  وزيــر  أعلــن 
أن بــاده "قريبــة جــدا" مــن توقيــع اتفــاق للتجــارة الحرة مع 

اململكة املتحدة.
جــاء ذلــك يف تريحــات أدىل بهــا لصحيفــة "فايننشــال 
تاميــز" الربيطانيــة، خــال زيارة عمــل للمملكة التقى فيها 

رئيس الوزراء، بوريس جونسون.
وأوضــح الوزيــر الــريك أن اتفــاق التجــارة ســيغطي الســلع 

املصنعة والزراعة والخدمات.
وقال إنه "من حيث املبدأ ال يشوب االتفاق أي خافات، 
لكــن هنــاك حاجــة لوضــع اللمســات األخــرة عــىل بعــض 

املسائل الفنية".
وتابع: األمور تجري بشكل جيد جدا ونحن قريبون للغاية 
من صياغة االتفاق بشكله النهايئ. وقال تشاووش أوغلو 
للصحيفــة: لــو نظرتــم إىل حجــم التجــارة الثنائيــة بــني أنقرة 
ولنــدن فــإن %95 منهــا تركــز عــىل املنتجــات الصناعيــة، 
الخدمــات  عــىل  ترتكــز  و5%  ذلــك...  عــىل  واتفقنــا 

والزراعة.
مــع  تجــاري  أكــرب رشيــك  ثــاين  املتحــدة  اململكــة  وتعــد 
تركيــا بعــد أملانيــا، إذ أن التوصــل إىل اتفاق للتجارة الحرة 
الركيــة،  للــرشكات  بالــغ األهميــة  أمــرا  يعــد  بريطانيــا  مــع 
خاصة مصنعي السيارات ومصانع املنسوجات ومنتجي 

غزة/ فلسطني: 
قالــت اللجنــة الشــعبية ملواجهــة الحصار 
إن أكرث من 1500 وحدة سكنية ما زالت 
تنتظــر إعامرهــا جراء العــدوان اإلرسائيي 

صيف 2014 عىل قطاع غزة.
جــامل  الشــعبية  اللجنــة  رئيــس  وأكــد 
الخرضي، يف بيان، أمس، مبناسبة مرور 
6 أعــوام عــىل العــدوان املذكور، أن أكرث 
مــن ٥٠٠ مصنــع مــن مصانــع غــزة متــرضرة 
 ٪٨٥ وأن  العــدوان،  جــراء  كبــر  بشــكل 
مــن املصانــع أصابها ركود وشــلل بســبب 

استمرار الحصار.
وقــال الخــرضي: إنــه رغــم انتهــاء العــدوان 

األجهزة املنزلية، وفق الصحيفة الربيطانية.
ووصــف وزيــر الخارجيــة الــريك اململكــة املتحــدة بأنهــا 
"حليــف اســراتيجي" قائــا: اتفقنــا مســبقا مــع اململكــة 
املتحــدة عــىل زيــادة تجارتنــا الثنائيــة يف الفــرة مــا بعــد 
بريكســت، ووضعنــا هدفــا لرفــع التجــارة الثنائيــة إىل 20 

مليار دوالر.
يشــار إىل أن حجــم التجــارة بــني تركيــا وبريطانيــا بلــغ العام 
 7.9 بريطانيــة  صــادرات  دوالر:  مليــار   18.8 املــايض 
مليــار دوالر، وتركيــة 10.9 مليــار دوالر، بحســب مكتــب 

اإلحصاءات الوطني الربيطاين.
يف  تأمــل  أنقــرة  أن  إىل  الــريك  الخارجيــة  وزيــر  ولفــت 
التفــاوض عــىل اتفاق منفصل بشــأن الهجــرة مع بريطانيا، 

زال  ومــا  مســتمرة،  زالــت  مــا  آثــاره  لكــن 
واســتثنائيا  صعبــا  غــزة  قطــاع  يف  الواقــع 

ومأساويًا.
املنــازل  أصحــاب  معانــاة  إىل  وأشــار 
املهدمة التي مل يتم إعامرها حتى اآلن، 
وتدهــور  الحصــار  اســتمرار  إىل  إضافــة 
األوضــاع اإلنســانية وعــدم قــدرة أصحــاب 

املنازل عىل إعامرها.
وذكــر النائــب يف املجلــس الترشيعي أن 
املئات من أصحاب املصانع واملنشآت 
وتــرضرت  تدمــرت  التــي  االقتصاديــة 
خســائر  تكبــدوا   ،2014 عــدوان  خــال 
فادحــة، ومل يتــم إعــامر ورشــهم أو حتــى 

اتفــاق مــن شــأنه منــح األتــراك مكانــة خاصــة عندمــا تطبــق 
عهــد  يف  للهجــرة  جديــدة  قواعــد  املتحــدة  اململكــة 

بريكست.
وتشر تقديرات إىل وجود نحو 350 ألف إىل 400 ألف 
تريك يف اململكة املتحدة، معظمهم اســتفاد من اتفاق 
أنقــرة الــذي وقعتــه مــع الســوق األوروبيــة املشــركة عــام 
1963، والــذي ســمح لألتــراك بالعمــل وتأســيس رشكات 

يف بريطانيا.
الدوليــة  التجــارة  وزارة  يف  كبــر  مســؤول  قــال  بــدوره، 
بربيطانيــا، تعليقــا عــىل تريحــات تشــاووش أوغلــو، إن 

املحادثات بني البلدين "تتقدم بشكل جيد".
وأضاف أن وزيرة التجارة الدولية، ليز تراس، ووزير التجارة 
رانيل جياواردينا، ســيجتمعان مع نظرائهم األتراك إلجراء 

محادثات، األسبوع الحايل.
للصحيفــة  أوغلــو  تشــاووش  قــال  الســياق،  هــذا  ويف 
الربيطانيــة: "نتفــاوض عــىل اتفاقيتــني منفصلتني؛ اتفاق 

للتجارة الحرة، واتفاق آخر مامثل التفاق أنقرة".
وأجــرى وزيــر الخارجيــة الــريك زيــارة عمــل إىل العاصمــة 
رئيــس  خالهــا  التقــى  األربعــاء،  لنــدن،  الربيطانيــة 
راب،  دومينيــك  ونظــره  جونســون،  بوريــس  الــوزراء، 
الربيطــاين جيفــري  الربملــان  تركيــا يف  ورئيــس مجموعــة 

دونالدسون.

تعويضهم.
أخطــر،  هــو  مبــا  ينــذر  "الواقــع  وتابــع: 
خاصة يف ظل وجود مشاكل اقتصادية، 
يف  وقلــة  الرشائيــة،  القــوة  يف  وضعــف 

املوارد والدخل".
وأشــار إىل أن جائحــة كورونــا وتداعياتهــا 
عــىل االقتصــاد عــدا عــن تأخــر وتقليــص 
الرواتــب، تزيــد هــذه املعانــاة وتفاقمها. 
للامنحــني  مناشــدة  الخــرضي  وجــدد 
بالوفــاء بالتزاماتهــم أمام أصحاب املنازل 
املتــرضرة، واملترضريــن جــراء العــدوان، 
وأخاقيــا  قانونيــا  الوفــاء  ذلــك  كــون 
وإنســانيا، مشــددة: "يجــب أن ال يتأخــر 

ســتة  بعــد  تــزال  مــا  العائــات  مئــات  ألن 
أعوام من العدوان يف عداد املرشدين".

وأكــد رئيــس اللجنــة الشــعبية عىل أهمية 
االســتجابة الدوليــة ملامرســة ضغوطــات 
حقيقيــة عىل االحتــال اإلرسائيي إلنهاء 
حصــار غــزة غــر القانــوين وغــر األخاقي 
وغــر اإلنســاين، الــذي يتناقــض مــع كافــة 
مبــادئ القانــون الــدويل، ويرتقــي لعقوبــة 
جامعية يحاسب عليها القانون الدويل.

املجتمــع  حــراك  تأخــر  أن  مــن  وحــذر 
غــزة  عــن  الحصــار  رفــع  نحــو  الــدويل 
اإلنســانية  الكــوارث  مــن  باملزيــد  ينــذر 

واالقتصادية.

20 مليار شيقل قيمة خطة )إرسائيل( 
االقتصادية بزمن كورونا 

األردن.. مرشوع تدريب 20 ألف
 عامل قبيل استئناف السياحة

أنقرة: قريبون جدًا من اتفاق التجارة الحرة مع بريطانيا

تضرر 500 منشأة اقتصادية بشكل كبير

لجنة: 1500 وحدة سكنية بغزة تنتظر اإلعامر من عدوان  2014

مولود تشاووش أوغلو
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وشدد أردوغان عىل أن "آيا صوفيا" الذي يعترب 
احتضــان  ســيواصل  لإلنســانية  مشــرك  تــراث 

الجميع بشكل أكرث صدقا وأصالة.
"آيــا  مســجد  إىل  الدخــول  رســوم  إلغــاء  وأعلــن 
الفتتاحــه  يخططــون  أنهــم  إىل  مشــرًا  صوفيــا"، 
الجمعــة،  صــاة  بإقامــة  يوليــو   24 يف  للعبــادة 
املتعلــق  القــرار  احــرام  إىل  الجميــع  داعًيــا 
بـ"آيــا صوفيــا" الــذي اتخذتــه الهيئــات القضائيــة 

والتنفيذية.
صوفيــا"  "آيــا  بخصــوص  موقــف  أي   " وأضــاف 
انتهــاكا  نعــده  اآلراء  عــن  التعبــر  يتجــاوز 

الستقالنا".
وتابــع " مثــل جميــع مســاجدنا ســتفتح أبواب "آيا 
صوفيا" أمام الجميع من مواطنني وأجانب وغر 

مسلمني".
كان أردوغــان قــد اقــرح يف وقــت ســابق إعــادة 
العاملــي  الــراث  قامئــة  عــىل  املــدرج  املبنــى 
ملنظمــة األمــم املتحــدة للربيــة والعلــم والثقافــة 
)يونســكو( إىل مســجد مــرة أخــرى. وآليــا صوفيــا 
البيزنطيــة  اإلمرباطوريتــني  يف  كبــر  شــأن 
والعثامنيــة وهــو أحــد أهــم املقاصــد الســياحية 

يف تركيا يف الوقت الراهن.
كانت الواليات املتحدة واليونان وزعامء كنائس 
وضــع  تغيــر  مــن  قلقهــم  عــن  عــربوا  مــن  ضمــن 
املبنــى الــذي تــم تحويلــه إىل متحــف يف األيــام 
األوىل من عمر الدولة الركية العلامنية الحديثة 

يف عهد مصطفى كامل أتاتورك.
الــذي يعــد أعــىل محكمــة  الدولــة  وقــال مجلــس 
أن  إىل  خلــص  إنــه  حكمــه  يف  تركيــا  يف  إداريــة 
ثــم  ومــن  كمســجد  خصصــه  قــد  امللكيــة  ”ســند 
فــإن اســتخدامه يف غــر هــذه الطبيعــة غــر جائــز 

قانونا“.
وأضاف ”القرار الحكومي الصادر يف عام 1934 
وخصصــه  كمســجد  اســتخدامه  أوقــف  الــذي 
كمتحــف مل يكــن متفقــا مع القوانني“، يف إشــارة 

إىل مرسوم وقعه أتاتورك.
إىل  القضيــة  رفعــت  التــي  الرابطــة  وتقــول 
املحكمــة، والتــي كانــت أحدث خطوة يف معركة 
قانونيــة اســتمرت ملــدة 16 عامــا، إن ملكيــة آيــا 
صوفيــا تعــود للقائــد العثــامين الذي ســيطر عىل 
األثــري  املبنــى  وحــول   1453 عــام  املدينــة يف 
الــذي كان بالفعــل كنيســة بيزنطيــة عمرهــا 900 

عام إىل مسجد.
وبنى العثامنيون مآذن يف البناء الضخم املقبب 
وبالداخــل أضافــوا ألواحــا ضخمة مخطوطا عليها 
األيقونــات  بجانــب  الراشــدين  الخلفــاء  أســامء 

األثرية املسيحية.
واعتــرب متحــدث الرئاســة الركيــة، إبراهيــم قالــن، 
أن فتــح آيــا صوفيــا للعبــادة “ال ُينقــص شــيئا مــن 
هويتهــا التاريخيــة العامليــة”، مضيفــًا: “إن فتــح 
آيــا صوفيــا للعبــادة ال ُينقــص شــيئا مــن هويتهــا 
التاريخيــة العامليــة، وبإمــكان املزيــد مــن النــاس 
الدوليــة  االنتقــادات  عــىل  ردًا  وذلــك  زيارتــه”، 

املتصاعدة حول هذه القضية.
األرثودكســية  الكنيســة  رئيــس  أعــرب  بينــام 
البطريــرك كريــل عــن “قلقــه العميــق” للتفكــر 
يف الخطــوة، واصفــا آيــا صوفيــا “بأحد أعظم آثار 
الراث املسيحي”، معتربًا أن “أي تهديد يحيط 
بآيا صوفيا هو تهديد لكامل الحضارة املسيحية 
وبالتــايل لقيمنــا الروحيــة وتاريخنــا”، وحــذر مــن 
للمبنــى  الحاليــة  الحياديــة  الوضعيــة  تغيــر  أن 
للشــعب  عميــق”  “بــأمل  سيتســبب  التاريخــي 

الرويس، وفق تعبره.
إّن  الكرملــني  باســم  املتحــدث  قــال  بــدوره، 
مستقبل املوقع التاريخي مسألة تركية داخلية، 
لكنه أعرب عن أمله “األخذ بعني االعتبار” وضع 
آيــا صوفيــا كموقــع تراث عاملي، مذكــرًا تركيا بأن 
الكاتدرائيــة الســابقة كانــت “فريــدة مــن نوعهــا” 
ولها “قيمة مقدسة” لدى الروس. كام عرب نائب 
تأخــذ  أملــه يف أن  الــرويس عــن  الخارجيــة  وزيــر 

تركيا “يف االعتبار األهمية العاملية” للموقع.
والخميــس، دعــت الواليــات املتحــدة تركيــا إىل 
الحفــاظ عــىل وضــع “آيــا صوفيــا” كمتحــف يف 
إســطنبول، وقــال وزيــر الخارجيــة مايــك بومبيــو 
يف  تغيــر  أي  أن  تــرى  املتحــدة  “الواليــات  إن 
تــراث هــذا املبنــى  وضــع آيــا صوفيــا يقلــل مــن 
االســتثنايئ وقدرتــه عــىل خدمــة النــاس كجــر 

فريد للمعتقدات والثقافات املختلفة”.
وزيــر  نائــب  االنتقــادات، شــدد  عــىل هــذه  وردًا 
أن  عــىل  كــران  ســليم  يــاووز  الــريك  الخارجيــة 
“آيــا صوفيــا” هــو شــأن داخــي تــريك، وأكــد بــأن 
باده ستواصل حامية الراث الثقايف والديني، 
وقــال: “تحويــل آيــا صوفيــا مطلــب يتطلــع إليــه 
مطلــب  أنــه  أي  اإلســامي،  والعــامل  شــعبنا، 

لــراه  ســنوات  منــذ  مشــتاق  فشــعبنا  للجميــع، 
مسجًدا”.

أردوغــان  رفــض  املاضيــة،  قبــل  والجمعــة 
االنتقــادات، وقــال: “توجيــه اتهامــات إىل بلدنــا 
يف مســألة آيــا صوفيــا هــو مبثابــة هجــوم مبــارش 

عىل حقنا يف السيادة”.
العدالــة والتنميــة  الحكومــة وحــزب  وبينــام تركــز 

أمــر  أنهــا  عــىل  القضيــة  تقديــم  عــىل  الحاكــم 
الوطنيــة”،  بـ”الســيادة  أساســية  بدرجــة  مرتبــط 
تثــر جامعــات إســامية القضيــة مــن منطلقــات 
“دينية”، يف حني ترى أحزاب معارضة تركية أن 
القضيــة تثــار بدوافع “انتخابية”، باملقابل يحذر 
آخــرون مــن “مخطــط توريط” يهدف إىل اإلرضار 

بركيا والرئيس أردوغان داخليًا وخارجيًا.

جنيف/ وكاالت:
حــّذرت مفوضــة األمــم املتحدة الســامية 
لحقــوق اإلنســان ميشــيل باشــليه، أمــس، 
بــأن الوضــع يف لبنــان الــذي يواجــه أســوأ 
“يخــرج  تاريخــه،  يف  اقتصاديــة  أزمــة 

برعة عن السيطرة”.
بعــض  أن  لباشــليه  بيــان  يف  وجــاء 
اللبنانيــني األكــرث ضعفــا “يواجهون خطر 
األزمــة”، مضيفــة:  هــذه  بســبب  املــوت 

“علينا التحرك فورا قبل فوات األوان”.
واألحــزاب  الحكومــة  باشــليه  ودعــت 
يف  الــروع  إىل  اللبنانيــة  السياســية 
واالســتجابة  عاجلــة”  “إصاحــات 
األساســية  الشــعب  “احتياجــات  إىل 
والصحــة  والكهربــاء  الغــذاء  غــرار  عــىل 

والتعليم”.
االقتصاديــة،  “األزمــة  بــأن  وذّكــرت 
طالــت  كوفيــد19-،  بجائحــة  مصحوبــة 
عملهــم  فقــدوا  كــرث  بــأرسه.  املجتمــع 
أعينهــم  أمــام  مــن  مّدخراتهــم  وتبخــرّت 

وخروا منازلهم”.
وشــددت عــىل أنــه “غالبــا يف هــذا النــوع 
مــن األوضــاع، األكــرث فقــرا واألكــرث ضعفــا 

هم أكرث من يعاين”.
ويشــهد لبنــان أســوأ أزمــة اقتصاديــة يف 
تاريخــه وقــد فاقمتهــا جائحــة كوفيــد19- 
وأجــواء سياســية بالغــة الحساســية زادت 
بــني  القامئــة  التوتــرات  تعقيداتهــا  مــن 

الواليــات املتحــدة وحــزب الله، املهيمن 
عىل الحياة السياسية اللبنانية.

ويف األشــهر األخــرة فقــد عــرات آالف 
اللبنانيــني عملهــم أو جرى اقتطاع نســب 
من أجورهم يف حني تشهد قيمة العملة 
الوطنيــة تدهــورا حــادا مصحوبــا براجــع 

القدرة الرائية.
الودائــع  عــىل  صارمــة  قيــود  وفرضــت 

املرصفية تحّد بشــكل كبر من عمليات 
الخــارج،  إىل  والتحويــات  الســحب 

بسبب النقص الحاد يف الدوالر.
مّتهمــون  اللبنانيــون  واملســؤولون 
عــىل  مبنــي  قائــم  وضــع  مــن  باالســتفادة 

املحسوبية والفساد.
األكــرث  بــني  مــن  بــأن  باشــليه  وذّكــرت 
ضعفــا يف لبنــان نحــو 1,7 مليــون الجــئ 

ألــف  و250  الســوريني،  مــن  غالبيتهــم 
عامــل مــن املهاجريــن، خــروا وظائفهم 

وباتوا با مأوى.
هــذه  يف  املهــم  “مــن  باشــليه:  وقالــت 
تقييــم  إعــادة  إجــراء  الصعبــة  الفــرة 
للطريقــة التــي نعامــل بهــا املهاجريــن”، 
داعيــة إىل حاميــة الجميــع “بغــض النظــر 

عن أصلهم أو وضعهم”.

