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الزير: مواجهة قرار الضم 
بالتخيل عن )أوسلو( وتشكيل 

قيادة فلسطينية
غزة/ فلسطني:

أكد ماجد الزير القائم بأعامل رئيس الهيئة العامة للمؤمتر الشعبي لفلسطينيي 
الخــارج، أن قــرار االحتــال ضــم املســتوطنات يف الضفة الغربيــة ومنطقة األغوار 
بدعم أمرييك ال محدود؛ هو نتيجة طبيعية لكارثة )أوسلو( التي تعيشها القضية 

الفلسطينية منذ عام 1993. وأضاف يف ترصيح خاص لـ"فلسطينيو 
الخــارج"، أن الدعــم األمريــيك الامحــدود جــاء ضمــن موقــف عــريب 

حماس: نواصــل العمــل
إلنجاز صفقة تبادل تضمن 

الحــرية لألســـرى
غزة/ فلسطني:

أكدت حركة املقاومة اإلسامية حامس، أن مقاتليها يواصلون العمل من أجل 
إنجاز صفقة تبادل إلطاق رساح األرسى من سجون االحتال اإلرسائييل.

وجــددت حــامس، يف بيــان، أمــس، وعــد املقاومــة لــأرسى بالحريــة، "فإخوانهــم 
بالنهــار يف مواجهــة املحتــل، والــرصاع  الليــل  املجاهــدون يصلــون 
تبــادل تضمــن حريــة أرسانــا وعودتهــم  معــه، إلنجــاز صفقــة  األمنــي 

محافظات/ أدهم الرشيف- وكاالت:
أمــس  املواطنــني،  عــرشات  أصيــب 
بجروح وحاالت اختناق، إثر قمع قوات 
االحتال اإلرسائييل مسرية كفر قدوم 
لاســتيطان  املناهضــة  األســبوعية 
قريــة  اندلعــت يف  مواجهــات  وخــال 

عصرية الشاملية وبلدة أبو ديس.
أن  األحمــر  الهــال  جمعيــة  وأفــادت 
طواقمها تعاملت مع 15 إصابة خال 
وقــوات  املواطنــني  بــني  مواجهــات 
قــرب  قــدم  كفــر  بلــدة  يف  االحتــال 
اإلصابــات  جميــع  أن  مبينــة  قلقيليــة، 

)مطاط/ غاز( عولجت ميدانيا.
يف  الشــعبية  املقاومــة  منســق  وقــال 
إن  شــتيوي:  مــراد  قــدوم  كفــر  قريــة 
مواجهــات اندلعــت يف القريــة عقــب 
أطلــق  األســبوعية،  املســرية  انطــاق 
الرصــاص  االحتــال  جنــود  خالهــا 
وقنابــل  باملطــاط  املغلــف  املعــدين 
الصوت والغاز، ما أدى إىل اإلصابات.

أســبوعية  تظاهــرات  القريــة  وتشــهد 
منــذ عــام 2003 احتجاًجــا عىل إغاق 
االحتال شارع القرية، ورفضا للتوسع 

االستيطاين والجدار الفاصل.
االحتــال  قــوات  وتجابــه 
تلــك املســريات الســلمية 

23 4

23

23

23 23

إصابة عرشات المواطني وجنديْي
إرسائيليْي يف مواجهات بالضفة والقدس

موسكو/ وكاالت:
نقلت وكالة إنرتفاكس لأنباء عن وزير الخارجية 
الــرويس ســريجي الفــروف قولــه، أمــس، إن بــاده 
قــررت إعــادة فتــح ســفارتها يف ليبيــا لكــن القائــم 
املجــاورة  تونــس  يف  مقــره  ســيكون  باألعــامل 

مؤقتا.
الحكومــة  بــني   2014 منــذ  منقســمة  وليبيــا 
املعــرتف بهــا دوليــا ومقرهــا العاصمــة طرابلــس، 
وقــوات رشق ليبيــا بقيــادة خليفــة حفــرت يف ثــاين 

أكرب مدن الباد بنغازي يف الرشق.
يف  ليبيــا  مــن  دبلوماســييها  روســيا  وأجلــت 

أن  بعــد   2013 األول  ترشيــن  أكتوبــر 
هاجمــت مجموعــة مســلحة ســفارتها 

رام الله/ فلسطني:
 4 ســجلت وزارة الصحــة يف حكومــة رام اللــه، 
بفــريوس  جديــدة  إصابــة  و272  وفــاة  حــاالت 
الغربيــة  بالضفــة  ســاعة   24 آخــر  يف  كورونــا 

بيــان  بحســب  الوفيــات  بــني  ومــن  املحتلــة. 
للــوزارة، ثاثــة يف الخليــل وواحدة يف القدس، 

وبلغ مجمل الوفيات يف فلسطني 15 حالة.
وأوضحت الوزارة يف التحديث املسايئ، حول 

عدد اإلصابات، أن من بني املصابني 26 إصابة 
يف محافظــة القــدس، وإصابــة يف محافظــة رام 

اللــه(،  رام  )مدينــة  والبــرية  اللــه 
و165 إصابة يف محافظة الخليل 

النارصة/ فلسطني:
أعلنت وزارة الصحة يف حكومة االحتال اإلرسائييل، أمس، تسجيل 

حالتي وفاة و1603 إصابات جديدة بفريوس "كورونا" 
يف الســاعات الـــ24 األخــرية، لريتفــع عــدد الوفيــات إىل 

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة بقطــاع غــزة، أنهــا مل تســجل أيــة إصابــات جديــدة 

بكورونا بعد إجرائها 24 فحًصا خال 24 ساعة املاضية. 
الحــاالت  عــدد  أن  اليومــي،  تقريرهــا  الــوزارة يف  وأكــدت 

القدس املحتلة/ فلسطني:
صــاة  الفلســطينيني،  آالف  أدى 
األقــى  املســجد  يف  الجمعــة، 
ضمــن  املحتلــة  القــدس  مبدينــة 
تدابــري وقائيــة ملنع تفيش فريوس 

"كورونا".
وأفــادت دائــرة األوقــاف اإلســامية 
بــأن نحــو 15 ألــف مصــلٍّ أدوا صاة 
مــن  األقــى  باملســجد  الجمعــة 
الفلســطيني،  والداخــل  القــدس 
بارتــداء  التزمــوا  وجميعهــم 
الكاممات والتباعد خال الصاة.

األقــى  املســجد  خطيــب  ونــدد 
الشــيخ يوســف أبو ســنينة بسياســة 

املســجد  عــن  اإلبعــاد 
إن  وقــال:  األقــى، 

15 ألف ُمصلٍّ يؤّدون الجمعة يف رحاب المسجد األقىص

وفاتان وأكرث من 1600 
إصابة بـ"كورونا" يف )إرسائيل(

كورونا.. ال إصابات جديدة 
بغــزة بعــد إجـــراء 24 فحًصا

4 وفيات و49 إصابة و1397 حالة تعاف جديدة بين فلسطينيي الخارج
4 وفيات و272 إصابة بفريوس "كورونا" يف الضفة الغربية
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غزة/ فلسطني: 
الوطنــي  واألمــن  الداخليــة  وزارة  كشــفت 
بغــزة، النقــاب عــن اعتقالهــا خليــة ُموّجهــة مــن 
بعمــل  قيامهــا  خــال  اإلرسائيــيل  االحتــال 
تخريبي ضد املقاومة الفلســطينية، وهو أمر 

قوبل بإشادة فصائلية.
وأوضحت الداخلية، يف بيان، فجر أمس، أن 
األجهــزة األمنيــة اكتشــفت تحــركاٍت مشــبوهة 
لعــدد مــن األشــخاص خــال األيــام املاضيــة، 
وبــارشت تحقيقــاٍت مكثفــة وعمليــات تعقــب 

لهؤالء األشــخاص، أفضت إىل اعتقالهم بعد 
أيــام، ومصــادرة  عمليــة أمنيــة اســتمرت عــدة 
تنفيــذ  يف  اســتخدموها  تقنيــة  معــّدات 

وأشــارت  القطــاع.  داخــل  مهــام 
إىل مصــادرة مبالــغ ماليــة تلقاهــا 

الداخلية: اعتقال خلية ومصادرة أموال 
وتقنيــات لتخريــب أعمـــال المقـاومة بغـزة

خالل عملية استمرت أياًما عدة

حماس: الجهد األمين دليل العقيدة الوطنية السليمة

روسيا تقرر إعادة فتح سفارتها يف ليبيــا.. 
وأردوغـــان يجـــدد دعم حكومة الوفاق

مراقبون: األجهزة األمنية بغزة تواصل 
تفوقها عىل االحـتــالل يف "حـــرب األدمغــة"

بريك لـ"فلسطني": آن 
للســــلطة أن تتبىن خيـــار 

المقاومة لمواجهة الضم
رفح/ ربيع أبو نقرية:

قال القيادي يف حركة حامس منصور بريك، إنه آن األوان للسلطة 
يف  عنانهــا  وإطــاق  املقاومــة  خيــار  تبنــي  الفلســطينية 
الضــم. جــاء ذلــك عــىل  الغربيــة ملواجهــة خطــط  الضفــة 

سلسلة برشية رافضة 
لمــخطــط الضـــم قـــــرب 

السفارة األمريكية يف عمان
عامن/ فلسطني:

نظــم "التحالــف الوطنــي األردين ملجابهــة صفقــة القــرن"، سلســلة 
برشيــة حاشــدة، أمــس  رفًضــا لقــرار االحتــال اإلرسائيــيل، 
الســفارة  مــن  بالقــرب  األردن،  وغــور  الغربيــة  الضفــة  ضــم 

تأدية صالة الجمعة 
فوق أرايض سنرييا وواد 

الربابة رفًضا لالستيطان
قلقيلية/ فلسطني:

أدى أهايل قرية سنرييا رشق قلقيلية، صاة الجمعة عىل أراضيهم 
تعرضــت  قــد  كانــت  والتــي  عليهــا،  باالســتياء  املهــددة 
للتجريــف مــن قبــل مســتوطنني. وشــدد خطيــب الجمعــة 

عودة رفات 24 من 
قادة الثورة الجزائرية

حماس: الشعوب 
ال تنىس رموزها 

وقيادتها اليت 
قاومت االستعمار

غزة/ فلسطني:
قالت حركة املقاومة اإلســامية 
 24 رفــات  عــودة  إن  حــامس، 
الجزائريــة،  الثــورة  قــادة  مــن 
املســتعمر  مــن  إعدامهــم  بعــد 
الفرنــي قبــل 170 ســنة، تؤكــد 

أن الشعوب ال تنىس 
وقيادتهــا  رموزهــا 

خالل مسيرة حاشدة في رفح 
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رجب طيب أردوغان

ُشبان يرشقون قوات االحتالل بالحجارة خالل مواجهات في الضفة الغربية أمس         ) األناضول (

مواطنون يؤدون صالة الجمعة في باحات المسجد األقصى أمس         ) أ ف ب( 3
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القدس املحتلة/ فلسطني:
أدى آالف الفلســطينيني، صــاة الجمعــة، 
القــدس  مبدينــة  األقــى  املســجد  يف 
املحتلــة ضمــن تدابــر وقائيــة ملنــع تفــي 

فروس "كورونا".
بــأن  اإلســامية  األوقــاف  دائــرة  وأفــادت 
الجمعــة  صــاة  أدوا  مصــلٍّ  ألــف   15 نحــو 
القــدس والداخــل  باملســجد األقــى مــن 
بارتــداء  التزمــوا  وجميعهــم  الفلســطيني، 

الكاممات والتباعد خال الصاة.
الشــيخ  األقــى  املســجد  خطيــب  ونــدد 
عــن  اإلبعــاد  بسياســة  ســنينة  أبــو  يوســف 
املســجد األقى، وقال: إن سياســة إبعاد 
العلــامء والخطبــاء واملصلــني واملصليــات 

وحراس املسجد عن األقى ظاملة.
املناطــق  أوضــاع  إىل  ســنينة  أبــو  ولفــت 
الضــم  خطــة  أن  مؤكــدا  الفلســطينية، 

اإلرسائيلية  ستقيض عىل كل يشء.
أيهــا  "أنتــم  بقولــه:  املســؤولني  وخاطــب 
أنكــم تحملتــم األمانــة  املســؤولون تذكــروا 
فكونــوا عــىل قــدر مســؤوليتها وأعطــوا كل 
املوظفــني  رواتــب  ارصفــوا  حقــه،  حــق 

فاألحوال صعبة".
"إياكــم ومعــاداة بعضكــم بعضــا  وأضــاف: 
فالوقــت ليــس وقــت خافات ومناوشــات، 
وترابــط  ومتاســك  وحــدة  وقــت  وإمنــا 
بحاجــة  األقــى  واملســجد  وتعاضــد، 
لكــم جميعــا، فهــو رمــز عقيدتكــم يف هــذه 

الديار".
املســجد  عــىل  املحافظــة  إىل  ودعــا 
األقى وتفويت الفرصة عىل املرتبصني 
والتعــاون مــع الحــراس ولجنــة النظــام، ودعا 
األرسى إىل الصــر والثبــات داخــل ســجون 

االحتال.

قلقيلية/ فلسطني:
صــاة  قلقيليــة،  رشق  ســنريا  قريــة  أهــايل  أدى 
الجمعــة عــىل أراضيهــم املهددة باالســتياء عليها، 
قبــل  مــن  للتجريــف  تعرضــت  قــد  كانــت  والتــي 

مستوطنني.
التمســك  رضورة  عــىل  الجمعــة  خطيــب  وشــدد 
بــاألرض واملقــدرات الفلســطينية، ورفــض مشــاريع 

االستيطان اإلرسائيلية.
وكان مســتوطنون أقدمــوا، األربعــاء املــايض، عــىل 
وحراثــة  وتجريــف  املســتهدفة  األرايض  اقتحــام 
جــزء منهــا دون ســابق انــذار، مــا يــؤرش لتنفيــذ خطــة 

إرسائيلية قادمة باملنطقة.
كــام شــارك عــرات مــن املصلــني يف أداء صــاة 
الجمعــة يف أرايض حــي واد الربابــة ببلــدة ســلوان 

بالقدس املحتلة.
واقتحمــت قــوات االحتــال أرض املقــديس محمــد 
مــا  موظفــي  قبــل  مــن  عليهــا  املعتــدى  العبــايس 
مــن  املصلــني  ومنعــوا  الطبيعــة"،  "ســلطة  تســمى 

إقامة صاة الظهر فيها.
املقابلــة  األرض  يف  الجمعــة  صــاة  ونظمــت 
بلديــة  انتهــاكات  عــىل  رًدا  الربابــة  واد  يف  لهــا 
ومخالفــة  أراضيهــم،  عــىل  واعتدائهــا  االحتــال، 
قــرارات املحكمــة وقامــت رشطــة االحتــال بتصويــر 

املصلني.
وشــارك يف الصــاة أعضــاء لجنة الدفاع عن أرايض 
ســلوان ولجنــة حــي واد الربابــة وأصحــاب األرايض، 
وألقــى خطبــة الجمعــة الشــيخ نعيــم عــودة الذي دعا 

إىل رضورة التمسك باألرض والدفاع عنها.

رام الله/ فلسطني:
تصــدى مواطنــون مــن بلدة بتــر غرب محافظة بيت 
لحــم، أمــس، ملحــاوالت اســتيطانية لاســتياء عىل 
نصبهــا  شــائكة  وأســاًكا  خيمــة  وأزالــوا  أراضيهــم، 

مستوطنون عىل أراضيهم.
وقال رئيس بلدية بتر تيســر قطوش: إّن مجموعة 
مــن املســتوطنني اقتحمــوا منطقــة "الخــامر" رشق 
البلــدة ونصبــوا خيمــة وأحاطوهــا بأســاك شــائكة، 

قبل أن يتصدى لهم املواطنون ويطردوهم.
وأشــار قطــوش إىل أن منطقــة "الخــامر" واحــدة مــن 

املناطــق املســتهدفة وتتعــرض العتــداءات متكــررة 
من قبل املستوطنني، حيث سبق وأن تم يف العام 
2018 شــق طريــق اســتيطانية فيهــا ونصــب خيمــة، 
وتــم آنــذاك التصــدي لهــم وإزالــة الخيمــة، الفتــا أن 
مــن حيــث  الوحيــد  البلــدة  متنفــس  تعــّد  املنطقــة 

التوسع العمراين.
يشــار اىل أن بلــدة بتــر أدرجــت عــىل الئحــة الــرتاث 
العاملــي ملنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم 
حزيران/يونيــو   20 يف  )اليونســكو(   - والثقافــة 

2014 وذلك ملصاطبها الزراعية.

التجمعــات  تلــك  ســكان  عــدد  ويبلــغ 
املقابــل  ويف  نســمة،  ألــف   66 نحــو 
يجثــم  مســتوطنة   36 االحتــال  أقــام 
عىل أراضيها نحو 11 ألف مستوطن.

مــن  الشــامل  إىل  "الجفتلــك"  وتقــع 
رئيــس  غوامنــة  ويقــول  أريحــا،  مدينــة 
االحتــال  إن  فيهــا:  القــروي  املجلــس 
دونــم  ألــف   20 ســنوات  قبــل  صــادر 
ســوى  يتبــقَّ  ومل  القريــة،  أرايض  مــن 
20 ألــف دونــم أخــرى محاطــة بخمســة 
تجمعات استيطانية ومواقع عسكرية.

بــده  ايــش  بنرتقــب  قاعديــن  "كلنــا 
ينفــذ  أن  غوامنــة  يخــى  يصــر".. 
االحتال قرار الضم؛ ألن ذلك سيمثل 
لهــم "نكبــة جديــدة"، خاصــة أن هــذه 
القرى مل تسلم من إجراءات االحتال 
يومًيــا  رصاًعــا  تعيــش  فهــي  ســابًقا، 
معه، مبينا أن االحتال يواصل الهدم 
منــازل  وتفتيــش  امَلــزارع  وتخريــب 
القريــة كل شــهر، ومينعهــم من ســقف 

املنازل بالباطون.
قرية المالح

"املالــح".. قريــة فلســطينية تقــع غرب 
مدينــة جنــني، يخــرتق حدودهــا جــدار 
عــام  ُبِنــَي  الــذي  العنــري  الفصــل 
2003، حيــث ُعزلــت متامــا عــن قريــة 
أن كانتــا تشــكان  بعــد  الغربيــة  طــورة 
الجــدار حــال دون  لكــن  قريــة واحــدة، 
بإقامــة  االحتــال  يكتــِف  مل  إذ  ذلــك، 
املســتوطنات والجدار الخرســاين يف 

القريــة، بــل أقــام بوابــة حديديــة عــىل 
مدخلها.

رئيــس مجلــس املالــح مهــدي دراغمة، 
يقول لصحيفة "فلسطني": "إن القرية 
منــذ  االحتــال  إجــراءات  مــن  تعــاين 
1967م، الــذي يصنفهــا مناطــق  عــام 
عســكرية إرسائيليــة، ويوجــد فيهــا 19 
تجمعا فلسطينيا يعتمد سكانها عىل 
الزراعــة، لكــن االحتــال حــّول جــزًءا من 
أرايض املالــح إىل محميــات طبيعيــة 
عســكرية  ومناطــق  ومســتوطنات 
غرامــات  فــرض  عــن  فضــًا  مغلقــة، 
القريــة  أهــايل  وحرمــان  هــدم،  وأوامــر 

من الخدمات األساسية".
ومل يحــرم االحتــال أهــايل القريــة مــن 
الخدمات فقط، بل حرمهم االستفادة 
ميــاه، واســتمر مبصــادرة  نبــع   30 مــن 
املســتوطنات  لصالــح  الينابيــع  ميــاه 
دون أن يســتفيد أهاليهــا منهــا، حتــى 

جفت الينابيع، وفق دراغمة.
 2000 نحــو  القريــة  يف  ويســكن 
فيهــا  التجمعــات  وأغلــب  شــخص، 
هدمهــا االحتــال أكرث من مرة، مردفا: 
يشء  كل  عــىل  يســيطر  "االحتــال 
بــؤر  بخمــس  ونحــاط  األرض،  عــىل 
اســتيطانية، ونعــاين مصــادرة دومنــات 
لنــا  الســامح  وعــدم  الرعــاة،  واعتقــال 

بالبناء".
عين البيضا

وعــىل  طوبــاس،  محافظــة  رشق  يف 

قــوات  تاحــق  األردن،  نهــر  امتــداد 
مــن  تبقــى  مــا  اإلرسائيــي  االحتــال 
دومنــات ألهــايل قريــة "عــني البيضا"، 
امليــاه  نســبة  تحرمهــم  حــني  يف 
املحاكــم  مــن  بقــرار  انتزعوهــا  التــي 

اإلرسائيلية.
ويقول رئيس مجلس القرية مصطفى 
فقهــا لصحيفــة "فلســطني" إن القريــة 
تعتمــد عــىل الزراعــة املرويــة، وتبلــغ 

فتــئ ياحقنــا"، مشــًرا إىل أن القريــة 
مشــكلة  وعــن  نســمة.   1800 تضــم 
مرتبطــة  "حياتنــا  فقهــا:  قــال  امليــاه 
يــده  وضــع  االحتــال  لكــن  بامليــاه، 
بنســبة  ســوى  ميددنــا  ومل  عليهــا، 
محــدودة مصدرهــا رشكــة )ميكــروت( 
عــىل  حصلنــا  بعدمــا  اإلرسائيليــة، 
قــرار مــن املحكمــة العليــا اإلرسائيليــة 
بالحصــول عــىل 4 مايــني و200 ألــف 

دونــم،  آالف   7 أراضيهــا  مســاحة 
نفســها،  املســاحة  االحتــال  وصــادر 
وبقيت حوايل 10 آالف دونم صّنفها 
ويحــاول  عســكرية،  مناطــق  االحتــال 

السكان التشبث بها حتى آخر رمق.
مواجهــات  هنــاك  "دامًئــا  وأضــاف: 
املســاحة،  هــذه  عــىل  وماحقــة 
تلــك  ونرفــض  األرض  نــزرع  فنحــن 
مــا  لكــن جيــش االحتــال  اإلجــراءات، 

مرت مكعب من املياه ســنويا، لكنه ال 
يزودنــا إال بنحــو مليــوين مــرت مكعــب 

سنويا فقط".
وبالنســبة لتجمــع القــرى الفلســطينية 
وجــود  إىل  أشــار  لــأردن  املحاذيــة 
ونســب  اجتامعــي  ونســيج  عاقــات 
ومصاهــرة قامئــة مــع املــدن األردنيــة، 
وال يتخيــل فقهــا كيــف ميكــن أن يقطع 
نفــذ  مــا  إذا  التواصــل  هــذا  االحتــال 

قــرى  طلبــة  تنقــل  عــن  فضــًا  الضــم، 
الضفــة  للتعلــم يف جامعــات  األغــوار 
مركــز  مكتــب  مديــر  ويقــول  الغربيــة. 
محمــود  نابلــس  يف  األرايض  أبحــاث 
الصيفــي: "عندمــا نتحــدث عــن خطط 
األغــوار،  ملناطــق  اإلرسائيليــة  الضــم 
فإننا نعني مســاحة كبرة متثل 30% 
من مســاحة الضفة الغربية، خاصة أن 
االحتــال لديــه خطــط لضــم جــزيئ أو 

شامل للضفة".
مســاحة  فــإن  الصيفــي  وبحســب 
األغــوار تصــل لقرابــة 1700 كيلومــرت 
عــىل  ســيعمل  االحتــال  لكــن  مربــع، 
ضــم األرايض الواقعــة خلــف الجــدار، 
مســاحة  مــن   10% مســاحتها  البالــغ 
الضفــة مبعــدل 720 كيلومــرًتا مربًعا، 
فضــًا عــن ضــم 198 مســتوطنة، 53 

منها تقع يف قلب الضفة".
أوضــح  األغــوار  قــرى  مصــر  وحــول 
الصيفــي أن االحتــال اإلرسائيــي لــن 
يضــم الســكان، واملقصــد بالضــم هــو 
اإلرسائيــي،  للقانــون  األرض  إخضــاع 
أي ضــم "قانــوين" مــن وجهــة نظرهــم، 
وتصبــح "القوانني" اإلرسائيلية ســارية 
عــىل هــذه املناطــق كــام حيفــا ويافــا. 
ســيعمل  االحتــال  أن  إىل  ولفــت 
بعــد الضــم عــىل "الرحيــل الطوعــي"، 
ويراهن عىل التأثر االختياري للناس 
باملغادرة، من خال تشديد إجراءاته 

ضد السكان.

تأدية صالة الجمعة فوق أراضي 15 ألف ُمصلٍّ يؤّدون الجمعة في رحاب المسجد األقصى
سنيريا وواد الربابة رفضا لالستيطان

أهالي بتير يحبطون محاولة
 استيطانية على أراضيهم

غزة/ فلسطني:
واالتحــاد  فلســطني  علــامء  رابطــة  قالــت 
فلســطني  فــرع  املســلمني  لعلــامء  العاملــي 
أمــس: إّن االحتــال اإلرسائيي اخرتق ملتقى 
شــبكة  عــىل  "زووم"  تطبيــق  عــر  نّظــم  دولًيــا 
بضــّم  اإلرسائيليــة  الخّطــة  لبحــث  اإلنرتنــت؛ 

الضفة الغربية املحتّلة.
وذكرت الرابطة، يف بيان أّن اللقاء اإللكرتوين 
لــأرض  االحتــال  "ضــم  عنــوان  حمــل 
الفلســطينية وآثاره وســبل املواجهة" وحرضه 

الخــارج  وعلــامء  فلســطني  علــامء  مــن  عــدد 
وعدد من النواب والشخصيات األكادميية.

يبــّث  كان  الــذي  اللقــاء  "خــال  وأضافــت 
بشــكل مبــارش عــىل عــدد مــن وســائل االعــام 
رابــط  اخــرتاق  تــّم  والدوليــة  الفلســطينية 
اللقــاء،  عــىل  الكاملــة  والســيطرة  امللتقــى، 
وبــّث مقاطــع تشويشــية؛ بغــرض إفشــال هــذا 
بــث  وقــف  اســتدعى  الــذي  األمــر  امللتقــى، 

اللقاء الدويل".
ولفتت إىل أّن املشاركني يف امللتقى أّكدوا 

أّن "فلســطني أرض عربية إســامية من بحرها 
العــريب  انتامئهــا  عــىل  يؤثــر  لــن  نهرهــا،  إىل 
الهويــة  لطمــس  محــاوالت  أي  االســامي 

ومصادرة األرايض".
رابطــة  رئيــس  راس  أبــو  مــروان  عــن  ونقلــت 
العاملــي  االتحــاد  ورئيــس  فلســطني  علــامء 
إّن  قولــه:  فلســطني  فــرع  املســلمني  لعلــامء 
موحــدون  الفلســطيني  الشــعب  أطيــاف  كل 

وثائرون وغاضبون ضد قرار الضم.
فلســطني  كعلــامء  "نحــن  راس:  أبــو  وقــال 

ســنميض قدًمــا لتنفيــذ أي نشــاط وأي فعاليــة 
ولــن  العادلــة،  الفلســطينية  قضيتنــا  تنــر 
نتوقف عن بيان الحكم الرعي للتعاطي مع 

موضوع الضم وغره".
وشــكر رئيــس رابطــة علــامء فلســطني ورئيــس 
فــرع  املســلمني  لعلــامء  العاملــي  االتحــاد 
مــن  ســواء  بامللتقــى،  املشــاركني  فلســطني 
متّكنــوا مــن إلقاء مداخاتهــم أو أولئك الذين 
واالخــرتاق  التشــويش  بســبب  يتمّكنــوا  مل 

اإلرسائيي للبث اإللكرتوين.

االحتالل يخترق لقاء إلكترونًيا لبحث الضم وآثاره

ا يقطنها نحو 66 ألف نسمة 27 تجمًعا سكنيًّ

قرى األغوار.. في عين عاصفة خطة الضم اإلسرائيلية
غزة-أريحا/ يحيى اليعقوبي:

»المستقبل مجهول ونحن على أعصابنا«.. بين الخوف 
والقلــق يعيش المواطــن أحمد غوانمة وأهالي قرية 

»الجفتلــك« وهــم يرقبــون مــا ســتؤول إليــه األمــور 
مــع قــرب تنفيــذ المخطــط اإلســرائيلي بضــم أراضي 
»األغــوار« بالضفة الغربيــة. ويهدد قرار االحتالل نحو 

ا باألغــوار، وســط تخوفات ســكانها  27 تجمًعــا ســكنيًّ

مــن اتبــاع أســلوب »التهجيــر الذاتــي« عبــر تصعيــد 
إجراءات الحرمان من الخدمات وقطع المياه بالكامل، 

ينفذهــا  إجــراءات  الرحيــل، ســبقتها  علــى  إلجبارهــم 
االحتــالل منذ ســنوات بالتضييق واالعتقــال، والمنع 

من البناء، والهدم، ومصادرة األراضي.

إحدى قرى األغوار

مواطنون يؤدون صاة الجمعة يف باحات املسجد األقى أمس   )أ ف ب (
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نتنياهو صعد لشجرة عالية 
بإعالن الضم دون تحققه!

بعــد مــرور مــا يزيــد عــن 48 ســاعة عىل األول من يوليــو، موعد إعالن 
الضــم الــذي حــدده رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو، تطــرح العديــد 
مــن األســئلة دون إجابــات، ومنهــا: متــى ســيكون الضــم، وبــأي طريقــة 
ســيحدث، ومــاذا ســتكون عواقبــه، ومــدى رضورة موافقــة االئتــالف 
الحكومي عليه، وكيف سيتأثر الرأي العام الدويل، خاصة ما يتعلق 

بنطاق الضم، فال تزال األمور غري واضحة.
تجري مناقشــة نطاق الضم يف القناة اإلرسائيلية األمريكية، وكذلك 
القنــاة اإلرسائيليــة الداخليــة، حيــث يرفــض غانتــس وأشــكنازي ضــم 
غــور األردن خوًفــا مــن مســتقبل اتفــاق الســالم مــع اململكــة، ويعتقــد 
املسؤولون السياسيون اإلرسائيليون أن الرفض "ُيخرج الكستناء من 
النار" بالنسبة لنتنياهو، الذي يفهم آثار ضم غور األردن، وكام يبدو 
حالًيــا، فلــن يكــون الضــم عــىل %30 مــن الضفــة الغربيــة، فليــس هذا 

ما وعد نتنياهو به ناخبيه.
دفعــت  الضــم،  عــىل  وأشــكنازي  غانتــس  موافقــة  أهميــة  أن  مــع 
األمريكيــن لتنبيــه نتنياهــو أنهــم يحتاجــون إلجــامع إرسائيــي، لكــن 
مثل هذا االتفاق الشامل عىل جميع العنارص بن غانتس ونتنياهو 
غــري موجــود، رغــم أن األخــري أعلــن أن "الضــم ال يعتمــد عــىل أزرق-

أبيــض"، وهــذا بيــان إشــكايل، أواًل ألنــه غــري صحيح، وثانًيــا أنه إذا كان 
صحيًحا، فإن نتنياهو يرفع التوقعات أكرث. 

أنهــا  اإلرسائيــي  لالعتقــاد  الضــم  مــن  واشــنطن  موقــف  قــراءة  تدفــع 
آثارهــا  مــن  بالقلــق  القــرن  صفقــة  فريــق  ويشــعر  الخطــة،  "هــدأت" 

املحتملة عىل الصفقة، ويسعى لتقديم "جزرات" للفلسطينين.
يقــدم تقييــم اآلثــار الدوليــة للضــم رأيــا مفــاده أنــه باســتثناء الواليــات 
مشــغول  العــامل  لكــن  تعارضــه،  العــامل  دول  جميــع  فــإن  املتحــدة 
بأزمــة كورونــا، مــام يخلــق نافــذة مــن الفــرص اإلرسائيليــة كاالنتخابــات 
التــي ستســمح بفرصــة ضيقــة للغايــة، وليــس  األمريكيــة يف نوفمــر 
أنهــا ســتعود، بغــض النظــر عمــن ســيتم انتخابــه: ترامــب أو  مرجحــا 

بايدن.
أمــا عنــد الحديــث عــن آثار الضم عىل املســتوى األمني اإلرسائيي، 
اإلرسائيليــة  األمنيــة  القيــادة  داخــل  املناقشــات  مــن  العديــد  فــإن 
أجريــت حــول هــذه القضيــة، فمــن ناحيــة، يعتقــد الجيــش، وإىل حــد 
كبــري جهــاز األمــن العــام- الشــاباك، أن الضــم ســيؤدي لــرد فعــل قــاٍس 
وقــد  واســع،  نطــاق  عــىل  الصواريــخ  إطــالق  ذلــك  غــزة، مبــا يف  مــن 
ينســحب األمل لتصعيد أكر يف الضفة الغربية، أما جهاز املوســاد 
لديهــم  ليــس  الفلســطينين  وأن  بهــدوء،  ســيمر  الضــم  أن  فيعتقــد 
مصلحــة يف تصعيــد الــردود، وحتــى إذا كان هنــاك رد، فلن يكون من 

الصعب احتواؤه.
نــرى ضــاًم إرسائيليــًا صغــرًيا، وتركيــزا عــىل  أن  النهايــة، يحتمــل  يف 
الكتــل االســتيطانية يف منطقــة القــدس، أمــا عــن موعــد تنفيــذه فــإن 
األول من يوليو ليس موعًدا مقدًسا، يف إشارة لنتنياهو، الذي أعلن 
أن العملية ستبدأ يف 1 يوليو، وبعبارة أخرى، فإن هذا التاريخ ليس 

سوى تاريخ االستحقاق للبداية، وليس النهاية. 

مونتيفيديو/ فلسطن-وكاالت:
خارجيــة  ووزراء  دول  رؤســاء  طالــب 
وثقافيــة  سياســية  وشــخصيات  ســابقون 
الالتينيــة،  أمــريكا  يف  ومؤثــرة  اعتباريــة 
األمــم  خــالل  مــن  الــدويل  املجتمــع 
عــىل  عقوبــات  بفــرض  املتحــدة، 
أجــزاء  ضــم  قرارهــا  جــراء  )إرسائيــل( 
بالقــوة  الضفــة  أرايض  مــن  شاســعة 

وبشكل غري قانوين.
بهــذا  وقعوهــا  عريضــة  عــر  طالبــوا  كــام 
الخصوص،  بتفعيل اللجنة الخاصة ضد 
الفصــل العنــري و"رفــع الحصانــة التــي 
القانــون  بهــا )إرسائيــل( يف خــرق  تتمتــع 
بدعــم  وممنهــج  منظــم  بشــكل  الــدويل 
الرئيــس  قبــل  مــن  ومبــارش  اســراتيجي 

االمرييك، دونالد ترمب".
التــي  العريضــة،  عــىل  املوقعــون  وأدان 

اإلرسائيــي  الضــم  لوقــف  فعالــة  تدابــري 
وانتهاك حقوق الفلســطينين السياسية 

واإلنسانية".
الشــعب  دعــوة  يؤيــدون  أنهــم  وأضافــوا 
األســلحة  تجــارة  لحظــر  الفلســطيني 
املجالــن  يف  )إرسائيــل(  مــع  والتعــاون 
اتفاقيــات  وتعليــق  واألمنــي  العســكري 
التجــارة الحــرة مع االحتالل، محذرين من 
أن التجــارة مــع املســتوطنات اإلرسائيليــة 
أمــر غــري قانــوين، وبذلك يطالبــون األفراد 
االحتــالل  مــع  املتواطئــة  والــركات 
العنــري  الفصــل  ونظــام  اإلرسائيــي 
هــذا  عــن  والراجــع  املســؤولية  بتحمــل 
يف  االحتــالل  يدعــم  الــذي  التواطــؤ 

انتهاكاته لحقوق شعٍب كامل.
الهيــاكل  إطــار  بالعمــل يف  تعهــدوا  كــام 
عــىل  والضغــط  دولهــم  ضمــن  الوطنيــة 

مــع  التضامــن  لجنــة  مــن  مببــادرة  جــاءت 
األوروغــواي،  يف  الفلســطيني  الشــعب 
وغــري  القانــوين  "غــري  القــرار  هــذا 
املسبوق"، كام واستنكروا اإلجرام الذي 
ميارســه االحتــالل ضــد حقــوق الشــعب 
معتريــن  محاســبة"،  دون  الفلســطيني 
أن "صفقــة القــرن عــززت مــن جميــع هــذه 
صارخــا  انتهــاكا  تعــد  التــي  التجــاوزات 
للمبــادئ االساســية للقانــون الدويل، مبا 
يف ذلــك الحــق يف تقريــر املصــري وعــدم 

جواز ضم األرايض بالقوة".
هــذه  أن  املوقعــة  الشــخصيات  وأكــدت 
العريضــة جــاءت كاســتجابة للدعوة التي 
وجهها الشعب الفلسطيني، الذي عاش 
لعقود تحت االحتالل واالستعامر ونظام 
خــالل  مــن  وبأنهــم  العنــري،  الفصــل 
اتخــاذ  عــىل  الــدول  يحثــون  توقيعهــم، 

حكوماتهــم لتنفيــذ التدابــري التــي يدعون 
إليهــا يف العريضــة، عاديــن أنهــا رضوريــة 
وهمجيــة  عنريــة  ملواجهــة  واساســية 

االحتالل.
وأضافــوا أنــه يف الســابق أجمــع املجتمــع 
الفصــل  نظــام  رفــض  عــىل  الــدويل  
العنري يف جنوب إفريقيا وســاعد يف 
املســاءلة  إجــراءات  خــالل  مــن  إســقاطه 
الفعالــة، وهــم اآلن يدعــون العــامل ألخــذ 
موقــف مشــابه وبنفــس الدرجــة مــن أجــل 
إنهــاء عقــود مــن القمــع اإلرسائيــي ضــد 
أيًضــا  مطالبــن  الفلســطيني،  الشــعب 
بــأن تعمــل حكوماتهــم مًعــا "لــيك يســود 
القواعــد  فــوق  املتحــدة  األمــم  نظــام 
األيديولوجيــة املتعصبــة والخبيثــة لـــبقاء 
األقــوى التــي تتبناهــا حكومــة )إرسائيــل( 

والبيت األبيض".

املوقعــة  الشــخصيات  طالبــت  كــام 
حكوماتهــا باالمتثــال اللتزاماتهــا مبوجــب 
اعتــامد  عــىل  والعمــل  الــدويل  القانــون 
قــرار يف الجمعيــة العامــة لألمــم املتحدة 
عقوبــات  فــرض  إىل  الدعــوة  يجــدد 
رشعيــة وفعالــة ضــد )إرسائيــل( تركز عىل 
توفــري  عــن  فضــاًل  العســكري،  الحصــار 
الوســائل الالزمــة لتطبيــق ذلــك، كإجــراء 
مضــاد لوقــف سياســة الضــم وغريهــا مــن 
الــدويل،  للقانــون  الجســيمة  االنتهــاكات 
فعاليــة  ضــامن  أيًضــا  يتضمــن  وذلــك 
قاعــدة بيانــات األمــم املتحــدة للــركات 
غــري  االحتــالل  مســتوطنات  يف  العاملــة 

القانونية وتحديثها بانتظام.
ويف هذا السياق، رحبت وزارة الخارجية 
عــىل  بالتوقيــع  الفلســطينية  واملغربــن 

هذه العريضة.

بروكسل/ فلسطن:
حــّث رئيــس جمعيــة الصداقــة البلجيكيــة 
الفلســطينية الســيناتور بيــري جاالند، وزير 
فيليــب  البلجيــيك  والدفــاع  الخارجيــة 
إىل  الرملــان  إرادة  ترجمــة  عــىل  چوفــن 
ضــم  ملنــع  ورادعــة،  ملموســة  أفعــال 

)إرسائيل( أرايض فلسطينية محتلة.
وقــال بيــري جاالنــد، يف رســالة وجههــا إىل 
جوفن، أمس: إن خطة الضم غري قانونية 
مبوجــب القانــون الــدويل الرعــي لعقود 
مــن الحكــم التمييــزي والنهــب واالضطهــاد 
املحتلــة  األرايض  يف  العرقــي  والتطهــري 
معارضــة  وتوضــح   ،1967 عــام  منــذ 
"ســالم  أجــل  مــن  حــوار  ألي  )إرسائيــل( 
االحتــالل  أن  إىل  مشــرًيا  ودائــم"،  عــادل 
احتــامل  ســوى  للفلســطينين  يــرك  ال 
مســتدامة  وغــري  مجــزأة  "دولــة"  لتشــكيل 

وغري ذات سيادة.
يذكــر أن الرملــان البلجيــيك وافق بأغلبية 
مــن  والعريــن  الخامــس  يف  ســاحقة 

إرسائيــي  ضــم  أليِّ  متناســب  بشــكل 
لألرض الفلسطينية املحتلة.

تطغــى  أال  يجــب  أنــه  جاالنــد  وأكــد 
غــري  الضــم  ضــد  الرضوريــة  املعركــة 
عموميــة  األكــرث  النظــام  عــىل  القانــوين 
العنــري  الفصــل  ونظــام  االحتــالل  ضــد 
فلســطن،  يف  االحتــالل  ميارســه  الــذي 
غــري  والحصــار  االســتعامر  اســتمرار  وأن 

قــرار يدعــو  عــىل  شــهر حزيــران املنــرم 
إىل اتخــاذ مبــادرات مــع دول أخــرى عــىل 
األطــراف،  ومتعــددة  األورويب  املســتوى 
ملنــع ضــم )إرسائيــل( ألراض فلســطينية، 
أو جــزء منهــا، والقيــام بــدور قيــادي عــىل 
األطــراف  واملتعــدد  األورويب  املســتوى 
املضــادة  بالتدابــري  قامئــة  وضــع  بهــدف 
االســتجابة  إىل  تهــدف  التــي  الفاِعلــة 

القانــوين واإلجرامــي لغــزة وتدمــري املنازل 
ضــد  الهيــكي  والتمييــز  واالغتيــاالت 
املواطنــن العــرب داخــل الـــ48 والســجن 
إىل  الالجئــن  عــودة  ومنــع  الســيايس 
أراضيهــم، كلهــا انتهــاكات للحقــوق التــي 

ترر وحدها فرض العقوبات.
سياســية  أدوات  بلجيــكا  لــدى  إن  وقــال: 
التــي  التدابــري  لتنفيــذ  مختلفــة  وقانونيــة 
تتناســب مع "شــدة الضم"، كام يجب أن 
تشــجع الحكومــات األوروبيــة األخرى عىل 
ألن  جامعــي  بشــكل  )إرسائيــل(  معاقبــة 
خطة الضم يتم تنفيذها بالفعل، ال سيام 
من خالل طرد الفلسطينين من األرايض 

التي خططت )إرسائيل( لضمها.
وشــدد جاالنــد عــىل أن الوقــت حــان ألن 
متتثــل بلجيــكا اللتزامهــا بعدم املســاهمة 
االحتــالل،  مســتعمرات  متويــل  يف 
الســوق  منتجــات  اســتبعاد  وبالتــايل 

البلجيكية من املستعمرات اإلرسائيلية.
وقال يف رسالته: "سوف تتفق معنا عىل 

أن تحديــات العدالــة الدوليــة والســالم يف 
املنطقــة أكــر مــن أن تكتفي بتبني موقف 

مختلف".
يعلــق  حــان ألن  قــد  الوقــت  أن  أكــد  كــام 
الراكــة  اتفاقيــات  األورويب  االتحــاد 
للجــزء  بالنســبة  ســواء  )إرسائيــل(،  مــع 
أو  الحــرة  التجــارة  مبنطقــة  املتعلــق 
إطــار  يف  والعلميــة  الفنيــة  لالتفاقيــات 
برنامــج "هورايــزون للتكنولوجيــا "، حيــث 
الــركات يف املســتوطنات  تــم تأســيس 
والتــي ستســتفيد مــن التمويــل األورويب، 
االتحــاد  صفقــة  فــإن  املعنــى،  و"بهــذا 
التــي  )إرسائيــل(  مــع  الجويــة  األورويب 
 1 يف  األورويب  الرملــان  عليهــا  صــوت 
يوليــو / متــوز غــري مقبولــة يف ظــل هــذه 
قويــة  تدابــري  باتخــاذ  وطالــب  الظــروف". 
األورويب  واالتحــاد  بلجيــكا  يف  وملزمــة 
ومجلس األمن الدويل عىل وجه الرسعة، 
ومســاهامت أساســية، للدفــاع عــن حقوق 

الفلسطينين.

أكدوا أن "صفقة ترامب-نتنياهو" عززت تجاوزات االحتالل
رؤساء ووزراء وشخصيات اعتبارية في أميركا الالتينية يطالبون بفرض عقوبات على )إسرائيل(

لمنع مخطط الضم
"جاالند" يحّث على ترجمة إرادة البرلمان البلجيكي ألفعال ملموسة ورادعة لـ)إسرائيل(

بيري جاالند

غزة/ فلسطن:
قالــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس، إن عــودة رفــات 24 مــن قــادة 
الثــورة الجزائريــة، بعــد إعدامهم من املســتعمر الفرنيس قبل 170 ســنة، 

يؤكد أن الشعوب ال تنىس رموزها وقيادتها التي قاومت االستعامر.
وأكــد املتحــدث باســم الحركــة حــازم قاســم يف تريــح وصلت فلســطن 
نســخة عنــه، أمــس، أن هــؤالء القــادة الشــهداء وغريهــم مئــات اآلالف مــن 
الحــرة،  الشــعوب  لــكل  أيقونــة  شــكلوا  الشــقيق  الجزائــر  شــعب  شــهداء 
وأعطــوا مثــااًل صارًخــا عــىل عجــز املســتعمر وضعفــه أمــام إرادة الشــعوب 
الحــرة الثائــرة. وأضــاف "ســينتر شــعبنا الفلســطيني كــام انتــرت ثــورة 
بدولــة  املتمثــل  العــامل  يف  اســتعامر  آخــر  وســنطرد  العظيمــة،  الجزائــر 
االحتــالل الصهيــوين". والخميــس، أعلــن الرئيــس الجزائــري عبــد املجيــد 
تبــون، أن بــالده اســتعادت رفــات 24 مــن قــادة املقاومــة الشــعبية ضــد 

االستعامر الفرنيس، بعد أن كانت معروضة يف متحف باريس.

لوكسمبورغ/ فلسطن:
بــالده  قــرارا يدعــو حكومــة  الكــرى للوكســمبورغ،  الدوقيــة  تبنــى برملــان 
إىل اتخــاذ إجــراءات فاعلــة ومناســبة يف حــال أقدمــت حكومــة االحتــالل 
الغربيــة  بالضفــة  فلســطينية  ألراض  ضــم  عمليــة  أي  عــىل  اإلرسائيــي 
النظــر للوقــت املناســب العــراف  املحتلــة. كــام حــث الرملــان، عــىل 
حكومة بالده بدولة فلســطن، مع دول أخرى يف االتحاد األورويب، عىل 

حدود الرابع من حزيران 1967.

عامن/ فلسطن:
األردين  الوطنــي  "التحالــف  نظــم 
القــرن"، سلســلة  ملجابهــة صفقــة 
برية حاشــدة، أمس  رفًضا لقرار 
االحتــالل اإلرسائيــي، ضــم الضفة 
الغربيــة وغــور األردن، بالقــرب مــن 

السفارة األمريكية يف عامن.
وشارك يف السلسلة، قيادات من 
وشــخصيات  اإلســالمية،  الحركــة 
تعبــرًيا  ونســوية،  وحزبيــة  وطنيــة 
النحيــاز  الرافــض  "موقفهــم  عــن 
لالحتــالل  األمريكيــة  اإلدارة 
التــي  إجراءاتــه  يف  اإلرسائيــي، 
مــن  وتنتقــص  األردن،  تســتهدف 
القضيــة  إلنهــاء  وتســعى  ســيادته، 
حســاب   عــىل  الفلســطينية 
للمــروع  خدمــًة  اململكــة، 

اإلرسائيي".
السلســلة  يف  املشــاركون  ورفــع 
فلســطن  للضــم-  "ال  شــعارات 
إعــالن  الضــم  قــرار  للبيــع-  ليســت 
حرب- ال للوطن البديل- فلسطن 
مطالبــن  البحــر"،  إىل  النهــر  مــن 
األردين  الوطنــي  الصــف  بتوحيــد 
هــذه  مواجهــة  يف  والفلســطيني 

املخاطر.
سطو مسلح

اإلصــالح  كتلــة  عضــو  وقــال 
ســعود  األردنيــة،  الرملانيــة 
بــرس":  "قــدس  لـــ  محفــوظ  أبــو 
اإلرسائيليــة  "املامرســات  إن 
ألرايض  اغتصــاب  هــي  الحاليــة 
الفلســطينين وســطو مســلح عىل 
حقوقهــم"، مؤكــدًا أن وادي األردن 

دعــوة  لّبــوا  الذيــن  املحتشــدون 
"التحالــف الوطني ملجابهة صفقة 
لــن  فلســطن  "أن  أكــدوا  القــرن"، 
تتحرر إال بالدماء، ورددوا هتافات 
تدعو إىل إســقاط مخطط الضم"، 
مؤكدين عىل استمرار كل أشكال 
مشــاريع  ملواجهــة  املقاومــة 
تصفية القضية الفلسطينية، ويف 
مقدمتهــا خطــة الرئيــس األمريــيك 

دونالد ترمب.
الواليــات  مــي  واســتهجنوا 
بتقديــم  األمريكيــة،  املتحــدة 
االحتــالل،  لكيــان  الكامــل  الدعــم 
القتــل  آللــة  األعمــى  و"االنحيــاز 
االحتــالل  ينتهجهــا  التــي  والدمــار 
الفلســطيني"،  الشــعب  أبنــاء  مــع 

للفلســطينين،  الغــذاء  ســلة  هــو 
محاصيلهــم  مــن  باملئــة  و60 

الزراعية يف غور األردن.
ودعــا الســلطات األردنية إىل إلغاء 
اتفاقيــة "وداي عربة" مع االحتالل 
أســامه  مــا  عــىل  ردا  اإلرسائيــي، 

"هذا االحتالل الجديد".
الحكومــة  محــوظ"  "أبــو  وطالــب 
اســراتيجية  "بانتهــاج  األردنيــة، 
قامئــة  العــدو،  مــع  جديــدة 
مــع  الــراع  تعريــف  إعــادة  عــىل 
ووقــف  اإلرسائيــي،  االحتــالل 
التطبيعيــة،  املشــاريع  جميــع 
وعــىل رأســها اتفاقيــة وادي عربــة، 

واتفاقية الغاز".
دعم املقاومة

مــا يكــون  أبعــد  مؤكديــن أن ذلــك 
عــن الدميقراطية وحرية الشــعوب 

التي تنادي بها واشنطن.
قــد  اإلســالمية،  الحركــة  وكانــت 
دعت كوادرها لتنظيم العديد من 
الشــعبية،  االحتجاجيــة  الوقفــات 
اململكــة  محافظــات  مختلــف  يف 
األردنيــة،  ملــا تتضمنــه خطة الضم 
لفلســطن  واحتــالل  مخاطــر  مــن 
فكــرة  تكريــس  بســبب  واألردن 
الوطــن البديــل، ومحــاوالت تهجــري 

الفلسطينين من أراضيهم".
وكان مــن املقــرر أن تعلــن حكومــة 
خطــة  بــدء  اإلرسائيــي،  االحتــالل 
مــن  واســعة  ملســاحات  الضــم 
الضفــة الغربيــة املحتلــة، األربعــاء 

)1 يوليو/ متوز الجاري(، بحســب 
الــوزراء  رئيــس  ســابًقا  أعلنــه  مــا 

بنيامن نتنياهو.
مبوقــف  يحيــط  الغمــوض،  لكــن 
الرفــض  ظــل  يف  خاصــة  نتنياهــو، 
الــدويل، وخالفات داخل حكومته 
األمريكيــة  اإلدارة  مــع  وأخــرى 

خطــة  وتشــمل  املســألة.  حيــال 
االحتــالل ضــم غــور األردن وجميــع 
الغربيــة،  بالضفــة  املســتوطنات 
فلســطينية  تقديــرات  تشــري  فيــام 
أكــرث  إىل  ســيصل  الضــم  أن  إىل 
مــن 30 باملئــة مــن مســاحة الضفة 

الغربية املحتلة.

سلسلة بشرية رافضة لمخطط الضم قرب السفارة األمريكية في عمان

عاّمن/ فلسطن:
أكــد النائــب الســابق يف مجلــس النــواب األردين عــودة قــواس 
أن "مخطــط الضــم اإلرسائيــي يتعــارض مــع القــرارات الدولية، 
ويجــب أال يكــون هنــاك إنســان عــريب مؤيــد لــه، فتبعاته كبرية 

ضد املصالح الوطنية األردنية والفلسطينية".
التحــرك  حــول  أمــس،  متلفــز،  حديــث  خــالل  قــواس  وحــذر 
الدويل ملناهضة ضم الضفة بعنوان "الضفة ضفتنا"، من أن 
تبعات الضم ستكون خطرية عىل كل املستويات، ويجب أاّل 
نعتمــد عــىل موقــف عــريب أو أورويب، مــع اســتثامر أي مواقف 

داعمة.
واآلثــار،  لــألردن،  اآلمنــة  والحــدود  بامليــاه  بدأنــا  "إذا  وقــال: 
مــع  حتــى  تتعــارض  حساســة  مواضيــع  جميعهــا  والســكان، 
اتفاقية السالم بن األردن واالحتالل، التي لدينا عليها الكثري 

من التحفظات".
وشدد عىل أن "تنفيذ الضم سيؤثر عىل السكان، وستتواصل 

املضايقات، وسيعمل االحتالل عىل تشتيتهم".
وأشار إىل أنه "ال يوجد موقف واضح سوى لألردن وفلسطن، 
بة،  ويجب أاّل نبني آمالنا عىل مواقف عربية دامئًا تكون متقلِّ

وليست ملصلحة األمن القومي العريب".

