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الناصرة/ فلسطين:
"الكنيســت"،  اإلســرائيلي  االحتــالل  لبرلمــان  ُقــّدم 
أمس، مشــروع قانون يقضي بفرض سيادة االحتالل 
اإلسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، 
بموجب مخطط وضعه مجلس المستوطنات سابًقا.

ويقضــي مشــروع القانــون الــذي قدمــه مــا يســمى 
"لـوبي أرض إسرائيل"، بـ"تطبيق السيادة اإلسرائيلية 
علــى المســتوطنات المقامــة علــى أراضــي الضفــة 

البــؤر  تحويــل  ويمنــع  المحتلــة،  الغربيــة" 
معزولــة".  "جيــوب  إلــى  االســتيطانية 

االحتـالل ميهــد لـلضـم مبشــروع قـانـون 
يف الكنيست لفرض "السيادة" عىل املستوطنات

القدس المحتلة- غزة/ نور الدين صالح:
ال تنفــك محــاوالت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي 
الســيطرة علــى ُمصلــى بــاب الرحمــة فــي المســجد 
األقصــى المبــارك وإعــادة إغالقه مرة أخــرى، خاصة 
بعــد هّبــة "بــاب الرحمة" شــباط/ فبرايــر 2019، التي 

اســتطاع المقدســيون مــن خاللها إعادة فتــح أبوابه 
بعد إغالق دام منذ عام 2003م.

وتســتخدم ســلطات االحتــالل محاكمهــا كـــ "أداة" 
مــن  ســيطرتها  وبســط  قراراتهــا  لتنفيــذ 
خــالل إصــدار قــرارات إغــالق ُمصلــى بــاب 

المــرجعيــات الــدينية: األقصــى ال يخضــع لمحــاكــم وال قــرارات سيــاسيـــة
قــرار إرسائيلــي بإغــالق بــاب الــرحمــة.. 

محاولة لبسط السيطرة عىل األقىص

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
طالــب متحدثــون بمدينــة غزة أمــس، المجتمــع الدولي 
بالضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلنقاذ األسير 

المريــض كمــال أبــو وعــر، المصــاب بفيــروس 
كورونــا، مشــددين علــى وجــوب اإلفــراج أيًضا 

بإنقــاذ "أبــو وعــر"  غــزة تطالــب  وقفــة يف 
واألرسى املرىض يف سجون االحتالل

رام الله- غزة/ فلسطين:
اتفــق أســرى حركتي حمــاس وفتح في 
سجون االحتالل اإلسرائيلي، على زيادة 

التعاون والتنسيق بينهما، وتعزيز وحدة 
للتصــدي  الوطنــي  الموقــف 
االحتــالل،  ســجون  إلدارة 

لمواجهة المشاريع اإلسرائيلية ضد قضيتنا الفلسطينية
أرسى حــاس وفتــح يتفقون عــىل تعزيز 

التنسيق ووحدة املوقف الوطني

رفح/ عبد الله التركماني:
شــّيعت جماهيــر غفيرة مــن أبناء شــعبنا 
فــي محافظــة رفــح جنوبــي قطــاع غــّزة، 

ظهــر أمــس، جثمــان المناضل جبــر القيق 
جريمــة  فــي  استشــهد  الــذي 
نفذهــا مســلحون، برفح، مســاء 

الفصائل تنعى الشهيد وتطالب بمحاسبة الجناة
جاهري ُتشيِّع جثان املناضل جرب القيق يف رفح

ا  االحتالل يعتقل 2330 فلسطينيًّ
يف النصف األول من 2020

النائب أحمد عطون لـ "فلسطين":
أوضاع نواب "حاس" بالضفة صعبة بسبب 

مارسات االحتالل والسلطة
رام الله- غزة/ صفاء عاشور:

املبعــد  الترشيعــي  املجلــس  يف  النائــب  أكــد 
عطــون،  أحمــد  املحتلــة،  القــدس  مدينــة  عــن 

أن نــواب حركــة "حــاس" يف الضفــة الغربيــة 
صعبــة  أوضاًعــا  يعيشــون 
االحتــال  مارســات  بســبب 

محافظات/ فلسطين:
أخطرت ســلطات االحتالل اإلســرائيلي، أمس، بإخالء عقار في مدينة القدس المحتلة. 
وبينما جرفت مســاحات زراعية واســعة في بيت لحم، اقتلع مستوطنون العشرات من 
أشــجار الزيتون المعمرة في الخليل. وأخطرت طواقم بلدية االحتالل اإلســرائيلي عائلة 
الطحان في حي رأس العامود ببلدة ســلوان جنوبي المســجد األقصى المبارك بضرورة 

إخــالء عقارهــا، تمهيًدا لهدمه. وأفــاد وائل الطحان بأن بلدية االحتالل اقتحمت 
العقار المكون من ثالث شقق سكنية، وأصدرت قراًرا بهدمه، بحجة البناء دون 

مستوطنون يقتلعون أشجاًرا معمرة في الخليل
االحتـالل يخطــر بإخــالء عقـار مقــدســي 

وتجريف 10 دومنات يف بيت لحم

4 وفيات يف الخليل وتسجيل 404 إصابات 
جديدة بكورونا يف الضفة 

3 حاالت وفاة و 1578 إصابة جديدة 
بـ "كورونا" يف )إرسائيل(

القدس المحتلة/ فلسطين:
أعلنــت وزارة الصحــة اإلســرائيلية مســاء أمــس، عــن 
تســجيل ثالث حــاالت وفــاة و)1578( إصابــة جديدة 

الـــ24  الســاعات  فــي  "كورونــا"  بفيــروس 
األخيرة. وذكرت الصحة اإلسرائيلية في 

رام الله/ فلسطين:
 4 عــن   أمــس،  الصحــة،  وزارة  أعلنــت  
وفيات متأثريــن بإصاباتهم بكورونا في 
الخليــل,  وإصابــة 404 مواطنيــن فــي 

الضفة الغربية المحتلة, حيث أعلن في 
وقت متأخر عن وفاة مواطن )75(عامًا  

مــن بنــي نعيــم , ممــا يرفــع 
حصيلة الوفيات إلى 43.

غزة/ جمال غيث:
طالبــت اللجنة المشــتركة لالجئين في 
قطــاع غــزة األمــم المتحــدة، بالتحــرك 

العاجــل لوقــف خطة الضــم ووضع حد 
لجرائــم االحتــالل اإلســرائيلي 
المخالفة لألعراف والمواثيق 

امَلَحــار.. مثـار بحــريــة 
تستهوي الغزِّيني

غزة/ أدهم الرشيف:
غــزة  بحــر  مــن  املحــار  مــن مثــار  مختلفــة  أحجاًمــا  يســتخرج صيــادون 
تلبيــة لطلــب الزبائــن الحريصــن عــى تناولهــا ملــا تحتويــه مــن فوائــد. 
ويســتخرج هــذا النــوع مــن الكائنــات البحريــة عــن طريــق الغــوص الحــر 

إىل أعــاق مختلفــة تزيــد عــى )10( أمتــار، كــا يقــول 
الصيــاد رامــي مقــداد، مــن ســكان مخيــم الشــاطئ، غــريب 

سلمت مذكرة لألمين العام 
"اللجنة املشــركة" تطالــب األمم املتحدة 

بالتحرك لوقف خطة الضم وجرائم االحتالل

مصادر تنفي لـ"فلسطني" ادعاءات رشطة 
االحتالل بشأن الشهيد "الحالق"

القدس المحتلة- غزة/ أدهم الشريف:
نفــت مصادر مقدســية ادعاءات شــرطة االحتالل اإلســرائيلي، 
عدم وجود شريط مصور يوثق جريمة إعدام الشهيد إياد الحالق 
فــي مدينة القدس المحتلة، فجر الـــ30 من مايو/ أيار الماضي.
وأكدت المصادر في تصريح لـ"فلســطين"، مســاء أمس، أن كل 

شــبر من مدينــة القدس ومحيط المســجد األقصى 
المبارك، مصور وموثق بالكاميرات اإلسرائيلية 

مشهد عام لمستوطنة "غوش عتصيون" 
في بيت لحم بالضفة المحتلة      )أ ف ب(

وقفة تضامنية مع األسري كال أبو وعر يف غزة أمس           )تصوير/ محمود أبوحصرية(

)Apa(            تشييع جثمان جبر القيق في رفع أمس

القدس المحتلة/ فلسطين:
أســيًرا  االحتــالل،  ســجون  إدارة  عزلــت 
ا من ســجن النقب إلى سجن  فلســطينيَّ

ســجاًنا  مخالطتــه  ثبــوت  بعــد  رامــون 
بفيــروس  مصابــا  ا  إســرائيليَّ
كورونــا. وأفــاد مكتــب إعــالم 

عزل أسري بعد مخالطته لسجان مصاب بـ"كورونا"
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القدس املحتلة- غزة/ نور الدين صالح:
ســلطات  محــاوالت  تنفــك  ال 
الســيطرة  اإلرسائيــي  االحتــال 
يف  الرحمــة  بــاب  ُمصــى  عــى 
املبــارك  األقــى  املســجد 
وإعادة إغاقه مرة أخرى، خاصة 
بعــد هّبــة "باب الرحمة" شــباط/ 
اســتطاع  التــي   ،2019 فربايــر 
إعــادة  خالهــا  مــن  املقدســيون 
فتــح أبوابــه بعــد إغــاق دام منــذ 

عام 2003م.
االحتــال  ســلطات  وتســتخدم 
لتنفيــذ  "أداة"  كـــ  محاكمهــا 
مــن  ســيطرتها  وبســط  قراراتهــا 
إغــاق  قــرارات  إصــدار  خــال 
وتحويلــه  الرحمــة،  بــاب  ُمصــى 
إبعــاد  عــرب  يهــودي  لكنيــس 
عنــه،  واملرابطــن  املصلــن 
وتنفيــذ  لتفريغــه  محاولــة  يف 

مخططاتها، وفق مراقبن.
رشطــة  مديريــة  ووجهــت 
املــايض،  الخميــس  االحتــال، 
األوقــاف  دائــرة  إىل  كتابــًا 
إلباغهــا  بالقــدس  اإلســامية 
الــذي  املحكمــة  قــرار  بتجديــد 
بــاب  مصــى  بإغــاق  يقــي 

الرحمة.
األقــى  املســجد  مديــر  وأكــد 
مصــى  أن  الكســواين،  عمــر 
مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  الرحمــة  بــاب 
نعــرف  "وال  األقــى  املســجد 
عــى  لاحتــال  ســلطة  بــأي 

املسجد األقى املبارك".
لصحيفــة  الكســواين  وأوضــح 
ادعــاءات  أن  "فلســطن" 
"منظــات  بوجــود  االحتــال 
الرحمــة  بــاب  يف  إرهابيــة" 
لدائــرة  يتبــع  فهــو  "باطلــة"، 

يف  الدينيــة  والشــؤون  األوقــاف 
القــدس، ووقــف للمســلمن وال 

شأن لاحتال فيه.
ال   ،1967 عــام  منــذ  وقــال: 
مــن  إجــراءات  بــأي  نعــرف 
تلجــأ  ومل  االحتــال،  محاكــم 
بــأي  لهــا ُمطلقــًا  القــدس  أوقــاف 
املســجد  بشــؤون  يتعلــق  أمــر 

األقى.
االحتــال  أن  عــى  وشــدد 

اإلســامية  األوقــاف  جــر  يريــد 
ليــارس  بســلطته،  لاعــراف 
محمــًا  األقــى،  عــى  أحكامــه 
االحتــال كامــل املســؤولية عــن 
أي مســاس مبصى باب الرحمة 

أو أي مصليات األقى.
االحتــال  أن  الكســواين  وبــّن 
إغــاق  قــرار  تجديــد  مــن  يريــد 
أنــه  التأكيــد  الرحمــة،  مصــى 
والســيطرة  الهيمنــة  "صاحــب 
واســتفزازًا  األقــى،  عــى 
معتــربًا  املســلمن"،  ملشــاعر 

إياه "قرارًا خطريًا".
وذكــر أن امُلصــى مل ُيغلــق منــذ 
وســيبقى  الرحمــة،  بــاب  هبــة 
كباقــي  املصلــن  أمــام  مفتوحــًا 
املصليات يف األقى، مشددًا 
"أي مســاس به يتحمل االحتال 

ردات الفعل عن ذلك".
الناحيــة  يف  الرحمــة  بــاب  ويقــع 
الرشقيــة مــن املســجد األقــى، 

"بــاب  هبــة  بعــد  فتحــه  وأُعيــد 
فربايــر/  شــهر  نهايــة  الرحمــة"  
إغــاق  بعــد   2019 شــباط 
عــام  منــذ  قــري  إرسائيــي 

.2003

الهيئــة  رئيــس  ذلــك،  مــع  واتفــق 
التهويــد  ملناهضــة  املقدســية 
نارص الهدمي، مؤكدًا أن محكمة 
االحتال ليســت صاحبــة الُحكم 

يف األقى.
حديثــه  يف  الهدمــي  وعــّد 
محكمــة  "فلســطن"،  لصحيفــة 
أدوات  مــن  أداة  االحتــال 
سياســاته  لفــرض  االحتــال 
املقدســة،  املدينــة  لتهويــد 
للثبــات  األوقــاف  دائــرة  داعيــا 
القبــول  وعــدم  موقفهــا  عــى 
كونهــا  االحتــال،  بقــرارات 

عــى  الكاملــة  الســيادة  صاحبــة 
رضورة  عــى  وشــدد  األقــى. 

تدخــل  ألي  امُلطلــق  الرفــض 
األقــى،  شــؤون  يف  إرسائيــي 
صارخــًا  "تعديــًا  ذلــك  معتــربًا 

وخرقًا للقانون الدويل".
قــرارات  مواجهــة  رضورة  وأكــد 
تعزيــز  خــال  مــن  االحتــال 
عــرب  األقــى  عــى  الســيطرة 
ومضاعفــة  اإلعــار  مشــاريع 
موظفــي الحراســة وعــدم القبــول 

بسياســة االحتــال املبنيــة عــى 
إبعاد الحراس والتنكيل بهم.

رفض القرار
الدينيــة  املرجعيــات  وأعلنــت 
لقــرار  رفضهــا  القــدس،  يف 
بإغــاق  االحتــال  ســلطات 
وقالــت  الرحمــة.  بــاب  مصــى 
املرجعيــات الدينيــة، يف بيــان، 
أمــس: إن مصــى بــاب الرحمــة، 
هــو جــزء ال يتجــزأ مــن املســجد 
هــو  الــذي  املبــارك،  األقــى 
للمســلمن وحدهــم بقــرار إلهــي 
وال  للنقــاش  قابــل  غــري  ربــاين، 
ذرة  عــن  التنــازل  وال  التفــاوض 

تراب منه.
دائــرة األوقــاف  أن  وأشــارت إىل 
تلجــأ  ال  القــدس  اإلســامية يف 
ملحاكــم االحتال كونها ليســت 
ذات  وليســت  صاحيــة  ذات 
الشــأن،  هــذا  يف  اختصــاص 
وهذا ما قررته الهيئة اإلســامية 
العليــا منــذ شــهر يونيو/حزيــران 

من العام 1967.
الدينيــة   املرجعيــات  وشــددت 
األقــى  املســجد  أن  عــى 
أن يخضــع  مــن  أســمى  املبــارك 
املحاكــم  عــن  صــادر  قــرار  ألي 
أي  أو  درجاتهــا،  اختــاف  عــى 
حكومــة  محملــًة  ســيايس،  قــرار 
أي  عــن  املســؤولية  االحتــال 

مساس باألقى.
وتابعت: إن املسلمن ال يقرون 

القــرارات  بهــذه  يعرفــون  وال 
القانونيــة،  غــري  االحتاليــة 
وبالتــايل ال يلتزمــون بها، مؤكدًة 
أن القــرارات االحتالية تتعارض 
مــع حريــة العبــادة كــا تتعــارض 

مع القوانن واألعراف الدولية.
يف  الدينيــة  واملرجعيــات 
القــدس هــي: الهيئــة اإلســامية 
األوقــاف  مجلــس  العليــا، 
دار  اإلســامية،  والشــؤون 
اإلفتــاء، دائرة قايض القضاة يف 

القدس.

بقــرار  األوقــاف  وزارة  ونــددت 
وقالــت،  االحتــال،  ســلطات 
القــرار  إن  أمــس:  بيــان،  يف 
املســتوطنن  واقتحامــات 
اليوميــة للمســجد مبثابة عدوان 
الدينيــة  الحريــات  عــى  واضــح 

للمسلمن وأماكن عبادتهم.
الــدويل  املجتمــع  وطالبــت 
واإلســامية  العربيــة  واألمتــن 
هــذه  مــن  الحــد  عــى  بالعمــل 
بخطــر  تنــذر  التــي  االنتهــاكات 
عــى  بظالــه  يلقــي  قــد  كبــري 

املنطقة بأرسها.

قلقيلية- غزة/ طال النبيه:
مــن  أخرجنــي  إذ  للــه  "الحمــد 
مل  أصابنــي  مــا  بأمــره..  الســجن 
كتبهــا  عبــارة  ليخطئنــي"،  يكــن 
يف  صفحتــه  عــى  حســان  خالــد 
موقع "فيســبوك"، بعد 5 أيام من 
ومل  الســلطة،  أمــن  لــدى  اعتقالــه 
ميــِض عليهــا 24 ســاعة حتــى جــاء 
االعتقال الثاين بشكل غري قانوين 

عنوانه "عى ذمة املحافظ".
بعــد  جــاء  والــذي  االعتقــال،  ذاك 

فيــه  اســتدعى  هاتفــي،  اتصــال 
جهــاز الرشطــة يف الضفــة الغربية، 
حســان )51 عاًمــا(، بعــد أيــام مــن 
منــه  خــرج  والــذي  األول،  اعتقالــه 

حًرا بقرار قضايئ وكفالة نقدية.
وأوضــح املحامــي منــري الشــيخ، أن 
االعتقال الذي يتعرض له حســان، 
غــري قانــوين، مشــريًا إىل أن التهمة 
اعتقالــه  يف  عليهــا  حوكــم  التــي 
قانــون  "مخالفــة  كانــت  األول 
مــا  وهــو  والتعليــات"،  الطــوارئ 

ينفيه الحاج حسان وذويه.
يف  الشــيخ  قــال  التفاصيــل،  ويف 
"فلســطن":  لصحيفــة  حديــث 
قبــل أيــام، اســتدعى جهاز الرشطة 
مــن  عنــه  اإلفــراج  بعــد  حســان، 
عــى  للتوقيــع  األول،  االعتقــال 
مل  أنهــم  إال  وتعهــدات،  أوراق 
يفعلــوا مــا تحدثــوا بــه، وأبلغــوه أنه 

محتجز عى ذمة املحافظ.
الفلســطيني  املركــز  ووفــق 
والقضــاء  املحامــاة  الســتقال 

"مســاواة" فــإن التوقيــف عــى ذمة 
التنفيذيــة  الســلطة  أو  املحافــظ 
ويتجــاوز  للقانــون  مخالــف  إجــراء 

الصاحيات.
وبحســب مذكــرة قانونيــة للمركــز، 
فإن عدة شكاوى تتعلق بالتوقيف 
التوقيــف  أو  املحافــظ  ذمــة  عــى 
تنفيذيــة،  شــخصيات  ذمــة  عــى 
"مســاواة"  إثرهــا  عــى  قامــت 
إىل  خطيــة  مذكــرات  بتوجيــه 
املعنيــة،  الرســمية  الجهــات 

بــرورة  خالهــا  مــن  وطالبــت 
االلتــزام بأحــكام القانون األســايس 
الحقــوق  وبضــان  الفلســطيني، 
للمواطــن  والدســتورية  األساســية 

الفلسطيني.
مببــدأ  التقيــد  إىل  املركــز  ودعــا 
الســلطات،  بــن  املــرن  الفصــل 
وعــدم التغــول عى ســلطة القضاء 
يف كل ما يتعلق بإجراءات الحجز 
بالتــزام  وطالبــت  التوقيــف،  أو 
مبختلــف  التنفيذيــة  الســلطة 
أحــكام  تجــاوز  بعــدم  دوائرهــا 
أثنــاء  والقانــون  األســايس  القانــون 

أدائها لسلطاتها وصاحياتها.
استمرار االعتقال

أنــه  الشــيخ،  املحامــي  وبــن 
القانونيــة  املستشــارة  إىل  توجــه 
اعتقــال  مــن  أيــام  بعــد  للمحافــظ، 
منــه  قــرار  عــى  وحصــل  حســان، 
اصطــدم  أنــه  إال  ســبيله،  بإخــاء 
قلقيليــة  رشطــة  مركــز  مــن  بقــرار 
بعــدم اإلفــراج عنــه إال بعــد التوقيع 

عى تعهد غري قانوين.
وأشار إىل أن موكله، رفض التوقيع 
ومــا  القانــوين،  غــري  التعهــد  عــى 
قانونيــة  أســباب  دون  معتقــًا  زال 
تذكــر، مؤكــدًا أن اعتقالــه الحــايل، 
لقــرارات  ومخالــف  قانــوين،  غــري 
املحكمة التي أفرجت عنه بكفالة 
نقدية. وعرب الحقوقي عن سخطه 
مــن الحالــة التــي يعيشــها املعتقل 
حسان، يف ظل ماطلة املحافظ 
مركــز  مديــر  اســتجابة  وعــدم 
الرشطــة، مؤكــدًا أن موكلــه اعتقــل 
لــدى  ســابقة  مــرات   4 مــن  أكــر 

أجهزة أمن السلطة.
عنــه  اإلفــراج  قــرار  أن  وأوضــح 

الصــادر مــن محكمــة قلقيليــة، كان 
ملوكلــه،  بذلهــا  جهــود  عــى  بنــاء 
الصعبــة  الصحيــة  حالتــه  بإيضــاح 
التــي يعاين منها خاصة املشــاكل 

الصحية التي ترافقه يف قلبه.
النجــل  ثابــت  أوضــح  جهتــه،  مــن 
الوســاطات  أن  لحســان،  البكــر 
محافــظ  لــدى  تدخلــت  التــي 
قلقيليــة اللــواء رافــع رواجبــة بــاءت 
بالفشــل، لـ"تعنتــه ورفضــه اإلفــراج 

عن والده".
وقال ثابت لـــصحيفة "فلســطن"، 
أن والــده يعــاين أيًضــا مــن اهــراء 
يف جــدار معدتــه، بفعــل تعذيــب 
سابق تعرض له أثناء اعتقاله لدى 
أمن الســلطة، مشــريًا إىل أنه عاش 
رمضــان  شــهر  مــن  كامــًا  أســبوعًا 

السابق يف زنازين السلطة.
وذكــر نجــل املعتقــل، أن والــده ال 
قانونيــة،  أي مشــاكل  لديــه  يوجــد 
أنــه  إىل  مشــريًا  حياتــه،  طــوال 
لنشــاطه  ســابق  ســيايس  معتقــل 
مدينــة  يف  التحريــر،  حــزب  يف 

قلقيلية.
وبسخط شديد عى الوضع الذي 
تعيشه الضفة الغربية، عّلق ثابت 
ال  الســلطة  أمــن  "أجهــزة  بالقــول: 
شــغلة وال عملــة لهــا، فــش عندهــم 

يشء إال االعتقال السيايس".
كان  الــذي  والــده  أن  إىل  وأشــار 
يعمل يف األعال الحرة يف البناء 
وملحقاتــه، توقــف عــن العمل منذ 
3 ســنوات، بفعــل تعرضــه لضعــف 
تعــرض  تعذيــب  بســبب  صحــي 
شــملت  اعتقــال  حملــة  أثنــاء  لــه 
عنــارص مــن حركــة حــاس وحــزب 

التحرير يف قت سابق.

قرار إسرائيلي بإغالق باب الرحمة.. محاولة لبسط السيطرة على األقصى

الكسواني: 
االحتالل يريد 
جر "األوقاف" 

لالعتراف بسلطته

الهدمي يدعو 
إلى زيادة 

مشاريع اإلعمار 
والموظفين في 

األقصى

المرجعيات الدينية: 
األقصى ال يخضع 

لمحاكم وال قرارات 
سياسية

خالد حسان.. اعتقال غير قانوني عنوانه "ذّمة المحافظ"

هيئة اإلغاثة اإلنسانية الركية
عطاء رقم 04/2020

 )Wheel Chair( لتوريد كراسي متحركة
لصالح هيئة اإلغاثة اإلنسانية  - يوليو 2020 

تعلــن هيئــة االغاثــة االنســانية والحريــات الركيــة IHH عن طــرح عطاء لتوريد 
للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف  الهيئــة تبعــًا  كــرايس متحركــة لصالــح 
كــراس ووثائــق العطــاء فعــى الــرشكات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا 
وترغــب املشــاركة يف العطــاء مراجعــة مقــر الهيئــة الكائــن يف غــزة – دوار 
أنصــار – أرض الكتيبــة – مقابــل ديــوان املوظفــن العــام - مبنــى هيئة اإلغاثة 
الركيــة IHH خــال أوقــات الــدوام الرســمي من الســاعة الثامنــة صباحًا حتى 

الثالثة عرصًا للحصول عى كراس املواصفات ووثائق العطاء.
 آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف املختوم هو الساعة الواحدة ظهرًا 
مــن يــوم اإلثنــن  املوافــق 2020/07/20 وتفتــح املظاريــف الســاعة الواحدة 

وعرش دقائق من ظهر نفس اليوم بحضور ممثي الرشكات يف مقر الهيئة. 
ماحظـــــات: 

• تقدم األسعار بعملة الدوالر وتشمل جميع أنواع الرسوم والرائب.
• يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن بنــك محــى معتمــد مــن ســلطة 
الــف  فقــط   )$  1,500( بقيمــة  العطــاء  دخــول  كتأمــن  الفلســطينية  النقــد 
وخمســائة دوالر أمريي ال غري والهيئة غري مســؤولة عن أي مبلغ نقدى يرفق 

مع املناقصة وال يلتفت إىل املناقصة غري املصحوبة بالتأمن املذكور. 
• يجب احضار السجل التجاري أو الصناعي للرشكة.

• يجب احضار شهادة خلو طرف من دائرة رضيبة الدخل ورضيبة القيمة املضافة.
• يلتزم من يرسو عليه العطاء بإحضار شهادة خصم منبع.

• رسوم هذا االعان عى من ترسو عليه املناقصة .
• الهيئة غري ملزمة بقبول أقل األسعار.    • العرض قابل للتجزئة. 

للمراجعة واالستفسار عى األرقام التالية جوال:  0599706273، هاتف:082626553

لصالح هيئة اإلغاثة اإلنسانية الركية - يوليو  2020
تعلن هيئة االغاثة االنسانية والحريات الركيةIHH   عن طرح عطاء لتوريد عجول حية 
لصالــح الهيئــة تبعــًا للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كــراس ووثائــق العطــاء فعــى 
الــرشكات ذات االختصــاص واملســجلة رســميًا وترغــب املشــاركة يف العطــاء مراجعــة 
مقــر الهيئــة الكائــن يف غــزة – دوار أنصــار – أرض الكتيبــة – مقابــل ديــوان املوظفــن 
العام -مبنى املؤسســة الركية IHH خال أوقات الدوام الرســمي من الســاعة الثامنة 

صباحًا حتى الثالثة عرصًا للحصول عى كراس املواصفات ووثائق العطاء.
 آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف املختوم هو الساعة الواحدة والنصف 
من ظهر يوم اإلثنن املوافق 20/07/2020 وتفتح املظاريف الساعة الواحدة 

وأربعون دقيقة من ظهر نفس اليوم بحضور ممثي الرشكات يف مقر الهيئة. 
ماحظـــــات: 

أنــواع الرســوم والرائــب  • تقــدم األســعار بعملــة الشــيكل وتشــمل جميــع 
ورسوم النقل واملطبوعات .

• يجب إرفاق كفالة بنكية أو شــيك بني من بنك محى معتمد من ســلطة 
النقد الفلسطينية كتأمن دخول العطاء بقيمة )3,000 $( فقط ثاثة آالف 
دوالر أمريي ال غري والهيئة غري مسؤولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع العطاء 

وال يلتفت إىل العطاء غري املصحوبة بالتأمن املذكور. 
• يجب احضار السجل التجاري أو الصناعي للرشكة.

• يلتــزم مــن يرســو عليــه العطــاء احضــار شــهادة خلــو طــرف مــن دائــرة رضيبــة 
الدخل ورضيبة القيمة املضافة.

• يلتزم من يرسو عليه العطاء بإحضار شهادة خصم منبع.
• الهيئة غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

• رسوم هذا اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.  • العرض قابل للتجزئة. 
للمراجعة واالستفسار عى األرقام التالية جوال:  0599706273، هاتف:082626553

هيئة اإلغاثة اإلنسانية الركية
عطاء رقم 03/2020

لتوريد عجول حية )أضاحي(
عيد األضحى 2020م

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

الجمعية خال أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عى كراس العطاء.
تجــارة  عــى رخصــة  الحاصلــة  للــرشكات  فقــط  املشــاركة: ميكــن  الــرشكات   .1
موايش/لحوم املشــاركة بالعطاء برشط أن يتوفر لديها ســجل تجاري وأن تكون 
مؤهلة، ولديها خربة جيدة بهذا النوع من األعال، وأن تتوفر لديها القدرة عى 
التنفيذ حسب الرشوط، وأن تتوفر لديها القدرة الفنية وسامة الوضع املايل، 

ومسجلة لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميًا لدى دوائر الريبة.
ســارية  تكــون  وأن  الشــيكل  بعملــة  األســعار  تكــون  أن  يجــب  األســعار:   .2
املفعــول ملــدة ال تقــل عــن 40 يومــا من تاريخ تقديم العطاء، وشــاملة جميع 
أنــواع الرائــب والرســوم، وعــى املــورد تقديم شــهادة خلو طرف من رضيبة 
قــادرا عــى إصــدار فواتــري رضيبيــة وشــهادة  يكــون  الدخــل واملضافــة. وأن 

خصم من املنبع مع الدفعات املالية املقدمة من طرفه. 
3. رشاء العطــاء: ميكــن للمتقــدم رشاء كــراس العطــاء برســوم مقدارهــا 200 
شــيكل غــري مســردة، ابتــداء مــن يــوم الثاثــاء املوافــق 2020/07/14 مــن 
الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 2:00 مساًء، وذلك من مقر الجمعية.

4. كفالــة دخــول العطــاء: يجــب عــى املتقــدم تقديــم كفالــة دخــول عطــاء 
بقيمــة 1500 دوالر أو مــا يعادلهــا بعملــة الشــيكل إمــا بكفالة بنكية أو بشــيك 
الخــري  قوافــل  جمعيــة  باســم  االســامي  الوطنــي  البنــك  مــن  مصــدق  بنــي 
ســاري املفعول ملدة ال تقل عن 40 يوما من تاريخ تســليم العطاء وال تقبل 

الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
عــى  لإلجابــة  متهيــدي  اجتــاع  عقــد  ســيتم  التمهيــدي:  االجتــاع   .5
 ،2020/07/15 املوافــق  االربعــاء  يــوم  وذلــك  املشــاركن  استفســارات 
الســاعة 2:00 ظهــرًا، حيــث ســيتم رشح بنــود الكراســة ورشوطهــا بالتفصيــل 

وتوضيح األعال املطلوبة.
6. تجزئة العطاء: العطاء قابل للتجزئة، كا يحق للجمعية تأجيله أو متديده 

أو إعادته أو إلغاءه دون إبداء األسباب.
املوافــق  الســبت  يــوم  العطــاء  لتســليم  موعــد  آخــر  العطــاءات:  تســليم   .7
2020/07/18 الســاعة 12:00 ظهــرًا مــع العلــم انــه لــن يقبــل أي عطــاء بعــد 
هذا املوعد ولن تقبل العروض بالفاكس ويجب تسليمها بالظرف املختوم 

وإيداعه يف صندوق املظاريف مبقر الجمعية.
8. فتح املظاريف: ســيكون موعد فتح املظاريف الســاعة 12:30 ظهرًا يف 

نفس اليوم املحدد لتسليم العطاءات يف نفس املكان وبجلسة علنية.
9. رسوم اإلعان: عى من يرسو عليه العطاء وتدفع لحظة توقيع العقد.

ملزيــد مــن املعلومــات ميكنكــم زيارتنــا يف مقــر الجمعية الكائــن يف )غزة( أو 
االتصال عى 0567228228

إعالن طرح عطاء
رقم 2020/02
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

إعالن صادر عن الجمعية اإلسالمية – خان يونس
حســابات  لتدقيــق  أســعار  عــروض  الســتدراج 

الجمعية لعام 2020 م
تعلــن الجمعيــة اإلســــامية – خــــان يونــس عــن رغبتهــا يف اســــتدراج عــروض 
أســــعار بالظرف املختوم لتدقيق حســــابات الجمعية لعــــام 2020 م وإصدار 

تقرير تدقيق الحسابات للجمعية وفق الرشوط التالية:
الدوائــر  ومســــجلة يف  التدقيــق  مهنــة  مرخصــة ملزاولــة  الشــــركة  تكــــون  أن   -

الرضيبية حسب األصول.
- توافــر القــدرة عــى تســــليم املســــودة األوىل والنهائيــة مــــن التقاريــر حتــى 

نهاية شهر مارس من عام 2021 م.
- الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.

- تقديــم األســعار بالــدوالر األمريكــي وتشــمل جميــع أنــواع الرســوم والرضائب.
- تكاليف اإلعان تدفعها الرشكة التي يرسو عليها العطاء.

- عى رشكات التدقيق التي تنطبق عليها رشوط ومعايري تدقيق الحسابات 
املتعارف وترغب باملشاركة بالعطاء عليها التوجه إىل مقر الجمعية الكائن 

يف خان يونس – حي األمل – بجوار مسجد الرحمة.
آخر موعد لتقديم عروض األســعار وفتح املظاريف يوم: السبت املوافق:

2020/07/18 م  الساعة الثانية عرشة ظهرًا يف مقر الجمعية.

جــوال   2054141 هاتــف-  الرقــم  عــى  االتصــال  واالستفســار  للمراجعــة 
0599243366

حراســة  خدمــات  توفيــر  مناقصــة  طــرح  إعــالن 
لمقرات الجمعية رقم )2020/310(

جمعيــة برنامــج غــزة للصحة النفســية مؤسســة أهلية غــري حكومية غري هادفة 
للمنتفعــن  واملجتمعيــة  النفســية  الصحــة  خدمــات  بتقديــم  تعنــى  للربــح 
بخدماتهــا، كــا تقــوم بإعــداد وتنفيــذ برامــج التدريــب والتعليــم يف مجــال 
علــوم الصحــة النفســية وإجــراء الدراســات واألبحــاث التــي تخــدم املجتمــع 
اإلنســان.  حقــوق  انتهــاك  وضحايــا  والطفــل  األرسة  بدعــم  وتعنــى  املحــي 

ترغب الجمعية يف طرح املناقصة التالية:

ميكــن للــرشكات ذات االختصــاص والخــرة يف أعــال مشــابهة الحصــول عى 
وثائق املناقصة من مقر الجمعية الكائن يف مدينة غزة - تل الهوا شــارع 8 - 
رشق مدرسة راهبات الوردية. آخر موعد لتقديم املناقصة بالظرف املختوم 
بتاريــخ 2020/7/23 الســاعة 12:00 ظهــرًا وكــا ســيتم تحديــد موعد الحق 

لفتح املظاريف بحضور من يرغب من الرشكات التي تقدمت للمناقصة. 
رشوط خاصة: 

• يجــب أن تكــون كافــة املناقصــات مصحوبــة بتأمــن أويل )%5 مــن قيمــة 
بنــك  مــن  بنــي مصــدق  أو شــيك  بنكيــة  كفالــة  بتقديــم  وذلــك  املناقصــة( 
معرتف به من قبل سلطة النقد وعى أن تكون مدة التأمن سارية املفعول 

لفرتة 3 شهور عى األقل من موعد فتح املناقصة.
• األسعار بالشيكل اإلرسائيي شاملة رضيبة القيمة املضافة.  

• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.
• الجمعية غري مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق باملناقصة.

• يحــق للجمعيــة إلغــاء جميــع العــروض املقدمــة وإعادة طــرح املناقصة مرة 
ثانية إما بشكلها الحايل أو بعد إجراء التعديل عليها. 

• تكلفــة اإلعــان ملــدة يومــن يف الصحــف عــى مــن يرســو عليــه املناقصــة 
من قبل الرشكات.

• ملزيــد مــن االستفســار ميكــن مراجعــة إدارة الجمعيــة عــى األرقــام التاليــة: 
جمعية برنامج غزة للصحة النفسية2641512-2641511  

إعالن صادر عن جمعية رابطة األسرى والمحررين
االجتــاع  عقــد  عــن  واملحرريــن  األرسى  رابطــة  جمعيــة  إدارة  مجلــس  يعلــن 
العــادي للجمعيــة العموميــة للعــام )2020( وذلــك يــوم الســبت املوافــق : 
2020/7/25 الســاعة 12:00م يف مقر الجمعية الكائن يف شــارع الصناعة 

مقابل حديقة برشلونة – داخل مقر جمعية واعد لألرسى واملحررين وذلك 
النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكال اآليت 

1 - فتح باب االنتساب وتسديد االشرتاكات للجمعية العمومية لعام 2020 
وذلك من تاريخ 2020/7/13م وحتى تاريخ: 2020/7/18

2 - فتح باب الرتشيح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك من تاريخ : 2020/7/19 
إىل تاريخ : 2020/7/21م

اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  واالعــرتاض  والطعــون  االنســحاب  بــاب  فتــح   -  3
تاريــخ  حتــى  2020/7/22م   : تاريــخ  مــن  وذلــك  العموميــة  والجمعيــة 

 2020/7/23:

4 - تبــارش اللجنــة االنتخابيــة مهامهــا مــن تاريــخ : 2020/7/13 إىل تاريــخ: 
حتــى   9:00 الســاعة  مــن  أعــاه  املذكــور  الجمعيــة  مقــر  2020/7/25 يف 

الساعة 13:00 
التواصل عى جوال رقم : 0592700520

مجلس إدارة الجمعية

المخططات اإلسرائيلية تجاه 
الفلسطينيين: بين االنفصال والضم

القانــون  وفــرض  الضــم  عــن خطــة  اإلرسائيــي  الحديــث  غمــرة  يف 
اإلرسائيــي عــى أجــزاء واســعة مــن الضفــة الغربيــة وغــور األردن، 
عــن  جديــدة  خبايــا  يكشــف  إرسائيــل  يف  جديــد  كتــاب  صــدر 
مخططــات شــبيهة، متقاربــة أو متباعــدة، لكنهــا تصــب يف االتجــاه 

ذاته، لرؤساء حكومات إرسائيلية راحلن.
الدبلوماســين  ملؤلفيــه  وشــجاع"،  "قــوي  املعنــون  الكتــاب 
ماكوفســي،  وديفيــد  روس  دينيــس  املخرضمــن  األمريكيــن 
رؤســاء  مــن  أربعــة  بهــا  قــام  التــي  الدراميــة  التحــركات  يســتعرض 
غوريــون،  بــن  ديفيــد  وهــم:  الســابقن  اإلرسائيليــن  الحكومــات 
خطــوات  وهــي  شــارون،  وأريئيــل  رابــن،  إســحق  بيغــن،  مناحيــم 
يكونــون  قــد  لكنهــم  الفلســطينين،  عــن  االنفصــال  بهــا  قصــدوا 

اختلفوا يف الطريقة.
فـ"شــارون" مل يثــق مبــن ســيأيت بعــده مــن الزعــاء اإلرسائيليــن، 
وخطط لتقديم تنازالت يف الضفة الغربية بعد انســحابه من قطاع 
غــزة أواخــر 2005 ضمــن خطــة االنفصــال أحــادي الجانــب، وقصــد 
شارون بهذه الخطوات الحفاظ عى األغلبية اليهودية إلرسائيل. 

مقربون من شارون كشفوا ملؤلفي الكتاب شعوره آنذاك برضورة 
الحفــاظ عــى قبضــة إرسائيل يف الضفــة الغربية يف املناطق التي 
يعتقــد أنهــا رضوريــة ألمنها، وهذه املناطق كتل اســتيطانية، وكان 

مدفوعا يف املقام األول باملسألة األمنية.
اعتقــد الزعــاء اإلرسائيليــون املذكــورون يف الكتاب، أنه عاجا أم 
آجــا، مــا مل تتخــذ إرسائيــل املبــادرة، فســتواجه ضغوطا هائلة من 
املجتمع الدويل، مبا فيها الواليات املتحدة، لانسحاب حتى من 
املناطق الحاسمة ألمنها عى املدى الطويل، ورأوا أنهم بأخذهم 
زمــام املبــادرة، ســيتجنبون الضغــط الــدويل، ويبنــون رشعيــة كبــرية 

حتى تتمكن إرسائيل من االحتفاظ بالكتل االستيطانية.
بدا الفتا أن الزعاء اإلرسائيلين بدوا قلقن للغاية بشأن البيانات 
ســتواجه  إرسائيــل  بــأن  واقتنعــوا  إليهــم،  املقدمــة  الدميوغرافيــة 
صعوبــة باالحتفــاظ بأغلبيــة يهوديــة بــن نهــر األردن والبحــر إن مل 
تنفصــل عــن الفلســطينين، وأرادوا ضــان بقــاء إرسائيــل بأغلبيــة 

يهودية واضحة.
أمــام  إرسائيــل  أمــن  تحصــن  حــاول  فقــد  رابــن،  إىل  باالنتقــال 
التحديــات الداخليــة والتهديــدات الخارجية، وصمم عى الحفاظ 
عــى إرسائيــل آمنــة، مــن خــال توديــع الفلســطينين إلبقائهــا دولــة 
يهوديــة، وتجنــب احتــال أن تصبــح ثنائيــة القوميــة، صحيح أنه يف 
فرتة ما شككك بإمكانية التوصل لتسوية دامئة مع الفلسطينين، 
لكنــه فهــم أنــه يجــب عــى إرسائيــل التخــي عنهــم للحفــاظ عــى 

شخصيتها وهويتها وأمنها، ونوى بناء جدار يفصل الجانبن.
يف  الســابقة  اإلرسائيليــة  املخططــات  بــن  مرشوعــا  الربــط  يبــدو 
االنفصال عن الفلسطينين عى أيدي شارون ورابن، والتحركات 
اإلرسائيليــة الجاريــة لضــم األرايض الفلســطينية، ومــا تحملــه مــن 
آثــار جســيمة مصرييــة، وتحذير من املخاطــر الكامنة فيها، ولذلك 
الزاويــة األمنيــة  مــا تظهــره  األقــل وفــق  للقلــق، عــى  فإنهــا مدعــاة 
اإلرسائيليــة، وأخــذ تحذيراتهــا عــى محمل الجد، عر رؤية الصورة 

الكبرية والنتائج اإلسرتاتيجية لهذه الخطوة.

ونعــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
القيــق،  املناضــل  فلســطن، 
صفوفهــا  يف  عمــل  إنــه  وقالــت 
االنتفاضــة،  ســنوات  خــال 
"جرميــة  بأنــه  حــدث  مــا  واصفــة 
عــى  وشــددت  غــادرة"،  بشــعة 

أنها "لن متر دون عقاب".
واألمــن  الداخليــة  وزارة  ونــرشت 
صــورًا  أمــس،  فجــر  الوطنــي، 
لخارجــن عى القانون مطلوبن 
خلفيــة  عــى  األمنيــة،  لألجهــزة 

مقتل "القيق".
بــأن  وأفــادت الداخليــة يف بيــان 
املطلوبن هم: شــادي الصويف 
الصــويف  وفــادي  عامــًا(،   37(

الدبــاري  وديــاب  عامــًا(،   35(

)19 عامًا(.

يتعــرف  مــن  الــوزارة كل  ودعــت 
ميلــك  أو  املطلوبــن  إىل 
إىل  عليهــم،  تــدل  معلومــات 
املركزيــة  بالعمليــات  االتصــال 
يف وزارة الداخليــة، كــا حــّذرت 
كّل مــن يتســرت عــى املطلوبــن 
أو يقــدم لهــم املســاعدة باتخــاذ 

اإلجراءات القانونية بحقهم.
ويف السياق ذاته قال املتحدث 
باســم وزارة الداخليــة إيــاد البزم: 
املغــدور  قتــل  جرميــة  "إن 
وطنيــًا  مرفوضــة  القيــق  جــر 
منــذ  أنــه  إىل  مشــريًا  وشــعبيًا"، 
وقــوع الجرميــة، عملــت األجهــزة 
عــى  غــزة  قطــاع  يف  األمنيــة 

متابعة التحقيقات بشأنها.
وأشــار يف تعقيبــه عــى الجرمية 
خــال ترصيحــات إذاعيــة أمــس، 
اإلجــراءات  كل  اتخــاذ  "تــم  أنــه 
الازمــة، وتكثيــف الجهــد األمني 
والرشطــي، خاصــة يف محافظــة 
رفح جنوب القطاع؛ ملتابعة آثار 

الجرمية واعتقال الجناة".
وأكــد أن "مرتكبــي هــذه الجرمية 
البشــعة ســيمثلون أمــام العدالــة 

ال مفر".
بــردع  كفيــل  "القانــون  وقــال: 
الجنــاة  وســنضبط  املجرمــن، 
مبــا  عليهــم،  القانــون  وســيطبق 

ُيشكل رادعًا لهم ولغريهم".
وزارة  أن  عــى  البــزم  وشــدد 
بارتــكاب  تســمح  لــن  الداخليــة 
الفــوىض،  مبظاهــر  أو  الجرائــم 
تقــع  جرميــة  أي  أن  إىل  الفتــا 
ســتتعامل معهــا الــوزارة وأجهــزة 

األمن بكل جدية ورصامة.
جرميــة  أي  توجــد  ال  أنــه  وبــن 
مجهولــة يف قطــاع غــزة، مشــددا 
وسياســتها  "الــوزارة  أن  عــى 
أال  تقتــي  والرشطيــة  األمنيــة 
منــّر عــن أي جرميــة مــرور الكــرام 

أو نتغاىض عنها".
التــي  الجرائــم  كل  أن  وأوضــح 
تقــع يف القطــاع يتــم العمل عى 
القانــون، الفتــا إىل  إنهائهــا وفــق 
حالــة  عــى  "يحافــظ  ذلــك  أن 
كل  برغــم  األمنــي  االســتقرار 

الظروف الصعبة".
وقال املتحدث باسم الداخلية: 
ورسعــة  كاملــة  بجديــة  "نتعامــل 
يف  تقــع  جرميــة  أي  مــع  عاليــة 
غــزة، ونطمــن املواطنــن  قطــاع 
ســتصل  األمنيــة  األجهــزة  بــأن 
وســُيقدمون  املجرمــن،  للقتلــة 

للعدالة".
أيب  الشــهيد  كتائــب  وحــذرت 
محــاوالت  "مــن  مصطفــى  عــي 
املناضــل  بســمعة  املســاس 

بالرتويــج  القيــق  جــر  الشــهيد 
هــذه  تــرر  وأكاذيــب  الفــرتاءات 
وعاهــدت  النكــراء"،  الجرميــة 
عائلــة جــر بأنها ســتاحق القتلة 

واملجرمن.
فصائل تدين الجريمة

لهــا  بيــان  يف  حــاس  وأدانــت 
البشــعة،  "القيــق"  قتــل  جرميــة 
مــؤرًشا خطــرًيا  أنهــا متثــل  عــادًة 
والنظــام،  القانــون  تجــاوز  عــى 
الــكل  اتفــق  مللفــات  وفتًحــا 
مغلقــة،  أنهــا  عــى  الفلســطيني 

وليســت  لفتحهــا،  مجــال  وال 
محًا للنقاش.

ووزارة  الحكومــة  وطالبــت 
مــن  بيــد  بالــرضب  الداخليــة 
يــد الجنــاة، وإنــزال  حديــد عــى 
كــا  بحقهــم،  العقوبــات  أقــى 
دعت جاهري شعبنا والعائات 
الكرميــة كافــة إىل اســتنكار هذه 
الجرميــة ورفضهــا، والتــرؤ التــام 
مــن أي شــخص يســعى إىل إثــارة 

الفنت والنعرات.
الوطنيــة  القــوى  ونعــت 
"القيــق"،  برفــح  واإلســامية 
العشــائري  الغطــاء  برفــع  مطالبــة 
القانــون  إنفــاذ  يف  واإلرساع 

الثوري بحق القتلة املجرمن.
لهــا:  بيــان  يف  القــوى  وقالــت 
املحــرر  األســري  "الشــهيد  إن 
الــذي قــدم منوذجــا  القيــق  جــر 
وطنيًا خال مشوار نضايل متيز 
لعائلــة  وابــن  والفــداء،  بالعطــاء 
مناضلة قدمت الغايل والنفيس 
اليــوم  لتطولــه  الوطــن،  أجــل  مــن 
يــد الغدر والخيانة، وتناســت أن 
األذرع  أبنــاء  وكل  جــر  الشــهيد 
ممــن  الفصائــل  لــكل  العســكرية 
األوىل  االنتفاضــة  عملــوا ضمــن 
لبعضهــم  وحصنــًا  ســندًا  كانــوا 

وللثورة الفلسطينية".
وطالبــت العائــات برفــع الغطــاء 
العشــائري عــن القتلــة املجرمن 
الجرميــة  هــذه  اقرتفــوا  الذيــن 

أبعــادا  تحمــل  التــي  النكــراء، 
وســامة  أمــن  وتهــدد  خطــرية 
املجتمــع. كــا طالبــت القضــاء 
والجهــات املختصة باإلرساع يف 
إنفاذ القانون الثوري بحق القتلة 
القصــاص  وتنفيــذ  املجرمــن 
الــرادع منعــًا لتكرار هذه الجرمية 
الســلم  عــى  حفاظــًا  النكــراء، 

األهي واملجتمعي.
امللفــات  أن  الفصائــل  وأكــدت 
الضاربــة  األجنحــة  قادتهــا  التــي 
يف  ومطارديهــا  للفصائــل 
ملفــات  هــي  األوىل  االنتفاضــة 
وال  أحمــر  وخــط  بامتيــاز  وطنيــة 
يجــوز اســتحضاره بــأي حــال مــن 

األحوال.
تعــرض  أي  أن  عــى  وشــددت 
ألي مناضل من مناضي شــعبنا 
هــو تعــرض للــكل الوطنــي، وكل 
مــن يحــاول إثــارة هــذه امللفــات 
دائــرة خدمــة  نفســه يف  ســيضع 

االحتال ومخططاته.
يف  املقاومــة  "لجــان  ونعــت 
كان  الــذي  "القيــق"  فلســطن 
األوىل  االنتفاضــة  أبطــال  أحــد 
النــر  مجموعــات  أبطــال  ومــن 

األحمر.
وقالــت اللجــان يف بيــان أمــس: 
يف  املقاومــة  لجــان  يف  "إننــا 
هــذه  نســتنكر  ونحــن  فلســطن 
مناضــل  بحــق  البشــعة  الجرميــة 
شــعبنا،  مناضــي  مــن  كبــري 
لندعــو إىل رسعــة إلقــاء القبــض 
وإنــزال  املجرمــن  القتلــة  عــى 

أقى العقوبات بحقهم ليكونوا 
عرة لغريهم".

والجهــات  القضــاء  وطالبــت 
تطبيــق  يف  بــاإلرساع  املختصــة 
املجرمــن  القتلــة  بحــق  القانــون 
العــادل  القصــاص  وتنفيــذ 
الــرادع ملنــع تكــرار هــذه الجرمية 
مناضــي  لحايــة  البشــعة 
ومقاومــي شــعبنا وحفاظــًا عــى 

أمن وسامة املجتمع.
رفع الغطاء العشائري

مــن جهتها أكــدت قبيلة الرتابن 
القانــون  أخــذ  املطلــق  رفضهــا 
باليد، مشددة عى أن اسرتجاع 
املحاكــم  مكانهــا  الحقــوق 
العرفيــة  العشــائرية  أو  النظاميــة 

املعروفة.

وقالــت القبيلــة يف بيــان أمــس: 
تطــورات  أســف  بــكل  "تابعنــا 
وفــاة  إىل  أدت  التــي  األحــداث 
يــد  عــى  القيــق  جــر  املرحــوم 
أحــد أبنــاء عشــرية الصــويف. إننــا 
جــر  العميــد  قتــل  حــادث  نعــد 
األركان  مكتملــة  جرميــة  القيــق 
املســؤولية  منفذهــا  يتحمــل 
الكاملــة أمــام اللــه أوال، ثــم أمــام 

القضاء العادل ثانيا".

طرفــا  زجهــا  القبيلــة  ورفضــت 
وأضافــت:  القتــل،  حــادث  يف 

مجتمعنــا  مــن  أصيــل  جــزء  "إننــا 
ونلتــزم  العــريب  الفلســطيني 
والعرفيــة  النظاميــة  بالقوانــن 
كاملة، ونرفض حاية الخارجن 
القانــون أو تقديــم الغطــاء  عــى 

العشائري لهم".
كا أدانت الهيئة العليا لشــؤون 
املحافظــات  يف  العشــائر 
الجنوبيــة الجرميــة البشــعة التــي 

مطالبــة  القيــق،  لقتــل  أدت 
برضورة االلتزام والنظام.

للهيئــة  العــام  املفــوض  وأكــد 
عاكــف املــرصي يف بيــان أمس، 
أن هــذه الجرميــة "متثــل مــؤرًشا 
القانــون  تجــاوز  عــى  خطــرًيا 
والنظــام، وفتًحــا مللفــات أجمــع 

أنهــا  عــى  الفلســطيني  الــكل 
لفتحهــا،  مجــال  وال  مغلقــة، 

وليست محًا للنقاش".
ونبــه إىل دور العشــائر والقبائــل 
واألمــن  الســلم  حايــة  يف 
أي  عــن  الغطــاء  ورفــع  األهــي، 
سلوك يتجاوز القانون ويرشعن 
ملرحلة من االحرتاب الداخي.

بــرضورة  املــرصي  وطالــب 
عــن  العشــائري  الغطــاء  رفــع 
شــخص  أي  مــن  والتــرؤ  الجنــاة 
يســعى إلثــارة الفــنت والنعــرات، 
الجهــات  بــدور  والتمســك 

القانونية واألمنية.
العمــل  اســتئناف  رضورة  وأكــد 
يف ملــف املصالحــة املجتمعية 
القضايــا  جميــع  حــل  ومواصلــة 
العالقــة، باعتباره ملفا مجتمعيا 
مهــا يعــزز مــن لحمــة املجتمــع 
أي  عــى  الطريــق  ويقطــع 

محاوالت لتجاوزها.
استنكار حقوقي

لحقــوق  امليــزان  واســتنكر مركــز 
اإلنســان جرمية قتل القيق عى 

يد مسلحن.
أمــس:  بيــان  يف  املركــز  وقــال 
اســتنكاره  عــن  املركــز  يعــر  إذ 
فإنــه  القيــق،  لقتــل  الشــديد 
وتصاعــد  اســتمرار  مــن  يحــذر 
باليــد  القانــون  أخــذ  حــاالت 
يدفــع  التــي  األمنــي  واالنفــات 
املواطنــون مثنهــا مــن حياتهــم، 
مــع  التهــاون  مغبــة  مــن  ويحــذر 
هــذه املارســات، ملــا لهــا مــن 
آثــار ســلبية تهدد أمن واســتقرار 

املجتمع وسامته.
رضورة  تأكيــده  املركــز  وجــدد 
القانــون،  ســيادة  مبــدأ  احــرتام 
يف  للفصــل  إليــه  واللجــوء 
وتجنيــب  النــزاع  قضايــا  كل 
إىل  االنجــرار  ويــات  املجتمــع 
ردود األفعــال التــي يدفــع مثنهــا 
أغلــب  يف  األبريــاء  املواطنــون 

األحيان.
املختصــة  الســلطات  وطالــب 
تورطهــم  يثبــت  مــن  كل  بإحالــة 
يف جرميــة القتــل إىل العدالــة، 
اتخــاذ  بــرضورة  طالــب  كــا 
وتفعيــل  القصــوى  التدابــري 
شــأنها  مــن  التــي  اإلجــراءات 
الصغــرية  األســلحة  انتشــار  منــع 
وحــرص  اســتخدامها  وســوء 
اســتخدامها مــن قبــل املكلفــن 
القانــون، تعزيــزًا لســيادة  بإنفــاذ 
القانون وحاية ألمن املواطنن 

واملجتمع.

