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اقرأ في هذا العدد

"عال مرشود" 
والسؤال الذي 

استغرق سبعة 
أشهــــــــــر فـــــي 
"غربتها الثانية"

وجبة اإلفطار الصباحية وقود
 لرتكيز طفلك يف الحصص

احِم ركبتك من الخشـــونــــة 
بعــدم ثنيهــا طويــًل

قـــراع الـــرأس.. فطريات
 تتغذى عىل كرياتني الشعر
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محافظات/ فلسطني:
فتشــت قــوات االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، عــددا مــن املنــازل يف مدينــة 
الخليل، ومنعت مزارعني من الوصول إىل أراضيهم، يف حني أجربت مساء 
الجمعة مقدســًيا عىل هدم مبنى مكون من طابقني يف حي الصلعة بجبل 

تقرير: نقاش بني )إرسائيل( وأمريكا 
لبدء تطبيق مرشوع "القدس الكربى"

رام الله/ فلسطني:
بــني  أخــرًا  تــم  نقــاش  للدفــاع عــن األرض ومقاومــة االســتيطان، عــن  الوطنــي  كشــف املكتــب 
قنــوات اتصــال خلفيــة داخــل االئتــاف الحكومــي يف دولــة االحتــال والبيــت األبيض لبــدء البناء 

االســتيطاين ضمــن مــروع "القــدس الكــربى" يف املنطقة املســاة )E1(. وصدقت 
حكومــة االحتــال اإلرسائيــي أخــرًا عــىل بنــاء ألف وحدة اســتيطانية عىل أرايض قرى 

بعد انقطاع 
لخمســــــــــة 
أشهر.. غـــزة 
تبدأ عامهــا 
الدراســـــــي
 بال "كورونا"

غزة/ أدهم الريف-فاطمة الزهراء العويني:
انتظــم طلبــة غــزة مبقاعــد الدراســة، 
لألعــوام  مغايــر  توقيــت  يف  أمــس، 
املحــارص  القطــاع  يف  املاضيــة 
»كورونــا«  فــروس  مــن  والخــايل 
 »19 »كوفيــد  ملــرض  املســبب 
غــزة  واعتــادت  عاملًيــا.  املنتــر 

املاضيــة  الســنوات  طيلــة 
عــىل بــدء العــام الــدرايس 

النواب المغريب: نعمل عىل تشكيل جبهة 
دولية لوضع حد لممارسات االحتالل

الرباط/ فلسطني:
ا عىل وضع  قــال رئيــس مجلــس النــواب املغــريب، الحبيــب املاليك، إن برملان بــاده يعمل حاليًّ
خطــة لتشــكيل جبهــة برملانيــة دوليــة للتنديــد مبارســات االحتــال اإلرسائيــي الخارجــة عــن 
القانــون الــدويل، ووضــع حــد لهــا. وأضــاف املالــيك يف ترصيحــات متلفــزة، أن أوىل الخطــوات 

لتحقيق هذه الغاية ستتزامن مع انطاق أعال االتحاد الربملاين الدويل بداية العام 
املقبــل. وأشــار إىل أن اإلجــراءات التحضريــة بــدأت بالفعــل، حيــث يعكــف املجلس 

تغييـــر "أونـــروا" األسمـــاء 
الوطنية لمؤسساتها.. خضوع 
لإلمالءات األمريكية اإلرسائيلية

استشهدت برصاص االحتالل
عائلـة المواطنـــة 
"سمودي" تتجرع 

مـــــرارة فقدان 
ابنتها داليا

جنني-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
حرقــة أصابــت قلــوب عائلــة الشــهيدة داليــا 

عاًمــا(   24( "اســتيتي"  ســمودي 
باستشــهادها  تفاجــأت  عندمــا 

»حماية« يطالب السلطة
 بتفعيل مسار مالحقة االحتالل

تحضريات لرفع 
جريمة إعدام 

"سمودي" إىل 
الجنائية الدولية

رام الله-غزة/ فلسطني:
أفــادت وزارة الخارجيــة واملغرتبــني يف 
رام اللــه بأنهــا تعــّد التحضــرات الازمــة 

إعــدام  جرميــة  ملــف  لرفــع 
االحتــال اإلرسائيــي املواطنة 

ترجيحات برتاجع 
السلطــــة عـــن 
رفــض تسلــــم 
"المقاصــــــــة" 

هرًبا من "أزمتها 
الماليــــــة"
رام الله-غزة/ رامي رمانة:

يرجــح اختصاصيــون اقتصاديــون أن ترتاجــع 
الرافــض  عــن موقفهــا  اللــه  رام  الســلطة يف 
ســلطات  مــن  املقاصــة  أمــوال  لتســلم 
االحتال اإلرسائيي، كا املرات الســابقة، 
بدعــوى أنهــا تواجــه ضائقــة ماليــة، مشــرين 
طــرف  إدخــال  ســتحاول  الســلطة  أن  إىل 

ثالــث لحفــظ مــاء وجههــا. وانتقــد 
وزارة  إفصــاح  عــدم  االقتصاديــون 

الشيخ صالح: االحتالل يعمل عىل 
فرض حاضنة يهودية تحارص األقىص

القدس املحتلة/ وكاالت:
ر الشيخ رائد صاح، رئيس الحركة اإلسامية يف أرايض الـ48، من أن القدس  حذَّ

مبا فيها من مقدسات إسامية ومسيحية يف خطر، ألن االحتال يسعى 
يهوديــة  حاضنــة  يفــرض  يك  ومقدســات؛  ووجــودا  أرضــا  تهويدهــا  إىل 

بروت/ وكاالت:
يف  عــدة  وزارات  مبــاين  لبنانيــون  محتجــون  اقتحــم 
بــروت وحطمــوا مكاتــب جمعيــة مصــارف لبنــان أمس 

يف حني تردد دوي إطاق نار مع تصاعد االحتجاجات 
وقــع  الــذي  االنفجــار املدمــر  الغاضبــة عــىل 
إن  محتجــون  وقــال  الثاثــاء.  يــوم  باملدينــة 

متظاهرون لبنانيون يقتحمون وزارات عدة 
مع تصاعـد االحتجاجـات عىل انفجــار بريوت

في مساٍع إلبقاء حالة االنقسام
ر قيادات ونواب  االحتالل ُيحذِّ

حماس من المشاركة يف 
فعاليات مع "فتح"

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
الفلســطينية،  الســاحة  يف  السياســية  الفرقــة  إلبقــاء  الراميــة  املســاعي  ضمــن 
حــاس  حركــة  ونــواب  قيــادات  تحذيــر  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  جــددت 
بالضفة الغربية من املشــاركة يف أي نشــاطات أو فعاليات وحدوية وتقاربية مع 

حركــة فتــح. وكّثفــت قــوات االحتال حملة اعتقاالتها لنشــطاء ونواب 
حاس، تلقوا خالها تهديدات بإعادة اعتقالهم حال مشاركتهم يف 

األلكسو ُتدين بشدة االنتهاكات بحق الحرم
حمــــاس: تغييـــر االحتـــالل

معالـــَم "اإلبراهيمـــي" 
تعدٍّ عىل المقدسات

غزة-تونس/ فلسطني:
األخــرة  اإلرسائيليــة  القــرارات  إن  )حــاس(:  اإلســامية  املقاومــة  قالــت حركــة 
الخليــل  مدينــة  يف  الريــف  اإلبراهيمــي  املســجد  معــامل  تغيــر  إىل  الهادفــة 
جنــوب الضفــة الغربيــة املحتلــة متثل تعدًيا جديًدا عىل املقدســات اإلســامية 

عبــد  "حــاس"  باســم  الناطــق  وعــد  الــدويل.  للقانــون  ســافًرا  وخرًقــا 
االحتــال  إجــراءات  أن  أمــس،  نــر  ترصيــح  يف  القانــوع  اللطيــف 

تهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد
2021م -2020  

    تتقــدم حركــة املقاومــة اإلســامية "حــاس" بأجمــل التهــاين والتربيــكات 
مــن األرسة الرتبويــة والتعليميــة كافــة، ومــن جمــوع أبنائنــا الطلبــة وذويهــم، 
العــام  بــدء  مبناســبة  واملوظفــني  واإلداريــني  واألكادمييــني،  واملدرســني 

الدرايس الجديد 2020 2021- يف محافظات قطاع غزة كافة.
     تؤكد حركة حاس أن افتتاح العام الدرايس الجديد قبل موعده املحدد 
ويف هــذه الظــروف الصعبــة التــي ميــر بهــا شــعبنا الفلســطيني وخاصــة قطــاع 
غــزة املحــارص هــو رســالة تحــٍد، وإرصار عــىل مواصلــة املســرة التعليميــة، 
ملــا لذلــك مــن أهميــة قصــوى يف إعــاء قيمــة العلــم والتعلــم، وتربيــة وبنــاء 
األجيال، واالرتقاء بهم، وترسيخ حالة الوعي واملعرفة والثقافة يف مجتمعنا 

الفلسطيني.
     إن حركــة حــاس تشــيد بالجهــود الكبــرة واالســتثنائية التــي اتخذتهــا وزارة 
الرتبيــة والتعليــم العــايل، وإدارة التعليــم يف األونروا بســبب "جائحة كورونا" 
، لحفــظ صحــة أبنائنــا الطلبــة والهيئــة التدريســية وغرهــم، وضــان اســتمرار 

العملية التعليمية بنجاح.
    وتدعــو الحركــة جمــوع الطلبــة إىل مزيــد مــن االلتــزام التعليمــي، والجــد 
والتفــوق واإلبــداع،  النجــاح  وبــذل قصــارى جهدهــم وصــواًل إىل  واالجتهــاد، 
وتقدر حركة حاس عالًيا دور األرسة الرتبوية والتعليمية، املكون األسايس 
الذيــن ســطروا بجهودهــم العظيمــة أروع صفحــات  التعليميــة،  يف العمليــة 

النور واملجد لألجيال وللوطن.
حركة املقاومة اإلسامية "حاس"

اشتباكات بني محتجني وقوات األمن اللبنانية يف بروت أمس           )أ ف ب(

قوات االحتال تجرب مواطنًا مقدسياًّ عىل هدم منزله يف جبل املكرب بالقدس املحتلة أمس                   )وكاالت(

طالبات يجلسن عىل مقاعدهن الدراسية يف اليوم األول للعام الدرايس الجديد  )تصوير/ يارس فتحي(
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أجبر مقدسًيا على هدم منزله في جبل المكبر
االحتالل ُيفتِّش منازل ويمنع مزارعني 
من الوصول إىل أراضيهم يف الخليل
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جنني-غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
حرقة أصابت قلوب عائلة الشهيدة داليا سمودي "استيتي" 
)24 عاًمــا( عندمــا تفاجــأت باستشــهادها برصــاص االحتالل 
اإلرسائييل مخلفًة وراءها طفلنْي أحدهام رضيع يبحث بني 
وجــوه املعزيــات عــن وجــه أمــه فينهــرن باكيــات كلــام التصق 

بإحداهن معتقًدا أنها هي.
وكانــت داليــا أحمد ســمودي استشــهدت برصــاص االحتالل 
يف حــي الجابريــات يف مدينــة جنــني شــامل الضفــة الغربيــة 

فجر الجمعة املاضية.
حركة غير اعتيادية

الحاجــة نصيفــة ســمودي "عمــة الشــهيدة داليــا" )55 عاًمــا( 
مل تكــفَّ عــن البــكاء والنحيــب حزًنــا عــى فقــدان داليــا التــي 
يف  "أســكن  "فلســطني":  لصحيفــة  وتقــول  ابنتهــا،  تعدهــا 
طابــق تحــت منــزل شــقيقي الشــيخ أحمــد )والــد داليا( حيث 
أريب أبنــاءه وبناتــه جميًعــا خاصــة داليــا التــي كانــت تعــدين 

ا لها". أمًّ
وتصــف الحاجــة نصيفــة الشــهيدة داليــا بأنهــا "وردة العائلــة 
املتفتحــة" التــي تشــيع املرح بــني أفرادها وتجمعهم جميًعا 
وتتفقدهم يف غيابهم، مشرية إىل أنها كانت تقيض أغلب 

وقتها عندها حيث كانت محبوبة من الجميع.
ويزيــد حرقــة العائلــة بحــث طفــال الشــهيدة رساج )3 أعــوام( 
وإلياس )8 أشهر( عن وجه أمهام بني وجوه املعزيات حيث 
هــم يتلمســون  يتنقــالن مــن غرفــة ألخــرى برفقــة أقاربهــام علَّ
وجــه أمهــام الحنــون، يف حــني تحــاول النســوة جميًعــا تهدئــة 

روع إلياس الذي يفتقد أمه بشدة.
وتساءلت نصيفة: "ما ذنب داليا ليك يستهدفها االحتالل؟ 
هــي أرادت فقــط حاميــة أطفالهــا مــن الغــاز املســيل للدموع 

رصاصــة  صدرهــا  فاخرتقــت  الشــباك  بإغــالق  فقامــت 
االحتالل".

وتشــري عمــة الشــهيدة إىل أنهــا ليلــة استشــهاد داليــا شــعرت 
بوجود حركة غري اعتيادية يف منزل شقيقها يف أثناء أدائها 
صالة قيام الليل وتحركت سيارتهم عدة مرات ذهاًبا وإياًبا، 
فانقبض قلبها إىل أن أىت أحد أشقاء داليا وأخربها بأن داليا 
أصيبــت إصابــة خفيفــة طالًبــا منهــا البقــاء يف املنــزل لحــني 

طأمنتها عليها.
وتضيــف بــأىس: "اكتشــفت الحًقــا أنه كان يعلــم من البداية 
أن إصابتهــا خطــرة وأنــه أراد فقــط أن يخفــف وطــأة الصدمــة 
عــيل، فقــد اتصــل يب الحًقــا مــن املستشــفى فأخــربين أن 
الــذي  النزيــف  عــى  يســيطروا  أن  يســتطيعوا  مل  األطبــاء 

أصيبت به داليا".
وتشري إىل أنها وعند زيارتها املستشفى وجدته قد انقلب 
جــاؤوا  الذيــن  الزائريــن  كــرة  بســبب  عقــب"  عــى  "رأًســا 
ليطمئنوا عى داليا التي دخلت غرفة العمليات ملدة ست 
ســاعات متواصلــة ومل تفــْق إال للحظــات قبــل نقلهــا للعنايــة 
املركزية لصعوبة وضعها الصحي ونادت زوجها "باســم دير 

بالك عحالك وعالوالد" وأغمضت عينيها إىل األبد.
وقالــت عمــة الشــهيدة: "أال يكفــي االحتــالل أنهــم يقتحمــون 
بيوتنــا يف كل لحظــة ويحتلــون أرضنا، فلامذا يحرقون قلوبنا 
وجرياننــا  عائلتنــا  أبنــاء  مــن  كثــرًيا  قتلــوا  لقــد  أبنائنــا؟  بقتــل 

وأحرقوا قلوبنا مراًرا".
وأشارت إىل أن العائلة اعتادت إقامة حفل سنوي لالحتفاء 
بأبنــاء العائلــة املولوديــن يف شــهر أكتوبــر، حيــث إنهــا وداليا 
وعــدًدا مــن إخوتهــا اآلخريــن قــد ولــدوا بنفــس الشــهر حيــث 
يحتفلــون مًعــا ويتســامرون، وتقــول: "هذه املــرة كيف لنا أن 

نحتفل من دون داليا".
وتبــني أنــه حتــى هــذه اللحظــة فــإن أشــقاء وشــقيقات داليــا 
يف وضــع صحــي صعــب إذ يتــم نقلهــم للمشــفى بــني الحــني 
واآلخــر لفــرط الصدمــة، فهــم مل يســتوعبوا بعــد مــرارة فقــد 

شقيقتهم التي كانت تنرش املرح يف أوساطهم.
يف حــني بــنيَّ الشــيخ أحمــد ســمودي إمــام مســجد عبــد اللــه 
عــزام يف مخيــم جنــني ووالــد الشــهيدة داليــا، أنــه وعائلتــه مل 
يتوقعــوا استشــهاد داليــا، وقــال: "يف العــادة أضبــط املنبــه 
ليلــة استشــهاد  لكــن  الفجــر،  للمســجد ألداء صــالة  للتوجــه 
داليــا اســتيقظُت عــى صــوت الجــوال ليخــربين املتصــل أن 

ابنتي أصيبت برصاص االحتالل يف خارصتها".
غرفــة  يف  ابنتــه  مكثــت  حيــث  للمشــفى  ســمودي  وتوجــه 
العمليــات قرابــة الســبع ســاعات واحتاجــت لـــ31 وحــدة دم، 
والكبــد  والرئتــني  وقلبهــا  خارصتهــا  الرصاصــة  اخرتقــت  إذ 
والقولــون واســتقرت بالكليــة وقطعــت رشايــني جســمها، إذ 

عجز الطاقم الطبي عن وقف النزيف.
أثنــاء  يف  ســاعة  ربــع  ملــدة  ووالدتهــا  أنــا  "حدثتهــا  وتابــع: 
وجودها يف الطوارئ قبل إجراء العملية لها، حيث أخربتني 
شــبابيك  وزوجهــا  هــي  تغلــق  كانــت  عندمــا  أصيبــت  أنهــا 

املنزل خشية عى أطفالها من الغاز املسيل للدموع".
وبني أنهم كانوا يدركون خطورة إصابتها لكنهم كانوا يأملون 
بــأن ينجــح األطبــاء يف إنقاذهــا لــرتيب أطفالهــا لكــن "قدر الله 
نافــذ"، مشــرًيا إىل أن والدتهــا يف حالــة إعياء شــديدة عقب 

صدمة استشهادها حيث نقلت للمشفى عدة مرات.
ودعــا والــد الشــهيدة الفصائل الفلســطينية للوحــدة الوطنية 
اســتهداف  عــن  لالحتــالل  رادًعــا  ستشــكل  التــي  الحقيقيــة 

األبرياء.

رام الله/ فلسطني:
األرض  عــن  للدفــاع  الوطنــي  املكتــب  كشــف 
ومقاومــة االســتيطان، عــن نقــاش جــرى مؤخــًرا 
االئتــالف  داخــل  خلفيــة  اتصــال  قنــوات  بــني 
البيــت  ومــع  االحتــالل  دولــة  يف  الحكومــي 
األبيض لبدء البناء االســتيطاين ضمن مرشوع 
املســامة  املنطقــة  يف  الكــربى"  "القــدس 

.)E1(
وصدقــت حكومــة االحتــالل اإلرسائييل مؤخًرا 
عــى بنــاء ألــف وحــدة اســتيطانية عــى أرايض 
قــرى الطــور، عناتــا، العيزريــة، وأبــو ديــس يف 
مــرشوع  ضمــن   ،)E1( املســامة  املنطقــة 

القدس الكربى االستيطاين.
أمــس:  نــرشه  لــه  تقريــر  يف  املكتــب  وقــال 

"هــذا املــرشوع مــن شــأنه أن يغلــق املنطقــة 
ويطــّوق  كامــل  بشــكٍل  القــدس  مــن  الرشقيــة 
املناطــق )عناتــا، الطــور، حزمــا(، بحيــث ُتحــرم 
ــع مســتقبيل باتجاه الرشق،  من أيِّ إمكاِن توسُّ
جميــع  ربــط  إىل  يــؤدي  أن  أيًضــا  شــأنه  ومــن 
الرشقيــة  املنطقــة  الواقعــة يف  املســتوطنات 
القــدس  يف  االحتــالل  بلديــة  حــدود  وخــارج 
مــع املســتوطنات داخــل حــدود بلدية موشــيه 
معــازل  إىل  العربيــة  القــرى  وتحويــل  ليئــون، 

محارصة".
وأوضــح املكتــب أن هــذه الخطــوة "ميكــن أن 
تكــون نقطــة البدايــة يف عمليــة الضــم وتطبيــق 
رؤيــة الرئيــس األمريــيك دونالــد ترامــب وصواًل 
إىل بنــاء )القــدس الكــربى( التــي تشــمل وفــق 

الجانبــني  بــني  التــي كانــت تجــري  املــداوالت 
الكتــل االســتيطانية الثــالث: معاليــه أدوميــم ، 
غــوش عتصيــون، وجفعات زئيف ، ورمبا كتلة 

رابعة إضافية ، هي آدم -كوخاف يعقوب".
ولفت املكتب إىل أن هذ املرشوع من شأنه 
وحــده أن ميــزق الضفــة الغربيــة ويعــزل شــامل 
ووســط الضفــة عــن جنوبهــا ومينــع قيــام دولــة 

فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
عاميــم"،  منظمة"عــري  عــن  املكتــب  ونقــل 
بقضايــا  املتخصصــة  اإلرسائيليــة  الحقوقيــة 
مناهضــة  حملــة  أطلقــت  والتــي  القــدس، 
مــن شــأن  أن  الخطــري،  للمــرشوع االســتيطاين 
E1 أن يــؤدي  البنــاء االســتيطاين يف مــرشوع 
تعيــش  التــي  البدويــة  التجمعــات  تدمــري  إىل 

القــدس،  مدينــة  مــن  الرشقيــة  املنطقــة  يف 
وعــى طــول املنطقــة املمتــدة حتــى مشــارف 
الغور، حيث يخضع عدد كبري من التجمعات 
لجهــود  املناطــق  هــذه  يف  الفلســطينية 
إرسائيليــة متواصلــة لتهجريهــم وحرمانهــم مــن 

أراضيهم ومنازلهم. 
وفــرض  الضــم  عمليــة  يف  البــدء  وبشــأن 
التــي  املناطــق  يف  االرسائيليــة  القوانــني 
تخطط )إرسائيل( لضمها إىل سيادتها يتبادل 
الطرفــان األمريــيك واإلرسائييل تقاذف الكرة ، 
ويف هــذا الســياق قــال رئيــس وزراء االحتــالل 
اإلرسائييل بنيامني نتنياهو يف اجتامع مغلق 
يف  األرايض  ضــم  خطــة  إن  الليكــود  لحــزب 

الضفة الغربية مل يتم إسقاطها. 

رام الله/ فلسطني:
شــهد حصــاد األســبوع املــايض انــدالع عــدة مواجهــات يف الضفــة الغربيــة املحتلة 
ضمن 45 نقطة مواجهة، تخللها إلقاء زجاجات حارقة وعبوات ناســفة ومفرقعات 
نارية يف عدة مواقع، كام ارتقت الشهيدة داليا سمودي من جنني برصاص جنود 

االحتالل.
جاء ذلك بحسب ما ورد يف تقرير إحصايئ لحركة حامس بالضفة الغربية أمس.

فقــد اندلعــت يــوم الجمعــة مواجهــات يف حــي الجابريات يف جنني، واستشــهدت 
املواطنة داليا أحمد سمودي )23 عاًما(، برصاص االحتالل عندما حاولت إغالق 
نافــذة املنــزل ملنــع دخــول الغــاز الســام لغرفة طفلهــا الرضيع، واندلعــت مواجهات 
بعــد مســرية غاضبــة عــى حاجــز الجلمــة يف جنــني بعــد تشــييع جثــامن الشــهيدة. 
كذلــك اندلعــت مواجهــات يف بــاب الزاويــة ومســافر يطــا يف الخليــل، وترمســعيا 

ونعلني يف رام الله، وكفر قدوم يف قلقيلية، وحارس يف سلفيت.
وأحــي 10 مواجهــات يف الضفــة والقــدس املحتلتــني، أصيــب خاللهــا مواطــن 
بقنبلــة غــاز، و7 إصابــات بالرصــاص املعــدين، وعــرشات حــاالت االختنــاق بالغــاز 

السام. 
والخميــس، أحصيــت 11 نقطــة مواجهــة، حيــث اندلعــت مواجهــات يف بيــت أمــر 

بالخليل، ومخيم الدهيشة يف بيت لحم، والفارسية يف طوباس.
الشــبان  وأطلــق  مواجهــات  اندلعــت  حيــث  مواجهــة،  نقــاط   9 األربعــاء  وأحــي 
زجاجــات حارقــة ومفرقعــات ناريــة يف قريــة العيســوية بالقــدس املحتلــة، ومخيــم 
الفــوار ومســتوطنة كريــات أربــع يف الخليــل، ومواجهــات أخــرى يف الشــيخ جــراح، 
ومدينــة  بجنــني،  يعبــد  بلــدة  ويف  الخليــل،  يف  تســور  كرمــي  ومســتوطنة  ودورا 

طوباس، وحاجز إيال يف قلقيلية.
وشــهد منتصــف األســبوع، نقطتــي مواجهــة، يف كل مــن قريــة كفــر مالــك يف رام 
اللــه، وقريــة زبوبــا يف جنــني. وأحــي االثنــني كذلــك نقطتــي مواجهــة يف أريحــا، 
حيــث شــهد مخيمــي عقبــة جــرب وعــني الســلطان انــدالع مواجهات، أصيبــت عقبها 
مجنــدة إرسائيليــة بالحجــارة يف مواجهــات عــني الســلطان، وأصيــب ثالثة مواطنني 
بالرصــاص الحــي. واألحــد، أطلــق شــبان عبــوة ناســفة عــى جنــود االحتــالل يف قرية 
بــرام اللــه، وبــاب الزاويــة  بــرام اللــه، واندلعــت مواجهــات يف قريــة املغــري  عابــود 
يف الخليــل، وبوابــة فرعــون يف طولكــرم، واندلعــت مواجهــات أخــرى يف عصــرية 
األســبوع  مــن  الســبت  يــوم  أمــا  مواجهــة.  نقــاط   9 وأحصيــت  بنابلــس  الشــاملية 
املايض، فقد أحصيت نقطتا مواجهة، يف تل ارميدة يف الخليل، وقرية زبوبا يف 
جنــني، وأصيــب يف إثرهــا عــدد مــن املواطنــني باالختنــاق بســبب قنابــل الغاز التي 

أطلقتها قوات االحتالل.

"حماية" يطالب السلطة بتفعيل مسار مالحقة االحتالل
تحضيرات لرفع جريمة إعدام 

"سمودي" إلى الجنائية الدولية
رام الله-غزة/ فلسطني:

أفــادت وزارة الخارجيــة واملغرتبــني يف رام اللــه بأنهــا تعــّد التحضــريات الالزمــة لرفــع 
ملف جرمية إعدام االحتالل اإلرسائييل املواطنة "داليا سمودي" يف جنني شاميل 

الضفة الغربية، إىل املحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت الخارجية، يف بيان مساء أمس، املحكمة برسعة إعالن قرارها بشأن انطباق 
صالحياتها عى أرض دولة فلسطني، وفتح تحقيق رسمي بجرائم االحتالل ومحاسبة 

عنارصه ومسؤوليه.
وأدانت الوزارة جرمية اإلعدام امليداين للمواطنة سمودي وهي داخل منزلها تحاول 
حاميــة أطفالهــا مــن همجيــة االحتالل، ووصفتها بأنهــا جرمية جديدة يندى لها جبني 

اإلنسانية.
وقالــت إنهــا تضــاف إىل سلســلة طويلــة مــن الجرائــم التــي ارتكبها االحتــالل بحق أبناء 

شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
وحّملت الوزارة حكومة االحتالل ورئيس وزرائها بنيامني نتنياهو املسؤولية الكاملة 

واملبارشة عن هذه "الجرمية النكراء والبشعة".
الدعــم  مظلــة  تحــت  الجرائــم  هــذه  مثــل  ارتــكاب  يتــامدى يف  االحتــالل  أن  وذكــرت 
األمريــيك الكامــل لالحتــالل ومشــاريعه والحاميــة التــي توفرهــا إدارة ترامــب لقــادة 

ومسؤويل االحتالل.
ودعت الوزارة املجتمع الدويل للخروج عن صمته، والتحرك العاجل لتوفري الحامية 

الدولية لشعبنا.
وأعلنت وزارة الصحة استشهاد املواطنة سمودي )23 عاًما(، يوم الجمعة املايض 

متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص االحتالل فجر اليوم نفسه.
الشــهيدة ســمودي أصيبــت برصاصــة يف صدرهــا، اخرتقــت  أن  الــوزارة  وأوضحــت 
الكبــد والبنكريــاس والرشيــان األبهــر، وأجريــت لهــا عمليــات جراحيــة وأدخلــت إىل 

العناية املكثفة، إىل أن أُعلن عن استشهادها.
ويف السياق، أدان مركز حامية لحقوق اإلنسان جرمية قتل املواطنة سمودي، وأكد 
ا من قبل جنود االحتالل وقتلها يشكل  يف بيان أمس، أن عملية إطالق النار عشوائيًّ

جرمية قتل خارج نطاق القانون ترقى ملستوى الجرائم الدولية.
وعــدَّ ذلــك انعكاًســا مبــارًشا لصــورة االحتــالل اإلجراميــة التــي تنتهجهــا بحــق الشــعب 

الفلسطيني يف األرايض املحتلة.
ودعــا املركــز لفتــح تحقيــق فــوري وجدي يف حادثة قتل املواطنة "ســمودي"، مجدًدا 
مطالبتــه األطــراف الســامية املتعاقــدة عــى اتفاقيــة جنيــف الرابعة بالوفــاء بالتزاماتها 

يف ضامن حق الحامية للمدنيني الفلسطينيني يف األرايض املحتلة.
أمــام  وطالــب الســلطة الفلســطينية بتفعيــل مســار مالحقــة االحتــالل عــى جرامئــه 

القضاء الدويل.

استشهدت برصاص االحتالل
عائلة سمودي تتجرع مرارة فقدان ابنتها داليا

تقرير: نقاش بين )إسرائيل( وأمريكا لبدء تطبيق 
مشروع "القدس الكبرى"

جانب من تشييع جثامن الشهيدة داليا السمودي يف مدينة جنني            ) األناضول (

شهيدة و45 نقطة مواجهة بالضفة 
الغربية األسبوع الماضي
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

تهنئة من األعماق
يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة صحيفة فلسطين

بــأحــــر التـــــــهــانـــــي والتــــبـــريــــكــات مــــــــن 
المصور/ رمضان عبد المعطي األغا

بمناسبة المولودة البكر )لــــمـــــى(
بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب
وبلغت رشدها ورزقت برها، ألف مبارك

تبعات "انفجار" أو "تفجير" بيروت 
على العالقة مع "إسرائيل"

بعد مرور عدة أيام عىل "انفجار" أو "تفجري" مرفأ بريوت، وفرق 
كبــري بــن املفردتــن، مــا زال اإلرسائيليــون يبحثــون تبعاتــه عــىل 
مســتقبل العالقــة مــع حــزب اللــه، الــذي كان يتحــر لتنفيــذ رد 
انتقامي ضدهم، لكن التفجري ســيعمل عىل إرجاء، ورمبا إلغاء، 
هــذا الــرد، مــا مينحهــم فرصــة لالســراحة مؤقًتــا مــن تهديــدات 

الجبهة الشالية.
أن ردعهــا  بــريوت، زعمــت إرسائيــل  لكارثــة  اللحظــة األوىل  منــذ 
ازداد جرعــة إضافيــة بعــده، دون إطــالق طلقــة واحدة، وبعيًدا عن 
الخــوض يف معرفــة املســؤول عنــه، وبــروز نظريــات املؤامرة، رغم 
تزايــد االتهامــات اللبنانيــة بتحميــل إرسائيــل املســئولية عنــه، ولــو 
بصــورة غــري مبــارشة، فــال شــك أن موجــات الصدمــة ستســتمر يف 
رضب لبنان، وال تزال بريوت مشغولة بإنقاذ ضحاياها، ومع مرور 
األيــام وخروجهــا مــن صدمــة الحــادث، ســتظهر أســئلة مقلقــة: من 
املســؤول عــن تخزيــن هــذه املــواد الخطــرة؟ وملــاذا مل يتــم اتخــاذ 

االحتياطات الالزمة؟ وهل هذا مستودع تابع لحزب الله؟
أدرعــي  أفيخــاي  زعــم  فقــد  الصمــت،  يلتزمــوا  مل  اإلرسائيليــون، 
الناطق العســكري أن املعابر عىل حدود ســوريا ولبنان تســتخدم 
لنقــل األســلحة اإليرانيــة، ومرفــأ بــريوت بالــذات يســتخدم كمحور 
نقــل بحــري لهــذه األســلحة مــن إيــران لحــزب اللــه، يف حــن علــق 
موشــيه فيغلــن زعيــم حــزب "هويــة" اإلرسائيــي، ونائــب رئيــس 
الكنيســت الســابق، قائــاًل: "إن اإلرسائيليــن تلقــوا عرًضــا مذهــاًل 
لأللعاب النارية مبيناء بريوت، وتأثريه املدمر أشبه بقنبلة نووية 
صغــرية، اليــوم يــوم شــكر حقيقــي للــه، ولجميــع العباقــرة واألبطــال 

الذين نظموا هذا االحتفال الرائع لنا".
تفجــريه،  أو  بــريوت  مرفــأ  انفجــار  أن  اإلرسائيليــة  القــراءة  تؤكــد 
للواقــع، وفاصــاًل  اللــه، يحمــل تغيــرًيا  حــدث اســراتيجي لحــزب 
بــن مرحلتــن، يف حــن يقــرأ الحــزب جيــًدا هــذا الوضــع، ويعلــم 
أن التفجري سيســلط مزيًدا من الضوء عىل ترســانته الصاروخية، 
التــي تزعــم إرسائيــل أنــه يخزنهــا مبســاكن حريــة، ليحصــل عــىل 

"حصانة" لنفسه من هجوم إرسائيي.
اكتســبوا  فإنهــم  الطويــل،  املــدى  عــىل  أنــه  اإلرسائيليــون  يقــدر 
رصيًدا ضخًا من الردع بعد انفجار بريوت، ومن مفارقات األقدار 
أن حــزب اللــه، الــذي هــدد بقصف حاويات األمونيــا بخليج حيفا، 
تــم اســتهدافه بصــورة موجهــة، أو بســبب إهــال ذايت، بخزانــات 
الضاحيــة"  "عقيــدة  أن  والحصيلــة  الخلفيــة،  بســاحته  األمونيــا 
اإلرسائيليــة التــي تتحــدث عن تدمري واســع النطاق للبنية التحتية 
يف لبنــان، حصلــت عــىل أبعــاد رادعة كبــرية، دون إطالق رصاصة 

واحدة من إرسائيل.
يف هذه املرحلة، هناك سيناريوهان إرسائيليان محتمالن عىل 
املحــك، ومــن الصعــب تقديــر أيهــا ســيتحقق، األول أن هــذه 
الكارثــة الهائلــة التــي ألحقــت خســائر فادحــة بالدولــة اللبنانيــة لــن 
تســمح للحــزب بتنفيــذ تهديداتــه لالنتقــام مــن إرسائيــل، وبالتايل 
املخاطــرة مبواجهــة عســكرية، والثــاين أن هذا الحدث املأســاوي 
الذي يقوض لبنان، البلد غري املســتقر بالفعل، قد يزيد بشــكل 

كبري عدم االستقرار فيه. 

رام الله/ فلسطن:
حذر النائب يف املجلس الترشيعي باسم زعارير من خطورة تصاعد 
هجمــة االحتــالل اإلرسائيــي عــىل مدينــة القدس املحتلــة، من خالل 

تكثيف عمليات الهدم والتهجري واإلبعاد.
وأكــد زعاريــر يف ترصيــح صحفــي، أمــس، أن ارتفــاع وتــرية هدم منازل 
املقدســين يــأيت اســتكااًل لسياســة تهجــري أهــايل القــدس املحتلــة 

وتفريغها من سكانها األصلين.
جميــع  مــن  التخلــص  إىل  تهــدف  الهــدم  مخططــات  أن  إىل  وأشــار 
الفلســطينين يف املدينة املقدســة ضمن ما تســمى بخطة "القدس 

الكربى"، وترسيخ يهودية الدولة التي ينادي بها االحتالل.
وبــّن أن االحتــالل يريــد فــرض وقائــع جديدة عىل القدس، منها هدم 
املنــازل بحجــج مختلفــة، كعــدم الرخيــص، علــًا أن بلديــة االحتــالل 
ال تصــدر للمواطنــن رخــص بنــاء، وكذلــك سياســة اإلبعــاد القــري ال 

سيا للنشطاء واملدافعن عن القدس واملقدسات.
ولفــت إىل أن ســلطات االحتــالل متعــن يف إصــدار قــرارات متتاليــة 
لبنــاء وحــدات اســتيطانية، إىل جانــب مصــادرة األرايض ووضــع اليــد 

عىل ما يسميه االحتالل أمالك غائبن.
التضييــق االقتصــادي عــىل املواطــن  أن االحتــالل ميــارس  ونبــه إىل 

املقديس ويفرض الرائب الباهظة.
وشــدد زعاريــر عــىل أن هــذه الهجمــة تتزامــن مــع تفــكك يف املوقــف 
العــريب واإلســالمي، واالنشــغال بالهجــوم عــىل الشــعوب املقهــورة، 

وموجة التطبيع.
منــزاًل   42 الجــاري  العــام  مــن  األول  النصــف  خــالل  االحتــالل  وهــدم 

ومنشأة يف القدس املحتلة، وفق معطيات فلسطينية.

نابلس/ فلسطن:
وافق يوم أمس، الذكرى الـ19 الستشــهاد املقاوم القســامي أرشف 
صبحــي الســيد بعــد أن نفــذ عمليــة استشــهادية أدت ملقتــل اثنــن 

من جنود االحتالل وإصابة آخر.
وولــد الشــهيد القســامي أرشف الســيد يف مدينــة نابلــس وتحديــًدا 
االبتــدايئ يف  ليتلقــى تعليمــه   1979 عــام  العامــود  يف حــي خلــة 
مدرســة العامرية قبل أن ينتقل إىل مدرســة ظافر املرصي ومن ثم 
فــدوى طوقــان ليكمــل تعليمــه الثانــوي وليتفــرغ بعدهــا للعمــل إىل 
جانــب والــده يف محــل لبيــع العصائــر، وذلــك بحســب مــا ورد يف 

تقرير لحركة حاس.
صفــوف  يف  العمــل  مياديــن  يف  نشــط  الشــهيد  أن  التقريــر  وأفــاد 
الحركة الطالبية اإلســالمية إىل جانب ثلة من الشــبان الذين تحولوا 
وحامــد  الزبيــدي  عــاد  بينهــم  ومــن  استشــهادين  إىل  بعــد  فيــا 
أبــو حجلــة، ولينشــط بعدهــا يف مياديــن العمــل ويتعــرف إىل مــن 
ســاروا عــىل نفــس الــدرب ومــن بينهــم االستشــهادي ماهــر حبيشــة، 
واالستشــهادي جــال النــارص، والشــهيدان األخــوان فــراس وهــام 

عبد الحق.
دراســته  إكــال  عــن  اقتصاديــة  ولظــروف  الشــهيد  عجــز  أن  بعــد 
الجامعية قرر أن يتميز عىل موائد القرآن الكريم فاستطاع الحصول 
بعدهــا  ليصبــح  األوقــاف  وزارة  مــن  التجويــد  علــم  يف  إجــازة  عــىل 
مدرًســا معتمــًدا للقــرآن الكريــم وعلــوم التجويــد يف مســجد الحــاج 

معزوز املرصي.
وجــاء يف التقريــر: "يف صبيحــة يــوم 8/8/2001، خــرج شــهيدنا 
صباحا من بيته تاركا خلفه رســالة ألهله بأنه ســوف يتأخر عن منزله 
طالبا من شقيقه أن يحل مكانه يف العمل وليستقل سيارته البيضاء 
ولينطلــق صــوب حاجــز الحمــرا االحتــاليل منتظــرا نقطــة الصفــر التــي 

ستشفي صدور قوم مؤمنن".
ويتابع التقرير: "بعد ساعات من مشاهد اإلذالل عىل الحاجز وصل 
شــهيدنا بســيارته إىل جنود االحتالل الذين أشــاروا إليه باملرور وما 
هــي إال لحظــات حتــى أحــال اثنــن منهــم إىل قطــع تناثــرت، وأصــاب 

ثالًثا يف عملية استشهادية شفت غليل الشعب الفلسطيني".

غزة-تونس/ فلسطن:
إن  )حــاس(:  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  قالــت 
القرارات اإلرسائيلية األخرية الهادفة إىل تغيري معامل 
الخليــل  مدينــة  يف  الرشيــف  اإلبراهيمــي  املســجد 
جنــوب الضفــة الغربيــة املحتلــة متثــل تعدًيــا جديــًدا 
للقانــون  ســافًرا  وخرًقــا  اإلســالمية  املقدســات  عــىل 

الدويل.
وعد الناطق باسم "حاس" عبد اللطيف القانوع يف 
ترصيــح نــرش أمــس، أن إجــراءات االحتــالل الجديــدة 
لتغيــري معــامل املســجد اإلبراهيمــي الرشيــف والتــي 
االحتــالل  إرصار  عــىل  دليــل  يــوم  بعــد  يوًمــا  تــزداد 
املقدســات  بحــق  العنرصيــة  مخططاتــه  تنفيــذ  عــىل 

اإلسالمية وتهويدها.
التهويديــة  اإلجــراءات  هــذه  مواجهــة  إىل  ودعــا 
أن  عــىل  مشــدًدا  بهــا،  االســتخفاف  وعــدم  الجديــدة 
هويــة  تغيــري  يف  تنجــح  "لــن  اإلرسائيليــة  املحــاوالت 
املســجد اإلبراهيمــي، أو قلــب الحقائــق الثابتــة" يف 

مدينة الخليل.
القانــوع: "ســتظل مدننــا ومقدســاتنا بأصالتهــا  وقــال 

العربية وهويتها اإلسالمية خالصة لشعبنا وأمتنا".
ركبــت  اإلرسائيليــة  االحتــالل  ســلطات  أن  إىل  يشــار 
الرشيــف،  اإلبراهيمــي  الحــرم  يف  كهربائًيــا  مصعــًدا 
وتحــاول نقــل اإلرشاف عليــه مــن بلديــة الخليــل إىل ما 

يسمى "مجلس التخطيط االستيطاين".
إىل ذلــك، عــربت املنظمــة العربيــة للربيــة والثقافــة 
وبالــغ  الشــديدة  إدانتهــا  عــن  "األلكســو"،  والعلــوم 
اســتنكارها ملــا تقرفــه حكومــة االحتــالل اإلرسائيــي 
واملستوطنن من أعال عدوانية ُمتكررة واعتداءات 

آمثة ضد املقدسات الفلسطينية.

إىل  أمــس،  نــرش  لهــا  بيــان  يف  املنظمــة  وأشــارت 
انتهــاكات حديثــة طالــت الحــرم اإلبراهيمــي الرشيــف 
تتعمــد  إذ  الخليــل،  مدينــة  يف  القدميــة  والبلــدة 
مصعــد  بركيــب  املعلــم  تشــويه  االحتــالل  ســلطات 
الهادفــة  خطتهــا  ضمــن  وذلــك  داخلــه،  كهربــايئ 
وتوظيفهــا  اإلبراهيمــي  الحــرم  أرايض  ُمصــادرة  إىل 

للمشاريع التهويدية واالستيطانية.
تصعيديــة  "خطــوة  اإلجــراء  هــذا  املنظمــة  واعتــربت 
الـــُمستوطنن  اعتــداءات  سلســلة  يف  أخــرى  ظاملــة 
هدفهــا  املنطقــة،  يف  الفلســطينين  الســكان  عــىل 

اغتصاب إدارة االحتالل للحق الحرصي للفلسطينين 
يف إدارة هــذا املوقــع الفلســطيني املعــرف بــه لهــم 
ــا، وفــرض األمــر الواقع واســتمرار حمالت تهجري  عامليًّ

السكان الفلسطينين".
وقالــت املنظمــة: "إن الســيطرة عــىل ســاحات الحــرم 
تــم  َمعلــم  لســالمة  ســافًرا  تهديــًدا  ُيعــد  اإلبراهيمــي، 
إدراجــه مــن قبــل منظمــة اليونســكو عىل الئحــة الراث 
العاملي كممتلك فلسطيني ُمهدد بالخطر ملا يتميز 
به من قيمة إنســانية اســتثنائية، وميثل انتهاكا خطريا 
منظمــة  ُمقدمتهــا  ويف  الدوليــة،  املجموعــة  يدعــو 

اليونسكو، إىل تحمل مسؤولياتها التاريخية والتحرك 
اإلرسائيليــة  االعتــداءات  واســتنكار  إلدانــة  الريــع 
ُمواجهــة  أجــل  مــن  رادعــة  قــرارات  واتخــاذ  الجديــدة، 

هذه الجرائم التي تزداد خطورة يوما بعد يوم".
كــا عــربت املنظمــة عــن دعمهــا الكامــل وُمســاندتها 
إىل  الراميــة  واملبــادرات  الدوليــة  الُجهــود  لجميــع 
والتدمــري  والســلب  النهــب  أعــال  لجميــع  التصــدي 
التــي ُترتكــب يف حــق الــراث الثقــايف اإلنســاين يف 
فلســطن ويف غريها من البلدان، مثل ســورية وليبيا 

واليمن.

األلكسو ُتدين بشدة االنتهاكات بحق
حماس: تغيير االحتالل معالَم "اإلبراهيمي" 

تعدٍّ على المقدسات

19 عاًما على استشهاد 
"أشرف السيد" منفذ عملية 

فدائية على حاجز عسكري

وأكــد عــدد مــن نــواب الترشيعــي وقيــادات 
مــن  مبــارش  لتهديــد  تعرضهــم  حــاس 
واالعتقــال  بالتنكيــل  االحتــالل  ســلطات 
تتعلــق  جهــود  أي  يف  تدخلهــم  حــال  يف 
بتحقيــق املصالحــة والوحــدة الوطنيــة بــن 

الحركتن. 
واقتحمــت قــوات االحتــالل أول مــن أمــس، 
الشــيخ  حــاس  حركــة  يف  القيــادي  منــزل 
باملجلــس  النائــب  ومنــزل  الحــاج   خالــد 
الترشيعــي خالــد ســليان )أبــو حســن( يف 
مدينــة جنــن، ثــم حذرتهــا املشــاركَة يف 
أي فعاليــات وحدويــة وتقاربيــة مــع حركــة 

فتح.
وقــال النائــب ســليان، إن قــوات االحتالل 
ملــدة  منزلــه  اقتحــام  خــالل  معــه  حققــت 
مــن  وحذرتــه  دقائــق،   10 عــىل  تزيــد 
املشــاركة يف أي فعاليات أو حراكات يتم 

تنفيذها يف الضفة.
"فلســطن"،  لصحيفــة  ســليان  وأوضــح 
أن ضابــط بجيــش االحتــالل وجــه لــه رســالة 
أي  أتباعــك  ومــن  منــك  نريــد  "ال  مفادهــا 
ذلــك  خالفــت  وإذا  مشــكالت،  أو  حــراك 
وفــق  وثقيلــة"،  غليظــة  أيدينــا  فســتكون 

تعبريه.
وفــق  تعمــل  االحتــالل  ســلطات  أن  وبــّن 
الشــخصيات  تحذيــر  عــىل  تقــوم  منهجيــة 
أواًل وتهديدهــا، ثــم اقتيادهــا إىل الســجن 
تحقيــق  مســألة  أن  إىل  مشــريًا  الحقــًا، 
األمــن  تخــدم  ال  الفلســطينية  املصالحــة 

لدى االحتالل.
دامئــًا  يســعى  االحتــالل  أن  عــىل  وشــدد 

الشــعب  أبنــاء  بــن  االنقســام  إلبقــاء 
ســالح  "أقــوى  أن  معتــربًا  الفلســطيني، 

لديهم هو إبقاء الفرقة".
املجلــس  يف  النائــب  أكــد  حــن  يف 
الترشيعــي مــن الخليــل حاتــم قفيشــة، أن 
قــوات االحتــالل اعتقلته وطلبت منه عدم 
يتعلــق  حــراك  أو  فعاليــة  أي  التدخــل يف 

بتحقيق املصالحة الفلسطينية.
مقتضــب  ترصيــح  يف  قفيشــة  وقــال 
لـ"فلســطن": "املصالحة تؤذي االحتالل، 
لذلك حذرين أنه لن يسمح ألحد بالتدخل 

يف أي يشء يؤذيه".
مصلحة إسرائيلية

املجلــس  لرئيــس  الثــاين  النائــب  وأكــد 
الترشيعي د. حســن خريشــة، أن االحتالل 
والشــخصيات  النــواب  اعتقــال  يتعمــد 
املؤثــرة يف الســاحة الفلســطينية، وخاصــة 

يف اآلونة األخرية.
مــع  حديثــه  خــالل  خريشــة  وأوضــح 
هــذه  النــواب  اعتقــال  أن  "فلســطن"، 
املــرة كان مــن أجــل تهديدهــم وتحذيرهــم 
فلســطينية،  نشــاطات  أي  يف  املشــاركَة 

ومنها التقارب مع حركة فتح.
ُيشــعر  أن  يريــد  االحتــالل  أن  وبــّن 
االنقســام  أن  النــواب  وخاصــة  املواطنــن 
مصلحة إرسائيلية كبرية، لذلك سيعاقب 

كل من يسعى إلنجاح إمتام املصالحة.
يســعى  االحتــالل  أن  إىل  خريشــة  وأشــار 
وإبقــاء  الحــايل  الوضــع  عــىل  للحفــاظ 
العنرصيــة  سياســاته  لتنفيــذ  االنقســام، 
إىل  إضافــة  واالســتيطان،  الضــم  مثــل 

بالرصاعــات  الفلســطينية  الســاحة  إشــغال 
االحتــالل  إجــراءات  واصفــًا  الداخليــة، 

بـ"املمنهجة".
أنــه  الجميــع  "إدراك  رضورة  عــىل  وشــدد 
فلســطينية،  ووحــدة  مصالحــة  مــن  بــد  ال 
املجــال  تفتــح  األقــل  عــىل  وميدانيــة 
للمشــاركة يف مقاومة االحتالل وسياساته 

العنرصية".
ودعــا القيــادة لالتفــاق مــع بعضهــا وتحييــد 
تصفيــة  ملواجهــة  الرئيســة،  الخالفــات 
القتــل  ومارســات  الفلســطينية  القضيــة 
والتهويــد التــي يرتكبهــا االحتــالل، مطالبــًا 
التــي  الخطــورة  إدراك  بــرورة  إياهــم 

تتعرض لها القضية يف الوقت الحايل.
وتأيت تهديدات االحتالل لنواب وقيادات 
اإليجابيــة  األجــواء  أعقــاب  يف  "حــاس" 
التــي شــهدتها الســاحة الفلســطينية خــالل 
األســابيع األخــرية، والتــي متثلــت باملؤمتر 
املشــرك الــذي جمــع كالًّ مــن نائب رئيس 
املكتب الســيايس لحركة "حاس" صالح 
العاروري وأمن رس اللجنة املركزية لحركة 

"فتح" جربيل الرجوب الشهر املايض. 
وأكــدت الحركتــان خــالل املؤمتــر، الوحدة 
ملواجهــة  مشــركة  خطــة  عــىل  واالتفــاق 
خطــة الضــم اإلرسائيليــة ألجــزاء مــن الضفــة 

الغربية مبا فيها األغوار.
وُعــدَّ املؤمتــر خطــوة أوىل باتجــاه الوحــدة 
يتبعــه حــراك شــعبي وتجنيــد وتأطــري كل 
واحــد  كشــعب  والفعاليــات  األنشــطة 
إنجــاز  لتريــع  واحــد،  ســيايس  بربنامــج 

الوحدة الوطنية.

في مساٍع إلبقاء حالة االنقسام
ر قيادات ونواب حماس  االحتالل ُيحذِّ
من المشاركة في فعاليات مع "فتح"

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
ضمن المساعي الرامية إلبقاء الفرقة السياسية 
ســلطات  جــددت  الفلســطينية،  الســاحة  فــي 
ونــواب  قيــادات  تحذيــر  اإلســرائيلي  االحتــال 
حركــة حماس بالضفة الغربية المشــاركَة في أي 

نشاطات أو فعاليات وحدوية وتقاربية مع حركة 
فتــح. وكّثفت قــوات االحتال حملــة اعتقاالتها 
خالهــا  تلقــوا  حمــاس،  ونــواب  صفــوف  فــي 
تهديدات بإعادة اعتقالهم حال مشــاركتهم في 

أي فعالية وحدوية مع »فتح«.

ر من  النائب زعارير ُيحذِّ
خطورة تصاعد عمليات 

الهدم بالقدس
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غزة/ فلسطني:
هنأت حركة املقاومة اإلســامية 
الرتبويــة  األرسة  "حــاس" 
وجمــوع  كافــة،  والتعليميــة 
واملدرســني  وذويهــم،  الطلبــة 
واإلداريــني  واألكادمييــني، 
واملوظفــني مبناســبة بــدء العــام 
2020- الجديــد  الــدرايس 

2021 يف محافظــات قطــاع غــزة 
كافة.

وأكــدت الحركــة يف بيان صحفي 
أمــس، أن افتتــاح العــام الدرايس 
املحــدد  موعــده  قبــل  الجديــد 
الصعبــة  الظــروف  هــذه  ويف 
التي مير بها شــعبنا الفلســطيني 
املحــارص  غــزة  قطــاع  وخاصــة 
عــى  وإرصار  تحــٍد،  رســالة  هــو 
التعليميــة،  املســرة  مواصلــة 
قصــوى  أهميــة  مــن  لذلــك  ملــا 
يف إعــاء قيمــة العلــم والتعلــم، 
واالرتقــاء  األجيــال،  وبنــاء  وتربيــة 
الوعــي  حالــة  وترســيخ  بهــم، 
واملعرفــة والثقافــة يف مجتمعنــا 

الفلسطيني.
وأشادت الحركة بالجهود الكبرة 
واالســتثنائية التي اتخذتها وزارة 
الرتبيــة والتعليــم العــايل، وإدارة 

بســبب  األونــروا  يف  التعليــم 
"جائحــة كورونــا"، "لحفــظ صحــة 
أبنائنا الطلبة والهيئة التدريســية 
اســتمرار  وضــان  وغرهــم، 

العملية التعليمية بنجاح".
الطلبــة  جمــوع  الحركــة  ودعــت 

إىل مزيد من االلتزام التعليمي، 
والجــد واالجتهــاد، وبذل قصارى 
النجــاح  إىل  وصــواًل  جهدهــم 
وقــدرت  واإلبــداع،  والتفــوق 
الرتبويــة  األرسة  دور  "عالًيــا 
األســايس  املكــون  والتعليميــة، 

الذيــن  التعليميــة،  العمليــة  يف 
ســطروا بجهودهــم العظيمة أروع 
صفحــات النــور واملجــد لألجيال 

وللوطن".
ويف الســياق، اســتقبلت الكتلــة 
اإلســامية يف قطاع غزة الطاب 
مــع  مدارســهم  إىل  املتوجهــني 
الجديــد  الــدرايس  العــام  بدايــة 
لهــم  وقدمــت   ،2021-2020
الحلــوى والعطــر وزينــت مداخل 
والتشــجيع  بالتهــاين  املــدارس 

عى الدراسة.
اإلعامــي  املكتــب  مديــر  وأكــد 
أن  اللقطــة  ســعيد  الكتلــة  يف 
ســتواصل  اإلســامية  الكتلــة 
خدمــة  يف  الــدؤوب  عملهــا 
داعــًا  وســتبقى  الطــاب 
ا لهــم مبختلــف مراحلهــم  أساســيًّ
خــال مشــاريعها  مــن  الدراســية 
مــدار  عــى  الطابيــة  وخدماتهــا 
العــام الدرايس والتي تســتهدف 
الطــاب  فئــات  جميــع  خالهــا 
لحمــل أعبائهــم الدراســية خاصــة 
االقتصــادي  الوضــع  ظــل  يف 
الصعــب الــذي يعيشــه الشــعب 
الفلسطيني واملساهمة يف بناء 

املجتمع والجيل الفلسطيني.
عــودة  "نتمنــى  اللقطــة:  وقــال 
حميــدة ملقاعد الدراســة للطلبة 
العــام  وهــذا  واملدرســني، 
الجــد  مألهــم  يكــون  أن  نأمــل 
كل  مــن  واملعافــاة  واالجتهــاد 
وكل  قطاعنــا  يحفــظ  وأن  ســوء 
ربــوع الوطــن". وأضــاف: "هنــاك 
عــى  املشــاريع  مــن  العديــد 
والخدمــايت  الرتبــوي  الصعيــد 
والتثقيفي والوطني"، وأشار إىل 
أن قيادة الكتلة اإلسامية تسلط 
كل اهتامهــا عــى الطــاب بكل 
الفئات العمرية لتطوير قدراتهم 

يف شتى الجوانب.