نائب أردني سابق: 
تبعات الضم ستكون خطيرة

 على كل المستويات 

جانب من السلسلة البرية الرافضة للضم يف األردن أمس           ) األناضول (

تعليًقا على عودة رفات 24 
من قادة الثورة الجزائرية

حماس: الشعوب ال تنسى رموزها 
وقيادتها التي قاومت االستعمار

برلمان لوكسمبورغ 
يدعو إلى إجراءات فاعلة 
حال نفذت )إسرائيل( الضم
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رفح/ ربيع أبو نقرية:
منصــور  حــاس  حركــة  يف  القيــادي  قــال 
بريك، إنه آن األوان للســلطة الفلســطينية 
تبنــي خيــار املقاومــة وإطــاق عنانهــا يف 

الضفة الغربية ملواجهة خطط الضم.
مســريات  هامــش  عــى  ذلــك  جــاء 
جاهرييــة حاشــدة نظمتهــا حركــة حاس 
يف محافظــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة بعــد 
االحتــال  لخطــط  رفًضــا  الجمعــة،  صــاة 
لســيادة  واألغــوار  الضفــة  مــن  أراض  ضــم 

االحتال.
التــي  املســريات  يف  املشــاركون  ورفــع 
انتهت إىل مهرجان خطايب الفتات كتب 
لنــا  فلســطني  للضــم..  "ال  بعضهــا:  عــى 
من البحر إىل النهر"، "لن تســقط حقوقنا 
نقــاوم"،  دمنــا  مــا  تضيــع  ولــن  بالتقــادم 
نفديهــا  أجســادنا  مــن  جــزء  و"أراضينــا 
موحــدة  "فلســطني  ودمائنــا"،  بأرواحنــا 
والضفــة  و"غــزة  القــدس"،  وعاصمتهــا 
مواجهــة  يف  موحــدون  والخــارج  والـــ48 

االحتال".
وشــدد بريــك عــى رضورة إشــعال ســاحة 
الضفة الغربية وجعلها ساحة مواجهة مع 
املحتــل، قائــًا: "يســتطيع شــعبنا هنــاك 

وبــكل  الســبل  بــكل  املحتــل  يواجــه  أن 
الســلطة  قــوة ويقــول كلمتــه؛ ولكــن عــى 
أن تتبنــى هــذا الخيــار وأن ترفــض وتلفــظ 

التنسيق األمني فعا ال قوال".
وتابــع: "عــى الســلطة أن تلقــي باتفاقيــة 
)أوســلو( إىل مزابــل التاريــخ، كفانــا جراًحا 

وأمًلا".

وطالــب األمة العربية واإلســامية برضورة 
واالســتنكار  الرفــض  وتجــاوز  الخــروج 
الخيــارات  وتبنــي  األفعــال  إىل  واألقــوال، 

الرامية لتحرير فلسطني.
يعربــد  زال  ال  املحتــل  أن  بريــك  وأوضــح 
كل  ويتجاهــل  الدوليــة  املنظومــة  عــى 
القرارات األممية، ويرضب بعرض الحائط 

وهــو  الضــم،  بوقــف  املطالبــة  النــداءات 
يف  األرايض  متزيــق  باتجــاه  بقــوة  يســري 

الضفة الغربية.
جــادون  تعــاىل  اللــه  بــإذن  "نحــن  وقــال: 
باتخــاذ كل مــا يلــزم مــع فصائــل املقاومــة 
هــذه  لرفــض  وأمتنــا  شــعبنا  أبنــاء  ومــع 
تلبيــة  عــى  العــدو  وإلجبــار  املخططــات 
يعيــد  وأن  شــعبنا  وتطلعــات  متطلبــات 
مــن  فلســطني  أرض  ســلبها  التــي  األرض 

نهرها إىل بحرها إىل أصحابها".
أن  عــى  لــه  كلمــة  يف  بريــك  وشــدد 
وقــف  أرض  فلســطني  كل  فلســطني 
إســامي ال يجــوز لكائــن مــن كان أن يفــرط 
أن  إىل  الفًتــا  أرضهــا،  مــن  تــراب  حبــة  يف 
هــو  لتحريرهــا  اللــه  ســبيل  يف  الجهــاد 

واجب رشعي ومطلب وطني.
املتحــدة  الواليــات  أن  إىل  وأشــار 
نهبــت  األوطــان  دمــرت  التــي  األمريكيــة 
االحتــال  رشيكــة  هــي  الشــعوب  ثــروات 
اإلرسائييل يف كل معاناتنا وكل قطرة دم 

سقطت من عروقنا.
أن  حــاس  حركــة  يف  القيــادي  وأكــد 
والخطــط  املقاومــة  برامــج  التوحــد خلــف 
املدروســة، هــو الطريــق األقــر نحو دحر 

االحتال من أرضنا وتحرير فلسطني.
وقــال: "رقعــة االشــتباك مــع العــدو يجــب 
أن تتســع لتشــمل القدس والضفة الغربية 
غــور  أن  إىل  مشــريا  املحتــل"،  والداخــل 
األردن هــو "جــزء مــن فلســطني، جــزء مــن 

عقيدتنا ولن نفرط يف ذرة تراب منه".
وتابع بريك: "نحن نسري بخطى ثابتة نحو 

التحرير لفلسطني كل فلسطني".
وأضــاف: "جــاءت حــاس ومعهــا فصائــل 
املقاومــة وشــعبنا لتقــول ال صــوت يعلــو 
فوق صوت املقاومة، لتقول لن متر هذه 

املخططات مرور الكرام".
"هيهــات  بالقــول:  حديثــه  بريــك  وختــم 
وهــو  البيضــاء،  الرايــات  يرفــع  أن  لشــعبنا 
واألرسى  والجرحــى  الشــهداء  قــدم  الــذي 
والتضحيــات الجســام، وإنــه لجهاد نر أو 

استشهاد".
وتشــمل خطــة االحتــال ضــم غــور األردن 
الغربيــة،  الضفــة  مســتوطنات  وجميــع 
أن  فلســطينية إىل  تقديــرات  تشــري  فيــا 
الضم ســيصل إىل أكرث من 30 باملئة من 

مساحة الضفة املحتلة.

غزة/ فلسطني:
العمــل  يواصلــون  مقاتليهــا  أن  حــاس،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  أكــدت 
االحتــال  ســجون  مــن  األرسى  رساح  إلطــاق  تبــادل  صفقــة  إنجــاز  أجــل  مــن 

اإلرسائييل.
وجددت حاس، يف بيان، أمس، وعد املقاومة لألرسى بالحرية، "فإخوانهم 
األمنــي  والــراع  املحتــل،  مواجهــة  يف  بالنهــار  الليــل  يصلــون  املجاهــدون 
معــه، إلنجــاز صفقــة تبــادل تضمــن حريــة أرسانــا وعودتهــم ألحضــان عائاتهــم 
ســاملني". وتقدمت بالتهنئة من ابنها األســري املحرر د. أمجد قبها مبناســبة 
اإلفــراج عنــه مــن ســجون االحتــال بعــد قضائــه 18 عاًمــا قضاهــا يف زنازيــن 

االحتال.
جنــود  مــن  أربعــة  قبضتهــا  أن يف  مؤخــرا،  أعلنــت  القســام،  كتائــب  وكانــت 
االحتــال، ونــرت أســاءهم وصورهــم دون إعطــاء املزيــد مــن املعلومــات، 
مؤكــدة أن االحتــال لــن يحصــل عــى أيــة معلومــة، إال عــر دفــع اســتحقاقات 
وأمثــان واضحــة قبــل املفاوضــات –غــري املبــارشة- وبعدهــا. واعتقلت قوات 
االحتــال - بحســب هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن - نحــو 70 أســريا ممــن 
تحــرروا مبوجــب صفقــة "وفــاء األحــرار" وأعــادت أحــكام 34 أســرًيا )مــن بينهــم 
أحــكام باملؤبــد(. ومتــت صفقــة تبــادل األرسى بــني حركــة حــاس و)إرسائيل( 
يف تريــن أول/ أكتوبــر 2011 برعايــة مريــة، ُأفــرج مــن خالهــا عــن 1027 
من األرسى الفلســطينيني مقابل الجندي جلعاد شــاليط الذي أرسته كتائب 

القسام عام 2006.

مسيرة حاشدة في رفح رفًضا لخطط الضم و"صفقة ترامب-نتنياهو"
بريك لـ"فلسطين": آن للسلطة أن تتبنى خيار المقاومة لمواجهة الضم

رام الله/ فلسطني:
مــددت ســلطات االحتــال، أمــس، اعتقــال األســرية حنــني نصــار من 
رام اللــه ملــدة مثانيــة أيام الســتكال التحقيــق.  وأفاد مكتب إعام 
حنــني  املواطنــة  اعتقــال  دت  مــدَّ االحتــال  ســلطات  بــأن  األرسى، 
نصــار وزوجــة األســري رامــي فضايــل مــن حــي الطــرية بــرام اللــه ملــدة 
مثانية أيام الستكال التحقيق.  وكانت قوات االحتال اإلرسائييل 
اعتقلــت نصــار األربعــاء املــايض، بعــد اقتحامهــا لحــي الطــرية بعــد 

مداهمة منزلها.

االحتالل يمدد اعتقال األسيرة 
حنين نصار ثمانية أيام

حماس: نواصل العمل إلنجاز صفقة 
تبادل تضمن الحرية لألسرى

النارصة/ فلسطني: 
ا، عن مواطــن أردين اعتقلته بزعم  أفرجــت ســلطات االحتــال اإلرسائيــيل، رسًّ

"تهريب الساح" إىل األرايض الفلسطينية املحتلة.
االحتــال،  عــن أن رشطــة  النقــاب  أمــس،  وكشــفت مصــادر إعاميــة عريــة، 
ا" مســاء الخميــس.  وقالــت القنــاة العريــة  أفرجــت عــن األردين املذكــور "رسًّ
الثانيــة: إنــه مــى أكــرث مــن شــهر عــى اعتقــال تاجــر أســلحة أردين يف غــور 
األردن، إال أن ســلطات االحتــال أفرجــت عنــه ورحلتــه إىل بــاده الخميــس، 
"تحــت غطــاء مــن الرسيــة".  وعللــت رشطــة االحتــال إطــاق رساح األردين، 

بأنها مل تجد أي "بنية تحتية قوية" لألدلة ملحاكمته.
ونقلــت القنــاة، عــن مســؤول يف ســلطات االحتــال قولــه: إن "إطــاق رساح 
األردين، جــاء بســبب تحديــات بتعريــض العاقــات الدبلوماســية مــع اململكة 
إىل الخطر، وخشية إلحاق الرضر مبصادر املخابرات اإلرسائيلية".  وبحسب 
القناة، كان املواطن األردين قد أصيب بنريان قوات االحتال لحظة اعتقاله.

ا"  االحتالل يطلق "سرًّ
سراح مواطن أردني

جنني/ فلسطني:
االحتــال  ســجون  مــن  املحــرر  األســري  أكــد 
األرسى  رســالة  أن  قبهــا،  أمجــد  د.  اإلرسائيــيل 
مواجهــة  أجــل  مــن  الوطنيــة  الوحــدة  للخــارج: 
إىل  تهــدف  التــي  واملخططــات  املؤامــرات 
صفقــة  وخاصــة  الفلســطينية  القضيــة  تصفيــة 
"ترامب- نتنياهو" وخطة الضم، وكذلك العمل 

من أجل حريتهم.
 وحــذر قبهــا، يف تريــح، أمــس، عقــب اإلفــراج 
عنه من سجون االحتال اإلرسائييل بعد قضائه 
18 عامــا يف األرس، مــن خطــورة األوضــاع داخــل 
عــى  التضيــق  الســجون  إدارة  وتعمــد  الســجون 

األرسى وقمعهم.
صعبــة،  أوضــاع  يعيشــون  األرسى  أن  وأوضــح 
عقوبــات  سلســلة  الســجون  إدارة  فــرض  عقــب 
بحقهم وسحب العديد من إنجازاتهم النضالية.
العــزل  سياســة  تواصــل  اإلدارة  أن  إىل  وأشــار 
والحرمــان مــن الزيــارات وأبســط الحقوق، وفرض 
عــدا  األرسى  بحــق  الباهظــة  املاليــة  الغرامــات 

لألقســام  والتفتيــش  االقتحامــات  سياســة  عــن 
لــألرسى املــرىض،  الطبــي املتعمــدة  واإلهــال 
مــن خــال اقتصــار العــاج املقــدم عــى أقــراص 

"األكامول" واملسكنات.
وأكــد أن هنــاك حــاالت مرضيــة مســتعصية منهــا 

األسري املسن فؤاد الشوبيك.
تنظيــم  بصــدد  األســرية  الحركــة  أن  قبهــا  وذكــر 
سلســلة خطــوات احتجاجيــة ضد إدارة الســجون 
حتى االستجابة ملطالبها اإلنسانية واملعيشية.
وشــدد عــى أن رســالة األرسى لشــعبنا وقيادتــه 

الفلســطينية،  الوطنيــة  الوحــدة  هــي  وفصائلــه 
القــرن  "صفقــة  إلفشــال  واحــدا  صفــا  والوقــوف 
إفشــاله  يتــم  "لــن  أنــه  مؤكــدا  الضــم"،  ومــروع 
بجنــاح واحــد بل بجناحــني الضفة الغربية وقطاع 

غزة".
إىل  الوطنيــة  والفصائــل  الســلطة  قيــادة  ودعــا 
مــن ســجون  تحريــر األرسى  عــى  الجــاد  العمــل 
األرسى  حيــاة  عــى  تخوفــه  مبدًيــا  االحتــال، 
خاصة يف ظل انتشــار فريوس "كورونا"، وأشــار 

اىل انعدام املعقات ومواد التنظيف.
ســابقا  وجهــت  االحتــال  ســلطات  أن  يذكــر 
تهمــة للطبيــب قبهــا، بتقديــم العــاج ألشــخاص 
مصابــني كانــوا مطلوبــني لاحتــال، حيث صدر 
بحقــه هــذا الحكــم يف الفــرة التــي كانــت يصدر 

فيها أحكاما رادعة بحق الفلسطينيني.
وعمــل قبهــا خــال ســنوات األرس عــى تدريــس 
الفلســطينية  للجامعــات  املنتســبني  األرسى 
خــارج الســجون، وإرفادهــم بالعلــم والخــرة مــن 

مكانته األكادميية والعلمية.

ر قبها: أوضاع األسرى صعبة.. ورسالتهم: الوحدة والحرية المحرَّ

 د. أمجد قبها

جانب من املسرية الرافضة للضم يف رفح أمس      ) األناضول (
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العين الثالثة
إياد القرا

تعلــن وزارة املاليــة / لجنــة العطــــاءات املركــــزية عــن طــرح عطــاءات حكوميــة مختلفــة  
تبعًا للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء.

فعىل الراغبني املشاركة يف هذا العطاء مراجعة وزارة املالية / اإلدارة العامة للوازم 
العامة ـ املبنى الجديد غرب محطة فارس للبرتول خالل أوقات الدوام الرسمي من 
أجــل الحصــول عــىل كراســة املواصفات ووثائــق العطاء. مقابل دفع مبلغ مايل 300 

شيكل غري مسرتدة تورد اىل خزينة وزارة املالية .
 آخــر موعــد لقبــول العــروض  بالظــرف املختــوم يف صنــدوق العطــاءات يف 
وتفتــح   2020/07/14 املوافــق  الثالثــاء  يــوم  مــن  العــارشة  الســاعة  غـــزة 

املظاريف بحضور ممثيل املتناقصني يف نفس الزمان واملكان. 

دولة فلسطني
اإلدارة العامة للوازم العامة
لجنة العطاءات املركزية

لجنة العطاءات املركزية
مالحظة:ـ

1. أجرة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

2. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنك الوطني االســالمي أو بنك اإلنتاج أو 

بنك الربيد صالحة ملدة ثالثة شهور 
3. االدارة العامة للوازم غري مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء .

4. االدارة العامة للوازم غري مسئولة عن عمليات الرصف .

.www.mof.gov.ps 5. لالطالع عىل كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة املالية

6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم :0598967679

لتوريــد   املختــوم  بالظــرف  عطــاء  طــرح  عــن  للصــم  أطفالنــا  جمعيــة  تعلــن   
3000  ســلة غذائيــة  ضمــن مــرشوع " تحســني الصــالدة النفســية لألطفــال 

ذوي اإلعاقــة ومــن دون إعاقــة وذويهــم يف قطــاع غــزة " واملمــول مــن الــوزارة 
الفيدرالية األملانية للتعاون اإلمنايئ )BMZ(   من خالل مؤسسة يس.يب.

أم األملانية وتنفيذ جمعية أطفالنا للصم – غزة
فعــىل  الراغبــني  باملشــاركة يف العطــاء التوجــه ملقــر جمعيــة أطفالنــا للصــم 
الكائن يف غزة  72 شــارع فلســطني مقابل مســجد فلســطني الســتالم  نسخة 
مــن وثائــق العطــاء مقابــل رســم مايل غري مســرتد وقــدره 200 دوالر أمرييك، 
وذلــك ابتــداًء مــن يــوم األحــد  املوافــق 5 يوليــو 2020  وحتــى يــوم الخميــس 
املوافــق 9 يوليــو 2020  مــن الســاعة التاســعة صباحــا وحتــى الواحــدة بعــد 

الظهر ، وذلك حسب الرشوط التالية :
• أن يكــون املتقــدم للعطــاء لديــه ســجل تجــاري معتمــد وســاري املفعــول 

حسب األصول املتبعة
• تقدم األسعار بعملة الدوالر األمرييك 
•  األسعار تشمل قيمة الرضيبة املضافة

• إرفاق شهادة خصم منبع .
• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار

• العطاء غري قابل للتجزئة
 2020 يوليــو   12 املوافــق  األحــد   يــوم  إجتــاع متهيــدي  يعقــد  ســوف   •

الساعة 12:00 ظهرا يف مقر الجمعية
•  تكلفة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء

• املوعد النهايئ لتسليم املظاريف املختومة الخاصة بالعطاء يف مقر الجمعية 
حتى الساعة  الواحدة ظهرا من يوم الخميس املوافق ل 16 يوليو 2020  وسيتم 

فتح العطاء يف نفس اليوم والساعة بحضور املتقدمني للعطاء أو ممثليهم.
• يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمني دخول عطاء مقداره %5 من 
إجــايل قيمــة العطــاء عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنيك مصــدق باملبلغ 

املطلوب ويكون ساري املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.
ملزيد من االستفسار يرجى االتصال عىل هاتف الجمعية  2865468 أو 2828495

إعالن طرح عطاء رقم 2020/2
جمعية أطفالنا للصم – غزة 

إعالن طرح عطاء رقم 2020/1
جمعية أطفالنا للصم – غزة 

 تعلــن جمعيــة أطفالنــا للصــم عــن طــرح عطــاء بالظــرف املختــوم لتوريد عدد 
1000 حزمة دعم نفيس منزيل  ضمن مرشوع " تحسني الصالدة النفسية 

لألطفــال ذوي اإلعاقــة ومــن دون إعاقــة وذويهــم يف قطــاع غــزة " واملمول من 
الــوزارة الفيدراليــة األملانيــة للتعــاون اإلمنــايئ )BMZ(   مــن خــالل مؤسســة 

يس.يب.أم األملانية وتنفيذ جمعية أطفالنا للصم – غزة
فعــىل  الراغبــني  باملشــاركة يف العطــاء التوجــه ملقــر جمعيــة أطفالنــا للصــم 
الكائن يف غزة  72 شارع فلسطني مقابل مسجد فلسطني الستالم  نسخة 
من وثائق العطاء مقابل رســم مايل غري مســرتد وقدره 100 دوالر أمرييك، 
وذلــك ابتــداًء مــن يــوم األحــد  املوافــق 5 يوليــو 2020  وحتــى يــوم الخميس 
املوافــق 9 يوليــو 2020  مــن الســاعة التاســعة صباحــا وحتــى الواحــدة بعــد 

الظهر ، وذلك حسب الرشوط التالية :
• أن يكــون املتقــدم للعطــاء لديــه ســجل تجــاري معتمــد وســاري املفعــول 

حسب األصول املتبعة
• تقدم األسعار بعملة الدوالر األمرييك 
•  األسعار تشمل قيمة الرضيبة املضافة

• إرفاق شهادة خصم منبع .
•  الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار

• العطاء غري قابل للتجزئة
 2020 يوليــو   12 املوافــق  األحــد  يــوم  متهيــدي  إجتــاع  يعقــد  ســوف   •

الساعة 10.00 صباحا يف مقر الجمعية
•  تكلفة اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء

• املوعد النهايئ لتسليم املظاريف املختومة الخاصة بالعطاء يف مقر الجمعية 
حتى الساعة  الواحدة ظهرا من يوم األربعاء املوافق ل 15 يوليو 2020  وسيتم 

فتح العطاء يف نفس اليوم والساعة بحضور املتقدمني للعطاء أو ممثليهم.
• يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بتأمــني دخــول عطاء مقداره %5 من 
إجــايل قيمــة العطــاء عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق باملبلــغ 

املطلوب ويكون ساري املفعول ملدة 3 شهور من موعد فتح العطاء.
ملزيد من االستفسار يرجى االتصال عىل هاتف الجمعية  2865468 أو 2828495

إعالن
تعلن بلدية جباليا النزلة بأنه قد تقدم الينا أحد املواطنني بطلب لرتخيص 
بنــاء عــىل أرض القســائم أرقــام )9+10+11( مــن القطعــة رقــم )1795( مــن 

ارايض جباليا ضمن نفوذ بلدية جباليا النزلة.
فعــىل كل مــن لــه حــق االعــرتاض عــىل ذلــك أن يتقــدم باعــرتاض اىل لجنــة 
15 يومــا مــن تاريــخ هــذا  التنظيــم املحليــة يف بلديــة جباليــا خــالل مــدة 

االعالن ويف اوقات الدوام الرسمي ولن يلتفت الي اعرتاض بعد ذلك.
بلدية جباليا النزلة

دولة فلسطني
وزارة الحكم املحيل
بلدية جباليا النزلة

إعالن للعموم
أن املواطــن عايــش محمــد ســعيد  بغــزة  الــرشكات  الســيد/ مراقــب  يعلــن 
دواس- تقدم لتسجيل سمة تجارية باسم )مطعم وبيتزا محمد سعيد( ولذا 
مــن لديــه اعــرتاض عــىل تســمية الرشكــة بهــذا االســم يتقــدم لــإدارة العامــة 
للــرشكات باعــرتاض مســبب خــالل أســبوع مــن بدايــة نــرش هــذه االعــالن يف 

مكتب مراقب الرشكات بغزة- النرص- ابراج املقويس.
تحريرا يف 2020/7/2م.

مراقب الرشكات

دولة فلسطني
وزارة االقتصاد الوطني
االدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات

اإلمارات تنطلق نحو مسار التطبيع العلني مع )إسرائيل(

الضــم  عمليــة  أن  اإلمــارات  وتــرى 
وتزعــزع  املواجهــات  تشــعل  قــد 
بأكملهــا،  املنطقــة  يف  االســتقرار 
اإلمــارات،  لــدى  األهــم  لكــن 
قدمــا  املــي  عــىل  الحريصــة 
بالعالقــات مــع )إرسائيــل(، هــو أن 
تلــك العمليــة ســتقوض مســاعيها 
العــريب-  التطبيــع  طريــق  يف 

اإلرسائييل.
ويف مــا ُيشــبه النصيحــة "الوديــة"، 
يف  اإلمــارايت  الســفري  أرســل 
العتيبــة،  يوســف  واشــنطن، 
صنــع  مراكــز  مــن  بقربــة  املعــروف 
رصيحــة  رســالة  األمريكيــة،  القــرار 
واألوســاط  العــام  الــرأي  إىل 
ضّمنهــا  اإلرسائيليــة  السياســية 
فيــه  وضــع  لــه  مقــال  عنــوان 
"إمــا  خياريــن:  أمــام  اإلرسائيليــني 

الّضم وإما التطبيع".
االحتــالل  وزراء  رئيــس  وتعهــد 
يصــل  مــا  بضــم  نتنياهــو،  بنيامــني 
غــور  منطقــة  مــن  باملائــة   30 إىل 
األردن االســرتاتيجية، التــي تشــكل 
الغربيــة  الضفــة  مســاحة  ثلــث 
اعرتضــت  خطــوة  يف  املحتلــة، 
واالتحــاد  املتحــدة  األمــم  عليهــا 
الفلســطينية  والســلطة  األورويب 
والجامعــة  الوطنيــة  والفصائــل 
منهــا  عــدة،  عربيــة  ودول  العربيــة 

اإلمارات.
وعــرب ويل عهــد أبــو ظبــي، محمــد 
مــع  هاتفــي  اتصــال  يف  زايــد،  بــن 
العاهــل األردين، عبــد اللــه الثاين، 
يــوم 17 يونيــو/ حزيــران املــايض، 
عن "رفض اإلمارات القاطع لخطوة 
أراض  لضــم  اإلرسائيــيل  االحتــالل 

فلسطينية بصورة غري قانونية".
ويف 12 يونيــو/ حزيــران املــايض، 
مقــاال  "العتيبــة"  الســفري  كتــب 
صحيفــة  يف  العربيــة  باللغــة 
العربيــة  أحرونــوت"  "يديعــوت 
فيــه  حــّذر  االنتشــار،  واســعة 
ميكــن  ال  أنــه  مــن  اإلرسائيليــني 
تطبيًعــا  تتوقــع  أن  لـ)إرسائيــل( 
إن  العــريب  العــامل  مــع  للعالقــات 
الضفــة  يف  أرايض  ضمــت  هــي 

الغربية.
أنــه ميكــن لإمــارات، مــن  وأضــاف 
"بوابــة  تكــون  أن  قدراتهــا،  خــالل 
مفتوحــة أمام اإلرسائيليني لربطهم 

باملنطقة والعامل".
اإلمــارات  أن  "العتيبــة"  ويعتقــد 
العــريب  العــامل  مــن  كبــريا  وجــزءا 
)إرسائيــل(  تكــون  أن  إىل  تطلعــوا 

رأوا  وأنهــم  عــدوا"،  وليــس  "فرصــة 
فيها "فرصة عظيمة" لبناء عالقات 

"حميمة".
ملقالــه،  مصاحــب  تســجيل  ويف 
باللغــة  "العتيبــة"  تحــدث 
اإلنجليزية عن أن املواقف العربية 
)إرسائيــل(،  باتجــاه  تغــريا  تشــهد 
تقّبــال  أكــر  النــاس  أصبــح  "حيــث 
لهــا وأقل عــداًء تجاهها، وكل ذلك 
قــد ينســفه قــرار بالضــم" عــىل حــد 

تعبريه.
الخطــوات  مــن  الكثــري  وهنــاك 
النطــاق  خــارج  التطبيعيــة 
توجــد  ال  حيــث  الدبلومــايس، 
اإلمــارات  بــني  رســمية  عالقــات 

و)إرسائيل(.
عربيــة  دولــة  أي  تقيــم  ال  وعامــة، 
مــع  معلنــة  رســمية  عالقــات 
مــرص  باســتثناء  )إرسائيــل(، 
معهــا  ترتبطــان  اللتــني  واألردن، 

مبعاهديت سالم.
وكان لجائحــة "كورونــا" حصــة مــن 
متثلــت  التطبيعيــة،  الخطــوات 
عــىل  رســمية  ترصيحــات  يف 
اإلمــارات  بــني  املســتويات  أعــىل 
ذلــك  عــن  ونتــج  و)إرسائيــل( 
التــي  للظــروف  اإلمــارات  اســتجابة 
كافــة  عــىل  "كورونــا"  تفرضهــا 
الــدول للتعــاون يف مجــال البحــث 
وتكريســه  والتكنولوجيــا  والتطويــر 

لصالح مسرية اإلنسانية.
القطــاع  مــن  رشكتــان  وأعلنــت 
ورشكتــان  اإلمــارايت  الخــاص 
يونيــو/  25 يف  إرسائيليتــان، 

حزيــران املــايض، إطــالق مشــاريع 
الطبــي،  املجــال  يف  مشــرتكة 
ألنــه "مــن الواجــب وضــع مصلحــة 

يف  وحايتهــا  والبرشيــة  اإلنســان 
معــا  للعمــل  األولويــات،  مقدمــة 
مــن جائحــة مل  التخلــص  أجــل  مــن 
يشهد العامل مثيال لها"، وفق بيان 

إمارايت.
وسبق ذلك، يف التاسع من الشهر 
مســاعدات  طائــرة  وصــول  نفســه، 
إماراتية ثانية إىل مطار بن غوريون 
مــن  أســابيع  بعــد  أبيــب"،  بـ"تــل 
وصــول الطائــرة األوىل إىل املطــار 
نفســه، يف رحلتــني مبارشتــني مــن 
)إرسائيــل(،  إىل  ظبــي  أبــو  مطــار 
الســلطة  إىل  مســاعدات  لتقديــم 
الفلســطينية، التــي رفضتهــا لعــدم 
التنسيق املسبق معها، بينا رأت 
تطبيعــا  ذلــك  فلســطينية  فصائــل 

إماراتيا مرفوضا.
مــن  التقليــل  اإلمــارات  وحاولــت 
مكافحــة  يف  التعــاون  أهميــة 
مجــرد  بأنــه  بتوصيفــه  "كورونــا"، 
إماراتيتــني  رشكتــني  بــني  اتفــاق 
إرسائيليتــني  ورشكتــني  خاصتــني 
محاربــة  تكنولوجيــا  لتطويــر 
نتنياهــو  أعلــن  بينــا  الفــريوس، 
نتيجــة  جــاءت  الرشاكــة  هــذه  أن 
األشــهر  يف  مكثفــة  مفاوضــات 

األخرية.
عالقات قديمة

مــع  اإلمــارات  عالقــات  لكــن 
اإلطــار  خــارج  )إرسائيــل( 

الدبلومايس متتد لسنوات طويلة 
يف مجاالت شتى.

الــدول  معظــم  الواقــع،  يف 
أوســلو  اتفاقيــة  بعــد  الخليجيــة، 
وســلطات  التحريــر  منظمــة  بــني 
االحتــالل عام 1993، ارتبطت مع 
)إرسائيــل( بنــوع من العالقات وفق 
عــىل  دولــة  بــكلِّ  خاصــة  حســابات 
أســس حــل الدولتــني وإقامــة دولــة 
عاصمتهــا  مســتقلة،  فلســطينية 
 5 قبــل  مــا  حــدود  عــىل  القــدس، 

يونيو/ حزيران 1967.
مــن  طويــل  تاريــخ  ولإمــارات 
العالقات "الرسية" مع )إرسائيل(، 

خارج إطار العالقات الرسمية.
الفعــيل  الحاكــم  هــو  زايــد"  و"ابــن 
لدولــة اإلمــارات، بعــد غيــاب رئيس 
الدولــة، خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، 
عــن املشــهد الســيايس، منــذ أكر 

من ست سنوات، لدواع ٍصحية.
لهــا  بعثــة  أول  )إرسائيــل(  وأنشــأت 
يف اإلمارات عام 2015، لتمثيلها 
للطاقــة  الدوليــة  "الوكالــة  يف 

املتجددة"، ومقرها أبو ظبي.
إن  إماراتيــون:  مســؤولون  وقــال 
وجــود هــذه البعثــة ال ميثــل تغيــرًيا 
تجــاه  اإلماراتيــة  السياســات  يف 
حــرًصا  مخصــص  وإنــه  )إرسائيــل(، 

لألنشطة املتعلقة بالوكالة.
مــارس/ يف  اإلمــارات،  وشــاركت 

آذار 2017، يف تدريــب عســكري 
الجويــة  القــوات  مــع  مشــرتك 
واإليطاليــة  واألمريكيــة  اليونانيــة 

واإلرسائيلية.
وكانت هذه هي املرة الثانية التي 
يحلــق فيهــا طيــارون إماراتيــون مــع 
طياريــن إرسائيليــني يف تدريبــات 
يف  مشــاركتهم  بعــد  مشــرتكة، 
منــاورات "العلــم األحمــر" بصحــراء 
عــام  األمريكيــة،  نيفــادا  واليــة 
أيضــا  فيهــا  شــارك  والتــي   ،2016

املتحــدة  الواليــات  مــن  طيــارون 
وباكستان وإسبانيا.

وتحــاول اإلمارات اإليحــاء بالتزامها 
بالحــق الفلســطيني وحرصهــا عــىل 
الثوابت العربية يف إحالل السالم 
مــن  سلســلة  عــرب  )إرسائيــل(  مــع 
الترصيحــات اإلعالميــة واملواقــف 
ذاتــه  الوقــت  ويف  السياســية، 
متي قدما يف خطواتها العملية 
)إرسائيــل(  مــع  عالقــات  إلقامــة 
بشــكل واضح ومعلن، عىل غري ما 

كانت عليه خطوات سابقة.
وتتحــدث وســائل إعــالم عربيــة عن 
كثــرًيا  تقــرتب  العربيــة  الــدول  أن 
مــن التطبيــع الكامــل مــع )إرسائيل( 

متــارس  بينــا  عمليــة،  بخطــوات 
هذه الدول لعبة إعالمية مفضوحة 
أو  تهــدد  سياســية  مواقــف  عــرب 
تحــذر )إرسائيــل( مــن مواصلــة نهج 

ضم األرايض الفلسطينية.
املقربــني  أحــد  موقــف  الفتــا  وكان 
حيــث  ظبــي،  أبــو  عهــد  ويل  مــن 
اعتــرب، قبــل أيــام، أن "قــرار التعاون 
مع رشكات طبية وبحثية إرسائيلية 
غــري موفــق حتــى وإن كان ملكافحة 

كورونا".
تحتــاج  ال  "اإلمــارات  أن  وأضــاف 
التعــاون مــع معاهــد إرسائيليــة وال 
تحتــاج التعــاون مــع عــدو إرسائييل 
أن  طاملــا  كورونــا"،  عــىل  للقضــاء 
"هناك رشكات ومعاهد يف كوريا 
وفرنســا  والهنــد  والصــني  واليابــان 
وأملانيــا وأمريــكا أفضــل مليــون مرة 

ما يف )إرسائيل(".
قــد ال تجــد الخطــوات التطبيعيــة 
تســويقها  ومحاولــة  اإلماراتيــة، 
شــعبيا  قبــوال  وإقليميــا،  عربيــا 
املحــيل  املســتويني  عــىل 
ميــي  هــذا  مــع  لكــن  والعــريب، 
املســؤولون اإلماراتيــون قدما يف 

هذا االتجاه.

إسطنبول/ األناضول:
يبــدو أن دولــة اإلمــارات تســير علــى حبــل مشــدود 
فــي رســم مالمــح عالقاتهــا، القديمــة الجديــدة مــع 

)إســرائيل(، مــن خــالل مقاربة تراجــع األخيرة عن خطة 
المحتلــة  الفلســطينية  األراضــي  مــن  المزيــد  ضــم 
م فــي عمليــة التســوية علــى قاعــدة »حــل  والتقــدُّ

الدولتيــن«، فــي مقابل االنتقال مــن التعاون المعلن 
فــي مكافحــة »كورونا« إلى تحســين العالقــات التي 
وصفها السفير اإلماراتي في واشنطن بـ«الحميمة«.

جنني/ صفا:
أعلن األسري محمود سعيد السعدي )40 عامًا( من مخيم 
عــىل  احتجاجــا  الطعــام؛  عــن  املفتــوح  اإلرضاب  جنــني، 

تحويله لالعتقال اإلداري.
أعلــن  إنــه  أمــس،  "صفــا"،  لوكالــة  الســعدي  ذوو  وقــال 
اإلرضاب يــوم الخميــس بعــد تلقيــه ورقــة تحويلــه لالعتقــال 

اإلداري يف الوقت الذي كان يأمل اإلفراج عنه.
وذكــروا أنــه جــرى نقــل الســعدي مــن ســجن "النقــب" إىل 
ســجن "هداريــم" عقــب قــرار اإلداري؛ مــا حــدا بــه إلعــالن 

إرضابه املفتوح عن الطعام.
أعــال، وســبق واعتقــل  الســعدي محــاٍم ورجــل  أن  يذكــر 
مخيــم  مــن  وهــو  اعتقالــه،  وأعيــد  أشــهر  قبــل  عنــه  وأفــرج 

جنني.

األسير السعدي يعلن اإلضراب 
رام الله/ فلسطني:عن الطعام رفًضا لـ"اإلداري"

فــارس  ســامية  واإلعالميــة  الكاتبــة  وثقافيــة  إعالميــة  مؤسســات  نعــت 
الخليــيل، التــي وافتهــا املنيــة أمس، بعد عطاء وإبداع حافل عىل صعيد 
الكتابــة والعمــل اإلعالمــي والصحفــي. ولــدت األديبــة واإلعالميــة ســامية 
فــارس ألب أردين وأم فلســطينية يف مدينــة القــدس، ودرســت الصحافــة 
الفجــر املقدســية  واإلعــالم يف جامعــة بريزيــت، وعملــت يف صحيفــة 
طيلة 15 عاما، كا شغلت منصب سكرترية تحرير ملجلة الفجر األديب 

التي ترأسها زوجها الراحل الشاعر والكاتب الكبري عيل الخلييل.
والتلفزيــون  اإلذاعــة  هيئــة  يف  للعمــل  انتقلــت   ،1994 العــام  يف 
والثقافيــة  والفكريــة  السياســية  للربامــج  ومقدمــة  كمعــدة  الفلســطينية 
اإلذاعــي  للعمــل  مدربــة  الراحلــة  كــا عملــت  اإلذاعيــة.  للدرامــا  وكاتبــة 
الصحفيــني  نقابــة  تأســيس  يف  وســاهمت  واالرتجــال.  اإللقــاء  فــن  يف 
الفلســطينيني واالتحاد العام للكتاب واألدباء الفلســطينيني. وتعترب  من 
أوائــل مــن عمــل يف الصحافــة الفلســطينية امليدانيــة. أصــدرت الراحلــة 
أربــع مجموعــات قصصيــة يف أدب الطفــل )حــذاء عائشــة، حكايــة عــار، 

كف حمدان، فارس يكتب حكاية الصباح(.

مؤسسات إعالمية وثقافية 
تنعى الكاتبة سامية الخليلي

صراع األدمغة وحماية
 الجبهة الداخلية

اإلعالن الصادر عن وزارة الداخلية يف غزة, باعتقال خلية موجهة 
مــن االحتــالل للمــس بقــدرات املقاومة, هــو جزء من الرصاع الدائر 
يف الخفــاء بــني األجهــزة األمنيــة التابعــة للداخليــة واملقاومــة مــع 
االحتالل, الذي يواصل جهوده للمس بالجبهة الداخلية، ومحاولة 
اخرتاقهــا، وزرع العمــالء للقيــام بعمليــات تخريبيــة, تحــدث خلــال 
يف الوضــع األمنــي يف غــزة, مــا يخــدم أهــداف االحتــالل ويســهل 

عليه الوصول للمقاومة.
بــني  لحظــة  يتوقــف  ال  واملتصاعــد  املتواصــل  األدمغــة  رصاع 
املقاومــة واالحتــالل، وتنجــح املقاومــة يف مراحل عدة كا حدث 
قبــل يومــني يف قطــع يــد االحتــالل عــرب الســيطرة عــىل مجموعــة 
تهــدف لزعزعــة الوضــع األمنــي وتهديــد الجبهــة الداخليــة، حيــث 
يســعى االحتالل إىل العمل بطريقة رسية ويف الخفاء مبا يضمن 
تحقيــق هدفــه, دون ضجــة ولتجنــب رد املقاومــة, كــا فعــل يف 
الخاصــة  الوحــدات  وعمــل  فقهــاء،  مــازن  الشــهيد  اغتيــال  حادثــة 
يف رشق خانيونــس وقبلهــا يف املنطقــة الوســطى, أو زرع أجهــزة 

ومعدات يف صواريخ املقاومة، وهناك ما يكشف عنها.
الــرصاع ســيتواصل مــا دام االحتــالل موجــودًا, وقــد يتخــذ أشــكااًل 
عــدة, ولذلــك يجــب رفع الوعي والحذر عند املواطن يف التعامل 
اإلشــاعات  ومنــع  الداخليــة  الجبهــة  ودعــم  األحــداث,  هــذه  مــع 
ومواجهتهــا، ويف الوقــت نفســه الشــكر والتقديــر لألجهــزة األمنيــة 
الحكوميــة, والتابعــة للمقاومــة, فيــا تبذلــه مــن جهــد، وهــو جهــد 
متكامــل يرســخ مفهــوم التعــاون, حيــث تحمــي الجهــات الحكوميــة 
ظهر املقاومة، وكالها يحمي املواطن والجبهة الداخلية وصوال 

لوحدة التكامل بني الجميع.
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إعالن مناقصة رقم 20/ 2020
الخاصة بـ: شراء مواد حاسوب وشبكات

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاه حســب 
البيانات و املواعيد التالية:-

 13 املوافــق  االثنــن  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
/2020/07 وحتى الساعـة 12:00ظهرأ من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم الخميس املوافق 2020/07/16 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  2020/07/02، علمـــًا بـــأن مثـــن نسخـــة العطـــاء 50 شيكـــًا فقــط 

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

مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 
-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .
- أجرة اإلعان )ملدة يومن( 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

شـــركــة تـــوزيـــع كـــهــــربـــاء
مـــــحـــافــــظــــات غـــــــــزة

تعلــن مؤسســة املســاعدات الشــعبية الرنويجيــة عــن طــرح عــدة عطــاءات بالظرف املختــوم لرشاء االحتياجــات التالية 
تبعًا للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء ووفقًا للجدول التايل: 

إعالن طرح عطاء بالظرف المختوم
عطاء رقم 2020/5،4،3،2

املوعد النهايئ  
لتقديم العطاء

موعد طرح العطاء عملة العطاء اسم العطاء رقم العطاء

09/07/2020

الساعة 2 ظهًرا
04/07/2020 شيكل إرسائييل توريد حقيبة كاملة 

لتدريب مدرب
02/2020

09/07/2020

الساعة 2 ظهًرا
04/07/2020 شيكل إرسائييل توريد بنزين 03/2020

09/07/2020

الساعة 2 ظهًرا
04/07/2020 شيكل إرسائييل توريد ضيافة 04/2020

09/07/2020

الساعة 2 ظهًرا
04/07/2020 شيكل إرسائييل توريد حقيبة نظافة 

شخصية لألطفال
05/2020

فعىل الرشكات ذات االختصاص واملســجلة رســميًا لدى الســلطات الرســمية والراغبة فـــي املشــاركة فـــي هذا العطاء 
زيارة مقر املؤسسة الواقع يف شارع الرشيد بغزة برج بريوت الطابق الثاين بن الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية 
بعــد الظهــر، وذلــك ابتــداء مــن يــوم االثنــن املوافــق 2020/07/06  وحتــى يــوم األربعــاء املوافــــق 2020/07/08  

وذلك من أجل الحصول عىل كراسة العطاء. 
آخــــر موعــد لتســليم العطــاء بالظــرف املختــوم يف صنــدوق العطــاءات مبقــر املؤسســة هــو يــوم الخميــس املوافــق 
2020/07/09 الســاعة الثانية ظهرًا . ســيتم فتح املظاريف مبقر املؤسســة يوم الخميس املوافق 2020/07/09 

الساعة الثانية والنصف ظهرًا يف جلسة علنية ملن يرغب يف الحضور من الرشكات املتقدمة للعطاء. 
الرشوط واملواصفات:

1.يجب تقديم األسعار بعملة )الشيكل االرسائييل( .

2.يجــب عــىل املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجًا رســميًا يف دوائــر الرضيبــة و لديــه ســجل تجــاري معتمــد وســاري 

املفعول حسب األصول املتبعة.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 90 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. يجب إرفاق تأمن ابتدايئ لدخول العطاء بقيمة 10 % من قيمة العطاء إما كفالة بنكية أو شــيك بنيّك مصدق، 

عىل أن يكون ساريًا ملدة 90 يوما من آخر موعد لتسلم العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
5. يجب تقديم تأمن ضامن حسن تنفيذ بقيمة %10 من قيمة العطاء عىل من يرسو عليه العطاء إما كفالة بنكية أو شيًكا 

ا مصدًقا، عىل أن يكون ساريًا ملدة 90 يوما من يوم ترسية العطاء، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية. بنكيًّ
6. يجب تقديم شهادات خصم منبع سارية املفعول.

7. يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم فاتورة رضيبية بكامل مبلغ العطاء شاملة رضيبة القيمة املضافة.

8. لجنة فتح العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار ويحق لها رفض أي عطاء بدون إبداء أسباب.

9. للمراجعة واالستفسار التواصل مع إدارة املؤسسة، هاتف رقم 082628770 ، شخص االتصال: السيدة/ عبري 

الخرضي املسئول اإلداري.

إعالن طرح عطاء رقم 2020/02
مشــــــــــــــروع األضاحي للعام 2020

تعلن جمعية قوافل الخري عن طرح عطاء لتنفيذ مرشوع األضاحي للعام 2020 
تبعــًا للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كــراس العطــاء، فعىل الرشكات ذات 
االختصــاص واملســجلة رســميًا وترغــب يف املشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة 

الجمعية خال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عىل كراس العطاء.
1.يجب عىل املتقدم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 1500 دوالر إما بكفالة بنكية أو بشيك 

بنــيك مصــدق مــن البنــك الوطنــي االســامي باســم جمعيــة قوافل الخري ســاري املفعول ملدة ال 
تقل عن 40 يوما من تاريخ تسليم العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

200 شــيكل غــري  2.ميكــن للمتقــدم رشاء كــراس العطــاء برســوم مقدارهــا 

مسردة، ابتداء من يوم السبت املوافق 2020/07/04 من الساعة 9:00 
صباحا وحتى الساعة 2:00 مساًء، وذلك من مقر الجمعية.

3.آخر موعد لتسليم العطاء يوم السبت املوافق 2020/07/11 الساعة 12:00 ظهرًا 

مــع العلــم انــه لــن يقبــل أي عطــاء بعــد هــذا املوعــد ولــن تقبــل العــروض بالفاكــس ويجــب 
تســليمها بالظــرف املختــوم وإيداعــه يف صنــدوق املظاريــف مبقــر الجمعيــة وســيتم فتــح 
املظاريف يوم السبت املوافق 2020/07/11 الساعة 12:30 ظهرًا يف مقر الجمعية.

ماحظات/
•رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

•الســعر بعملــة الشــيكل شــامل للرضيبــة وعــىل املورد تقديــم فاتورة رضيبة 
وشهادة عدم خصم من املنبع.

•الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار ودون إبداء األسباب.
•يحــق للجمعيــة تجــزأه العطــاء أو تأجيلــه أو متديــده أو إعادتــه أو إلغاءه دون 

إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمن بالعطاء.
ملزيــد مــن املعلومــات ميكنكــم زيارتنــا يف مقــر الجمعية الكائــن يف )غزة( أو 

االتصال عىل 0567228228 

نشطاء يشيدون بجهود 
وزارة الداخليــة بعــد

 اعتقالها خلية ُموّجهة 
غزة/ جامل غيث:

أشــاد نشــطاء فلســطينيون بجهــود ويقظــة األجهــزة األمنيــة يف قطــاع 
غــزة، بعــد كشــف وإحبــاط مخططــات االحتــال اإلرسائيــيل لزعزعــة 

الجبهة الداخلية.
وتناقــل النشــطاء بيــان وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي، فجــر أمــس، 

الذي كشفت خاله عن اعتقال الخلية امُلوّجهة.
وكتــب الناشــط إبراهيــم مســلم، عــىل موقــع "تويــر": "رضبة جديدة 
لاحتــال، الداخليــة يف غــزة تعتقــل خلية موجهة من قبل االحتال، 
ومــن خــال التحقيقــات األوليــة تبــّن أنهــم كانــوا بصــدد تنفيــذ أعامل 

تخريبية ضد املقاومة".
ومثــن أحمــد أبــو عامــر يف تغريــدة لــه عــىل موقع "تويــر" جهود وزارة 
الداخلية، يف اعتقال الخلية التخريبية املوجهة من االحتال خال 

قيامها بعمل تخريبي ضد املقاومة.
وكتب رياض حسن عىل موقع "فيسبوك": "#أمن_غزة، #تعظيم_

ســام" بعــد اإلعــان عــن خــر كشــف وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي 
اعتقــال خليــة ُموّجهــة مــن االحتــال خال قيامها بعمــل تخريبي ضد 

املقاومة.
كــام كتبــت صابريــن النجــار عــىل موقــع "فيســبوك": "كل االحــرام 
والتقديــر لألجهــزة األمنيــة يف غــزة، اللهــم احفــظ غــزة وأهلهــا مــن كل 

مكروه يارب العاملن".
وتقــدم ميــرة الدحــدوح، يف منشــور لــه عــىل "فيســبوك" بالتحيــة 
مخططــات  كشــف  يف  يقظتهــا  عــىل  األمنيــة  واألجهــزة  للمقاومــة 

االحتال وافشالها.
وغــرد Abdulla H. Mughari قائــا: بعــد اعتقــال  الداخليــة خليــة 
موجهــة مــن قبــل االحتــال، وبعيــدا عــن تفاصيل البيان، نكتشــف من 
حــن آلخــر حقيقــة الــراع األمنــي والحــرب الطاحنــة التــي تخوضهــا 
املقاومــة مــع االحتــال وعمائــه "كل التحيــة والتقدير ملن يخوضون 
انتصــارات  ويحققــون  صعيــد  #رصاع_األدمغــة  عــىل  تهــدأ  ال  حربــًا 

حقيقية فيها".
ونرش عدد من رواد مواقع التواصل االجتامعي صور لألجهزة األمنية 
وســط إشــادة بحرصهــم عــىل حاميــة الوطــن واملواطــن مــن االحتــال 

ومخططاته.
وال تتوقــف ســلطات االحتــال عــن ابتــكار طــرق مختلفــة الســتغال 
الظروف اإلنســانية الصعبة التي يعيشــها أهايل قطاع غزة املحارص، 
إلســقاطهم يف وحــل التخابــر معهــا، يف إطــار محاوالتهــا املتواصلــة 

لجمع معلومات عن أنشطة املقاومة.
للفصائــل  العســكرية  واألجنحــة  األمنيــة  األجهــزة  تعمــل  ذلــك  ورغــم 
ماحقــة  عــر  االحتــال،  محــاوالت  كل  إفشــال  عــىل  الفلســطينية 
العمــاء وإطــاق حمــات التوعيــة مبخاطــر العاملــة والوســائل التــي 
تســتخدمها مخابــرات االحتــال إلســقاط وتجنيــد عمــاء جــدد، إىل 

جانب فتح أبواب للتوبة.

غزة/ فلسطن: 
تــدور حــرب واســعة و"خفيــة" بــن 
يف  واملقاومــة  األمنيــة  األجهــزة 
االحتــال  ومخابــرات  غــزة،  قطــاع 
اإلرسائيــيل، التــي تحاول باســتمرار 
بشــتى  بالفلســطينين  املســاس 

الطرق.
و"حــرب األدمغــة"، غالًبــا ما تشــهد 
رغــم  األمنيــة  لألجهــزة  انتصــاًرا 
الفــارق الكبــري باإلمكانــات بينهــام، 
باكتشــاف  حديًثــا،  حصــل  كــام 
خليــة تابعــة لاحتــال فجــر أمــس، 

بحسب وزارة الداخلية بغزة.
املــرة  ليســت  هــذه  أن  إىل  يشــار 
وزارة  فيهــا  تعلــن  التــي  األوىل، 
يف  نجاحــات  عــن  الداخليــة، 
رغــم  و"ذلــك  األمنــي،  املجــال 
الكثــري  عــىل  الشــديد  تكتمهــا 
يف  إلرضارهــا  املعلومــات،  مــن 

مجريات سري التحقيقات".

واملحلــل  الكاتــب  ووصــف 
هــذه  زقــوت،  عــامد  الســيايس 
الحــرب بقولــه: "قــد ال يعلــم النــاس 
بها، ولكن رحاها تدور منذ فرة".

وقــال زقــوت لـ"قــدس بــرس": "كل 
األمنيــة  واألجهــزة  املقاومــة  أركان 
أجهــزة  مــع  تتعــارك  الفلســطينية، 
العــدو الصهيــوين يف هــذه الحرب 

األمنية".
مــن  الرغــم  عــىل  أنــه  إىل  وأشــار 
نتائــج أن "رصاع األدمغــة" ال تظهــر 
الرضبــات  أن  إال  آين،  بشــكل 
أجهــزة  توجههــا  التــي  املتاحقــة 
الســتخبارات  الفلســطينية  األمــن 
االحتــال، تظهــر يف إحبــاط الكثري 
تعــد  التــي  الكبــرية  العمليــات  مــن 

لها األخرية.
أمــن  أجهــزة  أن  عــىل  زقــوت  وأكــد 
العبــث  عــن  تتوقــف  ال  االحتــال، 
مــن  الفلســطينية  الســاحة  يف 

األجهــزة  لكــن  عــدة،  أدوات  خــال 
ومبســاعدة  الفلســطينية،  األمنيــة 
باملرصــاد  لهــا  تكــون  املقاومــة، 
عــىل  يدهــا  وتضــع  مــرة،  كل  يف 
يــؤرش  مــا  وهــذا  األدوات،  هــذه 
إىل الحواجــز الليليــة املفاجئــة أو 

املداهامت ملناطق بعينها.
مــن جهته، أشــاد الكاتب واملحلل 
بجهــود  حمتــو،  ســمري  الســيايس، 
الســاهرة  "العــن  األمنيــة  األجهــزة 
يف حامية الحالة األمنية يف غزة".

لـــ  حديثــه  يف  حمتــو  وأشــار 
الباهــر  النجــاح  إىل  بــرس"  "قــدس 
لألجهــزة األمنيــة بكشــف محــاوالت 
ضمــن  املســتمرة،  االحتــال 
بــن  األدمغــة"،  "رصاع  معركــة 
املقاومــة واالحتــال، ونجاحها يف 
تتوقــف  مل  والتــي  لهــا،  التصــدي 
النفــوس  ضعــاف  باســتغال  يومــا 
يف  الصعبــة  االقتصاديــة  والحالــة 
القطــاع، مــن أجــل اخــراق صفــوف 
وســائل  عــر  وتتبعهــا  املقاومــة، 

تكنولوجية حديثة.

