
رام الله/ فلسطني:
األرسى  شــؤون  هيئــة  قالــت 
واملحرريــن: إن ســلطات االحتــال 
األســر  عــزل  تواصــل  اإلرسائيليــة 
املوقــوف محمــد عيــاد )23 عامــا( 
بظــروف  لحــم،  بيــت  مدينــة  مــن 
اعتقالــه  منــذ  وصعبــة  قاســية 

منتصــف الشــهر املايض. 
بيــان  يف  الهيئــة  وأفــادت 

النارصة/ فلسطني:
دولــة  يف  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
عــن  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــال 

وفــاة  حــاالت   3 تســجيل 
جديــدة  إصابــة  و1612 

3 وفيات 
و1612 إصابة 
بـ"كورونا" يف 
دولة االحتالل

محافظات/ عبد الله الرتكامين:
االحتــال  قــوات  برصــاص  شــابان  أمــس  أصيــب 
والفصــل  الضــم  جــدار  بوابتــي  قــرب  اإلرسائيــي، 
العنرصي جنوب طولكرم، فيام شــنت طائرات حربية 
إرسائيليــة، فجــر أمــس، غــارات عــى مواقــع متفرقــة، 

يف قطــاع غــزة. وذكــرت مصــادر طبيــة يف مستشــفى 
وصــا  شــابني  أن  الحكومــي،  ثابــت  ثابــت  الشــهيد 
إىل قســم الطــوارئ يف املستشــفى، بعــد إصابتهــام 

برصــاص االحتــال يف القــدم، وجــرى تقديــم 
ســلطات  ســلمت  حــني  يف  لهــام.  العــاج 
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اقرأ في هذا العدد

في غزة.. شاب 
ُيَزفُّ إلى زوجته 

بمشاركة 
أطفاله السبعة

استعداد إيجايب تصنعه حواء 
بتجليد كتب أبنائها

كيف تختار حواء العباءة 
املناسبة لها؟

طفلة سورية تروي مأساة 
فقدانها عائلتها يف نكبة بريوت
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َسّلم إخطارات بوقف البناء شرق قلقيلية 
االحتالل يصيب شابني بطولكرم 

ويشّن غارات عىل القطاع

محافظات- عواصم/ عبد الله الرتكامين:
دانــت فصائــل وهيئات فلســطينية االتفــاق الذي أعلنته 
اإلدارة األمريكيــة بــني اإلمــارات و)إرسائيــل(، عــادًة إيــاه 
مبثابــة مكافــأة مجانيــة لاحتال عى جرامئه وانتهاكاته 

وطعنــة للشــعب الفلســطيني. وأعلــن الرئيس األمرييك 
دونالــد ترامــب مســاء أمس، عام وصفه بـ"اتفاقية ســام 
تاريخيــة" بــني كلٍّ مــن دولــة االحتــال اإلرسائيــي ودولــة 
اإلمــارات، متضمنــة تطبيعــا للعاقــات، ووصــف ترامــب 

بأنــه  لــه عــى حســابه يف "تويــرت" االتفــاق  يف تغريــده 
"اخرتاق ضخم". وعلق ويل عهد أبوظبي محمد بن زايد 
يف تغريــدٍة عاجلــة لــه: إنــه "يف اتصــايل الهاتفي أمس، 
نتنياهــو،  بنيامــني  االحتــال  وزراء  ورئيــس  ترامــب  مــع 

لــأرايض  )إرسائيــل(  ضــم  إيقــاف  عــى  االتفــاق  تــم 
الفلســطينية. كــام اتفقــت اإلمــارات و)إرسائيــل( عــى 
املشــرتك  التعــاون  تدشــني  نحــو  طريــق  خارطــة  وضــع 
وصــواًل إىل عاقــات ثنائيــة". مــن جهتهــا، علقــت إدارة 

البيــت األبيــض يف بيــاٍن لهــا بالقــول: إن مســؤولني مــن 
املقبلــة  األســابيع  ســيلتقون يف  و)إرسائيــل(  اإلمــارات 

لتوقيــع االتفــاق. وأشــار البيــان إىل أن اإلمــارات 
لتطويــر  تعــاون  اتفــاق  ســتوقعان  و)إرسائيــل( 

إسطنبول/ فلسطني:
هاتف رئيس املكتب الســيايس لحركة حامس إســامعيل هنية مســاء 
أمس، رئيس الســلطة الفلســطينية محمود عباس ملناقشــة التطورات 

املتعلقة باالتفاق املعلن بني دولة اإلمارات العربية املتحدة 
واالحتال اإلرسائيي. وأكد الرجان بشكل واضح رفض هذا 

رام الله/ فلسطني:
أكــد نائبــان يف املجلــس الترشيعــي أن االحتــال اإلرسائيــي يحــاول 
فرض وقائع كبرة عى األرض يف مدينة القدس املحتلة؛ لتهويدها 
ونــرش روايتــه التلموديــة مــن خــال فــرض تاريــخ مــزور، ومحاولــة تغيــر 

الذهنية الدولية والعربية واإلسامية تجاه املدينة.
وقــال النائــب أحمــد عطــون إن االحتــال أعلــن مؤخرا عن تشــييد آالف 
املقدســيني  بيــوت  هــدم  مقابــل  االســتيطانية  الســكنية  الوحــدات 
ومصــادرة أراضيهــم، الفتــا إىل أن تلــك اإلجــراءات غــر مســبوقة يف 

يف  عطــون  وأضــاف  ســكانها.  مــن  القــدس  إلخــاء  محاولــة 
ترصيــح صحفــي أمــس، أن االحتال يف املقابل يضخ قطعان 

طهران- صنعاء/ وكاالت:
قال مستشار رئيس الربملان اإليراين للشؤون الدولية: إن االتفاق بني 
)إرسائيــل( واإلمــارات لــن يضمــن الســام يف املنطقــة. وقــال حســني 

الخارجيــة  لوزيــر  نائــب ســابق  أيًضــا  وهــو  اللهيــان  عبــد  أمــر 
بتطبيــع  لإلمــارات  الجديــد  "النهــج  تويــرت  عــى  تغريــدة  يف 

النارصة/ فلسطني:
تطبيــع  بإعــان  أمــس،  اإلرسائيــي،  الكنيســت  يف  عــرب  نــواب  نــدد 

العاقات بشكل كامل بني دولة االحتال اإلرسائيي واإلمارات.
وعّلــق رئيــس القامئــة العربيــة املشــرتكة يف الكنيســت، أميــن 
عــودة عــى توقيــع االتفاقيــة قائــا، يف بيــان مقتضــب عــى 

النارصة- واشنطن/ وكاالت:
قــال رئيــس وزراء االحتــال بنيامــني نتنياهــو: إّن خطتــه لتطبيــق الســيادة 
اإلرسائيلية عى مستوطنات الضفة الغربية مل تتغر، املعروفة إعامية 

باسم "الضم"، رغم توقيع اتفاقية )السام( مع أبو ظبي.
وأضــاف نتنياهــو "ال تغيــر يف خطتــي لتنفيــذ خطــة الضــم )يف  23
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إسطنبول/ وكاالت:
الفرنــي  لنظــره  إن  أردوغــان:  طيــب  رجــب  الــرتيك  الرئيــس  قــال 
زيارتــه  واصفــا  لبنــان،  يف  اســتعامرية"  "أهدافــا  ماكــرون  إميانويــل 

األخــرة لبــروت بـ"االســتعراضية"، وســط تصاعــد حدة التوتر 
بــني أنقــرة وباريــس بشــأن التنقيب عن الغاز رشق املتوســط. 

أردوغان: أهداف ماكرون 
يف لبنان استعمارية

غزة/ محمد أبو شحمة: 
أبــدى عــدد مــن العائديــن إىل قطــاع غــزة رضاهم 
يف  الرســمية  الجهــات  إجــراءات  عــن  الكامــل 
الــربي،  رفــح  معــرب  يف  الســتقبالهم  غــزة  قطــاع 

إليهــا  التــي يحتاجــون  وتوفــر كل املســتلزمات 
مــن كاممــات، ومــواد تعقيــم، ورسعــة يف إنجــاز 

طالبــوا  حــني  يف  وصولهــم،  معامــات 
الحجــر  مراكــز  يف  ظروفهــم  بتحســني 

رفض فلسطيين واسع لـ"اتفاق العار" بني اإلمارات واالحتالل

4

هنية يهاتف أبومازن
والنخالة لمناقشة اتفاق 

اإلمارات مع االحتالل

حماس: يجب مالحقته في المحافل الدولية
نائبان: االحتالل يحاول تزوير 

التاريخ وفرض وقائع تهويدية 
يف القدس

مسؤول إيراين: االتفاق 
اإلمــارايت اإلرسائييل لــن 

يضــمن الســالم اإلقليــمي

نواب عرب يف "الكنيست" 
ينــددون باالتفاقيـة

اإلرسائيليــة اإلماراتـيــة

نتنياهو: خطة ضم
الضفـــة لم تتغري رغـــم 

)الســــالم( مـــع اإلمــــارات

االحتالل يواصل 
عزل األسري 

محمد عياد 
بظروف قاسية 

يف "الجلمة"

الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان

17
17

رام الله/ فلسطني:
عــن  أمــس،  اللــه،  رام  يف  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
وفــاة مواطَنــني وهــام طفــل وامــرأة مســنة، متأثريــِن 
بإصابتهــام بفــروس "كورونــا"، يف حــني ســجلت 
الـــ24 ســاعة  باملــرض خــال  432 إصابــة جديــدة 
يف  صفحتهــا  عــرب  الــوزارة  وذكــرت  األخــرة. 

مدينــة  مــن  عاًمــا(   72( مواطنــة  أن  "فيســبوك" 
متأثــرة  األهــي،  توفيــت يف املستشــفى  الخليــل 
بإصابتهــا بفــروس كورونــا، وكانــت تعــاين أمراًضــا 
مزمنــة. يف حــني أعلنــت يف وقــت ســابق عــن وفــاة 

طفل )٨ أعوام( من إذنا مبحافظة الخليل، 
وكان يعــاين الربــو وتشــوهات خلقيــة يف 

الخارجية: 215 وفاة و4399 إصابة بين فلسطينيي الخارج
وفاة طفل وامرأة وتسجيل 432 إصابة 

جديدة بفريوس كورونا بالضفة

5

طالبوا بتحسين ظروف الحجر الصحي
عائدون إىل غزة يشيدون بإجراءات 

استقبالهم يف معرب رفح

أكرث من 750 ألف 
وفاة بـ"كورونا" يف 

العالم.. والقلق 
من الوباء ال يزال 

حارضاً

رام الله/ فلسطني:
أعلنــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، إصابــة األســر أمــر كليــب مــن بلــدة 

العيسوية شامل رشق القدس بفروس كورونا.
وأوضحت الهيئة يف بيان صحفي أمس، أن األسر كليب، والذي كان يخضع 
للحبس املنزيل، وصدر بحقه قرار قبل عدة أيام بالحبس الفعي ملدة خمسة 
االحتــال يف  ومخابــرات  أيــام لرشطــة  ثاثــة  قبــل  نفســه  بتســليم  قــام  شــهور، 

ســجن نفحــة، وبعــد خضوعــه لفحــص فــروس كورونــا، تبــني أنــه يحمل 
الفــروس. وكشــفت أن إدارة نفحــة قامــت فــور ظهــور نتيجــة فحــص 

إصابة األسري أمري كليب من 
القدس بفريوس كورونا

3

غزة- النارصة/ عبد الله الرتكامين:
قطــاع  عــى  والبحــري  الــربي  االحتــال اإلرسائيــي حصارهــا  شــددت ســلطات 
غــزة، وصعــدت مــن غاراتهــا الجويــة عــى أهــداف فلســطينية، وهــو أمــر عدتــه 
حركــة حــامس ومؤسســات أهليــة وحقوقيــة ســلوكًا عدوانيًا وعقابــًا جامعيًا ضد 
السكان يف القطاع، يتحمل االحتال مسؤولياته. وأصدر وزير جيش االحتال 
سلســلة قــرارات خــال اليومــني املاضيــني، بــدءا مــن وقــف إدخــال مــواد البنــاء 

واملحروقــات، وتقليــص املجــال البحــري املســموح بــه للصيــد قبالــة 
8 أميــال. وقالــت نقابــة  15 ميــا بحريــا إىل  شــواطئ قطــاع غــزة مــن 

د حصار غزة برًّا  االحتالل يشدِّ
وبحرًا وسط استنكار فلسطيين

2

خبر متفجرات يتفقد مكان انفجار أحد صواريخ االحتال مبدرسة تابعة لوكالة الغوث يف مخيم الشاطئ لاجئني يف غزة أمس         ) األناضول (

5

فصائل وهيئات تعّده مكافأة مجانية لالحتالل
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رام الله/ فلسطني:
أكد نائبان يف املجلس الترشيعي أن االحتالل 
عــى  كبــرة  وقائــع  فــرض  يحــاول  اإلرسائيــي 
األرض يف مدينــة القــدس املحتلــة؛ لتهويدهــا 
ونــرش روايتــه التلموديــة مــن خــالل فــرض تاريــخ 
مزور، ومحاولة تغير الذهنية الدولية والعربية 

واإلسالمية تجاه املدينة.
وقــال النائــب أحمــد عطــون إن االحتــالل أعلــن 
الســكنية  الوحــدات  آالف  تشــييد  عــن  مؤخــرا 
املقدســيني  بيــوت  هــدم  مقابــل  االســتيطانية 
تلــك  أن  إىل  الفتــا  أراضيهــم،  ومصــادرة 
إلخــالء  محاولــة  يف  مســبوقة  غــر  اإلجــراءات 

القدس من سكانها.
صحفــي  ترصيــح  يف  عطــون  وأضــاف 
يضــخ  املقابــل  يف  االحتــالل  أن  أمــس، 
لتغيــر  القــدس  يف  املســتوطنني  قطعــان 
لصالــح  املدينــة  يف  الدميوغرافيــة  الخارطــة 
الــذي  املقــديس  أن  حــني  يف  املســتوطنني، 
مــن  وال  آمنــا،  مســكنا  لــه  يجــد  ال  بيتــه  يهــدم 
يدعمــه للصمــود، إىل أن يخــرج منهــا ويبحــث 

عن سكن خارج حدودها.
وأوضح أن هذه اإلجراءات الشاملة واملتكاملة 
تــأيت يف ســياق خطــة ممنهجة يحاول االحتالل 
من خاللها فرض الرواية التلمودية عى األرض 
األماكــن  أن  مبينــا  اإلســالمية،  واملقدســات 
املقدســة أصبحــت اليــوم تحــت ســيطرته، وال 
يوجــد هنــاك مــن ينازعه عى هذه "الســيادة"، 
وتحديــدا  الســيايس  الصعيــد  عــى  ال 

الدينــي  الصعيــد  عــى  وال  الفلســطينيني، 
انتــزاع  يريــد  وتحديــدا األوقــاف األردنيــة، فهــو 

الوصاية الدينية والسياسية عن القدس.
وطالب عطون األمة العربية وتحديدا اململكة 
االحتــالل  مبالحقــة  الســلطة،  وقيــادة  األردنيــة 
عــى هــذه الجرائــم مــن خالل املجتمــع الدويل 
لــكل  املخالــف  الســلوك  هــذا  يجــرم  الــذي 

القوانني واملواثيق الدولية.
مــن جانبــه، حــذر النائــب عــن محافظــة الخليــل 
هجمــة  تصاعــد  خطــورة  مــن  زعاريــر،  باســم 
عمليــات  وتكثيــف  القــدس  عــى  االحتــالل 
الهــدم والتهجــر واإلبعــاد، معتــرا ارتفــاع وتــرة 
لسياســة  اســتكامال  املقدســيني  منــازل  هــدم 
تهجــر أهــايل املدينــة املحتلــة وتفريغهــا مــن 
بـ"خطــة  تســمى  مــا  ضمــن  األصليــني،  ســكانها 
القــدس الكــرى"، وترســيخ يهودية الدولة التي 

ينــادي بهــا. وبــني زعاريــر يف ترصيــح صحفــي 
أمــس، أن االحتــالل يريــد فــرض وقائــع جديــدة 
املنــازل  هــدم  منهــا  القــدس،  عــى  تهويديــة 
ومنع تراخيص البناء، وسياسة اإلبعاد القرسي 
القــدس  عــن  واملدافعــني  للنشــطاء  خاصــة 
واملقدســات، ويف املقابــل ميعــن يف إصــدار 
قــرارات متتاليــة لبنــاء وحــدات اســتيطانية، إىل 
جانــب مصــادرة األرايض ووضــع اليــد عــى مــا 

يسميه "أمالك غائبني".
التضييــق  ميــارس  االحتــالل  أن  إىل  وأشــار 
االقتصــادي عــى املواطــن املقــديس ويفــرض 
الرضائــب الباهظــة، يف حــني أن هــذه الهجمــة 
تتزامن مع تفكك املوقف العريب واإلسالمي، 

وموجة التطبيع.
حركــة  يف  القيــادي  أكــد  ذاتــه،  الســياق  ويف 
"حــامس" مــن مدينــة جنــني مصطفــى أبــو عــرا، 

أن مامرســات االحتــالل ضــد املنطقــة الرشقيــة 
هــي  مــا  الرحمــة  وبــاب  األقــى  املســجد  مــن 
لفــرض واقــع جديــد عــى  بائســة  إال محــاوالت 

املدينة املقدسة.
أن  عــى  أمــس،  ترصيــح  يف  عــرا  أبــو  وشــدد 
مــن  جــزء  هــو  املبــارك  األقــى  املســجد 
عقيــدة املســلمني، وحاميتــه والدفــاع عنــه هــو 
ليــس  األقــى  وأن  والعقيــدة،  للديــن  حاميــة 
املصــى القبــي فقــط بــل هــو املصــى القبي 
وقبــة الصخــرة والســاحات التــي تضمهــا أســوار 

القدس العتيقة.
ســيبقى  األقــى  املســجد  "أن  وأضــاف: 
ا خالًصــا ال حــق ألحــد ســوى املســلمني  إســالميًّ
ســتبوء  الواقــع  لتغيــر  محــاوالت  أي  وأن  فيــه، 

بالفشل أمام العنفوان والصمود املقديس".
لســاحات  االقتحــام  بعمليــات  يتعلــق  وفيــام 
الرحمــة  بــاب  وخاصــة  األقــى  املســجد 
واملنطقــة الرشقيــة مــن املســجد قــال أبــو عــرا: 
"كل مــا يجــري بحــق األقــى محــاوالت بائســة 
لفرض وقائع جديدة لتحويل املنطقة الرشقية 
املنطقــة  يف  حصــل  كــام  االحتــالل  لســيطرة 
بــاب املغاربــة وحائــط  للمســجد عنــد  الغربيــة 

الراق الذي حولوه إىل "مبىك"".
وطالــب أبــو عــرا كل القــوى الحيــة يف الشــعب 
كاملــة،  اإلســالمية  واألمــة  الفلســطيني 
بالتصــدي لهــذه املؤامــرات والعمل عى فضح 
جرائــم االحتــالل واملســتوطنني ومالحقتــه يف 

كل املحافل الدولية واإلعالمية.

رام الله/ فلسطني:
التحريــر  التنفيذيــة ملنظمــة  اللجنــة  دعــا عضــو 
تيســر خالــد، أجهــزة أمــن الســلطة إىل حاميــة 
مــن  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  وبلــدات  قــرى 
مــن  تتخــذ  التــي  اليوميــة  املســتوطنني  جرائــم 
مراكــز  االســتيطانية  والبــؤر  املســتوطنات 
انطــالق ألعاملهــا االجراميــة ضــد الفلســطينيني 
عــر  ترصيــح  يف  خالــد،  وقــال  وممتلكاتهــم. 
صفحتــه بـ"فيســبوك"، أمــس، "يف صبيحــة كل 
يــوم يصحــو املواطــن الفلســطيني عــى جرميــة 
اليهــودي،  اإلرهــاب  منظــامت  ترتكبهــا  جديــدة 
التي تتخذ من املستوطنات والبؤر االستيطانية 
مالذات آمنة ومراكز انطالق ألعاملها اإلجرامية 

يف ظل حامية كاملة من قوات االحتالل". 
وذكــر خالــد أن آخــر هذه الجرائم التي ال تتوقف 

كانــت مهاجمــة عنــارص هــذه املنظــامت منــازل 
القبليــة جنــوب مدينــة  املواطنــني يف عصــره 
نابلــس، وحــرق جرافــة وكتابــة شــعارات عنرصية 

عى جدران منازل القرية.
مينــع  الــذي  مــا  الســؤال،  يلــح  "اآلن  وتســاءل: 
مــن  الفلســطينية  واألمنيــة  العســكرية  األجهــزة 
املشــاركة يف لجــان الحراســة؟ فتقــدم للمواطن 
فذلــك  لحســابها،  يســجل  رائعــا  عمــال  والوطــن 
أفضــل ألــف ألــف مــرة مــن وقــوف بعضهــا موقف 
املتفــرج عــى هــذه الجرائــم أو انشــغال بعضهــا 
اآلخــر مبهــامت الوكيــل الثانــوي اللتزامــات قررنا 

وقف العمل بها".
إىل  السياســية  للقــوى  دعوتــه  خالــد  وجــدد 
تشكيل لجان حراسة يف عموم الريف تتصدى 
ملامرسات عصابات "تدفيع الثمن االرهابية".  

النارصة/ فلسطني:
بارتــكاب  أمــس،  االحتــالل،  رشطــة  اعرتفــت 
خمســة من عنارص ما تســمى "حرس الحدود" 
عــى  وتآمــرا  واعتــداء  مســلح  ســطو  جرائــم 
خطــرة  ظــروف  يف  واعتــداء  جرميــة  ارتــكاب 
ميــروا  أن  أرادوا  فلســطينيني  مواطنــني  بحــق 
عــر حاجــز إىل داخــل األرايض املحتلــة عــام 
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تقديــم  تــم  أنــه  االحتــالل  رشطــة  وأوضحــت 

املركزيــة  املحكمــة  إىل  ضدهــم  اتهــام  لوائــح 
"وفقــا  وقالــت:  الســبع،  بــر  يف  اإلرسائيليــة 
ملــا جــاء يف لوائــح االتهــام فــإن عنــارص "حــرس 
الشــهر  خــالل  أقدمــوا  املتهمــني  الحــدود" 
املــايض ويف مناســبات عــدة وهــم يســتقلون 
دوريــة رشطيــة عــى الســطو عــى فلســطينيني 
إحــدى  مــن  بالقــرب  الحاجــز  اجتيــاز  أرادوا 
ثغرات جدار الضم والتوسع العنرصي جنوب 

الخليل ورسقوا منهم األموال".

وقالت حركة حامس: إن التصعيد اإلرسائيي 
الوقــود  وصــول  ومنــع  غــزة،  عــى  املتواصــل 
والبضائع، سلوك عدواين خطر، وخطوة غر 
محســوبة العواقــب يتحمــل االحتــالل نتائجهــا 

وتبعاتها. 
هــذه  أن  أمــس،  بيــان،  يف  حــامس،  وأكــدت 
السياسات العدوانية التي تهدف إىل مفاقمة 
وشــل  املحــارص  القطــاع  يف  أهلنــا  أزمــات 
مواجهــة  جهــود  وتعطيــل  اليوميــة،  حياتهــم 
فروس كورونا، وسط صمت إقليمي ودويل، 
املرحلــة  معــامل  رســم  إعــادة  سيســتدعي 
لكــرس  املناســب  املســار  وتحديــد  مجــدًدا، 

هذه املعادلة.
وشــددت عــى أنــه ال ميكــن القبــول باســتمرار 

هذا الحال عام هو عليه.
قــرار  األهلّيــة  املنظــامت  شــبكة  واســتنكرت 
غــزة  قطــاع  عــى  الحصــار  بتشــديد  االحتــالل 
مــواد  مــن  األساســية  املــواد  إدخــال  ومنــع 
تقليــص  وكذلــك  والوقــود  ومســتلزماتها  بنــاء 

مساحة الصيد.
إىل  أمــس،  لهــا  بيــان  يف  الشــبكة  وأشــارت 
األوضــاع االقتصاديــة واإلنســانية واالجتامعيــة 
املتدهورة يف قطاع غزة يف ظل ارتفاع نسب 
الفقــر والبطالــة وانعدام األمن الغذايئ بشــكل 
غــر مســبوق يف ظــل مــا يعيشــه القطــاع جــراء 

إجراءات مواجهة فروس كورونا.
لهــذه  الخطــرة  التداعيــات  مــن  وحــذرت 
إىل  تهــدف  والتــي  اإلرسائيليــة،  القــرارات 
تعميــق األزمــة االنســانية التــي يعيشــها قطــاع 
غــزة يف ظــل صمــت دويل مؤســف تجــاه هــذه 
االعتــداءات االرسائيليــة عى أكرث من مليوين 

عــى التــوايل. وأعــرب املركــز يف بيــان لــه، عن 
قلقــه إزاء حيــاة أكــرث مــن مليــويَنْ فلســطيني، 
األوضــاع  يف  خطــر  تدهــور  مــن  يعانــون 
بفعــل  واالجتامعيــة  واالقتصاديــة  اإلنســانية 
التأثــرات التــي قد تنجم عن تلك اإلجراءات، 
الوقــود  إدخــال  منــع  قــرار  آخرهــا  كان  والتــي 
للقطاع وإغالق معر كرم أبو ســامل أمام حركة 

دخول وخروج البضائع.
تشــديد  عواقــب  مــن  تحذيــره  املركــز  وجــدد 

األطفــال  مــن  معظمهــم  فلســطيني  مواطــن 
القــرارات  والنســاء. وأكــدت الشــبكة أن هــذه 
لكافــة  فاضًحــا  انتهــاًكا  تعتــر  اإلرسائيليــة 
املواثيــق واملعاهدات الدولية ويف مقدمتها 

اتفاقية جنيف الرابعة.
استنكار حقوقي

مــن  اإلنســان  لحقــوق  حاميــة  مركــز  وحــذر 
العواقــب الكارثيــة لتشــديد إجــراءات الحصــار 
املفــروض عــى قطــاع غــزة للعــام الرابــع عــرش 

الحصــار عــى قطــاع غــزة يف ظــل أزمة إنســانية 
تعصف بالعامل  تتمثل يف تفيش وباء كورنا.

واملــواد  الوقــود  إدخــال  عرقلــة  أّن  وأكــد 
األساســية لقطــاع غــزة ســيكون لــه آثــار ســلبية 
عــى صحــة وســالمة املواطنــني، ويؤكــد أنهــا 
واألعــراف  الحقــوق  لكافــة  مخالفــة  تشــكل 
اإلنســانية، وتهديــد مبــارش لحقهم يف الحياة، 

ومتثل جرمية وفقا لنظام روما.
وطالــب املركــز املجتمع الــدويل بالخروج عن 

واألخالقــي  القانــوين  بواجبــه  والقيــام  صمتــه 
األرايض  يف  املدنيــني  الســكان  تجــاه 
املجتمــع  دعــا  كــام  املحتلــة،  الفلســطينية 
الــدويل للضغــط عــى حكومــة االحتــالل مــن 
األساســية  املــواد  وإدخــال  القيــود  رفــع  أجــل 
البنــاء وتســهيل حركــة  الوقــود ومــواد  وخاصــة 
بإدخــال  والســامح  القطــاع  وإىل  مــن  البضائــع 
وإقامــة  القطــاع  لســكان  الالزمــة  املــواد  كافــة 

املشاريع الخدمية واالنشائية.

لحقــوق  الفلســطيني  املركــز  دعــا  جهتــه  مــن 
الفــوري  للتدخــل  الــدويل  املجتمــع  االنســان 
أجــل  مــن  االحتــالل  عــى  للضغــط  والعاجــل 
إلغــاء هــذه القرارات، والســامح بتوريد الوقود 
وكافة احتياجات سكان القطاع بشكل فوري.

كــام طالــب املركــز يف بيــان أمــس، بالتدخــل 
الحربيــة  الســلطات  عــى  والضغــط  الفــوري 
اإلرسائيليــة املحتلــة مــن أجــل توســيع مســافة 
بحريــًا  ميــاًل   20 عــن  تقــل  ال  الصيــد ملســافة 

عى امتداد شاطئ قطاع غزة.
وشــدد عــى رضورة إجبــار ســلطات االحتــالل 
عــى اإلقــالع عن اســتخدام سياســة العقوبات 

الجامعية التي تفرضها عى سكان القطاع.
بااللتزامــات  )إرسائيــل(  لتذكــر  املركــز  ودعــا 

املحتلــة  القــوة  باعتبارهــا  عليهــا،  الواجبــة 
لقطــاع غــزة، حيــال الســكان فيــه، وفقــًا للــامدة 
55 مــن اتفاقيــة جنيــف للعــام 1949، والتــي 
تنــص عــى أن "مــن واجــب دولــة االحتــالل أن 
تعمــل، بأقــى مــا تســمح بــه وســائلها، عــى 
تزويــد الســكان باملــَؤن الغذائيــة واإلمــدادات 
الطبيــة، وعليهــا أن تراعــي احتياجــات الســكان 

املدنيني".
اإلنســان  لحقــوق  امليــزان  مركــز  اســتنكر  كــام 
تشــديد قــوات االحتــالل حصارهــا عــى قطــاع 
غــزة، وعــد خطــوات االحتــالل تكريســا لجرمية 
العقاب الجامعي، محذرا يف الوقت ذاته من 
تداعيــات القــرار عــى األوضاع اإلنســانية التي 

تتجه نحو مزيد من التدهور.
اســتنكاره  عــن  بيــان  يف  امليــزان  مركــز  وعــّر 
الحصــار  وتصعيــد  الســتمرار  الشــديد 
املفــروض عــى قطــاع غــزة للعــام الرابــع عــرش 

عى التوايل.
املجتمــع  تســامح  اســتمرار  اســتهجن  كــام 
الدويل مع العقوبات الجامعية عى الســكان 
ــل فاضــح مــن واجباتــه  يف قطــاع غــزة، يف تحلُّ
الــدويل  القانــون  يفرضهــا  التــي  القانونيــة 

اإلنساين، وال سيام اتفاقية جنيف الرابعة.
وحــّذر "مــن تدهــور األوضــاع اإلنســانية، حيث 
واقتصاديــًا  اجتامعيــًا  انهيــارًا  القطــاع  يشــهد 

يفيض إىل انفالت األمور وانفجارها".
وطالــب "امليــزان" املجتمــع الــدويل بالتحرك 
التصعيــد  لوقــف  والفــوري  والفاعــل  العاجــل 
وحظــر  غــزة،  عــن  الحصــار  ورفــع  اإلرسائيــي 
واســتخدام  اإلنســانية  القضايــا  تســييس 

الحاجات اإلنسانية لالبتزاز السيايس.

ا ل )إسرائيل( المسؤولية وتعده  سلوكًا عدوانيًّ حماس ُتحمِّ

ا وبحًرا وسط استنكار فلسطيني د حصار غزة برًّ االحتالل يشدِّ
غزة- الناصرة/ عبد الله التركماني:

شــددت ســلطات االحتالل اإلسرائيلي حصارها 
البــري والبحــري على قطاع غــزة، وصعدت من 
غاراتهــا الجويــة على أهداف فلســطينية، وهو 

أمــر عدتــه حركــة حمــاس ومؤسســات أهليــة 
جماعيــًا  وعقابــًا  عدوانيــًا  ســلوكًا  وحقوقيــة 
ضــد الســكان فــي القطــاع، يتحمــل االحتــالل 

مسؤولياته.

وأصــدر وزيــر جيــش االحتــالل سلســلة قــرارات 
خالل اليوميــن الماضيين، بدءا من وقف إدخال 
البنــاء والمحروقــات، وتقليــص المجــال  مــواد 
البحــري المســموح بــه للصيــد قبالــة شــواطئ 

قطاع غزة من 15 ميال بحريا إلى 8 أميال.
وقالــت نقابة الصيادين الفلســطينيين: إّن قرار 
تقليص مساحة الصيد في ساحل غزة دخل حيز 

التنفيذ، صباح أمس.

مؤسسات أهلية 
وحقوقية تحذر من 

تداعياته وتطالب العالم 
بالتدخل

خالد يدعو "أمن السلطة" لحماية قرى 
وبلدات الضفة من اعتداءات المستوطنين

شرطة االحتالل تعترف بارتكاب عناصرها 
جرائم سطو مسلح بحق فلسطينيين

قيادي في حماس يدعو للتصدي لجرائمه ومالحقته في المحافل الدولية
نائبان: االحتالل يحاول تزوير التاريخ وفرض وقائع تهويدية في القدس

إحدى محطات الوقود يف غزة     ) األناضول (

باسم زعاريرأحمد عطون
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نابلس- غزة/ فلسطني:
الترشيعــي،  املجلــس  يف  نائبــان  حــذر 
بالضفــة  األمنــي  الفلتــان  خطــورة  مــن 
فــوىض  عــن  الناتــج  املحتلــة  الغربيــة 
الســاح خــارج إطــار القانون، داعني إىل 

إعداد ميثاق رشف لضبطه.
نابلــس  محافظــة  عــن  النائــب  واعتــر 
يــارس منصور، تكــرار الحوادث املرتبطة 
باســتخدام الســاح خــارج إطــار القانــون 
بالضفــة الغربيــة ظاهــرة خطرية، ومؤرًشا 
املجتمــع  يف  االنــزالق  إمكانيــة  عــى 
وأن  خطــري،  منحــدر  عــى  الفلســطيني 

التخوُّف من ذلك بات مرشوعا.
صحفيــة  ترصيحــات  يف  منصــور  وقــال 
يف  الفلســطيني  املجتمــع  إن  أمــس: 
الضفــة الغربيــة بــات يخــى من انتشــار 
الفــوىض األمنيــة التــي بــا شــك خطــرية 
ضبــط  رضورة  عــى  مشــددا  عليــه، 
القانــون فقــط  الســاح ليكــون يف إطــار 

مع رضورة تحديد بوصلته.
وحّمل السلطة برام الله مسؤولية ضبط 
الجهــة  الضفــة ســيام وأنهــا  الســاح يف 
الرســمية التــي متلــك املقومــات لحفظ 
األمــن، إضافــة إىل املســؤولية املرتتبــة 
والعشــائر  والتنظيــامت  الفصائــل  عــى 

وغريها من الجهات.
ضبــط  عــى  قــادرة  الســلطة  أن  وأكــد 

منصــور:  قــال  املقاومــة،  ســاح  وحــول 
املقاومــة  ســاح  أن  يتصــور  أحــد  "ال 
ســيوجه لصدور أبناء شــعبنا، فهو موجه 
لاحتــال فقــط، وبوصلته محددة وهي 
أال  مــن جرامئــه، واألصــل  الدفــاع عنهــم 
يظهــر هــذا الســاح داخــل املجتمع ألي 
ســبب كان"، مضيفا أن ســاح املقاومة 
قدســيته  وعــى  عليــه  الحفــاظ  يجــب 

وعدم توجيه أصابع االتهام إليه.
مــن جهتــه، أدان النائب عاطف عدوان، 
اســتمرار حالــة الفلتــان األمنــي وفــوىض 

الحالة األمنية والســاح يف حال توفرت 
اإلرادة لديهــا لذلــك والجديــة، موضحــا 
خســارة  عليــه  ســيرتتب  ذلــك  تأخــر  أن 

كبرية للمجتمع الفلسطيني ككل.
وأوىص بإعداد ميثاق رشف تجمع عليه 
الســلطة بــرام اللــه والفصائــل والعشــائر 
لضبــط  املــدين  املجتمــع  ومؤسســات 
الســاح ومتابعتــه ومراقبتــه يف الضفــة، 
ووضع عقوبات رادعة لكل جهة أو أفراد 
يقومــون باخــرتاق ميثاق الرشف مع رفع 

أي غطاء عنهم.

الغربيــة  الضفــة  مــدن  يف  الســاح 
مــن  عــدد  ملقتــل  أدت  والتــي  مؤخــرا، 
املواطنــني، معتــرا مــا يحــدث "جرميــًة 
يجــب التصــدي لها وإيقافها ملا لها من 

انعكاسات عى الوطن واملواطن".
إىل  أمــس،  يف ترصيــح  عــدوان  ولفــت 
أن هنــاك حالــة مــن التجييــش لعــدد مــن 
املتنفذيــن يف الســلطة مــن الطامحــني 
يف الحكــم بعــد رئيســها محمــود عباس، 
ويحاولــون  وأجهزتــه  قوتــه  منهــم  ولــكل 
التقــرب  خــال  مــن  أنفســهم  فــرض 

لاحتــال وأمريــكا وهــم مســتمرون يف 
إقامة تحالفات داخلية لصناعة القوة.

وأضاف أن ما يحدث يفرس الصدامات 
أجهــزة  بــني  تحــدث  التــي  املتعــددة 
مقتــل  إىل  أدت  والتــي  الســلطة،  أمــن 
مســؤولني يف حركــة فتــح مــن املقربــني 
يتنافســون،  الذيــن  املســؤولني  مــن 
وبالتــايل فــإن هــذه األحــداث ســتتفاقم 
غــري  األمــور  ألن  املقبلــة  املرحلــة  يف 
مســتقرة، وعبــاس واضــح أنه ال يســتطيع 
االســتمرار يف تحمــل أعبــاء املســؤولية 
التي يتحملها يف هذه املرحلة، ويبقى 

الرصاع يف هذه املرحلة عى أشده.
الفلتــان  يصنعــون  مــن  أن  وأوضــح 
األمنــي يف الضفــة ال يهمهــم الوطــن وال 
القضيــة وال املواطــن، ولكــن مــا يهمهــم 
أهدافهــم  تحقيــق  األوىل  الدرجــة  يف 
الحكــم  لســدة  الوصــول  يف  الشــخصية 
السياســية  املجريــات  يف  والتأثــري 

ملصلحتهم ومصلحة عائاتهم.
الوطنيــة  القــوى  عــدوان  وطالــب 
وجامهــري  أطيافهــا  بــكل  والفصائــل 
شــعبنا بالعمــل مــن أجــل إيقــاف فــوىض 
مــدن  يف  األمنــي  والفلتــان  الســاح 
يحــدث  مــا  أن  مؤكــدا  الغربيــة،  الضفــة 
وقضيتنــا  الفلســطيني  بشــعبنا  يــر 

الوطنية.

ففــي ذلــك التاريــخ -الــذي يوافق عند اليهود ما 
يســمونه ذكــرى "خــراب الهيــكل"- نظمت حركة 
احتشــدت  مســرية  املتطرفــة  الصهيونيــة  بيتــار 
القــدس،  يف  اليهــود  مــن  كبــرية  أعــداد  فيهــا 
يصيحــون  وهــم  الــراق،  حائــط  نحــو  واتجهــوا 
الحركــة  نشــيد  وينشــدون  لنــا"،  "الحائــط 

الصهيونية.
األقــى  عــن  للدفــاع  الفلســطينيون  وتداعــى 
يف اليــوم التــايل، الــذي وافــق ذكــرى االحتفــال 
مبظاهــرة  وخرجــوا  النبــوي،  املولــد  بذكــرى 
حاشدة من املسجد باتجاه الحائط، واندلعت 
مــدن  إىل  بعدهــا  امتــدت  عنيفــة  اشــتباكات 

وقرى فلسطني.
وأســفرت املواجهــات عــن مقتــل 133 يهوديــا 
وجرح أكرث من ثامثئة آخرين، بينام استشــهد 
116 مواطنا فلسطينيا وجرح أكرث من مئتني.

تعبير عن الرفض

بينهــم  مــن  العــرشات  فيهــا  واستشــهد  حازًمــا، 
للثــورة محمــد جمجــوم،  الثاثــة  القــادة  إعــدام 
زال  مــا  الذيــن  الزيــر  وعطــا  حجــازي،  وفــؤاد 
الشــعب الفلســطيني يتغنــى ببطوالتهــم حتــى 

اليوم.
القــرن  بدايــة  كانــت  الــراق  ثــورة  أن  وذكــر 
العرشيــن ألجــل القــدس فيــام ُختــم القــرن ذاتــه 
بـــ" انتفاضــة األقــى" التــي كانــت أيًضــا ألجــل 
القــدس وتخللهــام عــدة ثــورات ألجــل املدينــة 
عنــوان  أنهــا  الفلســطينيون  ليؤكــد  املقدســة، 

القضية الفلسطينية.
ولفت خاطر إىل أن ثورة الراق رســخت نظرية 
أن االحتــال ال ميكــن أن يندحــر إال باملقاومــة 
التــي انتهجهــا الفلســطينيون ضــد كل احتــال 
نــزل بأرضهــم بــدءًا مــن الصليبيــني وليــس انتهــاًء 

باالحتال اإلرسائييل.
وأضاف: "خال كل تلك الثورات تظل القدس 

رئيــس مركــز القــدس الــدويل حســن خاطــر أكــد 
املــايض  القــرن  عنــوان  كانــت  الــراق  ثــورة  أن 
يف الدفــاع عــن األقــى بعــد خــروج العثامنيــني 
واحتــال بريطانيــا لفلســطني مــن عــدو معــروف 

مبخططاته ضد األمة اإلسامية .
وأوضح خاطر لصحيفة "فلسطني"، أن "الراق" 
تراكــم  الــذي  االحتقــان  عــن  تعبــرًيا  اندلعــت 
قبلهــا يف نفــوس الفلســطينيني ضــد إجــراءات 
ســبقها  حيــث  بالقــدس،  الريطــاين  االحتــال 
توجــت  الجامهــري  لتنفجــر  احتجاجيــة  هبــات 
بثــورة الــراق والتــي جــاءت ملواجهــة البدايــات 
بريطانيــا  وضعــت  حــني  لـ)إرسائيــل(  األوىل 

للصهاينة بأن موطأ قدم يف فلسطني.
وأشار إىل أن ثورة الراق كانت عارمة وشاملة، 
الفلســطينية  الجامهــري  فيهــا  شــاركت  حيــث 
كافــة يف كل املــدن الفلســطينية، وانخرط فيها 
نــرًصا  أبنــاء املــدن األردنيــة املجــاورة فحققــت 

للشــعب  وملهــاًم  للمقاومــة  عنوانــًا  واألقــى 
القســام  الديــن  عــز  ثــورة  فحتــى  الفلســطيني 
عــام 1936م كانــت مــن أجلهــام، ومنهــا مؤخــرًا 
"هبــة البوابــات اإللكرتونيــة عــام 2017م، وهبــة 
مصــى بــاب الرحمــة التــي أثبتــت أن األقى ما 

زال يحرك مشاعر الشعب الفلسطيني".
وعــّد خاطــر هبــة البوابات اإللكرتونية، ثورة بكل 
معنى الكلمة، إذ أسقطت مخططات االحتال 
يتحكــم  ملعتقــل  األقــى  املســجد  لتحويــل 
وإليــه،  منــه  الفلســطينيني  وخــروج  دخــول  يف 
املقاومــة  تاريــخ  يف  مضيئــة  كنقطــة  "فجــاءت 
ألجــل النقطــة األعمــق يف الرصاع مــع االحتال، 
إذ يوقن الفلسطينيون واملسلمون يف داخلهم 
الجولة األخرية من الرصاع ستحسم لصالحهم.

وشــدد عــى أن الثــورات الفلســطينية لن تنتهي 
خطتــه  تنفيــذ  يف  ماضيــًا  االحتــال  دام  مــا 
هيكلــه  وإقامــة  األقــى  لهــدم  االســرتاتيجية 

االحتــال  ســلطات  أن  إىل  مشــرًيا  املزعــوم، 
فســتبقى  موجــودا  األقــى  دام  مــا  بأنــه  تؤمــن 
القدس ذات طابع إسامي عاملي, األمر الذي 
حــاول إلغــاءه طوال ســبعني عامــًا بإضفاء بصمة 

يهودية عى تلك املعامل دون جدوى".
ورأى أن محــاوالت االحتــال الحثيثــة للســيطرة 
ومــا  الرحمــة  بــاب  )مقــرة  األقــى  رشق  عــى 
حولهــا(، يشــري إىل الجهــد اإلرسائييل املحموم 
لتهويــد املدينــة، "فاألقــى والقــدس يف خطر 
وهــو  مــاٍض يف سياســاته،  واالحتــال  حقيقــي 
إن أبطــأ أحيانــا فــا يعنــي أن األمــور بخــري وإمنــا 

ينتظر ظروًفا  أكرث ماءمة".
فتيل الدفاع عن القدس

بــدوره، بــني رئيــس الهيئــة املقدســية ملناهضــة 
الثــوري  الحــراك  أن  الهدمــي،  نــارص  التهويــد 
ألجــل  عــام  مئــة  يقــارب  مــا  قبــل  الفلســطيني 
التــام  الشــعبي  الوعــي  مــن  انطلــق  القــدس، 

لغــرس  الريطــاين  االحتــال  مبخططــات 
أرض  يف  الصهيــوين  اليهــودي  االســتيطان 

فلسطني.
وقــال الهدمــي لصحفيــة "فلســطني": "شــكلت 
ثــورة الــراق بــؤرة أساســية لاشــتعال وملواجهــة 
عليهــا"،  والتعــدي  شــعبنا  حقــوق  عــى  التآمــر 
مشــرًيا إىل أن الشــعب الفلســطيني منــذ تلــك 
الثــورة بــدأ يــرى أن املقاومــة هــي األمــل لوقــف 
واإلرسائيــيل،  الريطــاين  االحتــال  متــدد 
واســتمر نهجــه الثــوري يف االنتفاضتــني األوىل 
والثانيــة، و"هبــة البوابــات اإللكرتونيــة"، و"هبــة 

مصى باب الرحمة".
وشــدد عــى أن األقــى شــكل ومــا زال جوهــر 
الفعــل الدفاعــي عن القدس التي متثل مركزية 
الــرصاع وال ميكــن التغــايض عنهــا أو تجاهلهــا، 
كانــت  ثــورة  فــكل  والحــرب  الحــل  بــؤرة  "فهــي 

بداياتها من القدس".