مزدحمــة  وســاحتها  املــدارس  أبــواب  وبــدت 
مختلــف  مــن  الجنســني،  كا  مــن  بالطلبــة 

املراحل الدراسية.
وكانــت لجنــة املتابعــة الحكوميــة التــي تضــم 
أخــرى،  ووزارات  والداخليــة،  الصحــة  وزاريت 
والجامعــات  املــدارس  عمــل  تعليــق  أقــرت 
جائحــة  أوجدتهــا  طــوارئ  حالــة  ضمــن  بغــزة، 
ملــدة  شــلًا  وســببت  العامليــة،  "كورونــا" 

امتدت أشهًرا بغزة.
املتخــذة  الصارمــة  اإلجــراءات  نجــاح  لكــن 
حجــر  وأهمهــا  بغــزة،  الرســمية  الجهــات  مــن 
العائديــن لغــزة عــر بوابتــي معــر رفــح، جنوب 
القطــاع، وحاجــز بيــت حانــون "ايــرز" شــااًل، 
دفــع  الفــروس،  وصــول  دون  الحيلولــة  يف 
تســهيات  سلســلة  إلقــرار  املتابعــة  لجنــة 
داخــل القطــاع تزامًنــا مــع تشــديد اإلجــراءات 
عند املعابر. وشــملت التســهيات استئناف 

العمل يف املدارس.
وأفاد مدير مديرية الرتبية والتعليم يف غرب 
غــزة د. عبــد القــادر أبــو عــي، بــأن املديريــة 
ضمــن  كافــة  الرســمية  الجهــات  مــع  تتعــاون 
إجراءات مكافحة الفروس، الفًتا أن املديرية 
يف  مدارســها  وتعقيــم  تنظيــف  إىل  لجــأت 
محافظة غزة األكر واألكرث اكتظاًظا بالســكان 

من بني محافظات القطاع الخمس.
مديريــة  أن  بــني  لـ"فلســطني"،  ترصيــح  ويف 
التعليــم غــرب غــزة لجــأت إىل اتخــاذ سلســلة 
لحايــة  والوقائيــة  االحرتازيــة  التدابــر  مــن 
طلبتهــا، شــمل ذلــك التخفيــف قــدر اإلمــكان 

يفــرتض  الطلبــة مهــارات كان  إكســاب  مبكــًرا 
العــام  مــن  األخــر  الربــع  خــال  اكتســابها 

الدرايس املنرصم.
آب  أغســطس/  خــال  الدراســة  أن  وأوضــح 
الحــايل؛ ســتكون بواقــع أربــع حصــص دراســية 

تتخللها اسرتاحة قصرة.
رضا وانتقادات

وبينــا أشــاد البعــض بإجــراءات الوزارة، وجه 

من أعداد الطلبة يف الفصل الواحد.
الفصــل  يف  الطلبــة  متوســط  أن  وأوضــح 
يف  لكــن  طالًبــا،   )38 إىل   37( ســيرتاوح 
مناطــق أخرى ســيزيد العــدد عى )40( طالًبا 
الكبــرة  الزيــادة  بســبب  وذلــك  الفصــل،  يف 
يف تعــداد ســكان محافظــة غــزة، األمــر الــذي 

يسبب كثافة صفية.
ولفــت إىل أن الهــدف مــن اســتئناف الدراســة 

آخرون انتقادات لها.
وعــرت املواطنــة أم طــارق دغمــش "والــدة 
مســتوى  عــن  رضاهــا  عــن  ميــس"  الطالبــة 
ابنتهــا،  مدرســة  يف  والرتتيــب  النظافــة 
مشــرة إىل أنهــا اصطحبــت ابنتها للمدرســة 
الحكوميــة واســتمعت لتعليات املعلات 
الشــخصية،  النظافــة  بخصــوص  للطالبــات 
مشيدة بإجراءات املدرسة الصحية لضان 

صحة أبنائهم والهدوء والنظام الذي امتاز به 
بدء العام الجديد.

كا أبدت أم محمد حسنات "والدة الطالبة 
مهــا"، رسورهــا لعــودة الدراســة بعــد انقطــاع 
دام خمســة أشــهر حيث كانت تخىش عى 
ابنتهــا مــن نســيان أساســيات الدراســة حــال 
لـ"فلســطني":  وقالــت  االنقطــاع.  اســتمرار 
حيــث  الحكوميــة  للمدرســة  "رافقتهــا 
املمتــاز  النظافــة  مســتوى  عينــي  بــأم  رأيــت 
بــه  تتعامــل  الــذي  الشــديد  والنظــام  فيهــا 

املعلات".
شــناعة  فــادي  الصحفــي  املصــور  وكتــب 
يف منشــور عــى صفحتــه يف موقــع "فيــس 
يســتقبل  أن  يعقــل  "هــل  متســائًا:  بــوك"، 
طابنــا وأبناؤنــا العــام الــدرايس بهذا الشــكل 
وبــاء كورونــا  بفعــل  أشــهرا  دام  انقطــاع  بعــد 
مــع أن املنطــق يقــول إن التعقيــم واجــب؟". 
بعــض  مــن  صــور  مبجموعــة  منشــوره  وأرفــق 
املدارس تظهر عدم نظافة بعض الفصول.

وركــزت الــردود عــى منشــوره بأنــه تــم رصــد 
مخالفــات متعــددة، أبلغــت بها وزارة الرتبية 

والتعليم العايل.
ثالثة سيناريوهات

العامــة  العاقــات  مديــر  أفــاد  جهتــه  مــن 
بغــزة  والتعليــم  الرتبيــة  بــوزارة  والدوليــة 
 )291( مــن  أكــرث  بــأن  املينــاوي،  معتصــم 
املراحــل  مختلــف  مــن  وطالبــة  طالــب  ألــف 
التابعــة  مبدارســهم  التحقــوا  التعليميــة 
للــوزارة، وبإضافــة أعــداد الطلبــة يف مــدارس 

امللتحقــني  تعــداد  يصبــح  الغــوث"  "وكالــة 
بالدراســة قرابــة )600( ألــف طالــب وطالبــة 

يف قطاع غزة.
بــدء  "شــهد  لـ"فلســطني":  املينــاوي  وقــال 
العــام الــدرايس همــة عاليــة رغــم الصعوبات 
والتحديــات التــي تواجههــا الــوزارة نظــرًا لقلة 
اإلمكانــات املتوافــرة، لكنهــا آثــرت بدء العام 
الــدرايس بطواقمهــا املنتــرة يف كل أنحــاء 
قطاع غزة، حيث ترفع التقارير أوال بأول عن 

سر العملية التعليمية".
املاحظــات  بعــض  "هنــاك  وأضــاف: 
بخصــوص النظافــة تتــم متابعتهــا يف بعــض 
األمــور جيــدة،  عــام  بشــكل  لكــن  املــدارس، 
بســيطة  املرفوعــة  املاحظــات  إن  حيــث 
ميكــن التعامــل معهــا بســهولة"، مشــًرا إىل 
أن وضــع النظافــة يف املقاصــف املدرســية 
ودورات امليــاه ممتــاز، ويتم التعقيم بشــكل 

دوري رغم قلة اإلمكانات.
ثاثــة  وفــق  تعمــل  الــوزارة  أن  إىل  وأشــار 
حالًيــا  يجــري  مــا  هــو  األول  ســيناريوهات؛ 
القطــاع  لخلــو  نظــًرا  الكامــل  الــدوام  وهــو 
الثــاين  والســيناريو  كورونــا"،  "فــروس  مــن 
سيكون يف حالة حدوث إصابات بالفروس 
املتمثــل بالــدوام عــى مرحلتــني للحــد مــن 

االكتظاظ الصفي.
ســنطبق  الفــروس  تفــي  "حــال  وأضــاف: 
الــدوام  بوقــف  املتمثــل  الثالــث  الســيناريو 
التعليــم  عــى  واالعتــاد  كامــل  بشــكل 

اإللكرتوين".

بعد انقطاع لخمسة أشهر.. غزة تبدأ عامها الدراسي بال "كورونا"
غزة/ أدهم الشريف-فاطمة الزهراء العويني:

انتظــم طلبــة غــزة بمقاعد الدراســة، أمــس، في 
توقيــت مغايــر لألعــوام الماضيــة فــي القطــاع 
المحاصر والخالي من فيروس »كورونا« المسبب 

لمرض »كوفيد 19« المنتشر عالمًيا.
واعتــادت غــزة طيلة الســنوات الماضية على بدء 
العــام الدراســي بحلــول ســبتمبر/ أيلــول مــن كل 
عــام، لكــن بســبب جائحــة »كورونــا«، ومــا ترتــب 

عليهــا من إغالق مدارس قطاع غزة كافة مطلع 
مــارس/ آذار الماضــي، رغم أن الفيــروس لم يصل 
بعــد، قــررت وزارة التربيــة والتعليــم بــدء العــام 

الجديد باكًرا.

المــدارس  إلــى  أبناءهــم  وأمهــات  آبــاء  ورافــق 
وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  والتابعــة  الحكوميــة 
الالجئين الفلســطينيين »أونروا«، المنتشــرة في 

محافظات قطاع غزة الخمس.

الكتلة اإلسالمية تستقبل الطالب
حماس تهنئ الطلبة والكادر التعليمي بالعام الدراسي الجديد

جانب من عودة الطاب للمدارس يف خان يونس أمس       ) تصوير/ يارس فتحي (
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د. فايز أبو شمالة

إعالن طرح عطاء رقم 2020/10
مشروع توريد أجهزة حاسوب وملحقاته

تعلن جمعية سواعد لإلغاثة والتنمية عن طرح عطاء لتنفيذ مرشوع توريد 
أجهزة حاســوب وملحقاته تبعا الرشوط واملواصفات املوضحة يف كراس 
العطــاء فعــى الــرشكات ذات االختصــاص واملســجلة رســميا وترغــب يف 
املشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة جمعيــة ســواعد خــال أوقــات الــدوام 
 50( مبلــغ  دفــع  مقابــل  العطــاء  کــراس  عــى  الحصــول  أجــل  مــن  الرســمي 

شيكا( غري مسرتدة.
1 - يجــب عــى املتقــدم تقديــم كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة 5 % مــن قيمــة 
املــرشوع إمــا بكفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق بإســم جمعيــة ســواعد 
لإلغاثــة والتنميــة ملــدة ال تقــل عــن 60 يومــا مــن تاريــخ تســليم العطــاء وال 
تقبــل الشــيكات الشــخصية أو املبالــغ النقديــة، تلتــزم الرشكــة التــي يحــال 
عليهــا العطــاء بتقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10 % مــن قيمة املرشوع 

سارية املفعول ملدة 90 يومًا من تاريخ اإلحالة.
2 - ميكــن للمتقــدم رشاء كــراس العطــاء برســوم مقدارهــا 50 شــيكا غــري 
الســاعة  مــن  2020/08/09م  املوافــق  األحــد  يــوم  مــن  ابتــداء  مســرتدة، 

9:00 صباحا وحتى الساعة 4:00 مساء ، وذلك من مقر الجمعية.

3 - موعــد االجتــاع التمهيــدي الســاعة الحاديــة عــرشة صباحا يــوم األربعاء 
2020/8/12 م يف مقر الجمعية.

 2020/8/15 املوافــق  الســبت  يــوم  العطــاء  لتســليم  موعــد  آخــر   -  4
الســاعة 01:00 مســاء مــع العلــم انــه لــن يقبل أي عطــاء بعد هذا املوعد 
ولــن تقبــل العــروض بالفاكــس ويجــب تســليمها بالظــرف املختــوم مبقــر 
جمعية ســواعد لإلغاثة والتنمية وســيتم فتح املظاريف الســاعة 01:00 

مساء يف نفس اليوم.
5 - عــى املــورد ارفــاق خلــوات طــرف رضيبــة )الدخــل واملضافــة( والســجل 

التجاري مع أوراق املناقصة.
ماحظات/

- رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.
- السعر شامل رضيبة القيمة املضافة وأية رضائب أخرى .

- يحق للجمعية تجزئة العطاء أو تأجيله أو متديده أو إعادته أو إلغاؤه.
- السعر أحد معايري الرتسية و ليس الوحيد.

- ملزيــد مــن املعلومــات ميكنكــم زيارتنــا يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف ) غــزة 
, الشــعف , شــارع نيلســون مانديــا بالقــرب مــن مدرســة شــعبان الريــس ( أو 

االتصال عى 2811311

تهويد العقل الفلسطيني 
بعد تهويد األرض!

ال يعتمد اإلرسائيليون يف ضم الضفة الغربية عى الدعم األمريي 
ســاحهم  عــى  اإلرسائيليــون  يعتمــد  وال  البعــض،  يدعــي  كــا 
وقوتهــم فقــط، يعتمــد اإلرسائيليــون عــى الحيلــة يف تثبيــت حقائق 
اســتيطانية جديــدة عــى األرض، ويعتمــدون عــى العمــل املنظــم 
ولعــل  فعــل،  ردة  إثــارة  ودون  زمنــي،  جــدول  وضمــن  خطــة،  ضمــن 
هــذه إحــدى توصيــات ديفيــد بــن غوريــون الــذي ناشــد اليهــود قبــل 
التمــدد األفقــي عــى األرض الفلســطينية،  أكــر مــن ســبعني عامــًا 
وتأجيل التمدد الرأيس إىل ما بعد قيام الدولة، وقد نجحت الخطة 

اليهودية التي تكررها قيادات املستوطنني هذه األيام.
الغربيــة، وتطبيــق صفقــة  الضفــة  عــى أرض  الســيطرة  ومــن خطــط 
القــرن تدريجيــا خطــة تهويد العقل الفلســطيني، فقد ُســمح لســكان 
تصاريــح،  دون  اإلرسائيليــة  املــدن  إىل  بالوصــول  الغربيــة  الضفــة 
والســاح لعرشات آالف الفلســطينيني بالوصول إىل شــاطئ البحر، 
واالســتحام، واالســتجام، ومراقبــة حيــاة اإلرسائيليــني واالختــاط 
بهــم، يف خطــوة لهــا مــا بعدهــا مــن قــرارات تتعلــق بتطبيــق القانــون 
اإلرسائيــي عــى بعــض الســكان العــرب، وتتعلــق بإزالــة أجــزاء كبــرية 
من جدار الفصل بعد أن أمســت عائقًا أمام تطبيق خطة الضم، وال 
ســيا أن خرائط الضم تشــمل مناطق واســعة إىل الرشق من الجدار 
الجــدار النعــدام  مــن  واســعة  قطــع  إزالــة  العــازل، وهــذا يســتوجب 
جدواها، وبعد أن تأكد عدم جدوى بناء جدران جديدة حول الكتل 

االستيطانية النائية، ما يعني اإلبقاء عى مناطق مفتوحة برمتها.
وحتى هذه اللحظة ال رد فعل فلسطيني، وال تعقيب، وال اعرتاض، 
وال تأييــد، وال غضــب، وال حتــى إدانــة واســتنكار كــا جــرت العــادة، 
آالف  دخــول  بتســهيل  اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات  ســاح  وكان 
حتــى  أو  تصاريــح  دون   48 عــام  املحتلــة  للمناطــق  الفلســطينيني 
تفتيش، كأنه شــأن إرسائيي، وكأن ســاح الجيش اإلرسائيي بفتح 
عــدة ثغــرات يف الجــدار الفاصــل يف ســابقة هــي األوىل منــذ بــدء 
انتفاضــة األقــى عــام 2000. وكأن هــذا الحــدث الخطــري ال يخــص 

السلطة الفلسطينية!
إن ساح املستوى األمني اإلرسائيي لعرشات آالف الفلسطينيني 
بالتنقــل بــني الضفــة الغربيــة ودولــة الكيــان الصهيــوين بــكل ســهولة 
ويرس ليحمل أهدافًا سياسية ستظهر آثارها بعد حني، فمنذ اليوم 
األول مــن عيــد األضحــى دخل عرشات اآلالف من الفلســطينيني يف 
الضفــة الغربيــة ملناطــق ال 48 عــر عــدة ثغــرات يف الســياج أبرزهــا 
الثغــرة قــرب قريــة فرعــون قضــاء طولكــرم واملحاذيــة ملدينــة الطيبــة 
حافــات  تحــر  اإلرسائيليــني  الجنــود  أعــني  وأمــام  املثلــث،  يف 
بلوحــات "إرسائيليــة" صفــراء وتحمــل الــركاب إىل املســجد األقــى 
وإىل شواطئ يافا ونتانيا وغريها دون فحوصات أو حتى سؤال عن 

التصاريح، وقد غرق بعض هؤالء الفلسطينيني يف البحر وماتوا.
التحرك الفلسطيني الرسيع مطلوب قبل أن متوت القضية، وتغرق 

األرض يف بحر املستوطنات الذي يبتلع الجغرافيا والتاريخ.
ملحوظة: قبل عرشات السنني، وقبل وصول السلطة الفلسطينية، 
عــرض علينــا شــارون الضــم، وعــرض علينــا املواطنــة، ولكننــا رفضنــا، 

وقلنا: منظمة التحرير ممثلنا الرشعي والوحيد!
العقــل  تهويــد  ظاهــرة  مــن  والوحيــد  الرشعــي  ممثلنــا  هــو  فأيــن 

الفلسطيني، والتطبيق العمي للضم؟

النارصة/ فلسطني:
تســاءل كاتــب إرسائيــي "هــل مــن املمكــن أن تنجــح 
الفلســطينية  )إرسائيــل( يف دحــر فصائــل املقاومــة 
الجيــوش  هزميــة  هنــا  املقصــود  وليــس  املســلحة؟ 
حــروب  تخــوض  التــي  املنظــات  بــل  والــدول، 
العصابــات ضــد )إرسائيــل(، رغــم أن الجرنالــني دان 
شــومرون وإيهود باراك رئيس أركان الجيش األســبق 

ونائبه، أكدا أن هذا غري ممكن".
وأضــاف أوري ســارغيل يف مقالــه عــى موقع "نيوزن 
ون" العــري، ترجمتــه "عــريب21" أن "هــذا الجــواب 
يطــرح تســاؤال آخــر أمــام اإلرسائيليــني: هل ســنعيش 
املنظــات  عــى  االنتصــار  عــى  القــدرة  عــدم  يف 
الفلســطينية مــن اآلن فصاعــًدا؟ الجــواب: رمبــا نعم، 
أو بالتأكيــد، مــا دفــع إســحاق رابــني الســتخاص هذا 
االســتنتاج، والدفــع برجالــه لتوقيــع اتفــاق أوســلو مــع 

الفلسطينيني.
وأشــار إىل أن "قناعــة رابــني هــذه بعــدم القــدرة عــى 
جــاءت  املســلحة،  الفلســطينية  بالفصائــل  اإلطاحــة 
حــاس  رجــاالت  مــن   415 مــن  أكــر  نفــى  أن  بعــد 
والجهاد إىل لبنان يف كانون األول/ديسمر 1992، 

وهنــا ميكــن الجــزم بــأن حديــث قيــادة هيئــة األركان 
متفــق  كذبــة  عــى  مبنيــا  كان  العامــة  اإلرسائيليــة 
عليها، وإال فأين كان الجرناالن أريئيل شارون، مائري 
عــى  تجنيدهــم  يتــم  مل  وملــاذا  وغريهــا؟  داغــان، 

الفور لهزمية املنظات الفلسطينية مرة أخرى؟".
هزميــة  يف  القــدرة  أو  الرغبــة  "عــدم  أن  إىل  ولفــت 
الفلســطينيني دفعــت خــراء إرسائيليــني للقــول؛ إن 
حــل الــراع اإلرسائيــي الفلســطيني يجــب أن ميــر 
حتــى  الفلســطينيني  ألن  املفاوضــات،  خــال  مــن 
يومنا هذا يرفضون أي حل وسط، ويعلنون أنهم لن 
يعرتفــوا أبــدا بـ)إرسائيــل( كدولــة يهوديــة، ومطلبهــم" 
حق العودة "هو حصان طروادة للقضاء عى الدولة 

اليهودية".
مــع  ُيصنــع  اإلرسائيــي  "الســام  أن  ســارغيل  وزعــم 
الفلســطيني والعــريب عندمــا يستســلم فقــط، وليــس 
يــويس  أفنــريي،  أوري  أمثــال  اليســاريون  يــروج  كــا 
ساريد، عاموس عوز، وغدعون ليفي، وميكو بيليد، 
وهــم جميعــا، وقبلهــم الجــرنال إوري ســاغيه الرئيــس 
األســبق لجهاز االســتخبارات العســكرية-أمان، الذي 
ميكــن  ال  أنــه  رابــني،  إســحاق  الــوزراء  لرئيــس  رشح 

هزميــة الفلســطينيني، لــذا يجــب البحــث عــن تجاوز 
لهذه املعضلة".

وأكد سارغيل أن "عددا من الجرناالت اإلرسائيليني، 
ومنهــم بــاراك، أثبتــوا أنهــم غــري قادريــن عــى وقــف 
االنتفاضــات الفلســطينية، والنتيجــة أن مــن صاغــوا 
مفهوم الســام مع الفلســطينيني والعرب، مل يغريوا 
مــن صــورة العــدو املريــر والحــازم أكــر مــن أي وقــت 
مــى، رابــني ليــس غبيــا، ألنــه أدرك أنــه ال يســتطيع 
التــي مل  للجيــش،  العامــة  األركان  هيئــة  يطالــب  أن 
كل  رغــم  باالنتصــار  الفلســطينيني،  هزميــة  تســتطع 
أننــا  مفادهــا  اليــوم  "النتيجــة  أن  إىل  ونبــه  يشء". 
نصنــع الســام مــع الفلســطيني الــذي قمنــا بتمكينــه، 
بقــاء  مقابــل  النــار  إطــاق  وقــف  عــى  معــه  واتفقنــا 
الوضــع الراهــن، ومل نجــرؤ عــى الــرد عندمــا أطلقــوا 
مــع  أوســلو  اتفاقيــات  ووقعنــا  باتجاهنــا،  الصواريــخ 
ال  اإلرسائيــي  والجيــش  بــاراك  ألن  الفلســطينيني؛ 
يريدان القضاء عى منظاتهم املســلحة، والنتيجة 

أننا هربنا أمام الفلسطينيني".
مــن  يتمكــن  مل  اإلرسائيــي  "الجيــش  أن  إىل  وأشــار 
التغلب عى أي موجة من العمليات املسلحة دون 

أن يدفــع الكثــري مــن األرواح، ويتخــى عــن األهــداف 
وقعــت  األوىل،  االنتفاضــة  بعــد  ألنــه  الوطنيــة، 
)إرسائيل( اتفاقات أوســلو، وبعد االنتفاضة الثانية، 
هربــت مــن مســتوطنات غــوش قطيــف، بعــد مقتــل 
1500 إرسائيــي مــن عمليــات مســلحة، كان  قرابــة 
مثنا باهظا، ألننا دفعناه بصورة تقشعر لها األبدان".

بــني  ديفيــد  كامــب  مفاوضــات  "بعــد  أنــه  وأوضــح 
إيهــود بــاراك ويــارس عرفــات، بــدأ نــزع الرشعيــة عــن 
يجــب  عنــري  فصــل  دولــة  وأصبحــت  )إرسائيــل(، 
مقاطعتها، وإلغاؤها، ووصفها بأنها تحتل األرايض، 
وتحكــم بالرعــب عــى ســكان األرض املحتلــة، حتــى 
خــرج اليهــود يف )إرسائيــل( وحــول العــامل ضدنــا يف 

الشوارع، ويف األوساط األكادميية".
وختم ســارغيل بالقول بأن "الســؤال الجوهري يطرح 
مجــددا ليــس عــن إمــكان دحــر املنظات املســلحة، 
ألنــه ســؤال أصبــح ثانويــا، بــل نوعــا مــن الفائــض، ومل 
بــل املقصــود هــو  يعــد حقــا عــى جــدول األعــال، 
تعطيــل وجــود هــذه املنظــات قدر اإلمــكان، ووقف 
بــث اإلحبــاط واليــأس يف دوائــر املجتمــع واالقتصــاد 

وآليات الحكومة والحياة األرسية اإلرسائيلية".

رام الله/ فلسطني:
بــأن  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  أفــادت 
عــزل  تواصــل  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات 
األســري عمــر فهمــي خــرواط منــذ أكــر مــن أربعــة 
بأوضــاع  "مجــدو"،  معتقــل  عــزل  داخــل  أشــهر 

حياتية قاسية.
وكانــت إدارة معتقــات االحتــال أقدمــت خال 
شــهر آذار املــايض عــى عــزل أربعــة أرسى يف 
معتقــل "رميــون" تعســفيا هم: حاتم القواســمة، 
إضافــة  الحــي،  عبــد  وإبراهيــم  اســعيد،  وأســامة 
إىل األســري خــرواط، ونقلــوا بعدهــا إىل ســجون 

أخرى.
مــن  تعــد  العــزل  أن سياســة  إىل  الهيئــة  ولفتــت 

إدارة  تتبعهــا  التــي  التنكيليــة  اإلجــراءات  أخطــر 
السجون بحق األرسى، وقد تصاعدت يف اآلونة 

األخرية واستهدفت العديد من قادة األرسى.
بــزج  تكتفــي  ال  االحتــال  أن ســلطات  وأضافــت 
أدىن  إىل  تفتقــر  صغــرية  زنازيــن  داخــل  األســري 
مقومــات الحيــاة اآلدميــة، بــل تعمد أيضــا لتنفيذ 
تحــت  لزنزانتــه  ومداهــات  تفتيــش  عمليــات 
حجــج وذرائــع واهيــة، ليــس الهــدف منهــا ســوى 
إذالل األســري ووضعــه يف حالــة مــن القلــق وعــدم 

االستقرار طوال الوقت.
مــن  عامــا(   49( خــرواط  األســري  أن  إىل  يشــار 
محافظــة الخليــل، ومحكوم بالّســجن املؤبد أربع 

مرات، ومعتقل منذ عام 2002.

األرسى  شــؤون  هيئــة  نقلــت  آخــر  جانــب  مــن 
واملحرريــن، شــهادة األســري هايــل عمــران، التــي 
يــرسد مــن خالهــا تفاصيــل مــا تعــرض لــه داخــل 
بعــد  عــكا،  الجليــل" مبدينــة  "ســجن  يســمى  مــا 

تعرضه لوعكة صحية.
بعــد  "إنــه  الهيئــة  األســري عمــران ملحاميــة  وقــال 
إدارة  الحــرارة، حولتنــي  بدرجــة  بارتفــاع  إصابتــي 
ســجن  يف  الصحــي  للحجــر  )جلبــوع(  معتقــل 
الجليــل، بقيــت فيــه ملدة يومني، ومن ثم ُنقلت 

إىل مشفى )رمبام( مبدينة حيفا".
كان  باملستشــفى  وجــودي  أثنــاء  وأضــاف: "يف 
يحرســني ثاثة ســجانني، منعوين من اســتخدام 
مقيــد  وأنــا  الفحوصــات  يل  وأُجريــت  الحــام، 

هنــاك  تشــخييص  وتــم  والرجلــني،  اليديــن 
بإصابتي بالتهاب رئوي، وعقبه ُنقلت إىل سجن 

الجليل.
جــدًا،  ســيئة  الجليــل  ســجن  ظــروف  "إن  وتابــع: 
أشــبه  الصحــي، وهــو  للحجــر  فالقســم مخصــص 
الحيــاة،  مقومــات  أدىن  إىل  ويفتقــر  بالزنازيــن، 
واألبــراش هنــاك مصنوعــة من الباطــون، ويقتر 
تقديــم العــاج لــأرسى فيــه فقــط خــال ســاعات 

النهار، أما خال الليل ما من مجيب".
يشار إىل أن األسري عمران من بلدة دير الحطب 
قضــاء نابلــس، ومعتقــل منذ تاريــخ 3/5/2018 
إىل  أخــريًا  وأعيــد  اآلن،  حتــى  موقوفــا  يــزال  وال 

معتقل "جلبوع".

غزة/ أدهم الرشيف:
أكــد مديــر دائــرة مكافحــة العــدوى يف وزارة الصحــة 
عــززت  الــوزارة  أن  العبادلــة،  رامــي  الدكتــور  بغــزة 
الــذي  غــزة  قطــاع  جنــويب  رفــح،  معــر  يف  إجراءاتهــا 
سيســتقبل آالف املواطنــني العالقــني يف عــدة دول، 
وذلك ضمن إجراءات الحفاظ عى القطاع الساحي 

خالًيا من فريوس "كورونا".
وأوضــح العبادلــة يف تريــح لـ"فلســطني"، أمــس، أن 
إجــراءات الــوزارة تشــمل إجــراء فحــص )PCR( لجميــع 
العالقني املقرر عودتهم حني عودة معر رفح للعمل، 
مشــرًيا إىل أن الــوزارة ســتتعامل مــع هــؤالء العائديــن 
بإجــراء الفحوصــات الازمــة يف اليــوم الخامــس والـ19 
للحجــر  خضوعهــم  خــال  وذلــك  لغــزة  وصولهــم  مــن 

الصحي املعتاد.
وذكر أن الوزارة جهزت مراكز الحجر الصحي يف بيت 
حانــون شــايل قطــاع غــزة، ورفــح جنوًبــا، ومستشــفى 
ميكــن  التــي  األخــرى  واألماكــن  الــرتيك؛  الصداقــة 

استيعاب محجورين جدد بداخلها.
وبنيَّ العبادلة أن الصحة ستقسم العائدين إىل فئات 
مــا بــني كبــار الســن وعائــات وشــباب ومــرىض، وبنــاًء 
عــى ذلــك ســيتم توزيعهــم عــى مراكــز الحجــر، كل 
حســب فئته، الفًتا إىل اجتاعات مســتمرة تعقد مع 

وزارة الداخلية لتنظيم العمل بهذا الشأن.
وذكر أن عدد املسجلني لدى وزارة الداخلية وبصدد 
الوصــول إىل قطــاع غــزة يقــدر بنحــو )2600( مواطــن، 
يف حــني أن الصحــة لديهــا إمكانــات الســتقبال مــا بني 
)1500 إىل 2000( عائــد وحجرهــم وفــق الروتوكــول 

املتبع.
يســتدعي  ــا،  عامليًّ الوبــاء  انتشــار  أن  العبادلــة  وأكــد 
اتخــاذ إجــراءات احرتازيــة إضافيــة لحايــة املواطنــني 
مــن الفــريوس، مبيًنــا أن الكميــة املتوفــرة مــن املــواد 
املخريــة الازمــة للفحــص تكفــي إلجــراء الفحوصــات 

للعائدين.

أهبــة  الطبيــة واألمنيــة املشــكلة عــى  "الفــرق  وقــال: 
االستعداد، وجميع الوزارات تقريًبا مشاركة يف هذا 
الشــأن، وجاهــزة الســتقبال العائديــن، وقــد تــم تجهيــز 
املواقــع والتأكــد مــن بيانــات األماكــن وكل مــا يلزمهــا 

من مستلزمات ومستهلكات لهم".
بــرورة  أوىص  الجديــد؛  الــدرايس  العــام  وبشــأن 
مــن  والحــد  املدرســية  والصفــوف  املــدارس  تعقيــم 
االلتحام يف الساحة املدرسية، "وهذا يف حال عدم 
اكتشــاف حــاالت مصابــة بكورونــا داخــل املجتمع، أما 
يف حال االشتباه أو اكتشاف حالة فسنتخذ إجراءاتنا 

وفق ما يحدده الوضع الوبايئ".
وكان رئيس املكتب اإلعامي الحكومي بغزة ســامة 
الخميــس  لـ"فلســطني"  تريــح  يف  توقــع  معــروف، 
املــايض، فتــح معــر رفــح قريًبــا، فــور انتهــاء الجهــات 

الازمــة  والتحضــريات  الرتتيبــات  مــن  بغــزة  الرســمية 
ضمــن  غــزة  قطــاع  خــارج  العالقــني  آالف  الســتقبال 

إجراءات التصدي لجائحة فريوس "كورونا".
ه معروف إىل أن التوجه بشأن معر رفح، فتحه يف  ونبَّ
االتجاهــني أمــام العائديــن واملســافرين مــن أصحــاب 
وأصحــاب  العمــل  وعقــود  والجنســيات  االقامــات 
الحاجــات امللحــة املســجلة أســاؤهم يف كشــوفات 
هيئة املعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية واألمن 

الوطني.
الداخليــة  وزارة  باســم  املتحــدث  أن  أعلــن  حــني  يف 
بغــزة إيــاد البــزم، أنــه مل يتــم تحديــد أي مواعيــد لفتــح 

املعر.
األول،  أمــس  مقتضــب،  تريــح  يف  البــزم  وأوضــح 
أنــه يتــم التواصــل مــع مــر مــن أجــل إجــراء الرتتيبــات 

بشــكل  اإلعــان  وســيتم  الخصــوص،  بهــذا  الازمــة 
رسمي يف حال تحديد موعد لفتح املعر.

الرابعــة  ويف حــال فتــح املعــر قريًبــا، ســتكون املــرة 
التــي يفتــح فيها بشــكل اســتثنايئ الســتقبال العالقني 
يف مــر وغريهــا مــن الــدول منذ إغاقه بشــكل كامل 
منتصــف مــارس/ آذار مــايض، للحيلولــة دون انتقــال 
مــن  أزيــد  يســكنها  التــي  غــزة  إىل  "كورونــا"  فــريوس 

مليوين نسمة.
ونفى معروف أيًضا، ما يرتدد حول إقامة املحجورين 
املقــرر عودتهــم قريًبــا عــى حســابهم الشــخيص يف 
مراكــز الحجــر بغــزة، ومل تتــم مناقشــة مثــل هــذا األمــر 
مطلًقا، مؤكًدا أن استضافتهم ستتم وفق الروتوكول 
الــذي تعاملــت بــه الجهــات الرســمية مــع غريهــم مــن 

العائدين يف املرات السابقة.

ضمن إجراءات الحفاظ على غزة خالية من "كورونا"
الصحة تعزز إجراءاتها في معبر رفح ومراكز الحجر 

استعداًدا الستقبال العالقين

كاتب إسرائيلي: اإلطاحة بالفصائل الفلسطينية غير ممكنة

أسير يروي تفاصيل التنكيل به في أثناء عالجه في "سجن الجليل"
االحتالل يواصل عزل األسير عمر خرواط منذ أكثر من 4 أشهر
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إعالن مناقصة لتوريد أدوية لمستشفى 
جمعية أصدقاء المريض الخيرية  

عطاء رقم )2020/2(
يعلــن قســم املشــريات يف مستشــفى جمعيــة أصدقــاء املريــض الخرييــة 

طرح عطاء توريد أدوية ملستشفى جمعية أصدقاء املريض الخريية.
باملشــاركة  وترغــب  ا  رســميًّ واملســجلة  االختصــاص  ذات  الــركات  فعــى 
يف هــذا العطــاء مراجعــة قســم املشــريات يف مستشــفى جمعيــة أصدقــاء 
املريض الخريية غزة - الرمال امتداد شارع الشهيد مصطفى حافظ-مقابل 
نــادي غــزة الريــايض للحصــول عــى رزمــة العطــاء، ابتــداء مــن يــوم الســبت 
املوافق 2020/8/8م حتى يوم الخميس املوافق 2020/8/13م، وذلك 
خــال ساعـــات الــدوام الرســمي )مــن الســاعة التاســعة صباًحا حتــى الواحدة 

بعد الظهر( مقابل رسوم غري مسردة قدرها )250 شيكًا(.
هذا وتود جمعية أصدقاء املريض الخريية التنبيه ملا ييل: -

-العطاء بالشيكل شامل قيمة الرضيبة املضافة.
-آخر موعد لتسليم العطاءات مبقر مستشفى أصدقاء املريض الخريية املذكور 

أعاه هو الساعة الواحدة ظهرًا من يوم االثنني املوافق 2020/8/19م.
-يجب إرفاق شيك بنيك أو كفالة بنكية بقيمة %5 من إجاميل قيمة العطاء 

تأميًنا لدخول العطاء ساري املفعول مدة ستة أشهر.
-الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.

-رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.
-لاطاع عى صحيفة الروط وجدول الكميات مراجعة املوقع اإللكروين 

. www.pfsg.ps للجمعية
-لاستفسار االتصال عى هاتف رقم 08-2866336، 08-2824939.

د. مصطفى العيلة / رئيس مجلس اإلدارة

علــن وزارة املاليــة/ لجنــة العطــــاءات املركــــزية طــرح عطــاءات حكوميــة مختلفــة تبعــا للروط واملواصفــات املوضحة 
يف كراسة ووثائق العطاء.

فعى الراغبني يف املشاركة يف هذا العطاء مراجعة وزارة املالية/ اإلدارة العامة للوازم العامة ـ املبنى الجديد غرب 
محطة فارس للبرول خال أوقات الدوام الرســمي من أجل الحصول عى كراســة املواصفات ووثائق العطاء، مقابل 

دفع مبلغ مايل غري مسرد يورد إىل خزينة وزارة املالية.
 آخر موعد لقبول العروض بالظرف املختوم يف صندوق العطاءات يف غـزة الساعة العارشة من يوم الثاثاء املوافق 

2020/08/18م وتفتح املظاريف بحضور ممثيل املتناقصني يف نفس الزمان واملكان. 

دولة فلسطني
اإلدارة العامة للوازم العامة
لجنة العطاءات املركزية

لجنة العطاءات املركزية
ماحظة:ـ

1. أجرة اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

2. يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني اإلسامي أو بنك اإلنتاج أو بنك الربيد صالحة مدة ثاثة أشهر. 

3. اإلدارة العامة للوازم غري مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق مع العطاء.

4. اإلدارة العامة للوازم غري مسئولة عن عمليات الرصف.

.www.mof.gov.ps 5. لاطاع عى كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة املالية

6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم :0598967679.

غزة/ محمد أبو شحمة:
أســامء  شــكلت  طويلــة،  ســنوات  مــدار  عــى 
الشــهداء والقــادة الفلســطينيني للمؤسســات 
الاجئــني  وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  التابعــة 
الفلســطينيني "أونــروا"، حالة نضالية، وزرعت 
مــن  ســواء  مرتديهــا  لــدى  كبــرية  وطنيــة  قيمــة 

الطلبة أو املواطنني.
وتســاهم تلــك األســامء يف رفــع درجــة الوعــي 
الوطني والتاريخي لدى الفلسطينيني وخاصة 
طلبة املدارس، حول ما قدمه هؤالء الشهداء، 
الفلســطينية،  للقضيــة  التاريخيــون  القــادة  أو 

خاصة يف مواجهة االحتال اإلرسائييل.
وأمــام األهميــة الوطنيــة لتلــك األســامء، بــدأت 
"أونروا" التلميح إىل تغيري أســامء 53 مدرســة 
يف قطــاع غــزة، تحمــل جميعهــا أســامء وطنيــة 
ودينيــة، وأخــرى ألســامء دول وبلــدان، حيــث 
شــكلت لجنــة مــن كبــار املوظفــني فيهــا، وهــو 
ا واســًعا مــن الهيئــات  مــا أثــار رفًضــا فلســطينيًّ

والفصائل الفلسطينية.
ــا  ونفــت "أونــروا" أن يكــون العمــل جارًيــا حاليًّ
نّيتهــا  تنــِف  مل  أنهــا  إال  األســامء،  تغيــري  عــى 
القيــام بذلــك مســتقبًا، إذ أقــرّت بوجــود رؤيــة 
لدى الوكالة لتغيري أســامء كل منشــآتها، وفق 

حســنة،  أبــو  عدنــان  غــزة  يف  باســمها  الناطــق 
الــذي قــال إن أّي قــرار يف هــذا اإلطــار لن ُيّتخذ 

إال بالتشاور مع األطراف ذات العاقة.
الوطنيــة  للقــوى  املتابعــة  لجنــة  وكانــت 
واإلســامية حــذرت مــن خطــورة تســارع وتــرية 
إجــراءات الوكالــة األمميــة وتغولهــا عى حقوق 

الاجئــني والخدمــات األساســية والتــي ُتشــكل 
استهدافًا للهوية الوطنية الفلسطينية.

ودعــت لجنــة القــوى يف بيــان، الوكالــة إللغــاء 
هــذه القــرارات فــورًا مبــا فيهــا قــرارات تقليــص 
أســامء  تغيــري  قــرار  عــن  والعــدول  الخدمــات، 
سياســية  اإلجــراءات  هــذه  معتــربة  املــدارس، 

واألمريكيــة  الصهيونيــة  لإلمــاءات  وخضوًعــا 
التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

حرب عى التاريخ والثقافة
ســعيد  الاجئــني،  شــؤون  يف  الباحــث  وقــال 
األســامء  لتغيــري  "أونــروا"  توجــه  إن  ســامة، 
اســتجابة  يــأيت  ملؤسســاتها،  الوطنيــة 

والواليــات  اإلرسائيــيل،  االحتــال  لضغوطــات 
املتحدة عى الوكالة الدولية.

لـ"فلســطني"،  حديثــه  يف  ســامة  وأشــار 
فــرض  يواصــان  وأمريــكا،  "االحتــال  أن  إىل 
إماءاتهــم عــى األونــروا واالدعــاء بأنهــا ترعــى 
وتغذي )اإلرهاب( يف مدارسها ومؤسساتها، 
وتشــغل أفــراد ينتمــون إىل منظــامت إرهابيــة، 
وأنهــا تســاهم يف إطالــة أمــد قضيــة الاجئــني، 
وهــي ادعــاءات كاذبــة تهــدف إىل إيجــاد ثقافة 

جديدة ال تنتمي للشعب الفلسطيني".
بتغيــري  األونــروا  قامــت  حالــة  "يف  وأضــاف: 
التــي تحمــل أســامء شــهداء  أســامء املــدارس 
وقــادة، فإنهــا تــأيت ضمــن الحــرب عــى تاريــخ 
الشــعب الفلســطيني ووعيــه وثقافتــه، واألمــة 
العربيــة واإلســامية، ومحاولــة تزويــر وتغييــب 

تاريخها وعقيدتها".
وأشــار إىل أن الشــهداء جزء من تراث الشــعب 
والحــد  وتضحياتــه،  وتاريخــه  الفلســطيني 
األدىن تكرميهــم مــن خــال تســمية املــدارس 
تغيريهــا  ومحاولــة  بأســامئهم،  املؤسســات 
تعــد سياســة ليســت بالجديــدة وهــي مرفوضة 
شــؤون  يف  الباحــث  وشــدد  عــام.  بشــكل 
"أونــروا"  تتمســك  أن  عــى رضورة  الاجئــني، 

إرسائيليــة،  أو  أمريكيــة  ضغوطــات  أي  برفــض 
هادفة إىل تغيري ثقافة الشعب الفلسطيني.

مــن جهتــه، عــد مســؤول دائرة الاجئــني ووكالة 
أبــو  أرشف  الدميقراطيــة  الجبهــة  يف  الغــوث 
رؤيــة  وجــود  عــن  "أونــروا"  حديــث  الــروس، 
لتغيــري أســامء بعــض مدارســها، هــي محاولــة 

ملعرف ردة فعل الشارع الفلسطيني.
وقال أبو الروس لـ"فلسطني": "يف حالة قامت 
عــن  الشــهداء  أســامء  بتغيــري  الدوليــة  الوكالــة 
مدارســها بالفعــل فإنهــا تكــون قــد اســتجابت 
للضغوطــات األمريكيــة بعــد وقف مســاعداتها 

املالية لها عام 2018".
ولفــت إىل أن تغيــري أســامء مــدارس "أونــروا" 
مــؤرش  ولكــن  املــايل،  بالعجــز  لــه عاقــة  ليــس 
لجوهــرة القضيــة سياســيًا، الــذي بــدأ مــع بداية 
العام الدرايس املايض، حني تم شطب اسم 
الاجــئ عــن بعــض الافتــات، وهــو مــا يكــون له 

مدلول سيايس خِطر عى قضية الاجئني.
وشــدد مســؤول دائــرة الاجئــني ووكالــة الغوث 
يف الجبهــة الدميقراطيــة، عى رضورة التفاف 
جامهــري شــعبنا وفصائلــه ضــد توجــه الوكالــة، 
ضــد  املختلفــة  خدماتهــا  تقليــص  وخاصــة 

الاجئني.

بريوت-غزة/ محمد أبو شحمة: 
لــن تقتــرص تأثــريات تفجــري مرفــأ بــريوت عــى 
إذ  أنفســهم،  واللبنانيــني  اللبنانيــة  الدولــة 
ســيكون لاجئني الفلســطينيني يف املخيامت 
نصيــب مــن تلــك التداعيــات الســلبية، لكونهم 
يعتمــدون عــى اقتصــاد تلك الباد يف تســيري 
معانــاة  مــن  بــريوت  انفجــار  وســيزيد  حياتهــم. 
الاجئــني الفلســطينيني يف لبنــان، البلــد الذي 
يف  أثــرت  كبــرية  اقتصاديــة  بأزمــة  أساًســا  ميــر 
جميع مناحي الحياة يف الباد، وفق مسؤولني 

فلسطينيني.
الخســائر  رســمية  لبنانيــة  جهــات  وقــدرت 
مليــار  بـــ15  بــريوت  مرفــأ  لتفجــري  االقتصاديــة 
دوالر، مــع توقعــات بفقــدان إيراداتــه الســنوية 

التي تقدر بـ250 مليون دوالر.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية يف تاريخه، 
عــى  وقيــود  العملــة،  ســعر  يف  تدهــور  مــع 
الودائع املرصفية، وتضخم وغاء يف األســعار 

مع خسارة اآلالف وظائفهم.
تفاقم المعاناة

للجبهــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  وأكــد 
الدميقراطيــة لتحريــر فلســطني، أركان بــدر، أن 
انفجــار بــريوت ســوف يفاقــم معانــاة الاجئــني 

الفلسطينيني يف لبنان من الناحية االقتصادية 
واملعيشية واالجتامعية.

"ســوف  لـ"فلســطني":  حديثــه  يف  بــدر  وقــال 
ســتنعكس  حيــث  وتتســع،  املعانــاة  تتفاقــم 
الخســائر االقتصاديــة لانفجــار عــى الاجئــني 

الفلســطينيني، وســتزيد مــن مشــكاتهم التــي 
بدأت منذ اللجوء إىل لبنان قبل 70 عامًا".

وأضــاف: "معانــاة الاجئــني الفلســطينيني يف 
حكومــات  تقاطعــت  حيــث  مراكمــة،  لبنــان 
لبنــان الســابقة عــى حرمــان الاجــئ مــن حقــه 

إجــراءات ظاملــة  مــع  التملــك،  أو  العمــل،  يف 
الفلســطينيني  ومعاملــة  العمــل  وزيــر  اتخذهــا 

كوافدين أو أجانب".
وأشار إىل أن أزمة جائحة فريوس كورونا والتي 
حرمــت  بــريوت،  مرفــأ  انفجــار  قبــل  حدثــت 

الكثــري مــن الاجئني الفلســطينيني من العمل، 
االقتصاديــة  معاناتهــم  زيــادة  يف  وتســبب 
واالجتامعيــة، وجــاء االنفجــار ليزيــد أيًضــا تلــك 
الســيايس  املكتــب  عضــو  وحــذر  املعانــاة. 
مــن  فلســطني،  لتحريــر  الدميقراطيــة  للجبهــة 
انفجار اجتامعي داخل مخيامت الفلسطينيني 

يف لبنان، من جراء تدهور أوضاعهم.
للدفــاع   302 "الهيئــة  عــام  مديــر  أكــد  كــام 
أن  هويــدي،  عــيل  الاجئــني"،  حقــوق  عــن 
ســتصيب  بــريوت،  مرفــأ  انفجــار  انعكاســات 
خاصــة  لبنــان،  يف  الفلســطينيني  الاجئــني 
عــى الصعيــد االقتصــادي، ألن هنــاك عاقات 

متداخلة.
وقــال هويــدي يف حديثــه لـ"فلســطني": "بعــد 
مختلــف  عــى  تركهــا  التــي  واآلثــار  االنفجــار 
األصعــدة، ســتذهب املســاعدات املخصصــة 
املؤسســات  مــن  الفلســطينيني  لاجئــني 
الدولية واملجتمع الدويل، إىل الدولة اللبنانية 

للتعويض وتخفيف ما تركه االنفجار".
الاجئــني  بــني  الفقــر  نســبة  أن  إىل  وأشــار 
الفلســطينيني يف املخيــامت اللبنانية وصلت 
إىل %80، والبطالــة إىل %90، وبعــد االنفجار 

ستزيد تلك النسب.

غــوث  وكالــة  شــؤون  مديــر  قــال  الســياق،  ويف 
"أونــروا"  الفلســطينيني  الاجئــني  وتشــغيل 
يف لبنــان كاوديــو كــوردوين، إنــه "يجــب عــى 
الجئــي  يــدرج  أن  الدوليــة  املعونــة  مجتمــع 
لحــاالت  الفوريــة  اســتجابته  يف  فلســطني 

الطوارئ".
أمــس:  صحفــي،  بيــان  يف  كــوردوين  وأضــاف 
"يحتــاج كل شــخص يف لبنــان إىل الدعــم يف 
أعقاب انفجار بريوت، مبن يف ذلك الاجئون 
الفلســطينيون، الذيــن يحتاجــون بشــكل خــاص 

إىل رشيان للحياة".
وتابع: من هنا تأيت الحاجة إىل ضامن استمرار 
املســاعدات  الفلســطينيني  الاجئــني  تلقــي 
النقديــة التــي هــم يف أمــس الحاجــة إليهــا حتى 

يتمكنوا من رشاء الطعام ومن البقاء آمنني.
لبنــان  األونــروا يف  تتلقــاه  إن كل دوالر  وقــال: 
فلســطني،  الجئــي  عائــات  لدعــم  ســيخصص 
املــايل  الدعــم  إىل  أيًضــا  األونــروا  ســتحتاج 
العيــش  وســبل  االقتصــادي  االنتعــاش  لتعزيــز 

لاجئي فلسطني".
تضامنهــا  عــن  املتحــدة  األمــم  وكالــة  وأعربــت 
مــع الشــعب اللبنــاين بعــد االنفجــار املأســاوي 

الذي وقع يف مرفأ بريوت.

الرباط/ فلسطني:
قــال رئيــس مجلــس النــواب املغــريب، الحبيــب املاليك، 
ــا عــى وضــع خطــة لتشــكيل  إن برملــان بــاده يعمــل حاليًّ
االحتــال  مبامرســات  للتنديــد  دوليــة  برملانيــة  جبهــة 
اإلرسائييل الخارجة عن القانون الدويل، ووضع حد لها.

وأضــاف املالــيك ترصيحــات متلفــزة، أن أوىل الخطوات 
لتحقيق هذه الغاية ســتتزامن مع انطاق أعامل االتحاد 

الربملاين الدويل بداية العام املقبل.
بالفعــل،  بــدأت  التحضرييــة  اإلجــراءات  أن  إىل  وأشــار 
حيــث يعكــف املجلــس عــى مراســلة الربملانــات التــي 
تجمعهــا اتفاقيــات رشاكة وتعاون مع الربملان املغريب، 
الدوليــة،  الجبهــة  هــذه  لتشــكيل  التأســيس  أجــل  مــن 

باالستناد إىل الدبلوماسية الربملانية.
املغــرب  بــني  الثنائيــة  العاقــات  عــن  املالــيك  وتحــدث 
جــدول  يف  الفلســطينية  القضيــة  ومركزيــة  وفلســطني، 

أعامل الربملان املغريب.
وأكــد أن الشــأن الفلســطيني يقــف عــى رأس اهتاممات 
مجلــس النــواب املغــريب مبختلــف تشــكياته ومكوناتــه 
الحزبيــة واأليديولوجيــة، وأن القضيــة الفلســطينية قضية 

وطنية مغربية غري قابلة للمساومة.
بإجــامع  تحظــى  الفلســطينية  القضيــة  أن  إىل  وأشــار 

مختلــف األطيــاف السياســية يف اململكــة، وهــو مــا عــرب 
ليــس  عــدة  مراحــل ومحطــات  النــواب يف  عنــه مجلــس 
ومــا  التصفويــة  نتنياهــو"  ترامــب  رفــض "صفقــة  آخرهــا 
الضفــة  ضــم  ومحــاوالت  للقــدس،  تهويــد  مــن  تضمنتــه 

الغربية، وتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وإنجــاز  الفلســطينية،  الوحــدة  تحقيــق  رضورة  وأكــد 
املصالحــة كســبيل وحيــد ملواجهــة االحتــال والخــاص 
منــه، مرحًبــا بتقــارب وجهات النظر بني حركتي "حامس" 
عــى  إيجاًبــا  ســينعكس  إمتامهــا  أن  واعتــرب  و"فتــح". 
وحدهــم،  الفلســطينيني  عــى  وليــس  ككل  املنطقــة 
وســيكون لهــا أثرهــا الواضــح يف متتــني املوقــف العريب، 
وكبــح حالــة االنقســام والتــرذم الحاصلــة يف املنطقــة 

العربية.
العربيــة  الربملانــات  موقــف  إىل  املالــيك  وتطــرق 
القضيــة  إزاء  ومتقدمــة  مبدئيــة  مواقــف  تتبنــى  التــي 

الفلسطينية، وتعتربها القضية املركزية للعرب.
ولفــت إىل أن الواقــع العــريب العــام ومــا متــر بــه املنطقــة 
انعكــس بشــكل واضــح عــى قدرتهــا يف تحويــل مواقفهــا 
إىل خطوات فعلية ملموسة عى األرض، وإجراءات من 
شأنها أن تؤثر إيجاًبا يف املزاج الدويل العام مبا يصب 

يف مصلحة قضية العرب األوىل.

