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محافظات/ عبد الله الرتكامين:
استشــهد مســاء أمــس، شــاب فلســطيني مــن بلــدة كفــل حــارس شــامل 

محافظة سلفيت بعد إصابته برصاص قوات االحتالل اإلرسائييل.
وقالت وزارة الصحة يف بيان: "إن الشــهيد إبراهيم مصطفى أبو يعقوب 

وصــل بحالــة حرجــة للغايــة إىل مستشــفى ســلفيت الحكومــي، 
محافــظ  قــال  فيــام  رقبتــه".  يف  الحــي  بالرصــاص  إصابتــه  بعــد 

غزة/ فلسطني:
الجهــاد  لحركــة  العســكري  الــذراع  القــدس  رسايــا  باســم  الناطــق  أكــد 
اإلسالمي، أنَّ املقاومة الفلسطينية باتت متتلك اليوم صواريخ ستمس 
مبنشــآت إرسائيلية حساســة. وقال أبو حمزة يف ترصيحات نرشها عىل 
موقــع "تويــرت" أمــس، مبناســبة الذكــرى السادســة للحــرب العدوانيــة عىل 

غزة صيف 2014: "إن رسايا القدس اليوم وبعد 6 سنوات من 
معركــة البنيــان املرصــوص أصبحــت متتلــك صواريــخ تصــل إىل 

رام الله/ فلسطني:
قــال الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني: إن خطــة الضــم التــي ينــوي 
الغربيــة  بالضفــة  التجمعــات  بعــض  يف  تنفيذهــا  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
املحتلــة تهــدد حيــاة قرابــة 112 ألــف فلســطيني. وأفــاد الجهــاز يف تقريــر 

يف  الفلســطينية  التجمعــات  عــدد  بلــغ  بأنــه  أمــس،  عنــه  صــادر 
الضفة الغربية التي من املتوقع أن يضمها االحتالل اإلرسائييل 

االحتالل يخطر بهدم منشأة زراعية يف رام هللا

اســتـشـهـاد شـاب وإصـابـة آخـر 
برصـاص االحـتــالل شمـال ســلفـيت
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غزة/ جامل غيث:
تظاهرت عرشات الفلسطينيات يف قطاع غزة أمام 
حاجــز بيــت حانــون )إيرز( شــامل قطــاع غزة، أمس، 
رفًضــا ملخطــط ضم الضفــة الغربية وصفقة ترامب 
– نتنياهو التصفوية. وأحرقت املتظاهرات خالل 

النســائية لحركــة  الحركــة  وقفــة احتجاجيــة نظمتهــا 
حــامس وحملــت عنــوان: "فلســطينيات ضــد قــرار 
الضــم وصفقــة القــرن"، صــوريت الرئيــس األمريــي 

دونالــد ترامــب، ورئيــس حكومــة االحتالل 
اإلرسائيــيل بنيامــني نتنياهــو، تعبــًرا عــن 

عرشات الفلسطينيات بغزة يتظاهرن 
رفًضا لمخطط الضم و"صفقة القرن"
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الخليل-غزة/ جامل غيث:
تخضــع نحــو 47 هيئــة محليــة يف الضفــة الغربيــة، 
لضغــوط إرسائيليــة بقطــع الكهربــاء عنهــا، مســتغلة 
والعــامل  البــالد  بهــا  متــر  التــي  الظــروف  بذلــك 
مخططاتهــا  لتنفيــذ  كورونــا،  جائحــة  مواجهــة  يف 

لضــم  الفلســطينيني  ضــد  والتهويديــة  العنرصيــة 
الضفة واألغوار والقبول بـ"صفقة القرن".

هيئــة   )47( مؤخــًرا  االحتــالل  ســلطات  وأخطــرت 
ــذت  ونفَّ عنهــا،  الكهربــاء  بقطــع  محليــة 
بلــدة  منهــا  بعضهــا  بحــق  قطــع  عمليــات 

قطع االحتالل الكهرباء عن الضفة.. 
"ابزتاز سيايس" لتمرير "الضم"
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غزة/ فلسطني: 
مــن املقــرر أن تعلــن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل نتائــج امتحانــات الثانويــة 
العامــة "التوجيهــي" غــًدا. وقــال وكيــل وزارة الرتبيــة والتعليــم بغــزة، د. زيــاد 
ثابت، لصحيفة "فلسطني:" إن اإلعالن عن النتائج لهذا العام سيقترص عىل 
تالوة بيان صحفي يشتمل عىل أسامء الطلبة العرشة األوائل. وأضاف ثابت 

أن نســب النجــاح العامــة املتعلقــة بـ"التوجيهــي" بفروعــه املختلفــة 
ستعلن يف البيان. وكانت نتائج الثانوية العامة ُتعلن يف السنوات 

غزة/ فلسطني:
االحتــالل متــارس  ســجون  إدارة  إن  واملحرريــن:  األرسى  شــؤون  هيئــة  قالــت 
الغمــوض يف حقيقــة مــرض األســر يــري املــرصي مــن دير البلح وســط قطاع 
غــزة، امُلعتقــل منــذ عــام 2003، مشــرًة إىل أنــه مــن ضحايــا سياســة اإلهــامل 

إدارة  أن  أمــس،  صحفــي،  ترصيــح  يف  الهيئــة،  وأوضحــت  الطبــي. 
مــع  جلســة  آخــر  خــالل  لألســر  واضحــة  إجابــة  تعــِط  مل  الســجون 

"التعليم" تعلن نتائج 
"التـوجيـهـي" غـًدا

"هيئة األرسى": إدارة السجون 
تمارس الغموض حول حقيقة 

مرض األسري "المرصي"
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رسايا القدس: نمتلك 
صواريخ تمس بمنشآت 

إرسائيلية حساسة

ا يف 43 تجمًعا سكنيًّ
تقرير إحصايئ: خطة 

د  الضم اإلرسائيلية تهدِّ
112 ألف فلسطيين

عواصم/ وكاالت:
أعلنت منظمة الصحة العاملية أمس 
لجنــة مســتقلة ملراجعــة  أنهــا تشــكل 
تعاملهــا مــع جائحة مــرض كوفيد19- 
وكذلك تعامل الحكومات مع الوباء، 
رت مــن أن الجائحــة باتــت خــارج  وحــذَّ
الســيطرة، يف وقــت تجــاوز فيــه عــدد 

املصابني 12 مليون شخص.
تيــدروس  العــام  املديــر  وقــال 
اجتــامع  أدهانــوم غيربيســوس -يف 
عــرب الفيديــو مــع األعضــاء الـــ -194 
إن حجم الوباء الذي أثر تقريبا عىل 
"يســتحق  العــامل  يف  شــخص  كل 

تقيياًم مالمئًا، ونزيهًا".

إصابات 
"كورونا" تتجاوز 

12 مليوًنا.. 
و"الصحة 

العالمّية" تحذر: 
الوباء خارج 

السيطرة

17

الخليل- قلقيلية/ فلسطني:
الخليــل  محافظتــي  يف  مواطنــني  ثالثــة  أمــس  تــويف 
وقلقيليــة يف الضفــة الغربيــة، متأثرين بإصابتهم بفروس 
كورونــا املســتجد، مــا يرفــع حصيلــة الوفيــات بالوبــاء يف 

األرايض الفلسطينية املحتلة عام 1967 إىل 27. 
يف حــني ســجلت وزارة الصحــة يف رام اللــه 262 إصابــة 
جديدة يف أنحاء الضفة. وأعلنت وزيرة الصحة مي كيلة 

متأثَرْيــن  الخليــل  محافظــة  مــن  مواطَنــنْي  وفــاة 
كيلــة  وأوضحــت  كورونــا.  بفــروس  بإصابتهــام 

غزة/ فلسطني:
مزاولــة  إىل   ، غــًدا  األســبوعية  املركزيــة  األســواق  تعــود 
نشــاطها املعتــاد يف قطــاع غــزة، بعــد توقــف أربعــة أشــهر، 

بسبب اإلجراءات املتخذة للحد من جائحة كورونا.
وتعــد األســواق الشــعبية فرصــة جيدة للتجــار واملزارعني، 
لبيــع منتجاتهــم يف مختلــف محافظــات قطــاع غــزة، حيــث 
ُيكرث املتسوقون ارتيادها؛ المتيازها بتنوع السلع ورخص 

األسعار مقارنة باملحال واملوالت التجارية.
البلديــات  ورشطــة  القطــاع  بلديــات  وتعهــدت 

خالل الـ24 ساعة األخرية

وفاة 3 مواطنني وإصابة 262 آخرين بـ"كورونا" يف الضفة
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بعد توقف أربعة أشهر 
األسواق الشعبية يف 

غزة تعود لنشاطها غًدا

غزة/ صفاء عاشور:
الدوليــة الحقوقيــة إىل  دعــا مختصــون يف شــؤون األرسى، املؤسســات 
تحريــك ملفــات قضائيــة ملســاءلة االحتــالل اإلرسائيــيل عــىل جرميــة قتل 
األســر ســعدي الغرابــيل نتيجــة اإلهــامل الطبــي.  جــاء ذلــك خــالل نــدوة 
تحــت  أمــس  غــزة  وزارة األرسى واملحرريــن يف مقرهــا مبدينــة  عقدتهــا 
عنــوان: "جرميــة استشــهاد األســر ســعدي الغرابــيل". وقــال وكيــل وزارة 
األرسى واملحرريــن بهــاء الديــن املدهــون: إن األســر الغرابــيل "مل يكــن 

ميتلك من أدوات القوة إال إرادته وعزميته، فقد غزت األمراض 
جســده طوال فرتة اعتقاله حتى بلغ من العمر 75 عاًما، أمىض 

نابلس/ فلسطني: 
لــألرسى يف  إســناد  أمــس، يف وقفــة  مــن املواطنــني،  العــرشات  شــارك 
سجون االحتالل اإلرسائييل، أمام مقر الصليب األحمر مبحافظة نابلس، 
بانتهــاكات االحتــالل بحــق األرسى، وسياســة اإلهــامل الطبــي  وللتنديــد 

املتعمد التي راح ضحيتها أخرًا الشهيد األسر سعدي الغرابيل.
لدعــم  الوطنيــة  اللجنــة  إليهــا  دعــت  التــي  الوقفــة  يف  املشــاركون  ورفــع 

ولــألرسى  الغرابــيل  للشــهيد  صــوًرا  املحافظــة،  يف  األرسى 
لإلفــراج  الفــوري  التحــرك  بــرورة  تطالــب  والفتــات  املــرىض، 

مختصون يطالبون 
بمحاكمة االحتالل عىل 

جريمة قتل الغرابيل

وقفة شعبية "إسناًدا 
لألرسى" أمام الصليب 

األحمر بنابلس 
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4 مواطنون يف باحات املسجد األقىص استعدادًا ألداء الصالة مع األخذ باإلجراءات الوقائية    ) أ ف  ب (

فلسطيني يرشق قوات االحتالل بالحجارة خالل املواجهات التي اندلعت يف الخليل أمس   ) األناضول (

وقفة احتجاجية للحركة النسائية رفًضا لقرار الضم يف غزة أمس   ) تصوير/ محمود أبو حصرة (
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وشــملت التهديــدات املستشــفيات 
األمــر  الخاصــة،  الصحيــة  واملراكــز 
ملنــع  عاجــًا  تدخــًا  يتطلــب  الــذي 
خاصــة  طــه،  مخطَّ االحتــال  تنفيــذ 
ومحاولــة  كورونــا،  جائحــة  ظــل  يف 
لتنفيــذ  اســتغالها  االحتــال 
ضــد  والتهويــد  العنرصيــة  مخططاتــه 

الفلسطينيني.
مخالفة دولية

وأعرب رئيس بلدية الخليل تيسري أبو 
سنينة، عن رفضه املطلق لتهديدات 
التيــار  بقطــع  اإلرسائيــي  االحتــال 
الهيئــات  مــن  العديــد  عــن  الكهربــايئ 
الصعبــة  الظــروف  ظــل  يف  املحليــة، 
الفلســطينية  األرايض  بهــا  متــر  التــي 

جراء انتشار فريوس كورونا.
وقال أبو ســنينة لصحيفة "فلسطني": 
الخدمــات  مــن  الكهربــايئ  التيــار  "إن 

االســتغناء  ميكــن  ال  التــي  األساســية 
عنــه باملطلــق خاصــة يف ظل الظروف 
التي متر بها الباد يف مواجهة جائحة 

كورونا".
يســتغل  االحتــال  "إن  وأضــاف: 
التلويــح  خــال  مــن  الحــايل  الظــرف 
منــه  محاولــة  يف  الكهربــاء،  بقطــع 
الفلســطيني  الشــعب  عــى  للضغــط 
وقيادتــه للقبــول مبخططاته العنرصية 
القــرن"،  و"صفقــة  الضفــة  لضــم 
التــي ترتكبهــا  بالجرميــة  معتــًرا ذلــك 

)إرسائيل( بحق شعبنا.
حيــاة  يهــدد  الكهربــاء  قطــع  أن  وأكــد 
املــرىض واملصابــني بفــريوس كورونــا 
القابعــني تحــت رحمــة أجهــزة التنفس 
نبقــى  "لــن  مشــدًدا  االصطناعــي، 
تهديــدات  حيــال  األيــدي  مكتــويف 
االحتــال بقطــع التيــار الكهربــايئ عــن 

الهيئات املحلية".
تضافــر  إىل  البلديــة،  رئيــس  ودعــا 
جهــود الجميــع للعمــل مــن أجــل لجــم 
لوقــف  ودفعــه  اإلرسائيــي  االحتــال 
ظــل  يف  خاصــة  وعنجهيتــه  جرامئــه 
الفرتة الحالية التي تشهدها األرايض 

الفلسطينية بفعل كورونا.
ادعاءات إسرائيلية

يف  تفــوح  بلديــة  رئيــس  ووصــف 
ارزيقــات،  محمــود  الخليــل  محافظــة 
"ابتــزاز  مبثابــة  االحتــال،  تهديــدات 
حقــوق  عــى  و"زعرنــة"  ســيايس" 

شعبنا الفلسطيني.
وقــال ارزيقــات لصحيفــة "فلســطني": 
موضــوع  يســتغل  االحتــال  "إن 
الســلطة  عــى  للضغــط  الكهربــاء 
للقبول بسياسة األمر الواقع والرضوخ 
ملخطط ضم الضفة الغربية واألغوار، 

القــرن". وذكــر أن االحتــال  و"صفقــة 
أن  أعــوام  ثاثــة  نحــو  منــذ  يدعــي 
عــى رسقــة  تعمــل  الهيئــات املحليــة 
بلديتــه  أن  مؤكــًدا  الكهربــايئ،  التيــار 
الكهربــاء  رشكــة  عــى  قضيــة  رفعــت 
أربعــة  القطريــة اإلرسائيليــة منــذ نحــو 
أشــهر بســبب ادعائها برسقة الكهرباء 
الكهربــاء،  اشــرتاكات  تســديد  وعــدم 
"وسننجح بها فنحن أصحاب الحق".

وأضاف ارزيقات: "فوجئت بأن رشكة 
الكهربــاء أبلغــت 47 هيئــة محليــة يف 
ويــوم  الجــاري  الشــهر  مــن   7-18-28

التيــار  بقطــع  القــادم  الشــهر  مــن   9
الكهربــايئ، إىل جانــب تحريــر مخالفة 
لبلدية تفوح بقيمة ثاثة عرش مليون 
ونصف املليون شيقل واقتطاعها من 
أمــوال املقاصــة، فأصبحنا بني مطرقة 
التــي  الســلطة  وســنديان  االحتــال 

فقدت املبلغ من أموال الرضائب". 
أول  املحاميــة  "تواصلــت  وأكمــل: 
القطريــة  الرشكــة  مــع  أمــس،  مــن 
وأبلغتهــم بوضــع البلــدة واحتياجاتهــا 
عــدًدا  أن  خاصــة  الكهربــايئ،  للتيــار 
أجهــزة  عــى  املــرىض موصولــون  مــن 
الكهربــاء  عــى  تعمــل  التــي  التنفــس 
وأن أيــة خطــر ســيتعرضون لــه املرىض 
مســؤوليته،  االحتــال  ســيتحمل 
اإلعــام  وســائل  كل  اطــاع  وســيتم 
املحليــة والدوليــة عــى تبعات القطع 
وتأثــريه، مشــرًيا إىل أنــه بعــد ســاعات 

تم إعادة التيار الكهربايئ.
وأكــد ارزيقــات، أن بلديتــه خصصــت 
كورونــا،  مصــايب  لخدمــة  ميزانياتهــا 
مــن  الوقائيــة للحــد  واتبــاع اإلجــراءات 
داعًيــا  الســكان،  بــني  الفــريوس  نــرش 
باإلجــراءات  لالتــزام  املواطنــني 

مــن  الحــد  تســاعد يف  التــي  الوقائيــة 
اإلصابة بالفريوس.

الحكــم  وزارة  دانــت  جهتهــا،  مــن 
تهديــدات  اللــه،  رام  يف  املحــي 
التيــار  بقطــع  االحتــال  ســلطات 
الهيئــات  مــن  العديــد  عــن  الكهربــايئ 
املحليــة، واســتغالها للظــروف التــي 
مواجهــة  يف  والعــامل  البــاد  بهــا  متــر 

جائحة كورونا.
وأعــرب وزيــر الحكــم املحــي مجــدي 
واســتنكاره  إدانتــه  عــن  الصالــح، 
املامرســات  لهــذه  الشــديدين 
العدوانيــة بحــق هيئاتنا ومواطنينا يف 
مشــرًيا  الصعبــة،  الظــروف  هــذه  ظــل 
إىل أن ذلــك اســتغال للحالــة الوبائية 
أجمــع،  والعــامل  البــاد  بهــا  متــر  التــي 
الفًتا إىل أن ذلك أسلوب عدواين يف 

الضغط عى هيئاتنا املحلية.

فيــام عــّد مركــز اإلنســان للدميقراطيــة 
االحتــال  تهديــدات  والحقــوق 
للهيئــات املحليــة، "مخالفــة ملبــادئ 
حقــوق اإلنســان والقانــون الدويل، من 
املســؤولية  االحتــال  مخالفــة  خــال 
كل  توفــري  بــرضورة  عليــه  امللقــاة 
تلــزم  التــي  واإلجــراءات  املســتلزمات 
البــاد املحتلــة، وتوفــري بيئــة مناســبة 

لحياة كرمية".
الجهــات  بيــان  يف  املركــز  ودعــا 
للتدخــل  الدوليــة  واملؤسســات 
االحتــال  تطبيــق  ملنــع  العاجــل 
والاإنســانية،  العنرصيــة  مامرســاته 
اإلنســانية  الظــروف  ظــل  يف  خاصــة 
فلســطني،  بهــا  متــر  التــي  الصعبــة 
للهيئــات  الحاميــة  توفــري  ورضورة 
الكهربــاء  بقطــع  املهــددة  املحليــة 

عنها.

رام الله/ فلسطني:
قــال الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني: 
االحتــال  ينــوي  التــي  الضــم  خطــة  إن 
التجمعــات  بعــض  يف  تنفيذهــا  اإلرسائيــي 
قرابــة  تهــدد حيــاة  الغربيــة املحتلــة  بالضفــة 
يف  الجهــاز  وأفــاد  فلســطيني.  ألــف   112

عــدد  بلــغ  بأنــه  أمــس،  عنــه  صــادر  تقريــر 
التجمعــات الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة 
االحتــال  يضمهــا  أن  املتوقــع  مــن  التــي 
اإلرسائيي تحت ما تسمى خطة الضم، 43 
تجمعًا سكانيًا. وأوضح أن التجمعات موزعة 
عــى النحــو التــايل: 10 تجمعــات يف شــامل 
الضفة، 30 تجمعًا يف وســطها، 3 تجمعات 

يف جنوبها. 
عــدد  قــدر  فقــد  التقريــر،  وحســب 

الفلســطينيني يف هذه التجمعات الســكانية 
فــردًا ويســكنون عــى مســاحة   112,427 بـــ 

إجاملية قدرها 477.3 كم2.
اســتعراض  خــال  األرقــام  هــذه  وجــاءت 
الفلســطيني،  لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز 
أوضــاع الســكان يف فلســطني مبناســبة اليــوم 
العاملــي للســكان الــذي يوافــق غــدًا الســبت 

11/07/2020م.
ولفــت الجهــاز إىل أنــه بنــاء عــى التقديــرات 
الســكانية التــي أعدهــا الجهاز، هناك حوايل 
13.5 مليــون فلســطيني يف العــامل، ومنهــم 

دولــة  يف  فلســطيني  مايــني   5.1 نحــو 
فلســطني. ويبلــغ عدد ســكان الضفــة الغربية 
 1.55 منهــم  نســمة،  مايــني   3.05 حــوايل 
مليــون ذكــر و1.50 مليــون أنثــى، بينــام قــدر 

عــدد ســكان قطــاع غــزة لنفــس العــام بحــوايل 
2.05 مليون نسمة، منهم 1.04 مليون ذكر 

و1.01 مليون أنثى. 
وكانــت قــد ذكــرت وســائل إعــام عريــة، أن 
43 قريــة يعيــش فيهــا  خطــة الضــم ســتحول 
أكرث من 110 آالف فلسطيني -غالبيتهم يف 
األردن- إىل جيــوب معزولــة ومحــارصة  غــور 

من كافة الجهات بجدار الفصل العنرصي.
ومنــذ  ســعت  االحتــال  ســلطات  أن  يذكــر 
وتهويــد  ضــم  إىل  الغربيــة  للضفــة  احتالهــا 
خــزان  عــى  تقــع  التــي  الفلســطينية  األغــوار 
ســلة  األغــوار  وتعــّد  امليــاه.  مــن  ضخــم 
فلسطني الغذائية وهي أكرث املناطق ترضرًا 
عــرشات  ســيلتهم  الــذي  الضــم  مــرشوع  مــن 

آالف الدومنات من األرايض الزراعية.

غزة/ فلسطني:
الــذراع  القــدس  رسايــا  باســم  الناطــق  أكــد 
أنَّ  اإلســامي،  الجهــاد  لحركــة  العســكري 
املقاومــة الفلســطينية باتــت متتلــك اليــوم 
إرسائيليــة  مبنشــآت  ســتمس  صواريــخ 

حساسة.
وقــال أبــو حمــزة يف ترصيحــات نرشهــا عى 
الذكــرى  مبناســبة  أمــس،  "تويــرت"  موقــع 
السادسة للحرب العدوانية عى غزة صيف 
وبعــد  اليــوم  القــدس  رسايــا  "إن   :2014

املرصــوص  البنيــان  معركــة  مــن  ســنوات   6
كل  إىل  تصــل  صواريــخ  متتلــك  أصبحــت 
ومنشــآتها  مبرافقهــا  املحتلــة  فلســطني 

الحساسة".
وأكــد أبــو حمــزة أن "الرسايا اليــوم أكرث عدًة 
وعتــاًدا وحضــوًرا يف امليــدان كــام َعهدهــا 

أبناء شعبنا وأمتنا عى الدوام".
مــدار  عــى  القــدس  "قامــت رسايــا  وتابــع: 
واملــدن  غــزة  غــاف  بقصــف  يوًمــا   )51(
املحتلــة الكــرى حتــى وصلــت نرياننــا إىل 

مدينة نتانيا املحتلة".
البنيــان  ذكــرى  علينــا  "متــر  وأضــاف: 
املرصوص البطولية والتي جســدت خالها 
الحقيقــي  املعنــى  الفلســطينية  املقاومــة 

للوحدة امليدانية والتضحية والقتال دفاًعا 
عن األرض واإلنسان".

"أبنــاء شــعبنا  التحيــة إىل  أبــو حمــزة  ووجــه 
الصامــد الصابــر يف مناطق املواجهة كافة، 
الــذي تعــرض للقهــر والتنكيل وما زال يدفع 
بالعــزم  وميدهــا  املقاومــة  مــع  الرضيبــة 

والقوة عى مواصلة طريق التحرير".
إىل ذلــك، أكــدت حركــة الجهــاد اإلســامي 
قــوة  تــزداد  متحــدة،  واحــدة  املقاومــة  أن 
وتراكــم خراتهــا وإمكاناتهــا وتطور أســاليبها 
وقدراتهــا، وماضيــة يف مشــاغلة العــدو ولن 
تســمح له باالســتفراد بشــعبنا ولن تســلم له 

باالستياء عى أّي شر من أرضنا.
وأوضحــت الحركــة يف بيــان صحفي، أمس، 
أن ســت ســنوات مــرت عــى العــدوان الذي 
واحــدة  الفلســطيني  الشــعب  فيــه  ســّطر 
مســرية  يف  والفــداء  الصمــود  ماحــم  مــن 

املقاومة والتحرير.
وشددت عى أن "وسائل املقاومة تتطور، 
وتضــع اليــوم يف صلــب أولوياتها جملة من 
الدفــاع  معركــة  الســتمرار  الرضوريــة  األمــور 
أبنــاء  وحاميــة  واملقدســات  األرض  عــن 

شعبنا".
العمــل  تواصــل  املقاومــة  أن  إىل  وأشــارت 

وقــراه  ومدنــه  الوطــن  ســاحات  كل  لتكــون 
مــع  ومواجهــة  اشــتباك  ســاحات  وبلداتــه 

االحتال.
يومــًا   51 مــدار  "عــى  الحركــة:  وقالــت 
اســتخدم فيهــا االحتــال املجــرم كل أدواتــه 
وأســلحته الفتاكة، مل ينجح جيش اإلرهاب 
التــي  مقاومتــه  هزميــة  أو  شــعبنا  قهــر  يف 

كانت مجتمعة عى قلب رجل واحد".
وبّينــت أن املعركــة شــّكلت بــكل تفاصيلهــا 
التــي  املقاومــة  مســرية  يف  فاصلــة  محطــة 
كــرس  مســؤولية  عاتقهــا  عــى  أخــذت 
فرضهــا  إىل  االحتــال  ســعى  معــادالٍت 
والقتــل،  الحصــار  أدوات  كل  مســتخدًما 
بهــدف تحقيــق صــورة انتصــار واحــدة لــه يف 

تلك املعركة.
الوطنيــة  بالثوابــت  متســكها  وجــددت 
لحاميــة  متيًنــا  أساًســا  بعدهــا  والوحــدة 
كل  وجمــع  الفلســطيني،  الشــعب  حقــوق 
موقــف  عــى  الفلســطيني،  الشــعب  قــوى 
لــكل  والتصــدي  بأرضنــا  مســاٍس  أيِّ  رفــِض 

املؤامرات واملخططات.
وحــذرت الحركــة االحتال مــن مغبة اإلقدام 
فاملقاومــة  عــدوان،  أّي  ارتــكاب  عــى 

مستعدة للرد واملواجهة بكل قوة.

بريوت/ فلسطني:
املقاومــة  حركــة  مــن  قيــادي  وفــد  التقــى 
اإلســامية "حــامس" يف لبنــان، األمــني العــام 

للجامعة اإلسامية يف لبنان، عّزام األيويب.
وأوضحــت "حــامس"، يف بيــان أمــس، أن وفــدًا 
من الحركة برئاسة ممثلها يف لبنان أحمد عبد 
العــام  األمــنَي  أمــس  ومــن  أول  التقــى  الهــادي 
للجامعــة اإلســامية، عــّزام األيــويب، يف مركــز 

الجامعة بالعاصمة بريوت.
تواجــه  التــي  التحّديــات  اللقــاء  واســتعرض 
الفلســطينية  والقضيــة  عمومــًا،  املنطقــة 
ومشــاريع الضــّم اإلرسائيليــة ألجــزاء مــن الضفــة 

الغربية عى وجه الخصوص.
تواجــه  التــي  التحّديــات  أيًضــا إىل  تطــّرق  كــام 
هــذه  يف  الداخــي  املســتوى  عــى  لبنــان 
املرحلــة، وانعكاســاتها املتوقعــة عــى وضعــه 
الفلســطينيني،  الاجئــني  وعــى  الداخــي، 
بهــذا  الدائــم  التنســيق  تأّكيــد  تــم  حيــث 

الخصوص.
التحّديــات  بشــأن  رشحــا  الهــادي،  عبــد  وقــّدم 
هــذه  يف  الفلســطينية  القضيــة  تواجــه  التــي 
الفلســطيني  الوطنــي  والعمــل  املرحلــة، 

ملواجهتها.
الجامعــة  وقــوف  األيــويب  أكــد  جهتــه  مــن 

الفلســطيني  الشــعب  جانــب  إىل  اإلســامية 
ومقاومتــه، وكذلــك رفــض كّل مشــاريع الضــّم 

والتهويد.
وكان مــن املقــرر أن تعلــن حكومــة االحتــال، 
يف األول مــن متــوز/ يوليــو الجــاري، بــدء خطــة 
احتــال مســاحات واســعة مــن الضفــة الغربيــة 

املحتلة.
لكــن رئيــس حكومــة االحتال بنيامــني نتنياهو، 
لوجــود  الشــأن،  بهــذا  قــرار  أي  يصــدر  مل 
"خافــات" داخــل حكومتــه وأخــرى مــع اإلدارة 
عمليــة  وتفاصيــل  توقيــت  حــول  األمريكيــة 

"الضم"، بحسب وسائل إعام إرسائيلية.

القدس املحتلة/ فلسطني:
أفرجــت ســلطات االحتــال أمــس، عن األســرية 
بيــان فرعــون مــن بلــدة العيزريــة رشق القــدس 
املحتلــة، بعــد قضائهــا )40( شــهًرا يف ســجون 

االحتال اإلرسائيي.
واعتقلت فرعون يف 11 مارس/ آذار 2017، 
مــدة  معتقلــة  االحتــال  قــوات  عليهــا  وأبقــت 
َيصــدر  أن  قبــل  محاكمــة،  دون  شــهًرا   )21(
بحقها حكم نهايّئ بالســجن الفعي مدة )40( 
 )2000( مببلــغ  تغرميهــا  إىل  إضافــة  شــهًرا، 

شيقل.

وعّرت األسرية املحررة )24عاًما(، عن فرحتها 
الكبــرية، مشــرية إىل أنهــا تركــت خلفهــا )34( 
االنفــرادي،  العــزل  يف  أســريتان  بينهــن  أســرية 
وأســريتان يف معبار الشــارون، وثاث أســريات 

يف أقبية التحقيق.
وقالــت فرعــون عقــب اإلفــراج عنهــا: "ودعــت 
أخــوايت األســريات بالدمــوع عى أمل أن يكون 
فــكل األرسى  الحريــة،  اللقــاء قريبــا يف فضــاء 

يأملون بصفقة مرشفة تنهي مرارة االعتقال".
فــإن  كورونــا  جائحــة  ظــل  ويف  أنــه  وأضافــت 
االحتــال اســتغل الوبــاء وأوقــف زيــارات األهل 

بزعــم خشــيته مــن انتشــار فــريوس كورونــا، مــا 
زاد من معاناة األسريات يف سجون االحتال.

وأكــدت فرعــون أنــه ســمح لهــن بالتواصــل عــر 
الهاتف مرة واحدة كبديل عن وقف الزيارات، 
أن  خاصــة  ذويهــن،  عــى  قلقهــن  مــن  زاد  مــا 
الزيــارة هــي الوســيلة الوحيــدة التــي ميكــن بهــا 

التواصل مع عائاتهن.
يف  األســريات  ممثلــة  فرعــون  األســرية  وتعــد 
أحمــد  األســري  خطيبــة  وهــي  الدامــون،  ســجن 
الفعــي  بالســجن  حكــاًم  يقــي  الــذي  عــزام، 

مدة خمس سنوات ومثانية أشهر.

ا في 43 تجمًعا سكنيًّ
تقرير إحصائي: خطة الضم

د 112 ألف فلسطيني  اإلسرائيلية تهدِّ

الجهاد: المقاومة لن تسمح لالحتالل باالستفراد بشعبنا
سرايا القدس: نمتلك صواريخ تمس بمنشآت إسرائيلية حساسة

وفد من "حماس" يلتقي األمين 
العام للجماعة اإلسالمية في بيروت

االحتالل ُيفرج عن األسيرة المقدسية بيان فرعون

قطع االحتالل الكهرباء عن الضفة.. "ابتزاز سياسي" لتمرير "الضم"
الخليل-غزة/ جمال غيث:

الضفــة  فــي  محليــة  هيئــة   47 نحــو  تخضــع 
الغربيــة، لضغــوط إســرائيلية بقطــع الكهربــاء 

عنهــا، مســتغلة بذلــك الظــروف التــي تمر بها 
البــالد والعالــم فــي مواجهــة جائحــة كورونــا، 
لتنفيــذ مخططاتها العنصريــة والتهويدية ضد 

الفلســطينيين لضــم الضفة واألغــوار والقبول 
بـ«صفقة القرن«.

وأخطرت ســلطات االحتالل مؤخــًرا )47( هيئة 

ذت عمليات  محليــة بقطــع الكهرباء عنهــا، ونفَّ
قطع بحق بعضها منها بلدة تفوح وبني نعيم 

في مدينة الخليل، ومدينة جنين.

لحظة اإلفراج عن األسرية بيان فرعون  يف بلدة العيزرية رشق القدس أمس



3محليات الجمعة 19 ذو القعدة 1441هـ 10 يوليو/ تموز 
Friday 10 July 2020

FELESTEENONLINE

غزة/ جامل غيث:
تظاهرت عرشات الفلسطينيات يف قطاع 
غــزة أمــام حاجــز بيت حانون )إيرز( شــامل 
ضــم  ملخطــط  رفضــًا  أمــس،  غــزة،  قطــاع 
الضفــة الغربيــة وصفقــة ترامب – نتنياهو 

التصفوية.
وقفــة  خــال  املتظاهــرات  وأحرقــت 
احتجاجية نظمتها الحركة النسائية لحركة 
"فلســطينيات  عنــوان:  وحملــت  حــامس 
ضــد قــرار الضــم وصفقــة القــرن"، صــوريت 
الرئيــس األمريــي دونالــد ترامب، ورئيس 
بنيامــن  اإلرسائيــي  االحتــال  حكومــة 
ملخطــط  رفضهــن  عــن  تعبــًرا  نتنياهــو، 

الضم و"صفقة القرن".
وهتفــت النســوة، خــال الوقفــة هتافــات 
اإلرسائيــي  االحتــال  رافضــة ملخططــات 
واإلدارة األمريكيــة بضــم الضفــة و"صفقــة 
وتســقط  للضــم،  ال  "ال  ومنهــا  القــرن"، 

تسقط )إرسائيل(، وال ال للتطبيع".
خيار المقاومة

رجــاء  النســائية  الحركــة  مســؤولة  وأكــدت 
املطلــق  فلســطن  نســاء  رفــض  الحلبــي، 
ملخطــط الضــم و"صفقــة القرن"، مشــددة 
وســنقاومه  االحتــال،  مخطــط  ميــر  "لــن 

بكل ما منلك من قوة".
نقــف  لهــا:  كلمــة  يف  الحلبــي،  وقالــت 
هنــا- قــرب األرايض املحتلــة- يف ذكــرى 
العصف املأكول لنؤكد أننا لن نتخىل عن 
أرضنــا وسنفشــل كل مخططــات االحتــال 
بصمودنا وصربنا وإرادتها ومقاومتنا التي 

مرغــت أنــف االحتــال وجعلتــه يفكــر ألف 
مرة قبل أن يقدم ليعتدي علينا.  

وأضافت: إن قرار االحتال بتأجيل الضم 
الفلســطينية  املقاومــة  تهديــد  بعــد  جــاء 
وعــدم الســكوت عليــه،  داعًيــا ألن يكــون 
املســامر  القــرن"  و"صفقــة  الضــم  قــرار 

األخر يف نعش "أوسلو". 
القــرن"  و"صفقــة  الضــم  قــرار  أن  وبينــت 
الدوليــة  واملواثيــق  القوانــن  كل  يخالــف 
العــامل إلنصــاف  داعيــة  وتتعــارض معهــا، 

شــعبنا وإلــزام االحتــال بتنفيــذ القوانــن 
يف  شــعبنا  حــق  تؤكــد  التــي  الدوليــة 

استعادة جميع أراضيه املحتلة.
االحتــال  تغــول  ملجابهــة  ودعــت 
اإلرسائيــي عــىل أرضنا بالوحدة والوقوف 
وجــه  يف  منيًعــا  وســًدا  واحــًدا  صًفــا 
االحتــال، مشــددة "رصاعنــا مــع االحتال 
رصاع عقائدي وليس رصاع عىل الحدود، 
ولن نرىض بتقسيم أرضنا فهي ملك لنا".

ويف ذات السياق، أكدت مسؤولة الحركة 

تنفذهــا  التــي  "االعتقــاالت  أن  النســائية، 
ســلطات االحتــال اإلرسائيــي يف الضفــة 
ولــن  تثنــى رجــاالت املقاومــة  لــن  الغربيــة 
بقوانــن  ننكــر  ولــن  مــن عضدنــا،  تفــت 

وقرارات االحتال اإلرسائيي".
حضــن  إىل  للعــودة  الســلطة  ودعــت 
الشــعب وتبنــي خيــار املقاومــة وإســقاط 
خيــار التنســيق والتعــاون األمني، مشــددة 
عىل وحدة الشعب الفلسطيني وفصائله 
عىل خيار املقاومة "فهي الطريق األقرص 

لتحقيق مطالبتا وحقوقنا".
مــع  التطبيــع  بوقــف  الحلبــي،  وطالبــت 
أحــرار  يقــف  وأن  اإلرسائيــي،  االحتــال 
شــعبنا  جانــب  إىل  العــامل  ورشفــاء 
وأرضــه  حقوقــه  الســتعادة  الفلســطيني 

املسلوبة.
مخططات االحتالل

واألســر  الشــهيد  والــدة  دعــت  بدورهــا، 
العربيــة  األمــة  الربغــويث،  عاصــف  أم 
ســباتها،  مــن  تســتيقظ  ألن  واإلســامية 
مواجهــة  يف  شــعبنا  جانــب  إىل  وتقــف 
بضــم  اإلرسائيــي  االحتــال  مخططــات 

الضفة الغربية.
وجهتهــا  كلمــة  يف  الربغــويث،  وقالــت 
ذاًل  "يكفــى  واإلســامية:  العربيــة  لألمــة 
أمــة  أنهــا  التاريــخ  يكتــب  وهواًنــا، ويك ال 
النكبة والنكســة، ورفض القرار اإلرسائيي 

واألمريي".
مســجلة  كلمــة  يف  الربغــويث،  وأضافــت 
لهــا: "كل محــاوالت االحتــال لــن تثنينــا، 
ولــن متــر مخططاتــه ويف مقدمتهــا خطــة 
"مهــام  مؤكــدة  القــرن"،  وصفقــة  الضــم 
ويحطــم  جرائــم  مــن  االحتــال  يفعــل 
ســنبقي  الفلســطيني،  يخــص  يشء  كل 
لــن متــر الصفقــة ألننــا واثقــن باللــه  نــردد 

ومقاومينا".
بالجائــر  الضــم  قــرار  الربغــويث،  ووصــف 
أن  مؤكــدة  وفعــًا،  قــواًل  واملفــروض 
االحتــال اإلرسائيــي يعمــل ألــف حســاب 

ملقاومتنا.

غزة/ فلسطن:
قالــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، إن إدارة ســجون االحتــال 
متــارس الغمــوض يف حقيقــة مــرض األســر يري املــرصي من دير 
البلــح وســط قطــاع غــزة، امُلعتقــل منــذ عــام 2003، مشــرًة إىل أنــه 

من ضحايا سياسة اإلهامل الطبي.
وأوضحــت الهيئــة، يف ترصيــح صحفــي، أمــس، أن إدارة الســجون 
أخصائيــة  مــع  جلســة  آخــر  خــال  لألســر  واضحــة  إجابــة  تعــِط  مل 
الرطــان، حــول االنتفــاخ الــذي يحــدث يف منطقــة الغــدة الدرقيــة 
رغم استئصالها، والنقاط السوداء عىل الكبد التي ظهرت يف صور 

األشعة، وآالم الصدر والبطن.
وبــّن وكيــل مســاعد رئيــس الهيئــة ومســؤولها يف قطــاع غــزة بســام 
املجدالوي، أن األرسى الفلسطينين يعيشون عذابات مركبة، بن 
معانــاة املــرض وعــدم تقديــم العــاج الــازم لهــم، وظــروف االعتقال 

الصعبة وحرمانهم من حقوقهم األساسية واإلنسانية.
وأشــار املجــدالوي إىل تعمــد إدارة الســجون عــدم إجــراء العمليــات 
الســجون،  يف  لــألرسى  املناســبة  العاجــات  وتقديــم  الجراحيــة 
وعدم الســامح بإدخال طواقم طبية، ورفض تســليم ملفات األرسى 
املــرىض يف الســجون لعرضهــا عــىل أطبــاء مــن الخــارج، مــا يــؤدي 

الرتقاء املزيد من الشهداء.
وطالــب منظمــة الصليــب األحمــر واملؤسســات الحقوقيــة بــرورة 
مرضاهــم  وحــرص  حياتهــم  مجريــات  عــىل  واالطــاع  األرسى  زيــارة 
والســامح للطواقــم الطبيــة بإجــراء عمليــات جراحيــة عاجلــة ملــن هم 
بحاجــة لذلــك. كــام دعا ملتابعة ملف املرىض البالغ عددهم 700 
أسر، من بينهم قرابة 300 أسر يعانون من أمراض مزمنة، وبينهم 

أكرث من عرشة أرسى يعانون من الرطان.

غزة/ فلسطن:
وثــق مركــز فلســطن لدراســات األرسى اعتقــال قوات 
الضفــة  يف  مواطًنــا   2250 اإلرسائيــي  االحــال 
الغربيــة املحتلــة وقطاع غزة، خال النصف األول من 

العام الجاري.
أن  األشــقر  ريــاض  للمركــز  اإلعامــي  الناطــق  وذكــر 
و)69(  قــارصًا،  طفــًا   )  350( طالــت  االعتقــاالت 
امــرأة وفتــاة، و)12( صحفيــًا وإعاميــًا، و )12( مــن 
كبــار الســن، إضافــة إىل اعتقــال )35( مــن املــرىض 
املجلــس  ونائبــن يف  الخاصــة،  االحتياجــات  وذوي 
الترشيعي، و )58( حالة اعتقال عىل خلفية الكتابة 

عىل "فيسبوك".
وأوضــح األشــقر يف بيــان صحفــي، أمــس، أن مدينــة 
أعــداد  يف  األعــىل  النصيــب  احتلــت  القــدس 
املعتقلن حيث وصلت إىل )1050( حالة اعتقال، 
قيــادات إســامية  الفئــات، وطالــت  اســتهدفت كل 
املبــارك  األقــى  املســجد  إمــام  منهــم  ووطنيــة، 
الشيخ "عكرمة صربي"، تلتها مدينة الخليل بحوايل 
)350( حالــة اعتقــال، ومــن قطــاع غــزة تــم رصــد )42( 

حالة اعتقال. وبّن أن سلطات االحتال صّعدت من 
سياســة العقــاب الجامعــي بحــق عائــات األرسى يف 
السجون، بهدم منازلهم، حيث تم هدم أربعة منازل 

ألرسى منذ بداية عام 2020 .
وأشــار إىل أن حــاالت االعتقــال بــن األطفــال بلغــت 
خــال النصــف األول مــن العــام الجــاري )350( حالة، 
منهــم )22( مــا دون الـــ 12 عامــًا، يف حــن فرضــت 
عــىل األطفــال غرامــات ماليــة يف محكمة عوفر بقيمة 

)150 ألف شيكل(، أي ما يعادل )45 ألف دوالر(.
كذلــك اعتقــل االحتــال خــال األشــهر الســتة األوىل 
قــارصات،  بينهــن  وفتــاة،  امــرأة   )69( العــام  مــن 
ومســنات، ومحــررات، وأمهــات وشــقيقات وزوجــات 
وناشــطات  جامعيــات  وطالبــات  وشــهداء،  أرسى 

اجتامعيات وعامات يف جمعيات خرية.
وبلــغ عــدد األرسى يف ســجون االحتــال حتــى نهايــة 
فلســطيني  أســر   )  4600  ( حزيــران  يونيــو/  شــهر 
توقيــف  ومركــز  ومعتقــا  ســجنا   23 عــىل  يتوزعــون 
وتحقيــق، و700  أســر مريــض، منهــم 150 يعانــون 

أمراضا خطرة.

"هيئة األسرى": عشرات الفلسطينيات بغزة يتظاهرن رفضًا لمخطط الضم و"صفقة القرن"
إدارة السجون تمارس 

الغموض بحقيقة مرض 
األسير "المصري"

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
مل يــُدْر يف َخَلــد األســر املحــرر أمجــد 
أن عملــه يف مجــال  عاًمــا(،   48( قبهــا 
اإلنســانية  الخدمــات  وتقديــم  الطــب 
تغييبــه  يف  ســبًبا  ســيكون  للمواطنــن 
 18 اإلرسائيليــة  الظلــم  زنازيــن  داخــل 

عاًما.
وأفرجت سلطات االحتال عن األسر 
غــرب  جنــوب  برطعــة  بلــدة  مــن  قبهــا 
جنن، يف الثاين من شهر يوليو/ متوز 
الجــاري، بعــد انتهــاء محكوميته البالغة 

18 سنة.
اعتقال غير متوقع

عــام  مــن  يوليــو  شــهر  مــن  الرابــع  ويف 
2002م -يف أثنــاء انتفاضــة األقــى- 
الطبيــب  االحتــال  قــوات  اعتقلــت 
بـ"تقديــم  إيــاه  متهمــة  قبهــا،  أمجــد 
لُيحَكــم  للمطارديــن"  طبيــة  خدمــات 
بالســجن 18 عاًمــا "زوًرا وبهتاًنــا" وفــق 

حديثه لصحيفة "فلسطن".
عــّي  الحكــم  "وقــع  قبهــا:  يقــول 

كالصاعقــة، فأنــا مل أُعتقــل قبــل ذلــك، 
وكانت النيابة اإلرسائيلية قد طلبت له 
حكــاًم بالســجن لعامــن ونصــف العــام، 
"انتفاضــة  يف  العامــة  الظــروف  لكــن 
االحتــال  بهــا  ضــاق  -التــي  األقــى" 
قبهــا  عــىل  ســلًبا  انعكســت  ذرًعــا- 

وحوكم بالسجن مدة طويلة".
كانــت  االعتقــال  ظــروف  أن  ويــروي 
يعــرف  مل  فهــو  الصعوبــة،  غايــة  يف 
يف  طبيًبــا  وظيفتــه  ســوى  حياتــه  يف 
مستشــفى حكومــي وعيادتــه الخاصــة، 
"فكانــت الســنوات األربــع األوىل فــرة 
والتكّيــف،  االســتيعاب،  عــدم  مــن 
ثــم بعدهــا  لــه،  بالنســبة  الواقــع  وقبــول 

بدأ يتكّيف تدريجًيا"، يضيف قبها.
ويحــي: "يف نهايــة املطــاف مل يكــن 
والصــرب  بالقــدر  الرضــا  ســوى  أمامــي 
حيــاة  مــن  تعلمتــه  مــا  أهــم  -وهــام 
االعتقال- وكذلك اتخاذ قرار فردي يف 
مــكان ال تجــد فيــه عائلتــك وأصدقائــك 

من حولك".

ــف  التكيُّ عــىل  ســاعده  مــا  أن  ويوضــح 
لــألرسى  ــا  جامعيًّ محــارًضا  عملــه 
الراغبــن يف إمتــام دراســتهم الجامعية 
يف جامعَتْي األقى والكلية الجامعية 
كان  حيــث  بغــزة،  التطبيقيــة  للعلــوم 
يســتلم كتــب املنهــاج وُيدّرســها لهــم، 
بواقع محارضتن أو ثاٍث يومًيا، ويعد 

الدرجــات،  ويرصــد  االختبــارات  لهــم 
إضافــة إىل إلقائــه محــارضات لــألرسى 
التــي كان  البرشيــة  التنميــة  يف مجــال 

خبًرا بها.
بتطويــر  وقتــي  ُأشــِغل  "كنــُت  ويتابــع 
فأصبــح  والكتابــة،  بالقــراءة  نفــي 
رغــم  ممتلــئ،  شــبه  اليومــي  جــدويل 

بســبب  املريــرة  الســجن  ظــروف 
األقــى  انتفاضــة  أحــداث  انعــكاس 
املقاومــة  َأرْس  ثــم  األرسى،  عــىل 
شــاليط،  جلعــاد  اإلرسائيــي  للجنــدي 
مــن  تعســفية  إجــراءات  مــن  تبعــه  ومــا 

إدارة السجون".
الســجون حرمــت  إدارة  أن  ويشــر إىل 
بالجامعــة  االلتحــاق  مــن  األرسى 
وحرمتهــم  الكتــب  وصــادرت  العربيــة، 
كزيــارات  االمتيــازات،  مــن  كثــًرا 
وإدخــال  و"الكانتينــا"،  األهــايل، 
املابــس وأغلــب القنــوات التلفزيونية 
وغرها من اإلجراءات، ما جعل ظروف 

السجن أكرث تعقيًدا.
داخــل  املعانــاة  تلــك  جانــب  إىل 
الخــارج  بظــروف  ــر  التأثُّ فــإن  الســجن 
معانــاة  زاد  والوطــن  األهــل  كظــروف 
األســر، فقبها ترك زوجته وهي حامل 
بابنتــه التــي ُحــرم رؤيتهــا وأن تكــرب أمــام 
الشــهر  ُأفــرج عنــه مطلــع  عينيــه، حتــى 
الجاري، بعد أن أنهت "تسنيم" تقديم 

امتحانــات الثانويــة العامــة هــذا العــام، 
حسب ما يروي.