مل  االحتــال  أن  يبــدو  وقــال: 
يتعلــم مــن الــدرس القــايس الــذي 
مــن  أكــر  قبــل  لــه  املقاومــة  لقنتــه 
وحــدة  اكتشــفت  عندمــا  عــام، 
يف  اإلرسائيليــة  متــكال"  "ســريت 
غــزة،  قطــاع  جنــويب  يونــس،  خــان 
وأحبطت أخطر مخطط يستهدفها 
اتصــال  أجهــزة  بــزرع  القطــاع،  يف 

حديثة لتعقب تحركاتها.
األمنيــة  األجهــزة  حمتــو:  وأضــاف 
يــوم  كل  تقــدم  الفلســطينية 
قبــل  العــدو  "تبهــر  إنجــازات 
الصديق"، داعيا ملواصلة الرضب 
بيــد مــن حديــد عــىل الذيــن يغــرر 
إجراميــة  مخططــات  لتنفيــذ  بهــم، 
تستهدف إضعاف الروح املعنوية 

وتهدد السلم املجتمعي.
وشــدد عــىل أنــه مل يســجل ألجهــزة 
استخبارات االحتال، أنها نجحت 
األمنيــة  األجهــزة  اخــراق  يف 
الفلســطينية، رغــم كل املحــاوالت 
اإلمكانيــات  يف  الكبــري  والفــارق 

والقدرات املتوفرة.

وأكــد أن املقاومــة ســتبقى العــن 
الساهرة عىل حامية أمن املواطن 
وظهر املقاومة، وستبقى املنتر 

يف معركة "رصاع األدمغة".
واســتدرك: "قد ينزعــج املواطنون 
يف غزة من انتشار الحواجز الليلية 
وأحيانــا النهاريــة، ولكنهــم يقــدرون 
أن هــذا العمــل لحاميتهــم، وليــس 
تحركاتهــم  يف  عليهــم  للتضييــق 

ضمن منظومة أمنية واعية".
ويف نوفمــر/ ترشيــن ثــان، كشــف 
وســائل  عــىل  متــداول  فيديــو 
تفاصيــل  االجتامعــي  التواصــل 
عملية "حد السيف" التي تصدت 
فيهــا مجموعــة مــن كتائب القســام 
لقــوة إرسائيليــة خاصة رشق مدينة 
غــزة،  قطــاع  جنــوب  يونــس  خــان 
مــام أدى إىل مقتــل قائــد الوحــدة 

اإلرسائيلية وإصابة آخرين.
مقاومــن  ســبعة  واستشــهد 
يف  قائــد  أحدهــم  فلســطينين 
العمليــة  يف  القســام  كتائــب 
القــوة  قائــد  قتــل  كــام  تاهــا،  ومــا 

املتسللة.
صــورا  حينهــا  "القســام"  ونــرشت 
القــوة  أفــراد  إنهــم  قالــت  ملــن 
الخاصة، مؤكدة أن عملية التسلل 
اســتهدفت  كانــت  الفاشــلة 

مقدرات املقاومة.
موقعهــا  عــر  الكتائــب  وعرضــت 
مثانيــة  صــور  وقتهــا  اإللكــروين 
وقالــت  امرأتــان،  بينهــم  أشــخاص 
اإلرسائيليــة،  القــوة  مــن  إنهــم 
باإلضافــة إىل صــور مركبــة وشــاحنة 

استخدمتهام هذه القوة.
وتقــول املقاومــة الفلســطينية: إن 
العمليــة حطمت مرشوع االحتال 
غــزة  قطــاع  يف  امليــداين  األمنــي 

لألبد.
وتسببت "حد السيف" يف كشف 
"املوســاد"  وحــدات  مــن  العديــد 
التــي  واملؤسســات  و"الشــاباك" 
أمــن  أجهــزة  خالهــا  مــن  تتحــرك 
املناطــق  مــن  بالعديــد  االحتــال 
العربية واإلسامية وضد املقاومة 
بغزة، باإلضافة لكشف العديد من 
العمــاء وفــق رضبــة أمنيــة ألجهــزة 

وزارة الداخلية األمنية بغزة.

مراقبـون: األجهـزة األمنيـة بغــزة تواصـل
تفوقهـا علـى االحتـالل فـي "حـرب األدمغــة"

غزة/ فلسطن: 
واألمــن  الداخليــة  وزارة  كشــفت 
عــن  النقــاب  بغــزة،  الوطنــي 
مــن  ُموّجهــة  خليــة  اعتقالهــا 
االحتــال اإلرسائيــيل خــال قيامها 
املقاومــة  ضــد  تخريبــي  بعمــل 
قوبــل  أمــر  وهــو  الفلســطينية، 

بإشادة فصائلية.
بيــان،  يف  الداخليــة،  وأوضحــت 
األمنيــة  األجهــزة  أن  أمــس،  فجــر 
مشــبوهة  تحــركاٍت  اكتشــفت 
لعــدد مــن األشــخاص خــال األيــام 
تحقيقــاٍت  وبــارشت  املاضيــة، 
لهــؤالء  تعقــب  وعمليــات  مكثفــة 
األشــخاص، أفضــت إىل اعتقالهــم 
عــدة  اســتمرت  أمنيــة  عمليــة  بعــد 
تقنيــة  معــّدات  ومصــادرة  أيــام، 
مهــام  تنفيــذ  يف  اســتخدموها 

داخل القطاع.
وأشــارت إىل مصــادرة مبالــغ ماليــة 
تلقاهــا عنــارص الخليــة مكافــأًة مــن 
االحتال، منوهة إىل أنه من خال 
عنــارص  مــع  األوليــة  التحقيقــات 
بصــدد  كانــوا  أنهــم  تبــّن  الخليــة، 
تنفيــذ أعــامل تخريبيــة أخــرى ضــد 
األيــام  خــال  املقاومــة  عنــارص 
مــن  مبــارشة  مبتابعــة  القادمــة، 

ضباط مخابرات االحتال.
األمنيــة  األجهــزة  أن  وأكــدت 
مــع  التحقيقــات  ستســتكمل 
عنــارص الخليــة، واتخــاذ اإلجراءات 

القانونية بحقهم.
أن  عــىل  الداخليــة  وشــددت 
القيــام  تواصــل  األمنيــة  األجهــزة 
وتقــوم  يقظــة،  بــكل  بواجبهــا 
محــاوالت  مواجهــة  يف  بواجبهــا 
االحتــال وعمائــه الخراق الجبهة 
باملســاس  تســمح  ولــن  الداخليــة، 

باســتقرار الحالــة األمنيــة يف غــزة، 
وســتقف باملرصاد لكل من يحاول 

ذلك.
ومثنــت حركــة املقاومة اإلســامية 
األمنيــة  األجهــزة  كشــف  حــامس، 

ــا ضد املقاومة يف  مخطًطــا تخريبيًّ
القطاع.

حــامس،  باســم  املتحــدث  وقــال 
أمــس: إن  بيــان،  حــازم قاســم، يف 
األجهــزة  مــن  الوطنــي  الجهــد  هــذا 

مــع  ينســجم  غــزة،  يف  األمنيــة 
عقيدتها األمنية الوطنية السليمة، 
املقاومــة،  ظهــر  تحمــي  التــي 
وتتكامــل معهــا يف ميــدان العمــل 

األمني.

األمنــي  اإلنجــاز  هــذا  قاســم  وعــد 
اســتخباراتية  معركــة  مــن  جــزًءا 
متواصلــة بــن االحتــال واملقاومة 
تثبــت  حيــث  الفلســطينية، 
يف  األمــن  وأجهــزة  املقاومــة 

القطــاع قدرتهــا عــىل هزمية العقل 
واملنظومة األمنية لاحتال.

املقاومــة  حركــة  مثنــت  كــام 
صــاح  النــارص  وكتائــب  الشــعبية 
الدين األيويب، دور األجهزة األمنية 
للعمــاء  جديــدة  خليــة  بكشــف 
الداخليــة  الجبهــة  عــىل  والحفــاظ 

وحامية عنارص املقاومة.
يف  الشــعبية،  املقاومــة  وأكــدت 
بيــان، أمــس، أن الجبهــة الداخليــة 
ستبقى خلف األمن املقاوم الذي 
يثبــت يف كل لحظــة بأنــه منظومــة 
االحتــال  مشــاريع  لــكل  متيقظــة 

ومخططاته.
األجهــزة جديــرة  هــذه  إن  وقالــت: 
ظــروف  رغــم  والتقديــر  باالحــرام 
منــذ  إرسائيلًيــا  املحــارص  القطــاع 

أزيد عن 13 عاما. 
الشــعبية  املقاومــة  وطالبــت 
القصــاص  حكــم  تنفيــذ  برعــة 
الثــوري بحــق املتورطــن بالجرميــة 
الشــعب  ومســمع  مــرأى  أمــام 

الفلسطيني.

خالل عملية استمرت عدة أيام
الداخلية: اعتقال خلية ومصادرة أموال وتقنيات لتخريب أعامل املقاومة بغزة

حامس: الجهد األمني دليل 
العقيدة الوطنية السليمة

املقاومة الشعبية: الجبهة الداخلية 
ستبقى خلف األمن املقاوم

عنارص الرشطة خال عملهم يف حفظ األمن                )أرشيف(
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لقاء العاروري والرجوب ؟!
 أزعــم أّن أعــرف متامــا طريقــة تفكــر الشــيخ صالــح العــاروري، ليــس 
تكهنا وإمنا ألن عايشته طويال وناقشته كثرا يف السجون، فالرجل 
اســراتيجي التفكــر، بعيــد النظــر، يفّكــر مبــآالت األمــور ومقاصدهــا 
ومراميهــا وأهدافهــا ويف الوقــت نفســه يــدرك الوســائل والطــرق وفق 
أحوالهــا،  ووعــورة  الشــاقة  دروبهــا  لــه  تســّهل  التــي  املتــاح  املمكــن 
مبــديئ صلــب ويف ذات الوقــت براغــايت مــرن، ينظر بعمق ويســر 
غــور األمــور لُيخــرج منهــا خــر مــا فيهــا ويعــرف كيــف يحــّرر االيجــايّب 
ويرّكــز عليــه ويعــرف كذلــك كيــف يتجاوز ويتجّنب كّل ســلبي أو كّل 

ما فيه من باطل وزيغ. 
العــاروري عنــده مرتكــزات مفصليــة مهّمــة ال يبتعــد عنهــا أبــدا منهــا 
عىل سبيل املثال: الوحدة الفلسطينية بني فصائل العمل املقاوم 
الــذي تتنّفســه القضيــة  الهــواء  التحــّرر وهــو  رضورة إلنجــاح مــروع 
الفلســطينية، تختنــق وتــذوب وتراجــع حالــة غيــاب هــذه الوحــدة، 
ويــرى أيضــا أن الثقــل املركــزي لقضيــة فلســطني يف القدس والضفة 
الغربيــة فــال بــّد مــن تركيــز الجهــود عــىل هــذه املســاحة األهــم، ومــن 
مرتكزاتــه السياســية األهــم أيضــا رؤيتــه للراكــة السياســية ورضورة 
الفلســطينية  الســاحة  عــىل  العاملــني  لــكّل  واالســتيعاب  االنفتــاح 
أو االقصــاء  عــن االســتحواذ  بعيــدا  الحقيقيــة  الراكــة  قاعــدة  عــىل 

والتهميش. 
املريــرة  السياســية  التجــارب  ّهــذه  كل  بعــد  يــدرك  أيضــا  الرجــوب 
رضورة الراكة السياسية الحقيقية عىل برنامج وطني يجتمع عليه 
كل الفرقــاء السياســيني، الرجــوب واضــح ورصيــح ويلقــي مبــا يريــد 
دون مواربة وهو االن يف وضع ال يحسد عليه بني فّك كّاشة ولكن 
لديه إرادة وطنية قوّية لتجاوز كل األلغام والسعي قدما واتباع هذه 
الخطــوة بخطــوات توصلنــا اىل التحــّرر مــن االنقســام واالجتــاع عــىل 
كلمة سواء، هي االن الرّد املناسب عىل غطرسة االحتالل مبنهجية 
محــّددة بعيــدا عــن ردود األفعــال التــي ال تــرك أثــرا إال يف لحظتهــا 

العابرة.
للخــروج  طريــق  خارطــة  صياغــة  عــىل  قــادران  الرجلــني  أن  أعتقــد 
مــن الحالــة التــي وصلــت قضيتنــا إليهــا، وهــا ليســا وحدهــا وإمنــا 
يف  صحيــح  والــذراع،  بالبــاع  معهــا  فلســطني  أحــرار  كّل  ســيجدان 
البدايــة هــا يحتاجــان لبلــورة خطــة عمــل وهــذه ال بــّد لهــا مــن تضافــر 
جهود واسعة ونوعية، الرجالن قادران عىل قيادة حراك فاعل وناجح 
خاصة أن الوضع الفلسطيني برّمته أصبح يف حالة غر مسبوقة من 
الخطر عىل كّل مكونات وجوده واستمراره وصموده، لسنا يف حالة 

من الرف السيايس والوقت ال يحتمل.
 فعدّونــا يتقــّدم مرسعــا يف التوّغــل يف مقدســاتنا وحقوقنــا، لقــد 
الصفــوف  إال رص  منــا  تحتمــل  ال  التــي  الســوداء  أنيابــه  عــن  كشــف 
وتكثيــف جهودنــا يف برنامــج موّحــد يراعــي قواعــد اشــتباك ممكنــة 
غــر  الغطرســة  لهــذه  حــّدا  وتضــع  االحتــالل  هــذا  توقــف  وفاعلــة 

املسبوقة. 

بعد توافق "حماس" و"فتح" على خطوات وطنية 
القرعاوي يدعو السلطة إلصدار قرار 

سيايس لوقف القمع واالعتقاالت
رام الله-غزة/ جال غيث:

دعــا النائــب يف املجلــس التريعــي فتحــي 
اللــه إلصــدار  بــرام  القرعــاوي، قيــادة الســلطة 
قــرار ســيايس لوقــف قمــع وتغــول أجهــزة أمنها 
أبنــاء شــعبنا والذهــاب نحــو املصالحــة  عــىل 
الضفــة  ضــم  مخططــات  ملواجهــة  الوطنيــة 

الغربية و"صفقة ترامب-نتنياهو".
إن  "فلســطني":  لصحيفــة  القرعــاوي  وقــال 
املواطنــني  عــىل  الســلطة  أمــن  اعتــداءات 
مســتمرة وباتــت ال تطــاق وال تحتمــل، مدلــاًل 
عــىل ذلــك باعتــداء أجهــزة أمــن الســلطة عــىل 
الدكتــور  املحــرر  األســر  اســتقبال  موكــب 
أمجــد قبهــا، بعــد قضــاء 18 عاًمــا يف ســجون 
االحتالل، لدى وصوله مدينة جنني قادًما من 

الخليل.
وذكر أن أجهزة أمن الســلطة مســتمرة يف أداء 
دورهــا وهــو قمــع املواطنــني، مشــًرا إىل أن 
تحســد  -ال  جــًدا  بظــرف صعبــة  متــر  الســلطة 
اإلرسائيــي،  الضــم  خطــة  ظــل  يف  عليهــا- 
لتصفيــة  الهادفــة  ترامب-نتنياهــو"  و"صفقــة 

القضية الفلسطينية.
وأكد النائب عن محافظة طولكرم، أن السلطة 
طــوال األعــوام املاضيــة مل تحقــق شــيًئا عــىل 
أرض الواقع، سواء كانت مطالب سياسية أو 
مطلبيــة، مشــًرا إىل أن "وضــع الســلطة بائــس 

ورغم ذلك تواصل القمع ضد املواطنني".
ووصــف اللقــاء الــذي جمــع أمــني رس اللجنــة 
الرجــوب،  جريــل  "فتــح"  لحركــة  املركزيــة 

املكتــب  رئيــس  نائــب  العــاروري  وصالــح 
عــر  شــارك  الــذي  حــاس  لحركــة  الســيايس 
تقنيــة الفيديــو من العاصمــة اللبنانية بروت، 

"بالرائع ويتناغم مع األوضاع التي نعيشها".
واســتدرك: "لكــن ســلوك أمــن الســلطة عــىل 
أرض الواقــع لــه أجنداتــه الخاصــة، إىل جانــب 
هــذا  لهــا  يــروق  ال  سياســية  أطــراف  وجــود 

التوجه".
وأكد القرعاوي أن إيجابيات اللقاء يف الضفة 
الغربيــة ال تــكاد تذكــر يف ظــل مواصلــة تغــول 
أجهــزة أمــن الســلطة عىل املواطنني، مشــدًدا 
واضــح  ســيايس  قــرار  إصــدار  رضورة  عــىل 
والتصــدي  الشــمل  للــم  الســلطة  قيــادة  مــن 

ملشاريع ضم الضفة.

غزة/ فلسطني:
دعا رئيس اللجنة الشعبية ملواجهة الحصار، 
وجــود  الخــري، إىل رضورة  جــال  النائــب 
املصالحــة  ترجــم  رسيعــة  مشــركة  خطــة 
الفلســطينية واقًعــا عملًيــا، باعتبارهــا الخيــار 
جمــع  عــىل  القــادر  املرحلــة  هــذه  يف  األول 
مواجهــة  عــىل  قــادرة  قــوة  وتشــكيل  الشــمل 
التهويــدي  االســتيطان  للمــروع  حقيقيــة 

ومروع الضم وصفقة القرن وحصار غزة.
وأكد الخري يف ترصيح صحفي، أمس، أن 
تأثر املؤمتر الصحفي لحركتي فتح وحاس 
أول مــن أمــس، بــدا واضحًا، ســواء إيجابيًا وما 

الفلســطيني،  للشــارع  استبشــار  مــن  شــكله 
وكذلك التخوف عىل االحتالل اإلرسائيي.

والفصائــل  للقــوى  الدعــوة  الخــري  ووجــه 
رسيعــة  خطــوات  والتقــدم  االنتظــار،  بعــدم 
األرض،  عــىل  املصالحــة  وتطبيــق  لتنفيــذ 
فهــذه الخطــوة ستكســبها قــوة إضافيــة أكــر 
واالســالمية  العربيــة  الصعــد  عــىل  تأثــرًا 

والدولية.
اإلطــار  عقــد  يف  الــروع  أن  عــىل  وشــدد 
خطــوة  التحريــر  ملنظمــة  املؤقــت  القيــادي 
عــىل  وقــادرة  االتجــاه،  هــذا  يف  جــدًا  مهمــة 
وإنجــاز  تحقيــق  تجــاه  نوعــي  تطــور  إحــداث 

املصالحة.
طــوارئ مبشــاركة  تشــكيل حكومــة  ودعــا إىل 
الفعاليــات  وتنســيق  والفصائــل،  القــوى  كل 
الشــعبية عــىل األرض، إضافــة لــرورة تحــرك 
تواجــده  أماكــن  كافــة  يف  الفلســطيني  الــكل 
مواجهــة  إطــار  يف  ومنســق  منســجم  بشــكل 
بهــا  يقــوم  التــي  الخطــرة  الخطــوات  هــذه 

االحتالل مدعومًا من اإلدارة األمريكية.
وقــال: "االحتــالل ال يخفــي نوايــاه يف رغبتــه 
وإنهــاء  واإلنســان،  األرض  عــىل  الســيطرة 
إقامــة  إمكانيــة  وعــدم  الفلســطينية،  القضيــة 

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

الخرضي يطالب برتجمة املصالحة الوطنية
 إلـى واقــع عملـي ملواجهــة التحديــات

كنيســت  عضــو  إقصــاء  مســار  فتــح  ويشــرط 
عريضــة يوقــع عليهــا 70 عضو كنيســت بينهم 

عىل األقل 10 أعضاء من املعارضة.
وأعلنــت قامئتــا "يرسائيــل بيتينــو" و"يامينــا" 
حــني  يف  للعريضــة،  انضامهــا  املعارضتــان 
مل يوّقع بعد عىل العريضة أعضاء الكنيست 

من االئتالف الحكومي.
90 عضــو  نائــب إىل موافقــة  ويحتــاج إقصــاء 
يف  "الحريدّيــون"  امتنــع  فيــا  كنيســت، 
السابق عن التصويت لصالح قرارات من هذا 
القبيل خشية من أن تستخدم ضّدهم الحًقا، 

غر أنهم مل يعلنوا موقفا حتى اآلن.
وزعــم ســموتريتش أنــه يجــب العمــل مبوجــب 
بند يف القانون ينص عىل عدم إمكانية شغل 
شخص "ينفي قيام )إرسائيل( أو يدعم كفاحا 

مسلًحا ضدها ملنصب عضو كنيست".
يف  "عــودة  مشــاركة  أن  ســموتريتش  واّدعــى 
املؤمتــر الصحــايف، الــذي ســمعت فيــه أقوال 
واضحــة تدعــم اإلرهــاب ضــد )إرسائيــل( مثل: 
)إرسائيــل(  ســوى  عــدو  وال  مشــرك،  نضالنــا 
الســلطة  مــن  إرهــاب  داعمــو  فيــه  وشــارك 
الفلســطينّية وحــاس أمــر ال ميكن للكنيســت 

تحّمله وتجاوزه" وفق تعبره.
وتابــع إنــه "وفًقــا للقانون فإن النائب عودة غر 
كنيســت  عضــو  يكــون  أن  قــادر  وغــر  مؤهــل 

لذلك يجب إقصاؤه"، حسب زعمه.
رس  أمــني  الصحــايف  املؤمتــر  يف  وشــارك 
اللجنة املركزية لحركة "فتح"، جريل الرجوب 
من رام الله، ونائب رئيس املكتب الســيايس 

لحركــة "حــاس" صالــح العــاروري مــن الخــارج 
عر تقنية الفيديو.

ومنــذ مشــاركة عــودة يف املؤمتــر الصحــايف، 
مــن  ضــّده  التحريضّيــة  الترصيحــات  انهالــت 

قبل سياسيني ومسؤولني إرسائيليني.
ليفــني:  ياريــف  الكنيســت  رئيــس  وقــال 
مــع  ويتعــارض  يطــاق  ال  "أمــر  املشــاركة  إن 
حــاول  "الكنيســت  أن  مضيًفــا  الكنيســت"، 
الذيــن  األعضــاء  ضــد  نفســه  عــن  الدفــاع 
يتعاونــون مــع أعدائنا، ورفض ترشــيحهم، لكن 

تم الساح لهذا العبث".
يف  الســلوكيات  "لجنــة  أن  ليفــني  وأضــاف 
ضــد  شــكوى  كل  مــع  ســتتعامل  الكنيســت 
مــن  العمــل  "ســيواصل  أنــه  زاعــًا  عــودة"، 
ليــس  لكــن  الكنيســت،  أعضــاء  حريــة  أجــل 

املنظــات  لتقويــة  أداة  الكنيســت  لجعــل 
الفلسطينية".

بإقالــة  بــركات،  نــر  الكنيســت  وطالــب عضــو 
عــودة ملشــاركته يف املؤمتــر، مدعيــا أنــه "ال 
ميكــن لعضــو كنيســت أن يشــارك يف مؤمتــر 
ملنظــات فلســطينية". وأضــاف أن "مشــاركة 
عــودة دعــم للكفــاح املســلح ضــد )إرسائيــل(، 

وهذا سبب كاٍف لعزله".
"مؤمتــر  يف  باملشــاركة  باعتــزازه  عــودة  ورّد 
وقــال  الفلســطينية"،  املصالحــة  نحــو  جــّدي 
"شاركت باعتزاز مبؤمتر جّدي نحو املصالحة 
الفلســطينية، فرعت أبواق الليكود واليمني 

بالتحريض الدموي".
تحريــض  ليــس  يهمنــي  "مــا  عــودة  وأضــاف 
شــتائم  يب  ُتلصــق  أن  وال  أبــًدا!  املحتّلــني، 
بالشــارع مــن قبــل رعاعهــم. مــا يهمنــي هــو أمــر 
واحــد ووحيــد وهو هذا األمل بإنهاء االنقســام 
املشــني، ووحــدة الشــعب الفلســطيني، كل 
الشــعب الفلســطيني، وفصائلــه كل فصائلــه، 
عــىل  واالنتصــار  الضــّم  عــىل  االنتصــار  حتــى 
االحتالل، وإقامة دولة فلســطني حتى يتحقق 

العدل والسالم عىل أرض السالم".
والنقــب  واملثلــث  بالجليــل  "شــعبكم  وتابــع: 
والســاحل وكل قوى الســالم وكل أحرار العامل 
ينتظــرون هــذه اللحظة لركيز كل الجهود ضد 

االحتالل وفقط ضد االحتالل".
املســتمر  "االنقســام  أن  عــىل  عــودة  وشــّدد   
يف  يرغبــون  الذيــن  أولئــك  ســوى  يخــدم  ال 
استمرار االحتالل وإقامة الفصل العنرصي".

طلب بإقصاء النائب عودة من الكنيست
 ملشاركتـه مبؤمتـر "حمـاس" و"فتـح"

الناصرة/ فلسطين:
قّدم عضو الكنيست عن تحالف "أحزاب اليمين" بتسلئيل سموتريتش، طلًبا 

لرئيس الكنيست إلقصاء رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، من الكنيست 
إثر مشاركته في المؤتمر الصحافي لحركتي "حماس" و"فتح" الخميس.

غزة/ صفاء عاشور:
 1750 معــي  ســتفعل  مــاذا  أعــرف  "ال 
شــيقاًل؟" بهــذه الكلــات بــدأ املوظــف 
يف وزارة الربية والتعليم عصام محمود 
حديثــه بعدمــا علــم قيمــة الراتــب الــذي 
اللــه  بــرام  املاليــة  وزارة  مــن  ســيتقاضاه 

بعد شهرين من االنتظار.
يقــول محمــود يف حديثــه لـ"فلســطني": 
مــن  الكثــر  "أنــا مريــض رسطــان، ولــديَّ 
االحتياجــات الــالزم توفرهــا يل كأدويــة 
ومصاريف خاصة بالســفر بعد الحصول 
أرسيت  أن  كــا  للعــالج،  تحويلــة  عــىل 
املكونة من ســتة أبناء تحتاج إىل الكثر 
من املصاريف، التي أصبحُت غر قادر 

عىل توفرها كاملة".
يف  تدرســان  ابنتــني  لديــه  أن  ويوضــح 
فصــل  كل  تتناوبــان  حيــث  الجامعــة، 
عىل التســجيل للدراســة، "فإذا سجلْت 
البيــت"،  يف  األخــرى  تجلــس  واحــدة، 

وفق قوله.
ا  ويشــر إىل أنه كان يســتلم راتًبا أساســيًّ
بعــد  ولكــن  شــيقل،  آالف   4 إىل  يصــل 
األزمــة تراجــع إىل 2100 شــيقل، واآلن 
ال  لـــ50%،  الــرصف  نســبة  تحديــد  مــع 
يعلــم كــم سيســتلم مــن الراتــب يف ظــل 

ضبابية ترصيحات وزارة املالية.
إحــدى  يف  اإلداريــة  املوظفــة  أمــا 
فتوضــح  هنيــة،  ليــا  القطــاع  مــدارس 
مــن  شــهرين  بعــد  الراتــب  رصف  أن 
االنتظــار خلــق لديهــا حالــة مــن االســتياء 
الكبــر، خاصــة أنهــا اضطــرت لالســتدانة 
لتلبيــة احتياجــات أرستهــا خــالل الفــرة 

السابقة.
وتقول هنية يف حديث لـ"فلسطني: "ال 
زلــت عــىل رأس عمــي، وأتوجــه كل يوم 
إىل املدرسة للعمل، إال أنني اضطررت 
إىل تقليــص مصاريــف املواصــالت مــن 
خــالل ركــوب مواصلــة ملنتصــف الطريق 
مشــًيا  للمدرســة  املشــوار  واســتكال 

عىل األقدام".
حياتهــا  أن مصاريــف  إىل  هنيــة  وتشــر 

يــوم  كل  تخــرج  أنهــا  خاصــة  عديــدة 
يفــرض عليهــا رصف  مــا  للعمــل، وهــذا 
الفتــًة  تقليصهــا،  الصعــب  مــن  أمــوال 
إىل أنهــا قــد تضطــر إىل اقتطــاع جــزء مــن 
نصــف الراتــب الــذي ســتحصل عليه من 
أجــل األيــام القادمــة، تفادًيــا لعــدم تكرار 
رصف  يف  تأخــر  مــن  معهــا  حصــل  مــا 

الرواتب.
رصف  مــن  اســتيائها  عــن  هنيــة  وُتعــر 
الوقــت  يف  النســبة  بهــذه  الرواتــب 
مضطــرة  ســتبقى  أنهــا  خاصــة  الراهــن، 
أجــل  مــن  األحــد  غــٍد  ليــوم  لالنتظــار 

الحصول عىل راتبها من البنك.
تصريحات غامضة

الدقــران،  ســمر  د.  االقتصــادي  الخبــر 
يؤكــد أن ترصيحــات وزيــر املاليــة لــدى 
بشــارة  شــكري  الفلســطينية  الســلطة 
كانــت غــر واضحة ويلفها الغموض يف 
برواتــب  املتعلقــة  الجوانــب  مــن  كثــر 
الــرصف  نســبة  يف  خاصــة،  املوظفــني 

الحقيقية بالتفصيل.

ويقول يف حديث لـ"فلسطني": "رصف 
هذه النسبة للموظفني بعد شهرين من 
التزاماتهــم،  لقضــاء  يكفــي  ال  االنتظــار 
كل  الرواتــب  رصف  توقــف  أن  خاصــة 
هذه الفرة أدى لشلل كامل يف الحركة 

االقتصادية يف قطاع غزة".
ســّيئ  األمــر  "هــذا  الدقــران:  ويضيــف 
مل  التــي  الحكومــة  مــن  وخطــأ  للغايــة، 
وقــف  قــرار  اتخــاذ  قبــل  أمورهــا  ترتــب 
اإلرسائيــي،  االحتــالل  مــع  التعامــالت 
حيــث ال يجــوز مــن الشــهر األول أن متــر 
غــر  تجعلهــا  ماليــة  بضائقــة  الســلطة 
قادرة عىل ســداد رواتب موظفيها بهذا 

الشكل".
الســلطة  قــدرة  عــدم  أن  ويوضــح 
جمهــور  أمــام  بالتزاماتهــا  الوفــاء  عــىل 
املوظفــني، دليــل عــىل أنــه ال يوجــد أّي 
رؤية للســلطة أو إســراتيجية أو ترتيبات 
أو بدائــل لدفــع رواتب املوظفني وإنهاء 
الخــاص مبوضــوع  الــكاريث  الخلــل  هــذا 

الرواتب.

ويذكــر الدقــران أن البنــوك الفلســطينية 
موظفــي  عــىل  القــروض  تخصــم  مل 
راتــب  وأن  أشــهر،  أربعــة  منــذ  الســلطة 
األخــر، مشــًرا إىل  الحــايل هــو  الشــهر 
أن الســلطة مل تتخــذ قــراًرا بتمديــد قــرار 

وقف خصومات القروض.
ويــردف: "وزيــر املاليــة مل يتعــرض لهــذا 
املوضوع بأّي طريقة من الطرق، وظلت 
هذه النقطة عامئة وغر واضحة، حيث 
كان من املفروض عىل ســلطة النقد أن 
تأخذ قراًرا بأن يستمر إيقاف خصومات 
أنهــا  خاصــة  الرواتــب  عــىل  القــروض 
ســترصف يف ظــل عــدم رصف كامــل أو 

بنسبة 70%".
وزيــر  تطــرق  عــدم  أن  الدقــران  ويفيــد 
األمــر  ســيجعل  النقطــة  لهــذه  املاليــة 
بيــد البنــوك تتالعــب بأمــوال املوظفــني 
كيفــا تريــد خاصــة مــع رواتــب األشــهر 
القادمة، منبًها إىل أنه إذا مل يصدر قرار 
مــن الحكومــة وســلطة النقــد فــإن البنوك 
ستأخذ راتب املوظف كاماًل ولن يبقى 

له يشء.
تتخــذ  بــأن  اشــتية،  حكومــة  ويطالــب 
القــرض واألقســاط  بإيقــاف قســط  قــراًرا 

املستحقة السابقة.
أعلنــت  قــد  املاليــة  وزارة  وكانــت 
الخميــس، عــن بــدء رصف نصــف راتــب 
ملوظفي السلطة الفلسطينية، عن شهر 
مايــو/ أيــار املايض، مبينة أنه ســُيرصف 
يزيــد  راتًبــا  يتقــاىض  ملــن   50% راتــب 
 1750 أدىن  بحــد  شــيقاًل،   1750 عــن 
شــيقاًل، وأنــه ســُيرصف راتــب كامل ملن 

يقل راتبه عن 1750 شيقاًل،.
موظفيهــا  رواتــب  الســلطة  تــرصف  ومل 
عــن  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف 
شــهر مايــو/ أيــار املنــرصم يف موعدهــا، 
بســبب إعالنهــا وقف العمــل باالتفاقات 

مع االحتالل اإلرسائيي.
يف  والقلــق  الرقــب  مــن  حالــة  وتســود 
صفــوف املوظفــني حول مصــر رواتبهم 
أزمــة  مــن  الســلطة  بــه  متــر  مــا  ظــل  يف 

مالية.

بعد شهرين من التأخير
غزة.. موظفو السلطة غاضبون من قرار رصف 50 % من رواتبهم

)Apa(                      موظفو السلطة يتقاضون رواتبهم بعد شهرين من التأخرأول من أمس
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للمفاوضات.
إىل  والذهــاب  الضــم،  آليــة  عــى  االتفــاق  يف  اإلرسائيليــة  الحكومــة  فشــل   
انتخابات كنيست جديدة، تشري االستطالعات إىل أن الليكود سيحصل فيها 
عــى أكــر مــن 40 مقعــدا، مــا يعنــي أن الضــم ســيتأخر إىل مــا بعــد االنتخابــات 

األمريكية، وسيكون مرتهنا بنتائجها.
وأمام السيناريوهات السابقة سيتحدد رد الفعل الفلسطيني يف اليوم التايل 

ألي قرار إرسائييل، باالعتامد عى التوقعات التالية:
 هدوء نســبي مع بعض الفعاليات الشــعبية التي ســتجري تحت رقابة وســيطرة 

أجهزة امن السلطة يف الضفة، بينام ستكون يف غزة فعاليات تضامنية.
 اشــتباكات وتظاهــرات عــى الحواجــز ومواقــع االحتكاك مع املســتوطنني، مع 
عمليــات طعــن ودهــس وإطــالق نــار فرديــة، تتطور إىل هبــة أو موجة متتد عى 

مدار أسبوع إىل شهر ثم ترتاجع حدتها تدريجيا.
 وقــف الســلطة الفلســطينية عملهــا األمنــي بالكامــل يف مناطــق الضفــة، ومــن 
ضمــن ذلــك تســليم األســلحة التــي دخلــت ملناطــق الضفــة مبوجــب اتفاقيــة 
الســالم، وهــو مــا مــن شــأنه أن يفتــح بــاب مواجهــة كبــرية بــني جيــش االحتــالل 

وسكان الضفة.
املناطــق  يف  امليدانيــة  األمــور  وأن  خاصــة  الســيطرة،  عــن  الشــارع  خــروج   
التــي  الشــعبية  املقاومــة  عمليــات  تصعيــد  مــن  ملزيــد  مرشــحة  الفلســطينية 

تفاصيــل اللقــاء، وأملــوا فيــه كثــريًا، ومتنوا أن يكــون نقطة البداية نحو عهٍد جديٍد 
ومرحلــٍة جــادٍة، يطــوون فيه خالفاتهم، ويســوون مشــاكلهم، ويوحدون برنامجهم، 
ويثبتون ثوابتهم، ويتمسكون بحقوقهم، ويجمعون شتات قواهم، فال يتفردا يف 
القرار، وال يستخفا باآلخرين، وال يهمال فصياًل أو حزبًا، وال يصادرا إرادة طرٍف أو 
موقــف تيــاٍر، وال يترصفــا وكأنهــام وحدهــام من ميلك القرار ويتحكم يف املصري، 

وال يتقاسام املهام ويتبادال األدوار ويتجاهال رشكاءهام يف القضية والوطن.
اللقــاء الــذي جمــع بــني رجــيل فتح وحامس القويني، كانا مــن الضفة الغربية التي 
تــدور عليهــا الدوائــر، وتحــاك ضدها املؤامرات، فكان يف لقائهام رســالة واضحة 
إىل العــدو اإلرسائيــيل الــذي ارتبــك الجتامعهــام، واضطــرب للقائهام، واســتغرب 
اتفاقهام، أن الفلسطينيني جميعًا صف واحد يف مواجهة االحتالل ومخططاته، 
وأن الضفــة الغربيــة ســتقف كلهــا معــًا، يــدًا بيٍد، وســتهب هبًة واحدًة يف مواجهة 
مؤامــرات الضــم وسياســات القضــم، ولــن تكون بعد اليوم أبــدًا أرضًا للعدو رخوًة، 
يخرتقهــا وقتــام يشــاء، ويقتطــع أطرافهــا وميــزق قلبهــا كيفام يريد، فــكان لقاؤهام 
دعــوة واضحــًة ورصيحــًة ملواجهــة العــدو بالقــوة، وصــده بالســالح، إذ بغريهــام لــن 

يرتدع ولن يرتاجع.
املفــردات التــي اســتخدمها الرجــالن كانــت يف أغلبهــا إيجابيــة وتفاؤلية، وتبعث 
بــكل  عــى األمــل وتحــض عــى العمــل املشــرتك، وتدعــو إىل تصعيــد النضــال 
بأنهــام  تواجــده  أماكــن  كل  يف  الفلســطيني  الشــعب  وتعــد  وأنواعــه،  أشــكاله 
والتكامــل،  التفاهــم  والتعــاون، ويف  االتفــاق  لــه منوذجــًا جديــدًا يف  ســيقدمان 
وسيعمالن معًا لتحقيق األهداف الوطنية كلها، وسيكونان هذه املرة جادين يف 
مسعاهام، وصادقني يف ترصيحاتهام، ولن يكون لقاؤهام مجاملة أو مناورة، وال 
محاولــة لاللتفــاف عــى بعضهــام أو االنقضاض عى أنصارهام يف مناطقهام، بل 
ســيكون اللقــاء منصــًة للتفاهــم الــكيل واإلجــامع الوطنــي، وهــو مــا يريده الشــعب 

ليســت  القادمــة  والخطــوات  العربيــة.  األنظمــة  بعــض  مــن  وبدعــم  الفلســطينية 
مفاجئــة ألحــد بــل هــي تأكيــد ملــا هــو واقع عى األرض منذ ســنوات، وهي تعني 
إسقاط كل مشاريع التسوية وإنهاء كل نتائج اتفاق أوسلو، وتصفية ما بقي من 
الســلطة الفلســطينية القامئــة اليــوم. وكل ذلــك نتيجــة للمخططــات التــي طبقت 
الضفــة،  يف  املقاومــة  قــوى  ملحــارصة  أدت  والتــي  املاضيــة،  الســنوات  خــالل 
املــروع  عــى  االتفــاق  وعــدم  الفلســطينية  الســاحة  االنقســامات يف  ونتيجــة 

السيايس الفلسطيني املوحد.
بــأن  وأمــا عــى الصعيــد العــريب واإلســالمي فيعــرتف القيــادي املقــاوم البــارز؛ 
الواقــع العــريب واإلســالمي ليــس عــى مــا يرام يف ظل انشــغال الشــعوب العربية 
واإلســالمية بهمومهــا الُقطريــة، ويف ظــل الرصاعــات والحــروب القامئــة، والتــي 
أدت لرتاجــع حضــور القضيــة الفلســطينية لــدى هــذه الشــعوب، ومتريــر خطوات 

صفقة القرن السابقة بدون ردود فعل فاعلة وحقيقية.
لكــن يف املقابــل، فــإن قــوى املقاومــة وال ســيام يف قطــاع غــزة ولبنــان؛ نجحــت 
يف بنــاء قــوة قتاليــة وعســكرية متميــزة وقــادرة عى الردع. وأما يف الضفة الغربية 
بأشــكال  مســتمرة  العمليــات  فــإن  الصعبــة  الظــروف  فرغــم  املحتلــة،  والقــدس 

مختلفة.
الوضــع  عــى  القــرن  صفقــة  مخاطــر  رغــم  البــارز:  املقــاوم  القيــادي  ويضيــف 
الفلسطيني والدول العربية، فإنها يف املقابل تشكل فرصة مناسبة إلعادة تقييم 
واقع املروع الفلســطيني بشــكل عام، وال ســيام من قبل الســلطة الفلســطينية 
والتــي ســتجد نفســها أمــام تحديــات جديــدة وخطــرية وأمام حائط مســدود، فإما 
ستسلم باألمر الواقع وينتهي دورها وموقعها رغم ضعف وإشكاالت هذا الدور، 
أو أنهــا ســتعمد لقلــب الطاولــة عــى اإلرسائيليــني واألمريكيــني وتنهــي كل نتائــج 

اتفاق أوسلو، وتتحول إىل قوة مقاومة شعبية وسياسية فاعلة.

يرتقــب الفلســطينيون املوعــد املفــرتض إلعــالن حكومة االحتــالل الروع يف 
تطبيــق خطــة الضــم يف الضفــة الغربية، بناء عى ســيناريوهات متعددة، أقلها 
الضــم الرمــزي، وأخطرهــا ضــم نحــو 30 يف املئــة مــن الضفــة الغربيــة، يف حــني 
يبــدو املشــهد الفلســطيني مرتبــكا أمام حســابات القيــادة اإلرسائيلية، التي مل 

تسمح بإخراج املشهد النهايئ حتى ساعة الصفر.
وأمــام ضبابيــة املشــهد يبقــى الرتقــب والتوقــع لــردود الفعــل الفلســطينية يف 
الســاحات الرئيســة، الضفــة الغربيــة وليــس بعيــدا عنهــا غــزة، متعــدد األوجــه، 
ومن مختلف االتجاهات الفلســطينية الرئيســة الفاعلة ســواء فتح والســلطة من 
جانــب، وحــامس وفصائــل املقاومــة مــن جانــب آخــر. ويبقــى الســؤال األهــم: 
كيــف ســيكون رد الفعــل الفلســطيني، ومــن أيــن ســيبدأ؟ مــن انتفاضــة جديدة، 

أو هّبة شعبية محدودة، وصوال إىل حرب أو مواجهة عسكرية؟
ويف ثنايا اإلجابة عى هذا السؤال، يتضح أن رد الفعل الفلسطيني سيعتمد 
عى السلوك واإلخراج اإلرسائييل ملروع الضم بناء عى املعطيات التالية:

 الــروع بضــم 30 يف املئــة مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، وفــق مــا هــو وارد يف 
رؤية ترامب.

 تأجيــل الضــم ملــدة زمنيــة قصــرية قــد تصــل إىل مــا بعــد االنتخابــات األمريكية، 
ودعوة الفلسطينيني للمفاوضات عى أساس رؤية ترامب.

 إقــدام حكومــة االحتــالل عــى ضــم جــزيئ ورمزي، ومن ثم دعوة الفلســطينيني 

تابــع غالبيــة الفلســطينيني يف الوطــن والشــتات، بقلــٍق شــديٍد وأمــٍل كبــرٍي، اللقــاء 
التلفزيــوين الــذي جمــع بــني رجــيل فتــح وحــامس القويــني يف الضفــة الغربيــة، 
جربيل الرجوب ابن بلدة دورا يف الخليل، وصالح العاروري ابن بلدة عارورة يف 
رام الله، فعكســا مبا ميثالن من انتامٍء ســيايس كبرٍي وجغرافيا فلســطينية مهمة، 
ثقــاًل كبــريًا وأهميــًة خاصــًة لهــذا اللقــاء، الــذي جــاء مفاجئــًا لكثــرٍي مــن املراقبــني 
واملعنيــني بالشــأن الفلســطيني، يف ظــل الظــروف الصعبــة والتحديــات الخطــرية 
املخططــات  باتــت  حيــث  قضيتهــم،  وتواجههــا  الفلســطينيون  يعيشــها  التــي 
اإلرسائيليــة واملؤامــرات األمريكيــة تســتهدف مــا بقــي مــن وطنهــم، وتتطلــع إىل 
مصــادرة مــا بقــي مــن أرضهــم، مســتفيدين من تردي األوضــاع العامة يف املنطقة، 
وانشــغال العديــد مــن األنظمــة العربيــة املعنيــة يف نســج عالقاٍت اســرتاتيجية مع 

الكيان الصهيوين، وإعالن اعرتافها به وتطبيع عالقاتها معه.
مل يكــن اللقــاء شــكليًا وال صوريــًا، ومل يكــن متثيليــًا وال اســتعراضيًا، بــل كان جــادًا 
ومســؤواًل، ومهــاًم واســرتاتيجيًا،  هــذا مــا كان يأملــه الفلســطينيون، وإن شــكك 
الكثــريون بــه، وقللــوا مــن شــأنه وهونــوا مــن أمــره، معتربيــن إيــاه لقــاء املهزومــني 
ومناظــرة العاجزيــن، إال أنــه يشــكل نقطــة تحــوٍل بــارزٍة، وانطالقــة نوعيــة جديــدة، 
وخطوة عملية جادًة، رشط أن تؤسس لها وتبنى عليها، وتكون ضمن رؤية شاملة 
واســرتاتيجية واضحــة، ال أن تكــون قفــزة يف الفضــاء، واســتعراضًا بهلوانيــًا للفــت 
األنظــار، أو فرقعــة صوتيــة يف الهــواء، وال أن تكــون رقصــًا منفــردًا أو جوقــًة ثنائيــة 
فقــط، تجمــع بــني اثنــني وتهمل البقية، وإمنا تكون ضمن برنامٍج مشــرتٍك، وتصوٍر 
وطنــٍي جامــٍع ال يقفــز عــى الثوابــت، وحــواٍر وحــدوٍي شــامٍل ال يســتثني أحــدًا مــن 

الركاء.
مبشــاعر  العبــث  ميكنهــام  ال  أنــه  يــدركا  أن  وحــامس  فتــح  قيــادة  عــى  ينبغــي 
املواطنــني، واالســتهزاء بآمالهــم واالســتخفاف بطموحاتهــم، فقــد تابعــوا جميعــًا 

تتابــع األوســاط الفلســطينية والعربيــة واإلســالمية باهتــامم الخطــوات التي تنوي 
الحكومــة الصهيونيــة القيــام بهــا الســتكامل تنفيــذ مــا تســمى صفقــة القــرن، وال 
ســيام اإلجــراءات العمليــة لضــم مناطــق جديــدة مــن الضفة الغربيــة وغور األردن، 

بغض النظر عن موعد التنفيذ وإمكانية تأجيله.
املرحلــة  يف  إليهــا  اللجــوء  ميكــن  التــي  الخيــارات  كل  األوســاط  هــذه  وتــدرس 
املقبلــة، ملواجهــة التصعيــد الصهيــوين املدعــوم أمريكيــا ومــن بعــض األنظمــة 
القــوى  بــني  لقــاءات واجتامعــات  اللبنانيــة سلســلة  العربيــة. وتشــهد العاصمــة 
املقاومــة اللبنانيــة والفلســطينية، وكذلــك عــرب التشــاور مــع العديــد مــن قيادات 
األحــزاب العربيــة واإلســالمية لبحــث آفــاق املرحلــة املقبلــة واملخاطــر القادمــة 

وكيفية مواجهة هذه املخاطر.
وقــد شــّكلت اللقــاءات التــي عقــدت عــى هامــش تقبــل التعــازي برحيــل األمــني 
العــام الســابق لحركــة الجهــاد اإلســالمي، الدكتــور رمضــان عبــد اللــه شــّلح، يف 
مــن  كبــري  عــدد  بــني  والبحــث  للتــداول  فرصــة  وطهــران،  وغــزة  ودمشــق  بــريوت 
القيــادات العربيــة واالســالمية والقــوى الفلســطينية، لبحــث التطــورات الجاريــة 
وكيفية التصدي العميل للخطوات القادمة من قبل الصهاينة الستكامل تطبيق 

صفقة القرن.
كيــف تقّيــم  قــوى املقاومــة الفلســطينية التطــورات الجاريــة يف فلســطني وعــى 
الصعيديــن العــريب واإلســالمي؟ ومــا هــي نقــاط القــوة والضعــف عــى صعيــد 
املقاومــة والواقــع الفلســطيني؟ ومــا الخيــارات واالحتــامالت املتوقعــة للمرحلــة 

املقبلة؟
قيادي بارز يف املقاومة عرض يف هذه اللقاءات رؤية قوى املقاومة ملا يجري. 
وهــذه أبــرز النقــاط التــي تحــدث عنهــا: مــا يجــري اليــوم هــو اســتكامل لتطبيــق مــا 
القضيــة  لتصفيــة  األمريــي  االرسائيــيل–  املــروع  أو  القــرن،  صفقــة  يســمى 

دعت إليها جميع القوى، والتي ستجد دعام من قيادة فتح، وقد تتدحرج اىل 
صــدام بــني قــوات األمــن الفلســطينية ومجموعــات مســلحة، عــى غــرار مــا كان 

الوضع عليه يف بدايات انتفاضة األقىص.
وبناء عى ســيناريوهات اإلخراج اإلرسائييل وتوقعات رد الفعل الفلســطيني، 
تشــكل الســلطة الفلســطينية بيضــة القبــان يف املشــهد، حيــث ال تــزال تختبــئ 
خلــف قــرارات وترصيحــات قيادتهــا التــي ال تــزال محصــورة يف خيــارات ترتكــز 

حول:
 تحويــل الســلطة إىل دولــة تحــت االحتــالل، وتشــكيل مجلــس تأســييس وإقــرار 
دســتور للدولــة، رغــم أن ذلــك لــن يغــري مــن الواقــع الحــايل شــيئا، بــل ســيزيده 

تدهورا فهي يف النهاية دولة تحت االحتالل.
 التوهــم أن االحتــالل ســيضطر مجــربا إىل تأجيــل الضــم، وســتعتربه الســلطة 
الســتئناف  كذريعــة  املقاطعــة  قيــادة  تســتخدمه  بحيــث  كبــريا،  انتصــارا 
املفاوضات، بحجة أنها ستكون عى أساس الرعية الدولية، وأن من مصلحة 
الفلسطينيني املشاركة فيها لكسب الوقت حتى شهر ترين الثاين/ نوفمرب 

القادم، والرهان عى فوز جو بايدين يف االنتخابات األمريكية.
وعــى أيــة حــال، ننتظــر الدخــان األســود مــن مكتــب رئيــس الــوزراء اإلرسائيــيل 
بنيامــني نتنياهــو، ليبــدأ فصــٌل جديــٌد مــن الــرصاع الفلســطيني الصهيــوين عى 

الهوية والوجود.

من هذا اللقاء وما يتطلع إليه، إذ ال يريد كالمًا منمقًا، وخطبًا رنانة، وترصيحاٍت 
ناريــًة، ودغدغــة عواطــف وإثــارة مشــاعر، ثــم ينقلــب كل فريــٍق إىل مــا كان عليــه 

وإىل املربع الذي كان فيه.
إىل  وال  جديــد،  إرسائيــيل  تحــٍد  إىل  حاجــٍة  يف  الفلســطيني  الشــعب  يكــن  مل 
مخططــات ضــم أرايض الغــور والضفــة الغربيــة، وال إىل فزاعــٍة جديــدة ورصخــٍة 
مخيفــٍة حتــى يلتئــم صفــه وتجتمــع كلمتــه، أو يتنــادى قادتــه وتتحــاور فصائلــه، بل 
هــو يف حاجــٍة دامئــة ألن تلتقــي قيادتــه وتجتمــع قــواه يف كل الظــروف واألوقــات، 
لتنســق جهودهــا وتتبــادل أدوارهــا، وتتحــد إرادتهــا ملواجهــة االحتــالل والتصــدي 
إىل مشــاريعه، وإفشــال مخططاتــه وإحبــاط آمالــه، والعمــل عــى تحقيــق أهــداف 
الشــعب يف اســتعادة األرض وعــودة األهــل، وتحريــر األرسى وإطــالق رساحهــم 
من هوان السجون وذل االعتقال، والعمل الجاد إلنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة 

الوطنية الكربى.
حــامس  فتــح  حركتــي  بــني  الخالفــات  حجــم  أدرك  متامــًا،  واقعــٌي  أننــي  أنكــر  ال 
وعمقهــام، وأعلــم يقينــًا درجــة التبايــن بينهــام، ومــدى متــرتس كل فريــٍق وجمــوده 
وجميــع  األمــاين  كل  بعــده  ومــا  اللقــاَء  هــذا  ُل  ســأحمِّ ولكننــي  مواقفــه،  عــى 
الطموحــات، وســأطالبهام باســتكامل مــا بــدآ، وإمتــام مــا أعلــن عنــه طرفــاه، وهــذا 
األمر ليس خيارًا أو رأيًا، بل هو قراٌر وأمٌر، وأمانٌة وواجب، أطلقه باسم الشعب، 
وأعرب عنه نيابًة عن األمة، ليقيني التام أن الحركتني قادرتان عى صناعة يشٍء ما 
يعيد األمل إىل شعبنا، ويستعيد ثقته بهام، ويسرتجع احرتام الشعوب العربية 
واإلســالمية إىل قضيتهــام، وإال فــإن أحــدًا بعــد اليــوم لــن يصغــي لهــام، ولــن يثــق 
بهــام، ولــن يأمــل فيهــام، وحــراٌم عليهــام أن يضيعــا آمال هذا الشــعب، وأن يكرسا 
أرضهــم، ويغتصــب حقوقهــم  للعــدو يفرتســهم ويصــادر  نهبــًا  ويــرتكاه  بخاطــره، 

ويطردهم من ديارهم.

ورغم أن هذا االحتامل صعب وضعيف، لكنه سيكون الخيار األفضل، وسينقذ 
هــذه الســلطة مــن أزماتهــا ومشــاكلها، ويفتــح البــاب مجــددا أمام العــودة لتوحيد 
املوقف الفلسطيني وبناء املروع السيايس الفلسطيني املستقل واملقاوم.