تغيير "أونروا" األسماء الوطنية لمؤسساتها.. خضوع لإلمالءات األمريكية اإلسرائيلية

"أونروا" تدعو المجتمع الدولي إلغاثتهم
تحذيرات من انعكاس انفجار بيروت على الالجئين الفلسطينيين في لبنان

النواب المغربي: نعمل على تشكيل جبهة 
دولية لوضع حد لممارسات االحتالل
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)MOL- 17 /2020( إعالن طرح مناقصة رقم
مشــروع إنشــاء وتشــطيب طابــق إضافــي لمقــر 

وزارة العمل- محافظة غزة
تعلــن دائــرة العطــاءات املركزيــة عــن طــرح عطــاء ملــروع انشــاء وتشــطيب 

طابق إضايف ملقر وزارة العمل- محافظة غزة، وذلك وفق الروط التالية:
• املناقصة مفتوحة للمقاولني املحليني املختصني واملصنفني لدى لجنة التصنيف الوطنية 

تخصص أبنية درجة رابعة عىل األقل واملسجلني لدى اتحاد املقاولني الفلسطينيني. 
•ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر الــوزارة يف غــزة 
– شــارع النــر – مدينــة العــودة )أبــراج املقــويس( وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم الخميــس 
املوافــق 2020/08/06 وحتــى نهايــة دوام يــوم الخميــس 2020/08/13، وذلــك 
مقابل مبلغ مايل قيمته )$100( مائة دوالر أمرييك غري مسرتدة عىل أن يصطحب 

املقاول معه شهادة تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية املفعول.
•آخــر موعــد لتســليم الوثائــق وفتــح املظاريــف يف مقــر دائــرة العطــاءات املركزيــة 

الساعة الثانية عرة ظهرًا )12:00( من يوم األربعاء املوافق 2020/08/19.
•ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )2,000( دوالر أمرييك وتكون الكفالة 
سارية املفعول ملدة 90 يوما من التاريخ املحدد لتسليم العطاءات وصادرة من 

أحد فروع بنك الربيد يف قطاع غزة أو البنك الوطني اإلسالمي أو بنك االنتاج.
•ســوف يعقــد اجتــاع متهيــدي للمتناقصــني يــوم الثالثاء املوافــق 2020/08/11 
النــر-  10:30 صباحــًا يف مقــر وزارة األشــغال العامــة واإلســكان - غــزة-  الســاعة 

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

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
•الوزارة غري ملزمة بقبول أقل األسعار وللوزارة الحق يف إلغاء املناقصة دون ذكر األسباب.

•رسوم اإلعالنات يف الصحف عىل من ترسو عليه املناقصة.
دائرة العطاءات املركزية
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دولة فلسطني
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات املركزية

مزايدة رقم 2020/1م
تعلن جمعية دار الكتاب والسنة قسم اللوازم واملشرتيات عن طرح مزايدة 

رقم 2020/1م. بيع محطة أكسجني بالظرف املختوم كا ييل:
نهاية املزايدةبداية املزايدةالبيان

2020/8/17م2020/8/9ممحطة أكسجني

 فعــىل الراغبــني االشــرتاك مراجعــة قســم املشــرتيات مبقــر الجمعيــة –شــارع 
ورشوط  املواصفــات  كــراس  الســتالم  يونــس،  خــان  -محافظــة  الســنة  أهــل 
الثامنــة صباًحــا حتــى  الســاعة  9 أغســطس.  يــوم األحــد  مــن  ابتــداًء  املزايــدة، 
 11 الثالثــاء  يــوم  الفعليــة للمحطــة  الظهــر، وأن املعاينــة  بعــد  الثانيــة  الســاعة 
أغســطس الســاعة العــارشة صباحــًا، علــًا بــأن االجتــاع التمهيدي يــوم األربعاء 
12 أغسطس 2020م. الساعة الحادية عرة صباحًا، مع العلم بأن آخر موعد 

لتســليم كراســة املزايــدة بالظــرف املختــوم يــوم االثنــني 17 أغســطس الســاعة 
الحادية عرة صباحًا، عىل أن تفتح املظاريف يف نفس اليوم والساعة.

لالستفسار: هاتف/082053150 جوال/ 0599995756/ 0594546767.
مالحظات هامة:

1. تقدم األسعار بعملة الدوالر.

عــرة  الحاديــة  الســاعة  ظــرف مغلــق  املزايــدة يف  لتســليم  آخــر موعــد   .2

صباحًا يوم االثنني املوافق: 2020/8/17م.
3. يلتــزم مــن يرســو عليــه املزايــدة بكافــة إجــراءات النقــل واملواصالت ودفع 

الرسوم املقررة من قبل املشرتي دون أي مطالبة إضافية.
4. يلتزم من ترسو عليه املزايدة بتوفري العالة الالزمة دون أي مطالبة مالية 

من جمعية دار الكتاب والسنة.
5. يلتزم من ترسو علية املزايدة دفع القيمة املستحقة نقدًا وفور توقيع عقد البيع.

6. عنــد تعبئــة منــوذج املزايــدة يجــب كتابة البيانات كاملة دون أي كشــط أو 

تعديل ويوضع يف مظروف مغلق مكتوب علية مزايدة بيع محطة اكسجني 
رقم 1 لعام 2020م.

7. يتم البيع عىل أســاس أعال األســعار ويف حالة تســاوي األســعار يتم إجراء 

القرعة بحضور املتقدمني باملبالغ املتساوية.
8. تحتفظ جمعية دار الكتاب والسنة بحقها يف رفض أي مزايدة مع بيان األسباب.

9. تكلفة اإلعالن يف الصحيفة عىل من ترسو عليه املزايدة.

)NSR /20G06( إعالن عن المناقصة رقم
لشراء مستهلكات طبية

CCP- تعلــن الجمعيــة الوطنيــة للتأهيــل بقطــاع غــزة وبالراكــة مــع مؤسســة
Japan ضمــن مــروع تنميــة وتأهيــل املجتمــع وإعــادة دمــج االشــخاص ذوي 

اإلعاقــة يف املجتمــع ومواجهــة التحديــات يف قطــاع غــزة، عــن طــرح عطــاء 
توريد مستهلكات طبية حسب الروط واملواصفات املنصوص عليها يف 
مســتندات العطــاء رقــم )NSR-20G06( وتدعــو كافــة الــركات واملورديــن 
التقــدم للمشــاركة يف هــذه  املســجلني رســميا وذوي االختصــاص والخــربة 
املناقصــة واســتالم مســتندات العطــاء مقابــل مبلــغ مــايل قــدره 200 شــيكل 
فقط غري مســرتدة اعتبارا من الســاعة التاســعة من صباح يوم األحد املوافق 
املوافــق  األربعــاء  يــوم  مــن  ظهــرًا  الثانيــة  الســاعة  وحتــى   2020/08/09

2020/08/12 مــن مقــر الجمعيــة الوطنيــة للتأهيــل بقطاع غــزة -بجوار نادي 

اللبابيــدي، حــي  مــن شــارع  املتفــرع  العــاص  العــريب، شــارع ســعيد  النــر 
الرمال الشايل، هاتف رقم )2861266-08( بحسب الروط التالية: 

1. يجب أن تكون األســعار بالدوالر وتشــمل رضيبة القيمة املضافة وجميع 

التكاليف وهي ذاتها التي ستدفع للمورد فقط دون اية اضافات. 
2. يجــب أن تكــون األســعار ســارية ملــدة ال تقــل عــن 90 يومــًا مــن آخــر يــوم 

لتسليم العطاء.
3. يرفق مع العطاء ضان ابتدايئ )شيك بنيك أو كفالة بنكية فقط( قيمته 

5 % من اجايل قيمة العطاء صالح ملدة 90 يوما من تاريخ فتح املظاريف 
وسريفض أي عطاء غري مصحوب بضان ابتدايئ.

- ترفــق مــع العطــاء: )صــورة مــن الســجل التجاري للركة, صــورة عن آخر خلو 
طرف رضيبي, صورة من فاتورة الركة وسند القبض(.

4. آخر موعد لتســليم الوثائق هو الســاعة الثانية عرة من ظهر يوم االثنني 

املوافــق 2020/08/17 وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس املوعــد واملكان 
وحضور من يرغب من املوردين وعىل أن يكون عرض السعر ساري املفعول 

لفرتة 90 يوما من تاريخ اإلقفال.
5. العطاء قابل للتجزئة مبا تراه الجمعية الوطنية للتأهيل بقطاع غزة مناسبًا 

لها ولجودة األصناف وأفضل األسعار. 
6. يحــق للجمعيــة اعــادة طــرح العطــاء بشــكله الحايل أو ادخــال أي تعديالت 

بدون ابداء األسباب. 
7. رسوم اعالن الجريدة عىل من يرسو عليه العطاء.

مشروع توريد وجبات إفطار لطالب روضة الفالح 
النموذجية للعام الدراسي 2021/2020 

تعلن جمعية الفالح الخريية– شال قطاع غزة عن طرح عطاء لتوريد وجبات 
افطــار لطــالب روضــة الفــالح النموذجيــة حيــث ميكــن الحصــول عــىل كراســة 
العطــاء مــن مقــر الجمعيــة وذلــك اعتبارا من يوم األحد املوافق 2020/08/9 
أثناء الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساًء, 

مقابل رسم مايل غري مسرتد بقيمة 200 شيكل فقط وفق الروط التالية:
لــدى  الــركات املتقدمــة أن تكــون مســجلة  الــركات املشــاركة: يجــب عــىل   -
جهات االختصاص ومسجلة رسميا لدى دوائر الرضيبة وتقدم خلو طرف رضيبي.

أيــام  طيلــة  النموذجيــة  الفــالح  روضــة  لطــالب  يوميــا  وجبــة   300 التوريــد   -
الدراسة للعام الدرايس 2021/2020.

- األســعار: شــاملة لرضيبــة القيمــة املضافــة ويجــب تقديــم فواتــري رضيبيــة 
وسندات قبض.

- كفالــة دخــول العطــاء: يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء مقدارهــا 5 % مــن 
قيمــة العطــاء وتكــون عــىل شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق وتكــون 

سارية املفعول لفرتة 60 يوًما من تاريخ تسليم العطاء.
-  تســليم العطــاءات: آخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو يــوم األحــد املوافق 
2020/08/16 الساعة الواحدة ظهرا يف مقر الجمعية الكائن يف محافظة 

ينظــر يف  ولــن  الدفــاع املــدين  النزلــة – خلــف  - مدينــة جباليــا  غــزة  شــال 
العروض املقدمة بعد هذا املوعد.

- فتــح املظاريــف: ســيكون موعــد فتــح املظاريــف الســاعة الواحــدة والنصــف مــن يوم 
االحد املوافق 2019/08/16 يف مقر الجمعية وبحضور املتقدمني أو مندوبيهم.
- يكــون االجتــاع التمهيــدي للركات املشــاركة يوم األربعاء 2019/8/13 

م الساعة الواحدة ظهرا.
ا بعد استالم أمر التوريد مبارشة ويف املكان الذي تحدده الجمعية. - يكون التوريد فوريًّ

- يحــق للجمعيــة تجزئــة العطــاء عــىل أكــر مــن مــورد, كــا أن الجمعيــة غــري 
ملزمة بأقل األسعار.

- رسوم اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.
* لالستفسار واملراجعة - هاتف: 2474454 فاكس: 2474453 جوال: 0599404014 
 الشيخ/ د. رمضان طنبورة "أبو أسامة"

 رئيس جمعية الفالح الخريية/ غزة – فلسطني 

جمعية الفالح الخريية
إعالن طرح عطاء
رقــــــم 2020/04

ما الذي يشغل
 القيادة والفصائل؟

قانــون  مــروع  اإلرسائيــيل،  الكنيســت  يف  أعضــاء  قــدم 
املســتوطنني  مينــع  الــذي  االرتبــاط"  "فــك  قانــون  إللغــاء 
مــن الوصــول للمناطــق التــي تــم إخالؤهــا مــن شــال الضفة 
الغربيــة عــام 2005 تزامنــا مــع االنســحاب مــن قطــاع غــزة، 
جديــد  مــن  للعــودة  املســتوطنني  تشــجيع  يعنــي  وهــذا 
وغانيــم  وســانور  حومــش  مثــل  إخالؤهــا  تــم  ملســتوطنات 
االرتبــاط  فــك  إلغــاء  قانــون  مــروع  جانــب  إىل  وكاديــم. 
الضفــة  يف  ســكنية  وحــدات  بنــاء  قــرارات  مــن  والعديــد 
الغربية، نجد أن املستوطنني أصابهم سعار غري مسبوق، 
حيــث ازدادت اعتــداءات املســتوطنني يف الضفــة الغربية 
بحرق املســاجد واملركبات الفلســطينية، وعمليات دهس 
متعمــدة فضــال عــن بنــاء الوحــدات الســكنية وشــق الطــرق 

وهدم البيوت الفلسطينية.
والفصائــل  الســلطة  أيــن  نفســه؛  يفــرض  الــذي  والســؤال 
الوطنيــة واإلســالمية مــن هــذه الجرائــم؟ أرى أننــا منهمكــون 
ال  ولكــن  منهمكــون  القــرن،  وصفقــة  الضــم  قــرار  مبواجهــة 
الضــم مل  قــرار  بــأن  علــًا  الواقــع،  أرض  عــىل  شــيًئا  نعمــل 
يعــد مطروًحــا يف هــذا التوقيــت، وميكــن لدولــة االحتــالل 
إرسائيــل أن تعلــن عــن إزالــة القــرار عــن طاولــة البحــث، فهل 
تعــود امليــاه إىل مجاريهــا واملفاوضــات العبثيــة إىل ســابق 

عهدها؟
بــكل رصاحــة أقولهــا إن فصائلنا الفلســطينية ودون اســتثناء 
اســتبرنا  وقــد  الغربيــة،  الضفــة  إلنقــاذ  شــيًئا  تعمــل  ال 
خــرًيا بخطــوات التقــارب بــني حــاس وفتــح، وقــد علمنــا أن 
مؤمتــر غــزة مل يتأجــل ومل يتــم إلغــاؤه ولكنــه تأخــر لظــروف 
لحــاس،  الســيايس  املكتــب  أعضــاء  أحــد  حســب  فنيــة 
ولكــن هــذا ال يغــري واقــع االنقســام، وواقع اســتفراد املحتل 
اإلرسائيــيل بالضفــة الغربيــة، واســتمرار حصــار غــزة ومعاناة 
األمــور  بــأن  نطمــن  أن  بــد  وال  تغــري  يشء  ال  فيهــا،  أهلنــا 
تســري باالتجــاه الصحيــح، وأن هنــاك خطوات عملية لتغيري 
الواقــع يف غــزة ويف الضفــة الغربيــة، فالوقــت كالســيف إن 
مل تقطعــه قطعــك، وال أعتقــد أن الوقــت يســري لصالحنــا 
يف الضفــة الغربيــة بــل عــىل العكــس، فالعــدو اإلرسائيــيل 
"الجيــش والحكومــة واملســتوطنون" ال يضيعــون ســاعة مــن 

أجل تغيري واقع الضفة الغربية والقدس.
ال بــد للقيــادة الفلســطينية ولفصائــل املقاومــة أن يضعــوا 
ســلم  عــىل  غــزة  وحصــار  الضفــة  يف  اإلرسائيليــة  الجرائــم 
قــرار  إهــال  إىل  أدعوهــم  وال  واهتاماتهــم،  أولوياتهــم 
الضــم وصفقــة القــرن، ولكــن ال بــد مــن تغطيــة كل الثغــرات 
بــد مــن إثبــات النوايــا  واملواجهــة عــىل كل الجبهــات، وال 
الداخــيل  االنقســام  ملــف  بإنهــاء  الجــاد  للعمــل  الصادقــة 
أنــه شــأن فلســطيني وال يحتــاج إال  بشــكل عاجــل، مــا دام 

لقرار فلسطيني.

القدس املحتلة/ وكاالت:
ر الشــيخ رائــد صــالح، رئيــس الحركة اإلســالمية  حــذَّ
مــن  فيهــا  مبــا  القــدس  أن  مــن  الـــ48،  أرايض  يف 
ألن  خطــر،  يف  ومســيحية  إســالمية  مقدســات 
ووجــودا  أرضــا  تهويدهــا  إىل  يســعى  االحتــالل 
يفــرض حاضنــة يهوديــة تحــارص  ومقدســات؛ يك 
امتــداده  عــن  وتقطعــه  األقــى،  املســجد 
وليســتفرد  واإلســالمي  العــرويب  الفلســطيني 

باملدينة املقدسة.
وقــال الشــيخ صــالح -خــالل نــدوة إلكرتونيــة أمــس، 
املحتلــة  القــدس  حايــة  "إســرتاتيجيات  بعنــوان 
مــن االنتهــاكات  واملســجد األقــى واملقدســات 
اإلرسائيلية": "االحتالل وفق املشهود والخطابات 
املوجــودة يتعامــل مــع ملــف األقى عــىل أنه غري 
موجــود أصــال، وإمنــا يطلــق عليــه )جبــل الهيــكل(، 
فهــو ال يســعى إىل تهويــد املســجد اســا فقــط بل 

إىل تهويده بكل تفاصيله وما يحتويه".
األنظمــة  تطبيــع  خطــورة  إىل  صــالح  الشــيخ  ونبــه 
العربيــة مــع االحتــالل؛ ألنه يوصل رســالة أن تهويد 

يف  الفلســطينيني  رشعيــة  إثبــات  أشــكال  كأحــد 
القدس.

االحتــالل  أن حكومــة  األقــى" إىل  "شــيخ  وأشــار 
"اإلرسائيــيل" ماضيــة يف إجراءاتها التهويدية دون 
أي تردد، وأن تهويد املســجد األقى متفق عليه 
لــدى املجتمــع اإلرسائييل كله، مؤكدا أن األحزاب 

القــدس يلقــى قبــوال مــن العــرب ويعطــي لحكومــة 
االحتــالل اإلرسائيليــة مــؤرشًا عىل أنها وصلت إىل 

الفصل األخري قبل بناء "الهيكل" املزعوم.
يف  املقدســيني  همــم  بإحيــاء  صــالح  وطالــب 
شــد  عبــادة  إحيــاء  عــىل  دامئــا  وحثهــم  الداخــل، 
األقــى  املســجد  يف  والربــاط  والنفــري  الرحــال 

القــدس  قضيــة  تعــد  أبيهــا  بكــرة  عــن  اإلرسائيليــة 
واملســجد األقى محســومة غري قابلة للتفاوض، 
وملفا مغلقا ال ميكن فتحه بأي مفاوضات قادمة.

"ليســت  القــدس  أن  عــىل  صــالح  الشــيخ  وشــدد 
الصهيــوين،  للمــروع  وال  فقــط  لالحتــالل  هدفــا 
الجهــود  يف  تلتقــي  عامليــة  قــوى  هنــاك  إن  بــل 
واألهــداف نفســا، وتســعى إىل مرحلــة بنــاء هيــكل 
القــوى  مثــل  األقــى،  املســجد  حســاب  عــىل 
الحاكمــة يف الواليــات املتحــدة والصهاينــة الجــدد 
يف  مؤسســات  ولهــم  بأمريــكا  يتحكمــون  الذيــن 

أوروبا".
وقــال صــالح: "االحتــالل يتعامــل مــع املقدســيني 
وأهــايل الداخــل املحتــل الذيــن يتاح لهــم الوصول 
إىل املســجد األقــى كأنهــم الغربــاء وهو صاحب 
الوجــود الرعــي، وأن الفلســطينيني محتلــون وهو 

صاحب الحق".
وأضاف:" بدأ االحتالل يجاهر بأنه ال يعرتف بهيئة 
األوقاف اإلســالمية، وال حتى بالوضع القائم، وهو 

نتاج سلوك وخطاب متواصلني".

النارصة/ صفا:
حكومــة  رئيــس  إن  العربيــة   "12" القنــاة  قالــت 
االحتــالل بنيامــني نتنياهــو ذاهــب بــكل قوتــه نحو 
الثــاين  تريــن  نوفمــرب/  يف  جديــدة  انتخابــات 
املقبل؛ سعًيا للتخلص من رشيكه يف الحكومة، 

وزير الجيش بيني غانتس.
محلليهــا  كبــار  لســان  عــىل  القنــاة  وذكــرت 
داخــل  تجــري  التــي  املعــارك  أن  السياســيني، 
تدفــع  وغانتــس  نتنياهــو  بــني  وبخاصــة  الحكومــة 

باألمور نحو انتخابات رابعة.
األســباب  عديــد  اإلرسائيليــون  املحللــون  وعــدد 
نتنياهــو  بتوجــه  االعتقــاد  خلــف  تقــف  التــي 
الســيايس  املحلــل  وقــال  رابعــة.  النتخابــات 
إن  ســيغل":  "عاميــت  القنــاة  يف  والحــزيب 
عــدم  ضــوء  عــىل  محالــة،  ال  قادمــة  االنتخابــات 
اســتعداد أي مــن نتنياهــو وغانتــس للتنــازل لآلخر 
الســنوية  امليزانيــة  مثــل  جوهريــة  مســائل  يف 
وغريهــا، إذ يــرى كل منهــا أن تنازلــه نهايــة حياتــه 
نتنياهــو  بــني  حالًيــا  الخــالف  ويــدور  السياســية. 
عــىل  املصادقــة  األخــري  طلــب  حــول  وغانتــس 
ميزانية للعام املقبل فقط، وهو مطلب يعارضه 
نتنياهو، وخلق له أزمة يف معسكر "املتدينني".

النارصة/ وكاالت:
إرسائيــيّل  دبلومــايس  مســؤول  قّلــل 
رفيــع مــن احتال منح اإلدارة األمريكّية 
ضــوًءا أخــرض لرئيــس حكومــة االحتــالل 
اإلرسائيلّيــة، بنيامــني نتنياهو، لتطبيق 
مخطــط االســتيالء عــىل ثلــث مســاحة 
االنتخابــات  قبــل  الغربيــة  الضفــة 
اإلرسائيلّيــة  االنتخابــات  أو  األمريكّيــة 

املحتملة.
ونقــل موقــع "املونيتــور" األمــرييّك عن 
الدبلومــايس اإلرسائييل، أمس، قوله: 
إّن "الطريقــة الوحيــدة لذلــك هــي أي 
يقنــع أحــد الرئيــس األمــرييك، دونالــد 
ترامب، بأّن الضم ســيضاعف حظوظه 
اآلخــر  نوفمرب/تريــن  يف  للفــوز 
االنتخابــات  إىل  إشــارة  يف  املقبــل 

األمريكّية. 
احتــال  اإلرسائيــيل  املســؤول  وعــّد 
اقتنــاع ترامــب "بالضئيــل جــًدا" قائــال: 
اإلنغليكانّيــني  املصوتــني  أن  "حتــى 
)املســيحيني محبي إرسائيل( تجاوزوا 
عــىل  اآلن  يرّكــزون  الضــّم.  موضــوع 
أزمــة كورونــا واألوضــاع االقتصادّيــة يف 
الواليــات املتحــدة أكــر مــن املواضيع 

املتعّلقة باألرض املقّدسة".
وتعليًقــا عــىل الخالفــات داخــل اإلدارة 
بــني  األمريكّيــة حــول الضــم، وتحديــًدا 
)إرسائيــل(،  يف  األمــرييك  الســفري 
الرئيــس  وصهــر  فريدمــان،  ديفيــد 
جاريــد  مستشــاريه،  وكبــري  األمــرييك 

شــهر  املحكمــة  تحديــد  أن  إىل  القنــاة  ونبهــت 
األول موعــًدا لجلســة محاكمــة  كانــون  ديســمرب/ 
نتنياهو املقبلة وتعيني بداية عام 2021 موعًدا 
بنتنياهــو  يدفــع  ملفــه  للشــهادات يف  لالســتاع 
األمــام وخلــط األوراق واختــالق  نحــو  الهــرب  إىل 
األزمــات وإظهــار الحكومــة عــىل أنهــا عاجــزة عــن 
انتخابــات  نحــو  الذهــاب  وبالتــايل  أمورهــا  إدارة 

رابعة.
مــن  أنــه  وجــد  نتنياهــو  أن  اىل  القنــاة  وأشــارت 
"بلفــور"  شــارع  يف  مقــره  إخــالء  عليــه  الصعــب 
يف القــدس لصالــح بينــي غانتــس الــذي سيشــغل 
املقبــل  العــام  نهايــات  الحكومــة  رئاســة  منصــب 
وفًقــا لالتفــاق االئتــاليف. ولفتــت إىل أن نتنياهــو 
مل يكــن ينــوي إخــالء كــريس رئاســة الحكومــة منــذ 
البدايــة، وهــدف إىل إضعــاف غانتــس عــن طريــق 

إدخاله يف حكومة األزمات.
وذكــرت أن آخــر اســتطالعات الــرأي تعطــي حــزب 
حصــل   17 أصــل  مــن  فقــط  مقعــًدا   12 غانتــس 
عليهــا يف آخــر انتخابــات، يف حــني صعد تحالف 
الجيــش  وزيــر  يتزعمــه  الــذي  "ميينــا"  اليمــني 
األســبق نفتــايل بينيــت إىل 16 مقعــًدا بفارق 10 

مقاعد عن االنتخابات األخرية.

كوشــر، قــال مســؤول أمنــي إرسائيــيل 
رفيــع للموقــع إّن هــذا الخــالف انتــر 
إىل أقسام أخرى يف اإلدارة األمريكّية.

وكشــف املوقــع أن رئيــس محّطــة وكالة 
االســتخبارات املركزّيــة )يس آي إيــه( 
يف تــل أبيــب عــرّب عــن خالفــه الّشــديد 
أنــه  عــىل  فريدمــان  الســفري  إلرصار 
باإلمــكان إقنــاع بعــض "الــدول الســنّية 
املعتدلــة" بالتعبــري عن قدٍر معنّي من 
دعمهــا للضــم، أو عــىل األقــّل التقليــل 

من أهمّية معارضة الخطوة.
ويعتقــد فريدمــان، وفــق "املونيتــور"، 
الضــّم  "ســيبتلع  العــريب  العــامل  أن 
تفّكــر  بينــا  أّي مشــاكل كــربى"،  دون 
بشــكل  املركزّيــة  االســتخبارات  وكالــة 
قبــل  "فتأرجــح،  كوشــر  أمــا  مختلــف. 
املعارضــني،  جانــب  إىل  ينتقــل  أن 
يف ظــّل ردود الفعــل القاســية مــن دول 

الخليج ومر وخصوًصا األردن".
املوقــف  يف  كذلــك،  ســاهم،  ومــا 
األمــرييك الحــايل، هــو أن املحادثــات 
مــدى  أظهــرت  )إرسائيــل(  داخــل 
الحكومــي،  االئتــالف  بــني  االنقســام 
القياديــان يف "كاحــول الفــان"،  فأبلــغ 
ووزيــر  غانتــس  بينــي  الجيــش،  وزيــر 
الخارجية، غايب أشكنازي، األمريكيني 
"محــدوًدا  يكــون  أن  يجــب  الضــم  أن 
أن  يجــب  )إرسائيــل(  وأن  ومتبــاداًل"، 
أرايض  الفلســطينّية  الســلطة  تعطــي 
الســيطرة  لتعيــد  الغربيــة  الضفــة  يف 

عليها.
وفــق  ذروتهــا،  التطــورات  ووصلــت 
املبعــوث  زيــارة  أثنــاء  "املونيتــور"، 
األمــرييك للمنطقــة، آيف بريكوفيتــش، 
املــايض.  يونيو/حزيــران  نهايــة  يف 
فاشــرتط األمريكّيــون "بــادرة إرسائيلّيــة 
الفلســطينّية  الســلطة  تجــاه  مهّمــة" 
الضــّم.  عــىل  املوافقــة  أجــل  مــن 
تســليم  عــن  األمريكّيــون  وتحــّدث 
الســلطة الفلســطينّية )%6.5( تقريًبــا 
الضفــة  يف  "ج"  مناطــق  مســاحة  مــن 
االحتــالل  التــزام  عــن  تعبــرًيا  الغربيــة، 

بحّل الدولتني.
بينــا اقرتاح االحتالل تســليم الســلطة 
بكثــري،  أصغــر  مناطــق  الفلســطينّية 
مناطــق  مســاحة  مــن  بـــ)0.5%(  تقــّدر 

)ج(.
إرسائيــيل  ســيايس  مســؤول  وزعــم 
رفيــع أن )%6( مل تكــن لــرتيض رئيــس 
الســلطة الفلســطينية، محمــود عباس، 
"لكّنهــا كانــت ســتهّدئ العــامل العــريب 
بشــكل  الضــّم  لتطبيــق  فرصــة  وتخلــق 
اإلرسائيــيل  والرفــض  نســبًيا.  أســلس 
الــيء  هــذا  عــىل  حتــى  للموافقــة 

الصغري هو قبلة املوت للمخّطط".

"ال ينوي إخالء مقعده لغانتس منذ البداية"
قناة عبرية: نتنياهو يسعى 
النتخابات جديدة نهاية العام

مسؤول دبلوماسي إسرائيلي 
ل من احتمال تطبيق "الضم" ُيقلِّ

الشيخ صالح: االحتالل يعمل على فرض حاضنة يهودية تحاصر األقصى

الشيخ رائد صالح
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الفلســطينية عــام 1994 واإلبقــاء عــى املســتوطنات واملواقــع 
العســكرية الصهيونيــة، والتواجــد يف املعابــر، وبذلــك ينطبــق 
املثــل الشــعبي "وكأنــك يــا زيــد مــا غزيــت"، ويف التســعينيات 
كانــت مرحلــة العمليــات االستشــهادية التــي أفشــلت املؤامــرة 
انتفاضــة  جــاءت  ثــم  ومــن  الفلســطينية  القضيــة  ضــد  الكــرى 
األقــى عــام 2000 بعــد اقتنــاع الرئيس يــارس عرفات بأن طريق 

املفاوضات بات مسدودا وبال جدوى وطنية. 
عمليــات  سلســلة  أكــر  كانــت  األقــى  انتفاضــة  انطــالق  ومــع 
جنوبهــا  مــن  فلســطني  مــدن  معظــم  يف  وفدائيــة  استشــهادية 
لشــالها ومــن رشقهــا لغربهــا أســفر عنهــا مئــات القتــى وآالف 

الجرحى واملصابني الصهاينة. 
قــدرت  للمقاومــة  قــوات  وإعــداد  بتجهيــز  متيــزت  غــزة  ولكــن 
بــاآلالف، وأيضــا عملــت عــى تصنيــع ســالحها فكانــت قذائــف 
الهــاون والصواريــخ التــي أربكــت املســتوطنني وقــوات الجيــش 
يف مســتوطنات القطــاع، وتطــورت املقاومــة حتى وصلت لحفر 
الصهيونيــة  العســكرية  املواقــع  تحــت  وصلــت  التــي  األنفــاق 
وقتلــت وأصابــت عــددا كبــرا منهــم عوًضــا عن عمليــات اقتحام 

املستوطنات التي أرعبت االحتالل مبستوطنيه وجيشه. 
االحتــالل يف  وزراء  رئيــس  شــارون  ارييــل  بــه  اعــرف  مــا  وهــذا 
حينــه عندمــا قــال:" االنســحاب جــاء تحت ضغــط الوضع األمني 
هــذه  اتخــاذ  قــال:"  وأيضــا   ،" املســتوطنني  ومعانــاة  املــردي 

الخطوة أمر خارج عن اإلرادة ". 
بــأن االنســحاب جــاء  وبالتــايل هــذا اعــراف واضــح مــن شــارون 
مفاوضــات  بعــد  وليــس  وبفعلهــا،  املقاومــة  رضبــات  نتيجــة 

واتفاقيات.

مطاعمهــا؛  طعــاِم  لــذاذُة  وال  محالتهــا،  معروضــات 
بقــدر مــا لفــت نظــري بســطاُت الُكتــب الرخيصــة يف 
كل مفــرق طريــق، كانــت الُكتــُب معَظُمهــا مرجا من 
اللغــات األجنبيــة، أكرثهــا ممنــوُع تداُولــه يف معظــم 

البلدان، ُتباُع بأقلَّ من سعر التكلفة!
الفنانــون  الفنــون،  أنــواِع  بــكل  عابقــة  بــروت  كانــت 
بطاقــات  يوزعــون  إبداعاتهــم،  يعرضــون  التشــكيليون 
الدعــوة املجانيــة إىل معارضهــم، كانــت دوُر الســينا 
العــرض  دور  يف  املعروضــة  األفــالم  أحــدث  تعــرض 

الكرى يف باريس ولندن!
كانــت املســاجُد والكنائــُس تتخــارص يف ُودٍّ ومحبــة، 
األجــراُس تختلــط مــع أصــوات املؤذنــني، كان البســو 
ــة والقفطــان، حاملــو املســابح يبتســمون لالبــي  الُجبَّ

سؤال يراودين منذ بدء الجائحة الكورونية، وألين ابن سلك الربية 
والتعليم، شاركت يف أكرث من لقاء أو ندوة وكان املحور األساس: 
التعلــم والتعليــم زمــن الكورونــا، أمــا املوضــوع فــكان يتنــاول التعليم 
عن بعد، والتلقي عن بعد، واملهارات التكنولوجية لكل من املعلم 
يف  بالغــة  أهميــة  األمــر  لــويل  ليكــون  الحديــث  ويصــل  والطالــب، 

الصرورة الربوية الجديدة... 

الســؤال: رغــم مأســاة الجائحــة، ومــا خلفتــه مــن آثــار صحيــة ســيئة، 
وآثــار اقتصاديــة أســوأ... وآثــار اجتاعيــة وتربويــة )أقصــد التعليــم 
والتعلــم( رغــم كل هــذا... هــل غرت هذه اآلثار شــيئًا يف املناحي 
الصحيــة واالقتصاديــة واالجتاعيــة... رمبــا فــإن هــذه التغــرات )إن 
حصلــت( فهــي بحاجــة ملدة زمنية أطول لدراســتها بشــكل جدي... 
حاصــل  الربــوي  املســتوى  يف  التغــر  إن  القــول  أســتطيع  لكننــي 
حتمي، وال ميكن للعملية الربوية أن تقوم دونه... وما يعتقد أن 
تراكات هذا التغر الربوي، ســتفيض حتًا إىل تطوير تربوي... 

فالظرف مبعناه الواسع، يعزز هذا املسار...
أول إرهاصــات التغيــر كانــت يف تجربــة التعلــم عــن بعــد، وهــذه 
كانــت نظريــة ذهنيــة، رسعــان مــا نفــذت عــى أرض الواقــع، نفــذت 
بشــكل رسيــع وطــارئ، وألنهــا جديــدة يف مســرة الربيــة فــال بــد أن 
يكــون لهــا أخطــاء، وال بــد أن نعمــل عــى تــاليف هــذه األخطــاء، وقــد 
تــم يف اآلونــة األخــرة تدريــب املعلمــني جميعهــم عــى توظيــف 
املــادة  أهــداف  بنــاء  حيــث:  مــن  اإللكــروين،  التعليــم  إمكانــات 
التعليميــة، وتصميمهــا، وآليــة عرضهــا، واســتغالل إمكانــات العــرض 
الهائلة من: الجذب والتشويق ومشاركة الطالب الفاعلة... إضافة 
لــويل أمــره... هــذا التحــرك ســيدفع الربيــة والتعليــم واملؤسســات 
املجتمعية إىل توفر أجهزة حاسوب لغر املقتدرين من الطالب، 

ودفع فاتورة النت لرشكات االتصاالت...
الــدوام  التلّقــي عــن بعــد، عــالوة عــى ترتيــب برنامــج  وال شــك أن 
الرســمي، يزيــد مــن شــحنات الطالــب نحــو تحملــه مســؤولية تعلمه، 
ويجعلــه الرشيــك الفعــال يف العمليــة الربويــة، فهــو الــذي يدفعهــا 
قدمــًا يف نشــاطه وحــواره وتســاؤالته... ويف هــذه البوتقة التفاعلية 
ميكــن لتفكــر الطالــب أن يخــرج مــن القفــص الربــوي النمطــي، وأن 

يحرر تفكره من هذا القفص ويطلقه يف اآلفاق كلها... وهنا ميكن 
التحــرر وببســاطة مــن االســتظهار والتلقــني، ومــن أســئلة عدد وعرف 
وارشح التــي تالمئهــا... إىل مصفوفــة جديــدة مــن التســاؤالت التــي 
تفــيض بالطالــب إىل الحــرة والدهشــة وخلــق حالــة مــن الفضول... 
وبالتــايل تعــزز مهاراتــه الحياتية املرتبطة بالواقع، التي قطعًا تصب 
يف احتياجــات املجتمــع... وهنــا تصقــل املعرفــة، وتظهــر بصــرة 
التعلــم عــى حقيقتهــا، ويظهــر التعلــم املنتــج، البعيــد كل البعــد 
عــن العالمــة، واســتهالك العالمة، والبعيد عــن الطوابر التي تنتظر 
دورهــا يف العمــل... حيــث ســيصبح الطالــب مســتقباًل مــن خــالل 

هذه املنظومة... هو املشغل لذاته ولآلخرين...
ما يرهن عى صدق هذه النبوءة، اختصار املواضيع الدراســية، 
وأخــذ املهــارات األساســية يف كل موضــوع، تلــك املهــارات التــي 
يشــبه  مــا  ويحصــل  ويطورهــا،  ينســاها،  ال  الطالــب،  مــع  تعيــش 
التذويب بينه وبينها... وهي املهارات التي ميكن التأسيس عليها 
لعمل الطالب املســتقبيل... أما مهارات املنهاج الهامشــية، فهي 
تنــى، وميكــن الرجــوع إليهــا بطريقــة ذاتيــة متــى أراد الطالــب عنــد 

احتياجها...
ولعل الدور الجديد الذي ألقي عى أولياء األمور، يدعو إىل أخذه 
بجدية، ويدعو الحلقات الربوية إىل توعية األهايل به... وخصوصًا 
فيــا يتعلــق العمــل مــع تالميــذ املرحلــة األساســية )الصفــوف مــن 
مــع  العمــل  يبــدأ  حيــث  األســايس(...  الرابــع  إىل  األســايس  األول 
الطالــب منــذ ترتيــب برنامجــه املــدريس )قــد يكــون صباحيــًا، وقــد 
عــى  مدرســية  مقاصــف  ال  )حيــث  وجبتــه  وتوفــر  مســائيًا(  يكــون 
األقــل يف بدايــة العــام الــدرايس، ورمبــا متتــد هــذه الفــرة حســب 
الوضــع الصحــي العــام(، واالهتــام بنظافــة الطفــل رضورة، ومــن ثــم 

مشاركته الدرس، ونقاشه فيه، ومتابعة تدريبه عى املهات التي 
يتطلبهــا املنهــاج، وهنــا ال بــد مــن تدريــب أوليــاء األمــور )وخصوصــا 
املفاهيــم  لتبســيط  التدريســية،  الطرائــق  بعــض  عــى  األمهــات( 
واملعــارف واملهــارات يف أثنــاء تقدميهــا للطالــب، وهــذا يتــأىت من 
خــالل تواصــل املدرســة مــع محيطهــا، ومــا ميكــن أن ترتبه املدرســة 

من ندوات وأنشطة وفعاليات ألولياء األمور... 
والتــايل للغــايل... والغــايل يف هــذه املقالــة هــو املعلــم ومديــر 
املدرســة... املعلــم الــذي يجــب أن يطــور دوره ليوائــم املناشــط 
الربويــة الجديــدة، يطــور هــذا الــدور بالتــدرب عــى إنتــاج الدروس 
الطالــب،  ينشــط  الــذي  التفاعــيل،  الــدرس  وتصميــم  إلكرونيــا، 
ومهاراتــه...  ومعارفــه  مفاهيمــه  ويعــزز  للتعلــم،  دافعيتــه  ويقــوي 
املعلم الذي يصمم املوقف التعليمي التعلمي الحواري النشط، 
حيــث يغنــي املوقــف بالتســاؤالت البحثية، ويجعــل تفكر الطالب 
واالكتشــاف...  واالخــراع  واالســتدالل  البحــث  آفــاق  يف  يحلــق 
للمرحلــة  )خصوصــًا  التكامــيل  التعليــم  فهــم  رضورة  إىل  هــذا 
املعلــم  تدريــب  إىل  بحاجــة  كلــه  وهــذا  وتطبيقــه،  األساســية( 
الجديــدة... وكذلــك هنــاك حاجــة ملحــة  الوضعيــات  عــى هــذه 
للطالــب،  الجديــدة  املتابعــة  عــى  املدرســية  اإلدارات  لتدريــب 
وعــى التواصــل الفعــال مــع ويل أمــره، ووضــع الخطــط العالجية... 
وخطط تعزيز الدافعية للمعلم والطالب عى حد سواء... طبيعة 
املرحلــة برعايــة هــذه الجائحــة اللئيمــة تتطلــب منــا العمــل، العمــل 
الجدي الهادف، املؤســس عى توظيف القواعد الربوية العملية 

الهادفة... 
اللــه  وفــق  مســرتنا...  والربيــة  أبناؤنــا...  وطالبنــا  لنــا...  وطننــا 

الجميع، وجنبنا الله هذا الوباء والبالء... يا رب... 

باتــت تشــكل قاعــدة للمقاومــة الفلســطينية وبدايــة  التــي  غــزة 
التحرير الكامل لفلسطني، قد مرت بانسحابني األول يف مارس 
عام 1957 والثاين يف سبتمر عام 2005، وما بني االنسحابني 
كان 48 عاًمــا مــن النضــال واملقاومــة، أبرزهــا محطــات الرفــض 
الفلســطيني لفكــرة ضــم قطــاع غــزة ملــر يف الخمســينيات مــن 
القــرن املــايض، وحــرب 67 التــي أعــادت احتــالل غــزة وعمليات 
 1987 عــام  الحجــارة  وانتفاضــة  الســبعينيات  يف  الفدائيــني 
والتــي انتهــت بإعــادة انتشــار جــزيئ لالحتــالل وإنشــاء الســلطة 

الفلسطينية عام 1994.
يــا تالميــذ غــزة علمونــا.. بعض ما عندكم فنحن نســينا.. علمونا 
بــأن نكــون رجــاال.. فلدينــا الرجــال صــاروا عجينــا.. علمونــا كيــف 
الحجــارة تغــدو.. بــني أيــدي األطفــال ماســا مثينــا.. كيــف تغــدو 
كيــف  كمينــا..  يغــدو  الحريــر  ورشيــط  لغــا..  الطفــل  دراجــة 

مصاصة الحليب.. إذا ما اعتقلوها تحولت سكينا.
قبــاين أطفــال غــزة، فكيــف برجالهــا  نــزار  الشــاعر  هكــذا وصــف 
وثوارهــا ونســائها الذيــن شــاركوا كٌل بطريقِتــه يف دحــر االحتــالل 

الصهيوين من قطاع غزة قبل 15 عاما.. 
باتــت تشــكل قاعــدة للمقاومــة الفلســطينية وبدايــة  التــي  غــزة 
التحرير الكامل لفلسطني، قد مرت بانسحابني األول يف مارس 
عام 1957 والثاين يف سبتمر عام 2005، وما بني االنسحابني 
كان 48 عامــا مــن النضــال واملقاومــة، أبرزهــا محطــات الرفــض 
الفلســطيني لفكــرة ضــم قطــاع غــزة ملــر يف الخمســينيات مــن 
القــرن املــايض، وحــرب 67 التــي أعــادت احتــالل غــزة وعمليات 
 1987 عــام  الحجــارة  وانتفاضــة  الســبعينيات  يف  الفدائيــني 
والتــي انتهــت بإعــادة انتشــار جــزيئ لالحتــالل وإنشــاء الســلطة 

ال يشعُر الغريُب يف بروت أنه غريُب الدار، بل كان 
ُيحــسُّ أن بــروت تصلــح أن تختــَر كل بلــدان العــامل 
يف مســاحتها الجغرافيــة الصغــرة، ألنهــا أكــُر مــن كل 
القارات! لبنان مل يكن بلًدا، بل أريُج عطٍر مصنوٍع من 
خالصــة الثقافــة والفنــون، ومــن الحريــة واالنفتــاح، مــن 
الســالم والعــدل، ظــل لبنــان شــامًخا عزيــًزا يســتعيص 

عى الكرس.
طلب مني أحُدهم أن أكتَب عن ذكريايت يف بروت، 

كتبُت الكلات التالية:
كنُت يف ريعان الشــباب عندما دخلُت بروَت للمرة 
األوىل يف ســبعينات القــرن املــايض، مل تكــن بــروت 
نظافُتهــا،  نظــري  يلفــت  مل  العروبــة،  باريــس  ســوى 
ُد األعــراِق واأللــوان يف شــوارعها، وال جــاُل  وال تعــدُّ

ونجــاح املقاومــة يف دحــر االحتــالل عــن جــزء مــن أرض الوطــن 
فلســطني، مل يعجــب جاعــة التفــاوض والســالم مــع االحتــالل 
وحاولــت ترســيخ أن مــا جــرى قبــل 15 عامــا ليــس انســحابا وال 

تحريرا، ولكنه إعادة انتشار وفرض قواعد جديدة. 
وعندمــا فشــلت هــذه الروايــة قامــوا بنســج روايــة جديــدة بعــد 
وتقلدهــا  الترشيعيــة  االنتخابــات  يف  حــاس  حركــة  نجــاح 
الحكومــة الفلســطينية عــام 2006، وهــي أن حاس تســعى إىل 
إنشاء إمارة إسالمية يف قطاع غزة، وأخرا وصل الخيال بهم بأن 
حــاس تعمــل عــى تأســيس دولــة يف غــزة وفصلهــا عــن الضفــة 

الغربية. 
ولكــن املقاومــة أكــدت رساب هــؤالء وخيارهــم البائــس برفضهــا 
الضــم  ملــرشوع  رفضهــا  وأيضــا  ومحاربتهــا،  القــرن  لصفقــة 
االستعاري يف الضفة، وبل أنها تعد العدة لتحرير فلسطني. 
وألن املقاومــة شــكلت مــن غــزة قاعــدة انطــالق نحــو تحريــر بقيــة 
فلســطني، فرضــت دولــة االحتــالل حصــارا شــامال عــى القطــاع، 
 -  2008( أعــوام  وأيضــا شــنت عليــه ثالثــة حــروب مدمــرة يف 
-2012 2014(، ولكــن االحتــالل فشــل يف ردع املقاومــة وعجز 

عن فض الحاضنة الشعبية عنها. 
وأجمــل مــا يف غــزة أنهــا بعد تحررها قامت بتحرير أكرث من ألف 
أســر فلســطيني مــن خــالل صفقــة وفاء األحــرار التي جاءت بعد 
شــاليط،  جلعــاد  الصهيــوين  الجنــدي  أرس  مــن  ســنوات  خمــس 
ومل تكتــِف بذلــك فــأرست أربعــة جنــود وضبــاط صهاينــة يف عام 
2014، وهي عى طريق تحرير آالف األرسى يف صفقة مقبلة. 

هذه هي غزة التي أجرت ما يســمى مبراقب الدولة يف الكيان 
مليــون   3 قرابــة  فيــه:"  يقــول  تقريــر  إصــدار  عــى  الصهيــوين 

الِجــاّلب  رشاب  بائعــو  كان  الدينيــة.  القلنســوات 
املزينــة،  والطرابيــش  املزخرفــة  األرديــة  يلبســون 
اللذيــذ،  رشابهــم  ميزجــون  الطرقــات،  يف  يســرون 
بالصنوبــر الطــري، يقدمونــه للشــاربني وهــم يبســمون 

من القلب.
ال يشعُر الغريُب يف بروت أنه غريُب الدار، بل كان 
ُيحــسُّ أن بــروت تصلــح أن تختــَر كل بلــدان العــامل 
يف مســاحتها الجغرافيــة الصغــرة، ألنهــا أكــُر مــن كل 

القارات!
لبنــان مل تكــن بلــدا، بــل أريُج عطــٍر مصنوٍع من خالصة 
الثقافــة والفنــون، ومــن الحريــة واالنفتــاح، مــن الســالم 
والعــدل، ظلــُت لبنــان شــامخًة عزيــزة تســتعيص عــى 

الكرس. ال تستغربوا، فهي اليوم هدٌف للمتآمرين.

جائحة كورونا والتطوير الرتبوي

غزة.. التحرير األول

بريوت كما عرفُتها

عمر عبد الرحمن نمر

توفيق أبو شومر

ال شك أن التلّقي عن بعد، عالوة على ترتيب 
برنامج الدوام الرسمي، يزيد من شحنات الطالب 

نحو تحمله مسؤولية تعلمه، ويجعله الشريك 
الفعال في العملية التربوية، فهو الذي يدفعها 

قدمًا في نشاطه وحواره وتساؤالته... وفي هذه 
البوتقة التفاعلية يمكن لتفكير الطالب أن يخرج 

من القفص التربوي النمطي، وأن يحرر تفكيره من 
هذا القفص ويطلقه في اآلفاق كلها.

ال يشعُر الغريُب في بيروت أنه غريُب الدار، بل كان 
ُيحسُّ أن بيروت تصلح أن تختصَر كل بلدان العالم في 

مساحتها الجغرافية الصغيرة، ألنها أكبُر من كل القارات! 
لبنان لم يكن بلًدا، بل أريُج عطٍر مصنوٍع من خالصة 

الثقافة والفنون، ومن الحرية واالنفتاح، من السالم 
والعدل، ظل لبنان شامًخا عزيًزا يستعصي على الكسر.

عماد زقوت

غزة التي باتت تشكل قاعدة للمقاومة الفلسطينية 
وبداية التحرير الكامل لفلسطين، قد مرت 

بانسحابين األول في مارس عام 1957 والثاني 
في سبتمبر عام 2005، وما بين االنسحابين كان 
48 عاًما من النضال والمقاومة، أبرزها محطات 

الرفض الفلسطيني لفكرة ضم قطاع غزة لمصر 
في الخمسينيات من القرن الماضي، وحرب 67 

التي أعادت احتالل غزة وعمليات الفدائيين في 
السبعينيات وانتفاضة الحجارة عام 1987 والتي 

انتهت بإعادة انتشار جزئي لالحتالل وإنشاء السلطة 
الفلسطينية عام 1994.

مســتوطن ال ميلكــون أماكــن محصنــة للحايــة يف حــال أُطلقــت 
آالف الصواريخ علينا ". 

وبعد 15 عاما.. غزة هي التحرير األول وســيلحقها بقية املدن 
والقــرى الفلســطينية حتــى نصــل للتحريــر الكامل لفلســطني كل 

فلسطني.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ويعد املجتمع املدريس مبثابة حلقة الوصل بني األرسة واملجتمع العام، إذ 
يسهم يف تحقيق النمو العقيل واالنفعايل واالجتامعي للناشئة.

