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اقرأ في هذا العدد

الطبيب بالل 
الجمل..  ُحِرَم 

"مناسبته 
المقدسة" 

بـ "نفٍس راضية"

ة  "عىل رشف العيد".. "ملَّ
العيلة" برٌّ بالوالدين

19

يف العيــد.. اعتــدل فــي 
19تناول اللحم واملعمـول

"السامقية" "أكلة الكل" 
18يف عيد األضحى

18

الرياض/ األناضول:
بــأداء طــواف  بــدأ ضيــوف الرحمــن، أمــس، مناســك الحــج 
القدوم بالحرم امليك، يف مســتهل أول أيام الشــعرية التي 

تشهد موساًم "استثنائيًا" يف ظل جائحة كورونا.

رام الله/ فلسطني:
هدمــت آليــات الحتــال اإلرسائيــي، أمــس، منــزًل قيــد 
اإلنشاء يف بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل يف جنويب 

"توجــه  "واس"،  الرســمية  الســعودية  األنبــاء  وكالــة  ووفــق 
ذي  مــن  الثامــن  املوافــق  أمــس  الحــرام  اللــه  بيــت  حجــاج 
الحجــة، بعــد أداء طــواف القــدوم، إىل صعيــد منــى لقضــاء 
يــوم الرتويــة اقتــداًء بســنة النبــي محمــد صــى اللــه عليــه 

ترخيــص،  دون  البنــاء  بدعــوى  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة 
يف حــني اقتحــم عــرات املســتوطنني باحــات املســجد 

األقىص، وسط إجراءات مشددة من رشطة الحتال.

وســلم". وتــأيت مناســك الحــج الســتثنايئ هــذا العــام، يف 
ظل تغيريات كبرية فرضتها جائحة كورونا، إذ يقترص عدد 

الحجــاج عــى نحــو 10 آلف مــن داخــل اململكــة 
فحسب، وهو عدد محدود جدًا مقارنة بنحو 2.5 

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافة برفقة عدد من اآلليات 
اقتحمت البلدة، ورشعت يف هدم أرضية منزل 
يف املراحــل األوىل مــن بنائــه يف بلدة بيت عوا، 

غزة/ هدى الدلو:
الحتفــال بعيــد األضحــى والســتعداد لــه يبــدآن مــن 
بدايــة بــزوغ هــال شــهر ذي الحجــة، فيكــون األهــايل 
يف حالــة اســتنفار اســتقباًل ألجمــل أيامهــم، ونراهــم 

غزة/ فلسطني:
أكــد وكيــل وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل بغــزة د. 
يف  الجديــد  الــدرايس  العــام  افتتــاح  ثابــت،  زيــاد 
املــدارس الحكوميــة والتابعــة لوكالــة غــوث تشــغيل 

حلــوى  مــن  بالعيــد  يتصــل  مــا  بإعــداد  ُمنشــغلني 
"تربيــًرا  أن هنــاك  وملبــوس وأطعمــة وأرشبــة. حتــى 

يــوم يف  )مهــو  اليــوم  هــذا  للمبالغــة" يف 
مــا  هــذا  مروعــة"؛  والفرحــة  الســنة(، 

الثامــن  يف  "األونــروا"  الفلســطينيني  الاجئــني 
ســيناريوهات  وفــق  املقبــل،  آب  أغســطس/  مــن 

اجتامعــه  خــال  ثابــت  وأوضــح  متوقعــة. 
غــزة  قطــاع  مــدارس  مديــري  مــع  املوســع 

يف عيد األضحى.. عادات بـ"رائحة الفرح"

ال إصابات جديدة بغزة
وفاة مواطنتني و520 
إصابة جديدة بفريوس 

"كورونا" يف الضفة
رام الله- غزة/ فلسطني:

أعلنــت وزارة الصحــة يف رام اللــه، أمــس، تســجيل 
حالتــي وفــاة جديدتــني بفــريوس "كورونــا" وإصابة 
األخــرية،  ســاعة  الـــ24  خــال  جديــدة  حالــة   520

74 حالــة جديــدة.   مشــريًة إىل تعــايف 
اليومــي،  تقريرهــا  يف  الــوزارة  وذكــرت 

صحة االحتالل: 5 وفيات 
و1943 إصابة جديدة 

بفريوس "كورونا"
النارصة/ فلسطني:

أعلنــت وزارة الصحــة يف حكومــة الحتال، أمس، 
تسجيل 5 وفيات و1943 إصابة جديدة بفريوس 

"كورونا"، خال الـ24 ساعة األخرية.
الــوزارة يف بيــان أن عــدد الوفيــات ارتفــع  وذكــرت 

اإلصابــات  عــدد  وبلــغ  وفــاة،   491 إىل 
وصفــت  للبيانــات،  ووفقــًا   .67734

انطالق مناسك الحج وسط إجراءات
غري مسـبـوقــة لتفـادي فيــروس كـورونــا

القدس املحتلة-غزة/ محمد املنرياوي:
وكل  الفلســطينيني  وفصائــل،  شــخصيات  دعــت 
والربــاط  الرحــال  شــد  إىل  النفــري،  يســتطيع  مــن 
والصاة يف املسجد األقىص يف يوم عرفة وطيلة 
الوجــود  بتكثيــف  وإعــامره  األضحــى،  عيــد  أيــام 
وأداء الصلــوات فيــه، وصــد أي محاولــة إرسائيليــة 

عامن-غزة/ طال النبيه:
الســجون  يف  الســيايس  املعتقــل  عائلــة  نــددت 
القضــايئ  بالقــرار  مشــعل،  مفيــد  األمريكيــة 
األمريــيك الرافــض لإلفــراج عــن نجلهــا رغــم إصابتــه 
القضــاء  يدعيــه  مــا  معتــربة  "كورونــا"،  بفــريوس 

األمرييك بحقه "باطًا ول صلة له بالحقيقة".

لقتحامه. فقد دعا مدير املسجد األقىص الشيخ 
القــدس  وأهــل  عامــة  املصلــني  الكســواين  عمــر 
عــى وجــه الخصــوص لشــد الرحــال إىل املســجد 
األقىص اليوم وغًدا. وشدد الكسواين يف ترصيح 

املســجد  إعــامر  رضورة  عــى  صحفــي، 
األقىص باملصلني ليبقى عى إساميته، 

بصحيفــة  خــاص  ترصيــح  يف  العائلــة  وأوضحــت 
"فلســطني"، عــى لســان شــقيقه ماهــر، أن هيئــة 
محكمــة  أمــام  املــايض  األربعــاء  ترافعــت  الدفــاع 
لــدواٍع  مفيــد  املعتقــل  ســبيل  إلخــاء  أمريكيــة، 

رفــض  القــايض  أن  إل  قانونيــة،  إنســانية 
أن "املعتقــل مفيــد يشــكل  بزعمــه  ذلــك 

للتصدي القتحامات المستوطنين
دعوات لشد الرحال إىل األقىص

يف يوم عرفة وعيد األضحى

عّدت اتهامات القاضي "باطلة"
عائلة مشعل تدين رفض السلطات 

األمريكية اإلفراج عن نجلها

دويك يحّمل االحتالل المسؤولية 
عن سالمة النائب رمضان

رام الله/ فلسطني:
حمــل رئيــس املجلــس التريعــي د. عزيــز دويك، ســلطات الحتال اإلرسائيي 
املســؤولية الكاملــة عــن أي نتائــج ترتتــب عــى اعتقــال النائــب نــزار رمضــان الذي 

دخل يف وضع صعب للغاية.
النائــب رمضــان يشــكل  أن اعتقــال  أمــس،  وأوضــح دويــك يف ترصيــح صحفــي 
تهديــًدا خطــرًيا عــى حياتــه، "ألنــه يعــاين أمراًضــا كثــرية مــن بينهــا ضعــف البــرص 

ســلطات  التريعــي،  املجلــس  رئيــس  واتهــم  والســكري".  والضغــط 
الحتــال بعــدم الكــرتاث للوضــع الصحــي للنائــب رمضــان مــا يشــكل 

زعارير: اعتداءات 
املستوطنني عىل 

املساجد واملواطنني 
إرهاٌب ممنهج

رام الله/ فلسطني:
باســم  التريعــي  املجلــس  يف  النائــب  عــدَّ 
زعاريــر، اعتــداء املســتوطنني عــى مســجد يف 
البــرية وتســميم قطيــع ماشــية يف األغــوار "نهًجــا 
الحتــال  حكومــة  بــني  عليــه  ومتفًقــا  مرســوًما 

اإلرسائيي واملستوطنني".
ترصيــح  يف  زعاريــر  النائــب  وأشــار 

سكان "الخان األحمر" 
يرتقبون بقلق "مرشوع 

الضم".. واملواجهة 
خيارهم الوحيد

القدس املحتلة- غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
ل يــزال تجمــع "خــان األحمــر" البــدوي محط أطامع 
اقتاعــه  تريــد  التــي  اإلرسائيــي  الحتــال  دولــة 
الســتيطاين  مروعهــا  لســتكامل  جــذوره،  مــن 
املعروف باسم )E1( ، والذي يكمل فصل شامل 

الضفة عن جنوبها.
أرجــأت  قــد  الحتــال  ســلطات  وكانــت 

6

رام الله/ فلسطني:
األعيــاد  إن  واملحرريــن  األرسى  هيئــة  قالــت 
ســجون  يف  األرسى  معانــاة  تضاعــف  واملناســبات 
الحتــال اإلرسائيــي، بســبب اإلجــراءات التعســفية 
أكــر  بحــق  الســجانون  ميارســها  التــي  والنتهــاكات 

مــن 4500 أســري وأســرية، مــن بــاب التنغيــص عليهــم 
وإفساد أي فرحة لهم.

العيــد  أن  أمــس،  لهــا  بيــان  يف  الهيئــة  وأوضحــت 
وقاســية  لــأرسى  وموجعــة  مؤملــة  مناســبة 
األســري  فيهــا  يضطــر  حيــث  قلوبهــم،  عــى 

هيئة: االحتالل يصعد انتهاكاته 
بحق األرسى يف األعياد

ا على بند العقد تعيين 226 معلًما ومرشًدا تربويًّ
"التعليم" بغزة تفتتح العام الدرايس

يف 8 أغسطس بسيناريوهات متوّقعة

10
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االحتــالل يهــدم مزناًل يف الخليـل
وعرشات المستوطنني يقتحمــون األقـىص

حجاج بيت الله الحرام يؤدون مناسك الحج وفق إجراءات وقائية بفعل فريوس "كورونا" أمس               )أ ف ب(

فلسطينيات يصنعن كعك العيد يف مدينة الخليل أمس     )أ ف ب(

تتقدم صحيفة فلسطني بخالص وأطيب 
التهاين لجمهورها بمناسبة حلول 

وتنبه إىل أنها سُتحجب عن الصدور لمدة 4 أيام، ابتداًء 
من الجمعة 31 / 7 / 2020 حىت االثنني 3 / 8 / 2020.

أعاده هللا علينا وعليكم باليمن والربكة 
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"الدميقراطية" تدعو 
السلطة و"التنفيذية" 

للمقاومة يف امليدان 
ملواجهة "الضم"

غزة/ فلسطني:
الســلطة  فلســطني،  لتحريــر  الدميقراطيــة  الجبهــة  دعــت 
الفلســطينية واللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر، إىل وقــف 
إىل  واالنتقــال  االحتــال،  مــع  الوهــم  مشــاريع  عــى  الرهــان 
املقاومة والفعل امليداين، باستكامل التحلل من االتفاقات 
املوقعة معه، ويف مقدمة ذلك سحب االعرتاف بـ)إرسائيل( 
ملواجهــة  وذلــك  بذلــك؛  الدوليــة  املحافــل  وإبــاغ  رســميا 

مخطط "الضم" اإلرسائييل.
وقالــت الجبهــة يف بيــان لهــا أمــس، إن مــا إذاعتــه قنــاة "كان" 
العربيــة، عــى لســان وزيــر إرسائيــيل كبري حــول مخطط الضم 
وتطبيقاتــه، يؤكــد أن رسقــة االحتــال لــأرض الفلســطينية مل 
تتوقــف، وأن الخطــط مــا زالــت موضوعــة عــى الطاولــة، وأن 
حكومــة االحتــال تتهيــأ لإلقــدام عى الخطــوات الكربى، قبل 

االنتخابات األمريكية القادمة.
اســتعداد  اإلرسائيــيل  الوزيــر  ادعــاء  مــن  الجبهــة  وســِخرت 
وقالــت  للفلســطينيني،  تنــازالت  مــا ســامه  لتقديــم  حكومتــه 
إن األرض كلهــا فلســطينية، والتنــازل الوحيــد الــذي ميكــن أن 
يتحــدث عنــه الوزيــر املذكــور، هو أن يحمل عصاه ويرحل مع 
جيش االحتال من كل شرب من األرض الفلسطينية املحتلة.

وطالبــت الجبهــة الســلطة، واللجنــة التنفيذيــة، بوقــف الرهــان 
عــى مشــاريع هــي أقرب إىل الوهم، كإحيــاء الرباعية الدولية 
بعــد أن أفرغتهــا السياســات األمريكيــة  أثبتــت فشــلها  التــي 
واالنتقــال  الرسيــري"،  "املــوت  إىل  وأحالتهــا  مضمونهــا  مــن 
إىل الفعــل امليــداين، وإعــان الوجــود اإلرسائيــيل العســكري 

واالستيطاين عدوانا عى السيادة الوطنية.
كــام طالبــت بإطــاق رساح املقاومــة الشــعبية بتحريرهــا مــن 
الــذي تــر الســلطة واللجنــة التنفيذيــة  الســقف املنخفــض 
أشــكال  لــكل  الســيايس  الغطــاء  وتوفــري  لهــا،  رســمه  عــى 
املقاومــة الشــاملة، بــكل األســاليب املتوفــرة، بعــد أن أثبتــت 
أن الضغط الدويل عى أهميته، مل يرتِق حتى اآلن إىل عامل 
لجم للسياسة اإلرسائيلية التي ما زالت تقوم عى العدوان، 
يف انتهاك فظ لقرارات الرشعية الدولية وتجاهل وقح إلرادة 

املجتمع الدويل.

"الكنيسـت" يرفـــض إجـــراء تعديـــالت متظاهرون ضد نتنياهو يتهمونه ورشطته بدعم االعتداءات عليهم
عىل "قانـــون القوميـــة" العنصـــري

األرس بناء منازل جديدة الستيعاب النمو 
الحقيقــي  "الهــدف  للســكان،  الطبيعــي 
املواطــن  اقتــاع  اإلجــراءات  تلــك  مــن 

الفلسطيني من أرضه".
تضيــق  االحتــال  ســلطات  أن  إىل  ونــوه 
الخنــاق عــى الخــان األحمــر والتجمعــات 
البنيــة  خدمــات  عنهــا  ومتنــع  البدويــة، 
التحتيــة ســواء بشــكل مبــارش للمواطنــني 
الدوليــة  املؤسســات  خــال  مــن  أو 
عليهــا  يحظــر  التــي  الســلطة  ومؤسســات 
تحتيــة  بنــى  إقامــة  مشــاريع  أي  تنفيــذ 
متنــع   كــام  امليــاه،  وخزانــات  كالشــوارع 

إيصال املساعدات للسكان.
وقــال الجهالــني: "الحيــاة غايــة يف الســوء 
أجهــزة  يوجــد  فــا  إنــارة  أو  ميــاه  دون 
بدائيــة  حيــاة  الســكان  ويعيــش  كهربائيــة 
ونحــن يف القــرن الواحــد والعرشيــن حيث 

نفتقد ألبسط مقومات الحياة".
تــرب  االحتــال  أن ســلطات  وأشــار إىل 
األحمــر،  الخــان  قضيــة  مــع  تعاملهــا  يف 
بعــرض الحائط األعراف واملواثيق الدولية 
مســتندة إىل دعــم ســيايس أمريــي مــام 
يجعــل الخــان والتجمعات البدوية األخرى 

عرضة للهدم والتهجري.
ويتواجــد يف رشقــي القــدس )21( تجمًعــا 
بدوًيــا يســكنها قرابــة )7000( فلســطيني، 
ويعيــش هــؤالء يف مناطــق قاحلــة، وجلهم 
وترفــض  الجهالــني.  عــرب  إىل  ينتمــون 
سلطات االحتال االعرتاف بوجودهم يف 
هــذه املناطــق وتســعى لطردهــم منهــا، وال 
تألو جهدا يف فرض القيود عى حركتهم.

وعزا الجهالني سبب استهداف االحتال 
لتلــك التجمعــات كونهــا متتــد عى آالف 
رشق  الجبــال  ســفوح  مــن  الدومنــات 

القــدس يف أراٍض تتبــع لبلــدة العيزريــة، 
وأبــو  والســواحرة،  ومخــامس،  وحزمــا، 
"االحتــال  القــول:  إىل  وذهــب  ديــس. 
يف  ووضعهــم  الســكان  ترحيــل  يريــد 
كانتونــات مغلقــة يف أبــو ديــس واألغــوار 
ضمــن  األرايض  تلــك  عــى  للســيطرة 
مــن   )30%( عــى  االســتياء  مخطــط 
مساحة الضفة والذي يفصل شاملها عن 

جنوبها".
وأكــد الجهالــني أن املؤسســات املحليــة 
مــع  تواصــل  عــى  التجمعــات  تلــك  يف 
جميع املؤسســات الفلســطينية والدولية 
التهجــري،  منــع  ملحاولــة  العاقــة  ذات 
مســتدرًكا: "لكــن ال أحــد يقــدر عــى منــع 
فنحــن  األرض  ســكان  ســوى  االحتــال 
مخططــات  إلفشــال  األساســية  الركيــزة 

الهدم والتهجري".

القدس املحتلة- غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
البــدوي  األحمــر"  "خــان  تجمــع  يــزال  ال 
أطــامع دولــة االحتــال اإلرسائيــيل  محــط 
التي تريد اقتاعه من جذوره، الستكامل 
باســم  املعــروف  االســتيطاين  مرشوعهــا 
)E1( ، والذي يكمل فصل شــامل الضفة 

عن جنوبها.
أرجــأت  قــد  االحتــال  ســلطات  وكانــت 
الغربيــة  بالضفــة  األحمــر  الخــان  هــدم 
املحتلــة يف شــهر أكتوبــر مــن عــام 2018 
إىل أجــل غــري مســمى إثــر اعــرتاض دويل 
واســع، إال أنهــا مل تتوقــف عــن اســتهداف 
يف  واملنشــآت  املســاكن  مــن  العديــد 
القــدس  مدينــة  رشقــي  الواقــع  التجمــع 

املحتلة.
عــرب  قــروي  مجلــس  رئيــس  ويوضــح 
الجهالــني داود عيــد جهالني، أن ســلطات 
االحتال كثفت منذ إعانها نيتها تنفيذ 
مخطــط ضــم الضفــة الغربيــة مــن عمليات 
البدويــة  للتجمعــات  واملراقبــة  الهــدم 

الواقعة رشق القدس املحتلة.
وبني أن قوات االحتال هدمت منشــآت 
يف "الخــان األحمــر"، أمــس األول، وهــذه 
هــي املــرة الثانيــة التــي تفعــل فيهــا ذلــك 
خــال أســبوعني، كــام شــهدت تجمعــات 
بدويــة أخــرى عمليــات تصويــر إرسائيليــة 

للمباين.
لصحيفــة  حديثــه  يف  الجهالــني  وتوقــع 
القادمــة  األيــام  تشــهد  أن  "فلســطني"، 
الخــان  يف  الهــدم  عمليــات  مــن  املزيــد 
ووادي  املســكوب،  وبــري  األحمــر، 
سنيسل، وجبل البابا، ووادي جمل، وأبو 
النــوار، مشــرًيا إىل األمــر يقــض مضاجــع 

السكان الفلسطينيني.
ولفــت إىل أن ســلطات االحتــال تدعــي 
بــأن عمليــات الهــدم تســتهدف املنشــآت 
الجديدة يف الخان األحمر، مشدًدا عى 
حــق  فمــن  قانــوين  غــري  ســبب  ذلــك  أن 

مناصرة دولية
قســم  مديــر  جــربان  كريــم  بــني  بــدوره، 
البحــث امليــداين يف مركــز املعلومــات 
اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض 
املحتلــة "بتســيلم"، أن قــرار هدم الخان 
"ومــا  وقــت،  أي  يف  ينفــذ  قــد  األحمــر 
التوقيــت  أو  الفرصــة  هــي  ذلــك  يعيــق 
أثــار  أن  بعــد  وذلــك  املائــم  الســيايس 
قرار الهدم ضجة سياسية دولية وصلت 

إىل حد استنكار الجنائية الدولية".
لصحيفــة  حديثــه  يف  جــربان  وأشــار 
"فلســطني"، إىل أن االحتال مل يرتاجع 
عــن تضييقــه بحــق ســكان الخــان األحمــر 
يف  واســتفزاز  هــدم  أعــامل  ينفــذ  إذ 
محيطــه، "فالقضيــة وصلــت إىل طريــق 
مســدود يف القضــاء اإلرسائيــيل بعــد أن 
أقــرت محكمــة العــدل العليــا قــرار الهــدم 
ورفضت االستئناف الفلسطيني عليه". 
وقــال: "الرفــض واالســتنكار الــدويل مــن 
املؤسســات الدوليــة كاالتحــاد األورويب 
واألمــم املتحــدة والجنائيــة الدولية  التي 
اعتربتــه جرميــة حــرب، هــو مــا أرجــأ قــرار 

الهدم حتى اللحظة".
ولفــت إىل أن "بتســيلم" تعمــل بشــكل 
دائــم عــى إيجــاد منــارصة دوليــة "للخــان 
األحمــر" مــن خــال تحشــيد الــرأي العــام 
القــرار،  ضــد  الدوليــة  واملؤسســات 
وإقامة الفعاليات التي كان آخرها إحياء 
الذكرى الثاثني إلنشــاء املؤسســة عى 

أرض الخان بحضور دويل واسع.
وأضــاف جــربان: "نهــدف إلبقــاء "الخــان 
املؤسســات  أجنــدة  عــى  األحمــر" 
إجــراء  إي  ضــد  صــد  كحائــط  الدوليــة 
إن  حيــث  بحقــه،  محتمــل  إرسائيــيل 
هدمــه  عــن  لاحتــال  األخــري  الرتاجــع 
قبــل مختلــف  مــن  نتيجــة مختلفــة   كان 
الفلســطينية  الحقوقيــة  املنظــامت 

والدولية واإلرسائيلية".

سكـــان "الخـــان األحمـــر" يرتقبـــون بقلـــق
 "مشــروع الضــم".. واملواجهـة خيارهـم الوحيـد

أطفال من الخان األحمر يجلسون أمام جرافة لاحتال                   )أرشيف( 

النارصة/ فلسطني:
رفضــت الهيئــة العامــة للكنيســت اإلرسائييل، أمس، 
القوميــة"  "قانــون  عــى  تعديــات  إلجــراء  مقرتًحــا 

العنري.
"هنــاك  قامئــة  بــه  تقدمــت  الــذي  االقــرتاح  وعــارض 
مســتقبل"، األحــزاب التــي ســّنته عــام 2018، إضافــة 
إىل قامئــة "أزرق أبيــض" التــي وعدت خال الجوالت 
تغّيــب  فيــام  القانــون،  بتعديــل  املاضيــة  االنتخابيــة 
رئيــس القامئــة وزيــر جيــش االحتــال بينــي غانتــس، 

عن الجلسة.
عــى  التصويــت  عــن  املشــرتكة  القامئــة  وامتنعــت 
األســايس  موقفهــا  أن  إىل  ذلــك  عازيــًة  االقــرتاح، 
والجوهــري هــو إلغــاء كل القانــون وإرســاء املســاواة 

التامة للمواطنني العرب يف األرايض املحتلة.
بــه  تقدمــت  الــذي  القانــون  تعديــل  إن  وقالــت 
مريــح،  كــامل  غديــر  مســتقبل"  "هنــاك  عــن  النائبــة 
ُتبقــي عــى  القانــون،  يطــرح تعديــات طفيفــة عــى 
جوهــره العنــري املتنكــر لوجــود وحقــوق الشــعب 
الفلســطينية  العربيــة  واألقليــة  الفلســطيني  العــريب 
عــى  تعديــل  أي  يطــرح  وال  املحتلــة،  األرايض  يف 
"ديباجــة القانــون" التــي تنضــح بالروايــة الصهيونيــة، 
لتعريــف  جــذري  حقوقــي  أو  ســيايس  تحــدٍّ  أي  وال 
املواطنــة املتســاوية التــي هــي جوهــر املســاواة يف 

الحقوق القومية واملدنية.
كام أن االقرتاح ال يتحدى حرية حق تقرير املصري 
للشــعب اليهــودي وال نظــام الفوقيــة اليهوديــة الــذي 
يكــرّس دونيــة  الــذي  الناظــم  القانــون  هــو خيــط هــذا 
املواطنني العرب جامعًة وفرادى، وفق بيان للقامئة 

املشرتكة.
واعترب البيان أن التعديل يكرس عمليا ضم االحتال 
لرشقي القدس "األرض املحتلة التي يجب أن ُيكنس 

الفلســطينية  الدولــة  عاصمــة  لتكــون  االحتــال  عنهــا 
العتيــدة، مبقتــى قــرارات األمــم املتحــدة وموقــف 

السواد األعظم من املجتمع الدويل".
وأشار إىل أن مقرتح القانون يكرس مكانة دونية للغة 
العربية كلغة رسمية ثانية بعد العربية التي بحسب 
القانون هي "لغة الدولة" ما يتناقض ومطلبنا مبكانة 

متساوية للغة العربية.
طورتهــا  التــي  املنشــودة  املســاواة  أن  وأوضــح 
مــن  طويلــة  عقــود  مــدار  عــى  العربيــة  الجامهــري 
النضــال، هــي املســاواة التامــة يف الحقــوق القوميــة 
واملدنيــة، الجامعيــة والفرديــة، غــري املنقوصــة وغــري 
املرشوطة، وهي مشــتقة من كون املواطنني العرب 
أهــل البــاد األصليــني، ومــن حقهــم يف هــذا الوطــن 
القوميــة  الدولــة  مــن  مّنــة  و"ليســت  املصــري  تقريــر 

للشعب اليهودي".
االئتــاف  تصويــت  املشــرتكة  القامئــة  واعتــربت 
اللثــام  "مُييــط  االقــرتاح  ضــد  الحاكــم  اإلرسائيــيل 
لبنيامــني  الفظــة  العنريــة  الدوافــع  عــن  مجــدًدا 
نتنياهو وحكوماته املتعاقبة، حيث يرفضون إدخال 
مفــردة "املســاواة" حتــى كورقــة توت، يف نّص ينضح 

بالفوقية والتمييز الرسمي عى رؤوس األشهاد".
وأضافــت أن ذلــك أيًضــا يعــّري بشــكل خــاص نــواب 
"أزرق أبيــض" الذيــن نــروا وعــودات عــى مدار ثاث 
القوميــة"،  قانــون  "تعديــل  حــول  انتخابيــة،  معــارك 
وجنــوا عــرشات آالف األصــوات العربيــة الســيام يف 

القرى الدرزية.
القــوى  كل  ومعهــا  العربيــة  الجامهــري  أن  وأكــدت 
الدميقراطيــة والتقدميــة الحقيقــة، ســتواصل نضالهــا 
الجامهــريي وعملهــا الربملــاين من أجــل إلغاء "قانون 
القوميــة" متاًمــا، ولــن تكتفــي بــأي تعديــل أو تجميــل 

لهذا القانون العنري.

النارصة/ فلسطني:
قــال ناشــطون يف حركــة "الرايــات الســوداء" 
املظاهــرات  تنظــم  التــي  اإلرسائيليــة 
حكومــة  رئيــس  فســاد  ضــد  االحتجاجيــة 
االحتال بنيامني نتنياهو، إنه يدعم ويغذي 
االعتداءات عليهم لفض مظاهراتهم وســط 

)إرسائيل(.
وأكــد املتظاهــرون أن أفــراد رشطــة االحتال 
بلبــاس مــدين كانــوا يقفــون عــى الحياد ومل 
يتحركــوا أثنــاء اعتداء ناشــطني من "اليمني" 
اإلرسائيــيل عــى ناشــطني مــن الحركــة خال 
مظاهــرة ضــد الفســاد ووزيــر أمــن االحتــال 
الداخــيل أمــري أوحانــا، يف )تــل أبيــب( أول 

من أمس.
أمــس،  ُنــرشت  فيديــو  مقاطــع  وأظهــرت 
أشــخاصا بلبــاس أســود يربــون بقبضاتهــم 
وبعــي ويركلــون متظاهريــن مــن "الرايــات 
الســوداء" خــال املظاهــرة يف )تــل أبيــب( 
وهــم  املعتــدون  ويظهــر  أمــس.  مــن  أول 
يلقــون  ثــم  ملتظاهريــن،  كمينــا  ينصبــون 
الفلفــل  غــاز  ويرشــون  الحجــارة  عليهــم 

نحوهم.
رشطــة  أفــراد  أن  الفيديــو  مقاطــع  مــن  وبــدا 
االحتــال بلبــاس مــدين حــروا يف مرحلــة 
متأخــرة وكانــوا وديــني تجــاه عنــارص اليمــني 

املعتدين.
أحــد  عــن  العــربي  "والــا"  موقــع  ونقــل 
املتظاهريــن  شــاهد  إنــه  قولــه  املتظاهريــن 
للــرب املــربح، وقــد كان هــذا  يتعرضــون 
أراد  وأنــه  للغايــة،  ورهيبــا  مخيفــا  مشــهدا 
اســتدعاء رشطــة االحتــال لكنهــا مل تســارع 
أفرادهــا  بعــض  حــر  وعندمــا  املجــيء، 
هاجمــوا  بعدمــا  هربــوا  قــد  املعتــدون  كان 

صديقه الذي امتأ جســده بالدماء، وتوجه 
إىل أفــراد رشطــة تحريــني، لكنهــم مل يفعلــوا 

شيئا.
وأضــاف املتظاهــر أن أفــراد رشطــة االحتال 
"جيدون بربنا يف بلفور )املنزل الرســمي 
لنتنياهو يف القدس املحتلة، حيث تجري 
عندمــا  هنــا،  ولكــن  باســتمرار(،  مظاهــرات 
منهــم  املطلــوب  األســايس  األمــر  يكــون 
حامية املظاهرة، مل يفعلوا شيئا. لقد جئنا 
لاحتجــاج ضــد الوزيــر أوحانــا الــذي يحــاول 

قمع االحتجاجات".
وتابــع أن "أوحانــا ونتنياهــو، اللــذان يحــذران 
من العنف ويصفوننا بالفوضويني، يغذيان 
التــي  املطلوبــة  النتيجــة  وهــذه  النــريان، 
خــال  مــن  بالعنــف  تســببا  لقــد  يريدانهــا. 
يتحدثــان  كيــف  يعرفــان  وهــام  أقوالهــام، 
ســيرتجمون  الزعــران  أن  ويــدركان  بالتلميــح 

أقوالهام إىل عنف".

وقالــت متظاهــرة إن أفــراد رشطــة االحتــال 
عــرش  هنــاك  وكان  وراءنــا،  يقفــون  كانــوا 
عــى  بيــدي  ورضبــت  رشطــة،  ســيارات 
زجاجهــا وطالبتهــم بــأن يدافعــوا عنــا، وقلت 
إنهــم يربوننــا، مل يفعــل أي منهــم شــيئا، 

ومل ينظروا باتجاهي.
نتنياهــو  الســوداء"  "الرايــات  نشــطاء  واتهــم 
أن  مردفــني  ضدهــم،  التحريــض  بتغذيــة 
"ال  تنظيــم  مــن جانــب  اإلجرامــي  "االعتــداء 
فاميليــا" املقــرب مــن نتنياهــو هــو اســتمرار 
متهــم  )إرسائيــل(  يقــود  للتحريــض.  مبــارش 
قتــل  عــى  بالتحريــض  يــرتدد  ال  بجنائيــات 
لــن  اليــد.  نظيفــة  بقيــادة  يطالبــون  الذيــن 
نتوقف عن التظاهر حتى يستقيل املتهم".

رشطــة  الســوداء"  "الرايــات  ناشــطو  واتهــم 
بــدال  إنهــا  بالتواطــؤ، حيــث  أيضــا  االحتــال 
من اعتقال مثريي الشغب العنيفني الذين 
رضبــوا متظاهريــن أول مــن أمــس، اعتقلــت 

متظاهرا كان يدافع عن نفسه.
عــن  العربيــة  "هآرتــس"  صحيفــة  ونقلــت 
قولهــم  االحتــال  رشطــة  يف  كبــار  ضبــاط 
الوزيــر أوحانــا  خــال محادثــات مغلقــة، إن 
املرتقــب  التعيــني  اســتغال  يحــاول 
ملنصــب املفتــش العــام للرشطــة مــن أجــل 
منع املظاهرات مقابل مقر اإلقامة الرسمي 
لنتنياهــو يف القــدس، وأنــه ميــارس ضغوطــا 
اثنــني  مرشــحني  عــى  الخصــوص  بهــذا 
بارزيــن لتــويل املنصب، هام القائم بأعامل 
وقائــد  كوهــني،  موطــي  العــام،  املفتــش 

الرشطة يف منطقة القدس دورون ياديد.
بهــذا  أوحانــا  انشــغال  إن  الضبــاط  وقــال 
فيــام  جــدا"،  وعــدواين  "مكثــف  املوضــوع 
أفــاد مصــدر يف رشطــة االحتــال بــأن أوحانــا 
اقــرتح منــع االحتجاجــات بذرائع عــدة، بينها 
خــرق تعليــامت كورونــا وإزعــاج الجــريان يف 

مناطق املظاهرات.
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رؤية )إسرائيل( لتواصل 
الفلسطينيين معها، 

وتجاوزهم للسلطة
الجهــة  تكــون  أن  الفلســطينية  الســلطة  إنشــاء  العــادة منــذ  جــرت 
عــى تصاريــح  بالحصــول  الراغبــن  الفلســطينين  بــن  الوســيطة 
لدخــول إرسائيــل، ســواء للعمــل أو العــاج أو الزيــارات العائليــة، 

وبن السلطات اإلرسائيلية، من خال وزارة الشئون املدنية. 
األمنــي  التنســيق  وقــف  الفلســطينية  الســلطة  إعــان  منــذ  لكــن 
وأصبــح  الــدور،  بهــذا  القيــام  عــن  توقفــت   ،2020 مايــو  أواخــر 
الفلســطينيون يتواصلون مبارشة مع اإلرسائيلين، بعلم الســلطة 

الفلسطينية، ولكن دون تدخلها. 
يشــكل هــذا املشــهد، مــن وجهــة النظــر اإلرسائيليــة، مصــدر قلــق 
املحــاوالت  تجــاه  الفلســطينية  للســلطة  وعميقــا  األمــد  طويــل 
اإلرسائيليــة إلضعافهــا بإقامــة عاقــات مدنيــة عامــة وحــوار مبــارش 

مع الجمهور الفلسطيني، مام سيؤدي تدريجيًا النهيارها.
هــذا الخــوف عــرت عنــه الســلطة باإلعــان مرارا وتكــرارا يف اآلونة 
مؤسســة  أو  محليــا  مجلســًا  تصبــح  أن  توافــق  لــن  بأنهــا  األخــرة 
خرية، الســيام عى لســان حســن الشــيخ املســئول الفلســطيني 

عن التواصل مع ارسائيل.
والســلطة  إرسائيــل  بــن  األمنــي  التنســيق  توقــف  أن  ومنــذ 
الفلســطينية، فــإن النشــاط املــدين املســتمر املرتبــط بإرسائيــل 
عــرات  يســتمر  الطريقــة،  وبهــذه  "يــد مختفيــة"،  تحــت  أصبــح 
اآلالف مــن العــامل والتجــار واملــرىض بدخــول إرسائيــل كل يــوم، 
دون تنسيق رسمي مع السلطة الفلسطينية، ويبدو أنها تستطيع 
إذا أرادت منعهــم مــن ذلــك، لكنهــا تــدرك أن نتيجــة هــذه الخطــوة 

ستكون احتكاكًا مع الجمهور الفلسطيني، وغضبه منها.
املقصــود أن الســلطة الفلســطينية، وهــي تــرى تواصــل مواطنيهــا 
مــع الســلطات اإلرسائيليــة مــن خــال القفز عنها، وعدم التنســيق 
الجــدوى،  عدميــة  إىل  تتحــول  ال  يك  منعهــم،  تســتطيع  معهــا، 
وفاقــدة لســيادتها عليهــم، لكنهــا تخــى يف املقابــل مــن نتيجــة 
ألنهــا  منهــا،  الفلســطينين  غضــب  يف  املتمثلــة  الخطــوة  هــذه 
مــن خــال منعهــا لهــم تتســبب يف تعطيــل مصالحهــم، وتوقــف 
ولذلــك  واملعيشــية،  االقتصاديــة  املجــاالت  يف  حياتهــم  مســار 

فهــي تغــض الطــرف عنهــم، وال تحــاول منعهــم مــن إجــراء 
اتصاالتهم مع اإلرسائيلين، دون املرور بها.

إعالن صادر عن بلدية غزة
تعلن بلدية غزة عن 

توفر شاغر وظيفي "مدير الشئون اإلدارية" 
عى الدرجة "C" وفقًا لسلم رواتب قانون الخدمة املدنية وذلك للعمل يف مقر البلدية مبدينة غزة وفقًا للمواصفات التالية: -

أواًل: رشوط الرتشح: -
1 - أن يكون من سكان مدينة غزة.

2 - أاَل يزيد عمر املرتشح الخارجي عن )45( عامًا، بينام املرتشح من موظفي البلدية أاَل يزيد عمره عن )50( عامًا.
)%75( ويفضــل درجــة  عــن  يقــل  إدارة األعــامل مبعــدل ال  أو  بكالوريــوس يف املحاســبة  يكــون حاصــًا عــى  أن   -  3

املاجستر يف املحاسبة أو إدارة اإلعامل أو أي اختصاص ذو عاقة من جامعة معرتف بها.
4 - أن يكون عضوًا يف نقابة املحاسبن أو نقابة اإلدارين.

5 - أن يكون املتقدم لديه )10( سنوات خرة يف مجال ذو عاقة، منها )5( سنوات عى األقل يف مستوى إرشايف. 
6 - يفضل أن يكون لديه رخصة قيادة سارية املفعول.

ثانيًا: املهام واملسئوليات: -
• املشاركة يف وضع الخطط االسرتاتيجية التي تهدف إىل تحقيق رؤية وأهداف البلدية.

• اإلرشاف عى أقسام الشئون اإلدارية واملخازن وأي أقسام أخرى ذات العاقة والعمل عى تطويرها مبا يضمن تحقيق أهدافها. 
• العمل عى تحقيق مستوى عايل من الضبط واملتابعة اإلدارية واملالية عى أعامل البلدية للمساهمة يف الحد من 

املخاطر التي قد تتعرض لها البلدية ومبا ينسجم مع القواعد الحوكمة والشفافية.
• اإلرشاف عى إدارة وتطوير كافة األنشطة اإلدارية مبا فيها الكادر البري وتوفر الدعم اللوجستي وفقًا للسياسات 

واإلجراءات املعتمدة وبالتنسيق مع مدراء الدوائر ذات العاقة مبا يضمن االستمرارية
• املساهمة يف تقديم التحليل املايل الخاص بأداء البلدية واملساعدة يف اتخاذ القرار، وتطوير مؤرشات األداء وآليات قياسها.

• املساعدة يف إعداد املوازنات وامليزانيات وضامن االلتزام بها.
• املساهمة يف إدارة املوارد املالية ووضع السياسات املالية التي تضمن حسن استثامر أماك البلدية بالتعاون مع الدوائر ذات العاقة. 
• التشبيك وإدارة العاقات مع املؤسسات الخارجية فيام يتعلق بالقضايا اإلدارية وإعداد مذكرات التعاون والتفاهم. 

• التأكد من تنظيم سجات املخازن وتزويد اإلدارات باللوازم والخدمات اإلدارية املطلوبة.
• املساعدة يف اإلرشاف عى عمليات املراجعة والتدقيق واملتابعة مع املدقق الخارجي.  

ثالثًا: املهارات املطلوبة: -
    املهارات املهنية: -

• لديــه خــرة )10( ســنوات يف مجــال اإلدارة العامــة والعمــل املؤسســايت ومجــاالت اإلدارة والتخطيــط االســرتاتيجي 
واملتابعــة مــع القطــاع العــام والخــاص، ويفضــل مــن لــه خــرة يف عمــل الهيئــات املحليــة والحكــم الرشــيد وإملــام تــام يف 

األنظمة والقوانن والتعليامت التي تحكم الهيئات املحلية وتعدياتها املستحدثة.
• معرفة جيدة باستخدام الرامج الحاسوب والرامج املحاسبية وتطويرها مبا تطلبه مستجدات العمل.

• معرفة يف إعداد مراكز التكلفة. • معرفة بالقوانن الرضيبية. 
."IPSAS" معرفة وخرة عملية يف تطبيق املعاير املحاسبية الدولية يف القطاع العام •

    املهارات الشخصية: -
• أن ميتــاز باملظهــر العــام الائــق والقــدرة عــى االتصــال والتواصــل الفعــال مــع املوظفــن واملواطنــن واملؤسســات 

العامة والخاصة بكل لباقة ودبلوماسية، وبناء شبكة عاقات جيدة مع األطراف ذات العاقة.
• القدرة عى اإلرشاف وإدارة فرق العمل والعمل تحت الضغط.

• إجادة اللغتن العربية واإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.
• أن ميتاز بالقدرة عى إعداد وتقديم الدراسات واملبادرات لرفع مستوى جودة خدمات البلدية.

• معرفة جيدة بالحاسوب والقدرة عى التعامل مع برامج ميكروسوفت Microsoft Office واإلنرتنت والريد اإللكرتوين.
فعى من يجد يف نفسهـ/ـــا الكفاءة والرغبة يف التقديم للوظيفة املذكورة أعاه عليهـ/ــا التقدم وإرسال السرة الذاتية 
مرفقــًا معهـ/ـــا الوثائــق الثبوتيــة مــن شــهادات أكادمييــة ومهنيــة وشــهادات خــرة وأي وثائق أخرى ذات عاقة وتســهم يف 
تعزيز طلب املتقدمـ/ـة عى موقع البلدية اإللكرتوين وذلك يف موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 2020/7/30م.
بلديــــة غــــــزة

زعارير: اعتداءات املستوطنني 
عىل املساجد واملواطنني إرهاٌب ممنهج

استطالع: تراجع شعبية 
نتنياهو وقوة "كتلة اليمني"

النارصة/ فلسطن:
أظهــر اســتطاع للــرأي العــام، أمــس، تراجــع شــعبية زعيــم حــزب 
والثقــة  نتنياهــو،  بنيامــن  االحتــال،  حكومــة  ورئيــس  الليكــود 
بــه عــى خلفيــة إخفاقــات الحكومــة يف مواجهــة جائحــة فــروس 
األخريــن  الشــهرين  خــال  االســتطاعات  تظهــر  كورونــا، حيــث 

خسارة الليكود )10( مقاعد يف "الكنيست".
وبعد أن حصل الليكود عى )41( مقعًدا يف اســتطاع ُنر يف 
27 أيار/مايو املايض، حصل الحزب يف استطاع جديد، عى 
)31( مقعــًدا، بينــام حصلــت كتلــة "ييــش عتيــد - تيلــم" برئاســة 
يائر لبيد عى )19( مقعًدا، وحزب "كاحول الفان" برئاسة بيني 

غانتس عى )10( مقاعد.
وتوقــع االســتطاع ارتفــاع متثيــل القامئة املشــرتكة مــن )15( إىل 
)16( مقعــًدا، وحصــول تحالــف أحــزاب اليمــن املتطرف "ميينا" 
عــى )13( مقعــًدا، مــا يعنــي أن متثيــل هــذا الحــزب يرتفــع عــى 
حســاب الليكــود. بينــام حصــل حــزب "يرسائيــل بيتينــو" برئاســة 

أفيغدور ليرمان عى )8( مقاعد.
وحصــل حــزب شــاس عــى )9( مقاعــد، وكتلــة "يهــدوت هتــوراة" 
عــى )7( مقاعــد، فيــام حصــل حــزب مرتــس عــى )7( مقاعــد، 

حسب االستطاع الحايل.
دون  مــن  اليمــن"،  "كتلــة  قــوة  أن  عــى  االســتطاع  هــذا  ويــدل 
"ميينــا"، هــي )47( عضــو كنيســت، ومــع "ميينــا" )60( عضــو، 
نتنياهــو  متكــن  وعــدم  السياســية  األزمــة  اســتمرار  ذلــك  ويعنــي 
مــن تشــكيل حكومــة بــدون ليرمــان أو غــره من أحــزاب املعارضة 

الصهيونية.
اإلرسائيليــة  االحتــال  رشطــة  قمــع  إىل  االســتطاع  وتطــرق 
قــال  حيــث  األخــرة،  األســابيع  يف  نتنياهــو،  ضــد  للمتظاهريــن 
)%44( مــن مجمــل املســتطلعن، وثلــث املســتطلعن الذيــن 

وصفوا أنفسهم بأنهم ميينيون، بأن "الرطة متأثرة من اعتبارات 
سياســية يف إنفــاذ القانــون خال هــذه املظاهرات"، بينام ادعى 

)%33( أن أداءها "موضوعي ومعني".

تبكــر  عــن  الحديــث  األخــرة  اآلونــة  يف  تكــرر  أنــه  إىل  يشــار 
االنتخابــات، يف أعقــاب الخافــات داخــل حكومــة نتنياهــو. ومــن 
أن  أخــًرا،  املنشــورة  وتلــك  الحــايل  االســتطاعات،  نتائــج  شــأن 
تدفــع نتنياهــو إىل إعــادة حســاباته بشــأن تبكــر االنتخابان خاصة 

إثر تراجع ثقة الناخبن به.
ومــن جهــة أخــرى، أظهــرت نتائــج االســتطاع الحــايل وجــود دعــم 
وسياســته  نتنياهــو  ضــد  واملظاهــرات  للمتظاهريــن  شــعبي 
وحكومتــه برمتهــا. وذلــك، مــن دون تطــرق االســتطاع مبارشة إىل 

جائحة كورونا، واألزمة املالية الناجمة عنها.

خبيـر إرسائيلـــي: خــان يونــس
"كلمــة ســر" إخفــاق جيــش االحتــالل

األسرى المرضى 
والمسنون في خطر

الشعبية يف 
السجون: انتشار 

فريوس كورونا وسط 
األرسى "مسألة وقت"

غزة/ فلسطن:
حــّذرت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطن-فرع 
يف  كورونــا  فــروس  انتشــار  أن  مــن  الســجون، 
مؤكــدة  وقــت"،  "مســألة  هــو  األرسى  أوســاط 
وكبــار  املــرىض  األرسى  عــى  األوضــاع  خطــورة 
يف  يوميــة  إصابــات  اكتشــاف  ظــل  يف  الســن 

صفوف موظفي إدارة السجون.
"اكتشــفت  أمــس:  بيــان  يف  الشــعبية،  وقالــت 
يف  املطبــخ  مســؤول  أن  رميــون  ســجن  إدارة 
السجن مصاٌب بفروس كورونا، والطبيب العام 
يف عيادة الســجن مصاب أيًضا، األمر الذي أثار 
ذعــًرا يف أوســاط اإلدارة التــي ســارعت يف حجــر 

املوظفن".
وأشارت إىل أن إدارة السجون "أجرت فحوصات 
رسيعــة لجميــع املخالطن من الرطة والضباط 
وحجــر عــدد منهــم، فضــًا عن إجــراء الفحوصات 
يجــري  مل  والتــي  األرسى  مــن  لعــدد  الشــكلية 

اإلعان عن نتيجتها حتى هذه الساعة".
أوضحت الشعبية أن إدارة السجون ترتاخى يف 
إجــراء الفحوصــات يف أوســاط األرسى وال تقــدم 
لهــم وســائل التعقيــم املامئــة والرضوريــة ملنــع 

انتشار الفروس.
الفــروس يف أوســاط  وحــذرت مــن أن "انتشــار 
األرسى مســألة وقــت، األمــر الــذي مــن شــأنه أن 
يفاقم من خطورة األوضاع، ال سيام لدى األرسى 
املرىض وكبار السن ما مل يجري التحرك برسعة 
هــذا  لتفــادي  االحتــال  دولــة  عــى  والضغــط 
االحتــامل ورضورة إطــاق رساح األرسى املرىض 

وكبار السن".
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رام الله/ فلسطن:
اعتــر النائــب يف املجلــس التريعــي باســم 
زعارير، اعتداء املســتوطنن عى مســجد يف 
البرة وتســميم قطيع ماشــية يف األغوار "نهًجا 
االحتــال  بــن حكومــة  مرســوًما ومتفًقــا عليــه 

اإلرسائييل واملستوطنن".
وأشار النائب زعارير يف ترصيح له أمس، إىل 
املســتوطنن  تســتخدم  االحتــال  حكومــة  أن 
وأن  الفلســطينين،  وقمــع  لرتهيــب  أدوات 
يف  فســاًدا  ليعيثــوا  قطعانهــم  إطــاق  سياســة 
أرضنــا ومقدســاتنا ومزروعاتنا "سياســة قدمية 

استخدمت ضد شعبنا منذ عام 1948".
يف  نجــح  يكــون  قــد  االحتــال  أن  إىل  ولفــت 
مــن  الفلســطينين  بعــض  بتهجــر  البدايــة 
الرعــب،  بــث  خــال  مــن  وذلــك  أراضيهــم، 
وحــرق  أرضهــم  ومصــادرة  بالقتــل  وتهديدهــم 
ثبــات  أن  إال  ومســاجدهم،  مزروعاتهــم 

الفلسطيني اليوم يفشل مخططاته.

االســتيطاين  الســلوك  هــذا  أن  عــى  وشــدد 
بخطــوات  إال  يتوقــف  أن  ميكــن  ال  "الهمجــي" 
وإنهــاء  شــعبنا  توحيــد  وأولهــا  فلســطينية، 
الوقــوف  الســلطة  عــى  أن  مؤكــًدا  االنقســام، 
األرايض  حاميــة  عــى  بالعمــل  ــا  وطنيًّ موقًفــا 
واملقدسات من املستوطنن، وعدم السامح 

لهم باالقرتاب أو دخول مناطق مسؤوليتها.
رســالة  هنــاك  تكــون  أن  يجــب  زعاريــر  وقــال 
سياســية قويــة مــن الســلطة لحكومــة االحتال، 
الجنائيــة  املحكمــة  إىل  التوجــه  جانــب  إىل 
الدوليــة ومجلــس حقوق اإلنســان، الفًتا إىل أنه 
"ال ينبغي أن ننىس أن شــعبنا مكبل ومســلوب 
الدفــاع عــن نفســه،  اإلمكانيــات والقــدرة عــى 
مــع  باالتفاقيــات  الســلطة  التــزام  ســببه  وهــذا 

االحتال".
وطالب قيادة السلطة وأجهزة أمنها بـ"الوقوف 
عــى وظيفتهــا التــي يجــب أن تكــون لهــا، وهــي 
حاميــة شــعبنا ومقدســاته وممتلكاتــه، وإال فــا 

فائدة من وجودها".
املــايض  اإلثنــن  فجــر  مســتوطنون  واعتــدى 
البــرة،  مبدينــة  واإلحســان  الــر  مســجد  عــى 
وحرقــوا أجــزاء منــه، ومتكــن أهــايل املنطقة من 
إخــامد الحريــق والســيطرة عليــه قبــل امتــداده 
عــام  افتتــح  الــذي  املســجد  مرافــق  باقــي  إىل 
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بــأن املســتوطنن حاولــوا   وأفــاد شــهود عيــان 
طــال  الحريــق  لكــن  بأكملــه  املســجد  إحــراق 
املتوضــأ، إىل جانــب كتابــة شــعارات عنرصيــة 

معادية للعرب واملسلمن.
وتكــررت يف الســنوات األخــرة عمليات إحراق 
املســاجد وتدنيســها مــن املســتوطنن ســواء 
يف األرايض املحتلة عام 1948 أو يف الضفة 

الغربية والقدس املحتلتن.
فتــاوى  مــن  املســاجد  حــرق  جرائــم  وتنطلــق 
كراهيــة  عــى  تقــوم  عنرصيــة،  تلموديــة 

املسلمن والعرب.

النارصة/ فلسطن:
عــّد خبــر إرسائيــيل مدينــة خــان يونــس 
إخفــاق  رس"  "كلمــة  غــزة،  قطــاع  جنــوب 
قطــاع  يف  اإلرسائيــيل  االحتــال  جيــش 

غزة.
وقــال الخبــر العســكري اإلرسائيــيل أمــر 
أورن، يف تقريــره املطــول مبوقــع "واال" 
العري، إن اسم مدينة خان يونس أصبح 
جيــش  أركان  قائــد  لــدى  تــداوال  األكــر 
االحتال أفيف كوخايف خال مشاوراته 
يف قيادة الجيش واالستخبارات، بصفته 

رمًزا عى إخفاقه وفشله.
امليدانيــة  املعطيــات  أن  أورن  وأضــاف 
جيــش  يواجههــا  التــي  والعملياتيــة 
تهــدد  األخــرة  اآلونــة  يف  االحتــال 
الجــرال  قائــده  أحــام  عــى  بالقضــاء 
األيــام  هــذه  ميــي  الــذي  كوخــايف، 
قرابــة ســتة أشــهر يف موقعــه األعــى يف 

املؤسسة العسكرية اإلرسائيلية.
يف  منطقــة  مــن  هنــاك  ليــس  أنــه  وذكــر 
قطــاع غــزة أو لبنــان دار الحديــث حولهــا 
يف  األعــى  العســكرية  املســتويات  يف 
أروقــة الجيــش أكــر مــن خــان يونــس، ألن 
وجهــاز  الجيــش  بــه  منــي  الــذي  اإلخفــاق 

االســتخبارات العســكرية "أمــان"، وجهــاز 
كفيــا  كان  "الشــاباك"،  العــام  األمــن 
بانــدالع حــرب واســعة ال يريدها كوخايف 

عى األقل حاليا.
الــذي  املركــزي  الهــدف  أن  إىل  ولفــت 
يحــرك قيــادة جيــش االحتــال اليــوم هــو 
منع اندالع الحرب القادمة، أو عى األقل 
إرجــاء اندالعهــا، ولذلــك يخــوض الجيش 
بعض العمليات العسكرية العنيفة التي 
تســبق وقــوع الحــرب، مــن خــال اتبــاع مــا 
تســمى "إســرتاتيجية جز العشــب"، وهو 
مصطلــح دخــل إىل قامــوس الجيــش يف 

منتصف العقد السابق.
وأوضح الخبر العسكري أن سياسة "جز 
اليــوم،  الجيــش  يتبعهــا  التــي  العشــب" 
غــادي  الســابق  قائــده  قبــل  مــن  ســواء 
أيزنكوت أو قائده الحايل كوخايف، تعني 
أن تدخــل قــوات مقلصــة مــن الجيــش أو 
القــوات الخاصــة إىل مخيــامت الاجئــن 
تنفــذ  الفلســطينية  املــدن  أو  القــرى  أو 
باملســلحن،  للمــس  خاطفــة  عمليــات 
أو  اغتيــال  أو  قتــل  مــن  االقــرتاب  دون 
تصفيــة رأس كبــر، بحيــث ال يــؤدي إىل 

اندالع مواجهة واسعة غر مرغوبة.