يقــول  واألمــل  بــاألمل  ممــزوٍج  وبصــوت 
قبهــا: "مل أجــد كلمة ُتعرّب عن شــعوري 
عندمــا احتضنــت ابنتــي للمــرة األوىل، 
صــدري،  مــن  يقفــز  قلبــي  كاد  حيــث 
بالثانويــة  بنجاحهــا  أفــرح  أن  وأمتنــى 
العامة عّل ذلك يعوضني شيًئا مام مل 

أشاركها إياه".
والدتــه  مــرض  قبهــا  أمل  مــن  زاد  ومــا 
إليــه،  الحديــث  عــىل  قدرتهــا  وعــدم 
منــذ  الفــراش  املــرض  ألزمهــا  بعدمــا 
بحــروف  تتمتــم  وبالــكاد  ســنوات  عــدة 
غــر مفهومــة، فّرها له املحيطون بها 
عــىل أنهــا "فرحــٌة غامــرة" بخروجــه مــن 
الســجن، فردد "مل تزرين ســوى مرتن 
ثــم مرضــْت وُحرمــُت رؤيتها وهي عىل 

قدميها".
ويكمــل: "مُيِعــن االحتــال يف تعقيــد 
حيــاة األرسى، فرغــم اعتقالــه شــقيقي 
-وزيــر األرسى األســبق "وصفــي" مــرات 

مًعــا  نلتقــي  أن  مــن  حرمنــا  فإنــه  عــّدة- 
مينعنــا  مل  ذلــك  أّن  إال  الســجن،  يف 
أثنــاء  اللحظــات  بعــض  اســراق  مــن 
التنقــل مــن الســجن آلخــر، عــرب التلويــح 

باأليدي".
وحينام خرج من السجن حّمله األرسى 
أمانــة، فحواها امُلطالبة بتوحيد الوطن 
الفلســطيني، ورضورة تحــرك الفصائــل 
للعمــل  الفلســطينية  واملؤسســات 
أن  عــىل  اإلفــراج عنهــم، مشــدًدا  عــىل 
املــوت  يريــدون  املــرىض  "األرسى 
بــن ذويهــم والنســاء واألطفــال يعانــون 
األرسى  يعــاين  فيــام  معقــدة  معانــاة 

اإلداريون كثًرا".
يريــدون  "األرسى  حديثــه:  ويختــم 
الظلــم  حيــاة  مــن  لُتخرجهــم  الحريــة 
يعيشــونها  التــي  واالضطهــاد  واإلذالل 
يف الســجن، وليتســنى لهــم بــدء حيــاة 
فهــم  الســجن،  أســوار  خــارج  جديــدة 
ينتظــرون أي أخبــار تتحــدث عــن جهــود 

لتحريرهم".

ر "قبها".. عاَقبه االحتالل على عمله "طبيًبا" باعتقال دام 18 عاًما المحرَّ

طولكرم- غزة/ محمد أبو شحمة:
األمــن  وغيــاب  الخــوف  مــن  حالــة 
)30( موظفــا  قرابــة  الوظيفــي يعيشــها 
الهــال  يف أحــد مستشــفيات جمعيــة 
بالضفــة  طولكــرم  مدينــة  يف  األحمــر 
الغربيــة املحتلــة، فللشــهر الثــاين عىل 
التــوايل مل يتلــقَّ هــؤالء رواتبهم، وذلك 
بعــد تحويــل املشــفى ومبوافقــة املقــر 
العــام للهــال األحمــر إىل مقــر مؤقــت 
يف  كورونــا  فــروس  مصــايب  لعــاج 

مارس/ آذار املايض.
موظفــي  إبقــاء  الصحــة  وزارة  ورفضــت 
يقدمــون  الذيــن  أنفســهم  املستشــفى 
الخدمــة للمــرىض، وتعهــدت الحكومــة 
بإلــزام  حينــه،  يف  املدينــة،  ومحافظــة 
مخصصــات  بــرصف  العــام  املقــر 

ا، وهو ما مل يحدث. املوظفن شهريًّ
جمعيــة  يف  العاملــن  نقابــة  رئيــس 

مــا  وهــو  شــهرين،  آخــر  يف  رواتبهــم 
أصابنا بحالة من الخوف عىل مستقبل 

وظيفتنا".
الــذي  األخــر  الراتــب  أن  إىل  ولفــت 
عــدد  منــه  ُخصــم  املوظفــون  تقاضــاه 
مــن العــاوات أبرزهــا عــاوة املخاطــرة، 
"ونخــى أن ُينهــى عملنــا بطريقــة غــر 

مبارشة".
نائــب  العبــايس،  مأمــون  أكــد  بــدوره 
الهــال  جمعيــة  يف  العــام  املديــر 
أن  الشــاملية،  للمحافظــات  األحمــر 
مشــكلة مستشــفى الهــال األحمــر يف 
طولكرم قدمية وليست جديدة، حيث 
األقســام  أحــد  جــراح  طبيــب  يســتأجر 

فيها، وتحول حاالت مرضية إليه.
وقال العباس يف حديثه لـ"فلســطن": 
ا مــن وراء عمله  "الطبيــب يســتفيد ماليًّ
الخــاص داخــل املستشــفى، لــذا نريــد 

الهال األحمر، فيصل أبو حرب، أوضح 
الهــال األحمــر  أن موظفــي مستشــفى 
بطولكرم، اســتلموا راتبي شــهري مارس 
وأبريــل، ومل تلتــزم اإلدارة باتفاقهــا مــع 
الحكومــة، حيــث مل تدفــع مخصصــات 

شهري مايو ويونيو.
وقال أبو حرب يف حديثه لـ"فلسطن": 
موظفــًا   31 املستشــفى  يف  "يعمــل 
وإداريــون  وممرضــون  أطبــاء  بينهــم 
منــذ ســنوات عديــدة، وتفاجأنــا خــال 
مــارس بتخصيــص املستشــفى لصالــح 
مــن  وطلبــت  كورونــا،  مصــايب  عــاج 
وزارة الصحــة عــدم الــدوام مــع التعهــد 
الهــال  مــن  رواتبنــا  رصف  باســتمرار 

األحمر".
وبــن أن املوظفــن حصلــوا عىل تعهد 
ومحافــظ  اشــتية،  محمــد  حكومــة  مــن 
يتلقــوا  مل  املوظفــن  ولكــن  طولكــرم، 

ــا  ماليًّ ترتيبــه  وإعــادة  اســتام املشــفى 
أو  للموظفــن  التعــرض  دون  ــا  وإداريًّ

املساس بهم".
ملتزمــة  األحمــر  الهــال  أن  وأوضــح 
يف  موظفيهــا  رواتــب  بتســليم 
عرضــت  "وقــد  طولكــرم،  مستشــفى 
اإلدارة عــىل املوظفــن رشاء خدمــات 
حتــى  تقاعــدا  وإعطاءهــم  ســنوات 

متيض األمور، ولكن القضية عالقة".
وأكــد العبــاس أن إدارة الهــال األحمــر 
مــرشف  بحــل  إال  اإلشــكالية  تحــل  لــن 
للموظفــن، واملحافظــة عــىل حقوقهــم 
مايــو  شــهر  راتــب  وعــن  جميًعــا. 
املــايض، أشــار نائــب املدير العام يف 
للمحافظــات  األحمــر  الهــال  جمعيــة 
لته،  الشاملية، إىل أن اإلدارة العامة حوَّ
يرصفــه  مل  طولكــرم  يف  الفــرع  ولكــن 

للموظفن حتى اللحظة. 

موظفو الهالل األحمر بطولكرم 
دون بإنهاء عملهم.. واإلدارة تردُّ ُمهدَّ

"مركز": 2250 حالة اعتقال خالل 
النصف األول من العام الجاري

جانب من املسرة الرافضة ملخطط الضم يف غزة أمس      ) تصوير/ محمود أبو حصرة (

األسر املحرر أمجد قبها
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ما عقوبة من يطلق النار في الهواء؟
1( التوقيــف ملــدة شــهر عــى األقــل لــكل مــن ُيطلــق 

النار، مع دفع صلح جزايئ بقيمة 1000 شيكل.
2( املصادرة النهائية ألية قطعة سالح ُتستخدم يف 

إطالق النار، ومنع إعادتها.
3( جميع ما سبق.

1010/7/2020

نابلس/ فلسطني: 
شــارك العرشات من املواطنني، أمس، يف وقفة إســناد لألرسى 
األحمــر  الصليــب  مقــر  أمــام  اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســجون  يف 
مبحافظــة نابلــس، وللتنديــد بانتهــاكات االحتــالل بحــق األرسى، 
أخــرا  ضحيتهــا  راح  التــي  املتعمــد  الطبــي  اإلهــال  وسياســة 

الشهيد األسر سعدي الغرابي.
ورفــع املشــاركون يف الوقفــة التــي دعــت إليهــا اللجنــة الوطنيــة 
لدعــم األرسى يف املحافظــة، صــوًرا للشــهيد الغرابــي ولــألرسى 
املرىض، والفتات تطالب برضورة التحرك الفوري لإلفراج عنهم 

وحايتهم.
التوجــه  رضورة  أكــدت  عــدة  كلــات  الوقفــة  خــالل  وألقيــت 
عــى  االحتــالل  دولــة  ملحاكمــة  الدوليــة  الجنايــات  ملحكمــة 
انتهاكاتهــا وتنكيلهــا بــاألرسى وحرمانهــم مــن حقوقهــم اإلنســانية، 

واإلهال الطبي املتعمد بحقهم.
والشــهيد الغرابــي )75 عامــا( مــن حــي الشــجاعية مبدينــة غــزة 
أحــد أقــدم األرسى الفلســطينيني، وأمــى 26 عامــًا يف ســجون 

االحتالل، وكان محكوما بالسجن مدى الحياة.
وباستشهاد الغرابي ارتفع عدد شهداء الحركة األسرة منذ عام 
1967 إىل 223، إضافــة إىل مئــات األرسى الذيــن استشــهدوا 

بعــد تحررهــم متأثريــن بأمــراض ورثوهــا مــن الســجون، يف حــني 
بلــغ عــدد األرسى الذيــن قتلهــم االحتــالل نتيجــة سياســة اإلهال 

الطبي املتعمد إىل )68( شهيًدا.

غزة/ فلسطني: 
الرتبيــة  وزارة  تعلــن  أن  املقــرر  مــن 
امتحانــات  نتائــج  العــايل  والتعليــم 

الثانوية العامة "التوجيهي" غًدا.
وقــال وكيــل وزارة الرتبيــة والتعليــم بغزة، 
د. زيــاد ثابــت، لصحيفــة "فلســطني" إن 
اإلعالن عن النتائج لهذا العام ســيقترص 
عــى تــالوة بيــان صحفــي يشــتمل عــى 

أساء الطلبة العرشة األوائل.

النجــاح  نســب  أن  ثابــت  وأضــاف 
بـ"التوجيهــي" بفروعــه  العامــة املتعلقــة 

املختلفة ستعلن يف البيان.
ُتعلــن  العامــة  الثانويــة  نتائــج  وكانــت 
احتفــال  خــالل  املاضيــة  الســنوات  يف 
مشــرتك بــني وزارة الرتبيــة والتعليــم يف 

الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وتلــك االحتفاالت كانت تحظى بتفاعل 
ومتابعــة واســعة مــن األرس الفلســطينية، 

عــر  الناجحــني  الطلبــة  أســاء  وتنــرش 
الصحف اليومية وبطبعة خاصة. 

تواصــل  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  لكــن 
نتائــج  التــوايل منــح  الثالــث عــى  للعــام 
التــي  االتصــاالت  لــرشكات  التوجيهــي 
نصيــة  برســائل  النتائــج  ترســل  بدورهــا 
مبارشة مبقابل مادي قدره 5 شــواقل ما 
يعــادل )دوالرا ونصــف الــدوالر( للطالــب 

الواحد.

غزة / فاطمة الزهراء العويني:
غــزة  قطــاع  يف  األزمــات  أنَّ  مختصــون  أكــد 
مرتاكمــة وتحتــاج حلواًل رسيعــة وفاعلة، إلنقاذ 
فئة الشباب خاصة من براثنها، مشددين عى 
أن هــذه الفئــة تعــاين كثــًرا بســبب االحتــالل 
واالنقســام الفلســطيني ما أدى لظهور ظواهر 

اجتاعية سلبية.
"األزمــات  بعنــوان:  عمــل  ورشــة  خــالل  ودعــوا 
اإلنســانية وانعكاســاتها عى الشباب يف قطاع 
حقــوق  لدعــم  الدوليــة  الهيئــة  نظمتهــا  غــزة" 
الشــعب الفلســطيني "حشــد" مبقرهــا مبدينة 

ا. ا وماليًّ غزة أمس، لدعم الشباب نفسيًّ
تيســر  األهليــة  املنظــات  شــبكة  منســق 
محيســن أكــد أن الســمة الرئيســية لغــزة -وفــق 
وأزمــة  هشاشــة  منطقــة  الدوليــة-  املنظــات 
ممتدة ومتكررة، ومعقدة ومركبة من االحتالل 

واالنقسام الفلسطيني والتغرات البيئية.
واالكتفــاء  باملشــاكل  االســتخفاف  أن  ورأى 
بالتحليل املبسط لن يسهم يف حل املشاكل 
بــل يجــب معرفــة الحجــم النوعــي لــكل أســباب 

املشكلة.
هــو  مشــاكلنا  أهــم  مــن  أن  محيســن  وأوضــح 
االعتــاد عــى التمويــل الخارجــي الــذي ميهــد 
الطريــق لالبتــزاز الســيايس واختــالف األجنــدة 
جميًعــا  وهدفهــا  الفلســطينية  الســاحة  عــى 
أجــل  مــن  الكفــاح  عــن  الفلســطيني  تحييــد 

قضيته التي تخرس يوًما بعد يوم.
وقــال: "األزمــات تؤثــر عى النســيج املجتمعي 
للصدمــات  اســتيعاب  وجــود  عــدم  بســبب 
وإعــادة اإلنعــاش، الــذي وظيفته إعادة األشــياء 

إىل ما كانت عليه قبل الكارثة".
وبــنّي أن أكــر فئــة تتأثــر باألزمــات هــي النســاء 
أو  معيلهــا  اعتقــال  ظــل  يف  يعانــني  الــاليت 
تعطــل زوجهــا عــن العمل وغرها من الظروف، 

ضحايــا  هــم  الذيــن  فالشــباب  الســن  كبــار  ثــم 
األوضاع السائدة يف قطاع غزة.

وحذر محيســن من تناول القضايا الفلســطينية 
مــن منظــور االنقســام الفلســطيني ســواء كانت 

قضايا إنسانية أو وطنية كقضية االنتحار.
االنتحار ليس ظاهرة

يف حــني أشــار مديــر عــام برنامــج غــزة للصحــة 
حــاالت  أن  إىل  جامــع،  أبــو  يــارس  د.  النفســية 
عامــي  بــني  غــزة  قطــاع  يف  ظهــرت  االنتحــار 
ا(  2008 و 2009، )بواقــع 8-4 حــاالت ســنويًّ

لتصــل لقرابــة )33( حالــة بــني عامــْي 2018 و 
ا  2019، وهي من أقل األرقام املرصودة عامليًّ

بالنظر إىل عدد السكان.
وذكــر أن دراســات عديــدة بينــت أن أكــر مــن 
نصف الشباب الذين فكروا باالنتحار "ألسباب 
أرسيــة، والنســبة األقــل كانت بســبب األمراض 

النفسية".
وأقر أبو جامع بوجود دوافع قد تزيد من نسب 
االنتحــار يف قطــاع غــزة كالبطالــة والفقر، وهذه 

املشاكل تتفاقم مع مرور الزمن.
وقال: "بســبب جائحة كورونا فقدت قرابة 10 
آالف أرسة مصــادر دخلهــا وهــذا أحــدث قفــزة 
البطالــة  فارتفعــت  والبطالــة،  الفقــر  نســبة  يف 
من %53 إىل %56، بينا تصل نسبة البطالة 
بــني فئــة الشــباب الذكــور فــوق الـــ 30 عاًمــا إىل 

%70، وبني الفتيات 90%".

وبــني أبــو جامــع أن مــا يؤثــر ســلًبا عى الشــباب 
بغــزة هــو انعــدام األمن بســبب وجــود االحتالل 
خاصــة يف الحــرب العدوانيــة األخــرة عــى غزة 
الكثــرون  فقــد  حيــث  2014م،  عــام  صيــف 

منهم أرسهم وعملهم وبيوتهم.
وطالــب املســئولون بحلــول ملشــكالت القطــاع 
"اليوم قبل الغد ورضورة أن تكون هذه الحلول 

واقعية وملموسة ورسيعة".

عوامل متداخلة
بــدوره عــزا رئيــس الهيئــة الدوليــة لدعــم حقــوق 
العاطــي  عبــد  صــالح  الفلســطيني  الشــعب 
لالحتــالل  الفلســطينيني  مشــاكل  ســبب 
والســجن  القتــل  ميــارس  الــذي  اإلرسائيــي 
تجــاه  السياســات  مــن  وغرهــا  والتهجــر 
الفلســطينيني، وللوضع الداخي الفلســطيني 
ومــؤرشات  الدميقراطيــة  وغيــاب  انقســام  مــن 

حاية حقوق اإلنسان.
كاملعونــات  الحلــول  العاطــي  عبــد  ووصــف 
ال  التــي  الســطحية  بـ"الحلــول  و"الكوبونــات" 
ــا، كــا أن  تنظــر إىل عمــق األزمــة وتحلهــا جذريًّ
تراكم املشكالت يتسبب يف صعوبة حلها".

وقــال: "أثــر االنقســام عــى املجتمــع يف قطــاع 
سياســة  الفلســطينية  الســلطة  بفــرض  غــزة 
العقــاب الجاعــي يف اآلونــة األخــرة، ومنهــا: 
ومنــع  الخدمــات،  وتقليــص  الرواتــب،  قطــع 

التشغيل، ووقف العالوات".
الحكومــة  فرضــت  املقابــل  "يف  وأضــاف: 
ومشــكلة  مشــكالتها  لحــل  الرضائــب  غــزة  يف 
السياســات  مــن  املزيــد  وأقــرت  موظفيهــا، 
األمنيــة دون وجــود معالجــات عاجلــة وشــاملة 
تلــك  تداعيــات  فانعكســت  للمشــكالت، 
وفئــة  عــام  بشــكل  املجتمــع  عــى  املشــكالت 

الشباب بشكل خاص".
وأوضــح عبــد العاطــي أن ذلــك أفــرز مشــكالت 
غــر  والهجــرة  املخــدرات  كتعاطــي  أخــرى 
الرشعيــة  واليــأس واإلحبــاط ووجــود اآلالف من 

السجناء عى ذمم مالية وأقساط.
وقال: "كا يعجز الكثرون عن تســديد رســوم 
والبطالــة  الفقــر  نســب  وارتفــاع  الجامعــات 
والطــالق"، مخاطًبــا الجهــات الرســمية بالضفــة 
يف  القانــون  فســيادة  "انتبهــوا  والضفــة  وغــزة 

خطر".

رام الله/ فلسطني: 
واملحرريــن:  األرسى  شــؤون  هيئــة  قالــت 
تســمى  فيــا  القابعــني  املــرىض  األرسى  إّن 
يف  يحتجــزون  الرملــة"،  ســجن  "مبستشــفى 
رائحــة  ســوى  منهــا  تفــوح  ال  لألحيــاء  مقــرة 
ســجون  وإدارة  واألوجــاع،  واألمل  املــوت 
االحتــالل ال تقــوم بتقديــم العــالج الــالزم لهــم 
لعالجهــم،  طبيــة  طواقــم  بإدخــال  تســمح  وال 
وال حتــى تقــوم بتشــخيص حاالتهــم املرضيــة 
بالشــكل الصحيــح. وبّينــت الهيئــة يف تقريــر 
لهــا، أمــس، أّن )15( أســًرا ُيعــّدون مــن أخطــر 
مــن  يعانــون  بالســجون،  املرضيــة  الحــاالت 
ــدة ومــن معاملــة  أوضــاع صحيــة صعبــة ومعقَّ
بــكلِّ  الســجون  إدارة  قبــل  مــن  ســيئة  طبيــة 
هــم:  األرسى  هــؤالء  أنَّ  وذكــرت  املقاييــس. 

خالــد الشــاويش، ومنصــور موقــدة، ومعتصــم 
رداد، وموفــق عــروق، وناهــض األقــرع، وصالح 
صالــح، وكتيبــة الشــاويش، ومحمــد طقاطقــة، 
ومحمد تعمري، وصري بشــر، وهيثم بالل، 
وصــري بشــر، وإســاعيل عــواودة، ونضــال 
يقــوم  فيــا  غنايــم،  ومصطفــى  عاهــور،  أبــو 
مــن  كّل  احتياجاتهــم  وتلبيــة  خدمتهــم  عــى 

األسرين إياد رضون وعليان عمور.
وأوضحــت الهيئــة، أنــه ورغــم خطــورة الظــروف 
الصحيــة لهــؤالء األرسى إال أنَّ إدارة الســجون 
ال تقــدم لهــم ســوى املســكنات واملنومــات، 
واإلصابــة  الشــلل  مــن  يعانــون  "غالبيتهــم 
ويتنقلــون  املزمنــة،  واألمــراض  بالرصــاص 
عــى كــراٍس متحركــة، ويعتمــدون عــى أرسى 

آخرين للقيام باحتياجاتهم اليومية".

النارصة/ فلسطني:
االحتــالل  دولــة  يف  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
إصابــة  و1650  وفيــات   4 تســجيل  أمــس، 
جديدة بفروس "كورونا" يف الساعات الـ24 
األخــرة، لرتفــع عدد الوفيات إىل 348 وفاة، 

وعدد املصابني إىل 34825 مصابا.
مصابــا   122 لـــ  الصحيــة  الحالــة  ووصفــت 
بأجهــزة  موصولــون   39 منهــم  بالخطــرة، 
التنفــس االصطناعــي، فيــا بلــغ عــدد الحاالت 
النشــطة 16025 حالــة، يف حــني ارتفــع عــدد 
 137 تســجيل  بعــد   18452 إىل  املتعافــني 

حالة تعاف جديدة.

خالل ورشة عمل بغزة
مختصون يؤكدون ضرورة إقرار حلول جذرية إلنقاذ الشباب بغزة

في بيان صحفي.. "التعليم" تعلن نتائج "التوجيهي" غًدا

رام الله/ فلسطني: 
يواصــل ثالثــة أرسى يف ســجون االحتــالل، إرضابهــم املفتوح عن الطعام 
الدهيشــة،  مخيــم  مــن  شــحادة  عــدي  وهــم:  اإلداري،  العتقالهــم  رفًضــا 
وفادي غنيات من بلدة صوريف، ومحمود السعدي من مخيم جنني.

وبــني نــادي األســر، يف بيــان صحفــي أمــس، أن األســر شــحادة مــرضب 
عــن الطعــام منــذ )17( يومــًا، واألســر غنيات منــذ )16( يومًا، وكالها 
يقبعان يف زنازين سجن "عوفر"، أما السعدي فمرضب منذ تسعة أيام 

ويقبع يف زنازين سجن "هداريم".
وأفاد بأن شحادة )24 عامًا( طالب جامعي، واعتقل بتاريخ 21 نوفمر/ 
ــا مدتهــا أربعــة  ترشيــن ثــان 2019، وصــدر بحقــه أمــًرا باالعتقــال إداريَّ
شــهور. يف حــني أن األســر غنيــات معتقــل منــذ 28 ســبتمر/ أيلــول 
مــن املفــرتض  إداري، وكان  اعتقــال  أوامــر  بحقــه ثالثــة  2019، وصــدر 

اإلفراج عنه بعد األمر الثاين إال أن سلطات االحتالل جددت اعتقاله مرة 
ثالثــة. وأشــارت إىل أن غنيــات )40 عاًمــا( أٌب ألربــع بنات وهن: )مريم، 
اللــه غنيــات،  عبــد  إبراهيــم  األســر  نجــل  وريــم(، وهــو  ويقــني، ومهــا، 

املحكوم بالسجن املؤبد املكرر مرتني.
كا بني النادي، أن األسر السعدي، معتقل منذ 20 مايو/ أيار 2020، 
إعالنــه  ومنــذ  شــهور،  ســتة  ملــدة  إداري  اعتقــال  أمــر  بحقــه  صــدر  وقــد 
لــإلرضاب نقلتــه إدارة ســجون االحتــالل مــن ســجن "النقــب الصحــراوي" 
إىل سجن "هداريم". ونبه النادي إىل أن السعدي أسر سابق قى ما 
مجموعــه )10( ســنوات يف ســجون االحتــالل، ويعــاين مــن عــدة مشــاكل 
صحيــة، جــّراء إصابــة تعــرض لهــا ســابقًا، إضافــة إىل مشــاكل يف الــكى، 

وهو متزوج وله مثانية أبناء.

ثالثة أسرى 
يواصلون إضرابهم

 المفتوح عن الطعام

وقفة شعبية "إسناًدا 
لألسرى" أمام الصليب 

األحمر بنابلس 

هيئة: األسرى المرضى في الرملة 
"محتجزون في مقابر تفوح بالموت واأللم"

4 وفيات و1650 
إصابة جديدة

 بـ "كورونا" في 
دولة االحتالل

جانب من الورشة يف غزة أمس          ) تصوير/ رمضان األغا (
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غزة/ صفاء عاشور:
األرسى،  شــؤون  يف  مختصــون  دعــا 
املؤسســات الدوليــة الحقوقيــة إىل تحريــك 
ملفات قضائية ملساءلة االحتالل اإلرسائييل 
الغرابــيل  األســر ســعدي  قتــل  عــى جرميــة 

نتيجة اإلهامل الطبي. 
جــاء ذلــك خــالل نــدوة عقدتهــا وزارة األرسى 
أمــس  غــزة  مبدينــة  مقرهــا  يف  واملحرريــن 
األســر  استشــهاد  "جرميــة  عنــوان:  تحــت 

سعدي الغرابيل".
بهــاء  واملحرريــن  األرسى  وزارة  وكيــل  وقــال 
الدين املدهون: إن األسر الغرابيل "مل يكن 
ميتلــك مــن أدوات القــوة إال إرادتــه وعزميته، 
فــرة  طــوال  جســده  األمــراض  غــزت  فقــد 
اعتقاله حتى بلغ من العمر 75 عاًما، أمىض 

منها 26 عاًما داخل سجون االحتالل".
وأضــاف املدهــون يف كلمته: "مقتل األســر 
جميــع  بحــق  مركبــة  جرميــة  هــو  الغرابــيل 
األرسى يرتكبهــا االحتــالل أمام مســمع ومرأى 
القوانــن  الحائــط كل  بعــرض  العــامل، ضارًبــا 
واملعاهدات الدولية"، الفًتا إىل أن االحتالل 
راح  حتــى  الجرميــة  هــذه  تكــرار  عــى  دأب 

ضحيتهــا أكــر )70( أســًرا بســبب اإلهــامل 
الطبي.

بــات سياســة  الطبــي  اإلهــامل  أن  وأشــار إىل 
املســتويات  أعــى  مــن  لــه  مخطًطــا  ومنهًجــا 
مــن  للنيــل  االحتــالل  ويعتمدهــا  السياســية 
أجســاد األرسى بعــد أن فشــل مــن النيــل مــن 

إرادتهم وعزميتهم.
العــامل  مؤسســات  املدهــون  وطالــب 
ومســاندة  مصداقيتهــا،  بإثبــات  الحقوقيــة 
االحتــالل  بإدانــة  الفلســطيني  الشــعب 
لوقــف جرامئــه بحــق األرسى  والضغــط عليــه 

يف سجونه.
غــزة  قطــاع  الحقوقيــة يف  املؤسســات  ودعــا 
أمــام  القضايــا  لرفــع  أكــر  جهــود  بــذل  إىل 
واضحــة  خطــط  ووضــع  الدوليــة،  املحاكــم 
املســتوى  عــى  االحتــالل  تجريــم  أجــل  مــن 
الــدويل، مؤكــًدا يف الوقــت ذاتــه أهميــة دور 
األرسى،  تحريــر  يف  الفلســطينية  املقاومــة 
خاصــًة املــرىض "وعليهــا أن متــارس ضغًطــا 

ا عى االحتالل لتسوية أوضاعهم". حقيقيًّ
جرائم حرب

مــن جانبــه، قــال رئيــس الهيئــة الدوليــة لدعــم 

عبــد  صــالح  الفلســطيني،  الشــعب  حقــوق 
جديــدة  جرميــة  أمــام  اليــوم  "نحــن  العاطــي: 
واملعتقلــن  االحتــالل ضــد األرسى  يرتكبهــا 
جرميــة  وهــي  االعتقــال  ســنوات  مــدار  عــى 

قتل األسر سعدي الغرابيل".
وأضاف يف كلمة له: "هذه السياسة أفضت 
إىل مقتــل 242 أســًرا وغرهــم ممــن خرجــوا 

بســبب  متعــددة؛  مزمنــة  أمراًضــا  يحملــون 
مامرسات التعذيب الوحشية التي ميارسها 

االحتالل ضدهم".
وأشار عبد العاطي إىل أن سلطات االحتالل 
تكــون  ألن  ترقــى  جرائــم  ارتــكاب  يف  مُتِعــن 
بحــق األرسى"،  اإلنســانية  جرائــم حــرب ضــد 
استشــهاد  عــن  املســئولية  االحتــالل  محمــاًل 

األرسى  جميــع  وحيــاة  الغرابــيل  األســر 
املوجوديــن يف ســجونه. وشــدد عــى أهميــة 
أن يــؤدي املجتمــع الــدويل واجباتــه بإرســال 
جرميــة  يف  للنظــر  حقائــق  تقــي  لجنــة 
االنتهــاكات  يف  والنظــر  الغرابــيل  استشــهاد 
يف  األرسى  لهــا  يتعــرض  التــي  الجســيمة 
القوانــن  ضــد  هــي  والتــي  االحتــالل  ســجون 

الدولية كافة.
وأردف عبد العاطي: "نحن اليوم إزاء تهديد 
حقيقي عى حياة األرسى واملعتقلن الذين 
يتجاوز عددهم أكر من 5000 أسر، لذلك 
يجــب بلــورة اســراتيجية وطنيــة شــاملة تقــوم 
عــى محاكمــة االحتــالل دولًيــا عــى الجرائــم 
التي يرتكبها ضد األرسى وللتضامن معهم".

محكمــة  أمــام  التحــرك  بــرورة  وطالــب 
دعــوة  مــن  بــد  ال  "كــام  الدوليــة،  الجنايــات 
اســتثنائية  لجلســة  اإلنســان  حقــوق  مجلــس 

عاجلة للنظر يف ظروف قتله".
ويف الســياق ذاتــه، أكــد د. عصــام الغرابــيل 
نجــل األســر ســعدي أن والــده عندمــا ُاعتقــل 
 1994 عــام  منــذ  االحتــالل  ســجون  ودخــل 
كانــت صحتــه ممتــازة، ولكن بعد ســنوات من 

كالســكري  مزمنــة،  بأمــراض  أصيــب  الســجن 
وضغــط الــدم مــام ســّبب له ضعًفــا يف البرص 

والسمع.
فــرة  خــالل  والــده  أن  لــه  كلمــة  يف  وبــّن 
بقــي يف  الــرأس،  عــى  أرسه أصيــب بربــة 
املستشــفى عــى إثرهــا أســبوعن، وقبــل 5 
صت إصابته برسطان الروستاتا،  شــهور ُشــخِّ
مــن االحتــالل  التقصــر املتعمــد  وهنــا ظهــر 
الرسطــان  "إن  الغرابــيل:  وقــال  عالجــه.  يف 
ســّبب لــه مشــاكل عديــدة يف أنحــاء جســده، 
عالجيــة  بإجــراءات  يكتفــي  االحتــالل  وكان 
بســيطة ال متنــع أمًلــا أو تعالــج مرًضــا، وهــو مــا 
جعل الوجع ينترش يف أنحاء جســمه دون أن 

يستطيع النوم ولو خمس دقائق".
وأضــاف: "قتــل والــدي هــي جرميــة أضيفــت 
والــذي  األرسى،  ضــد  االحتــالل  جرائــم  إىل 
بتســليم  مطالًبــا  كاملــة"،  املســؤولية  نحملــه 

جثامن والده لدفنه داخل القطاع.
إال  يفهــم  ال  االحتــالل  أن  الغرابــيل  وبــّن 
عــى  للضغــط  املقاومــة  داعًيــا  القــوة،  لغــة 
االحتــالل ليتمكــن مــن تحريــر جميــع األرسى 

كبار السن واملرىض.

رين خالل ندوة عقدتها وزارة األسرى والُمَحرَّ

مختصون يطالبون بمحاكمة االحتالل على جريمة قتل الغرابلي

الموضــوع/ عــن إعالن عن بيــع أرض بموجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )305 / 2020(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
طــارق محمــد ســامل قديــح مــن ســكان خانيونــس هويــة رقــم 413055336 

بصفته وكيال عن: يامن محمد سامل قديح
مبوجب وكالة رقم: 2455 / 2019 الصادرة عن الجزائر
 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف

القطعة 115 القسيمة 43 املدينة بني سهيال
العامــة  اإلدارة  إىل  باعراضــه  التقــدم  عليــه  الشــأن  بهــذا  اعــراض  أي  لــه  فمــن   
لأرايض والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوما من تاريخ هذا اإلعالن 
تبــن  حــال  فتــح املعاملــة. ويف  إجــراءات  البــدء يف  يتــم  ذلــك ســوف  وبخــالف 
إشكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلن يتحمل الوكيل املسؤولية 

الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ: 9/ 7/ 2020م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض
الموضــوع/ عن إعــالن عن بيع أرض بموجــب وكالة لدى 

اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )303/ 2020(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
طاهــر صالــح ســعيد فــرج مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 910089200 بصفتــه 

وكيال عن: وداد حامد ياسن )حجازي(
مبوجب وكالة رقم: 411843146 / 2020 الصادرة عن اململكة العربية السعودية 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف
قطعة 978 قسيمة 1398 املدينة جباليا 

 فمن له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ هذا اإلعــالن وبخالف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حــال تبــن إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ: 9/ 7/ 2020م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحامرنة

غزة/ فلسطن:
عقــدت النيابــة العامــة ووزارة العــدل يف قطاع 
غــزة أمــس، ورشــتا عمــل منفصلتــن، ناقشــتا 
والتدابــر  العقوبــات  قانــون  تطبيــق  فيهــام 

البديلة.
وأكــد النائــب العــام املستشــار ضيــاء الديــن 
املدهون، خالل جلســة نقاش آلليات تطبيق 
هــا  قانــون العقوبــات والتدابــر البديلــة، حَرَ
رؤســاء وأعضــاء النيابــة العامــة، أن الهدف من 
القانــون الحــد مــن الجرميــة، وتخفيــف الحبس 
حتــى  املتهــم  بــراءة  مبــدأ  عــى  االحتياطــي، 
تثبــت إدانتــه، وتحقيــق أكــر قــدر ممكــن مــن 
تأهيــل  وإعــادة  الســلوك،  وتقويــم  اإلصــالح، 
أن  وأوضــح  باملجتمــع.  ودمجهــم  املجرمــن 
ذلــك ســيكون عــر منهــاج متكامــل وعالجــي، 
ترشف عليه النيابة العامة، وتشارك فيه وزارة 
الداخليــة بإداراتهــا، ووزارة األوقــاف بــإرشاك 
تخفيــف  عــن  فضــاًل  واملصلحــن،  الّدعــاة 
تكّدس النزالء يف مراكز التوقيف واالحتجاز.

البديلــة  التدابــر  تطبيــق  أن  املدهــون  وذكــر 
قامًئــا  يكــون  أن  يجــب  االحتياطــي  للتوقيــف 
عــى رؤية وفلســفة اإلصــالح، ومراقبة وتقويم 
الســلوك، مــن خــالل نظــام متكامــل تتشــارك 
برنامــج  عــر  بــه،  للقيــام  مختلفــة  جهــات 
ومنهــج تربويــن يعــززان القيــم اإليجابيــة لــدى 

مــان  ويقوِّ للرنامــج  الخاضعــن  املتهمــن 
ســلوكهم، وتشــمل التدابــر البديلــة: اإلقامــة 
أماكــن  ارتيادهــم  وحظــر  للمتهمــن،  الجريــة 
اإللكرونيــة  للمراقبــة  والخضــوع  محــددة، 

وغرها.
وناقــش املجتمعــون مــع النائب العــام، آليات 
أرض  عــى  إليــه-  -املشــار  القانــون  تطبيــق 
الواقع، واملعالجة يف سد الثغرات القانونية، 
للجهــات  التقديريــة  الســلطة  وتحديــد 
معايــر  ضمــن  التدابــر  لتطبيــق  املختصــة 
أصحــاب  املجرمــن  اســتثناء  مــع  محــددة، 
جرائــم الَعــود، وعدم تـــأثر التدابر االحرازية 
عــى حقــوق الغــر، موصــن بوجــوب إصــدار 
هــذه  ينظــم  املختصــة  الجهــات  عــن  نظــام 

اآلليات ويحكمها.
تطمــح  العامــة  النيابــة  أن  املدهــون  وأكــد 
ملواكبــة التوّجهــات الجنائيــة الدوليــة الحديثة 
إجرائيــة  نظــم  وتطبيــق  الجرميــة،  محاربــة  يف 
واضحــة ومحــددة؛ للوقايــة منهــا، وخلــق بيئــة 
الجهــود  وتضافــر  للتطبيــق،  داعمــة  صالحــة 
يف  املــدين  واملجتمــع  واألهليــة  الحكوميــة 

إصالح املجتمع.
ورشــة  العــدل  وزارة  عقــدت  ذاتــه  اإلطــار  يف 
قانــون  تطبيــق  فيهــا  ناقشــت  مامثلــة  عمــل 

العقوبات البديلة.

وحــر الورشــة وكيــل وزارة العدل املستشــار 
د. محمد النحال، ونائب املدير العام ملراكز 
ســمور،  جميــل  العقيــد  والتأهيــل  اإلصــالح 
فروانــة،  محمــد  غــزة  صلــح  محكمــة  وقــايض 
العامــة  للنيابــة  الفنــي  املكتــب  عــام  ومديــر 

حسام دكا، ولفيف من املسؤولن.
أمــر  الفلســطيني  املــرشع  أن  النحــال  وبــّن 
البديلــة  والتدابــر  العقوبــات  قانــون  بترشيــع 
مــن  انطالًقــا  وذلــك  2019م،  لســنة   )3( رقــم 
الرؤيــة املتكاملة للترشيع الجنايئ وانســجاًما 
مــع التوجهــات العقابيــة الحديثة، بأن العقوبة 

زاجرة وجابرة ومصلحة، وليست كارسة.
وناقش املجتمعون املواد القانونية املتعلقة 
باملوضــوع، خاصــة الفقــرة األوىل مــن املــادة 
بتحديــد  اختصــت  التــي  القانــون،  مــن   )13(
وأنــواع  املجتمــع  خدمــة  يف  العمــل  جهــات 
برامــج  وكذلــك  فيهــا  متــارس  التــي  األعــامل 

التأهيل والتدريب.
العمــل  عقوبــة  أن  عــى  املشــاركون  وأجمــع 
بدائــل  أهــم  أحــد  تعــد  املجتمــع  خدمــة  يف 
العقوبــات الــواردة يف القانــون، كونهــا تتصــف 
بالكثــر مــن املميــزات التــي تؤهلهــا ألن تكــون 
تهــدف  التــي  البديلــة  العقوبــات  مقدمــة  يف 
إلصــالح املحكــوم عليهــم وإعــادة دمجهــم يف 

املحيط االجتامعي.

غزة/ فلسطن:
وزارة  يف  املزمنــة  األمــراض  دائــرة  مديــر  قالــت 
الصحة د. أمل زقوت: إن وزارتها طورت أساليب 
مثــل  املزمنــة،  األمــراض  عــن  املبكــر  الكشــف 
أمــراض الســكري والضغــط وعوامــل الخطــر عــى 
تقريــر  يف  زقــوت  وأفــادت  والرشايــن.  القلــب 
صحفــي، أمــس، بــأن أعــداد املــرىض املراجعــن 

مستشــفيات  يف  املزمنــة  األمــراض  لعيــادات 
القطــاع بلغــت )5773( خــالل النصــف األول مــن 
عــام 2020. وذكــرت أنَّ إجــاميل عــدد الزيــارات 
النصــف  خــالل  املزمنــة  األمــراض  عيــادات  عــى 
األول مــن العــام الحــايل يف كافــة مراكــز الرعايــة 
األوليــة بلغــت نحــو )65964( زيــارة، مشــرًة إىل 
)صحتــي(  تطبيــق  إدارة  يف  شــاركت  الدائــرة  أن 

لتعزيــز التوعيــة الصحيــة والــرد عــى استشــارات 
املواطنن الطبية.

محــل  أصبحــت  املزمنــة  األمــراض  أن  وبّينــت 
أن  إىل  مشــرًة  الصحيــة،  القطاعــات  اهتــامم 
أفــراد  بــن  النتشــارها  للتصــدي  ســعت  الــوزارة 
املجتمــع مــن خالل التوعية املســتمرة والتثقيف 

الصحي بخطورتها.

ورشتا عمل تناقشان تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة

رنا أساليب الكشف المبكر عن األمراض المزمنة زقوت: طوَّ

جانب من الندوة يف غزة أمس      ) تصوير/ رمضان األغا (

الموضــوع/ عن إعالن عن بيــع أرض بموجب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )302/ 2020(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
تيسر عبد املجيد محمد طومان من سكان غزة هوية رقم 957346232 
بصفتــه وكيــال عــن: عفــاف عبــد املجيــد محمــد شــقوره \\ هــذه القســيمة 

تحولت برج رقم البناية 1 الطابق 3 الشقة 2 
مبوجــب وكالــة رقــم: 2020/101 الصــادرة عــن الريــاض  ، موضــوع الوكالة: إجراء 

معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف  قطعة 727 قسيمة 391 املدينة غزة الدرج 
 فمن له أي اعراض بهذا الشأن عليه التقدم باعراضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يوما من تاريخ هــذا اإلعالن وبخالف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملة. ويف حال تبن إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض.
 التاريخ: 9/ 7/ 2020م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

إعالن بيع بالمزاد العلني  مكتب رئيس سلطة األرايض
في القضية رقم 2019/12941

نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبل دائرة تنفيــذ محكمة بداية غزة يف 
2019/12941 واملتكونــة فيــام بــن طالــب التنفيــذ/  القضيــة التنفيذيــة 
عــادل عبــد ســالمة عطااللــه واملنفــذ ضده/ أنور بدوي عيــى اليازجي لبيع 
الحواصــل عــدد 2 الواقعــة يف غــزة الشــيخ رضــوان إســكان الرمــال حيــث تقــع 
عى شارع متفرع من شارع سعد العايص مقابل الجمعية الوطنية لتأهيل 
املعاقن حيث يحد الحواصل من الناحية الجنوبية منزل آل العكلوك ومن 
الناحيــة الشــاملية أرض حــرز اللــه ومــن الناحيــة الرشقيــة أرض حــرز اللــه ومــن 

الناحية الغربية نفس الحواصل حيث لها بابان. 
فعــى مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور إىل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة 
غزة يف أوقات الدوام الرسمي لتسجيل اسمه بعد دفع قيمة التأمن بواقع 10% 
مــن قيمــة التخمــن وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــى نفقــة املشــري علــاًم بــأن 

املزاد سينعقد الساعة التاسعة صباحًا من يوم األحد بتاريخ 9-8-2020م. 
حرر يف 2020/7/8

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ . رامي صلوحة

دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء

محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

غزة/ محمد أبو شحمة:
املستشــار  العــام  النائــب  أكــد 
املدهــون،  الديــن  ضيــاء 
قطــاع  يف  العامــة  النيابــة  أن 
الصحافــة  إنتــاج  تدعــم  غــزة 
تجــاوز  دون  االســتقصائية 
القانــون األســايس الفلســطيني 

"من أجل إصالح املجتمع".
حــواري  لقــاء  خــالل  ذلــك  جــاء 
يف  أمــس  املدهــون  عقــده 
مؤسســة بيــت الصحافــة تحــت 
الصحافــة  "تحديــات  عنــوان: 
غــزة"،  قطــاع  يف  االســتقصائية 
مبشــاركة عــدد مــن الصحفيــن 

االستقصائين واإلعالمين.
"الصحافــة  املدهــون:  وقــال 
عــى  تعمــل  االســتقصائية 
وكشــف  املجتمعــي،  اإلصــالح 
للمســؤول واملجتمــع  املســتور 
صحافــة  فهــي  العــام،  والــرأي 
لإصالح وتعديل مســار األداء، 
الفضائــح  أجــل  مــن  وليســت 
وشــدد  اإلثــارة".  أو  الشــهرة  أو 
عــى رضورة أن يكــون للصحافة 
االســتقصائية ضوابــط، أبرزهــا: 
دقــة املعلومــات ومصداقيتهــا، 
واملوضوعيــة  الحياديــة  وتوافــر 
يقــع  وأال  املعالجــة،  يف 
الفســاد. يف  نفســه  الصحفــي 

ينزلــق  أال  رضورة  إىل  وأشــار 
جرائــم  ارتــكاب  نحــو  الصحفــي 
املطبوعــات  قانــون  تخالــف 
ونــرش  كالقــدح،  والنــرش 
يكــون  أن  "مبعنــى  اإلشــاعة، 

عــن  ينحــرف  بــأال  وعــي  لديــه 
االســتقصائية  الصحافــة  هــدف 
كأداة عالجية من أجل الوصول 

لتغير األوضاع لأفضل".
يجــب  أنــه  املدهــون  وأوضــح 
عــى الصحفــي متابعــة القضيــة 
التي يعالجها جيًدا، "ففي حال 
تثبــت  ال  تغيــرات  أي  وجــود 
فرضيتــه التــي يحقق بها، فعليه 

وقف النرش".
أن  العــام  النائــب  أكــد  كذلــك 
سياســة  تتبــع  العامــة  النيابــة 
البــاب املفتــوح مــع املواطنــن 
اســتقبال  يف  والصحفيــن 
امللفــات  ومتابعــة  شــكاواهم، 

التي يرفعونها إىل النيابة.
وتابــع املدهــون: "فتحنــا البــاب 

وتطــور  املظــامل  لتلقــي  واســًعا 
األمــر حتــى أصبــح هنــاك نظــام 
البــاب  سياســة  عليــه  ُيطلــق 
املفتوح وتدقيق املظامل، وهو 
النيابــات املنتــرشة  يشــمل كل 
مــن  نتلقــى  غــزة،  قطــاع  يف 

خاللها مظامل الناس جميًعا".
وأضــاف: "نتابع املظامل مركزًيا 
كــام  رقابــة،  تكــون هنــاك  حتــى 
حققنــا الرقابــة الشــعبية، حيــث 
أصبح املواطن قريًبا من النائب 
العــام، وميكــن لــه الوصــول إلينا 
دون واســطة أو من خالل كتاب 
صغــر ودون رســوم يتقــدم بهــا 
وشــدد  العامــة".  النيابــة  إىل 
عــى أن النيابــة العامــة رســمت 

االســتقرار  تعزيــز  سياســة 
وفّعلــت  املجتمعــي، 
املــدين  املجتمــع  دور 
التدخــالت  يف  واملحــيل 
بعــض  ومعالجــة  واإلصــالح، 
إســناد  خــالل  مــن  األمــور 
كوننــا  الوطنــي،  االقتصــاد 
الــذي  الوضــع  أن  نــدرك 
يتأثــر  املجتمــع  يعيشــه 
العــام.  االقتصــاد  بالوضــع 
وأشــار إىل أن النيابــة العامــة 
يف  الرشاكــة  عــى  تحــرص 
بالواقــع  واالهتــامم  اإلصــالح 
يكــون  وأن  املجتمعــي، 
املجتمــع صالًحــا، وأن يدرك 

الجميع ذلك الهدف.