الفصائل تنعى الشهيد وتطالب بمحاسبة الجناة
ع جثمان المناضل جبر القيق في رفح جماهير  ُتشيِّ

"الداخلية" 
تنشر صور 

المتورطين وتؤكد 
"أبو علي استمرار مالحقتهم

ر  مصطفى" ُتحذِّ
من المساس 
بسمعة القيق

"العشائر" ترفض 
أخذ القانون باليد 

بعيًدا عن المحاكم 
النظامية

مركز حقوقي 
يطالب بمالحقة 

المشتبه بهم 
وتقديمهم للعدالة

رفح/ عبد الله التركماني:
شــّيعت جماهيــر غفيــرة مــن أبنــاء شــعبنا فــي 
محافظــة رفــح جنوبي قطــاع غّزة، ظهــر أمس، 
جثمــان المناضل جبر القيق الذي استشــهد في 

جريمــة نفذهــا مســلحون، برفح، مســاء أول من 
أمس.

ُمطالبيــن  الجريمــة،  بهــذه  المشــاركون  ونــدد 
بســرعة القصاص مــن القتلة لضمان عــدم تكرار 

مثل هذه الجرائم، في حين توّعد مدير الشرطة 
الخاصة في رفح العقيد مازن عطية خالل كلمة 
لــه فــي الجنازة بُمحاســبة الفاعليــن وتقديمهم 

للعدالة.

) APA (           جانب من التشييع يف رفح أمس



قــوة  ليــس  حــاس  حركــة  ضعــف  أن  إىل  وأشــار 
لحركــة فتــح والعكــس صحيــح، "وهــذا أمــر يجــب 
أن يفهمــه الجميــع، لذلــك يجــب أن تتضافــر كل 
التــي  املشــاريع  كل  مواجهــة  أجــل  مــن  الجهــود 

تهدد القضية والوجود الفلسطينيني".
ونبــه إىل أن الحالــة الفلســطينية وصلــت إىل جــزء 
األحاديــث  وأن  تفكيكــه،  ميكــن  ال  التعقيــد  مــن 
األخــرة حــول التوافــق بــني حركتــي حــاس وفتــح 
قــرار الضــم  كان مــن أجــل التوافــق عــى مواجهــة 

وليس أكرث من ذلك.
إىل  يــؤدي  لقــاء  أيَّ  نثمــن  "نحــن  عطــون:  وأردف 
الوحــدة الفلســطينية ونحــن معــه، وموضــوع قــرار 
الضم قضية خِطرة جًدا تهدد الوجود الفلسطيني 
والقضيــة، ونقــول لــكل الفلســطينيني تعاَلــوا عــى 

جراحكم وعودوا للتوافق والوحدة الوطنية".
ودعــا الســلطة إىل وقــف مارســاتها عــى األرض 
القطــاع  يف  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  بحــق 
بالوحــدة  املواطــن  يشــعر  أن  أجــل  مــن  والضفــة 
الوطنيــة مــن خــال إجــراءات حقيقيــة عــى أرض 
وتفكيــك  الحريــات،  بإطــاق  وذلــك  الواقــع، 
خطــة  وعمــل  املهمــة،  الخافيــة  امللفــات  بعــض 
إســراتيجية يشــارك فيهــا الجميــع ملواجهة قضية 

الضم.
وشدد عطون عى أن استمرار الحالة الفلسطينية 
يتعلــق  مــا  لــكل  كبــرة  خســارة  "يعنــي  هــي  كــا 
أطيافــه  بــكل  الفلســطيني  والشــعب  بالقضيــة 
وتوجهاتــه"، مؤيــًدا الحــراك الســابق بــني حركتــي 
فتــح وحــاس مــع توجيــه دعــوات بتوســيع ملفــات 
إىل  لتمتــد  الضــم  قــرار  تتجــاوز  بينهــم  التفــاوض 
ا. تحقيق املصالحة وإنهاء االنقسام إنهاء حقيقيًّ

أوضاع النواب
وبني عطون أن نواب حركة حاس مل يبتعدوا عن 
النشاط السيايس واملشاركة يف الفعاليات التي 
ُيعَلــن عنهــا، إال أن أي حــراك ال يــروق لاحتــال أو 
الســلطة الفلســطينية فــإن النــواب يدفعــون مثنــه 
يف ســجون االحتــال تحــت مــا يســمى االعتقــال 

اإلداري.
وقــال: "النــواب يف الضفــة الغربيــة ال يوجــد لهــم 
إال العمــل يف اإلطــار العــام مبــا تتبنــاه السياســات 

العامــة فيــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية ونحــن 
مــع كل الفلســطينيني، ولكــن أن تكــون لنــا لقــاءات 
مبارشة مع القيادة الفلسطينية وغرها فا يوجد 

لنا دور عى هذا املستوى".
تعقيــدات  هنــاك  أن  املقــديس  النائــب  وأوضــح 
يعيشــها نــواب حركــة حــاس، مثــل: منــع الحركــة 
وقطــع  املســتمرة،  واالعتقــاالت  والحريــات، 
االختــاف  بســبب  وغرهــم  للنــواب  الرواتــب 
السيايس، وقطع رواتب األرسى وأرس الشهداء. 
وقــال عطــون: "منــذ نجاحنــا يف االنتخابــات التــي 
مل تــرُق نتائجهــا لاحتــال والســلطة الفلســطينية 
رغم أنها كانت بإرشاف دويل وباعراف الجميع، 
اســُتدعيت واعُتقلــت ألكــرث مــن 17 مرة، وُمورَس 
التضييق علينا، حيث مل ُيِتح االحتال لنا املجال 
حتــى لعقــد أيِّ اجتاعــات أو لقــاءات". وأضــاف: 
االنتخابــات  هــذه  يف  فوزنــا  مــن  أشــهر   3 "بعــد 
مسلســل  واســتمر  ســنوات،  ألربــع  اعُتقلنــا 
االعتــداءات واالعتقاالت وســحب البطاقات عى 
القــدس،  نــواب  لــكل  املاضيــة  الســنوات  مــدار 
2010 ســحب االحتــال بطاقــات  إنــه يف  حيــث 
نــواب القــدس وأصــدر قــراًرا بإبعادنــا عــن القــدس 

َلني عن قضية القدس". أنا ونائبني ممثِّ
وأردف عطــون: "إبعــاد املواطنــني ســواء نــواب أو 
غرهــم عــن مدينــة القــدس هــو حــرب دميوغرافية 
بحــق أهلنــا يف القــدس، فلــو أُبِعــدوا فلــن يوجــد 
إىل  الفًتــا  وأهلهــا"،  مقدســاتها  عــن  يدافــع  مــن 
عــى  الكثــر  كلفتهــم  النــواب  إبعــاد  سياســة  أن 
املستويني الشخيص والسيايس. وأوضح عطون 
أن إبعــاد النــواب عــن القــدس وترحيلهــم لــرام اللــه 
أو أي مكان يف الضفة، هو وضعهم تحت اإلقامة 

الجربيــة؛ بســبب عــدم قدرتهــم عــى الحركــة بــني 
اســتام  لرفضهــم  وذلــك  بأريحيــة  الضفــة  مــدن 
مدينــة  إىل  العــودة  تنقــص حقهــم يف  وثيقــة  أيِّ 

القدس بعد ذلك.
وأفــاد بــأن أمــر عــدم قدرتهــم عــى مغــادرة رام اللــه 
النــواب،  واجهــت  التــي  العوائــق  أهــم  مــن  يعــد 
باإلضافــة إىل عــدم القــدرة عى التواصل املبارش 

مع الفلسطينيني يف القدس.
وذكــر أن النــواب املبعديــن عــن القــدس يعيشــون 
ال  أنهــم  كــا  أرسهــم،  دون  الشــتات  مــن  حالــة 
يســتطيعون متثيــل أهلهــم يف القــدس، وال عــرْض 
االنتخابــات  مــن  يأملــون  كانــوا  التــي  معاناتهــم 

إيصالها للعامل. 
تضييقات السلطة

فقــد  الســلطة  صعيــد  عــى  أنــه  عطــون  وبــني 
بــدأت بالتضييــق عــى النــواب مــن خــال تعطيــل 
املجلــس الترشيعــي الــذي مل يعقــد عــى مــدار 
الســنوات املاضيــة، حيــث مل يســتطيعوا متثيــل 
أهــايل القــدس يف املؤسســات الرســمية بســبب 

حالة االنقسام وعدم قبول اآلخر.
املسلســات  هــذه  آخــر  "كان  وأردف: 
والتضييقــات، قطــع رواتــب النــواب عندمــا أقــرت 
غــر  إجــراء  أخــذ  الدســتورية  واملحكمــة  الســلطة 
يف  حــاس  حركــة  نــواب  رواتــب  بقطــع  قانــوين 
املجلس الترشيعي وهو إجراء مخالف للدستور". 
كان  االنتخابــات  قبــل  أنهــم  إىل  عطــون  وأشــار 
النــواب أســاتذة جامعــات ولهــم وظائــف مرموقــة، 
ولكــن الســلطة قطعــت رواتــب نــواب حــاس فقط 

باستثناء النواب من الفصائل األخرى.
ــق عليهــم  ولفــت عطــون إىل أن هــذا اإلجــراء ضيَّ

مــن األعبــاء املاليــة املراكمــة  تضييًقــا كبــًرا، وزاد 
زادت  الذيــن  القــدس  نــواب  عــى  خاصــة  عليهــم، 
مســكنهم  عــن  إبعادهــم  بســبب  األعبــاء  عليهــم 
الغربيــة،  الضفــة  يف  بيــوت  الســتئجار  واضطرارهــم 
وتحمــل مصاريــف العائــات وااللتزامــات املالية يف 
الضفــة والقــدس وهــو أمــر مربــك ويشــكل عبًئــا مالًيا 
كبًرا. واستدرك: "لكن رغم كل ما سبق فإن النواب 
مل يبتعــدوا عــن النشــاط الســيايس واملشــاركة يف 
حــراك  أيَّ  أن  عــى  مشــدًدا  املتاحــة"،  الفعاليــات 
ال يــروق لاحتــال أو الســلطة فــإن النــواب يدفعــون 
مثنه يف ســجون االحتال تحت ما يســمى االعتقال 

اإلداري.
وأكد عطون أن النواب جزء من النســيج االجتاعي، 
وحــراك  قــرار  الوجــود يف كل  عــى  يعملــون  وأنهــم 
أو  واألقــى  القــدس  داخــل  ســواء  نشــط  ســيايس 
االجتاعيــة،  املناســبات  أو  اإلعــام  وســائل  عــرب 
مشــًرا إىل أنهم يبذلون الجهد ليكونوا عى تواصل 
يف  مشــاركتها  خــال  مــن  الشــعبية  الحاضنــة  مــع 

الفعاليات السياسية والنشاطات العامة.
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القدس املحتلة/ األناضول:
أصيــب 6 إرسائيليــني، يف إخــاء رشطــة وطواقــم 
بلدية االحتال ملحتجني، قبالة منزل رئيس وزراء 
حكومــة االحتــال بنيامــني نتنياهــو غــريب القــدس 

املحتلة.
اإلخبــاري  إرسائيــل"  أوف  "تاميــز  موقــع  وقــال 
اإلرسائيــي إن "عنــارص الرشطــة ومفتــي البلديــة 
اشتبكوا مع متظاهرين، أثناء قيامهم بإخاء موقع 
رئيــس  منــزل  مــن  بالقــرب  الثانيــة،  للمــرة  احتجــاج 

الوزراء بنيامني نتنياهو".
وأضاف "أظهرت لقطات فيديو، مشهد استخدام 
املفتشــني القوة، وهم يخلون معدات ويواجهون 

املحتجني".
عمليــة  خــال  أصيبــوا  محتجــني   6 أن  إىل  وأشــار 
اإلخــاء. واالحتجــاج هــو جــزء مــن فعاليــات حركــة 
األشــهر  خــال  نظمــت  التــي  الســوداء"  "األعــام 

األخرة، العديد من االحتجاجات ملطالبة نتنياهو 
باالستقالة بسبب تهم الفساد.

وتنظــر محكمــة االحتــال املركزية رشقــي القدس، 
تهــم  تشــمل  لنتنياهــو،  موجهــة  اتهــام  الئحــة  يف 
تهــم  وهــي  األمانــة،  وإســاءة  والرشــوة  االحتيــال 
قــد تقــوده إىل الســجن يف حــال إدانتــه مــن قبــل 

املحكمة العليا.
وقــال املنظمــون يف بيــان: إن 30 عنــرا ومفتشــا 
من الرشطة والبلدية، هاجموا التجمع االحتجاجي 

واملشاركني فيه رغم وجود إذن لهم بالتظاهر.
البلديــة  ومفتــي  الرشطــة  عنــارص  إن  وأضافــوا 
"قامــوا دون التعريــف بأنفســهم أو تقديــم أي أمــر 
محكمــة مبصــادرة املمتلــكات الخاصــة للمحتجني 
عــى  االســتياء  أســباب  تفســر  ودون  بالقــوة 
املعلقــة  الافتــات  بإزالــة  وقامــوا  املمتلــكات، 

واشتبكوا مع املدنيني".

النائب عن مدينة القدس أحمد عطون في حوار مع "فلسطين"
أوضاع نواب "حماس" بالضفة صعبة 

بسبب ممارسات االحتالل والسلطة

خطوات مواجهة 
قرار ضم 

الضفة ليست 
بالمستوى 
المطلوب

السلطة مستمرة 
في قطع رواتب 
نواب "حماس" 
منذ عام 2015
استمرار الحالة 

الفلسطينية كما 
هي سيؤدي إلى 

خسارة القضية

رام الله- غزة/ صفاء عاشور:
أكد النائب في المجلس التشريعي 
المبعد عن مدينة القدس المحتلة، 

أحمد عطون، أن نواب حركة »حماس« 
في الضفة الغربية يعيشون أوضاًعا 

صعبة بسبب ممارسات االحتالل 
اإلسرائيلي واالعتقاالت المستمرة 

بحقهم، باإلضافة إلى مضايقات 
السلطة في رام الله وقطع رواتبهم. 

وشدد خالل حديثه مع صحيفة 
»فلسطين« على أن النواب جزء من 

الشعب الفلسطيني الرافض لقرار 
ضم أراٍض واسعة من الضفة الغربية 

واألغوار، مستدرًكا: »إال أن الحراك 
الذي تم لمواجهة هذا القرار لم يكن 

على المستوى المطلوب؛ وذلك بسبب 
جائحة كورونا التي تضرب المجتمع في 

الضفة«.

إصابة 6 إسرائيليين في إخالء
 لمحتجين قبالة منزل نتنياهو

النارصة/ فلسطني:
أظهــرت نتائــج اســتطاع رأي إرسائيــي، 
غــر  اإلرسائيليــني  مــن   80% قرابــة  أن 
االقتصــادي  الحكومــة  أداء  عــن  راضــني 

خال أزمة كورونا.
وقــال أكــرث مــن %50، مــن املســتطلعة 
حجــم  عــى  أثــرت  األزمــة  إّن  آراؤهــم: 
 ،30% نحــو  أبلــغ  بينــا  مدخوالتهــم، 
قنــاة  أجرتــه  الــذي  االســتطاع،  خــال 
نتائجــه،  ونــرشت  العربيــة،   "11 "كان 
عليهــم  يصعــب  أنــه  األحــد،  مســاء 

تسديد الرسوم الشهرية.
 13 القنــاة  أجرتــه  آخــر،  اســتطاع  ويف 
العربيــة، ونــرشت نتائجــه مســاء أول مــن 
أمس، أيًضا، قال ٪75 من املستطلعة 
مــع   تتعامــل  مل  الحكومــة  إن  آراؤهــم: 
األزمة بشــكل جيد، بينا قال ٪16 من 

العينــة، إنهــم راضــون عــن إدارة الحكومة 
لألزمة.

يف  اإلرسائيليــني،  مــن   61٪ وقــال 
االســتطاع ذاتــه: إنهــم غــر راضــني عــن 
نتنياهــو  بنيامــني  الحكومــة  رئيــس  إدارة 
لألزمة، وأعرب %19 فقط، عن رضاهم 

من طريقة إدارته لألزمة.
عــدم  عــن  العينــة،  مــن   53٪ وأعــرب 
رضاهــم عــن أداء وزيــر الصحــة الجديــد 

يويل أدلشتاين، خال األزمة.
وأظهــر ٪50 مــن العينــة، عــدم رضاهــم 
عــن أداء وزيــر املاليــة يرسائيــل كاتــس، 
إنهــم  اإلرسائيليــني:  مــن   83% وقــال 
متخوفون عى استقرارهم االقتصادي.

املــايض،  الســبت  مســاء  ووقعــت 
رابــني  ميــدان  يف  عنيفــة  صدامــات 
مــن  قــوات  بــني  أبيــب(،  )تــل  وســط  

املتظاهريــن  وآالف  االحتــال  رشطــة 
الصغــرة،  األعــال  أصحــاب  مــن 
إضافــة  الخــاص،  لحســابهم  والعاملــني 
إىل مجموعــات تعمــل يف مجــال الفــن؛ 
وذلــك للتعبــر عــن غضبهم مــن اإلغاق 
بســبب  دخلهــم؛  مبصــادر  أطــاح  الــذي 

تفي جائحة كورونا.
وفرضت حكومة االحتال إغاقا واسعا 
املــايض،  مــارس  آذار/  منتصــف  منــذ 
والعاملــني  للموظفــني  فقــط  وســمحت 
إىل  بالتوجــه  الحيويــة  القطاعــات  يف 

أعالهم، وحظرت التجمعات العامة.
وقفــز معــدل البطالــة يف )إرسائيــل( مــن 
%3.4 يف شــباط/ فربايــر مطلــع العــام 

الحــايل، إىل %27 يف نيســان/ أبريــل، 
أيــار/ مايــو  قبــل أن ينخفــض قليــًا يف 

املايض إىل 23.5%.

واســتجابة للضغط االقتصادي، خففت 
حكومــة االحتــال إجــراءات اإلغــاق يف 
نهايــة أيــار/ مايــو، لكــن مــع تزايــد أعــداد 
تشــديد  أعــادت  بكورونــا،  اإلصابــات 
ذلــك  يف  مبــا  أخــرى،  مــرة  اإلجــراءات 
وصــاالت  والحانــات  النــوادي  إغــاق 

الرياضة واملسابح العامة.
دولــة  يف  الصحــة  وزيــر  نائــب  وحــذر 
االحتــال، يــوؤاف كيش، أول من أمس، 
خــال  تــام  إغــاق  فــرض  إمكانيــة  مــن 
أســبوع أو أســبوعني، إذا استمر االرتفاع 

يف منحنى اإلصابة بفروس كورونا.
أن  إذاعــي،  حديــث  يف  "كيــش"  ورأى 
الجائحــة  تفــي  مــن  الثانيــة  املوجــة 
األوىل،  مــن  وأعنــف  أصعــب  ســتكون 
عــى  تعمــل  الحكومــة  أن  مؤكــدا 

احتوائها.

استطالع: استياء إسرائيلي واسع من
 أداء حكومة االحتالل خالل "كورونا"

نابلس/ فلسطني:
اســتغرب عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة 
خالــد،  تيســر  الفلســطينية،  التحريــر 
"تجميــل  اإلعــام  وســائل  بعــض  محــاوالت 
األمريكيــة  اإلدارة  لسياســة  القبيــح  الوجــه 
يف ظــروف باتــت فيها سياســة هــذه اإلدارة 
وتعــد  والعزلــة،  االنكشــاف  مــن  تعــاين 

أسابيعها األخرة".
جــاء ذلــك تعقيبــا منه عى ما قال إن بعض 
وســائل اإلعام تشــيع أن الواليات املتحدة 
األمريكية تطالب )إرسائيل( بتنفيذ رشوط 
جديدة لقاء إعطائها الضوء األخرض لتنفيذ 
خطة الضم يف الضفة الغربية مبا فيها غور 
األردن، حيــث يريــد البيت األبيض أن تأيت 
حــزيب  بــني  اتفــاق  خــال  مــن  الضــم  خطــة 
الحفــاظ  مــع  و"الليكــود"،  "أزرق–أبيــض" 
)إرسائيــل(  يف  الســيايس  االســتقرار  عــى 
وليس كجزء من وعود انتخابية كا كان يف 
املايض، وأن تتضمن هذه الخطة تغيرات 

مهمة للفلسطينيني، كبناء آالف الوحدات 
السكنية للفلسطينيني لقاء الضم.

وحذر خالد يف تريح صحفي، أمس، "من 
الوقــوع يف الوهــم وبناء سياســة فلســطينية 
أو عربيــة اســتنادا ملحــاوالت تجميــل الوجه 

القبيــح لــإدارة األمركيــة مــن خــال االدعــاء 
وجــه  العراقيــل يف  تضــع  اإلدارة  هــذه  بــأن 
ومخططــات  االســتيطاين  التوســع  سياســة 
الضم التي وضعها الليكود بزعامة بنيامني 
اليمينيــة  األحــزاب  مــن  وغــره  نتنياهــو 

املتطرفــة وأحــزاب االســتيطان الفاشــية يف 
)إرسائيل("، بحسب تعبره.

املقبــول  الوحيــد  "الــيء  أن  وأكــد 
االمركيــة  اإلدارة  هــذه  مــن  واملطلــوب 
ســحب  هــو  أمركيــة  إدارة  وأي  تحديــدا 
إرادة  التــداول، واحــرام  مــن  القــرن  صفقــة 
املجتمــع الــدويل، الــذي نــدد بخطط الضم 
اإلرسائيــي وحــذر من عواقبهــا، والكف عن 
القانــون  باحــرام  الغــاب  لرشيعــة  الرويــج 
الــدويل وقــرارات الرشعية الدولية كأســاس 
ومتوازنــة  شــاملة  سياســية  لتســوية  وحيــد 
توفــر  الفلســطيني–اإلرسائيي،  للــراع 
ودول  شــعوب  لجميــع  واالســتقرار  األمــن 
عــى  فلســطني  دولــة  فيهــا  مبــا  املنطقــة، 
حــدود الرابــع مــن حزيــران عــام 1967، مبــا 
الاجئــني  حقــوق  وتصــون  القــدس،  فيهــا 
ديارهــم  إىل  العــودة  يف  الفلســطينيني 
العســكرية  بالقــوة  منهــا  هجــروا  التــي   ،

الغاشمة".

ر من الوقوع في وهم الوجه القبيح لإلدارة األمريكية خالد ُيحذِّ

النائب أحمد عطون

تيسر خالد
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

دولة فلسطني - وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون املالية

دائرة املشرتيات – غزة
1. تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــرتيات عــن إعــادة طــرح عطــاء تبعــًا للــروط 

واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء، فعىل الراغبني يف املشاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشــرتيات باملجمــع اإلداري خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول 

عىل كراسة العطاء واملواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غري مسرتدة.
املوافــق  األربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .2

2020/07/22 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

ســاعة فتــح رقم العطاءاسم العطاءم
املظاريف

1

توريد وتركيب كابل كهرباء 
مع قــالب اوتوماتيك في 
مستشفى الدرة لألطفال

2020/42
 1 1 : 0 0

صباحًا

3. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســامي أو بنــك االنتــاج 

أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالة من مستحقات الركة وتكون صالحة ملدة ثاثة شهور.

4. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعان عدد )2( عىل من يرسو عليه العطاء.

6. ارفاق شهادة خلو رضيبي أو صورة عنها أو شهادة خصم رضيبي صادرة 

عن الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. ســيتم عقــد جلســة متهيديــة يــوم األحــد املوافــق 2020/7/19 الســاعة 

العارشة صباحًا مبستشفى الدرة لألطفال.
9. لاستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم2829774– فاكس2827634 أو زيارة 

املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لاطاع عىل كراسة العطاء.

إعالن طرح عطاء
2020/06 

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

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

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

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

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

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

• أجرة اإلعان ملدة يومني عىل من يرسو عليه العطاء.
• ســيتم عقــد اجتــامع متهيــدي للــركات املتقدمــة يــوم الخميــس املوافــق 

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

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

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

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

يا فلسطين، ال تفتحي 
جرحًا دفنته األيام

الدمــاء التــي تنــزف يف ســاحات املعــارك ليســت ملــكًا ألصحابها، 
وإمنــا ملــك لــكل الشــعب الــذي يخــوض حربــه ضــد عــدوه بــكل مــا 
ميلــك مــن حيــاة، ويف املعــارك الوطنيــة ال يلتفــت املصــاب إىل 
نفســه، وال يتحســس جراحــه، وإمنــا ينظــر إىل مــن حولــه، ويتابــع 

مجرى األحداث، ويهتم بنتائج املعركة التي يخوض غامرها.
لقــد واجــه الشــعب الفلســطيني عــدوه قبل ثورة 1936 بســنوات، 
وأثناء معارك 1948، وما بعدها، ومع انطاقة الثورة الفلسطينية 
1965، ومــا بعدهــا مــن معــارك حتــى انتفاضــة الحجــارة 1987، 

قــدر  فالتضحيــة  هــذا،  يومنــا  وحتــى  األقــى،  انتفاضــة  ثــم  ومــن 
الشــعب الفلســطيني الــذي ابتيل بالصهيونيــة، وصارت املواجهة 

جزءًا من شخصيته الوطنية.
لقــد مثلــت انتفاضــة الحجــارة 1987 حدثــًا وطنيــًا مبعنــى الكلمة، 
وقلبــت موازيــن القــوى عىل األرض، ومارس الشــباب الفلســطيني 
فعــل املقاومــة باندفــاع وبــراءة ومصداقيــة وانتــامء، ونفــذوا بدقــة 
األوامــر والتعليــامت التــي صــدرت إليهم مــن قياداتهم يف الخارج، 
وقامــوا بتنفيــذ عملياتهــم النضاليــة ضــد املســتوطنني الصهاينــة 
وضد العماء وفق توجيهات قياداتهم، وقد عربت سنوات طويلة 
عــىل مناضــيل تلــك املرحلــة، فمنهــم قــى نحبــه، ومنهــم مــن ال 
يــزال خلــف القضبــان، ومنهــم مــن تحــرر مــن األرس وشــاغلته الدنيــا 

بهمومها، ومنهم من ال يزال ميضغ ذكرياته مبرارة وأمل.
وال ينكر عاقل أن لكل مرحلة نضالية من عمر الشعب الفلسطيني 
تأخــذ  تجاربهــا  تقييــم  يف  والشــعوب  وســلبيات،  إيجابيــات 
باإليجابيــات وتطورهــا، وتتفــادى الســلبيات، وتحــاول أن تعالجهــا، 
فــإن مل تســتطع، فإنهــا تحــاول أن تدفنهــا أو تتجاوزهــا، أو تنســاها، 
والســيام إذا كانــت متعلقــة باألشــخاص، فاألحــداث الوطنيــة التــي 
تجــري ليســت فرديــة، وال يتحمــل مســؤولية الخطــأ فيهــا شــخص 
بعينه، وإمنا تقع املسؤولية عىل صاحب القرار الذي اجتهد يف 

حينه وفق ما توفر لديه من معلومات.
 لقــد صدمــت فلســطني كلهــا باالعتــداء عىل املناضــل جرب القيق 
يف قطــاع غــزة، والــذي شــارك يف انتفاضــة الحجــارة قبــل ثاثــني 
عامــًا، ونفــذ أوامــر القيــادة بدقــة، لقــد جــاء االعتــداء عــىل القيــق 
يف الزمــن الــذي يصطــف فيــه الشــعب الفلســطيني خلــف قضيتــه 
الوطنية، وخلف موقف موحد من الضم، وخلف موقف موحد من 
العماء بشــكل عام، فالشــعب الفلســطيني قد يغفر كل الذنوب 
إال ذنــب مــن خــان الوطــن، وتآمــر عليــه، ووضــع يــده يف يــد عــدوه، 
وإذا كان هنالــك مظلــوم، أو بــريء متــت تصفيتــه أثنــاء انتفاضــة 
الحجــارة أو بعدهــا، فــإن املراجعــة واجبــة، واملســاءلة التنظيميــة 
حــق أوليــاء الــدم، فالشــهيد جــرب القيــق ليــس األول، وليــس اآلخــر، 
وهنــاك العــرات بــل املئــات مــن املناضلــني القدامــى هم رشكاء 

جرب القيق يف مثل املهمة التي نفذوها بأوامر من قياداتهم.
وال  وحدهــا،  القيــق  عائلــة  يخــص  ال  القيــق  جــرب  عــىل  االعتــداء 
يخــص تنظيــاًم بعينــه، وال يخــص محافظــة رفــح، وإمنــا يخــص كل 
الشــعب الفلســطيني، وهــو صاحــب الحــق يف محاســبة املجــرم 
وفــق القانــون، مــع التأكيــد عــىل أن نبــش املــايض، وفتــح الجــرح 
بعــد عــرات الســنني أمــر مشــني، يســتنكره الشــعب الفلســطيني 
بــكل أطيافــه السياســية واملجتمعيــة، وقــد اســتنكره شــيوخ عشــائر 
مــن  الشــجاع  مبوقفهــم  ونعتــز  ونقدرهــم  نجلهــم  الذيــن  الرتابــني، 
الجرميــة، وقــد رفضــوا العبــث باالســتقرار األمنــي يف قطــاع غــزة، 
األطــراف،  مرتابــط  مجتمــع  فنحــن  باليــد،  القانــون  أخــذ  ورفضــوا 

متشابك املصالح، ال مجال فيه لانفات، أو اخرتاق القانون.
ملحوظة: التقيت يف غرفتي بسجن نفحة الصحراوي مع عرات 
الســجناء مــن غــزة والضفــة الغربيــة؛ املتهمــني بتصفيــة العمــاء، 
وقــد اعــرتف جميعهــم بــأن ال عــداوة شــخصية بينهم وبــني العميل، 

وإمنا جاءهم أمر القيادة بتصفيته، فنفذوا املهمة بدقة.

إعالن طرح عطاء رقم 58 / 2019-2020م
تعلن جامعة األقى بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء رقم )2019/58-2020م(

والخاص بشراء وتوريد سوالر للجامعة .
فعىل الراغبني يف االشرتاك يف العطاء التقدم للشؤون اإلدارية واملالية – 
دائرة اللوازم واملشرتيات-الفرع الرئييس الحرازين – مبنى الشئون اإلدارية 
الجديــد، وذلــك للحصــول عــىل كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــري مســرتدة 
)100 شــيكل( مائــة شــيكل ال غــري، يف موعــد أقصــاه يــوم الخميــس املوافــق 

2020/07/16م ، الساعة الواحدة ظهرا .

بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هــو يــوم  علــاًم 
اإلثنني املوافق 2020/07/20م الســاعة الثانية عرة والنصف ظهرا 

بالظرف املختوم.
ماحظة:-  

1. تكلفة اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

2. كفالة دخول العطاء 2000 دوالر نقدًا أو كفالة أو شيك بني مصدق .

3. سيتم عقد جلسة متهيدية يوم األحد 2020/07/19م الساعة الحادية 

عرة صباحًا يف مكتب الدائرة الهندسية -  بحرم الجامعة غزة الحرازين.
4. جميع املعامات سوف تتم يف املبنى الرئييس بغزة/ الحرازين/ جامعة 

األقى/ الشئون االدارية واملالية.
والله ويل التوفيق ,,

إدارة جامعة االقى

إعالن طرح عطاء رقم 2019/59-2020م 
تعلن جامعة األقى بغزة عن رغبتها يف طرح العطاء رقم )2019/59-2020م(
والخاص بشراء وتوريد ألواح خشب وكراسي ديانا 

ومستلزمات أخرى للجامعة. 
فعىل الراغبني يف االشــرتاك يف العطاء التقدم للشــؤون اإلدارية واملالية –

دائرة اللوازم واملشرتيات - الفرع الرئييس الحرازين – مبنى الشئون االدارية 
العطــاء مقابــل رســوم غــري مســرتدة  كــراس  الجديــد، وذلــك للحصــول عــىل 
)100 شــيكل( مائــة شــيكل ال غــري، يف موعــد أقصــاه يــوم الخميــس املوافــق 

2020/07/16م ، الساعة الواحدة  ظهرا.

علــاًم بــأن آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء إلدارة الجامعــة هــو يــوم االثنــني 
املوافق 2020/07/20م الساعة الثانية عرة ظهرًا بالظرف املختوم.

ماحظة:-  
1. تكلفة اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

2. كفالــة دخــول العطــاء  5 % نقــدًا مــن قيمــة املبلــغ املقــرتح أو شــيك بنــي 

مصدق.
3. جميع املعامات سوف تتم يف املبنى الرئييس بغزة/ الحرازين/ جامعة 

االقى/ الشئون االدارية واملالية.
والله ويل التوفيق ,,

إدارة جامعة االقى

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أمــس،  غــزة  مبدينــة  متحدثــون  طالــب 
املجتمــع الــدويل بالضغــط عىل ســلطات 
األســري  إلنقــاذ  اإلرسائيــيل  االحتــال 
املصــاب  وعــر،  أبــو  كــامل  املريــض 
بفــريوس كورونــا، مشــددين عــىل وجــوب 
اإلفــراج أيًضــا عــن جميــع األرسى املــرىض 
وتوفــري إجــراءات الســامة والوقايــة داخل 

السجون تحسًبا النتشار الفريوس.
جاء ذلك خال وقفة إســناد نظمتها لجنة 
األرسى للقــوى الوطنيــة واإلســامية أمــام 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مقــر 
غرب غزة، تضامًنا مع األرسى يف ســجون 
االحتال يف ظل خطر انتشار وباء كورونا 

بينهم. 
خطر كبير

منظمــة  الوقفــة  يف  املشــاركون  وطالــب 
إنعــاش  عــىل  بالعمــل  العامليــة  الصحــة 
اإلنســانية،  القضايــا  خدمــة  يف  دورهــا 
وعــىل رأســها قضيــة األرسى املــرىض يف 
وبــاء  يحارصهــم  الذيــن  االحتــال  ســجون 
كورونــا، يف ظــل سياســة اإلهــامل الطبــي 
اإلرسائيــيل املتعمدة بحقهم، إىل جانب 

ظروف االعتقال الوحشية.
وأكــد عضــو لجنــة األرسى للقــوى الوطنيــة 
"ال  أنــه  الوحيــدي،  نشــأت  واإلســامية، 
الدفــاع  تّدعــي  دوليــة  جهــة  ألي  يجــوز 
الضحيــة  أن تســاوي  اإلنســان  عــن حقــوق 

بالجاد".
نطالــب  لجنــة األرسى  "إننــا يف  وأضــاف: 
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بالوفــاء 
أجــل  مــن  والتزاماتهــا  بواجباتهــا  والقيــام 
وعــىل  الفلســطينيني،  األرسى  إنقــاذ 

رأسهم األرسى املرىض".

للجنــة  مطالبتنــا  "نكــرر  الوحيــدي:  وتابــع 
إصابــة  بعــد  األحمــر  للصليــب  الدوليــة 
األســري أبــو وعــر بفــريوس كورونــا بالقيــام 
عــن  التعبــري  دائــرة  عــن  بعيــًدا  بواجباتهــا 
اإلرسائيــيل  االســتخفاف  وإنهــاء  الــرأي 
وبــاء  انتشــار  ظــل  يف  املــرىض  بــاألرسى 
كورونا القاتل وتصعيد االحتال لسياسة 
يشــكل  الــذي  املتعمــد  الطبــي  اإلهــامل 

خطًرا كبرًيا عىل حياة األرسى.
العــام  وأمينهــا  املتحــدة  األمــم  وناشــد 
للعمــل فــوًرا عــىل تشــكيل لجــان مختصــة 
وإلــزام  األرسى  أوضــاع  عــىل  لاطــاع 
االحتال اإلرسائييل باإلفراج عن املرىض 
منهــم؛ ليقضــوا بقيــة حياتهــم بــني أهليهــم 

وذويهم. 
وأكــد أن املنابــر الدوليــة واإلنســانية هــي 

العــامل  يف  اإلنســانية  القضايــا  لــكل  حــق 
رأســهم  وعــىل  األرسى  أهــايل  حــق  ومــن 
األرسى املــرىض أن يصعــدوا تلك املنابر 
أبناءهــم  بــأن  وإخبارهــم  العــامل  ملخاطبــة 
ســجون  يف  أعامرهــم  تتبخــر  األرسى 

االحتال اإلرسائييل.
أهــل األرسى  حــق  "مــن  الوحيــدي:  وقــال 
أن يخاطبــوا املحافــل الدوليــة للقيــام فــوًرا 
اإلرسائيليــني  الحــرب  مجرمــي  مباحقــة 
الذيــن يرتكبــون دامًئــا جرائــم بشــعة بحــق 
واألســريات  املــرىض  وخاصــة  األرسى 

وكبار السن".
كارثة وشيكة

بــدوره قــال املتحــدث باســم جمعيــة واعد 
لألرسى واملحررين، منترص الناعوق: "مل 
نتفاجــأ مبــا حــدث لألســري أبــو وعــر فنحــن 

من بداية األزمة قلنا إن هناك خطًرا كبرًيا 
جــًدا،  معقــدة  األمــور  وإن  األرسى  ُيهــدد 
عــىل  ســامة  إجــراءات  يوجــد  ال  حيــث 

اإلطاق يف سجون االحتال".
"فلســطني":  لصحيفــة  الناعــوق  وأضــاف 
بــني  لــألرسى  مســتمر  تنقــل  "يوجــد 
الســجون واختــاط مــع الســجانني الذيــن 
هــم مــن مجتمــع إرسائيــيل موبــوء، وعليــه 
كان  بكورونــا  أســري  إصابــة  إعــان  فــإن 

متوقًعا ووارًدا جًدا بالنسبة لنا".
وقــال: "األمــر أصبــح ينــذر بكارثــة حقيقيــة 
عــىل األرسى، فاملعلومــات األوليــة تشــري 
إىل أن األســري أبــو وعــر خالــط عــدًدا مــن 
واالحتــال  جلبــوع،  ســجن  يف  األرسى 
حتــى اآلن ال يــديل باملعلومــات الكاملــة 

يف هذا املوضوع".

وأكد رضورة وجود تحرك حقيقي وفعيل 
عمليــة،  وإجــراءات  الواقــع  أرض  عــىل 
وليــس حديًثــا إعامًيــا فقــط، يتمثــل ذلك 
األســري  عــن  الفــوري  باإلفــراج  التحــرك 
الــازم  العــاج  تلقيــه  وضــامن  وعــر  أبــو 
وبضــامن  بالرسطــان،  مصــاب  إنــه  حيــث 
إلــزام االحتــال بتوفــري إجــراءات الســامة 
وباإلفــراج  الســجون،  داخــل  والوقايــة 
الفــوري عــن األرسى املــرىض وكبار الســن 
تجنًبا لوقوع كارثة كربى داخل السجون.

يف  النائــب  دانــت  متصــل،  ســياق  يف 
املجلس التريعي، هدى نعيم، سياسة 
اإلهــامل الطبــي التــي ميارســها االحتــال 
بحــق األرسى، وذلــك عقــب إعــان إصابــة 

األسري أبو وعر بفريوس كورونا.
وقالــت نعيــم يف ترصيــح صحفــي أمــس: 
"إن االحتــال يتحمــل املســؤولية الكاملــة 
بحقهــم  ميــارس  ومــا  األرسى،  حيــاة  عــن 
القوانــني  بوضــوح  تخالــف  جرميــة  هــو 

واملواثيق الدولية".
الفلســطينية  املقاومــة  أن  وأضافــت 
وســتعمل  األرسى  حقــوق  عــىل  تحافــظ 
عــىل تحريرهــم، عاّدة أن انتهاك االحتال 
املستمر لحقوقهم املكفولة يف القوانني 

الدولية "جرمية صارخة".
ودعــت نعيــم مؤسســات حقوق اإلنســان، 
األرسى يف  لحاميــة  التحــرك رسيعــا  إىل 
التقصــري  إىل  مشــرية  االحتــال،  ســجون 
تجــاوزات  تجــاه  الــدويل  والصمــت 

االحتال بحق الحركة األسرية.
نــرصة  فاعــل  رســمي  مبوقــف  وطالــب 
ســيايس  تحــرك  خــال  مــن  لــألرسى 
ودبلومــايس يف املحافــل الدوليــة لفضــح 

انتهاكات االحتال بحقهم.

رام الله- غزة/ فلسطني:
حــامس  حركتــا  أرسى  اتفــق 
االحتــال  ســجون  يف  وفتــح 
التعــاون  زيــادة  عــىل  اإلرسائيــيل، 
والتنســيق بينهــام، وتعزيــز وحــدة 
املوقــف الوطنــي للتصــدي إلدارة 
وللمخططــات  االحتــال،  ســجون 
قضيتنــا  ضــد  اإلرسائيليــة 
الفلســطينية وأهمها مشــاريع ضم 

الضفة الغربية.
ألرسى  القياديــة  الهيئــة  وقالــت 
أمــس،  بيــان،  يف  حــامس  حركــة 
مؤامــرات  أن  ثقــة  عــىل  "نحــن   :

مــن  النيــل  يف  تنجــح  مل  الســجان 
وحدة مواقفنا اتجاه القضايا التي 
تهم كل األرسى داخل السجون". 
وحيــت الهيئــة "إخواننــا والــركاء 
مــن  االعتقاليــة  الســاحات  يف 
الــروح  الفصائــل ونثمــن عاليــًا  كل 
بيــان  تضمنهــا  التــي  الوحدويــة 
يف  فتــح  حركــة  أرسى  إخواننــا 
تــم  الــذي  الصهيونيــة  الســجون 

نره يوم أمس".
فتــح  بيــان أرسى  الهيئــة  واعتــربت 
العاليــة  املســؤولية  عــن  "تعبــري 
الحساســة"،  املرحلــة  هــذه  يف 

مؤكــدًة  أن التعــاون والتنســيق مل 
ولــن يتوقــف يومــًا وســيصدر بيــان 
التعــاون  لهــذا  تتويجيــًا  مشــرتك 

بني الحركتني داخل السجون. 
إىل ذلك، كشف أرسى حركة فتح 
يف سجون االحتال، عن مشاريع 
مشــرتكة مرتقبــة مــع حركــة حامس 
عــىل  الطيــب  األثــر  لهــا  ســيكون 

الصعيد الوطني.
أمــس:  بيــاٍن  يف  األرسى،  وقــال 
بأننــا  البيــان  هــذا  عــرب  "نبركــم 
ومنــذ عــدة ســنوات نخــوض نضااًل 
مشــرتكًا بالتعــاون مــع كل أقطــاب 

املقدمــة  ويف  األســرية،  الحركــة 
حــامس،  حركــة  يف  إخوتنــا  منهــم 
بيننــا  فيــام  التعــاون  أمثــر  وقــد 
يف  اإلنجــازات  مــن  العديــد  عــن 
مواجهة غطرسة إدارة السجون".

مــع  التعاطــي  مــن  البيــان  وحــذر 
التــي  املدسوســة  األخبــار  بعــض 
ُيروج لها أحيانًا بوجود أزمة ورصاع 
بــني الحركتــني داخــل الســجون، أو 
إىل أن العاقــة متوتــرة وقــد تــؤدي 
املتــرضر  أن  علــاًم  صــدام،  إىل 
الوحيد من هذا التقارب هو إدارة 
سجون االحتال والجهات األمنية 

اإلرسائيلية املختلفة.
عــىل  "إننــا  فتــح:  أرسى  وقــال 
بعــض  ميــاد  عــن  اإلعــان  وشــك 
املشــاريع املشرتكة التي سيكون 
الصعيــد  عــىل  طيــب  أثــر  لهــا 

الوطني الفلسطيني".
لــكل  املطلــق  دعمهــم  وأعلنــوا 
خطــوة إيجابيــة تحقــق يف الخــارج 
الوحــدة  تجســيد  باتجــاه  وتصــب 
الوطنيــة "جرس العبور األكيد نحو 
املســتقلة  الفلســطينية  الدولــة 

بعاصمتها القدس الحبيبة".
ورأوا أن املؤمتــر الصحفــي الــذي 
جمــع بــني اللــواء جربيــل الرجــوب 
أمــني رس اللجنــة املركزيــة لحركــة 
نائــب  العــاروري  وصالــح  فتــح، 
رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة 
مــن  عنــه  متخــض  ومــا  حــامس، 

نتائج متثل أرضية صلبة لانطاق 
مــروع  إحيــاء  إعــادة  نحــو 
املقاومة يف مواجهة املخططات 
شــعبنا  لحاميــة  الصهيوأمريكيــة 

ووطننا.
وأكــد البيان أن املقاومة الشــعبية 
تشــكل جــزءًا مهــاًم مــن املــروع 
وتعــزز  الفلســطيني،  الكفاحــي 
املســتويني  عــىل  حضــوره  مــن 
اإلقليمــي والدويل، ودعا جامهري 
الوطنيــة  الحركــة  وأبنــاء  شــعبنا 
الفلسطينية جمعاء ويف املقدمة 
إىل  وحــامس  فتــح  حركتــي  أبنــاء 
كــرس الجمــود والتعــاون امليــداين 
املقاومــة  مــن  الشــكل  هــذا  يف 
املشــرتك  الحــل  باكــورة  باعتبــاره 
وليــس بديــًا عن أي شــكل نضايل 

آخر من حقنا اللجوء إليه.

النائب نعيم تدعو لتحرك عاجل لحمايتهم
وقفة في غزة تطالب بإنقاذ "أبو وعر" واألسرى المرضى في سجون االحتالل

لمواجهة المشاريع اإلسرائيلية ضد قضيتنا الفلسطينية
أسرى حماس وفتح يتفقون على تعزيز التنسيق ووحدة الموقف الوطني

جانب من الوقفة يف غزة أمس           ) تصوير/ محمود أبو حصرية (



محليات الثالثاء 23 ذو القعدة 1441هـ 14 يوليو/ تموز 6
Tuesday 14 July 2020

FELESTEENONLINE

مؤسسة أمان فلسطني
توريد وذبح وتجميد أضاحي لعام 2020

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

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

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

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

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

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

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

غر ملزمة بالرتسية عى أقل األسعار.

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

الخامس شقة 51.

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

العطــاء  لتســليم  موعــد  آخــر 
بالظرف املختوم

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

يف  املظاريــف  فتــح  موعــد 
جلسة علنية

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

مؤسسة أمان فلسطني )فرع فلسطني(

إعالن مزاودة بيع باص مرسيدس 311 
تعلن جمعية الصالح االســالمية عن طرح مزاودة بيع )باص مرســيدس 311 
موديــل 2002 وهــي بيضــاء عاجــي اللــون وبحالــة جيــدة( فعــى الراغبــني يف 
االشرتاك بالعطاء املذكور أعاله من الركات املختصة بهذا الشأن مراجعة 
الجمعيــة، يف مقرهــا الكائــن بديــر البلــح املعســكر – صالــة النخيل، للحصول 
عــى رزمــة العطــاء وذلــك خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مــن الســاعة الثامنة 

– وحتى الواحدة ظهرا.
مالحظات /

- لالستفســار نرجــو مراجعــة قســم املشــرتيات بجمعيــة الصــالح االســالمية 
عى جوال رقم )0599419190(.

- رشاء العطاء ابتداء من يوم الثالثاء 2020/7/14م.
االثنــني  يــوم  علنيــة  جلســة  يف  املختــوم  بالظــرف  العطــاء  وفتــح  تســليم   -

2020/7/21م الساعة الحادية عرة والنصف صباحا.
بقيمــة  نقديــا  يقــدم مبلغــا  أن  عــى املشــارك يف هــذه املناقصــة  - يجــب 

$1000 وترفق مع العطاء.
- رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

- جمرك السيارة عى من يرسو عليه البيع.
- السعر بالدوالر.       - التنازل خالل أسبوعني من تاريخ البيع.

- الجمعية غر ملزمة الرتسية يف حال ان األسعار غر مقنعة وغر حقيقية.
- تحديد يوم األحد 2020/7/20م ملعاينة السيارات.

- رشاء العطاء مببلغ 100 شيكل غر مسرتدة.
جمعية الصالح اإلسالمية

إعالن طرح مناقصة
ضمن مروع األضاحي للعام 1441هـ - 2020م، تعلن قطر الخرية يف قطاع غزة عن طرح املناقصة التالية:

تاريخ انتهاء البيعتاريخ الطرحمثن نسخة املناقصةاسم املروعرقم املناقصة

)QC/04.2020(
توريد أضاحي 
الثالثاء، USD 100حية )عجول(

2020/07/14م.
اإلثنني، 

2020/07/20م.
األحد، 2020/07/19، الساعة 12:00 ظهرًااالجتامع التمهيدي
الثالثاء،2020/07/21، الساعة 12:00 ظهرًااملوعد النهايئ للتسليم:

فعى الركات الراغبة باملشاركة يف توريد األضاحي التوجه للحصول عى منوذج املشاركة مع مراعاة الروط التالية: 
1. ميكن فقط للركات الحاصلة عى رخصة تجارة موايش/لحوم املشاركة باملناقصة برط أن يتوفر لديها سجل تجاري 
وأن تكــون مؤهلــة، ولديهــا خــربة جيــدة بهــذا النــوع مــن األعــامل، وأن تتوفــر لديهــا القــدرة عــى التنفيــذ حســب الــروط، وأن 

تتوفر لديها القدرة الفنية وسالمة الوضع املايل، ومسجلة لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميًا لدى دوائر الرضيبة.
2. مثن نسخة املناقصة غر مسرتدة.

3. يجب أن يكون العرض ساري املفعول ملدة ال تقل عن )30( يوما من آخر موعد لتسليم املناقصة.
4. يجــب أن يكــون املتقــدم للمناقصــة قــادًرا عــى إصــدار فواتر رضيبية وشــهادة عدم خصم من املنبع )اســتقطاع من 

رضيبة الدخل( عند استحقاق الدفعات املالية.
5. يجــب إرفــاق كفالــة دخــول مناقصــة بقيمــة 7,000 دوالر أمريــيك ســارية املفعــول ملــدة 30 يوًمــا مــن تاريــخ تســليم 
املناقصة وتكون بشكل كفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق من بنك معرتف به من سلطة النقد الفلسطينية، باسم قطر 

الخرية وتكون مدة رسيان الكفالة 30 يومًا من تاريخ تسليم املناقصة. 
6. املناقصة قابلة للتجزئة، وقطر الخرية غر ملزمة بقبول أقل األسعار ويحق لها إلغاء املناقصة دون إبداء األسباب. 
7. تسليم املناقصات يف مقر قطر الخرية، ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد املوعد النهايئ للتسليم املوضح أعاله.

8. سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املشاركني يف يوم تسليم املناقصات وذلك يف نفس املكان.
9. رسوم االعالن عى من ترسو عليه املناقصة.

10. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة قطر الخرية – الشئون املساندة خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عى هاتف )2847338(.
العنوان: )قطر الخرية – غزة -الرمال تقاطع شارع الثورة مع شارع الرموك، عامر حرز -الطابق الثالث(

أوقات استقبال الركات: من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 مساًء

غزة/ جامل غيث:
يف  لالجئــني  املشــرتكة  اللجنــة  طالبــت 
بالتحــرك  املتحــدة،  األمــم  غــزة  قطــاع 
حــد  ووضــع  الضــم  خطــة  لوقــف  العاجــل 
املخالفــة  اإلرسائيــي  االحتــالل  لجرائــم 

لألعراف واملواثيق الدولية.
صحفــي  مؤمتــر  خــالل  اللجنــة،  وأعربــت 
الضــم  تداعيــات مخططــات  حــول  عقدتــه 
املتحــدة  األمــم  مبنــى  أمــام  االســتعامرية 
غــرب مدينــة غــزة أمــس، عــن قلقهــا البالــغ 
املخططــات  إزاء  الشــديد  واســتنكارها 
األرايض  مــن  املزيــد  لرسقــة  اإلرسائيليــة 
الفلســطينية وابتالعهــا وفًقــا لخطــة الضــم 

االستعامرية.
يف  االســتيطان  وتــرة  تصاعــد  وأكــدت 
األرايض املحتلــة التــي كان آخرهــا إعــالن 
 30% عــن  يزيــد  مــا  ضــم  عزمــه  االحتــالل 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  أرايض  مــن 
قــرارات  يخالــف  ذلــك  أن  عــى  مشــددة 
اللجنــة  منســق  وقــال  الدوليــة.  الرعيــة 
محمــود خلــف: إن قضيــة االســتيطان أحــد 
شــعبنا،  بحــق  االحتــالل  انتهــاكات  أبــرز 
ًبــا  وتــربز خطورتــه كونــه ُيشــكل انتهــاًكا مركَّ
ومتداخــاًل، يبــدأ مبصــادرة األرايض بالقوة 
العســكرية، وترحيــل ســّكانها األصليــني ثــم 
عمليات هدم وتدمر واســعة للممتلكات 
االحتــالل  مواطنــي  إحــالل  إىل  وصــواًل 
ومــن  األصليــني،  الســكان  مــكان  ورعايــاه 
ثــم فــرض ســيادة االحتالل وتطبيــق قوانينه 

عى املناطق املسيطر عليها.

اللجنــة  عضــو  -وهــو  خلــف  وطالــب 
املركزيــة للجبهــة الدميقراطية- بوضع حد 
التــي  القانونيــة  غــر  لترصفــات )إرسائيــل( 
تهــدد الوجود الفلســطيني والســلم واألمن 
ذلــك  يف  مبــا  الســواء،  عــى  الدوليــني 
إعــادة النظــر يف عضويتهــا يف هيئــة األمــم 
العضويــة مروطــة  تلــك  كــون  املتحــدة، 
املتحــدة  األمــم  لقــرارات  باحرتامهــا 

واملجتمع الدويل.
وأضــاف خلــف يف رســالة وجههــا لألمــني 
العــام لألمــم املتحــدة أنطونيــو غوتريــش، 

التــي  الدوليــة  القــرارات  مــن  الرغــم  عــى 
أدانت االستيطان اإلرسائيي يف األرايض 
الفلســطينية التــي كان آخرهــا قــرار مجلس 
األمن رقم 2334، وعى الرغم من إصدار 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة أكــر مــن 
اإلرسائيــي،  االســتيطان  يديــن  قــراًرا   60
يــِن االحتــالل عــن مواصلــة  فــإن ذلــك مل 

االستيطان.
وأكــد أن االحتــالل يواصــل قضــم األرايض 
إنشــاء  لصالــح  ورسقتهــا  الفلســطينية 
حســاب  عــى  وتوســيعها  املســتوطنات 

مــا  وهــو  الفلســطينيني،  وأرايض  حقــوق 
الحقــوق  يقــوض  ــا  عدوانيًّ عمــاًل  ميثــل 
الفلســطيني  الوجــود  الفلســطينية ويهــدد 
متتــع  أمــام  عائًقــا  ويشــكل  أرضــه،  عــى 
الحريــة  يف  بحقــه  الفلســطيني  الشــعب 

واالستقالل وتقرير املصر.
"دولــة  عنرصيــة  دولــة  أمــام  نقــف  وتابــع: 
أبرتهايــد" متــارس عدوانهــا عــى األرايض 
مــن  ومســمع  مــرأى  عــى  الفلســطينية 
القوانــني  ضاربــة  الــدويل  املجتمــع 

والقرارات الدولية بعرض الحائط.

واســتطرد خلف: إننا يف اللجنة املشــرتكة 
نخاطبكــم  غــزة  قطــاع  يف  لالجئــني 
األمــم  ميثــاق  مبقاصــد  مسرتشــدين 
الدوليــة  والقــرارات  ومبادئــه،  املتحــدة 
ونحــن  الفلســطيني،  بالشــأن  الصلــة  ذات 
نعلــق آمــااًل كبــرة عليكــم للقيــام بدوركــم 
األخالقــي والقانــوين مــن أجــل العمــل عى 
االســتيطانية  االحتــالل  مخططــات  إحبــاط 
املدعومة من قبل إدارة الرئيس األمرييك 
ترتكــب  كونهــا  ورفضهــا،  ترامــب  دونالــد 
مخالفــة جســيمة للقانــون الــدويل وقرارات 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ومجلــس 

األمن الدويل.
املتحــدة  لألمــم  العــام  األمــني  وطالــب 
باتخــاذ إجــراءات أكــر فاعليــة يف مواجهــة 
انتهــاكات )إرسائيــل( املســتمرة للقــرارات 
إعــادة  ذلــك  يف  مبــا  الدوليــة،  والقوانــني 
النظــر يف عضويتهــا باألمم املتحدة كونها 
حــد  ووضــع  قراراتهــا،  باحــرتام  مرهونــة 
لترصفاتها غر القانونية التي تهدد الوجود 
الفلسطيني والسلم الدويل عى السواء. 
ســلمت  الصحفــي،  املؤمتــر  نهايــة  ويف 
لة  املشــكَّ لالجئــني  املشــرتكة  اللجنــة 
شــؤون  ودائــرة  السياســية،  "القــوى  مــن 
لالجئــني،  الشــعبية  واللجــان  الالجئــني، 
واملجلس األعى ألولياء األمور" إدارة مقر 
مبنــى األمــم املتحــدة بغــزة مذكــرة لألمــني 
تداعيــات  حــول  املتحــدة،  لألمــم  العــام 
مخططــات الضــم واالســتيطان اإلرسائيــي 

عى الحقوق الفلسطينية.