لندن/ فلسطني:
دعــت منظمــة العفــو الدوليــة )أمنســتي( اململكــة العربية الســعودية 
محمــد  د.  الفلســطينيني  عــن  املــرشوط  وغــري  الفــوري  لإلفــراج 

الخري ونجله هاين.
ويقبع القيادي يف حركة حامس الخري ونجله رهن االحتجاز منذ 

أكرث من عام داخل معتقات الرياض.
واعتقــل الخــري )82 عاًمــا( بعــد صــاة فجــر يــوم الرابــع مــن إبريــل 
الدولــة"  "أمــن  مباحــث  جهــاز  قبــل  مــن  ة،  جــدَّ مدينــة  يف   ،2019
الســعودي. وكان املرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان -ومقــره 
يف جنيــف- قــال يف بيــان أصــدره يــوم 6 ســبتمر/ أيلــول 2019: إن 

ا، من بينهم الخري ونجله. السعودية تخفي قرًسا 60 فلسطينيًّ
وأبلــغ أمــن الدولــة الســعودي، الخــري آنــذاك، أن الجهاز يريده يف 
قضيــة صغــرية لفــرتة زمنيــة قصــرية، وســيتم إعادتــه إىل منزلــه، لكــن 

القيادي امُلصاب مبرض الرسطان، ما زال قيد االعتقال.
نجــل  اليــوم،  ذلــك  مــن  الحــق  وقــت  ذاتــه، يف  الجهــاز  اعتقــل  كــام 
الخري األكر "هاين"، املهندس املحارض يف جامعة “أم القرى” 
مبكــة. ووجــه املحققــون الســعوديون اتهامــات البــن الخــري هــاين 
بتحويــل أمــوال مــن الســعودية إىل دولة أجنبيــة، ولكنها كانت مقابل 

رشائه لشقة سكنية خاصة، وفق تأكيدات شقيقته مي.
وكانــت منظمــة "هيومــن رايتــس ووتش" الحقوقية حــذرت يف تقرير 
لها أول من أمس من أن املحاكمة الجامعية التي تنظمها السعودية 
لعــرشات املعتقلــني الفلســطينيني واألردنيــني "تثري مخاوف خطرية 

من حصول انتهاكات يف إجراءاتها القانونية".

غزة/ فلسطني:
اعتقلــت قــوات االحتــال اإلرسائيــيل 336 طفــًا منــذ مطلــع العــام 
الجاري، يف حني تعرضوا خال فرتة أرسهم ألبشع صنوف التنكيل 

والتعذيب، وصدرت بحقهم أحكام قاسية وغرامات مالية باهظة.
وأوضــح املختــص بشــؤون األرسى عبــد النــارص فروانــة، أن األطفــال 
مــن   )12.2%( نســبته  مــا  يشــكلون   2020 منــذ مطلــع  املعتقلــني 

مجموع االعتقاالت خال الفرتة املستعرضة.
وأكــد فروانــة يف بيــان صحفــي، أن االحتــال مل يســتنِث األطفــال مــن 
اســتهدافه املتصاعــد، ومل يرحــم طفولتهــم ومل يــراِع احتياجاتهــم، 
مــن  وجعــل  بحقهــم،  والتعذيــب  التنكيــل  صنــوف  أبشــع  فــامرس 

اعتقالهم املاذ األول وألطول فرتة ممكنة.
وأضاف أن جميع من اعتقل من األطفال تعرضوا للتعذيب، والكثري 
أحــكام  منهــم تعرضــوا ملحاكــامت جائــرة وظاملــة وصــدرت بحقهــم 

قاسية، وُفرضت عليهم غرامات مالية باهظة.
وشــدد عــى أن دولــة االحتــال بــكل مكوناتها تشــارك يف اســتهداف 
األطفــال وتدمــري الطفولــة الفلســطينية، يف إطــار سياســة ثابتــة، الفتا 
إىل أن هــذه الصــورة القامتــة مل تتبــدل مــع انتشــار فــريوس كورونــا، 

ومل تتغري املعاملة معهم يف ظل تفيش الفريوس يف السجون.
 160 نحــو  ســجونه  يف  يعتقــل  زال  مــا  االحتــال  أن  فروانــة  وبــني 
طفــا، يف ظــروف قاســية، حيــث إنهــم محرومــون من أبســط الحقوق 

اإلنسانية مبا يخالف أبسط قواعد القانون الدويل.

رام الله/ فلسطني:
أفــادت معطيــات حقوقيــة فلســطينية بأن ســلطات 
االحتــال اإلرسائيــيل أصــدرت 665 قــرار اعتقــال 
بدايــة  منــذ  الفلســطينيني  األرسى  بحــق  إداري 

العام.
وأكــد مركــز فلســطني لدراســات األرسى، يف بيــان، 
أمــس، أن محاكــم االحتــال مل تتوقــف عــن إصــدار 
أوامــر االعتقــال اإلداري بحــق األرسى دون مراعــاة 
للمعايــري والــرشوط التــي وضعهــا القانــون الــدويل 

التي حدت من استخدامه.
األشــقر  ريــاض  للمركــز  اإلعامــي  الناطــق  وأوضــح 
املجتمــع  رشائــح  شــملت  اإلداريــة  القــرارات  أن 
ونســاء  فصائــل  وقــادة  نــواب  مــن  الفلســطيني 

وأطفال ومرىض.
وذكــر األشــقر أن مــن بــني القــرارات اإلداريــة التــي 
تجديــد  قــرار   426 العــام   بدايــة  منــذ  صــدرت 
اعتقــال إداري لفــرتات أخــرى متتــد ما بني شــهرين 
و6 أشــهر، ووصلــت إىل 6 مــرات لبعــض األرسى، 
أرسى  بحــق  صــدرت  إداريــًا  قــراًرا   239 حــني  يف 

ألول مرة، معظمهم محررون أعيد اعتقالهم.
االعتقــال  أوامــر  بإصــدار  االحتــال  اســتمرار  وعــد 
اإلدارية يف ظل الظروف االستثنائية التي يعيشها 
اســتهتارا  كورونــا،  فــريوس  انتشــار  مــع  العــامل 
باملؤسســات  واســتخفافا  والقوانــني  باألعــراف 
الدوليــة التــي دعــت إلطــاق رساحهــم خشــية عــى 

حياتهم. 
وأكــد أن االعتقــال اإلداري سياســة إجراميــة هدفها 
استنزاف أعامر الفلسطينيني خلف القضبان دون 

سند قانوين.
ولفــت إىل أن االحتــال ال يــزال يعتقل يف ســجونه 
قضــوا  محــررون  غالبيتهــم  إداريــا،  أســريا   370
فــرتات مختلفــة داخــل الســجون وأعيــد اعتقالهــم 
مــرة أخــرى، وجــدد ملعظمهــم لفــرتات أخــرى بينهم 

نائبان يف املجلس الترشيعي.
وحقيقــي  جــاد  دويل  مبوقــف  األشــقر  وطالــب 
ودعــا  األرسى.  بحــق  اإلجراميــة  السياســة  تجــاه 
املؤسســات الدوليــة إىل التدخــل العاجــل إلطاق 

رساح األرسى اإلداريني.

رام الله/ فلسطني:
أعلنت هيئة شــؤون األرسى واملحررين، إصابة 
األســري أمــري كليــب مــن بلــدة العيســوية شــامل 

رشق القدس بفريوس كورونا.
أمــس، أن  بيــان صحفــي  الهيئــة يف  وأوضحــت 
للحبــس  يخضــع  كان  والــذي  كليــب،  األســري 
أيــام  عــدة  قبــل  قــرار  بحقــه  وصــدر  املنــزيل، 
قــام  شــهور،  خمســة  ملــدة  الفعــيل  بالحبــس 
بتسليم نفسه قبل ثاثة أيام لرشطة ومخابرات 
خضوعــه  وبعــد  نفحــة،  ســجن  يف  االحتــال 
يحمــل  أنــه  تبــني  كورونــا،  فــريوس  لفحــص 
الفــريوس. وكشــفت أن إدارة نفحــة قامــت فــور 
كليــب،  لألســري  كورونــا  فحــص  نتيجــة  ظهــور 
األســري  وبإصابــة  رميــون.  ســجن  إىل  بنقلــه 
أصيبــوا  الذيــن  األرسى  عــدد  ارتفــع  كليــب، 
بفــريوس كورونــا إىل 5 بينهــم األســري كــامل أبــو 

وعر الذي أعلن عن شفائه يف وقت سابق.

الخليل/ فلسطني: 
أفــادت مؤسســة مهجــة القــدس للشــهداء واألرسى 
يف  اإلرسائيــيل  االحتــال  ســلطات  بــأن  والجرحــى 
األســري  عــن  أفرجــت  الصحــراوي  "النقــب"  ســجن 
بلــدة  مــن  عاًمــا(   25( صليبــي  عــادل  صــادم  عــامر 
بيــت أمــر مبحافظــة الخليــل جنــوب الضفــة الغربيــة 
املحتلــة، بعــد أن أنهــى مــدة محكوميتــه البالغــة 5 

أعوام.
أمــس،  بيــان،  يف  القــدس  مهجــة  وأوضحــت 
بتاريــخ  صليبــي  اعتقلــت  االحتــال  قــوات  أن 
13/08/2015م، وأصــدرت بحقــه حكــاًم بالســجن 
الجهــاد  لحركــة  االنتــامء  بتهمــة  أعــوام،  خمســة 
ضــد  مقاومــة  أعــامل  يف  واملشــاركة  اإلســامي، 

قوات االحتال.
وهنأت املؤسســة املحرر صليبي وعائلته مبناســبة 
تحــرره، متمنيــًة اإلفــراج العاجــل عــن جميــع األرسى 

واألسريات من سجون االحتال.

تحذيرات من خطورة فوضى السالح في الضفة.. ودعوات لميثاق شرف لضبطه

إصابة األسير أمير 
كليب من القدس 

بفيروس كورونا

اإلفراج عن أسير من 
ر بعد اعتقاله  بيت ُأمَّ

5 أعوام

معطيات: 665 قرار اعتقال إداري منذ 
مطلع 2020

"ثورة البراق".. الشرارة األولى ألجل القدس لم َتَزل مشتعلة

"العفو الدولية" تدعو 
السعودية لإلفراج عن القيادي 

بحماس الخضري ونجله

االحتالل يعتقل 336 طفاًل 
منذ مطلع 2020

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
في ذكرى ثورة البراق التي اندلعت دفاًعا 
عــن القــدس المحتلــة مــا زال االحتــال 
اإلسرائيلي يحاول بكل الطرق االستياء 

على المدينة المقدسة، في حين لم يفتأ 
الفلســطينيون عــن الثورة مــراًرا وتكــراًرا 
دفاًعــا عــن األقصــى وضــد أي محاولــة 
للمس به، ليؤكدوا أن شرارة الثورة التي 

اندلعت إبان االحتال البريطاني ستبقى 
مشتعلة دفاًعا عن عاصمتهم األبدية.

واندلعــت »ثورة البراق« في أغســطس 
مــن عــام 1929م  فــي القــدس، وفــي 

أنحاء عديدة من فلســطين بسبب ادعاء 
اليهــود ملكيتهم لحائط البراق الذي هو 
جــزء من الحائــط الغربي للحرم القدســي 

الشريف.
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محافظات- عواصم/ عبد الله الرتكامين:
االتفــاق  فلســطينية  وهيئــات  فصائــل  دانــت 
اإلمــارات  بــن  األمريكيــة  اإلدارة  أعلنتــه  الــذي 
مجانيــة  مكافــأة  مبثابــة  إيــاه  عــادًة  و)إرسائيــل(، 
وطعنــة  وانتهاكاتــه  جرامئــه  عــى  لاحتــال 

للشعب الفلسطيني.
وأعلــن الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب مســاء 
تاريخيــة"  ســام  بـ"اتفاقيــة  وصفــه  عــام  أمــس، 
ودولــة  اإلرسائيــي  االحتــال  دولــة  مــن  كلٍّ  بــن 
اإلمــارات، متضمنــة تطبيعــا للعاقــات، ووصــف 
ترامــب يف تغريــده لــه عــى حســابه يف "تويــرت" 

االتفاق بأنه "اخرتاق ضخم".
يف  زايــد  بــن  محمــد  أبوظبــي  عهــد  ويل  وعلــق 
الهاتفــي  اتصــايل  "يف  إنــه  لــه:  عاجلــة  تغريــدٍة 
أمس، مع ترامب ورئيس وزراء االحتال بنيامن 
نتنياهــو، تــم االتفاق عى إيقاف ضم )إرسائيل( 
اإلمــارات  اتفقــت  كــام  الفلســطينية.  لــأرايض 
نحــو  طريــق  خارطــة  وضــع  عــى  و)إرسائيــل( 
تدشــن التعــاون املشــرتك وصــواًل إىل عاقــات 

ثنائية".
يف  األبيــض  البيــت  إدارة  علقــت  جهتهــا،  مــن 
اإلمــارات  مــن  مســؤولن  إن  بالقــول:  لهــا  بيــاٍن 
املقبلــة  األســابيع  يف  ســيلتقون  و)إرسائيــل( 

لتوقيع االتفاق.

و)إرسائيــل(  اإلمــارات  أن  إىل  البيــان  وأشــار 
ســتوقعان اتفــاق تعــاون لتطويــر لقــاح لفــروس 
أمنيــة  قضايــا  االتفــاق  سيشــمل  فيــام  كورونــا، 
واستثامرات وتبادل سفارات ورحات مبارشة.

بنود االتفاق
وشــملت بنــود االتفــاق التــي أعلنهــا ترامــب، أن 
هــذا االخــرتاق الدبلومــايس التاريخــي "ســيعمل 
عى تعزيز )الســام( يف منطقة الرشق األوســط 
وهــو شــهادة عــى الدبلوماســية الجريئــة ورؤيــة 
العربيــة  اإلمــارات  وشــجاعة  الثاثــة  القــادة 
مــن  جديــد  مســار  لرســم  و)إرسائيــل(  املتحــدة 
شــأنه إطــاق اإلمكانــات العظيمــة يف املنطقــة"، 

بحسب قول الرئيس األمريي.

تواجــه  الثاثــة  البلــدان  أّن  عــى  االتفــاق  ونــص 
املشــرتكة وستســتفيد  التحديــات  مــن  العديــد 

بشكل متبادل من اإلنجاز التاريخي.
)إرسائيــل(  مــن  وفــوًدا  أن  إىل  االتفــاق  وأشــار 
واإلمارات ستجتمع يف األسابيع املقبلة لتوقيع 
اتفاقيــات ثنائيــة تتعلــق باالســتثامر، والســياحة، 
واالتصــاالت،  واألمــن،  املبــارشة،  والرحــات 
الصحيــة،  والرعايــة  والطاقــة،  والتكنولوجيــا، 
متبادلــة،  ســفارات  وإنشــاء  والبيئــة،  والثقافــة، 

ومجاالت أخرى ذات املنفعة املتبادلة.
ووفًقــا للبيان، "ســيؤدي فتــح العاقات املبارشة 
ديناميكيــة  املجتمعــات  أكــر  مــن  اثنــن  بــن 
املتقدمــة  واالقتصــادات  األوســط  الــرشق  يف 
النمــو  تحفيــز  خــال  مــن  املنطقــة  تغيــر  إىل 
التكنولوجــي،  االبتــكار  وتعزيــز  االقتصــادي، 

وإقامة عاقات أوثق بن الناس".
إدانة فلسطينية واسعة

اإلمــارات  اتفــاق  حــامس  حركــة  ووصفــت 

بــن  االتفــاق  الهنــدي:  محمــد  د.  اإلســامي 
"مجــرد  اإلرسائيــي،  االحتــال  وكيــان  اإلمــارات 
إظهار للعاقات الرسية املشــبوهة القامئة منذ 
سنوات بن العدو والنظام يف دولة اإلمارات".

وقــال الهنــدي يف تغريــدة لــه عــى "تويــرت": "إن 
االتفاق ميثل طعنة يف ظهر شعبنا".

واعتــر أن التســرت بتأجيــل خطــة الضــم، "تهافــت 
رخيــص، ومحاولــًة فاشــلة لتخفيــف حجم الخيانة 

للقدس، وفلسطن، واألمة".
وقــال القيــادي يف الحركــة الشــيخ خــر عدنــان 
مــع  اإلمــارايت  "االتفــاق  صحفــي:  ترصيــح  يف 
وقدســنا  لشــعبنا  طعنــة  فلســطن  محتــي 
العــورات  كاشــفة  فلســطن  ســتبقى  وأقصانــا، 

ترفع من ينرصها وتسقط من يخذلها".
وأضــاف عدنــان: "الصمــت العــريب واإلســامي 
حضــن  يف  واالرمتــاء  االتفاقــات  هــذه  عــن 
االحتــال رشاكــة يف خــذالن فلســطن وشــعبنا، 
ومــن مل ينــرص فلســطن يومــا برصاصــة ليخجــل 
الخلــق  وهــو يصــف خضوعــه ألراذل  نفســه  مــن 
حــارب  وكأنــه  ســام  اتفــاق  بأنــه  اآلفــاق  وشــذاذ 

ألجل فلسطن".
اللجنــة  عضــو  عــرشاوي،  حنــان  قالــت  فيــام 

شــعبنا  تاريــخ  مــن  ودقيقــة  وحساســة  عصيبــة 
الصهيــوين  االعتــداء  ظــل  يف  الفلســطيني 
املتواصل عى املقدسات والشجر والبرش يف 
األرايض املقدسة، وهو ميثل كارثة كبرة تنذر 
باألسوأ ستحل عى األمة العربية واإلسامية".

وقالــت الحركــة: إن االتفــاق "لــن ميكــن تســويقه 
عــى أنــه نــرص لإلمــارات أو ألي دولة عربية ميكن 
أن تحذو حذوها وإمنا هو تشجيع عى التفريط 
بالحقــوق ومزيــدا مــن الخنوع للعــدو الصهيوين، 
االمريــي  للرئيــس  انتخابيــة  دعايــة  إال  هــو  ومــا 
املتهــم  االحتــال  وزراء  ورئيــس  ترامــب  دونالــد 

بعدة ملفات الفساد الكبرة".
وأكــد بيــان الحركــة أن مواصلــة قطــار التطبيــع مــع 
الكيان الصهيوين هو تفريط بالحقوق التاريخية 
االحتــال  بوجــود  وتســليم  الفلســطيني  لشــعبنا 
فــوق ارضنــا الفلســطينية الــذي قــام عــى ســلب 
حقنــا ورشد وقتــل واعتقــل مئات االالف من ابناء 

شعبنا وهجرهم ودمر منازلهم وقراهم.
الشــعبي  النضــال  جبهــة  اعتــرت  بدورهــا، 
اإلمــارات وحكومــة  دولــة  اعــان  أن  الفلســطيني 
االحتــال اإلرسائيــي وبرعايــة االدارة االمريكيــة 
طعنــه  مبثابــة  بينهــام  ســام(  )التفــاق  التوصــل 
للقضيــة الفلســطينية وللحقــوق الوطنيــة الثابتــة 
خروًجــا  لكونهــا  اضافــة  الفلســطيني،  للشــعب 
بعــرض  ورضب  العــريب،  اإلجــامع  عــن  فاضًحــا 

الحائط ملبادرة السام العربية.
وأكــدت الجبهــة يف بيانهــا عــى أن االعــان عــن 
الســفارات  وتبــادل  والتطبيــع  العاقــات  اقامــة 
مــا بــن االمــارات ودولــة االحتــال تعتــر مبثابــة 
اىل  االمــارات  دولــة  تقدمهــا  مجانيــة  هديــة 
حكومــة االحتــال وجرناالتهــا وتشــجيع لسياســة 
االستيطان ومصادرة االرايض واستمرارا لتهويد 
وأرسلــة مدينــة القــدس العاصمــة األبديــة لدولــة 

فلسطن.
األرايض  ضــم  تعليــق  وراء  التــذرع  أن  وأكــدت 
الخطــوة  لهــذه  مــررا  يشــكل  ال  الفلســطينية 
ومل  وعربيــًا،  فلســطينيًا  واملدانــة  املرفوضــة 
تنــازالت  لتقديــم  احــدا  الفلســطينيون  يفــوض 

باسمهم. 
ودعــت الجبهــة كافــة القــوى والشــعوب العربيــة 
لــإلدارة  والخنــوع  الهرولــة  لسياســة  للتصــدي 
أن  إىل  منوهــة  االحتــال،  ودولــة  االمريكيــة 
أســود  يومــا  يعتــر  االتفــاق  هــذا  عــن  االعــان 

بتاريخ الشعب الفلسطيني واألمة العربية.
الفلســطينية:  الوطنيــة  املبــادرة  حركــة  وقالــت 
القــرن  لصفقــة  "تطبيــق  هــو  االتفــاق  إن 
)األمريكيــة( التصفويــة وطعنــة يف ظهر الشــعب 

الفلسطيني".
الفلســطيني،  الشــعبي  النضــال  جبهــة  أمــا 
مبثابــة  التطبيعــي  االتفــاق  إعــان  أن  فاعتــرت 
الوطنيــة  وللحقــوق  الفلســطينية  للقضيــة  طعنــة 

الثابتة للشعب الفلسطيني.
وأضافت: إن االتفاق "خروج فاضح عن اإلجامع 
العــريب، ورضب بعــرض الحائــط ملبــادرة الســام 
العربيــة التــي تــم إقرارهــا بقمــة بــروت يف العــام 

."٢٠٠٠
تكريس للتطبيع

وقــال املركــز الفلســطيني ملقاومــة التطبيــع: "إن 
هذا االتفاق هو تكريس لجهود التقارب الطويلة 
بــن اإلمــارات العربيــة والكيــان الصهيــوين، وهــو 
الســيايس  التعــاون  مــن  قدميــة  ملســرة  تكملــة 
يتــم تحــت  الــذي كان  والعســكري واالقتصــادي 

الطاولة وفوقها".
مفاجئــا  االتفــاق  هــذا  يكــن  "مل  وأضــاف: 
الســيايس  الســلوك  ألن  واملتابعــن  للمهتمــن 
خانــة  يف  يصــب  ســنوات  عــدة  منــذ  اإلمــارايت 
أبــو  بــن  للعاقــات  الشــامل  والتطبيــع  التعــاون 

ظبي و)تل أبيب(".
وأكــد أن هــذا االتفــاق يعد جرمية بحق املصالح 
ويفتــح  العــريب  املوقــف  يضعــف  ألنــه  العربيــة 
البــاب واســعا أمــام التمــدد والتغلغــل الصهيوين 
املنطقــة،  عــى  اإلرسائيليــة  الســيطرة  وأمــام 
األطــامع  أمــام  العربيــة  املنطقــة  أبــواب  ويــرشع 
الصهيونيــة، التــي سيســتغلها االحتــال الرتكاب 
مزيد من القتل والعنف واإلرهاب ضد الشعب 

الفلسطيني وشعوبنا العربية.

و)إرسائيــل( أنــه مبثابــة مكافــأة مجانيــة لاحتــال 
الشــعب  بحــق  وانتهاكاتــه  جرامئــه  عــى 

الفلسطيني.
مــع  التطبيــع  أشــكال  "كل  حــامس  بيــان  ودان 
خــارصة  يف  طعنــة  يعــّد  والــذي  االحتــال، 
العــدو  منــه  واملســتفيد  الفلســطينية،  القضيــة 
اإلرسائيــي، وسيشــجعه عــى ارتــكاب مزيــد من 

الجرائم واالنتهاكات بحق شعبنا ومقدساته".
بكافــة مســتوياتها  األمــة  أبنــاء  حــامس  وطالبــت 
صمــود  وتعزيــز  الفلســطينية  القضيــة  بـ"دعــم 
وتجميــل  االحتــال  مــع  التطبيــع  وليــس  شــعبنا 

وجهه ودمجه يف املنطقة".
واعتــر عضــو املكتــب الســيايس لحركــة حــامس 
مــوىس أبــو مــرزوق، أن اتفــاق التطبيــع بــن )تــل 
أبيــب( وأبــو ظبــي، هــو "خيانــة لتاريــخ اإلمــارات 
قضيــة  فلســطن  قضيــة  يــرى  الــذي  وشــعبها، 

مركزية".
وقــال "أبــو مــرزوق"، يف ترصيــح لوكالة األناضول 
لأنبــاء، أن هــذا االتفــاق هــو "مكافــأة لاحتــال 
بحــق  جرامئــه  عــى  لــه  وتشــجيعًا  اإلرسائيــي، 

الشعب الفلسطيني".
وتوّقع "أبو مرزوق" بأن يتسبب االتفاق باإلرضار 
مبكانــة دولــة اإلمــارات وســمعتها، ال أن ينعكــس 
إيجابــًا عليهــا، معتــرًا أنهــا "ُتغــرد خــارج املــزاج 

العريب العام".
جــاءت  اإلماراتيــة  الخطــوة  هــذه  أن  واعتــر 
ترامــب،  إلنجــاح  األمريــي  الناخــب  "لتشــجيع 
املجتمــع  يف  إضافيــة  قــوة  نتنياهــو  ومنــح 

اإلرسائيي".
لتوقيــع  اإلمــارات  تريــر  مــرزوق"  "أبــو  واســتنكر 
"الضــم"  خطــة  وقــف  مقابــل  جــاء  بأنــه  االتفــاق 
اإلرسائيليــة ألراٍض مــن الضفــة املحتلــة، واصفــًا 

الترير بـ "النكتة السمجة".
االحتــال  وزراء  رئيــس  بترصيحــات  واستشــهد 
"الضــم"  خطــط  أن  فيهــا  أّكــد  التــي  "نتنياهــو" 
ال زالــت قامئــة، وأن هــذا االتفــاق لــن ُيغــر مــن 

خططه شيئًا.
وقال أبو مرزوق: "الضم سياسة إرسائيلية ثابتة، 
وإن توقفــت فســيعودون إليهــا يف املســتقبل، 
األوضــاع  بســبب  تأجلــت  بأنهــا  يعلــم  والجميــع 
)إرسائيــل(،  الصهيــوين  الكيــان  يف  الداخليــة 

واالنتخابات األمريكية".
وختــم بالقــول: إن الشــعب الفلســطيني ال يقبــل 

إيقاف جرمية مقابل ارتكاب جرمية أخرى.
الفلســطيني،  الشــعب  "وحــدة  أن  إىل  ولفــت 
العربيــة  الشــعوب  ودعــم  مقاومتــه،  وتعزيــز 
هــذا  لكنــس  الوحيــد  الســبيل  هــو  واإلســامية، 
االتفــاق، ومــا ســبقه مــن اتفاقيــات العــار، وإنهــاء 

االحتال اإلرسائيي".
فيــام قــال فوزي برهوم، الناطق باســم "حامس": 
"إن االتفــاق اإلرسائيــي اإلمــارايت خطــر، وهــو 
مبثابــة مكافــأة مجانية لاحتال اإلرسائيي عى 

جرامئه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.
وأضــاف أن حركتــه تديــن كل أشــكال التطبيــع مع 
االحتال، الذي يعتر طعنة يف خارصة القضية 
الفلســطينية، املســتفيد منه العدو اإلرسائيي، 
الجرائــم  مــن  مزيــد  ارتــكاب  عــى  وسيشــجعه 

واالنتهاكات بحق شعبنا ومقدساته.
وشــّدد عــى أن املطلــوب مــن أبنــاء األمــة بجميع 
مستوياتها هو دعم القضية الفلسطينية وتعزيز 
االحتــال  مــع  التطبيــع  وليــس  شــعبنا،  صمــود 

وتجميل وجهه ودمجه يف املنطقة.
وقــال عبــد اللطيــف القانــوع، الناطق باســم حركة 
"االتفاقيــة  لأناضــول:  ترصيــح  يف  حــامس، 
الفلســطيني  شــعبنا  ملعانــاة  تجاهــًا  متثــل 
وتطــورا خطــرا يف وتــرة التطبيــع". وشــدد عــى 
لاحتــال  رشعيــة  أي  متنــح  لــن  "االتفاقيــة  أن 

الصهيوين عى أرضنا الفلسطينية".
الوتــرة  بهــذه  التطبيــع  "اســتمرار  أن  ولفــت إىل 
يشــجع االحتــال عــى ارتكاب مزيد مــن الجرائم 

ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".
طعنة في ظهر الفلسطينيين

ووصفــت حركــة الجهــاد اإلســامي االتفــاق بأنــه 
طعنة للشــعب الفلســطيني والقدس واملســجد 

األقىص.
الجهــاد  لحركــة  الســيايس  وقــال عضــو املكتــب 

طعنة جديدة
فلســطن يف  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  وقالــت 
بيــان لهــا: إن اإلعــان عــن تطبيع كامــل العاقات 
طعنــة  "هــو  و)إرسائيــل(  اإلمــارات  دولــة  بــن 
الوطنيــة،  وقضيتــه  شــعبنا  خــارصة  يف  جديــدة 
ســتمّهد  العربيــة  أمتنــا  عــى  جديــدة  ومؤامــرة 
ملزيٍد من الحرب العدوانية والتوّسع اإلرسائيي 
والتهويــد واالســتيطان ألرضنــا، مبباركــة إماراتيــة 

هذه املرة".

ويف الســياق، وصــف نائــب األمن العام للجبهة 
اإلمــارايت  االتفــاق  فــؤاد،  أحمــد  أبــو  الشــعبية، 
ودمائــه،  شــعبنا  بحــق  جرميــة  بأنــه  اإلرسائيــي 
مؤكــدا أن شــعبنا هــو مــن تصــدى لخطــة الضــم 

ومنع تنفيذها وليس اإلمارات وحكامها.
أمــا حركــة فتــح، فقالــت: إن االتفــاق ميثــل خطوة 
سياســية تشــبه االنهيــار مبوقــف دولــة تداخلــت 
حساباتها. وأوضح عضو املجلس الثوري لحركة 
اإلرسائيــي  االتفــاق  أن  الحــوراين  محمــد  فتــح 
اإلمارايت يشكل "بيع بضاعة فاسدة لترير هذه 
الخطــوة وهــو توقيت انتخــايب إرسائيي أمريي 

وال يتعلق بأي توقيت ال فلسطيني وال عريب".
الشــعبية يف  املقاومــة  قالــت حركــة  حــن،  يف 
يــأيت يف مرحلــة  الســام  اتفــاق  "إن  فلســطن: 

إن  الفلســطينية:  التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة 
)إرسائيــل( تلقــت جائزة مــن اإلمارات عر تطبيع 

العاقات معها من خال مفاوضات رسية.
حســابها  عــى  تغريــدة  يف  عــرشاوي  وأضافــت 
يف تويرت عقب اإلعان: "متت مكافأة إرسائيل 
تفعلــه  كانــت  مبــا  الترصيــح عانيــة  عــدم  عــى 
بفلسطن بشكل غر قانوين ومستمر منذ بداية 
تعاماتهــا  عــن  اإلمــارات  وكشــفت  االحتــال، 

الرسية من خال التطبيع مع )إرسائيل(".
وقــال عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر 
بســام الصالحــي: إن "املوقــف اإلمــارايت تتويــج 
ظهــره  يف  الفلســطيني  الشــعب  طعــن  ملســرة 
وخديعــة التــذرع بتجميــد الضــم ال تنطــي عــى 

أحد".
رفضهــا  الفلســطينية،  الســلطة  قيــادة  وأعلنــت 
الثــايث  لإلعــان  الشــديدين  واســتنكارها 
املفاجــئ،  اإلمــارايت،  اإلرسائيــي،  األمريــي، 
دولــة  بــن  للعاقــات  كامــل  تطبيــع  حــول 
العربيــة  اإلمــارات  ودولــة  اإلرسائيــي  االحتــال 
املتحــدة، مقابــل ادعــاء تعليــق مؤقــت ملخطــط 
الســيادة  وبســط  الفلســطينية  األرايض  ضــم 

اإلرسائيلية عليها.
واعتــرت قيــادة الســلطة يف بيــان لها نرش أمس، 
للســام  العربيــة  للمبــادرة  "نســفا  الخطــوة  هــذه 
وقــرارات القمــم العربيــة، واإلســامية، والرشعيــة 
الفلســطيني،  الشــعب  عــى  وعدواًنــا  الدوليــة، 
واملقدســات،  الفلســطينية  بالحقــوق  وتفريًطــا 
الفلســطينية  والدولــة  القــدس  رأســها  وعــى 
املســتقلة عــى حــدود الرابــع مــن حزيــران للعــام 
1967". ورفضــت مــا قامــت بــه دولــة اإلمــارات 
والقضيــة  واألقــىص  للقــدس  خيانــة  باعتبــاره 
عاصمــة  بالقــدس  واعرتافــا  الفلســطينية، 
لـ)إرسائيــل(، وطالبتهــا بالرتاجــع الفوري عن هذا 
اإلعــان املشــن، كــام رفضــت مقايضــة تعليــق 
واســتخدام  إمــارايت  بتطبيــع  رشعــي  غــر  ضــم 

القضية الفلسطينية غطاًء لهذا الغرض.
مــن  العــرب  األشــقاء  الســلطة  قيــادة  وحــذرت 
الرضــوخ للضغــوط األمركيــة والســر عى خطى 
دولــة  مــع  املجــاين  والتطبيــع  اإلمــارات  دولــة 
الحقــوق  حســاب  عــى  اإلرسائيــي  االحتــال 

الفلسطينية.
أيــة  أو  اإلمــارات  لدولــة  يحــق  ال  أنــه  وأكــدت 
الشــعب  عــن  بالنيابــة  التحــدث  أخــرى،  جهــة 
الفلســطيني، وال تســمح ألي أحــٍد كان بالتدخــل 
بالشــأن الفلســطيني أو التقريــر بالنيابــة عنــه يف 

حقوقه املرشوعة يف وطنه.
ودعــت الســلطة إىل عقــد جلســة طارئــة فوريــة 
لجامعة الدول العربية، وكذلك ملنظمة التعاون 

اإلسامي لرفض هذا اإلعان.

فصائل وهيئات تعّده مكافأة مجانية لالحتالل

رفــض فلســـطينـي واســـــع 
لـ"اتفاق العار" بني اإلمارات واالحتالل

حماس: االتفاق 
مكافأة مجانية 

لالحتالل عىل 
جرائمه بحق 

الفلسطينيني

السلطة: 
االتفاق خيانة 

للقدس وال 
يحق لإلمارات 

التحدث 
بالنيابة عن 

الفلسطينيني

منظمة التحرير: 
الموقف 

اإلمارايت تتويج 
لمسرية طعن 
الفلسطينيني 
يف ظهورهم

أبو مرزوق: 
االتفاق خيانة 

لتاريخ اإلمارات 
وشعبها

الجهاد 
اإلسالمي: 

التسرت بتأجيل 
الضم محاولة 

فاشلة لتخفيف 
حجم الخيانة

الشعبية: 
االتفاق 

سيمهد للمزيد 
من الحرب 

العدوانية ضد 
شعبنا وأرضنا

مبىن بلدية ) تل أبيب ( ييضء بعلم اإلمارات عقب إشهار "اتفاق السالم" مع االحتالل أمس           ) أ ف ب  (
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يف القضية رقم 793 / 2019      يف الطلب رقم 14 / 2020
املستدعي: محمود عوض يوسف بربخ من غزة الشجاعية سوق البسطات 

هوية 901958991 – وكيله املحامي / محمد فيصل عطا الله 
املســتدعى ضــده: عبــد اللــه عبــد الرحمــن عبــد اللــه بــارود مــروع بيــت الهيــا بجــوار 

محل رنني لبدل العرائس بجوار مضخة العلمي سابقًا )مجهول محل اإلقامة حاليًا(
نوع الدعوى: حقوق مطالبة مببلغ

قيمة الدعوى: )23628 شيكل( ثالثة وعرون الف وستامئة ومثانية وعرون شيكل
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

يف القضية رقم 793 / 2019      يف الطلب رقم 14 / 2020
عليــك  اقــام  قــد  املســتدعي  ان  مبــا  بعاليــه  املذكــور  ضــده  املســتدعى  اىل 
القضية املرقومة أعاله يطالبك فيها )مطالبة مببلغ( استنادًا اىل ما يدعيه يف 
الئحــة الطلــب املــودع نســخة لــك منــه قلــم هــذه املحكمــة ونظــرًا ألنــك مجهــول 
نظــر هــذه  غــزة يف  الصلــح شــامل  اإلقامــة وحســب اختصــاص محكمــة  محــل 
القضيــة وعمــاًل باملــادة 20 مــن اقنــون أصــول املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة 
رقــم2 لســنة 2001 وبنــاء عــى قــرار الســيد قــايض محكمــة الصلــح يف الطلــب 
وذلــك  املســتبدل  النــر  طريــق  عــن  بتبليغــك  لنــا  بالســامح   )2020  /  14(
حسب األصول لذلك يقتيض عليك ان تحرض اىل هذه املحكمة يوم االثنني 
املوافــق 2020/9/7م الســاعة التاســعة صباحــًا كــام يقتــيض عليــك ان تــودع 
قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــالل خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ النــر 

وليكن معلومًا لديك أنك فسينظر يف القضية باعتبارك حارضًا 
تحريرًا يف: 2020/6/30م

رئيس قلم محكمة صلح شامل غزة 
األستاذ : هاين الهندي

السلطة الوطنية الفلسطينية 
املجلس األعى للقضاء 

لدى محكمة صلح شامل غزة 

غزة/ محمد أبو شحمة: 
أبــدى عــدد مــن العائديــن إىل قطــاع غــزة 
الجهــات  إجــراءات  عــن  الكامــل  رضاهــم 
الرســمية يف قطــاع غــزة الســتقبالهم يف 
معرب رفح الربي، وتوفري كل املستلزمات 
التــي يحتاجــون إليها من كاممات، ومواد 
معامــالت  إنجــاز  يف  ورسعــة  تعقيــم، 
بتحســني  طالبــوا  حــني  يف  وصولهــم، 

ظروفهم يف مراكز الحجر الصحي.
منفصلــة  أحاديــث  يف  العائــدون  وأكــد 
الداخليــة  وزاريت  أن  لـ"فلســطني"، 
وقدمتــا  اســتقبالهم،  أحســنتا  والصحــة، 
لهــم املــاء، وعقمتــا حقائبهــم، وتــم إجــراء 
فحوصــات طبيــة رسيعــة لهــم للتأكــد مــن 
املســتجد  كورونــا  فــريوس  مــن  خلوهــم 

)كوفيد19-(.
وطالب هؤالء الجهات الرسمية بتحسني 
أوضاعهــم املعيشــية داخل مراكز الحجر 
الصحي كونهم سيقضون 21 يومًا كاماًل 
وزارة  تقــرر  مــا  وفــق  للزيــادة  قابلــة  بهــا 

الصحة.
وعملــت وزارة الداخليــة عــى تأمــني كل 
مراكز الحجر الصحي، مع فرض إجراءات 
القطاعــات  كل  يف  والســالمة  الوقايــة 

واملنشآت.
الجهــات  إجــراءات  أن  أكــد  فــؤاد،  هــامم 
مــن  املســافرين  اســتقبال  يف  الرســمية 

خــارج قطــاع غــزة كانــت غايــة يف الروعــة، 
وال ينقصها أي يشء.

عــرب  "فلســطني"  لصحيفــة  فــؤاد  وقــال 
األرايض  إىل  وصولنــا  "مبجــرد  الهاتــف: 
الداخليــة  وزارتــا  ســلمتنا  الفلســطينية 
والصحــة كاممــات طبيــة، ومــواد تعقيــم، 
خــالل  مــن  لنــا  رسيــع  فحــص  إجــراء  وتــم 
قيــاس  وكذلــك  الــدم،  مــن  عينــات  أخــذ 

درجة الحرارة".
الداخليــة  وزارة  "ســهلت  وأضــاف: 
الجــوازات،  وختــم  الوصــول  إجــراءات 
وتــم  طويــال،  وقتــا  تســتغرق  مل  حيــث 
الحجــر  مركــز  إىل  الوصــول  إىل  تجهيزنــا 
أو  ازدحــام  أي  دون  بسالســة،  الصحــي 

وجود أي إشكاالت".
الحجــر  مركــز  تــم وضعــه يف  أنــه  وأوضــح 

ولكــن  يونــس،  خــان  مدينــة  يف  الصحــي 
التــي  املهمــة  املتطلبــات  بعــض  يوجــد 
كتوفــري  املحجــورون،  إليهــا  يحتــاج 
اإلنرتنت، واملياه الساخنة، وبعض مواد 

التنظيف.
وزارة  بإجــراءات  أشــاد  رسار،  أبــو  فهــد 
عــى  العائديــن  اســتقبال  يف  الداخليــة 
معــرب رفــح، وحرصهــا عــى توفــري جميــع 
الوقايــة مــن جائحــة فــريوس  مســتلزمات 

كورونا املستجد.
وقــال أبــو رسار لصحيفــة "فلســطني" عــرب 
الهاتــف": "راعــت وزارة الداخليــة خــالل 
االجتامعــي  التباعــد  إجــراءات  وصولنــا 
تــرك  تــم  حيــث  الوصــول،  قاعــة  داخــل 
فــراغ بــني الكــرايس مبســاحة مــرت واحــد، 
والحــرص عــى عدم وجــود أي مخالطة أو 
ازدحــام، وخاصــة عنــد تســليم الجــوازات 

وختمها".
امليــاه  لنــا  الداخليــة  "وفــرت  وأضــاف: 
الصالحــة للــرب عنــد وصولنــا، وكذلــك 
أخــذت وزارة الصحــة عينــات مــن جميــع 
أي  ودون  منتظــم  بشــكل  العائديــن 
لــكل  رقــم  تخصيــص  تــم  حيــث  فــوىض، 

عينة".
أبــو رسار أشــار إىل أن إجــراءات الوصــول 
كانــت جيــدة، ولكن مركــز الحجر الصحي 
إىل  يحتــاج  يونــس  خــان  يف  املوجــود 

الحجــر  مــدة  مــع  يتوافــق  حتــى  تحســني 
الطويلة البالغة 21 يومًا متواصلة.

الداخليــة  وزارة  أن  أكــد  شــبري  محمــد 
للعائديــن  جــدًا  جيــدة  قدمــت خدمــات 
داخــل معــرب رفح، من توفري مواد تعقيم، 
املســافرين،  ســالمة  عــى  والحــرص 
حــول  لهــم  مختلفــة  إرشــادات  وتقديــم 

كيفية إنهاء إجراءاتهم.
"مل  "فلســطني":  لصحيفــة  شــبري  وقــال 
تكــن هنــاك أي مالحظــات عنــد وصولنــا، 
الصحــي  الحجــر  يف  الوضــع  ولكــن 
توفــري  حيــث  مــن  تحســني،  إىل  يحتــاج 
وتحســني  شــخص،  لــكل  تنظيــف  مــواد 

اإلنرتنت".
يف  الرســمية  الجهــات  أن  إىل  يشــار 
أماكــن  تجهيــز  عــى  عملــت  غــزة  قطــاع 
تشــمل  لـ٢٠٠٠مســتضاف  تتســع  حجــر 
تقديــم كل الخدمــات املعيشــية والطبية 
الحجــر  فــرتة  طــوال  لهــم  واللوجســتية 
الصحــي، مبــا يشــمل خدمــات اإلنرتنــت 

واالتصاالت.
يف  االجتامعيــة  التنميــة  وزارة  وأكــدت 
ترصيــح ســابق لصحيفــة "فلســطني" أنهــا 
داخــل  العيــش  متطلبــات  جميــع  وفــرت 
مراكز الحجر الصحي من أغطية، وفراش، 
ووجبــات  رشب،  وميــاه  تنظيــف،  ومــواد 

طعام طيلة فرتة الحجر الصحي.