وللمؤسســات التعليميــة دور كبــر ومهــم يف تنميــة الوعــي املجتمعي وتعزيز 
قيــم املســؤولية املجتمعيــة يف نفــوس الطلبــة، فاملــدارس والجامعــات تعــد 
واالتجاهــات  االجتامعيــة  واملعايــر  واملبــادئ  القيــم  لتعليــم  رحبــا  مجــاال 
اإليجابيــة لــدى األفــراد والناشــئة بصــورة ســليمة تجعــل الطلبــة قادريــن عــى 
واحــرام  املســؤولية  وتحمــل  الرشيــف  والتنافــس  أنفســهم  عــى  االعتــامد 
األنظمــة وتأديــة الواجبــات والعمــل بــروح التعــاون والنظــام، وميكــن للجامعــات 
أيضــا أن تعظــم دورهــا يف ســبيل تنميــة املســؤولية املجتمعيــة وتعزيزهــا يف 
التــي  املختلفــة  الطالبيــة  األنشــطة  برامــج  تنفيــذ  خــالل  مــن  الشــباب  نفــوس 
تنفذهــا بالرشاكــة مــع مؤسســات املجتمــع األخــرى، وكذلــك ميكنهــا القيــام 
بهــذا الــدور مــن خــالل تنظيــم املؤمتــرات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة التــي 

تعزز وتستهدف موضوع املسؤولية املجتمعية.
وباستقراء الواقع العاملي وتتبع موضوع املسؤولية املجتمعية، ميكن القول 
إنــه ميكــن لألفــراد واملؤسســات املختلفــة أن تعــزز دورهــا املجتمعــي وتربهــن 
عــى مســؤوليتها املجتمعيــة مــن خــالل العديد من األفعــال واألداءات، ومنها 
عــى ســبيل املثــال ال الحــر: املســاهمة يف إنشــاء وبنــاء بعــض املؤسســات 
التعليميــة وال ســيام يف التخصصــات التــي يحتــاج إليهــا الوطــن، وأيضــا دعــم 

بأكملها. كانت نظرة اليابان تكتيكية مل تأخذ يف حسابها جميع ردود األفعال 
ا طويل األمد. املحتملة، أما ما قامت به أمريكا فكان اسراتيجيًّ

مــن  تســتحقه  مــا  تعطــى  التــي  القــرارات  أن  نجــد  ذلــك  مــن  النقيــض  وعــى 
دراســة ومــن قبــل املختصــني تكــون هــي األقــرب للصــواب، أتذكــر يف منتصــف 
السبعينات حني ابتعثت للطران يف قاعدة راندولف الجوية يف سانانتونيو، 
مل يكــن الطــران مســموًحا يف الليــل، وحــني ســألت قائــد الــرب عــن الســبب 
أجــاب: يف الليــل تطــر يف ســامء القاعــدة أعــداد كبــرة مــن الخفافيــش تؤثــر 
يف ســالمة الطــران. وحــني ســألته: أال ميكــن مكافحتها؟ أجــاب: أوكلنا إلحدى 
الجامعات املتخصصة دراسة هذه الظاهرة وحلها، وقد وجدوا أن الخفافيش 
تخرج من مغارة كبرة ومن السهولة القضاء عليها، لكنهم وجدوا يف دراستهم 
مــن  أطنــان  عــرشة  إىل  خمســة  مــن  ليلــة  كل  يف  تــأكل  الخفافيــش  هــذه  أن 
الحرشات، لذا كان القرار هو أن يتدرب الطلبة عى الطران اللييل يف قاعدة 

أخرى بعد تخرجهم، وتبقى الخفافيش لتؤدي دورها يف توازن البيئة.
أربعــة عــرش ذئًبــا يف متنــزه  العلميــة املدروســة إطــالق  القــرارات  أمثلــة  ومــن 
"يلــو ســتون" األمريــي الــذي أصبــح يعــاين التصحــر بســبب كرثة الغــزالن، وقد 

إننــا إذا عدنــا إىل مبادئنــا وانتامئنــا وضامئرنــا ديننــا وقيمنــا ميكننــا أن نؤســس 
بدايــة  انتصارهــا  إن  حيــث  فلســطني،  قضيــة  امَلركزيــة،  قضيتنــا  النتصــار 
اإلنســانية يف  والقيــم  والحريــة  والعــدل  للحــق  انتصــار  طريــق خالصنــا، وهــو 
العــامل، ومســاهمة فعالــة منــا يف وضــع حــد للفســاد واملفســدين، لإلرهــاب 
واإلرهابيــني، للمســتغلني والنهابــني، ولالســتعامر بأنواعــه وصــوره وأشــكاله، 
للصهيونية وما يتحكم به الصهاينة والرســامليون الكبار واألقوياء والفاســدين 

واملفسدين ولكل املالكني ملفاتيح القوة واملال والقرار.
مــا أصــاب بــروت مــن رعــب ودمــار وخســائر برشيــة وماديــة، بســبب االنفجــار 
الجســم  الصميــم، فجراحنــا يف  العــرب يف  نحــن  أصابنــا  مرفئهــا،  الكبــر يف 
العــريب واحــدة، ومصابنــا واحــد، ومشــاعرنا مشــركة.. وال ميكــن أن يوهَنهــا أو 
يبرَهــا املتعصبــون والجهلــة وقصــاُر النظــر من الساســة واملتاجريــن باملبادئ 
وتطــرف  وبتعصــب  بأمــراض  املســكونون  وال  والسياســة،  واإلنســان  والــدم 
وأحقــاد، وال العاملــون تحــت رايــات التبعيــة والتجزئــة والفتنــة وتفتيــت الوطن 
والشــعب، وال املنــادون بأصــول وانتــامءات عتيقــة عفــا عليهــا الزمــن وليــس 
لهــا عمــق يف الوجــدان الوطنــي والقومــي، ويرفضهــا العقــل والوعــي واملنطــق 

والواقع املعيش، والتعايش بني الناس منذ آالف السنني. 
إن أولئــك الذيــن تعلــو أصواُتهــم عنــد كل ُمصــاب عــريب، ويجاهــرون بالعــداء 
العــداء  بتنميــة  ويرتزقــون  مناســبة،  وبغــر  مبناســبة  والتشــفي  والشــامتة 
والكراهيــة، إمنــا يخدمــون أهــداف أعــداء األمــة وبرامجهــم، ســواء وعــوا ذلــك 
الرســمية  العربية-العربيــة  العالقــات  تســميم  عــى  ويعملــون  يعــوه،  مل  أم 
والشــعبية، عالقــات األقطــار وعالقــات الشــعوب بعضهــا ببعــض، مــن خــالل 
اإلعــالم ووســائل االتصــال االجتامعــي التــي تنــرش مــا يقولون وتوســعه وتقدمه 

حالة عربية شبه عامة.
لقد سمعنا تلك األصوات عى مدار عقود من الزمن يف النكسات والنكبات 
واألزمات، سمعناها فيام يتعلق مبصابنا يف فلسطني والعراق وسوريا وليبيا 
واليمن ومر والجزائر وتونس و... و... إذ كانت ترتفع أصوات تنتقد بعداء 
وتبــث اإلحبــاط، وتنــرش اإلســاءة والكراهيــة، وتؤســس ملواقــف تنطــوي عــى 
نقمــة وتغــري بترفــات عدائيــة غــر مســؤولة.. لكــن تلــك الحــاالت وأصحابهــا 
تبقى حاالت شــاذة ومرفوضة من أكرثية الشــعب العريب، وال ميكن أن تقدم 
أولئــك  قالــه  مــا  اليــوم  العربيــة.. ويدخــل يف إطارهــا  الحقيقــي لألمــة  الوجــه 
الذيــن رفعــوا عقرتهــم بســوء ضــد لبنانيــني عنــد وقــوع املصــاب يف بــروت، 
ولبنانيــون "َيَتَفْيَنقــون بتعصــب وجهــل"، إذ كلنــا كنعانيــون، والفينيقيون فخذ 
أو محتجــون  عــرب، وآخــرون منهــم متعصبــون  والكنعانيــون  الكنعانيــني،  مــن 
عــى مــا حــدث ومــا كان، وقــد ذهبــت بهــم املعانــاة والعصبيــة إىل الُعصابيــة 
بلغــت حــد التوقيــع عــى عريضــة تدعــو فرنســا لتعود دولة انتــداب عى لبنان 
بعــد ُمصابــه األخــر.. وهــذا مــا يرفضــه لبنــان واللبنانيــون والعــرب وكل متعلــق 

باالستقالل والحرية. 
إن الكثريــن يف الوطــن العــريب ويف أنحــاء مــن العــامل يدركــون مــا تعــرض لــه 
لبنــان مــن حــروب واحتــالل وأزمات سياســية واجتامعية وطائفية كانت معاناة 
اللبنانيــني مــن جرائهــا ومــا زالــت كبــرة جــًدا، ويتعاطفــون مــع لبنــان الوطــن 
والشعب.. وزاد يف الطني ِبلة يف وضع لبنان انعكاس أوضاع املنطقة عليه، 
وهــي حــال كل قطــر مــن أقطــار الوطــن العــريب يف األزمــات، كــام زادهــا الوضــع 
االقتصــادي اللبنــاين املــردي، ومــا يشــكو منــه اللبنانيــون مــن فســاد مْزِمــن، 
وشــكواهم مــن حكومــات مل تنجــح يف معالجــة أزمــات خانقــة.. ولكــن كل مــا 
يتعــرض لــه بلــد، ومــا ميكــن أن يتعــرض لــه، ولبنــان يف املقدمــة مــن ذلــك، ال 
ميكــن أن يبيــح ملواطنــني لبنانيــني مخلصني معتدين بوطنيتهم واســتقاللهم، 
أن ينادوا بعودة االستعامر الذي يحتفلون سنوًيا برحيله عن بلدهم وبالحرية 

واالستقالل.

إن الشعب هناك، كام هي حال الشعب يف أقطار عربية منها اآلن فلسطني 
وســوريا وليبيــا واليمــن والعــراق، يعــاين أشــد املعانــاة مــن حــروب واحتــالل 
وأزمــات معقــدة، واألمــة العربيــة يف حالــة تفــكك وتشــتت وعجــز عــن معالجــة 
بــإرادة  والحــروب  لألزمــات  والتصــدي  قوميــة،  مبســؤولية  العربيــة  األوضــاع 

جامعية مخلصة، واعية ألهدافها ووسائلها وأدواتها.
كل  و..  و..  واملنقــذ  واملفيــد  واألخالقــي  والعــادل  والحقــاين  واملوضوعــي 
لوقــف  اتخــاذه  ينبغــي  مــا  كل  واملســؤولون  القــادة  يتخــذ  أن  يقتــي  ذلــك 
االقتتــال العــريب ـ العــريب، والعــريب ـ اإلســالمي، وأن يتوقــف القتــل والتدمــر 
والتخريــب الداخــيل الناتــج عــن التفجــرات والحرائــق املتكاثــرة يف عواصــم 
ومــدن عربيــة، وأن ُتْجِمــَع األمــة عــى ِســْلٍم َبينــي، وتعــاون بنــاء، وحــوار خــالق، 
لحــل الخالفــات ووضــع حلــول لقضايا ومواقف وأوضاع يقتــي الواقع الراهن 
واملستقبل القريب معالجتها والتصدي لتحدياتها بحكمة وحنكة ومسؤولية 
أخالقيــة وقوميــة وإنســانية.. وهــذا كلــه مــن الرضورات التــي تقتضيها مواجهة 

االنهيارات املتتالية مواجهة فعالة.
ومــن أجــل هــذا يرتــب عــى كل منــا أن يحمــي ظهــَر اآلخــر لــي يحمــي اآلخــُر 
ويف  األولويــات  تلــك  رأس  عــى  وتــأيت  ووجــود..  نهــوض  معركــة  يف  ظهــره 
باتبــاع  تصفيتهــا  العــدو  ومحــاوالت  فلســطني،  قضيــة  اليــوم  منهــا  املقدمــة 
اســتعامري،  وتوســعي  وأمنــي،  وعســكري،  ســيايس،  الوجــوه  متعــدد  نهــج 
واقتصــادي، وتدمــري للحــق الفلســطيني واملؤسســات الداعمــة لهــذا الحق، 
واألوضاع املتفجرة يف كل من سوريا ولبنان والعراق وليبيا واليمن و.. وهذه 
معركــة عربيــة ومســؤولية عربيــة عامــة بــكل األبعــاد واملعــاين، وَمــن يــرى نفســه 
مــن العــرب بعيــًدا عنهــا أو نــاٍج مــن تأثرهــا وعقابيلهــا وانعكاســاتها عليــه هــو 
مــا والعكــس صحيــح،  الــكل بصــورة  الجــزء يضعــف  مخطــئ متاًمــا.. فضعــف 
واألمــة العربيــة كل يف أجــزاء وأجــزاء تكــون منهــا الــكل، وهــي جســم واحــد إذا 

اشتىك منه عضٌو ينبغي أن تتداعى له سائُر األعضاء بالسهر والُحمى.
إننــا إذا عدنــا إىل مبادئنــا وانتامئنــا وضامئرنــا ديننــا وقيمنــا ميكننــا أن نؤســس 
بدايــة  انتصارهــا  إن  حيــث  فلســطني،  قضيــة  امَلركزيــة،  قضيتنــا  النتصــار 
اإلنســانية يف  والقيــم  والحريــة  والعــدل  للحــق  انتصــار  طريــق خالصنــا، وهــو 
العــامل، ومســاهمة فعالــة منــا يف وضــع حــد للفســاد واملفســدين، لإلرهــاب 
واإلرهابيــني، للمســتغلني والنهابــني، ولالســتعامر بأنواعــه وصــوره وأشــكاله، 
للصهيونية وما يتحكم به الصهاينة والرســامليون الكبار واألقوياء والفاســدين 

واملفسدين ولكل املالكني ملفاتيح القوة واملال والقرار.
أن  وعلينــا  ونهضتنــا،  نجاحنــا  مفتــاح  وطننــا  يف  األزمــات  لــكل  تصدينــا  إن 

نســتخدم يف ســبيل تحقيــق ذلــك أدوات العــر ووســائله وعلومــه وتقنياتــه 
املســؤول،  العــارف  املنتمــي  القلــم  ورشــاقة  واملعلومــة  والصــورة  "الصــوت 
وحركة اللســان يف وســائل اإلعالم واالتصال التي تغطي مســاحات دول كثرة 
يف أنحــاء العــامل.. وبذلــك نبــدأ املشــاركة الفعلية يف رفع الظلم عن أنفســنا، 
واســتعادة حقوقنــا ومكانتنــا، ونســاهم يف حــل أزمــات مليــارات البــرش نحــن 
منهم، ونسلك ُسُبل االرتفاع باإلنسان وتعزيز مكانة القيم الخرة يف األنفس 
ماليــني  اســتقطاب  عــى  نعمــل  أن  منــا  يســتدعي  وهــذا  املعامــالت..  ويف 

الناس من كل أنحاء العامل. 
لنــا عنهــا، مداخــل  بــد مــن أن ندخــل مداخــل ال َمعــدى   ومــن أجــل ذلــك ال 
الوحــدة والقــوة، األخــالق واإلميــان، العلــم واملعرفة، التطبيــق العميل للعلوم 
واملعــارف والتقانــة، واإلبــداع يف االخــراع والتقنيــات وتطبيقاتهــا عــرب منهــج 
يهــدف إىل تحقيــق نهضــة شــاملة يف كل املجــاالت.. إن علينــا أن نرفــع رايــة 
واإلبــداع  العمــل  مياديــن  نخــوض  وأن  والبرشيــة،  األمــة  أجــل  مــن  التضحيــة 
الخالقــني، وأن نرفــع شــأن اإلنســان والحريــة والحقــوق والبطولــة يف الدفــاع عــن 
الحق واألرض والشــعب والتاريخ.. وبذلك نضع أقدامنا عى طريق الكينونة 

الفاعلة والحضور الفعال بوعي ومعرفة واقتدار، ونتقدم نحو النر. 
ويف الختــام ال بــد مــن التوقــف عنــد أهــم مفتــاح مــن مفاتيــح العمــل والحــل 
والعقــد، هــو مفتــاح مواجهــة املســؤول الكفــؤ لنفســه وملســؤولياته، وقيامــه 
ُمْمــرِض.. وعنــد عتبــة ذلــك أرى  نــزوع مريــض أو  بواجباتــه، وتخليــه عــن كل 
أنــه عندمــا يتســلم شــخٌص مســؤولية عامــة أن ينظــر إىل أنــه يؤمَتــن عــى أمــر 
للوطــن  مالــًكا  وليــس  وُمحاَســب  مســؤول  واملؤمَتــن  النــاس،  أمــور  مــن  عــام 
والنــاس وليــس هــو فــوق القانــون.. ويف هــذا الوضــع ُيفَرَض فيــه أن يقف عند 
عتبــة ذلــك الحــدث ليخلــع عنــه كل مــا يتعلــق بالــذايت واألنــاين واملْصَلِحــي، 
والحــزيب، والطائفــي، والعشــائري، واملناطقــي، والشــليل، وأن يعــيل االنتــامء 
للوطــن والشــعب واألمــة ويضعــه فــوق كل انتــامء، وأن يفعــل ذلك مبوضوعية 
وغايــة،  رايــة  والعبــاد  البــالد  يرفــع مصلحــة  وأن  وإميــان،  وإخــالص  وشــفافية 
الســتثامر  مدخــاًل  املســؤولة  وبالحريــة  واألخــالق  والحــق  بالعــدل  ويتمســك 

طاقات الشعب وتوظيفها عى أفضل وجه.
عندهــا يضــع قدميــه عــى طريــق العمــل الصحيــح مــن أجــل الحقيقــة والنهضــة 
والســيايس  االجتامعــي  بالشــأن  االرتفــاع  خطــوات  ويبــدأ  واألمــة،  والوطــن 
النــاس  ثقــة  ويكتســب  اإلنســاين،  املســتوى  إىل  والَخَدمــي  واالقتصــادي 
واحرامهــم ليكونــوا ســنًدا لــه، ويعمــل باقتــدار مســتقطًبا كل قــادر عــى األداء 

واإلبداع بأخالق وانتامء.

إن مل يكــن الشــخص مســؤواًل فلــن يجــد مــن ينــوب عنــه! يــا لهــا من عبارة تشــر 
إنســانية  رضورة  أصبحــت  والتــي  املجتمعيــة،  املســؤولية  أهميــة  إىل  بقــوة 
ــا ومبــدأ وطنًيــا أصيــاًل؛ فلــم تعــد املســؤولية املجتمعية  ملحــة، وواجًبــا أخالقيًّ
يف هــذا العــر الــذي نعيشــه خيــارا لألفــراد واملؤسســات املختلفــة؛ ولكنهــا 

أصبحت أمرا حتميا للبقاء واالستمرار.
ومــن يتتبــع مفهــوم املســؤولية املجتمعيــة ســيجد أنــه أصبــح يشــر حديثا إىل 
التــزام األفــراد واملؤسســات تجــاه املجتمــع واملســاهمة يف تحقيــق التنميــة 
الظــروف  نوعيــة  تحســني  عــى  والعمــل  املجــاالت  مختلــف  يف  املســتدامة 

الحياتية واملعيشية بشكل عام.
إليهــا  لجــأت  التــي  املؤسســات  أهــم  مــن  التعليميــة  املؤسســات  وتعــد 
املجتمعات الحديثة واملتقدمة يف شــتى بقاع العامل؛ لتلبية وتحقيق بعض 
تأديتهــا األرسة  عــن  التــي عجــزت  والســلوكية  والتعليميــة  الربويــة  الحاجــات 
وأعبائهــا،  ومشــكالتها  صعوباتهــا  وازديــاد  وتشــعباتها  الحيــاة  لتعقــد  نتيجــة 
فأصبحــت املؤسســات التعليميــة مبثابــة مؤسســات اجتامعيــة يتعلــم فيهــا 
املتتابعــة  الدراســة  ســنوات  مــدار  عــى  والثقافــة  واملعرفــة  العلــم  الطلبــة 
واملختلفــة، كــام تســعى إىل تحقيــق النمــو الشــامل لــدى الناشــئة والشــباب 
جســميا ونفســيا وعقليــا واجتامعيــا مبــا يســاعد عــى إعــداد الفــرد وتنشــئته 
التنشــئة الســليمة ليكــون مواطنــا صالحــا معدا للعيــش يف خضم هذه الحياة، 

رأت  الربيطــاين  االحتــالل  وتحــت حكــم  عــرش،  الثامــن  القــرن  الهنــد ويف  يف 
تنتــرش  الســامة  الكوبــرا  أفاعــي  مــن  الكثــر  يوجــد  أنــه  الربيطانيــة  الســلطات 
الربيطانيــني  تزعــج حيــاة املســتوطنني  وكانــت  دلهــي،  العاصمــة  يف طرقــات 
وعائالتهــم، ولحــل املشــكلة عرضــت الســلطات مكافــأة ماليــة مقابــل كل أفعى 
ميتــة يــأيت بهــا األهــايل، فــام كان مــن أصحــاب الجــرأة منهــم إال أن أخــذوا يربون 
األفاعــي ويزيــدون مــن تكاثرهــا، ليكســبوا املزيــد مــن املكافــآت، واكتشــفت 
الحكومــة ذلــك فألغــت املكافــأة، وهــو ما أغضب مــريب األفاعي فام كان منهم 
إال أن أطلقوا أفاعيهم التي ربوها يف الطرقات، وبذلك تضاعف عدد األفاعي 
يف الطرقات ثالث مرات عام كانت عليه قبل مرشوع الحكومة للقضاء عليها.
املثال الثاين لقرار خاطئ وهو قرار مصري ال يقارن مبا قبله، هو قيام اليابان 
بالهجــوم املفاجــئ عــى قاعــدة بــرل هاربــر البحرية األمريكيــة يف عام 1941، 
وكان الهدف منه القضاء عى القوة البحرية األمريكية برضبة مفاجئة وقاصمة 
متنــع الواليــات املتحــدة مــن التدخل يف الحرب العاملية الثانية، لكنه بداًل من 
ذلــك عمــل العكــس متاًمــا ووحــد الشــعب األمريــي خلــف حكومتــه ومواردهــا 
الضخمة، ومل تكتِف أمريكا بتدمر القوات البحرية اليابانية، بل دمرت اليابان 

برامــج ذوي اإلعاقــة وذوي االحتياجــات الخاصــة يف املــدارس والجامعــات، 
واملســاهمة يف توفــر جميــع مــا يحتــاج إليــه الطلبــة لتطويــر قدراتهــم العلميــة 
ميزانيــات  رصــد  خــالل  مــن  العلمــي  البحــث  تشــجيع  وكذلــك  والتعليميــة، 
لتشــجيع  الصغــرة  دعــم املرشوعــات  خــالل  مــن  وأيضــا  ســنويا،  لــه  مناســبة 
الشباب عى النجاح واملساهمة يف بناء الوطن، وأيضا من خالل املساهمة 
يف إنشــاء مراكــز ومؤسســات لرعايــة كبــار الســن وخاصــة مــن ليــس لديهم أرس 
ترعاهــم، وأيضــا مــن خــالل املســاهمة يف إنشــاء مراكــز خاصــة لأليتــام وتوفــر 
جميع احتياجاتهم اليومية، وكذلك املســاهمة يف إنشــاء األندية االجتامعية 
والرياضية والثقافية، وأيضا املساهمة يف مجال الصحة من خالل املساهمة 
التوعيــة  ودعــم حمــالت  الصحيــة وغرهــا،  واملراكــز  بنــاء املستشــفيات  يف 
الصحية والبيئية لألفراد، ورعاية املؤمترات الطبية والعلمية والبيئية وغرها.

ويف الختــام أقــول: إن املســؤولية املجتمعيــة ليســت حكــًرا عــى أحد، ولكنها 
منوطة بنا جميًعا، وعلينا جميًعا أن نريب أبناءنا الربية السليمة، وأن نعزز يف 
نفوســهم منــذ الصغــر مبــادئ املجتمــع وقيمــه، وأن نغــرس فيهــم قيــم االنتــامء 
النهايــة  الراقيــة مبــا يســاهم يف  والــوالء وخدمــة املجتمــع واملثــل األخالقيــة 
يف تخريــج جيــل فاهــم واع مســؤول، جيــل قــادر عــى تطويــر املجتمــع ودعمــه 
وتنميتــه واملحافظــة عــى رخائــه واســتقراره، وأخــًرا علينا جميًعــا أن نعرف أنه 

بقدر مسؤوليتنا املجتمعية تكون بصمتنا الحقيقة يف الحياة.

تسبب إطالق الذئاب يف املتنزه عى إجبار الغزالن لتغير سلوكها، فلم تعد 
تستقر يف مكان واحد وقّلت أعدادها، وهو ما جعل البيئة تستعيد عافيتها، 
ومــع عــودة الغطــاء النبــايت عــادت الزواحــف ومعها عادت الطيــور الكارسة التي 
تتغــذى عليهــا، ومــع منــو األشــجار الكبــرة عــادت جــداول األنهــار إىل مجاريهــا 

القدمية، كل ذلك بسب إطالق الذئاب يف املتنزه.
اللــه اإلنســان عــى رؤيــة الحــارض وعــدم النظــر إىل األهــداف البعيــدة،  جبــل 
واتخاذ القرارات كردود أفعال فقط، سواء عى مستوى األفراد أو املؤسسات 
أو الــدول، وهــذا هــو مــا جعــل رشكات كبــرة تنهار ودول تتفــكك، والغريب أنه 

يف كثر من األحيان تكون األسباب متشابهة ومكررة.
ويتحــى  جيــًدا  التاريــخ  يقــرأ  مــن  إال  بهــا  يظفــر  ال  واالتــزان  والســداد  الحكمــة 
القــرار  مــن كل اإلمكانــات املتوفــرة لدراســة  النظــر واالســتفادة  بالصــرب وبعــد 
مــن كل جوانبــه، دراســة التاريــخ تبــني أهميــة دراســة القــرارات بعنايــة ومــن قبــل 
املختصــني ملعرفــة أفضــل الحلــول وجميع االحتــامالت والنتائج غر املتوقعة، 
وقلــام يوجــد قــرار أو إجــراء دون مزايــا وعيــوب، لكــن األهــم أن تكــون املزايا هي 

األكرث.

يف الُمصاب نحن جسٌد واحٌد

المسؤولية المجتمعية.. رضورة حتمية

التاريخ معلم صامت

علي عقلة عرسان
عربي 21

عبداهلل السعدون
الرياض السعودية

مــا أصــاب بيروت من رعب ودمار وخســائر بشــرية 
ومادية، بسبب االنفجار الكبير في مرفئها، أصابنا 
نحــن العــرب فــي الصميــم، فجراحنــا في الجســم 
العربي واحدة، ومصابنا واحد، ومشاعرنا مشتركة

الحكمة والسداد واالتزان ال يظفر بها إال من يقرأ التاريخ 
جيــًدا ويتحلــى بالصبــر وبعــد النظــر واالســتفادة من كل 
اإلمكانات المتوفرة لدراسة القرار من كل جوانبه، دراسة 
التاريــخ تبيــن أهميــة دراســة القــرارات بعنايــة ومــن قبل 
المختصيــن لمعرفة أفضــل الحلول وجميــع االحتماالت 

والنتائج غير المتوقعة.

محمود إبراهيم سعد
الوطن القطرية

إن المسؤولية المجتمعية ليست حكًرا على أحد، 
ولكنهــا منوطة بنا جميًعا، وعلينــا جميًعا أن نربي 
أبناءنــا التربيــة الســليمة، وأن نعــزز في نفوســهم 
منــذ الصغر مبــادئ المجتمع وقيمــه، وأن نغرس 
فيهــم قيــم االنتمــاء والــوالء وخدمــة المجتمــع 
والمثل األخالقية الراقية بما يساهم في النهاية 

في تخريج جيل فاهم واع مسؤول
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أعلــن أنــا/ حمــد منصــور نــر ابو معال عن فقــد هويتي وتحمل 
الرقــم 987947892  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ غانــم احمد ســلامن املعني عن فقــد هويتي وتحمل 
الرقــم 975330978 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ صبحي طالل صبحي عليان عن فقد هويتي وتحمل 
الرقــم 412344483 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ عــي عبــد القــادر محمــد ابــو جلهوم عــن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 950213116  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ محمــد محمــود محمــد الســعافني عــن فقــد هويتــي 
وتحمل الرقم 800848830  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ فــادي مفيــد حســن أحمــد عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقــم 804536043  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/  بــالل ســعيد اســعد حــواس عــن فقد هويتــي وتحمل 
الرقــم  404280760 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ
إعالن بيع بالمزاد العلني

في القضية رقم 2017/9392 
نعلــن للعمــوم أنــه معــروض للبيــع مــن قبــل دائــرة تنفيــذ محكمــة بدايــة غــزة 
يف القضيــة التنفيذيــة 2017/9392 واملتكونــة فيــام بــني طالــب التنفيــذ/ 
توفيــق صالــح محمــد الغولــة واملنفــذ ضــده/ شــعبان حســن يوســف دادر لبيع 
الحواصل والواقعة يف شــارع النر مقابل بنك فلســطني من الجهة الرشقية 

للبنك بالقرب من مسجد شهداء النر.
فعــىل مــن يرغــب بالدخــول باملــزاد عليــه الحضــور اىل دائــرة تنفيــذ محكمــة 
بدايــة غــزة يف أوقــات الدوام الرســمي لتســجيل اســمه بعد دفــع قيمة التأمني 
بواقــع %10 مــن قيمــة التخمــني وأن الرســوم والداللــة واالنتقــال عــىل نفقــة 
املشــري، علــاًم بــأن املــزاد ســينعقد الســاعة التاســعة صباحــًا من يــوم األحد 

بتاريخ 2020/9/6، تحريرا يف 2020/8/5م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة
أ . رامي صلوحة

غزة/ فلسطني:
األعــامل  رجــال  جمعيــة  كرمــت 
أبنــاء رجــال  الفلســطينيني يف قطــاع غــزة 
العامــة  الثانويــة  يف  الناجحــني  األعــامل 

لعام 2020.
جاء ذلك يف حفل أقيم أمس، يف فندق 
اإلســكان  وزيــر  بحضــور  بغــزة  املشــتل 
الحســاينة،  مفيــد  د.  الســابق  واألشــغال 
ومديــر البنــك اإلســالمي العــريب إحســان 
شعشــاعة، ومديــر بنــك القــدس شــحادة 
يف  غــزة  إقليــم  إدارة  ومديــر  الغــول، 
رشكــة جــوال عمــر شــاميل، ومديــر رشكــة 
-إقليــم  "بالتــل"  الفلســطينية  االتصــاالت 
غــزة محمــد أبــو نحلــة، ولفيــف واســع مــن 
والشــخصيات  األعــامل  ورجــال  التجــار 
املجتمــع  عــن  وممثلــني  االقتصاديــة، 

املدين، والقطاع الخاص.
وهنــأ رئيــس جمعيــة رجــال األعــامل، عــي 
الثانويــة  الناجحــني يف  الطلبــة  الحايــك، 
التكريــم  مــن  الهــدف  أن  مؤكــًدا  العامــة، 
فرحتهــم  وأهاليهــم  الطــالب  مشــاركة  هــو 
ودعمهم يف مســرتهم التعليمية الهادفة 
لتخريــج جيــل واٍع مــن أبنــاء رجــال األعــامل 
قــادر عــىل حمــل رســالة آبائهــم، ومواصلة 
أعــامل  رجــال  ليصبحــوا  نجاحهــم،  طريــق 

ناجحني يف املستقبل.
وقــال الحايــك: إن الشــعب الفلســطيني 
ورغــم الظــروف املعيشــية الصعبــة يؤكــد 
اهتامًمــا  يــويل  بأنــه  عــام  كل  يف  للعــامل 
مزاحمــة  عــىل  وُمــر  بالعلــم،  ــا  خاصًّ
بنــاء  أجــل  مــن  املتقدمــة  املجتمعــات 
القــدس  وعاصمتهــا  املســتقلة  دولتــه 

الرشيف.

 رام الله/ فلسطني:
توافق اليوم التاسع من آب الذكرى الـ12 
محمــود  الكبــر  فلســطني  شــاعر  لرحيــل 
درويــش، الــذي تــرك فراغــا أدبيــا وثقافيــا 
الســنوات  يف  ُيــأ  أن  الصعــب  مــن 
القريبــة املقبلــة، فمــن هــو هــذا الشــاعر 

الذي شغل الدنيا بقصائده؟
 ،1941 عــام  آذار   13 يف  درويــش  ولــد 
يف قريــة الــروة املدمــرة، التــي تقــع قرب 
إىل  أرستــه  لتخــرج  عــكا،  مدينــة  ســاحل 
 1949 عــام  وتعــود   ،1948 عــام  لبنــان 
وتجــد أن القريــة قــد هدمت وبنيت عىل 
أنقاضهــا مســتوطنة إرسائيلية، فاضطرت 

العائلة للسكن يف قرية الجديدة.
 1961 عــام  االحتــالل  اعتقلتــه ســلطات 
لالحتــالل،  املناهضــة  لتريحاتــه 
ولنشاطه السيايس، وحكم عليه أكرث من 
مــرة باإلقامــة الجريــة، إىل أن خــرج عــام 
1972 للدراسة يف االتحاد السوفييتي، 

وانتقل من هناك إىل مدينة القاهرة.
املناصــب  مــن  العديــد  درويــش  شــغل 

مــن  املزيــد  لهــم  متمنًيــا  املتفوقــني، 
التقدم والنجاح.

باملســئولية  الحســاينة  أشــاد  جهتــه،  مــن 
األعــامل  رجــال  لجمعيــة  املجتمعيــة 
الطــالب  مشــاركة  عــىل  الدائــم  وحرهــا 
رغــم  والتفــوق  النجــاح  فرحــة  وأهاليهــم 
األوضــاع الخاصــة التــي يعيشــها الشــعب 

نسخة.
غــادر بــروت عــام 1982، بعــد العــدوان 
اإلرسائيــي الــذي حارصهــا وطــرد منظمــة 
التحريــر منهــا، ليتنقــل بعدها بني باريس 
وتونــس وســوريا وقــرص والقاهــرة، قبــل 

أن يعود إىل فلسطني.
من اآلثار املهمة لدرويش أنه صاغ وثيقة 
االســتقالل الفلســطيني التي أعلنت يف 

ودعا الحايك الطلبة الناجحني ألن يكونوا 
إلكــامل  توجهــوا  أينــام  لفلســطني  ســفراء 
دراســتهم الجامعيــة، مؤكًدا رضورة توفر 
طلبــة  ودعــم  للمتفوقــني،  دراســية  منــح 

الجامعات يف الضفة والقطاع.
ســاهموا  الذيــن  جميــع  الحايــك  وشــكر 
الطــالب  قلــوب  عــىل  الفرحــة  إدخــال  يف 

الكتــاب  لرابطــة  رئيســا  وكان  الثقافيــة، 
وأســس  الفلســطينيني،  والصحفيــني 
مجلة الكرمل األدبية الثقافية عام 1981 
وبقي رئيسًا لتحريرها حتى وفاته، وعمل 
رئيسًا لتحرير مجلة شؤون فلسطينية يف 
بروت، وأصبح الحقًا مديرًا ملركز أبحاث 
دواوينــه  مبيعــات  وبلغــت  املنظمــة، 
باللغــة العربيــة وحدهــا أكــرث مــن مليــون 

الفلسطيني يف قطاع غزة.
يف حــني أكــدت الطالبــة ديــا الدعالســة 
بالثانويــة  الناجحــني  الطلبــة  كلمــة  عــن 
العلــم،  وتســلحهم  زمالئهــا  متســك 
االحتــالل  بوجــه  واحــًدا  صًفــا  ووقوفهــم 
االجيــال  لطمــس  الهادفــة  وسياســاته 

الفلسطينية والهوية الوطنية.

الجزائر عام 1988.
مــن  التاســع  يف  درويــش  محمــود  تــويف 
قلــب  عمليــة  بعــد   ،2008 عــام  آب 
مفتــوح أجراهــا يف مركــز تكســاس الطبــي 
املتحــدة  الواليــات  يف  هيوســن  يف 
غيبوبــة،  يف  بعدهــا  دخــل  األمريكيــة، 
األجهــزة  رفــع  بعــد  وفاتــه  األطبــاء  ليعلــن 
قبــل  رصح  فقــد  وصيتــه،  حســب  عنــه 
العمليــة أنــه ال يريــد أن يعيــش وهو ميت 

إكلينيكيًا.
الفلســطينيني  آالف  جنازتــه  يف  شــارك 
رغــم الحواجــز التــي تقطــع أرايض الضفــة 
جنــازة  يف  جثامنــه  نقــل  وتــم  الغربيــة، 
ليقــام  دفــن،  حيــث  اللــه  رام  إىل  مهيبــة 
باســم "حديقــة  لــه رصح ضخــم معــروف 

الروة" أو متحف محمود درويش.
ترك درويش آثارًا أدبية عديدة، ما زالت 
يف  طباعتهــا  عــىل  تتســابق  النــرش  دور 
مجموعــات كاملــة أو منفــردة، وترجمــت 
زالــت  ومــا  حيــة،  لغــة   39 إىل  أعاملــه 

النارصة/ فلسطني:ترجم إىل عدد من اللغات األخرى.
االحتــالل  جيــش  أعلــن  التــي  الطائــرة  أن  اتَّضــح 
فــوق جبــل الشــيخ، أول مــن  اإلرسائيــي إســقاطها 
كــام  اللــه  لحــزب  تابعــة  وليســت  لــه  تابعــة  أمــس، 

رّجحت وسائل إعالم إرسائيلّية.
وبحســب مــا ذكــرت صحيفة "هآرتــس"، فإّن جيش 
لبنــان  مــن  قادمــة  مســّرة  بأنهــا  اشــتبه  االحتــالل 

نابلس/ فلسطني:
الحــاج  نايــف  »نافــذ  األســران  أمــس  دخــل 
حسني« من نابلس و«نايف موىس املشني« 
مــن الخليــل أعوامهام التاســع عرش والســادس 

عرش عىل التوايل يف سجون االحتالل.
مــن  الثامــن  يف  حســني  األســر  واعتقــل 
أغســطس/ آب 2002، وهو محكوم بالســجن 
املؤبــد مــدى الحيــاة بتهمــة تنفيــذ عمليــة قتل 

مستوطَننْي يف جامعني قضاء نابلس.
أمــا األســر املشــني مــن الخليــل فاعتقــل يف 
التاريــخ نفســه مــن عــام 2005، وهــو محكــوم 
بالسجن )19( عاما، ويعاين من عدة أمراض.

وأسقطها، قبل أن يّتضح أنها تابعة له.
وأضافــت الصحيفــة أن جيــش االحتــالل أعلــن عــن 
عــىل  مرتفعــة  "اســتعداداته  وإن  إســقاط مســّرة، 
بــأي خــرق لســيادة  الجبهــة الشــاملية، ولــن يســمح 

)إرسائيل("، وفق تعبرها.
وقال جيش االحتالل لـ"هآرتس" إّن الحادثة ســيتم 

التحقيق فيها.

مــن  حــرم  املشــني  األســر  أن  إىل  يشــار 
ســجون  داخــل  وهــو  تــويف  الــذي  والــده  وداع 
واملعتقلــني  األرسى  عــدد  ويبلــغ  االحتــالل. 
نحــو  االحتــالل  ســجون  يف  الفلســطينيني 
)4700( أســر، منهم )41( أســرة، وبلغ عدد 

ســجون  يف  والقارصيــن  األطفــال  املعتقلــني 
املعتقلــني  عــدد  أمــا   .)160( نحــو  االحتــالل 
حــني  يف  أســر،   )400( فيتجــاوز  اإلداريــني 
بلغ عدد األرسى املرىض قرابة )700( أســر، 
منهم )300( حالة مرضية مزمنة بحاجة لعالج 
مستمر، و)10( عىل األقل مصابون بالرسطان 

وبأورام بدرجات متفاوتة.

غزة/ فلسطني:
افتتحــت هيئــة القضــاء العســكري بالتعــاون 
مــع الهيئــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان بغزة، 
"القضــاء  بعنــوان  تدريبيــة  دورة  أمــس، 
العســكري والتزامــات حامية ســيادة القانون 

وحقوق اإلنسان".
وتــأيت الــدورة يف إطــار نــرش ثقافــة القانــون 
العدالــة  وتحقيــق  اإلنســان  حقــوق  ومبــادئ 
القضــاء  هيئــة  عمــل  طبيعــة  وتوضيــح 

العسكري.
ويشــارك يف الدورة التي تســتمر أربعة أيام 

قاضًيــا   )31( تدريبيــة،  ســاعة   )20( بواقــع 
ا ورئيس نيابة ووكيل نيابة عســكرية  عســكريًّ

وإداريون.
د.  حقوقــي  العميــد  الهيئــة  رئيــس  وأكــد 
القضــاء  بــني  التعــاون  أهميــة  نوفــل  أمــني 
وخاصــة  الدوليــة  واملؤسســات  العســكري 
الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان يف تأهيل 
الكــوادر القانونيــة وصقــل القــدرات ومعرفــة 
والنهــل  العدليــة  للعمليــة  القويــم  املنهــج 
مــن العلــم والتأهيــل للمــي قدمًا يف درب 

العدل والحق.

بــدوره أوضــح رئيــس لجنــة التدريــب بالهيئــة 
لجنــة  أن  نوفــل  محمــود  حقوقــي  املقــدم 
إنجــاح  عينيهــا  نصــب  وضعــت  التدريــب 
الكفــاءة  لتعزيــز  برنامــج  بوضــع  الــدورة 

العدلية.
وأشار إىل أن الدورة ستتضمن عدة لقاءات 
تطبيــق  آليــات  منهــا  قانونيــة  ومحــارضات 
مبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين، ومراعــاة 
ضامنــات املتهمني، واملحاكــامت العادلة، 
واملحاكــم  الدوليــة  لالتفاقيــات  ورشح 

الدولية.

غزة/ فلسطني:
يــوكاس  حاضنــة  نظمــت 
للكليــة  التابعــة  التكنولوجيــة 
مــع  بالرشاكــة  بغــزة،  الجامعيــة 
أمــس،  أوكســفام،  مؤسســة 
ورشــة تقييميــة حــول برنامــج دعم 
يف  الناشــئة  املشــاريع  وتطويــر 
برنامــج  قطــاع غــزة، وذلــك ضمــن 
يف  املتكامــل  الســوق  تطويــر 

األرايض الفلسطينية املحتلة. 
عــامد  م.  الرنامــج  مديــر  وقــال 
الجيــار: "إن الورشــة تــأيت ضمــن 
الرنامــج  وفعاليــات  أنشــطة 
املشــاريع  وتطويــر  دعــم  لتقييــم 
الناشــئة يف قطــاع غــزة، ومناقشــة 
واجهــت  التــي  التحديــات  أهــم 
املشــاريع  صاحبــات  الســيدات 

الخاصــة  والتحديــات  الرياديــة، 
باملدربــني واملرشــدين، وتنفيــذ 
للمرشــدين  تنشــيطية  جلســة 
برنامــج  يف  واملسرشــدين 
مناقشــة  إىل  إضافــة  ماوجــي، 
مشكالت وتحديات االحتضان".
ثــالث  عــىل  الورشــة  واشــتملت 
جلسات، تناولت الجلسة األوىل 
االحتضــان،  يف  النســاء  تجربــة 
التحديــات  أهــم  ناقشــت  حيــث 
الســيدات  واجهــت  التــي 
الرياديــة،  املشــاريع  صاحبــات 
باملدربــني  الخاصــة  والتحديــات 
عــىل  والتحديــات  واملرشــدين، 
والشــخيص،  األرسي  املســتوى 

وذلك بحضور 15 سيدة. 
والتــي  الثانيــة  الجلســة  أمــا 
مسرشــًدا/ة   15 اســتضافة 

خــراء  مــن  مرشــًدا/ة  و15 
الحاضنــة  يف  األعــامل  تطويــر 
الرشيكــة كاإلغاثــة  واملؤسســات 
العمــل  لجــان  واتحــاد  الزراعيــة 
تشــبيك  إىل  هدفــت  الزراعــي، 
املشــاريع  مــع  املرشــدين 
الزراعية ليقدموا لهم التوجيهات 
حــول  أفكارهــم  لدعــم  واإلرشــاد 

مشاريعهم الريادية.  
األخــرة،  الجلســة  وناقشــت 
االحتضــان  وتحديــات  مشــكالت 
الطلبــات  اســتقبال  بدايــة  منــذ 
وكيــف  االحتضــان،  مرحلــة  حتــى 
وذلــك  حلهــا،  عــىل  العمــل  تــم 
مشــاريع   10 مــن  أكــرث  بحضــور 
الرنامــج  يف  مشــاركة  رياديــة 
مجــاالت  يف  ومرشــدين  وخــراء 

مختلفة.

وفاة معمرة من نابلس
 بعمر 118 عاًما

نابلس/ فلسطني:
توفيــت أمــس، املواطنــة هنديــة محمــود الهنــدي حاميــل مــن بلــدة بيتــا 

جنوب نابلس شامل الضفة الغربية املحتلة، بعمر 118 عاًما.
وذكــر حفيدهــا مجــدي حاميــل لوكالــة "صفــا" املحليــة أن جدتــه كانــت 
لجلطــة  تعرضــت  عندمــا  املــايض  األســبوع  حتــى  جيــدة  بصحــة  تتمتــع 

دماغية خفيفة أدت لتدهور حالتها الصحية ثم وفاتها.
وكشــف أنهــا كانــت تتمتــع بذاكــرة قويــة، وتذكــر األحــداث التــي عاشــتها 

فلسطني منذ زمن الحقبة العثامنية، بتفاصيلها الدقيقة.
يــزال  تــويف ثالثــة منهــم قبلهــا، وال  أبنــاء ذكــور،  بأربعــة  ورزقــت حاميــل 
أصغرهــم عــىل قيــد الحيــاة، ولهــا مــن األحفــاد 170 حفيــًدا وحفيــدة، أمــا 

زوجها فقد تويف قبلها بأكرث من نصف قرن.

افتتاح دورة تدريبية للقضاة العسكريين بغزة

12عاًما على رحيل شاعر فلسطين الكبير محمود درويش

"رجال األعمال" بغزة تكرم ناجحين في الثانوية العامة

جانب من الحفل 

أسيران من نابلس والخليل يدخالن
 أعواًما جديدًة في سجون االحتالل

صحيفة عبرية: االحتالل أسقط 
ا أنها لبنانية راته ظنًّ إحدى مسيَّ

"يوكاس" تنظم ورشة تقييمية حول برنامج 
دعم وتطوير المشاريع الناشئة في غزة
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غزة/فلسطني:
تســلم نادي اتحاد دير البلح قطعة األرض امُلخصصة إنشــاء املقر 
القديــم ملــروع  تــم ضــم املقــر  للنــادي، وذلــك بعدمــا  الجديــد 

توسعة مشفى األقىص باملنطقة الوسطى.
وقــام عبــد الســام هنيــة األمــني العــام املســاعد للمجلــس األعــى 
للشــباب والرياضــة، بتســليم قطعــة األرض املخصصــة لبنــاء املقــر 
الجديــد للنــادي للجنــة إعــار النادي برئاســة ســعيد نصــار، ودياب 

الجرو رئيس بلدية دير البلح.
وقــال هنيــة بــأن تســليم األرض ســيتبعه البــدء باملرحلــة األوىل مــن 
بنــاء املقــر الجديــد للنــادي، حســب املخططــات املوضوعــة مــن 
قبــل لجنــة إعــادة إعــار النــادي، بتكلفــة )120( ألــف دوالر والتــي 
تم اقرارها لتوسعة مستشفى شهداء األقىص عى حساب املقر 

القديم للنادي امُلجاور للمستشفى.

متابعــة  لجنــة  رئيــس  عــوض  محمــد  للدكتــور  الشــكر  هنيــة  ووجــه 
العمــل الحكومــي بغــزة عى تخصيصه قطعة األرض لصالح النادي 
والــذي  األقــىص  شــهداء  مستشــفى  توســعة  بهــدف  والبلديــة، 
ســيخدم رشيحــة كبــرة مــن املواطنــني يف املحافظــة الوســطى، 
كــا قــدم الشــكر لرئيــس البلديــة الحــايل دياب الجــرو عى جهوده 

إلنجاح املروع.
وأشــاد هنيــة باملوقــف املســؤول مــن قبــل نــادي اتحــاد ديــر البلــح 
ممثــا بإبراهيــم أبــو ســليم، ورئيــس مجلس اإلدارة معاذ أبو ســليم، 
والذين قدموا املصلحة العامة عى مصلحة النادي بهدف خدمة 

أبناء املحافظة الوسطى.
شــكرهم  البلــح  ديــر  اتحــاد  ونــادي  اإلعــار  لجنــة  قدمــت  بدورهــا 
للدكتــور عــوض ولعبــد الســام هنيــة، عــى جهودهــم الكبــرة يف 

انجاح مروع توسعة املستشفى.

مساهمة في مشروع توسعة مستشفى شهداء األقصى

هنية يسلم قطعة األرض 
الخاصة بنادي اتحاد دير البلح

غزة/فلسطني:
ســيتم اليــوم اإلعــان الرســمي مــن إدارة نــادي اتحــاد الشــجاعية عــن 
قرارها بتعيني الكابنت محمود املزين، مدربا لفريق كرة القدم األول 

بالنادي، خلفا للمدرب التاريخي الكابنت نعيم السويريك. 
وتــم االتفــاق بــني املزيــن وإدارة الشــجاعية عــى الخطــوط العريضــة 
خال االجتاع الذي ُعِقَد أمس، وذلك بعد استقالة السويريك يف 

وقت سابق.
ومــن املتوقــع أن يبــدأ املزيــن فــرة اإلعــداد مــع الشــجاعية، مطلــع 

األسبوع القادم استعدادًا للموسم الجديد.
وســبق للمزيــن وأنــا قــاد خدمــات رفــح للفــوز بلقبــني للــدوري، فيــا 
خانيونــس  واتحــاد  الريــايض  وغــزة  رفــح  شــباب  لفــرق  مدربــًا  عمــل 
والصداقــة والهــال وخدمــات الربيــج، بعــد ســنوات مــن العمــل مــع 

ناديه األم خدمات رفح. 

المزين في طريقه 
لتدريب الشجاعية

غزة/ عاء شايل: 
تتجــه أنظــار جاهــر كــرة الســلة يف غزة نحو 
صالــة الشــهيد ســعد صايــل التــي ســتحتضن 
املبــاراة الثانيــة لنهــايئ دوري "جــوال" لكــرة 
خدمــات  اليــوم،  فيهــا  يلتقــي  التــي  الســلة 
الســاعة  مــع خدمــات املغــازي عنــد  الربيــج 

السابعة مساًء. 
يف  الفــوز  حقــق  قــد  الربيــج  خدمــات  وكان 
املبــاراة األوىل بنتيجــة )89/59(، ويبحــث 
اليــوم عــن الوصــول ملنصــات التتويــج وتكرار 
الثانيــة  املبــاراة  يف  املغــازي  عــى  فــوزه 

عــرش  عــى  البقــاء  يف  أحقيتــه  وإثبــات 
التــوايل  عــى  الخامســة  للســنة  الســلة  كــرة 
املغــازي  خدمــات  فيــه  يواصــل  وقــت  يف 
تراجعــه يف األداء والنتائــج عى مســتوى كل 
البطــوالت التــي غــاب عــن التتويــج بهــا عــدة 

مرات. 
ويضــع الربيــج كل آمالــه عى قــوة أداء فريقه 
خاصة نجومه إبراهيم أبو رحال وثائر عيىس 
لصنع الفارق وتسجيل انتصار جديد يضمن 
للفريق الفوز بدرع الدوري الخامس تواليًا. 
خدمــات  يســعى  اآلخــر  الجانــب  وعــى 

املغــازي لتفــادي الســقوط مــرة أخــرى أمــام 
غرميــه الربيــج وفــرض مواجهــة فاصلة بينها 
ســهًا  يكــون  لــن  هــذا  لكــن  اللقــب،  لحســم 
الــذي  املســتوى  تراجــع  ظــل  يف  خاصــة 
أن  فــرة طويلــة دون  منــذ  يشــهده املغــازي 
يتمكن من استعادة عافيته وشخصيته التي 

مل تغب طويًا عن منصات التتويج. 
وأداء  بشــكل  الظهــور  املغــازي  وســيحاول 
الفريــق  عنــارص  جميــع  مــن  وقــوي  جديــد 
وأحمــد  ريــان  ريــان  العبيــه،  أبــرز  وخاصــة 

مهدي.

خدمات البريج يبحث عن التتويج 
بلقب دوري"جوال" لكرة السلة اليوم

يلتقي المغازي في ثاني مباريات نهائي "بالي أوف"

غزة/وائل الحلبي:
افتتحــت عــدة فــرق مرحلــة اإلعــداد تحضرًا 
عــن  اإلعــان  ظــل  يف  الجديــد  للموســم 
موســم  منافســات  انطــاق  موعــد  تحديــد 
ســبتمرب  شــهر  مــن  يــوم 25   2020-2021

القادم.
بــدأت  التــي  الفــرق  أول  رفــح  شــباب  وكان 
الفريــق  خــاض  حيــث  اإلعــداد  مرحلــة 
املــايض  االثنــني  يــوم  مــن  بدايــة  تدريباتــه 
الــذي  الكابــنت رأفــت خليفــة,  تحــت قيــادة 

انطــاق  قبــل  الفريــق  لتحضــر  يســعى 
املسابقات يف املوسم القادم.

بيــت  اتحــاد  فريــق  تدريبــات  وانطلقــت 
حانون بقيادة مدربه محمد العياوي الذي 
أعلــن قبــل أيــام عــن إمتــام كافــة التجهيــزات 
لبدء مرحلة االعداد للفريق, حيث سيعمل 
عــى تجهيــزه بشــكل جيــد مــن أجــل دخــول 

الدوري املمتاز بكل قوة.
وعى صعيد الدرجة األوىل خاض خدمات 
النصــرات مســاء أمــس أول تدريباته بقيادة 

مدربــه الجديــد محمــد صيــدم الــذي يتطلــع 
الرغبــة  ظــل  يف  جيــدًا  الفريــق  لتحضــر 
النــادي باملنافســة  لــدى جاهــر  الجامحــة 
الدرجــة  لــدوري  الصعــود  عــى  قــوة  بــكل 

املمتازة.
وقــاد حــازم الحجــار مــدرب شــباب الزوايــدة 
النطــاق  تحضــرًا  األول  الفريــق  تدريــب 
بعدمــا  األوىل,  الدرجــة  دوري  منافســات 
مــن  للصعــود  املــايض  املوســم  يف  قــاده 

الدرجة الثانية.

فرق تبدأ اإلعداد 
للموسم الجديد في غزة

غزة/ عاء شايل: 
املســتوى  دراســة  أمــس،  القــوى،  ألعــاب  اتحــاد  افتتــح 
األول لإلداريــني الفنيــني التــي تقــام يف املركز اإلعامي 
 )27( مبشــاركة  التطبيقيــة  للعلــوم  الجامعيــة  للكليــة 
إداريــًا، وبــإرشاف االتحــاد الــدويل أللعــاب القــوى والتــي 

يحارص بها الدويل املغريب حمو تيجاين.
ألعــاب  اتحــاد  رئيــس  الخطيــب  مــازن  الدكتــور  وقــال 
القــوى إن هــذه الدراســة تحمــل أهميــة كبــرة يف تأهيــل 

اإلداريني الفنيني لتطوير ألعاب القوى يف فلسطني.
واإلداري  الفنــي  الــكادر  تأهيــل  إن  الخطيــب  وأضــاف 
يحتــاج لجهــد كبر، وتشــكل الدراســة االســتثنائية بداية 
مهمة الدارسني لتطوير قدراتهم من خال املعلومات 
خــال  الدارســني  عليهــا  ســيحصل  التــي  املتنوعــة 

الدراسة التدريبية.
والفنيــني  اإلداريــني  عــدد  أن  إىل  الخطيــب  وأشــار 
نهايــة  بعــد  وفنيــًا  إداريــًا   )70( إىل  ســيصل  املؤهلــني 

ألعاب القوى يف فلسطني.
مــن جهتــه قــال املحارض املغريب حمو تيجاين إن إقامة 
دراســة املســتوى األول لإلداريني الفنيني يف فلســطني 
التــي  الصعبــة  الظــروف  ظــل  يف  وكبــر  جديــد  تحــدي 

يعيشها الشعب الفلسطيني.
وأعــرب تيجــاين عــن ســعادته باملشــاركة يف الدراســة، 
واملتابعــة  االســتفادة  بأهميــة  الدارســني  داعيــًا 
للمعلومات التي سيحصلون عليها خال أيام الدراسة.

وأكــد د. عثــان العمــي رئيــس قســم الربيــة الرياضية 
بالكلية الجامعية أن الكلية الجامعية جاهزة الســتضافة 
إطــار  يف  القــوى  ألعــاب  اتحــاد  وفعاليــات  أنشــطة 
االطــر  ودعــم  املحــي  املجتمــع  لخدمــة  مســؤولياتها 

العاملة يف املجال الريايض.
وتســتمر هــذه الدراســة ملــدة أســبوع حيــث ســيحصل 
االمتحــان  اجتيــاز  بعــد  دوليــة  شــهادة  عــى  الدارســني 

النهايئ.