عــى  يكــون  االحتــال  جيــش  أن  وبــن 
جهــاز  مــن  مبســاعدة  االســتعداد  أهبــة 
املناطــق  يف  للدخــول  "الشــاباك" 
بــن حــن وآخــر، كلــام منــا  الفلســطينية 
العشــب أكــر مــن الــازم يدخــل للقيــام 
الطبيعــي،  حجمــه  إىل  وإعادتــه  بجــزه، 

تحضرا لعملية أخرى قادمة.
اإلســرتاتيجية  هــذه  مثــل  أن  وأردف 
يتبعها "املوســاد" خارج حدود األرايض 
املحتلــة، فيــام يتعلــق باملحــور اإليــراين 
جــز  آلــة  أن  الفــرق  لكــن  اللــه،  وحــزب 
العشــب الخارجيــة لها جهــاز كاتم صوت 
ال ُيحِدث ضجيجا، كام هي الحال داخل 

املناطق الفلسطينية.
االحتــال  حكومــة  رئيــس  أن  إىل  ونبــه 
بنيامــن نتنياهــو مســتعد لدفــع كل مثــن 
عشــية  حــرب  أي  انــدالع  عــدم  مقابــل 
كــم  يعــرف  ال  ألنــه  القادمــة،  االنتخابــات 
ومــاذا  الحــرب،  هــذه  تســتمر  ســوف 
اإلرسائيليــن،  دمــاء  مــن  مثنهــا  ســيكون 
الناخبــن  جمهــور  أمــام  ســيظهر  وكيــف 
مــن اآلن  قبــل عقــد  الــذي وعدهــم  وهــو 
بأنــه ســيقي عــى حــامس، مــرة واحــدة 

وإىل األبد.

مواطنون يعاينون مسجدًا أحرقه مستوطنون بالضفة الغربية

بقايا آلية مدمرة استخدمتها القوة الخاصة رشق خان يونس       )أرشيف(
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

1.تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــريات عــن طــرح عطــاء تبعــًا للــروط واملواصفات 

أصحــاب  مــن  املشــاركة  يف  الراغبــن  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة 
دائــرة املشــريات باملجمــع  الصحــة –  االختصــاص املســجلن رســميًا مراجعــة وزارة 
العطــاء  كراســة  عــى  الحصــول  أجــل  مــن  الرســمي  الــدوام  أوقــات  خــال  اإلداري 

واملواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غري مسردة لكل مناقصة.
2.آخــر موعــد لقبــول العــروض بالظــرف املختوم حســب املواعيد املذكورة 

أدناه وسيتم فتح املظاريف يف نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من 
املناقصن أو ممثليهم.

وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون املالية

دائرة املشريات – غزة

3. عــى املناقــص ارفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عــى شــكل كفالــة بنكيــة 

االنتــاج  بنــك  أو  اإلســامي  الوطنــي  )البنــك  مــن  صادريــن  بنــي  شــيك  أو 
الفلســطيني( أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالــة مــن مســتحقات الركــة أو ســند دفــع معتمــد صــادر مــن بنــك الربيــد 
التابــع لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات باســم )وزارة الصحــة( مببلغ 
%5 مــن إجــايل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الركــة كتأمــن دخــول ســاري 

املفعــول ملــدة ثاثــة شــهور مــن آخــر موعــد لتقديــم العــروض، ويف حــال مل 
يتمكــن املناقــص مــن احضــار الكفالــة مــن املصــادر املذكــورة يجــب احضــار 
كفالة من أي بنك معتمد لدى سلطة النقد الفلسطينية وتكون الكفالة باسم 

) لجنة املساعدات الرنويجية – نورواك (.
4. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

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

6. ارفاق شــهادة خلو رضيبي أو صوره عنها أو شــهادة خصم رضيبي صادرة 

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

8. لاستفســار يرجــى التواصــل عــى هاتــف رقــم2829774– فاكــس2827634 أو زيــارة 

املوقع االلكروين لوزارة الصحة )www.moh.gov.ps( لاطاع عى كراسة العطاء.

وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون املالية

دائرة املشريات – غزة

للــروط  تبعــًا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــريات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  1.تعلــن 

واملواصفات املوضحة يف كراســة ووثائق العطاء، فعى الراغبن يف املشــاركة 
دائــرة   – الصحــة  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلن  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشــريات باملجمــع اإلداري خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول 

عى كراسة العطاء واملواصفات مقابل مبلغ )200( شيكل غري مسردة.
املوافــق  االثنــن  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  2.آخــر 

2020/08/17 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن أو ممثليهم.

4. عــى املناقــص ارفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عــى شــكل كفالــة بنكيــة 

االنتــاج  بنــك  أو  اإلســامي  الوطنــي  )البنــك  مــن  صادريــن  بنــي  شــيك  أو 
الفلســطيني( أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالــة مــن مســتحقات الركــة أو ســند دفــع معتمــد صــادر مــن بنــك الربيــد 
التابــع لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومات باســم )وزارة الصحة( مببلغ 
%5 مــن إجــايل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الركــة كتأمــن دخــول ســاري 

املفعــول ملــدة ثاثــة شــهور مــن آخــر موعــد لتقديــم العــروض، ويف حــال مل 
يتمكــن املناقــص مــن احضــار الكفالــة مــن املصــادر املذكــورة يجــب احضــار 
كفالــة مــن أي بنــك معتمــد لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية وتكــون الكفالــة 

باسم ) لجنة املساعدات الرنويجية – نورواك (.
5. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

6. أجرة اإلعان عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.

7. ارفاق شهادة خلو رضيبي أو صوره عنها أو شهادة خصم رضيبي صادرة 

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

9. لاستفسار يرجى التواصل عى هاتف رقم2829774– فاكس2827634 

أو زيــارة املوقــع االلكــروين لــوزارة الصحــة )www.moh.gov.ps( لاطــاع 
عى كراسة العطاء.

الموضوع/  إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة لدى اإلدارة 
العامة لألراضي والعقارات رقم )348/ 2020(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
عمر حمدان زايد املرصي من ســكان خان يونس هوية رقم 938945177 

بصفته وكيا عن: محمود زايد جرب املرصي 
مبوجب وكالة رقم: 2009/222 الصادرة عن خان يونس 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف 
القطعة 66 القسيمة 16 املدينة خانيونس 

القطعة 80 القسيمة 5 املدينة خانيونس
العامــة  اإلدارة  إىل  باعراضــه  التقــدم  عليــه  الشــأن  بهــذا  اعــراض  أي  لــه  فمــن   
لأرايض والعقارات خال مدة أقصاها خمسة عر يوما من تاريخ هذا اإلعان 
البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حــال تبــن  وبخــاف ذلــك ســوف يتــم 
إشكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلن يتحمل الوكيل املسؤولية 

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ: 28/ 7/ 2020م
مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة شمال غزة الشرعية

إىل املدعــى عليــه/ ســمري دومنيــك أميــن عبــد القــادر أبــو ســمرة مــن عــراق 
سويدان وسكان تل الزعر سابقا ومجهول محل اإلقامة يف روسيا يقتيض 
حضــورك ملحكمــة شــال غــزة الرعيــة يــوم االحــد 2020/9/6م الســاعة 
التاســعة صباحــا وذلــك للنظــر يف القضيــة املقامة عليك من قبل املدعية 
ميــادة حســن خليــل ابــو مطــر مــن بيــت جرجا وســكان تل الزعــر وموضوعها 
تحــرض يف  وإن مل  2020/143م  أســاس  تحــت  واملســجلة  مهــر معجــل 
تبليغــك  جــرى  لذلــك  الرعــي  املقتــى  بحقــك  يجــر  املعــن  الوقــت 

حسب األصول وحرر يف 2020/7/27م.
قايض شال غزة الرعي
محمود خليل الحليمي

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرعي
محكمة شال غزة الرعية االبتدائية

عّدت اتهامات القاضي "باطلة"
عائلة مشعل تدين رفض السلطات األمريكية اإلفراج عن نجلها

وفد وزاري يبحث مع "الصليب األحمر"
 سبـــل حاميــــة األســـــرى

تعايف األسري "أبو وعر" من فريوس كورونا

متديد اعتقال األسري أبو بكر "حتى قرار آخر"

كل عام وفلسطني 
عىل الصمود أقدر

عمــاء االحتــال يحقــدون عــى أهــل غــزة أكــر مــن االحتــال نفســه، 
عمــاء االحتــال ينظمــون حملــة تشــهري وتشــويه خبيثــة ضــد مقاومــة 
غزة وصمود أهلها، عماء االحتال يســتغلون أوضاع غزة املعيشــية 
الصعبــة للطعــن يف رشفهــا، وترديــد األكذوبــة عــن بنــات غــزة الــايئ 
يبعــن أنفســهن مقابــل عريــن شــيكا، حتــى بلغــت الوقاحــة ببعــض 
ســائقي ســيارات األجــرة أن يتحــدث عــن امــرأة عرضــت نفســها عليــه 

مقابل صحن فول أو صحن حمص! 
كام رخيــص، وحملــة تشــويه وتشــهري متعمــدة، تــأيت ضمــن منهــاج 
مخابــرايت إرسائيــي يهــدف إىل طعــن املقاومــة، وتحميلها مســؤولية 
تــردي األوضــاع املعيشــية، فيصــري الطعن يف رشف بنات غزة مدخًا 
للطعــن يف رشف املقاومــة، لذلــك ال أســتغرب وجــود شــبكات عماء 
منظمــة، هدفهــا اإليقــاع بفتيــات املــدارس والجامعــات وإســقاطهن، 
ثــم ربطهــن بشــبكات التجســس، وهــذا األمــر قــد يطــال األغنيــاء قبــل 
الفقــراء، ويكــون للســقوط عاقــة بالربيــة البيتية واألخــاق، وال منطق 
للربــط بــن الفقــر واالنحــال، ولــن تبيــع فتــاة رشيفــة نفســها بعريــن 
شــيكا كــا يــروج البعــض، ومهــا ضاقــت عليهــا ســبل الوصــول إىل 

الجامعة كا يزعمون.
ال ينكــر عاقــل أن غــزة تشــكو الفقــر والبطالــة، وأنهــا محــارصة، وأنها يف 
ضائقة معيشية، وال أنكر أن غزة بحاجة إىل ماين الدوالرات للعمل 
خابيــة  ولكــن  الكرميــة،  والحيــاة  واإلنشــاء  والبنــاء  والــزواج  والتعليــم 
القمــح يف غــزة مل تفــرغ، وكــوار الزيــت مل ينضب، فهناك الجمعيات 
واملؤسســات والــوزارات واألونــروا والشــؤون االجتاعيــة وأهل الخري، 
ونحــن أرس ممتــدة متكافلــة، وهنــاك العديــد مــن الجهــات املانحــة، 
واملبالغ املالية التي تضخ داخل غزة، وأعرف شــخصيًا أن هناك من 
يفتــش بــن البيــوت عــن جائــع حقــًا، وهــذا مــا مييــز أهــل غــزة عــن بقية 
شــعوب األرض، لذلــك لــن تــرى يف غــزة أرسة تبيــت ليلتهــا وطنجــرة 
الحىص عى النار، وتكفي اإلشارة إىل أن زرائب غزة قد نضبت من 

عجول األضاحي هذا العام قبل موعد عيد األضحى بأسبوع.
لقــد قمــت بجولــة فجــر يوم الثاثاء يف شــوارع خــان يونس، وتفاجأت 
بطابــور املوظفــن الواقفــن عــى بوابات البنوك منذ منتصف الليل، 
آالف املوظفن يتســابقون لتســلم نصف الراتب، وآالف املحتاجن 
ممــن ينتظــرون مســاعدة الشــؤون، هــذه الطوابــري الطويلــة التــي باتت 
عى عتبات البنوك تحايك العوز والحاجة إىل املال با أدىن شك، 
ولكنهــا تحــايك عــدم الثقــة بالســلطة، فاملوظفــون يتســابقون لتســلم 
الراتب خشــية إغاق البنوك ألي ســبب، وخشــية فقدان حســاباتهم 
يف البنــك ألي ســبب، ذلــك حــدث ســابقًا، وتــرك لنــا الســؤال: مــن 
الراتــب،  نصــف  خلــف  اللهــاث  مــن  الحالــة  هــذه  إىل  شــعبنا  أوصــل 

والقلق عى الراتب، وتقبيل األيادي من أجل عدم قطع الراتب؟
إال  ميتلكــن  ال  وكــن  القدمــن،  حافيــات  ميشــن  غــزة  نســاء  كانــت 
ثوبــًا واحــدًا للعمــل والطلعــة والنــوم ومقابلــة الــزوار، وكنــا نبيــت عــى 
الجــوع يف انتظــار رغيــف الخبــز مــن مراكــز تغذيــة األونــروا، ومــع ذلــك 
حلمنا بعٍد أفضل، وحافظت نســاء غزة عى رشفهن ودينهن، وعض 
املجتمــع عــى الجــوع، ورفــض الخنوع، كحال غزة اليوم التي اختارت 

طريق الجهاد، وتعلقت برحمة رب العباد.

غزة/ فلسطن:
األرسى  وزارة  مــن  وفــد  بحــث 
اللجنــة  مديــر  مــع  واملحرريــن 
بغــزة  األحمــر  للصليــب  الدوليــة 
أوضــاع  كاســاريس،  إجناثيــو 
االحتــال  ســجون  يف  األرسى 
حايتهــم،  وســبل  اإلرسائيــي 
املحدقــة  املخاطــر  مــع  خاصــة 
فــريوس  تفــي  مــع  بحياتهــم 

كورونا.
اإلعــام  عــام  مديــر  اللقــاء  وحــرض 
صابــر  بالــوزارة  العامــة  والعاقــات 
أبو كرش، ومدير العاقات العامة 
نبيــل حجــاج، ومنســق لجنــة أهايل 
ومســؤول  عويضــة،  جــواد  األرسى 
التنســيق يف اللجنــة الدوليــة فايــز 

األقرع.
يكــون  أن  رضورة  كــرش  أبــو  وأكــد 
وفاعــل  أكــرب  دور  الدوليــة  للجنــة 
وحايــة  االحتــال  ســجون  داخــل 
كورونــا،  وبــاء  تفــي  مــن  األرسى 
مشرًيا إىل اكتشاف إصابة األسري 
املحــرر محمــد الحزيــن بالفــريوس 
مــن  املــايض  األحــد  تحــرره  بعــد 

سجن النقب.
إننــا نتطلــع دامئــا  أبــو كــرش  وقــال 

رام الله/ فلسطن:
االحتــال  محكمــة  مــّددت 
أمــس،  ســامل،  يف  العســكرّية 
بكــر  أبــو  نظمــي  األســري  اعتقــال 

"حتى قرار آخر".
بقتــل  بكــر  أبــو  االحتــال  ويّتهــم 
اقتحــام  عمليــة  خــال  جنــدي 
لبلــدة يعبــد قضــاء جنــن شــايّل 
الضفــة الغربية املحتلة، يف أيار/ 
مايــو املــايض، وهــي التهمــة التــي 

ينكرها أبو بكر.
املحكمــة  تعقــد  أن  املقــّرر  ومــن 
مــن  التاســع  يف  أخــرى  جلســة 

أيلول/سبتمرب املقبل.
واتهمت نيابة االحتال العسكرية 
األســري أبــو بكــر بالتســبب باملوت 
إجــراءات  وتعطيــل  العمــد 

املحكمة.
"خــال  االتهــام  الئحــة  يف  وجــاء 
يف  بــه  املشــتبه  كان  الواقعــة، 
يف  العلــوي  الطابــق  يف  شــقته 
مبنــى مــن ثاثــة طوابــق حيث كان 

يعيش مع عائلته الكبرية".
وزعمــت أنــه "يف حــوايل الســاعة 
ســمع  فجــرا،  والنصــف  الرابعــة 
املتهــم هتافــات من منزل الجريان 
الســطح.  إىل  ذلــك  بعــد  وصعــد 
يف البدايــة، كان يقــف يف الجــزء 

مــن  االهتــام  مــن  مزيــد  إىل 
مؤسســات حقــوق اإلنســان كافــة، 
الفلســطيني  األســري  إن  حيــث 
بحاجة إىل دعمه والدفاع عنه أمام 
املتواصلــة،  االحتــال  انتهــاكات 
مبينــا أن األخــري يتعمــد التضييــق 
عــى األرسى، وعــدم تقديــم الحــد 
اتفاقيتــا  عليــه  نصــت  مــا  األدىن 

جنيف الثالثة والرابعة لهم.
وشــدد عى رضورة االهتام بحق 
كاملــة،  حقوقــه  نيــل  يف  األســري 
والزيــارة  والعــاج  التعليــم  يف 
وتوفــري املــكان والبيئــة املناســبن 

لاحتجاز.
الرقي من الســقف، وحن ســمع 
صيحــات مــن منزل جاره، أدرك أن 
باعتقــاالت،  تقــوم  الجيــش  قــوات 
وعندهــا قــّرر التقــاط حجــر ورميــه 
الذيــن  الجنــود  مــن الســقف عــى 
كانوا عند سطح املبنى املقبل".

أبــو  أّن  االحتــال  نيابــة  وادعــت 
بكــر، أســقط حجًرا يــزن من )9 إىل 
مــن  الجنــود،  باتجــاه  11كجــم(، 

ارتفــاع حــوايل )13( مــرا، "بقصد 
التسبب باملوت".

أعلــن  قــد  االحتــال  جيــش  وكان 
أن  املــايض،  مايــو  أيــار/   12 يف 
للرشــق  تعرضــت  عســكرية  قــوة 
عمليــايت  نشــاط  خــال  بالحجــارة 
وحملــة اعتقــاالت يف بلــدة يعبد، 

أن  كاســاريس  أكــد  جهتــه  مــن 
جهــودا  تبــذل  الدوليــة  اللجنــة 
عــن  الوبــاء  شــبح  إلبعــاد  كبــرية 
األرسى، وتتابع باهتام أوضاعهم 
داخــل الســجون وخاصــة املــرىض 
منهــم، وتســعى لتحســن حياتهــم 
فيــا  وخاصــة  أكــر،  املعيشــية 

يتعلق بالعاج وبرنامج الزيارات.
بدوره لفت عويضة إىل أن اللجنة 
الدوليــة بالتعــاون مع وزارة األرسى 
فعاليــات  سلســلة  تنظيــم  بصــدد 
وخاصــة  لهــم  وداعمــة  منــارصة 
يعانــون  الذيــن  منهــم،  املــرىض 

الويات داخل السجون.
الــذي أدى إىل إصابــة أحــد  األمــر 
الجنــود بجــروح بالغــة الخطــورة يف 
الــرأس تــويف عى إثرها الحقا يف 

املستشفى.
وعــاىن أبــو بكــر من ظــروف تحقيق 
اعتقالــه،  منــذ  وقاســية  صعبــة 
ويعيــش ظروفا ســيئة داخــل زنزانة 
تفتقــر للحــد األدىن مــن مقومــات 
لــه  الحيــاة األساســية، ومل يســمح 
مــن  منــع  كــا  للتنفــس،  بالخــروج 
اســتمرت  لفــرة  املحامــي  لقــاء 

ألكر من أسبوعن.

رام الله/ فلسطن:
تعاىف األســري كال أبو وعر )46 عاًما( من فريوس 

كورونا الذي كان قد أصابه قبل نحو أسبوعن.
وذكرت هيئة شؤون األرسى واملحررين، يف بيان لها 
أمــس، أن األســري أبــو وعــر كان قد أصيب بالفريوس 
قبــل نحــو أســبوعن، بعــد نقلــه مــن ســجن "جلبــوع" 
إىل إحدى مستشفيات االحتال اإلرسائيي إلجراء 
التــي  الفحوصــات  أظهــرت  حيــث  جراحيــة،  عمليــة 

أجريت له قبل العملية إصابته بالفريوس.
ونقلــت الهيئــة عــن ممثــل األرسى يف عيــادة ســجن 
"الرملة" قوله إنه تم إخراج األسري أبو وعر من العزل 

ونقلــه إىل األقســام، وهــو موجــود مــع ممثــل القســم 
يف الغرفة ذاتها، ووضعه الصحي مستقر.

ولفتــت إىل أن األســري أبــو وعــر ال يــزال بحاجة ماســة 
مــن  يعــاين  أنــه  وخاصــة  حثيثــة،  طبيــة  متابعــة  إىل 
رسطــان الحنجــرة، وظروفه الصحية خطرية ومعقدة، 
فالورم لديه يزداد حجمه، كا يعاين من نقص حاد 
يف الــوزن، وفقــدان القــدرة عــى الــكام، ويتواصــل 

مع رفاقه األرسى بالكتابة.
واألســري أبــو وعــر مــن بلــدة قباطيــة يف جنــن شــال 
الضفــة الغربيــة املحتلــة، معتقــل منــذ عــام 2003، 

ومحكوم بالسجن املؤبد 6 مرات و50 عاًما.

عان-غزة/ طال النبيه:
يف  الســيايس  املعتقــل  عائلــة  نــددت 
الســجون األمريكية مفيد مشــعل، بالقرار 
القضــايئ األمريــي الرافــض لإفــراج عــن 
"كورونــا"،  بفــريوس  إصابتــه  رغــم  نجلهــا 
معتــربة مــا يدعيــه القضاء األمريي بحقه 

"باطًا وال صلة له بالحقيقة".
خــاص  ترصيــح  يف  العائلــة  وأوضحــت 
بصحيفة "فلســطن"، عى لســان شقيقه 
ماهــر، أن هيئــة الدفــاع ترافعــت األربعــاء 
إلخــاء  أمريكيــة،  محكمــة  أمــام  املــايض 
إنســانية  لــدواٍع  مفيــد  املعتقــل  ســبيل 
قانونية، إال أن القايض رفض ذلك بزعمه 
عــى  خطــرًا  يشــكل  مفيــد  "املعتقــل  أن 

املجتمع األمريي".
ووصــف مشــعل قــرار القــايض األمريــي 
تفــرج  "عندمــا  متســائًا:  بـ"الظــامل"، 
قبيــل  عــن شــقيقي  األمريكيــة  الســلطات 
خطــًرا  ســيكون  هــل  محكوميتــه،  انتهــاء 

عى املجتمع؟".

بحــق  األمريــي  القضــاء  بقــرارات  ونــدد 
غــري صحيــح  "هــذا كام  قائــًا:  شــقيقه، 
للواقــع بصلــة،  وغــري حقيقــي، وال ميــت 
خاصــة أن مفيــد بشــهادة زمائــه الســجناء 
والسجانن، ميتلك قدًرا عالًيا من الوعي 

واألخاق وحسن السرية والسلوك".
وأضــاف أن "الــكل يعــرف أن الحكــم عليــه 
القــايض  مــن  األخــري  والحكــم  ســيايس، 
األمريي ذي األصول اإلفريقية، يؤكد أن 
حالة وقضية أخي مفيد وبقية إخوانه من 
مؤسسة "األرض املقدسة" هي سياسية 
بامتيــاز، وليســت جنائيــة تحــت أي ظــرف 

من الظروف".
فإنــه  األمريــي،  القانــون  وفــق  أنــه  وبــن 
يحــق ملــن أكمــل %75 مــن مــدة حكمــه، 
حالــة  ولديــه  عامــًا،   60 ســنه  وتجــاوز 
قضــايئ،  بقــرار  عنــه  اإلفــراج  إنســانية، 
اإلقامــة  مــن حكمــه يف  تبقــى  مــا  وقضــاء 

الجربية.
أخيــه  لــدى  اإلنســانية  الحالــة  أن  وذكــر 

تتمثــل بإصابتــه بفــريوس كورونــا، وإصابة 
 ،2018 عــام  دماغيــة  بجلطــة  زوجتــه 
ومعاناتها بسببها من إعاقة حركية بنسبة 

%70، وحاجتها ملن يرعاها.

وأشــار إىل أن فريــق الدفــاع، راهــن عــى 

ووضعهــا  القانونيــة،  النصــوص  هــذه 
واحــدة  بوتقــة  يف  اإلنســانية  واألســباب 
رفــض،  القــايض  الشــديد  لأســف  "لكــن 
الــذي  الــرد  خــال  منطقيــة،  غــري  بحجــج 

وصل فريق الدفاع أول أمس".
األمريــي  القــايض  أن  مشــعل  وأوضــح 
أعطــى مجــااًل لهيئة الدفاع للرد عى قراره 
عــدم  أن  مبيًنــا  القادمــة،  األســابيع  يف 
إغــاق القــايض الباب أمــام فريق الدفاع، 
والساح لهم بالرافع مرة أخرى بحيثيات 
جديــدة، لــه داللــة إيجابية، وفــق العارفن 

يف األحكام القضائية األمريكية.
فلســطيني  مهنــدس  مشــعل،  ومفيــد 
معتقــل يف ســجن )Seagoville( بواليــة 
وحــي  لـ"تعامــل  ويتعــرض  تكســاس، 
هــو  مؤخــرا  ُأصيــب  بعدمــا  إنســاين"،  ال 
بفــريوس  الســجناء  زمائــه  مــن  وآخــرون 

كورونا بعدوى مبارشة من سّجانن.
 1959 وولــد املعتقــل يف يوليــو/ متــوز 
اللــه بالضفــة  بلــدة ســلواد قضــاء رام  يف 

الجنســية  ويحمــل  املحتلــة،  الغربيــة 
مــن  ومتــزوج  واألردنيــة،  األمريكيــة 
"دايــان" املواطنــة األمريكيــة ذي األصــول 
بنــات،  ثــاث  ولــه مــن األوالد  اإليرلنديــة، 
عاًمــا(،   31( وســارة  عاًمــا(،   33( زينــب 

ونادية )23 عاًما(.
ومفيد، شــقيق رئيس املكتب الســيايس 
الســابق لحركــة "حــاس" خالــد مشــعل، 
وماجســتري  بكالوريــوس  عــى  حاصــل 
جامعــة  مــن  املدنيــة  الهندســة  يف 
يف  قســم  رئيــس  وعمــل  "أوكاهومــا"، 
بلديــة داالس بواليــة تكســاس، ومحــارًضا 
زائــًرا لعــدٍد مــن الجامعــات األمريكيــة يف 
الهندســة املدنيــة وتحديــدًا  موضوعــات 
يف تقنيــات الجســور واألنفــاق )تخصصــه 

باملاجستري(.
بالعمــل  األمريكيــة  الســلطات  وتتهمــه 
املقدســة  "األرض  مؤسســة  يف  موظًفــا 
لإغاثــة والتنميــة"، وُحكــم عليــه بالســجن 

20 سنة عام 2008.

مفيد مشعل

األسري نظمي أبو بكر 
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تبليغات شرعية
رقــم  هويــة  ويحمــل  صيــام  محمــود  إبراهيــم  عامــر  عليــه/  املدعــى  اىل 
926733239 مــن رفــح وســكانها حــارة صيامــات بجــوار املختــار محــروس 

صيــام ســابقا ومجهــول محــل اإلقامــة اآلن يف دولــة املانيــا يقتــي حضورك 
2020/8/25م الســاعة  يــوم الثالثــاء املوافــق  اىل محكمــة رفــح الرشعيــة 
الثامنــة صباحــا وذلــك لنظــر الدعــوى أســاس 2020/229 وموضوعهــا مهــر 
مؤجــل والدعــوى أســاس 2020/301 وموضوعهــا نفقــة أوالد واملقامتــن 
عليــك مــن قبــل مطلقتــك املدعيــة: رانيــه مســعود مصطفــى صيــام مــن رفح 
وســكانها وكيليها املحاميان رشــاد زعرب وســعد أبو حســنن وإن مل تحرض 
يف الوقــت املعــن أو ترســل وكيــال عنــك يجــر بحقــك املقتــى الرشعــي 

غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 2020/7/19م.
قايض رفح الرشعي
القايض/ محمود سامل مصلح

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية

الموضوع/ سند تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة شرق خانيونس الشرعية

اىل املدعى عليه عدنان فضل أحمد قديح من خزاعة وسكانها سابقا واملقيم 
بتاريــخ  عليــك  حكــم  لقــد  االن  فيــه  اإلقامــة  محــل  ومجهــول  بلجيــكا  يف  حاليــا 
2020/7/28م يف القضية أساس 2020/540 وموضوعها تفريق للرضر من 

الغياب واملرفوعة ضدك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد الرشعي 
الكبــرة  أبــو دقــة املشــهورة قديــح مــن عبســان  إبراهيــم محمــد  املدعيــة ســمر 
وســكانها بالتفريــق بينــك وبينهــا بطلقــة واحــدة بائنــة بينونــة صغــرى دفعا للرضر 
الحاصــل لهــا مــن غيابــك عنهــا أكرث من عام حكام غيابيا بحقك قابال لالعرتاض 
واالستئناف اعتبارا من تاريخ التبليغ لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر 

يف 8 ذو الحجة لـ1441هـ املوافق 2020/7/29م.
قايض رشق خانيونس الرشعي
ماهر جميل اللحام

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة رشق خانيونس الرشعية االبتدائية

أعلــن أنــا/ ناديــه احمــد محمــد الدبــس عــن فقد هويتــي وتحمل 
الرقــم 900620188 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ ســليامن منــر عارف ابو ربيع عــن فقد هويتي وتحمل 
الرقــم 900776493 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/  نائــل عاطــف أحمــد عاطف أبو نــدى عن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم 900197286 فالرجــاء ممن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ عرفــات كــامل جميــل نــر  عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقــم 801569534  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ ســحر محمد شــعبان غطاس عن فقد هويتي وتحمل 
الرقــم 910246156 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ ســعيد محمــد ابراهيــم ابــو شــومر عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل الرقــم 921451159 فالرجــاء ممن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

دويك يحّمل االحتالل 
املسؤولية عن سالمة

 النائب رمضان
رام الله/ فلسطن:

حمل رئيس املجلس الترشيعي د. عزيز دويك، ســلطات االحتالل 
اإلرسائيــي املســؤولية الكاملــة عــن أي نتائــج ترتتــب عــىل اعتقــال 

النائب نزار رمضان الذي دخل يف وضع صعب للغاية.
وأوضــح دويــك يف تريــح صحفي أمــس، أن اعتقال النائب رمضان 
يشكل تهديًدا خطًرا عىل حياته، "ألنه يعاين من أمراض كثرة من 

بينها ضعف البر وضغط وسكري".
واتهم رئيس املجلس الترشيعي، سلطات االحتالل بعدم االكرتاث 
للوضــع الصحــي للنائــب رمضــان مــام يشــكل ســابقة خطــرة جــدًا يف 

هذا االعتقال الظامل وغر املربر.
وســبق أن ذكــرت عائلــة النائــب رمضــان، أن تدهــوًرا طــرأ عــىل وضعــه 
الصحي خالل التحقيق معه يف سجن عسقالن، مام استدعى نقله 
للمستشــفى يف حالــة غــر مســتقرة، فيــام يرفــض االحتــالل الســامح 

للمحامي بزيارته.
وأشار رئيس الترشيعي إىل أن النائب رمضان من أكرث النواب ابتالًء 

باالعتقاالت الدامئة التي بدأت منذ عقود.
وقــال دويــك: "ال يجــوز بــأي شــكل اعتقــال نائــب ألنــه ميثــل شــعبه 
ويدافــع عــن قضايــاه وهــذه الحالــة التي نعاين منهــا متكررة ويتعرض 

لها نواب الشعب الفلسطيني".
وأضــاف: "مــا نعلمــه أن االعتقــاالت األخــرة واالعتــداء عــىل منــازل 
النــواب كــام حــدث مــع النائــب فتحــي القرعــاوي جــرت عــىل خلفيــة 

املصالحة ويك ال ميثل هؤالء النواب شعبهم وطموحاته".
الشــعب  لهــذا  النــواب منتخبــون وممثلــون  أن  عــىل  وشــدد دويــك 
وإرادتــه وهــم يدفعــون مثًنــا غالًيــا ألنهــم يحاولــون الدفــاع عــن حقــوق 

الفلسطينين.
النائــب رمضــان )61 عاًمــا(،  وكانــت قــوات االحتــالل قــد اعتقلــت 
ونجلــه "أحمــد" )25 عاًمــا(، بعــد مداهمــة منــزل العائلــة يف مدينــة 

الخليل األسبوع املايض.
14 عامــًا يف ســجون االحتــالل عــىل  النائــب رمضــان قرابــة  وقــى 

فرتات متفرقة.

الخامنئي يدعو لدعم الشعب الفلسطيني "املضطهد"

ا على بند العقد تعيين 226 معلًما ومرشًدا تربويًّ
"التعليم" بغــزة تفتتــح العـــام الدراســـي 

فــي 8 أغسطـــس بسينـاريوهــــات متوّقعـــة

جهود كبرية تبذلها غزة لرتتيب عودة ومغادرة العالقني

غزة/ فلسطن:
أكــد وكيــل وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل بغــزة 
د. زيــاد ثابــت، افتتــاح العــام الــدرايس الجديــد 
يف املــدارس الحكوميــة والتابعــة لوكالــة غــوث 
"األونــروا"  الفلســطينين  الالجئــن  تشــغيل 
وفــق  املقبــل،  آب  أغســطس/  مــن  الثامــن  يف 

سيناريوهات متوقعة.
مــع  املوســع  اجتامعــه  خــالل  ثابــت  وأوضــح 
مديري مدارس قطاع غزة بقاعة مدرسة راهبات 
الــدرايس  العــام  مــن  األول  الشــهر  أن  الورديــة، 
الجديد ســيخصص للتعليم االســتدرايك الذي 
الالحــق،  للتعلــم  الالزمــة  املهــارات  عــىل  ُيركــز 
االســتدرايك،  التعليــم  خطــة  ســتنفذ  حيــث 
للعــام  الدراســية  املوضوعــات  توزيــع  وخطــة 
وضعتهــا  ثالثــة  ســيناريوهات  وفــق  الــدرايس 

الوزارة يف ظل جائحة فروس كورونا.
والثــاين:  طبيعــي،  دوام  الســيناريوهات:  وأول 
دوام جــزيئ، والثالــث: وقــف الــدوام، حيــث إن 
التعليــم  الســتمرار  مخططــات  وضعــت  الــوزارة 

والتكيف مع أي سيناريو بشكل سلس.
العــام  موعــد  تحديــد  أن  إىل  ثابــت  ولفــت 
الدرايس جاء بعد التواصل مع الوزارة برام الله 
حيــث تــم التأكيــد عــىل بدء العــام الدرايس يف 
املحافظات بناء عىل الظروف الصحية، كام تم 
التواصــل يف هــذا األمــر مع وزارة الصحة ووكالة 

الغوث ومجالس أولياء األمور.

وأكد أن الغاية والهدف األساس تقديم الخدمة 
التعليميــة ألبنــاء شــعبنا بالجــودة العاليــة، وبقــاء 
املســرة التعليميــة موحــدة، الفًتــا إىل أن الفرتة 
الحاليــة تشــهد أكــرب توافــق وتواصل بــن طواقم 

الوزارة يف غزة والضفة الغربية.
وذكــر أن الــوزارة بغــزة أكملــت االســتعدادات 
تجهيــز  حيــث  مــن  الــدرايس  العــام  إلطــالق 
املنهــاج،  وتكييــف  االســتدرايك  التعليــم 
وتحديد التشكيالت املدرسية، وسد شواغر 
املعلمــن مــن قامئة الدور الوظيفي الســابقة، 
إضافة إىل أنه سيتم االستعانة مبعلمن عىل 
بند العقود، عدا عن تعقيم املدارس وتطبيق 
باألثــاث  وتجهيزهــا  الصحــي،  الربوتوكــول 

الالزم.
املدمــج  التعليــم  توظيــف  ســيتم  أنــه  وأضــاف 
الــذي يتضمــن التعليــم الوجاهــي والتعليــم عــن 
ُبعــد، مبــا يف ذلــك التعليــم اإللكــرتوين وغــره 
مــن األدوات، مشــرا إىل أن التعليــم االلكرتوين 
يف  واملتواصلــة  الكبــرة  رؤيتنــا  ضمــن  يــأيت 
حوســبة التعليــم ومواكبــة التطــورات التعليميــة 

يف العامل.
الــدرايس  العــام  ســتفتتح  الــوزارة  أن  وتابــع 
بربامــج مميــزة تحبــب الطلبــة باملــدارس، كــام 
ســيتم تخصيــص برامــج تهيئــة وضعــت بشــكل 
احــرتايف لطلبــة الصــف األول الجــدد الذيــن لن 
يتلقــوا مــواد اســتدراكية مثــل باقــي الصفــوف، 

بل سيتلقون أنشطة ترفيهية تربوية خاصة.
مســابقات  اســتئناف  عــن  ثابــت  وكشــف 
مجلــس  ومســابقة  التعليميــة،  املبــادرات 
الــوزراء للموظفــن واملعلمــن املتميزيــن مــع 

بداية السنة الدراسية الجديدة.
وفيــام يخــص الصفــوف االفرتاضيــة، نّبــه مديــر 
أن  إىل  مطــر،  محمــود  الرتبــوي  اإلرشاف  عــام 
ويجــري  مركــزي،  مــدرب   200 دربــت  الــوزارة 
وســيصل  العاملــة  الطواقــم  جميــع  تدريبــات 
يف  العمــل  هــذا  وتوظيــف  للطلبــة  التدريــب 

امليدان التعليمي.
الصفــوف  مــن  الهــدف  أن  مطــر  وأوضــح 
االفرتاضيــة أن يألفهــا الطلبــة وأن ُتســتخدم يف 
حــدث  وإذا  الطبيعــي،  الوضــع  يف  املــدارس 
طــارئ وتــم توقــف التعليــم الوجاهــي فإنــه مــن 

السهل استخدامها يف هذا املضامر.
تعيينات عىل بند العقد

 226 بغــزة،  الــوزارة  عينــت  ثانيــة،  جهــة  مــن 
معلــام ومرشــدا تربويــا عــىل بنــد العقــد للعــام 

الدرايس الجديد.
بالــوزارة  اإلداريــة  الشــؤون  عــام  مديــر  وقــال 
املعلمــن  اختيــار  جــرى  إنــه  صالحيــة  رائــد 
واملرشــدين مــن الــدور الوظيفــي الســابق لعــام 
اســتعدادات  ضمــن  وذلــك   ،2019/2020
الوزارة لبدء العام الدرايس الجديد يف الثامن 

من أغسطس املقبل.

غزة/ طالل النبيه:
قــال رئيــس املكتــب اإلعالمــي الحكومــي 
-وزارة اإلعــالم بغــزة ســالمة معــروف، إن 
الجهــات الحكوميــة ما زالت تبذل جهوًدا 
كبــرة لتهيئــة مغادرة واســتقبال العالقن 

داخل قطاع غزة وخارجه.
وأوضح معروف لصحيفة "فلســطن" أنه 
جــرى تواصــل مــع العالقن خــارج القطاع 
وحرهــم،  إليــه،  العــودة  يف  والراغبــن 
الحــدودي  رفــح  معــرب  فتــح  أن  إىل  الفًتــا 
انتهــاء  ومــع  قريًبــا،  ســيكون  مــر  مــع 
الحجــر  مراكــز  يف  الجديــدة  الرتتيبــات 

الصحي.
وأضاف أن الجهات املختصة تعمل عىل 
إعــادة تهيئــة مراكز الحجر الصحي شــامل 
مركــًزا جديــًدا  وتنشــئ  القطــاع،  وجنــوب 
للحجــر يف املحافظــة الوســطى، وتهيئــة 
والخدماتيــة  واألمنيــة  الطبيــة  الطواقــم 

الستقبالهم.
إعــادة  عــىل  العمــل  يجــري  أنــه  وبــن 
النظــر يف الربوتوكــول الخــاص باســتقبال 
نقلهــم  رفــح وعمليــة  معــرب  العالقــن يف 
إىل مراكــز الحجــر، وآليــة التعامــل معهــم 
واســتضافتهم داخــل املراكــز، إضافة إىل 
للحــد  العاملــة  الطواقــم  وتهيئــة  تدريــب 

من املخالطة والسيطرة عىل أي ثغرات.
التــي  والتوقعــات  القــراءات  أن  وذكــر 
توصلت إليها وزارة الصحة تشــر إىل أن 
الفــوج القــادم ســيكون فيــه عــدد كبر من 
اإلصابــات بفــروس كورونــا نتيجــة ازديــاد 
عــدد اإلصابــات يف املناطــق الجغرافيــة 
املحيطــة بقطــاع غــزة، وبالــدول املوجــود 

فيها العالقون.
الفــوج  بــأن  ذلــك  عــىل  معــروف  ودلــل 
األخــر الــذي كان أقــل عــدًدا يف األفــواج 
التــي دخلــت خــالل الفــرتة املاضيــة مــن 
معــرب رفــح، كان عــدد املصابــن فيــه 52 
شــخًصا، مردًفــا: "نحــن نجتهــد باملوازنــة 
بــن مصلحــة أبنــاء شــبعنا يف قطــاع غــزة، 
ومــا بــن تحقيــق واجبنــا تجــاه العالقــن، 

ونقر لهم بحقهم الطبيعي بالعودة".
وأوضــح أنــه مبجــرد االنتهاء مــن التفاصيل 
مراكــز  يف  واالســتعدادات  والتجهيــزات 
الحجر الصحي، سيكون هناك قرار بفتح 
الرابعــة، منــذ أن  املعــرب اســتثناًء، للمــرة 
آذار  مــارس/   14 يف  إغالقــه  عــن  أعلــن 
املــايض، مشــًرا إىل اســتمرار الرتتيبــات 
مــع األشــقاء املريــن والتوافــق معهــم 

حول تفاصيل ذلك.
إىل  معــروف  أشــار  ذاتــه،  الوقــت  يف 

الحكوميــة  الجهــات  لــدى  توجــه  وجــود 
العــودة  باتجــاه  املعــرب  يفتــح  بــأن  بغــزة 
ومغــادرة العالقــن من الحاالت اإلنســانية 
يف القطــاع، مــن أصحــاب اإلقامــات التــي 
املرتبطــن  أو  االنتهــاء،  عــىل  شــارفت 
التــي  الحــاالت املرضيــة  أو  بعقــود عمــل 
ال تســتطيع تلقــي العــالج عرب حاجز بيت 

حانون )إيريز(.
وبــن أن هيئــة املعابــر والحــدود فتحــت 
وبلــغ  القطــاع،  يف  للعالقــن  التســجيل 
شــخص  آالف   3 نحــو  املســجلن  عــدد 
ا إىل أنه يتم  يرغبون يف املغادرة، مشــرً
دراسة هذه امللفات وتحديد األولويات 

فيها وفق املعاير السابقة.
ونظــم عالقــون مــن قطــاع غــزة يف تركيــا، 
ســفارة  مقــر  أمــام  احتجاجيــة  وقفــات 
إســطنبول،  يف  الفلســطينية  الســلطة 
عــىل  احتجاًجــا  املــايض؛  األســبوع 
لهــم  حــل  إيجــاد  يف  الســفارة"  "تقصــر 

للعودة للقطاع.
إلكرتونيــة  رســائل  يف  العالقــون  وأكــد 
اطلعت عليها صحيفة "فلسطن"، أنهم 
ونقًصــا  صعبــة،  معيشــية  ظروًفــا  يعانــون 
شــديًدا يف تكاليــف مصاريفهــم اليومية، 

يف ظل اشتداد جائحة كورونا.

طهران/ فلسطن:
دعــا املرشــد األعــىل للثــورة اإلســالمية عــي 
الخامنئــي إىل االهتــامم بالقضية الفلســطينية 
"املضطهــد"  الفلســطيني  الشــعب  ودعــم 
البلــدان  ووحــدة  اإلرسائيــي،  االحتــالل  مــن 

اإلسالمية يف مواجهته وأمريكا.

ووجــه الخامنئــي يف بيــان مبناســبة أيــام الحج، 
أمس، نصيحًة لساسة بعض الدول اإلسالمية 
االحتــالل  مــع  ويطبعــون  يصافحــون  الذيــن 
الشــخصية  مصالحهــم  أجــل  مــن  بـ"ذلــة" 
والعابرة، بوقف هذا الســلوك، ودعم شــعبهم 
اليمنــي  والشــعب  الشــقيق،  الفلســطيني 

الجريــح، واالهتــامم بجميــع قضايــا وهواجــس 
املســلمن الذيــن يعانــون مــن ظلــم واضطهــاد 

يف جميع أنحاء العامل.
وقــال إن التواجــد األمريــي يف املنطقــة يرض 
بشــعوب املنطقــة ويزعــزع األمــن واالســتقرار 

ويؤدي إىل الدمار والتخلف يف بلدانها.

مستشــفيات القــدس ال تتناســب مــع 
ارتفــاع أعــداد مصــايب كورونــا، وباتــت 
مصابــن  اســتيعاب  عــىل  قــادرة  غــر 

جدد.
وأكــد أن مستشــفيات القــدس تعــاين 
اإلمكانيــات  االحتــالل وشــح  مــن وطــأة 

العمــل  يف  املســتخدمة  واملعــدات 
بالفــروس،  املصابــن  عــن  والكشــف 
بالــكاد  العاديــة  األيــام  يف  أنــه  مضيفــا 
تكفــي الســتقبال املــرىض, فكيــف يف 

ظل أزمة ووباء كورونا؟.
وأشــار إىل أن ســلطات االحتالل تهمل 

بالفــروس،  املصابــن  املقدســين 
أمام االهتامم باملستوطنن من حيث 
تقديــم الرعايــة الصحيــة الالزمــة لهــم، 
أعــداد  ارتفــاع  إىل  أدى  الــذي  األمــر 

املصابن يف صفوف املقدسين.
أوضاع مأساوية

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
القــدس  محافظــة  مستشــفيات  باتــت 
عــىل  قــادرة  وغــر  مزدحمــة  املحتلــة 
نظــًرا  كورونــا  مصــايب  اســتيعاب 
االحتــالل  وتنصــل  أعدادهــم،  الرتفــاع 
تقديــم  يف  التزاماتــه  مــن  اإلرسائيــي 

الرعاية الصحية للمرىض.
وشــهد أول مــن أمــس، تســجيل إصابــة 
مــا  كورونــا،  بفــروس  ا  174مقدســيًّ

يرفع عدد اإلصابات التي سجلت منذ 
 3085 يونيــو/ حزيــران املــايض، إىل 
مكافحــة  وحــدة  عضــو  وفــق  إصابــة، 
كورونا يف القدس د. عي الجربيني.

مقــديس  ألــف   360 نحــو  ويعيــش 
تفــي  ظــل  يف  االرتبــاك  مــن  حالــة 
وزارة  إعــالن  واســتمرار  الفــروس، 
يف  ونظرتهــا  الفلســطينية  الصحــة 
أشــخاص  دخــول  االحتــالل  حكومــة 
وعــدم  بكورونــا،  اإلصابــة  دائــرة  جــدد 
اســتقبال  عــىل  املستشــفيات  قــدرة 

املصابن.
رعاية بسيطة

القــدس  مستشفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  وتعــد 
الخريــة،  املقاصــد  كمستشــفى 
واملطلع والهالل األحمر والفرنســاوي، 
وســانت جــون للعيــون، املــالذ الوحيــد 
بالفــروس،  املصابــن  للمقدســين 
بســيطة  طبيــة  رعايــة  تقــدم  حيــث 
القــدس  مركــز  مديــر  وفــق  للمصابــن، 

الدويل حسن خاطر.
لصحيفــة  حديــث  يف  خاطــر  ولفــت 
"فلسطيـــــــــــــــــــــــن" إلــــــــــــــــــــــــى أن قــــــــــــــــــــــــــــــدرات 

شــيحة  خالــد  القــدس  صحــة  مديــر 
يف  العربيــة  املستشــفيات  أن  بــن 
القــدس املحتلــة باتت غر قادرة عىل 
اســتيعاب املصابــن بفــروس كورونــا 

بسبب تزايد عدد الحاالت املصابة.
إن  لـ"فلســطن"،  شــيحة  وقــال 
مستشــفى املقاصد هو الوحيد الذي 
يســتقبل مــرىض مصــايب كورونــا، لكنــه 
مــن  املزيــد  اســتقبال  عــىل  قــادر  غــر 
األرسة  عــدد  قلــة  بســبب  املصابــن 

املوجودة فيه.
ولفت إىل توجه بعض املصابن بسبب 
خطــورة أوضاعهم الصحية ونقص األرسة 
يف  للعــالج  العربيــة  املستشــفيات  يف 
مستشــفيات االحتالل رغم حالة التمييز 
يف  املستشــفيات  إدارة  تتبعهــا  التــي 

التعامل مع املرىض.
البقــاء  املصابــن  بعــض  ويفضــل 
إىل  التوجــه  وعــدم  منازلهــم  يف 
العــالج  لتلقــي  مستشــفيات االحتــالل 
وفــق شــيحة،  بســبب ســوء املعاملــة، 
أنــه يتــم اســتقبال الحــاالت  بــن  الــذي 
قبــل  مــن  فقــط  والخطــرة  الحرجــة 

االحتالل.
كورونــا  مكافحــة  وحــدة  عضــو  وكان 
أكــد  الجربينــي،  عــي  د.  القــدس  يف 
كورونــا  أقســام  أن  لــه،  تريــح  يف 
مزدحمــة  القــدس  مستشــفيات  يف 
ويصعــب قبول أعــداد جديدة، مطالبا 
بالتوصيــات  بااللتــزام  املقدســين 
الصحية من حيث التباعد االجتامعي، 

وارتداء الكاممة، ومواظبة التعقيم.

الرتفاع أعدادهم وتنصل االحتالل من التزاماته
مستشفيات القدس.. أبواب مغلقة يف وجه مصايب "كورونا"

مستشفى املقاصد الخرية بالقدس               )أرشيف(
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إعالن إخطار تنفيذ حكم
غــزة وســكانها ســابقا  مــن  الكتنــاين  اىل املنفــذ ضــده/ فتحــي محمــد عطــا 
أنــه  ابلغــك  االن  فيهــا  اإلقامــة  محــل  ومجهــول  البــاد  خــارج  حاليــا  واملقيــم 
وطبقــا لالتــزام املرتتــب عليــك مبوجــب االحــكام الصــادرة عــن محكمــة غــزة 
الرشعيــة لصالــح طالبــة التنفيــذ/ نــور ســعيد جــر الكتنــاين مــن غــزة وســكان 
التفاح والذي يلزمك بتنفيذ قرار املحكمة املتضمن قيمة حكم نفقة زوجة 
2018/3/7 وقيمــة  تاريــخ  مــن  اعتبــارا  اردنيــا شــهريا  دينــارا   )50( وقدرهــا 
حكــم نفقــة ولــد وقدرهــا )25( دينــارا اردنيــا شــهريا مــن تاريــخ 2018/3/7م 
باإلضافــة للرســوم واملرصوفــات القانونيــة وقدرها 125 شــيكل واجرة اتعاب 
محامــاة تدفــع ملــرة واحــدة لصالــح طالبــة التنفيذ املذكــورة أعاه وذلك عىل 
ذمــة القضيــة التنفيذيــة رقــم 2019/46م ونكلفــك بالوفــاء بااللتزام املذكور 
وذلــك بحضــورك اىل دائــرة التنفيــذ مبحكمــة الشــجاعية الرشعيــة االبتدائيــة 
وذلــك خــال اســبوعني مــن تاريــخ هــذا االعــان وإن مل تحــر أو تــوكل مــن 

ينيب عنك فإن دائرة التنفيذ ستبارش اجراءات التنفيذ حسب األصول.
توقيع مأمور التنفيذ
االستاذ/ جامل صاح الدين العيل

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
دائرة التنفيذ- مبحكمة الشجاعية الرشعية االبتدائية إعالن بيع بالمزاد العلني

 في القضية رقم 2019/16198 
نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة 
وبعد االطاع عىل ملف القضية التنفيذية رقم 2019/16198 واملتكونة 
فيــام بــني طالــب التنفيــذ/ محمــود كــامل زهــدي أبــو عــودة واملنفــذ ضــده/ 
الخاصــة بســوبر ماركــت  الثاجــات املحجــوزة  نبيــل حســن رضــوان  محمــد 
الرضــوان الواقــع يف غــزة الشــيخ رضــوان مقابــل اكســرتا باجــت قــرب الســوق 
وهــي كالتــايل " ثاجــات ثــاث ضلــف ســتانليس- ثاجــة ثــاث ضلــف لــون 
ابيض- ثاجة مجمدات لون أبيض- ثاجة كوكا كوال ضلفتني لون أحمر".

فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليه الحضور اىل دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
يف أوقــات الــدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعــد دفــع قيمــة التأمني بواقــع %10 من 
قيمة التخمني وأن الرســوم والداللة واالنتقال عىل نفقة املشــرتي، علاًم بأن املزاد 

سينعقد الساعة الثانية عرشة من يوم الثاثاء بتاريخ 2020/8/18.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة
تحريرا يف 2020/7/28م.