غزة/ فلسطني:
تســتأنف وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني "األونــروا"، 
للعــام  الثالثــة  للــدورة  الغذائيــة  املســاعدات  توزيــع  الســبت،  غــًدا 
الجاري، حيث ستعيد اعتامد آلية التوزيع القدمية من خالل توجه 
املنتفــع إىل مركــز التوزيــع يف منطقتــه الســكنية الســتالم املســاعدة 

املخصصة لعائلته.
وأشــارت األونــروا يف بيــان لهــا أمــس، إىل أنهــا عملــت عــى تحســني 
وســالمة  االجتامعــي  التباعــد  لضــامن  وتأهيلهــا  التوزيــع  مراكــز 
املنتفعــني واملوظفــني، إضافــة إىل زيــادة عــدد املراكــز؛ لتخفيــف 

االزدحام، والحفاظ عى كرامة الالجئني.
وأوضحت أنه إلعالم املنتفعني ستقوم بإرسال مكان وزمان استالم 
املســاعدة الغذائية لكل عائلة عرب الرســائل النصية، التي ســتحتوي 
عــى اســم مركــز التوزيــع وتاريــخ االســتالم والوقــت املحــدد للعائلــة 

للحضور إىل مركز التوزيع لالستالم؛ حرصا عى السالمة.
ودعت األونروا إىل مراعاة التدابري الصحية لتجنب أي خطر النتقال 
فــريوس كورونــا، موصيــة بحضــور املنتفــع إىل مركــز التوزيــع حســب 
االســم املرســل يف الرســالة يف التاريــخ والوقــت املحــدد للعائلــة، 
وتعقيــم اليديــن عنــد الدخــول إىل املركــز مــن خــالل مــا تقــوم الوكالة 

األممية بتوفريه يف مدخل مركز التوزيع.
وأضافــت أنــه يجــب عــى املنتفــع الجلوس يف املنطقــة املخصصة 
لالنتظــار وعــى الكــرايس املخصصــة لذلــك، وأن ال يكــون هنــاك أي 
اتصــال مبــارش مــع املوظــف يف مركــز التوزيــع عنــد الحضــور لتســلم 
املســاعدة الغذائيــة، واملحافظــة عــى مســافة 2 مــرت عــى األقــل، 

وعدم ملس األسطح والشبابيك واألبواب.
األصليــة  الهويــة  بطاقــة  للموظــف  يظهــر  أن  املنتفــع  عــى  وكذلــك 
أو بطاقــة التمويــن مــن مســافة 2 مــرت، وقــراءة رقــم الهويــة أو بطاقــة 
التمويــن للتأكــد مــن شــخصيته، وحضــور فــرد واحــد مــن أفــراد األرسة 
لتســلم املســاعدة الغذائيــة، عــى أن يكــون بالغــا وبصحــة جيــدة وال 
يظهر عليه أي من أعراض االنفلونزا أو الرشح، ويرتاوح عمره بني 18 
و60 عاما. كام أوصت األونروا املنتفع بتنظيف املساعدة الغذائية 
عند وصوله للمنزل، ويف حال كان غري قادر عى ذلك، يرجى تركها 
ملدة 24 ساعة عى األقل قبل االستخدام. أما بشأن العنارص التي 

ميكن غسلها، ُيوىص بتنظيفها مبحلول الكلور املخفف.

خان يونس/ فلسطني: 
جنــويب  يونــس  بخــان  الطبــي  نــارص  مجمــع  يف  طبــي  مصــدر  أفــاد 
أيــام يف  قبــل  بغرقــه  متأثــًرا  شــاب  بوفــاة  أمــس،  غــزة، صبــاح  قطــاع 
بحــر املحافظــة. وأوضــح املصــدر لوكالــة "صفــا" أن الشــاب محمــود 
الحاممــي )25 عاًمــا( تــويف متأثــًرا بإصابتــه يف حادثــة غــرق يف بحــر 
مواطنــني يف  وتــويف خمســة  املــايض.  قبــل  الخميــس  املحافظــة، 

حوادث غرق منفصلة ببحر جنويب القطاع خالل األسابيع األخرية.

رام الله/ فلسطني:
األرسى  شــؤون  هيئــة  قالــت 
ســلطات  إن  واملحرريــن، 
تواصــل  اإلرسائيليــة  االحتــالل 
محمــد  املوقــوف  األســري  عــزل 
عياد )23 عاما( من مدينة بيت 
وصعبــة  قاســية  بظــروف  لحــم، 
الشــهر  منتصــف  اعتقالــه  منــذ 

املايض.
بيــان  يف  الهيئــة  وأفــادت 
األســري  بــأن  أمــس،  صحفــي، 
16-7- بتاريــخ  اعتقــل  عيــاد 

الرابعــة  الســاعة  حــوايل   2020

قــوات  داهمــت  حينــام  فجــرا، 
االحتالل منزله, وقيدته بأصفاد 
حديديــة، واقتادتــه إىل الجيــب 

العسكري معصوب العينني.
مــن  زيارتــه  خــالل  عيــاد  وقــال 
"نقلــت  الهيئــة،  محاميــة  قبــل 
ملركــز توقيــف عتصيــون حيــث 
أبقــوين لســاعات طويلــة بزنزانــة 

نقلــت  ثــم  ومــن  لوحــدي، 
وهنــاك  الجلمــة  ملعتقــل 
العــاري  للتفتيــش  تعرضــت 
وبعدها أنزلوين للزنازين، وبعد 
ثالثة أيام بدأ التحقيق، وكانت 
مــدة التحقيــق نحــو 7 ســاعات، 
منــزيل,  بهــدم  خاللــه  هــددوين 
وقتــل والــدي وإبقــايئ بالزنازيــن 
مــن  ومنعــوين  طويلــة،  أليــام 

زيارات املحامني".
بالزنازيــن  "بقيــت  وتابــع: 
االنفراديــة ألكــر مــن أســبوعني 
نفســيا  ضغطــا  يل  ســبب  مــا 
يومــا   14 حــوايل  وبعــد  كبــريا، 
هددتهــم بــاإلرضاب عــن الطعام 
مــن  ينقلــوين  مل  حــال  يف 
معتقــال  يل  فاحــرضوا  الزنزانــة، 
عندمــا  لكــن  ونيــي  كان  آخــر 
املحكمــة  أو  للتحقيــق  يذهــب 
أخــرى  لزنزانــة  ينقلوننــي  كانــوا 
انفراديــة ضيقــة جــدا وال يوجــد 

لغايــة  تصــل  فرشــة  ســوى  بهــا 
املرحاض".

الزنازيــن  ظــروف  "أن  عيــاد  وأكــد 
أن  حيــث  جــدا،  وقاســية  صعبــة 
مــن  خشــنة  اســمنتية  جدرانهــا 
الصعــب االتــكاء عليهــا، وال يوجد 
بهــا أي أدوات كهربائيــة، ويشــعل 
الليــل  طــوال  الضــوء  الســجانون 
والنهار إلرهاق البرص، واملرحاض 
ورائحتــه  بــاألرض  مبــارشة  فتحتــه 
كريهــة جــدا، وال يوجــد تهويــة يف 

الزنزانه، وأنام بدون وسادة".

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة، أمــس، إصابــة شــخص يف 

قطاع غزة، بفريوس كورونا.
القــدرة، يف  الــوزارة أرشف  باســم  الناطــق  وقــال 
بيــان: "تــم تســجيل إصابــة بفــريوس كورونــا يف 

قطاع غزة من العائدين مؤخًرا عرب معرب رفح".

ولفت إىل أنه "تم عزل الحالة، وعدم مخالطتها 
املخــربي  الفحــص  نتيجــة  صــدور  فــور  ألحــد 

الرسيع".
وبتسجيل الحالة يرتفع عدد اإلصابات بفريوس 
كورونا يف القطاع لـ81، بينها حالة وفاة واحدة، 

و71 حالة تعاٍف.

رام الله/ فلسطني:
عــن  أمــس،  اللــه،  رام  يف  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
وفــاة مواطَنــني وهــام طفــل وامــرأة مســنة، متأثريِن 
بإصابتهــام بفــريوس "كورونــا"، يف حــني ســجلت 
432 إصابــة جديــدة باملــرض خــالل الـــ24 ســاعة 

األخرية.
وذكــرت الــوزارة عــرب صفحتهــا يف "فيســبوك" أن 
مواطنــة )72 عاًمــا( مــن مدينــة الخليل توفيت يف 
بفــريوس  بإصابتهــا  متأثــرة  األهــي،  املستشــفى 
كورونــا، وكانــت تعــاين أمراًضــا مزمنــة. يف حــني 
أعلنــت يف وقــت ســابق عــن وفــاة طفــل )٨ أعوام( 
الربــو  يعــاين  وكان  الخليــل،  مبحافظــة  إذنــا  مــن 

وتشوهات خلقية يف القلب.
إىل ذلــك، أعلنــت وزيــرة الصحــة يف رام اللــه د. 
مي الكيلة تسجيل 1022 حالة تعاٍف خالل الـ24 

ساعة األخرية، و432 إصابة جديدة بالفريوس.
وأشــارت الكيلــة يف ترصيــح لهــا إىل أن اإلصابــات 
الخليــل  محافظــة  يــأيت:  كــام  توزعــت  الجديــدة 
بيــت  محافظــة   ،)19( نابلــس  محافظــة   ،)107(
لحــم )47(، محافظــة قلقيليــة )17(، محافظــة رام 
اللــه والبــرية )47(، محافظــة أريحــا واألغوار )26(، 
 ،)1( طوبــاس  محافظــة   ،)1( ســلفيت  محافظــة 
محافظــة طولكــرم )18(، محافظة القدس )149(، 

بينها 24 إصابة يف الضواحي.
يف   ،61% بلغــت  التعــايف  نســبة  أن  وأوضحــت 
 38.4% النشــطة  اإلصابــات  نســبة  بلغــت  حــني 
اإلصابــات  مجمــل  مــن   0.6% الوفــاة  وحــاالت 

املسجلة يف فلسطني.
غــرف  مريًضــا يف   22 وجــود  الكيلــة إىل  ولفتــت 
أجهــزة  عــى  مــرىض   4 بينهــم  املكثفــة،  العنايــة 

التنفس االصطناعي.
الخارجيــة  وزارة  أكــدت  متصــل،  ســياق  ويف 
بفــريوس  الوفيــات  عــدد  ارتفــاع  واملغرتبــني، 
العــامل إىل  حــول  "كورونــا" يف صفــوف جالياتنــا 

215 وفــاة، عقــب تســجيل حالتي وفاة جديدتني 

املتحــدة  الواليــات  يف  وواحــدة  الســعودية،  يف 
األمريكية، وأخرى يف فنزويال.

إنــه  أمــس،  اليومــي،  تقريرهــا  يف  الــوزارة  وقالــت 
بــني جاليتنــا يف  67 إصابــة جديــدة  تــم تســجيل 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة، و15 يف لبنــان، مــا 
 ،4399 إىل  جالياتنــا  بــني  اإلصابــات  عــدد  يرفــع 

فيام سجلت 1741 حالة تعاف.
نرتهــا  التــي  لألرقــام  وفقــا  أنــه  وأوضحــت 
األحمــر  الهــالل  مــع  بالتعــاون  "األونــروا"،  وكالــة 
ومبتابعــة  اللبنانيــة،  الصحــة  ووزارة  الفلســطيني، 
مــن ســفارة فلســطني لــدى لبنــان، فإنــه تم تســجيل 
15 إصابــة جديــدة بفــريوس "كورونــا" يف صفوف 

الالجئني الفلسطينيني يف مخيامت لبنان لريتفع 
عدد املصابني إىل 148.

وأكــدت ســفارة دولــة فلســطني والقنصليــة العامــة 
الســعودية تســجيل حالتــي  العربيــة  يف اململكــة 
صفــوف  يف  "كورونــا"  بفــريوس  جديدتــني  وفــاة 
أحمــد  الخالــق  عبــد  طالــب  للمواطنــني  الجاليــة، 
الســقا )75 عامــا(، واعتــامد حســني الحــاج الصــاع 

)65 عاما( لريتفع عدد حاالت الوفاة اىل 67.
أوضــاع  مبتابعــة  املختــص  العمــل  فريــق  وأفــاد 
الجالية يف الواليات املتحدة األمريكية، بتسجيل 
حالــة وفــاة جديــدة بالفــريوس يف صفــوف الجالية 
للمواطنــة آمــال األســمر )60 عامــا(، لريتفــع عــدد 
الوفيات اىل 71، فيام سجلت 67 إصابة جديدة 
نيوجــرييس،  واليــات  يف  الجاليــة  صفــوف  يف 
وأوهايو، وميتشــغان، وداالس، وشــيكاغو، لريتفع 

عدد االصابات اىل 2327 إصابة.
تــم  إنــه  فنزويــال  لــدى  فلســطني  ســفارة  وقالــت 
تســجيل حالــة وفــاة جديــدة يف صفــوف الجاليــة 
بفــريوس "كورونــا" للمواطــن محمد رشيم، لريتفع 
إىل  الجاليــة  صفــوف  يف  الوفــاة  حــاالت  عــدد 

اثنتني.

طالبوا بتحسين ظروف الحجر الصحي
عائدون إلى غزة يشيدون بإجراءات استقبالهم في معبر رفح

"األونروا" تستأنف توزيع 
المساعدات الغذائية 

للدورة الثالثة بغزة

وفاة شاب متأثًرا بغرقه 
في بحر خان يونس

تسجيل إصابة جديدة
 بفيروس كورونا في غزة

الخارجية: 215 وفاة و4399 إصابة بين فلسطينيي الخارج
وفاة طفل وامرأة وتسجيل 432 إصابة 

جديدة بفيروس كورونا بالضفة

االحتالل يواصل عزل األسير محمد عياد 
بظروف قاسية في "الجلمة"

جانب من اإلجراءات املتبعة داخل معرب رفح خالل استقبال العائدين لغزة
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Request for Bids Small Works 
(One-Envelope Bidding Process)

Country: Palestine – Gaza Strip

Name of Project: Municipal Development Project Third Phase Second Cycle MDPIIICII

Contract Title: Rehabilitation of Al Quds Street – Phase 1

RFB Reference No.: MDPIIICII-1321113- 06

The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian National Authority 

(PNA), has received an initial financing from the World Bank-International Development 

Association (IDA), PA, KFW, Denmark, SDC, VNG, GIZ and AFD towards the cost of the 3rd 

phase of the Municipal Development Program (MDP3).  

Municipality of Jabalia now invites sealed Bids from eligible Bidders for Rehabilitation of Al Quds Street – Phase 1

1. Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids 

(RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 

(“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 

2. Interested eligible Bidders may obtain further information from Projects department, Jabalia 

Alnazla Municipality, Fax: (082477020-), Tel: (082479336-) and inspect the bidding document 

during office hours 8:00 A.M.  to 02:00 P.M.  from August 13, 2020  to September 13, 2020 at the 

address given below Municipality of Jabalia Alnazla, Third Floor, Projects Department.   

3. The submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable 

fee of 100 Euro (€). The method of payment will be in a Cashier’s Check or Direct deposit to Jabalia 

Alnazla Municipality, account number (75021) in Bank of Palestine, Jabalia Branch. 

4. Bids must be delivered to the address below on or before to September 13, 2020 - 12:00 

noon. Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly 

opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses 

to attend at the address below on September 13, 2020 -12:00 noon. 

5. All Bids must be accompanied by a bid security of 5,500 Euro (€) and shall be valid for 118 

days after bid closing date.

6. Grant is VAT included, bidders to price with VAT.

7. A Site Visit and Pre-Bid Meeting: Contractors are invited to attend the site visit which will 

be held on Thersday; August 27, 2020 at 10:00 A.M., the pre-bid meeting shall be held at 

Municipality of Jabalia Alnazla, Third Floor, Projects Department after finishing site visit.

8. The address referred to above is : Municipality of Jabalia Alnazla, Third Floor, Projects Department

Mayor of Jabalia Alnazla     

Funded by:

دعـوة عطـاء - أعمال 
اسم البلد: فلسطين – قطاع غزة

)MDPIII-CII( اسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية
اسم العقد: إعادة تأهيل شارع القدس – مرحلة أوىل 

MDPIIICII-1321113- 06 :رقم املنحة:                                    رقم العقد
1. حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية - صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات 

املحليــة - عــى منحــة مــن مجموعــة مــن الــرشكاء واملمولني باإلضافة إىل مســاهمة الســلطة الوطنية الفلســطينية بســبة 
%10 مــن تكلفــة يف برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة / الــدورة الثانيــة. وقــد حصلــت بلديــة جباليــا النزلــة عــى 

منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــرشوع إعــادة تأهيــل شــارع 
القــدس – مرحلــة أوىل، وتنــوي اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم 

)MDPIIICII-1321113-06( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

2. تدعــو بلديــة جباليــا النزلــة املقاولــني املؤهلــني للتقــدم لعطــاء مــرشوع إعــادة تأهيــل شــارع القــدس – مرحلة أوىل. 

فرتة تنفيذ األعامل هي 150 يوًما.
3. العطــاءات ســتكون عطــاءات تنافســية محليــة )NCB( وحســب اآلليــات املعتمــدة لــدى صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات 

املحلية، الرشاء حسب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للمقاولني املؤهلني املحليني وذلك حسب وثائق العطاء.
4. متطلبات التأهيل موجودة يف وثائق العطاء.

5. املقاولــون املؤهلــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الالزمــة مــن بلديــة جباليــا النزلــة، دائرة املشــاريع، م. إيــاد الهالول، 

هاتــف: 082479336 فاكــس: 082477020، وميكنهــم االطــالع عــى وثائــق العطــاء والحصــول عليهــا حســب العنــوان أدنــاه 
وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباًحا وحتى الثانية ظهًرا من تاريخ 13 أغسطس 2020 وحتى تاريخ 13 سبتمرب 2020. 

6. نســخة كاملــة مــن العطــاءات باللغــة اإلنجليزيــة ميكــن الحصــول عليهــا للمقاولــني املهتمــني مــن خــالل تقديــم طلــب خطــي عــى 

العنــوان أدنــاه ومقابــل دفــع رســم غــر مســرتدة مقــداره )100 يــورو( وطريقــة الدفع من خالل شــيك مصدق أو الدفع لحســاب البلدية 
)بنك فلسطني/فرع جباليا/حساب رقم 75021(. نسخ العطاء ستكون متوفرة يف بلدية جباليا النزلة عى العنوان أدناه.

7. املرشوع شــامل رضيبة القيمة املضافة وعى املقاولني تقديم أســعارهم شــاملة رضيبة القيمة املضافة وإحضار 

خصم مصدر ساري املفعول.
8. زيارة املوقع واالجتامع التمهيدي: جميع املقاولني مدعوون للمشــاركة يف الجولة امليدانية واالجتامع التمهيدي 

يــوم الخميــس املوافــق 27 أغســطس 2020 يف متــام الســاعة العــارشة صباًحــا، حيــث أن االجتــامع التمهيدي ســيعقد 
يف بلدية جباليا النزلة، عى العنوان أدناه وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.

9. يجــب أن تكــون عــروض أســعاركم ســارية املفعــول ملــدة 90 يوًمــا مــن تاريــخ إقفــال املناقصــة، وجميــع العطــاءات 

يجب أن ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة )5,500 يورو( سارية املفعول ملدة 118 يوًما من تاريخ إقفال املناقصة.
2020 الســاعة الثانيــة عــرشة ظهــًرا،  13 ســبتمرب  10. العطــاءات يجــب أن تقــدم إىل العنــوان أدنــاه قبــل أو بتاريــخ 

العطاءات اإللكرتونية غر مقبولة، العطاءات املتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور 
املقاولني أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك عى العنوان أدناه، الساعة الثانية عرش ظهًرا، بتاريخ 13 سبتمرب 2020.

11. العنوان املشار إليه أعاله هو: بلدية جباليا النزلة، املبنى الرئييس، الطابق الثالث، دائرة املشاريع. 

بتمويل من:                                                                                                                          رئيس بلديـة جباليا النزلة

تنويه
الثالثــاء  يــوم  فلســطني  صحيفــة  يف  النصــرات  لبلديــة  عطــاء  إعــالن  نــرش 
زيــارة  يف  للمشــاركة  مدعــوون  املقاولــني  جميــع  أن  نــرش  2020/8/11م، 

املوقــع و الجولــة امليدانيــة واالجتــامع التمهيــدي يــوم االثنــني 2018/8/17 
والصحيح هو 2020/8/17م.

لذا اقتىض التنويه

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية 
غزة في القضية التنفيذية رقم 5895 / 2020

إىل املنفــذ ضــده / شــادي فايــز ســليم الســعدي طبقــًا للحكــم الصــادر ضــدك 
مــن محكمــة بدايــة غــزة يف الكمبيالة املســتحقة الدفــع والبالغ قيمتها 5000$ 
والصادرة لصالح طالب التنفيذ / حامد محمد موىس شبر والقايض بإلزامك 
بدفــع قيمــة الكمبيالــة لصالــح طالــب التنفيــذ والبالــغ قيمتهــا $5000 باإلضافــة 
إىل رســوم ومصاريــف القضيــة لذلــك عليــك الحضــور اىل دائــرة التنفيــذ يف 
غضــون أســبوعني واذا مل تحــر خــالل املــدة املذكورة فانــك تعد ممتنعًا عن 

التنفيذ ومن ثم تبارش دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجربي. 
حرر يف: 2020/8/10

مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ .رامي صلوحة 

دولة فلسطني 
املجس األعى للقضاء 

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 

إعالن فقد دفتر شيكات
أعلن أنا املوقع / ناهده عبد املجيد محمود ياغي من سكان : غزة وأحمل 
هويــة رقــم )414602151( اننــي قــد فقــدت دفــرت الشــيكات الصــادر مــن 
حســايب لــدى بنــك القاهــرة عــامن وقــد تــم البحث عنه ومل اجــده فعى من 

يجده ان يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر والتقدير.

مصطفى رضوان

كاتب ومحلل اقتصادي

بعيًدا عن عني الرقابة ...مولدات 
الشوارع استغالل وتغّول 

يعــاين قطــاع غــزة منــذ أكــر مــن خمســة عــرش عامــًا حصــارًا خانقــًا طــال كل 
قطاعــات الحيــاة الخدماتيــة واإلنتاجية، ويعــد أكر القطاعات تأثرًا وتأثرًا 

قطاع الكهرباء كونه يتصل بشكل مبارش بحياة الناس.
كــرت  لــذا  بيــت،  أي  وجــوده  عــن  يســتغني  ال  بــات  الــذي  القطــاع  هــذا 
املحــاوالت إليجــاد حلــول بديلــة تســاعد يف التخفيــف من آثــار ترر هذا 
القطاع وما يرتتب عليه من قلة يف عدد ساعات الوصل للتيار الكهربايئ 
التــي باتــت يف بعــض األحيــان ال تصــل يف اليــوم الواحــد إىل أكــر مــن 6 

ساعات.
ومــن رحــم املعانــاة خرجــت فكــرة املولــدات البديلــة أو مــا يعــرف باســم 
"مولــدات الشــوارع"؛ صحيــح أن هــذه الفكــرة عملــت عــى التخفيــف مــن 
حــدة انقطــاع التيــار الكهربــايئ إال أن تكلفــة وصلهــا للمواطــن مرتفعــة جــدًا 
مام أرهق جيبه املرهق أصاًل جراء نسب الرواتب املتدنية التي يتلقاها 
والخصومــات التــي يتعــرض لهــا ســواء كان يتقــاىض راتبــه مــن غــزة أو مــن 

السلطة يف رام الله.
4 شــواكل للكيلــو الواحــد بحــد  التــي تصــل إىل  هــذه التكلفــة املرتفعــة 
أدىن للدفع 50 شــيكال شــهريًا حتى لو مل يســتهلك املواطن بهذا املبلغ 
قــراءة يتحملهــا  كهربــاء، إضافــة إىل أن التمديــدات مــن أســالك وســاعة 
املواطــن يف حــني أن تكلفــة الكيلــو الواحــد مــن رشكــة الكهربــاء 5. شــيكل 

فقط، 
دفعنا لعمل دراسة مالية حول كم يكلف الكيلو صاحب املولد؛ فوجدناه 

ال يتعدى 2.4 ش، حسب الحسبة الدقيقة التالية: 
√ سعر الوقود 5 شواقل.

√ لرت الوقود يولد 3.5 كيلو.
√ تكلفة الكيلو 1.7 شيقل.

√ فاقد يف األسالك %20 ليصبح تكلفة الكيلو بعد الفاقد 2.15 شيقل.
√ تكلفة صيانة وراس مال .25 عى الكيلو.

√ لتصبح التكلفة النهائية 2.4 شيقل للكيلو الواحد.
وبنــاًء عــى الحســبة أعــاله لــو فرضنــا مربح %10 عى كل كيلو ألصبح مثن 

بيع الكيلو الواحد 2.7 ش وهذا مربح مجٍد جدًا.
ــار  املتأمــل لســعر البيــع 4 شــواقل وســعر التكلفــة 2 شــيقل يجــد أن التجَّ
لــون عــى املواطــن حيــث تصــل أرباحهــم إىل %100 يف ظــل وضــع  َيتغوَّ
اقتصادي مرتد يعيشــه املواطن املغلوب عى أمره والذي ليس له حيلة 

إال أن يقبل مضطرًا.
تجــاوزات التجــار واســتغاللهم ال تقــف عنــد هــذا الحــد بــل تصــل لرسقــة 
كهرباء الرشكة والبالغ مثنها نصف شــيقل وإعادة بيعها للمواطنني بســعر 
4 شواقل بادعاء أنها من املولد مستغلني اختالف فرتات القطع والوصل 

عن املناطق.
هــذه املعانــاة التــي يعيشــها املواطــن تدفعنــا للســؤال أيــن دور الجهــات 
الحكوميــة؟ أليــس مــن واجبهــا حاميــة املســتهلك؟ فضــال عــن انهــا ابتــداًء 

ملزمة بتوفر الخدمة له!
ومن املستفيد من السكوت عن هكذا حال؟

أليــس مــن الواجــب عــى الحكومــة التــي صــرب معها الشــعب أن تحميه من 
جشع التجار وتعمل عى التقليل قدر املستطاع من األعباء التي عليه؟

ومــن هنــا ندعــو الجهــات املســؤولة إىل رضورة تنظيم هــذا امللف والرقابة 
ل التجــار ال أن يكونــوا بتغافلهــم واســتهتارهم رشكاء  عليــه ووضــع حــد لتغــوَّ

يف حصار املواطن املغلوب عى أمره.

الجزائر تستهدف 40 مليار 
دوالر صريفة إسالمية 

الجزائر/ األناضول:
بإطــالق  اإلســالمية،  الصرفــة  أبــواب  مجــددًا  الجزائــر  طرقــت 
منتجــات غــر ربويــة ألول مــرة مــن طــرف بنوك مملوكــة للدولة، 
يف  املتــداول  النقــد  الســتقطاب  حكوميــة  خطــط  إطــار  يف 

السوق املوازية.
ومطلــع أغســطس/ آب الجــاري أطلــق البنــك الوطني الجزائري 
)حكومــي(، مثانيــة منتجــات للصرفــة اإلســالمية ألول مــرة مــن 
طرف مرصف مملوك للدولة، بعد تلقيه فتوى من أعى هيئة 

مخولة يف البالد )املجلس اإلسالمي األعى(.
وحســب وزيــر املاليــة الجزائــري أميــن بــن عبــد الرحمــن، فــإن 
اإلســالمية  للصرفــة  منتجــات  أخــرى ســتطلق  بنــوكا حكوميــة 
فــور حصولهــا عــى الفتــوى الرشعيــة، مبــدى مطابقتهــا ألحكام 

الرشيعة اإلسالمية.
40 مليار دوالر

وترى الحكومة الجزائرية، أن تبني الصرفة اإلسالمية، سيمكن 
الســوق  األمــوال املتداولــة يف  مــن  هــام  اســتقطاب جــزء  مــن 

املوازية ومتويل االقتصاد، بعيدا عن القنوات الرسمية.
وتقــدر قيمــة الســوق املوازيــة يف الجزائــر بأكــر مــن 40 مليــار 
دوالر، وفــق بيانــات رســمية، فيــام يــرى مراقبــون الرقــم يتجــاوز 

60 مليار دوالر.

وفشــلت مســاعي حكوميــة منــذ 2014، يف تســويق منتجــات 
الصرفة اإلسالمية، وبقيت محصورة يف تعامالت محدودة.

يف مــارس/ آذار املــايض، رخــص البنــك املركــزي الجزائــري، 
بقيــام البنــوك العاملــة يف الســوق املحلية، بالتســويق لثامنية 
منتجــات مرصفيــة إســالمية جديــدة، باعتبارهــا إحــدى أدوات 

مواجهة تداعيات الصدمة النفطية.
هــي:  إســالمية  مرصفيــة  منتجــات   8 بتســويق  األمــر  ويتعلــق 
والســلم،  واإلجــارة،  واملشــاركة،  واملضاربــة،  املرابحــة، 

واالستصناع، وحسابات الودائع، وودائع االستثامر.
إىل  ربويــة(،  فوائــد  )دون  اإلســالمية  التمويــل  صيــغ  وتهــدف 
املســاهمة يف تعبئــة االدخــار وخصوصــا ضــخ النقــد املتــداول 
الســوق  داخــل  ليصبــح  املوازيــة(  )الســوق  البنــوك  خــارج 

الرسمية.
عــى  املعتمــدة  البنــوك  يف  اإلســالمية  الصرفــة  واقتــرصت 
فــرع  غــرار  عــى  األوىل،  بالدرجــة  )خليجيــة(  منهــا،  األجنبيــة 
الخليــج  "بنــك  وفــرع  البحرينيــة،  "الربكــة"  ملجموعــة  الجزائــر 

الجزائر" كويتي، وبنك السالم اإلمارايت.
ومتثلــت خدمــات الصرفــة اإلســالمية الســابقة يف متويــالت 
لــرشاء عقــارات )أراض وعقــارات( وســيارات ومواد اســتهالكية 
اســتثامرية  مشــاريع  متويــل  عــن  فضــال  وتجهيــزات(،  )أثــاث 

صغرة مببالغ محدودة.
وتوجد يف البالد 30 مؤسسة بنكية، منها 7 عامة )حكومية(، 
وأكر من 20 بنكا أجنبيا من دول الخليج عى وجه الخصوص، 

وأخرى فرنسية، وواحد بريطاين وآخر إسباين.

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة االقتصــاد الوطنــي، عــن ضبط 
3.5 كيلــو ذهــب مبعــرب رفح الربي مع أحد 
املســافرين، بالتعــاون والتنســيق مــع دائــرة 

الجامرك باملعرب.
ومراقبــة  دمــغ  مديريــة  عــام  مديــر  وقــال 
املعادن الثمينة بالوزارة م. جامل مطر يف 
بيــان وزعتــه اإلدارة العامة للعالقات العامة 
واإلعــالم بالــوزارة، أمس، إن إدارة معرب رفح 
أبلغــت املديريــة بوجــود كميــات كبرة من 
فتوجهــت  املســافرين،  أحــد  مــع  الذهــب 
لجنة من املديرية عى الفور برئاسة مدير 
عــام املديريــة ورئيــس قســم التفتيــش رائــد 
القصاص للمعرب لفحص ومعاينة واستالم 

الكمية.
كيلــو   3.5 ضبــط  تــم  أنــه  مطــر،  وبــني 
لدائــرة  الكميــات  وتحويــل  الذهــب،  مــن 
املختــربات باملديريــة إلجــراء الفحوصــات 
الالزمــة، والتأكــد مــن أن الكميــات مدموغــة 

بالدمغة الرسمية.
إخراجهــا  املســموح  الكميــات  أن  وأوضــح 
وأن  200جــرام،  الذهــب  مــن  للمســافرين 
أي كميــات أكــر مــن ذلــك يجــب التنســيق 

مع املديرية، وإال تعترب عملية تهريب.

"االقتصاد" تضبط 3.5 كيلو ذهب مع مسافر يف معرب رفح الربي

رام الله/ فلسطني:
للحصــاء  املركــزي  الجهــاز  قــال 
الفلســطيني، إن الرقــم القيــايس ألســعار 
ســجل  فلســطني  يف  املســتهلك 
انخفاضــًا طفيفــًا مقــداره %0.02 خــالل 
شهر يوليو/ متوز 2020 مقارنة مع شهر 
 0.43% بواقــع   ،2020 يونيو/حزيــران 
يف قطــاع غــزة، يف حــني ســجل ارتفاعــًا 
املحتلــة،  القــدس  يف   0.50% نســبته 
يف   0.01% نســبته  طفيفــًا  وارتفاعــًا 

الضفة الغربية.
وأوضح االحصاء يف بيان صحفي، أمس، 
األســعار  لرتاجــع  الرئيــيس  الســبب  أن 
أســايس  بشــكل  يرجــع  فلســطني،  يف 

الطــازج مبقــدار  الدجــاج  أســعار  لرتاجــع 
 ،0.34% مبقــدار  والغــاز   ،6.55%
رغــم ارتفــاع أســعار الخــروات املجففــة 
الســائلة  واملحروقــات   ،7.82% بنســبة 
املستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" 
بنســبة  والبطاطــا   ،6.28% بنســبة 
 ،4.72% بنســبة  والبيــض   ،5.77%
املســتخدمة  الســائلة  واملحروقــات 
بنســبة  "الديــزل"  للســيارات  كوقــود 
بنســبة  الطازجــة  والفواكــه   ،4.15%

.3.98%
الدجــاج  أســعار  يف  تراجــع  إىل  وأشــار 
لتصل باملتوسط اىل 12 شيقال/1كغم 
يف فلســطني، يف حــني ارتفــع ســعر كل 

 14 اىل  باملتوســط  ليصــل  البيــض  مــن 
 6 اىل  ليصــل  واملــوز  شــيقال/2كغم، 
شواقل/1كغم، كام وصل سعر البندورة 
عناقيد حبة كبرة اىل 4 شواقل/1كغم، 
 3 اىل  والبطاطــا  البصــل  ســعر  ووصــل 

شواقل/1كغم.
وعنــد مقارنــة األســعار خــالل شــهر متــوز 
تشــر   ،2019 متــوز  شــهر  مــع   2020

القيــايس  الرقــم  انخفــاض  إىل  البيانــات 
فلســطني  يف  املســتهلك  ألســعار 
يف   2.28% بواقــع   ،2.14% مبقــدار 
يف   2.02% ومبقــدار  الغربيــة،  الضفــة 
قطاع غزة، ومبقدار %0.59 يف القدس 

املحتلة.

اإلحصاء: انخفاض الرقم القيايس ألسعار املستهلك يف متوز 
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عــى القطــاع. أي أن معادلــة التوتــر قامئــة لــدى الطرفني، واالســتنفار 
العسكري يبقى رضوريا ولو من قبيل الحيطة والحذر. 

من السلوك العام لشباب فلسطني يف قطاع غزة، نرى أنهم يسأمون 
الخمــول الشــبايب الــذي ينتهــي مــن خــال املواجهــة مــع الصهاينــة. 
بني الحني واآلخر يبتكر هؤالء الشباب وسائل وأساليب جديدة يف 
مضايقة االحتال واملستوطنني يف جنوب فلسطني. ومن السهولة 
الرغــم مــن  اســتفزاز الصهاينــة مــن خــال هــذه االبتــكارات . وعــى 
املعانــاة الشــديدة التــي يعيشــها أهلنــا يف قطــاع غــزة نتيجة الحصار 
ونقــص األمــوال فــإن الشــباب يــرون أنفســهم ويحســبون قدراتهــم مــن 
خال املواجهات مع الصهاينة. لدى هؤالء الشــباب إرصار مســتمر 

عى إبقاء الصهاينة مشغولني يف ما يبتدعه أهل غزة. 
لكنني أرى أن فصائل املقاومة الفلســطينية ليســت معنية بتصعيد 
الكيــان  وبــني  بينهــا  واســعة  حــرب  اشــتعال  درجــة  إىل  اآلن  األمــور 
الصهيوين. الفصائل وأصحاب القرار العسكري يف القطاع يحسبون 
األثقال التي يتحملها أهل القطاع من ضائقات وآالم وضنك عيش. 
الفصائل ال تســعى إىل رفع مســتوى هموم الناس وآالمهم وأحزانهم 
عــى الرغــم مــن اإلرادة الصلبــة التي يبديهــا أهل القطاع يف مواجهة 
التــي  النديــة  املواجهــة  عــى  وإرصارهــم  الصهيونيــة،  االعتــداءات 

تحول دامئا دون تقدم جيش الصهاينة يف القطاع. 
الصهاينــة ليســوا مهتمــني أيضــا بحــرب شــاملة ضــد قطــاع غــزة ألن 
لديهــم الكثــر مــا يشــغلهم مثــل التهديــد الــذي يفرضــه حــزب اللــه 

خــال األيــام األخــرة نجــح عرشات األلوف مــن أهايل الضفة يف الوصول 
إىل مدننا الفلسطينية يف الداخل املحتل دون موافقة أمنية إرسائيلية 
غــر  ظاهــرة  يف  عليهــا  الســيطرة  عــى  الفلســطينية  للســلطة  قــدرة  أو 

مسبوقة منذ سنوات طوال.
 مــن حــق أبنــاء شــعبنا الفلســطيني التنقــل دون معيقــات والوصــول إىل 
مدننــا يف الداخــل املحتــل ولكــن هــذه الظاهــرة تــرز بعــض التســاؤالت 

حول األسباب التي أوجدتها!
 فهل تساُهل االحتال يف منع الفلسطينيني هو نتاج رغبته يف إضعاف 
السلطة الفلسطينية اقتصاديا وسياسيا؟ أم يأيت بهدف دعم االقتصاد 
اإلرسائييل املرتّنح يف ظل جائحة كورونا؟ أم يهدف إىل تفيش فروس 

كورونا يف الضفة كا رصحت وزيرة الصحة يف رام الله؟
الثابــت أن هــذه الظاهــرة قضــت فعليــا عــى جميــع إجــراءات الســلطة 
الفلســطينية للحــد مــن انتشــار كورونــا، وعــرت عــن قناعــة عــدد كبــر من 
أهايل الضفة بفساد مؤسسات السلطة وعدم قدرتها عى حاية الضفة 

  كان بــودي أن أبــدأ حديثــي املــؤمل املبــي عــن الشــتات الفلســطيني، 
بني الكرام أواًل..!

  لكــن الحديــث بــني اللئــام كان فاقــع األمل ، مــر الطعــم ، ســيئ املــذاق 
مقززا مقرفا ؛ ال ينتظر التأخر ..!!

  ومــا ذكرتــه عــن اللئــام مــا هــو إال غيــض مــن فيــض ، تفرضــه مقاييــس 
االختصار يف التعبر والكتابة .. إال أن »نكبة لبنان« جراء تفجر املرفأ 

األخر ، هي التي كانت األكرث إلحاحًا عيلَّ يف االختصار ..
كان يجب أن يكون الفلسطينيون يف لبنان أكر حجًا وشأنًا…

 نعــم، إن مــن بقــي مــن الفلســطينيني يف فلســطني املحتلــة عــام 1948 
كانوا 150 ألفًا، أصبحوا اآلن نحو مليونني...! 

وقيــوده  الصهيــوين  القهــر  وســط  عاديــة،  طبيعيــة  زيــادة  الزيــادة  هــذه 
وآالمه.. 

غريــب  كيــف يبقــى عــدد الفلســطينيني يف لبنــان نحــو 170 ألفــًا بعــد 
النســاء الفلســطينيات هنالــك ال يتوالــدن،  واألزواج  72 عامــًا ، وكأّن 

عقيمون !!؟
ُترى ؛ هل األجواء أقل رومانســية وفرفشــة عا هي يف فلســطني تحت 

االحتال والقيود املؤملة والعنرصية !!؟ 
أجل ؛ إن فجاجة االستقبال من الفريق االنعزايل ، وجوقات » الرطعة 
والجعــر والنــواح » خوفــًا عــى كينونــة لبنان وبزتــه الطائفية » املقرفة » 
جعلــت مــن مخيــات اللجــوء مرتعــًا للزعــران والشــمحطية يعيثــون فيهــا 

فسادًا ، وميارسون األذى واألحقاد ألوانًا وأشكااًل ...!
وتحــت شــتى التريــرات؛ مــن طائفيــة واقتصاديــة، وضيــق لبنــان بأهلــه. 

إىل غر ذلك من الرتهات..!! 
تبلــغ   ، بهــا  والناعقــني  األفاعيــل  هــذه  الرســمي  النظــام  يحتضــن  وإذ 
لبنــان  الســتقال  األول  الرئيــس  عهــد  منــذ  ؛  مداهــا  أقــى  املأســاة 
املرحــوم / بشــارة الخــوري / إىل خلفــه / كميــل شــمعون / ثــم اللــواء 
/ فــؤاد شــهاب / و / شــارل الحلــو / الــذي تــم يف عهــده انطــاق العمــل 
الفدايئ ، يف مطلع 1965 ..  وهنا تقوم القيامة عى الفلسطينيني ، 
وتشهد الساحة رصاعًا ، ال يزال يتفاعل تباعًا ؛ الفلسطينيون بحجتهم 
البليغة التي تقول بالعمل عى تحرير فلســطينيني ، وما يقتضيه األمر  
مــن حمــل الســاح ، واخــرتاق الحــدود املشــرتكة مــع فلســطني املحتلــة 
ومقارعــة العــدو ، يف حــني انعزاليــو لبنــان ، والقائلــون بـــ ) قــوة لبنــان يف 
ضعفــه.. ( وإرهاصــات التطبيــع التــي تنــادي منــذ وقــت مبكــر بالتطبيــع 
مع العدو وقفت عقبة كأداء َتجأر بأعى »زعيق وجعر« أن ال للوجود 
الفلسطيني »املسلح« ، وكأن َّ الوجود األعزل وغر املسلح كان مرحبًا 

به ..!!؟
صرًا آل فلسطني يف لبنان.. 

وحتــى اليــوم، وفــود فلســطينية عــى أعــى املســتويات تــروح وتجــيء ، 
وتجتمــع بالقيــادات اللبنانيــة النافــذة وغــر النافــذة ، تؤكــد دامئــًا أن ال 
اســتيطان فلســطيني يف لبنــان ، وال أطــاع يف التجنيــس ، وأن اتجــاه 

الاجئني الوحيد نحو فلسطني فقط .. 
  وكأننا ندور يف حلقة مفرغة ..

ال حول وال قوة إال بالله..!!
االقتصاديــة  الحيــاة  يف  الفلســطينيون  قدمــه  عــا  صفحــًا  ونــرب    
والثقافيــة والفنيــة الفلســطينية مــن مرشوعــات ورشكات كــرى وبنــوك، 

وأعال حليلة يف كل مجاالت الحياة..
الطائفيــني  هــؤالء  مــن  وقيمــة  حجــا  أكــر  لبنــان  يف  شــفيعنا  لكــن    

انكشــفت عوراتهــم  الذيــن   ، املأفونــني  التائهــني  والزعــران  الحاقديــن، 
وعارهم وخزيهم، وباتوا ملعونني يعمهون يف خزيهم وعارهم، تلعنهم 

الساء وبيوت الله يف األرض، يف داخل لبنان وخارج لبنان ...
  شــفيعنا يف لبنــان كــرام كــرام مــن حملــة ســاح اإلميــان أوال، واملقاومــة 
البطلــة التــي جذورهــا يف لبنــان وامتداداتهــا يف كل الفجاج؛ وهي غنية 
ولإلنســانية  للبنــان  رشف  والــداين،  القــايص  ويعرفهــا  التعريــف،  عــن 

جمعاء...!!
الحديث ذو شجون .. هنالك مناطق رمادية الكرم فيها باهت ؛ واللؤم 
يتســرت براقــع ورشائــح ال تســرت العــورة، كــا يف الضفــة الغربيــة تحــت 
املظلــة الواهيــة للمملكــة األردنيــة الهاشــمية قبل هزميــة 1967، وقطاع 
غزة الذي كان تحت اإلدارة املرصية إىل عام 1967 كذلك. وكانت لها 
طريقة يف حكمها .. يف تعليمها وثقافتها وإدارتها وسياسة حكمها.. 

بني غزة هاشم والضفة الهاشمية...
  أوال-غزة.. حارضة اللواء الجنويب من فلســطني، مبســاحتها 360كم2 
مــا تبقــى مــن فلســطني عقــب نكبــة 1948، وقــد كان نصيبها من حركة 
اللجــوء والشــتات نحــو 200 ألــف الجــئ جــاؤوا إليهــا مــن خط يافا شــاال 
وديــرة بــر الســبع رشقــا، ليشــكلوا نحــو ثلتــي الســكان يف هــذا الرشيــط 
الســاحيل الضيــق بــني بيــت الهيــا شــاال، ورفــح، عى الحــدود مع مرص 

جنوبًا...
التاريخيــة،  فلســطني  أرض  مــن  تبقــى  فيــا  شــتات  هنــا،  الاجئــون    
فوضــت الجامعــة العربيــة اململكــة املرصيــة لحكمهــا وإدارتهــا.. ارتفــع 

العلم املرصي يف أجواء غزة، وبدون العلم الفلسطيني..!!
  وانقلبت الحياة الثقافية والتعليمية مرصية تتبع إىل منطقة الزقازيق 

التعليمية يف مرص .. بدءًا من النشيد القومي املرصي .. 
ال بأس أن أذكر مقاطع منه يف طابور الصباح..

» مرص العزيزة يل وطن..
وهي الحمى وهي السكن..