ر: الوضع يخرج برسعة عن السيطرة يف لبنان األمم املتحدة تحذِّ

أعلن عن افتتاحه للعبادة في 24 يوليو بإقامة صالة الجمعة

أردوغان يصدر مرسوًما بتحويل "آيا صوفيا" إىل مسجد بعد حكم قضايئ 
إسطنبول/ وكاالت:

وّقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، مرسوما 
بإعــادة متحــف آيــا صوفيــا إلــى مســجد وفتحــه للصالة، 
وذلــك بعدمــا أبطلت محكمــة عليا قرارا لمؤســس تركيا 

الحديثة بتحويل المبنى إلى متحف.

وأعلــن أردوغــان ذلــك بعــد ســاعة فقــط مــن نشــر قــرار 
المحكمــة، برغم تحذيرات دوليــة من تغيير وضع المعلم 
األثــري الــذي يرجع ُبنــي منذ 1500 عــام والذي له قيمة 

كبيرة لدى المسيحيين والمسلمين.
وقــال القــرار الــذي وقعــه أردوغــان ”تقــرر تســليم إدارة 

مســجد آيــا صوفيا ... إلــى هيئة الشــؤون الدينية وفتحه 
للصالة“.

وفي خطاب لألمة مســاء أمس، قــال أردوغان، إن إعادة 
فتــح "أيــا صوفيا" كمســجد جــاء تنفيذًا لوصية الســلطان 

محمد الفاتح، متمنيًا أن يعود ذلك بالخير على األمة.

مواطنون أتراك يرحبون بقرار فتح آيا صوفيا للعبادة  أمس                   )األناضول(

جانب من االحتجاجات يف لبنان بسبب األزمة االقتصادية أمس            )أ ف ب(

كاليه/ وكاالت:
فككــت الرطــة الفرنســية مخياًم مؤقًتا يف مدينة 
يف  أمــس،  البــاد،  شــامل  يف  الســاحلية  كاليــه 
واحــدة مــن أكــرب العمليــات مــن نوعهــا يف الشــهور 

املاضية.
ومنــذ تخفيــف إجــراءات العزل العــام التي ُفرضت 
الحــدود  فتــح  وإعــادة  كورونــا  فــروس  ملكافحــة 
يف  املهاجــرون  بــدأ  األورويب  االتحــاد  داخــل 
التوافــد عــىل كاليــه مجــددا أمــا يف الوصــول إىل 

بريطانيا عرب القنال اإلنجليزي.

نيويورك/ األناضول:
دعــت منظمــة العفــو الدوليــة )أمنســتي(، أمــس، 
أحــكام  إلغــاء  إىل  اليمــن،  يف  الحــويث  جامعــة 
صحفيــني،   4 بحــق  أصدرتهــا  قــد  كانــت  إعــدام 

وإطاق رساحهم فورا.
وذكرت املنظمة يف بيان، أن "الصحفيني األربعة 
املحكوم عليهم باإلعدام، إضافة إىل 6 صحفيني 
آخرين يف سجون الحوثيني يعانون من املشاكل 

الصحية، ومل يتلقوا عناية طبية كافية لها".
للــرق  البحــوث  مديــرة  معلــوف،  لــني  وقالــت 
األوســط يف منظمــة العفــو الدوليــة، وفــق البيــان 

وقالت الســلطات املحلية يف بيان: إن نحو 519 
شخصا يعيشون يف املخيم ُنقلوا بالحافات إىل 
عدة مراكز استقبال فيام تم اعتقال 20 شخصا ال 
يتمتعون بوضع قانوين ونُقلوا إىل مراكز احتجاز.

وبــدأ تفكيــك املخيــم يف نحــو الخامســة صباحــا 
إن  الســلطات:  وقالــت  الظهــرة،  بحلــول  وانتهــى 

األمر جرى بهدوء.
كان  الاجئــني  تســاعد  خريــة  لجمعيــات  ووفًقــا 
هنــاك نحــو 1200 مهاجــر يف كاليــه معظمهــم من 

السودان وإريريا وأفغانستان وإيران.

ذاتــه، "يجــب عــىل ســلطات األمــر الواقــع الحوثية 
الصحفيــني  بحــق  الصــادرة  اإلعــدام  أحــكام  إلغــاء 

فورا، وإسقاط جميع التهم املوجهة إليهم".
كــام شــددت معلوف، عــىل رضورة "إطاق رساح 
الحوثيــني  لــدى  املســجونني  الصحفيــني  جميــع 
"بالوضــع  وصفتــه  مــا  منتقــدة  عملهــم"،  بســبب 

املزري" داخل السجون.
عمــران،  الخالــق  عبــد  هــم  األربعــة  والصحفيــون 
وحــارث  املنصــوري،  وتوفيــق  الوليــدي،  وأكــرم 
الحوثيــني  قبــل  مــن  اعتقالهــم  حميــد وكان جــرى 

قبل نحو خمسة أعوام يف العاصمة صنعاء.

الرشطة الفرنسّية تفكِّك مخيًم 
مؤّقًتا للمهاجرين يف كاليه

"أمنستي" تدعو "الحوثيني" إللغاء 
أحكام إعدام بحق 4 صحفيني
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موسكو/ وكاالت:
نقلــت وكالــة اإلعــام الروســية أمــس عــن وزيــر الخارجيــة ســرغي الفــروف 
قولــه إنــه ال يتوقــع متديــد معاهــدة "نيــو ســتارت" بــن روســيا والواليــات 

املتحدة واملتعلقة بالحد من انتشار األسلحة النووية.
وقــال الفــروف إن مخاطــر حــدوث مواجهــة نوويــة زادت بقــوة يف اآلونــة 
أنظمــة  مــن  الحــد  ملناقشــة  مســتعدة  موســكو  أن  إىل  مشــرا  األخــرة، 

األسلحة الجديدة مع واشنطن.
ومعاهدة ستارت الجديدة هي اتفاقية لتخفيض األسلحة اإلسرتاتيجية 
وّقعها عام 2010 الرئيس األمريك السابق باراك أوباما ونظره الرويس 
آنــذاك دميــرتي ميدفيديــف، وتحــدد عــدد الــرؤوس الحربيــة والصواريــخ 

للبلدين.
كانــت وزارة الخارجيــة الروســية أكــدت منــذ أيــام أن روســيا تلتــزم برصامــة 
معاهــدة  أحــكام  بجميــع  وتلتــزم  النوويــة،  للتجــارب  االختيــاري  بالوقــف 

الحظر الشامل للتجارب النووية.
قبــل  الواليــات املتحــدة، صدقنــا عليهــا  بيــان "عــى عكــس  وقالــت يف 
20 عامــا وننفذهــا بنجــاح، نفــرتض أن أي خــاف بشــأن معايــر االمتثــال 
الحظــر  معاهــدة  إطــار  حلــه يف  ويجــب  الصلــة ميكــن  ذات  لالتزامــات 

الشامل للتجارب النووية بعد دخولها حيز التنفيذ".

العراقيــة  الحكومــة  رئاســة  الكاظمــي  وتــوىل 
لعــادل عبــد املهــدي،  أيــار خلفــا  مايــو  يف 
الذي عمقت الجامعات العراقية املسلحة 
نفوذهــا يف سياســة البــاد واقتصادهــا إبــان 

فرتة حكمه.
وُأطيــح بعبــد املهــدي العــام املــايض أثنــاء 
احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة ُقتل 

خالها مئات املحتجن.
السياســة  دهاليــز  عــى  مطلعــون  ويــرى 
بالعــراق أن قتــل الهاشــمي جــزء مــن الــرصاع 
خيــار  أمــام  يضعــه  ذلــك  وأن  الكاظمــي  مــع 
أو  املســلحة  الفصائــل  مواجهــة  قــاس، 

الرتاجع وفقد االعتبار.
وُقتــل الهاشــمي، وهــو محلــل معــروف قــدم 
مقاتــي  هزميــة  بشــأن  للحكومــة  املشــورة 
تنظيم الدولة وكبح نفوذ الفصائل املسلحة 
اثنــن  مســلحن  برصــاص  إليــران،  املواليــة 
يف  ُأرستــه  منــزل  أمــام  ناريــة  دراجــة  عــى 

بغداد يوم االثنن.
عســكرية  شــبه  فصائــل  مســؤولو  وينفــي 
يف  لهــم  دور  أي  إيــران  مــع  متحالفــة 
الجرميــة. وعــّر بعــض أنصــار تنظيــم الدولــة 
عــن ســعادتهم مبوتــه، غــر أنــه مل تعلــن أي 
تــر  جامعــة مســؤوليتها عــن قتلــه كــام مل 
الحكومة بأصابع االتهام إىل جامعة بعينها.

إن  الكاظمــي  مــن  املقربــن  بعــض  ويقــول 
القتل مرتبط بشــكل مبارش بعمل الهاشــمي 
يف اآلونــة األخــرة ضــد الجامعــات املواليــة 

إليران.
مــع  تحــدث  كان  حكومــي  مســؤول  وقــال 
تلقاهــا  تهديــدات  بخصــوص  الهاشــمي 
الراحــل ”تلقــى تهديــدات عــر الهاتــف مــن 

رجال ينتمون لفصيل مسلح قبل ثاثة أيام 
من مقتله، يحذرونه بشأن نر مقاالت“.

وقال املسؤول ومصدر حكومي ثان مقرب 
من الكاظمي إن الهاشمي كان ُيقدم مشورة 
بخصــوص خطــط للحــد مــن نفــوذ الفصائــل 
شــبه  الجامعــات  وإخضــاع  إليــران  املواليــة 
إليــران  املعارضــة  األصغــر  العســكرية 

لسيطرة الدولة.
وقــال املســؤول األول ”ُقتــل لهــذا الســبب. 
اعتروا عمله مبثابة تهديد وجودي لهم“.

وأضــاف املصــدران أن عمــل الهاشــمي كان 
الســيطرة  انتــزاع  يتطــرق كذلــك إىل كيفيــة 
يف  املحصنــة  الخــراء  املنطقــة  عــى 
حكوميــة  مكاتــب  تضــم  والتــي  بغــداد، 

الجامعــات  مــن  أجنبيــة،  وســفارات 
املتحالفة مع إيران.

مداهمات جريئة
العســكرية  شــبه  الفصائــل  تلــك  وأظهــرت 
مــدى متكنهــا مــن اجتياح املنطقة الخراء 
الشــهر املــايض بعــد أن اعتقلــت القــوات 
جامعــة  مقاتــي  مــن  فــردا   14 العراقيــة 
متهمة بالتورط يف شــن هجامت صاروخية 

عى منشآت أمريكية.
املنطقــة مبركبــات  املســلحون  دخــل  فقــد 
مــن أجــل الضغــط عــى الســلطات لإلفــراج 
الجميــع  عــن  اإلفــراج  وتــم  زمائهــم.  عــن 

باستثناء واحد فقط يف األيام التالية.
بجنــوب  البــرصة  يف  مداهمــة  وأخفقــت 

أي  تقديــم  يف  أيــار  مايــو  شــهر  يف  البــاد 
األمــن  قــوات  وألقــت  للقضــاء.  شــخص 
أعضــاء يف جامعــة  عــى  القبــض  العراقيــة 
”ثــأر اللــه“ املواليــة إليــران متهمــن بإطــاق 
النار عى محتجن وأغلقت مقر الجامعة.

رساح  إطــاق  تــم  إنــه  الرطــة  وقالــت 
املعتقلن كام أُعيد فتح مكتب الجامعة.

ففــي القضيتــن قــال القضاة إنهم مل يجدوا 
الفصيلــن  أعضــاء  ملحاكمــة  كافيــة  أدلــة 

املسلحن.
تجــري  التــي  املتحــدة،  الواليــات  وأشــادت 
العاقــات  حــول  الكاظمــي  مــع  محادثــات 
مبداهمــة  واشــنطن،  مــع  املســتقبلية 
أثــار غضــب  ذلــك  أن  غــر  حزيــران.  يونيــو 

بالفعــل  تنظــر  التــي  القويــة  الجامعــات 
للكاظمــي بعــن االرتيــاب باعتبــاره صديقــا 

مقربا لواشنطن.
وقــال قيس الخزعــي زعيم إحدى الفصائل 
املواليــة إليــران إن واجــب الكاظمي كرئيس 
للوزراء هو إجراء انتخابات مبكرة والتعامل 
مــع األزمتــن االقتصاديــة والصحيــة، وليــس 

مواجهة الفصائل املسلحة.
وانتقد أحمد األسدي السيايس واملسؤول 
الكبــر يف إحــدى الفصائل شــبه العســكرية 

الخطوات األوىل للكاظمي.
وقــال إن الفصائــل شــعرت بأنهــا مســتهدفة 
كانــت  أنهــا  إىل  مشــرا  الكاظمــي  بأعــامل 
مــع  محادثــات  يجــري  ألنــه  بالفعــل  غاضبــة 
الواليــات املتحــدة دون إرشاك مفاوضــن 
يف  السياســية  األحــزاب  مــن  مزيــد  مــن 

العراق.
وتطالــب الفصائــل املواليــة إليران الحكومة 
القــوات  النســحاب  موعــدا  تحــدد  بــأن 
والتــي  العــراق  يف  املتمركــزة  األمريكيــة 
تتمثل مهمتها األساسية يف محاربة تنظيم 

الدولة لكنها تخفض عدد أفرادها.
افتعال شجار

مواجهــة  بــدون  إنــه  الكاظمــي  أنصــار  يقــول 
الفصائــل املســلحة فــإن أي جهــود لإلصــاح 
ســتكون  العــراق  يف  واملــايل  الســيايس 
الخــاص  قــراره  أن  يضيفــون  لكنهــم  جزئيــة. 
قــد  علنــي  بشــكل  املســلحن  مباحقــة 
يعــرض قيادتــه للخطــر كــام ســيعرقل قدرتــه 

عى إجراء أي إصاح.
وقال ســيايس كبر إن الكاظمي بحاجة إىل 
عــى  منشــوراته  عــى  أقــل  بشــكل  الرتكيــز 

وســائل التواصــل االجتامعــي وبشــكل أكــر 
عــى تعزيــز وضعــه قبــل مواجهــة الفصائــل 

املسلحة القوية.
الكاظمــي  ســيئة.  تبــدو  ”األمــور  وأضــاف 
ارتكب خطأ جســيام بشــأن زيادة التوقعات 
يفقــد  وهــو  إنجــازه  يف  يرغــب  مــا  حــول 
اللــه  حــزب  كتائــب  ضــد  تحركــه  اعتبــاره. 

ُمصيب لكن التوقيت خاطئ“.
إن  للكاظمــي  اإلعامــي  املكتــب  وقــال 
رئيــس الــوزراء ”يبــذل قصــارى جهــده“ أمــام 
التحديــات األمنيــة واملاليــة التــي تفاقمــت 

منذ الغزو األمرييك للعراق عام 2003.
قتــل  إن  كبــر  آخــر  حكومــي  مســؤول  وقــال 
الهاشــمي كان عامــة عــى اليــأس. وأضــاف 
”عندمــا تشــعر بأنــك مهــدد تتــرصف بهــذه 
تحتــاج  لــن  فإنــك  قويــا  كنــت  لــو  الطريقــة. 

لقتل محلل )سيايس(“.
ويقــول محللــون إنه لو فقد الكاظمي النخبة 
دعــم  إىل  يحتــاج  ســوف  فإنــه  السياســية 
املواطنــن العراقيــن ليســتمر يف منصبــه. 

غر أن بعض هؤالء ال يثقون فيه.
وتقــول لجنــة حقــوق اإلنســان شــبه الرســمية 
إن تعهــدا باإلفــراج عــن متظاهريــن احُتجــزوا 
إطــاق  عــن  يســفر  مل  املــايض  العــام 

رساحهم.
واألكــر إيامــا بالنســبة للنشــطاء العراقيــن 
بــن  حــرب  ســاحة  يــزال  ال  بلدهــم  أن  هــو 

الواليات املتحدة وإيران.
يطالــب  الــذي  عــادل  حســن  الناشــط  وقــال 
يف  واإليــراين  األمريــيك  التدخــل  بإنهــاء 
سياســين  بــن  منقســم  ”العــراق  العــراق 

منحازين ألي من قويت االحتال.

ق املواجهة بني رئيس الوزراء العراقي والفصائل املسلحة مقتل الهاشمي يعمِّ
بغداد/ وكاالت:

تحــدث رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي بلهجة 
قويــة بعــد مقتــل مستشــار ســابق للحكومــة يعمــل محلال 
سياســيا، وتعهــد بتعقــب قاتليــه وكبــح تصرفــات الفصائــل 

المسلحة.

لكــن المواجهــة بيــن الزعيــم العراقــي، الصديــق للواليــات 
المتحدة، والفصائل المســلحة القويــة المدعومة من إيران، 
والتي ُيّحملها أفراد مقربون منه المسؤولية عن قتل هشام 

الهاشمي يوم االثنين، تشير إلى مدى صعوبة هذا األمر.
يقول مســؤولون حكوميون وسياســيون ودبلوماسيون إن 

سلســلة التحــركات الجريئــة مــن جانــب الكاظمي خــالل أول 
شــهرين لــه فــي الســلطة، والتــي تضمنــت مداهمتيــن لــم 
ُيكتب لهما النجاح للقبض على مسلحين، أظهرت محدودية 
ســلطاته فــي مواجهــة جماعــات معاديــة لهــا نفــوذ فــي 

مؤسسات الدولة.

الكاظمي خال زيارتة لعائلة الهاشمي أمس              )فلسطن(

الفروف يحّذر من اندالع 
مواجهة نووية عاملية

سرغي الفروف

طرابلس/ األناضول:
قال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، 
"النفــط ملكيــة عامــة، ويجــب  إن  أمــس: 
أو  فئويــة  البتــزازات  مصــدرا  يكــون  ال  أن 

مناكفات سياسية".
حســابه  عــر  لــه  تغريــدة  يف  ذلــك  جــاء 
عــى تويــرت، عقــب ســاعات عــى إعــان 
"القــوة  رفــع  للنفــط  الوطنيــة  املؤسســة 

القاهرة" عن صادراتها.
وقال باشاغا: "النفط ملك لكل الليبين، 
بشــفافية،  عائداتــه  تــدار  أن  ويجــب 
املناطــق،  مختلــف  عــى  بعدالــة  وتــوزع 
وأن ال يكــون مصــدرا البتــزازات فئويــة أو 

مناكفات سياسية".
وتابــع: "نرحــب بإعــان رفع القــوة القاهرة 
عــن كل صــادرات النفــط، ونشــكر جميــع 
تحقيــق  يف  ســاهمت  التــي  األطــراف 

ذلك".
ويف وقت سابق أمس، أعلنت املؤسسة 
الوطنيــة للنفــط رفــع "القــوة القاهــرة" عــن 
فنيــة  مشــاكل  اســتمرار  رغــم  صادراتهــا، 

تقلل معدالت اإلنتاج.
أن  الوطنيــة،  للمؤسســة  بيــان  وأفــاد 
أول  باســتيون( ســتكون  )كريتــي  "الناقلــة 
ســفينة تقوم بالتحميل من ميناء الســدرة 

النفطي )شامل(".
املــايض،  الثــاين  يناير/كانــون   17 ويف 
حفــرت،  خليفــة  للجــرال  موالــون  أغلــق 
مينــاء الزويتينــة النفطــي )رشق(، بدعــوى 
أن أموال بيع النفط تســتخدمها الحكومة 

الليبية املعرتف بها دولية.
موانــئ  الحــق،  وقــت  يف  أقفلــوا  كــام 
وحقــوال أخــرى، مــا دفــع مبؤسســة النفــط 

إىل إعان حالة "القوة القاهرة" فيها.
املؤسســة  تقديــرات  أحــدث  ووفــق 
اإلنتــاج  تراجــع  فــإن  للنفــط،  الوطنيــة 
النفطــي كبــد ليبيــا خســائر تقــدر بحــوايل 

6.5 مليارات دوالر.
وبلــغ إنتــاج ليبيــا مــن النفــط يوميــا، قبــل 
مليــون   1.22 واملوانــئ،  الحقــول  غلــق 
متطابقــة  بيانــات  وفــق  يوميــا،  برميــل 
البلــدان  ومنظمــة  النفــط،  ملؤسســة 
املصــدرة للبــرتول "أوبــك"، مقارنــة بأقــل 

من 90 ألفا حاليا.
األركان  رئيــس  قــال  آخــر،  جانــب  مــن 
الليبي الفريق محمد الريف، أمس، إن 
تركيــا ســاندت بــاده يف تحريــر العاصمــة 
العســكري  التعــاون  واتفاقيــة  طرابلــس، 

معها ال تزال يف بدايتها.
جــاء ذلــك يف ترصيحــات تلفزيونية لقناة 
أســبوع  عقــب  الخاصــة،  األحــرار"  "ليبيــا 
عــى زيــارة وزيــر الدفــاع الــرتيك خلــويص 
أكار، للعاصمــة طرابلــس؛ لاطــاع عــى 
مذكــرة  إطــار  يف  الجاريــة  األنشــطة  ســر 
للتعــاون  البلديــن  بــن  املرمــة  التفاهــم 

األمني والعسكري.
الرتكيــة  "االتفاقيــة  الريــف:  وأوضــح 
يف  وســاندتنا  الكثــر،  أعطتنــا  الليبيــة 
يف  مناطــق  وبعــض  طرابلــس،  تحريــر 

الباد".