الدراســة الحاليــة، إضافــة إىل )40( مدربــًا حصلــوا عــى 
دراسة املستوى األول يف التدريب، موضحًا أنه يتوقع 
حصول )20( فنيًا وإداريًا عى دراســة املســتوى الثاين 

للمشاركة يف التحكيم القاري.
يف  اللعبــة  اتحــاد  أعضــاء  بجهــود  الخطيــب  وأشــاد 
وتنظيــم  التدريبيــة  الــدورات  تنظيــم  صعيــد  عــى  غــزة 
االتحــاد  إعجــاب  القــت  والتــي  املختلفــة  املســابقات 

الدويل أللعاب القوى.
التنميــة  مركــز  مديــر  الرحيــم  عبــد  حمــدي  د.  وأكــد 
أبــدي  القــوى  أللعــاب  الــدويل  االتحــاد  أن  اإلقليمــي 
إعجابه وتقديره مبا يقدمه االتحاد الفلسطيني، معتربًا 
الطريــق  مهــدت  للمدربــني  األول  املســتوى  دراســة  أن 

لتنفيذ العديد من الدراسات يف الفرة املقبلة.
وأشــاد عبد الرحيم بإرصار االتحاد الفلســطيني وتحديه 
لكافــة الظــروف والحواجــز من أجل تطوير ألعاب القوى، 
تاريــخ  يف  هامــة  محطــة  يعتــرب  بــه  يقــوم  مــا  أن  مؤكــدًا 

اتحاد ألعاب القوى يفتتح دراسة المستوى األول لإلداريين الفنيين
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روما/ وكاالت:
أقــر العــب وســط يوفنتــوس، مرياليــم بيانيتــش، بصعوبــة تقبــل الخــروج مــن 
مثن نهايئ دوري أبطال أوروبا عىل يد ليون الفرنيس، رغم الفوز عليه 2-1، 

لكن مع الخسارة ذهابا خارج األرض 1-0.
قــال بيانيتــش: "هنــاك اســتياء كبــري، كنــا نرغــب يف املرور للجولــة املقبلة، 
ويف  هــدف،  تســجيل  ينقصنــا  كان  ذهابــًا،  الهزميــة  قلــب  يف  نرغــب  كنــا 

النهاية مل نستطع، نأسف لذلك كثريًا، من الصعب تقبل األمر".
وأضــاف: "هــذا النــادي قــادر وينبغــي أن ميتلــك الطمــوح للوصــول ألبعد من 
ذلك، األعوام املاضية أظهرنا أننا أفضل بكثري، آمل أن يتمكن هذا الفريق 
مــن تحقيــق آمالــه يف املســتقبل، وال أشــك يف ذلــك مطلقــًا ألنــه ميتلــك 

العقلية لذلك".
وأقر الالعب بصعوبة تغيري فلســفة الفريق مع قدوم ماوريســيو ســاري هذا 
املوســم، وذلــك بعــد 5 أعــوام وصفهــا بالناجحــة تحــت قيــادة ماســيميليانو 
أليغري: "واجهنا هذا املوسم صعوبات، لعبنا هذا العام كرة قدم مختلفة، 
يف  ســهاًل  يبــدو  االنتصــار  كان  الطريقــة،  لتعلــم  وقــت  وجــود  ينبغــي  لكــن 

السابق، لكن اآلن هناك منافسني أكرث".

 مصدوم من وداع 
يوفنتوس لدوري األبطال

 يرصد 32 مليون إسترليني 
لضم مدافع ليستر

بيانيتش

برشلونة

آرثر
يعود إلى 
برشلونة

باريس سان 
جيرمان

يفقد فيراتي أمام 
اليبزيغ

مدريد/ وكاالت:
يــدرس نــادي برشــلونة اإلســباين تقديــم عــرض بـــ32.5 مليــون جنيــه إســرليني، لضم 
مدافــع ليســر ســيتي اإلنجليــزي، الــريك كاغــالر ســويونكو، خــالل فــرة االنتقــاالت 

املقبلة بداية من املوسم الجديد.
ميتلك سويونكو 3 سنوات أخرى يف عقده الحايل، لكنه كان ىف مناقشات لبعض 
الوقت، ويسعى ليسر لالحتفاظ به كواحد من الرجال الرئيسيني للمدرب بريندان 

رودجرز.
وقالــت صحيفــة آس اإلســبانية، نقــاًل عــن وكيل الالعب الــريك قوله: "من املحتمل 
أن يوقــع برشــلونة معــه هــذا الصيــف، ألنهــم أرادوا التعاقــد معه قبــل انتقاله من تركيا 
إىل فرايبــورغ ىف عــام 2016، تفاوضنــا معهــم ىف ذلــك الوقــت، وقدمــوا مرشوعــًا 
مثــريًا لالهتــام، لكننــا أردنــا وضعــًا يضمــن املشــاركة لكاغــالر، ولهــذا الســبب اخرنا 

نادي فرايبورغ".
وأشــارت الصحيفــة إىل أن الوكيــل، أكــد أن ليفربــول هــو الفريــق الوحيــد يف الــدورى 
اإلنجليــزى املمتــاز الــذي ميكنــه التعاقــد معــه، لكــن باريــس ســان جريمــان قــد يكــون 

أيضًا خيارًا.
وظهــر ســويونكو بشــكل رائــع خــالل املوســم الحــايل وتــردد أن نــادي ليفربــول يرغــب 

يف التعاقد معه.

باريس/ وكاالت:
أكــد تقريــر صحفــي فرنــيس، أمــس، أن الــدويل اإليطــايل ماركــو فــريايت، نجــم وســط 
باريــس ســان جريمــان، ســيغيب عــن مواجهــة أتاالنتــا بــدوري أبطــال أوروبــا، ورمبــا باقــي 

البطولة، حال تأهل فريقه.
ويعاين فريايت من إصابة يف ربلة الساق بعد اصطدامه مع أحد زمالءه يف التدريب.

وبحســب راديــو "مونــت كارلــو" الفرنــيس، فــإن باريــس ســان جريمــان ســيفتقد جهــود 
فــريايت يف مبــاراة ربــع نهــايئ دوري أبطــال أوروبــا أمــام أتاالنتــا، األربعــاء املقبــل، يف 

لشبونة، ورمبا لنهاية املوسم بسبب اإلصابة.
وكانت مشــاركة فريايت ضد أتاالنتا محل شــك كبري، لكن اآلن تأكد غيابه بالفعل، مع 
شــكوك حــول لحاقــه أيًضــا مببــاراة نصــف النهــايئ ضــد أتلتيكــو مدريــد أو اليبزيــغ، حال 

تأهل الباريسيني، أو حتى يف املباراة النهائية يوم 23 أغسطس الجاري.
ويأمــل باريــس ســان جريمــان املــي قدمــا يف البطولــة األوروبيــة عــىل أمــل الفــوز بهــا 
للمــرة األوىل يف تاريخــه، علــًا أن الفريــق يفتقــد حاليــًا نجمــه الفرنــيس كيليــان مبــايب 

الغائب بداعي اإلصابة أيضًا.

فاران: 
أتحمل مسؤولية 
خروج ريال مدريد

مدريد/ وكاالت:
أســوأ  إحــدى  فــاران،  رافائيــل  الفرنــيس  قــدم 
حــني  االحرافيــة،  مســريته  مــدار  عــىل  املباريــات 
فــوز  هدفــا  منهــا  جــاء  فادحــني،  خطأيــن  ارتكــب 
 ،2-1 مانشســر ســيتي عــىل فريقــه ريــال مدريــد 
وتحمــل  لـ"املواجهــة"،  الالعــب  دفــع  الــذي  األمــر 
مســؤولية الهزميــة التــي أدت لخــروج "املريينغــي" 

من مثن نهايئ دوري األبطال.
قــال فــاران: "أريــد املواجهــة ألننــي املســؤول عــن 
حزيــن  مســؤوليتها،  تحمــل  يجــب  الهزميــة،  هــذه 
ألجــل زمــاليئ واملجهود الذي بذلوه، ظهرنا بشــكل 
طيــب، اســتعددنا جيــدًا لهذه املبــاراة، لكن تكلفة 

األخطاء تكون فادحة للغاية يف هذه املراحل".
وأضاف: "ليس لدي تفسري لهذه األخطاء، يحدث 

ذلك يف كرة القدم، ليلة صعبة بالنسبة يل ويجب 
تحمل مســؤوليتها، ال ينبغي التفكري بشــكل مفرط 
فيا حدث، قدمنا كل ما لدينا عىل أرض امللعب 
ولكنــك تخفــق أحيانًا، أخفقت اليوم وينبغي تقبل 
ذلك، حتى حني كانت النتيجة ال تزال 1-1 كانت 
لدينا فرصًا يف التأهل، لكن األمور مل ترس عىل ما 

يرام يف نهاية املطاف".
لــه  لزمــالءه عــىل دعمهــم  بالشــكر  الالعــب  وتوجــه 
رغــم أخطــاءه: "شــعرت أننــي بخــري خــالل املبــاراة، 
ورمبا خاطرنا بعض اليشء يف البداية ودفعنا مثن 
ذلــك غاليــًا، ممنت ملســاندة زمــاليئ يل، هذا األمر 
مل يحــدث يل كثــريًا أثنــاء مســرييت لكنــه يحــدث، 
ترتكــب األخطــاء بجميــع النقــاط يف امللعــب، لكــن 

بهذه املناطق يكون الثمن باهظًا".

برشلونة/ وكاالت:
ذكرت تقارير صحافية إسبانية، أن آرثر ميلو عاد مرة أخرى 

إىل مدينة برشلونة، بعد غياب استمر لفرة طويلة.
وذلــك  املاضيــة،  الفــرة  خــالل  برشــلونة  عــىل  آرثــر  متــرد 
الفريــق  مــع  الربازيــي  الــدويل  مشــاركة  إنعــدام  ظــل  يف 
الكاتالــوين، وهــذا مــا أدى إىل ســفره إىل الربازيــل خــالل 

فرة خوض الربسا املباريات يف "الليغا".
وأشــارت صحيفــة مــاركا، "آرثــر عــاد إىل برشــلونة أول أمــس 
كبــادرة حســن نيــة مــن قبلــه، وذلــك مــن أجــل إصــالح األمور 
نهــايئ  إتفــاق  إىل  والتوصــل  اإلســباين،  الفريــق  إدارة  مــع 

بشأن إنهاء عقده".
ومــن املقــرر أن ينتقــل آرثــر إىل صفــوف يوفنتــوس عقــب 
أوروبــا،  أبطــال  دوري  مســابقة  برشــلونة يف  مشــوار  نهايــة 
 72 "البيانكونــريي"  خزائــن  الصفقــة  تلــك  كلفــت  حيــث 

مليون يورو.
وســينضم يف املقابــل إىل برشــلونة مرياليــم بيانيتــش، يف 
صفقة قدرت بنحو 60 مليون يورو، وبعقد مدته 5 أعوام.

وأضافــت الصحيفــة: "آرثــر توجــه رفقــة شــقيقه باولــو إىل 
مخترب كارير ديل كومتي بربشلونة، من أجل إجراء مسحة 

خاصة بإختبار فريوس كورونا املستجد.

وتابعت: "آرثر ســينتظر نتيجة الفحص من أجل أن يجتمع 
وعضــو  أبيــدال،  إريــك  لربشــلونة،  الريــايض  املديــر  مــع 
بالنــادي،  الخــاص  التدريــب  ملعــب  يف  اإلدارة  مجلــس 

ورامون بالنيس.
وأبيــدال  آرثــر  بــني  أمــور  عــدة  مناقشــة  ســيتم  وأردفــت: 
وبالنيــس، بخصــوص وضــع الالعــب مــع برشــلونة، لكــن يف 
حــال تــم إقصــاء الفريــق أمــام نابــويل يف إيــاب دور الـــ16 
مــن دوري أبطــال أوروبــا، اليــوم الســبت، لــن يكــون هنــاك 
حاجــة لذلــك االجتــاع، ألن موســم الربســا ســيكون انتهــى 

وسيلتحق الالعب مبارشة بصفوف يوفنتوس".

لندن/ وكاالت:
تغنــت الصحافــة اإلنجليزيــة، بانتصار مانشســر 
ملعــب  عــىل   2-1 مدريــد  ريــال  عــىل  ســيتي 
االتحــاد، وتأهلــه لربــع نهايئ دوري أبطال أوروبا، 
أوروبيــة  ليلــة  بأفضــل  أمــس  أول  ليلــة  واصفــة 
بيــب  اإلســباين  لـ"الســيتيزنس"  الفنــي  للمديــر 

غوارديوال.
موقعهــا  عــىل  ســبورتس  ســكاي  محطــة  كتبــت 

مــن جراحــة يف  يتعــاىف  الــذي  أغويــرو  رسجيــو 
الركبة.

إىل  ســيتي  مانشســر  يضطــر  "قــد  وتابعــت: 
مــن  تبقــى  ملــا  أغويــرو  غيــاب  مــع  التعامــل 
ضــد  بهــا  لعبــوا  التــي  الطريقــة  لكــن  املســابقة، 
الفــوز  عــىل  قــادرون  أنهــم  تظهــر  مدريــد  ريــال 

باللقب دونه".
ومــن ناحيتهــا ذكــرت صحيفــة غارديــان، أن أداء 

اإللكــروين: "غوارديــوال حقــق أكرب نجاح له منذ 
وصوله للسيتي"، مربزة تفوق الفريق اإلنجليزي 

عىل الريال.
وأضافت: "الريال خرس ذهابًا وإيابًا األمر الذي 

مل يحدث منذ أكرث من عقد".
وســلطت هيئــة اإلذاعــة الربيطانيــة يب يب يس، 
الســيتي بشــكل كبــري عــىل  تفــوق  الضــوء عــىل 
مهاجمــه  لجهــود  افتقــاده  رغــم  مدريــد،  ريــال 

السيتي يف ملعب االتحاد، وتغلبه عىل الريال 
1-2 بهديف رحيم ســرلينغ وغابرييل جيســوس 

كان "األفضل" للفريق اإلنجليزي يف البطولة.
الفنــي  باملديــر  مــرة  ألول  "أطاحــوا  وأضافــت: 
الفرنــيس للريــال زين الديــن زيدان، بعد تجاوزه 
الثقــة  بالتأكيــد  واكتســبوا  إقصائيــًا،  دورًا   12
مــرة  أوروبــا ألول  بــكأس  الفــوز  الكافيــة ملحاولــة 

بالتاريخ".

الصحافة 
اإلنجليزية 

تتغنى 
بإقصاء 
السيتي

لريال مدريد
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روما/ وكاالت: 
تلقــى يوفنتــوس صدمــة قويــة عقــب تعــرض باولــو ديبــاال لإلصابــة مجــددًا، يف مباراة 
ليــون الفرنــي بــدوري أبطــال أوروبــا، يف املبــاراة التــي أقيمــت عــى ملعــب أليانــز 

ستاديوم بتورينو، يف إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وسجل هديف يوفنتوس كريستيانو رونالدو يف الدقيقتني 43 و60، وسجل هدف 

ليون ممفيس ديباي بالدقيقة 12.
مــن  بــداًل   ،70 الدقيقــة  عنــد  كبديــل  اللقــاء  يف  دخــل  اإلصابــة  مــن  العائــد  ديبــاال 

فيديريكو برينارديسيك.
لكنــه مل يتمكــن مــن املشــاركة أكــر مــن 14 دقيقــة فقــط، وخــرج بســبب اإلصابــة يف 

الدقيقة 84، وشارك مكانه ماركو أوليفريي.
وكان ديبــاال تعــرض إلصابــة عضليــة قويــة يف مبــاراة ســامبدوريا بالــدوري اإليطــايل، 

ومن املتوقع أنه يعاين من نفس اإلصابة بسبب عدم أكتامل شفائه.
الفرنــي يف فربايــر  الفريــق  لصالــح   1-0 بنتيجــة  انتهــت  الذهــاب  مبــارة  أن  يذكــر 

املايض ، ليتأهل ليون مبجموع املباراتني إيل دور ربع نهايئ دوري أبطال أوروبا.
واختــري ديبــاال مؤخــرًا كأفضــل العــب يف الــدوري اإليطــايل هــذا املوســم بعــد تألقــه 

مع يوفنتوس.

 يزيد من أوجاع يوفنتوس

االتحاد االسيوي يعتمد 
ملعب البصرة لمباراة 

العراق وكمبوديا

ديباال

يوفنتوس يخيب آمال
رونالدو للموسم الثاني توالًيا

تياغو سيلفا يمني النفس 
بإنهاء رحلته الباريسية بوداع تاريخي

مدرب اإلنتاج 
يعود أمام 

األهلي بعد 
تعافيه من 

كورونا 

بغداد/ )أ ف ب(:
تلقــت الهيئــة املوقتــة املكلفــة االرشاف عــى مهــام االتحــاد العراقــي لكــرة القــدم اشــعارا 
رســميا مــن االتحــاد االســيوي يفيــد باعتــامد ملعــب البــرة الــدويل جنــوب البــاد، إلقامــة 
مبــاراة العــراق وكمبوديــا ضمــن التصفيــات املزدوجــة املؤهلــة اىل كأس العــامل 2022 يف 

قطر وكأس آسيا 2023 يف الصني.
ويلتقــي العــراق مــع كمبوديــا يف 12 نوفمــرب املقبــل ضمــن منافســات املجموعــة االســيوية 

الثالثة، حسب املواعيد الجديدة التي اعلنها االتحاد االسيوي للتصفيات املزدوجة.
وذكــر بيــان اعامــي أمــس "تلقــت الهيئــة املوقتــة الدارة االتحــاد العراقــي اشــعارا رســميا من 
االتحــاد االســيوي يفيــد باعتــامد ملعــب البــرة الــدويل القامــة مبــاراة العــراق وكمبوديــا يف 

الجولة السابعة من التصفيات املزدوجة ".
ضمــن  والبحريــن  ايــران  مــع  العــراق  مبــارايت  ســابق  وقــت  يف  االســيوي  االتحــاد  ونقــل 
التصفيات ذاتها، يف نوفمرب املايض اىل العاصمة االردنية عامن بسبب االحداث االمنية 

والتظاهرات التي اجتاحت املدن العراقية وخصوصا الجنوبية مطلع اكتوبر عام 2019.
ويتصدر املنتخب العراقي ترتيب املجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة.

القاهرة/ وكاالت:
أعلــن اإلنتــاج الحــريب عــودة املــدرب مختــار مختــار لقيــادة الفريــق قبــل مواجهــة األهــي 
يف الــدوري املــري املمتــاز لكــرة القــدم األســبوع املقبــل بعــد تعافيه التــام من فريوس 

كورونا.
18 حالــة إيجابيــة يف فحــوص فــريوس كورونــا لاعبــني والعاملــني يف اإلنتــاج  وجــاءت 
الحــريب الشــهر املــايض، وعــاد الاعبــون بشــكل تدريجــي، قبــل أن يعــود املــدرب مختــار 

ملواجهة ناديه السابق األهي املتصدر.
وقــال مديــر الكــرة يف اإلنتــاج خالــد مهــدي، للصحافيــني، إن مختار ســيكون جاهزًا لقيادة 

الفريق أمام األهي يف 14 أغسطس الجاري.
وأضاف: "الفريق تخطى إصابات كورونا بتعايف جميع الاعبني املصابني وانتظموا يف 
التدريبــات بصــورة جيــدة تحــت قيــادة مجــدي عبــد العاطــي املــدرب املســاعد الجديــد 

بعد رحيل محمد عبد الله".
وتأجلت مباراة اإلنتاج أمام نادي مر بســبب عدم جاهزية الاعبني، وســتكون مباراته 
األوىل أمام األهي بعد استئناف الدوري بعد توقف حوايل خمسة أشهر بسبب جائحة 

كوفيد19-.
ويحتل اإلنتاج الحريب املركز الثامن برصيد 23 نقطة، بينام ينفرد األهي بالقمة وله 49 

نقطة وبفارق 15 نقطة عن الزمالك أقرب منافسيه.

تورينو/ )أ ف ب(:
أول  رونالــدو  كريســتيانو  الربتغــايل  النجــم  كان 
أمــس قــاب قوســني أو أدىن مــن تكــرار ســيناريو 
املوسم املايض وقيادة يوفنتوس اإليطايل اىل 
الــدور ربــع النهــايئ ملســابقة دوري أبطــال أوروبا، 
لكن مجهوده الشــخيص مل يكن كافيا هذا املرة 
لــيك يحمــل "الســيدة العجــوز" اىل لشــبونة مــن 

أجل خوض البطولة املصغرة.
انتهــى مشــوار يوفنتــوس عند الــدور مثن النهايئ 
عــى الرغــم مــن فــوزه عــى ضيفــه ليــون الفرنــي 
لخســارة  وذلــك  موصــدة،  أبــواب  خلــف   2-1

تعــرض لهــا قبــل أشــهر عــدة يف ملعــب منافســه 
فــريوس  بســبب  املنافســات  تعليــق  قــرار  قبــل 

كورونا املستجد.
وخــر يوفنتــوس لقــاء الذهــاب صفــر1- يف 26 
فربايــر املــايض قبــل تعليــق املوســم، وبــدأ لقــاء 
الهولنــدي  نفذهــا  جــزاء  بركلــة  متأخــرا  اإليــاب 
األجــواء  اىل  عــاد  لكنــه   ،)12( ديبــاي  ممفيــس 
بفضــل ثنائيــة للنجــم الربتغــايل مــن دون أن ينجح 

يف النهاية بحجز بطاقته اىل لشبونة.
وفشل يوفنتوس بالتايل يف تكرار انجاز املوسم 
املايض حني خر يف ذهاب مثن النهايئ أيضا 
أمــام أتلتيكــو مدريــد اإلســباين صفــر2- ثــم فــاز 

لــن يعوضهــا عــى اإلطــاق الفــوز بلقــب الــدوري 
املحي للموسم التاسع تواليا.

"األفضل في التاريخ وقد أثبت ذلك مجددا"
ألحــد  ميكــن  ال  التــي  املوهبــة  رغــم  وعــى 
التشــكيك بهــا والغريــزة التهديفيــة القاتلــة التــي 
املســابقة  تاريــخ  يف  هــداف  أفضــل  جعلتــه 
)130 هدفــا(، عجــز رونالــدو خــال موســميه مــع 
مــن  العجــوز"  "الســيدة  تخليــص  عــن  يوفنتــوس 
عمــاق  لقبهــا  أحــرز  التــي  األبطــال  دوري  عقــدة 
تورينــو مرتــني فقــط عامــي 1985 و1996 فيــام 
دخل التاريخ كأول فريق يخر النهايئ يف سبع 
مناسبات، آخرها عامي 2015 عى يد برشلونة 
و2017 عى يد الربتغايل بالذات حني كان يف 

صفوف ريال.
الــذي  رونالــدو  أن  تــردد  مــن دون  القــول  وميكــن 
أصبــح الجمعــة ثالــث العــب يف تاريــخ املســابقة 
يســجل يف شــباك نفــس املنافــس مــع ثاثة فرق 
مختلفة، مل يحظ باملســاندة الكافية يف أمســية 
الجمعــة يف ظــل جلــوس األرجنتينــي باولــو ديباال 
فخــذه  يف  إصابــة  بســبب  البــدالء  مقاعــد  عــى 
األير تجددت بعد دقائق معدودة عى دخوله 

يف أواخر اللقاء.
الــدوري  ومــن املؤكــد أن االكتفــاء باحــراز لقــب 

إيابــا عــى أرضــه -3صفــر بفضــل ثاثيــة لرونالــدو 
منحنــي  ســتاديوم"  "أليانــز  ملعــب  غــادر  الــذي 
املســابقة  بلقــب  الفــوز  أن  منــه  إدراكا  الــرأس، 
األعرق قاريا للمرة السادسة يف مسريته واألوىل 
الفريــق اإليطــايل أصبــح بعيــد املنــال،  بقميــص 

السيام أنه يف الخامسة والثاثني من عمره.
وكان النجم السابق ملانشسرت يونايتد اإلنجليزي 
يف  هــداف  وأفضــل  اإلســباين  مدريــد  وريــال 
بــأن  النفــس  مينــي  القاريــة،  املســابقة  تاريــخ 
ينجــح وفريقــه يف تخطــي ليــون وخــوض البطولــة 
مــن  النهــايئ  ونصــف  النهــايئ  )ربــع  املصغــرة 
إال  الربتغــال،  رأســه  مســقط  يف  واحــدة(  مبــاراة 
أنه سيكتفي اآلن بالسفر اىل لشبونة، حيث بدأ 
مسريته االحرتافية مع سبورتينغ، لقضاء العطلة 
مواجهــة  عــن  عوضــا  األرجــح،  عــى  الصيفيــة 
الســابق  فريقــه  أقــى  الــذي  ســيتي  مانشســرت 
ريــال مدريــد بالفــوز عليــه 1-2 إيابــا )1-2 ذهابــا 

أيضا(.
وبعــد عــام وثاثــة أشــهر عــى خيبــة الخــروج مــن 
بعــد  الهولنــدي  أياكــس  يــد  عــى  النهــايئ  ربــع 
السقوط يف تورينو 2-1 إيابا )1-1 ذهابا(، عاد 
رونالــدو واختــرب الجمعــة خيبــة قاريــة جديــدة مــع 
 ،2018 اليــه يف صيــف  الــذي وصــل  يوفنتــوس 

طمــوح  مســتوى  اىل  يرتقــي  ال  مجــددا  املحــي 
الرغــم  عــى  يوفنتــوس،  وجامهــري  رونالــدو 
الدفــاع  قلــب  بــه  أدىل  الــذي  التريــح  مــن 
أن  قــال  حيــث  اللقــاء  بعــد  بونوتــي  ليونــاردو 
باحــراز  املوســم  هــذا  تحقــق  األســايس  الهــدف 

الـ"سكوديتو".
ويف تقييمــه للموســم، رأى رئيــس النــادي أندريــا 
أنييي أن "املوسم متوازن بني حلو ومر - اللقب 
التاسع عى التوايل كان نتيجة رائعة لكن النتائج 
الخــروج  أوروبــا مخيبــة لآلمــال.  أبطــال  يف دوري 
بهــذه الطريقــة عــى يــد ليــون محبــط. نحتــاج اىل 

بضعة أيام من أجل تقييم األمور".
وأوضــح "ســنضع كل يشء جيــد ويسء قمنــا بــه 
لــن  ذلــك  لكــن  القــرارات،  ونتخــذ  الطاولــة  عــى 
بقيــة  مــع  باالشــرتاك  بــل  فقــط  أنــا  بيــدي  يكــون 
الشــغف  املســؤولني"، متحدثــا عــن "نقــص يف 
داخل الفريق. هل ذلك بســبب كرب ســن معظم 

العنارص؟ رمبا، سنحلل كل يشء".
املكانــة  نيــل  يوفنتــوس  عــى  "يجــب  أنــه  ورأى 
التــي يســتحقها ســواء يف إيطاليــا أو يف أوروبــا"، 
السيام بوجود رونالدو الذي اعتربه "االفضل يف 
تاريــخ البطولــة، وقــد أثبــت هــذا مجــددا الليلــة. 

يجب أن نجدد حامسنا ونبدأ من جديد".

باريس/ )أ ف ب(:
بعــد أن ُقــي األمــر وُحســم رحيلــه عــن باريــس ســان 
هــذا الصيــف، مينــي قلــب الدفــاع الربازيــي تياغــو 
ســيلفا النفس بوداع تاريخي من خال قيادة النادي 
فقــط  فرنــي  فريــق  ثــاين  يصبــح  أن  اىل  الباريــي 
يحــرز لقــب دوري أبطــال أوروبــا بعــد غرميــه مرســيليا 

الذي توج بطا للمسابقة عام 1993.
وعــى الرغــم مــن املبالــغ الكبرية التــي أنفقتها اإلدارة 
القطريــة عــى الفريــق، أبرزهــا التعاقــد مــع الربازيــي 
اآلخــر نيــامر بصفقــة قياســية قدرها 222 مليون يورو 
وضــم كيليــان مبــايب مــن موناكــو مقابــل 180 مليــون 
تألقــه  نقــل  يــورو، عجــز ســان جرمــان حتــى اآلن عــن 
دوري  بلقــب  والفــوز  القاريــة  الســاحة  اىل  املحــي 

األبطال للمرة األوىل.
أمــام  املــايض  املوســم  املخيــب  الســقوط  وكان 
يف  إيابــا  بالخســارة  اإلنجليــزي  يونايتــد  مانشســرت 
ترافــورد"  "أولــد  يف  ذهابــا  الفــوز  بعــد   1-3 باريــس 
لنــادي  تواليــا  الثالــث  الخــروج  نظيفــني،  بهدفــني 
العاصمــة الفرنســية مــن الــدور مثــن النهــايئ لــدوري 
هــذا  تخطــي  املوســم يف  هــذا  نجــح  لكنــه  األبطــال، 
أتاالنتــا  ياقــي  حيــث  النهــايئ  ربــع  وبلــوغ  الحاجــز 
تحتضنهــا  واحــدة  مبــاراة  يف  األربعــاء  اإليطــايل 
لشــبونة نتيجــة التعديــل الــذي فرضــه تفــي فــريوس 

"كوفيد19-".
ابــن  تحــدث  بــرس،  فرانــس  وكالــة  مــع  مقابلــة  ويف 
الـــ35 عامــا عــن املواســم الثامنيــة التــي قضاهــا يف 
ســان جرمــان، قائــا "لقــد اختــربت كل يشء هنــاك. 
هــذه البطولــة )دوري األبطــال( مهمــة للغايــة لاعبــني 

وللنادي أيضا. الفوز بها كان الهدف منذ اليوم الذي 
جئت فيه اىل هنا".

قبيــل  النهــايئ  ربــع  اىل  تأهلــه  جرمــان  ســان  وضمــن 
خســارته  عــوض  بعدمــا  مــارس  يف  املوســم  تعليــق 
ذهابــا أمــام بوروســيا دورمتونــد 2-1 بالفوز إيابا عى 

أرضه -2صفر.
الســلطات  لقــرار  الاعبــني  مخالفــة  تفهــم  وميكــن 
الفرنســية مبنــع التجمعــات واالحتفــال مــع الجمهــور، 
اســتنادا اىل االحباط الذي شــعروا به طيلة املواســم 
الثاثــة املاضيــة، الســيام يف عــام 2017 حــني فــازوا 
اإلســباين  العمــاق  عــى  النهــايئ  مثــن  ذهــاب  يف 

برشلونة -4صفر قبل أن يخروا إيابا 1-6.
وأقــر "كان مــن الصعــب هضــم هــذا األمــر لكــن علمنــا 
مــا يجــب علينــا القيــام بــه، أن نقلــب األمــور والتأهــل 
مــن أجــل املشــجعني، عــى الرغم من أنهم مل يكونوا 

حارضين )يف امللعب(".
قادمــا   2012 عــام  وانضــم ســيلفا اىل ســان جرمــان 
مــن ميــان اإليطــايل، وفــرض نفســه منــذ حينهــا أحــد 
مســاهام  الفريــق،  يف  عنهــا  غنــى  ال  التــي  الركائــز 
الــدوري املحــي  بشــكل أســايس يف هيمنتــه عــى 
الذي أحرزه نادي العاصمة ســبع مرات يف املواســم 

الثامنية األخرية.
ســيبلغ الاعــب الربازيــي الــدويل 36 عامــا الشــهر 
املقبــل، ويتطلــع مواطنــه ليونــاردو، املديــر الريايض 
للنــادي، اىل إعــادة بنــاء الفريــق، ولهذا الســبب أعلم 
إدينســون  األوروغويــاين  التاريخــي  الهــداف  أيضــا 
أن  مونييــه  تومــا  البلجيــيك  األميــن  والظهــري  كافــاين 

بإمكانهام الرحيل.
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برشلونة/ وكاالت
ســجل األوروغواياين لويس ســواريز، مهاجم برشــلونة، هدف فريقه الثالث يف شــباك 

نابويل، أمس، عىل ملعب كامب نو، يف إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وجاء هدف سواريز من عالمة الجزاء يف الوقت بدل الضائع من الشوط األول.

وبحســب شــبكة "ســكواكا" لإلحصائيات، فإن هذا الهدف يحمل رقم 25 لســواريز يف 
تاريخ مشــاركاته بدوري األبطال، حيث ســجل هدفا واحدا مع أياكس أمســردام، و24 

هدفا مع برشلونة.
وأوضحــت شــبكة "أوبتــا" لإلحصائيــات، أن هــذا الهــدف هــو األول لســواريز مــن عالمــة 

الجزاء خالل مسريته بدوري األبطال.
كــا أشــارت "أوبتــا" إىل أن آخــر 16 هدًفــا لســواريز يف دوري األبطــال جــاءت جميعهــا 

يف ملعب "كامب نو".
وشــهدت املبــاراة يف دقائقهــا األخــرية حصــول ســواريز عــىل بطاقــة صفــراء بســبب بطئ 
خروجــه مــن أرض امللعــب بعــد قــرار املــدرب كيــي ســيتيني اســتبداله، األمــر الــذي 
يهدده بالغياب عن املباراة الحاسمة لربشلونة يف البطولة حال تخطيه بايرن ميونيخ.

يبتسم لسواريز في 
دوري األبطال

 يقودان برشلونة وبايرن ميونيخ إلى ربع النهائي

بيرلو مدرٌب ليوفنتوس خلفًا لساري

راموس حزين لخروج ريال 
مدريد من دوري األبطال

كامب نو 
ميسي وليفاندوفسكي

ديل بييرو: 
تعيين 

بيرلو مدربًا 
ليوفنتوس 

فاجأني

 مدريد/ )أ ف ب(:
عــرّب ســريخيو رامــوس قائــد ريــال مدريــد الغائــب عــن اقصــاء فريقــه مــن مثــن نهــايئ دوري 
ابطال اوروبا يف كرة القدم، عن اسفه معتربا ان بطل اسبانيا "أراد املزيد" هذا املوسم.

وكتب راموس الغائب عن اياب مثن النهايئ امام مانشسر سيتي االنجليزي )1-2 و2-1 
ذهابا( يف حساباته عىل مواقع التواصل االجتاعي "انها نهاية موسم غريب، قاسية عىل 

الجميع. املذاق مرير ألننا ريال مدريد، ونحن مجربون عىل الفوز بكل يشء".
تابــع رامــوس )34 عامــا( الــذي ارتكــب زميلــه الفرنــي رافايــل فــاران خطأيــن فادحــني كلفــا 
فريقه الخسارة "يجب ان نعطي الفضل لرابطة الدوري، وأكرث اىل هذه النسخة االستثنائية 

باالضافة اىل الكأس السوبر، لكننا حزناء بسبب االقصاء من دوري االبطال".
ختــم الالعــب املتــّوج بلقــب الــدوري خمــس مــرات ودوري ابطــال اوروبــا اربــع مــرات "حــان 
وقــت االســراحة، يك نعــود ونقــدم كل يشء املوســم املقبــل. هــذه الشــارة وهــذه القصــة 
تســتحقان تقديم كل يشء. يف الخســارة ويف الفوز، دوما. شــكرا لدعمكم غري املرشوط، 

حتى من مسافة بعيدة".

روما/ وكاالت:
قــال أليســاندرو ديــل بيــريو، أســطورة يوفنتــوس، أمــس، إنــه مل يتوقع تعيــني البيانكونريي 

أندريا بريلو مديًرا فنًيا، خلًفا للمقال ماوريسيو ساري.
وأوضح ديل بيريو، يف ترصيحات لشــبكة "ســكاي ســبورتس إيطاليا": "برصاحة، مل أكن 

ألراهن بيورو واحد عىل هذا القرار.. لقد كانت مفاجأة بالنسبة يل".
وأضــاف: "كنــت ســعيًدا بتعيينــه )بريلــو( مدرًبــا لفريــق تحــت 23 عاًمــا، ألنــه كان الطريــق 

املناسب له.. لكن اآلن ذهبنا ألبعد من ذلك، وأمتنى له حًظا سعيًدا".
وتابــع: "بشــكل عــام، تغــري التصــور بشــأن الالعبــني الســابقني الذيــن أصبحــوا مدربــني.. 
قبــل ذلــك كانــت هنــاك حاجــة إىل تدريــب مهني طويل، لكن يف الســنوات األخرية رأينا 

فيليبو وسيموين إنزاغي، ثم جاتوزو.. أبطال عظاء بدأوا عىل الفور مع فرق رائعة".
وعــن املقارنــة بــني بريلــو ومــدرب ريــال مدريــد، زيــن الديــن زيــدان، أجــاب ديــل بيريو: "ال 
تصح املقارنة بينها، ألن زيدان سبق له تدريب رديف الريال، بجانب أنه كان مساعدا 

ألنشيلويت".

برشلونة/ )أ ف ب(:
قــاد األرجنتينــي ليونيــل ميــي فريقــه برشــلونة االســباين اىل 
ربع نهايئ دوري ابطال اوروبا يف كرة القدم، بعد فوزه الرصيح 
عىل ضيفه نابويل االيطايل 1-3 أمس يف اياب مثن النهايئ.

وكان الفريقان قد تعادال 1-1 يف نابويل قبل تعليق املنافسات 
منذ مارس املايض بســبب فريوس كورونا املســتجد، ليتأهل 

الفريق الكاتالوين 2-4 مبجموع املباراتني.
قبــل   ،3-1 فيــه  تقــدم  جيــدا  شــوطا  وبرشــلونة  ميــي  وقــدم 

تراجعه يف الثاين واكتفائه بالنتيجة.
الــدوري االســباين  نــو" ســجل لوصيــف  عــىل ملعــب "كامــب 
الفرنــي كليــان النغليــه )10(، ميــي )23( واالوروغويــاين 
لورنتســو  ولنابــويل  جــزاء(،  ركلــة  مــن   45+1( ســواريز  لويــس 

انسينيي )5+45 من ركلة جزاء(.
نــدرك صعوبــة ذلــك  التأهــل. كنــا  الهــدف  قــال ســواريز "كان 
ملواجهــة  للراحــة  االيــام  هــذه  ننتهــز  ان  وعلينــا  تأهلنــا.  لكننــا 

الخصم املقبل".
تابــع "بــكل تأكيــد كنــا نعــرف ان نابــويل ســيصنع بعــض الفرص، 
لكن لحسن الحظ سجلنا اوال وكان هذا هاما. من الصعب ان 

يسجل خصمك عىل ارضك اوال".
األملــاين  ميونيــخ  بايــرن  النهــايئ  ربــع  يف  برشــلونة  ويالقــي 
املتأهل بســهولة ايضا عىل حســاب تشــلي االنجليزي )4-1 

السبت و-3صفر ذهابا(.

ومع انتهاء مباريات اياب مثن النهايئ، سيلتقي ايضا يف ربع 
النهايئ مانشسر سيتي االنجليزي مع ليون الفرني، اليبزيغ 
االملــاين مــع اتلتيكــو مدريــد االســباين واتاالنتــا االيطــايل مــع 

باريس سان جرمان الفرني.
وتابــع برشــلونة نتائجــه الجيــدة عــىل ارضه، حيث مل يخرس يف 
سبع سنوات، وبلغ ربع النهايئ للمرة الثالثة عرشة تواليا، فيا 
فشــل "بارتينــويب" يف بلــوغ ربــع نهــايئ املســابقة القارية للمرة 

االوىل يف تاريخه.
كا فشل مدربه الجديد جينارو غاتوزو )42 عاما( الذي احرز 
لقب دوري االبطال مرتني مع ميالن كالعب، يف متابعة انقاذ 

الفريق االزرق.
ويف ظل ايقاف ســريجيو بوســكيتس والتشــييل ارتورو فيدال، 
دفع كيي سيتيني مدرب برشلونة املهدد باالقالة بعد خسارة 
الدوري املحيل امام ريال مدريد، بالكروايت ايفان راكيتيتش 
وسريجي روبرتو يف خط الوسط اىل جانب الهولندي الشاب 
فرنــي دي يونــغ، فيــا مل يســتعد املهاجــم الفرنــي عثــان 

دميبييل لياقته بعد غيابه فرة طويلة بسبب االصابة.
يف املقابل، عاد النجم لورنتســو انســينيي اىل تشــكيلة نابويل 

بعد تعافيه من اصابة عضلية بفخذه.
وخطــا بايــرن ميونيــخ األملاين خطوة جديــدة نحو تكرار الثالثية 
البولنــدي  قــاده  بعدمــا   ،2013 عــام  حققهــا  التــي  التاريخيــة 
ابطــال  دوري  نهــايئ  ربــع  إىل  للتأهــل  ليفاندوفســي  روبــرت 

اوروبا بالفوز عىل تشلي 4-1.
وســّجل ليفاندوفســي الهدفــني األول والرابــع يف الدقيقتــني 
الكــروايت  لزميلــه  الثــاين  مــن ركلــة جــزاء و83، ومنــح  العــارشة 
إيفــان برييشــيتش )24(، والثالــث للفرنــي كورنتــان توليســو 
)76( بعــد متريرتــني حاســمتني، فيــا جاء هدف تشــلي عن 

طريق تامي ابراهام )44(.
وجــدد بايــرن فــوزه عــىل ضيفــه، بعدمــا كان تغلــب عليــه ذهابــا 
يف "ســتامفورد بريــدج" بثالثيــة نظيفــة يف فربايــر قبــل تعليــق 
املســتجد،  كورونــا  فــريوس  انتشــار  بســبب  الكــروي  النشــاط 

ليتأهل 1-7 مبجموع املباراتني.
وجــراء تفــي "كوفيــد19-" اجرى االتحاد القاري للعبة )ويفا( 
تعديــال عــىل نظــام البطولة يف نســختها الحالية، حيث ســتقام 
ادوارهــا النهائيــة يف الربتغــال وســتكون مباريــات ربــع النهــايئ 

ونصف النهايئ من مواجهة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب.
ونجــح مــدرب بايــرن هانــزي فليــك حيــث اخفــق نظــريه فرانــك 
االدارة  تســلم  بعــد  لــه  اول موســم  فريقــه يف  قــاد  إذ  المبــارد، 
والــكأس  الــدوري  بلقبــي  للفــوز  املــايض  نوفمــرب  يف  الفنيــة 
املحليني وربع نهايئ املسابقة األوروبية األم، يف حني اكتفى 
نجــم تشــلي الســابق الــذي حــل بديــال لإليطــايل ماوريتســيو 
ساري يف يوليو 2019 بوصافة الكأس املحلية، واملركز الرابع 
يف الــدوري مــا ضمــن لــه مشــاركة يف دوري األبطــال املوســم 

املقبل.

روما/ )أ ف ب(:
أعلــن نــادي يوفنتــوس بطــل إيطاليــا أمــس تعيــني 
نجمــه الســابق أندريــا بريلــو مدربــا لفريقــه االول 
بعــد ســاعات عــىل اقالــة ماوريتســيو ســاّري اثــر 
اقصــاء الفريــق مــن مثن نهايئ دوري ابطال اوروبا 

يف كرة القدم أمام ليون الفرني.
واشــار يوفنتــوس ان بريلــو وقــع عقــًدا أمــس ملــدة 

عامني حتى 30 يونيو 2022.
 2006 العــامل  بطــل  عامــا(،   41( بريلــو  وكان 
والعب وسط يوفنتوس بني 2011 و2015، قد 
ُعنّي قبل عرشة ايام مدربا لفريق تحت 23 عاما 
املشــارك ببطولــة الدرجــة الثالثــة وال ميلــك خربة 

ودفــع ســاري الــذي تعاقــد مــع "الســيدة العجــوز" 
املــايض،  املوســم  قدومــه  بعــد  ســنوات  لثــالث 
مثــن فشــل الفريــق يف احراز لقــب دوري االبطال 

منذ 1996.
بشــكل  انهــاه  الــذي  الــدوري  التتويــج يف  وبرغــم 
متواضع بعد العودة من كورونا، خرس يوفنتوس 
معــه نهــايئ الــكأس امــام نابــويل بــركالت الرجيــح 

والكأس السوبر امام التسيو.
االبطــال  "دوري  انييــيل  اندريــا  رئيســه  وقــال 
كان حلــا مــن قبــل، االن اصبــح هدفــا والخــروج 
لالعبــني  أمــل،  خيبــة  لنــا  شــكل  الطريقــة  بهــذه 

والجاهري".

تدريبية كبرية.
لبريلــو  "كان  الرســمي  بيانــه  يف  يوفنتــوس  أفــاد 
مســرية اســطورية يف كــرة القــدم كالعــب، فاحرز 
العــامل  كأس  اىل  االبطــال  دوري  مــن  يشء  كل 

."2006
يوفنتــوس،  وســط  يف  االربــع  ســنواته  "يف  تابــع 
القــاب  مــن  العديــد  القــاب،  عــدة  بريلــو  احــرز 

الدوري، كأس ايطاليا والكأس السوبر".
واقيــل ســاري )61 عامــا( بعــد موســم واحــد عــىل 
قيادتــه  برغــم  االنكليــزي،  تشــلي  مــن  قدومــه 
الــدوري  بلقــب  التتويــج  اىل  العجــوز"  "الســيدة 

للعام التاسع تواليا.

مــع  وواضــح،  بــارد  لتحليــل  بحاجــة  "نحــن  تابــع 
العلــم اننــا يف غضــون اســابيع قليلــة ســنبدأ مــن 
نقطــة الصفــر، ويتعــني علينا القيــام بذلك بنفس 

الحاسة ورغبة الفوز".
وبدأ بريلو مســريته الكروية يف نادي بريشــيا عام 
الــذي   )1998( إنــر  إىل  بعدهــا  انتقــل   ،1995
اعــاره إىل كل مــن ريجينــا وبريشــيا، لينتقــل بعــد 
ذلــك إىل الجــار ميــالن حيث أمىض عرشة أعوام 
مرتــني  بالــدوري  خاللهــا  فــاز   )2001-2011(
والــكأس والــكأس الســوبر محليــا، وبــدوري أبطــال 
أوروبا مرتني والكأس السوبر األوروبية ومونديال 

األندية.

دوري أبطال أوروبا 
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بريوت/ وكاالت:
ينكمــش  أن  اآلن  املمكــن  مــن  بــات 
بالفعــل  املكــروب  اللبنــاين،  االقتصــاد 
مينــاءه  دمــر  الــذي  االنفجــار  قبــل  مــن 
الرئييس، مبثيل املعدل املتوقع سابقا 
للعام الحايل، مام سيزيد صعوبة تدبري 
للوقــوف  البلــد  يحتاجــه  الــذي  التمويــل 

عىل قدميه من جديد .  
الثالثــاء،  انفجــار  يقــول االقتصاديــون إن 
مــن  كبــرية  بأجــزاء  أرضارا  ألحــق  الــذي 
يفــي  قــد  لبــريوت،  التجاريــة  املرافــق 
اإلجــاميل  املحــيل  الناتــج  انكــامش  إىل 
حــوايل 20 إىل 25 باملئــة هــذا العــام - 
ليتجــاوز بكثــري توقعــا حديثا من صندوق 
النقــد الــدويل لرتاجــع نســبته 12 باملئــة 
والسياســية  االقتصاديــة  األزمــة  بســبب 

املتفاقمة .  
وتشــري تقديــرات املســؤولن اللبنانيــن 
الناجمــة عــن االنفجــار،  إىل أن الخســائر 
شــخصا   160 نحــو  بحيــاة  أودى  الــذي 
ترشيــد  عــن  فضــال  اآلالف  وأصــاب 
عــرشات اآلالف، قــد تصــل إىل مليــارات 

الدوالرات .  
كانــت أزمــة ماليــة أجــرت لبنــان بالفعــل 
عىل الدخول يف مفاوضات مع صندوق 
الحــايل  العــام  مــن  أيــار  مايــو  يف  النقــد 

بعــد أن تخلــف عــن ســداد ديونــه بالعملة 
الصعبــة، لكــن تلــك املحادثــات تعــرت 

يف غياب اإلصالحات .  
يســلط  االنفجــار  إن  املحللــون  ويقــول 
اللبنانيــة  اإلدارة  إهــامل  عــىل  الضــوء 
عــىل  الضغــوط  مــن  مزيــدا  ويفــرض 
يك  باإلصالحــات  للتعجيــل  الحكومــة 
تحصل عىل املساعدة الرضورية إلعادة 

بناء االقتصاد .  
ورغــم إبــداء التعاطــف الواســع مــع لبنــان 
أي  غيــاب  لوحــظ  فقــد  األســبوع،  هــذا 
التزامــات بتقديــم املســاعدة حتــى اآلن، 

عدا عن الدعم اإلنساين الطارئ.
وقــال الرئيــس الفرنيس إميانويل ماكرون 
يــوم الخميــس بينــام كان يتفقــد الدمــار 
الذي أصاب مرفأ بريوت ”يف حالة عدم 
لبنــان سيســتمر  فــإن  تنفيــذ إصالحــات، 

يف الغرق “.  
الخليــج،  دول  تبــدي  ذلــك  غضــون  يف 
يــد العــون للبنــان،  التــي ســبق أن مــدت 
بلــد  إنقــاذ  يف  املســاعدة  عــن  عزوفــا 
لحــزب اللــه املدعوم من إيران نفوذ قوي 

فيه .  
اقتصاديــي  كبــري  تــويف،  جيســون  وقــال 
كابيتــال  يف  الناشــئة  األســواق 
للغايــة  املســتبعد  ”مــن  إيكونوميكــس، 

التمويــل  تدبــري  مــن  لبنــان  يتمكــن  أن 
مشــاكله  عــىل  للتغلــب  يحتاجــه  الــذي 
الــرشكاء  بعــض  العميقــة.  االقتصاديــة 
قــد يبــدون تــرددا يف تقديــم الدعــم نظــرا 
للــدور املؤثــر لحــزب اللــه املدعــوم مــن 

إيران داخل الحكومة اللبنانية “.  
مرحلــة  اللبنانيــة  املاليــة  األزمــة  بلغــت 
حرجــة يف أكتوبــر ترشيــن األول املــايض 
يف ظــل تباطــؤ تدفقــات رؤوس األمــوال 
وانــدالع احتجاجــات ضــد الفســاد وســوء 
العملــة  يف  أزمــة  حــدت  بينــام  اإلدارة، 
الصعبة البنوك لفرض قيود صارمة عىل 
إىل  األمــوال  وتحويــل  الســيولة  ســحب 

الخارج .  
اللــرية  عــىل  الضغــط  االنفجــار  جــدد 
بنحــو  تداولهــا  جــرى  التــي  اللبنانيــة، 
8300 لرية للدوالر يف الســوق الســوداء 
عقــب االنفجــار، مقارنــة مــع مثانيــة آالف 

قبله، حسبام قال متعاملون .  
ويتوقــع االقتصاديــون مزيــدا مــن التــآكل 
يف القــوة الرشائيــة للعملــة، التــي فقدت 
نحــو 80 باملئــة مــن قيمتهــا منــذ أكتوبــر 
فلــي  تضخــم  وســط  األول  ترشيــن 
يتجــاوز 56 باملئــة، مــام يؤجــج التوتــرات 

االجتامعية .  
اإلصالحــات  إن  االقتصاديــون  ويقــول 

تطبيقهــا  يجــب  التــي  إلحاحــا  األشــد 
الستئناف املحادثات مع صندوق النقد 
الجامــح  امليزانيــة  عجــز  معالجــة  تشــمل 

وتنامي الديون والفساد املزمن .  
كــوران، كبــري االقتصاديــن  باتــرك  وقــال 
برشكة ِتليمر لألبحاث يف بريطانيا، ”نرى 
اإلصــالح  عمليــة  يؤخــر  قــد  االنفجــار  أن 
مــن  التنصــل  الحكومــة  محاولــة  ظــل  يف 
تــآكل  إىل  ســيؤدي  مــام  املســؤولية، 
الــرضوري إلجــراء  الســيايس  املــال  رأس 
تشــتد  الحاجــة  لكــن  صعبــة  إصالحــات 

لها “.  
واالقتصاديــون  األعــامل  رجــال  ويقــول 
رشق  موانــئ  أكــر  أحــد   - املينــاء  إن 
املتوســط والــذي تتوجــه 40 باملئــة مــن 
ومنطقــة  ســوريا  إىل  العابــرة  شــحناته 
الــرشق األوســط - فقــد بالفعــل إيــرادات 
موانــئ  لصالــح  االنفجــار  منــذ  وأعــامال 
منافســة مــع قيــام رشكات النقــل البحــري 

بتحويل اتجاه شحنات .  
االستشــاري  العنــاين،  جــواد  وقــال 
األردين  والوزيــر  اإلقليمــي  االقتصــادي 
نقطــة  هــو  املينــاء  أن  ”اتضــح  الســابق، 
كان  عليــه  االعتــامد  )لبنــان(..  ضعــف 
أكر مام ينبغي، لذا عندما لحقه الدمار 

اتضح أنه كان كعب أخيل “.  

وكانت السلطة يف رام الله، رفضت تسلم 
مايــو وحتــى  عــن عائــدات شــهر  املقاصــة 
تنفيــًذا  االحتــالل،  مــن  الجــاري،  الشــهر 
إلعــالن الرئيــس محمــود عبــاس االنســحاب 

من االتفاقات مع حكومة االحتالل.
وتعد أموال املقاصة مصدر الدخل األبرز 
نســبتها  تشــكل  والتــي  اللــه،  رام  لحكومــة 

%63 من إجاميل إيرادات الحكومة.
وقــال االختصــايص االقتصــادي د. نــور أبــو 
الــرب: "عاجــاًل أو آجــاًل، ســتعاود الســلطة 
تســلم أمــوال املقاصــة، بــرشوط إرسائيلية 
أو دون رشوط ألن أمــوال املقاصــة متثــل 
بعــد  خاصــة  إليراداتهــا  الفقــري  العمــود 
تراجع الدعم الدويل، األمريي عىل وجه 

التحديد".
لصحيفــة  حديثــه  يف  الــرب  أبــو  وانتقــد 
شــفافية  عــدم  ه  عــدَّ مــا  "فلســطن"، 
املسؤولن يف وزارة املالية تجاه موضوع 

أموال املقاصة. وقال: "لقد ظهرت علينا 
بإعالنهــا  أشــهر  قبــل مثانيــة  املاليــة  وزارة 
عــدم تلقــي أمــوال املقاصــة اعرتاًضا عىل 
رصف  لوقــف  منهــا  جــزًءا  االحتــالل  حجــز 
لكــن  والجرحــى،  الشــهداء  مخصصــات 
تفاجأنــا  الوقــت،  مــن  قصــرية  ة  مــدَّ بعــد 
مجــدًدا  املقاصــة  تســلم  املاليــة  بعــودة 
مــن  جــرى  مــاذا  العــام  للــرأي  تبيــان  دون 
اتفاق، وهل اســتطاعت الســلطة أن ترغم 
االحتــالل عــىل القبــول مبوقفهــا املتشــدد 

أم العكس؟". 
يتــداول  الراهــن  الوقــت  "يف  وأضــاف: 
حديــث عــن إمــكاِن عــودة الســلطة لتســلم 
ســابًقا  رفضتهــا  التــي  املقاصــة،  أمــوال 
نتوقــع  وهنــا،  الضــم،  سياســة  بســبب 
عــن  النــزول  الســلطة  تعــاود  أن  كاملعتــاد 
حــدث  مــا  حيثيــات  وســتبقى  الشــجرة، 
بعيــًدا عــن الــرأي العــام". وبســبب تراجــع 

رام  حكومــة  رصفــت  املاليــة  اإليــرادات 
الله، الشــهر املايض، )%50( من رواتب 
موظفيها، مبا ال يقل عن )1750 شيقاًل(.