رام الله/ فلسطني:
لــت محكمــة االحتــالل العســكرية يف عوفــر محاكمــة الطالبــني بجامعــة  أجَّ
برزيــت محمــد ماجــد حســن، وأميــن العطشــان حتــى منتصــف الشــهر 

املقبل.
االحتــالل  محكمــة  بــأن  أمــس،  لــه  بيــان  يف  األرسى  إعــالم  مكتــب  وأفــاد 
لــت محاكمــة الطالــب محمــد حســن حتــى تاريــخ 17/8/2020، يف  أجَّ
لــت محاكمــة الطالــب أميــن العطشــان مــن رام اللــه، حتــى تاريــخ  حــني أجَّ

 .18/8/2020
والعبــث  منزلــه  تفتيــش  بعــد  العطشــان  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
مبحتوياتــه يف بلــدة عــارورة قضــاء رام اللــه، يف الرابــع مــن شــهر حزيــران 

املايض، وُمنع من لقاء محاميه.
يف حــني اعتقلــت قــوات االحتــالل محمــد حســن مــن منزل عائلتــه الكائن 
يف ديــر الســودان شــامل رام اللــه بتاريــخ 21/4/2020، وزعــم االحتــالل 

إصابته بفروس كورونا منذ بداية االعتقال.

غزة/ فلسطني:
قالــت الحملــة الوطنيــة للمطالبــة بتخفيــض الرســوم الجامعيــة: إنَّ 
األوضــاع االقتصاديــة الكارثيــة التــي ميــر بهــا شــعبنا نتيجــة عــدوان 
االحتــالل اإلرسائيــي والحصــار القائــم عــى قطاع غــزة وأزمة جائحة 
كورونا ستقتل أحالم آالف الطلبة يف االلتحاق بالتعليم الجامعي.
حكومــة  إقــدام  أن  أمــس،  بيــان،  يف  الوطنيــة،  الحملــة  وأضافــت 
املرتتبــة  والتداعيــات  املقاصــة"  "أمــوال  قرصنــة  عــى  االحتــالل 
عــى ذلــك بتأخــر مواعيــد رصف رواتــب املوظفــني العموميــني، 
تطلعاتهــم  تجــايف  تخصصــات  دراســة  إىل  الطلبــة  آالف  ســيدفع 
وطموحاتهــم، بحثــًا عــن دفــع قســط مــايل أقل تكلفــة، يف ظل عدم 

قدرة الطلبة وذويهم عى تأمني أقساط الرسوم الجامعية.
وطالــب منســق الحملــة إبراهيــم الغنــدور، رئيــس الســلطة محمــود 
عبــاس والحكومــة يف رام اللــه بإصــدار التوجيهــات الفورية برضورة 
إقــرار صنــدوق وطنــي لدعــم الطالــب الجامعــي، وبتحييــد التعليــم 
واملؤسســات التعليميــة عــن االنقســام الســيايس، والعمــل عــى 
زيــادة دعمهــا ملوازنــات مؤسســات التعليــم العــايل التــي خفضتهــا 

منذ عام 2007.
وطالب الغندور الحملة الوطنية ووزارة التعليم العايل والجامعات 
االرتقــاء  مكتملــة، مهمتهــا  اســرتاتيجية  ببلــورة خطــة  الفلســطينية 
وصــواًل  الجامعيــة،  الرســوم  وتخفيــض  التعليــم  وجــودة  بنوعيــة 
العمــل  برامــج وتخصصــات تنســجم مــع متطلبــات ســوق  العتــامد 

املحدود، جراء تكدس التخصصات.

رام الله/ فلسطني:
اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلرسائيليــة 2330 فلســطينيا خــالل النصــف 
األول مــن عــام 2020، بينهــم 304 أطفــال، و70 ســيدة، بحســب بيــان 
وحقــوق  األرسى  بقضايــا  تعنــى  مؤسســات  عــن  أمــس  صــدر  مشــرتك 
اإلنســان. وتضــم تلــك املؤسســات: هيئــة شــؤون األرسى، ونــادي األســر 
الفلســطيني، ومؤسســة الضمــر لرعايــة األســر وحقــوق اإلنســان، ومركــز 

وادي حلوة – سلوان.
وتشــن قــوات االحتــالل حمــالت اعتقــال شــبه يوميــة يف مناطــق الضفــة 
الغربية مبا فيها رشقي القدس؛ لكنها عادة ما تفرج عن بعض املعتقلني 

بعد إخضاعهم للتحقيق، وتحيل البعض اآلخر للمحاكمة.
وأوضــح البيــان أن عــدد املعتقلــني يف ســجون االحتــالل اإلجــاميل بلــغ مــع 
نهايــة حزيــران/ يونيــو املــايض )4700( معتقــل، منهــم 41 ســيدة، و160 
طفال، ووصل عدد املعتقلني اإلداريني )دون تهمة( إىل نحو 365 وقالت 
املؤسسات إن عام 2020 شهد "تزايدا يف تعرض املعتقلني للتعذيب".

نابلس/ فلسطني:
أنهــى األســر رائــد محمــد هنــدي )40 عامــًا(؛ مــن بلــدة تــل قضــاء 
محافظة نابلس، 18 عاًما عى التوايل يف األرس ليبدأ عاًما جديًدا 
يف ســجون االحتــالل. وأفــادت مؤسســة مهجــة القــدس للشــهداء 
واألرسى والجرحــى، يف بيــان مكتــوب، أن قوات االحتالل اعتقلت 
هندي بتاريخ 13/07/2002م؛ وأصدرت محكمة احتاللية بحقه 
حكــاًم بالســجن الفعــي )25( عامــًا؛ بتهمــة االنتــامء والعضويــة يف 
حركــة الجهــاد اإلســالمي واملشــاركة يف عمليــات للمقاومــة ضــد 

قوات االحتالل.

سلمت مذكرة لألمين العام 
"اللجنة المشتركة" تطالب األمم المتحدة بالتحرك لوقف خطة الضم وجرائم االحتالل

حتى منتصف الشهر المقبل
االحتالل يؤجل محاكمة 

الطالبين حسن والعطشان

األسير رائد هندي يدخل عامه 
الـ19 في سجون االحتالل

حملة وطنية 
تطالب السلطة بدعم

 الطلبة الجامعيين
االحتالل يعتقل

ا في  2330 فلسطينيًّ
القدس املحتلة/ األناضول: النصف األول من 2020

قــّدم الشــيخ عكرمــة صربي، خطيب املســجد 
وللرئيــس  لرتكيــا،  التهنئــة  أمــس،  األقــى، 
رجــب طيــب أردوغان، وللمســلمني يف أرجاء 
ألصلــه  صوفيــا  آيــا  متحــف  بإعــادة  العــامل، 

مسجدا للصالة.
وقــال صــربي يف رســالة مســجلة: إنهــا رســالة 
املســجد  رحــاب  مــن  نطلقهــا  وتأييــد  محبــة 
األقــى املبــارك، من بيت املقدس وأكناف 
بيت املقدس، من أرض فلسطني املقدسة، 
إىل الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، ملا قام به 
مــن إعــادة الحــق إىل نصابــه، بفتــح آيــا صوفيــا 

مسجدا، ُيرفع يف مآذنه نداء الله أكرب.
وأضــاف صــربي الــذي يرأس الهيئة اإلســالمية 
قــد  املســجد  هــذا  "إن  بالقــدس:  العليــا 

قدســيته،  لــه  وأعيــدت  هيبتــه،  لــه  أعيــدت 
بالقــرار الحكيــم والقــرار العــادل الــذي أصــدره 
الرئيــس أردوغــان، وهذا ليــس باألمر الغريب، 
فالرئيس أردوغان أعاد للدولة الرتكية هيبتها، 
وقــد اتصفــت هــذه الدولــة بســيادتها الكاملــة 
وبقرارها املستقل". وأكمل خطيب املسجد 
املواقــف  هــذه  أن  نؤكــد  "نحــن  األقــى: 
شــجاعة،  مواقــف  هــي  أردوغــان  للرئيــس 
ومواقــف إميانيــة روحيــة، ونســأل الله ســبحانه 
وتعاىل أن يحمي تركيا رئيسا وحكومة وشعبا 
ونهنئ أنفسنا كام نهنئ تركيا بإعادة نداء الله 
أكــرب، إىل آيــا صوفيــا، ألن هــذا املســجد هــو 
لجميع املســلمني يف أرجاء املعمورة إىل أن 

تقوم الساعة إن شاء الله".
كــام هنــأ صــربي "املســلمني جميعــا، بإعــادة 

هذا املوقع إىل مسجد".
العليــا  اإلداريــة  املحكمــة  ألغــت  والجمعــة 
الرتكيــة قــرار مجلــس الــوزراء الصــادر يف 24 
نوفمــرب/ تريــن الثــاين 1934، بتحويــل "آيــا 

صوفيا" من مسجد إىل متحف.
واألحد، أعلن رئيس الشــؤون الدينية الرتيك، 
عــي أربــاش، خــالل زيارتــه "آيــا صوفيــا"، أن 
الصلوات الخمس ســتقام يوميا يف املســجد 
بانتظــام، اعتبــارا مــن الجمعــة 24 يوليو/ متوز 

الجاري".
و"آيــا صوفيــا" هو رصح فنــي ومعامري فريد، 
يقع يف منطقة "الســلطان أحمد" بإســطنبول، 
واسُتخدم ملدة 481 سنة مسجدا، ثم تحول 
إىل متحــف يف 1934، وهــو مــن أهم املعامل 

املعامرية يف تاريخ منطقة الرق األوسط.

ئ تركيا خطيب "األقصى" ُيهنِّ
 و"المسلمين" بعودة آيا صوفيا مسجًدا

جانب من املؤمتر الصحفي يف غزة أمس        ) تصوير/ محمود الهندي (
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دولة فلسطني
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات املركزية

)MPWH-16 /2020( إعالن طرح مناقصة رقم
مشــروع إنشــاء خزانات وقود )المرحلــة األولى(- 

محافظة رفح
)أعمال الحفر والردم واألعمال الخرسانية(

تعلن دائرة العطاءات املركزية عن طرح عطاء مرشوع إنشاء خزانات وقود )املرحلة 
األوىل(- محافظــة رفــح لصالــح وزارة املاليــة، واألعــال تشــمل أعــال الحفــر والــردم 

واألعال الخرسانية وأعال القواطع بني الخزانات، وذلك وفق الرشوط التالية:
- املناقصــة مفتوحــة للمقاولــني املحليــني املختصني واملصنفني لدى لجنة 
التصنيــف الوطنيــة يف مجــال األبنيــة درجة ثالثة عىل األقل واملســجلني لدى 

اتحاد املقاولني الفلسطينيني. 
الــوزارة  - ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر 
يف غــزة – شــارع النــر – مدينــة العــودة )ابــراج املقــويس( وذلــك اعتبــارًا 
مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 2020/07/14 وحتــى نهايــة دوام يــوم  األربعــاء 
دوالر  مائتــا   )200$( قيمتــه  مــايل  مبلــغ  مقابــل  وذلــك   ،2020/07/22
امرييك غري مسرتدة عىل أن يصطحب املقاول معه شهادة تصنيف صادرة 

عن لجنة التصنيف الوطنية سارية املفعول.
- آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح املظاريف يف مقر دائرة العطاءات املركزية الساعة 

الثانية عرشة والنصف ظهرًا )12:30( من يوم األحد املوافق 2020/07/26.
- ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )10,000 $( دوالر أمريــيك وتكــون 
الكفالــة ســارية املفعــول ملــدة 90 يومــا مــن تاريــخ تقديــم العــرض وصــادرة مــن 
أحد فروع بنك الربيد يف قطاع غزة أو بنك االنتاج أو البنك الوطني االسالمي.

- سوف يعقد اجتاع متهيدي للمتناقصني يوم الثالثاء املوافق 2020/07/21 
الســاعة 10:00  صباحــا يف  مقــر وزارة األشــغال العامــة واإلســكان - غــزة- النــر- 

مدينة العودة السكنية )أبراج املقويس(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
- يجــب أن يكــون املقــاول مســجاًل رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وعليــه أن يقــوم 

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
- الــوزارة غــري ملزمــة بقبــول اقــل االســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء املناقصــة 

دون ذكر األسباب.
- رسوم اإلعالنات يف الصحف عىل من ترسو عليه املناقصة.

دائرة العطاءات املركزية / وزارة األشغال العامة واإلسكان

إعالن طرح عطاء رقم: 10/2020
متويل وإرشاف/ الهيئة الخريية اإلسالمية العاملية - الكويت

التنسيق واالستشارة الفنية/ جمعية غزي دستك - تركيا
بتنفيذ/ جمعية الوفاء الخريية - غزة، تعلن عن طرح مناقصة 

"مشــروع عطاء وضياء لتجهيز مستشــفى الوفاء 
بنظام متكامل للطاقة الشمســية وإنشاء غرفة 

البطاريات و التحكم للطابق األول "
فعــىل الــرشكات املســجلة و الراغبــة يف املشــاركة التوجــه للحصــول عــىل نســخة 
مــن وثائــق املناقصــة عــىل العنــوان التايل )مقــر جمعية الوفاء الخريية – الكائن يف 
مدينة الزهراء شال األبراج السكنية – شارع قر العدل ( و ذلك اعتبارًا من يوم 
الثالثــاء املوافــق 2020/07/14 و لغايــة يــوم الخميــس املوافــق 2020/07/23 
من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 2:30 مساًء . و ذلك وفق الرشوط التالية:

1. الــرشكات املشــاركة: يجــب عــىل الــرشكات املشــاركة ان تكــون مســجلة 
لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميا لدى دوائر الرضيبة.

2. مثن نسخة العطاء: 200 دوالر أمرييك غري مسرتدة.
3. األسعار: بالدوالر األمرييك.

4. مدة رسيان العرض املقدم: 90 يومًا من املوعد النهايئ لتسليم العطاء.
ملوقــع  وزيــارة  متهيــدي  اجتــاع  عقــد  ســيتم  التمهيــدي:  االجتــاع   .5
االحــد  يــوم  ذلــك  و  املشــاركني  استفســارات  عــن  لإلجابــة  املــرشوع 
املوافق2020/07/19  الساعة )PM 1:30(  يف )مدينة غزة – منطقة أبو 

خرضة – مقر مستشفى الوفاء الجديد(.
6. كفالة دخول العطاء: يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة %5 من قيمة 
العــرض املقــدم و تكــون بشــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق من بنك 
معرتف به من ســلطة النقد الفلســطينية باســم جمعية الوفاء الخريية و تكون 

مدة رسيان الكفالة 120 يومًا من تاريخ تسليم العطاء.
الخميــس  يــوم  هــو  العطــاءات  لتســليم  موعــد  آخــر  العطــاءات:  تســليم   .7
املوافــق 2020/07/23 الســاعة 1 ظهــرا يف )مدينــة الزهــراء- شــال األبراج 
الســكنية – شــارع قــر العــدل -داخــل مقــر جمعيــة الوفــاء الخرييــة – الطابــق 

الثاين( ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.
8. فتح املظاريف: ســيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمني 

للعطاء يف يوم تسليم العطاءات وذلك يف نفس املكان.
9. رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

أيــام األحــد حتــى  ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة جمعيــة الوفــاء الخرييــة 
الخميس عىل العنوان التايل: مدينة الزهراء -شال األبراج السكنية – شارع قر 

www.elwafa.ps :العدل – داخل مقر جمعية الوفاء، املوقع اإللكرتوين
هاتف : 2625003-08، جوال: 00970/59862111

إعالن طرح عطاء رقم 2020/01 
مشروع األضاحي للعام 1441 هـ - 2020 م 

تعلن مؤسسة إرساء الخريية – مكتب فلسطني عن طرح عطاء مرشوع األضاحي 
للعــام 1441 هـــ - 2020م وذلــك وفقــًا للمواصفــات الفنيــة املذكــورة يف وثائــق 

العطاء، فعىل الراغبني يف التقدم لهذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
1. يجب أن تكون األسعار بعملة "الشيكل" وشاملة لرضيبة القيمة املضافة.

2. يجــب عــىل مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم فواتــري رضيبية رســمية وارفاق 
شهادة خصم املصدر وخلو طرف.

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

4. يجــب تقديــم كفالــة دخــول عطــاء قيمتهــا )NIS 3,000( فقــط ثالثــة آالف 
شــيكل ال غري باســم مؤسســة إرساء الخريية – مكتب فلســطني وذلك إما كفالة 
بنكية أو شيك بنيك وتكون الكفالة سارية املفعول ملدة ال تقل عن ثالثة شهور 

من تاريخ تقديم العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
5. كل رشكة أو جهة ترغب يف التقدم للعطاء تستطيع الحصول عىل نسخة 
من وثائق العطاء من مكتب مؤسســة إرساء الخريية مقابل مبلغ غري مســرتد 

وقدره  )NIS 200( فقط مئتان شيكل ال غري.
6. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات يــوم الثالثــاء املوافــق 2020/07/21 م 
الســاعة الثانيــة عــرش صباحــًا ، حيــث ُتســلم وثائــق العطــاء يف مقــر مكتــب 
مؤسسة إرساء الخريية الكائن يف مدينة غزة – غرب دوار حيدر عبد الشايف 
- مقابل عارة املهندسني 2 ، وسيتم فتح املظاريف يف نفس املكان ويف 

نفس املوعد بحضور من يرغب من أصحاب الرشكات امُلتقدمة للعطاء. 
مالحظات هامة :

- رسوم اإلعالن يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
- مؤسسة إرساء الخريية غري ملزمة بالرتسية عىل أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
- يحق ملؤسسة إرساء الخريية إلغاء بعض أو كل العطاء وبدون إبداء األسباب.

- يحق ملؤسسة إرساء الخريية تجزئة العطاء.
- لالستفســار يرجــى االتصــال عــىل جــوال رقــم : 0598812881 أو هاتــف 
رقــم: 082882188  يوميــا مــا عــدا يومــي الجمعة والســبت خالل الفرتة من 
الســاعة التاســعة صباحًا وحتى الســاعة الثانية مســاًء أو مراســلتنا عرب الربيد 

israagaza@outlook.com :االلكرتوين التايل

إعالن طرح عطاء رقم )2020/1(
توريد لحوم أضاحي العيد لعام 1441هـ - 2020م 
 تعلــن جمعيــة غــزة لإلغاثــة العاليــة عــن طــرح عطــاء رقــم) 2020/1( لتوريــد 
 – لعام1441هــــ  األضاحــي  وذلــك ملــرشوع  وخــراف  أضاحــي عجــول  لحــوم 
العامــة  والــرشوط  واملواصفــات  الكميــات  جــدول  حســب  وذلــك  2020م, 
والخاصــة باملــرشوع، وفيــا يــي الــرشوط التــي يجــب أن تتوفــر لــدى كل مــن 

يرغب يف التقدم للعطاء املذكور:
1. يجــب عــىل املــورد املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجال رســميا يف دوائــر 

الرضيبة ولديه خربة يف هذا املجال .
2. يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل وشاملة للرضيبة املضافة، وعىل 

املورد أن يقدم فواتري رضيبية للمرشوع.
3. يجب أن تكون األســعار ســارية املفعول ملدة ال تقل عن ) 40( يوما من 

تاريخ تقديم العطاء.
4. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم للعطــاء تســتطيع الحصــول عــىل نســخة مــن 
العطــاء مقابــل دفــع ) 50 شــيكل ( غــري مســرتدة يف مقــر الجمعيــة  الكائــن 
يف غــزة – الزيتــون – مفــرتق دولــة – عــارة حجــي – بجــوار مســجد الرحمــن  
ابتداء من صباح يوم الثالثاء املوافق 14 /2020/07، من الساعة التاسعة 
صباحا إىل الثانية مســاء وحتى ظهر  يوم االثنني املوافق 2020/07/20م 

الساعة)14:00(ظهرا.
5. يجب إرفاق تأمني ابتدايئ لدخول العطاء بقيمة 500 دوالر كفالة بنكية 
أو بشــيك بنــيك مصــدق ، وســاريًا ملــدة  )60 يومــا(  مــن آخــر موعــد الســتالم 

العطاءات، وال تقبل الشيكات الشخصية. 
6. آخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو الســاعة )2:00( ظهــرا من  يوم االثنني 
املوافق  2020/07/20م يف صندوق العطاءات مبقر الجمعية، ولن يقبل 

أي عطاء بعد هذا املوعد.
7. سيتم فتح املظاريف يف جلسة علنية بحضور من يرغب من املتقدمني 

للعطاء، وذلك يف متام الساعة )2:15 ( من ظهر نفس اليوم.
8. رسوم اإلعالن يف الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

9. ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عىل جوال رقم )0595601074( 
جوال) 0599060532(

الّنارصة- غزة/ نور الدين صالح:
تخــُرج  التــي  العنرّيــة  املشــاهد  ــف  تتوقَّ ال 
بــني حــني وآخــر ضــد الفلســطينيني يف عمــوم 
األرايض الفلســطينية املحتلة، وآخرها انتشــار 
فلســطينيني  ألطفــال  ُيــيء  فيديــو  مقطــع 
مــن ســكان النقــب داخــل أرايض الـــ48 كــا لــو 
الفيديــو  مقطــع  يف  ويظهــر  "حيوانــات"!  أنهــم 
زوجتــه  جانــب  إىل  يجلــس  يهــودي  مســتوطن 
يف سيارة برفقة أطفالها يف املقعد الخلفي، 
يف  رحلــة  خــالل  بكعكــة  ممســًكا  األول  ويبــدو 
أطفالــه  ســاخر  بشــكل  يســأل  أن  قبــل  النقــب، 
إىل  يشــري  وكان  بــدوي؟  إطعــام  يريــد  "مــن 
طفلني فلسطينيني يقفان إىل جانب السيارة.

وتبــنّي فيــا بعــد أن نجــم قنــاة أطفــال، يدعــى 
هــو  بــوي(  روي  باســم  )يلقــب  عــوز،  روعــي 
صحيفــة  بحســب  الفيديــو،  بتصويــر  قــام  مــن 

"معاريف" العربية.
لة ة متأصِّ عنصريَّ

حجــم  مــدى  الفيديــو،  هــذا  نــرش  ويعكــس 
التــي  العنــري  التمييــز  وسياســة  االســتهتار 
متارســها دولة االحتالل بجنودها ومســتوطنيها 
ضــد الفلســطينيني يف البلــدات العربيــة، وهــو 
ما أثار حفيظة وغضًبا بني الفلسطينيني داخل 

أرايض الـ48، وفق مراقبني.
عضــو املكتــب الســيايس يف التجمــع الوطنــي 
بالداخــل املحتــل ريــاض الجــال، أكــد أن نــرش 
يف  الفلســطينيني  كل  مشــاعر  أثــار  الفيديــو 
البلــدات العربيــة، كونــه يتعامــل مــع األطفــال كـــ 

"حيوانات".
مــع  هاتفــي  اتصــال  خــالل  الجــال  وأوضــح 
مبــارش  بشــكل  يدلــل  الفيديــو  أن  "فلســطني"، 
املجتمــع  يف  املتغلغلــة  العنريــة  عــىل 
مــدار  عــىل  الفلســطينيني،  ضــد  اإلرسائيــي 

التــي  العنريــة  األقــوال  عــن  "لالعتــذار"، 
صدرت منه بحق األطفال الفلسطينيني.

يف  حســاباته  عــىل  نــرشه  مصــور  رشيــط  ويف 
مواقــع التواصــل االجتاعــي، قــال عــوز: "ليــس 
الــذي  لــدي كلــات للتعبــري عــن الحــزن واألمل 
أن  مدعًيــا  العزيــز"،  البــدوي  للجمهــور  ســببته 
تاريخ الفيديو يعود لـ 5 سنوات مضت، خالل 

رحلة عائلية برفقة أطفاله وزوجته.
مرفــوض،  االعتــذار  "إن  بقولــه:  الجــال  وعّلــق 
خاصــة أنــه لــن يقلــل مــن حجــم العنريــة التــي 

ســنوات طويلــة، وهــو يظهــر كيــف يــريب اليهــود 
العنريــة ضــد  النظــرة  عــىل  األطفــال  أبناءهــم 

الفلسطينيني أصحاب األرض.
ضــد  يــوم  بعــد  يومــًا  تــزداد  "العنريــة  وقــال: 
بهــا  دون  ُيــزوَّ اليهــود  وأطفــال  الفلســطينيني، 
"الفلســطينيني  أن  عــىل  آبائهــم"، مشــددًا  مــن 
العنريــة  يكافحــون  بــل  عنريــني،  ليســوا 

وسيستمرون مبقاومتها بكل قوة".
وإزاء حالــة الغضــب يف الشــارع الفلســطيني، 
مضطــرًا  نفســه  وجــد  عــوز"،  "روعــي  فــإن 

عــرب عنهــا الفيديــو"، مشــددًا بالقول: "ســنواجه 
العنرية بتمسكنا ووجودنا وافتخارنا بقوميتنا 

الفلسطينية والعربية".
وتابع، "سياســات االحتالل العنرية ســتزيدنا 
والفلســطينية  العربيــة  بروايتنــا  وقناعــة  ثباًتــا 

وسنستمر بالتصدي لها".
مرتبة دونية

مــن  الحقوقــي  الناشــط  إليــه  ذهــب  مــا  وهــذا 
الداخــل املحتــل، خالــد زبارقــة، الــذي أكــد أن 
املجتمــع اإلرسائيــي ينظــر للفلســطينيني عــىل 
أنهــم يف مرتبــة دونيــة، مشــريًا إىل أن العنريــة 

سياسة متأصلة يف نفسية املستوطنني.
وقــال زبارقــة خــالل حديثــه مــع "فلســطني": إن 
املجتمــع اإلرسائيــي لــه نظــرة عنريــة وفوقيــة 
للفلســطينيني، ويقلــل مــن قيمــة اإلنســان، ومــا 

ظهر يف مقطع الفيديو يثبت ذلك.
"غــري  أنــه  أكــد  "عــوز"،  باعتــذار  يتعلــق  وفيــا 
والسياســة  التعامــل  مــن  يغــري  ولــن  حقيقــي، 
العنريــة املوجــودة يف املجتمــع اإلرسائيــي 

تجاه الفلسطينيني".
رئيــس  جباريــن  يوســف  العــريب  النائــب  وكان 
لجنــة حقــوق الطفل يف الكنيســت اإلرسائيي، 
لبحــث  للجنــة  طارئــة  جلســة  أمــس،  عقــد 
تفاصيــل  معرفــة  دون  العنــري"،  "الحــادث 

نتائج الجلسة.
القــرى  عــرشات  وجــود  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
ال  التــي  النقــب،  يف  البدويــة  الفلســطينية 
مرتبطــة  وغــري  االحتــالل،  ســلطات  بهــا  تعــرتف 
وال  واملواصــالت  والكهربــاء  امليــاه  بشــبكات 
تقــدم حكومــة االحتــالل لســكانها أي خدمــات، 
كــا يواجــه الكثــري مــن الســكان البــدو  قــرارات 
بداعــي  ملنازلهــم  يوميــة  شــبه  إرسائيليــة  هــدم 

البناء غري املرخص.

جنني- غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
والخــوف  القلــق  مــن  حالــة  تســود 
عائلــة األســري كــال أبــو وعــر املريــض 
مجــدًدا  إصابتــه  بعــد  بالرسطــان، 

بفريوس "كورونا".
وال تســتطيع العائلــة مــن بلــدة قباطيــة 
إليهــا  يتوافــد  التــي  جنــني،  جنــوب 
يف  معهــا  متضامنــني  املواطنــون 
خطــر  مــن  تخوفهــا  كتــان  محنتهــا، 
املــوت الــذي يهــدد نجلهــا كــال )46 
عاًما( املريض بالرسطان منذ عامني. 
بالســجن  محكــوم  كــال  واألســري 
املؤبــد 6 مــرات و50 عاًمــا، ومعتقــل 
وضًعــا  يعــاين   ،2003 عــام  منــذ 
ــا خِطــًرا للغايــة مــن جــّراء إصابتــه  صحيًّ
نهايــة  منــذ  الحنجــرة  يف  بالرسطــان 
العــام املــايض 2019، ويقبــع األســري 
حاليا يف مستشــفى "أســاف هروفيه" 

اإلرسائيي.
وقال محمد شــقيق األســري: "أن يكون 
تحــت  وهــو  بالرسطــان  مريًضــا  ابنــك 
قلبــك،  يــأكل  القلــق  يكــون  ناظريــك 
فــا بالــك حني ُيصــاب بالرسطان وهو 
يف ســجون االحتالل، ويعاين معاناته 
الــذي  األمــر  املــرض،  مــع  املريــرة 

يحرمك الراحة".
يكــون هــذا  وتســاءل محمــد: "فكيــف 
األســري  شــقيقي  إصابــة  بعــد  القلــق 

بفريوس كورونا القاتل؟".
واســتدرك أن "مــا زاد أملنــا أننــا علمنــا 
الفلســطيني  الشــارع  مــن  كغرينــا 
بإصابــة األســري كــال بفــريوس كورونــا 
من خالل وسائل اإلعالم، فلم يبلغونا 
أحــدث  مــا  إعالميــا،  الخــرب  نــرش  قبــل 
حالــة إربــاك كبــرية يف العائلــة خاصــة 

الوالد والوالدة".
وأشار إىل أن العائلة ال تعلم شيئا عن 
األخبــار  ســوى  األســري،  شــقيقه  حالــة 
بـــكورونا  "مصــاب  بأنــه  اإلعالميــة 
وموجــود يف الحجــر الصحــي وممنــوع 
ســواء  شــخص  أي  مــع  التواصــل  مــن 
الــذى  األمــر  غــريه،  أو  محاميــا  كان 
يزيــد توترنــا وقلقنــا، خاصــة أنه مريض 

بالرسطان".
وعــرب عــن تخــوف العائلــة كــون أغلــب 
مصابــني  العاملــي  الوبــاء  ضحايــا 
يضاعــف  مــا  وهــو  أساســا،  باألمــراض 
املصــاب  لشــقيقه  املــوت  خطــر 

بالرسطان.
أنــه عقــب إعــالن مــرض  وذكــر محمــد 
العائلــة  أطلقــت  بالرسطــان،  "كــال" 
للمطالبــة  وقانونيــة  إعالميــة  حملــة 
بالــك  "فــا  عنــه، مســتدركا:  باإلفــراج 
عــىل  املخاطــر  تضاعــف  بعــد  اآلن 
حياته؟"، مشــددا عىل رضورة اإلفراج 

الفوري عنه.

حالــة  عــىل  األســري  شــقيق  وأثنــى 
املواطنــني،  مــن  الواســعة  التضامــن 
مــن  املئــات  زارنــا  "فقــد  قائــاًل: 
واملؤسســات  والفصائــل  املواطنــني 
الحقوقيــة بجانــب عــرشات االتصاالت 

من كل مكان".
وجزم أن خطورة حالة شقيقه املريض 
تســتوجب ضغطا دوليا عىل ســلطات 
االحتــالل اإلرسائيــي مــن أجــل اإلفــراج 
أملــه  عــن  معربــا  وقــت،  بــأرسع  عنــه 
بـــكورونا  بــأن يثــري خــرب إصابــة شــقيقه 
وأن  األرسى  بقضيــة  دوليــًا  اهتامــًا 

تتحسن أوضاعهم اإلنسانية.
ونحــن  أوالدنــا  األرسى  "جميــع  وقــال: 
يف  يقبعــون  فهــم  معاناتهــم،  نعــاين 
الوبــاء  هــذا  ظــل  يف  مغلــق  مجتمــع 
العاملــي .. فإصابــة أي شــخص منهــم 
داخــل  أســريا   150 قرابــة  وجــود  ومــع 
القســم الواحــد يعنــي أن أعــدادا كبرية 
شــقيقي   )..( بالفــريوس  ســتصاب 
دامئًا كانت معنوياته عالية حتى رغم 
إصابتــه بالرسطــان وكل األرسى الذيــن 
بالســجن  معــه  عاشــوا  وقــد  تحــرروا 
وال  نفســه  عــىل  يتحامــل  أنــه  أخربونــا 

يشعرهم بأنه مريض".
أي  يعــاين  وعــر  أبــو  األســري  يكــن  ومل 
اعتقالــه  قبــل  فــكان  صحيــة،  مشــاكل 
بعــد  لكــن  يتمتــع بصحــة جيــدة جــًدا، 
قــاٍس،  لتحقيــق  وإخضاعــه  اعتقالــه 
وعزلــه انفراديــا ألشــهر بــدأ يعــاين مــن 

مشاكل صحية، وفقا لشقيقه أمني.
معنوياتــه  جبــل،  "كــال  أمــني:  وقــال 
ويف  ضعيفــة،  صحتــه  ولكــن  عاليــة، 

آخــر زيــارة للعائلــة قبــل املنــع بســبب 
بــدأ  قــد  فــريوس كورونــا، كان  انتشــار 

يفقد صوته وأصبح يف صوته بحة".
وأضــاف: "ال نريــد أن نخــرس شــقيقي، 
الفــوري  بالتدخــل  الجميــع  وأطالــب 
إلنقــاذ حياتــه، كل يــوم ميــر وهو خلف 
أكــر،  صحتــه  عــىل  ســيؤثر  القضبــان 

أنقذوا حياته قبل فوات األوان".
تواصــل  عــىل  العائلــة  أن  أمــني  وذكــر 
األرسى  شــئون  هيئــة  مــع  دائــم 
واملحرريــن ونــادي األســري والصليــب 
األحمــر واملؤسســات الدولية للتحرك 
لإلفــراج عنــه، داعيــا يف الوقــت ذاتــه 
جميــع املســؤولني عــن ملــف األرسى 
لإلفراج عن شقيقه واألرسى املرىض، 

مؤكدا أن قضيتهم إنسانية. 
معلومات شحيحة

والــد األســري،  أبــو وعــر،  وأكــد نجيــب 
"كــال"  نجلــه  عــن  املعلومــات  أن 
تتابــع  العائلــة  وأن  جــًدا،  شــحيحة 
مــع  وتتواصــل  اإلعــالم  عــرب  ينــرش  مــا 
الجهــات املعنيــة، "ولكــن ال رد يشــفي 

صدورنا".
أفــراد  خشــية  عــن  الســبعيني  وأعــرب 
عائلتــه مــن استشــهاد "كــال"، خاصة 
بعــد إصابتــه بفــريوس كورونــا، وعــدم 
مقدرتــه عــىل مقاومــة املــرض لضعف 

مناعته بعد إصابته بالرسطان.
وختم الوالد: "نشعر بالخوف والقلق، 
وبتنــا غــري قادريــن عــىل النــوم ونشــعر 
خشــية  هاتــف،  رنــة  كل  عنــد  بالفــزع 
عــن  ســيئة  أخبــاًرا  االتصــال  يحمــل  أن 

ابننا".

قلق يسود عائلة األسير "أبو وعر" المصاب 
بالسرطــــان بعــــد إصابتــــه بـ"كورونـــــــا"

األسري كال أبو وعر 

"فيديو أطفال النقب".. كلُّ الفلسطينّيين في دائرة العنصرّية سواء

"الفكر الحر" تزور 
بيوت أوائل التوجيهي 

في خان يونس
خان يونس/ فلسطني:

زار وفد من جمعية الثقافة والفكر الحر برئاسة مدير 
عــام الجمعيــة، مريــم زقــوت، بيــوت عــدد مــن أوائــل 
الطلبــة املتفوقــني يف الثانوية العامة مبحافظة خان 

يونس لتهنئتهم.
وخــالل الجولــة متنــى وفــد الجمعيــة لألوائــل ولجميــع 
الطلبــة مزيــًدا مــن التقــدم والنجــاح، مشــيدًا بتفــوق 
لهــذا  ليصلــوا  مــن جهــد  بذلــوه  الطلبــة، ومبــا  هــؤالء 

املستوى.
وأشــادت زقــوت، بحســب بيــان صــادر عــن الجمعيــة، 
أمس، بأولياء أمور الطلبة املتفوقني وشكرتهم عىل 
مــا قدمــوه ألبنائهــم مــن جهد ودعم ودعــاء وطأمنينة، 
لــكل  النجــاح  مقومــات  أهــم  مــن  األرسة  أن  مؤكــدة 
تشــجيًعا  تــأيت  الزيــارات  حملــة  أن  وبينــت  طالــب. 
اعتزازهــا  عــن  معــربة  املتفوقــني،  للطلبــة  ودعــًا 
بتفوقهــم الــذي تحــدوا خاللــه كل الظــروف الصعبــة 

وخاصة التي يشهدها قطاع غزة.

النارصة/ فلسطني:
اإلرسائيــي  االحتــالل  لربملــان  ُقــّدم 
"الكنيســت"، أمــس، مــرشوع قانــون يقــي 
عــىل  اإلرسائيــي  االحتــالل  ســيادة  بفــرض 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  مســتوطنات 
مجلــس  وضعــه  مخطــط  مبوجــب 

املستوطنات سابًقا.
قدمــه  الــذي  القانــون  مــرشوع  ويقــي 
إرسائيــل"،  أرض  "لـــويب  يســمى  مــا 
كافــة  عــىل  اإلرسائيليــة  الســيادة  بـ"تطبيــق 
املســتوطنات املقامــة عــىل أرايض الضفــة 
البــؤر  تحويــل  ومينــع  املحتلــة،  الغربيــة" 

االستيطانية إىل "جيوب معزولة".
عضــوا  اللــويب،  قــادة  أقــوال  وبحســب 
)الليكــود(،  كاتــس  حايــم  الكنيســت 
فــإن  )"ميينــا"(،  ســموتريتش  وبتســلئيل 
للحفــاظ  آليــة  "إنشــاء  إىل  يســعى  القانــون 

عــىل األرايض التــي ال تقــع تحــت الســيادية 
أو  العربيــة  الســيطرة  ومنــع  اإلرسائيليــة 
الدوليــة عــىل األرايض التــي ســتبقى خــارج 
املنطقــة  يف  اإلرسائيليــة  الســيادة  خريطــة 

."C
وجــاء يف نــص مــرشوع القانــون بحســب مــا 
دولــة  "ســتعمل   :"48 "عــرب  موقــع  نقلــه 
الفلســطيني  البنــاء  منــع  عــىل  )إرسائيــل( 
غــري القانــوين يف املنطقــة، والقضــاء عــىل 
عــىل  االســتيالء  ومنــع  الزراعيــة  الجرميــة 

األرايض عرب مد شبكات للبنية التحتية".
نشــاط  أي  "منــع  إىل  القانــون  يدعــو  كــا 
يحظــى  ال  املناطــق  هــذه  يف  دويل 
مبصادقــة الحكومــة، وإىل تســوية العقارات 
واألرايض، مبــا يف ذلــك يف املناطــق التــي 
ستبقى خارج خرائط السيادة اإلرسائيلية".

"تعزيــز  عــىل  أيًضــا  القانــون  مقــرتح  ونــص 

خــالل  مــن  الدولــة  أرايض  عــىل  الحفــاظ 
إقامــة املراعــي والحقــول الزراعيــة وتحويلها 
القانــون  مــرشوع  ويضــع  غابــات".  إىل 
الفلســطيني  البنــاء  عــىل  وعراقيــل  قيــودا 
املجلــس  موافقــة  ويشــرتط  املنطقــة،  يف 
للشــؤون  املصغــر  اإلرسائيــي  الــوزاري 
عــىل  )كابينيــت(  والسياســية  األمنيــة 

مخططات البناء الفلسطينية".
اعتــزم  مــع  القانــون  مــرشوع  طــرح  ويتزامــن 
ســلطات االحتــالل ضــم منطقــة غــور األردن 
الغربيــة  بالضفــة  املســتوطنات  وجميــع 
املحتلــة لســيادتها، وهــو مــا يعــادل نحو 30 

باملئة من مساحة الضفة.
وكان مــن املقــرر أن تــرشع حكومــة بنيامــني 
مــن  األول  يف  الضــم،  عمليــة  يف  نتنياهــو 
يوليو/متــوز الجــاري، لكــن مل يصدر أي قرار 

بهذا الشأن.

االحتالل يمهد لـلضم بمشروع قانون في 
الكنيست لفرض "السيادة" على المستوطنات
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الصمــود يف مواجهــة مخططــات إرسائيــل الراميــة إىل ابتــاع الضفــة 
الغربيــة، وتهويــد القــدس وكل مــا ميــت للــراث الدينــي والحضــارة  

اإلسامية باملدينة.
لقــد نقــل الرجــل مــن موقعــه القيــادي يف حركــة فتــح، وكأحــد الرجال 
إىل  رســالة  مــن  أكــر  مــازن(،  )أبــو  عبــاس  الرئيــس  مــن  املقربــن 
األخ إســاعيل هنيــة وقيــادة حركــة حــاس، إال أن الكثــر مــن هــذه 
املحــاوالت كانــت تبطلهــا املناكفــات اإلعاميــة وبعــض األحــداث 
واإلجــراءات األمنيــة، التــي كانــت تقــع هنــا أو هنــاك، لتبــدأ بعدهــا 
ســجاالت مــن االتهامــات واالتهامــات املضــادة، لنجد أنفســنا كتلك 

التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثًا!!
اللقــاء  قبــل  شــعت  د.  اتصــال  إىل  اإلشــارة  ذكــره،  الجديــر  مــن  إن 
اإلعامــي بــن الرجــوب والعــاروري بأســبوع، حيــث ذكــر يل أنــه ال بدَّ 
من وقفة يشارك فيها "الكل الفلسطيني"، وخاصة اإلخوة يف حركة 
حــاس، بهــدف التصــدي لقــرار الضــم اإلرسائيــي، وإســناد مواقــف 

الرئيس أيب مازن وخطواته يف هذا االتجاه.
تواصلــت مــع بعــض اإلخــوة يف قيــادة الحركــة بالعاصمــة القطريــة 
الدوحــة، الذيــن قالــوا إن الحركــة جاهــزة لتنســيق املواقــف، ولكــن 
ال بــدَّ مــن لقــاء مــع الرئيــس أيب مــازن وجهــًا لوجــه وبعيــدًا عــن ســلطة 
العمــل  وإســراتيجيات  الرؤيــة  وضــع  مــن  نتمكــن  حتــى  االحتــال، 
والتحــرك، وضــان مشــاركة الجميــع يف الــرأي واملشــورة.. أبلغــت 
د. شعت باملوقف. وفجأة؛ جاء املؤمتر الصحايف الذي جمع بن 
القياديــن جربيــل الرجــوب وصالــح العــاروري، حيــث تبــادال أطايــب 
الكام، وخرج الشــارع الفلســطيني بتغريدات كثرة كانت عباراتها 
التواصــل  وســائل  نقلتهــا  حيــث  والتشــاؤم،  التفــاؤل  بــن  تــراوح 
العامــة  النــربة  كانــت  وإن  واملحللــن،  ــاب  الكتَّ وأقــام  االجتاعــي 

خاصتها: "فرصة أخرى.. لعل وعىس!!". 
والثنائيــات  اللقــاءات  تلــك  تتمخــض  أن  أمتنــى  كنــت  مــن جهتــي، 
اإلعاميــة عــن مشــهد مــيء ميكــن أن نطــوي بــه الذكــر صفحــًا عــن 
ســنوات كنــا نعــاين منهــا الكثــر مــن خيبــات األمــل، حيــث كان يطــل 
علينــا بعــض قيــادات الســلطة وحركــة فتــح بترصيحــات وتعليقــات 
بلغــة  عليهــا  الــرد  ويتــم  واإلحبــاط،  التــرذم  حالــة  تغــذي  مســتفزة 

حزبية ُتكرس مفهوم "أضحى التنايئ بديًا عن تاقينا"!!
ال شــك أن هنــاك بعــض القيــادات التــي ميكننــا أن نطلق عليها اســم 

شــّنت قــوات النظــام الســوري وفصائــل فلســطينية متحالفــة 
معــه، تحــت غطــاء جــوي رويس، يف إبريــل/ نيســان مــن عام 
2018، حملــًة عســكريًة عــى مخّيــم الرمــوك، وحــّي الحجــر 

الدولــة  تنظيــم  طــرد  املعلــن  هدفهــا  لــه،  املجــاور  األســود 
اإلســامية )داعــش(. ويف 21 مايــو/ أيــار مــن العــام نفســه، 
وبعد 33 يومًا من املعارك، خرج عنارص التنظيم وعوائلهم 
مــن جنــوب دمشــق باتجــاه باديــة الســويداء، مبوجــب اتفــاق 
نحــو  العســكرية  العمليــات  دّمــرت  روســية.  برعايــة  غامــض 
%80 مــن عمــران مخّيــم الرمــوك جزئيــًا وكليــًا، وأدت حينهــا 

إىل إزهاق أرواح مدنين عديدين، يعتقد أن جثث بعضهم 
األمــم  وكالــة  أجرتــه  مســٍح  ووفــق  األنقــاض.  تحــت  تــزال  ال 
مــارس/  يف   ،)UNITAR( والبحــث  للتدريــب  املتحــدة 
آذار عــام 2019، احتــّل املخيــم )ال تتجــاوز مســاحته 2.11 
كلم مرّبع( املرتبة الســابعة عى ســّلم املناطق األكر دمارًا 
إىل  بالعــودة  املخّيــم  ألهــايل  بعــد  ُيســمح  مل  ســورية.  يف 
منازلهــم، بحجــة عــدم االنتهــاء مــن ترحيــل األنقــاض، ورضورة 
التأكــد مــن ســامة املســاكن مــن األلغــام التي زرعهــا إرهابيو 
"داعــش"، وتوفــر الخدمــات األساســية لهــا، ولكــن ُأتيــح لهــم 
تفقــد ممتلكاتهــم داخلــه يف زيــارات رسيعــة بعد اســتصدار 
تصاريح أمنية، بينا توفر لعمليات "التعفيش" ما يكفي من 
الوقــت، لنهــب مقومــات بنــى املخّيــم التحتيــة، ومحتويــات 

منازله متاعًا وإكساًء. 
تضاربــت الترصيحــات بشــأن مصر املخّيــم والخطط إلعادة 
تأهيله، وسط انتظار نحو 160 ألفًا من الجئيه الفلسطينين 
الاجئــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  لــدى  املســجلن 
الفلســطينين )أونروا( ملعرفة مصر مخّيمهم وممتلكاتهم. 
قيــادات  بــّرت  الســورية،  الرســمية  الجهــات  صمــت  ومــع 
فلسطينية رسمّية أبناء مخّيم الرموك، يف مناسبات عدة، 
بقــرب اإلعــار والعــودة، ونفت وجود أي مخططاٍت تنظيمّيٍة 
إعــان  وبعــد  والدميوغرافّيــة.  الجغرافّيــة  الحالــة  تطــوي  قــد 
"أونروا" أنها تنتظر قرار الحكومة الســورية حول إعار مخّيم 
الرموك، وما إن كانت الحكومة ستســمح لســاكنيه بالعودة 
فيصــل  الســوري،  الخارجيــة  وزيــر  نائــب  اضطــر  ال،  أو  إليــه 
املقداد، يف ديسمرب/ كانون األول 2018، إىل أن يعلن أن 
الحكومة السورية ال متانع عودة الفلسطينين إىل املخّيم، 
وأن لديهــا خطــة لتنظيــم عودتهم )مل يحّدد ســقفها الزمني(. 
مــع عمليــة غــر مســتدامة إلزالــة الــركام مــن شــوارع املخيــم 
وأزقته، ترّسب عدد قليل من األهايل إىل منازلهم يف بعض 
مناطق املخيم األقل ترّضرًا، واكبت ذلك فّعاليات متفرقة، 
حرصــت  مواليــة،  وفلســطينية  ســورية  جهــات  بهــا  قامــت 
عدســات كامــرا اإلعــام الرســمي عــى اســتثارها، بوصفها 

انتصارًا إلرادة الحياة عى إرهاب "داعش".
صــدور  بعــد  املهجريــن  املخّيــم  ســكان  مخــاوف  تعاظمــت 
 2018 عــام  مــن  نيســان  إبريــل/   4 يف   "10 رقــم  "القانــون 
)جــاء تعديــًا للمرســوم 66 الصــادر عام 2012(، مســتهدفًا 
نطــاق  يف  العشــوائّية  املخالفــات  مناطــق  تنظيــم  إعــادة 
محافظة دمشــق. حاولت الفصائل الفلســطينية ومســؤولون 
فلســطينيون، مجــددًا، طأمنــة األهــايل، مرّددين أن القيادات 
السياســية واألمنيــة الســورية أّكــدت لهــم أّن مخّيــم الرمــوك 
لن يدخل يف إطار إعادة التنظيم إىل محافظة دمشــق، وأنه 
ســُيعاد تأهيله وإعادة ســّكانه ضمن فرة وجيزة. لكن جلســة 
ملجلس الوزراء السوري، مطلع يوليو/ متوز 2018، كّذبت 
ترصيحــات الفصائــل وجهات رســمية ســورية، حن خلصت 
إىل تكليف وزارة األشغال العامة واإلسكان إنجاز مخططات 
ومخّيــم  والقابــون  وبــرزة  جوبــر  ملناطــق  جديــدة  تنظيميــة 
الرمــوك، ضمــن خّطــة الحكومــة إلعــادة إحيــاء املناطــق التي 

تحررت من "اإلرهاب"، وفق بيان رسمي لرئاسة املجلس.
النطــاق  ضمــن  املخيــم  إلدراج  ســابقة  محــاوالت  فشــلت 
بســبب  الكــربى"  دمشــق  بـ"محافظــة  يعــرف  ملــا  التنظيمــي 
قــرار صــادر عــن  التــي منحهــا للمخّيــم  الخصوصيــة اإلداريــة 
أصبــح معــه املخّيــم   ،1964 عــام  الســوري  الــوزراء  مجلــس 
وحــدًة إدارّيــة مســتقّلة تتبــع وزارة اإلدارة املحلّيــة، ُتديرهــا 
اللجنــة املحلّيــة ملخّيــم الرمــوك التــي يرأســها فلســطيني 
العــرب،  الفلســطينين  لاجئــن  العامــة  الهيئــة  مــن  معــّن 
العــريب  البعــث  لحــزب  الُقطرّيــة  القيــادة  مــع  بالتشــارك 
مجلــس  إىل  باإلضافــة  الفلســطيني(،  )التنظيــم  االشــرايك 
بلــدي مــن شــخصّيات مــن املخّيــم. وإلزالة العراقيــل اإلدارية 
التــي تحــول دون إدراج املخّيــم وفــق مخططــات  والقانونيــة 
محافظة دمشــق التنظيمية، أصدر مجلس الوزراء الســوري، 
يف نوفمــرب/ تريــن الثــاين 2018، قــرارًا يقــي بــأن تحــّل 
محافظــة دمشــق محــل اللجنــة املحليــة ملخيــم الرموك، مبا 
لهــا مــن حقــوق وعليهــا من واجبات، وأن يوضع العاملون يف 
اللجنة القامئون عى رأس عملهم تحت ترّصف املحافظة. 
والحجــة هنــا أن اإلعــداد ملرحلــة إعــادة إعــار املخّيــم، ومــا 
اللجنــة املحلّيــة  لــدى  متوافــرة  غــر  إمكانــات  مــن  تحتاجهــا 
ملخّيــم الرمــوك. فعليــًا، شــّكل القــرار انقابــًا عــى قــرار عام 
1964، متهيدًا لوضع املخّيم يف ترّصف املحافظة، وتحت 

الظل الثقيل للقانون رقم 10، ما يعني إزالة املخّيم باعتباره 
منطقة مخالفات، وإحداث منطقة تنظيمية جديدة.

املكتــب  عضــو  كشــف   ،2019 أيلــول  ســبتمرب/  ويف 
التنفيــذي لقطــاع الخدمــات واملرافــق، ورئيــس لجنــة اســتام 
املخطــط  تقويــم  عــن  جزائــريل،  ســمر  الرمــوك،  منطقــة 
مــن  القديــم  الجــزء  أن  مبينــًا  الرمــوك،  ملخّيــم  التنظيمــي 
املخّيــم )بــن شــارعي الرمــوك وفلســطن، مــن مركــز حلــوة 
زيدان إىل منطقة مستوصف محمد الخامس القديم التابع 
لـ"أونــروا"( لــن ينطبــق عليــه القانــون رقم 10، مــا مينع اعتباره 
القانونيــة،  الناحيــة  مــن  األرض،  ألن  إعــار،  إعــادة  منطقــة 
فيهــا  واملواطــن  الفلســطينين،  الاجئــن  ملؤسســة  ِملــك 
ال ميتلــك ســوى البنــاء فقــط. أمــا العقــارات التــي بنيــت يف 
املخّيم بشكل مخالف، ويف حال تهدمها، لن ُيسمح ببنائها 
بشــكل مخالــف، وســيطبق عليهــا التنظيم. أمــا رئيس مجلس 

الــوزراء الســابق، عــاد خميــس، فوضــع حــّدًا لجــدل مســتمر 
تاطمــت  املخّيــم،  مــن  "داعــش"  لخــروج  األول  اليــوم  منــذ 
يف بحــره أدوات النفــي واإلثبــات بشــأن مخططــات تنظيميــة 
تنهــي حالتــه مخيــًا، حــن أعلــن يف أكتوبــر/ تريــن األّول 
2019، أن املخطــط التنظيمــي ملنطقتــي الرمــوك والقابون 

 .2020 عــام  الثــاين  كانــون  ينايــر/  مطلــع  عنهــا  ســيعلن 
ومــع مــّي املوعــد املحــّدد، بقيــت مامــح هــذا املخطــط 
الشــهر  أواخــر  معاملهــا  وتتضــح  الصــورة،  لتتكاثــف  مبهمــة، 
املــايض )يونيــو/ حزيــران(، حــن وافــق مجلــس املحافظــة، 
التنظيمــي  املخطــط  إعــان  عــى  اســتثنائية،  جلســة  بعــد 
القابــون والرمــوك، وعــى  105 ملنطقتــي  رقــم  التفصيــي 
يومــًا،   30 مــّدة  املواطنــن  عــى  املخططــات  تلــك  طــرح 
وُقّســمت مســاحة  اعراضاتهــم.  وتقديــم  ملكيتهــم  إلثبــات 
املخّيــم، وفــق املخطــط التنظيمي، إىل ثــاث مناطق، تدّرج 
متوســطة  الــرضر،  )عاليــة  األرضار  درجــة  بحســب  تصنيفهــا 
الــرضر، خفيفــة الــرضر(، عــى أن تجــري إعــادة تنظيم شــاملة 
وجذرّية للمنطقة "عالية الرضر"، التي تشمل أحياء وشوارع 
مركزّيــة وأكــر اكتظاظــًا، عــى أن تتــاح عــودة أهــايل املناطــق 
ســّكان  مجمــوع  مــن   40% نســبتهم  والبالغــة  رضرًا،  األقــل 
املخيــم. وبذلــك يرك املخطــط التنظيمي مصر ممتلكات 
%60 من ســّكان املخّيم عرضًة لاســتماك من املحافظة، 

وتعويض من يستطيع إثبات ملكيته مببالغ زهيدة، دون أي 
تعويضات للمخالفن.

كشــف اإلعــان عــن املخطــط التنظيمــي مســؤولية الفصائــل 
لاجئــن  واملفــّرق  بالجملــة  األوهــام  بيــع  عــن  الفلســطينية 
الفلســطينين، وعــن تبعيتهــا وحجمهــا املتواضــع دميــة يف 
املعادلــة السياســية الســورية. واملخطــط يف حــال تنفيــذه 
الفلســطينين  الاجئــن  قضيــة  عــى  ســلبية  آثــارًا  ســيرك 
وحّقهــم يف العــودة، ابتــداًء بتفاقــم أوضاعهــم االقتصاديــة، 
بوصفهــم الريحــة األكــر تــرّضرًا يف االنهيــارات املتاحقــة 
لاقتصــاد الســوري )أكــر مــن %90 مــن أرسهــم تعيــش يف 
فقــر مطلــق(، مرورًا بتقويض رمزية املخيم، باعتباره شــاهدًا 
عى النكبة األوىل، ومسحه عن خريطة اللجوء الفلسطيني، 
ليعــاد تعريفــه حّيــًا مــن أحيــاء دمشــق. أمــا النهايــة، فباتــت 

مرتبطة مبستقبل النظام السيايس القائم يف سوريا.