وهي الفريدة يف الزمن..
وكل ما فيها حسن..«

ثم تحية العلم املرصي، وبعد 
ذلك الهتاف بحياة امللك: »عاش فاروق األول .. ملك مرص والسودان 

.. عاش .. عاش ...« ..
هكــذا، بدايــة اليــوم املــدريس، وأمــا دروس املناهــج فحــدث عنهــا وال 

تهب..!
يف الجغرافيــا والتاريــخ واملجتمــع واألدب.. نهــر النيــل مــن منابعــه إىل 

مصبــه وروافــده وترعــه وقنواتــه ، والتاريــخ من خوفو إىل خفرع ، ومنقرع 
، وايزيــس وأوزيريــس .. والفراعنــة مــن مينا -نارمر إىل أحمس واخناتون 
، وتــوت عنــج آمــون ، و يف األدب ، العقــاد ، وطــه حســني ، واملنفلوطــي 
، وبنــت الشــاطئ ، وأمينــة الســعيد، و يف الصحافــة : األهــرام واملرصي 
اإلذاعــات  هنــاك  والطــرب  الفــن  ويف  البعكوكــة،  و  اليــوم  أخبــار  ثــم   ،
املرصيــة ، وأغــاين أم كلثــوم ، وعبــد الوهــاب وفريــد األطــرش واســمهان 
، ثم فايزة أحمد ونجاة الصغرة وســعاد ووداد وعبد الحليم وغرهم ال 

يشء يذكر بفلسطني ..!
املرصيــة  اللهجــة  ألســنتنا  عــى  وتجــري  هكــذا  نندمــج  أن  جميــل  إنــه 

»الفصحى« نتشدق بها مبناسبة وغر مناسبة..
لكن اال يكون لنا عى أرض فلسطني ما يذكرنا بفلسطني من الجغرافيا 
والتاريــخ والــرتاث فإنــه أمــر غريــب حتــى أدرنــا ظهرنــا إىل شــامنا متامــًا 
وأصبحنــا كــا لــو أننــا يف حــي عابديــن، أو حي الســكاكيني، أو الحســني 

يف القاهرة، أو املنشية، والرمل يف االسكندرية ...!!
  كانت تسميات أشهر السنة امليادية عندنا كا يف عموم باد الشام 
آراميــة أي عربيــة مثــل: كانــون ثــاين- شــباط- آذار- إىل أخــره، أصبحــت: 

يناير وفراير، ومارس إىل غر ذلك من بقايا الرومانية...
  نعم؛ »مرص أم الدنيا« ونحن عروبيون وحدويون، وما مرص إال تسمية 
تيمنيــه ل )مــرص بــن بيــرص بــن ســيدنا هــود( النبــي العــريب، وأنهــا الكنانــة 
بالتســمية العربيــة لقــراب الســيف رمــز العــزة والعظمــة عنــد العرب وعند 

الرجال ...
بني كرم ولؤم وهيلمة!

  سواء يف العهد امللي املرصي حتى عام 1952، والعهد الجمهوري 
بعــد 24 متوز/يوليــو 1952 بقيــت الحيــاة يف قطاعنــا الحبيب تحكمها 
قوانني وزارة الحربية يف مرص، وبصفة خاصة إدارة شؤون فلسطني يف 
وزارة الحربيــة إىل حــرب الخامــس مــن حزيران/يونيــو -1967 بقيــت من 
صاحيات الحاكم اإلداري العام، ومســاعديه اإلداريني يف خان يونس 

ودير البلح ورفح ..
  كل يشء مــرصي تقريبــا، حتــى الخــروج إىل مــرص والعــودة منهــا إىل 
القطــاع محكــوم بتأشــرة ال بــد منهــا. باســتثناء فــرتة الســنتني أو الثــاث 
بعــد قيــام منظمــة التحريــر الفلســطينية. التــي أعيــدت لنــا فيهــا بعــض 
خصوصيتنــا ناقصــة أشــياء كثــرة كان ال بــد منهــا، ســوف نخصــص لهــا 

حديثًا آخر ..
وصبغــة  باهــت.  أو  رمــادي  هنــا  الشــتات  لــون  إن  أقــول  أن  أســتطيع    

»الهيلمة« تطغى عليه غالبا.. وللحديث بقية ..

ينشط شباب قطاع غزة يف إطاق البالونات الحارقة باتجاه الحقول 
مــن األحيــان  الصهيونيــة يف جنــوب فلســطني املحتلــة. ويف كثــر 
تنجح هذه البالونات يف الوصول إىل أهدافها وتشعل حرائق تؤدي 
إىل اســتنفار قــوى الدفــاع املــدين الصهيــوين، وإىل توتــر األوضــاع 

يف جنوب فلسطني عى املستويني املدين والعسكري.
يشعر الصهاينة باالستهداف من قبل هذه البالونات وهم يتخوفون 
من خســائر اقتصادية ميكن أن تلحق بهم، وهم يخشــون أيضا تطور 
الحرائــق إىل درجــة ميكــن أن تهــدد فيــه املنــازل والنفــوس. والتوتــر 
يشــمل أيضا املســتوى العســكري الذي يبقى مستعدا لتنفيذ أوامر 
السياســيني يف الــرد وقصــف مواقــع يف قطــاع غــزة يقولــون إنها تابعة 

للمقاومة الفلسطينية. 
املضــادة  الصهيونيــة  الربــات  الفلســطيني،  املقلــب  وعــى 
متوقعــة. الصهاينــة يــردون عادة عى مختلف النشــاطات العســكرية 
وشــبه العســكرية التــي ميارســها شــباب قطــاع غــزة ضــد االحتــال. 
أي أن التوتــر يف قطــاع غــزة وارد باســتمرار عــى املســتويني املــدين 
والعســكري. تأخــذ فصائــل املقاومــة احتياطها تحســبا لغارات جوية 
صهيونيــة عــى قواعــد عســكرية ومؤسســات مدنيــة ومعامــل وورش 
صناعيــة. ويتحســب النــاس عمومــا مــن الغــارات املتوقعــة ألن مــن 
عادة الصهاينة قصف مواقع مدنية وهدم منازل املواطنني وتعميق 
مآســيهم إىل أقــى حــد ممكــن. وعــادة تســتنفر فصائــل املقاومــة 
جديــدة  حــرب  إىل  يــؤدي  قــد  واســع  صهيــوين  هجــوم  مــن  تحســبا 

اإليرانيــة  والتطلعــات  اللبنانيــة،  الداخليــة  واألوضــاع  الشــال،  يف 
لانتقــام. هــذا فضــا عــن األوضــاع الداخليــة الصهيونيــة املضطربــة 
بالحكومــة  منشــغلون  هــم  والشــعبي.  الســيايس  املســتويني  عــى 
املســتمرة  وباملظاهــرات  رابعــة،  انتخابــات  إىل  الذهــاب  واحتــال 
مــن أجــل التخلــص مــن نتنياهــو  كرئيــس للــوزراء. كــا أنهــم يعلمــون 
من تجاربهم الحربية الســابقة أن غزة عصية عى الجيش الصهيوين 
عــى الرغــم مــن إمكاناتهــا العســكرية املتواضعــة. هــم يدركــون أن 
الجنــدي  نوعيــة  عــن  بأضعــاف  تتفــوق  الفلســطيني  الجنــدي  نوعيــة 
الصهيــوين. الجنــدي الصهيــوين أخــذ يعتــاد عى التقهقــر والهروب، 
الرصــاص يف صــدره  لتلقــي  دامئــا  مســتعد  الفلســطيني  والجنــدي 

وليس يف ظهره. 
الصهاينــة يقصفــون جــوا مواقــع متعــددة يف قطــاع غــزة، لكــن هــذه 
الغــارات مــا زالــت ضمــن الخــط الــذي ال  تشــتعل بــه الحــرب. ومــن 
املحتمل أن الصهاينة يريدون إيصال رســالة عســكرية مدمرة لحركة 
عــدة  قبــل  التصنيــع  حديثــة  لصواريــخ  اختبارهــا  عــى  ردا  حــاس 
أيــام. أطلقــت حــاس صليــات صاروخيــة باتجــاه أهــداف يف البحــر 
التقنــي  للتطــور  الحســاب  يحســبون  الصهاينــة وجعلهــم  اســتثار  مــا 

املستمر لدى فصائل املقاومة. 
باختصــار، الحــال يف القطــاع وحولــه ســيبقى عــى مــا هــو عليــه يف 
الوضع الراهن، وتبقى األمور مرتبطة بشكل كبر يف الوضع اللبناين 

الداخيل وتطورات الوضع الداخيل الصهيوين.

وأراضيها من بطش االحتال، فَضُعف تأييدها يف الشــارع الفلســطيني 
وبــات عــدم االلتــزام بتعلياتهــا األمنيــة واالقتصاديــة نهجــًا ُمّتبعًا، خاصة 
مــع تشــكيك الكثريــن يف جــدوى عاقتهــا األمنيــة املتواصلــة يف الــر 

والعلن مع جيش االحتال.
الســؤال األبرز اليوم: أال يخىش االحتال مع وصول آالف الفلســطينيني 
إىل الداخــل املحتــل مــن تنفيــذ أي عمليــات مقاومــة نوعية ترب عمق 
االحتــال؟ أم ضُعفــت قدرتــه عــى الســيطرة عــى تلــك الظاهــرة خاصــة 
مــع االضطــراب الســيايس الــذي تعيشــه دولــة االحتــال؟ أم هــي خطــوة 
ارسائيليــة نحــو الضــم الصامــت ألرايض الضفــة وصــوال إىل خيــار الدولــة 

الواحدة؟
أختــم مقالتــي هــذه بقناعة راســخة أن َمعــني الضفة املقاِوم لن ينضب، 
فأهلهــا متمســكون بــأرض فلســطني مــن بحرهــا إىل نهرهــا ولــن يثنيهــم 
الحقــوق  بكامــل  التمســك  عــن  االقتصــادي  الركــود  أو  الســلطة  فســاد 

الفلسطينية.

الشتات الفلسطيين... بني الكرام واللئام

البالونات الحارقة مقابل الطائرات القاصفة

تدّفق أهايل الضفة إىل فلسطني 
المحتلة.. األسباب والتداعيات

غازي أبو دقة  

صبرًا آل فلسطين في لبنان.. 
وحتــى اليــوم، وفود فلســطينية علــى أعلى 
المستويات تروح وتجيء ، وتجتمع بالقيادات 
اللبنانية النافذة وغير النافذة ، تؤكد دائمًا أن 
ال استيطان فلسطيني في لبنان ، وال أطماع 
في التجنيس ، وأن اتجاه الالجئين الوحيد نحو 

فلسطين فقط .. 
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من الســلوك العام لشــباب فلسطين في قطاع 
غــزة، نــرى أنهم يســأمون الخمول الشــبابي الذي 
ينتهــي مــن خــالل المواجهــة مــع الصهاينــة. بيــن 
الحين واآلخر يبتكر هؤالء الشباب وسائل وأساليب 
جديــدة فــي مضايقــة االحتــالل والمســتوطنين 
فــي جنــوب فلســطين. ومــن الســهولة اســتفزاز 
الصهاينة من خالل هذه االبتكارات . وعلى الرغم 
مــن المعانــاة الشــديدة التــي يعيشــها أهلنــا في 
قطــاع غــزة نتيجــة الحصــار ونقــص األمــوال فــإن 
الشــباب يــرون أنفســهم ويحســبون قدراتهم من 

خالل المواجهات مع الصهاينة. 

ماجد الزبدة

الثابــت أن هــذه الظاهــرة قضــت فعليا على جميــع إجراءات 
الســلطة الفلســطينية للحــد مــن انتشــار كورونــا، وعبــرت 
عــن قناعــة عــدد كبير من أهالي الضفة بفســاد مؤسســات 
الســلطة وعــدم قدرتهــا علــى حمايــة الضفــة وأراضيهــا مــن بطــش 
االحتالل، فَضُعف تأييدها في الشارع الفلسطيني وبات عدم االلتزام 

بتعليماتهــا األمنيــة واالقتصاديــة نهجــًا ُمّتبعــًا، خاصــة مــع 
تشــكيك الكثيرين في جــدوى عالقتها األمنيــة المتواصلة 

في السر والعلن مع جيش االحتالل.
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الخارجية املرصية. وأخرًيا أمكنته األحوال من أن يحوز له ولعائلته 
املدينــة  دمشــق  وكانــت  فلســطينية.  ثــم  ســورية  رســمية  أوراًقــا 
الوحيــدة التــي منحــت نافذ أبو حســنة حضًنــا يهجع إليه، وأزاحت 
عنــه شــعور الغربــة، فابتنــى بيًتــا يف مخيــم خــان الشــيح، ليضمــه 
وأوالده وزوجته، فإذا باألهوال السورية تفتح رحمها، وتقذفه إىل 
بــريوت املثقلــة بــاآلالم، وتقــذف عائلتــه إىل الربازيــل يف أقــايص 
منزلــه  التكفرييــون  اإلرهابيــون  حــرق  الشــيح،  خــان  ويف  األرض. 
ومكتبتــه التــي جمعهــا برمــوش العينني، واحتوت تســجيالٍت نادرة 
ألعــالم فلســطينيني، ووثائــق مــن املحــال العثــور عليهــا مجــّدًدا. 
وقبيــل إحــراق منزلــه اتصــل بــه الحارقــون هاتفًيــا لينّكلــوا بعواطفه، 

وقالوا له سنحرق كل ما بنيته. 
بعــد دمشــق، مــا عــاد يعــرف أيــن يســتقر. أيَف بــريوت التــي تلفــظ 
الفلسطينيني، أم يف الربازيل الت تستقبلهم ثم تنساهم؟ ولوال 
"فلســطني  قنــاة  أي  ترخيــص،  ذات  إعالميــة  مؤسســة  يف  عملــه 
اليوم"، ملا أمكنه الحصول عىل إقامٍة رشعية. وكم متنى أن يعود 
إىل دمشق ليقيم فيها، لوال هجرة عائلته إىل ذلك املنفى الفاغر 
الذي يبتلع كل وافد جديد. غري أنه أراد، وبقوة، أن يجد لعائلته 
)زوجتــه وأربعــة أوالد( مــأوى وجــواز ســفر، يك يعيشــوا بكرامــة يف 
هذا العامل الذي دأب عىل إقصاء الفلســطينيني وتهميشــهم، بل 
حتى تهشيمهم. ومل يجد غري الربازيل التي تعفي الفلسطينيني 
مــن ســمة الدخــول، عــىل أن تكــون محطــًة مؤقتــًة لعائلتــه، قبــل أن 
تتمكــن مــن االنتقــال إىل أوروبــا، فهنــاك ســتكون قريبــة مــن بــالد 
الشــام، وبالتحديــد مــن فلســطني. إنــه لعــاٌر أبــدي يجلــل هامــات 
جميــع قــادة الســلطات العربيــة التــي ُترغــم الفلســطيني عــىل أن 
يصبح رشيًدا بني الهند والربازيل، وهامًئا يفتش عن مكاٍن يهجع 

بســبب فشــله يف إدارة أزمــة وبــاء كورونــا وتداعياتهــا االقتصاديــة 
واالجتامعيــة. وهــو يســعى بــكل الســبل، املتاحــة وغــري املتاحــة، 
إىل تجنــب اضطــراره ملغــادرة الســلطة أو تســليمها لجانتــس، ولــو 
عــرب إنهــاء هــذه الرشاكــة من بوابة امليزانية العامة، وتعمد تعطيل 
االتفاق االئتاليف بشأنها، والذي ينص عىل املصادقة عىل هذه 
امليزانية ملدة عامني، بينام يتمســك هو باملصادقة عليها ملدة 
عــام واحــد، بذريعــة وبــاء كورونــا. لكــن هدفــه الحقيقــي هــو تفجري 
االئتــالف الحكومــي والذهــاب إىل خياريــن آخريــن: إمــا تشــكيل 
حكومــة ميينيــة ضيقــة عــرب تفكيــك كتلــة »أزرق أبيــض« املؤلفــة 
مــن 16 عضــًوا يف »الكنيســت« واســتاملة ثالثــة أو أربعــة أعضــاء 
منها من خالل إغرائهم بالكثري من االمتيازات واملناصب الوزارية 
الرفيعــة، مــا ميكنــه مــن تشــكيل حكومة ضيقة ليحصــل عىل تأييد 
نحو 63 عضًوا من أصل 120 عضًوا يف »الكنيست«. ويف هذه 
الحال، سيسعى نتنياهو إىل سن الترشيعات املناسبة، وتحديًدا 
مــا يســمى »القانــون الفرنــي« الــذي مينــع محاكمتــه وهــو عــىل 
رأس السلطة. أما الخيار الثاين فهو الذهاب إىل انتخابات مبكرة 

الجمهوريــات االشــراكية الســوفييتية«، الجاســوس ميخائيــل كالينــني، 
بهــذا الحــدث »العظيــم!«، وخطــب قائاًل: »إن تأســيس هذه املقاطعة 
ا، وتركيــز أعداد كبرية  اليهوديــة ذات الحكــم الــذايت هــو حــدٌث مهــم جدًّ
من املواطنني اليهود الســاكنني يف كيان ِوْحدة ُحكومي سُيســاعد يف 
رفــع ســوية الخدمــات الثقافيــة »للجامهــري« إىل أعــىل مســتوى ممكن، 
إىل ذلك، ســُيعِطي »الشــعب اليهودي!« كل مقومات األمة، وســُتَتاح 
الفرص لتحقيق مزيٍد من االزدهار للثقافة االشراكية جوهًرا واليهودية 
مركــًزا  ســنوات،  عــرش  خــالل  »بريوبيجــان«،  ســتكون  وبذلــك  شــكاًل، 

ا لجامهري اليهود«. أساسيًّ
 بعد خطاب كالينني التآمري عىل روســيا وشــعبها، بدأ الزعامء الروس 
الوطنيون واألمني العام للحزب الشيوعي السوفييتي جوزيف ستالني، 
حملة شــاملة للقضاء عىل الصهاينة الرسيني امُلندســني يف القيادات 
الحزبيــة والحكوميــة الســوفييتية؛ امُلنتِمــني لـِ»اتحــاد بونــد« الصهيــوين 
قــد  ســبق  فيــام  كان  الــذي  جوهــًرا؛  واالســتعامري  َمظهــًرا  االشــرايك 
إلقامــة  التخطيــط  األمريكيــة يف  االســتثامرية  الــرشكات  مــع  ا  نّســق رسًّ
هــذه املنطقــة الصهيويهوديــة، الســرقاق الشــعب الــرويس أواًل؛ وثانًيــا 
ا بتغيــري ُبنَيِتَهــا االشــراكية، لتحقيــق نتائــج جوهريــة  لتوظيــف روســيا رسًّ
وحقيقيــة داعمــة للغــرب وللصهيونية وتطلعاتهــام اإلمربيالية امُلندِغمة 
يف طبائــع الــدول االســتعامرية، خاصــة تلــك املربوليــة التــي هيمنــت 

هــا هــم يتناثــرون كأوراق الخريــف، ويتطايــرون مثــل غبــار الطلــع، 
و"يتفرفطــون" كأزهــار الحقــول. صــارت األماكــن قاحلــة ومهجــورًة 
تباشــري مدهشــة  بداياتهــا  "العاصفــة" معهــا يف  بعدمــا حملــت 
لعــامل جديــد، قوامــه الحرية والجامل والعودة والكرامة اإلنســانية. 
أو  مــأوى  مجــرد  إىل  تتقلــص  راحــت  النهايــات،  لهــذه  يــا  لكنهــا، 
مثــوى. هكــذا كان نافــذ أبــو حســنة يعارك أيامه عــراًكا؛ تعارك مع 
الفصائل املتخرثة، ومع الدجل السيايس واألفكار السقيمة، ومع 
الكــذب اليومــي الــذي ُيطلــع النجــوم يف عــز النهــار، والويــل ملن ال 
يصــّدق. ويف معمعــان هــذا األمل الــذي مل يكــن لينتهــي، كانــت 
مصائــر الذيــن غمرتهــم وعــود العاصفــة أمــام خياراتهــا املأســاوية: 
أبــو حســنة،  ونافــذ  الرشايــني.  انفجــار  أو  الجنــون  أو  االنتحــار  إمــا 
صديقــي الــذي كان لــه عقــل شــيخ مجــرّب وعواطــف شــاّب مفعــم 
باألمــل، مل يتحّمــل قلبــه كل هــذا الهــوان والبــالء، فآثــر أن ُيْصِمــَت 

نبضه ويكف عن انتظار النهايات. 
عاش نافذ يف دمشق، ودرج يف مخيامتها، وتخّرج يف جامعتها، 
وثوابتــة  الســيايس  وانتامئــه  أفــكاره  هــوادة يف ســبيل  بــال  وعمــل 
الوطنيــة، وترافــق مســاره مــع صديقــه شــوقي أبــو شــعرية يــًدا بيــد 
يف هــذا العــامل املوحــش واملتوحــش. ومــا كان يخطــر يف بــال أي 
واحٍد منهام أن يغادر دمشق إال إىل بريوت موقًتا أو إىل فلسطني 
نهائًيــا. لكــن األيــام فرّقتهــام وطّوحــت بهــام: شــوقي إىل املهجــر 
األورويب، ونافــذ إىل الربازيــل، ثــم إىل مــكان معتــٍم يف بــريوت ال 

يزور فيه أحًدا وال ُيزار.
أمــى بعــض ســني عمــره يف دمشــق بــال أوراق رســمية، بعــد أن 
امتنعــت الســفارة املرصيــة عــن تجديــد وثائقــه جــّراء كتاباتــه عــن 
كامــب دايفيــد واتفاقيــة الســالم املرصيــة اإلرسائيليــة والسياســة 

بــات مــن الواضــح أن نتنياهــو ينفذ انقالًبــا متدرًجا ضد رشكائه يف 
االئتــالف الحكومــي، ليــس فقط عرب املامطلــة وتعطيل االتفاقات 
املوقعــة مــع بينــي جانتس، وإمنا الســعي لتفكيــك هذا االئتالف، 
مــن  تعفيــه  برئاســته،  ضيقــة  ميينيــة  حكومــة  تشــكيل  ومحاولــة 

الذهاب إىل انتخابات مبكرة رابعة يف غضون نحو 18 شهًرا.
تعمقــت  وجانتــس،  نتنياهــو  االئتــالف،  قطبــي  بــني  الخالفــات 
ووصلــت إىل الحــد الــذي حــال دون انعقــاد الجلســة األســبوعية 
للحكومــة يــوم األحــد املــايض، وهــي خالفــات تبــدو متعمــدة يف 
معظــم جوانبهــا، وتتمحــور حــول امليزانيــة العامة وانهيــار االقتصاد 
املتعلقــة  الخالفــات  عــىل  عــالوة  كورونــا،  وبــاء  مواجهــة  وســبل 
باالســتيطان و»الضــم« والخالفــات مــع اإلدارة األمريكيــة والعــامل 

الخارجي.
وحســاباته  هواجســه  مــن  تحركاتــه،  كل  يف  نتنياهــو،  ينطلــق 
الشــخصية، والتحديــات التــي يواجههــا جــراء محاكمته يف ملفات 
جانــب  إىل  املقبــل،  ينايــر  أوائــل  اســتئنافها يف  املقــرر  الفســاد 
التظاهــرات املتصاعــدة ضــده، والتــي تطالب برحيله عن الســلطة 

 تلقيــت اتصــاالت هاتفيــة عديــدة، طــرح أصحابهــا استفســاًرا تلــو اآلخــر 
عن قضايا صهيونية، ورَدت يف مقالتي اإلثنني املايض، وعىل بعضها 

أجيب هنا.
 يف شــأن املنطقــة اليهوديــة يف الــرشق األقــى الــرويس )بريوبيجــان(، 
ُتخرِبنا امَلراجع السوفييتية أن هذه املنطقة بدأت التطور و»االزدهار« 
عــىل  األبــواب  أرُشعــت  إذ  لينــني«،  ِلـ»فالدميــري  الغامضــة  الوفــاة  بعــد 
مصاريعهــا للمدعــو »ميخائيــل كالينــني« واليهــود الصهاينــة، لتصعيــد 
حملتهم باستكامل سيطرتهم عىل مفاصل الُحكم يف الدولة البلشفية 

الجديدة. 
 لينــني كان قــد وافــق عــىل إقامــة دويلــة يهوديــة داخــل حــدود االتحــاد 
ا ومجاورة للصني، لكن الصهاينة  السوفييتي وعىل أراٍض روسية تاريخيًّ
ا،  ا« لفصائلهم امُلدّربة عسكريًّ ا مثاليًّ أرادوا لها أن تكون »َمعرَبًا انتقاليًّ
ا، وُمنطلًقــا ألموالهــم الضخمــة لضــامن ســيطرتهم التامــة عــىل  وسياســيًّ
مفاصــل روســيا االشــراكية الجديــدة آنــذاك، ومتهيــًدا لالنطــالق منهــا 
الحتــالل فلســطني، عــىل يــد كوادرهــم اليهوديــة التي ُدربــت يف الحرب 
ــزت لخــوض املعــارك ضــد العــرب، وإلدارة الدولــة  الكونيــة الثانيــة، وُجهِّ
العامليــة املركزيــة للصهيونيــة السياســية واأليديولوجيــة والحربيــة يف 

فلسطني.
لـِ»اتحــاد  األعــىل«  الســوفييت  »مجلــس  رئيــس  حكومــة  احتفلــت   

إليه أو قرًبا يحثو الراب فوق جسده حني ُيطلق زفرته األخرية.
.. يف الفــرة األخــرية، انطبقــت عليــه مقولــة غرامــي التــي كان 
"تشــاؤم  بــريوت:  يف  لقاءاتنــا  يف  كثــرًيا  رشايب  هشــام  يرّددهــا 
العقــل وتفــاؤل اإلرادة". ويف إحــدى املــّرات ترافقنــا إىل الدوحة. 
ويف مطــار بــريوت وّدع ابنــه املســافر أيًضــا يف اتجــاه آخــر. كان 
إىل  يعــود  أن  قبــل  تخرّجــه  شــهادة  ليجلــب  طهــران،  إىل  ذاهًبــا 
الــوداع، رأيــُت  بــريوت، ليلتحــق بإخوتــه يف الربازيــل. يف لحظــة 
الدمــع يف عينــي نافــذ، وهــو يرمــق ابنــه الشــاب كأنه لن يــراه ثانية، 
متاًما مثل مدينة رفح التي غادرها طفاًل ومل يعد إليها البتة. ومن 
أجل العودة، التحق بقوافل النضال الفلسطيني ليجد نفسه، بعد 
أن دار الزمــان دورتــه، منخرًطــا يف االنقســامات الفلســطينية التــي 
مل تنجز شــيًئا غري املوت والرشذمة والرثاثة الفكرية والسياســية. 
ومــع ذلــك، ظــل نافــذ يناضــل بالقلــم واملقالــة والحوار إلعالء شــأن 
التفكري العقالين وإنقاذ الذاكرة الفلسطينية من املحو واالندثار. 
ويف هذا امليدان، كان نافذ زميلنا يف مرشوع "ذاكرة فلسطني" 

يف نطاق املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات. 
مل يتوقع صاحب "مقام البكاء" )رواية، 2000( و"عسل املرايا" 
)روايــة، 2015( أن تكــون بــريوت مــكان إقامتــه األخــرية. ويبــدو أن 
بريوت التي لّوعتنا كثرًيا ستكون قرب معظمنا. ما أبعد املسافات 
إًذا: القلــب يف الربازيــل والجســد تحــت الــراب يف مدينــٍة باتــت 
وفينيقيــو  الطوائــف  وحــوش  حّولهــا  بعدمــا  الــراب،  تحــت  كلهــا 

التجارة ركاًما. 
يف  كلنــا  رصفناهــا  التــي  وألعامرنــا  نافــذ،  يــا  الســمك،  ســالًما 
معمعــان الدفــاع عــن املبــادئ واألخــالق واملســتقبل، ومل تغرّينــا 

رصوف الدهر.

يف نوفمــرب املقبــل عــىل الرغــم مــن تراجــع شــعبيته وشــعبية حزبــه 
»الليكود« إىل 29 مقعًدا، بحسب استطالعات الرأي، وحصول 
مجمــوع كتــل اليمــني عــىل 59 مقعًدا، ما يعيد إنتاج حالة الشــلل 

الحكومي السائدة يف العامني أو الثالثة األخرية.
املدخــل  هــي  العامــة  امليزانيــة  قضيــة  أن  يبــدو  ذلــك،  كل  يف 
مــن االئتــالف  لتنفيــذ خططــه يف إطاحــة رشيكــه جانتــس وحزبــه 
الحكومــي، فمــن حيــث املبدأ، يفــرض أن تنتهي املهلة القانونية 
لتقديــم امليزانيــة يف 25 أغســطس الحــايل، وإال فإنــه ســيتم حــل 
مقــرح  وهنــاك  جديــدة،  انتخابــات  إىل  والتوجــه  »الكنيســت« 
لعضــوي »كنيســت« بتمديــد املهلــة القانونيــة 100 يــوم إلقــرار 
امليزانيــة، وافــق عليــه نتنياهــو، مبدئًيــا، لتجنــب اقــراح آخــر مــن 
كتلــة يائــري لبيــد املعارضــة، مينــع أي متهــم مبخالفــات جنائيــة من 
تشكيل الحكومة، وهو ما يلوح حزب جانتس بالتصويت لصالحه 
إذا واصــل نتنياهــو أالعيبــه ومناوراتــه ومحــاوالت عرقلــة امليزانيــة، 
إطاحــة  عــىل  يــرص  الــذي  األخــري  حســابات  يف  يبــدو  ال  مــا  وهــو 

رشيكه.

الزمــن  مــن  غفلــة  يف  الخليــج  إىل  املحيــط  مــن  العــريب  العــامل  عــىل 
واإلنسان.

األول  هدفهــا  يف  َخّططــت   روســيا  يف  صهيــون(  )أحبــاء  جمعيــات   
الحتــالل العــامل الجديــد )أمريــكا(، متهيــًدا لبنــاء إمرباطوريــة صهيونيــة 
»نقية« هناك ويف فلســطني الكنعانية العربية، آنذاك، كان الصهاينة 
َيجهــدون لتثبيــت أركان حكوماتهــم يف موســكو ومختلــف دول العــامل، 
الستخدامها مصدًرا لألموال ولتوجيه امُلستوِطنني واملقاتلني والدعم 
الســيايس واأليديولوجــي صــوب فلســطني، والتقــت مطامــع الصهاينــة 
لهــم  قلعــة  إىل  وتحويلهــا  كنعــان  أرض  يف  إرسائيلهــم  إليجــاد  ولنــدن 
مبواجهــة مــا وصفــوه يف مصفوفتهــم األيديولوجيــة املناهضــة لإلنســان 

والحضارة واملنطق بـِ»الرببرية العربية« و»التحّض اليهودي«!
فلســطني،  يف  الصهيــوين  والكيــان  اليهوديــة،  بريوبيجــان  بتأســيس   
والســيطرة عــىل »العــامل الجديــد«، تحقــق لكبــار الرأســامليني اليهــود 
ــا، لجــم  ــا وفكريًّ واألنظمــة اإلمربياليــة الحليفــة للصهيونيــة ومراميهــا ُبنيويًّ
ــا، ادعــاًء أنهــا حركــة تحــّرر عامليــة  وقمــع مشــاعر العــداء للصهيونيــة دوليًّ
لليهــود متتلــك الحــق لإلطاحــة بخصومهــا، خاصــة بعــد التآمــر الشــامل 
الــذي أفــى إىل إلغــاء قــراٍر ســابق لألمــم املتحــدة ُيوصــم الصهيونيــة 
ــا  رجعيًّ مدعومــة  ُحجــًة  ذلــك  وَجّســد  العنــرصي،  والتمييــز  بالعنرصيــة 

السرقاق واستعباد العامل العريب أرًضا وإنساًنا ومستقباًل.

نافذ أبو حسنة.. المهد يف فلسطني واللحد يف بريوت

انقالب متدرج لنتنياهو

صهيونية "بوند" عداء لإلنسانية برمتها

صقر أبو فخر
العربي الجديد

مروان سوداح
الدستور األردنية

وفي خان الشيح، حرق اإلرهابيون التكفيريون 
منزله ومكتبته التي جمعها برموش 

العينين، واحتوت تسجيالٍت نادرة ألعالم 
فلسطينيين، ووثائق من المحال العثور 

عليها مجّدًدا. وقبيل إحراق منزله اتصل به 
الحارقون هاتفًيا لينّكلوا بعواطفه، وقالوا له 

سنحرق كل ما بنيته. 

لينين كان قد وافق على إقامة دويلة يهودية 
داخل حدود االتحاد السوفييتي وعلى أراٍض 

ا ومجاورة للصين، لكن الصهاينة  روسية تاريخيًّ
ا«  ا مثاليًّ أرادوا لها أن تكون »َمعَبًرا انتقاليًّ

ا، وُمنطلًقا  ا، وسياسيًّ لفصائلهم الُمدّربة عسكريًّ
ألموالهم الضخمة لضمان سيطرتهم التامة 

على مفاصل روسيا االشتراكية الجديدة آنذاك، 
وتمهيًدا لالنطالق منها الحتالل فلسطين

يونس السيد
صحيفة الخليج اإلماراتية

الخالفات بين قطبي االئتالف، نتنياهو وجانتس، 
تعمقت ووصلت إلى الحد الذي حال دون انعقاد 
الجلسة األسبوعية للحكومة يوم األحد الماضي، 
وهي خالفات تبدو متعمدة في معظم جوانبها، 

وتتمحور حول الميزانية العامة وانهيار االقتصاد 
وسبل مواجهة وباء كورونا، عالوة على الخالفات 

المتعلقة باالستيطان و»الضم« والخالفات مع 
اإلدارة األمريكية والعالم الخارجي.



قصة ورسومَمْمَلَكُة النَّْحِل
 الفنان جميل صبح 

إهــداء

9 8

ا يا أيب؟ إَذْن َعَلْينا أَْن  قاَلْت شاٌم: أََحقًّ
. ْحِل ِلَنَتَعرََّف َعَلْيِه َأْكَثَ َنْقَرَأ َعِن النَّ

ْحَل  ، إنَّ النَّ قاَل الواِلُد ِباْسِتْنكاٍر: ال يا ُبَنيَّ
َحَشاٌت ناِفَعٌة َوَنشيَطٌة، َوِهَي الَحَشاُت 
. الَوحيَدُة التي ُتْنِتُج َطعاًما صاِلًحا ِلْلَبَشِ

َّ شاًما َتْعَمُل  ُّ ِبأَن يف الَيْوِم الّتايل فوِجَئِت األُم
ِبَنشاٍط يف امَلْطَبِخ، َوَسَأَلْتها َعْن َذِلَك َفَأجاَبْت 

شاٌم: ِمَن اآلَن َسَأكوُن َنشيَطًة َكالنَّْحَلِة.



يف أََحِد األّياِم كاَنِت األُمُّ َتْعَمُل يف 
امَلْطَبِخ، َفَطَلَبْت ِمْن شاٍم أَْن ُتساِعَدها، 

َفقاَلْت شاٌم: أنا َصغريٌَة يا أُّمي، َوال َيِجُب 
َعَلَّ أَْن أَْعَمَل. 

2
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َويف املساِء أَْخَبَ َكْنعاُن أباُه أنَُّه ُيريُد 
التََّخلَُّص ِمْن َجميِع النَّْحِل املْوجوِد يف 

َّ َنْحَلًة َلَدَغْت شاًما. الَحديَقِة، ألن

يف الَيْوِم الّتايل اْسَتعارَْت شاٌم ِكتاًبا َعِن 
النَّْحِل ِمْن َمْكَتَبِة املْدَرَسِة، َوَبَدَأْت َتْقَرُأ 
َِّقًة َعِن النَّْحِل. َمَع َكْنعاَن َمْعلوماٍت َشي

ٍة َمِلَكٌة واِحَدٌة، َوِهَي َتَضُع َنْحَو  يف ُكلِّ َخِليَّ
َأْلَفْي َبْيَضٍة يف الَيْوِم الواِحِد، َوِمْليوَنْ 

َبْيَضٍة َطواَل َحياِتها.
15
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غزة/خالد أبو زاهر:
غــزة  يف  القــدم  كــرة  اتحــاد  النتخابــات  الرتشــح  بــاب  أمــس،  أغلــق 
للــدورة االنتخابيــة 2024-2020، باســتقبال طلبــات )14( مرشــحًا 

من مختلف الدرجات واملحافظات.
وأعلــن اتحــاد كــرة القــدم تلقيــه )14( طلبــًا ملرشــحني لعضويته يف 
غزة يف االنتخابات امُلقررة يوم 11 من شهر سبتمرب القادم، حيث 

سيتم انتخاب أو تزكية )6( مرشحني.
وضمــت قامئــة املرشــحني كل مــن: صــاح أبــو العطــا، فتحــي أبــو 
العــا، يــارس رضــوان، محمــد زكريــا األغــا، فريد الخطيــب، خالد أبو 
كويــك، ســعود حمــد، باســل عــوكل، بهــاء مطــر، ســامر ظاهــر، عطــا 

املقيد، إياد الغاييني، كامل السطري ووجدي جودة.
ويأيت هذا العدد الكبري من املرشحني لخوض االنتخابات يف ظل 
عــدم توصــل حركــة فتــح لتحديــد مرشــحيها، ويف ظــل عــدم توصــل 
فتــح وحــامس التفــاق نهــايئ عــى الحصــة وعــى التوزيــع الجغــرايف 

للمرشحني.
ومن بني املرشــحني الـ14، يوجد مرشــح واحد كان ضمن تشــكيلة 
االتحاد يف الدورة االنتخابية املنهية 2020-2016 وهو صاح أبو 
العطا، فيام ضمت مرشحًا واحدًا شغل منصب عضو اتحاد الكرة 

يف أكرث من دورة انتخابية وهو فتحي أبو العا.

ومــن خــال القامئــة يتبــني وجــود )4( مرشــحني عــن محافظــة رفــح، 
وهــم فتحــي أبــو العــا وخالــد أبــو كويــك وفريــد الخطيــب وكــامل 
الســطري، وُمرشــح واحــد عــن محافظــة خانيونــس وهــو محمــد زكريا 
مطــر  بهــاء  وهــام  الوســطى  محافظــة  عــن  اثنــني  ومرشــحني  األغــا، 
ووجــدي جــودة، و)3( مرشــحني عــن محافظــة غــزة وهــم صــاح أبــو 
العطــا ويــارس رضــوان وإياد الغاييني، و)4( مرشــحني عن محافظة 
الشامل وهم سعود حمد، باسل عوكل، سامر ظاهر وعطا املقيد.

ومــن خــال قامئــة املرشــحني، يتضــح أن حركــة حــامس اســتقرت 
بشكل نهايئ عى )3( مرشحني هم كامل السطري )رفح(، وجدي 
عــى  تنافــس  حيــث  )غــزة(،  الغايينــي  وإيــاد  )الوســطى(  جــودة 
مقعدين وطالت الحصول عى ثالث، فيام حركة فتح التي تنافس 
عى )4( مقاعد، قامت برتشيح )11( مرشحًا، وهو ما ُيدلل عى 

ُعمق الخافات وصعوبة االختيار.
وكان اتحــاد الكــرة قــد أعلــن عــن يوم 31 من شــهر أغســطس الجاري 
موعدًا لســحب طلبات الرتشــيح، حيث أنه وحتى املوعد امُلحدد 
فــإن عــدد املرشــحني سيســتمر عــى هــذا العــدد، ومن ثم ســيعرف 
الجميــع مــن هــم املنســحبني مــن ســباق الرتشــح، ومــن ثــم سُيســمح 
للمرشــحني ببــدء حماتهــم االنتخابيــة يف الفــرتة مــن 5 إىل 7 مــن 

شهر سبتمرب القادم.

لخوض انتخابات اتحاد كرة القدم في غزة 14 مرشحًا

غزة/وائل الحلبي:
املحــرتف  أعــامل  وكيــل  الخــر  أســيد  أكــد 
املــري  العــب  وادي  محمــود  الفلســطيني 
البورســعيدي, رحيــل الاعــب عــن صفوف الفريق 
بنهايــة املوســم الحــايل بناء عــى االتفاق الذي تم 

مع إدارة النادي.
عبــد  يقولــه  مبــا  عاقــة  يل  :"ليــس  الخــر  وقــال 
الظاهر الســقا املدير الريايض للمري عن عدم 
وجــود عــروض لرحيــل وادي, حيــث أننــي أتواصــل 
بشكل دائم مع إدارة النادي برئاسة عدنان حلبية، 
مشــريًا إىل أن آخــر اتصــال جمعــه بــه كان  مســاء 

أول أمس".
عرضيــني  تلقــى  املــري   ": الخــر  وأضــاف 
وآخــر  مــري  نــادي  مــن  النهــايئ  للبيــع  رســميني 
إمارايت, باإلضافة لتلقيه عرض قطري عى ســبيل 
اإلعــارة عــى أن يتــم الرشاء بشــكل نهايئ يف نهاية 

املوسم القادم".

املــري  رئيــس  حلبيــة  عدنــان  بــرر  بــدوره 
وجــود  عــدم  عــن  الســقا،  حديــث  البورســعيدي 
عروض لرحيل وادي بأنه جزء من عمله خاصة وأنه 
يســعى لوضــع جميــع الاعبــني يف كامــل تركيزهــم 

للمباريات القادمة يف الدوري املري.
البورســعيدي  املــري  فريــق  مــع  وادي  وشــارك 
يف أول مباراة رسمية له منذ شهر مارس املايض 
أمــام الزمالــك والتــي خرسهــا الفريــق بهــدف دون 

مقابل.
يتــم  مــع وكيــل وادي  التواصــل  أن  وأوضــح حلبيــة 
بشــكل دائــم لدراســة العروض بشــكل جيــد واتخاذ 

القرار األنسب ملصلحة النادي والاعب.
خــوض  يف  رغبــة  أبــدى  وادي  أن  حلبيــة  وأضــاف 
تجربة جديدة خارج املري والنادي لن يقف يف 
وجــه الاعــب خاصــة وأنــه أظهــر التــزام كبــري خــال 
الفــرتة التــي قضاهــا مــع الفريــق منــذ انضاممــه إليه 

يف يونيو 2018.

ب  وكيل وادي ُيكذِّ
تصريحات السقا حول 

بقائه في المصري
كأس "جوال" لكرة اليد

مدربًا جديدًا لشباب 
خانيونس لموسم 2021 محمود عواد

غزة/ مؤمن الكحلوت:
للجهــاز  تشــكيله  خانيونــس  شــباب  نــادي  إدارة  مجلــس  أعلــن 
وذلــك  بالنــادي،  األول  القــدم  كــرة  لفريــق  الجديــد  الفنــي 

استعدادًا للموسم الجديد 2020-2021.
وضــم الجهــاز الفنــي كل مــن محمــود عــواد )مديــر فنــي(، محمد 
حــراس  )مــدرب  مــوىس  أبــو  محمــد  عــام(،  )مــدرب  الســمريي 
مرمــى(، خالــد أبــو مصطفــى )مديــر إداري(، الدكتــور هاين بربخ 

)عاج طبيعي(، محمد الهيس )معالج(.
وســبق لعــواد أم كان العبــًا مميــزًا يف صفــوف شــباب خانيونــس 
جانــب  إىل  الثالثــة،  األلفيــة  وأوائــل  التســعينات  أواخــر  خــال 
توليه هذا املنصب مرة قبل هذا التكليف، إىل جانب تواجده 

يف أكرث من جهاز فني للفريق.
ومن املتوقع أن يبدأ شباب خانيونس، تدريباته نهاية األسبوع 

القادم، استعدادا للموسم الريايض القادم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

اكتمال عقد الفرق المتأهلة لنصف نهائي البطولة 
غزة/فلسطني:

اكتمــل أمــس ِعقــد الفــرق املتأهلــة إىل نصــف نهــايئ بطولــة كأس "جــوال" لكــرة اليــد ألنديــة 
غــزة؟، ملوســم 2020-2019، كأس املرحــوم أحمــد الكــرد، بتأهــل فريقــي جمعيــة الصــاح 

وخدمات الربيج.
وجاء تأهل فريق الصاح بعد تغلبه عى شباب جباليا بنتيجة )25-39( بعد حسمه نتيجة 
الشــوطني لصالحه )12-21( و)13-18( عى التوايل، حيث حكم املباراة طاقم مكون من 

عيل الكرنز وأحمد بدوان للساحة، ميقايت إياد برهوم، مسجل مصطفى الحنجوري.
وجاء تأهل خدمات الربيج بعد تغلبه عى خدمات الشاطئ )28-40(، إذ متكن الربيج من 
الظفر بنتيجة شــوطي املباراة )13-19( و)15-21(، يف مباراة قادها تحكيميا: إياد برهوم 

وعمر السلوت للساحة، ميقايت أحمد بدوان، مسجل أنيس إسامعيل.
وســُتقام مبــارايت الــدور نصــف النهــايئ يــوم 20 مــن شــهر أغســطس الجــاري، حيــث تجمــع 
املباراة األوىل لهذا الدور بني فريقي اتحاد دير البلح مع خدمات النصريات، عند الســاعة 
الخامسة والنصف، فيام تجمع املباراة الثانية للدور قبل النهايئ بني فريقي خدمات الربيج 

وجمعية الصاح، عند الساعة السابعة والنصف عى صالة سعد صايل مبدينة غزة.
وكانت البطولة افُتتحت يوم األربعاء عى صالة الراحل خلف العجلة بنادي خدمات الربيج 
حيــث فــاز فريــق نــادي اتحــاد دير البلح عى جــاره خدمات دير البلح بنتيجة )10-32(، فيام 

فاز خدمات النصريات عى شباب خانيونس بنتيجة )28-21(.
وأعلــن اتحــاد اللعبــة والرشكــة الراعيــة عــن إقامــة املبــاراة النهائيــة للبطولــة يــوم 27 مــن شــهر 

أغسطس الجاري. 
يجدر اإلشارة إىل أن رشكة "جوال" راعي الرياضة الفلسطينية، تقدم دعمها املستمر لعدد 
كبــري مــن الرياضــات الفلســطينية أهمهــا كــرة الســلة واليــد والطائــرة برعايــات ســنوية لها، إىل 

جانب رعايتها تجهيز البنية التحتية لعدد كبري من املنشآت الرياضية.