االقتصــادي  االختصــايص  قــال  مــن جهتــه 
مــن مصلحــة  ليــس  إنــه  ســمري حليلــة،  د. 
االحتــالل و الســلطة إبقــاء أمــوال املقاصــة 
التزامــات  عليهــا  الســلطة  ألن  عالقــة، 
ماليــة تجــاه رواتــب موظفيها ومســتحقات 
فيخــى  االحتــالل  أمــا  الخــاص،  القطــاع 
أن يتولــد عــن الضائقــة املاليــة يف مناطــق 

الضفة ردود فعل تؤثر يف أمنه.
وأضــاف حليلــة لصحيفــة "فلســطن": قــد 
يبحــث الطرفــان عــن طــرف ثالــث، مقبــول 
لهــام إليجــاد حــل جــزيئ عــىل األقــل ألزمــة 
مواصلــة  نســتبعد  ال  وهنــا  املقاصــة، 
األمــوال  تلــك  مــن  مبالــغ  قطــع  االحتــالل 
وقــف  عــىل  الســلطة  إلرغــام  املحتجــزة 

دعمها ألرس الشهداء والجرحى.

قــد  الفلســطينية  الســلطة  أن  إىل  وأشــار   
الوقــت  عــىل كســب  الشــهر  هــذا  تراهــن 
مــن  جــزء  بحوزتهــا  إنــه  حيــث  لصالحهــا، 
الديــن الــذي اســتلفته مــن البنــوك لــرف 
رواتــب موظفيهــا وتغطيــة بعض النفقات, 
لكــن التخــوف القائــم هــو تعنــت االحتــالل 
يف موقفه، وما يقابل ذلك من عدم قدرة 
الســلطة عىل إيجاد بدائل لتغطية عجزها 

املايل.
انخفاًضــا  تواجــه  الســلطة  أن  إىل  ولفــت 
ا يف إيراداتهــا نتيجــة توقــف األنشــطة  حــادًّ
فــريوس  جائحــة  بســبب  االقتصاديــة 

كورونا.
هــي  املقاصــة،  أن  إىل  اإلشــارة  يجــدر 
تجبيهــا  الفلســطينية  الرضائــب  عائــدات 
الســلطة،  عــن  نيابــة  االحتــالل  حكومــة 
عــىل الــواردات الفلســطينية مــن االحتــالل 

والخارج، مقابل عمولة.

بكن/ وكاالت:
والواليــات  الصــن  بــن  التوتــر  يتصاعــد  حــن  يف 
املتحــدة يوًمــا بعــد يــوم، بســبب حــرب التطبيقات 
تطبيــق  ليشــمل  مؤخــًرا،  كثــرًيا  تفاعلــت  التــي 
الرســائل  وخدمــة  تــوك"  "تيــك  الشــهري  الفيديــو 
الصينية "وي تشات"، فإن رشكة هواوي، أحد أكر 
منتجــي الهواتــف الذكيــة ومعــدات الشــبكات، تقع 
يف قلــب الخــالف بــن البلديــن بشــأن التكنولوجيــا 

واألمن.
ويف مؤرش عىل الرضر الزائد الذي يتحمله عمالق 
التكنولوجيــا الصينــي "هــواوي" مــن جــراء الضغــط 
الرشكــة،  يف  تنفيــذي  مســؤول  كشــف  األمريــي، 
عن نفاد رقائق املعالجات املستخدمة يف صناعة 
األمريكيــة  العقوبــات  بســبب  الذكيــة،  الهواتــف 

وسيضطر إىل وقف إنتاج رقائقه األكر تقدًما.
وحالــت عقوبــات واشــنطن دون وصول هواوي إىل 
ذلــك  يف  مبــا  األمريكيــة  والتكنولوجيــا  املكونــات 
موسيقى غوغل وخدمات الهواتف الذكية األخرى 
العــام املــايض. وتــم تشــديد هــذه العقوبــات يف 
البائعــن  األبيــض  البيــت  أيــار عندمــا منــع   / مايــو 
يف جميــع أنحــاء العــامل مــن اســتخدام التكنولوجيــا 

األمريكية إلنتاج مكونات لرشكة هواوي.
وحــدة  رئيــس  يــو،  ريتشــارد  قــال  جانبــه،  مــن 
إنتــاج رقائــق كرييــن  املســتهلكن يف الرشكــة، إن 
تتوقــف  ســوف  هــواوي  مهندســو  صممهــا  التــي 
يف 15 ســبتمر / أيلــول ألنهــا مصنوعــة مــن قبــل 
التصنيــع  تكنولوجيــا  إىل  يحتاجــون  مقاولــن 
األمريكيــة. وأضــاف أن هــواوي تفتقــر إىل القــدرة 

عىل صنع رقائقها الخاصة.
"خسارة كبيرة"

)تشــانيا  عنــوان  تحــت  عقــد  صناعــي  مؤمتــر  ويف 
إنفــو 100(، قــال يــو الجمعة، وفًقا لتســجيل فيديو 
لتعليقاته املنشورة عىل مواقع إلكرتونية عديدة: 

"هذه خسارة كبرية جًدا بالنسبة لنا".
كــام أضــاف "لســوء الحــظ، يف الجولــة الثانيــة مــن 
لدينــا  الرقائــق  منتجــو  قبــل  األمريكيــة،  العقوبــات 
ســيغلق  فقــط.  أيــار   / مايــو   15 حتــى  الطلبــات 
اإلنتــاج يف 15 ســبتمر / أيلــول.. قــد ميثــل هــذا 
العــام الجيــل األخــري مــن رقائــق كرييــن املتطــورة." 
"ال  هــواوي  مــن  الذكيــة  الهواتــف  إنتــاج  إن  وقــال 

يحتوي عىل رقائق وال إمدادات".
مبيعات الهواتف أقل

وتوقــع يــو أن تكــون مبيعــات الهواتــف الذكيــة لهــذا 
 240 البالــغ   2019 عــام  مســتوى  مــن  أقــل  العــام 

مليون هاتف، لكنه مل يذكر تفاصيل. 
أسســها  التــي  هــواوي،  رشكــة  نفــت  ذلــك،  إىل 
االتهامــات   ،1987 عــام  مهنــدس عســكري ســابق 
يتهــم  الصينــي.  التجســس  تســهل  قــد  بأنهــا 
باســتخدام  واشــنطن  الصينيــون  املســؤولون 
األمــن القومــي كذريعــة لوقــف منافــس لصناعــات 

التكنولوجيا األمريكية.

املنافســن  بــن  رائــدة  رشكــة  هــواوي  وتعتــر 
االتصــاالت  مجــال  يف  الناشــئن  الصينيــن 
والســيارات الكهربائيــة والطاقــة املتجــددة وغريهــا 
مــن املجــاالت التي يأمل الحزب الشــيوعي الحاكم 

أن تصبح الصن رائدة فيها.
180 ألف موظف

وتحظــى  موظــف  ألــف   180 هــواوي  يف  ويعمــل 
بواحــدة مــن أكــر ميزانيــات البحــث والتطويــر يف 
دوالر  مليــار   15 مــن  بأكــر  تقــدر  والتــي  العــامل 
التجاريــة  العالمــات  معظــم  مثــل  لكنهــا،  ا.  ســنويًّ
املقاولــن  عــىل  تعتمــد  للتكنولوجيــا،  العامليــة 

لتصنيع منتجاتها.
مبيعاتهــا  أن  هــواوي  أعلنــت  ســابق،  وقــت  يف 
بالعــام  مقارنــة  بنســبة 13.1%  ارتفعــت  العامليــة 
454 مليــار يــوان )65 مليــار  املــايض لتصــل إىل 
وقــال   .2020 عــام  مــن  األول  النصــف  يف  دوالر( 
يــو إن ذلــك يرجــع إىل املبيعــات القوية للمنتجات 

املتطورة، لكنه مل يذكر تفاصيل.
وأصبحــت هــواوي العالمــة التجاريــة األكــر مبيًعــا 
الثالثــة  األشــهر  يف  العــامل  يف  الذكيــة  للهواتــف 
املنتهيــة يف يونيــو / حزيــران، متجــاوزة منافســتها 
القــوي  الطلــب  بســبب  األوىل  للمــرة  سامســونغ 
يف الصــن، وفًقــا لـــمؤسسة كاناليــس. وانخفضــت 
العــام  عــن   27% بنســبة  الخــارج  يف  املبيعــات 

السابق.
كام تضغط واشنطن أيًضا عىل الحلفاء األوروبين 
الجيــل  شــبكات  مــن  هــواوي  الســتبعاد  وغريهــم 

التايل املخطط لها باعتبارها خطًرا أمنًيا.
ضغوط ومخاوف

وتتعــرض رشكــة بايــت دانــس، مالكــة تطبيــق "تيــك 
لبيــع تطبيــق  البيــت األبيــض  تــوك"، لضغــوط مــن 
الفيديــو. يرجــع ذلــك إىل مخــاوف مــن أن وصولــه 
مباليــن  الخاصــة  الشــخصية  املعلومــات  إىل 

املستخدمن األمريكين قد ميثل خطًرا أمنًيا.
مســاء  ترامــب،  دونالــد  األمريــي،  الرئيــس  ووقــع 
مــايل  تعامــل  أى  مينعــان  مرســومن  الخميــس، 
تشــات"  و"وي  تــوك"  "تيــك  مالــي  مــع  أمريــي 
بعــد 45 يوًمــا، وهــي املهلــة التي منحهــا للرشكات 
التطبيــق  مالــي  مــع  التعامــل  لوقــف  األمريكيــة 

الصيني الرائج عامليا، ال سيام بن املراهقن.
قبــل  مــن  التحذيــرات  تصاعــد  مــع  هــذا  يــأيت 
مســؤولن أمريكيــن، يــرون أن التطبيــق الرائــج بــن 
الشــباب تحــت إدارة الرشكــة الصينيــة ميثــل خطــرا 
قوميــا، بســبب البيانــات الشــخصية التــي يتعامــل 

معها.
كــام يــأيت مــع تصاعــد التوتــر بــن وشــنطن وبكــن 
يف األشــهر األخــرية، يف ملفــات عــدة، ضمن الئحة 
طويلــة مــن املواضيــع الخالفية بينهام، أبرزها إدارة 
األويغــور،  املســلمن  مــع  والتعامــل  كوفيــد19-، 
فضــال عــن قانــون األمــن القومــي يف هونــغ كونــغ، 

ومؤخًرا مسألة تايوان.

رام الله/ صفا:
أعلنــت وزارة التنميــة االجتامعيــة، أمــس، عــن رصف 
أرسة  ألــف   68 لنحــو  واحــدة  ملــرة  شــيقل   700
فلســطينية خــالل األســابيع املقبلــة، ضمــن االتفاقيــة 
التــي وقعهــا رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية مــع البنــك 

الدويل بقيمة 30 مليون دوالر.
وقــال وكيــل الــوزارة  يف رام اللــه داود الديــك خــالل 

إسطنبول/ األناضول:
بلغــت صــادرات مدينــة إســطنبول الرتكية، خالل 
أول 7 أشــهر مــن العــام الحــايل، 35 مليارا و494 

مليونا و831 ألف دوالر.
وبحســب معطيــات مجلــس املصدريــن األتراك، 
فقــد صــدرت إســطنبول منتجاتهــا يف 27 قطاعــا 

إىل 236 نقطة حول العامل حتى نهاية يوليو.
مقدمــة  يف  الجاهــزة  األلبســة  قطــاع  وجــاء 
القطاعات األكر تصديرا يف إسطنبول، بحسب 

املعطيات التي توصلت إليها األناضول.
 5 الجاهــزة،  األلبســة  صــادرات  قيمــة  وبلغــت 
األشــهر  خــالل  و633  ماليــن  و803  مليــارات 

السبعة األوىل من 2020.
يف  ومشــتقاتها  الكيميائيــة  املــواد  قطــاع  وحــّل 
املرتبــة الثانيــة بقيمة صادرات بلغت 5 مليارات 

و351 مليونا و873 ألف دوالر.

تريحــات إذاعيــة: ســيتم توزيــع 700 شــيقل ملــرة 
واحــدة عــىل آالف عــامل املياومــة وآالف األرس التــي 
صنفــت تحــت بنــد "الفقــراء الجــدد" وعاطلــن عــن 

العمل ضمن برنامج التشغيل.
وكشــف عــن أن تقديــرات الــوزارة ُتشــري إىل أن عــدد 
العائــالت التــي ُصنفــت يف فئــة "الفقــراء الجــدد" ال 

يقل عن 100 ألف أرسة.

وثالثــا حــّل قطــاع الصلــب بثالثــة مليــارات و626 
ماليــن و288 ألــف دوالر، ورابعــا قطــاع الكهربــاء 
و186،  مليــون  و935  مبلياريــن  واإللكرتونيــات 
وخامســا قطاع الســيارات مبليارين و821 مليونا 

و115 ألف دوالر.
وتصــدرت أملانيــا قامئــة البلــدان املســتوردة مــن 
إســطنبول خــالل هــذه الفــرتة، حيــث بلغت قيمة 
الصــادرات إليهــا 3 مليــارات و422 مليونا و752 

ألف دوالر.
بقيمــة  الثانيــة  املرتبــة  يف  بريطانيــا  وحلــت 
ألــف  و253  مليونــا  و571  ملياريــن  صــادرات 

دوالر.
مليونــا  و664  مبليــار  املتحــدة  الواليــات  وثالثــا 
و524  مبليــار  إيطاليــا  ثــم  دوالر،  ألــف  و513 
مليونــا و711 ألــف دوالر، وإســبانيا مبليار و388 

مليونا و451 ألف دوالر.

ترجيحات برتاجع السلطة عن رفض تسلم "املقاصة" هرًبا من أزمتها املالية
رام الله-غزة/ رامي رمانة:

يرجــح اختصاصيــون اقتصاديــون أن تتراجــع الســلطة فــي 
رام اللــه عــن موقفها الرافض لتســلم أمــوال المقاصة من 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي، كما المرات السابقة، بدعوى 
أنها تواجه ضائقة مالية، مشيرين إلى أن السلطة ستحاول 

إدخــال طرف ثالث لحفظ مــاء وجهها. وانتقد االقتصاديون 
عــدم إفصاح وزارة المالية برام الله للرأي العام عن حيثيات 
ما يدور حول أموال المقاصة وراء الكواليس، وماهية بدائل 
الســلطة الحالية فــي تغطية العجز الناتج عــن ذلك المورد 

المالي.

"التنمية": رصف 700 شيقل لـ 68 ألف أرسة فلسطينية

صادرات إسطنبول تتجاوز 35 مليار دوالر منذ بداية العام

هواوي تعاين من عقوبات ترامب.. 
رقائق الهواتف الذكية تنفد

انفجار املرفأ يرضب "كعب أخيل" االقتصاد اللبناين املكروب

جانب من األرضار التي سببها انفجار املرفأ يف لبنان                   )األناضول(
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إنــه  اللبنــاين  األحمــر  الصليــب  وقــال 
موقــع  يف  أصيبــوا  شــخصا   117 عالــج 
االشــتباكات يف حــن تــم نقــل 55 آخريــن 
مســعفون  وعالــج  املستشــفى.  إىل 
بســيارات اإلســعاف رجــال الرشطــة الذيــن 
واندلــع  بالحجــارة.  الرشــق  جــراء  أصيبــوا 

حريق بساحة الشهداء يف بريوت.
وزارة  مبنــى  املحتجــن  عــرشات  واقتحــم 
الخارجيــة وأرضمــوا النــار يف صورة للرئيس 
النخبــة  مــن  لكثــري  وممثلــن  عــون  ميشــال 
السياســية التــي حكمــت لبنــان لعدة عقود 
والتي يحملونها مسؤولية األزمة السياسية 
واالقتصادية العميقة التي متر بها البالد.

صــوت  مكــر  يف  املحتجــن  أحــد  وقــال 
”نحــن باقــون هنــا ندعــوا الشــعب اللبنــاين 

الحتالل جميع الوزارات“.
وتجمع نحو عرشة آالف شخص يف ساحة 
الشــهداء بوســط املدينــة ورشــق بعضهــم 
الجنود بالحجارة. وقال صحفي من رويرتز 
إن الرشطة أطلقت الغاز املســيل للدموع 
اخــرتاق  املحتجــن  بعــض  حــاول  عندمــا 
املــؤدي إىل  الشــارع  الــذي يســد  الحاجــز 

الرملان.
الرصــاص  إطــالق  تــم  إنــه  وأكــدت الرشطــة 
والرصــاص املطاطــي. ومل يتضــح بعــد مــن 
الــذي يطلــق الرصــاص. وأطلقــت الرشطــة 
عرشات من عبوات الغاز املسيل للدموع 
عىل املحتجن الذين ردوا بإلقاء األلعاب 

النارية والحجارة.
محتجــن  تلفزيونيــة  لقطــات  وأظهــرت 
الطاقــة  وزاريت  مبنــى  أيضــا  يقتحمــون 

واالقتصاد.
بــريوت إن  وقالــت الســفارة األمريكيــة يف 
الحكومة األمريكية تدعم حق املتظاهرين 
اللبنانين يف ”االحتجاج السلمي“ وتحث 

الجميع عىل تجنب العنف.
تويــرت  عــىل  أيضــا  الســفارة  وأضافــت 
زعــاء  ”يســتحق  اللبنــاين  الشــعب  أن 

نهجهــم  ويغــريون  لــه  يســتمعون 
لالســتجابة للمطالــب الشــعبية بالشــفافية 

واملحاسبة“.
يريــد  ”الشــعب  هتــاف  املحتجــون  وردد 
إسقاط النظام“ وهو الشعار الذي ترددت 
أصــداؤه يف انتفاضــات الربيــع العريب عام 
”ثورة..ثــورة“.  هتــاف  رددوا  كــا   .2011

ورفعــوا الفتــات تقــول إحداهــا ”ارحلــوا .. 
كلكم قتلة“.

وقــال رئيــس الــوزراء اللبنــاين حســان ديــاب 
إن الســبيل الوحيــد للخــروج مــن األزمــة هــو 

إجراء انتخابات نيابية جديدة.
ارحلوا

وتعــد االحتجاجــات األكــر مــن نوعهــا منــذ 

أكتوبــر ترشيــن األول عندمــا خــرج اآلالف 
إىل الشــوارع احتجاجــا عــىل فســاد النخبــة 

الحاكمة وسوء الحكم واإلدارة.
معدومــو  ”أنتــم  املحتجــن  أحــد  وصــاح 
 .. اســتقيلوا  ارحلــوا  واألخــالق.  الضمــري 
كفــى لقــد ســئمنا. مــاذا تريــدون أكــر مــن 
واملــوت  الفقــر  لنــا  جلبتــم  لقــد  ذلــك؟ 

والدمار“.
تقــول  عبــارة  الالفتــات  إحــدى  وحملــت 

”االستقالة أو املشانق“.
وقــام جنــود يركبــون ســيارات عليهــا مدافــع 
وســط  املنطقــة  يف  بدوريــة  رشاشــة 
االشــتباكات. وهرعت ســيارات اإلســعاف 
وعيــه  الشــبان  أحــد  وفقــد  املوقــع.  إىل 

وســقط مغشــيا عليه بعد استنشــاقه الغاز 
املسيل للدموع.

ورصخــت امــرأة ”هــل حقــا.. الجيــش هنا؟ 
الرصــاص؟  علينــا  لتطلقــوا  هنــا  أنتــم  هــل 
انضمــوا إلينــا وميكننــا أن نواجــه الحكومــة 

معا“.
وانفجــار يــوم الثالثــاء هــو األقــوى يف تاريخ 
عــداد  يف  شــخصا   21 زال  ومــا  بــريوت. 
املفقوديــن جــراء االنفجار الذي دمر أحياء 

بكاملها.
املســؤولن  مبحاســبة  الحكومــة  ووعــدت 
اللبنانيــن  مــن  قليــل  لكــن  االنفجــار.  عــن 
يثقــون يف ذلــك. ونصــب البعــض مشــانق 
مثبتــة عــىل قوائــم خشــبية كتحذيــر رمــزي 

للزعاء اللبنانين.
الرئاســة  ومؤسســة  الــوزراء  رئيــس  وقــال 
يف لبنــان إن 2750 طنــا مــن مــادة نــرتات 
مــادة  وهــي  االنفجــار،  شــديدة  األمونيــوم 
تســتخدم يف صناعــة األســمدة والقنابــل، 
كانــت مخزنــة لســت ســنوات يف مســتودع 

باملرفأ دون إجراءات للسالمة.
أزمة اقتصادية طاحنة

تخــى  تــزال  ال  مدينــة  االنفجــار  ورضب 
وطــأة  تحــت  وتــن  أهليــة  حــرب  ذكريــات 
يف  وارتفــاع  طاحنــة  اقتصاديــة  أزمــة 

معدالت اإلصابة بفريوس كورونا.
ويعيــد االنفجــار ألذهان الكثريين ذكريات 
 1975 بــن  األهليــة  الحــرب  عــن  مؤملــة 
أشــالء  إىل  البــالد  مزقــت  التــي  و1990 
ودمــرت مناطــق واســعة يف بــريوت مــازال 
كثــري منهــا مل يتــم إعــادة بنائــه منــذ ذلــك 

الحن.
الذيــن يواجهــون  الســكان،  ويشــعر بعــض 
إىل  املدمــرة  بيوتهــم  إلعــادة  صعوبــات 
حالهــا، أن الدولــة التــي يعترونهــا فاســدة 

خذلتهم مرة أخرى.
ديبــو  ســيلن  الجامعيــة  الطالبــة  وقالــت 
جــدران  عــن  الدمــاء  بقــع  تنظــف  وهــي 
املبنــى الســكني الــذي تعيــش فيــه وتــرر 
يف  ثقــة  لدينــا  ”ليســت  االنفجــار  بفعــل 
األمــم  تتســلم  لــو  أمتنــى  حكومتنــا... 

املتحدة دفة األمور يف لبنان“.
ونــدد كثــري من اللبنانين بزعائهم قائلن 
إن أيــا منهــم مل يقــم بزيــارة موقــع االنفجــار 
يف  األرضار  حجــم  تقديــر  أو  ملواســاتهم 
إميانويــل  الفرنــي  الرئيــس  جــاء  حــن 
ماكــرون مــن باريــس وتوجــه مبــارشة لزيــارة 
تضامنــه  عــن  للتعبــري  املدمــرة  أحيائهــم 

معهم.
اللبنــاين  الكتائــب  حــزب  رئيــس  وأعلــن 
نــواب  اســتقالة  أمــس  الجميــل  ســامي 
الحــزب الثالثــة مــن الرملــان. وجــاء ذلــك 

خــالل تشــييع جنــازة أمــن عــام الحزب نزار 
نجاريــان الــذي لقــي حتفــه يف انفجــار مرفأ 

بريوت.
وزار ماكــرون بــريوت يــوم الخميــس ووعــد 
الحشــود اللبنانيــة الغاضبــة بــأن املعونــات 
لــن  التــي ســتخصص إلعــادة بنــاء املدينــة 
تســقط يف ”أيــد فاســدة“. وسيســتضيف 
عــر  لبنــان  أجــل  مــن  للانحــن  مؤمتــرا 
أعلنــه  ملــا  وفقــا  األحــد  اليــوم  الفيديــو 

مكتبه.
وقــال محتــج عاطــل يدعــى محمــود رفاعــي 
تســاعدنا...  أن  أي حكومــة  مــن  نريــد  ”ال 
جيــوب  إىل  فقــط  ســتذهب  األمــوال 

زعائنا“.
يــوم  اللبنــاين ميشــال عــون  الرئيــس  وقــال 
الجمعة إن التحقيق يف االنفجار سيبحث 
أي  أو  قنبلــة  عــن  ناتجــا  كان  إن  أيضــا 
تدخــل خارجــي آخــر. وأضــاف أن التحقيق 
ســيبحث مــا إذا كان االنفجــار ناجــا عــن 
اإلهــال أم قضــاء وقــدر مشــريا إىل أن 20 

شخصا جرى توقيفهم حتى اآلن.
ال منلك تكلفة إعادة البناء

قال مسؤولون إن االنفجار رمبا تسبب يف 
خســائر تصــل إىل 15 مليــار دوالر وهــذه 
فاتــورة ال يســتطيع لبنــان تحملهــا بعــد أن 
تتجــاوز  ديــون  ســداد  عــن  بالفعــل  تخلــف 
نســبتها 150 باملئة من الناتج االقتصادي 
صنــدوق  مــع  محادثاتــه  جمــود  ظــل  ويف 

النقد الدويل.
وبالنســبة للبنانيــن العاديــن، فــإن حجــم 

الدمار يفوق التصور.
الخبــز  تــوزع  جــودة  أبــو  ماريتــا  ووقفــت 

والجنب عىل املتررين من الكارثة.
املســاعدة  عــرض  ”ماكــرون  وقالــت 
تســري  هكــذا  شــيئا.  تفعــل  مل  وحكومتنــا 
األمــور دامئــا... بعــد زيــارة ماكــرون قمــت 
بتشــغيل النشــيد الوطنــي الفرنــي طــوال 

اليوم يف سياريت“.

متظاهرون لبنانيون يقتحمون وزارات عدة مع تصاعد االحتجاجات عىل انفجار بريوت
بيروت/ وكاالت:

اقتحــم محتجــون لبنانيــون مبانــي عــدة وزارات فــي بيــروت 
وحطمــوا مكاتــب جمعيــة مصــارف لبنان أمس فــي حين تردد 
دوي إطالق نار مع تصاعد االحتجاجات الغاضبة على االنفجار 

المدمــر الــذي وقــع بالمدينة يــوم الثالثاء. وقــال محتجون إن 
على السياســيين اللبنانيين االســتقالة والبد من محاســبتهم 
علــى اإلهمــال الــذي يقولون إنه تســبب في االنفجــار المروع 
الــذي أودى بحيــاة 158 شــخصا وأصــاب أكثــر مــن ســتة آالف 

آخريــن. وقــال متحــدث باســم الشــرطة إن شــرطيا لقــي حتفه 
خالل اشــتباكات مــع المتظاهرين. وقال شــرطي في الموقع 
إنه توفي عندما سقط في فتحة مصعد بمبنى مجاور بعد أن 

طارده محتجون.

جانب من االحتجاجات يف لبنان أمس             )أ ف ب(

نيويورك/ وكاالت:
يتوقــع دبلوماســيون أن يرفــض مجلــس 
األمن الدويل األســبوع الحايل مرشوع 
قرار أمرييك يهدف إىل متديد الحظر 
مــا  يف  لطهــران،  األســلحة  بيــع  عــىل 
ميكــن أن يدشــن اختبــار قــوة طويال قد 
ينعكس عىل االتفاق النووي اإليراين.
األمــرييك  الخارجيــة  وزيــر  أعلــن  فقــد 
الواليــات  أن  األربعــاء  بومبيــو  مايــك 
عــىل  النــص  هــذا  ســتقدم  املتحــدة 
الرغم من املعارضة الشديدة من قبل 

الصن وروسيا.
لكــن دبلوماســين يف األمــم املتحــدة 
للنــص  الحاليــة  الصيغــة  أن  ذكــروا 
تواجــه معارضــة شــديدة إىل درجــة أنــه 
واشــنطن  تتمكــن  أن  املرجــح  غــري  مــن 
مــن الحصــول عــىل األصــوات التســعة 
الروريــة إلقــراره مــا ســيضطر موســكو 
النقــض  حــق  الســتخدام  وبكــن 

)الفيتو(.
ورصح دبلومــايس لوكالــة فرانــس بــرس 
أن "القــرار يتبنــى موقفــا يذهــب حتــى 
دبلومــايس  وأكــد  إيــران".  مــع  النهايــة 
آخــر أن مــرشوع القــرار "يذهــب أبعــد 
بيــع  للحظــر عــىل  الحاليــة"  البنــود  مــن 
ينتهــي  الــذي  تقليديــة،  أســلحة  إيــران 

يف 18 ترشين األول/أكتوبر.
القــرار  مبوجــب  الحظــر  هــذا  وينتهــي 
حــول  الــدويل  االتفــاق  دعــم  الــذي 
املوقــع  اإليــراين  النــووي  الرنامــج 
واملعــروف   2015 متوز/يوليــو  يف 

الشــاملة  العمــل  "خطــة  باســم  رســميا 
املشرتكة".

أجــرى  الــذي  االتفــاق  ومبوجــب 
املفاوضــات بشــأنه الرئيــس األمــرييك 
إيــران  وافقــت  أوبامــا،  بــاراك  الســابق 
عــىل خفــض نشــاطاتها النوويــة مقابــل 

تخفيف العقوبات خصوصا.
وأعلن الرئيس األمرييك دونالد ترامب 
بــالده  انســحاب   2018 أيار/مايــو  يف 
أحاديــة  عقوبــات  وفــرض  االتفــاق  مــن 
"ضغــوط  حملــة  إطــار  يف  إيــران  عــىل 

قصوى".
طهــران  اتخــذت  الحــن،  ذلــك  ومنــذ 
متزايــدة،  ولكــن  محــدودة  إجــراءات 
مطالبــة  باالتفــاق  التزاماتهــا  لتخفيــف 
يف الوقت نفسه بتخفيف العقوبات.

للواليــات  األوروبيــون  الحلفــاء  وأكــد 
روســيا  مــع  وقعــوا  الذيــن  املتحــدة 
والصــن كذلــك االتفــاق، أنهم يؤيدون 
هــي  أولويتهــم  لكــن  الحظــر  متديــد 
الشــاملة  العمــل  الحفــاظ عــىل "خطــة 

املشرتكة".
ويدعــو النــص األمرييك الذي اطلعت 
إىل متديــد  بــرس  فرانــس  وكالــة  عليــه 

الحظر لفرتة غري محددة.
ويخى الدبلوماسيون أن يهدد القرار 
االتفــاق النــووي، بينــا تؤكد طهران أن 

متديد الحظر سيعني نهاية االتفاق.
وقــال دبلومــايس ثالــث لفرانــس بــرس 
"يجــب أن نواصــل الرتكيــز عــىل حاية 

+خطة العمل الشاملة املشرتكة+".

وأضاف "إنها الطريقة الوحيدة لتقديم 
ضانــات حــول الطابــع الســلمي حــرا 
معتــرا  اإليــراين"،  النــووي  للرنامــج 
يتمتــع  بديــل  أي  اقــرتاح  يتــم  "مل  أنــه 
بالصدقيــة لهــذه األداة منــذ االنســحاب 

األمرييك".
الواليــات  بــن  الهــوة  إن  خــراء  ويقــول 
املتحــدة وحلفائهــا تهــدد بخلــق أجــواء 
من االســتياء يف مجلس األمن الدويل 
مــن ترشيــن  عــرش  الثامــن  مهلــة  حتــى 

األول/أكتوبر.
تقويض االتفاق؟

املتحــدة  األمــم  يف  الخبــري  أكــد 
يف  يقيــم  الــذي  غويــان  ريتشــارد 
نيويورك أن األمر "يشبه حادث سيارة 
يعرف الجميع أنه ســيحدث". ووصف 
"حبــة  بأنــه  األمــرييك  القــرار  مــرشوع 

دواء مسممة".
األوروبيــة  الــدول  أن  مراقبــون  ويــرى 
ميكــن أن تقبــل بتمديــد قصــري األمــد 
يف  يســاعد  ذلــك  كان  إذا  للحظــر 

حاية االتفاق النووي.
نــص  باقــرتاح  أعضــاء  دول  تقــوم  وقــد 
روســيا  مــع  التفاهــم  لكــن  جديــد، 

والصن يبدو صعبا.
وهــددت الواليــات املتحــدة ببــذل كل 
جهودهــا إلعــادة فــرض العقوبات عىل 
إيــران إذا مل يتــم متديــد الحظــر، عــر 
للجــدل تقــي  آليــة مثــرية  اســتخدام 
بإعادة فرض العقوبات بشكل آيل يف 
حال انتهاك طهران اللتزاماتها الواردة 

يف االتفاق )سناب-باك(.
التــي  الحجــة  هــذه  بومبيــو  وقــدم 
إن  قــال  وقــد  معارضــة.  واجهــت 
الواليــات املتحــدة ما زالت "مشــاركة" 
ميكنهــا  لذلــك  النــووي  االتفــاق  يف 
الحظــت  إذا  العقوبــات  إعــادة  فــرض 

انتهاكات من قبل طهران اللتزاماتها.
للمتمرديــن  إيــران  دعــم  مثــال  وذكــر 
الحوثيــن يف اليمــن، وعــر عــن قلقــه 
الصــن  أن  عــىل  تــدل  مــؤرشات  مــن 
تستعد لبيع طهران أسلحة ما إن يرفع 

الحظر.
يف  األوروبيــون  الحلفــاء  ويشــكك 
بالشــكل  العقوبــات  إعــادة  إمكانيــة 
الذي تريده واشنطن ويحذرون من أن 
ذلــك ميكــن أن يقــوض رشعيــة مجلس 

األمن.
األمــم  يف  األمريكيــة  الســفرية  وقالــت 
لصحافيــن  كرافــت  كيــي  املتحــدة 
لواشــنطن  األول  الهــدف  إن  الخميــس 
األســلحة،  عــىل  الحظــر  متديــد  هــو 
مســتعدة  املتحــدة  الواليــات  لكــن 
املتوفــرة  األدوات  "كل  الســتخدام 

لديها".
املركــز  يعمــل يف  الــذي  ورأى غويــان 
الدوليــة"  األزمــات  "مجموعــة  الفكــري 
مــن جهتــه أن اللجــوء إىل آليــة "العــودة 

الرسيعة" يبدو "مرجحا جدا".
وأضاف "يف أســوأ األحوال قد يقوض 
ذلك االتفاق النووي نهائيا، وقد يكون 

هذا ما يريد بومبيو تحقيقه".

اختبار قوة يف مجلس األمن حول نص أمرييك بشأن حظر بيع األسلحة إليران

وارسو-لندن/ وكاالت:
قــوات  إن  أمــس  البولنديــة  الســلطات  قالــت 
حرس الحدود ألقت القبض عىل 34 شخصا 
مــن منطقــة الــرشق األوســط، بينهم أربع نســاء 
مقطــورة  يســتقلون  وكانــوا  أطفــال،  وأربعــة 

شاحنة قادمة من تركيا عر سلوفاكيا.
املتحــدث  موشتشيتســي  شــيمون  وقــال 
يف  اإلقليميــة  الحــدود  حــرس  قــوات  باســم 
ألقــي  املجموعــة  أفــراد  إن  بولنــدا  جنــوب 
ويجــري  الجمعــة،  مســاء  عليهــم  القبــض 
يف  الحــدود  حــرس  مركــز  عنــد  احتجازهــم 

بيلسكو بياال.
وأضــاف أنــه ُيعتقــد أن املحتجزيــن يحملــون 
جنســيات العــراق وإيــران وســوريا إىل جانــب 
أكــراد مــن تركيــا، ومل تتضــح حتى اآلن الوجهة 

التي كانوا يقصدونها.
وبالرغم من أن موجات تدفق املهاجرين إىل 
بولنــدا مل تبلــغ مطلقــا الحجــم الــذي وصلــت 
إليــه يف جارتهــا أملانيــا، إال أن الهجــرة كانــت 
قبــل  االنتخابيــة  الحملــة  إبــان  مثــارة  قضيــة 
االنتخابات العامة عام 2015، وهو ما ساعد 

حزب القانون والعدالة عىل تويل السلطة.
إنهــا  املحافظــة  القوميــة  الحكومــة  وقالــت 
الالجئــن  دخــول  عــىل  قيــودا  فرضــت 

مــا يســتخدم  بســبب مخــاوف أمنيــة. وكثــريا 
أكــر  لتكــون  ”مهاجريــن“  كلمــة  السياســيون 

شموال بدال من كلمة ”الجئن“.
قــد  لالجئــن  املتحــدة  األمــم  وكالــة  كانــت 
حثــت بولنــدا الشــهر املــايض عــىل مســاعدة 
واالضطهــاد،  الحــروب  ويــالت  مــن  الفاريــن 
وذلــك بعــد أن قضت محكمة حقوق اإلنســان 
األوروبيــة بــأن وارســو انتهكــت اتفاقيــة دوليــة 

برفضها منح إجراءات اللجوء لالجئن.
اللجــوء  لطلبــات  الســنوي  العــدد  وانخفــض 
مقارنــة  آالف  أربعــة  ليبلــغ   2016 عــام  منــذ 
مــن  ألفــا  و14  آالف  مثانيــة  بــن  يــرتاوح  مبــا 
قبــل، حســبا ذكــرت منظمــة غري حكومية يف 

بولندا.
تاميــز  صحيفــة  ذكــرت  متصــل،  ســياق  يف 
الريطانيــة أن وزراء بريطانيــن يدرســون منــع 
قــوارب املهاجريــن يف القنــال اإلنجليزية قبل 
أن تدخــل امليــاه الريطانية يف مســعى للحد 

من األعداد املتزايدة للمهاجرين.
تجــري  الــذي  النهــج  فــإن  ووفقــا  للصحيفــة ، 
دراســته يتبــع منــط األســاليب التــي تنتهجهــا 
أســرتاليا مــع املهاجريــن وقد يشــمل اعرتاض 
البحريــة امللكيــة وقــوة الحــدود للقــوارب لدى 

مغادرتها املياه الفرنسية .     

بريطانيا تدرس منع قوارب المهاجرين قبل دخولها مياهها
بولندا تحتجز 34 مهاجرًا من 

الرشق األوسط عرث عليهم يف شاحنة



17عربي ودولي األحد 19 ذو الحجة 1441هـ 9 أغسطس/ آب 
Sunday 9 August 2020

FELESTEENONLINE

أديس أبابا/ وكاالت:
قال املتحدث باسم الخارجية اإلثيوبية، 
توقيــع  ميكنهــا  ال  بــاده  إن  مفتــي،  دينــا 
محــددة  حصــص  متريــر  يشــرط  اتفــاق 
املصــب،  لــدول  النهضــة  ســد  ميــاه  مــن 

السودان ومرص.
صحفــي  مؤمتــر  خــال  مفتــي،  وأفــاد 
أمــس، بــأن املقــرح الــذي قدمتــه إثيوبيــا 
يف املفاوضــات، أكــدت خالــه التزامهــا 
مــن  املصــب  دول  مخــاوف  مبراعــاة 
يف  تحــدث  قــد  التــي  الجفــاف  حــاالت 

املستقبل.
لذلــك،  تتحســب  إثيوبيــا  أن  وأوضــح 
حــاالت  مــع  للتعامــل  اعتبــارا  وتضــع 
الجفــاف تلــك مبــا ميكــن مــن مواجهتهــا، 
لكنهــا ال ميكــن أن توقــع عــى اتفــاق ملزم 
يحــدد متريــر نســب محــددة مــن امليــاه 

لدول املصب.
أكــدت  أبابــا  أديــس  أن  مفتــي  وأضــاف 
لدولتــي املصــب الســودان ومــرص عــى 
وعــدم  الســد،  مــلء  مراحــل  مواصلتهــا 
املســتدام  التقاســم  ملســألة  التطــرق 
لصحيفــة  وفقــا  النيــل،  ميــاه  لحصــص 

“الرشوق” املرصية.
وأوضــح مفتــي أن هــذه القضايــا لهــا منــر 
ينحــرص  ال  امليــاه  “تقاســم  قائــا:  آخــر، 
دول  هنــاك  وإمنــا  الثــاث،  الــدول  بــن 
حــوض النيــل التــي يجــب أن تكــون طرفــا 
فيها”، معربا يف الوقت ذاته عن تطلعه 
لنجــاح املفاوضــات والتوصــل إىل اتفــاق 
يف أرسع وقــت بشــأن قواعــد مــلء ســد 

النهضة.

اإلثيوبيــة،  الخارجيــة  وزارة  أعلنــت  كــا 
أمــس، أن املفاوضــات الثاثية بن مرص 

والسودان وإثيوبيا ستبدأ غًدا االثنن.
الخارجيــة  باســم  املتحــدث  وقــال 
اإلثيوبيــة الســفري دينــا مفتــي، يف مؤمتر 
صحفــي، إن “اثيوبيــا ال تســلم مصلحتهــا 
الوطنيــة ألطــراف أخــرى متأثــرة بالضغوط 
األمريكيــة”، منوهــا إىل أن قطــع الواليات 
ال  بإثيوبيــا  الثنائيــة  عاقاتهــا  املتحــدة 
بــه”،  تتأثــر  أمريــكا  بــل  بإثيوبيــا  يلحــق 

وذلك حسب وكالة األنباء اإلثيوبية.

الخارجيــة  وزيــر  بزيــارة  يتعلــق  مــا  ويف 
تــم  ومــا  الصومــال  أرض  إىل  املــرصي 
ترويجه من افتتاح مرص قاعدة عســكرية 
مــرص  “إقامــة  إن  قــال  هرجيســا،  يف 
عاقــات مــع أي دول ال يؤثــر عــى إثيوبيــا 
ســلبا”، مشــريا إىل أن إثيوبيا ال تقبل أي 

عاقات ترض مبصالحها”.
كانت الخارجية اإلثيوبية قالت إن أديس 
أبابا ال ميكنها توقيع اتفاق يشرط مترير 
حصــص محــددة للميــاه مــن ســد النهضــة 
املقــرح  أن  موضحــة  املصــب،  لــدول 

املفاوضــات  يف  إثيوبيــا  قدمتــه  الــذي 
أكــدت خالــه التزامهــا مبراعــاة مخــاوف 
دول املصــب مــن حــاالت الجفــاف التــي 

قد تحدث يف املستقبل.
األربعــاء  والســودان،  مــرص  وأعلنــت 
الخاصــة  االجتاعــات  تعليــق  املــايض، 
بســد النهضة اإلثيويب، إلجراء مشاورات 
بعــد  اإلثيــويب”،  الطــرح  بشــأن  “داخليــة 
اإلثيــويب،  امليــاه  وزيــر  قدمــه  خطــاب 
يضم مسودة “خطوط إرشادية وقواعد” 

مللء سد النهضة.

إثيوبيا ترفض توقيع اتفاق لتمرير حصص
 ُمحّددة مــن مياه سـد النهضة للســودان ومصـر

سد النهضة                 ) أرشيف (

تونس/ األناضول:
أسفرت مواجهات بن الجيش التونيس ومهربن 
قــرب الحــدود الليبيــة، أمــس، عــن إصابــة جنــدي 

بطلق ناري يف الساق.
الدفــاع  وزارة  عــن  صــدر  بيــان  وفــق  ذلــك  جــاء 

التونسية اطلعت عليه األناضول. 
إىل  الجنــدي  نقــل  "تــم  أنــه  الــوزارة،  وأضافــت 
املستشــفى املحيل بتطاوين )جنوب("، مشــرية 

إىل أن "حالته مستقرة، وغري خطرية".
وأوضحــت الدفــاع، أنــه "جــرى تبــادل إلطــاق النار 
مــع مجموعــة أخــرى مــن املهربن كانــت موجودة 

بالراب الليبي".
وأضافت أن تلك املجموعة "عمدت إىل إطاق 
يف  التونســية  العســكرية  التشــكيلة  عــى  النــار 
الــراب  ســياراتها  دخــول  عــى  للتغطيــة  محاولــة 
التونــيس"، مشــرية الجيــش " متكــن مــن توقيــف 

مقديشو/ وكاالت:
ذكر مسعفون أن انفجارا قويا هز قاعدة عسكرية 
يف العاصمــة الصوماليــة مقديشــو قــرب ملعــب 
ريــايض أمــس وأســفر عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن 
مثانيــة أشــخاص وإصابــة 14 يف انفجــار أعلنــت 

حركة الشباب مسؤوليتها عنه .   
وقالت حليمة عبد السام، وهي أم لثاثة أطفال 
تعيش قرب موقع االنفجار، إن جنودا فتحوا النار 
بعد التفجري الذي أرســل أعمدة من الدخان إىل 

الساء .   
وتابعــت قائلــة ”هرعنــا للداخــل فزعــا... وبعدهــا 
بوقــت قصــري متكنــت مــن رؤيــة شــاحنة عســكرية 

تــم  كذلــك  أنــه  8 ســيارات تهريــب". وأضافــت 
الحــرس  تــم تســليمهم إىل  11 شــخصا  "توقيــف 
القانونيــة  اإلجــراءات  إلمتــام  )الــدرك(  التونــيس 
البضائــع  مــن  كبــرية  كميــات  واحتجــاز  بشــأنهم، 
عــن  البيــان،  وفــق   ، الــوزارة  وعــّرت  املهربــة". 
"اســتعداد جميــع الوحــدات العســكرية املنترشة 
عــى الحــدود الســتعال كافــة الوســائل القانونية 
املتاحــة مــن أجــل تأمــن حرمــة الــراب التونــيس 

وسامته من التهديدات واملخاطر".
وجــددت الــوزارة  دعوتهــا لجميع التونســين، إىل 
"االلتــزام بأقــى درجات االنضباط واملســؤولية، 

من أجل تفادي إزهاق األرواح البرشية.
ويف صيــف 2013 تــم إعــان املثلــث الحــدودي 
الجنــويب الرابــط بــن تونس والجزائر وليبيا منطقة 
عســكرية عازلــة )مينــع الّدخــول إليــه إال براخيــص 

من السلطات(.

كانــوا  إن  أعلــم  ال  الدمــاء.  تغطيهــم  جنــودا  تقــل 
جميعــا قتــى أم مصابن “.   وقال عبد الله محمد، 
ترصيــح  يف  رائــد،  برتبــة  بالجيــش  ضابــط  وهــو 
”كان  وأضــاف  كان هجومــا  االنفجــار  إن  لرويــرز 

تفجريا بسيارة ملغومة يف األغلب".
وقــال عبــد العزيــز أبــو مصعــب املتحــدث باســم 
العمليــات العســكرية لحركــة الشــباب وهــو يعلــن 
مســؤوليتها عــن االنفجــار إنهــم نفــذوا مــا وصفهــا 
قاعــدة  عــى  ناجحــة  استشــهادية"  بـ"عمليــة 
عســكرية كبــرية يف مقديشــو مــا كبــد "العــدو" 
مركبــات  ودمــر  واملصابــن  القتــى  مــن  العديــد 

عسكرية، بحسب تعبريه .  

إصابة جندي تونيس مبواجهات 
مع مهربني قرب حدود ليبيا

مقتل 8 بانفجار قوي هز قاعدة 
عسكرية يف مقديشو

طهران/ وكاالت:
قتل لبناين وابنته بالرصاص ليل الجمعة السبت 
مــا  وفــق  مجهــول،  برصــاص  طهــران  شــال  يف 

أفادت وكالة األنباء اإليرانية "مهر" أمس.
والضحيتــان هــا "حبيــب داود )58 عامــا( وابنتــه 
مريــم )27 عامــا(" حســب الوكالــة التــي أوضحت 
 16,30(  09,00 الســاعة  حــواىل  "قتــا  أنهــا 
ت غ( برصــاص شــخص كان عــى دراجــة ناريــة" 

طرابلس/ وكاالت:
مبنطقــة  النــوف  راس  مينــاء  يف  مصــادر  أكــدت 
الهــال النفطــي يف ليبيــا أن مســلحن مــن رشكــة 
فاغرن الروسية نرشوا منظومة دفاع جوي من نوع 
راس  مصنــع  محيــط  يف   )S 300(  "300 "إس 

النوف للبروكياويات.
قنــاة  أوردت  مــا  بحســب  املصــادر  وأفــادت 
املنظومــة  نــرشوا  فاغــرن  مســلحي  بــأن  الجزيــرة، 
عــى مســافة 250 مــرا جنــوب املصنــع، الــذي 
ســيطروا عليه خال األيام املاضية برفقة مرتزقة 
اللــواء  قــوات  مــن  ليبيــن  ومســلحن  ســورين 

املتقاعد خليفة حفر.
وأضافــت املصــادر أن مســلحي فاغــرن يقومــون 
ســورين  ومرتزقــة  ليبيــن  مســلحن  بتدريــب 
عى أنواع من األســلحة داخل ورش فنية ملحقة 

مبصنع راس النوف للبروكياويات.
يف  نفطيــة  مرافــق  عــى  فاغــرن  عنــارص  وســيطر 
قــوات  مــن  بدعــم  املــايض  الشــهر  النــوف  راس 

حفر وطردوا العاملن فيها.
واتخذ مسلحو فاغرن أيضا مواقع يف مطار راس 
النــوف، إذ تقــول مصــادر إنهــم يجهزونــه لتنفيــذ 

عمليات عسكرية منه.
-ومقرهــا  للنفــط  الوطنيــة  املؤسســة  وكانــت 
طرابلس- استنكرت يف الفرة األخرية ما وصفته 
بعســكرة منشــآت النفط، ونددت بدخول مرتزقة 
أجانــب إىل املرافــق النفطيــة، وعرقلــة صــادرات 

النفط الليبية من قبل قوات حفر.
وجاء انتشار املسلحن حول املنشآت النفطية 
بالتزامــن مــع اســتمرار الحشــد العســكري لقــوات 

مضيفة أن الهجوم وقع يف باســداران وهو شــارع 
فخم يف العاصمة.

ونقلــت "مهــر" عــن مصــدر يف رشطــة طهــران أن 
الضحيتــن كانــا يف ســيارة عندمــا "أطلــق عليها 
النــار راكــب دراجــة ناريــة مجهــول أربــع مــرات مــن 

جهة سائق" السيارة.
وكان داود مــدرّس تاريــخ بحســب الوكالــة التي مل 

تذكر تفاصيل أخرى عن هوية الضحيتن.

حفر يف مدينة رست الساحلية.
قبــل  )بنتاغــون(  األمريكيــة  الدفــاع  وزارة  وقالــت 
أسبوعن إن قوات حفر ال تزال تتلقى إمدادات 
مــن  املدعومــة  فاغــرن  مجموعــة  عــر  عســكرية 
صــور  أن  وأضافــت  قولهــا.  حســب  موســكو، 
مقاتلــة  طائــرات  نقــل  تظهــر  الصناعيــة  األقــار 
وســيارات  أرضيــة  وألغــام  جــوي  دفــاع  وصواريــخ 

مدرعة.
الليبيــة  الوفــاق  حكومــة  تؤكــد  املقابــل،  يف 
بســط  عــى  عازمــة  أنهــا  دوليــا-  بهــا  -املعــرف 
وأنهــا  الليبــي،  الــراب  كامــل  عــى  ســيطرتها 
اســتعدت لعملية عســكرية يف رست، لكن قادة 
للحــل  املجــال  أفســحوا  بأنهــم  رصحــوا  قواتهــا 
السيايس من أجل استعادة رست سلا وتجنب 

إراقة الدماء.
أجــرى مســؤولون أمريكيــون محادثــات  سياســيا، 
تناولــت  ليبيــن،  مســؤولن  مــع  اإلنرنــت  عــر 
التحــركات نحــو إيجــاد حــل ســلمي بشــأن رست 

والجفرة، وإعادة فتح قطاع النفط الليبي.
األمــرييك  القومــي  األمــن  مجلــس  مديــر  وأكــد 
ملنطقة الرشق األوســط وشــال أفريقيا الجرنال 
ليبيــا  لــدى  األمــرييك  والســفري  كوريــا  ميغيــل 
الحاجــة  املحادثــات؛  خــال  نورالنــد  ريتشــارد 
إىل عملية ليبية الســتعادة ســيادة الباد وإخراج 

القوات األجنبية منها.
بنشــاط  العمــل  ســتواصل  إنهــا  واشــنطن  وتقــول 
مــع القــادة الليبيــن املســتعدين لرفــض التدخل 
األجنبــي، وخفــض التصعيــد، والعمــل مــن أجــل 

حل سلمي يف ليبيا.

كابل/ االناضول:
األفغانيــة،  القبائــل  أبــدى مجلــس ممثــيل 
 400 إطــاق رساح  عــى  موافقتــه  أمــس، 
لبــدء  متهيــدا  "طالبــان"  معتقــيل  مــن 
وحكومــة  الحركــة  بــن  مبــارشة  مفاوضــات 

كابل يف الدوحة.
مــن  الثانيــة  الجلســة  يف  ذلــك  جــاء 
املباحثــات التــي أطلقهــا مجلــس ممثــيل 
القبائل األفغانية املعروف بـ "لويا جريغا"، 
الجمعــة، يف العاصمــة كابــل، برئاســة عبــد 
األعــى  رئيــس "املجلــس  اللــه،  عبــد  اللــه 

للمصالحة الوطنية األفغانية".
وقــال عبــد اللــه، يف كلمــة خــال الجلســة، 
إن أيــا مــن اللجــان الخمســن يف مجلــس 
 400 "الجريغــا" مل تعــارض إطــاق رساح 
رشط  هــو  الــذي  طالبــان،  ســجناء  مــن 
مســبق لطالبان للســاح ببدء املفاوضات 
نيــوز"  "طلــوع  قنــاة  حســب  املبــارشة، 

املحلية.
مــن  األوىل  الجولــة  أن  اللــه  عبــد  وأضــاف 
املفاوضات املبارشة بن األفغان ستعقد 
رساح  إطــاق  إمتــام  حــال  الدوحــة،  يف 

"لويــا  قــرار  إن  اللــه  عبــد  وقــال  الســجناء. 
جريغــا" لــن يحــال إىل أي مؤسســة أخــرى 

وسيتم تنفيذه.
والجمعة، انطلقت يف العاصمة األفغانية 
مباحثــات موســعة حــول الســام مــع حركــة 
طالبان، خال تجمع كبري ملجلس ممثيل 

القبائل األفغانية.
وناقــش املجلــس مصــري 400 مــن ســجناء 
يف  الســام  محادثــات  ومســتقبل  طالبــان 

الباد.
الخــاص  األمريــي  املبعــوث  ووصــف 

اجتــاع  زاد،  خليــل  زملــاي  بأفغانســتان، 
تاريخيــة"  "فرصــة  بأنــه  جريغــا"  "لويــا 
الســام  أمــام محادثــات  آخــر عقبــة  إلزالــة 

املبارشة.
الرئاســة  باســم  املتحــدث  قــال  واإلثنــن، 
األفغانية، صديق صديقي، إن املباحثات 
طالبــان،  ســجناء  مــن   400 ســتقرر مصــري 
وقــف  اتفــاق  متديــد  مثــل  أخــرى  وقضايــا 
إطاق النار واملحادثات الداخلية وقضايا 
املحادثــات  بــدء  تعيــق  تــزال  ال  أخــرى 
املقرحة بن الحكومة األفغانية وطالبان.