لقد ســبق يل معرفة د. نبيل شــعت واللقاء والحوار معه منذ أوائل 
التســعينيات، وخاصــة يف الفــرة التــي ســبقت التوقيــع عــى اتفــاق 
أوســلو يف أغســطس 1993 بالعاصمة األمريكية واشــنطن، وكذلك 
بعــد االتفــاق، حيــث التقينــاه يف محــارضة لــه باملجلــس اإلســامي 
يحققــه  أن  ميكــن  الــذي  ومــا  االتفــاق،  عــن  للحديــث  األمريــي 
الفلســطينيون عمليــًا مــن وراء ذلــك عــى مســتوى مــروع الدولــة 
واالســتقال وعــودة الاجئــن.. تحــدث د. شــعت وأفــاض فيا يراه 
إيجابيــات لذلــك االتفــاق، إال أن طرحــه مل يقنــع معظــم مــن شــاركوا 

الحضور والنقاش من اإلسامين.
األمريكيــة  بالعاصمــة  فيــه  رأيتــه  لقــاء  آخــر  كان   ،2003 عــام  يف 
واشنطن، عندما جاء مع الوفد الفلسطيني املرافق للرئيس محمود 
عبــاس، بعــد أن تــمَّ تكليفــه مــن الرئيــس يــارس عرفــات )رحمــه اللــه( 
بــرؤس الحكومــة، والــذي كان د. شــعت قــد عّن فيها وزيرًا لشــؤون 

العاقات الخارجية.
مرت سنوات قبل أن نلتقي مرة أخرى خارج واشنطن، إىل أن جمعتنا 
ســاحة غــزة بعــد نجــاح حركــة حــاس يف االنتخابــات التريعيــة يف 
ينايــر 2006، وتشــكيل حكومــة األســتاذ إســاعيل هنيــة يف مــارس 
لرئيــس  سياســيًا  مستشــارًا  فيهــا  عملــت  حيــث  العــام،  ذلــك  مــن 
الــوزراء، وهــذا أتــاح يل اللقــاء بالصديــق د. شــعت والتواصــل معــه 
كثــرًا، وخاصــة بعــد األحــداث املأســاوية الداميــة التــي وقعــت يف 
14 يونيو 2007، وحصلت بعدها القطيعة واالنقســام، والتشــظي 

الفظيــع الــذي أصــاب النســيج  الفلســطيني، مــن جــراء املناكفــات 
واالتهامــات الجارحــة مــن كل طــرف لآلخــر بأنــه مــن كان يقــف خلــف 

ت بالشعب والقضية. الكارثة التي أملَّ
مل يتوقــف د. شــعت عــن التواصــل ومحــاوالت البحــث عــن أرضيــة 
للقــاء والعمــل إلصــاح مــا أفســدته حالة التنازع عى الســلطة، وكان 
الرجــل يشــاطرين أن مــا وقــع كان كارثــة وطنيــة، وأن هنــاك جهــات 
إرسائيلية ورمبا إقليمية كانت لها مصالح يف عملية متزيق الشمل 

الفلسطيني وتشتيت قواه.
اللقــاء  وطلبــه  للتقريــب،  محاوالتــه  يف  الرجــل  بصــدق  أشــك  مل 
والتواصــل مــع حركــة حــاس مــن حــن آلخــر، حيــث كان يأمــل أن 
البيــت  ترتيــب  ونعيــد  وقعــت،  التــي  املحنــة  تداعيــات  نتجــاوز 
الفلســطيني بالشــكل الذي يعزز من قدرات مروعنا الوطني عى 

رو حــرب"، وال ميكــن املراهنــة عليهــا يف تحقيــق املصالحــة  "مســعِّ
النمــط  مــن هــذا  يكــن  نبيــل شــعت مل  أن د.  إال  االنقســام،  وإنهــاء 
مــن القيــادات؛ ألن طبيعتــه السياســية وتركيبتــه الفكريــة ومهاراتــه 
املتميــزة يف العمــل الدبلومــايس، ونظرتــه تجــاه اآلخر الفلســطيني، 
متنحــه األهليــة أكــر مــن غــره لقيادة املــروع القائم عــى الراكة 

السياسية والتوافق الوطني.
إن ما ميكننا قوله فيا يتعلق بتلك املؤمترات واللقاءات اإلعامية 
بــن قيــادات مــن حركتــي فتح وحاس؛ ســواء يف قطــاع غزة أو الحقًا 
يف القاهــرة أو الدوحــة، فــإن النتائــج لــن تبتعــد كثــرًا عــا ذكــره د. 
مــوىس أبــو مــرزوق؛ عضــو املكتب الســيايس لحركــة حاس، حيث 
أشــار إىل أن آفــاق املصالحــة والســيناريوهات املتوقعــة ســتمي 
املســار  الجاريــة..  الحــوارات  هــذه  تضبطهــا  مســارات  ثاثــة  يف 
األول؛ جاء يف سياق أمني، واملسؤول عنه ماجد فرج؛ مدير جهاز 
املخابــرات العامــة، ومل يتــم التوافــق معــه يف أي مــن النقــاط التــي 
عرضهــا للعمــل يف الضفــة، باعتبــار أنــه ال يريــد مقاومــة وال مشــاركة 

سياسية. 
أّما املســار الثاين؛ فيعنى باملصالحة، واملســؤول عنه القيادي يف 
فتــح عــزام األحمــد، ويف هــذا الشــأن مل يحــدث أي لقــاءات ومل يتــم 

التحرّك عى أي صعيد. 
وفيا يخص املســار الثالث؛ املســؤول عنه اللواء جربيل الرجوب، 
فهــو مخصــص ملقاومــة خطــة الضــم اإلرسائيليــة يف الضفــة الغربيــة، 
غــزة،  يف  األول  مؤمتريــن:  عقــد  وتــمَّ  خطــوات،  تقدمنــا  وبالفعــل 
والثــاين يف رام اللــه، الــذي كان حديًثــا أمــام التلفــزة، واقتــرص عــى 

فعالّيات مشركة ملجابهة الضم.
وعليــه؛ فــإن قناعتــي كمراقــب للمشــهد الفلســطيني، أن املرغــوب 
به حاليًا من السلطة والرئيس أيب مازن لن يتجاوز أكر من تحركات 
نــربة  مــن  والتخفيــف  الضــم،  ملخططــات  رافضــة  شــعبية  ســلمية 
الخطــاب اإلعامــي االســتفزازي بــن فتح وحــاس، وانتظار ما ميكن 
أن تــأيت بــه االنتخابــات األمريكية يف نوفمرب القادم، واملراهنة عى 
فــرص التغيــر لصالــح إدارة دميقراطيــة تعمــل عــى عــودة التفــاوض 
بــن الطرفــن، ورشاء الوقــت البتــاع املزيــد مــن األرض، وتغييــب 
الغربيــة  الضفــة  بــن  تجمــع  دولــة مســتقلة  الفلســطينين يف  حلــم 

وقطاع غزة.  

الريموك.. من مخيٍم إىل حيٍّ دمشقيٍّ

إىل الصديق د. نبيل شعت: ... ولكن ماذا بعد؟!

حسام أبو حامد
العربي الجديد

 :2019 مــارس  فــي  المتحــدة  األمــم 
مخيــم اليرمــوك فــي المرتبة الســابعة 
علــى ســّلم المناطــق األكثر دمــاًرا في 

سوريا

د. أحمد يوسف

ال شــك أن هناك بعض القيادات التي 
رو  يمكننا أن نطلق عليها اسم »مسعِّ
حــرب«، وال يمكن المراهنة عليها في 
تحقيق المصالحة وإنهاء االنقسام، إال 
أن د. نبيل شعت لم يكن من هذا النمط 
من القيادات؛ ألن طبيعته السياســية 
وتركيبتــه الفكريــة ومهاراتــه المتميزة 
في العمل الدبلوماسي، ونظرته تجاه 
اآلخر الفلسطيني، تمنحه األهلية أكثر 
من غيره لقيادة المشروع القائم على 
الشراكة السياسية والتوافق الوطني.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

أظهــرت نتائــج اســتطالع للرأي العــام يف إرسائيل، أجرته القناة الثانية 
هــذا األســبوع، أن غالبيــة الجمهــور اإلرسائيــي ال تثــق بــإدارة الحكومة 
للجولة الثانية من جائحة كورونا، التي تعصف باالقتصاد اإلرسائيي 
عــدد  كان  أن  بعــد  يومًيــا،  1500 مصــاب  يقــارب  مــا  إىل  ووصلــت 

املصابني بضع عرشات يف شهر مايو املايض.
وأعــرب %59 عــن عــدم ثقتهــم بعمــل الحكومــة مقابــل %37 يثقــون 
فيها. وانخفضت بشــكل دراماتييك ثقة املســتطلعني، بإدارة رئيس 
الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو لحملــة مكافحــة الجائحــة لتهبــط 
مــن %74 يف شــهر مايــو إىل %46 يف مطلــع شــهر يوليــو الحــايل، 
وانهارت كذلك ثقة الجمهور بنتنياهو يف كل ما يتعلق بإدارة األزمة 
االقتصاديــة، لتصــل إىل %33 بعــد أن كانــت %53 يف مايــو. ودّلــت 
اســتطالعات نهايــة األســبوع إىل هبــوط قــّوة حــزب الليكــود إىل 36 
الســابقة. ومــع ذلــك  41 يف االســتطالعات  عضــو كنيســت مقابــل 
حافظــت كتلــة اليمــني اإلرسائيــي املتطرف عىل أغلبية 64 نائبا يف 
كل االســتطالعات األخــرة كــا يف الســابقة، بعــد ان حصــل حــزب 
ميينــا عــىل 11 مقعــًدا وشــاس عــىل 10 ويهــودوت هتــوراة عــىل 7 

مقاعد.
تعكــس هــذه النتائــج النجــاح النســبي لنتنياهــو وحكومتــه يف مواجهة 
املوجــة األوىل لجائحــة كورونــا مــن جهــة، والفشــل الذريــع يف منــع 
وحتى يف احتواء املوجة الثانية، التي تعصف باملجتمع وباالقتصاد 
نتنياهــو يف  حــرص  حــني  مســبوق. ويف  غــر  بشــكل  إرسائيــل،  يف 
املوجة األوىل عىل عقد املؤمترات الصحافية عدة مرات أسبوعًيا، 
متباهًيــا مبــا ســاه »إنجــازات ال مثيــل لهــا يف العــامل« يف محاربــة 
الوبــاء، ومفاخــًرا بــأن رؤســاء دول العامــل يتصلــون بــه لالســتفادة مــن 
»النجــاح« اإلرسائيــي املتميــز يف محــارصة جائحة كورونا والســيطرة 
عليهــا، صــار، بعــد تفاقــم املوجــة الثانيــة، قليــل الــكالم عــن الجائحــة 
الصحــة  ولوزيــر  للموظفــني،  كورونــا  أزمــة  عــن  الترصيحــات  مبقًيــا 

الجديد يويل أدلشتاين.

أّدت جائحــة كورونــا، والحملــة ملواجهتهــا، إىل أزمــة اقتصاديــة غــر 
مسبوقة يف إرسائيل، حيث مير اقتصادها بحالة ركود عميق، ووصل 
عــدد العاطلــني عــن العمــل حــوايل مليــون شــخص، وانهــارت عرشات 
اآلالف من املصالح واملرافق واملصانع والرشكات، وأعلن عدد كبر 
مــن الــرشكات اإلفــالس، مــن بينهــا رشكــة املالحــة الجويــة اإلرسائيليــة 
»العــال«. لقــد تقّلصــت كثــًرا القــوة الرشائيــة والحركــة االقتصاديــة 
عموًما، ومن املتوقع أن ينكمش الناتج املحي اإلجايل بنسبة 5% 
بعــد ســنوات طويلــة مــن النمــو مبعــدل مــا بــني %3 إىل %5. ووفــق 
املعطيــات شــبه الرســمية، يعمــل االقتصــاد اإلرسائيــي باملجمل مبا 
يقــارب ثلثــي طاقتــه، مقارنــة بحالته العادية قبل كورونا. وهناك شــبه 
إجــاع عــىل أّن األزمــة االقتصاديــة ســتزداد تفاقــًا، وســوف تســتمر 
سنة كاملة عىل األقل، وليس هذا تقييًا نظرًيا فقط، بل هو أساس 
خطة اإلنقاذ االقتصادية، التي أعدتها وزارة املالية اإلرسائيلية والتي 
تشــمل منــح مخصصــات بطالــة ودعــم للقطــاع الخــاص املتــرر ملدة 
سنة إضافية. ورغم أّن مدة »سنة أزمة« هي إطار الخطة االقتصادية 
مــا يخّيــم عــىل االقتصــاد  فــإّن مواجهــة املجهــول هــو  يف إرسائيــل، 
طويلــة،  ســنوات  األزمــة  تســتمر  بــأن  توقعــات  وهنــاك  اإلرسائيــي، 
قــد تصــل إىل حالــة »العقــد املفقــود«، أي عــرش ســنوات بــال منــو، 
كــا كان الحــال بعــد حــرب أكتوبــر. ولعــّل الركــود االقتصــادي الحــايل 

واملنظور هو األكرث حّدة واألكرث صعوبة يف تاريخ الدولة العربية.
تــزداد األحــوال االقتصاديــة يف إرسائيــل ســوًءا يوًمــا بعــد يــوم، ويــزداد 
تبًعــا لذلــك الغضــب عــىل الحكومــة، ألّن الضانــات واملســاعدات 
االقتصادية الحكومية غر كافية النتشال جاهر واسعة من مهاوي 
الفقــر وحتــى الجــوع، بعــد انهيــار شــبكات األمــان االقتصــادي ليــس 
للفئــات الفقــرة فحســب، بــل للطبقــات الوســطى الواســعة. لقــد هــّز 
الزلزال االقتصادي القاعدة االجتاعية لنتنياهو واليمني اإلرسائيي، 
وصار نتنياهو يخاف انتخابات وشــيكة بعد ان كان يهدد بها رشيكه 
بينــي غانتــس »كلــا دّق الكــوز بالجــرّة«. هو يخــى املجهول، إذ ان 
أوضــاع اقتصاديــة واجتاعيــة صعبة قد تؤّدي إىل خســارته للســلطة، 
خاصــة أن بقــاءه يف الســلطة كل هــذه املــدة الطويلــة اســتند، فيــا 
مســتوى  يف  وارتفــاع  ثابــت  اقتصــادي  انتعــاش  إىل  اليــه،  اســتند 
املعيشــة لفئــات واســعة. وتفادًيــا لالنهيــار التــام أعلــن نتنياهــو عــن 
ضــخ حــوايل 30 مليــار دوالر مبــارشة لجيــوب املترريــن، وليس عرب 
خّطــة اقتصاديــة متكاملــة، وهــذا بحــد ذاتــه دليل عىل انه يســعى اىل 

انتخابات مبّكرة يف أقرب فرصة مفيدة له.
فيــه خطــًرا عــىل االقتصــاد  وتــرى  الضــم  تعــارض  النخبــة االقتصاديــة 

اإلرسائيي املصاب بالركود بسبب كورونا
يف ظــل كورونــا وتبعاتهــا االقتصاديــة والنفســية، أصبــح اتخــاذ القــرار 
السيايس يف إرسائيل أكرث تعقيًدا. من جهة، يرى نتنياهو أنه بحاجة 
إىل خطــوة أو خطــوات تبعــد األنظــار عــن االنشــغال الدائــم بالفشــل 
الصحي واالقتصادي، ومن جهة أخرى هو ال يريد أن تؤّدي مثل هذه 
رسيعــة  انتخابــات  وإىل  االقتصاديــة،  األزمــة  تعميــق  إىل  الخطــوات 
مجهولــة النتائــج، فهــو يخــى أن تتشــّكل اصطفافــات جديــدة، أو أن 
يظهــر منافســون جــدد مل يأخذهــم يف الحســبان. ال يواجــه نتنياهــو، 

يف هذه املرحلة، أي منافسة جّدية، خاصة بعد أن نجح يف تفكيك 
أحــزاب املعارضــة، ومــا يخشــاه هــو أن تؤّدي تداعيــات جائحة كورونا 
واألزمــة االقتصاديــة إىل تطــّور ديناميكيــات تشــّوش مخططاتــه وقــد 
بــه. مــا يريــده نتنياهــو يف هــذه املرحلــة أن يحــّر األرضيــة  تطيــح 
النتخابــات يفــوز فيهــا بأغلبيــة مطلقــة، متكّنه من ســن قوانني جديدة 
تجّمد محاكمته، وتســمح له بالقيام بخطوات ومشــاريع وازنة تســّجل 
باســمه ومتّجــد تاريخــه وتراثــه »القومــي«، تداعيــات كورونــا الصحية 

واالقتصادية تعرقل برامجه وتضطره اىل إعادة الحسابات.
مل تــؤّد جائحــة كورونــا املنفلتــة، واألزمــة االقتصاديــة املتفاقمــة، إىل 
انعطاف يف النوايا واملشاريع السياسية واألمنية لنتنياهو وحكومته، 
لكّنهــا بالتأكيــد تؤّثــر يف صياغاتهــا وجدولــة تنفيذهــا. املبــدأ الناظــم 
مــن املحاكمــة( هــو  الكــريس واإلفــالت  البقــاء عــىل  )بعــد  لنتنياهــو 
املحافظــة عــىل تفــّوق صهيــوينـ  إرسائيي عىل الفلســطينيني وعىل 
العــرب وعــىل املســلمني جميًعــا يف املنطقــة، ويعنــي ذلــك هيمنــة 
التاريخيــة، بحيــث  أمنيــة كاملــة ودامئــة عــىل كل أرايض فلســطني 
والباقــي  املبــارشة،  اإلرسائيليــة  الســيادة  تحــت  منهــا   85% تكــون 
عــىل  نتنياهــو  ذلــك يعمــل  غــر املبــارشة. مبــوازاة  الســيطرة  تحــت 
إدامــة التفــّوق العســكري يف املنطقــة، والحفــاظ عــىل رشق أوســط 
بال أســلحة دمار شــامل ســوى يف إرسائيل. كيف تؤثر جائحة كورونا 
هــذه  إرسائيــل  يف  القــرار  اتخــاذ  يف  املرافقــة  االقتصاديــة  واألزمــة 
األيــام؟ ال بــد مــن اإلشــارة هنــا إىل أّن التأثــر املبــارش األّول هــو يف 
تجميد خّطة إجراء انتخابات جديدة، وظهر ذلك حني، ويف اللحظة 
األخــرة، اضطــر نتنياهــو وعــدد مــن قيــادة الليكــود إىل الغيــاب عــن 
التصويــت، وتــرك مــرشوع إقامة »لجنــة تحقيق يف تضارب املصالح 
لدى القضاة« يسقط يف الكنيست. جاء ذلك بعد ان هّدد غانتس 
بإســقاط الحكومــة، والذهــاب إىل انتخابــات يف حــال متريــر مثــل هذ 
القــرار. قبــل أن تســتفحل كورونــا مجــّدًدا كان نتنياهو هو الذي يهّدد 
باالنتخابــات. مــن الواضــح أن الظــرف الحــايل جعــل تــوازن القــوى يف 
الحكومــة اإلرسائيليــة يتحــرك باتجــاه يف غــر صالــح نتنياهــو، ويزيــد 
مــن وزن بينــي غانتــس وزيــر األمــن، وجــايب أشــكنازي وزيــر الخارجيــة، 
وحزبهــا »أزرق أبيــض«، اللذيــن صــار مــن مصلحتها اتخاذ مواقف 
مســتقلة ومعارضة لنتنياهو لكســب الشــعبية مجدًدا، بدون الخوف 

من انتخابات وشيكة.
قــرارات  اتخــاذ  نتنياهــو هــذه األيــام  ليــس مبقــدور  يف ظــل كورونــا، 
تغضــب رشيكــه بينــي غانتــس، فهــو اآلن، والتشــديد عــىل »اآلن«، 
قبــل  رّصح  وإذ  وباملجهــول.  باملخاطــر  محفوفــة  انتخابــات  يخــى 
أســبوعني بــأّن قــرار الضــم يجــري بالتشــاور مــع اإلدارة األمريكيــة، وال 
يتعّلق مبوقف غانتس، فهو اليوم ال يستطيع ان يفرض مرشوع ضم 
يرفضه حزب »أزرق أبيض«، خاصة أن اإلدارة األمريكية، وبعد زيارة 
بومبيــو األخــرة إىل إرسائيــل، تضغــط وبشــّدة أن يكــون هنــاك اتفــاق 

وإجاع إرسائيي عىل مكان وزمان الضم.
قامًئــا،  خطــًرا  مــازال  لكّنــه  العناويــن،  يحتــل  الضــم  مــرشوع  يعــد  مل 
واالتصــاالت اإلرسائيليــة األمريكيــة بشــأنه مســتمرة. صحيــح مل يعــد 
مــن املؤّكــد أن يكــون ضــم يف األســابيع القريبــة، لكــن األمــر ممكــن 

ويتعّلــق أواًل وأخــًرا بقــرار ترامــب، الغــارق حتــى أذنيــه باالنتخابــات 
وبكورونــا وباالقتصــاد، ولــن يســارع التخــاذ قــرار بشــأن الضــم، إاّل إذا 
اقتنــع أنــه يفيــده انتخابًيــا. القــرار األمريــيك يف هــذه املرحلــة يتأّثــر 
باملوقــف الســيايس اإلرسائيــي املنقســم عــىل نفســه، بــني نتنياهــو 

الذي يستعجل األمر وغانتس الذي يدعو إىل التأجيل.
ينحرص الحاس للضم يف إرسائيل يف جزء من املجتمع السيايس، 
وتحديًدا اليمني املتطرف واملســتوطنني، وتدل اســتطالعات الرأي 
باملعــّدل عــىل أّن %33 الجمهــور اإلرسائيــي يؤّيــد الضــم ويعارضــه 
%44، وفقط %4 يرون ان يجب ان يكون أولوية يف عمل الحكومة، 

والغالبيــة الســاحقة تــرى ان عليهــا االهتــام باالقتصــاد والصحــة أواًل. 
تعــارض املؤسســة األمنيــة اإلرسائيليــة مــرشوع الضــم، وتعتــربه يــر 
باألمن، ألّنه ير بالعالقة مع األردن وبالتنســيق األمني مع الســلطة، 
وقد يخلق حالة من عدم االستقرار. ويبدو ان هذه املؤسسة مقتنعة 
ملواجهــة  الخطــط  بتجهيــز  ورشعــت  نتنياهــو،  يقنــع  ال  موقفهــا  بــان 
التحديــات األمنيــة الناجمــة عن تنفيــذ الضم، مطالبة بتمويل إضايف 
لهذا الغرض. ال ترى األجهزة األمنية اإلرسائيلية بأن الضم هو حدث 
عابــر، بــل مرحلــة جديــدة والدليــل عــىل ذلك هو، رســالة رئيس أركان 
الجيــش اإلرسائيــي الجــرال أبيــب كوخايب، إىل ضّباطه بشــأن إقامة 
فرقة عسكرية )10 إىل 20 ألف جندي( جديدة مختصة بالقتال يف 
املناطــق الســكنية. وبغــض النظــر عــن موقفهــا، فــإن األجهــزة األمنيــة 
اإلرسائيليــة تعلــن عــىل الــدوام أنهــا مســتعّدة لتنفيــذ أي قــرار تتخــذه 

الحكومة وملالمئة نفسها معه.
أما النخبة االقتصادية فهي واضحة يف معارضة الضم وترى فيه خطًرا 
عــىل االقتصــاد اإلرسائيــي املصــاب بالركــود يف ظــل جائحــة كورونا. 
وأكــرث مــا تخشــاه هــذه النخبــة هــو عقوبــات أوروبيــة، وانتفاضــة يف 
الضفــة، وزيــادة التجــاوب مــع حمالت املقاطعة. وأطلق الربوفيســور 
يوســف زعــرا دعــوة اســتغاثة لعــدم تنفيــذ الضــم، ألّنــه ســيؤّدي إىل 
مواجهــات تؤثــر ســلًبا يف إمكانيــات الخــروج مــن األزمــة االقتصاديــة، 
ويزيــد مــن حّدتهــا ركــوًدا فــوق ركــود، مشــًرا إىل أن »التصعيــد مــع 
الفلســطينيني يزيــد مــن إمكانيــة نشــوء أزمــات ركــود اقتصــادي، كــا 
التســعينيات  منتصــف  وعمليــات  األوىل  االنتفاضــة  خــالل  كان 

واالنتفاضة الثانية«.
إذا إخذنا بعني االعتبار كل العوامل األمنية واالقتصادية والسياسية 
املؤثــرة يف اتخــاذ القــرار بشــأن الضــم، فقــد بــات واضًحــا أن نتنياهــو 
لن يســتطيع تحقيق حلمه بضم %30 من أرايض الضفة الغربية يف 

املستقبل القريب.
اإلمكانية املطروحة هي ضم حوايل %3 يف منطقتي القدس وجبل 
الخليل. هذا أمر وارد، لكّنه ليس مؤّكًدا والقرار النهايئ يف واشنطن 
وليس يف تل أبيب. العمل إلفشال الضم يجب ان يستمر ويتصاعد 
وبقــّوة أكــرب، وميكــن تحويــل هــذه املصيبة إىل فرصــة إلعادة االعتبار 
للمــرشوع الوطنــي الفلســطيني وللقضيــة الفلســطينية، كقضية تحرر 
آليــات  وبنــاء  االنقســام  إلنهــاء  فرصــة  إىل  تحويلهــا  وميكــن  وطنــي. 
اإلرادة العامــة املوحــدة، واالنطــالق بحراك وطني نضايل يســتقطب 
الدعم العريب والتضامن الدويل ويساهم يف تغير موازين القوى.

كيف تؤثِّر كورونا يف مرشوع الضم؟
جمال زحالقة

رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي
القدس العربي

لم يعد مشــروع الضــم يحتل العناوين، 
لكّنــه ما زال خطــًرا قائًمــا، واالتصاالت 
اإلسرائيلية األمريكية بشأنه مستمرة.

من خالل قوله صىل الله عليه وسلم: "ال فضل لعريب عىل 
عجمي إال بالتقوى" وكأن الحديث الرشيف يخربنا أن العرب 
يعدون أنفسهم أرشف نسًبا وأنقى ِعرقًا وأصاًل وأعظم فضاًل 
عمن سواهم من األعاجم، فجاءت القاعدة النبوية لتقرر أن 

الفضل بالتقوى، والتقوى فقط.
فكيــف والحــال هكــذا؟ لقــد ســلم العــرب قلوبهــم وعقولهــم 
إعــالم  محــاوالت  كل  تفلــح  ومل  األصــل،  الــريك  ألردوغــان 
بعــض القــادة العــرب النيــل مــن شــخصية الرجــل، أو تحويــل 

قلوب املحبني العرب عنه.
الزعامــة  يفتقــدون  العــرب  أن  الواضحــة  اإلجابــة  أن  شــك  ال 
القويــة التــي تجــرب العامل عىل احرامها وتجعله يحســب لها 
ز هــذه الكاريزمــا القياديــة  ألــف حســاب، خاصــة حينــا ُتعــزَّ

مبواقف تزيد من حضورها اإلقليمي والعاملي.
 لقــد بــدأت أوىل حلقــات بــروز هــذه الشــخصية الطاغية عند 
العــرب يف مؤمتــر دافــوس عــام 2009 حينــا واجــه أردوغــان 
بالقاتــل  ووصفــه  بقــوة،  بــرس  شــمعون  الصهيــوين  الرئيــس 
الــذي كان يجلــس فيــه  ووصــف دولتــه باملارقــة يف الوقــت 
مــؤدب  كتلميــذ  مــوىس  عمــرو  العربيــة  الجامعــة  عــام  أمــني 
بــني يــدي بــرس، ثــم تألــق نجــم الرجــل حينــا أمــر بإســقاط 
الطائرتــني الروســيتني فــور اخراقهــا األجــواء الركيــة، فــكان 
مشــهد عــزِّ تاقــت لــه قلــوب الجاهــر، وتوهجــت الكاريزمــا 
العســكر  النقــالب  تصديــه  يف  جليــًا  وظهــرت  لــه،  القياديــة 

اللــه ســبحانه  مــن  الزعامــة مَلكــة وهبــة  أن  مــن شــك يف  مــا 
وتعاىل، فهي ليست علًا ُيدرَس، وال مهارة ُتكتسب، وإمنا 
هــي مزيــج مــن مميزات شــخصية، صقلتها تجــارب ومواقف، 
صافيــة،  روحيــة  قــوة  بتهــا  وهذَّ وحكمــة،  معرفــة  وأشــبعتها 
فصنعــت زعيــًا لــه تأثــره الخــاص عــىل مجريــات األحــداث، 

تفاعل معها واسترشف مآالتها فصنع منها التاريخ.
ولقــد مــر عــرب التاريــخ قــادة كــرث، وضعتهم ظروفهم يف ســدة 
ثنا  القيادة، منهم من أحسن ومنهم من أساء، ولكن قلَّا حدَّ
وا مســارات األحــداث، ووضعوا نقاًطا  التاريــخ عــن زعاء غرَّ
د الزمان ذكرهم وسرتهم.  فاصلة بني مراحل التاريخ، فخلَّ

الزعيــم  أردوغــان  نحــو  العــرب  قلــوب  تهفــو  أن  غريًبــا  ليــس 
األتــراك مبشــاعر  قبــل  العــرب  نفــوس  ألهــب  الــذي  الــريك 
جياشــة تحــن إىل مــاٍض مجيــد، ومل تكــن ترصفــات أردوغــان 
لتلقى هذا االهتام لدى الشعوب العربية عىل أهميتها لو 
ــون حولهــا وتصبــح لهــم مصدر  كان لديهــم زعامــة مقنعــة يلتفُّ

إلهام.
 ورمبــا لــو كانــت لديهــم مثــل هــذه الزعامــة ألِنُفــوا أن ينظــروا 
ألردوغان نظرة الزعامة تلك، خاصة أنهم عرب التاريخ مييزون 
أنفســهم -باعتبارهــم عرًبــا- عمــن ســواهم مــن األعاجــم، حتى 
لــو كانــوا عــىل دينهــم نفســه، وما قصة أيب مســلم الخرســاين 
أو الربمــيك بغريبــة عــن هــذه الثقافة املتأصلة يف نفوســهم، 
حتــى أن الحديــث الرشيــف جــاء ليكرس هــذا االعتزاز بالِعرق 

ورفضــه االستســالم أو الهــرب، ثــم أخــرًا مبوقفــه مــن تدخــل 
قــوات عــدد مــن الــدول رشق ســوريا، وإجباره قــوات الواليات 
املتحدة عىل إفساح الطريق للقوات الركية لتأمني منطقة 
لــأرايض  اإلســراتيجي  العمــق  متثــل  التــي  ســوريا  شــال 
الركيــة رغــًا عــن املعارضــة األمريكية لهذا الترصف، وأخرًا 
الوفــاق ومســاعدتها  لقــوات حكومــة  آخــرًا مســاندته  وليــس 
يف كــرس هجــوم حفــر وتحريــر الغــرب الليبــي كامــاًل والبــدء 
يف الزحــف نحــو الــرشق، وثــم توجت أعالــه بتحويل متحف 
آيــا صوفيــا إىل مســجد، كل مــا ســبق عــزز شــخصية أردوغــان 
قلــوب  إليــه  تهفــو  زعيــًا  منــه  غــر مســبوق، وجعــل  تعزيــًزا 
وكرامتهــا  عزتهــا  عــن  يعــرب  مــا  فيــه  وجــدت  ألنهــا  املاليــني، 
ــته األمــني عــىل تطلعاتهــا وثورتهــا، وأعــاد  وتطلعاتهــا وأحسَّ

إىل ذاكرتها ماضًيا عريًقا عزيًزا.
لذلــك وجــدت زعامــة أردوغــان طريقها إىل قلوب العرب يف 
ظــل غيــاب تــام أليِّ شــخصية عربيــة قــد تنافســه ولــو بــيء 
بســيط مــن الحضــور، بــل عــىل العكــس متامــًا، فــا يوجد من 
زعامــات وقيــادات عربيــة مل متثــل للشــعب العــريب إالَّ الــذل 
والهــوان والخضــوع والهزائــم أمــام العــدو، ويف الوقــت نفســه 
الظلــم والجــربوت والطغيــان والفســاد تجــاه الشــعب، وأمــام 
هــذا الواقــع كان أردوغــان هــو الزعيــم وهــو املعلــم امللهــم، 
متثل فيه عبق التاريخ وألق الحارض وجال املســتقبل. فال 

تلوموا الشعوب عىل خياراتها. 

العرب والزعامة املفقودة

المستشار/ أسامة سعد

لقــد ســلم العــرب قلوبهــم وعقولهم 
ألردوغان التركي األصل، ولم تفلح كل 
محــاوالت إعــام بعــض القــادة العرب 
النيــل مــن شــخصية الرجــل، أو تحويــل 

قلوب المحبين العرب عنه.
ال شــك أن اإلجابــة الواضحــة أن العرب 
يفتقــدون الزعامــة القويــة التــي تجبــر 
العالــم على احترامها وتجعله يحســب 
ز هذه  لها ألف حساب، خاصة حينما ُتعزَّ
الكاريزمــا القياديــة بمواقــف تزيــد مــن 

حضورها اإلقليمي والعالمي.
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هويتــي  فقــد  عــن  الســباخي  ســعيد  وهبــي  محمــد  أنــا/  أعلــن 
وتحمــل الرقــم 410084883 فالرجــاء ممن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ صبحــي ناهــض صبحــي املســارعي عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل الرقــم 400112215 فالرجــاء ممن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ ســناء ســليامن حافــظ ابــو مهــادي عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل الرقــم 967110941 فالرجــاء ممن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ احمد حسن احمد الجوراين عن فقد هويتي وتحمل 
الرقــم 401954128 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

هويتــي  فقــد  عــن  الرسحــي  زهــدي  رشيــف  أحمــد  أنــا/  أعلــن 
وتحمل الرقم 803542760  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ طاهــر عــارف حســن نصــر عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقــم 401034095 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ ســميه حســن احمــد بــركات عــن فقــد هويتــي وتحمل 
الرقــم 931230833  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ عبــد الرحمــن عــاء الديــن الشــاعر عــن فقــد هويتــي 
وتحمل الرقم 409119799  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ دعــاء محمــد محمــود صبــح عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقــم 802139337  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ عبــد اللــه محمــد عبــد اللــه االســطل عــن فقــد هويتي 
وتحمل الرقم 955595137  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

دولة فلسطن 
املجلس األعىل للقضاء 

محكمة بداية غزة-دائرة التنفيذ 

إعالن بيع بالمزاد العلني
 في القضية رقم 2018/6354

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

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

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

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

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

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطن
السلطة القضائية

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
مذكرة حضور

يف القضية رقم 2015/706 - يف الطلب رقم 2020/870
املســتدعي/ يوســف محمد ابراهيم عروق- من ســكان غزة الشــاطئ- ميدان 
الشــهداء خلــف معــرض اللدعــة للمابــس- وكياه املحاميــان/ احمد محمود 

ونورا الفرع- غزة الرمال برج الجاء.
املســتدعى ضــده/ مــوىس محمــد ابراهيــم عــروق- مــن ســكان غــزة الشــاطئ 

قرب قهوة غنب )مجهول محل اإلقامة حاليًا(.
نوع الدعوى/ تقسيم أموال مشرتكة.

قيمة الدعوى/ 40.000 دينار أردين – اربعون ألف دينار أردين فقط.
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

يف القضية رقم 2015/706 - يف الطلب رقم 2020/870
اىل املســتدعى ضــده املذكــور مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد تقــدم لــدى 
أمــوال  )تقســيم  وموضوعهــا  أعــاه  املرقومــة  بالقضيــة  غــزة  صلــح  محكمــة 
مشــرتكة( اســتنادا اىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه ونظــرا النــك مجهــول محــل 
اإلقامــة وحســب اختصــاص محكمــة صلــح غــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــا 
باملــادة 20 مــن قانــون أصــول املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقــم 20 لســنة 
2001 وبنــاء عــىل قــرار الســيد قــايض محكمــة صلــح غــزة يف الطلــب رقــم 

2020/870 بالسامح لنا بتبليغك عن طريق النرش املستبدل.

بتاريــخ  االحــد  يــوم  املحكمــة  لهــذه  تحــر  ان  عليــك  يقتــي  لذلــك 
ايــداع جوابــك  يقتــي عليــك  كــام  التاســعة صباحــا  الســاعة   2020/8/4

التحريــري خــال خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــا لديــك 
انــك اذا تخلفــت عــن ذلــك ســينظر يف القضيــة والطلــب باعتبــارك حــارضًا، 

صدر يف 2020/7/13م.
رئيس قلم محكمة صلح غزة
األستاذ/ أكرم هشام أبو السبح

الملك األردني: الضم
 اإلسرائيلي "مرفوض" 

عامن/ األناضول:
مخطــط  تنفيــذ  رفضــه  أمــس،  الثــاين،  اللــه  عبــد  امللــك  األردين  العاهــل  جــدد 

االحتال اإلرسائييل لاستياء عىل أرايض الضفة الغربية.
مــع  كونفرانــس،  الفيديــو  تقنيــة  عــر  منفصلــن  اجتامعــن  خــال  ذلــك  جــاء 
رئيــي وأعضــاء لجنتــي الشــؤون الخارجيــة والدفــاع يف مجلــس العمــوم بالرملــان 

الريطاين.
ووفــق بيــان للديــوان امللــي، أكــد امللــك عبــد اللــه خــال االجتامعــن، موقــف 
الشــامل  الســام  تحقيــق  ورضورة  الفلســطينية،  القضيــة  تجــاه  الثابــت  األردن 

والعادل عىل أساس حل الدولتن.
الغربيــة،  الضفــة  يف  أراض  لضــم  الجانــب  أحــادي  إرسائيــيل  إجــراء  "أي  وقــال: 
أمــر مرفــوض، ومــن شــأنه تقويــض فــرص تحقيــق الســام واالســتقرار يف الــرشق 

األوسط".
وتعتزم سلطات االحتال االستياء عىل منطقة غور األردن وجميع املستوطنات 
مــن مســاحة  نحــو )30%(  يعــادل  مــا  لســيادتها، وهــو  الغربيــة املحتلــة  بالضفــة 

الضفة، وسط رفض فلسطيني وعريب ودويل.
وحالــت خافــات بــن رئيــس حكومــة االحتــال بنيامــن نتنياهــو، ورئيــس حــزب 
"أزرق- أبيــض" رشيكــه يف االئتــاف الحكومــي بينــي غانتــس دون تنفيذ املخطط 
االحتايل يف الوقت املحدد، وتدور هذه الخافات حول مساحة األرايض التي 

سيشملها الضم.

الصفدي والزاريني يؤكدان 
استمرار حشد الدعم لـ"أونروا"

عامن/ األناضول:
العــام لوكالــة  الخارجيــة األردين أميــن الصفــدي، واملفــوض  أكــد وزيــر 
"أونروا" فيليب الزاريني، اســتمرار العمل عىل حشــد الدعم الســيايس 
واملــايل، لتمكــن الوكالــة مــن االســتمرار يف تقديــم خدماتهــا الحيويــة 

لاجئن الفلسطينين وفق تكليفها األممي.
جــاء ذلــك خــال لقائهــام يف مقــر وزارة الخارجيــة األردنيــة، بالعاصمــة 
عامن، أمس، ضمن زيارة رسمية، غر محددة املدة، يجريها املسؤول 

األممي للمملكة.
ووفــق بيــان لــوزارة الخارجيــة األردنيــة، اســتعرض الجانبــان نتائــج املؤمتــر 
الــوزاري الــذي جــرى الشــهر املــايض، وأمثــر عــن تعهــدات ماليــة لدعــم 

"أونروا"، بلغت )130( مليون دوالر.
كــام بحثــا، حســب املصــدر ذاتــه، الخطــوات املســتقبلية للبنــاء عــىل 

نتائج املؤمتر الدويل وضامن استمرار الدعم املايل الازم للوكالة.
ومل تذكــر الخارجيــة األردنيــة يف بيانهــا موعــد وصــول الزارينــي للمملكــة 

ومدة زيارته لها.
وتصاعــدت حــدة األزمــة املاليــة للوكالــة األمميــة، بعــد وقــف الواليــات 
 ،2018 بـــ)360( مليــون دوالر منــذ  املتحــدة دعمهــا الســنوي املقــدر 
مــن  انتقــادات  تواجــه  التــي  الوكالــة،  عمــل  لطريقــة  معارضتهــا  بدعــوى 

االحتال اإلرسائييل.

رفح/ ربيع أبو نقرة:
حملــة  أمــس،  "مبــادرون"،  تجمــع  أطلــق 
التخفيضــات الطبيــة والصحــة اإلنســانية الكــرى، 
"أطباء مبادرون"، التي تستهدف تقديم خدمات 
طبية مجانية وبأسعار رمزية للمرىض يف محافظة 

رفح جنوب قطاع غزة.
عقــده  صحفــي  مؤمتــر  يف  التجمــع  وأعلــن 
مبيــدان الشــهداء وســط مدينــة رفــح، عــن انطــاق 
الحملــة بــدًءا مــن يــوم أمــس، وملــدة عــام، وســط 
املشــاركة وشــخصيات  واملراكــز  لألطبــاء  حضــور 

مجتمعية.
مبــادرون  أطبــاء  ملبــادرة  العــام  املنســق  وقــال 
"الحملــة  "فلســطن":  لصحيفــة  عمــر  ريــاض  د. 
تســتهدف عــاج أكــر مــن 1000 مريــض مجانــا، 
يف  واالستشــارية  الطبيــة  املراكــز  شــتى  يف 

محافظة رفح".
إىل  للوصــول  تســعى  الحملــة  أن  إىل  ولفــت 
عــىل  للحفــاظ  وعــوًزا،  فقــًرا  األشــد  املــرىض 
الحصــار  ظــل  يف  صمودهــم،  وتعزيــز  كرامتهــم 

اإلرسائيــيل املفــروض عــىل قطــاع غــزة منــذ نحــو 
عقد ونصف من الزمن.

ليســوا  الحملــة  يف  املشــاركن  أن  عمــر  وأوضــح 
فقــط أطبــاء وإمنــا أيضا العاملن يف التخصصات 
يف  والعاملــن  كالصيادلــة  املختلفــة  الطبيــة 
املختــرات الطبيــة والعــاج الطبيعــي والوظيفــي 
والنظــارات  األشــعة  وأخصــايئ  األســنان  وأطبــاء 
ملبادرتــه  "مبــادرون"  تجمــع  وشــكر  الطبيــة. 
اإلنســانية التــي تعــزز صمــود املواطنــن وخرجــت 

من رحم املعاناة والحصار.
من ناحيته، أوضح مدير مستشفى النجار برفح د. 
عاطــف الحــوت أن املبــادرة تلقــى دعــام كاما من 
وزارة الصحــة بغــزة، ســيام أنهــا تخفــف مــن معانــاة 

أبناء شعبنا يف رفح.
وزارة  أن  إىل  "فلســطن"  لصحيفــة  الحــوت  ونــوه 
الصحــة تعــاين مــن العديــد مــن املشــاكل يف ظــل 
الحصار، من بينها اكتظاظ املرىض يف العيادات 
مــن  تخفــف  املبــادرة  "هــذه  قائــا:  الخارجيــة، 

املرىض يف قامئة االنتظار".

التخصصــات  بعــض  يف  املــرىض  أن  إىل  وأشــار 
يضطــرون لانتظــار أربعــة أســابيع لتلقــي الخدمــة 
الطبية، مبّيًنا أن وزارة الصحة تتواصل مع الجهات 
شــعبنا.  أبنــاء  معانــاة  لتخفيــف  املعنيــة  الدوليــة 
وقــال الحــوت: "وزارة الصحــة تتواصــل وتنســق مع 
وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــن أونــروا، مــن أجــل 
املجانيــة،  الجراحيــة  العمليــات  مــن  عــدد  إجــراء 
لتخفيف قوائم االنتظار يف مستشفيات القطاع".
بدوره، قال رئيس التجمع د. أنور الشاعر: "جاءت 
الحملــة الطبيــة األكــر عــىل مســتوى رفــح لتؤكــد 
والتكافــل االجتامعــي،  اللحمــة  مــن  عــىل املزيــد 
أبنــاء  وبــن  واألهليــة  الرســمية  املؤسســات  بــن 

شعبنا".
وأضــاف لصحيفــة "فلســطن" أن انطــاق املبادرة 
املبــادرات  ألصحــاب  ُيســجل  كبــر  وطنــي  إنجــاز 
مريــض   1000 نحــو  أن  ســيام  العاليــة،  والهمــم 
تقليــل  جانــب  إىل  مجاًنــا،  منهــا  سيســتفيدون 
لــدى األطبــاء واملراكــز املعنيــة  القيمــة الكشــفية 

حتى 10 شواقل لكل زيارة.

غزة/ أدهم الرشيف:
يســتخرج صيــادون أحجاًمــا مختلفــة مــن مثــار 
الزبائــن  لطلــب  تلبيــة  غــزة  بحــر  مــن  املحــار 
الحريصن عىل تناولها ملا تحتويه من فوائد.

البحريــة  الكائنــات  مــن  النــوع  هــذا  ويســتخرج 
عــن طريــق الغــوص الحــر إىل أعــامق مختلفــة 
الصيــاد  يقــول  كــام  أمتــار،   )10( عــىل  تزيــد 
رامي مقداد، من سكان مخيم الشاطئ، غريب 

مدينة غزة.
أتلّقــى  دامئــا  لـ"فلســطن"،  مقــداد  ويقــول 
طلبــات مــن الزبائــن لــرشاء املحار، وأحرص يف 

أثناء الغوص عىل استخراج عدد منها لبيعه.
ويعــد املحــار من الحيوانات الصدفية املائية، 
وهــو مــن شــعبة شــوكيات الجلــد، يعيــش يف 
ذات  املناطــق  يف  والســواحل  املحيطــات 

املناخ املعتدل أو الحار.
ويعيــش املحــار بلصــق صدفاتــه عــىل صخــور 
قيعــان  يف  آخــر  صلــب  جســم  أي  أو  البحــر، 

املحيطات والبحار.
يتطلــب  املحــار  اســتخراج  أن  مقــداد،  وذكــر 
لفصــل  امليــاه  عمــق  يف  حــادة  آلــة  اســتخدام 

الصدفات عن الصخور امللتصقة بها.
وأضــاف أنــه يحــرص هو وصيــادون آخرون عىل 
وتــرك  الكبــر،  الحجــر  ذات  املحــار  اســتخراج 
الصغــر منهــا حفاًظا عىل دورة الحياة الخاصة 

بهذا الكائن.
فذكــر  املحــار،  وتنــاول  طبــخ  طريقــة  عــن  أمــا 
أو  الســلق،  بعــد  تناولــه  باإلمــكان  أنــه  مقــداد 
الســلق ومــن ثــم القــيل، ومنهــم مــن يأكلــه مــع 
شوربة خاصة به، مشًرا إىل أن البعض يتناوله 

نيئا.
و املحار يســتخدم منذ القدم غذاًء لإلنســان، 
إذ يحتــوي عــىل كميــات كبــرة مــن الكالســيوم 
والفوســفور والزنــك، وهــو مــن األطعمــة غاليــة 
الثمــن جــًدا، حيــث يقــدم غالًبــا يف املطاعــم 

الفاخرة.
لكــن هنــا يف غــزة يختلــف األمــر، فهــو ال يقــدم 

مثــن  ويــرتاوح  خافــه،  أو  فاخــرة  مطاعــم  يف 
الواحد بن -3 5 شــواقل، أما غالبية املقبلن 
بحســب  الســن،  كبــار  مــن  فهــم  رشائــه  عــىل 

مقداد.
كانــوا  هــؤالء  مــن  كبــرا  عــددا  أن  إىل  ــه  ونبَّ
مقيمــن خــارج غــزة وتناولــوه يف البلــدان التــي 
عــادوا  وعندمــا  مختلفــة،  فــرتات  فيهــا  عاشــوا 

لغزة أصبحوا يقبلون عىل رشائها أيًضا.
وبعض أنواع املحار تضم أحياًنا بن صدفتيها 

ذرات  بعــض  دخــول  بســبب  ويتكــون  لؤلــؤا، 
الرمــل يف بعــض األحيــان إىل داخــل املحــار، 
ذرة  حــول  كلســية  مــواد  املحــارة  تفــرز  وبعــد 
الرمــل، مــن أجــل منعهــا من التأثــر عليها، ومع 
الــذي  اللؤلــؤ  إىل  الــّذرة  هــذه  تتحــول  الوقــت 
صناعــة  يف  ويســتخدم  ذلــك  بعــد  يســتخرج 
الحــيل. لكــن مقــداد مل يحــَظ بعــد بــأي لؤلــؤة، 
وهــو يأمــل أن ينجــح يف اســتخراج واحــدة عــىل 

األقل مستقبًا.

النيابة العامة تشيد 
بالتزام أبناء شعبنا بالقانون

غزة/ فلسطن:
أشــادت النيابــة العامــة باســتجابة أبنــاء شــعبنا للتعليــامت والتزامهــم بالقانون، 
ونبذهــم لظاهــرة إطــاق النــار املقيتــة، وتعبرهــم اإليجــايب عــن الفرحــة بطــرق 
ســليمة، عادة ذلك دليًا عىل أصالته ووعيه ورقيه، فضا عن محافظته عىل 

الوجه الصحيح لساح املقاومة املرشع لتحرير الوطن واستعادة الحقوق.
والوطنيــة  الحكوميــة  الجهــود  أمــس،  بيــان،  يف  العامــة،  النيابــة  ومثنــت 
الخطــرة،  الظاهــرة  هــذه  مبــادرة محاربــة  إنجــاح  واملجتمعيــة ملشــاركتها يف 
وخاصــة رجــال الرشطــة ووزارة األوقــاف وفصائــل املقاومــة، ونشــطاء التواصــل 
االجتامعي. ودعت إىل اســتمرار الســعي اإليجايب البناء لتغير ثقافة العنف 

وتعزيز وترسيخ ثقافة السلم األهيل واالستقرار املجتمعي.
وأشــارت إىل أنــه مل يســجل أي مخالفــة إطــاق نــار يف محافظتــي خــان يونــس 
والشــامل، فيــام متــت املعالجــة الرسيعــة للمخالفــن يف باقــي املحافظــات، 
وتوقيفهم واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم حسب األصول، والبالغ عددهم 

18 حالة فقط، عدا عن أنه مل تسجل أي إصابة نتيجة لتلك املخالفات.

وأكــدت أن هــذا االلتــزام دليــل انحســار كبــر وتــاٍش لظاهــرة إطــاق النــار يف 
الهواء.

"الصحة" تنفذ مشاريع 
كهروميكانيك في مرافقها

غزة/ فلسطن:
الكهروميكانيــك  مشــاريع  مــن  سلســلة  غــزة  يف  الصحــة  وزارة  نفــذت 
للمستشــفيات ومراكــز الرعايــة األوليــة خــال النصــف األول مــن العــام 

الحايل، بتكلفة مالية إجاملية بلغت )112( ألف دوالر أمريي.
جاء ذلك بحسب تقرير اإلنجازات نصف السنوي لوزارة الصحة والذي 

أصدره مركز املعلومات الصحي الفلسطيني، أمس.
وأوضــح التقريــر أن املشــاريع تنوعــت مــا بــن توفــر مفرمــة مخصصــة 
للنفايــات الطبيــة ونقــل أجهــزة التعقيــم مبــا يعــزز االجــراءات الوقائية يف 
مواجهة فروس كورونا، ومرشوع توفر جهاز منظار للموجات الصوتية 
وتوفــر أجهــزة طبيــة ألقســام الصدريــة يف مستشــفى األورويب ومجمــع 
نــارص. كذلــك أشــار التقريــر إىل توفــر مكيفــات مخصصــة ملستشــفى 
معر رفح، وتوفر محطة توليد األكسجن ملجمع نارص الطبي، ومرشوع 
صيانــة وتطويــر جهــاز االيكــو يف قســم جراحــة األطفــال يف مستشــفى 
األورويب، باإلضافــة إىل تطويــر لوحــة اشــرتاك الكهربــاء الخاصــة بعيــادة 
رفــح، ومــرشوع متديــد شــبكة غــاز طبــي ملبنــى األورام يف مستشــفى 

األورويب.

تستهدف عالج 1000 مريض مجاًنا
تجمع "مبادرون" في رفح يطلق 

حملة تخفيضات طبية إنسانية

جانب من الفعالية 

يين الَمَحار.. ثمار بحرية تستهوي الغزِّ

ثمار محار البحر استخرجها صيادون من بحر غزة 
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غزة/وائل الحلبي:
إقامــة  عــى  القــدم موافقتــه  كــرة  اتحــاد  أبــدى 
الوطنــي  املنتخــب  تجمــع  تجريبيــة  مبــاراة 
إطــار  يف  العراقــي,  ونظــره  الفلســطيني 
املنتخبــات  ســتجريها  التــي  التحضــرات 
املزدوجــة  اآلســيوية  التصفيــات  الســتئناف 

لكأس العامل 2022 وكأس آسيا 2023.
وتوقفــت املســابقات الرياضيــة عــى الصعيــد 

غزة / مؤمن الكحلوت:
القــدم  كــرة  باتحــاد  االســتئناف  لجنــة  تعقــد 
التخــاذ  اليــوم,  واألخــر  النهــايئ  اجتامعهــا 
التــي  األحــداث  بخصــوص  النهــايئ  القــرار 
واكبت مباراة غزة الريايض وشباب رفح يف 
نهايئ بطولة كأس غزة نهاية الشهر املايض.

ظــل  يف  املــايض  مــارس  يف  اآلســيوي 
اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومات للحد من 
انتشــار فــروس كورونــا, حيــث كان مــن املقــرر 
أن يالقــي الفــدايئ منتخبــا الســعودية واليمــن 
يف  املــايض  يونيــو  مــن  والتاســع  الرابــع  يف 
إطــار التصفيــات املزدوجة. ووافق اتحاد الكرة 
عــى إقامــة املبــاراة التجريبيــة امُلقــرر إقامتهــا 
يــوم 14 مــن شــهر ســبتمرب القــادم عى ملعب 

ودرســت اللجنة كافة األوراق وامُلســتندات, 
وتقريري ُمقيم الُحكام ومراقب املباراة, إىل 
جانــب اســتامعها للعديــد مــن الشــخصيات 
ســبق  مــا  كل  عــى  وبنــاء  العيــان,  وشــهود 
وتســلمه  اليــوم,  النهــايئ  قرارهــا  ســتتخذ 
التحــاد كــرة القــدم, حيــث ُيعتــرب قــرار اللجنــة 

فرانسو حريري يف مدينة أربيل العراقية.
الوطنــي  املنتخــب  يخــوض  أن  املتوقــع  ومــن 
مــع  خاصــة  بأســبوعني  املبــاراة  قبــل  تجمعــًا 
الغياب التام ألي تجمع للفدايئ منذ الخسارة 
العــام  مــن  نوفمــرب  شــهر  يف  أوزبكســتان  أمــام 
ترتيــب  يف  يرتاجــع  جعلتــه  والتــي  املــايض, 
واألخــر  الخامــس  للمركــز  الرابعــة  املجموعــة 

برصيد خمسة نقاط فقط.

االســتئناف  ُيكــن  وال  الجميــع  عــى  نافــذ 
عليه.

اجتامعــًا  االتحــاد  يعقــد  أن  املتوقــع  ومــن 
عاجــاًل غــدًا, الســتالم قــرار لجنــة االســتئناف 
وتعميمــه عــى وســائل اإلعــالم وعــى طــريف 

املباراة النهائية.