غزة/فلسطني:
أعلن اتحاد الســباحة والرياضات املائية, انطاق الدورة الدولية ملدريب الســباحة للمياه املفتوحة يوم الســبت 

القادم, يف الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.
ويشــارك يف الــدورة ٢٤ مدربــًا مرشــحني للحصــول عــى شــهادات املســتوى األول، علــاًم أن هــذه الــدورة، الثانيــة 

لاتحاد بعد اختتام دورة تأهيل ٣٤ حكام دوليًا.
وأكــد الدكتــور محمــود شــمعة نائــب رئيــس االتحــاد، أنــه أنهــي كافــة الرتتيبــات الخاصــة بإقامــة الــدورة التدريبيــة 

واختيار املدربني املشاركني فيها.
وباركــت اللجنــة األوملبيــة الجهــود التــي يقــوم بهــا اتحــاد الســباحة, وأكــدت جاهزيتهــا لتوفري كافــة اإلمكانيات من 

أجل إنجاح الدورة.

اتحاد السباحة
ُينظم دورة دولية للمدربين غدًا
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القاهرة/وكاالت:
أكد عمرو بسيوين مدير التعاقدات بنادي برياميدز املرصي لكرة القدم أن رمضان 
صبحي هو املوهبة األهم يف الكرة املرصية يف الوقت الحايل، وهو مبثابة إضافة 

كبرية عىل مختلف األصعدة ويترشف أي ناد يف العامل بالتعاقد معه.
وقــال بســيوين يف ترصيحــات  للمركــز اإلعالمــي لناديــه أمــس، :"رمضــان صبحــي 
العب متعاقد مع نادي هيدرسفيلد اإلنجليزي ويتبقى يف عقده مع ناديه موساًم 
واحــدًا وبالتــايل ال يجــوز الحديــث عــن التعاقــد مــع الالعــب قبــل مخاطبــة النــادي 

اإلنجليزي بشكل رسمي".
وأضاف :"برياميدز دامئا ما يســلك الطرق الرشعية ويرضب به املثل يف تعامالته 
مــع األنديــة، وبالفعــل متــت مخاطبــه النــادي اإلنجليــزي ملعرفــة مطالبهــم املاديــة 

بخصوص انتقال الالعب".
وأوضح :"كل ما يرتدد يف وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتامعي بشأن راتب 
الالعــب أو مقابــل انتقالــه إىل نــادي برياميــدز مجــرد اجتهــادات شــخصية بعيــدة كل 
البعد عن الواقعية، ونرجو من الجميع تحري الدقة والحصول عىل املعلومات من 

مصادرها الرسمية".

 أهم موهبة في مصر

مباراة المصري واإلسماعيلي 
في موعدها المقرر اليوم

رمضان صبحي

باريس سان جيرمان زيادة الطموح 
باللقب بعد التأهل لنصف نهائي دوري األبطال

يتعادل مع أسوان 
في الدوري المصري

FC مصر

القاهرة/وكاالت:
أكد االتحاد املرصي لكرة القدم أن مباراة املرصي واإلســامعييل املقررة اليوم يف 

الدوري املرصي ستقام يف موعدها املقرر، ولن يتم تأجيلها.
وذكــر االتحــاد عــر صفحتــه الرســمية مبوقــع التواصــل االجتامعــي "فيســبوك"، أمس 
:"أجــرت اللجنــة الطبيــة باالتحــاد املــرصي لكرة القدم مســحات للكشــف عن فريوس 
كورونــا وذلــك لـــ50 فــردا ينتمــون للنــادي املــرصي، حيث أظهرت النتائــج وجود عدد 
مــن الحــاالت اإليجابيــة تقــل عــن 10 حــاالت بــن صفــوف الفريــق األول البالــغ قوامــه 
30 العبــا مقيديــن رســميًا باتحــاد كــرة القــدم، فيــام كانــت بقيــة الحــاالت التــي ثبتــت 

إيجابيتها بن الالعبن الناشئن غري املقيدين يف صفوف الفريق األول وعدد من 
أعضاء األجهزة الفنية واملعاونة".

إقامــة مبــاراة املــرصي واإلســامعييل يف  قــرر االتحــاد  وأضــاف :"عــىل ضــوء ذلــك 
موعدها املحدد لها غدا الجمعة ضمن الجولة 19 ملسابقة الدوري املمتاز".

القاهرة/وكاالت:
نجح فريق )مرص FC( يف استغالل النقص العددي يف صفوف مضيفه أسوان وانتزع 

منه نقطة التعادل 1-1 أمس، يف املرحلة الـ19 للدوري املرصي لكرة القدم.
ورفــع )مــرص FC( رصيــده إىل 12 نقطــة يف املركــز الثامــن عــرش األخــري حيــث حصــد 

اليوم أول نقطة له بعد ست هزائم متتالية.
ورفع أسوان رصيده إىل 19 نقطة يف املركز الثالث عرش بفارق األهداف فقط خلف 

حرس الحدود.
وأنهى أسوان الشوط األول لصالحه بهدف نظيف سجله محمد املريس من ركلة جزاء 

يف الدقيقة 32 .
ولكن أســوان دفع الثمن غاليا بعد طرد العبه الغاين ســولومون منســاه يف الدقيقة 64 
لنيله اإلنذار الثاين يف املباراة حيث اســتغل املنافس تفوقه العددي وســجل هدف 

التعادل عن طريق املهاجم املخرضم البديل رضا الوييش يف الدقيقة 73 .

برلن/وكاالت:
مدينــة  وســط  يف  املشــجعن  مئــات  احتفــل 
باريــس حتــى الســاعات األوىل مــن صبــاح أمــس، 
وتحــدث نيــامر عــن فــوز لــه قيمــة كبــرية يف طريق 
التتويــج نحــو اللقــب، وذلــك بعــد أن تأهــل فريق 
باريــس ســان جريمــان للــدور قبــل النهــايئ ببطولة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بطريقة مثرية.
وســجل ماركينيــوس هدفــا يف الدقيقــة األخــرية 
يف  هدفــا  تشــوبو-موتينج  ماكســييم  وإريــك 
الدقيقــة الثالثــة مــن الوقــت بــدل الضائــع ليمنحــا 
ولكنــه  صعبــا  فــوزا  جريمــان  ســان  باريــس  فريــق 
1-2 يف  مســتحق عــىل فريــق أتاالنتــا اإليطــايل 

بعد شفائه من إصابة يف الكاحل.
وكان عنــوان الصفحــة األوىل لصحيفــة "ليكيــب" 
الرياضيــة أمــس، "جنــون"، وذكــرت صحيفــة "لــو 
باريســيان" :" معجــزة حقيقيــة للنــادي يف ذكــراه 

السنوية الخمسن".
وجمع فريق باريس ســان جريمان 40 لقبًا محليًا 
خالل الســنوات املاضية، باإلضافة لبطولة كأس 
تحديــدًا  ولكــن   ،1996 يف  األوروبيــة  الكــؤوس 
منــذ أن أصبــح تحت امللكية القطرية يف 2011 
كان الهــدف الرئيــي هــو التتويــج بــدوري أبطــال 

أوروبا.
مثــل  مذهلــة،  إخفاقــات  هنــاك  كانــت  ولكــن 

التــي  أوروبــا  أبطــال  بــدوري  الثامنيــة  دور  مبــاراة 
أقيمت بدون جمهور بلشبونة يوم األربعاء.

باريــس ســان  بفريــق  الكبــريان  النجــامن  وشــارك 
جريمــان يف املبــاراة التــي جعلــت الفريــق يصــل 
عامــا   25 آخــر  يف  األوىل  للمــرة  األربعــة  لــدور 
إلنشــاء  الخمســن  الســنوية  الذكــرى  مــع  تزامنــا 
النادي، وميكن مواصلة الحلم بالتتويج باللقب.

دامئــا  كان  الــذي  نيــامر،  املبــاراة  رجــل  وصنــع 
مفعــام بالحيويــة وخطريًا ولكنه أضاع العديد من 
الفــرص الكــرى، هــدف التعــادل كــام أنــه شــارك 
يف  صنعــه  الــذي  الفــوز،  هــدف  تســجيل  يف 
النهايــة كيليــان مبــايب الــذي شــارك يف املبــاراة 

برشــلونة  أمــام  نظيفــة  برباعيــة  التقــدم  خســارة 
يف 2017، والخــروج عــىل أرضــه أمــام مانشســرت 
يونايتــد يف الوقــت بــدل الضائــع العــام املــايض 

بعد الفوز يف أولد ترافورد.
ومبــايب  العــامل،  أغــىل العــب يف  نيــامر،  ويعــد 
مــن أبــرز عالمــات طمــوح الفريــق- وحاليــا، يبــدو 
وبــدال  لرشــلونة  العــودة  أحــالم  نــي  نيــامر  أن 
مــن ذلــك  يريــد صنع التاريخ لفريق باريس ســان 

جريمان.
قبــل  الــدور  يف  جريمــان  ســان  باريــس  ويلتقــي 
أتلتيكــو  مــع  إمــا  املقبــل  الثالثــاء  يــوم  النهــايئ 
مدريد، وصيف البطولة ثالث مرات، أو اليبزغ.

لندن/وكاالت:
نفــى مســعود أوزيــل، العــب فريــق أرســنال 
اإلنجليــزي لكــرة القدم، مرة أخرى شــائعات 

رحيله املبكر عن الفريق.
اإللكرتونيــة  "أثليتيــك"  ملجلــة  وقــال 
آخــر  حتــى  هنــا  ســأبقى  واضــح،  :"موقفــي 

يوم يف عقدي".
وال يلعب أوزيل حاليا أي دور يف أرســنال 
تحــت قيــادة املديــر الفنــي ميكيــل أرتيتــا. 
ومعــروف منــذ مــدة أن نــادي أرســنال يريــد 
خيــارًا  ليــس  هــذا  ولكــن  منــه.  التخلــص 
الــذي أكــد :"أنــا أقــرر  ألوزيــل )31 عامــا(، 

متى أرحل، وليس أشخاص آخرون".
الــدوري  مــن  املــايض  املوســم  ويف 
اإلنجليــزي املمتــاز، شــارك أوزيــل يف 18 
مباراة من أصل 38 مباراة. وبعد أن توقف 
الــدوري بســبب فــريوس كورونــا، مل يلعب 
العــب  يتواجــد  ومل  مبــاراة..  أي  أوزيــل 
املبــاراة  يف  الســابق  األملــاين  املنتخــب 

النهائيــة لــكأس االتحــاد اإلنجليــزي التي فاز 
بها أرسنال عىل تشيلي.

ومع ذلك، استبعد أوزيل شائعات أنه غري 
جاهــز للعــب مباريات. وقال "كنت جاهزا 
مبــا يكفــي لــكل مبــاراة قبــل فــرتة التوقــف. 
كنــت  بســيطة  إصابــة  عــن  النظــر  وبــرصف 
جاهــزا بعدهــا. لــن أضعف من مواقف مثل 
هــذه، إنهــا تجعلنــي أقوى. أظهرت من قبل 
أن بإمــكاين العــودة للفريــق وســأظهر هــذا 

مرة أخرى".
ودافــع أوزيــل أيضــا عن قــراره برفض التنازل 
عــن راتبــه خــالل أزمــة كورونــا. وقــال :" مل 
ينبغــي  كان  كافيــة،  تفاصيــل  لدينــا  تكــن 
غــري  هــذا  كان  فقــط"  نوافــق  أن  علينــا 
عاجــل خاصــة لالعبــن الصغــار، لذلــك قام 

بالرفض.
الالعــب  أكــن  مل  النهايــة  :"يف  وأكــد 
الوحيد، ولكن اســمي فقط هو الذي ظهر. 

أي شخص يعرفني يعرف كم أنا كريم".

ساو باولو/وكاالت:
جويــاس  ضيفــه  عــىل  باراناينــي  أتلتيكــو  فريــق  فــاز 
1-2 خــالل املبــاراة التــي جمعتهــام فجــر أمــس، ضمــن 

لكــرة  الرازيــيل  الــدوري  مــن  الثانيــة  الجولــة  منافســات 
القدم.

وشــهدت أيضــا هــذه الجولــة فــوز أتلتيكــو مينــريو عــىل 
كوريتيبــا-1 عــىل  وباهيــا   3-2 باوليتســا  كورينثيانــز 
صفــر وأتليتيكــو جويانيينــي عــىل فالمينجــو -3صفــر 
وتعــادل براجانتينــو مــع بوتافوجــو 1/1، وفلومينينــي 

مع باملرياس 1/1 وسييارا مع جرمييو بذات النتيجة.
وســجل هــديف أتلتيكــو باراناينــي فيتــور هوجــو دوس 
 32 الدقيقتــن  يف  فرييــا  إدواردو  وكارلــوس  ســانتوس 
يف  بيســا  دانييــل  جويــاس  هــدف  ســجل  فيــام  و76، 

الدقيقة االخرية من الشوط األول من ركلة جزاء.
ورفــع أتلتيكــو باراناينــي رصيــده إىل ســت نقــاط يف 
يف  نقــاط  بــال  جويــاس  فريــق  وظــل  الرتتيــب،  صــدارة 

املركز السابع عرش
ويف املباراة الثانية، قلب أتلتيكو مينريو تأخره بهدفن 

نظيفن أمام ضيفه كورينثيانز باوليستا إىل فوز 3-2.
وتقدم كورينثيانز بهدفن نظيفن ســجلهام جو ألفيس 
 ، 12 و30  الدقيقتــن  أروس يف  وأنجيلــو  اســيس  دي 
قبــل أن يســجل أتلتيكــو مينــريو ثالثــة أهــداف عن طريق 
 52 الدقيقتــن  يف  )هدفــن(  داملــورو  كاوي  هيــوران 

و56 وناثان آالن دي سوزا يف الدقيقة 61.
ورفــع أتلتيكــو مينــريو رصيــده إىل ســت نقاط يف املركز 
الثــاين بفــارق األهــداف خلــف أتليتكــو باراناينــي وظل 

كورينثيانز بال رصيد.
الثالثــة، فــاز باهيــا عــىل كوريتيبــا بهــدف  ويف املبــاراة 
نظيــف ســجله رودريجــو إدواردو كوســتا يف الدقيقــة 40 

من ركلة جزاء.

لــه هــذا املوســم وظــل  نقــاط  ثــالث  أول  باهيــا  وحصــد 
كوريتيبا بال رصيد.

جويانيينــي  أتليتيكــو  فــاز  الرابعــة،  املبــاراة  ويف 
عــىل فالمينجــو بثالثــة أهــداف نظيفــة ســجلها هيــوري 
هيرنيــي وجورجينيــو وجوســتافو فرياريســفي الدقائــق 

15 و32 و61.

وشــهدت املبــاراة طــرد دييجــو ألفيــس العــب فالمينجــو 
يف الدقيقة 83.

وحصــد أتليتيكــو جويانيينــي أول ثــالث نقطــة لــه يف 
الدوري هذا املوسم وظال فالمينجو بال رصيد.

ويف املبــاراة الخامســة، تعــادل براجانتينــو مع بوتافوجو 
.1/1

وتقــدم براجانتينــو بهــدف ســجله ألريانــدرو يف الدقيقــة 
السادسة وتعادل ماثيوس لبوتافوجو يف الدقيقة.65

ورفــع براجانتينــو رصيــده إىل نقكتــن يف املركــز الثامــن 
فيام حصد بوتافوجو أول نقطة له.

مــع  فلومينينــي  تعــادل  السادســة،  املبــاراة  ويف 
باملرياس 1/1.

الدقيقــة  يف  أدريانــو  لويــز  باملــرياس  هــدف  وســجل 
إيفانيلســون يف  فلومينينــي  هــدف  ســجل  فيــام   15

الدقيقة 39.
يف  لهــام  نقطــة  أول  وبامــرياس  فلومينينــي  وحصــد 

الدوري هذا املوسم.
ويف املباراة السابعة، تعادل سييارا مع جرمييو 1/1.

 44 الدقيقــة  بهــدف ســجله كليبــري يف  وتقــدم ســييارا 
يف  ســيلفا  دا  تاكيانــو  ســجله  بهــدف  جرمييــو  وتعــادل 

الدقيقة 72.
وحصــد ســييار أول نقطــة لــه هــذا املوســم وقفــز للمركــز 
الثــاين عــرش، ورفــع جرمييــو رصيــده إىل أربــع نقــاط يف 

املركز الثالث.

مسعود أوزيل
ينفي رحيله عن أرسنال 

قبل نهاية تعاقده

3 انتصارات و3 تعادالت 
في الجولة الثانية

الدوري 
البرازيلي
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لندن/وكاالت:
أعلــن االتحــاد اإلنجليــزي لكــرة القــدم أمــس، أن املوســم الجديــد 
من الدوري اإلنجليزي املمتاز ســينطلق يوم الســبت املوافق 12 

أيلول/سبتمرب املقبل.
وســتختتم منافســات املســابقة يف يــوم األحــد املوافــق 23 أيــار/

مايو من العام املقبل.
أضاف االتحاد أنه من أجل تخفيف ضغط املباريات، يف الجدول 
املزدحــم بالفعــل بســبب البدايــة املتأخــرة للموســم الجديــد إثــر 
تداعيــات جائحــة فــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد-19(، تقــرر 
إجــراء تعديــل يف بطولــة كأس االتحــاد اإلنجليــزي يتمثــل يف عــدم 

إعادة املباريات يف حالة التعادل.
كذلــك ستحســم كل مــن مواجهتــي الــدور قبــل النهــايئ مــن كأس 
رابطــة املحرتفــن مــن مباراة واحدة، بينام ســتقام مباريات األدوار 
األربعــة األوىل مــن املســابقة يف أســابيع متتاليــة اعتبــارا من أوائل 

أيلول/سبتمرب.

برلن 13 آب/أغسطس )د ب أ(-
 أعلــن يواخيــم لــوف املديــر الفنــي للمنتخــب األملــاين لكــرة القــدم اليــوم 
الخميــس عــن موعــد تجمــع الفريــق لبــدء اســتعداداته للمبــاراة املرتقبــة 

أمام نظره اإلسباين يف بطولة دوري أمم أوروبا.
شــتوتجارت  مبدينــة  الحــايل  آب/أغســطس   31 يف  الفريــق  ويتجمــع 
اســتعدادا للمبــاراة أمــام إســبانيا واملقــررة يف الثالــث مــن أيلول/ســبتمرب 
مبــاراة  آخــر  مــن  يومــا   286 بعــد  الفريــق  العبــي  تجمــع  ويــأيت  املقبــل. 
ســابقة خاضها املنتخب األملاين )مانشــافت( حيث حالت أزمة تفيش 
خــوض  أو  الفريــق  تجمــع  دون  املســتجد  "كورونــا"  بفــروس  اإلصابــات 
مبارياتــه التــي كانــت مقــررة يف الشــهور املــايض بدايــة مــن آذار/مــارس 

املايض.
وأوضــح االتحــاد األملــاين للعبــة اليــوم أن التواصــل اإلعالمــي مــع الفريــق 
ســيكون يف أدىن صــوره بســبب اســتمرار أزمــة "كورونــا". وأشــار إىل أن 
املؤمتــر الصحفــي للفريــق ســيكون عــرب االنرتنــت وليــس مؤمتــرا صحفيــا 

عاديا.
وبعد املباراة أمام املنتخب اإلســباين ، ســيلتقي املانشــافت املنتخب 
الســويرسي يف الســادس مــن أيلول/ســبتمرب املقبــل. وتقــام املباراتــن 

أمام إسبانيا وسويرسا بدون جامهر.

ليفركوزن/وكاالت:
أعلــن نــادي بايــر ليفركــوزن األملــاين لكــرة القــدم متديــد تعاقــده مــع كريــم 
بلعــريب ملــدة عامــن إصافيــن، حتــى 30 حزيران/يونيــو 2023، حيــث 

مازال عقد الالعب الحايل ساريا حتى صيف .2021
وقال رودي فولر  املدير الريايض لباير ليفركوزن :" سعداء ألننا متكنا من 
االتفاق عىل اســتمرار التعاون بيننا يف مناقشــات متناغمة للغاية. كريم 
يتواجــد معنــا منــذ 2011، تطــور ليصبــح أحد أفضــل الالعبن املحرتفن 
يف الــدوري األملــاين )بوندســليغا( يف مركــزه هنــا يف ليفركــوزن. عندمــا 

يعتمد عىل رسعته يف امللعب، يصبح العبا يصنع الفارق".
وانضــم بلعــريب لفريــق ليفركــوزن قادمــا مــن فريــق آينرتاخــت براونشــفيغ 

كمهوبة شابة قبل تسع سنوات.

الدوري اإلنجليزي

المنتخب األلماني

كريم بلعربي

تحديد موعد انطالقه 
وتعديل على الكأس 

يستعد لمباراتين تجريبيتين 
أمام إسبانيا وسويسرا

ُيمدد تعاقده 
مع ليفركوزن 

حتى 2023

لشبونة/وكاالت:
ألحق اليبزغ األملاين هزمية قاسية مبنافسه أتلتيكو 
مدريد اإلسباين عندما تغلب عليه بهدفن لهدف 
يف مبــاراة دور الثامنيــة لبطولــة دوري أبطــال أوروبــا 

التي ُتقام بنظام التجمع يف لشبونة الربتغالية.
البطولــة  بأتلتيكــو مدريــد خــارج  أطــاح البيزيــغ  فقــد 
ويحجز موقعه يف الدور نصف النهايئ للبطولة عىل 

عكس الكثر من التوقعات التي سبقت املواجهة.
وانتهــى الشــوط األول مــن املباراة بالتعادل الســلبي 
اللعــب بشــكل  رغــم ســيطرة اليبــزغ عــىل مجريــات 

كبر يف هذا الشوط.
ويف الشــوط الثــاين، ترجــم اليبــزج تفوقه إىل هدف 
ثــم   50 الدقيقــة  يف  أوملــو  داين  بتوقيــع  التقــدم 
انتقــض أتلتيكــو وســجل هدف التعــادل برضبة جزاء 

الشــاب  الربتغــايل  البديــل  وســددها  عليهــا  حصــل 
جواو فيليكس يف الدقيقة 71 .

ويف الدقيقة 88، وبينام بدا أن املباراة يف طريقها 
بهــدف  الفــوز  اليبــزغ  انتــزع  اإلضــايف،  الوقــت  إىل 

سجله األمرييك البديل تايلر أدامز.
باريــس  فريــق  الذهبــي  املربــع  يف  اليبــزغ  ويلتقــي 
ســان جرمــان الفرنــي الــذي تغلــب عــىل أتاالنتــا 

دور  مباريــات  أوىل  يف  أمــس،  أول   2-1 اإليطــايل 
الثامنية.

وعــىل عكــس املتوقع، كانــت الهيمنة لفريق اليبزج 
حيــث  املبــاراة  مــن  األول  الشــوط  فعاليــات  خــالل 
العاليــة  البدنيــة  لياقتــه  األملــاين  الفريــق  اســتغل 
اللعــب  مجريــات  عــىل  للســيطرة  العبيــه  ورسعــة 

وحارص أتلتيكو يف نصف ملعبه معظم الوقت.

دوري أبطال أوروبا

اليبزغ 
يصعق أتلتيكو 

مدريد ويواجه باريس 
سان جيرمان في 

نصف النهائي

ميامي/)أ ف ب(:
أعلــن نــادي انــرت ميامــي الــذي ينافــس يف الــدوري 
االمــريك لكــرة القــدم "أم ال اس" تعاقــده رســميا 
مــع العــب خــط الوســط الفرنــي بليــز ماتويدي من 

يوفنتوس بطل إيطاليا.
وجاء يف بيان عىل املوقع الرسمي للنادي الرشيك 
ديفيــد  الســابق  اإلنجليزيــة  الكــرة  نجــم  ملكيتــه  يف 
بيكهــام، إن "انــرت تعاقــد مــع بطــل كأس العــامل" مــع 
منتخب بالده من دون تحديد قيمة أو فرتة العقد.

فســخ  أمــس،  أعلــن  ايطاليــا  بطــل  يوفنتــوس  وكان 
عقده مع ماتويدي قبل عام من نهايته، وذلك بعد 
ثالثة أعوام أمضاها يف تورينو حقق خاللها خمسة 

ألقاب.
وكتــب ماتويــدي )33 عامــا( عرب حســابه عىل تويرت 
"لقــد اتخــذت قــراري منــذ بضعــة اســابيع لالنضــامم 
التحــدي  مســتوى  اىل  واالرتقــاء  ميامــي،  انــرت  إىل 
والفــوز  بيكهــام  ديفيــد  صديقــي  بــه  اوكلنــي  الــذي 

بااللقاب هناك".
ونقــل البيــان عــن بيكهــام قولــه "ال ميكننــي أن أكــون 

انــرت  يف  بليــز  بصديقــي  للرتحيــب  ســعادة  أكــر 
ميامي. إنه العب رائع وموهوب وشخص رائع".

وتابع "أن يكون معنا بطل للعامل يف فريقنا الجديد 
كاملكــن  لنــا  فخــر  مدعــاة  هــو  ماتويــدي  بجــودة 
ومشجعن. أما بالنسبة يل شخصيا ان ينضم زميل 

سابق اىل الفريق هو أمر مميز".
ولعــب الرجــالن ســويا عــام 2013 يف صفوف نادي 
العاصمة الفرنســية، وللمفارقة ان يف مباراة بيكهام 
االخرة قبل االعتزال ذاك العام أمام بريســت، كان 
ركنيــة  مــن  الحاســمة  التمريــرة  صاحــب  االنجليــزي 

لهدف ماتويدي.
ويــأيت هــذا االنتقــال قبــل عــام مــن كأس أوروبــا التي 
فــروس  تداعيــات  بســبب   2021 حتــى  أرجئــت 

كورونا املستجد.
خــاض ماتويــدي )33 عامــا( 133 مبــاراة مــع نــادي 
بينهــا  املســابقات  جميــع  يف  العجــوز"  "الســيدة 
الــدوري "ســري أ"، وســبق أن أحــرز لقــب  88 يف 

الــدوري الفرنــي اربــع مــرات خــالل ســت ســنوات 
يف باريس.

الرياض/وكاالت:
أعلــن الشــيخ أحمــد الفهــد الصبــاح رئيــس املجلــس 
األوملبــي اآلســيوي  عــن تشــكيل لجنــة تقييــم لزيــارة 
عــىل  املتنافســتن  والدوحــة  الريــاض  مدينتــي 
اســتضافة دورة األلعاب اآلســيوية عام .2030 وقال 
الشــيخ أحمــد الفهــد يف بيــان نــرشه موقــع املجلــس 
األوملبــي اآلســيوي أمــس األربعــاء :"أنــا مرتــاح للغاية 
لتشــكيل لجنــة التقييــم. لدينــا العديــد مــن القادة يف 
جميــع أنحــاء آســيا الذيــن يتمتعــون بخــربة كبــرة مــن 
األلعــاب اآلســيوية واأللعــاب األوملبيــة، وأنــا متأكــد 
جانــب  كل  ســيغطون  التقييــم  لجنــة  أعضــاء  أن  مــن 
مــن جوانــب التخطيــط واإلعــداد واإلدارة والعمليــات 

الخاصة باأللعاب اآلسيوية."
وأضــاف :"منــت دورة األلعاب اآلســيوية لتصبح أكرب 
حــدث متعــدد الرياضــات يف العــامل، ونحــن فخورون 

بهذا النجاح."

دوسلدورف/وكاالت:
أعلــن نــادي شــالكه األملــاين لكــرة القــدم أمــس، 
أنــه حصــل عــىل إذن بحضــور عــدد محــدود مــن 
لــه  وديــة  مبــاراة  وثالــث  ثــاين  يف  املشــجعن 

ضمن االستعدادات للموسم الجديد.
ووافقــت الســلطات املحليــة عــىل حضور 300 
مشــجع ملباراة شــالكه أمام فريق الدرجة الثالثة 
فــرل غــدًا عىل ملعب اســتاد "بارك شــتاديون" 
ملعبــا  كان  والــذي  لإلصالحــات،  خضــع  الــذي 
لشالكه قبل أن ينتقل الفريق إىل ملعبه الحايل 

"فيلتينس أرينا".
املشــجعن  بعــض  أن  شــالكه  نــادي  وذكــر 
للمــرة  مبــاراة  حضــور  مــن  بذلــك  ســيتمكنوا 
األوىل منــذ أن تســببت جائحــة فــروس كورونــا 
املســتجد )كوفيــد-19( يف تعليق املنافســات 
بــدون  يف املوســم املــايض، قبــل أن تســتأنف 

جامهر.

نفــس  بحضــور  الســامح  ســيجرى  أنــه  وأضــاف 
العدد من املشجعن يف املباراة الودية الثالثة 
الثالثــة  الدرجــة  فريــق  أمــام  املقــررة  للفريــق، 

أوردينجن يوم الثالثاء املقبل.
الســالمة  إجــراءات  تطبيــق  متابعــة  وســيجرى 
بــن  التباعــد  التــزام  وتتضمــن  والوقايــة، 
املشــجعن يف االســتادات وارتــداء الكاممــات، 

مع حظر املرشوبات الكحولية.
بنظــام  االســتاد  إىل  املشــجعون  وســيدخل 
التذاكــر املخصصــة لحامليهــا، وذلــك مــن أجــل 

تسهيل تتبع أي حالة إصابة بالعدوى.
وســيفتقد ديفيــد فاجــر املديــر الفنــي لشــالكه 
الســامح  جــرى  حيــث  طالــب،  بــن  نبيــل  جهــود 
عامــا،    25 العمــر  مــن  البالــغ  الجزائــري  لالعــب 
بعــد أن  لــه،  بالبحــث عــن فريــق جديــد يلعــب 
مســؤويل  مــع  مختلفــة  مشــاحنات  يف  دخــل 

النادي.

وشارك 11 ألفا و300 ريايض ينتمون إىل 45 لجنة 
أوملبيــة وطنيــة يف دورة األلعــاب اآلســيوية األخــرة 
بإندونيســيا،  وباملبانــج  جاكرتــا  يف  أقيمــت  التــي 
وتضمنــت منافســات يف 465 مســابقة موزعــة عــىل 
40 رياضــة. وتتنافــس العاصمــة الســعودية الريــاض 

دورة  اســتضافة  عــىل  الدوحــة  القطريــة  والعاصمــة 
األلعــاب اآلســيوية املقــررة يف عــام .2030 وذكــرت 
أن املجلــس  الســعودية  األوســط"  "الــرشق  صحيفــة 
بتقديــم  املدينتــن  طالــب  اآلســيوي  األوملبــي 
ملفــي الرتشــح بحلــول الرابــع مــن ترشيــن أول/أكتوبــر 
التاســعة  اآلســيوية  األلعــاب  دورة  وتقــام   2020.

عــرش يف مدينــة هانجتشــو بالصــن يف الفرتة ما بن 
العــارش و25 أيلول/ســبتمرب 2022، ودورة األلعــاب 
اآلســيوية العرشيــن يف أيتــيش ناجويــا باليابــان بــن 
19 أيلول/ســبتمرب والرابــع مــن ترشبــن أول/أكتوبــر 

. 2026

يخوض مباراتين وديتين 
المجلس األولمبي ُيقّيم جاهزية بحضور مشجعين

الرياض والدوحة لالستضافة 

آسياد 2030شالكــــــــه

 ينتقل إلى 
إنتر ميامي األمريكي  ماتويـــدي
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الرياض/وكاالت:
ذكر تقرير إخباري أمس، أن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم سريسل املواعيد 
املقرتحة للمباريات املقبلة يف التصفيات املشرتكة املؤهلة إىل نهائيات 
كأس العــامل 2022 وكأس آســيا 2023، إىل االتحــاد الــدويل للعبــة )فيفا(، 

بعد االجتامع اآلسيوي املقرر يف أيلول/سبتمرب املقبل.
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن قرار 
تأجيــل التصفيــات الــذي أعلنــه االتحــاد اآلســيوي أول أمــس، جــاء بإيعــاز من 
الفيفــا، الــذي يرغــب يف الرتيــث حتــى تهدأ األوضاع العاملية من تداعيات 

جائحة فريوس كورونا املستجد )كوفيد-19(.
تأجيــل  أمــس  أعلنــا  قــد  القــدم  لكــرة  والــدويل  اآلســيوي  االتحــادان  وكان 
مباريــات التصفيــات املؤهلــة إىل كأس العــامل 2022 وكأس آســيا 2023 

إىل العام املقبل بسبب جائحة كورونا.
وكان مــن املقــرر أن تقــام الجولــة الثانيــة مــن التصفيــات املؤهلــة إىل كأس 

العامل 2022 يف قطر خالل ترشين أول/أكتوبر من العام الجاري.

يقدم مواعيد مباريات 
التصفيات عقب اجتماع سبتمبر

يعلن تسجيل حالة إصابة 
بفيروس كورونا

االتحاد اآلسيوي

بلد الوليد

بايرن ميونيخ x برشلونة 
في نهائي مبكر لدوري أبطال أوروبا  

يترك هانوفر ويعود إلى كولون

روبرت 
زيلر

مدريد/وكاالت:
أعلــن نــادي بلــد الوليــد اإلســباين لكــرة القدم أمس، عن تســجيل حالــة إصابة بعدوى 

فريوس كورونا املستجد )كوفيد-19(، دون الكشف عن هوية املصاب.
وأوضــح بلــد الوليــد يف بيــان مبوقعــه عىل اإلنرتنت أن الفحوص التي أجريت لجميع 
العبــي الفريــق واإلداريــن واملدربــن قبــل العــودة إىل التدريبــات، أســفرت عن حالة 

إيجابية كشفت اإلصابة بالعدوى.
وأضــاف النــادي أن املصــاب بــدأ العــزل الصحــي يف منزلــه، وجــرى متريــر النتائــج إىل 
الســلطات الصحية ورابطة الدوري اإلســباين واالتحاد اإلســباين لكرة القدم وكذلك 

املجلس األعىل للرياضة يف إسبانيا.
وأكــد النــادي أنــه عــىل تواصــل دائــم وتعــاون مــع هــذه املؤسســات، ضمــن الجهــود 

املبذولة للحد من انتشار العدوى.

دوسلدورف/وكاالت:
أعلن نادي كولون األملاين لكرة القدم أمس، ضم حارس املرمى رون-روبرت زيلر إىل 

صفوف الفريق بعقد إعارة ملوسم واحد من فريق الدرجة الثانية هانوفر.
وقــال هورســت هيلــدت املديــر اإلداري لنــادي كولــون :"بضــم رون نكــون قــد تعاقدنــا 
مــع حــارس مرمــى يتناســب متامــا مــع متطلباتنا. سيشــكل إضافة للكفــاءة والخربة التي 

نحتاجها بالتأكيد يف هذا املركز."
وســيبدأ زيلــر )31 عامــًا( مشــواره مــع كولــون كحــارس احتياطــي لتيمــو هــورن الحــارس 

األسايس للفريق.
وكان زيلــر، املولــود يف كولونيــا، أحــد عنــارص قطــاع الناشــئن يف نــادي كولــون قبــل أن 

يرحل عنه لينضم إىل أكادميية الشباب لنادي مانشسرت يونايتد اإلنجليزي.
بالربازيــل حيــث كان   2014 العــامل  وتــوج زيلــر مــع املنتخــب األملــاين بلقــب كأس 
حارسا احتياطيا خلف مانويل نوير، لكنه خرج يف الفرتة األخرية من حسابات هانوفر، 

علام بأن عقده مع النادي يستمر حتى عام 2023 .
ويســتهل كولــون مشــواره يف املوســم الجديــد مــن الــدوري األملــاين، الــذي ينطلــق يف 

18 أيلول/سبتمرب املقبل، مبواجهة هوفنهايم.

لشبونة/وكاالت:
بعدما أطاح بفريق تشــيليس اإلنجليزي بســهولة 
من دور الستة عرش للبطولة ، يواجه بايرن ميونخ 
التاليــة  خطوتــه  يف  أصعــب  اختبــارا  األملــاين 
ببطولة دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي برشلونة 

اإلسباين اليوم يف دور الثامنية للبطولة.
هــذه  مــن  كبــري  هــدف  إىل  الفريقــان  ويتطلــع 
املواجهــة ومــن املنافســة بقــوة يف هــذه البطولة 

وأيضا من الفوز باللقب.
ويســعى برشــلونة الجتياز عقبة بايرن واستكامل 
مسريته حتى الفوز بلقب البطولة من أجل إنقاذ 
موســمه مــن الفشــل تحــت قيــادة املدرب كييك 
ســيتن الــذي مل يســتطع قيــادة الفريــق للحفــاظ 
عــىل لقبــه يف الــدوري اإلســباين إضافــة لفشــله 

يف الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا.
نجاحــه  مبضاعفــة  بايــرن  يحلــم  املقابــل،  ويف 
يف هــذا املوســم وإحــراز الثالثيــة )دوري وكأس 
الثانيــة  للمــرة  األورويب(  األبطــال  ودوري  أملانيــا 
بهــذه  الفــوز  لــه  ســبق  حيــث  تاريخــه  يف  فقــط 

الثالثية يف 2013 .
والــكأس  الــدوري  لقبــي  بالفعــل  بايــرن  وحصــد 
دوري  لقــب  ســوى  أمامــه  يعــد  ومل  املحليــن 

الغــايل حيــث حصــد كل منهــام اللقــب خمــس 
مرات سابقة.

عــىل  وبرشــلونة  بايــرن  بــن  املبــاراة  وتســتحوذ 
معظم االهتامم من جميع مباريات دور الثامنية 
عــىل  منهــام  للفائــز  مهمــة  خطــوة  لكونهــا  نظــرا 

طريق انتزاع اللقب السادس له يف البطولة.
وتبــدو الفرصــة ســانحة أمــام الفريــق الــذي يجتــاز 
ظــل  الغــايل يف  اللقــب  ليحــرز  املواجهــة  هــذه 
خــروج ليفربــول اإلنجليــزي حامــل اللقــب وريــال 
القيــايس  الرقــم  صاحــب  اإلســباين  مدريــد 
لقبــًا   )13( برصيــد  باللقــب  الفــوز  مــرات  لعــدد 
مــن  الــدوري اإليطــايل  لقــب  ويوفنتــوس حامــل 

دور الستة عرش للبطولة هذا املوسم.
وإذا تغلــب بايــرن عــىل برشــلونة وفــاز مانشســرت 
بايــرن  ســيلقي  الفرنــيس،  ليــون  عــىل  ســيتي 
بينــام  الذهبــي  املربــع  يف  ســيتي  ومانشســرت 
بــن  ســتجمع املبــاراة األخــرى باملربــع الذهبــي 
أنهــى  الــذي   ، الفرنــيس  جريمــان  ســان  باريــس 
مغامرة أتاالنتا اإليطايل أمس، والفائز من مباراة 
واليبــزغ  اإلســباين  مدريــد  أتلتيكــو  بــن  أمــس، 

األملاين.
يقــوده  الــذي   ، برشــلونة  لفريــق  بايــرن  واســتعد 

األبطال.
وأطــاح بايــرن بفريــق تشــيليس مــن خــالل الفــوز 
فــرتة  قبــل  ذهابــا  داره  عقــر  يف  -3صفــر  عليــه 
التوقــف الطويلــة للموســم الكــروي بســبب أزمــة 
تغلــب  ثــم  كورونــا  بفــريوس  اإلصابــات  تفــي 
أيــام وذلــك مــع اســتئناف  إيابــا قبــل   4-1 عليــه 
فعاليات املسابقة بعد فرتة توقف لنحو خمسة 

أشهر.
هــذا  األبطــال  لــدوري  النهائيــة  األدوار  وتقــام 
العاصمــة  يف  مجمعــة  بطولــة  بنظــام  املوســم 
دور  منافســات  تقــام  كــام  لشــبونة  الربتغاليــة 
الثامنيــة واملربــع الذهبــي مــن مبــاراة واحــدة يف 
وإيــاب  ذهــاب  مبــارايت  مــن  بــدال  مواجهــة  كل 
عــىل  طــرأت  التــي  التعديــالت  بســبب  وذلــك 

البطولة نتيجة أزمة وباء كورونا.
كــام تقــام مباريــات األدوار النهائيــة للبطولــة يف 
لشــبونة بدون جامهري ضمن اإلجراءات الوقائية 
واالحرتازيــة املطبقــة للحــد من تفي اإلصابات 

بكورونا.
ومن بن جميع الفرق التي تأهلت لدور الثامنية 
يف البطولــة هــذا املوســم ، كان برشــلونة وبايــرن 
فقط هام من سبق لهام التتويج باللقب القاري 

املهاجــم األرجنتينــي الخطــري ليونيــل ميــيس من 
خالل معسكر يف مدينة الجوس الربتغالية التي 

تبعد نحو 300 كيلومرت عن العاصمة لشبونة.
ويلتقــي الفريقــان اليــوم عــىل اســتاد "دا لــوز" أو 
"النــور" الــذي يســتضيف أيضــا املبــاراة النهائيــة 

للبطولة يف 23 آب/أغسطس الحايل.
املركــز  يف  املحــي  املوســم  برشــلونة  وأنهــى 
مدريــد  ريــال  خلــف  اإلســباين  بالــدوري  الثــاين 
مــا وضــع املــدرب كيــيك ســيتن تحــت ضغــوط 

كبرية.
ولكن مييس ال يزال كام هو حيث قدم الالعب 
اإليــاب  مبــاراة  خــالل  ســاحرا  أداء  األرجنتينــي 
عــرش  الســتة  دور  يف  اإليطــايل  نابــويل  أمــام 
 3-1 برشــلونة  فيهــا  فــاز  والتــي  األبطــال  لــدوري 
يــوم الجمعــة املــايض ليتأهــل إىل دور الثامنيــة 
بالفــوز 2-4 يف مجمــوع املباراتــن بعدمــا ســبق 

له التعادل عىل ملعب نابويل 1-1 ذهابا.
وعــىل غــرار ميــيس يف برشــلونة ، يبــدو النجــم 
البولنــدي الكبــري روبــرت ليفاندوفســيك بالنســبة 
وصنــع  هدفــن  الالعــب  ســجل  حيــث  لبايــرن 
آخريــن ليقــود الفريق للفوز 1-4 عىل تشــيليس 

قبل أيام ويؤكد أنه ال يزال يف قمة مستواه.

برلن/)أ ف ب(:
ستكون الفرصة متاحة امام مارك-اندريه تري شتيغن حارس برشلونة 
االســباين إلثبــات أحقيتــه يف مركــز الحــارس رقــم واحــد يف منتخــب 
املانيا عىل حساب مانويل نوير حامي عرين بايرين ميونيخ، عندما 
يلتقــي الفريقــان يف الــدور ربــع النهــايئ مــن دوري ابطــال اوروبــا لكــرة 

القدم اليوم.
يحمــل نويــر بطــل العــامل عــام 2014 يف الربازيــل شــارة القيــادة يف 
2016، فيــام  املانشــافت منــذ اعتــزال باســتيان شفانشــتايغر عــام 
يصــارع تــري شــتيغن الــذي ثبــت مكانتــه كأحــد أفضــل حــراس العــامل 

اليجاد مكان له يف التشكيلة االساسية.
وقــال بــودو ايلغــر حــارس املانيــا الــذي رفــع كأس العــامل عــام 1990 
يف ايطاليــا "يف العديــد مــن الصفــات وامليــزات التــي متيــز حــراس 

املرمى يف العرص الحديث، أعتربهام متساوين".
ويرى الدويل االملاين السابق البالغ 53 عاما ان الثنايئ متشابه يف 
"اللعــب عــىل الخــط، املواجهــات الفرديــة، شــخصيتيهام وحتــى يف 
ركالت الرتجيــح". إال أن إيلغــر يعتــرب أن نويــر يتمتــع بحضــور أقــوى 

"كقائد يف منطقة جزاء فريقه".
بعــد أعــوام عــدة كالحــارس رقــم 2 يف الفريــق حيــث شــارك يف 24 
مبــاراة دوليــة، نفــذ صــرب تــري شــتيغن يف ايلول/ســبتمرب املــايض. إذ 
أثــار صخبــا عندمــا رصح أنــه ال يتفهــم ملاذا نوير، حارس املانيا االول 

منذ عام 2010، ال يزال خيارا ال بديل عنه للمدرب يواكيم لوف.
ورد رئيــس بايــرن الســابق أويل بــكل رصاحــة ورشاســة معتــربا ان تــري 

شتيغن "ليس له الحق" يف املطالبة مبركزه.
نويــر )34 عامــا( الــذي اختــري أفضــل حــارس يف العــامل الربعــة اعــوام 
تواليا بن 2012 و2016، بات قريبا رمبا من نهاية مسريته الدولية.

