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القدس املحتلة- عامن- غزة/ نور الدين صالح:
وافقــت بلديــة االحتــال يف القــدس املحتلــة عــى خطــة إلقامــة مجمــع تشــغيل اســتيطاين إضــايف يف 
الجانــب الرشقــي لحــي العيســاوية، يقــع عــى مســاحة تســعني دومنــا مــن أرايض املدينــة املحتلــة، وهو 
مــا قوبــل برفــض فلســطيني وعــريب ودويل، عاّديــن إيــاه خرقــًا للقانــون الــدويل وقــرارات مجلــس األمــن. 

وتعهد رئيس بلدية االحتال موشــيه لييؤن باالســتمرار يف مشــاريع تهويد املدينة املقدســة. 
وُتعــد إقامــة املجمــع ضمــن الخطــة التهويديــة الجديدة التي أعلنتها بلديــة االحتال يف رشقي 

القدس املحتلة/ فلسطني:
تعيــش قريــة النبــي صموئيــل عــى جبــل البهجــة يف الشــامل الغــريب ملدينــة القــدس املحتلــة، حصــاًرا 
يفصلهــا عــن محيطهــا الفلســطيني، فتحــول جــامل موقعهــا لنقمــة، بعــد أن فصلهــا االحتــال اإلرسائيــي 
بجدار الفصل العنرصي عن القرى واملناطق التي تحيط بها. ويأرس جامل "النبي صموئيل" املواطنني 

خــال توجههــم مــن رام اللــه إىل القــدس وهــي تطــل عــى املدينتــني بارتفاعهــا عن ســطح البحر 
885م، حيث يقف مسجد "النبي صموئيل" كمنارة عى رأس جبل يشد نظر كل من يشاهده 

غزة/ فلسطني:
شــددت حركــة املقاومــة اإلســامية "حــامس" عــى أن املقاومــة الفلســطينية "تعــرف كيــف تتعامــل مــع 
االحتال جيدا ومل تسمح له بتصدير أزماته إىل غزة". جاء ذلك يف تعقيب الناطق باسم الحركة فوزي 
برهــوم عــى قصــف طائــرات االحتــال موقعــا للمقاومــة يف غــزة. وقال برهوم يف ترصيــح صحفي، أمس، 

إن قصــف واســتهداف االحتــال اإلرسائيــي مواقــع املقاومــة يف غــزة "رســالة تصعيــد وعــدوان، 
تهــدف إىل تصديــر أزماتــه الداخليــة إىل أهلنــا يف القطــاع وحــرف األنظــار عــام يجــري داخله من 

استولت على 200 دونم في بيت لحم

سلطـات االحتـالل تجبـر عـائلتني مقـدسيتيـن 
عىل هدم منزليهام يف سلوان واملكرب 

محافظات/ محمد الدلو:
أجــرت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، مســاء أمــس، عائلتــني فلســطينيتني 
عــى هــدم منزليهــام يف القــدس، وبينام اســتولت عى أكرث من 200 دونم 
ببيــت لحــم، شــنت غــارات جويــة يف جنــوب قطــاع غــزة. وأفــادت مصــادر 

محليــة بــأن ســلطات االحتــال أجــرت عائلــة أبو صبيح عــى هدم منزلها يف 
حي عني اللوزة ببلدة سلوان جنوب املسجد األقىص املبارك. كام أجرت 

عائلة عويسات عى هدم منزلها يف بلدة جبل املكر. وقال عضو 
23لجنة الدفاع عن أرايض سلوان خالد أبو تايه: "لجأت العائلتان إىل 

حامس: املقاومة لن تسمح بأن تكون 
غزة مرسًحا لتصدير أزمات االحتالل

حموري: المشروع يؤثر سلًبا على الوجود الفلسطيني واقتصاده

خطة إرسائيلية إلقامة مجمع تشغيل 
استيطاين رشقي القدس

"النبي صموئيل".. قرية فلسطينية 
يحارصها الجدار واملستوطنات 
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الصحة: 244 إصابة 
بكورونا و527 حالة تعاٍف 

يف الضفة
رام الله/ فلسطني:

أعلنت وزارة الصحة يف رام الله ، أمس، عن تسجيل 
)244( إصابــة جديــدة بفريوس كورونا و)527( حالة 

شــفاء خــال الـــ24 ســاعة األخــرية. وأوضحت 
 )%  44.9( أن  اليومــي  تقريرهــا  يف  الــوزارة 

8 وفيات و1090 
إصابة جديدة بفريوس 

كورونا يف )إرسائيل(
القدس املحتلة/ فلسطني:

ســجلت وزارة الصحــة اإلرسائيليــة، مســاء أمــس، 
مثاين وفيات و)1090( إصابة جديدة بفريوس 

كورونــا، مــا يرفــع حصيلــة الوفيــات إىل 
234)546( وفاة، واإلصابات إىل )74102( 

اإلصابات تجاوزت 18 مليونًا 
منظمة الصحة العاملية: 

قد ال يكون هناك حل إطالقًا ألزمة كورونا
غزة/ فلسطني:

كشــفت رسايــا القــدس، الــذراع العســكري لحركة 
عمليــة  عــن  أمــس،  مســاء  اإلســامي  الجهــاد 
التابــع  األمــن  نفذهــا جهــاز  اســتخباراتية معقــدة 

واســتمرت  "اإلرسائيــي"،  االحتــال  ضــد  لهــا 
لنحــو )1400( يــوم. وقــال ضابــط يف أمــن رسايــا 

"بيــت  تحــت عنــوان  فيلــم  القــدس يف 
قنــاة  عــر  بثــه  تــم  الــذي  العنكبــوت" 
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أسري يرضب عن الطعام 
وآخر يواصل معركة "األمعاء 

الخاوية" منذ 8 أيام
رام الله/ فلسطني:

ذكر نادي األسري، أن األسري خليل أبو عرام من الخليل، رشع 
بإرضاب مفتوح عن الطعام يف سجن "عسقان".

وقــال النــادي يف بيــان صحفــي: إن اإلرضاب يــأيت احتجاجــًا 
ملطلــب  باالســتجابة  االحتــال  ســجون  إدارة  مامطلــة  عــى 
بلقــاء نجلــه أحمــد  لــه  بالســامح  أبــو عــرام، واملتمثــل  األســري 
املعتقــل إداريــًا منــذ شــهر أيلــول 2019م والقابــع يف ســجن 
"النقب الصحراوي"، وذلك قبل موعد اإلفراج عنه واملتوقع 

يف شــهر أيلــول القــادم. وأوضــح أن أبــو عــرام معتقــل 
منــذ عــام 2002م ومحكــوم بالّســجن مــدى الحيــاة، 

إصابة معتقل بـ"كورونا" 
ُتضاعف املخاوف عىل حياة 

األرسى يف السجون
النارصة- غزة/ أدهم الرشيف:

معتقــل  إصابــة  أمــس،  مــن  أول  فلســطينية،  مصــادر  أعلنــت 
مــن  األول  ليــس  حــدٍث  يف  املســتجد،  "كورونــا"  بفــريوس 
يضاعــف  مــا  وهــو  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســجون  يف  نوعــه 
قضبــان  خلــف  القابعــني  األرسى  حيــاة  عــى  املخــاوف 
أن  مــن  حقوقيــة  مؤسســات  ر  وُتحــذِّ اإلرسائيليــة.  الســجون 
ــا  اســتمرار االحتــال يف اعتقــال عــرشات الفلســطينيني يوميًّ
إىل  يفــي  قــد  والســجون  التحقيــق  مراكــز  يف  بهــم  والــزج 

تفــي الفــريوس يف الســجون. وســبق لهيئــة شــؤون 
املــايض  األحــد  أعلنــت  أن  واملحرريــن  األرسى 

جنيف/ وكاالت:
الصحــة  منظمــة  حــّذرت 
قــد  أنــه  مــن  أمــس،  العامليــة، 
ال يكــون هنــاك "حــل ســحري" 
إطاقًا لكورونا املســتجد، رغم 
املســاعي الدولية لتطوير لقاح 

فاعل ضد الفريوس.
وقــال مديــر املنظمــة تيــدروس 
يف  غيرييســوس  أدهانــوم 
عــر  عقــد  صحفــي  مؤمتــر 
اإلنرتنــت من جنيف "ليس مثة 

حــل ســحري حاليــا وقد 
)حــل(  هنــاك  يكــون  17ال 

النارصة- غزة/ أدهم الرشيف:
شــهد االجتــامع األســبوعي لحكومــة االحتــال اإلرسائيــي، أمــس األول، 
مواجهة بني "رئيس الحكومة" بنيامني نتنياهو الذي هاجم املتظاهرين، 
ووزيــر الجيــش بينــي غانتــس، الــذي طالب بحامية املتظاهرين والســامح 
الخاصــة،   )12( القنــاة  نقلتــه  مــا  وفــق  نتنياهــو،  ووصــف  بالتظاهــر. 

التظاهــرات املتصاعــدة ضــده، أمــام مقــر إقامتــه، بأنهــا "محاولــة 
للــدوس عــى الدميقراطيــة". وأضــاف: "مل يحاول أحد الحد من 

تواصل الّتظاهرات المطالبة بإسقاط نتنياهو
تحليل: انسداد األفق 

أمام نتنياهو قد يذهب 
بـ)إرسائيل( النتخابات رابعة

الشيخ صالح: سيخرج من األمة 
من ينادي لبيك يا أقىص

القدس املحتلة/ فلسطني:
قــال الشــيخ رائــد صاح رئيس الحركة اإلســامية 
األمــة  حــال  رغــم  إنــه  املحتــل،  الداخــل  يف 
املؤملة فإنه عى يقني أنها ستنهض وستقف 

عــى قدميهــا عــام قريــب، وســتنادي "لبيــك 
الشــيخ  وأضــاف  األقــىص".  املســجد  أيهــا 
عيــد  مبناســبة  مصــورة  رســالة  يف  صــاح 

املبــارك:  األضحــى 
اللحظــات  هــذه  "يف 

هنية يستعرض املستجدات 
السياسية مع عباس 

الدوحة/ فلسطني:  
لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  اســتعرض 
املســتجدات  هنيــة،  إســامعيل  حــامس 
السياســية مــع رئيــس الســلطة محمــود عبــاس، 

مقدمــا لــه التهنئــة مبناســبة عيــد األضحــى 
اتصــال  خــال  هنيــة  وجــدد  املبــارك. 

مــع  العيــد  أيــام  يف  أجــراه  هاتفــي 
التمســك  عبــاس 
باملوقــف الفلســطيني 

سـرايا القـدس تكشف تفاصيل عملية 
استخباراتية "معقدة" 

في فيلم بعنوان "بيت العنكبوت"
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اقرأ في هذا العدد

طقوس 
العيد بسجون 

االحتالل.. 
األسريات ينتزعن  

فسحة فرح 

العيد يف 
األقىص.. 

مقدسيون 
يروون 
الحكاية

20

أطفال فلسطينيون ال تعرتف بهم 
سلطات االحتالل ومتنع سفرهم

منزل عائلة أبو صبيح يتحول إىل ركام بعد أن أجرهم االحتال عى هدمه يف بلدة سلوان  أمس           )فلسطني(

تحويل ملعب يف كينيا إىل منشأة صحية الستقبال مرىض كورونا أمس          )أ ف ب(
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الشيـــخ صـــالح: سيخـــرج مــن 
األمــة مــن ينــادي لبيــك يا أقصـى

االحتــالل مينــع األذان فــي اإلبراهيمــي 49 وقًتا خـــالل يوليـــو

منصات مدنية تركية تعلن عزمها 
إنشاء مجلس شورى عاملي للقدس

أنقرة/ فلسطني: 
املنظــات  مــن  القــدس"  شــورى  "مجلــس  إنشــاء  عزمهــا  تركيــة  مــدين  مجتمــع  منصــات  أعلنــت 

واملؤسسات غري الحكومية عىل نطاق عاملي.
جــاء ذلــك يف بيــان مشــرك، أمــس، ملنصــات "أنقــرة للمجتمــع املــدين"، "كلنــا مريــم"، "القــدس 
أمانتــي"، "اإلرادة الوطنيــة"، "اتحــاد الفلســطينيني" يف تركيــا، أوردتــه وكالة األنباء الركية الرســمية 

عىل موقعها.
وأشــارت املنصات إىل أنها تســعى إلنشــاء "مجلس شــورى القدس" من املنظات واملؤسســات 

غري الحكومية عىل نطاق عاملي بأقرب وقت لتعزيز التضامن مع املدينة املقدسة.
وأطلقت نداء إىل األمة اإلســامية والعامل، تطالب فيه بحاية مدينة القدس واملســجد األقىص 

واآلثار املقدسة باملدينة، من مارسات االحتال اإلرسائييل.
بــذل كل جهــد ممكــن وأن يســعوا لتحريــر  بالعــامل،  النــداء: "مســؤولية كل املســلمني  وجــاء يف 

القدس واملسجد األقىص من االحتال الواقع عليه".
وشــددت عــىل رضورة أن تجمــع املنّظــات غــري الحكوميــة عــىل إنشــاء فــروع لهــا بالقــدس، وتطوير 

مشاريع إلنقاذ املسجد األقىص من االحتال ودعم مقاومة املسلمني هناك.
وطالــب منظمــة التعــاون اإلســامي مبتابعــة املبــادرات السياســية واســتخدام اآلليــات ذات الصلــة 

للعمل من أجل حاية القدس واملسجد األقىص.
وأكــدت املنصــات الركيــة عــىل رضورة أن تطبــق األمــم املتحــدة واملؤسســات الدولية ذات الصلة 
واجبهــا بفــرض عقوبــات ضــد سياســات االحتــال التــي تدمــر الــراث الدينــي والثقــايف والتاريخــي 

مبدينة القدس.
وأشــارت إىل أنــه ســيتم اإلعــان عــن أســبوع مــن الفعاليــات يف ذكــرى "اإلرساء واملعــراج" املقبلــة، 

لتنمية الوعي العاملي حول مدينة القدس.
وخــال الســنوات األخــرية، رسعــت حكومــة االحتــال مــن عمليــات االســتيطان يف مدينــة القــدس، 

إضافة لتكثيف االعتداءات عىل املقدسيني واملسجد األقىص.

بحر ُيهنِّئ رؤساء برملانات
 عربية بعيــد األضحــى املبــارك

غزة/ فلسطني:
هنــأ النائــب األول لرئيــس املجلــس الترشيعــي د. أحمــد بحــر رؤســاَء الربملانات التونســية واألردنية 
للقضيــة  الداعمــة  املواقــف  مــن  املزيــد  إىل  إياهــم  داعيــا  املبــارك،  األضحــى  بعيــد  والعانيــة 

الفلسطينية. 
جاء ذلك خال اتصاالت هاتفية أجراها بحر خال أيام عيد األضحى املبارك. 

وهنأ بحر رئيس مجلس النواب التونيس راشد الغنويش بتجديد ثقة النواب التونسيني بشخصه 
رئيسا للربملان التونيس.

وأشاد بسامة املسار الدميقراطي التونيس وإرادة الشعب التونيس الحرة.
ووضــع بحــر "الغنــويش" يف ضــوء تطــورات القضيــة الفلســطينية، وتصميــم الشــعب الفلســطيني 
عــىل مواجهــة "صفقــة القــرن وقــرار الضــم"، وإفشــال مخططــات االحتــال اإلرسائيــيل الراميــة إىل 

تصفية القضية الفلسطينية.
ووجــه بحــر دعــوة لرئيــس الربملــان التونــيس ألجــل زيــارة غــزة قريبــا، داعيــا الربملانيــني كافــة لزيــارة 

القطاع املحارص إرسائيليا يف سياق جهود كرس الحصار.
كا هاتف بحر، رئيس مجلس النواب األردين عاطف الطراونة لتهنئته والشــعب األردين الشــقيق 
بحلول عيد األضحى املبارك، متمنيا أن يعيده املوىل علينا وقد تحررت أرض فلسطني وتطهرت 

املقدسات من دنس االحتال. 
ومثن بحر جهود اململكة األردنية ملكا وحكومة وبرملانا يف خدمة القضية الفلسطينية والتصدي 

لـ"صفقة القرن وخطة الضم" وعنجهية وغطرسة االحتال وتغوله عىل أرض فلسطني. 
وأشاد بدور الربملان األردين واملواقف الواضحة والثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية. 

ويف السياق هاتف بحر رئيَس مجلس النواب العاين خالد بن هال املعويل، لتهنئته والشعب 
العــاين بحلــول عيــد األضحــى املبــارك، متمنيــًا أن يعيــده املــوىل علينــا وقــد تحققــت تطلعــات 

العانيني يف التطور والتقدم املستمر. 
وأكد بحر متسك شعبنا بحقوقه وثوابته الوطنية التي كفلتها كل املواثيق والقوانني الدولية.

القدس املحتلة/ فلسطني:
قــال الشــيخ رائــد صــاح رئيس الحركة اإلســامية يف 
الداخــل املحتــل، إنــه رغــم حــال األمــة املؤملــة فإنــه 
عىل يقني أنها ســتنهض وســتقف عىل قدميها عا 

قريب، وستنادي "لبيك أيها املسجد األقىص".
وأضــاف الشــيخ صــاح يف رســالة مصــورة مبناســبة 
اللحظــات  هــذه  "يف  املبــارك:  األضحــى  عيــد 
املصريية بات املسجد األقىص املبارك ينادي كل 
أمتنا اإلسامية وعاملنا العريب وشعبنا الفلسطيني 

صائحا: إمنا أشكو بثي وحزين إىل الله".
وتابع: "ها نحن نستقبل عيد األضحى املبارك، وها 
هو املسجد األقىص يستقبل العيد، وها هو يقول 
ترتفــع يف ســايئ،  تــزال  العيــد ال  تكبــريات  إن  لنــا 
لكنها تكبريات صرب عىل أذى االحتال اإلرسائييل، 
وعــىل صعاليــك االحتــال، فمتــى تتحــول تكبــريات 

صربي إىل تكبريات نرص تبرش بزوال االحتال؟".
وأشار الشيخ صاح إىل أنه "يف هذه اللحظات التي 
يبعث فيها املسجد األقىص كل هذه الرسائل إىل 
كل حــر وحــرة مــن أمتنــا اإلســامية وعاملنــا العــريب 
أيهــا  ويــا  أهلنــا  يــا  لكــم:  نقــول  وشــعبنا فلســطيني، 

كل  يف  والفلســطينيون  العــرب  وأيهــا  املســلمون 
مكان: كل عام وأنتم بخري".

وتحــدث عــىل لســان املســجد األقــىص: "هــا نحــن 
نقلنا لكم هذه الرســائل يف عيد األضحى املبارك؛ 
ألنــه كــم بــات يتمنــى عليكــم أن تشــدوا إليــه رحالكم، 
وأن تحيــوا فيــه عبــادة الربــاط، وأن ترفعــوا فيــه بيــارق 

العزة والكرامة".
واستطرد مستبرشا: "األمة اليوم يف حال قد تؤملنا 
جميعــا، لكننــا عــىل يقــني أنهــا عــا قريــب ســتنهض 
وســتقف عــىل قدميهــا وســينادي طفلهــا وســينادي 
الشــاب فيهــا والرجــل واملــرأة: لبيــك أيهــا املســجد 

األقىص".
هــي  وهــا  ال  "كيــف  رســالته:  صــاح  الشــيخ  وختــم 
البشــائر تــزداد يومــا بعــد يــوم، وهــا هــي بشــائر إعادة 
إعــادة  لنــا  تؤكــد  صوفيــا  آيــا  مســجد  إىل  الســيادة 
هــو  هــا  املبــارك،  األقــىص  املســجد  إىل  الســيادة 
مشــهد رفــع الظلــم بعــد قرابــة 86 عامــا عــن مســجد 
االحتــال  ظلــم  رفــع  اقــراب  لنــا  يؤكــد  صوفيــا،  آيــا 
بــإذن  املبــارك  األقــىص  املســجد  عــن  اإلرسائيــيل 

املوىل عز وجل".

الخليل/ فلسطني:
منعــت ســلطات االحتــال اإلرسائيــيل، رفــع 
اإلبراهيمــي يف مدينــة  األذان يف املســجد 
الخليــل جنــوب الضفــة الغربيــة املحتلة، 49 

مرة خال شهر يوليو/ متوز املايض.
وقالت مديرية أوقاف الخليل، يف تقريرها، 
رفــع  منعــت  االحتــال  قــوات  إن  أمــس، 
األذان مــن عــىل مــآذن املســجد اإلبراهيمــي 
بدعــوى  وقتــًا  وأربعــني  تســعة  يوليــو  خــال 
إزعــاج املســتوطنني املوجوديــن يف القســم 

املغتصب من املسجد.
ويســيطر االحتــال عــىل %60 مــن مســاحة 
املسجد، وال يسمح للفلسطينيني بدخوله، 
إال بعد إجراءات أمنية مشددة عىل مداخله 
وأجهــزة  تفتيــش،  نقــاط  عليهــا  تنتــرش  التــي 

للكشف عن املعادن.
الشــامل  اإلغــاق  االحتــال  قــوات  وتفــرض 
يف  ومحيطــه  اإلبراهيمــي  املســجد  عــىل 
للمســتوطنني  وتســمح  اليهوديــة"؛  "األعيــاد 
أي  دون  واحتفاالتهــم  صلواتهــم  بإقامــة 

عوائق.
املســتهدف  اإلبراهيمــي  املســجد  ويقــع 

املنطقــة  يف  االســتيطاين  باملــرشوع 
مــن  الكاملــة  االحتــال  لســيطرة  الخاضعــة 
نطــاق  خــارج   ،)2 )خ  واملســاة  الخليــل 

سيطرة السلطة الفلسطينية.
 واســتولت ســلطات االحتــال عــىل القســم 
الخلفــي مــن املســجد اإلبراهيمــي ملصلحــة 

املســتوطنني بعــد تنفيــذ املســتوطن بــاروخ 
غولدشــتاين مجــزرة بحــق املصلــني فجــر 25 
فرباير/شباط 1994، أسفرت عن استشهاد 
29 فلسطينيا وإغاق قلب الخليل املتمثل 

يف البلدة القدمية حتى اليوم.
 ،1997 عــام  الخليــل  بروتوكــول  ومبوجــب 

مــن  أجــزاء  الفلســطينية  الســلطة  تســلمت 
مدينــة الخليــل أطلــق عليهــا "خ1"، يف حــني 
تواصلــت الســيطرة اإلرسائيليــة عــىل القســم 
املتبقــي "خ2"، الــذي يقطنــه نحــو 45 ألــف 
نســمة، وفيــه تقــع البلــدة القدمية واملســجد 

اإلبراهيمي.

حامس: املقاومة
 لن تسمح بأن تكون
 غزة مرسًحا لتصدير 

أزمات االحتالل
غزة/ فلسطني:

"حــاس"  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  شــددت 
كيــف  "تعــرف  الفلســطينية  املقاومــة  أن  عــىل 
لــه  تســمح  ومل  جيــدا  االحتــال  مــع  تتعامــل 

بتصدير أزماته إىل غزة".
الحركــة  باســم  الناطــق  تعقيــب  يف  ذلــك  جــاء 
االحتــال  طائــرات  قصــف  عــىل  برهــوم  فــوزي 

موقعا للمقاومة يف غزة.
إن  أمــس،  صحفــي،  ترصيــح  يف  برهــوم  وقــال 
قصــف واســتهداف االحتــال اإلرسائيــيل مواقع 
وعــدوان،  تصعيــد  "رســالة  غــزة  يف  املقاومــة 
تهــدف إىل تصديــر أزماتــه الداخليــة إىل أهلنــا 
يف القطاع وحرف األنظار عا يجري داخله من 

تطورات وأوضاع سياسية متفاقمة".
وأضــاف "أن املقاومــة الباســلة التــي تعــي جيدا 
طبيعــة مــا يخطــط لــه االحتــال وآليــات التعامــل 
مرسحــا  غــزة  تكــون  بــأن  لــه  تســمح  لــن  معــه، 
يف  سياســاتها  وأن  األزمــات،  هــذه  لتصديــر 
التعامــل مــع العــدو ســتبقى منســجمة متاما مع 

امتداد الحالة النضالية والجهادية لشعبنا".
وشنت الطائرات الحربية اإلرسائيلية يف ساعة 
عــىل  غــارات  سلســلة  أمــس  فجــر  مــن  مبكــرة 
قطــاع غــزة، دون أن يبلــغ عــن وقــوع إصابــات يف 

األرواح.

هنأ الغنوشي بعيد األضحى وتجديد منصبه
هنية يستعرض املستجدات السياسية مع عباس

الدوحة/ فلسطني:  
استعرض رئيس املكتب السيايس لحركة 
املســتجدات  هنيــة،  إســاعيل  حــاس 
محمــود  الســلطة  رئيــس  مــع  السياســية 
عيــد  التهنئــة مبناســبة  لــه  مقدمــا  عبــاس، 

األضحى املبارك.
وجدد هنية خال اتصال هاتفي أجراه يف 
أيــام العيــد مــع عبــاس التمســك باملوقــف 
الفلســطيني املوحــد برفــض "صفقة القرن 
بالحقــوق  مســاس  وأي  الضــم"  وخطــة 
القــدس  مقدمتهــا  ويف  الفلســطينية 

والعودة.
خطــوات  يف  االســتمرار  عــىل  واتفقــا 
و"فتــح"  حــاس  حركتــي  بــني  التقــارب 
وتواصــل قيــادات الحركتــني للوصــول إىل 
الوطنــي  الــكل  مبشــاركة  حقيقيــة  وحــدة 
متهيدا لتوافق عىل برنامج وطني مشرك 

وقيادة موحدة يف إطار منظمة التحرير.
رئيــَس  هنيــة  هاتــف  آخــر  ســياق  ويف 
الربملــان التونــيس راشــد الغنــويش، مهنئــًا 
إيــاه بعيــد األضحــى، وحصولــه عــىل الثقــة 

بتجديد منصبه.

موقــع  نــرشه  بيــان  بحســب  هنيــة  وقــال 
لتونــس  "نتمنــى  العيــد:  خــال  حــاس، 
واحــة  والبقــاء  االســتقرار  وشــعبها 
قيــم  وترســيخ  والتعدديــة،  للدميقراطيــة 
منطقتنــا  لهــا  تكــون  مــا  أحــوج  سياســية 

عامة".
اتصالــه،  عــىل  هنيــة  "الغنــويش"  وشــكر 
الفلســطيني،  بالشــعب  اعتــزازه  مؤكــدًا 
يتفقــون  التونســيني  وأن  غــزة،  وبصمــود 
عــىل قضيــة فلســطني العادلــة ودعمهــا يف 

كل املجاالت.

)أرشيف(

ر مـــن العـــودة للتنسيــق األمنـــي الحية: فلسطيــن ليســت للبيــع وُنحــذِّ
غزة/ فلسطني:

أكد عضو املكتب السيايس لحركة املقاومة 
"أن  الحيــة،  د.خليــل  حــاس،  اإلســامية 
فلســطني ليســت للبيــع وال للــرشاء"، مشــددا 
عــىل أن "شــعبنا ومقاومتنــا لــن يفرطــا يف ذرة 
أقدامنــا كل  تــراب منهــا وإن ُوضعــت تحــت 

مليارات األرض".
األضحــى  عيــد  خطبــة  خــال  الحيــة  وقــال 
املبارك يف مسجد فلسطني مبدينة غزة، إن 
"فلســطني ليســت للبيــع وال للــرشاء"، مضيًفا 
أن "فلســطني التــي مهرناهــا بالدمــاء ال نبيعهــا 

وال نفرط فيها".
وأضــاف أن "شــعبنا موحــد اليــوم يف مواجهــة 
خطــة  مقدمتهــا  ويف  االحتــال،  مخططــات 
ترمــب وظاهرهــا اليــوم ضم االحتــال أرَضنا"، 
مشددا عىل أن "شعبنا مستعد لدفع الغايل 
بــكل  الشــاملة  املواجهــة  وإعــان  والنفيــس، 

أدوات املقاومة".
وتابــع أن شــعبنا يخــوض معركــة يف مواجهــة 

والبعيــد،  القريــب  تخــيل  بعــد  االحتــال 
متســائا: "مــاذا بقــي لنــا مــن كرامــة إذا ضــم 

االحتال األرض؟".
وأكد أنه "يجب اإلعان عن الجهاد املقدس 
يف  "املراوحــة  مــن  محــذرا  أشــكاله"،  بــكل 
املــكان أو انتظــار الواقــع الصهيــوين أن يــأيت 
بغري نتنياهو، فهي سياسات لقضم األرض".

وشــدد الحيــة عــىل أن "شــعبنا موحــد وقــادر 

عــىل االنتصــار، ولن يســتجدي عونــا من أحد، 
وسيكرس الحصار املفروض عليه بساحه".

املحارصيــن:  لــكل  "نقــول  الحيــة":  تابــع 
فبأيدينــا  عونــا،  منكــم  نســتجدي  نبقــى  لــن 

وبساحنا سنكرس الحصار".
يســتأصل  أن  يحــاول  "عدونــا  أن  إىل  وأشــار 
لنــا،  تبقــى  أن  للقــدس  يريــد  فــا  قضيتنــا، 
ويريــد أن يقســم أقصانــا"، مخاطبــا يف هــذا 

السياق "األمة بأن مسجدكم يحاول االحتال 
أن ينهي تقسيمه زمانيا ومكانيا".

وشــعبنا  املقاومــة  أن  عــىل  الحيــة  وشــدد 
ســيحميان األقــىص بأرواحهــم ودمائهم، داعيا 
األمــة إىل "نبــذ املطبعــني والتطبيــع الذي هو 
طعنة يف ظهر شعبنا واملرابطني يف القدس 

واألقىص".
كا دعا لعدم إخفاء جرائم االحتال بالقدس 

واألقىص تحت أي دعوة من الدعوات.
ال  األمــر  يعنيــه  مــن  لــكل  "رســالتنا  وأضــاف: 
بقــرارات  ال  األقــىص  أحــداث  عــىل  تتكتمــوا 
يحــدث  مــا  يخفــي  "مــن  مردفــا:  بيانــات"،  أو 
باألقــىص فهــو آثــم، وهــو جرميــة ال تقــل عــن 
الجرائــم  هــذه  يخفــي  ومــن  تدنيســه،  جرميــة 

ميهد لتقسيمه".
التســوية  ملســار  العــودة  "مــن  الحيــة  وحــذر 
أو  يشء،  بــا  انتهــت  التــي  واملفاوضــات 
ظهــر  يف  طعنــة  فهــو  األمنــي،  للتنســيق 

مقاومتنا وشعبنا".

خليل الحية

المسجد اإلبراهيمي



3محليات الثالثاء 14 ذو الحجة 1441هـ 4 أغسطس/ آب 
Tuesday 4 August 2020

FELESTEENONLINE

تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

فشل إرسائييل أمام
حركة املقاطعة العاملّية

اإلرسائيليــة،  الحكومــة  تبذلهــا  التــي  الحثيثــة  الجهــود  رغــم 
يف  اإلرسائيليــة  الرســمية  املؤسســات  بجميــع  واســتعانتها 
املقاطعــة  حركــة  ضــد  الخــارج،  يف  واليهوديــة  الداخــل، 
باســم  اختصــاًرا  املعروفــة  إلرسائيــل،  املناهضــة  العامليــة 
BDS، لكــن االعــراف اإلرسائيــي األخــر جــاء مفاِجًئــا بفشــل 

جهــود القضــاء عــى هــذه الحركة، أو عــى األقل عدم النجاح 
يف تحقيــق أهــداف الحملــة اإلرسائيليــة املوجهــة ضــد هــذه 

الحركة.
جــاء هــذا االعــراف اإلرسائيــي خــال اجتــاع للجنــة مراقبــة 
الدولــة التــي عقدتــه يف الكنيســت، بحضــور عــدد كبــر مــن 
واألمنيــة  الحكوميــة  اإلرسائيليــة،  الرســمية  الجهــات  ممثــي 
يف  إرسائيــل  جهــود  نتائــج  حــول  للحديــث  والربملانيــة، 
مواجهــة محــاوالت نــزع الرشعيــة عنها، وفحــص أداء الحكومة 
ضــد  املقاطعــة  حــركات  تجــاه  واإلعامــي  الدبلومــايس 

إرسائيل.
بــدا واضًحــا بعــد ســنوات مــن هــذا الجهــد اإلرسائيــي املركــز 
ضد حركة البي دي أس، وجود حالة من االنتقادات الشديدة 
حــول ســوء توزيــع صاحيــات وزارة الخارجيــة عــى مختلــف 
ألحــق  مــا  وسياســية،  حزبيــة  ألســباب  بعضهــا  الــوزارات، 
الــرر بــوزارة الشــؤون االســراتيجية املكلفــة بهــذا امللــف، 
لكن النتيجة أنها باتت تعترب ثغرة سوداء أمام اإلرسائيليني، 
وهناك من يشخص وجود حالة من عدم صياغة السياسات 

والتعاون بني وزاريت الخارجية والشؤون اإلسراتيجية.
مــع العلــم أنَّ مخــاوف إرسائيــل مــن هــذه الحركــة، وإحباطهــا 
من االعراف بفشــل القضاء عليها يتزامن مع عدة تحّديات 
تواجــه اآللــة الدبلوماســية اإلرسائيليــة، ســواء القــرار الجنــايئ 
وتزايــد  اإلنســان،  لحقــوق  املتحــدة  األمــم  للجنــة  املتوقــع 
مــا تزعمــه إرسائيــل بظاهــرة معــاداة الســامية عــرب اإلنرنــت، 
بجانــب األزمــات الصحيــة واالقتصاديــة يف إرسائيــل التــي قد 
مــن االضطرابــات وعــدم االســتقرار، وهــي  عــن مزيــد  تســفر 

أرض خصبة لظهور اإلجراءات املعادية إلرسائيل.
يرشح اإلرسائيليون جملة من األسباب والعوامل خلف عدم 
النجاح يف القضاء عى حركة املقاطعة، ومنها عدم الركيز 
عى التكنولوجيا الرقمية يف مجال التواصل االجتاعي، ألنَّ 
هــذه الســاحة لهــا دور مهــم يف تشــكيل الــرأي العــام، والتأثر 
عليــه، وهــي حيويــة يف الحــرب عــى الوعــي، مــا يتطلــب، 
وفــق التصــور اإلرسائيــي، حاجــة أكــرب بكثــر لتعبئــة الجمهــور 

اإلرسائيي ليكون العًبا يف القضية تجاه حركة املقاطعة.
تركــز  املثــال  ســبيل  عــى  اليهوديــة  الوكالــة  أن  العلــم  مــع 
أنشــطتها عــى املســتوى امليــداين، وهــي منتــرشة عرب آالف 
الجامعــات،  يف  إرسائيــل  وأنصــار  العــامل،  حــول  املبعوثــني 
ممــن يقومــون بأعــال تواجــه حركــة املقاطعــة، رغــم وجــود 
والجهــات  األجســام  مختلــف  بــني  الكبــر  التوتــر  مــن  حالــة 

الحكومية اإلرسائيلية واليهودية.
مهمــة  قضيــة  أمــام  بأنهــم  يقــّرون  اإلرسائيليــني  أنَّ  ورغــم 
وحاسمة، وقد تكون مصرية، وهي محاربة حركة املقاطعة، 
لكــن األهميــة القصــوى املمنوحــة لهــا، تعرضهــا جملــة مــن 
التطــورات السياســية حــول العــامل، مثــل أزمــة كورونــا، وعــدم 
اســتقرار األنظمــة املحيطــة، مــا يزيــد الواقــع اإلرسائيــي يف 

مواجهة "البي دي أس" تعقيدا وخطورة.

أطفـال فلسطينيــون ال تعتــرف بهــم سلطــات االحتــالل ومتنــع سفرهــم
رام الله/ الجزيرة نت:

هيــا  الفلســطينية  تحــاول  الثانيــة  للمــرة 
شبارو السفر مع مولودتها علياء لالتحاق 
بزوجهــا يف دولــة اإلمــارات بعــد أن علقــت 
إغــاق  إثــر  الغربيــة  الضفــة  يف  لشــهور 
املطارات واملعابر بســبب جائحة كورونا، 
اإلرسائيليــة  التســجيل  موظفــة  أن  غــر 
"رقــم  لهــا  كــرَّرت  الحــدودي،  املعــرب  عــى 
هويــة طفلتــك غــر موجــود لدينــا"، فتعود 

أدراجها.
مدينــة  إىل  عــادت  قــد  شــبارو  وكانــت 
نابلس شال الضفة، وأنجبت طفلتها يف 
بدايــة شــهر أبريل/نيســان املــايض دون أن 
تتمكن من تسجيلها بسبب تعطل الدوائر 
مــن  الطــوارئ  حالــة  إعــان  إثــر  الحكوميــة 
الســلطة الفلســطينية بســبب كورونــا نهايــة 

مارس/آذار املايض.
الخارجيــة  وزارة  بــني  تنســيق  وبعــد 
لســفر  األردنيــة  والســلطات  الفلســطينية 
إغــاق  منــذ  الغربيــة  الضفــة  العالقــني يف 
شــبارو  هيــا  واملطــارات، وصلــت  املعابــر 

معــرب  إىل  الســابق  يوليو/متــوز   22 يــوم 
الكرامة مع األردن، إال أن سلطات االحتال 
أبلغتها مبنع سفر طفلتها لعدم ظهور رقم 
بطاقتهــا يف الســجات اإلرسائيلية بســبب 

عدم تحويله من السلطة الفلسطينية.
ويــوم 20 مايو/أيــار املــايض أعلــن رئيــس 
"الســلطة  أن  عبــاس  محمــود  الســلطة 
الفلســطينية أصبحــت يف ِحــّل مــن جميــع 
الحكومتــني  مــع  والتفاهــات  االتفاقــات 
ذلــك  يف  مبــا  واإلرسائيليــة  األمركيــة 

اتفاقات التنسيق األمني واملدين".
جاء ذلك ردا عى إعان حكومة االحتال 
الجديــدة بزعامــة بنيامــني نتنياهــو املــي 
قدما يف تطبيق مخطط ضم أجزاء واسعة 
القــرن  لـ"صفقــة  وفقــا  الغربيــة  الضفــة  مــن 
الفلســطينيون  اعتربهــا  التــي  األمريكيــة" 
تقويضــا لجهــود التســوية ونســفا إلمكانيــة 

التوصل التفاق وفق "حل الدولتني".
وقالت عائلة شبارو إنها توجهت لتسجيل 
مايــو/ منتصــف  عليــاء  الجديــدة  طفلتهــا 

وزارة  اســتأنفت  عندمــا  املــايض  أيــار 

الداخلية برام الله عملها عند بدء تخفيف 
اإلجــراءات ملواجهــة كورونــا، وأصــدرت لها 
شــهادة ميــاد وجــواز ســفر وتــم تســجيلها 

يف بطاقة هوية والدتها حسب األصول.
مــع  بإعادتهــا  األم  فوجئــت  ذلــك  رغــم 
طفلتهــا بســبب عــدم وصــول ســجلها إىل 
وقالــت  اإلرسائيليــة.  االحتــال  ســلطات 
الســلطة  عــى  إن  التســجيل  "موظفــة  لهــا 
الفلســطينية تحويــل ســجلها لإلرسائيليــني 

للمصادقة عليه".
وأعادت األم املحاولة يوم 26 يوليو/ متوز 

الجاري لكنها واجهت املشكلة ذاتها.
يف اليــوم ذاتــه أعــادت ســلطات االحتــال 
مــن  أخــرى  عائلــة  الحــدودي  املعــرب  عــى 
االعــراف  عــدم  بســبب  اللــه  رام  مدينــة 
مــارس/ منــذ  املولــودة  طفلتهــا  بتســجيل 

إىل  ســجلها  وصــول  لعــدم  املــايض  آذار 
الجانب اإلرسائيي. 

يف كل مرة، حجزت العائلتان تذاكر طران 
عــرب الخطــوط الجويــة األردنيــة إىل جانــب 
الفلســطيني  املعــرب  مــن  املغــادرة  رســوم 

إىل نقطــة التفتيــش اإلرسائيليــة ومنهــا إىل 
الحــدود األردنيــة، وخــرت كل ذلــك بعــد 

منع االحتال مرورها.
ووصف أحمد الديك املستشار السيايس 
لوزيــر خارجية الســلطة، منــع الطفلتني من 
الســفر بـ"التعســفي االبتــزازي العنــري"، 
واعتــربه انتهــاكا صارخــا لواجبات االحتال 
تجاه املواطنني الرازحني تحت االحتال.

منــع  إن  تريــح،  يف  الديــك،  وقــال 
انتهــاكا  يشــكل  الســفر  مــن  املولودتــني 
وتطاوال عى اتفاقيات جنيف التي تضمن 
تحــت  الواقعــة  للشــعوب  الحركــة  حريــة 
تحمــان  أمهاتهــا  أن  خاصــة  االحتــال، 
وثائــق ســارية املفعــول لهــا ولطفلتيهــا، 
كــا أن هــذا اإلجــراء يشــكل خرقــا فاضحــا 
رصاحــة  ينــص  الــذي  الــدويل  للقانــون 
أيضــا عــى حريــة الحركــة والســفر والتنقــل 

للمواطنني تحت االحتال.
آالف غير معترف بهم

وأظهــرت معطيــات رســمية تســجيل والدة 
فلســطينيا  جديــدا  طفــا  و360  ألفــا   22

 10 منــذ  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف 
بهــم  2020، وهــؤالء ال تعــرف  مايو/أيــار 
)إرسائيــل( بســبب عــدم تحويل ســجاتهم 
االحتــال  ســلطات  إىل  الســلطة  مــن 
التنســيق  وقــف  خلفيــة  عــى  اإلرسائيليــة 

املدين بني الجانبني.
ويشــمل هــذا اإلجــراء أيضــا عــدم االعراف 
الشــخصية  الهويــة  بطاقــات  بتســجيل 
مــن  عــرشة  الثامنــة  بلغــوا  ملــن  الجديــدة 
وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف  أعارهــم 
الجديــدة،  الســفر  جــوازات  وكذلــك  غــزة، 
التحويــل  معامــات  توقــف  جانــب  إىل 
الطبيــة للعــاج مــن قطــاع غــزة إىل الضفــة 
الغربيــة والتــي كانــت بحاجــة لتنســيق مــع 

اإلرسائيليني.
وقال وكيل وزارة الداخلية برام الله يوسف 
التنســيق  باتفاقيــات  "العمــل  إن  حــرب 
األمني واملدين توقف بناًء عى تعليات 
القيــادة يــوم 19 مايو/أيار املايض، ونحن 

نلتزم بذلك".
رغــم ذلــك، شــدد حــرب عــى أن املواليــد 

الجــدد يحملــون شــهادات ميــاد وجــوازات 
ســفر فلســطينية ُمعرفــا بهــا دوليــا وال يحق 
لسلطات االحتال إرجاعهم عرب املعابر.

وأضاف أن كل الشعب الفلسطيني ترر 
وقــف  عــى  اإلرسائيليــة  الفعــل  ردة  مــن 
االتفاقيــات، لكن ســلطات االحتال كانت 
وما زالت متارس سياسة منع السفر وحظر 
مرور آالف الفلسطينيني عى املعابر قبل 
وقف التنسيق معها، سواء كانوا مرىض أو 

طابا أو غرهم.
واعتــرب الوكيــل منــع ســفر املواليــد الجــدد 
قيــادة  عــى  للضغــط  إرسائيليــة  محاولــة 
العمــل  اســتئناف  أجــل  مــن  الســلطة 
مايو/أيــار  قبــل  كان  كــا  باالتفاقيــات 

املايض.
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية برام الله 
غســان النمــر، كشــف لـ"الجزيــرة نــت" عــن 
مساٍع من السلطة للبحث عن طرف ثالث 
الشــؤون املدنيــة  مــن خالــه معالجــة  يتــم 
مــع اإلرسائيليــني، لكن مــن دون نتائج حتى 

اآلن.

لتغيــر  يســعى  االحتــال  أن  وبــنّي 
الفوائــد  ونهــب  القــدس  معــامل  كل 
لصالــح  تعــود  التــي  االقتصاديــة 
الصناعيــة  املناطــق  مــن  املقدســيني، 

واملنشآت املوجودة فيها.
وذكــر حمــوري أن أهــايل مدينــة القــدس 
الفــرة  خــال  صعبــة  بظــروف  ميــرون 
الراهنة، حيث تخطت نســبة الفقر وفقًا 
لإلحصائيــات الـــ 80 %، مرجحــًا أن تزداد 

خال الفرة القادمة.
وأوضــح أن االحتــال يســتخدم الضغــط 
االقتصــادي ضــد املقدســيني إلجبارهــم 
طوعــًا،  والهجــرة  القــدس،  تــرك  عــى 
إضافــة إىل ملحاوالتــه إخــراج العيســاوية 

من القدس كاملة.
البلــدة  تطويــق  إىل  املــرشوع  ويــؤدي 
الفلســطينية،  األحيــاء  وعــزل  القدميــة 
والســيطرة عــى 2000 دونــم يف منطقــة 
تجــاري  محــل   200 وإزالــة  حساســة، 
تلقــى  بعضهــا  الجــوز  وادي  يف  وكــراج 

إنذارات باإلزالة بالفعل.
وميتــد تنفيــذ املخطــط التهويــدي حتــى 
عــام 2023 بتكلفــة 2.1 مليــار شــيكل، 
ويشــمل وادي الســيليكون "الســيليكون 
األعــال  مســاحات  توســيع  فــايل" 
الفندقيــة  والغــرف  التجاريــة  واملحــال 

رشقي املدينة.
املــرشوع  أن  االحتــال  ســلطات  وتزعــم 
عمــل  فــرص  ســيوفر  االســتيطاين 
التجاريــة  لألعــال  ضخمــة  ومســاحات 

والصناعية والتكنولوجية.
القرارات الدولية

مصادقــة  إن  حــاس  حركــة  وقالــت 
وحــدة  ألــف  بنــاء  عــى  االحتــال 

اســتيطانية يف القــدس يتناقــض بوضوح 
مــع القــرارات الدوليــة، والقانــون الــدويل 
اإلنســاين، وقــرارات مجلــس األمــن التــي 

أكدت عدم رشعية االستيطان.
الناطــق  لســان  عــى  الحركــة  وأكــدت 
باســمها فــوزي برهــوم، يف بيــان، أمــس، 
بطبيعتــه  مجــددا  يؤكــد  االحتــال  أن 
يكــرث  أنــه ال  االحتاليــة واالســتعارية 
بالقــرارات والقوانــني الدوليــة مــا دامــت 

مل تتبعها عقوبات فعلية رادعة.
السياســات  "هــذه  برهــوم:  وأضــاف 
اإلدارة  مــن  املدعومــة  الصهيونيــة 
كبــرا  خطــرا  تشــكل  باتــت  األمريكيــة 
وحقوقــه  الفلســطيني  شــعبنا  عــى 
الثابتــة وقضايــاه العادلــة، مــا يضــع الــكل 
الفصائــل  جميــع  ومــن  الفلســطيني 

واملستويات أمام تحديات كبرة".

مــع  املواجهــة  رضورة  برهــوم  وأكــد 
حجــم  تــوازي  التــي  بالطــرق  االحتــال 
الطريــق  وقطــع  الشــديد،  الخطــر  هــذا 
أوال عــى أي أوهــام بإمكانيــة العودة إىل 
معــه،  األمنــي  التنســيق  أو  املفاوضــات 
وصــوال إىل إيجــاد حالــة اشــتباك شــاملة 
النضــال  أشــكال  وبــكل  االحتــال  مــع 
الجهــود  وتكثيــف  واملقاومــة،  والكفــاح 
الدبلوماســية والدولية الســتصدار مزيٍد 

وعزلــه  لاحتــال  الرادعــة  القــرارات  مــن 
ومحاسبته".

مواصلــة  أن  األحــرار  حركــة  أكــدت  كــا 
االحتال سياساته العدوانية ضد شعبنا 
إىل  بحاجــة  االســتيطان  مقدمتهــا  ويف 
الطاقــات  وتوحيــد  الجهــود  كل  تكاتــف 
ويف  أشــكالها  بــكل  املقاومــة  وتصعيــد 
مقدمتها املسلحة للتصدي له وإفشال 

مخططاته.
وقالــت الحركــة يف بيــان لهــا، أمــس، إن 
 1000 مــن  أكــر  بنــاء  عــى  املصادقــة 
هــو  القــدس  رشق  اســتيطانية  وحــدة 
اســتخفاف بالقرارات واملجتمع الدويل 
املنحاز أصا لاحتال ومبكونات األمة 
املطالبــة بتحمــل مســؤولياتها ملواجهــة 
عدوانــه وخاصــة االســتيطان الــذي ميثــل 

جرمية حرب.
وأشــارت إىل أن االســتيطان جــزء رئيــس 
عــى  القائــم  الصهيــوين  املــرشوع  مــن 
إســراتيجية الضــم والتهويــد والتهجــر، 
للدعــم  طبيعيــة  نتيجــة  واســتمراره 
واملشــاريع  األمريكيــني،  واالنحيــاز 
اســتمرار  هــي  الجديــدة  االســتيطانية 
للعدوان ولتنفيذ مخطط الضم الخطر.

الخارجيــة  وزارة  أدانــت  جهتهــا  مــن 
االحتــال  بلديــة  موافقــة  واملغربــني، 
املجمــع  إقامــة  عــى  بالقــدس، 
االســتيطاين يف الجانــب الرشقــي لحــي 
الــدويل  املجتمــع  مطالبــًة  العيســاوية، 
بتحمــل مســؤولياته تجــاه هــذا التصعيــد 

االستيطاين الخطر.
إن  أمــس،  صحفــي،  بيــان  يف  وقالــت 
خطــة  إطــاق  االحتــال  بلديــة  إعــان 
املدينــة،  رشق  يف  جديــدة  تهويديــة 

القدس املحتلة- عان- غزة/ نور الدين صالح:
القــدس  يف  االحتــال  بلديــة  وافقــت 
املحتلة عى خطة إلقامة مجمع تشغيل 
اســتيطاين إضــايف يف الجانــب الرشقــي 
مســاحة  عــى  يقــع  العيســاوية،  لحــي 
املدينــة  أرايض  مــن  دومنــا  تســعني 
املحتلة، وهو ما قوبل برفض فلسطيني 
وعريب ودويل، عاّدين إياه خرقًا للقانون 

الدويل وقرارات مجلس األمن.
موشــيه  االحتــال  بلديــة  رئيــس  وتعهــد 
تهويــد  مشــاريع  يف  باالســتمرار  لييــؤن 

املدينة املقدسة.
الخطــة  ضمــن  املجمــع  إقامــة  وُتعــد 
التهويديــة الجديــدة التــي أعلنتهــا بلدية 
التــي  القــدس،  رشقــي  يف  االحتــال 
تشتمل عى مرشوع ضخم إلنشاء وادي 
الســيليكون أو )الســيليكون فــايل(، وهــو 
خطــة مبوجبهــا ســيتم توســيع مســاحات 
قطــاع املــال واألعــال واملحــال التجارية 
رشق  كبــر  بحجــم  الفندقيــة  والغــرف 
القدس عى حساب املنطقة الصناعية 

التي ستدمر بالكامل.
هــو  التهويــدي  املــرشوع  هــذا  ويعــد 
ويهــدف   ،1967 عــام  منــذ  األضخــم 
البلــدة القدميــة مــن الجهــة  إىل تطويــق 
الرشقية، ودمج شطري املدينة وتكريس 

"السيادة" اإلرسائيلية يف القدس.
للحقــوق  القــدس  مركــز  مديــر  وقــال 

االقتصاديــة واالجتاعيــة زيــاد حمــوري، 
إن كل مشــاريع التهويــد املوجــودة يف 
بعــدة مراحــل، مشــرًا إىل  القــدس متــر 
أنهــا قطعــت شــوطًا كبــرًا جــدًا، وتبّقــى 

منها الجزء اليسر.
ونّبــه حمــوري لصحيفــة "فلســطني" إىل 
تزايــد أعــال البناء والتمدد االســتيطاين 
املســتوطنات  وربــط  القــدس،  يف 

ببعضها البعض.
تحديــدًا  املنطقــة  تلــك  بــأن  وأفــاد 
امُلســاة )E1( تضــم دوائــر شــبه رســمية 
إرسائيليــة، حيــث يســعى االحتــال ألن 
قرابــة 4500-4000 وحــدة  فيهــا  يكــون 

استيطانية، لخدمة املستوطنني.
رشقــي  االســتيطاين  التمــدد  أن  وأكــد 
الوجــود  عــى  ســلبًا  ســيؤثر  القــدس 
الفلسطيني، وهو ما يسعى له االحتال 
ألدىن  املقدســيني  وجــود  بتقليــص 

مستوى ممكن.

االنتهــاكات  سلســلة  يف  حلقــة  هــو 
املدينــة  بحــق  املســتمرة  اإلرسائيليــة 

املقدسة.
وعدت أن ذلك يأيت يف سياق محاوالت 
تكريــس ضــم املدينــة وأرسلتهــا وتغيــر 
وهويتهــا،  تاريخهــا  وتشــويه  واقعهــا 
الفلســطيني،  محيطهــا  عــن  وفصلهــا 
املســؤولية  االحتــال  حكومــة  محملــًة 
الكاملــة واملبــارشة عن هــذه االنتهاكات 

وتداعياتها.
وشــؤون  الخارجيــة  وزارة  دانــت  بدورهــا 
ســلطات  مصادقــة  األردنيــة  املغربــني 
بنــاء  يف  قدمــا  املــي  عــى  االحتــال 
أكر من ١٠٠٠ وحدة ســكنية اســتيطانية 

.)E1( يف منطقة
وزارة  باســم  الرســمي  الناطــق  وشــدد 
الســفر  املغربــني  وشــؤون  الخارجيــة 
رفــض  عــى  الفايــز،  عــي  اللــه  ضيــف 
االســتيطانية  للسياســات  اململكــة 
الفلســطينية  األرايض  يف  اإلرسائيليــة 
للقانــون  خرقــًا  تشــكل  التــي  املحتلــة، 
الــدويل وقــرارات مجلــس األمن، وخطوة 
أحادية تقوض فرص حل الدولتني عى 

أساس قرارات الرشعية الدولية.
وجــدد الفايــز التحذيــر مــن خطــورة البناء 
األرايض  كل  ويف   )E1( منطقــة  يف 
بــرورة  مطالبــًا  املحتلــة،  الفلســطينية 
وقــف كل املارســات االســتيطانية الــا 
بناؤهــا  قانونيــة والــا رشعيــة ســواء كان 
وفقــا  األرايض  أو مصــادرة  توســعتها  أو 
قامئــة  كقــوة  )إرسائيــل(  اللتزامــات 

باالحتال.