النائب العام: ندعم الصحافة 
االستقصائية في اإلصالح دون تجاوز القانون

جانب من الورشة أمس            ) تصوير/ محمود الهندي (
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مذكرة تبليغ حكم غيابي
اىل املدعــى عليــه/ محمــود محمــد حمــدان عبــدو مــن غــزة ســابقا وحاليــا 
يف خــارج البــاد ومجهــول محــل اإلقامــة اآلن لقــد حكــم عليــك مــن قبــل هذه 
املحكمــة يف القضيــة اســاس 2020/384م وموضوعهــا نفقة أوالد للصغار 
رفيــف ومــرا املذكــورات وقدرهــا ثاثــون دينــارا اردنيــا شــهريا لــكل واحــدة 
وقدرهــا  زوجــة  نفقــة  وموضوعهــا  2020/287م  أســاس  والقضيــة  منهــم 
خمسة وستون دينارا اردنيا شهريا او ما يعادل ذلك بالنقد املتداول لسائر 
حوائجهــم الرضوريــة الرشعيــة مبــا يف ذلــك الكســوة واملســكن واملرفوعــة 
عليــك مــن قبــل املدعيــة مــرام تحســن عــيل البشــتيل حكــا وجاهيــا بحــق 
املدعيــة قابــا لاســتئناف غيابيــا بحقــك قابــا لاعــراض واالســتئناف لــذا 

صار تبليغك حسب األصول وحرر بتاريخ 2020/7/9م.
قايض محكمة الشجاعية الرشعي

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة الشجاعية الرشعية

املستدعيات: 1. نهلة سليم أحمد أبو حصرة – واملقيمة يف اململكة العربية السعودية. 
2. سهلة خميس سليان أبو حصرة- واملقيمة يف اململكة العربية السعودية. 

3. تهاين سليم أحمد أبو حصرة- واملقيمة يف اململكة العربية السعودية. 

وكيلهــم الســيد: بهــاء الديــن زيــاد عمــر أبــو حصــرة – مبوجــب ســندات وكالــة خاصــة تحمــل 
الرقــم )2018376( والصــادرة مــن القنصليــة العامــة بجــدة – اململكــة العربيــة الســعودية، 

ووكالة خاصة تحمل الرقم )2019/2313( صادرة من سفارة دولة فلسطن- أبو ظبي. 
وكيل وكيلهم املحامي: وائل حسن أبو عايص – هوية رقم )903508216(

املستدعى ضدها: 1. وليد خليل سليان أبو حصرة – من سكان غزة – 
شارع أبو حصرة – بجوار محطة عكيلة )خارج الباد حاليًا(. 

2. اسحاق خميس سليان ابو حصرة – غزة – شارع ابو حصرة – مقابل 

روضة البسمة )خارج الباد حاليًا(. 
نوع الدعوى: إزالة شيوع  ، قيمة الدعوى: تزيد عن عرشة االف دينار أردين

)مذكرة حضور بالنرش املستبدل( يف القضية رقم 2019/1531
يف الطلب رقم 2020/925

إىل املســتدعى ضدهــا مبــا أن املســتدعيات املذكــورات قــد تقدمن لدى محكمة 
صلــح غــزة بالقضيــة املرقومــة أعــاه وموضوعهــا )إزالــة شــيوع( اســتنادًا إىل ما يدعوه 
يف الئحة دعواهم ونظرًا ألنكا مقيان خارج الباد وحسب اختصاص محكمة صلح 
غــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــًا باملــادة 20 مــن قانــون أصــول املحاكــات املدنيــة 
والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبنــاًء عــىل قــرار الســيد قــايض محكمــة صلــح غــزة يف 

الطلب رقم 2020/925 بالساح لن بتبليغكا عن طريق النرش املستبدل. 
بتاريــخ  االثنــن  يــوم  املحكمــة  لهــذه  تحــرضي  أن  عليــك  يقتــي  لــذا 
2020/9/21 الســاعة التاســعة صباحــًا كــا يقتــي عليكــم إيــداع جوابــك 

التحريــري خــال خمســة عــرش يــوم مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــًا لديــك 
أنك إذا تخلفت عن ذلك سينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارضًا. 

حرر يف 2020/07/06
رئيس قلم محكمة صلح غزة
األستاذ أكرم هشام أبو السبح

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
يف القضية رقم 2019/1531

في الطلب رقم 2020/925

دولة فلسطن 
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة الصلح املوقرة بغزة 
يف الدعوى رقم 608 / 2012 

يف الطلب رقم 644 /2020
يف الطلب رقم 930 /2020 

املســتدعيان/ 1.عبد الرحمن ســليان خليل عريف بصفته الشــخصية وباألصالة 
عــن نفســه وباإلضافــة لباقــي ورثــة وتركــة والدتــه املرحومــة / منــال أكــرم عيل وهبة ) 
عريف ( -غزة – شارع الرموك– مقابل منزل أم جهاد الوزير– )401653639(. 
نفســها  عــن  وباألصالــة  الشــخصية  بصفتهــا  عريــف  خليــل  ســليان  ليــايل   .2

وباإلضافــة لباقــي ورثــة وتركــة والدتهــا املرحومــة / منال أكرم عيل وهبة ) عريف ( 
-غزة – شارع الرموك – مقابل منزل أم جهاد الوزير– رقم )404583056(.

وكاؤهم  املحامون / عاء جال فورة وهديل أبو عون وعاء الكيال  .
املســتدعى ضدهــم/ 1. هــاين ريــاض ســليان عريــف باألصالــة عــن نفســه 
وباإلضافة لباقي ورثة وتركة والده املرحوم / رياض سليان خليل عريف - 

غزة – – شارع الرموك – مقابل منزل أم جهاد الوزير سابقا .
2. فــؤاد ســليان خليــل عريــف - غــزة –  شــارع الرمــوك – مقابــل منــزل أم 

جهاد الوزير رقم سابقا واملقيم حاليا بكندا .
3. خليــل ســليان خليــل عريف-غــزة – شــارع الرمــوك – مقابــل منــزل أم 

جهاد الوزير سابقا واملقيم حاليا بجمهورية مرص.
4. جهــاد ســليان خليــل عريف-غــزة – شــارع الرمــوك – مقابــل منــزل أم 

جهاد الوزير  سابقا واملقيم حاليا بالدمنارك  .
5. تامر تيسر أبو الهدى باألصالة عن نفسه وباإلضافة لورثة وتركة والدته / 

وفــاء ســليان خليــل عريــف - غــزة – شــارع الرمــوك – مقابــل منزل أم جهاد 
الوزير سابقا واملقيم حاليا يف اململكة العربية السعودية  .

نوع الدعوى :- وضع يد باإلشراك .
قيمة الدعوى :- تزيد عىل مائة ألف دينار .

)) مذكرة تبليغ بالئحة الطلب رقم 2020/644 بالنشر 
المستبدل  (( 

إىل املستدعى ضدهم : إن املستدعيان قد تقدما بالطلب املرقوم أعاه وموضوعه 
بإعادة السر بالقضية رقم 608 / 2012 صلح غزة لزوال سبب الوقف والسر فيها من 
النقطة التي وصلت إليها وحسب األصول وهذا حسب ما هو واضح من الئحة الطلب 

املرفقة نسخة منها ومن ملحقاتها بهذه املذكـرة.
لذلــك يقتــي عليكــم الحضــور إىل هــذه املحكمة للرد عــىل الطلب رقم 2020/644 
يف يوم األحد املوافق 26 من شهر يوليو سنة 2020 الساعة الثامنة والنصف صباحا.

 كــا يقتــي عليكــم أن تودعــوا قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري ِخــال 
خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغكم هــذه املذكرة والئحــة الطلب املرفقة 

معها وأن ترسل نسخة إىل املستدعية حسب عنوانه.    
وليكــن معلومــًا لديكــم أنكــم إذا تخلفتــم عــن ذلــك يجــوز للمســتدعيان أن 

يسرا يف الطلب حال غيابكم.
وحيث أننا نرغب بتبليغك نسخة عن هذا الطلب حسب األصول

حرر بتاريخ 2020/7/7م.
رئيس قلم محكمة الصلح بغزة 
 األستاذ :أكرم أبو السبح

إعالن لتســجيل أراضي "مال غير منقول" تســجياًل 
مجــددًا صــادرًا عن دائرة التســوية بشــأن معاملة 

التسجيل المجدد رقم )       (
يعلن للعموم أن الســيد/ حســن فاروق مصطفى أموم قد تقدم لتســجيل املال 
غر املنقول املبينة أوصافه وحدوده ومســاحته بالجدول أدناه تســجيًا مجددًا 
التعــدي عــىل  أو  أو امللكيــة  أو املنفعــة  التــرصف  بحــق  مــن يدعــى  وعــىل كل 
حقوقــه أن يتقــدم باعراضــه الخطــي إىل دائــرة التســوية بســلطة االرايض خــال 
مدة خمسة عرش يومًا من تاريخ نرش هذا اإلعان يف الصحف اليومية املحلية.

1. اسم وعنوان طالب التسجيل/ حسن فاروق مصطفى أموم

2. اسم املدينة أو القرية/ الربيج.

3. اسم موقع األرض: أبو مدين السبع – القنى والواقعة بالقرب من مسجد أبو بكر الصديق

4. رقم القطعة: 12 "مالية" حسب إدعاء املواطن  رقم القسيمة:2  "مالية" حسب 

ادعاء املواطن  ،املساحة: 596م2 ، الحصة: كامًا ، نوع األرض: مري
5. الحدود مبوجب املخطط:

شااًل: شارع هيكيل بعرض 10م ،  جنوبًا: أسامة مصطفى فريح أبو مدين.
رشقًا: خرض بال حامد الطيب  ، غربًا: أرشف حمدي سعيد أبو حامدة. 

6. كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: آلــت بالــرشاء مــن حــازم عبــد ربــه خلــف أبو 

مدين والتي آلت إليه بالرشاء من معن عبد ربه خلف أبو مدين وعدى ووصايل 
وخلــف أبنــاء نــارص عبــد ربــه أبو مديــن ووصال محمد أحمد أبو مدين والتي آلت 
إليهم حصة لورثة نارص عبد ربه خلف أبو مدين باملراث منه والتي آلت ملعن 
ونــارص عبــد ربــه خلــف أبــو مديــن بالقســمة الرضائيــة بينهــم وبــن عبــد املعطــي 
وجــرب عطيــة خلــف أبــو مديــن وخالــد وطــارق عطــا خلــف أبــو مديــن وهــال خلــف 
فريج أبو مدين والتي آلت إليهم باملراث من آبائهم واملسجلة بأسائهم لدى 
اإلدارة العامــة لرضيبــة األمــاك بــوزارة املاليــة وآلــت لهال خلف فريح أبو مدين 

بالتسجيل باسمه لدى اإلدارة العامة لرضيبة األماك وزارة املالية.
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطن
سلطة األرايض

اإلدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

غزة/ رامي رمانة:
 أكد نقابيون واقتصاديون رضورة مواءمة 
الدراســة الجامعية مع احتياجات الســوق 
الجهــود  وتكثيــف  والخارجــي،  املحــيل 
للتعليــم  التوجــه  تعزيــز  نحــو  املشــركة 
التقني والتدريب املهني يف ظل ارتفاع 
وضعــف  الفقــر  وانتشــار  البطالــة،  نســب 

السياسات التنموية.
 وأوىص هــؤالء بتشــكيل مجلــس مشــرك 
التقنيــة  الربامــج  تنســيق  عــىل  يعمــل 
واملهنيــة والتشــبيك بــن كل الفعاليــات 
والقطــاع  الحكومــي  املســتوى  عــىل 
التقنــي  التعليــم  ثقافــة  وتعزيــز  الخــاص، 
لــدى األرس التــي تــرص عــىل إلحــاق أبنائها 

بالتخصصات التقليدية.
د.  االقتصــادي  االختصــايص  وقــال 
والكليــات  الجامعــات  إن  نوفــل:  أســامة 
الفلســطينية تخــّرج كل عــام نحــو 40 ألف 
بالــكاد  املحــيل  الســوق  أن  بيــد  خريــج، 
جعــل  وهــذا  خريــج،  آالف   8 يســتوعب 
الخريجــن  أوســاط  يف  البطالــة  أرقــام 

مرتفعة جًدا.
"فلســطن"،  لصحيفــة  نوفــل  وأضــاف 
البطالــة  مــن  املرتفعــة  النســبة  هــذه  أن 
أن  تســتدعي  الجامعيــن،  أوســاط  يف 
يكــون هنــاك اهتــام بالتخصصــات غــر 
التخصصــات  نحــو  والتوجــه  التقليديــة، 
التــي يحتــاج إليهــا ســوق العمــل"، مشــًرا 
إىل أنــه بعــد الثانويــة العامــة يتوجه 70% 
من األملان نحو التعليم التقني واملهني، 
لديهــم  البطالــة  معــدالت  جعــل  وهــذا 
منخفضة جًدا، وأبقى أملانيا يف صفوف 

الدول املنتجة والقوية اقتصادًيا.
املؤسســات  أن  إىل  نوفــل  وأشــار 

-لألســف  "فلســطن"  يف  التعليميــة 
وتحقــق  تســتثمر  أن  تحــاول  الشــديد- 
احتيــاج  حســاب  عــىل  ماليــة  مكاســب 
بعــد  الطالــب  مصــر  وتتجاهــل  الســوق، 
ض مفاتيح التنســيق  التخــرج، إذ إنهــا ُتخفِّ
كالطــب  العلميــة،  التخصصــات  لدخــول 

والهندسة من أجل جلب املال. 
ونبــه نوفــل إىل أن أوليــاء األمــور يشــاركون 
أوســاط  يف  البطالــة  معــدالت  زيــادة  يف 
الخريجــن حينــا يفرضــون عــىل أبنائهــم 
إليهــا  يحتــاج  ال  بتخصصــات  االلتحــاق 

سوق العمل.
التقنــي  بالتعليــم  االهتــام  نوفــل  وقــارن 
ا أن  بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، عــادًّ

الضفــة بهــا حداثــة وتعــدد للتخصصــات، 
تــزال  مــا  لكنهــا  جيــدة  غــزة  وتجــارب 
امللتحــق  إعطــاء  إىل  داعًيــا  محــدودة، 
العمــيل؛  التدريــب  يف  كبــرة  فرصــة 

ليكون جاهًزا ملزاولة التخصص.
وأهــاب نوفــل بتوفــر تســهيات مرصفيــة 
ملدة طويلة ودون فوائد، ومنِح إعفاءات 
الخاصــة  الصغــرة  للمشــاريع  رضيبيــة 

بالشباب من أجل الحد من البطالة.
مــن جانبــه قــال العضــو يف األمانــة العامــة 
أبــو  ســامة  د  فلســطن،  عــال  التحــاد 
والتدريــب  التقنــي  التعليــم  إن  زعيــر: 
املهنــي أقــرص الطــرق لســوق العمــل يف 
ظل ارتفاع نســب البطالة، وانتشــار الفقر 

وعجزهــا  التنمويــة  السياســات  وضعــف 
جديــدة  عمــل  فــرص  اســتحداث  عــن 

تنسجم مع حجم الخريجن.
"فلســطن"  لصحيفــة  زعيــر  أبــو  وبــن 
أن ارتفــاع نســب البطالــة بــن الخريجــن 
تخصصاتهــم  انســجام  عــدم  يؤكــد 
األكادميية والسياســات الوطنية للتعليم 
العمــل  ســوق  واحتياجــات  العــايل 
مــؤرشا  ذلــك  ا  عــادًّ والطلــب(،  )العــرض 
خِطرا ملا هو قادم ويجب الوقوف عليه، 
فيهــا  الجامعيــة  التخصصــات  فمعظــم 
البطالــة  بنســب  ارتفــاع  وهنــاك  فائــض، 
بن خريجيها من كا الجنسن، وأكرثها 

بن صفوف الخريجات.

ونبــه إىل أن ســوق العمــل املحــيل قدرتــه 
عمــل  وفــرص  وظائــف  اســتحداث  عــىل 
تكــون  وتــكاد  جــًدا،  محــدودة  جديــدة 
نعيشــه  الــذي  الواقــع  ظــلِّ  يف  معدومــة 
الكثــر  إىل  باإلضافــة  وفقــر،  حصــار  مــن 
من املشــاكل املالية التي تعصف برأس 

املال، حيث أطاحت به.
الوطنيــة  للسياســات  القــارئ  أن  وبــّن 
واملتابع للدراسات االقتصادية والخطط 
أن  يجــد  البطالــة،  ملواجهــة  والربامــج 
معظمها يؤكد أن إحدى الوسائل والطرق 
فــرص  وخلــق  الوظائــف  الســتحداث 
عمــل جديــدة يف املجتمــع الفلســطيني 
يف  واملتناهيــة  الصغــرة  املشــاريع 
واملبــادرات  والتعاونيــات  الصغــر 
أو  املشــاريع  هــذه  وأن  الشــبابية، 
معينــة  مهــارات  إىل  تحتــاج  املبــادرات 
ليســتطيع الشــاب أو الفتــاة ســواء منفــرًدا 
أو عــرب اســتثار جاعــي أو تعــاوين فتــح 
للتعليــم  يكــون  وهنــا  خــاص،  مــرشوع 

التقني واملهني دور فعال.
ثقافــة  تعزيــز  أهميــة  زعيــر  أبــو  وأكــد 
التقنــي  التعليــم  نحــو  ووعيــه  املجتمــع 
لتحصــن  مدخــًا  املهنــي  والتدريــب 
وقــدرات  مهــارات  ومتليكهــم  الخريجــن 
مواجهــة  مــن  متكنهــم  مميــزة  تقنيــة 
االقتصاديــة  والظــروف  املســتقبل 

الصعبة.
كــا دعا الحكومة والرشكاء االجتاعين 
املهنــي  التدريــب  ومراكــز  والجامعــات 
للتعــاون يف تطويــر السياســات الوطنيــة 
واملهنــي  والتقنــي  العــايل  للتعليــم 
بشــكل يناســب ويوائــم مســتقبل املهــن 

واحتياجات سوق العمل وتطوره.

في ظل ارتفاع البطالة في التخصصات التقليدية

املطالبة مبواءمة الدراسة الجامعية مع سوق العمل وتعزيز التعليم املهنّي

خان يونس/ فلسطن:
قال رئيس بلدية خان يونس م. عاء الدين 
البطة، إن خسائر بلديته من جراء تداعيات 
جائحة كورونا تجاوزت مليوين شــيكل منذ 
انتشــار  العامليــة  الصحــة  منظمــة  إعــان 
الوضــع  واصًفــا  "وبــاًء"،  وعــّده  الفــروس 
املايل للبلدية بـ"املردي" من جراء الحالة 
االقتصادية الصعبة التي خلفها الفروس.

وبــن م. البطــة خــال بيــان مكتــوب أمــس، 
الجائحــة  عــن  اإلعــان  منــذ  البلديــة  أن 
باإلضافــة  داخليــة،  طــوارئ  لجنــة  شــكلت 
إىل توليهــا رئاســة لجنــة الطــوارئ املركزيــة 
كل  ملتابعــة  املحافظــة،  مســتوى  عــىل 

االحرازيــة  واإلجــراءات  الوقائيــة  الخطــط 
وتدابــر  العــدوى  مــن  للوقايــة  الازمــة 

السيطرة عليها.
الوضــع املــايل  أن  البلديــة  رئيــس  وأوضــح 
كثــًرا،  تــرضر  قــد  يونــس  خــان  لبلديــة 
وانعكس ذلك ســلًبا عىل طبيعة خدماتها 
إىل  اضطــرت  كــا  للمواطنــن،  املقدمــة 
إجــراء تقليــص جــزيئ يف بعــض الخدمــات 
األساســية، مبيًنــا أن الخســائر املاليــة التــي 
الناتجــة عــن اإلجــراءات  بالبلديــة،  لحقــت 
الوقائيــة امُلتخــذة ملواجهة فروس كورونا 
املحصلــة  اإليــرادات  ضعــف  يف  متثلــت 
مــن أقــام البلديــة، وأبرزهــا ســوق الجملــة 

وضعــف  األخــرى،  واألســواق  )الخــان( 
إيــرادات املواطنــن، واألقســاط املجدولــة 
بالدفعــات  أصحابهــا  وفــاء  عــدم  نتيجــة 

ا. املطلوبة دوريًّ
بلديــة  مجلــس  أن  إىل  البطــة  م.  وأشــار 
التخفيضــات  مــن  ُجملــة  أقــر  يونــس  خــان 
والتســهيات املمنوحة للمواطنن لحثهم 
نظــر  املاليــة  بالتزاماتهــم  الوفــاء  عــىل 
عمــدت  البلديــة  أن  إىل  الفًتــا  خدماتهــا، 
قطــاع  يف  الطــوارئ  خطــط  تفعيــل  إىل 
الخدمــات مــع تكثيــف الجهــود تكثيًفا أكرب 
املقدمــة  الخدمــات  اســتمرارية  لضــان 

للمواطنن.

بعد توقف أربعة أشهر بسبب كورونا
األسواق الشعبية يف
 غزة تعود لنشاطها غًدا

 غزة/ فلسطن:
مزاولــة  إىل  الســبت،  غــًدا  األســبوعية  املركزيــة  األســواق  تعــود 
نشــاطها املعتــاد يف قطــاع غــزة، بعــد توقــف أربعــة أشــهر، بســبب 

اإلجراءات املتخذة للحد من جائحة كورونا.
واملزارعــن،  للتجــار  جيــدة  فرصــة  الشــعبية  األســواق  وتعــد 
ُيكــرث  حيــث  غــزة،  قطــاع  محافظــات  مختلــف  يف  منتجاتهــم  لبيــع 
األســعار  ورخــص  الســلع  بتنــوع  المتيازهــا  ارتيادهــا؛  املتســوقون 

مقارنة باملحال واملوالت التجارية.
وتعهدت بلديات القطاع ورشطة البلديات التابعة لوزارة الداخلية 
ــت بهــا وزارة الصحــة،  بتنفيــذ إجــراءات الســامة والوقايــة التــي وصَّ
تطبيــق  البســطات  أصحــاب  إلــزام  ســّيا  ال  األســواق،  فتــح  خــال 

إجراءات التباعد وارتداء الكامات.
وكان قــد شــارك عــدد مــن الباعــة قبــل أســبوع يف وقفــة احتجاجيــة 
قبالة املجلس الترشيعي بغزة، طالبوا خالها بالساح لهم بالبيع 
داخــل األســواق لتأمــن قــوت أرسهــم، وتســديد الديــون املراكمــة 
عليهم، مع تأكيدهم أنهم ســيلتزمون اإلجراءات الواجبة للحد من 
تفــي الوبــاء القاتــل. وكان قــد رصح املكتــب اإلعامي الحكومي 
عــىل  الحكومــي،  العمــل  متابعــة  لجنــة  املــايض مبوافقــة  الثاثــاء 

إعادة فتح األسواق الشعبية.

»الزراعة« تدعو اللتزام 
الرشوط الفنية والصحية 

السترياد مدخالت اإلنتاج
غزة/ فلسطن:

دعــت وزارة الزراعــة أمــس، العاملن يف القطاع الزراعي، خصوًصا 
الزراعــي  اإلنتــاج  مدخــات  يســتوردون  الذيــن  واملزارعــن  التجــار 
زراعيــة،  ومبيــدات  زراعيــة،  وأســمدة  مخصــب،  وبيــض  )أعــاف، 
وبــذور، وتقــاٍو( إىل التــزام الــرشوط الفنيــة والصحيــة واإلداريــة التي 

تفرضها الوزارة الستراد مدخات اإلنتاج. 
وأكدت الوزارة يف بيان أمس، أنها ماضية قدما يف مراقبة ومتابعة 
كل مدخــات اإلنتــاج، وأنهــا لــن تتهــاون مــع املخالفــن، مشــددة 
عــىل أنهــا ســوف تتخــذ جميع اإلجــراءات القانونية بحــق املخالفن 

حسب األصول املتبعة.
وفحــص مدخــات  مراقبــة  عــىل  حالًيــا  تشــدد  أنهــا   إىل  وأشــارت 
اإلســراتيجية  وذلــك ضمــن خطتهــا  الزراعــي املســتوردة،  اإلنتــاج 

للنهوض بالقطاع الزراعي.

مناقشة طلب توسعة نفوذ بلديَتْي خان يونس ورفح
ا  »الحكم املحيل« توافق مبدئيًّ

عىل إنشاء سوق للبسطات 
بجوار املستشفى األهيل

غزة/ فلسطن:
عقدت وزارة الحكم املحيل أمس، اجتاًعا ملقرح عمل ســوق للبســطات 
الــذي  غــزة  بلديــة  مــن  املقــدم  )املعمــداين(  األهــيل  املستشــفى  بجــوار 
يهدف إىل استيعاب عدد من البسطات التي ُأزيَلت مسبًقا من الشوارع.

بلديــة  ورئيــس  إبراهيــم رضــوان،  الحكــم املحــيل م.  وزارة  وبحضــور وكيــل 
غــزة د. يحيــى الــراج ومــن اإلدارة العامــة للتخطيــط والتنظيــم العمــراين م. 
صبحي سكيك، ولبنى العاوور، ومندوبن عن بلدية غزة وم. خليل الشقرة 
وم. عــاد عــوض، ومنــدوب عــن وزارة الســياحة واآلثــار د. جــال أبــو ريــدة، 
ومنــدوب عــن وزارة النقــل واملواصــات م. محمــد رسور. وناقشــوا طلــب 
بلديــة غــزة بخصــوص اقــراح عمــل ســوق للبســطات يف األرض املجــاورة 
مــن الناحيــة الشــالية للمستشــفى األهــيل. وخلصت اللجنــة إىل املوافقة 
املبدئية عىل فكرة املرشوع، عىل أن ُيؤخذ يف االعتبار توفر مكان لحركة 
الســيارات والتنســيق مع وزارة الســياحة واآلثار عند البدء بعمل الحفريات 

يف املرشوع. 
ويف سياق آخر عقدت وزارة الحكم املحيل مبقر الوزارة اجتاًعا ملناقشة 
طلب توسعة نفوذ بلدية خان يونس ورفح وذلك ضمن املنطقة اإلقليمية.

طلــب  االجتــاع  مــن  الهــدف  أن  الــوزارة  وكيــل  رضــوان  إبراهيــم  م.  وأفــاد 
توسعة نفوذ بلدية رفح وبلدية خان يونس وذلك تجسيًدا ملبدأ املحافظة 
وحاية الوحدة العمرانية السليمة، وتأكيد السيطرة عىل التوغل العمراين 
العشــوايئ. وأوضحــت بلديــة رفــح أنهــا تطالــب بالتــزام الحــدود املتعــارف 
ــا ملحافظــة رفــح، أمــا بلديــة خانيونــس فتطالــب بالتــزام الحــدود  عليهــا إداريًّ

الفيزيائية وشارع النرص "مراج سابًقا" الواقع ضمن نفوذها.

مليونا شيقل خسائر بلدية خان يونس بسبب تداعيات كورونا

جانب من احتفاالت تخرج طاب إحدى الجامعات                )أرشيف(
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

عمليــة  مــن  الــدوام  عــى  تخوفــت  التــي  املعــارصة،  الفلســطينية 
جراحيــة، تجريهــا طبيعــة ومتطلبــات الحيــاة يف دول اللجــوء، تــؤدي 
إىل قطــع الحبــل الــري، بــن الجاليــات الفلســطينية وقضيتهــا األم 

)القضية الفلسطينية(.
ســارت األمــور عكــس االرتيــاح والقلــق، ومتكنــت جالياتنا مــن إعادة 
أن  ثابتــة،  عقيــدة  مــن  منطلقــة  بقضيتهــا،  وتراثهــا  تاريخهــا  وصــل 
االنتامء الحقيقي ال متنعه حدود وال تحد منه املسافات الطويلة، 
ــا عــى متــاس مبــارش مــع النضــال  فرســمت لنفســها مســاًرا نضاليًّ
الفلسطيني لتكتمل بذلك صورة النضال الفلسطيني، يف املركز، 
والشــتات واملهاجــر.  اللجــوء  مناطــق  بقســميه، ويف  الوطــن  أرض 
جميــع  امتــداد  عــى  الجاليــات  هــذه  متيــزت  فقــد  ذلــك،  ورغــم 
تفوًقــا  أثبتــت  التــي  املجــاالت،  وبرعــت يف جميــع  املهجــر،  دول 
مســاهم  وتطويــر  إعــامر  عامــل  وشــكلت  االختصاصــات،  كل  يف 
حصــان  مشــكلة  ومرافقهــا،  ومؤسســاتها  املجتمعــات  بنيــة  يف 
الفلســطينية،  بالوطنيــة  واململــوء  العمــاق  الذهبــي«  »فلســطن 
بحضــارة  مشــبعن  كنعانيــن،  محاربــن  داخلــه،  يف  حمــل  الــذي 
أرضهــم وتاريخهــا، وثقافــة شــعبهم وتراثــه، وهمومهــم وطموحاتهــم 
يف  حامــا  املصــر،  وتقريــر  واالســتقال  الحريــة  يف  وآمالهــم، 
أحشــائه األصيلــة معانــاة متواصلــة، وحلــاًم يف الخــاص من مســرة 
شــعب  رؤوس  عــى  محتــاًم  قــدًرا  أرادوهــا  التــي  »والتيــه«  اآلالم 
فليــس  األســطوري،  الخشــبي«  »الحصــان  عكــس  عــى  بأكملــه، 
»بخديعة الحرب« وال بهدف القتل أو الدمار، بل »بحب الحياة« 
»وإرادة البنــاء« »وتكريــس القيــم اإلنســانية«، فقــد شــكل دخــول 
هــذا الحصــان الذهبــي، وعبــوره أبــواب القــاع، التــي راهنــت عليهــا 
الحركة الصهيونية عقوًدا من الزمن مفاجأة كبرة، بعد أن سقطت 
مقولــة »الكبــار ميوتــون والصغــار ينســون«، تحــت أقــدام األجيــال 
بالحقــوق  أعــام فلســطن، وصدحــت  رفعــت  التــي  الفلســطينية، 
املهجــر،  دول  معظــم  يف  مختلفــة  بلغــات  الفلســطينية،  الوطنيــة 

وعى امتداد القارات الخمس.
مــع  الــراع  ســنّي  مــدار  عــى  الفلســطينية  الجاليــات  لعبــت  لقــد 
ا يف فضح دجل الردية الصهيونية،  العدو اإلرسائييل، دوًرا رياديًّ
وادعاءاتهــا الكاذبــة، التــي روجــت لهــا عــى الــدوام، وســائل اإلعــام 
معانــاة  نقــل  ويف  الصهيونيــة،  الحركــة  مــن  املحكومــة  اإلمربياليــة 
التــي  اإلجراميــة،  املامرســات  وحقيقــة  الفلســطيني،  الشــعب 
ميارســها االحتــال اإلرسائيــيل بحــق الشــعب الفلســطيني وأرضــه، 
العاملــي،  التأييــد  حجــم  تصاعــد  خــال  مــن  الــدور  هــذا  بــرز  وقــد 
للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وتعاظم الحركات العاملية، 
املطالبــة بوضــع حــد ملسلســل اإلجــرام املتواصــل، بحــق الشــعب 
الفلسطيني، وهذا ما مثلته حركة املقاطعة وسحب االستثامرات 
وفرض العقوبات عى »إرسائيل« ال”BDS”، التي كان للجاليات 
الفلسطينية الدور البارز يف تطوير أدائها وبرامج نضالها، خصوصا 
مــن  واســٍع  عــدٍد  تأييــد  إىل  باإلضافــة  األوروبيــة،  الســاحة  عــى 
الذيــن  والرياضيــن،  والفنانــن  واألدبــاء  واألكادمييــن،  املثقفــن 

نعيش يف هذه األيام الذكرى السادسة ملعركة العصف املأكول، 
الفلســطيني  الــراع  معادلــة  يف  تحــول  نقطــة  شــكلت  التــي 
االحتــال  دولــة  ارتكبتهــا  التــي  الجرائــم  حجــم  رغــم  اإلرسائيــيل، 
اإلرسائيــيل تجــاه شــعبنا الفلســطيني، التي أســفرت عن استشــهاد 
2147، منهــم 530 طفــًا و302 امــرأة، إضافــة إىل آالف الجرحــى 

مــن جــراء الغــارات الصهيونيــة عــى كامــل قطــاع غــزة، إضافــة إىل 

تدمــر مئــات املنــازل واملنشــآت املدنيــة. ورغــم اختــال موازيــن 
القــوى لصالــح االحتــال، فــإن عــدد الذيــن قتلوا خــال املعركة من 
جانب دولة االحتال 72 صهيونًيا بينهم 64 جندًيا، وأصيب أكرث 
مــن 1620 صهيونًيــا، 322 خرجــوا مــن الحــرب بإعاقــة، يف حــن 
ُســجل هــروب 292 جندًيــا صهيونًيــا مــن الخدمــة العســكرية خــال 

املعركة، وأصيب 3000 جندي بصدمات نفسية. 
شــيقل  مليــارات   9 مــن  أكــرث  االقتصاديــة  العــدو  وبلغــت خســائر 
يف كل القطاعــات واملنشــآت التــي تعطلــت خــال 51 يوًمــا مــن 

الحرب.
بعد هذه اإلطالة الريعة عى أهم اإلحصاءات يف هذه الحرب، 
باملقارنــة  املقاومــة  أداء  تطــور  عــى  املقــال  هــذا  يف  ســأتوقف 
مــع العــدوان الصهيــوين الــذي ســبق حــرب العصــف املأكــول عــام 
2012م،  عــام  الســّجيل  2012م، حيــث شــهدت معركــة حجــارة 

أربعة تحوالت إسرتاتيجية مهمة هي:
1.    رضب تل الربيع بصاروخي )75m( و)فجر5(.

2.    إطاق صاروخ أرض جو تجاه طائرة حربية من طراز )إف 16(، 

وإطاق صاروخ )كورنيت( عى بارجة بحرية.
3.     إســقاط طائــرة اســتطاع يف عمليــة تكنولوجيــة والحصــول 

عليها.
الجبهــة  صابــة  عــى  الحفــاظ  يف  الخارقــة  األمنيــة  القــدرة      .4

الداخلية ومتاسكها.
وعنــد متابعــة أداء املقاومــة بعــد عامــن فقــط مــن معركــة حجــارة 
التحــول  فــإن الافــت يف األمــر حجــم   ،2014 الســجيل؛ أي عــام 
البيئــة  اإلســرتاتيجي يف أداء املقاومــة وعمــل وحداتهــا، رغــم أن 
العصــف  حــرب  يف  والدوليــة  واإلقليميــة  الفلســطينية  السياســية 
املأكول كانت أكرث سوًءا تجاه املقاومة من حرب حجارة السجيل 
عــام 2012م، ورغــم ذلــك، يف الذكــرى السادســة ملعركة العصف 
املأكــول، فــإن أهــم التحــوالت اإلســرتاتيجية التــي رُصدت يف تلك 

املعركة هي عى النحو اآليت:
1.    دخــول ســاح األنفــاق بقــوة يف قامــوس العلــوم العســكرية، 

حيــث كان لهــذا الســاح أثــر كبــر يف إفشــال الزحــف الصهيــوين 
يف  والبحريــة  الجويــة  القــدرات  وإضعــاف  غــزة،  تجــاه  الــربي 
اســتهداف املقاتلــن، وعليــه فــإن أغلــب الخســائر البرشيــة كانــت 

يف صفوف املدنين الفلسطينين.
2.     ألول مــرة يف تاريــخ الــراع مــع املحتــل تتمكــن املقاومــة 

من استخدام طائرات مسرة دون طيار؛ للرصد والتحكم يف عمق 
دولة االحتال.

ضمــن  البحريــة  القــوة  ُتــدَرج  الــراع  تاريــخ  يف  مــرة  ألول      .3

أدوات املقاومــة الفلســطينية، فظهــرت وحــدة الكومانــدوز البحري 
زيكيــم  قاعــدة  يف  نوعيــة  عمليــة  لتنفــذ  البرشيــة(  )الضفــادع 

العسكرية داخل أراضينا املحتلة.
أنــواع جديــدة مــن  4.     ظهــرت خــال معركــة العصــف املأكــول 

القذائف املصنعة محليا التي تجاوزت تل أبيب، ليصبح أكرث من 
ثلثي دولة الكيان تحت مرمى النار.

5.     يف معركــة العصــف املأكــول أصبحــت صواريــخ الكورنيــت 

بكثافــة  واســُتخِدمت  املقاتلــة،  الوحــدات  أغلــب  بيــد  املوجهــة 
ــا يف مواجهــة ترســانة )إرسائيــل( التــي  حتــى أصبحــت ســاًحا عاديًّ

هاجمت املدنين يف غزة.
الــدويل  القانــون  لغــة  العصــف املأكــول ظهــرت  6.    يف معركــة 

جيــش  عــن  األخــاق  فيــه  غابــت  وقــت  يف  املقاومــة  وأخــاق 
االحتال، وســادت رشيعة الغاب لديهم عرب اســتهدافهم املتكرر 
للمنــازل املدنيــة مبــا فيهــا مــن أطفــال ونســاء، ومــا يعكــس أخــاق 
املقاومة وتحديها لدولة االحتال تحديد ساعة قصف تل أبيب، 
وتحذيــر املطــارات واملوانــئ بعــدم اإلقــاع أو الهبــوط يف مطــار بن 

غوريون قبل 72 ساعة من قصفه.
خيــار  املقاومــة  أفشــلت  املأكــول  العصــف  معركــة  يف       .7

»هنيبعل« ونجحت يف أرس جندين من قلب املعركة.
8.     يف معركــة العصــف املأكــول نجحــت املقاومــة يف ضــامن 

بعمليــة  أبيــب  تــل  اســتهداف  ويف  الداخليــة،  الجبهــة  وحــدة 
استشــهادية انطلقت من الضفة الغربية لتعزز من وحدة الشــعب 

الفلسطيني يف مواجهة االحتال.
9.    يف معركــة العصــف املأكــول تطــور األداء اإلعامــي للمقاومــة 

ما ساهم يف يك وعي الصهاينة بقوة وقدرة املقاومة عى الفعل 
والرضب خلف خطوط العدو.

الســيايس  األداء  ضعــف  عكســت  املأكــول  العصــف  معركــة 
لشــعبنا  الثــامر  وجنــي  التفــاوض  نتــاج  يف  املتمثــل  الفلســطيني 
يف  والتقويــم،  التقييــم  لزاًمــا  كان  لــذا  الجســام،  تضحياتــه  بعــد 
ســبيل تحســن عمليــة التفــاوض وإلــزام االحتــال حقوقنــا الوطنيــة 

املرشوعة.
الخاصــة: هــذا التطــور بــن معركتــن يفصــل بينهــا عامــان، فكيــف 
هــو حــال املقاومــة اليــوم -َأستشــهد بالصواريــخ العرشيــن محليــة 
التــي أطلقتهــا املقاومــة الفلســطينية يف عــرض بحــر غــزة  الصنــع 
رسالًة لنتياهو بأن ال يخترب صرب املقاومة وينفذ وعوده االنتخابية 
بضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة- هــذا التطــور الــذي ترصــده دولــة 
االحتــال قــد يكــون أحــد أهــم األســباب التــي أســهمت يف تعزيــز 
قناعــة رشيحــة واســعة داخــل )إرسائيل( بأن الحرب مع غزة ليســت 
نزهــة، وأن الحصــار ال ميكــن أن يؤثــر عــى املقاومــة وإرادتهــا يف 
الــدويل  للقانــون  اإلرسائيــيل  التنكــر  حالــة  ظــل  يف  ذاتهــا  تطويــر 
وانقابهــا عــى كل االتفاقيــات السياســية التــي وقعتهــا مــع منظمــة 
التحريــر الفلســطينية، حيــث فقــد هــذا الحصــار مــربر وجــوده، أو 
رمبا نستطيع أن نقول إن الحصار يهدف لتهجر الفلسطينين من 
أرضهم، وهذه املعادلة ســتزيد من حالة اإلرصار وااللتفاف خلف 

املقاومة بكل ألوانها السياسية.
Hossam555@hotmail.com 

لطاملا حفلت األســاطر التاريخية بأحداث وتفاصيل وشــخصيات 
مليئــة بالعــرب والحكــم، التــي حافظــت عليهــا األجيــال وتناقلتها، ملا 
تحتويــه مــن دروس يســتفاد منهــا يف عاملنــا املعــارص. وحملــت 
معــايَن  الــدوام  عــى  األســطورية  واألحــداث  الشــخصيات  هــذه 
وتحصــل  حصلــت  ألحــداث  مقياًســا  تكــون  ألن  تصلــح  ورمزيــات، 
تجســدت يف  التــي  األســطورية  الرمزيــات  أشــهر  ومــن  أيامنــا،  يف 
هــذه الروايــات التاريخيــة، »الحصــان الخشــبي« الــذي غــر مجــرى 
معركــة، وهــي واحــدة مــن أبــرز املعــارك يف الروايــات األســطورية، 
العســكري  القائــد  ابتكرهــا  التــي  الخديعــة اإلغريقيــة  أن  إذ يحــى 
»إيبيــوس«، التــي ُنفــذت يف ثاثــة أيــام، أدت إىل ســقوط طــروادة 
املحــارصة، التــي صمــدت 10 أعــوام، أمام أصعب حصار عســكري 
فرض عى املدينة، وبعد أن يئس الجيش اإلغريقي، من محاوالته 
املتكــررة لهزميــة الطرواديــن واقتحــام قلعتهــم، ولــدت عــى أرض 
املعركــة نظريــة »الحــرب خدعــة«، ليكون نتاجها »حصاًنا خشــبًيا« 
عماًقا أجوف، تسللت إىل أحشائه مجموعة كبرة من املحاربن 
م  اإلغريقيــن، بقيــادة القائــد العســكري »أوديســيوس«، الــذي ُقــدِّ
ينهــي  ســام«،  »عــرض  أنــه  عــى  »هيكتــور«،  الطــروادي  لألمــر 
الحــرب الدائــرة فصــوال منــذ أعــوام متعــددة، فــام كان مــن الطأمنينــة 
ونشــوة الفــوز »الطرواديــة«، أن تحولــت لهزميــة نكــراء، وخيبــة أمــل 
بعــد أن فتحــت بوابــات املدينــة، أمــام »حصــان الســام« لتخــرج 

الهزمية من رحمه، وتعلن نهاية الحفل األخر!
العصابــات  ارتكبتهــا  التــي  الكــربى،  الفلســطينية  النكبــة  تكــن  مل 
الصهيونيــة بحــق الشــعب الفلســطيني وأرضــه عــام 1948، نهايــة 
املرشوع الصهيوين، الذي رسمت تفاصيله يف املؤمتر الصهيوين 
األول، يف مدينــة »بــازل« الســويرية يف »29\8\1897«، بــل 
بــا  البدايــة ملســار »الرتاجيديــا« لشــعب أضحــى  شــكلت نقطــة 
وطــن، يعيــش حالــة »تيــه« يف املنــايف، مــرشًدا يف جميــع أصقــاع 

األرض.
فقــد راهنــت الحركــة الصهيونيــة عــى اندثــار القضيــة الفلســطينية 
دولــة  إنشــاء  عــن  الصهيــوين  اإلعــان  تعقــب  ســنن،  بضــع  يف 
إىل  مســتندين  الفلســطينية،  األرض  عــى  اإلرسائيــيل  االحتــال 
الذوبــان«،  و«عامــل  الزمــن«،  »عامــل  هــام:  أساســين،  عاملــن 
املأســاة  لهــذه  مبــارشة  ونتيجــة  املواجهــة،  عــى  القــدرة  وعــدم 
أبنــاء  مــن  كبــرة  أعــداد  هجــرت  واملســتمرة،  الكبــرة  الفلســطينية 
الشــعب الفلســطيني إىل كل أصقــاع األرض، إىل بلــدان الشــتات 
واملهجر، وخاصة إىل القارتن األوروبية واألمريكية، اللتن شهدتا 
حركــة هجــرة واســعة، وهــي مبعظمهــا هجــرة قرية لألســباب، آنفة 
الذكــر، فــكان العديــد مــن املوجــات التــي تفاوت عددهــا وحجمها، 
ولعــب العامــل الســيايس واألمنــي الــدور األبــرز فيهــا، وهــذا ما كون 
بتطويــر  أخــذت  فلســطينية،  جاليــات  القــارات  هــذه  امتــداد  عــى 
نواتهــا شــيئا فشــيئا. رغــم أن هــذه الهجــرات الكبــرة كانــت محــط 
مقولــة  عــى  يراهــن  كان  الــذي  اإلرسائيــيل،  العــدو  لــدى  ارتيــاح 
»الكبــار ميوتــون والصغــار ينســون«، وعامــل أرق للحركــة الوطنيــة 

تعاطفوا مع القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني.
يف  مســبوق  غــر  ــا  رياديًّ دوًرا  الفلســطينية  الجاليــات  تلعــب 
اســتمرار مســرة النضــال املتواصلــة، بعدهــا رأس حربــة التصــدي 
الفلســطينية  للقضيــة  التصفــوي  اإلرسائيــيل  األمريــي  للمــرشوع 
يف الخــارج، وذلــك مــن خــال الفعاليــات والنشــاطات الكبــرة التــي 
أطلقتهــا الجاليــات يف معظــم دول املهجــر، وخصوًصــا يف القــارة 
األوروبيــة، التــي شــهدت معظــم دولهــا كـ)أملانيــا، إيطاليا، الســويد، 
الرنويــج، الدمنارك، إســبانيا، النمســا، فرنســا، بلجيــكا، هولندا،...