ولبنــان،  غــزة  قطــاع  يف  ســيام  وال  املقاومــة  قــوى  لواقــع  تريحــه  إطــار  ويف 
وعالقاتهــا مبحــور املقاومــة، يقــول القيــادي البــارز: "لقــد حققنــا يف الســنوات 
األخــرية نجاحــات مهمــة يف بنــاء قــوة املقاومــة عــى جميــع الصعــد، وأصبحنــا 
صاروخيــة  قــدرات  لدينــا  وأصبحــت  الصهيــوين،  الكيــان  تهديــد  عــى  قادريــن 
والكرتونية وميدانية مميزة، رغم الحصار والعقوبات والظروف املالية القاسية. 
بعــض  رغــم  املنطقــة،  يف  املقاومــة  قــوى  كل  بــني  وتنســيق  تعــاون  وهنــاك 
التباينــات السياســية أو التنظيميــة أو الفكريــة. نحــن اليــوم يف مرحلــة جديــدة 
سياســية وميدانيــة، وعلينــا االســتفادة مــن التطــورات الجديــدة لنعيــد األولويــة 
والحــذر  املنطقــة  يف  والرصاعــات  الحــروب  كل  ووقــف  الفلســطينية،  للقضيــة 
مــن العــودة للحــروب األهليــة والرصاعــات البينيــة. وهنــاك مســؤولية كبــرية علينا 
جميعا ملواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وال سيام عى صعيد 
بنــاء املجتمــع املقــاوم ومواجهــة األوضــاع املعيشــية واالجتامعيــة واالقتصاديــة 
الصعبــة، لكــن يف املقابــل يجــب أن ال تــؤدي هــذه األوضــاع إىل تقديــم تنــازالت 

سياسية أو الرتاجع عن خيارات املقاومة والصمود".
ويختــم القيــادي املقــاوم بالقــول: "نحــن أمــام مرحلــة جديــدة وتحديــات كبــرية، 
ولكننــا عــى ثقــة بــأن الشــعب الفلســطيني املقــاوم، وبدعــم مــن قــوى املقاومــة 
يف العــامل العــريب واإلســالمي، ســيكون قــادرا عــى املواجهــة. ونحــن تعلمنــا أنــه 
كلــام وصــل هــذا الشــعب إىل حائــط مســدود سياســيا ســيعود لخيــار املقاومــة 
الشــاملة، وهذا هو الخيار الوحيد ملواجهة هذه الصفقة والقرارات اإلرسائيلية 

الجديدة".

عشية "الضم".. ترقب الدخان األسود

فتٌح وحامس.. لقاُء شاشٍة أم وحدُة خندٍق؟

يف مواجهة استكامل صفقة القرن.. املقاومة الفلسطينية ونقاط القوة والضعف

وسام عفيفة

قاسم قصير
عربي 21

وأمام ضبابية المشــهد يبقى الترقب والتوقع لردود 
الفعــل الفلســطينية فــي الســاحات الرئيســة، الضفة 
غــزة، متعــدد األوجــه،  بعيــدا عنهــا  الغربيــة وليــس 
الرئيســة  الفلســطينية  االتجاهــات  مختلــف  ومــن 
الفاعلــة ســواء فتــح والســلطة مــن جانــب، وحمــاس 
وفصائــل المقاومــة مــن جانــب آخــر. ويبقى الســؤال 
األهــم: كيــف ســيكون رد الفعل الفلســطيني؟ ومن 
أيــن ســيبدأ؟ مــن انتفاضــة جديــدة، أو هّبــة شــعبية 
محــدودة، وصــوال إلــى حــرب أو مواجهــة عســكرية؟

الواقــع العربي واإلســامي ليس على ما 
يــرام فــي ظــل انشــغال الشــعوب العربية 
واإلسامية بهمومها الُقطرية، وفي ظل 
الصراعــات والحــروب القائمــة، والتي أدت 
لتراجــع حضــور القضيــة الفلســطينية لدى 
هذه الشعوب، وتمرير خطوات صفقة القرن 
السابقة بدون ردود فعل فاعلة وحقيقية.

 د. مصطفى يوسف اللداوي

لم يكن الشعب الفلسطيني في حاجٍة إلى 
تحــٍد إســرائيلي جديــد، وال إلى مخططات 
ضم أراضي الغور والضفة الغربية، وال إلى 
فزاعــٍة جديدة وصرخٍة مخيفــٍة حتى يلتئم 
صفــه وتجتمــع كلمتــه، أو يتنــادى قادتــه 
وتتحــاور فصائله، بل هو فــي حاجٍة دائمة 
تلتقــي قيادتــه وتجتمــع قــواه فــي  ألن 
كل الظــروف واألوقات، لتنســق جهودها 
وتتبــادل أدوارها، وتتحــد إرادتها لمواجهة 
مشــاريعه إلــى  والتصــدي  االحتــال 
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

القــدس  حــول  األخــص  وعــى  ومواقفــه  الســيايس  خطابــه  عــر  الفلســطينية 
واملســجد األقــى. وهــذا يعنــي مزيــدا مــن الدعــم اإليــراين لحــاس يف غــزة 

ومزيدا من الدعم الرتيك بوسائل مختلفة.
املقصود هنا أن املســائل ســوف تزداد تعقيدا. يجب أن ال نقلل من إمكانية 
تحرك قطاعات من املجتمع اإلرسائييل ممن سيكتشفون أن هذه السياسات 
اإلرسائيليــة ســتورط الدولــة يف رصاعــات مكلفــة يف املســتقبل. إن حكومــة 

اليمني اإلرسائييل الراهنة بقيادة نتنياهو لن تكون وحدها يف امليدان.
إرسائيل، بوضعها الراهن، ســعيدة بالحالة التي وصلت اليها الحركة الوطنية 
الفلســطينية. فبعــد نضــال طويــل وشــائك ضــد الصهيونيــة منــذ نكبــة 1948 
ومنــذ حــرب 1967 دفــع الشــعب العــريب الفلســطيني وأنصــاره مــن الشــعوب 
منــذ  الفلســطينية  الوطنيــة  الحركــة  نجحــت  وبينــا  كبــرة.  أمثانــا  العربيــة 
الستينيات من القرن العرشين بحشد قوى الشعب الفلسطيني، ثم نجحت 
أيضا يف انتزاع قرارات دولية ساوت بني الصهيونية والعنرصية، إال أن تفكك 
الحركــة الوطنيــة الفلســطينية منــذ نهايــة االنتفاضــة الثانيــة املندلعــة مــن عــام 
2004-2000 جعــل إرسائيــل تعتقــد بأنهــا أمــام فرصــة تاريخيــة لضــم أراض 

جديدة.
إن العامل األهم يف وضع الحركة الوطنية الفلسطينية الراهن مرتبط بالفارق 
العســكرية  القــوة  متتلــك  فإرسائيــل  الضحيــة،  واقــع  وبــني  العــدو  قــوة  بــني 
البــاد  ســكان  بحقــوق  املرتبطــة  األخاقيــة  القــوة  ميتلكــون  والفلســطينيون 
األصليني، لكن جزءا من قوتهم مرتبط بتمسكهم باألرض ووجودهم الجسدي 
يف فلســطني التاريخيــة. لكــن هــذا ال يكفــي لتعديــل ميــزان القــوى وتحقيــق 
مكاســب يف مواجهــة االحتــال والعنرصيــة والتوســع. إن قــدرة إرسائيــل عــى 
استخدام جيشها وأسلحتها يف حروب عدة مع الفلسطينيني خاصة يف ظل 
أوضاع عربية تتميز بالتفكك ســمح إلرسائيل بتوجيه أقى الرضبات لقواعد 
الحركــة الوطنيــة الفلســطينية. لكنــه بنفــس الوقت اســتخدام القوة اإلرسائيلية 
مل ميتهــا، ومل ينههــا، وهــي يف طــور إعــادة تشــكيل ذاتها ووســائلها وأســاليب 

نضالها.

املنطقــة، مــع روايــات تاريخيــة وتحليليــة حــول عاقــة إيــران غــر املســتقرة مــع 
العديــد مــن جرانهــا العــرب، والرامــج النوويــة اإليرانية واإلرسائيليــة، واالتفاقية 
النوويــة لعــام 2015، واســتخدام األســلحة الكياويــة يف ســوريا، وظهــور خطــر 

استحواذ "اإلرهابيني" عى أسلحة دمار شامل.
ويحــق للمؤلفــني دون شــك الرتويــج لهــذا النهــج الشــمويل. إذ يســتحيل تخّيــل 
أن ُتدّمــر )إرسائيــل( أســلحتها النوويــة، والكياويــة، والبيولوجيــة طاملــا مــا يــزال 

الرشق األوسط ُيعاين من التوترات والرصاعات الحادة.
تعاوٌن أمني

كان من املثر لاهتام لو حّلل املؤلفان إيجابيات وســلبيات نهٍج بديل لنهج 
الخطــوة بخطــوة مــن أجــل تحقيــق االســتقرار يف الــرشق األوســط: دبلوماســية 
والتعــاون يف  األمــن  هــو مؤمتــر  هنــا  املتصــل  التاريــخ  والنمــوذج  املؤمتــرات. 

أوروبا.
إذ أصــدر املؤمتــر وثيقــة هلســنيك النهائيــة يف عــام 1975، وهــي الوثيقــة التي 
أسهمت بعد 15 سنة يف التوّصل إىل اتفاقية القوات املسلحة التقليدية يف 
أوروبا وإنهاء الحرب الباردة. كا أّدت الوثيقة إىل تشكيل مؤسسة دامئة، هي 

منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
وســتتطّرق منظمــة األمــن والتعــاون يف الــرشق األوســط إىل إحــدى خصوصيــات 
املنطقــة: التــي تفتقــر إىل مؤسســة مثــل منظمــة الواليــات املتحــدة، واالتحــاد 

اإلفريقي، أو رابطة دول جنوب رشق آسيا.
وال شــك أّن املؤلفــني بحثــا هــذا الخيــار قبــل أن يتجاهــاه لعــدم واقعيتــه. وها 
يــدركان متامــًا أهميــة ترتيبــات التعــاون األمنــي بوصفهــا حجــر زاويــة بــارزًا عــى 
طريــق إقامــة منطقــة خاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل. لكّنهــا فّضــا بــداًل مــن 
ذلك استكشاف فكرة الخيار "دون اإلقليمي": ترتيٌب خليجي لألمن والتعاون. 
القــوى  موقــف  عــى  األمــن جزئيــًا  لبنــاء  إقليمــي  نهــٍج  تطبيــق  إمكانيــة  وتعتمــد 

الصهاينــة بتنســيق أمريــيك وتهيئــة املجتمــع الــدويل لقبــول دولــة الكيــان 
للفلســطينيني  الــدويل  األممــي  االعــرتاف  وإنهــاء  الضــم  بعــد  الجديــدة 

بحدود عام 1967م.
الفلســطينية وتهجــر  الضــم تعنــي مواصلــة رسقــة األرض  إن مخططــات 
وترشيــد أهلهــا تحــت مســميات إرسائيليــة مختلفــة، وتعني أيًضا ســيطرة 
الكيــان املحتــل وبصــورة كاملــة عــى األرض الفلســطينية وعــى ثــروات 
وخــرات الضفــة الغربيــة واألغــوار الشــالية التــي ال تعــد وال تحــى، كا 

سيؤثر سلًبا عى الحدود والجغرافيا لهذه املناطق املهمة.
ميــارس  ومــا  الفلســطيني،  شــعبنا  بحــق  اإلرسائيــيل  االحتــال  جرائــم  إن 
عــى األرض الفلســطينية مــن سياســات تهــدف إىل اســتكال مرشوعــه 
االستيطاين االستعاري بفرض السيطرة عى ما تبقى من األرض وضمها 
لكيانه املزعوم، وفرض وقائع جديدة عى األرض، وســط اســتغال حالة 
الصمــت والتواطــؤ األممــي والوهــن وغيــاب املواقــف الحاســمة للمجتمــع 
وغطرســته  املتواصــل  إلرهابــه  والتصــدي  االحتــال  بتجريــم  الــدويل 

تكرث األسئلة عن فوائد ومخارس إرسائيل من ضم أراٍض فلسطينية من الضفة 
البــاب لضــم عــدد  الغربيــة املحتلــة. فالضــم يعطيهــا أرايض جديــدة ويفتــح 

أساس من املستوطنات التي أقيمت عى أرايض الضفة الغربية املحتلة.
ففــي ظــل دعــم اإلدارة األمريكيــة املفتوح إلرسائيل، يتوافق أســلوب الضم مع 
السياســات اإلرسائيليــة منــذ بــدأت الصهيونيــة مرشوعهــا االســتعاري. وبعــد 
أن تقوم إرسائيل بهذه الخطوة ســتعلن كعادتها أمام العامل أن الفلســطينيني 

والعرب رفضوا عرضها )العدواين( وأنهم يريدون تدمر إرسائيل.
لكــن الواقــع اآلن ويف املــايض يؤكــد أن العــرب وخاصة األنظمة العربية قبلت 
رسا وعلنــا عــرشات مبــادرات الســام التــي اصطدمــت بنزعة إرسائيل للتوســع 
وملارسة العنرصية. وبطبيعة الحال تنتظر إرسائيل أن تقبل الضحية بسلب 
الفلســطينية يف  لــن يقــع بســبب بســيط، فســلب األرايض  أراضيهــا، وهــذا 
الضفــة الغربيــة ينهــي األســاس للدولــة الفلســطينية، كــا أن الشــعب العــريب 
الفلســطيني مل يســبق لــه أن تنــازل عــن أي قطعــة مــن أرضــه، ولهــذا يســتمر 

الرصاع.
الضــم ســيجعل املشــكلة الفلســطينية أكــرث تعقيــدا، فإرسائيــل أمــام تحــدي 
وجود مايني الفلســطينيني عى األرض ممن يقاومون الضم واملســتوطنات 
والجــدار، كــا أن الســلطة الفلســطينية لــن تســتطيع تحمــل التبعــات الشــعبية 
للضــم، وهــذا ســيفرض عليهــا تصعيــد تجميــد كل أنــواع التفــاوض والتنســيق 
التيــار  أمــام  الفلســطينية  الســلطة  إلضعــاف  هــذا  كل  يــؤدي  وقــد  األمنــي، 
الشعبي الغاضب يف كل فلسطني من جراء إجراءات الضم. وبنفس الوقت 
لــدى الفلســطينيني أنصــار كــرث يف العــامل وخاصــة أن العــامل يختــر يف هــذه 

الفرتة مناخا جديدا حول الحقوق والتفرقة واألبارتهايد.
الضــم ســيحرك بعــض الجهــات واملؤسســات الدوليــة، ورمبا ينتــج عنه قرارات 
دوليــة. كــا أنــه ســيحفز الشــعوب العربيــة عــى مقاومــة التطبيــع مــع الكيــان 
الصهيــوين، وسيســتثر الــدول العربيــة وإن بدرجــات متفاوتــة كاألردن ومــرص 
وعدد من دول الخليج ممن تبنت بعض من أطروحات صفقة القرن. وسيكون 
الضــم هديــة تقدمهــا إرسائيــل للموقــف اإليراين والرتيك الــذي يتبنى القضية 

يف كتابهــا "رشٌق أوســط خــاٍل مــن أســلحة الدمــار الشــامل: نهــٌج جديــد لنــزع 
 A Middle East Free of Weapons of Mass Destruction: األســلحة
حســني  ســيد  ُيقــّدم  A New Approach to Non-Proliferation"؛ 

موسافيان وعاد كيايي نظرًة مدروسة ومستنرة عى "أساليب جديدة إلحياء 
دعوات إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل يف الرشق األوسط".

ُطرَِحــت فكــرة منطقــة الــرشق األوســط الخاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل يف 
عــام 1990، وظهــرت بشــكٍل بــارز عــى جــدول أعــال كافــة مؤمتــرات املراجعــة 
ملعاهدة الحد من انتشــار األســلحة النووية. ومن شــأن هذه املنطقة املنزوعة 
مــن أســلحة الدمــار الشــامل أن تضــع الــرشق األوســط عــى قــدم املســاواة مــع 
الهــادئ،  املحيــط  ومنطقــة  آســيا،  رشق  وجنــوب  وإفريقيــا،  الاتينيــة،  أمريــكا 
وآســيا الوســطى. حيــث أقامــت جميعهــا مناطــق خاليــة مــن األســلحة النوويــة، 

مع مصادر فّعالة للضغط عى األقران من أجل احرتام املصلحة املشرتكة.
نحو نهج شمولي

تحتــاج الفكــرة إىل إحيــاء، ألّن الواليــات املتحــدة و)إرسائيــل( أحبطتــا منذ وقٍت 
الــرشق  داخــل  ماثلــة  منطقــٍة  إقامــة  اتجــاه  يف  التقــّدم  محــاوالت  كل  طويــل 
األوســط. و)إرسائيــل( هــي واحــدٌة مــن عــدة دول أعضــاء يف األمــم املتحــدة مل 
ُتوّقــع حتــى اآلن عــى معاهــد الحــّد مــن انتشــار األســلحة النوويــة. وُيعتقــد أّنهــا 

صّنعت عرشات الرؤوس النووية، ومل تبِد أّي استعداٍد لتفكيكها.
الــرشق  منطقــة  إىل  ينظــران  إذ  شــموليًا.  جديــدًا"  "أســلوبًا  املؤلفــان  وُيفّضــل 
األوســط الخاليــة مــن الــرؤوس النوويــة باعتبارهــا الجائــزة التــي تنتظــر العــامل يف 
نهايــة محاوالتــه للحــل التقّدمــي، بعــد ســنوات تكاثــرت فيهــا أســباب االســتياء، 
ومصــادر عــدم الثقــة، والتنافــس، والعــداوات، وتصــّورات التهديــد التي جعلت 
مــن الــرشق األوســط املنطقــة األقــل اســتقرارًا خــال العقــود األخــرة. وُيرّكــز جزٌء 
الحــايل يف  االســتقرار  عــدم  جــذور  وصــف  عــى  املســتنر  الكتــاب  مــن  كبــر 

يف  الفلســطينية،  قضيتنــا  عــى  واألهــوال  والخطــوب  األحــوال  تشــتد 
ظــل الغــرور والغطرســة األمريكيــة اإلرسائيليــة واملــي ُقدًمــا يف تنفيــذ 
ضمــن  الشــالية  واألغــوار  الغربيــة  الضفــة  لضــم  الخبيثــة  املخططــات 
اســتكال املــرشوع االســتيطاين للســيطرة الكاملــة عــى أرض فلســطني 

املباركة.
تواجــه قضيتنــا الفلســطينية واملشــهد امليــداين عــى األرض هــذه األيــام 
جملــة كبــرة مــن التحديات الصعبة، يف ظل تواصل العدوان اإلرسائييل 
عى شــعبنا الفلســطيني وأرضنا، ونحن اليوم يف أمسِّ الحاجة للوحدة، 
ومخططــات  اإلرسائيليــة  الجرائــم  ملواجهــة  الصفــوف  ورص  والتكاتــف، 
العــدوان  ووقــف  الخبيثــة،  االســتيطانية  للمشــاريع  والتصــدي  الضــم، 
الصهيــوين املتواصــل عــى شــعبنا الــذي يســتهدف الحقــوق والثوابــت 

واملبادئ الفلسطينية، ويهدد بتقويض مرشوعنا الوطني الفلسطيني.
قــد تشــهد األيــام القادمــة تنفيــذ مخططــات الضــم، وهــذه أيــام حاســمة 
وخطرة عى القضية الفلسطينية، واملرشوع الوطني برمته، وسينفذها 

وتضــع إرسائيــل الســلطة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة بــني خيــارات صعبة، 
كخيار إيقاف التنسيق األمني وتحمل االجتياحات العسكرية ملناطق الضفة 
الغربية، او إعادة اللحمة لفتح وحاس وتحمل حرب جديدة تشنها إرسائيل 
عى الضفة الغربية وغزة. الخيارات الفلسطينية ليست سهلة مبا فيها خيار 
حل السلطة الفلسطينية نظرا لتقسيم مناطق الضفة الغربية عر مستوطنات 
تحولــت لحواجــز جديــدة. لكــن حــل الســلطة الفلســطينية يبقــى خيــارا ممكنــا 
قد يضع االحتال اإلرسائييل أمام تحديات كرى، بل قد يكون حل الســلطة 
الفلســطينية كجهــاز ســيايس وليــس كجهــاز إداري وتعليمــي وصحــي، مدخــا 

إلعادة لحمة الحركة الوطنية الفلسطينية.
ال يوجــد مــا يؤكــد أن سياســة إرسائيــل التوســعية ســتتغر، مخطــئ مــن يتوقــع 
أن الصهيونية ستخون نفسها وسترتاجع عن القمع املمنهج، فتلك السياسة 
هــي الوحيــدة التــي تســمح ببقــاء دولــة تقــوم عى العنرصية والتوســع وتســعى 
الضطهــاد كل مــن ال يقبــل مبرشوعهــا. إن االضطهــاد جزء مــن طبيعة إرسائيل، 
وهــي ال تعــرف كيــف تعيــش بــا معركــة وعــدو مبارش ورصاع واقتــاع. هذا هو 

سبب صعودها، لكنه كان والزال وسيبقى سبب أزماتها.
سؤال مستقبل الرصاع مع الصهيونية سؤال مفتوح عى مرصاعيه. فالشعب 
العــريب الفلســطيني الزال يف أرضــه، كــا أن عمليــة طــرده لــن تكــون عمليــة 
ســهلة نســبة ملــا وقــع يف حــرب 1948. إن النضــال ضــد العنرصيــة والتهويــد 
وسلب األرض واالستيطان كا وضد التهجر هو نفسه النضال من أجل بناء 
مؤسســات تثبــت وجــود الفلســطينيني عــى أرضهــم. وهــذا بالتحديــد يشــمل 
املؤسســات التعليميــة ومؤسســات املجتمــع املــدين واملؤسســات الطبيــة 
ومؤسســات تعنــى باملرويــة الفلســطينية يف كل محفــل ومــكان. إن مواجهــة 
العنرصيــة والتهميــش أصبــح يف الشــهور القليلــة املاضيــة ومنــذ مقتــل جــورج 
فلويــد عــى يــد البوليــس األمريــيك جــزءا مــن وعــي عاملــي جديــد. إن الخيــار 
الجوهــري يف فلســطني مرتبــط بتطويــر املقاومــة املدنيــة عــى كل األصعــدة 
إضافــة لبنــاء التحالفــات مــع الشــعوب والحــركات التحرريــة التــي تناضــل ضــد 

الظلم ومن أجل العدالة.

الخارجيــة. إذ ســيتطّلب األمــر حصــول الواليــات املتحــدة وروســيا والصني عى 
أسباب لرتويج الفكرة واالستعداد لتقديم الضانات األمنية يف مرحلٍة الحقة. 
كــا ســيتطّلب األمــر انفتــاح إيــران و)إرسائيــل( عى فكرة إجــراء محادثات، وهو 

العامل الغائب منذ فرتٍة طويلة.
عواقب وخيمة

مــن األفــكار األخــرى املثــرة لاهتــام التــي بحثهــا املؤلفــان كانــت فكــرة فــرض 
الدمــار الشــامل يف كافــة أرجــاء  حظــر دينــي عــى حيــازة واســتخدام أســلحة 
األعــى  املرشــد  التــي أصدرهــا  الفتــوى  إىل  الفكــرة  جــذور  وترجــع  املنطقــة. 
اإليــراين ضــد اســتخدام األســلحة النوويــة. إذ كان هنــاك ميــٌل غــريب العتبــار 
هذه الفتوى مجرد حيلٍة لتحسني الصورة، يف وجود أدلٍة عى أّن إيران أجرت 
أبحاثها عى تصميم وتصنيع األسلحة النووية قبل عام 2004. لكن املؤلفني 

لها وجهة نظٍر ُمختلفة وتستحق االهتام.
كــا ُيذّكرنــا املؤلفــان بــأّن التقاعــس ســتكون لــه عواقــب وخيمــة. إذ ذكــر األمــر 
كافــة  تبحــث  أن  يجــب  الســعودية  أّن  مــرة  ذات  الفيصــل  تــريك  الســعودي 
الخيــارات، مبــا فيهــا الحصــول عــى أســلحة الدمــار الشــامل،  يف حــال فشــل 
جميــع جهــود إقنــاع )إرسائيــل( بالتخّلص من أســلحتها ومنع إيــران من الحصول 

عليها.
بالــرشق األوســط  باألفــكار. واملؤلفــان عــى درايــة واســعة  كتــاٌب غنــٌي  وهــذا 
مــن الداخــل، كــا مــارس أحدهــا الدبلوماســية عــى أعــى املســتويات يف 
الــرشق  تحريــر  أّن  ويبــدو  كبــرة.  قيمــة  ذات  أفكارهــا  يجعــل  مــا  املنطقــة. 
بـ"مهمــٍة  أشــبه  هــو  الحــايل  الوقــت  الشــامل يف  الدمــار  أســلحة  مــن  األوســط 
ضخمــة" وفقــًا للمؤلفــني، لكــن التــرّصف املنطقــي هــو التحرّك عــن طريق عاج 

مصادر عدم األمن.
مرتجم عن موقع Middle East Eye الريطاين.

وتنكيله بحق شــعبنا الفلســطيني، تســتوجب من األمة العربية اإلسامية 
والــكل الفلســطيني العمــل عــى تعزيــز مقومــات صمــود شــعبنا وكفاحــه 
ونضالــه يف مواجهــة مشــاريع االحتــال ومخططاتــه العدوانيــة، والعمــل 
عــى تصعيــد املقاومــة الشــعبية والدبلوماســية الشــاملة يف كل مواقــع 
االشــتباك، وعّد كل شــر من األرض املســتهدفة بالضم االســتعاري يف 

الضفة واألغوار ساحة مواجهة مع العدو .
إن الوحــدة الفلســطينية واملقاومــة ورص الصفــوف وتكاتــف كل مكونــات 
الســاحة الفلســطينية متثــل الســبيل الوحيــد ملواجهــة مخططــات الضــم 
وصفقة القرن األمريكية، وال بد من أبناء شعبنا وطاقاته وهيئاته الشعبية 
والنضاليــة إبقــاء أســاليب االشــتباك الدائــم مــع االحتــال اإلرسائيــيل يف 
كل نقــاط التــاس ودميومتهــا، وذلــك ألنهــا متثــل الــرد الفــوري والقــوي 
عــى مخططــات الضــم واملشــاريع االســتيطانية الكفيــل بتقويض مرشوع 
االحتــال االرسائيــيل القــايض بضــم الضفــة واألغــوار إىل جانــب تفعيــل 
أشكال املقاومة بكل املستويات امليدانية والسياسية والدبلوماسية .

الضم اإلرسائييل.. خيارات وأبعاد

كيف ميكن تفكيك السالح النووي لـ)إرسائيل(؟

وحدتنا الفلسطينية يف مواجهة مشاريع الضم الصهيونية

د. شفين ناظم الغبرا
القدس العربي

غسان مصطفى الشامي

إســرائيل  سياســة  أن  يؤكــد  مــا  يوجــد  ال 
التوســعية ســتتغير، مخطــئ مــن يتوقــع أن 
الصهيونيــة ســتخون نفســها وســتتراجع عــن 
القمع الممنهج، فتلك السياسة هي الوحيدة 
التي تســمح ببقاء دولة تقــوم على العنصرية 
والتوســع وتسعى الضطهاد كل من ال يقبل 
بمشــروعها. إن االضطهــاد جــزء مــن طبيعــة 
إســرائيل، وهــي ال تعــرف كيــف تعيــش بــا 
معركة وعدو مباشر وصراع واقتاع. هذا هو 
ســبب صعودهــا، لكنــه كان والزال وســيبقى 

سبب أزماتها.

إن الوحدة الفلسطينية والمقاومة ورص الصفوف 
الفلســطينية  الســاحة  مكونــات  كل  وتكاتــف 
تمثل الســبيل الوحيــد لمواجهة مخططات الضم 
وصفقــة القــرن األمريكية، وال بد من أبناء شــعبنا 
إبقــاء  والنضاليــة  الشــعبية  وهيئاتــه  وطاقاتــه 
أساليب االشتباك الدائم مع االحتال اإلسرائيلي 

في كل نقاط التماس وديمومتها

بيتر جينكيز
سفيرٌ بريطاني سابق لدى

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تحتاج الفكرة إلى إحياء، ألّن الواليات المتحدة 
كل  طويــل  وقــٍت  منــذ  أحبطتــا  و)إســرائيل( 
محــاوالت التقــّدم فــي اتجــاه إقامــة منطقٍة 
مماثلــة داخــل الشــرق األوســط. و)إســرائيل( 
هــي واحــدٌة من عــدة دول أعضاء فــي األمم 
المتحــدة لــم ُتوّقــع حتــى اآلن علــى معاهــد 
الحّد من انتشار األسلحة النووية. وُيعتقد أّنها 
صّنعت عشــرات الرؤوس النووية، ولم تبِد أّي 

استعداٍد لتفكيكها.
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الخليل- غزة/ جامل غيث:
يــر عصــام مرعــب، عــى الوصول 
الجمجمــة« رشق  »تلــة  ألرضــه يف 
بلــدة حلحــول شــامل مدينة الخليل 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  جنــوب 
جيــش  مضايقــات  رغــم  وزراعتهــا 
املســتمرة  اإلرسائيــي  االحتــال 
منــذ أعــوام، للدفــاع عــن أرضــه ضــد 
بــؤرة  بإقامــة  املســتوطنني  أطــامع 

استيطانية جديدة أعى التلة.
لصحيفــة  مرعــب  املــزارع  ويؤكــد 
يتخــى  لــن  أنــه  »فلســطني« 
»تلــة  يف  املوجــودة  أرضــه  عــن 
ألطــامع  يرتكهــا  ولــن  الجمجمــة«، 
الســيطرة  يف  وهوســه  االحتــال 
عليها حتى ولو عرضت عليه أموال 

طائلة.
صبــاح  مســتوطنون  ونصــب 
»تلــة  عــى  خيــام  عــدة  أيــام  أمــس 
الجمجمة« ضمن محاوالتهم إلقامة 
املنطقــة،  يف  جديــدة  مســتوطنة 
وسبق ذلك اقتحامهم التلة، حيث 
أعلنــوا عــن نيتهــم إقامــة مســتوطنة 

»معاليه حلحلول«.
صمود األهالي

الخصبــة  برتبتهــا  املنطقــة  وتشــتهر 
والتفــاح،  والتــني  العنــب  وزراعــة 
مرعــب  املــزارع  قالــه  مــا  وفــق 
الــذي أشــار  لصحيفــة »فلســطني« 
مــن  وبدعــم  املســتوطنني  أن  إىل 
منــذ  يحاولــون  االحتــال  ســلطات 
أعوام االستياء عى التلة و إلقامة 

بؤرة استيطانية جديدة أعاها.
ولفــت إىل أن املســتوطنني غــادروا 
تواجــد  بعــد  أمــس  ظهــر  املــكان 
األهــايل باملنطقــة ورفضهــم مغادرة 
املــكان، مؤكــًدا أنه طوال الســنوات 
املســتوطنون  حــاول  املاضيــة، 
وفشــلوا  التلــة،  عــى  االســتياء 

وأهــايل املنطقــة  الســكان  لتصــدي 
للمستوطنني.

ويدعــو مرعــب األهــايل الســتصاح 
والتصــدي  فيهــا  والبقــاء  أراضيهــم 
الراميــة  االحتــال  ملحــاوالت 
وإقامــة  التلــة  عــى  للســيطرة 

مستوطنة جديدة أعاها.
و«تلــة الجمجمــة« تقــع بــني بلــديت 
محافظــة  يف  وســعري  حلحــول 
البحــر  ســطح  عــن  ترتفــع  الخليــل، 
بأهميــة  وتحظــى  مــرًتا،   1027

اسرتاتيجية كبرية.
عــام  مديــر  أطلقــه  واحــد  صــوت 
والدوليــة  العامــة  العاقــات 
واإلعــام يف هيئــة مقاومــة الجــدار 
عــر  عــرار،  يونــس  واالســتيطان 
»تلــة  بتحويــل  كفيــًا  كان  جوالــه 
مواجهــة  ســاحة  إىل  الجمجمــة« 
بــني أهــايل البلــدة وجنــود االحتــال 
املدججــني  املســتوطنني 
لصحيفــة  عــرار  ويؤكــد  باألســلحة. 
املســتوطنني  أن  »فلســطني« 
أكــر  التلــة  عــى  االســتياء  حاولــوا 
بفضــل  لكــن دون جــدوى  مــرة،  مــن 
جيــش  وخشــية  األهــايل  صمــود 
إقــدام األهــايل عــى  مــن  االحتــال 
إغــاق طريــق الـــ)60( االلتفــايف مــا 

مينع تنقلهم ويعرضهم للخطر.
ظهــر  أزالــوا  املســتوطنني  أن  وبــني 
أمــس، الخيــام التــي نصبوهــا مؤخــًرا 
يــوم الثاثــاء املــايض، أعــى التلــة 
نحــو  املــكان  إىل  وصــل  أن  وبعــد 
بزعــم  بعائاتهــم  مســتوطن   1500
باملنطقــة، مضيًفــا  احتفاليــة  إقامــة 
»املســتوطنون واالحتــال يحاولون 
لاســتياء  األهــايل  نبــض  جــس 

التلة«.
الســاعات  منــذ  أنــه  إىل  ويشــري 
املســتوطنني  لنصــب  األوىل 

باملــكان  األهــايل  تواجــد  خيامهــم 
مغــادرة  قبــل  مغادرتــه  ورفضــوا 
كــون  وإزالــة خيامهــم  املســتوطنني 
املنطقة تعود ملكيتها لسكان بلدة 

حلحول وسعري شامل الخليل.
يعمــل  االحتــال  أن  إىل  ويلفــت 
نظــًرا  التلــة  عــى  للســيطرة  جاهــًدا 
الرتفاعهــا عــن ســطح األرض وألنهــا 
وســعري،  حلحــول  بلــديت  تكشــف 
التلــة،  عــى  الســيطرة  مــن  محــذًرا 

الســيطرة  تــم  حــال  »يف  قائــًا: 
عــى التلــة ستســقط جميــع الجبــال 
والبالــغ  املنطقــة  يف  الرشقيــة 
ذلــك  وســيمهد  ثاثــة،  عددهــا 
لتمديد السياج األمني يف املنطقة 

وترحيل السكان بدعاوى أمنية.
نقطة إستراتيجية

شــؤون  يف  الخبــري  يؤكــد  بينــام 
أن  الخفــش،  نصفــت  االســتيطان 

جيــش  مــن  وبحاميــة  املســتوطنني 
االحتال اإلرسائيي يحاولون فرض 
أمــر واقــع عى املواطنــني ومصادرة 
اســتيطانية  بــؤرة  إلقامــة  أراضيهــم 

جديدة.
لصحيفــة  الخفــش  ويقــول 
»فلســطني«: »إن جيــش االحتــال 
عــى  للســيطرة  جاهــًدا  يعمــل 
كاملرتفعــات  اســرتاتيجية  نقــاط 
املناطقــة  خاصــة  والتــال  الجبليــة 

مدينــة  مــن  والقريبــة  املحيطــة 
القــدس واملناطق الدينية، للتحكم 
أوصــال  وتقطيــع  بالفلســطينيني 
بأعــداد  والتحكــم  الغربيــة  الضفــة 

الوافدين واملغادرين منها«.
ويلفت إىل أن املستوطنني تغولوا 
األرايض  مــن  مزيــد  ســلب  عــى 
الفلســطينية وتوسيع املستوطنات 
التوســع  مخطــط  ضمــن  وذلــك 
رئيــس  لخطــة  تنفيــًذا  االســتيطاين 

ترمــب  دونالــد  األمريكيــة  اإلدارة 
بصفقــة  واملعروفــة  السياســية، 

ترمب نتنياهو.
يعمــل  االحتــال  أن  إىل  ويلفــت 
الغربيــة  الضفــة  ضــم  عــى  جاهــًدا 
مــن خــال مصــادرة بعــض األرايض 
الفلسطينية وتوسعة املستوطنات 
ومحاولــة  الطــرق  عــى  والســيطرة 
فرض أمر واقع لعملية الضم، مؤكًدا 
الفلســطينية  األرايض  جميــع  أن 
الخرائــط  حســب  مســتهدفة  باتــت 
اإلرسائيلية التي يعدونها ويحاولون 

متريرها.
بأهميــة  الجمجمــة«  »تلــة  وتحظــى 
يســعى  ولهــذا  اســرتاتيجية، 
مــن  ودعــم  وبحاميــة  املســتوطنون 
عليــه،  الســيطرة  االحتــال  جيــش 
حيث ســيمكنهم ذلك من الســيطرة 
عى عدة جبال تحيط بها، والتحكم 
بحيــاة الســكان بأكملها، ما ســيلحق 
بالقــرى الفلســطينية،  أرضاًرا كبــرية 

بحسب الخفش.
محاوالت فاشلة

ويقول رئيس بلدية حلحول حجازي 
املســتوطنني  مئــات  إن  مرعــب: 
خــارج  مــن  حافــات  يف  قدمــوا 
منارصيهــم  جانــب  إىل  املحافظــة 
الخليــل،  يف  املســتوطنني  مــن 
واعتلــوا تلــة الجمجمــة املطلــة عى 
 )60( رقــم  االســتيطاين  الشــارع 
وأطلقــوا  عليهــا  أعامهــم  ورفعــوا 
هتافــات عنريــة معاديــة للعــرب، 
تدعــو لاســتياء عــى أرايض التــل 
بلــديت  مــن  ملواطنــني  اململوكــة 

حلحول وسعري شامل الخليل.
لصحيفــة  مرعــب  ويشــري 
»فلسطني« إىل أن قوات االحتال 
فرضــت منــذ يــوم الثاثــاء املايض، 
طوًقــا كامــًا عــى التــل وحولتــه إىل 

ثكنــة عســكرية، ومنعت املواطنني 
إىل  الوصــول  مــن  واملزارعــني 
أراضيهم وممتلكاتهم يف املنطقة.

األوىل  املــرة  ليســت  أنهــا  ويبــني 
محــاوالت  فيهــا  تجــري  التــي 
لاســتياء عــى أرايض وممتلــكات 
املواطنــني بهــدف إقامــة مســتوطنة 
أطــامع  أن  مؤكــًدا  عليهــا،  جديــدة 
فمنــذ  تنتهــي،  ال  املســتوطنني 
الحتــال  يســعون  طويلــة  ســنوات 
مســتوطنة،  إىل  وتحويلهــا  التلــة 
ولكن كل محاوالتهم باءت بالفشــل 

بفضل صمود وتصدي األهايل. 
ســلطات  أن  مرعــب،  وأوضــح 
االحتــال التــي تدفــع مبســتوطنيها 
التلــة، هدفهــا  للســيطرة عــى قمــة 
ولخلــق  املواطنــني،  أرايض  رسقــة 
مســتوطنات  بــني  تواصــل  حالــة 
جنــويب الخليــل وشــاملها ولتفتيــت 

املنطقة إىل أجزاء.
املامرســات  هــذه  »إن  ويضيــف: 
يحــاول  التــي  واالعتــداءات 
املســتوطنون املدججــون بالســاح 
أرايض  عــى  الســيطرة  مــن خالهــا 
ورسقتهــا  وممتلكاتهــم  املواطنــني 
لصالــح االســتيطان، لــن تجلــب أمًنــا 
وال ســاًما للمنطقــة بــل ســتزيد مــن 

حدة التوتر«.
ويشــدد »لن نســمح لهم باالستياء 
عــى أراضينا، وســنواجه مخططات 
املتاحــة  الســبل  بــكل  االحتــال 
وأراضينــا  أماكنــا  عــى  لنحافــظ 
وأجدادنــا  آبائنــا  عــن  ورثناهــا  التــي 
واعتصــم  الســنني.  آالف  منــذ 
مئــات املواطنــني منــذ يــوم الثاثــاء 
يف  أمــس،  ظهــر  حتــى  املــايض 
»تلــة الجمجمــة« للدفاع عن أطامع 
املستوطنني بإقامة بؤرة استيطانية 

جديدة أعى التلة.

تلة الجمجمة يف حلحول.. رصاع وجود وإثبات هوية

مستوطنون يقتحمون جبل الجمجمة يف الخليل                    )أرشيف(

رفح/ ربيع أبو نقرية:
أكــر  النطــاق  وســاق  قــدم  عــى  التحضــري  يتــم 
مبــادرة تكافليــة يف محافظــة رفــح جنــويب قطــاع 
يعيشــها  التــي  الصعبــة  الظــروف  ظــل  يف  غــزة، 
ســكان القطــاع املحــارص منــذ نحــو عقــد ونصــف 

من الزمن.
الــرداء  أصحــاب  املبــادرة  خــال  مــن  وســيقدم 
يف  ومجانيــة  رمزيــة  بأســعار  خدماتهــم  األبيــض 

بعض األحيان.
مــع  ُينســق  فإنــه  املبــادرة  عــى  القامئــني  ووفــق 
وكذلــك  التخصصــات،  مختلــف  مــن  األطبــاء 
األشــعة  تصويــر  ومعامــل  الطبيــة  املختــرات 
والصيدليات، من أجل تخفيض رسوم الخدمات 

املقدمة للمرىض الفقراء.
منســق عــام تجمع مبــادرون مبحافظة رفح هارون 
املدلل، أوضح لصحيفة »فلسطني« أن التجمع 
املحافظــة،  أبنــاء  لخدمــة  عــدة  مبــادرات  ينفــذ 

آخرها مبادرة أطباء »مبادرون«.
النــاس  إنســانية،  رســالة  الطــب  أن  إىل  وأشــار 
بأمــّس الحاجــة إليهــا يف وقــت األزمــات، قائــا: 
»مل نعهــد عــى أصحــاب الــرداء األبيــض إال كل 

حب واحرتام وإخاص، وتلبية نداء الوطن«.
واملشــايف  الطبيــة  العيــادات  املدلــل  ودعــا 
والصيدليــات واألطبــاء مــن مختلــف التخصصات 

ومســاعدة  املبادريــن،  ركــب  يف  لانضــامم 
املرىض الذين ال يجدون ما ينفقونه، سواء عند 

الكشف أو عند رشاء الدواء.
حاجــة  مــن  نبعــت  املبــادرة  فكــرة  أن  وأوضــح 
قائــا:  منهــم،  الفقــراء  خصوصــا  املــرىض 
بــني املــرىض  »نريــد إحــداث تكافــل مجتمعــي 

واألطباء«.
بــدوره قــال منســق مبــادرة »أطبــاء مبــادرون« د. 
طبيــة  خدمــات  لتقديــم  »نســعى  عمــر:  ريــاض 
املبــادرة  أن  إىل  مشــرًيا  للمجتمــع«،  إنســانية 
تســتهدف املــرىض املحتاجــني، والفئات األكر 

احتياًجا وعوًزا.
»جمعنــا  »فلســطني«:  لصحيفــة  وأضــاف 
التخصصــات  مبختلــف  رفــح  أطبــاء  تضــم  قوائــم 
ومؤسســاتها الطبية، والصيدليات واختصاصيي 
واألشــعة،  الطبيــة  والتحاليــل  الطبيعــي  العــاج 
الطبيــة  الخدمــة  بتقديــم  عاقــة  لــه  مــن  وكل 
للمواطنــني؛ للتواصــل معهم ودعوتهم لانخراط 

يف املبادرة«.
ولفــت عمــر إىل أن التجمــع بصــدد إطــاق حملــة 
االجتامعــي  التواصــل  مواقــع  عــى  إعاميــة 
ووسائل اإلعام، وتنظيم مؤمتر صحفي لتوضيح 
الظــروف  ظــل  يف  اإلنســانية  املبــادرة  أهــداف 

الصعبة التي مير بها سكان قطاع غزة.

وأشار إىل أنه سُتخفض رسوم الكشفيات الطبية 
إىل عــرشة شــواقل كأقــى حــد، وهــذا ينســجم 
مــع الخدمــات األخــرى: كالعــاج الطبيعــي وصور 
األشعة والتحاليل الطبية، قائا: »الفئات األشد 

فقًرا ستحصل عى الخدمات الطبية مجاًنا«.
املواطنــني  مســاعدة  هــو  الهــدف  أن  عمــر  ونبــه 
وجــه  يف  صمودهــم  وتعزيــز  عنهــم  والتخفيــف 

الحصار والظروف االقتصادية الصعبة.
وأكــد أن االســتجابة مــن أصحــاب الــرداء األبيــض 
ممن سمعوا للمبادرة، رائعة جًدا وكبرية، وأبدوا 
اســتعدادهم ملســاعدة النــاس، رغــم أن املبادرة 

ا. مل تبدأ بعد فعليًّ
وأشــار إىل أن املبــادرة تســتهدف محافظــة رفــح 
قابلــة  شــهر،  ملــدة  وتســتمر  يوليــو،  يف  وتبــدأ 

للتمديد حسب الحاجة واإلمكانات.
وأكــد عمــر أن املنخرطــني فيهــا هــم مــن األطبــاء 
املتخصصني يف جميع التخصصات والعيادات 
الخاصة واملستشفيات الحكومية، قائا: »تضم 
املبادرة خدمات أخرى كتســهيل وتعجيل إجراء 
العمليات املســتعجلة يف املشــايف الحكومية، 

عر طرق رسمية ونظامية«.
يف  لانخــراط  الطبيــة  الكــوادر  جميــع  ودعــا 
املبادرة وتقديم الدعم واملســاعدة، والتخفيف 

عن أهلنا املرىض خصوًصا األكر احتياًجا.

غزة/ محمد أبو شحمة:
بيوت متهالكة ومتالصقة ببعضها 

بعضا، تحيط بها القمامة من كل 
جانب، فضاًل عن الروائح الكريهة التي 

تنبعث من أرجاء المكان، هذا هو الحال 
في مخيم »نهر البارد« غرب مدينة 

خان يونس، وتحديدا في البقعة 
المنخفضة المسماة منطقة »بطن 

السمين«.
ويعد المخيم الذي تتكدس فيه قرابة 
الـ45 منزاًل وأغلبها من الصفيح مكانًا 

خصبًا النتشار األوبئة واألمراض بسبب 
غياب النظافة عنه وانتشار القمامة 

بشكل كثيف، وهو ما جعل أهله 
يطلقون مناشدات للجهات الرسمية 

في إيجاد حل لهم وإنهاء معاناتهم 
من خالل توفير أماكن إيواء لهم.

يف  العشــوايئ  املخيــم  ســكان  مــن  عــدد  وعــر 
عــن  »فلســطني«  لصحيفــة  منفصلــة  أحاديــث 
تخوفهم يف حال انترش فريوس كورونا يف قطاع 
غــزة بســبب غيــاب النظافــة يف منطقــة ســكنهم، 

وعدم ماءمة بيوتهم للعيش.
املواطــن أحمــد جمعــة أحــد ســكان مخيــم »نهــر 
البــارد«، أكــد أن قرابــة الـــ500 شــخص يعيشــون 
يف املنطقة، منذ 5 سنوات، وجميعهم عاطلون 

عن العمل، ويفتقدون ملقومات الحياة.
وقال جمعة: »منذ الحديث عن فريوس كورونا 
الخــوف  مــن  حالــة  نعيــش  اإلعــام  وســائل  يف 
مــن  القريبــة  باملنطقــة  القاممــة  انتشــار  بســبب 
املخيــم، وإمكانيــة وصول الفريوس لنا وانتشــاره 

بني السكان«.
مــن  بيوتنــا  تنظيــف  عــى  »نعمــل  وأضــاف: 
الداخــل مــن خــال اإلمكانيات املتوفــرة ونعتمد 
عى الكلور كونه رخيص الثمن، وكذلك لتعقيم 

الشوارع داخل املخيم والبيوت والجدران«.
واشــتىك محمود الزعيم أحد ســكان املخيم من 
الجهــات  واهــامل  األساســية  الخدمــات  غيــاب 
الرســمية للمخيــم خاصــة يف ظــل الحديــث عــن 

وصول فريوس كورونا إىل قطاع غزة.
مــن  عــددا  أن  لـ«فلســطني«  الزعيــم  وأوضــح 
املتطوعــني فقــط قامــوا بتعقيــم املخيــم وجميع 

مــواد  بعــض  توزيــع  عــى  وعملــوا  فيــه،  البيــوت 
التنظيــف كالصابــون والكلــور إىل ســكانه بهــدف 

املحافظة عى النظافة.
وقــال الزعيــم: »صحيــح املخيــم هــو غــري قانــوين 
ولكــن يف ظــل أزمــة كورونــا يجــب توفــري الحامية 
عــى  والعمــل  فيــه،  املوجــودة  للنــاس  الصحيــة 
إيجاد حل لهم بتوفري شــقق ســكنية أو أي مأوى 

تراه الجهات الرسمية مناسًبا«.
املواطــن ســليامن الجــوراين أحــد أول القاطنــني 
الجهــات  لجميــع  مناشــدة  أطلــق  للمخيــم، 
الرســمية يطالــب فيهــا بالتدخــل لتوفــري الحاميــة 
لســكان »نهــر البــارد« والعمــل عــى إنقاذهم من 
منــذ ســنوات  يعيشــونه  الــذي  الصعــب  الوضــع 

طويلة.
كأحــد  معــروف  البــارد  نهــر  مخيــم  أن  وأوضــح 
أكــر األماكــن فقــرًا يف قطــاع غــزة، كــام ال يصلــح 
للعيــش حيــث يعيــش قرابــة )500( شــخص يف 

منطقة تحاط بها القاممة من كل جهة.
ولفــت إىل أن القاممــة املوجــودة قــرب املخيــم 
بــني  األمــراض  بانتشــار  يتســبب  مــا  ليــًا  تحــرق 

أطفال املخيم.
بلديــة خــان يونــس، وعى لســان عضــو املجلس 
البلــدي، د. أمــني وايف أكــدت أن البلديــة توفــر 
عددا من الخدمات األساســية لســكان املنطقة، 
منهــا جمــع النفايــات، وتوفــري ميــاه الــرشب مــن 

ناحية إنسانية وبشكل غري رسمي.
املخيــم  »ســكان  لـ«فلســطني«:  وايف  وقــال 
لتخطيــط  تخضــع  حكوميــة  أراض  عــى  تعــدوا 
مــدين، والبنــاء املوجــود عشــوايئ وفوضوي قام 
بــه مجموعــة مــن املواطنــني القادمــني مــن أكــر 
مــن محافظــة يف قطــاع غــزة، وبينهــم عــدد كبــري 

من الحاالت االجتامعية«.
لوضــع  عــدة جهــات  البلديــة خاطبــت  أن  وذكــر 

حلول لهذه العشوائيات وفق النظام والقانون.

»أطباء مبادرون«.. تكافل مجتمعي 
بني األطباء واملرىض يف رفح

مخيم نهر البارد غرب خان يونس..
 بيئة خصبة النتشار األوبئة واألمراض

جانب من مبادرة لتعقيم مخيم نهر البارد بخان يونس                 )أرشيف(

جانب من فعاليات  تجمع مبادرون برفح
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غزة /مؤمن الكحلوت:
أعلنــت لجنــة تســيري أعــال نــادي غــزة الريــايض أنهــا ســتقوم اليــوم 
باالســتئناف عــى قــرار اتحــاد كــرة القــدم الصــادر بحقــه والقــايض 

بتخسريه إداريًا )٣-٠( أمام فريق شباب رفح يف نهايئ كأس غزة.
وأكدت اللجنة أن كثري من األمور والســلبيات والتجاوزات ســبقت 
املباراة وتخللتها، وأن أبرزها تلقيه تعهدًا رســميًا بتنفيذ االتفاقية 
الخاصــة باملبــاراة النهائيــة والتــي تــم التوقيــع عليهــا مــن قبــل جميــع 

األطراف.
تــم  بعدمــا  جــاء  املبــاراة  مــن  االنســحاب  قــرار  أن  اللجنــة  وأكــدت 
الســاح بدخــول جاهــري شــباب رفــح إىل امللعــب، معتــرًة ذلــك 

مخالفة واضحة ورصيحة قرار االتحاد.
وبنــاء عــى كتــاب االســتئناف امُلقــدم مــن نــادي غزة الريــايض، فإن 
لجنــة االســتئناف ســتقوم مــن املتوقــع أن يســتدعي االتحــاد لجنــة 

االستئناف، لدراسة امللف واعالن النتائج النهائية.

غزة/فلسطني:
افتتــح عبــد الســالم هنيــة مســاعد األمــني العــام للمجلــس األعــى 
أوملبــي،  النصــف  الســندباد  مدينــة  مســبح  والرياضــة،  للشــباب 
بحضــور العديــد مــن الشــخصيات الرســمية والرياضيــة، يتقدمهــم 
اتحــاد  رئيــس  وأمــري املســحال  بلديــة جباليــا،  رئيــس  النجــار  مــازن 
مدينــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  جــودة  ومحمــد  الوكالــة،  موظفــي 

السندباد، إضافة ملمثيل االتحادات واألندية الرياضية.
وقال هنية بأن افتتاح املســبح النصف أوملبي يشــكل خطوة مهمة 
للعبة، حيث ستساهم تلك الخطوة يف تطوير الالعبني وصقلهم 

ليكونوا مؤهلني للمنافسات املحلية والدولية.
وأضاف هنية بأن تكلفة املسبح قاربت عى )١٠٠( ألف دوالر يف 

إشارة واضحة الهتام إدارة مدينة السندباد  بالرياضة بشكل عام 
والسباحة عى وجه الخصوص.

نوعيــة  نقلــة  سيشــكل   املســبح  افتتــاح  بــأن  جــودة  اعتــر  بــدوره 
للســباحة  يف غــزة، مؤكــدا اســتعدادهم الكامــل للتعــاون مــع اتحاد 

للسباحة لخدمة شبابنا الفلسطيني. 
وقــدم جــودة شــكره لجهــود هنيــة يف تطويــر الرياضــة يف قطاع غزة، 

عر دعمه املتواصل ملشاريع البنية التحتية الرياضية.
مــن جهتــه اكــد النجــار بــأن بلديــة جباليــا قامت بتقديم التســهيالت 
لشــبابنا،  الرياضــة  بأهميــة  منهــا  اميانــا  املســبح،  إلنشــاء  الالزمــة 
مشــيدا باملجلــس األعــى للشــباب والرياضــة ممثــال بهنيــة  والــذي 

احدث نقلة نوعية عى صعيد الرياضة يف فلسطني.