وتابــع أن "االتفاقيــة مــع تركيــا ال تــزال يف 
بدايتها وليس يف نهايتها".

وأوضــح أن هنــاك اجتامعــات عديــدة مــع 
الجانــب الــرتيك، فيــام يخــص التدريــب 

وتوفر اإلمكانيات.
ومــى رئيــس األركان قائــا: "الحقيقة أن 
تركيا مســتعدة لتقديم أي مســاعدات أو 

تدريب أو معدات إىل ليبيا".
وزيــر  أجــرى  املاضيــة،  قبــل  والجمعــة 
طرابلــس؛  إىل  زيــارة  الــرتيك،  الدفــاع 
األنشــطة  ســر  عــى  كثــب  عــن  لاطــاع 
الجاريــة يف إطــار مذكــرة التفاهــم املرمة 
بن البلدين للتعاون األمني والعسكري.

الليبيــة  للحكومــة  الدعــم  تركيــا  وتقــدم 
تفاهــم  ملذكــريت  تنفيــذا  الرعيــة، 
للتعاون األمني وترسيم الحدود البحرية، 
وقعهــام البلــدان يف 27 نوفمــر/ ترين 

الثاين املايض.
الرعيــة  الحكومــة  قــوات حفــرت،  وتنــازع 
شــنت  وقــد  بالنفــط،  الغنــي  البلــد  يف 
أبريــل/   4 يف  طرابلــس  عــى  عدوانــا 
نيســان 2019، مــا أســقط قتــى وجرحــى 
واســع،  دمــار  بجانــب  املدنيــن،  بــن 
باألشــهر  تتكبــد خســائر واســعة،  أن  قبــل 

املاضية.
ومؤخــرا، حقــق الجيــش الليبــي، سلســلة 
كامــل  تحريــر  مــن  مكنتــه  انتصــارات 
املنطقــة الغربيــة من املليشــيا، باســتثناء 
مدينــة رست )450 كــم رشق طرابلــس(، 

التي يتأهب لتحريرها.

ا  السودان يجري تغيريًا وزاريًّ
لترسيع وترية اإلصالح السيايس

الخرطوم/ وكاالت:
أجــرى رئيــس الــوزراء الســوداين عبــد اللــه حمــدوك يــوم الخميــس تعديــا 
إطــار  يف  والصحــة  والطاقــة  والخارجيــة  املاليــة  حقائــب  شــمل  وزاريــا 
تغــرات يف الحكومــة بهــدف ترسيــع وتــرة االنتقــال الســيايس يف البــاد 
تنفيــذ  بــاإلرساع يف  مــن جامعــات منــارصة للدميقراطيــة  عقــب دعــوات 
اإلصاحــات. ومــن شــأن التعديــل الــوزاري، الــذي شــمل ســبع حقائــب يف 
اإلجامل، أن ميهد الطريق لتوقيع اتفاق سام مؤجل مع بعض الجامعات 
املتمردة التي تتوقع أن تحصل مبوجبه عى مناصب يف كيانات انتقالية 

تشمل مجلس الوزراء ومجلس تريعي مل يتشكل بعد.
ويقــود حمــدوك حكومــة تكنوقــراط يف إطــار اتفاق لتقاســم الســلطة ملدة 
39 شــهرا بــن الجيــش والجامعــات املدنيــة بعــد اإلطاحــة بالرئيــس عمــر 

حسن البشر من الحكم العام املايض.
مل  لكــن  وشــيك  وزاري  تعديــل  إىل  قبــل  مــن  أشــارت  الســلطات  كانــت 
يكــن متوقعــا رحيــل وزيــر املاليــة إبراهيــم البــدوي الــذي قاد جهــود تحقيق 
املانحــن  مــع  والتنســيق  املتعــر  الســوداين  االقتصــاد  يف  االســتقرار 
الدوليــن. وقالــت مصــادر مســؤولة إن البــدوي هــو الذي اســتقال وأضافوا 
أن تعيــن هبــة عــي املســؤولة البــارزة بــوزارة املاليــة لتحــل محــل البــدوي 

قامئة باألعامل جاء بهدف اإلشارة إىل استمرار ذات السياسات.
ومل يفصح البدوي يف تغريدة عى تويرت عن ســبب الســتقالته لكنه عر 

عن سعادته بأن هبة عي هي التي ستتوىل مهامه.
وجــاء التعديــل الــوزاري بعــد تســعة أيــام مــن احتجاجــات ضخمــة طالبــت 

السلطة االنتقالية بإصاحات أرسع وأكر شموال.
وقــال حمــدوك: إن التعديــل الــوزاري ”جــاء بعد تقييم شــامل ودقيق ألداء 
الجهــاز التنفيــذي، وســعيًا نحــو تطوير األداء وتنفيــذ مهام الفرتة االنتقالية 

واالستجابة للمتغرات االقتصادية واالجتامعية املتسارعة“.
ومــن بــن مــن شــملهم التغيــر الــوزاري أســامء عبداللــه أول وزيــرة لخارجية 

السودان ووزير الطاقة والتعدين عادل عي إبراهيم.
وقالــت الحكومــة إن ســتة مــن الــوزراء الذيــن اســتبدلوا قدمــوا اســتقاالتهم 
بينام أصدر رئيس الوزراء قرارا بإعفاء الدكتور أكرم عي التوم، الذي كان 
وزيرا للصحة، من منصبه بعد أن كان املكلف بالخروج من الباد من أزمة 

تفيش فروس كورونا املستجد.
وكلــف حمــدوك مســؤولن بترصيــف أعــامل الــوزارات الســبع لحن تعين 

وزراء جدد.

رئيس األركان الليبي: تركيا ساندتنا في تحرير طرابلس
باشاغا: يجب أال يكون نفط ليبيا مصدرًا البتزازات فئوية



واملنحدرات"
وبــدأ بالهــرب مــرّة أخــرى  و صــوت الضحــك ميــأ األماكــن، 

كأنه سيالٌن مادّي محسوس.
بــال  ذاك  الضحــك  لهســترييا  أســباب  عــن  باحثــًا  زيــاد  بــدا 
هــدى، ثــّم وليكتمــل املشــهد كــا ينبغــي لكابــوس جــاءت 
ينضــّم  أن  فيهــا  قــّرر  والتــي  القّصــة،  يف  األخــرية  اللحظــة 
أخــريا إىل الجمهــور الضاحــك، لكنــه قــّرر حــن يضحــك هــو 
أن نصــاب نحــن بالدهشــة! وأن ال نفعــل  ســوى أن نصمــت 
ونفّكــر، ورمبــا نحــزن، وتثــار يف دواخلنــا أســئلة كثــرية، إذ أنه 
ويف النهايــة ســكتت املدينــة متامــا ووجــد نفســه يضحــك 

وحيدا.
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وتشــبه يف حديــث مــع صحيفــة "فلســطن"، 
الفاعــل  ووجودهــا  فنيــة،  بلوحــة  األمســيات 
دليــل عــى الحضــور الثقايف الجيــد للمجتمع، 
األدبيــة،  األمســيات  مــن  الكثــري  يف  وتتفاعــل 
التــي قــد يكــون أحياًنــا جمهورهــا أدبيــا بحتــا أو 
تفاعليــا يف املناســبات الوطنيــة كيــوم األســري 

والنكبة وغريها.
األمســيات  إيجابيــات  مــن  أن  وادي  وتــرى 
الشــعرية أنهــا عالمــة صحيــة عــى علــو الذائقة 
الثقافــة  منســوب  وارتفــاع  للمجتمــع،  الفنيــة 
واألدب فيه، وتكثيفها يعني أن الشاعر منربي 
مبــارش  بشــكل  النــاس  أحاســيس  يخاطــب 
ويــرب عــى أوتارهــم الحساســة، "فــا أجمل 
أن يجد اإلنسان العادي من يتكلم بلسان قلبه 
بلغــة غــري عاديــة وكأن القصيــدة مــرآٌة لداخلــه 

تفصح عن وجه همه"، وفق قولها.
تواجــه  عنهــا،  تتحــدث  معيقــات  هنــاك  لكــن 
الذائقــة  تنــوع  يف  تتمثــل  األديب،  املشــهد 
الفنيــة للنــاس التــي قــد ال تتناســب مــع اللــون 
الشــعري للشــاعر، ومثــال عــى ذلــك أن ُيدعى 

ألمســيات شــعرية وتكــون القصائــد بعيــدة عّا 
لتغيــري  يضطــره  مــا  ســاعه،  الجمهــور  يريــد 
القصيدة، "وهذا ما ال يتاح دامئًا"؛ كا تقول.

األمســيات  يف  وادي  تواجهــه  آخــر  ومعيــق 
هــو أن جمهــور الشــعر "قليــل ونخبــوي" –كــا 
تصفــه-، بحيــث ال يتجــاوز الحضــور العــرات 
لحــث  يدعــو  وهــذا  األحيــان،  مــن  كثــري  يف 
النــاس عــى االقــراب أكــر مــن الشــعر والفــن 
رغــم الحيــاة اليوميــة القاهــرة ودائــرة الهــم الذي 

يعري املواطن.
أمــا جائحــة كورونــا التــي غــريت منــط التواصل، 
ليضحــي إلكرونًيــا، تقــول عنهــا: "التواصــل مع 
عــن املســتمع أجمــل بكثــري مــن التواصــل مــع 
عــن الكامــريا وأكــر قرًبــا وتأثــرًيا، لكنــه أصبــح 
أمــًرا مقبــواًل ومعتــاًدا، ومهــًا، فــال أجمــل مــن 
الشــعر وجًهــا لوجــه، متاًمــا كــا لقــاء األصدقــاء 

واألحبة تواصل املستمع مع القصيدة".
الفعاليــات واألمســيات  أن  وتلفــت وادي إىل 
واملســابقات الشــعرية يف الوطــن العــريب قــد 
توقفــت ميدانًيــا، "ولكــن التواصــل اإللكــروين 

ا من الشــعراء  مّد جســوًرا رائعة قّربتني شــخصيًّ
يف  شــاركت  وقــد  وغــزة،  العــريب  الوطــن  يف 
أمســيات عــرب برنامــج "الــزوم" والبــث املبــارش 
للفيــس واالنســتغرام، وهــذا قّدمنــي لريحــة 
مميــزة مــن الشــعراء، كــا عرّفنــي عــى شــعراء 
وأصدقــاء، وأمتنــى أن تظــل هــذه الظاهرة حتى 

بعد زوال كورونا".
جهتهــا  مــن  تصــف  نــدى  أبــو  هبــة  الشــاعرة 
الجلســات الشــعرية بأنهــا قيمــة وتقــدم منــاذج 
شــعرية جديــدة، بألــوان أدبيــة مختلفــة، وتحفز 
مــن قــدرة الشــعراء عى النقــد والتصحيح، إىل 
اســتمرارية  عــى  للحفــاظ  مهمــة  أنهــا  جانــب 

التواصل بن الشعراء.
يف حديــث مــع صحيفــة "فلســطن"، توضــح 
مــع  تواصــل  حلقــة  الشــعرية  األمســيات  أن 
مضامــن  تحمــل  لقــاء  نقطــة  وهــي  املتلقــي، 
مهمــة بهــدف إيصــال فكــر وتوجــه الشــاعر نحــو 
نافــذة  ومبثابــة  العــر،  ومجريــات  أحــداث 

لتفاعله مع أحداث الساعة.
وتشري أبو ندى إىل أن املشاركة يف األمسيات 

أمــر مــٍر جــًدا، ولكــن عــدم تفرغهــا وانشــغالها 
يقف عائًقا أمامها. 

أثــرت  التواصــل االجتاعــي  أن  مواقــع  وتبــن 
عى األمسيات، والتي سببت خفوت صوتها، 
ولكنها زادت من بهجتها، "فقد زادت من حب 

اجتاعنا واستمتاعنا".
فائدة مزدوجة

مــن جهتــه يوضــح أســتاذ األدب والنقــد بقســم 
د.  اإلســالمية   الجامعــة  يف  العربيــة  اللغــة 
الشــعرية  اللقــاءات  أهميــة  أن  غنيــم،  كــال 
تكمــن يف أنهــا تنمــي الــذوق الجــايل، وتحقــق 
رســالة األدب والشــعر، فــكل شــاعر وأديــب لــه 
أفــكاره الخاصــة وأســلوبه الــذي يريــد تقدميــه 

للمجتمع.
لصحيفــة  واألديــب،  الشــاعر  غنيــم،  ويقــول 
لقــاء،  كأي  اللقــاءات  هــذه  شــأن  "فلســطن": 
اإلعــداد  عــى  يقــف  نجاحهــا  أن  إىل  منبهــا 
مــن قبــل  لهــا مســبًقا، وأن يكــون فيهــا حضــور 
ويســمح  الفائــدة،  لتعــم  والجمهــور  الشــعراء 
تكــون  وأن  بينهــم،  الفعــال  النقــاش  مــن  بجــو 

يف  تضــارب  تحــدث  وال  شــاملة،  األمســيات 
البعــض وذلــك لضــان  النقــد أو اإلســاءة إىل 

النجاح والقبول. 
ويــرى رضورة تســجيل تلــك اللقاءات بالصوت 
والصــورة وإخراجهــا بشــكل تلفزيــوين جميــل، 
لتكون دائرة تأثريها أوسع، ليتمكن من العودة 
فقــط،  اللقــاء  حــر  مــن  ليــس  وتفيــد  إليهــا، 
بــل مــن مل يحــر، وتكــون ذخــًرا لأديــب بعــد 

وفاته.
والجمهــور  الشــاعر  بــن  "اللقــاء  ويضيــف: 
حيــث  للطرفــن،  الفائــدة  مــن  الكثــري  يحمــل 
يقدمــه  مبــا  ويســتمتع  يســتفيد  الجمهــور  إن 
الشــاعر، والشــاعر أيًضــا يحصــل عــى تغذيــة 

راجعة ونقد إيجايب". 
تطويرهــا  رضورة  بتأكيــد  غنيــم  يختــم  لذلــك، 
الشــعرية،  لأمســيات  الجيــد  بالتخطيــط 
تشــغيلية  ليســت  بطريقــة  لهــا  والتنســيق 
بصــورة  تســجيلها  يتــم  وأن  فنيــة،  بــل  بحتــة 
مالمئــة تتناســب مــع جــال الكلــات واإللقــاء 

والتعبريات التي يحملها الشاعر.  

زيــاد خــّداش، كاتــٌب اســتثنايّئ، عواملــه تشــّع منهــا عاطفــة 
متوهجــة، يحملــك عــى كفيــه كطفــل حــن تقــّرر أن تقــرأه 
فيســحبك مــن قلبــك إىل نــّص مــا، هــو الــذي تتنــّوع كتاباتــه 

بن القصص القصرية واملقاالت األديب.
رجــٌل  تضحــك،  "مدينــة  قصتــه  زمــن  ومنــذ  مــرارا  قــرأت   
هــذه  عــن  املــرور  أســتطيع  ال  اننــي  وجــدت  و  صامــت"، 
القطعــة املجنونــة ، يجــب أن أقــف هنــاك طويــال ويجــب أن 

أيضء عى دهشتي.
تبــدأ القصــة ب "نهــار عــادّي، هكذا بــدا"، ويف هذه البداية 
ك كمنّوٍم ال تلبث  يفتح الباب عى احتاالت أخرى ليشــدّ
أن تصحــو عــى "شــمٍس طفلة" ويــرخ يشٌء فيك للتعبري 
املدهش حن تراها تركُض نحو "شباٍب عنيف"، يعود بك 
لنقطــة البدايــة عــن كــون اليــوم عادّيــا جــدا أكــر مــن اللــزوم  

ويضيف" هذا ما أخافني".
يذهــب زيــاد يف قّصتــه التــي مل يكــن فيهــا شــخصّية ســواه، 
مــع  لديــه موعــد  الــذي  "زيــاد خــّداش"  الكاتــب  بذاتــه  هــو 

طالبة جامعية توّد مقابلته الستفسار ما حول كتاباته.
يصــف لحظــات انتظارهــا بأنــه يقضيهــا غارقــا يف كتــاب مــا، 
وفيا هو منغمٌس يف القراءة متاما، يفاجأ بضحكة صاخبة  
تخرج من شاب يف املقهى، ما إن ينتهي من ابتالع االزعاج 
الــذي حــدث حتــى تتــوايل الضحكات املجنونــة كمفرقعات 

بجنــون،  يضحــك  بــدأ  الــكّل  املقهــى،  داخــل  يف  ناريــة 
وبطريقــة مقــّززة وفّظــة، حــاول أن يعطــي مــرّبرا لذلــك، بأنــه 
يعيــش يف وطــٍن فيــه أشــياء كثــرية تضحــك حــّد الوحشــية، 
وقــّرر أال يســتهجن األمــر متامــا، وأن يعــود لكتابــه وانتظــاره، 

لكن الضحك مل يتوقف عن االنفجار وكان يزداد وحشيًة.
قبــل أن يخــرج هاربــا مــن مقهــى الضحــك قــال: إّن "الشــمس 
كــربت، وصــارت مراهقــة"، وهنــا ال أعــرف أحــدا قــد وصــف 
مــرور الوقــت مبثــل هــذه الفنيــة العاليــة والرباعــة عــى كــرة 

قراءايت.
هــرب الكاتــب إذن إىل الشــارع، مــى، وقــف، جلس، توّقع 
اتصــال الفتــاة صاحبــة املوعــد، هــرب إىل املقــربة ثــّم هــرب 
منها، رأى الناس وحتى الكالب تصاب بداء الضحك وكأنه 
فــريوس ينتــر يف الهــواء رسيعــا، جــّن جنونــه وســقط ثــّم 
زحــف عــى بطنــه تــاركا الحقيبــة والكتــاب بــكّل تيــه وتوتــر، 