غزة/ عالء شاميل: 
بــات مــن حكــم املؤكــد أن يفتقــد شــباب رفــح "بطــل 
يف  شــقفة  اللــه  عبــد  حارســه  لخدمــات  الــكأس" 
مباراة كأس الســوبر يف افتتاح املوســم القادم التي 
ســيواجه فيهــا غريــه التقليــدي، خدمات رفح "بطل 

الدوري".
وســيكون غياب شــقفة عن شــباب رفح بسبب تراكم 
البطاقــة  عــى  حصــل  أن  بعــد  الصفــراء  البطاقــات 
الثالثــة أمــام غــزة الريــايض يف نهــايئ الــكأس الــذي 

تَوج به الزعيم قبل أيام. 
رســمية  مبــاراة  أول  عــن  شــقفة  غيــاب  يكــون  ورمبــا 
لشباب رفح يف مباراة كأس فلسطني التي ستجمعه 
مــع بطــل كأس الضفــة الغربيــة يف حال تم اســتكامل 

البطولة ومتكن اتحاد كرة القدم من إقامتها. 
ويعتــرب شــقفة مــن أبرز حــراس املرمى يف غزة وبات 
فيــام  الحاليــة  الفــرتة  يف  رفــح  لشــباب  الركائــز  أهــم 
تــّوج خــالل مســرته بـــ)10( ألقاب رســمية منذ العام 

 .2012

سخنني / فلسطني
رامــي حــامدة، حامــي عريــن  الــدويل  الحــارس  أعلــن 
املنتخــب الوطنــي األول لكــرة القــدم, انتقالــه رســميًا 
الفــرق  أحــد  ســخنني  أبنــاء  نــادي  فريــق  لصفــوف 
العربيــة, والصاعــد حديثــًا لــدوري )الدرجة العليا يف 

الداخل امُلحتل(.
وجــاء توقيــع حــامدة بعــد انتهاء عقده مــع فريق نادي 
هــالل القــدس, وبعــد 10 ســنوات قضاهــا يف دوري 

امُلحرتفني ُمتنقاًل بني عدة فرق ُمختلفة.
وتألــق حــامدة يف املالعــب الفلســطينية مع مختلف 

إىل  القــدس،  هــالل  وآخرهــا  لهــا  لعــب  التــي  الفــرق 
جانــب ارتــداء قميــص املنتخــب الوطنــي "الفــدايئ" 
يف بطوالت دولية وآسيوية, وظهر فيها بشكل الفت, 

وهو الحارس األسايس للمنتخب الوطني حاليًا.
جاهــدًا  حــاول  القــدم  كــرة  اتحــاد  أن  بالذكــر  جديــر 
إقناعــه بعــدم االنتقــال للــدوري )اإلرسائيــي(، إال أن 

كل املحاوالت باءت بالفشل.
وبانتقال حامدة للدوري )اإلرسائيي( من بوابة فريق 
عــريب، ســيكون البــاب مفتوحــًا أمــام جميــع التكهنات 

املتعلقة مبصره مع املنتخب الوطني.

غزة/فلسطني:
يرقــد الريــايض املعــروف جــامل البحيــي، الرئيــس 
ديــر  خدمــات  ونــادي  الســلة  كــرة  التحــاد  األســبق 
البلــح وامُلكلــف مبلــف الرياضيــة يف حركــة فتــح يف 
غــزة، عــى رسيــر الشــفاء مبستشــفى نــارص مبدينــة 

خانيونس.
املركــز  العنايــة  غرفــة  إىل  البحيــي  إدخــال  وتــم 
مبستشفى نارص، بعدما ساء وضعه الصحي، حيث 

يعيش عى التنفس الصناعي واألجهزة الطبية.

منزلــه  البحيــي يف  زار  الرياضيــني  مــن  وفــد  وكان 
مبدينــة ديــر البلــح قبــل عــدة أيــام، حيــث كان وضعــه 
الضيــوف وهــو يف  باســتقبال  الصحــي جيــد وســمح 

كامل قوته ووعيه.
التــي  القليلــة  الكــوادر  مــن  واحــدًا  البحيــي  وُيعــد 
ســاهمت يف تطبيــق التوافــق الريــايض يف األنديــة 
واالتحــادات الرياضيــة قبــل 10 ســنوات، ولعــب دورًا 
يف تعزيــز مبــدأ الوحــدة الوطنيــة، ويشــهد له الجميع 

عى الروح الوطنية التي كان يتحى بها.

غزة/وائل الحلبي:
شــباب  نظــره  مــع  رســمي  التفــاق  الشــاطئ  خدمــات  نــادي  توصــل 
خانيونــس لتجديــد إعــارة العــب األخــر إســالم أبــو عبيــدة ملواصلــة 

مشواره مع البحرية يف املوسم القادم.
وكان أبــو عبيــدة انتقــل للشــاطئ خــالل مرحلــة االنتقــاالت الشــتوية 
املاضيــة, بعدمــا لعــب مــع غــزة الريــايض يف مرحلــة الذهــاب مــن 

دوري الدرجة املمتازة.
الكابــن  رغبــة  عــى  بنــاء  "النشــامى"  مــع  "البحريــة"  اتفــاق  ويــأيت 
ربحــي ســمور مــدرب الفريــق للحفاظ عى القوام األســايس للفريق, 
انطــالق  قبــل  الجــدد  الالعبــني  مــن  بعــدد  لتعزيــز صفوفــه  باإلضافــة 

املوسم القادم.
وأكــد مصــدر مطلــع أن االتفــاق بــني الطرفــني تــم بنــاء عــى رغبــة أبــو 
عبيــدة الــذي أبــدى رفضــه القاطــع العــودة لشــباب خانيونــس خــالل 
عــى  الثــاين  للموســم  إعارتــه  تجديــد  وطلــب  القادمــة,  املرحلــة 

التوايل.
بطولــة  خــالل  الشــاطئ  مــع  لألنظــار  الفتــة  بصــورة  عبيــدة  أبــو  وظهــر 
الدوري املمتاز وســاهم مع زمالئه يف الحصول عى وصافة ترتيب 
الــدوري املمتــاز, وهــو املركــز األفضــل للشــاطئ منــذ تتويجــه بطــاًل 

للدوري يف عام 1985.
وكان الشاطئ أعلن عن تجديد عقود غالبية العبي الفريق من بينهم 
ســامي الداعــور وفضــل قنيطــة وســليامن العبيــد ومحمد الســدودي, 

إىل جانب عودة الكابن ربحي سمور لقيادة الفريق.

الفدائي 
يواجه "أسود 

الرافدين" 
العراقي في 

سبتمبر القادم

سُتسلم اتحاد الكرة قرارها غدًا

لجنة االستئناف تعقد اجتماعها 
األخير بخصوص نهائي كأس غزة

شباب رفح يفقد 
شقفة في كأس السوبر

رامي حمادة حارس 
مرمى الفدائي ينتقل إلى 

اتحاد أبناء سخنين

اتحاد الكرة 
أخفق في 

منعه

 ُمستمر مع الشاطئ 
بعد تجديد اإلعارة

أبو عبيدة

البحيصي يرقد على سرير الشفاء
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لندن/ وكاالت:
قــال العــب وســط مانشســر يونايتــد بــول بوغبــا، أمــس، إن فريقه تحســن بشــكل هائل هذا املوســم 

لكنه يحتاج للفوز بألقاب ليضمن مسرية ناجحة.
ويحتل يونايتد املركز الخامس يف الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم برصيد 58 نقطة.

وميلــك فريــق املــدرب أويل غونــار سولشــار املتألــق فرصــة أيضــًا للفــوز بــكأس االتحــاد اإلنجليــزي 
وســيواجه تشــيليس يف قبــل النهــايئ مبلعــب وميبــي بجانــب الــدوري األورويب حيــث يتقدم 5-0 

عىل السك قبل خوض إياب دور الـ16.
وأبلــغ بوغبــا )27 عامــًا( موقــع النــادي: "يونايتــد يهتــم باأللقــاب ونعــرف ذلــك وهناك بعــض األلقاب 

ميكن الحصول عليها وال نريد التخي عن الفرصة ونود القيام بأقىص جهد يف البطولتني".
هــذه  الفضــل يف  بوغبــا  ونســب  املســابقات  دون هزميــة يف جميــع  مبــاراة   17 يونايتــد  وخــاض 

السلسلة إىل إيجاد التوازن بني الهجوم والدفاع.
وتابــع الالعــب الفرنــيس: "رمبــا يف الســابق كنــا نفــرط يف الدفــاع أو نكثــف الهجــوم بــدون تــوازن أو 
تحكــم لكــن اآلن نحظــى بالتــوازن املناســب، التحســن هائــل ولكــن ال ميكــن التوقــف بــل أمامنــا الكثري 

من العمل وإذا استمر الفريق بهذه الطريقة ال اعتقد أنه ميكن إيقافنا عن تحقيق ما ينبغي".

 يونايتد المتطور 
بحاجة للفوز 

بألقاب

بوغبا:

  لندن/ وكاالت:
أكــد مــدرب أرســنال، ميكيــل أرتيتــا، أن فريقــه فــرط يف نقــاط قمــة شــال لنــدن بخســارته 1-2 
مــن غرميــه توتنهــام هوتســبري، يف الــدوري االنجليــزي املمتــاز، لتتقلــص آمالــه يف حجــز مقعد 
أورويب. قــال أرتيتــا بعــد أول قمــة لندنيــة لــه كمــدرب: "تركنــا لهــم املبــاراة بخطــأ فــردي ثم رضبة 

ثابتة ما كلفنا ثالث نقاط أخرى".
وأضاف: "فخور بالطريقة التي لعبنا بها دون النظر إىل أي ملعب ننافس عليه، وأبطلنا خطورة 

املنافس، وأجربناه عىل لعب كرات طويلة والراجع أمامنا".
وتابع: "تحدثنا قبل املباراة عن أن الرضبات الثابتة قد تكون محورية يف اللقاء، واليوم كلفتنا 

ثالث نقاط".
وبهذه النتيجة أصبح أرسنال خلف توتنهام يف الرتيب محتاًل املركز 9، مع تبقي 3 مباريات، 

وتقلصت آماله يف التأهل للدوري األورويب.
واختتم: "سنواصل التقدم وسأحاول تشجيع الالعبني عىل امليض قدمًا، يوجد أمل ضعيف 

ولكننا سنكافح حتى يكون الهدف مستحياًل من الناحية الحسابية".

دفعنا ثمن األخطاء 
الدفاعية أمام توتنهام

أرتيتا مدرب أرسنال: 

باريس/ )أ ف ب(:
أفــاد مصــدر يف الرشطــة الفرنســية أن كريســتوفر أورييــه، شــقيق العاجــي ســريج العــب نــادي 

توتنهام اإلنجليزي لكرة القدم، قىض قتال بالرصاص فجر أمس يف مدينة تولوز الفرنسية.
وأفــاد املصــدر ان املســعفني وصلــوا اىل مــكان إطــالق النــار يف منطقــة صناعيــة عــىل أطــراف 
املدينــة الواقعــة يف جنــوب البــالد، قرابــة الســاعة الخامســة فجــر اليــوم )0300 ت غ(، ليعــروا 

عىل أورييه مصابا بطلق ناري يف بطنه.
وأفاد مصدر مقرب من التحقيق، ان مطلق النار فّر من املكان.

ونقل كريســتوفر البالغ 26 عاما اىل املستشــفى الطبي الجامعي يف تولوز، حيث ما لبث ان 
فارق الحياة، بحسب مصدر طبي.

وكريستوفر هو الشقيق األصغر لسريج، الالعب الدويل الذي يدافع حاليا عن ألوان توتنهام، 
وسبق له الدفاع عن ألوان باريس سان جرمان الفرنيس.

بيــان دعمــه لالعبــه "يف هــذا الوقــت الصعــب، ونطلــب احــرام  النــادي اللنــدين يف  وأبــدى 
خصوصية الالعب وعائلته".

وكان كريســتوفر أورييــه يــزاول كــرة القــدم مــع نــادي تولــوز روديــو للهــواة. ونشــأ الشــقيقان يف 
صفوف لنس الفرنيس.

مقتل شقيق سيرج أورييه 
بإطالق نار في تولوز

لوزان/ )أ ف ب(:
)"كاس"(  الريــايض  التحكيــم  محكمــة  أعلنــت 
االتحــاد  فرضهــا  التــي  العقوبــة  إلغــاء  أمــس 
نــادي  عــىل  )ويفــا(  القــدم  لكــرة  األورويب 
مانشســر ســيتي اإلنجليزي، بحرمانه املشــاركة 
يف مســابقاته ملوســمني عــىل خلفيــة مخالفتــه 
قواعــد اللعــب املــايل النظيــف، مكتفية بغرامة 

مالية قدرها 10 ماليني يورو.
القــرار  خالصــة  بحســب  املحكمــة،  ووافقــت 
عــىل  االلكــروين،  موقعهــا  عــىل  نــرش  الــذي 
اإلنجليــزي  النــادي  بــه  تقــدم  الــذي  االســتئناف 
اململــوك مــن الشــيخ اإلمــارايت منصــور بن زايد 
آل نهيــان، وألغــت عقوبــة اإليقــاف، وخّفضــت 
 30 مــن  ويفــا،  فرضهــا  التــي  املاليــة  الغرامــة 

مليــون يــورو اىل عــرشة ماليني. وضمن ســيتي، 
 2018 عامــي  املمتــاز  للــدوري  بطــال  املتــوج 
مــن  املقبــل  املوســم  اىل  التأهــل  و2019، 
مسابقة دوري األبطال، إذ سينهي هذا املوسم 
يف املركز الثاين يف ترتيب الدوري اإلنجليزي 
اللقــب  حســم  الــذي  ليفربــول  خلــف  املمتــاز 

املحي لصالحه.
لــوزان  مدينــة  ومقرهــا  املحكمــة،  وأوردت 
"يرفــع  الحكــم  خالصــة  يف  الســويرسية، 
ويفــا  مســابقات  يف  املشــاركة  مــن  االســتبعاد 
لألنديــة، وتبقــى العقوبــة املاليــة مــع تخفيضهــا 

اىل 10 ماليني يورو".
وشــددت عــىل ان مانشســر ســيتي "مل ميــّوه 
التمويل )...( عىل انه مساهات رعائية، لكنه 

فشــل يف التعــاون مــع هيئــات االتحــاد األورويب 
لكرة القدم".

خــوض  مــن  فربايــر،  يف  ســيتي  ويفــا  وحــرم 
األورويب  الــدوري  أو  األبطــال  دوري  مســابقتي 
"يوروبا ليغ" ملوسمني بذريعة مخالفته قواعد 
غرامــة  عليــه  وفــرض  النظيــف،  املــايل  اللعــب 
مالية قدرها 30 مليون يورو. لكن النادي تقدم 
كل  رافضــا  التحكيــم،  محكمــة  أمــام  باســتئناف 

االتهامات املوجهة له.
ورأت املحكمــة يف حيثيــات الحكــم ان "القــرار 
الغرفــة  عــن   2020 فربايــر   14 يف  الصــادر 
)التابعــة  املــايل  اإلرشاف  هيئــة  يف  القضائيــة 

لويفا( يجب ان يتم وضعه جانبا".
ويف حــني رأت املحكمــة ان النــادي اإلنجليــزي 

"خالــف البنــد 56 مــن قواعــد ترخيــص األنديــة 
ان  اعتــربت  لكنهــا  النظيــف"،  املــايل  واللعــب 
أوردتهــا  التــي  املزعومــة  املخالفــات  "غالبيــة 
الغرفــة القضائيــة )...( كانــت إمــا غــري مثبتــة أو 

مىض عليها الزمن".
بــأي  املتعلقــة  االتهامــات  ان  "مبــا  وأضافــت 
إخفــاء غــري رصيــح للتمويــل" كانــت مخالفــات 
بعرقلــة  املتعلقــة  "تلــك  تفــوق  أهميــة  ذات 
يف  القــاري  االتحــاد  بــه  قــام  الــذي  التحقيــق" 
مســألة مانشســر ســيتي، "كان من غري املالئم 
ويفــا  مســابقات  املشــاركة يف  مــن  منــع  فــرض 
لألندية عىل نادي مانشسر سيتي لكرة القدم 
عــىل خلفيــة عــدم التعــاون مــع تحقيقــات هيئــة 

اإلرشاف املايل وحده".

محكمة التحكيم 
تلغي عقوبة اإليقاف 

األوروبي بحق 
مانشستر سيتي

لندن/ )أ ف ب(:
شــّكل قــرار محكمــة التحكيــم الريــايض )"كاس"( 
أمــس إلغــاء عقوبــة االتحــاد األورويب لكــرة القــدم 
نــادي مانشســر ســيتي بحرمانــه املشــاركة  عــىل 
مخالفتــه  بســبب  ملوســمني  مســابقاته  يف 
قواعــد اللعــب املــايل النظيــف، حلقــة أخــرية يف 
والنــادي  "ويفــا"  بــني  الــراع  مــن  ســنوات  ســت 
االنكليــزي. يف مــا يــي أبــرز مراحــل التجــاذب بني 
املوســمني  يف  انجلــرا  وبطــل  القــاري  االتحــاد 

املاضيني:
- مايو 2014: أولى العقوبات

بعــد اتهامــه بعــدم التــوازن بــني إيراداتــه ونفقاتــه، 
الـــ30 مليــون  وتســجيله عجــزا تجــاوز حينهــا حــد 
يــورو الــذي تجيــزه قواعد اللعب املايل النظيف، 
فرضت عىل سيتي يف مايو 2014 غرامة قدرها 
60 مليون يورو )تم تعليق دفع 40 مليونا منها(.
كا تعرض لرضبة قوية يف سوق االنتقاالت التي 
بتحديــد ســقف  ناشــطا خاللهــا،  مــا يعتــرب  دامئــا 

إنفاقــه بـــ60 مليــون يورو، وإرغامه عىل بيع العب 
قبل الحصول عىل خدمات آخر.

- 2018: تسريبات "فوتبول ليكس" 
النــادي اإلنجليــزي  2018، ورد اســم  يف نوفمــرب 
ضمــن ترسيبــات "فوتبــول ليكــس" التــي كشــفت 
رعايــة  عقــود  قيمــة  تضخيــم  اىل  ســيتي  لجــوء 
املــايل  اللعــب  قوانــني  عــىل  التحايــل  وتعمــده 
النظيــف، مــن خالل الســاح ألطــراف راعية له يف 
اإلمارات، بضخ أموال نقدا لتغطية عجز ميزانيته.
وتــردد حينهــا ان مالــك النــادي، الشــيخ اإلمــارايت 
تصــل  مبالــغ  ضــخ  نهيــان،  آل  زايــد  بــن  منصــور 
اىل 127,5 مليــون يــورو، عــىل شــكل عقــود مــع 

رشكات راعية.
- 2019: التحقيق الجديد

عىل ضوء ترسيبات "فوتبول ليكس"، أعلن ويفا 
يف الســابع مــن مــارس 2019 فتــح تحقيــق بحــق 
ســيتي بســبب "خروقات محتملة لقوانني اللعب 

املايل النظيف".

بات الفريق الذي يرشف عليه املدرب االسباين 
عــن  باســتبعاده  مهــددا  غوارديــوال  جوســيب 
املســابقات القاريــة، ألن القوانــني املاليــة تحظــر 
القاريــة  عــىل األنديــة املشــاركة يف املســابقات 
إنفــاق أكــر مــا تكســب وتــرشف عــن كثــب عــىل 
ضخ رســاميل من مالكيها وتحدد ســقف الخســائر 
املاليــة لألنديــة، بـــ30 مليون يورو عىل فرة ثالثة 

أعوام.
- فبراير 2020: االستبعاد

"اســتبعاد   2020 فربايــر   14 يف  ويفــا  أعلــن 
يف  املشــاركة  عــن  ســيتي  مانشســر 
 2020/2021 ملوســمي  القاريــة  املســابقات 
و2021/2022" وتغرميه مبلغ 30 مليون يورو.

الرقابــة  لهيئــة  التابعــة  الحكــم  غرفــة  واعتــربت 
املالية عىل األندية أن النادي ارتكب "انتهاكات 
خطــرية" لقواعــد اللعــب النظيــف املــايل "وبالــغ 
يف تقديــر مداخيــل عقــود الرعايــة" يف حســاباته 

للفرة بني 2012 و2016.

سيســتأنف  أنــه  معلنــا  الفــور  عــىل  النــادي  ورد 
العقوبة أمام "كاس".

- يونيو 2020: االستماع
2020، عقــدت  الثامــن والعــارش مــن يونيــو  بــني 
املحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان السويرسية 
عــرب  القضيــة  يف  اســتاع  جلســات  لهــا،  مقــرا 
مــن  املقــدم  باالســتئناف  للنظــر  الفيديــو،  تقنيــة 
جلســات  نهايــة  "يف  أنــه  إىل  مشــرية  النــادي، 
االســتاع، أعرب الطرفان عن رضاها حيال ســري 

اإلجراءات" .
- يوليو 2020: اإللغاء

إلغــاء   2020 يوليــو   13 يف  "كاس"  أعلنــت 
العقوبة التي فرضها ويفا بحق مانشســر ســيتي، 
 10 اىل  يــورو  مليــون   30 مــن  الغرامــة  وخفــض 
ماليــني. وأوردت املحكمــة يف خالصــة الحكــم ان 
مانشسر سيتي "مل ميّوه التمويل )...( عىل انه 
مســاهات رعائيــة، لكنــه فشــل يف التعــاون مــع 

هيئات االتحاد األورويب لكرة القدم".

برلني/ )أ ف ب(:
الوطنــي   منتخبــه  أن  أمــس  القــدم  لكــرة  األملــاين  االتحــاد  أعلــن 
يف  والتشــييك  الــريك  نظرييــه  أمــام  وديتــني  مباراتــني  ســيخوض 
الخريــف املقبــل، ضمــن اســتعداداته لــدوري األمــم األوروبيــة الــذي 

ينطلق يف سبتمرب املقبل.
كولــن  يف  تركيــا  الســتضافة   2014 العــامل  بطلــة  أملانيــا  وتخطــط 
يف الســابع مــن أكتوبــر، والجمهوريــة التشــيكية يف 11 نوفمــرب يف 

اليبزيغ. 
وســبق لالتحــاد أن أكــد اســتضافة املنتخــب اإلســباين بطــل العــامل 
2010، يف كولــن يف الثالــث مــن ســبتمرب، قبــل أن يواجــه ســويرسا 
دوري  ضمــن  متتاليتــني  مواجهتــني  أوىل  يف  أيــام،  بثالثــة  بعدهــا 
األمــم. وســتكون الوديــة أمــام تركيــا بداية لثــالث مباريات ودية دولية 
مــع أوكرانيــا  اذ يلتقــي بعدهــا  أيــام للانشــافت،  يف غضــون ســتة 

خارج الديار يف العارش منه، قبل ان يستضيف سويرسا يف 13 منه 
ضمن منافسات النسخة الثانية من املسابقة القارية للمنتخبات.

وتشــكل الوديــة أمــام تشــيكيا يف نوفمــرب، اســتعدادا ملباراتــني يف 
دوري األمم امام اوكرانيا يف املانيا و"ال روخا" يف إسبانيا.

وقــال املــدرب يواكيــم لــوف الــذي يــرشف عــىل املنتخــب األملــاين 
يف  الدوليــة  املباريــات  اســتغالل  يف  "نرغــب   2006 العــام  منــذ 

الخريف لنعطي فريقنا الشاب الفرصة لخوض بعض املباريات".
وتابع لوف )60 عاما( "قبل كأس أوروبا العام املقبل، نريد أن ننمو 

معا وستعطينا هذه املباريات رؤية مهمة لتطّور الفريق".
وتقــام كل املباريــات حاليــا يف أملانيــا خلــف أبــواب موصــدة بوجــه 
املشــجعني ضمــن إجــراءات الوقايــة يف ظــل تفــي فــريوس كورونــا 
املســتجد، لكــن لــوف أبــدى أملــه يف أن ُيســمح للجاهــري بالتواجــد 

يف املالعب مع حلول الخريف.

ألمانيا تخوض وديتين أمام تركيا وتشيكيا

مانشستر سيتي واللعب المالي 
النظيف.. ستة أعوام من األخذ والرد
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  لندن/ وكاالت:
ســيكون إللغاء عقوبة حرمان مانشســر ســيتي من املشــاركة يف دوري أبطال أوروبا تداعيات عىل 

أطراف أخرى وقد يؤثر عىل مستقبل بعض األندية والالعبني.
وكان فريــق ولفرهامبتــون يأمــل يف التصديــق عــىل عقوبــة الســيتي مبنــع مشــاركته يف املنافســات 

األوروبية ملدة عامني، وهو ما كان سيسمح له باملشاركة يف دوري األبطال.
ومــع بقــاء الســيتي يف دوري األبطــال العــام املقبــل بعــد إلغــاء العقوبــة مــن قبــل محكمــة التحكيــم 
لــن يؤهــل للمشــاركة يف  الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز  الخامــس يف  فــإن املركــز  للرياضــة "كاس"، 

املسابقة القارية.
وإذا فشــل "الذئــاب" يف الوصــول إىل املركــز الرابــع واملشــاركة يف دوري أبطــال أوروبــا، فقــد يقــرر 

بعض النجوم مغادرة ملعب مولينو، ومن بينهم املكسييك راؤول خيمينيز.
ويقدم الالعب، البالغ من العمر 29 عامًا، أفضل مواسمه عىل اإلطالق، بعدما أحرز 16 هدفًا يف 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
ومــن املتوقــع أن تصــل خيمينيــز، الــذي ال يــزال لديــه عقــد مــع الذئاب حتى عــام 2023، عروضًا من 
بعــض األنديــة الرتــداء قميصهــا خــالل االنتقــاالت الصيفيــة، إال أن مشــاركة الذئــاب يف دوري أبطــال 

أوروبا ستكون عاماًل حاساًم يف تحديد وجهته املقبلة.

قرار "كاس" يثير الشكوك حول 
مستقبل راؤول خيمينيز

مدريد/ وكاالت:
أعلــن مانويــل فيزكاينــو رئيــس نــادي قــادش الصاعــد حديثــا لــدوري الدرجــة األوىل اإلســباين، 

التعاقد مع املخرضم ألفارو نيغريدو مهاجم النرص اإلمارايت السابق.
ووســط نشــوة االحتفــال بتأهــل الفريــق إىل دوري الدرجــة األوىل اإلســباين، كشــف فيزكاينــو 
عــن إبــرام أوىل صفقــات قــادش للموســم املقبــل بالتعاقــد مــع نيغريدو، الالعب الســابق لعدد 
مــن األنديــة الشــهرية يف أوروبــا، أبرزهــا مانشســر ســيتي يف إنجلــرا وريــال مدريــد وفالنســيا 

وإشبيلية بإسبانيا.
وانتهــى عقــد نيغريــدو )34 عامــا( مــع النــرص اإلمــارايت يف 30 يونيو املايض، وهو الذي لعب 

لفائدة الفريق منذ صيف 2018، وحقق معه هذا املوسم لقب كأس الخليج العريب.
فضال عن ذلك، فإن نيغريدو ســبق له الفوز بكأس الســوبر اإلســباين موســم 2010-2009 مع 

إشبيلية، والدوري اإلنجليزي وكأس الرابطة املحرفة رفقة مانشسر سيتي.
مــن رحيلــه عــن، وتحديــدا يف صيــف  4 ســنوات  بعــد  الــدوري اإلســباين  نيغريــدو إىل  وعــاد 

2016، حني انتقل من فالنسيا إىل ميدلزبره اإلنجليزي.
وأصبح قادش، مساء األحد املايض، أول املتأهلني رسميا إىل دوري الدرجة األوىل اإلسباين 
بعــد غيــاب اســتمر ملــدة 14 عامــا، حيــث كان آخــر ظهــور للفريــق يف الليغــا يعــود إىل موســم 

.2005-2016

نيغريدو 
يعود للدوري 
اإلسباني من 
بوابة قادش

أمسردام/ وكاالت:
أعلــن نــادي أياكــس أمســردام الهولنــدي لكــرة القــدم، أمــس، وفــاة العبــه الــدويل الســابق فيــم 
ســوربيري عــن عمــر يناهــز 75 عامــا. وكان ســوربيري تعــرض لســكتة دماغيــة يف يونيــو املــايض 
حيث ظل يف العناية املركزة يف أحد مستشفيات أمسردام، فيام سبق له اللعب مع شالكه 
أن  قبــل  أياكــس،  مــع  بعــد فرتــه  1977 و1978،  )بوندســليغا( عامــي  الــدوري األملــاين  يف 
ينتقــل للعــب يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة. وأشــاد نــادي أياكس بســوربيري من خالل بيان. 
وذكــر البيــان: "كظهــري أميــن، كان ســوربيري عنــرصا هامــا يف أســلوب الكــرة الشــاملة يف أياكــس 

واملنتخب الهولندي خالل العرص الذهبي يف السبعينات".
وشــهدت فــرة الســبعينات الفريــق األكــر نجاحــا عــىل األطــالق يف تاريــخ أياكــس، حيــث لعب 

سوربيري للفريق عىل مدار 13 عاما مشاركا يف أكر من 500 مباراة".
وتوج سوربيري مع الفريق بلقب بطولة الكأس األوروبية، والتي تغري مسامها الحقا إىل دوري 
األبطــال، ثــالث مــرات متتاليــة أعــوام 1971 و1972 و1973، كــام تــوج الفريــق يف تلك الفرة 

بلقب كأس انر كونتيننتال وسبعة ألقاب للدوري الهولندي.
وشــارك ســوربيري يف 60 مباراة دولية مع املنتخب الهولندي، متضمنة مشــاركته يف بطولتي 

كأس العامل 1974 و1978.

وفاة النجم 
الدولي 

الهولندي 
السابق 

سوربيير

لندن/ )أ ف ب(:
بعدما حسم ليفربول لقب الدوري اإلنجليزي 
عــىل  الــرصاع  بــات  القــدم،  لكــرة  املمتــاز 
أبطــال  دوري  ملســابقة  املؤهلــني  املركزيــن 
األخــرية،  الثــالث  املراحــل  عنــوان  أوروبــا 
نوريتــش  وضيفــه  تشــليس  بلقــاء  ويســتكمل 
السادســة  املرحلــة  افتتــاح  يف  اليــوم  ســيتي 

والثالثني.
القاريــة  املســابقة  نحــو  الســباق  وســينحرص 
األهــم باملركزيــن الثالث والرابع، بعدما ضمن 
يف  املوســم  إنهــاء  رســميا  ســيتي  مانشســر 
معركتــه  أيضــا  أمــس  وكســب  الثــاين،  املركــز 
ضــد االتحــاد القــاري )ويفــا(، بإعــالن محكمــة 
العقوبــة  إلغــاء  )"كاس"(  الريــايض  التحكيــم 
التي فرضها عليه ويفا، بحرمانه من املشــاركة 
يف مســابقاته ملوســمني عــىل خلفيــة مخالفــة 

قواعد اللعب املايل النظيف.
املؤهلــة  املراكــز  وضــع  القــرار  هــذا  وأعــاد 
اىل دوري األبطــال لطبيعتهــا، عــىل ان تكــون 
املشاركة محصورة بالفرق التي تحتل املراكز 

األربعة األوىل.

منافســة  محــور  املركزيــن  ســباق  وســيكون 
رشســة ال ســيام بني كل من تشــيليس، ليســر 
سيتي ومانشسر يونايتد، الفرق الثالثة التي 

تفصل بينها نقطتان فقط.
وســتكون الفرصــة متاحــة أمام يونايتد لالرتقاء 
اىل املركــز الثالــث يف حــال فــوزه اليــوم عــىل 
ضيفه ساومثبتون يف ختام املرحلة الخامسة 
والثالثني، لكن تركيز تشــليس ســينصب أقله 
عــىل إنهــاء املوســم رابعــا كونــه يتقــدم بفــارق 

نقطة عن ليسر سيتي.
نظيفــة  بثالثيــة  ومخّيــب  مــدّو  ســقوط  فبعــد 
أمام مضيفه شيفيلد يونايتد، يتوقع ان تكون 
فرانــك  املــدرب  فريــق  عــىل  أســهل  املهمــة 
المبــارد يف مباراتــه عــىل ملعــب "ســتامفورد 
برديــج" أمــام نوريتــش الــذي ســقط رســميا اىل 

الدرجة األوىل.
وخــر متذيــل ترتيــب الــدوري كل املباريــات 
الست التي خاضها منذ استئناف الدوري إثر 
توقف قرابة ثالثة أشهر بسبب فريوس كورونا 

املستجد.
وقــال المبــارد الــذي عــني مدربــا للـــ "بلــوز" يف 

بدايــة املوســم عقــب الهزميــة أمــام شــيفيلد 
"الطريقة الوحيدة للخروج من هذا الوضع هو 
العمــل الشــاق مــن األفــراد املعنيــني، مــن أجل 
االســتمرار يف هذا املوســم والخروج ناجحني 

بقدر االمكان".
الــرصاع عــىل  أجــل  مــن  الفرصــة  وتابــع "لدينــا 
املركــز الرابــع، والــذي مل يتوقعــه الكثــريون منا 
يف بدايــة املوســم، مل ينتــه يشء بعــد، أدرك 

ذلك وعلينا أن نتحسن".
ومنــذ االســتئناف، فــاز النــادي اللنــدين بأربــع 
مباريــات وتلقــى هزميتــني، ما مكنه من تجاوز 
ليســر ســيتي الــذي اختلــف أداءه بــني فــرة ما 
قبل تعليق املوســم وما بعد العودة، اذ حقق 
فــوزا يتيــام مقابــل ثالثــة تعــادالت وهزميتــني 

آخرهام االحد )4-1( أمام بورمنوث.

ويف أبــرز املباريــات األخــرى، يلتقــي ليفربــول 
املتصــدر مــع ضيفــه أرســنال يف قمــة املرحلة 
االحمــر  الفريــق  سيســعى  حيــث  األربعــاء، 
 30 للمــرة االوىل منــذ  املتــوج بطــال النجلــرا 
عامــا، لتعويــض التعــادل املخيــب 1-1 عــىل 
الرقــم  لتحطيــم  ســعيه  يف  برينــي،  مــع  أرضــه 
القيــايس بعــدد النقــاط املســجلة يف موســم 
يف  ســيتي  مانشســر  حققــه  والــذي  واحــد 

موسم 2017-2018 )100(.
ثــالث  قبــل  نقطــة   93 ليفربــول  رصيــد  ويف 

مباريات من النهاية.
أمــا أرســنال ســيحاول تعويــض الخســارة امــام 
يف  لنــدن  شــامل  دريب  يف  توتنهــام  غرميــه 
الخامــس  املركزيــن  عــىل  الصعــب  رصاعــه 

والسادس.

روما/ )أ ف ب(:
يدخــل أتاالنتــا مباراتــه أمــام ضيفــه بريشــيا يف 
افتتــاح املرحلــة الثالثــة والثالثــني مــن الــدوري 
انتــزاع  يف  آمــال  اليــوم  القــدم  لكــرة  اإليطــايل 
املركــز الثــاين مؤقتــا والضغــط عــىل يوفنتــوس 

والتسيو صاحبي الصدارة والوصافة.
عــىل  مثــني  فــوز  تحقيــق  مــن  أتاالنتــا  واقــرب 
يوفنتــوس يف املرحلــة الســابقة، كان ليتيــح لــه 
االنفراد باملركز الثاين ويضعه عىل بعد ســت 
نقــاط مــن بطــل إيطاليــا يف املواســم الثامنيــة 

املاضية، قبل ست مراحل من النهاية.
لكــن الـ"بيانكونــريي" متكــن بفضــل ركلتي جزاء 
ســجلهام النجم الربتغايل كريســتيانو رونالدو، 
أتاالنتــا  حرمتــا   ،90 الدقيقــة  يف  إحداهــام 
املتألق هذا املوســم من فوز أول يف عقر دار 

املبــاراة  لتنتهــي   ،1989 عــام  منــذ  يوفنتــوس 
بالتعادل االيجايب 2-2.

أبقــى هــذا التعــادل أتاالنتــا يف املركــز الثالــث 
يوفنتــوس  خلــف  نقــاط  تســع  بفــارق  بعيــدا 

ونقطة عن التسيو.
خاللــه  بلــغ  اســتثنائيا  موســام  أتاالنتــا  ويقــدم 
مــن  أوروبــا  أبطــال  لــدوري  النهــايئ  ربــع  الــدور 
مشاركته األوىل حيث أوقعته القرعة مبواجهة 
املســابقة  يف  الفرنــيس  جرمــان  ســان  باريــس 
التي تســتكمل يف العاصمة الربتغالية لشــبونة 
عقبــة  تخطيــه  بعــد  املقبــل،  أغســطس  يف 

فالنسيا االسباين يف مثن النهايئ.
ويبدو فريق برغامو، إحدى أكر املدن ترضرا 
يف ايطاليــا مــن فــريوس كورونــا املســتجد مــع 
موقــع  يف  الفائــت،  مــارس  يف  تفشــيه  بدايــة 

جيــد لبلــوغ املســابقة القاريــة األهــم املوســم 
املقبــل نظــرا لفــارق النقــاط بــني املركــز الرابــع، 

آخر املراكز املؤهلة إليها.
وحقــق فريــق املــدرب جــان بيــريو غاســبرييني 
تسعة انتصارات تواليا يف الدوري قبل تعادل 
الســبت، ويتمتــع بأفضــل رصيــد هجومــي يف 
"ســريي أ" بفــارق شاســع، إذ ســجل 87 هدفــا 

مقابل 67 ليوفنتوس صاحب املركز الثاين.
وســيكون أتاالنتــا مرشــحا للفــوز عــىل حســاب 
بريشيا الذي يصارع للبقاء يف دوري األضواء، 
وهــو يحتــل مركــز وصيــف القــاع مبتعــدا بتســع 
نقاط عن جنوى السابع عرش الذي يحتل آخر 

املراكز اآلمنة.
الــذي  بريشــيا  عــىل  أتاالنتــا  تفــوق  أن  وســبق 
خــر آخــر مباراتني خاضهــام، يف اللقاء االول 

بثالثيــة  الفائــت  نوفمــرب  يف  جمعهــام  الــذي 
نظيفة.

ويف أبــرز مباريــات املرحلــة يلتقــي يوفنتــوس 
األربعــاء مضيفــه ســاوولو املتألــق والفائــز عــىل 
التســيو يف املرحلــة الســابقة والــذي مل يخــر 
يف مبارياته الست األخرية، فيام يحل التسيو 
االخــرية، ضيفــا  الثــالث  مبارياتــه  خــر  الــذي 

عىل أودينيزي يف اليوم ذاته.
أمــا ميــالن الــذي حافــظ عــىل ســجله خاليــا مــن 
مــع  األحــد  بتعادلــه  االســتئناف  منــذ  الهزائــم 
نابويل، فيستضيف بارما، بينام يلعب الفريق 

الجنويب مع مضيفه بولونيا.
فيــام  فريونــا  ضيفــه  الخامــس  رومــا  ويواجــه 
تختتــم املرحلــة بلقــاء انــر مــع مضيفــه ســبال 

متذيل الرتيب الخميس.

برشلونة/ )أ ف ب(:
ماريــا  جوســيب  القــدم  لكــرة  اإلســباين  برشــلونة  نــادي  رئيــس  كشــف 
مــع  للتعاقــد  اإليطــايل  إنــر  مــع  املفاوضــات  توقــف  أمــس،  بارتوميــو 

مهاجمه األرجنتيني الوتارو مارتينيز.
 22( مارتينيــز  انتقــال  األخــرية  اآلونــة  الصحافيــة يف  التقاريــر  ورجحــت 
املاضيــني،  املوســمني  الليغــا يف  بطــل  برشــلونة،  اىل صفــوف  عامــا( 

والذي يحمل شارة قيادته مواطنه النجم ليونيل مييس.
لقنــاة  بقولــه  حاليــا،  أقلــه  التكهنــات،  لهــذه  حــدا  وضــع  بارتوميــو  لكــن 
لكــن اآلن توقفــت  أســابيع  قبــل  إنــر  تلفزيونيــة كاتالونيــة "تحدثنــا اىل 

املحادثات. اآلن ال حديث بيننا".
مــا هــي  نــرى  أبطــال أوروبــا، وبعدهــا  الليغــا ودوري  إنهــاء  وتابــع "علينــا 

األولويات بالنسبة إلينا".
عــىل صعيــد آخــر، أعــاد بارتوميــو التقليــل مــن شــأن التقاريــر عــن ســعي 

برشلونة الستعادة الربازيي نيامر من باريس سان جرمان الفرنيس.
وأصبــح املهاجــم أغــىل العــب يف العــامل، لــدى انتقالــه يف صيــف العــام 
2017 مــن النــادي الكاتالــوين اىل نــادي العاصمــة الفرنســية. ودامئــا مــا 

تربط التقارير الصحافية، بني نيامر واحتامل العودة اىل ناديه السابق.
وقال رئيس برشــلونة "ال أعتقد ان باريس ســان جرمان ســيضع أي العب 

يف سوق االنتقاالت، ونيامر العب سان جرمان".
وجــدد بارتوميــو ثقتــه بــأن ميــيس ســيبقى يف صفــوف برشــلونة ملــا بعــد 

نهاية عقده الحايل يف أواخر املوسم املقبل.
وقــال "مــع ميــيس نتحــدث، تحدثنا، وســنتحدث )...( هــو أفضل العب 
يف تاريــخ كــرة القــدم، أمامــه ســنوات عــدة )للعــب(. ال شــك لــدي بأنــه 

سيبقى مع برشلونة. مستقبله هنا يف كرة القدم وبعدها".
وأشــارت تقاريــر صحافيــة إســبانية مؤخــرا اىل توقــف املفاوضــات بشــأن 
تجديد العقد بني النادي الكاتالوين والنجم االرجنتيني البالغ من العمر 
33 عاما، وان األخري يفكر بالرحيل عن النادي يف صيف العام املقبل، 
عىل خلفية مالحظات يبديها عىل اإلدارة، وحتى الجهاز الفني بإرشاف 

كييك سيتيني.
ويســعى برشــلونة هذا املوســم للفوز بلقب الدوري اإلســباين للموســم 
الثالــث تواليــا، لكنــه يجــد نفســه متأخــرا يف املركــز الثــاين خلــف ريــال 

مدريد املتصدر.

الدوري اإلنجليزي
الصراع على مركزي دوري 

األبطال يدخل مراحله األخيرة

الدوري اإليطالي
أتاالنتا يبحث 

عن وصافة 
مؤقتة والضغط 

على التسيو 
ويوفنتوس

بارتوميو: مفاوضات انتقال الوتارو مارتينيز إلى برشلونة توقفت
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مدريد/ وكاالت:
كشــف التشــييل مانويل بيليغريني، أمس، خالل مراســم تقدميه كمدرب لريال بيتيس اإلســباين، 
أنــه "مبتهــج بحصولــه عــى فرصــة الوصــول إىل نــاد" لطاملــا حدثــت بينهــا "اتصــاالت يف الســابق، 
لكنها ألسباب مختلفة مل تثمر عن يشء". وأكد بيليغريني أن بيتيس "فريق يحظى بشعبية كبرية، 
ويتمتــع مبجموعــة طموحــة يثــق بهــا، نظــرا ألنهــم العبــون جيــدون، يريــدون املنافســة عــى خــوض 

البطوالت األوروبية"، مضيفا أنه يتمنى "رد جزء من الحب الذي تلقاه يف صورة عمل".
وأشار املدرب املخرضم إىل أن "كمية األهداف التي منيت بها شباك بيتيس، كانت كثرية للغاية 
بالنســبة لفريــق لديــه طموحــات"، لــذا مــن الــرضوري "البــدء يف عمــل جديــد مــع فــرة اإلعــداد قبــل 

املوسم القادم"، موضحا أنه يعمل عى "مرشوع أكرث توازنا".
ورصح مــدرب مانشســر ســيتي وريــال مدريــد الســابق، بأنــه ينتظــر تدعيــم فريقــه بالعبــن جــدد، 
خالل سوق االنتقاالت الصيفية، التي ستكون "غري تقليدية"، ال سيا أن بعض الالعبن الحالين 

سيغادرون "ألسباب مختلفة".
واعتــر أنــه "ليــس مــن املناســب الحديــث عــن أســاء" حاليــا، بل "البــدء يف العمل يوميــا" لتقريب 

بيتيس "ما فعلته أندية أخرى".

 ميركاتو بيتيس سيكون غير تقليدي
بيليغريني:

روما/ وكاالت:  
تعتزم رابطة دوري الدرجة األوىل اإليطايل لكرة القدم مطالبة االتحاد اإليطايل للعبة والحكومة 
بفتــح املدرجــات بشــكل جــزيئ أمــام الجاهــري بعــد مــي حــوايل 3 أشــهر عــى حالــة اإلغــالق 
العــام التــي فرضتهــا إيطاليــا. وذكــرت الرابطــة يف بيان أمس: "نعمل عى إنهاء بروتوكول ســيتم 
تقدميه لرئيس االتحاد اإليطايل لكرة القدم غابرييل غرافينا يف غضون الساعات القادمة ليك 

يستعن به يف محادثاته مع مسؤويل الحكومة".
وأضاف البيان: "يف املباريات األخرية من املوسم الحايل نأمل أن يتم الساح لكل ناد بفتح 
ملعبــه لعــدد محــدد مــن الجاهــري". وأغلقــت املالعــب أمام املشــجعن ألســباب صحية منذ 
استئناف النشاط الكروي للمحرفن يف إيطاليا عر مباريات الكأس منتصف يونيو املايض، 
وتبقى املدرجات مغلقة أمام الجاهري يف الجوالت الســت املتبقية من عمر املوســم الذي 
ترتيــب  مــن أغســطس  املقبــل. ويتصــدر يوفنتــوس جــدول  الثــاين  الســتار يف  يســدل عليــه 

الدوري اإليطايل ويبدو يف طريقه لحسم اللقب لصالحه للمرة التاسعة عى التوايل.

الجماهير تعود 
للمالعب اإليطالية

واشنطن/ )أ ف ب(:
ســيغيب راجون روندو عن صفوف فريقه لوس أنجليس ليكرز عند اســتئناف منافســات دوري 
كرة السلة األمرييك للمحرفن يف 30 يوليو، بعد تعرضه لكرس يف أحد أصابع اليد، بحسب 

تقارير صحافية أمريكية.
وأشــارت التقارير اىل ان صانع األلعاب روندو تعرض لكرس يف إبهام اليد اليمنى، وســيخضع 
هذا األسبوع لعملية جراحية، يتوقع ان تبقيه خارج املنافسات ملا بن ستة ومثانية أسابيع.

ويف حــن مل يصــدر ليكــرز بيانــا رســميا بهــذا الشــأن،  قــام عــر حســابه الرســمي عــى موقــع 
"توير"، بإعادة نرش تغريدة للمراسل مايك تروديل تؤكد هذه التفاصيل.

وخاض روندو )34 عاما( 48 مباراة مع ليكرز هذا املوســم قبل تعليق املنافســات يف مارس 
نقــاط وخمــس متريــرات   7,1 مــا معدلــه  بســبب فــريوس كورونــا املســتجد. وحقــق الالعــب 

حاسمة يف املباراة.
ايــه"،  الـــ"ان يب  مــن  دوري  21 فريقــا  ليكــرز، إضافــة اىل  مــع اســتعداد  وتــأيت إصابــة رونــدو 
الســتكال املوســم بصيغتــه املعدلــة واملختــرة، خلــف أبــواب موصــدة يف مجمــع ديزين يف 

مدينة أورالندو بوالية فلوريدا األمريكية، اعتبارا من 30 يوليو.
ويعــد ليكــرز بقيــادة نجمــه ليــرون جيمس، من أبرز املرشــحن للذهاب بعيدا يف الدوري هذا 
املوسم، وهو كان يتصدر ترتيب املنطقة الغربية قبل توقف املباريات يف مارس املايض.

إصابة روندو 
تبعده نحو 

شهرين 
عن ليكرز

برشلونة/ وكاالت:
تلقى كييك سيتن مدرب برشلونة، نبأ ساًرا، قبل مباراة الفريق الكتالوين أمام أوساسونا، 

املقرر لها بعد غد، يف إطار منافسات الجولة الـ 37 من عمر الدوري اإلسباين.
وذكرت صحيفة "سبورت" أن الهولندي فرينيك دي يونغ نجم وسط برشلونة، بات جاهًزا 

بنسبة %100، للمشاركة يف املباريات املقبلة بعدما غاب بداعي اإلصابة.
وتعرض دي يونغ لإلصابة يف العضلة النعلية لركبته اليمنى خالل الشهر املايض، وغاب 
عن آخر 6 مباريات لرشلونة أمام أتلتيك بيلباو، سيلتا فيجو، أتلتيكو مدريد، فياريال، 

إسبانيول وبلد الوليد.
وأضافــت الصحيفــة أن ســيتن ســتتاح لــه الفرصــة أخــرًيا لالعتــاد عــى دي يونــغ، مشــرية 

إىل أنه قد يشارك أساسًيا ضد أوساسونا.
ويســعى مــدرب الفريــق الكتالــوين، إىل تجهيــز العبيــه مــن أجل االســتعداد ملبــاراة نابويل 

يف إياب مثن نهايئ دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام يف أغسطس املقبل.
من ناحية أخرى، أدىل فابيو كابيلو املدير الفني السابق لريال مدريد، برأيه حول الوضع 
الحايل لنادي برشلونة، كاشفا عن توقعاته للمباراة املقبلة للفريق الكتالوين ضد نابويل 

يف إياب مثن نهايئ دوري أبطال أوروبا.
وانتهــت مواجهــة الذهــاب بــن الفريقــن، بالتعــادل اإليجايب )1-1( يف إيطاليا، وســُيقام 

لقاء اإلياب يف "كامب نو" يف أغسطس املقبل.
وقــال كابيلــو، يف تريحــات نقلتهــا صحيفــة "ســبورت" الكتالونيــة: "نابــويل فريــق منظم، 
وأعتقــد أنهــم ســيكونون قادريــن عــى وضــع برشــلونة يف موقــف صعــب، وآمــل أن ُيحافظ 

نابويل عى مستواه وأدائه يف األسابيع املقبلة".
وأضاف: "اآلن برشلونة مغمور بالعديد من املشاكل، خاًصة يف املواقف الدفاعية".

الالعبــن  مــع  باملائــة،  مائــة  بنســبة  البيانكونــريي  يكــون  لــن  وليــون؟  "يوفنتــوس  وتابــع: 
املوجوديــن حالًيــا يف الفريــق، وعــى الرغــم مــن خســارتهم يف الذهــاب بهــدف دون رد، 

أعتقد أنهم سيحسمون التأهل للدور التايل".

واشنطن/ )أ ف ب(:
أعلن نادي واشــنطن ريدســكينز املشــارك يف دوري كرة القدم 
األمريكية، أنه سيعمد اىل تغيري اسمه بعد ضغوط من رشكات 
راعيــة، عــى خلفيــة هــذا اللقــب الــذي يعتــر مفــردة عنريــة 

حيال السكان األصلين للواليات املتحدة.
وكان النــادي، ومقــره يف العاصمــة األمريكيــة، قــد أعلــن مطلــع 
يوليو الحايل أنه يدرس تغيري اســمه، بعد دعوات واســعة لهذا 
األمر يف أعقاب التظاهرات االحتجاجية الواسعة التي شهدتها 
البــالد عــى خلفيــة مقتــل املواطــن األســود جــورج فلويــد بعــد 
توقيفــه عــى يــد رشطــي أبيــض يف مدينــة مينيابوليــس أواخــر 

مايو.
اســم  سنســحب  أننــا  نعلــن  أمــس:"  بيــان  يف  النــادي  وأفــاد 
هــذه  اســتكال  حــن  اىل  التــداول،  مــن  والشــعار  ريدســكينز 

املراجعة".
)رون(  واملــدرب  ســنايدر  "دان  النــادي  مالــك  أن  البيــان  وتابــع 
ريفــريا يعمــالن بشــكل وثيــق عــى تطويــر اســم جديــد ومقاربــة 
بالتقاليــد،  والغنــي  الفخــور  نادينــا  موقــع  يعــززان  )للشــعار( 
األعــوام  مــدى  عــى  واملجتمــع  واملشــجعن  رعاتنــا  ويلهــان 

املئة املقبلة".
النــادي اىل  الفــرة املاضيــة دعــوات عــدة لدفــع  وصــدرت يف 

تغيري اسمه وشعاره، ووضع حد ملا يعتر "إهانة عنرية".
أبــرز الداعــن اىل  وكانــت رشكــة "فيدإكــس" للشــحن الجــوي، 
التغيــري، وصاحبــة التأثــري األكــر لكونهــا ترتبط معــه بعقد قيمته 
العــام  حتــى  ملعبــه  عــى  اســمها  إلطــالق  دوالر،  ماليــن   205

.2025
وأصــدرت الرشكــة بيانــا دعــت فيــه النــادي علنــا اىل التخــيل عــن 
الرشكــة  ان  بوســت"  "واشــنطن  صحيفــة  أفــادت  بينــا  اســمه، 
حذرت أيضا من انها ستمتنع عن دفع املبالغ الباقية املتوجبة 
يف إطــار العقــد الرعــايئ بينهــا، واملقــدرة بأكــرث مــن 40 مليون 

دوالر.

واشنطن/ )أ ف ب(:
أعلــن راســل وســتروك، نجــم نــادي هيوســن روكتــس املشــارك يف دوري كــرة الســلة األمــرييك 
للمحرفــن، إصابتــه بفــريوس كورونــا املســتجد، قبل نحو أســبوعن من اســتئناف املنافســات يف 
مدينــة أورالنــدو. وأفــاد وســتروك يف بيــان نــرش عــر حســابه عــى موقــع "تويــر"، "لقــد خضعــت 
لفحــص +كوفيــد+19- إيجــايب قبــل ســفر فريقــي اىل أورالنــدو. أنــا حاليــا بصحــة جيــدة، يف الحجــر 

الصحي، وأتطلع قدما لاللتحاق بزماليئ متى ُسِمح يل بذلك".
وتابــع "شــكرا للجميــع عــى متنياتكــم الطبيــة ودعمكــم املتواصــل. رجــاء خــذوا هــذا الفريوس عى 

محمل الجد. كونوا ساملن. ضعوا الكامة!".
ويعــد وســتروك )31 عامــا(، مــن أبــرز األســاء يف دوري الـــ "ان يب ايــه"، واختــري أفضــل العــب 
ملوسم 2017-2016 حن كان ال يزال يف صفوف أوكالهوما سيتي ثاندر، الفريق الذي بدأ معه 

مسريته االحرافية عام 2008.
وشــارك صانــع األلعــاب يف مبــاراة "كل النجــوم" )"أول ســتار"( تســع مــرات، واختــري أفضــل العــب 

فيها ثالث مرات.
ويعرف عن وستروك أسلوب لعبه املتنوع، وهو يحتل املركز الثاين عى صعيد الـ"تريبل دابل" 
)10 عى األقل يف ثالث من الفئات االحصائية( يف تاريخ الدوري )146، بفارق 35 خلف حامل 

الرقم القيايس الالعب األسطوري السابق أوسكار روبرتسون(.
ويخــوض وســتروك عامــه األول مــع هيوســن، وحقــق مــا معدلــه 27,5 نقــاط ومثــاين متابعــات 
وسبع متريرات حاسمة يف املباراة الواحدة، وساهم مع النجم اآلخر للفريق، جيمس هاردن، يف 

احتالل روكتس املركز السادس يف ترتيب املنطقة الغربية هذا املوسم.
وعلقــت رابطــة الــدوري منافســات املوســم اعتبــارا مــن 11 مــارس، بعيــد كشــف أول حالــة إصابــة 
بـ"كوفيــد19-" يف صفــوف األنديــة، والتــي كانــت للفرنــي رودي غوبــري العــب يوتــا جــاز. وخــالل 
الفرة املاضية، سجلت حاالت عدة من اإلصابات يف صفوف الالعبن، أبرزها لالعب نيوجرزي 
نتس كيفن دورانت الغائب عن هذا املوسم بالكامل ملواصلة التعايف من إصابة قوية تعرض لها 

يف ختام املوسم املايض مع فريقه السابق غولدن ستايت ووريرز.

وستبروك 
يعلن إصابته 

بفيروس 
كورونا

فريق "ريدسكينز" األميركي يتخلى عن اسمه "العنصري"

دي يونغ 
جاهز للمشاركة 

مع برشلونة
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دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل

إعـالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 
بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم )56( 

منطقة تنظيم – دير البلح
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936م

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيم املدن مبحافظــات غزة للعموم أنها قد 
قــررت بجلســتها رقــم 2019/33 املنعقــدة بتاريــخ 2019/12/4 التصديــق 
النهــايئ عــى املخطــط التفصييل ملســار الشــارع رقــم )56( بعرض )12( مرت 
وارتــداد )3( مــرت واملحصــور بــني شــارع رقــم )19( وشــارع رقــم )63( واملــار 

بالقسائم رقم )24-25-26-27( من القطعة رقم )126(.
السابق إيداعه لالعرتاض مبوجب اإلعالن الصادرعن اللجنة املركزية والذي 

نرش يف جريدة فلسطني بتاريخ 2019/6/19. 
كــا قــررت اللجنــة املركزيــة وضــع هــذا املــرشوع موضــع التنفيــذ بعــد مــرور 
خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية ويف 

صحيفتني يوميتني محليتني أيها أقرب .
 وذلك وفقا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن  .