ا غــر مســبوق، يف  إلــخ(  يف األســابيع املاضيــة، نشــاًطا اســتثنائيًّ
حجــم التأييــد والتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، وكان للجاليات 
الفلسطينية البصمة الرئيسة يف تحريك هذا املوج البرشي الذي 
خــرج يف الســاحات والشــوارع واملراكــز التجاريــة، رافعــن األعــام 
الفلسطينية، واليافطات املنددة بـ«صفقة القرن« ومشاريع الضم 
الصهيونيــة، وهاتفــن »بالحريــة لفلســطن«، والـ«عدالــة للقضيــة 
كاملظاهــرة  كنــدا،  يف  عديــدة  ملــدن  باإلضافــة  الفلســطينية«، 
الكبرة التي شهدها وسط مدينة »تورونتو« أكرب املدن الكندية، 
ويف معظــم الواليــات األمريكيــة، ودول أمريــكا الجنوبيــة والكاريبي، 
والتــي قوبلــت يف الكثــر مــن األحيــان، مبحــاوالت تخريــب من قبل 
املنظــامت الصهيونيــة وداعميهــم، إال أن الثبــات والعزميــة اللذيــن 
يتمتع بهام أبناء الجاليات الفلسطينية، املستندة للحق والعدالة، 
واملدعومــة بتأييــد وتضامــن كبــر مــن املجتمعــات املحليــة، أدت 

إىل إفشال جميع هذه املحاوالت.
التــي أطلقتهــا املؤسســات والجمعيــات  تعــددت املبــادرات  كــام 
التــي  الفلســطينية  للجاليــات  التابعــة  الفلســطينية  واالتحــادات 
لعبــت دورا مهــام يف تحشــيد أوســع تأييــد ســيايس وديبلومــايس 
وتوقيــع  التضامــن،  حمــات  خــال  مــن  الفلســطينية،  للحقــوق 
إىل  التــي وجهــت  الصهيــوين،  الضــم  الرافضــة ملــرشوع  العرائــض 
مــن  أكــرث  وقــع  إذ  األمريكيــة،  والســفارات  والحكومــات  الربملانــات 
سياســية  وشــخصيات  وقــادة  ســابقن  ورؤســاء  مؤسســة   »300«
الاتينيــة،  أمريــكا  مــن  ومتضامنــن  وناشــطن  وأكادمييــة  وثقافيــة 
عــى عريضــة تضامنيــة مــع الشــعب الفلســطيني، ترفــض »صفقــة 
منظمــة  إىل  ُســلَمت  والتــي  الصهيــوين،  الضــم  ومــرشوع  القــرن« 
»الكاريبــي«  دول  ومجموعــة  اإلنســان  وحقــوق  األمريكيــة،  الــدول 
الــدول، كــام دعــا  والــدول الاتينيــة، وإىل  برملانــات معظــم هــذه 
قــرار  اتخــاذ  إىل  التشــيلية  الحكومــة  التشــييل  الشــيوخ  مجلــس 
املســتوطنات  مــن  الصــادرة  »اإلرسائيليــة«،  البضائــع  مبقاطعــة 
الصهيونيــة، وهنــا بــرز دور ثالــث أكــرب جاليــة فلســطينية يف العــامل، 
الفلســطينية،  للقضيــة  خدمــة  إمكاناتهــا  جميــع  ســّخرت  التــي 
رائــًدا  منوذًجــا  الفلســطيني،  التشــييل-  »بالســتينو«  بفريــق  ولنــا 
أصقــاع  جميــع  يف  الفلســطينية  والرايــة  فلســطن  اســم  حمــل  يف 
األرض، كــام هــي الحــال يف القــارة األوروبية، التي شــهدت حمات 
متعــددة لتوزيــع »بوســت-كارد« وجمــع التواقيع، وإرســال عرائض 
االحتجــاج، إىل الربملانــات والحكومــات األوروبية، التي جهدت من 

العصف املأكول.. حجم التحول يف قدرات املقاومة

الجاليات الفلسطينية.. »حصان من ذهب« مصقول بالوطنية

د.حسام الدجني

عنــد متابعــة أداء المقاومــة بعد عامين فقط 
من معركة حجارة السجيل؛ أي عام 2014، فإن 
الالفــت في األمر حجم التحول اإلســتراتيجي 
فــي أداء المقاومــة وعمــل وحداتهــا، رغم أن 
واإلقليميــة  الفلســطينية  السياســية  البيئــة 
والدوليــة فــي حــرب العصــف المأكــول كانت 
أكثــر ســوًءا تجــاه المقاومــة مــن حــرب حجارة 

السجيل عام 2012م

جهاد سليمان 

لــم تكــن النكبــة الفلســطينية الكبــرى، التــي 
ارتكبتهــا العصابــات الصهيونية بحق الشــعب 
نهايــة   ،1948 عــام  وأرضــه  الفلســطيني 
المشــروع الصهيوني، الذي رســمت تفاصيله 
فــي المؤتمــر الصهيونــي األول، فــي مدينــة 
 ،»1897\8\29« فــي  السويســرية  »بــازل« 
بل شــكلت نقطة البداية لمســار »التراجيديا« 
لشــعب أضحى بــال وطن، يعيش حالــة »تيه« 
في المنافي، مشرًدا في جميع أصقاع األرض.

أجلهــا الجاليــات الفلســطينية، بالتعاون مــع جميع املتضامنن مع 
القضيــة الفلســطينية، وهــذا مــا زاد مــن حجــم التأييــد الســيايس 
بــرز  الــذي  الفلســطينية،  للقضيــة  املســبوق  غــر  والدبلومــايس 
مبواقــف )األمــم املتحــدة، واالتحــاد األورويب، وحكومــات معظــم 
الضــم  مــرشوع  قاطًعــا  رفًضــا  رفضــت  التــي  األوروبيــة(  الــدول 

الصهيوين، وأكدت التزامها بتطبيق قرارات الرشعية الدولية.  
لقد كسب هذا الحصان الذهبي املصقول بالوطنية الفلسطينية، 
رهــان الســباق مــع الزمــن ورهــان شــعبه العظيــم، واســتطاع بعزميته 
تفاصيــل  الذوبــان يف  عــن  الرهانــات،  ُيفشــل جميــع  أن  وأصالتــه 
»االندماج الســلبي«، الذي ينســيه قضيته الوطنية، الذي يفصله 
الفلســطينية  فالجاليــات  الوطنــي،  ومرشوعــه  شــعبه  همــوم  عــن 
اليوم، هي الرئة الفلسطينية، التي يتنفس من خالها املرابطون، 
يف شــوارع القــدس وبيوتهــا العتيقــة، واملتجــذرون يف أراضيهــم 
االســتيطان  مشــاريع  بوجــه  والصامــدون   ،1948 عــام  املحتلــة 
ورسقــة األرض يف الضفــة الفلســطينية، والصابــرون عــى همجيــة 
الحصــار الجائــر يف غــزة الصمــود والعــزة، واملتمســكون بخيــط أمل 
القلــب  هــم  الحتميــة،  العــودة  وأبطــال  اللجــوء،  قــاع  العــودة يف 
الــذي  املؤامــرات،  أنهكتــه  الــذي  الفلســطيني،  للجســد  النابــض 
ســيبقى يخفــق بنبضــات فلســطينية، إىل حــن تحقيــق حلم جميع 
الفلســطينين، بانتــزاع حقهــم يف تقريــر مصرهــم، عــى أرضهــم 
ويف دولتهم املستقلة كاملة السيادة، بعاصمتها القدس، وعودة 

الاجئن الفلسطينين كام حددتها قرارات الرشعية الدولية.
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العامــل  يلعــب  اإلنســان،  حقــوق  وقوانــن  الــدويل،  القانــون  مجــال  ويف 
السيايس دور مانح القيمة لشكل تطبيق القانون، ما يؤكد رضورة امتالك 
الفلســطينين إطــارا سياســيا حقيقيــا يعمــل عىل تجنــب الوقوع يف منزلق 

تنازعية وتنافسية الحقوق مع االحتالل.
تنــاول أهميــة ونفــع القانــون بالنســبة للقضيــة الفلســطينية، والعديــد مــن 
قضايــا التنــازع يف العــامل، يقــود إىل التعــرض للعديــد مــن الجوانــب منهــا 
تاريــخ تطــور القانــون الــدويل الــذي مــر مبراحــل عــدة، بــدأت بإيجــاده عــىل 
إبقــاء  بهــدف  القــوى االســتعامرية،  مــن  الغربيــة، وغالبيتهــا  القــوى  أيــدي 
هيمنتهــا عــىل الــدول املســتعَمرة، واســتمرار اســتغالل مواردهــا الطبيعية، 
املســتعِمر  بــن  العالقــة  ترســيخ  أجــل  مــن  الــدويل  القانــون  دور  ليــأيت 
واملســتعَمر، ومنــع الشــعوب مــن تقريــر مصريهــا االقتصــادي والســيايس، 
عــر التحكــم يف آليــات تطبيــق القانــون وإنفــاذه، عــىل رأســها مجلس األمن 
الــذي تهيمــن عليــه القــوى املذكــورة، حيــث يبــدأ القانــون وينتهــي داخــل 
قاعــة املجلــس إذا مــا تعلــق األمــر مبحاســبة دولــة عضــو "عظمــى"، أو كيــان 
مدعوم من القوى العظمى، كحال الكيان الصهيوين، لينتهي األمر بإحباط 

محاولة املحاسبة.
الحديــث حــول "محكوميــة" القانــون الــدويل يفتح بــاب الجدل حول عملية 
شائكة من األساس، تحتاج لتكثيف ومتحيص يف العرض، إال أن ما يهمنا 
يف جزئية عالقة القضية الفلسطينية بالقانون الدويل، هي حالة التدحرج 
مــع  والتعامــل  القانــون،  قيــم  يف  "التبخيــس"  إىل  أدت  التــي  املتســارعة 
العــازل، ومصــادرة  االنتهــاكات اإلرسائيليــة بحــق الفلســطينين، كالجــدار 
الســلطات  ســلوك  كانحرافــات يف  مثــال،  االســتيطاين  والتمــدد  األرايض 
د ألصحابهــا،  اإلرسائيليــة، وليــس لطبيعتــه ككيــان مغتصــب لــأرض، ومــرِّ

ومرتكب للمجازر والفظائع عىل مدى عقود من الزمن، ودون توقف.
الشــعب  إطــار ســيايس فاعــل يوّحــد  إعــادة هيكلــة  أو  إىل حــن تشــكيل 
الفلســطيني تحــت رايتــه، ويســري بشــكل متــواٍز مــع العامــل القانــوين، مــن 
أجــل خــوض معاركــه السياســية والدبلوماســية والقانونيــة، وتبنــي أشــكال 

وبشــكل متزامــن مــع هــذا التالعــب املكشــوف مــن قبــل الجهــات األمنيــة 
االحتاللية، فإن هجامت املســتوطنن واعتداءاتهم عىل الفلســطينين 
مئــات  اقتحــم  حيــث  خطــريًا،  تصعيــدًا  بدورهــا  شــهدت  وممتلكاتهــم 
جنــود  مــن  مشــددة  وحراســة  حاميــة  تحــت  املتطرفــن  املســتوطنن 
بــن بلــديت حلحــول  االحتــالل، جبــل الجمجمــة )جبــل جالــس ( الواقــع 
وسعري يف محافظة الخليل ورفعوا أعالمهم عليه يف محاوله لالستيالء 
الخليــل  بــن مســتوطنات جنــوب  تواصــل  املنطقــة، وخلــق حالــة  عــىل 

وشاملها.
املنــازل  مــن  عــددًا  متطرفــون  مســتوطنون  وضــع  نابلــس  محافظــة  ويف 
املتنقلــة يف أرايض قريــة عصــرية الشــاملية يف منطقــة »خلــة الداليــة« 
يف خطــوة تعكــس أطــامع املســتوطنن يف االســتيالء عــىل املزيــد مــن 
األرايض الفلســطينية يف ظــل االجــواء التــي تشــيعها حكومــة االحتــالل 
حــول مخططــات الضــم ورسقــة املزيد مــن أرايض املواطنن يف الضفة. 
االجتامعــي  الرفــاه  »وزيــر  كاتــس  حاييــم  الكنيســت  عضــو  وضــع  فيــام 
الســابق عــن حــزب الليكــود« حجــر األســاس لبنــاء حــي اســتيطاين جديــد 

يف مستوطنة »هاربراخا« الواقعة قرب بلدة بورين.

نــره يف االنتخابــات عــىل خلفيــة عدائــه لرتامــب يف أجــزاء مــن الجمهــور 
األمريــي ومــا يعتــر فشــاًل يف مكافحــة كورونــا، هــي يف خــط ارتفــاع. مــا ال 
يــزال يعمــل يف صالــح الرئيــس هــو التحســن يف الوضــع االقتصــادي، مبا يف 
ذلك انخفاض معدالت البطالة واالزدهار يف وول سرتيت، وكذا رد الفعل 
الغريزي الغاضب يف أوساط جامهريية مختلفة عىل مظاهرات وزعرنات 
الشــوارع يف أعقاب مقتل مواطن إفروأمريي وعىل املبادرات الفوضوية 
إللغــاء الرطــة، ولكــن ليــس واضحــًا إذا كان هــذا ســيكفي ترامــب دون أن 

يلوح انتصار واضح عىل كورونا.
 إن اسرتاتيجية االنتخابات الرئيسة لرتامب، بالتداخل مع مالزمة "القانون 
والنظــام"، تعــّد لصــق شــارة يســارية عــىل بايــدن يك تبعــد عنــه مصوتــن 
ترامــب،  شــعبوية  ملــوا  ممــن  السياســية  الخريطــة  وســط  مــن  محتملــن 
ولكنهــا تصطــدم باملصاعــب؛ إذ إن ماضيــه الســيايس مييــزه كرجــل وســط 
بوضــوح. صحيــح أنــه متاثــل علنــًا مــع بعــض مــن شــعارات اليســار، بــل وعــن 
عضــو الكونغــرس الكســندريا اوكزيــو – كورتيــج اليســارية رئيســة مشــرتكة 
يف إحــدى اللجــان املهمــة لتصميــم برنامــج الحــزب، ولكــن محــاوالت ربطــه 
بدعــوات إلغــاء الرطــة اصطدمــت بالرفــض التــام. مثــة مراقبــون يعتقــدون 
بأن البادرات الطيبة التي قدمها بايدن لليســار كانت تكتيكية يف أساســها 
املجموعــة  بــأن  يأملــون  مــن  ومثــة  الحــزب،  يف  الصــدع  رأب  واســتهدفت 
التقدميــة هــي األخــرى تســعى أواًل وقبــل كل يشء لتوحيــد كل القــوى قبيل 
االنتخابــات وليــس إىل ثــورة أيديولوجيــة وسياســية. غــري أن هــذا املوقــف 
املهــدئ يتجاهــل دوافــع بعيــدة املــدى لــدى مــن يبثــون فيه النــرة وهدفهم 
إحــداث ثــورة وليــس إصالحــات وتغيــريات تدريجيــة. وليــس صدفــة أن رأى 
مراقبون سياســيون ورؤســاء املعســكر اليســاري نفسه يف انتصار مرشحهم 

يف  أراٍض  ضــم  مخطــط  تنفيــذ  عزمهــا  االحتــالل  دولــة  إعــالن  يســتدعي 
الضفــة الغربيــة؛ إىل الذهنيــة الفلســطينية متواليــة املعانــاة التــي مــا تــزال 
تجــرت ذاتهــا عىل مدى عرات الســنن، بأشــكال وصنــوف مختلفة، وطرق 
تعامــل القانــون الــدويل مــع القضيــة الفلســطينية، وأســباب غيــاب العدالــة 

يف اسرتداد الحقوق املسلوبة.
سبب االستدعاء ترره الجدلية الواسعة التي تثريها مسألة اإلقرار بحقوق 
الفلسطينين عىل أرضهم، ومواردهم، وحقهم يف تقرير مصريهم، ليقود 
بالتــايل إىل تســاؤالت جوهريــة تطــرح نفســها بإلحــاح حــول جــدوى القانــون 
مــا دامــت العدالــة عــىل األرض مل تتحقــق، وملــاذا تضيــع الحقوق يف حن 

تحتكم شعوب ودول العامل للمنظومة القانونية األممية ذاتها؟
يف إطــار حالــة الجــدل هنالــك رأي يفيــد بــأن املشــكلة تكمــن يف طريقــة 
النــص القانــوين وتأويلــه، مدللــن عــىل ذلــك بعــدم إمكانيــة رفــع  تفســري 
دعوى قضائية والوصول للعدالة يف محاكم االحتالل عىل ســبيل املثال، 
فيــام يــرى البعــض بــأن الحاجــة تقتيض عــدم االرتكان للقانــون دون امليض 
توظيــف  أهدافــه  مــن  يكــون  واضــح،  ســيايس  برنامــج  أو  حالــة  تكويــن  يف 

القانون وتسخريه للوصول إىل الحقوق، وليس العكس.
وهــذا ال ينطبــق فقــط عــىل قضيــة األرض، ومــا يتعلــق مبســألة مخطــط ضــم 
أراض يف الضفــة الغربيــة، بــل بقضايــا حقــوق اإلنســان، واملفهــوم األكــر 
شــمولية املتعلــق بحــق تقريــر مصــري، ويف النهايــة ال ميكــن الخــروج عــن 
إقــرار  اإليجــايب يف  لــدوره  القانــون  هــذا  وأداء  للقانــون،  الخضــوع  فرضيــة 
الحقــوق، حتــى وإن مل تتحقــق العدالــة، وإن مل يــر العامــالن الســيايس 

والقانوين يف السياق ذاته.
وتثبــت التجربــة الفلســطينية أنــه ال ميكــن التعويــل بــكل يشء عــىل العامل 
القانوين، وإن كان إحدى األدوات والوسائل املهمة يف املطالبة بالحقوق، 
تــزال ال تخــدم القضيــة  مــا  بهــا، طاملــا أن املوازيــن السياســية  والتشــبث 
وأصحابهــا، مــا يثّبــت حقيقــة أن للقانــون خصائــص املرونــة التــي يكتســبها 

من خالل أداء مستخدميه، وحنكتهم، وقدرتهم عىل املحاججة.

املســتوطنن  لهجــامت  مطــردًا  تصاعــدًا  الفلســطينية  األرايض  تشــهد 
الســلطة  باآللــة األمنيــة والعســكرية لالحتــالل وتحــت غطــاء  املدعومــة 
امللكيــة  حقــوق  احــرتام  العــامل  أمــام  زورًا  تدعــي  التــي  السياســية 
للفلســطينين وحريتهــم يف التنقــل، لكنهــا يف واقــع األمــر توفــر الغطــاء 
وســلب  مصــادرة  خطــوات  رشعنــة  عــىل  هــوادة  بــال  وتعمــل  الســيايس 
املزيــد مــن أرايض الفلســطينين اآلمنــن وتحويلهــا إىل مجــاالت حيوية 

ألنشطة االستيطان.
يشــري أحــدث تقريــر ملكتــب الدفــاع عن األرض ومقاومة االســتيطان إىل 
أن الحيــل »اإلرسائيليــة« الجديــدة تتجــه إىل منــع وصــول الفلســطينين 
إىل أراضيهــم الواقعــة خلــف جــدار الفصــل، رغم أنهم يحملون التصاريح 
الصــادرة مــن ســلطة االحتــالل، حيــث أظهــرت املعطيــات أن عــام 2019 
قــد شــهد تقديــم 7483 طلبــًا مــن جانــب مزارعــن فلســطينين لضــامن 
دخولهــم إىل أراضيهــم الواقعــة خلــف جــدار الفصــل. ومــن ضمــن هــذه 
الطلبــات، تــّم رفــض %62. وقــد تدهــور الوضــع أكــر يف عــام 2020، 
حيــث تــّم رفــض %84 مــن طلبــات املزارعــن الفلســطينين الســتصدار 

الّتصاريح، خالل الشهور السّتة األوىل من العام الجاري.

مل يكن الرابع من متوز، يوم االستقالل األمريي، عيدًا ملعظم األمريكين 
يف هــذه الســنة. فمــن جهــة، فــريوس كورونــا الــذي قتــل حتــى اآلن أكــر مــن 
130 ألــف نســمة )ونحــو 45 ألــف مريــض جديــد يف يــوم االســتقالل(، ومــن 

مــن  العنيفــة  السياســية  الفريوســات  مــن  طويلــة  سلســلة  األخــرى،  الجهــة 
اليسار واليمن تزرع الدمار يف النسيج االجتامعي األمريي وقد تضعضع 

أساساتها السياسية واالقتصادية ومكانتها يف العامل.
 لقــد كانــت الواليــات املتحــدة دومــًا دولــة عنيفــة، مــن يــوم تأسيســها بــل 
وقبــل ذلــك، وإىل جانــب ذلــك، بشــكل مفعــم باملفارقــة، بــل ورمبــا كنظرية 
مضــادة، محدثــة للتقــدم والحركة والتنور االجتامعي والدميقراطية وحقوق 
املواطــن… التــي شــكلت منــوذج اقتــداء أو حســد لقســم كبــري مــن العــامل، 
وعدهــا آخــرون تهديــدًا. يجــري فيهــا اليــوم رصاع جبابرة بــن هذين امليلن 
املتضاربــن يف طبيعتهــا القوميــة. ولــن تكــون االنتخابــات القريبــة القادمــة 
بالنســبة لهــام مــؤرًشا ملــا ســيأيت فحســب، بــل وســتكون جــزءًا مــن الــراع 
نفســه أيضــًا. املواجهــة ليســت عــىل الخطــوط الواضحة بــن الدميقراطين 

والجمهورين، بل عىل طبيعة وجوهر هذين الحزبن.
والدوليــة  االســرتاتيجية  الدراســات  مركــز  يف  زمــاليئ  مــن  واحــد  يعتقــد   
بــأن مــا مييــز الدميقراطيــن هــو "انعــدام  يف واشــنطن كان ســألني رأيــي، 
االنســجام وثباتهــم املميــز"، بينــام لــدى الجمهوريــن تتســع الصــدوع بــن 
مؤيــدي ترامــب الشــعبوين والنــواة املحافظــة القدميــة. ولكــن مــا لــه صلــة 
باألمر يف هذه اللحظة عىل نحو خاص هو معركة إنزال األيادي يف الحزب 
الدميقراطــي. صحيــح أن جــو بايــدن ليــس املرشــح األكــر إثــارة للحامســة، 
ولكــن مثلــام يف تلــك النكتــة عــن ذلــك الرجــل الــذي حــن ســئل عــن ســبب 
طالقــه زوجتــه وزواجــه بأخــرى بشــعة، أجــاب: "ألنهــا مختلفــة"، فــإن فــرص 

املقاومــة املروعــة، ســيظل الفلســطيني يف حالــة الرتقــب والقلــق تجــاه 
لدولــة  الداعمــة  القــوى  أخالقيــات  مســتوى  يف  الريــع  التدهــور  هــذا 
االحتالل، يف مرحلة تسعى فيها هذه القوى لتكريس واقع جديد يسعى 
لــزج القضيــة الفلســطينية يف مــزادات التنــازالت املهينــة، والتجريــد مــن 
الحقــوق عنــوة، بغيــة إعــادة ترتيــب املنطقــة بحســب رؤيــة دولــة االحتــالل 

والقوى التي تقف خلفها، لصالح الكيان الغاصب.
الواقــع الجديــد مل يعــد يــرتك مســاحة للفلســطيني للحلــم بشــكل الكيــان 
الوطني املستقل، أو بدولة ُتريض شغف الكثريين بيشء من االستقالل، 
ترفــع علمهــا الوطنــي، وتصــدر جــوازات الســفر، لتتحــول معهــا مخاوفــه إىل 
إمكانية اســتمراره يف الوصول ألرضه يك يزرعها، ولزيارة أقربائه يف الحي 
املقابــل دون أن تقطــع حــدود مخطــط الضــم الجديــدة أوصــال مــدن وقــرى 

وأحياء الضفة الغربية.
يف أريحا املجاورة لغور األردن، سلة غذاء الضفة، كام بقية مناطق الضفة 
الغربيــة، يضــع الفــالح يــده عــىل قلبــه خوفــا من عدم متكنــه يف حال تنفيذ 
مخطــط الضــم مــن الوصــول ألرضــه وري مزروعاتــه، بعدمــا يتبلــور الواقــع 
الجديــد الــذي يجســد التمييــز العنــري بأبشــع صــوره، مــن خــالل التفريــق 
بــن شــعبن يعيشــان يف مســاحة األرض نفســها، تحكمهــام الدولــة ذاتهــا، 
يف  الفلســطينيون  ســيصبح  حينهــا  متســاوية،  تكــون  لــن  الحقــوق  أن  إال 
وطنهم أقرب لرعايا دولة أخرى، يتم التعامل معهم كاألجانب أو الوافدين 

الغرباء، وبحقوق غري متساوية مع اإلرسائيلين.
ويف هــذه الحالــة، لســان حــال الشــعب الفلســطيني ســيقول: "ال أســتطيع 
التنفــس"، وأقتبــس هنــا آخــر ما تلفظ بــه "جورج فلويد" الذي قىض نتيجة 
دوافــع عنريــة يف الواليــات املتحــدة، بعــد أن ُيجــر الفلســطيني عــىل 
التعايــش مــع هــذا الكــم الهائــل مــن القهــر، وبعــد تخــي املجتمــع الــدويل 
ملعانــاة  متنكــرا  تحكمــه،  التــي  وتريعاتــه  وقوانينــه  أنظمتــه  بــكل  عنــه، 
الفلســطينين، ونضالهــم مــن أجــل اســرتداد حقوقهــم طيلــة عقــود طويلــة 

مضت.

تســمى  ومــا  االحتــالل  بلديــة  قيــام  أيضــًا  الفلســطيني  التقريــر  ورصــد 
ب"ســلطة الطبيعــة اإلرسائيليــة" بعمليــات التجريــف ألرايض املواطنــن 
بهــدف  وذلــك  املحتلــة،  القــدس  يف  ســلوان  ببلــدة  الربابــة  وادي  يف 
إقامــة مشــاريع اســتيطانية. ويســتخدم االحتــالل القــوة لتنفيــذ عمليــات 
تتعــرض  كــام  بوقفهــا.  ســابقة  قضائيــة  قــرارات  وجــود  رغــم  التجريــف 
املنطقــة لعمليــات اقتحــام متكــررة مــن قبــل املســتوطنن واعتــداءات 
غائبــن«.  أنهــا »أمــالك  بحجــة  الســيطرة عليهــا  بهــدف  عــىل أصحابهــا 
باألشــجار  مزروعــة  دومنــًا   350 مــن  أكــر  الحــي  أرايض  مســاحة  وتبلــغ 
املثمرة وشجر الزيتون املعمر، وفيها حوايل 100 منزل ومسجد وكلها 

مهددة باإلخالء.
الشــؤون  لتنســيق  املتحــدة  األمــم  مكتــب  أوضــح  ذاتــه،  الســياق  ويف 
اإلنســانية يف األرض الفلســطينية املحتلة )أوتشــا( أن سلطات االحتالل 
21 مبنــى فلســطينيًا يف الضفــة الغربيــة املحتلــة  هدمــت أو صــادرت 
خــالل األســبوعن املاضيــن، بحجــة االفتقــار إىل رخــص البنــاء. ولفــت 
التقريــر إىل أن مــا ال يقــل عــن 4000 شــجرة زيتــون وغريهــا مــن األشــجار 

أحرقها مستوطنون يف هجامت منظمة عىل مدن بالضفة املحتلة. 

يف االنتخابات التمهيدية يف برونكس عىل عضو الكونغرس القديم إليوت 
آنجل جزءًا من معركة شــاملة الحتالل الحزب. ومع أن األغلبية املعتدلة ال 
تزال مســيطرة )مؤرش آخر ســيكون يف انتخاب النائبة للرئاســة – من اليســار 

أم من الوسط(، ولكن عدم االكرتاث الزائد قد يكون يف غري صالحها.
بعضــه  اليســار، ويف  قبــل معســكر  مــن  )إلرسائيــل(  املناهــض  الطابــع  إن   
الالســامي، كان معروفــًا مــن قبــل أيضــًا، ولكنــه تجســد بقــوة أكــر األســبوع 
جانــب  إىل  املــايض،  األســبوع  كورتيــج  اوكزيــو  وقعــت  عندمــا  املــايض 
الســناتور بارين ســاندرس، وأجنحة "جي ســرتيت" ومحافل أخرى مناهضة 
املســاعدة  وقــف  إىل  تدعــو  رســالة  عــىل  الكونغــرس،  وأعضــاء  إلرسائيــل، 
األمنيــة إلرسائيــل إذا مــا طبقــت خططهــا للضــم ومل تحــرتم، زعــاًم، "حقــوق 
اإلنسان" يف املناطق. إن هدف هذه املجموعة هو بلورة سياسة مناهضة 
إلرسائيــل عــىل نحــو ملمــوس إذا مــا وعندمــا ينتــر الدميقراطيــون. صحيــح 
أنه ال يوجد يف هذه املرحلة احتامل بأن ينجحوا وأن بايدن أعلن معارضته 

اشرتاط املساعدة األمنية إلرسائيل، ولكن مثل هذه املبادرات ستبقى.
 17 أسبوعًا حتى االنتخابات وكل يشء ال يزال مفتوحًا. مراسل "معاريف" 

يف الواليــات املتحــدة رون مفــراغ، مقتنــع بأن مصري ترامب محســوم، ولكن 
مراقبة إرسائيلية أخرى تعيش يف الواليات املتحدة تقول: إن "كل من هو 
أبيــض لــن يــديل بصوتــه إال لرتامــب". إرسائيــل، يف كل األحــوال، ملزمــة بأن 
تكون جاهزة لكل احتامل. يجدر برئيس الوزراء أن يشــكل، يف أقرب وقت 
ممكن، مجموعة عمل من أفضل الخراء يف الســاحة األمريكية ويف البالد 
ويف الواليــات املتحــدة، مبــا يف ذلــك رجــال وزارة الخارجيــة يف املــايض 
ليقــف يف  أردان، وذلــك  التــايل يف واشــنطن جلعــاد  والحــارض، وســفرينا 

جبهة املعركة.

القانون الدويل و"الضم".. الشعب الفلسطيني "ال يستطيع التنفس"

عـــربــدة استيطـــانية

بني بايدن وترامب… رصاع جبابرة أم فريوسات سياسية؟ 

عصام يوسف

زلمان شوفال 
صحيفة معاريف 

الفلســطيني ســيقول:  الشــعب  حــال  لســان 
»ال أســتطيع التنفــس«، وأقتبــس هنــا آخر ما 
تلفــظ به »جــورج فلويــد« الذي قضــى نتيجة 
دوافــع عنصريــة فــي الواليات المتحــدة، بعد 
أن ُيجبــر الفلســطيني علــى التعايــش مع هذا 
الكــم الهائل من القهــر، وبعد تخلي المجتمع 
الدولي عنه، بكل أنظمته وقوانينه وتشريعاته 
التــي تحكمه، متنكــرا لمعاناة الفلســطينيين، 
ونضالهــم مــن أجل اســترداد حقوقهــم طيلة 

عقود طويلة مضت.

المتحــدة دومــًا دولــة  الواليــات  كانــت  لقــد 
عنيفــة، مــن يــوم تأسيســها بــل وقبــل ذلــك، 
وإلــى جانــب ذلــك، بشــكل مفعــم بالمفارقة، 
بــل وربمــا كنظريــة مضــادة، محدثــة للتقــدم 
والحركــة والتنــور االجتماعــي والديمقراطيــة 

وحقوق المواطن

فيصل عابدون
صحيفة الخليج اإلماراتية

ورصــد التقريــر الفلســطيني أيضــًا قيــام بلديــة االحتــال ومــا 
تســمى ب«ســلطة الطبيعة اإلســرائيلية« بعمليات التجريف 
ألراضي المواطنين في وادي الربابة ببلدة سلوان في القدس 
المحتلة، وذلك بهدف إقامة مشاريع استيطانية. ويستخدم 
االحتــال القــوة لتنفيــذ عمليــات التجريف رغم وجــود قرارات 
قضائيــة ســابقة بوقفهــا. كمــا تتعــرض المنطقــة لعمليــات 
المســتوطنين واعتــداءات علــى  مــن قبــل  اقتحــام متكــررة 
أصحابها بهدف السيطرة عليها بحجة أنها »أماك غائبين«. 



َفرحُة عيٍد
َتقبَّلت سلوى الَهدية من صديقتها

 شام، بفرٍح وهي تشعر بالحب واالمتنان

إهداء

ت الفنان 
سوما

ر
ق

جميل القي

16
9 8

أخرجت شام فستانًا جميال من دوالبها 
وقالت: ما رأيِك يا أمي؟ أجابت األم: 

رائع هيا ُنريه ألبيك وأخيك كنعان 

مت األم بارتياح، وقالت: اآلن عرفُت  تبسَّ
ملاذا كنت ُتفتشني يف دوالب مالبسك؟ 

هيا نجد لها فستانًا جميال 

ِّْن اْقَرْأ وَلو



يف أحد األيام كانت شام 
وصديقتها سلوى تلعبان يف 
الحديقة، ثم جلستا تتحدثان

2
7 10

سألت األم ابنتها: ما بِك يا شام؟ أنا قلقة عليك
قالت شام: صديقتي سلوى لن تستطيع 

رشاء فستان جديد للعيد
وأنا حزينة من أجلها وأفّكر يف مساعدتها

ُسَّ األب عندما عرف الحكاية،
 وقال: هذا شعور نبيل يا شام، 

ولكن الفستان يحتاج إىل بعض الرتتيب
بعد االنتهاء من العمل بدا 

الفستان رائعًا وأنيقًا 15
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كتب/ عالء شاميل:
دعمــه  فلســطني  يف  الريــايض  املجتمــع  يواصــل 
الكامــل لــكل مبــادرات الوحــدة الوطنيــة املطروحــة 
عىل الســاحة، وآخرها مبادرة "املؤمتر الصحفي" 
التــي جمعــت قائديــن كبرييــن يف حركتــي حــامس 
وفتــح ضــد مخططــات االحتالل اإلرسائييل يف كل 
الهويــة  طمــس  تســتهدف  التــي  الوطنيــة  القضايــا 

الفلسطينية ورسقة املقدسات. 
وُيســارع الرياضيــون يف الشــارع الغــزي لدعــم كل 
املبــادرات والخطــوات التــي مــن شــأنها أن تدعــم 
الوصول للوحدة الوطنية بني حركتي فتح وحامس 
مــن  مختلفــة  فــرات  ويف  املســتويات  كل  عــىل 

الزمن. 
ومل يجــد املجتمــع الريــايض نفســه بعيــدًا عــن كل 
اســتهداف  والشــعبية يف  املجتمعيــة  القطاعــات 
االحتــالل اإلرسائيــيل لــه عىل مدار ســنوات طويلة 
بتعمــد تدمــري املنشــآت الرياضيــة ومالعــب كــرة 
القدم وتقييد حركة الرياضيني بني شطري الوطن 
كل  عــىل  الفلســطينية  الرياضــة  تطــور  وعرقلــة 

املستويات. 
وشــارك الرياضيــون يف كثــري مــن القضايــا الوطنية 
مــن بــاب الواجــب يف دعمها للشــارع الفلســطيني 
التــي  منــذ ســنوات طويلــة وصــواًل للفــرة األخــرية 
شارك فيها الرياضيني يف مسريات العودة وعقد 
الحــدود  عــىل  الرياضيــة  الفعاليــات  مــن  الكثــري 

الرشقية لقطاع غزة. 
ودعــم املجتمــع الريــايض الفلســطيني كل جهــود 
الرامية لتحقيق املصالحة الفلسطينية يف فرات 
والجداريــات  الالفتــات  برفــع  الزمــن  مــن  مختلفــة 

الوطنيــة  الفعاليــات  يف  واملشــاركة  الكبــرية 
املركزية. 

اإلرسائيــيل  االحتــالل  يتعمــد  مــا  دامئــًا  وكان 
الســتهداف الرياضيــني فــرادى وجامعــات إضافــة 
العتقال بعض الالعبني الفلســطينيني ومنع إقامة 
فريــق  رفــض وصــول  الوطنيــة وآخرهــا  املناســبات 
كأس  نهــايئ  إيــاب  مبــاراة  لخــوض  رفــح  خدمــات 

فلسطني أمام مركز بالطة نهاية العام 2019. 
وكانــت آخــر مشــاهد الدعــم التــي قدمتهــا األرسة 
الرياضيــة برفــع جداريــة كبــرية يف ملعب الريموك 
تحمــل صــور اللــواء جربيــل الرجــوب عضــو اللجنــة 
املركزية لحركة فتح، وصالح العاروري نائب رئيس 
املكتــب الســيايس لحركــة حــامس، يف إطــار دعــم 
مــرشوع الوحــدة الفلســطينية ملواجهــة مخططــات 

الضم اإلرسائيلية ملناطق األغوار الفلسطينية. 
وجاءت مشاركة الرياضيني يف الفعاليات الرافضة 
الرياضيــة  األرسة  أن  واضحــة  رســالة  يف  للضــم 
القيــادة  قــرارات  خلــف  موحــدة  تكــون  مــا  دامئــًا 
السياسية يف التصدي ملحاوالت تصفية القضية 
الفلســطينية مــن خــالل مخططــات االحتــالل بضــم 
يف  الفلســطينية  األرايض  مــن  واســعة  مســاحات 
محافظــات الشــامل وتحويــل القضيــة الفلســطينية 

من قضية سياسية إىل إنسانية.
مؤمتــر  يف  خرجــا  قــد  والعــاروري  الرجــوب  وكان 
للحديــث  املــايض  األســبوع  مشــرك  صحفــي 
عــن مواجهــة موحــدة لخطــوة االحتــالل اإلرسائيــيل 
بتطبيــق صفقــة "نتنياهو-ترامــب" التي تم اإلعالن 
عنها من داخل البيت األبيض نهاية يناير املايض 

والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية. 

الرياضيون يدعمون 
وحدة السياسيين

مهدي يجدد عقده 
مع الشجاعية للموسم 

السابع على التوالي 
غزة/ عالء شاميل: 

توصــل نــادي اتحــاد الشــجاعية التفاق مــع مدافعه 
مــع  واالســتمرار  عقــده  لتجديــد  مهــدي  خــريي 
القــادم  املوســم  ملنافســات  تحضــريًا  الفريــق 

 .2020-2021
اتحــاد  مــع  الســابع  موســمه  مهــدي  وســيخوض 
الشــجاعية بعــد أن تعاقــد معــه املنطــار يف موســم 
التاريخيــة  بالثالثيــة  معــه  ج  وتــوَّ  2014-2015

وكأس السوبر 2020. 
الشــجاعية  اتحــاد  ركائــز  أبــرز  أحــد  ويعتــرب مهــدي 
خــالل الســنوات الســتة املاضيــة حينــام ظهــر بأداء 

ومســتوى عــايل جعلــه مــن أبــرز املدافعــني عــىل 
مستوى غزة. 

وترشــح مهــدي أكــر مــن مــرة لالنضــامم لصفــوف 
املنتخــب الوطنــي لكــن الحصــار وإغــالق املعابــر 
منعــه مــن الوصول للمحافظات الشــاملية واللحاق 

ببعثات الفدايئ.
يف  الشــجاعية  اتحــاد  خطــوات  أول  هــذه  وتعتــرب 
ومحاولــة  األســايس  الفريــق  قــوام  عــىل  الحفــاظ 
متكامــل  لفريــق  وصــواًل  جــدد  بالعبــني  تعزيــزه 
يستطيع من خالله املنافسة عىل ألقاب املوسم 

القادم. 

إطالق مشروع تأهيل "الحكم الصغير" في خانيونس
غزة/ عالء شاميل: 

أطلــق مركــز النــور الريــايض للتطويــر وجمعيــة عطــاء بــال حــدود مــرشوع 
مجــال  يف  طفــاًل   )15( موهبــة  وتطويــر  لتأهيــل  الصغــري  الحكــم  تأهيــل 

تحكيم كرة القدم. 
وجرى حفل االفتتاح مبشــاركة قامات كبرية من الحكام الســابقني أبرزهم 
إيهــاب األغــا وناجــي أبــو عرمانــة ورأفت اســعيفان وخريي الشــحري وعدد 

من الشخصيات الرياضية.
أجهــزة  عــىل  متطــورة  نظريــة  محــارضات  التأهيــيل  املــرشوع  وسيشــمل 
الحاسوب وعرض بعض اللقطات تلفزيونيا يف محاولة لتطبيقها ميدانيًا 

يف املحارضات العملية.
وتعتــرب هــذه الخطــوة األوىل مــن نوعهــا عــىل مســتوى غــزة لتأهيــل حــكام 
كــرة القــدم وتطويــر مواهــب أطفــال تســتطيع أن ترســم الطريــق الناجــح 

ملنظومة التحكيم يف فلسطني خالل املستقبل القريب. 

يستهدف 15 طفاًل

غزة/ عالء شاميل: 
أعلن نادي املشتل توصله التفاق مع )7( العبني دفعة واحدة لالنضامم 
لصفــوف الفريــق يف االنتقــاالت الصيفيــة الحاليــة اســتعدادًا ملنافســات 
دوري الدرجة الثانية "فرع غزة والشامل" املوسم القادم 2020-2021. 
وكشــف املشــتل عــن التعاقــد مــع الســباعي، فــادي أبــو حصــرية, وأحمــد 
الداعور, وحازم اليازجي, وطارق رجب, ومحمد حميد, ومؤيد العاموي, 

وشعبان عفانة, لصفوفه, متهيدًا للظهور معه يف املوسم الجديد.
وأكــد أنــور الغاليينــي عضــو لجنــة تســيري األعــامل بالنــادي, أن املشــتل 
صاحــب تاريــخ كبــري يف الرياضــة الفلســطينية, وســيكون طموحــه للعودة 

للدرجة األوىل من جديد يف املوسم القادم.
قويــة  إضافــة  ميثلــون  الســبعة  الالعبــني  انضــامم  إن  الغاليينــي,  وقــال 

للفريق, ال سيام أن املنافسة لن تكون سهلة يف الدرجة الثانية.
وشــكر محمد األرشم املدير الفني للفريق لجنة تســيري األعامل بالنادي, 
عــىل تجديدهــم الثقــة بالجهــاز الفنــي, بعــد اإلنجــاز الــذي تحقق املوســم 
والشــامل"،  "غــزة  فــرع  الثالثــة  الدرجــة  لقــب  عــىل  بالحصــول  املــايض 

والصعود للدرجة الثانية.

المشتل يستعد للموسم الجديد بـ7 تعاقدات

غزة/ عالء شاميل:
مــع  للتعاقــد  بحاجــة  النصــريات  نــادي خدمــات  بــات 
الحاليــة  الصيفيــة  االنتقــاالت  خــالل  تاســع  العــب 
املوســم  األوىل  الدرجــة  دوري  ملنافســات  تحضــريًا 
القــادم 2021-2020 مــن أجل اكتامل حاجة الفريق 

الفنية يف كافة الخطوط. 
النصــريات,  خدمــات  مــدرب  صيــدم  محمــد  وقــال 
بــاب  فقــط, إلغــالق  واحــد  لالعــب  بحاجــة  فريقــه  أن 

االنتقاالت الصيفية الحالية.
وأكــد صيــدم إنــه ســيحاول التعاقــد مــع العــب جديــد 
يف خــط الوســط ُمشــريًا اىل أن وضــع مجموعــة مــن 
األســامء عــىل طاولــة مجلــس االدارة, بانتظــار التعاقــد 

مع أحدهم.
حســب  جــاءت  التعزيــزات  أن  صيــدم  وأوضــح 

احتياجات الفريق, الفتًا اىل أنه ســيعمل عىل تجهيز 
العبــني مــن أبنــاء النادي, واملنافســة عىل خطف احد 

بطاقتي الصعود.
وطالــب صيــدم جامهــري وكوادر النــادي, بالصرب عىل 
الفريق وعدم ضغطه سلبيًا, حتي يستطيع املنافسة 

حتي الرمق األخري.
يشــار إىل أن خدمات النصريات ســبق وأعلن تعاقده 
داود،  ويوســف  عيــاش  خالــد  هــم:  العبــني   )8( مــع 
وأحمد أبو بالل، ومحمد أبو يوسف، ومحمد مايض، 

وعالء اسامعيل، وأمني الهيس، وعطايا جربوع.
ويسعى خدمات النصريات للخروج من كبوة الهبوط 
التــي الزمــت الفريــق منــذ 5 أعــوام مل يســتطع خاللهــا 
العودة لدوري األضواء رغم أنه كان قريبًا من الصعود 

أكر من مرة لوال تراجعه يف األمتار األخرية.

خدمات النصيرات بحاجة للتعاقد مع العب وسط
غزة/ عالء شاميل:

أعلــن نــادي القادســية عــن إمتــام تعاقــده مــع العبيه الجــدد يف االنتقاالت 
األوىل املوســم  الدرجــة  اســتعداًدا ملنافســات دوري  الحاليــة  الصيفيــة 

القادم 2020-2021. 
وأكــد القادســية تعاقــده مــع )11( العبــًا، منهــم )6( العبــني مــن صفــوف 
خدمــات رفــح، و)3( العبــني مــن جــاره شــباب رفــح، والعبــًا مــن خدمــات 

النصريات وآخر من خدمات دير البلح.
وضــم النــادي 6 العبــني مــن خدمــات رفــح هــم: أحمــد الدبــاس ومحمــد 
األبزل وعبد الله العرجا وصالح عرام وأحمد زعرب وإبراهيم جربوع عىل 
ســبيل اإلعــارة ملــدة موســم واحــد. وضــم القادســية 3 العبــني مــن شــباب 
رفــح وهــم: نظمــي الحويل وأمني شــاهني ومحمود الســيالوي عىل ســبيل 
اإلعــارة ملوســم واحــد. وتعاقــد القادســية مــع الالعبــني أدهــم املغــاري 
قادًما من خدمات النصريات، وأحمد عرام قادًما من خدمات دير البلح.

القادسية يعلن 
تعاقده مع 11 العبًا

افتتاح أول مدرسة لتعليم 
كرة الطاولة في غزة

غزة/ عالء شاميل: 
افتتح نادي الجزيرة، أول مدرسة لتعليم كرة الطاولة يف غزة خالل حفل حرضه عبد 
الســالم هنيــة األمــني العــام املســاعد للمجلــس األعــىل للشــباب والرياضــة، ومحمد 
الدلو رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة، وحسام الصلح رئيس نادي الجزيرة.

وأشــاد هنيــة يف كلمتــه بخطــوة إقامــة مدرســة لتعليــم كــرة الطاولــة التــي تعتــرب نقلــة 
نوعية تهدف لتطوير اللعبة يف غزة.

وشــكر محمــد الدلــو, القامئــني عــىل فكــرة إنشــاء املدرســة األوىل لكــرة الطاولــة يف 
أبطــال حقيقيــني يف  الناشــئة وصناعــة  قــد تســاهم يف تطويــر األجيــال  التــي  غــزة, 

املستقبل القريب. 
وأكد حسام الصلح فخر نادي الجزيرة بإنشاء هذه املدرسة التي من شأنها أن تهتم 

مبواهب األطفال وتطور مستوياتهم يف كرة الطاولة. 
ويرشف عىل مدرسة تعليم كرة الطاولة العديد من املختصني ومنهم حازم بدارو, 

وماهر البواب, ونائل سامرة, وعبد الرحمن داوود, وعزام عزام, وريم الزعيم.
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مونشنجالدباخ/وكاالت:
قــال ماكــس إيــرل، املديــر الريــايض لفريــق بوروســيا مونشــنغالدباخ األملــاين لكــرة القــدم، أن 

دينيس زكريا، العب الفريق، سيبقى ضمن صفوف الفريق املوسم املقبل.
وأوضــح إيــرل األمــر عندمــا حــل ضيفــا عــى برنامــج "بورووســيا نــاه نــاه" بإذاعــة مونشــنغالدباخ 

املحلية "راديو 1ر90"
وقــال إيــرل عــن العــب خــط الوســط الســويرسي :" دينيــس ســيلعب معنــا املوســم املقبــل 

وسيطور من أدائه".
وتــردد مؤخــرا أن عــددا مــن األنديــة الكبــرة- خاصــة مــن إنجلــرا-  ترغــب يف الحصــول عــى 
خدمات الدويل زكريا 23/ عاما/ الذي انضم ملونشنغالدباخ كم يونج بويز برن يف .2017

ولدى زكريا عقد مع مونشــنغالدباخ يســتمر حتى 30 حزيران/يونيو 2022، ويصل ســعره يف 
سوق االنتقاالت إىل ما يقرب من 40 مليون يورو.

باٍق مع مونشنغالدباخ 
الموسم المقبل

دينيس 
زكريا

متمسك بآماله 
في التتويج 

بلقب الدوري 
اإلسباني

الريال يواجه أالفيس 
اليوم الستعادة الفارق

برشلونة 

اليبزغ/وكاالت:
أعلــن نــادي اليبــزغ األملــاين لكــرة القــدم تعاقــده مــع املدافــع الــدويل بنيامــن هرنيكــس مــن 

صفوف موناكو الفرنيس، عى سبيل اإلعارة ملوسم واحد.
وأشــار اليبــزغ إىل أنــه قــد يضــم الالعــب بشــكل نهــايئ العام املقبل، حيث تقــدر قيمة الصفقة 

بنحو 15 مليون يورو )17 مليون دوالر(.
وانتقل هرنيكس )23 عامًا( إىل موناكو يف 2018 قادما من باير ليفركوزن وتألق يف صفوف 

النادي الفرنيس منذ ذلك الوقت.
وحــاول اليبــزغ الصيــف املــايض أن يضــم الالعــب ثــم كــرر محاولتــه يف الشــتاء لكنــه مل يســتطع 

التوصل التفاق مع موناكو يف ذلك الحن.
وقال هرنيكس الذي خاض ثالث مباريات مع منتخب أملانيا: "أنا ســعيد بالعودة إىل أملانيا 

بعد عامن مثرين يف فرنسا".
وأضــاف: "اليبــزج واحــد مــن أكــر األنديــة إثــارة يف أملانيــا وحتــى يف أوروبــا وتأهــل إىل دوري 

أبطال أوروبا مجددا بفريقه اليافع، الفريق طموح للغاية ولديه طريقة واضحة يف اللعب".
وبــات هرنيكــس ثــاين صفقــات اليبــزج هــذا الصيــف بعــد املهاجــم الكوري الجنــويب هوانج هي 

تشان القادم من صفوف ريد بول سالزبورج.

ُيغادر موناكو الفرنسي وينضم لاليبزغ
هنريكس 

برلن/وكاالت:
أعلن نادي يونيون برلن األملاين لكرة القدم أمس، تعاقده مع نيكو جيسيلامن، الظهر األيرس 

لفريق فورتونا دوسلدورف، الذي هبط من دوري الدرجة األوىل )بوندسليغا(.
وانضــم جيســيلامن 28/ عامــا/ يف صفقــة انتقــال حــر لفريــق يونيــون، الــذي أنهــى الــدوري يف 
املركــز الحــادي عــر، يف أول مواســمه وكان فــوزه عــى دوســلدورف -3صفــر يف اليــوم األخــر 

قد حسم هبوط دوسلدورف.
ومل يتم اإلفصاح عن أي تفاصيل خاصة بالعقد.