إىل ذلك قّدم 16 ســفرا أوروبيا رســالة 
االحتــال،  خارجيــة  وزارة  إىل  احتجــاج 
عــربوا فيهــا عــن قلقهــم الكبــر بخصوص 

."E.1" الحديث عن البناء يف منطقة
البنــاء  أن  الرســالة  يف  الســفراء  وأكــد 
يف هــذه املنطقــة الحساســة ســيقوض 
إمكانيــة التفــاوض عــى مــا ُيســمى حــل 
للدولــة  التواصــل  وســيعيق  الدولتــني، 
عــى  القيــود  وســيضع  الفلســطينية، 
الــدويل  اإلطــار  وفــق  التفــاوض  إمكانيــة 

املتفق عليه.
هــي:  الرســالة  عــى  املوقعــة  والــدول 
وبريطانيــا،  وإيطاليــا،  وأملانيــا،  فرنســا، 
والدمنــارك،  وبلجيــكا،  وإســبانيا، 
وفنلنــدا، وايرلنــدا، وهولنــدا، والرنويــج، 
وســلوفينيا،  والربتغــال،  وبولنــدا، 

والسويد.

حموري: المشروع يؤثر سلًبا على الوجود الفلسطيني واقتصاده
خطة إرسائيلية إلقامة مجمع تشغيل استيطاين رشقي القدس

قوات االحتال تواصل عمليات البناء االستيطاين يف القدس والضفة الغربية    

حامس تدعو 
للمواجهة مع االحتالل 

بالطرق التي توازي 
ا حجم األخطار 16 سفرًيا أوروبيًّ

يقدمون رسالَة احتجاج 
»E.1« ضد البناء يف

األردن: خطوة أحادية 
ض »حل الدولتني«  تقوِّ

وقرارات الرشعية الدولية
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بسبب انتقادهما ألدائه
رئيس مجلس القضاء برام الله يحرم 

قاضيني من ترقيتهام املستحقة
رام الله- غزة/ محمد أبو شحمة: 

مل يكتــِف عيــى أبــو رشار رئيــس مجلــس القضــاء 
الســلطة  رئيــس  مــن  املكّلــف  االنتقــايل  األعــى 
مبالحقــة القضــاة، وقمــع حرياتهــم يف التعبــر عن 
رأيهــم عــر املنصــات االجتامعيــة، إذ قــام بحرمــان 
قاضيــن مــن الرتقيــة، بســبب نشــاطهم ورفضهــم 

لعدد من قراراته.
وفاتــح  األشــقر  أحمــد  القاضيــن،  اســتيفاء  ورغــم 
الحامرشــة، رشوط األقدميــة وتقاريــر كفايــة األداء 
عهــد  يف  الصــادرة  للرتقيــة  املســتحق  والتقييــم 
القضــاء االنتقــايل، رفــض أبــو رشار منحهام الرتقية 

املستحقة لهام.
وتحــرك القاضيــان ضــد تعســف أبــو رشار، حيــث 
ما بطعن لدى املحكمة العليا ملحاكمة النهج  تقدَّ
ســيادة  مبــدأ  تحطيــم  ونهــج  االنتقامــي،  العقــايب 

القانون من رئيس املجلس االنتقايل.
وســبق قــرار منــع منــح الرتقيــة للقاضيــن، إصــدار 
النــر  مــن  القضــاة  مبنــع  يقــي  قــرارًا  رشار  أبــو 
عى موقع "فيســبوك" عن أحوال القضاء وانتقاد 
وتحويــل  العامــة،  الســلطات  أوضــاع  أو  شــخوصه 
عدد منهم إىل مجالس تأديبية عى خلفية حرية 
الــرأي والتعبــر يف مســائل متصلــة بالشــأن العــام 
ومتعلقــة بالنقــد املبــاح ألدائــه الوظيفــي كرئيــس 

للمجلس االنتقايل.
وزميلــه  منحــه  عــدم  أن  حامرشــة  القــايض  وأكــد 
ضمــن  يــأيت  لهــام،  املســتحقة  الرتقيــة  األشــقر، 
القضــاء  مجلــس  رئيــس  مــن  الحســابات  تصفيــة 
والتبعيــة  القــرار،  اتخــاذ  يف  والتفــرد  االنتقــايل، 
ألصحــاب النفــوذ يف الســلطة التنفيذيــة، "حيــث 
يتــم تقديــم حقــوق القضــاة وحرمانهــم منها بهدف 

إبقاء املجلس االنتقايل غر القانوين".
وقال حامرشــة لصحيفة "فلســطن": "الرتقية يتم 
الحصول عليها وفقًا لألقدمية مع مراعاة الكفاءة، 
الصلــح،  محاكــم  يف  القضــاة  أقــدم  مــن  ونحــن 
وتقييمنــا أعــى مــن قضــاة تــم ترقيتهــم وهــم أقــل 
أقدميــة ودرجــة يف الرتقيــة، لكــن مل نحصــل عــى 

الرتقية".
وأضــاف حامرشــة: "تــم حرماننــا مــن الرتقيــة فقــط 
النتقادنــا أداء أبــو رشار يف أكــر مــن مرة ومناســبة، 
وهــو مســيطر عــى القــرار داخــل املجلــس، فيــام 
بقيــة األعضــاء املتواجديــن ال يوجــد لهــم صــوت، 

مقــرتح  قــرار  وأي  الصــورة،  لتجميــل  هــم  وفقــط 
مــن قبلــه ميــر بــدون أي تعديــل أو حــذف، حيــث 

ميتلك زمام كل يشء".
األعــى  القضــاء  مجلــس  أعضــاء  أحــد  أن  وبــن 
االنتقــايل قــدم اســتقالته مؤخرا وهــو الدكتور عبد 
الكريم حنون، بسبب مطالبته العودة إىل مجلس 

القضاء األعى.
يشــار إىل أن القــايض حنــون، جمــد عضويتــه يف 
مجلس القضاء األعى االنتقايل، وطالب بإعفائه 
التنســيب  بســبب  املجلــس،  يف  مهامــه  مــن 
أشــهر   6 مــدة  عملــه  بتمديــد  للرئيــس  االنتقــايل 

إضافية، وعدم وجود مرر للتمديد.
كام أكد القايض األشقر، أن رئيس مجلس القضاء 
األعى االنتقايل حرمه من الرتقية وزميله السابق، 
كنــوع مــن العقوبــة املقنعــة، بنــاء عــى موقفهــام 
لشــخص  وانتقادهــام  املجلــس،  تشــكيل  مــن 
واإلجــراءات  تعيينــه،  وآليــة  املجلــس،  رئيــس 
التــي يقــوم بهــا املنافيــة ملبــدأ اســتقالل القضــاء 
والقيــم الدســتورية، التــي أكــدت عى الفصل بن 

السلطات.
أبــو  "قــام  "فلســطن":  لصحيفــة  األشــقر  وقــال 
اســتحقاقنا،  رغــم  الرتقيــة  مــن  بحرماننــا  رشار 
بحكــم األقدميــة، وتقييــم األداء الصــادرة عــن دائــرة 
التفتيش القضاء، وذلك يشكل انتهاًكا الستقالل 

القضاة".
حيــث  بطعــن،  العليــا  للمحكمــة  توجــه  أنــه  وذكــر 
الشــعب  ليطلــع  للعمــوم  الجلســة  فتــح  ســيتم 
الفلســطيني عــى مــا يقــوم بــه املجلــس االنتقــايل 

من إجراءات عقابية للقضاة األحرار.
االنتقــايل ومتديــد  بقــاء املجلــس  أن  ولفــت إىل 
عملــه يعــد أمــر غــر قانــوين، إذ قــدم أحــد أعضائــه 
وهــو القــايض حنون اســتقالته مــن املجلس، كونه 
يعلم أن متديد فرتة املجلس لستة شهور أخرى، 

أمر غر رضوري.
عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  أن  إىل  يشــار 
أصــدر قــرارًا بتمديــد واليــة مجلــس القضــاء األعى 

االنتقايل ملدة 6 أشهر.
وكان عبــاس أصــدر يف يوليــو 2019، قــرارًا بحــل 
انتقاليــًا  مجلســًا  وأنشــأ  األعــى  القضــاء  مجلــس 
ملــدة عــام، يتــوىل خاللهــا مهــام املجلــس ويعيــد 

تشكيل هيئات املحاكم يف كافة الدرجات.

ناشطتان: تغيري الثقافة املجتمعية وتطبيق الرشيعــة 
كفيــالن بإنهــاء "الجرائـم ضد املـرأة"

الصحة: 244 إصابة بكورونا و527 حالة تعاٍف يف الضفة

وقالــت شــحادة لصحيفــة "فلســطن": "كــام أن معــدل الجرائم 
عامــة معتــدل قياســا بالبلــدان األخرى، مع عدم االســتهانة بأي 
جرميــة كــون ديننــا اإلســالمي يحــرم ســفك الدمــاء ويعــده مــن 
الكبائــر"، مشــرة إىل أنــه بالنظــرة املوضوعيــة للوضــع القائــم 
فليــس هنــاك اســتهداف للنســاء بــل هــن ضحايــا ضمــن جرائــم 

سبُبها الظروف املعيشية الصعبة جدًا التي يعيشها شعبنا.
وأشــارت إىل أن هنــاك بعــض الصــور الغريبــة عــى مجتمعنــا، 
منهــا حــاالت االنتحــار والهجــرة دون عــودة، نتيجــة الضغوطــات 
التي يعيشها شعبنا يف ظل وضع سيايس واقتصادي ونفيس 
صعب، يؤثر يف ارتفاع معدل الجرمية، ومن ضمنها الجرمية 

ضد املرأة.
ضــد  جرميــة  أي  يســوغ  ال  التشــخيص  هــذا  أن  إىل  ولفتــت 
املــرأة، كالقتــل عــى "خلفيــة الــرف"، فاإلســالم ال مييــز بــن 
الرجــل واملــرأة، ومل يجعــل إقامــة الحد من حق األهل، مضيفة 
أن وجــود بعــض الخلــل يف الصلــح العشــائري ال يجعلنا نتجنى 
عليــه، فرجــال اإلصــالح يبذلــون جهــوًدا كبــرة وقــد حلــوا كثــرًا 

من القضايا التي تأخذ وقتا كبرا يف املحاكم.
وأردفــت شــحادة أن ثقافــة مجتمعنــا تفضــل الحــل العشــائري 
عى نظره القضايئ، وهم يعتمدون يف عملهم عى الوصول 
لحــل وســط ُمــرٍض بالضغــط عــى الطرفــن، منبهــة إىل أنــه قــد 
يقــع خــالل ذلــك ظلــم للفئــات الضعيفــة والهشــة كاملــرأة التي 

قد تقبل بحلول تظلمها يف سبيل إنهاء املشكلة.
وعــزت ســبب ذلــك لثقافــة مجتمعيــة قامئــة عــى التآلــف مــع 
الظلــم مــن قبــل الفئــات الهشــة كاملرأة، حيث إنهــا مثال تعزف 

عن املطالبة مبراثها خشية أن تخرس عالقتها مع أهلها، عادًة 
أن الحل يبدأ من امتالك بعض النساء الجرأة والشجاعة عى 
التغيــر واإلرصار عــى نيــل حقوقهــن برغم الرفض املجتمعي، 

ما يسهل الطريق للنساء من بعدهن.
وأكــدت وجــود قصــور يف التريعــات الفلســطينية كونهــا ال 
تعتمــد بالكامــل عــى الريعــة اإلســالمية، قائلــة: "حــل هــذا 
غربيــة  قوانــن  بإقــرار  وليــس  للريعــة  بالعــودة  يكــون  الخلــل 
كـ"حاميــة األرسة" التــي تســعى لهــا مؤسســات نســوية ممولــة 

من الغرب".
عدم تطبيق الشريعة

يف حــن رأت الناشــطة النســوية منــى ســكيك أن وجــود جرائــم 
عنف ضد املرأة يف املجتمع الفلسطيني يعود لعدم تطبيقنا 
بالكامل أحكام الريعة اإلســالمية، رغم أنها ال تشــكل ظاهرة 

يف حد ذاتها.
وعدت سكيك يف حديثها لصحيفة "فلسطن"، إثارة نشطاء 
ســعي  إطــار  يف  يــأيت  مؤخــرا،  ظاهــرة،  وكأنهــا  الجرائــم  تلــك 
اتفاقيــة  عــن  املنبثــق  األرسة"  "قانــون حاميــة  لتمريــر  البعــض 
"ســيداو" التــي وقــع عليهــا رئيــس الســلطة محمــود عبــاس دون 

تحفظات، رغم أن فيها 16 بندا ال تتوافق مع الريعة.
وبينت أن إقرار هذا القانون يتطلب تغيرا يف دستور الدولة، 
وهــو األمــر الــذي تحــاول الســلطة تهيئتنــا لــه منــذ ســنوات، مــن 
هــذه  تبنــي  ثــم  مــدين  مجتمــع  ملؤسســات  نشــاطات  خــالل 
األنشــطة من قبل الحكومة يف رام الله وصوال لتغير القوانن 

واملناهج لتغير ثقافة املجتمع عى أرض الواقع.

وأشارت إىل أن هذا القانون حال تطبيقه يؤثر سلبا يف األرسة 
الفلســطينية، موضحــة أن دعــاة تطبيــق هــذا القانــون يهولــون 
مــن أمــر الجرائــم ضــد املــرأة، ويّدعــون أنهــا ظاهــرة، وهــي يف 

الحقيقة ليست كذلك، حيث إن نسبها ليست مرتفعة.
وأضافــت أن هــذا ال يعنــي أننــا ال نعــاين خلــال تريعيا، هناك 
خلل يف "قانون األحوال الشخصية" لكونه غر موحد بالضفة 
االحتــكام  مــن  ومزيــد  للتطويــر  ويحتــاج  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة 

للريعة اإلسالمية.
املجتمــع  ثقافــة  يف  كبــرا  خلــال  هنــاك  أن  كــام  وتابعــت: 
وأجهزتــه التنفيذيــة التــي تعــد مطالبــة املــرأة بحقهــا والشــكوى 
عى مرتكبي العنف ضدها سواء األهل أو الزوج أمرا ممنوعا، 
وأنها حال وصولها للرطة لإلبالغ عنهم تكون قد خرجت عن 

األعراف والتقاليد.
وأعربــت عــن أســفها لكــون وصــول املــرأة ألجهــزة الرطــة قــد 
ينعكــس ســلبا عــى حياتهــا وقــد يــؤدي ملزيــد مــن التعنيــف أو 
الطــالق، مضيفــة: كــام أن الحلــول العرفيــة والعشــائرية تقــوم 
غالبا عى "الطبطبة" التي تدفع مثنها غالبا املرأة، وكل هذه 
األشــياء مردهــا عــدم تطبيــق الريعــة بشــكل كامــل مــن قبــل 
الجهــات التريعيــة والتنفيذيــة لوجــود "ثقافــة ذكوريــة" تحــرم 

املرأة كثرا من حقوقها كحضانة األوالد والراتب والتعليم.
خــالل  مــن  املجتمــع  ثقافــة  بتغيــر  يبــدأ  الحــل  أن  وبينــت 
حمالت التوعية املســتندة للريعة اإلســالمية وصواًل لتغير 
القوانــن، لتنــال املــرأة حقوقها عى مبدأ العدالة ال املســاواة 

بالرجل.

رام الله/ فلسطن:
أعلنــت وزارة الصحــة يف رام اللــه ، أمــس، عــن تســجيل )244( 
خــالل  شــفاء  حالــة  و)527(  كورونــا  بفــروس  جديــدة  إصابــة 
الـــ24 ســاعة األخــرة. وأوضحــت الــوزارة يف تقريرها اليومي أن 
)%44.9( مــن املصابــن بالفــروس تعافــوا، يف حــن بلغــت 

نسبة اإلصابات النشطة )%54.6(، وحاالت الوفاة )0.5%(.
عــى  توزعــت  الجديــدة  اإلصابــات  أن  الــوزارة  وأوضحــت 
 ،)14( نابلــس   ،)131( الخليــل   ،)27( القــدس  محافظــات: 
جنــن   ،)2( قلقيليــة   ،)1( لحــم  بيــت   ،)14( واألغــوار  أريحــا 

 ،)1( ســلفيت   ،)1( طولكــرم   ،)42( والبــرة  اللــه  رام   ،)10(

طوباس )1(. وأشارت إىل أن حاالت الشفاء الجديدة ُسجلت 
يف محافظــات: الخليــل )225(، رام اللــه والبرة )220(، جنن 

)6(، قلقيلية )76(.

العنايــة  غــرف  يف  يعالجــون  مــرىض  تســعة  أن  إىل  ولفتــت 
املكثفة، بينهم مريضان عى أجهزة التنفس االصطناعي.

مــن جانــب آخــر أعلــن محافــظ جنــن أكــرم الرجــوب، أمــس، عن 
إغالق املساجد ومنع التنقل يف قرية طورة جنوب غرب جنن 
لثالثــة أيــام بــدءا مــن مســاء أمــس، بعــد تســجيل )8( إصابــات 

جديدة بفروس كورونا يف القرية.
وقال الرجوب يف بيان: "إنه وبعد تســجيل اإلصابات الجديدة 
الـــ24 املاضيــة،  بفــروس كورونــا يف القريــة خــالل الســاعات 
وبنــاء عــى مســتجدات الحالــة الوبائيــة، تقــرر إغــالق املســاجد 
لـــ3 أيــام ابتــداء مــن مســاء اليوم، لغايات الطــب الوقايئ وإجراء 
الفحوصــات الالزمــة". وأشــار إىل أن األجهــزة األمنيــة بالتعــاون 
مبتابعــة  ســتقوم  القريــة  وفعاليــات  القــروي  املجلــس  مــع 
تطبيــق اإلجــراءات الحكوميــة ومنــع إقامــة الحفــالت واألعــراس 

والتجمعات ومنع التنقل من وإىل القرية.

مــر  عــى  املوقــع  هــذا  ويعتــر 
عســكريا  موقعــا  يومنــا  وحتــى  التاريــخ 

اسرتاتيجيا.
أن  إىل  بــركات  عمــر  املواطــن  وأشــار 
مســجد "النبــي صموئيل" "شــبه مهجور 
عــرات  ويؤّمــه  الفلســطينين"،  مــن 
طابقــه  يتخــذون  الذيــن  املســتوطنن 
النبــي  قــر  أن  بذريعــة  كنيســا  الســفيل 
أســفل  مغــارة  يف  موجــود  صموئيــل 
الــذي  العلــوي  طابقــه  بينــام  املســجد، 
يفتــح  ال  اآلن  حتــى  مســجدا  يســتخدم 
إال عنــد موعــد الصــالة ويغلــق مبــارشة 
بعــد أدائهــا خوفــا عليــه مــن اعتــداءات 

املستوطنن.
الفلســطينية  الســلطة  بــركات  واتهــم 
بالتقصــر بحــق أهــايل القرية، خصوصا 
فيام يتعلق بالعملية الدراسية وتجاهل 
داخــل  كافيــة  دراســية  فصــول  توفــر 
القرية، مام يضطر الطالب الذين يصل 
التوجــه  إىل  طالبــا  خمســن  عددهــم 

للدراسة يف القرى املجاورة.
وأوضح بركات أن مدرســة القرية تتكون 
االبتدائيــة  للمرحلــة  فصــول  ســتة  مــن 
مثانيــة  طالبــا،   18 فيهــا  يــدرس  فقــط، 
حــي  مــن  والبقيــة  القريــة  مــن  منهــم 

الدراســات  جمعيــة  يف  املعلومــات 
مجلــس  أن  تفكجــي،  خليــل  العربيــة 
الفرعيــة  للجنــة  األعــى  التخطيــط 
االحتــالل،  حكومــة  يف  البيئــة  لجــودة 
أعلــن مصــادرة مســاحة 110 دومنــات 
واملقامــة  صموئيــل،  النبــي  ملحميــة 
عى مساحة 3500 دونم عى أرايض 
قــرى بــدو وبيــت إكســا املجــاورة للنبي 

صموئيل.
االحتــالل  أن  إىل  التفكجــي  وأشــار 
 ،1995 عــام  املســاحة  هــذه  صــادر 
بهدف إقامة مروع الحديقة القومية 
اليهوديــة، الــذي حــول موقع القرية مبا 
يشــمل مســجد "النبــي صموئيــل" إىل 
الدينيــة  والســياحة  العامــة  الســياحة 
البنــاء  اإلرسائيليــة، إىل جانــب تقييــد 
وتطويــر  األثــري،  املوقــع  وتحديــد 
 1972 عــام  هدمــت  التــي  املنطقــة 

حول مسجد "النبي صموئيل".
وأكد التفكجي أن "السيطرة عى هذه 
اإلرسائيليــة  الروايــة  يعــزز  املســاحة 
تــزّور  والتــي  السياســية،  التوراتيــة 
ومعاملــه،  التاريخــي  املــكان  حقائــق 
وتحــاول إضفــاء الصبغــة اليهوديــة بــداًل 

من الرواية اإلسالمية األصلية".

واملامرسات املقيدة للحركة.
وذكــر عــادل أنــه يف عــام 1995 قامــت 
ســلطات االحتــالل باإلعــالن عــن مناطــق 
يهوديــة  كحديقــة  البلــدة  قــرب  واســعة 
النباتــات  عــى  املحافظــة  بادعــاء 

مــن  دومنــا   1,050 فقــط  متلــك  فإنهــا 
أراضيهــا، بعــد إقامــة أربــع مســتوطنات 
"بســغات،  أراضيهــا، وهــي  عــى  تجثــم 
هــار  ســامويل،  نــايب  ألــون،  رامــوت 

شموئيل".

الخاليلة القريب من القرية.
"النبــي  قــروي  مجلــس  رئيــس  وأكــد 
صموئيــل" أمــر عــادل، أنــه منــذ احتــالل 
القرية ميارس االحتالل سياسة التهجر 
التضييــق  عــر  ســكانها  ضــد  القــرسي 

املنطقــة،  يف  تعيــش  التــي  الفريــدة 
وبهــذا االدعــاء تــم مصادرة جزء كبر من 

أرايض القرية.
وأوضــح أن مســاحة القريــة تبلــغ 3,500 
دونــم، أمــا اليــوم وبعد مصــادرة أراضيها 

وبــّن أن االحتــالل أقــام حاجــزًا عســكريًا 
عــى مدخلهــا، يســمى حاجــز الجيــب، 
املجــاور لبلــديت الجيــب وبيتونيــا رشق 
حديديــة،  ببوابــات  واملعــزز  اللــه،  رام 

ونقاط تفتيش وثكنات عسكرية.
يفــرض  االحتــالل  أن  إىل  عــادل  ولفــت 
حصــارًا مشــددًا مينــع غــر أهــايل القرية 
مــن الدخــول إليهــا يف حــال مل يكــن لــه 
كــام  فيهــا،  شــخص  مــع  مبــارشة  قرابــة 
يحظــر دخــول ســلع اســتهالكية أساســية 
البيــض،  وحتــى  للطهــي  الغــاز  كعبــوات 
ببيــع  القريــة  أهــايل  قيــام  دعــوى  تحــت 
البيض من الضفة الغربية للمستوطنن.  
وتبعــد قريــة "النبــي صموئيــل" عــن مركز 
مــن  ويحدهــا  كيلومــرتات،   7 القــدس 
برنبــاال،  وأرايض  حنينــا  بيــت  الــرق 
ومــن الشــامل قرية الجيــب، ومن الغرب 
والجنوب قرية بيت اكســا، ويســكن يف 
عــن  معزولــن  فلســطينيًا،   250 القريــة 
القدس وعن بقية مناطق الّضفة الغربّية 
يطــّوق  الــذي  والتوســع  الضــّم  بجــدار 
القريــة، عــدا عــن املســتوطنات الجامثة 

عى أراضيها.
تزوير التاريخ

ونظــم  الخرائــط  دائــرة  مديــر  وأكــد 

"النبي صموئيل".. قرية فلسطينية يحارصها الجدار واملستوطنات 

قرية النبي صموئيل

القدس المحتلة/ فلسطين:
تعيــش قريــة النبــي صموئيل على جبــل البهجة في 
الشــمال الغربــي لمدينــة القــدس المحتلــة، حصــاًرا 

يفصلهــا عــن محيطها الفلســطيني، فتحــول جمال 
موقعها لنقمة، بعد أن فصلها االحتالل اإلسرائيلي 
بجــدار الفصل العنصــري عن القــرى والمناطق التي 

تحيط بها. ويأسر جمال »النبي صموئيل« المواطنين 
خــالل توجههم من رام اللــه إلى القدس وهي تطل 
علــى المدينتيــن بارتفاعهــا عن ســطح البحــر 885م، 

حيــث يقف مســجد »النبــي صموئيل« كمنــارة على 
رأس جبل يشد نظر كل من يشاهده سواء من بعيد 

أو من قريب.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أكــدت ناشــطتان نســويتان أن الجرائــم ضــد 
المــرأة فــي المجتمــع الفلســطيني ال تعــد 
ظاهرة، وأن هناك تهوياًل لتلك الجرائم تقف 

فــرض  تريــد  ومؤسســات  شــخصيات  وراءه 
قانــون »حماية األســرة« الناتج عــن أجندات 
غربيــة علــى مجتمعنا. المســؤولة في ملف 
قضايا المرأة بحركة حماس، عطاف شحادة، 

رأت أن الجرائــم الموجهــة ضــد النســاء فــي 
مجتمعنا الفلســطيني ليست ظاهرة بالنظر 
إلــى حجمهــا مقارنــة بالجرائــم الموجهة ضد 

الرجل، وعددها نسبة لعدد السكان.
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

إعالن طرح عطاء لحفر بئر مياه 
تعلــن الجمعيــة الوطنيــة للتطويــر والتنميــة وبتمويــل كويتــي عــن طــرح عطــاء 
بيــت الهيــا وذلــك  بلديــة  ميــاه لصالــح  بــر  بالظــرف املختــوم لحفــر وتوريــد 
يرغــب  مــن  فعــى  العطــاء  كراســة  يف  املذكــورة  الفنيــة  للمواصفــات  وفقــا 
باملشاركة يف هذا العطاء واستالم نسخة من وثائق العطاء التوجه إىل دائرة 
املشــريات يف مقر الجمعية الكائن يف )مدينة جباليا خلف بنك فلســطني 
املحــدود(، وذلــك ابتــداًء مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 2020/8/4 من الســاعة 

الثامنة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر، وذلك حسب الرشوط التالية :
1. أن تكون الرشكة مؤهلة حسب األصول ومتلك شهادة ترخيص سارية املفعول.

2. يجب عى املورد تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شيك بنيك ُمصدق 

مــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة %5 مــن قيمــة العطــاء، 
وترفق ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

3. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة 30 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء، 

4. يجــب ان تكــون األســعار بعملــة الشــيكل وشــاملة رضيبــة القيمــة املضافة 

ويجب تقديم فواتري رضيبية 
-5 رسوم اإلعالن يف الصحف)ملدة يوم واحد (عى من يرسو عليه العطاء 

، ومثن رزمة العطاء)50دوالر( غري مسردة.
5. آخــر موعــد لتســليم كــراس العطــاء يــوم الخميــس  املوافــق 2020/8/6م 

الساعة 12 ظهرًا ، 
6. االجتامع التمهيدي للرشكات املشاركة يف العطاء يوم السبت  املوافق: 

2020/8/8م الساعة 12 ظهرا.

7. ســيتم فتــح املظاريــف يــوم االحــد املوافق 2020/8/9 الســاعة 12 ظهرًا 

يف مقر الجمعية .
8. يحــق للجمعيــة تجزئــة العطــاء دون إبــداء األســباب والجمعيــة غــري ملزمــة 

بقبول أقل األسعار.
مزيد من املعلومات يرجى االتصال عى هاتف  082460180

هويتــي  فقــد  عــن  ســنيمه  ابــو  حمــد  خــر  اســامء  أنــا/  أعلــن 
وتحمــل الرقــم 800707077 فالرجــاء ممن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ عبد الفتاح سليامن عودة أبو سنيمه عن فقد هويتي 
وتحمــل الرقــم 972570535 فالرجــاء ممن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أسري يرضب عن الطعام وآخر يواصل معركة "األمعاء الخاوية" منذ 8 أيام

إصابـــة معتقـــل بـ"كورونـــا" ُتضاعـــف املخـــاوف علــى حيـــاة األســـرى

باحث يحذر من نوايا االحتالل نقل كورونا لغزة عبر االعتقاالت
االحتالل يعتقل 350 مواطًنا بينهم 42 طفاًل و 10 نساء الشهر املايض

الهجوم هو قوة الردع
 للعدوان اإلرسائييل

مــا تحملــه الطائــرات املقاتلــة مــن قذائــف ومتفجــرات صــارت 
تحملــه الصواريــخ بعيــدة املــدى، ومــا تدمــره الطائــرات الحربية 
مواكبــة  ومــع  املــدى،  متوســطة  الصواريــخ  تدمــره  صــارت 
التطــور الحــريب مل تعــد أفضليــة للكيــان الصهيــوين يف حروبــه 
القادمــة مــع رجــال املقاومــة، فقــد تحقــق تــوازن الرعــب حــني 
صــار مبقــدور رجــال املقاومــة أن يــردوا باملثــل عــى القصــف 
اإلرسائييل للمدن واملنشــآت الحساســة والصناعية، وأزعم أن 
هــذه القــدرة عــى الــرد هــي اللجــام الــذي يكبــح جــامح الجيــش 
الصهيــوين عــن التفكــري باالجتيــاح للحــدود شــامالً وجنوبــًا، إنها 
قــوة الــردع التــي عجزت الجيــوش العربية عن تحقيقها لعرشات 
السنني الخالية، حتى جاء رجال املقاومة وصنعوا املعجزات، 
ونجحــوا يف جعــل قلــب املــدن اإلرسائيليــة خــط املواجهــة يف 

أي حرب قادمة.
العســكري  التفكــري  قلــب  يف  املقاومــة  رجــال  نجــح  لقــد 
أصبــح  لإلرسائيليــني  بالنســبة  آمنــًا  كان  فــام  اإلرسائيــيل، 
التفكــري  وانتقــل  ممكنــًا،  صــار  مســتحياًل  كان  ومــا  مســتباحًا، 
عــى  منصبــًا  كان  أن  بعــد  الدفــاع  إىل  اإلرسائيــيل  العســكري 
الهجــوم، وصــارت الطائــرات األمريكيــة التــي تحــط مســاعداتها 
الدفــاع،  مبنظومــة  تزودهــم  اإلرسائيليــة  املطــارات  يف 
واحتياجــات القبــة الحديدية، وغريها من املضادات لصواريخ 

املقاومة، بعد أن كان الشحن ملعدات الهجوم.
لقــد انكشــفت حقيقــة إرسائيــل لعيون رجــال املقاومة، وعرفوا 
هدفهم، وصوبوا بنادقهم يف االتجاه الصحيح، فأثاروا الرعب 
يف  األخــري  الدولــة  مراقــب  تقريــر  يف  جــاء  كــام  معــًا،  والــردع 
إرسائيل، الذي فضح ضعف الدولة التي تدعي القوة والتفوق 
والهيمنة، فإذا بها تحيص عدد املالجئ، التي بلغت 12601 
ملجــأ، منهــا 2494 ملجــًأ غــري مؤهــل الســتقبال الزبائــن وقــت 

الحروب.
12601 ملجأ، قد يســتوعب امللجأ عى أحســن تقدير 100 

شــخص، وهذا يعني أن مالجئ إرسائيل ال تســتوعب أكرث من 
مليون ونيف، ليظل أكرث من 2.6 مليون مستوطن يهودي يف 
قلــب املــدن الكــرى بــال مالجــئ، فــإذا أضيــف لهــذا الرقــم ربــع 
مليون مستوطن يهودي يعيشون عى مسافة 40 كيلومرا من 
الحدود، وهم يف مرمى الصواريخ قصرية املدى، فذلك يعني 
أن عــش العنكبــوت مل يعــد قــادرًا عــى حاميــة نفســه، فكيــف 
50 ألفــا مــن مســتوطنيه  يفكــر يف اصطيــاد فرائســه مــن صــار 
عــى مســافة 9 كيلومــرات مــن الحدود فريســة للخوف والفزع 
عــى مــدار الســاعة؟ وكيــف يفكــر بالعــدوان عــى الجــريان مــن 
مســتوطني17  الســتيعاب  إرسائيــل  يف  مــكان  ال  بــأن  يعــرف 
منطقة اســتيطانية يعيشــون قرب السياج، وسيتم إخالؤهم مع 

اشتعال الحرب القادمة؟
أن تبــدأ دولــة إرسائيــل العدوانيــة بإحصــاء املالجــئ، وأن تبــدأ 
أماكــن  يف  تفكــر  وأن  املســتوطنني،  حاميــة  بكيفيــة  بالتفكــري 
استيعاب آالف الهاربني؟ فهذا أمر جيد وجديد، وهو املؤرش 
الدقيق عى تطورات الحرب القادمة، التي ستختلف بنتائجها 
املطمئنــة عــن كل الحــروب الســابقة، حــرب تخشــاها إرسائيــل، 
وتعمل لها ألف حساب، ألن لها انعكاساتها املادية واملعنوية 
التــي ســتؤثر يف اســتقرار هــذه الدولــة، ويف بقائهــا عــى قيــد 

األكذوبة بأنها دولة ال ُتقهر.

رام الله/ فلسطني:
مــن  عــرام  أبــو  خليــل  األســري  أن  األســري،  نــادي  ذكــر 
الخليــل، رشع بــإرضاب مفتوح عن الطعام يف ســجن 

"عسقالن".
يــأيت  اإلرضاب  إن  صحفــي:  بيــان  يف  النــادي  وقــال 
االحتــالل  ســجون  إدارة  مامطلــة  عــى  احتجاجــًا 
واملتمثــل  عــرام،  أبــو  األســري  ملطلــب  باالســتجابة 
بالســامح لــه بلقــاء نجلــه أحمــد املعتقــل إداريــًا منــذ 
"النقــب  ســجن  يف  والقابــع  2019م  أيلــول  شــهر 
الصحراوي"، وذلك قبل موعد اإلفراج عنه واملتوقع 

يف شهر أيلول القادم.
وأوضح أن أبو عرام معتقل منذ عام 2002م ومحكوم 
بالّسجن مدى الحياة، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.

يذكــر أن أبــو عــرام مــن األرسى الفاعلــني يف ســجون 
االحتالل، وقد متكن خالل سنوات اعتقاله من إنتاج 

مجموعة من الدراسات والكتب.
يف سياق متصل، يواصل األسري ماهر األخرس )49 
عامــًا( مــن بلــدة ســيلة الظهــر جنــوب جنــني، إرضابــه 

عــن الطعــام منــذ 8 أيــام رفضــا العتقالــه يف ســجون 
االحتالل.

وقالــت هيئــة األرسى واملحرريــن، يف بيــان صحفــي، 
إن األســري األخــرس متواجــد حاليــا يف ســجن عوفــر، 
اقتحمــت  أن  بعــد  املــايض،  قبــل  االثنــني  واعتقــل 

قوات االحتالل منزله يف بلدة جبع وفتشته.

وعقــدت محاكمــة االحتــالل يــوم الخميــس املــايض، 
متديــد  وتــم  العســكرية  عوفــر  محكمــة  يف  جلســة 

توقيفه 6 أيام بذريعة التحقيق.
وشــارك عــرشات املواطنــني الليلة قبل املاضية يف 
وقفــة تضامنيــة أمــام منــزل األخــرس يف بلــدة ســيلة 
الظهر، منددين بسياســات االعتقال التعســفية التي 

تنفذها قوات االحتالل ضد األرسى املحررين.
لــه  وقــال األســري املحــرر خــر عدنــان خــالل كلمــة 
بالوقفــة التضامنيــة، إن إرضاب األخــرس قبل تســلمه 
قــرار االعتقــال االداري هــو "إرضاب مميــز" ألنــه رشع 

به منذ اللحظة األوىل.
الفلســطينيني  األرسى  لــكل  تحيــة  عدنــان  ووجــه 
وعائالتهــم الصابــرة مبناســبة عيــد األضحى املبارك، 
ســجانهم  بطــش  بوجــه  صمودهــم  عــى  وحياهــم 

الغادر.
ســابق  محــرر  األخــرس  ماهــر  األســري  أن  اىل  يشــار 
ســجون  يف  ســنوات  خمــس  عــن  يزيــد  مــا  أمــى 
االحتــالل، كــام أنــه متــزوج، وخــاض معركــة اإلرضاب 
عن الطعام ضد سياســة االعتقال اإلداري التعســفي 

يف اعتقاله األخري.
واإلرضاب املفتوح عن الطعام أو ما يعرف بـ "معركة 
األمعــاء الخاويــة"، هــي امتنــاع املعتقــل عــن تنــاول 
كافة أصناف وأشكال املواد الغذائية املوجودة يف 

متناول األرسى باستثناء املاء وقليل من امللح.

النارصة- غزة/ أدهم الرشيف:
أمــس،  مــن  أول  فلســطينية،  مصــادر  أعلنــت 
يف  املســتجد،  "كورونــا"  بفــريوس  معتقــل  إصابــة 
نوعــه يف ســجون االحتــالل  مــن  ليــس األول  حــدٍث 
عــى  املخــاوف  يضاعــف  مــا  وهــو  اإلرسائيــيل، 
الســجون  قضبــان  خلــف  القابعــني  األرسى  حيــاة 

اإلرسائيلية.
ر مؤسسات حقوقية من أن استمرار االحتالل  وُتحذِّ
ــا والزج بهم  يف اعتقــال عــرشات الفلســطينيني يوميًّ
يف مراكز التحقيق والسجون قد يفيض إىل تفيش 

الفريوس يف السجون.
وســبق لهيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن أن أعلنــت 
األحــد املــايض إصابــة املعتقــل نبيــل الرشبــايت من 
الخليــل، جنــويب الضفــة الغربيــة بفــريوس "كورونا"، 
مبينــة أن ســلطات االحتــالل أبلغــت محامــي الهيئــة 
كريم عجوة بإصابة الرشبايت، وهو موجود يف عزل 

سجن "رميون".
األســبوع  الرشبــايت  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
توقيــف  متديــد  جلســة  لــه  وُعقــدت  املــايض، 
الخميــس املــايض، يف محكمــة "عوفر" العســكرية، 
اســتكامل  بدعــوى  أيــام  ســبعة  توقيفــه  ومــددت 

التحقيق.
وذكــر رئيــس هيئــة شــؤون األرسى قــدري أبــو بكــر، أن 
الرشبــايت مل يدخــل الســجون، واكتشــفت إصابتــه 

بالفريوس بعد اعتقاله.
"فلســطني"،  لصحيفــة  ترصيــح  يف  بكــر  أبــو  وبــني 
أمس، أنه مبوجب اتفاق بني الحركة األسرية وهيئة 
وإدارة  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  واللجنــة  األرسى 
ســجون االحتــالل، فإنــه مينــع عــى األخــرية الــزج بأي 
بعــد  إال  األرسى  وأقســام  غــرف  معتقــل جديــد يف 

التأكد من عدم إصابته بـ"كورونا".
والهــدف مــن ذلــك، بحســب أبــو بكــر، ضــامن عــدم 
سياســة  ظــل  يف  األرسى،  إىل  الفــريوس  انتقــال 
بحــق  الســجون  إدارة  تتبعهــا  التــي  الطبــي  اإلهــامل 

األرسى.
وأشار أيًضا إىل عدة إجراءات شملها االتفاق، منها 
وقــف تنقــالت األرسى مــن املحاكــم وإليهــا، وتقليــل 
االحتــالل  رشطــة  وعنــارص  األرسى  بــني  االختــالط 
الفــريوس  انتقــال  عــدم  لضــامن  التحقيــق  وضبــاط 

لألرسى.
وأكــد أبــو بكــر رضورة التزام االحتالل باالتفاق، مبيًنا 
مــا  حــٍد  إىل  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  أن 

راضيــة عــن ترصف إدارة الســجون تجاه األرسى بهذا 
الشــأن، يف حــني تتابــع هيئــة شــؤون األرسى األمــر 

باهتامم بالغ.
لــألرسى  كثــرية  بأشــياء  طالبــت  الهيئــة  أن  وبــني 
لوقايتهــم مــن الفــريوس، لكن إدارة الســجون قدمت 
تنظيــف  ومــواد  املعقــامت  شــملت  بســيطة  أشــياء 
وكاممــات، مشــرًيا إىل أن مــن أهــم مطالــب الهيئــة 

واألرسى مًعا وقف تنقالت األرسى بني السجون.
وبفعــل انتشــار الفــريوس يف مــدن الضفــة الغربيــة 
املحتلــة، علقــت زيــارات األهــايل ألبنائهــم، وفق أبو 
بكــر الــذي أشــار إىل أنــه بالنســبة لــألرسى املــرىض؛ 
هــي  للمستشــفى  والروريــة  املاســة  الحاجــة  فــإن 
املعيــار األســاس لنقلهــم أو عدمــه، حفاًظــا عليهــم 

من الفريوس.
ويف 29 يوليــو/ متــوز املــايض، أفادت هيئة شــؤون 
األرسى واملحررين بتعايف األسري الوحيد املصاب 
بـ"كورونــا" داخــل الســجون، كــامل أبــو وعــر املريــض 

بالرسطان.
مــن جهتــه قــال الناطــق باســم مركــز أرسى فلســطني 
إدارة  اتبــاع  عــدم  إن  األشــقر،  ريــاض  للدراســات 
الــذي  هــو  الحقيقيــة،  الوقايــة  إجــراءات  الســجون 

يف  "كورونــا"  بفــريوس  إصابــات  ظهــور  إىل  يــؤدي 
صفوف األرسى.

إدارة  عــى  "يجــب  لـ"فلســطني":  األشــقر  وأضــاف 
الســجون عــدم االســتهتار بحيــاة األرسى، مــع رضورة 

تزويدهم بجميع وسائل الوقاية من الفريوس".
وأشــار إىل مخاوف تهيمن عى الجميع من إمكانية 
اســتمرار  حــال  كبــرية يف  الفــريوس برسعــة  انتشــار 
عدم اتباع إجراءات الســالمة املطلوبة يف الســجون 
األمــر  األمــراض،  بيئــة خصبــة النتشــار  تشــكل  التــي 

الذي يشكل خطورة حقيقية عى حياة األرسى.
ــه األشــقر إىل أن ســجون االحتــالل املنتــرشة يف  ونبَّ
األرايض الفلســطينية املحتلــة منــذ نكبــة الـــ48، ال 

توافر فيها أدىن مقومات الرعاية الصحية.
)إرسائيــل(  يف  "كورونــا"  فــريوس  تفــيش  أن  وذكــر 
وإصابة ما يزيد عى 70 ألف مستوطن بها، يعززان 
مــن احتامليــة انتقــال الفــريوس إىل الســجون عاجــاًل 
الســجون  إدارة  تعمــدت  حــال  وذلــك يف  آجــاًل،  أم 
عــدم اتخــاذ إجــراءات الوقاية والســالمة، مشــرًيا إىل 
أن إصابــة عــدد مــن األرسى بالفــريوس ليــس ســوى 
مــؤرش عــى وصــول الفــريوس إىل ســجون االحتــالل 

التي يقبع خلف قضبانها قرابة 5 آالف أسري.

غزة/ فلسطني:
االحتــالل  ســلطات  واصلــت 
متــوز/  شــهر  خــالل  اإلرسائيــيل 
بحــق  اعتقاالتهــا  املــايض  يوليــو 
رغــم  الفلســطينيني  املواطنــني 
نتيجــة  بهــم  املحــدق  الخطــر 
جائحــة كورونــا، حيــث رصد مركز 
األرسى  لدراســات  فلســطني 
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طفاًل، و10 نساء وفتيات.
وقــال املركــز يف تقريــره الشــهري 
إن  أمــس،  االعتقــاالت،  حــول 
االحتــالل صعــد الشــهر املــايض 
املجلــس  نــواب  اســتهداف  مــن 
الترشيعي، حيث اختطف 3 من 
نــواب الخليــل، وهــم النائــب نــزار 
رمضــان بعــد مداهمــه منزلــه، وال 
يــزال رهــن االعتقــال، بينــام جــرى 
اختطــاف النائبــني حاتــم قفيشــة، 
وأطلقــت  الرجــوب،  ونايــف 
ســلطات االحتــالل رساحهــم بعــد 
ساعات من التحقيق والتهديد.

محافــظ  اعتقــال  أعــادت  فيــام 
القــدس "عدنــان غيــث" ومددت 
معــه،  التحقــق  بهــدف  اعتقالــه 
وال يــزال رهــن االعتقــال، وكذلــك 
فتــح  حركــة  رّس  أمــني  اعتقلــت 
القــدس "شــادي املطــور"  إقليــم 
يف  الصلــح  محكمــة  أمــام  مــن 

القدس.  
االحتــالل  أن  إىل  املركــز  ولفــت 
واصل الشهر املايض استهداف 
باالعتقــال  والفتيــات  النســاء 
واالســتدعاءات للتحقيــق، حيث 

رصد 10 حاالت اعتقال للنساء، 
 )42( باالعتقــال  اســتهدف  كــام 
مدينــة  مــن  غالبيتهــم  قــارصًا 
الطفــل  واصغرهــم  القــدس، 
"معاذ عويوي" )10 سنوات( يف 
قريــة العيســوية والــذى اختطــف 
عى يد وحدة من املستعربني.

االحتــالل  محاكــم  أن  وبــني 
قــرار   )75( أصــدرت  الصوريــة 
وتجديــد،  جديــد  بــني  إداري 
تراوحت ما بني شهرين إىل ستة 

أشهر.
ويف الســياق ذاتــه، رصــد املركــز 
28 حالة اعتقال من أنحاء الضفة 

الغربيــة املحتلــة والقــدس خــالل 

عيــد األضحى املبــارك من بينهم 
عدد من األطفال، والنساء.

نرش كورونا بغزة
ويف قطــاع غــزة، اعتقلــت قــوات 
االحتالل 13 مواطنًا، منهم 6 تم 
اعتقالهــم قــرب املناطق الرشقية 
للقطــاع، و4 مــن الصيادين خالل 
عملهــم يف صيد األســامك قبالة 
القطــاع،  جنــوب  رفــح  شــواطئ 
عــى  مواطنــني   3 واعتقلــت 

حاجز بيت حانون "ايرز".
يف  الباحــث  حــذر  جهتــه،  مــن 
النــارص  عبــد  األرسى،  شــؤون 
ســلطات  نوايــا  مــن  فروانــة، 
نــرش  اإلرسائيــيل،  االحتــالل 

فــريوس "كورونا" بقطاع غزة، من 
خــالل عمليات االعتقال واإلفراج 
الرسيــع عــن الفلســطينيني عــى 

حدود القطاع.
معاملــة  أن  إىل  فروانــة  ونــوه 
"للمتســللني"  االحتــالل  جيــش 
تــم  الذيــن  الفلســطينيني 
اعتقالهم خالل الشهر املنرصم، 
املخــاوف  مــن  الكثــري  تثــري 
اإلرسائيليــة،  بالنوايــا  والشــكوك 
مشــريا إىل أنه تم اإلفراج الرسيع 
عنهــم وإعادتهــم إىل القطــاع عــر 
رســمية،  وغــري  عشــوائية  نقــاط 
بعــد بضــع ســاعات مــن االحتجــاز 

واالستجواب والتحقيق.

وقــال: "بالرغــم مــن تســجيل مثــل 
منــذ  املذكــورة  األحــداث  تلــك 
أزمــة كورونــا خــالل األشــهر  بــدء 
أنهــا  إال  املاضيــة،  القليلــة 
مــن  الكثــري  تثــري  مــرة،  كل  ويف 
بالنوايــا  والشــكوك  املخــاوف 
تكــون  أن  مــن  اإلرسائيليــة، 
محاولــة إرسائيليــة متعمدة لنقل 

فايــروس كورونــا إىل قطــاع غــزة، 
أو أن يكون الجنود الذين حققوا 
واختلطــوا  الشــبان  هــؤالء  مــع 
ال  بالفــريوس  مصابــني  هــم  بهــم 
ســيام وأنه ســجل ارتفاعا بأعداد 
الجنــود  صفــوف  يف  املصابــني 

اإلرسائيليني".
األشــخاص  كافــة  فروانــة  ودعــا 
ثــم  ومــن  يتســللون  الذيــن 
رساحهــم  ويطلــق  يعتقلــوا 
ويســمح لهم بالعودة اىل القطاع 
عــر النقــاط العشــوائية بتســليم 
األجهــزة  إىل  مبــارشة  أنفســهم 
املختصــة  والجهــات  األمنيــة 
فحصهــم  يتــم  أن  أجــل  مــن 
قادمــني  باعتبارهــم  وحجرهــم 
وذلــك  موبــوءة،  منطقــة  مــن 
املجتمــع  ســالمة  عــى  حفاظــا 
فايــروس  مــن  املواطنــني  وأمــن 

"كورونا".
وأهــاب بالعائــالت بــرورة إبــالغ 
الجهــات املختصــة لو تعرض أي 
عــى  اعتقــال  ألي  أبناءهــم  مــن 
دون  البيــت  إىل  وعــاد  الحــدود 
أن يسلم نفسه لألمن وذلك من 
أجــل ضــامن ســالمتهم وســالمة 

املجتمع.

األسير خليل أبو عراماألسير ماهر األخرس
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باتــت اليــوم هــي األخــرى تحــت مجهــر املقاومة، وما تم كشــفه 
حتــًا يدلــل أن مــا خفــي أعظــم، وأن الصفعــة التــي تلقاها جهاز 
املخابــرات اإلرسائيــي عــى مــدار هــذه الســنوات،  تؤكــد أن 
هنــاك املزيــد مــن النجاحــات ،التــي رمبــا تثبتهــا األيــام، طاملــا 
أن فيلم "بيت العنكبوت" مل يغلق الحســاب ،ويظهر املشــهد 
األخــر أن هنــاك مزيــدا من الصفعات للعدو اإلرسائيي ،وظل 
الحساب مفتوحًا، كا يؤكد أن رصاع األدمغة ال يزال يف ذروته 

،وأن املنهزم من سيفقد تركيزه وُيشل تفكره أواًل.
التفاصيــل الدقيقــة لوثائقــي بيــت العنكبوت، تكشــف املتابعة 
رجــال  قبــل  مــن  بلحظــة،  لحظــة  املعلومــة  ،ومالحقــة  الدقيقــة 
اللــه ،وهــذا يعطــي جمهــور املقاومــة األمــل، والثقــة يف هــؤالء 
املقاومني ،الذين يواصلون العمل ليل نهار إلفشال مخططات 
االحتالل وجرامئه، ضد شعبنا الفلسطيني واملنطقة بأرسها . 
مــا كشــفه جهــاز أمــن رسايــا القــدس يف هــذا الوقــت والظــرف 
،وراســخة،  قويــة  الفلســطينية  املقاومــة  أن  ،يؤكــد  الحســاس 
االحتــالل،  جيــش  عــى  انتصــارات  تســجيل  عــى  وقــادرة 
ومنظومته األمنية، وآلته العســكرية رغم امكانياتها املتواضعة 
الوقــت  يف  أنــه  للشــك،  مجــااًل  يــدع  ال  مبــا  يدلــل  أنــه  كــا   ،
الــذي يحــاول فيــه االحتــالل بــث اإلشــاعة، والفــن يف الشــارع 
الفلســطيني، تفاجئــه املقاومــة بهــذه الرضبة األمنية، لتؤكد أن 
املقاومــة قــادرة عــى حايــة جبهتهــا الداخليــة ،رغــم أالعيــب 

االحتالل ومكره .
يبــدو واضحــًا مــن خــالل ما كشــفته رسايا القــدس ،أن املقاومة 

الوثائقــي الــذي عرضتــه املياديــن - بيــت العنكبــوت - يحمــل 
دالالٍت كبرة عى تطور قدرات املقاومة، ورسايا القدس عى 
بــل يف  ليــس يف الجانــب العســكري فقــط،  وجــه الخصــوص، 

الجانب األمني ورصاع األدمغة والعقول مع مخابرات العدو.
 )إرسائيــل( مل توقــف عدوانهــا يف يــوم مــن األيام  ضد الشــعب 
الفلســطيني، وبالتحديــد يف غــزة، ســواء مــن الــر أو البحــر أو 
الجــو، مســتغلة الحصــار املتواصــل عــى غــزة، منــذ أربعة عرش 

عامًا.
وجــدت نفــي مشــدودًا عــى مــدار 36 دقيقــة ملتابعة قصص 
العــزة والفخــار، وكيــف تحولــت أجهــزة مخابــرات االحتــالل إىل 
مبنظومتهــا  تتباهــى  زالــت  وال  كانــت  التــي  وهــي  أضحوكــة، 

األمنية، وقدراتها العسكرية يف املنطقة والعامل .
كيــف اســتطاع املقاومــون أن يكــروا كل الحصــون، ويصلــوا 
داخــل مقــر قيــادة جيــش االحتــالل ،وتضليــل منظومتــه األمنية، 
بل وحتى السيطرة عى معلومات دقيقة، حول نوايا االحتالل 
أالعيــب  وكشــف  غــزة،  يف  املقاومــة  جبهــة  تجــاه  العدوانيــة 
املقاومــة  مــن  النيــل  تحــاول  التــي  الصهيونيــة،  املخابــرات 
الفــرص  اســتغالل  املقاومــة  اســتطاعت  وكيــف  وقيادتهــا، 
وفعــال  وذيك،  رسيــع،  بشــكل  األمنيــة  والثغــرات  املتاحــة، 

،لتوجيه رضبة لعمالئه وتفكيك شبكاته األمنية.
كنت مبهورًا بقدرة رجال املقاومة، وهم يسجلون هذا النجاح 
األمنــي، األمــر الــذي يؤكــد أنــه ليــس غــزة ومقاومتهــا هــي التــي 
بــل عــى إرسائيــل أن تقلــق أنهــا  تقــع تحــت مجهــر االحتــالل، 

واثقــة، وتعمــل بصمــت يف كل املجــاالت واملياديــن ،وتحقــق 
نجاحات أمنية غر مسبوقة.