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور 
صادرة عن محكمة جباليا الشرعية

اىل املدعــى عليــه/ عبــد الحكيــم زيــاد عطــا الســلطان مــن جباليــا وســكانها 
ســابقا ومقيــم يف تركيــا ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا االن يقتــي حضــورك 
اىل هــذه املحكمــة يــوم األحــد الواقــع يف 2020/8/30م الســاعة التاســعة 
صباحــا لحضــور جلســة الدعــوى اســاس 2020/242 وموضوعهــا نفقــة أم 
واملقامــة مــن قبــل زوجتــك املدعيــة/ فوزيــة محمــد محمــود الســلطان مــن 
جباليــا وســكانها وإن مل تحــر يف الوقــت املعــني يجــر بحقــك املقتــى 

الرشعي لذلك جرى تبليغك حسب األصول وحرر يف 2020/7/23م.
قايض جباليا الرشعي
محمود صاح فروخ

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة الشيخ رضوان الشرعية

اىل/ فاطمــة بنــت أرشف بــن وجيــه نجمــة من جنني ومجهولة محل اإلقامة فيها 
االن يقتــي حضــورك اىل هــذه املحكمــة يــوم الثاثــاء بتاريــخ 2020/8/4م 
الســاعة التاســعة صباحــا للنظــر يف االســتدعاء املقــدم مــن زوجــك/ بهــاء بــن 
فايــز بــن ســعيد حبــوب مــن املجــدل وســكان غزة حيث إنه يرغــب بإيقاع طلقة 
واحــدة رجعيــة بعــد الدخــول وإن مل تحــري يف الوقــت املعني يجري بحقك 
املقتــى الرشعــي حــال غيابــك حســب األصــول لــذا جــرى تبليغــك حســب 

األصول وحرر يف 8 ذي الحجة 1441هـ وفق 2020/7/29م.
قايض محكمة الشيخ رضوان الرشعية
رأفت جمعة بارود

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية

أطــر صحفيــة تنفــي ادعــاء "نقيـب الصحفييـن"
 بإغــــالق مقــــر النقابـــــة فـــي غـــزة

"األمم املتحدة" تعقد 
املؤمتر الدويل السنوي 

السابع حول القدس
نيويورك/ فلسطني: 

عقدت لجنة األمم املتحدة املعنية مبامرســة الشــعب الفلســطيني لحقوقه 
غــر القابلــة للتــرصف، املؤمتــر الــدويل الســنوي الســابع حــول قضيــة القدس 

بعنوان "الضم عمليا- حياة الفلسطينيني يف القدس".
ونظــم املؤمتــر بالتعــاون مــع منظمــة التعــاون اإلســامي، وبالتنســيق مــع بعثــة 

دولة فلسطني لدى األمم املتحدة يف نيويورك.
وافتتح املؤمتر ممثل األمم املتحدة، األمني العام املساعد للرشق األوسط 
وشــؤون  فلســطني  دائــرة  ومديــر  الخيــاري،  خالــد  الهــادئ  واملحيــط  وآســيا 
القدس مبنظمة التعاون اإلسامي السفر عيل الغوتايل، واملندوب الدائم 

لدولة فلسطني لدى األمم املتحدة يف نيويورك السفر رياض منصور.
وتطــرق منصــور، يف كلمتــه، إىل تاريــخ نشــوء قضيــة القــدس التــي بــدأت مــع 
نهايــة األربعينــات، مؤكــدا أن )إرسائيــل( تقــوم بعمليــات الضــم يف انتهــاك 
صــارخ للقانــون الــدويل وقــرارات األمــم املتحــدة ذات الصلــة منــذ اليوم األول 

الحتالها لألرض الفلسطينية.
وفيــام يتعلــق بحيــاة الفلســطينيني، نــوه منصــور إىل الصعوبــات االقتصاديــة 
االنتهــاكات  جــراء  الفلســطيني  الشــعب  لهــا  يتعــرض  التــي  واالجتامعيــة 
اإلرسائيليــة املتواصلــة يف الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا رشقــي القــدس املحتلــة 

عىل وجه الخصوص، إىل جانب إجراءات تغير معامل املدينة التاريخية.
وشــدد عــىل أهميــة اتخــاذ إجــراءات عمليــة باتجــاه املســاءلة ومحاســبة القــوة 

القامئة باالحتال عىل جميع انتهاكاتها لقرارات الرشعية الدولية.
وتبــع الجلســة االفتتاحيــة، جلســة نقــاش مبشــاركة كل مــن: مهــا عبــد اللــه مــن 
معهــد القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان يف القــدس، وحاجيــت عفــران مــن 
"الســام اآلن" يف القدس، وأســامة خليل من جامعة ســراكيوز يف الواليات 
اإلرسائيــيل  الضــم  تاريــخ  عــىل  الضــوء  ســلطوا  الذيــن  األمركيــة،  املتحــدة 
للمقدســيني  والواقــع املعــارص  منــذ عقــود،  القــدس  القانــوين لرشقــي  غــر 

الفلسطينيني يف ظل هذا النظام.

النيابة العامة 
تعيد توقيف 

قاتل ابنته 
غزة/ فلسطني:

قطــاع  يف  العــام  النائــب  أصــدر 
)ن.  توقيــف  بإعــادة  قــراًرا  غــزة 
الســتكامل  األصــول،  حســب  ج( 
اإلجــراءات معــه عــىل خلفيــة قتــل 
ابنتــه مادلــني )20 ســنة( بالــرب 
أيار/مايــو  نهايــة شــهر  والتعذيــب 

املايض.
بســبب  ابنتــه  قتــل  ج(  )ن.  وكان 
والدتهــا  مــع  ــا  هاتفيًّ تواصلهــا 
يف  عليهــا  للمعايــدة  املطلقــة 
عيــد الفطــر، ليتــم توقيفــه حــوايل 
الشــهرين ثــم اإلفــراج عنــه بدعــوى 
فيهــم  مبــن  الــدم"،  أوليــاء  "تنــازل 

والدتها املطلقة.
النمــرة،  زيــاد  املستشــار  وأوضــح 
املتحدث باسم النائب العام، يف 
ترصيــح أمــس، أنه بعــد اإلفراج عن 
)ن. ج( تــم رفــع األمــر إىل النائــب 
العــام، وعــىل ضوء خطورة الواقعة 
أصــدر تعليــامت بإعــادة توقيفه أو 
إلقاء القبض عليه حســب األصول 

الستكامل اإلجراءات بحقه.

غزة/ طال النبيه:
يف ظل حالة التقارب الفلسطيني 
فتــح  حركتــي  بــني  الداخــيل، 
مــن  يســعى  والتــي  وحــامس، 
خالهــا الطرفــان إىل تفعيل حراك 
ميــداين، ال تــزال نقابــة الصحفيــني 
ترصيحــات  تطلــق  الفلســطينيني 
العامــة  الحريــات  متناقضــة، حــول 

يف قطاع غزة ومقرها فيه.
األمانــة  عضــو  أعلــن  أيــام،  فقبــل 
اللحــام،  محمــد  للنقابــة  العامــة 
مبؤمتــر صحفــي، عقده يف مدينة 
رام الله بالضفة الغربية، أن مقرات 
ومؤسســات  القطــاع  يف  النقابــة 
إعاميــة مغلقــة بقــرار من املكتب 
اإلعامــي الحكومــي، فيــام ناقضــه 
يف ذلــك نقيــب الصحفيــني نــارص 

أبو بكر.
وقــال أبــو بكــر يف ترصيــح صحفــي 
أمس، نرشه عر صفحته الرســمية 
كتــل  "أبلغتنــا  فيســبوك:  يف 
بــأن  وطنيــة  وجهــات  صحفيــة 
بإغــاق  تهــدد  األمنيــة  األجهــزة 
مقــر النقابــة يف غــزة"، األمــر الــذي 

يدحض ادعاءات اللحام.
واستنكرت األطر النقابية ادعاءات 
أبــو بكــر, وعقــد املكتــب اإلعامي 

أمــس  اجتامًعــا  الحكومــي، 
الصحفيــة  األطــر  بحضــور  األول، 
ناقــش  إعاميــة،  ومؤسســات 
خالها الحريات اإلعامية، وعمل 
يف  والصحفيــني  الصحفيــة  األطــر 
تلــك  بتعزيــز  مطالبــًا  غــزة،  قطــاع 

السياسة.
ردود مباشرة

وأكــدت األطر النقابية والصحفية، 
لصحيفــة  ترصيحــات  يف 
"فلســطني"، أن مــا زعمــه أبــو بكــر، 
"مناف للحقيقة التي تسعى إليها 
القطــاع  يف  املســؤولة  الجهــات 

بتعزيز الحريات اإلعامية".
الفلســطينية  الحالــة  أن  وأوضحــوا 
للوحــدة  عمليــة  خطــوات  تشــهد 
أطــامع  مبواجهــة  الفلســطينية 
لاســتياء  ومســاعيه  االحتــال 
مــا  ضمــن  الغربيــة  الضفــة  عــىل 
يســمى مبخطــط الضــم، مشــرين 
فتــح  حركتــي  بــني  التقــارب  إىل 

وحامس بهذا الخصوص.
وعلق رئيس لجنة دعم الصحفيني 
املــرصي،  صالــح  الفلســطينيني 
بالقــول:  بكــر،  أبــو  منشــور  عــىل 
حــارضا  كنــت  أنــا  "للتوضيــح، 
الصحفيــني،  نقيــب  الجتــامع 

إغــاق  ذكــر  عــىل  أحــد  يــأِت  ومل 
كأطــر  نبلــغ  ومل  النقابــة  مقــر 
أي  مــن  صحفيــة  وكمؤسســات 
مســؤول بنيــة أي جهــة إغــاق مقــر 

النقابة يف غزة".
وتابــع: "معلوماتنــا بأن مقر النقابة 
ونشــاطاتها  يعمــل،  غــزة  يف 
إغــاق  عــن  نســمع  ومل  مســتمرة، 
مــع  االجتــامع  وخــال  مقرهــا، 
بغــزة  الحكومــي  اإلعــام  مســؤول 
ســامة معــروف مل نبلــغ بــأي قــرار 

باإلغاق".
هــذه  مــن  "نســتغرب  وأضــاف: 
تخــدم  ال  التــي  الترصيحــات 
الفلســطيني،  التوافــق  حالــة 
يف  نحــن  بطريقــة  األجــواء  وتوتــر 
أهميــة  عــىل  مؤكــًدا  عنهــا"،  غنــى 
ســواء  مســؤول  أي  يتحقــق  أن 
مــن  غــره  أو  الصحفيــني  نقيــب 
عــدم  عــىل  والعمــل  املعلومــات 

زيادة حالة االحتقان الداخيل.
مواقف غريبة

رئيــس  نائــب  عــّر  حــني  يف 
اإلعاميــني  منتــدى  إدارة  مجلــس 
قمــر،  أبــو  محمــد  الفلســطينيني 
نقيــب  موقــف  مــن  اســتغرابه  عــن 
فيــه  ناقــض  الــذي  الصحفيــني، 

حديــث عضــو أمانــة النقابة محمد 
اللحــام، مؤكــًدا أن حديثهــام غــر 

مطابق للواقع.
املواقــف  "هــذه  قمــر:  أبــو  وقــال 
التقــارب  ظــل  يف  جــًدا  غريبــة 
الوطني بني حركتي فتح وحامس، 
والحديث عن أجواء سياســية ترنو 
أن  مؤكــًدا  املصالحــة"،  لتحقيــق 
ا بحرية كاملة  النقابة تعمل ميدانيًّ
الصحفيــة  األطــر  ماحظــات  رغــم 

عىل عملها.
بكــر  ألبــو  أوىش  "مــن  وأضــاف: 
النقابــة  مقــر  بــأن  اللحــام  وزميلــه 
تهديــدا  هنــاك  أن  أو  مغلــق 
بإغاقهــا ال يريــد ملصلحــة العمــل 
النقايب يف قطاع غزة أن تستمر".

وأكد وجود انســجام بني األجســام 
اإلعاميــة  واملؤسســات  النقابيــة 
تعمــل  غــزة،  قطــاع  يف  العاملــة 
معلومــة،  تنســيقية  أطــر  ضمــن 
مشــًرا إىل أن املكتــب اإلعامــي 
تعزيــز  عــىل  يعمــل  الحكومــي 

الحريات اإلعامية.
الصحفيــني  نقابــة  قمــر  أبــو  ودعــا 
واملصداقيــة  الدقــة  توخــي  إىل 
واستقاء املعلومات من مصادرها 
مغلوطــة  معلومــات  أي  ومراجعــة 

عــر طــرق رســمية، وأال تكــون عــىل 
منابر اإلعام.

لنفســها  تــيء  "النقابــة  أن  وذكــر 
قبل أن تيء للمجموع الصحفي 
صحفيــة  ترصيحــات  بإطاقهــا 

منافية للواقع".
كتلــة  رئيــس  وصــف  جهتــه،  مــن 
الصحفــي أحمــد زغــر، ترصيحات 
ملحم وأبو بكر، بـ"االفرتاء والكذب 
الصحفيــني"،  نقابــة  مــن  املمنهــج 
الصحفيــني  نقابــة  أن  إىل  الفًتــا 
متثــل  ال  الحــايل  بواقعهــا 
أو  فتــح  حركــة  ومتثــل  الصحفيــني 
أو  الصحفيــة  املختلفــة  أجهزتهــا 

غرها.
وقــال زغــر لصحيفــة "فلســطني": 
لهــذه  رفضنــا  عــن  "نعــر 
الترصيحات، وهي جاءت لتنسف 
بــني  جــاءت  التــي  التقــارب  حالــة 
األخــرة  الفلســطينية  القيــادات 
للشــعب  آمــااًل  أعطــت  والتــي 
إىل  بالوصــول  الفلســطيني 

مصالحة فلسطينية".

القدس املحتلة-غزة/ محمد املنراوي:
دعت شــخصيات وفصائل، الفلســطينيني وكل من 
يســتطيع النفــر، إىل شــد الرحــال والربــاط والصــاة 
يف املسجد األقىص يف يوم عرفة وطيلة أيام عيد 
األضحى، وإعامره بتكثيف التواجد وأداء الصلوات 

فيه، وصد أي محاولة إرسائيلية القتحامه.
عمــر  الشــيخ  األقــىص  املســجد  مديــر  دعــا  فقــد 
الكســواين املصلــني عامــة وأهــل القــدس عىل وجه 
الخصوص لشد الرحال اىل املسجد األقىص اليوم 

وغًدا.
وشــدد الكســواين يف ترصيح صحفي، عىل رضورة 
عــىل  ليبقــى  باملصلــني  األقــىص  املســجد  اعــامر 
إســاميته، مؤكــدا أن االقتحامــات املتتاليــة لــه مــن 
قبــل مجموعــات املســتوطنني لــن تغر من الحقيقة 

شيئا وسيبقى األقىص رمزا إساميًا خالصًا.
وحث الكسواين كافة املصلني عىل رضورة تقييد 
االحتياطــات  وأخــذ  الســامة  بإجــراءات  الجميــع 
الوقائيــة الازمــة مــن فــروس كورونــا، حفاظــا عــىل 

األرواح ومنعا لألذى.
وكانــت جامعــات اســتيطانية دعــت، عــر شــبكات 
التواصــل االجتامعــي، إىل تنفيذ اقتحامات واســعة 

اليوم بحجة ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".
الدفاع عن األقصى

عزيــز  الدكتــور  الترشيعــي  املجلــس  رئيــس  وأكــد 
دويــك أن الشــعب الفلســطيني أســبق مــن قياداتــه 
يف التصــدي ملخططــات االحتــال، وجاهــز للدفــاع 

عن حرماته ومقدساته وخاصة املسجد األقىص.
وشــدد رئيــس الترشيعــي يف بيــان صحفــي، أمــس، 
عىل أنه ال يجوز لاحتال ومستوطنيه االقرتاب من 

املسجد املبارك واقتحامه.
وأثنــى دويــك عــىل الدعــوات التــي أطلقهــا نشــطاء 

األقــىص، والتــي مــن أبرزهــا قــرار محكمــة االحتــال 
والدعــوات  الرحمــة،  بــاب  مصــىل  إغــاق  بإعــادة 
املســتمرة للمســتوطنني باقتحام املســجد املبارك 
خــراب  بـ"ذكــرى  يســمى  فيــام  وخاصــة  وتدنيســه 
صحفــي  مؤمتــر  يف  حلبيــة  أبــو  وشــدد  الهيــكل". 
أمــس، عــىل أن قــرار محكمة االحتــال بإعادة إغاق 
مصــىل بــاب الرحمــة "باطل وكأنــه غر موجود"، وأن 
املســجد األقــىص جــزٌء مــن عقيــدة األمــة اإلســامية 
فيــه،  لليهــود  ارتبــاط  وال  باملســلمني  وخــاص 

واستهدافه استهداف لألمة كلها وملقدساتها.
ومّثــن صمــود وثبــات املقدســيني الذيــن يســجلون 

الوصاية الدينية عليه.
ودعــا أبــو حلبيــة الســلطة إىل العمــل الجــاد والفاعل 
يــد  وإطــاق  وأهلهــا  القــدس  مدينــة  عــن  للدفــاع 
املقاومــة بــكل أشــكالها ملواجهــة االحتــال، ووقــف 

التعاون األمني مع هذا االحتال الفايش.
يف السياق ذاته، دعت الحركة اإلسامية يف بيت 
املقــدس، أهــل القــدس وأكنافهــا لشــد الرحــال إىل 
املســجد األقــىص يف يــوم عرفــة، والربــاط فيــه مــن 
الصباح حتى مغيب الشمس واإلفطار يف ساحاته.

بــرورة  أمــس،  لهــا  بيــان  يف  الحركــة  وناشــدت 
وقالــت:  األقــىص،  للربــاط يف  الواســعة  املشــاركة 
أيــدي املرابطــني مراغمــة االحتــال  "ليكتــب عــىل 

وقطعان مستوطنيه وردهم خائبني مدحورين".
عكرمــة  الشــيخ  األقــىص  املســجد  خطيــب  وكان 
صــري قــد دعــا املقدســيني يف وقــت ســابق لشــد 
الرحال إىل املســجد األقىص يف يوم عرفة، محذًرا 
اقتحامــات  تحملهــا  التــي  الكبــرة  الخطــورة  مــن 
املستوطنني عىل املسجد والتي يسعى االحتال 

من خالها فرض واقع جديد فيه.
املناســبات  مــن  يتخــذ  االحتــال  إن  صــري  وقــال 
الدينيــة الكثــرة لــدى اليهــود مــرًرا لتكثيــف اقتحــام 
املســجد وفــرض "ســيادة" إرسائيليــة عليــه بعــد أن 

فشلوا يف هبة البوابات عام 2017.
وجاءت الدعوات املكثفة لشد الرحال إىل األقىص 
املكثفــة  االقتحــام  حمــات  عــىل  ا  ردًّ فيــه  والربــاط 
لســاحات املســجد املبارك التي تقودها جامعات 
االحتــال،  قــوات  بحاميــة  املتطرفــة  املســتوطنني 
تزامنــا مــع مــا يســمى "ذكرى خراب الهيــكل"، والتي 

توافق اليوم، املوافق ليوم عرفة.
وكانــت مــا تســمى جامعــة "طــاب ألجــل الهيــكل" 
تحــت  األقــىص  املســجد  لتهويــد  حملــة  أطلقــت 

ومقدســيون للحشــد والربــاط يف املســجد األقــىص 
بــدءًا اليــوم حتــى صــاة الجمعــة يف أول أيــام عيــد 
تنفيــذ  مــن  املســتوطنني  ومنــع  لحاميتــه  الفطــر 

دعواتهم باقتحام املسجد وتدنيسه.
املســجد  عــىل  االعتــداء  نرفــض  دويــك:"  وقــال 
املســلمني  مقدســات  أقــدس  مــن  فهــو  األقــىص 
الــذي  الحرمــني الرشيفــني  القبلتــني وثالــث  وأوىل 

خصه الله تعاىل بذكره يف القرآن الكريم".
النائــب  الترشيعــي  يف  اللجنــة  رئيــس  أكــد  كــام 
باســتمرار  تتابــع  اللجنــة  أن  حلبيــة،  أبــو  أحمــد  د. 
التطــورات التــي تطــرأ عــىل واقــع القــدس واملســجد 

دوما تحدًيا وشموًخا منقطع النظر نرصًة للمسجد 
األقىص ودفاًعا عنه، وهم ميثلون رأس الحربة نيابة 
مخططــات  إفشــال  يف  كلهــا  اإلســامية  األمــة  عــن 
القــدس،  بحــق  املســتوطنني  وقطعــان  االحتــال 
ومســاندة  صمودهــم  لدعــم  العــامل  أحــرار  داعيــًا 
ومقاومتهــم  الجامهريــة  وانتفاضاتهــم  هباتهــم 

الباسلة.
وطالــب اململكــة األردنيــة الهاشــمية ملــًكا وبرملاًنــا 
منهــم  املطلــوب  دورهــم  بتفعيــل  وشــعًبا  وحكومــًة 
واملنــوط بهــم يف توفــر الحاميــة للمســجد األقــىص 
بواجــب  والقيــام  فيــه،  واملرابطــني  واملصلــني 

عنــوان "جبــل الهيــكل بأيدينــا"، والتــي تهدف لجمع 
أكر عدد من املشرتكني يف هذه الجامعة، وجمع 
تهويديــة  وأفــكار  برامــج  لدعــم  املاليــة  الترعــات 

لألقىص.
استفزاز لمشاعر المسلمين

رأفــت  حــامس  حركــة  يف  القيــادي  اعتــر  بــدوره، 
ناصيــف، دعــوات جامعــات املســتوطنني القتحــام 
الوقــوف  ليــوم  املوافــق  اليــوم،  األقــىص،  املســجد 
الحــج "اســتفزاًزا  الركــن األعظــم يف  بجبــل عرفــات، 
بانتهــاك  مســلم  ونصــف  مليــار  مــن  أكــر  ملشــاعر 

حرمة أوىل القبلتني وثالث الحرمني".
أمــس، جامهــر شــعبنا  لــه  بيــان  ودعــا ناصيــف يف 
وكل  املحتــل  والداخــل  القــدس  يف  الفلســطيني 
للربــاط  لألقــىص  للمســجد  الوصــول  يســتطيع  مــن 
فيــه والدفــاع عنــه "فاملســجد لن يكــون يوما وحيدا، 
وسنكون جنودا مدافعني عنه مع كل أبناء شعبنا".

األقــىص  املســجد  عــىل  االعتــداء  هــذا  إن  وقــال 
عــىل  األمــة  مكونــات  مــن كل  ردا جامعيــا  يتطلــب 
التــي  املســتوطنني  وجامعــات  االحتــال  حكومــة 
تحــاول فــرض األمــر الواقــع يف داخــل باحاته، وإن ما 
تقوم به حكومة االحتال من السامح للمستوطنني 
باقتحامــه، وقــرار إغاق مصىل باب الرحمة يكشــف 
تســعى  واقــع  أمــر  وتثبيــت  عدوانيــة  خطــوات  عــن 

لفرضه مستغلة االنشغال بوباء كورونا.
مــع  الشــاملة  واملواجهــة  املقاومــة  خيــار  أن  وأكــد 
االحتــال هــام الكفيــان بوقــف العــدوان، وأن أبنــاء 
شــعبنا البطــل يف كل مــدن الضفــة الغربيــة وقراهــا 
إرصار  بــكل  أرضهــم  عــن  دفاعهــم  ســيواصلون 
وعزمية، وأن أبناء القدس هم دامئا عىل العهد مع 
املســجد األقــىص يكــرون كل عــدوان ويفشــلون 

مخططات االستفراد به.

    للتصدي القتحامات المستوطنين

دعوات لشد الرحال إىل األقىص يف يوم عرفة وعيد األضحى
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ويف قطــاع غــزة يزيــد األوضــاع مأســاوية اســتمرار الحصــار اإلرسائيــي الجاثــم عــى 
صدور الغزيني منذ 14 عاما، لتأيت الجائحة وتفرض قيودًا فوق القيود التي يعاين 
بســببها املحــارصون، حيــث الحركــة مــن وإىل القطــاع باتــت يف أدىن حدودهــا، 
ليس فقط بني الضفة وغزة واألرايض املحتلة عام 1948، بل كذلك بني القطاع 

ومرص، إذا ما علمنا بأن معرب رفح مغلق منذ شهرين يف كال االتجاهني. 
والداعمــون  االحتــالل،  مســؤوليته  يتحمــل  الــذي  الفلســطينيني  أحــوال  بــؤس 
لسياســاته، مرشــح للتفاقــم مــع اســتمرار انقطــاع رواتــب موظفــي الســلطة املقــدر 
عددهــم بـــ 177 ألــف موظــف، ومــا لهــا مــن انعكاســات ليــس فقــط عــى عائــالت 
املوظفــني بــل عــى األســواق التــي تعــاين كســادًا، مــا مــن شــأنه أن يضعــف قــدرة 

التجار عى االستمرار يف عملهم. 
لألوضــاع  تدهــور  مــن  بــه  تنــذر  باتــت  ومــا  الجائحــة  تداعيــات  ذلــك  إىل  يضــاف 
املعيشــية والصحيــة واالجتامعيــة، األمــر الــذي يســتدعي التفكــر بجديــة بوســائل 
عاجلــة تنقــذ الشــعب الفلســطيني مــن مــآالت الظــروف الراهنــة، وإعــادة تثبيــت 
أقدامــه عــى أرضــه ليكمــل مســرته النضاليــة التــي ال ميكــن لــه أن يحيــد عنها حتى 

اسرتداد حقوقه. 
يدفعنــا ذلــك لطــرح تســاؤالت حــول مــا آلــت إليــه سياســات شــح الدعــم املــايل 
العريب واإلســالمي من جهة، وكذلك الدعم األورويب يف الســنوات األخرة، إىل 
جانــب توقــف الدعــم األمريــي لألونــروا، وإعــالن إدارة ترامــب ودولــة االحتــالل 
الحــرب العلنيــة عــى الوكالــة التــي تقــدم دعــاًم إنســانيًا يف املجــاالت الصحيــة 
والتعليمية لالجئني، أمل ينئ أوان تشكيل هيئة عربية وإسالمية تؤدي دورًا بدياًل 
أو موازيــًا ملصــادر الدعــم الــدويل املــروط، ويكــون مــن مهامهــا تقديــم الدعــم 

املايل والسيايس واملعنوي للشعب الفلسطيني لدعم صموده عى أرضه؟. 
كــام أن حــث املنظــامت الدوليــة ألداء أدوارهــا املنوطة بها يف مختلف املجاالت 

الطــرف ال يعنــي أبــدًا أن الرســائل مل تصلــه، بــل تصلــه ويســتلمها، ويكتــوي 
بنارها، ولكنه يصمت عنها حفظًا ملاء وجه الذي تهدره املقاومة.

الحقيقــة الدامغــة الواضحــة التــي نفهمهــا وندركهــا، أن املســرة اإلرسائيليــة 
التــي جابــت عدوانــًا يف ســامء جنــوب لبنــان قد أســقطت بســالح املقاومة، 
ومل تســقط نتيجــة خطــٍأ فنــي أو عطــٍل طــارئ، إذ إنهــا ســقطت يف املــكان 
نفسه الذي سقطت فيه طائرة املقاومة، وسقطت يف مكاٍن ال يقوى العدو 
عــى الوصــول إليــه اللتقاطهــا أو حتــى تدمرهــا، وهــو يعلــم أن املقاومــة قد 
وضعــت يدهــا عليهــا، وهــي قــادرة عــى تفكيكهــا ومعرفــة طبيعــة مهمتهــا، 
والتقنيــة التــي تعمــل بهــا، واألرسار التي تحملها، والصور واملعلومات التي 

جمعتها. 
ورغــم أن الناطــق الرســمي باســم جيــش العــدو، الــذي يعلــم يقينــًا أن نــران 
املقاومة قد أسقطت طائرته املسرة،  قد أعلن أنه ال خوف عى أرسارها، 
وال يوجــد فيهــا مــا يخشــاه الجيــش مــن معلومــاٍت، إال أن هــذه الترصيحــات 
ليســت إال ذرًا للرمــاد يف العيــون، وال ميكنهــا أن تخفــي حقيقــة أن املقاومة 
أحــدث منهــا  بإســقاط مثلهــا، ورمبــا  ردت عــى إســقاط طائرتهــا املســرة 
وأخطــر، يف املــكان نفســه وبالطريقــة ذاتهــا، ولعلهــا قــد أســقطتها بتدخــٍل 
ســيرباين عــى برنامجهــا الداخــي، فعطلتــه أو وجهتــه للســقوط يف مــكاٍن 

يبــدو أن انتهــاء العــرص املطــر يف جزيــرة العــرب، قبل نحو عرة آالف عام قبل 
امليالد، أدى إىل عدد من الهجرات البرية، من شبه جزيرة العرب، باعتبارها 

مهد الجنس البري؛ كام يقول معظم الباحثني يف هذا الشأن.
هذه الهجرات متت عى التتابع إىل جميع األنحاء؛ إىل حيث املاء والخصب 

والحياة، بعد الجفاف وقلة األمطار.
ولعــل هجــرة الكنعانيــني مــن جنــوب ورشق الجزيــرة العربيــة، يف األلــف الرابــع 

ومنتصــف الثالــث قبــل امليــالد، كانــت الهجــرة األوىل نحــو الشــامل؛ حيث بالد 
يقــول  كــام  )امليزوبيتيميــا(،  أو  والشــام  الرافديــن  بــالد  أي  الخصيــب،  الهــالل 

املختصون.
ولعلــه مــن الالفــت للنظــر أن هنالــك مــن يدعــون بــأن لبنــان الحــايل هــو بقيــة مــن 
فينيقيــا الكنعانيــة؛ لكنهــم يفصلــون فينيقيــا عــى هواهــم دون أي انتــامء إىل 

كنعان، وكأن فينيقيا جاءت من السامء!.
طبعــًا؛ هــذا ألغــراض دنيئــة يف نفوســهم؛ ألن الهجــرة الكنعانيــة حطــت رحالهــا 
بعــد املجــيء مــن الجزيــرة العربيــة، يف كل بقــاع الهــالل الخصيــب، ومنهــا كل 
حوارض رشق البحر الشامي )املتوسط( من "أوغاريت" إىل غزة، مرورًا بجبيل، 
وصيــدا وصــور، وعــكا وغرهــا؛ ليحلــو لهــم تفصيــل فينيقيــا خاصــة تديــر ظهرهــا 
لشقيقاتها: أشور، وأكاد، وسومر، وعيالم، وأرام وغرها يف محط هذه الهجرة 

الكنعانية!.  
قيــل  وهكــذا  الــرق.  العروبيــة  الكنعانيــة  باللغــة  تعنــي  "أشــور"  فــإن  وعليــه   
"أشــوريون" أي رشقيــون، وأن أكاد تعنــي الغــرب، وأن أهلهــا الغربيــون؛ فيــام نهر 
الفــرات هــو الحــد الفاصــل بينهــام. أمــا الذيــن ســكنوا الســاحل بــني "أوغاريــت" 
شاماًل و"عكا" جنوبًا؛ وقد برعوا يف صناعة الصباغ األرجواين، وأرشعة سفنهم 
بهذا اللون؛ فقد أطلق عليهم اإلغريق اسم "فينوقوش" مبعنى األرجواين، وبه 

كانوا فينيقيني.
 وماهم إال كنعانيون، من الحوارض الكنعانية البحرية؛ بل إن منهم من استوطن 
جــزر هــذا البحــر وأطرافــه اإلفريقيــة جنوبــًا وأطرافــه األوروبيــة شــاماًل؛ وقــد ظلــت 
أســاطيلهم متخــر عبابــه يف كل االتجاهــات، تحمــل املتاجــر واملــواد األوليــة، 
مــن إنتاجهــم وانتــاج شــعوبهم؛ انطالقــًا مــن أقــى رشقــه إىل أقــى غربــه حتــى 
وشــواطئه  األطلــي  إىل  طــارق  جبــل  مضيــق  أي  "الزقــاق"  مضيــف  اخرتقــوا 
اإلفريقيــة واألوروبيــة؛ حيــث بنــوا أكــر من 760 مرفأ ومدينة وقرية، كام توغلوا 
يف داخــل تخومــه بنــاة معمريــن ألول الحضــارات يف تلــك الربــوع وليدمغوهــا 

بطابعهــم، وأســامئهم، ومــن ثــم ُحكمهــا وإدارتهــا قبــل أكــر مــن ألــف عــام قبــل 
امليالد.

  هنــا ميكــن أن ُنشــر إىل حديثــني عظيمــني يف البنــاء والعمــران، وحــدث ثالــث 
يف املعرفة والفكر؛ وبه كان فجر التاريخ.

  هذه األحداث أمثلة فقط عى إسهامات فينيقيا العروبية يف البناء الحضاري 
العاملي.

  الحدث األول كان يف منتصف األلف الثاين قبل امليالد، وقد أطلقته مملكة 
أوغاريت )راس شمرا( شامل الالذقية، وقد كان ابتكار أول أبجدية يف التاريخ 

)أبجدية أوغاريت( التي بها كان فجر التاريخ .
انطلقــا مــن مملكــة صــور يف عهــد ملكهــا  أمــا الحدثــان األول والثــاين؛ فقــد    
"أجينــور" الــذي نازعتــه ابنتــه االمرة)أروبــة أوعروبــه( إثــر قتلــه لزوجهــا، مــا حــدا 
بهــا إلعــالن العصيــان عــى أبيهــا واالنشــقاق بقســم مــن األســطول، للبحــث عــن 
مكان تلجأ اليه، حيث رست عى فرضة طبيعية عى الساحل الشاميل للبحر 
الشــامي )املتوســط( املتاخــم لقــارة كانــت مجهولــة االســم والهويــة، يســكنها 

أناس بيدائيون من خلفاء انسان )نياندرتال( من سكان املغاور والكهوف.
  وهكذا شيدت " أوروبة بنت أجينور " أول مدينة حضارية؛ كانت األوىل فوق 
ســطح االرض يف ديار الكهوف واملغاور تحت األرض وقد اطلقت عليها اســم 
)طيبة( تقع اطاللها عى مقربة من عاصمة اليونان أثينا، ويقال لها )ثيبيس(... 
اتخذتها قاعدة ومرفأ للحياة والحركة يف هذه الديار قبل 1500عام ق. م..!! 
  وبــني الحقيقــة واألســطورة يشــتاق والدهــا امللــك الســرتضائها فرســل ابنــه 
)قدموس( مبا تبقى من االســطول للبحث عنها، وجرب خاطرها. يقوم قدموس 
باملهمة، ويلتقي بأخته يف عاصمة ُملكها طيبة املزدهرة حضارة وعمرانا وكذا 
اىل نهايــة ســعيدة بعــد مأســاة ، ليصبــح اســم تلــك البقعــة ديــرة )أوروبــة( التــي 

أصبحت أوروبا املجاورة لقارتنا آسيا اليوم .!
  أمــا مــا جلبــه )قدمــوس( معــه يف رحلــة البحــث عــن )عروبــة( فــكان األبجديــة 

والكتابــة التــي أشــاع العمــل التجــاري والفكــري بهــا والتــي كانــت القاعــدة التــي 
اخذت منها األبجديات اإلغريقية والسالفية والالتينية أسس كتابة ابجدياتها.

   وأمــا الحــدث االخــر؛ فقــد انطلــق مــن مملكــة صــور يف مرحلــة الحقة نحو القرن 
الثامن قبل امليالد حيث اختلفت االمرة )اليسار ديدون( أو أليسا مع أرستها 
عــى مقتــل زوجهــا ، وخرجــت مــع أنصارهــا يف حركــة احتجاجيــة أخــدت بهــا 
وبأتباعها إىل الســاحل الجنويب االفريقي للبحر الشــامي؛ حيث ســبقها الكثر 
مــن قومهــا هنــاك، قبــل بضــع مئــات مــن الســنني، وقــد اســتقبلوها يف هــذه 
الديار)البونيقيــة( الخليــط بــني الفينيقيــة واإلفريقيــة؛ حيــث اســتقرت وبنــت 
مدينتهــا )قرطــاج( أي "قرتــا حتشــت" التــي تعنــي املدينــة الجديــدة، حــارضة 
ألعظــم دولــة يف تخــوم البحــر الشــامي؛ حضــارة وعمرانــا ومســتعمرات جــاوزت 

أكر من 750 مدينة ومرفأ عى شواطئ هذا البحر، وما اتصل به من بقاع.
رومــا  مدينــة  يحتــل  " هنبعــل"  القرطاجــي  القائــد  انطلــق  املدينــة  هــذه  ومــن 
ناهيــك عــن  البحــر املتوســط االورويب  الرومانيــة عــى  عاصمــة اإلمرباطوريــة 
احتــالل شــبه جزيــرة )ايبريــا( أي اســبانيا والربتغــال يف تلــك املرحلــة املوغلــة 
يف التاريخ ، ودمغها بطابعها الذي ظل ماثال عرب التاريخ اىل ان فتحها العرب 
املســلمون يف أواخــر القــرن الثامــن للميــالد يف عهــد الخليفــة االمــوي ) الوليــد 
بــن عبــد امللــك ( واشــاعة حضــارة مل يعــرف لهــا التاريخ مثيــال قرابة  800 عام، 
مــا زالــت آثارهــا تــروي أحــداث مأســاة ملهــاة يتحــر فيهــا بعــض اإلســبان عــى 

ما كان.
ليتني أتوقف هنا يف ملهاة ومأســاة املصباح الوهاج لنواصل املشــوار إىل ما 
تبقى، لرنى ما وصلنا إليه اليوم يف رحلة التيه بني طيبة، وقرطاج، وما بني كل 
هذا وما بني لبنان وفلســطني من منغصات وآالم، وكأن فلســطني يف املريخ، 

ولبنان يف املشرتي.
  عــى أن نكــون عــى عتبــة دنيــا خر وســعادة وبزوغ فجــر جديد ميحو دياجر 

الظالم.

تكشف ترصيحات مبعوث األمني العام لألمم املتحدة لعملية السالم يف الرق 
األوســط، نيكــوالي مالدينــوف األخــرة عــن انخفــاض دخــل الســلطة الفلســطينية 
بنســبة %80 ووصولها حافة االنهيار، حجم الرتدي االقتصادي الذي يعيشــه أبناء 
الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وما ميكن أن تسفر عنه قادم 

األيام من تفاقم لألزمة. 
التــي  الــرتدي هــذه،  لبــؤرة  القلــق، والنظــر بجديــة  تدعونــا هــذه الترصيحــات إىل 
تضاف إىل بؤر مزمنة يف املعاناة اليومية الفلسطينية، وما ستجلبه من مضاعفة 
السياســية  األزمــات  تكالــب  مــع  ســيام  الفلســطيني،  الشــعب  أحــوال  مأســاوية 
واالقتصادية واإلنســانية عى الفلســطينيني مع تفيش فايروس كورونا يف الضفة 
والقــدس ومــا جــره مــن تعطــل ألشــكال الحيــاة ولعجلــة االقتصــاد، إضافــة لتصاعــد 
انتهــاكات االحتــالل مــن مصــادرة لــألرايض وتقطيــع أوصــال املــدن والقــرى، وهدم 

املنازل والتضييق عى أبناء الضفة والقدس توطئة ملخطط "الضم" املشؤوم. 
وتظهــر رشاســة األزمــة املاليــة يف تأخــر رصف رواتــب موظفــي الســلطة يف الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، واضطــرار الســلطة لــرصف رواتــب جزئيــة منــذ شــهور، وهــو مــا 
تشــر إليــه حــدة األزمــة املاليــة، عقــب اتخــاذ الســلطة قــرار رفــض اســتالم رضيبــة 
املقاصــة وقيمتهــا نحــو 200 مليــون دوالر شــهريا، كــرد عــى اشــرتاط "إرسائيــل" 
تراجع السلطة عن قرارها تعليق التنسيق األمني معها عقب إعالن دولة االحتالل 

قرارها بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية. 
الفلســطينيني،  عــى  فأكــر  أكــر  الخنــاق  االقتصاديــة تضيــق  األزمــات  تداعيــات 
ســيام مــع عــدد اإلصابــات الكبــر والوفيات نتيجة انتشــار "كورونــا"، حيث كان من 
مظاهرها إغالق الركات وتزايد أعداد العاطلني عن العمل، نتيجة فرض املزيد 
مــن القيــود املفروضــة عــى حركــة املواطنــني، وتطبيــق إجــراءات أكــر قســوة يف 

مواجهة الجائحة كإعالن اإلغالق الشامل من حني آلخر. 

ال مصادفــات عســكرية أو أمنيــة اليــوم يف املنطقــة، وال أحــداث عرضيــة أو 
نتيجة أخطاء أو أعطال فنية، وليســت برامج معدة مســبقًا وال مهام مخططا 
لهــا مــن قبــل، بــل هــي رســائل سياســية بامتياز، وبرقيــات بني الفرقــاء عاجلة 
بــكل أطرافهــا عــى  ُلبــس فيهــا وال غمــوض، تطلقهــا املقاومــة  وواضحــة ال 
امتــداد طيفهــا وطــول قوســها، تعــرف هدفهــا وال تضــل طريقهــا، ويتلقاهــا 
وتفكيــك  رموزهــا  وتحليــل  فهمهــا  أعيــاه  وإن  ويفهمهــا،  برعــٍة  العــدو 
طالســمها، فإنه يســتعني بدول املنطقة والخرباء فيها ليفهم مرادها بدقة، 
ويحدد السبيل للرد عليها أو التعامل معها، وقد أصبحت لديه خربة كبرة 

يف هذا النوع من الرسائل التي يغص بها صندوق بريده.
لــه اضطرابــًا  وتربكــه وتســبب  العــدو وتزعجــه،  تقلــق  هــي رســائل ال شــك 
وهوسًا، وتفرض عليه اليقظة الدامئة واالستنفار املستمر، خوفًا من توايل 
الرســائل أو تتابــع تداعياتهــا، خاصــًة أنــه يعلــم أن املقاومة ال ترســل رســائل 
عبثــًا، وال تخطــئ العنــوان، وال تفشــل يف بيــان مــا تريــد وتحديــد مــا تقصــد، 
وهــو مــا علمــه العــدو متامــًا وأدركــه، إذ بــات جمهوره يدرك صــدق املقاومة 
ووضوحهــا، متامــًا كــام يــدرك كــذب ومتويــه وتضليــل قيادتــه، ولعــل ســجل 
املقاومــة حافــل بالرســائل األمنيــة والعســكرية التــي تحمــل توقيعــه، والتــي 
يعرتف العدو ببعضها أحيانًا، ويغض الطرف عنها أحيان أخرى، إال أن غض 

اإلنســانية والسياســية واالقتصاديــة، والقيــام مبســؤولياتها تجــاه شــعب يقــايس 
ويــالت االحتــالل والوبــاء، يعــد أمــرًا ملحــًا، يف وقــت تفرض حقائق مقلقة نفســها 
كاعتبــار األرايض الفلســطينية اليــوم مــن األكــر احتياجــًا للدعــم مــع ارتفاع أعداد 

املصابني بفايروس كورونا، وما أوجده الوباء من تبعات إنسانية صعبة. 
بينام املطلوب فلسطينيًا من الناحية االجتامعية العمل بشكل دائب عى إنتاج 
حالة شاملة من التضامن االجتامعي، وتكثيف أداء مؤسسات املجتمع املدين، 
وإعطــاء األولويــة للجانــب اإلنســاين واإلغــايث، وتفعيــل دور اللجــان التطوعيــة يف 

املجتمع الفلسطيني لخدمة أبناء شعبها. 
إنهــاء  مشــوار  اســتكامل  الوطنيــة  الحاجــة  تســتدعي  السياســية  الناحيــة  ومــن 
االنقســام الــذي ُبــدئ أخــرًا بخطــوة لقــاء القياديــني "الفتحــاوي" جربيــل الرجــوب 
و"الحمســاوي" صالــح العــاروري، بعدمــا جــاء كبــادرة عــى طريــق تعزيــز الوحــدة 
الوطنيــة الفلســطينية يف مواجهــة مخطــط "الضــم"، وصفقــة القــرن، وامليض نحو 
االتفــاق عــى أشــكال املقاومــة الشــعبية، وطــرق التصــدي ملخططــات االحتــالل 

وداعميه. 
عــى  تفــرض  واقتصاديــًا  وسياســيًا  إنســانيًا  الفلســطيني  الوضــع  حساســية 
طريــق  خارطــة  لرســم  والدبلومــايس  الســيايس  أدائهــم  تعزيــز  الفلســطينيني 
وأهمهــا  بالثوابــت  التمســك  أســاس  عــى  وتقــوم  الوطنــي،  القــرار  بوحــدة  تبــدأ 
حــق العــودة، وعــدم التفريــط بالقــدس كعاصمــة لدولــة فلســطني، ومبقدســاتها 
لتصفيــة  الهادفــة  الصهيو-أمريكيــة  اإلســالمية واملســيحية، ورفــض املخططــات 
املقاومــة  وســائل  عــى  واالتفــاق  االحتــالل،  دولــة  لصالــح  الفلســطينية  القضيــة 
املناســبة، دون التنازل عن أي من أدواتها النضالية يف مرحلة تتطلب اإلمســاك 

بكافة األوراق السياسية للوقوف بصالبة يف وجه مؤامرات تصفية القضية. 
مــن شــأن توحيــد الصــف الفلســطيني أن يكــون الدافــع واملحــرك لتعزيــز موقــف 

حددته مسبقًا لها، ولعل متام الطائرة وعدم تشظيها يعززان هذه الفرضية 
ويقويها. وهذا حٌق للمقاومة مقدٌس، أن تسقط كل طائرٍة معاديٍة، تنتهك 
أجــواء بالدهــا، وتقــوم فيــه بأعــامٍل تجسســية مريبــٍة، ولهــا يف هــذا املجــال 
ســوابق كثــرة، تثبــت أنهــا للعــدو دومــًا باملرصــاد، تراقبــه وتتابعــه، وتتعقبــه 
وترصــده، وتباغتــه وتهاجمــه، وتنــال منــه وتلقنــه دروســًا مؤملــًة ال ينســاها، 
ولعلــه بــات يعلــم يقينــًا أن لــدى املقاومــة الكثــر مــام قــد تفاجئــه يف أرض 

املعركة، وخالل أي عدواٍن عى لبنان إن هو بادر إليه وغامر به.
نعــم إنهــا رســائل واضحــة ورصيحــة تطلقهــا املقاومــة اإلســالمية، أن أجواءنا 
ليســت مســتباحة، وأن بالدنا مل تعد ضعيفة، وأن أرضنا عى العدو باتت 
حرامًا، فال يعتقدن يومًا أنه قادر عى اســتباحة حرماتنا دون رد، أو اإلغارة 
عــى أرضنــا دون صــد، أو التجســس عــى أرسارنــا دون مقاومــة، بــل عليــه أن 
يتوقع ردودنا، وأن يتنبأ مبا ســنقوم به، وقد باتت قدرات املقاومة التقنية 
والتكنولوجيــة كبــرة، وهــي قــدراٌت تنافســه، وتتغلــب عليــه وتنترص، ولدى 
رجالهــا مــن الخــربة والكفــاءة، والعلــم والتجربــة، مــا يجعلهــم يلقمــون العــدو 
ويخرســون  رباعيتهــم،  ويكــرون  أفواههــم،  بهــا  يلجمــون  حجــارًة،  دومــًا 
ألســنتهم، ويجربونهــم عــى التقوقــع مكانهــم، واالنكفــاء بعيــدًا، واالكتفــاء 

بعد الصفعات وحسابها، إذ إنه عاجٌز فعاًل عن ردها أو منعها.

الرساج الوهاج.. فينيقيا بني طيبة وقرطاج )1-2(

الفلسطينيون إذ يواجهون الجائحة واالحتالل

سقوُط طائرٍة مسّيٍة إرسائيلية أم إسقاُطها؟

غازي أبو دقة

د. مصطفى يوسف اللداوي

الهجــرة الكنعانيــة حطت رحالها بعــد المجيء من 
الجزيــرة العربيــة، فــي كل بقــاع الهــال الخصيب، 
ومنها كل حواضر شرق البحر الشامي )المتوسط( 
مــن »أوغاريــت« إلــى غــزة، مــرورًا بجبيــل، وصيــدا 
وصــور، وعكا وغيرها؛ ليحلــو لهم تفصيل فينيقيا 
وأكاد،  أشــور،  لشــقيقاتها:  ظهرهــا  تديــر  خاصــة 
وســومر، وعيــام، وأرام وغيرهــا فــي محط هذه 

الهجرة الكنعانية!.  

وهــذا حــٌق للمقاومة مقدٌس، أن تســقط كل 
طائــرٍة معاديــٍة، تنتهك أجواء بادهــا، وتقوم 
فيــه بأعمــاٍل تجسســية مريبــٍة، ولهــا في هذا 
المجال ســوابق كثيرة، تثبت أنها للعدو دومًا 
بالمرصــاد، تراقبه وتتابعــه، وتتعقبه وترصده، 
وتباغتــه وتهاجمــه، وتنال منه وتلقنه دروســًا 

مؤلمًة ال ينساها

الدكتور عصام يوسف 
رئيس الهيئة الشعبية

 العالمية لدعم غزة

حساســية الوضع الفلســطيني إنســانيًا وسياســيًا 
واقتصاديًا تفرض على الفلسطينيين تعزيز أدائهم 
السياســي والدبلوماســي لرســم خارطــة طريــق 
تبــدأ بوحــدة القــرار الوطنــي، وتقوم على أســاس 
التمســك بالثوابــت وأهمهــا حــق العــودة، وعدم 

التفريط بالقدس كعاصمة لدولة فلسطين

شــعبي عريب مســاند وداعم للشــعب الفلســطيني ولقضية األمة املركزية، يعيد 
العــريب،  الرســمي  املوقــف  لتوحيــد  محفــزًا  يكــون  وبالتــايل  ســكته،  إىل  القطــار 
والتأكيــد عــى تأديتــه اللتزاماتــه القوميــة، وتكريــس القناعــات بــأن الســر بشــكل 
معاكس لطريق دعم القضية الفلســطينية ســيكون املقامرة األخطر يف مســتقبل 
مــن  ليــس  طامــع  صهيــوين  عــدو  أمــام  وثرواتهــا،  ومقدراتهــا  العربيــة  األوطــان 
إسرتاتيجيته التوقف دون تحقيق مروعه االستعامري التوسعي يف املنطقة.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

املستوطنني بل املستعمرين واملستعمرات التي تزداد يومًا بعد آخر.
عمليــا انــه منــذ بــدء العمليــة الســلمية، زادت أعــداد املســتوطنات ألكــر 
مــن ٢٢٠ وتضاعفــت أعــداد املســتوطنني ألكــر مــن ٧٢٠ الــف مســتوطن 
يف الضفــة مبــا فيهــم ٢٠٠ ألــف يف القــدس الرشقيــة. مصــادرة األرايض 
مســتمرة، وفــرض الحقائــق والسياســات العنرصيــة مســتمر، واإلعدامــات 
امليدانية ضد الشــعب بحجج األمن الواهية مســتمرة، وأشــكال االحتالل 
مســتمرة مــن اإلذالل اىل االحتجــاز اىل األرس إىل القتــل وصــواًل القتطــاع 
لــرىض  الفلســطينية  القيــادة  أمــوال املقاصــة والضغــط املســتمر عــى 

بالوضع الراهن مقابل االستمرار بالوجود!
اننــا مل نلمــس أي تقــدم عــى مســار املفاوضــات منــذ ان قبلــت منظمــة 
تجربــة  خاضــت  عليهــا  وبنــاًء  الدولتــني  حــل  رؤيــة  الفلســطينية  التحريــر 
باعــراف فلســطيني  بــدأت منــذ ٣ عقــود  العقيمــة، تجربــة  املفاوضــات 
بدولــة )ارسائيــل(، اال ان التجربــة مل تتــوج بحــل الدولــة الفلســطينية حتــى 
اليوم، حتى حكومات املجتمع الدويل التي تتبنى وترعى حل الدولتني.

فام دام الجانب االحتاليل يعمل ويسعى بدعم من االدارة االمريكية عى 
وأد حل الدولتني، فإن عى الجانب الفلســطيني إعادة النظر بسياســته، 
الجانــب  مــع  املوقعــة  االتفاقــات  يف  العمــل  بوقــف  االكتفــاء  وعــدم 

ثــم يخلــص مشــعل إىل رضورة االتفــاق عــى الربنامــج  والشــخصيات الوطنيــة. 
النضــايل الــذي يشــتمل عــى مامرســة الشــعب الفلســطيني الــذي مــا زال واقعــًا 
تحت االحتالل، لجميع أشكال املقاومة والكفاح، وعى رأسها الكفاح املسلح، 
واملقاومة الشعبية، بشتى صورها مستظلني بالقوانني والقرارات الدولية، التي 

ترشع هذا التوجه.
فيام ترتكز رؤية مشعل عى اعتامد خيارين، يف التعامل مع معضلة السلطة، 
كإحــدى أدوات تقييــد الفعــل الفلســطيني، وكموضــع نزاع وخــالف، ينذر بقاؤها 

يف صورتها الحالية، باستمرار االنقسام:
وخيارات مشعل للتعامل مع السلطة هي:

-1 إما بقاء السلطة مع تغيري وظيفتها.
-2 وإما حل السلطة بتوافق وطني وطرح رؤية بديلة.

ويعــدُّ خيــار تغيــري وظيفــة الســلطة الفلســطينية، هــو األكــر واقعيــة ونجاعة عى 
الصعيد الوطني، لتبقى السلطة لرعاية الخدمات األساسية التي تضمن إسناد 

صمود الشعب تحت االحتالل، كالصحة والتعليم والعمل والنظام وغريه.
نظــًرا ألن الخيــار اآلخــر بالــرورة ســيخلف حالــة من الفوىض ســتزيد من املعاناة 

للشعب الفلسطيني، وتعطي ورقة قوة أخرى للعدو الصهيوين.
فيــام يضمــن تغيــري وظيفــة الســلطة، إنهــاء عــار التنســيق األمنــي الــذي وفــر األمن 
املجاين لالحتالل ومغتصبيه، وإنهاء حالة االحتالل الخمس نجوم، الذي أعفى 

االحتالل من أعباء احتالله، لجهة تحمل العدو ملسؤولياته ككيان احتالل.

يف الوقت الذي ســارعت فيه دول رشق آســيا وأوروبا التخاذ خطوات تدريجية 
إذا كان  فيــام  تتســاءل  الجنــوب  مــن دول  العديــد  تــزال  اقتصاداتهــا ال  إلنعــاش 

السيناريو األسوأ النتشار وباء كورونا مل يأِت بعد.
ولكــون وضعنــا كخــرباء اقتصاديــني عملنــا يرتكــز عى محاولة الحــد من الفقر يف 
البلدان النامية، يتوجه ســؤالنا بانتظام حول تأثري الفريوس التاجي عى جنوب 

آسيا وإفريقيا.
مشــكلتنا هــي أننــا ال ميكــن أن نعــرف الجــواب . فبــدون فحــص مكثــف يســمح لنــا 
بتحديــد عــدد الحــاالت مــن املســتحيل تحديــد املــدى الحقيقــي لهــذا التلــوث 
الوبــايئ . حتــى اآلن ليســت لدينــا معلومــات كافيــة حــول كيفيــة تــرصف فــريوس 
كوفيــد 19 يف ظــل ظــروف مناخيــة مختلفــة، خاصــة يف حــاالت وجــود الحــرارة 

والرطوبة.