ونقــل بيــان للنــادي عــن جيســيلامن القــول: "ســأعود مللعــب آنــدر آلــن فورســتري بــأرسع مام 
توقعــت، اتطلــع لهــذا. إن الحصــول عــى فرصــة ملواصلــة إثبــات ذايت يف البوندســليغا ميثــل 

حافزا كبرا بالنسبة يل".

يتعاقد مع يونيون برلين 
جيسيلمان 

برشلونة/وكاالت:
يواصــل كيــي ســيتن، املديــر الفنــي لفريــق برشــلونة اإلســباين 
لكــرة القــدم، محاوالتــه للتوصــل للصيغــة الصحيحــة التــي تســمح 
وأنطــوان  ســواريز،  ولويــس  ميــيس،  ليونيــل  الثالثــة  ملهاجميــه 
جريزمــان بالتألــق عندمــا يحــل الفريــق ضيفا عى بلــد الوليد غدًا 

يف الجولة السادسة والثالثن من الدوري.
وعــاد الثــاليث للتألــق يف الجولــة قبــل املاضية أمــام فياريال، كام 

تعاونوا يف تسجيل هدف الفوز أمام إسبانيول أمس األربعاء.
الــدوري ضعيفــة،  بلقــب  التتويــج  برشــلونة يف  أحــالم  أن  ورغــم 
إال أن املهاجمــن الثالثــة يســاعدون يف بقــاء الحلــم حيــا، حيــث 
الريــال  خلــف  نقطــة  بفــارق  اللقــب،  حامــل  برشــلونة،  يبتعــد 
املتصــدر، والــذي يواجــه أالفيس اليوم يف ختام مباريات الجولة 

الخامسة والثالثن.
يعيــد  أن  برشــلونة  يســتطيع  أالفيــس،  عــى  الريــال  فــاز  مــا  وإذا 
الضغــوط بشــكل فــوري عــى هــذا الفريــق الــذي يدربــه الفرنــيس 
زيــن الديــن زيــدان، والــذي يحــل ضيفــا عــى غرناطــة يــوم االثنــن 

يف الجولة السادسة والثالثن.
ومــع ذلــك، قــد يكــون الــيء األكــر أهميــة بالنســبة لســيتن هــو 
إعــداد نجومــه ليكونــوا جاهزيــن الســتئناف مباريــات دوري أبطــال 

آخــر ســت  مــن  نظافــة شــباكه يف خمــس  عــى  الفريــق  وحافــظ 
مباريات, وحقق سبع انتصارات يف سبع مباريات منذ استئناف 
منافســات كــرة القــدم عقــب فــرة التوقــف بســبب وبــاء فــروس 

كورونا.
وتألــق العبــو الفريــق تيبــو كوروتــوا وســرخيو رامــوس وكاســيمرو 

وتوين كروس وكريم بنزمية حيث يقدمون أفضل مستوياتهم.
البــدالء  مــن  العديــد  ولديــه  مذهــال،  فريقــا  زيــدان  وميلــك 
املميزيــن، وبرغــم ظهــور إديــن هــازارد بشــكل متقطــع مــع الريــال 
وبقــاء جاريــث بيــل يف املنفــى، ال يــزال لــدى الريــال العديــد مــن 
الخيارات يف مركز الجناح- مثل فينيســيوس جونيور، ورودريجو 
جويس، وماركو أسينسيو، ولوكاس فاسكويز، وكلهم شاركوا يف 

الفوز الذي تحقق عى أتلتيك بلباو.
ويف قــاع الرتيــب، يحــل إيبــار، صاحــب املركــز الســابع عــر، 
يســتضيف  بينــام  رســميا،  هبــط  الــذي  إســبانيول،  عــى  ضيفــا 
ليجانيــس، صاحــب املركز التاســع عر، فريق بلنســية، ويلعب 

ريال مايوركا، صاحب املركز الثامن عر، مع أشبيلية.
ســلتا  مــع  أوساســونا  يلعــب  الجولــة،  هــذه  مباريــات  بقيــة  ويف 
فيجــو، وأتلتيكــو مدريــد مــع ريــال بيتيــس، وليفانتــي مــع أتلتيــك 

بلباو، وأالفيس، مع خيتايف وفياريال مع ريال سوسيداد.

أنــه األمــل الواقعــي لرشــلونة  أوروبــا يف آب/أغســطس، حيــث 
للتتويج بلقب هذا املوسم.

ويغيــب أنســوماين فــايت عــن مبــاراة بلــد الوليــد بعدمــا تعــرض 
للطرد يف املباراة التي فاز بها برشلونة إسبانيول -1صفر، وهي 

الخسارة التي جعلت إسبانيول يهبط لدوري الدرجة الثانية.
ثالــث  جعلــه  املبــاراة  هــذه  يف  ســواريز  ســجله  الــذي  والهــدف 
195 هدفــا، بعــد  التاريــخ برصيــد  أفضــل هــداف لرشــلونة يف 

مييس 630 هدفا وسيزار 232 هدفا.
واعــرف ســواريز أن ســيتن يبحــث عــن التشــكيل الــذي يناســب 

جميع مهاجمي برشلونة.
ولعــب جريزمــان إىل جانــب ســواريز، وخلفهــام ميــيس، يف آخــر 

مباراتن.
أيا كان ما ســيحققه برشــلونة أمام بلد الوليد، يعلم ريال مدريد 

أن اللقب يف متناولهم.
وإذا تغلــب الريــال عــى أالفيــس ثــم عــى غرناطــة يــوم االثنــن، 
ســيظل الفريــق بعيــدا عــى األقــل بفــارق أربــع نقــاط، مــع تبقــي 

مباراتن فقط.
وظهر الريال كفريق ال ميكن إيقافه مؤخرا، ليحقق نتائج إيجابية 

يف أوقات حاسمة من املوسم.

هامبورغ/وكاالت:
لكــرة  األملــاين  بالــدوري  املوســم  انتهــى  بينــام 
القــدم )بوندســليغا( رغــم أزمــة تفــي اإلصابــات 
األصــوات  حاليــا  تتعــاىل   ، كورونــا  بفــروس 
القــدم  كــرة  وتغيــر  إصــالح  بــرورة  املطالبــة 
االحرافيــة عــى الرغــم مــام يتطلبــه هــذا التغيــر 

من وقت طويل.
بالتغيــر  املطالبــة  الصيحــات  أعــى  وتــأيت 
حضــور  تســتطع  مل  التــي  الجامهــر  قبــل  مــن 
املباريــات بعــد اســتئناف فعاليــات املوســم يف 
فــرة  بعــد  وذلــك  املــايض  أيار/مايــو  منتصــف 
توقــف دامــت لنحــو شــهرين بســبب أزمــة تفي 

اإلصابات بفروس كورونا.
 : "كرتنــا"  الجديــد  املشــجعن  تحالــف  وذكــر 
نطالــب  مكســورة.  ملنظومــة  العــودة  نريــد  "ال 
بدايــة  قبــل  واالتحــادات  األنديــة  مــع  بالتفــاوض 

املوسم املقبل".
وتشــر األرقــام يف هــذه الصناعــة إىل أن األمــور 
ال ميكن أن تسر ببساطة مثلام كانت من قبل.

وذكــرت رابطــة الــدوري األملــاين أن املشــجعن 
كــرة  العمــل "مســتقبل  قــوة  ميكــن متثيلهــم يف 
يف  تشــكيلها  ســيتم  التــي  االحرافيــة"  القــدم 

أيلول/سبتمر املقبل.
وطالبــت الرابطــة االتحــادات واألنديــة بالتعامــل 

مع مخاوف املشجعن "بجدية".
واعتــر كثــرون أن كــرة القــدم كانــت تعــاين منــذ 
وقت طويل قبل أن تكشف أزمة وباء كورونا كل 
يشء حيــث أظهــرت هــذه الجائحــة أعــراض هــذه 

املعاناة بشكل أوضح.

الحايل )الصعوبات الوجودية(".
وناشــد اقتصاديــات مســتدامة يف اللعبــة بأفــكار 
ال تركــز عــى الناحيــة الفوريــة بــل تركــز "أكــر مــن 

ذلك عى الجيل القادم".
األملــاين  الــدوري  يف  املوســم  اســتكامل  وكان 
 ، ســيايس  بدعــم   ، والثانيــة  األوىل  بدرجتيــه 
رضورة للحفــاظ عــى وضــع ووجــود العديــد مــن 

األندية.
أن  الرياضيــة  األملانيــة  "كيكــر"  مجلــة  وذكــرت 
13 مــن 36 ناديــا يف الدرجتــن األوىل والثانيــة 
بالــدوري األملــاين كانــت مهددة باإلفالس إذا مل 

يستأنف املوسم.
بــدون  املســابقتن  فعاليــات  إقامــة  ولكــن 
حضــور الجامهــر مل تســعد الجامهــر وروابــط 

املشجعن.
وقــال هانــزي فليــك املديــر الفنــي لفريــق بايــرن 
ميونخ املتوج بلقب البوندســليجا :"ال أعرف ما 
إذا كان يشء ســيتغر... بعض األشــياء ســتكون 
عــى  كان   ، كورونــا  فــروس  أزمــة  يف  مرغوبــة. 
بعــض األنديــة أن تكافــح ماليــا. خطــوة إىل الــوراء 

تكون جيدة يف بعض األحيان".
أول  كان  ألنــه  دوليــة  إشــادة  البوندســليجا  ونــال 
بطولــة كبرة تســتأنف نشــاطها بعد فــرة التوقف 
منــوذج  مبثابــة  كانــت  حيــث  كورونــا  بســبب 

يحتذى.
واستأنفت بطوالت الدوري يف إنجلرا وإيطاليا 
وإســبانيا بعــد ذلــك بينــام مل يســتكمل الــدوري 

الفرنيس موسمه.
للعنرصيــة  املناهضــة  االحتجاجــات  وكانــت 

وتــم اعتبــار الصــور املبهرجــة للمحرفن الشــبان 
، والرواتــب  التواصــل االجتامعــي  عــى وســائل 
الهائلــة لالعبــن والتــي تبلــغ ماليــن الــدوالرات 
أو اليــورو ، واملقابــل املــايل الضخــم لالنتقــاالت 
، والعمــوالت املرتفعــة لــوكالء الالعبــن وكذلــك 
الخطــأ يف  مــن  املســؤولون املتغطرســون جــزءا 

اللعبة.
متواضعــة  القويــة  البوندســليجا  أرقــام  وبــدت 
باســتئناف  للســامح  املناشــدات  ظهــرت  حيــث 
بســبب  التوقــف  فــرة  بعــد  املوســم  فعاليــات 
يعتــرون  ال  النــاس  غالبيــة  ولكــن  كورونــا.  أزمــة 
الــدوري أمــرا حاســام وفاصــال يف الحيــاة اليوميــة 

أو يستحق إعفاءات خاصة.
رابطــة  رئيــس  ســيفرت  كريســتيان  ورصح 
الــدوري األملــاين لشــبكة "زد دي إف" األملانيــة 
 "  : قائــال  املــايض  أيار/مايــو  يف  التلفزيونيــة 
الســنوات األخــرة كانــت هنــاك  أنــه يف  أعتقــد 
مــن  يكفــي  مــا  تعكــس  ال  التــي  املواقــف  بعــض 

أوضاع الحياة اليومية".
وكشف فريتز كيلر رئيس االتحاد األملاين للعبة 
عــن أفــكار مامثلــة ، ورصح لشــبكة "إيــه آر دي" 
نعــاين  كنــا  "رمبــا   : قائــال  التلفزيونيــة  األملانيــة 
العمــى قليــال يف كــرة القــدم... كرة القدم يجب 

أن تكون أقرب للجامهر وللناس مجددا".
لالتحــاد  اإللكــروين  املوقــع  عــى  مقابلــة  ويف 
األملــاين للعبــة ، دعــا كيلــر 63/ عاما/ أيضا إىل 

ثقافة قيادة مختلفة.
تفكــر  مــن  يــأيت  مــا  اآلن  "نختــر   : كيلــر  وقــال 
األندية عى املدى القصر وليس بعد املوســم 

مبثابــة مــا تبقــى مــن أن كــرة القــدم لديهــا القــدرة 
عــى جــذب املجتمــع. ومــا بــدأ كمجموعــة مــن 
الالعبــن يحتجــون بعــد وفــاة األمريــي من أصل 
أفريقــي جــورج فلويد عى يد الرطة األمريكية 
، رسعان ما أصبح متواجدا يف كل فريق تقريبا.

واالتحــاد  األملــاين  الــدوري  رابطــة  وشــجعت 
املناهضــة  االحتجاجــات  هــذه  للعبــة  األملــاين 
للعنرصيــة أكــر مــن االتجاه لفــرض عقوبات ضد 
التــي تحكــم  الالعبــن عــى الرغــم مــن القواعــد 

هذه األمور.
األملــاين  مثــل  فلســفيا  أيضــا  البعــض  وكان 
الدويل جوليان براند مهاجم بوروســيا دورمتوند 
الــذي رصح ملجلــة "11 فرونــده" قائــال : "حتــى 
إذا كانــت كــرة القــدم أعظــم رياضــة يف العــامل ، 
فــإن الراتــب ال عالقــة له بالكســب العادي... ألن 
الرعاة يضخون مبالغ ال تصدق يف كرة القدم".

ولكن هل يصبح كل يشء عى ما يرام مع وضع 
حــد أقــى للرواتــب ، ورســوم أقــل لالنتقــاالت ، 
واملزيد من التواضع وتجديد االتصال بالناس ؟ 
رمبا ، ولكن تم الكشف بشكل فوري عن صعوبة 

هذا من خالل أحدث عقد تلفزيوين.
ويشــعر بايرن ميونخ املتوج بلقب البوندســليجا 
لكيفيــة  بالســعادة  بوروســيا دورمتونــد  ووصيفــه 
توزيــع املقابــل املــايل لحقوق البــث التلفزيوين 
)5ر4 مليــار دوالر( حيــث حصــل الناديــان عــى 

جزء كبر من قيمة حقوق البث.
األصغــر  األنديــة  تفضــل  قــد   ، املقابــل  ويف 
حــدوث تغيــرات للحصــول عــى حصــة أكــر من 

مقابل البث التلفزيوين.

اإلصالح والتغيير في 
كرة القدم االحترافية 
الكلمات أسهل 

من التنفيذ
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لندن/وكاالت:
أحــرز النجــم الــدويل املــري محمــد صــاح هدفــن وصنــع هدفــا ثالثــًا، ليقــود فريقــه ليفربــول 
الــدوري اإلنجليــزي  لبطولــة  الرابعــة والثاثــن  برايتــون يف املرحلــة  1-3 عــى مضيفــه  للفــوز 

املمتاز لكرة القدم.
وارتفع رصيد ليفربول، الذي حســم تتويجه بلقب البطولة هذا املوســم منذ الشــهر املايض، 
إىل 92 نقطــة يف صــدارة الرتيــب، بفــارق 23 نقطــة أمــام أقــرب ماحقيــه مانشســر ســيتي، 

حامل اللقب يف املوسمن املاضين.
يف املقابل، تجمد رصيد برايتون، الذي تلقى خسارته الرابعة عرش يف البطولة هذا املوسم 

والثانية يف لقاءاته الثاثة األخرية باملسابقة، عند 36 نقطة يف املركز الخامس عرش.
لجــوردان  الثــاين  الهــدف  يصنــع  أن  قبــل  السادســة،  الدقيقــة  يف  التســجيل  صــاح  وافتتــح 
هندرســون يف الدقيقــة الثامنــة، وقلــص لياندرو تروســارد الفارق لربايتــون يف الدقيقة )+45(، 
وأضــاف صــاح الهــدف الثالــث لليفربــول والثــاين لــه يف الدقيقــة 76، لريفــع رصيــده التهديفي 
إىل )19( هدفــًا، وينفــرد باملركــز الثالــث يف ترتيــب الهدافــن، بفــارق ثاثــة أهــداف خلــف 

جيمي فاردي )املتصدر( مهاجم ليسر سيتي.

سجل وصنع لليفربول في مرمى برايتون
محمد صالح

ديب/وكاالت:
يريد الكولومبي خورخي بينتو، املدير الفني الجديد للمنتخب اإلمارايت لكرة القدم، ضم ثاثة 

مساعدين للجهاز الفني للعمل تحت قيادته استعدادا للمرحلة املقبلة من االستحقاقات.
وبحسب صحيفة "االتحاد" اإلماراتية أمس، فإن املدرب الكولومبي طلب ضم ثاثة مساعدين 

جدد له ضمن الجهاز الفني، مدرب لحراس املرمى، ومدرب مساعد، ومدرب أحامل.
ووفقــا للصحيفــة، ســيتم أيضــا ضــم املــري محمــود فايــز، املســاعد الســابق لهيكتــور كوبــر مــع 

منتخب الفراعنة والذي انتقل مع املدرب للعمل مع منتخب أوزبكستان مؤخرًا.
كام سيكون سليم عبد الرحمن املدرب الوطني املساعد ضمن الجهاز الفني بعدما تم تكليفه 
بإعداد قامئة موســعة لاعبن لعرضها عى بينتو فور وصوله. وقد تضم القامئة 44 العبًا، يتم 
ترشــيحهم لدخــول القامئــة األوىل، وســيتم تقليصهــم إىل أقــل مــن 30 العبــًا وفــق رؤيــة الجهــاز 
الفنــي بقيــادة بينتــو بعــد متابعتهــم خــال املعســكر الداخــي الــذي ينطلــق يــوم 22 متوز/يوليو 

الجاري ويستمر حتى 27 يوليو

يبحث عن مساعدين له في المنتخب اإلماراتي
خورخي بينتو 

القاهرة/وكاالت:
أعلن نادي الزمالك املري إصابة صانع ألعاب الفريق األول لكرة القدم كريم بامبو بفريوس كورونا.

وقــال أمــري مرتــي منصــور، املــرشف العــام عــي كرة القدم بالنــادي، يف تريحــات تليفزيونية لقناة 
نادي الزمالك أمس، إن الطبيب محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق يقوم بدور كبري مع جميع 

الاعبن، ويتواصل بشكل مستمر مع بامبو ومع جميع الاعبن.
وأوضح: "الجهاز الطبي يعمل بنظام عى أعى مستوى وال يوجد أي اختاط بن الاعبن، حتى يتم 

الكشف عن نتائج جميع املسحات".
وتابع: "محمد عواد حارس املرمي سيتواجد بشكل طبيعي مع الفريق يف معسكر مدينة برج العرب، 

بعد سلبية املسحات األخرية التي خضع لها، وشفائه بشكل تام من فريوس كورونا املستجد".

المصاب الثاني بكورونا 
بين العبي الزمالك

كريم بامبو

كواالملبور/وكاالت:
أمــس،  القــدم   لكــرة  األســيوي  االتحــاد  أصــدر 
مســابقات  الســتكامل  جديــدة  روزنامــة 
املنتخبــات الوطنيــة واألنديــة ومســابقات كــرة 
كافــة  توقفــت  أن  بعــد   2020 لعــام  الصــاالت 
مســابقاته منــذ شــباط/فرباير املــايض بســبب 

تفيش فريوس كورونا.
وقــال داتــو ويندســور جــون أمــن، عــام االتحــاد 
يف  اإلدارة  :"كانــت  القــدم   لكــرة  اآلســيوي 
تواصــل  عــى  القــدم  لكــرة  األســيوي  االتحــاد 
مســتمر مــع اتحاداتنــا الوطنيــة وروابــط الــدوري 
واألنديــة خــال األســابيع األخــرية، يك نتمكــن 
مــن إيجــاد صــورة واضحــة للفــرص املتاحة أمام 

كل اتحاد وطني".
التــي  املشــاورات  هــذه  وأضاف:"خــال 
بــدأت يف كواالملبــور والدوحــة وديب ودلهــي، 
خــال شــهري شــباط/فرباير وآذار/مــارس، ثــم 
تواصلــت بعــد ذلــك عــرب االنرنت، كنا نســعى 
لنــا  تســمح  للمباريــات  روزنامــة  عــى  لاتفــاق 
والبطــوالت  األنديــة  بطولتــي  كلتــا  باســتكامل 

املجمعة خال عام 2020".
الوطنيــة واألنديــة  بطــوالت املنتخبــات  وكانــت 
القــدم إىل جانــب  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  يف 
بطولة آسيا لكرة الصاالت التي كانت مقررة يف 

تركامنستان، تأجلت منذ شهر شباط/فرباير.
آســيا  أبطــال  دوري  مباريــات  وســتقام 
ملجموعات غرب آسيا )األوىل والثانية والثالثة 
قبــل  وحتــى  املجموعــات  دور  مــن  والرابعــة( 

النهــايئ بنظــام التجمــع مــن 14 أيلول/ســبتمرب 
وحتــى 3 ترشيــن أول/أكتوبــر املقبلــن، حيــث 
يقــام دور املجموعــات  يف الفــرة مــن 14 إىل 
24 أيلول/ســبتمرب، فيــام يقــام دور الـــ16 مــن 

جولــة واحــدة يومــي 26 و27 أيلول/ســبتمرب، 
 30 ويقــام دور الثامنيــة مــن جولــة واحــدة يف 
النهــايئ  قبــل  الــدور  ويقــام  أيلول/ســبتمرب، 
مــن جولــة واحــدة يف الثالــث مــن ترشيــن أول/

أكتوبر املقبل.
ســيقام   آســيا،  رشق  ملجموعــات  بالنســبة  أمــا 
دور املجموعات ودور الـ16 بنظام التجمع كام 
يقــام دور الثامنيــة وقبــل النهــايئ بنظام التجمع 

يف مكان واحد.
وتقــام مباريــات املجموعة الخامســة يف الفرة 
من 19 إىل 31 ترشين أول/أكتوبر، فيام تقام 
إىل   16 مــن  الفــرة  يف  السادســة  املجموعــة 
31 ترشيــن األول/أكتوبــر، وتقــام املجموعتن 

ترشيــن  مــن17  الفــرة  يف  والثامنــة  الســابعة 
ثــاين/ ترشيــن  مــن  األول  إىل  أول/أكتوبــر 

نوفمرب.
ويقــام دور الـــ16 مــن جولــة واحــدة يومــي 3 و4 
ترشيــن ثاين/نوفمــرب، فيــام يقــام دور الثامنيــة 
من جولة واحدة يوم 25 ترشين ثاين/نوفمرب، 
أمــا الــدور قبــل النهــايئ يقــام مــن جولــة واحــدة 

يوم 28 ترشين ثان/نوفمرب.
وتقــام املبــاراة النهائيــة للبطولــة يــوم 5 كانــون 

أول/ديسمرب.
لــكأس  املجموعــات  دور  مباريــات  تقــام  فيــام 

االتحــاد اآلســيوي بنظــام التجمــع، حيــث تقــام 
مباريات دور املجموعات لغرب آســيا )األوىل 
ترشيــن   26 مــن  الفــرة  يف  والثالثــة(  والثانيــة 
ثاين/نوفمــرب،  ترشيــن   4 وحتــى  أول/أكتوبــر 
ويقام دور قبل نهايئ املنطقة من جولة واحدة 
ويقــام  ثاين/نوفمــرب،  و24 ترشيــن   23 يومــي 
نهــايئ املنطقــة مــن جولــة واحــدة يف األول مــن 

كانون أول/ديسمرب املقبل.
آســيا(  )وســط  الرابعــة  للمجوعــة  بالنســبة  أمــا 
ترشيــن   20 مــن  الفــرة  يف  مبارياتهــا  ســتقام 

أول/أكتوبر حتى 4 ترشين ثاين/نوفمرب.
وتقــام منافســات املجموعــة الخامســة )جنــوب 
آســيا( يف الفــرة مــن 23 ترشيــن أول/أكتوبــر 

وحتى 4 ترشين ثاين/نوفمرب.
)املجموعــات  آســيان  منطقــة  مباريــات  وتقــام 
يقــام  حيــث  والثامنــة(،  والســابعة  السادســة 
 29 إىل   23 مــن  التقــرة  دور املجموعــات يف 
أيلول/ســبتمرب، فيــام يقام قبــل نهايئ املنطقة 
مــن جولــة واحــدة يومــي 20 و21 ترشيــن أول/

أكتوبــر، فيــام يقــام نهــايئ مــن جولــة واحــدة يف 
الرابع من ترشين ثاين/نوفمرب.

أمــا بالنســبة للمجموعــة التاســعة )رشق آســيا( 
ســتقام مبارياتهــا خــال الفــرة مــن 20 ترشيــن 
ثاين/نوفمــرب،  ترشيــن   4 وحتــى  أول/أكتوبــر 
فيام يقام قبل نهايئ املناطق من جولة واحدة 
ويقــام  ثاين/نوفمــرب،  و25 ترشيــن   24 يومــي 
نهــايئ املناطــق مــن جولــة واحــدة يــوم 2 كانــون 

أول/ديسمرب.

وتقام املباراة النهائية للبطولة من جولة واحدة 
يوم 12 كانون أول/ديسمرب.

مباريــات  إقامــة  أماكــن  تحديــد  يتــم  وســوف 
املجموعــات بنظــام التجمــع ملســابقتي دوري 
أبطــال آســيا وكأس االتحــاد اآلســيوي يف وقــت 
دور  مباريــات  جميــع  ســتقام  حيــث  الحــق، 
تقــام  حــن  يف  كامــل،  بشــكل  املجموعــات 
مــن مبــاراة واحــدة  مباريــات األدوار االقصائيــة 
ذلــك  يف  مبــا  واإليــاب(،  الذهــاب  مــن  )بــداًل 

املباراة النهائية يف كلتا املسابقتن.
كــام يقيــم االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم بطولــة 
آســيا للشــباب لكــرة الصــاالت تحــت 19 عامــًا 
 31 14 إىل  يف أوزبكســتان خــال الفــرة مــن 
ترشين أول/أكتوبر املقبل، و بطولة آسيا لكرة 
الصــاالت يف تركامنســتان خــال الفــرة مــن 4 
آســيا  وبطولــة  ثاين/نوفمــرب  ترشيــن   15 إىل 
عامــًا يف   16 تحــت  الصــاالت  لكــرة  للناشــئن 
ثــاين/ 25 ترشيــن  مــن  الفــرة  البحريــن خــال 

 2020 أول/ديســمرب  كانــون   12 إىل  نوفمــرب 
يف  الصــاالت  لكــرة  اآلســيوية  األنديــة  وبطولــة 
كانــون   13 إىل   2 مــن  الفــرة  خــال  اإلمــارات 

أول/ديسمرب.
وكانــت مباريــات الــدور الثــاين مــن التصفيــات 
األســيوية لــكأس العــامل 2022 يف قطــر وكأس 
آســيا 2023 يف الصــن، املؤجلــة مــن شــهري 
جدولتهــا  أعيــد  وحزيران/يونيــو،  آذار/مــارس 
لتقــام يف شــهري ترشيــن أول/أكتوبــر وترشيــن 

ثاين/نوفمرب .2020

االتحاد اآلسيوي 
يعتمد ُرزنامة 

مسابقاته 

بعد كورونا

فتح باب الترشح الستضافة 
دوري أبطال آسيا

كواالملبور/وكاالت:
فتح االتحاد األسيوي لكرة القدم باب الرشح أمام االتحادات الوطنية 
للمشاركة يف بطولة دوري أبطال آسيا الستضافة البطولة التي ستقام 
مباريــات دور املجموعــات  واحــدة الســتكامل  بدولــة  التجمــع  بنظــام 
وحتــى مباريــات الــدور قبــل النهــايئ يف الفــرة مــن 14 أيلول/ســبتمرب 
القــادم وحتــى 3 ترشيــن أول/أكتوبــر حيــث ســتلعب املبــاراة النهائيــة 

يف 5 كانون أول/ديسمرب بغرب آسيا هذا العام.
 وطلــب االتحــاد األســيوي اســتيفاء عــدد مــن  الــرشوط قبــل إرســال 
طلــب االســتضافة وأهمهــا الحفــاظ عى جدول املباريــات دون تغيري 
وفق الروزنامة التي تم اإلعان عنها يف وقت مسبق اليوم الخميس.

وأكــد االتحــاد أن حالــة البلــد صحيــا وســيطرتها عــى تفــيش فــريوس 
كورونــا ســيكون عامــا مؤثــرا بقبــول طلــب االســتضافة إضافة لتســهيل 

وصول الطريان واالستقبال للبعثات الكروية وانسيابية دخولها للبلد.
األقــل  عــى  ناديــن  لــكل  للتدريــب  ملعــب  وجــود  رضورة  أكــد  كــام 
وبسبب الظروف املناخية يف املنطقة خال فرة املسابقة، يلزم أن 
يكون للماعب املرشحة نظام تهوية جيد أو تكنولوجيا تكييف هواء 

متاحة بالتعاون مع السلطات الصحية ذات الصلة.
عــن  للكشــف  الطبــي  الفحــص  إجــراء  األســيوي رضورة  االتحــاد  وألــزم 

فريوس كورونا لجميع أعضائه، وأيضا وفود األندية عند الوصول.
وبحســب التعميــم الصــادر، ســيحتفظ االتحــاد األســيوي لكــرة القــدم 
بالحقوق التجارية وجميع حقوق التســويق والتلفزيون وحجز التذاكر 

، فضًا عن الحق يف اقراح األفضلية مواعيد انطاق املباريات.
وســيتعن عــى كل نــاد مشــارك دفــع تكاليــف اإلقامــة والوجبــات يف 

مكان انعقاد البطولة.

طوكيو/وكاالت:
رفض منظمو أوملبياد طوكيو تأكيد العديد من 
التقاريــر الصحفيــة التــي تحدثــت عــن جاهزيــة 
كافــة املواقــع الســتضافة الــدورة الصيفيــة التــي 
وبــاء  تفــيش  بســبب  املقبــل  للعــام  تأجلــت 

فريوس كورونا املستجد.
اللجنــة  باســم  تاكايــا، املتحــدث  وأعــرب ماســا 
بســبب  التقاريــر  لهــذه  أســفه  عــن  املنظمــة، 
األطراف التي شــاركت يف املحادثات ، مؤكدا 
أنــه لــن يتــم إصــدار أي إعان رســمي يف الوقت 

الراهن.
توصلهــم  املــايض  الشــهر  املنظمــون  وأوضــح 
التفــاق مــع 80 باملئــة مــن مــاك املواقــع مــن 
الجديــدة  املواعيــد  خــال  اســتغالها  أجــل 
لألوملبيــاد، الفــرة مــن 23 متوز/يوليــو وحتــى 

الثامن من آب/اغسطس .2021
وتواصلت املحادثات مع أطراف أخرى، وبينها 
مــن  كان  حيــث  األوملبيــة  القريــة  مســتثمرو 
املقرر أن يتم بيع املنشآت بعد انتهاء املوعد 
األصــي للــدورة األوملبيــة صيف العــام الحايل، 

قبل أن يتم تأجيلها للعام املقبل.
وال تريد اليابان أيضا تغيري جدول املنافسات، 

حيــث مــن املنتظر صدور املوافقة النهائية يف 
هــذا الشــأن مــن قبــل اللجنــة األوملبيــة الدوليــة 

يوم 17 متوز/يوليو الجاري.
أكــر  أوملبيــة  دورة  تنظيــم  يف  اليابــان  وتأمــل 
رفــض  الــذي  األمــر  وهــو  تكلفــة،  وأقــل  بســاطة 
املحادثــات مل  نظــرا ألن  عليــه  التعليــق  تاكايــا 

تنته بعد.
وأكــد تاكايــا أن صحــة وســامة الرياضين متثل 
خاصــة  معايــري  تطبيــق  وســط  قصــوى  أولويــة 
الحتــواء جائحــة كورونــا، حيــث ســجلت اليابــان 
لعــدد  يوميــة  حصيلــة  أعــى  الخميــس  اليــوم 
اإلصابــات الجديــدة بالعدوى منذ بداية األزمة، 

بواقع 224 إصابة.
بعدمــا  مجــددًا  بالعــدوى  اإلصابــات  وارتفعــت 
أيار/مايــو املــايض  أواخــر  الحكومــة يف  قــررت 
حالــة  وســط  االحرازيــة،  اإلجــراءات  تخفيــف 
ثانيــة  القلــق بشــأن إمكانيــة حــدوث موجــة  مــن 

للجائحة.
يف  بالشــجاعة  املنظمــون  ويتحــى 
االســتعدادات الخاصــة الســتضافة األوملبيــاد، 
بعــد اســتئناف منافســات الــدوري اليابــاين لكرة 

القدم ودوري البيسبول.

اليابان ترفض
التأكيد على جاهزية المواقع 
المستضيفة ألولمبياد 2020
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مدريد/وكاالت:
فــرق دوري  تتجــه الحكومــة اإلســبانية إىل حظــر وضــع إعالنــات رشكات املراهنــات عــى قمصــان 

الدرجة األوىل لكرة القدم يف البالد بداية من املوسم املقبل.
وبحســب صحيفة "البايس"، يســعى الربتو جارزون، وزير شــؤون املســتهلك يف إســبانيا، من أجل 
تشديد اإلجراءات املتعلقة بعقود الرعاية، مع حظر رشكات املراهنات من رعاية قمصان األندية.

وسيطال القرار أندية فالنسيا واالفيس وليجانيس وغرناطة ومايوركا وإشبيلية وأوساسونا وليفانتي، 
وهي األندية الثامن بدوري الدرجة األوىل اإلسباين التي تحظى برعاية رشكات مراهنات.

ولن يتوقف األمر عند هذا الحد، بل سيتم حظر إطالق أسامء رشكات املراهنات عى املالعب.

مستبَعدة من رعاية األندية في إسبانيا
شركات المراهنات 

أسئلة 
كثيرة

سبيلربغ/وكاالت:
نفــى هيلمــوت ماركــو، مستشــار فريــق ريــد بــول املنافــس يف بطولــة العــامل لســباقات ســيارات 
فورمــوال-1 التكهنــات املثــارة حــول إمكانيــة عــودة الســائق األملــاين سيباســتيان فيتيــل للفريــق 

العام املقبل بعد رحيله عن فرياري.
ونقلت مجلة "موتور اند سبورت" أمس، عن ماركو قوله "ال يوجد مكان لفيتيل معنا".

وأضــاف "لدينــا )أليكــس( البــون وســعداء معــه، أليكــس نصــف تايالنــدي، وريــد بــول مملــوك 
بنسبة 51 باملئة من قبل تايالنديني".

وتــوج فيتيــل بأربعــة ألقــاب يف بطولــة العــامل مــع ريد بول قبــل أن ينضم إىل فرياري يف 2015، 
لكن عقده مع الفريق اإليطايل مل يتم تجديده، وحتى اآلن مل ينضم لفريق جديد.

ويضم ريد بول أيضا السائق ماكس فريستابن الذي يرتبط بعقد مع الفريق حتى 2023، كام 
أنه ال يوجد مكان لفيتيل يف مرسيدس أو رينو الذي تعاقد مؤخرا مع فريناندو الونسو، حيث 

يعود السائق اإلسباين لفورموال-1 بعد فرتة من الغياب.
ويف ظل عدم وجود خيارات أمام فيتيل، فإن ماركو نصحه بالحصول عى فرتة راحة.

ريد بول ينفي التعاقد مع
سيباستيان فيتيل

برلني/وكاالت:
تحــوم الشــكوك حــول مســتقبل الالعــب البوســني فيــداد إيبســيفيتش مــع فريــق هريتــا برلــني 

األملاين لكرة القدم.
وانتهــى يف 15 مــن حزيران/يونيــو املــايض عقــد إيبســيفيتش )35 عامــًا(، الذي انتقل للفريق 
مــن شــتوتغارت يف 2015، ولكــن مســؤويل هريتــا برلــني ال يعتزمــون تقديــم عقــد جديــد لــه يف 

الوقت الحايل.
وقــال مايــكل بريتــز، مديــر النــادي ملجلــة "كيكــر" أمــس، :" أبلغنــا فيــداد أننــا لــن نقــدم لــه أي 

عروض جديدة. ولكننا نبقي هذا األمر مفتوحا".
ولذلــك, يبــدو أن املهاجــم يــودع الفريــق، ألن إيبســيفيتش وعمــره يقــرتب مــن الـــ36 عامــًا لــن 

يتناسب مع خطط النادي للمستقبل، رغم أن برونو الباديا، مدرب الفريق يقدره.
كــام أن الباديــا وبريتــز اتفقــا عــى التعاقــد مــع مهاجــم جديــد، ويف نفــس الوقــت ينبغــي عــى 

الباديا أن يستخدم عنارص الفريق الحالية.

لم يتلق أي عروض 
من هيرتا برلين

إيبسيفيتش

هانوفر/وكاالت:
)يويفــا(  القــدم  لكــرة  األورويب  االتحــاد  ينظــم 
اليــوم مراســم قرعــة دور الثامنيــة والــدور قبــل 
والــدوري  األبطــال  دوري  لبطولتــي  النهــايئ 
األورويب، عى الرغم من أن دور الـ 16 مل ينته 

بشكل، وهناك مباراتان مل تقاما بعد.
بعــد  البطولــة  اللقــب،  ليفربــول، حامــل  وودع 
توقــف  قبــل  مدريــد  أتلتيكــو  أمــام  الخســارة 
كــرة القــدم يف أنحــاء القــارة األوروبيــة بســبب 

تفيش وباء كورونا.
ونتيجة للجائحة، سيتم إقامة البطولتني بنظام 
خــروج املغلــوب مــن مبــاراة واحــدة يف دورة 
مصغــرة، يف ملعبــي بلشــبونة )دوري األبطــال( 

وأربعة مدن أملانية )للدوري األورويب(.
ومــن املقــرر أن تســتضيف مدينتــا إســطنبول 
اســتضافة  املقــرر  مــن  كان  حيــث  ودانســك، 
نهايئ البطولتني هذا املوسم، نهايئ نسختي 

البطولتني العام املقبل عوضا عن ذلك.
ســان  وباريــس  مدريــد  أتلتيكــو  فريقــا  وتأهــل 
جريمان لدور الثامنية يف دوري أبطال أوروبا، 
إىل جانــب أتاالنتــا اإليطــايل واليبزغ األملاين، 
بينــام يجــب أن تســتكمل املباريــات املتبقيــة 
يف دور الـــ 16بتحديــد الفــرق األربعــة األخــرية 

املتأهلة لدور الثامنية.
ويواجه االتحاد األورويب ســؤاال حساســا، وهو 
أين ستلعب املباريات األربعة املتبقية بدور 
الـــ 16، هــل يف أرض الفريــق املضيف بشــكل 

اللتــني  للمباراتــني  الذهــاب  مواعيــد مبــارايت 
مل تقامــا يف دور الـــ16، ولكــن هنــاك تكهنــات 
بإمكانيــة إقامتهــام بنظــام خــروج املغلــوب مــن 

مباراة واحدة.
وســتقام جميــع املباريــات بــدون جمهــور ومــن 
حتــى  الصحيــة  املخــاوف  تســتمر  أن  املرجــح 
مدينــة  مــن  جــزء  إغــالق  تــم  حيــث  النهايــة- 
حــاالت  يف  االرتفــاع  بســبب  مجــددا  لشــبونة 

اإلصابة بفريوس كورونا مؤخرا.
وقــال متحدث رســمي باســم االتحــاد األورويب 
لوكالــة األنبــاء األملانيــة :"ال يوجــد ســبب يف 
الوقــت الحــايل يدعــو إىل وجــود خطــة بديلــة، 
يومــي  بشــكل  الوضــع  بتقييــم  نقــوم  ولكننــا 
وكانــت  الوقــت،  يحــني  عندمــا  وســنتكيف 

هناك رضورة". 
وقال متحدث رسمي باسم االتحاد األورويب: 
االتحــاد  مــع  قــرب  عــن  يويفــا  "يتواصــل 
الربتغــايل، وهــو عى تواصل دائم بالســلطات 

الربتغالية".
وأضــاف :" نتمنــى أن تســري االمــور عــى نحــو 
طيب، وأن يكون من املمكن تنظيم منافسات 

دور الثامنية يف الربتغال".
وقد تضيف إقامة مباريات دور الـ 16املتبقية 
يف نفــس املــدن األساســية املقــررة نوعــا مــن 
ستســافر  الفائــزة  الفــرق  إن  حيــث  املخاطــر 
إىل الربتغــال أو أملانيــا مبــارشة للمشــاركة يف 

النهائيات.

عادي، أم يف الربتغال أيضا.
فريــق  بايــرن  يســتضيف  أن  املفــرتض  ومــن 
الذهــاب  مبــاراة  انتهــت  حيــث  تشــيليس، 
مانشســرت  يســتضيف  كــام  لبايــرن،  -3صفــر 

ســيتي فريــق ريــال مدريد، وفاز مانشســرت 2-1 
الذهــاب، كــام يســتضيف برشــلونة  يف مبــاراة 
ضيفــه نابــويل، حيــث تعــادال 1-1 ذهابــا، كــام 
بــان  علــام  ليــون،  ضيفــه  مــع  يوفنتــوس  يلعــب 
نتيجة مباراة الذهاب كانت فوز ليون -1صفر.

األورويب  الــدوري  عــى  نفســه  األمــر  وينطبــق 
حيــث أقيمــت ســت مباريــات ذهــاب فقــط، 
خيتــايف  مــع  ميــالن  إنــرت  مباراتــا  تقــام  ومل 
وأشــبيلية مــع رومــا ألنــه تــم تأجيــل املباريــات 
بشــكل  وإســبانيا  إيطاليــا  تأثــر  بســبب  مبكــرا 

كبري جراء الوباء.
ومــن املقــرر أن تنطلــق منافســات دور الـــ16 بــدوري 
تقــام  فيــام  آب/أغســطس،  و8   7 يومــي  األبطــال 
منافســات دور الثامنيــة خــالل الفــرتة من 12 إىل 15 
آب/أغســطس، ويقــام الــدور قبــل النهــايئ يومــي 18 
و19 من نفس الشهر، عى أن تقام املباراة النهائية 

يوم 23 آب/أغسطس.
وبالنســبة ملواعيــد الــدوري األورويب، ســتقام 
آب/ و6   5 يومــي   16 الـــ  دور  مباريــات 

أغســطس، ودور الثــامين يومــي 10 و11 مــن 
قبــل  الــدور  مباراتــا  تقــام  فيــام  الشــهر،  ذات 
النهائيــة  واملبــاراة  و17،   16 يومــي  النهــايئ 
21 يف مدينــة كولــون. ومل يتــم تحديــد  يــوم 

الريــايض  املديــر  شــامدتكه،  جــورج  وقــال 
إىل  الســفر  أن  األملــاين  فولفســبورج  لفريــق 
شــاختار دونيتســك لخــوض مبــاراة إيــاب دور 
للوضــع  نظــرا  جيــدة  فكــرة  ليــس  عــر  الســتة 

الصحي يف أوكرانيا.
النهائيــة  البطولــة  أن  شــامدتكه:"مبا  وأضــاف 
أخــرى  مبــاراة  فــإن  أملانيــا،  غــرب  ســتكون يف 

قبل ذلك ستكون حال منطقيا".
ومبجــرد اســتئناف اللعــب، ســتكون الفــرق يف 
مستويات مختلفة للغاية من حيث حساسية 

املباريات.
آذار/ منــذ  باريــس ســان جريمــان  يلعــب  ومل 

مــارس بســبب إنهــاء الــدوري الفرنــيس مبكــرا، 
بينام استأنفت األندية اإلنجليزية، واإلسباين 
املحليــة  الدوريــات  منافســات  واإليطاليــة 

وستظل تتنافس بها حتى نهاية متوز/يوليو.
وفــاز بايــرن ميونــخ مببارياته الـ11 التي خاضها 
منــذ اســتئناف املســابقات يف أملانيــا، ولكنــه 
لــن يلعــب أي مبــاراة حتــى موعــد مباراتــه مــع 
تشــيليس، وبالنظــر ألفضليــة األهــداف الثالثة 
هــذه  اعتبــار  ميكنــه  بايــرن،  ميتلكهــا  التــي 
مســعى  إطــار  يف  اســتعداد  مبثابــة  املبــاراة 

الفريق لتحقيق الثالثية هذا املوسم.
وقــال هانــيس فليــك، مــدرب بايــرن ميونــخ :" 
ســيحصل الفريــق عــى راحــة وميكنــه الرتكيــز 
عــى األمــر املهــم خــالل فرتة الراحــة القصرية. 

لدي ثقة كبرية يف الفريق".

ُتطرح قبل سحب 
قرعة دور الثمانية 

لدوري األبطال 
والدوري األوروبي

"VAR"
االتحاد الدولي لكرة القدم يتولى 
تشغيلهــا علـــى مستـــوى العــالم

زيوريخ/وكاالت:
أعلــن االتحــاد الــدويل لكرة القــدم )فيفا( أمس، 
التحكــم يف  مســؤولية  كامــل  بشــكل  تــوىل  أنــه 

تشغيل تقنية حكم الفيديو املساعد )فار(.
ونقلــت شــبكة "ســكاي ســبورتس" عــن ماتيــاس 
جرافســرتوم، نائــب األمــني العــام للفيفا، أنه تم 
إبالغ جميع االتحادات الـ211 األعضاء باالتحاد 
الدويل بهذا األمر عرب خطاب تم إرساله بتاريخ 

29 حزيران/يونيو املايض.

القــدم  لكــرة  الــدويل  االتحــاد  ملجلــس  وســبق 
)إيفــاب(، مــرع قوانــني كــرة القــدم، أن عمــل 
بتطويــر  يتعلــق  فيــام  الفيفــا  مــع  كثــب  عــن 
وتنفيــذ تقنيــة فــار يف كافــة املســابقات، حيث 

تــم التعــاون عــى عــدة أصعــدة، بينهــا الشــؤون 
التكنولوجية والتدريب والتعليم.

بــأن  وجــاء يف خطــاب الفيفــا: " نحــن فخــورون 
إدخــال تقنيــة فــار حقــق نجاحــا عامليــا، حيــث 
 100 مــن  أكــر  يف  فــار  تقنيــة  تنفيــذ  اكتمــل 

مسابقة عاملية".
اإلطــالق،  فــرتة  نجــاح  "بعــد  الخطــاب:  وأضــاف 
حيــث عمــل فيفا باالشــرتاك مــع إيفاب، نود أن 
نخطركــم أن مســؤولية جميــع األنشــطة الخاصــة 

بتقنية فار ستنتقل لفيفا".
وتــوىل فيفــا مســؤولية الــرد عــى أي أســئلة، أو 
تعليقات أو مقرتحات تخص تقنية فار بدءا من 

أول متوز/يوليو الجاري.

برلني/)أ ف ب(:
أملح نادي بوروسيا دورمتوند وصيف الدوري األملاين لكرة القدم إىل 
إمكانيــة رحيــل الجنــاح اإلنجليزي جايدون سانشــو عــن صفوفه، مؤكدًا 

أنه سينشط يف سوق االنتقاالت لتعويض أي خطوة من هذا النوع.
ويثــري الجنــاح الشــاب البالــغ مــن العمــر 20 عامــًا، اهتــامم أنديــة عــدة 
يبــدو أن مانشســرت يونايتــد اإلنجليــزي يحظــى مبوقــع األفضليــة يف مــا 

بينها، بحسب التقارير الصحافية.
"كيكــر"  تســورك ملجلــة  ميكايــل  لدورمتونــد  الريــايض  املديــر  وقــال 
األملانية "إذا رحل جايدون، سننشط مجددا لتعزيز هجومنا"، متابعا 

"نضع نصب أعيننا العبا أو العبني بالتأكيد".
وســاهم العــب الجنــاح الرسيــع يف حلــول فريقه وصيفــا لبايرن ميونيخ 
مــن  17 هدفــا ومثلهــا  مــع   ،2019-2020 البوندســليغا ملوســم  يف 

التمريرات الحاسمة.