إن مــا أظهرتــه مشــاهد وثائقــي املياديــن يوضــح كيــف تعبــث 
املخابــرات األمنيــة بكافــة الســاحات العربيــة، وهــذا يزيــد مــن 
الويــالت  مــن  الكثــر  رئيــٌي وراء  أن االحتــالل ســبٌب  قناعتنــا 
ملواجهــة  الكامــل،  الوعــي  يتطلــب  ،مــا  ،وأمتنــا  شــعبنا  بحــق 
املقاومــة  جمهــور  بحــق  ومخططاتــه،  االحتــالل  أالعيــب  كافــة 

وعنارصها.
املالحظ أن املقاومة تعمل بجهوزية عالية، فرغم االحتياطات 
األمنيــة، التــي يســعى العــدو ترويجهــا لعمالئــه، إال أن املقاومــة 
كانــت أكــر ذكاًء وحرصــًا، وهــي تتحــدى العــدو الــذي ميتلــك 
لــه  كانــت  أنهــا  ،إال  وتتبــع  اســتطالع  وطائــرات  متطــورة  أجهــزة 
باملرصــاد لتوثــق بالصــوت والصــورة ،وتحــرز انتصــارات ماديــة 
وعســكرية، فضــاًل عــن اســتثارها للحــدث سياســيًا وإعالميــًا ، 
وتدمــر الــروح املعنويــة لضبــاط مخابــرات العــدو وهــذا مــا كان 
ليكــون، لــوال حالــة الوحــدة، والتالحــم، والتعــاون، بــني فصائــل 
املقاومة العاملة يف امليدان ،وتوفر البيئة الحاضنة للمقاومة 

،والرافضة لالحتالل بكافة اشكاله .
فلســطني  يف  للمقاومــة  الشــعبية  الحاضنــة  أن  أجــزم  أكاد 
،واملنطقــة اليــوم ،تعيــد ثقتها مبقاومتها الباســلة ،وهي تحقق 
نجاحــات أمنيــة كبــرة يف تضليــل االحتــالل، وتحصــني الجبهــة 
الداخليــة، وتكشــف هشاشــته أمــام العــامل، وتؤكــد يف كل مــرة 

أن إرسائيل أوهن من بيت العنكبوت.

 )إرسائيل(.. أوهن من بيت العنكبوت
صالح المصري

إن ما أظهرته مشاهد وثائقي الميادين يوضح 
كيف تعبث المخابرات األمنية بكل الساحات 
العربيــة، وهــذا يزيد مــن قناعتنــا أن االحتالل 
ســبٌب رئيســٌي وراء الكثيــر مــن الويالت بحق 
شــعبنا ،وأمتنــا ،مــا يتطلــب الوعــي الكامــل، 
لمواجهة أالعيب االحتالل ومخططاته، بحق 

جمهور المقاومة وعناصرها.

إدارة  "متــت  الضابــط:  وقــال 
مــن  ملجنديــن  تجنيــد  عمليــة 
فــرات  عــى  القــدس  رسايــا 
مــن  عــدد  ومــع  متباعــدة،  زمنيــة 
إن  حيــث  املشــغلني،  الضبــاط 
املجنديــن  بــني  االتصــال  مراحــل 
إدارتهــا  متــت  واملشــغلني 
جهــاز  قبــل  مــن  بدقــة  ومتابعتهــا 

أمن رسايا القدس".
فقــد  القــدس،  رسايــا  وبحســب 
كانــت االســتفادة مــن املجنديــن 
يف تحديــد العديــد مــن الثغــرات 
إدارة  يف  عمليــات  يف  األمنيــة 
مــن  العمــالء  وإدارة  التجنيــد 
الشــاباك  جهــاز  ضبــاط  قبــل 

اإلرسائيي.
وتابــع: "كانــت عمليــة اتصــااليت 
"شــاريل"  الشــاباك  ضابــط  مــع 
تحــت ســيطرة وإدارة جهــاز "أمــن 
اســتمر  حيــث  القــدس"،  رسايــا 
التواصــل لفــرة مــن الزمــن قابلتــه 
كامــل  برتيــب  مرتــني،  فيهــا 
رسايــا  أمــن  جهــاز  مــع  ومســبق 

القدس".
الشــاباك  ضابــط  "قــام  وأضــاف: 
سلســلة  باتخــاذ  توفيــق"  "أبــو 
وصــول  لتأمــني  أمنيــة  إجــراءات 
املجند إىل شقة الشاباك، وبعد 
تقديــم وجبــة عشــاء تم اســتجوابه 

بجهاز كشف الكذب".
املجنــد )M199( تحــدث خــالل 
الفيديــو قائــاًل: "بعــد االنتهــاء مــن 
أحــرضوا  الكــذب،  كشــف  جهــاز 
جهاز البتوب عليه خريطة موضح 
وبعدهــا  وأرقــام،  عليهــا عالمــات 
ملقاومــني  صــور  عــدة  أظهــر 

ومدنيني".
وأضــاف: "يف إحــدى املقابــالت 
قــام بتدريبــي عــى برنامج تشــفر 
خــالل  مــن  اســتخدامه  يتــم 

االتصال باإلنرنت".
رسايــا  أمــن  يف  الضابــط  وكشــف 
القدس أن ضابط الشاباك أرسل 
مــن خــالل نقطــة ميتــة، أســطوانة 
فــك  وبعــد  مشــفرة،   )  )CD

"وهكــذا  املطلــوب،  هــو  ليــس 
أفشــل املجنــد مخطــط الشــاباك 

باستهداف املقاوم".
رسايــا  أمــن  يف  الضابــط  وبــني 
ضابــط  تزويــد  تــم  أنــه  القــدس 
الشــاباك "أبــو قــدري" مبعلومات 
حــول مرابــض صواريــخ مصطنعــة 
تــم إعدادهــا مســبًقا وتــم إدراجهــا 
حيــث  العــدو  أهــداف  بنــك  يف 
يف  بعضهــا  اســتهداف  تــم 

التصعيدات السابقة.
)M183(  المجند

وحــول املجنــد  )M183(، أوضح 
أنــه  القــدس  رسايــا  يف  الضابــط 
باتصــال  كانــت  العمليــة   بدايــة 
مشبوه مجهول املصدر ورد ألحد 
والــذي  القــدس  مجاهــدي رسايــا 
توجــه بــدوره لجهاز "أمــن الرايا" 

الــذي حــدد جهــة االتصــال ممثلــة 
بجهاز الشاباك، وعليه تم اإليعاز 
اســتقبال  مبواصلــة  للمجاهــد 
املكاملــات الــواردة  للتعــرف عى 

نواياه.
 وأكــد أنــه بعــد عــودة املجنــد مــن 
املقابلــة مــع ضابط الشــاباك "أبو 
عــى  املجاهــد  أطلعنــا  كريــم"، 
فحــوى املقابلــة وكان مــن أهمهــا 
)إبالغــه عــن إمكانيــة إدخــال عتــاد 
عســكري عــر الحــدود مــع مــر( 
إىل رسايــا القــدس دون اإلفصــاح 
ضابــط  أن  وأبلغــه  تفاصيــل،  عــن 
ســيتوىل  النمــر"   "أبــو  الشــاباك 

التواصل معه بعد عودته.
الشــاباك  ضابــط  اتصــال  ويف 
طلــب  املجنــد  مــع  النمــر"  "أبــو 
الدعــم  مــن مســؤول  التقــرب  منــه 

القــدس،  رسايــا  يف  واإلمــداد 
وطلــب منــه زيارتــه ونســج عالقــة 

معه.
رسايــا  أمــن  يف  الضابــط  وتابــع 
أمــن  جهــاز  أوعــز  "لقــد  القــدس: 
الرايــا ملســؤول الدعــم واإلمداد 
عــرض  بقبــول  القــدس  رسايــا  يف 
املجنــد، وبعــد فــرة كلــف ضابــط 
الشــاباك املجند بإبالغ املسؤول 
بأنــه تعــرف عى قائد ميداين عر 
االنرنــت يف إحــدى )الجاعــات 
املســلحة يف ليبيــا( وأنــه مســتعد 
الفلســطينية  املقاومــة  لدعــم 
نفــذ  وبعدهــا  العســكري  بالعتــاد 
املجنــد تعليــات الضابــط وأبلــغ 

املسؤول بسيناريو الضابط".
وأكمــل ضابــط أمــن رسايــا القدس 
للمجنــد  الضابــط  "أفصــح  يقــول: 

األمنيــة،  العمليــة  بتفاصيــل 
عتــاد  إدخــال  يف  تتمثــل  والتــي 
غــزة،  قطــاع  إىل  نوعــي  عســكري 
مضــادة  صواريــخ  مــن  يتكــون 
للطائرات من نوع )ســام 7( وعدة 
وعليــه  للــدروع  مضــادة  قذائــف 
قــام الضابــط بإرســال رقــم هاتــف 
مــن  أنــه  ادعــى  لشــخص  محمــول 
الســتالم  للتنســيق  ســيناء  ســكان 
األنفــاق  عــر  العســكري  العتــاد 
وهكــذا  املريــة،  الحــدود  عــى 
يكــون ضابــط الشــاباك قــد ابتلــع 

الطعم".
وكشــف أنــه بعــد فحــص ومعاينــة 
ذخائــر وأســلحة متنوعــة مشــبوهة 
عليهــا  الحصــول  تــم  املصــدر، 
جهــاز  نفذهــا  عمليــة خاصــة  عــر 
"أمــن رسايــا القدس"، تبني وجود 

الشــيفرة مــن خــالل برنامــج أرســل 
أظهــرت  االنرنــت،  عــر  للمجنــد 
كان  الجويــة غرفــة  الصــور  إحــدى 
الشــاباك،  ضابــط  بهــا  مهتــا 
ويــردد عليها أحــد قادة املقاومة 
وعليــه تــم أخــذ اإلجــراءات األمنية 

الالزمة حفاًظا عى سالمتهم.
وأثنــاء  التصعيــدات  أحــد  ويف 
لطائــرات  مكثــف  تحليــق 
ضابــط  طلــب  االســتطالع، 
الشــاباك "أبو توفيق" من املجند 
قائــد  )وجــود  معلومــة  تأكيــد 
داخــل  املقاومــة(  مــن  ميــداين 
ســيارة وحــدد لــه مــكان تواجدهــا، 
للمــكان  "املجنــد"  وتوجــه 
وشــاهد املقــاوم داخــل الســيارة، 
أن  الشــاباك  ضابــط  أبلــغ  ولكنــه 
الســيارة  يف  املوجــود  الشــخص 

قــاذف صاروخي مضــاد للطائرات 
مــن نــوع )ســام 7( مفخــخ، حيــث 
شــحنة  الصهيــوين  العــدو  وضــع 
داخــل  يف  االنفجــار  شــديدة 
وذلــك يف  الصاروخــي،  املحــرك 

الفحص األويل للصاروخ.
رسايــا  أمــن  يف  الضابــط  وأشــار 
القــدس إىل أنــه وللــرضورة األمنية 
إنهــاء  الرايــا"  "أمــن  جهــاز  قــرر 
العســكري  العتــاد  إدخــال  عمليــة 
أخــرى  نوعيــة  أمنيــة  بعمليــة 
متحــورت يف إدارة عملية اســتالم 
مــن  مبلــغ  عــن  عبــارة  ميتــة  نقطــة 
الشــاباك  ضابــط  أرســلها  املــال 
"للمجاهــد"  كهديــة  كريــم"  "أبــو 
العتــاد  وتســليمه  إدخالــه  مقابــل 

العسكري لرايا القدس.
ولفــت اىل أنــه تم االيعــاز للمجند 
بعــد إبالغــه مــن ضابــط الشــاباك 
مــكان النقطــة امليتــة أن يبلغــه أن 
هنــاك ظرفــا طارئــا حــدث عنــده، 
منعــه مــن الذهــاب ألخــذ النقطــة 
قــام  ذلــك  عــى  وبنــاء  امليتــة، 
أحــد  بإرســال  الشــاباك  ضابــط 
العمــالء الســتالم النقطــة امليتــة، 

وتم إلقاء القبض عليه.
إىل  لفــت  ف.(  )ك.  العميــل 
مخابــرات  مــع  االرتبــاط  مــدة  أن 
االحتالل اســتمرت لعام، واســتمر 
إرشاف  تحــت  معهــم  التواصــل 
وإدارة جهــاز "أمــن رسايا القدس" 

طيلة فرة التحقيق.
كا كشف الضابط يف أمن رسايا 
القــدس أنــه "وبعــد متابعــة أمنيــة 
أحــد  يف  يعمــل  لشــخص  دقيقــة 
الفلســطينية  املقاومــة  فصائــل 
ســلوكيات  عليــه  ظهــرت 
مشــبوهة، تم إخضاعــه للتحقيق، 
وباالعــراف األويل تــم التأكــد مــن 
الشــاباك،  ضبــاط  بأحــد  ارتباطــه 
أنــه مرتبــط منــذ عــدة أشــهر  وأقــر 
الفــرة  هــذه  خــالل  اســتلم  وأنــه 
عــدة نقــاط ميتــة كانــت عبــارة عن 
مبالــغ ماليــة وجهــاز اتصــاالت آمن 

يعرف بالقالب".

رسايا القدس تكشف تفاصيل عملية استخباراتية "معقدة" 

جانب من فيلم رسايا القدس

غزة/ فلسطين:
كشفت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة 
الجهــاد اإلســالمي مســاء أمــس، عــن عملية 

اســتخباراتية معقدة نفذها جهاز األمن التابع 
لهــا ضــد االحتــالل "اإلســرائيلي"، واســتمرت 
لنحو )1400( يوم. وقال ضابط في أمن سرايا 

القدس في فيلم تحت عنوان "بيت العنكبوت" 
الــذي تــم بثــه عبــر قنــاة المياديــن الفضائيــة، 
"فــي إطــار العمليــات األمنية المعقــدة التي 

نفذهــا جهاز "أمن ســرايا القــدس"، تم اختراق 
منظومــة التجنيد وإدارة العمالء داخل أروقة 

جهاز الشاباك الصهيوني".
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بتمويل تركي
توزيــــع لحــــوم األضاحــــي علـــى 4500 أســــرة فـــي غـــــزة

أبو حسنة: قانون األونروا 
ال مينع أبناء املوظفني 
من العمل مبؤسساتها

جمعية جزائرية ُتوزِّع
 لحوم األضاحي عىل 10 

آالف عائلة فقرية بغزة
غزة/ فلسطني:

وزعــت جمعيــة الربكــة للعمــل الخريي واإلنســاين الجزائريــة لحوم األضاحي 
عىل أكرث من 10 آالف عائلة فقرية بقطاع غزة.

وقال رئيس تحالف أنصار فلســطني، وجمعية الربكة أحمد إبراهيمي: »إن 
الجهــود متواصلــة وبشــكل اســتثنايئ يف هــذه املرحلــة لخدمة األشــقاء من 

أبناء الشعب الفلسطيني«.
وأضاف يف ترصيح صحفي، أمس، خالل تنفيذ مرشوع »تكافل« لتوزيع 
لحوم األضاحي يف قطاع غزة، »أن الحاجة تقتيض بذل جهد مضاعف يف 

هذا الوقت، سيام مع وجود تداعيات إنسانية ألزمة وباء كورونا«.
وأوضح أن استمرار تأثري أزمة وباء كورونا عىل املستوى اإلنساين أدى إىل 
تفاقــم حــدة الفقــر يف األرايض الفلســطينية، وخاصــة قطــاع غزة املحارص، 
العمــل  عــن  العاطلــني  أعــداد  وارتفــاع  االقتصــاد،  توقــف عجلــة  مــع  ســيام 
بشــكل يدعــو للقلــق. وشــدد عــىل أهميــة مثل هذه املشــاريع، وغريها من 
املرشوعــات اإلغاثيــة والتنمويــة، كونها تســد جــزءًا من حاجة األرس الفقرية 
من مادة اللحوم كغذاء أساس يحتاج إليه اإلنسان، إضافة إلدخاله الرسور 

والفرح عىل أفراد األرسة وخاصة األطفال.

وفاة فتى من جنني 
غرًقا يف بحر حيفا

جنني/ فلسطني:
عرث، أمس، عىل جّثة فتى )17 عاًما( من بلدة برقني جنوب 
غرب جنني، قرب شاطئ البحر يف حيفا بأرايض الـ1948.

ونقلــت وكالــة »وفــا« عــن مصادر محليــة، أن الفتى يزن عالء 
عنتــري، فقــدت آثــاره، يــوم األحــد، أثنــاء الســباحة، ووجــدت 

جثته صباح أمس عىل شاطئ البحر يف حيفا.

غزة/ صفا:
قال املستشار اإلعالمي لوكالة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
إنــه ال يوجــد يف  أبــو حســنة،  »األونــروا« يف قطــاع غــزة عدنــان 
قانــون »األونــروا« مــا مينــع أبنــاء املوظفــني مــن أن يتقدمــوا ألي 

امتحانات أو أن يتم تعيينهم يف مؤسسات الوكالة املختلفة.
وأضــاف أبــو حســنة يف ترصيــح لوكالــة »صفــا« اإلخباريــة أمــس، 
ردًا عــىل مــا أثــري مــن اتهامــات حول نجــاح عدد من أبناء موظفني 
بالوكالــة الدوليــة يف قطــاع غــزة، أن »هــؤالء يخضعــون للمعايــري 
مــن  الوكالــة،  يف  البرشيــة  املــوارد  قســم  يضعهــا  التــي  نفســها 

تقديم امتحانات ومقابالت وغريه«.
وأكــد أن »الوكالــة تنظــر إىل أي اتهامــات يف هــذا اإلطــار حــول 

حدوث أي خرق للنظم والقوانني بجدية.
وشدد عىل أن »الوكالة سوف تحقق يف أي اتهامات برشط أن 

تكون اتهامات حقيقية ومدعومة بإثباتات«.
وتقدم حوايل 30 ألف خريج يف القطاع املحارص منذ 14 عامًا 
إىل امتحانــات أعلنــت عنهــا »األونــروا« يف مجال التعليم أجري 
الشــق التحريــر منهــا يف شــهر يوليــو املــايض، نجــح منهــم بضــع 

مئات.
ونرشت وكالة الغوث قبل أيام أسامء املرشحني ملقابلة وظيفة 

معلم بعد اجتيازهم االمتحان التحريري.
ودعــت الوكالــة، يف بيــان صحفي، املرشــحني للحضور قبل 40 
دقيقة من املوعد املجدول للمقابلة يف التاريخ املحدد وذلك 
قبــل دخولــه  املطلوبــة  الوثائــق  كل  مــن  التحقــق  علميــة  إلمتــام 

املقابلة.
وأوضحــت أن املقابــالت ســوف تعقــد يف كليــة غــزة للتدريــب 
التابعــة لهــا، منبهــًة إىل أن عمليــة التقييــم يف املقابــالت ســوف 
تكون مبنية عىل الكفايات الالزمة لوظيفة معلم، التي ستقّيمها 
لجنــة املقابــالت املعنيــة، يف حــني ســوف ترتكــز عمليــة التقييــم 

النهائية للمرشحني وفق معايري معروفة ومدروسة.

غزة/ نور الدين صالح:
بقايــا  تراكــم  مــن  مواطنــون  يشــتيك 
بعــض  يف  األضحــى،  عيــد  أضاحــي 
العامــة،  الشــوارع واألحيــاء واألماكــن 
وغــري  كريهــة  بروائــح  تبعــث  والتــي 
صحية، داعني الجهات الرســمية إىل 

رضورة التخلص السليم منها.
العــام،  هــذا  األضحــى  عيــد  وشــهد 
إقبــااًل عــىل رشاء األضاحــي أكــرث مــن 
األعــوام الســابقة، رغم تــردي األوضاع 

االقتصادية التي يعيشها قطاع غزة.
مــن  بغــزة،  الزراعــة  وزارة  ووفــرت 
األضاحــي لهــذا العام )17 ألف( رأس 
من العجول، و)30 ألف( من األغنام.

لبعــض  أســفها،  عــن  الــوزارة  وعــرّبت 
يف  العشــوائية  الذبــح  عمليــات 
املســالخ  إطــار  وخــارج  الشــوارع 

املعدة لهذا الغرض.
إن  قــال  خــر،  حســني  املواطــن 
قامــوا  ممــن  املواطنــني  مــن  العديــد 
بذبــح املــوايش تركــوا بقايــا األضاحي 
يف منطقــة ســكنه الواقــع قــرب شــارع 
أثــار  مــا  وهــو  غــزة،  مبدينــة  الجــالء 
رائحــة  انبعــاث  بعــد  خاصــة  غضبــه 

كريهة منها.
تركــوا  املواطنــني  أن  خــر  وأوضــح 
أدى  مــا  األضاحــي،  جلــود  بعــض 
وبعــض  كريهــة  روائــح  النتشــار 
الحرشات عليها، األمر الذي ينعكس 

بالــرر عــىل صحــة املواطنني خاصة 
األطفال منهم.

ودعــا البلديــات والجهــات املختصــة 
إىل رضورة اســتمرار مراقبتهــا للذبــح 
عــىل  إجــراءات  وفــرض  العشــوايئ 

املخالفني.
املواطــن  منــه  اشــتىك  ذاتــه  الحــال 
عبــد القــادر جــرب، الــذي شــعر بحالــة 
مــن االشــمئزاز حينــام مــّر قــرب حاويــة 
رفــح  أحيــاء مدينــة  أحــد  للقاممــة يف 
بقايــا  زالــت  وال  القطــاع،  جنــوب 

األضاحي موجودة فيها، كام يقول.
الكثــري  أن  لـ«فلســطني«،  جــرب  وبــنّي 
تلــك  حــول  تجمعــت  الحــرشات  مــن 
انبعــاث روائــح  مــا أدى إىل  الحاويــة، 
كريهــة كونهــا تتضمــن بعــض الجلــود 
وروث األضاحــي، وهــو مــا يســتدعي 

تدخاًل ضد هذه الترصفات.
بــرورة  الرســمية  الجهــات  وطالــب 
التدخــل إلنهاء »هــذه الظاهرة« التي 
تلحــق  وقــد  املواطنــني  غضــب  تثــري 

بهم أرضارًا صحية.
بعض التجاوزات

منســق اإلدارة العامــة للصحــة والبيئــة 
يف بلديــة غــزة أحمــد أبــو عبــدو، قــال 
إن البلديــة رصــدت بعــض التجــاوزات 
خــالل  األضاحــي  بذبــح  الخاصــة 
»وتــم  املبــارك،  األضحــى  عيــد  أيــام 
التعامل معها وتصويب أوضاعها«.

أبــو عبــدو خــالل حديثــه مــع  وأوضــح 
»فلســطني«، أن مــربرات املواطنــني 
الذبــح  اتبعــوا  الذيــن  املخالفــني 
معرفتهــم  »عــدم  كانــت  العشــوايئ 
باألنظمــة واللوائــح التي أقرّتها البلدية 
قبــل قــدوم العيــد«، الفتــًا إىل أنــه تــم 

التعامل معهم وفق القانون.
وبــنّي أن البلديــة قّيمــت الوضع العام 
عيــد  انتهــاء  بعــد  غــزة  يف  الصحــي 
األضحــى، ومــدى االلتــزام باإلجــراءات 
التــي تــم وضعهــا فيــام يتعلــق بضبــط 
هــذا  أن  معتــربًا  العشــوايئ،  الذبــح 
العــام »نجــح بشــكل كبــري« يف ضبــط 
الذبــح والتخلــص من املــكاره الصحية 

يف األماكن العشوائية.
وأشار إىل أنه تم ذبح أكرث من 5500 
العجــول يف مذابــح مدينــة  مــن  رأس 
مواطــن،  ألــف   700 تضــم  التــي  غــزة 
لزيــادة  البلديــة  دفــع  الــذي  األمــر 

طواقمها العاملة وعدد الورديات.
جهودهــا  بذلــت  البلديــة  أن  وأوضــح 
الســامح  عــدم  عــىل  العمــل  يف 
لحدوث أي مكاره صحية يف املدينة 
األضاحــي  بقايــا  ترحيــل  خــالل  مــن 
بــأول، وفــق قولــه، منوهــًا إىل أن  أواًل 
بعــض املواطنــني ذبحــوا يف أوقات ال 

تعلمها البلدية.
وبحســب أبــو عبــدو، فــإن هــذا العــام 
ضبــط  يف  ملحوظــًا  نجاحــًا  شــهد 

األعــوام  مــع  مقارنــة  األضاحــي  ذبــح 
الســابقة، مــن حيــث آليــة التعامل مع 
املــكاره الصحيــة خاصــة يف األماكــن 

التي جرى فيها ذبح عشوايئ.
ودعــا أبــو عبــدو، املواطنــني لالتصال 
بالشــكاوى،  الخــاص   115 عــىل رقــم 
عنــد رؤيــة أي مكرهــة صحيــة متعلقــة 
القضــاء  أجــل  مــن  األضاحــي،  ببقايــا 

عليها بأرسع وقت.
الصحــة  دائــرة  مديــر  أكــده  مــا  هــذا 
والبيئــة يف بلديــة رفــح مهنــد معمــر، 
بعــض  البلديــة  رصــدت  حيــث 
ذبــح  يف  املواطنــني  مــن  التجــاوزات 
بقاياهــا  وتــرك  عشــوائيًا  األضاحــي 

ملقاة يف بعض الحاويات.
»فلســطني«،  لصحيفــة  معمــر  وبــنّي 
مســبقة  خطــة  وضعــت  البلديــة  أن 
قبــل العيــد، وعممــت كيفية التعامل 
الذبــح  ضبــط  بهــدف  األضاحــي،  مــع 
العشــوايئ، حيــث دأبــت عــىل توزيع 
الحاويــات يف بعــض املناطــق داخــل 

نفوذها برفح.
البلديــة تعاملــت مــع  وأشــار إىل أن 
حســب  كل  املواطنــني  تجــاوزات 
معظمهــا  أن  إىل  الفتــًا  طبيعتهــا، 
عــاّدا  املدينــة،  أطــراف  عــىل  كانــت 
أن العــام الحــايل أفضــل مــن ســابقاته 
مــن حيــث االلتزام مبعايري الذبح يف 

املسالخ.

مواطنون يشتكون من تراكم بقايا األضاحي يف الشوارع.. والبلديات ترد!

صبــاح العيــد لزيــارة بيــت جــدي حيــث تجتمــع 
الزيــارات  تلــك  يف  مــا  أجمــل  أن  أال  العائلــة، 
ومــا  عليهــا،  نحصــل  كنــا  التــي  العيديــات  هــي 
ســاحات  إىل  ننطلــق  حتــى  الزيــارة  تنتهــي  أن 
يف  نصبهــا  يتــم  بســيطة  )مالهــي  املراجيــح 

األحياء الشعبية(«.
يف  األشــهر  األلعــاب  ســاحات  رسور،  ُيعــدد 
يف  »التقــدم«  كســاحة  »الريمــوك«  مخيــم 
الشــهرية  »الريجــة«  وســاحة  الثالثــني  شــارع 
يجــد  كان  رسور  أن  إال  املخيــم  مدخــل  عــىل 
األشــهر  حشــيش«  »أبــو  ســاحة  يف  متعتــه 
يقصدهــا  والتــي  الريمــوك  مخيــم  يف  واألقــدم 

الكبار والصغار.
رمزيــة  لهــا  حشــيش(  )أبــو  »ســاحة  ويقــول: 
خاصــة، حيــث مــّر عليهــا، أجيــال، فاآلبــاء لعبــوا 
فيهــا عندمــا كانوا صغارا وبعد ســنوات شــاركوا 
أطفالهــم املــرح حيــث كانــت تضــم كافــة أنــواع 
األلعــاب، وتطــورت فيــام بعــد، لتكــون مقصــدا 

ألهايل املخيم ومن خارجه«.
ويذكــر رسور أن »اســم الســاحة، التــي تقــع يف 
منتصف شارع لوبية، جاء من مقهى شهري كان 
يوجــد يف الســاحة لعائلــة أبــو حشــيش، وهــي 

من العائالت املعروفة يف املخيم«.
ويســتذكر تلــك اللحظات الخالــدة، »كان يقام 

فيــه  تحبــس  كبــري  مربــض  أيضــا  الســاحة  يف 
الخــراف قبيــل العيــد بثالثــة أيــام، حيــث تذبــح 
األضاحــي، ويجتمــع الكبار والصغار يف مشــهد 

مهيب«.
فرحــات،  منيــب  الفلســطيني  الالجــئ  يذكــر  و 
مــع  كان  كيــف  الســوري،  للشــامل  واملهجــر 
مســاجد  عــىل  يتوزعــون  العيــد  قبــل  أصدقائــه 
املخيــم يف حملــة تنظيــف وتزيــني للمســاجد 
مــن  »فلســطني«،  كجامــع  العيــد  مبناســبة 
أقــدم مســاجد املخيــم، ومســجد »الحســيني« 
و«الوســيم« و«الخليــل«، مشــريا أن كل هــذه 
املســاجد تعرضــت للتدمــري الــكيل أو الجــزيئ 

بريوت/ فلسطني:
بينــام كانــت األمهــات وبناتهــن يعزفــن عــىل آلــة 
الفلســطيني،  الكعــك  ســيمفونية  »الشــوبك« 
طوال األيام التي تســبق عيد األضحى، تنبعث 
روائــح الكعــك بــكل أشــكاله وألوانــه مــن النوافــذ 
كرتانيم عشق وخيال، وقبل النوم ميدد أطفال 
-التــي  الجديــدة  مالبســهم  الريمــوك  مخيــم 
أباءهــم مــن ســوق شــارع صفــد-  لهــم  اشــرتاها 
عــىل أرستهــم، يعانقونهــا تــارة ويتبادلــون معهــا 

القصص والحكايات تارة أخرى.
ويف أول أيــام العيــد، تغســل التكبــريات ونــداء 
املــآذن تعــب تحضــريات األيام الســابقة متاما، 
لســاحات  الصغــار  لهفــة  الشــوق  يوقــظ  كــام 

األلعاب واملراجيح.
»بــأي حــال عــدت يــا عيــد«.. بهــذه العبــارة بــدأ 
عــامد رسور،  مــن ســوريا  الفلســطيني  الالجــئ 
يقلب دفاتر املايض، خالل أيام عيد األضحى 
املبــارك، مســتذكرا »الزمــن الجميــل« مبخيــم 

الريموك.
األضحــى  عيــد  أيــام  أول  قبيــل  رسور:  ويقــول 
املبــارك بأســبوع كان مخيــم الريموك )لالجئني 
الســورية  العاصمــة  جنــوب  الفلســطينيني، 
دمشــق( ينتفــض ألقا زيــادة عىل ألقه ويكتيس 
رونــق البهجــة والفــرح يف ذلــك الزمــن الجميــل، 

»قبيل اندالع األزمة السورية«.
لـــ  تركيــا  يف  حاليــا  املقيــم  الالجــئ  ويضيــف 
»قــدس بــرس«: »أعــالم وزينــة وأضــواء تحيــل 
خيــوط  حتــى  تتــأأل  درة  إىل  املخيــم  أســواق 
الفجــر األوىل.. تختلــط أهازيــج العيد وأصوات 
تزدحــم  بينــام  الصغــار،  ضحــكات  مــع  الباعــة 
الشوارع واملحال بالناس.. كان املخيم ينبض 

بالحياة«.
ويتابع رسور: مع تكبريات العيد ونداء املآذن، 
إىل  والصغــار  العيــد،  بحلــول  الكبــار  يســتبرش 

بهجة وفرحة العيد.
ويــرسد الالجــئ ذكرياتــه: »كان أيب يصطحبنــا 

خالل الحرب.
فكانــت  لأســواق  بالنســبة  فرحــات:  ويضيــف 
الشــهري  الريمــوك  شــارع  املفضلــة  وجهتــي 
أصنافــا  تقــدم  التــي  املطاعــم  تنتــرش  حيــث 
مســتذكرا  الشــهية،  املأكــوالت  مــن  متعــددة 
أســامء املطاعم التي كان يرتدد عليها كمطعم 
»الزعيــم« و«التــاج« و«النابلــيس« و«فالفــل 

عىل كيفك«.
ويشــري إىل أنــه كان يشــرتي مــن »البســطات« 
وذلــك  واألحذيــة  األلبســة  صفــد  شــارع  يف 
أســعار  مــع  مقارنــة  الرخيصــة  ألســعارها 

املحالت.
ومــن العــادات التــي حافظــت عليهــا العائــالت 
جــدران  غســل  فرحــات-  -يقــول  الفلســطينية 
املنازل وتنظيف الســتائر والفرش قبيل العيد، 
عــىل الرغــم مــن أن البيــوت تكــون نظيفــة، إال أن 

هذه العادة كانت تعبريا عن فرحتهم بالعيد.
يتنهــد فرحــات يف حديثــه، عندمــا يذكــر ملــة 
»عيــد  ويقــول:  العيــد  يف  والجــريان  األهــل 
يفــرح  وال  أيــدي  أقبــل  وال  علينــا  ميــر  جديــد 
خالهــم  أو  عمهــم  أو  جدهــم  بعيديــة  أوالدي 

فالحرب فرقت شمل الناس«.
ويضيــف: »حتــى يف أيــام الحصــار كنــت تجــد 
الرحمــة والتعاطــف بــني األهل والجريان، وكيف 
كان الواحــد يحــاول تخفيــف وطــأة معانــاة  مــن 

حوله«.
ويتابــع الالجــئ الفلســطيني بغصــة: »مــا يزيــد 
املخطــط  عــن  تتواتــر  التــي  األخبــار  حــزين  مــن 
بيتــي  ســيمحي  والــذي  الجديــد،  التنظيمــي 
املخيــم  سيشــطب  بــل  املخيــم،  خارطــة  مــن 

بأكمله«.
وأعلنــت محافظــة دمشــق يف حزيــران/ يونيــو 
املــايض، عــن مخطــط تنظيمــي جديــد ملخيــم 
الريمــوك يهــدف إىل تقســيمه إىل ثالث أجزاء، 
ويتــم التعامــل معها كأحياء دمشــقية، ما يعني 

نزع رمزية املخيم الفلسطيني عنها.

عندمــا كــان املخيــم عيــًدا.. ذكريــات عيــد األضحـى يف الريمـوك

مخيم الريموك      )أرشيف(

غزة/ فلسطني: 
لحــوم  بغــزة  الدينيــة  والشــؤون  األوقــاف  وزارة  وزعــت 
األضاحــي عــىل آالف األرس بتمويــل مــن وقــف الديانــة 
الرتيك. وقال مدير دائرة املشاريع يف الوزارة أرشف 
إســامعيل، إن عــدد األرس املســتفيدة مــن األضاحــي 

سيصل لنحو 4500 أرسة.
العائــالت  عــىل  اللحــوم  توزيــع  ســيتم  أنــه  إىل  وأشــار 
الفقــرية يف جميــع مناطــق القطاع، عرب سلســلة منافذ 

عمل تتبع للوزارة.
سلســلة  ضمــن  يــأيت  املــرشوع  »هــذا  أن  وأضــاف 
مشاريع خريية وإغاثية، يدعمها وقف الديانة الرتيك 

من خالل وزارة األوقاف«.
ويف السياق وزع فريق من املتطوعني الفلسطينيني، 
عــرب  غــزة،  قطــاع  يف  األرس  مئــات  عــىل  أضــاٍح  لحــوم 

تربعات تركية.
ووزع فريــق »ُكــن حيــاًة إىل غــزة« اللحــوم عــىل مئــات 
بالقطــاع، تحــت شــعار  الفقــرية وذوي اإلعاقــة  األرسة 

»أضحيتي ألجل غزة«.

وقام الفريق بهذه املبادرة، عرب جمع تربعات شعبية 
منــدوب  وقــال  فيهــا.  مندوبــه  طريــق  عــن  تركيــا  مــن 
الفريــق يف تركيــا، رمضــان عســيلة، إن »قرابــة 1750 

أرسة يف غزة ستستفيد من املبادرة«.
وأضــاف عســيلة أن »املبــادرة تهــدف إلدخــال الفرحــة 
والرسور يف نفوس الفقراء واملساكني وذوي اإلعاقة، 

يف القطاع املحارص من قبل إرسائيل«.

عــىل  وشــعبًا  وحكومــًة  رئاســًة  لرتكيــا  بالشــكر  وتقــدم 
»دعمهم الالمحدود لغزة وسكانها، ووقوفهم بجانب 

الفقراء واملحتاجني«.
املتطوعــني  مــن  مجموعــة  الشــبايب  الفريــق  ويضــم 
الذيــن يعملــون عــىل مســاعدة غــزة، مــن خــالل جمــع 
لدعــم  وإرســالها  الــرتيك،  الشــعب  مــن  التربعــات 

الرشائح الفقرية.
عدنان أبو حسنة
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الحقوق، وهناك من يرى باملقاومة السلمية أنها الطريق األوحد لنيل 
الحقــوق، إلــخ مــن التباينــات التــي تعرقــل بنــاء اســراتيجية وطنية متفق 

عليها.
التأثــر  حجــم  ننكــر  أن  ميكــن  ال  والدوليــة:  اإلقليميــة  األجنــدات   .3

االقليمــي والــدويل عــى بعــض أقطاب الحركة الوطنية، وألننا ال منتلك 
اقتصــادًا حقيقيــًا، ونعتمــد عــى املــال الخارجــي وهــو مــا يجعــل هــذا 
املال مااًل سياسّيًا يزيد من حجم الفجوة والتناقض بني القوى الوطنية 

واإلسالمية واملجتمع املدين، وكذلك النخب الفكرية والثقافية.
4. أزمــة الثقــة التــي عّززهــا االنقســام: قبــل االنقســام كانــت الثقــة بــني 

فــإن  وعليــه  اختــالاًل،  زادت  االنقســام  وبعــد  مختّلــة،  الوطنيــة  الحركــة 
كل طــرف يخــى توجهــات الطــرف اآلخــر لبنــاء اإلســراتيجية الوطنيــة 

ملواجهة االحتالل وتعزيز الوحدة الوطنية.
5. غيــاب فكــر املراجعــة والتقييــم: قــد يكــون هــذا مــن أهــم األســباب 

التي تعرقل والدة الجنني، فلو قام كّل فصيل بتقييم تجربته السياسية 
ومعرفة نقاط القوة والضعف، فإن مثة احتاماًل كبر بأن تتقاطع الكثر 
مــن نقــاط الضعــف بــني مكونــات الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، ويبقــى 
اســراتيجية  لبنــاء  بشــأنه  التوافــق  املمكــن  مــن  الــذي  البســيط  الجــزء 
وطنيــة، لكــن لألســف الواقــع الراهــن يؤكــد مبــا ال يــدع مجــااًل للشــك أن 
كلَّ فصيل يؤمن بأن مساره هو الصواب املطلق وغره الخطأ املطلق، 

وهذا أحد أرسار بقاء ودميومة واستمرار االحتالل ليومنا هذا.
6. الجغرافيــا السياســية: تعاطــى االحتــالل مــع الجغرافيــا الفلســطينية 

من خالل تقســيامت سياســية مختلفة، حيث فرض واقعًا يف التعامل 

قبــل أن نخــوض يف ســطور وحيثيــات املقالــة علينــا أن ننشــط ذاكرتنــا 
بالتعــرف عــى نبــذة مبســطة عــن حيــاة يحيــى الســنوار، فقــد ولــد عام 
1962 يف مخيم خانيونس، وتعود أصوله إىل املجدل، وحصل عى 

بكالوريــوس لغــة عربيــة مــن الجامعــة اإلســالمية، اعتقــل ثــالث مــرات 
األوىل عام 1982 مدة أربعة أشــهر إدارية، والثانية عام 1985 مدة 
مثانيــة أشــهر إداريــة، والثالثــة عــام 1988 وحكم عليــه أربعة مؤبدات 
قىض منها 23 عاما، وأفرج عنه عام 2011 يف صفقة وفاء األحرار ، 

وتزوج يف العام ذاته وقد كان عمره 49 عاما.
انتخــب عضــوا للمكتــب الســيايس لحركــة حــامس عــام 2012 ، ويف 

عام 2017 انتخب رئيسا للحركة يف قطاع غزة.
وســنبدأ مــن النقطــة األخــرة مــن حيــث قيادتــه للحركــة يف غــزة وبعــد 
مرور قرابة أربع سنوات، علينا وضع بعض اإلشارات والخطوط حول 
هــذه الســنوات األربــع، وعلينــا اإلشــارة هنــا إىل أن كل قائــد لحركــة 
حامس يلتزم باإلسراتيجية واألهداف العامة للحركة ويعمل وفقها؛ 
ولكــن اآلليــات واإلجــراءات، وكيفيــة إدارة امللفــات ووضــع أولوياتهــا 

تختلف من قائد آلخر.
وحســب متابعتــي كان واضحــا أن الســنوار عمــل يف فــرة قيادته وفق 

ثالثة مسارات: 
األول: دعم وتقوية البنية التحتية للمقاومة ومراكمة قوتها.

وهــذا امللــف كان حــارضا بقــوة خالل الســنوات األخــرة، وقد تحدث 
أبو إبراهيم يف أكرث من محفل أن قيادة الحركة تبذل كل ما بوسعها 
من أجل دعم مراكمة القوة، وأن ماليني الدوالرات رصفت يف سبيل 

وأصبحــت  مــدى،  أبعــد  إىل  القســام  صواريــخ  وصلــت  حتــى  ذلــك 
تغطي مدن فلسطني وبرؤوس ثقيلة، وهي يف طريقها إىل أن تصبح 
أكــرث دقــة يف إصابــة الهــدف، ولــك أن تتخيــل كيــف أصبحــت األنفاق  
وشــبكة االتصاالت والطائرات دون طيار والكوماندوز البحري وقوات 
العســكري  واإلعــالم  والبحــث  الدراســات  ومراكــز  والــدروع  النخبــة 
للنــاس  يظهــر  ال  مــام  والكثــر  االســتخبارات،  األطــول جهــاز  والــذراع 

ستعلمه يف املعارك.
كل ذلك جاء ضمن سياسة مراكمة القوة التي تفخر بها املقاومة.

وإلميان قيادة حامس بالوحدة امليدانية، دعم السنوار هذا املسار، 
وتــم إنشــاء الغرفــة املشــركة، التــي تشــمل أكرث من 13 جهــازا وذراعا 

عسكريا للفصائل الفلسطينية. 
يف  للمقاومــة  املســتوى  عــايل  تنســيق  عــن  حديــث  هنــاك  وأيًضــا 

املنطقة لتشكل طوق خنق لدولة االحتالل. 
ثانيا: الحفاظ على الجبهة الداخلية: 

هذا امللف استحوذ عى طاولة البحث لدى قيادة الحركة يف قطاع 
غزة، وأعتقد أنها عملت وفق ذلك عى خمسة مستويات وهي: 

-1 الشباب واإلعالم: 

اإلعــالم،  خــالل  مــن  العــر  هــذا  يف  تــدار  والحــروب  املعــارك  ألن 
دائــم  تواصــل  عــى  وكانــت  الشــباب  بفئــة  الحركــة  قيــادة  اهتمــت 
معهــا مــن خــالل سلســلة لقــاءات ســواء عامــة أو خاصــة، وأطلعتهــا 
عــى آليــة اتخــاذ القــرار وماهيــة املخاطــر املحدقــة بشــعبنا وقضيتــه 
، وألن اإلعــالم يــأيت يف صلــب هــذا املســار كان لــه نصيــب األســد 
يف االهتــامم وكان اهتاممــا واضحــا باإلعــالم الرقمــي الــذي يعــد مــن 
املفاعيــل األساســية للحــرب الدائــرة عــى هــذا الشــعب وتشــكلت 

عرشات الحمالت الدفاعية والهجومية  .
وبالتــايل اهتــم الســنوار بهــذا امللــف ومــا يــزال حتــى يقــود الشــباب 
بأنفســهم أي حــرب إعالميــة ونفســية دفاعــا عــن مــرشوع املقاومة يف 

املنطقة  . 
2 - املخاتر والوجهاء :  

ويف  ويدعمهــم،  بالشــباب  إبراهيــم  أبــو  يهتــم  أن  الجميــل  مــن  كان 
املقابل أن يتواصل مع الوجهاء واملخاتر باعتبارهم معول استقرار 
للجبهــة الداخليــة ، فــكان اهتــامم قيــادة الحركــة كبــرا بهــذا امللــف 
، وكان عــام 2019 شــهد حملــة كبــرة جــدا للتواصــل مــع العائــالت 
الحركــة يعــر عــن  لقيــادة  والعشــائر وكان اســتقباال حافــال وحميميــا 
أصالــة هــذا الشــعب العظيــم  ، ومــن وقتهــا أصبــح التواصــل بشــكل  

دائم يف كل قضية ومعضلة تواجه مجتمعنا وأهلنا يف القطاع . 
 3 - الحاضنة الشعبية: 

، وألن االحتــالل  مــن روافــع مــرشوع املقاومــة  أبنــاء شــعبنا هــم  ألن 
وأعوانــه  اســتهدفوا الحاضنــة الشــعبية للمقاومــة يف محاولــة منهــم 
لرضبهــا وإنهاكهــا، كانــت مــن أولويــات قيــادة الحركــة وشــكلت فريقــا 
أهــم مشــاريعها  الشــعبية، ومــن  الحاضنــة  للحفــاظ عــى  متخصصــا 
االهتــامم بالرشائــح املعدومــة مــن أبنــاء شــعبنا ، وكذلــك املســاعدة 
يف تزويــج مــن هــم فــوق 35 عامــا ، والعمــل عــى إيجــاد فــرص عمــل 

للشباب ، وحسب معلومايت أن مرشوعا كان معدا لتشغيل اآلالف 
من الشباب ولكن جائحة كورونا حالت دون ذلك  .

وأيضــا خصصــت مكتبــا الســتقبال املظــامل والعمــل عــى حلهــا مــع 
الجهات املعنية . 

وكذلــك مــن بــاب أن تبقــى الدوائــر الحكوميــة يف القطــاع بعيــدة عــن 
الفســاد وأن تشــكل حامية للحاضنة الشــعبية هناك محاربة للفســاد 

يف نشاط غر مسبوق ومالحقة الفاسدين  .
4 - العمل الوطني : 

قيــادة الحركــة رســخت أهميــة هــذا امللف ، ورفعت مســتوى العالقة 
العالقــة  مــن  توجهاتهــا  مختلــف  عــى  الفلســطينية  الفصائــل  مــع 
التنظيمية البحتة إىل العمل ضمن فريق متجانس يتابع، ويعمل يف 
كل املجــاالت الوطنيــة واملجتمعيــة يف غــزة ، فعنــد ظهور أي أزمة أو 

إشكالية تجدهم يجتمعون ويعالجونها بشكل رسيع .
ملســرات  العليــا  الوطنيــة  الهيئــة  قيــادة  يف  ذلــك  وتعمــق  وتكلــل 
العودة وكرس الحصار، التي شهدت ترسيخا للعمل الوطني حتى أن 

املواطن شعر بحالة االنسجام والتوافق  . 
وأيضــا شــهد العمــل الوطنــي الوحــدة امليدانيــة بــني األذرع واألجنحــة 

العسكرية وتشكلت الغرفة املشركة  .  
ويف الفــرة األخــرة شــهدت الســاحة الفلســطينية عمــال وحدويــا بــني 
حركتي حامس وفتح ومبشاركة كل فصائل العمل الوطني نحو رفض 

مخطط الضم االستعامري . 
5 -  املصالحة الوطنية : 

بــد لقيــادة الحركــة أن تنهــي حالــة  اســتكامال للعمــل الوطنــي كان ال 
االنقســام وتذهــب للمصالحــة الوطنيــة مــع حركــة فتــح ، وشــهد عــام 
2017 مــا ســمي بهجــوم املصالحــة، الــذي قــاده األخ يحيــى الســنوار 

وبذل يف ذلك كل ما يستطيع، وتم تذليل كل العقبات لعقد اتفاق 
وطنــي، وكان ذلــك بحضــور قيــادة جهــاز املخابــرات العامــة املــري، 
وتــم وضــع جدولــة زمنيــة لتنفيــذ مــا تــم االتفــاق عليــه ، وقدمــت حركة 
حــامس تنــازال عــن اللجنــة الحكوميــة وســلمت املعابــر الثالثــة " بيــت 
حانــون ورفــح وكــرم أبــو ســامل " لحكومــة الحمــد اللــه ، وكانــت قيــادة 
الحركة جاهزة لتقديم املزيد يف سبيل إمتام املصالحة إال أن حركة 

فتح ال نعلم بضغط من أي جهة تراجعت عام تم االتفاق عليه . 
لتهيئــة  شــعبنا  فئــات  مبختلــف  وقتهــا  التقــى  قــد  إبراهيــم  أبــو  وكان 
الجميــع وتبشــرهم باملصالحــة ، ولكــن واضــح أن هجــوم املصالحــة 
قــد أزعــج جهــات منهــا عربيــة ودوليــة وكذلــك دولــة االحتــالل فكانــت 
مرسحيــة محاولــة تفجــر موكــب الحمــد اللــه و ماجــد فــرج، وبذلــك 

تفجرت مساعي املصالحة . 
ومع نهاية عام 2019 كانت محاوالت جديدة نحو إمتام املصالحة 
وقدمــت   ، والرئاســية  الترشيعيــة  االنتخابــات  بوابــة  عــر  الوطنيــة 
حــامس حينهــا موافقــة رسيعــة دون تــردد، وهــذا كان يف غــر توقــع 
إشــارة  يف  "جاهزيــن"  شــعار  الســنوار  وأطلــق  نفســها،  فتــح  حركــة 
لجهوزيــة الحركــة لخــوض االنتخابــات ، إال أن حركة فتح تراجعت يف 

الساعات األخرة  .

ثالثا : ربط غزة مع العالم الخارجي وتقوية العالقة مع 
المحيط العربي واإلسالمي: 

قطــاع  وتحديــدا يف  لحركــة حــامس  املعاديــة  الجهــات  أهــداف  مــن 
غــزة تخريــب عالقتهــا مــع الــدول العربيــة عوضا عــن تفكيك املجتمع 
القضيــة  إىل  األقــرب  مــر  وباعتبــار   ، الداخــل  مــن  الفلســطيني 
الفلســطينية، عمل الســنوار عى ترتيب العالقة مع جمهورية مر، 
ونجــح يف ذلــك حتــى أصبحــت العالقــة أكــرث متانــة وقربــا، والتنســيق 

أصبح عاليا معها .
ويف املقابل متكنت قيادة الحركة وتحديدا خالل السنوات األربع 
األخرة من ترتيب أوراقها مع إيران وحزب الله اللبناين واالتصاالت 
املقاومــة  دعــم  ســبيل  يف  مســتمرة  املســتويات  أعــى  عــى 

الفلسطينية  . 
وأيضا العالقة مع قطر وتركيا مستمرة يف دعم شعبنا والتخفيف من 

مشكالته املعيشية .  
وقفات مع السنوات األربع األخرة: 

1 - الكشــف عــن املجموعــة التــي اغتالــت القائــد مــازن فقهــا وإعــدام 
أفرادها.

2 - عملية حد السيف التي قطعت يد القوات اإلرسائيلية الخاصة.
3 - املقاومة خاضت أكرث من 13 جولة تصعيد مع االحتالل لوضع 

املعادلة التي تريدها .
4 - إظهــار الرفــض الفلســطيني املقــاوم لنقــل الســفارة األمريكيــة إىل 
القدس يف يوم 2018-5-14 واستشــهاد أكرث من 60 مواطنا رشق 

غزة .
الكهربــاء  أهمهــا  الحصــار  عــن  الناتجــة  األزمــات  بعــض  -فكفكــة   5

واملعابر  .
الشــهداء  أهــايل  مــن  عبــاس  عنهــم  قطعهــا  ملــن  رواتــب  -6 رصف   

واألرسى والجرحى . 
 -7 إفشال مخطط احتاليل تخريبي باعتقال خلية تخريبية يف متوز 

من العام الجاري .
8 - النجــاح يف الســيطرة عــى وبــاء كورونــا وحاميــة أهلنــا يف قطــاع 

غزة . 
تنبيهات : 

هناك من انتقد األخ يحيى السنوار  يف أربعة ملفات وهي : 
1 - التــرسع يف تــرك املعابــر وتحديــدا معــري بيــت حانــون وكــرم أبو 

سامل  .
2 -العودة إىل النعرات العائلية وظهور تكتالت قبلية  .

3 - اإلطالة يف مسرات العودة وخاصة يف عام 2019 . 
4 - عدم املحاسبة الواضحة للفساد  .

الســنوار يتميــز بشــخصية وطنيــة تحظــى  ونختــم هنــا أن األخ يحيــى 
مــع  متميــزة  عالقتــه  وكذلــك  الفلســطيني،   الشــعب  وثقــة  باحــرام 
الســنوات  يف  سياســته  عــن  يعــر  وهــذا   ، الوطنــي  العمــل  فصائــل 
األخــرة التــي كانــت جامعــة لــكل أبنــاء شــعبنا بفئاتــه وفصائلــه وألوانه 

املختلفة .

بيــان صحــايف أو تريــح لقائــد وطنــي، أو  أو  ال متــر مقالــة أو دراســة 
لحزب ســيايس فلســطيني إلخ... إال ويســتخدم مصطلح االســراتيجية 
الوطنيــة للخــروج مــن املــأزق الســيايس، ومبــا أن هنــاك حالــة إجــامع 
فلسطيني من فتح إىل اليسار إىل حامس والجهاد، فام الذي مينع أن 
تــرى هــذه اإلســراتيجية الوطنيــة النــور بعــد ســنوات مــن الحمــل، أم أننا 
أمــام حمــل كاذب وعليــه ســتبقى هــذه اإلســراتيجية وهــاًم؟ وســتعمل 
إرسائيــل عــى إبقائــه وهــاًم عــر اســتدامة حالــة االنقســام التــي تســاعد 

يف مترير صفقة القرن وخطة الضم.
أواًل: أسباب تعثر الوالدة.