واشنطن/ وكاالت:
مكافحــة  مجــال  يف  أمريــي  مســؤول  أكــر  حــذر 
ســتحاول  وإيــران  والصــن  روســيا  أن  مــن  التجســس 
التدخــل يف انتخابــات الرئاســة للعــام الجــاري 2020 
انتخــاب  تقويــض  بالفعــل  تحــاول  روســيا  أن  مضيفــا 

املرشح الدميقراطي جو بايدن .   
ويف بيــان علنــي غــري معتــاد، قال وليــام إيفانينا مدير 
املركــز الوطنــي لألمــن ومكافحــة التجســس، أول مــن 
أمــس، إن تلــك الدول تســتخدم التضليل اإللكروين 
الناخبــن  عــى  التأثــري  محاولــة  يف  أخــرى  ووســائل 
وإثــارة االضطــراب وتقويض ثقة الناخبن األمريكين 

بالعملية الدميقراطية .   
وعندمــا ســئل خــال مؤمتــر صحفــي يف نيوجــريزي 
عن كيفية رده عى أي تدخل يف االنتخابات املقررة 
يــوم الثالــث مــن نوفمــر ترشيــن الثــاين قــال الرئيــس 
األمريــي دونالــد ترامــب ”ســرناقبهم. ينبغــي علينــا 

التحيل بالحذر .   
وأضــاف ترامــب أنــه يعتقــد أن روســيا والصن وإيران 

تتمنى هزميته يف االنتخابات .   
التدخــل  أيضــا  الخــارج  يف  الخصــوم  يحــاول  وقــد 
محاولــة  خــال  مــن  األمريكيــة  االنتخابيــة  النظــم  يف 
تخريــب عمليــة االقــراع أو رسقــة بيانــات االنتخابــات 

أو التشكيك يف رشعية النتائج االنتخابية .   
لكــن إيفانينــا شــدد عــى أنــه ســيكون ”مــن الصعــب 
أو  التصويــت  نتائــج  يف  التدخــل  خصومنــا  عــى 

استقطابها عى نطاق واسع .   

إعــادة  حملــة  باســم  املتحــدث  مورتــو  تيــم  وشــدد 
”أكــر  األمريــي  الرئيــس  أن  عــى  ترامــب  انتخــاب 
حزمــا مــع روســيا مــن أي إدارة يف التاريخ“ األمريي. 
وأضــاف ”ال نحتــاج أو نريــد تدخــا أجنبيــا، وســيهزم 

الرئيس ترامب جو بايدن بنزاهة ورشف .   
وســوف يكــون هــذا العــام مختلفــا بالنســبة للناخبــن 
األمريكيــن. فقــد تــؤدي جائحــة فــريوس كورونــا إىل 
إقبــال الناخبــن بشــكل أكــر مــن املعتاد عــى اإلدالء 
بأصواتهــم بالريــد وهــو مــا يعنــي الحاجــة ملزيــد مــن 

الوقت ملعرفة الفائز باالنتخابات .   
وهاجم ترامب مرارا فكرة التصويت بالريد قائا إنه 

قد يؤدي إىل التزوير .   
مخابــرات  لــوكاالت  عديــدة  تحقيقــات  وخلصــت 
أمريكيــة إىل أن روســيا ســعت لدعــم حملــة ترامــب 
االنتخابيــة يف عــام 2016 وتقويــض فــرص منافســته 
آنــذاك هيــاري كلينتــون. ورفــض ترامب ما خلصت 
إليه وكاالت املخابرات، ونفت روسيا أي دور لها يف 

االنتخابات .   
 و ذكــرت حملــة بايــدن يف بيــان أن ترامــب ”دعــا مــرارا 
وعلنا وشــجع وســعى أيضا إىل إجبار جهات خارجية 

عى التدخل يف االنتخابات األمريكية .     
املرشفــن  املســؤولن  مــن  العديــد  ويشــعر 
وخــراء  األمريكيــة  االنتخابــات  تكنولوجيــا  عــى 
املضللــة  املعلومــات  إزاء  بقلــق  مســتقلن  أمــن 
واالســتعدادات اللوجســتية وذلــك بدرجــة أكــر مــن 

القلق املرتبط باحتاالت التدخل يف التصويت .   

صحيفة أمريكية: ترامب
 رفض مقرتح امللك 

سلامن غزو قطر يف 2017
واشنطن/ األناضول:

قالــت صحيفــة "فوريــن بوليــيس" األمريكيــة، إن الرئيــس 
دونالــد ترامــب "رفض بشــدة" مقرح العاهل الســعودي 

امللك سلان بن عبد العزيز، غزو قطر عام 2017.
األزمــة  فيــه  تناولــت  للصحيفــة  تقريــر  يف  ذلــك  جــاء 
واإلمــارات  والســعودية  جهــة،  مــن  قطــر  بــن  الخليجيــة 

والبحرين إضافة إىل مرص، من جهة أخرى.
وقالت الصحيفة إنه "يف مكاملة هاتفية بتاريخ 6 يونيو 
)حزيــران( 2017، بــن امللــك ســلان والرئيــس ترامب، 

رفض األخري بشدة مقرحا سعوديا لغزو قطر".
الواليــات  طلبــت  مبــارشة،  ذلــك  "بعــد  أنــه  وأضافــت 
املتحدة من الكويت، التوسط لحل األزمة داخل حدود 

دول مجلس التعاون الخليجي".
يونيــو   5 يف  الرابــع،  عامهــا  الخليجيــة  األزمــة  ودخلــت 
املــايض، عــى خلفيــة قطــع الــدول األربــع عاقاتهــا مــع 
دعمهــا  بزعــم  عقابيــة"  "إجــراءات  عليهــا  وفرضهــا  قطــر، 

لإلرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
األزمــة،  طــريف  بــن  للوســاطة  جهــوًدا  الكويــت  وتبــذل 
يعيــد  اخــراق  تحقيــق  مــن  اآلن  حتــى  تتمكــن  لكنهــا مل 
األوضــاع إىل مــا كانــت عليــه بــن دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي الســت، وهــي: قطــر، والســعودية، واإلمــارات، 

والكويت، والبحرين وسلطنة عان.

مقتل لبناين وابنته يف طهران برصاص مجهول

ليبيا.. فاغرن الروسية تنرش
 منظومة إس 300 قرب منشأة نفطية

املصالحة األفغانية.. القبائل تقرر إطالق رساح 400 من "طالبان"

واشنطن: روسيا والصني وإيران 
تحاول التدخل يف انتخابات الرئاسة
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مــع العــودة للمــدارس.. تفاصيــل "الربنامــج االستدراكــــي"

"عـــال مرشــــود" 
والسؤال الذي استغرق سبعة 

أشهر يف "غربتها الثانية"

غزة/ هدى الدلو:
بعد خمســة أشــهر من اإلجازة الطويلة التي جاءت 
مع إجراءات وقائية من فريوس كورونا دفعت إىل 
اســتكامل املنهــاج عــر التعليــم اإللكــروين إلنهــاء 
الصيفيــة  اإلجــازة  بهــا  ولحقــت  الــدرايس،  العــام 
الدراســة، يف  الطلبــة إىل مقاعــد  عــاد  املعتــادة، 
حني سيطبق يف املدارس الرنامج االستدرايك.

زيــاد  د.  بغــزة  والتعليــم  الربيــة  وزارة  وكيــل  وكان 
2020م  أغســطس   8 مــن  املــدة  أن  أفــاد  ثابــت 
للتعليــم  ســتخصص  أغســطس2020م   31 حتــى 
االســتدرايك لجميــع الصفــوف )12-5(، ولرنامــج 

الصفوف من )1-4(.
املــدة  ســتخصص  ثابــت  حديــث  وبحســب 
املــادة  يف  الطــاب  الختبــارات  ســبتمر   )1-3(
االســتدراكية، بحيــث متثل نتائــج هذه االختبارات 
%50 من الدرجة املخصصة الختبار الشــهر األول 
من الفصل الدرايس األول، وسيكون دوام الطاب 

ا. يف املرحلة االستدراكية )4( حصص يوميًّ
االختصايص الربوي د. داود حلس يرى أن غياب 
الطلبة عن املدراس بســبب اإلجازة الصيفية وزاد 
عليهــا إجــازة كورونــا أثــر عــى الطلبــة، خاصــة يف 
الصفــوف األوليــة، فوفًقــا لدراســات علميــة انقطــاع 
عــى  يؤثــر  مــدة طويلــة  الدراســة  عــن  الفئــة  تلــك 
دفــع  مــا  والحســايب،  والكتــايب  القــرايئ  املســتوى 
الــوزارة لوضــع خطــة اســتدراكية، خاصــة يف اللغــة 

العربية والرياضيات.
تلــك  تطبيــق  يف  اللجــوء  يجــب  أنــه  إىل  ويشــري 
العــام  مــن  الــدرايس  املنهــج  واســتكامل  الخطــة 
لألطفــال،  واملــرح  باللعــب  التعلــم  إىل  املــايض 
ويف املراحــل التعليميــة املتقدمــة االعتــامد عــى 

إسراتيجيات التعلم النشط.
"ذلــك  "فلســطني":  لصحيفــة  حلــس  ويقــول 
الطلبــة  واســتعداد  تهيئــة  عــى  يعمــل  األســلوب 
للدراسة، وهو أمر يف غاية األهمية إليجاد الدافع 

والحافز يف نفوسهم، وحتى ال يصابوا بامللل بعد 
تلك الفرة من الجلوس يف البيت والراحة".

تحبيــب  االســتدراكية  الخطــة  "مهمــة  ويضيــف: 
باللعــب  التعلــم  وتحفيــز  الطلبــة،  إىل  املــدراس 
فالتدريــس  التعلــم،  نحــو  دافعيتهــم  يزيــد  الــذي 
مهمتــه تنميــة التفكــري لاســتفادة منــه يف الحيــاة 
واملســتقبل، وال يكــون ذلــك إال بالفهــم، فالحفــظ 

كالحجارة، والفهم هو بناء الحجارة".
الرنامــج االســتدرايك هــو  أن  ويلفــت حلــس إىل 
ألجل إدراك املهارات التي مل يتمكن منها الطفل، 
الكافيــة،  التدريبــات  عــى  حصولــه  عــدم  بســبب 
خاصــة أن التعلــم اإللكــروين مل يكــن مجدًيــا عنــد 
ذلــك  عــى  القامئــون  ســيعمل  لذلــك  كثرييــن، 
الرنامج من معلمني ووزارة عى إيصال املهارات 

التي مل يدركها الطالب.
وينبــه إىل أن املهــارات مكتســبة لذلــك تحتــاج إىل 
مزيــد مــن التدريــس والتعليــم، واملعرفــة تراكميــة 

يعتمــد بعضهــا عــى بعــٍض مــن الصفــوف األوليــة 
إىل العليا.

بعــٍض:  أذهــان  يف  يــدور  الــذي  التســاؤل  ولكــن 
هــل ســيؤثر املنهــج االســتدرايك عــى منهــج هــذا 
األمــر  ألن  ال،  شــك،  "ال  حلــس:  يجيــب  العــام؟، 
ا مدة ثاثة أســابيع، ولكن ســيكون  ســيكون تدريجيًّ
الطالــب  ويحتــاج  وكبيًســا،  طويــًا  األول  الفصــل 
اســتخدام  إىل  اللجــوء  مــن  بــد  فــا  راحــة،  إىل 
اإلســراتيجيات يف التعلم حتى ال يشــعر الطالب 

بامللل".
والتأهيــل  لــإرشاف  العــام  املديــر  يقــول  بــدوره 
الربوي يف وزارة الربية والتعليم د. محمود مطر: 
"بالخطة االســتدراكية ستستخلص املهارات التي 
ُقلصــت لتقتــر عــى األســايس منهــا، خاصــة أن 
الســنوات التعليميــة تراكميــة يعتمــد بعضهــا عــى 

بعض".
ويبــني لصحيفــة "فلســطني" أن الخطة ســتطبق من 

بدايــة العــام الدرايس، وبعد االنتهاء هناك اختبار 
يف املهارات التي درست.

الراكمــي،  املنهــاج  "طبيعــة  مطــر:  ويتابــع 
واملهــارات التــي لهــا ارتبــاط بالتعليــم الجديــد وال 

ميكن تجاوزها هام ما فرض وضع تلك الخطة".
ويوضــح أن الطالــب يفقــد خــال اإلجــازة الصيفيــة 
الطبيعيــة مــن %20 إىل %50 مــن املهــارات التــي 
تعلمهــا، متســائًا: "فكيــف لــو كانــت مــدة اإلجــازة 

أطول من املعتاد؟!".
الذاكــرة  تنشــيط  إعــادة  مــن  بــد  "ال  مطــر:  ويختــم 
تفكــري،  أمنــاط  وتكويــن  املعلومــات  واســرجاع 
الدراســية  األعــوام  لتجــاوز  تؤهــل  مهــارات  وتعلــم 

القادمة".
املــواد  إعطــاء  االســتدرايك  الرنامــج  ويتخلــل 
مل  التــي  املرحلــة  يف  للطالــب  االســتدراكية 
يستكملها يف العام الدرايس املايض، وسيعتمد 

عى املواضيع واملهارات املهمة.

قبــل  نابلــس  مدينــة  إىل  عــادت  التــي  عــا   
بعــد  الســعودية  مــن  قادمــة  أعــوام  أربعــة 
ووقفــت  عائلتهــا،  مــع  طويلــة  غربــة  رحلــة 
عــى أبــواب التخــرج يف تخصــص الصحافــة 
واإلعــام، لتكــون عــني الحقيقــة ومــرآة تظهــر 
ســتصبح  أنهــا  أدركــت  االحتــال،  جرائــم 
أعتــاب  عــى  وأنهــا  هنــا،  والقصــة  الحــدث 

"غربة ثانية" لكنها مجهولة املدة.
همســت يف أذن عمهــا: "روح خلــص، كنــا 
توجهــت  ثــم  باثنــني"،  نصــري  بــاش  بواحــد 
-يــا  يديهــا  وأنزلــت  الســجن،  مجنــدة  نحــو 
لألســف!- خلف ظهرها، ووضعت املجندة 
عــى  الســوداء  والعصبــة  بيديهــا  القيــود 
عينيهــا، انســى النــور عــن ناظريهــا، متــي 
تعــرف وجهتــه، ومــدة مكوثهــا  مــكان ال  إىل 

فيه.
الخــوف عــى قلبهــا،  تتســاقط كل رســائل   
خاشــية أن يكــون هنــاك حكــم بالســجن، وأن 
يقيــد جناحــا حريتهــا خلــف قضبــان صغــرية 
عذاباتهــا،  عــن  وتقــرأ  عنهــا  تســمع  كانــت 
التســاؤالت،  تلــك  مــن  الخــروج  تحــاول 
تواســيها دمــوع تتســلل مــن أســفل العصبــة 
عــى خدهــا، لتجــد نفســها خــال ســويعات 
11 أذار  يف مركــز تحقيــق "بتــاح تكفــا" يف 

)مارس( 2020م.
مصير مجهول

وكأنــه  صوتهــا  كان  الهاتــف،  ســامعة  عــر 
أخــذت  فـ"األنفلونــزا"  بــر،  قــاع  مــن  يخــرج 

مــن صــوت عــا مرشــود، لكنهــا أرصت عــى 
مراجعة ذاكرتها، والدخول للسجن من هذه 
البوابة، ما زالت تروي لصحيفة "فلســطني" 
مــا جــرى: "أصابنــي انهيــار عصبــي يف اليــوم 
مــاذا  املجهــول،  مــن  خائفــة  كنــت  األول، 
اعتقــايل،  أتوقــع  فلــم  معــي؟،  ســيحدث 
مكثــت شــهًرا يف التحقيــق مبفــردي، ال أرى 
أحــًدا أو يســمع أخبــاري أحــد وأنا التي أدرس 
اإلعــام وال أتــرك خــًرا إال وأعــرف تفاصيلــه، 
واليــوم أقــف معزولــة عن العامل وكأن الكرامة 

أصبحت بعيدة عني".
عــا  حرمــت  األوىل،  الثاثــة  أشــهرها  يف 
ال  واملحامــي،  العائلــة  وزيــارة  "الكنتينــا"، 
أمهــا،  صــوت  تســمع  وال  احتياجاتهــا  يلبــى 
متنــي النفــس أن تســمعه مــرة لتعيــد الــدفء 
الــذي  الــدفء  ذلــك  قلبهــا،  إىل  املفقــود 

طاملا أغدق عليه الحنان.
عالقــة  الســجن  يف  األول  الشــهر  تفاصيــل 
تــروي وجعهــا:  هنــا  تنهيدتهــا  ذاكرتهــا،  يف 
حتــى  العــاري،  التفيــش  كان  يشء  "أســوأ 
)دبابيــس(،  املثبتــات  عنــه  أزالــوا  الحجــاب 
يضعونك يف "بوسطة" )حافلة نقل األرسى 
لجلسات املحاكمة( ال تزيد مساحتها عى 
مــر مربــع، ثــم يطلقــون العنــان للســامعات 
العريــة  باألغــاين  الطريــق  طــوال  بإزعاجــي 

ويعلون صوتها إىل أعى مستوياته".
مــن  الخــروج  عــا  تحــاول  املســري،  طــوال 
الضجيج، فتضع يديها عى أذنيها، لكن با 

فائدة؛ كان حجم اإلزعاج "املقصود" كبرًيا، 
"كنــت  األيــام:  تلــك  مــن  بعًضــا  تســتذكر 
األســرية الوحيدة من شــامل الضفة الغربية، 
"هشــارون"،  ســجن  يف  االحتــال  وزجنــي 
مركــز  إىل  بالبوســطة  يأخذوننــي  وكانــوا 
توقيــف الجلمــة قرب جنــني بالضفة الغربية، 
يف إحدى املرات مكثت يف مركز التوقيف 

خمسة أيام".
تأخذنا إىل تفاصيل زنازين سجن "الجلمة": 
ســيئ،   فيــه  الســجانني  تعامــل  أن  "معــروف 
وكنــت أحاكــم مبحكمــة "ســامل" العســكرية 
دورة  انفراديــة،  العــزل  زنزانــة  وكانــت   )...(
امليــاه مكشــوفة ليــس لهــا بــاب، الزنزانــة بهــا 
كامــريات مراقبــة، فرشــة الرسيــر باســتيكية 

مليئة بالحرشات".
اللحظــات:  تلــك  إىل  بصوتهــا  ترحــل 
"أمضيــت خمســة أيــام مــن شــهر رمضــان يف 
ســجن الجلمــة، األمــر الصعــب كذلــك أننــي 
خــارج  تعيــش  التــي  أمــي  رؤيــة  أنتظــر  كنــت 
بعــد  مــرة  لرؤيتــي، ألول  فلســطني وقدمــت 
ثاثــة أشــهر مــن االعتقــال، وكانــت أصعــب 
أمــام  دمعتــي  أحبــس  مل  محاكمــة  جلســة 
أســتطيع كــرس  لــو  كــم وددت  أمــي،  حضــور 
احتضنــت  لكنــي  وأحتضنهــا،  القيــود  تلــك 

حزين بداخيل".
خلــع  عــى  يجرننــي  املجنــدات  "كانــت 
يكفــي  ذلــك  كان  الزنزانــة،  داخــل  الحجــاب 
لعــدم الشــعور باألمــان، األمــر اآلخــر أنــك ال 

تســتطيع الصــاة، وكنــت أضــع منشــفة عى 
رأيس للصــاة" تعــرض بعًضــا مــن منغصــات 

االحتال لها. 
فسحة فرح

خال مدة أرسها، مرت مناسبات عدة عى 
مرشود، أهمها عيدا الفطر واألضحى، كانت 
املســؤولية امللقــاة عــى عاتقهــا كبــرية، مــا 
وجدانهــا:  تســكن  اللحظــات  تلــك  زالــت 
"لكوين أســرية ســتميض ســبعة شــهور كنت 
أحــاول جعلهــا مــدة فرح يف حيايت، حاولت 
فيها التخفيف عن األسريات ذوات األحكام 

العالية، أحاول الفرح كام كنت بالخارج".
املتعــارف يف الســجن مبناســبة يــوم العيــد 
أن األســريات يســتيقظن باكًرا، مع أول فتحة 
لبــاب غرفــة ســجن الدامــون الســاعة الثامنــة 
جديــدة  ثياًبــا  األســريات  ترتــدي  صباًحــا، 
االحتــال  ســمح  مــرة  آخــر  بهــا يف  احتفظــن 
بإدخــال مابــس مــن عائاتهــن، ثــم يخرجــن 
الســجن(  لســاحة  )الخــروج  فــورة  أول  مــع 

الساعة العارشة صباًحا، ويكرن وينشدن.
ا مش دامًيا ســلطات ســجون االحتال  "فعليًّ
ويســتخدم  والتكبــري"،  بالتجمــع  لنــا  تســمح 
االحتــال أســاليب عــدة يف ذلــك تذكرهــا: 
االحتــال  يــأيت  حتــى  وننشــد  نكــر  إن  "مــا 
مديــر  جــاء  املــرات  إحــدى  يف  لتفريقنــا، 
الســجن ذاتــه وفرقنــا، مــا زلــت أذكــر مــا قالــه 
لنــا يومهــا: "ممنوع تتجمعــوا، ممنوع تكروا 
ماخديــن  مــش  "ألنكــم  معلــًا:  وتنشــدوا"، 

إذن".
بهــا  يحــاول  التــي  الوســائل  إحــدى  هــذه 
االحتــال إطفــاء أي مظاهــر للســعادة داخــل 
الســجون، يتلــذذ عــى صــوت الدمــوع وبكاء 
الحــزن  يجلــب  يشء  كل  عــى  األســريات، 
الشــخص،  ضعــف  ويظهــر  الفــرح،  وينهــش 
فهــو عامــل نفــي مهــم لــدى االحتــال يف 

نرش اإلحباط بداخل األرسى.
لكــن عــا قــررت تحــدي االحتــال، "نظمــت 
فعاليــة ممتعــة ومفيــدة ممزوجــة بالضحــك؛ 
وأســميتها "العيــد فرحــة"، ثــم أضفــت نقطــة 
ترويهــا:  قصــة  ولهــذه  تقــول،  الحــاء"  لحــرف 
"متنــت إحــدى األســريات دجاجــة محشــوة، 
يف  األســريات  ممثلــة  مــن  ذلــك  وطلبــت 
تحقيــق  نســتطع  لكــن مل  االحتــال،  ســجون 
الدجــاج  يدخــل  االحتــال  ألن  أمنيتهــا، 

مقطًعا".
أثــر تلــك األجــواء حــارضة يف حديثهــا: "حــّل 
العــر، وضعنــا مــا لــذ وطــاب عــى الطاولة، 
ونظمنــا صنــدوق مفاجــآت وأســئلة وإجابــات 
ثقافيــة ووصــات إنشــادية وألعاًبــا ترفيهيــة، 
رسرنــا كثــرًيا يومهــا، حاول االحتــال تنغيص 

الفرحة، لكنها مرت".
عنــد  رحالهــا  الســاعة  عقــارب  تحــط  إن  ومــا 
األســريات  تجلــس  حتــى  مســاًء  السادســة 
األهــل  تهــاين  إىل  لاســتامع  املذيــاع  قــرب 
واألصدقــاء، يومهــا غمــرت الســعادة قلبهــا، 
"وصلنــي  كذلــك:  ســعيًدا  بــدا  هنــا  صوتهــا 

وصديقــايت،  أهــيل  مــن  مكاملــات  خمــس 
وكنت غاية يف السعادة، كان ذلك يف عيد 
الفطــر، أمــا عيــد األضحــى فمنعنــا االحتــال 
من تنظيم أي فعالية أو الخروج إىل الفورة".

عــا  تفــارق  ال  التــي  الجميلــة  األشــياء  مــن 
قلبهــا،  مــن  قرًبــا  أســرية  أكــر  مــع  جلســتها 
واسمها بتول الرمحي، ملا يسكت كل يشء 
داخل سجون االحتال، كانت تسهران فوق 
"الــرش" )رسيــر( داخــل الغــرف، تتســامران 
وتجاربهــام  الحيــاة،  مــع  قصصهــام  عــن 
حتــى الثانيــة فجــًرا، إال إذا اقتحمــت قــوات 

االحتال السجون فجأة.
سبعة أشهر استغرق السؤال الذي اعتقلت 
يف إثره عا، ومل يطرح عليها، رسقت تلك 
األيام من حياتها، حتى حل اليوم األخري يف 
20 أيلول )سبتمر( 2018م، وحانت لحظة 

تنفس عا عبق الحرية من جديد.
لحيــايت  ســأعود  أننــي  ســعيدة  "كنــت 
الطبيعية وســأتحرر من الســجن، لكن حزينة 
أســريات  ســأترك  أننــي  نفســه  الوقــت  يف 
أن  صحيــح  ذكريــات،  وبينهــن  بينــي  أصبــح 
الســجن "مقزز ومقرف" لكن هناك ذكريات 
جميلة مع األســريات )...( رمبا ســبعة أشهر 
بــاألرسى،  مقارنــة  الســجون  عمــر  يف  قليلــة 
لكــن تجربــة التحقيــق ال ترتبــط باملــدة، ألنهــا 
تــرك أثرهــا عــى شــخصية اإلنســان حتــى لو 
كانــت يوًمــا" تتوقــف كلامتهــا هنــا وتســدل 

الستار عى قصتها.

نابلس-غزة/ يحيى اليعقوبي:
- "معك المخابرات، بدنا عال لمقابلتنا".

- "إيش بدكم فيها؟!".
- "سؤال وحتروح، ال تقلق!".

عال مرشــود )23 عاًما( التي كانت على أبواب تخرجها في 
الجامعــة بنابلس، ذهبت مع عمها الذي تلقى المكالمة 
الســابقة من مخابرات االحتالل اإلســرائيلي، إلى ما يسمى 

"معسكر حوارة" الستجوابها.
بداخــل غرفة التحقيق؛ مرت الســاعات الثالث األولى بطيئة 

وكأنها ثالثة أيام، تنتظر الســؤال الــذي لم يطرح بعد، ثم 
بــدأ ضابــط االحتــالل الذي نفث دخــان ســيجارته في أعلى 
ســقف الغرفة يمهد لشــيء لم تســتعد له، أو باألحرى لم 
تأت من أجله موجًها كالمه لعمها: "بدها تضل عنا كم 

يوم".
عمها ينفعل غاضًبا: "ما بخليها عندكم وال دقيقة".

- شو بدكم فيها؟!
الضابــط يلقــي ما فــي جعبته ويأتــي من الســطر األخير: 

"هناك قرار باعتقالها".  
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قـــراع الـــرأس..
فطريات تتغذى عىل كرياتني الشعر

احِم ركبتك من 
الخشـــونــــة

 بعــدم ثنيهــا طويــًل

غزة/ أسامء رصصور:
قــراع الــرأس مــرض فطــري مرتبــط بفــروة الــرأس، وهو 
معــٍد يصيــب األطفــال عــادة مــن ســن ثــاث ســنوات 
وحتى ســن 13 ســنة، وأما البالغون فلديهم مقاومة 

غالًبا تجاه هذا املرض؛ وفق خرباء صحيني.
استشــاري األمــراض الجلديــة د. حســن الــر يشــر 
إىل أن ســبب اإلصابــة بهــذا املــرض يرجع إىل وجود 
األحــامض الدهنيــة التــي تغطــي ســطح فــروة الرأس، 
بــني طــاب املــدارس ويف  عــادًة  وتحــدث اإلصابــة 

األماكن املزدحمة، نتيجة العدوى املبارشة.
"فلســطني"  صحيفــة  مــع  حديثــه  يف  الــر  وينبــه 
إىل أنــه لوحــظ أن اإلصابــة يف الذكــور أكــر منهــا يف 
اإلنــاث، ألن شــعر الذكــور يكــون عــادًة قصًرا، لذلك 
يســهل وصــول الفطريــات إىل فــروة الرأس، وتحصل 

اإلصابة تحت ظروف معينة.
العــدوى  مصــادر  يقــول:  كــام  العــدوى،  طــرق  ومــن 
مبــرض قــراع الــرأس كثــرة، وأهمهــا أدوات اآلخريــن 
والطاقيــة  واملشــط  الشــعر  فرشــاة  مثــل  امللوثــة، 
وغرهــا، وهنــاك عــدوى غــر مبارشة تحــدث خاصة 

بني طاب املدارس.
ويشدد استشاري األمراض الجلدية عىل أنه يجب 
التنبيــه عــىل الطــاب باالبتعــاد عــن بعــض العــادات 
االحتــكاك  أو  زميلــه،  مــن رأس  رأســه  تقريــب  مثــل 

بــه عنــد التحــدث بصــوت منخفــض أو اللعــب، ومــن 
القطــط  مثــل  األليفــة  الحيوانــات  العــدوى  مصــادر 
والــكاب، إذ إن بعضهــا قــد يكــون مصاًبا بالفطريات 
تلــك  تدليــل  عنــد  خاصــة  لألطفــال  تنقلهــا  حيــث 

الحيوانات أو اللعب معها.
وينتقــل إىل الحديــث عــن أعــراض القــراع، فيوضــح 
أنه نتيجة لغزو الفطريات للامدة الكراتينية للشعر 
إىل  يــؤدي  ذلــك  فــإن  مًعــا،  والجلــد  الــرأس  وفــروة 
تلــك املــواد، وبالتــايل إىل تســاقط الشــعر  تفتــت 

باملنطقة املصابة.
ويتابــع الــر: "تظهــر عــىل شــكل دائــري خاليــة مــن 
الشعر الطويل، إذ يظهر الشعر كأنه مقصوص عىل 
ســطح فــروة الــرأس، وهــذا مــا يفرق بني مــرض القراع 
ومــرض الثعلبــة، حيــث تكون مناطق الثعلبة ملســاء 

خالية من الشعر".
تعــد  القــراع قشــور  أنــه يغطــي منطقــة  ويلفــت إىل 
مصدًرا مهاًم للعدوى، وقد تغزو الفطريات مناطق 
معينــة مــن فــروة الــرأس وتســتقر بهــا، أو قــد تهجرهــا 
دائريــة  أخــرى  أماكــن  مكونــة  أخــرى  مناطــق  إىل 
الشــكل، وســبب الشــكل الدائــري هــو أن الفطريــات 
تبدأ نشــاطها من الوســط حيث تتغذى عىل املواد 
الكراتينيــة هنــاك حتى إذا اســتنفدتها انتقلت إىل 

األطراف بعيًدا عن مكان اإلصابة.

ويشــر استشــاري األمــراض الجلديــة إىل أن مــرض 
القراع يشخص عادًة بسهولة من الطبيب املختص، 
لكــن يف بعــض األحيــان يلــزم عمــل تحليــل مخــربي 

للقشور والشعر وذلك لتحديد نوع الفطر.
تختلــف  القــراع  مبــرض  اإلصابــة  شــدة  أن  ويبــني 
للعــدوى،  املســببة  الفطريــات  فصيلــة  حســب 
فبعضهــا يــؤدي إىل ظهــور بقعــة أو أكــر، والبعــض 
اآلخــر يشــمل تأثــره معظــم فــروة الــرأس ويــؤدي إىل 

تساقط الشعر من معظم مناطق الفروة.
ظهــور  إىل  يــؤدي  اآلخــر  "النــوع  الــر:  ويضيــف 
دمامــل والتهابــات شــديدة خاصــة تلــك الفطريــات 
التــي تنتقــل عــن طريــق الحيوانــات، ويســبب هــذا 
النــوع الصلــع الدائــم عنــد املناطــق املصابــة، نتيجــة 

إتاف بصيات الشعر الخاصة بها".
يصيــب  قــد  يقــول-  –كــام  القــراع  مــرض  أن  كــام 
مناطــق أخــرى بعيــدة عــن فروة الــرأس خاصة مناطق 
دائريــة  بقــع  ظهــور  إىل  ويــؤدي  واإلبــط،  الفخذيــن 
بــني  وفيــام  األظفــار  يؤثــر كذلــك يف  كــام  الشــكل، 

األصابع، ويؤدي لتغر لون األظفار وتفتتها.
أخــًرا يتحــدث استشــاري األمــراض الجلديــة عــن أن 
العــاج هــو  أقــراص أو رشاب لألطفــال يؤخــذ بالفم، 
ودهانــات كريــم للتدليــك بأماكــن اإلصابــة، وتأخــذ 

مدة العاج من أسبوع إىل ثاثة أسابيع.

اختصــايص العــاج الطبيعــي د. إبراهيــم الســيد يقول 
بهــذا  اإلصابــة  تفاصيــل  عــن  "فلســطني"  لصحيفــة 
املــرض وكيفيــة عاجــه: "خشــونة مفصــل الركبة مرض 
ناتــج عــن تلــف وتــآكل يصيــب الغضاريــف املفصليــة 

يف سطح املفصل".
مغطــى  عظمتــني  التقــاء  املفصــل  "إن  ويضيــف: 
بالغضاريف، التي من املفرتض أن تعمل عىل سهولة 
ومرونــة هــذه العظيــامت، لكــن مــع الزمــن يصيب هذه 
الغضاريــف ترقــق وتشــقق بســيطان، وتدريًجا يســببان 

آالم ما يعرف بخشونة مفصل الركبة".
ويلفــت إىل أن مــن أســباب اإلصابــة بخشــونة مفصــل 
الركبة التقدم بالعمر، لكن يوجد عوامل أخرى تسبب 
الــوزن،  ظهــور أعــراض هــذا األمل، ذاكــًرا منهــا: زيــادة 
والعامل الورايث، وإصابات الركبة املتكررة، ومامرسة 
الرياضــة بإفــراط، واملهــن الشــاقة كالتبليــط، وصعــود 
الســامل وهبوطهــا، والتعــرض للهــواء البــارد، وضعــف 

العضات خاصًة عضات الفخذ.
ويبــني الســيد أن مــن األعــراض: الشــكوى الدامئة عند 
نهوض الشخص من النوم فيقول إنه يعاين تيبًسا يف 
مفصل الركبة، ويزول هذا األمل بعد ســاعة تقريًبا من 

االستيقاظ، ومع امليش يخف قليًا.
يف  بــآالم  الشــعور  مثــل  أخــرى  أعــراض  إىل  ويشــر 

العضــات  أو املــيش، بســبب ضعــف  أثنــاء الضغــط 
حــاالت  ويف  املفصــل،  طقطقــة  وســامع  املحيطــة، 
متقدمــة مــن هــذا النــوع يلجــأ إىل التدخــل الجراحــي 

وتغير املفصل.
وينبــه اختصــايص العــاج الطبيعي إىل أن التشــخيص 
األشــعة،  وصــور  املريــض،  شــكوى  طريــق  مــن  يكــون 
حيــث تظهــر املســافة بــني عظمتــي املفصــل رقيقــة، 
إضافة إىل ظهور بعض الربوزات العظمية يف العظم.
"يف  يقــول:  الحــاالت  لهــذه  الطبيعــي  العــاج  عــن 
أول أســبوعني إىل ثاثــة أســابيع تقريًبــا إذا اســتخدم 
ــا،  يوميًّ دقائــق  عــر  مــدة  الثلــج  كــامدات  املريــض 
فسيحصل عىل نتائج جيدة، مع االستمرار واملحافظة 

عىل امليش املعقول".
العــاج  اختصــايص  –يضيــف  اســتمرت  إذا  أمــا 
الطبيعي- األعراض وتزايدت فنطلب منه أن يستبدل 

بالكامدات الباردة الكامدات الساخنة.
ومــن التامريــن املهمة يذكــر متارين العضلة الرباعية، 
الريــر،  عــىل  رجلــه  وميــد  املريــض  يجلــس  حيــث 
مثنيــة،  قــامش  قطعــة  املعنيــة  الركبــة  تحــت  ويضــع 
ويعــد  القامشــية  القطعــة  هــذه  عــىل  ركبتــه  ويضغــط 
إىل العــرة، وسيشــعر أن عضــات الفخــذ أصبحــت 
ــا 40 – 50 مــرة  مشــدودة، لــو أدى هــذا التمريــن يوميًّ

سيحصل عىل نتائج ممتازة.
الشــخص عــىل  آخــر، فيجلــس  الســيد متريًنــا  ويذكــر 
كريس وميد قدميه يف الهواء إىل األمام، وســيحصل 
عــىل نتائــج جيــدة، ويفضــل يف التامريــن أنــه يف أي 
حركة يقوم بها يعد إىل العرة ثم يرخي حتى تتفعل 

العضات.
املمكــن  مــن  بســيطة،  التامريــن  "هــذه  ويضيــف: 
العــاج  جلســات  إىل  إضافــة  الجميــع،  ميارســها  أن 
يف  بالكهربــاء  والعــاج  اليــدوي  كالعــاج  الطبيعــي 

املراكز".
وينصــح بعــدم ثنــي الركبــة باســتمرار، مثــل املوظفــني 
الجالســني عــىل الكــرايس طــوال الوقــت يف عملهــم، 
مبعنــى عــدم الجلــوس وثني الرجلني أســفل الكريس، 
بــل يحــرص الجالــس عــىل جعلهــام بزاويــة 90 درجــة، 
ركوبهــا،  بتقليــل  الهوائيــة  الدراجــات  يســتخدم  ومــن 
وتخفيــف الــوزن قــدر اإلمكان، وتجنب حمل األجســام 
عــىل  واملداومــة  دامًئــا،  املفصــل  وتدفئــة  الثقيلــة، 

الكامدات الدافئة.
وأخــًرا يدعــو اختصــايص العــاج الطبيعي األشــخاص 
الذين يعملون يف مهن شاقة تتطلب ثنًيا للركبة، إىل 
محاولــة الحصــول عىل أوقــات راحة، وتخفيف العمل، 

وعدم إبقاء الركبة مثنية وقًتا طويًا.

الدوحة/ الجزيرة نت:
ميثل املاء %65 من تركيبة الجسم، وهو 
عنــر أســايس ال ميكننــا االســتغناء عنــه. 
املعتقــدات  مــن  مجموعــة  نقــدم  وهنــا 
الصحيــح  ونوضــح  املــاء،  رشب  بشــأن 
تقريــر  وفــق  وذلــك  والخاطــئ،  منهــا 
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الفرنسية.
أثنــاء  يف  املــاء  رشب  تجنــب  "ينبغــي 

األكل"، صحيح أم خطأ؟
خطــأ. خافــا لاعتقــاد الشــائع، فإن رشب 
كوبني أو 3 أكواب يف أثناء تناول الطعام 
يوســع  فاملــاء  الهضــم؛  عمليــة  يــر  ال 
ا عىل املائدة،  املعدة لذلك يعد رضوريًّ

ميكــن  التــي  املروبــات  مــن  أنــه  كــام 
التعــرض لخطــر اإلصابــة  اســتهاكها دون 
وذلــك  الهضمــي،  الجهــاز  باضطرابــات 
رشيطة عدم رشب قارورة بأكملها طبعا.

عامــل  وهــو  الشــهية،  املــاء  يقلــل  وأيضــا 
الذيــن  لألشــخاص  بالنســبة  مســاعد 

يريدون مراقبة أوزانهم.
تشــعر  حتــى  االنتظــار  عليــك  "ليــس 
بالعطش لرب املاء"، صحيح أم خطأ؟

صحيــح. إن العطــش إشــارة تظهــر عندمــا 
يعاين الجسم الجفاف، وحسب الدكتور 
لورانــس بلومــي فــإن "هــذا الشــعور يكــون 
بســبب تحفيــز املســتقبات امليكانيكيــة 
املوجــودة عــىل جــدران األوعيــة الدمويــة 

التــي تراقــب ضغــط الــدم". عندما يعاين 
ضغــط  ينخفــض  املــاء،  نقــص  الجســم 
إىل  إشــارة  املســتقبات  فرتســل  الــدم، 
عــىل  املوجــود  العطــش  تنظيــم  مركــز 
تحفــز  التــي  املهــاد،  تحــت  مــا  منطقــة 

الحاجة للرب".
إىل  ذهابنــا  خــال  مــن  يتضــح  كــام 
نفقــد  أننــا  عديــدة  مــرات  املرحــاض 
كميات من املاء بشكل متكرر عىل مدار 
اليوم. وللتأكد من الحفاظ عىل مستوى 
تــرب  أن  يجــب  الرتطيــب،  مــن  جيــد 
بانتظــام مــن دون انتظــار العطــش؛ وعنــد 
املائــدة،  وعــىل  الفــراش،  مــن  النهــوض 

وبني الوجبات.

غزة/ أسماء صرصور:
خشــونة مفصــل الركبــة مــن أكثــر 
األمراض انتشــاًرا عالميًّا، فعلى ســبيل 
المثــال عدد المصابين به في الواليات 
المتحدة األمريكية 27 مليون شخص.

ويصيــب هذا المرض الرجال والنســاء، 
لكن النساء بنسبة أكبر، وتبدأ أعراضه 

في الظهور في سن 45–50 عاًما.

هل من الخطأ رشب املاء يف أثناء األكل؟
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"أول يوم دوام" يف رياض األطفال.. "دموع واستغراب وقهقهات"

قبل الدوام وفي أثنائه
وجبة اإلفطار الصباحية وقود لرتكيز طفلك يف الحصص

عائلة يف جنني تطلق اسم 
"بريوت" عىل مولودتها

جنني/ وكاالت:
أطلقــت عائلــة مــن مدينــة جنني اســم بريوت عــى مولودتها الجديدة 

تضامًنا مع الشعب اللبناين.
االجتامعــي  التواصــل  موقــع  يف  لحــم  بيــت  راديــو  حســاب  ونــر 
فيســبوك صــورة للطفلــة مــع تعليــق: مولــودة فلســطينية جديــدة مــن 
مــع  تضامنــًا  "بــريوت"  اســم  عائلتهــا  عليهــا  أطلقــت  ِجنــني،  مدينــة 
يــا  أنــِت جميلــة  كــم  بــريوت.  بعــد كارثــة  الشــقيق  اللبنــاين  الشــعب 

بريوت كطفلة عربية وعاصمة عربية.
وحــذرت هيئــات تابعــة لألمــم املتحــدة مــن أزمــة إنســانية يف لبنــان 
يف أعقــاب االنفجــار الــذي وقــع يف مينــاء العاصمــة بــريوت الثالثــاء 
املــايض، وأدى إىل مقتــل نحــو 158 شــخصًا وإصابــة 6000 بجــروح، 

وخّلف 300 ألف مرد ربعهم من األطفال.

قبــل  الفطــور  وجبــة  تغفــل  األمهــات  بعــض 
بســبب  أو  املدرســة،  إىل  طفلهــا  ذهــاب 
رفــض بعــض األطفــال األكل عنــد االســتيقاظ 
ومــا  الوجبــة،  هــذه  أهميــة  فــام  النــوم،  مــن 
التــي يجــب أن تأخذهــا األم بعــني  النصائــح 
االعتبــار لــي تقــدم وجبــة متكاملــة العنــارص 
الغذائيــة، التقريــر التــايل ســيجب عــن هــذه 

األسئلة وغريها.
يقــول اختصــايص التغذيــة محمود األســتاذ: 
طــالب  تواجــه  التــي  املشــاكل  مــن  "كثــري 
الحديــد،  نقــص  أو  التغذيــة  املــدارس ســوء 
وهــذا ناجــم عــن تقصرينــا تجــاه أبنائنــا الــذي 
يتمثــل يف تقديــم وجبة اإلفطــار قبل الخروج 

إىل املدرسة".
ويضيف األســتاذ لصحيفة "فلســطني": "يف 
الغالب يعتمدون يف غزة عى سندويشات 
غذائيــة  فائــدة  بــال  وهــام  واملرتديــال  الفيتــا 
عــى اإلطــالق، لــذا يجــب اســتبدالها بالجبنة 
البيضاء البلدية، والفول، والبيض املسلوق، 
والفالفــل حيــث تعــد وجبــة غذائيــة متكاملــة 

يف حال قدمت مع السلطة".
والجــي  الســكاكر  اســتبدال  إىل  ويدعــو 
التــي  الصناعيــة  واأللــوان  بالســكر  الغنيــة 
الذهــن،  وتشــتت  الســمنة  أمــراض  تســبب 

بالبسكويت والفشار اللذين مينحان الطفل 
الطاقة ويعززان الرتكيز لديه.

يبــني  الذاكــرة،  تقــوي  التــي  األغذيــة  وعــن 
اختصــايص التغذيــة أنــه ليــس هنــاك غــذاء 
إال  ذاكرتــه،  ليقــوي  للطالــب  ســحري يعطــى 
دائــم  صحــي  غــذايئ  منــط  اتبــاع  خــالل  مــن 
احتوائهــا  ورضورة  الثــالث  الوجبــات  بتنــاول 

عى جميع العنارص الغذائية املتوازنة.
ويحــذر مــن تنــاول املرتديــال، وجبنــة الفيتــا 
رخيصة الثمن، واملعكرونة رسيعة التحضري 
الغذائيــة،  للعنــارص  الفتقارهــا  )األندومــي(، 
وارتفاع مســتوى األمالح فيها الحتوائها عى 
مــادة أحــادي الصوديــوم والتــي تعطي النكهة 
الكاذبــة وتتســبب يف إدمــان الطفــل عليهــا، 
الوجبــة  قبــل  والســكاكر  الشــيبس  وكذلــك 

الرئيسة ألنها تسد الشهية.
رزان  التغذيــة  اختصاصيــة  تؤكــد  بدروهــا 
الخــروج  قبــل  الطفــل  إطعــام  أن  شــويحات 
إىل املدرســة مهمــة للغايــة، حتــى يســتطيع 
الدســمة  الدراســية  الحصــص  يف  الرتكيــز 

األوىل.
وتنصــح شــويحات يف حديثهــا مــع صحيفــة 
كتابــة  يف  األطفــال  مبشــاركة  "فلســطني" 
طــوال  الثــالث  الطعــام  لوجبــات  جــدول 

األسبوع، لتنويع أكرث وحتى ال يفاجأ الطفل 
بنوعيــة الوجبــة التــي أعدتهــا لــه األم وبالتــايل 

يرفض تناولها.
وتذكر بعض األمثلة لوجبات ميكن أن تقدم 
للطفــل قبــل الخــروج إىل املدرســة: حليــب 
حليــب،  مــع  إفطــار  حبــوب  أو  قرشــلة،  مــع 
بيضــة، مهلبيــة بالحليــب والشــكوالتة، خبــز 
توســت حبــوب كاملــة مــع لبنــة وخيــار، ويف 
املدرسة ميكن وضع يف الحقيبة سندويش 
من القمح الكامل والجبنة والخيار و البندورة 
مــن  قطعــة  مــع  وزيــت  زعــرت  أو  تفاحــة،  مــع 

الخضار والفواكه.
الخضــار  مرافقــة  عــى  شــويحات  وتشــدد 
ميــل  ال  وحتــى  املدرســة،  لوجبــة  والفواكــه 
أشــكالها  يف  التنويــع  األم  فعــى  الطفــل 
الســكاكر  عــن  بديــال  وجعلهــا  وألوانهــا 

والحلويات.
املســبق  بالتحضــري  العاملــة  األم  وتنصــح 
لــألكل ليــال، وفــور وصــول الطفــل إىل البيت 
إىل  يضطــر  ال  حتــى  فقــط،  بتســخينه  يقــوم 
كالشــيبس  ضــارة  بأغذيــة  معدتــه  مــلء 
شــهيته  وتســد  والشــوكوالتة  والحلويــات 
ويرفــض تنــاول وجبتــه الرئيســة يف الغــداء أو 

العشاء.

وجبة الفطور الصباحية من أهم الوجبات التي ال يمكن إغفالها، 
فهــي الوقود الذي يمنح الطفل النشــاط والتركيز ال ســيما في 

الحصــص الصفيــة األولــى، التــي غالًبــا ما تكــون أدســم المواد 
الدراسية فيها وتحتاج إلى تركيز عاٍل.

غزة/ مريم الشوبكي:

أمري الســعودي ذو األربع ســنوات كان طفال 
هادئا يجلس عى كرسيه األزرق يقفز عى 
اســتحياء مقلــدا املنشــط، فــأول أســبوع يف 
الروضــة يكــون ترفيهيا بامتياز غنيا باأللعاب 
الرتفيهيــة واألنشــطة والفعاليــات بعيــدا عــن 

الزخم الدرايس الذي يبدأ بعده.
الطفــل أمــري بصوتــه الهــادئ يخــر صحيفــة 
"فلســطني" أنــه اســتيقظ باكــرا وكلــه حامس 
زي  إلباســه  يف  اإلرساع  والدتــه  مــن  طالبــا 
إن  ومــع  البســتان،  بصــف  ليلتحــق  الروضــة 
الشــعف  يف  يســكن  حيــث  البــاص  وصــل 
رشقــي مدينــة غــزة ركــض لريكبــه ملوحا بيده 

ألمه مودعا إياها.
أخــذ  أمــري صــوت طفــل آخــر  قطــع حديــث 

يبــي رافضــا الجلــوس عى مقاعــده وثالث 
معلــامت يحاولــن تهدئتــه وأخــرى ذهبــت به 
إىل دورت املياه لتغسل له وجهه باملاء من 

الدموع التي انسكبت عى خديه.
أســمى املدهون ذات العنينني الخرضاوين 
صــف  يف  الزهــري  كرســيها  عــى  جلســت 
البســتان، تضحــك وهــي تحتضــن حقيبتهــا 
زهريــة اللــون لتقــول: "عيطــت شــوي أول مــا 
ركبــت البــاص بعديــن ســكتت، ملــا شــفت 
األلعــاب يف الروضة انبســطت، واملهرجني 

حبيتهم كتري".
اســتقبال  موعــد  حــان  أخــرى،  روضــة  يف 
األطفــال  اصطــف  املســائية،  الفــرتة  أطفــال 
وراء بعضهــم ســاروا حتــى وصلــوا الســاحة، 

الصابــون  بفقاعــات  عرضــا  املهــرج  قــدم 
لفقعهــا  وراءهــا  يركضــون  األطفــال  فأخــذ 

وضحكاتهم أشاعت البهجة يف املكان.
األطفــال،  هــؤالء  مــن  واحــدة  بلبــل  جــودي 
بنظراتهــا  بعيــد  مــن  ترقبهــا  والدتهــا  كانــت 
وابتســامتها، تقــول والدتهــا: "ابنتــي تتمتــع 
مــن  متعجبــة  لســت  جريئــة  بشــخصية 
ألنهــا  واملهرجــني،  األطفــال  مــع  تفاعلهــا 
كانــت متشــوقة للغايــة لاللتحــاق بالروضــة، 
وهــي التــي كانــت تخر والدتها بأن تأيت لها 
بورقــة لــي تكتــب الواجــب حتــى ال توبخهــا 

املعلمة غدا".
ورغم ذلك فضلت والدة جودي ذات األربع 
ســنوات وهــي بكرهــا أن ترافقهــا مــع والدهــا 

وأخيهــا الصغــري يف أول يــوم درايس، لــي 
تتغلــب عــى شــعور الخــوف والتوتــر الــذي 
تطــأن  مل  إن  اليــوم  طــوال  ســيالزمها  كان 

عى سري يوم طفلتها يف الروضة.
أمــا رانيــا عكيلــة فلــم تفعــل كســابقتها، بــل 
انتهــاء  موعــد  قبــل  ابنتهــا  زيــارة  فضلــت 
دوامهــا بنصــف ســاعة، تركتهــا يف أول يــوم 
تخــوض تجربــة الروضــة بنفســها مــن الركــوب 
زمالئهــا  مــع  التفاعــل  حتــى  البــاص  يف 

ومعلمتها يف الفصل.
"فلســطني":  لصحيفــة  عكيلــة  تقــول 
"خشــيت مرافقــة ابنتــي يف الصبــاح حتى ال 
تبــي ولــن يطاوعنــي قلبــي بــأن أتركهــا وهــي 
تبــي وحدهــا، لــذا تأخــرت حتــى لــو بكــت 

ســيكون الوقــت قــد انتهــى، ولكنهــا خيبــت 
ظنــي، حتــى تركتنــي وتنقلــت بــني األلعــاب 
مقهقهــة  تركــض  ثــم  املهــرج  وتالعــب  تــارة 

بعيدا عنه".
تلتقــط  كانــت  العكلــوك  دعــاء  املعلمــة 
جبينهــا،  عــن  ورقيــة  مبحــارم  العــرق  حبــات 
بعد أن تعبت وهي تركض وراء طفل يهرب 
ومــا  دموعــه،  تكفكــف  وآخــر  الفصــل،  مــن 
انتهــت قامت بتنشــيطهم بحــركات رياضية 

بسيطة.
تتحــدث عــن معاناتهــا يف أول يــوم درايس: 
األطفــال  مــن  كثــري  للغايــة،  "متعــب 
البــكاء  يواصلــون  املــكان  مــن  يســتغربون 
حتــى انتهــاء الــدوام، والبعــض اآلخــر يكــون 

برفقة أخته أو ابن عمه يرفضون االفرتاق يف 
الفصــول وهنــا يبــدأ العناد، وبذال جهدا يف 

إقناعهم بأنهم مبراحل دراسية مختلفة".
بعض األطفال أيضا يرفضون األكل يف أول 
يوم، وهذا يزيد من أعباء "العكلوك" التي 
تحــاول مالعبتهــم وتلطيــف األجــواء، حتــى 
تعليقــات  وتتفــادى  األكل،  عــى  تحثهــم 
ولــوم األهــل ألن بعضهــم عــاد بسندويشــته 

إىل البيت.
يف  كلــه  مــى  الــذي  األول  اليــوم  انتهــى 
الرتفيــه والتنشــيط، كــر معــه خــوف وتوتــر 
األبناء، وتالىش قلق األمهات من ســري يوم 
جديــد  درايس  عــام  بــدء  معلنــا  أطفالهــن، 

ميء بالعلم والتحديات.

غزة/ مريم الشوبكي:

صــوت بــكاء األطفــال فــي أول يــوم لهــم 
فــي الروضــة كان يعلــو في أرجــاء المكان، 
معلمات وأمهات يحاولن إسكاتهم، ما إن 
بــدأ المهرجــون في تقاذف الكــرات الملونة 
تــارة والدوائــر الملونة و«الكلوبســات« تارة 

أخــرى، حتى بــدأ بعضهم يكفكــف دموعه 
وينظــر بدهشــة إليهم.«هي هــي« تعالت 
أصوات األطفــال بها بعد أن قــذف المهرج 
الكرة فــي الهــواء، متفاعلين مع أنشــودة 
»قومي تنلعب سوا.. نرمي طابة في الهوا.. 

نطــي نطي يا طابة«، كســر بعضهم رهبة 
الخــوف والتوتــر، وتمددت تعابيــر وجوههم 
بضحكات رنت في المكان، وآخرون تبسمت 
شــفاههم ولكــن عيونهــم كانــت حائــرة 

تبحث عن مصدر األمان )األم(.

رياض األطفال في أول أيام العام الدراسي الجديد            )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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1( يف اململكة األردنية.
2( يف اململكة املغربية.

3( يف العراق.