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعى للقضاء الرشعي
محكمة الشجاعية الرشعية

مذكرة تبليغ حكم غيابي
اىل املدعــى عليــه ســلان أحمــد ســلان الحــاج أحمــد مــن غــزة الزيتــون ســابقا 
وحاليا خارج قطاع غزة ومجهول محل اإلقامة االن لقد حكم عليك من قبل هذه 
املحكمــة يف القضيــة أســاس 2019/1509م وموضوعهــا تفريــق للــرر مــن 
الغيــاب واملرفوعــة عليــك مــن قبــل املدعيــة حــال مهدي يوســف قفــة بتطليقها 
منــك طلقــة واحــدة بائنــة بينونــة صغــرى بعــد الدخــول لهجــرك وتعليقــك لها بال 
ســبب رشعــي وال عــذر مقبــول وتررهــا مــن ذلــك وأن عليهــا العــدة الرشعيــة 
وجاهيــا  حكــا  2020/7/6م  بتاريــخ  الواقــع  الحكــم  هــذا  تاريــخ  مــن  اعتبــارا 
بحــق املدعيــة قابــال لالســتئناف غيابيــا بحــق املدعــى عليــه قابــال لالعــرتاض 

واالستئناف لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر بتاريخ 2020/7/8م.
قايض محكمة الشجاعية الرشعي
عاطف مصطفى الترت

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور صادرة
عن محكمة جباليا الشرعية

اىل املدعــى عليــه/ محمــد يوســف عبــد الكريــم أبــو نجــم مــن يبنــا وســكان 
جباليــا ســابقا ومجهــول محــل اإلقامــة خــارج البــالد االن يقتــي حضــورك اىل 
التاســعة  الســاعة  2020/8/19م  يف  الواقــع  االربعــاء  يــوم  املحكمــة  هــذه 
تطليــق  وموضوعهــا   2020/458 أســاس  الدعــوى  جلســة  لحضــور  صباحــا 
لعــدم االنفــاق واملقامــة مــن قبل زوجتك املدعيــة عهود عبد الحكيم عيىس 
الحمالوي من برقة وسكان جباليا وكيلتها املحامية حنان مطر وإن مل تحر 
يف الوقــت املعــني يجــر بحقــك املقتــى الرشعــي لذلــك جــرى تبليغــك 

حسب األصول وحرر يف 2020/7/12م.
قايض جباليا الرشعي
محمود صالح فروخ

إعالن فقد شيكات
أعلــن أنــا/ زاهــر عطــوة منــر أبو عرار من غــزة وأحمل هوية رقم 401159959 
عــن فقــد الشــيك املــريف الذي يحمل الرقــم 30001488 بقيمة 17500 
شــيكل واملســتحق بتاريخ 2020/8/20م واملســحوب عى بنك فلســطني 
واملصــدر مــن الســيد/ خالــد نعيــم نــر وايف، والشــيكات املرفيــة التــي 
تحمل األرقام )20000036، 20000037، 20000038( قيمة كل شيك 
منهــا بواقــع )10500 شــيكل( واملســحوبات مــن بنــك فلســطني واملصدرين 
األرقــام  تحمــل  التــي  املرفيــة  والشــيكات  الديــب،  رامــز  الســيد/  مــن 
 2020/12/30 بتاريــخ  واملســتحق  دوالر   2000 بقيمــة   20000288(
بتاريــخ  واملســتحق  دوالر   1000 بقيمــة   20000289 رقــم  الشــيك 
2021/3/30 والشــيك رقــم 20000258 بقيمــة 5000 دوالر واملســتحق 
مــن  واملصــدر  فلســطني  بنــك  عــى  واملســحوبات  2021/5/30م  بتاريــخ 
الرقــم  يحمــل  الــذي  املرفيــة  والشــيكات  العامــة،  للتجــارة  االيس  رشكــة 
 2020/7/25 بتاريــخ  واملســتحق  دوالر   2000 بقيمــة   20000408
واملسحوب عى بنك فلسطني واملصدر من السيد/ محمد فايز أبو عرار.

 20001917( االرقــام  تحمــل  التــي  الشــيكات املرفيــة  ايضــا  منــي  وفقــد 
وحتــى 20001927( قيمــة كل شــيك منهــا بواقــع )1000 دوالر( يســتحق 
الشــيك االول منهــا بشــكل شــهري مــن تاريــخ 2020/8/4 واخــر شــيك منهــا 
مــن  واملصدريــن  فلســطني  بنــك  مــن  واملســحوبات   2021/6/4 بتاريــخ 
الســيد/ شــادي يوســف أبــو عــرار.، فأرجــو ممــن يجدهــم أن يســلمهم ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

غزة/ فلسطني:
أحالــت وزارة االقتصــاد الوطني بغزة، خالل 
النصــف األول مــن العــام الجــاري، )1014( 
قضيــة ارتــكاب جرائــم ومخالفــات اقتصادية 

للنيابة العامة.
نشــاطها  يرصــد  تقريــر  يف  الــوزارة  وبينــت 
الجــاري،  العــام  مــن  األول  النصــف  خــالل 
عنــه  نســخة  "فلســطني"  صحيفــة  وصلــت 
أمس، أنه تم عمل تسويات  لـ 485 قضية.

رشــدي  د.  الــوزارة  وكيــل  أن  التقريــر  وذكــر 
إعفــاء  منهــا:  قــرارات مهمــة،  أصــدر   وادي 
الجمركّيــة،  الرســوم  مــن  األساســية  الســلع 
وقــرار إعفــاء 50 % مــن قيمــة رســوم تعليــة 
رأس مــال الــرشكات، وإصــدار قــرار بتمديــد 
املنشــآت  ألصحــاب  االعفــاء  بقــرار  العمــل 
الصناعية بنسبة %50 من رسوم الرتخيص، 
الخــروات  أســعار  بتحديــد  قــرار  وإصــدار 
بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة، وقــرار بتحديــد 

أسعار السلع األساسية للمواطنني.
االســتثار  تشــجيع  هيئــة  أنَّ  إىل  ونــّوه 
الشــهرية  األقســاط  بتأجيــل  قــرارًا  أصــدرت 
للمترريــن مــن أزمــة كورونــا للمســتفيدين 

من املشاريع الصغرية.
وبــني التقريــر أن وكيــل الــوزارة أصــدر قــرارًا 
لحايــة أصحــاب الحــواالت املاليــة وضبــط 
قــرارًا  أصــدر  كــا  العمــالت،  رصف  أســعار 
ازمــة  بســبب  االغــالق  بعــد  املطاعــم  بفتــح 
الســالمة  إجــراءات  اتخــاذ كافــة  مــع  كورونــا 

الصحية داخل املطاعم.
باعتــاد  قــرار  إصــدار  تــم  أنــه  إىل  وأشــار 

تعرفــه حايــة جمركيــة عــى أغطية املناهل 
وقــرار  الوطنــي،  للمنتــج  دعــًا  املســتوردة 
الشمســية  الســخانات  بإدخــال  الســاح 
الوقائيــة،  اإلجــراءات  وفــق  املســتخدمة 
وقــرار ينــص عى الســاح بإدخــال املالبس 
املستخدمة )البالة( املحجوزة يف املعابر، 
الكهربائيــة  األجهــزة  بإدخــال  والســاح 

املستخدمة وفق اإلجراءات الوقائية.
مــداوالت  عــى  وبنــاء  الــوزارة  أن  وذكــر 
لجنــة العمــل الحكومــي أعلنــت عــن بعــض 
التســهيالت ألصحــاب املنشــآت الصناعيــة 
بخصــم تتحملــه الحكومــة بنســبة %20 مــن 
رســوم الكهربــاء، وتخفيــض رســوم تســجيل 

الرشكات الريادية لــ 100 دوالر.
حايــة  طواقــم  فــإن  التقريــر،  ووفــق 
اليوميــة  الجــوالت  وخــالل  املســتهلك 
التجاريــة  املحــالت  عــى  تنظمهــا  التــي 
 1917 نظمــت  التجــار  ومخــازن  واألســواق 
 19547 زيــارة  شــملت  تفتيشــية،  جولــة 
محــارض  عــدد  وبلــغ  بيــع،  ونقطــة  منشــأة 
االتــالف 2214 محــًرا، وبلغــت العينــات 
املســحوبة للفحــص املخــري 964 عينــة، 
وتــم تحريــر 1908 مخالفــات ضبــط وعــدم 

اإلعالن عن األسعار.
دائــرة  نفذتهــا  التــي  الزيــارات  وبلغــت 
املكاييــل واملوازيــن 1280 زيــارة، شــملت 

ختم 359 ميزاًنا و190 مكاييل.
وأشــار التقريــر إىل أنــه مــن خــالل املتابعــة 
املعابــر  عــر  الــواردة  للبضائــع  اليوميــة 
يف  التفتيــش  طواقــم  قامــت  التجاريــة، 

ضبــط  محــر   1478 بتحريــر  املعــر 
وتحفظ.

وبلغ عدد العالمات التجارية الجديدة التي 
تــم إيــداع طلباتهــا 573 عالمــة، والتغــريات 
عى العالمات التجارية 250 تغيرًيا ما بني 
تغيري وكيل مفوض واســم وعنوان العالمة، 
واستالم عدد 4 براءات اخرتاع، ونرش 408 
عالمــات تجاريــة، ونــرش التغيــريات لـــ 607 
عالمــات تجاريــة، وتــم تجديــد 468 عالمــة 

تجارة، وتسجيل 1280 عالمة تجارية.
كــا تــم التفتيــش عى 538 عالمة تجارية، 
وتعديل عدد )3( لشكل العالمة التجارية، 
وتعديــل بيــان محتــوى صنف عالمــة تجارية 

عدد)4(.
وأوضح التقرير أن عدد املعامالت املنجزة 
 2437 بلــغ  للــرشكات  العامــة  اإلدارة  يف 
وبلــغ  رشكــة،   148 تســجيل  وتــم  معاملــة، 
عدد الســجالت التجارية التي تم تســجيلها 
1848 ســجاًل تجارًيــا، والزيــارات امليدانيــة 
للــرشكات واملحــالت التجاريــة 319 زيــارة، 
)رشكات  عموميــة  جمعيــات  حضــور  وتــم 

مساهمة وغري ربحية( لعدد 25 رشكة.
ولفــت التقريــر اىل أن الكميــات الــواردة مــن 
ومراقبــة  دمــغ  ملديريــة  والفضــة  الذهــب 
املعــادن الثمينــة التــي تــم دمغهــا وفحصهــا 
عــدد  وأن  جــرام،   )830.483.88( بلغــت 
تنفيذهــا  تــم  التــي  التفتيشــية  الجــوالت 
بلغــت 128 جولــة تــم خاللهــا زيــارة 1060 
محــاًل لبيــع الذهب واملجوهرات، باإلضافة 

إىل زيارة 18 مصنع ذهب.

غزة- رام الله/ رامي رمانة:
أكد اختصاصيون اقتصاديون أن الســلطة 
الحــايل  الوقــت  يف  تشــهد  الفلســطينية 
أســوأ أزماتهــا املاليــة، وســط إربــاك وعجز 
الكفيلــة  القــرارات  اتخــاذ  يف  وتخبــط  

بإخراجها من "عنق الزجاجة".    
الصــورة  تبقــى  أن  االقتصاديــون  ورجــح 
الفلســطيني  االقتصــاد  ملســتقبل  قامتــة 
يف األســابيع القادمــة، حيــث ال يوجــد مــا 
يشــري إىل تحســنها يف ظــل حالــة الرتقــب 
تفــرض  التــي  كورونــا"  جائحــة"  ملســتقبل 
االقتصاديــة،  القطاعــات  عــى  نفســها 
إضافــة إىل  تفاقــم األزمــة السياســية بــني 
االحتالل والســلطة وتنصــل الدول العربية 
لدعــم  الشــهرية  بالتزاماتهــا  الوفــاء  مــن 
املوازنة، ولتعويض قيمة أموال املقاصة.

نــر  د.  االقتصــادي  االختصــايص  وقــال 
عبــد الكريــم: إن حالــة من االحتجاج بدأت 
وأصحــاب  املواطنــني  جانــب  مــن  تظهــر 
يف  والصناعيــني  التجاريــة  املحــال 
لعــودة  رفضــًا  الغربيــة  الضفــة  محافظــات 
حكومــة اشــتية إلبقــاء حالــة االغــالق، ألن 

خســائر  واملصنعــني  التجــار  يكبــد  ذلــك 
مالية عالية، يف حني أن قدرات الحكومة 

لتعويضهم عن الخسائر محدودة جدًا.
وبني عبد الكريم لصحيفة "فلســطني" أن 
حكومة اشــتية يف األســاس كانت مخطئة 
املنشــآت  عــى  اإلغــالق  فرضــت  حــني 
تبقيهــا  أن  األجــدر  فــكان  االقتصاديــة، 
مفتوحــًا مــع فــرض اقــى درجــات الوقايــة 

عى العاملني.  
التــي  االقتصاديــة  الخيــارات  أن   وذكــر 
"عنــق  مــن  للخــروج  الســلطة  متلكهــا 
الزجاجة" ضعيفة جدًا، خاصة وأن أزمات 
تراجــع   بــني  مــا  الســلطة،  تواجههــا  عــدة 
التمويــل الخارجــي، رفــض اســتالم أمــوال 

املقاصة، استمرار تفيش كورونا.
عــن  الســلطة  "نــزول  الكريــم  عبــد  ورجــح 
الشجرة"، إذ يرى أنها ستعدل عن موقفها 
الرافــض الســتالم أمــوال املقاصــة بذريعــة 
وقف التنســيق مع االحتالل، مســتندًا إىل 
رؤيته بتضاؤل تريحات املســؤولني يف 
عــن  واالرسائيــيل  الفلســطيني  الجانبــني 
سياســة الضــم مــا يــيش بإمكانيــة العــودة 

مجددًا لتفعيل التنسيق  األمني.
وحــث الســلطة عى اســتمرار طــرق أبواب 
املانحني خاصة يف دول االتحاد األورويب 
ألن مواقفها ال تزال داعمة للفلسطينيني، 
املوقــف  بخــالف  الســابق  عــن  قلــت  وإن 
دعمــه  مواصلــة  ربــط  الــذي  األمريــي 
لالحتــالل،  مســاندة  سياســية  بأجنــدات 
الرهــان  عــدم  كــا دعــا االختصــايص إىل 

عى  التمويل العريب املرشوط .
االقتصــادي  بــني االختصــايص  مــن جهتــه 
د. ماهــر الطبــاع، أن العجــز املــايل الــذي 
نتيجــة  بــال شــك   اليــوم  الســلطة  تواجهــه 
التخطيــط  عــدم  مــن  ســنني  لرتاكــات 
السياســات  و  االســرتاتيجيات  ووضــع 

املالمئة.
أنــه  "فلســطني"  لصحيفــة  الطبــاع  وقــال 
ببنــاء  الســلطة  تعتنــي  أن  يجــب  كان 
االقتصــاد  ومنــو  وتطويــر  املؤسســات 
مشــاريع  تنفيــذ  خــالل  مــن  املحــى 
اإلنتاجيــة  القطاعــات  ودعــم  مســتدامة 
البيئــة  وتحســني  والزراعيــة  الصناعيــة 
االســتثارية و دعــم املشــاريع الصغــرية 

املنتجــات  أمــام  العربيــة  األســواق  وفتــح 
الفلســطينية, وفتح أسواق العمل العربية 
لتأهيلهــا  الفلســطينية,  العالــة  أمــام 
تســتطيع  مســتقلة  دولــة  إىل  للتحــول 

االعتاد عى ذاتها.
رســمية،  إحصــاءات  وفــق  أنــه  إىل  وأشــار 
ديــون  مــن  الفلســطينية  الســلطة  تعــاين 
  5 حــوايل   حجمهــا  تجــاوز  مرتاكمــة 
إىل  باإلضافــة  أمريــي،  دوالر  مليــارات 
مســتحقات املوظفــني يف غــزة التــي تــم 
خصمها عى مدار ثالثة أعوام وال يعرف 

حجمها وما مصريها.
ونبه الطباع إىل أن استمرار األزمة املالية 
ســوف يعصــف بــكل األنشــطة االقتصادية 
نتيجــة النعــدام الســيولة النقديــة وضعــف 
إىل  يــؤدي  ســوف  مــا  الرشائيــة  القــدرة 
األنشــطة  كافــة  إنتاجيــة  يف  حــاد  تراجــع 

وبالتايل ارتفاع يف معدالت البطالة.
مــن جهتــه قــال االختصــايص االقتصــادي 
خالد أبو عامر: إن رفض الســلطة اســتالم 
ســلبي  بشــكل  انعكــس  املقاصــة   أمــوال 
عى معدالت الســيولة النقدية األتية من 

مصــدر رواتــب املوظفــني وتأخــر رصفهــا 
ملدة 60 يومًا ورصف ما قيمته 50٪. 

أن  "فلســطني"  لصحيفــة  عامــر  أبــو  وبــني 
قيمتــه  مــا  خــر  الفلســطيني  االقتصــاد 
مليار شيكل خالل أزمة الرواتب األخرية، 
الشــهرية  الرواتــب  قيمــة  أن  بافــرتاض 
نصف مليار شيكل شهريا، يضاف لذلك 
أزمــة كورونــا التــي أثــرت عــى القطاعــات 
اإلغــالق  جــراء  والتجاريــة  الصناعيــة 
النســبي الــذي فرضتــه الســلطات يف غــزة 

والضفة.
وأضــاف أن االقتصــاد الفلســطيني يفقــد 
قيمــة مضافــة مــن ناحيــة تشــغيلية وماليــة 
مــع  الصعبــة  الظــروف  هــذه  تزامــن  جــراء 
اقرتاب عيد األضحى، حيث يشكل  هذا 
املوســم رافدا مهًا للســيولة للمئات من 
تجار املوايش، الذين ستتأثر   أوضاعهم 
وميكــن  األضاحــي،  عــى  الطلــب  جــراء 
اإلعالنــات  خــالل  مــن  ذلــك  مالحظــة 
لتريــف  املاشــية  لتجــار  التجاريــة 
ماشــيتهم بأقســاط متتــد مــن ٣ حتــى ١٠ 

أشهر.

رام الله/ فلسطني:
التجــار وســط مدينــة رام  اعتصــم عــرشات 
متديــد  الحكومــة  لقــرار  رفًضــا  أمــس،  اللــه 
اغــالق محافظــة رام اللــه والبــرية، مطالبــني 
يف  االقتصاديــة  القطاعــات  جميــع  بفتــح 

أرسع وقت ممكن.
وقــال رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة 
العطــاري يف  الغنــي  والبــرية عبــد  اللــه  رام 
تريــح لــه:إن اعتصامنــا يف رام اللــه، جــاء 
بعــد اجتــاع مــع محافظــة رام اللــه والبــرية، 
ملجلــس  توصيــات  ســويا  رفعنــا  حيــث 
التجاريــة  القطاعــات  كل  بفتــح  الــوزراء 
رشوط  ضمــن  املحافظــة،  يف  املغلقــة 

وبروتوكوالت صحية مشددة.
اســتجابة  هنــاك  يكــون  أن  "نأمــل  وأضــاف 
لفتــح كل القطاعــات، ألن الشــارع محتقــن 
والتجــارة يف رام اللــه عــى حافــة االنهيــار"، 

اىل  والحكومــة  الســلطة  رئيــس  داعيــًا 
االستجابة ملطالب التجار والقطاع الخاص 

والغرف التجارية".
وأشــار إىل أن الغرفــة التجاريــة واملحافظــة 
مبينــة  الــوزراء،  رئيــس  اىل  برســالة  بعثتــا 

معاناة التجار جراء االغالق.
تجــارة  غرفــة  رئيــس  نائــب  قــال  مــن جهتــه، 
محمــد  والبــرية  اللــه  رام  محافظــة  وصناعــة 
زيــد النبــايل: إننــا "ننتظــر  قــرارًا مــن رئيــس 
الــوزراء باإلعــالن عــن فتــح كل القطاعــات، 
ليــس  إيجابيــا،  الــرد  يكــون  أن  ونتوقــع 
فقــط يف مدينــة رام اللــه وإمنــا يف جميــع 
اصابــات  بهــا  يوجــد  ال  التــي  املحافظــات 

كبرية بالفايروس".
املطلــب  هــذا  عــن  نرتاجــع  لــن  وتابــع: 
بســبب الظــروف االقتصاديــة الصعبــة، كــا 
طالبنــا الحكومــة وبالتعاون مع ســلطة النقد 

بتأجيــل القــروض آلخــر هــذا العــام، اضافــة 
لتســهيالت أخــرى لدعــم القطــاع التجــاري، 
تجاوبهــا  كان  اللــه  رام  محافظــة  أن  مشــريا 

وردها ايجابيا خالل االجتاع املشرتك.
ويف الســياق ذاتــه، قــال التاجــر أمجــد الفــار 
إننــا جربنــا االغــالق ملــدة ثالثــة شــهور، ومع 
بفايــروس  املصابــة  الحــاالت  زادت  ذلــك 
داخــل  وعــال  األفــراح،  بســبب  كورونــا 
التجاريــة،  املحتــل وليــس بســبب املحــال 
علينــا  غرينــا،  أخطــاء  مثــن  دفعنــا  مردفــا: 
دفــع  إيجــار العــال وبــدل إيجارات املحال 

التجارية، اضافة ملطالب البنوك.
متخبطــة،  الحكوميــة  القــرارات  وأضــاف: 
اقرارهــا،  يتــم  أســاس  عــى  أعــرف  وال 
جميــع  وفتــح  املــرض  مــع  للتعايــش  داعيــا 
القطاعــات مــع االلتزام الحديدي بإجراءات 

السالمة والوقاية.".

"املواصالت" توّقع اتفاقية 
توليد طاقة متجددة مع 

الجامعة اإلسالمية
غزة/ فلسطني:

رشخ،  أبــو  صــالح  واملواصــالت  النقــل  وزارة  وكيــل  وقــع 
اتفاقيــة تعــاون مشــرتك، أمــس، مع كلية الهندســة بالجامعة 

اإلسالمية يف مجال توليد الطاقة املتجددة.
ورحب أبو رشخ بالوفد الزائر من كلية الهندســة برئاســة م . 
خالد الحالق عميد العالقات الخارجية بالجامعة اإلسالمية 
مثمنــًا الــدور الكبــري الــذي تقوم به الجامعــة من أجل االرتقاء 

باملسرية التعليمية وخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.
 وأكــد أبــو رشخ أن الــوزارة عــى اســتعداد كامــل مــن أجــل 
تنفيــذ املشــاريع التــي يقــوم بهــا طلبــة الجامعــة للتميــز يف 
كافة املجاالت خاصة الطاقة املتجددة من كارس األمواج .

الهندســة  لكليــة  الــوزارة  تســمح  أن  عــى  املذكــرة  ونصــت 
باســتخدام الجزء الشــايل الغريب من كارس األمواج لغرض 
القيــام بأبحــاث ومنشــآت ملركــز الطاقــة املتجــددة، والعمــل 
الظــروف  جميــع  وتحــت  باملذكــرة  املحــددة  املــدة  خــالل 
كليــة  تزويــد  إىل  إضافــة  املتوقعــة،  واملناخيــة  البيئيــة 
الهندســة بكافــة املخططــات اإلنشــائية للقاعــدة اإلســمنتية 

للوزارة.

السلطة تشهد أسوأ أزماتها املالية وسط تخبط يف القرارات

تجار الضفة يحتجون عىل متديد الحكومة لإلغالق

جانب من االحتجاج يف الضفة أمس          )فلسطني(

إحالة )1014( قضية مخاَلفة اقتصادية للنيابة خالل النصف األول من 2020   

صندوق النقد: أكرب تراجع باقتصادات 
الرشق األوسط منذ 50 عامًا

واشنطن/ وكاالت:
الــرشق األوســط  الــدويل يف تقريــر، أمــس، مــرة جديــدة توقعــات النمــو يف  خّفــض صنــدوق النقــد 
وشــال إفريقيــا لترتاجــع إىل أدىن مســتوياتها منــذ 50 عامــا. تــأيت هــذه التوقعــات املتشــامئة عــى 
خلفيــة اســتمرار تداعيــات تراجــع أســعار النفــط وانتشــار فــريوس كورونــا املســتجد. وتوّقــع الصنــدوق 
أن تنكمــش اقتصــادات الــرشق األوســط وشــال إفريقيــا بنســبة %5.7 هــذا العام.ويــأيت هــذا الرقــم 
بانخفــاض بنســبة %2.4 عــن توّقعــات الصنــدوق يف أبريــل املايض.وحــذر الصنــدوق مــن أن املنطقة 

ستشهد ارتفاعًا يف معدالت الفقر والبطالة، ما قد يؤّجج االضطرابات االجتاعية.

املالية: رصف رواتب 
بدل املياومة اليوم

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة املاليــة يف غــزة عــن رصف رواتــب 
اليــوم  املــايض  مايــو  شــهر  عــن  املياومــة  بــدل 

الثالثاء.
إنــه ســيتم رصف  أمــس،  بيــان  الــوزارة يف  وقالــت 

الرواتب عر كافة فروع بنك الريد.



دولة فلسطني
وزارة

الحكم املحيل 

إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم 

)CL13(

منطقة تنظيم- بيت الهيا
قانون تنظيم املدن رقم ) 28 ( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا 
قــد قــررت بجلســتها رقــم 2020/9 املنعقــدة بتاريــخ 2020/6/3 التصديــق 
النهــايئ عــى املخطــط التفصييل ملســار الشــارع رقــم )CL13( بعرض )10( 
 )CL12( والشــارع رقــم )مــر بــدون ارتــداد واملحصــور بــني الشــارع رقــم )34

واملار بالقسائم رقم )31-30-34-35-36-25-38( من القطعة )1757(.
املركزيــة  اللجنــة  عــن  الصــادر  اإلعــالن  لالعــراض مبوجــب  إيداعــه  الســابق 

والذي نرش يف جريدة االستقالل بتاريخ 2019/12/10م
كــا قــررت اللجنــة املركزيــة وضــع هــذا املــرشوع موضــع التنفيــذ بعــد مــرور 
خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية ويف 
صحيفتــني يوميتــني محليتــني أيهــا أقــرب. وذلــك وفقــا لنــص املــادة ) 18 ( 

من قانون تنظيم املدن . 
اللجنة املركزية األبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
الموضوع/ إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )2020/310(
لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد:  لــإدارة العامــة  انــه تقــدم  يعلــن للعمــوم 
محمد نايف  عثان رشاب من سكان  خان يونس  هوية رقم 900821232

بصفتــه وكيــال عــن:   نجيــة حــايس احمــد االغــا وســمر ومنــر وبيــان  ومــروان 
وجــواد وعــاد ومــروة ومهــا ابنــاء / ســليم ابراهيــم االغــا وبســام ونظــام وســناء 
وســونيا وهالة وســامية ابناء/ اســليم  حســن الشــوربجي اسليم ومحمد وفؤاد 
وايــاد واحمــد والفــت ومرفــت ابنــاء/ حســن اســليم الشــوربجي وخريــة احمد 

شوربجي الشوربجي
مبوجب وكالة رقم: 2020/3458 الصادرة عن  خان يونس3349+/2020 

الصادرة عن خان يونس
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف

قطعة   41   قسيمة   14   املدينة   خان يونس+ قطعة71 قسيمة 3 املدينة خان يونس  
 فمــن لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــى ســلطة 

األرايض،  التاريخ: 7/13/ 2020م
مسجل أرايض غزة
أ. عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة خانيونس الرشعية االبتدائية

إعالم خصوم جريدة
إىل املدعى عليه: موفق محمد بهجت القصاص من يافا وسكان خانيونس 
ســابقا واملقيــم ومجهــول محــل اإلقامــة خــارج قطاع غــزة يقتيض حضورك اىل 
هذه املحكمة يوم االثنني املوافق 2020/8/23م الســاعة التاســعة صباحا 
املرفوعــة  أوالد  نفقــة  وموضوعهــا   2020/63 أســاس  الدعويــني  للنظــر يف 
عليــك مــن قبــل زوجتــك املدعيــة: دنيــا محمــد غالــب القصــاص مــن الســبع 
وســكان خانيونــس وكيلتهــا املحاميــة الرشعيــة ســاح عاشــور ونــور أبــو النــور 
وإن مل تحرض يف الوقت املعني يجر بحقك املقتىض الرشعي لذلك جرى 

تبليغك حسب األصول وحرر يف 2020/6/25م.
قايض خانيونس الرشعي
زياد عبد الحميد أبو الحاج

إعالن فقد شيك
أعلــن أنــا/ ســامي أحمــد عمــر ســالمة مــن ســكان الشــيخ رضــوان وأحمــل هويــة 
رقم: 80007163 عن فقد الشيك رقم )30008487( وهو مسحوب عى 
بنك االنتاج الفلسطيني واملسجل باسم رشكة ادم للتجارة والصناعة وقيمة 
ممــن  فأرجــو   ،2020/8/21 بتاريــخ  واملســتحق  شــيكل(   9740( الشــيك 

يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة, وله جزيل الشكر والتقدير.

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل 
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 
بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم 
 H1 – H2 – H3 – H4 – H5 – H6 - H7 – H8 –(

H9( المسمى )شارع الكيالني وأبو جراد(

منطقة تنظيم- بيت الهيا
قانون تنظيم املدن رقم ) 28 ( لسنة 1936

أنهــا  للعمــوم  اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة  تعلــن 
قــد قــررت بجلســتها رقــم 2020/9 املنعقــدة بتاريــخ 2020/6/3 التصديــق 
 )H2( والشارع رقم )H1( النهايئ عى املخطط التفصييل ملسار الشارع رقم
والشــارع رقــم )H5( والشــارع رقــم )H6( بعــرض )8( مــر بــدون ارتــداد ومســار 
الشــارع رقــم )H9( والشــارع رقــم )H8( والشــارع رقــم )H7( بعــرض )10( مــر 
بدون ارتداد ومسار الشارع رقم )H3( بعرض )16( مر بدون ارتداد املسمى 
)شــارع الكيــالين وأبــو جــراد( واملــار بالقســائم رقــم )20-3-6-26-25-24-7-
27-49-50-69-31-38-37-30-29-5-36-4-19( من القطعة )1763(.

املركزيــة  اللجنــة  عــن  الصــادر  اإلعــالن  لالعــراض مبوجــب  إيداعــه  الســابق 
والذي نرش يف جريدة االستقالل بتاريخ 2020/1/27.

كــا قــررت اللجنــة املركزيــة وضــع هــذا املــرشوع موضــع التنفيــذ بعــد مــرور خمســة 
عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية ويف صحيفتني يوميتني 

محليتني أيها أقرب. وذلك وفقا لنص املادة ) 18 ( من قانون تنظيم املدن . 
اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

دولة فلسطني
وزارة

الحكم املحيل 

إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم 

)26(

منطقة تنظيم- بيت الهيا
قانون تنظيم املدن رقم ) 28 ( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا 
قــد قــررت بجلســتها رقــم 2020/9 املنعقدة بتاريــخ 2020/6/3 التصديق 
النهــايئ عــى املخطــط التفصيــيل ملســار الشــارع رقــم )26( بعــرض )25( 
 )A24(ِ والشــارع رقــم )4A( مــر بــدون ارتــداد واملحصــور بــني الشــارع رقــم
واملــار بالقســائم رقــم )16-24-25-26-27-28-29-30-31-32-36( من 
القطعة )970( والقسيمة رقم )22( من القطعة رقم )1738( والقسيمة رقم 
)45( مــن القطعــة رقــم )969( والقســيمة رقــم )35( مــن القطعــة رقــم )968( 

والقسيمة رقم )53( من القطعة رقم )967(.
الســابق إيداعــه لالعــراض مبوجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة املركزيــة 

والذي نرش يف جريدة فلسطني بتاريخ .2019/12/17
كــا قــررت اللجنــة املركزيــة وضــع هــذا املــرشوع موضــع التنفيــذ بعــد مــرور 
خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية ويف 
صحيفتــني يوميتــني محليتــني أيهــا أقــرب. وذلــك وفقــا لنــص املــادة ) 18 ( 

من قانون تنظيم املدن . 
اللجنة املركزية األبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

أنقرة/ وكاالت:
مولــود  الــريك،  الخارجيــة  وزيــر  كشــف 
تشــاووش أوغلــو، أمــس، أن بالده ســلمت 
الوفــاق  حكومــة  مــن  اقراحــات  روســيا 

الوطني بشأن رست والجفرة.
بهــا  أدىل  ترصيحــات  يف  ذلــك  جــاء 
يت"  آر  "يت  لقنــاة  أوغلــو،  تشــاووش 
الركية، وترجمتها "عريب21" بأن موسكو 
وأنقــرة قــد تعقــدان اجتــاع عــى مســتوى 

الخرباء، ومن ثم الوزراء بشأن ليبيا.
وأشــار الوزير الريك، إىل أن التحضرات 
بشأن عملية من الجيش الليبي يف مدينة 
رست، مستمرة، مشرا إىل أنهم ينتظرون 

نتائج الحوارات مع موسكو بهذا الشأن.
وتابــع قائــال: "إن العمليــة قــد تنفــذ حتــى 
يف حال مل ينسحب منها املرتزقة الروس 

ومليشيات حفر".
إطــالق  لوقــف  الدعــوات  عــى  رده  ويف 

تونس/ وكاالت:
أعلن الرئيس التونيس قيس سعيد، أمس، 
رفضــه إجــراء أي مشــاورات سياســية لتغير 
الحكومة، واعترب أن هذه الخطوة ال تتالءم 
مع أي من أحكام الدستور. من جانب آخر 
الفســاد  الوطنيــة ملكافحــة  الهيئــة  أعلنــت 
الفخفــاخ  إليــاس  الحكومــة  رئيــس  إحالــة 

للقضاء بشبهة تضارب املصالح.
وقال سعيد لدى استقباله رئيس الحكومة 
نورالديــن  الشــغل  التحــاد  العــام  واألمــني 
الطبــويب إنــه "ال ميكــن إجــراء مشــاورات إال 
يف حال استقالة إلياس الفخفاخ أو توجيه 

الئحة اتهام ضده".
الســيايس  النظــام  أن  الرئيــس  وأضــاف 
ينظمه الدستور، وال مجال تحت أي ظرف 
مــن الظــروف أن يحــدث تجــاوز لــه أو بــروز 

نظام سيايس مواز له.
إحالة للقضاء

أنــه  الــريك،  الوزيــر  أكــد  ليبيــا،  يف  النــار 
ألن  الوفــاق،  حكومــة  لصالــح  يكــون  لــن 
لديها مخاوف، وتشعر بالقلق حيال عدم 

مصداقية حفر.
ورأى تشــاووش أوغلــو، أن الدعــوة لوقــف 
إطــالق النــار، هدفها توفر الوقت لحفر، 
مــرة  للهجــوم  يتجهــز  أنــه  يبــدو  مــا  وعــى 

أخرى.
وأشــار إىل أن حكومــة الوفــاق تــرى، أنــه إذا 
توفرت الظروف املناسبة، فال مانع لديها 
مــن وقــف إطــالق النار، ولذلــك فإنه يجب 

تسليم رست والجفرة لها.
وتابــع قائــال: "نأمــل أن يتــم إخــالء )رست 
والجفــرة( للذهــاب التفاق وقف إطالق نار 

دائم والبدء بالعملية السياسية".
إطــالق  لوقــف  تســعى  بــالده  أن  وأضــاف، 
النار يف ليبيا، وتؤمن بأن الحل السيايس 

هو السبيل الوحيد لحل األزمة الليبية.

ملكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة  أعلنــت  بدورهــا 
تتعلــق  وثائــق  إحالــة  أمــس،  الفســاد، 
تضــارب  وشــبهات  باملكاســب  بالترصيــح 
مصالــح متعلقــة برئيــس الحكومــة للقضــاء، 

ورئيس الربملان راشد الغنويش.
إنهــا  رســمي  بيــان  يف  الهيئــة  وقالــت 
بالترصيــح  املتعلقــة  الوثائــق،  أحالــت 
إىل  للفخفــاخ،  واملكاســب  باملصالــح 
لــدى القطــب القضــايئ  وكيــل الجمهوريــة 
االقتصــادي واملــايل، وهــي هيئــة قضائيــة 
املــايل  الفســاد  مبقاومــة  مختصــة 

واالقتصادي..
وثائــق  أيضــا  أحالــت  أنهــا  وأضافــت 
تضــارب  بشــبهات  عالقــة  لهــا  ومعطيــات 
أحــد أطرافهــا  مصالــح يف صفقــة عموميــة 
رشكــة ميتلكهــا الفخفــاخ إىل الغنويش بناء 

عى طلبه بصفته رئيس الربملان.
فربايــر/  27 منــذ  الفخفــاخ،  ويــرأس 

مصالــح  لديهــم  البعــض  أن  إىل  وأشــار 
خاصــة تشــكل خطرا عــى ليبيا، وال تحقق 
االســتقرار يف املنطقــة، مؤكــدا أن حفــر 
طريــق  خارطــة  أي  لديهــم  ليــس  وداعميــه 

سياسية يف البلد األفريقي.
عــى  بــالده  أن  الــريك،  الوزيــر  وأكــد 
رشق  يف  التنقيــب  لبــدء  اســتعداد 
بــني  املربمــة  لالتفاقيــة  وفقــا  املتوســط، 
أنقــرة وطرابلــس، والتعــاون مع رشكات من 

دول أخرى.
رشق  يف  بــالده  سياســات  أن  وأوضــح، 
أنهــم  إىل  مشــرا  واضحــة،  املتوســط 
متكنوا من إفشــال مخطط كبر ضد تركيا 

هناك.
قائــأل:  فرنســا،  أوغلــو  تشــاووش  وهاجــم 
ليبيــا،  يف  انقالبيــا  شــخصا  دعمــوا  "لقــد 
أصبحــوا  ميدانيــا،  خــروا  وعندمــا 

يترصفون بشكل غر عقالين".

يضــم  حكوميــا  ائتالفــا  املــايض،  شــباط 
أربعــة أحــزاب رئيســية وكتلــة برملانيــة، هــي 
"النهضــة" )إســالمية، 54 نائبــا مــن 217(، 
التيــار الدميقراطــي )اجتاعي دميقراطي، 
22(، حركــة الشــعب )نــارصي، 14(، حركة 
تحيــا تونــس )ليــربايل، 14(، كتلــة اإلصــالح 
الوطني )مستقلون وأحزاب ليربالية، 16(.
 30 يف  الفســاد،  مكافحــة  هيئــة  وقالــت 
يونيو/حزيــران املــايض، إنــه توجــد "شــبهة 
امتالكــه  بشــأن  للفخفــاخ  مصالــح  تضــارب 
الدولــة  مــع  تتعامــل  رشكات  يف  أســها 
تجاريــا، وأبرمــت معهــا صفقــات، وهــو مــا 
الــوزراء نفــى  مينعــه القانــون"، لكــن رئيــس 
يف جلسة بالربملان صحة هذه الشبهات.

وقــال محمــد عبــو، وزيــر الدولــة لــدى رئيس 
العموميــة  بالوظيفــة  املكلــف  الحكومــة، 
نتائــج  إن  الفســاد،  ومكافحــة  والحوكمــة 

التحقيق ستصدر خالل ثالثة أسابيع.

الرئيس التونيس يرفض مشاورات لتغيري الحكومة تركيا: عملية رست لن تتوقف ونقلنا مطالب الوفاق لروسيا
وهيئة الفساد تحيل الفخفاخ للقضاء

جانب من عملية رست الركية يف ليبيا                 )أرشيف(

جانب من االحتجاجات يف تونس أمس                )أ ف ب(

موسكو/ األناضول:
ســرغي  الــرويس  الخارجيــة  وزيــر  نائــب  قــال 
فرشينني، أمس، إن فتح تركيا آيا صوفيا للعبادة 

"شأن داخيل تريك".
رضورة  للصحافــة،  ترصيــح  يف  فرشــينني  وأكــد 
عــدم تدخــل الــدول األخــرى مبــن فيهــا روســيا يف 

هذا الشأن.
وأشــار إىل أن مســألة آيــا صوفيــا شــكلت صــدى 

واسعا يف العامل.
وأضــاف "نحــن نتحــرك مــن منطلــق أن هــذا شــأن 
لنــا وال  الحــال ال ينبغــي  تــريك، وبطبيعــة  داخــيل 

لآلخرين التدخل فيها".
آيــا صوفيــا عامليــا مــن حيــث  ولفــت إىل أهميــة 

الراث الثقايف والحضاري.

القاهرة/ األناضول:
منــر  محمــد  املعــارض،  املــرصي  الصحفــي  تــويف 
)65 عامــا(، بعــد تدهــور حالتــه الصحيــة مبستشــفى 
العجوزة غريب القاهرة، أمس، بعد 10 أيام من إطالق 

رساحه إثر اتهامات نفاها بـ"نرش أخبار كاذبة".
وأعلنــت نقابــة الصحفيــني املرصيــة، وفــاة منــر، دون 

تفاصيل عن سبب الوفاة.
وقــال ســعد عبــد الحفيــظ عضــو مجلــس النقابــة، يف 
ترصيــح ملوقــع "درب": عرفــت مــن حــازم منــر شــقيق 
يف  ملشــكلة  تعــرض  الراحــل  الكاتــب  أن  الفقيــد، 
التنفس صباحا، ومشكلة يف عضلة القلب، ثم تويف 

يف مستشفى العجوزة.
ووفق تقارير صحفية، فإن وفاة منر جاءت إثر إصابته 
بفــروس كورونــا أو االشــتباه يف ذلــك وحجزه للعالج، 

والجمعة، ألغت املحكمة اإلدارية العليا الركية، 
نوفمــرب/  24 يف  الصــادر  الــوزراء  مجلــس  قــرار 

ترشيــن الثــاين 1934، بتحويــل "آيــا صوفيــا" مــن 
مسجد إىل متحف.

الــريك،  الدينيــة  الشــؤون  رئيــس  أعلــن  واألحــد، 
أن  صوفيــا"،  "آيــا  زيارتــه  خــالل  أربــاش،  عــيل 
املســجد  يف  يوميــا  ســتقام  الخمــس  الصلــوات 
يوليــو   24 الجمعــة  مــن  اعتبــارا  منتظــم،  بشــكل 

)متوز الجاري(".
فريــد،  ومعــاري  فنــي  رصح  هــو  صوفيــا"  و"آيــا 
بإســطنبول،  أحمــد"  "الســلطان  منطقــة  يف  يقــع 
تحــول  ثــم  مســجدا،  ســنة   481 ملــدة  واســُتخدم 
املعــامل  أهــم  مــن  وهــو   ،1934 يف  متحــف  إىل 

املعارية يف تاريخ منطقة الرشق األوسط.

فيا مل يصدر عى الفور بيان من أرسته، يؤكد ذلك.
وتأيت وفاة منر، بعد 10 أيام من إطالق رساحه عى 
ذمــة تحقيقــات مرتبطــة بتهــم نفاهــا حــول "نــرش أخبــار 

كاذبة".
اليــوم"  ويف هــذا الصــدد، قالــت صحيفــة "املــرصي 
الخاصــة، إن "الكاتــب الصحفــي، محمــد منــر، تــويف 
بــدون ضانــات،  مــن إخــالء ســبيله  فــرة وجيــزة  بعــد 
وحتــى اآلن مل يتــم اإلعــالن عــن موعــد الجنازة أو مكان 

الدفن".
الجــاري،  يوليــو/ متــوز   2 ذاتــه، "يف  ووفــق املصــدر 
أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل الكاتب الصحفي 
محمــد منــر دون ضانــات، وغــادر مستشــفى ليــان 
ســجن طــرة )جنــويب القاهــرة( والتــي نقــل لهــا آنــذاك، 

ملعاناته من بعض األمراض".

وفاة الصحفي املرصي املعارض محمد منريروسيا: "آيا صوفيا" شأن تريك داخيل
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العامليــة  الصحــة  قالــت منظمــة  مــن جهتهــا، 
يوميــة  زيــادة  أكــر  األحــد  ســجلت  إنهــا 
مســتوى  عــى  كورونــا  بفــروس  لإلصابــات 
العامل، فقد أصيب 230 ألفا و370 شــخصا 

يف 24 ساعة.
وكانت أكر الزيادات املســجلة يف الواليات 
املتحــدة والرازيــل والهنــد وجنــوب أفريقيــا، 

حسب منظمة الصحة.
وأعلنت السلطات الصحية يف الهند، أمس، 
تسجيل رقم قيايس جديد يف عدد اإلصابات 
اليوميــة بفــروس كورونــا، إذ رصــدت 28 ألفــا 
و701 حالة جديدة خالل 24 ساعة. وبدأت 
عمليــات  املــدن  مــن  العديــد  يف  الســلطات 

إغالق صارمة الحتواء العدوى.
املكسيك تتجاوز إيطاليا

أمــركا  يف  يتفاقــم  الوبــايئ  الوضــع  يــزال  وال 
أصبحــت  حيــث  خصوصــا،  الالتينيــة 
يف  الرابــع  البلــد  أمــس،  أول  املكســيك، 

العــامل مــن حيــث عدد الوفيــات بكوفيد19-، 
الثــالث  والــدول  إيطاليــا.  بذلــك  متجــاوزة 
الواليــات  هــي  الوفيــات  عــدد  يف  األوىل 

املتحدة والرازيل وبريطانيا.
وقالــت الســلطات الصحيــة املكســيكية عــر 
و750  ألفــا   299 املكســيك  "يف  إن  تويــر 

إصابة مؤكدة و35 ألفا و6 وفيات".
بيد أن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور 
البــالد،  يف  قوتــه"  "يفقــد  الوبــاء  إن  قــال 
وألقــى باللــوم عــى مــا وصفهــا بوســائل إعــالم 

"محافظة" يف بث القلق.
مخاطر واحتامالت بأمركا

العــدوى  تســتمر  املتحــدة،  الواليــات  ويف 
بوترة رسيعة، وال ســيام يف الواليات الكرى 
جنــويب البــالد. وقــال بريــت غرويــر مســاعد 
وزيــر الصحــة أول أمــس، يف ترصيــح لشــبكة 
تلفزيونيــة، إنــه ال ميكــن اســتبعاد إعــادة فرض 

حجر يف املناطق األكرث ترضرا.

وأضــاف املســؤول األمــريك أنــه يجــب وضــع 
معربــا  الطاولــة"  عــى  االحتــامالت  "جميــع 
هــذه  بشــأن  بالقلــق"  الجميــع  "شــعور  عــن 

التطورات.
وســجلت الواليــات املتحــدة األحــد 59 ألفــا 
و747 إصابة جديدة بكوفيد19- يف غضون 
24 ساعة، وفقا للتقرير اليومي لجامعة جونز 

هوبكنز التي تراقب انتشار الوباء.
مــن  ألفــا   135 نحــو  الوفيــات  إجــاميل  وبلــغ 
أصــل أكــرث مــن 3.2 ماليــن إصابة مؤكدة يف 

البالد.
وأصبحــت مســألة إعــادة فتــح املــدارس، التي 
الســلطات  صالحيــات  مــن  فيهــا  البــت  يعــد 
قبــل  ســيايس،  جــدل  موضــع  املحليــة، 
التــي  الرئاســية  االنتخابــات  مــن  أشــهر  أربعــة 
يواجــه فيهــا الرئيــس دونالــد ترامــب منافســه 
الدميقراطي جو بايدن نائب الرئيس السابق.

وقالت وزيرة التعليم بيتيس ديفوس لشــبكة 

"يس إن إن" مكــررة دعــوة الرئيــس "أحــث كل 
وتقديــم  نشــاطها،  اســتئناف  عــى  املــدارس 

دروس لتالميذها بدوام كامل".
النــواب  مجلــس  رئيســة  علقــت  جهتهــا،  مــن 
هــذه  عــى  بيلــويس  نانــيس  الدميقراطيــة 
بصحــة  يتالعبــون  "إنهــم  قائلــة  الدعــوات 
أن  يف  جميعــا  "نرغــب  وأضافــت  أطفالنــا". 
يعــود أطفالنــا إىل املدرســة.. لكــن يجــب أن 

يعودوا بشكل آمن".
انتكاسات بأوروبا وأفريقيا

يف إســبانيا، وللمــرة األوىل منــذ انتهــاء الحجر 
العــام، أعــادت الســلطات مســاء األحــد فــرض 
حجــر منــزيل عــى أكرث من 200 ألف شــخص 
يف إقليم كتالونيا )شامل رشق( بهدف وقف 

االرتفاع الكبر يف عدد اإلصابات.
وتقع املنطقة املعنية يف محيط مدينة الردة 
100 كلــم مــن الشــواطئ  الواقعــة عــى بعــد 

السياحية يف كتالونيا.

ألبــا  اإلقليميــة  الصحــة  مســؤولة  وقالــت 
أن  "يجــب  صحفــي  مؤمتــر  خــالل  فرغيــس 
مــن  اعتبــارا  منازلهــم"  يف  الســكان  يبقــى 

منتصف الليل بالتوقيت املحيل.
ســريل  الرئيــس  قــرر  أفريقيــا،  جنــوب  ويف 
رامافوســا إعــادة فــرض حظر التجــول ملواجهة 

ارتفاع عدد حاالت اإلصابة بفروس كورونا.
وأشــار رامافوســا إىل أنه تم تســجيل 12 ألف 

إصابة كل يوم خالل األسابيع األخرة.
كام أعلن إعادة فرض حظر التجول اعتبارا من 
أمــس مــن التاســعة مســاء إىل الرابعــة صباحــا 
بالتوقيــت املحــيل، وحظر الزيارات العائلية، 

كام قرر تعليق بيع الخمور أو توزيعها.
وقــال الرئيــس يف خطــاب متلفــز "بينــام نتجــه 
الــرضوري  مــن  العــدوى  حــاالت  ذروة  نحــو 
مكتظــة  ومستشــفياتنا  عياداتنــا  نجعــل  أال 
بأشــخاص يعانــون إصابــات مرتبطــة باحتســاء 

الخمور".

تســببت  األوســط،  الــرق  منطقــة  ويف 
الجائحــة حتــى اآلن يف وفــاة أكــرث من 20 ألف 
حســب  إيــران،  يف  تقريبــا  نصفهــم  شــخص، 
الفرنســية  الصحافــة  وكالــة  أعدتهــا  حصيلــة 
استنادا إىل مصادر رسمية حتى العارشة من 

صباح أمس بتوقيت غرينتش.
عــى  إيــران  يف  املســتجد  املــرض  وقــى 
و303  ألفــا   257 أصــل  مــن  و829  ألفــا   12

حاالت إصابة وفق أرقام رسمية نرت اليوم، 
وتوىف جراء الفروس بالعراق 3055 شخصا 
ويف  إصابــة،  حالــة  و194  ألفــا   75 بــن  مــن 
الســعودية تــويف بســبب املــرض 2181 مــن 

إجاميل 229 ألفا و480 حالة.
منطقــة  يف  الوفيــات  معــدل  متوســط  وبلــغ 
الــرق األوســط 43 وفــاة لــكل مليــون نســمة 
الفرنســية،  الصحافــة  وكالــة  تعــداد  بحســب 
وعى مســتوى العامل ناهز عدد الضحايا 70 

حالة وفاة لكل مليون نسمة.

إصابات كورونا تتجاوز 13 مليونًا عامليًا واملكسيك تأخذ مكان إيطاليا بقامئة الوفيات
عواصم/ وكاالت:

تجاوز عدد حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس كورونا 
المستجد في أنحاء العالم 13 مليون حالة، إذ ال تزال 
العــدوى تنتشــر بوتيرة متســارعة، بالرغم من إعالن 

دول عديــدة تخطيها مرحلة الــذروة. ووفقا لمنصة 
"ورلــد ميتــر" اإلحصائيــة -التــي تتابــع انتشــار وبــاء 
كوفيــد19- الذي يســببه فيــروس كورونــا- فقد تم 
رصــد أكثــر من 13 مليونا و40 ألــف حالة إصابة، منذ 

ظهور الفيروس في الصين أواخر العام الماضي.
وتخطــى عــدد الوفيــات بالمــرض بحســب المصــدر 
نفســه 570 ألفــا، فــي حين تعافى نحــو 7.6 ماليين 

مصاب.

جانب من تكريم األطباء يف باريس  أمس            )أ ف ب(رجل يرتدي  كاممة أثناء سره مبدينة مكسيكو بسبب كورونا أمس            )أ ف ب(

صنعاء/ وكاالت:
أعلنــت جامعــة الحــويث أنها قصفت بصواريخ باليســتية 
وطائرات مسرة عددا من القواعد العسكرية يف عملية 
التحالــف  قــال  حــن  يف  الســعودي،  بالعمــق  واســعة 
والطائــرات  الصواريــخ  اعــرض  إنــه  اإلمــارايت  الســعودي 

ودمرها.
رسيــع،  يحيــى  للحوثيــن  العســكري  املتحــدث  وقــال 
أمــس،  املســرة،  موقــع  نقلــه  متلفــز  بيــان عســكري  يف 
القواعــد  مــن  عــددا  دكــت  الباليســتية  "صواريخنــا  إن 
العســكرية يف جيــزان ونجــران وعســر وخميــس مشــيط 

وأبها" )جنوب وجنوب غريب السعودية(.
وأضــاف رسيــع أن الطائــرات املســرة قصفــت عــددا مــن 
املنشــآت العســكرية يف جيزان ونجران وعســر، مشــرا 
الحربيــة  الطائــرات  مرابــض  اســتهدفت  العمليــة  أن  إىل 
خميــس  يف  الباتريــوت  ومنظومــات  الطياريــن  وســكن 

مشيط.
كــام أعلــن أن العمليــة نفــذت بصواريــخ باليســتية عاليــة 
الدقــة مل يعلــن عنهــا بعــد، وبعــدد كبــر مــن الطائــرات 

املسرة.
تداويــن  معســكر  قصفــوا  الحوثيــن  أن  رسيــع  وكشــف 
قــادة  اجتــامع  أثنــاء  اليمــن(  رشقــي  )شــامل  مبــأرب 
وإصابــة  ملــرصع  أدى  ومينيــن  ســعودين  عســكرين 

العرات.
من جهتها، نقلت وكالة األنباء السعودية عن املتحدث 

بكن/ وكاالت:
أعلنت الصن، أمس، فرض عقوبات عى ثالثة من 
كبــار النــواب الجمهوريــن األمركيــن ودبلومــايس، 
وذلــك يف إطــار خــالف متصاعــد بن البلدين بشــأن 
تعامــل بكــن مــع أقليــة اإليغور املســلمة يف منطقة 

شينغيانغ.
واستهدفت الخطوة شخصيات بارزة يف معارضتها 
للصن، وهم السيناتور ماركو روبيو والسيناتور تيد 
كروز وعضو مجلس النواب كريس ســميث، إضافة 
األمركيــة  بالخارجيــة  الدينيــة  الحريــات  ســفر  إىل 

سام براونباك.
املامثلــة"  "العقوبــات  هــذه  عــن  بكــن  وأعلنــت 
التــي مل يتــم تحديدهــا، بعــد أيــام مــن قــرار الواليات 
املتحدة حظر منح التأشرات لعدد من املسؤولن 
الصينيــن وتجميــد أصــول تابعــة لهــم عــى خلفيــة 
وشــملت  شــينغيانغ.  منطقــة  يف  االنتهــاكات 
الشــيوعي  الحــزب  أمــن  األمركيــة  العقوبــات 

باملنطقة.
هــوا  الصينيــة  الخارجيــة  باســم  املتحدثــة  وأفــادت 
شون ينغ أن خطوة بالدها تأيت "ردًا عى الترصفات 

األمركية الخاطئة".
الراجــع  عــى  املتحــدة  الواليــات  "نحــض  وقالــت 

املالــي،  تــريك  اإلمــارايت  الســعودي  التحالــف  باســم 
باليســتين  اعــرض ودمــر صاروخــن  التحالــف  قولــه إن 
و6 طائــرات مســرة محملــة مبتفجــرات أطلقتهــا جامعــة 

الحويث يف اليمن باتجاه اململكة.
وكان رئيس هيئة االســتخبارات التابع لجامعة الحوثين 
عبــد اللــه الحاكــم، قــال -يف ترصيحــات نرهــا املوقــع 
الرســمي للجامعــة- إن الحوثيــن ميتلكــون بنــك أهــداف 
مهمــة وحيويــة يف الســعودية واإلمارات وإرسائيل، عى 

حد قوله.
الســعودية  الحــويث  االســتخباري  املســؤول  وحــذر 
واإلمارات من استهداف املنشآت النفطية واالقتصادية 
يف محافظــة مــأرب، قائــال "ذراعنــا قويــة وطويلــة وقــادرة 
عــى أن متتــد إىل كل منشــآت دول العــدوان النفطيــة 

واالقتصادية وتدمرها".
وكان الحوثيون أعلنوا األسبوع املايض قيام سالح الجو 
بتنفيذ عملية واسعة بعدد كبر من طائرات "قاصف2" 
املسرة، واستهدفوا غرفة العمليات والتحكم يف مطار 
نجــران )جنــويب الســعودية( ومخــازن األســلحة ومرابــض 
بخميــس  الجويــة  خالــد  امللــك  قاعــدة  يف  الطائــرات 

مشيط )جنوب غرب( وأهدافا عسكرية أخرى.
اإلمــارايت  الســعودي  التحالــف  مقاتــالت  واســتأنفت 
األربعــاء املــايض غــارات عنيفــة عــى مناطــق بالعاصمــة 
اليمنيــة صنعــاء، الخاضعــة لســيطرة جامعــة الحويث منذ 

نحو 6 سنوات.