الجنــني  اكتــامل  دون  تحــول  رئيســة  عنــارص  مثــة  أن  تقديــري  يف 
)االسراتيجية الوطنية(، ومن أهم العنارص:

1. جامعــات املصالــح: اإلســراتيجية الوطنيــة تعنــي مواجهــة االحتالل 

الصهيــوين ويف ظــل نظــام دويل أحــادي القطبيــة تهيمــن عليــه الواليات 
اســراتيجية  أي  فــإن  إلرسائيــل،  مطلــق  بشــكل  تنحــاز  التــي  املتحــدة 
وطنيــة جوهرهــا التخلــص من االحتالل تعني معاداة الواليات املتحدة 
األمريكيــة، وعليــه ســيكون مصطلــح االرهــاب والعــزل الســيايس تالحــق 
جامعــات  مــع  يتعــارض  مــا  وهــو  االســراتيجية،  هــذه  يتبنــى  مــن  كل 
املصالح يف الحالة الفلسطينية التي ترى يف حالة االستقرار والسالم 

واالنقسام والتعايش مع االحتالل هي البيئة األنسب ملصالحها.
والدة  دون  يحــول  آخــر  عامــل  أيضــًا  السياســّية:  الــرؤى  تبايــن   .2

الوطنيــة  للحركــة  السياســية  الــرؤى  تبايــن  وهــو  الوطنيــة  االســراتيجية 
الفلسطينية، فهناك من يرى بالكفاح املسلح هو الطريق األمثل لنيل 

الضفــة  أو  القــدس  مــع  التعامــل  عــن  مختلفــًا   1948 فلســطينيي  مــع 
الغربيــة أو الشــتات أو قطــاع غــزة، حتــى ترســخ انقســامًا نفســّيًا بجانــب 
االنقســام الجغــرايف، وهــذا النجــاح الصهيــوين انعكــس عــى فــرص بناء 
اســراتيجية وطنيــة، فــام يقبلــه القطــاع قــد يرفضــه الشــتات أو الضفــة، 

وما يقبله أهلنا بالضفة قد ترفضه األطراف األخرى، وهكذا.
مــا ســبق، هــي عوامــل مانعــة لبنــاء إســراتيجية وطنيــة، وهــي تؤكــد أن 
هــذا املصطلــح يــكاد يكــون حمــاًل كاذبــًا إىل حــني امتالكنــا القــدرة يف 
تحييد هذا العوامل وتحويلها من تهديد إىل فرص لبناء االسراتيجية 

الوطنية.
ثانيًا: االنتقال من حالة الوهم إلى الحقيقة.

ل الحمــل الــكاذب إىل حمــل حقيقــي البــد مــن توفــر عنــارص  حتــى يتحــوَّ
الزواج، والعالج، وقبل ذلك اإلرادة الربانية، ويف حالة بناء إسراتيجية 
الوطنيــة، فــإن اإلرادة الربانيــة قامئــة ولكنهــا تنتظــر االخــالص بالعمــل، 
الفلســطينية  األطــراف  بــني  االســراتيجي  الحــوار  مبثابــة  هــو  والــزواج 
القائم عى تحييد الصالح الخاص وتقديم الصالح العام، والقادر عى 
تحييــد دور جامعــات املصالــح واألجنــدات، واملســتند عــى منهجيــة 
علمية قامئة عى التقييم والتقويم للمسار واملسرة والتي هي مبثابة 
العــالج لكافــة األمــراض الســابقة، حيــث ينبغــي أن يجيــب التقييم عى 
د  تســاؤل: ملــاذا مل نتحــرر حتــى اللحظــة مــن طغيــان االحتــالل؟ أي نحدِّ
ماذا نريد وكيف نحقق ما نريد؟ حينها نســتطيع أن نزف لشــعبنا والدة 
املولــود الجديــد وهــو االســراتيجية الوطنيــة التــي انتظرناهــا منــذ زمــن 

طويل.

بعد قرابة 4 سنوات عىل قيادته 
لحمـاس فـي غـزة السنـوار مـاذا حقق؟

اإلسرتاتيجية الوطنية.. الكلمة األكرث تداواًل يف سوق السياسة 

عماد زقوت

يحيى الســنوار يتميز بشــخصية وطنية تحظى 
باحترام وثقة الشــعب الفلســطيني،  وكذلك 
عالقتــه متميــزة مع فصائل العمــل الوطني ، 
وهذا يعبر عن سياســته في السنوات األخيرة 
التــي كانــت جامعــة لــكل أبنــاء شــعبنا بفئاتــه 

وفصائله وألوانه المختلفة .

د. حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

تعاطــى االحتالل مع الجغرافيا الفلســطينية 
من خالل تقســيمات سياسية مختلفة، حيث 
فــرض واقعــًا فــي التعامــل مع فلســطينيي 
1948 مختلفــًا عــن التعامــل مــع القــدس أو 
الضفــة الغربيــة أو الشــتات أو قطــاع غــزة، 
حتى ترسخ انقســامًا نفسّيًا بجانب االنقسام 
الجغرافــي، وهــذا النجــاح الصهيوني انعكس 

على فرص بناء استراتيجية وطنية، 
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

فيــا يتعلــق بــروط بيــت الزوجيــة واحتياجاتــه، أم برتتيــب األولويــات مــن 
حيث املصاريف، أم فيا يتعلق مبصاريف الزواج ذاتها.

هل يعقل أن يتمثل رشط زواج الشاب يف توفري شقة يف حدود 150 مرتا 
مربعا عىل سبيل املثال )مثل هذه الشقة تعترب كبرية جدا يف دول الرفاه 
األورويب(؛ إن كان عــرب اإليجــار الــذي سيســتهلك الجــزء األكــرب مــن الدخل، 
أم عرب التملك شــبه املســتحيل ما مل يكن األهل قادرين عىل املســاعدة، 

أم كان عرب األثاث الكثري واملكلف.
أضــف إىل ذلــك تكاليــف الــزواج الضخمــة يف ظــل طقــوس صــارت جــزءا مــن 
عــدة  األحيــان يف  أكــر  تتمثــل يف  والتــي  الراســخة،  العــادات االجتاعيــة 
مناســبات )جاهة، وخطبة وحفلة زواج(، ولكل منها تكاليفه من حيث مثن 
حجــز القاعــة ومــا تبقــى من املصاريف، وكل تلك الطقوس )بجانب األثاث 
واملهر( متثل مبلغا مهوال، سيحتاج الشاب إىل سنوات طويلة يك يتمكن 

من تجميعه؛ هذا إذا متّكن بالفعل.
البيــت  إيجــار  حيــث  مــن  ذلــك،  بعــد  الحيــاة  كلفــة  هــو  بالطبــع  واألســوأ 
الشــباب  يدفــع  بــات  كلــه  وهــذا  واألوالد،  الحيــاة  ومصاريــف  ومصاريفــه، 
إىل عــدم التفكــري يف الــزواج أصــا، أو البحــث عــن فتــاة عاملــة، يك يتمكــن 

الطرفان من توفري رشوط الحياة.
كل ذلك بات يهدد منظومتنا االجتاعية من حيث ارتفاع نسب العنوسة، 
وانتشــار أمــراض اجتاعيــة كثــرية، األمــر الــذي ينبغــي أن يدفــع املخلصــن 

مقاومــة بــن املــوت والحيــاة. األرسى كريــم يونــس وماهــر يونــس ونائــل 
الربغــويث ينتظــرون منــذ 40 عامــًا داخل ســجون االحتال، مل يهرموا ومل 
يهنــوا ألنهــم يــرون حياتهــم يف اآلخريــن الطلقــاء، األمــس ال يتــاىش ويف 

الزوايا املعتمة شاهدوا وضوح الساء.
األســري فؤاد الشــوبيك شــيخ األرسى البالغ من العمر 85 عامًا ينتظر من 
يفجــر االنتظــار يف صبــاح العيــد، انتظــار إرشاقــة الصبح ال يقل جاال عن 

رؤيته، يأيت فتّيًا يثري الزوابع واالنتباه.
542 أسريًا محكومون بالسجن املؤبد ينتظرون يف املؤبد وال ينطفئون، 
يوزعــون هــذا املؤبــد عــىل تفاصيــل األيــام، يتشــظى املؤبــد وتــزول وطأة 

االنتظار.
أراد االرسائيليــون وضــع األرسى يف حالــة انتظــار طويلــة ومملــة بهــدف 
يأخــذك  إن مل   : أســري  لــكل  يقــول  لســان حالهــم  الايقــن،  دفنهــم يف 
املــوت فــإن الســجن ينغلــق عليــك ليصبــح هــو عاملــك الدائــم وقــربك 

القادم.
حالــة  اىل  يصلــون  األرسى  لجعــل  إرسائيــي  مخطــط  هــو  االنتظــار 
فســيولوجية كالخــوف مــن املســتقبل والحريــة، ملوحــة الوقــت، اليــأس 
وغمــوض األفــق الســيايس، صهــر الكائــن الحي يف قوالــب زمنية ومكانية 

جامدة، افقاد التضحية أي معنى.
االنتظــار يف املفهمــوم االرسائيــي هــو عــدوان عــىل خطواتــك املتحفــزة 

رحــل عــن عاملنــا األســبوع املــايض يف الســابع والعريــن مــن متــوز/ 
يوليو 2020، الشــاعر الفلســطيني الكبري هارون هاشــم رشــيد.. تويف 
ابــن غــزة األبيــة يف كنــدا، يف منفــى امتــد عــرات الســنن، وقــد كــرّس 
حياته كلها للقضية الفلســطينية.. عاش أكر من ثاثة وتســعن عاما، 

كتب الشعر ألكر من ستة عقود.
انتــرت أشــعاره يف الوطــن العــريب كلــه، عــرب دواوينــه الشــعرية، ومــن 
فــوزي،  فــريوز، ومحمــد  العــريب..  الوطــن  خــال أصــوات كبــار مطــريب 
املــداح..  وطــال  عبــده،  ومحمــد  محمــود،  وكارم  كامــل،  وفايــدة 

وغريهم..
ا يف مواقع  صدر له أكر من عرين مجموعة شعرية، وعمل دبلوماسيًّ
مختلفــة مــن خــال منظمــة التحريــر الفلســطينية، ومــن خــال الســلطة 
الفلســطينية، ولكنه ظل يف جميع أحواله ومواقعه الشــاعر الفلســطيني 
املهمــوم.. شــاعر الثــورة.. شــاعر العــودة.. شــاعر القــرار 194.. وغريها 

من األلقاب التي حملها عرب تاريخه الطويل..
عرفته يف القاهرة.. قال يل بحب أبوي:

)يف شــبايب التقيت بالشــاعر عمر أبو ريشــة.. وقال يل: "أنت تذكرين 
أنــت تذّكــرين  اليــوم:  لــك  أقــول  يــا هــارون".. وأنــا  بنفــي يف شــبايب 

بنفي يف شبايب يا عبدالرحمن..(
هكذا قال يل.. ومن مثل هارون هاشم رشيد يف شبابه أو شيخوخته.. 

إنه جيل ال مثيل له !
قــرأت لــه منــذ مراحــل التفتــح األوىل.. منــذ مــا يقــرب مــن أربعــن عاما.. 
حــن كانــت القضيــة الفلســطينية مســّلمة مــن مســلاتنا التــي ال تقبــل 
الجــدل، وكان كل مــن ُيعــرّبُ عنهــا وعــن آالمهــا نعــّده بطــا، نعــّده صوتنا، 
للصامديــن يف  بحبنــا  األقــى،  للمســجد  بأشــواقنا  بأوجاعنــا،  يــرخ 

األرض املحتلة!
مل يكن هارون هاشم رشيد يعلم.. ومل نكن نعلم أن الزمان سيدور، وأنَّ 
مجرَّد التعاطف مع القضية الفلســطينية ســيعّد تطرًّفا، وإرهاًبا، وإنكارا 
"إخوانيــة"،  وأمنيــات  بالديــن،  وتجــارة  "قومجيــة"،  وأحاًمــا  "لآلخــر"، 

مخّدرات يستغلها من يرّوجون لعودة الخافة!
لقد بدأ هذا الرجل كتابة الشــعر وهو شــاب صغري مل يكمل العرين، 
وظــل يكتــب ألكــر مــن نصــف قــرن بالــروح نفســها.. بــروح ذلــك الشــاب 

الذي مل تفّت يف عضده النكبات والنكسات..
لقــد كان مثــا للســائرين عــىل هــذا الطريــق.. لقــد كان قــدوة يل أنــا.. 
رأيــت فيــه معنــى )صمود الكاتب.. وخلود الشــاعر.. وصرب املناضل.. 

وثبات املؤمن( !
لقد رأيته قدوة يل.. وكم يحتاج السائرون عىل هذا الطريق إىل مناذج 

للصمود !

اقــرأ معــي أيهــا القــارئ الكريــم هــذه القصيــدة التــي كتبهــا هارون هاشــم 
رشيد ابن غزة األبية، وغنتها املطربة فايدة كامل:

َلْن َيَنام الّثْأُر يف َصْدري وإِْن َطاَل َمَداْه ..
ال وَلْن َيْهَدَأ يف روحي ويف قلبي َلَظاْه

ْنيا َصَداْه .. ي َلْم َيَزْل يف َمْسَمِع الدًّ َصْوُت أُمِّ
وأيب ما َزاَل يف َسْمِعي ويف ُروحي ِنَداْه

ْم.. ْم.. َثاِبَت الَخْطِو إىل الَحقِّ َتَقدَّ أَْن َتَقدَّ
ْم.. وَتَقحَّ

َحاِلَك األْهواْل..
ْم.. وُد إِْن َلْم َتَتَعلَّ َسْوَف َتْطويَك الليايل السُّ

َكْيَف ُتْطِفي غلَة الّثأِر بنرياٍن َوَدْم..
أتأمــل يف هــذه الكلــات.. وأتخيــل لــو أن شــاعرا شــابا كتبهــا اليوم.. لن 
يكــون مصــريه اإلقصــاء مــن جميــع املنابــر الثقافيــة الرســمية يف غالبيــة 
دول الوطن العريب.. بل رمبا يكون مصريه الســجن بـ"تشــكيلة" من تهم 

اإلرهاب !
يف هذه األيام التي يحكمنا فيها أذناب الصهاينة.. تعرب أشعار هارون 
هاشم رشيد عن معاناة العريب يف وطنه وكأنها معاناة الفلسطيني مع 
محتلــه الصهيــوين.. لذلــك أترككــم مــع هــذه القصيــدة التــي تحتــار هــل 
يتحدث الشــاعر فيها عن مســاجن يف ســجون االحتال.. أم معتقلن 

يف سجون األنظمة العربية !ّ؟
َصباُح الَخرِي ِللُسَجناء

)إليهم.. إىل كل األرسى والسجناء يف ليل السجن الصهيوين(
)1(

َصباُح الَخري...
َتحِملها إيل االَحباب

َأرساُب الَحساِسِن...
َتدوُر ِبها مولهًة َعىل ُکلِّ الزَناِزيِن...

قة َتُحُط علی َشباِبيك ُمَغلَّ
َوُتنِشُد ِللَمساِجن...

َوَتحِمُل ِشلَح زَنبَقٍة َلهم
َأو ُغصَن َزيُتوِن...

ِمَن الَوطِن اَلذی ال ِمثُله
أَحَلی

ِمَن الَوَطِن الَفلسطيني...
)2(

َتقوُل َلُهم: َصباُح الَخري
ِللُغرِّ امَلياِمِن...

َصباُح الَخرِي ِمن "عّکا"
َوِمن "يافا"

ِن... َوِمن َرَبواِت َحطِّ
َو ِمن "غزة"

ِمن َمسِجِدها امَلعُموِر
ِمن َنفِح الَبساِتِن...

)3(
َصباُح الَخرِي ِمن أَهليُکُم الُبَسطاِء

ِمن َليِل امَلساِکِن...
َوِمن َأوجاِع َمظُلوٍم

َوِمن َأنَّاِت َمحُزوٍن...
َصباُح الَخرِي

ِمن َتوِق النَّوی امَلشُبوِب
ِمن َنبِض الَرايِن...

)4(
َصباُح الَخرِي

يا أَحباَبنا االَحرار
يا أََمَل امَلايِن...

وِء... ناِ، َوالضَّ َو يا َلمَع السَّ
َعلی ِميعاِدنا َنبقی

َعلی الَعهِد الَفلسطيني...

مــن خــال تقريــر جديــد  العــام لألمــم املتحــدة، "يبّرنــا"  هــا هــو األمــن 
بأنــه "مــع ســقوط املايــن نحــو أســفل الســلم االقتصــادي؛ ســيعيش ربــع 
بالتوتــرات  بالكامــل يف فقــر، وذلــك وســط منطقــة مليئــة  العــرب  الســكان 
وعدم املســاواة، ما ســيكون له عواقب وخيمة عىل االســتقرار الســيايس 

واالجتاعي".
قبــل "كورونــا"  بخــري  العربيــة  الــدول  أكــر  االقتصــادي يف  الوضــع  يكــن  مل 
وتدهور أسعار النفط، فاملؤرشات االقتصادية من ركود وبطالة وتراجع يف 
مســتوى الدخــول؛ كان واضحــا كل الوضــوح قبــل ذلــك، مــا يعنــي أن جوهــر 

هذه السطور مل يكن واجب الطرح بعد "كورونا" فقط، وإمنا قبله أيًضا.
خال العقود األخرية، وبسبب بعض الوفرة املالية وطفرة العقد املايض، 
كانت املنظومة االجتاعية يف أكر دولنا العربية متيل نحو قدر من الرتف 
واملبالغــة يف اإلنفــاق واملظاهــر االجتاعيــة التــي ترهــق قطاًعــا عريًضــا مــن 

الناس، بخاصة من فئة الشباب وذوي الدخل املحدود.
وزيــادة  األخــرية،  األعــوام  يف  الــزواج  عــىل  املقبلــن  نســب  تراجــع  ولعــل 

العنوسة تبعا ذلك، هي مؤرشات خطرية عىل هذا الوضع.
مل يعــد الشــبان الذيــن يحصلــون عــىل عمــل بعــد الدراســة الجامعية، أو من 
دونهــا، قادريــن عــىل الــزواج وبنــاء أرسة، يف أكــر الــدول العربيــة، والســبب 
ال يتعلــق فقــط بضآلــة الدخــل الــذي يحصلــون عليــه وحســب، بــل بالروط 
االجتاعيــة التــي صــارت تفــرض عليهــم أعبــاًء كبــرية ال يتحملونهــا؛ إن كان 

االحتــال،  ســجون  يف  األرسى  انتظــار  ويتجــدد  األضحــى  عيــد  يحــل 
مــن  أكــر؟  ينتظــر  مــن  انتظــار،  معركــة  هــي  الســجون  داخــل  فاملعركــة 
يعــض عــىل أصابعــه أواًل: الســجن أم الســجان؟ يكتفــي األرسى بإشــعال 
فتيلــة انتظــار أخــرى يف كل عيــد، يلبســون أجمــل مــا لديهــم مــن مابس، 
ميارسون عادات العيد يف ساحة الفورة، يؤدون صاة العيد الجاعية، 
يتــزاورون بــن الغــرف واألقســام، يوزعــون الحلويــات، يتبادلــون الرســائل 
واإلشارات املخزونة يف وجع الذكريات، يوجهون التحيات إىل أحبائهم 

األحياء والرحمة إىل أحبائهم األموات.
مــا يقــارب 5000 أســري وأســرية فلســطينية ينتظــرون ســنوات وســنوات 
خلــف القضبــان، مــرت مئــات األعيــاد واملناســبات املفرحــة واملؤملــة، 
تقلــب الطقــس وامتــزج الليــل بالنهــار وجــرت الريــاح والحــروب وتوالــدت 
األجيــال وصدئــت الحيطــان، تطــورت وســائل الســيطرة والقمــع ومــا زال 
األرسى صامــدون بقدرتهــم عــىل االنتظــار، انتظــار يــوم عيــد آخــر، ســنة 
جديدة مختلفة، شمس مكتملة غري مسيجة، رواية أو قصيدة مفخخة، 
األرسى سلحوا االنتظار باألمل والفعل وعبؤوا دمهم للساعات القادمة.

50 أســريًا يقضــون أكــر مــن 20 عامــًا مــن بينهــم 29 أســريًا يقضــون أكــر 
مــن 25 عامــًا ال زالــوا ينتظــرون، هــم عــىل قناعــة أن امُلنتَظــر لــن يتأخــر، 
700 أســري مريــض ومعــاق ومصــاب ينتظــرون، يراوغــون  ســيأيت غــدًا، 
أوجاعهــم يحتالــون عــىل املــوت، صــار االنتظــار يف الســجن هــو عمليــة 

إىل الحث عىل بناء منظومة اجتاعية جديدة عنوانها الرضا بالقليل، بدل 
اإلرصار عىل التقاليد الشائعة من دون فائدة.

بعــد "كورونــا"، ومــا يبّرنــا بــه مــن بطالــة وتراجــع يف املداخيــل، ينبغــي أن 
نعيــد النظــر يف ذلــك كلــه، وأن يتــم بنــاء األرس الجديــدة عــىل أســس مــن 

التقشف، بخاصة للفئات التي ال ميكنها بدء الحياة بغري ذلك.
أال ميكــن االكتفــاء بشــقة يف حــدود الـــ80 مــرتا مربعــا عــىل ســبيل املثــال؟ 
أال ميكــن اختصــار طقــوس الــزواج إىل الحــد األدىن، بحيــث ُيكتفــى بحفلــة 
واحــدة، بــدل ثــاث؟ أال ميكــن تخفيــف مســتوى املهــور؟ نعــم ميكــن ذلــك 

بكل تأكيد.
خال الشهور األخرية شاهدنا "زيجات" تتم من دون حفات يف الصاالت، 
بســبب كورونــا، وتــم توفــري الكثــري مــن املــال عــىل الشــباب املقبلــن عــىل 

الزواج، وهذا ما ميكن أن يحدث بدون كورونا، ولو يف الحد األدىن.
إن ترشــيد الحيــاة ورشوطهــا، ونبــذ العــادات االجتاعيــة الســيئة، واملثقلــة 
باملظاهــر والــرتف، ميثــل مهمــة بالغــة األهميــة للعلــاء واملفكريــن وأهــل 
النــاذج الحّيــة لذلــك، وليــس فقــط مــن خــال  الــرأي، وذلــك عــرب تقديــم 

الوعظ.
صحيــح أن الظــروف املوضوعيــة مــا تلبــث أن تفــرض نفســها عــىل الجميــع 
مبــرور الوقــت، ولكــن ملــاذا إطالــة املعاناة وحر النــاس يف إطار املنظومة 
القدميــة لزمــن طويــل؟ إن اختصــار الوقــت واملعانــاة والتداعيــات ممكــن، 

اآلتيــة، أن تتكلــس ويصبــح عاملــك متنائًيــا وبعيــًدا... انســحاب الوقــت 
من الذاكرة، استنفاذ ما لديك من طاقة، اخادك اىل حد االستسام.

املحتلــون االرسائيليــون وضعــوا الشــعب الفلســطيني يف حالــة انتظــار: 
انتظــار يف الســجن، انتظــار عــىل الحاجــز العســكري، انتظــار ان يفتحــوا 
مئــات املعابــر،  عــن  املــرور  انتظــار  الكهربــاء،  او يشــعلوا  املــاء  صنبــور 
انتظــار ان يتحــرك املجتمــع الــدويل ويفــرض التزاماتــه القانونية ويشــحن 

مفعول مئات القرارات الغائبة.
األرسى الفلســطينيون كــروا مفهــوم االنتظــار االرسائيــي: حركوا ســاعة 
الكرامــة  عــن  الدفــاع  ومقاومــة،  ومواجهــات  ارضابــات  املعطلــة،  الزمــن 

والحرية وحق تقرير املصري، انتفاضات القيود تحت العاصفة.
االنتظار يف السجن هو قنبلة الصرب بحد ذاتها: أن تكون لغريك، تكتب 
لغــريك، تقــرأ لغــريك، تحــرتق لغــريك، تعشــق تلــك املــرأة التــي تنتظرها 
وال تراهــا، تتهــدم روحــك ثــم تبنيهــا مــن جديــد، االنتظــار يف الســجن هــو 

أن تيضء دامئًا حتى تضح الطريق.
العيــد يف  لكــن  الحيــاة،  قيــد  عــىل  بــاب مغلــق كاملــوت  امــام  االنتظــار 
الســجون يقــرع كل عــام األبــواب املغلقــة، االرسى يســمعونه، ميــدون لــه 
أياديهــم، يشــدون قــوس الوقــت وينســفون االنتظــار ويصنعــون القــرار، 
يســافرون يف أحامهــم اىل اطفالهــم وبيوتهــم، االنتظــار يف الســجن هــو 

ان تتعلم أال تنتظر.

ورحل هارون هاشم رشيد

كي ال يتعّمق الخراب

األسرى في العيد... نشد قوس الوقت وننسف االنتظار

عبد الرحمن يوسف
)عربي 21(

عيسى قراقع 

في هذه األيام التي يحكمنا فيها أذناب الصهاينة.. 
تعبر أشعار هارون هاشم رشيد عن معاناة العربي 
في وطنه وكأنها معاناة الفلسطيني مع محتله 
الصهيونــي.. لذلــك أترككــم مــع هــذه القصيــدة 
التي تحتار هل يتحدث الشــاعر فيها عن مســاجين 
فــي ســجون االحتــال.. أم معتقلين في ســجون 

األنظمة العربية ّ!؟

50 أسيرًا يقضون أكثر من 20 عامًا من بينهم 
29 أســيرًا يقضــون أكثــر مــن 25 عامــًا ال زالــوا 
ينتظــرون، هــم علــى قناعــة أن الُمنتَظــر لــن 
يتأخر، ســيأتي غــدًا، 700 أســير مريض ومعاق 
ومصاب ينتظرون، يراوغون أوجاعهم يحتالون 
علــى المــوت، صــار االنتظــار فــي الســجن هــو 

عملية مقاومة بين الموت والحياة.

ياسر الزعاترة
)عربي 21(

العــادات  ونبــذ  وشــروطها،  الحيــاة  ترشــيد  إن 
االجتماعية الســيئة، والمثقلــة بالمظاهر والترف، 
يمثــل مهمة بالغــة األهمية للعلمــاء والمفكرين 
وأهــل الــرأي، وذلــك عبــر تقديــم النمــاذج الحّيــة 

لذلك، وليس فقط من خال الوعظ.

وتلك هي املهمة التي ينبغي أن يضطلع بها أهل العلم والرأي.
ســيطالبنا البعض هنا بالحديث عن الجانب الرســمي من املأســاة )ســلوك 
الفســاد،  ومحاربــة  والشــفافية  النزاهــة  يف  ممثلــة  والحكومــات(،  األنظمــة 
وكل ذلــك ميثــل جــزءا مــن رضورات النضــال القادمة دون شــك، ولكن الحل 
األمثــل هــو أن يتزامــن ذلــك كلــه مــع مــا ذكرنــا آنفــا، ال ســيا يف الــدول ذات 

اإلمكانات املحدودة.
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اإلعــام  وســائل  معظــم  نتنياهــو  واتهــم 
اإلرسائيليــة بالتواطــؤ وتأجيــج التظاهــرات 
املشــاركة  بــل  ــا  إعاميًّ تغطيتهــا  وعــدم 

فيها.
آالف  واصــل  املــايض،  الســبت  ومســاء 
عــرات  يف  التظاهــر  اإلرسائيليــن 
إقامــة  أمــام مقــر  ذلــك  املناطــق، مبــا يف 
بالقــدس  بلفــور«  »شــارع  يف  نتنياهــو 

املحتلة.
حكومــة  إدارة  ضــد  املتظاهــرون  ويحتــج 
نتنياهــو ألزمــة فــروس كورونــا، ويطالبــون 
ثــاث  يف  محاكمتــه  بســبب  باســتقالته 
األمانــة،  وخيانــة  الرشــوة،  فســاد:  قضايــا 

واالحتيال.
آالف  يتظاهــر  شــهرين،  مــن  أكــر  ومنــذ 
بعــض  ويف  ا،  أســبوعيًّ اإلرسائيليــن 
األســبوع  خــال  مــرة  مــن  أكــر  األحيــان 

الواحد، للمطالبة باستقالة نتنياهو.
وهاجم بيني غانتس وزير جيش االحتال 
والريــك يف االئتــاف الحكومي نتنياهو 
الحيــاة  رشيــان  هــو  »االحتجــاج  قائــا: 
للدميقراطيــة وعلينا الســاح بالتظاهرات 

وحاية املتظاهرين«.
وأضــاف غانتــس خــال اجتــاع الحكومــة: 
»الليلــة املاضيــة تــم اعتقــال 12 متظاهًرا 
بعدمــا تظاهــر نحــو )15( ألــف شــخص يف 
بلفــور«. ومــى غانتــس: »كحكومة نحن 
كحكومــة،  للنــاس.  باإلنصــات  ملتزمــون 
علينا مســؤولية الســاح بالتظاهر وحاية 
تعرضــوا  لألســف،  الذيــن،  املتظاهريــن 

للهجوم يف عدة بؤر أمس أيضا«.
فتيل الموازنة

وتــأيت املواجهــة بن نتنياهو وغانتس يف 

مؤخــرا،  بينهــا  التوتــرات  تصاعــد  ســياق 
مــا ينــذر بإمكانيــة حــل الحكومــة والذهاب 

النتخابات جديدة.
إحــدى  الجديــدة  املوازنــة  مســألة  ومتثــل 
ورشيكــه  نتنياهــو  بــن  الشــائكة  املســائل 
ملــدة  إلقرارهــا  األول  يســعى  إذ  غانتــس 
عــام، أمــا الثــاين فريدهــا لعامــن، وذلــك 
الــذي جــرى بينهــا  عــى أســاس االتفــاق 

قبل الدخول يف حكومة مشرتكة.
ووفــق القانــون اإلرسائييل، فإن آخر موعد 
يــوم  الجديــدة  امليزانيــة  عــى  للتصديــق 

25 أغسطس/ آب الجاري.

تفاهــم  إىل  التوصــل  تعــذر  حــال  ويف 
وطــرح  الحكومــي،  االئتــاف  أقطــاب  بــن 
امليزانية للتصديق عليها يف الكنيســت، 
انتخابــات  إىل  التوجــه  يعنــي  ذلــك  فــإن 

برملانية جديدة.
يف غضون ذلك، اتفق محلان سياسيان 
أمــام  الســيايس  األفــق  انســداد  أن  عــى 
رئيــس  اليمينــي  »ليكــود«  حــزب  زعيــم 
بنيامــن  اإلرسائيــيل  االحتــال  حكومــة 
تظاهــرات  مــن  عنــه  نتــج  ومــا  نتنياهــو، 
تطالب برحيله من سدة الحكم، قد يؤدي 
بدولــة االحتــال اإلرسائيــيل إىل انتخابــات 

رابعة قريًبا.
األرايض  داخــل  رئيســية  مناطــق  وتشــهد 
الـــ48،  نكبــة  منــذ  املحتلــة  الفلســطينية 
تظاهرات مناوئة لنتنياهو تطالب برحيله، 
»مللنــا  شــعار  أخــًرا  املتظاهــرون  ورفــع 
ســنة   )11( قرابــة  بعــد  وذلــك  منــك«؛ 
لحكومــة  رئيًســا  نتنياهــو  قضاهــا  متتاليــة 

االحتال.
ورأى املحلل الســيايس املختص بالشــأن 

أن  جابــر؛  أبــو  إبراهيــم  د.  اإلرسائيــيل 
قــوي،  اإلرسائيــيل  الشــارع  يف  الحــراك 
األوضــاع  تــردي  أبرزهــا  أســباب  عــدة  ولــه 

االقتصادية يف )إرسائيل(.
ورّد أبو جابر لصحيفة »فلسطن«، تراجع 
االقتصــاد اإلرسائيــيل إىل عوامل سياســية 

دفعــت  التــي  األســباب  مــن  أنــه  وبــن 
ضــد  للتظاهــر  املســتوطنن  جمهــور 
بهــا  املتهــم  الفســاد  قضايــا  نتنياهــو، 
األخــر، وامللفــات املطروحة أمام محاكم 
رشطــة  فيهــا  حققــت  والتــي  االحتــال، 
االحتــال اإلرسائيــيل وقدمت ضده الئحة 

تزامنــت مــع جائحــة »كورونــا« ومــا تبعهــا 
من إغاق ملؤسســات القطاع الخاص من 

مطاعم ومقاٍه ومؤسسات أخرى.
تــرك  أنــه  شــك  ال  األمــر  »هــذا  وأضــاف: 
تداعيات سلبية خطرة عى اإلرسائيلين 

ووضعهم االقتصادي«.

اتهــام، وأيًضــا اســتغال نتنياهــو ملنصبــه 
السيايس للتهرب من القضاء اإلرسائييل.

وتابــع: املجتمــع اإلرسائيــيل مــلَّ نتنياهــو، 
ومــل وجــود شــخص مــن هــذا النــوع ملــدة 
وهنــاك  الحكــم،  كــريس  عــى  ســنة   11

السياســية يف  القيــادة  قمــة  لتغيــر  رغبــة 
)إرسائيل(.

متنفس لليسار
وأوضــح أبــو جابــر أن هــذه التظاهــرات تعّد 
عــن  البعيــد  اإلرسائيــيل  لليســار  متنفســا 
ظــل  يف  اإلرسائيليــة  السياســية  الســاحة 
التســوية  عمليــة  وتوقــف  اليمــن  هيمنــة 
حتــى جــاءت مــا تســمى »صفقــة القــرن« 
ونية نتنياهو ضم الضفة الغربية، »ويبدو 
أن اليســار أفــاق مــن غفوتــه مجــدًدا؛ وهــو 

يشارك يف التظاهرات ضد نتنياهو«.
مــن  »التســوية«  عمليــة  توقــف  كان  وإن 
أبــو جابــر  ذكــر  للتظاهــر،  الخــروج  أســباب 
أن اليســار اإلرسائيــيل املتواجــد بقــوة يف 
يدعــم  نتنياهــو،  ضــد  التظاهــرات  هــذه 
سياســة  ووقــف  فلســطينية،  دولــة  إقامــة 

القمع اإلرسائيلية ضدهم.
التظاهــرات  وتــرة  تصاعــد  أن  إىل  ــه  ونبَّ
ضــد نتنياهــو وشــمولها األرايض املحتلــة 
ســنة 48، ســيؤدي إىل حل »الكنيســت« 
جولــة  عــن  واإلعــان  االحتــال،  وحكومــة 
الحقيقــة  يف  هــي  جديــدة  انتخابــات 

ستكون الرابعة يف أقل من عامن.
أن  اإلرسائيــيل  بالشــأن  املختــص  وعــدَّ 
املحــك،  عــى  أصبــح  نتنياهــو  مســتقبل 
»الليكــود«،  لحــزب  كزعيــم  ينتهــي  وقــد 
لكن هذا الحزب ســيبقى قوًيا يف الشــارع 
اإلرسائيــيل، والعديــد يــرى أن نتنياهــو يف 

ا. أيامه األخرة سياسيًّ
عقدة االنتخابات المتكررة

بالشــأن  املختــص  قــال  جهتــه،  مــن 
اإلرسائيــيل ســعيد بشــارات، إن األوضــاع 
هــي  )إرسائيــل(  يف  الداخليــة  السياســية 
ميثلهــا  إرسائيليــة  أحزابــا  دفعــت  التــي 
مستوطنون للتظاهر ضد نتنياهو، بسبب 
عــى  تركتهــا  التــي  الخطــرة  التداعيــات 

األوضاع االقتصادية يف دولة االحتال.
وذكــر بشــارات يف ترصيــح لـ«فلســطن«، 
دولــة  يف  بالشــلل  أشــبه  حالــة  هنــاك  أن 
يف  املتكــررة  االنتخابــات  إثــر  االحتــال 
التــي  أقــل مــن عــام، واألزمــات السياســية 
مل تحل يف زمن نتنياهو منذ توليه رئاســة 

الحكومة.
وبــن أنــه مل يحصــل يف )إرسائيــل( عــدم 
هــذا  لكــن  للدولــة،  ســنوية  ميزانيــة  إقــرار 
حصل يف زمن نتنياهو إذ مل تقر امليزانية 
األزمــة  نتيجــة  »وهــذا  عامــن؛  منــذ 
عــى  ســلًبا  انعكســت  التــي  السياســية 
املصالــح االقتصاديــة الصغــرة، وألحقــت 
تداعيــات  ظــل  يف  كبــرة،  أرضارا  بهــا 

جائحة كورونا التي زادت الطن بلة«.
للمشــهد  ســيناريوهات  سلســلة  وتوقــع 
ضــد  التظاهــر  اســتمرار  مــع  اإلرسائيــيل 
تــؤدي إىل  أن  نتنياهــو؛ »فمــن املمكــن 
مشــاكل صعبة يف )إرسائيل( قد تشــمل 
حربا داخلية، أو عودة املستوطنن إىل 
لاســتيطان  منهــا  جــاؤوا  التــي  بادهــم 
املحتلــة،  الفلســطينية  األرايض  يف 
لكــن  غــزة«،  يف  للتصعيــد  التوجــه  أو 
النتخابــات  التوجــه  األقــوى  الســيناريو 

رابعة مبكرة.

النارصة/ فلسطن:
بدولــة  تعصــف  تحديــات  إن  عربيــة:  صحيفــة  قالــت 
االحتــال اإلرسائيــيل خــال األســبوع الجــاري، واصفــة 
إيــاه بأنــه »أســبوع حاســم«، مــع وجــود حالــة مــن التوتــر 
الحــايل،  الحكومــي  االئتــاف  مكونــات  بــن  الكبــر 

وتهديد عى استقرار عمل حكومة بنيامن نتنياهو.
وذكــرت صحيفــة »يديعــوت أحرنــوت« العربيــة، أمس، 
أن تحديــات غــر قليلــة تقــف أمــام الســاحة السياســية 
امليزانيــة،  منهــا:  األســبوع،  هــذا  االحتــال  دولــة  يف 
فقرة التغلب، ســلوك لجنة كورونا، قضية الغواصات، 

و«تهديد االنتخابات الذي يحوم فوق الرأس«.
هــذه  ظــل  يف  أنــه  أحرنــوت«  »يديعــوت  وأوضحــت 
التحديــات يوجــد »توتــر عــال يف العاقــات بــن رئيــس 
الــوزراء نتنياهــو ووزيــر الجيــش ورئيــس الــوزراء البديــل 
مــن  أي  يف  حســم  »كل  أن  متوقعــة  غانتــس«،  بينــي 
وســيضع  دراماتيكيــا  ســيكون  الذكــر،  ســابقة  القضايــا 

االئتاف الحكومي أمام اختبار حقيقي«.
ويف مؤمتــر صحفــي عقــد األحــد، كــرر نتنياهــو دعوتــه 
إىل إقرار ميزانية لسنة واحدة، رغم املعارضة القاطعة 
مــن جانــب حــزب »أزرق أبيــض« رشيكــه يف الحكومــة، 
وقــال: »ألجــل التغلــب عــى األزمــة االقتصادية، يجب 
أن يضــخ اآلن مــال مليزانيــة مــن ثاثــة أشــهر، وال يوجــد 
أي ســبب لعــدم إمتــام هــذا األمــر، وال يجــب اشــرتاط 
إىل  إشــارة  يف  سياســية«،  العتبــارات  امليزانيــة  إقــرار 
مطالبــة غانتــس إقــرار امليزانيــة لعامــن وليــس لعــام كم 

يريد نتنياهو.
ولفتــت الصحيفــة إىل أن مســألة إقــرار امليزانية »تهدد 
لســنة  ميزانيــة  إقــرار  أن  الحكومــة«، موضحــة  بإســقاط 
واحــدة، بخــاف موقــف كبار مســؤويل املالية واالتفاق 
املوقع مع »أزرق أبيض«، سيســمح لنتنياهو بإســقاط 
الحكومــة دون أن يســتبدل بالتنــاوب، ومــع ذلــك يدعي 

بأنه ليس يف نيته اقتياد )إرسائيل( إىل االنتخابات.
املشــتعلة  املســألة  هــي  »امليزانيــة  أن  إىل  ونوهــت 
الوحيــدة يف حكومــة الوحــدة، واالحتجاج العاصف يف 
الشــوارع وصل بكل شــدته لجلسة الحكومة األسبوعية 
أيضــا يف مواجهــة حــادة أمــام الكامــرات بــن نتنياهــو 

وغانتس«.
لرضبهــا  للكــرة  رفــع  بـ«مثابــة  غانتــس،  أقــوال  وجــاءت 
طويــل  خطــاب  يف  تنــاول  الــذي  لنتنياهــو،  بالنســبة 
األســابيع  يف  ضــده  املظاهــرات  اللهجــة  وشــديد 

األخرة، حيث شجب غانتس العنف«، يف إشارة منه 
لاعتداء عى املتظاهرين املطالبن برحيل نتنياهو.

يف املقابــل، هاجــم نتنياهــو وســائل اإلعــام العربيــة، 
واتهمهــا بأنهــا »تشــعل نــار املظاهــرات«، مضيفــا أنــه 
»عندمــا يكــون هــؤالء املتظاهــرون مــن اليســار فــإن كل 

يشء يختفي«.
أبيــض«  »أزرق  فيــه  يخــوض  الــذي  الوقــت  ويف 
كورونــا  لجنــة  فــإن  األيــدي،  إنــزال  معركــة  و«الليكــود« 
تقبــع يف أزمــة؛ »فبعــد ثــاث مــرات حاول فيهــا النائب 
ميــي زوهــر تنحيــة رئيســة اللجنــة النائبة يفعت شاشــا 
مــن  تلقــاه  الــذي  الحــاد  النقــد  بســبب  تراجــع  بيطــون، 

داخل حزبه«.
وأكــدت بيطــون يف »أحاديــث مغلقــة، أنــه ليــس لديهــا 
النية لتغير سياســة مداوالت اللجنة، وهي لن ترتاجع 
بالجمهــور  متــس  تراهــا  التــي  الحكومــة  قــرارات  أمــام 
أغــر  أن  احتــال  أي  يوجــد  ال  وقالــت:  اإلرسائيــيل«، 
خطــة لجنــة كورونــا، املعطيــات كانــت وســتبقى حجــر 
األســاس يف اتخــاذ القــرارات، وســأواصل اإلرصار عــى 

حيويتها«.
ومــن بــن األمــور التي تعصف بـــدولة االحتال، مروع 
قانــون فقــرة التغلــب للنائبــة آييلــت شــكيد مــن حــزب 
»ميينــا«، وبحســب الصحيفــة فقــد »منعــت األحــزاب 
أن  بعــد  لائتــاف  جديــد  رأس  وجــع  أمــس  األصوليــة 
دفنــت مــروع )فقــرة التغلــب(؛ وهــذا مــروع قانــون 
عــى  ســيطرح  وائتافيــة،  سياســية  ناحيــة  مــن  متفجــر 

التصويت يوم األربعاء«.
حــال  يف  بأنــه  أبيــض«،  »أزرق  يف  مســؤولون  وهــدد 
قــراءة  املــروع يف  هــذا  وأقــر  »الليكــود«  حــزب  أيــد 
بحســب »يديعــوت«  الحكومــة«،  فـ«ســتحل  عاجلــة، 
التــي نبهــت أن األحــزاب األصوليــة، »شــاس ويهــدوت 
هتوراة« ال يعتربان مؤيدين متحمسن لجهاز القضاء، 

ورغم ذلك أعلنا االعرتاض عى مروع القانون.
وبحســب قنــاة »كان« العربيــة، يســمح مــروع قانــون 
»فقــرة التغلــب« للكنيســت بـ«االلتفــاف عــى الجهــاز 
القضــايئ يف )إرسائيــل(، وإقــرار مشــاريع قوانــن ســبق 

وأن ألغاها«.
ورأى محللــون أن »شــاكيد قامــت بهــذه الخطــوة، مــن 
بــن  إســفن  ودق  الحكومــي،  االئتــاف  إربــاك  أجــل 
مــروع  بشــدة  يعــارض  الــذي  أبيــض  وأزرق  الليكــود 

القانون«.

النارصة/ صفا:
واملراقبــن  للمتابعــن  خافًيــا  يعــد  مل 
نفــوذ  تنامــي  ظاهــرة  اإلرسائيــيل  للشــأن 
يف  اليهــود  واملتدينــن  املســتوطنن 
أوســاط قــادة جيــش االحتــال واملؤسســة 
يف  اإلرسائيليــة،  والعســكرية  األمنيــة 

السنوات األخرة.
التعيينــات  هــذه  وازدادت مؤخــرا سلســلة 
مــن  خاصــة  الجيــش  قيــادة  أروقــة  داخــل 
مســتوطني الضفــة الغربيــة املحتلــة، أقرهــا 

قائد األركان »أفيف كوخايف«.
واملختــص  واملحلــل  الكاتــب  وأوضــح 
أبــو  عدنــان  د.  اإلرسائيــيل  الشــأن  يف 
نفــوذ  يف  واضحــا  تناميــا  هنــاك  أن  عامــر، 
املســتوطنن واملتدينن يف أوســاط قادة 
جيش االحتال، وانتشار ظاهرة »الكيبا«-

قــادة  كبــار  أوســاط  بــن  الدينيــة-  القبعــة 
االحتــال والجيــش اإلرسائيــيل مــن الناحيــة 

العسكرية واألمنية.
كبــار  أن  »صفــا«  لوكالــة  عامــر  أبــو  وذكــر 
يف  اإلرسائيليــة  األمنيــة  املؤسســة 
أمثــال  متدينــن  كانــوا  األخــرة  الســنوات 
رئيــس الشــاباك الســابق »يــورام كوهــن«، 
املوســاد  رئيــس  كوهــن«  و«يــويس 
باإلضافــة  الدينيــة،  امليــول  ذو  الحــايل 
إىل التعيينــات األخــرة يف أروقــة الجيــش 

وقيادته.
دالالت  تعطــي  التعيينــات  هــذه  أن  ورأى 
للسياســة  »تديــن«  حالــة  أمــام  أننــا  عــى 
املؤسســة  و«أدلجــة«  اإلرسائيليــة، 
قــد  مــا  اإلرسائيليــة،  واألمنيــة  العســكرية 
الصفــة  ذات  قــرارات  اتخــاذ  عنهــا  ينجــم 

بالقــراءات  املتأثــرة  والتوراتيــة  الغيبيــة 
والكتابات التلمودية والدينية.

الســيايس  »التنامــي  أن  عامــر  أبــو  وبــن 
تخطئــه  يعــد  مل  املســتوطنن  لوضــع 
كبــر  تدريجــي  تنامــي  هنــاك  العــن، 
وباتــت األحــزاب اإلرسائيليــة عــى مختلــف 
كل  حريصــة  والوســط،  اليمــن  مســمياتها 
الحــرص عــى أن تنــال رىض املســتوطنن، 
وإىل جانــب تنامــي التيــار الدينــي بشــقيه 
اليمينــي واليمينــي القومــي وهــذا مــا جعــل 
عــى  أبيــض« حريــص  »أزرق  حــزب  حتــى 
عــدم إغضــاب املســتوطنن يف كثــر مــن 
القضايــا. وعــن قائد أركان جيش االحتال 
»أفيــف كوخــايف« قبــل عــدة أســابيع قائــد 
جيــش  يف  الغربيــة  الضفــة  لفرقــة  جديــد 
االحتــال ويدعــى »آيف بلــوت« الــذي ولد 

بالضفــة  تســوف«  »نفيــه  مســتوطنة  يف 
وتخــرج مــن مدرســة دينيــة متطرفــة تدعــى 
 « »عيــيل  مســتوطنة  يف  دافيــد«  »بنــي 

جنويب نابلس.
ومل ميض وقت طويل حتى تم تعين قائد 
ويدعــى   )101( املظليــن  لكتيبــة  جديــد 
مســتوطن  أيًضــا  وهــو  داميونــد«  »دافــر 

تخرج من ذات املدرسة املذكورة.
أمــس  تســلم  التعيينــات  آخــر  ويف 
الــذي  خــرم«  »بــراك  الضابــط  األول، 
عتصيــون«  »غــوش  تجمــع  يف  يعيــش 
مســؤولية  لحــم  بيــت  جنــويب  االســتيطاين 
االحتــال  جيــش  يف  النخبــة  لــواء  قيــادة 
مــن  سلســلة  بذلــك  ليتــوج  »جــوالين« 
التعيينــات القياديــة يف الجيــش مــن داخــل 

املستوطنن.

النارصة/ صفا- فلسطن:
حــوايل  أن  إرسائيــيل  رســمي  تقريــر  أظهــر 
حايــة  دون  ســيبقون  اإلرسائيليــن  ثلــث 
جوهريــة مــن الصواريــخ حــال انــدالع حــرب 

شاملة عى الكيان اإلرسائييل.
يســمى  مــا  أصــدره  الــذي  التقريــر  وبــن 
2.6 مليــون  أن  أمــس،  الدولــة«،  »مراقــب 
منشــآت  وجــود  دون  يعيشــون  إرسائيــيل 
ومــن  الصواريــخ  ســقوط  خطــر  مــن  حايــة 

بينها بلدات متواجدة عى خط الحدود.
توصيــات  تطبيــق  يتــم  مل  أنــه  إىل  وأشــار 
العريــة  الخطــة  بخصــوص  »الكابينــت« 
2019-2030 حــول توفــر أماكــن الحتــاء 

لهــا  كــا مل يرصــد  الصواريــخ  مــن  الســكان 
مصدر متوييل.

املنشــآت  مــن  فقــط  قليــًا  عــددًا  إن  وقــال 
الحيويــة تتوفــر فيهــا حايــة مــن الصواريــخ، 
عــى  تعمــل  مل  الجيــش  وزارة  بــأن  وتبــن 
حايــة البنــى التحتيــة الحيويــة وال متتلــك 

حــال  للتنفيــذ  قابلــة  عمــل  خطــة  الــوزارة 
الحاجــة ومل تســتعد لســيناريوهات حربيــة 

بهذا الخصوص.
ووجــد التقريــر أن جــزءًا من املاجئ العامة 
تســمح  ال  حدوديــة  مبناطــق  املتواجــدة 
باملكوث الطويل فيها بالنظر إىل االكتظاظ 

الشديد املتوقع.
مــدن  إخــاء  ســيناريوهات  إىل  وتطــرق 
حدودية يف الشال مثل »كريات شمونا« 
ويف الجنــوب مثــل »ســديروت: حيــث بــن 
أن خطــة الجبهــة الداخليــة بهــذا الخصــوص 
قارصة وسيكون هنالك صعوبة يف اإلخاء 
بهكــذا ظــروف، كــا أن خطــط إخــاء هكــذا 

مناطق مل تستكمل بعد«.
أنجلــان«  »متانيــا  التقريــر  معــد  وأوىص 
والداخليــة  والجيــش  املاليــة  وزارات 
والجبهــة الداخليــة باســتكال بلــورة خطــط 
حايــة الجبهــة الداخليــة بنــاًء عــى قــرارات 
بتكلفــة   2018 متــوز  منــذ  »الكابينــت« 

تصل إىل 5 مليار شيقل.
ويف السياق، كشف مراقب الدولة أسباب 
تجميــد بنــاء مكتــب ومنــزل لرئيــس الــوزراء 
 1.2 مببلــغ  شــخصيته(  عــن  النظــر  )بغــض 

مليار شيقل.
صحيفــة  موقــع  بحســب  الســبب  ويعــود 
تكلفــة  أن  إىل  أحرونــوت«  »يديعــوت 
املكان تضاعفت مع مرور السنوات، حتى 
وصــل إىل 1.2 مليــار شــيقل، ثــم مضاعفته 

بطلب عرات املاين من الشواقل.
وقــال املوقــع: إن جهــاز »الشــاباك« خطــط 
إلقامــة هــذا املبنــى عــام 2007 بتكلفــة 75 
الحًقــا  تنفيــذه  إقــراره  وتــم  شــيقل،  مليــون 
مــن قبــل حكومــة أيهــود أوملــرت بدايــة عــام 
2009، بتكلفــة 650 مليــون شــيقل، لكنــه 

بنيامــن  أصبــح  بعدمــا  القــرار  تجميــد  تــم 
العــام،  نفــس  يف  للــوزراء  رئيًســا  نتنياهــو 
ثــم أعيــد تفعيــل القــرار عــام 2018 بتكلفــة 

ضخمة وصلت إىل 1.2 مليار شيقل.

أخــرى  ألســباب  فإنــه  املوقــع،  وبحســب 
 2018 أول  تريــن  أكتوبــر/  يف  تــم 
مطالبــة  بســبب  مجــدًدا  املــروع  تجميــد 
»الشــاباك« بنقلــه ملــكان آخــر، مــا تســبب 
زيــادة  مــع  أخــرى،  أعــوام  لخمســة  بتأجيــل 
املايــن  عــرات  إىل  ســتصل  بالتكاليــف 

من الشواقل.
وكشــف تقريــر املراقــب أنه بســبب التأخر 
حايــة  توفــر  تقــرر  املــروع،  بنــاء  يف 
الــوزراء حالًيــا بتكلفــة  مؤقتــة ملبنــى رئيــس 
50 مليون شــيقل، لكن بســبب عدم مترير 

امليزانية مل يتم املوافقة عى هذه الخطة.
ويهــدف املروع باألســاس توفــر الحاية 
ومستشــاريه  الــوزراء  لرئيــس  األمنيــة 
يف  بقائهــم  بضــان  الحكومــة  وأعضــاء 
خــال  بالعمــل  واســتمراريتهم  املبنــى 
الطــوارئ، ومبــا يناســب احتفــاالت  أوقــات 
أنــه  باعتبــار  الــوزراء  رئيــس  واســتضافات 

سيخفف من أعباء املرصوفات األخرى.

تواصل الّتظاهرات المطالبة بإسقاط نتنياهو

تحليل: انسداد األفق أمام نتنياهو قد يذهب بـ)إسرائيل( النتخابات رابعة
الناصرة- غزة/ أدهم الشريف:

شــهد االجتماع األسبوعي لحكومة االحتالل 
اإلسرائيلي، أمس األول، مواجهة بين »رئيس 
هاجــم  الــذي  نتنياهــو  بنياميــن  الحكومــة« 

بينــي غانتــس،  الجيــش  المتظاهريــن، ووزيــر 
الــذي طالــب بحمايــة المتظاهرين والســماح 
بالتظاهر.ووصــف نتنياهــو، وفــق مــا نقلتــه 
القنــاة )12( الخاصــة، التظاهــرات المتصاعدة 

»محاولــة  بأنهــا  إقامتــه،  مقــر  أمــام  ضــده، 
للدوس على الديمقراطية«.

وأضــاف: »لم يحاول أحد الحد من التظاهرات 
التــي هــي حاضنــة لـــ )فيــروس( كورونــا، بــل 

يحــدث العكــس.. يؤججــون تلــك التظاهــرات 
ويســمحون بشــل األحياء وإغالق الطرق في 
تناقــض صــارخ مع كل مــا كان معموال به في 

السابق«.