 يستأنف ضد قرار تخسيره نهائي كأس غزة
غزة الرياضي

غزة/وائل الحلبي:
نجــم  الحــويل  جــال  الكابــن  عائلــة  تعيــش 
حالــة  الســابق  رفــح  شــباب  فريــق  ومــدرب 
الزعيــم  تــوج  بعدمــا  الفــرح,  مــن  اســتثنائية 
بلقــب كأس غــزة للمــرة الســابعة يف تاريخه, 
الــذي  عــر  الثــاين  اللقــب  يعــد  والــذي 
برفقــة  حصــده  يف  العائلــة  هــذه  تســاهم 

شباب رفح.
الحولي األب

مــع  الالمــع  التاريــخ  صاحــب  األب  الحــويل 
الزعيــم الرفحــي ألكــر مــن 20 عامــًا كالعب, 
مل يغــادر املالعــب إال وتــرك بصمــة واضحــة 
والتــي  رفــح  شــباب  قلعــة  يف  لخالفتــه  لــه 
الحــويل,  ونظمــي  فهــد  نجليــه  يف  متثلــت 
اللذان نجحا أخريًا يف التساوي مع والدها 
يف عــدد األلقــاب التــي تــوج بهــا مــع الفريــق 

كالعب ومدرب.
ال يتوقــف األمــر عنــد هــذا الحــد بــل أن فهــد 
للكابــن جــال أصبــح ميلــك  األكــر  النجــل 
يف مســريته ألقــاب أكــر مــن والــده كالعــب, 
غــزة  كأس  لقــب  ملســريته  أضــاف  بعدمــا 
2020, الــذي جعــل الفتــى الذهبــي للزعيــم 
يســاهم يف تتويج الفريق باللقب الســادس 

له مع شباب رفح منذ عام 2017.
جــال الحــويل الــذي كان أحد أبرز نجوم كرة 
القــدم الفلســطينية واملنتخــب الوطنــي منذ 
تســعينيات القــرن املــايض, حظــي مبســرية 
حافلــة مــع فريقــه شــباب رفــح بعدمــا انضــم 
عــام  اللعــب  اعتزالــه  1992 وحتــى  عــام  لــه 

.2011

الحــويل ســاهم خــالل مســريته كالعــب يف 
مــن  بدايــة  غــزة  لــكأس  ألقــاب  أربعــة  حصــد 
نســخة 1994 و 1995 و 2003 و 2006, 
كالعــب  مســريته  تتويــج  مــن  قريبــًا  وكان 
بحصــد لقــب الدوري للمرة األوىل يف تاريخ 
أن  إال   ,2010/2011 موســم  يف  الزعيــم 
الفريــق حــل وصيفــًا لشــباب خانيونــس, لكــن 
تغيري وجهته نحو التدريب مل تكبح جاحه 

يف تحقيق لقب الدوري.
موســم  يف  الفريــق  تدريــب  تــوىل  الحــويل 
كمــدرب  قيادتــه  يف  ونجــح   2013/2014
لحصــد لقــب الــدوري املمتــاز للمــرة الثانيــة 
يف تاريــخ النــادي, ليزيــن تاريخــه الناصــع مع 
الزعيــم بهــذا اللقــب االســتثنايئ الــذي كان 

يتمنى التتويج به كالعب.
اســتمرت مســرية الحــويل مــع الزعيــم مدربــًا 
الســوبر  كأس  لقــب  لحصــد  وقــاده  للفريــق 
عــام 2014, بعــد الفــوز عــى خدمــات رفــح, 
لينجــح الحــويل يف الوصول للقب الســادس 
لــه مــع شــباب رفــح كالعــب ومــدرب, ليــرك 
مــن خلفــه إرثــًا عظيــًا يتمثــل يف نجليــه فهد 

ونظمي ملواصلة مشواره والدها الناصع.
األبناء يتفوقون

عــى الرغــم أن الثنــايئ فهــد ونظمــي متنيا أن 
يحظيان بجزء من نجومية والدها, إال أنها 
نجحوا يف مساواة رقمه الناصع يف األلقاب 
التــي تــوج بهــا مــع الفريــق كالعــب ومــدرب, 
النجــل  لكنهــا تفوقــا عليــه كالعــب خاصــة 
األكر فهد الذي أصبح ميلك يف مسريته 5 

ألقاب جعلته محط أنظار الجميع.

للفريــق  تصعيــده  تــم  الــذي  الحــويل  فهــد 
األول موســم 2016/2017 ونجح يف وضع 
ســنه  صغــر  مــن  بالرغــم  الفريــق  مــع  بصمتــه 
العديــد  الفريــق يف  مــع  باملشــاركة  وحظــي 
ليبــزغ  األول,  ظهــوره  خــالل  املباريــات  مــن 
نجمع مع الزعيم الذي ساهم معه يف حصد 
2017 قبــل أن يتــوج معــه  لقــب كأس غــزة 
بلقــب كأس فلســطني 2017 للمــرة األوىل 

يف تاريخ شباب رفح.
استمرت مسرية فهد مع النجومية يف بداية 
مــع  بــه  تــوج  والــذي   2017/2018 موســم 
حســاب  عــى  الســوبر  كأس  بلقــب  الفريــق 
العتــالء  مجــددًا  يعــود  أن  قبــل  الصداقــة, 
لقــب  بحصــد  الزعيــم  مــع  التتويــج  منصــات 
كأس السوبر 2018, لكن هذا مل مينعه من 
تجديد طموحه والسري عى خطى والده بل 
البحــث عــن التفــوق ليكــون لــه مــا أراد بعدمــا 
أيــام مــع فريقــه بلقــب كأس غــزة  تــوج قبــل 
2020 بعــد الفــوز عــى غــزة الريــايض إداريًا 
عــى  أقيمــت  التــي  النهائيــة  املبــاراة  يف 

ملعب رفح البلدي.
فيا يبقى للنجم الصغري نظمي لقب واحد 
زيــن بــه خزائــن شــباب رفــح بعدمــا تــوج برفقــة 
الفريــق الثــاين بلقــب دوري الناشــئني لعــام 
2017, ليكون اللقب الســادس ألبناء جال 
الحــويل الــذي برغــم رحيلــه عــن املســتطيل 
ذاكــرة  يف  حــارضًا  زال  ال  أنــه  إال  األخــر 
الجاهري ومن خالل نجليه فهد ونظمي يف 
ناديهــم األم  مواصلــة مســرية اإلنجــازات مــع 

شباب رفح.

عائلة الحولي
تساهم في تتويج 
شباب رفح بـ12 لقبًا

أبناء جمال يتفوقون على والدهم في المالعب

غزة/فلسطني:
يقــرب مجلــس إدارة نــادي شــباب خانيونس 
مــن حســم هويــة املدير الفنــي للفريق األول 
التــي  االســتقالة  بعــد  بالنــادي  القــدم  لكــرة 
تقــدم بهــا الكابن أحمد عبد الهادي وجهازه 

امُلعاون.
الســاعات  خــالل  يجتمــع  أن  املتوقــع  ومــن 
القادمة, لبحث مسألة قبول استقالة الجهاز 
الفنــي أو رفضهــا, واإلعــالن عــن ذلــك عقــب 

نهاية االجتاع.

تــم قبــول اســتقالة الجهــاز الفنــي  ويف حــال 
فــان العديــد مــن أســاء املدربــني  الحــايل, 
باتــت مطروحــة عــى طاولــة مجلــس اإلدارة 
أبــو  ومحمــد  عــواد  محمــود  الكابــن  أبرزهــا 

حبيب.

شباب خانيونس
يقترب من حسم هوية المدير الفني

 يفتتح مسبح السندباد 
النصـــف أولمــــبي  هنية
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لندن/ وكاالت:
رفــض يورغــن كلــوب، املديــر الفنــي لنــادي ليفربــول، لــوم العبي الريدز بعد الخســارة 0/4 أمام 

مانشسرت سيتي، يف قمة مباريات الجولة الـ32 من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وقال كلوب يف ترصيحات لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”هل هذه املباراة مهمة بالنسبة إلينا؟ 
رأيــت ســلوكا رائعــا“، وأضــاف: “ كانــوا أرسع ذهنيــا، افتقدنــا للتدفــق. أمــام مانشســرت ســيتي 

ستواجه مشاكل كبرية“.
وأضــاف: ”حظينــا بلحظــات وفــرص لكننــا مل نســتغلها، يجب أن نتقبــل النتيجة، إذا أردتم جعل 

هذه القصة يف اتجاه أننا مل نكن مركزين، فافعلوا ذلك، معجب بسلوك فريقي“.
وختــم املــدرب األملــاين ”ميكنــك أن تســأل مجــددا، أليــس لطيفــا أن فريقــا يفــوز باللقــب، يف 
وقــت يســتطيع فيــه مانشســرت ســيتي اللعــب بشــكل جيــد جــدا؟ إنهــم فريــق مذهــل، رأيــت 

موسمه، ومل يقدم مباراة واحدة سيئة“.
مــن جهتــه قــال بيــب غوارديــوال، املديــر الفنــي ملانشســرت ســيتي: "تفوقنــا عــى األبطــال، فريق 
اســتثنايئ، نلعــب بشــجاعة وهــم كذلــك، أحــب كل مبــاراة لفريقــي، حاولنــا لعــب كــرة القــدم 

والقيام باملخاطرة، ومواجهة أفضل فريق واجهته يف حيايت ميارس الضغط العايل".

كلوب يحدد سبب سقوط 
ليفربول أمام مانشستر سيتي

لندن/ وكاالت:      
نــر الحســاب الرســمي ملانشســرت ســيتي اإلنجليــزي تغريــدة، بــدا أن فيهــا ســخرية مــن النجــم 
العــب  محــرز،  ريــاض  الجزائــري  بالنجــم  باإلشــادة  ليفربــول،  مهاجــم  صــاح،  محمــد  املــرصي 

السيتي.
وتفوق مانشسرت سيتي 4/0 عى ليفربول، أول أمس، يف الجولة الـ32 من الدوري اإلنجليزي 

املمتاز، عى ملعب االتحاد.
ووضــع مانشســرت ســيتي عــى حســابه الرســمي باللغــة العربيــة يف موقع ”تويــرت“ صورة ملحرز، 

وكتب: ”فخر العرب الحقيقي“.
ومــن املعــروف أن الجامهــري العربيــة تطلــق لقــب ”فخر العرب“ عى محمد صاح؛ بعد أرقامه 

ونجاحه الرائع مع ليفربول، منذ انتقاله إليه قبل 3 سنوات من روما اإليطايل.
وشارك محمد صاح يف جميع دقائق املباراة، يف حني شارك رياض محرز بديا يف الدقيقة 
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يشــار إىل أن ليفربــول حســم لقــب الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز لصالحه، قبل مواجهة مانشســرت 
سيتي، وهو اللقب الـ19 للريدز، واألول منذ 30 عاما.

والخسارة أمام مانشسرت سيتي هي األثقل للريدز، املوسم الحايل، يف الدوري اإلنجليزي.

السيتي يصف محرز
بـ"فخر العرب الحقيقي"

لندن/ وكاالت:
مــع  قــد ميــدد عقــده  بــول بوغبــا،  الفرنــي  النجــم  أمــس، أن  إنجليــزي  كشــف تقريــر صحفــي 

مانشسرت يونايتد، خاصة بعد تحسن أداء ونتائج الفريق خال الفرتة املاضية.
وارتبــط اســم بوغبــا )26 عاًمــا( بالرحيــل عــن أولــد ترافــورد، هــذا الصيــف، خاصــًة يف ظــل انتهــاء 

عقده بنهاية املوسم املقبل، ورغبة يوفنتوس وريال مدريد يف ضمه.
لكــن بحســب صحيفــة "مــريور" الربيطانيــة، فــإن بوغبــا بعــد عودتــه مــن اإلصابــة، أصبــح راضًيــا 

بشكل ال ُيصدق عن الفريق، وهو ما يدفعه للبقاء.
كــام ســاهم الربتغــايل برونــو فرينانديــز، الوافــد مــن ســبورتنغ لشــبونة يف ينايــر املــايض، يف 

تحسن أداء مانشسرت يونايتد، وقد جرى الحديث كثرًيا حول رشاكته املستقبلية مع بوغبا.
وكان أويل غونــار سولســكاير، املديــر الفنــي ملانشســرت يونايتــد، قــد دعــم أيضــا بقــاء الــدويل 

الفرني مع الفريق، وتفعيل الرط املوجود يف عقده مبده ملوسم إضايف.
ومل يتلــق الشــياطني الحمــر أي هزميــة، يف آخــر 14 مبــاراة خاضوهــا يف جميــع املســابقات، 

املحلية والقارية.

بوغبا ينوي تمديد عقده 
مع مانشستر يونايتد

مدريد/ )أ ف ب(:
مــدرب  زيــدان  الديــن  زيــن  الفرنــي  أكــد 
اإلســباين  الــدوري  متصــدر  مدريــد  ريــال 
النجــم  رحيــل  يف  يأمــل  ال  أنــه  القــدم  لكــرة 
الغريــم  عــن  ميــي  ليونيــل  األرجنتينــي 
التقليــدي برشــلونة تعليقــا عى خرب إلذاعة 
يف  يفكــر  "الربغــوث"  أن  مفــاده  محليــة 

الرحيل صيف 2021.
وقــال زيــدان يف معــرض رده عــن أول ســؤال 
فــوز  أعقــب  الــذي  الصحــايف  املؤمتــر  يف 
ختــام  يف  )-1صفــر(  خيتــايف  عــى  فريقــه 
أربــع  وابتعــاده  والثاثــني  الثالثــة  املرحلــة 
نقاط يف الصدارة "ال أعرف ماذا سيحدث، 
لكننــا ال نريــد ذلــك )رحيلــه(. إنــه اليــوم يف 

قــرر إيقــاف املفاوضات حــول متديد عقده 
مع برشلونة".

وتابع "ميي أخرب الاعبني األقرب إليه يف 
غرفــة املابــس أنــه ال يريد أن يصبح مشــكلة 
للنــادي. لقــد قــال دامئــا أنــه ســيبقى طاملــا 
قائــد  "لكــن  موضحــة  ذلــك"،  النــادي  يريــد 
الباوغرانــا ســئم رؤيــة الوقــت مير دون رؤية 

مروع ناجح للنادي".
املتــوج  عامــا(،   33( ميــي  عقــد  وميتــد 
العــامل  يف  العــب  الفضــل  الذهبيــة  بالكــرة 
ست مرات، مع برشلونة حتى 30 حزيران/

يونيو 2021.
بــأي  نفــوز  ال  معانــاة  "دون  أن  زيــدان  وأكــد 
يشء" يف إشــارة إىل الفوز الصعب لفريقه 

هــذه الليغــا، ونريــد أن يكــون لدينــا أفضــل 
الاعبني يف هذه الليغا".

وقــت  يف  ســري"  كادينــا  "راديــو  وأكــد 
برنامجــه  الخميــس خــال  مــن مســاء  متأخــر 
مغــادرة  ينــوي  "ميــي  إن  الرغويــرو"  "إل 

برشلونة".
وأوضح الراديو اإلسباين يف مقال ُنر عى 
موقعه مساء الخميس "يف الوقت الحايل، 
فكرة ميي هي إنهاء عقده يف عام 2021 
وترك برشــلونة. لقد شــلَّ ميي مفاوضات 
بــدأت  املفاوضــات  كانــت  عقــده.  متديــد 
بشكل جيد جدا، بتوافق بني الطرفني، لكن 
األحــداث األخــرية دفعــت ميــي إىل إعــادة 
النظــر يف كل يشء، ويف الوقــت الحــايل، 

ســريخيو  لقائــده  بهــدف  خيتــايف  عــى 
راموس من ركلة جزاء.

ال  املباريــات،  خــال  "أعــاين  زيــدان  وقــال 
يظهــر ذلــك ألننــي أبقيــه يف الداخــل، لكــن 
املــدرب يعــاين كثــريا مثــل العبيــه وال توجد 

لحظات سهلة".
وأضــاف "لكــن هــذا أيضا ما نحبه، ألنه بدون 
معانــاة ال ميكنــك الفــوز بــأي يشء. وحتــى 

اآلن مل نفز بأي يشء".
وتابــع "ال يــزال أمامنــا طريــق طويــل، يجــب 
أن نســتمر يف هــذا املســار. ال تــزال أمامنــا 
خمــس مباريــات نهائيــة )املراحــل املتبقيــة 
بهــذه  هكــذا،  واصلنــا  إذا  الــدوري(.  مــن 

الصابة، سيكون األمر جيدا".

زيدان 
ال يأمل 

في رحيل 
ميسي 

عن 
برشلونة

برلني/ )أ ف ب(:
محتملــة،  تاريخيــة  وثاثيــة  ميونيــخ  بايــرن  بــني  ليفركــوزن  بايــر  يقــف 
دون  القــدم،  لكــرة  أملانيــا  كأس  نهــايئ  يف  اليــوم  يتواجهــان  عندمــا 
جامهــري بســبب القيــود املفروضــة عــى العــودة بعــد تفــي فــريوس 

كورونا املستجد.
غرميــه  امــام  االملــاين  الــدوري  يف  تواليــا  الثامــن  لقبــه  بايــرن  أحــرز 
بوروســيا دورمتونــد، وضمــن منطقيــا بلــوغ ربــع نهــايئ مســابقة دوري 
-3صفــر يف  فــوزه يف ارض تشــلي االنجليــزي  بعــد  ابطــال اوروبــا، 

ذهاب مثن النهايئ.
ويحلــم بايــرن بتكــرار انجــازه يف 2013 مــع النجمــني الهولنــدي اريــن 
روبــن والفرنــي فرانــك ريبــريي، عندمــا احــرز ثاثيــة دوري االبطــال، 

الدوري بفارق كبري عن اقرب منافسيه والكأس املحلية.
آنــذاك، احــرز لقــب الــكأس بعد اســبوع من تتويجــه القاري. لكن هذا 
مباريــات  تأجيــل  املســتجد،  كورونــا  فــريوس  ازمــة  فرضــت  املوســم 

دوري االبطال حتى اغسطس املقبل.
وعــادة مــا تكــون املبــاراة النهائيــة للــكأس مبثابــة مهرجان ريــايض أمام 
75 الــف متفــرج عــى امللعــب األوملبــي يف برلــني، لكــن 700 منهــم 
فقــط ســيتاح لهــم الحضــور يف امللعــب التاريخــي، عــى غــرار العبــي 

الفريقني واالجهزة الفنية والرسميني.
ومــن بــني قائــل الضيــوف الحارضيــن يواكيــم لــوف مــدرب املنتخــب 

االملاين.

فريتــس  االملــاين  االتحــاد  رئيــس  ســيقوم  النهائيــة،  الصافــرة  وبعــد 
كيلــر بتســليم الــكأس عــى وقــع املوســيقى االحتفاليــة والتي ســيرتدد 

اصداؤها يف املدرجات الخالية.
عــدم  املؤســف"  "مــن  انــه  أويل هونيــس  الســابق  بايــرن  رئيــس  وجــد 

تواجد الجامهري يف العرض املنتظر يف العاصمة.
قبــل  مامثــا،  فولــر  رودي  لليفركــوزن  الريــايض  املديــر  شــعور  وكان 

خوض فريقه النهايئ االول منذ 2009.
وقــال الهــداف الــدويل الســابق "بالنســبة لجامهرينــا، كان هــذا االمــر 

سيشّكل اضاءة أساسية بعد سنوات عديدة".
وتابــع "مــن املحــزن أن نلعــب يف هــذه املنشــأة الضخمــة أمــام بعــض 

املشجعني".
ويبدو بايرن مصمام عى االحتفاظ بلقبه، برغم اعتبار مدربه هانزي 

فليك ان فريقه سيفتقد كثريا للجامهري.
وقال البوســني حســن صالح حميدزيتش املدير الريايض يف النادي 
البافــاري "الشــبان جاهــزون للتحــدي، ويريــدون احــراز اللقــب التايل، 

سنقوم بكل يشء لتحقيق ذلك".
وأضاف "نحن يف غاية التفاؤل حول قدرتنا يف احراز اللقب".

لقبــه  واحــراز  القيــايس  رقمــه  لتعزيــز  ميونيــخ  بايــرن  يطمــح  وفيــام 
ألقــاب(،  الثــاين )ســتة  أمــام فــريدر برميــن  ليتابــع تحليقــه  العريــن، 
يحلم ليفركوزن بلقب ثان بعد االول يف 1993 عى حساب الفريق 
الرديــف لهرتــا برلــني -1صفــر، قبــل ان يبلــغ النهــايئ مرتــني يف 2002 

)خرس أمام شالكه 4-2( و2009 )أمام فريدر برمين صفر1-(.
ومل تكــن مواجهــات ليفركــوزن ســهلة أمــام بايــرن يف االونــة االخــرية، 
لكــن العبــي املــدرب  ثــاث مباريــات،  فخــرس امامــه مرتــني يف آخــر 

فليك مل يتذوقوا طعم الخسارة يف آخر 16 مباراة.
وأقــّر فولــر "ســنواجه أفضــل فريــق يف أوروبــا راهنــا"، لكــن "يف نهــايئ 

الكؤوس، كل االمور واردة".
وعــّول ليفركــوزن بعــد العــودة مــن وقفــة فــريوس كورونــا القرسيــة لنحو 
شــهرين، عــى قائــده الشــاب كاي هافريتــس، لكــن الاعــب املرتبــط 
بايــرن  الفــوز عــى  ابعدتــه عــن  باالنتقــال اىل ميونيــخ تعــرّض الصابــة 
يف تريــن الثاين/نوفمــرب املــايض )1-2( بهــديف الجامايــي ليــون 

باييل، ثم الخسارة عى ارضه 4-2 الشهر املايض.
ويعتقــد فولــر ان هافريتــس )21 عامــا( الــذي ســجل 16 هدفــا هــذا 
التعامــل  الن  املنتظــرة،  املقابلــة  يف  كبــريا  دورا  ســيلعب  املوســم 
أعــى  عــى  مســرية  تنتظــره  الرائعــة.  مزايــاه  بــني  "مــن  الضغــوط  مــع 

املستويات".
أما هونيس فقال "إذا كان يف يومه )هافريتس(، ميكن لليفركوزن أن 

يفوز عى كل الفرق".
يف املقابل، يبحث مهاجم بايرن البولندي روبرت ليفاندوفسي عن 
هدفــه الخمســني هــذا املوســم يف مختلــف املســابقات، وذلــك بعــد 
تتويجــه االســبوع املــايض هدفــا للدوري املحيل "بوندســليغا" للمرة 

الخامسة يف مسريته الزاخرة، اثر تسجيله 34 هدفا.

 بين حامل اللقب بايرن والطامح ليفركوزن
نهائي "صامت"كأس ألمانيا
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باريس/ وكاالت:
ليونيــل ميــي،  للنجــم األرجنتينــي  الســابق، كريســتوف دوغــاري،  الفرنــي  الالعــب  اعتــذر 

مهاجم نادي برشلونة اإلسباين.
وجــاء اعتــذار دوغــاري بعــد هجومــه عــى ميــي، حيــث وّجــه رســالة لغريزمــان، جــاء فيهــا: ”مــا 
الــذي يخشــاه غريزمــان؟ أيخــاف مــن صبــي نصــف متوحــد وطولــه 150 ســم؟ إذا كان غريزمــان 

يواجه مشاكل معه، بإمكانه أن يأكله“.
لكــن دوغــاري اعتــذر مليــي يف تغريــدة، وكتــب عــر حســابه يف موقــع ”تويــر“: ”أنــا آســف 
لترصيحــايت التــي أطلقتهــا عــن ليونيــل ميــي، مل أكــن أريــد اإلســاءة لألطفــال الذيــن يعانــون 

من التوحد، مل تكن نيتي، أعتذر لألشخاص الذين أسأت إليهم وسأعتذر مرة أخرى مساء“.
وســجل غريزمــان، البالــغ مــن العمــر 29 عامــا، 14 هدفــا وصنــع 4 يف 43 مبــاراة مــع برشــلونة، 
ويتعرض لضغوط شديدة؛ بعد فشله يف التسجيل يف آخر 9 مباريات يف الدوري اإلسباين.

أمــا ميــي، أفضــل العــب يف العــامل 6 مــرات، فســجل 27 هدفــا وصنــع 22 يف 37 مبــاراة 
املوسم الحايل مع برشلونة.

كريستوف دوغاري
يعتذر  لميسي

لندن/ وكاالت:
بات العمالق اإلنجليزي ليفربول، املتوج هذا املوسم بلقب الرميريليغ، عى أعتاب التعاقد 

مع نجم بايرن ميونخ، الدويل اإلسباين تياغو ألكانتارا يف املريكاتو الصيفي.
وبحســب صحيفــة "ســبورت" الكتالونيــة، فــإن ليفربــول أصبــح عــى بعــد خطــوات مــن التعاقــد 
مــع ألكانتــارا، نجــم بايــرن الحــايل وبرشــلونة الســابق، مؤكــدة أن املفاوضــات متقدمــة جــًدا بــن 

الالعب والنادي.
واتخــذ تياغــو )29 عاًمــا( قــراًرا بخــوض تحــٍد جديــد، وذلــك بعــد 7 مواســم قضاهــم يف أملانيــا، 

حقق فيها مع بايرن كل يشء، باستثناء دوري أبطال أوروبا، وبالفعل أتم اتفاقه مع ليفربول.
يف الوقــت ذاتــه، حــدد بايــرن ميونــخ 35 مليــون يــورو، للموافقــة عــى رحيلــه إىل آنفيلــد، مــع 

العلم أن عقده ينتهي يف أليانز آرينا بنهاية املوسم املقبل.
وأشــارت الصحيفــة، إىل أن ليفربــول ال يريــد دفــع هــذا املبلــغ دفعــة واحــدة، وإذا مل يتمكن من 

تخفيض السعر، فسوف يبحث عن صيغة تسهيل للدفع.
مدرًبــا  كان  عندمــا  مــرات  عــدة  واجهــه  الــذي  بتياغــو،  إعجابــه  أبــًدا  كلــوب  يورغــن  يخــف  ومل 

لبوروسيا دورمتوند.

 يقترب من ضم ألكانتارا

لوزان/ )أ ف ب(:
أعلــن مكتــب املدعــي العــام االتحــادي الســويرسي تعيــن مــدع عامــا اســتثنائيا، أمــس، للنظــر يف 
الشــكاوى الجنائيــة ضــد النائــب العــام مايــكل الوبــر ورئيــس الــدويل لكــرة القــدم )فيفــا( الســويرسي 

جاين إنفانتينو لالشتباه يف التواطؤ.
وأعلنت هيئة اإلرشاف عى االدعاء العام السويرسي يف بيان لها أن رئيس املحكمة العليا ورئيس 
املحكمة اإلدارية لكانتون أوبوالد ستيفان كيلر، سيكون مسؤوال عن "النظر يف الشكاوى الجنائية 

التي احالها مكتب املدعي العام االتحادي" بحق مايكل الوبر وجاين إنفانتينو "وغريهام".
وقــررت لجنــة برملانيــة ســويرسية يف مايــو املــايض فتــح إجــراءات يف إطــار تحقيــق بشــأن عــدد مــن 

االجتامعات الرسية املزعومة بن الوبر وانفانتينو.
وُيشــتبه يف أن الوبــر "انتهــك بشــكل خطــري واجبــات املنصــب إمــا عمــدا أو بســبب إهامل جســيم" 
وانتهاكــه "العديــد مــن واجبــات املنصــب" مــن خالل االجتامع مع إنفانتينو يف ثالث مناســبات يف 

2016 و2017.
يونيــو ضــد الوبــر   11 االتحــادي يف  العــام  ثــالث شــكاوى جنائيــة إىل مكتــب املدعــي  وأحيلــت 

وإنفانتينو وآخرين. وأوضح املكتب أنه تلقى "شكوى جنائية أخرى فيام يتعلق بنفس الوقائع".

مّدٍع عام استثنائي للتحقيق 
في اجتماعات إنفانتينو - الوبر

ليفربول

برشلونة/ وكاالت:
أشــارت تقارير صحفية إىل موافقة تشــايف هرنانديز قائد برشــلونة الســابق واملدير الفني 

للسد القطري حاليا عى تويل تدريب فريقه السابق خلفا لكييك سيتن.
وتوىل سيتن البالغ من العمر 61 عاًما املسؤولية يف فرة صعبة خلفا إلرنستو فالفريدي 

يف يناير املايض، وتزايدت التكهنات بأن مجلس إدارة النادي مييل إىل إقالته بالفعل.
وذكــرت صحيفــة ”مونــدو ديبورتيفــو“ الكتالونيــة أنه تم وضع اللمســات األخرية عى ”اتفاق 

حازم“ سيتوىل مبوجبه تشايف زمام األمور يف نهاية املوسم.
ويعتقد أن القائد ليونيل ميي، الذي كان يفكر يف مستقبله يف النادي، وزمالئه راضون 

عن تويل تشايف املسؤولية يف نهاية املوسم.
وأشــارت الصحيفة ذاتها إىل أن تشــايف ســيحصل عى 5.4 مليون جنيه إســرليني ســنوًيا 

من ناديه السابق وذلك بعد رفضه تدريب الفريق يف يناير املايض خلفا لفالفريدي.
ومع ذلك يبدو أن برشــلونة قد طرق مرة أخرى باب تشــايف بعد رفضه الســابق خاصة وأنه 

عى دراية تامة بأسلوب النادي والعبيه.
وخــاض مايســرو خــط الوســط 767 مبــاراة يف الفريــق األول لعاملقــة الليغــا، وانضــم إىل 
النادي حينام كان عمره 11 عاًما قبل التقدم من خالل أكادميية ال ماسيا املشهور عاملًيا.
وقال الفائز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات يف مؤمتر بالفيديو: ”أكر أمل لدي اآلن هو أن 

أكون مدرب برشلونة وأعيد برشلونة إىل طريق الفوز“.
وكشف تشايف البالغ عمره 40 عاما عن خططه املستقبلية يف لقاء مع صحيفة ”سبورت“ 
اإلســبانية اليوميــة األســبوع املــايض قائــال ”أمــي األكــر الــذي أســعى لــه اآلن هــو تدريــب 
برشلونة وإعادته لالنتصارات. أنا ابن النادي. أفضل العودة يف التوقيت املناسب لبداية 
مــروع مــن الصفــر. قلــت لذلــك عــدة مــرات لكننــي أريــد اتخــاذ قــرارات تتعلق بكــرة القدم 

يف برشلونة“.
وعى الرغم من رفضه هذا الدور من قبل بســبب افتقاره الواضح للخرة، يبدو أن تشــايف 

قد تم إغرائه بقبول العرض هذه املرة.
ويتأخــر برشــلونة بأربــع نقــاط عــن ريــال مدريــد املتصــدر قبــل خمــس جــوالت مــن النهايــة 

بعدما تغلب فريق العاصمة بهدف نظيف عى ضيفه خيتايف.

تشافي
يوافق على قيادة برشلونة

روما/ وكاالت:
أكد ماوريسيو ساري، املدير الفني ليوفنتوس، أن كريستيانو رونالدو وباولو ديباال، دامًئا ما 

يبحثان عن بعضهام البعض سواء يف التدريبات أو املباريات.
ويســتعد يوفنتــوس ملواجهــة غرميــه تورينــو، يف ديــريب املدينــة، اليــوم، يف إطــار منافســات 

الجولة 30 من الدوري اإليطايل. 
وقــال ســاري يف املؤمتــر الصحفــي: "كريســتيانو وديبــاال دامًئــا يحــاوالن البحــث عــن بعضهــام 

البعض، واللعب برسعة واالقراب من بعضهام، إنه يشء يفعالنه أيًضا يف التدريبات".
وزاد: "الفريــق قــادر عــى لعــب كــرة قــدم جيــدة، يف حــن أن هنــاك عنــارص فرديــة قــادرة عى 
حســم املبــاراة يف أي لحظــة وميكننــا االعتــامد عــى هــذه العوامــل، ومــع ذلــك، فــإن الديــريب 

مواجهة خاصة، وسيكون لدينا دوافع عديدة".
وأضــاف "يف غيــاب الجمهــور فــإن ميــزة اللعــب عــى األرض ال تهــم كثــرًيا، بينــام اللعــب عــى 

ملعبك يظل أمًرا مهاًم".
يســتحق  بدنًيــا وعقلًيــا، ودوغــالس كوســتا العــب  بشــكل جيــد  يــؤدي  "برينارديســيك  وتابــع 
اللعب من البداية وميكن فعل ذلك، لكنه يف الوقت الحايل هو سالح فتاك لنا عى مقاعد 

البدالء".
وواصــل "ســاندرو بــات أفضــل يف التدريبــات، لذلــك أمتنــى أن يعــود معنــا قريًبــا، يبــدو أنــه 
يتعــاىف بشــكل جيــد مــن اإلصابــة، بينــام علينــا أن نشــكر دانيلــو وماتويــدي لكونهــام متاحــن 

لسد الفراغ".
وأكمل "بعد هذه الفرة الطويلة من عدم اللعب فإن الحاجة للعب أكرث من الراحة، مل تظهر 

أي عالمات إرهاق داخل املجموعة".
واختتم ماوريســيو: "ســنتخذ قراًرا بشــأن مشــاركة جيجي بوفون من عدمها يف مباراة الديريب 
بعــد تدريبــات أمــس، إنــه حــارس مرمــى قــوي للغايــة، ويف التدريبــات يفعــل أشــياء ال ميكــن 

تخيلها". 
من ناحية أخرى، أعلنت رابطة الدوري اإليطايل لكرة القدم، أن اإلسباين لويس ألرتو العب 

وسط التسيو، فاز بجائزة أفضل العب يف املسابقة خالل شهر فراير املايض.
بســبب  املــايض،  مــارس  يف  جائزتــه  يتســلم  مل  ألرتــو  أن  للرابطــة،  الرســمي  املوقــع  وذكــر 

تداعيات انتشار فريوس كورونا املستجد.
كام أكدت الرابطة أن الالعب سيتسلم الجائزة قبل مباراة فريقه أمام ميالن اليوم.

وتوقفــت منافســات الــدوري اإليطــايل يف شــهر مــارس املــايض، بســبب أزمــة كورونــا، قبل أن 
تستأنف املسابقة يف يونيو املايض.

ويحتل التسيو املركز الثاين يف ترتيب الدوري اإليطايل برصيد 68 نقطة، بفارق أربع نقاط 
خلف املتصدر يوفنتوس.

ساري
يشيد بتفاهم 

رونالدو وديباال

أمسردام/ وكاالت:
الهولنــدي  الســابق،  مدريــد  ريــال  نجــم  تلقــى 
عــن  للراجــع  جديــا  عرضــا  شــنايدر  ويســي 

االعتزال والعودة إىل املالعب من جديد.
وكان شنايدر قد أعلن اعتزاله يف صيف 2019، 
الغرافــة  نــادي  يف  أخــرية  تجربــة  خــاض  بعدمــا 

القطري.
لفريــق  الفنــي  املديــر  زويــدام،  جــوردي  وقــال 
أوتريخت الهولندي، لشبكة )NOS( التلفزيونية 
لشــنايدر،  عرضــا  قــدم  النــادي  إن  أمــس  العامــة 
وأوضح: "لقد تحدثنا عن احتامل عودته، واألمر 

يعتمد عليه".
وأردف: "اآلن لديه الوقت ليقرر ما إذا كان يحبذ 
الفكــرة، لكــن شــنايدر يف حالتــه الجيدة قد يكون 

مثريا لالهتامم".
مــن  واحــد  يــوم  بعــد  الترصيحــات  هــذه  وتــأيت 

إنــر ميــالن وغالطــة رساي الســابق  اســتالم نجــم 
مــن  اســمه  يحمــل  أوتريخــت  لنــادي  قميصــا 
مجموعة من املشــجعن، الذين طالبوه باللعب 

للفريق.
حملــوا  الذيــن  املشــجعن  أمــام  شــنايدر  وقــال 
"لقــد  عــام!":  ملــدة  "وقــع  عبــارة  عليهــا  الفتــة 
هــذه  حــول  )زويــدام(  جــوردي  إىل  تحدثــت 

املسألة وسأفكر يف األمر".
مل  الســابق  الهولنــدي  النجــم  أن  بالذكــر  جديــر 
الــذي يلعــب يف  أبــدا لفريــق أوتريخــت،  ميثــل 
عــى  لكنــه  الهولنــدي،  األوىل  الدرجــة  دوري 

عالقات جيدة بإدارة النادي.
وتتزامــن مغازلــة شــنايدر لنادي مســقط رأســه مع 
عــودة النجــم الهولنــدي املعتــزل آريــن روبــن إىل 
كرة القدم االحرافية، حيث وقع عقدا ملدة عام 
واحد مع غرونينغن الهولندي األسبوع املايض.

عرض رسمي
يغري شنايدر 

للتراجع عن االعتزال
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برشلونة/ )أ ف ب(:
أعلن نادي برشلونة أمس اصابة قلب دفاعه الفرنيس صامويل أومتيتي بركبته اليرسى، ما سيبعده 

عن مواجهة فياريال غدًا، يف الدوري االسباين لكرة القدم.
ويف بيــان لــه، اوضــح برشــلونة ان العبــه البالــغ 26 عامــا والــذي يعــاين مــن أوجــاع مســتمرة يف ركبتــه 
منذ مونديال 2018، يتعني عليه الخضوع للعالج، وسيغيب عن املالعب بحسب تطّور االصابة.

وكان بطل العامل قد تعرّض إلصابة بربلة ســاقه اليمنى مطلع الشــهر املايض، بعد اســتئناف متارين 
الفريق الكاتالوين اثر توقف طويل بسبب تفيش فريوس كورونا املستجد.

شــارك أومتيتي الســبت املايض يف مواجهة ســلتا فيغو لكنه غاب عن التعادل ضد اتلتيكو مدريد 
يوم الثالثاء. ومل يخض سوى 17 مباراة هذا املوسم يف مختلف املسابقات.

وكان قــد عــاىن مطلــع املوســم مــن اصابتــني يف قدمــه وركبتــه، غــاب بســببهام عــن عــر مباريــات بني 
سبتمرب ونوفمرب.

مدريــد  ريــال  عــن  نقــاط  اربــع  بفــارق  موســمني،  آخــر  الــدوري يف  لقــب  حامــل  برشــلونة،  ويتخلــف 
املتصدر.

اإلصابة تبعد أومتيتي
مجددًا عن برشلونة

براغ/ )أ ف ب(:
أعلن التشييك ميالن باروش، مهاجم ليفربول االنجليزي السابق، اعتزاله كرة القدم أمس يف 

نهاية املوسم عن 38 عاما.
كتــب عــى موقــع ناديــه بانيــك اوســرافا التشــييك "عقــي يريــد املتابعــة، لكــن جســمي طلب 

التوقف".
تابــع "لــدي مشــكالت صحيــة منــذ فــرة طويلــة، وجســمي يرفــض العمل بالطريقة الســابقة وكام 

ارغب"، مشريا اىل اصابات بوتر اخيل.
وإىل جانــب ليفربــول، حمــل بــاروش ألــوان انديــة اســتون فيــال وبورتســموث االنجليزيــني، ليــون 
الفرنــيس وغلطــة رساي الــريك، وقــد بــرز يف كأس أوروبــا 2004 عندمــا أحــرز لقــب هــداف 

الدورة.
وأحــرز لقــب دوري ابطــال اوروبــا يف كــرة القــدم مــع ليفربــول عــام 2005 بعــد الفــوز يف النهايئ 
عــى ميــالن االيطــايل، وانهــى مســريته الدوليــة مــع منتخــب تشــيكيا بعــد كأس أوروبــا 2012 

وبرصيده 41 هدفا يف 93 مباراة.

اعتزال المهاجم 
التشيكي باروش

القاهرة/ وكاالت:
نــاٍد فرنــيس يف مفاوضــات للتعاقــد مــع جاكســون موليــكا، نجــم مازميبــي الكونغــويل، يف  دخــل 

املوسم املقبل، وفقا لتقرير صحفي فرنيس.
فقد كشفت مجلة "فرانس فوتبول"، أمس، عن وجود عرض رسمي من النس، للتعاقد مع موليكا 

عى سبيل اإلعارة ملدة موسم، مقابل 100 ألف يورو.
ويريد النادي الفرنيس، أن يشمل عقد اإلعارة بندا ألولوية الراء النهايئ، مقابل 300 ألف يورو، 

مع تقايض مازميبي نسبة من إعادة البيع.
لكن املجلة توقعت فشــل الصفقة، خاصة أن ســعر الالعب ُيقدر بـ1.5 مليون يورو، كام أن راتبه 

السنوي يف مازميبي، أعى منه يف عرض النس.
وأشــارت إىل أن موليــكا ميلــك عروضــا أخــرى، مــن األهــي املــري وبعــض األنديــة الركيــة، للفــوز 

بخدماته يف املوسم الجديد.
مــن  صبحــي،  رمضــان  رشاء  صفقــة  يف  االستســالم  األهــي،  النــادي  يرفــض  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

هدرسفيلد اإلنجليزي، بعد انتهاء إعارته يف نهاية املوسم الجاري.
وقالــت تقاريــر صحفيــة مريــة أمــس، أن إدارة النــادي األهــي تجهــز عرضــا جديــدا لضــم رمضــان 
صبحــي بصــورة نهائيــة مــن صفــوف هدرســفيلد هــذا الصيــف بعــد رفــض العــرض األول بقيمــة 2.5 

مليون دوالر مؤخرا.

ناٍد فرنسي يزاحم األهلي 
المصري على نجم مازيمبي

لندن/ وكاالت:
قالت وسائل إعالم إنجليزية، أمس، إن أرسنال 
أنطــوان  الفرنــيس  املهاجــم  مــع  التعاقــد  يريــد 
غريزمان، العب برشلونة، يف السوق الصيفي.

أرســنال  إدارة  أن  ”صــن“،  صحيفــة  وذكــرت 
أجــل  مــن  لربشــلونة،  عــرض  لتقديــم  تخطــط 

التعاقد مع غريزمان ضمن صفقة تبادلية.

9 مباريات مع برشلونة يف الدوري اإلسباين.
ووقــع غريزمــان عــى 14 هدفــا، يف 43 مبــاراة 
مــن  إليــه  انتقالــه  منــذ  الكتالــوين،  النــادي  مــع 
أتلتيكــو مدريــد الصيــف املــايض مقابــل 120 

مليون يورو.
يف املقابــل، ينتهــي عقــد أوباميانــغ، البالــغ مــن 
العمــر 30 عامــا، مــع آرســنال يف يونيــو 2021، 

وأوضحــت أن الصفقــة تضمــن انتقــال املهاجــم 
الغابوين بيري إميريك أوباميانغ لربشــلونة، إىل 
جانــب ماتيــو غنــدوزي، مقابــل انتقــال غريزمــان 

للغانرز.
وال يعيــش غريزمــان أفضــل أيامــه مــع برشــلونة، 
املباريــات  يف  احتياطيــا  العبــا  بــات  حيــث 
األخــرية، كــام أنــه مل يســجل أي هــدف يف آخــر 

وتثار الشكوك حول نيته البقاء مع الغانرز، يف 
الــدوري  ترتيــب  جــدول  الفريــق يف  تأخــر  ظــل 

اإلنجليزي، وابتعاده عن البطوالت.
أمــا غنــدوزي، البالــغ مــن العمــر 21 عامــا، فقــد 
أن  إســبانية،  إعــالم  وســائل  ذكــرت  أن  ســبق 
الالعــب إىل جانــب منافســه  يراقــب  برشــلونة 

ريال مدريد.

أرسنال يريد 
التعاقد مع 

غريزمان ضمن 
صفقة تبادلية

برلني/ )أ ف ب(:
ميونيــخ  وبايــرن  االنجليــزي  ســيتي  مانشســر  ناديــا  أعلــن 
الــدويل  انتقــال مهاجــم األول  أمــس  القــدم  لكــرة  األملــاين 
األملــاين لــوروا ســانيه اىل صفــوف العمــالق البافــاري ملدة 

خمسة أعوام حتى يونيو 2025.
وكتــب النــادي اإلنجليــزي يف حســابه عــى "تويــر": "لــوروا 
سانيه انضم إىل بايرن ميونيخ. #شكرا لك لوروا"، فيام أكد 
النادي البافاري عى موقعه الرســمي أن "ســانيه )24 عاما( 
وقــع عقــدا ملــدة خمســة أعــوام حتــى يونيــو 2025 وســيبدأ 

التحضري للموسم املقبل يف ميونيخ األسبوع املقبل".
وقــال ســانيه يف تريــح للموقــع الرســمي للنــادي البافــاري 
"بايرن ميونيخ فريق رائع ذو أهداف كبرية - وهذه األهداف 
تــروق يل أيًضــا. أتطلــع إىل التحــدي الجديــد وأتلهــف إىل 
التدريــب مــع الفريــق. أعــرف هانــزي فليك منــذ املنتخب 
الوطنــي تحــت 21 عامــا، كانــت لدينــا عالقــة جيــدة جــدا 
هنــاك. أريــد الفــوز بأكــرب عــدد ممكــن مــن البطــوالت مــع 

وأضاف "هدفنا هو جمع أفضل الالعبني األملان يف بايرن 
ميونيخ والتعاقد مع لوروا تأكيد عى هذا الهدف. أود أن 
أهنئ )عضو مجلس االدارة املدير الريايض( حسن صالح 

حميدزيتش عى إمتام صفقة االنتقال بنجاح".
مــن جهتــه، قــال حميدزيتش "يســعدنا أن نكــون لوروا العبا 
يف بايــرن. لــوروا مبــدع ســيعزز فريقنــا بجودتــه. مــع ســريج 
غنابري و)الفرنيس( كينغسي كومان ولوروا، أصبحنا اآلن 

مجهزين بشكل أفضل عى مستوى عال جدا".
عــام  ســيتي  مانشســر  صفــوف  اىل  انضــم  ســانيه  وكان 
صفوفــه  يف  وتــوج  االملــاين  شــالكه  مــن  قادمــا   2016
االتحــاد  وكأس  و2019(،   2018( مرتــني  إلنجلــرا  بطــال 
اإلنجليزي مرة واحدة )2019(، وكأس الرابطة ثالث مرات 
)2018 و2019 و2020، ودرع املجتمــع مرتــني )2018 

و2019(.
النــادي  مــع  مبــاراة   135 يف  هدفــا   39 ســانيه  وســجل 

االنجليزي.

بايرن، ودوري أبطال أوروبا عى رأس أولوياتنا".
ونجح بايرن ميونيخ يف الظفر بخدمات سانيه بعدما فشل 

يف ذلك الصيف املايض.
وُيعد سانيه من ابرز الوجوه يف كرة القدم العاملية، برغم 

غيابه طوال املوسم الحايل بسبب اصابة قوية.
املجتمــع  درع  مبــاراة  يف  ركبتــه  يف  إلصابــة  وتعــرض 
االنجليــزي يف أغســطس املــايض، وخــاض اول 11 دقيقــة 
هــذا املوســم قبــل مثانيــة أيــام خــالل املبــاراة ضــد برينــي 

يف الدوري االنجليزي.
لكــن األزمــة االقتصاديــة الناجمة عــن تفيش فريوس كورونا 
املســتجد والرغبــة الريحــة لالعــب بعــدم تجديــد عقــده 

الذي ينتهي العام املقبل، ساهمتا يف ترسيع رحيله.
كارل هاينتــس  البافــاري  للنــادي  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
ســانيه  بلــوروا  بالرحيــب  جــدا  ســعداء  "نحــن  رومينيغــه 
يف بايــرن ميونيــخ. إنــه العــب متميــز أثبــت مؤهالتــه خــالل 
السنوات القليلة املاضية، خاصة يف املنتخب الوطني".

انتقال سانيه 
من مانشستر 

سيتي إلى 
بايرن ميونيخ

 ينافس على لقب الهداف 
محليا وأوروبيا بعد كورونا

مدريد/ وكاالت:
أصبــح ســريجيو رامــوس قائــد ريــال مدريــد بهدفــه 
هــداف  لقــب  عــى  قويــا  منافســا  خيتــايف  يف 
املــايض  الشــهر  املوســم  اســتئناف  بعــد  الليغــا 
عقب فرة توقف دامت 3 شــهور بســبب جائحة 

فريوس كورونا.
وحافــظ القائــد رامــوس عى هدوئه ليهز الشــباك 
مــن ركلــة جــزاء قــرب النهايــة ومينــح ريــال مدريــد 
الفوز 1/0 عى ضيفه خيتايف أول أمس، ليحقق 
الفريــق انتصاره الســادس عــى التوايل يف الليغا 

وهدفه الرابع يف هذه املباريات.
التوقــف كبــرية  قبــل  رامــوس  وكانــت مســاهامت 
أيضــا يف تســجيل وصناعــة األهــداف، حيــث كان 
قائــد ريــال مدريــد يتجــه نحــو أحــد أكــر املواســم 

التي يسجل فيها خالل مسريته الطويلة.

كريم بنزميا الذي سجل 17 هدفا ويحتل املركز 
ليونيــل  بعــد  الليغــا  هــدايف  قامئــة  يف  الثــاين 

مييس هداف برشلونة برصيد 22 هدفا.
يف  يطمــح  حيــث  الليغــا  تجــاوز  رامــوس  تفــوق 
البطــوالت  يف  الهــداف  لقــب  عــى  املنافســة 
املواســم  اســتئناف  بعــد  الكــربى  األوروبيــة 
أهــداف  لديهــم  فقــط  العبــني   6 إن  إذ  املحليــة 
وجميعهــم  امللــيك  النــادي  مدافــع  مــن  أكــر 
التــي  األوىل  البطولــة  وهــي  البوندســليجا،  مــن 

استؤنفت والتي انتهت بالفعل.
مــن  وواحــد  البوندســليغا  مــن   6 مــع  ويتســاوى 
الدوري اإليطايل هو )جيوفاين سيميوين مهاجم 
املمتــاز  اإلنجليــزي  الــدوري  مــن  وآخــر  كاليــاري( 

)فيل فودين العب مانشسر سيتي(.
لكــن ال يوجــد العــب ميكنــه التنافــس مــع رامــوس 

إذ ســجل 5 أهــداف يف الــدوري )اثنــان أقــل مــن 
رقمــه القيــايس يف 2016/2017( و7 يف جميع 
املســابقات مــع النــادي امللــيك. ويف 6 مباريات 
رقمــه  عــى  ليتفــوق  أخــرى  أهــداف   4 أضــاف 

القيايس يف الدوري يف 3 مواسم سابقة.
وذكــر تقريــر لصحيفــة ”أس“ اإلســبانية أن رامــوس 
ومايــوركا  سوســيداد  وريــال  إيبــار  شــباك  هــز 
فــرة  بعــد  األربعــة  األهــداف  وهــذه  وخيتــايف 
العزل العام بسبب جائحة فريوس كورونا تجعله 
أفضــل هــداف يف الليغــا بعــد اســتئناف البطولــة 
متســاويا مــع مثــل إياغــو أســباس )ســيلتا فيغــو( 
وراؤول غارســيا )أتلتيــك بيلبــاو( وجــريارد مورينــو 

)فياريال(.
كــام ال ميكــن إغفــال أن رامــوس ثاين هدايف ريال 
مدريــد هــذا املوســم يف الــدوري بعــد الفرنــيس 

عــى  ينافــس  ال  إنــه  إذ  هــداف  مدافــع  أنــه  يف 
أفضل هداف بعد استئناف املسابقات املحلية 
فحســب، بل يف املوســم بأكمله بني املدافعني 

يف أفضل 5 بطوالت دوري أوروبية.
أتاالنتــا  مدافــع  جوســينس  روبــن  فقــط  ويوجــد 
الــذي ســجل 9 أهــداف وينافــس رامــوس بالفعــل 
بـــ8  ويليــه  كمدافــع  وليــس  كجنــاح  يلعــب  لكنــه 
أهــداف النمســاوي مارتــن هينتريغــر )آينراخــت 
ماكــس  فيليــب  واألملــاين  فرانكفــورت( 

)أوغسبورغ( لكنهام أنهيا املوسم بالفعل.
الثامنيــة  أهدافــه  مــن   5 أيضــا  ماكــس  وســجل 
دومينيكــو  اإليطــايل  بينــام  جناًحــا  بصفتــه 
وال  أهــداف   8 ســجل  جنــوة  مدافــع  كريســيتو 
اإليطــايل،  الــدوري  يف  جــوالت   9 أمامــه  يــزال 

لكنه مصاب حاليا.

راموس
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أن  الوحيــدي،  نــزار  م.  الزراعــي  الخبــر  ورأى 
خيــار  املحصــويل"  الرتكيــب  "رســم  اعتــاد 
املزارعــن  الزارعــة  وزارة  توجــه  وعــره  مهــم، 
نحــو زراعــة أصنــاف محــددة وبكميــات معينــة 

لتفادي وجود فائض من اإلنتاج .
لصحيفــة  حديثــه  يف  أملــح  الوحيــدي  لكــن 
يحمــل  الخيــار،  هــذا  أن  إىل  "فلســطن" 
وزارة  إلــزام  عليهــا  يرتتــب  كبــرة،  مخاطــرة 
عــن  املــزارع  لتعويــض  بالتدخــل  الزراعــة 

الخسائر.
طــرأت  إن  تحــدث  املخاطــرة  هــذه  إن  وقــال: 
عــى  عــذرت  اإلرادة  عــن  خارجــة  متغــرات 
الســوق  يف  إنتاجهــم  ترصيــف  املنتجــن 
إىل  أو  الرشائيــة  القــوة  كضعــف  املحــي 

الخارج حال اغالق االحتالل باب التصدير.
النباتيــة  املنتجــات  منــع  الوحيــدي  ويدعــم 
والحيوانيــة املســتوردة املنافســة للمنتجــات 
املحليــة، مــع العمــل يف اتجــاه تعزيــز ثقافــة 
االســتهالك للمنتــج الوطنــي ومــا تحققــه مــن 
مكاســب يف االقتصــاد، مؤكــدًا عــى أهميــة 
تعزيــز العالقــة بــن وزارة الزراعــة واملزارعــن، 

وجــر الفجــوات القامئــة مــن أجــل خلــق بيئــة 
زراعية قوية.

وعــن دور املؤسســات األهليــة واملجتمعيــة، 
ذات العالقــة بالزراعــة يف هــذا املجــال، أكــد 
الوحيــدي أنهــا متــارس دورًا جيــدًا، لكن يحكم 

ال  فهــي  املمــول،  وأجنــدة  رشوط  نشــاطها 
تســتطيع أن تبحــر يف مشــاريعها إال بالرجــوع 
املشــاريع  متويــل  أن  مبينــًا  املمــول،  اىل 
ال  اإلغــايث  الطابــع  يأخــذ  "لألســف  الزراعيــة 

التنموي املستدام".