إذا كان الهــرم الســكاين تغلــب عليــه قاعــدة الشــباب يف البلــدان الناميــة يجعلنا 
نتفــاءل بأنــه ميكــن تجنــب األســوأ فــإن املنظومــة الصحيــة يف دول الجنــوب غــري 
مجهــزة بشــكل جيــد ملواجهــة هــذا الوبــاء. باإلضافــة إىل ذلــك فواقــع الفقــر يــأيت 

غالبا باألمراض التي تجعل الناس أكر عرضة لإلصابة بأمراض خطرية.
يف ظــل نــدرة املعلومــات التــي ميكــن أن توفرهــا االختبــارات املعممــة ، كانــت 
العديد من الدول الفقرية حذرة للغاية يف اتخاذ تدابري صارمة. وهكذا يف 24 
مــارس يف الوقــت الــذي كان عــدد الحــاالت حــوايل 500 حالــة لإلصابــة بكوفيــد 
روانــدا وجنــوب  مثــل  أخــرى  الكامــل. وفرضــت دول  الحجــر  الهنــد  أعلنــت   19
إفريقيــا ونيجرييــا إجــراءات احتــواء يف وقــت مبكــر مــن نهايــة مــارس قبــل وقــت 
طويــل مــن بلــوغ ذروة الوبــاء. لكــن مثــل هــذه اإلجــراءات ال ميكــن الحفــاظ عليهــا 

إىل أجل غري مسمى.
كان مــن املمكــن أن تســتخدم الــدول األكــر فقــرًا هــذا الحجــر الصحــي لتوفــري 
الوقــت وجمــع املعلومــات حــول ســلوك الفــريوس ووضــع اســراتيجية للفحــص 
والتتبــع. لســوء الحــظ مل يكــن هــذا هــو اإلجــراء املناســب . وبــرصف النظــر عــن 
عــى  الســباق  يف  أيًضــا  الــدول  هــذه  الغنيــة  الــدول  تجــاوزت  فقــد  مســاعدتها 

معدات الحامية الشخصية واألكسجني وأجهزة التنفس.
يف العديد من األماكن كانت التكلفة البرشية للحجر الصحي واضحة بالفعل: 
وتــم توقيــف   ، الزراعيــة  يتــم حصــاد املحاصيــل  يتــم تطعيــم األطفــال ، ومل  مل 
مشــاريع البنــاء وإغــالق األســواق ، مــا عطــل فــرص العمــل والدخــل لــدى عمــوم 
العــامل. ميكــن أن تكــون آثــار الحجــر الصحي لفرات طويلة عى البلدان النامية 
ســيئة ال فــرق بينهــا وبــني الفــريوس نفســه. قبــل انتشــار كوفيــد 19 يف جميــع 
أنحاء العامل كان 15000 طفل دون ســن الخامســة ميوتون كل يوم يف البلدان 
الجنوبية ، ومعظمهم بسبب أمراض قابلة للعالج، غري أنها مرتبطة بالفقر. ومن 

املؤكد أن يزداد هذا العدد إذا استمرت األرس يف الوقوع يف براثن الفقر.
إذن مــا الــذي ميكــن للــدول الفقــرية أن تفعلــه ملواجهــة هــذا الوبــاء؟ كيــف ميكــن 

للدول الغنية مساعدتها؟
أواًل يجب علينا أن ندرك أن إسراتيجيات الفحص املنتظم التي كانت حاسمة 
أيًضــا  يجــب  أوروبــا  يف  الصحــي  الحجــر  تدابــري  وتخفيــف  الوبــاء  مكافحــة  يف 

تنفيذها يف البلدان الفقرية.
عندما ال يكون لدى السلطات الصحية العمومية معلومات عن مستوى انتشار 

الفــريوس وحيــث املــوارد محــدودة ، مــن الــروري الركيز عــى تفيش املرض. 
وبهــذه الطريقــة ســيكون مــن املمكــن تطبيــق تدابــري الحجــر الصحــي املســتهدفة 

بداًل من االضطرار إىل محارصة جميع السكان.
ثانيــًا يجــب أن تكــون البلــدان الناميــة قــادرة عــى تحســني قدرة أنظمتهــا الصحية 

عى التعامل مع التدفق املفاجئ املحتمل لألشخاص املصابني.
ثالثــا وأخــريا مــن الــروري أن تتمكــن البلــدان الفقــرية مــن تأمــني ســبل العيــش 
لجميــع ســكانها يف األشــهر املقبلــة. يف حالــة عــدم وجــود مثــل هــذه الضامنــة 
ميكن مالحظة تخفيف تدابري العزلة وسيتم مالحظة الحجر بشكل أقل تدريجيا 
. مــن أجــل حاميــة اقتصاداتهــا مــن انهيــار الطلــب تحتــاج الحكومــات إىل طأمنــة 

املواطنني بأنهم سيحصلون عى دعم مايل كلام دعت الحاجة إىل ذلك.
يف كتابنــا األخــري الصــادر قبــل ظهــور الفــريوس التاجــي الذي جاء عنوانه مناســًبا 
بشكل غريب لهذا الوضع هو  - " اقتصاديات جيدة ألوقات صعبة" أوصينا من 
خاللــه الــدول الفقــرية بتقديــم مــا ســميناه "الدخــل األســايس العاملــي الشــامل" 
االحتياجــات  لتلبيــة  يكفــي  للنقــد  منتظــم  تحويــل  مــن  يتكــون  الــذي   )UUBI(

األساسية.
يتميــز UUBI بكونــه بســيًطا وشــفاًفا ويضمــن أال ميــوت أي مواطــن مــن الجــوع. 
كام أنه يساعد يف التخفيف من مشاكل العديد من أنظمة الحامية االجتامعية 
األكــر  حســاب  عــى  وأحياًنــا  اســتحقاًقا"  "األقــل  األفــراد  الســتبعاد  املصممــة 
احتياًجــا . يف أثنــاء اجتيــاح الوبــاء عندمــا تحتــاج الحكومــات إىل مســاعدة أكــرب 
عــدد ممكــن مــن النــاس يف أرسع وقــت ممكــن فــإن ســهولة تنفيــذ UUBI   ميكن 
أن تنقــذ األرواح. كــام أن طأمنــة املواطنــني بأنــه لــن يتــم اســتبعاد أي شــخص مــن 
املســاعدات الغذائية يحد أيًضا من الشــعور بالخوف الوجودي الذي يشــعر به 

كثري من الناس يف البلدان الفقرية )واألقل فقًرا( اليوم.
ليست هذه األفكار مجرد هراء. إن دولة توغو الصغرية الواقعة يف غرب إفريقيا 
التــي يبلــغ عــدد ســكانها مثانيــة ماليني نســمة ونصيب الفرد مــن الناتج الداخيل 
فقــد  املجــاالت.  هــذه  بالفعــل يف جميــع  عملــت  قــد  دوالر   1600 اإلجــاميل 
نرشت الدولة 5000 اختبار عشــوايئ )باإلضافة إىل 7500 اختبار حالة مشــتبه 
فيهــا(. سيســتخدم مســؤولو الصحــة هنــاك نتائــج هــذه االختبــارات لتحديد متى 
وأيــن ســيتم تقييــد تنقــل األشــخاص. كــام أطلقــت الحكومــة برنامجــًا للتحويالت 
النقديــة يربــط املحفظــة اإللكرونية بالهواتــف املحمولة للمواطنني. يف غضون 

ثالثــة أيــام ســجل الربنامــج بالفعــل 1.3 مليــون مشــارك وأرســل تحويــالت ماليــة 
إىل 500000 شخص يف منطقة لومي الكربى وحدها.

الخــرب الســار هــو أن العديــد مــن البلــدان وخاصة يف إفريقيــا لديها بالفعل البنية 
الهواتــف  الذيــن يســتخدمون  التحتيــة لتحويــل األمــوال برسعــة إىل األشــخاص 
األنظمــة يف  هــذه  األشــخاص  مــن  كبــري  عــدد  الواقــع يســتخدم  املحمولــة. يف 
التبــادالت املاليــة الخاصــة ، لذلــك ميكــن أن تبدأ الربامج الحكومية القامئة عى 
هــذه البنيــة التحتيــة وتعمــل يف غضــون أيــام قليلــة فقــط. إذا كشــفت بيانــات 
الهاتــف املحمــول عــن تفاوتــات يف ضائقــة اقتصاديــة فقــد يكــون التحويــل أكــر 

سخاء يف املناطق األكر تأثًرا.
يف الواقــع إن العائــق الرئيــس لهــذه التدابــري ليــس جدواهــا بقــدر مــا هــي الرغبــة 
يف متويلهــا. ســتحتاج البلــدان الناميــة إىل مســاعدة كبــرية مــن الــدول الغنية إذا 
أرادت أن تدفــع لـــ UUBI يخــى البعــض مــن أن تنخفــض عملتهــم إذا ترصفــوا 
بقــوة مــا قــد يــؤدي إىل أزمــة ديــون. ســتحتاج الــدول األكــر ازدهــاًرا إىل التعــاون 
مــع املؤسســات املاليــة العامليــة لتخفيــف عــبء الديــون وتوفــري مــوارد إضافيــة 
الناميــة الحصــول عــى  البلــدان  مــن  العديــد  الناميــة. وســيتعني عــى  للبلــدان 
الغذاء واإلمدادات الطبية بالعملة الصعبة األمر الذي ســيصعب بشــكل متزايد 

بسبب انخفاض عائدات التصدير وانهيار التحويالت.
يف ضوء االنهيار غري املسبوق يف الدخل الذي يواجهه الكثري من الناس يبدو 
أن الحكمــة املاليــة املشــجعة تقليدًيــا أقــل طلًبــا مــام كانــت عليــه يف املــايض. 
يف الوقت الحايل تحتاج الحكومات إىل إنفاق أكر لدعم املواطنني واالقتصاد 
. يجــب عــى الســلطات التنفيذيــة يف البلــدان الناميــة االســتعداد لعجــز كبــري 
محتمل يف امليزانية إذا كانت ترغب يف متويل UUBI  عى األقل عى املدى 
القصــري. عندمــا تبــدأ البلــدان يف عمليــة التفكيــك واســتئناف اإلنتــاج فســوف 
تواجــه طلًبــا منخفًضــا للغايــة. إن االلتــزام بأن التحويالت النقدية ستســتمر لفرة 
من الوقت سيسمح لألفراد عند خروجهم من الحجر الصحي باإلنفاق يف أمان. 

هذا سيساعد يف نهاية املطاف يف إنعاش االقتصاد.
هذا ال يعني بأي حال أن الحكومات يجب أن تتجاهل املخاوف بشأن استقرار 
االقتصــاد الــكيل. وعليــه مــن الواضــح أن التخطيــط لإلنفــاق لالســتجابة للصدمــة 
املبــارشة للفــريوس التاجــي واعتــامد إســراتيجية طويلــة األجــل للتصفيــة الكلية 

هي أفضل فرصنا ملنع األزمة الحالية من التحول إىل كارثة مستقبلية.

بات من الواضح متامًا أن دولة االحتالل ال تريد السالم، بل عى العكس 
فلســطينية  دولــة  إقامــة  منــع  أجــل  مــن  نهــار  ليــل  تعمــل  فهــي  ذلــك  مــن 
نحــن  يدعونــا  الــذي  األمــر  الرشيــف،  القــدس  وعاصمتهــا  مســتقلة 
الفلســطينيني، إلعــادة النظــر يف مجمــل السياســة التــي اتبعناهــا ونتبعها 
حاليــًا، فقــد اســتغلت دولــة االحتــالل انخــراط منظمــة التحريــر معهــا يف 
فلســطينية  دولــة  وإقامــة  الســالم  تحقيــق  أجــل  مــن  ســلمية  مفاوضــات 
مســتقلة عــى حــدود الرابــع مــن حزيــران، لتســمني املســتعمرات وزيــادة 
عــدد املســتعمرين، مــن خــالل إطالتها لهذه املفاوضــات ورضبها بعرض 
الحائــط بــكل االتفاقــات املوقعــة معهــا وبحضــور وضامنــة مــن الواليــات 
املتحــدة وروســيا، وأكــدت يف جميــع مراحــل املفاوضــات أن املواعيــد 
غــري مقدســة إىل أن وصلــت هــذه املفاوضــات اىل طريــق مســدود، منــذ 

سنوات.
كــام املفاوضــات.  يبــدو عقيــاًم متامــًا  اليــوم  الدولتــني  ان حــل  الواضــح 
فدولــة االحتــالل قضــت عــى حــل الدولتــني مــن خــالل بناء املســتعمرات 
وضــم األرايض وشــق الشــوارع االســتيطانية، وضــم القــدس والعمــل عــى 
شــعبنا  عــى  الضغوطــات  مــن  املزيــد  مامرســة  عــى  وتعمــل  أرسلتهــا، 
إلرغامه عى الرحيل عن أرض آبائه وأجداده، لجعله أقلية وسط بحر من 

يأيت الطرح الذي قدمه خالد مشعل، الرئيس السابق للمكتب السيايس لحركة 
حــامس، ملواجهــة مــرشوع الضــم، متناغــام مــع مــا طرحتــه حركة حــامس من رؤى 
ومبادرات، يف أوقات سابقة، بطرق وصور مختلفة، للحصول عى إلجابات غري 
ملتبســة، عام ينبغي للفلســطينيني فعله، لإلفالت من بني فيك كامشــة صفقة 

القرن ومرشوع الضم، وذلك بهدف الوصول إىل برنامج وطني فعال.
فــام قدمــه مشــعل خــالل لقــاء لــه مــع منتــدى التفكــري العــريب بلنــدن مؤخــًرا، هــو 
عبــارة عــن مجموعــة مــن املرتكــزات، واملقرحــات، والتصــورات، التــي تتوافــق 
وتتناغــم مــع مــا يطرحــه قــادة ومفكري العمل الوطني، للوصول إىل مرشوع تحرر 

وطني فلسطيني جامع.
وتبــدأ رؤيــة مشــعل بإرســاء القاعــدة الصلبــة التــي ينبغــي االرتــكاز والبنــاء عليهــا، 
قبــل االنتقــال إىل الخطــوة التاليــة، وهــي االتفاق عــى الثوابت والحقوق الوطنية 
الفلسطينية التي باتت بحاجة إىل إعادة تعريف مبا يضمن تحقيق إجامع الكل 
الفلســطيني، للحيلولــة دون التنــازل عــن أي منهــا، تحــت أي مــن الظــروف ومهــام 

كانت املربرات.
الوطنــي،  القــرار  ومرجعيــات  السياســية،  املؤسســات  إىل  مشــعل  ينتقــل  ثــم 
والتــي يقــع عــى عاتقهــا االرتــكاز عى هــذه الثوابت لتحقيق األهــداف الوطنية، 
كمنظمــة التحريــر الفلســطينية، والتــي باتــت وبإجــامع الــكل الفلســطيني بحاجــة 
الشــعب  أبنــاء  تضمــن متثيــل جميــع  أســس دميقراطيــة،  عــى  بنــاء  اعــادة  إىل 
القــوى والفصائــل  الفلســطيني، يف شــتى أماكــن تواجــده، ومبشــاركة مختلــف 

االحتاليل، ألن االحتالل ماٍض يف سياســته بشــأن الضم والتوســع، ومنع 
اقامة دولة فلسطينية عى حدود الرابع من حزيران 1967م.

إن مواصلة الرهان عى املفاوضات أصبح ال مربر له، ألن مثل هذا الرهان 
ال ميكنه أن يحقق أهداف شعبنا يف الحرية واالستقالل الناجزين. وهنا 
اســتغلها االحتــالل  الــذي  التفــاوض  مــن ســنوات  العــربة  اخــذ  مــن  بــد  ال 
أحســن االســتغالل لتنفيــذ أطامعــه يف كل االرض الفلســطينية، لــذا مــن 
الواجب الوطني أن يعاد النظر يف كل السياسات السابقة والعمل عى 
توحيد الصف الوطني، ووضع اســراتيجية عمل موحدة ميكنها مواجهة 
تحديات املرحلة والسري بقضية شعبنا نحو بر األمان خاصة ان املرحلة 

الحالية هي من أصعب املراحل التي متر بها القضية الفلسطينية.
واذا كان العامل العريب واالسالمي مشغوال بأوضاعه الداخلية، فال بد ان 
نكون نحن الفلســطينيني اكر يقظة إلســقاط املؤامرة واملخططات التي 
تحاك من االدارة االمريكية ودولة االحتالل اللذين يستغالن ذلك لتمرير 
مؤامرتهــام املتمثلــة بصفقــة القــرن، وال مجــال ســوى تغيــري السياســات 
السابقة واستبدالها بسياسات اخرى قادرة عى املواجهة واسقاط هذه 
املؤامــرة التــي هدفهــا تصفــوي لصالح دولة االحتالل اال وهي الرجوع اىل 

الوحدة وانهاء االنقسام.

األمــر الــذي يتطلــب رســم حالــة النقيــض لجهــة صياغــة مــرشوع مقاومــة شــعبية 
ينهــك االحتــالل، لتتحــول الســلطة إىل مظلــة وطنيــة، وأداة مقاومــة يف ســياق 
مــع  االشــتباك  واحــدة، إلدارة مشــهد  قيــادة  توجهــه  فلســطيني،  وطنــي  برنامــج 
وإنهاكــه،  العــدو  باســتنزاف  الكفيلــة  األدوار  وتبــادل  املهــامت  وتــوزع  العــدو، 

إلرغامه عى إعادة الحقوق املسلوبة للشعب الفلسطيني.
ومام يدعم رؤية مشعل الواقعية:

- فشل خيار السلطة الذي يعتمد عى املفاوضات لتحقيق األهداف.
- انهيار أوسلو التي تجاوزها العدو مبراحل.

- ما تتعرض له املقاومة من حصار وتجويع وتشويه يف قطاع غزة.
- عجــز املقاومــة عــن التأثــري الفاعــل يف واقــع الضفــة الغربيــة بفعــل عمليــات 

املالحقة واالجتثاث املستمرة.
- توسع املحيط العريب الرسمي املعادي للمقاومة.

- امتداد أخطبوط التطبيع الخفي والعلني إىل مزيد من الدول العربية.
- تنامي مشاريع التهويد والسطو والضم برعاية إدارة ترامب األكر صهيونية.

إعــادة  والتــي تضمــن  الضــم،  مــرشوع  رؤيــة مشــعل ملواجهــة  نجــاح  فــرص  تعــدُّ 
صياغــة املشــهد الفلســطيني برمتــه، وصــواًل إىل تحقيــق األهــداف الفلســطينية 
القيــادات  وعملــت  النوايــا،  خلصــت  لــو  ا،  جــدًّ كبــرية  والعــودة،  التحريــر  يف 
الفلســطينية بقوة وجدية، ضمن خطة عملية وواقعية، وذات محددات وســقف 

زمني واضح.

ما التحديات التي ستواجهها البلدان النامية بسبب كوفيد 19؟

كيف ُنسقط المؤامرة؟

خالد مشعل وفرص نجاح مشروع مواجهة الضم

عبده حقي
كاتب مغربي

عماد عفانة

من الضروري أن تتمكن البلدان الفقيرة من تأمين 
سبل العيش لجميع سكانها في األشهر المقبلة. 
فــي حالــة عــدم وجود مثــل هذه الضمانــة يمكن 
مالحظــة تخفيــف تدابير العزلة وســيتم مالحظة 
حمايــة  أجــل  مــن   . تدريجيــا  أقــل  بشــكل  الحجــر 
اقتصاداتهــا مــن انهيــار الطلب تحتــاج الحكومات 
إلــى طمأنــة المواطنيــن بأنهــم ســيحصلون علــى 

دعم مالي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

تعدُّ فرص نجاح رؤية مشعل لمواجهة مشروع 
الضــم، والتــي تضمــن إعــادة صياغة المشــهد 
تحقيــق  إلــى  وصــوًل  برمتــه،  الفلســطيني 
األهــداف الفلســطينية في التحريــر والعودة، 

ا، لو خلصت النوايا كبيرة جدًّ

د. أيمن أبو ناهية

فما دام الجانب الحتاللي يعمل ويسعى بدعم من 
الدارة الميركيــة علــى وأد حل الدولتين، فإن على 
الجانب الفلســطيني إعادة النظر بسياســته، وعدم 
الكتفــاء بوقــف العمــل فــي التفاقــات الموقعة 
مــع الجانــب الحتاللــي، ألن الحتــالل مــاٍض فــي 
سياســته بشأن الضم والتوســع، ومنع اقامة دولة 

فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967م.
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نواب غزة يناقشون قضايا 
محلية مع بلدية غزة

غزة/ فلسطني:
رئيــس  مــع  غــزة  محافظــة  يف  واإلصــاح  التغيــر  كتلــة  نــواب  التقــى 
بلديــة غــزة يحيــي الــراج يف مكتبــه ملناقشــة بعــض القضايــا املهمــة 

والشكاوى الواردة ملكتب النواب.
وضم وفد النواب كًا من: د. أحمد أبو حلبية ود. مروان أبو راس.

وتنــاول اللقــاء العديــد مــن القضايــا ومنهــا إمكانيــة تطويــر وفتــح بعــض 
يف  للمواطنــني  املتوفــرة  واملســاحات  التعديــات،  وإزالــة  الشــوارع 
الواجهــة البحريــة مبــا يخــدم مصلحــة املواطنــني ويطبــق القانــون عــى 

الجميع.
وأوضــح الــراج أن بعــض املطالــب التــي تــم طرحهــا هــي عــى ســلم 
لتنفيذهــا،  الــازم  التمويــل  وتنتظــر  التطويريــة،  املشــاريع  أولويــات 
الواجهــة  الســتخدام  الازمــة  التعليــات  بعــض  وضــع  عــى  مؤكــًدا 
البحرية ومنع التجاوزات من قبل أصحاب األكشاك بالطرق القانونية.

يف  العاملــة  وطواقمهــا  غــزة  بلديــة  بجهــود  النــواب  أشــاد  حــني  يف 
الســبل  بجميــع  الفلســطيني  شــعبنا  أبنــاء  معانــاة  مــن  التخفيــف 
واإلمكانيــات املتاحــة، مؤكديــن وقــوف نــواب املجلــس الترشيعي مع 

البلدية ومطالب املواطنني وتلبية احتياجاتهم.

"االستقالل" و"تواصل" 
تختتمان دورة "إدارة األزمات 
في المؤسسات اإلعالمية"

غزة/ فلسطني:
اختتم مركز تدريب صحيفة االستقال بالتعاون مع منتدى فلسطني 
تدريبيــة  دورة  أمــس،  مــن  أول  )تواصــل(  واالتصــال  لإلعــام  الــدويل 
بعنــوان "إدارة األزمــات يف املؤسســات اإلعاميــة"، اســتهدفت 30 
إعاميــة  مؤسســة  بـــ30  العليــا  اإلدارات  ميثلــون  ومتدربــة،  متدرًبــا 

محلية.
وامتــدت الــدورة عــى مــدار يومــني متتاليــني، تنــاول فيهــا املــدرب 
ــا الحاصــل عــى شــهادة الدكتوراة يف إدارة املؤسســات  د. محمــد ثريَّ

ة. اإلعامية، محاور عدَّ
قبــل  التخطيــط املســبق  مــن خالهــا عــى كيفيــة  الضــوء  ثريــا  ســلَّط 
ــة،  حــدوث األزمــات، والتعــرف عــى أســبابها وأنواعهــا وتحديدهــا بدقَّ
واإلدارة اإلعامية السليمة لها، والقدرة عى وضع الخطط ألي أزمات 

مفرتضة، وآليات تقييمها وتقوميها بعد انتهائها.
ــب رئيــس تحريــر صحيفــة االســتقال خالــد صــادق، بامللتحقــني  ورحَّ
مركــز  بــني  املشــرتك  بالتعــاون  اعتــزازه  عــن  ًا  معــرِّ الــدورة،  كافــة يف 

تدريب الصحيفة، ومنتدى "تواصل".
الــدورة،  إنجــاح  يف  وجهــده  وقتــه  تســخر  عــى  املــدرب  وشــكر 
واملشــاركني عــى تفاعلهــم، الــذي ســاهم يف إثــراء النقــاش، ووضــع 

الحلول لألزمات التي تواجه املؤسسات اإلعامية.
ــد صــادق أهميــة العنــوان الــذي تناولته الــدورة التدريبيــة املكّثفة،  وأكَّ
وتسليطها الضوء عى إدارة األزمات والخروج منها بأقل األرضار، عر 

تسخر املوارد املادية والبرشية كافة.
بــدوره عــرَّ عضــو األمانــة العامــة للمنتــدى منســقه يف قطــاع غــزة يــارس 
أبــو هــني عــن تقديــر "تواصــل" لهــذه الــدورة املشــرتكة بينــه وبــني مركز 

تدريب "االستقال". 
املنتــدى  ألنشــطة  امتــداًدا  تعــد  الــدورة  هــذه  أن  هــني  أبــو  وأوضــح 
ومراكــز  املحليــة  اإلعاميــة  املؤسســات  مــع  واملســتمرة  املتنوعــة 

التدريب فيها، يف مختلف املحافظات الفلسطينية.
وأشار إىل أن املؤسسات اإلعامية املحلية كغرها من املؤسسات 
املختلفــة تعرضــت ألزمــات أو ألحــد جوانبهــا؛ إال أنهــا اســتطاعت أن 
تنجح يف إدارة أزماتها واملحافظة عى وجودها رغم كل التهديدات.

هيئة: االحتالل يصعد 
انتهاكاته بحق األسرى

 في األعياد
رام الله/ فلسطني:

واملناســبات  األعيــاد  إن  واملحرريــن  األرسى  هيئــة  قالــت 
تضاعــف معانــاة األرسى يف ســجون االحتــال اإلرسائيــي، 
ميارســها  التــي  واالنتهــاكات  التعســفية  اإلجــراءات  بســبب 
بــاب  مــن  وأســرة،  أســر   4500 مــن  أكــر  بحــق  الســجانون 

التنغيص عليهم وإفساد أي فرحة لهم.
وأوضحت الهيئة يف بيان لها أمس، أن العيد مناسبة مؤملة 
وموجعــة لــألرسى وقاســية عــى قلوبهــم، حيــث يضطــر فيهــا 
األســر الســتعادة رشيــط ذكرياتــه، مبــا يحملــه مــن مشــاهد 
ومحطــات جميلــة عاشــها قبــل االعتقال، مضيفــة أن بعضهم 
ينطــوون ســاعات طويلــة يف زوايــا الغــرف، والبعــض اآلخــر 
يــرشع برتجمــة مــا لديــه مــن مشــاعر عــى الــورق والقــاش، 
ليخــط بعــض القصائد والرســومات عــى أمل أن تصل الحًقا 
إىل أصحابهــا. وذكــرت أن األعيــاد مناســبة ال يشــعر بأملهــا 
وقســاوتها ســوى مــن ذاق مــرارة الســجن، الفتــة إىل أن مئــات 
األرسى اســتقبلوا عــرشات األعيــاد وهــم يف الســجن، ومنهم 
مــن فقــدوا ذويهــم خــال االعتقــال، وبالتــايل فقــدوا فرصــة 
األعيــاد  أن  وعــدت  أخــرى.  مــرة  العيــد  يف  معهــم  الوجــود 
بــات  الذيــن  األرسى،  لــذوي  بالنســبة  أملــا  تقــل  ال  مناســبة 
ُحلمهــم ليــس التوجــه لألماكــن العامــة واملتنزهــات وقضــاء 
ســاعات مــع أبنائهــم وأحبتهــم وأحفادهــم، بــل إىل الســجون 
املشــاعر  هــذه  رغــم  أنــه  عــى  وشــددت  أبنائهــم.  لزيــارة 
اإلنســانية الداميــة فــإن إدارة ســجون االحتــال ومــع اقــرتاب 
كل عيــد تتخــذ إجــراءات مــن شــأنها التضييــق عــى األرسى، 
لنــزع فرحتهــم بالعيــد، ومنها حرمانهم من التزاور بني الغرف 
واألقســام املختلفة، وتنفيذ تنقات بني الســجون إلنهاكهم 
وإشــغالهم، وعــزل بعضهــم يف الزنازيــن االنفراديــة، ومنعهــم 
من تأدية شعائر العيد بشكل جاعي، وخاصة صاة العيد 
والتكبــر. وأكــد رئيــس الهيئــة قــدري أبــو بكــر رضورة التفــات 
إىل  والحقوقيــة  والقانونيــة  الدوليــة  مؤسســاته  بــكل  العــامل 
قضية األرسى وعائاتهم، التي تفيض بالتفاصيل اإلنســانية 
العمــل  يبــدأ  وأن  املختلفــة،  واملعانــاة  العــذاب  وصنــوف 

الحقيقي والفعي إلطاق رساحهم.

عقد لقاء تدريبي 
لمأموري الضبط القضائي 

في سلطة األراضي
غزة/ فلسطني:

عقد رئيس املكتب الفني بالنيابة العامة املستشار حسام دكة، لقاء 
ا ملأموري الضبط القضايئ يف سلطة األرايض. تدريبيًّ

لتدريــب  ســعى  اللقــاء  أن  أمــس،  بيــان  يف  الفنــي  املكتــب  وأوضــح 
مأمــوري الضبــط القضــايئ عى إعداد محــارض التعدي عى األرايض 
الحكوميــة، وســامة اإلجــراءات القانونيــة ودقتهــا، وشــمولية املحرض، 
وتطويــر املهــارات والقــدرات؛ مبا يؤســس لبناء ملف جزايئ متكامل، 

ويحقق رسالة العدالة وسيادة القانون.

"اتحاد المقاولين" يتبرع 
بـ11 ألف شيقل لإلفراج عن غارمين

غزة/ رامي رمانة:
شــيقل،  بــــ)11200(  أمــس،  الفلســطينيني،  املقاولــني  اتحــاد  تــرع 

لإلفراج عن نزالء غارمني عى ذمم مالية يف محافظات قطاع غزة.
وأوضــح رئيــس االتحــاد أســامة كحيــل لصحيفــة "فلســطني"، أن أعضــاء 
االتحــاد ارتــأوا إلغــاء حفــل تكريم أبنائهم الناجحــني يف الثانوية العامة 
هذا العام، والترع بقيمة تكاليف الحفل لإلفراج عن نزالء عليهم ذمم 

مالية.
وأشــار كحيل إىل أن املكرمة شــملت 40 من النزالء ليشــاركوا ذويهم 
أجواء عيد األضحى املبارك، مؤكدا أن االتحاد يواظب عى دوره يف 
املســؤولية االجتاعيــة، خاصــة يف هــذه األوقــات العصيبــة التــي ميــر 

بها املواطنون يف القطاع.

رام الله- غزة/ صفاء عاشور:
أكــد الناشــط ضــد الفســاد فايز الســويطي 
أن حــراك "طفــح الكيــل" ســيظل مســتمًرا 
ولــن يتوقــف حتــى رحيــل آخــر فاســد عــن 
أن  عــى  مشــدًدا  الفلســطينية،  األرايض 
فــرتة االعتقــال يف ســجون الســلطة عــادت 

ا. عى معتقي الحراك إيجابيًّ
وأوضح السويطي يف ترصيح لـ"فلسطني" 
أنــه خــال فــرتة االعتقال ُوضــع املعتقلون 
من الحراك يف غرفة واحدة، وهو ما أتاح 
لهم فرصة التفكر ووضع اإلســرتاتيجيات 
التــي  املســتقبلية  للخطــوات  والخطــط 

سينفذونها بعد خروجهم من السجن.
أول  ويف  االعتقــال  فــرتة  "خــال  وقــال: 
مــن  أربعــة  برفقــة  ُوضعــت  أيــام  أربعــة 
يف  نزيــا   28 مــع  الحــراك  يف  النشــطاء 
غرفــة واحــدة"، الفًتــا إىل أن وضــع الغرفــة 
كان "مزريــا"، باإلضافــة إىل أننــا ُســِجّنا مــع 

وهــي محاربــة  عادلــة  أن مطالبهــم  خاصــة 
الفساد بجميع أشكاله. 

وأفــاد الســويطي بــأن خطــوة اإلرضاب عــن 
الطعام دفعت الســلطة ملحاولة إجبارهم 

نــزالء آخريــن محتجزيــن عــى ذمــة قضايــا 
جنائية.

للغايــة  ســيًئا  الوضــع  "كان  وأضــاف: 
مليئــة  أرض  عــى  ننــام  كنــا  الغــرف،  يف 
أنــه  إىل  مشــًرا  والفــران"،  بالرصاصــر 
شــباب  مــن   10 نقــل  أيــام  أربعــة  وبعــد 
إال  تتســع  ال  صغــرة  غرفــة  إىل  الحــراك 

ألربعة أفراد".
الســاعات  منــذ  أنــه  إىل  الســويطي  ونبــه 
املنضمــني  الشــباب  العتقــال  األوىل 
عــن  الجميــع  أعلــن  الفســاد  ضــد  لحــراك 
اإلرضاب عــن الطعــام، وهــي خطــوة كانت 
فرديــة مــن قبــل كل واحــد منهــم، ليتفاجــأ 
بعــد  ذاتهــا  الخطــوة  باتخاذهــم  الجميــع 

اعتقالهم.
الشــعب  وعــي  عــى  يراهــن  أنــه  وذكــر 
الضغــط  يف  الحقوقيــة  واملؤسســات 
عى الســلطة الفلســطينية لإلفراج عنهم، 

تحملهــم  أوراق  عــى  التوقيــع  عــى 
أن  أي مضاعفــات ميكــن  عــن  املســئولية 
مــا  وهــو  الطعــام،  عــن  باملرضبــني  تلحــق 
تم رفضه متاما، مؤكًدا أن أجهزة الســلطة 
الرســمية تتحمــل مســؤولية الــزج بهــم يف 

السجن.
منــذ  إليهــم  ُوجهــت  التــي  التهــم  ووصــف 
"باطلــة"  بأنهــا  العتقالهــم  األوىل  اللحظــة 
مختلفــة  أطــراف  وجــود  ظــل  يف  خاصــة 
مــن  العديــد  أكدتــه  مــا  وهــو  بهــا،  تقــوم 
ســلطت  التــي  الحقوقيــة  املؤسســات 

الضوء عى قضية املعتقلني.
قــد  اللــه  رام  صلــح  محكمــة  وكانــت 
الفســاد  ضــد  نشــطاء  عــن  اإلفــراج  قــررت 
املعتقلــني منــذ تســعة أيام وذلــك بكفالة 

شخصية.
اللــه  رام  يف  الصلــح  محكمــة  وأفرجــت 
النشــطاء  عــن  أمــس،  مــن  أول  والبــرة، 

"طفــح  اعتصــام  خلفيــة  عــى  املعتقلــني 
الكيــل"، وذلــك بعــد أن تــم اعتقالهــم منــذ 

19 يوليو/ متوز الجاري.
"محامــون  مجموعــة  يف  املحامــي  وقــال 
مــن أجــل العدالــة" مهنــد كراجــة، إن ملــف 
النشطاء الـ12 الذين كانوا رهن التوقيف، 
أن  املمكــن  مــن  بينــات  أي  يتضمــن  ال 

تدينهم. 
القضــاء  ينصفهــم  بــأن  أملــه  عــن  وأعــرب 
الفلســطيني ويعلــن براءتهــم يف الجلســة 

القادمة يف 17 أغسطس/ آب املقبل.
يشــار إىل أن أجهزة أمن الســلطة اعتقلت 
نشــطاء  مــن  عــددا  املــايض  األســبوع 
اعتصــام "طفــح الكيــل" قبــل وصولهــم إىل 
وســط رام اللــه، لتنظيــم االعتصام الرافض 
للفســاد، وتــم عرضهــم عــى النيابة العامة 
 )15( توقيفهــم ملــدة  ومــددت املحكمــة 

يوما.

النارصة/ فلسطني:
قــال رئيــس أركان جيــش االحتــال اإلرسائيــي، 
مــن  الجيــش  هــدف  إن  كوخــايف،  أفيــف 
األحــداث يف مــزارع شــبعا املحتلــة، قبــل أيام، 
كان "التشــويش وليــس اإلحبــاط، وذلــك يك ال 
نصــل إىل يــوم مــن القتــال"، متوقًعــا أن ينفــذ 

حزب الله هجوما آخر.
يف  أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  وقالــت 
عددها الصادر أمس، إن كوخايف كان يتحدث 
خال مداوالت مع ضباط كبار، حيث أضاف: 
"نســتعد لــرد فعــل حــزب اللــه وســنبذل كل مــا 
بوسعنا يك ال نصل إىل حرب، ولكن لن نجعل 

حزب الله يشعر أننا مرتدعون".
أطلــع  كوخــايف  فــإن  الصحيفــة،  وحســب 
أخــرى  عمانيــة  تفاصيــل  عــى  الضبــاط 
وتوضــح أحــداث االثنــني املــايض، لكــن الرقابة 

العسكرية اإلرسائيلية متنع نرشها حاليا.

جيــش  قــرر  التقديــرات،  هــذه  خلفيــة  وعــى 
املنطقــة  قيــادة  لــدى  قواتــه  تعزيــز  االحتــال 
الشــالية، وخاصــة قــوات بريــة خاصــة مــزودة 
طــول  عــى  انتــرشت  دقيقــة"،  ناريــة  "بأســلحة 

الحدود اإلرسائيلية – اللبنانية. 
التقديــرات  أن  "معاريــف"  صحيفــة  وذكــرت 
اإلرسائيليــة تشــر إىل أنــه يف حــال قــرر حــزب 
سيســتهدف  فإنــه  آخــر،  هجــوم  تنفيــذ  اللــه 

جنودا وليس مدنيني.
مصــادر  عــن  اإللكــرتوين  "والــا"  موقــع  ونقــل 
عســكرية إرسائيليــة قولهــا إن تقديرات الجيش 
اللــه التــي توغلــت يف  بــأن خليــة حــزب  تفيــد 
مــزارع شــبعا كانــت تعتــزم إطــاق نــران قناصة 
أو مــن ســاح خفيــف باتجاه جنــود إرسائيليني، 
قذيفــة  إطــاق  وليــس  ناســفة،  عبــوة  وضــع  أو 

مضادة للمدرعات.
خليــة  أفــراد  أن  "هآرتــس"  صحيفــة  وذكــرت 

يف  مــرًتا   )200( مســافة  توغلــوا  اللــه  حــزب 
مــزارع شــبعا، ووصلــوا إىل مســافة تبعــد )50( 
مــرتا تقريبــا عــن موقــع الجيــش، وانســحبوا بعد 
إطاق قوات إرسائيلية النار تجاههم ومن دون 

تسجيل أي إصابات.
اإلرسائيــي،  األمــن  جهــاز  مصــادر يف  وقالــت 
أمــس، أن التوتــر عنــد الحدود ما زال يف أوجه، 
وأن التقديرات االستخبارية تتوقع هجوما آخر 
لحزب الله، ردا عى مقتل أحد عنارص الحزب 
يف غــارة إرسائيليــة قــرب دمشــق، يــوم اإلثنــني 

من األسبوع املايض.
وذكــرت تقاريــر إرسائيليــة، مســاء أمــس األول، 
أنــه تــم رصــد أشــخاص "مشــبوهني" قريبــا مــن 
الحــدود مــع لبنــان، ويف الجانــب الشــايل مــن 
الحــدود، يف منطقــة الجليــل الغــريب. وأرســل 
جيــش االحتــال قــوات إىل املــكان، وتبــني أنــه 

مل يحدث تسلا إىل )إرسائيل(.

السويطي: الحراك ضد الفساد سيستمر
ل فرصة لوضع اإلستراتيجيات  واعتقالنا مثَّ

 فايز السويطي

تبليغات شرعية
 إىل املدعــى عليــه / حــادة كــال محمــد حســان حســنني مــن خانيونــس 
وســكانها بــر عيــه بالقــرب مــن ديــوان الشــاعر أبو مرزوق ســابقًا واملقيــم حاليًا 
داخــل الخــط األخــرض واملجهــول محــل اإلقامــة فيهــا اآلن يقتــي حضــورك 
إىل محكمــة رفــح الرشعيــة يــوم األحد املوافق 2020/9/6 م الســاعة الثامنة 
تفريــق   " وموضوعهــا   2020/  883 أســاس  الدعــوى  لنظــر  وذلــك  صباحــًا 
للغيــاب والــرضر " املقامــة عليــك مــن قبــل املدعيــة/ مريــم حــرب محيســن 
أبــو مــايض مــن الســبع وســکان خانيونــس وكياهــا املحاميــان رشــاد زعــرب 
وســعد أبــو حســنني وإن مل تحــرض يف الوقــت املعــني أو ترســل وكيــًا عنــك 

يجر بحقك املقتىض الرشعي غيابيًا لذلك صار تبليغك حسب األصول.
 وحرر يف 2020/7/28 م.

قايض رفح الرشعي
أ . محمود سائد مصلح

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرشعي
محكمة رفح الرشعية

يف القضية الحقوقية رقم 2017/1025 صلح رفح
يف الطلب رقم 2020/406

املســتدعي/ صابــر إبراهيــم نصــار أبــو جــوده - ســكان رفــح - حــي النــرص هوية 
رقم) 800717860(.  وكيله املحامي/ رشاد زعرب.

رفح-حــي  ســكان  العــزازي-  اللــه  عــوض  عطيــة  يحيــى  ضــده/  املســتدعى 
الشابورة شارع أبو الصابر – سابقًا.

 نوع الدعوى: حقوق عالية
مذكرة تبليغ حكم بالنشر المستبدل

 في القضية الحقوقية رقم 2017/1025 صلح رفح
حكمــت املحكمــة بإلــزام املدعــى عليــه/ يحيــى عطيــة عــوض اللــه العــزازي 
بدفــع مبلــغ وقــدره )12000( شــيكل اثنــا عــرش ألــف شــيكل للمدعــي/ صابــر 
إبراهيم نصار أبو جوده و إلزامه كذلك بالرسوم و املصاريف و 100 شيكل 

أتعاب محاماة.
 تحريرا يف 2020/7/28 م.

وصــل التبليــغ اىل املدعــى عليــه/ يحيــي عطيه عوض اللــه العزازي نبلغك بالحكم 
الصادر ضدك لصالح املدعي/ صابر إبراهيم نصار أبو جودة حسب األصول.

رئيس قلم محكمة صلح رفح
أ . أكرم أبو طعمه

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

محكمة صلح رفح

إخطار لتنفيذ حكم بطريق النشر المستبدل صادر 
عــن دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة ديــر البلــح في 

القضية التنفيذية رقم 2020/365
إىل املنفــذ ضــده/ محمــد عــادل خليــل أبــو شــالة وعنوانــه/ الريــج - شــارع 
طبقــًا  أنــه  نبلغــك  حاليــًا  البــاد  خــارج  األصدقــاء   محــات  صاحــب  الكرامــة 
الحقوقيــة،  القضيــة  يف  الصــادر  الحكــم  مبوجــب  عليــك  املرتتــب  لالتــزام 
رقــم 1019/764 والقــايض بإلزامــك بدفــع مبلــغ وقــدره 3450 شــيكل ثاثــة 
والصناعــة  للتجــارة  كــرم  للمدعيــة/ رشكــة  شــيكل،  وأربعائــة وخمســون  آالف 
بالرســوم  وتضمينــك  کــرم،  عــواد  مدحــت  كــرم  الســيد/  وميثلهــا  واملقــاوالت 
واملصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة( باإلضافة للرسوم واملصاريف لصالح 
طالــب التنفيــذ/ رشكــة کــرم التجارة والصناعة واملقاوالت وميثلها الســيد/ كرم 

مدحت عواد كرم.
عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ بداية دير البلح يف غضون أســبوعني من 
تاريــخ هــذا اإلعــان حســب األصــول ، وإذا مل تحــرض يف املــدة املحــددة 
فإنــك تعــد ممتنعــًا عــن التنفيــذ ومــن ثــم ســتبارش دائــرة التنفيــذ إجــراءات 

مأمور تنفيذ محكمة بداية دير البلحالتنفيذ بحقك حسب األصول.
أ .صديق الرقب

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية دير البلح

"اإلغاثة التركية" ستوزع 
األضاحي على 4000 أسرة بغزة

غزة/ األناضول:
أعلنــت هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية الرتكيــة )IHH( بغــزة، أنهــا ســتوزع 
لحــوم األضاحــي خــال أيــام عيــد األضحى، عــى نحو 4 آالف أرسة 

فقرة.
أمتــت  إنهــا  الرشفــا،  محمــود  الهيئــة  يف  اإلعــام  مســؤول  وقــال 

إجراءات رشاء 37 بقرة لتوزيع لحومها خال عيد األضحى.
وأضــاف لوكالــة "األناضــول"، أنــه ســيتم تزويــد العائــات الفقــرة 
 2 بواقــع  العيــد،  فــرتة  خــال  ذبحهــا  املزمــع  األضاحــي  بلحــوم 

كيلوجرام لكل أرسة.
وكانت وزارة التنمية االجتاعية بغزة قالت نهاية العام املايض، 
يف بيــان مبناســبة "اليــوم العاملــي للقضــاء عــى الفقــر"، إن نســبة 
الفقــر والبطالــة يف القطــاع، وصلــت ملــا يقــارب %75، وأن 70% 

ا. من السكان غر آمنني غذائيًّ
ويعــاين قطــاع غــزة الــذي يعيــش فيــه أكــر مــن مليوين فلســطيني، 
حصــار  جــراء  مــن  للغايــة،  مرتديــة  ومعيشــية  اقتصاديــة  أوضاًعــا 
إرسائيــي متواصــل منــذ فوز حركة حاس باالنتخابات الترشيعية 

عام 2006.

اإلعالن عن منح ومقاعد 
دراسية في مصر واألردن

 رام الله/ فلسطني:
أعلنــت وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي يف رام اللــه، أمــس، توافر 
منــح دراســية يف جمهوريــة مــرص العربيــة، ومقاعــد دراســية يف األردن، 
)املاجســتر  العليــا  والدراســات  البكالوريــوس،  درجــة  عــى  للحصــول 

والدكتوراه( يف تخصصات مختلفة.
ودعــت الــوزارة يف بيــان لهــا املعنيــني باملنافســة عــى هــذه املنــح لزيارة 
لاطــاع   www.mohe.pna.ps الرابــط  عــى  اإللكــرتوين  موقعهــا 
والــرشوط  املطلوبــة،  والوثائــق  والتعليــات  التفاصيــل  كامــل  عــى 
والتخصصات واملوعد النهايئ للتقديم. وأوضحت الوزارة أنها ما زالت 
تجري اتصاالت مستمرة مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، لتوفر ما 
ميكــن مــن منــح دراســية رغــم جائحــة "كورونــا"، التي تركت أثــرًا كبرًا عى 

املنح املقدمة للطلبة الفلسطينيني سنويًا.

كوخافي: حزب الله سيهاجم ثانية ولم نستهدف خليته منعًا للتصعيد
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غزة / مؤمن الكحلوت:
أعلــن اتحــاد كــرة القــدم عــن تحديــد يــوم 11 ســبتمرب موعــدًا إلجــراء 
2020- لـــدورة جديــدة  االنتخابــات الختيــار رئيــس  وأعضــاء ُجــدد 

.2024

وقــرر االتحــاد فتــح بــاب الرتُشــح لالنتخابــات يــوم 4 مــن أغســطس 
القادم, وحتي يوم 13 من نفس الشهر, عىل أن تقوم لجنة الحوكمة 
واالنتخابات مبتابعة وتدقيق اجراءات االنتخابات وطلبات الرتشيح 

خالل الفرتة من 15 وحتي 25 من الشهر امُلقبل.

وحــدد االتحــاد أيــام 29 و30 و31 أغســطس, موعــدًا لتقــي الطعون 
نــر  واالســتئناف واالنســحاب مــن قبــل املرشــحني, عــىل أن يتــم 
أســاء املرشــحني بشــكل نهــايئ يــوم الثالــث مــن ســبتمرب, وتكــون 

الدعاية االنتخابية خالل الفرتة من 5 وحتي 7 سبتمرب.
واشــرتط االتحــاد أن ال يقــل ُعمــر املرتشــح عــن 25 عامــًا, وأن يكــون 
فاعاًل وناشــطًا يف لعبة كرة القدم, باإلضافة ألن يكون حاصاًل عىل 
شــهادة الثانويــة العامــة, وأن يتعهــد باالســتقالة مــن عضويــة ادارة 

ناديه يف نجح يف عضوية املكتب التنفيذي الجديد لالتحاد.

موعدًا إلجراء انتخابات كرة القدم
11 سبتمبر

غزة/ عالء شايل: 
املحكمــة  إن  األوملبيــة،  اللجنــة  رئيــس  نائــب  املجــدالوي  أســعد  الدكتــور  قــال 
الرياضيــة الوطنيــة بــارشت بإجــراءات دراســة امللــف القانــوين الخــاص بنهــايئ كأس 

غزة بني شباب رفح وغزة الريايض. 
وأكــد املجــدالوي يف ترصيحــات صحفيــة إن املحكمــة الرياضيــة اعتمــدت )21( 
الرياضيــة،  املحكمــة  يف  للعمــل  الوطــن  محافظــات  جميــع  مــن  قضائيــًا  محكــًا 
مشــرًا إىل أن دراســة ملــف قضيــة نهــايئ كأس غــزة حســب النظــام والقانــون الزمني 

للمحكمة، يجب أن ال يتجاوز أكرث من ستني يومًا. 
وأشــار املجــدالوي إىل أن املحكمــة الرياضيــة تعتــرب أعــىل هيئــة قضائيــة تختــص 
بالشــأن الريــايض يف فلســطني بنظــام وإجــراءات وضوابــط يســتطيع مــن يلجــأ لهــا 

الحصول عىل حقوقه باستقاللية تامة دون أن يكون ألحد سلطة عليها.
ونــوه املجــدالوي إىل أن رئيــس املحكمــة الرياضيــة د. محمــد األحمــد هــو عميــد 
مني عرب معتمدين لدى  كليــة الحقــوق يف جامعــة بــر زيــت ويعترب أحــد )6( محكِّ
محكمــة الــكاس الدوليــة وهــو مــا يدعــو الشــارع الريــايض للثقــة املطلقــة باملحكمــة 
الرياضيــة الفلســطينية وقراراتهــا، مشــرًا إىل أن األحمــد لــه قــدرة وخــربة وبــاع طويل 

يف القضاء الريايض. 
وأشــاد املجــدالوي يف تدشــني املحكمــة الرياضيــة الفلســطينية التــي تعتــرب إنجــازًا 
كبرًا عىل مســتوى الوطن العريب، منوهًا إىل أن فلســطني هي الدولة الثالثة التي 
تشــكل محكمــة رياضيــة قضائيــة بعــد تونــس ومــرص التــي متتلــك مركــزًا للتحكيــم 

الريايض.

قرار االستئناف نافذ
وقــال املجــدالوي أن قــرار لجنــة االســتئناف يف اتحــاد كــرة القــدم نافــذًا لكــن داخــل 
منظومة االتحاد، مبعنى ال يوجد جسم آخر أو لجنى أخرى داخل االتحاد ميكن أن 

تتخذ قرارًا غر قرار االستئناف. 
وأشــار املجــدالوي إىل أن الخــروج مــن مظلــة منظومــة االتحــاد يعطــي الحــق للتوجــه 
الرياضيــة  املنظومــة  عــىل  تكــون صاحبــة ســلطة  التــي  العليــا  القضائيــة  لألجســام 

بكاملها. 
وأشــار املجــدالوي إىل أن املحكمــة جــاءت بنــص القانــون والنظام األســايس التحاد 
كرة القدم الذي ينبثق عن االتحاد الدويل، منوهًا إىل أن الجمعية العمومية للجنة 

األوملبية واالتحادات شاركت يف اعتاد النظام األسايس للمحكمة. 
وأكــد املجــدالوي أن قــرار املحكمــة الرياضيــة هــو الحكــم النهــايئ وال رجعــة فيــه 
نهائيــًا وقطعيــًا ونافــذًا يف فلســطني بعــد اإلقــرار يف أي قضيــة كانــت، إال إذا أراد أي 
طرف يشعر بالظلم التوجه ملحكمة الكاس الدولية لالستئناف عىل قرار املحكمة 

الرياضية الفلسطينية وهذا القانون هو املعمول به يف كل دول العامل. 
الدور اإلعالمي

وقــال املجــدالوي الواقــع الريــايض بحاجــة لــدور املؤسســة اإلعالميــة الفلســطينية 
بجميــع مكوناتهــا لتثقيــف الشــارع الريــايض بالنظــم واللوائــح والقوانــني، وتوضيــح 

وتبني الرؤية الصحيحة للقضايا الجدلية.
وأكــد املجــدالوي أن املحكمــة الرياضيــة تعتــرب ُمنجــز وطنــي كبــر ومهــم يف طريــق 

التطور امللحوظ للرياضة الفلسطينية.

المجدالوي 
يتحدث بتفاصيل 

جديدة عن 
المحكمة 
الرياضية 
الوطنية 

األحمد أحد )6( محكمين عرب في محكمة "كاس" الدولية

غزة/ عالء شايل: 
دورة  يف  الحســن  أحمــد  واآلســيوي  الفلســطيني  املحــارض  شــارك 
تطويــر وتعليــم املدربــني التــي نظمهــا االتحــاد العراقــي املركــزي لكــرة 

القدم. 
أكادمييــًا   )180( مــن  أكــرث  أمــام  تدريبيــة  محــارضة  الحســن  وألقــى 

ومحارضًا ومدربًا بعنوان "الحيازة من البناء إىل اإلنهاء".
وأقيمــت الــدورة بنظــام )on line( عــىل تطبيق )zoom( نتيجة ملنع 
التــي  الــدورات والتجمعــات امليدانيــة بســبب جائحــة كورونــا  إقامــة 

تعصف بجميع بلدان العامل. 
ويعترب الحســن من أفضل املحارضين اآلســيويني يف مجال تدريب 
كــرة القــدم وســبق لــه إقامــة دورات تدريبيــة يف العديــد مــن البلــدان 
العربيــة ومنهــا غــزة التــي أقــام فيهــا أكــرث مــن دورة معتمــدة رســميًا من 

االتحاد اآلسيوي.
وكان الحســن يف الفرتة املاضية قد حصل عىل درجة ترقية محارض 

آسيوي بعد الحصول عىل شهادة تدريب "PRO" الدولية.