ما دالئل تنامي نفوذ المستوطنين في أوساط قادة 
جيش االحتالل؟

تقرير: 28% من اإلسرائيليين دون حماية من الصواريخ

صحيفة: توتر إسرائيلي داخلي.. 
ا وأسبوع حاسم سياسيًّ
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غزة/فلسطني:
املســاعد  العــام  األمــني  هنيــة  الســام  عبــد  اســتضاف 
والــده  بيــت  يف  والرياضــة  للشــباب  األعــى  للمجلــس 
الدكتــور إســاعيل هنيــة رئيس املكتب الســيايس لحركة 
حاس، عدد كبري من الرياضيني والشخصيات الرياضية 
رئيــي  مبناســبة حلــول عيــد األضحــى ومبناســبة تكريــم 
ناديي الشجاعية والهال وأعضاء اتحاد كرة القدم وعدد 

من قادة العمل الريايض.
مــن  العديــد  رشف  عــى  غــداء  مأدبــة  هنيــة  وأقــام 
الفلســطيني  االتحــاد  وأعضــاء  الرياضيــة  الشــخصيات 
الرياضيــة  الشــخصيات  مــن  لفيــف  بحضــور  القــدم،  لكــرة 
يتقدمهــم الدكتــور محمــد املدهــون الوزير الســابق لوزارة 
نائــب  املجــدوالي  أســعد  والدكتــور  والرياضــة  الشــباب 

رئيس اللجنة األوملبية.
أبــو  إبراهيــم  الريــايض  العمــل  قــادة  املأدبــة  وحــر  كــا 
جــودة  وجــودت  حســنني  أبــو  وعــي  أيــوب  ووليــد  ســليم 

ورؤساء األندية الرياضية املختلفة، وممثلني عن القطاع 
رجــال  جمعيــة  رئيــس  الحايــك  عــي  يتقدمهــم  الخــاص 
جــوال  اإلقليمــي لرشكــة  املديــر  شــايل  وعمــر  األعــال, 
بغــزة، والحــاج أبــو ماهــر حلــس، إضافــة لعدنــان أبــو حســنة 
العامــون  الدوليــة، واملــدراء  الغــوث  باســم وكالــة  الناطــق 

باملجلس.
رئيــس  هنيــة  إســاعيل  الدكتــور  ألقــى  اللقــاء  وخــال 
فيهــا  أشــاد  الرياضيــة  لــأرسة  كلمــًة  الســيايس  املكتــب 
بالشــخصيات املكرمــة والتــي ســاهمت يف تطويــر الحركة 

الرياضية والنهوض بها يف مراحل عملها املختلفة.
وأكــد هنيــة عــى النهــج الوحــدوي الــذي انتهجتــه األرسة 
والتــي  قيادتهــا  عــر  املاضيــة  الســنوات  خــال  الرياضيــة 
مثلــت منوذجــا وحدويــًا، معــرًا عــن إشــادته بجهــود اللواء 
جريــل الرجــوب رئيــس املجلــس األعــى، ومســاهمته يف 

تطوير الرياضية الفلسطينية.
كا أشــاد هنية بنائب رئيس اتحاد كرة القدم ابراهيم أبو 

ســليم والــذي اعتــره رجــًا عابــرًا للمراحــل بفضــل حكمتــه 
يف قيادته لعمل االتحاد يف غزة.

وعر هنية عن فخره باإلنجازات الكبرية للحاج صاح حرز 
اللــه أحــد قــادة العمــل الريــايض والوطنــي يف غــزة، الــذي 
ســابقة  ســنوات   10 مــدار  عــى  الشــجاعية  نــادي  تــرأس 

حقق خالها النادي العديد من اإلنجازات.
كــا عــر هنيــة عــن فخــره بالرئيــس التاريخي لنــادي الهال 
عامر أبو رمضان صديق مراحل العمل الوطني والريايض 
ألكــر مــن )40( عامــًا، وذلــك بعــد قيادتــه لنــادي الهــال 

عى مدار 26 عامًا حقق خالها الكثري من اإلنجازات.
عــى  حرصــه  مؤكــدًا  بيتــه  يف  بالحضــور  هنيــة  ورحــب 
التواجــد الدائــم يف اللقــاءات الســنوية لــأرسة الرياضيــة، 
إميانــًا منــه بالــدور الكبــري للرياضيــني يف الحركــة الوطنيــة 
فــداء  الجســام  التضحيــات  قدمــت  والتــي  تاريخهــا،  عــر 

لوطنها فلسطني.
مــن جهتــه هنــأ عبــد الســام هنيــة األمــني العــام املســاعد 

الرياضيــة  األرسة  والرياضــة،  للشــباب  األعــى  للمجلــس 
مبناســبة حلــول عيــد األضحــى، متمنيــًا أن يعيــده الله وقد 
باســتضافة  ســعادته  عــن  معــرًا  والعبــاد،  البــاد  تحــررت 

الرياضيني ومعايدتهم كا جرت العادة سنويًا.
وأشــاد هنيــة باملكرمــني وانجازاتهــم امللموســة عى أرض 
الواقــع، بــدًء مــن نائــب رئيــس اتحــاد كــرة القدم أبو ســليم، 
املشــهد  اســتقرار  يف  واضحــة  بصــات  لــه  كان  والــذي 
الكــروي يف غــزة، بفضــل حكمتــه الكبــرية وإدارتــه املميــزة 

التحاد اللعبة يف غزة.
كــا ومثــن هنيــة النقلــة النوعيــة التي شــهدها نــادي اتحاد 
الشــجاعية تحــت قيــادة صــاح حــرز اللــه والــذي أحــدث 
طفــرة نوعيــة عــر تطويــر منشــآت النــادي إضافــًة لتحقيــق 
توافقــي  ملجلــٍس  كرئيــس  عهــده  يف  التاريخيــة  الثاثيــة 

موحد.
لنــادي  التاريخــي  الرئيــس  انجــازات  عــن  هنيــة  وتحــدث 
الهــال  نــادي  أســس  والــذي  رمضــان،  أبــو  عامــر  الهــال 

ووضــع لبناتــه األوىل ليصبــح كبــريًا يف الدرجــة املمتــازة 
لكــرة القــدم، ومصنعــًا لنجوم اللعبة عر أكادمييته األوىل 
يف فلســطني، والتــي رفــدت املنتخبــات الوطنية بالعديد 
مــن الاعبــني. بدورهــم عــر املكرمــون عن شــكرهم الكبري 
لهنية عى هذه اللفتة الطيبة، والتي تعر عن حالة الوفاء 
التي تتميز بها األرسة الرياضية وعى رأسها األمني العام 
املســاعد للمجلــس األعــى، والذي دأب خال الســنوات 

املاضية عى تكريم أهل العطاء من الرياضيني.
هنيــة,  إســاعيل  للقائــد  تحياتهــم  املكرمــون  نقــل  كــا 
والتواجــد  الدائــم  التواصــل  عــى  دومــًا  يحــرص  والــذي 
املستمر بني األرسة الرياضية، يف اشارة قوية عى مدى 

اهتامه وتقديره للرياضية يف فلسطني.
ويف نهايــة اللقــاء قــام األمــني العــام املســاعد للمجلــس 
رمضــان،  أبــو  وعامــر  اللــه  حــرز  صــاح  بتكريــم  األعــى 
القــدم،  كــرة  اتحــاد  أعضــاء  وزمائــه  ســليم  أبــو  وإبراهيــم 

تقديرًا لجهدهم خال السنوات املاضية.

هنية ُيكرم رئيسي الشجاعية 
والهالل وأعضاء اتحاد كرة القدم

من الدوحة ..
إسماعيل هنية 

ُيشارك الرياضيين عيد األضحى

غزة / مؤمن الكحلوت:
بــاب  اليــوم  القــدم  كــرة  اتحــاد  يفتــح 
الــدورة  يف  النتخاباتــه  الرتشــح 
ويســتمر   ,2020-2024 الجديــدة 
أغســطس  شــهر  مــن   13 يــوم  حتــي 
الحايل وحدد االتحاد أيام 29, و30 
و31 أغسطس الجاري, موعدًا لتقي 
واالنســحاب  واالســتئناف  الطعــون 
يتــم  أن  عــى  املرشــحني,  قبــل  مــن 
نرش أســاء املرشــحني بشكل نهايئ 
يــوم 3 مــن شــهر ســبتمر. كــا وحدد 
الدعائيــة  الحمــات  فــرتة  االتحــاد 
مــن  بــني  مــا  الفــرتة  يف  لانتخابــات 
5 وحتــي 7 مــن شــهر ســبتمر. ويف 
الســام  عبــد  كشــف  ُمتصــل,  ســياق 
هنيــة األمــني العــام للمجلــس األعــى 

عــن  النقــاب,  والرياضــة  للشــباب 
وجــود توافــق عــى تــويل ابراهيــم أبــو 
يف  الرئيــس  نائــب  ملنصــب  ســليم 
اللــواء  مــع  رابعــة,  لواليــة  غــزة  قطــاع 
القــادم  الرئيــس  الرجــوب  جريــل 

لاتحاد.

القــادم  االتحــاد  أن  هنيــة,  وأكــد 
جــري  كــا  أيضــًا  بالتوافــق  ســيكون 
عقــد  وجــود  اىل  ُمشــريًا  ســابقًا, 
اجتاعــات ُمكثفــة للوصــول لتوليفــة 
كــرة  اتحــاد  تقــود  شــخصيات   7 مــن 
القدم يف غزة, خال الفرتة القادمة.

أبو العيش 
يكشف عن الشرط 
اآلسيوي للترُشح 

للشارة الدولية
غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف ابراهيم أبو العيش أمني رس لجنة الحكام باتحاد كرة 
القــدم النقــاب عــن رشط االتحــاد اآلســيوي لرتُشــح الحــكام 

للشارة الدولية العام القادم.
وقال أبو العيش, إن االتحاد اآلسيوي يشرتط أن يكون ُعمر 
الحكم أقل من 38 عامًا, ويف حال كان الحكم الذي يحمل 
الشــارة يف هــذا الُعمــر ال مانــع مــن اســتمراره طاملــا اجتــاز 
االختبارات, ُمشريًا اىل أن االتحاد اآلسيوي ُيفضل أن تكون 

أعار الحكام ما بني 25 و28 عامًا.
وأكــد أبــو العيــش, أنــه لــن يتم ترشــيح حكام للشــارة الدولية, 
النقــاش  جــاري  أنــه  اىل  الفتــًا  لاختبــارات,  اجتيازهــم  قبــل 

لرتشيح حكام ُجدد للعام القادم.

غزة/وائل الحلبي:
تحضــريًا  تدريباتــه  رفــح  شــباب  نــادي  فريــق  افتتــح 
النطــاق منافســات املوســم القــادم, وخــاض الفريــق 
مرانــه األول اليــوم عــى ملعــب رفــح البلدي مبشــاركة 

الاعبني الجدد املنضمني لأزرق الرفحي.
ويعــد شــباب رفــح أول الفــرق التــي تبــدأ تحضرياتهــا 
موعــد  تحديــد  عــدم  مــن  بالرغــم  الجديــد  للموســم 

إلقامة كأس السوبر والدوري املمتاز.
ويرتقــب شــباب رفــح النظــر يف الطعــن املقــدم مــن 
طرفــه للمحكمــة الرياضيــة عى قرار لجنة االســتئناف 
غــزة  وبــني  بينــه  غــزة  كأس  نهــايئ  مبــاراة  بإعــادة 
الريــايض, والتــي أقيمــت عــى ملعــب رفــح يف نهايــة 

يونيــو املــايض وتوقفــت بعــد 27 دقيقــة حيــث كان 
الفريق الرفحي متقدمًا بثاثية نظيفة.

ويتطلع رأفت خليفة مدرب فريق شباب رفح إلمتام 
جاهزيــة الفريــق بشــكل كامــل قبــل انطــاق املوســم 
القــادم, خاصــة وأنــه أصبــح ُمطالــب باملنافســة عــى 
لقــب الــدوري املمتــاز الــذي ســبق لــه التتويــج بــه يف 

مناسبتني سابقتني.
وسيواصل شباب رفح تدريباته خال الفرتة القادمة 
لتقــام بشــكل يومــي قبــل أن ترتفــع وتــرية التدريبــات 
مــع اقــرتاب انطاقــة املوســم, حيــث مــن املتوقــع أن 
تنطلــق بطولــة الــدوري يف منتصــف ســبتمر القــادم 

حيث سيسبقها إقامة مباراة كأس السوبر.

الرجوب رئيس وأبو سليم نائبه
فتح باب الترشح النتخابات اتحاد كرة القدم اليوم

وتحسبًا لقرار جديد بخصوص نهائي الكأس

شبـــاب رفـــح
يفتتح تدريباته تحضيرًا للموسم الجديد
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برشلونة/ وكاالت:
كــدت تقاريــر إخباريــة، أمــس، أن نــادي برشــلونة يرفــض االســتغناء عن املهاجــم الربتغايل 
الشــاب فرانسيســكو ترينــكاو، الوافــد الجديــد للفريــق هــذا الصيــف قادمــًا مــن ســبورتنيغ 

براغا، رغم العرض املغري القادم له من "الربمييريليغ".
أكــدت صحيفــة ســبورت الرياضيــة، أن النــادي اإلنجليــزي الــذي أبــدى رغبتــه يف الحصــول 
عــى خدمــات ترينــكاو 20 عامــًا، قــدم عرضــًا بحــوايل 60 مليــون يــورو، أي ضعــف قيمــة 

الصفقة تقريبًا، لكن العرض قوبل بالرفض رغم احتياجات النادي الكاتالوين املادية.
ودفــع برشــلونة 31 مليــون يــورو للتعاقــد مــع ترينــكاو الــذي وقــع عى عقــده حتى 2025، 

وبرشط جزايئ يصل إىل 500 مليون يورو.
ورغــم املســتقبل الواعــد لرتينــكاو، إال أن إدارة الربســا تخطــط إلعارتــه، خاصــة إذا مل يتــم 
عثــان  الفرنــي  عــى  اإلبقــاء  حــال  كوتينيــو، وكذلــك  فيليبــي  الربازيــي  حســم مســألة 

دميبيي متكرر اإلصابات.
وكان ترينــكاو الــذي يلعــب بشــكل أكــرب كجنــاح أميــن، قــد بــدأ اللعــب مــع الفريــق األول 

بسبورتنغ براغا قبل عامني.
وخاض الجناح األمين الربتغايل هذا املوســم إجايل 40 مباراة مع براغا، ســجل خاللها 

9 أهداف، منها 8 يف الدوري، وصنع 13.

روما/ )أ ف ب(:
يواجــه نابــويل اإليطــايل احتــال خــوض مبــاراة الســبت ضــد مضيفــه برشــلونة اإلســباين 
يف إيــاب مثــن نهــايئ دوري أبطــال أوروبــا لكــرة القــدم، مــن دون مهاجمــه الــدويل لورنتســو 

إنسينيي بسبب إصابة يف فخذه بحسب ما أعلن أمس النادي الجنويب.
وقال بطل الكأس اإليطالية يف بيان إن إنسينيي مصاب يف عضلة فخذه األيرس، ما يهدد 
مشــاركته يف مبــاراة الســبت حيــث مينــي فريقــه النفــس بالعــودة مــن "كامــب نــو" ببطاقــة 
التأهــل اىل ربــع النهــايئ، لكــن املهمــة لــن تكون ســهلة بعد أن اكتفــى ذهابا بالتعادل عى 

أرضه 1-1 قبل تعليق املنافسات يف مارس بسبب تفيش فريوس كورونا املستجد.
ومل يحــدد نابــويل املهلــة التــي يحتاجهــا ابــن الـــ29 عامــا للتعــايف مــن اإلصابــة، مكتفيــا 

بالقول أنه سرياقب تطور الوضع "كل يوم بيومه".
وتعرض إنســينيي لإلصابة الســبت خالل املباراة التي فاز بها نابويل عى ضيفه التســيو 
1-3 يف املرحلة األخرية من الدوري املحي الذي أنهاء النادي الجنويب سابعا، وبالتايل 
سيغيب عن دوري األبطال املوسم املقبل إال يف حال حقق مفاجأة مدوية باحراز لقب 

هذا املوسم للمرة األوىل يف تاريخه.

لندن/ وكاالت:
اقــرتب نــادي ليفربــول اإلنجليــزي، مــن التعاقــد مــع العــب ريــال بيتيس، املدافــع الجزائري 

عيىس ماندي، يف الوقت الذي ينتهي فيه عقده مع فريقه الحايل العام املقبل.
ذكــرت صحيفــة ديــي ســتار الربيطانيــة، أمــس، أن أولويــة ليفربــول خــالل فــرتة االنتقــاالت 
الصيفيــة ســتكون التعاقــد مــع مدافــع، وذلــك عقــب رحيــل الكــروايت ديــان لوفريــن إىل 

زينيت سان بطرسربغ الرويس.
وأضافــت: "بيتيــس يرغــب يف االســتفادة عــى املســتوى املــادي مــن مدافعــه الجزائــري، 
وذلــك بــداًل مــن خســارته دون مقابــل بعــد انتهــاء عقــده، مــا منــح ليفربول دفعــة كبرية يف 

محاوالته لضم الالعب".
وتابعت: "ماندي 28 عامًا قدم موسًا جيدًا يف الدوري اإلسباين، ليخطف األنظار إليه 

بأدائه املميز مع بيتيس".
ورحــل ديــان لوفريــن عــن ليفربــول نحــو الــدوري الــرويس األمــر الــذي ســيجرب بطــل الــدوري 
اإلنجليــزي عــى التعاقــد مــع العــب بديــل، حيث تم تداول عدة أســاء يف األيام األخرية، 
لكــن يبــدو أن األوفــر حظــًا ســيكون الــدويل الجزائري عيىس مانــدي صاحب الخربة الكبرية 

يف املالعب األوروبية.

برشلونة يرفض 
عرضًا ضخمًا لبيع
 ترينكاو

اإلصابة قد تحرم إنسينيي  
من المشاركة ضد برشلونة

ليفربول يقترب 
من التعاقد 

مع الجزائري 
ماندي

فاران: 
سنقلب الطاولة 

على مانشستر سيتي
مدريد/ وكاالت: 

بدا مدافع ريال مدريد، الفرني رافائيل فاران، مقتنعًا بقدرة فريقه 
عــى قلــب الطاولــة، والتأهــل خــالل مواجهــة إيــاب مثــن نهــايئ دوري 
أمــام مانشســرت ســيتي اإلنجليــزي، وذلــك بعــد خســارته يف  األبطــال 
مبــاراة الذهــاب 2-1، وأكــد أنــه األفضــل ســيفوز الجمعــة املقبــل يف 

ملعب االتحاد.
أكــد الالعــب خــالل ترصيحــات نرشهــا النــادي عــرب حســاباته بوســائل 
التواصــل االجتاعــي: "نريــد الفــوز دامئــًا، نحــن ريــال مدريــد، نرغــب 
قدر اإلمكان يف تحقيق االنتصار، وهكذا نتحى باملزيد من الثقة".

وأضاف: "مل نخض مباريات قبل تلك املواجهة، وبهذا لدينا الوقت 
اليــوم هــو مــن  الــكايف للتحضــري للمبــاراة، الفريــق األفضــل يف هــذا 

سيفوز، وسنخوض اللقاء بالرغبة يف الفوز وبكل إرصار".
وينتظر املدافع الفرني مباراة صعبة أمام فريق جيد للغاية، يقوده 
املــدرب الكبــري بيــب غوارديــوال، والــذي نجــح يف تحقيــق الفــوز يف 

مباراة الذهاب عى "املليك" ويف معقله.
ويف وقــت ســابق، أكــد بيــب غوارديــوال، مــدرب مانشســرت ســيتي، أن 
ريال مدريد قادر عى قلب النتيجة يف إياب مثن نهايئ دوري أبطال 
أوروبــا. ويف مقابلــة مــع قنــوات )دازن(، قــال بيــب غوارديــوال "خرجنــا 

بنتيجة جيدة يف مباراة الذهاب وهي الفوز 1-2 بالربنابيو".
وأضاف "إذا لعبنا معتمدين عى هذه النتيجة، فسوف نواجه الكثري 

من الصعوبات للتأهل إىل ربع النهايئ".
وتابــع: "ال ينبغــي أن نفكــر كثــرًيا يف النتيجــة الجيــدة التــي لدينا. نعلم 
أنهــا ميــزة، لكــن ريــال مدريــد ميكنه قلب الطاولة مثل برشــلونة وبايرن 

ميونخ، إنهم يعرفون هذه املسابقات ويعرفون كيف يلعبونها".
وحــول منافســه عــى رأس اإلدارة الفنيــة للخصــم، الفرني زين الدين 

زيدان، مل يتفوه غوارديوال سوى بالثناء.
وقال "زيدان كالعب كان رائعا، كنت أمتنى أن ألعب معه، من سوء 
الحــظ أن أجــده خصــًا يل يف منتخــب فرنســا. إنــه يلعــب كــرة القــدم 

بشكل جيد للغاية يف األوقات الجيدة والسيئة".
وأبــرز غوارديــوال "عــى الرغــم مــن أن النــاس قــد ال تســتطيع أن تصــدق 
ذلك، ألنه من الريال، سعيد للغاية ألن األمور تسري مع زيدان بشكل 

جيد".

برلني/ وكاالت:
انتقــد مديــر الكــرة بنــادي بروســيا دورمتونــد األملــاين مايــكل زورك، ترصيحــات الرئيــس 
الــرشيف لنــادي بايــرن ميونــخ، أويل هونيــس، الــذي شــكك يف سياســة التعاقــدات يف 

دورمتوند.
ونقلت وسائل اإلعالم عن زورك قوله أمس: "أرى التعليقات متغطرسة متامًا، إذا كان 
لديك 250 مليون يورو )293 مليون دوالر( أكرث من اآلخرين يف حوزتك كل عام فإن 

األمور تبدو عى مايرام".
وقــال هونيــس إن سياســة دورمتونــد يف التعاقــد مــع العبــني صغــار الســن بهــدف بيعهــم 

بعائد ربح كبري تعني أن الالعبني يفتقدون إىل هويتهم يف النادي.
وقــال هونيــس )68 عامــًا( يف مقابلــة مــع صحيفــة فرانكفورتــر ألجاينــه تســايتونغ: "إذا 
قــام دورمتونــد بــرشاء العــب لديــه موهبــة كبــري ويلعــب بشــكل جيــد، ستســمع بعدهــا 
بأشهر قليلة إما من النادي نفسه أو من خارجه، أن الالعب سيكون يف النهاية معروضًا 

للبيع".
وأضــاف: "كيــف ميكــن لالعــب أن يســتوعب الحمــض النــووي لنــادي بنســبة %100 إذا 
شــعر أنه أصبح معروضًا للبيع؟ ال يوجد لدينا هذا األمر عى اإلطالق، نحن نتعاقد مع 

العبني من أجل بايرن ميونخ، وال نقوم مطلقًا باملتاجرة فيهم".
ومــن بــني الالعبــني الذيــن تعاقــد معهــم بايــرن مــن بروســيا دورمتونــد يف العــرش ســنوات 
األخــرية روبــرت ليفاندوفســيك الــذي انضــم للنــادي البافــاري يف صفقــة انتقــال حــر لكنــه 

حصل عى توقيع ماريو غوتزه وماتس هوميلز بعد دفع مقابل مايل لدورمتوند.
ورجحــت صحيفــة بيلــد األملانيــة ووســائل إعــالم بريطانيــة أن يكــون اإلنجليــزي جــادون 
رأســها  وعــى  كــربى  أوروبيــة  لفــرق  االنتقــال  أعتــاب  عــى  دورمتونــد،  العــب  سانشــو، 

مانشسرت يونايتد.
وينطلــق املوســم الجديــد لـ"البوندســليغا" يــوم 18 ســبتمرب حيــث يأمــل دورمتونــد أن 

ينهي هيمنة بايرن عى اللقب يف املواسم الثانية املاضية.
وخرس دورمتوند ذهابًا وإيابًا أمام بايرن يف املوسم املايض الذي تأثر بشدة جراء أزمة 

فريوس كورونا املستجد.

لندن/ )أ ف ب(:
دعــا مــدرب تشــلي فــراك المبــارد رابطــة الدوري االنجليزي املمتــاز لكرة القدم إىل تأخري انطالقة 
فريقــه يف املوســم الجديــد، معتــربا أن موعــد 12 ســبتمرب املقــرر لبدايــة الربمريليــغ "مبكــر جــدا" 

لالعبيه املرهقني.
وخــرس تشــلي نهــايئ كأس انجلــرتا الســبت املــايض أمــام غرميــه ارســنال اللنــدين 2-1 عــى 

ملعب وميبي يف لندن، اال ان موسمه مل ينته بعد.
إذ يحل البلوز ضيفا عى بايرن ميونيخ األملاين يف اياب الدور مثن النهايئ من دوري ابطال أوروبا 
وحظوظــه ضئيلــة يف بلــوغ ربــع النهــايئ، بعد خســارته بثالثية نظيفة عى ملعب ســتامفورد بريدج 

قبل توقف املنافسات يف مارس املايض بسبب فريوس كورونا املستجد.
ويف حــال خروجــه مــن املســابقة القاريــة، ســيكون أمــام تشــلي 35 يومــا مــن الراحــة قبــل انطــالق 
املوســم الجديــد. وال زال مانشســرت ســيتي وصيــف بطــل انجلــرتا ينافــس ايضــا يف دوري االبطــال 
ريــال مدريــد االســباين  مــع  ارضــه  عــى  يلتقــي  23 أغســطس وهــو  النهائيــة يف  املقــررة مباراتــه 
الجمعــة يف ذهــاب مثــن النهــايئ علــا انــه فــاز 1-2 ذهابــا، كــا ال يــزال كل مــن مانشســرت يونايتــد 

وولفرهامبتون ينافسان يف الدوري االورويب "يوروبا ليغ" الذي يختتم يف 21 أغسطس.
وخــرس المبــارد جهــود الربازيــي ويليــان وروبــن لوفتوس-تشــيك عشــية نهــايئ كأس انجلــرتا قبل أن 
يخرج كل من االســباين ســيزار اســبيليكويتا واالمرييك كريســتيان بوليشــيتش مصابني من املباراة 

بسبب إصابة يف العضالت الخلفية للفخذ.
وقال العب البلوز السابق "حتى يف أسوأ السيناريوهات، ويف حال مل نتأهل عى حساب بايرن، 

فإن 12 )سبتمرب( هو تاريخ مبكر جدا يل ولالعبّي للعب مجددا".
وتابــع "الالعبــون بحاجــة اىل راحــة. لهــذا الســبب عانينا من اصابتــني يف العضالت الخلفية للفخذ 

وغاب بعض الالعبني حتى قبل املباراة".
وناشــد المبــارد رابطــة الــدوري ألن تبــدأ الفــرق املنافســات املوســم املقبــل بشــكل متكافــئ "أود أن 

أعتقد أن رابطة الدوري املمتاز ستنظر بجدية يف ذلك".
وتابــع "أمتنــى أن مينحونــا بدايــة عادلــة يف املوســم املقبــل. نحــن نســتحق ذلــك كوننــا فريــق يف 

الدوري اإلنجليزي ينافس يف دوري األبطال."

ينتقد تصريحات رئيس بايرن ميونخ
دورتموند

يدعو لمنح تشلسي المرهق 
بداية عادلة للموسم المقبل

المبارد
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روما/ )أ ف ب(:
أعلن نادي كالياري االيطايل لكرة القدم أمس تعيني اوزيبيو دي فرانشيسكو مدربا للفريق 

خلفا لوالرت زينغا.
ووقــع دي فرانشيســكو، املقــال يف اكتوبــر الفائــت مــن تدريــب ســمبدوريا، عــى عقــد مــع 

كالياري الذي أنهى املوسم يف املركز الرابع عرش حتى يونيو 2022.
عــى  اإلرشاف  تــوىل  عندمــا  التدريــب  عــامل  يف  عامــا(   50( فرانشيســكو  دي  اســم  وبــرز 
ساســوولو يف فــرتة بــني عامــي 2012 و2017 قــاده خاللهــا اىل دوري االضــواء يف العــام 
2013 للمــرة االوىل يف تاريخــه، قبــل أن يقــوده اىل الــدوري االورويب "يوروبــا ليــغ" ملوســم 
2017-2016. انتقــل بعدهــا اىل تدريــب رومــا، الــذي حقــق معه لقب "ســري أ" كالعب 
عــام 2001، ويقــي يف العاصمــة االيطاليــة بــني يونيــو 2017 ومــارس 2019 قبــل ان تتــم 
إقالتــه رغــم قيادتــه الفريــق اىل نصــف نهــايئ دوري االبطــال يف العــام 2018 بعــد اإلقصــاء 
امــام  الذهبــي  املربــع  يخــر يف  أن  قبــل  النهــايئ  ربــع  االســباين يف  التاريخــي لربشــلونة 

ليفربول االنجليزي بنتيجة 7-6 يف مجموع املباراتني.

أبيدجان/ )أ ف ب(:
تقــّدم نجــم كــرة القــدم العاجيــة ديدييه دروغبا برتشــحه النتخابات رئاســة اتحاد بالده واعدا 
يف تحقيق نهضة يف الرياضة الشعبية التي "تعاين" راهنا بحسب الهداف السابق لنادي 

تشليس االنجليزي.
وكان القائــد الســابق ملنتخــب "الفيلــة" قــد تلقى صفعــة يف منتصف يوليو املايض عندما 
رفضت رابطة الالعبني العاجيني تأييده، لكنه حظي يف النهاية عى مثاين رعايات ودعم 

من إحدى املجموعات الخمس املطلوبة للرتشح لالنتخابات.
قــال دروغبــا البالــغ 41 عامــا "ال يهمنــي كثــرا ان اكــون رئيســا لالتحــاد العاجــي، بــل املهمــة 

املرتبطة بهذه الوظيفة. كرتنا تعاين... نلتزم باملساهمة يف نهضة كرة القم العاجية".
تابــع "عــدت وأنــا عــازم عــى املســاهمة يف تجديــد وتطويــر كــرة القــدم العاجيــة"، معترب انه 

"من الهام ان اعيد لكرة القدم العادية ما قدمته يل".
الرتشــيح  ملفــات  لتحليــل  أيــام  خمســة  االنتخابيــة  اللجنــة  أمــام  الطلبــات،  تقديــم  وبعــد 

واملصادقة عليها. 
وباالضافــة اىل دروغبــا، ترشــح إدريــس ديالــو، نائــب الرئيــس الســابق يف االتحــاد واملدعــوم 
مــن رابطــة الالعبــني، ونائــب الرئيــس الحــايل ورئيــس رابطــة الدوري ســوري دياباتيــه. وكانت 
النقابة الدولية لالعبي كرة القدم املحرتفني )فيفربو( قد أوقفت نقابة الالعبني العاجيني 

بسبب "عدم امتثالها للقانون" ورفضها دعم ترشح دروغبا النتخابات رئاسة االتحاد.

جوهانسربغ/ )أ ف ب(:
عــاد االتحــاد االفريقــي لكــرة القــدم أمــس عــن قــراره بإقامــة الــدور نصــف النهــايئ من مســابقة 
دوري االبطــال بنظــام التجمــع يف الكامــرون بعــد اجتامعــات لجنتــه التنفيذية يف 30 يونيو 
املــايض، ليؤكــد إقامــة مبــارايت نصــف النهــايئ بنظــام الذهــاب وااليــاب الــذي كان معتمــدا 

أصال.
وكان رئيــس االتحــاد القــاري امللغــايش احمــد احمــد أعلــن بعــد االجتامعــات االخــرة للجنــة 
التنفيذيــة يف نهايــة يونيــو إقامــة مباريــات الــدور نصــف النهــايئ يف العاصمــة الكامرونيــة 
ياونــدي يف ســبتمرب املقبــل بنظــام التجمــع، لكــن ملعب غابوما ســتاديوم الذي يتســع لـ60 

الف متفرج مل يعد قادرا عى احتضان هذه املباريات بسبب تفيش جائحة كورونا.
وبالتــايل قــرر االتحــاد االفريقــي إقامــة مبــارايت الــدور نصــف النهــايئ بــني االهــي املــري 
والــوداد البيضــاوي املغــريب مــن جهــة، والزمالك املري مع الرجاء البيضاوي املغريب يف 
25 و26 ســبتمرب يف مــر، ومبــارايت االيــاب يف 2 و3 أكتوبــر يف املغــرب بحســب بيــان 
صــادر عنــه. وأضــاف البيــان "ســتقام املبــاراة النهائيــة عــى ملعــب محايــد يف حــال تأهــل 
فريــق مــن مــر وآخــر مــن املغــرب. أمــا يف حــال جمعــت املبــاراة النهائيــة بــني فريقــني مــن 

دولة واحدة، فستقام يف املغرب او مر يف 15 أو 16 اكتوبر".

دي فرانشيسكو 
المدرب الجديد لكالياري

دروغبا يترشح 
لرئاسة االتحاد 

العاجي لكرة القدم

دوري أبطال أفريقيا
عودة إلى نظام الذهاب 

واإلياب في نصف النهائي

ميالنو/ )أ ف ب(:
أســدل الســتار عــى بطولــة ايطاليــا لكــرة القــدم 
التــي   2019-2020 ملوســم  املاراتونيــة 
إثــر  قــري  توقــف  11 شــهرا بســبب  اســتمرت 
وشــهدت  املســتجد،  كورونــا  فــروس  تفــيش 
للمــرة  بطــال  يوفنتــوس  تتويــج  عــى  نهايتهــا 
التاسعة تواليا والسادسة والثالثني يف تاريخه.

تتطرق وكالة فرانس برس اىل أبرز محطات هذا 
املوسم.

يوفنتوس بطل ولكن
بقــي يوفنتــوس ســيد الكالتشــيو املطلــق لكنــه 
أنهى املوسم بأدىن عدد من النقاط مقارنة مع 
املواســم الثامنية االخرة التي شــهدت تتويجه 
ايضا، برصيد 83 نقطة كام مني بأكرب عدد من 

الهزائم يف موسم واحد )7 مرات(.
حقــق عمــالق تورينــو الفوز مرتــني فقط يف آخر 
8 مباريات علام أن سقوطه عى ملعب "اليانز 
ســتاديوم" الخــاص بــه أمــام رومــا 3-1 الســبت 
عقــر  يف  لــه  االول  كان  االخــرة،  املرحلــة  يف 
داره منــذ ابريــل عــام 2018. كام تلقت شــباكه 
43 هدفــا وهــو الرقــم األعى أيضا يف املواســم 

التسعة التي أحرز فيها اللقب.
واكتفى مدربه ماوريتســيو ســاري الذي اســتلم 
ملاســيميليانو  خلفــا  املوســم  مطلــع  منصبــه 
االعتبــار  عــني  يف  أخذنــا  "إذا  بالقــول  اليغــري 
جميــع املشــاكل التــي واجهناهــا هــذا املوســم 
أن  ميكــن  الســابقة،  كاملواســم  يكــن  مل  الــذي 

نكون سعداء إلحرازنا اللقب".
العجــوز  الســيدة  لفريــق  االبــرز  الهــدف  أن  بيــد 
يتعــني عليــه  اوروبــا حيــث  أبطــال  يبقــى دوري 
النهــايئ  الــدور مثــن  االيــاب يف  مبــاراة  خــوض 
ضــد ليــون يــوم الجمعــة علــام أنــه خــر ذهابــا 

صفر1- يف فرنسا.
ومل يتــوج يوفنتــوس باللقــب القــاري منــذ عــام 

.1996

غضب كونتي
الثــاين  املركــز  يف  املوســم  انرتميــالن  أنهــى 
بفــارق نقطــة واحــدة عن البطل وهو أفضل مركز 

له منذ عام 2011.
رســم  كونتــي  انطونيــو  الفريــق  مــدرب  أن  بيــد 
عــى  مســتقبله  حــول  كبــرة  اســتفهام  عالمــة 
رأس الجهــاز الفنــي، بعــد انتقــاده العنيف إلدارة 
-2صفــر  أتاالنتــا  عــى  فريقــه  فــوز  بعــد  النــادي 
يف عقــر دار االخــر يف املرحلــة االخــرة لعــدم 

وقوفها اىل جانب فريقه.
مــن  غضبــه  عــن  اعــرب  الــذي  كونتــي  وقــال 
تجاهــه  املحليــة  الصحــف  يف  االنتقــادات 
وتجــاه فريقــه "كان عامــا صعبــا عــى الصعيــد 
الشخيص، صعبا جدا. كان يتعني علينا تذّوق 
العلقــم ألشــهر عــدة ومل نحصــل عــى أي دعــم 

من النادي".
)الصينــي  النــادي  رئيــس  مــع  وتابــع "ســنتناقش 
ستيفن زهينغ( لكنه موجود يف الصني حاليا".

وأوضــح "يجــب ان يتعلــم )مجلــس االدارة( مــن 

ســيكون  االمــر  ألن  االول  العــام  خــالل  االخطــاء 
جنونيا إذا استمرينا يف ارتكاب االخطاء".

تألق أتاالنتا
عــاد أتاالنتــا اكــر قــوة بعــد توقــف ثالثــة أشــهر 
بسبب فروس كورونا املستجد. فقد سجلت 
كتيبة املدرب جان بيرو غاسبريني 98 هدفا 
بينهــا 35 بعــد اســتئناف الــدوري يف ظــل تألــق 
املهاجمني الكولومبيني لويس مورييل ودوفان 
هدفــا   18 منهــام  واحــد  كل  بتســجيل  زاباتــا 
للســلوفيني جوزيــب  15 هدفــا  اىل  باالضافــة 

ايليسيتش.
وبعــد أن قــّدم الفريــق الواقــع يف مدينــة برغامــو 
موســام رائعــا عــى أصعــد عــدة وراكــم األرقــام 
كــرر  اآلخــر،  تلــو  الواحــد  الشــخصية  القياســية 
لكنــه  ثالثــا،  بحلولــه  املــايض  املوســم  إنجــاز 
أنهــى املشــوار بخســارة اوىل يف الــدوري منــذ 
20 ينايــر املــايض، بعــد 15 فــوزا و4 تعــادالت 
يف مختلــف املســابقات إثــر ســقوطه امــام انــرت 

صفر2- يف املرحلة االخرة.
وبلــغ أتاالنتــا الــدور ربع النهايئ من دوري ابطال 
يخــوض  حيــث  االوىل  مشــاركته  يف  اوروبــا 
الفرنــيس  جرمــان  ســان  باريــس  ضــد  مباراتــه 

االسبوع املقبل.
ايموبيلي هداف تاريخي

مــن  القيــايس  الرقــم  اميوبيــي  تشــرو  عــادل 
االهــداف يف موســم واحــد بتســجيله 36 هدفــا 
آخرها يف مرمى نابويل )3-1(، وهو نفس عدد 

االرجنتينــي  املهاجــم  ســجلها  التــي  االهــداف 
موســم  نابــويل  صفــوف  يف  هيغوايــن  غونزالــو 

2016-2015 قبل االنتقال اىل يوفنتوس.
يف  هــداف  كأفضــل  اميوبيــي  تــوج  كــام 
الدوريــات االوروبيــة ونــال الحــذاء الذهبي وقال 
هــو  الذهبــي  الحــذاء  "إحــراز  اإلنجــاز  هــذا  عــن 
دخلــت  ألين  ايل  بالنســبة  كبــر  فخــر  مصــدر 

تاريخ هذه الرياضة".
وانهــى التســيو الــدوري يف املركــز الرابــع ليعــود 
للمشــاركة يف دوري أبطــال اوروبــا للمــرة االوىل 

منذ عام 2007.
زالتان طائر الفينيق

زالتــان  املخــرم  الســويدي  ميــالن  نجــم  بــات 
ابراهيموفيتــش الالعــب االكــرب ســنا )38 عامــا( 
الــذي يســجل 10 اهــداف يف موســم واحــد من 

الدوري االيطايل.
يف  االفتتاحــي  هدفــه  ايــربا  ســجل  وللمفارقــة 
مرمى كالياري يف يناير املايض عندما وقع مع 
ميــالن، وهدفــه الختامــي يف مرمى الفريق ذاته 
خــالل فــوز الروســونري بثالثيــة نظيفــة الســبت 

عى ملعب سان سرو.
مبارياتــه  يف  يخــر  مل  الــذي  ميــالن  ونجــح 
يف  االســتئناف  بعــد  جميعهــا  عــرشة  االثنتــي 
ضــامن املشــاركة يف الــدوري االورويب )يوروبــا 
املوســم  أنهــى  أن  بعــد  املقبــل  املوســم  ليــغ( 
سادســا، علــام أنــه كان يف املركــز الحادي عرش 

يف يناير.

لندن/ )أ ف ب(:
مشــرتك،  بتفاهــم  القــدم  لكــرة  بورمنــوث  نــادي  أنهــى 
تعاقــده مــع العبــه الســابق ومدربــه إيــدي هــاو، بعــد أيــام 
الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز اىل  مــن هبــوط الفريــق مــن 

الدرجة األوىل.
عــى  42 عامــا  العمــر  مــن  البالــغ  املــدرب  وبــات مصــر 
املحــك منــذ األحــد املــايض، مــع نهايــة موســم -2019

2020 للــدوري املمتــاز بحلــول الفريق يف املركز الثامن 
عرش )بفارق نقطة واحدة فقط عن أســتون فيال صاحب 
أول مراكــز األمــان(، وعودتــه اىل الـ"تشامبيونشــيب" بعد 

خمسة أعوام أمضاها يف الربميرليغ.
وأعلــن نــادي املدينــة الجنوبيــة يف بيــان، رحيــل املــدرب 
"بتفاهــم مشــرتك" بعدمــا أرشف عــى تدريبــه يف أكــر 
 2008-2011( فرتتــني  مــدى  عــى  مبــاراة   450 مــن 

و2012-2020(.
العظمــى  الغالبيــة  هــاو،  الســابق  املدافــع  أمــى  كــام 
مــن مســرته كالعــب يف صفــوف بورمنــوث، ودافــع عــن 
ألوانه يف أكر من 300 مباراة يف مختلف املســابقات، 

بحسب بيان النادي.
اىل  برســالة  واألســود  األحمــر  الفريــق  مــدرب  وتوجــه 

املشــجعني جــاء فيهــا "بعدمــا أمضيــت مــا مجموعــه 25 
عامــا مــع النــادي كالعــب ومــدرب، هــذا القــرار املتخــذ 
عــي  التــي كان  القــرارات  مــن أصعــب  هــو  النــادي،  مــع 

اتخاذها".
اللتــني  والعاطفــة  املحبــة  ان  رغــم  وعــى  "لكــن،  وتابــع 
هــو  الوقــت  ان  نعتــرب  دامئــا،  ســتبقيان  للنــادي  أكنهــام 
املناســب ملــي النــادي يف اتجــاه مختلــف )...( لقــد 
حرصــت دامئــا عــى ان يصــب كل قــرار اتخــذه كمــدرب 
ليــس  )الرحيــل(  وهــذا  ومشــجعيه،  النــادي  صالــح  يف 
بورمنــوث،  مــع  الثانيــة  واليتــه  يف  هــاو  ونجــح  مختلفــا". 
يف ارتقــاء الفريــق درجتــني خــالل ثالثــة أعــوام، بداية اىل 
الدرجــة األوىل بعــد عــام من عودتــه، والثانية اىل الدوري 

املمتاز يف 2015. 
بهــاو،  باليــك  نيــل  لبورمنــوث  التنفيــذي  الرئيــس  وأشــاد 
معتــربا انــه "بــات مرادفــا لنــادي كــرة القــدم هــذا، كالعب 
ومــدرب، وهــذا أمــر لــن يتغــر أبــدا. هــو ببســاطة أســطورة 
يف بورمنــوث بعدمــا ســاهم يف تغيــر هويــة هــذا النــادي 
وتاريخــه". وأكــد ان القــرار خضــع لدراســة "مطولــة" خالل 
األيــام املاضيــة و"جعلتــه أصعــب، صداقتنــا الشــخصية 

الوثيقة".

    أبرز محطات موسم 2019-2020 في الدوري اإليطالي

تتويج ناقص ليوفنتوس وإنجاز تاريخي 
اليموبيلي وابرهيموفيتش يضرب بقوة

انتهاء عالقة 25 عاما بين هاو وبورنموث الهابط من الدوري اإلنجليزي
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روما/ وكاالت:
أنهى فريق نابويل مشــواره يف بطولة الدوري اإليطايل بالفوز )3–1( عىل فريق التســيو، 
وســيبدأ عــىل الفــور التحضــر للمواجهــة الناريــة ضــد برشــلونة يف ملعــب "كامــب نــو"، 

وسخر املدرب غينارو غاتوزو من أسئلة بشأن طرق إيقاف ليونيل مييس.
وعلــق غاتــوزو مازحــًا يف مؤمتــر صحــايف "إيقــاف ميــيس؟ هــذا يحــدث يف األحــام، أو 
يف بــاي ستيشــن عندمــا يلعــب ابنــي ويختــار غاتــوزو حــن كنــت أقــل وزنــا بـــ15 أو 20 

كيلوغراما". 
وســتكون مهمــة نابــويل الــذي تعــادل )1-1( يف ملعبــه مــع النــادي "الكتالــوين" يف ذهــاب 
دور الـــ16 يف دوري أبطــال أوروبــا قبــل فــروس كورونــا، أصعب يف غياب قائده ومهاجمه 

املميز لورينزو إنسيني. 
وخرج إنســيني من امللعب مصابًا وهو يبيك يف الدقيقة 82، واعرتف غاتوزو بأنه ليس 
متفائًا مبشاركة النجم اإليطايل أمام برشلونة، ومتنى تعافيه يف األيام القليلة املتبقية. 
الجامهــر يف ملعــب  اســتغال غيــاب  نابــويل  إنســيني املتوقــع ســيحاول  ورغــم غيــاب 
خســارة  لتعويــض  املتحفزيــن  ميــيس  زمــاء  إلطاحــة  كورونــا،  مخــاوف  بســبب  برشــلونة 

الدوري اإلسباين.  

باريس/ )أ ف ب(:
أعلن االتحاد الدويل أللعاب القوى )وورلد أثليتكس( أمس عن تقديم موعد لقاء الدوحة 
25 ســبتمرب بعــد أن كان مقــررا يف  الــدوري املــايس، اىل  الــذي يدخــل ضمــن لقــاءات 

التاسع من أكتوبر بحسب الروزنامة املعدلة.
وكان من املفرتض أن يعطي لقاء الدوحة إشارة انطاق الدوري املايس لهذا املوسم يف 
17 أبريل، لكن فروس كورونا املستجد حال دون ذلك بعدما تسبب بتعليق النشاطات 

الرياضية حول العامل.
وبحســب الروزنامــة املعدلــة، مــن املفــرتض أن يفتتــح الــدوري املــايس يف 14 أغســطس 
بلقــاء موناكــو، عــىل أن تتبعــه لقــاءات ســتوكهومل )23 أغســطس(، بروكســل )4 ســبتمرب(، 
روما/نابــويل )17 منــه(، الدوحــة )25 ســبتمرب عوضــا عــن 9 أكتوبــر(، وصــوال اىل اللقــاء 

الختامي الذي ستستضيفه الصن يف 17 أكتوبر يف مدينة مل تحدد بعد.
لقــاءا أوســلو وزيوريــخ عــىل صعيــد  للــدوري املــايس  مــن روزنامــة هــذا املوســم  وخــرج 
الرياضيــن  بــن  ُبعــد  عــن  اســتعرايض  بتنافــس  املنظمــون  واكتفــى  الرســمي،  التنافــس 

متاشيا مع الرشوط الصحية املفروضة من قبل السلطات.
وســينطبق ذلــك أيضــا عــىل لقــاء لــوزان املقــرر يف الثــاين مــن ســبتمرب، فيــام اتخــذ القــرار 

بإلغاء لقاءات غايتسهيد الربيطاين، باريس، يوجن، الرباط، لندن وشنغهاي.

  واشنطن/ وكاالت:
اشــرتى نجــم املصارعــة الســابق والنجــم الســيناميئ دوايــن جونســون، امللقب بـــ"ذا روك" 

دوري كرة القدم األمريكية "إكس إف إل" بالتعاون مع رشيكته التجارية داين غارسيا.
وتخطــت قيمــة الصفقــة التــي متــت بالتعــاون مــع مجموعــة "ريــد بــرد كابيتــال" حاجــز 15 
مليون دوالر بحسب البيان الصادر أمس، لكن محكمة اإلفاس ينبغي أن توافق أواًل عىل 

عملية البيع، إذ تعقد جلسة استامع يف هذا الصدد يوم الجمعة املقبل.
وانطلق موسم دوري كرة القدم األمريكية "إكس إف إل" يف وقت سابق من العام الحايل 
لكنــه توقــف يف مــارس بفعــل أزمــة فــروس كورونــا املســتجد، قبــل أن تعلــن املســابقة 

إفاسها يف الشهر التايل.
ويعمــل جونســون يف مجــال التمثيــل واإلنتــاج وكانــت بداياتــه يف مجــال املصارعــة كــام 
سبق له لعب كرة القدم األمريكية، أما غارسيا الزوجة السابقة لذا روك فتعمل يف مجال 

املشاريع اإلنتاجية.
وزاد اهتــامم مجموعــة ريــد بــرد كابيتال باالســتثامر يف مجــال الرياضة أخرًا مبا يف ذلك 

كرة القدم األوروبية.
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أمسرتدام/ وكاالت:
قــرر الجهــاز الفنــي لنــادي أياكــس أمســرتدام الهولنــدي، بقيــادة املــدرب إيريــك تن هــاغ، تغير 
أســلوب اللعــب املعتمــد يف املواســم املاضيــة، بعــد رحيــل النجــم املغــريب حكيــم زيــاش إىل 
تشــليس اإلنجليــزي، باإلضافــة إىل قــرب مغــادرة عدد من النجــوم يف "املركاتو" الصيفي، قبل 

انطاق املنافسة املحلية للموسم الجديد.
ونقلــت قنــاة "نــوس" الهولنديــة، عــن املديــر الفنــي لنــادي أياكــس تــن هــاغ قولــه: "إذا خــرت 
العبــن لديهــم تأثــر كبــر عــىل األداء فــإن األســلوب ســيتغر، ألن الفريــق ســيفتقر إلمكانــات 

محددة، لكن بكل تأكيد يبقى هديف اآلن هو عدم التغير، ورفع مستوى التوقعات".
لقــد وضعــت  التحــدي الجديــد باســتخراج املزيــد مــن الاعبــن املتاحــن.  وأضــاف "يتعلــق 
تشكيلة قوية، ومنلك اثنن من الاعبن يف كل مركز باستثناء الظهر األير، وسرنى إن كان 

بوسعنا تعويض ذلك داخليًا أو سنبحث عن العب من الخارج".
وكان املغريب حكيم زياش ُيعد أحد أهم عنارص التشكيلة األساسية لنادي أياكس أمسرتدام، 
بعدمــا قادهــم إىل بلــوغ نصــف نهــايئ دوري أبطــال أوروبــا يف املوســم املــايض، باإلضافــة إىل 
تألــق النجــم العــريب بشــكل كبــر يف الــدوري الهولنــدي، مــا جعــل النجاح الكبر يجــذب العديد 
مــن الفــرق الكبــرة األوروبيــة، التــي قدمــت عروضهــا ألجلــه، لكنــه اختــار التوجــه إىل تشــليس 
غــادر يف املوســم  اإلنجليــزي،  زيــاش إىل تشــليس  اإلنجليــزي. وقبــل رحيــل املغــريب حكيــم 
املــايض، كل مــن النجــم الشــاب فرانــيك دي يونــغ إىل برشــلونة اإلســباين، ومواطنــه ماتيــس 
دي ليخــت إىل يوفنتــوس اإليطــايل، باإلضافــة إىل ذهــاب جويــل فيلتــامن إىل برايتــون، وســفن 

بومتان إىل ليل الفرنيس.

لوزان/ )أ ف ب(:
أكــدت محكمــة التحكيــم الريــايض "كاس" أمــس، بعــد 16 
شهرا عىل االعرتاض الذي تقدم به اإلماراتيون بشأن أهلية 
العبي املنتخب القطري املعز عيل وبسام الراوي، أن قرار 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم كان يف مكانه برفضه ما تقدم 
لــكآس  النهــايئ  نصــف  الــدور  بعــد  املنتخــب املضيــف  بــه 

آسيا 2019.
وقالــت "كاس" يف بيانهــا أمــس أنهــا أصــدرت قرارهــا "يف 
إجراءات التحكيم بن اتحاد اإلمارات العربية املتحدة لكرة 
القــدم واالتحــاد اآلســيوي لكرة القــدم واالتحاد القطري لكرة 

القدم".
وأضافــت: "رفضــت لجنــة +كاس+ االســتئناف املقــدم مــن 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة وأكــدت قــرار الرفــض الصادر عن 
لجنــة االســتئناف يف االتحــاد اآلســيوي يف 20 مايــو 2019 
العبــن  أهليــة  عــىل  اإلمــارايت  االتحــاد  فيــه  احتــج  والــذي 
ميثــان قطــر خــال مباراة نصــف النهايئ بن اإلمارات وقطر 

يف 29 يناير 2019".
وحســم املنتخــب القطــري لقــاء نصــف النهــايئ بفــوز كبــر 
عــىل نظــره اإلمــارايت املضيــف برباعيــة نظيفــة يف طريقــه 
يف  وذلــك   )3-1( اليابــان  حســاب  عــىل  باللقــب  للفــوز 
خضــم األزمــة الدبلوماســية الخليجيــة واتهــام قطــر مــن قبــل 
الســعودية واإلمــارات والبحريــن بدعــم تنظيــامت متطرفــة، 

وهو أمر تنفيه الدوحة.
الجمهــور  توتــر  شــابها  التــي  النهــايئ  نصــف  مبــاراة  وبعــد 
املضيــف حيــث رمــى العبــي قطــر باألحذيــة بعــد تســجيلهم 
األهــداف األربعــة يف العاصمــة أبوظبــي، تقدمــت اإلمــارات 
باحتجــاج رســمي لــدى االتحــاد األســيوي لكــرة القــدم عــىل 
أهلية املهاجم املعز عيل، املولود يف السودان، واملدافع 

بسام الراوي املولود يف العراق.
لكــن االتحــاد اآلســيوي أكد أهليتهــام بتمثيل قطر حتى بعد 
االســتئناف الــذي تقــدم بــه االتحــاد اإلمــارايت للقــرار األول 
الصــادر عــن االتحــاد القاري، ما دفع باإلماراتين اىل اللجوء 

ملحكمــة التحكيــم الريــايض يف 21 يونيــو 2019 بحســب 
البيان الصادر أمس عن "كاس".