مــن جانبــه يؤكــد االختصــايص االقتصــادي د. 
إقامــة  التوســع يف  أســامة نوفــل، عــى خيــار 
وحدات انتاجية، قامئة عى فائض املنتجات 
وتجميــد،  تعليــب  مصانــع  كإقامــة  الزراعيــة، 
املنتجــات يف  مــن  باحتياجاتــه  الســوق  متــد 

غر موســمها بأســعار رخيصة، لكنه أشــار إىل 
أن هــذا التوجــه ال بــد أن يصاحبــه أيضًا العمل 
املنافســة  املســتوردة  الســلع  وقــف  تجــاه 

للمنتجة محليًا.
حديثــه  يف  نوفــل  االختصــايص  ويقــرتح 
تضــم  لجنــة  تشــكيل  "فلســطن"  لصحيفــة 
الخــاص  والقطــاع  الزراعــة  وزارة  عــن  ممثلــن 
التــي  الســبل  لدراســة  الزراعــن  واملنتجــن 
خاللها يتم تخطي معضلة فائض املنتجات.

تنشــئ  أن  الحكومــة  بإمــكان  كان  إذا  وعــا 
مــن  الفائــض  الســتيعاب  إنتاجيــة  وحــدات 
مزاحمــة  أن  املتعــارف  "مــن  قــال:  االنتــاج 
انشــاء مصانــع  الخــاص يف  الحكومــة للقطــاع 
مل تحقــق نتائــج ايجابيــة لكــن لــو أن الحكومــة 
املزارعــن  إنتــاج  تســتوعب  مصانــع  أنشــأت 
وتذهــب نحــو تلبيــة احتياجــات املؤسســات 
التــي تــرشف عليهــا فهو خيار ســليم، كتغطية 
التدريــب  ومراكــز  واملــدارس  املستشــفيات 
الحكومية والسجون واملصحات باحتياجاتها 

من السلع الغذائية".
الزراعــة  وزارة  باســم  املتحــدث  أكــد  بــدوره، 

سياســة  تنتهــج  الــوزارة  أن  البســيوين،  أدهــم 
منــذ فــرتة طويلــة يف حايــة املنتــج املحــي 
النبــايت والحيــواين، وأنهــا تســلك كل الســبل 

التي من شأنها أن تحمي املزارع وإنتاجه.
أن  "فلســطن"  لصحيفــة  البســيوين  وبــن 
الحــايل  العــام  بدايــة  منــذ  أطلقــت  الزراعــة 
الزراعيــة  املحاصيــل  لتحديــد  زراعيــة  خطــة 
بهــدف الحــد مــن الفائــض وزيــادة االنتــاج يف 
األصنــاف التــي يزيــد عليهــا الطلــب مع األخذ 
يف الحســبان أن التصديــر يخضــع ملتغــرات 

وعوامل خارجة عن اإلرادة.
وقال: إن الوزارة تعزز ربط الزراعة بالصناعات 
ناجحــة،  تجــارب  ذلــك  يف  ولهــا  التحويليــة 
حيــث يتــم اســتخدام منتجــات الطاطــم يف 
صناعــة الصلصــة، وفائــض البلــح يف صناعــة 

العجوة، وتجميد الخرضوات وغر ذلك.
تشــجع  الزراعــة  أن  إىل  البســيوين  وأشــار 
تربــة  توائــم  أصنــاف  ادخــال  عــى  املزارعــن 
الخــارج  يف  تســويق  لهــا  ويكــون  غــزة  قطــاع 
"وهــذا يؤكــد عــى أن الزراعــة  تســر يف عــدة 

اتجاهات لحاية املزارع واالنتاج".

رام الله/ فلسطن:
محافظــة  يف  املســتهلك  حايــة  جمعيــة  طالبــت 
لحقــوق  الكاملــة  الحايــة  بتوفــر  والبــرة،  اللــه  رام 
ورفــع  باألســعار،  التغــول  محاربــة  عــر  املســتهلك، 
حــاالت  يف  لــه  أساســية  تعتــر  التــي  الســلع  أســعار 
الصناعيــة إىل  الــرشكات  باملقابــل  داعيــة  الطــوارئ، 
التوزيــع  وشــمولية  التســويقية،  قاعدتهــا  توســيع 
للمتاجــر كافــة بــرصف النظــر عــن حجمهــا أو موقعهــا 

الجغرايف.
بالــرشكات  أمــس،  بيــان،  يف  الجمعيــة،  وأهابــت 
العامليــة،  "املــاركات"  املنتجــات  ووكالء  الصناعيــة 
االغــالق  فــرتة  أثنــاء  خاصــة  األســعار  رقابــة  بــرضورة 

والطوارئ، حتى ال يتم رفعها.
اتخــاذ  الحليــب ومــريب األبقــار عــى  وحــث مجلــس 

غزة/ فلسطن:
تفقــد وكيــل وزارة االقتصــاد الوطنــي د. رشــدي وادي، 
بهــدف  غــزة؛  مبحافظــة  الغذائيــة  املصانــع  مــن  عــدًدا 
التــي  التحديــات  االطــالع عــى أوضاعهــا ومعرفــة أهــم 

تعيق عملها.
العــام  االتحــاد  رئيــس  نائــب  الجولــة  يف  وشــارك 
مــن  ولفيــف  الحايــك،  عــي  الفلســطينية  للصناعــات 
القطــاع  مبؤسســات  التخصصيــة  االتحــادات  رؤســاء 

الخاص.
وأكــد وادي، يف بيــان، أمــس، أن الهــدف مــن الجولة هو 
دعــم املنتــج املحــي وحايــة الصناعــات الوطنيــة يف 
التــي  والتحديــات  املشــكالت  إىل  والتعــرف  القطــاع، 
تواجــه املصانــع ملعرفــة دور الــوزارة يف إيجــاد الحلــول 

املناسبة ووضع اآلليات للبضائع املستوردة.
واستمع وادي خالل الجولة ملشاكل أصحاب املصانع 
التــي يعانــون منهــا، وبحــث معهــم آليــات وضــع الحلــول 

املناسبة لذلك.

ال  يك  الحليــب،  فائــض  ملعالجــة  الالزمــة  التدابــر 
تتــم إتاحــة املجال الســتغالل الحليــب الخام كقضية 

دعائية مرضة للجميع.
وطالبت لجان الطوارئ واللجان الشــعبية والبلديات 
والجمعيــات بعــدم تضمــن أية مســاعدات، منتجات 
وااللتــزام  املصــدر،  أو  الســبب  كان  أيــا  ارسائيليــة 

باملنتجات الفلسطينية.
وأكدت الجمعية عى أهمية القطاع الزراعي بشــقيه 
الحيــواين والنبــايت، واتاحــة املجــال أمامــه للتســويق 

يف األسواق "الحسب" املركزية دعا لصموده.
اتبــاع  إىل  التجــار  املســتهلك  حايــة  ودعــت 
الكامــات  بارتــداء  اإلجــراءات والتعليــات الصحيــة 
الكامــات  دون  زبــون  أي  اســتقبال  وعــدم  والتباعــد 

والقفازات.
من جهته، قال الحايك: إن هذه الجولة تأيت مبشــاركة 
وزارة االقتصاد الوطني لتفقد املصانع املحلية، مؤكدا 

أن هذه الزيارة القت ارتياًحا من أصحاب املصانع.
للصناعــات  العــام  االتحــاد  تقديــر  عــن  الحايــك  وعــر 
الفلســطينية ملجهــودات وكيــل الــوزارة التــي يقــوم بهــا 

لالطالع عى هموم ومشاكل أصحاب املصانع.
كــا عــر أصحــاب املصانــع عــن شــكرهم لجهــود وزارة 
االقتصــاد الوطنــي يف متابعــة عمــل املصانــع وجوالتهــا 
املســتمرة ووقوفهــا بجانبهــم يف ظــل الظــروف الصعبــة 

التي ميرون بها.
ويف سياق متصل، عقد وادي اجتاعا مع وكيل وزارة 
الزراعة د. إبراهيم القدرة، ووكيل مساعد وزارة املالية 

إبراهيم صيام.
الدواجــن  مــزارع  أصحــاب  أوضــاع  املجتمعــون  وبحــث 
وأســعار الدجــاج يف قطــاع غــزة، واتفقــوا عــى تحديــد 
موعــد للقــاء موزعــي الدواجــن لوضــع ضوابــط ألســعار 

الدواجن من أجل حاية املزارع الفلسطينية.

تتحول لخسائر حال نقص السيولة ومنع التصدير

فائض املنتجات الزراعية بغزة عقبة تواجه املزارعني 
غزة/ رامي رمانة:

ُيعــد فائض المنتجــات الزراعية، بشــقيها النباتي 
والحيواني داخل قطاع غزة، عقبة أمام المزارعين 
المحلييــن، وذلــك في حال تعــذر عليهم التصدير 

إلى الخارج نتيجة ممارسات االحتالل اإلسرائيلي 
علــى المعابــر أو تراجع عملية البيع بســبب نقص 

السيولة النقدية لدى المستهلكين.
إذ إّن بقــاء الفائــض مــدة طويلــة دون تصريــف، 

أقــل  للبيــع بأســعار متدنيــة أو  بالمــزارع  يدفــع 
من ســعر التكلفــة، ما يعني تكبد المنتج خســائر 
مالية، لذا ال بّد من البحث عن حلول لتفادي تلك 

المعضلة.

"حامية املستهلك" تطالب بضبط 
األسعار يف أسواق الضفة الغربية

اجتماع يناقش أوضاع أصحاب مزارع الدواجن
وكيل وزارة االقتصاد يتفقد مصانع غذائية بغزة

وزير املالية: لبنان علق 
املفاوضات مع صندوق النقد

بروت/ فلسطن:
كشــف وزيــر املاليــة اللبنــاين غــازي وزين، عــن تعليــق محادثــات 
بدأت يف مايو/أيار املايض مع صندوق النقد الدويل؛ للحصول 

عى مساعدة من الصندوق لتمويل خطة إلنقاذ االقتصاد.
وقال الوزير يف ترصيحات لصحيفة "الجمهورية" املحلية، أمس: 
إن املفاوضــات مــع الصنــدوق علقــت يف انتظار بــدء لبنان "تنفيذ 
بــأرسع وقــت ممكــن، والتوافــق عــى مقاربــة األرقــام  اإلصالحــات 
بشــكل موحــد". وأضــاف وزين: "مــا ُيعمــل عليــه اليــوم هــو تحديــد 

الخسائر وحجمها بكل القطاعات".
وتابع: "علينا الخروج مبقاربة موحدة متفق عليها مع كافة القوى 
السياســية وبالتنســيق بــن الحكومــة ومجلــس النــواب، ألن الوقــت 

مل يعد يسمح باملاطلة ويجب أن نتفق بأرسع ما ميكن".
وعى مدى األســبوع املايض، طفت إىل الســطح خالفات لبنانية 
داخلية بشأن املحادثات مع صندوق النقد، دفعت اثنن من أبرز 

أعضاء فريق املفاوضات مع الصندوق لالستقالة.
وبــرر  منصبــه،  مــن  بيفــاين  آالن  املــال  وزارة  عــام  مديــر  واســتقال 
خطــة  تقــوض  الخاصــة  املصالــح  "إن  بقولــه  حينــه  يف  اســتقالته 

الحكومة إلنقاذ اقتصاد البالد من االنهيار".
شــاؤول  هــدري  اســتقال  أســبوع،  بنحــو  بيفــاين  اســتقالة  وقبــل 
مستشــار وزيــر املاليــة والعضــو يف فريــق املفاوضات مع صندوق 

النقد من منصبه ألسباب ماثلة.
ويف اآلونــة األخــرة، ظهــرت إىل العلــن خالفــات واتهامــات متبادلة 
بن الحكومة ومرصف لبنان )املركزي(، الذي حمله رئيس مجلس 

الوزراء حسان دياب مسؤولية انهيار أسعار رصف اللرة.
ويواجــه لبنــان، الــذي يــن تحــت واحــد مــن أكــر أعبــاء الديــون يف 

العامل، أزمة اقتصادية حادة أعجزته عن سداد ديونه الدولية. 
وفجــرت األوضــاع املعيشــية الناتجــة عن األزمة احتجاجات واســعة 
يف  مســتمرة  زالــت  ومــا  املــايض،  األول  أكتوبر/ترشيــن   17 يف 

شوارع العاصمة ومدن أخرى.

أحد املزارعن الغزين أثناء عمله             )أشيف(

جانب من جولة وادي أمس          )فلسطن(

بروكسل/ وكاالت:
أظهرت دراســة اقتصادية أن تراجع أنشــطة الرشكات 
العــام،  العــزل  الناجــم عــن إجــراءات  اليــورو  مبنطقــة 
التــي ُفرضــت لوقــف انتشــار فــروس كورونــا الشــهر 
مــن  املزيــد  اســتأنفت  إذ  بشــدة  انحــر  املــايض، 

الرشكات أنشطتها وغادر املواطنون منازلهم.
العــامل  أنحــاء  11 مليــون شــخص يف  وُأصيــب نحــو 
اإلصابــات  أعــداد  انخفــاض  مــع  لكــن  بالفــروس، 
اليوميــة املســجلة يف معظــم أنحــاء أوروبــا خففــت 
الحكومات القيود املفروضة عى حركة املواطنن.

وبهــدف دعــم االقتصــادات املتــرضرة، وســع البنــك 
املرتبطــة  للســندات  مشــرتياته  األورويب  املركــزي 
يــورو  تريليــون   1.35 إجاليــه  مــا  إىل  بالجائحــة 
بينــا تحركــت الحكومــات لتقــدم  الشــهر املــايض، 

مستويات غر مسبوقة من التحفيز املايل.
القــراءة  ارتفعــت  إذ  مثــاره،  يــؤيت  ذلــك  كان  ورمبــا 
املجمــع  ماركــت  إس"،  إتــش  "آي  ملــؤرش  النهائيــة 
ملديري املشرتيات، الذي ُيعد مؤرشا جيدا ملتانة 
االقتصــاد، إىل 48.5 يف يونيــو حزيــران مــن 31.9 
البالغــة  األوليــة  القــراءة  يتجــاوز  مــا  مايــو،  أيــار/  يف 

47.5 ويقــرتب مــن مســتوى الخمســن الفاصــل بــن 
النمو واالنكاش.

"كابيتــال  رشكــة  مــن  آلن-رينولــدز  جــاك  وقــال 
مــؤرشات  يف  الحــادة  "الزيــادات  إيكونوميكــس": 
يونيــو/  يف  اليــورو  ملنطقــة  املشــرتيات  مديــري 
حزيران تشــر إىل أن النشــاط ينتعش برعة كبرة، 
قبــل  مــا  مســتوى  عــن  بكثــر  منخفضــا  يظــل  لكنــه 

األزمة".
وتوقــع اســتطالع للــرأي أجرتــه "رويــرتز" يف حزيــران/ 
يونيو أن ينكمش اقتصاد التكتل بوترة غر مسبوقة 

بنســبة 12.5 باملئة يف الربع املايض، لكنه ســينمو 
7.9 باملئة يف الربع الجاري.

كا عاود النشاط يف قطاع الخدمات املهيمن عى 
املنطقة النمو تقريبا الشهر املايض. وارتفع مؤرشه 
ليزيــد   30.5 مــن   48.3 إىل  املشــرتيات  ملديــري 

بفارق مريح عن قراءة أولية عند 47.3.
وعاد أيضا التفاؤل بشأن االثني عرش شهرا القادمة. 
وارتفــع مــؤرش اإلنتــاج املســتقبي املجمــع ملنطقــة 
ليســجل  مجــددا،  اإليجابيــة  املنطقــة  إىل  اليــورو 

56.9 مقابل 46.8 يف أيار/ مايو.

ُعامن تسعى للحصول عىل 
قرض مؤقت مبلياري دوالر

مسقط/ وكاالت:
تســعى ســلطنة ُعــان للحصــول عــى قــرض مؤقــت بقيمــة مليــاري 

دوالر من بنوك عاملية وإقليمية.
ونقلت وكالة "رويرتز"، أمس، عن مصدر مطلع، أن تلك الخطوات 

استؤنفت حاليًا.
وكانــت مصــادر قالــت يف الســابق إن الســلطنة أجــرت محادثــات مــع 
بنوك يف وقت ســابق من العام الجاري بشــأن خيارات متويل، ومن 
ذلك قرض بنحو ملياري دوالر، لكن املحادثات ُعلقت بسبب أزمة 

فروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

الرشكات األوروبية تستعيد نشاطها بعد رفع قيود عزل "كورونا"
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إسالم اباد/ وكاالت:
أعلــن وزيــر الخارجيــة الباكســتاين 
أنــه  أمــس،  قــريش،  محمــود  شــاه 
ثبتــت إصابتــه مبــرض كوفيــد19- 
كورونــا  فــروس  يســببه  الــذي 
بعــد أيــام مــن عقــد اجتــاع رفيــع 
املســتوى مع املبعــوث األمرييك 
الخــاص ألفغانســتان زملــاي خليل 

زاد يف إسالم اباد.
اليــوم  ”ظهــر  تويــر  عــى  وقــال 
بســيطة  بحمــى  شــعرت  )أمــس(.. 
فبــادرت بعــزل نفــي عــى الفــور 
يف املنزل“. وذكر أن صحته بخر 
مــن  مهامــه  أداء  ســيواصل  وأنــه 

املنزل.
املاضيــة،  القليلــة  األيــام  ويف 
الــوزراء  رئيــس  قــريش  خالــط 
يف  خــان  عمــران  الباكســتاين 
الربملــان وخــالل اجتــاع حكومــي 

يوم األربعاء.

كا اجتمع قريش يوم األربعاء مع 
املبعــوث  كان  عندمــا  زاد  خليــل 
التقــدم  لبحــث  باكســتان  يــزور 

بشأن عملية السالم األفغانية.
لهــذه  نــرت  صــور  وأظهــرت 
ومســؤولني  قــريش  االجتاعــات 

آخرين وهم يضعون الكامات.
 221896 باكســتان  وســجلت 
كورونــا  بفــروس  إصابــة  حالــة 

وســجلت  وفــاة.  حالــة  و4451 
حالــة  آالف  أربعــة  حــوايل  البــالد 
إصابــة يوميــة يف املتوســط رغــم 

تراجع أعداد الفحص اليومي.
املســؤولني  مــن  عــدد  وأصيــب 
يف  باملــرض  املســتوى  رفيعــي 
الســكك  وزيــر  منهــم  باكســتان 
ورئيــس  رشــيد  شــيخ  الحديديــة 

مجلس النواب أسد قيرص.

موسكو/ وكاالت:
وقــع الرئيــس الــرويس فالدميــر بوتــني عــى مرســوم، أمــس، لســن حزمــة 
من التعديالت عى دســتور البالد، ســتمكنه من البقاء يف الســلطة حتى 

عام 2036.
روســيا  “مواطنــي  إن  املســؤولني  لكبــار  متلفــز  اجتــاع  بوتــني يف  وقــال 
حــددوا خيارهــم. ووفقــا لهــذا القرار، وقعت عى مرســوم لنر الدســتور 

رسميا متضمنا التعديالت”.
وحصــل بوتــني عــى موافقــة كاســحة عــى الحزمة يف اســتفتاء جرى عى 
مســتوى البالد يف وقت ســابق من هذا األســبوع، مبوافقة أكرث من ثالثة 

أرباع أصوات الناخبني، وفقا لإلحصاء الرسمي.
ومل تتم مراقبة االســتفتاء بشــكل مســتقل من قبل منظمة األمن والتعاون 

يف أوروبا، التي كانت تراقب االنتخابات الروسية بشكل تقليدي.
وطالب االتحاد األورويب روسيا بالتحقيق يف مزاعم بوجود مخالفات يف 
عمليــة االقــراع، مبــا يف ذلك إكــراه الناخبني عى التصويت والتصويت 

ملرات متعددة.
وقــال املتحــدث باســم بوتــني، دميــري بيســكوف، ردا عــى مثــل هــذه 

املزاعم قائال إن روسيا ستتجاهل االنتقاد األجنبي للتعديالت.
وذكر بيســكوف يف ترصيحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروســية الرســمية 
إن “روسيا كانت وستظل ملتزمة أوال وقبل كل يشء بالسيادة الوطنية”، 
مضيفا أننا “غر مستعدين عى أن نأخذ ما يطلق عليها باملخاوف تلك 

يف االعتبار ولن نقوم بذلك”.

باريس/ وكاالت:
عــنّي الرئيــس الفرنــي إميانويــل ماكــرون أمــس جــان كاســتيكس، وهــو 
مســؤول مــدين كبــر ورئيــس بلديــة أدار خــروج فرنســا مــن إجــراءات عــزل 
عام فرضت بســبب كورونا، رئيســا جديدا للوزراء يف إطار تحرك إلعادة 

تشكيل فريق إدارته للبالد وكسب أصوات الناخبني.
وينتمــي كاســتيكس )55 عامــا( ليمــني الوســط يف املشــهد الســيايس 
الفرنــي وخــدم ملــدة عامــني يف منصــب ثــاين أكــرب موظــف يف قــرص 

اإلليزيه خالل الوالية الرئاسية لنيكوال ساركوزي.
وجــاء اإلعــالن بعــد اســتقالة إدوار فيليــب قبــل إعــادة ماكــرون لتشــكيل 

مجلس الوزراء وهي خطوة كانت متوقعة عى نطاق واسع.
ويرقــب املســتثمرون مــا إذا كان وزيــر املاليــة برونــو لــو مــر ســيحتفظ 
مبنصبــه بعــد أن أرشف عــى إصالحــات لتحريــر االقتصــاد وخصص مبالغ 
ضخمــة ملســاعدة رشكات مثــل الخطــوط الجويــة الفرنســية ورينــو للنجــاة 

من األزمة.
وقال ماكرون الشهر املايض إنه يريد بداية جديدة مع رشوع فرنسا يف 
تعــاف حســاس ومكلــف مــن تبعــات جائحة كورونــا. وبعد ذلك ُمني حزبه 

بنتائج مزرية يف انتخابات بلدية جرت يف 28 يونيو حزيران.
وأظهرت االنتخابات املحلية تزايد التأييد لحزب الخرض ما سلط الضوء 
عى مشكالت ماكرون يف التواصل مع املواطنني العاديني بينا أخفق 
حزبــه الجمهوريــة إىل األمــام يف الفــوز يف أي مدينــة كبــرة مــا حرمــه من 

قاعدة التأييد يف املحليات قبل انتخابات رئاسية تجرى يف 2022.
ويقول محللون سياســيون إن ماكرون خاطر باســتبدال فيليب الذي كان 

يحظى بشعبية أكرب من الرئيس.

الخرطوم/ األناضول:
اســتئناف  أمــس،  الخرطــوم،  أعلنــت 
الــدول  بــني  النهضــة  ســد  مفاوضــات 
وإثيوبيــا(،  ومــرص  )الســودان  الثــالث 
إرشاف  تحــت  الفيديــو،  تقنيــة  عــرب 
جنــوب  برئاســة  اإلفريقيــة،  الوســاطة 
الــدورة  رئاســة  تتــوىل  التــي  إفريقيــا 

الحالية لالتحاد القاري.
إعــالم  بيــان صــادر عــن  جــاء ذلــك يف 
اطلعــت  الســوداين،  الــوزراء  مجلــس 
يوضــح  أن  دون  األناضــول،  عليــه 
يف  الثــالث  الــدول  متثيــل  مســتوى 

املفاوضات.
الــوزراء  رئيــس  تلقــى  البيــان،  ووفــق 
الســوداين عبــد اللــه حمــدوك، رســالة 
ســريل  إفريقيــا  جنــوب  رئيــس  مــن 
األخــر  االجتــاع  حــول  رامافــوزا، 
)الجمعــة قبــل املــايض( لرؤســاء دول 
وحكومــات مجلــس االتحــاد اإلفريقــي 

والســودان وإثيوبيــا ومــرص بشــأن ســد 
النهضــة اإلثيويب. وقــال رامافوزا، وفق 
يف  حمــدوك  "مســاهمة  إن  البيــان، 
الســودان  التــزام  عــن  عــربت  االجتــاع 
عليــه  متوافــق  ســلمي  لحــل  بالتوصــل 

بني األطراف".
وأعــرب عــن تقديــره المتنــاع الســودان 
اإلدالء  أو  إجــراءات  أي  اتخــاذ  عــن 
بترصيحــات مــن شــأنها تعكــر األجــواء 

والتأثر سلبا عى املفاوضات.
وجــاء يف الرســالة، بحســب البيــان، أن 
"االجتاع االستثنايئ ملجلس االتحاد 
اإلفريقــي التــزم بالتوصــل لحــل متوافق 
واســتنادا  اإلفريقــي،  اإلطــار  يف  عليــه 
إىل إعــالن املبــادئ الــذي تــم التوقيــع 

عليه بني السودان ومرص وإثيوبيا".
وأعــرب رامافــوزا عــن أملــه أن تتوصــل 
فيهــا  يتوســط  التــي  املفاوضــات 
مقبــول  حــل  إىل  اإلفريقــي،  االتحــاد 

يحفظ مصالح األطراف الثالثة.
يونيــو/ حزيــران  إثيوبيــا، يف  وأعلنــت 
باملئــة   74 إنشــاء  اكتــال  املــايض، 
خزانــه  مــلء  بــدء  املقــرر  الســد  مــن 
يف يوليــو/ متــوز الجــاري، مــع موســم 
األمطار، مقابل رفض سوداينـ  مرصي 

للملء بقرار أحادي من دون اتفاق. 
وعقــب قمــة إفريقية مصغــرة، الجمعة 
القاهــرة  أعلنــت  املــايض،  قبــل 
تشــكيل  عــى  التوافــق  والخرطــوم، 
لجنــة خــرباء مرصيــة ســودانية إثيوبيــة 
األعضــاء  الــدول  ممثــي  مبشــاركة 
اإلفريقــي،  االتحــاد  رئاســة  مبكتــب 
والجهــات الدولية املراقبة ملفاوضات 
الســد، "لبلــورة اتفــاق ملــزم حــول ســد 
قالــت  أبابــا  أديــس  أن  غــر  النهضــة"، 
مــلء  ســتبدأ  إنهــا  املــايض،  الســبت 

السد خالل أسبوعني.
واألربعــاء، أعلنــت مــرص أنهــا ســتقدم 

أطروحــات "مرنــة جــدا" يف مفاوضــات 
الســودان،  وأعلــن  الخــرباء.  لجنــة 
الخميــس، اســتعداد فريقــه الســتئناف 
النهضــة"  "ســد  بشــأن  املفاوضــات 
اإلثيويب خالل األيام القليلة القادمة.

وتعــرثت هــذه املفاوضــات عــى مدار 
اتهامــات  وســط  املاضيــة،  الســنوات 
أبابــا  وأديــس  القاهــرة  بــني  متبادلــة 
بـ"التعنت" و"الرغبة بفرض حلول غر 

واقعية".
ســلبي  تأثــر  مــن  القاهــرة  وتتخــوف 
حصتهــا  تدفــق  عــى  للســد  محتمــل 
الســنوية مــن ميــاه نهــر النيــل، البالغــة 
حــني  يف  مكعــب،  مــر  مليــار   55.5

يحصل السودان عى 18.5 مليارا.
فيا تقول أديس أبابا إنها ال تستهدف 
الســودان،  وال  مــرص  مبصالــح  اإلرضار 
وإن الهدف األسايس للسد هو توليد 

الكهرباء، لدعم عملية التنمية

طهران/ وكاالت:
قــال رئيــس الدفــاع املــدين اإليــراين إن إيــران 
ســرد عى أي دولة تنفذ هجات الكرونية 
حريــق  بعــد  وذلــك  النوويــة،  مواقعهــا  عــى 
املســؤولني  بعــض  يقــول  نطنــز  منشــأة  يف 
اإليرانيني إن سببه رمبا يكون عملية تخريب 

إلكروين.
ومحطة نطنز لتخصيب الوقود تحت األرض 
يراقبهــا  إيرانيــة  منشــآت  عــدة  مــن  واحــدة 
الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  مفتشــو 

التابعة لألمم املتحدة.
وقالــت أعــى هيئــة أمنيــة إيرانيــة أمــس إنــه 
املوقــع  يف  ”الحــادث“  ســبب  تحديــد  تــم 
ســيتم  أمنيــة“  ”العتبــارات  ولكــن  النــووي، 

اإلعالن عنه يف وقت مناسب.
وأبلغــت منظمــة الطاقــة الذريــة اإليرانيــة يف 
البدايــة عــن وقــوع ”حــادث“ يف وقــت مبكــر 

مــن يــوم الخميــس يف منشــأة نطنــز الواقعــة 
بوســط  أصفهــان  إقليــم  يف  الصحــراء  يف 

البالد.
مــن  مكــون  ملبنــى  صــورة  الحقــا  ونــرت 
طابــق واحــد وقــد احرقــت أجــزاء مــن ســقفه 
يف  األبــواب  أحــد  ســقوط  ويشــر  وجدرانــه. 

الصورة إىل وقوع انفجار داخل املبنى.
رضــا  غــالم  املــدين  الدفــاع  رئيــس  وقــال 
جــاليل للتلفزيــون الحكومــي مســاء الخميــس 
مــن  جــزء  اإللكرونيــة  الهجــات  عــى  ”الــرد 
بالدنــا  أن  ثبــت  إذا  البــالد.  يف  الدفــاع  قــوة 

اسُتهدفت بهجوم إلكروين فسرند“.
وتنــاول مقــال صــدر الخميــس عــن وكالــة أنبــاء 
وصفتــه  مــا  اإليرانيــة  اإلســالمية  الجمهوريــة 
باحتال قيام أعداء مثل )إرسائيل( والواليات 
مــن  الرغــم  عــى  تخريــب،  بأعــال  املتحــدة 
أنــه مل يصــل إىل حــد اتهــام أي منهــا بشــكل 

تحــاول  الوكالــة ”حتــى اآلن،  مبــارش. وقالــت 
إيــران التصــدي لألزمــات املتفاقمة والظروف 
لكــن  بهــا...  التنبــؤ  ميكــن  ال  التــي  واألوضــاع 
إيــران  لجمهوريــة  الحمــراء  الخطــوط  تجــاوز 
وخاصــة  املعاديــة،  الــدول  مــن  اإلســالمية 
الكيان الصهيوين والواليات املتحدة ، يعني 

أنه يجب مراجعة االسراتيجية“.
وقالــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أمس 
إن موقــع الحريــق ال يتضمــن مــواد نوويــة وإن 

أيا من مفتشيها مل يكن موجودا آنذاك.
اتصــال  عــى  ”الوكالــة  بيــان  يف  وأضافــت 
للتأكيــد عــى  بالســلطات اإليرانيــة املعنيــة 
لــن يكــون هنــاك أي تأثــر عــى أنشــطة  أنــه 
التحقــق لضــان معايــر الســالمة والتــي مــن 
املتوقــع أن تواصلهــا املنظمــة“. وذكــرت أن 
إيــران أبلغتهــا بــأن ســبب الحريــق مل ُيعــرف 

بعد.

إصابة وزير خارجية باكستان بفريوس كوروناالسودان يعلن استئناف مفاوضات سد النهضة

شاه محمود قرشي

إيران تتوعد باالنتقام بعد "هجوم إلكرتوين" 
محتمل عىل منشأة نووية

الرياض/ وكاالت:
عــن  الســعودية  األنبــاء  وكالــة  نقلــت 
الريــاض،  تقــوده  الــذي  التحالــف 
قولــه  اليمــن،  يف  الحوثيــني  ويحــارب 
أربــع طائــرات مســرة  إنــه دمــر  أمــس، 
محملــة باملتفجــرات أطلقتهــا جاعــة 

الحويث صوب اململكة.
وأفــادت الوكالــة نقــال عــن بيــان لقيــادة 
التحالــف، الذي يتألف بشــكل رئيي 
إنــه  وإماراتيــة،  ســعودية  قــوات  مــن 
تــم اعــراض الطائــرات املســرة فــوق 
يف  الحوثيــون  عليهــا  يســيطر  أراض 

اليمن.
لكــن املتحدث باســم الحوثيني يحيى 
رسيع قال عى توير إنهم اســتهدفوا 
بالســعودية  ونجــران  مشــيط  خميــس 

بعدة طائرات مسرة.
 ... الجــو  ســالح  ”متكــن  رسيــع  وقــال 
مــن تنفيــذ عمليــة واســعة ظهــر اليــوم 
)أمس( باتجاه خميس مشــيط ونجران 
بعــدد كبــر من طائــرات قاصف 2 كيه 
العمليــات  غرفــة  مســتهدفا  املســرة 
ومخــازن  نجــران،  مطــار  يف  والتحكــم 
يف  الطائــرات  ومرابــض  األســلحة 
قاعــدة امللــك خالــد الجويــة بخميــس 
مشــيط وأهدافــا عســكرية أخرى، وقد 

أصابت أهدافها بدقة عالية“.
وأعلــن التحالــف املدعــوم مــن الغــرب 
يــوم األربعــاء إطــالق عمليــة عســكرية 
جديــدة ضــد الحوثيــني بعــد أن كثفــوا 
بالصواريــخ  الحــدود  عــرب  الهجــات 

والطائرات املسرة عى السعودية.

أطلــق  املــايض،  األســبوع  ويف 
إىل  وصلــت  صواريــخ  الحوثيــون 
العاصمــة الســعودية الريــاض يف أول 
أمــد  انقضــاء  منــذ  نوعــه  مــن  هجــوم 
هدنــة، اســتمرت ســتة أســابيع بســبب 
وباء كورونا، يف أواخر مايو أيار. وقال 

التحالف إنه تصدى للهجوم.
وتدخل التحالف يف اليمن يف مارس 
الحوثيــون  أطــاح  أن  بعــد   2015 آذار 
الســعودية  مــن  املدعومــة  بالحكومــة 
العاصمــة  مــن  دوليــا  بهــا  واملعــرف 
صنعــاء يف أواخــر عــام 2014. ويقول 
الحوثيون إنهم يحاربون نظاما فاسدا.

وٌينظــر إىل الــرصاع إىل حــد كبــر يف 
املنطقــة عــى أنــه حــرب بالوكالــة بــني 

السعودية وإيران.

التحالف بقيادة السعودية يدمر 4 طائرات 
مسرية أطلقها الحوثيون صوب اململكة

ماكرون يختار رئيس وزراء جديدًا 
لفرنسا لتغيري فريق إدارته

إيمانويل ماكرون

بوتني يوقع عىل مرسوم 
بتعديل الدستور لتمديد بقائه 

يف السلطة حتى 2036

نايبيداو/ وكاالت:
عــدد  إن  ميامنــار  يف  الســلطات  قالــت 
منجــم  يف  أريض  انهيــار  بســبب  القتــى 
لحجــر اليشــم الكريــم يف شــال البــالد زاد 
ارتفــاع  مــن  مخــاوف  وهنــاك   ،160 عــى 

العدد.
وانهــارت كومــة مــن مخلفــات التعديــن يف 
مــن  كثــرا  ودفنــت  الخميــس  يــوم  بحــرة 

العال تحت املاء والطني.
اإلنقــاذ  عــال  إن  اإلطفــاء  إدارة  وقالــت 
انتشــلوا 162 جثــة حتــى ســاعة متأخــرة مــن 

مساء الخميس.
لكن ثار لني ماونج املسؤول املحي بوزارة 
اإلعــالم قــال أمــس إن عــدد الوفيــات 161، 
وأضــاف  باملستشــفى.  يعالجــون   43 وإن 
أن عمليــة البحــث مســتمرة. وذكــر أن نصف 

الضحايا مل يتم التعرف عى هويتهم حتى 
اآلن، وأضاف أن كثرا منهم كانوا مهاجرين 

يعيشون يف خيمة صغرة بجوار املنجم.
والحــوادث  املميتــة  األرضيــة  واالنهيــارات 
األخــرى شــائعة يف مناجــم هباكانــت ســيئة 
التنظيــم، والتــي تجــذب العــال الفقراء من 
جميــع أنحــاء ميامنــار ولكــن هــذا هــو أســوأ 

حادث منذ أكرث من خمس سنوات.

عدد قتىل انهيار منجم يف ميامنار يتجاوز 160

جانب من ضحايا االنهيار يف ميامنار أمس               )أ ف ب(

الهور/ وكاالت:
األقــل  عــى  فــردا   19 أن  مســؤولون  أعلــن 
مــن أقليــة الســيخ الباكســتانية لقــوا حتفهــم 
عندما اصطدم قطار بحافلة ركاب يف رشق 
القتــى،  أن  الرطــة  وذكــرت  أمــس.  البــالد 
ومن بينهم طفالن، جميعا من سكان مدينة 

بيشاور بغرب باكستان، وهي موطن معظم 
 40 نحــو  البالــغ عددهــم  البــالد  الســيخ يف 
العالقــات  مســؤول  العــني  قــرة  ألفا.وقــال 
الباكســتانية  الحديديــة  بالســكك  العامــة 
لرويرز إن الحادث وقع يف تقاطع للسكك 
يف  شــيخوبورا  مدينــة  قــرب  الحديديــة 

البنجاب أكرب أقاليم باكستان.
التســعة عــر كانــوا يف الحافلــة،  والقتــى 
متجهني من بلدة نانكانا صاحب إىل فاروق 
لــدى  املقدســة  املواقــع  مــن  وكليهــا  ابــاد 
الحديديــة  الســكك  هيئــة  وقالــت  الســيخ. 

إنها أمرت بالتحقيق يف الحادث.

مقتل 19 من الزوار السيخ بحادث سري يف باكستان

فالديمير بوتين



17عربي ودولي السبت 13 ذو القعدة 1441هـ 4 يوليو/ تموز 
Saturday 4 July 2020

FELESTEENONLINE

وأدىل الفروف بتلك الترصيحات يف بداية اجتامع 
مــع عقيلــة صالــح رئيــس برملــان رشق ليبيــا املــوايل 
لحفرت. وكرر رغبة روسيا يف وقف األعامل القتالية 

يف ليبيا وبدء حوار سيايس.
وقــال ”اتخذنــا قــرارا بإعــادة فتــح ســفارة روســيا يف 
القائــم  تلــك املرحلــة  والتــي سيرتأســها يف  ليبيــا، 
باألعامل جامشيد بولتاييف... سيكون مقره تونس 
مؤقتــا لكننــي أريــد أن أؤكــد عــى أن مهامــه تشــمل 

متثيل روسيا يف كل أنحاء األرايض الليبية“.
ليبيــا،  النــار يف  إطــاق  وقــف  أن  الفــروف  وأضــاف 
الفتــاح  عبــد  املــرصي  الرئيــس  اقرتحــه  الــذي 
الســييس مــع حفــرت يف القاهــرة يف الســادس مــن 
يونيــو حزيــران، ميكــن العمــل بــه مــع القــرارات التــي 
تــم التوصــل إليهــا يف مؤمتــر دويل يف برلــن بشــأن 

األوضاع يف ليبيا.

مــن جانبــه، أكــد وزير الدفاع الــرتيك خلويص أكار، 
أمــس، عــى أن ليبيــا لليبيــن، مشــرًا إىل أن تركيــا 
بنــاء عــى توصيــات الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، 
الليبــي  "الشــعب  احتياجــات  تلبيــة  عــى  تعمــل 
عقــب  صحفــي  ترصيــح  يف  ذلــك  جــاء  الشــقيق". 
لقائــه رئيــس املجلــس األعــى للدولــة الليبيــة خالــد 
املــري، برفقــة رئيــس األركان الــرتيك يشــار غولــر 

يف العاصمة الليبية طرابلس.
وأضــاف أكار أنهــم "أجــروا محادثــات صادقــة وبّنــاءة 

للغاية مع املسؤولن الليبين".
وتابــع قائــا إن "ليبيــا لليبيــن ونتمنــى أن يتخلــص 

إخواننا الليبيون من مشاكلهم يف أقرب وقت".
وأشــار إىل أنه بناء عى توصيات الرئيس أردوغان، 
الشــعب  احتياجــات  تلبيــة  يف  جاهديــن  يعملــون 

الليبي الشقيق.

للدولــة  األعــى  املجلــس  رئيــس  أكــد  جهتــه،  مــن 
اســتمرار  عــى  بيــان،  يف  املــري  خالــد  الليبيــة 
التعــاون املشــرتك بــن البلديــن، للوصــول إىل حــل 

نهايئ لألزمة الليبية وتحقيق االستقرار.
كام وجه املري بحســب البيان، "شــكره للحكومة 
الرتكيــة عــى موقفهــا الثابــت بدعمهــا للرعيــة يف 

ليبيــا". ووصــل وزيــر الدفــاع الــرتيك خلــويص أكار، 
يرافقــه رئيــس األركان يشــار غولــر، أمــس، العاصمــة 
ســر  عــى  كثــب  عــن  لاطــاع  طرابلــس؛  الليبيــة 
األنشــطة الجاريــة يف إطــار مذكــرة التفاهــم املربمــة 

بن البلدين للتعاون األمني والعسكري.
ويف وقــت ســابق أمــس،  قــال الرئيــس رجــب طيــب 
أردوغــان خــال ترصيــح للصحفيــن بإســطنبول، إن 
الليبيــة  الحكومــة  مــع  التعــاون  يف  مســتمرة  تركيــا 

الرعية "بكل عزم وإرصار".
وبفضل الخدمات االستشارية التي قدمها الجيش 
اســتطاعت  الليبيــة،  الحكومــة  لقــوات  الــرتيك 
األخــرة تطهــر كامــل العاصمــة طرابلــس مــن قــوات 
املســرة يف  الرتكيــة  الطائــرات  وســاهمت  حفــرت، 
تدمــر الكثــر مــن املواقــع واآلليــات التابعــة لتلــك 

القوات، بحسب األناضول.

روسيا تقرر إعادة فتح سفارتها يف ليبيا.. وأردوغان يجدد دعم حكومة الوفاق
موسكو/ وكاالت:

نقلــت وكالــة إنترفاكــس لألنبــاء عن وزيــر الخارجية 
الروســي ســيرجي الفروف قوله، أمــس، إن بالده 
قــررت إعــادة فتــح ســفارتها فــي ليبيا لكــن القائم 

المجــاورة  باألعمــال ســيكون مقــره فــي تونــس 
مؤقتا.

وليبيا منقسمة منذ 2014 بين الحكومة المعترف 
بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس، وقوات شرق 

ليبيــا بقيادة خليفة حفتر في ثاني أكبر مدن البالد 
بنغازي في الشــرق. وأجلت روســيا دبلوماســييها 
مــن ليبيــا فــي أكتوبــر تشــرين األول 2013 بعد أن 
هاجمت مجموعة مسلحة سفارتها في طرابلس.

رجب طيب أردوغانسيرجي الفروف

أنطاليا/ األناضول:
جــدد وزيــر الخارجيــة الــرتيك مولــود تشــاووش 
أوغلــو، أمــس، عــدم اعرتاف باده بضم روســيا 

لشبه جزيرة القرم غر القانوين.
جــاء ذلــك يف مؤمتــر صحفــي عقده تشــاووش 
كوليبــا،  دمييــرتو  األوكــراين  نظــره  مــع  أوغلــو 
بعــد  البــاد،  جنــويب  الرتكيــة  أنطاليــا  بواليــة 
التخطيــط  ملجموعــة  الثامــن  االجتــامع 

االسرتاتيجي املشرتك بن تركيا وأوكرانيا.
وأكــد تشــاووش أوغلــو أن تركيــا تدعم يف كافة 

املحافل سامة ووحدة األرايض األوكرانية.
دامًئــا  نقــول  املحافــل،  كافــة  "يف  وأضــاف 

القانــوين  غــر  بالضــم  نعــرتف  ال  أننــا  برصاحــة 
لشبه جزيرة القرم".

عقــد  إمكانيــة  إىل  أوغلــو  تشــاووش  وأشــار 
اجتــامع بــن البلديــن يف الفــرتة القريبــة عــى 

مستوى وزراء الخارجية والتجارة.
وأوضــح تشــاووش أوغلــو أن البلديــن ميتلــكان 
القــدرات الازمــة لرفــع حجــم التبــادل التجــاري 
مــن 5 مليــارات دوالر يف الوقــت الراهــن إىل 

10 مليارات دوالر.

وأكد أنه بحث مع الوفد األوكراين سبل تعزيز 
العاقات يف مجال الصناعات الدفاعية.

وقــال "لدينــا تعــاون وثيــق مــع أوكرانيــا يف كافة 

املحافــل الدوليــة، وإننــا دعــم وحــدة وســامة 
أراضيها يف كافة املحافل".

بضــم روســيا  تعــرتف  ولــن  تركيــا مل  أن  وشــدد 
سياســتنا  "هــذه  مضيفــا  القــرم،  جزيــرة  لشــبه 

املبدئية ولن تتغر". 
ويف مــارس/آذار 2014، ضمــت روســيا شــبه 
جزيــرة القــرم، املطلــة عــى البحــر األســود، إىل 
أراضيهــا، يف اســتفتاء غــر قانــوين قاطعــه تتار 

القرم. 
إىل  التتــار  أقليــة  تتعــرض  الضــم،  قــرار  ومنــذ 
القمــع مبــا يف ذلــك االعتقــاالت واالحتجــازات 

التعسفية.

تشاووش أوغلو: مل ولن 
نعرتف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم

جانب من املؤمتر الصحفي يف أنطاليا أمس              )األناضول(

إسطنبول/ وكاالت:
 20 محاكمــة  أمــس  تركيــة  محكمــة  بــدأت 
مســؤوال ســعوديا غيابيــا بتهمــة القتــل البشــع 
للصحفــي جــامل خاشــقجي الــذي فجــر غضبــا 
دوليا ولطخ صورة الحاكم الفعيل للسعودية.
وُقتــل خاشــقجي داخــل القنصليــة الســعودية 
يف اســطنبول يف أكتوبر ترين األول 2018 
عندما ذهب الستخراج أوراق لزواجه. وقالت 
وكالــة  وكذلــك  الغربيــة،  الحكومــات  بعــض 
تعتقــد  إنهــا  األمريكيــة،  املركزيــة  املخابــرات 
بــن  محمــد  األمــر  الســعودي  العهــد  ويل  أن 
ســلامن أمر بالقتل، وهو اتهام نفاه مســؤولون 

سعوديون.
وكانــت خديجــة جنكيــز خطيبــة خاشــقجي يف 
انتظاره خارج القنصلية بينام كان يجري خنقه 

وتقطيع أوصاله، حسبام قال ممثلو االدعاء.
كبــار  مــن  اثنــن  االتهــام  الئحــة  وتتهــم 
املســؤولن الســعودين هــام النائــب الســابق 
الســعودية  العامــة  االســتخبارات  لرئيــس 
امللــي  الديــوان  ومستشــار  عســري  أحمــد 
عــى  بالتحريــض  القحطــاين،  ســعود  الســابق 

”القتــل العمــد“. وتقــول إن 18 متهــام آخريــن 
خاشــقجي،  لقتــل  تركيــا  إىل  جــوا  نقلهــم  تــم 
الصحفــي البــارز النافــذ الــذي كان ينتقــد ويل 

العهد بشكل متزايد.
ويحاكــم املتهمــون غيابيــا ومــن غــر املرجــح 
تركيــا  اتهمــت  التــي  الســعودية  تســلمهم  أن 
بالتقاعــس عــن التعــاون مــع محاكمــة منفصلــة 
ورسيــة إىل حــد كبــر جــرت يف الريــاض العام 

املايض.
أصــدرت محكمــة  األول  كانــون  ديســمرب  ويف 
خمســة  عــى  باإلعــدام  أحكامــا  ســعودية 
مقتــل  يف  ثاثــة  عــى  والســجن  أشــخاص 
خاشــقجي لكــن أرسة خاشــقجي قالــت الحقــا 
إنهــا عفــت عــن قاتليــه مــام ميهــد الطريق أمام 

اإلفراج عنهم مبوجب القانون السعودي.
ويأمل نشطاء حقوقيون يف أن تلقي محاكمة 
القضيــة  عــى  جديــد  مــن  الضــوء  اســطنبول 
عقوبــات  لفــرض  الداعيــة  الحجــج  وتعــزز 
الواليــة القضائيــة  أو اســتخدام  الريــاض  عــى 
العامليــة، األمــر الــذي قــد يــؤدي إىل اعتقــال 

املشتبه بهم إذا سافروا إىل الخارج.

وقالــت أنييــس كاالمــار مقــررة األمــم املتحــدة 
الخاصــة باإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء عشــية 
البيئــات  هــذه  يف  العدالــة  ”إن  املحاكمــة 

املعقدة ال تتحقق بن عشية وضحاها“.
املــايض  األســبوع  لرويــرتز  جنكيــز  وقالــت 
إنهــا تأمــل يف أن تكشــف املحاكمــة عــن أدلــة 
كيفيــة  مقتــل خطيبهــا، خاصــة  عــى  جديــدة 
التخلــص مــن جثتــه. وقال مســؤولون أتراك إن 
القتلــة رمبــا حاولــوا حــرق رفاتــه أو إذابتهــا يف 

حمض.
لــدى  يعمــل  فنــي  وهــو  دمــر،  زيك  وقــال 
القنصليــة، للمحكمــة أمــس إنــه تــم اســتدعاؤه 
إىل مقــر القنصــل بالقــرب مــن القنصليــة يــوم 

القتل.
ســتة  إىل  خمســة  هنــاك  ”كان  وأضــاف 
)الفــرن(  أشــعل  أن  منــي  طلبــوا  أشــخاص... 

التنور. كانت هناك حالة من الذعر“.
إنــه شــاهد  قــال دمــر  ووفقــا لائحــة االتهــام، 
العديــد مــن أســياخ اللحم، والحــظ أن باطات 
الرخــام حــول الفــرن تغــر لونهــا فيــام يبــدو كام 

لو أنه تم تنظيفها مبادة كياموية.

تركيا تبدأ محاكمة سعوديني غيابيا يف مقتل خاشقجي

جنيف/ وكاالت:
قالت مؤسســات أمس إن عملية رشاء مبدئية لعقار ديكســاميثازون 
املنتمي لعائلة السترويدات، والذي أثبت فاعلية يف عاج مرىض 
يعانــون مــن أعــراض شــديدة ملــرض كوفيــد19-، ســتوفر العقــار ملــا 
يصل إىل 4.5 ماين شخص يف دول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وذكــر بيــان مشــرتك أن منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )يونيســف( 
تتفــاوض عــى عمليــة رشاء مســبق مبوجــب اتفــاق تقــوده مؤسســتا 

)يونيت-إيــد( و)ويلكــوم( الخريتــان يف إطــار خطــة منظمــة الصحــة 
العاملية لترسيع وترة وصول العاجات ملرىض حول العامل.

التنفيــذي ملؤسســة  بأعــامل املديــر  القائــم  وقــال فيليــب دينوتــون 
يونيت-إيد: “نسعى بعملية الراء املسبق تلك إىل ضامن عدالة 
لكوفيــد19-  عــاج  عــى  الدخــل  حصــول دول منخفضــة ومتوســطة 
بعقار ديكساميثازون الذي ميكنه إنقاذ أرواح وتجنب النقص الناتج 

عن معدالت الطلب املرتفعة من مناطق أخرى من العامل”.

األمم املتحدة: نتفاوض لرشاء “ديكساميثازون” 
ملرىض كورونا يف الدول الفقرية

أثينا/ األناضول:
يف  مســجدًا  اليونانيــة،  الســلطات  أغلقــت 
أثينــا،  العاصمــة  مــن  القريبــة  "بــرة"  منطقــة 

بحجة عدم وجود ترخيص بذلك.
وأغلــق مســؤولون يونانيــون أبــواب املســجد 
كانــت  والــذي  "أندلــس"  اســم  يحمــل  الــذي 
أبوابه مفتوحة منذ 1989، يرتاده عدد كبر 

من السياح.
رواد  عــرّب  املســجد  أبــواب  غلــق  وعنــد 

املسجد عن حزنهم العميق.

وقــال رئيــس جمعيــة مســلمو اليونــان "نعيــم 
الغادور"، لألناضول، إن هذا املسجد الذي 
خــدم املســلمن منــذ 32 عامــًا أغلــق اليــوم 

بقرار وبدون أي أسباب واضحة.
عــن  تبلغهــم  مل  الســلطات  أن  إىل  وأشــار 

السبب الواضح إلغاق املسجد.
وتســاءل "مــاذا ستســتفيد الحكومــة اليونانية 
مــن إغــاق هــذا املســجد، يف حــن ال يوجــد 
اليونانيــة  العاصمــة  يف  رســمي  مســجد  أي 

أثينا".

املســاجد  مــن  تخلــو  ال  أثينــا  أن  وأضــاف 
فحسب، بل من أي مقربة للمسلمن أيضًا.

مــع  التعامــل  يتــم  "ملــاذا  أيًضــا  وتســاءل 
مــن  كمواطنــن  اليونــان  يف  املســلمن 
أن يكرهــوا  ُيــراد منهــم  هــل  الثالثــة،  الدرجــة 

هذه الباد".
وحول قرار الغلق قال بيان صادر عن جمعية 
إن  ســابق،  وقــت  يف  اليونــان"،  "مســلمو 
املســلمن بعيــدون كل البعــد عــن املســاواة 

أمام القانون يف الباد.

السلطات اليونانية تغلق مسجدًا قرب أثينا
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يبتاع الهندي املادة الخام للجبس، ويخلطه يف مشغله باملاء ومواد أخرى 
لتزيد من متانته، ويف النحت عىل الجبس متعة ال يجدها الهندي يف مواد 

أخرى، ألنها متنحه القوام املناسب والزوايا الصحيحة كام يريدها.
يعتــز بــكل منحوتــة نحتتهــا أناملــه، بعضهــا يحتفــظ بها لنفســه، وأخــرى نحتها 
مجتمــع  ومؤسســات  وبنــوك،  وحكوميــة،  خاصــة  رشكات  قدمتهــا  كهدايــا 

مدين.
النحت عىل الجبس ليس سهًل كام يظن البعض، بل يحتاج إىل صرب وبال 
طويل، ودقة، ومشقة ال أدوات مخصصة له بل ُيطّوع الهندي جميع األدوات 
وأدوات  األســنان،  وفرشــاة  واملشــارط،  الهنــديس،  الفرجــار  مــن  لصالحــه 

دكتورة األسنان، والسكاكني الرفيعة.
تحويــل املنحوتــة إىل تحفــة فنيــة، يتطلــب األمــر كــام يبــني الهنــدي أنهــا متــر 
مبرحلــة التخطيــط للفكــرة وتنفيــذ الرســمة عــىل ورق، أو عــرب الفوتوشــوب، 
ومــن ثــم يصــب الجبــس يف القالــب الــذي ســينحت التفاصيــل عليــه، وبعــد 

االنتهاء يلونها.
تســتغرق  وأخــرى  لتنفيذهــا،  يــوم  يحتــاج  بعضهــا  املنحوتــة  أن  ويوضــح 
أســبوعني يف النحت حســب تفاصيلها وحجمها، مؤكدا أن الشــغف لحرفة 

النحت هو ما يهون التعب والجهد الذي يبذل فيها.
"املنحوتة مثل الطفل.."