عبر برنامج "زوم" اإللكتروني

المحاضر
أحمد الحسن 

ُيحاضر في دورة 
للمدربين العرب

غزة/مؤمن الكحلوت:
كشف مصدر ُمطلع النقاب, عن تكليف الكابنت محمود مسعود 
بتــويل منصــب رئيــس النــادي األهــي الفلســطيني, خــالل الــدورة 

القادمة 2020-2023.
وأكد املصدر, قيام املكتب الحريك الريايض بحركة حاس لـ3 
أعضــاء ُجــدد إيل جانــب مســعود وهــم: محمــد التــرتي وعبداللــه 
مطــر وأرشف الغربــاوي", بانتظــار تعيــني 4 أعضــاء مــن قبــل حركية 

فتح.
وطالبــت جاهــر النــادي األهــي بــرورة بُسعــة تعيــني مجلــس 
ادارة جديــد, مــن أجــل بــدء التحضــر للموســم الريــايض القــادم, 

والنهوض بالفرق الرياضية.
ُيذكر أن مسعود لعب حارسًا ملرمى النادي األهي ألكرث من 10 
ســنوات, واعتــزل لعــب كــرة القدم يف النــادي, كا أنه عمل عضو 
يف مجلس ادارة نادي الصداقة ملدة 12 عامًا, ويعمل عضوًا يف 

مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية لقدامي الالعبني.

بانتظار تعيين بقية أعضاء اإلدارة
محمود مسعود 

يحصل على تكليف 
برئاسة النادي األهلي

ج بلقب  األمل ُيَتوَّ
دوري "كرة القدم 

البتر" 2020

15 دولة تشارك في الفعالية 
الرياضية الدولية أللعاب القوى

غزة/وائل الحلبي:
لألشــبال  البــرت"  القــدم  "كــرة  دوري  بطولــة  بلقــب  األمــل  فريــق  َج  ُتــوِّ
والزهــرات يف نســخته الثانيــة, بعــد فــوزه عــىل فريــق األبطــال بهــدف 
الفريقــني عــىل ملعــب  التــي جمعــت  النهائيــة  دون رد يف املبــاراة 

الرموك.
مميــز  وجاهــري  رســمي  حضــور  وســط  النهائيــة  املبــاراة  وجــرت 
ومبشاركة 28  العبًا والعبة, بتنظيم من جمعية فلسطني لكرة القدم 

البرت برعاية اللجنة الدولية للصليب األحمر.
وشــهدت البطولة مشــاركة األشــبال والزهرات يف فرق مشــرتكة للمرة 
األوىل, حيــث نجــح الالعــب عبــد اللــه مخيمــر يف قيــادة فريقــه األمل 
للفوز بفضل الهدف الذي سجله يف الشوط األول من عمر املباراة.
ويف ختــام اللقــاء قــدم الحضــور هديــة تذكاريــة لألطفــال املشــاركني 
والتي كانت عبارة عن قميص يضم صورة جميع األطفال املشاركني.
وأبدت الطفلة وئام األســطل ســعادتها الكبرة بهذه املشــاركة خاصة 
وأنهــا تشــارك للمــرة األوىل يف املســابقة الرياضيــة, مشــرة إىل أنهــا 
أحبت الرياضة ومارستها منذ طفولتها قبل أن تتعرض لإلصابة يف 

حرب عام 2014 والتي أدت لبرت قدمها.
وأضافــت األســطل لـ:"فلســطني" أن الهديــة التذكاريــة التــي حصلــت 
عليها تعد من أجمل الهدايا التي حصلت عليها خاصة وأنها تحمل 

صورة تجمع الفريقني, وأنها ستبقى محفورة يف ذاكرتها.
البــرت  األطفــال  بفئــة  االهتــام  رقعــة  تتوســع  أن  األســطل  ومتنــت 
ومســاعدتهم ملارســة هوايتهــم يف مختلــف املجــاالت, خاصــة وأن 
جميعهم ميلكون قدرات كبرة إال أن إصاباتهم تسببت يف حرمانهم 

من مارسة هواياتهم املفضلة.

تحت شعار »الرياضة تجمعنا وفلسطين توحدنا« 
خدمات رفح ُيتوج بالمركز 

الثالث في دوري كرة السلة
غزة / مؤمن الكحلوت:

ُتوج فريق نادي خدمات رفح باملركز الثالث, يف بطولة دوري جوال لكرة السلة, وذلك 
عقــب فــوزه عــىل فريــق خدمــات دير البلح بنتيجــة )52-72(, يف اللقاء الذي جمعها 

أمس عىل صالة سعد صايل مبدينة غزة.
وحســم فريق خدمات رفح األرباع الثالث األويل ملصلحته بنتيجة )20-11, 23-10, 
13-17(, فيا فاز فريق خدمات دير البلح يف الربع الرابع واألخر بنتيجة )18-12(.

وســيحصل فريــق خدمــات رفــح عــىل مكافــأة ماليــة ُمقدمــة مــن الركــة الراعيــة, عقــب 
نهايــة البطولــة, علــًا أن فريقــا خدمــات الربيــج واملغازي قد تأهال للمبــاراة النهائية من 

امُلسابقة التي سُتقام بنظام الذهاب واالياب.

غزة/ عالء شايل: 
شــارك )40( ناديــًا مــن )15( دولــة حــول العــامل يف الفعاليــة الرياضيــة الدوليــة األوىل 
أللعــاب القــوى يف ظــل جائحــة كورونــا التــي نظمهــا نــادي شــباب بيــت الهيــا مــن غــزة 

وبالتواصل عرب تطبيق الزووم مع بقية الدول املشاركة. 
وقطــع املشــاركون يف الفعاليــة مســافة )3( كيلــو مــرت، وجــرت عنــد الســاعة السادســة 
والســودان   واألردن،  مــرص،  دول  مــن  متســابقني  فلســطني، مبشــاركة  بتوقيــت  مســاًء 
والبحريــن، وأمريــكا، واملغــرب، والجزائــر، وبلجيــكا، وتركيــا، وســلطنة عــان، والعــراق  

وكينيا، والسعودية، وتونس، وبريطانيا، وفلسطني. 
وجــاء تنظيــم هــذه الفعاليــة بعدما توقفــت الرياضة نتيجة جائحة كورونا يف كل العامل 

وتأجيل الدورة األوملبية إىل إشعار آخر. 
وحملت هذه الفعالية رســالة حب الرياضة املشــرتكة مع كل العامل يف وقت واحد، 
وتأكيــدًا عــن رســالة فلســطني وقضيتهــا التاريخيــة خــالل حفــل ختامــي للفعاليــة حره 

جميع املشاركني بنظام األون الين عرب تطبيق الزووم.
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الرياض/وكاالت:
طالبــت لجنــة االحــراف وأوضــاع الالعبــن يف االتحــاد الســعودي لكــرة القــدم 
أندية دوري كأس األمري محمد بن سلامن للمحرفن ودوري الدرجتن األوىل 
والثانيــة، برسعــة قيــد الالعبــن الذيــن جرى متديد عقودهــم، عرب نظام مطابقة 
االنتقاالت الدولية اإللكروين "آي.يت.إم.إس" ونظام التنقالت املحلية "دي.

يت.إم.إس".
 24 وذكــرت صحيفــة "الرياضيــة" الســعودية أن اللجنــة أمهلــت األنديــة حتــى 
ساعة قبل استكامل منافسات البطوالت السعودية، التي تنطلق بداية بدوري 
كأس األمري محمد بن سلامن للمحرفن، يف الرابع من آب/أغسطس املقبل.

وكانت لجنة االحراف قد خاطبت األندية يف وقت سابق بآلية متديد العقود، 
مــع تقديــم عــدد مــن التوصيــات، حيــث طالبت النادي والالعــب بعمل اتفاقية 
لألنديــة  املقبــل  أيلول/ســبتمرب   15 حتــى  االحــرايف  العقــد  بتمديــد  خاصــة 
املشــاركة يف الــدوري، يف حــن متــدد العقــود حتى الخامــس من ترشين أول/
أكتوبــر املقبــل لألنديــة املتنافســة يف كأس خــادم الحرمــن الرشيفــن، وهــي 

أندية النرص والهالل واألهيل وأبها، بنفس أجر عقده الحايل، أو أقل.

آخر مهلة لألندية 
السعودية لقيد الالعبين

السد القطري ُيجدد عقد 
سالم الهاجري حتى 2023

 3
أغسطس

ربيع ياسين
ُيعلن قائمة مصر

لتصفيات أمم
إفريقيا للشباب

أمير مرتضي
 يصف كارتيرون 
بالمدرب الجريء 

والمنظم

قمصان 
يشيد بمستوى األهلي 
في مباراته أمام الجونة

يتعادل مع طالئع 
الجيش وديًا استعدادًا 

للدوري المصري

الزمالك

 يتولى تدريب المنتخب 
القطري لكرة السلة

الصربي بيريسيتش

الدوحة/وكاالت:
أعلن نادي السد القطري تجديد عقد سامل الهاجري حتى عام .2023

ونقــل املوقــع الرســمي للســد عــن ســامل قولــه :"أشــعر بســعادة بالغــة لالســتمرار يف 
هذا النادي الكبري حتى 2023".

وأوضــح الهاجــري : كالعــب ال يــزال يف جعبتــي الكثــري، والقيــام بذلــك مــع الزعيــم 
رشف كبري".

وأضــاف :"الســد نــادي كبــري ومــن الرائــع أن أكــون أحــد عنــارصه، فلدينــا تــوازن بــن 
الشــباب والخــربة داخــل الفريــق، وهنــاك عالقــة ود بــن الفريــق  ككل ونحــن أرسة 

واحدة تسعى للبطوالت دامئًا".
وأشــار :"أواصــل بــكل قــوة وحــامس برنامجــي العالجــي مــن أجــل العــودة للفريــق وقد 
اقربــت هــذه اللحظــة بالفعــل، يف ظــل حــريص للتواجــد مــع الزعيــم يف أقرب فرصة 

داخل امللعب.
وأتم سامل حديثه قائاًل : "سعيد بتجديد العقد، وأمتنى أن أعود رسيعًا للفريق وان 

أكون عند حسن ظن الجميع من جهاز فني وإدارة وجامهري".

الدوحة/وكاالت:
ميــودراج  الــرصيب  املــدرب  مــع  رســميا  تعاقــده  الســلة  لكــرة  القطــري  االتحــاد  أعلــن 

برييسيتش لقيادة املنتخب األول، خالل الفرة املقبلة.
ومــن املقــرر أن يصــل املــدرب إىل العاصمــة القطريــة الدوحــة خــالل األيــام املقبلــة 
الســتالم مهمتــه، وفقــا ملــا ذكــره الحســاب الرســمي التحــاد كــرة الســلة القطــري مبوقــع 

شبكة التواصل االجتامعي "توير".
وكان االتحاد القطري قرر إقالة القربيص بانياتوس من تدريب املنتخب بســبب ســوء 
النتائج وذلك خالل االجتامع الذي عقده االتحاد برئاسة أحمد املفتاح وعيل املاليك 

أمن الرس العام.
ويعد الرصيب ميودراج برييسيتش من املدربن املميزين وسبق أن درب عدة فرق من 
بينهــا االتحــاد املنســتريي التونــي وفــرق بيبلــوس والتضامــن وبــريوت اللبنانية، ودرب 
أيضــا فريــق املنامــة يف البحريــن ومنتخــب مــرص وفريــق الزمالــك وفريــق تيميســوارا 
الروماين، وكان من أهم إنجازاته وصوله مرتن لنهايئ البطولة العربية مع فريق بريوت 

اللبناين.

القاهرة/وكاالت:
أعلن ربيع ياســن املدير الفني ملنتخب مرص 
للشباب لكرة القدم، أمس، عن قامئة الالعبن 
املفتــوح  املعســكر  يف  ســيتواجدون  الذيــن 

استعدادا لتصفيات كأس أمم أفريقيا.
معســكر  يف  املــرصي  املنتخــب  ويدخــل 

عــالء  حمــزة  مــن  كل  ضمــت  التــي  املــرصي 
ومحمــد املغــريب ومحمد أرشف وأحمد أرشف 
صابــر  ومحمــود  جهــاد  ومحمــود  نبيــل  ومحمــد 
والســيد  رضــا  وريتشــارد  رضــا  الديــن  وصــالح 
عطيــة ومحمــد أحمــد ومحمــد القومــي وســيف 
الدين عيل وكريم جامل بيبا وعالء يارس وزياد 

مغلــق ابتــداء مــن الخامــس مــن آب / أغســطس 
املقبــل، اســتعدادا لخــوض تصفيات كأس أمم 
أفريقيا والتي تنطلق يف السابع من ترشين ثان 

/ نوفمرب املقبل.
املــرصي  لالتحــاد  الرســمي  الحســاب  ونــرش 
للعبــة عــرب موقع"فيســبوك" ، قامئــة املنتخــب 

فرج ومحمود عبد املحسن.
أفريقيــا  أمــم  كأس  بطولــة  نهائيــات  وتقــام 
تتأهــل  حيــث  موريتانيــا،  يف  للشــباب   2021

املنتخبــات أصحــاب املراكــز األربــع األوىل إىل 
بطولــة كأس العــامل للشــباب والتــي تســتضيفها 

أندونسيا يف العام ذاته.

القاهرة/وكاالت:
أبــدي ســامي قمصــان، املــدرب املســاعد بالجهــاز الفنــي للفريق 
األول لكرة القدم بالنادي األهيل املرصي  رضاه باملستوى الذي 
ظهــر عليــه الفريــق خــالل الوديتــن اللتــن خاضهــام الفريــق حتى 
اآلن يف  فرة اإلعداد، التي انطلقت يف حزيران/يونيو املايض، 

استعدادا الستئناف النشاط الريايض من جديد.
وقــال قمصــان يف ترصيحــات نقلهــا املوقــع الرســمي لناديــه إن 
الجهــاز الفنــي حقــق الكثــري من أهدافه إىل اآلن يف فرة اإلعداد، 
حيــث خــاض  الفريــق مبــاراة بــن العبــي الفريق )تــراي ماتش( يف 
ملعــب التتــش وكانــت يف غايــة القــوة، ثــم خــاض لقاءيــن أمــام 
 ســموحة وانتهــى بفــوز الفريــق برباعيــة نظيفة، ثم الجونــة، وانتهى 

بفوز  األهيل 5-2 .
مــن  الكثــري  هنــاك  وأن  تحســنا،  شــهد  الفريــق  أداء  أن  وأضــاف 
الفنــي  الجهــاز  عليهــم  واطــأن  مســتواهم  إىل  الالعبــن  عــادوا 

بشكل كبري قبل انطالق منافسات الدوري. 
وأوضــح أن الفريــق يســري بشــكل جيــد يف بطولة الــدوري، وهناك 
فــارق نقــاط كبــري مــع أقــرب  منافــس ولكن البطولة مل تحســم بعد، 
مؤكدا أنه يتمنى أن يواصل الفريق مشــواره بنجاح يف املســابقة 
مــن  أجــل الوصــول إىل تحقيــق اللقــب املحــيل والتحضري بشــكل 
قوي من خالل مباريات الدوري  ملواجهتي الوداد يف الدور قبل 

النهايئ بدوري أبطال إفريقيا. 
أمامــه  " األهــيل  أن  واختتــم ســامي قمصــان ترصيحاتــه، مؤكــًدا 
الفــوز  مقدمتهــا  تحقيقهــا،  ويف  إىل  يســعى  واضحــة  أهــداف 
ببطولــة الــدوري العــام ثــم الفــوز يف مواجهتــي الــوداد يف الــدور 
قبل النهايئ بدوري  أبطال إفريقيا"، وأنه يأمل بأن يكون التوفيق 
حليــف الفريــق يف املرحلــة املقبلــة إلســعاد الجامهــري  وتحقيــق 
طموحاتهــم، مــن خــالل الفــوز بجميــع البطــوالت التــي يشــارك بهــا 

األهيل. 

القاهرة/وكاالت:
وصــف أمــري مرتــى منصــور املــرشف العــام عــى الكــرة بنــادي 
الفنــي  املديــر  كارتــريون  باتريــس  الفرنــي  املــرصي  الزمالــك 

للفريق بأنه رجل جريء ومنظم.
وأضاف منصور يف ترصيحات للموقع الرسمي لناديه "كارتريون 
الالعبــن  مشــاركة  عــى  حريصــا  كان  ألنــه  وجــريء  منظــم  رجــل 
الناشــئن يف هــذا التوقيــت، كــام أننــا متفقــون عــى تنفيــذ كل 

األمور الفنية والبدنية والطبية منذ شهرين".
وأرشك كارتــريون عــددا مــن الالعبــن الناشــئن خــالل املبــاراة 

الوديــة التــي خاضهــا الفريــق اليــوم الثالثــاء أمــام طنطــا وانتهــت 
بفــوز الزمالــك 1-2 ضمــن معســكر الفريــق اســتعدادا الســتئناف 

منافسات الدوري ودوري أبطال أفريقيا.
وفنــي  بــدين  بشــكل  ســيظهر  الفريــق  أن  نتخيــل  كنــا   ": وأضــاف 
متوســط، لكــن كارتــريون نجــح يف ظهــور الفريــق بشــكل أفضــل مام 
كنا نتوقعه. املباريات الودية ليست مؤرشا حقيقيا للفريق ولكننا 

نعمل ضمن خطة واضحة يتم تنفيذها خالل الفرة الحالية".
وأكد أن الجهاز الفني واإلداري والطبي للفريق األول قاموا ببذل 
مجهود كبري خالل الفرة املاضية خاصة خالل معســكر الفريق 

مبدينة برج العرب باإلسكندرية .
وأوضح :"انتظام الفريق يف أكرث من معسكر تدريبي رمبا يكون 
مرهقــا ماديــا ملجلــس اإلدارة، لكننــا نســري بشــكل علمي من أجل 

العودة بأفضل شكل ممكن بعد غياب استمر أربعة أشهر".
املغــريب  الرجــاء  مواجهــة  بإقامــة  اقراحــا  هنــاك  :"كان  وقــال   
البيضاوي من مباراة واحدة يف الدور قبل النهايئ بدوري أبطال 
إفريقيــا، لكــن اآلن البطولــة عــادت إىل نظامهــا القديــم، والبطل ال 
ينظر إىل أي نظام ونحن مستعدون لكل الظروف وهدفنا اللقب 

القاري".

القاهرة/وكاالت:
تعــادل الزمالــك بهــدف ملثلــه مــع طالئــع الجيــش يف املبــاراة الوديــة 
التي جرت بينهام أمس، يف إطار اســتعدادات الفريقن الســتئناف 

بطولة الدوري املرصي لكرة القدم.
وبــادر كريــم طــارق بالتســجيل للطالئــع يف الدقيقــة السادســة، قبــل 
أن يتعــادل الزمالــك رسيعــا عــن طريــق العبــه أحمــد ســيد )زيــزو( يف 

الدقيقة السابعة.
وأنهى طالئع الجيش املباراة بعرشة العبن عقب طرد محمد أرشف 

)روقا( لتدخله العنيف مع أسامة فيصل العب الزمالك الصاعد.
يذكــر أن الزمالــك يحتــل املركــز الرابــع يف ترتيب الدوري برصيد 31 
نقطــة مــن 16 مبــاراة، متأخــرا بفــارق 18 نقطــة كاملــة خلــف غرميــه 
التقليــدي األهــيل )املتصــدر(، الــذي خــاض 17 مبــاراة، علــام بأنــه 
ســيتم خصــم ثــالث نقــاط مــن رصيــد الفريق األبيض بنهاية املوســم، 
يف  األهــيل  أمــام  القمــة  لقــاء  مــن  النســحابه  عليــه  موقعــة  كعقوبــة 

شباط/فرباير املايض.
يف املقابــل، يحتــل طالئــع الجيــش املركــز الرابــع عــرش برصيــد 17 

نقطة من 19 مباراة، بفارق نقطتن فقط أمام مراكز الهبوط.
مــن املقــرر أن تســتأنف بطولــة الــدوري الشــهر املقبــل، بعــد توقــف 
دام خمســة أشــهر تقريبــا بســبب تداعيــات جائحــة فــريوس كورونــا 
املستجد، التي أودت بحياة مئات اآلالف من مختلف أنحاء العامل.
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لندن 29 متوز / يوليو )د ب أ( :
 أبدى األملاين إلكاي غوندوغان العب وسط نادي مانشسرت سيتي اإلنجليزي 
لكــرة القــدم، ثقتــه يف قــدرة فريقــه عــى تجــاوز أزمــة غياب مهاجمــه األرجنتيني 
املصــاب ســرخيو أجويــرو عــن مواجهــة ريــال مدريــد اإلســباين يف إيــاب دور 

الستة عرش لدوري أبطال أوروبا.
وقــال غ7وندوجــان يف ترصيحــات للموقــع الرســمي لناديــه، أمــس، :"بالتأكيــد 

أمر مخيب لآلمال أال يتواجد سرخيو معنا".
وأضاف: "نتمنى له الشفاء الرسيع وأن يكون معنا يف أقرب وقت ممكن، ألنه 

العب مهم بالنسبة لنا".
وتابــع غوندوغــان :"علينــا أن نتعامــل مــع اإلصابــات، مثلــا فعلنــا هــذا املوســم 
يف غيــاب أميريــك البــورت، يجــب علينــا أن نفعــل نفــس الــيء يف موقــف 

أغويرو، أنا متأكد أنه ميكننا فعل ذلك".
ويواجــه مانشســرت ســيتي ضيفــه ريــال مدريــد يف إيــاب دور الســتة عــرش مــن 
دوري أبطــال أوروبــا يف الســابع مــن آب / أغســطس املقبــل، حيــث فــاز الفريــق 

اإلنجليزي ذهابا يف العاصمة اإلسبانية مدريد بنتيجة 2-1.

قادرون على تجاوز
أزمة غياب أغويرو

ُيغادر ريال مدريد إلى ليفانتي

غوندوغان:

دي فروتوس

شباب بلوزداد
ج بطاًل للدوري  ُيَتوَّ

الجزائر بقرار
من االتحاد

روجيه لومير
 في الطريق إلى تونس 
لتدريب النجم الساحلي

31 حكمًا أجنبيًا 
يستكملون إدارة ما تبقى من 

مباريات الدوري السعودي

أندية السعودية
تحصل على الحد 

األعلى في مقاعد 
دوري أبطال آسيا

يهزم تولوكا في افتتاح 
الدوري المكسيكي

مونتيري

مدريد/وكاالت:
أعلن نادي ريال مدريد اإلســباين لكرة القدم، عن توصله إىل اتفاق يقيض بانتقال 
العبــه جــورج دي فروتــوس إىل فريــق  ليفانتــي ابتــداء مــن املوســم املقبــل -2020

.2021

ووجــه النــادي  اإلســباين عــر موقعــه الرســمي، أمــس، الشــكر لفروتــوس عــى تفانيــه 
واحرتافيته خالل فرتة وجوده يف أكادميية النادي، كا متنى الريال التوفيق لالعبه 

يف الفرتة القادمة.
ويســتعد ريــال مدريــد ملواجهــة مانشســرت ســيتي يف الســابع مــن آب / أغســطس 
املقبــل، يف إيــاب دور الســتة عــرش مــن دوري أبطــال أوروبــا، حيــث خــرس الفريــق 

املليك 2-1 يف مباراة الذهاب التي ٌأقيمت يف العاصمة اإلسبانية مدريد.
وكان ريــال مدريــد تــوج بلقــب الــدوري اإلســباين للمــرة 34 يف تاريخــه، بعدمــا أنهى 
املوســم املــايض يف املركــز األول برصيــد 87 نقطــة بفــارق خمــس نقــاط أمام غرميه 

التقليدي برشلونة صاحب املركز الثاين.

مكسيكو سيتي/ وكاالت :
اســتهل فريــق مونتــري مشــوار الدفــاع عن لقب الدوري املكســييك لكــرة القدم بالفوز 

عى تولوكا 1-3، أمس، يف ختام منافسات املرحلة األوىل من املسابقة.
وأنهى مونتري الشوط األول للمباراة متقدما بهدفني سجلها روخيليو فونيس موري 

وكارلوس رودريجيز يف الدقيقتني 20 و29 .
ويف الشــوط الثــاين، رد تولــوكا بهــدف ســجله أالن ميدينــا يف الدقيقــة 46 ثــم اختتــم 
مــوري التســجيل يف الدقيقــة 85 بالهــدف الثــاين لــه والثالــث ملونتــري الــذي حصــد 

بذلك أول ثالث نقاط له يف املوسم.

الجزائر/وكاالت:
إعــالن  القــدم  لكــرة  الجزائــري  االتحــاد  قــرر 
فريــق شــباب بلــوزداد بطــال لــدوري املحرتفني 
تعليــق  جــرى  الــذي   2019-2020 ملوســم 
منافســاته منــذ منتصــف أذار/مــارس املــايض 
املســتجد  كورونــا  فــروس  جائحــة  بســبب 

استشارة كتابية.
وينص الخيار الثالث الذي حصل عى التزكية 
عى اعتاد الرتتيب الذي كان عليه الجدول 
عنــد توقــف املنافســات، وإعــالن األبطــال يف 
كل مســابقات الــدوري وإقــرار الصعــود وإلغــاء 
الهبــوط، مــع تغيــر اســم دوري الدرجــة الثانية 

)كوفيد-19(.
املكتــب  أن  الرســمي  التليفزيــون  وكشــف 
التنفيــذي التحــاد الكــرة اعتمد خالل اجتاعه 
اقرتاحــات  ثالثــة  مــن  األخــر  الخيــار  أمــس، 
العموميــة،  جمعيتــه  أعضــاء  عــى  عرضهــا 
والــذي حصــل عى موافقــة األغلبية من خالل 

من املحرتفني إىل دوري الهواة.
بلــوزداد  شــباب  كان  الــدوري،  تعليــق  وعنــد 
يحتــل املركــز األول برصيــد 40 نقطــة وبفــارق 
ومولوديــة  ســطيف  وفــاق  أمــام  نقــاط  ثــالث 
الجزائــر، وذلــك قبــل مثــاين جــوالت مــن ختــام 

املوسم.

الرياض/وكاالت:
وصــل أمــس، إىل مطــار امللــك خالــد الــدويل بالريــاض 31 حكًا  
محمــد  األمــر  كأس  دوري  مباريــات  لقيــادة  اســتعدادًا  أجنبيــًا 
الســعودي للمحرتفــني(، وفقــا  )الــدوري  بــن ســلان للمحرتفــني 

للموقع اإللكرتوين الرسمي لالتحاد السعودي لكرة القدم.
وأضــاف املوقــع أن إدارة الحــكام ملباريــات املســابقة، يــأيت وفقا 
الكــروي  املوســم  اســتكال  قــرار  بعــد  التنفيذيــة  العمــل  لخطــة 

الحايل.
وتبقى مثان جوالت عى نهاية الدوري السعودي الذي يتصدره 
نــادي الهــالل برصيــد 51 نقطــة ويالحقــه غرميــه التقليــدي نــادي 
آب/ مــن  الخامــس  يف  وســيلتقيان  نقطــة   45 برصيــد  النــرص 

اغسطس القادم يف املرحلة الثالثة والعرشين للمسابقة.
اســتئناف  بدايــة  رســميًا،  القــدم  لكــرة  الســعودي  االتحــاد  وقــرر 
بســبب  املــايض  آذار/مــارس  مــن  املتوقــف  الكــروي،  املوســم 

فروس كورونا، يف الرابع من الشهر املقبل.
ومن املقرر أن يدير الحكام األجانب عددا من مباريات املراحل 

املقبلــة مــن دوري كأس األمــر محمــد بــن ســلان للمحرتفــني، 
وفقــا للطلبــات التــي تلقتهــا لجنــة الحــكام مــن األنديــة الراغبــة يف 
أن يدير مبارياتها حكام أجانب حسب اآللية املتبعة واملعلنة.

وتنــص تلــك اآلليــة عــى اعتــاد عــرشة طواقــم تحكيميــة أجنبيــة 
لــكل فريــق خــالل مباريــات الــدوري وذلــك إعتبــارا مــن املرحلــة 
الثالثــة عــرش وفقــا لعــدة رشوط هــي أن يتــم رفــع طلــب الطاقــم 
األجنبــي قبــل 13 يومــا عــى األقــل من إقامة املباراة ســواء كانت 

املباراة عى أرض الفريق أو خارجه
األطقــم  مــن  لــه  املخصصــة  الحصــة  النــادي  اســتنفد  حالــة  يف 
رفــع  يتــم  إضافيــة  أجنبيــة  طواقــم  وجــود  يف  ورغــب  التحكيميــة 
الطلــب مــع تحملــه تكاليــف الطاقــم وإرفــاق صــورة مــن التحويــل 

البنيك.
وفيــا يتعلــق بحكــم تقنيــة حكــم الفيديو املســاعد )فار( فســوف 
يكــون أجنبيــا يف جميــع املباريــات التــي يقودهــا أطقــم تحكيــم 
ســعودية، عــى أن املباريــات التــي ال تطلــب فيهــا األنديــة حكاما 

أجانب سيتوىل قيادتها حكام سعوديون.

تونس/وكاالت:
أعلــن رضــا رشف الديــن رئيــس نــادي النجــم الســاحيل التونــي 
لكــرة القــدم أمــس، عن قــدوم املدرب الفرني روجيه لومر إىل 
تونس بعد أسبوع بعد أن تم التوصل التفاق معه لتويل تدريب 

الفريق.
قــال رشف الديــن إن االتفــاق حاصــل مــع املــدرب الفرنــي وإن 
إلصابــة  تعرضــه  بســبب  ألســبوع  تأجــل  لتونــس  قدومــه  موعــد 

خفيفة أثناء مارسته للرياضة.
إلذاعــة  األلكــرتوين  للموقــع  النجــم يف ترصيحــه  رئيــس  وأوضــح 
"جوهــرة إف إم" التونســية الخاصــة اليــوم أن لومــر عــى تواصــل 
النجــم  أخبــار  عــى  إطــالع  عــى  وهــو  الفريــق  إدارة  مــع  دائــم 

الساحيل.
الفرنــي املخــرم مهامــه خلفــا للمــدرب  وسيســتلم املــدرب 

الشــاب قيــس الزواغــي الــذي أقيــل مــن منصبــه يف آذار/مــارس 
املــايض بعــد وداع الفريــق دور الثانيــة ملســابقة دوري أبطــال 

أفريقيا أمام الوداد البيضاوي املغريب.
 2018 عامــي  بــني  النجــم  درب  أن  عامــا/   /79 للومــر  وســبق 
و2019 وقــاده إلحــراز لقــب كأس العــرب لألنديــة األبطــال عــى 
حســاب الهــالل الســعودي واحتــالل املركــز الثــاين يف الــدوري 

التوني.
وتســتأنف مباريــات الــدوري التونــي فعالياتهــا بعــد فرتة توقف 
منــذ منتصــف آذار/مــارس املــايض بســبب جائحــة كورونــا، بــدءا 
مــن يــوم الســبت املقبــل حيــث يلتقــي النجــم الســاحيل، الــذي 
يحتــل املركــز الســادس يف الرتتيــب بـــ26 نقطــة خــارج قواعــده 
فريــق شــبيبة القــروان، صاحــب املركز الثــاين عرش ويف رصيده 

12 نقطة.

الرياض/وكاالت:
حصلــت األنديــة الســعودية رســميًا عــى الحــد األعــى مــن املقاعــد 
و2022،   2021 املقبلتــني  للنســختني  آســيا  أبطــال  دوري  يف 
حســبا أعلــن املوقــع اإللكــرتوين الرســمي لالتحــاد الســعودي لكــرة 

القدم أمس.
وذكــر موقــع اتحــاد الكــرة الســعودي أن االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم 
اعتمد "ثالثة مقاعد مبارشة + مقعد ملحق" لألندية السعودية يف 

دوري أبطال آسيا.
وطبقا لتقييم االتحاد اآلســيوي، فإن الدولتني األعى يف التصنيف 
يف قســمي )الغــرب والــرشق( تحصــالن عــى الحــد األعــى، ويعتمــد 
هــذا التقييــم عــى نتائــج الفــرق يف البطولــة خــالل الســنوات األربــع 

املاضية.
وقدمت األندية الســعودية نتائج مميزة يف النســخة املاضية حيث 
وصلت أندية االتحاد واألهيل والنرص والهالل إىل دور الستة عرش، 
وصعد االتحاد والنرص والهالل لدور الثانية، فيا متكن الهالل من 

تحقيق اللقب.
وأوضــح موقــع االتحــاد الســعودي أن رئيــس االتحــاد الســعودي لكــرة 
القدم يارس بن حســن املســحل "مّثن الدعم الالمحدود من القيادة 
التــي  والجهــود  عــام،  بشــكل  القــدم  كــرة  وقطــاع  لألنديــة  الرشــيدة 
بذلــت مــن قبــل األنديــة الســعودية واألداء الفنــي املميــز والــذي أىت 
مثــاره بتحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات للكــرة الســعودية عــى كافــة 

املستويات".
ووجــه املســحل الشــكر لوزيــر الرياضــة الســعودي األمــر عبدالعزيــز 
بــن تــريك الفيصــل عــى جهــوده ومتابعتــه من أجل االرتقــاء بالرياضة 
الســعودية، متمنيــا أن تواصــل أنديــة اململكــة متثيــل الوطــن بصــورة 

مرشفة يف كافة املحافل.
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دبلن/وكاالت:
ســتكون املبــاراة النهائيــة لــكأس أيرلنــدا لكــرة القــدم يــوم الجمعــة املقبــل هــي 
فــروس  أزمــة  بدايــة  منــذ  بريطانيــا  يف  جامهــري  بحضــور  تقــام  التــي  األوىل 

كورونا.
عــادت  ثــم  بريطانيــا  يف  الكــروي  النشــاط  تعطيــل  يف  الجائحــة  وتســببت 

املنافسات بدون جمهور.
وبالفعل باع فريقا باليمينا وجلينتوران 250 تذكرة لكل منهام للمباراة النهائية 

التي تقام يوم الجمعة املقبل عىل االستاد الوطني يف ويندسور بارك.
وأعلنــت الحكومــة الربيطانيــة أمــس، أنهــا تعمــل عــىل برنامــج إلعــادة الجامهــر 
بأعــداد محــدودة إىل الفعاليــات الرياضيــة بــدءا مــن مطلــع ترشيــن أول/أكتوبــر 

املقبل.
وقــال نيجــل هادلســتون، الوزيــر املختــص بالشــؤون الرياضيــة ملحطــة ســكاي 
ســبورتس إن الخطــط الراميــة إىل تنفيــذ الربنامــج بحلــول مطلــع ترشيــن أول/
أكتوبــر املقبــل، تعنــي انطــاق املوســم الجديد مــن الدورى اإلنجليــزى املمتاز 

يوم 12 أيلول/سبتمرب املقبل بدون جمهور.

تعود في نهائي كأس أيرلندا 
للمرة األولى منذ أزمة كورونا

النجم القادم لليفربول حسب فان دايك

الجماهير:

نابي كيتا

األوروغواي
تحتفل بمرور 90 
عامًا على لقب 
المونديال األول

إرلينغ هاالند:
 بروسيا دورتموند قادر على 

التتويج الموسم القادم

يواجه بطل الكأس يوم 
29 أغسطس القادم

ليفربول

لندن/وكاالت:
رجح الهولندي فرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول بطل الدوري اإلنجليزي لكرة 
القــدم ، أن يكــون زميلــه الغينــي نــايب كيتــا العــب الوســط نجــم الفريــق يف املوســم 

املقبل.
ولعــب كيتــا دورًا هامــًا بعــد اســتئناف املوســم عقــب توقــف طويــل بســبب قواعــد 
اإلغــاق العــام املرتتبــة عــىل أزمــة انتشــار فــروس كورونــا املســتجد، ليســاهم يف 

تتويج ليفربول باللقب األول منذ عام 1990.
وقــال فــان دايــك إن كيتــا ســيتألق إذا متكــن مــن التخلــص مــن اإلصابــات التي عطلت 

مسرته مع الفريق منذ انضاممه إليه يف صيف عام .2018
وتابع : "نحن نرى ذلك اسبوعا بعد األخر، لألسف مل يحالفه الحظ بتعرضه لبعض 

اإلصابات، لكننا نأمل أن يحافظ عىل لياقته لخوض املوسم املقبل".
كل  وأرى   ، بصــدق  اتحــدث  وأنــا  عاملــي،  طــراز  مــن  العــب  أنــه  "أعتقــد  وواصــل: 
اللحظــات التــي تكــون خالهــا الكــرة بحوزته، وتحركاته الذكيــة، وذكائه غر الطبيعي، 

أنه أمر ال يصدق وأنا سعيد جدا له".

لندن/وكاالت:
أعلن االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم أمس، أن مباراة درع االتحاد اإلنجليزي ستقام عىل 

ملعب وميبيل يف 29 آب/أغسطس املقبل.
وستشــهد املبــاراة لقــاء ليفربــول املتــوج بلقــب الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز، مــع الفائــز 
بلقب كأس االتحاد اإلنجليزي، التي تشهد مباراتها النهائية لقاء أرسنال مع تشيليس 

يوم السبت املقبل.
وتعد مباراة درع االتحاد اإلنجليزي مبثابة افتتاح للموسم الجديد، علام بأن منافسات 
الدوري اإلنجليزي املمتاز ســتنطلق بعد موعدها بأســبوعني، حيث تنطلق املســابقة 

يف 12 أيلول/سبتمرب.

مونتيفيديو/)أ ف ب(:
ده الزعيــم الفــايش اإليطــايل بينيتــو  العــٌب هــدَّ
غراديــل  كارلــوس  املغّنــي  زيــارة  موســوليني، 
والعــداوة مــع األرجنتــني: تحتفــل االوروغــواي 
إحــراز  عــىل  عامــا  تســعني  بذكــرى  الخميــس 
كــرة  يف  العــامل  كأس  مــن  نســخة  أول  نهــايئ 

القدم.
ثاثــة  اىل  )فيفــا(  الــدويل  االتحــاد  اســتند 
أســباب وجيهــة ملنــح االوروغــواي رشف تنظيــم 
منتخــب  أحــرز  التاريــخ:  يف  "مونديــال"  أّول 
يف  االوملبيــة  األلعــاب  ذهبيتــي  "سيلســيتي" 
الذكــرى   1930 عــام  شــهد  و1928،   1924

البــاد، و"األهــم مــن ذلــك"،  املئويــة لدســتور 
بحســب مــا قــال الصحــايف الريــايض ألفريــدو 
"تعّهــد  كان  بــرس،  فرانــس  لوكالــة  إيتشــاندي 
االوروغواي بدفع تكاليف ســفر ونفقات جميع 

القادمني".
الصغــرة  الجنوبيــة  األمركيــة  الدولــة  نجحــت 
ببنــاء ملعــب "إل ســينتيناريو" يف زمــن قيايس 

بلغ ستة أشهر فقط.
ويكّنــى  نهضتــه،  عــز  يف  حينهــا  البلــد  كان 
بـ"ســويرسا أمــركا"، مــع طمــوح للقــب عاملــي 
ومجمــل  الناجــح  األوملبــي  مشــواره  يتــّوج 

غراديل.
وبحســب الصحــف يف تلــك الحقبــة، جــاء نحــو 
15 الــف متفــرج مــن االرجنتني لحضور املباراة 

يف ملعــب تبلــغ ســعته 70 ألفــا، بعدمــا قطعوا 
نهر "ريو دي ال باتا" يف قارب بخاري.

مــع  جيــدا  نتعامــل  "مل  إيتشــاندي  يــرشح 
األرجنتينيــني. كانــت مبــاراة قاســية". حتــى ان 
د بالقتل  الاعــب االرجنتينــي لويس مونتي ُهدِّ
"وأنهــى املبــاراة متوتــرا دون أن يلعــب بشــكل 

جيد".
بحســب بعــض الروايــات، ُهــّدد مونتي من قبل 
موســوليني  الديكتاتــور  أرســلهام  شــخصني 
قميــص  مونتــي  يحمــل  بــأن  يرغــب  كان  الــذي 
 ،1932 يف  تجنيســه  بعــد  إيطاليــا.  منتخــب 
أحــرز مونتــي لقــب كأس العــامل يف 1934 مــع 

املنتخب اإليطايل.
كــرة  تواجــد  عــدم  عــن  تحدثــت  ثانيــة  روايــة 
رسمية للمباراة، فخاض كل فريق شوطا بكرته 

الخاصة.
يذكر إيتشاندي ان الحكم جان النغينوس كان 
"بلجيكيــا قلقــًا بشــأن الوضــع. طلــب ترصيحــا 

للرحيل يف أرسع وقت ممكن".
قــّرر النغينــوس ان يخــوض كل شــوط بكــرة: يف 

ليونــاردو  االجتــامع  عــامل  بحســب  مســرته، 
منديوندو.

مّتــت  مونتيفيديــو،  اىل  منتخبــا   13 ســافر 
دعوتهــا جميعــا دون خــوض تصفيــات، وهــو مــا 

مل يتكرر منذ ذلك الحني.
بــني 13 و30 متوز/يوليــو، انتقلــت منتخبــات 
مــن  ويوغوســافيا  رومانيــا  بلجيــكا،  فرنســا، 
أوروبــا اىل االوروغــواي عــىل مــن ســفينة عــرب 
املحيط األطليس. أما الدول األمركية فمّثلها 
تشــييل، االرجنتــني، الربازيــل، بوليفيا، البرو، 
املتحــدة  الواليــات  املكســيك،  الباراغــواي، 

وطبعا االوروغواي.
تأهلــت األوروغــواي واألرجنتــني دون عنــاء اىل 
النهــايئ، يف مبــاراة ثأريــة بعــد فــوز األوروغواي 
يف  االوملبيــة  الــدورة  نهــايئ  يف  ســنتني  قبــل 
امسرتدام )1-2 يف مباراة معادة بعد التعادل 

.)1-1

غرميــان  منتخبــان  "تواجــه  إيتشــاندي  يضيــف 
أحرزا تقريبا كل املســابقات منذ 1900 ســواء 

عىل مستوى األندية أو املنتخبات".
طرائــف عديــدة جعلــت مــن املبــاراة ال ُتنــى، 
بينهــا زيــارة للفريقــني عشــية املبــاراة قــام بهــا 
كارلــوس  الشــهر  االرجنتينــي  التانغــو  مغنــي 

 2-1 تقدمــوا  الذيــن  األرجنتينيــني  كــرة  األول 
يف  األوروغويانيــني  كــرة  ثــم  االســرتاحة،  قبــل 
الثاين فحســموا املباراة 2-4 واللقب العاملي 

ملصلحتهم.
بدايــة  عــىل  التاريخــي  النهــايئ  هــذا  يــدّل  مل 
نهــر  يفرقهــام  اللذيــن  البلديــن  بــني  الخصومــة 
ريــو دي ال باتــا، والتــي اســتمرت بالفعــل ثاثــة 
عقــود، لكنــه كان خطــوة هامة بحســب ليوناردو 

منديوندو.
جــزءا  )النهــايئ(  "كان  االجتــامع  عــامل  يــرشح 
حــول  األوروغــواي  هويــة  عــّزز  يشء  كل  مــن 
كــرة القــدم". مــذذاك الوقــت، اختفــى يف ظــل 
املبــاراة الحاســمة يف مونديــال 1950، والتــي 
عــىل   2-1 "سيليســتي"  منتخــب  حســمها 
حساب الربازيل املضيفة عىل ملعب ماراكانا 

يف ريو، مبا ُيعرف مبوقعة "ماراكاناسو".
 1930 العبــي  "كل  قائــا  الصحــايف  يبتســم 
توفوا، فيام استمر العبو 1950 باملشاركة يف 

االحتفاالت حتى وقت قريب".
إىل  أقــرب  مشــاعر  إىل  النــاس  "يحتــاج  تابــع 
حقبتهــم"، معتــربا ان مونديــال 1930 "أصبــح 
"بعيــدا  اصبــح  وقــد  التاريــخ"،  مــن  جــزءا  اآلن 

جدا، مل يختربه الناس".

برلني/وكاالت:
قــال إرلينــغ هاالنــد مهاجم بوروســيا دورمتوند إنه يرى 
أن الفريــق يتمتــع بالقــدرة عىل التتويج بلقب الدوري 
املوســم  يف  )بوندســليغا(  القــدم  لكــرة  األملــاين 
املقبل، مضيفا أنه يتطلع إىل تســجيل عدد أكرب من 

األهداف.
"شــبورت  لصحيفــة  ترصيحــات  يف  هاالنــد  وأضــاف 
القــدرة  :"لدينــا  أمــس،  نرشتهــا  األســبوعية  بيلــد" 
ليــس  الشــأن  بهــذا  الحديــث  ولكــن  األبطــال،  لنصبــح 

كافيًا وحده."
وتابــع :"هــديف هــو التتويــج باأللقــاب مــع دورمتونــد 

واالحتفال بنجاح ضخم مع مشجعينا."
وكان النجــم الرنويجــي هاالنــد )20 عامــًا( قــد انضــم 
إىل دورمتونــد يف كانــون ثان/ينايــر املــايض وســجل 
13 هدفــا للفريــق الــذي أنهــى املوســم املنقــي يف 

املركز الثاين بالبوندسليغا خلف البطل بايرن ميونخ.

وقال هاالند إنه معجب بتامســك فريق بايرن ميونخ، 
بهــا يف  يحظــى  التــي  باملعاملــة  أيضــا  لكنــه معجــب 

دورمتوند.
وأضــاف هاالنــد :"دورمتونــد اســتثمر كثــرا يف العب 
بذلــك  جــداريت  إثبــات  يف  وأرغــب  مثــيل  شــاب 
قدمــت  بالطبــع  الصحيــح.  القــرار  اتخــذ  النــادي  وأن 
املســاعدة بتســجيل عــدة أهداف منــذ البداية، ولكن 

هذه هي مهمتي."
وعن الضجة الكبرة املثارة حوله، قال هاالند :"أعرف 
أننــي ال أعيــش حيــاة منوذجيــة لعمــر 20 عامــا. ولكــن 
من املهم بالنسبة يل أن أصدقايئ يعرفون أنني نفس 

إرلينج هاالند الذي كانوا يعرفونه قبل أعوام قليلة."
للموســم  اســتعداداته  دورمتونــد  فريــق  ويســتهل 
وســتنطلق  الخميــس،  غــد  مــن  اعتبــارا  الجديــد 
 18 يف  )بوندســليجا(  األملــاين  الــدوري  منافســات 

أيلول/سبتمرب املقبل.

يوافق على خطة إغاثة االتحادات 
المحلية ضد فيروس كورونا

برلني/وكاالت:
أعلن االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( أمس، أن مجلسه 
التنفيــذي وافــق عــىل البنــود الخاصــة بخطــة اإلغاثــة التــي 
تبلغ تكلفتها 5ر1 مليار دوالر وتم تخصيصها لاتحادات 

املحلية ملواجهة وباء فروس كورونا املستجد.
تلقــت  حيــث   ، مراحــل  ثــاث  إىل  الخطــة  وتنقســم 
االتحــادات الـــ211 املنضويــة يف فيفــا حصتهــم البالغــة 
2019 و  التطويــر اآلجــل  برنامــج  مــن  152 مليــون دوالر 

2020، وميكن تحويل منح التطوير األخرى إىل صناديق 

اإلغاثة التشغيلية ملواجهة فروس )كوفيد - 19(.

ومن املقرر أن يتلقى كل اتحاد محيل منحة قدرها 5ر1 
مليــون دوالر، وســيتم تخصيــص نصــف مليــون دوالر لكــرة 

القدم النسائية، بحلول كانون ثان/يناير .2021
وميكــن لــكل اتحــاد محــيل أيضــا التقــدم بطلــب للحصول 
عــىل قــروض بــدون فائــدة تصــل إىل خمســة مايني دوالر 
والتي ميكن استخدامها يف األنشطة مبا يف ذلك إعادة 
بدء املسابقات وتنفيذ بروتوكوالت العودة إىل اللعب.

وقــال الســويرسي جيــاين إنفانتينــو رئيــس فيفــا "إن خطــة 
اإلغاثــة هــذه هــي مثــال رائــع لتضامن كرة القــدم والتزامها 

يف مثل هذه األوقات غر املسبوقة".

غارديل وموسوليني:
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غزة/ رامي رمانة:
القطــاع  مؤسســات  عــن  ممثلــون  طالــب 
اشــتية  حكومــة  أمــس  غــزة،  يف  الخــاص 
التــي  املاليــة  الخســائر  عــن  بتعويضهــم 
لحقت بهم بســبب جائحة "كورونا"، ودفع 
لــركات  اإلرجاعــات الرضيبيــة املرتاكمــة 
الوطنــي  املنتــج  وحاميــة  املقــاوالت، 

وتعزيزه يف السوق املحيل.
تحصيــل  إرجــاء  إىل  البنــوك  دعــوا  كــام 
القــروض ووقــف الفوائــد عــى األقــل ملــدة 
عــام، وتقديــم تســهيالت ائتامنيــة، وحثــوا 
عــن  التعويضــات  دفــع  عــى  املانحــن 
الخســائر التــي لحقــت مبؤسســات القطــاع 
عــى  الثــالث  الحــروب  خــالل  الخــاص 

القطاع.
جاء ذلك خالل لقاء ُعقد مبقر غرفة تجارة 
رئيــس  بحضــور  غــزة،  محافظــة  وصناعــة 
ورؤســاء  الغرفــة  إدارة  مجلــس  وأعضــاء 
وأعضــاء مجالــس إدارة مؤسســات القطــاع 

الخاص.
ومثــن رئيــس الغرفــة وليــد الحــري خــالل 
اللقــاء، جهــود مؤسســات القطــاع الخــاص 
املبذولة يف مواجهة املشاكل والتحديات 
التــي تواجــه االقتصــاد الفلســطيني يف غزة 

يف ظل جائحة "كورونا".
وبرنامــج  مبوقــف  الخــروج  رضورة  وأكــد 
موحــد لــكل املؤسســات ليتــم العمــل عليه 

خالل الفرتة القادمة.
مــن جهتــه طالــب نقيــب اتحــاد املقاولــن 
املحــيل  املنتــج  بحاميــة  كحيــل  أســامة 
وتعزيــز وجــوده يف الســوق املحــيل، ودفــع 
حقــوق رشكات املقــاوالت املرتاكمــة عــى 
مليــون   60 بـــ  املقــدرة  اللــه  رام  حكومــة 

دوالر.
لوقــف  اللــه  رام  حكومــة  كحيــل  دعــا  كــام 

ورجــال  للمقاولــن  القضائيــة  املالحقــات 
األعــامل والتجــار عــى الشــيكات الراجعــة 
بســبب تعطــل مصالحهــم جــراء "كورونــا"، 
املنشــآت  تعويــض  رضورة  مؤكــدًا 
االقتصاديــة التــي تــرضرت خــالل الحــروب 

السابقة عى غزة.  
وحث البنوك عى ترحيل القروض ووقف 
منــح  مــع  األقــل،  عــى  عــام  ملــدة  الفوائــد 

تسهيالت بضامنات معقولة.
وأشار إىل اتفاق القطاع الخاص مع النيابة 
العامــة والرطــة بغــزة عى عدم اســتدعاء 
أي مــن املقاولــن والتجــار ورجــال األعــامل 
إال مــن خــالل مؤسســاتهم وذلــك لــإرساع 
للمشــكالت،  حلــول  إىل  الوصــول  يف 

ولحفاظ كرامتهم مجتمعيًا.
قدمهــا  عمــل  ورقــة  عــرض  اللقــاء  وتخلــل 
يف  واإلعــالم  العامــة  العالقــات  مديــر 
تناولــت  الطبــاع  ماهــر  غــزة  تجــارة  غرفــة 
أهــم املشــكالت االقتصاديــة التــي يعــاين 
أبــرز  عــرض  جانــب  إىل  غــزة،  قطــاع  منهــا 
القطاعات االقتصادية التي تأثرت بجائحة 

"كورونا".
وأشــارت الورقــة إىل تعطــل مــا يزيــد عــى 
دراســة  وفــق  العمــل  عــن  عامــل  ألــف   45

أعدتها غرفة تجارة وصناعة غزة.
وتطرقت ورقة العمل إىل حجم الصادرات 
والــواردات عــر معــر كــرم أبــو ســامل خــالل 
انخفــاض  موضحــة  األخــرة،  الســنوات 

عــدد الشــاحنات الــواردة والصــادرة خــالل 
مقارنــة   2020 عــام  مــن  األول  النصــف 

بالسنوات السابقة.
األوضــاع  مســاهمة  مــدى  وأوضحــت 
االقتصاديــة الكارثيــة يف قطــاع غزة الناتجة 
عــن "كورونــا" يف ارتفــاع حجــم الشــيكات 
املرتجعة ارتفاعا كبرا، حيث بلغ عددها 
خالل النصف األول من عام 2020 حوايل 
 35.400 إجامليــة  بقيمــة  شــيًكا   10179

مليون دوالر.
عمــل  لجنــة  تشــكيل  تــم  اللقــاء  ختــام  يف 
الخــاص  القطــاع  مؤسســات  مــن  مشــرتكة 
خطواتهــا  أوىل  وتنفيــذ  دراســة  يف  للبــدء 
للحد من األزمة الخانقة التي تعصف بها.

وذكــر أن كميــة الكهربــاء املتوفرة حالًيا هي نفســها 
التــي كانــت تتوافــر يف الفــرتة الســابقة، لكــن زيادة 
االســتهالك بســبب حــرارة الطقــس ســّببت إربــاًكا 
يف عــدد ســاعات الجــدول )8 ســاعات وصــل و8 

ساعات فصل(.
كام أشــار إىل مشــكلة كبرة تواجه قطاع الكهرباء، 
توزيــع  رشكــة  خطــوط  عــى  بالتعــدي  وتتمثــل 
الكهربــاء ورسقــة التيــار الكهربــايئ، مــا يتســبب يف 
حرمــان الكثــر مــن املواطنــن مــن حصصهــم التــي 
ميكــن أن يحصلــوا عليهــا مــن خــالل جــدول توزيــع 
ذلــك متديــد خطــوط وتالعبــا  الكهربــاء، ويشــكل 

بالعدادات.