لــذا ســتكون الفرصــة متاحــة امــام تــري شــتيغن )28 عاما( يف مســابقة 
مهمة كدوري االبطال إلظهار انه الحارس االفضل.

يتفّوق نوير بدنيا )1,92 م( عىل مواطنه )1,87 م( ويستفيد من كل 
سنتمرت من جسمه ملضايقة اي مهاجم او العب داخل املنطقة.

إذ يرى ايلغر أن "الحارســن يبدآن الهجمة من منطقتيهام وكليهام 
جيدين يف لعب دور الالعب رقم 11 عىل ارض امللعب )بدال من 
الحــارس احيانــا(. إذ إن نويــر لعــب هــذا الــدور بشــكل هائل اال ان تري 

شتغن الجديد بات افضل من النسخة االصلية )نوير(".
ويقارن املدافع بينديكت هوفيديس الذي رفع الكأس يف مونديال 

الربازيل اىل جانب نوير الثنايئ بعظيمن من اللعبة.
وقال هوفيديس الذي اعتزل مؤخرا "إنها كاملقارنة بن )االرجنتيني 
ليونيل( مييس و)الربتغايل كريستيانو( رونالدو، كالهام عظيامن".

نابــويل  امــام  النهــايئ  مثــن  ايــاب  يف  كثــريا  شــتيغن  تــري  يختــرب  مل 
االيطــايل الســبت، إذ تفــّوق عليــه لورنتســو اينســيني يف هــدف مــن 

ركلة جزاء حيث فاز برشلونة بنتيجة 3-1.

قــدم نويــر مســتوى مميــزا خــالل فــوز بايــرن عــىل تشــليس االنكليــزي 
1-4 حيث سقط مرة يتيمة امام تسديدة تامي ابراهام القوية.

نويــر  وقــع  التــي  االخطــاء  عــن  النقــاد  يتحــدث  الــذي  الوقــت  ويف 
ضحيتهــا يف االعــوام االخــرية، الســيام عندما يخرج بشــكل مبالغ فيه 
مــن منطقتــه، يتمتــع بســمعة ال تشــوبها شــائبة يف املانيــا كالحــارس 

االول.
وبــدا ذلــك جليــا عندمــا مــدد العمــالق البافــاري عقــده حتــى العــام 

2023، إذ سيكون يف الـ37 من العمر حينها.

يتبقــى عامــان يف عقــد تــري شــتيغن مع برشــلونة اال ان االخري مصمم 
عىل تجديده.

ويواجه الحارسان اختبارا هائال وصعبا الجمعة امام طينة من افضل 
املهاجمن يف العامل.

فيــام  ســواريز  لويــس  واالوروغويــاين  ميــيس  مــع  نويــر  ســيتواجه  إذ 
هــداف  ليفاندوفســيك  روبــرت  البولنــدي  مــع  شــتيغن  تــري  يلتقــي 

املسابقة هذا املوسم برصيد 13 هدفا يف سبع مباريات.
واعتــرب ليــون غوريتســكا العــب خــط وســط بايــرن ميونيــخ ان املانيــا 

محظوظة بوجود كال الحارسن.
إذ قال الثالثاء "ميكنك القول إنهام أفضل حارسن يف العامل".

وتابــع "مــن الجيــد تواجــد +مانو+ يف الخلف، إذ يوّفر نوعا من األمان 
ولكن مارك-اندريه اصبح حارسا من الطراز العاملي".

شتيغن أمام فرصة إثبات أحقيته مع ألمانيا على حساب نوير 



ِّفاِع  َِّة َوالد ُّكوُر يف ِحراَسِة الَخِلي َيْعَمُل الذ
 َّ ًَّة واِحَدًة، ُثم َُّج َذَكُر النَّْحِل َمر َعْنها، َوَيَتَزو

َّواِج. َيوُت َبْعَد الز

َخرََجْت شاٌم إىل َحديَقِة امَلْنِزِل، 
َّ اْنَحَنْت  َْنَظِر الُوروِد، ُثم واْسَتْمَتَعْت ِب

َّها. َوأَْمَسَكْت َورَْدًة َجميَلًة ِلَتُشم

14 3
11 6

ْحَلُة يف ُبيوٍت َتَضُعها َعىل  َتعيُش النَّ
األْشجاِر َأْو يف الِجباِل َأْو ِمْن ُصْنِع 
ًة. ْحِل َخِليَّ اإلْنساِن، َوُيَسّمى َبْيُت النَّ

أَْخَبَْت شاٌم أخاها َكْنعاَن ِبا َحَدَث 
َوِهَي َتَتَألَُّم، َفاْستاَء َكْنعاُن َوقاَل: ال ُبدَّ أَْن 

ْحِل املْؤذي.  َص ِمْن هذا النَّ َنَتَخلَّ



ْحَلَة التي كاَنْت َتِقُف  َلْم ُتالِحْظ شاٌم النَّ
عىل الَورَْدِة.

ُكلُّ َنْحَلٍة يف امَلْمَلَكِة َلها َعَمٌل، َفُهناَك 
ِبَيِة  َشّغاالٌت ِلَجْمِع الرَّحيِق، َوأُْخرى ِلَتْ

ِة. غاِر َوَتْنظيِف الَخِليَّ الصِّ

413
512

َلَدَغِت النَّْحَلُة شاًما يف إْبهاِمها، 
ََخْت ِمَن األَلِم. َفَص

ًَّة  َيْصَنُع النَّْحُل ِوْحداٍت َهْنَدِسي
َِّة  َّْكِل داِخَل الَخِلي ََّة الش ُسداِسي

لَتْخزيِن الَعَسِل.



17عربي ودولي الجمعة 24 ذو الحجة 1441هـ 14 أغسطس/ آب 
Friday 14 August 2020

FELESTEENONLINE

ســابقة  ترصيحــات  يف  الراحــل  القيــادي  قــال  كــا 
داخــل  "يس"  الوبــايئ  الكبــد  بفــروس  أصيــب  إنــه 
عــى  اعــرض  الوطنــي  األمــن  جهــاز  وإن  الســجن، 

عالجه.
وكان قــد اعتقــل بعــد عــام 2013 بعــد عــزل الرئيــس 
الراحــل محمــد مــريس، أول رئيــس مــدين منتخــب 

دميقراطًيا يف مرص.
وحكــم عــى العريــان بعــدة أحــكام بالســجن املؤبــد 
)25 عاما( يف السنوات التي أعقبت االنقالب عى 

الحــدود  اقتحــام  قضيــة  بينهــا  مــن  الراحــل،  الرئيــس 
الرشقيــة، وأحــداث قليــوب، وقضيــة أحــداث البحــر 

األعظم.
تاريخ حافل

أبريــل/  28 يــوم  ولــد  وســيايس،  طبيــب  العريــان 
نيســان 1954، وأحــد أبــرز قيــادات جاعــة اإلخــوان 

املسلمني يف مرص.
ســجل خــالل دراســته بكليــة الطــب -وحتــى تخرجــه 
عــام 1977 بتقديــر جيــد جــدا- حضورا ودورا الفتنْي 
فأصبــح أمــًرا للجاعــة اإلســالمية بجامعــة القاهــرة، 
باالتحــاد  الجامعــات  شــورى  "مجلــس  لـــ  ــًقا  منسِّ ثــم 
نهايــة  اإلســالمية"  والجاعــات  للجمعيــات  العــام 

الســبعينيات والذي ترأَّســه املرشــد السابق لجاعة 
اإلخــوان عمــر التلمســاين. وقــد أســهم لــدى التحاقــه 
بالجاعة عام 1974 يف تشكيل أول "أرس" إخوانية 

مبحافظــة الجيــزة، وأصبــح مســؤواًل عــن اتحــاد طــالب 
العــام  لالتحــاد  رئيســًا  وانتخــب  القاهــرة،  جامعــة 
اللجنــة  أمانــة  وتــوىل  املرصيــة.  الجامعــات  لطــالب 

الثقافية باتحاد طالب طب القاهرة خالل الفرة من 
1972 وحتــى 1977. ومل يكتــف العريــان بدراســة 

جامعــة  الحقــوق  ليســانس  عــى  فحصــل  الطــب، 

القاهرة، وليسانس اآلداب قسم تاريخ، ونال اإلجازة 
العاليــة بالرشيعــة اإلســالمية بجامعــة األزهر. نقابيا، 
انتخــب عضــوا مبجلــس إدارة نقابــة أطبــاء مــرص منــذ 
عام 1986، وشــغل منصب األمني العام املســاعد 
لعدة سنوات، وقام بتشكيل مؤسسة شعبية بهدف 
الوقوف إىل جانب شعب فلسطني، تدعى "ملتقى 
التجمعات املهنية ملنارصة القضية الفلسطينية".

أمــا برملانيــا، فقــد انتخــب عضــوا مبجلــس الشــعب 
عــن  الترشيعــي 1987-1990  بالفصــل  )الربملــان( 
دائرة إمبابة، وكان أصغر عضو برملاين بتلك الدورة 

التي تم حلها قبل استكال مدتها الدستورية.
ودوريــات  ومجــالت  صحــف  لعــدة  العريــان  وكتــب 

محلية وعربية ودولية، يف موضوعات مختلفة.
وقبــل تأســيس حــزب الحريــة والعدالــة املنبثــق عــن 
اإلخــوان املســلمني، حيــث تــوىل العريــان منصــب 
كان عضــوا مبكتــب  الرئيــس،  ونائــب  العــام  األمــني 

اإلرشاد للجاعة ومسؤول املكتب السيايس.
وعــرف الراحــل بأنــه مــن أصحــاب املنهــج الوســطي، 
واعتــربه بعــض املعنيــني بشــؤون الجاعــة مــن دعــاة 
منحــاز  وبأنــه  اإلخــوان،  لجاعــة  الداخــي  اإلصــالح 

ملبدأ اإلصالح املتدرج.

وفاة عصام العريان القيادي بجامعة اإلخوان داخل محبسه
القاهرة/ وكاالت:

توفي أمس، القيادي البارز بجماعة اإلخوان المسلمين عصام العريان، 
داخل محبسه في مصر عن عمر ناهز 66 عاما، وفق محاميه ووسائل 

إعالم محلية.

وقال محامي جماعة اإلخوان عبد المنعم عبد المقصود، في تصريحات 
لصحف محلية، إنه تلقى صباح أمس اتصاال من إدارة مصلحة السجون 

بوزارة الداخلية تبلغه بوفاة الدكتور العريان داخل محبسه.
ووفقــا لعبــد المقصود فإنه وأســرة العريان لم يتمكنــا من رؤيته منذ 

نحو ســتة أشــهر، بعدما عطلت الســلطات الزيارات للســجون بدعوى 
إجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا.

وكان الدكتور العريان قد اشــتكى، في جلســات محاكمة ســابقة، من 
منعه من العالج وتعرضه لإلهمال الطبي.

جانب من إحدى جلسات املحاكمة للعريان               )أرشيف(

إسطنبول/ وكاالت:
قال الرئيس الريك رجب طيب أردوغان: 
ماكــرون  إميانويــل  الفرنــي  لنظــره  إن 
واصفــا  لبنــان،  يف  اســتعارية"  "أهدافــا 
زيارتــه األخــرة لبــروت بـ"االســتعراضية"، 
أنقــرة  بــني  التوتــر  حــدة  تصاعــد  وســط 
الغــاز رشق  عــن  التنقيــب  بشــأن  وباريــس 

املتوسط.
أثنــاء مشــاركته  أنقــرة  لــه يف  ويف خطــاب 
العدالــة  حــزب  فــروع  رؤســاء  اجتــاع  يف 
قــال  أمــس،  الركيــة  بالواليــات  والتنميــة 
وفريقــه  ماكــرون  يريــده  "مــا  إن  أردوغــان 
هــو عــودة النظــام االســتعاري يف لبنان"، 
التهافــت  يهمنــا  فــال  نحــن  "أمــا  مضيفــا 
لتلتقط لنا صور أو لنقوم باستعراض أمام 

الكامرات".
وســط  لبــروت  زيــارة  أدى  ماكــرون  وكان 
تغطية إعالمية ضخمة األســبوع املايض، 
مــن  الرابــع  يف  وقــع  الــذي  االنفجــار  بعــد 
يف  كبــرا  دمــارا  وخلــف  الجــاري  الشــهر 
مقتــل  إىل  أدى  كــا  اللبنانيــة،  العاصمــة 

171 وجرح نحو 6500.

ومل يــزر الرئيــس الــريك شــخصيا بــروت، 
لكنــه أرســل نائبــه ووزيــر خارجيته األســبوع 
املــايض إىل العاصمــة اللبنانيــة، وأكــد أن 
تركيــا أظهــرت وقوفهــا إىل جانــب الشــعب 
اللبنــاين، مــن خــالل اســتنفار املؤسســات 

الركيــة  املدنيــة  واملنظــات  والــوزارات 
املعنية، ملساعدة املترضرين من انفجار 

مرفأ بروت.
وذكر أن وزارة الصحة الركية أوصلت إىل 
لبنــان كافــة احتياجاتهــا مــن املســتلزمات 
الطبيــة، بينــا قامت مؤسســة تيــكا بتوفر 

400 طن من الحبوب لسكان لبنان.

وكان لبنان تحت االســتعار الفرني من 
عام 1920 وحتى استقالله يف 1943.

أجــواء  وســط  أردوغــان  ترصيحــات  وتــأيت 
من التوتر املتزايد بني تركيا وفرنسا، عى 
خلفية التنقيب عن الغاز رشق املتوســط 
وملــف األزمــة يف ليبيــا. وأثــارت عمليــات 
التنقيب الركية يف هذه املنطقة البحرية 

غضب اليونان واالتحاد األورويب.
األعــال  ســمتها  مــا  باريــس  ودانــت 
أمــس تعزيــز  "األحاديــة" ألنقــرة، وأعلنــت 
وجودها العسكري يف رشق املتوسط مع 

نرش مقاتلتني وقطعتني حربيتني.
الركيــة  الصحــف  أعربــت  املقابــل،  يف 
املواليــة للحكومــة عــن اســتيائها مــن هــذا 
الحــدود"  بـ"تخطــي  فرنســا  متهمــة  النبــأ، 

و"السعي إىل حرب".
القــرار  عــى  مبــارشة  أردوغــان  يعلــق  ومل 
مطــل  غــر  "بلــدا  هاجــم  لكنــه  الفرنــي، 
يســميه،  أن  دون  املتوســط"  رشق  عــى 
داعيا إياه إىل "أال يظن أنه أكرب ما هو".

مجهولون يرضمون النار 
مبسجد يف ليون الفرنسية

ليون/ األناضول:
ليــون،  أحــد مســاجد مدينــة  النــار يف  أقــدم مجهولــون عــى إرضام 

جنويب فرنسا، ما أدى إىل إلحاق أرضار به.
وذكــرت وســائل إعــالم فرنســية، أمــس، أن مجهولــني حاولــوا إرضام 

النار يف مسجد "السالم" خالل الليل باملنطقة الثانية يف ليون.
ببــاب املســجد. وتعليقــا عــى  وأضافــت أن النــران ألحقــت رضرا 
ذلــك، أدان وزيــر الداخليــة جرالــد دارمانــان، عــرب "تويــر"، االعتــداء 
اإلســالم،  تســتهدف  التــي  الهجــات  أن  مؤكــدا  املســجد،  عــى 
واليهودية، واملسيحية مليئة بالكراهية. من جانبه قال مدير مسجد 
ليــون كــال قبطانــة، إن مســجد الســالم تعــرض العتــداء حــرق، وإن 
املهاجمني ما زالوا طلقاء. جدير بالذكر أن مسجد عمر تعرض قبل 

أسبوع يف مدينة ليون أيضا ملحاولة حرق.

بغداد/ األناضول:
أعلــن الجيــش العراقــي، مســاء أمــس، ســقوط 3 
صواريــخ عــى قاعــدة جوية شــايل البالد، تضم 
قــوات للتحالــف الــدويل ملحاربــة تنظيــم الدولــة، 

بقيادة الواليات املتحدة.
وقالــت خليــة اإلعــالم األمنــي )تابعــة للجيــش(، 
يف بيــان مقتضــب، إن "3 صواريــخ نوع كاتيوشــا 
ســقطت عــى قاعــدة بلــد الجويــة يف محافظــة 

صالح الدين".
وذكرت الخلية، أن املعلومات األولية تشر إىل 

أن الحادث مل يسفر عن وقوع خسائر تذكر.
وقاعدة "بلد" أكرب قاعدة جوية يف العراق وتقع 
عــى بعــد 64 كيلومــرًا شــال العاصمــة بغداد، 
وتضــم قــوات للتحالــف الــدويل بقيــادة الواليــات 

املتحدة.
يشــنها يف  التــي  الصاروخيــة  الهجــات  وتتكــرر 
الغالــب مســلحون عراقيــون موالــون إليران، عى 
أهــداف تضــم دبلوماســيني وجنــودًا أمريكيــني، 

منذ أشهر.
اغتيــال  منــذ  الهجــات  هــذه  وتــرة  وتزايــدت 
قاســم  اإليــراين،  القــدس"  "فيلــق  قائــد  مــن  كل 
الشــعبي"  "الحشــد  بهيئــة  والقيــادي  ســلياين، 
العراقيــة، أبــو مهــدي املهنــدس، يف غــارة جويــة 
الثــاين  كانــون  ينايــر/   3 يف  ببغــداد،  أمريكيــة 

املايض.
العراقــي  اللــه"  "حــزب  كتائــب  واشــنطن  وتتهــم 
بالوقــوف وراء  إيــران  وفصائــل أخــرى مقربــة مــن 

الهجات.

عواصم/ وكاالت:
كوفيــد19-  وبــاء  عــن  الناجمــة  الوفيــات  تخطــت 
فيــا ال  أمــس،  ألــف حالــة   750 العــامل عتبــة  يف 
حــارضًا،  الوبــاء  مــن  ثانيــة  موجــة  مــن  القلــق  يــزال 
دافعــًا بالعديــد مــن الــدول إىل فــرض قيود جديدة 

الحتوائه.
الطرقــات  يف  التدخــني  منــع  دخــل  إســبانيا،  يف 
يف  التنفيــذ  حيــز  امــس  املفتوحــة  واملطاعــم 
مقاطعة غاليســيا )شــال غرب( وأرخبيل الكناري 
اســتحالة  حــال  التدبــر يف  هــذا  ويطبــق  )رشق(. 
بــني  األقــل  عــى  مريــن  مســافة  عــى  الحفــاظ 

األشخاص.
األوبئــة  لعلــم  اإلســبانية  الجمعيــة  وقالــت 
"املدخنــون املصابــون والذين ال يظهرون عوارض 
ميكــن أن تصــدر عنهــم قطــرات تحتــوي الفــروس 

ويشكلوا بالتايل خطرًا عى بقية السكان".
وطلــب أطبــاء يف إســبانيا أمــس مــن الســلطات أن 
"تعــود إىل املســار الصحيــح" يف مكافحــة الوبــاء 
لتفادي غرق البالد التي تعد من األكرث ترضرا من 
حيــث عــدد الوفيــات يف أوروبــا، مبوجــة جديــدة 

من الجائحة.
أيلــول/  7 مــن  اعتبــارًا  فســتفرض  إيطاليــا،  أمــا 
مــن كرواتيــا  القادمــني  عــى املســافرين  ســبتمرب 
قبــل  للفــروس  مســبقًا  فحصــًا  ومالطــا  واليونــان 
دخــول أراضيهــا. وســتمنع دخــول املســافرين مــن 

كولومبيا.
يف فنلندا، بات وضع الكامة إلزاميًا يف األماكن 

العامة.
يف العامل، بات عدد اإلصابات يقارب 21 مليونًا، 
الفرنســية  الصحافــة  وكالــة  أعدتهــا  حصيلــة  وفــق 

أمس استنادًا إىل مصادر رسمية.
وباتــت أمــركا الالتينيــة والكاريبــي املنطقــة التــي 

تسجل أكرب عدد وفيات، نحو 230 ألفًا.
ونحــو نصــف الوفيــات تســجل يف أربــع دول هــي 
والربازيــل  ألفــًا و038(   166( الواليــات املتحــدة 
 )54666( واملكســيك  و201(  آالف   104(

والهند )47033(.
النشــاط االقتصــادي  إفريقيــا، ســتؤدي عــودة  يف 
حــذرت  كــا  اإلصابــات،  عــدد  يف  ارتفــاع  إىل 
الصحــة ماتشيديســو  اإلقليميــة ملنظمــة  املديــرة 

ماويت.
وسجلت أمس أول إصابة بفروس بالفروس يف 
مخيات املهاجرين املكتظة يف الجزر اليونانية، 

وهي ليمني يبلغ 35 عامًا.

محطات حافالت ذكية 
يف مــوازاة ذلــك، تتــواىل التدابــر الوقائية يف دول 

نجحت منذ أشهر يف السيطرة عى الوباء.
وتنــوي نيوزيلنــدا، التــي متكنــت لوقــت طويــل من 
السيطرة عى الوباء، أن متدد اإلغالق يف أوكالند 
ألكــرث مــن ثالثــة أيــام، فيــا تــدرس رئيســة الــوزراء 
جاســيندا أردرن إمكانيــة إرجــاء االنتخابــات املقررة 

يف 19 أيلول/سبتمرب.
مــن جهتهــا، أنشــأت كوريــا الجنوبيــة، التــي غالبًا ما 
تذكر كمثال يف النجاح بالتصدي للوباء، محطات 
حافــالت ذكيــة مــزودة مبصابيــح ذات أشــعة فــوق 

بنفسجية تساعد يف التعقيم.
يف  املحطــات  عــرشات  يف  املســافرين  وعــى 
سيول أن يقفوا امام كامرات حرارية تقيس درجة 

حرارتهم التي يجب أن تكون دون 37,5.
عــززت أيضــًا كوريــا الشــالية مكافحتها للفروس. 
وفــرض قيــاس الحــرارة واملعقــات والكامــات يف 
وســائل النقــل يف بيونــغ يانــغ، لكنهــا ال تؤكد وجود 

إصابات عى أراضيها.
يتواصل يف األثناء السباق عى اللقاحات.

ودخلــت أمــركا الالتينيــة، املنطقــة األكــرث تــرضرا 
بوبــاء كوفيــد19-، الســباق إلنتــاج لقــاح للفــروس، 
أوروبــا  يف  تطويــره  عــى  العمــل  يجــري  كان  وإن 
واألرجنتــني  املكســيك  ســتصنع  روســيا.  يف  او 
وتــوزع لقاحــا يجــري تطويره يف املختــرب اإلنكليزي 

السويدي أسرازينيكا ويف جامعة أكسفورد.
كــا أعلنــت املكســيك، ثالــث دولة يف العامل من 
حيــث عــدد الوفيــات )54666 وفــاة( أنهــا أبرمــت 
اتفاقات جديدة مع رشكة "يانسني فارماسوتيكل" 
بايولوجيكــس"  "كانســينو  ورشكتــي  األمركيــة 
و"والفاكــس بايوتكنولوجــي" الصينيتني للمشــاركة 
أيلول/ســبتمرب  مــن  بــدءا  الرسيريــة  التجــارب  يف 

بهدف إنتاج لقاح محتمل.
يف الربازيــل، ثــاين أكــرث الــدول تــرضرا يف العــامل 
جــراء الفــروس مــع 104,201 وفــاة، وّقعــت واليــة 
بارانــا )جنــوب( مذكــرة تفاهــم مــع روســيا الختبــار 
وإنتــاج لقــاح "ســبوتنك يف" الجديــد الرويس ضد 
فــروس كورونــا املســتجد والــذي ال تــزال فعاليتــه 

موضع شك.
نجــاح  بوتــني  فالدميــر  الــرويس  الرئيــس  وأعلــن 
بالده يف تطوير "أول" لقاح ضد مرض كوفيد19- 
بــدء عمليــة  يؤمــن "مناعــة طويلــة األمــد"، مؤكــدا 
اإلنتــاج يف أيلول/ســبتمرب فيــا بدأت للتو تجارب 

املرحلة الثالثة عليه.

أكرث من 750 ألف وفاة بـ"كورونا" يف 
العامل.. والقلق من الوباء ال يزال حارضًا

سقوط 3 صواريخ عىل قاعدة عسكرية شاميل العراق

أردوغان: أهداف ماكرون يف لبنان استعامرية

جانب من خطاب أردوغان يف أنقرة أمس              )األناضول(
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غزة/ هدى الدلو:
تجمــع األطفــال حــول والدتهــم يف غرفة املعيشــة 
واحــد  التــي أصبحــت وكأنهــا ورشــة عمــل، وكل 
يــود  التــي  والدفاتــر  الكتــب  أمامــه  يضــع  منهــم 
أغلــب  يف  مقامــة  الجلســة  فهــذه  تجليدهــا، 
املــدارس،  يف  طلبــة  فيهــا  يوجــد  التــي  البيــوت 
لتتوىل األم مهمة تجليد الكتب وتغليف الدفاتر 

للحفاظ عليها طوال العام بشكل مرتب. 
وفاء عطا الله أم ألربعة أبناء أصغرهم يف مرحلة 
رياض األطفال، تقول: "أحاول يف تلك الفرتة أن 
ز مبــدأ التشــارك يف العمــل بــن أفراد أرسيت  أعــزِّ
منهــم  واحــد  وكل  الكبــر،  قبــل  منهــم  الصغــر 
يتوىل مهمة معينة، فمثًل ابني أحمد يف الصف 
يف  الكتــب  تدبيــس  مهمــة  عليــه  تقــع  الســادس 
إحــدى املكتبــات، وأختــه األكــر منــه تســاعدين 

يف التجليد والتغليف".

وتضيــف أن تلــك العمليــة متــر بعــدة مراحــل مــن 
لكتابــة  اللصــق  ووضــع  املناســب  الــورق  قــص 
االســم واملدرســة وغرها وتنتهي بوضع النايلون 

للحفاظ عىل دفتي الكتاب من التلف والبلل.
الثلثينيــة عائشــة ســلطان وهــي أم لثلثــة أطفــال 
جميعهــم يف مراحــل مختلفــة باملدرســة، تقــول: 
"أستقبل وأبنايئ العام الدرايس باحتفال تجليد 
يحتــاج  ســنوي  احتفــال  وهــو  املدرســية  الكتــب 
إىل نــوع مــن التنظيــم والرتتيــب مــن خــلل رشاء 
األدوات واملعدات بوقت سابق كاللصق وأوراق 
التجليد بأشــكاله وألوانه وغرها التي يقوم بهذه 
املهمة والدهم ويف الغالب يصطحبهم ليشرتوا 

ما يحلو لهم".
وتعــد هــذه الحفلــة ضيًفــا ثقيــًل عليهــا رغــم أنــه 
يحتــاج  األحيــان  أغلــب  ففــي  واحــدة،  مــرة  يــأيت 
إىل أســبوع كامــل مــا بــن تجليــد الكتــب وتجهيــز 

عــىل  والبهجــة  الفرحــة  تدخــل  ولكنهــا  الدفاتــر، 
قلوب أبنائها.

وتشر سعاد سامل وهي تلتف هي وأبنائها حول 
طاولة بلســتيكية لتقوم باملهمة املوســمية التي 
تقــع عــىل عاتقهــا إىل أن تجليــد الكتــب والدفاتــر 
اليــوم اختلــف عــن الســابق، فقــد أصبــح كل يشء 
جاهــًزا ولكــن األمــر يحتــاج إىل بعــض الدقة، بينام 
أوراق  عــن  عبــارة  التجاليــد  كانــت  املــايض  يف 
كبرة تحتاج إىل قص وفق املقاسات املطلوبة.

بــدوره يقــول االختصــايص النفــي زهــر ملخــة: 
إن أي تفاعل ومشاركة أرسية تعزز معاين املحبة 
ا عند  والســعادة، وتعتر تهيئة واســتعداًدا إيجابيًّ
أفراد العائلة، وبالتايل اإلعداد إىل املدرســة من 
قبــل الوالديــن ومبشــاركة األبنــاء ميهــد الســتقبال 

عامهم الدرايس بكل رغبة وسعادة وتفاؤل.
التحفيــز  مــن عوامــل  ويلفــت إىل أن ذلــك يعــد 

عــىل  وينعكــس  واملتابعــة،  للدراســة  والتشــجيع 
اهتامم الطالب بنفسه ونشاطه داخل املدرسة، 
وتفاعلــه داخــل الحصــة ومــع مدرســيه، ومتابعتــه 

النشطة يف البيت.
يفعلهــا  بســيطة  أشــياء  رُّب  "بالتــايل  ويقــول: 
الوالــدان باملنــزل من مشــاركة وجدانية وســلوكية 
تنعكــس باإليجــاب عــىل حيــاة أبنائنا يف محطات 

مختلفة ومتعددة".
ويوضــح ملخــة أن هــذه املهمــة التــي تقــع عــىل 
بشــكل  وتوظفهــا  تســتثمرها  أن  بــّد  ال  األم  عاتــق 
نفوســهم،  يف  الحــامس  لتوجــد  وشــيق  جــذاب 
وتخلــق بيئــة تنافســية وتحصيلية بينهم، والحرص 
بتزيــن  ميكــن  مــا  أفضــل  وإظهــار  القيــام  عــىل 

الدفاتر ومستلزمات املدرسة.
وينّبــه إىل أنــه ميكــن لــأم مــن خــلل أدائهــا لهــذه 
بشــكل  بأنفســهم  أبنائهــا  ثقــة  تعــزز  أن  املهمــة 

كتابــة االســم، واختيــار األلــوان املحببــة، والصــور 
الصغرة التحفيزية داخل قرطاسية الطفل.

ويبنِّ ملخة أن حالة الرتابة والجامل والتنظيم له 
أثره النفي للتشجيع واملنافسة، وأيًضا االعتزاز 

بذاته واالهتامم بالشكل االيجايب اإلثرايئ.
املداومــة  أهميــة  ســبق،  مــا  جانــب  إىل  ويــرى 
قبــل  مــن  خاصــة  االحتضــان  بحالــة  واالســتمرار 
وخــارج  داخــل  املدرســية  واملتابعــة  األم، 
املنــزل واالهتــامم بالجوانــب املاديــة مبــا يتعلــق 
مبســتلزمات العمليــة التدريســية بالشــكل الــذي 
يدفــع بهــم نحــو االنتــامء، والجــذب نحــو أهــداف 
التعليــم وأهميتــه عىل حياتهم، لتســتثمر قدرات 
األبنــاء ألبعــد حــدٍّ وإمنائهم ببيئــة أرسية وتعليمية 
ال  وجذابــة  ومرنــة  ومحفــزة  ســليمة  ومجتمعيــة 
تهمــل أي جانــب إنســاين، وال تهــدر حًقــا لــه مــن 

الحقوق.

غزة/ مريم الشوبيك:
األم العاملــة نظــًرا لســاعات غيابهــا الطويلــة عــن طفلهــا، 
بالحليــب  الطبيعــة  الرضاعــة  اســتبدال  إىل  تضطــر 
إمكانيــة  هنــاك  هــل  ولكــن  الزجاجــة،  عــر  الصناعــي 

لتخزين الحليب وإعادة تسخينه؟
لــأم  الفوائــد  مــن  العديــد  لهــا  الطبيعيــة  والرضاعــة 
والطفــل، مــن أهمهــا تعزيــز عمــل جهــاز املناعــة للطفل، 
وتعزيــز عمــل الجهــاز الهضمــي للطفــل، وتوفــر حليــب 
طــازج وبدرجــة حــرارة مناســبة ومبكونــات تناســب حاجــة 

الطفل.
اختصاصيــة التغذيــة د. رىب مرشبــش تبــن أن حليــب 
األم أقــل عرضــة للتلــوث، ويزيــد مــن رابطــة األمومــة بــن 
األم والطفــل، ويســاعد األم يف خســارة الــوزن والدهــون 
الــذي اكتســبته خــلل فــرتة الحمــل بشــكل أرسع، وأقــل 

تكلفة مالية من الرضاعة الصناعية.
تقــول  األم،  لحليــب  املثاليــة  التخزيــن  طريقــة  وعــن 
األم يف  لـ"فلســطن": "ميكــن شــفط حليــب  مرشبــش 
العديــد مــن الحــاالت، إذا كانــت األم عاملــة أو ال تتمكــن 

مــن إمتــام الرضاعــة الطبيعيــة لســاعات طويلــة، حيــث 
تقوم بشــفط الحليب إما من خلل املضخة اليدوية أو 

الكهربائية".
باختــلف  تختلــف  األم  حليــب  تخزيــن  مــدة  أن  وتذكــر 
أربــع  ملــدة  يســتمر  الغرفــة  حــرارة  درجــة  عــىل  ظروفهــا 
بإحــكام وبعيــدة عــن  ســاعات ويجــب أن تكــون مغلقــة 
أشــعة الشــمس، ويف حــال ُوضعــت يف الثلجــة يحفــظ 
عىل درجة حرارة 5 مئوية أو أقل ملدة أربعة أيام وتكون 
مغلقــة بإحــكام، وميكــن حفظهــا يف الفريــزر عــىل درجــة 

حرارة أقل من 18- مئوية ملدة ستة أشهر.
وتنصــح مرشبــش عنــد تخزيــن الحليــب بــأال تخلطــه األم 
بحليــب طــازج مــع آخــر محفــوظ مســبًقا، بــل حفظــه يف 
اســتخدام  مــن  لتتمكــن  صغــرة  أكيــاس  أو  أوعيــة  عــدة 

الكمية كاملة يف املرة الواحدة.
عــىل  الحليــب  تخزيــن  تاريــخ  تدويــن  إىل  األم  وتدعــو 
أواًل،  األقــدم  الحليــب  الســتخدام  الكيــس  أو  الوعــاء 
ويفضل عدم حفظ الحليب يف باب الثلجة أو الفريزر 

لتجنب تغير درجات الحرارة عند فتحها.

وتوضــح مرشبــش أنــه يفضــل تفريــز الحليــب يف أكياس 
مخصصــة حتــى ال يأخــذ حيًزا خــلل التخزين، كام يكون 
تســخينه أســهل ومتجانًســا، مــع رضورة املحافظــة عــىل 

نظافة وتعقيم أداة شفط الحليب واألكياس واألوعية.
وعــن أفضــل طريقــة لتســخن الحليــب بعــد حفظــه يف 
األمهــات  بعــض  تلجــأ  "قــد  تقــول:  الفريــزر،  أو  الثلجــة 
إىل تســخن الحليــب يف املايكرويــف، لكــن ال ننصــح 
قــد ال يســخن كلــه بشــكل  الحليــب  الطريقــة ألن  بهــذه 
متجانس، إضافة إىل ذلك، فإن اســتخدام املايكرويف 
يدّمــر بعــض الفيتامينــات واألحــامض األمينية الرضورية 

املوجودة يف الحليب".
وتختــم مرشبــش: "األفضــل تســخن الحليــب يف حــامم 
املفــّرز،  الحليــب  تســخن  حــال  ويف  دافــئ،  مــايئ 
وبعدهــا  الثلــج  لتفكيــك  الثلجــة  يف  وضعــه  فاألفضــل 
اســتخدام  يفضــل  دافــئ،  مــايئ  حــامم  يف  تســخينه 
األفضــل  تســخينه،  بعــد  ســاعتن  خــلل  الحليــب 
استخدام الحليب خلل 24 ساعة من بعد إخراجه من 

الفريزر، وال ميكن إعادة تفريزه مرة أخرى".

بروت/ الجزيرة نت:
"لــو بعــرف رح يروحــوا، كنــت مــا رصخــت وطالبــت 
يطالعــوين، كنــت ضليــت معهــن.. مــا بتخيــل حيايت 
بدونهــم" بضــع كلــامت لفتــاة ســورية فقــدت والدتهــا 
واثنتــن مــن أخواتهــا بعــد تدمــر املنــزل جــراء انفجار 

مرفأ بروت.
وكانــت الســفارة الســورية أعلنــت مقتــل 43 مواطنــا 
الســبت  بيــان  -يف  وقالــت  املرفــأ.  تفجــر  يف 
لســت  الســورين  الضحايــا  حصيلــة  إن  املــايض- 
التســهيلت  كافــة  قدمــت  أنهــا  وأضافــت  نهائيــة، 
لنقــل جثامــن بعــض القتــىل الســورين إىل ديارهــم، 

واملساعدة يف دفن البعض اآلخر يف لبنان.
وتداولــت منصــات التواصــل االجتامعــي قصــة مؤثــرة 
لفتــاة تدعــى "دميــا" تبدلــت حياتهــا بالكامــل، خــلل 

ساعة واحدة "قبل االنفجار وأخرى بعده".
وتــروي الضحيــة -يف مقطــع فيديــو- قصتها باختصار 
ســعيدة  األجــواء  كانــت  ســعداء.  كنــا  الصبــاح  "يف 
ســيارات  أصــوات  ســمعنا  مــا  رسعــان  ومبتســمة، 

اإلســعاف واإلطفــاء، اعتقدنــاه حدثا عاديا وســيزول، 
والنــزول  الكهربــاء  بفصــل  وفكرنــا  منزلنــا  اهتــز  حتــى 

لأسفل".
)الكهربــاء(  نفصــل  لحقنــا  "مــا  باكيــة  دميــا  وتابعــت 
كانــت جــدران بيتنــا بتوقــع علينا، ماتــت أمي ولطيفة 

وجود )اختيها(.. وديانا تصاوبت )جرحت(".
ثــم اســتذكرت أيامهــا الســعيدة مــع عائلتهــا: ".. يف 
العطلــة خرجنــا جميًعــا مًعــا لتناول الغــداء، ذهبنا يف 

العيد إىل البحر، لكن كل يشء انتهى".
ووقفــت الطفلــة املكلومــة فــوق ركام منزلهــا، تحمــل 
لعبــة  وتحمــل  لطيفــة،  وتبــيك  الكبــرة  أختهــا  طرحــة 
أختهــا الصغــرة وتفتــش عــن بقايــا ملبــس شــقيقتيها 
ألمــي،  الوســادة  "هــذه  وقالــت  األنقــاض،  تحــت 

وهناك جزء من رسيرها".
وحظيــت قصــة دميــة بتفاعــٍل واســع مــن مؤسســات 
خريــة ونشــطاء يف لبنــان وخارجهــا، وســط مطالبــات 
التحقيــق يف "جرميــة  واســتكامل  والتبنــي  باإلســناد 

االنفجار".

استعداد إيجابي
تصنعه حواء 

بتجليد كتب أبنائها

هل يمكن حفظ 
حليب األم وتسخينه؟

فاجعة ديما.. 
طفلة سورية 
تروي مأساة 

فقدانها 
عائلتها في 
نكبة بيروت
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تشــر  "فلســطني"،  مــع صحيفــة  ويف دردشــة 
إىل أن معظم السيدات يقعن يف أخطاء أثناء 
نــوع  حيــث  مــن  املناســبة  للعبــاءة  اختيارهــن 
التــي  واالكسســوارات  والتصميــم،  القامشــة، 
مــن حجمهــا وتقيــد  تزيــد  قــد  والتــي  تحتويهــا 
الحركة خاصة إذا كانت تذهب بها إىل العمل 

أو السوق وغرها.
شــكل  ذات  الجســد  "صاحبــة  نــور:  وتقــول 
الكمــرى فــا بــد مــن اختيــار العبــاءة الواســعة 
عــى  والرتكيــز  كبــر،  بشــكل  األســفل  مــن 
كالنظــام  والخفيفــة  الناعمــة  األقمشــة  اختيــار 

الفرنيس".
األقمشــة  عــن  البعــد  يجــب  أنــه  إىل  وتلفــت 
ومارينــا،  جرســيه،  ومنهــا  لالتصــاق  القابلــة 
شــراز، ونــص القمــر، وميكــن اختيــار األكــامم 

نصف الدائرية لتعطي من األعى حجام لليد، 
وأماكــن التطريــز واألقمشــة امللونــة ترتكــز يف 

منطقة الظهر وعى أطراف األكامم.
وتضيف نور: "بالنسبة للسيدات ذات الجسد 
النحيــل والنحيــف ميكــن اختيــار العبــاءة التــي 
تعطــي شــكًا للجســم وتضيف وزًنــا، كأن تكون 
اليــد،  بدايــة  عنــد  وضيقــة  واســعة  أكاممهــا 
وتفضل األقمشــة امللونة واملغطاة بالشــيفون 
للجســم  فهــي مناســبة  أو جرســيه  الســميك، 
النحيف، وأن يكون التطريز متناثًرا دون الرتكيز 
الخارجــي  الشــكل  لتظهــر  عــى منطقــة معينــة 

وكأنه ممتلئ وتعطي حجام إضافيا".
جســًدا  ميتلكــن  اللــوايت  الســيدات  أن  وتــرى 
عــى شــكل الســاعة الرمليــة فتتناســب معهــن 
العبــاءات الواســعة جــًدا كنظام الفراشــة والتي 

ذات  العبــاءات  أو  ضيقــة،  أكاممهــا  تكــون 
القصــات املســتقيمة حتــى ال تظهــر أي يشء 

من شكل الجسد.
اختيــار  إىل  فتنبــه  قصــرة،  حــواء  كانــت  وإذا 
مــن  أطــول  تكــون  بــأن  لهــا  املناســبة  العبــاءة 
متوســط  كعــب  ذي  حــذاء  وارتــداء  قامتهــا، 
لتضيــف طــواًل إىل طولهــا، أمــا إذا كانت طويلة 
نفــس طولهــا متاًمــا  العبــاءة  تكــون  أن  فتنصــح 
طولهــا  ليظهــر  بكعــب  حــذاء  ارتــداء  وعــدم 

الحقيقي.
وتوضــح أن العبــاءة امللونــة مناســبة لإلطاالت 
النهاريــة والخــروج يف الزيارات واألســواق ألنها 
غالًبــا تخلــو مــن التفاصيــل وتكــون ناعمــة، أمــا 
الســهرات  مــع  يتناســب  فلونهــا  اللــون  ســوداء 
الليليــة خاصــة إذا دخــل فيهــا القصات املميزة 

والخرز والتطريز.
وظائفــه  مــا  حــد  إىل  الجلبــاب  أن  نــور  وتبــني 
ولكــن  الرســمي،  الطابــع  يأخــذ  لكونــه  أشــمل 
ميكــن إضفــاء اكسســوار معــني لكــر جمــوده، 

وقد تعددت أشكاله وألوانه وخاماته.
الخــاص  اإللكــرتوين  "ليالينــا"  موقــع  ويذكــر 
الزينــة  أن  العامليــة  واألزيــاء  باملوضــة 
تضيــف  العبــاءة  عــى  الجميلــة  والتطريــزات 
ثــراء ملظهــر حــواء، ولكــن يجــب االنتبــاه لجــودة 

الزخارف حتى ال تقرص من عمر العباءة.
وينصح حواء باختيار العباءة املناسبة للمكان 
والزمان، فالتصميامت غر الرســمية تتناســب 
العبــاءات  بينــام  النهاريــة،  املناســبات  مــع 
األنيقة واملطرزة ميكن ارتداؤها يف الســهرات 

واملناسبات الخاصة.

غزة/ وكاالت:
الفلســطينّية  الرتاثّيــة  الَوصفــات  مــن  الفتــوت  يعــّد 
قدميــًا  اشــتهرت  التــي  نابلــس  مدينــة  مــن  وباألخــص 
بهــذا الخبــز؛ حيــث كان مازمــًا لوجبــة اإلفطار يف ذلك 

الوقت.
تســمية  جــاءت  اإللكــرتوين،  "موضــوع"  موقــع  وفــق 
املكــّون  تعتــر  التــي  املفتتــة  للجبنــة  نســبًة  الفتــوت 
الرئيــيّس لهــذا الخبــز وهــي الجبنــة النابلســّية أو الجبنــة 
البيضاء املغلّية، كام تتعّدد حشوات الفتوت فمنه ما 

هو محشو بالزعرت أو الجنب.
إعداد الفتوت

املكّونــات تتمثــل مبلعقــة كبــرة مــن الخمــرة. ملعقــة 
كبــرة مــن الســّكر. ملعقتــان كبرتــان من املــاء الدافئ. 
كوبــان مــن الطحــني. نصــف كوب من الحليــب البودرة. 
مــن  كبــرة  ملعقــة  الشــومر.  بــذور  مــن  كبــرة  ملعقــة 
اليانسون. ثلث ملعقة صغرة من املحلب املطحون. 
مــن  كــوب  ثلــث  املســتكة.  مــن  صغــرة  ملعقــة  ثلــث 

غزة/ وكاالت:
إذا كانــت شــهيتكم مثبطــة اليــوم، إليكــم هــذا الطبــق 
الفاتح للشــهية بجدارة. هذه طريقة فلســطينية لعمل 
الكبدة املشوية وميكن استخدام ذات الطريقة لعمل 

الطحال أو الكاوي أو حتى ستيكات لحمة مشوية.
جانبهــا  إىل  يتوفــر  أن  بــد  وال  حــارة  الوصفــة  هــذه 
يف  للتمتــع  الليمــون  رشائــح  و  الســلطة  مــن  الكثــر 
أكلهــا. وأفضــل طريقــة ألكلهــا وضــع الكبــدة املشــوية 
املقطعــة إىل مكعبــات صغــرة يف رغيــف مــن خبــز 
البيتا أو الخبز اللبناين أو املرقوق مع ســلطة طامطم 
وخيــار ورشائــح الليمــون؛ وفــق موقــع "الوصفة العربية 

اإللكرتوين".
وقت التجهيز: 10 دقائق، والطبخ: 45 دقيقة.