مــن  آتيــا   2017 العــام  يف  دورمتونــد  صفــوف  اىل  سانشــو  وانضــم 
الــدوري  اىل  العــودة  يف  رغبتــه  التقاريــر  وترجــح  ســيتي،  مانشســرت 
اإلنكليــزي املمتــاز. وبحســب التقاريــر، يبــدو غريــم ســيتي، يونايتــد، 
األقرب اىل نيل توقيعه، يف حال اتفق مع دورمتوند عى قيمة انتقاله 
التي يقدرها النادي األملاين بـ120 مليون يورو )136 مليون دوالر(.
ويتوقــع ان يتــم حســم انتقــال سانشــو مــن عدمــه، بحلــول نهايــة آب/

أغسطس.
وأبــرم دورمتونــد اىل اآلن صفقــة واحــدة اســتعدادا للموســم املقبــل، 
بالتعاقد مع الظهري البلجييك توما مونييه بانتقال حر من باريس سان 
جرمــان الفرنــيس، لتعويــض انتقــال املغــريب أرشف حكيمــي اىل إنــرت 

اإليطايل، بعد نهاية فرتة إعارته من ريال مدريد اإلسباين.
الشــاب جــود  اإلنكليــزي  مــع  أيضــا  تعاقــد دورمتونــد  التقاريــر  وترجــح 

بيلينغهام )17 عاما( العب برمنغهام سيتي.

دورتموند سيتجه إلى سوق 
االنتقاالت في حال رحيل سانشو



أما كنعان، فقام بتصميم 
بطاقة جميلة لصديقتهم 

سلوى مبناسبة العيد

قالت شام: لقد اقرتب العيد 
وسيشرتي يل أيب فستاًنا جديًدا

قالت سلوى بحزن: أيب لن يستطيع 
رشاء فستان يل فهو  مريض وال يعمل

143
116

قال كنعان: أنا سوف أرّتب 
مفاجأة جميلة لسلوى 

انزعجت األم وقلقت عىل شام، 
وقررّت أن تعرف ما بها 



يف املساء الحظت األم أن 
شام شاردة الذهن وال تأكل 

ِّ الفستان  وقام األب ِبَك
ليبدو مبظهر أنيق

4 13
5 12

ويف صباح اليوم التايل الحظت 
األم أن شام تبحث عن يشء ما 

يف دوالب مالبسها 
شارك الجميع يف العمل، 

حيث قامت األم بتثبيت األزرار 
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إعالن فقد دفتر شيكات
أعلن أنا/ زاهر عطوة منر أبو عرار من غزة وأحمل هوية رقم 401159959 
عــن فقــد دفــر الشــيكات مــن رقــم )1101( وحتــى الرقــم )1120( الخــاص 
بالحســاب رقم )1102801( واملســجل لدى بنك فلســطني باســم/ عطوة 

منر أبو عرار.
فأرجو ممن يجده أن يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

إعالن فقد شيكات
أعلن أنا/ زاهر عطوة منر أبو عرار من غزة وأحمل هوية رقم 401159959 
دوالر   5000 بقيمــة   20000021 األرقــام  وتحمــل  شــيكات  فقــد  عــن 
فلســطني  بنــك  عــى  واملســحوب  2020/7/15م  بتاريــخ  واملســتحق 
واملصدر من السيد/ محمد أحمد أبو زايد، والشيكات رقم 20000073 
حتــى 20000080 قيمــة كل شــيك منهــا بواقــع 300 دوالر واملســحوبات 
مــن بنــك فلســطني واملصدريــن مــن الســيد/ محمــد محمــد لبــد، والشــيك 
بنــك فلســطني  مــن  2500 دوالر واملســحوب  20000729 وقيمتــه  رقــم 
واملصــدر مــن الســيد/ حســام بــدوان، والشــيك رقــم 20000055 وقيمتــه 
2400 دوالر واملســحوب مــن بنــك فلســطني واملصــدر مــن رشكــة عبد الله 

بتاريــخ  واملســتحق   20000024 رقــم  والشــيك  عبــدو ورشكائــه،  حمــدان 
فلســطني  بنــك  مــن  واملســحوب  دوالر   5000 بقيمــة  2020/8/10م 

واملصــدر مــن رشكــة محمــود عطــا الخليــي وأوالده، فأرجو ممــن يجدهم أن 
يسلمهم ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

إعالن فقد شيكات
أعلن أنا/ زاهر عطوة منر أبو عرار من غزة وأحمل هوية رقم 401159959 
بتاريــخ  واملســتحق   81952348 األرقــام  وتحمــل  شــيكات  فقــد  عــن 
بتاريــخ  واملســتحق   81952349 رقــم  والشــيك  2020/9/20م 

بتاريــخ  واملســتحق   81952350 رقــم  والشــيك  2020/10/20م 

بتاريــخ  واملســتحق   81952351 رقــم  والشــيك  2020/11/20م 

2020/12/20م واملســحوبات عــى بنــك القاهــرة عــان املصدريــن مــن 

رشكة جميل الهيس قيمة كل شيك منها بواقع )2000 دوالر(، فأرجو ممن 
يجدهم أن يسلمهم ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

إعالن فقد شيكات
أعلن أنا/ زاهر عطوة منر أبو عرار من غزة وأحمل هوية رقم 401159959 عن 
فقد شيكات وتحمل األرقام 20000448 واملستحق بتاريخ 2020/7/30م 
والشيك رقم 20000449 واملستحق بتاريخ 2020/8/30م والشيك رقم 
20000450 واملستحق بتاريخ 2020/9/30م والشيك رقم 20000451 

واملستحق بتاريخ 2020/10/30م والشيك رقم 20000452 واملستحق 
بتاريــخ  واملســتحق   20000453 رقــم  والشــيك  2020/11/30م  بتاريــخ 
بتاريــخ  واملســتحق   20000454 رقــم  الشــيك  و  2020/12/30م 

2021/1/30م واملســحوبات عــى بنــك فلســطني املصدريــن مــن الســيد/ 

موىس منر أبو عرار قيمة كل شــيك منها بواقع )10000 دوالر(، وفقد مني 
20000 دوالر(  ايضــا الشــيكات التــي تحمــل االرقــام )20001928 بقيمــة 
واملصــدر مــن الســيد/ شــادي يوســف أبــو عــرار، والشــيكات املرصفيــة التــي  
تحمل االرقام )30000244 حتى 30000251 وحتى الرقم 30000253(.

والشيكات املرصفية التي تحمل األرقام )20000063 حتى 20000069 
وحتــى الرقــم 20000072 وحتــى الرقــم 20000085(. واملســحوبات مــن 
بنــك فلســطني واملصدريــن مــن الســيد/ حنــا جــودت ميخائيــل، فأرجو ممن 

يجدهم أن يسلمهم ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

الموضوع/ مذكرة تبليغ حكم غيابي
صادر عن محكمة غزة الشرعية

اىل املدعى عليه/ محمد رائد عبد القادر دياب من غزة وسكانها سابقا وحاليا يف 
دولة االمارات ومجهول محل اإلقامة فيها اآلن نعلمك بأنه قد حكم عليك من قبل 
هــذه املحكمــة لزوجتــك املدعيــة/ أمــل بهــايئ نعــان الســويس مــن غــزة وســكانها 
بالتفريــق للــرر مــن الغيــاب وذلــك مبوجــب اعــام الحكــم الصــادر عــن محكمــة 
غــزة يف القضيــة أســاس رقــم 2019/1362م بتاريــخ 2020/6/28م مســجل يف 
ســجل )100( عــدد )528( صفحــة )192( حكــا غيابيــا بحقــك قابــا لاعــراض 

واالستئناف لذا صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 2020/5/11م.
قايض غزة الرشعي
الشيخ/ عبادة الرقب

دولة فلسطني
السلطة القضائية

ديوان القضاء الرشعي
محكمة غزة الرشعية

وقــال غيربيســوس "لــن نتمكــن مــن التغلب 
عى الجائحة إن كنا منقسمني" محذرا بأن 
يف  تســاهم  الدوليــة  األرسة  "انقســامات" 

استمرار تفيش الوباء.
وأوضــح أن اللجنــة -التــي ستشــكلها رئيســة 
كارك  هيلــني  الســابقة  نيوزيلنــدا  وزراء 
جونســون  إلــني  الســابقة  ليبرييــا  ورئيســة 
أمــام  مؤقتــا  تقريــرا  ســتقدم  ســريليف- 
يف  الصحــة  لــوزراء  الســنوي  االجتــاع 
نوفمــرب/ ترشيــن الثــاين، ثــم تقــدم "تقريــرا 

جوهريا" العام املقبل.
وجاء هذا اإلعان يف أعقاب انتقاد شديد 
مــن إدارة الرئيــس األمــرييك دونالــد ترامــب 
التــي اتهمــت منظمــة الصحــة بأنهــا "تتمركــز 
الثاثــاء  رســميا  وأبلغــت  الصــني"  حــول 
مــن  عــام  غضــون  يف  بانســحابها  املــايض 

املنظمة التابعة لألمم املتحدة.
ووفــق آخــر إحصــاء لوكالــة "رويــرز" فقد تم 
تســجيل إصابــة أكــر من 12 مليون شــخص 
وقــد  العــامل،  أنحــاء  يف  كورونــا  بفــريوس 
تويف بســببه 548 ألفا و429 شــخصا حتى 

اآلن.
يتســارع  -الــذي  كوفيــد19-  وبــاء  وأجــرب 
إعــادة  عــى  أســراليا  العــامل-  يف  انتشــاره 
فــرض تدابــري العــزل يف ملبــورن ثــاين أكــرب 
ســكانها  عــدد  والبالــغ  البــاد،  يف  مدينــة 

خمسة مايني نسمة.
ورغم أن هذا البلد ال يزال بعيدا عن حصيلة 
والربازيــل-  املتحــدة  الواليــات  -مثــل  دول 
بتســجيلها نحــو 9 آالف إصابــة بينهــا 106 
وفيــات، فــإن مدينــة ملبــورن تشــهد تفشــيًا 
منــذ  بتســجيلها  كوفيــد19-  لوبــاء  جديــدًا 
100 إصابــة جديــدة يوميــا، يف  نحــو  أيــام 
كانــت  التــي  األســرالية  للســلطات  نكســة 

تبدو قادرة عى السيطرة عى الفريوس.
الوبــايئ  الوضــع  يبــدو  أوروبــا،  يف  ــا  أوروبيًّ
تســجل  العجــوز  القــارة  أن  رغــم  مســتقرًا، 
أكــرب عــدد وفيــات )200 ألــف( جــراء الوباء، 
يوجد أكر من ثلثيها يف اململكة املتحدة 

وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
ويف فرنســا، أعلــن رئيــس بلديــة باريــس أن 
املدينــة ســتطلق ألعابهــا الناريــة التقليديــة 

من برج إيفل يف 14 يوليو/متوز لكن بدون 
جمهور. أما فنلندا، فقد أعلنت إعادة فتح 
حدودهــا أمام الســياح مــن 17 دولة أوروبية 

مستثنية فرنسا ولوكسمبورغ.
يف املقابــل، يواصــل الفريوس انتشــاره يف 
الواليــات املتحــدة حيــث ســجلت أكــر من 

132 ألف وفاة و3 مايني إصابة.

األوىل  البــؤر  يف  الوضــع  اســتقرار  وعقــب 

تواجــه  نيويــورك،  يف  خاصــة  للفــريوس، 
يف  اإلصابــات  عــدد  يف  ارتفاعــا  البــاد 
عــدة  أجــرب واليــات  مــا  والغــرب،  الجنــوب 

عى تعليق مسار رفع اإلغاق.
ودعا الرئيس دونالد ترامب أمس املدارس 
يف  طفــرة  حصــول  نافًيــا  أبوابهــا،  فتــح  إىل 
اإلصابــات، وجــاء يف تغريــدة لــه أن "معــدل 
الوفيــات نتيجــة فــريوس كورونا تراجع عرش 

مّرات".
ويواصــل الوبــاء االنتشــار برسعــة يف أمــريكا 
الاتينيــة والكاريبــي، حيــث أحصيــت أكــر 
من 3 مايني إصابة، وما يزيد عى نصفها 

سجلته الجهات املختصة يف الربازيل.
تــررا  الــدول  أكــر  ثــاين  الربازيــل  وتعــد 
بتســجيلها 67 ألفــا و964 حالــة وفــاة، مــن 
بــني املصابــني الذيــن بلــغ عددهــم مليونــا 
الرئيــس  ألفــا و160 إصابــة، ومنهــم  و713 
جايــري بولســونارو الــذي يواصــل القــول إنــه 

بصحة جيدة.
ويف بــريو تجــاوزت عتبــة الوفيــات 11 ألــف 
حالــة، عقــب أســبوع مــن بــدء رفــع تدريجــي 
حصيلــة  املكســيك  وســجلت  لإلغــاق. 
 6995 بلغــت  جديــدة  قياســية  إصابــات 
إصابة. وارتفعت كذلك الحصيلة الرسمية 
يف فنزويا، من 1500 إصابة مطلع يونيو/

حزيران إىل أكر من 7 آالف بعد شهر.

عــن  مبنــأى  نســبيا  أفريقيــا  قــارة  تــزال  وال 
أو  اإلصابــات  لناحيــة  ســواء  الفــريوس، 
ألــف   500 لكنهــا تجــاوزت عتبــة  الوفيــات، 
إصابــة بعــد أن تجــاوزت مطلــع يوليو/متــوز 

عتبة 10 آالف وفاة.
ا عربيًّ

وفيــات   103 تســجيل  أمــس  العــراق  أعلــن 
فــريوس كورونــا لريتفــع عــدد حــاالت  جــراء 
عــدد  بلــغ  حــني  يف   ،2882 إىل  الوفــاة 
اإلصابات 69 ألفا و612، وقد سجلت 39 

ألفا و502 حالة تعاٍف.
الصحــة  وزارة  أعلنــت  الســودان،  ويف 
تسجيل خمس وفيات، و74 إصابة، إضافة 

إىل تعايف 126 مريضا.
66 إصابــة بكورونــا،  لبنــان تســجيل  وأعلــن 
إصابــات  عــرش  تونــس  رصــدت  وقــت  يف 

بالفريوس.
وأفــادت وزارة الصحــة الجزائريــة، بتســجيل 
بكورونــا، إضافــة  10 وفيــات و460 إصابــة 

إىل تعايف 308 مرىض.
 3 الصحــة  وزارة  ســجلت  البحريــن،  ويف 
وفيــات و610 إصابــات بكورونا، إضافة إىل 

تعايف 503 مرىض منه.
أي  الصحــة  وزارة  تســجل  مل  األردن،  ويف 
إصابــة بكورونــا لليــوم الثــاين عــى التــوايل، 
فيا رصدت 5 حاالت شفاء من الفريوس.

إصابات "كورونا" تتجاوز 12 مليوًنا.. و"الصحة العاملّية" تحذر: الوباء خارج السيطرة
عواصم/ وكاالت:

أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة أمــس أنها تشــكل لجنة 
مســتقلة لمراجعــة تعاملهــا مــع جائحة مــرض كوفيد19- 
رت مــن أن  وكذلــك تعامــل الحكومــات مــع الوبــاء، وحــذَّ

الجائحــة باتــت خارج الســيطرة، فــي وقت تجــاوز فيه عدد 
المصابين 12 مليون شخص.

وقــال المديــر العــام تيــدروس أدهانوم غيبريســوس -في 
اجتمــاع عبــر الفيديو مــع األعضاء الـــ -194 إن حجــم الوباء 

الذي أثر تقريبا على كل شخص في العالم "يستحق تقييما 
مالئما، ونزيها".

ففيــروس كورونا يزداد ســوءا، وأصبح خارج الســيطرة في 
معظم أنحاء العالم، حسب ما يذكر المدير العام للمنظمة.

الخرطوم/ وكاالت:
رئيــس  أن  الســودان  وزراء  ملجلــس  بيــان  أفــاد 
الحكومــة عبــد اللــه حمــدوك قبــل اســتقالة ســتة 
وزيــر  وأعفــى  الخارجيــة،  وزيــرة  بينهــم  وزراء، 
تعديــات  بإجــراء  تعهــده  بعــد  وذلــك  الصحــة، 
وزاريــة ليلــة مواكــب 30 يونيو/حزيــران املايض 

التي طالبت بتصحيح مسار الثورة.
والوزراء الستة هم وزيرة الخارجية أساء محمد 
عبــد اللــه، ووزيــر املاليــة والتخطيــط االقتصــادي 
إبراهيــم البــدوي، ووزي الطاقــة والتعديــن عــادل 
الطبيعيــة  الزراعــة واملــواد  وزيــر  إبراهيــم،  عــي 
والبنــى  النقــل  ووزيــر  رشيــف،  عثــان  عيــى 
الثــورة  ووزيــر  طــه،  شــيخ  طاهــر  هاشــم  التحتيــة 
الحيوانية علم الدين عبد الله آبرش، كا أصدر 
رئيس الوزراء قرارا بإعفاء وزير الصحة أكرم عي 

التوم.
بــأن  الســوداين  الــوزراء  مجلــس  إعــام  وأفــاد 
يف  جــاء  مبــا  التزامــا  يــأيت  الــوزاري  التعديــل 
خطــاب وجهــه حمــدوك للشــعب الســوداين يف 
مواكــب  عشــية  املــايض،  يونيو/حزيــران   29

30 يونيو/حزيــران التــي طالبــت بتصحيح مســار 

الفــرة  اســتحقاقات  وبإنجــاز  الســودانية  الثــورة 
االنتقالية، وبإقالة الحكومة.

وتــأيت هــذه التطــورات مــع اقــراب توقيــع اتفــاق 
سام مع فصائل الجبهة الثورية يف مدينة جوبا، 
حيــث تــم االتفــاق بشــكل مبــديئ عــى تقاســم 

بغداد/ وكاالت:
بتصعيــد  العراقيــة  اللــه  حــزب  كتائــب  هــددت 
املواجهة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يف 
حــال مواصلتــه حملتــه ضــد الجاعات املســلحة، 
يف وقــت يتصاعــد فيــه التوتــر بالباد جــراء اغتيال 
بنــريان  الهاشــمي  هشــام  البــارز  األمنــي  املحلــل 

مسلحني أمام منزله مساء االثنني املايض.
ووصــف املتحــدث باســم الكتائــب محمــد محيــي 
يف ترصيــح لوكالــة أسوشــيتدبرس مداهمــة قــوات 
مكافحــة اإلرهــاب ألحد مقــرات حزب الله العراقي 
قبــل نحــو أســبوعني بأنــه عمل اســتفزازي، وقال إن 
هنــاك قناعــة لــدى جاعتــه أن الكاظمي لن يوقف 
يف  تصعيــد  هنــاك  وســيكون  ضدهــا،  حملتــه 

املرحلة املقبلة.
يف  األمريكيــة  الســفارة  نصــب  أن  محيــي  واعتــرب 
 )C-RAM( "بغــداد منظومــة دفــاع جوي "يس رام
التــي  والقذائــف  الكاتيوشــا  لصواريــخ  للتصــدي 
ل  تطلقهــا الفصائــل خطــوة اســتفزازية أخــرى تحــوِّ

السفارة بشكل فعي إىل قاعدة عسكرية.
عــن  الكشــف  عــدم  -طالبــا  عراقــي  مســؤول  وقــال 
بعــد  اجتاعــات  عقــدت  الفصائــل  إن  اســمه- 
اختبــار  األمريكيــة  الســفارة  بــدء  مــن  قصــري  وقــت 
هــذه املنظومــة الدفاعيــة وتــم اتخــاذ قــرار بتكثيف 
هنــاك  أن  وأكــد  الــوزراء،  رئيــس  عــى  الضغــط 

التفاصيــل  مــن  قليــل  غــري  يتبــقَّ  ومل  الســلطة 
إلنجاز اتفاق السام الذي يتوقع أن يكون خال 

أسبوع طبقا لوساطة جنوب السودان.
باتخــاذ  وكان حمــدوك وعــد يف خطابــه األخــري 
وســط  أســبوعني،  خــال  حاســمة  إجــراءات 
انتقادات حادة تقدم لحكومته وتصفها بالفشل 

يف اإليفاء مبستحقات الفرة االنتقالية.
الفــرة  عليــه  تقــوم  الــذي  التــوازن  أن  وذكــر 
مــن  بكثــري  وأخــرى  فــرة  بــني  ميــر  االنتقاليــة 
املصاعــب، وأن قــوى داخليــة وخارجيــة تحــاول 
زعزعــة اســتقرار الســودان، مشــريا إىل أن بلــده 
قد مير مبرحلة صعبة لكنه لن يعود إىل الوراء، 

حسب تعبريه.
الحكومــة  رئيــس  قــرر  املــايض،  األحــد  ويــوم 
عــادل  أول  الفريــق  الرشطــة  عــام  مديــر  إعفــاء 
بشــائر مــن منصبــه، وتعيــني الفريــق عــز الديــن 
الشــيخ عــي منصــور خلفــا لــه، حيــث ســبق أن 
طالــب تجمــع املهنيــني الســودانيني -أحــد أبــرز 
مكونات الحراك الشعبي االحتجاجي- أكر من 
مــرة بإقالــة مديــر عــام الرشطــة، وإعــادة هيكلــة 

املؤسسات العسكرية.
آالف  خــرج  املــايض،  يونيو/حزيــران   30 ويف 
املتظاهرين السودانيني يف العاصمة الخرطوم 
ومناطــق متفرقــة من البــاد، للمطالبة "بتصحيح 
مســار الثــورة"، واســتكال مطالــب الثــورة التــي 

أطاحت بالرئيس املعزول عمر البشري.

الكاظمــي يخطــط لتصفيــة  أن  مخــاوف كبــرية يف 
الفصائل املسلحة. يأيت ذلك يف وقت يتصاعد 
 47( الهاشــمي  اغتيــال  جــراء  بالعــراق  التوتــر  فيــه 
عاما(، وكان قد تلقى تهديدات بالقتل قبل ذلك 
مــن فصائــل مدعومــة مــن طهــران. وتســود تكهنات 
بــأن الهاشــمي رمبــا راح ضحيــة تصاعــد التوتــرات 

بني الحكومة والفصائل.
الغتيــال  باالنتقــام  توعــد  قــد  الكاظمــي  وكان 
الهاشــمي، إال أن إجــراء أي تحقيــق جــاد قــد يزيــد 
من خطر تصعيد التوترات مع الفصائل املسلحة.

التابعــة  اإلرهــاب  مكافحــة  قــوات  أن  إىل  يشــار 
للجيــش العراقــي اعتقلــت يــوم 26 يونيو/حزيران 
اللــه"  مــن عنــارص كتائــب "حــزب  املــايض عــددا 
خــال  الشــعبي  الحشــد  هيئــة  ضمــن  املنضويــة 
ومتــت  بغــداد،  غــريب  ملقرهــا  مداهمــة  عمليــة 
مصادرة منصة صواريخ كاتيوشــا قالت الســلطات 
أمريكيــة  قاعــدة  لقصــف  اســتخدامها  تــم  إنهــا 
ومواقــع  ومبــان  الــدويل  بغــداد  مطــار  محيــط  يف 

حكومية.
وبعــد ســاعات مــن االعتقــال، اقتحــم عنــارص مــن 
كتائــب حــزب اللــه مقــرا لجهــاز مكافحــة اإلرهــاب 
بغــداد،  العاصمــة  وســط  الخــراء  املنطقــة  يف 
حيــث يوجــد مقــر الحكومــة وعــدد مــن الســفارات 

األجنبية، بينها السفارة األمريكية.

كابول/ وكاالت:
أعلنت السلطات األفغانية أمس أنها 
لــن تفــرج عــن مئات من أرسى طالبان 
صنفتهــم "شــديدي الخطــورة". وأكد 
الناطــق باســم مجلــس األمــن القومــي 
جاويــد فيصــل الــذي قــال يف ترصيح 
إن "قضايــا  الفرنســية،  األنبــاء  لوكالــة 
جنائيــة خطــرية" ال تــزال مفتوحة بحق 
600 ســجني طلبــت طالبــان اإلفــراج 

عنهم.
وأوضح مسؤول حكومي، فضل عدم 
ذكــر اســمه، أنهــم "يف غايــة الخطــورة 
عنهــم".  اإلفــراج  ميكــن  ال  بحيــث 
أمــس  مــن  أول  طالبــان  واتهمــت 
الحكومــة بتلفيــق قضايــا جنائيــة ضــد 

السجناء.
قــال  الحكومــة،  عــى  رد  ويف 
طالبــان  حركــة  باســم  املتحــدث 
ذبيــح اللــه مجاهــد "إذا اســتمروا يف 
خلــق املزيــد مــن املشــاكل يف هــذا 
ال  أنهــم  عــى  يــدل  فهــذا  الصــدد، 
يريدون حل القضايا بطرق معقولة".

لكــن املتحــدث باســم مجلــس األمــن 
الحكومــة  أن  عــى  أرص  القومــي 

"نحــن  وقــال  باملحادثــات.  ملتزمــة 
رساح  وســنطلق  للســام  مســتعدون 
االتفــاق،  حســب  الباقــني  الســجناء 
الذيــن  الســجناء  مئــات  ليــس  لكــن 
يف  خطــرية  جنائيــة  قضايــا  لديهــم 

املحاكم".
محادثــات  بإجــراء  الجانبــان  وتعهــد 
النــزاع  إنهــاء  إىل  تهــدف  مبــارشة 
املســتمر منــذ عقــود يف أفغانســتان 

بعد استكال التبادل.
عــن  بالفعــل  الحكومــة  وأفرجــت 
مــن  مقاتــل  آالف  أربعــة  مــن  أكــر 
طالبــان، بينــا أطلــق الحركــة بدورهــم 
ويف  عليهــا.  املتفــق  األعــداد  ثلثــي 
وقــت ســابق مــن هــذا األســبوع، قــال 
مسؤول أفغاين كبري إن األمر مروك 
يجــب  الــذي  مــن  لتقريــر  للســلطات 

اإلفراج عنه.
املتحــدث  صديقــي  صديــق  وقــال 
باســم الرئيــس أرشف غنــي "ال نتوقــع 
من طالبان أن تخربنا من هم السجناء 

الذين سيتم اإلفراج عنهم".

السودان.. حمدوك يقبل استقالة
 ستة وزراء ويعفي وزير الصحة

حزب الله العراقي يتوعد 
بتصعيد املواجهة مع الكاظمي

الحكومة األفغانية ترفض 
اإلفراج عن مئات السجناء من 

طالبان "شديدي الخطورة"

جانب من إعداد الطرود الغذائية للمصابني بكورونا داخل مراكز الحجر الصحي يف أسراليا أمس           )أ ف ب(
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غزة/ خاص "فلسطني":
يلجــأ البعــض إىل التعبــر عــن فرحهــم بنتائج 
الثانوية العامة بإطالق النار يف الهواء، لكن 
هــذا التــرف الخِطــر قــد ُيحــّول الفــرح إىل 

ترح.
الذيــن  املواطنــني  مــن  رفًضــا  ذلــك  ويلقــى 
صحيفــة  مــع  أحاديــث  يف  يشــرون 
ومنهــا  املحتملــة،  نتائجــه  إىل  "فلســطني"، 
التســبب  أو  أرواح،  إزهــاق  إىل  يــؤدي  أن 

بإصابات.
مدينــة  مــن  عامــا(   24( الحــداد  اللــه  نــور 
غــزة،  تعــر عــن اســتيائها إزاء هــذا التــرف 
وزارة  مطالبــة  املجتمــع،  عــى  لخطورتــه 
عقوبــات  بفــرض  الوطنــي  واألمــن  الداخليــة 
يف  الهــواء  يف  النــار  مطلقــي  عــى  صارمــة 
املناســبات، "ليكونــوا عــرة لغرهــم"؛ وفــق 

تعبرها.
الــذي  مرتجــى  محمــود  الشــاب  ويؤيدهــا 
قائــال:  الجامعيــة،  املرحلــة  يف  يــدرس 
يف  بالهــواء  عبًثــا  النــار  إطــالق  يرفــض  إنــه 
املناســبات ، ملــا لــه مــن آثــار خِطــرة، مشــرًا 
بهــا  يعــر  أّن  أخــرى ميكــن  طــرق  وجــود  إىل 
أبنائهــم  بتفــوق  ســعادتهم  عــن  املواطنــون 

بالثانوية العامة.
أيًضــا الخمســينية آمــال الصفــدي تقول: "إّن 
مطلق النار يف الهواء يكون بال وعي، كل ما 
يريــده التفاخــر بنجــاح ابنــه أو أختــه أو ابنتــه 
تلــك  أّن  إدراكــه  دون  العامــة،  الثانويــة  يف 
اللحظة قد تتحول من فرح إىل عزاء وحزن".

عقوبات صارمة
وتنبــه وزارة الداخليــة يف غــزة إىل أن عقوبــة 

بعــض  تدفــع  التــي  األخــرى  األســباب  ومــن 
يتابــع  الهــواء،  يف  النــار  إلطــالق  املواطنــني 
"التباهــي  "فلســطني":  لصحيفــة  الشــاعر 
والتفاخــر بامتالكــه قطعــة ســالح، وظنــه أّنــه 
سيلقى تأييًدا لهذا السلوك السيئ" –وفق 
بــرورة  املعنيــة  الجهــات  مطالبــًا  تعبــره- 

اتخاذ "إجراءات مشددة وصارمة" بحقهم.
وعــن اآلثار الســلبية إلطــالق النار يف الهواء، 
ُيحــَذر مــن أنــه يســبب وقــوع حــاالت خــوف 
وفــزع لــدى األطفــال، مــا يؤثــر عــى ســلوكهم 
ويصيبهم باضطرابات نفســية، باإلضافة إىل 
مخاطــره عــى املــرىض الذيــن قــد يفارقــون 

الحياة نتيجة الخوف.
وينبه إىل أن الرصاص الطائش يلحق أرضاًرا 
ماديــة وماليــة بعائلــة مطلــق النــار يف الهــواء 
مواطــن  مقتــل  أو  إصابــة  أدى إىل  حــال  يف 

بريء، ويحيل فرحها إىل حزن.
األبنــاء  لتوعيــة  رضورة  هنــاك  بــأن  ويختــم 
واملجتمــع عــر املــدارس ووســائل اإلعــالم، 
العواقــب  حــول  والنــدوات  العمــل  وورش 

الوخيمة إلطالق النار يف الهواء.
املباحــث  عنــارص  تنتــر  أن  املقــرر  ومــن 
قطــاع  مناطــق  جميــع  يف  والرطــة  العامــة 
غــزة غــدا، وفــق املتحدث باســم "الداخلية" 
الــذي قــال يف مقابلــة مــع قنــاة  البــزم،  إيــاد 
األقــى الفضائيــة: إن وزارتــه لــن تــردد يف 
اتخــاذ اإلجــراءات القانونية بحق املخالفني، 
يف حال وقع أي حادث إلطالق النار، مشرا 
إىل أنــه يعــود بــاألذى والرعــب، وُيهــدد حيــاة 
أدى  الســابقة  األعــوام  وخــالل  املواطنــني، 

لوقوع حاالت وفاة وإصابات.

ويتعني عى الطالب أن يرسم لنفسه مستقبال محددا يف 
التخصص الذي يحب العمل به دون انتظار نتيجة الثانوية 
العامة أو ربط الدراسة بالعمل الذي يود االلتحاق به، كام 
يقــول أســعد، الفًتــا إىل أنــه ميكــن وضــع الجامعات الخاصة 
كبديــل يف حــال عــدم الحصــول عــى املجمــوع املطلــوب 

لدخول كلية محددة يريدها الطالب.
بنتائــج  تــأيت  األســوأ  توقــع  فكــرة  أن  يتفهــم  أن  يجــب  كــام 
نفسية جيدة، فإذا توقع الحصول عى %60 ووجد نفسه 
حصل عى %75 ســيكون فرًحا بتلك النتيجة ومتقبال لها 
عــى عكــس توقــع نتيجــة كبــرة واالصطــدام بنتيجة أقل يف 

النهاية؛ يضيف أستاذ الطب النفيس.
ويؤكــد أن توقــع األســوأ ال يُعــد تشــاؤًما، وليــس لــه عالقــة 
وانتظــار  املذاكــرة  مــن  االنتهــاء  عقــب  يتــم  ألنــه  باإلحبــاط 
النتيجة، وهو ما نسميه التكيف املبكر، الفًتا إىل أنه كلام 
كان للطالــب نجاحــات أخــرى كان تقبلــه لنتيجتــه أفضــل، 
ومثــال عــى ذلــك أن يحــدد أي هوايــة يحبهــا وميارســها، 
والنجــاح هــو إرادة ورؤيــة لــدى الشــخص، وهنــاك فنانــون 

والعبو كرة قدم نجحوا يف مجاالتهم بعيًدا عن الدراسة.
الطلبــة  فينصــح  اإللكــروين،  نفســك"  "ثقــف  موقــع  أمــا 
لــن  ذلــك  واإلجابــات ألن  االمتحــان  مراجعــة  عــن  بالتوقــف 
يزيدهم إال قلقا وخوفا واضطرابا وهم ال يعرفون قد تكون 

إجابتهــم هــي األصــح أو قــد يكــون هنــاك اكــر مــن طريقــة 
لحــل أي ســؤال ولذلــك إن مراجعــة االمتحــان لــن تفيــد يف 

يشء ولن تغر شيئا.
"لن يفيدك مطلقا.."

ويتابــع املوقــع:  إن القلــق والتوتــر اللذيــن يصاحبانــك يف 
أثنــاء انتظــار النتيجــة لــن يفيــداك مطلقــا يف أي يشء ولــن 
يكونــا عامــال لحصولــك عــى درجــات أعــى وأكــر، ولذلــك 
فهــذا القلــق ســوف يــر بصحتــك فقــط ولــن تجنــي منه أي 

نتيجة أخرى غر ذلك.
 تذكــر املــواد التــي أجبــت عــن أســئلتها جيــدا، واألســئلة 

التي أجبتها بإتقان سيقلل ذلك من توترك وقلقك.
حــاول أن تشــغل نفســك وتندمــج يف بعــض األنشــطة يف 
أثنــاء يومــك حتــى تنــى قلقــك وتوتــرك وال يكــون لديــك 

وقت بذلك للتفكر يف النتيجة.
يجــب أن تعــرف جيــدا أنــه وإن كانــت النتيجــة ليســت كــام 
تريــد فــإن هــذا لــن يكــون نهايــة املطــاف وأنــه ســوف يكــون 
حياتــك  بهــا  وتنظــم  ترتــب  التــي  واألفــكار  البدائــل  لديــك 

ومستقبلك جيدا.
حاول أن تحصل عى قسط من الراحة واالسرخاء الذهني 

حتى ال يسيطر القلق والتوتر عليك ويرا بصحتك.
القاهــرة،  بجامعــة  النفــيس  الطــب  أســتاذ  يقــدم  كذلــك 

د.جــامل فرويــز، والطبيبــة النفســية د. أمل محســن، نصائح 
النفســية للطــالب وأوليــاء األمــور قبــل ظهــور النتيجــة؛ وفــق 

موقع "الوطن" اإللكروين املري.
تجنــب الخــوف أو القلــق مــن النتيجــة أو اســتقبالها بتوتــر 

فالنتيجة هي نتيجة عملك.
أًيــا كانــت النتيجــة، ال بــد أن يتبعهــا التفكــر يف املرحلــة 
القادمة من حياة الطالب، وعدم التوقف كثرا عند لحظة 

ظهور النتيجة، والتفكر يف املايض.
حتــى لــو كانــت النتيجــة غــر مرضيــة، يجــب أن ميثــل ذلــك 
يف  النجــاح  ويحقــق  لألمــام  يتقــّدم  حتــى  للطالــب  دافًعــا 

دراسته الجامعية وُتتاح له فرص عمل ترضيه.
االبتعــاد عــن التفكــر التقليــدي املعتــاد، والنظــرة للكليات 
واملعاهد، التي يراها املجتمع غر مرضية، بأنها قد تكون 

ذات مستقبل أفضل من التي ُتدعى كليات القمة.
هدفهــم  تحقيــق  يف  فشــلهم  حــال  األبنــاء  إدانــة  تجنــب 

وهدف األرسة يف إلحاقه بإحدى كليات القمة.
يجــب أن يــدرك أوليــاء األمــور أن أبناءهــم يف مرحلة عمرية 
خطرة، وأي تعامل عنيف معهم أو إيذاء بدين لهم، أول ما 

يتبادر إىل أذهانهم هو إيذاء أنفسهم بدنًيا.
يجــب عــى أوليــاء األمــور مســاعدة أبنائهــم وتوفــر املنــاخ 
مــن  القادمــة  املرحلــة  يف  الســليم  للتفكــر  لهــم  املالئــم 

حياتهم.
يجــب أن يكــون النجــاح دافعــا لنجــاح أكــر والفشــل دفعــة 

لتحقيق النجاح يف املراحل القادمة.
عــى أوليــاء األمــور دعــم أبنائهــم نفســًيا يف الفــرة املقبلــة 
مجمــوع  بســبب  كرسهــم  يف  يتســببوا  وأال  حياتهــم،  مــن 
غــر مــرٍض أو تحطيــم أحالمهــم بإجبارهــم عــى تخصصــات 
ينهــوا  ال  حتــى  الفطريــة  وميولهــم  طموحاتهــم  تناســب  ال 
ضائقــني  أشــخاًصا  أنفســهم  ويجــدوا  الجامعيــة  دراســتهم 
بالحياة. وأنت يف انتظار النتيجة وبعد ومشاهدتها عليك 
الخــروج، وابتعــد عــن الجلــوس يف املنزل ألن هذا األمر قد 
يعرضــك لالكتئــاب، وىف نهايــة األمــر النتيجــة لــن تتغــر؛ 
هذا ما ينره موقع "أخبار التعليم يف مر" اإللكروين.

يــوَص األهــل بعــدم مقارنة نتيجة أبنائهم بنتيجة األصدقاء 
الخطــوات  التفكــر يف  ُينصــح األهــل والطــالب  واألقــارب. 
بهــا،  االلتحــاق  للطالــب  ميكــن  التــي  الكليــة  مــا  اآلتيــة: 

وستساعده يف تحقيق حلمه يف املستقبل؟
يتعني عى الطالب االســتمتاع بوقته، عن طريق التنزه مع 

األصدقاء واألقارب، ألن الضغط النفيس لن يغر شيئا.
كنــت  إذا  أصدقائــك  مــع  النتيجــة  ظهــور  انتظــار  ميكنــك 

تشعر أن هذا األمر أفضل لك.
فتحــدد  خليفــة  بنــان  البريــة  التنميــة  مدربــة  أمــا 
فــرة  يف  وذويهــم  العامــة  الثانويــة  لطلبــة  اســراتيجيتني 
انتظار نتائج الثانوية العامة، قائلة لـ"راديو طريق املحبة": 
ربــوا  الذيــن  فاألهــل  الحقائــق،  تقييــم  إعــادة  أوالهــام  "إن 
ابنهــم أو ابنتهــم لـــ18 عاما حتى وصلوا التوجيهي يجب أال 
يصنعــوا "درامــا"، وأال "ينصعقــوا"، أو أن يخرجــوا طاقتهــم 
الســلبية ألبنائهــم، بــل عليهــم أن يتقبلــوا النتائــج، فهــم عى 

دراية بقدرات أبنائهم.
االســراتيجية الثانيــة هــي "تنظيــم املشــاعر دامئــا، مبعنــى 
طريقة اإللهاء والرديد: أنا متقبل كل يشء يحدث، سواء 
دخلــت التخصــص الفــالين أم ال، وأن أقــارن األمــر باألســوأ 
مثــال أن أكــون تلقيــت خــرا مبــرض عضــال ال ســمح اللــه"؛ 
كذلك األمهات أن تلهي نفسها بتعزيل املنزل أو ما شابه.

24 ساعة قبل النتائج.. 
طلبة التوجيهي كيف حالكم؟

نصائح لكم وألولياء األمور

غزة/ نبيل سنونو:
تبدو آخر 24 ساعة قبل إعالن نتائج الثانوية العامة لكثير من الطلبة كـ"سلحفاة"، في 
حيــن ينتظــرون علــى أحر من الجمر معرفة حصاد عام دراســي هــو األهم في حياتهم، 
فكيــف يمكــن لهــم أن يقضــوا هذه الســاعات؟ إن أفضل طريقة لتعامــل الطالب مع 
نتيجة الثانوية العامة هي تهيئة نفسه ألي نتيجة –والكالم هنا ألستاذ الطب النفسي 
بجامعــة عيــن شــمس د.طارق أســعد- وأن يتكيف مع أســوأ نتيجــة متوقعة حتى ال 
يصطــدم بالواقــع إذا كانــت النتيجــة علــى عكس ما يأمــل؛ وفق موقع "الكونســلتو" 

اإللكتروني.

غزة/ وكاالت:
الخبــر جيــم رون Jim Rhon )ســبتمر 1930 – ديســمر 
يف  البريــة  التنميــة  رواد  أشــهر  مــن  واحــد  هــو   )2009
التطويــر  مجــال  يف  عــره  فالســفة  أحــد  ويعــد  أمريــكا، 
الشــخيص، وقــد أثــرت أعاملــه ومحارضاتــه يف الكثــر مــن 
أمريــكا حاليــًا،  البريــة يف  التنميــة  الخــراء يف  مشــاهر 
فقــد كان مرشــدًا ومعلــاًم أساســيًا للمــدرب الشــهر أنتوين 
روبنــز يف بدايــة ســبعينيات القــرن املــايض، ومعلــاًم أيضــًا 
للمؤلف الشــهر كريس ويدنر ملدة ســبع ســنوات، وهناك 
الكثر من الذين أثر فيهم جيم رون بشكل مبارش واعرفوا 
فيكتــور  مــارك  الخبــران  منهــم  محارضاتهــم  يف  بذلــك 
العامليــان  املحــارضان  كانفيلــد، وكذلــك  وجــاك  هانســن 
بريان ترييس ويت هاريف إيكر. ومن العامل العريب يعرف 
د.صالح الراشد بأنه واحد من الذين تأثر بهم يف بداياته. 
مــن  الكثــر  أورد  اللــه-  -رحمــه  الفقــي  د.إبراهيــم  وكذلــك 

أقواله يف محارضاته.
يف برنامجــه  الصــويت الشــهر ) فــن الحيــاة االســتثنائية (  
The Art of Exceptional Living يكشف جيم رون عن 
نصائــح رائعــة تلخــص فلســفته يف الحيــاة والتنميــة الذاتيــة 
التنميــة  إليكــم خمــس عــرة نصيحــة يف   ، بشــكل خــاص 

:Steemit"" الذاتية من الخبر جيم رون؛ وفق موقع
1 - ليس ما يحدث لك من أحداث هي التي تقرر مستقبلك 

،إمنا كيف تستجيب لها ) أو ردة فعلك تجاهها (.
2 - عندمــا تبــدأ عمليــة التغيــر ، افعــل شــيئًا مختلفــًا مل 

تفعله خالل ال 90 يومًا املاضية.
3 - النجــاح مل يكــن يومــًا مــا ســحرًا وال مجهــواًل ،إمنــا النجاح 
هو النتيجة الطبيعية لتطبيقك املتواصل ملبادئ أساسية 

يف الحياة.

4 - إن القيمة األساسية يف الحياة ليست ما تحصل عليه، 
القيمة األساسية يف الحياة هي ما سوف تصبح عليه.

5 - إن الســؤال هو بداية االســتقبال ، كن واثقًا أال تذهب 
معــك  اجلــب  األقــل  عــى  ملعقــة،  ومعــك  املحيــط  إىل 

سطاًل حتى ال يضحك عليك األوالد !!
فريســة  تقــع  فســوف  لحياتــك  خططــًا  تضــع  مل  إذا   -  6
ملخططــات اآلخريــن، وخمــن مــاذا ميكــن أن يحــدث لــك! 

ليس الكثر الذي تتوقعه.
7 - لتحصــل عــى أكــر مــام تريــد يف الحيــاة، عليــك أن 

تصبح أكر قيمة يف الحياة والعمل.
8 - ال تتمــنَّ أن تصبــح األمــور أســهل، متــنَّ أن تصبــح األمــور 

أفضل.
9 - ال تتمــنَّ أن تحصــل عــى مشــاكل أقــل، متــنَّ أن تحصــل 

عى مهارات أكر.
10 – تعلــم أن تعمــل أكــر عــى نفســك، مــام تعمــل عــى 

مهنتك .)أي ابذل وقتًا لتطوير نفسك(.
11 - إذا بذلــت مجهــودًا أكــر يف عملــك فســوف تحقــق 
معيشــة حســنة، أمــا إذا بذلــت مجهــودًا أكر عــى تطويرك 

الذايت فسوف تحقق ثروة.
12 - بإمكانــك أن تنــى وجبــة اليــوم، لكــن ال تنــَس أبــدًا 

قراءة كتاب.
وضــع  بــني  الواصــل  الجــرس  هــو  الــذايت  االنضبــاط   -  13

األهداف وتحقيق اإلنجازات.
14 - إنهــم ال يدفعــون لــك مــااًل مــن مقابــل الســاعة التــي 
تعملها، إنهم يدفعون لك مااًل مقابل القيمة التي تضيفها 

للساعة.
15 - إن السعادة ليست شيئًا تؤجله للمستقبل، إمنا هي 

يشء أنت تصممه لحارضك.

نصيحة في التنمية الذاتية يصبح الفرح ترًحا.. رصاصة طائشة قد تخطف روًحا
من الخبير جيم رون بالتوقيــف  تتحــدد  الهــواء  النــار يف  مطلقــي 

مــدة شــهر عــى األقــل لــكل مــن ُيطلــق النــار، 
مــع دفــع صلــح جــزايئ بقيمــة 1000 شــيقل، 
ســالح  قطعــة  ألّي  النهائيــة  واملصــادرة 
النــار، ومنــع إعادتهــا،  ُتســتخدم يف إطــالق 
يتمكــن  ال  ملــن  أشــهر  ســتة  مــدة  والحبــس 
مــن دفــع الصلــح الجــزايئ، مــع الحرمــان مــن 

اإلجازات البيتية خالل فرة الحبس.
ويؤكد مدير إدارة املباحث العامة بالرطة 
العقيــد نهــاد الجعري أن الجهات املختصة 
وتشــديد  القانــون،  إنفــاذ  يف  ماضيــة 
اإلجــراءات بحــق ُمطلقــي النــار وُمســتخدمي 
واملناســبات  الشــجارات  خــالل  الســالح 
الســلم  عــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  املختلفــة؛ 

األهيل وحامية أرواح املواطنني.
الشــجارات  يف  الســالح  اســتخدام  "إن 
تــؤدي  خِطــرة  حالــة  املختلفــة  واملناســبات 
أمــام  البــاب  وتفتــح  األرواح،  إزهــاق  إىل 
العائليــة  واملشــاكل  النزاعــات  تصعيــد 

والعشــائرية"؛ يقــول الجعــري، يف حديــث 
مع موقع "الداخلية".