ــه إىل أن التعــدي عــى خطــوط رشكــة التوزيــع  ونبَّ
يســبب مشــكلة كبــرة يف هــذه الخطــوط وقطعهــا 

وعدم وصول الكهرباء إىل بعض املنازل.

إىل  بحاجــة  غــزة  يف  مهمــة  قطاعــات  أن  وأكــد 
كهربــاء؛ مثــل قطــاع الصحــة، والتعليــم، والصناعــة 

والزراعة، وغر ذلك من املؤسسات.
كميــات  إىل  بحاجــة  غــزة  قطــاع  أن  عــى  وشــدد 
املتوفــرة حالًيــا، مشــًرا إىل  غــر  إضافيــة  كهربــاء 
أن حاجــة القطــاع يف الوضــع الطبيعــي تصــل 450 
ميجا وات وأكرث، ويف أوقات الذروة تصل الحاجة 
 180 إال  حالًيــا  منهــا  يتوافــر  ال   ،500-600 إىل 
فقــط، بينهــا 60 مــن محطــة التوليــد الوحيــدة يف 

غزة، و120 توفرها خطوط إرسائيلية.
أمــا فيــام يتعلــق بالخطــوط املريــة التــي كانــت 
مــن  متوقفــة  فهــي  بالكهربــاء،  رفــح  محافظــة  تــزود 

بنســبة  هــدر  "وجــود  وبــن   .2018 آذار  مــارس/ 
%30 يف كميــة الكهربــاء املتوفــرة، ال يعــرف مــن 

يستغلها وكيف ومتى؟".
وعقب ذلك أفاد ثابت بأن رشكة التوزيع أطلقت 
حملــة عنوانهــا معالجــة الفقــد يف الكهرباء وتنظيم 
احميهــا"،  "مســؤوليتك  شــعار  تحــت  الشــبكات؛ 
وإمداداتهــا  وشــبكاتها  الكهربــاء  ملــف  أن  خاصــة 
هــي  مــا  بقــدر  بعينــه  طــرف  مســؤولية  ليســت 
تعدًيــا  يعــد  عليهــا  والتعــدي  الجميــع،  مســؤولية 

عى املال العام.
وتهدف الحملة التي تستغرق فرتة زمنية طويلة قد 
تصــل 3 ســنوات، إىل تخفيــف الهــدر الحاصــل يف 

ظــل محدوديــة كميــة الكهربــاء املتوافــرة، وكشــف 
العشــوائية،  مــن  وتنظيفهــا  بالشــبكات  التالعــب 
مــا  واســتغالل  الرعيــة،  غــر  الكوابــل  ومصــادرة 
يتــم توفــره مــن كهربــاء يف اإلمــدادات التــي تصــل 
يف  العامــة  العالقــات  ملديــر  وفًقــا  املواطنــن، 

رشكة الكهرباء .
يف غضــون ذلــك أوضــح ثابــت أن جــدول الكهربــاء 
الجــدول  وفــق  سيســتمر  األضحــى،  عيــد  خــالل 
 8 مقابــل  وصــل  ســاعات   8( حالًيــا  بــه  املعمــول 
يف  ســاعات   2-3 بــن  يــرتاوح  عجــز  مــع  قطــع( 
الوصــل، وذلك حســب كميــات الكهرباء املتوافرة 

يف ظل األجواء الحارة.

ح لـ"فلسطين" أسباب العجز في الكهرباء ثابت ُيوضِّ

180 ميجـا وات فقط بغـزة مـن أصل 500 يفتـرض تـوفريها

         غزة/ أدهم الشريف:
يتوافــر فــي قطــاع غــزة 180 ميجــا وات ال تلبي الحد 
األدنــى مــن حاجــة المواطنين للكهرباء مــن أصل 500 
ميجــا وات يفتــرض توفيرهــا لتغطيــة حاجــة الســكان 

البالــغ تعدادهــم أزيد على مليوني نســمة، حســب ما 
أفاد مدير العالقات العامة في شركة توزيع الكهرباء 

محمد ثابت.
"فلســطين"،  لصحيفــة  تصريــح  فــي  ثابــت  وأوضــح 

أمــس، أن اســتهالك الكهربــاء في هذه األيــام، وصل 
إلــى ذروته مع ارتفــاع درجات الحــرارة، ووصل إجمالي 
الطلــب علــى الكهربــاء 480-500 ميجــا وات لتغطية 

جميع االحتياجات في الوضع الطبيعي.

محمد ثابت

دعت لتأجيل تحصيل القروض ووقف الفوائد
"القطاع الخاص" بغزة تطالب بتعويضها عن خسائرها يف "كورونا" والحروب  

جانب من اللقاء يف  غزة أمس                )فلسطن(

غزة/ فلسطن:
د.  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  وكيــل  أصــدر 
رشــدي وادي، قــراًرا بشــأن تحديــد املســافة 

بن املخابز.
وأوضحت اإلدارة العامة لإعالم والعالقات 
قــرار  أن  أمــس،  بيــان،  يف  بالــوزارة،  العامــة 
وكيــل الــوزارة تضّمــن تعديل املادة رقم )1( 
 2019 لســنة   )1( رقــم  اإلداري  القــرار  مــن 

بشأن تحديد املسافة بن املخابز.
الواجــب  القــرار تحديــد املســافة  ويشــرتط 
الجديــدة؛  املخابــز  إقامــة  قبــل  مراعاتهــا 
بحيــث يبعــد عــن أقــرب مخبــز قائــم مســافة 
375مــرتا  أو  هوائيــا  250مــرتا  عــن  تقــل  ال 
أرضيا حسب أقرب طريق يف حال كان نوع 
املخبــز القائــم إمــا بلديا، أو مخبزا يدويا، أو 
مخبزا فرنســيا )فينو(. مشــرا إىل رضورة أن 
يكون البعد عن أقرب مخبز قائم ال يقل عن 
500مــرت هــوايئ أو 750مــرتا أرضيا حســب 
أقرب طريق يف حال كان نوع املخبز القائم 

مخبزا آليا أو نصف آيل.
مــن  اســتثنى  القــرار  أن  البيــان،  وأوضــح 
مــن   )1( الفقــرة  يف  املحــددة  املســافات 
هــذه املــادة، املخابــز اآلليــة أو النصــف آلية 
ومراكــز  املخيــامت  يف  املقامــة  الجديــدة 
تقــل  ال  بحيــث  بالســكان،  املكتظــة  املــدن 
مســافة البعــد عــن املخبــز القائــم 300 مــرت، 
وأن يتميــز املخبــز الجديــد بالحداثــة وزيــادة 
عوامــل األمــن والســالمة وأال تقــل مســاحته 

عن 250مرتا.
وكذلــك تســتثنى املخابــز البلديــة واليدويــة 
ومراكــز  املخيــامت  يف  املقامــة  الجديــدة 
تقــل  ال  بحيــث  بالســكان،  املكتظــة  املــدن 

مسافة البعد عن املخبز القائم 250مرتا.

جوالت تفتيشية
ميدانيــًا، نفــذت طواقــم حاميــة املســتهلك 
بــوزارة االقتصــاد جــوالت وزيــارات تفتيشــية 
واألســواق،  التجاريــة  املحــال  عــى 
للتجــار  56 محــرض ضبــط وإتــالف  وحــررت 

املخالفن.
وذكــرت الــوزارة يف بيــان، أمــس، أن طواقــم 
زيــارة   319 نظمــت  املســتهلك  حاميــة 
وجولة تفتيشية عى محال ومصانع غذائية 
قبيــل  غــزة  محافظــات  كل  يف  وصناعيــة 

حلول عيد األضحى.
وأوضــح البيــان أن الطواقــم أجــرت 30 جولــة 
وســجلت  رقابيــة  زيــارة  و289  تفتيشــية 
خاللهــا 38 محــرض إتالف لبضائع ومنتجات 
غــر مطابقــة للمواصفــات الفلســطينية، إىل 

جانب تسجيلها 18محرض ضبط.
وأشــار إىل أن الطواقــم ضبطــت مروبــات 
ومنتهيــة  للمواصفــات  مخالفــة  غازيــة 
مــن  كبــرة  لكميــات  باإلضافــة  الصالحيــة، 
املنظفــات املنتهيــة ورســوب كميــات منهــا 
منتهــي  وكعــك  املخــري،  الفحــص  يف 

الصالحية.
مــواد  عــى  تحفظــت  الطواقــم  أن  وبــن 
غذائيــة مختلفــة إلجــراء الفحوصــات عليهــا، 
مالبــس  وكذلــك  مجفــف  وتــن  ومكــرات 
بالة لحن غسلها قبل عرضها يف األسواق.

املكاييــل  دائــرة  متابعــة  البيــان  وأكــد 
واملوازين لرتاخيص املوازين املستخدمة 

يف بيع األضاحي.
وطالبــت اإلدارة العامــة املواطنــن بــرضورة 
الــراء  قبــل  املنتجــات  مــن ســالمة  التأكــد 
ضحيــة  يقعــوا  ال  حتــى  صالحيتهــا،  وتاريــخ 

الغش.

رام الله/ فلسطن:
الفلســطيني  لإحصــاء  املركــزي  الجهــاز  أفــاد 
املنتــج  ألســعار  العــام  القيــايس  الرقــم  بــأن 
شــهر  خــالل   0.35% نســبته  ارتفاعــا  ســجل 
يونيــو/ حزيــران 2020 مقارنــة مــع شــهر مايو/ 
أيــار 2020، حيــث بلــغ الرقــم القيــايس العــام 
93.58 خــالل شــهر حزيــران 2020 مقارنــة ب 
93.25 خالل شهر أيار 2020 )سنة األساس 

.)100 = 2018
وســجل الرقم القيايس ألســعار املنتج للســلع 
املصــدرة مــن اإلنتــاج املحــيل ارتفاعــًا نســبته 

%1.16، حيــث بلــغ الرقــم القيــايس ألســعار 
املنتــج للســلع املصــدرة مــن اإلنتــاج املحــيل 
96.54 خــالل شــهر حزيــران 2020 مقارنــة بـــ 
95.44 خالل شهر أيار 2020 )سنة األساس 

.)100 = 2018
املنتــج  ألســعار  القيــايس  الرقــم  ســجل  كــام 
للســلع املســتهلكة محليًا من اإلنتاج املحيل 
الرقــم  بلــغ  حيــث   ،0.25% نســبته  ارتفاعــًا 
القيــايس ألســعار املنتــج للســلع املســتهلكة 
 2020 حزيــران  شــهر  خــالل   93.24 محليــًا 
مقارنة ب 93.01 خالل شهر أيار 2020 )سنة 

أســعار  وســجلت   .)100  =  2018 األســاس 
الصحــي  الــرف  وأنشــطة  امليــاه  إمــدادات 
نســبته  ارتفاعــًا  ومعالجتهــا  النفايــات  وإدارة 
النســبية  أهميتهــا  تشــكل  والتــي   ،3.08%

%1.69 من سلة املنتج.
مــن  املنتجــة  الســلع  أســعار  ســجلت  كــام 
األســامك  وصيــد  والحراجــة  الزراعــة  نشــاط 
تشــكل  والتــي   ،1.13% نســبته  ارتفاعــًا 
أهميتهــا النســبية %32.14 مــن ســلة املنتج، 
نشــاط  ضمــن  الســلع  أســعار  الرتفــاع  وذلــك 
املحاصيــل غــر الدامئــة بنســبة %2.68، نتج 

هذا االرتفاع بصورة رئيســية عن ارتفاع أســعار 
معظــم الخــرضاوات حيــث بلــغ متوســط ســعر 
ســعر  ومتوســط  شــيقل/كغم،   2.34 الزهــرة 
6.40 شــيقل/كغم، ومتوســط  الثــوم الجــاف 
سعر امللوخية 2.59 شيقل/كغم، ومتوسط 
2.05 شــيقل/ الحلــو  األخــرض  الفلفــل  ســعر 

كغم، ومتوسط سعر امللفوف األبيض 1.65 
شــيقل/كغم، ومتوســط ســعر البطاطــا 1.75 
شــيقل/كغم، ومتوســط ســعر البنــدورة 1.63 
نشــاط  ضمــن  الســلع  وأســعار  شــيقل/كغم، 
بنســبة  املعمــرة  الدامئــة  املحاصيــل  زراعــة 

%1.08، وذلــك الرتفــاع أســعار التــن ضمــن 
 6.63 باملتوســط  بلــغ  حيــث  النشــاط  هــذا 
شــيقل/كغم، ومتوســط ســعر الليمــون 3.02 
 7 املشــمش  ســعر  ومتوســط  شــيقل/كغم، 
 3.54 الخــوخ  ســعر  ومتوســط  شــيقل/كغم، 
نشــاط  ضمــن  الســلع  وأســعار  شــيقل/كغم، 
االنتــاج الحيــواين بنســبة %0.40، حيــث بلــغ 
متوسط سعر البيض الطازج – حجم 2 كغم – 
10.10 شــيقل/كرتونة، ومتوســط ســعر ماعز 
بلــدي - حــي 25.92 شــيقل/كغم، ومتوســط 
ســعر عجــل بلــدي حــي 15.22 شــيقل/كغم، 

عــى الرغــم مــن انخفاض أســعار الســلع ضمن 
نشاط صيد األسامك مبقدار 11.64%.

والغــاز  الكهربــاء  إمــدادات  أســعار  وســجلت 
نســبته  ارتفاعــًا  الهــواء  وتكييــف  والبخــار 
النســبية  أهميتهــا  تشــكل  والتــي   ،0.70%

%9.33 من سلة املنتج.
صناعــة  منتجــات  أســعار  ســجلت  حــن  يف 
انخفاضــًا  املحاجــر  واســتغالل  التعديــن 
مقــداره %1.01 خــالل شــهر حزيــران 2020، 
والتــي تشــكل أهميتهــا النســبية %1.26 مــن 

سلة املنتج.

نفذت 319 جولة تفتيشية 
"االقتصاد" ُتصدر قرارًا يحدد 

املسـافـة بني املخــابـز

"اإلحصاء": ارتفاع أسعار املنتج بنسبة 0.35 % خالل شهر حزيران املنرصم
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وتحّددت نسبة الحجاج غري السعوديني 
بـــ70  اململكــة  داخــل  املقيمــني  مــن 
باملئــة، ونســبة الســعوديني 30 باملئــة، 
الصحيــني  املامرســني  مــن  أغلبهــم 

ورجال األمن.
مناســك  بــدء  الســلطات  اســتبقت  كــام 
لجميــع  كورونــا  فحــوص  بإجــراء  الحــج 
ضيــوف الرحمــن، قبــل إخضاعهــم لحجــر 

صحي يف فنادق مكة ملدة 5 أيام.
الصحــي  الحجــر  الحجــاج  غــادر  أمــس، 
عــى  "الســيل"،  ميقــات  إىل  متوجهــني 
مــن مكــة، لالغتســال  كــم   75 نحــو  بعــد 
والتلفظ بنية أداء الحج، قبل التوجه إىل 

املسجد الحرام ألداء طواف القدوم.
الحجــاج  بــدأ  الحــرام،  املســجد  ويف 
طواف القدوم، مع الحفاظ عى مسافة 

التباعد االجتامعي للوقاية من كورونا.
إذ حددت السلطات مسارات للطواف، 
مع وضع عالمات لضامن حفاظ ضيوف 

الرحمن عى هذه املسافة.
ســجادة  تجهيــز  الســلطات  أعلنــت  كــام 

لــكل حــاج، ضمــن حملــة "خدمــة  صــالة 
التــي  لنــا"  رشف  وســام  والزائــر  الحــاج 
أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون املسجد 

الحرام واملسجد النبوي.
منــى  مبشــعر  الخيــام  مدينــة  وتســتعد 
الحــرام  اللــه  بيــت  حجــاج  الســتقبال 
لقضــاء يــوم الرتوية، اســتعدادا للصعود 
)الخميــس(  فجــر  عرفــات  مشــعر  إىل 
بعــد  والعــودة  الحجــة،  ذي  مــن  التاســع 

ذلك لقضاء أيام الترشيق بها.
ويقــي حجــاج بيــت اللــه الحــرام، يــوم 
بعــد  عــى  منــى،  مشــعر  يف  الرتويــة 
املســجد  رشق  شــامل  كيلومــرتات   7
الحــرام، وســمي يــوم الرتويــة ألن النــاس 
كانــوا يرتــوون فيــه مــن املــاء، ويحملــون 

منه ما يحتاجون إليه.
الســلطات  شــددت  املــايض،  والثالثــاء 
يف  التعقيــم  إجــراءات  الســعودية 
الرشيفــة  بالكعبــة  املحيطــة  املناطــق 
وفرضــت  الحــرام،  املســجد  وســط 
تعليامت مبنع الحجاج من ملس كســوة 

الكعبــة. ومــن املقــرر أن يتدفــق الحجــاج 
الحجــة  ذي  مــن  التاســع  اليــوم  صبــاح 
 12 بعــد  عــى  عرفــة  جبــل  صعيــد  إىل 
الوقفــة  ليشــهدوا  مكــة،  مــن  كيلومــرتا 
الكــرى ويقضــوا الركــن األعظم من أركان 
ينفــر  ثــم  بعرفــة،  الوقــوف  وهــو  الحــج، 
الحجيــج مــع مغيــب شــمس يــوم عرفــات 

إىل مزدلفة.
ويعــود الحجــاج إىل منــى صبيحــة اليــوم 
جمــرة  لرمــي  الحجــة  ذي  مــن  العــارش 
والتقصــري  الحلــق  ثــم  والنحــر،  العقبــة 

والتوجه إىل مكة ألداء طواف اإلفاضة.
ويقــي الحجــاج يف منــى أيام الترشيق 
الثالثــة )11 و12 و13 مــن ذي الحجــة( 
مبتدئــني  الثــالث،  الجمــرات  لرمــي 
بالجمــرة الصغــرى ثــم الوســطى ثــم جمرة 

العقبة )الكرى(.
وميكن للمتعجل من الحجاج اختصارها 
إىل يومــني فقــط، حيــث يتوجه إىل مكة 
مناســك  آخــر  وهــو  الــوداع  طــواف  ألداء 

الحج. 

انطالق مناسك الحج وسط إجراءات غري مسبوقة لتفادي فريوس كورونا
الرياض/ األناضول:

بــدأ ضيوف الرحمن، أمس، مناســك الحج بــأداء طواف القدوم 
بالحــرم المكــي، فــي مســتهل أول أيــام الشــعيرة التي تشــهد 

موسما "استثنائيا" في ظل جائحة كورونا.

ووفق وكالة األنباء الســعودية الرســمية "واس"، "توجه حجاج 
بيت الله الحرام أمس الموافق الثامن من ذي الحجة، بعد أداء 
طــواف القــدوم، إلــى صعيــد منــى لقضاء يــوم الترويــة اقتداًء 

بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

وتأتي مناســك الحج االســتثنائي هذا العام، في ظل تغييرات 
كبيــرة فرضتهــا جائحــة كورونا، إذ يقتصر عــدد الحجاج على نحو 
10 آالف مــن داخــل المملكة فحســب، وهو عــدد محدود جدا 

مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج العام الماضي.

جانب من أداء مناسك الحج وفق إجراءات وقائية أمس               )أ ف ب(

األردن يعلن موعًدا 
لالنتخابات النيابية املقبلة

عامن/ وكاالت:
أمــس  األردن  يف  لالنتخابــات  املســتقلة  الهيئــة  أعلنــت 
تحديــد 10 نوفمر/ترشيــن الثــاين املقبــل موعــدا إلجــراء 
اقــرتاع نيــايب مــع انتهاء دورة املجلس الحايل، وذلك بعيد 

إعالن الديوان املليك عن إجراء االنتخابات.
وقال رئيس الهيئة خالد الكاللدة، إن الهيئة اجتمعت أمس 
وتم تحديد املوعد، وأضاف أن اململكة -كام العامل- متر 
بظــروف وبائيــة وجائحــة كورونــا، مؤكــدا االســتعداد لهــذه 
الظــروف لضــامن ســالمة الناخــب واملرشــح والعامل مبركز 

االنتخابات.
وأصــدر امللــك األردين عبــد اللــه الثاين مرســوما يف وقت 
ســابق أمــس بإجــراء انتخابــات ملجلــس النــواب مــع انقضــاء 
أربع سنوات يف سبتمر/أيلول املقبل هي عمر املجلس 
الحايل، إذ تجرى االنتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل 

أربع سنوات.
وقــال بيــان صــدر عــن الديــوان امللــيك إن "اإلرادة امللكيــة 
ملجلــس  االنتخابــات  بإجــراء  األربعــاء،  صــدرت  الســامية، 

النواب، وفق أحكام القانون".
وبينام كان املرسوم املليك بإجراء االنتخابات يف املرات 
الســابقة يــأيت مقرونــا بحــل الرملــان، أوضــح خبــري القانــون 
الصــادر ال  القــرار امللــيك  أن  ليــث نرصاويــن،  الدســتوري 

يعني حل مجلس النواب وال استمراره يف عمله.
ولفت نرصاوين -يف حديثه لألناضول- إىل أن امللك أراد 
من القرار مزيدا من الوقت إلمتام االســتحقاق الدســتوري 
عــن  "اإلرادة  نــص  يف  اختالفــا  نجــد  لذلــك  العــام،  هــذا 
سابقاتها"، إذ اقترصت عى إجراء االنتخابات بعد ما كان 

مقرونا بحل مجلس النواب.
ويتمتــع الرملــان األردين بســلطات ترشيعيــة لكــن قانــون 
ويعتمــد  السياســية  األحــزاب  متثيــل  يهّمــش  االنتخابــات 

أغلب النواب عى الوالءات العائلية والعشائرية.
ودســتوريا، تقــع معظــم الســلطات يف يــد امللــك، الــذي 

يعني الحكومات ويوافق عى الترشيعات.
الدولــة  فيــه  تواجــه  وقــت  يف  االنتخابــات  وســتجرى   
املعتمــدة عــى املســاعدات الخارجية انكامشــا اقتصاديا 
حــدة  تصاعــد  ووســط  "كوفيــد19-"  مــرض  بســبب  حــادا 
التوتــر بشــأن خطــوة إرسائيليــة محتملــة مــن جانــب واحــد 

لضم أراض من الضفة الغربية املحتلة.
قوانــني  تســتخدم  الحكومــة  إن  معارضــون  ساســة  ويقــول 
املــايض  مــارس/آذار  منــذ  الســارية  الصارمــة  الطــوارئ 
يف بدايــة انتشــار جائحــة فــريوس كورونــا لتقييــد الحقــوق 

املدنية والسياسية.
عــى  القبــض  الرشطــة  ألقــت  األخــرية،  األســابيع  ويف 
ناشــطني بســبب تعليقــات نــرشت عــى وســائل التواصــل 

االجتامعي.

بكني/ األناضول:
يف  تتدخــل"  "لــن  أنهــا  أمــس،  الصــني،  أكــدت 
املقــرر  املقبلــة  األمريكيــة  الرئاســية  االنتخابــات 
إجراؤهــا يف نوفمــر/ ترشين الثاين، بحســب إعالم 

محيل.
ويــن  وانــغ  الخارجيــة،  وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
بني، يف مؤمتر صحفي ببكني: "الصني ليس لديها 

األمريكيــة،  االنتخابــات  يف  تتدخــل  ولــن  مصلحــة 
يف  تتدخــل  تــوك  تيــك  )منصــة(  بــأن  واالتهــام 
االنتخابــات األمريكيــة هــو محــض افــرتاء"، بحســب 

صحيفة جلوبال تاميز.
و"تيــك تــوك" هــي شــبكة اجتامعيــة صينيــة تعتــر 
منصة رائدة يف مقاطع الفيديو القصرية يف آسيا.

وجــاء اإلعــالن الصينــي بعــد زعــم بعــض املرشعــني 

تحــاول  قــد  تــوك"  "تيــك  منصــة  أن  األمريكيــني 
املتعلقــة  السياســية  باملناقشــات  التالعــب 

باستطالعات الرأي الرئاسية.
يف  قالــوا  األمريكيــني  النــواب  مــن  مجموعــة  وكان 
رسالة: "نحن قلقون للغاية بشأن إمكانية استخدام 
تيــك  عــى  ســيطرته  الصينــي(  الشــيوعي  الحــزب   (
 ( باملحادثــات  التالعــب  أو  الخــالف  إلثــارة  تــوك 

السياســية( إلثــارة الخــالف بــني األمريكيــني وتحقيق 
النتائج السياسية التي ينشدها".

روبيــو،  ماركــو  بينهــم  مــن  النــواب  وجههــا  الرســالة 
االســتخبارات  مديــر  مكتــب  إىل  كوتــون،  وتــوم 
الوطنيــة وزارة األمــن الداخــيل ومكتــب التحقيقــات 
ذلــك  تــوك"  "تيــك  منصــة  نفــت  فيــام  الفيــدرايل، 

االدعاء.

الصني: لـن نتدخـل فـي انتخـابـات الـرئاسـة األمـريكية

طهران/ وكاالت:
يواصــل الحــرس الثــوري اإليــراين مناوراتــه 
يف ميــاه الخليــج العــريب ومضيــق هرمــز، 
باســتخدام  تدريبــات  أجــرى  حيــث 
الباليســتية  الصاروخيــة  منظومتــه 
والطائــرات املســرية الهجوميــة، للتدريب 
مــن  عــى  القيــادة  مركــز  مهاجمــة  عــى 

حامالت طائرات.
"املرحلــة  إن  اإليــراين  التلفزيــون  وقــال 
األخــرية مــن التدريبات -التي يطلق عليها 
اسم الرسول األعظم 14، مبشاركة قوات 
الحــرس البحريــة والجويــة- بــدأت يف الــر 
هرمــز  مبضيــق  والفضــاء  والبحــر  والجــو 

والخليج الفاريس".
طائــرات مســرية  قامــت  املنــاورات،  ويف 
باســتهداف  الثــوري  للحــرس  تابعــة 
للعــدو،  "منــوذج يحــايك حاملــة طائــرات 
واستهدفت قمرة القيادة لهذه الحاملة".

صاروخيــة  قتاليــة  عمليــات  تنفيــذ  وتــم 
ناجحــة مــن خالل إطالق صاروخني أرض-

أرض هرمــز وفاتــح وصاروخ باليســتي عى 
إطــالق  إىل  باإلضافــة  محــددة،  أهــداف 

نريان للدفاع الجوي بالغة الدقة.
بالحــرس  الجوفضائيــة  القــوة  قائــد  وقــال 
الثــوري اإليــراين الجرنال أمري عيل حاجي 
صواريــخ  أطلــق  الثــوري  الحــرس  إن  زاده 
باليســتية مــن "عمــق األرض" ألول مــرة يف 

إطار تدريبات عسكرية سنوية.
مواقــع  عــى  نشــطاء  بــث  فيديــو  وأظهــر 
قبــل  غبــار  ســحب  االجتامعــي  التواصــل 

انطالق الصواريخ يف السامء.
مــن جهتهــا، أعلنــت القيــادة املركزيــة يف 
الجيش األمرييك حالة تأهب قصوى يف 
قاعــديت العديــد الجويــة يف قطر وقاعدة 

أن  وأضافــت  باإلمــارات.  الجويــة  الظفــرة 
عمليــات  تعطــل  مل  اإليرانيــة  املنــاورات 
التحالــف يف املنطقــة أو املالحة مبضيق 

هرمز.
وقالــت ريبيكا ريباريتش املتحدثة باســم 
املتمركــز  األمريــيك  الخامــس  األســطول 
األمريــيك  الجيــش  إن  البحريــن  يف 
الســلوك  مــن  النــوع  هــذا  دامئــا  "يراقــب 
غــري املســؤول واملتهــور مــن جانــب إيــران 
يف املناطــق القريبــة مــن املمرات املائية 

الدولية املزدحمة".
مل  التدريبــات  "هــذه  أن  وأضافــت 

املنطقــة،  يف  التحالــف  عمليــات  تعطــل 
التدفــق  عــى  تأثــري  أي  لهــا  يكــن  كــام مل 
وامليــاه  هرمــز  مضيــق  يف  للتجــارة  الحــر 

املحيطة".
نــور  طهــران  يف  الجزيــرة  مراســل  وقــال 
الديــن الدغــري إن الحــرس الثــوري اإليراين 
للقاعــدة  إنهــا  قــال  فضائيــة  صــورا  نــرش 

العسكرية األمريكية يف العديد.
القاعــدة  صــور  أن  املراســل  وأضــاف 
مصدرها القمر الصناعي العسكري الذي 
أطلقــه الحــرس مؤخــرا. وتصاعــدت حــدة 
التوتــر بــني إيــران والواليــات املتحــدة يف 

األمريــيك  الرئيــس  أعلــن  عندمــا   2018

دونالد ترامب انسحاب بالده من االتفاق 
إيــران،  بــني   2015 عــام  املوقــع  النــووي 
خفضــت  التــي  العقوبــات  فــرض  وأعــاد 

بشدة صادرات طهران النفطية.
أبريل/نيســان  يف  الثــوري  الحــرس  وقــال 
املايض إن طهران ستدمر السفن الحربية 
األمــن  تعــرض  إذا  الخليــج  يف  األمريكيــة 
اإليــراين للتهديــد، كــام هــدد املســؤولون 
مل  إذا  املضيــق  بإغــالق  مــرارا  اإليرانيــون 
إذا  أو  النفــط  تتمكــن طهــران مــن تصديــر 
تعرضــت مواقعهــا النوويــة للهجــوم. ويف 

مواجهــات  حدثــت  األخــرية  الســنوات 
الثــوري  الحــرس  بــني  الخليــج  يف  متفرقــة 
البحريــة  اتهــم  الــذي  األمريــيك  والجيــش 
زوارق  بإرســال  الثــوري  للحــرس  التابعــة 
حربيــة  بســفن  للتحــرش  الرسيــع  الهجــوم 

أمريكية أثناء عبورها مضيق هرمز.
وجــود  تعــارض  -التــي  طهــران  وتجــري 
يف  والغربيــة  األمريكيــة  البحريــة  القــوات 
عــى  ســنوية  بحريــة  تدريبــات  الخليــج- 
مراحــل يف املمــر املــايئ الــذي متــر عــره 
نحو %30 من إجاميل تجارة النفط الخام 
والسوائل النفطية األخرى املنقولة بحرا.

مناورات إيران.. الحرس الثوري يطلق صواريخ من باطن األرض وأمريكا تتأهب

جانب من املناورات اإليرانية أمس               )أ ف ب(
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األمريكيــة  األدويــة  رشكــة  أعلنــت  املقابــل،  يف 
"مودرنــا" أن اللقــاح الــذي تعمــل عليــه بالتعــاون مــع 
عــى  واعــدة  نتائــج  أظهــر  الوطنيــة  الصحــة  معاهــد 

القرود.
وأثــار اللقــاح اســتجابة مناعيــة "قويــة" وأوقــف تكاثــر 
وفقــا  القــرود،  لــدى  واألنــف  الرئتــن  يف  الفــروس 

للنتائج التي نرشت أول من أمس.
واســتثمرت حكومــة الرئيــس األمريــي دونالد ترامب 
نحــو مليــار دوالر لدعــم إنتــاج هذا اللقاح، وهو واحد 

من لقاحن يجري اختبارهام عى نطاق واسع.
ســانويف  الفرنســية  املجموعتــان  وتعهــدت 
كاليــن  ســميث  غالكســو  والربيطانيــة   )Sanofi(

الحكومــة  بتزويــد  أمــس   )GlaxoSmithKline(

الربيطانيــة بـــ 60 مليــون جرعــة مــن لقــاح تعدانــه ضــد 
كوفيد19-.

تفش جديد
للفــروس،  ظهــور  أول  كان  حيــث  الصــن  ويف 
ســجلت الســلطات أكــرب عــدد مــن اإلصابــات بكورونــا 
إصابــة   101 عــن  أعلنــت  حيــث  أشــهر،  ثالثــة  منــذ 
جديــدة، يف أعــى معــدل إصابــات يومي، مع إغالق 
صــاالت األلعــاب الرياضيــة والحانــات واملتاحــف يف 

بؤر اإلصابة الرئيسية.
عــن  ناجمــة  الجديــدة  الحــاالت  مــن   98% وكانــت 
عــدوى محليــة، غالبيتهــا يف منطقــة شــينجيانغ يف 
شــامل غــرب البــالد حيــث تــم اكتشــاف بــؤرة عــدوى 
مــا  الجــاري،  الشــهر  مــن  ســابق  وقــت  يف  متزايــدة 
دفــع بالســلطات إلجــراء فحــوص واســعة وفــرض قيــود 

جديدة.

"واســع  تفــش  نحــو  البــالد  تتجــه  كونــغ،  هونــغ  ويف 
النطاق"، وفق تحذير رئيسة السلطة التنفيذية كاري 
الم، يف وقــت تدخــل فيــه تدابــر تباعــد اجتامعــي 
هي األكرث رصامة منذ ظهور الوباء مطلع العام، حيز 

التنفيذ يف املدينة ذات الكثافة السكانية العالية.
واعتبــارا مــن أمــس، عــى ســكان هونــغ كونــغ البالــغ 

األماكــن  يف  الكاممــة  وضــع  ماليــن   7.5 عددهــم 
العامة، وال ميكن للمطاعم إال البيع خارجها.

ويف الفلبن، أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 
1874 إصابة جديدة و16 حالة وفاة، وقالت الوزارة 

إىل  ارتفــع  الوفيــات  إجــاميل  إن  إعالميــة  إفــادة  يف 
1962 حالــة بينــام بلــغ مجمل اإلصابات املؤكدة 85 

ألفــا و486 حالــة. وتســتعد فيتنــام -التــي ظلــت عــى 
مــدى أشــهر خاليــة مــن الفــروس- ملوجــة أخــرى مــن 
تفــي "كوفيــد19-، بعــد أن ذكــرت تقاريــر إعالميــة 

ظهور حاالت إصابة جديدة مبناطق مختلفة.
وبفضــل برنامــج مركــزي للحجــر الصحــي ونظــام تتبــع 
قــوي للمخالطــن، نجحــت فيتنــام يف املحافظة عى 

إبقاء إجاميل حاالت اإلصابة بها عند 446 حالة فقط 
عى الرغم من أن لها حدودا مع الصن.

وتعــد فيتنــام، التــي ُيقــدر عــدد ســكانها بأكــرث من 95 
بالســكان يف  الدولــة األكــرث اكتظاظــا  مليــون نســمة، 
العــامل التــي مل تســجل أي حالــة وفــاة بســبب فــروس 
عــدوى  أي  تســجل  مل  اآلن  حتــى  أنهــا  كــام  كورونــا، 

محلية منذ شهور.
ويف الهنــد، وجــدت دراســة حديثــة أن نصــف ســكان 
العاصمــة  مومبــاي،  مدينــة  يف  الفقــرة  األحيــاء 
التجاريــة للبــالد، كانــوا مصابــن بفــروس كورونــا وأن 

أجسادهم طّورت أجساما مضادة للفروس.
املدينــة  تحكــم  التــي  مومبــاي  بريهــان  هيئــة  وأجــرت 
دراســتها عــى نحــو 7 آالف شــخص مــن ســكان تلــك 
مليــون   20 نحــو  يقطنهــا  التــي  املدينــة  يف  األحيــاء 
شــخص، منهــم 110 آالف مصــاب بكورونــا، يف حــن 
بلغت الوفيات إثر الفروس أكرث من 6100 شخص.

املنطقة العربية
عــن  "رويــرز"  نقلــت  العربيــة،  املنطقــة  ويف 
قــد  األورويب  االتحــاد  أن  مطلعــن  دبلوماســَيْن 

يستبعد الجزائر من قامئة الدول اآلمنة للسفر.
يف  نجحــت  أنهــا  يفــرض  التــي  اآلمنــة  والــدول 
كبــرة،  بدرجــة  "كوفيــد19-"  مــرض  تفــي  احتــواء 
واملغــرب  واليابــان  وجورجيــا  وكنــدا  أســراليا  هــي 
وتونــس  الجنوبيــة  وكوريــا  وروانــدا  ونيوزيلنــدا 

وأوروغواي.
 وأعلنــت الكويــت وقطــر عــن تســجيل وفاتــن جــراء 
الفــروس، يف حــن تــم تســجيل 754 إصابة جديدة 

بالكويت و273 يف قطر.

"كورونا".. حصيلة ثقيلة يف الواليات املتحدة واستبعاد الجزائر من قامئة الدول اآلمنة
عواصم/ وكاالت:

ســجلت الواليــات المتحدة حصيلــة يومية ثقيلة مــن الوفيات 
واإلصابــات بســبب كورونا للمرة األولى منذ أكثر من شــهرين، 
وسط أنباء عن نتائج "واعدة" للقاح أعلنت عنه شركة أمريكية، 

في حين يتواصل تفشي الفيروس بالعالم. وحسب موقع "ورلد 
ميتــر" -الــذي يرصــد ضحايــا "كوفيــد19-"- فإن عــدد اإلصابات 
حــول العالــم بلــغ 16 مليونــا و930 ألفا و902، فــي حين وصل 

عدد الوفيات إلى 664 ألفا و300 حالة.

وســجلت الواليــات المتحدة أمس 1592 وفــاة إضافية ناجمة 
عن فيروس كورونا خالل 24 ساعة، وتخطى عدد اإلصابات في 
الواليات المتحدة 4.34 ماليين، أما حصيلة الوفيات اإلجمالية 

فتزيد على 149 ألفا، ما يجعلها األكثر تضررا في العالم.

جانب من املصابن بكورونا يف الصومال أمس               )أ ف ب(

كابول/ وكاالت:
للنــار  إطــالق  بوقــف  أمــس  األفغــان  رّحــب 
يكــون  بــأن  طالبــوا  لكــّن  أيــام،  ثالثــة  مدتــه 
دامئا، وذلك بعدما أعلنت الحكومة وحركة 
طالبــان عــن هدنــة لبــدء مفاوضــات مبــارشة 

خالل أسبوع.
وأعلــن الغرميــان أول مــن أمــس وقفــا مؤقتــا 
عيــد األضحــى  أيــام  أول  يبــدأ  النــار  إلطــالق 
الجمعــة ويســتمر خــالل العطلــة، يف ثالــث 
هدنة فقط خالل الحرب املستمرة منذ 19 

عاما.
وقــال صاحــب متجــر يف كابــول يدعــى عــي 
إّن ثالثــة أيــام ليســت كافيــة. ورصح لوكالــة 
الصحافة الفرنسية "نريد سالما إىل األبد". 
وأضــاف "لنــا الحــق يف العيــش بســالم مثــل 
باقــي البــالد، نريــد أن يتقــدم بلدنــا. جميعنا 
من كبار وصغار، مرهقون من هذه الحرب".

وعرضــت طالبــان التــي رفضــت لعــرب ســنن 
بحــزم دعــوات الحكومــة لوقــف إطــالق النــار 
توقيــع  بعــد  حتــى  هجامتهــا  وضاعفــت 
اتفــاق مــع الواليات املتحــدة، الهدنة بعدما 
عــن  غنــي  األفغــاين أرشف  الرئيــس  تحــدث 
الســجناء  تبــادل  عمليــة  يف  تقــدم  تحقيــق 

التي عرقلت بدء املحادثات.
وقــال غنــي أثنــاء خطــاب أدىل بــه يف القــر 
الحكومــة  التــزام  عــن  "للتعبــر  الرئــايس 
بالسالم، ستستكمل جمهورية )أفغانستان( 
اإلسالمية قريبا إطالق رساح 5000 سجن 
عنــارص  عــدد  إىل  إشــارة  يف  طالبــان"،  مــن 
الحركــة املحتجزيــن لــدى الســلطات والذين 
عنهــم  اإلفــراج  يتــم  أن  املفــرض  مــن  كان 
مبوجــب اتفــاق أبرمتــه طالبــان مــع واشــنطن 

يف شباط/فرباير.
وتعــد عمليــة تبــادل الســجناء حاســمة لجهــة 

إطالق املفاوضات.
وأضاف غني "نتطلع عرب هذه الخطوة لبدء 

املفاوضات املبارشة مع طالبان خالل نحو 
أسبوع".

صديــق  الرئاســة  باســم  املتحــدث  وقــال 
إن  الفرنســية  الصحافــة  لوكالــة  صديقــي 
كابول ســتلتزم وقف إطالق النار، لكنه حّذر 

من أن الهدنة ليست كافية.
بوقــف  األفغــاين  الشــعب  "يطالــب  ورّصح 
دائــم إلطــالق النــار وبــدء محادثــات مبــارشة 

بن طالبان والحكومة األفغانية".
الحقوقيــة  الناشــطة  كــويف  فوزيــة  وأعربــت 
الحكومــي  التفــاوض  فريــق  وعضــو  البــارزة 
عــى تويــر عــن "أملهــا التوصــل إلطــالق نــار 

دائم".
جاويــد  أحمــد  املــدين  املهنــدس  ومتنــى 
يتبعــه  النــار  إلطــالق  دامئــا  وقفــا  أحمــدي 

"سالم لألبد".
ورحــب كبــار املســؤولن األمريكيــن بهــذه 
األمريــي  املبعــوث  فيهــم  مبــا  التطــورات 

الخاص ألفغانستان زملاي خليل زاده.
حصيلة قتى مرتفعة

املــايض  األســبوع  طالبــان  حركــة  وأملحــت 
عطلــة  بعــد  للتفــاوض  أيضــا  مســتعدة  أنهــا 

العيد.
طالبــان  باســم  العســكري  املتحــّدث  وأمــر 
ذبيــح اللــه مجاهــد يف بيــان عنــارص الحركــة 
ضــد  عمليــات  أي  تنفيــذ  عــن  "باالمتنــاع 
الثالثــة  األضحــى  عيــد  أيــام  خــالل  العــدو 
)...( حتــى يقــي الســكان العيد باطمئنان 

وسعادة".
العــدو"  "يشــّنه  أي هجــوم  أن  أضــاف  لكنــه 

سيقابل بالقوة.
وســتكون الهدنــة حــال تطبيقهــا ثالــث وقــف 
رســمي إلطــالق النــار منــذ اندلعــت الحــرب 
وقــف  وتــم   .2001 عــام  أفغانســتان  يف 
 2018 حزيران/يونيــو  يف  النــار  إطــالق 

وأيار/مايو هذا العام.

وأثــار وقــف إطــالق النــار ســابقا ارتياحــا يف 
يــدم  مل  لكنــه  أفغانســتان،  أنحــاء  جميــع 
ذلــك  بعــد  طالبــان  اســتأنفت  إذ  طويــاًل، 

مبارشة الهجامت شبه اليومية.
مــع  طالبــان  أبرمتــه  الــذي  االتفــاق  ونــّص 
واشنطن يف 29 شباط/فرباير عى مغادرة 
أفغانســتان خــالل  األجنبيــة  القــوات  جميــع 
األشــهر القادمــة مقابل عــدة تعّهدات أمنية 

قّدمها املتمردون.
كام نص عى بدء طالبان وكابول محادثات 
ســالم مبــارشة يف العــارش مــن آذار/مــارس، 

بعد استكامل عملية تبادل السجناء.
ســجاالت  وســط  انقــى  املوعــد  لكــن 
سياســية يف كابــول وخالفــات بشــأن تبــادل 
األفغانيــة  الســلطات  أشــارت  إذ  الســجناء، 
إىل أن بعــض ســجناء طالبــان الذيــن أطلــق 

رساحهم عادوا للقتال.
وركــز غنــي الضــوء عــى حصيلــة املدنيــن 
منــذ  حتفهــم  لقــوا  الذيــن  والعســكرين 
أبــرم االتفــاق وأعلــن مقتــل أكــرث مــن 3500 
مدنيــا   775 أن  أفــاد  كــام  أفغــاين.  جنــدي 

قتلوا بينام أصيب 1609 آخرون بجروح.
األخــرة  الدمــاء  إراقــة  إن  مراقبــون  ويقــول 
عــى  طالبــان  تصميــم  عــى  الضــوء  تســلط 
ســيطرة  عــى  الحصــول  أجــل  مــن  الضغــط 
وتؤكــد  أفغانســتان،  يف  النطــاق  واســعة 
ضعف ما تســتطيع الواليات املتحدة فعله 

لوقفها.
وقــال نيشــانك موتــواين نائــب مديــر وحــدة 
البحــث والتقييــم يف أفغانســتان إن االتفاق 
يكــن  "مل  وطالبــان  املتحــدة  الواليــات  بــن 
أفغانســتان،  الســالم يف  إحــالل  يســتهدف 
بــل تســهيل خــروج يحفــظ مــاء وجــه القــوات 

األمريكية من أفغانستان".
وتابــع "تعتقــد طالبــان بشــكل أســايس أنهــا 

حققت انتصارا".

األفغان يطالبون بوقف دائم
 إلطــالق النـار قبـل مباحثــات السالم

نيويورك/ وكاالت:
لقــي آالف املهاجريــن حتفهــم بعــد تعرضهــم النتهاكات 
"قاســية" أثنــاء عبورهــم أفريقيــا، حســب مــا ذكــره تقريــر 
72 شــخصا شــهريا  لألمــم املتحــدة أمــس، وقــّدر وفــاة 

عى طرق الهجرة املعتادة يف القارة الفقرة.
آالف  فقــدان  عــى  األكــرب  الركيــز  ينصــب  وبينــام 
األشــخاص يف البحــر أثنــاء محاولتهم العبــور من أفريقيا 
التــي  الطــرق  أن  الجديــد  التقريــر  أوضــح  أوروبــا،  إىل 
يســلكها املهاجرون من غرب ورشق القارة صوب البحر 
مــن  نفســه  بالقــدر  تكــون محفوفــة  أن  املتوســط ميكــن 

املخاطر.
لشــؤون  املتحــدة  لألمــم  الســامية  املفوضيــة  ونــرشت 
الالجئن واملجلس الدامناريك لالجئن تقريرا مشركا 
بعنــوان "يف هــذه الرحلــة ال أحــد يهتــم إذ بقيــت حيــا أو 

مت".
ويقدم التقرير وقائع مروعة واجهها كثر من الالجئن، 
الذين خاضوا هذه الرحلة أو تعرضوا "لقســوة ووحشــية 
بالبــرش  واملتاجريــن  املهربــن  أيــدي  عــى  توصــف"  ال 
موظفــي  أيــدي  عــى  وأحيانــا  املليشــيات،  وعنــارص 

جهات حكومية.
و2019   2018 عامــي  يف  أّنــه  إىل  التقريــر  وأشــار 
وحدهــام قــي 1750 شــخصا عــى األقل، مام يشــّكل 
معــدل 72 شــخًصا شــهريا، أو أكــرث مــن وفاتــن يوميــا، 
مام يجعله أحد أكرث الطرق فتكا بالالجئن واملهاجرين 

يف العامل.
انتهاكات مجهولة

فيليبــو  الالجئــن  لشــؤون  الســامي  املفــوض  وقــال 
غرانــدي -يف بيــان رافــق إصــدار التقريــر- "لفــرة طويلة، 
الالجئــون  يواجههــا  التــي  الشــنيعة  االنتهــاكات  ظلــت 
واملهاجــرون عــى هــذه الطــرق الربيــة غــر معروفــة إىل 

حد كبر".
واســع  وعنــف  قتــل  حــاالت  يوّثــق  "التقريــر  أن  وأضــاف 
النطــاق مــن النــوع األكرث وحشــية ارتكبت ضد أشــخاص 

بائسن فارين من الحروب والعنف واالضطهاد".
ووفقــا للتقريــر األممــي، فــإن نحــو ثلــث مــن قضــوا عــرب 

هذه الطرق الربية كانوا يحاولون عبور الصحراء الكربى، 
يف حــن لقــى آخــرون حتفهــم جنوب ليبيــا، التي متزقها 
الحــرب، وهنــاك طريــق آخــر داٍم ميــر بأفريقيــا الوســطى 

ومايل، اللتن تعصف بهام نزاعات دموية.
وخلــص التقريــر إىل أن هــذا ينطبــق بشــكل خــاص عــى 
الكثريــن الذيــن ميــرون عــرب ليبيــا، حيــث تنتــرش أعــامل 
القتــل العشــوايئ والتعذيــب والعمــل القــري والرضب 

عى نطاق واسع.
وتقطعت السبل بعرشات اآلالف من الالجئن وطالبي 
اللجوء، الذين يكونون غالبا من أفريقيا جنوب الصحراء 
وآســيا، ويأملون عبور البحر األبيض املتوســط من ليبيا 
رئيــي  اآلن طريــق  وهــي  الفــوىض،  بهــا  تعصــف  التــي 

للهجرة غر القانونية إىل أوروبا.
البحــر  عبــور  يحاولــون  الذيــن  أولئــك  مــن  والعديــد 
األبيــض املتوســط يتــم إيقافهــم وإعادتهم مــن قبل خفر 

السواحل الليبين.
ظروف مروعة

عــى  أجــربوا  6200 الجــئ  مــن  أكــرث  أن  التقريــر  وذكــر 
وحــده،  العــام  هــذا  خــالل  اآلن  حتــى  ليبيــا  يف  البقــاء 
مؤكدا أن العديد منهم محتجزون يف "ظروف مروعة".
الرجــال  وأيضــا  والفتيــات،  النســاء  أن  التقريــر  ووجــد 
واألوالد، يواجهــون مخاطــر عاليــة لالغتصــاب وغــره مــن 
الطــرق املختلفــة، ال  الجنســية عــى طــول  االعتــداءات 
ســيام عنــد نقــاط التفتيــش، ويف املناطــق الحدوديــة، 

وأثناء املعابر الصحراوية.
وكان املهربــون الجنــاة الرئيســين عــى طــرق الهجــرة يف 
شــامل ورشق أفريقيــا، يف حــن كانــت الرشطــة وقــوات 
األمــن يف غــرب أفريقيــا مســؤولة عــن ربــع االعتــداءات 

الجنسية التي تم اإلبالغ عنها.
وأّكد حوايل ثلث الذين أفادوا بأنهم شهدوا أو نجوا من 
عنف جني أن االنتهاكات وقعت يف أكرث من مكان.

وعمــل  قويــة  قيــادة  إىل  حاجــة  "هنــاك  غرانــدي  وقــال 
املجتمــع  مــن  بدعــم  املنطقــة  دول  قبــل  مــن  منســق 
الدويل إلنهاء هذه الوحشية وحامية الضحايا ومقاضاة 

املجرمن املسؤولن عنها".

األمم املتحدة: آالف األفارقة
 ميوتون عىل طرق الهجرة ألوروبا
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"بعــد تأديــة صــاة العيــد يبــدأ التحضــر لذبــح 
األضحية من إخويت األربعة وأيب، حيث كانت 
تذبح عىل عتبة البيت، ثم يقطعونها ويوزعونها 
كحصــص يف أكيــاس، أمــا نحــن البنــات الثــاث 
وأمــي فقــد كنــا ننشــغل يف تحضــر اإلفطــار من 
كبدة وقوانص األضحية التي نقلبها مع البصل 
والثــوم، بجانبهــا البطاطــس املقليــة والباذنجان 
مــع  دردشــة  يف  تضيــف  املخلــات"؛  وبعــض 

صحيفة "فلسطني".
بعــد  طقوســها  تغــرت  منــى  زواج  بعــد  ولكــن 
يقــي  حيــث  ثانيــة،  عائلــة  لهــا  أصبحــت  أن 
وأخواتــه،  وخاالتــه  عامتــه  بزيــارة  يومــه  زوجهــا 
ومــا إن يــؤذن العــر تذهــب برفقته مع ابنتهام 
يومهــام  يختــامن  ثــم  ومــن  والديهــا،  ملعايــدة 

بزيارة والدته.

جــدول الزيــارات مل ينتــِه عندها حيث تبدأ يف 
بيــت  لزيــارة  املتزوجــات  أخواتهــا  مــع  االتفــاق 
ال  مبــا  الثالــث  أو  الثــاين  اليــوم  يف  إمــا  أهلهــا 

يتعارض مع زيارة أخوات أزواجهن.
وقوانــص  كبــدة  مــن  بعضــا  والدتهــا  تخبــئ 
األضحية إلعدادها عىل وجبة اإلفطار، والغداء 
مختلفــة  بأطبــاق  يعــد  ولكــن  اللحــم  أساســه 

حسب ما تشتهيه هي أو إحدى أخواتها.
هــذا العيــد حينــام علمــت أن أباهــا ســيضحى 
طلبت منى من والدتها أن تعد لها طبيخ اللنب 
باللحم أو ما يسمى الشاكرية، مع األرز األبيض 

املعد من مرقة اللحم.
وليمة شواء

إســام أبــو راس تعــد أن العيــد أيــام بــر ليــس 
أيضــا،  زوجهــا  بوالــدي  بــل  فقــط  بوالديهــا 

يــوم  صبيحــة  زيارتهــم  عــىل  تحــرص  حيــث 
العيــد برفقــة زوجها وطفليها، حيث تســاعد 
حامتهــا يف إعــداد اإلفطــار بــرط أن يكــون 

كبدة يف عيد األضحى والفطر أيضا. 
تقــول إســام: "هــذا العــام فضــل زوجــي هبة 
عــىل  ماديــا  القــادر  غــر  لوالــده  األضحيــة 
خــاص  جــو  لــه  ســيكون  لــذا  بــه،  بــرا  رشائهــا 
ســلفايت  الجتــامع  زوجــي،  أهــل  بيــت  يف 

وأسايف يف اليوم األول".
وثــاين يــوم العيــد تقصــد إســام )33 عامــا( 
بيــت والدهــا، حيــث جــرت العــادة أن يقيــم 
مــع زوجاتهــم  الخمســة  لهــا وإلخوتهــا  وليمــة 
الغــداء  يكــون  األغلــب  وعــىل  وأحفــاده، 
كبابــا يتــم إعــداده يف محــل للشــواء مــن لحم 
الفتــة  والدتهــا  تعــد  أحيــان  ويف  األضحيــة، 

عىل اللحم.
وارتبط طبق السامقية باألعياد واملناسبات، 
فكثــر مــن العائات تحرص عىل إعداده يف 

العيدين، وباألخص األضحى.
كبــرا  وزنــا  تقيــم  دلــول  مهــا  الغزيــة  عائلــة 
للســامقية، حيــث تحرض حامتهــا ليلة العيد 
للســامقية، مــن فــرم للســلق، والبصــل، ونقــع 
تســلق  الصبــاح  ويف  املــاء،  يف  الســامق 
اللحم، إما لحم أضحيتهم أو من اللحم الذي 

يتفقدهم به األقارب.
رمبــا  العيــد  "هــذا  تقــول:  البيــت  ربــة  مهــا 
ســيكون حزينــا بعــض الــيء بعــد اكتشــاف 
ولكننــا  الرسطــان،  مبــرض  والــديت  إصابــة 
ســنفعل مــا تعودنــا عىل فعلــه، حيث كانت 
تســتيقظ صباحــا وتعــد لنــا الفســيخ، وتطهــو 

لنا السامقية الحارة جدا عىل الغداء".
حيــث  العيــد  أيــام  ثالــث  "نجتمــع  تتابــع: 
نختــم هــذا اليــوم بحفلة شــواء، حيث تطحن 

والديت اللحم، الساعة السادسة مساء يبدأ 
حيــث  الشــواء  أدوات  تحضــر  يف  أخــويت 
يقومــون بــي الكبــاب وبعــض شــقف اللحــم 

الطري".
رغــم ضجيــج األطفــال الفرحــني بالعيــد وملــة 
األحباب، فإن سعادة الوالدين برؤية أبنائهم 
وبناتهم مجتمعني يف هذه األيام التي قليا 
ما تتكرر عىل مدار العام بســبب انشــغاالت 

الحياة وضغوطها. 