وتساءل إىل أين اميض يا إلهي؟!
يقــول زيــاد" أنــا احب الّضحــك، ولكن ليس دامئا، وضحيك 
معقولــة ضّجتــه، وهــو خفيــٌض وراقــي، هــل هنــاك ضحــٌك 
راقي؟" يتســاءل زياد وكأّنه بدأ يســخر من نفســه،. ثم يقول 
"إن الضحــك العنيــف هــو كــا يحّســه" آليــة دفــاع غري واعية 
ضــّد عنــٍف متوّقــع، أو خــوٍف دائــم مــن خطٍر ما" وهنا يســّلط 
الضــوء عــى نفســه ويســأل:"هل يعنــي هــذا أننــي ال أعــاين 

خوفــا مــا وأننــي خــارج قانــون النفــس البريــة؟ وخــارج تأثــري 
أوضاع البلد؟"

تعرف أن النهار بدأ ينتهي، حن يصف زياد خّداش الشمس 
بقوله" كم أنِت مراوغة أيتها الشمس العجوز" يأخذ طريقه 
البلــدة، ويقــول  الصغــرية" عــى طــرف  للعــودة إىل "غرفتــه 
غــدا ســأبحث عــن حقيبتــي والكتاب، فيا يبــدو أنه متعٌب، 
يائــس، محبــٌط، مذهــوٌل، يحــاول الهــرب إىل صمــت عاملــه 
وهدوئــه الخــاّص، بعــد هــذا اليــوم الذي مــا كان عادّيًا ،وقبل 

نهاية هذه القّصة الساخرة، املحرّية، وغري املعقولة، 
لــن يريحنــا زيــاد خــّداش ليقــول أنــه يف كابــوسٍ  مــا أيضا، ثّم 
يأيت صوت داخل رأس الكاتب يقول له: "بالتأكيد اتصلت 
الطالبة عى الهاتف الذي هو يف الحقيبة اآلن، يرّن أو لعّله 
يضحك!"، ثّم أخذ بدوره يضحك بشــكٍل هســتريّي، هكذا 
تقــول لنفســك، ســيضحك ،وترتســم ابتســامة ســاخرة عــى 
وجهــك، لكــن زيــاد خّداش ال يعطيك هذه الفرصة، ال يريد 
أن يســمعك تقــول أمســكت بــك تضحــك، عــى األقل ليس 

بهذه الرسعة!
الــذي مــازال يحــدث يف املدينــة  متّهــل جــدا وهــو يصــُف 
يقــول" تجّمــع النــاس حويل، كانــوا يضحكون، الكّل يضحك 
بالضحــكات،  متتلــئ  املدينــة  ومخيــف،  عــاٍل  بصــوٍت 
عــى املفــارق  الشــوارع، وتفيــض  عــى  الضحــكات تســيل 

كورونا غيرت شكلها

األمسيات الشعرية.. 
عالمة على علو 

الذائقة الفنية 
للمجتمع

فــي مــكان مغلــق بعيد عن ضوضــاء المدينــة وصخبها يســوده جو من 
الهدوء، يعتلي مجموعة من الشعراء المنصة ويتميزون بقدرتهم على 
إلقاء الشعر في أمسيات ميدانية، ولكن فيروس كورونا عّكر جمال هذه 

األجواء، وفرض نظاًما جديًدا في إقامة الجلسات الشعرية إلكترونًيا. 
الشــاعرة ســمية وادي تتحــدث عن أهميــة تلك األمســيات كونها تمد 
جســر تواصــل فــي المشــهد الثقافي بيــن الشــاعر والجمهــور المتلقي 
والناقــد، مــن خاللــه تصــل قصيدتــه ومشــاعره وأحاسيســه المتراكمة 

للناس، وهذا أهم هدف للشاعر.

قصيدة "بالعلم 
يدرك أقصى 

المجد من أمم"
الشاعر خليل مطران

ِبالِعْلِم ُيْدرُِك َأقَص امَلْجِد ِمْن أََمٍم 
َوال رُِقيَّ ِبَغرْيِ الِعْلِم ِلُأَمِم 

ْتُه َعَوارُِفُهْم َيا َمْن َدَعاُهْم َفَلبَّ
َيِم ْوِض ِللدِّ  ِلُجوِدُكْم ِمْنُه ُشْكُر الرَّ

 َيْحَظى ُأوُلو اْلَبْذِل إِْن َتْحُسْن َمَقاِصُدُهم 
َعِم ِبالَباِقَياَت ِمَن اآلالِء َوالنِّ

 َفِإْن َتِجْد َكرَمًا يِف َغرْيِ َمْحَمَدٍة
 َفَقْد َتُكوُن َأَداُة امَلْوِت يِف اْلَكرِْم

 َمَعاِهُد الِعْلِم َمْن َيْسُخو َفَيْعُمرَُها 
ِنِم  َيْبِني َمَداِرَج ِلْلُمْسَتْقبِل السَّ
َوَواِضٍع َحَجًرا يِف ُأسٍّ َمْدَرَسٍة 
أَْبَقى َعَى َقْوِمِه ِمْن َشاِئِد اْلَهرَِم
اَن َما َبْنَ َبْيٍت ُتْسَتَجدُّ ِبِه   َشتَّ

ُعوِب َوَبْيٍت َصاِئِن الرَِّمِم ُقَوى الشُّ
َق ِإالَّ َعْيُشُه رََدًحا  ْ  َلْم ُيرِْهِق الرَّ
َعِم  َوالَجْهُل َراِعيِه َواألَْقَواُم َكالنَّ

َفَحسُبُه َما َمَض ِمْن َغْفَلٍة َلِبَثْت
 دهًرا َوآَن َلُه َبْعٌث ِمَن اْلَعَدِم

 اْلَيْوَم مُيَنُع ِمْن ِورٍد َعَى َظأٍم 
َمْن َليَس ِبالَيِقِظ امُلسَتْبِرِ اْلَفِهِم 

ْزِق َطاِلُبُه اليْوَم ُيحرُم َأْدَن الرِّ
 فَأْعِمِل الِفْكَر ال ُتْحرَْم َوَتْغتِنِم

 َوالَجْمُع َكاْلَفرِْد إِْن َفاَتْتُه َمْعرَِفٌة
َلِم ْلِم َوالظُّ  َطاَحْت ِبِه َغاِشَياُت الظُّ

ُموا َأْو ال َقَراَر َلُكْم  ُموا َعلِّ  َفَعلِّ
َوال ِفَراَر ِمَن اآلَفاِت َوالُغَمِم

َنا ِإىَل زََمٍن  ربُّوا َبِنيُكْم َفَقْد ِصْ
اُس َكاْلِعْقَباِن والرََّخِم  َطارَْت ِبِه النَّ
ِش َزْحًفا َفَا َكزَّاُت ُمْعَتزٍِم   إِن مَنْ

ا ُهِديُتْم َوَما َمْنَجاُة ُمْعَتِصِم ِمنَّ
ى َمَواِطَنْه َف َمْن َفدَّ  يا ُروَح َأرْشَ
َقِم ْوِتِه َبْعَد ُطوَل اْلُجْهِد َوالسَّ  مِبَ
اِدي ُمرَْفرَِفًة  َكَأنَِّني ِبِك يِف النَّ
ْوَت َلْم َيرِِم  ِحَياَلَنا َوَكأَنَّ الصَّ

 َفِفي َمَساِمِعَنا َما ُكنِت ُمْلِقَيًة
ِب الَكِلِم   يِف ِمْثِل َمْوِقِفَنا ِمْن َطيِّ

َويِف القلوب اْهِتَزاٌز ِمْن َسَناِك َوَقْد 
َلِم َجالُه َوْرٌي َكَوْرِي اْلرَبِْق يِف الظُّ

 ُتوِصيَنَنا ِبُرَاٍث َناَم َصاِحُبُه
ْهِر مل َتَنِم  َعْنُه اْضِطراًرا َوَعْنُ الدَّ
 َسْمًعا َوَطْوًعا ِبال َضَعٍف َوال َسأٍم

ْوِت ِمن ِقَدِم  ِلْلَهاِتِف امُلْسَتَجاِب الصَّ
اُر َعاِمرٌَة َكاْلَعْهِد َزاِهرٌة  الدَّ

نِّ ِباْلِهَمِم   َواْلَقْوم ِعْنَد َجِميِل الظَّ
وَها َكَا َكاُنوا َوَما َبرَِحْت ُهْم َناِصُ

 ِظالًّ َوُنوًرا ِلَمْحُروٍم َوِذي َيَتم 
إِنَّ اْلَفِقرَي َلُه يِف َقْوِمِه ِذَمٌم 

َمِم  ٌب ِمَن اإِليَفاِء ِبالذِّ َواْلرِبُّ رَضْ
ِتَجارٌَة يِف َسِبيِل اللِه راِبَحٌة

َقِم ِخيُّ ِبَها َعْفًوا ِمَن النَّ ي السَّ  يْرِ
َدى ِمْن َفْضِل رازِِقِه  َوَيْسَتِزيُد النَّ
 َوَيْسَتِعُن َعَى اْلِعاّلِت َواأُلزُِم

اِم رِْفَعُتها  َداَمْت ِلِمْرَ َعَى األَيَّ
اٍض َوُمْنَسِجِم  َوَدرََّها ُكلُّ َفيَّ

َها َباَهِت اأَلْمَصاَر َقاِطبًة  َلْو َأنَّ
 ِباْلَفْضِل َحقَّ َلَها َفْلَتْحَيا َوْلَتُدِم

قراءة في قصة قصيرة للكاتب الفلسطيني "زياد خداش"

هل تضحك المدينُة حًقا؟

هند جودة

د. كمال غنيم

هبة أبو ندىسمية وادي غزة/ هدى الدلو:
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ــرة جدًا مــن حياتنا..  تبــدأ عالقتنــا مــع أنفســنا يف فــرة مبكِّ
الطريقــة  األوىل..  الخمــس  األعــوام  يف  ذلــك  يكــون  قــد 
التــي تربينــا عليهــا يف طفولتنــا هــي مــا يرســم شــكل تلــك 
العالقة. راجع األحكام التي تسقطها دامئًا عىل نفسك.. 
العبارات التي تكررها يف ذاتك.. ماذا تقول عادة؟ كيف 
تفكر بنفسك وتنظر لها؟ هل أنت دائم الشعور بالذنب؟ 
تقديــر  بقدراتــك  إعجــاب  بــك..  عاليــة  ثقــة  لديــك  هــل 
إلنجازاتــك؟ هــل تــرى نفســك مثــل خرقــة مهلهلــة،  هشــة 
متتلــئ بالعيــوب والتشــوهات؟ هــل تخــى أن يرى الناس 
تبــذل كل طاقتــك لتخفــي  مــا يف داخلــك؟ هــل  حقيقــة 

صورتك الذاتية عن األعني املتلصصة؟
مواربــة..  دون  واعــرف  وشــفافية،  بصــدق  نفســك  راجــع 
فأنــت ال تعيــش إال مــرة واحــدة، فكيــف تحــب لهــذا العمــر 

أن ميرَّ بك؟
انتبــه.. نحــرص يف غالبيــة األوقــات عىل أن نرتدي أقنعة.. 
ودامئًا ما نجعلها جميلة، براقة، كام يحبها الناس متامًا.. 
حتى قناعاتنا.. نشكلها حسب أهوائهم وأمزجتهم، لعلنا 
ننــال رضاهــم. نبــدد ســعينا لنقنــع اآلخريــن بأننــا نســتحق 
بحســب  له  نشــكِّ صنــاًم،  داخلنــا  يف  ننحــت  رضاهــم.. 
الصــورة التــي يحــب اآلخريــن أن يروننــا عليهــا.. ثــم نبــذل 
بعــد ذلــك جهــودًا جبــارة للحفاظ عىل هذا الصنم واإلبقاء 

عليه.. 
ننكــر ذاتنــا، وننكــر علينــا رغباتنــا.. حــرٌي بنــا أن نكــون كــام 
ال  أن  علينــا  نكــون..  أن  يتوقعــون  كــام  منــا..  يريــدون 

نخذلهم.. علينا أن نكون عند حسن ظنهم.
مــن الداخــل نــرى أنفســنا أرضــًا جدبــاء شــديدة الوعــورة.. 
خطــوة  كل  وقبــل  والثقــوب..  والنــدوب  بالحفــر  متتلــئ 
نخطوهــا، نرتعــد خوفــًا، نضطــرب.. هل ســنقع تلوها؟ هل 
ستكون خطوتنا األخرية؟ نتابع املسري، ولكن بردد قاتل، 
الخلــف.. عيوننــا  عــدة إىل  األمــام، وخطــوات  خطــوة إىل 
أمامنــا..  الفســيح  األفــق  إىل  وليــس  أقدامنــا،  إىل  تتجــه 
فنحــن نخــى.. نخــى أن نقــع، نخــاف أن يــرى اآلخريــن 
كبواتنــا.. ويف قــرارة أنفســنا وقناعاتنــا ال نعطــي لنــا الحــق 

.. نسقط.  يف أن نكبو.. نتعثَّ
يتقاذفنــا اإلحســاس الســحيق بالذنــب.. نعــاين بصمــت، 
يؤنــس  رفيــق  دون  وحدنــا  الغائــرة  جروحنــا  نبــي  نتــأمل، 
وحدتنــا ويشــدُّ أزرنــا.. نخفــق يف التعبــري عــن ما يجول يف 
أعامقنــا وينهكنــا، بــل ونقلــل مــن قــدره.. نضم أنفســنا إلينا 
ونجــرُّ آالمنــا ووحدتنــا ونكمــل ســرينا بــذات الــردد وذات 

االنكسار والضعف.. 
كــم ظلمنــا أنفســنا، وظلمونــا حــني أُجربنا أن نقول نعم لكل 
يشء.. كربنا ونحن نعجز عن رفض يشء ال يعجبنا.. فآثار 
الصفعــات مــا تــزال رطبــة يف أعــامق الطفــل يف أعامقنــا، 
وصــدى عبــارات التوبيــخ والتقريــع واللــوم مــا تــزال تــردد 
لته كــام يريــد املحيطون  عتــه، وشــكَّ يف ذاكرتنــا.. ترهــا طوَّ

متامًا. 
تراكــامت قميئــة لطفولــة مجروحــة  نعــاين  للدنيــا  فخرجنــا 
الحلــوة  األوقــات  كل  قضمــت  رحمــة  بــال  منهوبــة  بعمــق 

والسذاجة والبساطة التي ال تعود.. 
نا يف حق  ثــم.. وبعــد مــي الوقت، نكتشــف أننا قــد قصَّ
أنفســنا.. ونصطــدم بحقيقــة مفادهــا أننــا كنــا نحــن الخارس 
األكــرب يف هــذه اللعبــة الخرقــاء الرعنــاء، التــي ســلبت منــا 
ونتمنــى..  دموعنــا  نــذرف  نــدري..  أن  دون  وولــت  العمــر 
لنــا  تتــاح  أو  الــوراء..  إىل  قليــاًل  األيــام  تراجــع  لــو  نتمنــى 
وســوء  بإرادتنــا  أفســدناه  مــا  فنصلــح  أخــرى،  مــرة  الفرصــة 

تقديرنا ألنفسنا. 
فهل كان حري بنا أن نكون دامئًا عىل صواب؟ هل أنقص 
مــن قيمتنــا أننــا أخطأنــا؟ هــل قلــل مــن قدرنــا أننــا بكينــا أو 
خفنا أو أكلت الغرية قلوبنا أو أطاح الغضب بعقولنا...؟ 
هــل مطلــوب منــا أن يصــدر عنــا فقــط كل مــا هــو إيجــايب 

ومثايل طوال وإال فإننا ال نصلح لهذه الحياة؟  
هــل نحــن محــض مالئكــة.. أم بــر مــن نســل آدم يخطئــون 

ويصيبون؟

كيف نشأت مشاعرنا 
عندما كنا صغارًا؟

د. زهرة خدرج

وانتبه من ) األفخاخ ( التي ســتنصب لك 
هنــا وهنــاك .. كوجــود فرصــة ابتعاث , أو 
 , , وميــول األصدقــاء  تلبيــة لرغبــة األهــل 
وحديــث النــاس وغــري ذلك من األســباب 

التي قد تضلك عن القرار الصحيح.
البــد   , الصحيــح  التخصــص  تختــار  حتــى 
أن تتعــرف عــىل نفســك . البــد أن تتعــرف 
عــىل   .. واهتامماتــك  ميولــك  عــىل 
مهاراتك وما تحسن فعله .. عىل طبيعة 
ســتمنحك  البصــرية  هــذه   . شــخصيتك 

رؤية أوضح للتخصص الذي يناسبك .
ابنــك أو ابنتــك أو أخــوك أو أختــك ليــس 
يعنــي  ال  صحيحــًا  تــراه  مــا   …  ) أنــت   (
لقــد   . لــه  بالنســبة  أنــه صحيــح  بالــرورة 
خلقنــا اللــه عــز وجل مختلفني وأكرب خطأ 
نجعــل  أن  الكبــار  نحــن  نرتكبــه  أن  ميكــن 

أبناءنا وإخواننا الصغار نسخًا عّنا .
 إن قــرار اختيــار تخصصــك الجامعي وفق 
الظــروف والفــرص املتاحــة ,  هــو قــرارك 
أن  يجــب  والتــي   , أنــت  ومســؤوليتك 

تتحملها بالكامل .
يناســبك  واحــد  تخصــص  هنــاك  ليــس 
مهنــي جيــد  بنــاء مســتقبل  لــك  ويضمــن 
. ليــس هنــاك تخصــص واحــد ســيقودك 
غــريه  اخــرت  ولــو   , الباهــر  النجــاح  إىل 
فلــن تحقــق أي نجــاح .. ال .. هــذا ليــس 
صحيحــًا .. بــل هنــاك أكــث مــن تخصــص 
ميكن أن تحقق عن طريقه الرضا والنجاح 

املنشود .
املهــم ليســت مــا تحتاجــه األمــة والوطــن 
ألنهام بحاجة إىل كل التخصصات , لدينا 
املجــاالت  مــن  الكثــري  الكثــري  يف  قصــور 
 .. ميولــك   ..  ) أنــت   ( هــو  املهــم  لكــن 

 .. ومهاراتــك  قدراتــك   .. اهتامماتــك 
األمة بحاجة إىل مبدعني ومميزين عرفوا 
أنفســهم بشــكل واضــح , ومــن ثــم اختــاروا 

التخصص الذي يالمئهم ) هم ( .
االنتقــال مــن تخصــص إىل آخــر لــه تكلفته 
يكــون  أحيانــًا  ولكنــه  واملــال  العمــر  مــن 
الطريــق  إىل  ويعيــدك   , هائلــة  قيمــة  ذا 

الصحيح.
تلقــى  التــي  الخاطئــة  املعتقــدات  مــن 
ال  أنــه  هــو  العــريب  عاملنــا  يف  رواجــًا 
العلــوم  لدراســة  مــرق  مهنــي  مســتقبل 

اإلنسانية .
حــب أســتاذ املــادة ال يعنــي بالــرورة أن 
هــذا التخصــص مالئــم لنــا يجــب أال يكون 

حبنــا ألســتاذ أي مــادة دافعًا لنا الختيارها 
كتخصص جامعي .

أمــر مختلــف  املــادة  بأســتاذ  التعلــق  إن   
متامًا عن التعلق باملادة نفسها .

ال تجعــل بغضــك ألســتاذ مــا يحرمــك مــن 
التفكري يف دراسة تخصصه .

-فكــر يف املهنــة التــي تــود االلتحــاق بهــا 

وليــس التخصــص ) أو املــادة ( .. الــذي 
تستمتع بدارستها وتعلمها .