ويضيــف أن املباحــث العامــة تقــوم بدورهــا 
يف ُمحــارصة هــذه الحالــة، ولــن تتهــاون مــع 
مطلقي النار، وسُتتخذ اإلجراءات امُلشددة 

بحقهم.
وزارة  وكيــل  نعيــم،  أبــو  توفيــق  اللــواء  وكان 
بتشــديد  تعميــاًم  أخــًرا،  أصــدر  الداخليــة، 
اإلجــراءات بحــق ُمطلقــي النــار وُمســتخدمي 

السالح خارج إطار القانون.
تباٍه وتفاخر بالقوة

النفــس  علــم  خبــر  يقــول  الســياق،  يف 
النــار  يطلــق  مــن  "إن  الشــاعر:  درداح  د. 
ال  هســترية  حالــة  يف  يكــون  الهــواء  يف 
يســتطيع فيهــا التمييــز بني الصــواب والخطأ 
هــؤالء  "بعــض  مــن شــدة فرحتــه"، مضيًفــا: 
باالســتخدام  معرفــة صحيحــة  لديهــم  ليــس 
الصحيــح للســالح، مــا يــؤدي لوقــوع ضحايــا 

وإصابات".
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غزة/ هدى الدلو:
إىل جانــب مالبســها؛ تعــد الشــنطة مــن أهم مكمالت 
األناقــة واملوضــة لحــواء، حيــث يختلــف اختيــار شــكل 
املناســبة،  لطبيعــة  تبًعــا  وخامتهــا  الحقيبــة  ولــون 
واستخدامها، وشكل الجسم، ويصفها خرباء املوضة 
بأنها "قطعة الحلوى التي توضع عىل الذراع"، ملا لها 

من مظهر جاميل أنيق.
ال  أنــه  إىل  تشــر  الدمياطــي  نرمــن  األزيــاء  مصممــة 
مــع  الســيدة  تحملهــا  التــي  الحقيبــة  مالءمــة  مــن  بــد 
طبيعة املناســبة وشــكلها الخارجي، ففي حال كانت 
طويلــة ونحيفــة فتناســبها الحقيبــة الدائريــة، أو ذات 
ذات  اختيــار  فيتــم  قصــرة  كانــت  وإذا  املنحنيــات، 
طــواًل  تكســب  كونهــا  املســتطيل  أو  املربــع  الشــكل 
ونحافة، الفتة إىل أنه ينبغي أن تخالف الحقيبة شكل 

املرأة.
مراعــاة  يجــب  أنــه  "فلســطن"  لصحيفــة  وتوضــح 
أنهــا  حيــث  بالحقيبــة،  الخــاص  الكتــف  حــزام  طــول 
تــربز الجــزء املوجــود بجانبهــا، وأفضــل موضــع يصــل 
وعنــد  الوســط،  ومنطقــة  الجســم،  منتصــف  يف  لــه 
اختيــار الحقيبــة التــي تــود املــرأة الخــروج بهــا ال بد من 

مناسبتها مع طبيعة املكان واملناسبة.
وتــرى بعــض الســيدات أنــه يجــب أن تحمــل الحقيبــة 
والحــذاء اللــون نفســه، وتــرد الدمياطي عىل ذلك بأنه 
ليس رشًطا أن يكونا باللون ذاته، فيمكن أن يكونا من 
تدرجــات اللــون، ولــون آخر متناســق مــع الهيئة العامة 

ملالبس املرأة.
محتويــات  إىل  املــرأة  تنتبــه  أن  وجــوب  إىل  وتلفــت 
أدوات  بعــض  عــىل  مثــاًل  تحتــوي  كأن  الحقيبــة، 
التجميل األساســية، ومرآة صغرة، ودبوس لحجابها، 
املحمــول،  وهاتفهــا  ورقيــة،  ومحــارم  ومحفظتهــا، 

وغرها من األمور التي قد تحتاج إليها. 
وهنــاك أنــواع كثــرة من الحقائب النســائية، ويختلف 
الخاصــة  الشــنط  فمثــاًل  املناســبة،  حســب  نــوع  كل 
تســمى  كاألفــراح،  واملناســبات  الليليــة  بالســهرات 
"الكالتــش"، وتعــد مــن اإلكسســوارات املهمــة لــدى 
كل ســيدة، حيــث تعطــي أناقــة، ويف أغلــب األحيــان 
والذهبــي  والفــي  كاألســود  رســمية  ألوانهــا  تكــون 
وغرهــا، ويســتخدم يف صناعتهــا القــامش املرصــع 

بالرتتر، واللولو والخرز وغرها، وال تصلح للزيارات.
وتبن الدمياطي أن هذا النوع من الحقائب يناســب 
الـــ40  عمــر  فــوق  الســيدات  أمــا  والصبايــا،  الفتيــات 
عاًمــا، فيمكنهــن أن يخــرتن الشــنط الكالســيك التــي 

توضع عليها اإلكسسوارات والكريستال.
الشــكل،  يف  كلًيــا  فتختلــف  العمــل  حقائــب  أمــا 
تضيــف: "حيــث إنهــا تحتــوي عــىل جيــوب وأقســام، 
ويف الغالــب تكــون جلديــة ذات شــكل صلــب لحمــل 
امللفات واألوراق، وشنط الكروس بحزام طويل، التي 
ولطالبــات  كالســوق،  الرسيعــة  للطلعــات  تســتخدم 
الجامعــة خاصــة التــي تأخــذ شــكل الصنــدوق ويطلــق 
عليهــا "الساتشــل"، ولهــا مقاســات عــدة لتتمكــن مــن 

حمل الكتب وجهاز الالبتوب".
وهنــاك نــوع جديــد مــن الحقائــب، وهــو الــذي يحمــل 
املناســبات  مختلــف  يناســب  الــذي  الخــر،  عــىل 
كالســوق والبحــر والســهرات إذا كانــت الفتــاة ترتــدي 
املالبس غر الرسمية "الكاجول"، ويف السفر أيًضا، 

ومناسبة للصغرات من عمر 10 حتى 30 عاًما.
وتختــم الدمياطــي باإلشــارة إىل أهميــة اللــون الجميل 
يف الشــنط كونــه يناســب الكثــر مــن األلــوان، ويجــب 
اختيارهــا  يف  الزاهيــة  األلــوان  الســيدة  تعتمــد  أن 

الحقائب.

غزة/ مريم الشوبيك:
تصــب النســاء جــلَّ اهتاممهــن يف العنايــة ببرشتهــن، 
ألنهــا تعكــس مــدى التزامهــن برتطيبهــا، وحرصهــن عىل 
االبتعــاد عــن املؤثــرات الخارجية التي ترضها، فالبرشة 
مثل أوراق الورد رقيقة جًدا وأي خدش أو تعامل بحدة 

ميكن أن يشوهاها.
لــذا  وتختلــف طريقــة العنايــة بالبــرشة حســب نوعهــا، 
تحــاويل  لــيك  بشــرتك،  نــوع  عــىل  تتعــريف  أن  بــد  ال 
املحافظــة عــىل نضارتهــا وعــدم إصابتهــا بــأي تصبغات 
أو نــدب وحفــر قــد ال تختفــي آثارهــا مهــام التزمــِت يف 

عالجها ألن الوقت يكون قد تأخر. 
الصيدالنية واختصاصية العناية بالشعر والبرشة سناء 
الكباريتــي تبــن أن البــرشة إحدى طبقات الجلد، وهي 

خط الدفاع األول ألي أمر خارجي عنه.
وتوضــح الكباريتــي لصحيفــة "فلســطن" أن مــا يــؤذي 
البــرشة: الشــمس، والحــدة يف تنظيفهــا، كام أن الحالة 

النفسية السيئة تؤثر سلبا عىل نضارة البرشة.
وتتعــدد أنــواع البرشة: برشة دهنية، وجافة، ومختلطة، 
الزيــت  ونســبة  املــاء،  نســبة  هــو  واملحــدد  وعاديــة، 
بــرشة  هــي  هــل  ذلــك  إىل  وإضافــة  فيهــا،  املوجــود 

حساسة أم ال؟
وعــن البــرشة الدهنيــة، تذكــر الكباريتــي أن مــن صفاتها 
أنهــا المعــة مــن كــرة الزيت يف منطقــة األنف والخدين 
والجبن، وبعد عمر 20 عاًما تصبح مســاماتها واســعة 
مرتكــزة عنــد الخــدود واألنــف، وميكــن أن يظهــر عليهــا 
حب شباب، ولكن ليس رشًطا أن يرتبط ارتباًطا لصيًقا 

بهذا النوع من البرشة.
وتلفت إىل أن هناك أسباًبا قد ُتحّول أّي نوع برشة إىل 

دهنيــة، فالبــرشة العاديــة ميكــن أن تنقلــب إىل دهنيــة 
مــع التقــدم يف العمــر، وكــام أن اســتخدام العالجــات 
واســتعامل  نفــي،  لضغــط  والتعــرض  الهرمونيــة، 
مســتحرضات التجميــل وعــدم تنظيفهــا جيــدا، والنــوم، 

عوامل تساهم يف التغرات التي تظهر عىل البرشة.
والنــوع الثــاين: البــرشة الجافــة، ذكــرت الكباريتــي أنهــا 
دامئا عليها قشــف، مرهقة، وباهتة، وملمســها خشــن، 
وتظهر التجاعيد عليها باكرا بسبب قلة العناية بها، أو 

استخدام غسول أو صابون يجففها.
وتدعــو إىل االعتنــاء والوقايــة مــن مشــاكل البــرشة مــن 

سن العارشة باستخدام منتجات خاصة ولطيفة.
وعــن األســباب التــي تــؤدي إىل جفــاف البــرشة، ترجــع 
الكباريتــي ذلــك إىل إهــامل رشب املــاء بكــرة، والقيام 
تحــت  طويلــة  ملــدة  الجلــوس  مثــل  خطــأ  بعــادات 
بامليــاه  واالغتســال  الســن،  يف  والتقــدم  الشــمس، 

الساخنة.
"والنوع الثالث: البرشة العادية، أما الرابع فهو البرشة 
املختلطــة التــي لهــا نوعــان: عاديــة وفيهــا زيــوت حــول 
األنــف وفــوق الجبــن، النوع الثاين مائلة لتكون دهنية، 
وأغلــب البــرشات التــي تكــون دهنيــة غالبــا هــي بــرشة 

متحولة"، وفق الكباريت.
أنــواع  مــن  نوعــا  ليســت  فهــي  الحساســة  البــرشة  أمــا 
البرشة، إذ تقول: "جميع أنواع البرشات ميكن أن تكون 
اســتخدام  عنــد  وتقشــف  باحمــرار  وتصــاب  حساســة، 

مستحرضات العناية بالبرشة أو التعرض للشمس".
أقنعة منزلية

ووفق موقع "موضوع" اإللكرتوين، هناك أقنعة منزلية 
للعنايــة بالبــرشة وتضمينهــا يف برنامــج العنايــة اليومــي 

للحفــاظ عــىل بــرشٍة مرشقة وصحية، منها: قناع املوز، 
حيــث مُيكــن اســتخدام املــوز كقنــاٍع طبيعــي لرتطيــب 
البــرشة وجعلهــا أكــر نعومــًة، وذلــك مــن خــالل هــرس 
مثرٍة من املوز متوســطة الحجم، وتوزيعها عىل الوجه 
وعرشيــن  عــرٍش  بــن  تــرتاوح  مــدٍة  تركهــا  مــع  والرقبــة، 

دقيقة، ومن ثم غسل الوجه باملاء البارد.
أيًضا خل التفاح، مُيكن عمل محلوٍل مكّوٍن من ملعقٍة 
كبرٍة من خل التفاح مع كوبن من املاء، واستخدامه 
شــد  عــىل  يعمــل  الغســل  وهــذا  الوجــه،  غســل  بعــد 
مُيكــن  حيــث  الحليــب،  وقنــاع  وتطهرهــا.]٦[  البــرشة 
تحضــر قنــاع مكــّون مــن ربــع كــوب مــن الحليــب مــع مــا 
يكفي من املاء، لصنع ما ُيشبه العجينة وتطبيقه عىل 
ُيغســل  و  يجــف،  تــرك املزيــج حتــى  ثــم  ومــن  الوجــه، 

بعدها الوجه باملاء الدافئ.
الربيــق  الخيــار  مينــح  الليمــون،  وعصــر  الخيــار  قنــاع 
الحــروق  عــالج  يف  ُيســاعد  كــام  للبــرشة،  املطلــوب 
القنــاع  التعــرض ألشــعة الشــمس، وهــذا  الناجمــة عــن 
مناســب للبــرشة الدهنيــة ومُيكــن تحضــره مــن خــالل 
عصــر  مــن  كبــرة  ملعقــة  املكونــات  اآلتيــة:  الطريقــة 
ملعقــة  الليمــون،  عصــر  مــن  صغــرة  ملعقــة  الخيــار، 
الجليرسيــن  مــن  صغــرة  ملعقــة  الكركــم،  مــن  صغــرة 
التحضــر:  طريقــة  جافــة".  البــرشة  كانــت  حــال  "يف 
ُتخلــط جميــع املكونــات معًا ُثم ُتســتخدم قطنة لتوزيع 
املنطقــة  عــىل  وضعــه  ومُيكــن  الوجــه،  عــىل  القنــاع 
حــول العينــن. ُيــرتك القنــاع ملــدة ربــع ســاعة، ومــن ثــم 
ُيغسل الوجه باملاء البارد، ُيستخدم هذا القناع يوميًا 
بــرشٍة براقــة، وال ُيضــاف  ملــدة أســبوع للحصــول عــىل 

الجليرسين إن كانت البرشة دهنية.

غزة/ مريم الشوبيك:
الشيش برك أو الششربك هي عجينة تقطع إىل دوائر 
صغرة رقيقة، تحىش باللحم املفروم، ثم تطهى مع 
اللــن، وتزيــن بالصنوبــر املقــيل، تعــد وليمــة رئيســة 
تصنعهــا  العــادة  ويف  العائلــة،  أفــراد  عليهــا  يجتمــع 

الجدات بحب بناًء عىل طلب األبناء واألحفاد.
هــذا  عليهــا  أطلــق  الشــايب"،  "آذان  أو  الُششــربك 
االســم ألنــه ُتثنــى العجينــة الدائريــة مــن طرفيهــا عــىل 
هيئة أذن إنسان، تشتهر بها فلسطن بعد أن انتقلت 
إليها من سوريا ولبنان، أكر الدول العربية شهرة بها، 

وهي أكلة قدمية وجدت منذ نحو 100 عام.
تتعــدد الروايــات التــي تتحدث عن أصل هذه األكلة، 
ففــي حــن يراهــا البعــض أكلــة ســورية خالصــة، يــرى 
آخرون أنها تركية، وقد ورثناها عن املطبخ العثامين، 
يف حــن تشــر روايــة ثالثــة إىل أنهــا أكلــة ذات منشــأ 

آسيوي وتحديًدا من أوزبكستان.
شــامي  هــو  بــرك  الشــيش  طبــق  تعــد  األوىل  الروايــة 
األصــل، ولكنــه اســتمد اســمه مــن األتــراك، وأن اســمه 
األصيل هو شــيش درك، أي "قبعة الدرك"، ال ســيام 
أن قطع الشيش برك تشبه يف شكلها قبعة العسكر.

مــن  بــرك  الشــيش  الثانيــة  الروايــة  تعــد  حــن  يف 
الوصفــات املنزليــة القدميــة جــًدا، وعمرهــا أكــر مــن 
الرتكيــة  باللغــة  األصــيل  اســمها  ومعنــى  عــام،   100
مشــابهة  أكلــة  هنــاك  أن  كــام  املقفولــة"،  "العجينــة 
جــدًا للشــيش بــرك وهــي املانتــي املشــهورة جــًدا يف 

والية قيري.
أكلــة  بــرك  الشــيش  تعــد  فإنهــا  الثالثــة  الروايــة  أمــا 
إىل  هنــاك  مــن  نقلوهــا  أتــراكا  إن  ويقــال  آســيوية، 

األناضــول، ثــم انتقلــت إىل البــالد العربيــة بعــد قيــام 
الدولة العثامنية.

يعد طبق الشيش برك، أو كام يسمى آذان الشايب 
واحــدة مــن األكالت املفضلــة لــدى الكثريــن، خاصة 
الســعودية،  العربيــة  واململكــة  الشــام  بــالد  ســكان 
فهــو طبــق يحــرض يف كل األوقــات، خاصــة يف شــهر 

رمضان.
وإذا مــا بحثنــا يف املطبــخ اآلســيوي فســنجد العديــد 
من الوصفات التي تشبه الشيش برك يف أوزبكستان 

وأذربيجان.
فمثاًل يف أذربيجان تسمى إحدى األكالت "دوشبارا" 
ولكنهــا  أبــدًا،  بــرك  الشــيش  عــن  تختلــف  ال  وحباتهــا 
مطبوخــة مبــرق اللحــم، فيــام تســمى يف أوزبكســتان 

بشوشفارا، وتطبخ مبرق ميلء بالبهارات.
يصفهــا  مــن  هنــاك  األكلــة،  هــذه  أصــل  عــن  بعيــدًا 
بـ"أكلة الحظ والطرفة" كام يفعل ســكان مدينة حامة 
الســورية، فعــىل ســبيل املثــال تضــع ربــة املنــزل يف 
أثناء حشــو حبات العجن قطعة من النقود أو حبات 
اللــوز أو البنــدق داخــل بعــض القطــع، ومــن تكــون مــن 

نصيبه يقال إنها تجلب له "الحظ الجيد".
الحبــات  وإلضفــاء جــو مــن املــرح، يوضــع يف بعــض 
الحــظ  "صاحــب  هــو  مــن  لتحديــد  خشــبية  أعــواد 

السيئ".
المكونات والطريقة

األصليــة  صنعهــا  وطريقــة  مبكوناتهــا  والششــربك 
لصحيفــة  الحــاج  عــال  الشــيف  تذكرهــا  القدميــة، 

"فلسطن":
500 جــرام طحــن، رشــة ملــح، ملعقتــان  املقاديــر: 

كبرتان زيت نبايت، ماء دافئ.
الحشــوة: 250 جــرام لحمــة مقطعــة خشــن أو ممكــن 
كفتــة، خمــس بصــالت مفرومة ناعام، صنوبر حســب 

الرغبة.
اللــن: لــرت لــن رائــب، نصــف لــرت مــاء، ملعقــة كبــرة 
مهروســة  بصلــة  ماجــي،  بــودرة  كبــرة  ملعقــة  نشــا، 

ناعم، ملعقة كبرة سمنة، رشة زيت، ملح.
طريقة التحضير:

اعجنــي الدقيــق مــع املــاء الدافــئ وامللــح والزيــت، 
واتركيها ترتاح.

اقــيل البصــل حتــى مييــل لالحمــرار، واقســمي 
الكمية إىل نصفن. 

املوجــود  للبصــل  اللحمــة  أضيفــي 
ودبــس  وفلفــل  ملــح  مــع  باملقــالة 

رمــان وصويــا صــوص ورشــة جوزة 
الطيب )اختياري(.

بعــد اســتواء اللحمــة أطفئــي 
نصــف  أضيفــي  ثــم  النــار، 

حبة كبرة من البصل.
العجينــة  افــردي  اآلن 
بالشــوبك وقطعيهــا دوائر 
مــن  كــوب  باســتخدام 

أكواب الشاي.
بكميــة  دائــرة  كل  احــي 
مــن اللحــم وأغلقيهــا مثــل 

حبــة القطايف وباســتخدام 
واإلبهــام  الســبابة  أصابــع 

لفيها مثل شكل الطاقية.

ميكن أن تضعيهم يف الفرن حتى يجفوا. 
يف قــدر ضيفــي الســمنة والزيــت والبصلــة املفرومــة 
ناعــم وحركيهــا حتــى تذبــل ثم أضيفي اللن مع بودرة 

املاجي. 
أضيفــي النشــا املــذاب بقليــل من املاء إىل اللن إذا 

يف  واســتمري  متامســكا،  يكــن  مل 
التحريك.

أضيفــي قطــع العجــن واتركيهــم ينضجــوا ملــدة ثلــث 
لنصف ساعة عىل نار هادئة دون تغطية القدر.

الطازجــة  الكزبــرة  أو  الطــازج  والنعنــع  الثــوم  اقــيل 
وضيفــي نصــف الكميــة للطبخــة والنصــف اآلخــر عنــد 

التقديم.
قدميها مع أرز أبيض.

      تأكدي أنها ليست حساسة

في إلى نوعها أوًل للعناية ببشرتك.. تعرَّ

الششبرك "قبعة الدرك" الغارقة باللبن

"قطعة حلوى توضع على الذراع"

كيف تختارين الشنطة المناسبة؟
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وصية اليوم: حديث شريف: 
َل َما َنْبَدُأ ِبِه ِفي  َم: »ِإنَّ َأوَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَســلَّ َعــِن اْلَبــَراِء ْبــِن َعاِزٍب، َقاَل: َقاَل َرُســوُل اللِه َصلَّ
َما ُهَو  َتَنا، َوَمْن َذَبَح، َفِإنَّ ي، ُثمَّ َنْرِجُع َفَنْنَحُر، َفَمْن َفَعَل َذِلَك، َفَقْد َأَصاَب ُسنَّ َيْوِمَنا َهَذا ُنَصلِّ

ُسِك ِفي َشْيٍء«. ْهِلِه َلْيَس ِمَن النُّ َمُه ِلَ َلْحٌم َقدَّ

وصية اليوم: اجعل الفرح شكرًا، والحزن صبرًا، والصمت 
تفكــرًا، والنظــر اعتبــارًا، والنطــق ذكــرًا، والحيــاء طاعــًة، 

والموت أمنيًة.

ويوضــح الحــويل لصحيفــة "فلســطني" أن الجــذع مــن 
كبــر  وكان  األقــل،  عــى  أشــهر  ســتة  أتــم  مــا  الضــأن 
الحجــم، فيجــب عــى املضحي أن يبحث عن الســن 
املعتــرة يف العجــل، وامَلــزارع ال يخلــو أكرثهــا مــن 
يجــد  فــإن مل  بالضــأن،  يجــد فليضــحِّ  فــإن مل  ذلــك، 
الجــذع مــن الضــأن، أو كان فقــر الحال، كثر األرحام 
امُلســمنة، رخصــة  بالعجــول  أخــرا  فليضــحِّ  والعيــال 

رشعية له.
ولــدى ســؤاله عــن حكــم مــا يفعلــه بعــض األشــخاص 
والجمعيــات مــن ذبح العجــول الضعيفة الهزيلة التي 
ال تتوافــر فيهــا رشوط الســن أو اللحــم، يجيــب: "ال 
التــي  الهزيلــة  الضعيفــة  بالعجــول  أن يضحــى  يجــوز 
عــى  يجــب  بــل  الرشعيــة،  الــرشوط  فيهــا  تتوافــر  ال 
الجمعيــات االلتــزام بالضوابط الرشعية، خاصة وأنها 
يف  عنهــم  تنــوب  بــأن  يوكلونهــا  الذيــن  مــن  مؤمتنــة 

األضحية".
بعــض  أن  اتفقــوا  العلــاء  أن  إىل  الحــويل  ويلفــت 
وهــو  البــني،  العــور  منهــا:  األضحيــة  تبطــل  العيــوب 
الــذي تنخســف بــه العــني، أو تــرز حتــى تكــون كالزر، 
عورهــا،  عــى  بينــة  داللــة  يــدل  ابيضاضــا  تبيــض  أو 
عــى  أعراضــه  تظهــر  الــذي  وهــو  البــني،  واملــرض 
البهيمــة، كالحمــى التــي تقعدهــا عــن املرعــى ومتنع 
شــهيتها، والجرب الظاهر املفســد للحمها أو املؤثر 
صحتهــا  يف  املؤثــر  العميــق  والجــرح  صحتــه،  يف 

ونحوه.
البــني،  العــرج  األضحيــة:  مبطــات  مــن  أن  ويذكــر 
وهــو الــذي مينــع البهيمــة مــن مســايرة الســليمة يف 
ممشاها، والهزال املزيل للمخ، ملا ثبت يف املوطأ 
من قول النبي صى الله عليه وسلم حني سئل ماذا 
يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: "أربعًا: العرجاء 

البني ظلعها، والعوراء البني عورها، واملريضة البني 
مرضها، والعجفاء التي ال تنقي ".

أنــه ال تجــوز األضحيــة مبــا كان  الحــويل إىل  ويشــر 
اليــد  العيــوب، كالعميــاء ومقطوعــة  تلــك  مــن  أوىل 

وغره.
العقيقة واألضحية

يقــول  والعقيقــة،  األضحيــة  بــني  الجمــع  جــواز  وعــن 
الدعــوة  بكليــة  وأصولــه  اإلســامي  الفقــه  أســتاذ 

ســنة  "العقيقــة  خلــة:  البــاري  د.عبــد  اإلســامية 
أن  اســتطاع  فــإن  الجمهــور  عنــد  ســنة  واألضحيــة 
يــرشك  أن  أراد  وإن  أفضــل،  فهــو  جميعــا  يفعلهــا 
بينهــا فقــد اختلــف الفقهــاء يف هــذه املســألة عــى 

قولني.
األول:  "القــول  "فلســطني":  لصحيفــة  خلــة  يضيــف 
والحســن  روايــة  يف  أحمــد  واإلمــام  الحنفيــة  ذهــب 
البــري ومحمــد بــن ســرين وقتــادة إىل أن األضحيــة 

تجزئ عن العقيقة، وذلك كاجتاع الجمعة والعيد، 
وكــا لــو صــى املســلم ركعتــني بنيــة تحيــة املســجد 

وسنة الظهر مثا".
ويختــم: "القــول الثــاين: ذهــب املالكيــة والشــافعية 
عــن  األضحيــة  تجــزئ  ال  أنــه  إىل  روايــة  يف  وأحمــد 
العقيقــة، ألن األضحيــة والعقيقــة ذبيحتــان لســببني 
مختلفــني، كــا لــو اجتمــع دم التمتــع أو القــران ودم 

الفدية فا يجزئ أحدها عن اآلخر".

طــاوس بــن كيســان اليــاين الهمــداين، كنيتــه أبــو عبــد الرحمــن، من 
عبــاد أهــل اليمــن، ومــن فقهائهــم، ومــن ســادات التابعــني، ُحــي أن 
هشــام بــن عبــد امللــك قــدم حاًجــا إىل بيت الله الحــرام، فلا دخل 
الحرم، قال: ايتوين برجل من الصحابة، فقيل: يا أمر املؤمنني قد 
تفانوا، قال: فمن التابعني، فأيت بطاوس الياين، فلا دخل عليه 
خلــع نعليــه بحاشــية بســاطه، ومل يســلم بإمــرة املؤمنــني ومل يكنــه، 
وجلس إىل جانبه بغر إذنه، وقال: كيف أنت يا هشــام؟، فغضب 
مــن ذلــك غضًبــا شــديًدا حتــى هــم بقتلــه، فقيــل: يــا أمــر املؤمنــني 
أنــت يف حــرم اللــه وحــرم رســوله ال ميكــن ذلك، فقــال له: يا طاوس، 
مــا حملــك عــى مــا صنعــت؟، قــال: ومــا صنعــت؟، فاشــتد غضبــه 
وغيظــه، وقــال: خلعــت نعليــك بحاشــية بســاطي، ومل تســلم عــي 
بإمــرة املؤمنــني، ومل تكننــي، وجلســت بــإزايئ بغــر إذين، وقلــت: 
يــا هشــام كيــف أنــت؟، قــال: أمــا خلــع نعي بحاشــية بســاطك فإين 
أخلعهــا بــني يــدي رب العــزة كل يــوم خمس مــرات فا يعاتبني وال 
يغضــب عــي، وأمــا مــا قلت: مل تســلم عي بإمــرة املؤمنني فليس 
كل املؤمنــني راضــني بإمرتــك فخفــت أن أكــون كاذًبــا، وأما ما قلت 
مل تكننــي فــإن اللــه ســبحانه وتعــاىل ســمى أنبيــاءه قــال: يــا داود يــا 
يحيــى يــا عيــى، وكنــى أعــداءه فقــال: }تبت يــدا أيب لهب وتب{، 
وأمــا قولــك: جلســت بــإزايئ فــإين ســمعت أمــر املؤمنــني عــي بن 
أيب طالــب ريض اللــه عنــه يقــول: إذا أردت أن تنظــر إىل رجــل مــن 
أهــل النــار فانظــر إىل رجــل جالــس وحوله قوم قيام. فقال له: عظني 
قــال: إين ســمعت أمــر املؤمنــني عليــا ريض الله عنه يقول: إن يف 
جهنم حيات كالقال وعقارب كالبغال، تلدغ كل أمر ال يعدل يف 
رعيتــه ثــم قــام وخــرج. تــويف- رحمه الله- ســنة ســت ومائة، وقد بلغ 

بضعا وتسعني سنة.

املعــامل  أهــم  ثــاين  اإلبراهيمــي  املســجد  يعــد 
اإلسامية يف فلسطني بعد املسجد األقىص.

الخليــل  يقــع املســجد اإلبراهيمــي يف قلــب مدينــة 
-الــذي  املســجد  وينســب  الغربيــة،  الضفــة  جنــوب 
يطلــق عليــه أيضــا اســم الحــرم اإلبراهيمــي- إىل النبــي 
إبراهيم الخليل عليه الســام املدفون فيه قبل أربعة 

آالف عام.
وســميت مدينــة الخليــل باســمه، وفيــه قبــاب مغطــاة 
لألنبيــاء  قبــور  إنهــا  التاريخيــة  املصــادر  بعــض  تقــول 
إبراهيم وزوجته ســارة، وإســحق وإســاعيل ويعقوب 

ويوسف وزوجاتهم عليهم السام.
إبــان الفتوحــات اإلســامية ويف عــام 15 للهجرة حول 

املسلمون البناء إىل مسجد، ألنه بني مسجدا أصا، 
بدليل أنه بني باتجاه القبلة قبل اإلسام.

مســتمرة  مراحــل  إىل  اإلبراهيمــي  املســجد  وتعــرض 
من الرتميم واإلضافة يف العر العبايس، ففي عهد 
775-/ املهدي)169-158هـــ  العبــايس  الخليفــة 

الرشقيــة،  الجهــة  مــن  الســور  يف  بابــًا  فتــح  785م( 
وأدخل عى عارته إصاحا كثرًا.

باللــه  املقتــدر  العبــايس  الخليفــة  عهــد  ويف 
رضيــح  تعلــو  التــي  القبــة  بنيــت  )320هـــ/932م( 

يوســف عليــه الســام، الواقــع "خلــف الحيــز، وهــو قر 
يعقوب عليه السام". وقد وصف خرسو القر بأنه " 

من حجر وعليه قبة جميلة ".

عــى  الحفــاظ  يف  ســبقهم  مــن  الفاطميــون  وتبــع 
عمرانيــة،  تطــورات  وإحــداث  اإلبراهيمــي،  املســجد 
ففــي عهــد عبيــد اللــه املهدي)322-259هـــ/-873

ففتــح  والتجديــد؛  الرتميــم  أعــال  متــت  934م( 
"أرضــه  وكــى  الشــايل،  الحائــط  وســط  يف  بــاب 
وجدرانــه ببســط مــن الديبــاج". وكان يتــم النــزول إىل 
خــال  مــن  الخليــل  يف  اإلبراهيمــي  املســجد  مغــارة 
" بــاب صغــر مــن الحديــد "، وقــد أشــار خــرسو ســنة 
438هـــ/1046م إىل املصابيــح الفضيــة املعلقــة يف 

مسجد الخليل يف العر الفاطمي. 
وقد أطلق عليه مشهد إبراهيم الخليل عليه السام، 

وكان ُيعد من أهم املشاهد يف فلسطني.

ســنة  العــريب  ابــن  اإلبراهيمــي  املســجد  زار  وقــد 
الســلجوقية  الســيطرة  خــال  )487هـــ/1094م(، 

قبيــل الغــزو الصليبــي، وجاور فيه، ووصفه بأنه "بنيان 
مرصــوص مــن حجــارة عظــام وســور عظيــم، يف داخلــه 

مسجد".
وطــوال عهــدي األمويــني والعباســيني والفابقــي ظــل 
مســجًدا إســامًيا حتــى الحــروب الصليبيــة حــني حوله 
ثــم  عامــا،  تســعني  ملــدة  كاتدرائيــة  إىل  الصليبيــون 

حرره صاح الدين األيويب سنة 583ه1187م
بقــي املــكان إســامًيا حتــى عــام 1967 حــني وضــع 
االحتال عليه العلم اإلرسائيي يف الثامن من يونيو/ 
حزيران 1967، لكنه بقي مسجًدا إسامًيا حتى عام 

1994م حني وقعت مجزرة الحرم اإلبراهيمي.
اإلرسائيــي  االحتــال  شــكل  املذبحــة  انتهــاء  وبعــد 
لجنــة تحقيــق أســفرت عــن أول قــرار بتقســيم مســجد 
إســامي إىل كنيس يهودي ومســجد، ووضعت عى 
مداخله بوابات إلكرتونية، وفرضت قيود عى دخول 

املصلني إليه.
ومنذ ذلك الوقت توالت االعتداءات عى املسجد، 
زالــت  ومــا  محيطــه،  يف  القدميــة  البلــدة  وأغلقــت 
األســواق القريبــة منــه -وفيهــا أكرث من خمســمئة محل 
تجــاري- مغلقــة، كــا مينــع رفــع األذان فيــه عــرشات 

املرات شهريا.

من سري أعالم التابعني

د. أحمد إدريس عودة
أستاذ مشارك يف الحديث الرشيف وعلومه

طاوس بن كيسان 
ن والهزيلة    كالعرج البيِّ

 مبطالت في األضحية ُتسقط األجر عن المضحي
ها الله تعالى لعباده للتوسعة  األضحية شعيرة سنَّ
عليهــم وإدخــال البهجــة والســرور علــى قلوبهــم، 
فهي ســنة مؤكدة عند جميع مذاهب أهل السنة 
والجماعة الفقهية: الشافعية والحنابلة والمالكية 

ما عدا الحنفية فهم يرون أنها واجبة.

ليــس كل شــاة وبهيمــة يمكــن أن تكــون  ولكــن 
أضحيــة، ففيها بعــض المحاذير الفقهية، وشــروط 
يجــب أن يلتزم بها المضحى لينــال أجر وثواب هذه 
ن أستاذ الفقه وأصوله في الجامعية  الشعيرة.  يبيِّ
اإلسالمية د. ماهر الحولي أن األصل في األضحية 

ــن، لما أخرج مســلم عن جابــر أن النبي  التقيــد بالسِّ
ًة؛  صلى الله عليه وســلم  قال: )َل َتْذَبُحوا ِإَل ُمِســنَّ
ْأِن(،  ِإَل َأْن َيْعُســَر َعَلْيُكــْم، َفَتْذَبُحــوا َجَذَعــًة ِمــَن الضَّ
والُمسن من العجول ما أتم سنتين، ومن الغنم ما 

أتم سنة كاملة.

غزة/ مريم الشوبكي:

مساجد تاريخية في فلسطين 

د. عبد الحميد جمال الفراني

المسجـــــــــد اإلبراهيمـــــــــــــي
د. محمد سليمان الفرا

حكم األضحية 
بالتقسيط

مســألُة  املاضيــِة  األيــاِم  يف  عنــَه  العاّمــِة  استفَســاُر  كــرُثَ  ِمــّا 
األضحّيِة بالّتقسيِط، وبياُن ُحكِم هذِه املسألِة تنظُمُه الّنقطَتاِن 

اآلتيَتاِن: 
األوىل: حكــمُ الَبيــِع بالّتقســيِط، واألصــُل فيِه الجــواُز برشِط َكوِن 
ــلعة امُلباعــة ملــكًا للبائــِع ويف قبِضــِه، واتفــاِق الّطرفنِي عَى  السِّ
مقــداِر الّثمــِن اآلِجــِل، وإمَضــاِء البيــِع عليــِه دوَن تغيــٍر، وعــدِم 
ــر َعــن  الزيــادِة عــى الّثمــن امُلّتفــِق عليــِه بزيــاَدِة األجــِل، أو الّتأخُّ

َدفِع القسِط يف موعِده امُلحّدِد.
وال يجــوُز َفــرُض غرامــٍة عــَى امُلاطــل يف الّســداِد، أو العاجــِز 
عنــه؛ فــإّن ذلــَك ِمــن ِربا الجاهلّيِة، فامُلاِطل ُيرَفُع أمرُه للقايِض 
لجــرِِه عــى الّســداِد، وأّمــا امُلعــرِسُ فالواجــُب إمهاُلــه إىل حــنِي 
لقوِلــِه  الّديــِن؛  مــن  بالحــطِّ  عليــِه  ق  الّتصــدُّ ُينــدُب  كــا  َســعٍة، 
ُقوا َخْرٌ  ٍة َوأَْن َتَصدَّ ٍة َفَنِظــرٌَة ِإىَل َمْيــرَسَ تعــاىَل: }َوإِْن َكاَن ُذو ُعــرْسَ

َلُكْم إِْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن{ ]البقرة: 280[.
األقســاَط  أّن  ذلــَك  الّتضحيــِة؛  ألجــِل  االســتداَنِة  حكــُم  الثانيــة: 
لــةَ هــي ديــوٌن يف ِذّمــِة امُلشــرِتي، فَمــن كاَن قــادرًا عــَى  املؤجَّ
الوفاِء باألقَســاِط يِف موعِدها، دوَن أن تلحَقُه مشــّقٌة يِف نفِســه 
أو نفقِة عياِله، فا حرَج يِف استدانِته؛ لتحصيِل ثواِب األضحّيِة 

التي هَي شعرٌة ِمن شعائِر اإلساِم.
ه أّنُه غُر قادٍر عَى الوفاِء مَبا سيلتزَُم ِمن  وأما َمن غلَب عَى ظنِّ
أقســاٍط؛ فإّن درَء مفســدِة الّديِن يِف حّقِه ُمقّدمٌة عَى تحصيِل 
ثــواِب األضحّيــِة، فَقــد اّتفــَق العلــاُء عــَى أّن الّديــَن َمكــروٌه يف 
اِب ريَض اللُه  الُجملِة، ولذلَك قاَل أمُر املؤمننَي ُعَمُر بُن الخطَّ
َله َهمٌّ وآِخرَه حرٌب( ]التلخيص، البن  يَن فإنَّ أوَّ اُكم والدَّ عنُه: )إيَّ

حجر: 3/1005[.
َواللُه َتَعاىَل أَعَلُم.
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

األفقي:
1 - رائد علم االجتماع 
2 - في الفم – يعمر 
3 - عشرة اإلنجليزية 

معكوسة – جليل + حرف 
جر 

4 -ثالثة ارباع هالة + ال 
ينجب 

5 -مختلفان + يحن 
6 - نائي 

7 - قافلة + س + 
استعمر 

8 - مادة تصنع منها 
أقالم الرصاص – نصف 

رامي
9 -بيت الدجاج معكوسة 

– سقي معكوسة + 
صعب 

العمودي:
1 - سد يبنى حاليا في أثيوبيا 

– أظلم 
2 - حديقة – يخرج من 

الجسم في الحر 
3 - ضمير متصل للمتكلمين 

– دولة عربية 
4 - انقياد + من أنواع األدب 

العربي + حرف جر 
5 - متشابهان + تسهيل 
6 - يداوي مبعثرة + ذخيرة 

معكوسة 
7 - مرض صدري معكوسة 
+ مدينة إيرانية معكوسة 

8 - آالء معكوسة – قطع + 
حرف 

9 - يقصد – صغير النعامة 
معكوسة 

حل الكلمة الضائعة

السبع المثاني

الممتحنة – المطففين – األعراف – العاديات – 
اإلسراء -القارعة – االنشقاق – االنفطار – األنعام – 

فاطر – الوقعة – الصافات – المرسالت – سبأ -النور – 
البروج – يونس – يس – هود – نوح – الفتح – 

عبس – ن – ق – طه 

الشابة وعد مناصرة 26 عامًا من بلدة بني نعيم قرب الخليل، تعمل على إضافة تطريز تراثي للكمامات

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
re

s
t@
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s  الزاوية من خالل البريد التالي 

روما/ وكاالت:
ال تتوقف األبحاث والدراســات الســاعية إىل البحث عن 
أي ســاح ممكــن ضــد فــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد 

.)19

يــأيت مــن إيطاليــا، حيــث أظهــرت  والجديــد هــذه املــرة 
ســاحا  يكــون  أن  ميكــن  العرقســوس  أن  حديثــة  دراســة 

فعاال يف مكافحة فروس كورونا.
ومن منطلق الحاجة امللحة للعثور عىل جزيئات ميكنها 
مواجهة ظهور وانتشــار "كوفيد19-" لحني وجود اللقاح 

الفعال.
نابــويل  لجامعــة  البحثــي  الفريــق  أجراهــا  التــي  الدراســة 
اآلثــار  عــىل  أكــدت  إيطاليــا،  بجنــويب  الثــاين،  فيدريكــو 

لعــرق  الرئيــي  )املكــون  للجليرسيزيــن  املفيــدة 
الســوس(، يف إعاقــة دخــول الفــروس التاجــي إىل خايــا 

جسم اإلنسان، وفقا لوكالة " adnkronos" اإليطالية.
وأوضــح الرئيــس الســابق للجمعيــة اإليطاليــة لعلــم األنــف 
الدراســة،  محتــوى  عــن  والكاشــف  والحنجــرة  واألذن 
تلــك  عــىل  البحــث  ركــز  كيــف  باســايل،  ديزيديريــو 
الجزيئــات التــي لهــا إمكانيــات دوائيــة ضــد كوفيــد 19-، 
والتــي ميكــن أن متثــل خيــارات جيــدة للوقايــة منــه، مــع 
مراعــاة ســامتها أيضــا مــن حيــث اآلثــار الجانبيــة الضــارة 

عىل الجسم.
نبــات  يف  املوجــود  الجليرسيزيــن  إن  باســايل  وقــال 
الســوس يســتخدم ألشــكال متكــررة مــن التهــاب الجيــوب 

األنفيــة، ألنــه جــزيء ذو قــدرات دوائيــة كبــرة، وبالتــايل 
لالتهابــات واملضــادة  بالخصائــص املضــادة  غنــي  فهــو 

للفروسات وخاصة التاجية.
عــىل  قــادر  الجليرسيزيــن  أن  نابــويل  دراســة  وأظهــرت 
ACE )مثبطــات اإلنزيــم املحــول  االرتبــاط مبســتقبات 
 spike لألنجيوتنسني( للخايا البرشية وبروتني سبايك
للفــروس التاجــي، عــىل التوايل القفــل ومفتاح الوصول 

للفروس داخل خايا الجسم البرشي.
وبشــكل مخترص ســيكون الجليرسيزين قادرا عىل إعاقة 
تفاعــل هذيــن املكونــني مــع بعضهــا البعــض، ونتيجــة 
للخليــة  الفــروس  دخــول  صعوبــة  إىل  ســيؤدي  لذلــك 

البرشية.

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

من أسماء سورة الفاتحة تتكون 
من مقطعين ) 12 حرفًا (

ادعاء الموت إلنقاذ الحياة.. 
إستراتيجية فريسة "أسد النمل"

لندن/ وكاالت:
تبقى العديد من الحيوانات با حراك وتدعي املوت، لتنجو من حيوان مفرتس، عىل أمل أن 
يستسلم ويتحرك إىل فريسة أخرى، حيث ال تهوى الكثر من املفرتسات أكل فريسة ميتة.

وقــام فريــق مــن جامعــة بريســتول الربيطانيــة بدراســة هــذه الظاهــرة يف النمــل. وأشــارت النتائج 
التــي توصلــوا إليهــا، ونــرشت يف دوريــة "وقائــع الجمعيــة امللكيــة"، إىل أن دراســة مــدة عــدم 

الحركة قد توفر فهًا جديًدا للعاقة بني الحيوانات املفرتسة والفريسة.
وقال قائد فريق البحث الدكتور نايجل فرانكس من كلية العلوم البيولوجية بجامعة بريستول: 
"الكثــر مــن الحيوانــات متثــل أنهــا ميتــة لتجنــب خطــر شــديد، ومنهــا الطيــور، وحتــى البــرش قــد 
يفعلــون ذلــك، ولكــن، عــىل حــد علمنــا، مل يســأل أحد قبلنا هذا الســؤال: إىل متى يجب عىل 

الضحية املحتملة أن تلعب هذا الدور؟".
واكتشــف فريــق بريســتول أن يرقــات "أســد النمــل"، هــي جنــس مــن الحــرشات يتبــع الفصيلــة 
العفرينيــة، تتبــع أســلوبا اســرتاتيجيا للغايــة، حيــث تبقــى بــا حراك لفرتات غــر متوقعة متاًما 
لتعــزز فــرص نجاتهــا، وبالتــايل، ال يســتطيع املفــرتس التنبــؤ بالفــرتة التــي ســتبقى فيهــا فريســته 

املحتملة غر نشطة.
وأضــاف الربوفيســور فرانكــس: "يجــب تتبــع هــذه االســرتاتيجية لتحديــد الوقــت الــذي تبقــى 

خاله الفريسة با حراك، للرتكيز عىل تأثر الوقت عىل سلوك تلك الحيوانات".

كيف تقود مشاكل القلب
 لإلصابة بألزهايمر؟

برلني/ وكاالت:
قالــت مبــادرة أبحــاث ألزهاميــر األملانيــة إن مشــاكل القلــب واألوعيــة الدمويــة ترفــع خطــر اإلصابــة 

بألزهامير.
وأرجعــت املبــادرة الســبب يف ذلــك إىل أن مشــاكل القلــب واألوعيــة الدمويــة تحــول دون وصول 

األكسجني والعنارص املغذية إىل املخ بشكل سليم.
الكوليســرتول  ونســب  الــدم  لضغــط  منتظمــة  فحوصــات  إجــراء  رضورة  عــىل  املبــادرة  وشــددت 

ومعدالت نظم القلب، الكتشاف املتاعب وعاجها يف الوقت املناسب.
وأوضحت املبادرة أن ألزهامير هو مرض تحليل عصبي مزمن، عادة ما يبدأ بطيئا ويصبح أســوء 

تدريجيا مع مرور الوقت.
ويف املعتــاد يبــدأ ألزهاميــر بحــدوث صعوبــة يف تذكــر األحداث األخرة، ومع تقدم املرض تظهر 
أعــراض تتمثــل يف مشــاكل اللغــة والتوهــان وتقلبــات املــزاج وتراجــع الدوافــع وعــدم القــدرة عــىل 

العناية بالنفس ومشاكل سلوكية.
ومــع تدهــور حالــة الشــخص، غالبــا مــا ينســحب املريــض مــن بيئــة األرسة واملجتمــع. وتدريجيــا 
يفقــد املريــض وظائفــه الجســمية، مــا يــؤدي يف النهايــة إىل الوفــاة، وفقا ملا أوردتــه وكالة األنباء 
األملانيــة. وللوقايــة مــن ألزهاميــر تنصــح املبــادرة بالحفــاظ عــىل صحــة القلب باتباع أســلوب حياة 
صحــي يقــوم عــىل التغذيــة الصحيــة الغنيــة بالخــراوات والفواكــه الطازجــة واإلقــال مــن األمــاح 

والدهون واإلقاع عن التدخني.
ومن املهم أيضا املواظبة عىل مارســة الرياضة واألنشــطة الفكرية املختلفة كالقراءة وحل لغز 
الكلات املتقاطعة والســودوكو ولعب الشــطرنج والعزف عىل اآلالت املوســيقية، باإلضافة إىل 

الحفاظ عىل التواصل االجتاعي.

دراسة إيطالية: العرقسوس يكافح كورونا
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تتمة  ... 

وفاة 3 مواطنني  ... 

استشهاد شاب  ... 
ترصيــح:  يف  كميــل  اللــه  عبــد  ســلفيت 
أبــو  الشــاب  أعدمــت  االحتــال  قــوات  إن 
يعقــوب بــدم بارد بينام كان مييش بشــكل 

طبيعي مع بعض اصدقائه".
وأعلــن االحتــال يف وقــت ســابق أنه أطلق 
النار عىل شابني بحجة إلقاء زجاجة حارقة 
مســتوطنة  قــرب  اســتيطاين  طريــق  عــىل 
الشــابني  أحــد  "أرئيــل" يف ســلفيت، وأن 

أصيب بقدمه وتم اعتقاله.
املتطــرف  املســتوطن  قــاد  ذلــك،  إىل 
لباحــات  اقتحاًمــا  أمــس،  غليــك،  يهــودا 
املســجد األقــى املبــارك برفقــة عرشات 

املستوطنني.
طقوســًا  املقتحمــون  املســتوطنون  وأدى 
قبيــل  املغاربــة  بــاب  عنــد  تلموديــة 
اقتحامهم األقى، وتجولوا يف الساحات 
رشطــة  بحاميــة  متعاقبــة،  مبجموعــات 

االحتال اإلرسائييل.
كــام أخطــرت قــوات االحتــال أمــس، بهدم 
غرفــة زراعيــة يف قرية كفر نعمة، غرب رام 

الله.
وذكــرت مصــادر محليــة أن قــوات االحتال 
داهمــت قريــة كفــر نعمة واخطــرت مواطنا 
أرضــه،  يف  اقامهــا  زراعيــة  غرفــة  بهــدم 

اســتصاح  يف  تعمــل  جرافــة  ومنعــت 
األرض ذاتها من االستمرار يف العمل.