غزة/ هدى الدلو:
يبــدآن  لــه  والتجهيــز  األضحــى  بعيــد  االحتفــال 
مــن بدايــة بــزوغ هــال شــهر ذي الحجــة، فيكون 
ألجمــل  اســتقبااًل  اســتنفار  حالــة  يف  األهــايل 
يتصــل  مــا  بإعــداد  ُمنشــغلني  ونراهــم  أيامهــم، 

بالعيد من حلوى وملبوس وأطعمة وأرشبة.
حتى أن هناك "تربيرا للمبالغة" يف هذا اليوم 
)مهو يوم يف السنة(، والفرحة مروعة"؛ هذا 
مــا يســتهل بــه حمــزة العقربــاوي مــن مدينــة رام 
الله حديثه عن عادات املواطنني يف العيد. 

أما املساجد فتتزين مآذنها، وتضاء مصابيحها 
وثرياتهــا، وُتزيــن باألعام وألوان الزينة، ويعمد 
الشــباب لتعطرهــا وتنظيــف ُمحيطهــا، وتكــون 
أُّبَهــٍة تليــق بالعيــد، وبتجمــع النــاس  يومهــا يف 

للصاة فيها. 
يقــول العقربــاوي: "يف صبيحــة العيــد يجتمــع 
إن  ومــا  واحــد،  مــكان  يف  للصــاة  مًعــا  النــاس 
النــاس  يتعانــق  حتــى  خطبتــه  اإلمــام  ينهــي 
املســجد  خــارج  ينطلقــون  ثــم  ويتصافحــون، 
ولســانهم  ومجاماتــه  العيــد  رسور  حاملــني 
يقول: كل عام وأنتم بخر، تقبل الله طاعتكم، 
عيــد مبــارك، كل ســنة وأنــت ســامل، وأنــت مــن 

العايدين والفايزين". 
وعــاد بذاكرتــه لألغــاين التــي كان يرددهــا وهــو 

طفل فرًحا بالعيد، وتنوقلت جيًا بعد جيل: 
بكرا العيد وبنعيد .. وبنذبح بقرة اسعيد
واذا ما عنده بقرة .. بنذبح بنته هالشقرة
واذا ما فيها دم  .. بنذبح بنته هالسمره
واذا ما فيها دم ..  بنذبح بنته بنت العم
هالبنت الشلبية ..  اليل عيونها عسلية

ويضيــف: "مــن لطيــف العــادات الشــعبية التــي 
ترتبــط بليلــة العيــد قدمًيــا مســارعة النســاء يف 
األريــاف ملــأل الجــرار باملــاء مــن العيــون، وذلك 
العتقادهــم بــأن مــاء العيــون ليلــة العيــد يكــون 
مبــارًكا، ألن مــاء زمــزم يفيــض عــىل عيــون املــاء 

يف هذه الليلة".
فرحــًا  النــاس  أكــر  أن  إىل  العقربــاوي  ويلفــت 
املثــل:  يف  قيــل  حتــى  األطفــال  هــم  بالعيــد 
)العيــد للصغــار(، ولذلــك ميضــون أكــر وقتهــم 
يف اللعــب بالطرقــات والســاحات العامــة، وال 
يدخرون وسيلة للمرح واللعب إال ويطرقونها.

يف حــني ينشــغل املواطــن مصطفى ســليم يف 
األهــل  أســامء  بحــر  العيــد  يــوم  أول  صبيحــة 
لحــوم  مــن  عليهــم  ليــوزع  والجــران  واألقــارب 
أبنــاءه يتجمعــون حولــه  أن  أضحيتــه، يف حــني 
ويوزعــون أعبــاء فيــام بينهم يف تقطيع وتغليف 
اللحمة من أجل االنتهاء قبل أذان الظهر ليبقى 

متسًعا لتوزيع األضحية وزيارة األرحام.

ويقــول: "ال ميكــن أن ميــر عيــد األضحــى دون 
أن  حتــى  العيــد،  هــذا  طقــس  فهــي  أضحيــة 
مــن   فبــداًل  اللحمــة،  عيــد  عليــه  يطلــق  البعــض 
توزيــع العيديــة عــىل األرحــام يتــم توزيــع لحــوم 

األضاحي عليهم".
أفــراد  تجمــع  اليــوم  هــذا  طقــوس  أجمــل  ومــن 
العائلة مع بعضهم البعض وتناول طعام سوًيا،  
األضحيــة،  ســّنة  بــني  مــا  أوقاتهــم  ويقســمون 
وزيــارات األقــارب ملعايدتهــم وتحضــر أكات 
األضحيــة  معــاق  كطهــي  باملناســبة  خاصــة 

)الكبد والقلب والرئتني(".
عــن  فتتحــدث  عوميــر  فايــزة  الســتينية  أمــا 
الطقــوس الخاصــة بالنســاء التي تبدأ قبل العيد 
بأيــام بتنظيــف البيــت وترتيبــه، وتكــون مهمتهــا 
تجهيــز الطعــام، وتقــول: "العيــد تفــرض طقوســا 
خاصــة الجتــامع العائلــة مــع بعضهــا، ويف حــال 
عــىل  املعــاق  طهــي  مبكــًرا  األضحيــة  ذبحــت 
يتــم عملهــا عــىل  الغالــب  وجبــة اإلفطــار، ويف 
وجبة الغذاء بعد عودتهم من زيارات األقارب".

إعــداد  يف  كثــرة  خيــارات  هنــاك  بــأن  وتختــم 
الطعــام كونــه عيــدا واجتامعــا للعائلــة، فبعــض 
الغزاويــة،  الســامقية  طبــق  تعــد  الســيدات 
والعائات التي تضحي تطبخ من لحم األضحية 

إىل جانب الفتة، أو املعاق.

غزة/ مريم الشوبيك:
رائحــة مكعبــات اللحــم الصغــرة املشــوحة بالســمن الــذي أكســبها لونــا 
البصــل  مــع  لامتــزاج  تســتعد  التــي  املطبــخ،  أرجــاء  يف  تفــوح  ذهبيــا 
والجــرادة  الحــارة  الشــطة  قــرون  مــع  املهــروس  والثــوم  ناعــام،  املفــروم 
املجففة، قبل أن يضاف إليها أخرا السلق املفروم والحمص املنقوع 

مسبقا.
يــرك اللحــم لاســتواء عــىل مــاء "التحبيشــة" الســابقة عــىل نــار هادئــة 
ملــدة ســاعة ونصــف، ترفــع الشــيف ســجى أبــو شــعبان الغطــاء عــن القدر 
الكبــرة، فيتحــرر البخــار املحمــل بــأزىك النكهــات، تناولهــا شــيف أخــرى 

ماء السامق املذاب به الدقيق تسكبه بالتدريج.
التحريــك املســتمر هــو الــرس يف إنجــاح طبــق الســامقية األشــهر غزيــا، 
تنطلــق  تقريبــا،  ســاعة  نصــف  ملــدة  بذلــك  شــعبان  أبــو  تقــوم  وبينــام 
الفقاعــات أعــىل القــدر آذنــة باســتقبال الطحينــة الحمراء وزيــت الزيتون 

ويتم التحريك حتى تغيل مرة واحدة ثم ُتطفأ النار من تحتها.
تعمل أبو شعبان شيفا رئيسا يف أحد املطابخ الرقية النسائية بامتياز 
عــرات  تســتقبل  واحــد  بيــوم  األضحــى  عيــد  وقبيــل  غــزة،  مدينــة  يف 
الطلبــات مــن الزبائــن لطبــق الســامقية، الــذي تقدمــه العائــات الغزيــة 

عىل موائد الفطور، والغداء، والعشاء.
صــوت ضجيــج مواقــد الغــاز الكبــرة التــي تحتضــن قــدور اللحــم واألرز، 
كانت تعلو يف املكان، تتنقل بينها لتذوق طعمها قبل سكبها وتسليم 

الطلبيات للزبائن.
الســامقية بخطواتها األصلية ال تختلف، ولكن الطعم يتغر حســب نوع 

اللحم إذا كان لحم ضأن أو لحم عجل.
تلفت أبو شعبان )28عاما( إىل أن بعض النسوة يسلقن اللحم مسبقا 
باملــاء والتوابــل بخــاف الطريقــة الراثيــة األصلية املذكــورة يف األعىل، 
ويركــن اللحــم ينضــج مبــاء البصــل والســلق مينح الســامقية مذاقــا مركزا 

وغنيا.
وتقع بعض السيدات يف أخطاء قد تفسد طعم السامقية، تقول 

أبو شــعبان التي كانت تقلب الســلق ليك يذبل: "ســكب ماء 
الســامق املذاب به الطحني دفعة واحدة يؤدي إىل حدوث 
قــاع  احــراق  عنــه  ينجــم  أيضــا  التحريــك  وتــرك  تكتــات، 

الطبخة، وبتفادي هذين الخطأين تنجح السامقية".
تحضــر  يف  منهمكــة  كانــت  التــي  الســياوي  صابريــن  أمــا 

مكونات السامقية ومساعدة الشيف أبو شعبان، التي كانت 

تحرضها يف مطبخ بيتها بناء عىل طلبات الراغبني لتعيل أرستها.
كانت تبتاع السياوي )38 عاما( مكونات ومستلزمات طبخة السامقية 
قبــل يومــني مــن حلــول عيــد األضحــى، ويف ســاعات املســاء تســتدعي 
ونقــع  والســلق،  البصــل،  فــرم  وابنيهــا وحامتهــا ملســاعدتها يف  ابنتهــا 

السامق يف املاء، وكذلك نقع الحمص.
وتســتيقظ مــع ســاعات الفجــر األوىل لتجهيــز الســامقية إمــا يف أول أيام 
العيــد أو قبلــه بيــوم حســب طلبيــات الزبونــات التــي وصلــت يف أحــد 
الســلق  مــع  اللحــم  بإنضــاج  وتبــدأ  صحــن،   800 لنحــو  األضحــى  أعيــاد 

والبصل والثوم والجرادة والحمص.
وتشــر الســياوي إىل أن الســامقية تحتــاج إىل أيــٍد عاملــة كثــرة، ألنهــا 
التجهيــز  بــني  مــا  وقتــا  وتأخــذ  كبــر،  فيهــا مجهــود  وُيبــذل  أكلــة متعبــة 

والطبخ والسكب.
حينــام بادرتهــا بالســؤال عــن املكونــات الدقيقــة للســامقية، أفصحــت 
عــن أن عينهــا هــي امليــزان حيــث ال تتقيــد مبقادير دقيقة، فتجربتها يف 
الطبخ ومامرسته اليومية، أكسبتها الدقة يف وضع املقادير دون ميزان 

أو أكواب معيارية.
أتقنــت الســياوي الســامقية مــن خــال تعليــم حامتهــا الغزيــة لها، فهي 
طبــق أتقنــه الغزيــون، ونقلــوه إىل الاجئــني الذيــن انتقلــوا إىل قطــاع غزة 

بعد النكبة سنة 1948م، كام تقول.
وقــد ُذكــرت الســامقية بوصفهــا أشــهر األكات الغّزيــة منــذ القــدم يف 
بـ"الطبيــخ" عــام  البغــدادي املســمى  بــن الحســن  كتــاب الشــيخ محمــد 
هــو  فيهــا  مكــون  أهــم  ألن  لتســميتها  الرئيــس  الســبب  ويعــود   ،1225

السامق، الذي ميزج مع املذاق الحار للفلفل األخرض.

ة العيلة" برٌّ بالوالدين "على شرف العيد".. "لمَّ
غزة/ مريم الشوبكي:

أجواء العيد المفعمة بالفرح والسعادة ال تكتمل دون لمة العائلة التي تكون عادة في بيت الجدين 
حيث يعج باألحفاد واألبناء وزوجاتهم على مدار أيام العيد األربعة، يتبادلون التهاني ويجتمعون على 
سفرتي إفطار وغداء ركيزتهما لحوم األضاحي. لكل عائلة طقوس اعتادت القيام بها في عيد األضحى 
بخــاف عيــد الفطر، بدئــا من إعداد طبق "المعــاق والقوانص" والكبدة على اإلفطار، والســماقية، 
والفتــة باللحــم، وأرز القــدر، وليس انتهاء بالكباب بعد طحن لحم األضحية وشــيه على الغداء، ولهذه 
األكات جــدول ينفــذ حســب أيام اجتماع البنــات المتزوجات والكنائن. «العيد موســم تصدير الكنائن 
واســتيراد البنات« بهذه العبارة بدأت منى شــحيبر حديثها عن َجمعة العائلة في بيت والديها. تقول 
منى ) 30عاما( من مدينة غزة: "أتذكر قبل زواجي كان يبيت أخي المتزوج في بيتنا، ونستيقظ جميعنا 
على صاة الفجر، يذهب الرجال ألداء الصاة، ثم عند عودتهم نتبادل التهاني ونصافح بعضنا البعض".

في عيد األضحى.. 
عادات بـ"رائحة 

الفرح"

    غزية األصل

"السماقية" "أكلة الكل" في عيد األضحى
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خطواتــه  الجمــل  بــال  الطبيــب  واصــل 
مصابــة  للتــو  وصلــت  فقــد  املرسعــة؛  
بالفــروس  توفيــت ابنتهــا أثنــاء مرافقتهــا لهــا 
بالداخل املحتل ومل توارها الرثى ، احتار أن 
يقــدم لهــا العــاج أوال أم  أن يدنــو قلبــه منهــا 
أمــل،  آخــر ورشيــان  نــوع  مــن  بنبــض  ليمدهــا 
مختلــف عــن ذلــك اليشء املتعارف عليه، أو 
يخربها أن تغسل جثة ابنتها بالدموع التي مل 

تتوقف عن الجريان بدال من الرتاب.
تقــدم نحــو مريــض وصــل حديثــا بــرتت ذراعــه 
فيــه مصيبتــان  واجتمعــت  الفــروس  وأصابــه 
شــيئا  لــه  ليقــدم  ذهــب  حالتــه،  ملتابعــة 
مطلــوب  كثــرة  وأشــياء  الصــرب،  عــن  جديــدا 
مــن الطبيــب فعلهــا مل يدرســها عــى مقاعــد 
فعــاد  املستشــفيات،  أروقــة  وبــن  الجامعــة 
بأمٍل جديد بعدما قال له املريض: "مؤمن يا 
دكتــور  أنــه اللــه ســيجزيني أجر صــربي" وكام 

كثر دار بينهام.
دموعــا  ميســح  وغــادر  ظهــره  الطبيــب  أدار 
تخطــت  أمامــه  املصائــب  وكأن  غلبتــه، 
درجــات  عــدة  وارتفعــت  تقديراتــه  حدودهــا 

أعى من مقياس التوقعات.
كطبيب أمىض أكرث من 12 عيًدا يف الغربة، 
سيكون صعًبا عليه قضاء عيد آخر داخل غزة 
بعيــدا عــن أهلــه وزوجتــه وطفلــه، لكــن أحــكام 
األمنيــات،  عــى  غالبــة  تكــون  قــد  الــرورة 

خاصة إن كان حكمها يف رفد الطبيب ملهمة 
إىل  تضــاف  بهــا،  تحــى  أصــا  هــو  إنســانية 
سجل املناسبات التي يضحي فيها األطباء.

الطبيب بال الجمل من مدينة رفح، أمام قرار 
صعب، لكن الفطرة اإلنسانية ملهنته حتمت 
عليه االســتجابة التصال رئيس أقســام الباطنة 
باملشــفى الذي يعمل به، أبلغه أنه ســينتدب 
مــرىض  عــى  يــرف  طبــي  لطاقــم  مســؤوال 
الصداقــة  مستشــفى  داخــل  كورونــا  مصــايب 
الــرتيك الفلســطيني، ملــدة أســبوعن، عــى 
أن تليهام أســبوعان آخران مييض فيهام فرتة 
حجر إلزامي للتأكد من عدم إصابته بفروس 
"كورونــا" )كوفيــد 19(، إضافــة إىل أســبوعن 

آخرين بالحجر املنزيل.
تهيئة سابقة

صوته الذي بدا عليه التعب الشديد، يأخذه 
إىل أول يــوم لــه، فيقــول يف مســتهل حديثــه 
قلبــه  يفتــح  وهــو  "فلســطن"  صحيفــة  مــع 
وذاكرتــه ينبــش يف تفاصيل 14 يوما أمضاها 
بــن املحجوريــن ومصــايب فــروس "كورونــا": 
الطبيــة  الوقايــة  يف  لــدورات  مهيئــن  "كنــا 
املركــزة،  العنايــة  يف  ودورات  العــدوى،  مــن 
وكنــا مســتعدين نفســيا وعلميــا للتعامــل مــع 

الحاالت املصابة". 
تنهيدته هنا؛ تســمع بن ثنايا صوته اشــتياقه 
لطفله خالد وزوجته الحامل بشــهرها الثامن: 

"الغيــاب عــن األهــل والزوجــة واالبــن أمــر ليس 
بســيطا، لكننــا يجــب أن نضحــي حتى نكســب 
األجــر، وهــذه رضيبــة يجــب ان ندفعهــا ونحــن 

سعداء".
"صعــب أن تتواجــد يف الحجــر دون أن تحر 
ذبــح  تحــر  ولــن  وأرستــك،  األضحــى،  عيــد 
وأنــت قضيــت  بهــا،  التــي شــاركت  األضحيــة 

أعيادا عدة يف الغربة".
يقطــر صوتــه بالحــزن، بلهجــة عاميــة: "زي مــا 
بتعــرف ملــا تعيــش يف الغربــة، وترجــع عــى 
بلدك فبكون العيد عندك من املقدسات".

العنايــة  قســم  يف  وتعمــل  طبيبــة  "زوجتــي 
األطبــاء  ظــروف  وتعــرف  والتخديــر،  املركــزة 
جيــدا، وهــذا مــا يجعــل األمــر ميــر بيــرس، لكــن 
املاســنجر  طريــق  عــن  يومــي  بيننــا  التواصــل 
"فيديــو" وواتــس آب" .. لكــن هــذه الوســائل 
ال تغنــي عــن قبلــة واحــدة يطبعهــا عــى خــد 
طفله الصغر، وال تستطيع إمداده باملشاعر 
تأثرهــا  لــذا ســيكون  حينــام يحتضــن طفلــه، 

محدودا عليه.
اليوم األول

لــه، قائــا: "اســتلمت  يــوم  يتوقــف عنــد أول 
بروتوكــول  وفــق  الســابق  الطاقــم  مــن  املهــام 
إىل  بحاجــة  التــي  الحــاالت  نتســلم  معــن 
تعرفنــا  وفحوصــات،  عاجلــة  صحيــة  متابعــة 
الســامة  إجــراءات  أخــذ  مــع  املــرىض  عــى 

كاملة".
غلبته ضحكة عابرة: "وابتدأ املشوار .. ".

مهمتــه  فكانــت  الطاقــم  عــن  مســؤوال  بصفتــه 
املــرىض  وخــروج  دخــول  مبتابعــة  تختــص 
العــدوى  نقــل  وعــدم  والــراب،  والطعــام 
العــازل،  اللبــاس  الطبــي  الطاقــم  وارتــداء 
وتوفــر  للمــرىض،  والعــاج  الرعايــة  وتقديــم 
سبل الراحة، ودعمهم نفسيا خاصة إن كانت 
أعراضــه إيجابيــة )مصاب بالفــروس( فيحتاج 

ملساندة خاصة".
تبقــى  كثــرة،  مبواقــف  طبيــب  أي  ميــر 
إىل  الحديــث  يأخــذه  ذاكرتــه،  يف  محفــورة 
"كان  بصــربه:  أدهشــه  الــذي  املريــض  ذاك 
مــن أصعــب املواقــف التــي مــرت عــي، أحــد 
بالداخــل  املستشــفيات  مــن  جــاء  املــرىض 
العظــام،  برسطــان  مصابــا  وكان  املحتــل 
ولديــه قطــع كامــل يف ذراعــه األميــن مــن أجــل 

استئصال ورم".
تبــن  الفنــدق  وصولــه  مــن  أيــام  ثاثــة  "بعــد 
بعــد الفحــص انــه مصــاب بالكورونــا" .. يكمــل  
وبــدا الطبيــب متأثــًرا يف حالته: "تتحدث عن 
ابتــي  ألنــه  بــه  جــدا  تأثــرت  الشــفقة،  موقــف 
أنــه  والثانيــة  بــرت،  عمليــة  األوىل  مبصيبتــن، 

مصاب بالفروس، ويضطر للحجر".
احتــى جرعــة مــن صمــت ، ثــم علــق: "كان 
صدمنــي  لكنــه  املقــل،  يدمــي  املوقــف 

وتفاجــأت مبعنوياتــه املرتفعة وروحه املرحة 
والجميلــة وكأنــه ليس مريضــا أو مصابا، وهذا 
مــا كان يعطينــي األمــل وميــدين بالطاقة )...( 
كنــا نتابــع حالتــه باهتــامم وخطــة عاجيــة مــن 

ضمنها غيار الجرح يوما بعد آخر".
آخــر: "حينــام  الطبيــب موقفــا  حفــرت ذاكــرة 
العمــل،  يف  لنــا  األســبوعن  فــرتة  انتهــت 
وقفــت مريضــة مســنة كنــا عــى تواصــل دائــم 
معها، رأيتها تودعنا بدموع املواســاة، وكأنها 
تفــارق ابنــا لهــا، بكــت عــى مغادرتنــا ومتنــت 

أن تكون الطواقم األخرى مثلنا".
ابتســم:   .. بكــت؟  حتــى  فعلتمــوه  الــذي  مــا 
حالتهــا  مبتابعــة  واهتممنــا  معنــا  "انســجمت 
املزمنــة عــى مــدار الوقــت، وحــدث تحســن 
ملحــوظ يف أمراضهــا املزمنــة، وهــذه الرعايــة 
عــى  كنــا  املــرىض،  مــن  لهــا ولغرهــا  كانــت 

تواصل دائم مع املرىض".
مهام أخرى للطبيب

يقــول: "يجــب أن يقــف الطبيــب مــع املريض 
جميــع  اتخــاذه  مــع  عنــده  الروتــن  ويكــرس 
إجراءات الســامة )...( أنشــأنا مجموعة عى 
املــرىض  مــع  للتواصــل  آب"  "واتــس  تطبيــق 
بشــكل مســتمر، أو نتحــدث إليهــم مــن خلــف 

الزجاج، وكنا نحر كل ما يحتاجونه".
يضيــف:  الحــد،  هــذا  عنــد  يتوقــف  مل  دوره 
كالســكر  املزمنــة  األمــراض  تتابــع  أن  "يجــب 

ألن  خاصــة  ذلــك  يف  ونجحنــا  والضغــط 
تخصيص باطنة، فرتكت بصمة يف عاجهم، 
واملهمــة الثانيــة أخــذ عينــات للمرىض جميعا 
كل أربعــاء ملتابعــة وجــود فــروس أو تعــايف 

الحاالت مع إجراءات السامة".
الثنــاء  تلمــح  لنــا،  املــرىض  نظــرات  "يكفينــا 
للعمــل  مــا يعطينــا دافعــا  يف عيونهــم وهــذا 
واالجتهــاد وتقديــم أكــرث مــا نســتطيع".. تلــك 

النظرات مل ينسها الجمل.
 14 تفاصيــل  يف  ينبــش  الطبيــب  زال  ال 
املحجوريــن  املــرىض  بــن  أمضاهــا  يومــا 
واملصابــن، عــرث عــى موقف دغدغ مشــاعره 
وكأنــه يعيــش املشــهد من جديــد: "كان األمر 
حزينــا جــدا، جــاءت إحدى املريضات للحجر 
يف  توفيــت  التــي  البنتهــا  مرافقــة  وكانــت 
الداخل املحتل، وجاءت لدينا وتفاجأت أنها 
مصابــة بفــروس "كورونــا"، فلــم تــودع ابنتهــا، 

فخرجت من الحجر إىل قسم العزل".
متابعتــي  "كانــت  متعبــة،  األشــياء  أكــرث 
عليــك  يلقــي  مــام  الطاقــم   كرئيــس  اإلداريــة 
العمــل الطبــي واإلداري بشــكل كامــل"، لكــن 
هــذه األعبــاء زالــت فقبــل أيــام أنهــى الطبيــب 
العمل يف أقسام العزل مبستشفى الصداقة 
الــرتيك، وانتقــل إىل فــرتة حجــر إجبــاري، لكن 
بقــي مــا فعلــه حــارضا لــدى املــرىض بعضهــم 

بىك عى هذا الفراق.

       14 يوًما في "خط الدفاع األول" بين مصابي "كورونا"

الطبيب بالل الجمل..  
ُحِرَم "مناسبته المقدسة" بـ "نفٍس راضية"

غزة/ مريم الشوبيك:
يف عيــد األضحــى تبــدأ غالبيــة األرس فطورهــا بالكبــدة 
والــكاوي، ومــن ثــم تكــون التحليــة بالكعــك واملعمــول 
املحشــو بالتمــر واملكــرسات، ناهيــك عــن الشــكوالتة، 

والبسكويت، والحلقوم، وال غنى عن القهوة العربية.
وتســتمر املعــدة يف اســتقبال مزيــد مــن األكل، عــى 
وجبــة الغــداء التــي يف الغالــب أساســها أطبــاق اللحــم 
والفتــة، أو أرز القــدر، أو الكبــاب املشــوي عــى الفحم، 
الشــخص  يشــعر  العيــد  يــوم  انتهــاء  ومــع  والســامقية، 
بالتخمــة وحرقــة املعــدة والتلبــك املعــوي، ومــن هنــا ال 

بد من تقديم نصائح لتغذية صحية يف العيد.
تبــن اختصاصيــة التغذيــة رىب مربــش أن الشــخص 
املقابــل  يف  ولكنــه  الفطــور،  وجبــة  يلغــي  العيــد  يف 
يف كل بيــت يــزوره يتنــاول كميــات كبــرة مــن الكعــك 
واملروبــات  والقهــوة،  والشــكوالتة،  والبســكويت 

الغازية، وهي غنية جدا بالسعرات الحرارية.
الشــخص  أن  "فلســطن"  لصحيفــة  مربــش  وتوضــح 
الــذي ال يفضــل اإلفطــار قبــل الخــروج للمعايــدة، عليــه 

تناول حبة من الفواكه موزة أو تفاحة.

وتلفت إىل أن تناول القهوة العربية يف العيد يزداد، ما 
يســبب مشــاكل صحية عى مرىض الضغط، والقلب، 
ومــن يعانــون ضعــف الــدم، ألنهــا غنيــة بنســبة كبــرة مــن 

الكولسرتول والكافين.
وعــن الكميــة املناســبة مــن الكعــك التــي مــن املفــرتض 
أن يلتــزم بهــا كل شــخص، تذكــر مربش أن حبة لثاث 

حبات من املعمول كحد أقىص.
وتحــذر مــرىض الســكري بشــكل عــام بعــدم تنــاول أكــرث 
مــن  عاليــة  نســبة  عــى  املعمــول الحتوائــه  مــن  حبتــن 
الســكر والدهــون، ومــرىض الســكري النــوع األول عليهم 

أال يتناولوه مع األكل أو بعده مبارشة. 
وتشــر مربش إىل أن املعمول املحشــو باملكرسات 
ســعراته الحراريــة أعــى مــن املحشــو بالتمــر، واإلكثــار 

منهام يسبب تلبكا معويا وحرقانا يف املعدة.
الكافيين

مــن  خفيــف  طبــق  بتنــاول  تنصــح  العشــاء،  وجبــة  ويف 
السلطة، أو الفواكه، أو الزبادي، إلراحة املعدة.

وتنبــه مربــش إىل أن الدراســات تــويص بــأال يتعــدى 
300 مــي  الفــرد اليومــي مــن الكافيــن يوميــا  نصيــب 

جــرام مــا يعــادل 10 فناجن قهــوة مملوءة إىل النصف، 
القهــوة  أو  االسربســو  أو  الشــاي  رشب  تــم  حــال  ويف 
رسيعة الذوبان، أو الشوكوالتة، أو املروبات الغازية 

يجب أن تقل كمية القهوة.
وتلفــت إىل أن حبــات القهــوة املحمصــة أكرث تقل فيها 
نســبة الكافيــن، وتنصــح الحوامــل بعــدم تنــاول أكرث من 

200 مل جرام من الكافين خال اليوم.

الكبدة
يف الغالب اإلفطار يكون من لحم الذبيحة، سواء كبدة 
فكيــف  دســمة،  مكونــات  وهــي  طحــل،  أو  كاوي،  أو 

ميكن تفادي أي مخاطر صحية جراء تناولها.
تقول اختصاصية التغذية رزان شــويحات: "بعد صيام 
يــوم عرفــة، يندفــع األشــخاص نحــو تنــاول كميــات كبــرة 
يبــدؤون  وبعدهــا  العيــد،  يف  والســكريات  اللحــم  مــن 

باإلحساس باإلعياء الشديد". 
وتشــر شــويحات يف حديــث مــع صحيفــة "فلســطن" 
الــدم  ضعــف  مــن  يعانــون  مــن  ينصــح  الكبــدة  أن  إىل 
مــن  وهــي   ""A بفيتامــن  غنيــة  ولكــن  بتناولهــا، 
الفيتامينــات التــي تخــزن يف الكبــد، يف حال تم تناولها 

يوميــا أو أســبوعيا تــؤدي إىل مشــاكل يف صحــة الكبــد 
غناهــا  إىل  باإلضافــة  تســمم  وحــدوث  املســتقبل  يف 

بالكوليسرتول.
وتذكر أن الكبدة غنية بالحديد والربوتن، و بالسعرات 
أهــم  وهــو  والســيلينيوم  واملغنيســيوم،  بالحراريــة، 

املعــادن املضــادة لألكســدة، مؤكــدة رضورة االعتــدال 
يف أكلها.

وتنصــح شــويحات بعــدم تناول كميــات كبرة من اللحم 
يف العيــد، مبــا ال يتعــدى الثــاث قطــع، ســيام مــرىض 

ارتفاع ضغط الدم، والقلب، والسكري.

في العيد.. اعتدل في تناول اللحم والمعمول

غزة/ يحيى اليعقوبي:
في ثالث يوم له بعد استدعائه لرئاسة طاقم 

طبي يشرف على عالج مصابي فيروس 
"كورونا"، بدل ثيابه ولبس غطاء الدخول في 
معركة متواصلة من نوع مختلف؛ ُتنقذ فيها 
األرواح، لم تغف عيناه عن النوم منذ يومين 

إال قليال، فقد كانت ساهرة تحرس أجساد 
المرضى، وقبل أن يدخل إلى غرفة العزل، 

وجد مريًضا يمشي داخل غرفة  ذهابا وإيابا, 
وعالمات التوتر بادية على وجهه، ما إن لمح 

الطبيب بدا مشغول البال بمالمح بائسة 
ووجه شاحب : "دكتور .. يعني الفيروس ممكن 
يتطور"، الطبيب يحاول إطفاء نيران خوفه: "ال 
تقلق، نحن نتابع حالتك عن كثب" بها استطاع 

انتزاع ابتسامة من فم المريض.
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وصية اليوم: حديث شريف: 
َم َقاَل: »ِإنَّ َيْوَم َعَرَفَة َوَيْوَم  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِه َصلَّ َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َأنَّ َرُسوَل اللَّ

اُم َأْكٍل َوُشْرٍب«. ْسَلِم، َوِهَي َأيَّ ْشِريِق ِعيُدَنا َأْهَل اْلِ اَم التَّ ْحِر َوَأيَّ النَّ
خيــر مالك ما نفعك، وأجــل علمك ما رفعك، وخير البيوت 

ما وسعك، وخير األصحاب من نصحك.    

أحمــد  فلســطني  علــاء  رابطــة  يف  االستشــاري  العضــو 
زمارة، يشري إىل أن العيد يعقب عبادة وطاعة لله تعاىل، 
فاألضحى يأيت يف ختام عرش ذي الحجة التي يســنّ فيها 
اإلكثار من الطاعات وذكر الله، وفيها يوم عرفة الذي أخرب 
ر ذنوب سنتني،  النبي عليه الصالة والسالم أن صيامه يكفِّ
وللحجــاج الواقفــني بعرفــة فــإن اللــه يطلــع عليهــم وُيشــهد 

املالئكة أنه قد غفر لهم ذنوبهم.
ويبــني زمــارة لصحيفــة "فلســطني"، أن يــوم األضحــى يــوم 
للمســلمني يفرحــون فيــه مبغفــرة اللــه، وكذلــك هــو اليــوم 
فيتذكــر  عظيــم،  بذبــح  إســاعيل  فيــه  اللــه  فــدى  الــذي 
املســلمون نعمــة اللــه بهــذا الديــن الــذي هــو ملــة إبراهيــم 
التــي بنيــت عــى اإلخــالص واإلذعــان واالستســالم للــه رب 

العاملني مها كانت التضحيات.
ويوضــح زمــارة أن حكــم صــالة العيــد ســنة مؤكــدة واظــب 
عليها النبي ملسو هيلع هللا ىلصوالخلفاء من بعده، قال النووي: "جاهري 
العيــد  صــالة  أن  أجمعــوا  والخلــف  الســلف  مــن  العلــاء 
ســنة"، ومــن حــر إىل صــالة العيــد وأدرك اإلمــام، ولكــن 
فاتتــه بعــض التكبــريات فإنــه يكــرب تكبــرية اإلحــرام ويتابــع 
اإلمــام فيــا بقــي مــن التكبــريات، ويســقط عنــه مــا مــى.

ويلفت إىل أنه يستحب ملن فاتته صالة العيد مع اإلمام 
أن يصليهــا قبــل الظهــر عــى هيئتهــا، وبنفــس العــدد مــن 
الصــالة،  إىل  الخــروج  قبــل  االغتســال  ويســن  التكبــريات، 
َقْبــَل أَْن  اْلِفْطــِر  َيــْوَم  َيْغَتِســُل  ْبــَن ُعَمــَر  ــِه  َعْبــَد اللَّ فقــد كان 

. َيْغُدَو ِإىَل اْلُمَصىَّ
ويقــول زمــارة: "مــن آداب عيــد األضحــى واملســتحب أال 
يــأكل حتــى يرجــع مــن الصــالة فيــأكل مــن أضحيتــه إن كان 
لــه أضحيــة، وإن مل يكــن لــه مــن أضحيــة فــال حــرج أن يــأكل 

قبل الصالة". 

أمــا التكبــري يــوم العيــد، فقــد روى الدارقطني وغريه أن ابن 
عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم األضحى يجتهد بالتكبري 

حتى يأيت املصى، ثم يكرب حتى يخرج اإلمام.
واالغتســال  التجمــل  أيًضــا  اآلداب  مــن  أن  إىل  ويشــري 
للعيديــن، فيســتحب التطيــب ولبــس أجمــل الثيــاب فعــن 

اللــه عليــه  للنبــي صــى  قــال: "كان  اللــه عنــه  جابــر ريض 
وسلم جبة يلبسها للعيدين ويوم الجمعة".

 وكذلــك الذهــاب إىل الصــالة مــن طريق والعودة من آخر، 
ِبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُه َعْنُهَا َقاَل َكاَن النَّ ِه ريَِضَ اللَّ فَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَّ

ِريَق. إَِذا َكاَن َيْوُم ِعيٍد َخاَلَف الطَّ

ضوابط شرعية
مــن جهتــه يقــول األســتاذ املشــارك يف الفقــه وأصولــه يف 
بالجامعــة  االفتــاء  لجنــة  ورئيــس  والقانــون  الرشيعــة  كليــة 
التهنئــة  العيــد  آداب  مــن  إن  مقــداد  زيــاد  د.  اإلســالمية 
الطيبة التي يتبادلها الناس فيا بينهم أيا كان لفظها مثل 
قــول بعضهــم لبعــض: تقبــل اللــه منــا ومنكــم أو عيد مبارك 
وما أشبه ذلك من عبارات التهنئة املباحة، وعن جبري بن 
نفــري، قــال: كان أصحــاب النبــي ملسو هيلع هللا ىلص إذا التقــوا يــوم العيــد 

يقول بعضهم لبعض، ُتُقبِّل منا ومنك. 
ويبــني أن العيــد مــن شــعائر اللــه العظيمــة التــي يجــب أن 
واجتنــاب  أوامــره  وامتثــال  وعبادتــه  اللــه  بطاعــة  نعظمهــا 
نواهيــه، واألضحيــة التــي هــي مــن أعظم األعــال التي يقوم 
بهــا املســلمني كســنة عــن الرســول عليــه الصــالة والســالم 
ويسن أن يوزع جزء منها عى الفقراء واملساكني واألقارب 
اإلســالم يف  مقــداد: "رشع  ويتابــع  واألرحــام واألصدقــاء. 
هــذه األيــام إدخــال الــرور عــى األهــل واألوالد والتوســعة 
عليهم، ولكن ال بد أن يكون ذلك بالضوابط الرشعية، وعن 
عائشــة ريض اللــه عنهــا قالــت: قال رســول اللــه  ملسو هيلع هللا ىلصيومئذ: 
"ِلَتْعَلــَم اليهــود أنَّ يف ديننــا فســحة، إين ُأرســلت بحنيفيــة 
الرجــال  خــروج  املهمــة  اآلداب  مــن  بــأن  ويختــم  ســمحة". 
إىل صــالة العيــد مــع النســاء والصغــار، فيســن للجميــع أن 
يشــهدوها ويشــاركوا يف هــذا املشــهد العظيــم الــذي هــو 
مشهد عبادة وطاعة لله، وفرح ورسور للمسلمني جميًعا.

آداب عيـــــــــد األضحــــــــى وأحكامـــــــــه
من يسر اإلسالم وسماحته أن جعل للمسلمين أيام فرح وسرور، 
ومــن هــذه األيام عيد الفطر، وعيــد األضحى، فعن أنس بن مالك 

رضــي اللــه عنه: أنه قال: "كان ألهــل المدينة في الجاهلية يومان 
من كل ســنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص: قال: "كان لكم 

يومــان تلعبــون فيهمــا، وقــد أبدلكم الله بهمــا خيــًرا منهما: يوم 
الفطر، ويوم النحر"، فما هي آداب األعياد في اإلسالم وأحكامه؟

غزة/ هدى الدلو:

تحتــاج حياتنــا بــني الحــني والحــني إىل 
تجديــد يعيــد لهــا قــوة اإلميــان، ويحيــي 
فيهــا نبــض العقيــدة، تجديــد يعيــد إىل 
القــرآن  آليــات  فيخشــع  رقتــه،  القلــب 
وينقــاد  معانيهــا،  يف  ويتدبــر  الكريــم، 
الصــالة  عليــه  اللــه  رســول  لحديــث 
تجديــد  بســّنته.  ويهتــدي  والســالم، 
يف  األداء  رتابــة  مــن  بالنفــس  ينتقــل 
فيهــا،  القلــب  حضــور  إىل  العبــادة 

واإلحساس بجالها .
بأنهــا  املســلم  اإلنســان  حيــاة  متتــاز 
والعبــادات  الصالحــة،  باألعــال  زاخــرٌة 
يف  املســلم  تجعــل  التــي  املرشوعــة 
هــا  كلَّ حياتــه  ل  وتحــوِّ ُمســتمرٍة،  عبــادٍة 
إىل قــوٍل حســٍن، وعمــٍل صالــٍح، وســعٍي 
دومنــا  ُعــاله،  يف  جــل  اللــه  إىل  دؤوٍب 

كلٍل أو ملٍل أو فتوٍر أو انقطاع.
 هــي أفضــل األزمنــة وأرشف األوقــات، 
حني يدنو الله تعاىل من عباده، ويفتح 

لهم أبواب املغفرة، ويجزل لهم العطاء، 
ويكــون العمــل أرجــى للقبــول، والدعــاء 
أقرب لإلجابة, والنفس بحاجة يف كثري 
من األحيان إىل ما يحفز فيها النشــاط، 
ويشّوقها إىل التغيري، وها هي ذي أيام 
العرش األول من ذي الحجة، وما يتبعها 
مــن أيــام الترشيق، جــاءت مبا أودع الله 
تعــاىل فيهــا مــن فضائــل، لتوقظ الهمم، 
أيــام  هنــاك  فليــس  النفــوس،  وُتنشــط 
جمعت من خصائص الفضل، وأسباب 
كــم  وتأّمــل  األيــام،  كهــذه  الســعادة، 

جمعت من ميزات.
 بعض الدروس الرتبوية املستفادة من 

أحاديث فضل األيام العرش:
أن  إىل  الرتبــوي  النبــوي  التنبيــه    .1
العمــل الصالــح يف هــذه األيــام العــرشة 
مــن شــهر ذي الحجــة أفضــل وأحــب إىل 
اللــه تعــاىل منــه يف غريهــا، ويف ذلــك 
تربيــٌة للنفــس اإلنســانية املســلمة عــى 

االهتــام بهــذه املناســبة الســنوية التي 
واحــدًة،  مــرًة  إال  العــام  يف  تحصــل  ال 
الطاعــات  عمــل  يف  اغتنامهــا  ورضورة 
فــرص  القوليــة والفعليــة، ملــا فيهــا مــن 
التقرب إىل الله تعاىل، وتزويد النفس 
يرفــع  الــذي  الروحــي  بالغــذاء  البرشيــة 
مــن الجوانــب املعنويــة عنــد اإلنســان، 

فُتعينه بذلك عى مواجهة الحياة.
2. شــمولية العمــل الصالــح املتقــرَّب به 
إىل الله عز وجل لكل ما ُيقصد به وجه 
الله تعاىل وابتغاء مرضاته، ســواًء أكان 
ذلــك قــواًل أم فعــاًل، وهــو مــا ُيشــري إليــه 
قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: »العمــل 
الصالــح«؛ ففــي التعريــف بأل الجنســية 
هــذا  ويف  تخصيــص؛  وعــدم  عموميــٌة 
تربيٌة عى اإلكثار من األعال الصالحة، 
كا أن فيه ُبعًدا تربوًيا ال ينبغي إغفاله 
يتمثــل يف أن تعــدد العبــادات وتنوعهــا 
الرئيســة  النمــو  جوانــب  جميــع  ُيغــذي 

ومــا  والعقليــة(  والروحيــة  )الجســمية 
يتبعهــا مــن جوانــب أخرى عند اإلنســان 

املسلم.
عــى  اإلســالمية  الرتبيــة  حــرص    .3
فتــح بــاب التنافــس يف الطاعــات حتــى 
يســتطيعه  مــا  عــى  إنســان  كل  ُيقِبــل 
مــن عمــل الخري كالعبــادات املفروضة، 
وعمــرٍة،  حــٍج  مــن  املطلوبــة  والطاعــات 
وصالٍة وصياٍم، وصدقٍة وذكٍر ودعاٍء... 
إلــخ. ويف ذلــك توجيــٌه تربــوُي إلطــالق 
اســتعدادات الفــرد وطاقاتــه لبلوغ غاية 
واملنافــع  الفوائــد  مــن  إليــه  يصبــو  مــا 
والغايــات األُخرويــة امُلتمثلــة يف الفــوز 

بالجنة، والنجاة من النار. 
4. تكريم اإلسالم وتعظيمه ألحد أركان 
كنســٍك  الحــج  وهــو  العظيمــة  اإلســالم 
عديــدة  تربويــة  مضامــني  ذي  عظيــٍم 
تربُز يف تجرُّد الفرد املســلم من أهوائه 
ودوافعه املادية، وتخلصه من املظاهر 

الروحــي  للجانــب  وإشــباعه  الدنيويــة، 
وإعــداًدا  عامــًة،  تهيئــًة  يتطلــب  الــذي 
الصالحــات  األعــال  بــه  تنهــض  خاًصــا 
اللــه  بهــا املصطفــى صــى  أشــاد  التــي 

عليه وسلم يف أحاديث مختلفة.
5. تربيــة اإلنســان املســلم عــى أهميــة 
إحياء مختلف الُسنن والشعائر الدينية 
وأن  ســيا  ال  حياتــه؛  طيلــة  املختلفــة 
باب العمل الصالح مفتوٌح ال ُيغلق منذ 
أن يولــد اإلنســان وحتــى ميــوت انطالًقــا 
مــن توجيهــات النبــوة التــي حثــت عــى 

ذلك ودعت إليه.
األيــام  فهــذه  فحســب؛  هــذا  وليــس   
الــدروس  مــن  بكثــرٍي  زاخــرٌة  العظيمــة 
علينــا  التــي  الرتبويــة،  واملضامــني 
جميًعــا أن ُنفيــد منهــا يف كل جزئيــٍة من 
جزئيــات حياتنــا، وأن نســتلهمها يف كل 
شــأن مــن شــؤونها، واللــه نســأل التوفيــق 

والسّداد، والهداية والرشاد.

د.إسالم الرمليتجديد الحياة.. في عشر ذي الحجة

اختلَف العلاُء فيَا لو جاَء العيُد يوَم الجمَعِة؛ هل يسقُط 
اَل؟  أم  العيــَد  صــىَّ  َمــن  حــقِّ  يف  الجمعــِة  صــالِة  وجــوُب 
قــاُط  ُحــُه النِّ وامُلعتمــُد يف الفتــَوى عنَدَنــا يِف فلســطنَي توضِّ

تُّ الّتاليُة: السِّ
ــُص  ــُه ُيرخَّ َمــع اإلمــاِم فإنَّ 1. َمــن أدرَك َصــالَة العيــِد جاعــًة 
ُظهــرًا  يَهــا  وُيصلِّ امَلســجِد،  يف  الجمَعــِة  َصــالِة  تــرِك  يِف  لــُه 
يِف وقِتهــا، وهــذا هــَو مذَهــب الحنابَلــِة، وبــه قــاَل طائفــٌة ِمــن 
ــاٍس، وابــُن  ، وابــُن عبَّ حاَبــِة، منُهــم ُعَمــُر، وعثــاُن، وعــيٌّ الصَّ
 ،]2/265 ]املغنــي:  أجمعــنَي  عنهــم  اللــُه  ريَض  الزبــرِي، 
ــَة رحَمــه اللــه، وأن يأُخَذ بالعِزمَيــِة، وُيصيِّ  واختــارُه ابــُن تيميَّ
اِس يف املسِجِد أفضُل وأحَوُط؛ فإنَّ الُخروَج  الُجمَعَة َمَع النَّ

فاِق الُعلاِء. ِمن الخالف ُمسَتحبٌّ باتِّ
ٌة  2. أنَّ الرُّخصَة يف ترِك صالِة الجمعِة يِف املسجِد ُمختصَّ
ــا َمــن مل يحــُر صــالَة  مَبــن َشــِهَد صــالَة الِعيــِد مــع األمــاِم؛ أمَّ
عليــِه  ويِجــُب  ِخــاَلٍف،  ِبــال  تشــمُلُه  ال  الرُّخَصــَة  فــإنَّ  العيــِد 

عُي إىَل امَلسجِد لَصالِة الجمَعِة. السَّ
ــعُي للمَســاجِد يوَم الجمَعِة إذا  َة والخطباَء السَّ 3. يلزُم األمئَّ
وافــَق العيــَد؛ إقامــًة لصــالِة الجمَعــِة مَبــن َلم يشــَهد الِعيَد َمع 
ــن صــىَّ العيــَد جاعــًة، فــإن  اإلمــاِم، وَمــن شــاَء شــهوَدَها ممَّ
َلم يحُرِ العَدُد الِذي تنعِقُد ِبه الجُمَعُة فإنَّها تصىَّ ُظهرًا.

4. الرَّاجــُح ِمــن أقــواِل أهــِل الِعلــِم أنَّ العــدَد الــِذي تنعِقــُد ِبــه 
فــاِق  ُهــَو أربعــٌة منُهــم الخطيــُب؛ التَّ الجمَعــُة يِف املســاِجِد 
الُعلــَاِء عــى اشــرتاِط الجاَعــِة فيَهــا، وقــد قــاَل تعــاىَل: }َيــا 
ــاَلِة ِمن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْســَعْوا  ِذيــَن آَمُنــوا إَِذا ُنــوِدَي ِللصَّ َهــا الَّ َأيُّ
ُكــْم إِن ُكنُتــْم َتْعَلُمــوَن{  ِلُكــْم َخــرْيٌ لَّ ــِه َوَذُروا اْلَبْيــَع َذٰ ِإىَل ِذْكــِر اللَّ
ُتفيــُد  }َفاْســَعْوا{  9[، و)واو الجَاعــِة( يف قولــه:  ]الجمعــة: 
أنَّ امُلخاَطــبَ جمــٌع، وأقــلُّ الَجمــِع ثالثــٌة، وقوُلــُه: }ِإىَل ِذْكــِر 
ــِه{ يقتــِي ُوُجــوَد ذاكٍر، وهو الخطيــُب، فيكوُن امَلجُموُع  اللَّ

أربَعًة.
ــَص بعــَدِم ُحُضــوِر  5. َمــن أدرَك صــالَة العيــِد جاعــًة، وترخَّ
هِر، والَقوُل  يَها ُظهرًا بعَد ُدخوِل وقِت الظُّ الُجمَعِة، فإنَُّه يصلِّ
ن صىَّ العيَد قوٌل َغرُي صحيٍح،  هِر عمَّ بُسقوِط الُجمَعِة والظُّ
َة،  ــنَّ هجــرَُه الُعلــَاُء، وحكُمــوا بخطِئــِه وغَرابِتــِه؛ ملخالفِتــِه السُّ
وإجاَع الّصحابِة، وإســقاِطِه فريضًة ِمن فرائِض اإلســالِم باَل 

دليٍل ُمعترٍب.
ــُه  ــن صــىَّ العيــَد، فإنَّ تــرِك الجمَعــِة ممَّ ــَص يِف  َمــن ترخَّ  .6
ِة بَيوِم الُجمَعِة؛  ُيستحبُّ َلُه املحافَظُة عَى الُسنِن امُلختصَّ
كقــراَءِة ُســورَِة الَكهــِف َيــوَم الُجمَعــِة َأو َلْيَلَتَهــا، واإلكَثــاِر ِمــَن 
َعــاِء، وتحــرِّي ســاَعَة  بــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، اإلكَثــاِر ِمــَن الدُّ ِة عــَى النَّ ــالَ الصَّ

اإلَجاَبِة.

اجتماع العيد والجمعة
د.محمد سليمان الفرا

 الحمــد للــه رب العاملــني، والصــالة والســالم عى 
خاتــم األنبيــاء أجمعــني، ســيدنا محمــد ملسو هيلع هللا ىلصوعــى 

آله وأصحابه الطيبني الطاهرين وبعد.
 مــن املســلم بــه أن األمــور العظيمــة ذات الشــأن، 
إمنــا ُيعلــن عنهــا يف غالــب األحيــان عــى املــأ، 
وضمــن مراســم يجتمــع لهــا النــاس ليكونــوا شــهودًا 
عليها، وُيختار لها املواسم واألوقات التي لها أثر 

يف نفوس الناس ومشاعرهم.
الســاوات  إعــالن ملــك  النحــو كان   وعــى هــذا 
واألرض يــوم الحــج األكــرب، عــى جبــل عرفات، يف 
حــدث ذي تأثــري بالــغ يف نفــوس املســلمني، أال 
وهو حجة الوداع، هذا النسك األخري الذي تويف 

النبي بعده بنحو خمسة ومثانني يومًا.
 كانــت حجــة الــوداع يف يــوم الجمعــة من شــهر ذي 
ــرت  الحجــة يف الســنة العــارشة للهجــرة، بعدمــا ُطهِّ
إذ  والوثنيــة،  الــرشك  رمــوز  مــن  رمــز  كل  مــن  مكــة 

فتحهــا النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، وجعلهــا حرمــاً آمنــًا ال ُيعبــد فيــه 
صنــم وال وثــن، بــل ال ُيعبــد فيهــا إال اللــه وحــده ال 
رشيك، وقد متّيز هذا الحج بأنه الحج األول الذي 
مل يشــارك املســلمني فيــه أحــٌد ليــس عــى ذمــة 
اإلســالم، إذ مل يعــد يطــوف بالبيــت العتيــق غــري 
املسلمني، كا ورد عن الطربي رحمه الله تعاىل.

 إذن يف اليــوم التاســع مــن ذي الحجــة يف الســنة 
العــارشة، ورســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص واقــف بعــد عــر ذلــك 
اليــوم ينتظــر غــروب الشــمس ليفيــض مــن عرفــات 
الوحــي  أمــني  عليــه  نــزل  الحــرام،  املشــعر  إىل 
َر يف اآلية الثالثة من  جربيل عليه الســالم مبا ُســطِّ
ســورة املائــدة، الــذي كان إعالنــًا عامليــًا شــهدته 
جموع الحجيج هناك عى صعيد عرفة، ثم نقلوه 
إىل أهليهم وذويهم عند رجوعهم من الحج، وظل 
قرآنــًا يتــى إىل يومنــا هــذا؛ بل ســيظل كذلك إىل 
أن يــرث اللــه تعــاىل األرض ومــن عليهــا، نــزل يف 

هــذا املوقــف العظيــم املهيــب، عــى قلــب خــري 
الخلــق أجمعــني قولــه تعــاىل: )اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم 
َلُكــُم  َورَِضيــُت  ِنْعَمِتــي  َعَلْيُكــْم  ْمــُت  َوَأمْتَ ِديَنُكــْم 

اإِلْسالََم ِدينًا(.
 إذن هــو إعــالن يتضمــن ثالثة بنود: إكال الدين، 
وإمتــام النعمــة بذلــك، ورضــا اللــه تعــاىل أن يكــون 
اإلســالم هــو ديــن هــذه األمــة الخامتــة، التــي أريــد 

لها أاّل تزيغ عنه كا زاغت األمم التي سبقتها.
 كان إعالنــًا يف وقــت مهيــب، يف الثلــث األخــري 
مــن نهــار عرفــات، حــال كــون األكــف مرفوعــة إىل 
ذلــك  لــرب  ورهبــة، خشــوعًا  ورغبــة  اللــه رضاعــة، 
مــن  ورهبــة  ورضــاه،  عفــوه  يف  ورغبــة  املوقــف، 
جالله وجربوته، والكل يحاول أن يستثمر ما تبقى 
ــَر مــا  مــن املوقــف العظيــم ليخــرج منــه وقــد ُطهِّ
يكون قد حمله من وزر، هذا كان املوقف، وهذه 
هــي املشــاعر، أمــا الحــدث فهــو آخــر حجــة للنبــي 

ملسو هيلع هللا ىلص، ذلك الحدث الذي سيظل محفورًا يف ذاكرة 
املسلمني جميعًا، من حر ومن مل يحر.