املكونــات: كيلــو واحــد مــن كبــدة عجــل مقطعــة عى 
شكل رشائح متوسطة الحجم والسامكة، نصف كوب 

زيت الزيتون. كوب من الجبنة البيضاء املفتتة. ثاث 
ماعق من زيت الزيتون.

طريقــة التحضــر: نخلــط الخمرة والســّكر مع ملعقتني 
كبرتــني مــن املــاء الدافــئ، ثــّم نغطيهــا ونضعهــا جانبًا. 
نضع الطحني يف وعاء، ثم نضيف له كًا من: الحليب 
واملحلــب  واليانســون،  الشــومر،  وبــذور  البــودرة، 
املطحون، واملستكة ثّم نخلط جميع املكّونات الجافة 
الخليــط  إىل  الزيتــون  زيــت  نضيــف  تتجانــس.  حّتــى 
ونحرّك، ثّم نضيف الجبنة البيضاء املفتتة ونستمر يف 
التحريك. نضيف خليط الخمرة والســكر واملاء الذي 
أعددنــاه مســبقًا مــع ثاثــة أربــاع كوب من املــاء الدافئ 
ونخلــط جّيــدًا. نضيــف زيــت الزيتــون للمزيــج ونعجــن 
وتكتســب  تتامســك  حّتــى  جّيــدًا  املكّونــات  جميــع 
الزيتــون.  بزيــت  الَخبــز  صينّيــة  ندهــن  ناعــاًم.  ملمســًا 
نفرد العجينة داخل الصينّية جّيدًا وبالتساوي. نضعها 
بالفــرن ملــدة 20-15 دقيقــة عــى حــرارة 180 درجــة. 

نخرج الصينّية من الفرن ونقّدم الفتوت مع الشاي.

أو أقــل مــن الفلفــل األحمــر املطحــون )أنظــر الصــورة 
بقدونــس  ضمــة  نصــف  ملــح؛  ثــوم؛  راس  اســفل(؛ 

مقطع.
امللــح  يف  مــن  قليــل  مــع  الثــوم  نــدق  أوال  الطريقــة: 

الهون، ثم نضيف عليه البقدونس والفلفل.
ثانيــًا: نصــف رشائــح الكبــدة يف صينيــة فــرن ثم نصب 
عليهــا قليــًا مــن املــاء الســاخن املــاء وامللــح وقليــا 
مــن دقــة الثــوم مــع الشــطة والبقدونــس  ونضعهــا عى 
الغــاز ونرتكهــا تغــي حتــى تصبــح طريــة بعــض الــيء 
)ال داعي لهذه الخطوة إذا كانت لحمة فيليه بداًل من 

الكبدة(.
ثالثــًا: نضــع باقــي الثــوم والشــطة عــى رشائــح الكبــدة 
وتــرتك الصينيــة يف فــرن ســبق تســخينه عــى حــرارة 
رسعــة  حســب  أكــر،  أو  ســاعة  نصــف  ملــدة   ،250

نضوج الكبدة.

غزة/ وكاالت:
حا الليمون له مذاق مميز جًدا بسبب طعم الليمون الغني، يتسم 
مبــذاق منعــش و لذيــذ ســيحبه جميــع أفــراد عائلتــك، طريقــة عملــه 

تشبه تلك املتبعة يف إعداد تشيز كيك و حى الشموع.
مقاديــر حــى الليمــون: 2 كــوب طحــني، 0.5 كــوب ســكر بــودرة، 2 
بيــض،   4 زبــدة،  كــوب   0.75 ملــح،  رّشــة  نشــاء ذرة،  كبــرة  ملعقــة 
مخفــوق، 1.5 كــوب ســكر، 3 ملعقــة كبــرة طحــني، ملعقــة صغــرة 

َبرش ليمون، 0.75 كول عصر ليمون، 0.25 كوب حليب.
طريقــة عمــل حــى الليمــون: حّمــي الفــرن عــى 190 درجــة مئويــة، 

افريش صينية بورق قصدير ثم ادهنيه بالزيت، اتكريه جانًبا.
امزجــي الطحــني مــع الســكر البــودرة و امللــح و نشــاء الــذرة يف وعــاء 
كبــر، أضيفــي الزبــدة و قّلبــي -3 حتــى تتجانــس املكونــات. صّبيهــا 

يف الصينية و أدخليها الفرن ملدة 20 دقيقة.
يف هذه األثناء، اخفقي البيض مع السكر و 3 ملعقة كبرة طحني، 

و َبرش و عصر الليمون و الحليب.
صّبيــه فــوق الصينيــة وأدخليهــا الفــرن مــرة أخــرى ملــدة 20 دقيقــة. 
اخرجيهــا و دعيهــا تــرد ثــم قطعيها مربعــات وتقدم كحى بارد لذيذ 

وسهل.

كيف تختار حواء العباءة المناسبة لها؟
غزة/ هدى الدلو:

تعد العباءة والجلبــاب زيا تعتمده الكثيرات 
فــي خروجهــن اليومــي، وتتعــدد أشــكالها 
مــع  يتناســب  بعضهــا  حيــث  وتفاصيلهــا، 

اإلطالالت المسائية وبعضها مع السهرات، 
وأخــرى للمناســبات النهاريــة، فكيــف تختار 

حواء المناسب منها؟
مصممة األزياء وفاء نور تقول: يجب االنتباه 

عنــد اختيــار العبــاءة أو الجلبــاب المناســب، 
بحيث تؤدي دورها في إخفاء مفاتن الجسد 
والعيــوب البارزة، إلى جانب أن تظهر شــكل 

المرأة بمظهر الئق وأنيق.

الفتوت.. حال الليمون
كبدة مشوية أكلة "برائحة نابلسية"

بالشطة والثوم

القاهرة/ وكاالت:
فــراغ يف حياتــه وال  أوقــات  الكثــر منــا ميتلــك 
وهــذا  األمثــل،  بالشــكل  يســتغلها  كيــف  يعلــم 
الوقت إن حســن اســتغاله ميكن أن يســهم يف 
عزيــزيت  لذلــك  لألفضــل.  الحيــاة  مســار  تغيــر 
يف  واســتخدميه  القيــم  الوقــت  ذلــك  قــدري 
بعــض األمــور التــي قــد ُتغــر شــكل حياتــِك إىل 
األفضــل، فهنــاك بعض األفكار التي قد ُتلهمِك 

بأفكار لشغل أوقات الفراغ دون ملل.
وفــق موقــع "ســوبر مامــا"، األشــخاص الناجحون 
دامًئــا هــم يف األصــل قارئــون جيــدون، فالقــراءة 
ُتعتــر قبلتــِك األوىل للمعرفــة وفهمــِك للعــامل 
مــن حولــِك، فهي املهارة التي متنحِك الشــعور 
بالســعادة دون مجهود ُيذكر، إذ ميكنِك الســفر 
الغــر،  ثقافــات  عــى  والتعــرف  العــامل  حــول 
وأنــِت مســتلقية عــى مقعــدِك يف "البلكونــة" 
وتحتــيس مرشوبــِك امُلفضــل. وهنــاك العديــد 
مــن املجــاالت التــي ميكنــِك القــراءة فيهــا عــى 
فهنــاك  ــا،  أمًّ كنــِت  فــإذا  تفضلــني،  مــا  حســب 

التــي  الرتبيــة  مجــال  يف  الكتــب  مــن  الكثــر 
وفهــم  صغــارِك  مــع  التعامــل  عــى  تســاعدِك 
واألدب  والفــن  عنــاء،  دون  شــخصيتهم  أمنــاط 
وأكــر مــن هــذا، لذلــك فالقراءة مــن أهم األفكار 

لشغل أوقات الفراغ.
فــإذا كانــت القــراءة ُتعــد غــذاء العقــل فالرياضة 
هــي غــذاء البــدن، لــذا ميكنــِك تخصيــص نصف 
ــا بعــد انتهائــِك مــن العمــل أو مهــام  ســاعة يوميًّ
األســبوع،  نهايــة  عطلــة  يف  حتــى  أو  املنــزل 
فمامرســة الرياضة تســاعد قلبِك يف ضخ الدم 
وبالتــايل  "األندروفــني"،  وتدفــق  جســمِك  يف 

تنشط روحِك وتبني عضات جسدِك.
ــا يف تفريــغ   وتلعــب الرياضــة أيًضــا دوًرا حيويًّ
الطاقة السلبية بعد يوٍم شاٍق وتخفف شعورِك 
التامريــن  ومامرســة  واإلرهــاق،  باإلجهــاد 
الرياضيــة بشــكٍل منتظــٍم ينمــي مهــارة االنضباط 

لديِك وتقتل وقت الفراغ. 
تعلــم األشــياء الجديــدة التعلــم ال مُيثــل حكــًرا 
عى الفصول املدرسية واملدرجات الجامعية، 

النــاس  فأكــر  الرعــة،  عــامل  يف  نحــن  فاليــوم 
نجاًحــا يف العــامل هــم الذيــن يواصلــون التعلــم 
ملواكبــة  الجديــدة  املهــارات  ودمــج  الــذايت 
املســرة وتعلــم جوانــب جديــدة مــن العامل من 
بشــكٍل  منتــرشة  التدريبيــة  والــدورات  حولهــم. 
الكليــات  مــن  العديــد  أن  إىل  باإلضافــة  كبــٍر، 
املحليــة تقــدم دورات مجانيــة يف العديــد مــن 
والتســويق  واللغــات  الكتابــة  مثــل  املجــاالت 

اإللكرتوين والطبخ  وغرها من املهارات. 
 وميكنــِك االطــاع عــى املنتديــات أو الــدورات 
املجانية عر اإلنرتنت والتجمعات للعثور عى 
ورش عمل جامعية، فإذا كان لديِك وقت فراغ 
تعلــم  يف  البــدء  ميكنــِك  املنــزل  يف  وإنرتنــت 

مهارة جديدة بكل سهولة.
أو  مكانــه  عــن  النظــر  بغــض  التطوعــي  العمــل 
لــِك وملجتمعــك، وكذلــك  فهــو مفيــد  نوعيتــه 
النســائية  املبــادرات  مــن  العديــد  هنــاك  فــإن 
وميكنــِك  خــاٍص،  بشــكٍل  تهمــِك  قــد  التــي 
ويف  ســهولة.   بــكل  فيهــا  املشــاركة  عزيــزيت 

هــذه الحالــة فــإن وقت فراغك يتحول من مجرد 
وقــت ال قيمــة لــه إىل شــوط طويــٍل نحو تحســني 
املجتمــع مــن حولــك ومســاعدة الغــر، كــام أن 
ن لديــِك خــرة ال بــأس بهــا  العمــل التطوعــي ُيكــوِّ
لــِك  يقــدم  فبــدوره  العاقــات االجتامعيــة،  يف 
بأخــرى  أو  بطريقــة  ميكنهــم  آخريــن  أشــخاًصا 
األمــام  إىل  مســرتك  دفــع  يف  مســاعدتِك 

وشغل وقت الفراغ عندك. 
تبــديئ  أن  الخــاص  ميكنــِك  ابــديئ مرشوعــك 
وقــت  يشــغل  بــِك  ــا  خاصًّ جديــًدا  مرشوًعــا 
فراغــك، ويف الوقــت ذاتــه يضمــن اســتقالِك 

ــا، وهنــاك بعــض  املــادي وُيوفــر لــِك دخــًا ماديًّ
إنشــاء  مثــل  ومربحــة  بســيطة  ملشــاريع  األفــكار 
مجموعــات  إنشــاء  أو  ويــب  موقــع  أو  مدونــة 
عــى مواقــع التواصــل االجتامعي للبيع والرشاء 
للعديــد مــن املنتجــات. فعــى ســبيل املثــال، 
مثــل  الهوايــات  بعــض  متارســني  كنــِت  إذا 
"الكروشــيه أو الرتيكــو" ميكنــِك عــرض أعاملــك 
مبنتهي السهولة، كام أنها طريقة مثمرة لقضاء 
وقــت فراغــِك ألنــك ســتحصلني عــى نتيجتــه، 
ســرتك  إىل  الخــرات  تلــك  إضافــة  وميكنــِك 

الذاتية.

أفكار 
مفيدة 

الستثمار 
وقت 

فراغك
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وصية اليوم: حديث شريف: 
ُجُل َعَلى ِخْطَبِة َأِخيِه، َوَل َيُســوُم َعَلى َســْوِم َأِخيِه،  ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َل َيْخُطُب الرَّ َعــْن َأِبــي ُهَرْيــَرَة، َعــِن النَّ
ِتَها َوَل َعَلى َخاَلِتَها، َوَل َتْسَأُل اْلَمْرَأُة َطَلَق ُأْخِتَها ِلَتْكَتِفَئ َصْحَفَتَها َوْلَتْنِكْح،  َوَل ُتْنَكُح اْلَمْرَأُة َعَلى َعمَّ

َما َلَها َما َكَتَب اللُه َلَها« َفِإنَّ

إياك والهم فإنه سم ، والعجز فإنه موت ، 
والكسل فإنه خيبة ، واضطراب الرأي فإنه 

سوء تدبير.

بنــاء  وأتقنهــا  غــزة  مســاجد  أقــدم  مــن 
ويقــع يف حــي الــدرج باملدينــة، ويبعــد 
عــن املســجد العمــري مســافة كيلومــر 
املوســوعة  يف  وورد  تقريًبــا،  واحــد 
أن  الراجــح  مــن  أنــه  الفلســطينية 
وقــد  أنشــؤوه،  مــن  أول  هــم  املامليــك 
جــدده الســلطان عبد املجيــد العثامين 

سنة 1266هـ/1830م.
حيــث  مــن  الثــاين  املســجد  ويعــد 
املساحة بعد املسجد العمري الكبري، 
ويعــود بنــاؤه إىل البدايــات األوىل لفرة 

الحكم اإلسالمي يف فلسطني.
أن  إىل  التاريخيــة  املراجــع  وتشــري 
املســجد  يف  موجــودة  كانــت  مدرســة 
الرشعــي  اإلســالمي  املجلــس  أنشــأها 
األعــى يف فلســطني مــن مــال الوقــف، 
وقــد أصابــت الجامــع قنبلــة أثناء الحرب 
العاملية األوىل فخربته • لكن املجلس 
إىل  وأرجعــه  عمــره  األعــى  اإلســالمي 

أحسن مام كان عليه".
"الســيد   : كتابــه  يف  الطبــاع  ويقــول 
هاشــم مدفــون مبغــارة بجانــب والــده • 
وقيــل عليــه أو تحــت رجليــه . قــال ابــن 
هشام : ومات عبد مناف بغزة •• وهو 
أول مــن ســن الرحلتــني لقريــش للتجــارة 
، وكان يف كل ســنة يــأيت ملدينــة غــزة 
ويقيــم فيهــا مــدة الصيــف ويف آخــر مــرة 

بإجــامع  ودفــن   ، بهــا  تــويف  رحلتــه  مــن 
املؤرخني ، ولذلك نسبت املدينة إليه 
فقيل لها منذ ذلك الوقت )غزة هاشم( 
 ، املعــروف  مبوضعــه  مدفنــه  وكان   ،

وكان بلقعا ال بناء فيها بالقرب من سور 
املدينة من الجهة الشاملية القريبة"•

للمســجد  "جعلــت   : الطبــاع  ويقــول 
مكتبــة  فيهــا  وجمعــت  كبــرية،  كتيبــة 

عظيمــة أكرثهــا مــن الكتــب املخطوطــة 
النفيســة ، وصــارت تقــام فيــه الصلــوات 
الخمس والجمعة ، وأقام بحجراته بعض 
أهــل العلــم والطلبــة والقــراء ، وآوى إليــه 

أبنــاء الســبيل والغربــاء وجعــل لــه موســم 
 ، بلياليهــا  أيــام  مثانيــة  عــام  كل  يف 
وينتهــي ليلــة الثــاين عرش من شــهر ربيع 
األول يزدحــم فيهــا النــاس ويؤمــه الرجال 
والنســاء مــن غــزة وضواحيهــا ، يف ســنة 
1323هـ نقضت منارته لخلل واعوجاج 

ظهر بها وجدد بناؤها وعمر بجانبها من 
الجهــة القبليــة بيــت آخــر للصــالة محــاٍذ 
الســلطاين  اإلذن  وصــدر  األول  للبيــت 
وبالخطبــة  بــه  الجمعــة  صــالة  بإقامــة 
العامــة  الحــرب  ثــم بســبب  فيــه )•••( 
)العاملية( حدث فيه خراب كبري ورضر 
القيمــة  املكتبــة  تلــك  وفقــدت  عظيــم 
حتــى  والتمزيــق  والســلب  بالرسقــة 
واإللحــاح  وبالســعي   ، أثــر  لهــا  يبــق  مل 
حتــى  تدريجيــا  عامرتــه  جــرت  املتكــرر 
بعــض  لــه  وقدمــت   ، كان  كــام  عــاد 
أقــام  ثــم  الرخــام  مــن  للعمــد  قواعــد 
املجلــس اإلســالمي فيــه مدرســة لطلبــة 
العلــم وعــني لهــا أربعــة مــن املدرســني، 
العجــزة  مبدرســة  واكتفــى  ألغاهــا،  ثــم 
لتعليــم وتجويــد القــرآن العظيــم مبعلــم 
ثــم  املجيديــن،  الحفــاظ  مــن  واحــد 
الوطنيــة  الفــالح  ملدرســة  بــه  انتقلــت 
مقرهــا  إىل  انتقلــت  ثــم  ســنوات  بضــع 
الــذي كان الجيــش اإلنجليــزي قــد احتله 

يف مدة حرب األملان".

وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن  قال تعايل: ]َوأَِعدُّ
ٍة َوِمْن ِرَباِط الَخْيِل ُترِْهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللِه  ُقوَّ
ُكــْم َوَآَخِريــَن ِمــْن ُدوِنِهــْم اَل َتْعَلُموَنُهُم  َوَعُدوَّ
يِف  ٍء  َشْ ِمــْن  ُتْنِفُقــوا  َوَمــا  َيْعَلُمُهــْم  اللــُه 
َســِبيِل اللــِه ُيــَوفَّ ِإَلْيُكــْم َوَأْنُتــْم اَل ُتْظَلُمــوَن[ 

}األنفال:60{ 
َلَهــا  َفاْجَنــْح  ــْلِم  ِللسَّ َجَنُحــوا  ]َوإِْن  وقــال: 
ــِميُع الَعِليُم[  ــُه ُهــَو السَّ ْل َعــَى اللــِه إِنَّ َوَتــَوكَّ

}األنفال:61{.
لحــكام  الســالطني  علــامء  بعــض  أفتــى 
هــذا العــر املهزومــني بجــواز الصلــح مع 
املقدســات  ودنســوا  األرض  احتلــوا  مــن 
فابرموا املعاهدات وهم يف حالة ضعف 
مســتدلني  القــوة  حالــة  يف  وأعداؤهــم 
بتلــك اآليــات وصلح الحديبية التي أبرمها 
الرســول عليه الســالم، بينام معنى اآليات 
عكــس واقــع الحــال الــذي ليــه املســلمني 

وفيام ييل بيان ذلك!!!
أواًل: اإلعداد والتخطيط:

مــن خــالل الوقــوف عــى املعــاين الُّلغوية 
املعاجــم     كتــب  يف  املصطلحــني  لــكال 
تبني أن لها عدة معاين مرابطة ومتكاملة 

أهمها:
أ - االستعداد والتهيئة الدامئة عى أكمل 

وجه.
ب - وضــع الخطــط ذات الطــرق والوســائل 

الواضحة املعامل قبل تنفيذها.
وبناء عى ما سبق فإن اإلعداد والتخطيط 
املعــامل  واضحــة  الخطــط  وضــع  هــو: 
واألهــداف، حســب املــوارد واإلمكانيــات 

املتاحــة، ملواجهــة األعــداء وإرهابهم، مع 
بيان طرق وأساليب استخدامها.

ثانًيا: قوة التعبري يف قوله تعاىل: )قوة(.
جاء التعبري بها نكرة لبيان رضورة امتالك 
األمة املســلمة لجميع أنواع القوة املادية 
يف  الســتخدامها  وذلــك  واملعنويــة، 
معاركها ومنها معركة التفاوض مع العدو 

إلرهاب أعداء األمة.
ت - رس التعبري بجنحوا.

الجنــوح هــو امليــل، ويقــال جنــح الطائــر: 
كــرس جناحيــه للوقــوع، ألن طــريان الطائــر 
الجنــوح  معنــى  ومــن  جناحــه،  قــوة  مــن 

الخضوع.
وبناء عى ما سبق فإن معنى قوله جنحوا 
وخضعــوا  ِإليــك  ماُلــوا  إِن  أَي  للســلم: 
نتيجــة  مجمــد  يــا  ورشوطــك  ملطالبــك 
ضعــف قوتهــم فِمــْل ِإليهــم بالســلم، ألنــك 
فرســالتك  الدمــاء  لســفك  تبعــث  مل 

العنــف  عــن  بعيــدا  وســالم  ســلم  رســالة 
واإلرهاب!!!

ث - الجمع بني اآليتني:
بإعــداد  املســلمني  تطالــب  األوىل  اآليــة 
القــوة بجميــع أنواعهــا لريهبــوا أعــداء اللــه 

جميًعا.
األعــداء  ميــل  عــن  تتحــدث  الثانيــة  اآليــة 
قــوة  أمــام  قوتهــم  ضعــف  نتيجــة  للصلــح 
إعــداد املســلمني، وبذلك تتضح فلســفة 

وجــب  وهــي  اإلســالم  يف  التفــاوض 
أقويــاء  عــى املســلمني أن يكونــوا دامئــا 
ليكرسوا شــوكة الكافرين ويفرضوا عليهم 
رشوطهــم، وهــذا مــا يجــب أن تســعي إليه 
املقاومــة الفلســطينية أثنــاء معاركهــا مــع 
االحتــالل يف دفاعهــا عــن شــعبها متهيــدا 
ألي مفاوضات مســتقبلية معه ليخضعوه 
لرشوطهــم  وبــدون ذلــك لــن يجنــح أعــداء 

الله للسلم !!!

مقاصد الشريعة 
في تحقيق األمن "5"
د. خالد تربان

يف  واألمــان  األمــن  قواعــد  إرســاء  يف  فضلهــا  اإلســالمية  للرشيعــة 
املجتمــع اإلســالمي، مــن خــالل حرصهــا عــى محاربــة الجرميــة؛ مــا 
الســابق  املقــال  للفــرد واملجتمــع، وكنــا يف  األمــن واالســتقرار  يوفــر 
قــد تحدثنــا عــن جرميــة القتــل العمــد وعقوبتهــا؛ لخطرهــا عــى أمــن 
جرميــة  عقوبــة  يف  الرشيعــة  شــددت  كذلــك  واســتقراره،  املجتمــع 
ــاِرُق  َوالسَّ  ﴿ تعــاىل:  قــال  الســارق،  يــد  قطــع  فيهــا  الرسقــة فرشعــت 

ِه ﴾. ا َكَسَبا َنَكااًل ِمَن اللَّ ارَِقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهاَم َجَزاًء مِبَ َوالسَّ
 وذكر العلامء هذه العقوبة يف باب حفظ األموال، وإن كان املقصد 
مــن ترشيــع هــذه العقوبــة هــو حفــظ أمــوال النــاس يك يشــعروا باألمن 
عــى أموالهــم وممتلكاتهــم، إال أنهــا رشعــت كذلــك مــن أجــل تحقيــق 
الزجــر، قــال تعــاىل: ﴿ نــكااًل ِمــَن اللــِه ﴾، فــال ريــب أن الحفــاظ عــى 
أمــن النــاس والقضــاء عــى املجرمــني الذيــن يهددونهــم يف أنفســهم 
وأهليهــم وحرماتهــم، وال يبالــون بــدم ُيســفك وال بــروح ُتزهــق، ُيعتــر 
تحقيق هذا األمن، ِمن أهم مقاصد الرشيعة التي تسعى لتحقيقها.

 إنَّ الهــدف العــام واملقصــد الرئيــس للرشيعــة اإلســالمية الغــرَّاء هــو 
واآلخــرة،  الدنيــا  يف  عنهــم  املفاســد  ودرء  العبــاد،  مصالــح  تحقيــق 
وأعظــم مصلحــة هــي تحقيــق األمــن للنــاس، عــى: أرواحهــم وأوالدهم 
الخــوف والقلــق  وأعراضهــم  وأموالهــم، وحقوقهــم وحرياتهــم، ودفــع 

عنهم.
ــَه ســبحانه وتعــاىل ُرُســَلُه؛ لتحقيــق مصالــح العبــاد يف   وقــد بعــث اللَّ
الداريــن: املعــاش واملعــاد، وتحِصيــِل اْلَمَصاِلــِح َوَتْكِميِلَهــا َوَتْعِطيــِل 
اْلَمَفاِســِد َوَتْقِليِلَهــا، ومنهــا أن يكــون اإلنســان آمنــًا عــى: دينــه ونفســه 
وحريتــه،  وحقوقــه  ممتلكاتــه  جميــع  وعــى  ومالــه،  وعقلــه  وعرضــه 
أمــام مقصديــن: دنيــوي وأخــروي، وليــس  الدنيــا  واإلنســان يف هــذه 
املقصــود باملقصــد الدنيــوي تحصيــل امللــذات والســعادة الدنيويــة 
للمصلحــة  الدنيويــة  املصلحــة  خدمــة  حيــث  مــن  ولكــن  الرفــة، 
الرشيعــة  تســعى  التــي  املعتــرة  الدنيويــة  واملصلحــة  األخرويــة، 
تعتــر مصلحــة  وال  الجامعــة،  تحقــق مصلحــة  التــي  هــي  لتحقيقهــا، 
الفــرد إال إذا انضــوت تحــت عبــاءة املصلحــة العامــة، كــام أن مصلحــة 
الفرد ليست أهواًء أو شهواٍت تهوي به إىل درك الحيوانات، وإمنا ما 
تقــام بــه رضورات الحيــاة، مــن حفــٍظ: للدين والنفس والنســل والعقل 
واملــال، وال تخــرج عــن املقصــد الرئيــس، وهــو تحقيــق العبوديــة للــه 

سبحانه وتعاىل.

عمل الحبيب  المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص في رعي الغنم
كان من السهل عى الله عز وجل أن يهيئ للحبيب املصطفى 
أســباب الرفاهيــة ورغــد العيــش ومــا يغنيــه عــن الكــد والعمل يف 
رعــي الغنــم  ســعيًا وراء الــرزق, ولكــن اللــه عــز وجــل أراد أن يعلــم 

الناس أن خري مال اإلنسان ما اكتسبه من عرق جبينه .
عمــل الحبيــب املصطفــى برعــي الغنــم مســاعدة منــه لعمــه أيب 
طالــب ورفــض أن يكــون اتكاليــًا عــى عمه الــذي كان يرعاه , وقد 
أخــر عليــه الســالم عــن نفســه وعــن األنبيــاء أنهــم رعــوا الغنــم َعــْن 
َم  َوَســلَّ َعَلْيــِه  ِبــيِّ َصــىَّ اللــُه  َعــِن النَّ َعْنــُه،  ــُه  أيَِب ُهَرْيــرََة رَِضَ اللَّ
ا ِإالَّ َرَعى الَغَنَم«، َفَقاَل َأْصَحاُبُه: َوَأْنَت؟  ُه َنِبيًّ َقاَل: »َما َبَعَث اللَّ
ــَة« صحيــح  َفَقــاَل: »َنَعــْم، ُكْنــُت َأْرَعاَهــا َعــَى َقَراِريــَط أِلَْهــِل َمكَّ

البخاري حديث رقم 2262
إن رعــي الغنــم مــن طلــوع الشــمس إىل غروبهــا كان يتيــح للنبــي 
الطبيعــة   بجــامل  واملتعــة  الهــدوء  وســلم   عليــه  اللــه  صــى 
والصحــراء والنظــر إىل مظاهــر قــدرة اللــه عــز وجــل ويتيــح لــه لونــًا 

من ألوان الربية النفسية .
للغنــم درســًا يف اإلحســان  الحبيــب املصطفــى  ويعلمنــا رعــي 
للحيوان باإلضافة إىل الصر والحلم وهو الزم لقيادة األمة, وفيه 
دعــوة إىل االهتــامم بالعمــل وعــدم الكســل والشــجاعة والرحمــة 

والعطف والتواضع وحب الكسب من عرق الجبني . 
ــِه َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه  ــُه َعْنــُه، َعــْن َرُســوِل اللَّ َعــِن امِلْقــَداِم رَِضَ اللَّ
، َخــرْيًا ِمــْن أَْن َيــْأُكَل ِمــْن  َم، َقــاَل: »َمــا َأَكَل أََحــٌد َطَعاًمــا َقــطُّ َوَســلَّ
ــالَُم، َكاَن َيْأُكُل ِمْن َعَمِل  ــِه َداُوَد َعَلْيــِه السَّ َعَمــِل َيــِدِه، َوإِنَّ َنِبــيَّ اللَّ

َيِدِه« صحيح البخاري حديث رقم  2072
فاللــه عــز وجــل قــادر عــى أن يغنــي املصطفــى مــن رعــي الغنــم 
ولكــن هــذه تربيــة لــه وألمته لألكل من كســب اليــد وعرق الجبني 
فاالعتــامد عــى الكســب الحــالل يكســب اإلنســان الحرية التامة 
والقــدرة عــى قــول الحــق , فصاحــب أي دعــوة لــن تكــون لدعوتــه 
أي قيمــة إذا كان كســبه مــن عطايــا النــاس وصدقاتهــم  فكانــت 

الحكمة اإللهية  بأن
قبــل  يكــون  شء يف حيــاة املصطفــى  أال  عــز وجــل  اللــه  أراد 

البعثة  يؤثر أو يعرقل سبيل دعوته  بعد البعثة .

إنه الحبيب 
يا محـــــــــب

الدكتورة رندة محمد زينو

دكتور عبد الحميد جمال الفرانيمساجد تاريخية في فلسطين 
جامعة األقصى

 مسجــــد السيـــــد هاشـــــــم

فلسفة التفاوض.. في الربط بين آيتين 
وبيان العالقة بين القوة والتفاوض!!

بقلم الدكتور رمضان يوسف الصيفي
أستاذ التفسير وعلوم القرآن
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ما هو االسم الذي 
يطلق على البترول؟

1114/8/2020

1( الذهب األحمر.
2( الذهب األسود.
3( الذهب األخرض

في غزة.. شاب ُيَزفُّ إلى زوجته 
بمشـــاركـة أطفــــالــه السبـعـــة

غزة/ نبيل سنونو:
ت الزغاريد وأناشــيد الفرح أرجاء المكان مع  هزَّ
انطالق الثالثيني محمد شــملخ بموكب كبير 
إلــى بيــت عائلة عروســه في مدينــة غزة، في 
مراســم ُعرس يقيمه للمــرة الثانية، فضال عن 

أنه جّهز لها شقة جديدة.
احتضــن الجموُع "محمد" مرتدًيا بدلة العريس 
أمــام منزله، وإلــى جانبه طفالتــه األربع: عال، 
نَّ في مراسم  وتغريد، وفرح، ومرح، اللواتي تزيَّ

زفــاف متكاملــة األركان، مــع أبنائــه الثالثــة: 
حمــدي، ومحمود، وعلي، أكبرهــم في األول 
اإلعــدادي، وأصغرهــم )ثالثة أعــوام(، بحضور 

جمهور واسع من العائلتين.

لــه  باركــوا  الذيــن  أطفالــه  مــن  مســمع  عــى 
بحامســة  مدفوعــة  كلامتــه  كانــت  املناســبة، 
مذيــاع  صــوت  عــى  علوهــا  ليتفــوق  كبــرة، 
األناشــيد: "قــررت أعيــد عــريس، وفكــرت بهــذا 
املوضــوع مــن جوانبــه )...( بــدي أعيــد فرحــي 

وأنبسط".
دعا محمد األقرباء إىل حفل الشباب قبل يوم 
مــن إعــادة مراســم الزفــاف عــى زوجتــه ذاتهــا، 
ويف اليــوم التــايل أقــام مأدبــة غــداء عى رشف 
هــذا الحــدث غــر املعهــود بالنســبة للمجتمــع 
يف غــزة، ووّزع الدعــوات كــام لــو كان العــرس 

يقام للمرة األوىل.
بــورود  تزينــت  التــي  املركبــات  اصطفــت 
بســاتني  مــن  لونهــا  اقتطــف  كأمنــا  وأقمشــة 
إىل  لنقلهــم  "املعازيــم"،  الســتقبال  الربيــع، 
بيــت عائلــة العــروس متهيــدا الصطحابهــا إىل 

صالة الفرح كام جرت العادات يف غزة.
وقبــل "طلعــة العروســة"، وهــو الوصــف الــذي 
الغزيــون عــى هــذا املشــهد، احتفــى  يطلقــه 

شبان بالعريس "القديم الجديد".
أبدى الشاب رضاه عن سر املراسم: "يف زفة 
حاليــا، بــدي أروح عــى أهــل العروســة ونطلــع 

عى الصالة".
وافقتــه زوجتــه عــى الفكــرة. "مبســوطة كتــر، 
صــارت  مــا  عمرهــا  حاجــة  زغرتــوا.  الــدار  وكل 

)إعادة املراسم("؛ يقول الزوج.
دوافع محمد

14 عاما مرّت عى زواج هذا الشاب، وحينها 
أراد أن ُيدخــل الفــرح عــى قلــب أبيــه، حيــث 
كان الحــزن ألقــى عليــه بظاللــه لوفــاة اثنــني مــن 

إخوة محمد.
تشــاركه  ومل  ذلــك،  بعــد  تــويف  والــده  لكــن 
"الفرحــَة الثانيــة" بإعــادة مراســم الزفــاف أمــس 

سوى والدته.
"حينــام كنــت يف عمــر 17 عامــا قــال يل الحــج 
)أبوه( بدنا نفرح فيك، والحمد لله متت عى 
مــن  تفاصيــل  يــروي  )أنجبــت("؛  خــر وخّلفنــا 

الحكاية.

قــرر محمــد إقامــة مراســم الزفــاف ثانيــة مــررا 
ذلــك بقولــه: "تزوجــت وأنــا عمري صغــر )...( 
ودافعــي هــو إنــه بــدي أجــدد الفرحــة"؛ كــام أنــه 

يريد إيصال "رسالة اجتامعية".
ومــع أنــه ال ُيخفــي تســاؤالت البعض عن ســبب 
ذلــك عندمــا وّزع بطاقــات الفــرح، فإنــه يشــر 
رغــم  الدعــوة  تلبيــة  عــى  الكبــر  اإلقبــال  إىل 

انشغاالتهم.
وزينتهــم  ابتســاماتهم  عــّرت  الذيــن  أطفالــه 
أبيهــم  عــى  نظراتهــم  وزعــوا  ســعادتهم،  عــن 

والحضور، قائلني له: "ألف ألف مروك".
وعند ســؤال إحدى طفالته عن املناســبة التي 
تبــدي إدراكهــا لألمــر: "عــرس مامــا  تحرضهــا، 

وبابا".
ينصــح محمــد الشــباب بالــزواج بعــد ســن الـــ20 
بلوغهــم  قبــل  بأنــه  ذلــك  معلــال  األقــل،  عــى 
هــذا العمــر "فــش اســتيعاب مبعنــى بتذكــرش 
العــرس، وال فرحــه وال حاجــة"؛ مشــرا إىل أنــه 

سرشد أبناءه إىل ذلك.

أقام عرسه للمرة الثانية

تصوير / محمود أبو حصيرة 
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

األفقي:
-1 من أسماء اإلشارة للمثنى – 

عكس يسر
-2 إله + عكس حمضي – 

نُقص معكوسة 
-3 مشاكل

-4 ثلثا وكر + أحرف متشابهة 
+ عاصمتها نيقوسيا 

-5 مزمار + المدينة التي بناها 
عقبة بن نافع بدون ال 

-6 ثالثة أرباع اردم – الذي ال يغار 
على أهله + م 

-7 آخر غزوات الرسول صلى اهلل 
عليه وسلم – نصف باسم + 

مادة قاتلة معكوسة 
-8 يعدو – أخالق 

-9اختالط + والدتي معكوسة 

العمودي:
-1 تفرزها الغدد في 

الدم 
-2 اختراع + ظرف 

مكان 
-3 عادات متوارثة + 

عثر 
-4 سورة قرآنية – جود 

-5 ال باالنجليزية + 
خامل – للنداء 

-6 داني 
-7 ما يغطي جسم 
الجمل معكوسة + 

حامي  
-8 مرض معدي – ثمار 

مبعثرة + بحر 
-9 نام + كان يعبد في 

الجاهلية + ارتقى 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

صوت النار يتكون من 4 أحرف 

حل الكلمة الضائعة

نقنقة – صوصوة – انفجار – هديل – ريعاب 
– زقزقة – تغريد – زمجرة – صفير – سرنكة 
– حفيف – خرير – صهيل – خوار – زنة – رغاء 

– ثغاء – رعب – زئير – دوي – نغم – ان – لم – 
لن – و 

سائح يلهو مع أفيال سومطرة يف يومهم العاملي بإندونيسيا      ) أ ف ب (

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
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s  الزاوية من خالل البريد التالي 

حسيس

بقّوة ألف حصان.. 
سيارة تعمل على الهيدروجين

واشنطن/ وكاالت:
لســيارتها  األويل  النمــوذج  الهيدروجــن،  لتكنولوجيــا   "Hyperion" أطلقــت رشكــة 

"Hyperion XP-1"، التي تعمل بالهيدروجن.
وتطمح الرشكة بأن تثري السيارة االهتامم بالوقود البديل، وبقوة تصل ألكرث من ألف 
حصان. وميكن أن تصل رسعة الســيارة اىل 100 كم يف الســاعة يف غضون ثانيتن 
تقريبــا. وســتعمل الســيارة ذات الدفــع الرباعــي عــى الهيدروجــن املضغــوط، كــام 
وال تحــرق الســيارة الهيدروجــن املســتخدم، لكنهــا تســتخدمه يف خاليــا الوقــود التي 

تجمع بن الهيدروجن واألكسجن من الهواء.
األمــر الــذي يــؤدي لتوليــد الكهربــاء التــي تشــغل الســيارة، واملاء هو االنبعــاث الوحيد 

من السيارة.
وبحسب الرشكة املصنعة فإنها متتلك عدة مناذج لهذا النوع من السيارات وستبدأ 

بطرحه للعمالء يف 2022.
حيث ســتقوم بتصنيع 300 ســيارة، ســتتفاوت أســعارها بحســب امليزات املوجودة 

يف كل واحدة، بحسب ما نقله موقع "يس ان ان".

روبوت صيني ينشر البذور بدّقة عالية
بكن/ وكاالت:

يتزايــد اســتخدام اآلالت الروبوتّيــة بصــورة مســتمرة كلَّ يــوم، حيــث مل تعد حكًرا عى رشكات 
التكنولوجيا أو املصانع العمالقة.

ويســعى بعــض املزارعــن إىل إدخــال تلــك التقنيــات الحديثــة يف مزارعهــم، وهــو مــا يرصــده 
مقطع فيديو نرشته صحيفة "الشعب" الصينية.

ويظهــر فيديــو تــم نــرشه مؤخــًرا أحــد املزارعــن وهو يديــر آلة روبوتية عن بعد، بواســطة هاتفه 
الذيك الذي يستخدمه يف توجيهها للعمل داخل إحدى الحقول.

ويقــوم الروبــوت بزراعــة األرز بدقــة عاليــة ذهابــا وإيابــا دون أن يحتــاج إىل أي تدخــل بــرشي 
باستثناء الشخص الذي يقوم بتوجيهه عن بعد.

وتقــول الصحيفــة إن هــذه اآلالت الروبوتيــة ميكــن أن تســاهم يف زراعــة مســاحات شاســعة مــن 
األرايض بدقة عالية وهو ما يساهم يف زيادة الرقعة الزراعية يف األماكن التي رمبا تفقرت إىل 

وجود أعداد كبرية من العامل.

»فيسبوك« ُتقّيد المواقع
 اإلخبارية المسّيسة

واشنطن/ وكاالت:
تتمتــع  لــن  سياســية  ملنظــامت  التابعــة  اإلخباريــة  املواقــع  أن  »فيســبوك«  شــبكة  أعلنــت 
بامتيازات الوســائل اإلعالمية املســتقلة، يف إطار جهودها لتطوير األداء قبل ثالثة أشــهر من 

االنتخابات الرئاسية األمريكية.
والحظت الشبكة االجتامعية الرائدة عامليًا، عددًا »متزايدًا« من املنشورات يروج أصحابها 
لهــا عــى أنهــا إخباريــة، فيــام هــي مرتبطــة مبــارشة بأحــزاب أو شــخصيات سياســية، وتهــدف 
بشــكل رئيــي إىل »التأثــري يف السياســات العامــة أو االنتخابــات«، وفــق مــا أوردت الشــبكة 

يف بيان.
وأشــارت إىل أن هــذه »الوســائل اإلعالميــة« األمريكيــة ميكنهــا االســتمرار عــى الشــبكة لكــن 
لــن ُتــدرج منشــوراتها ضمــن فقــرة »فيســبوك نيــوز« اإلخبارية التي تنرش مقــاالت من الصحف 

واملواقع الرشيكة لها.
كيانــات  أنهــا  عــى  الصفحــات  هــذه  مــع  »فيســبوك«  ســتتعامل  اإلعالنــات،  صعيــد  وعــى 
سياســية ال كوســائل إعالميــة، ولــن تكــون مخولــة نــرش معلومــات عــن طريــق خدمتي املراســلة 

»مسنجر« و»واتس أب« التابعتن للشبكة.
وتقــدم هــذه الوســائل اإلعالميــة املتحزبــة التــي غالبــًا ما تثار شــكوك بشــأن صدقيتها، نفســها 
عــى أنهــا مواقــع إخباريــة محليــة. وعــى أرض الواقــع، تعيــد نــرش مقــاالت معدلــة مــن مصــادر 

أخرى.
وتكثف »فيســبوك« مبادراتها لحامية املســار الدميقراطي والناخبن من حمالت التضليل، 

سواء أكانت وراءها جهات أجنبية أو محلية.
وقال جي روزن، نائب رئيس »فيسبوك« لشؤون إدارة الربامج، خالل مؤمتر صحفي: »نعمل 
باســتمرار مــع رشكاء لفهــم املخاطــر الجديــدة، كل مــا ميكــن أن يســاء اســتخدامه، ونتأكــد مــن 

تحضرينا جيدًا ملختلف السيناريوهات املحتملة«.

»أنحف« ناطحة سحاب في
 العالم تقترب من االنتهاء

نيويورك/ وكاالت:
اقــرتب بــرج »ســتاينواي« يف منطقــة مانهاتــن يف مدينــة نيويــورك األمريكيــة مــن 

االكتامل، مام يعني أنه سيصبح رسميًا »أنحف« ناطحة سحاب يف العامل.
ووفقــًا ملوقــع »بزنــس إنســايدر«، ســيكون الــربج الجديــد »األنحــف بالعــامل«؛ إذ 
يرتفع ألكرث من 435 مرتًا، ويبلغ طوله 24 ضعف عرضه، ويتيح كل طابق لساكن 

واحد فقط.
البنايــة  »نحافــة«  وصــف  فــإن  نيويــورك،  يف  الســحاب  ناطحــات  ملتحــف  ووفقــًا 
يتــم قياســه بحســاب عــرض القاعــدة، مقارنــة بارتفــاع املبنــى، وهــو مــا يجعــل بــرج 

»ستاينواي« األنحف يف العامل.
نحيفــًا، ومــن  وليــس  يكــون طويــاًل جــدًا  أن  للــربج  وذكــر موقــع املتحــف: »ميكــن 

املمكن أن يكون نحيفًا، ولكن من دون ارتفاع عاٍل«.
ويقع الربج الذي يرتفع ل91 طابقًا يف منطقة »املليارديرات« يف مانهاتن، وهي 
منطقــة جنــوب منتــزه »ســنرتال بــارك« الشــهري، وتعــرف بســكانها األثريــاء. ويتوقــع 
أن يتم االنتهاء من بناء الربج نهاية العام، عى أن يستقبل السكان العام املقبل، 
وتتســم الشــقق داخلــه بالتصميــم الفاخــر، واإلطاللــة الخالبــة عــى منتــزه »ســنرتال 

بارك«.
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االحتالل يصيب  ... 