وردا عــىل ســؤاله عــن أي املنحوتــات األقــرب إىل قلبــك، يجيــب الهنــدي: 
"املنحوتة مثل الطفل، يكون عبارة عن صفحة بيضاء ما تشــكله بها وتنحته 
فيها، ستلقي نتيجته املبهرة فيام بعد، ومقدار ما تضعه من إبداع ستجده 

يف النتيجة النهائية، لذا أعترب كل املنحوتات أوالدي"..
يشــر بيــده نحــو منحوتــة مقابلــة لــه اختــار لــه اســم "عــىل هــذه األرض" والتي 
ذاع صيتهــا بعــد االنتهــاء منهــا، ومثلهــا صــك امللكيــة، واألرض املقدســة، 
ولكن آخر األعامل التي أثرت يف نفسه حي منحوتة تحمل خارطة فلسطني 

ونحــت بهــا رقــم )72( الــذي يشــر إىل عمــر النكبة الفلســطينية مطلقا عليها 
اســم "72 وطــن". ومــا يلفــت االنتبــاه أن الهنــدي يختــار اســام لــكل منحوتــة 
يصنعها من بنات أفكاره، ويلفت أنه يستوحي االسامء من شكل املنحوتة، 
أو من تكوينها والنصوص املوجودة فيها، أو من الفكرة التي تقدمها، أو من 
أبيــات شــعر للشــاعر الفلســطيني محمــود درويــش، أو جــربان خليــل جــربان، 

أو نزار قباين.
ال يخلــو أي عمــل مــن معيقــات تحــد مــن تطــوره، فعــن الصعوبــات يتحــدث: 

"أكــرب معيــق هــو االحتــلل االرسائيــي الــذي يفــرض حصــارا أثــر عــىل كافــة 
النواحــي االقتصاديــة يف القطــاع، وأضــاع عــي فــرص للمشــاركة يف معــارض 

خارجية، وتصدير منحوتايت لضفة الغربية ودول حول العامل".
ومنحوتــات الجبــس ميكــن االحتفــاظ بهــا لســنوات طويلــة تبقــى كتحفــة فنية 
تزيــن املــكان وتزيــده جــامال، ويذكــر الهندي أنه بعــد االنتهاء من املنحوتات 
بالنايلــون  وتغليفهــا  الخشــب،  مــن  قطعــة  عــىل  بتثبيتهــا  يقــوم  وتلوينهــا، 

الشفاف، وابعادها عن مصادر الرطوبة.
ويعــرف الجبــس بأنــه أحــد أشــهر املواد الخام التــي توجد يف باطن األرض أو 
عــىل الســطح، كــام أنــه مــن أكــر معــادن الكربيتــات التــي تنتــر يف الطبيعــة 

سواء عىل شكل معدن أم عىل هيئة صخر رسويب.
املبــاين  يف  وخاصــة  القدميــة،  العصــور  منــذ  البنــاء  يف  الجبــس  اســتخدم 
القدميــة التــي تقــع يف مــر ويف رومــا، ويشــر ذلــك إىل أن اإلنســان عــرف 
الجبس منذ ما يقارب الســتة آالف ســنة قبل امليلد، ومن أشــهر األدلة عىل 

ذلك وجود األهرامات حتى العر الحايل.
 ووجد يف العديد من املخطوطات التاريخية التي تعود لعهد الرومان أنهم 
اســتخدموا الجبس، وكانوا يأمرون أصحاب املباين بتلبيس جميع الجدران 
مبــادة الجبــس وذلــك لحاميتهــا مــن الحريــق، فقــد عــرف الرومــان منــذ القــدم 

فوائد الجبس ومزاياه الفريدة مام دفعهم الستخدامه. 

                                     بمسبار وفرجار                                                                              

" الهندي".. ينحت من الجبس تحًفا َفنِّيَّة
                غزة/ مريم الشوبكي:

بمسبار األسنان أخذ يوسف الهندي ينحت الجبس ليبرز 
أبواب قبة الصخرة، حانًيا رأسه ومرتدًيا نظارة طبّية تعينه 
على نحت أدق التفاصيل، ويبقى على هذه الهيئة نحو 
10 ساعات يومًيا، تمتد في بعض األحيان إلى أسبوعين 

حتى ينهــي منحوتته. النحت على الصخــور، والصلصال، 
والخشب، والمعدن فن ذائع الصيت، لذا بحث الهندي 
عــن التفــرد والتميــز باختيــار الجبس كمادة خــام يحولها 
إلى تحف فنية مطلًقا مشغله الخاص يبوس في العام 
2009 بعــد أن أعلــن عــن توقفــه عن الرســم فــي العام 

ذاتــه. الهنــدي )29 عامــا( يقطــن فــي مخيم الشــاطئ 
غــرب مدينــة غــزة، فنــان تشــكيلي وأخصائــي اجتماعي 
ونفســي فــي إحدى المؤسســات الدوليــة، وهذا األمر 
لــم يمنعه من التفرغ ســاعات طويلــة من يومه للنحت 

على الجبس.

بغداد/ وكاالت:
التــي  األمــور  أحــد  واملظهــر  بالشــكل  االهتــامم 
شــغلت بنــي البــر، ولعــل املــرأة كانت الســباقة 
لــكل  الجــامل  عنــر  متثــل  كونهــا  الرغبــة  لهــذه 
العصــور، ومبــرور الزمــن تزايــد االهتــامم باملظهــر 
بــني  الجميــل والجــذاب وتســاوى هــذا االهتــامم 

النوعني.
التــي  املهــن  أقــدم  مــن  الرجــال  حلقــة  وتعــد 
امتهنهــا اإلنســان ألنهــا تزيــد مــن جاملــه وتضفــي 
عليــه هندامــا الئقــا ومرتبــا ويكــون أكــر تقبــل بني 
النــاس، وارتفعــت الحاجــة لهــذه املهنة مع تقدم 
ورضوريــة  ماســة  حاجــة  أصبحــت  حتــى  الحيــاة 
خصوصــا مــع التطــور والتقــدم التكنولوجــي الــذي 
وفــر أنــواع املعــدات ومســتحرضات التجميــل مــن 
الحلقــة  صالونــات  فأصبحــت   املناشــئ  كافــة 
أعــامل كلهــا  بعــدة  معــدة بشــكل متطــور وتقــوم 
وســعيدا  راضيــا  يخــرج  الزبــون  لجعــل  تهــدف 

بشكله الجميل.
مقارنة بني املايض والحارض

- كيــف كانــت الحلقــة يف املــايض؟ عــرب موقــع  
هــذا  عــن  يجيــب  اإللكــروين  حيــاة"  "بــرى 
مهنــة  ورث  الــذي  مرتــى  أبــو  الحــلق  الســؤال 

الحلقة عن والده  قائل:
كثــرا مــا روى يل والــدي كيــف يطــوف الحلقــني 
أيــام زمــان يف األزقــة والدرابــني يحملــون حقيبــة 
األدوات  بعــض  فيــه  أو صنــدوق خشــبي  جلديــة 
البسيطة تتكون من )ماكينة حلقه يدوية, مشط 
أو أكر،  شفرة حلقة، مستحد، سر جلد لشحذ 
املوس )قايش(، كأس صغرة, قطن، )تنريوك( 
للتعقيــم، فرشــاة حلقــة، فرشــاة تنظيف، صابون 
حلقة، منشفة صغرة، عطر) قولونيا(، مقص أو 

أكر( ويجول يف األزقة منادًيا: حلق.. حلق.
وكان ســعر الحلقة ال يتجاوز) 10 فلوس( للكبار 

بيت لحم/ الجزيرة نت:
صــور لطيــور وحيوانــات وزواحــف تعيــش يف الــرب 
محمــد  الشــاب  صفحــة  يف  تجدهــا  الفلســطيني 
الشــعيبي عــىل فيســبوك، يضــع تعليًقــا عــىل كل 
صــورة يوضــح نــوع الطائــر أو الحيــوان وأيــن يعيــش 

يف فلسطني؟
فعــىل مــدى خمــس ســنوات متواصلــة، يســتيقظ 
الشــعيبي )34 عامــا( يوميــا قبــل رشوق الشــمس، 
يخرج من منزله يف قرية دير غسانة )27 كيلومرا 
شــامل غــرب رام اللــه( وســط الضفــة الغربيــة إىل 
مــكان بــري يحــدده ســابقا، ليلتقــط صــورة لطائــر أو 
حيوان ما قبل أن يذهب لعمله، ساعده يف ذلك 

أجواء قريته التي توجد بها محمية طبيعية.
يعتــرب الشــعيبي يف حديثــه للجزيــرة نــت مــا يقوم 
يبــذل جهــده فيهــا، وأضحــى  بــه هوايــة مســتمرة، 
اليوم ممن يوثقون الحياة الربية يف فلســطني من 
بالصــور  خــلل تصويرهــا وإدراج معلومــات عنهــا 
مصــدر  ليســت  الهوايــة  هــذه  أن  رغــم  والفيديــو، 

رزقه.
ال مرجعيات

تخصــص  يف  الدبلــوم  أنهــى  الــذي  الشــعيبي 
ميكانيــك الســيارات، يعمــل اليــوم يف محــل لبيــع 
املجوهرات وســط رام الله، ال علقة لدراســته وال 
عملــه مبــا يقــوم بــه مــن التوثيــق البيئــي، ويعترب أن 
هــذا املجــال بحاجــة إىل عمــل دؤوب اختــاره عىل 
عاتقــه ألنــه ال توجــد مرجعيــة للمعلومــات إال عــىل 
الورق حيث مل يوثق كل يشء بري يف فلسطني.
كامــرا  ســوى  الفلســطيني  الشــاب  ميتلــك  ال 
"ديجيتــال" عاديــة بــل عدســات خاصــة، لــذا فــإن 
لقطة تصويرية معينة قد يحتاج فيها إىل ساعات 
طويلة يك يأخذها حسب اإلضاءة وزاوية كمينه.

يختــار قطعــة قــامش تشــبه املنطقــة التــي يزورهــا 
للتمويــه، ويكُمــن ملــا يريــد تصويــره بعــد تحديــد 
ثــم يثبــت نفســه حتــى يأخــذ  مــكان عيشــه، ومــن 

األرض  عــىل  تكــون  مــا  وعــادة  للصغــار(  و)عانــه 
أو عــىل مــكان مرتفــع )دكــه( أو كــريس ان تيــر 
أمــا اآلخــرون مــن الحلقــني فقــد كانــوا مســتقرين 
يف أماكــن محــددة عــىل األرصفــة قــرب املحــلت 
أنــواع  للحلقــة  كانــت  النــاس...  تجمــع  ومراكــز 
وموديــلت كــام هو الحال يف كل األزمنة، واليوم 
والتــي  املعتــربة  املهــن  مــن  الحلقــة  أصبحــت 
تــدر واردا ماديــا جيــدا ألصحابهــا ودخلــت إليهــا 
والشــفرات  )األدوات  يف  التكنولوجياالحديثــة 
والتعقيــم والكرميــات وقنــاع الوجــه وصبــغ الشــعر 
الشــعر  قصــات  وأنــواع  وكتابــات  خطــوط   وحفــر 
ويقــدم  الزبــون،  رغبــة  حســب  ســتايل(   يســمى 

الحلق أفضل الخدمات ليك يكسب الزبون.
- وأجاب الحلق وسام نجم قائل:

سابقًا كان يطلق عىل الحلق ب )املزين( وعند 
النســاء كان يطلــق عليهــا )املاشــطة( وليــس لــدى 
املزين مكان خاص به كان متجوال وهو من يقوم 

بختان األطفال يسمى) املطهرجي(.
أجــاب  الحلقــة  انتشــار صالونــات  - وعــن ســبب 

الحلق سيد أمين قائل:
يعــود إىل أســباب عــدة منهــا تزايــد الرغبــة لــدى 
معاهــد  ووجــود  أنفســهم  ترتيــب  يف  الشــباب 
هــذه  بانتشــار  ســاهمت  التــي  الحلقــة  لتعليــم 
املوجــودة  الفيديوهــات  مــن  والتعلــم  املهنــة 
تقليــد شــخصية  يرغــب يف  االنرنــت ملــن   يف 
رياضية أو غرها من الشــخصيات املشــهورة يف 
التجميــل  منتجــات  توفــر  وكذلــك  الشــعر  قصــة 
صالونــات  يف  املســتخدمة  الحديثــة   واألدوات 
األخــرة  اآلونــة  يف  مصطلــح  ظهــر  وقــد  الحلقــة 

يسمى )كوافر(.
- هل تعّد مصدر رزق جّيًدا؟

نعــم، أصبحــت مصــدر رزق، فــإن الحــلق الجيــد 
يعمل بنظام الحجز املسبق وهذا ما ساعد عىل 

مناســبة.  أنهــا  يعتقــد  التــي  التصويريــة  اللقطــة 
يحدد الشعيبي يوم الجمعة للعمل والتصوير يف 
مناطــق بعيــدة عــن مــكان ســكنه، ألنــه يــوم عطلتــه 
الوحيــد، وقــد يحتــاج األمــر منــه للســفر قبــل ذلــك 
بيــوم حتــى يلتقــط صورته قبل رشوق الشــمس مع 

الحركة النشطة للحياة الربية.
كورونا والحجر

استغل الشعيبي فرة الحجر بسبب كورونا وعدم 
الذهــاب إىل العمــل يك يكمــن يف املناطــق التــي 
يوثــق  مــا جعلــه  لســاعات طويلــة، وهــو  يحددهــا 
عــددا كبــرا مــن حيوانــات الحيــاة الربيــة خاصــة أن 
فــرة الحجــر التــي امتــدت منــذ بدايــة مــارس/آذار 
وحتــى نهايــة مايو/أيــار املاضيــني، هي فرة تكاثر 
هجــرات  شــهدت  وكذلــك  والطيــور،  للحيوانــات 
لهــا مــن فلســطني وإليهــا. أصبحــت خربتــه اليــوم 
مراكمــة، يعــرف أيــن ســيذهب ومــا هــي الزاويــة 
التــي يكمــن فيهــا، ولكــن مشــكلته ال تــزال مســتمرة 
بعــدم وجــود معدات احرافيــة للتصوير ولإلضاءة 
للتعامــل  اضطــره  مــام  الصــورة،  التقــاط  ولرعــة 
مــع الكامــرا التــي ميلكهــا للحصــول عــىل أفضــل 
النتائــج. اختــار الشــعيبي أن ينــر كل يــوم صــورة 
فينــة  بــني  ويقــوم  فيســبوك،  يف  صفحتــه  عــىل 
النــاس  لتعريــف  بيئيــة  مســارات  بتنظيــم  وأخــرى 
بالبيئــة وأهميتهــا وعــدم تخريبها، مؤكــدًا أنها إرث 

هام يجب الحفاظ عليه.

انتشار صالونات الحلقة يف جميع املحافظات.
 - متى تأسست أول جمعية للحلقني؟

 أسســت أول جمعيــة للحلقــني يف العــراق عــام 
الحلقــني  مــن  مجموعــة  أسســها  وقــد   )1929(
الشــباب وهــي أول جمعيــة مهنيــة وكان مــن ابــرز 
مــا حققتــه الجمعيــة هــو إنشــاء صندوق مســاعدة 

للحلقني العجزة وكبار السن.
- والسؤال نفسه وجهناه إىل الحلق أسامة بشر 

ماهي أسباب انتشار صالونات حلقة الرجال؟
حيث قال: 

ظهــور  الخارجــي،  باملظهــر  الشــباب  اهتــامم 
منخفضــة  مهنــة  اعتبارهــا  الحديثــة،  املوضــات 

التكاليف وذات مردود مايل جيد.
والتكنولوجيــا  املعــدات  ســاعدت  كيــف    -

الحديثة يف هذه املهنة؟
مكائــن  وخاصــة  الحديثــة  املعــدات  ســاعدت 
الحلقــة مــن خــلل ســهولة ورسعــة العمــل ولكافــة 
مستويات الشعر وظهور األصباغ ومواد التريح 
كالجل والكرياتني وغرها مامكان له دور ايجايب 

بسهولة الحلقة. 
- ما سبب الربح الجيد يف مهنه الحلقة؟

يعــود الربــح الجيــد إىل عــدة أســباب منها إن أكر 
الحلقــة كل  األشــخاص يذهبــون إىل صالونــات 
أســبوع خلف ما كان عليه يف الســابق والســبب 
اآلخــر هــو ارتفــاع أســعار الحلقــة مــام كان لــه دورا 

ايجابيا يف زيادة الوارد.
-كيف يروج لهذه املهنة؟

يتــم الرويــج لهــا مــن خــلل الدعايــة أوال أو عــن 
طريــق اللوحــات اإلعلنيــة ومــن ثــم الرويــج لهــا 
القصــات  طريــق  مــن  نفســه  الحــلق  طريــق  عــن 
واالعتنــاء بهــا وإخراجهــا بطريقــة ســليمة تعجــب 
يف  الصحيــح  اإلســلوب  هــو  وهــذا  الناظريــن 

الدعاية.

جهل بالبيئة
أن  نــت  للجزيــرة  حديثــه  يف  الشــعيبي  يؤكــد 
الشــعب الفلســطيني ُيحــارب يف أرضــه، ويســعى 
وتاريخيــه  هويتــه  لطمــس  اإلرسائيــي  االحتــلل 

حتى يف املجال البيئي.
مــرات كثــرة تــم منــع الشــعيبي مــن الدخــول إىل 
مناطــق يســيطر عليهــا االحتــلل، رغــم أنهــا داخــل 
الضفــة الغربيــة، بحجــة وجــود مســتوطنات قريبــة 
ذلــك  ورغــم  طبيعيــة،  محميــات  مناطــق  أنهــا  أو 
فإنهم يسمحون لإلرسائيليني بالتصوير والتوثيق، 
وإعطائهــم املعلومــات الكافيــة عن الطيور وأماكن 

وجودها وتكاثرها.
التــي  املعلومــات  مــن   90% أن  الشــعيبي  يــرى 
وال  النــاس  يعرفهــا  ال  الصــور  برفقــة  ينرهــا 
عــىل  عصفــور  يعنــي  فــامذا  أصــل،  يلحظونهــا 
شــباك املنزل؟ وما نوعه؟ وكيف يتكاثر؟ وأســئلة 
كثــرة حولــه بحاجــة إىل ثقافة بيئية للحصول عىل 

هذه اإلجابات.
ويشــتيك الشــعيبي من عدم وجود دعم له خاصًة 
من جهات لها علقة مبا يوثقه، خاصة أنه الوحيد 
وال  الربيــة  الحيــاة  حركــة  بالفيديــو  يوثــق  الــذي 

يعتمد فقط عىل الصور الثابتة.
ويشر إىل أن حوايل 30 شخصًا من الضفة وغزة 
واألرايض املحتلة سنة 48، تواصلوا معه للعمل 
يركــون  جــدوى  وجــود  عــدم  بســبب  لكــن  ســويا، 

ذلك.

محمد الشعيبي.. شاب فلسطيني أحبَّ الحياة الربية فوّثقها بعدستهمهنة الحالقة يف العراق.. هل تبدو مختلفة؟ 



19فلسطيننا السبت 13 ذو القعدة 1441هـ 4 يوليو/ تموز 
Saturday 4 July 2020

FELESTEENONLINE

مــوطــنــي مــوطــنــي
الجـالل والجـمال والســناء والبهاء

فـــي ُربــاك فــي ُربـــاك

والحـياة والنـجاة والهـناء والرجـاء
فــي هـــواك فــي هـــواك

هـــــل أراك؟ هـــــل أراك؟
ًما كرَّ ـًما وغانـًما مـُ سـالًما مـنـعَّ

هـــــل أراك فـي عـــالك؟
ـمـاك تبـلـغ السِـّماك تبـلـغ السِّ

مــوطــنــي مــوطــنــي

مــوطــنــي مــوطــنــي
الشباب لن يكّل همه أن تستقـل أو يبيد

نستقي من الـردى ولن نكون للعــدى
كالعـبـيـــــد كالعـبـيـــــد

ال نريــــــد ال نريــــــد
ُذّلـنـا المـؤّبـدا وعيشـنا المنّكـدا

ال نريــــــد بـل نعيــــد
مـجـدنا التـليـد مـجـدنا التليـد

مــوطــنــي مــوطــنــي

مــوطــنــي مــوطــنــي
الحسام و اليـراع ال الكـالم والنزاع

رمــــــزنا رمــــــزنا
مـجدنا و عـهدنا واجـب من الوفا

يهــــــزنا يهــــــزنا

عـــــــزنا عـــــــزنا
غاية تـشــرف ورايـة ترفـرف

يا هـــنــاك فـي عـــالك
قاهًرا عـــداك قاهـًرا عــداك ..

قصيدة موطني
 الشاعر إبراهيم طوقان 

كانــت القريــة تقــوم عــى الطــرف الشــايل للهضــاب الرمليــة الســاحلية 
التــي متتــد يف مــوازاة البحــر األبيــض املتوســط وكان وســط القريــة يقــع 
يف رقعــة أرض مســتوية نســبًيا، لكــن بعــض منــازل القريــة كان ينهض عى 
أرض متعرجة بالقرب من الهضاب وكان زحف الرمل ميثل مشــكلة خطرة 
الكثبــان وذلــك  حتــى األربعينيــات حــن نجــح الفلســطينيون يف تثبيــت 
ببناء املنازل وزرع األشجار يف األماكن املالمئة، وكانت تقع إىل الغرب 
مبــارشة مــن الطريــق العــام الســاحيل وخــط ســكة الحديــد لــذا فقــد كانــت 
ترتبط باملراكز املدنية إىل الشال والجنوب وكانت طر ق فرعية تربطها 

بالقرى املجاورة.
يف أواخــر القــرن التاســع عــر كانــت القريــة مســتطيلة الشــكل تحيــط بهــا 
حدائق عدة وبركتان أما الرمال الزاحفة من الشــاطئ فكان يصدها ســياج 
من نبات الصبار يف الحدائق ويف الرق كانت توجد بســاتن من شــجر 
الزيتــون وكانــت منــازل بربــرة املبنيــة بالطــوب مفصولــة بعضهــا عــن بعــض 

بأزقة رملية. 
القريــة  وســط  قديــم  مســجد  الفلســطينين  األصليــن  لســكانها  وكان 
وباإلضافة إىل املسجد كان يف وسط القرية عدد من الدكاكن ومدرسة 
ســنة  تلميــذا يف   252 تضــم  كانــت   1921 ســنة  أسســت يف  ابتدائيــة 

.1947

كانت األرايض الزراعية تحيط بالقرية من جوانبها كافة وكان عنبها الذي 
كان يعتــر مــن أفضــل األعنــاب، يف فلســطن يبــاع يف الكثــر مــن بلــدات 
الســاحل وقــراه، وباإلضافــة إىل ذلــك كان ســكانها يزرعــون اللــوز، والتــن 

وكانــت  والحبــوب  والشــام  والبطيــخ  والجوافــة  والحمضيــات  والزيتــون 
أشــجار الفاكهــة ترتكــز يف القســم الغــريب مــن القريــة والحبوب يف القســم 
الرقــي منهــا كان مــا مجموعــه 132 دومنــا مخصصــا للحمضيــات واملــوز 
للبســاتن  مســتخدما  أو  مرويــا  دومنــا  و2952  للحبــوب  دومنــا  و9613 
وكانــت الزراعــة يف معظمهــا بعليــة وقــد حفــر بعــض اآلبار عــى عمق -35

40 مت ار لري أشجار الحمضيات والخرضوات.

 وكانت بربرة مشهورة أيضا بالبسط الطويلة التي كانت تحيكها النسوة.
احتاللها وتهجير السكان:

احتلت العصابات الصهيونية القرية يف أبريل/ نيسان 1948.
القرية اليوم:

مل يبــَق منهــا ســوى الحيطــان املتداعيــة وركام املنازل املغطى باألشــواك 
والعوســج وتنمــو يف املوقــع أيًضــا أشــجار الكينيــا والجميــز الكبــرة، فضاًل 

عن نبات الصبار وال يزال بعض أزقتها القدمية واضح املعامل.
وللســيارات  للنفايــات  مكبــا  موقعهــا  مــن  رقعــة  االحتــالل  ويســتخدم 
املحطمة، أما األرايض املجاورة فيزرعها املزارعون اإلرسائيليون الغرباء.

مستوطنات أقيمت على أراضيها:
أقام االحتالل عى أرايض القرية مســتوطنة "مفكيعيم" يف ســنة 1949 

إىل الجنوب من القرية مبارشة وذلك ملنع سكانها من العودة.
 أما "تلمي يافيه" التي أقيمت يف سنة 1950 فهي إىل الجنوب الرقي 
من املوقع. وأقيمت مســتوطنة "غيئا" الســنة ذاتها إىل الشــال الرقي 

من املوقع وهي قريبة من أرايض القرية.

إعداد/ يحيى اليعقوبيقرية بربرة

يضم حجر "سجيل" و"مرجان" ومقتنيات أثرية وتراثية

"رمضان أحمد".. يغوص في أعماق 
الحضارات القديمة من متحفه الصغير 

هواية وهدف
فلســطيني  الجــئ  أحمــد  إســاعيل  رمضــان 
مــن قريــة "بربــرة" يقطــن حاليــا مبحافظــة خــان 
يونــس، يهــوى اقتنــاء القطــع األثريــة والرتاثيــة 
لحفظ الهوية الفلسطينية منذ 15 عاًما، أنشأ 
متحًفــا يف منزلــه ويشــارك ببعــض املقتنيــات 
مبتحــف الجامعــة اإلســالمية، " أبحــث عــن أي 
يشء تــرايث يهمنــا ويثبــت هويــة هــذا البلــد " 
مــا يقولــه هنــا لصحيفــة "فلســطن" كان دافًعــا 

له إلنشاء املتحف.
ترفــع  املتحــف،  مــن  األميــن  الجانــب  عــى 
األلــواح الزجاجيــة فوق هامتها مقتنيات تراثية 
أحمــد  يتوقــف  وأباريــق،  وأواٍن،  أطبــاق  عــدة، 
عنــد "األرسجــة الفخاريــة" شــارًحا: "هــذه أداة 
تشــبه  تســتخدم قدميــا  كانــت  النــور  إلشــعال 
"مصباح عالء الدين"، األرسجة؛ بعمر 4 آالف 
الحضــارات  تخــض  أنــواع  عــدة  وهنــاك  عــام، 

املاضية".
اللــون والتــي  نيــزك أســود  بيــده حجــر  أمســك 
ُتجمع من النيازك التي ســقطت عى األرض، 
ويفصل يف الرح أكرث: "حجر النيزك مثن، 
ومنيــزه مــن خالل انجذابه للمغناطيس بعكس 
معــادن  عــى  يحتــوي  فهــو  األخــرى،  األحجــار 

وزجاج وحديد".
يبــدو عليــه أي صفــة فريــدة،  بجــواره حجــر ال 
املحمــول  هاتفــه  إليــه ضــوء  قــرب  أن  مــا  لكــن 

حتى اخرتقه النور بالكامل.
آلــة  "يافــا".. وهــي   لألعــى تجذبــك مطحنــة 
صغــرة تضــم مطحنــة برونزيــة وعــى جانبيهــا 
حلقــة دائريــة بهــا قبضــة يــد ويف أســفلها بيــت 
للدقيق، كان يستخدمها الفلسطينيون قدميا 
لطحــن القهــوة، "مــا أن تــدور الحلقــة الدائريــة 
بواســطة القبضــة الخشــبية وتضــع الحبــوب من 
يتــم  صغــر  درج  عــر  القهــوة  لتخــرج  األعــى 

سحبه".
توقــف برهــة، ليجيــب عــن ســؤالنا حــول ســبب 
واألرسيــة،  الرتاثيــة  املقتنيــات  بجمــع  شــغفه 
عكســت  التــي  وجهــه  ومالمــح  صوتــه  يبتســم 
أيًضــا حبــه لهذه األشــياء: "أفتخــر وأعتز للعامل 

دليــل  لنــا  يكــون  لنــا حضــارة عريقــة، حتــى  أن 
التــي  املزيفــة،  االحتــالل  روايــة  أمــام  مثبــت 
تحــاول قلــب الحقائــق، فهــذه األرض مبــا فيهــا 

من صخور وحضارات قدمية هي لنا".
لكــن كان لدافعــه باالقتنــاء ســبب وقصــة يعــود 
إىل تفاصيلها: "قبل 15 عاما كنت أعمل يف 
األرايض املحتلة ســنة 1948، وزرت متاحف 
هنــاك  االحتــالل  يقيمهــا  عديــدة  ومعــارض 
الرتميــم،  مبجــال  أعمــل  كنــت  أننــي  خاصــة   ،
وكانــوا يطلبــون منــا ترميمهــا، ورأيــت كثــًرا من 
اآلثــار الفلســطينية التــي ينســبها االحتــالل إىل 

نفسه زورا".
يتابع متأثرا: "شعرت بغريت عى بلدي ومن 
هنا بدأت بجمع هذه األشياء، بدأت بالذهاب 
لألســواق وتحســس الرتاث واآلثار، فهناك من 
يــأيت ليبيعهــا بثمــن "بخس" وال يعرف قيمتها، 
أو نحصل عليها من أناس يركنونها باملخازن".

أرض مقابل المعرض
صوتــه  ســبقت  أن  بعــد  يقــول   .. "أتــدري" 
ابتســامة عريضــة فــردت وجنتيــه: "بعــت أرض 
مــرت   800 مســاحة  عــى  رفــح  مبحافظــة  يل 
حتــى أســتطيع اقتنــاء هــذه األشــياء، ففضلــت 
املقتنيات األثرية عى األرض، وذلك لخويف 

عليها مبا يثبت الهوية الفلسطينية".
وأنت مترر نظرك بن تلك الرفوف الزجاجية، 
عظــام  مــن  صنعــت  قدميــة  مجســات  تــرى 
الحيوانــات، ورســومات عــى حجــارة صخريــة 
النظــر  لتدقيــق  فأنــت بحاجــة  فريــدة وغريبــة، 
لتظهــر لــك الرســومات لشــكل إنســان، وطيور، 
أثنــاء  وجنــن، وعــن ذلــك اختلفــت الروايــات 
بحث أحمد عنها، قائال: "هناك من يقول إنها 
من عمل اإلنسان لتوثيق الحضارات القدمية، 
وروايــات أخــرى تقــول إنهــا مــن عمــل الجن زمن 

سيدنا سليان".
خشــبي  مســدس  يقابلــك  قليــال  األمــام  إىل 
عــن  أمــا  عامــا   250 نحــو  أحمــد،  وفــق  عمــره، 
طريقة عمله فيفصل أكرث بعد أن أمســكه بن 
يديه مضيفا: " كان يطلق القول )كرة معدنية 

صغرة( عن طريق اشعال الكحل".

بقربه توجد مقصلة إعدام ُيعتقد أن األمريكان 
استخدموها يف إعدام الهنود الحمر، وخواتم 
وأختــام تعــود ملئــات الســنن، وعقــد نســايئ 
ومــا  "املرمــر"  وحجــارة  والصــدف،  الخــرز  مــن 
مييزهــا شــدة ملعانهــا واخــرتاق الضوء لها، يف 
األعى ميزان نحايس كان يستخدم قبل 200 
ومذيــاع  وتلفــاز  والفضــة،  الذهــب  لــوزن  عــام 
القدميــة املصنوعــة  النجــارة  قديــم"، وأدوات 

من خشب "السنديان"، ومكواة.
كبــًرا  قســًا  أحمــد  الغــرف، خصــص  بواجهــة 
بقربهــا  توقــف  أن  بعــد  يعــرتف  للصخــور، 
بذكــر  منهــا  واحــدة  كل  تفاصيــل  يف  وغــاص 
نوعهــا واســمها ومكانهــا وعمرهــا الزمنــي عــى 
ســطح األرض: "إين شــغوف بشــدة يف جمــع 
املضيفــة،  الصخــور  مثــل  النــادرة،  الصخــور 
واآلثــار  القمريــة،  والحجــارة  النيــازك،  حجــارة 

الرومانية".
تزيــن  املتحــف،   منتصــف  يف  طاولــة  عــى 
كــرات "املرجــان" الدائرية هــذا املتحف، لونه 
عــر  الهندســية  وتداخالتــه  للرمــادي  املائــل 
دوائر صغرة بداخلها أيضا خطوط متســاوية، 
أمســك واحــدة منهــا وقــال: "هــذا املرجان من 
أعاق البحر، له شكل ونظام خاص هذا النوع 
باهــظ  "األحمــر"  وهنــاك  شــفاف،  "األبيــض" 
الثمن، واملرجان كائن حي عضوي يف البحر، 
لكــن عندمــا يخــرج مــن البحــر وميــوت الكائــن 

يتصلب ويصبح مثل الصخور".
125 جراًمــا،  يزيــن  بقربــه حجــر أســود صغــر 
يقول أحمد إنه حجر سجيل أحرضه من مرص، 
أثبتــوا  الســعودية  مــع مختصــن يف  وتواصــل 
لــه ذلــك، مردفــا: "هــذا يعــد مــن أنــدر الحجــارة 

عى مستوى العامل".
مــا  تعــود إىل  أثــواب فلســطينية مطــرزة  تزيــن 
قبل النكبة الفلسطينية، سقف املتحف وهي 
بيــده  يشــر  األعــى،  مــن  حبــل  عــى  تتــدىل 
نحــو أحدهــا ولونــه أســود مطــرز مــن الجانبــن: 
"هذا يسمى "جنة ونار" يخص والديت جديت 
وعمره نحو 150 عاما، وهناك أثواب أخرى ال 

استطيع عرضها خوفا من الرطوبة".

تأخــذك ممــرات مخيــم خانيونــس غــرب المحافظــة، بيــن 
تفريعاتها، سائًرا بين جنباتها تتأمل في واقع الالجئين، فكل 
شــيء أمامك شــاهد على مأساة عمرها 72 سنة، لكّننا كنا 
نبحث عن شاهد آخر، حتى وصلنا بيت رمضان أحمد )60 عاما( 
الذي خصص جزًءا من منزله لينشئ متحًفا تراثًيا وأثرًيا يجمع 
بيــن هوايتــه باالقتناء وحبــه للغوص في أعمــاق الحضارات 

القديمة، وجمع كل ما يحافظ على الهوية الوطنية.
بعــد مدخــل البيت بأمتار، يقابلك بــاب قديم تعتقد للوهلة 
األولــى أنهــا قبو، أو غرفة مهجورة، قبل أن يفتح لك الباب 
وترى أنواًرا وقطًعا أثرية وتراثية  موزعة على جانبي متحف 
صغيــر انعكــس جمالهــا على األلــواح الزجاجيــة التي تحملها 
لتــزداد بريًقــا وتوّهًجا، كانت الفترة التي قضيناها هنا أشــبه 

بتجديف إلى أعماق الماضي.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
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كانــت  التــي  بــأن املســؤوليات  للحظــة  ولــو  أتخيــل  مل 
مــن  بكثــر  وأضخــم  منــي،  أكــر  ســتكون  بانتظــاري 
قدرايت، مل أدرك أن اإلنهاك سيصيبني بهذه العجالة 

قبل أن أتجاوز الثالثني من عمري.. 
ذات عــام ربيعــي تفتحــت زنابقــه الحمــراء يف روحــي، 
وأقاحيــه املرتاقصــة يف خيــايل، وعــى غفلــة منــي.. 
تــرب حبــك حتــى مــأ قلبــي وخيــايل وأحالمــي فلــم 
يكــن مبيســوري أن أتصــور حيــايت بعيــدًا عنك، غدوت 
عــى  أصبحــت  وفجــأة  وروحهــا..  الحيــاة  نبــض  أنــت 
التنــازالت؛  كل  التنــازالت..  لتقديــم  تــام  اســتعداد 
ليجمعنــا بيــت واحــد. مل يكــن الســكن يف خيمــة إىل 
جانبــك بالــيء العســر يف نظــري، ومل يكــن الجــوع 
برفقتــك باألمــر الوبــال. منــذ اللحظــة األوىل عاهدتــك 
أن أبذل ما بوسعي ألسعدك، وأعينك يف كل يشء.. 

فهل هناك أعذب وأروع من أن إىل جانبك دومًا؟
حلــو  يف  رافقتــك  معــك..  أعــوام  عــرة  وبعــد  واآلن 

الحياة ومرِّها، أقول: 
لقد كنت غرَّة ســاذجة ال تعدُّ حســاباتها مبنطق الكبار 

ونظرتهم الناضجة لأمور.. 
مــا  كلامتهــا  أن  برغــم  بهــا،  أحتفــظ  أزال  مــا  رســائلك 
عــادت تجلجــل مشــاعري وتعصــف بــأوراق روحــي كــام 
كانــت تفعــل قبــل ســنوات.. أوراق رســائلك اصفــرت 
وبليــت وَبهتــت أحبارهــا.. ومل أســتطيع حتــى اآلن أن 
أواجــه نفــي بالحقيقــة الكريهة التــي من أجلها أنكرت 
كل يشء عــى نفــي، وتنازلــت مبوجبهــا عــن أغــى 
األشياء عى معبد حبك.. حتى حريتي ملَّكت إياها 
ــد  فغــدوت مثــل عبــد بــاع نفســه طواعيــة لســيده.. وقيَّ
ــت بــه يف  نفســه بنفســه بقيــود العبوديــة، بعــد نــزوة أملَّ

ليلة حمقاء.
تصــورت الحــب الــذي مــأ مخيلتــي والعواطــف التــي 
الطعــام  عــن  ســتغنيني  يومــًا  جنبــايت  يف  فاضــت 
مــأواي  ســيكون  صــدرك  أليــس  واملــأوى..  والــراب 
وسكني؟ أال يكفيني حبك لُيشبع أمعايئ التي تتضور 
الحــب  هــذا  أن  يومــًا حقيقــة  أكــن ألتقبــل  جوعــًا؟ مل 
ســيقف عاجــزًا عــن تلبيــة أبســط احتياجــايت اليوميــة، 
الحاجــة  عواصــف  أمــام  الصمــود  يســتطيع  لــن  وأنــه 
العاتيــة وأنــه ليــس بإمكانــه أن يوفــر يل بيتــًا يســرتين أو 

دواًء يسكن آالمي! 
اضطرين شظف العيش للعمل خارج البيت ملدة اثنا 
عــر ســاعة يوميــًا وعــى مــدار األســبوع، علنــي أوفــر 
بعــض الغــذاء الــدواء ألطفــال ال ذنــب لهــم يف القــدوم 
إىل الحيــاة داخــل أرسة ال بيــت لهــا يأويهــم، وال مــورد 

رزق يكفل لهم أبسط الحقوق.
أقضــم شــفتي اآلن وأتذكــر وعــودًا ورديــة، وعزفــًا عــى 
وتــر مشــاعر رضبــت أعامقــي مثــل موجــات مــد عاتيــة، 
وقلبــت كيــاين.. حــني انصعــت لتأثرهــا وعجــزت عــن 

الثبات أمامها.. 
كم كنت حينها عمياء خرقاء..

وتوجيهاتهــا  أمــي  نصائــح  ســامع  عــن  أذين  صممــت 
وهــي تقــول:" ســتتعبني.. ســتغدين تعيســة.. راجعــي 
هنــاك  للحيــاة..  يكفــي  ال  وحــده  الحــب  نفســك.. 
رضوريــات بقــاء أضخــم بكثــر منــه، رسعــان مــا تســحقه 

تحت وطأة ثقلها.. 
ولكني أشــفقت عليها وأنا أقول يف نفي:" مســكينة 
أمي.. مل تتذوق شهد الحب يومًا! ومل تغرق يف بحره 
اللذيذ.. فتحت عينيها يف بيت أيب الذي هو مبثابة 

والد لها أكرث من كونه زوجًا ورفيق درب.
نفــي..  مــن  وأعتــذر  أمــي..  يــا  اآلن  منــك  أعتــذر 
اكتشفت أنك كنت محقة.. ولكن بعد فوات األوان.

هــؤالء  هــم  فقــط  اآلن  والعنــاء  الكــد  إىل  يدفعنــي  مــا 
األطفــال.. الذيــن أســعى بــكل مــا أوتيــت إىل الحفــاظ 
يــوم  ذات  سيســامحونني  كانــوا  إن  أدري  وال  عليهــم، 
عــى تقصــري يف حقهــم حــني اخــرتت ومبــلء إراديت 

منط الحياة هذا لهم.. 
أعــدت  التــي  الفاشــلة  التجربــة  يل  يغفــروا  أن  أمتنــى 

تكرارها، برغم أن كثرين غري فشلوا فيها..

أحالم وردّية 
وواقع ِملحاح 

البّد من مجابهته

د. زهرة خدرج

العمل المسرحي في غزة يعمل بـ"روح العنقاء"

غــزة ضعيــف  قطــاع  املــرح يف  "إنتــاج  ويقــول: 
ُتعــرض  التــي  فاملرحيــات  وجــدت  وإن  جــًدا، 
ناتجة عن مبادرات مؤسساتية، وتنتج وفق رشوط 
الجهات الداعمة بهدف الرتويج لها"، مشًرا إىل 
أنــه باألســاس يجــب أال تكــون املرحيــة خاضعــة 
القضايــا  عــن  الحديــث  مــن  لتتمكــن  لــروط، 

الفلسطينية، واستعراض واقع الشعب.
ويوضــح فنونــة أن الفــرق الشــبابية املوجــودة عى 
أرض الواقــع تعــاين مــن صعوبــة التمويــل، قائــال: 
"ال يوجــد داعــم حقيقــي يأخــذ بأيديهــم إىل شــط 

األمان"؛ وفق حديثه.
ويقــول فنونــة: إنــه كتــب ثــالث مرحيــات بأفــكار 
يصفهــا بأنهــا "خارجــة عن النمطيــة"، ولكنه يرفض 
عرضهــم "لعــدم وجود دعــم حقيقي، ووعي اتجاه 

املرح"؛ عى حد تعبره.
ويعتقــد أن املجتمــع ال يتقبــل مبــدأ دفــع تذاكــر 
املــرح، مرجعــا ذلــك لضعــف اإلنتــاج، فلــو كان 
تقبــل  نحــو  كبــر ســيدفع املجتمــع  إنتــاج  هنــاك 

الفكرة.
-ويبلــغ عددهــا  املســارح  أن  فنونــة إىل  ويلفــت 
وهــي  غــزة،  مدينــة  يف  تتمركــز  جميعهــا  ثالثــة- 
املواهــب  وأصحــاب  املمثلــني  تواجــه  مشــكلة  

املرحــي  الواقــع  تواجــه  التــي  الصعوبــات  ومــن 
وعــدم  املســارح،  عــدد  قلــة  نظــره،  وجهــة  مــن 
مــا  "ولكــن  القطــاع،  مناطــق  كافــة  عــى  توزيعهــا 
املرحــي  للعمــل  حبــي  هــو  للذهــاب  يدفعنــي 
واملوهبــة التــي امتلكهــا"، باإلضافــة إىل صعوبــة 
توفــر  عــى  املــرح  قــدرة  وعــدم  املواصــالت، 

لقمة العيش.
"هناك نهضة.."

مــن جهتــه يؤكــد مديــر عــام الفنــون والــرتاث يف 
املــرح  أن  بغــزة عاطــف عســقول  الثقافــة  وزارة 
لــه أهميــة كبــرة يف إطــار العمــل الفنــي والواقــع 

الفلسطيني، والبعد الوطني واالجتامعي.
لكــن عســقول يقــول لـــصحيفة "فلســطني": "عــى 
مــدار ســنوات طويلــة فــإن واقــع العمــل املرحــي 
الفــرتة األخــرة  يف حالــة مــن املــد والجــزر، ويف 
رغــم الوضــع االقتصــادي واالجتامعــي والســيايس 
واألمني إال أن هناك نهضة وتواجد مرحي عى 

أرض الواقع".
ويضيف عسقول: "سبب هذه النهضة هو وجود 
اســتمرار  عاتقهــا  عــى  أخــذت  مرحيــة  قامــات 
العمــل املرحــي بــأي شــكل مــن األشــكال عاًمــا 
كان أم خاًصا، رغم غياب املسارح املتخصصة".

عليهــم  املــايل  العــبء  يزيــد  حيــث  والجمهــور، 
مــن دفــع إيجــار املواصالت وتذاكر املرح، مام 

يضعف تواجدهم.
اإلرسائيــي  االحتــالل  اســتهداف  أن  إىل  وينبــه 
ملرح املســحال أكر دليل عى نيته هدم أحد 

منابر الثقافة.
املرحيــة  األعــامل  أن  يذكــر  عامــني،  آخــر  يف 
مل تتجــاوز 15 عمــاًل، لذلــك يأمــل بواقــع أفضــل 
للمــرح، وأن يــزداد الوعــي بأهميتــه، حيــث إنــه 
يحــرك املجتمــع ويغــر بوصلتــه، ويســلط الضــوء 

عى املشاكل والقضايا.
كان  الدنــف،  محمــد  املرحــي  املمثــل  أمــا 
ملشــاهدة  املــرح  يف  الجلــوس  عــى  معتــاًدا 
الروفا، وينتظر اللحظة التي ســيعتي بها خشــبة 
املــرح حامــاًل دوًرا يف املرحيــة، حتــى باغتــه 
أحــد  اعتــذار  بعــد  بــدور فجــايئ  أحــد املخرجــني 
أكــر  الجمهــور  تصفيــق  صــوت  وكان  املمثلــني، 

شهادة عى إتقانه للدور كام يجب.
العامــني  يف  املــرح  نهــوض  رغــم  أنــه  ويبــني 
املاضيني إال أنه ليس باملستوى املطلوب، رغم 
أن خشــبة املــرح هــي رســالة تصــل لعــدد كبــر 

يف وقت محدد، ولها أثر تنموي.

وينبــه إىل أنــه يجــب أن يكــون العمــل املرحــي 
وعــى  وإثــراًء،  وقــوة  زخــاًم،  أكــرث  ونشــاطاته 
إيجــاد دعــم  عــى  أن تعمــل  الرســمية  املؤسســة 
للعمــل املرحــي، وبدائــل عــن مرح املســحال 
الــذي قصفــه االحتــالل وكان مــن أكــرث الرضبــات 

املوجعة للعمل املرحي.
واقــع  عســقول  يقّيــم  املاضيــني  العامــني  وعــن 
العمل املرحي بأنه بحالة متلمل وحضور سواء 
الشــبابية،  التجمعــات  أو  املؤسســات  قبــل  مــن 
لــوال  متابًعــا: "ســبب ذلــك الكثــر مــن املشــاكل 
روح طائر العنقاء لقيض عى العمل املرحي".

مناســب،  مــايل  دعــم  وجــود  عــدم  منهــا  ويذكــر 
أن  خاصــة  تشــغيلية،  مصاريــف  إىل  والحاجــة 
وجــود  وعــدم  بالغــرض،  يفــي  ال  التذاكــر  شــباك 
الشــبابية،  الكــوادر  لتخريــج  متخصــص  معهــد 
الــدورات،  وبعــض  املواهــب  عــى  واعتامدهــم 

واالفتقاد لكتاب السيناريو.
يف  املــرح  تعليــم  اهتــامم  عســقول  ويشــجع 
إحيــاء  إعــادة  أهميــة  مؤكــًدا  الجامعيــة،  املرحلــة 
لدعــم  جهــة  وإيجــاد  الثقــايف،  هولســت  مــرح 
الحركة املرحية، وأن تعمل الجهات األكادميية 

عى إثراء العمل املرحي.

"إىل أولئــك الذيــن جــاؤوا إىل حيــايت، يحملــون تلويحات وداع ويحلمون 
يبحثــون  الــذي  الكبــر  الغيــاب  لــدّي مكــب  ثــّم وجــدوا  بالتخلــص منهــا، 

عنه!".
بكل هذا األمل، وبكل تلك البالغة يف قوله يستقبل حامد عاشور زائري 
كتابــه الــذي بعنــوان "جــراٌح تجــرّب نفســها" ذلــك ألن الوحــدة تحتــاج إىل 
رشيــك، وألن ال أحــد يــدرك رعشــة قلبــه كلــام تذّكر أنــه غابة، هو الذي لو 
كان لديــه طفــٌل ألســامه باًبــا وأغلقــه عــى نفســه جيــدًا، وهــو الــذي يخبــئ 

ضحكته بني يدي الحزن ألنه ال ميلك السعادة املطلقة!
شــاعر البســاطة املرتاكبــة والخيــال الجامــح واأللغــاز التــي تفــّكك نفســها 
كلام ركضت فوق سطوره الهثًا تحاول التقاط املجاز فتلتقطك الدهشة 

ويرق لها قلبك.
أدوات حامد عاشور هي الرقة وعمق التأمالت، حني تقرأ نصوصه 

تعرف أن خلفها متأماًل شغوًفا ومبتكر معادالت كيميائية وهندسية 
أصلها الحروف وآخرها روحك.

ماذا تريد امرأة أحبها؟
إذا كنِت تريدين الوحدة فأنا الاليشء

الال أحد الذي يجلس إىل جوارك وهو يحبس أنفاسه!...
إذا كنت تريدين النهاية

 فأنا النقطة"
كيــف ميكنــك أال تركــض داخلــك وأنــت تتابــع حرفيــة هــذا العبقــري يف 

صياغة مشاعره؟
شاعٌر من طراز خاص، معجونة لغته بدمه، بخيباته، بالوداع والتطرف يف 
استنشاق الحياة، يّجرب أن يكتب كل يشء وتطيعه اللغة يف قالب غر 

متوقع، سيظل يدهشك بال توقف.
بدار للمسنني يف داخله مييض هذا الشاب، بحكمة املسنني وحزنهم 
وقدرتهم عى توزيع الحكمة وإلقاء النكات، بارع يف الوصف املخاتل 
مثل رسام رسيايل تعرف كل التفاصيل يف لوحته ثم تتنّفس عميقًا 

وأنت تتلمس ما وراءها.
"الرجل الذي بال امرأة 

يفتح األبواب كلها ويبقى هو مغلقًا!"
يبحــث عــن العطــش يف البــر، عــن الفــراغ يف الدمــوع، عــن النســيان يف 
الجــوع، وعــن االحتــامل يف فــم الذاكرة، كل ذلــك البحث املضني ليقول 
مــا يبحــث عــن االختــالف،  بقــدر  العبــث  إنــه ال يقصــد  النهايــة  لــك يف 
إنــه يعيــد تشــكيل املفاهيــم واملــوروث االعتيــادي، يعيــد كتابــة اليومــي 
التالعــب  نصوصــه  جوهــر  العجائبيــة،  مــن  تخلــو  ال  بطريقــة  واملألــوف 
برتكيب الصور الثابتة يف املخيلة، حامد عاشور العب نرد، حجره اللغة، 
كيفام سقطت الكلامت عى أوراقه ، كسب الجولة أمام الدهشة وداور 

يف أزقة عقله ليهرب من املتوقع، ويعود بلغته الخاصة واملتفردة.
"تقول العصا التي بيد الراعي 

رمّبا ألّن أمي تنام واقفة
ومتوُت واقفة 

ظّن هؤالء أنني أصلُح عكاًزا!"
لــو كان لــدي ســؤال لهــذا الشــاعر لــكان، ملــاذا تبــدو كــام لــو كنــت شــجرة 
يف حيــاة أخــرى، أو كأنــك تتمنــى ذلــك، ملــاذا كل هــذا الحنــني و االنتامء 

والوفاء لأشجار وساكني أعشاشها "العصافر"؟
حامــد عاشــور، مواليــد العــام 1994 يعيــش يف غــزة، حصلــت مجموعته 

"جراح تجرب نفســها" عى إشــادة لجنة تحكيم مســابقة الكاتب الشــاب 
القّطــان، وهــي أول إصداراتــه  2017 يف مؤسســة عبــد املحســن  لعــام 
الشعرية املطبوعة، جاءت نصوص الكتاب مختلفة يف الحجم يف 103 
عــن دار األهليــة  الكتــاب  القطــع املتوســط، صــدر  مــن الصفحــات ذات 

للنر والتوزيع يف عامن.

عن الشجرة التي صارت عّكاًزا
ب نفسها" للشاعر حامد عاشور قراءة في كتاب "جراٌح تجرِّ

غزة/ هدى الدلو:
"أعطني خبًزا ومسرًحا، ُأعِطك شعًبا مثقًفا" بهذه الجملة يبدأ الممثل المسرحي فؤاد فنونة حديثه مع 

صحيفة "فلسطين" عن أهمية المسرح وأثره بأنه منبر مهم لألدب والثقافة.
ويعتقد فنونة أن المسرح في قطاع غزة "يشكو من العديد من المشاكل التي تعيق نهضته وانتشاره".