املســتقبل  مهنــة  عــن  تبحــث  عندمــا 
مــن  انطبــاع  أو  بانطباعــك  تكتفــي  فــال 
حولــك عنهــا .. بــل انــزل إىل أرض الواقــع 

واستكشف هذه املهنة بنفسك ..
يعتقــدون  الكبــار  واألخــوة  اآلبــاء  بعــض 
أخيهــم  أو  ابنهــم  مبصلحــة  أدرى  أنهــم 
بشــكل صــارخ  يتدخلــون  ولــذا   , الصغــري 
الجامعــي  التخصــص  تحديــد  قــرار  يف 
ويف كثري من األحيان يكون هذا التدخل 
ليــس مبنيــًا عــىل فهــم لطبيعــة شــخصية 
الشاب الصغري ) املسكني ( ! . بل تلبية 
لرغبــات داخليــة لــدى األبويــن , أو ســعيًا 
 ( النــاس  أمــام  التفاخــر  يف  الســتخدامه 

ابني يدرس طب ( ..!
املعادلــة  إىل  الجامعــة  البعــض  يختــزل 
أو  أو هندســة  الجامعــة طــب   (  : التاليــة 
أشــياء أخرى ال تغني وال تســمن من جوع 

. ) !..
أن  يف  ورغبتنــا  مــا  بشــخص  إعجابنــا  إن 
نصبح مثله ال يعني بالرورة أننا ســنبدع 

بنفس طريقة إبداعه ألننا مختلفون .
اللــه عــز وجــل مختلفــني يف  كــام خلقنــا 
يف  مختلفــني  خلقنــا   , وألواننــا  أشــكالنا 
امليــول واالســتعداد نحــو تخصــص مــا أو 

مهنة ما دون أخرى .
عندمــا ) تتــورط! ( يف تخصــص ال تحبــه 
وال متيــل إليــه فســيكون كل يــوم كابــوس 

جديد تضطر ملعاركته ومجابهته .
مــع  يتوافــق  لتخصــص  اختيــارك 
اســتعداداتك وميولك ال يعني بالرورة 

بأنك ستحقق نجاحًا ومتيزًا فيه .

الدوحة-غزة/ هدى الدلو:
ينطلــق غــدا مؤمتــر عــرب "منصــة زووم" مؤمتــر "القــراءة أوال"، الــذي 

يعقده مركز تربية ومقره العاصمة القطرية الدوحة.
عــرب  املركــز  يقــول  ليومــني-  يســتمر  املؤمتر-الــذي  دوافــع  وعــن 
موقعــه اإللكرونيــة: القــراءة هــي األمــر الســاموي األول، ألمــة كانــت 
تعيــش الضيــاع عــىل كل الصعــد، يف العقائــد، واملكانــة السياســية 
واالجتامعيــة واالقتصاديــة، ولــذا مل يكــن عبًثــا أن تكــون القــراءة هــي 
التوجيــه األول، ألنهــا تبنــي األفــكار، التي تلد التصــورات، وتنبثق منها 

خطط العمل ومن ثم التغيري".
ويضيــف: "القــراءة هــي عصــري الذهــن، وزاد األمــم املتحــرة، ونظــًرا 
ملــا تعانيــه مــن صــدود مــن أهلهــا عنهــا، أخذنــا عــىل عاتقنــا أن نســلط 
الضوء عىل هذا املوضوع املهم، خاصة يف هذه األيام، التي يتوفر 
فيهــا مســاحة كبــرية مــن الزمــان، نظــًرا لتبعــات الحجــر املنــزيل التــي 
خلفتهــا جائحــة كورونــا؛ آملــني أن نســهم يف نــر ثقافــة القــراءة يف 

أمة القراءة".
ووفق القامئني عىل املؤمتر، فإنه يستهدف فئة الشباب والراشدين، 
واملكتبــات،  القرائيــة  األنديــة  مجــال  يف  والعاملــني  واملتخصصــني 

وأيًضا لآلباء واألمهات.
القــراءة،  بأهميــة  الوعــي  رفــع  يف  املســاهمة  إىل  املؤمتــر  ويهــدف 
ونر ثقافتها يف أمة اقرأ، وســيتخلل املؤمتر جلســات عرض مناذج 
ملروعات قرائية يف العامل العريب، كام سيحصل جميع الحارضين 

عىل شهادات.
وســيكون  طالفحــة،  د.شــوكت  للمؤمتــر  التحضرييــة  اللجنــة  ويــرأس 
د.  ســيتحدث  القــراءة  أهميــة  محــور  أواًل، ويف  القــراءة  عــن  متحدًثــا 
جاســم ســلطان عــن مكانــة القــراءة ملــاذا نقــرأ؟، وكيــف تســهم القــراءة 

يف بناء جيل النهضة؟، وعن األرس والقراءة صالح اليافعي.
ويف محور مناذج قرائية، سيتحدث د. مصطفى أبو سعد عن تجربته 
يف القــراءة، ود. محمــد الشــنقيطي عــن القــراءة النوعيــة، ود. أحمــد 
الشمري عن مبادرات قرائية بعنوان أصبوحة 180، وأدهم الرقاوي 
يتحــدث عــن تجربتــه الشــخصية "مــام قــرأت قصــص وعــرب"، وعائشــة 

الكواري يف مبادرات قرائية "نادي الكتاب خري جليس".
أمــا محــور أثــر القــراءة، فســيتحدث مــروان الكردي عن موضــوع اإلنتاج 
عــكاش  حذيفــة  ود.  والكتابــة،  التأليــف  "منهجيــة  بعنــوان  املعــريف 
بعنــوان "القــراءة وصناعــة املحتــوى"، ود. رانيــا الصوالحي عن القراءة 

وطلبــة املــدارس، ومحــور املكتبــات ســتتناول رنــا العــاين دور مكتبــة 
قطر الوطنية يف تعزيز ثقافة القراءة يف املجتمع القطري.

ووفــق موقعــه اإللكــروين، فــإن "تربيــة" هــو "مركــز تربــوي غــري ربحــي 
يتبــع ملجموعــة تعلــم، يؤمــن بشــمولية الربيــة،  مــن حيــث املنهــج 

والربنامج، وهو إسهام جاد يف الحقل الربوي، يهتم بالنشء، وُيعَنى 
باملربــني، ويلبــي متطلبــات املجتمــع دون أن يســتأثر بالعمل، يعتمد 
الراكة مع الجميع؛ لبذر الخري وتحصني الجيل لوطن مزدهر بأبنائه 

وقيمه".

انتبه.. قبل أن تختار تخصصك الجامعي
انزاح الستار عن نتائج الثانوية العامة، وبات كل طالب 
وطالبــة "محتضنــا" نتيجتــه التــي ستشــكل مفتاحــا 
الختصاصه، ووجهة مســتقبله. ويقدم كتاب "كيف 
تختــار تخصصــك الجامعــي"، الــذي أعــده مستشــار 

التطوير المهني د.ياسر بكار، نصائح للطلبة، تساعد 
فــي استكشــاف طريقهــم اآلتــي. يقــول بــكار فــي 
كتابــه: لقــد أنهك هذه األمــة األشــخاُص العاديون 
الذيــن يتوهمــون النجــاح عبــر إنجازات صغيــرة وهم 

فــي الواقــع بعيدون عن التميز واإلبداع . صدقوني 
أن هنــاك عددًا كبيرًا مــن التخصصات المحترمة غير 
الطــب والهندســة والتــي يمكن أن تــدر عليك دخاًل 

كبيرًا وتقضي فيها وقتًا ممتعا ..
غزة/ نبيل سنونو:

القراءة أوًل.. مؤتمر ينطلق غًدا عبر "منصة زووم"
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أسباب عديدة
جــر  الســياقة  لتعليــم  الزهــراء  مدرســة  مديــر  وعــدد 
رضوان، بعض أسباب الحوادث، أولها "طيش وإهامل 
عــن  املروريــة  الرشطــة  "غيــاب  وثانيهــا  الســائقني"، 
تنظيــم الطرقــات"، مشــًرا إىل أن عــدد عنــارص الرشطة 
املوجوديــن ال يكفــي لتنظيــم املــرور يف شــوارع قطــاع 

غزة.
وذكــر رضــوان يف ترصيــح لـ"فلســطني" أن عــدم وجــود 
وعــي مــروري لــدى املواطنــني والســائقني مــن أســباب 

وقوع الحوادث.
التــزام الســائقني بالقانــون يتجــى خــال  ــه إىل أن  ونبَّ
رخصــة  عــى  الحصــول  تســبق  التــي  التدريــب  فــرة 
قيــادة، لكــن عندمــا تصبح الرخصة يف يد الســائق بعد 

انتهاء التدريب فإنه ال يلتزم بالقانون.
بســرهم  الســائقون  يرتكبهــا  مشــكلة  أن  إىل  وأشــار 
دون رخــص قيــادة، وهــو مــا يــؤدي إىل ارتكاب حوادث 
مروريــة، مضيًفــا: "غالبيــة الحــوادث تكون من ســائقني 

ال يحملون رخص قيادة".
متابعــة  بــرورة  ذلــك  ضــوء  يف  رضــوان  وأوىص 
ا، "ألن هناك طيًشا وإهاماًل،  ا وفنيًّ املركبات ميكانيكيًّ
ومــن املهــم نــرش الوعــي املــروري مــن خــال مــدارس 
الوعــي  بنــرش  امللزمــة  والجمعيــات  الســياقة  تعليــم 

املروري للتخفيف من حوادث الطرق".
وطالــب بــرورة توفــر عــدد كاٍف مــن عنــارص رشطــة 
عــى  والتفتيــش  واملتابعــة  الســر،  لتنظيــم  املــرور 
املركبــات لضــامن الحصــول عــى الرخيــص والتأمــني، 
مبيًنــا  امليكانيكيــة،  الناحيــة  مــن  املركبــات  وفحــص 
وجود مركبات انتهى عمرها االفرايض فعلًيا وما تزال 

تسر يف شوارع غزة.
أين الخلل؟

يف  والنقــل  الرخيــص  لســلطة  العــام  املديــر  ويقــول 
وزارة النقــل واملواصــات بغــزة خليــل الزيــان، إن كل 
حــادث  كل  ألن  نظــًرا  وتداعياتــه،  أســبابه  لــه  حــادث 
ثقافــة  توافــر  الــروري  مــن  أنــه  ا  عــادًّ اآلخــر،  يشــبه  ال 

السامة املرورية للسائقني واملشاة.
ويؤكــد الزيــان يف ترصيــح خــاص بـ"فلســطني" أنه حال 
وقــوع حــادث مــروري فــإن الــوزارة تدرســه جيــًدا، فــإن 

كان ناجــاًم عــن خلــل يف الطريــق ُتلزم الجهة املختصة 
مبعالجــة الخلــل ســواء كانــت بلديــة أو وزارة األشــغال 

ا. العامة إذا كان الطريق إقليميًّ
وأضــاف أن "أماكــن ومفرقــات وقعــت فيهــا حــوادث 
الــوزارة  تلجــأ  وبالتــايل  خلــل،  فيــه  الطريــق  أن  وجدنــا 
إىل معالجــة الخلــل، وإن كان الخلــل يف املركبــة تتخذ 

اإلجراءات القانونية".
إيجــايب،  الطــرق  عــى  املــرور  رشطــة  دور  أن  وأكــد 
لكنــه يحتــاج إىل مزيــد مــن التفعيــل وإجــراءات ضبــط 
الفــوىض التــي يتســبب بهــا بعــض الســائقني، لتقليــل 

الحوادث.
نتيجــة  الــذي يلقــى حتفــه  الطفــل  مــا ذنــب  وتســاءل: 
إجــراءات  الســائق  اتبــاع  وعــدم  الزائــدة  الرسعــة 
الســامة؟ رافًضــا أي حديــث مــن الســائقني عــن تــردي 
الوضــع االقتصــادي عندمــا تفــرض غرامــات ماليــة عى 

املخالفني.
وأشــار إىل أن القــوة الرشطيــة بإمكانهــا معالجــة هــذه 
امليــداين  الضبــط  إجــراءات  خــال  مــن  اإلشــكاالت 
للســائقني يف الشــوارع، الفًتــا إىل أن الــوزارة لهــا دور 
فاعــل يف التقليــل مــن حــوادث الطــرق وفــق اإلمكانــات 
رئيســة  ومفرقــات  طرقــات  إنــارة  خــال  مــن  املتاحــة، 
وخطــرة، وكذلــك توفــر إشــارات مروريــة وفــق معايــر 

قانون املرور والسامة املرورية.
مطبات صناعية

الصناعيــة،  املطبــات  عــن  مســؤولة  الــوزارة  أن  وذكــر 
وخاصة يف شارع صاح الدين الذي يربط محافظات 
وتهــور  الزائــدة  الرسعــة  مــن  للحــد  الخمــس،  القطــاع 

السائقني عى الطريق.
وبــنّي أن الــوزارة تتابع مراكز الفحص واإلشــكاالت التي 
تتعلــق بذلــك ضمن متابعــة الجانب الفني للمركبات، 
الــوزارة  تتخــذ  ويف حــال مخالفــة املعايــر األساســية 

اإلجراءات القانونية وتحيل امللفات إىل النيابة.
وعملت الوزارة عى تطوير السائقني باختاف فئاتهم 
دورات  خــال  مــن  يقودونهــا  التــي  املركبــات  وأنــواع 
تدريبية، شملت تقديم برامج تدريب وتطوير لتعزيز 
الوعي املروري، وتعزيز مفهوم قانون املرور وأهميته 
لدى السائقني، وتعزيز التعامل مع املركبات بأنواعها 

وأشكالها، وفق الزيان.
وبشــأن املركبــات التجاريــة ذكــر املديــر العــام لســلطة 
الرخيص والنقل أن وزارته رّكبت كامرات لهذا النوع 
مــن املركبــات التــي تضطــر أحياًنــا إىل الرجــوع للخلــف 
امليــاه،  شــاحنات  مثــل  شــوارع ضيقــة،  إىل  للوصــول 
لتمكني السائق من الرؤية يف الزوايا والنقاط امليتة.

ونبــه الزيــان إىل أن املجتمــع بغــزة يعاين ثقافة مرورية 
متدنيــة، وهــذا األمــر يحتــاج إىل جهــود متكاملــة بــني 
والربيــة  واملواصــات،  النقــل  وخاصــة  الــوزارات، 
املــدين  املجتمــع  ومؤسســات  العــايل،  والتعليــم 
والطفولة، حتى نتمكن من إحداث التغير املطلوب، 
وفــق خطــة ممنهجــة قصــرة ومتوســطة وبعيــدة املــدى 

لتغير ثقافة وسلوك املواطن.
للمشــاة  إلنشــاء جســور  إىل مقرحــات  الزيــان  وأشــار 
يف بعــض األماكــن بغــزة، لكــن ليــس باســتطاعة الــوزارة 
ظــروف  ظــل  يف  العاليــة،  تكلفتهــا  بســبب  تنفيذهــا 

الحصار املفروض منذ سنوات.
يف  ُأنشــئت  تعليميــة  مؤسســات  وجــود  إىل  ولفــت 
أن  إىل  منبًهــا  األطفــال،  عــى  خطــورة  تشــكل  أماكــن 
األصــل إزالتهــا، مثــل املــدارس التــي ُأنشــئت يف ديــر 

البلح وسط قطاع غزة، عى شارع صاح الدين.
وأكمــل: "هــذا األمــر يحتــاج إىل معالجــة، عــى األقــل 

وضع جسور خشبية للطلبة املشاة".
وشــدد عــى أن القانــون يفــّرق بــني الســائق الــذي لديــه 
ترخيص وتأمني ومن ال ميتلكهام، مشًرا إىل من لديه 
هــذه األوراق بإمكانــه عــاج املشــكلة حتــى مــع الــذي 
مــروري  حــادث  أي  أن  حــني  يف  بالــرر،  لــه  تســبب 

سيسبب ملن ال ميتلكها إشكاالت كبرة.
تحقيقات الشرطة

بدوره أكد مفتش التحقيقات يف رشطة املرور سابًقا 
العقيــد فهــد حــرب، أن التحقيقــات تثبــت أن إهــامل 
الســائقني يف أثنــاء القيــادة والرسعــة الجنونيــة ســببان 
رئيسان أديا لوفاة 26 مواطًنا منذ بداية العام الحايل.
وذكر حرب يف ترصيح لـ"فلســطني" أن األطفال الذين 
لقــوا حتفهــم مــن جــراء حــوادث منفصلــة وقعــت يف 
مخيامت مكتظة بالسكان، وغالبيتها حدثت يف أثناء 
عودة السائقني مبركباتهم إىل الخلف، تخللها صعود 

عجات املركبات فوق أجساد األطفال.
وأشار إىل أن الحوادث نتجت عن عدم اتخاذ الحيطة 
والحــذر مــن طــرف الســائق يف مناطق ســكنية ومأهولة 
باألطفال، الفًتا إىل أن املئات من اإلصابات املتنوعة، 
إضافــة إىل أرضار ماديــة جســيمة لحقــت باملركبــات 

منذ بداية العام الحايل.
وأشــار إىل أن القيــادة برسعــة جنونيــة ال تتفــق وظــروف 
الطريــق الــذي تســر فيــه املركبــة، يــؤدي إىل حــوادث 
مرورية، ســواء يف الشــوارع الرئيســة مثل صاح الدين 
أو شارع الرشيد الساحيل، أو حتى الشوارع الداخلية 

والفرعية للمدن واملحافظات.
وفــق  أيًضــا،  للحــوادث  تــؤدي  التــي  األســباب  ومــن 
وعــدم  قيــادة،  رخصــة  ســائقني  امتــاك  عــدم  حــرب، 
االنتبــاه جيــًدا قبــل دخــول الشــوارع الفرعيــة والداخلية 

للمخيامت واملناطق املأهولة سكنًيا.
ضحايا الحوادث

قــال:  التــي تتســبب بوقــوع ضحايــا  الحــوادث  وبشــأن 
وال  متعمــدة،  غــر  الطــرق  حــوادث  أن  املتعــارف  مــن 
تدخــل يف نظــام الحــوادث الجنائيــة املتعمــدة، بغــض 
النظــر عــن اإلهــامل املوجــود، فهــي تخضــع لإلجراءات 
لهــا املصــاب جســدًيا  التــي يخضــع  نفســها  القانونيــة 

نتيجة حادث مروري.
تــراوح  ملــدة  يوقــف  الســائق  فــإن  القانــون  ومبوجــب 
بــني -24 48 ســاعة، عــى ذمــة النيابــة، ثــم ُيحــال إىل 
ذمــة  عــى  يوًمــا   15 ُيوَقــف  ثــم  املختصــة،  املحكمــة 
بالســلطة  أو  رشطــة  بكفالــة  ســبيله  ويخــى  القضيــة، 
األغلــب  ويف  القضــاء،  بهــا  يتمتــع  التــي  التقديريــة 
الســائق  بــني ذوي  العشــائرية  الوديــة  بعــد املصالحــة 

واملتوىف.
وقال حرب: "تغُلب عى مجتمعنا العادات والتقاليد، 
وهنــاك تدخــل مــن لجــان اإلصــاح لجــر الخواطــر بــني 
د  أهــايل الضحيــة واملتســبب بالحــادث، وهــذا مــا تعــوَّ
عليه مجتمعنا، لكن مبا ال يخلُّ بإجراءاتنا القانونية أو 

يتعارض وهذه اإلجراءات كحق عام للحكومة".
وزاد عــى قولــه: "الحــوادث املروريــة تقــع عــن طريــق 
اتخــاذ  مــن  متنعنــا  ال  لكــن  متعمــدة،  وغــر  الخطــأ، 
ــت املصالحــة  إجراءاتنــا حســب األصــول، وحتــى لــو متَّ

فإنــه يوجــد قضيــة، وهذا طبًعا يف أغلب املجتمعات 
العربية يف الدول املجاورة".