وأشــارت املصــادر ذاتهــا إىل أن مواجهات 
خالهــا  أطلــق  نعمــة،  كفــر  يف  اندلعــت 
جنــود االحتــال الرصــاص باتجــاه الشــبان، 

ومل يبلغ عن إصابات.
املواطنــني  عــرشات  أصيــب  فيــام 
الغــاز  استنشــاقهم  نتيجــة  باالختنــاق، 
املســيل للدمــوع، أطلقــه جيــش االحتــال 
مدينــة  وســط  اقتحامــه  خــال  أمــس، 

الخليل.
وأفــاد مصــدر محــيل بــأن قــوات االحتــال 
الزاويــة، وأطلقــت  بــاب  اقتحمــت منطقــة 
الغــاز املســيل للدموع صــوب املواطنني، 
منهــم  العــرشات  إصابــة  إىل  أدى  مــا 
باالختناق، حيث اندلعت مواجهات عىل 

إثرها.
حملــة  أمــس،  االحتــال  قــوات  وشــنت 
اعتقــاالت واســعة طالــت 18 مواطنــا مــن 

محافظات الضفة.
ففــي القــدس، اعتقلــت قــوات االحتــال، 
مواطنني من قرية بيت عنان، شامل غرب 
القــدس املحتلــة، وهــام: معــاذ املطــري، 
ومحمــد عبيــد املطــري، بعــد ان داهمــت 

منزيل ذويهام وفتشتهام.
واختطفــت قــوة إرسائيليــة خاصــة، الفتــى 
عمــر احمــد خليــل محمــود مــن العيســوية 
مــن بلــدة العيســوية، كــام اعتقلــت قــوات 
بلــدة  مــن  غيــث  رامــي  الشــاب  االحتــال 
مــن  مجموعــة  اعتــداء  عقــب  ســلوان، 
قــرب  تواجــده  أثنــاء  عليــه  املســتوطنني 

حائط الرباق يف القدس.
االحتــال  قــوات  اعتقلــت  قلقيليــة،  ويف 
الشــاب عبــد الرحمــن محمــود حنينــي )28 
عامــا(، بعــد أن داهمــت منزله يف املدينة 

وفتشته.
االحتــال  قــوات  اعتقلــت  اللــه،  رام  ويف 
اإلرسائيــيل، ثاثــة مواطنــني، وهــم: جامل 
وحســني  الرشايــط،  ام  حــي  مــن  الطويــل 
أبــو كويــك مــن مخيــم األمعــري يف البــرة، 
والطالبــة يف جامعــة برزيــت رىب عايص، 

من بلدة بيتونيا غرب رام الله.
االحتــال  قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  ويف 
جــرادات  نايــف  وهــام: وجــدي  مواطنــني، 
)24 عامــا( مــن بلــدة ســعر رشق الخليــل، 

مدينــة  مــن  القواســمة  صــاح  ومحمــد 
الخليل.

واقتحمــت قــوات االحتال عدة منازل يف 

بلــدة ســعر عــرف منهــا: منــزل ســواح عطــا 
جــردات، ويف مدينــة الخليــل منــزل عــوين 
ويــارس  الضاحيــة،  منطقــة  يف  داود  أبــو 

صاح القواسمة.
يطــا  بلــدة  خاصــة  قــوات  داهمــت  كــام 
جنوبا، وبلدة الشيوخ شامل غرب الخليل 
وفتشــت عــدة منــازل عــرف مــن أصحابهــا 

عيد محمد حايقة .
كام اعتقلت قوات االحتال مواطنني من 
البلــدة القدميــة مــن مدينــة الخليــل، وهــم 
العويــوي، وشــقيقه ســعد،  نضــال  ســعيد 

بعد ان داهمت منزليهام وفتشتهام.
االحتــال  قــوات  اعتقلــت  جنــني،  ويف 
مخيــم  مــن  عويــس  فــاح  محمــد  الشــاب 
جنــوب  عســكري  حاجــز  عــىل  جنــني 

املدينة، أثناء عودته قادًما من رام الله.
كــام اعتقلــت خمســة أرسى محرريــن مــن 
مدينــة جنــني وبلــدة ميثلــون، وهــم: عبــد 
اللــه عيــف زكارنــة، وبســام أبــو عــيل، وعلــم 
مــن  مســاد، ومــازن محمــد ســعيد زريقــي 
ماجــد  املحــرر  واألســر  جنــني،  مدينــة 
حافــظ نغــرات، الــذي يعمل رئيســا لقســم 
بعــد  وذلــك  ميثلــون،  بلديــة  يف  الصحــة 

اقتحام منازلهم وتفتيشها.

)79عاًمــا(  مواطنــة  أحدهــام  مواطَنــنْي  أن  بيــان  يف 
مــن بلــدة دورا جنــوب الخليــل، ومواطًنــا )68 عاًمــا( 
مــن مدينــة الخليــل، ما يرفع حصيلة الوفيات بســبب 

الفروس إىل 27.
ويف وقت سابق أعلنت الكيلة عن وفاة مواطن )59 
عاًما( من محافظة قلقيلية يف املستشفى العسكري 

بنابلس، متأثًرا بإصابته بفروس "كورونا". 
إصابــة   262 اللــه  رام  يف  الصحــة  وزارة  وســجلت 
الـــ24  الســاعات  خــال  كورونــا  بفــروس  جديــدة 

األخرة.

وأوضحــت الــوزارة يف بيــان أن مــن بــني اإلصابــات 71 
إصابــة يف مدينــة القــدس، و8 إصابــات يف محافظــة 
رام الله والبرة، و151 يف محافظة الخليل، وإصابة 
يف محافظــة طولكــرم، و20 إصابــة يف محافظــة بيــت 
لحــم، و3 يف محافظــة نابلــس، و8 يف محافظــة أريحا 

واألغوار.
ولفتــت إىل تســجيل 31 حالــة تعــاٍف جديــدة، بينهم 

26 يف محافظة الخليل، و5 يف محافظة نابلس.

بلــغ  الــكيل  النشــطة  الحــاالت  عــدد  أن  وأوضحــت 
5105 حاالت، وعدد حاالت التعايف 699 حالة.

النارصة/ فلسطني: 
قالــت منظمــة حقــوق اإلنســان "ييــش ديــن": 
إن سلطات االحتال اإلرسائييل مسؤولة عن 
ارتكاب جرائم األبارتهايد يف الضّفة الغربّية، 
محذرًة من أّن مفهوم "الضّم األحادي" ما هو 
إال تعميــق للفصــل العنــرصي، وتعزيٌز الدعاء 

بأّن )إرسائيل( كّلها دولة "أبارتهايد".
التــي  القانونّيــة  النظــر  وجهــة  يف  ذلــك  جــاء 
حــول  أمــس،  اإلرسائيليــة  املنظمــة  نرشتهــا 

"األبارتهايد جرمية ضّد اإلنسانّية".
املستشــار  أن  إىل  ديــن"  "ييــش  وأشــارت 
القانوين للمنّظمة املحامي ميخائيل ســفراد 
هو من صاغ وجهة النظر القانونّية عىل ضوء 

مخّطط الضّم أحادي الجانب.
وأوضحت املنظمة أن "وجهة النظر القانونّية 
اســتنتاج  إىل  قــادت  نوعهــا-  مــن  -األوىل 
واضــح ومــؤمل أن العملّيــات املمنهجــة التــي 
تــّم  التــي  املناطــق  يف  )إرسائيــل(  تنّفذهــا 
اختبارها تهدف إىل الحفاظ عىل فوقّية فئة 
معّينــة عــىل حســاب األخــرى، وهــي جرميــة 
ضّد اإلنســانّية، وتســّمى يف القانون الجنايئ 

أبارتهايد".
تقــول منظمــة "ييــش ديــن": "وفًقــا للمواثيــق 
األبارتهايــد  جرميــة  فــإن  الــدويل  والقانــون 
يف  ُترتكــب  إنســانّية  ال  أفعــال  بأّنهــا  معرّفــة 
ســياق ســيطرة مجموعــة عرقّيــة معّينــة عــىل 
بطريقــة  وقمعهــا  أخــرى،  عرقّيــة  مجموعــة 
حكــم  عــىل  الحفــاظ  إىل  تهــدف  ممنهجــة 

السيطرة والقمع".

عليــه  املتعــارف  التعريــف  أن  إىل  وأشــارت 
تعريــف  "هــو  عرقّيــة(  )مجموعــة  لـــ  اليــوم 
اجتامعــي ال يرتكــز عــىل التصنيــف اإلنســاين 
الهوّيــة  عــىل  إّنــا  البيولوجي-الجينــّي، 
مــن  ملجموعــة  السياســّية  والتصنيفــات 

البرش."
وأفــادت املنظمــة بــأن وجهــة النظــر القانونّيــة 
املحكمــة  مــن  رومــا  وثيقــة  عــىل  تعتمــد 
لقمــع  الدولّيــة  والوثيقــة  الدولّيــة،  الجنائّيــة 
جرميــة األبارتهايــد واملعاقبــة عليهــا، اللتــني 
تعرّفــان األبارتهايــد، وتنّصــان عــىل أّنــه إضافة 
إىل وجــود االحتــال يف الضفــة الغربّيــة فقــد 
انتهجت ســلطاته -عىل مّر الســنوات- "نظام 
حكم مزدوًجا يرسي عىل فئتني: إرسائيلّيني 
عدميــي  وفلســطينّيني  حقــوق،  أصحــاب 

حقوق". 
يعيشــون  الذيــن  "اإلرسائيليــون  وقالــت: 
بحقــوق  يتمّتعــون  املحتّلــة  املنطقــة  يف 
للقانــون  باألســاس  وخاضعــون  املواطنــني، 
اإلرسائيــيل، يف حــني أن الفلســطينّيني مــن 
الحقــوق  املنطقــة نفســها ال يحصلــون عــىل 
عســكري  لحكــم  وخاضعــون  املدنّيــة، 
يرتأســه القانــون العســكري القامــع والترشيــع 

العسكري الصارم".
آليات التمييز العنصري

طبيعــة  القانونيــة  النظــر  وجهــة  وتختــرب 
واآللّيــات  الضّفــة  يف  اإلرسائيلّيــة  الســيطرة 
وتســّلط  هنــاك،  الحكــم  نظــام  متّيــز  التــي 
الضــوء عــىل ســبع آلّيــات مركزّيــة ُتنتَهــج ضــد 

الفلســطينّيني، هي: سلب حقوق املواطن، 
ورسيــان املنظومة القانونّية املزدوجة، ومنع 
التطوير، وسياسة الفصل، وسياسة مصادرة 
األرايض، وماحقــة معــاريض نظــام الحكــم، 

والنقل القرسي للسكان. 
وأوضحــت املنظمــة أن هــذه األفعــال "متّيــز 
كثــًرا طبيعــة نظــام الحكــم، وتعكــس جوهــره 
األصيل، وأن اآللّيات التي تنفذها )إرسائيل( 
عــىل أرض الواقــع هــي أفعال ال إنســانّية، كام 

ورد تعريفها يف القانون الدويل".
عقــود  مــدار  "عــىل  إنــه  املنظمــة:  وقالــت 
مغلوطــة  صــورة  للعــامل  إرسائيــل  عكســت 
)...( فالحكومــات اإلرسائيلّيــة نّفــذت أعــاماًل 
قلبــت الضّفــة الغربّيــة رأًســا عــىل عقــب يف 
مجــال األرايض، والبنــى التحتّيــة، والترشيــع، 
نّيتهــا  إىل  يشــر  حــّد  إىل  والدميوغرافيــا، 

السيطرة عىل املنطقة".
ال  )إرسائيــل(  أّن  الواضــح  "مــن  وأضافــت: 
أّنــه  عــىل  الضّفــة  يف  االحتــال  مــع  تتعامــل 
مســألة مؤّقتة"، وأن زعمه بأن مكانة املنطقة 
د مبوجــب االتفاقيــات واملفاوضــات  ســُتحدَّ

هو مجرد حرب عىل ورق".
أّن  مــن  القانونيــة  النظــر  وجهــة  كاتبــو  وحــّذر 
هــو  "مــا  الجانــب  األحــادي  الضــّم  مفهــوم 
بــأّن  االّدعــاء  وتعزيــز  األبارتهايــد،  تعميــق  إال 

)إرسائيل( كّلها هي دولة أبارتهايد".
وناشــدت منّظمــة "ييــش ديــن" كّل مواطنــي 
العــامل بأخــذ املســؤولّية والعمــل فــوًرا عــىل 

وقف جرائم األبارتهايد يف الضّفة الغربّية.

القاهر/ األناضول:
املرصيــة،  املائيــة  املــوارد  وزارة  قالــت 
مساء أمس، إن سابع أيام مفاوضات "سد 
النهضــة"، التــي يرعاهــا االتحــاد اإلفريقــي، 

انتهت دون تحقيق أي توافق.
"انتهــت  بيــان:  يف  الــوزارة  وأضافــت 
املحادثات الخاصة بسد النهضة االثيويب 
التــوايل  عــىل  الســابع  لليــوم  واملســتمرة 
برعايــة االتحــاد اإلفريقــي وبحضور الســادة 
الــوزراء مــن الــدول الثــاث وممثــيل الــدول 
التباحــث  اىل  تهــدف  والتــي  واملراقبــني 

حول اتفاق ملء وتشغيل السد".
"اســتهلوا  الــوزراء  أن  إىل  البيــان  ولفــت 
مناقشــات  باســتعراض  أمــس  االجتــامع 
ُعقــدت  التــي  والقانونيــة،  الفنيــة  اللجــان 
الثاثــاء، والتــي كانــت تهــدف إىل محاولــة 
النقــاط  بشــأن  النظــر  وجهــات  تقريــب 
)الفنــي  املســارين  كا  يف  الخافيــة 

والقانوين(".

البيــان-  -وفــق  الــوزراء  اســتعرض  كــام 
"الخطــاب الــوارد من جنوب إفريقيا، الذي 
والســودان  )مــرص  الثــاث  الــدول  يطالــب 
لــكل  منفصــل  تقريــر  بإعــداد  وإثيوبيــا( 
املفاوضــات  تقــدم  عــن  حــدة  عــىل  دولــة 
للوقائــع  رسد  تقريــر  مــع  ُيرفــق  اآلن  حتــى 
بإعــداده  تقــوم   )Factual Report(

دولــة جنــوب إفريقيــا، عــىل أن يتــم تقديــم 
التقريــر النهــايئ يــوم 13 يوليــو/ متــوز إىل 
الحــايل  الرئيــس  بوصفهــا  إفريقيــا  جنــوب 

لاتحاد اإلفريقي".
وأفادت الوزارة، يف بيانها، بأنه "حتى اآلن 
مل يتحقق أي توافق بني الدول الثاث يف 
أي مــن النقــاط الفنيــة أو القانونيــة حيــث 

استمرت الخافات بينها".
وأضافــت: "توافــق الــوزراء عــىل قيــام كل 
دولــة بإرســال تقريرهــا إىل جنــوب إفريقيــا 
مع اســتمرار املناقشــات عىل املســتويني 
الفنــي والقانــوين حتــى 13 يوليــو 2020، 

عقــد  يوليــو   10 الجمعــة  يتــم  أن  عــىل 
مــرة  والقانونيــة  الفنيــة  للجــان  إجتامعــات 
اجتامعــات  الســبت  ُيعقــد  بينــام  أخــرى، 
لكل دولة عىل حدة مع املراقبني، واألحد 

اجتامع عىل مستوى الوزراء".
اســتئناف  تــم  اإلفريقــي،  االتحــاد  وبرعايــة 
وإثيوبيــا  مــرص  بــني  الثاثيــة  االجتامعــات 
والســودان، الجمعــة املــايض، عــرب تقنيــة 
الفيديو؛ لبحث التوصل إىل اتفاق بشــأن 

ملء وتشغيل السد.
وتتمسك إثيوبيا مبلء وتشغيل السد يف 
يوليــو/ متــوز الجــاري، بينــام ترفــض مــرص 
هــذه  عــىل  أبابــا  أديــس  إقــدام  والســودان 

الخطوة قبل التوصل إىل اتفاق.
بحصتهــا  املســاس  مــن  مــرص  وتخــى 
السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 
مليــار مــرت مكعــب، وتطالــب باتفــاق حــول 
ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد 

ملئه يف أوقات الجفاف.

غزة/ فلسطني:
مــع  بالتعــاون  أمــس،  الزهــراء،  بلديــة  نفــذت 
جمعيــة نــور املعرفــة حملــة لتنظيــف شــاطئ 
النواحــي  تعزيــز  إطــار  ضمــن  وذلــك  البحــر، 
موســم  ظــل  يف  عليــه،  والحفــاظ  البيئيــة 
االصطيــاف الــذي يحتــاج لألعــامل التطوعيــة 

ومبادرات النظافة باستمرار.
مــروان  البلديــة  رئيــس  الحملــة  يف  وشــارك 

أبــو  أعــامر  البلــدي  املجلــس  وعضــو  حمــد، 
مديــن ورئيــس قســم النظافــة والبيئــة وعــامل 
البلدية ومتطوعون من جمعية نور املعرفة.

وأوضــح حمــد، أن الحملــة تــأيت يف إطــار نرش 
ثقافــة العمــل التطوعــي لــدى جيــل الشــباب، 
معربًا عن أمله يف تكرار مثل هذه املبادرات 
دورهــا  لتفعيــل  الجمعيــات  مــع  واملشــاريع 
النظافــة  مــن  متقــدم  مســتوى  إىل  للوصــول 

وشــوارعها  الزهــراء  مدينــة  مرافــق  وتجميــل 
العامة.

املواطنــني  تعــاون  أهميــة  عــىل  وشــدد 
واملصطافني مع البلدية من خال املحافظة 
يف  النفايــات  ووضــع  الشــاطئ  نظافــة  عــىل 
بإجــراءات  وااللتــزام  املتخّصصــة  أماكنهــا 
السامة ومساعدة املنقذين البحريني عىل 

شاطئ املدينة للحفاظ عىل سامتهم.

رام الله/ فلسطني:
النقــد  ســلطة  "مــؤرش  نتائــج  كشــفت 
لــدورة األعــامل" لشــهر يونيــو  الفلســطينية 
املايض عن تحّسن املؤرش الكيل  تحسًنا 
املنطقــة  يف  بقائــه  مــع  لكــن  ملموًســا، 
الســالبة عنــد حــوايل 29.2- نقطــة قياًســا بـ 

51.8- نقطة يف الشهر السابق. 
وُيعــزى هــذا التحســن إىل عــودة املنشــآت 
االقتصادية إىل مامرسة أعاملها باعتيادية 
خــال الشــهر، بعــد رفــع الحكومــة إجــراءات 
اإلغــاق املفروضــة ملواجهــة خطــر تفــيّش 
فــروس كورونــا )كوفيــد19-(، مــع إبقائهــا 
عىل حالة الطوارئ سارية. ويأيت التحسن 
يف املــؤرش الــكيل نتيجــة تعــاٍف واضح يف 
عــودة  مــن  بالرغــم  الغربيــة،  الضفــة  مــؤرش 

مؤرش غزة للرتاجع.
فقد استمر مؤرش دورة األعامل يف الضفة 
الغربيــة يف التحّســن، لكنــه مل يكــن كافًيــا 
للعودة إىل مســتوياته الســابقة التي كانت 
قبل األزمة الصحية. ويف املجمل، تحسن 
املــؤرش مــن 58.3- نقطــة يف أيار املايض 
إىل قرابــة 22.9- نقطــة هــذا الشــهر نتيجــة 
تحّســن جميــع القطاعــات املســتطلعة بــا 

استثناء. 
االرتفاعــات،  أبــرز  الصناعــة  قطــاع  وســّجل 
إىل  نقطــة   -17.5 مــن  مــؤرشه  بتحّســن 
نحــو 0.8- نقطــة، تــاه مــؤرش قطــاع التجارة 
مســّجًا 16.9- نقطة باملقارنة مع 30.0- 
الحــال  نقطــة يف الشــهر املــايض. كذلــك 
بالنسبة ملؤرشات بقية القطاعات: الزراعة 
)مــن 5.4- إىل 0.5- نقطــة(، واإلنشــاءات 

والنقــل  نقطــة(،   -1.7 إىل   -2.1 )مــن 
نقطــة(،   2.2– إىل   -2.5 )مــن  والتخزيــن 
مــؤرشي  يف  الزيــادات  كانــت  حــني  يف 
املعلومــات،  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
فاســتقر  هامشــية،  املتجــددة  والطاقــة 
املــؤرشان عنــد 0.8- نقطــة، و0.1- نقطــة، 

عىل الرتتيب.
املنشــآت  أصحــاب  أفــاد  وعموًمــا، 
الغربيــة  الضفــة  يف  آراؤهــم  املســتطلعة 
اإلنتــاج  ملســتويات  النســبي  بالتحســن 
واملبيعــات خــال هــذه الفــرتة، كــام أنهــم 
القريــب،  املســتقبل  عــىل  آمالهــم  عّلقــوا 
ومســتويات  اإلنتــاج  عــودة  متوقعــني 
األشــهر  خــال  التحّســن  إىل  التوظيــف 

الثاثة القادمة.
فــرض  يختــرب  مل  الــذي  غــزة  قطــاع  ويف 
فيــه  العاملــة  املنشــآت  عــىل  اإلغــاق 
نشــاطه  فــإن  الصحيــة،  األزمــة  بســبب 
اإلغــاق  مبســتجّدات  تأثــر  االقتصــادي 
وعــىل  والــدويل.  اإلقليمــي  الصعيــد  عــىل 
العكــس مــن الضفــة الغربيــة، عــاد املــؤرش 
يف غــزة إىل الهبــوط مرتاجًعــا مــن 36.6- 
نقطــة إىل حــوايل 44.2- نقطــة، يقوده يف 
ذلــك التدهــور الواســع يف مــؤرش التجــارة 
مقارنــة  نقطــة   -29.5 إىل  انزلــق  الــذي 
بنحــو 20.6- نقطــة يف أيــار املــايض، تــاه 
 -4.9 مــن  قليــًا  الزراعــة  مــؤرش  انخفــاض 
املــؤرشات،  بقيــة  أمــا  نقطــة.   -5.9 إىل 
أبرزهــا  طفيفــة،  ارتفاعــات  اختــربت  فقــد 
 -0.9 إىل   -1.9 )مــن  والتخزيــن  النقــل 
إىل   -2.5 )مــن  اإلنشــاءات  يليــه  نقطــة(، 

إىل   -5.8 )مــن  والصناعــة  نقطــة(،   -2.0
وتكنولوجيــا  واالتصــاالت  نقطــة(،   -5.4
املعلومــات )مــن 0.6- إىل 0.4- نقطــة(، 
يف حــني اســتقر مــؤرش الطاقــة املتجــددة 

عند نحو 0.1- نقطة.
وتضيف التبعات الناتجة عن جائحة كورونا 
يف العامل تحديات جديدة عىل االقتصاد 
يف قطــاع غــزة الــذي يعــاين الحصــار وتردي 
األوضــاع االقتصاديــة منــذ ســنوات، ويفيــد 
آراؤهــم  املســتطلعة  املنشــآت  أصحــاب 
اإلنتــاج  مســتويات  ضعــف  باســتمرار 
وتراكــم  عموًمــا،  املحليــة  واملبيعــات 
املخزون، كام أبدوا تخوفاتهم وقلقهم من 
املســتقبل القريب فيام يخص مســتويات 
اإلنتاج والتوظيف لألشهر الثاثة القادمة.

النقــد  ســلطة  "مــؤرش  أن  بالذكــر  جديــر 
األعــامل"  لــدورة  املوّســع  الفلســطينية 
ُيعنــى برصــد تذبذبــات  مــؤرش شــهرّي  هــو 
مــن  الفلســطيني  االقتصــادي  النشــاط 
واملبيعــات  اإلنتــاج  مســتويات  حيــث 
مــن  الــكيل  املــؤرش  وينتــج  والتوظيــف. 
وتبلــغ  القطاعيــة.  املــؤرشات  مجمــوع 
موجــب  الــكيل  للمــؤرش  القصــوى  القيمــة 
100 نقطة، يف حني تبلغ القيمة الدنيا له 

سالب 100 نقطة. وتشر القيمة املوجبة 
يف  جيــدة،  االقتصاديــة  األوضــاع  أن  إىل 
أن  عــىل  تدلــل  الســالبة  القيــم  أن  حــني 
اقــرتاب  أمــا  ســيئة.  االقتصاديــة  األوضــاع 
أن  إىل  يدلــل  فهــو  الصفــر،  مــن  القيمــة 
األوضــاع عــىل حالهــا، وأنهــا ليســت بصــدد 

التغر يف املستقبل القريب.

منظمة حقوقية: )إرسائيل( مسؤولة
 عن ارتكاب جرائم "أبارتهايد" يف الضّفة 

مرص: انتهاء سابع أيام مفاوضات 
"سد النهضة" دون توافق

بلدية الزهراء و"نور المعرفة" 
تنّفذان حملة لتنظيف شاطئ المدينة

ن دورة األعمال  "النقد": استمرار تحسُّ
يف الضفة وعودة الرتاجع يف غزة

جنني/ فلسطني: 
دخــل األســر يوســف زيــاد محمــود نــزال 
أمــس،  بلــدة قباطيــة جنــوب جنــني،  مــن 
االحتــال  ســجون  يف  الـــ)14(  عامــه 

اإلرسائييل.
نــزال  أن  بيــان  يف  األســر  نــادي  وأوضــح 
متــوز  يوليــو/  مــن  التاســع  يف  اعتقــل 
2007، وحكــم عليــه بالســجن ملــدة 15 

عامــا، وهــو يقبــع حاليــا يف ســجن النقب 
الصحــراوي، وأمــى ســنوات طويلــة يف 
مــن  عائلتــه  وحرمــت  االنفــرادي،  العــزل 

زيارته.

أسري من قباطية يدخل عامه الـ14 يف األرس

غزة/ فلسطني:
نظمــت اإلدارة العامــة للشــؤون املاليــة بوزارة الصحة 
بالتعــاون مــع وزارة املاليــة, ورشــة عمــل حــول إعــداد 
مــرشوع قانــون املوازنــة العامــة للســنة املالية 2021 

وفًقا ألسلوب موازنة الربامج واألداء.
أبــو  يوســف  د.  الصحــة  وزارة  وكيــل  أوضــح  حيــث 
الريش أن الوزارة تواصل العمل عىل تطوير مختلف 
العناويــن اإلداريــة والتنظيميــة وتعزيــز حالــة الثبــات 

تقديــم  مســتويات  كل  عــىل  الحاصــل  والتقــدم 
الخدمة.

 كــام تحــدث د. أبــو الريــش حول إعادة هيكلة الوزارة 
واحتياجــات  اإلســرتاتيجية  الخطــة  إىل  اســتناًدا 
وتوجهــات الــوزارة خــال الفــرتة املقبلــة, معرًبــا عــن 
الذيــن  كافــة  الصحــة  وزارة  لكــوادر  وتقديــره  شــكره 
اســتطاعوا تحقيــق مــؤرشات متقدمــة مــن اإلنجاز يف 

هذا الظرف الصعب.

م ورشًة حول إعداد  "الصحة" ُتنظِّ
مرشوع قانون الموازنة العامة
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حل لغز المادة الخرضاء
 عىل سطـــــح القمـــــر

واشنطن/ وكاالت:
شــكلت مــادة خــراء غريبــة اكتشــفها علــاء مــن الصــن عــى ســطح 

القمر يف 2019، لغزا محريا، قبل أن ينجح علاء آخرون يف حله.
التــي  الخــراء  "املــادة  أن  األمريكيــة  "نيوزويــك"  مجلــة  وذكــرت 
اكتشفت فوق سطح القمر هي مزيج زجاجي من املعادن ذابت معا 

بفعل اصطدام كويكب".
مــرة،  ألول  الداكنــة  الخــراء  املــادة  الصينيــون  العلــاء  واكتشــفت 
خــال رحلــة للمركبــة "يوتــو2-"، وذلــك أثنــاء استكشــاف التضاريــس 
عــى  شــهري  تصــادم  موقــع  وهــو  كارمــان"،  "فــون  فوهــة  مــن  بالقــرب 

الجانب البعيد من القمر.
وأكد تحليل جديد أجراه باحثون من األكادميية الصينية للعلوم، أن 
املــادة مل تكــن يف الواقــع مــادة هاميــة أو متوهجــة، بــل كانــت مركبــا 
معدنيــا زجاجيــا صلبــا، تــم صهــره يف درجة حرارة عالية، بســبب تأثري 

كويكب قديم.
عــى  الذيــن يرشفــون  العلــاء  انتبــاه  املــادة  لفتــت  األمــر  بــادئ  يف 
مركبــة "يوتــو2-"، بســبب اختافهــا عــن الرتبــة املحيطــة بفوهــة "فــون 
كارمــان"، ويف ذلــك الوقــت، تــم وصفهــا بأنهــا "خــراء داكنــة وتشــبه 
الهام" بسبب ظهورها بشكل المع ومختلف عن محيطها يف القمر، 

عرب كامريات التصوير املختصة بالفضاء.

محكمة أمريكية تتدخــل 
إلنقاذ الدببة الرماديـــــة

واشنطن/ وكاالت:
قررت محكمة االســتئناف يف لوس أنجلوس أن تبقي الدببة الرمادية 
)جريــزيل( يف محميــة منتــزه يلوســتون الوطنــي عــى قامئــة األجنــاس 
املحمية حتى إشعار آخر، معرقلة بذلك مشاريع بعض الصيادين.

 2017 عــام  قــرر  الربيــة  وللحيــاة  للصيــد  األمريــي  املكتــب  وكان 
قامئــة  مــن  يلوســتون  منتــزه  يف  تعيــش  التــي  الدببــة  هــذه  ســحب 
األجنــاس املهــددة باالنقــراض، نظــرًا إىل ازديــاد أعدادهــا عــا كانــت 

عليه قبل أعوام، وفقًا لوكالة األنباء الفرنسية.
وإذا كان الصيــد ممنوعــًا يف املنتــزه الوطنــي الــذي تتشــاركه واليــات 
املناطــق  بعــض  يف  مســموح  فهــو  ومونتانــا،  وايداهــو  ووايومينــج 

املجاورة.
وكانت واليتا وايومينج وايداهو قررتا عام 2018 تنظيم أنشطة صيد 
للمــرة األوىل منــذ 40 عامــًا، وُقِتــَل حــوايل 23 دبــًا مــن نــوع "جريزيل" 

خارج حدود املنتزه.
وبادر عدد من منظات الدفاع عن البيئة والقبائل الهندية األمريكية 

إىل مقاضاة مكتب الصيد والحياة الربية للطعن يف قراره.
وربــح هــؤالء الدعــوى يف الدرجــة األوىل، إذ اعتــربت محكمــة البدايــة 
أن هــذه الدببــة يجــب أن ُتــدَرَج مجــددًا يف قامئــة األجنــاس املحميــة 

وال ميكن تاليًا صيدها.
وأّيد قضاة محكمة االستئناف يف سان فرانسيسكو هذا الحكم ورأوا 
باإلجاع أن املكتب مل يأخذ يف االعتبار أثر قراره عى هذه الدببة، 

وأمرت املحكمة املكتب بإعادة النظر يف قراره عى أسس علمية.
ورأى وكيــل منظمــة "إيــرث جاســتيس" غــري الحكوميــة املحامــي تيــم 
بريــزو أن هــذا الحكــم يشــكل "انتصــارًا كبريًا" للمتمســكن بيلوســتون 
وبدببة جريزيل التي ترمز إىل ما تبقى من الطبيعة ومن الحياة الربية 

التي تتعرض لاعتداءات.
وكان عــدد هــذه الدببــة يقتــر عــى 136 عــام 1975، لكنــه ارتفــع 
املجــاورة،  والواليــات  يلوســتون  منتــزه  يف  تقريبــًا   700 إىل  اليــوم 
أرايض  كامــل  عــى   1500 حــوايل  إىل  يصــل  عددهــا  أن  ويعتقــد 

الواليات املتحدة، باستثناء أالسكا.

ليمفو W26.. ساعة ذكية 
ترسم قلوب المستخدمني

بكن/ وكاالت:
 W26 كشــفت رشكة ليمفو الصينية النقاب عن ســاعتها الذكية
الجديــدة، والتــي متتــاز بالعديــد مــن الوظائــف الصحيــة املفيدة، 

خاصة ميزة "رسم القلب" التي تعد أحد أهم الفحوصات. 
وأوضحــت الرشكــة الصينيــة أن الســاعة الذكيــة W26 الجديــدة 
ملعــدل  ومستشــعر   ،)ECG( القلــب  كهربــة  مبخطــط  مــزودة 
عــن  الــدم، فضــا  األكســجن وضغــط  وتشــبع  القلــب،  رضبــات 
مقياس لدرجة حرارة الجســم. كا ميكن أيضا اســتخدام الســاعة 

ملراقبة جودة ومدة النوم.
وتــأيت الســاعة بأبعــاد 44 × 38 × 10.7 ملــم مــع شاشــة تعمــل 
باللمس قياس1.75 بوصة وبدقة وضوح 320 × 385 بيكسل.

 Android وتتوافق الساعة الذكية الجديدة مع أنظمة التشغيل
وiOS، مع إتاحة عرض اإلخطارات وإجراء املكاملات.

وتعتمد الرشكة الصينية عى تطبيق Fundo املعروف لاتصال 
بالهاتف الذيك. كا تم تجهيز الساعة ببطارية سعة 220 مليل 

أمبري ساعة تصل مدة تشغيلها لعدة أيام.
وباإلضافة إىل ذلك، تتمتع الساعة بحاية من التأثريات الضارة 

.IP68 للغبار واملاء وفقا لـفئة الحاية

قرود تحتـل منــــازل
القرويني بعد طردها
من منتجـــــع سياحي

جاكرتا/ وكاالت:
بعد التعدي عى مناطق تواجدها يف الغابات مل تجد القرود سبيا 
سوى الهجوم عى قرية إندونيسية إلجبار السكان عى ترك منازلهم 

لتتخذها منازل لها.
املــكاك طويلــة  قــرود  أن  الربيطانيــة  ميــل"  "ديــيل  وذكــرت صحيفــة 
الذيــل تركــت موطنهــا يف الغابــات وبــدأت يف مضايقــة القرويــن يف 

بلدة ليمبانج يف جزيرة جاوة.
وشــى الســكان املحليــون مــن قيــام القــرود برسقــة الطعــام واملابس 

وخلع القرميد من األسطح.
وتظهــر املقاطــع املصــورة التي التقطها الســكان، القــرود الخارجة عن 

السيطرة وهي تصيح أثناء الركض عرب أسطح املنازل.
وأظهــر مقطــع فيديــو آخــر تــم التقاطه يف نفــس املنطقة القرود تحتل 

سطًحا بالقرب من الرشفة بعد غزو أحد املنازل يف القرية.
قال تيدي كورنياوان، أحد ســكان البلدة: "مل نر قط مثل هذا العدد 
مــن القــرود يــأيت إىل قريتنــا. يف بعــض األحيــان كان يــأيت واحــد أو 
اثنان، لكن يف اآلونة األخرية بدأوا يتوافدون يف مجموعات كبرية".

ويقول الجريان إنه ال ميكن التنبؤ بسلوك القرود، وتغزو املنطقة يف 
مجموعــات كبــرية، عــادة مــا تكــون يف وقــت متأخــر بعــد الظهــر أو يف 

الصباح الباكر.
وقــال تيــدي إنــه قلــق للغايــة مــن أن القــرود تــرسق الطعام مــن املتاجر 

واملابس من أحبال الغسيل.
وأضــاف محــيل آخــر يدعــى يانتــي: "إنهــم يأتــون بأعــداد كبــرية، رمبــا 

حوايل 30 إىل 50 قرًدا يف كل مرة".
الغابــات  يف  الطبيعــي  موطنهــا  تركــت  القــرود  أن  الســكان  ويعتقــد 

القريبة بسبب بناء منتجع سياحي يف منطقة مجاورة لها.
الحفــاظ عــى  مــن مســؤويل وكالــة  الســلطات بحشــد عــدد  وقامــت 
املــوارد الطبيعيــة يف غــرب جــاوة للتحقيــق يف الســلوك غــري املعتاد 

للقرود الربية.

استعدوا للتصوير.. 
ظهور نادر لمذنب 

ولمعان قيايس للزهرة 
الرياض/ وكاالت:

يطــل كوكــب الزهــرة مــن حــن آلخــر يف الســاء ليكــون ظاهــرا بالعــن 
املجــردة، لكــن رؤيتــه اليــوم الجمعــة ســتكون مختلفــة، حيــث ســيصل 
يف ساء الفجر إىل ذروة ملعانه، لريسم مع املذنب )نيو وايز( لوحة 

ساوية بديعة.
مبوقــع  صفحتهــا  عــى  بيــان  يف  بجــدة،  الفلكيــة  الجمعيــة  وتقــول 
"فيســبوك"، إن ملعان كوكب الزهرة يف ســاء فجر الجمعة ســيصل 
إىل مــا يســمى )أعظــم قــدر مــن اإلضــاءة( وهــو )-4.7(، مــا يعنــي بــان 
الكوكــب ســيكون أملــع 30 مــرة مــن نجــم الشــعرى، ويرصــد بســهولة 
باتجــاه األفــق الرشقــي بالعــن املجــردة قبــل رشوق الشــمس، حيــث 
ســيبدو للعن املجردة كقطعة من املاس براقة معلقة بقبة الســاء، 

وعند رؤيته من خال التلسكوب سيبدو قرصه كهال.
ويحــدث أقــى ملعــان لكوكــب الزهــرة بعــد 36 يومــا مــن وصولــه إىل 
االقــرتان الســفيل يف الثالــث مــن يونيــو/ حزيــران املــايض، وقبــل 36 

يوما من وصوله إىل استطالته العظمى الغربية الصباحية.
واملعــروف أن كوكــب الزهــرة يصنــف دامئــًا كثالــث أملــع جســم بعــد 
الشــمس والقمر، إال انه ســيتفوق عى نفســه اآلن حيث ســيكون أكرث 

ارشاقًا مبرتن ونصف، وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرايف.
وأوضحــت فلكيــة جــدة أنــه ســياحظ بالقرب من الزهــرة املذنب )نيو 
وايــز( بذيلــه الطويــل حيــث ســتفصل بينهــا درجتــان، وســيكون يف 
أقى أسفل يسار الزهرة ومشاهد بالعن املجردة، وهو ظهور نادر 

غري معتاد ملثل هذه األجسام الساوية.
بــوب( يف عــام  وكان آخــر ظهــور للمذنبــات للكبــرية املذنــب )هيــل 
1997 ، وكان اكــرث إرشاًقــا بعــرش مــرات مــن املذنب )نيو وايز( اآلن ، 

وظل )هيل بوب( مرئًيا للعن املجردة ملدة 18 شهًرا.

تحديــــــث جديــــــــد 
لمتـصفح فايرفوكس.. 

يجـــب تحميلــــــه فـــــــورًا
واشنطن/ وكاالت:

أعلنــت رشكــة موزيــا األمريكيــة عن إطاق تحديث جديد للمتصفح 
فايرفوكس الشــهري، داعية إىل تحميله عى الفور، ألنه يصلح الخطأ 
الذي ظهر عقب تحديث متصفح اإلصدار 78، كا أنه يعزز حاية 

املستخدم بوظيفة جديدة. 
وقــد ظهــر هــذا الخطــأ لــدى العديــد مــن املســتخدمن ويتمثــل يف 

اختفاء جميع محركات البحث املخزنة يف املتصفح.
ومحــرك  العناويــن  لرشيــط  التلقــايئ  اإلكــال  وظيفــة  توقفــت  كــا 

البحث يف الصفحة الرئيسة.
وأعلنــت الرشكــة األمريكيــة عــن إطــاق التحديــث الوســيط 78.0.1 

الجديد إلصاح هذه األخطاء.
ولذلــك يتعــن عــى املســتخدم التحقــق مــا إذا كان هــذا اإلصــدار 
الجديــد مثبتــا عــى حاســوبه مــن خــال النقــر فــوق قامئة املســاعدة/

األمــر  يكــن  مل  وإذا   ،"Help/About Firefox" فايرفوكــس  حــول 
كذلك، فيجب تنزيل اإلصدار الجديد وتثبته عى الفور.

وأوضحــت رشكــة موزيــا أن اإلصــدار الجديــد يتضمــن العديــد مــن 
الوظائف الجديدة، مثل تحسن وظيفة الحاية من التتبع وخيارات 

الضبط.
وعنــد محاولــة إعــادة تثبيــت متصفــح فايرفوكــس مســتقبا، مــن أجــل 
والــذي   ،"Refresh" التنشــيط  زر  يظهــر  فســوف  املشــكات،  حــل 
عــاوة  التثبيــت،  إعــادة  إىل  الحاجــة  دون  املتصفــح  بتنظيــف  يقــوم 
عى أن تنشــيط شاشــة التوقف لن يؤدي إىل إيقاف دردشــة الفيديو 

املشغلة يف املتصفح.

باريس/ وكاالت:
ارتفعــت حــرارة األرض درجــة مئويــة جديــدة 
مقارنــة بحقبــة مــا قبــل الثــورة الصناعيــة نتيجة 
األنشــطة البرشيــة، مــا أدى إىل كــوارث بيئيــة 

طبيعية متكررة.
وملكافحــة هــذا االضطراب املناخي املرشــح 
للتفاقــم كلــا ارتفعــت الحــرارة نصــف درجــة 
مئوية، تعهدت األطراف املوقعة عى اتفاق 
باريس للمناخ عام 2015 بخفض االنبعاثات 
لحــر االحــرتار بدرجتن مئويتن فقط، لكن 

الدول مل تحرتم العهود التي قطعتها.
الفرنســية.  األنبــاء  وكالــة  أوردتــه  ملــا  ووفقــا 
فقــد قــال معــدو دراســة نرشتها مجلــة "نيترش 
كومونيكشــنز" إنــه حتــى لــو تــم احــرتام هــذه 
لــن  الجهــود  هــذه  نتائــج  "فــإن  االلتزامــات 
تظهــر إال بحلــول منتصــف القــرن الحــايل عــى 

األرجح".
مركــز  مــن  سامســيت  بيــورن  قــال  جانبــه  مــن 
"سيسريو" الرنوجي ألبحاث املناخ: "خفض 
االنبعاثــات رضوري وفعــال منــذ اليــوم األول 

مــن  نتمكــن  أن  قبــل  وقــت  إىل  نحتــاج  لكــن 
قياس هذا األثر بشكل مثبت".

وأضــاف عــامل املنــاخ: "ميكــن تشــبيه التغــري 
املناخي الذي ســببه اإلنســان بناقلة حاويات 
مبحــرة بكامــل رسعتها وســط أمواج عاتية، إن 
أردنــا إبطــاء رسعــة الســفينة ميكــن وضــع ناقــل 
رصــد  لكــن  الخلفيــة  الوضعيــة  عــى  الرسعــة 

تباطؤ السفينة يستغرق وقتا".
يف  كبــري  تراجــع  وجــود  ماحظــة  وميكــن 
ثــاين  تركيــز  انخفــاض  خــال  مــن  االنبعاثــات 
أكسيد الكربون يف الجو، لكن هذا ال يحدث 
عى صعيد ارتفاع درجات الحرارة املسؤولة 

عن تكاثر ظواهر األحوال الجوية القصوى.
وحتــى يف إطــار أكــرث الســيناريوهات إيجابيــة 
عــى  التأثــري  مــؤرشات  أول  رصــد  ميكــن  ال 

االحرتار إال اعتبارا من عام 2035.
نعيشــه  الــذي  الواقــع  أن  الدراســة  وشــددت 
صنــاع  إىل  بوضــوح  رشحــه  يتــم  أن  "يجــب 
القــرار واملواطنــن إن أردنــا تجنب ردة الفعل 
الســلبية عــى سياســات تخفيــض االنبعاثــات 

التي سينظر إليها عى أنها غري فعالة".  
وحــذرت بيــورن سامســيت عــى أن "ذلــك ال 
يعنــي أن تراجــع االنبعاثــات ال أثــر له بل يعني 

أن علينا أن نتحى بالصرب".
جامعــة  يف  الباحــث  آلــن  جرانــت  وأكــد 
مانشســرت غــري املشــارك يف الدراســة: "لقــد 
راكمنــا مشــاكل كثــرية ملســتقبلنا لكــن هذا ال 
يشــكل ســببا لعــدم الحــد مــن األرضار اعتبــارا 
مــن اليــوم"، مشــريا إىل أنــه ينبغي يف الوقت 

ذاته التكيف مع العواقب املسجلة.
الدراســة  بهــذه  عــدة  آخــرون  علــاء  ورحــب 
الجديدة إال أن بريس فورسرت عامل املناخ يف 
اســتنتاجاتها  انتقــد  الربيطانيــة  ليــدز  جامعــة 
معتــربا أنهــا تقــدم "رؤيــة قامتــة وغــري مفيــدة 

لتأثرينا عى املناخ يف العقود املقبلة".
وشــدد عــى أن "األعــال التــي نجريهــا تظهــر 
أن املجتمــع ميكنــه أن يؤثــر بشــكل ملمــوس 
عــى تراجــع حــرارة األرض يف الســنوات الـ15 
أو الـــ20 املقبلــة بفضــل جهــود كبــرية لخفــض 

االنبعاثات".

واشنطن/ وكاالت:
منــذ نحــو 31 عامــا، قامت إحــدى مدن والية 
شــاحنة صغــرية  بتعديــل  األمريكيــة  أريجــون 
قدميــة وعينــت فيهــا أطبــاء شــبابا يف الصحة 
النفســية للرد عى اتصاالت النجدة عرب رقم 
911 التــي ال تتطلــب بالــرورة تدخــل أفــراد 

الرشطة.
وبذلــك متكنــت مدينــة يوجــن التــي يقطنها 
170 ألــف نســمة مــن الســيطرة عــى أزمــات 
الصحــة النفســية والتــرشد ، وهــي مشــكات 
ليســت من النوع الذي يســهل حله، وعندما 
كان  مــا  غالبــا  فيهــا  تتدخــل  الرشطــة  كانــت 

األمر ينتهي بالعنف.
الواليــات  يف  اإلحصائيــات  أحــدث  ويشــري 
املتحــدة إىل أن %25 مــن األشــخاص الذيــن 
تقتلهــم الرشطــة يف اتصــاالت مــن هذا النوع 

يكونون من املرىض النفسين.
واليــوم أصبــح يطلــق عــى هــذا الربنامج اســم 
شــاحنات   3 ويتضمــن   )CAHOOTS(

صغرية وعدد أكرب من األطباء.
"يس  شــبكة  نرشتــه  مطــول  تقريــر  وحســب 
الربنامــج  هــذا  يقــوم  األمريكيــة،  إن"  إن 
بالتعديــات األساســية لتغيــري نظــام العدالــة 
إىل  املســؤوليات  بعــض  إلســناد  األمريــي، 

مدنين غري مسلحن.
 White Bird( وبدأ الربنامج كفكرة من مركز
يوجــن  يف  خدماتــه  يقــدم  الــذي   )Clinic

منــذ أواخــر ســتينيات القــرن املايض وجاءت 
فكرته من بعض النشطاء.

برنامــج  تأســيس  تــم   ،1989 عــام  ويف 
 Crisis"لـــ اختصــار   )CAHOOTS(
 Assistance Helping Out on the

Streets" بالتعاون مع قسم رشطة يوجن.
وقــال ديفيــد زييــس أحــد مؤســي الربنامــج 
إنــه يتــم تنقيــح االتصــاالت التــي يتــم تلقيهــا 
تتعلــق  كانــت  وإذا   ،911 النجــدة  رقــم  عــرب 
إىل  تحويلهــا  يتــم  جرائــم  أو  عنــف  بأعــال 
الرشطة أما إذا كانت تقع يف نطاق تخصص 
فيتــم تحويلهــا إىل شــاحنة   )CAHOOTS(
وممرضــة  طبيــب  فيهــا  يكــون  )عــادة  األطبــاء 
الصحــة  عــى  مــدرب  أزمــات  ومســتجيب 
تجهــز املعــدات املطلوبــة  التــي  الســلوكية( 

وتتوجه إىل مكان االتصال.
ووفــر هــذا الربنامــج عى املدينة 8.5 مليون 
الســنوية،  العــام  األمــن  نفقــات  مــن  دوالر 
مــن  أخــرى  دوالر  مليــون   14 عــن  فضــا 
تكاليــف رحــات ســيارات اإلســعاف وطوارئ 

املستشفيات، وفقا للقامئن عليه.

مــن   )CAHOOTS( برنامــج  عمــاء  ومعظــم 
املرشديــن وحــوايل ثلثهــم يعــاين مــن مــرض 

نفي خطري.
وعــى عكــس الرشطــة، ال يجــرب العاملــون يف 
الربنامــج املتصلــن عــى تقبــل مســاعدتهم، 
فضــا  منهــم،  أي  باعتقــال  يقومــون  ال  كــا 
عــن أنهــم غــري مســلحن والهــدف أن يشــعر 
املســتغيثن بأن من ســيغيثهم من املدنين 
يشــعرون  ال  وبالتــايل  الرشطــة،  مــن  وليــس 
أمــراض  مــن  يعانــون  كانــوا  إذا  بالتهديــد 

نفسية.
مــدن  بــدأت  يوجــن  برنامــج  نجــاح  وبعــد 
يف  العاملــن  استشــارة  طلــب  يف  أمريكيــة 
يف  ملســاعدتهم   )CAHOOTS( مــرشوع 
تأســيس إصــدارات خاصــة بهــم مــن الربنامج، 

إلنقاذ األفراد املعرضن للخطر.

علماء: خفض حرارة األرض يحتاج إىل عقود

مدينـــــــــة تستبـــــــدل الرشطــــــــة
بأطبــاء نفسييـــن.. النتيجـــة مذهلــــة