أجواء بدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة 
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

األفقي:
1 - الودق – صغير 

الحصان 
2 - اختلس – قاتل 

3 - قادم مبعثرة 
4 - ثلثا عذب + مطر 

خفيف -  فشل 
5 - عكس حر 

معكوسة + خبيث 
6 - متشابهان + 

نكتة معكوسة – 
للنهي 

7 - صوت النمل – 
من أشكال القمر 

معكوسة 
8 - من األحجار الكريمة 
9 -من األقارب+ صوت 

األبل + وجع 

العمودي:
1 - تهيؤ + حرف جر 

2 - مختلفان – من الحشرات 
3 - عدم المشاركة + يعبر 

4 - نُقص + في الوجه 
معكوسة + من الجهات 

األربعة معكوسة 
5 - مرض يصيب العين – 

نصف ارجع – مختلفان 
6 - ضريبة تأخذ على 

البضائع المستوردة + 
دهان 

7 - طعم الحنظل – بين 
اثنين  - ضمير للمتكلم 

معكوسة 
8 - ضمير منفصل للغائبين 

– متشابهان 
9 - أبو األنبياء 

حل الكلمة الضائعة

حسان بن ثابت _ سعيد بن زيد _ مصعب بن عمير _ القعقاع 
_ أبو بكر _أبوطلحة _ أبو دجانة _ بالل _ عثمان _ معاوية _ 

الفضيل _ حمزة _ صهيب _ زيد _ ل _ ن 

طالب يف غزة ُيذاكر دروسه إىل جانب بيعه ألعاب أطفال وحاجيات أخرى        )تصوير/ محمود أبو حصرية(

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
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s  الزاوية من خالل البريد التالي 

متطوعون يبحثون عن الحيوانات 
املفقودة واملصابة عقب انفجار بريوت

بريوت/ وكاالت:
تجــول أكــر مــن 190 متطوعــا  يف شــوارع بــريوت التــي دمرهــا انفجار املرفأ الثالثــاء املايض، بحثا 

عن الحيوانات األليفة املفقودة.
وبحســب جيســون ميــري املديــر التنفيــذي لجمعية "حيوانات لبنان"، يقوم أفــراد الجمعية بالبحث 

عن الحيوانات املحارصة تحت األنقاض، والعناية بالجرحى ويهتمون بتلك التي مات أصحابها.
وأضــاف ميــري أن الجــزء األفضــل هــو عندمــا يتمكنــون مــن مل شــمل الحيوانــات األليفــة مــع أصحابها، 

وفقا ملا نرشته صحيفة "الرشق األوسط".
ويقع مكتب الجمعية عىل بعد نحو 3 كيلومرتات من موقع االنفجار، الذي أدى لتطاير عدة نوافذ 

يف املكتب، وإصابة الحيوانات.
وعــادة مــا يعمــل خمســة أشــخاص يف الجمعيــة، لكــن منــذ االنفجــار ازداد عــدد املتطوعــن حيــث 

يبحث السكان عن طرق للمساعدة.
ويقــول ميــري إن املجموعــة تعتمــد عــىل التربعــات الدوليــة لــرشاء اإلمــدادات والغــذاء للحيوانــات 

املصابة، وكذلك معدات السالمة للمتطوعن.

مسبار فضايئ يرصد توهًجا 
أخضــر "مخيًفا" فـي املريــخ

واشنطن/ وكاالت:
وصــف  لتوهــج  غريبــا  مشــهدا  "ناســا"  األمريكيــة  الفضــاء  لوكالــة  تابــع  فضــايئ  مســبار  رصــد 

بـ"املخيف" يف الغالف الجوي لكوكب املريخ باللون األخرض.
وتظهــر الصــور التــي التقطهــا مســبار الفضــاء األمرييك "مافن" ومضات غريبة من األشــعة فوق 

البنفسجية تحدث يف داخل الغالف الجوي لكوكب املريخ.
وأشــار موقــع "space" املتخصــص بعلــوم الفضــاء، إىل أن هــذه املشــاهد تعــود لنبضة غريبة 

"مخيفة" من "التوهج اللييل" املرتبط بدوران الغالف الجوي لكوكب املريخ.
ويقوم مســبار "مالفن" التابع لوكالة الفضاء األمريكية "ناســا" بدراســة الغالف الجوي لكوكب 

املريخ والتطورات والتقلبات التي تحدث يف داخله.
وكشــف املســبار الذي أطلق يف عام 2013، عن مشــاهد غريبة "غري متوقعه" ســجلت ألول 

مرة للغالف الجوي األخرض لكوكب املريخ.
ورصــدت الصــور نبضــات يف الغــالف الجــوي للمريــخ تحــدث "بالضبــط ثــالث مــرات كل ليلــة 

خالل فصيل الربيع والخريف عىل الكوكب".

الكشــف عن القهــوة
األكثــر تنشيًطا للجســـم

موسكو/ وكاالت:
كشــفت الكاتبــة أولغــا إغناتييفنــا التــي تختــص يف نــرش مدونــات عــن القهــوة أي نــوع مــرشوب 

هو األكر تنشيطا للجسم.
بطريقــة  ويصنــع  الهــدف،  لهــذا  األفضــل  املــرشوب  هــو  نيــرتو  قهــوة  فــإن  الخبــرية  وبحســب 
التخمــري عــىل البــارد ثــم ُيــرتك لبعض الوقت وبعدها يشــبع بالنيرتوجن مبســاعدة املعدات 
املستخدمة يف صناعة البرية. والحظت إغناتييفنا مذاق النيرتو املميز فالنيرتوجن يضيف 
إليه طعم كرميي وحلو واعتقدت الخبرية أن شهرة هذا النوع من القهوة تتعلق مبظهره الذي 

يشبه كوبا من البرية الغامقة.
وأشــارت الكاتبــة إىل أن الجانــب الســلبي الوحيــد للمــرشوب هــو احتوائــه عىل كمية كبرية من 
الكافيــن فمئتــي ملليــرت كافيــة ألن تنشــط عــىل الجهــاز العصبــي وبالطبــع مل تنصــح رشبه عند 

املساء لتأثريه عىل النوم.
ومتنع قهوة نيرتو عىل األشخاص الذين يعانون من ضعف يف الجهاز العصبي ومشاكل يف 
القلب. وميكن أن يسبب ارتفاع نسبة الكافين آثاًرا جانبية مبا يف ذلك القلق وعدم انتظام 

رضبات القلب والصداع وارتفاع ضغط الدم.

املباحث األمريكية تقبض عىل 
مسجون ظل هارًبا ألربعة عقود

واشنطن/ وكاالت:
عمــال باملقولــة الشــهرية "ميكنــك الهــرب ولكــن ال ميكنــك االختبــاء"، متكنــت املباحــث الفيدرالية 

األمريكية، من القبض عىل سجن ظل هاربا من قبضتها ألربعة عقود.
ألقــت قــوات "أف يب آي" القبــض عــىل الســجن الهــارب، لويــس أرتســوليتا مــن نيــو مســكيكو، بعد 
هــروب اســتمر 46 عامــا، وتــم إعادتــه إىل دنفــر، حيــث هــرب مــن زنزانــة الســجن يف عــام 1974، 

بحسب موقع "مايكروسوفت" األمرييك.
وكان أرتشــوليتا املعــروف أيضــا باســم الري بوســاتريي، قــد هــرب مــن منشــأة إصالحيــة تابعة إلدارة 

كولورادو منذ أكر من 4 عقود، وصدرت مذكرة اعتقال فيدرالية بحقه بعد 3 سنوات.
77 عامــا، يف  الــذي يبلــغ مــن العمــر اآلن  وعــرت املباحــث الفيدراليــة عــىل لويــس أرتشــوليتا، 

إسبانيوال، نيو مكسيكو، حيث كان يعيش تحت اسم رامون مونتويا.
وأشارت السلطات األمريكية إىل أنه كان يقيم يف املنطقة تحت االسم املستعار ملدة 40 عاما 

تقريبا.
وقال مايكل شنايدر، الوكيل الخاص املسؤول يف مكتب التحقيقات الفيدرايل يف دنفر: "يجب 
أن يبعث هذا االعتقال رسالة واضحة إىل مرتكبي جرائم العنف يف كل مكان: مكتب التحقيقات 
الفيدرايل سيعر عليك بغض النظر عن املدة التي ظللت هاربا خاللها أو املسافة التي قطعتها، 

وسنقدمك إىل العدالة".
وكان لويــس أرتشــوليتا قــد أديــن بإطــالق النــار عــىل ضابــط رشطــة يف دنفــر يف عــام 1973، ونجــا 

الضابط من الحادث.
مــن جانبــه، قــال بــول بــازن، قائــد رشطــة دنفــر يف بيــان إن "إدارة رشطــة دنفــر ممتنــة لرشكائنــا يف 
إنفاذ القانون اللتزامهم الدؤوب بتقديم هذا املشتبه به إىل العدالة، العديد من أعضاء مجتمعنا 

ترضروا من ترصفات لويس أرتشوليتا، إن مرور الزمن ال ميحو أو يربر جرامئه".
ومــن الطريــف أن بــول بــازن كان يبلــغ مــن العمــر عامــن فقــط عندمــا أديــن لويــس أرتشــوليتا بإطــالق 

النار عىل ضابط الرشطة.

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

من شهداء معركة اليمامة يتكون من 3 مقاطع )9 حروف(

ثابت بن قيس
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االحتالل ُيفتِّش منازل ومينع  ... 
املكرب بالقدس.

وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــالل فتشــت عــددا مــن 
منــازل املواطنــن يف مدينــة الخليــل، عــرف مــن أصحابهــا ربحــي 

أبو قويدر.
املواطنــن  أرايض  اقتحمــت  االحتــالل  قــوات  أن  وأضافــت 
املزروعــة بالعنــب يف حــي فرش الهوى غربا، وأخطرت أصحابها 
مبغادرتهــا؛ بحجــة تأمــن الحامية ملرور مســتوطنيها عرب الطريق 

االلتفايف رقم )35(.
مداخــل  عــى  العســكرية  القــوات حواجزهــا  تلــك  نصبــت  كــام 
وســعري  كاحــل  بيــت  بلــدات  ومداخــل  الشــاملية،  الخليــل 
وحلحــول، وأوقفــت مركبــات املواطنــن وفتشــتها، ودققــت يف 

بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب يف إعاقة مرورهم.
ومســاء الجمعــة، أجــربت بلديــة االحتــالل االرسائيــي املقــديس 
نهــاد محمــد صبيــح شــقريات عــى هــدم مبنى مكون مــن طابقن 
يف حي الصلعة بجبل املكرب بالقدس املحتلة؛ بعد أن استنفذ 

كافة الطرق القانونية لحاميته من الهدم.
وأفــاد صاحــب املبنــى نهــاد شــقريات لوكالــة "صفــا" املحليــة أّنه 
نيســان/أبريل  بشــهر  اإلرسائيليــة  املحكمــة  يف  جلســة  عقــدت 
املــايض لتقديــم اســتئناف عــى قــرار هــدم املنــزل، ولكــن قضــاة 
بنــاء بقيمــة  االحتــالل رفضــوا االســتئناف وفرضــوا عليــه مخالفــة 

145 ألف شيكل؛ بحجة البناء بدون ترخيص.

وأشــار شــقريات إىل أن محاميــه متكــن بعدهــا متديــد قرار الهدم 
من مستهل شهر يوليو حتى شهر أغسطس.

كانت محكمة االحتالل قضت يف شهر يوليو من العام املايض 
ترخيــص،  دون  البنــاء  بحجــة  شــقريات؛  املقــديس  مبنــى  بهــدم 

ومنذ ذلك الحن والقضية متداولة عرب املحاكم اإلرسائيلية.
ويقطــن املقــديس نهــاد شــقريات منــذ 6 ســنوات يف مبنــى تبلغ 
يضّمــه  األول  طابقــن،  مــن  مكــّون  مربًعــا،  مــًرا   120 مســاحته 
وزوجتــه و4 بنــات وأوالد، أكربهــم عمــره 24 عاًمــا وأصغرهــم 20 
عاًمــا، فيــام يعيــش يف الطابــق الثــاين نجلــه أدهــم وزوجته وطفل 

وطفلة أعامرهام 6 و3 سنوات.
وقــال شــقريات:" رغــم هــدم املبنــى بيــدي إىل أين ســأعيش يف 

أريض بخيمة ولن أتركها".

أكثر من 200 ألف عاطل جديد عن العمل
8 وفيات و632 إصابة جديدة بكورونا يف )إرسائيل(

ارتفاع إجمالي إصابات الجاليات الفلسطينية في العالم إلى 4101
ل 4 وفيات و426 إصابة جديدة بكورونا  الضفة الغربية ُتسجِّ

مرصع مواطنة 
وإصابة 8 آخرين

 بحادث سري يف جنني

النارصة/ فلسطن:
االحتــالل  حكومــة  يف  الصحــة  وزارة  أفــادت 
أشــخاص  مثانيــة  بوفــاة  أمــس،  اإلرسائيليــة، 
بفــريوس  جديــدة  إصابــة   )632( وتســجيل 

كورونا املستجد.
وبحســب معطيــات الــوزارة، التــي نقلهــا موقــع 
انخفضــت  النشــطة  فــإن اإلصابــات   ،48 عــرب 
إىل )24,617(، بعــد تعــايف )57,068(، مــن 
مجمل اإلصابات التي وصلت إىل )82,279(.

الخطــرة  اإلصابــات  عــدد  أن  البيانــات  وأظهــرت 
موصولــون   )106( منهــم   ،)389( إىل  ارتفــع 
بزيــادة  وذلــك  االصطناعــي،  التنّفــس  بأجهــزة 

حالة عى آخر حصيلة رسمية للوزارة.
بكورونــا،  مــرىض   )808( املشــايف  ويرقــد يف 
حــن  يف  متوســطة،  إصابتهــم   )167( بينهــم 
تتلقــى )28,809( إصابــات العــالج املنــزيل أو 

يف الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.
مــن جانــب آخــر، تجــاوز عــدد العاملــن الذيــن 
مــن  ُفصلــوا  أو  راتــب  دون  إجــازة  إىل  أخرجــوا 
االقتصاديــة  املرافــق  فتــح  إعــادة  منــذ  عملهــم 
نرشتهــا  معطيــات  حســب  ألــف،  الـــ)200( 

إىل  يشــري  مــا  اإلرسائيليــة،  التشــغيل  مصلحــة 
استمرار أزمة التشغيل وتعمقها يف ظل تفاقم 

جائحة فريوس كورونا.
املرافــق  فتــح  منــذ  أنــه  املعطيــات  وذكــرت 
املــايض،  أبريل/نيســان   19 يف  االقتصاديــة، 
تــم اإلخــراج إىل إجــازة دون راتــب أو فصــل مــن 
العمــل )201,490( عامــال آخــر. ويتــم إخــراج 
إىل إجازة دون راتب أو فصل من العمل ما بن 

ا. )1500 إىل 3000( شخص يوميًّ

وعــاد )417,634( شــخصا إىل أعاملهــم منــذ 
فتح املرافق االقتصادية. وبلغ عدد املسجلن 
عــن  كعاطلــن  التشــغيل  مصلحــة  يف  حاليــا 
بينهــم  عمــل،  طالــب   )881,839( العمــل 
راتــب.  دون  إجــازة  إىل  أخرجــوا   )568,469(

بينام تبلغ نسبة البطالة )21.6%(.
يف  قلقــا  يوميــا  الكثرييــن  عمــل  إنهــاء  ويثــري 
املاليــة  وزارات  يف  املســؤولن  كبــار  أوســاط 
اإلرسائيليــة،  االجتامعــي  والرفــاه  واالقتصــاد 
حســبام ذكــرت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" 
يف عددهــا الصــادر الجمعــة، التــي أشــارت إىل 
توصيــات  بلــورة  عــى  تعمــل  وزاريــة  لجنــة  أن 

لتأهيل مهني رسيع لـ)100( ألف شخص.
إيتســيك  االجتامعــي،  الرفــاه  وزيــر  وقــال 
مــن  الكثرييــن  أن  واضًحــا  "بــات  شــمويل: 
العاملن الذين أخرجوا إىل إجازات لن يعودوا 
إىل أماكــن العمــل، والتوقعــات الحاليــة مقلقة، 
وقــف  أجــل  مــن  برسعــة  العمــل  الدولــة  وعــى 

موجة البطالة املتزايدة مرة أخرى أخريا".
والعاملــون الذيــن ُفصلــوا مــن العمــل أو الذيــن 
مــن  باألســاس  هــم  راتــب  دون  إلجــازة  أخرجــوا 
فــروع فقــدت األمــل بالعــودة إىل نشــاط كامــل 
املطاعــم  مثــل  املقبلــة،  القريبــة  الفــرة  يف 
الخارجيــة،  والســياحة  والطــريان،  واملقاهــي، 

والرفيه والثقافة.
ويتبن من املعطيات أن عدد العاملن الذين 
يعودون إىل العمل أقل من عدد العاطلن عن 

العمل الجدد. 
عــدد  يبلــغ  أن  االقتصاديــة  الــوزارات  وتتوقــع 
العاطلن عن العمل )600( ألف تقريبا بحلول 
نهايــة العــام الحايل، فيام يقارب عددهم اليوم 
)900( ألــف، وذلــك فقــط "بــرشط لجــم كورونــا 

بشكل كبري حتى كانون األول/ديسمرب".

رام الله/ فلسطن:
أعلنــت وزارة الصحــة يف رام اللــه، أمــس، 
تســجيل 4 وفيــات و426 إصابــة جديــدة 
بفــريوس "كورونــا" املســتجد مقابل 496 
حالــة تعــاٍف بالضفــة الغربيــة خــالل الـــ 24 

ساعة املاضية.
يف  الكيلــة،  مــي  الصحــة  وزيــرة  وقالــت 
ترصيــح صحفــي، إن 220 إصابــة ســجلت 
القــدس وحدهــا، مشــرية إىل  يف مدينــة 
أن نســبة التعــايف مــن فــريوس كورونــا يف 
فلســطن شــهدت ارتفاًعــا جديــًدا، حيث 
تــزال  ال  حــن  يف   ،)55%( إىل  وصلــت 
مدينــة القــدس تســجل ازديــاًدا يف عــدد 

اإلصابات.
الكيلــة أن حالتــي وفــاة ســجلتا  وأضافــت 
يف محافظة الخليل، إحداهام تم اإلعالن 
الفــوار،  مخيــم  مــن  لســيدة  وهــي  عنهــا 
والثانيــة لســيدة )58 عاًمــا( مــن إذنــا، يف 
الوفيــات يف مدينــة  باقــي  حــن ســجلت 

القدس.
الجديــدة  اإلصابــات  أن  إىل  وأشــارت 

هــي:  محافظــات  تســع  عــى  توزعــت 
أريحــا   ،)8( نابلــس   ،)112( الخليــل 
بيــت لحــم )25(، قلقيليــة  واألغــوار )4(، 
 ،)19( والبــرية  اللــه  رام   ،)1( )5(، جنــن 

طولكــرم )13(، محافظــة القــدس )239(، 
و  القــدس،  مدينــة  داخــل   )220( بينهــا 

)19( يف الضواحي.

الجديــدة  التعــايف  حــاالت  أن  وتابعــت 
سجلت يف محافظة طولكرم )5( حاالت، 
والخليــل )144(، ونابلــس )42(، وجنــن 
واألغــوار  أريحــا  ومحافظــة  حــاالت،   )3(

)2(، وضواحي القدس )300(.

 )10( وجــود  إىل  الصحــة  وزيــرة  ولفتــت 
يف  املكثفــة،  العنايــة  غــرف  يف  مــرىض 
حــن ال يوجــد أي مريــض موصــول بأجهــزة 

التنفس االصطناعي.
الخارجيــة  أفــادت وزارة  آخــر،  مــن جانــب 
واملغربــن بتســجيل 4 إصابــات جديــدة 
بفــريوس كورونــا بصفــوف جالياتنــا حــول 
العــامل، أمــس، مــا يرفع حصيلــة االصابات 
و208  و4101،  إىل  جالياتنــا  بصفــوف 

حاالت وفاة، و1711 حالة تعاف.
أن  تقريرهــا،  يف  الخارجيــة  وأوضحــت 
االصابــات الجديــدة املســجلة هي: 3 يف 
الواليــات املتحــدة األمريكية، وواحدة يف 

السودان.
وأفــادت ســفارة فلســطن لــدى الســودان، 
بتســجيل أول إصابــة بفــريوس كورونــا يف 
صفوف الجالية، ألحد طلبة الطب. وأكد 
الســفري أنــه تواصــل مــع املصــاب، وأبــدى 
الخرطــوم  اىل  لنقلــه  الســفارة  اســتعداد 
اذا تطلبــت حالتــه الصحيــة ذلــك، حيــث 

وصفت حالته باملستقرة.
مبتابعــة  املختــص  العمــل  فريــق  وأوضــح 
املتحــدة  الواليــات  يف  الجاليــة  أوضــاع 
جديــدة  اصابــات   3 تســجل  األمريكيــة، 
الجاليــة  صفــوف  يف  كورونــا  بفــريوس 
عــدد  لريتفــع  وميتشــيغن،  داالس  يف 
مل  فيــام    ،2236 اىل  هنــاك  االصابــات 
تســجل أي حالــة وفــاة لليــوم الثــاين عــرش 
عــى التــوايل، ليبقــى عــدد حــاالت الوفــاة 
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جنن/ فلسطن:
لقيت مواطنة من سكان بلدة يعبد مرصعها وأصيب 
مثانيــة أشــخاص آخريــن بحــادث ســري يف جنن مســاء 

أمس.
وأفاد الناطق اإلعالمي باسم الرشطة برام الله، العقيد 
لــؤي ارزيقــات، بــأن حادث ســري وقع عى شــارع جنن 
– حيفــا قــرب مفــرق بلــدة زبوبــا غــريب مدينــة جنــن، 

نتجت عنه إصابات يف املكان.
رشطــة  مركــز  مــن  وقــوة  اإلســعاف  ســيارات  أن  وذكــر 
أن  وتبــن  للمــكان  تحركــوا  الحــوادث  وخــرباء  اليامــون 
مواطنــة  وفــاة  إىل  أدى  وقــد  مركبتــن،  بــن  الحــادث 
وإصابــة )8( أشــخاص آخريــن نقلــوا إىل مستشــفيات 

مدينة جنن لتلقي العالج.
وأكد ارزيقات أن الرشطة اتخذت اإلجراءات القانونية 
أصوال وفتحت تحقيقا يف مالبسات الحادث وأبلغت 

النيابة العامة.

هونج كونج: العقوبات األمريكية "ترصفات بهلوانية" العثور عىل الصندوقني 
األسودين يف موقع تحطم 

طائرة الركاب الهندية
نيودلهي/ وكاالت:

قال مسؤول بارز يف الهيئة العامة للطريان املدين بالهند 
لرويــرز، أمــس، إنــه جــرى انتشــال الصندوقن األســودين، 
مسجل بيانات الرحلة ومسجل الصوت يف قمرة القيادة، 

لطائرة ركاب هندية تحطمت  يوم الجمعة.   
هنــودا  تقــل  إكســربيس  إنديــا  إيــر  رشكــة  طائــرة  وكانــت 
عائديــن إىل ديارهــم بعدمــا تقطعــت بهــم الســبل يف ديب 
مــع حظــر الســفر بســبب فــريوس كورونــا، وتجــاوزت مدرج 
مطــار كاليكــوت الــدويل خــالل أمطــار غزيــرة قــرب مدينــة 

كوزيكود .   
وارتفــع يــوم أمــس عدد قتى حادث طائرة الركاب إىل 18 

شخصا إضافة إىل إصابة 16 آخرين بجروح بالغة .   

هونج كونج/ وكاالت:
هونــج  يف  لبكــن  ممثــل  مكتــب  أكــرب  أكــدت 
كونــج أمــس أن العقوبــات التــي فرضتهــا واشــنطن 
عــى مســؤولن بارزيــن مــن هونــج كونــج والصــن 
”ترصفات بهلوانية“ لن تخيف أو ترهب الشعب 

الصيني .   
وقالــت حكومــة هونــج كونــج إن العقوبــات ”وقحــة 
يف  ووحشــيا“  ”ســافرا  تدخــال  ومتثــل  ومشــينة“ 

الشؤون الداخلية للصن .   
وفرضت الواليات املتحدة  يوم  الجمعة عقوبات 
االتصــال  مكتــب  مديــر  نينــغ  هــوي  لــوه  عــى 
كاري  كونــج  لهونــج  التنفيذيــة  والرئيســة  الصينــي 
الم ومســؤولن آخريــن حاليــن وســابقن تتهمهــم 
واشــنطن بتقويض الحريات السياســية يف املركز 

املايل العاملي .     

العالقــات  تدهــور  وتــرية  مــن  الخطــوة  وتــرسع 
الصينيــة األمريكيــة بعــد أكــر من شــهر عى فرض 
بكــن ترشيعــا صارمــا لألمــن القومــي عــى هونــج 

كونج مام أثار إدانات من حكومات غربية .   
الساســة  ”نوايــا  بيــان  يف  االتصــال  مكتــب  وذكــر 
الفــوىض  لدعــم  الضمــري  معدومــي  األمريكيــن 
انكشــفت  كونــج  هونــج  يف  للصــن  املناهضــة 
وترصفاتهــم البهلوانيــة ســخيفة حقــا... الرهيــب 
الشــعب  تخيــف  أن  ميكــن  ال  والتهديــدات 

الصيني “.   
ونقــل البيــان عــن مدير مكتب االتصال، وهو أكرب 
مســؤول ســيايس صينــي مقــره املدينــة الخاضعــة 
أنــه  إىل  تشــري  العقوبــات  إن  قولــه  بكــن،  لحكــم 
ولهونــج  لبــالدي  فعلــه  عــّي  يتعــن  ”مــا  يفعــل 

كونج “.   

العقوبــات  اســتهدفت  والم،  لــو  إىل  وإضافــة 
تانــغ  كريــس  كونــج  هونــج  يف  الرشطــة  مفــوض 
ووزيــر  لــو  ســتيفن  املنصــب  يف  ســلفه  وكذلــك 
األمن يف هونج كونج جون يل وترييزا تشنغ وزيرة 
العــدل وكذلــك مديــر مكتــب شــؤون هونــج كونــج 

ومكاو يف بكن شيا باو لونغ .   
األمــن  قانــون  إن  األمريكيــة  الخزانــة  وزارة  وقالــت 
عــى  بكــن  فرضتــه  الــذي  ”التعســفي“  القومــي 
ووضــع  فيهــا  الــذايت  الحكــم  قــوض  كونــج  هونــج 
”أســس الرقابــة عــى أي أفــراد أو كيانــات تعتربهــا 

الصن عدائية “.   
وتقــول بكــن وحكومــة هونــج كونــج إن قانون األمن 
وإنــه  والحريــات  الحقــوق  عــى  يؤثــر  لــن  القومــي 
إال  يســتهدف  ولــن  أمنيــة  ثغــرات  لســد  مطلــوب 

أقلية محدودة من ”مثريي الشغب “.   

عشـــرات األســــر السودانيــــة تفتــــرش "األسفلـــت" بسبـــب السيــــول
الخرطوم/ األناضول:

اضطــرت عــرشات األرس الســودانية يف 
قريتن جنوب رشق العاصمة الخرطوم، 
إىل نصــب الخيــام عى طرق األســفلت 
واألمطــار  الســيول  نتيجــة  الرئيســية، 

الغزيرة التي حارصت املنازل.
فــإن  األناضــول،  مراســل  وبحســب 
الطرقــات  جانبــي  تفــرش  األرس  تلــك 
و"أم  "النزيلــة"  بقريتــي  األســفلتية 
عــن  بعيــدا  الخرطــوم،  رشق  ضوبــان" 
بعــد  وذلــك  الراكــدة،  وامليــاه  الطــن 

انهيار منازلهم جراء السيول.
وأعلنــت وزارة الداخليــة، أمــس، ارتفــاع 
 ،20 إىل  واألمطــار  الســيول  وفيــات 

واإلصابات إىل 12.

تلقــت  بيــان،  يف  الــوزارة  وأشــارت 
األناضول نسخة منه، إىل انهيار 3 آالف 
و15 منزال كليا، و3 آالف و209 جزئيا، 
املتاجــر  مــن  و93  مرفقــا،   45 وتــرر 

واملخازن، ونفوق 41 من املوايش.
حــارصت  التــي  الســيول  كثافــة  وأدت 
ضوابــان"،  و"أم  "النزيلــة"،  قريتــي 
انهيــار منــازل ومرافــق صحيــة كليــا  إىل 
وجزئيــا، مــا خلــف وضعــا كارثيــا يتطلب 
االحتياجــات  لتقديــم  رسيعــا  تدخــال 

الالزمة من األغذية واألدوية.
معانــاة  األناضــول،  عدســة  ورصــدت 
األرض  يفرشــون  وهــم  املواطنــن 
وينتظــرون  الســامء،  ويلتحفــون 
املســاعدات مــن الحكومــة واملنظــامت 

الطوعية.
وقالــت إحــدى املتررات تدعى مريم 
ســيول  "حارصتنــا  لألناضــول،  عــي، 
اليــوم  نعيــش  واآلن  خياليــة،  وأمطــار 

التاسع من املعاناة".
املــؤن  بعــض  وصــول  إىل  وأشــارت 
انهيــار  إىل  نبهــت  لكنهــا  الغذائيــة، 
العــون  يــد  بتقديــم  وطالبــت  املنــازل، 
الخيــام،  بتوفــري  املتــررة،  األرس  إىل 
راكــدة  ظلــت  التــي  امليــاه  وترصيــف 

ملدة 9 أيام.
وأضافــت: "وصلتنــا منظــامت ووزعــت 
الطعــام عــى املترريــن، لكننــا نحتــاج 

إىل أماكن جافة وأدوية ألطفالنا".
"نفــري"  مبــادرة  ســارعت  األثنــاء  يف 

لتقديــم  املنطقــة،  إىل  للوصــول 
املساعدات الالزمة للمتررين.

طــارق،  محمــد  "نفــري"  عضــو  وقــال 
لألناضــول، إن املبــادرة التــي تضــم 13 
ألــف عضــو، بدأت عام 2013، وتكررت 
 ،2019  ،2106  ،2014 لألعــوام 
آثــار  درء  يف  متخصصــة  وهــي   ،2020

السيول والفيضانات بالسودان.
وأضــاف: "نقــدم مســاعدات لوجســتية 
تحتــوي  غذائيــة،  حقائــب  تشــمل 
عــى زيــت، وعــدس وأرز، إضافــة إىل 
العقــارب  كأمصــال  طبيــة،  مســاعدات 
أخــرى،  مختلفــة  وأدويــة  والثعابــن، 
يــوم  بإقامــة  صحيــة  حمــالت  بجانــب 

تثقيفي".

مــن جهتــه، قــال عضــو املبــادرة محمــد 
الشــيخ، لألناضــول: "منــذ 2013 نقــدم 
خدمــات إصحــاح بيئــة وتوزيــع الخيــام، 

وإنشاء مراكز اإليواء للمتررين".
رىب  املتطوعــة  قالــت  بدورهــا، 
"تصلنــا  لألناضــول:  إبراهيــم،  محمــد 
األرضار،  أنــواع  تشــمل  التــي  البالغــات 
الخيــام  مــن  املطلوبــة  واملســاعدات 
وأدوات  واألدويــة،  واملشــمعات 
الــرشب  وميــاه  امليــاه،  ترصيــف 

النظيفة".
وأضافــت: "قدمنــا يف الفــرة املاضيــة 
مســاعدات طبيــة للمترريــن، ونقــدم 
حاليا املساعدات ألهايل املنازل التي 

انهارت كليا وجزئيا".

آالف اإلرسائيليني يواصلون 
التظاهر للمطالبة باستقالة نتنياهو

النارصة/ األناضول:
 ،48 واصــل آالف اإلرسائيليــن، أمــس، التظاهــر يف عــدة مناطــق مــن أرايض 
مطالبن باستقالة رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو. وذكرت قناة "كان" الرسمية، 
أن قرابة 10 آالف إرسائيي تظاهروا أمام مقر إقامة نتنياهو يف مدينة القدس، 

كام تظاهر آالف آخرون أمام منزله مبدينة قيسارية )شامل(.
وأوضحــت أن آالف اإلرسائيليــن تظاهــروا يف عــدة تقاطعــات وشــوارع وجســور 

من  أرايض 48، وخاصة يف مدينة )تل أبيب(.
وطالــب املتظاهــرون باســتقالة نتنياهــو بشــكل فــوري، مردديــن شــعارات مثــل: 

"هذه حرب عى الفساد"، "هذا احتجاج من أجل استعادة الدميقراطية".
ودعا املتظاهرون إىل إدانة نتنياهو وحكومته.

"الرايــات  حركــة  بينهــا  التظاهــرات،  نظمــت  جهــات  عــدة  أن  القنــاة  وأفــادت 
السوداء"، و"الحركة من أجل جودة الحكم يف )إرسائيل(، غري الحكوميتن.

ومنــذ قرابــة 3 أشــهر، يتظاهــر آالف اإلرسائيليــن أســبوعيا، ويف بعــض األحيــان 
أكر من مرة خالل األسبوع الواحد، للمطالبة باستقالة نتنياهو. 

و"الرايات السوداء"، حركة احتجاج شعبية، انطلقت يف آذار/ مارس املايض، 
للتعبري عن رفض احتكار نتنياهو إدارة أزمة وباء كورونا.

ويقــول مراقبــون إن االحتجاجــات تتصاعــد بشــكل خطــري مؤخــرا ضــد نتنياهــو، 
املتهم بالرشوة وخيانة األمانة واالحتيال، يف 3 قضايا فساد.

أن  املتوقــع  ومــن  املــايض،  أيــار  مايــو/   24 يف  نتنياهــو  محاكمــة  وانطلقــت 
اآلالف يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة باستقالته      )أ ف ب(تستغرق بن 2 إىل 3 أعوام، بحسب تقديرات نرشتها صحف إرسائيلية.
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برازيليا / وكاالت:
توصلــت دراســة حديثــة إىل نتائــج غــر متوقعــة 
مــن  املهملــة متامــا  األشــياء  بعــض  قيمــة  حــول 
النفــط والغــاز والذهــب  قبــل اإلنســان، بعكــس 
واملعادن، وآخرها قيمة املعقامت بعد تفيش 

فروس كورونا املستجد.
وبحســب الدراســة التــي قامــت بهــام مجموعــة 
التــي  الربازيليــة،  مــن جامعــة "غويــاس"  علــامء 
درســت مســاهمة الطيــور البحريــة يف الطبيعــة 
عــى  والرتكــز  بأهميتهــا،  الوعــي  زيــادة  بهــدف 
خــال  مــن  أعدادهــا  النخفــاض  الجانبيــة  اآلثــار 
يف  فضاتهــا  نســبة  انخفــاض  تكاليــف  تقييــم 

كوكب األرض.
ونوهــت الدراســة إىل أن بعــض الطيــور البحرية، 
قيمــة  تصــل  والبجــع،  والبطريــق  النــورس  مثــل 
فضاتهــا إىل نحــو نصــف مليــون دوالر ســنويا، 

بحسب البحث املنشور يف "يس إن إن".
"ذرق الطائر".. كنز يتناقص

نوهت الدراسة إىل أن فضات الطيور البحرية، 
التــي يتعــارف عليهــا عامليــا بعــدة أســامء مثــل 
"ذرق الطائر" أو "غوانو" أو "جانو" التي تتشكل 

النافقــة،  البحــر  طيــور  وأجســام  فضــات  نتيجــة 
تعترب من أفضل األسمدة يف العامل.

ســنويا،  املجموعــة  الطائــر"  "ذرق  قيمــة  تقــدر 
والتــي تشــهد انخفاضــا تدريجيــا، بحــوايل 473 

مليون دوالر كل عام ورمبا أكرث بكثر.
باإلضافة إىل ذلك نوهت الدراســة إىل أن هذه 
الفضــات مــن أساســيات تــوازن النظــام البيئــي 
يف البحــار، حيــث تعمــل عــى إنعــاش وزيــادة 

أسامك الشعب املرجانية بنسبة 48%.
تنعش الصيد والسياحة

وأشــار البحــث إىل احتــواء هــذه الفضــات عى 
للنظــام  الرضوريــة  األساســية  املــوارد  بعــض 
مثــل  البحــار  يف  الحيوانيــة  وللــرثوة  البيئــي 
النيرتوجني والفوســفور، التي تلعب دورا كبرا 

يف إنعاش الرثوة السميكة يف أماكن الصيد.
األماكــن  إنعــاش  عــى  الطائــر"  "ذرق  تعمــل 
الســياحية والســمكية يف بحر الكاريبي والحاجز 
املرجــاين العظيــم يف أســرتاليا وجنــوب رشقــي 

آسيا.
ا تساهم بحوالي 6 مليارات دوالر سنويًّ

الدراســة،  يف  املشــارك  الباحــث  بحســب 

بازاس جيمينيز، توصل البحث إىل أن أسامك 
عــى   10% بنســبة  تعتمــد  الشــعب املرجانيــة 
فضــات الطيــور، كمســاهمة يف عملية التغذية 

وإنعاش الحياة البحرية.
بحــوايل  الناتــج  هــذا  مــن   10% قيمــة  وتســاهم 
600 مليــون دوالر مــن القيمــة الكليــة املقــدرة 
كعائــد  ســنويا،  دوالر  مليــارات   6 بحــوايل 
اقتصــادي ملصائــد األســامك، بحســب تقاريــر 

األمم املتحدة والحكومة األسرتالية.
الصيادون يستعينون بالطيور

ونوهت الدراسة إىل أن فوائد هذه الفضات ال 
تقتــر فقــط عــى اســامك الشــعب املرجانية، 
كوكــب  مناطــق  جميــع  إىل  فوائدهــا  تصــل  بــل 
القطــب  يف  املثــال  ســبيل  عــى  األرض، 

الجنويب.
يف  بحــوايل،  البطريــق  طيــور  فضــات  تســاهم 
النيرتوجــني  كميــة  بنصــف  الجنــويب،  القطــب 

والفوسفور يف الرتبة كل عام.
حيث تساهم هذه املواد بالحفاظ عى عملية 
التــوازن البيئــي يف تلــك املناطــق ويف إنعــاش 

الحياة البحرية يف املناطق الباردة جدا.

عــى  تــدل  التــي  األساســية  املــؤرشات  ومــن 
أهميــة هــذه الطيــور، بحســب البحــث، هــو أنهــا 
تســاعد البحــارة والصياديــن عــى تحديد أماكن 

تواجد وفرة كبرة يف األسامك.
البحريــة  الطيــور  تواجــد  البحــارة  أغلــب  يعتــرب 
يف املنطقــة مــن املــؤرشات الهامــة لوجــود ثــورة 

سمكية يف املنطقة.
ثلث الطيور مهدد باالنقراض

وتحذر املنظامت الســمكية والبيئية والحيوانية 
الطيــور  وأنــواع  أعــداد  يف  شــديد  تناقــص  مــن 
الجائــر  الصيــد  ازديــاد  مــع  خصوصــا  البحريــة، 
بشــكل  أعدادهــا  وتناقــص  الســمكية  للــرثوة 

ملحوظ يف أغلب املحطات والبحار.
قــد  إنرتناشــونال"  "برداليــف  منظمــة  وكانــت 
تناقــص حــاد يف  مــن   ،2018 عــام  حــذرت يف 
أعــداد الطيــور البحريــة، وأشــارت إىل أن حــوايل 
تناقصــا  شــهدت  البحريــة  الطيــور  أنــواع  نصــف 

كبرا يف أعدادها.
هــذه  ثلــث  حــوايل  أن  إىل  املنظمــة  ونوهــت 
مجموعــات  أكــرث  مــن  تعتــرب  البحريــة  الطيــور 
الفقاريات التي تعاين من خطر االنقراض التام.

"نتفليكس" تضيف واحدة من 
أكثر اللغات استخداًما في العالم

واشنطن/ وكاالت:
أضافــت منصــة البــث الرقمــي األمريكيــة، أخرا، اللغــة الهندية، التي 
تعتــرب ثالــث أكــرث اللغــات اســتخداما يف العامل بعــد اإلنجليزية ولغة 

املاندرين الصينية.
الذيــن  املســتخدمني  بإمــكان  أصبــح  الجديــدة،  اللغــة  وبــإدراج 
يجيدونها االســتمتاع بتجربة هندية كاملة، إذ أصبح يف اإلمكان لهم 
تحويــل الواجهــة الخاصــة بهــم إىل الهنديــة، ويشــمل ذلــك القامئــة 
املوجــودة يف صــف البحــث يف الجــزء العلــوي مــن الشاشــة، مــرورا 
بأوصــاف العــروض، وصفحــة الدفــع واإلعــدادات بالكامــل، بحســب 

موقع "إندغادجيت".
الهنــد،  خــارج  حتــى  الهنديــة  اللغــة  إىل  التحويــل  اآلن  ميكــن  كــام 
لســطح  املخصصــة  "نتفليكــس"  نســخة  يف  متوافــرة  وأصبحــت 

املكتب وتطبيق الهاتف الذيك.
يشــار إىل أن "نتفليكــس" وّســعت مــن نطــاق اختيــار محتــوى اللغــة 
ممثلــني  بطولــة  مــن  أصليــة  إنتاجــات  وأصــدرت  فــرتة،  منــذ  الهنديــة 
بارزيــن مــن عاصمــة الســينام الهنديــة بوليــوود، وذلــك ضمن مســاعي 

منصة البث الرقمي األمريكية أن تصبح منصة عاملية.
"نتفليكــس  يف  املحتــوى  رئيــس  نائــب  شــرجيل،  مونيــكا  وقالــت 
الهنــد" يف بيــان: "إن تقديــم تجربــة "نتفليكــس" رائعــة ال يقــل أهميــة 
عن إنشاء محتوى رائع، ونحن نعتقد أن واجهة املستخدم الجديدة 
ســتجعل الوصــول إىل "نتفليكــس" بشــكل أكــرث ســهولة، وستناســب 

املستخدمني الذين يفضلون اللغة الهندية بشكل أفضل".
وتــأيت تلــك الخطــوة بالتزامــن مــع توفــر منصــة "نتفليكــس" مجموعة 

جديدة من الخواص وامليزات الجديدة كليا ملستخدميه.
"نتفليكــس"  مســتخدمي  أن  إىل  نــاو"  نيــوز  "تاميــز  موقــع  وأشــار 

سيتمكنون قريبا من ترسيع أو إبطاء أي محتوى أو مقطع فيديو.
ورغــم أن هــذا الخيــار متــاح يف تطبيقــات مثــل "يوتيــوب" منذ فرتات 

طويلة، إال أنه يعد جديد كليا عى شبكة "نتفليكس".
وستسمح "نتفلكس لكل مستخدمي "أندرويد" أن يبطئ أي محتوى 

بخياري 0.5 أو 0.75، أو يزيد رسعته بخياري 1.25 أو 1.5.
ومــن املقــرر أن تكــون تلــك امليــزة متاحــة خال األســابيع املقبلة يف 

جميع أنحاء العامل.
تقــدم  أن  املتوقــع  مــن  التشــغيل،  رسعــة  يف  التحكــم  جانــب  إىل 
الصــوت  درجــة  تصحيــح  مثــل  امليــزات،  مــن  العديــد  "نتفليكــس" 

لترسيع وتباطؤ صوت املحتوى الذي تتم مشاهدته.

مسقط-صنعاء/ الجزيرة نت:
مــن  مشــرتك  دويل  بحثــي  فريــق  متكــن 
اكتشاف أدوات حجرية مسننة عمرها حوايل 
أســهم  كــرؤوس  اســتخدمت  ســنة  آالف   8
ورمــاح يف منطقتــني واقعتــني جنــويب جزيــرة 
العــرب، وهــام منطقــة الدهاريــز يف محافظــة 
صالــة العامنيــة، ومنطقــة املنايــزة مبحافظــة 

حرضموت اليمنية.
وجاءت النتائج -التي نرشت يف دورية بلوس 
وان PLOS ONE وأعلــن عنهــا موقــع جامعــة 
 Ohio State University أوهايــو  واليــة 
املشاركة بالدراسة- يف إصدار صحفي يف5 
أغسطس/آب الجاري لتقول إن هذا الكشف 
يعد فريدا من نوعه، ألنه يشــر إىل أن البرش 
رغم أنهم تطوروا ثقافيا بشكل منفصل فإنهم 

توصلوا إىل نفس األدوات.
األدوات املســننة ظهــرت  مــن  النوعيــة  فهــذه 
 12 قــارة أمــركا الشــاملية قبــل  ألول مــرة يف 
فــرتة  مــدى  وعــى  ســنة،  ألــف   13 إىل  ألفــا 
طويلــة مــن الزمــن اعتقــد الباحثــون أنهــا تقليد 

نشأ فقط يف هذا املكان.
إيجــاد  فــإن  الجديــدة،  الدراســة  وبحســب 
أدوات شــبيهة صنعــت بنفــس الطريقة تقريبا 
يف مــكان آخــر ويف زمــن مختلــف يعنــي أنه مل 
يكــن هنــاك اتصــال بــني الثقافتــني الناشــئتني 
مــام  الشــاملية،  وأمــركا  العــرب  جزيــرة  يف 
يعني بالتبعية أن البرش كانوا متقاربني ثقافيا 

حتى من دون اتصال.
-التــي  املســننة  الحجريــة  األدوات  وتعتــرب 
اســتخدمت رؤوســا للرماح أو األســهم- صورة 

البــرشي يف  اإلنتــاج  مــن  تكنولوجيــا  متقدمــة 
الحجــري  "العــر  ســميت  تاريخــه  مــن  فــرتة 
الفــرتة  وهــو   ،)Neolithic( الحديــث" 
الســابقة لظهــور الكتابــة، واملمتدة من 9000 

إىل 4500 قبل املياد.
ويف هــذه الفــرتة كان البــرش قــد تركــوا حيــاة 
قــرى متفرقــة،  الجمــع وااللتقــاط وعاشــوا يف 
الزراعــة  تعلمــوا  أنهــم  بســبب  ذلــك  وحــدث 
توصلــوا  ذلــك  وبعــد  الحيوانــات،  وتدجــني 
للتخزيــن  واســتخدموه  الفخــار  صناعــة  إىل 
والطبخ، ثم بدأ عر االستقرار السابق لنشأة 
الحضــارة. وبحســب الدراســة الجديــدة، فــإن 
مــع  والعامنيــة  اليمنيــة  األدوات  بــني  التشــابه 

ســكان  أن  إال  كبــرا،  كان  األمركيــة  األدوات 
جنويب جزيرة العرب يف تلك الفرتة بدا أنهم 
اهتموا بشكل أكرب بالتفنن يف تشذيب تلك 
األحجــار، ويعتقــد الباحثــون أن ذلــك كان لــه 

غرض فني أو زخريف.
األخــرة  النتيجــة  تلــك  إىل  العلــامء  وتوصــل 
عــرب فحــص الجــزء الســفيل من هــذه األدوات، 
يف  حــاد  بشــكل  مســننة  كانــت  أنهــا  فرغــم 
يكــن  مل  منهــا  الســفيل  الجــزء  فــإن  املقدمــة 
مصمــام لرتبــط بشــكل جيــد بقطعــة خشــبية 
لاســتخدام كرمــح أو كســهم، مــام يشــر إىل 
أنها رمبا مل تستخدم بشكل أسايس ألغراض 

القتال أو الصيد.

الكشف عن سيارة "جبارة" 
سعرها 3 ماليين دوالر

لندن/ وكاالت:
ســيارة  مواصفــات  بعــض  عــن  الربيطانيــة   "GMA" رشكــة  أعلنــت 
ومــن  أمريــي،  دوالر  مايــني  ثاثــة  إىل  مثنهــا  يصــل  التــي   ،T.50

املتوقع طرحها يف األسواق خال العام الجاري.
وبحســب الرشكــة، صنعــت الســيارة مــن خليــط خــاص مــن املعــدن 
والفايــرب والباســتيك، ويبلــغ وزن هيكلهــا نحــو طــن، بطــول يبلــغ 4 

أمتار وعرض 185 سنتيمرت وارتفاع 116 سنتيمرت.
وتتميــز الســيارة ببابــني يفتحــان لألعــى، وكذلــك غطــاء محــرك مــن 
الخلــف يفتــح بطريقــة مشــابهة وتصميــم الواجهــة الخلفيــة يظهــر فيــه 

مراوح التربيد الكبرة.
وتــم تزويــد الســيارة بنظــام ديناميكيــة هــواء فريــد مــن نوعــه، يعتمــد 
عــى انســيابية الهــواء يف جســم الهيــكل وعــى مــراوح خاصــة، فيــه 
بهــا  يتحكــم  أوضــاع  و4  أوتوماتيكيــان،  وضعــان  تشــغيل،  أوضــاع   6
الســائق، مــا يؤمــن للســيارة قــوة كبــرة وثبــات عــى الرسعــات العاليــة 

ويساهم يف التقليل من استهاك الوقود.
وتعتمــد الســيارة عــى نظــام دفــع خلفــي فقــط، ومــزودة مبحــرك 12 

أسطوانة بسعة 4.0 ليرت، ما مينحها قوة تعادل 663 حصانا.

سلحفاة تركض هرًبا
 من بين فكي تمساح

موسكو/ وكاالت:
تداول بعض رواد مواقع التواصل االجتامعي مقطع فيديو لسلحفاة 

تلوذ بالفرار ركضا من بني في متساح حاول الفتك بها والتهامها.
ويظهــر يف الفيديــو التمســاح وهــو يحــاول التهــام الســلحفاة، التــي 

نجحت يف اإلفات من بني في التمساح وركضت تجاه البحرة.
وجــاء رد فعــل التمســاح غريبــا حيــث ظــل ثابتــا يف مكانــه ومل يحــاول 

اللحاق بالسلحفاة.

تساقط الصخور من قمم جبل 
في السعودية يسحق سيارة

الرياض/ وكاالت:
تســاقطت صخــور عماقــة مــن قمــم جبــل الجــذم يف جبــال العبــادل 
مبحافظــة العارضــة رشق منطقــة جــازان، وتســببت يف تحطيــم مركبــة 

كانت متوقفة عى جانب الطريق.
وبحســب صحيفــة "ســبق"، قالــت مصــادر إن الحــادث التي تعرضت 

له املركبة مل يسفر عن أي إصابات.
الســكان وســط مطالبــات  وتــم احتجــاز  الجــذم،  وإغلــق طريــق جبــل 

برسعة فتح الطرق.
وأشــار ســكان العبــادل إىل أن الطريــق املــؤدي إىل املركــز الصحــي 

مقطوع وسط مطالبات بتعجيل صيانته.

فضالت بعض الطيور البحرية تصل قيمتها لنصف مليار دوالر

اكتشاف أسلحة عمرها 8 آالف سنة في ُعمان واليمن

بيروت.. بعد لطف الله بها 
في حاجة لمؤتمر مانحين

لطــف اللــه بلبنــان، وزعــامء طوائفــه ال لطــف لهــم بــه. قــوة 
لــو   . ٪٦٠ بنســبة  البحــر  جهــة  اتجهــت  الزلــزال  االنفجــار 
اليابســة  التــي اجتاحــت  تلــك  مــع  النســبة  اتحــدت هــذه 
لدمــرت بــروت بكاملهــا. بــروت مل تدمــر ألن اللــه مل يشــأ 
ذلــك. املســؤولون مــن رئيــس الجمهوريــة اللبنانيــة إىل مــا 
دونــه مــن قــادة ووزراء هــم مــن عملــوا عــى تدمــر بــروت، 
تقــول  هكــذا  والرحيــل،  االســتقالة  جميعــا  عليهــم  لــذا 

انتفاضتهم.
يصــر  عندمــا  الفاشــل  التلميــذ  درس  هــو  بــروت  درس 
رئيســا للــوزراء، أو قائــدا للجيــش. عندمــا يعتــيل الفاشــل 
أعــى املناصــب يف غفلــة مــن الزمــن الجميــل ال يعنــي أنه 
فــارق الفشــل، أو أن الفشــل غــادره بحكــم منصبــه. القضية 
يكــون  حــني  صغــرا  يكــون  الفشــل  متامــا،  ذلــك  عكــس 
الفاشل صغرا، ويكون كبرا وعظيام حني يكون الفاشل 

قائدا كبرا وعظيام. لغة ال واقعا.
هــذه صــورة لبنــان يف درســها الناقــد للحكومــة والرئاســة، 
املخزنــة  املتفجــرة  املــواد  والطوائــف.  األحــزاب،  وقــادة 
املــكان  ٢٠١٤م.  لســنة  تعــود  التجــاري  بــروت  مرفــأ  يف 
ال يصلــح للتخزيــن الدائــم. املــكان ترنزيــت فقــط. ملــاذا 
املــواد املتفجــرة ســت ســنوات يف املرفــأ، ويف  بقيــت 
يف  يكمــن  الجــواب  الســامة؟!  لعنــارص  يفتقــر  تخزيــن 
جائحــة الفشــل املتوارث، الــذي صاحب حكومة ٢٠١٤م، 
وحكومة ٢٠٢٠م، التي أمضت يف الحكم ستة أشهر حتى 
اإلداري  الفشــل  مســئولية  مــن  تهــرب  أن  وتريــد  تاريخــه، 

واألمني!
الشــعب اللبناين الذي يلعق جراحه، ويغســل دماء أبنائه 
مــن الشــوارع والبنايــات انتفــض مجــددا مــع الزلــزال ضــد 
املســؤولني، ويطالبهم بالرحيل، وال يســتثني أحدا، ولكن 
ال رحيــل حتــى تاريخــه، ألنــه لــكل رحيــل يف األزمــات مثن، 
ال تقبــل بدفعــه األحــزاب والطوائــف. لــذا قلــت يف مقــال 
أمس إن مللمة الجراح اآلن أوىل من فتح دفاتر الحساب.
لبنــان اآلن يحتــاج ملؤمتــر عاجــل للامنحــني، حتــى يتســنى 
له تضميد الجراح، ومغالبة تداعيات الزلزال الذي شعرت 
بــه قــربص واألردن. لبنــان مل يتلــقَّ مــن دول العــرب الغنيــة 

أدىن وعد بإسعافه مبعونة عاجلة.
لــو وقــع االنفجــار يف كاليفورنيــا يف أمــركا لســارع العــرب 
األغنيــاء إىل التــربع باملــال وبغــر املــال. عندما اشــتعلت 
حرائــق )إرسائيــل( يف الغابــات مؤخــرا، ســارعت دول مــن 
الخليج بإرسال املساعدة، وأطقم اإلطفاء! هل باتت تل 

أبيب أقرب لعواصمنا العربية من بروت العربية؟!
انحرفــت، وانقســمت،  العربيــة يف نظرهــم  بــروت  نعــم، 
وأصابتهــا لعنــة إيــران! ال تقرتبــوا مــن إيــران فتخــرسوا الــرز 
لهــا  غنــت  بــروت  ومرافئكــم!  أصابعكــم  وتحــرتق  واألرز! 
فــروز  عنهــا  أغنــت  مــا  ولكــن  الجميــل،  الزمــن  فــروز يف 

شيئا!