قانون 2005
جســدية  إصابــة  عنــه  ينجــم  الــذي  الحــادث  أن  وذكــر 
-ســواء أكانــت متوســطة أم خطــرة أم أدى إىل وفــاة- 
لعــام   )5( رقــم  املــرور  لقانــون  مطابقــة  إجــراءات  فــإن 
تشــمل  الفلســطينية،  األرايض  يف  املطبــق   ،2000

اســتجواب الســائق والتحفــظ عليــه وضبــط أقوالــه بعــد 
ضبط أقوال الشهود، ومعاينة مكان الحادث، وتوجيه 
االتهــام إليــه، وفتــح قضيــة لدى رشطة املــرور، وإحالته 
إىل الجهــات املختصــة ســواء أكانــت نيابــة أم محكمة، 

للبتِّ يف قضيته.
وأكمــل مفتــش التحقيقــات يف رشطــة املــرور أنــه يف 
حــال امتــاك وثيقــة تأمــني للمركبــة التــي ارتكــب بهــا 
عاتــق  عــى  ويقــع  للمصــاب،  تأمــني  ُيفتــح  الحــادث، 
مستشــفيات  داخــل  املصــاب  عــاج  التأمــني  رشكــة 
القطــاع أو حتــى خارجــه، حــال عــدم وجــود وثيقــة تلــزم 
العجــز  ومــدى  الجســامين  الــرر  بتعويــض  الســائق 

الذي لحق باملصاب إذا أصيب بإصابات خطرة.
بة للحــادث، وحال  وبحســب حــرب فــإن املركبــة املســبِّ
كانــت صالحــة للســر تعطــى ترصيًحــا إلصــاح الرر، 
للفاحــص  وثبــت  الثبوتيــة  األوراق  تســتويف  مل  وإذا 
هــذه  توقــف  فنــي  أو  ميكانيــي  خلــل  وجــود  الفنــي 
لــو كانــت حاصلــة عــى جميــع األوراق  املركبــة حتــى 
الطريــق  عــى  تســر  كمركبــة  لهــا  الصالحــة  الثبوتيــة 

العام.
وعــدم  القانونيــة  بالرسعــة  بااللتــزام  حــرب  وأوىص 
أن  خاصــة  الطريــق،  وظــروف  يتوافــق  مبــا  تجاوزهــا 
الرسعة غر القانونية تســبب حوادث جديدة، مطالًبا 
الســائقني بــرورة الحصــول عــى رخصــة قيادة ســارية 
املفعول، وعدم السياقة دونها حتى ال يعرض السائق 

نفسه للمساءلة هو أو مالك املركبة.
كــام أوىص بتوفــر التأمــني للمركبة ملا يوفره من عاج 
محــل  يحــل  الســائق  فــإن  وإال  وتعويضــه،  للمصــاب 
وعــاج املصــاب، ويف  التعويضــات  التأمــني يف كل 
هذه الحالة قد يتحمل مبالغ رهيبة إذا تسبب بحادٍث 

مروري يؤدي إىل إصابات خطرة أو حاالت وفاة.

      منذ بداية 2020

21 طفًل لقوا حتفهم بحوادث مرورية 
بغزة.. اإلهمال والسرعة أبرز األسباب

أظهرت معطيات رسمية أن ما ال يقل عن 21 طفًل 
مــن أصــل 26 مواطًنــا لقوا حتفهم فــي قطاع غزة 
مــن جــراء حوادث مرورية وقعت منــذ بداية 2020، 
األمــر الــذي يشــكل مثار تســاؤالت حول األســباب 
الذي أدت لذلك، ومدى التزام المشــاة والسائقين 

بالسلمة المرورية، ومن يتحمل المسؤولية؟
وتشــكل حالــة االزدحــام الســكاني والمــروري التي 
يشــهدها قطــاع غزة البالــغ تعداد ســكانه أكثر من 

مليوني نسمة، أرضية خصبة للحوادث المرورية.
ووفًقا لما رصدته صحيفة »فلســطين« فإن أسبابا 

عــدة أدت إلــى وقــوع هذا العــدد مــن الضحايا في 
حوادث مرورية منذ بداية العام الحالي، تسببت في 
شــهر يونيــو/ حزيــران الفائــت، بمصــرع 5 مواطنين، 
منهــم 4 خــلل 48 ســاعة، بينهــم 3 أطفــال مــن 

اإلجمالي.

غزة/ أدهم الشريف:

حرب: الحوادث تنتج عن عدم الحيطة 
والحذر من السائق في المناطق السكنية 

الزيان يدعو لضرورة توفير ثقافة 
السلمة المرورية للسائقين والمشاة
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يبلغ عدد المتقدمين المتحان 
الثانوية العامة في الضفة الغربية 

وقطاع غزة لعام 2020-2019:
١( 78 ألفا.  ٢( 55 ألفا.  ٣( 90 ألفا.

مسرية ومواجهات مع قوات االحتالل يف الضفة الغربية 
)أ ف ب - األناضول (
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كلمات 
متقاطعة 

SU-DO-KUإعداد/ وفاء المهتدي

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

االفقي:
1 -أنصار عيسى عليه 

السالم 
2 -شتم + خوف – مكان 

شاهق االرتفاع 
3 -ضمير للغائبات + أرشد 
معكوسة + رشيد مبعثرة 
4 -للتخيير + اسم موصول 

+ للتعريف 
5 -أصبع + من حاالت 

نهر النيل 
6 -من األزهار + يرى بعين 

واحدة 
7 -عاصمة البرازيل 

8 -يستخدم لقياس 
الضغط الجوي 

9 -قمح – صوت الجرس 

العمودي
1 -عكس اختصار – أحرف 

متشابهة 
2 -عقل + من األحرف 

األبجدية + هروب 
3 -سنة + اعوجَّ + نصف 

ارجع 
4 - عاطفة + حرف + كذب 

وبهتان 
5 -مؤلف كتاب األم + حرف 

جر 
6 -يتبع + يقرأ القرآن 

معكوسة 
7 - يعثر – أعمى + حرف

8 -ما يغطي جسم الجمل 
9 - األمر من نال – خاصتنا – 

أظلم 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

حل الكلمة الضائعة

 أسماء بنت ابي بكر

نسيبة بنت كعب – ميمونة بنت الحارث – أم سلمة – زينب 
بنت خزيمة – أم الفضل – عائشة بنت أبي بكر – أم حبيبة – أم 
رومان – هند – سوده – أم كلثوم – رقية – فاطمة –حفصة – 

الخنساء – هدى- خولة – تقى – خديجة – لم 
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s  الزاوية من خالل البريد التالي 

كانربا/ وكاالت:
أدى طلب لوجبات من أحد فروع كنتايك يف مدينة ملبورن األسرتالية إىل غرامة بقيمة 26 ألف 
دوالر أســرتايل بعدمــا هاجمــت الرشطــة حفــل عيــد ميــاد، وســط حالــة إغــاق عــام بســبب تفــي 

وباء كورونا.
وتخضــع ملبــورن، عاصمــة واليــة فيكتوريــا، ثانيــة أكــرب واليــات أســرتاليا مــن حيــث عــدد الســكان، 
بكاملهــا إلغــاق عــام بــدأ األربعــاء املــايض ويســتمر لســتة أســابيع، بســبب زيــادة أعــداد اإلصابــات 

بفريوس كورونا يف املدينة.
وخــال ٢٤ ســاعة، ســجلت فيكتوريــا 288 حالــة إصابــة جديــدة بالفريوس، وهو أكرب عدد تشــهده 

أسرتاليا يف يوم واحد منذ تفي الوباء يف الباد. 
وقال مفوض رشطة والية فيكتوريا، أمس إنهم اكتشــفوا حفل عيد املياد عندما أخطر مســعفون 
كانــوا يتناولــون وجبــات بأحــد فــروع كنتــايك، الرشطــة أنهــم شــاهدوا شــخصني يطلبــان 20 وجبــة 

الساعة 1.30 بعد منتصف ليلة الخميس/الجمعة.
منــزل يف ضاحيــة  إىل  قادهــم  الــذي  الســيارة،  لوحــة  رقــم  عــى  الحصــول  مــن  الرشطــة  ومتكنــت 

داندينونغ، بجنوب رشق ملبورن. 
وقــال املفــوض للصحفيــني يف ملبــورن "عندمــا دخلنــا املنــزل، كان شــخصان نامئــني، و16 آخرون 
مختبئني يف الخلف، وكانوا قد تلقوا وجبات كنتايك  لتوهم... سخيف- هذا النوع من السلوك".

وأضاف "إنها ليلة باهظة التكلفة...أصدرنا 16 مخالفة بقيمة 1652 دوالر للواحدة، أي أن حفل 
عيد املياد  كلفهم 26 ألف دوالر اسرتايل.

وبحســب قواعد اإلغاق، ال يســمح ألي من ســكان ملبورن مبغادرة املنزل إال  لرشاء مواد بقالة أو 
مامرسة الرياضة أو الحصول عى رعاية صحية أو الذهاب للعمل، أو للعناية بشخص ما.

وتــرر مــن هــذا اإلغــاق يف كامــل املدينــة حــوايل خمســة مايــني نســمة، وال يســمح باســتقبال 
ضيوف داخل املنزل.

كــام أنــه ليــس مســموحا لســكان املدينــة مبغادرتهــا، وتقــوم قــوات مــن الجيــش والرشطــة مبراقبــة 
االمتثال لهذه القيود.

قضت في شقة مغلقة.. أم تترك
 ابنة الـ3 أعوام تموت جوًعا

طوكيو/ وكاالت:
عــى مــدى األيــام املاضيــة انشــغل اليابانيــون بقضيــة صادمــة، بعــد أن ألقــي القبــض عــى أم 
عرشينيــة تركــت طفلتهــا متــوت جوًعــا، مرميــة يف شــقة وحدهــا أليــام، بينــام ذهبــت لتاقــي 
صديقهــا. ويف التفاصيــل، ألقــت الرشطــة يف اليابــان الثاثــاء املــايض، القبــض عى امرأة يف 
طوكيــو لاشــتباه يف تــرك طفلتهــا البالغــة مــن العمــر 3 ســنوات مبفردهــا يف املنــزل ألكــر مــن 
أســبوع، بينــام كانــت تقــي الوقــت مــع صديقهــا. غــري أن الفتــاة الصغــرية قضــت جوًعــا، وفــق 
"South China Morning Post". واعرتفــت ســايك كاكيهــايش، 24 ســنة، بهــذه املزاعــم، 

الفتة إىل أنها تعتقد أنها أهملت وأساءت البنتها نوا بشكل روتيني.
كــام قــال أحــد أصدقــاء كاكيهــايش للرشطــة إنهــا غــادرت منزلهــا لعــدة أيــام أو عــادت يف وقــت 

متأخر من الليل، تاركة ابنتها.
وأظهــرت نتائــج ترشيــح الجثــة أن نــوا ماتــت بســبب الجفــاف الشــديد والجــوع، وكانــت مصابــة 
بضمــور الغــدة الصعرتيــة، ومعدتهــا فارغــة تقريًبــا. وعانت من طفح جلدي حيث إن حفاضتها 

مل تتغري لفرتة طويلة.
إىل ذلــك ُيشــتبه بــأن األم تركــت طفلتهــا وحدهــا يف املنــزل ملــدة مثانيــة أيــام يف أوائــل يونيــو 

أثناء زيارة صديقها يف والية كاجوشيام، جنوب غريب اليابان، وفق التحقيقات.
وقالــت كاكيهــايش للمحققــني إنهــا مل تتوقــع وفاة نوا ألنها اعتقدت أنه "ســيكون من الصواب" 
أن ترتك الطفلة مبفردها يف شقتهم يف Ota Ward بطوكيو، حيث كانتا تعيشان مبفردهام 
منــذ يوليــو 2017 بعــد طاقهــا مــن والــد نــوا. ووفــق الرشطــة كانت الشــقة مليئــة بكميات كبرية 

من القاممة املتناثرة فيها.
كام ذكرت أنها أجرت مكاملة طارئة عند عودتها يف 13 يونيو/ حزيران املايض، مدعية أن نوا 

مل تكن تتنفس، وأعلن عن وفاتها يف وقت الحق باملستشفى.
وأثنــاء االســتجواب الطوعــي قبــل اعتقالهــا، قالــت كاكيهــايش يف البدايــة إن نــوا مرضــت قبــل 

وفاتها بعدة أيام، لكنها مل يكن لديها نقود لنقلها إىل املستشفى لتلقي العاج.
ووفق التحقيقات، مل تظهر نوا يف مركز الرعاية النهارية منذ أكر من عام.

مقبرة أمريكية تقدم للفنانين 
عرضًا مغريًا للسكن فيها

نيويورك/ وكاالت:
أطلقــت مقــربة "غريــن وود" يف مدينــة نيويــورك األمريكيــة، برنامًجــا فريــدا لفنانــني مينحهــم 

العيش يف املنطقة مع تقايض  راتب.
ونقلت صحيفة "بروكلن" عن اإلعان، أن مدة املشاركة يف املرشوع تسعة أشهر، من يناير/

كانون الثاين إىل سبتمرب/أيلول 2021.
وســيقدم للفنان منزل يقع مبارشة يف املقربة، كام ســيتمكن من الوصول إىل وثائق أرشــيفية 

تحتوي عى معلومات حول تاريخ "غرين وود" منذ تأسيسه يف عام 1838.
وحســب اإلعــان ســيطلب مــن الفنــان مقابــل ذلك تنظيــم تنصيبية أو تنفيذ عمــل إبداعي آخر 
يتعلــق باملقــربة، وكذلــك إجــراء محــارضة واحــدة عــى األقــل عــن أنشــطته. ولــدى االنتهــاء مــن 

العمل، سيحصل عى تعويض مايل قدره 7.5 ألف دوالر.
السياســيني  إن  حيــث  بروكلــني،  يف  الســياحية  الوجهــات  مــن  واحــدة  وود  غريــن  وتعتــرب 
والشــخصيات الثقافيــة وســكان مشــهورين مدفونــون هنــاك. وتجــري املقــربة جــوالت بانتظــام 

ومجموعة متنوعة من األنشطة الرتفيهية.

وجبة كنتاكي تكلف أصحاب عيد ميالد
 آالف الدوالرات بسبب كورونا

بعد غيابها لـ6 آالف سنة.. 
بريطانيا تعيد ثيرانًا برية ألراضيها

لندن/ وكاالت:
تعمــل بريطانيــا عــى مــرشوع يهــدف إلعــادة ثــريان البيســون الربيــة إىل البــاد، وذلــك بعــد 

اختفائها ألكر من 6 آالف عام.
وســتطلق الســلطات الربيطانيــة يف ربيــع 2022 مبقاطعــة كنــت، قطيعــا صغــريا مــن الثــريان، 
وذلــك يف إطــار مــرشوع بيئــي يهــدف لحاميــة الحيوانــات املهــددة باالنقــراض، وتزيــد ميزانيته 

عى مليون إسرتليني.
ويف ســبيل هــذه الغايــة، ســيتم تخصيــص مزرعــة كبــرية تضــم عددا من أشــجار الصنوبر ومتتد 

عى مساحة 500 هكتار، لتشجيع عودة الحياة الربية بكافة أشكالها للمنطقة.
ووفــق مــا ذكــرت صحيفــة "ذا غارديــان" الربيطانيــة، ســيتم تحريــر ذكــر وثاثة إنــاث يف املرحلة 
األوىل مــن إعــادة توطــني الثــريان التــي ســتجلب مــن هولنــدا أو بولنــدا، والتــي أجــرت تجــارب 

مامثلة ناجحة.
وتشــري دراســات إىل أن الحياة الربية يف اململكة املتحدة شــهدت تراجعا منذ العام 1970 
مبعدل 60 يف املئة، لتكون بريطانيا واحدة من أكر دول العامل استنزافا للطبيعة ومكوناتها.

آخر صحابية ماتت من المهاجرات 
تتكون من 4 مقاطع )14 حرًفا (
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لسنوات، ويف حاالت كثرية ال يصلون اىل التشخيص الصحيح للمرض، 
فيرصفون له أدوية تجريبية من شتى األنواع قبل أن يحّددوا املرض الذي 

يعاين منه. 
اىل  تذهــب  أن  بــدل  األمل  تســكني  اىل  االدويــة طريقهــا  تأخــذ  غالبــا   •
هــو  االمــراض  ولــكل  للجميــع  يعطــى  الــذي  فالــدواء  أســبابه،  معالجــة 
االكمــول، بينــا يأخــذ العــاج طريقــه ملعالجــة جــذره يف عيــادة االســنان 
حيــث التوجــه الدائــم اىل خلــع الــرس وقــد يخلعــون التــي حولــه قبــل ان 

يصلوا اليه أخريا. 
• بيئــة الســجون بيئــة مــرض وعــدوى مــن حيــث التهويــة حيــث االكتظــاظ 
بالعــوارض  الســقف ومليئــة  مــن  نوافــذ تقــرب  مــن  اال  يف غــرف مغلقــة 
الحديدية، حارّة صيفا وشديدة الربودة شتاء دون توفر أي نوع من أنواع 
التدفئــة، عــدا عــن أن غرفــة الســجن يضطــر االرسى اىل طهــي طعامهــم 
فيها، وفيها الحام واملطبخ يف زاوية واحدة، وساعات الخروج للساحة 
والتعرض للشــمس غري كافية عدا عن ان الســاحة غري مؤهلة وال تصلها 
لألمــراض  حاضنــة  بيئــة  باختصــار  الظهــرية،  وســط  اال  الشــمس  أشــعة 
واالوبئــة. ومــواد التنظيــف محــدودة وال تكفــي لتوفــري النظافــة املطلوبــة. 
زمــن  مــن  قدميــة  كونهــا  بالرطوبــة  مليئــة  جــدران  ذات  ســجون  وهنــاك 

االنتداب الربيطاين.
• الطعــام يف الســجون غــري صّحــي عــى االطــاق فلحومــه زرقــاء تشــمئز 
منها النفوس ودجاجه الذي يأيت مرّة يف األسبوع رائحة نتنة تزكم االنوف 
فيّضطــر االرسى إلجــراء عمليــات تجميليــة لهــا يك تصبــح ســائغة لــألكل، 
وقــد يــأيت عــى شــكل نقانــق مليئــة باملــواد الحافظــة املرسطنة أو ســمك 
مطحون ال تدري مكوناته االصلية، والخروات يأيت بها متعّهد الخضار 
للسجون بعد أن تكون قد أوشكت عى التلف وانتشار الفطريات فيها، 
أكلهــم يــأيت باملــرض وال تتوّفــر فيــه أدىن املقومــات الصحيــة. بــل هــي 

وصفة لألكل املميت واملرسطن بكل األحوال.
• اضف اىل ذلك أجهزة التشويش التي تستجلب الرسطان من قربص، 
هــذه األجهــزة ثبــت انهــا مرسطنــة ومــع ذلــك تــرّص عليهــا إدارة الســجون 

إرصار السباع الضارية لافراس. 
يف الســجون اإلرسائيليــة نجــد أنفســنا بالفعــل يف مدافــن االحيــاء دون 
أي مبالغــة وهــي وصفــة دقيقــة لتكــون محاضــن لألمــراض كاّفــة، خاصــة 

الرسطانات واالمراض الصدرية والقلبية واألمراض الباطنية والجلدية. 
ومع ادراكنا لحجم األمل الذي يعرينا ويعري أهل األســري عندما يخرج 
مــن الســجن محمــا عــى االكتــاف أو أن يحــّول اىل ثاجة املوىت ليقيض 
لــكّل هــذه االالم لألســري وأهلــه والتــي ال  فيهــا بقيــة حكمــه، مــع إدراكنــا 
حدود لإلحاطة بها فإن علينا أن نتحرّك بقوة وعى الصعد كاّفة الدولية 
واملحليــة لنعــّري هــذا االحتــال ولنقدمــه بصفته مجرما مع ســبق اإلرصار 

لكل املحاكم الدولية. 
ســعد الغرابــي الشــهيد األخــري ولــن يكــون آخــرا إال إذا تحّركنــا بالشــكل 

الصحيح واملطلوب فعا.           