بقلم/ هند جودة
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كورونا.. إعادة فتح ميناء غزة للمتنزهني مع إجراءات وقائية
)تصوير/ محمود أبو حصيرة(

ره االحتالل ما املرسح الذي دمَّ
 يف أغسطس ٢٠١٨ يف غزة؟

1.مرسح املسحال.
2.مرسح النجوم.
3.مرسح الباشا.
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

األفقي:
1 - العاشر من محرم 

2 - من األحجار الكريمة – 
ارتفع معكوسة 

3 - نصف جائر معكوسة 
+ للتخيير معكوسة – 

مختلفان + ضمير متصل 
للمتكلمين 

4 - نبات عطري + طائر 
مقلد 

5 - بئر + غزوة تعرف 
بغزوة العسرة 

6 - قيود واغالل + واسع 
7 - عكس طويل + علم 

مذكر + حرف 
8 - من الخضروات – قوي 

9 -سارق – أحد الوالدين 

العامودي:
1 - عاصمة عربية – جاء 

2 - ُعد- أحرف متشابهة 
3 - أحزان – حيوان ضخم 

4 - أوجاع مبعثرة + 
نصف رائد معكوسة 

5 -دق الجرس – حرف + 
من أشكال القمر + من 

الحواس 
6 - عكس اقتراب 
7 - شدة الكراهية 
معكوسة – قذف 
8 - خاصتنا + نحن 
باالنجليزية + من 

األطراف 
9 - إناء + ك + عكس 

نفع 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

صحابية تلقب بخطيبة النساء 
تتكون من 3 مقاطع ) 12 حرف (

حل الكلمة الضائعة

أسماء بنت يزيد

اسماء بنت أبي بكر – الخنساء – أم الفضل – نسيبة بنت 
كعب – ميمونة – فاطمة بنت محمد – خديجة بنت خويلد 

– الشيماء – أم كلثوم – أم حرام – زينب – أم رومان – رقية – 
هدى – أم سلمة – هند – سودة – حفصة بنت عمر  – ق – ل 

قصور الطيور املبنية عىل جدران املباين ثقافة عثامنية متوارثة رفقا بالطيور         )األناضول(

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
re
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s  الزاوية من خالل البريد التالي 

ديب/ وكاالت:
 Car Key ميــزة  عــن  آبــل  رشكــة  أعلنــت 
يف نظامــي )iOS 14( و)iOS 13( خــال 
أعلنــت  كــا  الســنوي،  املطوريــن  مؤمتــر 
الرشكــة عــن العديــد مــن املزايــا الجديــدة 

.)iOS 14( يف نظام
للســائقني  ميكــن  امليــزة  هــذه  باســتخدام 
اســتبدال املفاتيــح الفعليــة بأجهــزة آيفــون 
خــال  آبــل  أوضحــت  وكــا  بهــم،  الخاصــة 
 ،)WWDC 2020( الكلمــة الرئيســية يف
اآليفــون  هاتــف  حمــل  ببســاطة  ميكنــك 
لفتحــه  الســيارة  بــاب  مقبــض  مــن  بالقــرب 

.)NFC( باستخدام تقنية
مبجــرد دخولــك للســيارة، ضــع جهــاز آيفون 
الاســليك  الشــاحن  أو   )NFC( قــارئ  يف 
لديــك  كان  وإذا  الســيارة،  تشــغيل  لبــدء 
هاتــف "آيفــون 11" أو إصــدار أحدث، فلن 
تضطــر حتــى إىل إخراجــه مــن جيبــك لفتــح 
األبــواب أو تشــغيل الســيارة، وذلــك بفضــل 

.)U1( رشيحة
املصادقــة   Car Key ميــزة  تتطلــب  ال 
تعمــل  أن  لذلــك ميكــن  افــرايض،  بشــكل 
أن  تضمــن  آبــل  لكــن  فقــط،  واحــدة  بنقــرة 
تكــون العمليــة آمنــة وتســتند إىل رمــز مميــز 
آيفــون  هاتــف  بــني  مشــاركته  يتــم  فريــد 
 )iOS( نظــام  يســتخدم  حيــث  وســيارتك، 

ملنــع   )Apple ID( ومعلومــات  موقعــك 
عمليات االحتيال.

ومــع ذلــك، إذا مل تكــن مرتاًحــا مــع الوضــع 
الرسيــع، فيمكنــك تعطيله لطلب مصادقة 
الســيارة  لفتــح   )Touch ID أو  Face ID(

وتشــغيلها، كــا ميكنــك أيًضــا إضافــة ميــزة 
مــا   ،)Apple Watch( إىل   Car Key

يجعل استخدام هذه امليزة أسهل.
حتــى إذا نفــدت بطاريــة هاتفــك، فســوف 
5 ســاعات  تصــل إىل  امليــزة ملــدة  تعمــل 
 Power( وضــع  خــال  مــن  إضافيــة 

.)Reserve
كيفية إضافة Car Key؟

تطبيــق  خــال  مــن  امليــزة  إدارة  تتــم 
ولكــن  آيفــون،  هواتــف  عــى   )Wallet(
يجــب عليــك أيًضــا تثبيــت تطبيــق الرشكــة 

املصنعة للسيارة ليك يعمل كل يشء.
يف وقــت ســابق، حّدثــت )BMW( تطبيق 
للمســتخدمني  للســاح   )Connected(

بإعــداد ميــزة Car Key باســتخدام هاتــف 
آيفون.

يف  اآليفــون  جهــازك  وضــع  عليــك  يجــب 
قــارئ )NFC( للســيارة أثنــاء اإلعداد األول، 
ســيارتك   )iOS( نظــام  ســيحدد  حيــث 
الرشكــة  تطبيــق  إىل  توجيهــك  ويعيــد 
إذا  العمليــة.  إلكــال  للســيارة  املصنعــة 

ميكــن  التلقائيــة،  اإلقــران  عمليــة  فشــلت 
 Car Key ميــزة  إضافــة  للمســتخدمني 
تــم  الــذي   )PIN( رمــز  باســتخدام  يدوًيــا 
إنشــاؤه بواســطة تطبيــق الرشكــة املصنعــة 

للسيارة.
مفاتيــح  مشــاركة  للمســتخدمني  ميكــن 
مــع  الجديــدة  امليــزة  خــال  مــن  ســياراتهم 
مــا يصــل إىل خمســة أشــخاص مــن خــال 
إذا  مــا  كــا ميكــن تحديــد   ،)iMessage(
لــه  كان كل شــخص متــت دعوتــه ســيكون 
إذن  أو  الســيارة  الكامــل إىل  الوصــول  حــق 

فقط لفتح األبواب.
األجهزة املتوافقة مع ميزة آبل الجديدة:

 iPhone XR • iPhone XS •  •
 iPhone XS Max • iPhone 11 •
 iPhone 11 Pro • iPhone 11 Pro
 • الثــاين(  )الجيــل   Max • iPhone SE

Apple Watch Series 5
امليــزة  هــذه  مــع  ســيارة  كل  تعمــل  لــن 
الجديــدة، كــا أن )BMW( هــي أول رشكة 
تصنيع سيارات تعلن عن دعم هذه امليزة 
الجديــدة، وهــي تضيــف امليــزة إىل منــاذج 
)1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 و X5 و X6 و 

X7 و X5M و X6M و Z4( املصنعة بعد 
1 يوليو 2020.

 Car ميــزة  عــن  اإلعــان  مــن  الرغــم  وعــى 
Key كميــزة جديــدة لنظــام )iOS 14(، إال 
للمســتخدمني  أيًضــا  متاحــة  ســتكون  أنهــا 
نظــام  عــى  الحــايل،  متــوز  يوليــو/  خــال 
)iOS 13.6(. مل تحــدد آبــل تاريــخ إصــدار 

لنظــام التشــغيل )iOS 13.6( الــذي يتوفــر 
حالًيــا كإصــدار تجريبي، لكــن من املحتمل 
يف  للجمهــور  التحديــث  إصــدار  يتــم  أن 

األيام القادمة.

كيف تعمل ميزة Car Key الجديدة؟ ومتى ميكن استخدامها؟

علامء بريطانيون: التحديق
ا   يف ضوء أحمر 3 دقائق يوميًّ

يحافظ عىل قوة البرص
لندن/ وكاالت:

توصــل علــاء بريطانيــون إىل أن التحديــق يف ضــوء أحمــر ملــدة ثــاث دقائــق 
يومًيــا يســاعد يف الحفــاظ عــى قــوة البــر، حيــث تقــوم نبضــات قصــرة مــن 

الضوء األحمر طويل املوجة بتنشيط خايا شبكية العني.
"فقــد يصبــح التحديــق يف ضــوء أحمــر ملــدة ثــاث دقائــق لــدى البعــض روتينا 
يومًيــا مثــل غســيل األســنان، وذلــك مــن أجــل تــايف تراجــع البــر مــع تقــدم 
العمــر"؛ توصــل إىل هــذه النتيجــة فريــق مــن العلــاء ترأســته غلــني جيفــري، 

وهي أستاذة مبعهد طب العيون بجامعة كينغز كولدج بلندن.
وشــارك يف الدراســة 24 شــخًصا تــراوح أعارهــم مــا بــني 28 و72 عاًمــا، وال 

يعانون من مشاكل برية مسبقة.
فحص العلاء يف البداية مدى حساســية مســتقبات الضوء بالشــبكية لدى 
املشــاركني، وتتكــون هــذه املســتقبات مــن الخايــا املخروطيــة املســؤولة 
عــن رؤيــة األلــوان، والخايــا العصويــة املســؤولة عــن الرؤية يف الظــام والرؤية 

املحيطية، وهي رؤية األشياء الواقعة خارج مركز الرؤية الرئييس.
ومــن أجــل فحــص الخايــا املخروطيــة، حصل املشــاركون عى أدوية لتوســيع 
حدقــة العــني، ثــم طلــب منهــم العلــاء محاولــة التعــرف عــى إشــارات خفيفــة 
كان  املشــاركني،  لــدى  العصويــة  الخايــا  ولفحــص  الظــام.  يف  الضــوء  مــن 

عليهم التعرف عى حروف ملونة معتمة وغر واضحة.
بعــد هــذه االختبــارات، حصــل املشــاركون عــى كشــافات صغــرة، وتوجــب 
عليهم النظر للنور األحمر لهذه الكشافات ملدة ثاث دقائق يومًيا عى مدار 

أسبوعني ليقوموا بعدها بإعادة هذه االختبارات مرة أخرى.
حيــث  عاًمــا،  األربعــني  عمرهــم  تجــاوز  مــن  لــدى  نجاًحــا  التجربــة  وحققــت 
تحســنت وظيفــة الخايــا املخروطيــة بنســبة الُخمــس، بينــا مل يحــدث تغيــر 

ملحوظ لدى الشباب.
ومــن الافــت للنظــر تحّســن القــدرة عــى التعــرف عــى اللــون األزرق، وهو يف 
طيــف األلــوان التــي يصعــب عــى املــرء رؤيتهــا بوضــوح مــع تقــدم العمــر. كا 
أســفرت التجربة عن تحســن قدرات الخايا العصوية لدى املشــاركني بشــكل 

كبر.
وحــول مــا إذا كانــت قــوة البــر تضعــف بتقــدم العمــر، تقول غلــني جيفري إن 
هــذا األمــر ينطبــق بشــكل خــاص عــى مــن تجــاوز عمرهــم األربعــني عاًمــا، فمع 
الوقــت تضعــف شــبكية العــني والقــدرة عــى رؤيــة األلــوان بوضــوح"، مرجعــة 
مــا  بالشــيخوخة، وذلــك بســبب ضعــف  الشــبكية  الســبب إىل إصابــة خايــا 

يسمى بـ"امليتوكوندريا" يف هذه الخايا.
شــكل  يف  تكــون  الطاقــة  وهــذه  للخايــا،  طاقــة  مولــد  امليتوكوندريــا  وتعــد 
جزيئــات "إيــه يت يب" )ATP( -اختصــار الســم أدينوســني ثــايث الفوســفات 
للعمليــات  الــازم  الوقــود  متثــل  والتــي   )Adenosine triphosphate(

الحيوية يف الخايا.
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إصابة عرشات  ... 

4 وفيات  ... 

الزير: مواجهة  ... 

تتمة مقال أبعاد  ... 
وعــدم  كورونــا،  وملــف  روســيا،  مــع  العالقــات  وملــف  اإليــراين،  النــووي 
قدرتــه عــى تنســيق موقــف موحــد مــع دول أوروبــا يف قضيــة ضــم أجــزاء 

من الضفة؟!(
يبــدو أن البيــت األبيــض أدرك مؤخــرا أن الضــم ســيجلب رضرا لرتامــب، 
ويقلــل مــن فــرص نجاحــه يف االنتخابــات، وأنــه ســيدخله يف معركــة مــع 
العــامل، ومــع مواقــف الفلســطينيني ودول عربيــة أيضــا،  دول مهمــة يف 
وأن تجــاوز قــرار الضــم يف هــذه الفــرتة، دون إعــالن واضــح عــن التأجيــل 
أو التجميــد، هــو األنســب، وميكــن لنتنياهــو أن يجــري أعــاال مــن مرشوع 

الضم عى األرض تحت قاعدة فرض األمر الواقع دون إعالن.
ويف الختــام نقــول : علينــا نحــن الفلســطينيني أن ال نرتاجــع يف معركــة 
توحيد الكل الفلسطيني للتصدي لقرار الضم، فالقرار ما زال قامئا، ومل 
يصــدر مــن حكومــة االحتــالل بيــان يلغيــه، أو يعلــن عــن تجميــده. األغــوار 

ما تزال تحت تهديد الضم يف أدىن فرصة تناسب نتنياهو وترامب؟!

النارصة/ فلسطني:
عــن  النقــاب  عربيــة  صحيفــة  كشــفت 
التحقيــق  مجريــات  حــول  جديــدة  تفاصيــل 
مــن  فلســطيني  شــاب  إعــدام  جرميــة  يف 
ذوي االحتياجــات الخاصــة، عــى يــد جنــود 
القــدس  مبدينــة  اإلرسائيــي  االحتــالل 

املحتلة.
وقالــت صحيفــة "هآرتــس" العربيــة، أمــس: 
املصــاب  عامــا(   32( الحــالق  إيــاد  إن 
إرسائيليــني  جنديــني  بنــار  قتــل  بالتوحــد، 
مــن "حــرس الحــدود"، دون مــربر يف البلــدة 

القدمية بالقدس املحتلة.
وأشــارت "هآرتــس" إىل أن الجنديــني أطلقــا 
النار عى الشاب الفلسطيني، وهو مستلٍق 
وردة  معلمتــه  كانــت  بينــا  األرض،  عــى 
أبــو حديــد، تــرخ بالعربيــة: "هــو معــوق"، 

ومل  مســلًحا،  يكــن  مل  "الحــالق  أن  مؤكــدة 
يفعل شيًئا، ومل يعرض حياة أحد للخطر".

صــورة  "يتخــذ  الحــالق  قتــل  أن  ونبهــت 
إعــدام لعديــم وســيلة"، موضحــة أن وحــدة 
زعمــت  "ماحــش"،  الرشطــة  مــع  التحقيــق 
ونــرشت  الحالــة،  يف  بالتحقيــق  بــدأت  أنهــا 
حــول  للغايــة  مقلقــة  تفاصيــل  "هآرتــس" 
عليهــا  املــرور  ميكــن  ال  التحقيــق،  جريــان 

مرور الكرام.
وذكــرت الصحيفــة أنــه "حتــى اليــوم مل يفــرج 
عــن أرشطــة كامــرات الحراســة"، مؤكــدة أن 
مصدرا مشاركا يف التحقيق، أكد لها أنه "ال 
يوجــد لــدى محققــي وحــدة التحقيــق توثيــق 

للقتل".
عــى  تبعــث  الحقيقــة  "هــذه  أن  وأكــدت 
وتشــويش  األدلــة  بإخفــاء  جســيمة  شــبهات 

إجراءات املحكمة".
وأشــارت الصحيفة العربية إىل أنها رســمت 
خريطــة ملــا يقــل عــن ســبع كامــرات حراســة 
يف املنطقــة التــي أعــدم فيهــا الحــالق عــى 
كامــرات   5 أن  إىل  ولفتــت  الجنــود،  يــد 
ترتبــط باملنظومــة الرشطيــة "مباط 2000"، 
)التــي أعــدم  والباقــي تخــص غرفــة القامــة 

بداخلها الشاب الفلسطيني.
 وأكــد عامــل يف الرشكــة التــي تشــغل موقــع 
القامــة، لصحيفــة "هآرتــس"، أنــه "يف يــوم 
وليــس  الكامــرات،  أخــذت  الحــدث  وقــوع 
حــرس  رشطــة  مــن  هــذا  كان  إذا  واضًحــا 
التحقيــق  وحــدة  محققــي  مــن  أم  الحــدود 
احتالــني؛  وجــود  إىل  وأشــارت  ماحــش". 
وكالهــا خطــر؛ "إما أن يكون أفراد الرشطة 
رسقــوا الكامــرات إلخفــاء األدلة، أو أن تكون 

"ماحش" تخفي املعلومات عن الجمهور". 
ونوهــت إىل أنــه يف حــال "كانــت األرشطــة 
توجــد لــدى "ماحــش"، فهــي ملزمــة بنرشهــا 
فــورا، وأال تختبــئ خلــف معاذيــر هزيلــة مــن 
التحقيــق"، معتــربة أن "كل ســلوك آخــر مــن 

ماحش طمس للحقائق".
وأضافــت: "إذا اختفــت األرشطــة، فاألمــور 
بــأن  مطالبــة  و"ماحــش"  بأضعــاف  أخطــر 
تقــدم إىل املحاكمــة أفــراد رشطــة االحتــالل 
التحقيــق،  تشــويش  عــى  عملــوا  الذيــن 
مل  األســايس  املشــبوه  أن  حقيقــة  أن  كــا 
يتعــرض للتحقيــق إال مــرة واحــدة فقــط، ومل 
تجــر مواجهــة بــني املشــبوهني )الجنود قتلة 
ُيَعــْد متثيــل  كــا مل  أحــرار،  الحالقــة( وهــم 

الحدث، وكل ذلك يثر شبهات جسيمة.
وشــددت الصحيفــة عــى رضورة أن تثبــت 

)إرسائيــل(،  يف  القانــون  إنفــاذ  منظومــة 
وعــدم  التحقيــق  دفــن  ليســت  وجهتهــا  أن 
منوهــة  املحاكمــة،  إىل  املتهمــني  تقديــم 
إىل أن "دم الحــالق يــرخ إلحقاق العدل"، 

بحسب قولها.
واستشــهد االحتــالل، الحــالق يف 25 أيــار/ 
مايو املايض، قرب باب األسباط باملسجد 
مؤسســة  إىل  توجهــه  خــالل  األقــى، 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  لرعايــة  تعليميــة 

بالبلدة القدمية بالقدس.
أعــدم وقتــل  يشــار إىل أن جيــش االحتــالل 
آالف الفلســطينيني يف قطــاع غــزة والضفــة 
تقديــم  بعــد  يتــم  ومل  والقــدس،  الغربيــة 
إىل  جنــوده  أو  االحتــالل  قــادة  مــن  أي 
الشــعب  ضحايــا  تنصــف  عادلــة،  محاكمــة 

الفلسطيني.

الخليل-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
عــى  ثقــااًل  األيــام  متــي 
اســحق  املحــرر  األســر  نفــس 
أن  بعــد  وزوجتــه  هشــهش  أبــو 
االحتــالل  ســلطات  اختطفــت 
أربعــة مــن أبنائها ووضعتهم قيد 
يف  والتحقيــق  اإلداري  االعتقــال 
ســجونها، ويرتقب األبوان يف كل 
يوم خرًبا عن أبنائها املعتقلني، 
مــن  شــديد  خــوف  وينتابهــا 

فقدان االبن الخامس.
وخــالل أشــهر قليلــة، أفــرغ جيــش 
هشــهش  أبــو  منــزل  االحتــالل 
مــن  بالخليــل  الفــوار  مخيــم  يف 
اعتقــل  حــني  األربعــة  الشــبان 
يف  وأحمــد  محمــود  البكــر  االبــن 
لالعتقــال  وحــوال   2019 أكتوبــر 
جــرى  أشــهر  أربعــة  اإلداري ملــدة 
تجديدهــا. ويقــول األب: "يســكن 
ابنــي محمــود يف بيــت يبعد عني 

قليــاًل وقد اقتحم االحتالل منزيل 
حيــث  الوقــت  نفــس  يف  ومنزلــه 
اعتقــل محمــود ومــن بيتــي اعتقــل 
أن  إىل  بحــزن  ويشــر  محمــد". 
مل  طفــاًل  أنجبــت  محمــود  زوجــة 
يتمكــن والــده من رؤيته، يف حني 
أن ابنه األكرب "خمس ســنوات" ال 
يكــف الســؤال عــن والــده مــا دفعه 
إىل احتضانه وأمه يف منزله حتى 
الســجن. ومل  مــن  خــروج محمــود 
يؤثــر اعتقــال محمــود فقــط عــى 
للعــام  حرمــه  بــل  األرسيــة  حياتــه 
مــن  التــوايل  عــى  عــرش  الثــاين 
واألمــر  الجامعيــة،  دراســته  إمتــام 
الــذي  محمــد  مــع  حــدث  ذاتــه 
لــدى  االعتقــال  يعايــش  ُيعتقــل 

االحتالل ألول مرة يف حياته.
أن  هشــهش  أبــو  ويوضــح 
اقتحمــت  االحتــالل  ســلطات 
مجــدًدا،  املنــزل  الفائــت  الشــهر 

مجــدي  الرابــع  ابنــي  "واعتقلــت 
ذمــة  عــى  موقوًفــا  يــزال  ال  الــذي 
أبنــاءه  أن  ويضيــف  التحقيــق". 
الــدوار"  "البــاب  سياســة  ضحيــة 
بني االحتالل وأجهزة أمن السلطة 
فهم يتنقلون بني سجونها بتهمة 
االنتاء لحركة الجهاد اإلســالمي، 
"ويبــدو أنــه ُكتــب عــّي أن أعيــش 
يف قلــق وتوتــر عــى الــدوام، فــإن 
تعتقلهــم  االحتــالل  يعتقلهــم  مل 

السلطة وهكذا".
بالقلــق  هشــهش  أبــو  ويشــعر 
يف  األربعــة  أبنائــه  أوضــاع  عــى 
ســجون االحتــالل يف ظــل تنامــي 
األنبــاء حــول ارتفــاع وتــرة اإلصابــة 
كأســر  "وأنــا  كورونــا،  بفــروس 
محــرر أدرك أوضــاع االعتقال لدى 
اإلهــال  الــذي ميــارس  االحتــالل 
الطبي بحق أرسانا وال يوجد لديه 
عالج لألمراض ســوى املســكنات 

كاألكامول".
ــع  يتتبَّ أنــه  هشــهش  أبــو  ويذكــر 
أخبار األرسى من وسائل اإلعالم 
زيــارة  مــن  عــدم متكنــه  ظــل  يف 
خــالل  اعتقلــوا  الذيــن  أبنائــه 
ملفًتــا  الفــروس،  تفــي  فــرتة 
أحمــد  ســوى  يــزر  مل  أنــه  إىل 
وملــرة واحــدة قبل منــع االحتالل 
للزيــارات بســبب كورونــا، "كــا 
زيــارة  مــن  يتمكــن املحامــون  مل 
أيٍّ من أبنايئ األربعة  لتزويدهم 
الشــخصية  مبســتلزماتهم 
أوضاعهــم".  عــى  ولالطمئنــان 
باعتقــال  االحتــالل  يكتــِف  ومل 
أبناء أبو هشــهش األربعة لينربي 
إرسائيــي  مخابــرات  ضابــط 
عــرب منشــور عــى "الفيســبوك" 
بالتهديد باعتقال االبن الخامس 

القارص رساج.
املخابــرات  ضابــط  أن  ويبــني 

أخــذ يحرض أهــايل مخيم الفوار 
عى رساج ومجموعة من شباب 
َمــْن  هــم  أنهــم  بزعــم  املخيــم 
يعرضونهم إلجراءاته القاسية من 
تفتيــش وإغــالق وتنكيــل حيــث 
يرشــقون دورياتــه بالحجــارة. وال 
يغمــض ألبو هشــهش جفــٌن وهو 
الذيــن  أبنائــه  مصــر  يف  يفكــر 
يف  أخبارهــم،  عنــه  انقطعــت 

يف  بيتــه  اقتحــام  يخــى  حــني 
الخامــس.  واعتقــال  لحظــة  أي 
تســكن  التــي  عائلتــه  أن  ويؤكــد 
مــا  دامًئــا  املنطقــة  ذات  يف 
قــوات  القتحامــات  تتعــرض 
اقتحــم  االحتــالل، حيــث  جيــش 
بيــوت  األول  أمــس  االحتــالل 
أشــقائه واعتدى بالرضب عليهم 

واعتقل أحدهم.

بالقمع واالعتداءات.
مصــادر  أعلنــت  املقابــل،  يف 
عربيــة، أمــس، إصابــة جنديــني مــن 
طفيفــة  بجــروح  االحتــالل  قــوات 

خالل املواجهات يف كفر قدوم.
أعلنــت جمعيــة  آخــر،  جانــب  مــن 
الهــالل األحمــر إصابــة 6 مواطنــني 
بالغــاز واملطــاط خــالل مواجهــات 
قريــة  يف  االحتــالل  قــوات  مــع 
مدينــة  شــال  الشــالية  عصــرة 

نابلس.
اإلســعاف  تقديــم  إىل  وأشــارت 
إصابتــني  ونقــل  لإلصابــات  األويل 
اإلصابــات  وباقــي  للمستشــفى، 

ا. ميدانيًّ
وذكرت أن قوات االحتالل أطلقت 
واملطــاط  والغــاز  الصــوت  قنابــل 
التــي  اإلســعاف  طواقــم  عــى 
اإلصابــات  وتخــي  تســعف  كانــت 
مــا  القريــة؛  يف  املواجهــات  يف 
ســيارات  إحــدى  يف  ألرضار  أدى 

اإلسعاف.

خــالل  مواطنــا   23 أصيــب  كــا 
االحتــالل  قــوات  مــع  مواجهــات 
ديــس  أبــو  بلــدة  يف  اإلرسائيــي 
املحتلــة،  القــدس  رشق  جنــوب 

مساء أمس.
األحمــر  الهــالل  جمعيــة  وقالــت 
الفلســطيني إن طواقمهــا تعاملــت 
يف  الحــي  بالرصــاص  مصــاب  مــع 
الجــزء العلــوي مــن الجســم، تعرض 
خــالل  إصابتــه  إثــر  حــاد  لنزيــف 
االحتــالل،  قــوات  مــع  مواجهــات 
نتيجــة  اختنــاق  حالــة   13 ومــع 
استنشــاق الغــاز املســيل للدموع، 
و6   بحــروق،  إصابــات   3 ومــع 

إصابات بالرصاص املطاطي.
وأضافــت أنــه تــم تقديــم اإلســعاف 
األويل للمصــاب بالرصــاص الحــي 
ونقلــه للمستشــفى، فيــا قدمــت 
العالج امليداين لبقية املصابني.

أمــس،  ديــس  أبــو  بلــدة  وشــهدت 
عــن  باإلفــراج  مطالبــة  مســرة 
عريقــات  أحمــد  الشــهيد  جثــان 

الــذي ارتقــى إثــر إطــالق النــار عليــه 
حاجــز  عــى  املــايض  األســبوع 

الكونتيرن رشق بيت لحم.
االحتــالل  قــوات  قمعــت  كــا 
مشــاركني بــأداء الصــالة فوق أراٍض 
مهــددة باالســتيالء عليهــا يف بلــدة 
عصرة الشالية مبحافظة نابلس، 

وأصابت عددا منهم باالختناق.
وقالــت مصــادر محليــة: إن قــوات 
املشــاركني  قمعــت  االحتــالل 
بــأداء صــالة الجمعــة فــوق األرايض 
مــن  عليهــا،  باالســتيالء  املهــددة 
الغــاز  بقنابــل  اســتهدافهم  خــالل 
إىل  أدى  الــذي  األمــر  والصــوت، 
إصابة عدد من املواطنني بحاالت 

اختناق.
النــران  أن  املصــادر  وذكــرت 
الزراعيــة  األرايض  يف  اشــتعلت 
بفعــل قنابــل الغــاز والصــوت التــي 

أطلقها جنود االحتالل.
ويف انتهــاك آخــر، اعتقلــت قــوات 
قريــة  مــن  شــابًّا  أمــس،  االحتــالل، 

زبوبا، غرب جنني.
وقــال مديــر نادي األســر يف جنني 
منتــر ســمور: إن قــوات االحتــالل 
جــال  حســام  الشــاب  اعتقلــت 

جرادات، عقب مداهمة منزله.
االحتــالل  قــوات  وتواصــل 
للمواطنــني  اليوميــة  اعتقاالتهــا 
مناطــق  يف  منازلهــم  ومداهمــة 

متفرقة بالضفة الغربية.
االحتــالل،  قــوات  واســتولت 
النفايــات،  لجمــع  مركبــة  عــى 
تابعــة لبلديــة بديــا غــرب محافظــة 

سلفيت.
وأفــاد رئيــس البلديــة أحمد واصف 
أن قــوات االحتــالل اســتولت عــى 
املركبــة مــن منطقــة "خلــة حســان" 
بلــديت  بــني  والواقعــة  املهــددة، 

بديا وسنريا.
ســائق  أجــرب  االحتــالل  إن  وقــال: 
داخــل  إىل  قيادتهــا  عــى  املركبــة 
إحدى املستوطنات املقامة عى 

أرايض املحافظة.

فلســطيني،  وانقســام  ضعيــف 
الــذي  الفلســطيني  الوضــع  وأن 
بالــكاريث واملفتــت وعــدم  وصفــه 
الفلســطينية  الطاقــات  اســتغالل 
الفلســطيني،  الشــعب  ومللمــة 
هــو مــا ميكــن أن يــؤدي ملثــل هــذه 

النتائج "البائسة" عى القضية.
االحتــالل  "تســجيل  أن  وأوضــح 
وتوســعه  األرض  عــى  لنقــاط 
للطــرف  امليــداين، وعــدم اكرتاثــه 
جــًدا  طبيعــي  هــو  الفلســطيني 
ومتاســك  وحــدة  وجــود  عــدم  مــع 

فلسطيني".
وشــدد الزيــر خــالل تريحــه عــى 
الســيايس  املشــهد  تغيــر  أهميــة 
الفلســطيني من خالل التخي عن 
اتفاقيات )أوســلو(، وإعادة هيكلة 
عــن  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 
طريــق إجــراء انتخابــات دميقراطيــة 
الشــعب  تواجــد  أماكــن  كافــة  يف 
"مجلًســا  لتنتــج  الفلســطيني 
ولجنــة  جديــًدا  ا  فلســطينيًّ ــا  وطنيًّ
ا  تنفيذية جديدة ورئيًسا فلسطينيًّ

جديًدا".

اســتغالل  بــرضورة  الزيــر  وطالــب 
الشــعب  طاقــات  جميــع 
الفلســطيني بكافــة أماكــن تواجــده 
بســبعة  معنيــون  "نحــن  قائــاًل: 
مليــون فلســطيني يف الخــارج مبــا 
يف  موجــودة  طاقــات  مــن  لديهــم 
أكــر مــن دولــة، وميكــن أن يشــكلوا 
املــرشوع  وجــه  يف  هــادرة  قــوة 
الصهيــوين ومعاونيــه، ألنــه مــا كان 
لالحتالل أن يســتمر 72 ســنة عى 
دعــم  هنــاك  يكــون  أن  دون  أرضنــا 

عاملي".

عاتقنــا  عــى  "يقــع  الزيــر:  وقــال 
مهــم،  دور  الشــعبي  املؤمتــر  يف 
وقــد أنهينــا الســنة الثالثــة مــن عمــر 
البــد  لذلــك  الشــعبي،  املؤمتــر 
يف  مبســؤولياته  ينهــض  أن  للــكل 

هذا املرشوع".
الضــم  مــرشوع  أن  عــى  أكــد  كــا 
األمريــي  الدعــم  رغــم  سيفشــل 
ألن الشعب الفلسطيني متمسك 
كانــت هنــاك  بحقوقــه، حتــى وإن 
قبــل  مــن  مطّبقــة  ميدانيــة  ظواهــر 

االحتالل اإلرسائيي.

كورونا.. ال إصابات جديدة  ... 
املؤكــدة املصابــة بالفــروس بلــغ 72 حالــة، شــفي مهــا 60 حالــة، وتبقــى 

11 حالة نشطة، عدا عن حالة وفاة واحدة.

وأشــارت إىل إجرائها 24 عينة جديدة خالل 24 ســاعة املاضية، منوهة 
إىل أنه "مل يتم تسجيل إصابات جديدة، وقد بلغ إجايل عدد العينات 
التي تم فحصها للحاالت املشتبهة 12،762 عينة، منها 12،690 عينة 

سلبية، و72 عينة إيجابية".

)126 مدينــة الخليــل، 1 حلحــول، 

 2 ترقوميــا،   1 دورا،   16 يطــا،   8
ســعر، 1 مخيــم العــروب، 1 مخيــم 
الفوار، 8 الشــيوخ، 1 إذنا(، و1 يف 
جــاال(،  )بيــت  لحــم  بيــت  محافظــة 
و8 يف محافظــة نابلــس )5 مدينــة 
نابلــس، 2 ديــر الحطــب، 1 ياصيد( 
واألغــوار  أريحــا  محافظــة  يف  و2 
محافظــة  يف  و1  أريحــا(،  )مدينــة 

قلقيلية )مدينة قلقيلية(.
اإلجــايل  العــدد  أن  وبينــت 
إىل  ليصــل  ارتفــع  لإلصابــات 
3689، وأن عــدد الحــاالت النشــطة 

بلــغ 3037، فيــا بلــغ عــدد حــاالت 
التعــايف 637 حالــة، وعــدد حــاالت 

الوفاة 15 حالة.
وزارة  أعلنــت  متصــل،  ســياق  يف 
 4 تســجيل  الخارجيــة واملغرتبــني، 

وفيــات جديــدة بفــروس "كورونــا" 
يف  جالياتنــا  بــني  املســتجد، 
والواليــات  والعــراق،  الســعودية، 
املتحــدة األمركيــة، مــا يرفــع عــدد 

الوفيات إىل 165.
وأكــدت الــوزارة يف بيان لها، أمس، 
بــني  جديــدة  إصابــة   49 تســجيل 
والواليــات  الربازيــل  يف  جالياتنــا 
مــا  والعــراق،  األمركيــة  املتحــدة 
 ،2755 إىل  اإلصابــات  عــدد  يرفــع 

فيا بلغ عدد املتعافني 1397.
فلســطني  دولــة  ســفارة  وأفــادت 
والقنصليــة العامــة لدولــة فلســطني 
لــدى اململكــة العربيــة الســعودية، 
بالفــروس  وفــاة  حالتــي  بتســجيل 
ســعيد  صابــر  ابتســام  للمواطنــني: 
دغمــش )52 عامــا(، ونعيــم ســالمه 
لرتفــع  عامــا(   69( مســلم  محمــد 

اىل  اململكــة  يف  الوفيــات  عــدد 
.45

املختــص  العمــل  فريــق  وأكــد 
مبتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية 
األمركيــة،  املتحــدة  الواليــات  يف 
بالفــروس  جديــد  وفــاة  تســجيل 
للمواطنة رائدة أبو راس )68 عاما( 
عــدد  ليرتفــع  الينيــوي،  واليــة  يف 
اىل  الجاليــة  صفــوف  يف  الوفيــات 

.64

وأضــاف أنــه تــم تســجيل 30 اصابــة 
يف  "كورونــا"  بفــروس  جديــد 
وميتشــغان،  كاليفورنيــا،  واليــات 
وأوهايــو، ونيوجــريس لرتفــع عدد 

اإلصابات اىل 1281.
ويف الربازيــل، اكــدت ســفارة دولــة 
جديــدة  إصابــة  تســجيل  فلســطني 
صفــوف  يف  "كورونــا"  بفــروس 

الجاليــة لرتفــع عــدد اإلصابــات اىل 
رمــوز  مــع  تتابــع  أنهــا  مضيفــة   ،46

الحــاالت  أوضــاع  الجاليــة  ورؤســاء 
احتياجاتهــا  عنــد  وتقــف  املصابــة، 

واالطمئنان عليها.
دولــة  ســفارة  قالــت  ناحيتهــا،  مــن 
تــم  إنــه  العــراق،  لــدى  فلســطني 
بصفــوف  جديــدة  وفــاة  تســجيل 
الجاليــة للمواطــن خــرض بكــر محمــد 
الشــعبان )72 عامــا(، لرتفــع عــدد 

الوفيات اىل 2 حتى اللحظة.
إصابــة   18 بتســجيل  أفــادت  كــا 
اإلصابــات  عــدد  لرتفــع  جديــدة 
حــاالت   3 بينهــا  مــن   ،30 اىل 
يف  العــالج  تتلقــى  حرجــة،  منهــا 
متابعتهــا  مؤكــدة  املستشــفى، 
وتقــدم  املصابــة  الحــاالت  أوضــاع 

لهم املساعدة الالزمة.

"هآرتس": االحتالل يخفي أدلة إعدام الشاب الحالق في القدس

االحتالل ُيفرغ بيت "أبو هشهش" من أبنائه األربعة ويهدد باعتقال الخامس

غزة/ فلسطني:
املؤمتــر  بحــر  د.أحمــد  باإلنابــة  الترشيعــي  املجلــس  رئيــس  بــارك 
الصحفي املشــرتك بني حركتي حاس وفتح، الذي تم الخميس عرب 

تقنية "الفيديو كونفرانس" بني رام الله وبروت.
وأكــد بحــر يف بيــان مكتــوب، أمــس، "أن مثــل هــذا املؤمتــر يؤســس 
ومخططاتــه  االحتــالل  ملواجهــة  موحــدة  وطنيــة  اســرتاتيجية  إليجــاد 

خاصة فيا يتعلق بجرمية الضم".
وقــال إن املؤمتــر الــذي جمــع كال مــن نائــب رئيــس املكتب الســيايس 
لحاس صالح العاروري وأمني رس اللجنة املركزية لحركة فتح جربيل 
الرجوب، "يعد بارقة أمل لعودة الحديث عن املصالحة الفلسطينية-

الفلسطينية".
وشــدد بحــر عــى رضورة تشــكيل موقــف فلســطيني موحــد من جرمية 
الضــم، ووضــع اســرتاتيجية واضحــة املعامل وقابلــة للتنفيذ عى أرض 

الواقع ملواجهة جرمية االحتالل، ومحاسبته عى جرامئه.

بحر: مؤتمر العاروري والرجوب 
يؤسس إليجاد استراتيجية 

وطنية موحدة

غزة/ فلسطني:
أعلنت الرشطة بقطاع غزة، أنها أغلقت صباح أمس، خمس منشآت 

خدماتية يف القطاع ملدة 72 ساعة.
بغــزة  الرشطــة  باســم  املتحــدث  عــن  صــادر  بيــان  بحســب  ذلــك  جــاء 

العقيد، أمين البطنيجي.
التزامهــا  "لعــدم  الخمــس  املنشــآت  إغــالق  قــرار  البطنيجــي  وعــزا 
بإجــراءات الســالمة والوقايــة ملنــع انتشــار فــروس كورونــا، ومخالفــة 

مالكيها للتعهدات التي تم توقيعها بهذا الخصوص".
وبني أن املنشآت هي ثالثة مقاٍه وصالتا أفراح.

الشرطة تغلق 5 منشآت 
خدماتية بغزة لمخالفتها 

إجراءات الوقاية من كورونا

غزة/ جال غيث:
مــن  صحفيــان  مصــوران  حصــد 
األوىل  املراتــب  غــزة،  قطــاع 
لجائــزة "إســطنبول الدوليــة للصورة 

الصحفية".
مصــور  الهمــص  محمــود  وحصــل 
عــى  الفرنســية"  األنبــاء  "وكالــة 
إبراهيــم  واملصــور  الثــاين،  املركــز 
أبو مصطفى مصور وكالة "رويرتز" 

عى املركز الثالث.
التقطتهــا  التــي  الصــورة  وتظهــر 
خمــس  الهمــص،  كامــرا  عدســة 
وداعهــن  خــالل  يبكــني  فتيــات 
حمــدان،  عــالء  الشــهيد  لجنــازة 
العــدوان  خــالل  ارتقــى  الــذي 

اإلرسائيــي عــى قطــاع غــزة نهايــة 
 .2019

فيــا تظهــر الصــورة التــي التقطتهــا 
عائلــة  مصطفــى،  أبــو  كامــرا 
اإلفطــار  طعــام  تتنــاول  فلســطينية 
مقربــة  عــى  رمضــان،  شــهر  أثنــاء 
مــن أنقــاض منزلهــم املدمــر خــالل 

عدوان 2019.
لصحيفــة  الهمــص  وقــال 
مصوريــن  فــوز  إن  "فلســطني": 
صحفيــني مــن غــزة مبســابقة دوليــة 
جمعــت مصــوري العــامل لهــو دليل 
بالصــورة  الــدويل  االهتــام  عــى 
القطــاع  مــن  الصــادرة  الصحفيــة 
وفــق  الهمــص  وحصــد  املحــارص. 

18 جائــزة عربيــة ودوليــة  مــا قالــه، 
منــذ عــام 2003 عــن صور التقطها 
مــن غــزة، فقــد تقّلــد املركز الثالث 
مبســابقة الصــني الدوليــة، وتــواىل 
الجوائــز  عــى  حصولــه  بعدهــا 
العربيــة كمســابقة ديب للصحافــة، 
مســابقة  وكذلــك  "البوليتــزر"، 
"البايــو"  وجائــزة  الدوليــة،  اليابــان 
الدوليــة عــن فئــة "أفضــل مراســي 

الحروب" لعام 2018. 
عــى  مصطفــى،  أبــو  حصــل  كــا 
وعامليــة  محليــة  جوائــز  عــدة 
العربيــة  الصحافــة  "جائــزة  أبرزهــا 
أفضــل  فئــة  عــن   ،"2019 للعــام 
الصــورة  وُتظهــر  صحفيــة،  صــورة 

أثنــاء  الشــبان  مــن  عــدد  تجّمــع 
محاولتهــم االبتعــاد عن قنابل الغاز 
االحتــالل  قــوات  أطلقتهــا  التــي 
ولفــت  صوبهــم.  اإلرسائيــي 
الهمــص إىل أنــه لــن يتمكــن وزميلــه 
أبــو مصطفــى مــن مغــادرة القطــاع، 
جائحــة  بســبب  الجائــزة  الســتالم 
دول  يف  تنتــرش  التــي  كورونــا 
"جوائــز  مســابقة  وتعتــرب  العــامل. 
التــي  صــورة"  ألفضــل  إســطنبول 
ســنويا،  األناضــول  وكالــة  تنظمهــا 
وترعاهــا الخطــوط الجويــة الرتكيــة، 
ووكالــة التعــاون والتنســيق )تيــكا(، 
املســابقات  أهــم  مــن  واحــدة 

العاملية يف هذا املجال.

صحفيان من غزة يحصدان جائزة "إسطنبول الدولية"

وفاتان وأكر  ... 
326 وفاة، وعدد املصابني إىل 28055 مصابا.

الحالــة  الصــادرة عــن "الصحــة اإلرسائيليــة"، وصفــت  ووفقــا للمعطيــات 
التنفــس  بأجهــزة  موصولــون   27 منهــم  بالخطــرة،  مصابــا  لـــ77  الصحيــة 
االصطناعــي، فيــا تبلــغ عــدد الحــاالت النشــطة 10060 حالــة، يف حــني 
تعــاف  حالــة   188 تســجيل  بعــد   17669 إىل  املتعافــني  عــدد  ارتفــع 
جديدة. ودخلت )إرسائيل( مؤخًرا يف تعليات جديدة تقّيد التجّمعات 
يف األماكــن املفتوحــة وقاعــات املناســبات والحانــات والنــوادي الليليــة 
ودور العبــادة بـــ50 شــخًصا باإلضافــة إىل قر املشــاركني يف التجمعات 

املنزلّية عى 20 شخًصا.
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محافظة خان يونس محافظة غزة 

محافظة رفح 

محافظة شمال  غزة 

محافظة الوسطى 

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 

مخبز وسوبر ماركت الشلفوح    •دوار الشيخ زايد

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                •شارع النرص - مقابل بنك األردن
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
                                                      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 

محالت فؤاد قشطة 

مكتبة األنوار )روحي صبح(
محالت زهري قشطة

سوبر ماركت قشطة 
املحامي/ محمود فتحي نصار 

مكتبة فادي مطر 

سوبر ماركت سميح قشطة 

• شارع بكر قشطة -  بجوار 
بنك فلسطني 

•البلد - مسجد العودة
•حي الربازيل - دوار الجوازات.

•البلد - مقابل بلدية رفح
•حي الجنينة - 

 محكمة صلح رفح
•البلد - مقابل محكمة 

رشعية رفح 
•الكراج الرشقي

مركز خدمات املشرتكني

1700 900 800 

حّبات َبرَد قاتلة تهطل
 يف بلدة روسية

موسكو/ وكاالت:
أمــس،  روســيا،  االجتامعــي يف  التواصــل  منصــات  عــى  انتــرشت 
مقاطــع فيديــو تظهــر ســقوط حبــات مــن الــربد بحجــم البيــض خــالل 

هطول األمطار يف إقليم كراسنويارسك.
وتداول ســكان مدينة شــاريبوفو يف إقليم كراسنويارســك، مقاطع 
بشــكل  املدينــة  عــى  الهاطلــة  الــربد  حبــات  حجــم  تظهــر  فيديــو 

مفاجئ.
وعلق السكان عى الظاهرة الغريبة حيث شبه البعض حبات الربد 

املتساقطة ببيض الدجاج نظرا للتشابه بالحجم والشكل.

سانتياغو/ وكاالت:
مــن  الحفريــات  مجــال  يف  علــامء  متكــن 
التوصــل إىل حــل للغــز حــول أحفــورة، كان 
قــد عــر عليهــا يف عــام 2011، وحفظــت 
يف أحد متاحف تشييل بعد أن فشلوا يف 

تصنيفها.
مــن  باحثــون  كان  علميــة  تقاريــر  وبحســب 
 2011 يف  األحفــورة  عــى  عــروا  تشــييل 
لكنهــم فشــلوا يف تصنيفهــا، وهــو مــا أدى 

إىل تسميتها بـ"اليشء".
ويف عام 2018، اقرتحت الباحثة يف علم 
الحفريــات جوليــا كالرك أن "اليشء" عبارة 
وهــو  العمالقــة،  الزواحــف  أحــد  بيضــة  عــن 
االفرتاض الذي قوبل وقتها بالرفض بسبب 
هيــكل  مــن  وخلوهــا  الكبــري  البيضــة  حجــم 
التــي  الكيميائيــة  التحاليــل  أن  إال  عظمــي. 

أكــدت  الحــايل  العــام  يف  العلــامء  أجراهــا 
يف  شــاركت  التــي  كالرك  افــرتاض  صحــة 
كتابــة الورقــة البحثيــة عــن البيضــة العمالقــة 
 "Nature" مجلــة  يف  نــرشت  والتــي 

العلمية.
"دويتشــه  األملانيــة  اإلذاعــة  هيئــة  وذكــرت 
ســم   28 البيضــة  طــول  يبلــغ  أنــه  فيلــه" 
18 ســم، وتعــد أكــرب بيضــة ذات  وعرضهــا 
قــرشة ناعمــة يف العــامل وثــاين أكــرب بيضــة 
ٌعــر عليهــا عــى اإلطــالق. وبحســب فريــق 
العلامء املسؤول عن دراستها، فإنها تشبه 
بيــض الثعابــني، ويخمــن العلــامء أن الكائــن 
الــذي وضعهــا كان طولــه يبلــغ 7 أمتارعــى 

األقل.
مســتمرة  العلــامء  محــاوالت  ومازالــت 
الكائــن،  هــذا  وشــكل  هويــة  إىل  للتوصــل 

لفصيلــة   ينتمــي  أنــه  يعتقــدون  ولكنهــم 
بحريــة  زواحــف  وهــي  "املوزاصوريــات"، 
الحقبــة.  تلــك  يف  تعيــش  كانــت  عمالقــة 
وكان العلامء قد عروا بالفعل عى هياكل 
عثورهــم  مــكان  نفــس  يف  الزواحــف  هــذه 
هــذه  عــن  املعــروف  أن  إال  البيضــة.  عــى 
الفصيلة أنها كانت تلد وال تبيض، ولذلك 
يخمــن بعــض العلــامء أن البيضــة مصدرهــا 

أحد الحيوانات الربمائية املنقرضة.
ونقــل موقــع Focus Online  عــن لــوكاس 
للدراســة،  الرئيــي  املعــد  وهــو  ليجنــدر، 
قولــه: "مــن النــادر جــدًا أن نجد بيضا قرشته 
الشــكل."  بهــذا  جيــدًا  ومحفــوظ  ناعمــة 
مــن  ســيغري  االكتشــاف  هــذا  أن  وأضــاف 
كائنــات  تكاثــر  وطــرق  طريقــة دراســة حيــاة 

هذه الحقبة.

حل لغز "اليشء" الذي عمره 66 مليون عام

مرص... الرشطة تعرث عىل كشف 
أثري أثناء القبض عىل لصوص

القاهرة/ وكاالت:
ألقــت الرشطــة املرصيــة القبــض عى شــخصني أثناء تنقيبهام عن 

اآلثار يف محافظة األقرص يف صعيد مرص.
وبحسب موقع "مرصاوي"، كشفت معلومات وتحريات الرشطة، 
عــن إقــدام شــخصني عــى الحفــر خلســة يف منــزل أحدهــام بقصــد 

البحث والتنقيب عن اآلثار.
وعى الفور استهدفت قوة أمنية املنزل، وجرى ضبط املتهمني، 
وبحيازتهــام األدوات املســتخدمة يف الحفــر، وتبــني وجــود حفــرة 
دائرية الشكل "بقطر 1.5م وعمق 5 م" يوجد يف نهايتها حفرتان.
وتبــنّي أن الحفــرة األوىل جانبيــة باتجــاه الشــامل الرشقــي بطــول 3 
أمتار، ويوجد فيها جدار من الحجر الرميل عليه رسومات ونقوش 

ملونة وكتابات باللغة الهريوغليفية بالنقش الغائر.
تنتهــي  مــرت،   2 بطــول  الغــريب  باالتجــاه  كانــت  الثانيــة  الحفــرة  أمــا 
الحجــر  مــن  جداريــن  بــني  يقــع  الشــاميل  االتجــاه  يف  بــرداب 
باللغــة  الرمــيل أحدهــام عليــه رســومات ونقــوش ملونــة وكتابــات 
الهريوغليفيــة بالنقــش البــارز عليــه خرطوشــة تحمــل اســم "امللــك 
املعبــودات  "مــن  "نيــت"  للمعبــودة  ملــون  ونقــش  بطليمــوس" 
أو  النقــوش  مــن  خــايل  الثــاين  والجــدار  إســنا"،  ملعبــد  الرئيســية 

الكتابات.
وبإجــراء املعاينــة مبعرفــة مفتــيش آثــار األقــرص، أفــادوا بــأن الجدار 
يعــد كشــفا أثريــا والرســومات والكتابــات والنقــوش ترجــع للعــرص 
البطلمــي وامتــداد ملعبــد إســنا الــذي يقــع عى بعــد نحو 200 مرت 

من الحفر املضبوط.
ومبواجهــة املتهمــني اعرتفــا بالحفــر والتنقيــب بقصــد البحــث عــن 

اآلثار، وجرى اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال الواقعة.

الضم .. ال قرار
 باإللغاء أو التجميد؟!

الضــم  قــرار  نتنياهــو  مــن يوليــو متــوز ومل يصــدر  اليــوم األول  مــّر 
الــذي وعــد بــه ناخبيــه. هــذا جيــد لنــا لحظيــا، وعلينــا أن نتذكــر أنــه 
مل يصــدر عنــه قــرار بالتخــيل عــن مــرشوع الضــم، أو قــرار بتجميــد 
الضــم، أو قــرار بتأجيــل الضــم. وهنــا علينــا أن نتســاءل ملــاذا مل 
يصدر عنه قرار الضم يف املوعد املرضوب، ؟! وملاذا مل يصدر 

عنه قرار آخر يوضح املوقف؟!
اإلجابــة تكمــن يف تعميــق موقــف نتنياهــو والبيــت األبيــض أيضــا. 
الضــم يف حينــه، يعنــي  قــرار  إن عــدم صــدور  نقــول  ذلــك  وقبــل 
أن مصالــح ) إرسائيــل وأمــريكا( طــرأ عليهــا مســتجدات يف األيــام 
الرتيــث  إىل  واألمــرييك  اإلرسائيــيل  الطرفــني  دفعــت  األخــرية، 
واالنتظــار، ولكــن دون قــرار رســمي بذلــك، ودون توضيــح لطبيعــة 
املوقــف مــن قــرار الضــم والتوقيــت، وتــرك الرأي العــام يف منطقة 

رمادية، يتكهن، ويحلل.
مــا أراه تعقيبــا عــى مــا فــات، أن قــرار )إرسائيــل( بالضــم مــا زال 
قامئا، وال تغيري عليه، وســينفذه نتنياهو يف التوقيت املناســب 
لــه وللبيــت األبيــض، بالتفاهــم بينهــام، وهــذا العــزم املؤكــد عــى 
اســتبقاء القــرار نشــطا للتنفيــذ، هــو مــا دفــع نتنياهــو إىل التوقــف 

عن إصدار توضيح ، أو إصدار قرار بالتجميد، أو اإللغاء.
البيــت  مــع  والتوافــق  الزمــن  نضــج  ينتظــر  ونتنياهــو  قائــم،  القــرار 
األبيــض؟ مثــة احتــامل أن البيــت األبيــض قــد طلــب التأجيــل دون 
هــذا  الضــم يف  قــرار  أن  أخــربوه  ترامــب  إعــالن، ألن مستشــاري 
التوقيــت ســيضعف فــرص نجاحــه يف االنتخابــات القادمــة. حيث 
يرفض خصمه الدميقراطي بايدن الضم، ويعده مرضا بالسياســة 
ثــّم فيمكــن لبايــدن أن يؤكــد عــى مــا  األمريكيــة الخارجيــة، ومــن 
قالــه جــون بولتــون مستشــار األمــن القومــي املســتقيل مــن حكومة 
السياســة  يف  بالجهــل  ترامــب  اتهــم  حيــث  كتابــه،  يف  ترامــب، 

الخارجية.؟!
فــرص  تراجــع  مــع  متوقــع  غــري  نحــو  عــى  يواجــه  إذن  الضــم  قــرار 
نجــاح ترامــب يف االنتخابــات القادمــة، ومــا يعــزز هــذه املواجهــة 
الســلبية هــو تزايــد اتهامــات املعارضــة لرتامب بالفشــل يف إدارة 
قــدرات  الخارجيــة، وهــو فشــل مســبب بضعــف  السياســة  ملــف 

املعارضــون  يذكــر  وهنــا  امللــف،  هــذا  يف  الرئيــس 
23لرتامــب مــن ملفــات الفشــل ) االنســحاب مــن االتفــاق 