تقدمــت  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  "أن  البيــان  وأضــاف 
باستئناف اىل +كاس+ بهدف إلغاء القرار )لجنة االستئناف 
يف االتحــاد اآلســيوي( واســتبداله بحكــم مفــاده أن االتحــاد 
القطــري لكــرة القــدم انتهــك اللوائــح املعمــول بهــا، ونتيجــة 
لذلــك يجــب اعتبــار اإلمــارات فائــزة مببــاراة نصــف النهــايئ 
وأن تنال جميع الفوائد الناتجة عن فوز باملباراة املذكورة، 
السيام يف ما يتعلق بتصنيف مسابقات االتحاد اآلسيوي".

قائــا  اإلمــارايت،  لاســتئناف  تفصيلــه  "كاس"  بيــان  وتابــع 
"اعترب االتحاد اإلمارايت لكرة القدم أن والدة املعز عيل مل 
تولــد يف قطــر، مــام يعنــي أنه كان يجب اعتبار الاعب غر 

مؤهل لتمثيل قطر".
وكشــفت "كاس" أن االتحــاد اإلمــارايت تخــىل عــن "الطعــن 
مبــاراة  الــذي كان موقوفــا خــال  الــراوي،  بســام  أهليــة  يف 

نصف النهايئ".

لوزان/ )أ ف ب(:
أعلــن نائــب األمــن العــام لاتحــاد الــدويل لكــرة القــدم )فيفــا( االســكتلندي أالســدير بيــل أمــس ان 
رئيــس االتحــاد، الســويري جــاين إنفانتينــو الــذي يواجــه اجــراءات جنائيــة يف بلــده منــذ الخميــس 

املايض، "سيحرتم اي قرار للجنة االخاقيات" يف الهيئة الكروية العليا.
وأكد بيل أنه ال يوجد له "أي دليل عىل سلوك جرمي او غر اخاقي )إلنفانتينو(" مشددا عىل انه 

"ليس لدي اي شك يف ان جاين إنفانتينو سيحرتم اي قرار للجنة االخاقيات".
وكان الفيفــا قــد أعلــن أن إنفانتينــو ســيبقى يف منصبــه عــىل الرغــم مــن التحقيــق الجنــايئ بحقــه 

لـ"تواطؤ" و"سلوك جرمي" عىل خلفية اجتامعاته باملدعي العام املستقيل مايكل الوبر.
القضائيــة  األمــور  تتــوىل مســؤولية  التــي  لجنــة االخاقيــات  كانــت  اذا  مــا  أمــس  الفيفــا  يذكــر  ومل 

الداخلية، قد بدأت بالفعل باتخاذ اجراءات ضد إنفانتينو.
وأعلن القضاء الخميس يف بيان أن املدعي الخاص ســتيفان كيلر "توصل إىل اســتنتاج مفاده أن 
هناك دالئل عىل سلوك جرمي" يحيط باالجتامعات بن إنفانتينو والوبر ورينالدو أرنولد، صديق 

الطفولة لرئيس فيفا والذي أصبح املدعي العام األول ملنطقة هو-فاليه.
وتشــمل املخالفــات أيضــا "إســاءة اســتخدام الوظائــف العامــة وخــرق الريــة الرســمية ومســاعدة 

املخالفن والتحريض عىل هذه األفعال".
وأوضــح بيــل أنــه "ال توجــد أدلــة واقعيــة" تــربر فتــح اإلجــراءات، "مــا مل يصبــح االجتــامع مــع املدعــي 

العام جرمية".
وقــال "ســيتعن عــىل لجنــة األخاقيــات أن تجــري تحليلها الخــاص وتتخذ قرارها الخاص )...( ويف 

كل حالة، يجب عليها تقييم ما إذا كانت هناك أية عنارص خطرة ميكن أن تربر اإليقاف".
وردا عــىل ســؤال حــول غيــاب إينفانتينــو خــال املؤمتــر، أكــد بيــل أن رئيــس الفيفــا ســيكون "متاحــا 

وسيتحدث إىل وسائل اإلعام من أجل تربئة اسمه".
وأضــاف بيــل الــذي يعمــل يف مجــال املحامــاة "الفيفــا مثــل الســيد إنفانتينــو ليــس لديــه مــا يخفيه، 

نريد أن نكون شفافن".

يقرر تغيير أسلوب لعبه بسبب رحيل زياش

إنفانتينو: أياكس
سأحترم أي قرار للجنة األخالقيات

"كاس" تؤكد بعد
16 شهرًا أهلية القطريين 

المعز علي 
وبسام الراوي
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وأضــاف الشــجاعية لصحيفــة "فلســطني": لقــد كانــت 
املــايض  العــام  مــن  الوقــت  هــذا  مثــل  يف  الغــرف 
غــزة  قطــاع  مــن  يأتــون  الذيــن  التجــار  مــن  "محجــوزة" 
ملتابعــة   48 ومناطــق  اللــه  رام  عــن  بعيــدة  مــدن  ومــن 
أنــا أخــى الوصــول إىل  أنشــطتهم التجاريــة.. حقيقــة 

قرار اإلغالق".
ديــون  شــيقل  ألــف   150 أن  إىل  الشــجاعية  وأشــار 
عــى  قــادر  غــر  املــايض،  مــارس  منــذ  عليــه  مرتاكمــة 
الفندقــي  نشــاطه  مــن  اإليــراد   توفــر  لعــدم  تســديدها 

املتوقف.
خســائره  عــن  تعويــض  أي  يتلــقَّ  مل  فندقــه  أن  وذكــر   
مــن  عــدد  حصــل  فقــط  املبــارشة،  وغــر  املبــارشة 
العاملــني يف الفنــدق عــى مســاعدة مالية من صندوق 

وقفة عّز وهي ال تغطي جزًءا من االحتياج.
الفنــادق  لحاميــة  تتحــرك  أن  الســياحة  بــوزارة  وأهــاب 
انهيــار  مــن  لــه  تتعــرض  مــام  الســياحية  واملنشــآت 

والتوصل مع كافة الجهات لتعويضهم عن الخسائر.
من جهتها أكدت جمعية الفنادق العربية، سوء الوضع 
االقتصــادي لــدى الفنــادق يف الضفــة الغربيــة، وقالــت 
الفنــادق  "إّن  ُقمصيــة:  روان  الجمعيــة  يف  املســؤولة 
جميــع  نطــرق  للغايــة،  صعبــة  اقتصاديــة  ظروًفــا  تواجــه 
األبواب لتقديم أية مساعدة لتعويضهم عن الخسائر".

"فلســطني"  لصحيفــة  حديــث  يف  ُقمصيــة  وأشــارت 
إىل مــا أســمته بحالــة التيــه عنــد أصحــاب الفنادق بشــأن 
القرارات الحكومية، حيث إن الجمعية تقدمت بطلب 
العــودة  الفنــادق  بإمــكان  هــل  ملعرفــة  اشــتية  لحكومــة 
ملامرســة نشــاطها يف ظل جائحة "كورونا" أم ال، وأنهم 

حتى اللحظة بانتظار الرد.

وبينــت قمصيــة أن الفنــدق يخــر عــى صعيــد الغرفــة 
الواحدة شهريًا ألف دوالر.

كــام لفتــت إىل عــدم تعويــض حكومــة اشــتيه الفنــادق 
تعرضــت  والتــي  صحــي  حجــر  إىل  تحولــت  التــي 
قبــل  مــن  معروفــة  غــر  ألســباب  للتكســر  ممتلكاتهــا 

املحجورين.

وقالت إن )13( فندقًا تحول إىل حجر صحي، وأن أقل 
خسارة هي )75( ألف شيقل وهي لفنادق تحولت إىل 
حجــر عــدة أيــام، وأعــى خســارة هي)500( ألف شــيقل 
لفنــادق تحولــت إىل حجــر طبــي ملــدة شــهرين ونصــف 

تقريبًا.
وأشــارت قمصيــة إىل أن عــدد الفنــادق املقيــدة رســميًا 

يف ســجالت الجمعيــة )85( فندقــًا يف الضفــة الغربيــة، 
إليــه  اضيــف  إذا  مــا  يتضاعــف،  العــدد  أن  حــني  يف 

الفنادق التي تتبع الكنائس والفنادق الصغرة.
ويــرى اإلختصــايص االقتصــادي بكــر اشــتيه أن القطــاع 
السياحي والفندقي سيكون آخر القطاعات االقتصادية 
تعافيــًا مــن جائحــة كورونا، وأنه ينبغي العودة ملامرســة 

النشــاط لذلك القطاع تدريجيًا اســتندا إىل بروتكوالت 
صحية موامئة.

القطــاع  تعــايف  إن  "فلســطني"  لصحيفــة  اشــتيه  وقــال 
أنــه يف ظــل  لــن يكــون، حيــث  الفندقــي بوقــت قصــر 
الرهــان  فــإن  العــامل،  حــول  االنتشــار  الجائحــة  مواصلــة 
ســيكون  وهنــا   مســتعبد،  الخارجيــة  الســياحة  عــى 
اغــالق  مــع  لكــن  الداخليــة،  الســياحة  عــى  التعويــل 
بــني املحافظــات، ومنــع وصــول ســكان  حكومــة اشــتيه 
فلســطيني الداخــل املحتلــة  إىل الضفــة فــأن الســياحة 
التعــايف  أن  نــرى  لذلــك  تنتعــش،  لــن  أيضــًا  الداخليــة 
للقطاع الفندقي والســياحي ســيكون متأخرًا، وســرتبط 

بعودة النشاط االقتصادي كاماًل".
وأشــار إىل أن النفقات التشــغيلية يف القطاع الفندقي 
أن  بســهولة  ليــس  أنــه  كــام  جــدًا،  عاليــة  والســياحي 

يستغني صاحب الفندق عن عامله، خاصة املهارة.
وبــني أن املطلــوب مــن الحكومــة يف الوقــت الحــايل أن 
تخفف من حدة الخســائر التي تواجه أصحاب الفنادق 
عــر تحمــل جــزء مــن التكاليــف التشــغيلية ودفــع أجــور 
العاملــني،  ويف حالــة عــودة القطــاع الســياحي إىل قوته 
تعوض الحكومة املترضرين، مشرًا إىل أن حكومة رام 
الله بال شك غر قادرة عى التعويض اآلن ألنها تواجه 
أزمــة تعــذر عليهــا دفــع رواتــب موظفيهــا، لكــن هــذا ال 
مينعهــا مــن البحــث عــن جهــات متويليــة للحصول عى 

تعويض قريب.
والفندقــي  الســياحي  القطــاع  تشــغيل  أن  إىل  وأشــار 
يشــغل مهــن أخــرى مرتبطة به كصناعــة التحف والهدايا 
والنقــل   ، والســفر  الســياحة  ومكاتــب  التذكاريــة، 

واملواصالت.

فنـادق الضفة.. تشكـو هجـران زبـائنها بسبب كـورونا
غزة- رام الله/ رامي رمانة:

منــذ مــارس الماضي، لم تطأ عتبة فنــدق المنارة، في مدينة 
مــن  المعتاديــن  زبائنــه  المحتلــة،  الغربيــة  بالضفــة  اللــه  رام 
الســائحين والتجار، بفعل اإلجراءات المتبعة للحد من تفشــي 

جائحــة كورونــا.  فالفندق الذي كان مقصدًا للعديد من التجار 
القادمين من قطاع غزة ومن الداخل المحتل والسائحين من 

الخارج أضحت غرفه الـ21 تشكو هجرانها.
صاحــب فنــدق المنــارة، بســام الشــجاعية يقــول: "ال مقارنــة 

بيــن حركــة نزالء الفنــدق في هذه األوقات مــع الحركة العام 
الماضــي، كل مــا أطلبــه اليــوم مــن عمالــي هــو مســح الغبار 
لتهويــة  النوافــذ  واألرضيــات، وفتــح  األثــاث  عــن  المتراكــم 

الغرف".

ترضر فنادق الضفة بسبب كورونا وتحويل بعضها ملراكز حجر صحي           )أرشيف(

بروت/ الجزيرة نت: 
أجرت جائحة كورونا الرشكات عى إعادة اكتشاف 
نفســها، ومــن املنتظــر أن نــرى تغيــرات جذريــة عى 

سوق العمل خالل الفرتة القادمة.
يقول تقرير مبوقع "إكيبوس إي تالنتو" اإلسباين إن 
التدابــر التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا خــالل األشــهر 
األخرة كانت لها تأثرات كبرة عى الرشكات، وإن 
االتجــاه نحــو التكيــف مــع التطــورات فــرض تحديــات 
لتحســني  بنجــاح  معهــا  التعامــل  ينبغــي  جديــدة 
وأوضــح  النمــو.  تحقيــق  يف  واالســتمرار  اإلنتاجيــة 
أصبحــوا  واملوظفــني  الــرشكات  أغلــب  أن  املوقــع 
فتــح  بعــد  حتــى  بعــد  عــن  العمــل  عــى  يراهنــون 

االقتصاد وتخفيف إجراءات اإلغالق.
كومبــاين  آنــد  بايــن  رشكــة  أجرتــه  الســتطالع  وفًقــا 
)Bain&Company( املتخصصــة يف استشــارات 

إســبانيا  يف  املوظفــني  مــن   68% فــإن  األعــامل، 
متكنــوا مــن تأديــة مهامهــم عــن بعــد بإنتاجيــة أفضل، 
وهو ما يعني أن العمل يف املكاتب مل يعد مرادفا 

لزيادة اإلنتاجية.
 )Sodexo( سوديســكو  رشكــة  ترصــد  يــي  وفيــام 
مــع  للتأقلــم  املفاتيــح  أهــم  الجنســيات  متعــددة 

متغرات سوق العمل بعد أزمة كورونا.
العمل عن بعد

الفــرتة  خــالل  بعــد  عــن  العمــل  تجربــة  نجــاح  بعــد 
يف  املوظفــني  مــن  العديــد  يرغــب  ال  املاضيــة، 
العــودة إىل املكتــب، أو عــى األقــل ال يرغبــون يف 

استئناف العمل من املكتب بشكل دائم.
للتوظيــف   )Adecco( أديكــو  رشكــة  لدراســة  وفًقــا 
الجمــع  مــن املوظفــني يف   77% املؤقــت، يرغــب 
بــني العمــل عــن بعــد والعمــل يف مقــر الرشكــة. بهذه 
التوفيــق  مــن  املوظفــون  يتمكــن  ســوف  الطريقــة، 
بشــكل أكــر بــني الحياة الشــخصية والحيــاة العملية، 

وتجنب التنقل املستمر إىل مكان العمل.
أربعة أيام دوام في األسبوع

الحصــول عــى وقــت فــراغ أطــول مــن العوامــل التــي 
تجعل املوظفني يعودون إىل أعاملهم بنشــاط أكر 
أجــل ذلــك، ينبغــي  مــن  إنتاجيــة أفضــل.  ويقدمــون 

العمــل  أســبوع  عــى  تراهــن  أن  املؤسســات  عــى 
الذي ميتد أربعة أيام بدال من خمسة.

وفقــا الســتطالع أجرتــه كليــة هينــي إلدارة األعــامل 
مــن   77% يــرى   ،)Henley Business School(

املوظفني أن حياتهم ستكون أفضل إذا عملوا أربعة 
أيام يف األسبوع.

ويجــب أن تتغــر ثقافــة العمــل بشــكل يعطــي أولويــة 
لتحقيق األهداف بدال من الرتكيز عى عدد ساعات 

العمل.
االعتماد على الرقمنة

إنقــاذ  يف  حاســام  دورا  التكنولوجيــا  لعبــت 
املاضيــة،  الفــرتة  خــالل  املتعــرة  املؤسســات 
الرقمنــة،  الــرشكات أكــر فأكــر نحــو اعتــامد  وتتجــه 
ومــن املنتظــر أن يتواصــل هــذا األمــر يف املســتقبل 

القريب.
العمــل،  بيئــة  ســُيحدث ذلــك تغيــرات كبــرة عــى 
وسيتعنّي عى املوظفني اكتساب مهارات جديدة، 

والتكيف رسيعا مع األدوات الرقمية الحديثة.
تعزيز التواصل مع املوظفني

يف ظــل الجمــع بــني العمــل يف املكتــب والعمل عن 
أهميــة  أكــر  املوظفــني  مــع  التواصــل  يصبــح  بعــد، 

بكثر من السابق.
آخــر  عــى  املوظفــون  يّطلــع  أن  يجــب  لذلــك 
النظــر عــن املــكان  املســتجدات يف الرشكــة بغــض 
تبنــي  الــرضوري  ومــن  مهامهــم،  فيــه  يــؤدون  الــذي 
منــو  لتعزيــز  ناجحــة  داخليــة  اتصاليــة  إســرتاتيجية 

الرشكة وتحفيز اإلنتاجية.
قطع االتصال بالشبكة

تشــر  اإلســباين  تالنتــو  إي  إكيبــوس  موقــع  حســب 
مبعــدل  يعملــون  اإلســبان  أن  إىل  اإلحصائيــات 
ســاعتني إضافيتــني يوميــا عندمــا يــؤدون العمــل عر 

اإلنرتنت من املنزل.
عنــد  بالشــبكة  االتصــال  قطــع  الــرضوري  مــن  لذلــك 
االنتهــاء مــن الــدوام أو إنجــاز مهمــة محــددة، وإال فإن 
العواقــب ســتكون وخيمــة عــى الرشكــة واملوظــف، 
فاالتصــال املســتمر باإلنرتنــت يســبب اإلجهــاد عى 

املدى البعيد ويؤثر سلبا عى اإلنتاجية.

الجزائر تسمح 
للمصارف الحكومية 

بتقديم متويالت إسالمية
الجزائر/ وكاالت: 

أعطــت الجزائــر الضــوء األخــرض لخطــة تهــدف إىل تقديــم خدمــات 
التمويــل اإلســالمي، مــع ســعي البــالد وراء مصــادر متويــل جديــدة 
ملواجهة املشكالت املالية املرتتبة عن انخفاض عائدات الطاقة، 
وذلك يف وقت تأثر فيه البلد العضو يف "أوبك" بانخفاض ســعر 
النفــط، وخصوصــًا بعــد جائحــة كورونــا، مــا أجــره وأجــر الحكومــة 
االســتثامرية  املرشوعــات  بعــض  وتأجيــل  اإلنفــاق  خفــض  عــى 

املقررة لعام 2020.
إن  بيــان،  يف  الجزائــر"  يف  األعــى  اإلســالمي  "املجلــس  وقــال 
"البنك الوطني الجزائري" أصبح أول مرصف حكومي يحصل عى 
شــهادة املطابقــة الرشعيــة مــن "الهيئــة الرشعيــة الوطنيــة لإلفتــاء 
"منــح  تــدرس  الهيئــة  أن  موضحــًا  اإلســالمية"،  املاليــة  للصناعــة 
شــهادات املطابقة الرشعية لتســويق منتجات الصرفة اإلســالمية 

ملؤسسات بنكية ومالية أخرى".
يف  األجنبيــة  العمــالت  أمــام  قياســيًا  تراجعــًا  الدينــار  ســجل  وقــد 
الجزائريــة  العملــة  لتواصــل  األحــد،  أمــس  الرســمية،  التعامــالت 
خســارة النقــاط، مواصلــًة بذلــك مســارًا تراجعيــًا مقابــل العمــالت 

األجنبية.
وتأثــرت أســواق الــرصف الرســمية ســلبًا بحالــة الركــود التــي رضبــت 
االقتصاد الجزائري منذ مارس/ آذار، بفعل تفّش فروس كورونا، 
وتراجع إيرادات البالد من النقد األجنبي، مع فقدان أسعار النفط 
%60 مــن قيمتهــا خــالل الربــع األول مــن العــام الجــاري 2020، إذ 

فقد الدينار متاسكه مقابل الدوالر واليورو يف تعامالت البنوك.
وسّجل سعر العملة األوروبية اليورو، يف البنك املركزي الجزائري، 
أول مــن أمــس، ارتفاعــًا غــر مســبوق أمــام الدينــار، مســجاًل 152 
دينارًا لليورو الواحد للرشاء. كذلك ارتفع الجنيه اإلسرتليني أمام 
الدينــار اليــوم، وفقــًا آلخــر تحديثــات "املركــزي"، وبلــغ 163 دينــارًا 
للرشاء. أما الدوالر، فربح دينارًا واحدًا يف ظرف أسبوع، إذ استقّر 

سعره عند 129 دينارًا للرشاء.
وكان الدينــار الجزائــري قــد تراجــع مطلــع يونيــو/ حزيــران املنــرصم 
إىل أدىن مســتوى لــه أمــام العمــالت األجنبيــة، منــذ بدايــة تفــش 
جائحة كورونا، إذ سّجل سعر الدوالر يف البنك الجزائري املركزي 
العملــة  رصف  ســعر  ارتفــع  كذلــك  للــرشاء،  دينــارًا   129.482
دينــارًا  الدينــار  إىل 142.88  أمــام  "اليــورو"  املوّحــدة  األوروبيــة 
دينــارًا   159.28 عنــد  فاســتقر  اإلســرتليني،  الجنيــه  أمــا  للــرشاء. 

للرشاء.

ديب/ وكاالت: 
املشــفرة  اإللكرتونيــة  العملــة  ســعر  ارتفــع 
"بيتكوين"، إىل أعى مستوى منذ آب/ أغسطس 
االقتصــاد  يف  تدريجــي  انتعــاش  وســط   ،2019

العاملي.
ووصــل ســعر العملــة بيتكويــن إىل 12 ألــف دوالر، 
تجمــع  التــي  ماركيــت كاب"،  "كويــن  لبوابــة  وفقــا 

بيانات أكر من 20 منصة للتداول.
املئــة  يف   4.91 بنســبة  ســعرها  ارتفــع  وبذلــك 
ليصــل إىل 11.918 دوالر، بينــام زاد عــى بورصــة 

لندن/ وكاالت: 
صعدت أسعار الذهب إىل مستوى قيايس غر 
مســبوق أمــس، مــع تعــزز الطلــب عــى املعــدن 
كمــالذ آمــن بفعــل املخــاوف حيــال التداعيــات 
لكــن  لتنامــي إصابــات كوفيــد19-،  االقتصاديــة 

ارتفاعا يف الدوالر حد من املكاسب.
وبحلــول الســاعة الـــ06:35 بتوقيــت غرينتــش، 
أمس، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 
أن  بعــد  )األونصــة(،  لألوقيــة  دوالر   1973.75
ســجل ذروة قياســية عنــد 1984.66 دوالر يف 

أوائل املعامالت اآلسيوية.
 0.3 اآلجلــة  األمريكيــة  الذهــب  عقــود  وزادت 

باملئة إىل 1992.10 دوالر.
وقــال مايــكل مــكاريث، كبــر االســرتاتيجيني يف 
يس.إم.يس ماركتــس، إن "املعنويــات تتدهــور 
معــدالت  تنامــي  أوال،  األســواق.  شــتى  يف 
ومصــدر  للعــامل  حقيقــي  قلــق  مبعــث  اإلصابــة 
دعم حقيقي ألســعار الذهب. ويف ضوء ذلك، 

فإنه يدفع الدوالر األمرييك للصعود أيضا".
وتواصــل ارتفــاع حــاالت اإلصابة بفــروس كورونا 
يف الواليــات املتحــدة وبلغ عدد اإلصابات أكر 

من 18 مليون عامليا.
الفضــة  نزلــت  األخــرى،  النفيســة  ويف املعــادن 

العمالت املشفرة الرائدة "باينانس" بنسبة 5.41 
باملئة ليبلغ 11.980 دوالر.

واصلــت  الرقميــة  بيتكويــن  عملــة  أن  إىل  يشــار 
ارتفاعها وحصدها الكثر من املكاســب، يف ظل 
جــراء  العــامل  اقتصــادات  تواجههــا  التــي  األزمــات 
انتشــار وبــاء كورونــا، واإلجــراءات االحرتازيــة التــي 

اتخذتها البلدان ملواجهته.
آمنــا،  مــالذا  بيتكويــن  يعتــرون  الكثــرون  وبــات 
وبدأوا بالهروب إليها بعد أزمة كورونا، ما أدى إىل 

ارتفاع سعرها.

0.5 باملئــة إىل 24.26 دوالر لألوقيــة، وهبــط 
البالتــني واحــدا باملئة ليســجل 897.61 دوالر، 
يف حني استقر البالديوم عند 2090.22 دوالر 

لألوقية.
ســلة  مقابــل  الــدوالر  ارتفــع  آخــر،  جانــب  عــى 
خــروج  موجــة  تضافــرت  حيــث  أمــس،  عمــالت 
مــن مراكــز مدينــة كثيفــة مــع طلــب عــى العملــة 
كمالذ آمن ليعطيها فرصة اللتقاط األنفاس بعد 

شهر كان األسوأ لها يف عرش سنوات.
وفقــد مــؤرش الــدوالر، الــذي يقيــس قــوة العملــة 
أمام سلة عمالت رئيسية، أكر من أربعة باملئة 
يف متوز/ يوليو املايض، يف أسوأ شهر له منذ 
عــن  باملئــة  عــرشة  منخفــض  واملــؤرش   .2010

ذروة آذار/ مارس.
يف  للمضاربــني  املدينــة  املراكــز  صــايف  وكان 
مســتوياته  أعــى  إىل  ارتفــع  األمريــيك  الــدوالر 
 24.27 عنــد   2011 أغســطس  آب/  منــذ 
أجرتهــا  حســابات  تظهــره  حســبام  دوالر،  مليــار 
رويــرتز وبيانــات مــن لجنــة تــداول العقــود اآلجلــة 

األمريكية.
اليــوم،  باملئــة   0.2 الــدوالر  مــؤرش  وصعــد 
جميــع  مقابــل  األمريكيــة  العملــة  وارتفعــت 

عمالت سلة املؤرش.

بعد كورونا.. 5 مفاتيح لتحسني اإلنتاجية 
والتكيُّف مع متغريات سوق العمل

"بيتكوين" تقفز ألول مرة منذ عام 

الذهب مبستوى قيايس وسط
 قلق من كورونا.. والدوالر يرتفع
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مكة املكرمة/ وكاالت:
بعــد  مناســكهم  الحجــاج  أنهــى 
إمتامهــم طــواف الــوداع يف اليــوم 
الثــاين عــر مــن ذي الحجــة، ثاين 
أيام التريق، األحد، وأدوا صالة 

العشاء يف الحرم امليك.
وجرى الحج لهذا العام يف ظروف 
خاصــة،  واحرتازيــة  اســتثنائية 
الحجــاج  ســالمة  عــى  حفاًظــا 
وحرًصا عى عدم انتشــار فريوس 
األنبــاء  وكالــة  بحســب  كورونــا، 

السعودية.
العــام  هــذا  الحــج  ومناســك 
تغيــريات  ظــل  يف  اســتثنائية 
فــريوس  جائحــة  فرضتهــا  كبــرية 
كورونا املســتجد، إذ يقترص عدد 
مــن  10 آالف  نحــو  الحجــاج عــى 
داخــل اململكــة فحســب، مقارنــة 
العــام  حــاج  مليــون   2.5 بنحــو 

املايض، من كافة أرجاء العامل.
بــدء  الســلطات  واســتبقت 
فحــوص  بإجــراء  املناســك 
قبــل  الرحمــن،  لضيــوف  "كورونــا" 
إخضاعهــم لحجــر صحي مدته 10 
أيــام، منهــا ســبعة يف منازلهــم فور 

الحجاج ينهون مناسكهم ويودعون "البيت العتيق" 

ترشــيحهم ألداء الشــعرية، وثالثــة 
ســيخضع  كــا  مكــة،  فنــادق  يف 
عقــب  املنــزيل  للحجــر  الحجــاج 

مــن  للتأكــد  الحــج،  موســم  انتهــاء 
سالمتهم.

غــري  الحجــاج  نســبة  وتحــّددت 

الســعودين مــن املقيمــن داخــل 
ونســبة  باملئــة،  بـــ70  اململكــة 
وهــم  باملئــة،  بـــ30  الســعودين 

مــن األطقــم الطبيــة ورجــال األمــن، 
الذين تعافوا من "كورونا"، وذلك 

تقديرا لجهودهم.

جانب من أداء مناسك الحج لهذا العام                   )أ ف ب(

دمشق/ وكاالت:
مــن  ســورين  مدنيــن   3 قتــل 
جــراء  آخــرون  وأصيــب  النازحــن 
روســية  حربيــة  لطائــرات  غــارات 
بريــف  بنــش  مدينــة  أطــراف  عــى 
إدلــب شــال ســوريا صبــاح أمــس، 
قنــاة  مراســل  أفــاد  مــا  بحســب 
أن  املراســل  وأوضــح  الجزيــرة. 

عــى  الــرويس  الجــوي  القصــف 
بنــش  ملدينــة  الشــالية  األطــراف 
استهدف مزارع وخياما للنازحن، 
عــى  قصــف مدفعــي  مــع  وتزامــن 
املــكان ذاته مــن قبل قوات النظام 
مدينــة  رشق  املتمركــزة  الســوري 
رساقــب. وُتعــد هــذه املــرة األوىل 
املناطــق  فيهــا  ُتســتهدف  التــي 

منــذ  إدلــب  مدينــة  مــن  القريبــة 
تطبيــق اتفاقيــة وقــف إطــالق النــار 
املربمــة يف الخامــس مــن مــارس/

الجانبــن  بــن  املــايض،  آذار 
الرتيك والرويس.

كــا يعــد هذا أعنف خرق من قبل 
قــوات روســيا والنظــام منــذ دخــول 

االتفاقية حيز التنفيذ.

قتىل وجرحى مدنيون بغارات روسية
عىل أطراف مدينة بنش بريف إدلب

مكان الغارات الروسية عى ريف إدلب أمس                    )أ ف ب(

واشنطن/ وكاالت:
قــال مدعــون يف الواليــات املتحــدة إن مراهقــا 
يبلــغ مــن العمــر 17 عامــا واثنــن آخريــن قامــوا 
الخاصــة  تويــرت  حســابات  جميــع  باخــرتاق 
احتيــال  عمليــة  يف  واســتغلوها  مبشــاهري، 

للحصول عى عملة بتكوين الرقمية.
وذكــر ممثلــو فلوريــدا أن غراهــام إيفــان كالرك 
املدبــر"  "العقــل  كان  تامبــا،  مــن  ســنة(،   17(
املــايض  يوليو/متــوز   15 تويــرت يف  الخــرتاق 
 ١٠ ذلــك  يف  مبــا  جنايــة،  تهمــة   30 ويواجــه 
يف  الشــخصية  املعلومــات  الســتخدامه  تهــم 
عمليات احتيال و17 تهمة باالحتيال بواســطة 

شبكة االتصاالت.
وكان القبــض عــى كالرك يف وقــت مبكــر مــن 
العــام  املدعــي  ملكتــب  وفقــا  الجمعــة،  يــوم 

ملقاطعة هيلزبره.
الســلطات  اتهمــت  كالرك،  إىل  وباإلضافــة 
الفدرالية يف املنطقة الشالية من كاليفورنيا 

بوغــر  مــن  عامــا(،   19( شــيربد  ماســون  أيًضــا 
اململكــة  يف   )Bognor Regis( ريجــس 
احتيــال،  عمليــات  الرتــكاب  بالتآمــر  املتحــدة 
أمــوال،  غســل  عمليــات  الرتــكاب  والتآمــر 
محمــي.  حاســوب  لجهــاز  املتعمــد  والوصــول 
ونعمــة فاضــي )22 عامــا( مــن أورالنــدو بتهمــة 
املســاعدة والتحريــض عى الوصول املتعمد 

لجهاز حاسوب محمي لغرض االحتيال.
أســاء  باســتخدام  الجرائــم  هــذه  وارتكبــت 
مشــاهري، لكنهــم ليســوا الضحايــا األساســين 
هنا. وقال املحامي العام أندرو وارن يف بيان 
إن هذه الجرمية كانت متهيدا لعملية احتيال 
لرسقــة  تصميمهــا  تــم  البيتكويــن  بواســطة 
مــن جميــع  العاديــن  األمريكيــن  مــن  األمــوال 

أنحاء البالد، مبا يف ذلك فلوريدا.
فلوريــدا  واليــة  محامــي  وهــو  وارن،  وأضــاف 
كان  كالرك  أن  القضيــة،  مــع  يتعامــل  الــذي 
ماهــرا مبــا يكفــي لعــدم مالحظتــه داخل شــبكة 

إن  فلوريــدا  مــن  أمنيــة  تقاريــر  وقالــت  تويــرت. 
بأنــه  تويــرت  رشكــة  موظفــي  أحــد  أقنــع  كالرك 
زميلــه يف قســم التكنولوجيــا وهــو بحاجــة إىل 
خدمــة  بوابــة  إىل  للوصــول  املوظــف  لبيانــات 
البيانــات  هــذه  عــى  وحــال حصولــه  العمــالء. 

قام هو وزمياله باقتحام 130 حسابا.
ورغــم ذكاء املتســللن، فــإن خطتهــم انهــارت 
لوثائــق  وفًقــا  خلفهــم  تركــوا  فقــد  برسعــة، 
الحقيقيــة  هوياتهــم  حــول  دالئــل  املحكمــة 
وســارعوا إلخفــاء األمــوال التــي حصلــوا عليهــا 
مبجــرد أن ظهــرت عمليــة القرصنــة للعلــن، مــا 

ساهم يف تتبعهم برسعة.
فبعــد أقــل مــن أســبوع عــى الحــادث، ذهــب 
شــال  يف  منــزل  إىل  اتحاديــون  عمــالء 
اعــرتف  آخــر  مراهقــا  وقابلــوا  كاليفورنيــا، 
باملشــاركة يف العمليــة، ومل يذكــر اســمه يف 
الســلطات  أعطــى  وقــد  قــارص،  ألنــه  الوثائــق 
معلومات ساعدتهم يف التعرف عى شيربد.

وتــم القبــض عــى نعمــة فاضــي يــوم الجمعــة 
بعــد  املنــزيل  الحبــس  إىل  رساحهــا  وأطلــق 
املثول أمام محكمة يف فلوريدا، وفقا ألبراهام 
املدعــي  مكتــب  باســم  املتحــدث  ســيمونز، 

العام للمنطقة الشالية يف كاليفورنيا.
 BuzzFeed( وقال سيمونز ملوقع بزفييد نيوز
News( إنه ال يستطيع التعليق عى القضية.

وألن كالرك تحت سن 18، تم اتهامه من قبل 
مــن  وليــس  تامبــا،  فلوريــدا يف  واليــة  محامــي 
قبــل الســلطات الفدراليــة. ويعنــي عمــره أيًضــا 
أن العديد من التفاصيل حول قضيته ستكون 

طي الكتان.
بالفعــل  تتابــع  الفدراليــة  الســلطات  وكانــت 
اخــرتاق  قبــل  اإلنرتنــت  عــى  كالرك  نشــاط 

تويرت، وفًقا للوثائق القانونية.
رسقة حسابات تحولت ألكرب اخرتاق

إىل  الجمعــة  يــوم  الصــادرة  الوثائــق  وتؤكــد 
املتســللن  مــن  العديــد  قالــه  مــا  كبــري  حــد 

نيويــورك  لصحيفــة  الهجــوم  يف  املتورطــن 
االخــرتاق  بــدأ  حيــث  أســبوعن،  قبــل  تاميــز 
يف وقــت مبكــر مــن 15 يوليو/متــوز كمخطــط 
بســيط لرسقــة أســاء املســتخدمن األصليــة 

وبيعها بشكل عادي.
تحولــت خطــة رسقــة  اليــوم،  انتهــاء  مــع  ولكــن 
تاريــخ  يف  هجــوم  أكــرب  إىل  أصليــة  حســابات 
بقيــادة  املهاجمــون  اســتوىل  حيــث  تويــرت، 
عــى  "كــريك"  باســم  عــرف  الــذي  كالرك 
مبشــاهري  الخاصــة  الحســابات  عــرات 
ورشكات مشــهورة ورشكات عمــالت، ليقومــوا 
باستغاللها يف عملية احتيال لجمع البيتكوين 
حيــث تدفقــت العملــة الرقمية عى حســابات 

املتسللن.
ووصل صايف قيمة العملة التي حصلوا عليها 
لتقديــرات  وفًقــا  دوالر،  ألــف   180 مــن  أكــر 

نيويورك تاميز.
متكــن  الــذي  الوقــت  يف  إنــه  الركــة  وقالــت 

كان  الهجــوم،  إيقــاف  مــن  أخــريًا  تويــرت  فيــه 
املخرتقــون قــد غــردوا مــن 45 مــن الحســابات 
إىل  الوصــول  مــن  ومتكنــوا  اقتحموهــا،  التــي 
الرســائل املبارشة لـ36 حســاًبا، وقاموا بتنزيل 

املعلومات الكاملة من ٧ حسابات.
ومتكنــت الســلطات مــن التعــرف عــى األفــراد 
املرســلة  الرســائل  تتبــع  خــالل  مــن  الثالثــة 
منصــة  وهــي   ،)Discord( ديســكورد  عــى 
مراســلة عــرب اإلنرتنــت شــائعة لــدى املخرتقن 

واملتسللن.
وقال خرباء األمن السيرباين إن الشباب الذين 
شــاركوا يف االنتهــاك هــم أعضــاء يف مجتمــع 
مــن املتســللن الذيــن يركــزون عى االســتيالء 
عى الحســابات باســتخدام تقنية تعرف باســم 
 ،)SIM Swapping( الهاتــف  بطاقــة  تبديــل 
االتصــاالت  رشكات  تســتهدف  مــا  وغالبــا 
واعــرتاض  الضحايــا  هواتــف  بأرقــام  للتهديــد 

بيانات اعتاد تسجيل الدخول.

واشنطن/ وكاالت:
دونالــد  األمــرييك  الرئيــس  إن  مطلعــة  مصــادر   3 قالــت 
ترامــب وافــق فقــط عــى الســاح لركــة مايكروســوفت 
)Microsoft( بالتفــاوض عــى االســتحواذ عــى تطبيــق 
إذا  القصــرية،  الفيديــو  ملقاطــع   )TikTok( تــوك  تيــك 

استطاعت التوصل إىل صفقة خالل 45 يوما.
وقــد  ترامــب،  موقــف  يف  تحــوال  الخطــوة  هــذه  ومتثــل 
إلعــالن  مايكروســوفت  التكنولوجيــا  عمــالق  دفعــت 
اهتامها بإمتام صفقة االستحواذ عى تطبيق التواصل 
االجتاعــي، يف خطــوة قــد تغــذي التوتــر يف العالقــات 

األمريكية الصينية.
وكان ترامب قال يوم الجمعة إنه يعتزم حظر تطبيق تيك 
تــوك، وســط مخــاوف مــن أن متثــل ملكيتــه الصينية خطرا 
التــي  الشــخصية  البيانــات  بســبب  الوطنــي،  األمــن  عــى 

يعالجها التطبيق.
-الــذي  تــوك  تيــك  تطبيــق  عــى  االســتحواذ  وســيتيح 
يفخــر بوجــود 100 مليــون مســتخدم أمــرييك لــه- فرصــة 
نــادرة ملايكروســوفت يك تصبــح منافســة كبــرية لعالقــة 
التواصــل االجتاعــي مثــل فيســبوك وســناب، علــا بأنها 

متلك أيضا شبكة لينكد إن للتواصل االجتاعي.
ملايكروســوفت  التطبيــق  بيــع  فكــرة  رفــض  ترامــب  وكان 
بينــه  جــرت  مناقشــة  أعقــاب  يف  أنــه  إال  الجمعــة،  يــوم 
قالــت  ناديــال،  ســاتيا  للركــة  التنفيذيــة  الرئيســة  وبــن 
ســتواصل  إنهــا  األحــد-  يــوم  بيــان  -يف  مايكروســوفت 
املفاوضــات لــراء تيــك تــوك مــن رشكــة بايــت دانــس، 
ســبتمرب/  15 بحلــول  التفــاق  التوصــل  تســتهدف  وإنهــا 

أيلول.
وقالــت املصــادر إن هــذه املهلــة حددتهــا لركتي بايت 
األجنبيــة  االســتثارات  لجنــة  ومايكروســوفت  دانــس 

الصفقــات  فحــص  تتــوىل  التــي  املتحــدة،  الواليــات  يف 
املنطوية عى مخاطر تتعلق باألمن الوطني.

وقــال مصــدر إن ترامــب غــرّي رأيــه يف أعقــاب ضغــوط مــن 
بعض مستشاريه وقيادات كثرية يف الحزب الجمهوري.

مــن  كثرييــن  يســتعدي  أن  التطبيــق  حظــر  شــأن  ومــن 
مستخدميه الشباب قبل انتخابات الرئاسة األمريكية يف 
نوفمــرب/ تريــن الثــاين املقبــل، كــا أنــه ســيفتح البــاب 

أمام موجة من الطعون القضائية.
وقــد أصــدر عــدد مــن كبار أعضــاء الكونغــرس الجمهورين 
بيانــات يف اليومــن األخرييــن، يحثــون فيهــا ترامــب عــى 

تأييد بيع تيك توك ملايكروسوفت.
وقالــت املصــادر -التــي طلبــت عدم الكشــف عــن هويتها 
قبــل صــدور بيــان مــن البيــت األبيــض- إن لجنــة االســتثار 
األجنبي يف الواليات املتحدة سترف عى املفاوضات 

بن بايت دانس )ByteDance( ومايكروسوفت.
للحكومــة  التابعــة  األجنبــي  االســتثار  لجنــة  حــق  ومــن 

األمريكية منع أي اتفاق.
وقالــت مايكروســوفت يف بيــان إنهــا "تقــدر بشــكل كامــل 
أهمية معالجة مخاوف الرئيس. وهي ملتزمة باالستحواذ 
أمنيــة كاملــة وتوفــري مزايــا  مــع مراجعــة  تــوك  تيــك  عــى 
اقتصادية مالمئة للواليات املتحدة، مبا يف ذلك الخزانة 

األمريكية".
ويف بيــان صــدر مســاء يــوم األحــد مل يــرد فيــه ذكــر لتطبيق 
تواجــه "صعوبــات  إنهــا  دانــس  بايــت  قالــت  تــوك،  تيــك 
معقــدة يصعــب تصورهــا" يف االنتقــال مــن املحليــة إىل 

العاملية.
والصــن  املتحــدة  الواليــات  بــن  العالقــات  تدهــور  ومــع 
اإللكــرتوين  واألمــن  كونــغ  وهونــغ  التجــارة  قضايــا  بســبب 
تــوك  تيــك  ظهــرت  املســتجد،  كورونــا  فــريوس  وانتشــار 

كبــؤرة توتــر جديــدة يف النــزاع الدائــر بــن أكــرب اقتصاديــن 
يف العامل.

ووصفــت صحيفــة تشــاينا ديــي اليوميــة -اليــوم االثنــن- 
بايــت دانــس بأنهــا ضحيــة "اضطهــاد" أمــرييك، وقالــت إن 
واشنطن مل تقدم أدلة تؤيد مزاعمها بأن تيك توك متثل 

خطرا عى األمن األمرييك.
نقل بيانات

ومبوجــب الصفقــة املقرتحــة، قالــت مايكروســوفت إنهــا 
ستســيطر عــى عمليــات تيك تــوك يف الواليات املتحدة 

وكندا وأسرتاليا ونيوزيلندا.
الشــخصية  البيانــات  كل  نقــل  ســتضمن  أنهــا  وأضافــت 
للمستخدمن األمريكين لتطبيق تيك توك، وبقاءها يف 

الواليات املتحدة.
آخريــن  أمريكيــن  مســتثمرين  تدعــو  قــد  إنهــا  وقالــت 

للحصول عى حصص أقلية يف تيك توك.
ويأيت نحو %70 من مستثمري بايت دانس من الواليات 
تدفعــه  قــد  الــذي  املبلــغ  حجــم  يتضــح  ومل  املتحــدة، 

مايكروسوفت مقابل تيك توك.
وذكرت رويرتز األســبوع املايض أن توقعات تقييم بايت 
دانــس للتطبيــق تجــاوزت 50 مليــار دوالر، عــى الرغــم من 

أن الضغوط األمريكية لتصفيته قد تخفض هذا السعر.
يف غضون ذلك، قالت الصن، أمس، إنها تعارض بشدة 
أي تــرصف أمــرييك ضــد الــركات اإللكرتونيــة الصينيــة، 
األمــرييك  الخارجيــة  لوزيــر  ترصيحــات  عــى  ردا  وذلــك 
مايــك بومبيــو قــال فيهــا إن واشــنطن ســتتحرك قريبــا ضــد 
الركات الصينية التي تزود الحكومة الصينية بالبيانات.

وقــال املتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة وانــغ ون 
بــن -للصحفيــن خــالل إفــادة يوميــة- إن الصــن تأمل يف 

أن تكف الواليات املتحدة عن سياساتها التمييزية.

القاهرة/ وكاالت:
اإلجــراء  ضــد  اعرتاضهــا  عــى  مــرص  أكــدت 
دون  النهضــة  ســد  ملــلء  اإلثيــويب  األحــادي 
التشــاور مــع دول املصــب، معتــربة إيــاه داللــة 
ســلبية توضــح رغبــة اثيوبيــا يف عــدم التوصــل 

التفاق، بحسب وزارة الري املرصية.
للجولــة  الثــاين  االجتــاع  أمــس،  يــوم  وانعقــد 
والســودان  مــرص  بــن  للتفــاوض  الثانيــة 
وبحضــور  األفريقــي  اإلتحــاد  برعايــة  وإثيوبيــا 
واالتحــاد  املتحــدة  الواليــات  مــن  املراقبــن 
األورويب، وخــرباء مفوضيــة اإلتحــاد األفريقــي 
اتفــاق  إىل  للوصــول  للمفاوضــات  اســتكاال 
النهضــة  ســد  وتشــغيل  مــلء  بخصــوص  ملــزم 

اإلثيويب.
وزيــر  العاطــي  عبــد  محمــد  الدكتــور  وأوضــح 
املــوارد املائيــة والــري، أن مــلء ســد النهضــة 
املبــادئ،  إعــالن  اتفــاق  مــع  يتعــارض  إجــراء 
مؤكدا أهمية رسعة التوصل التفاق حول ملء 
وتشغيل سد النهضة بحيث يتم التوافق حول 

كل نقطة من النقاط الخالفية.
آلليــة  مــرص  اقــرتاح  إىل  العاطــي  عبــد  وأشــار 
التــي  الحاليــة  االجتاعــات  خــالل  العمــل 
ســتعقد ملــدة أســبوعن، وأكــد أنــه بنــاء عــى 
القمــة املصغــرة التفــاوض ســيكون حــول مــلء 

وتشغيل سد النهضة فقط وأن التفاوض حول 
املروعــات املســتقبلية ســيكون يف مرحلــة 

الحقة بعد التوصل إلتفاق سد النهضة.
الــوزراء  بــن  التوافــق  نهايــة االجتــاع  وتــم يف 
عــى قيــام اللجــان الفنيــة والقانونيــة مبناقشــة 
ويــوم  الثالثــاء  اليــوم  خــالل  الخالفيــة  النقــاط 
وعــرض  متوازيــن  مســارين  يف  االربعــاء  غــد 
املخرجات يف االجتاع الوزاري يوم الخميس 

السادس من الشهر ذاته.
بــن  توتــر  مصــدر  الكبــري  النهضــة  ســد  وُيعــد 
مــن جهــة  والســودان  ومــرص  مــن جهــة  إثيوبيــا 
الســد  يصبــح  أن  ويتوقــع   .2011 منــذ  أخــرى 
مــن  الكهربائيــة  الطاقــة  لتوليــد  منشــاة  أكــرب 
امليــاه يف إفريقيــا وتقــوم إثيوبيــا ببنائــه عــى 
النيــل األزرق الــذي يلتقــي مــع النيــل األبيــض 

يف الخرطوم لتشكيل نهر النيل.
وترى إثيوبيا أن السد رضوري لتحقيق التنمية 
تهديــدًا  مــرص  تعتــربه  حــن  يف  االقتصاديــة، 
حيويًا لها إذ يعترب نهر النيل مصدرا ألكر من 

%95 من مياه الري والرب يف البالد.
الخــالف  تصاعــد  األخــرية،  األشــهر  وخــالل 
االســتعداد  إثيوبيــا  مــع مواصلــة  الســد  بشــأن 
ملــلء الخــزان، الــذي يســتوعب 74 مليــار مــرت 

مكعب من املياه.

مرص تعرتض عىل خطوة إثيوبيا األحادية مبلء 
خزان سد النهضة وتؤكد متابعة التفاوض

العقل املدبر عمره 17 عامًا.. القبض عىل مخرتقي تويرت الشهر املايض

ترامب ميهل مايكروسوفت 45 يومًا لالستحواذ عىل تيك توك
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جنيف/ وكاالت:
حــّذرت منظمــة الصحــة العاملية، أمس، من 
أنــه قــد ال يكــون هناك "حل ســحري" إطالقًا 
لكورونــا املســتجد، رغــم املســاعي الدوليــة 

لتطوير لقاح فاعل ضد الفريوس.
أدهانــوم  تيــدروس  املنظمــة  مديــر  وقــال 
غيرييســوس يف مؤمتــر صحفــي عقــد عــر 
اإلنرتنت من جنيف "ليس مثة حل ســحري 

حاليا وقد ال يكون هناك )حل( إطالقا".
وأضــاف "التجــارب الرسيريــة تعطينــا أمــاًل. 
لدينــا  أنــه ســيكون  بالــرورة  هــذا ال يعنــي 

لقاح" فّعال، خصوصًا مع مرور الزمن.
لكّنه أكد أنه ميكن السيطرة عىل الفريوس، 
و"املامرســات  القيــود  عــر  خصوصــًا 

الجيدة" و"االلتزام السيايس".
التابعــة  الطــوارئ  لجنــة  أن  إىل  وأشــار 
"كانــت  الجمعــة  اجتمعــت  التــي  للمنظمــة 
واضحــة جــدًا: عندمــا يعمــل القــادة بشــكل 
الســيطرة  الشــعوب، ميكــن  مــع  جــدًا  وثيــق 

عىل املرض".
عــدد  ارتفــاع  احتــواء  "يجــب  أنــه  وأوضــح 
اإلصابــات"، "اجــراء فحــوص وعزل ومعالجة 
الذيــن  األشــخاص  عــن  والبحــث  املــرىض 
عليهــم"  صحــي  حجــر  وفــرض  خالطوهــم 

فضاًل عن "التثقيف".
احــرتام  مواصلــة  عــىل  الشــعوب  وحــّث 
القيود املفروضة )التباعد الجسدي ووضع 
النظافــة...(  عــىل  واملحافظــة  الكاممــات 

لكرس سالسل العدوى بكوفيد19-.
وتابع "الرسالة إىل الناس والحكومات هي: 
قومــوا بــكل ذلــك. واســتمروا بذلــك عندمــا 
يصبــح )الوبــاء( تحــت الســيطرة"، ألن "دوال 
عــدة بــدت أنهــا تجــاوزت األصعــب، إال أنهــا 
تشهد ارتفاعًا جديدًا يف عدد اإلصابات".

عــن  يقــّل  ال  مبــا  املســتجد  كورونــا  وأودى 
نهايــة  منــذ  العــامل  يف  شــخًصا   689,758
لحصيلــة  وفًقــا  األول/ديســمر،  كانــون 
إىل  اســتنادًا  بــرس  فرانــس  وكالــة  أعدتهــا 

مصادر رسمية.
مليــون   18 مــن  أكــر  باملــرض  وأصيــب 
شــخص يف 196 دولــة وإقليــاًم منــذ بدايــة 
شــخص  ماليــن   10,5 شــفي  فيــام  الوبــاء 

عىل األقل.
األكــر  الدولــة  املتحــدة  الواليــات  وتعــد 
 4,657,693 مــع  العــامل  يف  تــررا 
تليهــا  وفــاة،  154,793 حالــة  بينهــا  إصابــة 
و94104  إصابــة  بـــ2,733,677  الرازيــل 
وبريطانيــا   )47746( واملكســيك  وفيــات، 

)46193( والهند )37364(.
أرســلت  متوز/يوليــو،  مــن  العــارش  ويف 
منظمة الصحة إىل الصن خبريًا يف األوبئة 
وآخــر متخصصــًا يف الصحــة الحيوانيــة يف 
تريــد  بــدء تحقيــق  قبــل  مهمــة استكشــافية 
الفــريوس  املنظمــة اجــراءه ملعرفــة مصــدر 
الذي ظهر يف الصن أواخر العام املايض.

وأكد مدير املنظمة، أمس،أن هذه املهمة 
أنهت العمل التحضريي.

وأضــاف "الفريــق املتقــدم ملنظمــة الصحة 
العاملية الذي ذهب إىل الصن أنهى اآلن 
مهمتــه التــي تقــي بإرســاء أســس الجهــود 

املشرتكة لتحديد مصادر الفريوس".
وأشــار إىل أن "دراســات وبائيــة ســتبدأ يف 

ووهــان لتحديــد مصــدر العــدوى املحتمــل 
للحاالت األوىل".

وتتفــق الغالبيــة العظمى من الباحثن عىل 
القول إن فريوس كورونا املستجّد سارس-

كــوف2-، مصــدر الوبــاء، ظهــر عــىل األرجح 
لــدى الخفافيــش لكــن العلامء يعتقدون أنه 
انتقــل إىل صنــف آخــر مــن الحيوانــات قبــل 

االنتقال إىل اإلنسان.
هذه الحلقة الضائعة هي التي تبحث عنها 
الصحــة  ومنظمــة  الدوليــة  العلميــة  األرسة 
مــا  فهــم  بهــدف  تحديدهــا  يف  وتأمــالن 
حصــل بشــكل أفضــل وتوجيــه املامرســات 
الخطرية بشــكل أفضل وتجّنب تفيش وباء 

جديد.