وهنا نوّد أن نؤكد للجميع عى أهمية الصحافة الورقية والعمل الصحفي، 
الــذي اعتــاد أن يحتفــل بهــذا العــرس الوطنــي ال مــن خــال املشــاركة يف 
نرش النتائج فحسب، بل ومن خال املقابات والتحقيقات التي يجريها 
الصحفيــون مــع املســئولني ومــع الطلبــة وذويهــم. وتبقــى الصحيفة وثيقة 

يحتفظ بها الناجحون أحياًنا لسنوات.
 لقد تعودت صحافتنا فيا مىض بتزويد الطلبة بهذه الوثيقة واالحتفال 
فيــه هــذه املشــاركة  نجــدد  الــذي  العــام  يــأيت  أن  ونأمــل  املبكــر معهــم. 

املبكرة؟!
 العــرس الوطنــي هــذا، النــاس فيــه رشكاء متعاونــون: الــوزارة، والطالــب، 
مراجعــة  يجــدر  لــذا  وغريهــم،  وجــوال،  الورقيــة،  والصحيفــة  واملعلــم، 
التعليــات وتذليــل املعوقــات ليكــون الجميــع يف الحفــل الوطنــي. ويف 

الختام نقول تهانينا للطلبة وعوائلهم، وتهانينا للوطن..

وصديقه داخل البلدة.
باالختنــاق،  الشــبان  عــرشات  أصيــب  كــا 
االحتــال  جيــش  قمــع  جــراء  أمــس، 
األســبوعية املناهضــة  قــدوم  كفــر  مســرية 
لاســتيطان، والتــي خرجــت رفضا ملخطط 

الضم اإلرسائيي.
وأفــاد الناطــق اإلعامي يف إقليم قلقيلية، 
منســق املقاومــة الشــعبية يف كفــر قــدوم 
مــراد شــتيوي، بــأن جنــود االحتــال أطلقــوا 
واألعــرية  للدمــوع،  املســيل  الغــاز  قنابــل 
صــوب  باملطــاط  املغلفــة  املعدنيــة 
املشــاركني يف املســرية، مــا أدى إلصابــة 
عاجهــم  جــرى  باالختنــاق  العــرشات 

ميدانيا.
الشــعارات  رددوا  املشــاركني  أن  وأضــاف 
الوطنيــة الرافضــة ملخطط الضم، والداعية 

إىل تصعيد املقاومة الشعبية.
مواطنــني   5 أصيــب  الســياق،   ويف 
قــوات  قمــع  إثــر  أحدهــم  اعتقــال  وجــرى 
يف  املشــاركني  االرسائيــي،  االحتــال 
واالســتياء  لاســتيطان  مناهضــة  مســرية 
عــى األرايض يف بلــدة عصــرية الشــالية 

مبحافظة نابلس، أمس.
وصــول  فــور  أنــه  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
املشــاركني يف املســرية، قمعتهــم  قــوات 
والغــاز  الصــوت  قنابــل  بإطــاق  االحتــال 
املســيل للدمــوع، واعتــدت بوحشــية عى 
ياســني،  يــزن  ويدعــى  املشــاركني  أحــد 

وأصابته قبل أن تقوم باعتقاله.
وقالــت مصــادر يف جمعيــة الهــال األحمــر 
نقــل  جــرى  إنــه  نابلــس:  يف  الفلســطيني 
عقــب  املستشــفيات  اىل  إصابــات  أربــع 
وقنابــل  املطاطــي  بالرصــاص  اســتهدافها 
بلديــة  رئيــس  بينهــا  مــن  والصــوت،  الغــاز 
الــذي  ياســني،  حــازم  الشــالية  عصــرية 
اصيب بقنبلة صوت، ادت إىل كســور يف 

اليد وبر احد اصابعه.
اليهــا  دعــت  التــي  املســرية  يف  وشــارك 
ومؤسســات  التحريــر  منظمــة  فصائــل 
الجــدار  مقاومــة  وهيئــة  نابلــس  محافظــة 
أهــايل  مــن  املئــات  واالســتيطان، 
املحافظــة، ونشــطاء ســام أجانــب، رفعــوا 
والشــعارات  الفلســطينية  االعــام  خالهــا 
املنــددة بعمليــات االســتياء عــى أرايض 

والعربــدة  العنــف  وعمليــات  املواطنــني، 
التي يزاولها املستوطنون يف املنطقة.

صــاة  املســرية  يف  املشــاركون  وأقــام 
الجمعة فوق األرايض املهددة باالستياء 
فــوق قمــة جبــل عيبال، وســط اطاق جنود 
االحتــال لقنابــل الغــاز الســام  والرصــاص 

املغلف باملطاط.
مــن جانــب آخــر، اعتقلــت قــوات االحتال 
أســرًيا محــرًرا مــن قريــة العرقــة غــرب جنــني 

عى حاجز عسكري.
وذكر منترص ســمور مدير نادي األســري يف 
االحتــال  قــوات  أن  "وفــا"،  لوكالــة  جنــني 
محمــود  شــادي  املحــرر  األســري  اعتقلــت 
بــني  طيــار  عســكري  حاجــز  عــى  حــاد، 

مدينتي نابلس ورام الله.
كــا اعتقلــت قوات االحتال الشــاب عبد 
الجلــزون  مخيــم  مــن  دويــك  ســامي  اللــه 
شال محافظة رام الله والبرية، فجر أمس.

وأوضــح مركز الجلزون لإلعام املجتمعي، 
مــن  املخيــم  داهمــت  االحتــال  قــوات  أن 
عــدة مداخــل، مــا أدى النــدالع مواجهــات 
الغــاز  لقنابــل  كثيــف  وإطــاق  الشــبان  مــع 

الشــاب  واعتقلــت  للدمــوع،  املســيل 
دويك.

االحتــال  قــوات  أن  املركــز  وأضــاف 
احتجــزت طاقمــه واســتولت عــى أجهزتهم 

الخلوية، ومنعتهم من التصوير.
ســلطات  أخطــرت  آخــر،  انتهــاك  ويف 
االحتــال االرسائيــي، بهــدم "بناء إضايف" 
يف منزلــني مأهولــني يف قريــة الولجة غرب 

بيت لحم، أمس.
وقــال الناشــط الشــبايب يف الولجــة إبراهيم 
أخطــر  االحتــال  إن  لـ"وفــا":  اللــه  عــوض 
اللــه،  عــوض  محمــد  أحمــد  املواطنــني 
ومحمــد عبــد الله ربــاح، بهدم إضافة البناء 
منطقــة  يف  منزليهــا  عــى  املســتحدثة 
"عــني جويــزة"، شــال القريــة بحجــة عــدم 

الرخيص.
أمهــل  اإلخطــار  أن  اللــه  عــوض  وأضــاف 
صاحبــي املنزلــني حتــى مســاء غــًدا  األحــد 
يهدما اإلضافات يف البناء بأنفســها، وما 
مل يتــم ذلــك ســتكون تكاليــف الهــدم عــى 

نفقة صاحبي املنزلني.
ومنطقة عني جويزة يف الولجة تشهد منذ 

فــرة هجمــة اســتيطانية مــن قبــل االحتــال 
تخللهــا هــدم عــدد مــن املنــازل والجــدران 
مــن  آخــر  لعــدد  بنــاء  ووقــف  االســتنادية 
مــا  لســلطة  تابعــة  أنهــا  بحجــة  املنــازل، 

يسمى بلدية القدس.
كذلــك أخطــرت ســلطات االحتــال بوقــف 
البنــاء يف منزلــني مأهولــني يف منطقــة "أم 

ركبة"  ببلدة الخر جنوب بيت لحم.
وقــال مديــر مكتــب هيئــة مقاومــة الجــدار 
واالســتيطان يف بيــت لحــم حســن بريجيــة 
لـــوكالة "وفــا": إن قــوة مــن جيــش االحتــال 
وســلمت  ركبــة"،  "أم  منطقــة  اقتحمــت 
إخطاريــن بوقــف البنــاء يف منزلــني يعــودان 
صــاح،  الســام  عبــد  نــادر  للمواطنــني 
اجاليــة  مبســاحة  طابقــني  مــن  واملكــون 
330 مــرا مربعــا، ومحمــد محمــود صــاح، 

اجاليــة  مبســاحة  طابقــني  مــن  واملكــون 
500 مر مربع، بحجة عدم الرخيص.

االحتــال  قــوات  أن  اىل  بريجيــة  وأشــار 
احتجــزت ثاثــة خاطــات ومضخــة باطــون، 
محمــد  املواطــن  منــزل  يف  العمــل  أثنــاء 

محمود صاح.

جنيف/ فلسطني:
قــال املرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان 
مطالبــة  العــامل  دول  إّن   :"IRDG" ومنظمــة 
أكــر مــن أي وقــت مــىض بتعزيــز التضامــن مــع 
تصاعــد  "مــع  االحتــال  تحــت  الفلســطينيني 
يف  اإلرسائيليــة  التعّســفية  املارســات 

األرايض الفلسطينية املحتلة".
أمــام  مشــركة  كلمــة  يف  املنظمتــان  وذكــرت 
اجتاعات الدورة 44 ملجلس حقوق اإلنسان، 
أمــس، أّن )إرسائيــل( مســتمرة يف مارســاتها 
إذ  الفلســطينية،  األرايض  يف  القانونيــة  غــري 

الضفــة  مســاحة  مــن   30% نحــو  ضــم  تعتــزم 
والزراعــة  املــاء  مــوارد  معظــم  عــى  والســيطرة 
الفلســطينّيون  الســكان  عليهــا  يعتمــد  التــي 
يف معيشــتهم، وحذرتــا مــن انعكاســات تلــك 
الخطوة عى حياة الفلسطينيني ومستقبلهم.

الذكــرى  توافــق  األيــام  هــذه  أّن  إىل  ونّبهــت 
السادسة للعدوان اإلرسائيي عى قطاع غزة، 
والــذي ارتكبــت فيــه قــوات االحتــال هجــات 
آالف  خالهــا  وأصابــت  قتلــت  عشــوائية 
املدنيــني مبــا يرقــى لجرائــم حــرب، يف الوقــت 
الذي ال يزال مرتكبو الجرائم يتمتعون بسياسة 

حاجــة  عــى  وشــّددت  العقــاب.  مــن  اإلفــات 
تكثيــف  إىل  االحتــال،  تحــت  الفلســطينّيني 
جهــود االســتجابة والدعــم، خصوًصــا يف ظــل 
القطاعــات  وضعــف  كورونــا،  جائحــة  تفــي 

الخدمية.
وخاصــة  الــدول،  جميــع  املنظمتــان  ودعــت 
األمــن  مجلــس  يف  الدامئــني  األعضــاء 
حــد  لوضــح  الفاعــل  التحــرّك  إىل  الــدويل، 
ووقــف  الــدويل  للقانــون  )إرسائيــل(  النتهــاك 
مارســاتها وإجراءاتهــا العنرصيــة يف األرايض 

الفلسطينية.

منظمتان دوليتان: ال ترتكوا الفلسطينيني
 وحدهـم فـي مواجهـة املـــوت

ضبط مشتل لزراعة املخدرات يف نابلس
نابلس/ فلسطني:

ضبط جهاز األمن الوقايئ يف محافظة نابلس، شايل الضفة الغربية 
املحتلة، مشتا لزراعة "املاريجوانا" تبلغ مساحته دومًنا.

األمــن  يف  واإلعــام  العامــة  العاقــات  إدارة  عــن  صــادر  لبيــان  ووفًقــا 
الوقــايئ، أمــس، فــإن الجهــاز وبإســناد مــن قــوات األمــن الوطنــي، متكــن 
مــن ضبــط 500 شــتلة مــن أشــتال املاريجوانــا مزروعــة داخــل املشــتل 

الذي أعد لزراعة الذرة للتمويه.
وأضــاف أنــه تــم إلقــاء القبض عى ٣ أشــخاص تواجدوا داخل املشــتل 
أثنــاء املداهمــة، وذلــك بالتنســيق مــع جهــات االختصــاص مــن رشطــة 
حســب  اإلجــراءات  الســتكال  العامــة  والنيابــة  املخــدرات  مكافحــة 

األصول والقانون.

إصابة 4 جنود 
إرسائيليني بانقالب 

مركبتهم 
النارصة/ فلسطني:

أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــال  جنــود  مــن  عــدد  أصيــب 
بانقاب مركبة عسكرية قرب الحدود املرصية.

يف  املصابــني  عــدد  بــأن  عربيــة،  إعــام  وســائل  وذكــرت 
حــادث املركبــة العســكرية عنــد الحــدود املرصيــة، وصــل 

إىل 4 بينهم 3 بحالة طفيفة وإصابة واحدة خطرية.
وأشــارت إىل أن مروحيــة أقلعــت إىل مــكان الحــادث لنقل 

املصابني.

هنية: قتل االحتالل للشاب أبو يعقوب 
جرمية منافية للقوانني كافة

الدوحة/ فلسطني:
هنيــة،  إســاعيل  حــاس  لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  اســتنكر 
جيــش  إطــاق  إثــر  يعقــوب  أبــو  إبراهيــم  الشــاب  قتــل  جرميــة  أمــس، 
شــايل  حــارس"  "كفــل  بلــدة  قــرب  عليــه  النــار  اإلرسائيــي  االحتــال 

الضفة الغربية يوم الخميس.
أبــو  الشــهيد  مــع ذوي  أجــراه هنيــة،  اتصــال هاتفــي  ذلــك خــال  جــاء 

يعقوب )29 عاما(، عى ما أفاد بيان صدر عن حاس. 
والقوانــني  النكــراء املنافيــة لألعــراف  بالجرميــة  الشــاب  قتــل  ووصــف 

كافة.
يتغمــده  أن  تعــاىل  اللــه  الشــهيد، داعيــا  لــذوي  التعــازي  وقــدم هنيــة 

بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء.

القدس املحتلة/ فلسطني:
بيــت  يف  اإلســامية  الحركــة  طالبــت 
املقــدس، العاملــني العــريب واإلســامي 
الحفــاظ  يف  بواجبهــا  للقيــام  ومنظاتــه 
عــى الســيادة اإلســامية عــى املســجد 
يف  الراجــع  وعــدم  املبــارك،  األقــى 
اإلرسائيــي  االحتــال  ضغوطــات  وجــه 

وداعميه.
بيــان،  يف  اإلســامية،  الحركــة  ودعــت 
أمــس، "أهلنــا يف القــدس إىل التضامــن 
مع إخواننا املبعدين عن األقى وتكثري 

ســوادهم عــى األبــواب، خاصــة يف صاة 
وعــدم  اإلبعــاد  قــرارات  لكــرس  الجمعــة، 

استفراد قوات االحتال بهم".
االحتــال  ملحاكــم  اللجــوء  مــن  وحــذرت 
بصــورة عامــة واملســجد األقــى املبارك 
عــى وجــه الخصــوص أو التعاطــي معهــا 
يف أي شــأن من شــؤون األقى، وقالت: 
"محاكم االحتال جزء من أذرعه وأدواته، 
يف  إجراءاتهــم  يرشعــن  إليهــا  واللجــوء 

املسجد األقى املبارك".
التواجــد  تكثيــف  وجــوب  عــى  وأكــدت 

يف منطقــة ومصــى بــاب الرحمــة، حايــة 
وتثبيتــا  فيــه،  واملصلــني  للمرابطــني 
الــذي تحقــق بفتحــه بعــد ســبعة  لإلنجــاز 

عرش عاما من اإلغاق.
وشــددت عــى رضورة االلتــزام بتعليات 
مجلــس ودائــرة األوقــاف اإلســامية حــول 
إجــراءات الســامة يف املســجد األقــى 
املبــارك، حفاظــا عــى ســامة املصلــني 

وصحتهم.
وقالــت: "يبــدأ االحتــال مرحلــة جديــدة 
األقــى  املســجد  تجــاه  مارســاته  يف 

لخنــق  جهــده  بــكل  ســاعيا  املبــارك، 
األقــى  عــن  يدافــع  حــر  صــوت  كل 
واملقدســات، وتحويــل التقســيم الزمــاين 
واملــكاين إىل أمــر واقــع، بعدمــا تكــرست 
عــى  الســابقة  ومخططاتــه  محاوالتــه  كل 
ودمائهــم  املقدســيني  صمــود  صخــرة 

ورباطهم".
وعصاباتــه  االحتــال  يســعى  وأضافــت: 
وردعهــم  املقدســيني  إرهــاب  إىل 
عــرب  األوىل  وقبلتهــم  مســجدهم  عــن 
بالرحيــل  والتهديــد  االعتقــاالت 

الــرزق  أســباب  وقطــع  والغرامــات 
أبــواب  عــى  امليدانيــة  واإلعدامــات 

األقى.
ليعلــم  اإلســامية:  الحركــة  وتابعــت 
قطعــان  مــن  الحاملــني  وكل  االحتــال 
بــكل  املبــارك  األقــى  أن  املغتصبــني 
مصلياته ومآذنه وســبله وقبابه ومصاطبه 
شــرب  أي  يف  لهــم  يكــون  لــن  وســاحاته 
فيــه موطــئ قــدم يف أّي يــوم مــن األيــام، 
وســتبقى أحامهــم مجرد أســاطري وأوهام 

ال مكان لها عى أرض الواقع.

نابلس-غزة/ طال النبيه:
عربت عائلة دوابشة عن مخاوفها من إحاكة 
ــا،  قضائيًّ أمــًرا  اإلرسائيــي،  االحتــال  قضــاء 
يف  العائلــة  اســتحقاق  مــن  للتهــرب  ميهــد 
ماحقة املستوطنني املتهمني يف ارتكاب 
جرمية إحراق أفراد العائلة قبل 5 سنوات.