فــورا عــن قرارهــا الخاطــئ والتوقــف عــن الترصيحات 
والخطــوات التــي تعــد تدخــال يف الشــؤون الداخليــة 
وترض باملصالح الصينية". وأضافت "ســرد الصن 

بشكل إضايف بناء عى تطور الوضع".
وتســتهدف عقوبــات بكــن كذلك اللجنــة التنفيذية 
التابعــة للكونغــرس األمــريك بشــأن الصــن، والتــي 
تتــوىل مهمــة مراقبــة وضــع حقــوق اإلنســان يف البلد 

اآلسيوي.
اإلجراءات األمركية

وقبــل أيــام فرضــت الواليات املتحــدة عقوبات عى 
مسؤولن صينين عى خلفية انتهاكات بحق أقلية 
يف  التزاماتهــا  الحــرام  بكــن  دعــت  كــام  اإليغــور، 

مجال حقوق اإلنسان.
عــى  ســتحظر  أنهــا  واشــنطن  أعلنــت  جانبهــا  ومــن 
عائالتهــم  وأفــراد  كبــار  صينيــن  مســؤولن  ثالثــة 
الحصــول عــى تأشــرات لدخــول البــالد عى خلفية 
اإليغــور  بحــق  واملمنهجــة"  املروعــة  "االنتهــاكات 

وغرهم من املسلمن املنتمن لشعوب تركية.
بــن  مــن  أن  بومبيــو  مايــك  الخارجيــة  وزيــر  وأفــاد 
املســؤولن الذين ســيحظر دخولهم تشــن كوانغيو 
أمن الحزب الشيوعي مبنطقة شينغيانغ الذي يعد 
مهندس سياسات بكن املتشددة تجاه األقليات.

إيران تهدد بـ"رد حاسم" 
ضد أي دولة يثبت 

ضلوعها بحادث "نطنز"
طهران/ وكاالت:

هددت وزارة الخارجية اإليرانية، أمس، بـ"رد حاسم" ضد أي دولة 
يثبت تورطها أو مسؤوليتها عن حادثة منشأة "نطنز" النووية.

يف  دولــة  أو  كيــان  ضلــوع  ثبــت  حــال  يف  أنــه  الــوزارة  وأكــدت 
الحــادث، فــإن رد إيــران ســيكون حاســام وهامــا وســتثبت أن "زمن 

ارضب واهرب قد وىل"، وفق تعبرها.
وقــال املتحــدث باســم الخارجيــة اإليرانيــة، عبــاس موســوي، إن 
حادث نطنز مل يعق برنامج إيران النووي، مشــرا إىل أن االنفجار 
"وقــع يف وحــدة خارجيــة تقــوم بتصنيــع بعــض املعــدات، فيــام 

األنشطة النووية يف محطة نطنز تتم تحت األرض".
وأضاف: "نعمل عى إعادة بناء الوحدة واستبدالها".

الطاقــة  القومــي اإليــراين، وهيئــة  وكشــف عــن أن مجلــس األمــن 
الذريــة اإليرانيــة، ســيعلنان عــن نتائــج التحقيقــات بشــأن حــادث 
نطنــز بعــد انتهائهــا بالكامــل، مؤكــدا يف ســياق آخــر أن ال عالقــة 
ســان  األمريكيــة يف  العســكرية  الســفينة  انفجــار  بحــادث  إليــران 

دييغو.
وأعلنــت هيئــة الطاقــة الذريــة اإليرانية، يف بداية الشــهر الجاري، 
أن الحــادث الــذي تعرضــت له منشــأة نطنز لتخصيــب اليورانيوم، 
وقــع يف وحــدة إلنتــاج أجهــزة الطــرد املركــزي مــن الجيــل املتطور، 
عــن  مســؤوليتها  جهــة  أي  تعلــن  ومل  دقيقــة،  معــدات  وأتلــف 

الحادث.

الحوثيون يعلنون عن رضبات بالعمق السعودي 
استهدفت مرابض طائرات حربية ومنظومات باتريوت

استهدفت شخصيات بارزة
عقوبات صينية ضد واشنطن

 بسبب قضيــة اإليغــور
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غزة/ يحيى اليعقويب:
تتنفــس  وكأنهــا  اآلخــر..  عــن  وتتخــاذل  نفًســا  تلتقــط  اآلن 
بنصــف قلــب، ونصــف رئــة، ونصــف فــرح، اليــوم لــن تتكبــد 
أكــر  وســعيدة  بخــر،  لتبــدو  وجههــا  مالمــح  تشــكيل  عنــاء 
إال  قلبهــا،  داخــل  عميقــة  حفــرة  حفــر  فالجــرح  يجــب،  مــا 
أنهــا كانــت راضيــة عــن نفســها بعــد أن نفــذت وعدهــا ألبيهــا 
عــى  العامــة هنــاك  الثانويــة  بنتيجتهــا يف  تخــره  وذهبــت 

قره، وهي تغسله بدموعها.
اســمه، وهــي  مــن  ودنــت  والدهــا؛  قــر  أمــام  الفتــاة  وقفــت 
تحمــل صوتــه، وطيفــه بذاكرتها، وأنصاف ابتســامة مرســومة 
عــى خدهــا ودمــوع ترافقها، تخاطب روحه: "تعبني الســهر 
يــا أيب .. تعبــت مــن األرق، مــن الوجــع، آه لــو كنــت معــي 

لنحتفل مًعا، ونلبس ثوب الفرح الذي متنيته.
اإللهــام الــذي ســطرته قمــر ليــس نتيجتهــا يف الثانويــة العامــة 
خــر  تلقــت  أنهــا  بــل   ،70.9% معــدل  عــى  وحصولهــا 
استشهاده يف أثناء تقدميها امتحانات التوجيهي.. عضت 
عى جرحها ورممت أحزانها، وتحدت نفسها والظروف التي 
وجــدت نفســها فيهــا لتكمــل تقديــم االمتحانــات واملذاكــرة 

يف حني كان الناس يأتون إىل منزلها لتقديم التعازي.
قمر )18 عاما( ابنة الشــهيد رامي الغلبان، الذي ارتقى يف 
يونيــو/ حزيــران متأثــرا بإصابتــه يف مســرات العــودة وكــر 
 ،2018 الثالــث مــن آب/ أغســطس  الحصــار الســلمية يف 

وراء  صفحــة  قلبــت  كلــا  الكتــاب،  عــى  مطبوعــة  صورتــه 
أخرى رأيت طيفه أمامي".

تأجيــل  منــي  وطلبــوا  صديقــايت،  وحتــى  أعامــي  "جــاءين 
تقديــم االمتحانــات لشــهر آب/ أغســطس، لكنــي حســمت 
أمــري وقــراري وقلــت لهــم: راح أكمــل زي ما كان بده والدي، 
أكــر مــا كان يحفــزين عــى املذاكرة وصيته يل: بدي أحيك 
بنت الجريح جابت معدل حلو، فقلت واآلن وقد أصبحت 
ابنة شــهيد األمر يحتم عيل عدم خذالنه" .. تســتذكر كيف 

عاشت أصعب يوم عليها.
حملــت قمــر شــعار "ال ميكــن أن يكــون هنــاك كــر آخــر يف 

أرصت عــى إكــال االمتحانــات عــى الرغــم مــن استشــهاد 
والدها خاللها.

خبر مؤلم
اآلن أنارت قمر ظالم الحزن  املخيم عى منزل عائلتها، عر 
ســاعة الهاتــف بــدت ســعيدة كذلــك، يأخذهــا صوتهــا إىل 
لحظــة استشــهاد والدهــا: "كنــت عائــدة مــن تقديــم امتحــان 
أثنــاء ســري بالطريــق  الثانيــة(، ويف  اللغــة العربيــة )الورقــة 
عائدة إىل املنزل أخرت باستشــهاد أيب )...( كانت حالته  
خطرة لكن رحيله كان صادما ومفاجئا ألن إصابته كانت يف 

القدم".
ال يفــر مــن ذاكرتهــا آخــر حديث جمعهــا بوالدها: "كان ذلك 
قبــل ســفره للعــالج مبستشــفيات الضفــة الغربيــة، يف ليلــة 
العيد، واكتشفوا أن لديه تسما يف الدماء، يومها عيدين 
وقــت  مضلــش  حالــك  "حــري  يل:  وقــال  نقــود(  )إهــداء 
لتوجيهــي" وأوصــاين بالقــراءة واملذاكــرة، كنــت أطلــب مــن 
والــديت الذهــاب لزيــارة أيب باملشــفى لكنهــا كانــت تطلــب 

بأن أبقى أذاكر".
اللحظــات:  تلــك  عنــد  تتوقــف  ســهال،  األمــر  يكــن  مل  لكــن 
املذاكــرة،  أســتطيع  ال  مشــتتة،  أننــي  شــعرت  البدايــة  "يف 
أننــي  شــعرت  التــايل  اليــوم  يف  التاريــخ  مــادة  امتحــان  يف 
استســلمت، مل أســتوعب شــيئا، كنــت غارقــة بالحــزن أفكــر 
أرى  كنــت  وســواه،  ذلــك  مــن  أكــر  يشء  وال  أيب،  برحيــل 

هــذا البيــت"، وعملــت بجــد إلدخــال الفرحــة األوىل، فهــي 
إضافة ألنها أخت وحيدة لخمسة أوالد البكر لعائلتها.

تــردف وكأنهــا جمعــت روحهــا يف تنهيــدة واحــدة: "مل يكــن 
األمــر بســيطا وال ســهال، ففــي اليــوم التايل مــن العزاء ذهبت 
إىل بيــت خــايل للمذاكــرة، كنــت أجــر نفــي ألنفــذ وعــدي 

أليب )...( كانت زوجة خايل تحفزين عى الدراسة".
توتر وفرحة

النتائــج؟.. تعيــد ترتيــب املشــهد مــن  كيــف عشــتم لحظــة 
جديد: "أمي كانت متوترة، وكذلك كنت معها، مل نستطع 
إمســاك الهاتــف، فحملتــه عمتي نيابــة عني، وما إن أبلغتني 

بالنتيجــة )%70.9( احتضنــت والديت، وذهبت لصورة أيب 
ورصخــت فرحــة: هينــي نجحــت وعملــت الــيل بــدك إيــاه، 

وجاءت جديت وأعامي وعمت الفرحة أرجاء املنزل".
حتــى  الجغرافيــا،  مــادة  امتحــان  مــن  خائفــة  "كنــت  تقــول: 
توقعت أن أرسب فيها، ألين مل أكن بخر يومها للمذاكرة، 
أدرس  أن  وهــي  لوالــدي  أخــرى  أمنيــة  نحــو  ســأخطو  واآلن 
يناســب  ال  األديب  الفــرع  يف  معــديل  وألن  "التمريــض" 
لنيــل  "التجســر"  ثــم  الدبلــوم  ســأدرس  التخصــص،  مفتــاح 

البكالوريوس".
"بــدي ايــاِك ترفعــي رايس .. انــِت عنــدي البنــت الوحيــدة، 
بــدي تدخــيل فرحــة توجيهــي عــى البيت" ظــل كالم والدها 
مــا  قــره وأخرتــه: "اآلن تحقــق  مــن  اقرتبــت  هــذا يرافقهــا، 
متنيــت ودخلــت الفرحــة"، تعلق عى إصابته واستشــهاده: 
برصاصــة  اليمنــى  بقدمــه  العــودة  مبســرات  أصيــب  "أيب 
متفجــرة، وكانــت بحاجــة إىل بــرت، لكن تضاعفــت حالته بعد 
ذلــك وأدت إلصابتــه بفشــل كلــوي وتدمــر الكبــد والرئتــني 

وتسمم يف الدم حتى استشهد".
آمنــت قمــر أن" العزميــة واإلرصار صفتــان يجــب أن يتحــى 
بها اإلنســان للســر نحو هدفه؛ وأن تجاوز املحن واألحزان 
الفــراق  عــى  والصــر  االنكســار،  مــن  للخــروج  ملــح  أمــر 
والفقــدان باملزيــد مــن العزميــة"، فــكان رحيــل والدها وقودا 

أشعل حافزها الداخيل لالستمرار والنجاح.

الدوحة/ الجزيرة نت:
املراحــل  أحســن  مــن  الجامعــة  مرحلــة  تعــد 
التــي ميــّر بهــا الشــباب املتعّلــم يف حياتهــم 
عــن  كّليــا  تختلــف  مرحلــة  فهــي  ومســرتهم، 
البــدين  باإلرهــاق  ومتتــاز  الثانويــة،  املرحلــة 
والنفــي مــن كــرة التخّصصــات واملقاييــس 
وآليــات  طــرق  وتشــّعب  األســاتذة  وكــرة 
بالغربــة  باإلحســاس  متتــاز  كــا  التنقيــط، 
بواجباتهــم  جهلهــم  نظــر  الجــدد  للطلبــة 
وحقوقهــم يف هــذا الــرح الجديــد، كا أّنها 
مرحلــة يتلقــى فيهــا التكويــن الشــامل إذا مــا 

أحسن الشاب الجامعي استغاللها.
عنــد  الطــالب  عــى  يجــب  مــا  أكــر  ولعــّل 
عديــدة  أعــال  الجامعيــة  للحيــاة  ولوجهــم 
فتحــي  البرشيــة  التنميــة  مــدرب  بهــا  ينصــح 
نــت،  الجزيــرة  عــر موقــع  مقــال  بوخــاري يف 

قائال:
وهــو  الــدرايس،  التمّيــز  األوىل:  نصيحتــي 
أســاس دخولــك الجامعــة، وهــو أول األهداف 
خــالل  مــن  تحقيقهــا  عليــك  يجــب  التــي 
الحصــص  لــكل  واملســتمّر  الدائــم  الحضــور 
ســواء متّيــزت هــذه الحصــص باإلجباريــة يف 
الحضور أو ال، وأن تجعل كل املقاييس عى 
أن  يجــب  فــال  األهّميــة،  مــن  نفســها  الدرجــة 
تضــع يف ذهنــك أّن هنــاك مقاييــس أساســية 
أّن  تعتقــد  أن  يجــب  ال  كــا  ثانويــة،  وأخــرى 
بــل  كاٍف،  للحصــص  املتواصــل  حضــورك 
عليــك الســعي ملــلء وقــت فراغــك مبراجعــة 
الــدروس والبحــث ومناقشــة الزمــالء ومحــاورة 
األســاتذة يف كل فرصــة تتــاح لــك، وتذكــر أّن 
الذي يتخرج مبعّدل عاٍل ليس كالذي يتخّرج 
مبعدل عادي، فاألّول تتاح لهم فرص عديدة 

كالتكوين يف الخارج والتوظيف و... إلخ.
ال تتوّقع الكثر بعد التخّرج، حتى ال تصطدم 

بواقــع مريــر، ووجــب عليــك أن تفهم جّيدا أّن 
مرحلة الجامعة ليســت مرحلة الحصول عى 
الشــهادة مــن أجــل العمــل بهــا فقــط، بــل هــي 

مرحلة التكوين ولفتح آفاق جديدة.
بيئتــك  مبعرفــة  عليــك  الثانيــة:  نصيحتــي 
الجامعية وكّل ما يحيط بك، فال تكن كالذي 
درس يف كّلية الطب وعندما سألوه عن مبنى 
كّليــة اإلعــالم يف جامعتــه مل يعــرف موقعهــا، 
بل خذ جولة يف جامعتك كّلا ســنحت لك 
الفرصــة لذلــك، وتعــرّف إىل كل التخّصصات 
ومكتــب،  إدارة  كّل  ومقــّر  فيهــا،  املوجــودة 
فقــد تحتــاج إليهــا يومــا مــا، كــا أّنــك قــد تجد 
وقســمك،  كّليتــك  تجدهــم يف  لــن  أصدقــاء 
مفيــد  قامئــة األصدقــاء  التنــّوع يف  بــل حتــى 
مكاتــب  هنــاك  أّن  كــا  النفــس،  تكويــن  يف 
الثقافيــة  لألنشــطة  وأخــرى  الّلغــات  لتعليــم 
الطالــب  تكــن عزيــزي  فــال  إلــخ،  والرياضيــة.. 
كاملوّظــف الروتينــي الــذي يذهــب كل صباح 
ملكتبــه وال يعــرف املكاتــب املجــاورة لــه يف 

الطابق نفسه أو يف الطوابق األخرى.
حيــث  التطوعــي،  العمــل  الثالثــة:  نصيحتــي 
يــكاد يكــون هــذا أحــد أهــّم أســباب حصولــك 
عــى حيــاة أفضــل بعــد التخــّرج، ألّن الطالــب 
الذي يزاول النشاط الطاليب مبختلف أنواعه 
أفضــل  والنقــايب…(  والريــايض،  )الثقــايف، 
كل  يقــي  الــذي  الطالــب  ذلــك  مــن  بكثــر 
وقتــه بــني أضــالع مثّلــث املــوت )املــدّرج – 
يف  باملســجد  فعليــك  املطعــم(،   – الغرفــة 
والنــدوات  املحــارضات  وحضــور  الجامعــة 
والعلميــة  والفكريــة  الدينيــة  والــدروس 
مــارس  والــذي  إلــخ.  و..  الرياضيــة  واألنشــطة 
الجامعيــة  حياتــه  يف  النشــاطات  هــذه  مثــل 
يتيــح  فهــذا  اإلنجــاز،  هــذا  قيمــة  جّيــدا  يفهــم 
لــك التعــرّف إىل أشــخاص جــدد خارج محيط 

مختلفــة،  خلفيــات  ومــن  واألرسة،  األصدقــاء 
وفرصــة جّيــدة الكتشــاف نفســك ومهاراتــك 

والكثر من األشياء الجديدة.
بــل  جديــًدا،  شــيًئا  تعّلــم  الرابعــة:  نصيحتــي 
متتــاز  الجامعيــة  الحيــاة  ألّن  جديــدة،  أشــياء 
بالكثــر مــن الحّريــة وأوقــات الفــراغ، وميكنــك 
خاللهــا تعلــم أشــياء جديــدة مل تتعّلمهــا يف 
جديــدة،  لغــة  كتعّلــم  الســابقة،  مراحلــك 
تلــك  غــر  أخــرى  مهــارات  عــى  التــدرّب  أو 
اســتخدام  تقنيــات  كتعّلــم  متتلكهــا،  التــي 
التصويــر  ومهــارة  الحديثــة،  التكنولوجيــا 
التخطيــط  ومهــارة  والتســويق  والتصميــم 
بعــض  وتلخيــص  املطالعــة  أو  والخطابــة، 
الكتــب، وخاصــة حفــظ القــرآن الكريــم الــذي 
أنصــح بــه كل طالــب يف الجامعــة مهــا كان 
الجديــدة  املهــارات  مــن  وغرهــا  تخّصصــه، 
التي ســتضاف إىل رصيد شــخصيتك، وتذّكر 
بــأّن عليــك أاّل تخــرج من الجامعة كا دخلتها 

أّول مرّة.
نصيحتــي الخامســة واألخــرة: ال تتوّقع الكثر 
بعــد التخــّرج، حتــى ال تصطــدم بواقــع مريــر، 
مرحلــة  أّن  جّيــدا  تفهــم  أن  عليــك  ووجــب 
عــى  الحصــول  مرحلــة  ليســت  الجامعــة 
الشــهادة مــن أجــل العمــل بهــا فقــط، بــل هــي 
مرحلــة التكويــن، ولفتــح آفــاق جديــدة ولتعّلم 
مهــارات وصقــل شــخصيتك ومواهبــك، ومــن 
ثّم تنطلق إىل سوق الشغل كـالتجارة ودخول 
عــامل الشــغل مــن أبوابــه الواســعة واملتعّددة، 
وليس إىل الوظيفة فقط كا يتم دوما برمجة 
طالبنــا خطــأ عــى هــذا األمــر. فالجامعــة يف 
آفــاق  لفتــح  مرحلــة  هــي  املتقدمــة  الــدول 
لــكّل الدارســني بهــا، ومــا هــي إاّل عهــدة وفــرتة 
وآفــاق  حــرّة  مهنيــة  عهــدة  تليهــا  أكادمييــة 

مستقبلية عديدة.

غزة/ مريم الشوبيك:
الثانويــة  نتائــج  إعــالن  يــوم  صبيحــة  الثامنــة 
بجــوار  اللــه  ســاق  دالل  جلســت  العامــة 
بهاتفهــا  وإذ  نتيجتهــا،  يرتقبــان  ضيــاء  ابنهــا 
بأنهــا  تفيــد  نصيــة  برســالة  يــرن  املحمــول 
حصلت عى معدل %87.7 قرأته بعينيها ال 
بشفتيها، رغم أن قلبها كاد يطر من الفرحة.

كتمــت األم فرحتهــا، تحــاول أن تخفــي هاتفها 
إىل  تنظــر  النتيجــة،  مــن حولهــا  يقــرأ  ال  حتــى 
ابنهــا ضيــاء وعيناهــا حائرتــان ترتقبــان، حتــى 
رن هاتفــه برســالة معلنــة حصولــه عــى معدل 
%60.7، عى الفور احتضنته وأفصحت عن 

معدلها. 
دالل )40 عامــا(، عــادت إىل مقاعــد الدراســة 
بعــد 22 عامــا مــن االنقطــاع، تقطــن يف مدينة 
تقديــم  تجربــة  العــام  هــذا  خاضــت  غــزة، 
ضاربــة  ابنهــا،  مــع  "التوجيهــي"  امتحانــات 
مــن  معــا  ليســتفيدا  واحــد  بحجــر  عصفوريــن 

الكتب الدراسية ومالزم املراجعة.
الدراســة،  مقاعــد  دالل  تركــت  الواقــع  يف 
ولكنهــا مل تــرتك طريــق العلــم، حيــث كانــت 
الــدروس مــع ولديهــا وابنتهــا،  تذاكــر وتراجــع 
حيــث عاشــت فرحــة نجاح الثانويــة العامة مع 
ابنها البكر قبل عامني، التي أشــعلت الحنني 
الثانويــة  شــهادة  عــى  للحصــول  داخلهــا  يف 
الــزواج  بســبب  منهــا  حرمــت  التــي  العامــة 

ومسئوليات األوالد.
القيــود  كل  وكــرت  داخلهــا،  الحلــم  بقــي 
واملعيقــات وتخطــت كالم املحبطــني، حتــى 
األوىل  اللحظــة  منــذ  الــدرايس،  العــام  بــْدء 
وضعــت خطــة للدراســة بعــد عــام مــن تهيئــة 
نفســها، رغم أنه ال يحق لها التســجيل كطالبة 

دراسات خاصة إال يف فراير/شباط، أي بعد 
بدء العام الدرايس بستة أشهر.

اعتمدت دالل كليا عى نفسها يف الدراسة، 
فلــم ُتبقــي موقعــا إلكرتونيــا وال مجموعــة عى 
بنــرش  تختــص  االجتاعــي  التواصــل  مواقــع 
ســيا  تابعتهــا،  إال  العامــة  الثانويــة  منهــاج 
موقع روافد الذي تنرش الرتبية والتعليم عره 

املنهاج الفلسطيني.
تبــني دالل لصحيفــة "فلســطني" أن رشوحــات 
الحــواس  جميــع  توظــف  اإللكرتونيــة  املنهــاج 
بالصــوت والصــورة لتســهل االســتيعاب عــى 

طالب التوجيهي.
امتحانــات  تقديــم  دالل  قــرار  انتقــد  البعــض 
الثانوية العامة مع ابنها، ألنه من املفرتض أن 

تصب كل اهتامها ووقتها البنها.
أنانيــة  أكــون  أن  وخشــيت  "تــرددت  تعقــب: 
حســاب  عــى  مبذاكــريت  ســأهتم  ألين 
الرشوحــات  كل  أحــر  كنــت  ولكنــي  ابنــي، 
لــيك  لضيــاء  وأعطيهــا  وألخصهــا  اإللكرتونيــة 
يذاكرهــا، حتــى أنهي شــئون بيتــي اليومية، ثم 

أذاكرها بعده".

مــن  اللــه  ســاق  لــدى  أهــم  كان  كأم  نجاحهــا 
هــو  كان  ابنهــا  نجــاح  ألن  كطالبــة،  نجاحهــا 

نجاحها، لذا كان تبديه عى نفسها.
تدعو دالل كل ســيدة لديها حلم نيل شــهادة 
الثانويــة العامــة أال تتحجــج بالظــروف واألرسة 
والبيت، فاإلنرتنت أصبح يوفر كل ما يحتاجه 
أي طالب من دروس ورشوحات ومراجعات.

بعمــر  مرتبطــا  ليــس  العلــم  طلــب  أن  وتؤكــد 
معني، من الجميل أن تهتمي بأبنائك وبيتك، 

ولكن األجمل أن تكوين سيدة بيت مثقفة.
بتخصــص  االلتحــاق  إىل  اللــه  ســاق  تتطلــع 
منــه  تســتفيد  لــيك  الجامعــة،  يف  تربــوي 
انتقــادات  واجهــت  الوظيفــة، وهنــا  قبــل  كأم 
بـ"ملــا تخلــي جامعــة بتكــوين طلعتــي عــى 
التقاعــد" ولكنهــا مل تلتفــت إليهــا ألن هدفهــا 
ليس الوظيفة بقدر أن تكون إنسانة متعلمة.

نهايتهــا  الشــهادة  بــأن  دامئــا  أبناءهــا  ــر  وُتذكِّ
عنــد  يتوقــف  العلــم ال  الوظيفــة، ألن  ليســت 
إكــال  عــى  تحثهــم  حيــث  بعينهــا،  شــهادة 
دراســاتهم العليــا مــا دام لديهــم طموح ونفس 

يف هذه الحياة.

الب الجامعي الجديد 5 نصائح للطَّ     دالل ساق الله.. 
أمٌّ تتفوق على ابنها في الثانوية العامة

                استشهد في أثناء تقديمها االمتحانات 

عـلـــى قبر والدهـــــا "تفـــــي بالوعـــــد".. 
قمــــر تمنـــع انكسـارها بإتمــام التوجيهـــي
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غزة/ يحيى اليعقويب:
أطلــق املــدرب صافرتــه مــن منتصــف امللعــب؛ ركــض 
عــى  يتكــئ  منهــم  كل  نحــوه،  وإناًثــا  ذكــوًرا  األطفــال 
عــكاز، وعــى حكايــة مختلفــة مــع اإلصابــة، لكنهــم هنــا 
الجــراح  تلــك  مــن  يهربــون  املعانــاة،  يف  متشــابهون 
املغروســة يف قلوبهــم، رفضــوا أن تتوقــف الحيــاة عنــد 

ذاك الحد.
أمامــك صــف مــن األطفــال املبتــوري األطــراف بســبب 
ــا  برتقاليًّ ــا  رياضيًّ ــا  زيًّ يرتــدون  والحــوادث،  االحتــال 
وأزرق، تدنــو بنظــرك إىل أطرافهــم فتجــد ذاك الطفــل 
مبتــورة رجلــه اليمنــى، وآخر اليرسى، ذاك رجله مبتورة 
من فوق املفصل وآخر من الساق، تلك الطفلة مبتورة 
معشــب  خــايس  ملعــب  أرضيــة  فــوق  يقفــون  اليــد، 

باملحافظة الوسطى، اشرتكوا يف معاناة واحدة.
عهد في أولى خطواتها

بعيــًدا عــن املشــهد الســابق، يف إحــدى زوايا املعلب 
أعــوام(   10( عهــد حمــدان  الطفلــة  تســتطيع  بصعوبــة 
السري خطوات لألمام، فهي أول مرة تسري بعكازين با 
طرف، يحاول املدرب محمد ســلان مســاعدتها عى 
املــي خطــوات معــدودة إىل األمــام، بعدمــا نهضــت 

من عى كريس باستييك وأمسكت بالعكازين.
بعدمــا  صوتهــا،  يف  وتخبئهــا  قلبهــا  أحاديــث  تقضــم 
التقطــت أنفاســها تحدثــك: "ولــدت ببرت بيدي بســبب 
الفســفور الــذي ألقــاه االحتــال عــى قطــاع غــزة )...( 
جئــت إىل هنــا ألين أحــب الرياضــة، وحلمــي أن أصبــح 

اختصاصية عاج طبيعي".
بينــا كان املــدرب ســلان ميســك يدهــا محاواًل نقلها 
وتعليمهــا تخطــو عهــد خطــوة أخــرى نحــو حلمهــا، قــال 
لنــا وهــو عــى الهيئــة ذاتهــا: "لكــوين اختصــايص عــاج 
طبيعــي يجــب أن أؤهلهــا إلمســاك العكاكيــز، وتــؤدي 
متارين االســتطالة وتقوية العضات، وتتعلم املي، 
يك تســتطيع الســيطرة عــى نفســها يف أثنــاء املــي، 
فليس سهًا فقدان جزء من الجسم، وليس كل إنسان 

عضاته قوية، إذ يحتاج لطريقة تزيد التوازن".
مي تحمل أوجاعها

مبتابعــة متاريــن اإلحــاء قبــل بــدء املبــاراة، متــد مــي 
)14 عاًمــا( قدمهــا عــى األرض وتشــدها بيدهــا بقــوة، 

مل تخــف ســبب مجيئهــا بعدمــا رفعــت نظرهــا لألعــى 
وفردت ابتسامة عى وجنتيها: "إجينا نرفه عن نفسنا؛ 

عشان الرياضة حلوة وأنا بحب كرة القدم".
قصــة مــي بــدأت حينــا ولــدت تحمــل أوجاًعــا بقدمهــا، 
فســقطت عليها وكرست، حاولت إجراء عمليات دون 

جدوى حتى قرر األطباء برت قدمها عام 2018م.
بعــد دقائــق  اإلحــاء،  مــي وأكملــت متاريــن   نهضــت 
تجمــع األطفــال بحلقــة دائريــة عــى األرض ألخــذ قســط 
من الراحة، وضعت الطفلة عائشة العبادلة من منطقة 

القرارة مبحافظة خان يونس عكازين بجانبها.
قميصهــا  كلــون  الزرقاويــن  العينــن  ذات  الطفلــة 
األرض،  عــى  قدميهــا  متــد  ذهبــي  بشــعر  الريــايض 
ينغص هذا الجال أمامك برت يدها اليرسى، بكلات 
طفولية عفوية تخربك: "بحب أعمل متارين، وحبيت 

كرة القدم وآجي ألعب هنا، خاصة إنه إيل قرايب".
تلقي نظرة عى يدها املبتورة، تحرر كلاتها: "أول ما 

انخلقت هيك، خلقة الله".
صاروخ إسرائيلي فوق سطح منزل وئام

ســنة(،   15( األســطل  وئــام  الطفلــة  جلســتها  تقابــل 
تحدثــك بعــد ابتســامة هادئــة: "بحــب الرياضــة وأرفــه 

عن حالنا، بنبسط كتري".
مــن بوابــة الذاكــرة، تصحبــك إىل  ذكــرى إصابتهــا ســنة 

2014م:
أحــداث دراماتيكيــة شــهدها قطــاع غــزة آنــذاك، قصف 
االحتــال يتواصــل، وئــام مع والدها يصلح التلفاز فوق 
ســطح منزلهــم ملتابعــة األخبــار وحصيلــة الشــهداء، يف 
األســفل يكتــظ منزلهــم بالنازحــن مــن مناطــق أخــرى، 
فاملنزل يقع يف الســطر الغريب بخان يونس بعيًدا عن 
مناطــق الحــدود، نــزل والدهــا إىل البيــت وبقيــت هــي 
فــوق ســطح املنــزل، قبــل أن يســقط صــاروخ حــريب مــن 

طائرة لاحتال دون طيار.
صــوت الصــاروخ الــذي جعلهــا تــرى املســافة الحقيقيــة 
يــن يف ذاكرتهــا، وكأنــك تســمعه  وبــن املــوت  بينهــا 
مــن نــربة صوتهــا وهــي تــرسد لك مــا تبقى من املشــهد: 
تبعــه  مفاجــئ  يشء  بنــزول  شــعرت  للــوراء  "اســتدرت 
وميض وفجأة أغمي عيل، ثم صحوت أنادي: بابا، بابا!؛ 

وأغمي عيل مرة أخرى، ووجدت نفيس باملشفى".

تنســه:  مل  الــذي  املشــهد  تســتعيد  وهــي  تنهــدت 
"باملشفى استغربت سبب وجودي هناك، وواصلت 
قدمــي  عــى  يــدي  وضعــت  حتــى  أيب،  عــى  النــداء 
رجــيل  "ويــن  صــويت:  بأعــى  فرصخــت  أجدهــا،  فلــم 
وواصلــت  بغــزارة،  يومهــا  دموعــي  ســالت  راحــت!؟، 

البكاء مبرارة، وكأن الدنيا تجمدت وحيايت انتهت".
"حمــدت اللــه وصــربت؛ ومخليتــش اإلصابــة تأثــر عيل" 
هكــذا تخطــت وئــام جــرح اإلصابــة الجســدي، لكنهــا لــن 
تســتطيع تخطــي الجــرح املغــروس يف قلبهــا مــن  تلــك 
نظــرة  عينيهــا  يف  تلمــح  الذاكــرة  مــن  تخــرج  الذكــرى، 
مرتعة بالحزن ممزوجة باألمل قائلة: "الرياضة بتعطينا 
يشء  يوجــد  فــا  قدمــك  راحــت  لــو  حتــى  أنــه  شــعور 

يوقفك".
"كنت بتمنى ألعب زي هيك وهي تحقق" هذا الكام 
قالــه محمــد النجــار )15 عاًمــا( بعــد انتهــاء االســرتاحة 
عــى  ابتســامة  راســًا  اإلحــاء،  لتاريــن  والعــودة 

إخــوة  كأننــا  اإلصابــة،  أمل  بتخفــف  "الرياضــة  وجنتيــه: 
وليس بيننا يش )..( حينا نلعب نتشارك مًعا".

دمج األطفال
رئيــس بعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف غــزة 
إجناسيو كاساريس، الذي كان يتابع األطفال، قال يف 
حديــث خــاص لصحيفــة "فلســطن": إن تركيــز اللجنــة 
ليــس فقــط يف تركيــب األطــراف لألطفــال، بــل دمجهــم 
يف املجتمــع مــن طريــق الفعاليــات الرياضيــة، فندعــم 
أو  الحــروب  يف  أطرافهــم  فقــدوا  الذيــن  األشــخاص 

الوالدة بإعادة دمجهم".
وأضــاف: "نحــاول تأســيس قاعــدة صلبــة مــن صغرهــم 
والســلة  القــدم  كــريت  طريــق  مــن  الدمــج  مبوضــوع 

للكرايس املتحركة".
بزاويــة أخــرى مــن امللعــب، تلهــو والــدة الطفلــة عائشــة 
العبادلــة مــع ابنتهــا وتلتقــط لهــا صــوًرا بهاتفهــا، الطفلــة 
الشــقراء ســعيدة مــع والدتهــا وهــي تــركل الكــرة بباطــن 
قدمهــا تــارة اليمنــى وتــارة اليرسى، بعــد أن أخذنا قليًا 
مــن وقــت األم قالــت: "الرياضــة يشء مهــم يف حيــاة 
فأحببــت  بالرياضــة  نفســها  تثبــت  وعائشــة  اإلنســان، 
تشــجيعها؛ ألنهــا حينــا تــرى تشــجيعنا لهــا ســتارس 

الرياضة أفضل".
هــل تغــريت نفســيتها بالرياضــة؟، "أصبــح لديهــا نشــاط 
متــارس  مــا  كثــرًيا  البيــت  يف  العبادلــة(  )تــرد  وحيويــة 
الرياضة وأصبح لديها روح رياضية، ما أثر فيها إيجاًبا".

النفــس  عــن  "الرتويــح  ابنتهــا:  رأس  عــى  يدهــا  تضــع 
تــأت جمعيــة  فلــم  للطفــل،  مهــم  اإلصابــة  أمل  ونســيان 
إن  حتــى  وشــجعتها،  إال  الرياضــة  ملارســة  تطلبهــا 
وحاالتهــم  البــرت  ذوي  مــن  األطفــال  تــرى  ملــا  الطفلــة 

أصعب منها فإن ذلك يهون عليها".
يف وســط امللعــب عــدة العبــن يصطفــون عــى شــكل 
قاطــرة ميــرر عبــد اللــه عــيل الكرة ملدربــه الذي يعيدها 
إليه ببطء، تقدم نحو الكرة بحركة رسيعة غرس عكازيه 

باألرض وركل الكرة يف زاوية املرمى محرًزا هدًفا.
بالهــدف:  فرحتــه  عــن  وأعــرب  بيــده،  جبينــه  مســح 
ســعيد  لكننــي  هنــا،  أتــدرب  يــوم  أول  أننــي  "الحقيقــة 
وشــعوري جميــل ألننــي منــذ مــدة مل ألعــب الكــرة، ومع 
ذلــك مــا زال أدايئ جيــًدا )...( لــدي خــربة يف لعبــة كرة 

القــدم، لكــن التجربــة مختلفــة هــذه املــرة ألننــي كنــت 
دامًئا ألعب مع أشخاص ليسوا من ذوي البرت".

 يبــدو عبــد اللــه أبــو محمــد متحمًســا، وهــو يــركل الكــرة 
مبهــارة، يختــرص حديثــه قبل انطاق املبــاراة: "أصبت 
عــام 2015م، وكنــت موهوًبــا يف كــرة القــدم ومــا زلــت 

كذلك رغم برت قدمي".
عامل نفسي

قبــل أن يطلــق صافرتــه لجمــع الفريــق مــرة أخــرى، يقــول 
املــدرب محمــود أبــو حــام عن طــرق التعامل الريايض 
مــع املبتوريــن: "نهتــم بالعامــل النفــيس، ألن أمامــك 
مصابــن ومبتوريــن، أواًل نرغبهــم بالقــدوم إىل املبــاراة 
واللعب، ومحاولة مســاعدتهم قدر املســتطاع عى أن 
يلعبوا وتصبح معنوياتهم مرتفعة، خاصة أنهم يلعبون 
مــع أشــخاص مبتوريــن كحالهــم، ومن حيــث املباريات 
واملشــاركات، نخــوض منافســات دوليــة برتكيــا وفرنســا 

فيصبح لديه حافز للعب عى مستوى التأهيل".
عــى  الكــرة  تــركان  ومــي  وئــام  أمامــك،  املشــهد  يف 
يحــاول  الطبيعــي  العــاج  مــدرب  يــزال  ال  املرمــى، 
مســاعدة عهــد عــى املــي، والــدة عائشــة تلعــب مــع 

ابنتها، املدرب أبو حام أوشك أن يطلق صافرته.
تــوزع الفريقــان، مــي كانــت يف مركــز قلــب الدفــاع، مــا 
شــعورك اآلن؟، ضحكــت الطفلــة املحتجبــة: "اللعــب 
وأمامك ذكور يشعرك بالخجل؛ لكني أحاول التأقلم".

يف امللعب يتجاوز عبد الله أبو محمد الاعبن األول 
أفلتتهــا،  التــي  لوئــام،  الكــرة  وميــرر  والثالــث،  والثــاين 
عــادت مــي إىل الدفــاع بعــد ضيــاع الكــرة مــن فريقهــا، 
ثــم انطلقــوا مــرة أخــرى حتى وصلت الكرة إىل عبد الله 

الذي مررها إىل زميله محرًزا هدًفا.
املؤملــة،  األطفــال  ذكــرى  القــدم  كــرة  متحــو  ال  رمبــا 
فالبــرت يرافقهــم حتــى وهــم يلعبون إذ يــرون آثار فقدان 
جــو  إىل  فيهــا  يهربــون  رياضيــة  لعبــة  لكنهــا  أطرافهــم، 
يف  فشــيًئا  شــيًئا  يندمجــون  واملنافســة،  املــرح  مــن 
املجتمع، تنمي حافزهم نحو املنافسة، وتخرجهم من 

العزلة والضعف.
كل هــذه املــآيس ســببها االحتــال اإلرسائيــيل لهــؤالء 
األطفــال، باعتداءاتــه "الوحشــية" عــى قطاع غزة خال 

حروبه العدوانية الثاثة السابقة.

على عكاز "الصبر".. األطفال "المبتورون" يركلون ذكريات مؤلمة

رئيس بعثة "الصليب 
األحمر": ندعم 

األشخاص الذين 
فقدوا أطرافهم

عبد الله علي: شعور
 جميل أن تلعب مع 

أشخاص مبتورين مثلك 

المدرب محمود أبو حمام: 
نهتم بالعامل النفسي ألن 
أمامك مصابين ومبتورين 

محمد سلمان )مدرب عالج طبيعي(: 
نعلمهم المشي بالعكاكيز وتمارين 

االستطالة وتقوية العضالت 

"مي": "إجينا 
نرفه عن نفسنا 

بعد كورونا" 

وئام األسطل: "الرياضة بتعطينا 
شعور أنه حتى لو راحت قدمك 

فال يوجد شيء يوقفك"

عائشة العبادلة: "بحب 
الكورة" .. ووالدتها: "أصبحت 

روحها مرحة في البيت"

عبد الله علي

عهد حمدان والمدرب محمد سلمان

عبد الله أبو محمد

وئام األسطل

تصوير/ ياسر فتحي
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بالصحــة، ومــن  بنــي آدم أن ميتعــه  اللــه عــى  نعــم  مــن جميــل 
مقتضيــات الصحــة ذاكــرٌة قويــٌة، ُيخــزُن فيهــا أحداًثــا وقعت منذ 
نعومــه أظفــاره حتــى يصبــح بــا أظافــر، خاصــة مرحلــة الطفولــة، 
سواء عاشها أم سمعها، وسواء لعب فيها دور البطولة املطلقة 
فيســتدعيها  "كومبــارس"،  مجــرد  كان  أم  مــع،  باالشــراك  أم 
بنســختها األصليــة كاملــة املشــاهد متــى رغب، وَتســُهل عملية 
فينبشــون  أحيــاء،  أو جلهــم  كلهــم  األبطــال  كان  إذا  االســرجاع 
الذاكــرة، ويتحدثــون عــن األحــداث كأنهــا "بنــت إمبــارح"، لكــن 
لــو كانــوا "يف عــداد املــوىت"، فاملجــال مفتــوح لخيــال الشــاهد 

املتبقي.
الســابق  الثقافــة  وزيــر  مــع  مــدة  قبــل  أصدقــاء  برفقــة  جلســُت 
الدكتــور عطــا اللــه أبــو الســبح، وملا أرشفت الزيــارة عى النهاية 
كيــف  شــوفوها  "طفولتــي"  "هــذه  وقــال:  كتاًبــا،  إلينــا  أهــدى 

وأعطوين رأيكم".
فرحُت بذلك، قرأت "طفولتي"، وإليكم التفاصيل:

أن  مــع  الــراءة،  عــى  داللــة  "طفولتــي"  عنــوان  الكاتــب  اختــار 
طفولتــه مثــل طفولتنــا مل تكــن عــى مــا يــرام بحكــم القهــر الــذي 

اعرانا وما زلنا من االحتال.
ُتصنف "طفولتي" ضمن الســر الذاتية التي تجمع يف جنباتها 
املجتمعيــة  والطقــوس  والسياســة  والجغرافيــا  التاريــخ  بــن 
وشــقاوة  وأفــراح  وأوجــاع  وتوقعــات  وأُمنيــات  عائليــة  وأحــداث 

عيال ومشاكسة أخوية وكيد النساء وقهر الرجال.
يف "طفولتي" أمٌل وأٌمل، وحزٌن وفرٌح، وغضٌب وســكينٌة، وثورٌة 
وخيانــٌة، وحــبٌّ وكراهيــة، وفيهــا شــقاوة طلبــة املدرســة وقســوة 
املعلمن وحنانهم، وفقر مدقع ومابس مرقعة بألف رقعٍة كام 

هي حياتنا اآلن.
وجــدت يف "طفولتــي" صدًقــا حيــث حــرص الكاتــب عــى ذكــر 
مــا تذكــره هــو، ومــا عرفــه مــن طريــق آخريــن )روت يل أمــي، كــذا 
قالــت أمــي، كــام أخــروين بذلــك بعــد ذلــك(، وفيهــا اعــراٌف 
ليــأكل  الجميــزة  شــجرة  أقرانــه  مــع  تســلق  يــوم  ذات  أنــه  واضــٌح 
مــا اســتطاع مــن مثارهــا، ويومهــا كــرت يــده، وأنــه فشــل يف 
ليدخــل كليــة  العامــة  الثانويــة  عــاٍل يف  الحصــول عــى معــدٍل 
الطــب، وفشــله يف تحــدي "ســعيد" الــذي تفــوق عليــه يف نطح 

الطابة "أم سبع جلود".
الُطعمــة  عــن  تحــدث  حيــث  املعانــاة  أصنــاف  "طفولتــي"  يف 
التــي تــوزع الغــداء عــى الطلبــة، وكان يل نصيــب منهــا يف آخــر 
أيامها، ثم عن ممرضة مسيحية اسمها "أم وحيد"، كان الجميع 
وأخــذ  للعــاج  يضطــر  حــن  حســاب  ألــف  يعمــل  أنــا-  -ومنهــم 

"حقنة"، كانت امرأة قوية  و"بتخوف".
رأس  لكونــه  بالتعليــم  ا  فلســطينيًّ ولًعــا  "طفولتــي"  يف  وجــدُت 

املال الرابح، وأن عائلته لها عاقة قوية مع العلم والحفظ.
مل تخــُل "طفولتــي" مــن قصــص مشاكســات بــن اإلخــوة عــى 
بــأوالدي  ويذكــرين  املدرســة،  أدوات  وخاصــة  اأُلمــور،  أبســط 
حن يحدث بينهم ذلك، والتنافس بن األخوات يف املهامت 

املنزلية.
يف" طفولتــي" عفويــٌة حــن اســتخدم كلــامت قريبــة مــن واقــع 
القارئ: "مسخســخة" و"خشــميك"، و"مســكتك"، وفيها تذمٌر 
واضــٌح مــن قضايــا اجتامعية كان لها ســطوة كبرة ســلبية، مثل: 
"زواج البــدل" و"رضب النســاء"، بعضهــا زال ملكــه وبعضهــا زاد 

ملكه.
يف "طفولتي" حديث عن خراريف ما قبل النوم، وهذا ذكرين 
بــأوالدي حــن يطلبــون منــي أن أحــيك لهــم قصــة بقولهــم: "بابــا 

ا يف هذا خٌر كثر. ا وعلميًّ احكيلنا دسة"، ونفسيًّ
والقريــة  والرازيــل  كنــدا  تســمية  رس  "طفولتــي"  مــن  علمــت 
التــي جــاءت  الدوليــة  للقــوات  إنهــا كانــت مقــرًّا  إذ  الســويدية، 
لفلســطن بعــد حــرب 67، وُســميت كل منطقــة باســم الكتيبــة 

التي عسكرت فيها.
يف "طفولتــي" حقــٌد واضــٌح عــى االحتــال الــذي رسق األرض 
حيــث  العــريب  للهــم  كبــر  وحضــور  يــزال،  وال  اإلنســان  وقتــل 
الوحــدة املرصيــة الســورية التــي أســامها ُأســتاذه  "الكامشــة" 

التي ستحيط بكيان االحتال لانقضاض عليه.
فرحُت لفرحه بقميصه الجديد، وحزنت لوفاة ابنة أخته الطفلة 

الصغرة "نجاح".
مــا ســبق هــو جــزء مــام وجدتــه يف "طفولتــي"، بقــي لكــم عنــدي 
أن أخركــم بــأن مــن يقــرأ "طفولتــي" سيشــعر أنــه املقصود؛ فقد 
عــرت عــن الجميــع بلغــة أحــد أبطــال مرحلــة الطفولــة، أنصحكــم 

ا رائعة. بقراءتها، إنها حقًّ

هذه "طفولتي" 
تصنُع حياًة ُمشرقًة

"نظارٌة حديدية"  في مخيٍم بائس

مصطفى أبو السعود

صنعاء-غزة/ إميان شبر:
تجاعيُد "أبو مسعود" الذي يعيُش يف محافظِة مأرب، تحمُل حكايا األمنيات املسلوبة من قلوِب األطفاِل 
النازحــَن الذيــن يعيشــوَن يف مخيــم "جــو النســيم"، فِكــر ســنه مل يكــن عائًقــا أمــام رســم االبتســامة عــى 
وجــوه األطفــال، بــل كان عطــاؤه إلهاًمــا َتفّجــرت مــن خاله َمَلكة اإلبداِع عند الطفــل النازح يف املخيِم محمد 

الضالعي.
َد اإلنساُن داخل وطنه، ويكون غريًبا وسط ظروٍف معيشيٍة صعبة. املعاناُة الحقيقيُة أن ُيرشَّ

محمــد مــن محافظــة مــأرب باليمــن، يبلــغ من العمِر ســت ســنوات من املعاناِة والقهر، مل يكــن اختيار النزوِح 
مــن مدينتــه "ذمــار" )تبعــد عــن صنعــاء نحــو 100 كــم( بإرادتــه الكاملــة وال إرادة والــده، لكنهــام أُجــرا بســبب 

التجنيِد اإلجباري.
هــا الريــاُح الشــديدة، فحــاُل النازحــن شــديُد البــؤس،  يعيــُش يف مخيــِم "جــو النســيم" بخيمــٍة صغــرٍة تحفُّ
ال يســتطيعوَن تلبيــَة أدىن االحتياجــات الازمــة، فالحيــاُة يف محافظــِة مــأرب تنعكــُس صورتهــا عــى الحالــِة 

املأساويِة الرشسة التي تنهُش بجسِد هذا الطفل.
ــُر وحده من  املبدعــوَن ُيولــدون مــن رحــِم املعانــاة، فلــم يقتــرص اإلبــداُع عــى فئــٍة معينــة، وإمنــا العقــُل املفكِّ

ُز إنساًنا من آخر. مُييِّ
يف مخيِم "جو النسيم"، كان رجٌل كبٌر يف السن، تجاعيُد املدينِة األليمة مرسومٌة عى مامحه، واألبيُض 
يغزو شعره، ترَع مباله لألطفال النازحَن يف املخيم، ويتفقدهم كام تتفقُد األمُّ أبناءها، لكن املوَت كان 
أرسع مــن الخــِر الــذي كان يبذلــه يف ســبيِل رســِم البســمِة عــى وجــوه األطفــال، فتوفــاه اللــه قبــل عامــن من 

اآلن.
حينها تفّجرت َمَلكُة اإلبداِع عند الطفِل محمد وصنع الكثر من األلعاِب بأدواٍت بسيطٍة ووزعها عى أطفاِل 

املخيم، كان ضمَن األلعاِب املصنوعة "نظارة حديدية" فتحت له طريًقا من الرزِق الوفر.
يف حديــث مــع صحيفــة "فلســطن"، يقــول الصحفــي اليمني "عبــد الله الجرادي": "بعد ُكلِّ عمٍل تصويريٍّ 
أقــوم بــه مــن الــروري أن أخــرج بشــحنٍة إيجابيــة، خاصــة أن املخيامت تعكُس صــورًة أليمًة عن حالة األطفال 
الصعبة، فأحاول قدر املستطاع اللجوء إىل أيِّ يشٍء ُيسعدين، فمبارشًة ألجأ إىل تصوير األطفال بعد كل 
عمل، وكان آخر مرشوع قمت بالعمل به، لفتني خاله هذا الطفل محمد الضالعي وهو يلهو ويلعب بثقة 

عالية ويرتدي النظارة وعامات الفرحة عى مامحه.
بعــد حــوار بــن الصحفــي والطفــل عــن صنــع النظــارة، ملعــت يف ذهــن األول فكــرٌة بعــرض النظــارة الحديديــة 

يف مزاد علني للجمهور.
يقول الجرادي: "بعد تقديري ملجهود الطفل بصنع هذه النظارة، أحببت أن أترك له أثًرا طّيًبا يعوُد بالنفع 

عليه، لكنني مل أتخيل أن املزاد عاد بالنفع عى املخيم كله وليس فقط الطفل محمد".
وُيضيف قائًا بنرِة الرور: "تفاجأُت من تفاعِل الجمهوِر اليمني والعريب الكبر مع النظارة، وكيس أطفاِل 

املخيم بالكامِل الذين يبلُغ عددهم 300 طفل".
مل تكــْن األمنيــاُت املســلوبُة مــن قلــِب الطفــِل محمــد يوًمــا مســتحيلة، فالنظــارُة الحديديــُة البســيطة َجَلبــْت 

للطفِل وعائلته 5 ماين.

آب ما زال حارًضا.
األصيل بدا شاحًبا، حلَّ باكًرا 

قبل موعده متشًحا بغيوم 
كأنها دخان كثيف.

من أمام جدار العزل 
العنرصي الذي يجسد كل 
معاين القهر، ويفرض علينا 
فكرة أن احتااًل بغيًضا يجثم 

عى صدورنا.
عر البوابة اإللكرونية ملعر 

قلنديا التي تريق كرامتنا 
وتهدر وقتنا كنت أحاول 

عبوًرا إىل القدس.
 يشء غامض جذب انتباهي 
مللصقات ُثبتت عى جدار 

العزل العنرصي. 
شاهدت عن بعد نظرة الفتى 

داخل الصورة، شعرت بها 
مألوفة لدي.

اقربت.
أمام الصورة.. قرأت االسم.

شهقت بقوة وتناثرت 
دموعي وانتحبت.

تحت الصورة ُكتب "الشهيد 
البطل: عيل حسن خليفة".
هل أستطيع أن أصدق -يا 
عيل- أنك كرت برعة 

وغدوت شهيًدا؟ 
إىل جنات الخلد.

موسكو/ وكاالت:
روســيا واحــدة مــن أكــر الــدول تنوًعــا وإبهاًرا عى مســتوى 

العامل؛ فهي تبدو كأنها تضم عرشات الدول املتنوعة.
أغــرب  اإللكــروين معلومــات عــن  ويقــدم موقــع "روســيا" 

أربعة أماكن يف الباد.
هضبة مانبوبونر

ا  هضبــة مانبوبونــر هــي مــن األماكــن املذهلــة والجديرة حقًّ
بالزيارة، وهي ُتشبه إىل حد كبر ستونهنج، إال أنها، عى 
عكــس األخــرة، ليســْت مــن ُصنــع البــرش، وتبــدو تكوينــات 
الجــامل كــام أن املوقــع نفســه  الجبليــة ســاحرة  مانبوبونــر 
مل  نفســها،  روســيا  يف  حتــى  يصــدق،  ال  حــد  إىل  غنــي 
يســمع كثــرون عــن هــذا املوقــع الغامــض ذي التشــكيات 
الصخرية الغريبة، حيث تتجى عظمة الخالق )عز وجل(، 
ويدعــي العلــامء أن هــذه التكوينــات الصخريــة هــي بقايــا 

جبل كان موجوًدا منذ نحو 200 مليون سنة.
كامتشاتكا

يزور كثرون أيسلندا بهدف مشاهدة ينابيع املياه الحارّة 
والراكــن، إال أن الــروس ال يحتاجــون إىل الذهــاب إىل أي 
مــكان آخــر، فلديهــم كل يشء يف وطنهم األم، كامتشــاتكا 
البيئيــة والجغرافيــة، إذ تضــم شــبه  هــي إحــدى العجائــب 
ــا ال ُيصــدق،  أمــر حقًّ بركاًنــا وهــو   140 جزيــرة كامتشــاتكا 
منها 28 بركاًنا نشًطا، لكن معجزة كامتشاتكا الرئيسة هي 
وادي جيســر الشــهر، وهــو واٍد ضيــق يبلــغ طولــه نحــو 6 
كيلومرات. ويســمى النهر املتدفق هناك باســم جيسر، 
الطينيــة،  والبقــع  الحــارّة،  بالينابيــع  االســتمتاع  وميكــن 

والبحرات الحارّة امللونة، والنفاثات البخارية.
سوتشي

ســوتيش هي البقعة الســياحية الرئيســة األكر ازدهاًرا يف 

روسيا، وهي أيًضا أكر مدينة سياحية عى البحر األسود، 
حيــث ميكــن هنــا التمّتــع باملناخ الدافئ عــى مدار العام، 
والهــواء النقــي، وميــاه البحــر النظيفة، وتشــبه ســوتيش إىل 
حد كبر الريفرا الفرنسية بسبب وجود العديد من الزّوار 
املوسمين الذين يأتونها من جميع أنحاء روسيا هرًبا من 

فصل الشتاء.
بايكال

بحــرة بايــكال هــي أعمــق بحــرة يف العــامل، وهــي األقــدم 
أيًضــا وفًقــا للبيانــات العلميــة، وواحــدة مــن أشــهر املواقــع 
البيئيــة  املنطقــة  ُتشــبه  ال  حيــث  روســيا،  يف  الســياحية 

املحيطة ببحرة بايكال أي يشء آخر يف العامل.
نباتاتهــا  مــن  بهــا  الخــاص  البيئــي  نظامهــا  البحــرة  وتكــّون 
البقــع يف  أنظــف  مــن  واحــدة  وهــي  الجميلــة،  وحيواناتهــا 

نصف الكرة الرشقي.