كابول/ وكاالت:
قتــل 29 شــخصا عــىل األقــل يف عمليــة 
تبناهــا  أفغانســتان  يف  ســجن  اقتحــام 
أفــاد مســؤولون  تنظيــم الدولــة وفــق مــا 
أمــس، يف وقــت ترتقــب البــالد معرفــة 
بــن  النــار  إطــالق  وقــف  اتفــاق  مصــري 
بعدمــا  وطالبــان  األفغانيــة  القــوات 

انقضت مدته.
وال تزال املعارك مستمرة غداة اقتحام 
مســّلحن الســجن يف مدينة جالل أباد 
 1700 نحــو  يضــم  والــذي  البــالد  رشق 
اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم  مقاتــي  مــن 

وطالبان.
وأعلــن تنظيــم الدولــة اإلســالمية االحــد 
عر وكالة "أعامق" التابعة له مسؤوليته 
مئــات  خاللهــا  فــر  التــي  العمليــة  عــن 

السجناء وأعيد توقيف العديد منهم.
هجوم مستمر 

مــن جهتــه أكد املتحدث باســم محافظ 
لوكالــة  خوجيــاين  اللــه  عطــاء  ننغرهــار 
"فرانــس بــرس" أن املســّلحن ال يزالــون 
بعــد  الســجن  متمركزيــن داخــل وخــارج 

يوم عىل بدء عملية االقتحام.
وقــال إن 29 شــخصا قتلــوا حتــى اآلن، 

محذرا من احتامل ارتفاع الحصيلة.
وأضــاف خوجيــاين إن القــوات الخاصــة 
مــن خمســة  أربعــة  اآلن  مشــطت حتــى 
طوابــق يف مبنــى قــرب الســجن حيث ال 
يــزال العديــد مــن املهاجمن يتمركزون 
العمليــة  وجــاءت  األحــد.  مســاء  منــذ 
يف  االســتخبارات  وكالــة  إعــالن  غــداة 

البــالد قتــل القيــادي يف تنظيــم الدولــة 
قــرب  أوراكــزاي  اللــه  أســد  اإلســالمية 

جالل أباد.
مــن  عــدد  يف  متورطــا  كان  وأوراكــزاي 
اســتهدفت  التــي  الداميــة  الهجــامت 
قــال  حســبام  األفغانيــة،  األمــن  قــوات 
أفغانســتان  يف  األمــن  عــام  مديــر 
ننغرهــار  واليــة  وشــهدت  الســبت. 

الدولــة  تنظيــم  تبناهــا  داميــة  هجــامت 
أيــار/  12 بينهــا تفجــري يف  اإلســالمية 

مايــو أودى ب32 شــخصا خــالل جنــازة 
ضابط يف رشطة الوالية.

الدولــة  تنظيــم  هجــامت  وتتواصــل 
مســؤولن  إعــالن  رغــم  االســالمية 
الفــرع  أن  املــايض  العــام  حكوميــن 
نهائيــا  دحــره  تــم  للتنظيــم،  األفغــاين 

املســؤولن  بعــض  لكــن  ننغرهــار.  يف 
وجــود  اســتمرار  مــن  حــذروا  املحليــن 

بعض عنارص التنظيم.
يف  اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم  وانخــرط 
حــن   2015 عــام  األفغــاين يف  النــزاع 

سيطر عىل مساحات من ننغرهار.
األعــامل  أكــر  هــو  املســتمر  والهجــوم 
عنفــا منــذ اتفــاق قــوات األمــن األفغانية 

وطالبــان عــىل هدنــة لثالثــة أيــام خــالل 
انتهــت  التــي  األضحــى  عيــد  عطلــة 

األحد.
وينــص اتفــاق وقعتــه طالبــان والواليــات 
بــدء  عــىل  املتحــدة يف شــباط/فراير 
محادثــات "أفغانيــة داخليــة" يف آذار/

مــارس، لكنهــا تأجلــت وســط خالفــات 
سياســية يف كابول وتعر عملية تبادل 

السجناء املتفق عليها.
إىل  وطالبــان  كابــول  مــن  كل  وأشــارت 
اســتعدادهام للبــدء باملحادثــات بعــد 
األفغانيــة  الحكومــة  وعرضــت  العيــد 

األحد متديد وقف إطالق النار.
اطالق معتقلن

الحكومــة  أطلقــت  املقابــل،  يف 
األفغانيــة رساح 317 مــن أرسى حركــة 
"طالبــان"، يف اليومــن املاضيــن، من 
مشــريًة  أخــرى،  وأقاليــم  بــاروان  إقليــم 
ســيصل  عنهــم  املفــرج  عــدد  أن  إىل 
أســري،   5100 إىل  املقبلــة  األيــام  يف 
وفقــًا ملــا ذكــره مجلــس األمــن القومــي 

األفغاين، أول أمس.
وذكــر مكتــب مستشــار األمــن القومــي، 
يف بيان، أن الحكومة األفغانية أفرجت 
خالل يومي العيد املاضين عن 317 

أسريًا لحركة "طالبان".
مســتمرة،  العمليــة  أن  البيــان  وأكــد 
معتقــي  مــن  آخــر  عــدد  إىل  مشــريًا 
"طالبــان" ســيفرج عنهــم، ليصبــح عــدد 
املفــرج عنهــم خــالل أيــام العيــد 500 

أسري.

قتىل وجرحى وفرار املئات يف هجوم لتنظيم الدولة عىل سجن بأفغانستان

مكان الهجوم عىل سجن يف أفغانستان أمس                )أ ف ب(

اإلصابات تجاوزت 18 مليونًا 
منظمة الصحة العاملية: قد ال يكون هناك حل إطالقًا ألزمة كورونا

جانب من عمل الطواقم الطبية يف مكافحة كورونا يف الهند أمس               )أ ف ب(

روسيا سرتد عىل أمريكا 
بشكل فوري يف حال نرشها 

صواريخ نووية أو غريها
موسكو/ وكاالت:

أكــدت وزارة الخارجيــة الروســية يف بيــان لهــا، أمــس، مبناســبة ذكــرى 
انســحاب أمريــكا مــن معاهــدة الحد مــن الصواريخ املتوســطة وقصرية 
املــدى، أن موســكو ســرتد عــىل الفــور عــىل نــر الواليــات املتحــدة 

للصواريخ النووية وغري النووية يف أي منطقة.
وأضافــت الــوزارة: "بعد االنســحاب )انســحاب أمريــكا( من املعاهدة، 
حــددت واشــنطن عــىل الفــور مســارا لالنتهــاء يف أقــرب وقــت ممكــن 
مــن تطويــر صواريــخ كانــت محظــورة ســابقا مبوجب معاهــدة الحد من 

الصواريخ املتوسطة وقصرية املدى".
ميدانيــة  اختبــارات  "أجــرت  قــد  كانــت  أمريــكا  أن  الــوزارة  وبينــت 
)للصواريخ(، والتي أكدت متاما صحة سنوات عديدة من املطالبات 

الروسية بامتثال واشنطن للمعاهدة".
وأشارت الخارجية الروسية إىل أن الجانب األمرييك "أعلن عزمه نر 
صواريخ، يف املقام األول، يف منطقة آســيا واملحيط الهادئ. وليس 

من املستبعد ظهورها )الصواريخ( يف أوروبا".
وتابع البيان: "من الواضح، أن نر صواريخ أمريكية متوسطة وقصرية 
املــدى يف مناطــق متعــددة مــن العــامل يقــوض بشــكل خطــري األمــن 
اإلقليمي والعاملي، كام يثري جولة جديدة خطرية من سباق التسلح، 
وروســيا ال تســتطيع أن تتجاهل وجود مخاطر صاروخية تهدد أرضها، 

هذا سيتطلب ردا فوريا".
وكان وزيــر الدفــاع األمريــيك، مــارك إســر، أعلــن، أمــس، أن الواليــات 
املتحــدة وبولنــدا اتفقتــا خــالل مفاوضــات عــىل إرســال 1000 جندي 

أمرييك إضايف إىل بولندا.
وقال إسر، يف بيان: "أكملت الواليات املتحدة وبولندا املفاوضات 
بزيــادة  املعاهــدة  وستســمح  موســع،  دفاعــي  تعــاون  اتفاقيــة  بشــأن 
التواجــد الدائــم لحــوايل 1000 جنــدي". مشــريا إىل أنــه يتواجــد يف 

بولندا 4500 عسكري أمرييك يف عىل أساس التناوب.
وكانــت واشــنطن قــد أعلنــت أوائــل العــام املــي، اعتبــارا مــن يــوم 2 
مــن  التخلــص  معاهــدة  مــن  رســميًا  انســحابها   ،2019 شــباط/فراير 
الصواريخ املتوســطة القصرية املدى املوقعة مع االتحاد الســوفيايت 
عــام 1987، مســتندة إىل انتهــاكات مزعومــة مــن قبــل روســيا، التــي 
باملعاهــدة،  املتحــدة  الواليــات  التــزام  حــول  شــكوك  أيضــا  لديهــا 

وتعاملت باملثل.
بالخطــأ  املعاهــد  مــن  أمريــكا  خــروج  الروســية،  الخارجيــة  واعتــرت 
الجسم، وأضافت: "قامت الواليات املتحدة يف بادئ األمر بإجراءات 
مســتهدفة إليقــاف العمــل باملعاهــدة، ومن ثم خلقــت ظروفا إلنهائها 
بشــكل كامــل". مشــرية إىل أن واشــنطن مل تفعــل هــذا للمــرة األوىل، 
الدفــاع  مبعاهــدة  التســعينيات،  أواخــر  يف  العمــل،  أوقفــت  حيــث 

الصاروخي، رغم نداءات وتحذيرات املجتمع الدويل.

بريوت/ وكاالت:
وّقع الرئيس اللبناين ميشال عون ورئيس الحكومة 
الســفري  بتعيــن  مرســوما  أمــس،  ديــاب،  حســان 
رشبل وهبة وزيرا جديدا للخارجية وذلك كبديل 
لناصيــف حّتــي الــذي قــدم اســتقالته صبــاح أمــس 

لرئيس الحكومة.
مبوقــع  حســابها  عــر  اللبنانيــة  الرئاســة  ونــرت 

تويــرت تغريــدة جــاء فيهــا: "الرئيســان عــون وديــاب 
وّقعا مرســوما قبول اســتقالة الوزير حتي ومرسوم 
للخارجيــة  وزيــًرا  وهبــة  رشبــل  الســفري  تعيــن 

واملغرتبن".
اســتقالته،  حتــي  ناصيــف  الخارجيــة  وزيــر  وقــدم 
أمس، لرئيس الحكومة حســان دياب، يف الرساي 
الحكومــي، مشــريًا يف بيــان، أن "لبنــان اليــوم ليــس 

لبنــان الــذي أحببنــاه وأردنــاه منــارة ومنوذجــًا، لبنان 
اليوم ينزلق للتحول إىل دولة فاشلة السمح الله". 
ولفــت إىل أنــه قــرر االســتقالة "لتعــذر أداء مهامــه 
ونظــرا  املصرييــة  التاريخيــة  الظــروف  هــذه  يف 
حــرا  وطنــا  بــه  أؤمــن  الــذي  للبنــان  رؤيــة  لغيــاب 
ويف  العربيــة  بيئتــه  يف  ومشــعا  فاعــال  مســتقال 
تحقيــق  يف  فاعلــة  إرادة  غيــاب  ويف  العــامل، 

اإلصالح الهيكي الشامل املطلوب الذي يطالب 
الــدويل  الوطنــي ويدعونــا املجتمــع  بــه مجتمعنــا 
للقيــام بــه". متمنيــًا عــىل الحكومــة والقيمــن عىل 
إدارة الدولة التوفيق وإعادة النظر يف العديد من 
السياســات واملامرســات مــن أجــل إيــالء املواطن 
والوطــن االولويــة عىل كافة االعتبارات والتباينات 

واالنقسامات والخصوصيات.

إسالم أباد/ وكاالت:
قــال رئيــس الوزراء الباكســتاين، عمــران خان، أمس، 
إن جهــود الوســاطة التــي طلبــت الواليــات املتحــدة 
الخليجيــن،  الخصمــن  بــن  تلعبهــا  أن  بــالده  مــن 

السعودية وإيران، تحقق تقدما بطيئا.
وقال خان لقناة "الجزيرة" يف مقتطفات من مقابلة 
إيــران  بــن  "وســاطتنا  إن  األربعــاء  غــد  يــوم  ســتذاع 
واململكــة العربيــة الســعودية مل تتوقــف ونحن نحرز 

تقدما ولكن ببطء".
ونقلــت "الجزيــرة" عــن خــان قولــه: "بذلنــا قصــارى 
إيــران  بــن  عســكرية  مواجهــة  لتجنــب  جهدنــا 

واململكة العربية السعودية ونجحت جهودنا".
مــن طهــران  أعلــن  الباكســتاين  الــوزراء  رئيــس  وكان 
يف أكتوبر/تريــن األول املــايض أنــه يقوم مببادرة 
خاصة لنزع فتيل التوتر بن إيران والسعودية الناتج 
خصوصــا عــن الــراع املســتمر يف اليمــن، وأكــد أن 

الحوار كفيل بحل األزمة بن البلدين.
ويف مؤمتــر صحفــي بالعاصمــة اإليرانيــة مــع الرئيس 
اإليراين حسن روحاين، قال خان "ال نريد حربا بن 
الســعودية وإيران، ونؤمن بأن الخالف بينهام ميكن 
حلــه عــر الحــوار"، نافيــا أن تكــون مبادرتــه الخاصــة 

وساطة بن البلدين.
ويومهــا، رحــب الرئيــس اإليــراين بــأي جهــود لرئيــس 
الــوزراء الباكســتاين لتحقيــق األمــن واالســتقرار يف 
بــالده ســرتد عــىل أي مقــرتح  أن  املنطقــة، مضيفــا 

للحوار بإيجابية.
ملفات ساخنة

وإىل جانب امللف الســعودي اإليراين، تناول خان 
يف حديثه لرنامج "بال حدود" العديد من القضايا 
والعاملــن  األوســط  الــرق  منطقــة  يف  الســاخنة 
العــريب واإلســالمي، ومــن أهمهــا أوضــاع املســلمن 
يف الهند، وعملية الســالم يف أفغانســتان، والحرب 

الدائرة يف اليمن.
وبشــأن الحرب يف اليمن، قال خان إن ما يجري يف 

هــذا البلــد كارثــة إنســانية، مشــريا إىل أن باكســتان 
حاولت إحالل السالم فيه ألن الحرب تدمره.

باكســتان  وزراء  رئيــس  اتهــم  أفغانســتان،  وبشــأن 
بعــض األطــراف بعرقلــة مباحثــات الســالم ألن ذلــك 

ضد مصالحها، عىل حد تعبريه.
باكســتان  إيــواء  مزاعــم  يطلقــون  "الذيــن  وقــال 
مليــون   2.7 لدينــا  أن  فليعلمــوا  أفغــان  ملســلحن 

الجئ أفغاين".
واعتر أن هذه املرة األوىل التي تلتقي فيها سياسة 

باكستان مع سياسة أمريكا بشأن أفغانستان.
املسلمون بالهند

وبشــأن أوضــاع املســلمن يف الهنــد، وصــف خــان 
مــا يتعــرض لــه مســلمو هــذا البلــد بأنــه "يشــبه إبــادة 

اليهود يف أملانيا".
وقــال إن الهنــد وقعــت تحــت ســيطرة أيديولوجيــا 

.)RRS( "متطرفة ملا تسمى جامعة "آر إس إس
كشــمري  إقليــم  إغــالق  تــم  عــام  خــالل  أنــه  وأضــاف 
عســكري  ألــف   800 بوجــود  االقتصــاد  وتدمــري 

هندي.
وقــال إن الهنــد حولــت كشــمري إىل ســجن مفتــوح، 
مشــريا إىل أن إســالم آبــاد أحاطــت مجلــس األمــن 
والجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة باالنتهــاكات يف 

كشمري.
وتابــع "خــالل عــام بذلنــا قصارى جهدنــا لحل قضية 
كشــمري مــن خــالل التفــاوض، اآلن لــن نتفــاوض مــع 
بكشــمري  الخاصــة   370 الفقــرة  إعــادة  قبــل  الهنــد 

والعودة إىل ما كانت عليه".
وشــدد عىل أن الســبيل الوحيد لحل املشــكلة بن 

البلدين هو الحوار.
التعــاون  منظمــة  عــىل  ينبغــي  ال  أنــه  إىل  ولفــت 
اإلســالمي أن تتحــدث فقــط عــن مســلمي كشــمري 
واتهــم  أيضــا،  الهنــد  مســلمي  عــن  بــل  فحســب، 
الــدول الكــرى بازدواجيــة املعايــري نتيجــة املصالــح 

االقتصادية مع الهند.

تعيني وزيــر جديـد للخــارجية واملغتـربني فــي لبنـان

رئيس وزراء باكستان: منعنا صدامًا 
عسكريًا بني إيران والسعودية
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الدوحة/ الجزيرة نت:
ال يحتــاج الجســم إىل أكــر مــن 100 غــرام يف اليــوم، أي لــو 
قســمنا كيلوغــرام اللحــم إىل 10 قطــع فــإن الجســم ال يحتــاج 
أكر من قطعة واحدة، وكحد أقىص يف موســم العيد ميكن 

استهالك 200 غرام، لكن ليس أكر من ذلك.
ووفــق استشــارية التغذيــة العالجيــة واإلكلينيكيــة د.أســاء 
الجنــدي، يحــاول خــراء التغذيــة التســاهل يف هــذه النقطــة 
يف عيــد األضحــى عــى اعتبــار أنــه مناســبة خاصــة وال تــأيت 
سوى مرة واحدة يف السنة، ومع ذلك ال ميكن التساهل يف 

تقديم اللحوم بالوجبات الثالث اليومية.
كيف نقلل أضرار اللحوم؟

لكــن حتــى نقلــل رضر ذلــك عــى صحــة أفــراد األرسة علينــا 
الحــرص عــى اإلكثــار مــن الخــروات التــي تخلــص الجســم 
وأيضــا  ســكر،  بــدون  الليمــون  عصــر  وتنــاول  الســموم،  مــن 
البقدونــس يف الســلطة، كــا حــذرت مــن أن تنــاول كميــات 
مــن اللحــوم والســكريات معــا قــد يتســبب يف عــدة مشــاكل 

صحية.
عــى  واإلكلينيكيــة  العالجيــة  التغذيــة  استشــارية  وشــددت 
رضورة تنــاول الفواكــه والخضــار قبــل اللحــم وليــس بعــده مــن 
أجل الحفاظ عى إنزميات الهضم ولتجنب تكوين رواســب 
للحــوم قــد تثقــل الجهــاز الهضمــي، ويفضــل الحمضيــات مــن 
توافرهــا  عــدم  حــال  ويف  واألنانــاس،  الكيــوي  مثــل  الفواكــه 
نســبة  ارتفــاع  لتجنــب  املانجــو  تجنــب  مــع  بالتفــاح  ينصــح 
األمــالح بالجســم، كــا نصحــت بالتقليــل مــن القهــوة واإلكثار 
تريحــان  اللتــن  والبابونــج  اليانســون  مثــل  األعشــاب،  مــن 

القولون وتخلصانه من األكسدة.

الدوحة/ الجزيرة نت:
يهل علينا عيد األضحى املبارك من كل عام بروائح 
فتة اللحم والريد الشــهي، ويواجه البعض مشــكلة 
كبــرة يف اختيــار قطــع اللحــم املناســبة لــكل وصفــة 
طهــي، كــا تعــد بعــض الســيدات أن لحــم األضحيــة 
هــذه  لكــن  الجــزار،  بلحــم  مقارنــة  طبخــه  يصعــب 
مــكان  املســألة يف  وتكمــن  دقيقــة.  غــر  املعلومــة 
العضلــة يف األضحيــة وشــكل األليــاف بهــا، ومبجــرد 
تحديدهــا ميكــن طبــخ أشــهى أنــواع الطبخات، متاما 

مثل أفخم املطاعم.
»الكوستاليتا«

تقــع قطعــة "الكوســتاليتا" بعــد الزنــد مبــارشة، فهــي 
املنطقــة الواصلــة مــن الزنــد إىل الفخذ، وهي قطعة 
مخصصة للشواء، وتحتوي عى أضلع أو )ريشات( 

تسمى "قفص الكوستاليتا".
وأجود وصفات شواء الكوستاليتا تكون بإضافة ماء 
البصل املفروم وامللح والفلفل وقليل من الصلصة 
تتبيــل  ســوى  تحتــاج  وال  اللــون،  عــى  للحصــول 
خفيــف، وال حاجــة لنقــع أو عمليــات تطريــة أكــر من 
ســاعة، ويفضل إضافة عصر البصل والطاطم يف 
أثنــاء الشــواء، لتجنــب جفــاف قطــع اللحــم ونضجهــا 

من الخارج دون الداخل.
كــا تحتــوي الكوســتاليتا عــى األجــزاء الكبــرة دون 
العظــم والتــي ميكــن منهــا تقطيــع الرشائــح املشــوية 
ورشائــح الفيليــه أو طهيهــا يف صــورة ســكالوب بانيــة 
مقليــة )رشائــح اللحــم املســطحة الرقيقة املقلية( أو 
تقــدم مشــوية، فهــي تناســب جميــع األطباق رسيعة 

الطهي.
األضالع

تظهــر األضلــع يف شــكل تــاج، وهــي مــن أكــر القطــع 
طــراوة، تتبــل مــن جميــع الجوانــب ثــم تقطــع تجهيــزا 
صينيــة  يف  أو  بالشــواء  طهيهــا  وميكــن  للطهــي، 
شــيش  عمــل  يف  األضــالع  تســتخدم  كــا  بالفــرن، 

الكباب وكباب الحلة املشوي املشهور.

الجوانب
تشمل الجوانب اللحم املوجود أمام الفخذ والجزء 
الخلفي، وتتكون من الفخذ والسانة )أعى الساق 
وهــي عضلــة ســميكة(، وميكــن عمــل عــرق الفلتــو، 
وهو لحم ناعم للغاية ويصلح لطهي "اللحم البارد"، 
واإلســكالوب  للشــواء  مناســبة  اإلنرتكــوت  فيــا 
ورشائــح الســتيك، وتعــد الجوانب بالفخذ من أجود 
أنواع اللحم نظرا النخفاض نسبة الدهون فيه، وهي 

من القطع األكر طراوة يف لحم البقر والجاموس.
»اإلنتركوت«

ورشائــح  واإلنرتكــوت  الفيليــه  قطــع  منهــا  تقطــع 
الســتيك، وهــي مــن القطــع رسيعــة الطهــي، ومثالية 
للشــواء والقــي والتحمــر مثــل "رشائــح البفتيــك"، 
وال تتطلب وقتا طويال من التتبيل ألنها قطعة قوية 

املذاق.
»كوالتة«

األكــر  القطــع  مــن  وهــي  بالفلتــو،  الكوالتــة  تعــرف 
قليلــة  أنهــا  إىل  باإلضافــة  البقــر،  لحــم  يف  طــراوة 
الدســم، وهــي الجــزء الــذي يســبق املؤخــرة والفخــذ 
مبــارشة، وتســتخدم كرشائــح للشــواء أو يف الســلق 

والحساء.
الزند

يســمى الزنــد أو الكتــف، ويقــع مبــارشة بعــد الرقبــة، 
ويناسب الطهي البطيء واللحم املسلوق.

الكوارع
تعــرف فتــة الكــوارع يف العديــد مــن البلــدان 
إليهــا  ويضــاف  أيضــا،  األوروبيــة  العربيــة 
أحيانــا الحمــص، وعــادة مــا تقــدم مســلوقة، 

بتحمرهــا  ســلقها  بعــد  يقــوم  البعــض  لكــن 
مــع الســمن والزبــدة يف الفــرن أو تقدميهــا مــع 

محيش ورق العنب )اليرق(.
الرقبة

وال  والجامــوس،  البقــر  يف  اللينــة  القطــع  أكــر  مــن 
تشــرتط طريقــة معينــة لتقطيعهــا، ويعــد طبــق فتــة 

دهــون  عــى  الحتوائــه  املميــزة  األطبــاق  مــن  الرقبــة 
وعظــام وقليــل مــن النخــاع مع لحم لــن، وهي تركيبة 
متوازنــة لعمــل حســاء فتــة متوســط الدســم ومكثــف 
املــذاق، علــا بــأن اللحــم بصفــة عامــة يــزداد ليونــة 
وطــراوة كلــا اقــرتب مكانــه مــن العظــام، فيــا الجــزء 
الخلفــي مــن البقــر أو الخــروف أكــر صالبــة لوجــود 
نســبة عضــالت كبــرة فيــه، ألن الحيــوان يعتمد عى 

تلك املنطقة يف الحركة.
اللحم الصلب

يشــكو العديــد مــن األشــخاص مــن قســوة أو صالبــة 
اللحــم حتــى بعــد ســاعات طويلة من الطهــي، واألمر 
يعتمد عى مكان قطع اللحم التي تنقسم باألساس 

إىل لحم شديد الطراوة ولحم قاس.
مــن  خــالل رسيــن  مــن  املشــكلة  هــذه  حــل  وميكــن 
أرسار الطهــي، أولهــا الطهــي يف طناجــر الضغــط، 
والثاين إن مل تتوفر فهو تتبيلها مسبقا يف أحاض 
أو  الفــوارة  امليــاة  مثــل  بالقاســية،  األنســجة  تكــر 
مثــرة فاكهــة البابايــا أو القراصيــا، وتتبيــل اللحــم قبل 

الشــهي  املــذاق  بإعطــاء  كفيــل  بســاعات  الطهــي 
والشــعور باللحــم اللــن واملحتفــظ بســوائله حتــى ال 
تجف قطعة اللحم وتحتفظ بعصاراتها يف الداخل.

طريقة التقطيع
تعــد طــرق تقطيــع اللحمــة بشــكل أفقــي أو عمــودي 
عى اتجاه خيوط األلياف البارزة هي أهم التقنيات 
تقطيــع  ويفضــل  كاملحرتفــن،  لحــا  تقــدم  التــي 
حــدة، دون  عــى  كبــرة منفصلــة  كأجــزاء  األضحيــة 
محاولــة تقطيــع مكعبــات أو قطــع صغــرة بعــد الذبح 
مبــارشة، بــل تقطــع قطعــا كبــرة موازيــة لألليــاف أوال 
ثم ترتك لترد، وبعدها تقطع حسب الرغبة تجهيزا 

للطهي.
وباتبــاع تلــك الخطــوات والتقنيــات ميكــن الحصــول 
والطهــاة  املطاعــم  مثــل  شــهية  لحــم  أطبــاق  عــى 
املحرتفــن، دون تكــرار الوصفــات ذاتهــا عــى مــدار 
يف  التنويــع  لــذة  إىل  وباإلضافــة  األضحيــة،  شــهر 
األطبــاق املقدمــة فــإن تقديم اللحــم يف أبهى صوره 

يزين بهجة موائد العيد.

خبر التغذية العالجية د. رمضان شامية يبّن أن حفظ 
التيــار  انقطــاع  أو  ثالجــة  وجــود  عــدم  حالــة  اللحــوم يف 
الكهربايئ ممكن بطرق عدة: األوىل تقطيع اللحمة عى 

شكل مكعبات بحجم 5-3 سم طول وعرض و ارتفاع.
ويوضــح شــامية لصحيفــة "فلســطن" أن الخطــوة الثانيــة 
تســييح دهــون الذبيحــة املرافقــة للحمــة أو جــزء مــن ليــة 
الخــروف، حتــى تصبــح عــى شــكل ســائل مثــل الزيــت، 
ويتــم اضافــة القليــل من امللح والكركم والفلفل األســمر 

مبا يتناسب مع كمية الدهون امُلسالة.
ويشر إىل أن اللحمة توضع بعد تقطيعها يف قدر عى 
النار وتقليبها حتى تزل املاء منها ويضاف لها رشة من 
امللــح والكركــم وتقلــب حتــى يجــف املــاء، ثــم ُترفــع عــن 

النار.
وهــي  اللحمــة  بوضــع  هــي  لحفظهــا  األخــرة  والخطــوة 

أو خــزيف  قــدر فخــاري  أو  برطــان زجاجــي  ســاخنة يف 
ويصــب فوقهــا الدهــن املســال حتى تغطــي كل اللحمة 
يف القــدر أو الرطــان، ويــرتك مفتوًحــا حتى يرد متاًما 
ويصبــح لونــه أبيــض أو أبيــض مصفــر لوجــود الكركــم، ثــم 
يغطــى جيــدا ويحفــظ يف مــكان نظيف بارد وجاف، وفق 

شامية.
ويلفــت إىل أنــه يفضــل أن تقســم اللحمــة يف برطانات 
مــرة  تســتخدم  يك  الواحــدة,  الوجبــة  بحجــم  صغــرة 

واحدة, مع مراعاة تقليل امللح عند الطبخ. 
وينصــح شــامية عنــد فتــح القدر وأخذ الكميــة املطلوبة، 
إعــادة تغطيــة مــا تبقــى بالدهــن أو إضافــة دهــن جديــد 

حتى ال يفسد اللحم.
مــدة  الطريقــة  بهــذه  اللحمــة  حفــظ  ميكــن  أنــه  ويذكــر 
تــرتاوح مــن 6 إىل 12 شــهر بكامــل جودتهــا، وخاصــة إذا 

مل تتعرض لعوامل خارجية مبارشة.
القديد

أمــا طريقــة الحفــظ بالتجفيــف الكامــل )القديــد(، يقــول 
شــامية: إن البالد الحارة والتي ال يوجد بها رطوبة، يتبع 
أهلهــا هــذه الطريقــة وتكــون األكــر نجاعــة، وذلــك مــن 
خــالل عمــل اللحمــة عــى هيئــة رشائــح رقيقــة وتغطيتهــا 
األســمر  والفلفــل  الكركــم  مــن  بقليــل  املخلــوط  بامللــح 

بحيث يغطي جميع أجزائها.
ويــردف قائــاًل: "تعلــق الرشائــح يف الشــمس ويف الهــواء 
الطلــق، حتــى تجــف جفاًفــا تاًمــا، ثــم تخــزن يف أكيــاس 
الرطوبــة  بعيــدة عــن  أماكــن نظيفــة  قاشــية وتعلــق يف 

واألتربة".
ويتابع خبر التغذية العالجية: "عند االستخدام يؤخذ 
كميــة مناســبة وتنقــع يف املــاء الدافــئ عدة ســاعات مع 

الحــرص عــى تغــر املــاء عدة مرات، حتى تعود اللحمة 
عــدم  مراعــاة  مــع  وُتطبــخ  الســابق،  وحجمهــا  لوضعهــا 

اضافة امللح".
ويوضــح أنــه مــن خــالل هــذه الطريقــة تســتمر صالحيــة 

اللحمة سنة كاملة أو أكر طاملا مل تتعرض لرطوبة.
تركها خارج الثالجة

محمــد  العالجيــة  التغذيــة  اختصــايص  يــويص  بــدوره 
األســتاذ بــرتك لحــوم األضاحــي عــدة ســاعات تــرتاوح من 
6 إىل 12 قبــل إدخالهــا الثالجــة، وســت ســاعات قبــل 

طهيها.
"فلســطن"  صحيفــة  مــع  حديــث  يف  األســتاذ  ويرجــع 
مبــارشة  الذبــح  بعــد  الطــر  أو  الحيــوان  أن  إىل  الســبب 
يصاب مبا يسمى "التصلب الرُْمي" وهي مدة انقباض 
العضــالت، ويف حــال وضعــت يف الفريــزر عــى الفــور 

ستصبح قاسية للغاية عند طبخها. 
يف  الثالجــة  خــارج  اللحمــة  تــرك  أن  يعتقــد  والبعــض 
أنــه  يبــّن  فســادها،  مــن  يــرع  صيًفــا  الحــارة  األجــواء 
لتقليــل مــن فســادها ينصــح بفــرد اللحمــة أمــام مروحة أو 
مكيــف، أو ضعهــا يف غرفــة هاويــة لســت ســاعات حتــى 

تصبح جاهزة لوضعها يف الفريزر.
ويبــن اختصــايص التغذيــة العالجيــة أنــه ميكــن حفــظ 
مكعبــات اللحمــة مــن أربعــة أشــهر إىل ســنة حســب قــوة 
الفريــزر، أمــا يف الثالجــة يف التريــد تحفظ ألربعة أيام، 
ولكــن مــع إزالــة الســائل الــذي يتكــون تحــت اللحمــة ألن 

البكتريا تنمو به برعة ويفسدها.
ويختــم بــأن لحــم األبقــار يحتــوي عــى نســبة كولســرتول 
واملــخ واألحشــاء  الــكالوي  أمــا  الضــأن،  لحــم  مــن  أعــى 

الداخلية تحتوي عى كميات كبرة من الكولسرتول.

بالدهون المذابة والقديد 
احفظي لحم األضحية

غزة/ مريم الشوبكي:
حفظ لحوم األضاحي وتجميدها يمثل تحديا للبعض بعد انتهاء عيد األضحى، في ظل انقطاع التيار الكهربائي 
لساعات طويلة خالل اليوم مما قد يؤدي إلى فساد اللحوم، وإتالف كميات كبيرة منها. لكن يمكن التغلب 
على هذه المشكلة باتباع طرق حفظ تطيل من صالحية اللحم لمدة تصل إلى عام، من خالل التفريز، أو القديد، 

أو اإلذابة في الشحوم؛ وفق خبراء.

ما المعدل األمثل 
لتناول اللحوم الحمراء؟

في ظّل انقطاع الكهرباء لفترات

حسب كل قطعة فيها.. كيف تعّدين 
لحم األضحية كأعظم الطهاة؟
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تعيــش هالــة العيــد عيديــن، حيــث فرحــة 
العيد وبهجة قدومه، وعودتها إىل عائلتها 
لقضــاء العيــد معهــا، فقبــل العيــد بيومــن 
ومقتنياتهــا  نفســها  تجهيــز  عــى  عكفــت 
فــرة  إليهــا  تحتــاج  قــد  التــي  الشــخصية 
اإلجــازة، لتذهــب إليهم وبجعبتها هالة من 

السعادة والرسور.
"فرحــة العيــد كانــت بلمــة إخــويت وأمي مع 
بعضنــا البعــض، وحتــى يف أثنــاء وجــودي 
باملعهــد ال أشــعر أين يتيمــة بــل نعيــش مع 
بعضنا شعور العائلة، حيث نلعب بحرية، 
خاصــة بعــد مرور ســتة أعــوام عى وجودي 
مــا خفــف وجعــي أول  يف املعهــد، ولكــن 
برفقتــي"؛  الخمســة  إخــويت  وجــود  أيامــي 
تقول يف دردشة مع صحيفة "فلسطن".

بعد قضائها أيام العيد تســلل الشــوق إىل 
املعهــد،  يف  ومعلامتهــا  لزميالتهــا  قلبهــا 

مضيفــة: "تعلقــت بــكل مــن يف املعهــد، 
فعشــُت فيــه أكــر مــن عيــي مــع عائلتــي 

الحقيقية".
أمــا بتــول )9 أعــوام( فانتظــرت قــدوم العيــد 
عــى أحــر مــن الجمــر لتعيــش ملــة العائلــة 
للمعهــد  انتقلــت  أن  بعــد  جديــد  مــن 
أول  بــن  كبــر  فــرق  "هنــاك  عامــن،  قبــل 
حيــث  اليــوم،  والعيــد  هنــا،  وأنــا  مــر  عيــد 
األمل  وشــعور  تفارقنــي  ال  الدمــوع  كانــت 
والوجــع، أمــا اليــوم فأعيش العيد يف كنف 

عائلتن".
صديقاتهــا،  مــع  املعهــد  يف  بيتهــا  تزيــن 
وعندمــا ذهبــت عنــد والدتها لقضــاء إجازة 
البيــت،  تزيــن  العيــد عملــت معهــا عــى 
ومســاعدتها يف عمــل الكعــك واملعمــول، 
وكانت قد أجلت ذهابها إىل شاليه للتنزه 
يف  لرافقهــا  ابنتهــا  إجــازة  لحــن  والرفيــه 

رحلتها.
تلهــو  كانــت  عاًمــا(   12( مــودة  كذلــك 
مغادرتهــا  قبــل  ترفيهــي  كنشــاط  وتلعــب 
تضــج  ومالمحهــا  ونظراتهــا  املعهــد، 
بالفرحــة، حيــث تعمــل يف كل إجــازة عيــد 
برفقــة والدتهــا عــى زيــارة أختهــا املتزوجــة 
املعهــد  إىل  قدمــت  أن  فمنــذ  وأقاربهــا، 
قبــل ثــالث ســنوات ويف كل إجــازة تعمــل 
معهــا  وجودهــا  اســتثامر  عــى  والدتهــا 
لربطهــا  عائليــة  زيــارات  يف  الصطحابهــا 

معهم، ويف رحالت ترفيهية.
جميــل،  وإخــويت  أمــي  مــع  "العيــد  تقــول: 
مــن  هامــش  هنــاك  املعهــد  خــارج  ففــي 
الحرية، رغم أنه يوفر كل ما نحتاج إليه يف 
العيــد مــن كســوة وحلــوى وعيديــة وغرهــا 
ليشــعرونا بفرحــة العيــد، ولكــن هناك نظام 
مبكــًرا  باالســتيقاظ  الصبــاح  منــذ  معــن 

ومامرسة الرياضة وتناول وجبة اإلفطار".
"ولكن بعد أن قضيت أيام العيد أكون يف 
اشتياق لعائلتي الثانية، فقد تعودت عى 
املكــوث معهــم، والوجــود بينهــم، أصبحنــا 
عائلــة واحــدة نلعــب مًعــا ومنــارس الكثــر 

من النشاطات والرحالت"؛ تضيف.
مــدة  "يل  فتقــول:  عاًمــا(   14( بســمة  أمــا 
يف املعهــد منــذ 9 ســنوات، فقبــل اإلجــازة 
أتحمس أن أقضيها برفقة أهيل، ولكن بعد 
أيــام أشــتاق ألخــوايت اللــوايت مل تنجبهــن 
أمــي، وأمهــات أخريــات يف معهــد يهتممن 

بشئون حيايت".
أعيش العيد مرتن بتفاصيله، حيث رشاء 
كسوة العيد باملعهد وعند أمي، والتزين 
خــارج  أجمــل  العيــد  "ولكــن  واالحتفــال، 
املعهــد لتمكنــي مــن مامرســة الحيــاة كــام 

يحلو يل".

غزَّة/ فلسطن:
جميــع  يناســب  هــادف  مبحتــوى  ة  ســينامئيَّ أفــالم 
غــزة،  قطــاع  يف  متفرقــة  أماكــن  يف  األرسة،  أفــراد 
تــزال تعــرض ضمــن مبــادرة "ســينام عالرصيــف"  ال 
قافة،  التــي أطلقتهــا اإلدارة العامــة للفنــون بوزارة الثَّ
مــع  بالتعــاون  وتنفذهــا  األضحــى،  عيــد  أيــام  ثــاين 
فريــق ســوا الشــبايب؛ وبرعايــة إعالميــة مــن صحيفــة 

فلسطن.
وقال مدير عام الفنون بالوزارة عاطف عسقول: "إنَّ 
املبــادرة تــأيت لتعزيــز ثقافــة الســينام يف املجتمــع 
الفلسطيني، وذلك انطالًقا من أهمية دور السينام 
ــة  نميــة االجتامعيَّ واإلنتــاج الســمعي البــري يف التَّ
أهــم  مــن  ُتعــد  الســينام  أنَّ  إىل  الفًتــا  ــة"،  قافيَّ الثَّ
األدوات التــي ميكــن توظيفهــا يف خدمــة املجتمــع، 

ة. لبيَّ وتغير بعض السلوكيات والظواهر السَّ
ــينام ومــا تعرضــه مــن أفــالٍم ليســت  وتابــع: "إّن السِّ
للرفيــه فقــط، وإمّنــا هــي وســيلة لتوســيع املخــزون 
املعريف لدى األفراد، وتجعلهم أكر حكمًة ونضًجا 
وتســاعدهم عــى النمــو واملعرفــة، وذلك من خالل 

ة مــن تجــارٍب  ــينامئيَّ السِّ أبطــال األعــامل  مــا يقدمــه 
ة". وخرباٍت تفيد الفرد يف حياته اليوميَّ

ــل بإقامــة عــروض  وأوضــح عســقول أنَّ املبــادرة تتمثَّ
ــيناميئ  السِّ اإلنتــاج  مــن  مختــارة  ألفــالم  ــة  مجانيَّ
ة  العاملي تحمل يف مضمونها رســائل وقياًم إنســانيَّ
ــة  فنيَّ فقــرات  تقديــم  إىل  باإلضافــة  مهمــة،  ســامية 
ــة وهدايــا لألطفــال؛ احتفــااًل بعيــد األضحــى  وترفيهيَّ
عبة التي  روف الصَّ وتخفيًفا عن األطفال يف ظلِّ الظُّ

يعيشونها بسبب االحتالل.
الســبت  مســاء  ُأقيــم  األول  العــرض  أنَّ  إىل  وأشــار 
وســط  الكورنيــش،  عــى  غــزَّة  مدينــة  يف  املــايض 
أنَّ  إىل  الفًتــا  واألهــايل،  األطفــال  مــن  كبــر  تفاعــل 
يف  العيــد  أيــام  ثالــث  األحــد  كان  الّثــاين  العــرض 
مخيم جباليا شامل قطاع غزَّة، فيام العرض الثالث 
كان أمــس يف النصــرات وســط القطــاع، والعــرض 
املــروع-  يونــس  "خــان  يف  األربعــاء  غــًدا  الرابــع 
يف  املقبــل  الخميــس  والخامــس  البلديــة"،  منتــزه 
يوًمــا  خصــص  حيــث  اليابانيــة"؛  الحديقــة  "رفــح- 

للعرض يف كلِّ محافظٍة من محافظات القطاع.

بروت-غزة/ هدى الدلو:
عنــا  وبهجتــه  األضحــى  بعيــد  الفرحــة  طقــوس  "غابــت 
يف  علينــا  طــل  حيــث  الفلســطينين،  الالجئــن  نحــن 
ظروف مأســاوية صعبة بســبب األزمات املراكمة التي 
نعيشها، أضيفت إليها جائحة كورونا التي زادت الطن 

بلة، ولكن يبقى بصيص األمل بأن العيد يوم عودتنا".
هذا ما عربت عنه الالجئة زينب جمعة التي تنحدر من 
قريــة الخالصــة الفلســطينية قضــاء صفــد، وتقطــن حالًيــا 
يف مخيم عن الحلوة لالجئن الواقع يف جنوب لبنان.

األوضــاع القامئــة فرضــت أجــواء خاصــة عــى العيــد غــر 
"فلســطن":  لصحيفــة  تقــول  حيــث  يعهدونهــا،  التــي 
"لألســف قضينــا العيــد تقريًبــا يف البيــت بســبب أزمــة 
كورونا، ومل نتمكن من عمل زيارات لألقارب واألصدقاء 
ســوى يف حــدود دائــرة ضيقــة جــًدا، وأغلب املعايدات 

شقت طريقها عرب الهواتف".
رغــم األمل الــذي يعــج باملخيامت فإن أجواء العيد عادة 
تكــون فيــه مميــزة حيــث األطفال ميرحــون ويلعبون عى 
األلعــاب واملراجيــح، ولكــن هــذا املظهــر غــاب يف أيــام 
عيــد األضحــى هــذا العــام، حيــث كانــت تخطــط لعمــل 
بســبب  إلغائــه  إىل  واضطــرت  العيــد  أيــام  أول  كرنفــال 

خطورة وضع كورونا.
وتضيــف زينــب: "أكــر يشء كان مؤمًلــا بالنســبة لنا أننا 
نعيــش يف املخيــم وكثــر منــا غــر قادريــن عــى رشاء 
اللحمــة ومالبــس العيــد ألطفالهــم، فالوضــع االقتصــادي 
صعــب للغايــة، حتــى أنهم مل يتمكنوا من إعطاء أبنائهم 
العيديــة ليشــعروا بالعيــد رغــم غيــاب أجوائــه ومظاهــره، 
حتى األطفال حرموا رشاء النقاريش التي أصبح سعرها 

مضاعفا عدة مرات".
ولكــن حاولــت زينــب أن تضفــي نكهة خاصة عى العيد 
كونهــا تــرأس جمعية للتنمية االجتامعية، حيث عملت 
ولحــوم  العيــد،  كعــك  توزيــع  عــى  املخيــم  أروقــة  يف 
األضاحــي عــى العائــالت الفقــرة بالراكــة مــع طفليهــا 

لتشعرهام بأجواء العيد ضمن إجراءات وقائية.
تتابع بصوت يبعث األمل يف نفوس الالجئن: "بالرغم 
مــن كل يشء فــإن هنــاك بقعــة مــن األمــل يف نفوســنا، 
حيــث إننــا ال نــزال نتمســك بعاداتنــا وتقاليدنا يف إحياء 
العيــد، كالزيــارات داخــل املخيــم بــن األهــايل، وكعــك 
العيــد، وتكبراتــه التــي تصــدح طــول النهــار والليــل مــن 

البيوت، والعيدية".
يف  وخاصــة  مظاهــره  مــن  خــال  باهتــا  عيــدا  كان  ولكنــه 
كورونــا  مــن  النــاس  مخــاوف  بســبب  وذلــك  املخيــم، 
بسبب الكثافة السكانية الكبرة ورسعة انتقال العدوى 

الظــروف  جانــب  إىل  إصابــات،  اكتشــفت  حــال  يف 
املادية الصعبة.

أجــواء  تفــرض  املاضيــة  الســنوات  يف  زينــب  وكانــت 
إىل  تصحبهــم  حيــث  عائلتهــا  أفــراد  بــن  بقــوة  العيــد 
لــراء املالبــس الجديــدة، وتجهيــز الحلويــات  الســوق 
والكعك، والهدايا لألهل، هذا عدا عن أول يوم ُيقىض 
لألقــارب  الثــاين  واليــوم  واألرحــام،  األهــل  زيــارات  يف 
واألصدقــاء، أمــا الثالــث للتنــزه والرفيــه، وزيــارة أماكــن 
ملــة  أوســاط  يف  اللحــم  وشــواء  ســكنهم،  عــن  بعيــدة 
األهــل، "ولكــن هــذا العيــد اســتثنايئ، فلــم نتمكــن مــن 
لبنــان  واملنتزهــات يف  أغلــب املحــالت  كــون  الخــروج 

مغلقة بسبب كورونا".
مخيــامت  بالعيــش يف  العذابــات  نــار  يطفــئ  مــا  ولكــن 
"فدامًئــا  عودتهــم،  يــوم  وعيدهــم  فرحتهــم  أن  اللجــوء 
أقــول ألبنــايئ وأعطيهــم أمــال بــأن العــام القــادم بــإذن اللــه 
خطيــب  مــع  التكبــرات  ســردد  األقــى  يف  ســنصيل 
ســيكون  حينهــا  محــررة،  فلســطن  وســتكون  املســجد، 
العيــد عيديــن، وســيكون أجمــل يف بالدنــا وبــن أهلنــا 
ق أبنائها بوطنهم فلسطن  الطيبن". تالمس زينب تعلُّ
رغــم أن أقدامهــم مل تطأهــا يوًمــا، عــرب إرشاكهــم دامًئــا 

باألحداث الوطنية، والحديث معهم عنها. 
لبنــان  يف  الفلســطينين  الالجئــن  عــدد  ويبلــغ 
174.422 الجًئــا –حســب مــا أعلنــت املديــرة العامــة 
لدائــرة اإلحصــاء املركــزي اللبنــاين د.توتليــان غيدانيــان 
اإلحصــاء  هــذا  إن  يقولــون:  مراقبــن  لكــنَّ   2017- يف 
والعــدد  املخيــامت،  دون  املــدن  يف  الالجئــن  شــمل 

أكرب من ذلك.

غزة/ مريم الشوبيك:
حظي طلبة املدارس هذا العام بإجازة صيفية أطول مام 
اعتــادوا عليــه، مــع اإلجــراءات الوقائية من فــروس كورونا 
املستجد )كوفيد19-(، وها هم يستعدون للعودة إليها 

بعد انتهاء عيد األضحى.
التهيئــة تكــون باتجاهــن: نفــي ومــادي، ووضــع جــدول 
ملــزم لهــم إلعــادة تنظيــم الســاعة البيولوجيــة ألجســادهم 
الليــل،  مــن  متأخــرة  لســاعات  الســهر  عــى  التعــود  بعــد 
مبكــرا  للنــوم  األقــل  عــى  أســبوع  قبــل  ضبطهــا  وإعــادة 
لعبهــم  وقــت  إلدارة  نظــام  ووضــع  مبكــرا،  واالســتيقاظ 

ودراستهم.
سمر كساب ربة بيت تقطن يف مدينة غزة، لديها خمسة 
مــن األبنــاء موزعــن بــن املراحــل االبتدائيــة واإلعداديــة 
والثانويــة، مهمتهــا ليســت بالســهلة ســيام ملــن هــم يف 
االبتــدايئ لتعويدهــم عــى االســتيقاظ مبكــرا اســتعدادا 
للعــودة إىل املــدارس يف الســادس مــن الشــهر الجــاري؛ 

وفقا لقرار وزارة الربية والتعليم يف غزة.
"منــذ  "فلســطن":  لصحيفــة  )33عامــا(  كســاب  تقــول 
أســبوعن بــدأت بتنظيــم نــوم طفــيلَّ اللذيــن ســيلتحقان 
أجــد  ال  حتــى  االبتدائيــن،  والســادس  الثــاين  بالصــف 
نفــي فجــأة يف رصاع صباحــي إلفاقتهــام رغــام عنهــام 

الساعة السادسة صباحا كل يوم".
تختار بنفسها

املــدريس،  الجــو  عــى  العهــد  حديثــة  أم  زويــد  ربــا  أمــا 
فطفلتهــا تــاال ســتصبح بعــد أيــام قليلــة يف الصــف األول 
االبتدايئ، بدأت تهيئتها بأنها ستنتقل إىل مجتمع أوسع 

وأكرب من الروضة وهي املدرسة.
املؤسســات  إحــدى  يف  املوظفــة  عامــا(   27( زويــد 
"فلســطن"  صحيفــة  مــع  حديــث  يف  تشــر  الحكوميــة 
إىل أنهــا تعمــدت اصطحــاب طفلتهــا إىل الســوق الختيــار 

أوكلــت  ثــم  ومــن  تريدهــام،  اللذيــن  والحــذاء  الحقيبــة 
مهمــة رشاء القرطاســية لوالدهــا الــذي اصطحبهــا لــراء 

الكراسات واألقالم وغرها من املستلزمات الدراسية.
إكســاب مهارات جديدة، واســتثامر قدرات أطفالها هام 
توجه تعزم علياء أبو كميل أيًضا عى السر نحو تحقيقه 
يف العــام الــدرايس الجديــد، حيــث ســتلحقهم بــدورات 

للقاعة النورانية، ومراكز لحساب الذكاء العقيل.
أنهــا  "فلســطن"  لصحيفــة  تبــن  كميــل  أبــو  الثالثينيــة 
ســرفع بذلــك املســتوى التعليمــي ألبنائهــا الثالثــة، ألنهــا 
تحســن مــن قدراتهــم عــى القــراءة والكتابــة، وتوســع آفاق 

التفكر لديهم.
مدرسة وأهل

الســعايدة:  إكــرام  النفســية  االختصاصيــة  تقــول  بدورهــا 
إن الظــروف التــي نجمــت عــن جائحــة كورونــا كانــت غــر 
عاديــة أدت إىل ارتبــاك يف النظــام التعليمــي العاملــي، 
وهذا أثر يف ســر العملية التعليمية من ناحية املحتوى 
الــدرايس، وكذلــك افتقــاد الطلبــة مؤقتــا للوســط الربوي 
التفاعــالت االجتامعيــة، وفرصــة  لهــم فرصــة  يتيــح  الــذي 

اكتساب املهارات الدراسية.
ويف حديــث مــع صحيفــة "فلســطن"، تشــر الســعايدة 
فــروس  انتشــار  خّلفهــا  التــي  النفســية  التداعيــات  إىل 
مل  الطلبــة  مــن  كثــرا  أن  جانــب  إىل  عامليــا،  كورونــا 
يســتثمروا أوقاتهــم عــى مــدار خمســة أشــهر عــى النحــو 
أن  إىل  الســعايدة  وتلفــت  اعتقادهــا.  وفــق  األمثــل؛ 
مســئولية العــودة للنظــام املعتــاد ســابقا تقــع عــى عاتــق 

األهايل والجهات الرسمية، وعى املجتمع كافة.
وعــن دور األهــل يف تهيئــة أبنائهــم للعــودة إىل املــدارس 
بعــد انتهــاء عيــد األضحــى، تجيب: "ينبغــي عى األهايل 
تهيئــة أبنائهــم نفســيا للعــودة إىل النظــام املــدريس الذي 
بات وشيكا، والتهيئة املادية من خالل الزي ومستلزمات 

الدراسة والقرطاسية".
وتشدد السعايدة عى تنظيم أوقات نوم الطلبة وأوقات 
لعبهــم، والتخطيــط للدراســة، وذلــك مــن خــالل مراجعــة 
لتعويــض  محاولــة  يف  الالزمــة  املعرفيــة  املهــارات  أهــم 

النواحي الدراسية التي فاتتهم.
وتدعو إىل معالجة جوانب القصور يف املواد الدراســية 
تعليميــة  برامــج  دمجهــم يف  عــى  والعمــل  األبنــاء،  عنــد 
مثــل:  املعرفيــة  قدراتهــم  تنميــة  عــى  تعمــل  دورات  أو 
اللغــات، والربامــج التــي تعنــى بحســاب الــذكاء العقــيل، 
ألبنائهــم  التعزيــز  وتقديــم  املتعــدد،  ذكائهــم  وتنميــة 
للمتقاعســن  بالدراســة، وتقديــم املحفــزات  امللتزمــن 

واملتكاسلن.
وتنصــح الســعايدة بعــدم إغفــال الجوانــب الرفيهيــة التي 
تعــزز الرفــاه النفــي عنــد األبنــاء، وإشــاعة جــو مــن األلفــة 
بينهــم، والبعــد عــن اســتخدام املدرســة كوســيلة تهديد، 

بل العمل عى ترغيبهم بالذهاب إليها.
مــن  انتهــت  قــد  والتعليــم  الربيــة  وزارة  أن  إىل  وتلفــت 
اإلعــداد للمرحلــة القادمــة التــي تتضمــن التهيئــة النفســية 
الربويــن،  املرشــدين  دور  تفعيــل  خــالل  مــن  للطلبــة، 
وتنفيــذ أنشــطة ترفيهيــة للطلبــة، كذلــك خطــة تعويضيــة 
لتعويــض  األساســية،  الدراســية  املقــررات  الســتدراك 

الطلبة عام فاتهم.
وتشــر الســعايدة إىل أن الــوزارة أعــدت أيضــا املعلمــن 
الطــوارئ،  لحــاالت  اســتجابة  وذلــك  بعــد  عــن  للتعليــم 

وتنمية مهارات املعلمن يف النواحي التكنولوجية.
وتؤكــد أنــه ال بــد مــن تكاتــف جهــود جميــع أفــراد املجتمــع 
تذليــل  عــى  والعمــل  التعليميــة،  العمليــة  لتســهيل 
وتفعيــل  الطلبــة،  طريــق  تعــرض  قــد  التــي  العقبــات 
املبــادرات املجتمعيــة التــي توفــر للطلبــة املحتاجن من 

قرطاسية وزي مدريس.