باســم  املتحــدث  دوابشــة،  نــرص  وأوضــح 
العائلة، وشــقيق الشــهيد ســعد، أن محكمة 
الخاصــة  الجلســة  أمــس  ألغــت  االحتــال، 
عائلــة  بحــرق  املتهــم  عــى  بالحكــم  للنطــق 
دوابشة والتي كانت مقررة غدا األحد، فيا 
حســني،  وجــده  أحمــد  والطفــل  اســتدعته 

لإلدالء بشهادة جديدة يف املحكمة.
وأفــاد نــرص لصحيفــة "فلســطني" أن محكمــة 
االحتــال قــررت منــع التواصــل بــني العائلــة 
وأفرادهــا وبــني املحامــي املوكل مــن قبلها، 
التبــاع اإلجــراءات القانونيــة، مؤكــدًا أن هــذا 
مؤامــرة  وجــود  عــى  ودليــل  مســتهجن  أمــر 

إرسائيلية قضائية.
إرسائيليــة  لعبــة  "هنــاك  نــرص:  وقــال 
مــن  التهــرب  محاولــة  وهــي  القضيــة،  يف 
للعائلــة،  والعــادل  القانــوين  االســتحقاق 
املتهــم  إلدانــة  العائلــة  لهــا  وصلــت  التــي 
)تدفيــع  منظــات  إىل  التابــع  اإلرسائيــي 

الثمن( االستيطانية".
وأضــاف: "هــذا القــرار يضــع لدينــا مخــاوف 

مــن النتائــج التــي يحــاول القضــاء اإلرسائيــي 
الوصــول إليهــا، وهــذا ليــس مســتغرب كــون 

القايض والجاد إرسائيي يف آن واحد".
اللــد  "محكمــة  تســمى  مــا  أن  وأوضــح 
مــن  وكل  اســتدعته  اإلرسائيليــة  املركزيــة" 
الطفــل أحمــد دوابشــة وجــده حســني لإلدالء 
بشــهادة جديدة أمام املحكمة ليوم االثنني 
إلغــاء جلســة النطــق بالحكــم،  القــادم، بعــد 
التــي جــاءت بعــد تلخيص ملــف القضية من 

النيابة اإلرسائيلية وفريق الدفاع.
اتخــذت  ملــاذا  معلــوم  غــري  أنــه  إىل  وأشــار 
املحكمــة اإلرسائيليــة هــذا القــرار، قائًا: "ال 

نعلــم ملــاذا اتخــذت املحكمــة هــذا اإلجراء، 
وفــرض العــدم التواصــل بيننا وبني املحامي 
واملحكمــة"، عــادا ذلــك يشــكك يف نزاهــة 

املحكمة.
ــر للعائلــة وقضيتها  وتابــع: "هنــاك يشء يدبَّ
العادلــة، وهنــاك مخــاوف مــن إطــاق رساح 

املتهم، وفرض اتهامات جديدة للعائلة".
ولفــت نــرص إىل أن تلــك السياســة تهــدف 
مــن  كبــرية  حالــة  إىل  العائلــة  إيصــال  إىل 
اليــأس العميــق، وامللــل مــن متابعــة القضية 

العادلة، وماحقة قتلة العائلة.
االحتــال  حايــة  رضورة  عــى  وشــدد 

تحــت  القاطنــني  الفلســطينيني  للســكان 
وماحقــة  اإلرسائيــي،  العســكري  الحكــم 
وعــدم  الفلســطينيني،  الضحايــا  قتلــة 
إفاتهــم مــن تنفيــذ الحكــم القانــوين الــذي 

يستحقونه.
واســتدرك دوابشــة: "نحــن شــعب صلــب 
ال يلــني، وعنــده إرصار يف ماحقــة القتلة، 
ونحــن ضحايــا للمســتوطنني اإلرسائيليــني 
أو  منــل  لــن   .. االحتــال  يحميهــم  الذيــن 

نيأس من اإلجراءات اإلرسائيلية".
غير اعتيادي

ووصــف مديــر عــام مؤسســة ميــزان لحقوق 

املحكمــة  قــرار  خايســة،  عمــر  اإلنســان 
"إجراء استثنايئ غري اعتيادي".

"قــد  أمــس،  وقــال خايســة، يف ترصيــح، 
تكون هذه ســابقة يف اإلجراءات الجنائية، 
وخصوصــًا أنــه تــم إدانــة املتهــم وتلخيــص 
دفوعات النيابة ومحامي الدفاع بخصوص 

العقوبة".
يف  االحتــال  محكمــة  أجلــت  أن  وســبق 
بالحكــم  النطــق  جلســة  موعــد  يونيــو   9
إىل  اولوئيــل"  بــن  "عمــرام  اإلرهــايب  عــى 
املحكمــة  ذات  بــرأت  كــا  12يوليــو، 

العــام املــايض أحــد قتلــة عائلــة دوابشــة، 
وحرصت تهمة القتل يف مستوطن واحد.
وتكافــح عائلــة دوابشــة منــذ خمســة أعــوام 
التــي تلــت جرمية إحــراق أفراد عائلتها يف 
قريــة دومــا قــرب مدينــة نابلــس والتــي أدت 
دوابشــة  ســعد  املواطــن  استشــهاد  إىل 
وزوجتــه ريهــام ورضيعهــا عــي، مــن أجــل 

محاكمة الجناة.
اإلرسائيليــة  املركزيــة  املحكمــة  وأدانــت 
سابقا "بن اولوئيل" بثاث تهم وهي: قتل 
األب ســعد دوابشــة واألم ريهــام وطفلهــا 
الرضيــع عــي، فضــا عــن اتهامــه بالــرشوع 
ومحاولــة  أحمــد،  األكــرب  ابنهــا  قتــل  يف 
مــن  القريــب  دوابشــة  مأمــون  منــزل  حــرق 

منزل عائلة سعد.

الحركة اإلسالمية يف بيت املقدس تطالب بالحفاظ عىل السيادة اإلسالمية عىل األقىص

بعد إلغاء المحكمة جلسة النطق بالحكم على المتهم
عائلة دوابشة لـ"فلسطني": قضاء االحتالل يدّبر أمرًا للتهرب من استحقاق العائلة

منزل عائلة دوابشة
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محافظة خان يونس محافظة غزة 

محافظة رفح 

محافظة شمال  غزة 
مكتبة البيان                •وسط مخيم جباليا - بجوار محطة متراز

مكتبة العجرمي                           •مخيم جباليا - سوق املخيم 
                                                     - بجوار أبو زيتون 

مكتبة الحلبي                •جباليا البلد - دوار الحلبي 
سوبر ماركت األيام                •شامل غزة -  دوار الصفطاوي 

مكتبة األندلس                •بيت حانون 
سوبر ماركت أبو قمر                   •مخيم جباليا-امتداد شارع الرتنس 

                                                    -بجوار محطة أبو قمر

سوبر ماركت أبو خميس الكيالين     •مفرتق الشجاعية
سوبر ماركت السويريك              •مفرتق الشجاعية

مكتبة الطباطيبي                 •موقف جباليا - أول شارع فهمي بيك
محل مشتهى                •شارع عمر املختار - سوق فراس

سوبر ماركت املحطة                •التفاح - شارع يافا
سوبرماركت  حرز الله                 •شارع الثالثيني - مفرتق الجامعات

مكتبة أجيال                •شارع الوحدة - مفرتق فلسطني
سوبر ماركت أبو الكاس              •الرمال - شارع فلسطني

سوبر ماركت ياسني                •الرمال - برج فلسطني
سوبر ماركت النونو                •شارع الوحدة - مفرتق باملريا

سوبر ماركت الخزندار                 •مقابل مستشفى الشفاء
سوبر ماركت الزبدة                •تل الهوا - دوار أنصار

مكتبة النهضة                •تل الهوا - دوار أنصار    
سوبر ماركت األصدقاء                •تل الهوا ـ مقابل حديقة برشلونة

سوبر ماركت وطني                 •تل الهوا - مقابل الهالل األحمر
سوبر ماركت القدس "غباين"     •تل الهوا - بجوار مستشفى القدس
سوبر ماركت رابعة                 •الشاطئ - بجوار مسجد السويس 

سوبر ماركت انعيم                •النرص - بجوار محالت ضبان
سوبر ماركت الدلو                •شارع النرص - العيون
مكتبة عودة                •النرص ـ مفرتق بهلول

سوبر ماركت الجوهرة "أبو قمر"  •النرص- مفرتق األمن العام
      سوبر ماركت العكلوك          •الكرامة

مكتب األيام             •وسط البلد - بجوار بنك فلسطني
مكتب القدس            •البلد - أول شارع جالل

مكتبة األقىص "أبو عايش"          •وسط البلد - مقابل مسجد أهل السنة 
سوبر ماركت الخزندار            •وسط البلد - موقف رفح 

بقالة حامد شبري             •السطر الغريب - مقابل مسجد الكتيبة
مكة مول                      •املعسكر- شارع البحر

ميني ماركت عمر الجالوس      •املــعــــسكـــر - شــــــــارع البحـــــر- مـــــقـــــابــــــــل
محافظة الوسطى                                                       الدفاع املدين 

مكتبة القدس " حسني العطار" 
مكتب أسامة أبو عمرة 

مكتب املصدر 
 مكتبة أبو الروس املركزية

   سوبر ماركت أبو ماهر
      مكتبة الزهراء

          مكتب امللك
               مكتبة الرشيف

                    مكتبة الوسام
                        مكتبة الزهراء

                               قرص العدل                          

•دير البلح - البلد
•أمام محكمة دير البلح

•داخلية دير البلح
•النصيرات

•النصيرات - أبراج الصالح
•النصريات - موقف الزهراء

•النصريات - بجوار الداخلية 
•الربيج - مقابل الداخلية 

•املغازي - دوار الشنا 
•الزهراء - خلف بلدية الزهراء

•الزهراء 

سوبر ماركت سميح قشطة 
مكتبة األنوار )روحي صبح(

سوبر ماركت قشطة
سوبر ماركت شهاب فؤاد 

مكتبة املنار
سوبر ماركت عاطف أفندي 

•الكراج الرشقي
•شارع البحر

•مقابل بلدية رفح
•شارع برئ قشطة

•دوار العودة
•حي الجنينة 

مركز خدمات املشرتكني

1700 900 800 

كمامات قابلة لألكل 
تنتشر في الهند

نيودلهي/ وكاالت:
متعلقــة  عديــدة  وجبــات  تحضــري  الطهــاة  كورونــا  فــريوس  ألهــم 

بالجائحة مثل الكعك والربغر ومقبالت الباكودا الهندية.
وانتــرش خبــز باروتــا الهنــدي عــى شــكل كاممــة يف مطعــم بواليــة 
تاميل نادو، بحسب ما نقلته صحيفة "إنديان إكسربس" املحلية.

االحتياطــات  حــول  الوعــي  لنــرش  الطبــق  بإعــداد  املطعــم  وقــام 
الالزمــة التــي يجــب عــى املــرء اتخاذها الحتواء انتشــار الفريوس 

القاتل.
كورونــا  فــريوس  مــن  املســتوحى  الوحيــد  الطبــق  ليــس  هــذا 
أيًضــا عــى كورونــا  باملطعــم. تشــمل قامئــة طعامهــم  املعــروف 

دوسا املستوحاة من شكل الفريوس نفسه.
كــام تــم تحضــري الباكــودا والربغــر والكعــك عــى شــكل الفــريوس، 

وعلق املستخدمون ساخرين من وجبة الكاممة.
كاممتــك.  تــأكل  أن  يجــب  ال  إنــه  تنــى  "ال  أحدهــم:  وكتــب 

وباملناسبة، هل سنصاب بالتهاب املعدة بعد تناول الوجبة؟"
إىل  يبيعــوا كاممــة حقيقيــة  أن  لهــم  األفضــل  "مــن  آخــر:  وكتــب 

جانب الوجبة".

أبو ظبي/ وكاالت:
قــررت الســلطات اإلماراتيــة، إغــالق مطعــم يف مدينــة 
رأس الخيمــة بعــد ترويجــه إلعــالن عــن بيــع برغر بســعر 

3000 درهم )816 دوالرا(.
وأوضحــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة يف رٔاس الخيمة 
تجاريــا  بيانــا  "املطعــم وضــع  أن  اإلمــارات،  دولــة  يف 
عى منتجات ال تطابق الحقيقة، لذلك فرضت عليه 

غرامة مالية، وفقا لجدول املخالفات املعتمد".
وأكــدت أن "الفــرق التفتيشــية قامــت بزيــارة املنشــأة 
الرتويجــي،  االٕعــالن  ومطابقــة  مــن مصداقيــة  للتأكــد 
ٕاليــه يف  مــا متــت اإلشــارة  ثبــت عــدم صحــة  والــذي 

االٕعالن".
بقيمــة  برغــر"  "وجبــة  عــن  أعلــن  قــد  املطعــم  وكان 
لحــم  مــن  مصنــوع  الربغــر  أن  مؤكــدا  درهــم،   3000
الواغبو الشهري، بخلطة رسية، ومذبوح وفق الرشيعة 

اإلسالمية.
وأثار اإلعالن جدال عى مواقع التواصل؛ نظرا للسعر 

أوتاوا/ وكاالت:
تحولــت أنثــى حــامر، ولقبها "باكويت" يف 
كندا، لنجمة بعد اشرتاكها يف اجتامعات 
تعقــد بالفيديــو، لتمويــل ملجــأ لحيوانــات 
ميلكه أحد املزارعني بعد تراجع دخله إثر 
توقف الزيارات إليه بسبب جائحة كورونا.
تفــي  قبــل  بــرس"،  "فرانــس  وبحســب 
كنــدا،  يف  املســتجد  كورونــا  فــريوس 
اســتمراريته  لتأمــني  يعتمــد  امللجــأ  كان 
عــى تربعــات زواره، وعــى األنشــطة التــي 
أحــد  فــورس  تيــم  ويقــول  يســتضيفها. 
املتطوعــني يف املزرعــة إنهــا "تــأوي اليــوم 
وبــط  دجــاج  إىل  إضافــة  بقــرة،   20 نحــو 
التــي  )باكويــت(  األتــان  وطبعــا  وحصــان، 

ولدت يف املزرعة قبل 12 عاما".
إىل  تنضــم  "باكويــت  أن  وأوضــح 
بهــدف  النــاس،  مــن  بطلــب  االجتامعــات 

صاحــب  دفــع  مــا  برغــر،  وجبــة  مقابــل  فيــه  املبالــغ 
لتوضيــح  آخــر،  مقطــع  يف  مجــددا  للخــروج  اإلعــالن 
اللبس، مؤكدا أن "السعر املعلن 3000 درهم ليس 
حقيقيــا وإمنــا ســعر الوجبــة األصــي 60 درهــام )16 

دوالرا(.
اإلعــالن  درهــم يف   3000 مبلــغ  وضــع  "تــم  وأضــاف 

كاختبار ملحبي مطعمه".
3000 درهــم، ســيتم إعــادة املبلــغ  وتابــع "مــن دفــع 
إليــه، ومنحــه الوجبــة مجانــا، كــام ســيتم منحــه قســيمة 

مببلغ 3600 درهم )980 دوالرا(".
اإلعــالن  درهــم يف   3000 مبلــغ  وضــع  "تــم  وأضــاف 

كاختبار ملحبي مطعمه".
3000 درهــم، ســيتم إعــادة املبلــغ  وتابــع "مــن دفــع 
إليــه، ومنحــه الوجبــة مجانــا، كــام ســيتم منحــه قســيمة 

مببلغ 3600 درهم )980 دوالرا(".
باإلغــالق،  اإللزامــي  القــرار  املطعــم،  نــرش  والحقــا، 

وكتب "تم إيقاف غوريال برغر حتى إشعار آخر".

أنهــا  إىل  وأشــار  مــادي".  دخــل  تحقيــق 
التغذيــة  لتوفــري  األمــوال  لجمــع  "وســيلة 
جائحــة  مرحلــة  خــالل  وخصوصــا  لألبقــار، 

كوفيد19-".
نيســان/أبريل  نهايــة  يف  "بدأنــا  وتابــع 
يبلــغ  أصبــح  رصيدنــا  أن  وأعتقــد  املــايض 
نحو 100 اجتامع، وأحيانا نشارك يف يوم 

واحد يف 3 أو 4 اجتامعات".
وعلــق قائــال "يســعدنا أن نــرى كيف يتفاجأ 
األشخاص املشاركون يف االجتامع عندما 

يرون حامرا يظهر عى الشاشة".
بارابــاش،  إديــت  كشــفت  الســياق،  ويف 
أتعــاب  "بــدل  أحــد مؤســي املزرعــة، أن 
االجتــامع  يف  يشــارك  الــذي  الحيــوان 
االفرتايض ملدة 10 دقائق هو 75 دوالرا، 
دوالرا،   125 دقيقــة   20 ســعر  يبلــغ  فيــام 

وسعر نصف ساعة 175 دوالرا".

إغالق مطعم في اإلمارات أعلن 
عن وجبة "برغر" بـ 816 دوالرًا

تحولت إلى نجمة.. أنثى حمار تعقد اجتماعات 
عبر الفيديو لمساعدة مالكها مادًيا

يســمون يوم عيد الفطر: يوم الجائزة، فهو يأيت بعد شــهر كامل من 
الصيام، ويف يوم العيد يتلّقى الصامئون جوائزهم التي المثيل لها 
عى صيامهم وعبادتهم. وهنا أسأل هل ميكن أن نسّمي يوم خروج 
ميــي  حيــث  الجائــزة؟،  بيــوم  )التوجيهــي(  العامــة  الثانويــة  نتائــج 
الطالــب عاًمــا كامــاًل مــن املكابــدة االســتثنائية يف عامــه الــدرايس 
الــذي هــو ختــام املرحلــة العامــة، عــى أن ينــال جائــزة الفــوز، التــي 
تحملــه إىل مقاعــد الدراســة الجامعيــة، يف التخصــص الــذي يرغبــه، 

أو قل يف التخصص الذي تحمله إليه درجاته التي حصل عليها.
 نعــم، أنــا أرى جــواز هــذه التســمية عــى طريــق االتســاع واملجــاز. 
نتكلــم عــن جائــزة رحامنيــة، ونتكلــم  فنحــن يف نهايــة شــهر رمضــان 
يف يــوم نتائــج توجيهــي عــن جائــزة هــي حصــاد عمــل الطالــب، وهــي 
جائــزة ميكــن لهــا أن تجمــع بــني الدنيــا والدين، بحســب نيــة الطالب. 
وقــد أخربنــا الصــادق املصــدوق صــى اللــه عليــه وســلم أن األعــامل 

بالنيات.
لنــا  يحلــو  الذكــر،  آنفــة  تســميتنا  بحســب  الثــاين،  الجائــزة  يــوم  يف 
والعاملــني  إدارتهــا،  ويســعدنا يف صحيفــة فلســطني،)يف مجلــس 
لــكل  والفخــر  بالحــب  ــرة  املعطَّ املباركــة  تهانينــا  نرســل  أن  فيهــا(، 
الناجحــني يف هــذا العــام الــدرايس االســتثنايئ. تهانينــا للناجحــني 

ولعوائلهم، ونتمنى لهم مستقباًل جامعًيا رائًعا.
ونحــن إذ نــربق بالتهنئــة للناجحــني، نــربق أيًضــا بالتحيــة للمعلمــني 
مــوا فيــه خدمــة تعليميــة  الــذي أنجحــوا هــذا العــام االســتثنايئ، وقدَّ
رائعــة لطلبــة الوطــن، والتحيــة موصولــة لهــم ولــوزارة الرتبيــة والتعليــم 
يف غــزة والضفــة عــى الســواء، حيث نجحــوا يف إدارة عمل تعليمي 
وطنــي مشــرتك وناجــح عــى مــدى ســنوات االنقســام. لقــد قّدمــوا 

منوذًجا جّيًدا للمصالحة والرشاكة الوطنية.
نتائــج التوجيهــي ســتنرش اليــوم صباًحــا يف بيــان صحفــي عــن الــوزارة 
يتضمــن ذكــر العــرش األوائــل، ورمبــا تتفــرّد جــوال بنــرش النتائــج مــن 
خــالل رســائلها التــي تــي البيــان الصحفــي، وجّيــد أن تنــرش جــوال 
وأوريدو النتائج باألسامء بعيد املؤمتر الصحفي، وكم كنا سنسعد 
يف الصحيفــة لــو كنــا رشكاء لهــم يف النــرش الحــرصي باألســامء بعــد 

مــع  مفاوضاتنــا  ولكــن  بســاعات،  الصحفــي   املؤمتــر 
ل بالنجاح؟! جهات االختصاص مل تتكلَّ

تهانينا لطلبتنا
 وللوطــــــــــــــــن
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