هنية يهاتف  ... 

مسؤول إيراين ... 

نواب عرب ... 

االتفاق املعلن، معتربين أنه اتفاق غري ملزم للشعب الفلسطيني، ولن 
يتــم احرتامــه، وشــددا عــى أن كل مكونــات شــعبنا تقــف صفــا واحــدا يف 

رفض التطبيع أو االعرتاف باالحتالل عى حساب حقوق شعبنا.
كام أكدا خالل االتصال أنه غري مسموح ألي كان أن يجعل من فلسطني 
وقدسها وأقصاها وشهدائها وعذابات أبنائها جرسا للتطبيع مع االحتالل 

اإلرسائييل.
واتفقا عى اســتمرار التواصل الدائم، وتعزيز التنســيق املشــرتك داخل 

الساحة الوطنية الفلسطينية ملواجهة تطورات هذا املوقف.
زيــاد  اإلســالمي  الجهــاد  لحركــة  العــام  األمــني  هنيــة،  هاتــف  ذلــك،  إىل 
النخالة، يف سياق تعزيز وحدة املوقف الوطني املشرتك تجاه ما أُعلن 

من اتفاق للتطبيع بني دولة اإلمارات مع االحتالل اإلرسائييل.
وتــم خــالل االتصــال التأكيد عى رفض الخطوة، واعتبارها خارج الســياق 
واإلســالمية،  والعربيــة  الوطنيــة  والحقــوق  للثوابــت  وتجــاوًزا  التاريخــي، 

ويجب الرتاجع عنها.
مــع  املشــرتك  العمــل  تعزيــز  عــى  االتصــال  خــالل  القائــدان  اتفــق  كــام 
املجموع الفلسطيني عى الصعد واملسارات كافة، واستمرار التواصل 

الدائم بني قياديت الحركتني بشكل دائم.

العالقــات مــع )إرسائيــل( الزائفــة واملجرمــة ال يحافــظ عــى الســالم 
واألمن لكن يخدم الجرائم الصهيونية املستمرة".

القضيــة  عــن  ويتخــى  مــربر  لــه  ليــس  أبوظبــي  "تــرف  وأضــاف 
الفلســطينية وبهــذا الخطــأ االســرتاتيجي ســتنغمس اإلمــارات يف 

نريان الصهيونية".
كــام أعلــن اليمــن، أمــس، موقفه الثابت تجاه دعم قضية فلســطني 

وحقوق شعبها بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
جــاء ذلــك يف تغريــدة لوزيــر الخارجيــة اليمنــي محمــد الحرضمــي، 
نرشهــا عــرب حســاب الــوزارة عــى تويــرت، بعــد ســاعات مــن إعــالن 

توصل اإلمارات و)إرسائيل( إىل اتفاق تطبيع للعالقات.
وقــال الحرضمــي: "موقفنــا بالجمهوريــة اليمنيــة ســيظل ثابتــا ولــن 
الفلســطيني  الشــعب  الفلســطينية وحقــوق  القضيــة  تجــاه  يتغــري 
الشقيق، غري القابلة للترف، وعى رأسها إقامة دولته املستقلة 

وعاصمتها القدس الرشيف".
وأضــاف: "ســيظل الشــعب اليمنــي داعــام للشــعب الفلســطيني 
الشــقيق وحقــه يف أرضــه ودولتــه، ولــن نحيــد"، دون التحــدث عــن 

االتفاق أو ذكر موقف واضح بشأنه.
فيــام وصفــت جامعــة "الحــويث" )أنصــار اللــه( يف اليمــن، أمــس، 

اتفاق التطبيع بني اإلمارات و)إرسائيل( بأنه "وصمة عار".
حكومــة  يف  اإلعــالم  وزيــر  بهــا  أدىل  تريحــات  يف  ذلــك  جــاء 
الحوثيــني ضيــف اللــه الشــامي، نقلتهــا قنــاة "املســرية" الفضائيــة 

التابعة للجامعة.
وقــال الشــامي إن "إعــالن العالقــات املبــارشة بــني اإلمــارات وكيــان 
العــدو الصهيــوين وصمــة عــار يســتنكرها كل مــن ال زال يحمــل يف 

عروقه دماء العروبة والحرية وقيم الدين".
املشــرتك،  اإلمــارايت  الصهيــوين  األمريــي  "البيــان  أن  وأضــاف 
املســلمني  كل  ضــد  األمــة  أعــداء  قبــل  مــن  تحــد  رســالة  يعطــي 

واألحرار يف العامل، وهذا أمر مستنكر ومرفوض".

صفحتــه الرســمية يف موقــع )فيســبوك( "بالبنــط العريــض جــًدا؛ ال 
ســالم وال تطبيــع وال قناعــات وال تقــارب بــني الشــعوب، دون إحقــاق 

حقوق الشعب الفلسطيني".
توقيــع  إن  شــحادة:  مطانــس  املشــرتكة  القامئــة  عــن  النائــب  وقــال 
واســتخباراتّية  أمنّيــة  "لعالقــات  طبيعيــة  نتيجــة  جــاءت  االتفاقيــة 

واسرتاتيجّية، غري طبيعّية، قامئة منذ سنوات بني البلدين".
وأضــاف يف منشــور عــرب صفحتــه الرســمية يف موقــع فيســبوك "هــي 
لكّنهــا  الضــّم،  حــول  نتنياهــو  )بنيامــني(  لكذبــة  مكافــأة  الحقيقــة  يف 

فرصة لإلمارات للتطبيع بحجة منع الضم".
وقــال شــحادة "نتنياهــو يكــذب واإلمــارات تكــذب، ووحــده الشــعب 

الفلسطيني يدفع الثمن".
املشــرتكة  القامئــة  عــن  العربيــة  النائــب  يزبــك،  هبــة  وصفــت  كــام 
)اإلرسائيــيل(  لالحتــالل  "رشعنــة  بأنهــا  االتفاقيــة  الكنيســت  يف 

واالستيطان".
اســرتاتيجية  مصالــح  "هــي  مكتبهــا  عــن  صــدر  بيــان  يف  وأضافــت 

وسياسية عى حساب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
الدميقراطيــة  والجبهــة  اإلرسائيــيل  الشــيوعي  الحــزب  قــال  بــدوره، 
الواليــات  بــني  ثــاليث  اتفــاق  عــن  "اإلعــالن  إّن  واملســاواة  للســالم 
املتحــدة واإلمــارات و)إرسائيــل( يــأيت يف إطار تطبيق )صفقة القرن( 

ورضب حق تقرير مصري الشعب الفلسطيني".
وأشار الحزبان يف بيان مشرتك إىل إّن "العالقات بني أنظمة الخليج 

و)إرسائيل( ليست جديدة".
املخططــات  طبيعــة  يؤكــد  الســفور  هــذا  إىل  انتقالهــا  "لكــن  وتابــع: 
اإلمربيالية إلعادة ترتيب األوراق اإلقليمية ومحارصة القوى املقاومة 

للهيمنة األمريكية-اإلرسائيلية عى املنطقة".

نتنياهو: خطة ... 

3 وفيات ... 

مستوطنات الضفة الغربية( بالتنسيق الكامل مع الواليات املتحدة".
وأوضــح نتنياهــو أّن املخطــط مل يلــغ، لكــن تــّم تأجيلــه مؤقًتــا، بطلــب 

من ترامب.
وكان نتنياهو أعلن ســابقا عزمه ضم أراض فلســطينية واســعة بالضفة 
الغربيــة، تشــمل منطقــة األغوار واملســتوطنات الكــربى، يف األول من 
يوليو/ متوز املايض، ولكنه أرجأ العملية بســبب خالفات يف داخل 

حكومته، وعدم وجود اتفاق مع اإلدارة األمريكية حول العملية.
وأعلن وزير الخارجية األمريي مايك بومبيو، أمس، أن مراسم توقيع 
)اتفاق السالم( بني اإلمارات و)إرسائيل( ستجري يف البيت األبيض، 

دون ذكر موعد محدد.
البيــت  يف  ســتجري  التوقيــع  مراســم  "إن  تريــح  يف  بومبيــو  وقــال 
األبيــض"، عــى غــرار مــا قــام بــه الرئيســان جيمــي كارتر وبيــل كلينتون، 
عندما قامت مر واألردن بتطبيع عالقتها مع )إرسائيل(، حسب ما 

نقلت صحيفة "واشنطن بوست".
وأضــاف الوزيــر: "نأمــل أن يكــون هــذا االتفــاق أساًســا جيــًدا لتحقيــق 

رؤية السالم التي وضعها الرئيس ترامب".
ويف وقــت ســابق الخميــس، أعلــن الرئيــس األمريــي، دونالد ترامب، 
بـــ  إيــاه  واصفــا  )ســالم(  التفــاق  و)إرسائيــل(  اإلمــارات  توصــل  عــن 

"التاريخي".

البنــاء  االحتــالل أمــس، إخطــارات بوقــف 
يف قرية النبي الياس رشق قلقيلية.

يف  االســتيطان  ملــف  مســؤول  وأفــاد 
محافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ لوكالة 
ســلطات  بــأنَّ  للســلطة،  التابعــة  "وفــا" 
االحتــالل ســلمت إخطــارات هدم ملنازل 
الرشقيــة  املنطقــة  يف  اإلنشــاء  قيــد 
الجنوبيــة للقريــة، تعــود للمواطنــني عبــد 
اشــتية، وهاشــم ســليم شــاهني،  الكريــم 
مشــرًيا إىل أن ســلطات االحتــالل تحــاول 
األرض  عــى  الســيطرة  الســبل  بــكل 
وحرمــان املواطنــني مــن حقهــم يف البنــاء 

والسكن.
يف حني أرضم مستوطنون، مساء أمس، 
عصــرية  بلــدة  يف  زراعيــة  بــأرايض  النــار 

القبلية جنوب نابلس.
شــامل  االســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
إن مســتوطنني  الضفــة، غســان دغلــس، 
أرضموا النار بعدد من الدومنات بأرايض 
نابلــس،  محافظــة  يف  القبليــة  عصــرية 
أثنــاء  يف  لهــم  األهــايل  تصــدي  عقــب 

هجومهم عى املنطقة الرشقية.

اليوميــة  االعتقــاالت  إطــار  اختنــاق. ويف 
اعتقلــت  املواطنــني،  صفــوف  يف 
قــوات االحتــالل، أمــس، 14 مواطًنــا مــن 

محافظات الضفة.
وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل 
اللــه  عبيــد  محمــد  الشــابني  اعتقلــت 
نــواورة  ســعيد  وبــدر  عاًمــا(،   20( نــواورة 
منــزيل  داهمــت  أن  بعــد  عاًمــا(   24(
ذويهــام يف منطقــة جبــل املوالــح مبدينــة 
بيــت لحــم، كــام احتجــزت الشــاب فــراس 
اليمنــي عدة ســاعات بعــد مداهمة منزله 

يف جبل هندازة.
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  جنــني،  ويف 
شــقيق  ســتيتي  أحمــد  صــالح  الشــابني 
الشهيدة داليا سمودي التي ارتقت قبل 
أنــس حثنــاوي  رائــد  أيــام، والشــاب  عــدة 
جنــوب  العســكري  زعــرتة  حاجــز  عــى 

نابلس ليلة أمس.
ويف رام اللــه، اعتقلــت قــوات االحتــالل 
الشــابني نــارص وصــالح الربغــويث بعــد أن 
داهمــت منــزيل ذويهــام يف بلــديت بيــت 

رميا ودير غسانة شامل غرب رام الله.

بــني  اندلعــت  مواجهــات  أن  إىل  وأشــار 
إىل  أدى  مــا  والشــبان،  االحتــالل  جنــود 
إصابــة عــدد منهم بحالــة اختناق من جراء 

إطالق قنابل الغاز املسيل للدموع.
يف حــني أرضم مســتوطنون، أمــس، النــار 
بجرافــة يف قريــة عصــرية القبليــة جنــوب 

نابلس.
شــامل  االســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
إن  لـ"وفــا"،  دغلــس  غســان  الضفــة 
النــار  أرضمــوا  "يتســهار"  مســتوطني 
تعــود  القبليــة،  بجرافــة يف قريــة عصــرية 
العيــى  عــيل  للمواطنــني  ملكيتهــا 
شــعارات  وخطــوا  حمــدان،  ومحمــد 

عنرية يف املكان.
ويف ســياق متصــل، أكــد دغلــس أن نحــو 
املواطــن  منــزل  هاجمــوا  مســتوطًنا   20

عبــد الباســط أحمــد عــى أطــراف القريــة 
ذاتهــا، إال أن األهــايل تصــدوا لهــم، األمــر 
انــدالع مواجهــات عقــب  الــذي أدى إىل 
أطلقــت  التــي  االحتــالل،  قــوات  تدخــل 
قنابــل الغــاز املســيل للدمــوع، مــا أســفر 
عــن إصابــة عــدد مــن املواطنــني بحــاالت 

قــوات  اعتقلــت  الخليــل،  مدينــة  ويف 
االحتالل الشاب أمري يوسف عوض )22 
عاًمــا( بعــد أن داهمــت منــزل والــده يف 

بلدة بيت أمر شامل املدينة.
ويف سلفيت، اعتقلت قوات االحتالل، 
الديــك  كفــر  بلــدة  مــن  مواطنــني  ثالثــة 
الديــك،  زاهــي  وهــم:  ســلفيت،  غــرب 
وحســام األحمــد، ومجــد ضمــرة، بعــد أن 

داهمت منازل ذويهم وفتشتها.
قــوات  داهمــت  ذاتــه،  الســياق  ويف 
االحتــالل، منــزل رئيــس بلديــة ديــر اســتيا 
ووجهــت  معــه  وحققــت  زيــدان،  ســعيد 
إلقــاء  عمليــات  بخصــوص  تهديــدات  لــه 
الحجارة والزجاجات الحارقة عى الشارع 
االلتفــايف املحــاذي للبلــدة وكذلك قيام 

البلدية بفتح طرق زراعية لألهايل.
اللــه  عبــد  ســلفيت  محافــظ  واســتنكر 
االحتــالل  قــوات  مامرســات  كميــل، 
اإلرسائيــيل ومحاوالتهــا املتكــررة لزعزعــة 
بلــدات  مختلــف  يف  واألمــن  االســتقرار 
شــعبنا  أن  مؤكــًدا  املحافظــة؛  وقــرى 
ولــن  أرضــه  فــوق  متمــرتس  الفلســطيني 

ترهبه تهديدات االحتالل.
ويف القــدس، اعتقلــت قــوات االحتــالل، 
إيــاس  الفتيــان  وهــم:  مواطنــني،  ثالثــة 
بلــدة  يف  منزليهــام  مــن  عبيــد  ومحمــود 
واألســري  املحتلــة،  بالقــدس  العيســوية 
مــن  عاًمــا(،   42( الزغــري  نهــاد  املحــرر 

البلدة القدمية من القدس.
ويف طوبــاس، اعتقلــت قــوات االحتــالل 
املواطــن نــر عبــد اللــه دراغمــة، بعــد أن 

داهمت منزله يف املدينة.
غارات ضد القطاع

حربيــة  طائــرات  شــنت  ذلــك،  إىل 
عــى  غــارات  أمــس،  فجــر  إرسائيليــة، 

مواقع متفرقة، يف قطاع غزة.
حكومــة  إصــدار  مــع  الغــارات،  وتزامنــت 
الحصــار  بتشــديد  قــرارات،  االحتــالل 
إدخــال  منعــت  حيــث  القطــاع،  عــى 
الوقــود، وقلصــت املســاحة املتاحة أمام 
صيــادي األســامك. وقــال جيش االحتالل 
وعموديــة  حربيــة  طائــرات  إن  بيــان،  يف 
مــن  عــددًا  هاجمــت  لــه،  تابعــة  ودبابــات 
األهداف التابعة للمقاومة يف قطاع غزة.

بفريوس كورونا خالل الساعات الـ24 األخرية.
وقالــت الــوزارة يف بيــان، إن إجــاميل اإلصابــات بالفــريوس ارتفــع إىل 

88.733؛ منها 643 وفيات، و64.674 حالة تعاف.

وأضافــت أن 386 مــن مجمــل اإلصابــات يف حالــة صعبــة و153 يف 
حالة متوسطة.

ومنــذ بدايــة شــهر يونيو/حزيــران املــايض، تســجل )إرسائيــل( ارتفاعا 
كبــريا يف اإلصابــة بفــريوس كورونــا، رغــم القيــود التــي تفرضهــا عــى 

التجمعات.

غزة/ فلسطني:
لحركــة  العســكري  الجنــاح  القســام  الديــن  عــز  كتائــب  أعلنــت 
تعــرض  عــن  أمــس،  مســاء  "حــامس"،  اإلســالمية  املقاومــة 
والعربيــة  واالنجليزيــة  العربيــة  باللغــات  اإللكرتونيــة  مواقعهــا 

لإلغالق دون سابق إنذار وذلك بضغط من جهات معادية.
وقالــت الكتائــب يف بيــان لهــا، إنــه "بعــد فشــلهم يف اخــرتاق 
خــوادم موقــع القســام أو الســيطرة عليهــا تقنيــًا، قامت الجهات 
املعادية بالضغط عى الرشكات املســتضيفة ملواقع القســام 
باللغــات العربيــة واالنجليزيــة والعربيــة، وأجربتهم عى إغالقها 

دون سابق إنذار".
واعتــربت أن ذلــك "محاولــة يائســة إلســكات صــوت املقاومــة 

الفلسطينية أو حجبه عن املاليني من أنصارها ومحبيها".
املــرة  ليســت  هــذه  بــأن  جمهورهــا  القســام  كتائــب  وطأمنــت 

األوىل التي تستهدف فيها مقدراتها.

غزة/ فلسطني:
اســتقبل القائــم بأعــامل رئيــس املجلــس الترشيعــي د. محمــود 
الزهــار، وفــًدا مــن وحــدة األمــن والحاميــة، حيــث أطلعــه الوفــد 
واملهــام  الداخــيل  األمــن  بجهــاز  الوحــدة  دمــج  عمليــة  عــى 

املنوطة به.
العمــل  الوحــدة، مؤكــًدا اســتمرار  بــدور وعمــل  الزهــار،  وأشــاد 
بأفضــل مــا ميكــن بهــدف املحافظــة عــى حالــة األمــن والســلم 

األهيل واملجتمعي الذي ينعم به قطاع غزة.
وأكد دعم املجلس الترشيعي لألجهزة األمنية كافة التي تعمل 
عــى حفــظ الجبهــة الداخليــة يف ظــل تصاعــد وتــرية اعتــداءات 

االحتالل، ومحاولة زعزعة االستقرار الداخيل.
الوطنيــة  البوصلــة  عــى  الحفــاظ  أهميــة  عــى  الزهــار  وشــدد 

واألخالقية والدينية السليمة لألجهزة األمنية.

"ستعود للعمل قريبًا"
القسام: إغالق مواقعنا 

العربية واإلنجليزية والعبرية 
بضغط من جهات معادية

الزهار يستقبل وفًدا من 
وحدة األمن والحماية

بيت لحم/ فلسطني: 
قال رئيس هيئة شؤون األرسى واملحررين 
)إرسائيــل(  حكومــة  "إن  بكــر:  أبــو  قــدري 
املتعمــد  الطبــي  القتــل  سياســة  متــارس 
ترتقــي  جرميــة  وهــي  األرسى،  بحــق 
بحــق  الجســيمة  املخالفــات  ملســتوى 

املعتقلني املرىض".
وأضــاف أبــو بكــر خــالل زيارتــه برفقــة وفــد 
مــن الهيئــة عــدًدا مــن املحررين من مدينة 
املصــاب  املحــرر  بينهــم  مــن  لحــم،  بيــت 
أبــو  نضــال  الكلــوي  والفشــل  بالرسطــان 
وإدارة  االحتــالل  ســلطات  أن  عاهــور، 
الدوليــة  املعايــري  تحــرتم  ال  ســجونها 

األرسى  مــع  التعامــل  يف  واإلنســانية 
بإجــراء  يتعلــق  فيــام  خاصــة  املــرىض، 
إىل  ولفــت  للمــرىض.  دوريــة  فحوصــات 

األرسى  ونقــل  الرملــة  مستشــفى  إغــالق 
املرىض يف ســيارات إسعاف واملساومة 
عــى العــالج وعــدم نقلهم للمستشــفيات 
املدنية واملامطلة يف تشخيص الحاالت 
الصعبــة واملعقــدة. وزار أبــو بكــر والوفــد 
املرافــق يف مخيــم دهيشــة املحــرر فراس 
بعــد  الخمــور  حمــزة  واملحــرر  عليــا،  أبــو 
زار  كــام  األرس،  يف  عامــا   17 قضائهــام 
املحرريــن رمــزي أبــو زر، وأحمــد الزغــاري 

بعد 16 عاما لكل منهام يف األرس.
مــن  بوجــة  مصطفــى  املحــرر  زارا  كــام 
ســنوات،   5 دام  اعتقــال  بعــد  الدوحــة 

واملحررة رشوق البدن من بلدة تقوع.

النارصة/ فلسطني:
قــرار  إرسائيليــة،  حقوقيــة  منظــامت  اعتــربت 
الوقــود  دخــول  مبنــع  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
لقطــاع غــزة بعــد أن قلصــت )إرسائيــل( عمــل 
الثالثــاء  يــوم  للبضائــع  ســامل  أبــو  كــرم  معــرب 
املــايض وقلصت مســاحة الصيــد، هو عقاب 
الــرضر  إلحــاق  إىل  يهــدف  مســتمر  جامعــي 

بأكرث من مليونني من سكان القطاع. 
بيــان  يف  اإلرسائيليــة  املنظــامت  وقالــت 
بالوضــع  املتعمــد  الــرضر  "إن  مشــرتك: 
واقتصــاده  غــزة  قطــاع  يف  الصعــب  اإلنســاين 
تفرضــه  الــذي  االغــالق  بســبب  اصــال  الهــش 

أكــرث  منحــى  يأخــذ  ســنوات  منــذ  )إرسائيــل( 
للتصــدي  العامليــة  األزمــة  ظــل  يف  خطــورة 

والحد من انتشار وباء كورونا".  
إطــالق  يــؤدي  أن  املمكــن  "مــن  وأضافــت: 
التجمعــات  تعــرض  إىل  الحارقــة  البالونــات 
السكنية للخطر بشكل متعمد ويشكل انتهاكا 
األذى  الحــاق  يــربر  ال  لكنــه  الــدويل،  للقانــون 
باملدنيــني ألفعــال خارجــة عــن ســيطرتهم. الرد 
اإلرسائيــيل غــري منطقي، يتعــارض مع القانون 
احتياجــات  يخــدم  وال  واإلرسائيــيل،  الــدويل 

أمنية إرسائيلية". 
للمنتجــات  املنتظــم  التزويــد  وقــف  واعتــربت 

األساســية "هــو عمل محظــور مبوجب القانون 
الــدويل ويعتــرب انتهاًكا لواجب )إرسائيل( يف 
ضــامن ســالمة وأمــن ســكان قطــاع غــزة وتوفــري 

اإلمكانيات لحياة يومية طبيعية". 
بالعــدل  )إرسائيــل(  املنّظــامت  وطالبــت 
الفــوري عــن اإلجــراءات العقابيــة غــري القانونية 
واالنتهــاك املتعمــد لحقــوق االنســان لســكان 
مــن  عــدد  مــن  البيــان  ووقــع  غــزة.   قطــاع 
وهــي:  اإلرسائيليــة،  الحقوقيــة  املنظــامت 
مبكــوم، بتســيلم، چيشــاه – مســلك، جمعيــة 
حقوق املواطن، مركز الدفاع عن الفرد، ززيم، 

عدالة، عري عميم، وييش دين. 

غزة/ فلسطني:
ناقــش مديــر مديريــة تربيــة وتعليــم شــامل 
غزة أرشف حرز الله، القضايا املشرتكة مع 
وفــد رفيــع مــن دائــرة رشطــة مــرور الشــامل، 
وعيهــم  وتعزيــز  الطلبــة  خدمــة  لصالــح 

بالقضايا املرورية.
اللــه،  حــرز  اســتقبال  خــالل  ذلــك  جــاء 
أمــس، مبكتبــه وفــد مــن دائرة رشطــة املرور 
بقيــادة مديــر مــرور الشــامل املقــدم باســم 

السلطان.
واســتعرض حــرز اللــه أمام الوفــد اإلجراءات 
انطــالق  قبيــل  املديريــة  اتخذتهــا  التــي 
العــام الــدرايس الحــايل، مــن خــالل تجهيــز 
املــدارس وتهيئتهــا الســتقبال الطلبــة وفــق 
الصحــة  وزارة  اعتمدتــه  الــذي  الربوتوكــول 

للتعاطي مع جائحة "كورونا".
التــي  الوقائيــة  التدابــري  مــن  جملــة  وأكــد 
وزارة  مــن  بتعليــامت  املديريــة  اتبعتهــا 
الرتبية والتعليم للحفاظ عى صحة الطلبة 

وتوفري بيئة تعليمية وصفية آمنة لهم.
التوعيــة  ثقافــة  تعزيــز  أهميــة  إىل  وأشــار 
املروريــة يف صفــوف الطلبــة، مشــيدًا يف 
هــذا الســياق بجهــود اإلدارة العامــة للمــرور 
الــدورات  يف محافظــة الشــامل مــن خــالل 
يف  تنفذهــا  التــي  التثقيفيــة  واللقــاءات 

املدارس.
انتشــار  تركيــز  بــرضورة  اللــه  حــرز  وطالــب 
الدوريــات املروريــة يف املفرتقات املهمة 
ا خاصة مفرتق  التــي تشــهد اكتظاظــًا مروريًّ
"زمــو" عــى طريــق صــالح الديــن، ومفــرتق 

زايــد،  الشــيخ  مدينــة  مــن  بالقــرب  النخيــل 
التابعــة  املــدارس  مــن  عــدد  يوجــد  حيــث 

للحكومية والوكالة.
مــن جهتــه، أكــد الســلطان جهوزيــة اإلدارة 
العامــة للمــرور للتعــاون التــام مــع املديريــة 
الــدورات  عقــد  مجــال  يف  ومدارســها؛ 
التدريبيــة واللقــاءات التوعويــة والتثقيفيــة 
والتوجيهــات  باإلرشــادات  املتعلقــة 
مــن  للحــد  املــروري  بالوعــي  الخاصــة 

الحوادث املرورية.
تعليــم  ملديــر  التهنئــة  الســلطان،  وقــّدم 
منصبــه  مهــام  توليــه  مبناســبة  الشــامل، 
يف  والنجــاح  الســداد  لــه  متمنيــًا  الجديــد، 
مهمتــه لخدمــة طلبتنــا والنهــوض بالعمليــة 

التعليمية.

أبو بكر: االحتالل ينتهك حقوق األسرى 
ًدا بهدف قتلهم المرضى متعمِّ

منّظمات إسرائيلية حقوقّية تطالب االحتالل بإلغاء 
فوري إلجراءات العقاب الجماعي ضد الغزيين 

تعليم الشمال يناقش القضايا المشتركة مع 
شرطة المرور

قدري أبو بكر
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طوكيو/ وكاالت:
طبق علامء الفلك تقنيات الذكاء االصطناعي 
عــى صــور مجــال الرؤيــة الواســعة جــًدا للكون 
البعيــد التــي تــم التقاطهــا بواســطة تلســكوب 
)ســوبارو(، وحققوا دقة عالية جًدا يف العثور 
عــى املجــرات الحلزونيــة وتصنيفهــا يف تلك 
الصــور، ومــن املتوقــع أن تــؤدي هــذه التقنية، 

إىل اكتشافات أخرى يف املستقبل.
تتكــون  التــي  البحثيــة،  املجموعــة  وطبقــت 
املرصــد  مــن  الفلــك  علــامء  مــن  أساًســا 
تقنيــة   ،)NAOJ( اليابــاين  الوطنــي  الفلــي 
التعلــم العميــق، نــوع من الــذكاء االصطناعي، 
لتصنيف املجرات يف مجموعة بيانات كبرية 
من الصور التي تم الحصول عليها باستخدام 
تلســكوب ســوبارو، وتــم اإلعــان عــن نتائجهــم 
"اإلشــعارات  مجلــة  مــن  األخــري  العــدد  يف 

الشهرية للجمعية الفلكية امللكية".

اإللكــروين  املوقــع  نــره  تقريــر  ويقــول 
التلســكوب  "بفضــل حساســية  إنــه  للمرصــد، 
العاليــة، تــم اكتشــاف مــا يصــل إىل 560 ألــف 
مجــرة يف الصــور، وكان مــن الصعــب للغايــة 
املجــرات  مــن  الكبــري  العــدد  هــذا  معالجــة 
برصًيــا واحــدة تلــو األخــرى بعيــون بريــة مــن 
أجــل التصنيــف املورفولوجــي، ومكــن الــذكاء 
دون  املعالجــة  أداء  مــن  الفريــق  االصطناعــي 

تدخل بري".
وتم تطوير تقنيات املعالجة اآللية الستخراج 
العميــق  التعلــم  خوارزميــات  مــع  امليــزات 
عــادًة  تتفــوق  اآلن  وهــي   ،2012 عــام  منــذ 
عــى البــر مــن حيــث الدقــة وُتســتخدم يف 
املركبــات الذاتيــة وكامــريات األمــان والعديــد 

من التطبيقات األخرى.
 ، تــادايك  إيتــي  كــن  الدكتــور  وتوصــل 
املرصــد  يف  باملــروع  املســاعد  األســتاذ 

إذا  أنــه  فكــرة  إىل  اليابــاين،  الوطنــي  الفلــي 
كان بإمــكان الــذكاء االصطناعي تصنيف صور 
قــادًرا  يكــون  أن  فيجــب   ، والــكاب  القطــط 
األمنــاط  ذات  "املجــرات  بــن  التمييــز  عــى 

الحلزونية" و"املجرات بدون أمناط لولبية".
أعدهــا  التــي  التدريــب  بيانــات  وباســتخدام 
البــر ، نجــح الــذكاء االصطناعــي يف تصنيف 
بدقــة تصــل إىل 97.5٪.  أشــكال املجــرات 
بعــد ذلــك ، طبق الــذكاء االصطناعي املدرب 
وحــدد   ، الكاملــة  البيانــات  مجموعــة  عــى 
ألــف   80 حــوايل  يف  الحلزونيــة  املجــرات 

مجرة.
فاعليتهــا،  التقنيــة  هــذه  أثبتــت  وقــد  اآلن 
ميكن توســيعها لتصنيف املجرات إىل فئات 
الــذكاء  تدريــب  خــال  مــن  تفصيــًا،  أكــر 
مــن  كبــري  عــدد  أســاس  عــى  االصطناعــي 

املجرات املصنفة من قبل البر.

عاصفة رعدية ضخمة 
تحجب نور الشمس

واشنطن/ وكاالت:
نــور الشــمس بواليــة كانســاس  تســببت عاصفــة رعديــة يف حجــب 
األمريكية يف مشهد مثري، بعدما ألقت العاصفة بظل امتد ملسافة 
120 كــم. فبحســب مــا نــره مكتب الهيئــة الوطنية لألرصاد الجوية 
)NWS( يف غودالنــد بواليــة كانســاس األمريكيــة، فــإن ظل العاصفة 
امتــد إىل الجنــوب الغــريب عــى طــول الطريــق املــؤدي إىل مكتــب 
لفــرة  الشــمس  رشوق  حجــب  إىل  أدى  مــا  غودالنــد،  يف  األرصــاد 

وجيزة، بحسب ما نقلت "فوكس نيوز".
وعلــق مكتــب الهيئــة الوطنيــة لألرصــاد الجويــة عــى ارتفــاع العاصفة 
بتغريــدة جــاء فيهــا "بلــغ ارتفــاع العاصفــة املذكــورة حــوايل 35 ألــف 
قدم، أي أعى من جبل إيفرست بنحو ميل واحد )1.6 كم تقريبًا(.

2019 أكرث األعوام دفًئا
واشنطن/وكاالت:

لألرصــاد  األمريكيــة  الجمعيــة  دوريــة  يف  ُنــر  بحــث  أظهــر 
الجوية، أن العام املايض كان من بن أكر ثاث ســنوات دفئًا 
عــى اإلطــاق، منــذ بــدء التســجيل، حيــث شــهد ذوبانــًا للكتــل 
الجليديــة، وارتفاعــًا يف مســتويات البحــار وسلســلة مــن حرائــق 

الغابات والجفاف.
وجــاء يف التقريــر الســنوي عــن املنــاخ املنشــور يف الدوريــة، 
و2016   2015 عامــي  أن  دولــة،   61 مــن  عاملــًا   528 وُيعــّده 
كانــا هــام فقــط األدفــأ مــن 2019 يف الســجات التــي تعــود إىل 

منتصف وأواخر القرن التاسع عر.
وكان كل عقــد منــذ 1980 أدفــأ مــن ســابقه، والعقــد األحــدث 
بــن عامــي 2010 و2019 أعــى بنحــو 0.2 درجــة مئويــة مــن 

سابقه بن 2000 و2009.
وللعام الثالث والعرين عى التوايل، شهد 2019 تناقصًا يف 
كتلــة الجبــال الجليديــة، وارتفاعــًا يف درجــات حــرارة البحريات، 
واستمرارًا يف ارتفاع درجات حرارة الطبقات الجليدية الدامئة.
وأضــاف التقريــر أن مســتويات البحــار ســجلت ارتفاعــًا قياســيًا 
يف  التزايــد  اســتمر  كــام  التــوايل،  عــى  الثامــن  للعــام  جديــدًا 
معدالت انبعاثات الغازات الضارة التي تؤدي إىل ارتفاع درجة 

حرارة األرض والتغري املناخي والتلوث.
وتتزايــد بنــاء عــى ذلك، الضغوط عــى الحكومات لفعل مزيد 
مــن  الحــد  فــرص  وتحســن  الضــارة،  االنبعاثــات  مــن  ُيحــد  مــام 
ارتفاع متوسط درجة حرارة األرض بنحو 1.5 درجة مئوية، وهو 
الهدف املحدد يف اتفاقية باريس للمناخ املوقعة يف 2015.

8 عالمات عىل جلدك تكشف 
إصابتك بأمراض خطرية

برلن/ وكاالت:
لون الجلد وشكله ميكن أن يكون مؤرًشا عى وجود خلل يف أعضاء 

الجسم وأمراض، رمبا يكون بعضها بالفعل خطري.
عــرض ينــس ِتســامن مــن جمعيــة أطباء الجلد األملــان "BVDD" أهم 
األمــراض الداخليــة التــي تظهــر عوارضهــا عى الجلد، بحســب موقع 

"دويتشه فيله" األملاين.
الَعِقــَدُة  والُحامَمــى  الســاق  أســفل  مؤملــة  حمــراء  بقــع  وجــدت  إذا 
)التهاب الخايا الدهنية تحت الجلد( فهذا يشري إىل التهابات يف 

األمعاء كالتهاب القولون التقرحي وداء كرون.
أما إذا أصبت بالريقان )تصبغ الجلد وبياض العن باللون األصفر(، 
فهــذا يعنــي أن لديــك اضطرابــات يف الكبــد أو التهاب الكبد الوبايئ 

أو تليف الكبد أو احتقان القنوات الصفراوية.
وكذلــك تــؤدي االضطرابــات يف عمــل األوعيــة إىل ظهــور بقــع حمــراء 

عى راحة اليد واإلبهام.
ويف حالــة اإلصابــة باضطرابــات التمثيــل الغــذايئ للدهــون )ارتفــاع 
عــى  نتــوءات صغــرية  عــى شــكل  تظهــر  الــدم(  الدهــون يف  نســبة 

الجفون وأحيانًا عى شكل هاالت سوداء حول العن.
إىل  تــؤدي  وتليفــه  الكبــد  والتهــاب  الدهنــي  بالكبــد  اإلصابــة  أمــا 
العناكــب الوعائيــة )الوحمــة الوعائيــة(: توســع لألوعية الدموية عى 
شــكل شــبكة عنكبــوت تحــت ســطح الجلــد يف القســم األعــى مــن 

الجسم ويف البطن.
ويشــري وجــود نقــاط دمويــة صغرية يف أســفل الســاق لوجــود التهاب 
وعايئ. ويف حال ظهر "الشواك األسود" وهي بقع بنية عى الرقبة 

والحلق فهذا دليل عى مشكلة يف مستوى السكر يف الدم.
أمــا تلــون الخديــن واألنف باللون األحمر-األرجواين فهذا مؤرش عى 

اإلصابة مبرض املناعة الذاتية املعروف بالذئبة الحاممية.

األوىل من نوعها.. 
تجربة سياحية استثنائية

 يف السعودية
الرياض/ وكاالت:

يف تجربة سياحية استثنائية هي األوىل من نوعها يف اململكة 
العربية السعودية، تنطلق أوىل رحات سفن كروز السعودية 
يف 27 أغســطس/ آب الجــاري لتجــوب ميــاه وشــواطئ وجــزر 

البحر األحمر.
وأعلنــت الهيئــة الســعودية للســياحة أن الرحلــة ســتكون برفقــة 
الدعــوة  لهــم  وجهــت  العاملــي  الطــراز  مــن  خدمــات  مقدمــي 

لتقديم أرقى الخدمات للمصطافن.
وتضــم الســفينة الســياحية عــددا مــن املطاعــم الخاصــة وفًقــا 
بــن الفخمــة  للباقــة املتوفــرة، وتــراوح خدمــات أقســامها مــا 
إىل األعــى فخامــة، وتختلــف أســعار الغــرف واألجنحة حســب 

موقعها عى ظهر السفينة.
األحمــر  البحــر  عــى  مطلــة  بنافــذة  داخليــة  غــرف  يوجــد  كــام 
وأخرى برفة، بينام األجنحة الخاصة تتمتع مبميزات إضافية 
منها توفر املساعد الشخيص، واملصاعد الخاصة املدعومة 
بالبطاقــات املمغنطــة، وخدمــات مفتوحــة وجبات ومروبات 
عــى مــدار 24 ســاعة، ويحظــى نزالء األجنحة باســتقبال خاص 

ورسيع عند تسجيل دخولهم للسفينة. 
داخلهــا  يوجــد  فإنــه  الســياحية  الســفينة  ملرافــق  وبالنســبة 
ســوق  إىل  باإلضافــة  مختلفــة،  عروًضــا  يقــدم  كبــري"  "مــرح 
ألعــاب  منطقــة  إىل  باإلضافــة  تذكاريــة،  منتجــات  بــه  صغــري 
فيديــو، ومســبحن األول مكشــوف عــى ظهــر الســفينة وآخــر 
مغلــق، وصالــة رياضيــة مجهــزة بأحــدث األجهــزة وغريهــا مــن 

املرافق األخرىن.
ويعــود اهتــامم الهيئــة الســعودية للســياحة بتشــغيل رحــات 
سفن "كروز السياحية" إلعادة اكتشاف لساحل البحر األحمر 
خــال الصيــف مــن خــال قضــاء إجــازة بحريــة مفتوحــة مبنتهى 
الطعــام  بأطبــاق  فئــة خمــس نجــوم، واالســتمتاع  مــن  الفخامــة 
يف  الســياحية  الســفن  أفخــم  مــن  واحــدة  مــن  عــى  الفاخــرة 

العامل، وصناعة أفضل الذكريات الجميلة عليها.

مستشعر أنف إلكرتوين 
للروبوتات واألطعمة

لندن/وكاالت:
و»براجمتــك«  »أرم«،  رشكتــي  مــن  مهندســون  اخــرع 
الربيطانيتــن، بالتعــاون مــع باحثــن مــن جامعــة مانشســر، 
باســتيكية  ركائــز  مــن  مرنــة  إلكرونيــة  أنــف  مستشــعرات 
منخفضــة التكلفــة، فضــًا عــن كونهــا رفيعــة للغايــة وقابلــة 

لانحناء.
يف  ودمجهــا  الروبوتــات  يف  املستشــعرات  وضــع  وميكــن 
أغلفــة باســتيكية ملعالجــة روائح األطعمــة املعبأة، ملعرفة 
العبــوة  مــن  والتخلــص  الصاحيــة  منتهيــة  كانــت  مــا  إذا 
واملستشــعر معــًا، ألنــه يصنع لفــرة محددة، وال يحتاج إىل 

إعادة برمجه.
خصائــص  إن  الباحثــن:  أحــد  إوزيــر،  إميــري  وقــال 
اإللكرونيــات  مــن  ماءمــة  أكــر  إم«  »إل  املستشــعرات 
وتختلــف  الســيليكون،  رقاقــات  عــى  املصنعــة  التقليديــة 
تقنيــة تصنيــع »أي يس«  تقــوم عــى  عــن ســابقاتها ألنهــا 
املرنــة منخفضــة التكلفــة، والتــي تعتمد عى ترانزســتورات 
تتيــح  أن  وميكــن  املعــدن،  أوكســيد  مــن  الرقيقــة  األغشــية 
ملليــارات الكائنــات املصنعــة أن تصبح »أكر ذكاًء« بكلفة 

زهيدة.

كلبة تضبط 12 قضية تهريب 
أموال بني المسافرين

برلن/ وكاالت:
متكنت  كلبة األثر "آيك" التي تستخدمها السلطات الجمركية يف مطار 
فرانكفــورت األملــاين مــن ضبــط ربــع مليــون يــورو يف أمتعــة املســافرين 

خال بضعة أيام.
ضبطــت  املنرصمــن،  متوز/يوليــو  ومطلــع  حزيران/يونيــو  نهايــة  فبــن 
هــذه الكلبــة البالغــة 9 ســنوات، وهــي مــن نــوع "بلجــن شــيربد" )الراعــي 
البلجيــي(، مبالــغ نقديــة تصــل قيمتهــا اإلجامليــة إىل 247,280 يــورو، 
ح عنهــا أصحابهــا وهــم نحــو 12 مســافرًا، عــى مــا أعلــن مكتــب  مل يــرصّ

الجامرك يف مطار فرانكفورت، أكرب مطارات أملانيا. 
وكانت هذه املبالغ مخبأة يف حقائب يد وكتف ويف الجيوب الداخلية 

لسرات وسواها.
النقديــة  املبالــغ  أثــر  اقتفــاء  عــى  املدربــة  آيك،  ضبطتــه  مــا  أبــرز  ومــن 

فحسب، مبلغ 52 ألف يورو يف حقيبة بطن أحد املسافرين.  
تجدر اإلشارة إىل أن املسافرين إىل دول خارج االتحاد األورويب ملزمون 
عادة الترصيح عن أي مبلغ مايل نقدي يحملونه يفوق العرة آالف يورو 

يحملونه لدى دخولهم أو خروجهم من االتحاد.

كشف الزهايمر من األنف
سول/ وكاالت:

قــدم علــامء مــن معهــد دايجو جيونجبوك للعلــوم والتكنولوجيا يف كوريا 
الجنوبيــة، مســارًا جديــدًا يف اكتشــاف عامــات مــرض الزهاميــر، وذلــك 
مــن خــال تحليــل إفــرازات األنــف. ويف دراســات ســابقة، اكتشــف علــامء 
املعهد الخصائص املميزة يف أنظمة حاســة الشــم لدى الفرئان املصابة 
مبرض الزهامير، والتي نشــأت من تراكم ما ُيعرف باســم »أميلويد بيتا« 
يف الجهاز الشــمي املحيطي، وهو تجمعات بروتينية ســامة يف الدماغ، 
ُيعتقــد أنهــا محــركات رئيســية للتنكــس العصبــي املرتبــط بالخــرف ومــرض 
الزهاميــر. واكتشــف العلــامء مؤخــرًا أن هــذه التجمعــات قابلــة للذوبــان 

وميكنها اكتشاف إفرازات األنف كعنرص مهم يف مراقبة تطور املرض.
وجّنــد العلــامء 39 مريضــًا يعانــون الزهاميــر و21 مريضــًا بغــريه يف الفئــة 
العمريــة نفســها ملقارنــة النتائــج. وكشــفت املقارنــة أن مســتويات اثنــن 

من »أميلويد بيتا« أعى بكثري يف املصابن بالزهامير.
ويعتقــد العلــامء أن »األميلويــد بيتــا« الحيوية ال ميكن اســتخدامها فقط 

لتشخيص الزهامير، ولكن للتنبؤ بتطوره أيضًا.
وقــال الربوفيســور شــيل مــون »قــد تكون فحوص إفــرازات األنف الروتينية 
خيارًا أفضل للكشف عن املرض بسبب مزاياها املختلفة، مثل تكلفتها 

املنخفضة نسبيًا وطبيعتها غري الغازية«.

الذكاء االصطناعي يرصد 
70 ألف مجرة حلزونية يف الفضاء