 واملتأمــل لذلــك يــرى أن اللــه تعــاىل يعلــن ذلــك 
عــى رؤوس األشــهاد، يف ظــل عرفــات املهيــب، 
وال  فيــه  نقــص  ال  دينهــم  أن  للمســلمني  ليبــني 
اعوجــاج، وأنــه بذلــك قــد أنعــم عليهــم أميــا نعمــة، 
وأنــه هــو الــذي اختــار لهــم هــذا الديــن، فــأي خيــار 
يكــون بعــد خيــار اللــه ســبحانه وتعــاىل، وأي نعمــة 
تكون بعد هذه النعمة، وأّي دين يكون بعد الدين 

الذي أمته الله تعاىل؟
مــن  النفــوس  لضعــاف  يبقــى  فهــل  وبعــد،   
يجهلــون  ومــن  اإلميــان،  وقليــي  املســلمني، 
حقيقة دينهم، هل يبقى لهم بعد ذلك مجال ألن 
ُيخدعــوا بأراجيــف املرجفني، وأكاذيب املدعني 
للزمــان  الصالحيــة  وعــدم  بالنقــص  اإلســالم  عــى 

واملكان؟!

فـــي ظـــــــالل عرفـــــــات
د. ماهر السوسي
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حكم بيع جزء من األضحية:
1( جائز إن كان محتاجا.

2( ال يجوز.
3( جائز.

3030/7/2020

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أداء المناسك وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورورنا أمس 
) أ ف ب (
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

األفقي:
1 -قارة يحدها محيطان 

وبحران 
2 -نضع عليه األشياء 
– من األوزان + يرشد 

معكوسة 
3 -يهرب + خوف + 

حيوان ضخم 
4 -صوت الشجر + علم 

مؤنث
5 -اسم موصول + يجتمع 

6 -استفسر + من أسماء 
الفضة 

7 -حرف جر- يجتهد ويثابر 
8 -ضمير للغائبة + سأم 

معكوسة + أقرض 
9 -حبر – مثيل معكوسة 

+ حرف نصب 

العمودي:
1 -أقدم مدن العالم – 

ضروري 
2 - أحرف متشابهة – 

مسرور
3 -ابن الملك معكوسة – 

للنهي
4 -سريع جدا معكوسة + 

سورة قرآنية   
5 - هر + وسيم 

6 - خاصتي معكوسة + 
يأتي بعد النهار +جديد 

مبعثرة 
7 - أصغر مدن العالم 

8 - مكان عبادة للنصارى + 
مصباح 

9 - من المسافات – 
متشابهان 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

العالم الملقب بأبي الكيمياء يتكون 
من 3 مقاطع ) 11 حرف (

ابن الهيثم – اإلدريسي – الشافعي – البخاري -ابن النفيس  
السيوطي – ابن الجزري – مارتن لوثر – أبو بكر الرازي – ابن 

سينا – الفراهيدي – سيبويه – سيد قطب – أديسون – عثمان 
– مصعب –علي – بيكر – عمر – لم – ن – و 

مع اقتراب عيد األضحى المبارك... أجواء الفرحة تغمر وجوه األطفال األيتام بمدينة غزة    )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
re

s
t@

fe
le

s
te

e
n
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s  الزاوية من خالل البريد التالي 

تفاصيل خطة جوجل للسيطرة 
على هواتف سامسونج

واشنطن/ وكاالت:
تجــري رشكــة التكنولوجيــا األمريكيــة جوجل مفاوضات مع رشكة اإللكرتونيات الكورية الجنوبية 
سامســونج إلكرتونيكــس مــن أجــل عقــد اتفــاق رئيــي يتيح لتطبيقات ومنتجــات جوجل وجودا 

أقوى عىل الهواتف الذكية التي تنتجها سامسونج.
وقالــت وكالــة بلومــرج لألنبــاء إنهــا اطلعــت عــىل مراســات تتعلــق باملفاوضات وتشــر إىل أن 
املحادثات تتضمن منح جوجل املزيد من السيطرة عىل أعامل البحث عىل أجهزة سامسونج 

يف العامل.
وتعتر سامســونج أكر منتج للهواتف الذكية عىل مســتوى العامل حيث وصلت مبيعاتها يف 

العام املايض إىل نحو 300 مليون جهاز. 
ونقلــت بلومــرج عــن أحــد املصــادر املطلعــة القــول إنــه يف حــن تســتخدم هواتــف جاالكــي 
التــي تنتجهــا سامســونج نظــام التشــغيل أندرويــد الــذي تطــوره جوجــل، فــإن االتفــاق املنتظــر 
ســيضمن أيضــا تواجــد تطبيــق املســاعد الرقمــي واملتجــر اإللكــرتوين بــاي ســتور عــىل هــذه 
األجهــزة.  وســيتيح هــذا االتفــاق لعمــاق اإلنرتنــت األمريــي الوصــول اليومــي إىل مســتخدمي 
أجهــزة سامســونج بصــورة أكــر، وســيعني أيضــا أن خدمــات األجهــزة املحمولــة الخاصــة بالرشكة 

الكورية الجنوبية مثل املساعد الرقمي بيكسباي سيكون اقل ارتباطا بأجهزتها. 
وبحســب بلومرج فإن هذا االتفاق ســيكون مبثابة استســام من جانب سامســونج لكن تراجع 
مبيعاتهــا خــال العــام الحــايل بســبب جائحــة فــروس كورونــا املســتجد جعلهــا يف حاجــة إىل 

زيادة إيراداتها وأضعف موقفها التفاويض مع جوجل.

روسيا تجرب ثاني لقاح 
محتمل لكورونا على البشر

موسكو/ وكاالت:
ذكــرت وكالــة اإلعــام الروســية، الثاثــاء، أن معهــدا حكوميــا لعلم الفروســات بدأ تجريب ثاين 
لقــاح رويس محتمــل لـ"كوفيــد- 19" عــىل البــرش، إذ جــرى حقــن أول متطــوع مــن 5 بجرعــة منــه 

يوم 27 يوليو/متوز، وقالت الوكالة إن املتطوع يشعر بالتحسن. 
ونقلــت الوكالــة عــن هيئــة حاميــة املســتهلك الروســية "روســبوتريبنادزور" القــول إن املتطــوع 
التايل يف التجربة التي ســيجريها معهد فيكتور لعلم الفروســات يف ســيبريا ســيجري حقنه 

اليوم .
عليــه  تــرشف  الــذي  املعهــد،  أن  الرسيريــة  التجــارب  لجميــع  حكومــي  ســجل  ويظهــر 
الببتيــد )وهــو سلســلة مــن األحــامض األمينيــة( باســتخدام  "روســبوتريبنادزور"، يختــر لقــاح 

برنامج جرى تطويره ألول مرة لفروس إيبوال.
ومــن املتوقــع بعــد ذلــك أن يتســع نطــاق التجربــة ليشــمل 100 متطــوع بــن 18 و60 عامــا، 

حسبام يظهر سجل التجارب الرسيرية.
وتظهــر ســجات منظمــة الصحــة العامليــة أن معهــد فيكتــور يعمــل عــىل 6 لقاحــات محتملــة 

مختلفة لـ"كوفيد- 19".

"إم جي" تفاجئ عمالء الشرق األوسط 
بميزة مختلفة في سيارات 2021

لندن/ وكاالت:
قالــت إم جــي موتــور )MG Motor( إنهــا تخّطــط لطــرح ســيارات متصلــة باإلنرتنــت يف الــرشق 

األوسط بدايات العام 2021.
وتستفيد العامة التجارية بريطانية املنشأ، والتي تتمّتع بنمو استثنايئ يف املنطقة منذ عّدة 

سنوات، من االستثامر الكبر يف هذه التقنية الجديدة من ِقَبل رشكتها األم ’سايك موتور‘.
واســعة  خــرات  ولديهــا  الذكيــة،  الســيارات  تطويــر  مجــال  رائــدة يف  موتــور"  "ســايك  وُتعتــَر 

وأساسية يف استكشاف وتعميق التكامل بن الذكاء االصطناعي )AI( وقطاع السيارات.
ومتّكنت الرشكة حتى اآلن من بيع ما يزيد عن 1.7 مليون سيارة متصلة باإلنرتنت يف األسواق 
حــول العــامل مــن خــال عاماتهــا التجاريــة الفرعيــة املتعــّددة، وهــي اآلن ترّكز عىل استكشــاف 
طــرق جديــدة لتطويــر تقنيــات القيــادة الذكيــة، التــي تتمّيــز بكونها اعتامدية مــن الناحية التقنية 

ومعقولة السعر وآمنة وميكن التحّكم بها من ناحية أخرى.
وتعمــل "ســايك موتــور" عــىل تطويــر قمــرة قيــادة ذكيــة جديــدة بتقنية 5G ســتزيد التفاعل بن 

السيارة والسائق بحيث تصبح السيارة فعليا منّصة جّوالة ذكية ومامئة.
وتجتهد الرشكة يك تقوم منفردة بتطوير إطار حرصي للمركبات وإطار كهربايئ جديد مع دمج 
"الدمــاغ املركــزي بالســيارة + املتحّكــم بالبيــان"، وهــي تتعــاون مــع رشكات األبحــاث والتطويــر 

املتخصصة بالرشائح حول العامل البتكار رشائح حرصية لها.
ويف املســتقبل، تهــدف "ســايك موتــور" للمــي ُقدمــا بتحســن قدراتهــا األساســية يف مجال 
الذكاء االصطناعي، والبيانات الكرى، والحوســبة الســحابية وأمن معلومات اإلنرتنت لترسيع 

اعتامد تقنية الرنامج يف املنتجات والخدمات.

أكياس بالستيكية 
تتحلل في مياه البحر

طوكيو/ وكاالت:
أعلنت رشكة يابانية أن خراءها ابتكروا أكياسًا باستيكية قابلة للتحلل يف مياه البحر. 
وأفادت قناة »NHK« التلفزيونية، بأن هذه األكياس تنتج من مواد تحتوي يف تركيبها 
الباســتيكية االعتياديــة.  القصــب، وال تختلــف عنــد ملســها عــن األكيــاس  عــىل ســّكر 
وتستعد رشكة »ميتسوبييش كيميكال« للبدء باإلنتاج التجاري لهذه األكياس. ويقدر 
سعر الكيس الواحد منها استنادًا إىل حجمه ب50-12 ينًا )47-11 سنتًا(. أي سيكون 

أعىل من سعر الكيس الباستيي االعتيادي بنحو 6 مرات.
وتأمل الرشكة أن يساعد هذا االبتكار يف مكافحة تلوث البحار واملحيطات.

تجدر اإلشارة إىل أنه منذ األول من يوليو/ متوز الجاري، بدأت املتاجر اليابانية بفرض 
رسوم عىل األكياس الباستيكية، وتقدم لزبائنها بداًل منها أكياسًا مجانية مصنوعة من 

مواد قابلة للتحلل. ولكن يف أحيان كثرة يضطر الزبائن لجلب األكياس معهم.

حل الكلمة الضائعة

جابر بن حيان
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تتمة  مقال تقدير موقف

وفاة مواطنتني

صحة االحتالل:

االحتــالل يهــدم منزاًل ...

بالوجــود  الحــايل  للوضــع  الســاح  الســلطة  الحــايل، تفضــل  الوقــت  يف 
لرضبــة  تعــرض  الــذي  االقتصــادي،  االســتقرار  عــى  الحفــاظ  أجــل  مــن 
شــديدة خــالل أزمــة كورونــا، وهكــذا فــإن تشــديد التواصــل بــني الجمهــور 
الفلســطيني وإرسائيــل ليــس فقــط كابوســا وجوديــا للســلطة، بــل يجــب 
مــن  كبــر  جــزء  تكريــس  ألن  إلرسائيــل،  أساســية  مشــكلة  أيًضــا  اعتبــاره 
نوعيــة  الفلســطينيني لعالقــة مدنيــة مبــارشة معهــا، وتطلعهــم لتحســني 
حياتهــم، وجــودة الخدمــات التي يتلقونها، يعني اســتمرار انخفاض قيمة 

ومكانة السلطة الفلسطينية.
هــذا الواقــع الجديــد ســيزيد مــن الدعــوات اإلرسائيليــة للبــدء بإجــراءات 
تجــاوز  وتــرة  مــن  يرفــع  ذاتــه  الوقــت  ويف  الســلطة،  لتفكيــك  تدريجيــة 
املعيــي  الطابــع  ذات  اليوميــة،  معامالتهــم  إلنجــاز  لهــا  الفلســطينيني 
واالقتصــادي، مــن خــالل التواصــل املبــارش مع الجهــات اإلرسائيلية، وهو 

ما يفرض تحديًا خطرا، ذا طابع وجودي عى السلطة برمتها!

أن إجــايل اإلصابــات النشــطة بلــغ 8269 إصابــة، يف حني 
ارتفــع إجــايل حــاالت التعايف إىل 6107، وحاالت الوفاة 

إىل 83 حالة.
محافظــات:  يف  توزعــت  التعــايف  حــاالت  أن  وأوضحــت 
ســلفيت )13 حالــة(، ورام اللــه والبــرة )16 حالــة(، وبيــت 

لحم )30 حالة(، وجنني )15 حالة(.
يف  يعالجــون  مريًضــا   17 أن  إىل  الصحــة  وزارة  وأشــارت 
التنفــس  أجهــزة  عــى   3 بينهــم  املكثفــة،  العنايــة  غــرف 

االصطناعي.
القــدس  محافظــات:  يف  توزعــت  اإلصابــات  بــأن  وأفــادت 
التــي ال تــزال تســجل ارتفاًعــا يف اإلصابات، حيث ســجلت 
خــالل الـــ24 ســاعة املاضيــة 211 إصابــة جديدة، والخليل 
250، ورام اللــه والبــرة 16، وطولكــرم 3، وبيــت لحــم 12، 
7، وأريحــا  ونابلــس   ،9 وســلفيت إصابــة واحــدة، وجنــني 

واألغوار 4، وقلقيلية 7.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة يف غزة، أمس، عدم 
تســجيل أي إصابــة جديــدة بفــروس "كورونــا" خــالل الـ 24 

ساعة املاضية.
بفــروس  الخــاص  اليومــي  تقريرهــا  يف  الــوزارة،  وذكــرت 
"كورونا"، أنه تم إجراء 67 عينة جديدة خالل الـ24 ساعة 

املاضية، ومل ُتسجل أي إصابات جديدة بكورونا.
وأشارت إىل أن عدد الحاالت املؤكدة 76 حالة، يف حني 
بلــغ عــدد الحــاالت التــي شــفيت 70 حالــة، وعــدد الحــاالت 

النشطة 5 حاالت، أما عدد حاالت الوفاة 1.
للحــاالت  فحصهــا  تــم  التــي  العينــات  عــدد  إجــايل  وبلــغ 
املشــتبه بهــا 893,13 عينــة، منهــا 817,13 عينــة ســلبية 

و76 عينة إيجابية.
بأجهــزة  99 موصولــون  بالخطــرة، منهــم  328 مصابــًا  لـــ  الحالــة الصحيــة 
التنفس االصطناعي، فيا بلغ عدد الحاالت النشطة 34521 حالة، يف 
حــني ارتفــع عــدد املتعافــني إىل 32722 بعــد تســجيل 565 حالة تعاف 

جديدة. بزعم البناء دون ترخيص.
حافــظ  معــاد  للمواطــن  يعــود  املنــزل  أن  إىل  املصــادر  وأشــارت 
أصحابهــا  أخطــر  املنطقــة  منــازل يف  عــدة  أن  إىل  الفتــًة  الســويطي، 

بالهدم يف وقت سابق.
كــا أخطــرت قــوات االحتــالل، باالســتيالء عــى 15 دومًنــا مــن أرايض 

قرية رافات، غرب سلفيت.
تقــع يف  األرايض  أن  عيــاش،  رافــات حســيب  رئيــس مجلــس  وأفــاد 
منطقــة "حريقــة الحاميــة"، وهي للمواطنني: مرعي عياش، ونشــيط 

عياش، ومحمود حسن عصبة.
وذكــرت مصــادر محليــة، أن قــوات االحتــالل أخطرت بهدم 36 منشــأة 
ســكنية وخدماتيــة يف بلــدة فراســني بــني مدينتــي جنــني وطولكــرم، 

شال الضفة املحتلة.
القريــة، وســلمت املواطنــني  قــوة احتالليــة داهمــت  أن  وأوضحــت 
إخطــارات بهــدم العديــد مــن املنشــآت وخدمــات البنيــة التحتيــة يف 

القرية.
يف الســياق، أفــادت دائــرة األوقــاف اإلســالمية، أن 110 مســتوطنني 

اقتحموا "األقىص" منذ صباح أمس، وتجولوا يف باحاته.
وأطلقــت اللجــان الشــعبية للدفــاع عــن األقــىص نداًء للربــاط وتكثيف 
الوجود يف املسجد املبارك يف يوم عرفة وأداء صالة عيد األضحى 

يف ساحاته.
ودعت اللجان املواطنني كافة، وخاصة املقدسيني وأهايل الداخل 
املحتــل لنيــل أجــر الربــاط والثبــات يف األقىص بالصــالة فيه وإعاره، 
وصــد االعتــداءات التــي يخطــط لهــا املســتوطنون بدعــوى مــا ُيســمى 

"ذكرى خراب الهيكل".
إىل ذلك، استولت قوات االحتالل، عى جرارين زراعيني ملواطنني 

من عائلة الزبيدات شال مدينة أريحا باألغوار.
جراريــن  عــى  اســتولت  االحتــالل  قــوات  بــأن  محــي  مصــدر  وأفــاد 
محمــد  عــي  ومحمــد  زبيــدات،  فرحــان  محمــد  أحمــد  للمواطنــني 
شــال  الزبيــدات  قريــة  ملدخــل  املحــاذي   90 خــط  قــرب  زبيــدات، 

أريحا.
من جان آخر، شنت قوات االحتالل، فجر أمس، حملة اعتقاالت يف 

الضفة املحتلة طالت 24 مواطنا تركزت يف محافظة نابلس.

وقال نادي األسر، إن جيش االحتالل اعتقل 12 مواطنا من محافظة 
نابلــس بينهــم أرسى محــررون وهــم: خالــد أبــو الســعود، وفــؤاد فــواز 
حننــي، ومحمــد عــاد جناجــرة، وفــارس رشــيد حشــايكة، وحمــزة عبد 
الله ياســني، ومعاذ موىس، وباســم العتبة، وعالء الشــبري، وعاصم 

بشكار وشقيقه إسالم، وعالء فطاير.
ومــن القــدس اعتقــل االحتــالل املرابطة هنادي الحلواين، إضافة إىل 
مواطنني جرى اعتقالها من بلدة عناتا وها: خليل حلوة، ومحمد 

حسن حلوة.
كا اعتقلت قوات االحتالل ثالثة مواطنني من بيت لحم وهم: مراد 
خالــد الحايــك، وأحمــد محمــد الرصعــاوي، وصالــح عبــد جواريــش، 
ومواطــن آخــر مــن الخليــل وهــو نبيــل نبيــه الرشبــايت، واألســر املحــرر 

مهنا خالد الرشقاوي من جنني.
ُيضــاف إىل املعتقلــني أحمــد حســن مــروك )48 عامــا( مــن مخيــم 
نــور شــمس،  مــن مخيــم  العــزة )20 عامــا(  طولكــرم، ومحمــود أحمــد 
وأرشف بشــارات، وعبــد الرحيــم بشــارات ونجلــه صخــر مــن الحديديــة 

يف األغوار الشالية.

باريس/ فلسطني:
قدمــت فرنســا، أمــس، دعــًا بقيمــة 6 ماليــني 
الالجئــني  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  لصالــح  يــورو 

الفلسطينيني "األونروا".
الحكومــة  إن  بيــان:  يف  "األونــروا"  وقالــت 
يــورو  ماليــني  ســتة  بقيمــة  تربعــت  الفرنســية 
يف يوليــو/ متــوز الجــاري، مــا يرفــع مــن إجايل 

تربعاتها لعام 2020 إىل 20 مليون يورو.
ووفق بيان الوكالة األممية، فإن خمسة ماليني 
يــورو -مــن أصــل املاليــني الســتة– ســتذهب 

رام الله/ فلسطني:
عمليــة  إمتــام  أمــس،  الوطنــي،  البنــك  أعلــن 
البنــك  والتزامــات  أصــول  عــى  االســتحواذ 

التجاري األردين يف فلسطني. 
وجــاء اإلعــالن خــالل مؤمتــر صحفــي عقــد يف 
النقــد  برعايــة محافــظ ســلطة  اللــه،  رام  مدينــة 
وزيــر  وبحضــور  الشــوا،  عــزام  الفلســطينية 
االقتصــاد خالــد عســيي، ورئيــس مجلــس إدارة 
ورئيــس  الديــن،  نــارص  طــالل  الوطنــي  البنــك 
مجلــس إدارة البنــك التجــاري األردين ميشــيل 
االجتاعــات  منصــة  عــرب  شــارك  الــذي  صايــغ 
املرئيــة مــن عــان، إضافــة إىل مديــر عــام هيئــة 
نابلــي،  بــراق  الفلســطينية  املــال  رأس  ســوق 
عويضــة  أحمــد  فلســطني  بورصــة  عــام  ومديــر 
وعــدد مــن أعضــاء مجلس إدارة البنكني واإلدارة 

التنفيذية.
وأوضــح نــارص الديــن يف كلمــة لــه أنــه مبوجــب 
البنــك  سيســتحوذ  والتملــك،  الضــم  صفقــة 
الوطنــي عــى أصــول والتزامــات البنــك التجاري 
البنــك  حصــول  مقابــل  فلســطني،  يف  األردين 

كتــربع لخدمــات الوكالــة الرئيســة يف مجــاالت 
كل  يف  الفقــر  واجتثــاث  والصحــة،  التعليــم 

أقاليم عمليات "األونروا".
مليــون  تخصيــص  ســيتم  أنــه  البيــان،  وأضــاف 
يورو لدعم استجابة الوكالة لجائحة كورونا يف 

األرايض الفلسطينية املحتلة.
وتقــدم األونــروا خدمات ُمنقذة للحياة لحوايل 
مســجلني  فلســطني  مــن  الجــئ  ماليــني   5.6
الخمســة  عملياتهــا  أقاليــم  يف  الوكالــة  لــدى 
التي تشمل: األردن، ولبنان، وسوريا، والضفة 

التجــاري األردين عــى نســبة %15 يف البنــك 
الوطني ومقعد واحد يف مجلس إدارته. 

وأشــار إىل أن البنــك الوطنــي بــات اليــوم البنــك 
األكــر تنفيــذا لعمليــات االســتحواذ واالندمــاج 
ان  الفلســطيني، حيــث  املــرصيف  الســوق  يف 
هــذه الصفقــة هــي الرابعــة لــه، بعــد االســتحواذ 
عى بنك االتحاد األردين يف فلسطني يف عام 
2015، وقيــادة ائتــالف مســاهمني لالســتحواذ 
اإلســالمي  البنــك  يف  مســيطرة  حصــة  عــى 
البنــك يف  وانطــالق   ،2018 عــام  الفلســطيني 
لتمويــل  الرفــاه  بنــك  اندمــاج  بعــد   2012 عــام 
املشاريع الصغرة والبنك العريب الفلسطيني 

لالستثار. 
عمليــات  أهميــة  عــى  الديــن  نــارص  وشــدد 
االستحواذ واالندماج يف خلق كيانات مرصفية 
الجهــاز  متانــة  تعزيــز  شــأنها  مــن  وفعالــة  قويــة 
املرصيف الفلسطيني وتنمية وتطوير االقتصاد 

الوطني وضان منوه وازدهاره.
عــزام  النقــد  ســلطة  محافــظ  أشــاد  جانبــه  ومــن 
الشــوا بنجــاح عمليــة اســتحواذ البنــك الوطنــي 

الغربية مبا فيها رشقي القدس، وقطاع غزة.
التعليــم  عــى  األونــروا  خدمــات  وتشــتمل 
والخدمــات  واإلغاثــة  الصحيــة  والرعايــة 
وتحســني  التحتيــة  والبنيــة  االجتاعيــة 

املخيات والحاية واإلقراض الصغر.
وتواجــه "أونــروا" أزمــة ماليــة، منــذ أن أوقفــت 
الواليات املتحدة عام 2018 دعمها السنوي، 
امُلقــدر بـــ360 مليــون دوالر؛ من جراء معارضة 
تواجــه  التــي  الوكالــة،  عمــل  لطريقــة  واشــنطن 

انتقادات من )إرسائيل(. 

عــى أصــول والتزامات البنك التجاري األردين، 
مشيدًا بإسهامات البنكني ودورها يف تقديم 

خدمة مرصفية متطورة.
وأوضــح الشــوا أن عمليــات الدمــج واالســتحواذ 
تتــم اســتنادًا إىل قانــون ســلطة النقــد رقــم )2( 
لســنة 1997 وقانــون املصــارف رقــم )9( لســنة 
2010، وتأيت يف ســياق خلق كيانات مرصفية 
قويــة وقــادرة عــى املنافســة واالبتــكار ومواكبــة 
العمــل  مجــال  يف  العامليــة  التطــورات  أحــدث 

املرصيف.
وأعلن أن عملية االستحواذ لن تؤثر يف إجايل 
موجودات ومطلوبات الجهاز املرصيف، مشرًا 
اىل أنهــا بلغــت 17.2 مليــار دوالر، موزعًة عى 

13 مرصفًا مرخصًا.
يجــدر االشــارة، أن البنــك التجــاري األردين مــن 
البنــوك العاملــة يف اململكة األردنية الهاشــمية 
منذ العام 1977، وبعد استحواذ الوطني عى 
البنــوك يف  عــدد  أعالــه يف فلســطني يصبــح 
الجهاز املرصيف الفلســطيني 13 مرصفا، منها 

6 بنوك فلسطينية والباقي بنوك وافدة.

البنك الوطين يستحوذ عىل البنك فرنسا تدعم "أونروا" بـ6 ماليني يورو
التجاري األردين يف فلسطني

 لقاهرة- ديب/ وكاالت:
ألغــى االنفصاليــون يف جنــوب اليمــن اإلدارة الذاتيــة أمــس وصــدر 
قرار بتعيني محافظ جديد ملدينة عدن املتنازع عليها وذلك يف 
إطــار مســعى ســعودي إلعــادة توحيــد صفــوف القــوات الحكوميــة 

وقوات املجلس االنتقايل الجنويب يف مواجهة قوات الحوثيني.
وتســعى الرياض منذ أواخر العام املايض إلنهاء رصاع بني القوى 
االنفصاليــة يف جنــوب اليمــن والحكومــة التــي تدعمهــا الســعودية 
وتتخــذ مــن عــدن مقــرا لهــا منــذ خمــس ســنوات بعــد أن أخرجهــا 

الحوثيون املتحالفون مع إيران من العاصمة صنعاء.
تدعمــه  الــذي  الجنــويب  االنتقــايل  واملجلــس  الحكومــة  وتعــد 
اإلمارات القوى اليمنية الرئيسية يف التحالف املناهض للحوثيني 
الــذي تقــوده الســعودية. غــر أن صدامــا وقع بــني هذين الحليفني 
اليمنيني منذ أغسطس/ آب املايض عندما سيطر املجلس عى 

عدن.
ومل ُينفــذ قــط اتفــاق تــم التوصــل إليــه يف نوفمرب/ترشيــن الثــاين 
املايض القتســام الســلطة ُأطلق عليه اســم اتفاق الرياض. وأعلن 
أبريل/نيســان  يف  الذاتيــة  اإلدارة  الجنــويب  االنتقــايل  املجلــس 
أخــرى يف  ومناطــق  عــدن  الجانبــني يف  بــني  اشــتباكات  ووقعــت 

جنوب البالد.
وجــاءت التطــورات الجديــدة ضمــن إطــار عمل جديد كشــفت عنه 

السعودية لتسوية الخالف وتنفيذ اتفاق الرياض.
وقــال املتحــدث باســم املجلــس االنتقــايل الجنــويب نــزار هيثــم إن 
املجلــس ألغــى إعالنــه اإلدارة الذاتيــة وإنــه ســيعمل يف ظــل اآلليــة 

الجديدة.
وقالــت  لعــدن  جديــد  محافــظ  بتعيــني  الجديــدة  اآلليــة  وتقــى 
وكالة سبأ نت لألنباء التابعة للحكومة اليمنية إنه تم تعيني أحمد 

األملس أمس محافظا للمدينة الساحلية.
وقالــت وكالــة األنبــاء الســعودية إن رئيــس الــوزراء اليمنــي سيشــكل 
والشــال  الجنــوب  متثــل  يومــا   30 غضــون  يف  جديــدة  حكومــة 

بالتساوي وتضم ممثلني للمجلس االنتقايل الجنويب.
وتقيض الخطة السعودية "بخروج القوات العسكرية من عدن إىل 

خــارج املحافظــة وفصــل قــوات الطرفــني يف )أبــني( وإعادتهــا إىل 
مواقعهــا الســابقة" وكذلــك "اســتمرار وقف إطــالق النار والتصعيد 

بني الحكومة الرشعية واملجلس االنتقايل الجنويب".
قــال نائــب وزيــر الدفــاع الســعودي األمــر خالــد بــن ســلان عــى 
تويــر "مشــاركة القيــادات السياســية اليمنيــة مــع اململكة لتقريب 
وجهــات النظــر والوصــول إىل التوافــق عى اآلليــة املقرحة لتنفيذ 
اتفــاق الريــاض منــوذج يحتــذى بــه إلمكانيــة حــل الخالفــات اليمنيــة 

بالحوار دون الحاجة الستخدام القوة العسكرية".
كــا رحبــت اإلمــارات التــي قلصــت وجودهــا العســكري يف اليمــن 
العــام املــايض باملبــادرة الســعودية وحثــت جميــع القــوى اليمنيــة 
عــى التعــاون يف التصــدي للحوثيــني وذلــك وفقــا ملا ورد يف بيان 

لوزارة الخارجية نرشته وكالة أنباء اإلمارات.
وقد دفعت حرب اليمن املاليني إىل شفا املجاعة وتطلب األمر 

أكرب عملية إغاثة إنسانية يف العامل.
وكان الخــالف يف املعســكر املناهــض للحوثيــني ســببا يف عرقلــة 

مساعي األمم املتحدة للتفاوض عى وقف أوسع إلطالق النار.
األطــراف  بــني  االنرنــت  عــرب  محادثــات  املتحــدة  األمــم  وتجــري 
املتحاربــة لالتفــاق عــى وقــف دائــم إلطــالق النــار وخطــوات لبنــاء 
ديســمرب  يف  عقــدت  التــي  الســالم  مفاوضــات  الســتئناف  الثقــة 

كانون األول 2018.
وقــال مبعــوث األمــم املتحــدة إىل اليمــن مارتــن جريفيــث أول مــن 
أمــس إنــه بعــد أربعــة أشــهر مــن املفاوضــات مل يتــم االتفــاق عــى 

نص نهايئ وحذر من أن الفرصة ليست قامئة لألبد.
مــن  الــدويل "مثــة خطــر حقيقــي  وقــال جريفيــث ملجلــس األمــن 
مرحلــة  اليمــن  يدخــل  وأن  املفاوضــات  هــذه  )فرصــة(  تضيــع  أن 
جديــدة مــن التصعيــد املطول وانتشــار كوفيد19- خارج الســيطرة 

والتدهور االقتصادي الحاد والخطر".

السعودية تطرح آلية جديدة 
واالنفصاليون يتخلون عن الحكم 

الذايت بجنوب اليمن

غزة/ فلسطني:
الشــاعر  حــرم  هنيــة،  إســاعيل  حــاس  لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  هاتــف 

الفلسطيني هارون هاشم رشيد معزًيا بوفاته.
وأشــاد هنية بحســب بيان صدر عن مكتبه، أمس، بحياة الشــاعر الفلســطيني الكبر 
الذي نظم قصائد الثورة واملقاومة والقضية الفلســطينية، وظل رغم البعد عن غزة 
وفلسطني مرتبًطا بها بحبل الوصال عرب الشعر واألدب والقصائد واملواقف الثابتة 

والراسخة. 
وقــال هنيــة: "لقــد مــى ورحــل شــاعر فلســطني الكبــر بعــد حيــاة حافلــة، وســيظل 
مــا كتبــه ومــا نظمــه مــن قصائــد ترددهــا األجيــال حتــى تصنــع االنتصــار العظيــم عــى 
املحتــل البغيــض والعــودة إىل كل أرض فلســطني املباركــة والصــالة يف املســجد 

األقىص املبارك".

هنية يعزي بوفاة الشاعر 
هارون هاشم رشيد
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باريس/ وكاالت:
النقــاب  رينــو  رشكــة  كشــفت 
 Twingo Z.E ســيارتها  عــن 
الكهربائيــة الجديــدة، وهي ســيارة 
صغــرة ولكــن بإمكانــات قياســية، 
الســر  مــدى  إىل  تصــل  حيــث 

270 كيلومرتا. 
الفرنســية  الرشكــة  وأوضحــت 
تعتمــد  الجديــدة  الســيارة  أن 
بقــوة  محــرك  ســواعد  عــى 
نيوتــن  كيلــووات/320   60
املحــرك  جهــود  وتتضافــر  مــرت، 
 22 ســعة  بطاريــة  مــع  الكهربــايئ 
كيلووات/ ســاعة، تصل بالســيارة 

إىل مدى السر 270 كيلومرتا.
مــن  الجديــدة  الســيارة  وتنطلــق 

أعدتهــا  قامئــة  ضمــن  الخامســة 
وكالــة يونهــاب الكوريــة تضــم أبــرز 
للســيارات  مبيعــا  رشكات   10
الكهربائية خالل األشــهر الخمســة 

األوىل من 2020.
صناعــة  رشكات  أن  إىل  وبالنظــر 
 710 باعــت  العامليــة  الســيارات 
فــرتة  يف  وحــدة  و100  آالف 
بانخفــاض  الخمســة،  األشــهر 
%20 عن 891 ألفا و400 وحدة 
"هيونــداي"  أن  بــدا  عــام،  قبــل 
مــن  أفضــل  أداء  حققتــا  و"كيــا" 
العديــد مــن املنافســن اآلخرين، 

عــى  املوجــود  التشــغيل  زر  يف  إمــا  األصابــع 
الجانــب )موتــوروال وهــواوي( أو تحــت الشاشــة 
إمكانيــة  أيضــا  هــواوي  رشكــة  وتوفــر  )شــاومي(، 
خاصيــة  طريــق  عــن  الــذيك  الهاتــف  قفــل  إلغــاء 

التعرف عى الوجه. 
نتائــج   P40 Lite 5G هــواوي  هاتــف  وتصــدر 
األلعــاب  عشــاق  عــى  ويتعــن  االختبــار،  هــذا 
نظــرا  التكلفــة؛  باهظــة  الذكيــة  الهواتــف  رشاء 
 Player« مثــل  الحوســبة  كثيفــة  األلعــاب  ألن 
واملعروفــة   »unknown’s Battlegrounds
اختصارا باسم »PUBG« ال تعمل بشكل مثايل 
عــى الهواتــف الذكيــة 5G األساســية، وال تعمــل 
بسالسة إال عندما يتم خفض درجة التفاصيل. 
للهواتــف  التقنيــة  التجهيــزات  باقــة  وتشــتمل 
الذكيــة الثالثــة عــى كامــرا رباعيــة عى الجانب 
الخلفــي، والتــي تتيــح إمكانيــة التقــاط صور رائعة 
للغايــة يف ضــوء النهــار، وتقــل جــودة الصــور مــع 
ظــل ظــروف اإلضــاءة الســيئة تبعــا لذلــك، مقارنــة 
مــا  وهــو  الفاخــر،   +P40 Pro هــواوي  بهاتــف 

يوضح الفرق الكبر يف األسعار. 

كيلومــرت/  100 إىل  الثبــات 
ثانيــة،   12.6 غضــون  يف  ســاعة 
كــا تدعــم عمليــة الشــحن بقــدرة 
بلــوغ  يعنــي  مــا  كيلــووات،   22
بعــد  الشــحن  ســعة  مــن   80%
ســيارة  طــول  ويبلــغ  ســاعة.  مــرور 
ملليمــرتا،   3615 الصغــرة  رينــو 
ملليمــرتا،   1646 وعرضهــا 
نظــام  عــى  الســيارة  تعتمــد  كــا 
مــع   ،Easy Link امللتيميديــا 
دعــم أنظمــة دمج الهواتــف الذكية 

أبل كار بالي وأندرويد أوتو.
وجاءت رينو الفرنسية يف املرتبة 

بكن/ وكاالت:
باتــت شــبكات الجيــل الخامــس 5G لالتصــاالت 
املزايــا  مــن  العديــد  توفــر  الجوالــة  الهاتفيــة 
الوضــوح  فائــق  الفيديــو  بــث  منهــا  الواعــدة؛ 
بسالسة خارج شبكات WLAN املنزلية، ونقل 

امللفات الكبرة يف ثوان معدودة.
ويف الفــرتة الســابقة مل تكــن هناك هواتف ذكية 
أو حواسيب لوحية تدعم هذه التقنية الجديدة 
بتكلفــة معقولــة؛ حيــث كان يتعــن عــى املــرء 
دفع حوايل 1000 دوالر أمرييك للحصول عى 

.5G هاتف ذيك يدعم تقنية
وموتــوروال  هــواوي  رشكات  أطلقــت  واآلن 
الجيــل  تقنيــة  تدعــم  ذكيــة  هواتــف  وشــاومي 
موديــالت  منخفضةمنهــا  بتكلفــة   5G الخامــس 
 Mi وشــاومي   Moto G 5G Plus موتــوروال 
 ،P40 Lite 5G 10 وكذلــك هــواوي Lite 5G
هــذه  بأكــر شاشــة يف  وميتــاز هاتــف موتــوروال 
7ر6  قيــاس  بشاشــة  يــأيت  حيــث  املجموعــة 
بوصــة.   وتــأيت الشاشــة يف املوديــالت الثالثــة 
بدون حافة كبرة؛ نظرا لرتكيب مستشعر بصمة 

و"فولفــو"  "أودي"  رشكات  مثــل 
لوكالــة  وفقــا  موتــورز"،  و"نيســان 

"يونهاب".
وتصدرت رشكة صناعة السيارات 
"تســال  األمريكيــة  الكهربائيــة 
موتــورز" املبيعــات، حيث باعت 
بزيــادة  ســيارة،  و800  ألفــا   125
وحــدة  ألــف   111 مــن   13.3%

قبل عام.
"يب  رشكــة  أن  البيانــات  وأظهــرت 
إم دبليــو" احتلــت املرتبــة الثانيــة 
بانخفــاض بنســبة %1.9 لتســجل 

50 ألف سيارة.

واشنطن/ وكاالت:
كشــف مــؤرش جــودة الهــواء الصــادر عــن معهــد 
سياسات الطاقة يف جامعة شيكاغو األمريكية، 
أن تلوث الهواء يؤدي إىل تراجع متوسط العمر 
واألطفــال  والنســاء  للرجــال  املتوقــع  العاملــي 

بسنتن. 
الهــواء  نوعيــة  أن  يثبــت  ذلــك  أن  خــراء  ورأى 
السيئة "هي أكر خطر يتهدد صحة اإلنسان".

الــذي  الهــواء  نوعيــة  إن  البحــث  معــدو  وقــال 
يستنشــقه الكثــر مــن البــرش تطــرح خطــرا عــى 
مــرض  يشــكله  الــذي  ذلــك  مــن  أعــى  الصحــة 

فروس كورونا املستجد )كوفيد19-(.
ورأى املؤرش، أن تلوث الهواء يستمر بالتسبب 
يف تقصر حياة مليارات األشخاص عر العامل 

وإصابتهم بأمراض مختلفة.
ويــدرس املــؤرش ملوثــات الهــواء ال ســيا تلــك 

عــى  وتأثرهــا  األحفــوري  الوقــود  عــن  الناجمــة 
صحة اإلنسان.

هــذه  يف  امللحــوظ  الرتاجــع  رغــم  إنــه  ووجــد 
امللوثات يف الصن التي كانت من أكرث الدول 
تلويثــا يف الســابق، فــإن مســتوى التلــوث العــام 

يف الجو بقي مستقرا يف العقدين األخرين.
ففــي دول مثــل الهنــد وبنجــالدش، يعتــر تلــوث 
الهواء حاد جدا بحيث أدى إىل تراجع متوسط 
العمــر املتوقــع يف بعــض املناطــق بحــواىل 10 

سنوات.
وقــال مؤســس املــؤرش مايــكل جرينســتون "مــع 
خطــر  املســتجد  كورونــا  فــروس  تهديــد  أن 
ان  إال  لــه،  يعطــى  الــذي  االهتــام  ويســتحق 
إدراك خطورة تلوث الهواء بالزخم نفسه سيتيح 
ملليارات األشخاص عيش حياة طويلة وصحية 

أكرث".

أربــع  يف  العــامل  ســكان  ربــع  حــواىل  ويعيــش 
دول آســيوية تعتــر مــن أكــرث الــدول تلوثــا وهــي 

بنجالدش والهند ونيبال وباكستان.
ورأى املؤرش أن متوسط العمر املتوقع لسكان 
هــذه الــدول ســيرتاجع 5 ســنوات بعــد تعرضهــم 
ملســتويات تلــوث أعــى بنســبة 44 % مقارنــة 

مبا كانت عليه قبل 20 سنة.
وأشــار إىل أن امللوثــات "تثــر قلقــا كبــرا" يف 
جنوب رشق آسيا حيث تساهم حرائق الغابات 
عــوادم  عــن  الناجــم  التلــوث  مــع  واملحاصيــل 
يف  الحراريــة  املعامــل  وانبعاثــات  الســيارات 

تسميم األجواء.
ويعيــش نحــو 89 % مــن ســكان املنطقــة البالــغ 
عددهــم 650 مليــون نســمة يف مناطــق يتجــاوز 
وضعتهــا  التــي  املســتويات  الجــو  تلــوث  فيهــا 

منظمة الصحة العاملية.

دراسة: العمل من المنزل 
يرهق األدمغة

لندن/ وكاالت:
أن  يعتقــدون  تقريبــًا  الريطانيــن  نصــف  أن  للــرأي  اســتطالع  أظهــر 
التوازن بن حياتهم وعملهم ازداد سوءا بسبب العمل من املنزل.

وذكرت صحيفة "اإلندبندنت" الريطانية أن دراســة شــملت 2000 
موظــف أمضــوا الشــهور األخــرة يعملــون مــن املنــزل وجــدت أنهــم 
متنــوا لــو حققــوا توازنــا أفضــل، وقــال %42 إن منــط حياتهــم تدهــور 

نتيجة عدم القدرة عى الذهاب إىل املكتب.
وقال 1 من كل 6 شملهم االستطالع إن العمل عى بعد أمتار قليلة 

من غرفة النوم ليس مريحًا كا توقعوا.
ويتوق ُخمس املشاركن للفرتة التي كانوا ميضونها خالل تنقلهم؛ 
إذ كانــت متنحهــم فــرتة لـ"فصــل أدمغتهــم" قبــل الدخــول مــن بــاب 

املنزل يف املساء.
يف  أكــر  صعوبــة   )29%( أشــخاص   10 كل  بــن  تقريبــًا   3 ووجــد 
"فصــل أدمغتهــم" عــن العمــل، يف حــن أن مكتبهــم كائــن باملنــزل، 
لاللتقــاء  االجتاعــي  للتفاعــل  يفتقــدون  إنهــم  قالــوا   47% مقابــل 

باآلخرين خالل العمل.
عندمــا  أنفســهم  تحفيــز  يف  يعانــون  بأنهــم  األشــخاص  ثلــث  وأقــر 
يكونــون بعيديــن عــن املكتــب، أمــا الربــع فقــال إن األمــر انتهــى بهــم 

للعمل ساعات أطول باملنزل.
وقال متحدث باســم فندق "نوفوتيل"، الذي كلف بإجراء الدراســة: 
"قبــل جائحــة فــروس كورونــا كانــت فكــرة العمل من املنزل بالنســبة 
لكثريــن حلــم تحقــق"، مشــًرا إىل عــدم وجــود رحــالت للعمــل أو 
أجــل  مــن  بالصبــاح  لنفســه  الشــخص  وتجهيــز  لالســتيقاظ  رضورة 

االجتاعات.
الذهــاب  وأن  صحيــح،  العكــس  أن  اكتشــفوا  الكثريــن  أن  وأضــاف 
للعمــل ســاعدهم عــى االســرتخاء قبــل أن يدخلــوا مــن بــاب منزلهــم 
ليلتقــوا بحياتهــم العائليــة، حتــى أن آخريــن يفتقــدون لالجتاعــات 
التــي كانــت تجــرى وجًهــا لوجــه أو فرصة الســفر للتحدث مع العمالء 

والزبائن بدون أن تفصلهم شاشة الفيديو.
وتحدث البعض عن الرصاعات التي واجهتهم يف املنزل ومن بينها 
املعانــاة للموازنــة بــن الحيــاة العائليــة والشــعور بأنهــم أقــل إنتاجيــة 

بسبب األمور املشتتة لالنتباه.

اكتشاف تمثال جديد
 لرمسيس الثاني

القاهرة/ وكاالت:
اكتشــف املجلــس األعــى لآلثــار يف مــرص عــددًا مــن املجموعــات 
الحجرية املنقوشــة والتاثيل، أحدها لرمســيس الثاين أثناء أعال 
حفائر اإلنقاذ التي بدأها داخل قطعة أرض ميتلكها أحد األشخاص 
إلقامــة مــرشوع بهــا، وذلــك عى بعد كيلومرتين جنوب رشق منطقة 
ميــت رهينــة يف محافظــة الجيــزة. وقــال د.مصطفــى وزيــري، األمــن 
العام للمجلس، إنه اكتشــف متثااًل جديدًا للملك رمســيس الثاين، 

ومتاثيل مختلفة للمعبودين سخمت وبتاح وحتحور.
وأضاف أن بعثة حفائر اإلنقاذ عرثت خالل األيام املاضية عى عدد 
مــن املجموعــات األثريــة املنقوشــة، ومتاثيــل مــن الجرانيــت الوردي 
الثــاين،  رمســيس  امللــك  لعــرص  ترجــع  الجــري  والحجــر  واألســود 
باإلضافــة إىل مكتشــفات مــن الحجــر الجــري ترجــع للعــرص القبطي، 

ما يدل عى إعادة استخدام املنطقة يف عصور الحقة.
وأكــد أن أعــال حفائــر اإلنقــاذ مســتمرة حتى الكشــف عن كل القطع 

والشواهد األثرية املوجودة.

العثور على بقايا مدينة
 أثرية في الصين

بكن/ وكاالت:
تاريخهــا إىل  يرجــع  أثريــًا ملدينــة محصنــة،  اكتشــف علــاء موقعــًا 
شــاندونج،  مقاطعــة  يف  امليــالد(  قبــل   -221 امليــالد  قبــل   475(
رشقي الصن. وتغطي املدينة املحصنة والخندق املحيط مساحة 
نحــو 140 ألــف مــرت مربــع. ووفقــًا لنتائــج التنقيــب يعتقد علــاء أنها 

كانت تستخدم من أجل الدفاع العسكري يف دولة تيش.

طالء لدمج األطراف 
االصطناعية بالعظام

مدريد/ وكاالت:
ابتكر علاء يف جامعة مالقة اإلسبانية، واملعهد التكنولوجي لجزر 
الكناري، طالء بوليمر لدمج األطراف االصطناعية بالعظام، ويحتوي 
الحيويــة،  واملضــادات  لاللتهابــات  املضــادة  األدويــة  عــى  الطــالء 

لتقليل االلتهابات أو مضاعفات أخرى.
صمــم الطــالء ليتــم اســتخدامه عــى ســطح األطــراف االصطناعيــة من 
التيتانيــوم، ليندمــج مــع جــزء مــن بروتــن يعــرف باســم فيرونيكتــن، 
الخاليــا يف  لتحفيــز  بشــكل طبيعــي،  العظــام  قبــل  مــن  إنتاجــه  يتــم 

أنسجة العظام املجاورة عى النمو.

اكتشاف نباتات بحرية 
تعود إلى 16 ألف سنة

لندن/ وكاالت:
اكتشــف علــاء مــن جامعــة هريــوت وات الريطانيــة، نباتات بحرية 
قبالة سواحل إسكتلندا وأيرلندا وفرنسا، تعود إىل العرص الجليدي 
يســاعد  أن  املؤمــل  ومــن  ســنة،  ألــف   16 حــوايل  قبــل  أي  األخــر، 
اكتشــاف نباتــات »األورويــد« عــى إظهــار كيــف أن حيــاة النباتــات 

البحرية تتحمل التغرات املناخية الشديدة.
وقــال الدكتــور أنــدرو وانــت، مــن مركــز هريــوت وات الــدويل: مــن 
املثــر للقلــق أن هــذه املجموعــة مــن النباتــات البحريــة الفريــدة مــن 
نوعهــا ســتختفي يف ظــل ســيناريوهات انبعــاث غــازات االحتبــاس 
الحــراري، وهــذا يوفــر دليــاًل إضافيــًا عــى فقــدان التنــوع البيولوجــي 

املتوقع مع درجات الحرارة البحرية املتغرة برسعة.

تلــــوث الهــواء أخطــــر من كورونــــا

Twingo Z.E.. سيارة كهربائية 
صغيرة من رينو بإمكانات قياسية

5G هواتف ذكية بتكلفة منخفضة تدعم شبكات

كل عام وأنتم بخير
الخميس وقفة الحجيج يف عرفات والجمعة عيد النحر 

-عيد األضحى املبارك-.
تســعد صحيفــة فلســطن بــأن تتقــدم بتهانيهــا العطــرة 
العربيــة  الشــعوب  الفلســطيني وألبنــاء  الشــعب  ألبنــاء 
يف  العاملــن  كل  أيًضــا  بالتهنئــة  وتخــص  واإلســالمية 
الكــرام،  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  فلســطن،  صحيفــة 
وتقــول للجميــع: كل عــام وأنتــم بألــف خــر ورزقكــم الله 

التوفيق والقبول آمن.
األضحــى،  وعيــد  الفطــر  عيــد  عيــدان:  للمســلمن 
اإلســالم  أركان  مــن  هــي  بعبــادة  يرتبطــان  والعيــدان 
الخمســة، عيد الفطر يتعلق بإمتام شــهر رمضان وعيد 
األضحــى يرتبــط بإمتــام مناســك الحــج، لــذا فــإن أعيــاد 
املســلمن تتميــز عــن أعياد البــرش بالرتابط الوثيق بن 
األرض والســاء، بــن الدنيــا واآلخــرة، لــذا قــال العلــاء 
يف العيــد: هــو يــوم صلــة ورحمــة، صلــة تصــل فيــه مــن 
قطعــك، ومــن وصلــك عــى الســواء، ورحمــة تصــل فيــه 
وتســكن  عليهــم،  وتوســع  أهلــك  بــه  وترحــم  رحمــك، 

الفرحة قلوبهم وأنفسهم.
ليــس املهــم يف العيــد النفقــة التــي تســمى )العيديــة(. 
الرحــم  زيــارة  هــو  واألهــم  املســتطيع،  عــى  فهــذه 
واملبــادرة  واملشــاحن.  املقاطــع  ووصــل  والقريــب، 
لذلــك، وال يجــب عــى املســلم أن يضعــف أمــام نــزغ 
الشــيطان. ووسوســته التــي تقــول: ال تذهــب لألقــارب 
وانتظــر  تذهــب  ال  املــال،  متلــك  ال  ألنــك  واألرحــام 
العيد القادم. وتوسعة الله يف الرزق؟! ال تفعل أخي، 
وال  الغــد  مفاتيــح  ال متلــك  فأنــت  الشــيطان،  وخالــف 

متلك الرزق والعطاء.
مســتوى  عــى  العيــد  هــذا  يف  العــام  هــذا  يؤملنــا  مــا 
بشــكلها  الحــج  فريضــة  تعطــل  هــو  العــام،  املســلمن 
مناســك  أداء  يف  الراغبــن  ملاليــن  الجامــع  العــام 
الحــج، وإســقاط الفريضــة، واقتصــاره عــى بضعــة آالف 
مــن داخــل اململكــة العربيــة الســعودية، بســبب جائحة 
كورونا التي أصابت ما يزيد عى )16( مليون شخص 
يف  أثــرت  جائحــة  وهــي  تاريخــه.  حتــى  العــامل  حــول 
فريضــة الحــج كــا أثــرت يف فريضــة الصــالة جاعة يف 
املسجد، يف كل أنحاء املعمورة. ولكن مثة درس يف 
هــذا املوضــوع يقــول: بــادر بالحــج قبــل أالَّ تحــج، وبــادر 

بالصالة قبل أالَّ تصيل.
نحن يف الجائحة ال منلك غر الدعاء باملأثور: فنقول 
اللهــم نعــوذ بــك مــن الــرص والجــذام والجنــون ونعــوذ 
بــك مــن ســيئ األســقام ، ونحــن يف العيــد أيًضــا منلــك 
أن ندعــو اللــه أن يعيــد علينــا وطننــا وأقصانــا، وأن يردنــا 
إىل ديارنــا ســاملن غامنــن، ومنلــك بعــد الدعــاء عادة 
حسن األداء والطاعة، وكل عام وأنتم بخر، وعيدنا يف 

األقىص قريب بإذن الله.