شهيد على 
الجــــــــدار

د. زهرة خدرج

تعّرف إلى أغرب 4 أماكن في روسيا

بايكال

سوتشي هضبة مانبوبونر

كامتشاتكا
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بحيرة بايكال هي أعمق بحيرة 
في العالم وتقع في:

1( فرنسا.
2( اليابان.
3( روسيا.
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 وفق ضوابط.. أسواق غزة "الشعبية" تستأنف نشاطها جزئًيا
) تصوير /  األناضول (
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

األفقي:
-1 االتحاد الدولي لكرة 

القدم – مسغبة مبعثرة 
-2 خاصتي – أعمى + 
نصف غدير معكوسة

-3 سرق +صف طويل + 
حرف 

-4 عكس ُعسر + ما 
يحيط بالمنزل + للنداء 

-5 حرف شرط + نصف 
طالب – متشابهان 

-6 صغير األسد + سورة 
قرآنية معكوسة

-7 مساعدة ومعونة 
معكوسة + ضمير 

للغائبات – مجنون ليلى 
-8 دخل – شعوب

-9 حالة الشخص النفسية 
+ عاصمة روسيا 

العمودي
-1من العمالت الصغيرة – 

عكس إحجام  
-2 متشابهان + طري 

– الصحابي الذي ذكر 
اسمه في القرآن الكريم 

معكوسة 
-3 مد + من الحواس + 

مختلفان 
-4 عكس اطمئنان + ثار 

-5 علم مؤنث معكوسة – 
حرف + حسرة 

-6 من علماء اللغة العربية 
-7 عجب و خيالء- هر 

معكوسة + يوضع فوق 
الرقم 

-8 عاصمة إسبانيا – ثالثة 
ارباع كمين معكوسة 

-9 عاصمة عربية – ارتقاء 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

عاصمة عربية تتكون من 7 أحرف 

حل الكلمة الضائعة

القاهرة – اإلمارات – الجزائر – ليبيا – فلسطين – بيروت 
– الصومال – تركيا – ألمانيا – طوكيو-عدن – القدس – 

أستراليا – عمان – دمشق – أفغانستان – أفريقيا 

الحياة اليومية ألطفال خربة أم الخري جنوب الخليل املهددة باملصادرة والضم 

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
re
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s  الزاوية من خالل البريد التالي 

الخرطوم

كورونا يصيب 7 أنهار أوروبّية
باريس/ وكاالت:

قالــت ناطقــة باســم مؤسســة تــارا البيئيــة: إن 7 أنهــار أوروبيــة كبــرة تعــاين مــن 
انتشــار الكاممــات والقفــازات بداخــل امليــاه، محــّذرة مــن خطــر هــذا التلــوث 

البالستييك املرتبط بأزمة "كوفيد19-".
وأوضحت رومي هنتيرن مسؤولة التعاون الدويل يف املؤسسة إلذاعة "فرانس 
تــارا عــروا عــى  أن "علــامء يف مختــرات رشيكــة ملؤسســة  الفرنســية  آنــر" 
كاممات وقفازات عى ضفاف وشواطئ 7 أنهار أوروبية يف يونيو/حزيران".

كاممــات  أن  االســتنتاج  ميكــن  ألنــه  للمســتقبل  مقلــق  "الوضــع  أن  وأكــدت 
الكاممــات  أن  مشــددة  اآلن"،  البحــر  إىل  تكــون وصلــت  قــد  أخــرى  وقفــازات 

أحادية االستخدام املصنوعة من البوليروبيلني "ستتفكك برسعة".
واألنهــار الـــ7 التــي أخــذت منهــا عينــات تنــدرج يف إطــار األنهــار الـــ9 الكبــرة يف 
حــول جزئيــات  مهمــة  إطــار  مركــب املؤسســة يف  مياههــا  جــاب  التــي  أوروبــا 
البالســتيك، وهــذه األنهــار هــي: تيمــز وإلبــه ورايــن والســني والرون وإبــرو وتير 

وجارون ولوار.
األنهــار  يدرســون  الذيــن  العلــامء  لهــؤالء  النهائيــة  النتائــج  "ننتظــر  وأضافــت: 

األخرى أيضا".
وكانــت مهمــة مركــب تــارا التــي اســتمرت مــن مايو/أيــار إىل نوفمر/ترشيــن 
الثاين 2019 أظهرت وجود جزئيات بالستيك يف كل عينات املياه املأخوذة 
مــن هــذه األنهــار مــا يبــني أنهــا موجــودة يف األســاس يف مجــاري امليــاه هــذه 
"وهي ال تتحلل يف البحر بتأثر من األشعة فوق البنفسجية وامللح" كام كان 

يظن العلامء عى ما أوضح مارتن إيرتو قبطان هذا املختر العائم.

بحة الصوت تدق ناقوس الخطر.. 
مؤشر ألمراض خطيرة

برلني/وكاالت:
يعــد مصطلــح "بحــة الصــوت" مصطلحــًا عامــًا يصف التغرات الصوتية غــر الطبيعية، حيث تعتر 

عرضًا وليست مرضًا. 
وعنــد اإلصابــة ببحــة الصــوت قــد يصبــح الصــوت خشــنًا أو متوتــرًا، أو قــد يتغــر حجــم الصــوت، 
وارتفاعــه، ودرجتــه، وعــادة مــا تكــون التغــرات يف الصــوت بســبب االضطرابــات املرتبطــة باألحبــال 

الصوتية، وهي األجزاء املنتجة للصوت يف الحنجرة.
وذكرت الرابطة األملانية ألطباء األنف واألذن والحنجرة أن بحة الصوت بال سبب واضح تدق ناقوس 
الخطر، إذ إنها تنذر حينئذ باإلصابة مبرض خطر مثل شلل األحبال الصوتية أو رسطان الحنجرة.

ودعــت الرابطــة إىل رضورة استشــارة الطبيــب إلجــراء الفحوصــات الالزمــة والخضــوع للعــالج يف 
الوقت املناسب.

وأشارت الرابطة إىل أن بحة الصوت غالبًا ما ترجع ألسباب بسيطة مثل نزلة الرد وعدوى باملسالك 
التنفسية العليا، مشرة إىل أنها عادة ما تتالىش من تلقاء نفسها بعد التامثل للشفاء.

ولفتــت الرابطــة إىل أنــه ميكــن مواجهــة بحــة الصــوت مــن خــالل التوقــف عــن التدخــني واالبتعاد عن 
األطعمــة الحريفــة وتجنــب األطعمــة واملرشوبــات الســاخنة أو الباردة للغاية، مــع مراعاة اإلكثار من 

رشب السوائل وتجنب اإلنفعال من أجل إراحة األحبال الصوتية.

بلوحة أرقام "كوفيد- 19".. 
سيارة غامضة تثير الذعر في أستراليا

كانرا/وكاالت:
أثــارت ســيارة تحمــل لوحــة أرقــام تشــر إىل فــروس كورونــا املســتجد "كوفيــد19-"، حــرة 
موظفــي مطــار أدياليــد الــدويل يف مدينــة أدياليــد جنــويب أســراليا، الذيــن قالــوا إنهــا متوقفــة 

هناك منذ شهور. 
وأرســل عامــل املطــار ســتيفن ســري، صــورة لســيارة "يب إم دبليــو" BMW ســيدان رماديــة 
تحمــل لوحــة أرقــام "COVID 19"، إىل مكتــب هيئــة اإلذاعــة األســرالية )إيــه يب يس( يف 

املدينة،
وقال إن السيارة ُتركت يف موقف سيارات للموظفني قبل بدء عمليات إغالق فروس كورونا 

يف أسراليا.
وأطلق عى املرض الناجم عن الفروس ألول مرة رسمًيا اسم "COVID 19" يف 11 فراير/

شباط املايض، قبل إعالنه جائحة عاملية بشهر واحد.
وأضــاف ســرى، أنــه بقــدر مــا ميكــن للزمــالء أن يتذكــروا، الســيارة كانــت موجــودة منــذ "فرايــر 
أو حتــى قبــل ذلــك"، وكانــت بالتأكيــد هنــاك منــذ منتصــف مــارس/آذار عندمــا ذهــب معظــم 

العاملني يف املطار يف إجازة إلزامية ملدة 4 أسابيع.
وأشــار إىل أن الســيارة كانــت مغطــاة بغطــاء، لكنــه طــار بســبب الطقــس العاصــف يف أبريــل/ 

نيسان املايض، ما أثار املزيد من التكهنات حول السيارة؛ وخاصة لوحة أرقامها.
وقــال إن املوظفــني تضاربــت آرائهــم حــول ســبب تــرك مثــل هــذه الســيارة باهظــة الثمــن يف 

املطار، وهي متوقفة يف أحد األماكن األقرب إىل مبنى الركاب.
وأضاف: "نعتقد أن مالكها رمبا يكون طياًرا ملسافات طويلة قد ذهب إىل الخارج وال ميكنه 

العودة".
"إنها مركبة راقية لذا يجب أن يكون مالكها ثريا للحصول عى سيارة من هذا القبيل، لكنك 

تعتقد أن أحد أفراد العائلة كان سيذهب للحصول عليها".
ولفــت ســري إىل أن املوظفــني فقــط يســمح لهــم بــرك ســياراتهم يف موقــف الســيارات ملدة 

تصل إىل 48 ساعة.

إيطاليان ُيلقيان بائع ورد في النهر
روما/وكاالت:

بــه يف قنــاة  ألقيــا  ثــم  بائــع ورود بنغــايل، فجــر أمــس، وأبرحــاه رضبــا  هاجــم شــابان إيطاليــان 
نافيجليو جراندى النهرية، ثم فرا هاربني، وفقا لصحيفة "leggo" اإليطالية.

وبينام كان الرجل البالغ من العمر 55 عاما مييش بالقرب من الرصيف، بأحد شوارع ميالنو، 
اقربــا منــه الشــابان أثنــاء انشــغاله بالتحــدث إىل بعــض العمالء، ليقوما بإهانتــه والهجوم عليه 

دون أي أسباب.
حــاول بائــع الــورود االبتعــاد عنهــام لكنهــام لحقــا بــه وتــم دفعــه بقــوة وألقيــا يف النهــر، ثــم فــرا 

هاربني.
يواجــه  الــذي كان  للرجــل  الواقعــة، وقدمــوا املســاعدة  املــارة  بعــض  الحــظ شــاهد  ولحســن 

صعوبة يف الخروج من املاء.
وعى الفور اتصل أحد املارة بالطوارئ، لكن بائع الورود الضحية رفض نقله إىل املستشفى 
بعد تلقيه اإلسعافات األولية من قبل رجال اإلنقاذ، ولحسن الحظ مل يعاين أي إصابات، ومل 

يقدم أيضا شكوى ضد الشابني.
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مصادر تنفي لـ«فلسطني« ادعاءات رشطة  ... 

عزل أسري بعد مخالطته لسجان... 

3 حاالت وفاة و 1578 إصابة... 

4وفيات بكورونا يف الخليل  ...  االحتـالل يخطــر بإخــالء عقـار ... 

أعلــن أنــا/ طاهــر صالــح ســعيد فــرج عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقــم 910089200 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

هويتــي  فقــد  عــن  القرشــي  محمــد  حجــازي  وائــل  أنــا/  أعلــن 
وتحمــل الرقــم 908967458 فالرجــاء ممن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ ياســمني عيــد محمــد حــرز عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقــم 802217729 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ ســمري جــر محمــد النخالــه عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقــم 905202180  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ محمــد اميــه عــزت الســيد عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقــم 410718050   فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

تعزية ومواساة
تتقدم أرسة صحيفة فلسطني بأحر التعازي واملواساة من الزميل/

الصحفي أنور ارحيم
 بوفاة خالته

سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون

عــام  منــذ  قائــم  البنــاء  أن  علــًا  ترخيــص، 
.1990

وأضــاف أن البلديــة أصدرت عام 1993 قراًرا 
"املنفعــة  لصالــح  األرض  مبصــادرة  يقــي 
العامــة"، وبــدأت مبالحقــة العائلــة بعــد البناء 

عىل أرضها.
وأوضح أن عدة جلسات عقدت يف املحاكم 
اإلرسائيلية للحفاظ عىل األرض ولعدم هدم 
البناء، إال أن بلدية االحتالل ترص عىل ذلك، 
حتى أصدرت قرار الهدم النهايئ يف حزيران 

املايض.
ولفــت الطحــان إىل أن البلديــة فرضــت عــىل 
ألــف   260 مــن  أكــر  بنــاء  مخالفــات  العائلــة 
شيكل، والتزموا بدفعها عىل مدار السنوات 

املاضية.
خمــس  الطحــان  عائلــة  عقــار  يف  ويعيــش 

عائالت.
ويف ســياق متصــل، اقتحمــت طواقــم بلديــة 
حــي  جــواد صيــام يف  منــزل  اليــوم  االحتــالل 
وادي حلــوة، بحجــة القيــام بأعــال ترميــم يف 
ســاحة منزلــه، علــًا أن البلديــة ألزمــت صيــام 

برتميم السور املهدد باالنهيار يف املكان.
وكان املواطــن بهــاء زيتــون هــدم مســاء أمــس 
األول منزلــه يف حــي بــر أيــوب ببلدة ســلوان، 
بيده، بقرار من بلدية االحتالل، وذلك بحجة 

البناء دون ترخيص.
االحتــالل  بلديــة  أن  زيتــون  عائلــة  وأوضحــت 
أجرتهــا عــىل هــدم منزلهــا القائــم منــذ أربــع 
مــرًتا   )75( مســاحته  تبلــغ  والــذي  ســنوات، 
مربًعــا، ويعيــش فيــه ســتة أفــراد بينهــم أربعــة 

أطفال.
االحتــالل،  آليــات  جرفــت  آخــر  جانــب  مــن 
أمس، )10( دومنات من أرايض قرية كيسان 
توســعة  لصالــح  لحــم،  بيــت  مدينــة  رشقــي 
املقامــة  هناحــل"  "ايبــي  مســتوطنة  حــدود 

عىل أرايض القرية.
أمــس،  االحتــالل،  قــوات  أخطــرت  حــني  يف 
باالســتيالء عــىل قطعــة أرض تبلــغ مســاحتها 
"زعــرتة"  حاجــز  قــرب  مــرت،  و)401(  دونــم 

ياســوف يف محافظــة ســلفيت شــال  رشق 
بــأن  شــهود  وأفــاد  املحتلــة.  الغربيــة  الضفــة 
باالســتيالء  إخطــارا  ســلمت  االحتــالل  قــوات 
عــىل األرض التــي يعــود جــزء منهــا للمواطــن 
يومــا   )40( وأمهلتــه  ياســني،  إبراهيــم  خليــل 

لـ"االعرتاض" عىل االستيالء.
ويف الخليــل أخطــرت قــوات االحتــالل، بهــدم 
اقتحــام  بعــد  حظائــر،  وخمــس  منــازل  ثالثــة 
قــوات االحتــالل واإلدارة املدنيــة لقريــة بريين 

رشقي مدينة الخليل.
كــا جرفــت آليــات االحتــالل أرايض زراعيــة 
تعــود  الخليــل،  رشقــي  البقيعــة  تجمــع  يف 

ملكيتها للمواطن ربيع جابر.
جبــال  وصمــود  حايــة  لجنــة  منســق  وقــال 
االحتــالل  قــوات  إن  "صفــا"،  لوكالــة  الخليــل 
ســلمت املواطنني إســاعيل جودة، وأســعد 
ويعقــوب برقــان إخطــارات بهــدم منازلهــم يف 

قرية بريين.
أرايض  االحتــالل جرفــت  آليــات  أن  وأضــاف 
يف منطقــة أم الزيتونــة رشقــي يطــا لعمــل بنية 

تحتية عىل اعتبارها أرايض دولة.
االحتــالل  مارســات  أن  العمــور  وأكــد 
وتنطــي  ســكانها،  مــن  األرض  إلفــراغ  تهــدف 
لربــط  مــدروس  اســتعاري  مخطــط  تحــت 
االســتيطاين  الحــزام  وتنفيــذ  املســتوطنات 

عىل أعايل جبال جنوب الخليل.
رصاع  تســتغل  االحتــالل  قــوات  أن  وأوضــح 
كورونــا،  جائحــة  مــع  والعــامل  الفلســطينيني 
واإلعالميــة  الرســمية  املؤسســات  مطالبــًا 
بتسليط الضوء عىل مارسات االحتالل يف 

املنطقة.
مســتوطنون  اقتحــم  ذاتــه،  اإلطــار  ويف 
وقطعــوا  الخليــل،  رشق  شــال  ســعري  بلــدة 
العــرات مــن أشــجار الزيتــون، التــي تتجــاوز 

أعارها )٢٠( عاًما.
املســتوطنني  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
بلــدة  جنــويب  العديســة  منطقــة  اقتحمــوا 
وقطعــوا  االحتــالل،  جيــش  بحايــة  ســعري 
زيتــون معمــرة، عــىل أرض  نحــو )٧٠( شــجرة 

ملكيتهــا  وتعــود  دومًنــا،   ٢٠ مســاحتها  تبلــغ 
للمواطــن يوســف جــرادات. وأشــارت إىل أن 
وجنــود  املواطنــني  بــني  وقــع  باأليــدي  عــراًكا 
االحتــالل، أثنــاء محاولتهــم منــع املســتوطنني 

من تقطيع األشجار.
جيــش  مــن  قــوة  اقتحمــت  طولكــرم  ويف 
مدينــة  جنــوب  شــوفة  عزبــة  بلــدة  االحتــالل 
يف  البنــاء  بذريعــة  وســورا  بركســا  طولكــرم 

منطقة ج دون ترخيص.
داهمــوا  الجنــود  أن  محليــة  مصــادر  وبينــت 
أرضــا زراعيــة وهدمــوا بركًســا للمواطــن عامــر 

حامد، وسورا للمواطن مالك أبو صفية.
قــوات  اعتقلــت  االعتقــاالت،  صعيــد  عــىل 
االحتــالل، أمــس، ســبعة مواطنــني مــن الضفة 

بينهم أرسى محررون.
االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  ففــي 
املواطنــني: رمــزي جريــن الهيمــوين، ويزيــد 
كريــم ابــو عيشــة )24عامــا(، بعــد ان داهمــت 
منــزيل ذويهــا يف مدينــة الخليــل وفتشــتها 

وعبثت مبحتوياتها.
ويف الســياق ذاتــه، نصبــت قــوات االحتــالل 
الخليــل  مداخــل  عــىل  عســكرية  حواجــز 
الشــالية، ومداخــل بلــدات بيت امر وســعري 

وحلحول.
ويف جنــني، اعتقلــت قــوات االحتــالل، ثالثــة 
أرسى محرريــن مــن بلــدة عرابــة، وهــم: أحمــد 
صــالح،  ابــو  فــوزي  جعفــر  مــرداوي،  عدنــان 

حسان رمزي ابو صالح.
االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  لحــم،  بيــت  ويف 
املحــرر  األســري  وهــا:  اثنــني،  مواطنــني 
الدهيشــة  مخيــم  مــن  عيــاد  كريــم  محمــود 
جنــوب بيــت لحــم، ومصطفــى كامــل عايــش 
بيــت  غــرب  جــاال  ببيــت  النفــق  منطقــة  يف 
لحــم، اثنــاء توجهــه إىل مكان عمله يف مدينة 

القدس.
وقالــت مصــادر أمنيــة، إن مواجهات اندلعت 
يف مخيــم الدهيشــة، أطلــق جنــود االحتــالل 
باتجــاه  والغــاز  الصــوت  قنابــل  خاللهــا 

املواطنني، ومل يبلغ عن إصابات.

عــىل مــدار الســاعة. ونقلــت تقاريــر عريــة _قســم التحقيقــات 
مع أفراد رشطة االحتالل املســمى "ماحاش"، مســاء أمس، أن 

التحقيق يف ملف الشهيد بلغ مراحله النهائية.
وزعمــت القنــاة 12 العريــة، أن ممثــي "ماحــاش" اجتمعــوا، 
الجلســة  وخــالل  الحــالق،  الشــهيد  ذوي  مــع  املــايض،  األحــد 
ســري  عــىل  الحــالق  الشــهيد  عائلــة  "ماحــاش"،  ممثلــو  أطلــع 
بعــد يف  قــرارا  يتخــذ  القســم مل  بــأن  التحقيقــات، وأخطروهــم 

امللف.
باتــت يف  بيــان صــدر عنهــا أن "القضيــة  وذكــر "ماحــاش" يف 
مراحــل متقدمــة مــن التحقيــق وســيتم إحالــة امللــف بعــد انتهاء 
التحقيقــات إىل مكتــب االدعــاء العــام التابــع للقســم ملراجعــة 
يف  الضالعــني  الرطــة"  ضبــاط  بشــأن  قــرار  واتخــاذ  املــواد 

الجرمية.
يف  ادعــى  التحقيــق،  تفاصيــل  عــىل  مطلــع  مصــدر  وكان 
يونيــو / حزيــران  نهايــة  نقلتهــا صحيفــة "هآرتــس"  ترصيحــات 
املايض، أن كامريات الحراســة يف مكان استشــهاد الحالق مل 
توثق إطالق النار من جانب الضابط والرطي، لكن الصحيفة 
أكــدت وجــود 7 كامــريات كهــذه عــىل األقــل، وبينهــا اثنتــان يف 
"غرفــة النفايــات"، التــي استشــهد فيهــا الحــالق بنــريان أطلقهــا 

الرطي عليه.
ارتــكاب  يــوم  واحــدة،  مــرة  للتحقيــق  القاتــل  الرطــي  وخضــع 

جرمية االعدام.
وزعمــوا يف "ماحــاش" أنــه "يف مــا يتعلــق بكامــريات املراقبــة 
كامــريات  وحــول  الواقعــة.  توثــق  مل  أنهــا  يظهــر  املنطقــة،  يف 
املراقبــة يف "غرفــة النفايــات" حيــث وقــع إطــالق النــار، ادعــوا 
يف "ماحــاش" أنهــا مل تكــن موصولــة أثنــاء الجرميــة ومل توثــق 

إطالق النار.
لكن املصدر الذي تحدثت معه "فلســطني"، نفى ذلك قطًعا 
وأكــد أن عنــد "االحتــالل فيا يتعلق بالكامريات ال يوجد يشء 

اسمه تالف أو غري موصول".

األسرى في بيان له مساء أمس، بأن أسيرا ينتمي 
للجبهة الشعبية معتقل يف سجن النقب قسم )23( نقل يف 
عربة البوسطة يوم األربعاء املايض للفحص الطبي الخارجي 

يف مستشفى "سوروكا" ومتت إعادته إىل سجن النقب. 
وأوضــح املكتــب أنــه تبــني أمــس، أن أحــد الســجانني الذيــن 
أرشفــوا عــىل نقــل األســري، مصــاب بفايــروس كورونــا، "بعدها 
مبارشة تم نقل األسري إىل قسم العزل يف سجن رامون )قسم 
خــاص تــم إنشــاؤه لحاالت اإلصابــة بفايروس كورونا( وأجريت 

له فحوصات وحتى اللحظة مل تصدر نتائج الفحص".
وأشــار إىل وجــود تخوفــات حقيقيــة لــدى األرسى من أن يكون 
فايــروس كورونــا قــد تــرب إىل ســجن النقــب بعــد اختــالط 

األسري بالسجان املصاب. 
حركــة  ألرسى  القياديــة  الهيئــة  أكــدت  متصــل،  ســياق  ويف 
"حاس"، عىل أن الشعب الفلسطيني يف جميع الساحات 
أحــوج مــا يكــون لــرص الصفــوف والوحــدة الوطنيــة، يف ظــل 

خطر كورونا واعتداءات إدارة السجون بحق األسري.
وشددت الهيئة يف بيان لها، عىل أّن الوحدة باتت مطلبا يف 
كل الســاحات وأولهــا الســجون كونهــا الخــط األول واملتقــدم 

يف مواجهة صلف وجروت االحتالل. 
قيــادات  بــني  والتنســيق  التعــاون  أن  عــىل  الهيئــة  وأكــدت 
الســجون مل ولــن يتوقــف يوًمــا، مشــرية إىل أن بياًنــا مشــرتًكا 
سيصدر تتويًجا لهذا التعاون بني حركتي فتح وحاس داخل 

السجون.
وختمت الهيئة بالقول: "نحن عىل ثقة أن مؤامرات الســجان 
لن تنجح يف النيل من وحدة مواقفنا اتجاه القضايا التي تهم 

كل األرسى داخل السجون". 
وشــهد ســجن "عوفــر" صبــاح أمــس، توتــًرا كبــرًيا بعــد اقتحامــه 
بالــكالب  اعتــدت  التــي  اإلرسائيليــة،  القمــع  قــوات  قبــل  مــن 

البوليسية عىل بعض األرسى.

وكانــت الــوزارة قــد أعلنــت فــي وقت ســابق, عــن وفاة 
مواطنــة تبلــغ 60 عاًمــا من بيــت أوال بمحافظــة الخليل 
جنــوب الضفة الغربية المحتلة، متأثرة بإصابتها بفيروس 

كورونا، فيما تم تسجيل )404( إصابات جديدة.
القــدس  علــى محافظــة  توزعــت  اإلصابــات  أن  وبينــت 
بواقــع )101( إصابــة، والخليــل )194(، ورام اللــه والبيــرة 
)49(، وبيــت لحــم )29(، و)11( إصابــة فــي كل مــن أريحــا 

وقلقيليــة، و)4( فــي نابلس، وإصابة واحــدة في كل من 
سلفيت وجنين وطولكرم.

وســجلت الصحة الفلسطينية )21( حالة تعاٍف، 11 منها 
في بيت لحم، وثالثة في جنين، وسبعة في نابلس.

وبينــت أن الحاالت الموجودة في غرف العناية المكثفة 
بلغــت عددهــا )16( حالة من بين المصابين موجودة في 
غرف العناية المكثفة، )6( منها موصولة بأجهزة التنفس 

االصطناعي.
وذكــرت الصحــة أن عــدد الحــاالت النشــطة الكلــي بلــغ 

)6036( مقابل )1258( حالة تعافي. 

بيان صحفي، أن عدد الوفيات ارتفع إلى )365( وفاة، 
بينما زاد عدد المصابين عن )40248).

ووصفت الحالة الصحية لـ )183( مصاًبا بـ"الخطيرة"، 
منهم )54( موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

وقالت الصحة اإلسرائيلية إن عدد الحاالت النشطة 
إلــى  ارتفــع  المتعافيــن  عــدد  بينمــا   ،)20560( بلــغ 

)19323( بعد تسجيل )315( حالة تعاف جديدة.

اعتصام  أهايل األرسى األسبوعي يف غزة أمس                 )تصوير/ محمود أبو حصرية(

بغداد/ وكاالت:
الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي أن  أكــد رئيــس 
إىل  يعــود  البــالد  يف  الكهربــاء  أزمــة  معالجــة  عــدم 
يف  الســابقة،  الفــرتات  يف  املــايل  والهــدر  الفســاد 
التحقيــق  اليــوم  عراقيــة  برملانيــة  لجنــة  بــدأت  حــني 
 14 الـــ  طيلــة  الكهربــاء  وزارة  أبرمتهــا  التــي  بالعقــود 

عاما.
مــع  أمــس،  عقــده،  اجتــاع  خــالل  الكاظمــي  وقــال 
املاضيــة  الفــرتات  إن  والنفــط،  الكهربــاء  وزيــري 
شهدت إنفاق مليارات الدوالرات عىل هذا القطاع، 
كانــت تكفــي لبنــاء شــبكات كهربائيــة حديثــة، إال أن 
املــايل وســوء اإلدارة حــال جميعــه  والهــدر  الفســاد 
العــراق،  يف  الكهربائيــة  الطاقــة  أزمــة  معالجــة  دون 
التــي تتفاقــم يف أشــهر  لتســتمر معانــاة املواطنــني 

الصيف.

وبنّي الكاظمي أن الوزارة السابقة مل تقم باملشاريع 
مــن  فاقــم  الــذي  األمــر  الكهربــاء،  بصيانــة  الخاصــة 
االقتصــادي  الظــرف  هــذا  يف  ســيا  وال  املشــكلة، 
واملــايل الــذي يعيشــه العــراق بســبب انهيــار أســعار 
النفــط عامليــا نتيجــة تداعيات جائحــة كورونا، ووجه 
بتفعيــل مشــاريع الكهربــاء كافــة، وبخاصــة االتفاقيــة 

املرمة مع رشكة سيمنز األملانية.
بدء تحقيق

تتزامــن ترصيحــات الكاظمــي مــع بــدء لجنــة برملانيــة 
عراقيــة، أمــس، التحقيــق بالعقــود التــي أبرمتهــا وزارة 
إمــدادات  تراجــع  إثــر  عامــا،   14 الـــ  طيلــة  الكهربــاء 

الطاقة يف البالد.
حســن  يرتأســها  التــي  اللجنــة  هــذه  تشــكيل  وجــاء 
والتحقيــق  للتدقيــق  الرملــان  رئيــس  نائــب  الكعبــي 
وحتــى   2006 عــام  مــن  الكهربــاء  وزارة  بتعاقــدات 

رئيــس  مــن  صــادرة  رســمية  وثيقــة  بحســب   ،2020

األنبــاء  وكالــة  ونرتهــا  الحلبــويس  محمــد  الرملــان 
العراقية. وأضافت الوثيقة أن "تشــكيل اللجنة يأيت 
مــن أجــل الوقــوف عــىل أســباب عــدم تحقيــق تقــدم 
واضح يف القطاع ومحاسبة املقرصين، إثر التدهور 
واإلخفاقــات  الكهربائيــة،  املنظومــة  يف  املســتمر 
املرتاكمة طوال الســنوات الســابقة، ووجود شــبهات 

فساد إدارية ومالية".
الطاقــة  بتعاقــدات  التحقيــق  عــن  اإلعــالن  يــأيت 
مبنــى  غاضبــني  محتجــني  اقتحــام  بعــد  الكهربائيــة، 
فــرتات  زيــادة  بســبب  بغــداد،  يف  الكهربــاء  لتوزيــع 

انقطاع التيار الكهربايئ.
الرملــان  يف  النائــب  رحــب  ذلــك،  عــىل  وتعليقــا 
العراقــي ظافــر العــاين بتشــكيل اللجنــة، وقــال إن مــن 
الطائلــة  أيــن ذهبــت األمــوال  النــاس أن تعــرف  حــق 

التــي رصفــت عــىل الكهربــاء ومــا زالوا يعانــون الظالم 
والقيظ واملرض.

تشــكيل  بجــدوى  عراقيــون  شــكك  املقابــل،  ويف 
اللجــان شــكلت  هــذه  إن  وقالــوا  الرملانيــة،  اللجنــة 
يف الســابق وبقيت حرا عىل ورق دون أثر ملموس 

عىل أرض الواقع.
ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وفقا لوزارة 
الكهربــاء 13 ألفــا و500 ميغــاوات، ويخطــط العــراق 
إلضافة 3 آالف و500 ميغاوات خالل العام الجاري 
عــر إدخــال وحــدات توليديــة جديــدة إىل الخدمــة، 

بينا يتجاوز االستهالك 20 ألفا.
العــراق  محافظــات  يف  العراقيــني  معانــاة  وتــزداد 
املختلفــة وال ســيا يف موســم الصيــف التــي تتجاوز 
فيــه درجــات الحــرارة 50 درجــة مئوية بســبب ضعف 

وصول الطاقة الكهربائية إىل املنازل.

بسبب الفساد

الكاظمي: العراق رصف مليارات الدوالرات وما زال بال كهرباء

االتحاد األورويب يدعو أرمينيا 
وأذربيجان إىل خفض التوتر

بروكسل / األناضول:
واتخــاذ  النــزاع  وقــف  إىل  وأذربيجــان،  أرمينيــا  األورويب،  االتحــاد  دعــا 
خطوات عاجلة للحد من التوتر، عقب القصف األرميني ملواقع للجيش 

األذري األحد.
وأوضــح بيــان صــادر، أمــس، عــن مكتــب املمثــل األعــىل لألمن والسياســة 
الخارجية باالتحاد األورويب، جوزيب بوريل، أن الرصاع عىل الحدود بني 

البلدين تسبب بخسائر يف األرواح، واصفا ذلك بـ"األمر املؤسف".
وأضــاف أنــه يتعــني عــىل الجانبــني التواصــل مبــارشة مــع قيــادة مجموعــة 
"مينســك" املنبثقــة عــن منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، مشــريا إىل 

أهمية بدء املنظمة يف مراقبة انتهاك وقف إطالق النار.
واألحــد، أعلنــت وزارة الدفــاع األذريــة، تســجيل اعتــداء للجيــش األرمينــي 
باملدفعيــة، اســتهدف قواتهــا يف منطقــة توفــوز الحدوديــة، وأســفر عــن 

استشهاد 3 جنود وإصابة 4 آخرين.
وأكــدت أنهــا ردت باملثــل عــىل النــريان األرمينيــة، وأوقعــت خســائر يف 
صفوفهــا وأجرتهــا عــىل الرتاجــع.ة وتحتــل أرمينيــا منــذ عــام 1992، نحــو 
%20 مــن األرايض األذريــة، التــي تضــم إقليــم "قــره بــاغ" )يتكــون مــن 5 

محافظــات(، و5 محافظــات أخــرى غــريب البــالد، إضافــة إىل أجزاء واســعة 
من محافظتي "آغدام"، و"فضويل".
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عدوى كورونا.. دراســــــة
د المصابني بال أعراض تحدِّ

روما/وكاالت:
أجرى خرباء من مؤسسة "برونو كيسلر" يف تورينتو بإيطاليا، ومؤسسات 
بحثيــة مختلفــة، دراســة لتقييــم النســبة املئوية لألشــخاص الذين أصيبوا 

بفريوس كورونا املستجد، دون أن يواجهوا أي أعراض.
ومل تظهــر هــذه الدراســة حتــى اآلن، لكــن مؤلفيهــا جعلــوا نتائجهــم متاحة 

."preXint arXiv " عرب اإلنرتنت، عىل منصة
وأشــار معــدو الدراســة إىل أن معــدل حامــي الفــريوس التاجــي املحتمل 

بدون أعراض قد يكون لهم آثار مهمة عىل انتقال الفريوس.
يف  متخصــص  الدراســة،  يف  مشــارك  مؤلــف  مريلــر،  ســتيفان  ويقــول 
النمذجــة الرياضيــة النتقــال األمــراض املعديــة: "يتيــح لنــا هــذا العمــل أن 
نظهــر بوضــوح الصعوبــات يف تحديــد العدوى باملراقبة، ألن غالبية هذه 

الحاالت ال ترتبط بأعراض الجهاز التنفيس أو الحمى".
وقــام الباحثــون خــال الدراســة بتحليــل بيانات 5484 شــخًصا من منطقة 
املصابــن  باألشــخاص  اتصــال  عــىل  كانــوا  ممــن  إيطاليــا  يف  لومبارديــا 
ألفــان  هــؤالء، كان هنــاك  بــن  ومــن  الجديــدة،  فــريوس كورونــا  بعــدوى 

و824 شخًصا مصابون بعدوى الفريوس.
وبالنظــر إىل البيانــات، وجــد الباحثــون أنــه مــن بــن ألفــن و824 شــخًصا 
 ،)31٪(  876 عنــد  فقــط  أعــراض  الفــريوس، ظهــرت  بعــدوى  مصابــن 
وتوصلــوا إىل أنــه مــن بــن األشــخاص الذين تــرتاوح أعامرهم من 20 عاًما 

فأقل، هناك ٪81.9 مل تظهر عليهم أي أعراض خاصة بالفريوس.
ومن بن أولئك الذين يبلغون من العمر 80 عاًما أو أكرث، يقدر الباحثون 
أن ٪35.4 فقــط مــن املرجــح أال تظهــر عليهــم أي أعــراض بعــد اإلصابــة 

بالفريوس التاجي الجديد.
بعــدوى  األشــخاص املصابــن  بــن  مــن  أنــه  إىل  الدراســة  مؤلفــو  وأشــار 
مؤكــدة ممــن بلغــوا 60 عاًمــا أو أقــل، من املحتمل أال يعاين ٪73.9 من 
الحمــى "درجــة حــرارة الجســم ال تقــل عــن 37.5 درجــة مئويــة أو أعــراض 
عــدوى  بأعــراض  اإلصابــة  احتــامل  أن  إىل  الباحثــون  وخلــص  تنفســية". 

الفريوس ازداد مع تقدم العمر.

دراسة: الحليب "الخام" 
يسبــــــــب األمــــراض

واشنطن/ وكاالت:
عــادة مــا يقــوم املصنعــون ببســرتة أو تســخن الحليــب لقتــل أي بكترييــا 
قبــل أن يســتهلكها النــاس، حيــث طــّور عــامل األحيــاء الدقيقــة الفرنــيس 

لويس باستور البسرتة يف القرن الـ19.
ومع ذلك، يف السنوات األخرية، بدأ الكثري من الناس يفضلون الحليب 
ويفيــد  الغذائيــة،  القيمــة  يعــزز  أنــه  معتقديــن  املبســرت،  غــري  أو  الخــام 

الهضم، ويقوي جهاز املناعة.
إال أن العلامء واألطباء شــككوا يف مصداقية هذه االدعاءات وحذروا من 

املخاطر املحتملة للعدوى من رشب الحليب الخام.
كام تبدد إدارة الغذاء والدواء األمريكية )FDA( الفوائد الصحية الكاذبة 
الستهاك الحليب الخام، ووفًقا ملراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية 
بــن عامــي  979 حالــة مــرض  الحليــب غــري املبســرت يف  منهــا، تســبب 

2007 و2012.

ورغــم ذلــك، يتوفــر الحليــب الخــام للــراء يف 30 واليــة أمريكيــة ويتزايــد 
الطلــب عليــه، ويف دراســة جديــدة، حلــل باحثــون مــن جامعــة كاليفورنيــا 

تــم رشاؤهــا يف  2000 عينــة حليــب  البكتــريي ألكــرث مــن  املحتــوى 
الواليات املتحدة، مبا يف ذلك الحليب الخام.

ووجــد الباحثــون أن الحليــب الخــام يحتوي عــىل أعداد أكرب من 
البكترييــا مقارنــة باألصنــاف املبســرتة، كــام حــددوا أن بعــض 

هذه البكترييا مقاومة للمضادات الحيوية.
وأشــارت النتائــج التــي نــرت يف مجلــة "ميكروبيــوم"، إىل 
مقاومــة  انتشــار  إىل  يــؤدي  أن  ميكــن  الخــام  الحليــب  أن 
املضــادات الحيويــة، خاصــة إذا مل يتــم تربيد املنتج بشــكل 
ســكان  مــن   3% حــوايل  أن  التقديــرات  وأظهــرت  مناســب. 

أن  وتدعــي  الخــام،  الحليــب  يســتهلكون  املتحــدة  الواليــات 
صحيــة  بكترييــا  عــىل  تحتــوي  املنتجــات  هــذه  مــن  العديــد 

جيدة لألمعاء. لتقييم هذه االدعاءات جمع مؤلفو الدراسة 
"كاليفورنيــا،  واليــات   5 مــن  الحليــب  مــن  عينــات  األخــرية 

أيداهو، أريزونا، ساوث كارولينا وماين".

30 تمثاًل تفرض الّتباعد 
الجســـدي يف مطعــــم

أوتاوا/ وكاالت:
تعاون مطعم يف مدينة مونرتيال الكندية مع مصمم أزياء لوضع نحو 
30 متثــاال لعــرض املابــس بــن الطــاوالت مــع هــدف مــزدوج، يؤمــن 

التباعــد الجســدي ويســمح ببيــع القطــع املعروضــة يف مــزاد يذهــب 
ريعه لجمعيات خريية.

وقــال جريميــي باســتيان صاحــب مطعــم "لــو مونــارك" يف مونرتيــال 
القدمية: "أردنا إتاحة مزيد من املساحة للزبائن".

ومــع بــدء املتاجــر واملطاعــم فتــح أبوابهــا بخجــل يف املدينــة الكبــرية 
يف مقاطعــة كيبيــك املركــز الرئيــيس النتشــار وبــاء "كوفيــد19-" يف 
كنــدا، اســتعاد "لــو مونــارك" نشــاطه قبــل أيــام مع حرصــه عىل احرتام 
التباعد االجتامعي بن الزبائن. وقال باستيان وهو الطاهي أيضا يف 
املطعــم األنيــق: "مل نشــأ ســحب طــاوالت أو وضــع فواصــل مصنوعــة 
مــن البليكســيجاس ألنهــا أمــور عاديــة نوعــا مــا". وأتــت فكــرة متاثيــل 
عــرض املابــس مــن فريــق ماركــة "ســاره باكينــي" الــذي ينتمــي إليــه 
املصمــم الكنــدي فيليــب دوبــوك. وروى دوبوك: "أردنا إقامة منشــأة 
أنيقة رفيعة املســتوى مع لقاء هذين العاملن، املوضة وفن الطبخ. 

وهام برأيي، عاملان يتجاوران يف األساس".

موسكو/ وكاالت:
بعــد نظريــات جامحــة زعمــت مقتلهــم عــىل 
يــد كائنــات فضائيــة أو رجــل الثلــوج، أعلــن 
 9 عــىل  العثــور  لغــز  حــل  الــرويس  االدعــاء 
رحلــة  أثنــاء  ومشــوهن  عــراة  شــبه  طــاب 

للتزلج يف سيبرييا.
وقال االدعاء الرويس: إن املتزلجن التسعة 
ماتــوا بســبب انخفــاض درجــة حــرارة الجســم 
بجبــال  الســمعة  ســيئ  دياتلــوف  ممــر  يف 

األورال، وفقا لصحية "صن" الربيطانية.
61 عامــا  قبــل  فجــأة  اختفــوا  الطــاب  وكان 
بعــد قيامهــم برحلــة تزلــج طولهــا 220 ميــا، 
الســوفيتية رحلــة  الســلطات  بــدأت  وحينهــا 

بحث عن املجموعة.
الوقــت  ذلــك  التحقيــق يف  وتشــري ملفــات 
إىل أن املحققــن بعــد معاينــة الجثث قالوا 
إن الفريق كان يحاول الهرب من "قوة قهرية 

مجهولة".
عــىل  أجريــت  التــي  الفحوصــات  أظهــرت 
يف  بكســور  البعــض  إصابــة  الفريــق  جثــث 
ليودميــا  جثــة  وكانــت  والصــدر،  الجامجــم 
دوبينينا، 21 عاما، وسيمن زولوتاريف، 38 
ســنة با عيون أو لســان، فيام وجدت جثث 

آخرين باملابس الداخلية فقط.
تــم العثــور عىل جثث املتزلجن عىل عمق 

15 قدما

طرحــت   1959 عــام  الحــادث  وقــوع  ومنــذ 
اختفــاء  عقــب  النظريــات  مــن  مجموعــة 
جليــدي  انهيــار  أبرزهــا  كان  املجموعــة 

وكائنات فضائية، ورجل الثلوج.
أن  األخــرى  التكهنــات  بــن  مــن  وكان 
املجموعــة قتلــت بصــاروخ ســوفيتي، أو أن 
بالــي  اتصــاالت  لــه  كان  املجموعــة  بعــض 
الســوفيتية(  االســتخبارات  )وكالــة  يب  جــي 

عمــاء  ملقابلــة  رسيــة  مهمــة  يف  وكانــوا 
أمريكين.

لكن مكتب املدعي العام الرويس نفى كل 
توفيــت  إن املجموعــة  قائــا  هــذه املزاعــم 

نتيجة انخفاض حرارة الجسم.
العــام  املدعــي  كورياكــوف  أندريــه  وقــال 
انهيــارا  يواجــه  كان  الفريــق  إن  الــرويس 
جليديــا وهرعــوا لاختباء خلف سلســلة من 

التال.
وأضــاف: "واجهــوا انهيــارا جليديــا. وفعلــوا 
كل يشء بشــكل صحيح. ولكن الســبب يف 
أنهــم عندمــا حاولــوا  فشــل املجموعــة، هــو 
العودة إىل املنطقة عقب انتهاء االنهيار مل 
يجــدوا الخيمــة فقــد كانــت الرؤيــة 16 مــرتا، 
حــرارة  درجــات  املــوت يف  حتــى  وتجمــدوا 
تــرتاوح بــن ســالب 40 وســالب 45 درجــة 

مئوية".

كيــــا تكشــــف تفاصيــــل 
جديدة عن طراز "كرنفال"

سول/ وكاالت:
كشــفت رشكــة كيــا موتــور، ثــاين أكــرب رشكــة كوريــة جنوبيــة مصنعــة للســيارات 
أمــس عــن التصميــم الداخــي لســيارتها مينــي فــان الجديــدة "كرنفــال" قبيــل 

إطاقها بالسوق املحلية يف الربع الثالث من العام الجاري.
وأفــادت الركــة يف بيــان بــأن الجيــل الرابــع مــن "كارنفــال" يتميــز مبســاحة أكرب 
لتتبنــى الســيارة عرضــا بانوراميــا مبــدى 12.3 بوصة ونظام ماحة ولوحة تحكم 

مركزية واسعة. 
ومــن الخــارج، تــأيت الســيارة بشــبكة مــربد "رادياتــري" ديناميكيــة وخــط جانبــي 

جريء عىل جانبي السيارة. 
وتتميــز الســيارة الجديــدة بأنهــا أوســع وأطــول وأنهــا تشــبه الســيارات الرياضيــة 

بسبب مفهوم التصميم "كبري الحجم". 
وينحــدر  الخلفيــة.  الســيارة  مصابيــح  مــع  ليندمجــا  الجانبــن  خطــا  ويتواصــل 
الســقف قليــا مــن الخلــف حتــى يتصــل بغطــاء صنــدوق الســيارة، وفقــا لبيــان 

الركة. 
وتعــد ســيارة "كرنفــال" واحــدة مــن أفضــل موديــات كيــا مبيعــا، حيــث بيعــت 
أكرث من مليوين سيارة من هذا النوع يف األسواق العاملية منذ ظهورها األول 

يف عام 1998. 
وستعلن الركة يف وقت الحق عن سعر السيارة وغريها من التفاصيل، وفقا 

ملا ذكرته. 
ويف منتصــف يونيــو املــايض، كشــفت رشكــة كيــا النقــاب عن صورة تشــويقية 

للتصميم الجديد كليا للسيارة 2021 .

الرشطة األلمانية تستعني 
بـ"رامبو" يف "الغابة السوداء"

برلن/ وكاالت:
انتــر العــرات مــن عنــارص الرطــة يف أملانيــا، أمــس، لليــوم 
ح فاّر  الثاين عىل التوايل مدعومن مبروحيات، بحثًا عن مســلّ
يرتدي بزّة عسكرية اختبأ يف الغابة السوداء، يف عملية تشبه 

إىل حّد كبري فيلم "رامبو".
أملانيــا(  غــرب  )جنــوب  أوبينــاو  املحليــة يف  الرطــة  وطلبــت 
مــن ســكان املنطقــة التــي بــدأت فيهــا العمليــة األحــد أن يلزمــوا 
يف  غربــاء  أشــخاصًا  يقّلــوا  أاّل  رضورة  إىل  ونّبهتهــم  منازلهــم، 

سياراتهم قد يطلبون منهم التوقف. 
مدّجــج  مــّرد  وهــو  الفــار،  للرجــل  صــورة  الرطــة  وعّممــت 
برتســانة تشــمل قوس نّشــاب وخنجرًا وأســلحة نارية، ومعروف 
نظــرًا إىل ســوابقه اإلجراميــة املتمثلــة يف حيــازة  مــن الرطــة 

أسلحة من دون ترخيص واالعتداء عىل رجال األمن. 
ونجــح الرجــل، األحــد، يف تجريــد عنــارص دوريــة للرطــة مــن 
أسلحتهم عندما حرضوا إلخراجه من مخبأ شوهد فيه، كذلك 
متكــن مــن الفــرار والتوجــه إىل الغابــة الســوداء، حيــث يشــارك 
بينهــم عنــارص يف  البحــث عنــه،  100 عنــر رشطــة يف  نحــو 

القوات الخاصة، إضافة إىل مروحيات. 
ناريــًا فجــأة  وأشــارت الرطــة إىل أن املطلــوب "شــهر ســاحًا 
وهدد عنارص الرطة الذين مل يتح لهم الوقت للترف" لدى 

حضورهم إىل املكان الذي كان يختبئ فيه.
وأوضحــت أن املطلــوب "أخــذ معــه عــىل األرجــح" لــدى فــراره 

األسلحة التي جرّد منها عنارص الرطة.

ارتفاع تاريخي 
لمنسوب 33 نهرًا 

بالصني.. وتحذيرات 
من أسبوع "قاٍس"

بكن/ وكاالت:
يف  املائيــة  املــوارد  بــوزارة  كبــري  مســؤول  قــال 
يف  امليــاه  مناســيب  إن  اإلثنــن،  الصــن، 
يف  مســتوياتها  أعــىل  إىل  ارتفعــت  نهــرا   33

التاريــخ خــال موجــة الفيضانــات الحاليــة، بينام 
تســتعد أقاليــم البــاد ألســبوع "قــاس" آخــر مــن 
األمطــار الغزيــرة. وأكــد يــي جيــان تشــون، نائــب 
وزيــر املــوارد املائيــة، أن 433 نهــرا إىل جانــب 
بحــريات كــربى مثــل دونجتينــج وبويانــج وتــاي، 
مســتويات  فيهــا  امليــاه  مناســيب  تجــاوزت 
التحذير منذ أن بدأ موسم الفيضان يف يونيو/ 

حزيران ٢٠٢٠، وفقا ملا نقلته وكالة "رويرتز".
وأوضح: "ال تزال املناسيب الحالية يف حويض 
نهــر يانجتــيس وبحرية تــاي مرتفعة للغاية ونحن 
بصــدد دخــول مرحلة الســيطرة عــىل الفيضانات 
يف أواخر يوليو/ متوز وبداية أغســطس/ آب"، 
مشريا إىل أن حزام األمطار الغزيرة التي ترضب 

وسط الصن سيتجه يف النهاية إىل الشامل.
وبلــغ معــدل هطــول األمطــار أعــىل مســتوى لــه 
عــام  البــاد  يف  القياســات  تســجيل  بــدء  منــذ 
1961، وقالــت وزارة الطــوارئ إن 141 شــخصا 

لقوا حتفهم أو ُفقدوا، إىل جانب وقوع خســائر 
تقارب 60 مليار يوان )8.57 مليار دوالر(.

وكانت سلطات السيطرة عىل 
الفيضانات يف منطقة 
حوض نهر 
يانجتيس أعلنت 
عن "إنذارات 
حمراء" تشمل 
املراكز 
السكنية 
الكربى مثل 
مدن شيانينج 
وجيوجيانج 
ونانتشانج.

بعد 61 عاًما.. الرشطة الروسية تحّل لغز وفاة 9 طالب

أغلقوا أبواب الفتن ؟!
مثــة فــرق كبــري بــن مــا هــو وطنــي، ومــا هــو شــخيص، أو 
عائــي. القضايــا الوطنيــة تعالجهــا التنظيــامت الوطنيــة 
واإلســامية، وال تعالجها العوائل ، وال يعالجها األفراد. 
هكــذا كانــت األوضاع يف االنتفاضتــن األوىل والثانية. 
واليــوم وبعــد قيــام الســلطة الوطنيــة، مل يعــد للفصائــل 
القضايــا  ملــف  يف  جوهــري  تدخــل  والتنظيــامت 
الوطنيــة ذات العاقــة بتهــم التخابــر وأمثالهــا، بــل تقــوم 
التنظيــامت املختلفــة بتقديــم مــا لديهــا مــن معلومــات 
لألجهــزة األمنيــة الحكوميــة، والقضائيــة، وال تبــارش هــي 

املحاسبة أو املحاكمة.
مثــة  كانــت  الحجــارة،  انتفاضــة  األوىل  االنتفاضــة  يف 
تكــن  ومل  الوطنــي،  الشــأن  قضايــا  يف  فاعلــة  فصائــل 
مثــة ســلطة، وال قضــاء، وكانــت األمــور معقــدة جــدا يف 
اتفقــت  الســلطة  قيــام  بعــد  ظــل االحتــال وتداعياتــه. 
الفصائل كلها عىل إغاق ملف االغتياالت التي وقعت 
يف االنتفاضة األوىل، وقررت عدم السامح ألحد بفتحه 
مهــام كانــت حججــه ومزاعمــه. امللــف مغلــق بأمــر الكل 

الوطني، ومن أجل املصالح الوطنية العليا.
اغتيــال  مــن  رفــح  محافظــة  يف  يومــن  قبــل  حــدث  مــا 
يف  كان  حــدث  خلفيــة  عــىل  القيــق  جــرب  للمحــرر 
القيــق،  اغتيــال  عمليــا  يتجــاوز  األوىل،  االنتفاضــة 
ويذهــب إىل فتــح بــاب مــن الفتنــة واســع، قــد ال يغلــق 
إال بجريــان بحــر مــن الدمــاء. الفتنــة نامئــة لعــن اللــه مــن 
أيقظهــا. االغتيــال الــذي حــدث يف رفــح هــو كــام قالــت 
والقانــون،  الســلطة،  عــىل  اعتــداء  جرميــة  الفصائــل 
واملحاكــم، وهــو أخــذ لســلطان القــوة باليــد والبندقيــة، 
وهــو تفجــري تحــت أساســات املجتمــع. وعــىل جهــات 
االختصــاص الحكوميــة وقــف هــذا الســلوك، ومحاســبة 
مــن يتغــول عــىل القانــون، وعــىل ســلطة القضــاء، وعــىل 
هــذا  إغــاق  إحــكام  يف  الحكومــة  مســاعدة  الفصائــل 
امللــف املؤســف، ومنــع العائــات واألفــراد مــن فتحــه. 
وهنا أود أن أثني عىل بيان هيئة العشــائر الوطنية التي 
أكدت عىل رضورة إحكام إغاق هذا امللف ومحاسبة 
من حاول فتحه، وتجاوز القانون والعرف، وخلط بن ما 
هــو فصائــي، ومــا هــو شــخيص، عــن قصــد، أو عــن غــري 

قصد.
انتفاضــة الحجــارة مضــت بخريهــا ورشهــا، وقــد كانــت 
بالخــري، وليــس مفيــدا  يف جلهــا عمــا وطنيــا مســكونا 
نقــف عــىل عتبــة  أن نقلــب صفحــات املــايض، ونحــن 
أخطــار أصعــب وأنــى مــن أخطــار مــا مــى يف عهــد 
وال  القدميــة،  االغتيــاالت  ملــف  أغلقــوا  االنتفاضتــن. 
القانونيــة  باإلجــراءات  وعجلــوا  بفتحــه،  ألحــد  تســمحوا 
بنيــان  ويهدمــون  بأيديهــم،  القانــون  يأخــذون  مــن  ضــد 
السلطة والقانون. واحذروا فتنة ال تصينب الذين ظلموا 

منكم خاصة.