أطفال أيتام "يعيشون العيد" على طريقتهم 

"سينما عالرصيف".. 
أفالم هادفة خالل العيد بغزة

قافة مع "فريق سوا" ذها وزارة الثَّ مبادرة تنفِّ

غزة/ هدى الدلو:
قبــل بــزوغ هالل العيد بيــوم اتصلت هالة )12 عاًمــا( بوالدتها 
لتبشرها بعودتها إلى أحضانها لتقضي العيد معها، طالبة منها 
أن تفــرغ نفســها لتذهبا ســوًيا إلى الســوق. فــي معهد األمل 

زارها العيد باكًرا، فقبل أيام من حلوله صنعت برفقة زميالتها 
وبإشراف مسئولة األنشطة هناك زينة العيد، وخصصت زاوية 
ليشــعروا بأجوائــه، وتكلــل ذلك باحتفــال لكل أطفــال المعهد 

على صوت تكبيرات العيد، وتسليم الكسوة والعيدية.

كورونا والغربة يحاصران 
عي اإلجازة فرح الالجئة "زينب" بالعيد ودِّ

الصيفية بتهيئة 
ا أبنائك نفسيًّ

تصوير/ محمود أبوحصيرة
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بعيــدات عــن كلِّ هــذا العــامل املصــاب بالفــرح، تفــرش 
كلامتهــنَّ تعرجــات األمل وهــّن يتجمعــن بحلقــة دائريــة 
يرتديــن الثــوب الفلســطيني يواســن بعضهــن، ينشــدن 
للعيــد لحًنــا يجســد حالهــن: "ميــا يــا ميــا آآخ يا ميــا قالوا 
حتــى  يبتســمن  لصحابــوا"..  العيــد  قلــت  العيــد  اجــا 

يغافلهن البكاء "شو بينفع العيد ليل مفارق حبابه".
تلــك  االحتــال،  قضبــان  خلــف  مــن  دن  يــردِّ بصوتهــنَّ 
الكلامت التي تعبِّ عن شــوقهن وما تحمله من رســائل: 
"العيــد يــا ميــا ملــا بادنــا بتعود وأرجع عــى أرض الوطن 

وأبوس ترابه".
عجيبــة تلــك اللحظــات التــي تســيل فيهــا الدمــوع أثنــاء 
ارتدائهــن ثــوب الفــرح، حن تتقاطــع الدموع مع كلامت 
يغلــب  أن  ميكــن  فــا  القــري،  الغيــاب  ووجــع  الفقــد 
الدمــوع يشء، يواســن وحدتهــّن بــذاك اللحــن: "يــا ميا 
لــو جــاين العيــد ومــا يف عيــد يفرحنــي .. أي وآين عــن 

دياري بعيد ميا ميا وبعد حبايب جارحني".
دموع الفرح

مــا أن تطلــع الشــمس التــي ال يرونهــا، أو يصلهــم بعــض 
مــن شــعاعها نجــح يف تجــاوز فتحــات أســقف ســاحات 
الســجون، املــكان الوحيــد الــذي ميكنهــن مــن مامســة 
تعــرف  مــا  فــرة  أثنــاء  محــدد  لوقــت  األشــعة  بعــض 
عليــه  ويجلســن  الســجاد  األســرات  تفــرش  بـ"الفــورة"، 
يــوم العيــد، ويبــدأن بالتكبــر إىل أن يدخــل وقــت صــاة 

العيد.
بيان فرعون تحررت بعد ثاث سنوات، زج االحتال بها 

يف سجونه، تعود "خلف القضبان" مرة أخرى لكن هذه 
املرة من بوابة الذكريات متحدثة عن طقوس األسرات 
يف العيــد: "تقريًبــا أمضيــت ســبعة أعياد، ظروف األرس 
طعمهــا مختلــف، فالغربــة عــن األهــل صعبــة فيهــا طعــم 
للمــرارة، لكننــا كنــا مــع بعــض األســرات نحــاول التهويــن 

من ذلك".
أمــام  تقــف  مختلفــة،  الطقــوس  هنــاك  يشء  كلِّ  يف 
هــذه  تكــون  العيــد،  خطبــة  وتلقــي  األرس  يف  رفيقاتهــا 
الخطبة مكتوبة وقد عرضت عى إدارة سجون االحتال 
صحيفــة  مــع  تتحــدث  بيــان  مضمونهــا،  عــى  ووافقــت 
"فلسطن"، أكرث عن تلك املراسم: "بعد الخطبة مننع 
من األكل يف ســاحة الســجن، فنذهب إىل غرفة كبرة، 

نحرض القهوة واملعمول".
تضحك بســخرية: "طبًعا معمول الســجن اســمه معمول 

لكن طعمه مختلف .. لكن كان يفرحنا".
 160 نحــو  مينــع  واالحتــال  محــدودة،  اإلمكانــات  ألن 
فــإن  للســجن،  الدخــول  الغذائيــة  املــواد  مــن  صنًفــا 
األرسى يعتمــدون عــى إمكانياتهــم املحــدودة "يف قهــر 
الســجان وصنــع الفــرح، يرتــدون أجمــل الثيــاب الجديدة 

وينشدون، ويبقون يكبون يف الغرفة.
"كل عــام وأنتــم بخــر يــا أهــل الضفــة الغربيــة .. مهــام 
يف  العيــد  أنشــودة  الحريــة"   تهــل  بكــرا  تطــول  الغربــة 
الســجن تســتذكرها بحرة وأمل، يف صوتها شــجون إىل 
تلــك األيــام: "كنــا نرددهــا مــرة ومرتــن وثاثــة، كذلــك 
ملعظــم  مبكيــة  كانــت  العيــد"  جــاين  لــو  "ميــا  أنشــودة 

األسرات ونحن نردد كلامتها بحلقة دائرية".
تلــك الذكريــات تدغــدغ مشــاعرها: "ُكّنــا نكــب ونتحــّدى 
بعــض  وننظــم  الجامعــي،  الفطــور  ونجهــز  الّســجان، 
الفعاليــات التــي تخلــق روًحــا جميلــة، نحــاول التخفيــف 

عن بعضنا قدر اإلمكان".
ألنَّ الشوق لألهل "قاتل"، فإن األسرات يحاولن إطفاء 
لهيبــه، وهــن يف تلــك الحلقــة الدائريــة تبــدأ كل واحــدة 
منهن بذكر كيف كانت تقيض العيد مع عائلتها، تعلق 
بيــان: "أحيانــا البــكاء يختــر كاًمــا كثــًرا، خاصة أن من 
بــن األســرات أمهــات أمضينــا 12 عامــا ولديهــن أطفــال 
)...( هــذا مــا يجعلنــا نبــي، وبعضهــن يحدثنــك كيــف 
كانــت تشــري املابــس ألطفالهــا، وحــال أطفالهــا بعــد 

أرسها".
تهيــأت دموعهــا حينــام تذكــرت هــذا املشــهد: "جــاءت 
أسرة قبل العيد، وكانت قد اشرت مابس  ألوالدها، 
حدثتنا كيف كانت مخططاتها للخروج مع األطفال قبل 
أن تصــل إليهــا يــد االحتــال، تســتذكر كلــامت أطفالهــا 
وهــم يشــدون مابســها لحظــة اعتقــال االحتــال ألمهــا: 

"كيف بدنا نعيد بدونك".
"هــذا الــيء كان يبكينــا حتــى أننــا نكــون يف حالــة فــرح 
وفجــأة تقلــب إىل بــكاء إذا تذكــر أحــد موقفــا" .. هــذا 

بعضا مام يحدث هناك.
تــأيت الفــورة املســائية الثانيــة، تحرض األســرات مراســم 
فقــرات  "ننظــم  هنــا:  تتوقــف  العيــد،  يف  أخــرى  فــرح 
مــا  كلِّ  ورغــم  غــداء جامعيــا،  ونعــد  إنشــاد،  وفعاليــات 

يف العيــد مــن غصــة إال أننــا نخفــف ذلــك يف االناشــيد، 
وغنائهــا  األناشــيد  تأليــف  يف  يبدعــن  أســرات  فلدينــا 

ونفرح، إال حينام نتذكر عائاتنا فيكون األمر مريرا".
ســمك الســلمون، هــو الطعــام املفضــل لــدى األســرات 
يف العيد، فاالحتال ال يســمح للحوم بدخول الســجون 
إال يومــا واحــدا يف األســبوع وكذلــك الدجــاج، "الدجــاج 
يأتينــا غــر نظيــف وغــر مطهــي، فنعيــد طهــوه وتنظيفه، 
أما سمك السلمون فكان معظم األسرات يحبنه، وألنه 

غايل الثمن كنا نخصصه للمناسبات كاألعياد".
أما املعمول، فله وحده قصة أخرى، تنقل بيان حديثها 
عنه، بعد تنهيدة جمعت معها تلك األيام: "املعمول، 
حتــى  نخزنــه  وكنــا  الســميد،  األساســية  مكوناتــه  مــن 
نســتطيع عمل مكونات تكفي لنحو 34 أســرة، لكن كنا 
نتغلــب عــى النقــص فيــه بعجنه مع الشــاي املعطر يك 

يعطي طعام".
ورثت األسرات الجدد قوالب املعمول من سابقاتهن، 
ابتســامة بيــان هنــا كانــت ممزوجــة بالحــرة: "أتــدري؛ 
أو  واحــد  معمــول  قالــب  هنــاك  كان  الســجون  كل  يف 
ثاثــة قوالــب، وكذلــك اإلبــرة إن ضاعت، فيصبح هناك 

ة ألن االحتال مينع دخولها". مشكلة حقيقيَّ
تعيــش بيــان اآلن فرحــة أخــرى بحضــور طقــوس العيد مع 
أهلهــا بعــد غيــاب طويــل، يبتســم صوتهــا فرًحــا: "شــعور 
األضحــى  عيــد  افتقــدت  ســنوات  ثــاث  مــن  مختلــف، 
املبارك"، لكن نحو 43 فلســطينية ال يزلن أســرات يف 
سجون االحتال؛ وفق هيئة شؤون األرسى واملحررين.

شعور الفقد
حالتــن،  بــن  مــا  تتــوزع  الســجن  يف  العيــد  "طقــوس 
األوىل تتمثــل يف شــعور الفقــد العظيــم الــذي يتملــك 
مــا  الحتضــان  العيــد  خــال  يلجــأن  حيــث  األســرات.. 
كانــت  إن  األبنــاء  مــن صــور ألهاليهــن خصوًصــا  لديهــن 
األســرة أّمًا؛ فالفقد لديهن يتعاظم".. تحررت األســرة 
تلــك  وبقيــت  االحتــال  قضبــان  مــن  العويــوي  ســوزان 
وال  نومهــا،  يف  حتــى  تفارقهــا  ال  واملشــاهد  املشــاعر 

حديثها.
أما الحالة الثانية –تضيف سوزان لصحيفة "فلسطن"- 
فهي محاولة األسرات لصنع جوٍّ من الفرحة لكر تلك 
األجــواء القاســية، فيبدعــن بابتــكار أصنــاف الحلــوى مــن 

مكونات متواضعة ومحاولة إشاعة جو الفرح".
وحتــى  األســرات  اجتــامع  مينعــون  الســجانون  "كان 
بالــراخ  ويبــدؤون  ممنــوع  الضحــكات  صــوت  ارتفــاع 
عــى األســرات يف حــال َعــا صــوت ضحكهــن أو صوت 

النشيد".. تنقلنا سوزان لتلك األجواء.
صبــاح العيــد "هــو الجــزء األقــى" -كام تصفه- بالنســبة 
لألســرة، وعــى مســتواها الشــخيص َقــِدم عيــد الفطــر 
وهــي يف التحقيــق، ال تنــى تلــك الليلــة: "كانــت ليلــة 
جمعــة، واســتغرق األمــر منــي أكــرث مــن ســاعتن لجــدال 
الســجانن حتــى يؤكــدوا أن اليــوم التــايل هــو يــوم العيــد 
أو املتمم لشهر رمضان خاصة أّنه ال يتواجد املحققون 
عــادة يومــي الخميــس والجمعــة والســبت.. وكان صبــاح 

العيد هو أقى أيام العمر".

يحتضنَّ صور أطفالهّن وأهاليهّن

طقوس العيد بسجون 
االحتالل.. األسيرات 

ينتزعن  فسحة فرح 

غزة/ يحيى اليعقوبي:

أجــواء مــن الفرحــة ارتســمت عــى وجــوه الكبــر قبــل الصغــر، أتــوا إىل 
املســجد بأجمــل الثيــاب ابتهاًجــا بالعيــد، وعــن ذلــك تقــول املقدســية 
صغارهــم  املقدســين  "كل  "فلســطن":  لصحيفــة  صيــام  سلســبيل 
وكبارهم يتســابقون ملعايشــة أجواء العيد من داخل املســجد األقىص، 

وبْدء أيام عيدهم بتلك اللحظات العظيمة". 
وتضيــف صيــام: "العيــد الحقيقــي يف الصاة باملســجد األقىص، لذلك 
التــي  واإلجــراءات  كالعلقــم،  اإلرسائيــيل  االحتــال  مضايقــات  أتجــرع 

يفرضها بذريعة الوقاية من فروس كورونا ألبدأ عيدي من األقىص".  
لــه لعــدم مقدرتنــا عــى الصــاة يف  "عيــد الفطــر املــايض كان ال طعــم 
فــرض بحجــة فــروس كورونــا،  الــذي  األقــىص بســبب املنــع اإلرسائيــيل 
لذلــك أغلــب املقدســين كبــاًرا وصغــاًرا ورجــااًل ونســاًء مبــن فيهــم أنــا ال 
نعد عيدنا عيدا إذا مل نؤدِّ الصاة يف املسجد األقىص، ونتبادل التهاين 
مع أحبائنا يف ساحاته، وأن يبدأ نهار العيد يف جنباته"؛ تتابع حديثها. 
تشــعرهم  التــي  الجميلــة  اللمســات  إضافــة  يحاولــون  أنهــم  مــن  وبالرغــم 
بأجــواء العيــد كتوزيــع الحلــوى عــى املصلــن، وتزيــن جــزء مــن ســاحة 
ورضبتهــم  وقمعتهــم  عليهــم  اعتــدت  االحتــال  قــوات  ولكــن  الغــزايل، 
واعتقلــت عــددا منهــم، مــع عــدم مراعــاة لألطفــال والنســاء، أو االكــراث 
ينغــص علينــا  االحتــال  هــو  "فهكــذا  للمســلمن،  وفــرح  يــوم عيــد  بأنــه 

فرحتنا دامًئا".
وأكــرث مــا جــذب صيــام توافــد النــاس وحرصهــم عى الوجــود يف األقىص 

رغم انتشار فروس كورونا مع أخذهم باإلجراءات الوقائية الازمة.
واملقدســية عايــدة الصيــداوي انــرح صدرهــا لتمكنهــا مــن الصــاة يف 

باحات املسجد األقىص بعدما أدت صاة عيد الفطر عى أبوابه، حيث 
ترى أن األقىص "جنة األرض التي ال يحلو العيد دون الصاة فيها".

وتوضــح لصحيفــة "فلســطن" أن املنغصــات كثرة يف تلك املدينة، ما 
يدفعهــا وأهلهــا للبحــث عــن بصيــص أمــل وفــرح ملعايشــته، "خاصــة أننــا 

نعيش تحت وباءين: االحتال وكورونا".
والقهــوة  الحلــوى  إلعــداد  مبكــًرا  اســتيقظت  العيــد  يــوم  صبيحــة  يف 
أجمــل  "فــام  بالعيــد،  لتهنئتهــم  املصلــن  عــى  الصــاة  بعــد  وتوزيعهــا 
املقدســين وهــم يتبادلــون التهــاين، فتضــج ســاحات األقــىص بالفرحــة 

والتفاؤل واملحبة".
يف حــن املقــديس أبــو خالــد عبــايس حــرم مــن معايشــة أجــواء العيــد 
كورونــا،  بفــروس  أقاربــه  إصابــة  بســبب  لحجــره  األقــىص  املســجد  يف 
ولذلــك افتقــد أهــم طقــس يف العيــد وهــو الصــاة باألقــىص ومعايشــته 
الفــرح والبهجــة، ومعايدتــه عــى أصدقائه وأقاربه هناك، وتوزيع الهدايا 

والحلويات عى األطفال.
ومل يتملكــه يف اليــوم األول مــن العيــد ســوى الشــعور بالحــزن، ألن العيــد 
باألقــىص لــه طعــم ولــون مميــزان، ولكن يبقى العيــد وذكرياته يف األعوام 
املاضيــة راســخة يف قلبــه، ولذلــك اكتفــى بذبــح األضحيــة، دون أن يــزور 

أقاربه خوًفا من نقل العدوى.

العيد في األقصى.. مقدسيون يروون الحكاية
القدس المحتلة-غزة/ هدى الدلو:

تتــوزع المشــاهد بين من يوزع الحلويــات، ومن يوزع الهدايا على 
األطفــال، وســيدات يحملن أطباق الكعك المقدســي ويدورون 
به بين المصلين، ورجال يتبادلون التهاني بالعيد، وآخرون يزينون 

المصليــات، وباألخــص مصلــى باب الرحمة الــذي يعمل االحتالل 
باستماتة على إغالقه دائما.

صدحــت أصــوات تكبيرات العيد في ســاحات المســجد األقصى، 
ورافقتها أصوات المقبلين للصالة من رجال ونســاء وأطفال، لم 

تســعهم الفرحــة بقدومــه، وأداء صالتــه في باحات مســجدهم، 
فبعــد االنتهــاء من الخطبة والصالة تبادل المقدســيون التهاني 
ودعــوا اللــه أن يعيــد العيد عليهم العام القــادم وقد تحرروا من 

االحتالل اإلسرائيلي وفيروس كورونا.
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي
SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

األفقي:
1 -  الســورة التــي تحدثــت عــن غــزوة 

بدر 
األشــكال  مــن   – عربيــة  دولــة    -  2

الهندسية 
مفــرس  حيــوان   + رامــي  نصــف    -  3

معكوسة – مايغطي جسم الجمل
أحــرف متشــابهة –  الــرأس +  -  يف   4

للتحرس 
5 -  لالســتدراك + الســورة التي يطلق 

عليها قسطاس القرآن معكوسة 
6 -  يعاتب – مريض 

مــن   + عــر   – معكوســة  زمــن    -  7
مشتقات الحليب 

8 -  باب الصامئني يف الجنة بدون ال 
– رن الجرس 

9 - سلعة للبيع – نصف وردة 

العمودي:
1 -  عملة إندونيسيا 

2 -  الجليل مبعرثة + طريق 
مــن  جيــش  قــاد  الــذي    -  3
 + الكعبــة  لهــدم  األحبــاش 

ضوء خافت المع 
4 -  قســم معكوســة + يجــري 

يف العروق – متشابهان 
5 -  منتهي + حرف – حجب 

وحرم 
6 -  علم مذكر 

7 -  لعب– جمع مقلة 
8 -  مــرض صــدري + حــرف + 

يظهر 
لخليفــة  األول  االســم    -  9
الحــروف  مــن   + راشــد 

األبجدية + نعرف 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

سورة لما نزلت قال النبي صلى اهلل عليه وسلم هي أحب 
إلي من الدنيا وما فيها تتكون من 5 حروف 

الفتح

حل الكلمة الضائعة

العاديات – االنشراح – الحجرات – االنشقاق – الناس – البلد 
– االنفطار- آل عمران – األعراف- فاطر -الشورى – المرسالت 
– الزخرف – القارعة – الجن – سبأ – يونس  - يس- ق – ن – 
المسد – ص- اإلنسان – يوسف – هود- نوح – طه – حم 

– طس- ل

مواطنون يستقلون  القطار المعلق بأحد األماكن الترفيهية في قطاع غزة خالل  عيد األضحى         ) تصوير/ ياسر فتحي ( 

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
re

s
t@

fe
le
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te
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n
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s  الزاوية من خالل البريد التالي 

واشنطن/وكاالت:
دامئــا مــا كانت الكواكــب الخارجية محط 
اهتــام العلــاء بشــكل مكثــف يف اآلونــة 
األخــرة، ومنــذ عــام 1995 تــم اكتشــاف 
ميكــن  واآلن  كوكــب،  آالف   4 مــن  أكــرث 
 Gliese" إضافــة واحــد آخــر أطلــق عليــه

."3470

التــي  األخــرى  الكواكــب  عكــس  وعــى 
عــر  املتخصصــون  الفلكيــون  اكتشــفها 
هــذا  فــإن  الفضــايئ،  كيبلــر  تلســكوب 
ألن  خاصــة  أهميــة  لــه  الجديــد  الكوكــب 
مــن عــرث عليــه ينتمــي إىل علــاء الفلــك 

الهواة.

وعلــاء الفلــك الهــواة يعرفــون بأنهــم جــزء 
الخارجيــة،  الكواكــب  صيــد  مــروع  مــن 
وهــي مجموعــة تصــف نفســها بأنهــا "أول 
برنامــج دويل ينســقه علــاء الفلــك الهواة 
للبحــث عــن الكواكــب الخارجية الصالحة 

للسكن".
ويقــول تقريــر نــره موقــع "الكــون اليوم"، 
إن املجموعــة تضــم "أكــرث من 30 مرصًدا 
للهــواة واملحرفــني يف أكــرث مــن 10 دول 
بــني  البتنســيق  ويجــرى  قــارات"،   5 عــر 
جميــع هــذه املراصــد مــن خــالل مالحظــة 
لفــرات  الوقــت  نفــس  يف  النجــم  نفــس 

طويلة من الزمن.

ويف حالــة الكوكــب الجديــد، الذي يطلق 
معظــم  جــاءت   ،"Gliese 3470" عليــه 
بيانــات املراقبــة مــن عامل فلــك من الهواة 
بنــى  الــذي  ســكوت"،  "فيليــب  يدعــى 
مرصــًدا يف الفنــاء الخلفــي ملنزلــه، ودون 
مالحظاته باستخدام تلسكوبه الشخيص 
12.5 بوصــة بــني شــهري ديســمر/كانون 

األول 2019 ومايو/أيار 2020.
جمعهــا  تــم  التــي  البيانــات  تحليــل  وتــم 
تقنيــة  باســتخدام  الفــرة  تلــك  خــالل 
تعرف باسم "قياس الضوء العابر"، والتي 
تراقب التغيرات يف ســطوع النجم، وتم 
للكوكــب  عبــور  عمليــات  ثــالث  مالحظــة 

فــرة  لــه  أن  إىل  يشــر  مبــا  املحتمــل، 
مدارية تبلغ 66 يوًما.

 ،"Gliese 3470" حجــم  إىل  وبالنظــر 
وســيحتاج  زحــل،  حجــم  إىل  أقــرب  فإنــه 
الكوكــب بالفعــل إىل مزيــد مــن املتابعــة 
للتأكــد، وذلــك خــالل فرتــه املداريــة أو 
من وجوده بشــكل عام، كا هو شــائع يف 

اكتشافات الكواكب الخارجية.
ونــرت مجموعــة مروع صيد الكواكب 
إليهــا،  توصلــوا  التــي  النتائــج  الخارجيــة 
عــى  اآلخريــن  الفلــك  علــاء  وشــجعوا 
مراقبة "Gliese 3470 " لتأكيد كوكبهم 

الجديد.

روما/وكاالت:
متكن كلب يعمل يف مكافحة املخدرات يف إيطاليا، من الحصول عى ترقية برتبة مأمور لدى 

جمعية الرطة املحلية إلقليم ليجوريا شايل البالد.
واجتاز لوبو وقائده، الوكيل، روموالدو كاسو براعة، منتصف يوليو املايض، االمتحان النهايئ 
للدورة التدريبية ملدريب الكالب للبحث عن املواد املخدرة التي نظمتها الرطة املحلية يف 
مدينــة تورينــو، ليحصــل بعدهــا عــى ترقيــة رتبــة مفــوض يف الرطة املحلية، وفقــا لصحيفة "ال 

ريبوبليكا" اإليطالية.
وأصبح لدى جمعية الرطة املحلية "Riviera di Ponente" مفوض جديد هو الكلب لوبو، 
بعــد حصولــه عــى الرقيــة التــي متكنــه مــن أن يصبــح جــزءا مــن مكتــب األمــن الحــري الوحيــد 
لرابطــة الرطــة املحليــة يف ليجوريــا التــي تجمــع بــني قــوات الرطــة املحليــة يف بلديتــي لوانــو 

وفينايل ليجورى ومدينة ألبينجا.
وبعــد أقــل مــن أســبوع، وتحديــدا يف 26 يوليو/متــوز، بدأ الكلب املأمور، الذي يبلغ من العمر 
15 شــهرا ومــن ســاللة الراعــي األملــاين، عملــه امليــداين يف نزهــة أوىل يف لوانــو أعقبها العديد 

من النزهات العملية الرطية، التي منح بفضلها من رتبة "مفوض".
مــن جانبهــا، قالــت عمــدة بلديــة لورانــو، لويجــي بينيــوكا، ومستشــارة الرطــة املحليــة، إنريــكا 
روكا، لوبــو: "املفــوض لوبــو ووحــدة الــكالب كلهــا، ميثلــون أهــم مــورد لســالمة جميــع مواطنينــا 

وضيوفنا".
وأضافتــا: "بفضــل موهبتهــا، ســتتاح لرابطــة الرطــة املحليــة الفرصــة لتقديــم مســاهمة كبــرة 
للغاية يف أنشطة الوقاية والتعامل مع املخدرات وتعاطيها التي تقوم بها بالفعل وكاالت إنفاذ 

القانون األخرى".

علماء هواة يعثرون على كوكب في حجم زحل

بعد اجتيازه امتحان المخدرات.. 
ترقية كلب إلى رتبة مأمور

كولومبو/ وكاالت:
بعــد محاولتهــا  الرئيــي يف رسيالنــكا  الســجن  هربــت هــرّة احتجــزت يف 
تهريب مخدرات وبطاقات هواتف خلوية، وفق ما أفادت تقارير إعالمية، 

اإلثنني.
ورصد الهرة مسؤولو االستخبارات يف سجن ويليكادا الذي يخضع لحراسة 

مشددة، وفق عنرص من الرطة.
وأضاف املصدر نفسه أن نحو جرامني من الهروين وبطاقتي هاتف ورقاقة 

ذاكرة ضبطت يف كيس بالستيك صغر مربوط حول عنق القطة.
وأوردت صحيفــة "أرونــا" أن الهــرة هربــت، األحــد، مــن غرفــة كانــت محتجــزة 

فيها، ومل يصدر تعليق فوري من إدارة السجن.
وكان الســجن أفــاد بزيــادة يف حــوادث إلقــاء النــاس املخــدرات والهواتــف 

املحمولة وشواحن الهواتف فوق جدرانه يف األسابيع األخرة.

قطة "متهمة" بتهريب 
المخدرات تهرب من السجن
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8 وفيات و1090 إصابة جديدة بفريوس  ... 

سلطـات االحتـالل تجبـر عـائلتني مقـدسيتيـن   ... 

واحــد  طابــق  مــن  املكــون  منزليهــا  هــدم 
ذاتًيــا تفاديــا لدفــع بــدل أجرة هــدم آلليات 
بلديــة االحتــالل، بعــد اســتنفاد كل الطــرق 

القانونية".
أفرغــت  صبيــح  أبــو  عائلــة  أن  وأضــاف 
اســتكاال  مقتنياتــه  مــن  املنــزل  صباًحــا، 
إلجــراءات الهــدم التــي بــدأت بهــا قبــل نحو 

أسبوع.
ســامر  الشــقيقان  رشع  الســياق،  يف 
أمــس،  ذاتــه،  الحــي  يف  القــاق  وســليان 
محتوياتهــا،  مــن  شــقتيها  بإفــراغ 

استعدادا للهدم.
سرقة أراٍض

ســلطات  اســتولت  آخــر،  جانــب  مــن 
أكــر  عــى  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــالل 
مــن )200( دونــم مــن أرايض قريــة كيســان 
لحــم  بيــت  بركــس رشقــي  بهــدم  وأخطــرت 

بالضفة الغربية املحتلة.
القــروي  املجلــس  رئيــس  نائــب  وأفــاد 
مــن  قــوة  باقتحــام  غــزال،  أحمــد  لكيســان 
جنــوب  الطينــة  ملنطقــة  االحتــالل  جيــش 
القريــة، وإبــالغ املواطنــني هنــاك مبنعهــم 
مــن دخــول األرض التــي تتعــدى مســاحتها 
أكــر مــن )200( دونــم، وأنــه تــم االســتيالء 

عليها ألغراض عسكرية.
عبــد  أخطــر حســني  االحتــالل  أن  وأضــاف 
اللــه عبيــات بهدم بركس يســتخدمه لرتبية 
نفــس املنطقــة، مشــرًيا إىل  املاشــية يف 

24 ســاعة ملغــادرة املوقــع  إعطائــه مهلــة 
واملالحقــة  لالعتقــال  ســيتعرض  وإال 

القانونية.
وتقــع قريــة كيســان إىل الــرق مــن بيــت 
نســمة،   )800( حــوايل  ويســكنها  لحــم 
عــى  مقامتــان  مســتوطنتان  وتحدهــا 
أرضهــا رشًقــا ها "معايل عاموس" و"آيف 
مناحيــم"، ونصــف مســاحة القريــة الواقعــة 
االســتيالء  تــم  مربــع  مــرت  كيلــو   )2( عــى 
افتقــار  مــع  اســتيطانية،  ألغــراض  عليهــا 
وشــبكة  املواصــالت،  لخدمــات  القريــة 

كهرباء، وعيادة صحية.
أول  االحتــالل   قــوات  جــددت  ذلــك  إىل 
جنــني  غــريب  زبوبــا  قريــة  اقتحــام  أمــس 
بالضفــة الغربيــة املحتلــة، ونفــذت أعــال 

عربدة وترويع للمواطنني.
عــرات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
املواطنني بينهم أطفال أصيبوا باالختناق 
بســبب قنابــل الغــاز التــي أطلقتهــا قــوات 

االحتالل خالل اقتحام القرية.
عســكرية  دوريــات  عــدة  وداهمــت 
إرسائيليــة قريــة زبوبــا وســط إطــالق كثيــف 
لقنابــل الصــوت والغــاز يف الشــوارع ونحــو 

املنازل.
وسبق ذلك إصابة كل من الشاب مجاهد 
واألطفــال  جــرادات  وعــي  جــرادات  نيــاز 
وتــم  باالختنــاق  جــرادات  وأحمــد  ضيــاء 

نقلهم إىل مستشفى جنني الحكومي.

ويعــاين ســكان قريــة "زبوبــا" مــن هجــات 
االحتــالل  قــوات  تشــنها  ومتكــررة  دامئــة 
شــبان  محــاوالت  مــن  تدعيــه  مــا  بســبب 
الفصــل  جــدار  يف  فتحــات  إحــداث 

العنرصي باملنطقة.
ويف اآلونــة األخــرية ال يــكاد يــوم ميــر دون 
أن تقــوم قــوات االحتــالل باقتحــام القريــة 
الذيــن  أولئــك  خاصــة  بأهلهــا،  والتنكيــل 
معســكر  قــرب  أطرافهــا  عــى  يســكنون 

"سامل".
وتســبب جــدار الفصــل بنهــب مســاحات 
امتــدت  الزراعيــة  األرايض  مــن  واســعة 
مــن قريــة زبوبــا يف شــال الضفــة الغربيــة 
إىل قريــة مســحة جنــوب مدينــة قلقيليــة، 
ســيتم  التــي  األرايض  مســاحة  وقــدرت 
مصادرتهــا لصالــح الجــدار )1.61( مليــون 

دونم. 
قبــل  مــا  إىل  زبوبــا  قريــة  تاريــخ  ويعــود 
التــي وجــدت  تــدل اآلثــار  امليــالد، حيــث 
يف القرية عى أنه كان يسكنها الروم وتم 
اكتشــاف آثــار مــا قبــل امليــالد بألفــي عــام 

ودلت اآلثار عى ذلك.
وســبب تســمية زبوبــا هــو تحريــف للكلمــة 
الكنعانيــة زبــوب وهي الذبابة وكانت تكر 

بالقرية لوفرة خرياتها ومياهها آنذاك.
اعتقاالت وإبعاد

قــوات  شــنت  االعتقــاالت،  وعــى صعيــد 
حملــة  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــالل 

اعتقــاالت واســتدعاءات طالــت عــدًدا مــن 
وأبعــدت  املحتلــة،  القــدس  يف  الشــبان 

آخرين عن أماكن سكنهم.
جــاء ذلــك خــالل اقتحــام قــوات االحتــالل 
لشارع الواد يف مدينة القدس، واعتقالها 
القــارص عبــد الرحمــن البشــيتي، بعــد دهم 

وتفتيش منزله.
الشــاب  االحتــالل  قــوات  اســتدعت  كــا 
مــن  نجيــب،  ســليم  محمــود  املقــديس 
يف  لديهــا  للتحقيــق  الــواد،  شــارع  ســكان 

مركز املخابرات.
كذلك سّلمت مخابرات االحتالل الشاب 
للتحقيــق  اســتدعاًء  الرتهــوين،  مصطفــى 
مدينــة  يف  منزلــه  اقتحامهــا  خــالل  لديهــا 
أمــس، والعبــث مبحتوياتــه  القــدس ظهــر 

وتخريبها.
فيــا أفرجــت قــوات االحتــالل عــن الشــاب 
عــن  اإلبعــاد  رشط  عليــان،  بســام  محمــد 
حيــث  أيــام،   )5( ملــدة  العيســاوية  بلــدة 
اعتقلتــه الليلــة قبــل املاضيــة، عقب دهم 

منزل ذويه.
يف السياق ذاته، واصلت قوات االحتالل 
تحرير مخالفات للمقدســيني، بالقرب من 
عــى  زئيــف" املقامــة  "بزغــات  مســتوطنة 
القــدس  بيــت حنينــا شــال  بلــدة  أرايض 
التنكيــل  سياســات  ضمــن  املحتلــة، 

باملواطن املقديس.
وبحســب االحصائيــات األخــرية فــإن قــوات 

العــام  مطلــع  منــذ  اعتقلــت  االحتــالل 
الجــاري 2020، أكــر مــن )750( مواطًنــا 
مبــا  كافــة،  الفئــات  طالــت  القــدس،  مــن 

فيهم نساء وأطفال وقيادات ونشطاء.
وتهــدف سياســة االعتقــال املمنهجــة التي 
عاليــة  بكثافــة  االحتــالل  تنفذهــا ســلطات 
مــن  عمــل  أي  تقويــض  إىل  القــدس،  يف 
شــأنه املســاهمة يف دعم صمود املواطن 

املقديس، وحاية املسجد األقىص.
ُتصدرهــا  التــي  االحتــالل  قــرارات  وترتكــز 
عــى  املقدســيني،  املعتقلــني  بحــق 
إصدار أوامر إبعاد عن املســجد األقىص، 
وعــن القــدس، إضافــة إىل قــرارات الحبــس 
واألطفــال  الفتيــة  طالــت  التــي  املنــزيل، 

عى وجه الخصوص.
ويف جنني اعتقلت قوات االحتالل، ثالثة 
شــبان مــن قريــة عرانــة ومخيــم جنــني عــى 
حاجزيــن عســكريني منفصلــني، وصــادرت 
اىل  نقلتهــا  الخاصــة  مركبتــه  أحدهــم  مــن 

معسكر الجلمة.
أمــس حملــة  االحتــالل  قــوات  كــا شــنت 
اعتقــاالت مبحافظــة نابلــس شــال الضفــة 
الغربية املحتلة، طالت عدًدا من الشــبان 
اعتقلــت  فيــا  محــررون،  أرسى  بينهــم 

مواطنا من محافظة الخليل.
وأفــادت مصــادر محليــة أن قوات االحتالل 
شــال  الشــالية  عصــرية  بلــدة  اقتحمــت 
اآلليــات  مــن  كبــرية  بأعــداد  نابلــس 

العسكرية، وداهمت العديد من املنازل، 
واعتقلت سبعة مواطنني.

واندلعــت خــالل االقتحــام مواجهــات بــني 
الشــبان وجنــود االحتــالل، تخللهــا إطــالق 

قنابل الصوت والغاز.
قــوات  اعتقلــت  نابلــس،  مدينــة  ويف 
االحتــالل الطالــب بجامعــة النجــاح حمدي 
حميدان بعد اقتحام منزله مبنطقة إسكان 

الكهرباء.
الغربيــة  الضفــة  جنــوب  الخليــل  ويف 
املحتلــة اعتقلــت قوات االحتــالل، أمس، 
حاجــز  أحــد  عــى  عبــوره  أثنــاء  مواطًنــا 

"الكونتيرن" جنوب رشق مدينة القدس.
قصف يف غزة

مــن جانــب آخر قصفت طائــرات االحتالل 
اإلرسائيــي، أول مــن أمــس، أرًضــا يف حــي 
أبــو هــداف رشقــي بلدة القرارة رشقي خان 

يونس وأخرى يف رفح جنويب قطاع غزة.
وتزامن القصف مع إطالق بحرية االحتالل 

النار يف بحر محافظة خان يونس.
االحتــالل  جيــش  بلســان  الناطــق  وزعــم 
أفيخــاي أدرعــي يف بيــان أن القصــف جــاء 
رًدا عى اطالق قذيفة صاروخية من قطاع 

غزة.
وذكــر أن القصــف اســتهدف موقًعــا إلنتــاج 
تحتيــة  بنــى  لحفــر  املســتخدم  الباطــون 
اســتهداف  إىل  باإلضافــة  أرضيــة،  تحــت 

بنى تحتية تحت أرضية تابعة لحاس. 

النارصة/ وكاالت:
اســتبعدت تقديــرات إرسائيليــة أن تكون 
الخلّيــة التــي اســتهدفها جيــش االحتــالل 
مســاء  املحتــل  الجــوالن  يف  اإلرسائيــي 
أو  اللبنــاين،  اللــه  لحــزب  تابعــة  األحــد، 

تحركت بناء عى توجيهات منه.
جيــش  وزيــر  أصــدر  الفتــة،  واقعــة  ويف 
غانتــس،  بينــي  اإلرسائيــي،  االحتــالل 
لحــزب  تابعــة  الخليــة  أن  فيــه  جــاء  بيانــا 
إىل حذفــه  ســارع  أنــه  إال  اللبنــاين،  اللــه 
تــأت عــى ذكــر  ونــر نســخة معدلــة مل 
حزب الله، علا بأن بيان الجيش، صباح 
وجــود  عــدم  إىل  رصاحــًة  أشــار  أمــس، 
"عالقــة مبــارشة" بــني الخلّيــة وبــني حــزب 

الله.
العســكرّية  الشــؤون  محّلــل  وقــال 
إن  رام،  ليــف  طــال  "معاريــف"،  يف 
مــن  تعــزز  اإلرسائيليــة  "التقديــرات 
االحتــال أن الخليــة املســتهدفة ال تتبــع 

لحزب الله وغري مرتبطة به بالرضورة".
إرهابيــة  لـ"منطقــة  تابعــة  أنهــا  وأضــاف 
أخــرى. التقديــرات اإلرسائيليــة تســتبعد 
اللــه  حــزب  صلــة  الراهــن  الوقــت  يف 
"التحقيقــات  أن  إىل  مشــرًيا  بالخليــة"، 
يف مــدى تأثــري حــزب اللــه عــى الواقعــة 

ال تزال جارية".
عــى  "العثــور  أن  رام  ليــف  وذكــر 
منطقــة  يف  وأســلحة  متفجــرات  بقايــا 
االســتهداف يعــزز مــن فرضيــة أن الخليــة 
أرادت تنفيــذ عمليــة )تفجرييــة("، الفًتــا 
تفحــص  االحتــالل  أمــن  أجهــزة  أن  إىل 
احتــال أن تكــون الخلية تابعة لجاعات 

موالية إليران يف املنطقة.
ثالث جبهات عمليّاتيّة

الســنوات  أنــه "يف  إىل  رام  ليــف  وأشــار 
األخــري عمــل حــزب اللــه يف ثالثــة جهــود 
عملّياتّيــة عــى األرض الســورية. األول، 
التــزّود  محاولــة  هــو  بينهــم،  واملعــروف 
قتاليــة  ووســائل  تكنولوجيــة  بوســائل 

متطّورة وبصواريخ دقيقة". 
هــو  رام،  ليــف  وفــق  الثــاين،  والجهــد 
متاًمــا،  إيــران  مثــل  اللــه،  حــزب  "عمــل 
الســورّية"  األرايض  يف  التموضــع  عــى 
الجنــويب"  عــر مروعــني هــا: "املقــّر 

العملّيــايت  الــذراع  تكــون  أن  وهدفهــا 
لحــزب اللــه ليــوم الحــرب مــع )إرسائيــل(" 

باإلضافة إىل الجبهة اللبنانّية.
أمــا املــروع الثــاين، فهــو وفق ليف رام، 
"بنيــة  إقامــة  وهدفهــا  الجــوالن"،  "ملــف 
املحتــل،  الجــوالن  يف  إرهابّيــة"  تحتّيــة 
وإمــرة  برعايــة  الناشــطون  "يعمــل  قائــاًل: 
ليســوا  لكّنهــم  اللــه،  حــزب  مــن  مبــارشة 

لبنانيني".
ورشح أنــه "ال يجــري الحديــث عــن فــرق 
عسكرّية أو وحدات ذات مهارة معّقدة، 
إمنــا عــن خاليــا قادرة عــن تنفيذ عمليات 
الحــدود،  قــرب  إرسائيلّيــة  أهــداف  ضــد 
صواريــخ  إطــالق  قنابــل،  وضــع  مثــل 
مضــادة للطــريان، قنــص إطــالق مدفعيــة 
أطــول  مبــدى  صواريــخ  املســتقبل  ويف 

رمّبا تهدد الجبهة اإلرسائيلّية".
يحظــى  الجــوالن"  "ملــف  أّن  وأضــاف 
الســوري، ويجمــع  النظــام  برعايــة جيــش 
عــا  اســتخباراتية  معلومــات  عنــارصه 

يجري يف الحدود.
املســتوى  أّن  إىل  رام  ليــف  ولفــت 
زال  مــا  املجموعــات  لهــذه  العملّيــايت 
غري مرتفع، وعى مقتل ناشــطني ليســوا 
للــرّد.  اللــه  حــزب  يســارع  لــن  عنــارصه 
"وحتــى لــو نجحت العملية، هناك شــك 

كبري إن كان حزب الله سريّد".
تفاصيل العملية

أّمــا املحّلــل العســكري ملوقــع "واينت"، 
مــن  بعًضــا  فكشــف  يشــاي،  بــن  رون 
األحــد  ليــل  التفجــري  محاولــة  تفاصيــل 
املــايض، منهــا أن "رعــاة ماشــية" جالــوا 
مــا  األســبوع،  نهايــة  خــالل  املنطقــة  يف 
أنفســهم  هــم  كانــوا  إن  واضــح  غــري  زال 

الذين حاولوا التفجري أو غريهم.
وأضــاف بــن يشــاي أنــه يّتضــح أّن أعضــاء 
الخلية مل يجلبوا املواد املتفجرة معهم، 
إمنــا وجودهــا يف املــكان، وتابــع "حقيقة 
أن الجيــش نصــب كميًنــا يف املــكان وأن 
طائــرة مســرية كانــت يف الجــو، تعنــي أن 
الجيــش قــّدر أن هناك نّيــة لتنفيذ عملية 

عى الحدود يف هذه املنطقة".
يف  العســكرية  الشــؤون  محلــل  وذكــر 
صحيفــة "هآرتــس"، عامــوس هرئيــل، أن 

قــرار الجيــش قتل أعضاء الخلية، بخالف 
امتناعــه عــن قتل "خليــة حزب الله" التي 
اجتــازت الحــدود األســبوع املــايض قرب 
مزارع شبعا )ينفي حزب الله وجود خلية 
مــن هــذا النــوع(، "ســببه، عــى مــا يبــدو، 
للقــرار األول،  التــي وّجهــت  لالنتقــادات 

وأيًضا بسبب الجبهة الجغرافية".
يشــغل  اللــه  حــزب  أن  هرئيــل  وأوضــح 
ناشــطيه يف لبنان، واســتناًدا إىل تجارب 
يف  النشــاطات  الحــزب  يديــر  املــايض، 
حدود سورية عموًما عر مبعوثني مثل: 

ملف الجوالن".
اتهامــات  الجيــش  توجيــه  عــدم  وأرجــع 
خلــف  بالوقــوف  اللــه  لحــزب  واضحــة 
العملية إىل "عدم الرغبة يف إقناع أمني 
عــام حــزب اللــه، حســن نــرص اللــه، بوعــد 

آخر باالنتقام".
أن  "يبــدو  يشــاي  وبــن  هرئيــل  واتفــق 
حــزب اللــه ســّجل فشــلني يف محاولتني. 
االســتخبارات  ســتعمل  الــذي  الســؤال 
هــل  هــو  اســتيضاحه  عــى  اإلرسائيليــة 
ويهــّدئ  بذلــك  اللــه  حــزب  ســيكتفي 
األوضــاع أم ســينتظر فرصــة أخــرى لهجوم 

إضايف؟".
اإلبقاء على حالة التأهب 

إن  غانتــس  قــال  عنــه،  صــدر  بيــان  ويف 
وردت  خليــة،  رصــدت  الجيــش  "قــوات 
عى الفور ومنعت وقوع حادث أمني".

وأضــاف أن "القــوات لديهــا كل الوســائل 
وإصابــة  الســكان  لحايــة  الالزمــة 
ســيادة  انتهــاك  يحــاول  شــخص  أي 

)إرسائيل(". 
وشــدد غانتــس عــى "مواصلــة رفــع حالــة 
يف  القــوات  تعزيــز  واســتمرار  التأهــب، 

املنطقة الشالية".
مــن جانبــه، قــال رئيس حكومــة االحتالل، 
لكتلــة  جلســة  خــالل  نتنياهــو،  بنيامــني 
الجيــش  "أحبــط  الرملانيــة:  الليكــود 
الســورية  الجبهــة  عــى  تخريــب  محاولــة 
)...( املســألة مع لبنان ال تزال مفتوحة، 

وسنرضب أي شخص يحاول رضبنا".
يذكــر أن حــزب اللــه مل يعّلــق عــى إعالن 
ونفــى  اإلرسائيــي  االحتــالل  جيــش 

األسبوع املايض وقوع أي اشتباك.

للمعطيــات،  ووفقــا  نشــطة.  إصابــات   )26005( منهــا  إصابــة، 
توصــف الحالــة الصحيــة لـــ)331( مصابــا بالخطــرية، منهــم )99( 
حــاالت  عــدد  وبلــغ  االصطناعــي،  التنفــس  بأجهــزة  موصولــون 

التعايف )47551( حالة.
ويف سياق متصل، شهد املجلس الوزاري اإلرسائيي ملكافحة 
أو  اإلغالقــات  وفــرض  القيــود  تشــديد  حــول  خالفــات  "كورونــا" 
رفــع القيــود، حيــث أوىص مســؤول ملــف "كورونــا" الروفيســور 
روين غامــزو بتخفيــف القيــود املفروضــة عى أصحــاب املصالح 

املراكــز  بفتــح  والســاح  األســبوع،  نهايــة  خــالل عطــل  التجاريــة 
رئيــس  يســتبعد  ومل  واملتنزهــات.  العامــة  والحدائــق  التجاريــة 
اإلغــالق  بفــرض  قــرار  اتخــاذ  نتنياهــو  بنيامــني  االحتــالل  حكومــة 
الشــامل ليــال أو يف عطــل نهايــة األســبوع، أو فــرض إغــالق يف 

"املدن الحمراء" التي تشهد ارتفاعا يف معدل اإلصابة.
كا أوىص ما يسمى بـ"مجلس األمن القومي" برضورة النظر يف 
إمكانيــة فــرض اإلغــالق الشــامل يف األســبوعني األخرييــن لشــهر 

آب الجاري.

ترجيحات إرسائيلية: "خلية الجوالن" ليست تابعة لحزب الله

طولكرم-غزة/ محمد أبو شحمة:
املبــارك  األضحــى  عيــد  يشــفع  مل 
للناشــط محمد البلعاوي أمام جهاز 
األمــن الوقــايئ يف طولكرم العتقاله، 
حتــى رغــم وفاة جدته، إذ قىض أيام 
العيــد داخــل الســجن، عــى خلفيــة 
أقــارب  لتعيــني  املناهــض  نشــاطه 
حكومــة  يف  واملســؤولني  الــوزراء 

اشتية بالوظائف العامة.
 19( البلعــاوي  الناشــط  يــزال  وال 
لألمــن  تابــع  ســجن  يف  يقبــع  عامــًا( 
الوقــايئ منــذ يــوم الخميس املايض 
أي قبــل عيــد األضحــى بيــوم واحــد، 
وهــو اليــوم الــذي توفــت فيــه جدته، 
حيث تم حرمانه من حضور عزائها.

للســلطة  تابعــة  محكمــة  ووجهــت 
إىل البلعــاوي تهمــة "قــدح مقامــات 
ملــدة  اعتقالــه  تجديــد  مــع  عليــا"، 
نشــطاء  أكــد  حــني  يف  أيــام،  عــرة 
وحقوقيــون لـ"فلســطني" أن اعتقالــه 
جــاء بعــد تضامنــه مــع نشــطاء حراك 
"طفــح الكيــل" خــالل اعتقــال أجهــزة 
يف  للفســاد  وانتقــاده  لهــم،  األمــن 

مؤسسات السلطة.
الشــهر  مــن  والعريــن  الثامــن  ويف 
إخــالء  الســلطة  قــّررت  املــايض، 
ســبيل 12 مــن نشــطاء حــراك "طفــح 
وقفــة  تنظيــم  حــاول  الــذي  الكيــل"، 
يف  يوليــو،   19 يف  الفســاد  ضــد 

اللــه،  رام  وســط  املنــارة،  ميــدان 
وذلك بكفالة شخصية غري مدفوعة، 
بقيمة 1000 دينار أردين لبعضهم، 
و500 دينــار أردين آلخريــن، حيــث 
مــن  موجــة  بعــد  عنهــم  اإلفــراج  جــاء 
دوليــة  ملؤسســات  املطالبــات 

ومحلية باإلفراج عنهم.
عامــر حمــدان أحــد نشــطاء الحــراك 
الفلســطيني املوحــد ضــد الفســاد، 
وحــراك " طفــح الكيل"، والذي أفرج 
عنــه قبــل عيــد األضحى بعــد اعتقال 
الناشــط  أن  أكــد  يوًمــا،   14 دام 
الشــبايب "البلعاوي" اعتقل بســبب 
تضامنه مع النشــطاء املعتقلني يف 

سجون السلطة.
البلعــاوي  اعتقــال  حمــدان:  وقــال 
جامعــة  يف  يــدرس  شــاب  وهــو 
تــم بعــد منشــوراته حــول  خضــوري، 

الفساد.
تريــد  "الســلطة  حمــدان:  وأضــاف 
شعبا خانعا ال يتحدث عن الفساد، 
الــرأي  حريــة  يف  حقــه  ميــارس  أو 
يســتغلون  ومســؤولوها  والتعبــري، 
تــم  التــي  الحاليــة  الطــوارئ  حالــة 
فــريوس  جائحــة  بســبب  فرضهــا 
الحريــات،  لقمــع  املســتجد  كورونــا 
ضــد  نقــد  حالــة  بــأي  القبــول  وعــدم 

مارساتهم".
الــذي  الكيــل"  "طفــح  حــراك  وحــول 

أوضــح  املــايض،  يوليــو  يف  انطلــق 
وجــود  بســبب  جــاء  أنــه  حمــدان، 
الفلســطيني  الشــباب  لــدى  شــعور 
داخــل  كبــريا  فســادا  هنــاك  بــأن 
بــدأ  لذلــك  الرســمية،  املؤسســات 
عــدة  خــالل  مــن  بالتحــرك  الشــباب 

نشاطات وفعاليات مختلفة.
يف  املحامــي  صعايــدة،  ظافــر 
"مجموعــة محامــون ألجــل العدالة"، 
أكــد أن اعتقــال البلعــاوي جــاء عــى 
عــر  نــره  فيديــو  مقطــع  خلفيــة 
حســابه يف موقــع "فيســبوك"، دعــا 
نشــطاء  عــن  اإلفــراج  مــن خاللــه إىل 
حراك "طفح الكيل" خالل اعتقالهم 
إىل  إضافــة  الوقــايئ،  ســجون  يف 

دعوتهم إىل مكافحة الفساد.
الــرأي  حريــة  أن  عــى  وشــدد 
والتعبــري، كفلهــا القانــون األســايس 
املعاهــدات  وكذلــك  الفلســطيني، 
عليهــا  وّقعــت  التــي  واالتفاقيــات 

السلطة الفلسطينية.
وبني أن "محامون من أجل العدالة"، 
املؤسســات  إىل  عاجــاًل  نــداًء  وجــه 
كافــة،  والدوليــة  املحليــة  الحقوقيــة 
وكذلــك إىل املؤسســات الرســمية، 
عــن  الفــوري  اإلفــراج  عــى  للعمــل 
الناشط البلعاوي، متوقعًا أن يشهد 
اليــوم الثالثــاء ضغطــًا عــى الســلطة 

من قبل تلك املؤسسات.

ناشط ضد الفساد يقيض العيد يف 
سجون السلطة وُيحـــرم مـــن عــــزاء جدتــــه
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كانربا/وكاالت:
قال مسعفون يف أسرتاليا إنه تم نقل سائحة كانت تغطس قبالة ساحل 
شامل غرب أسرتاليا جوا إىل املستشفى يف حال خطرة بعدما تعرضت 

لرضبة ذيل حوت ضخم.
وكانــت الضحيــة تستكشــف املنطقــة قــرب "نيجالــو ريــف" املدرجــة يف 
أحــد  ذيــل  رضبهــا  عندمــا  الهنــدي  املحيــط  العاملــي يف  الــرتاث  قامئــة 

الحيتان العمالقة.
وأكدت خدمات إســعاف ســانت جون لوكالة األنباء الفرنســية أنها نقلت 

املرأة إىل مطار ناء لنقلها بشكل طارئ إىل بريث وتقديم العالج لها.
وأوضــح ناطــق باســم خدمــات اإلســعاف أن الشــابة "أصيبــت بجــروح يف 
لكــن مســتقرة" بعدمــا أصيبــت  أنهــا يف "حالــة خطــرة  الصــدر" ويعتقــد 
"برضبة ذيل الحوت". وأفادت تقارير أخرى بأن الشابة البالغة من العمر 
29 عامــا تعرضــت لرضبــة مــن أكــرب ســمكة يف العــامل، حيــث ميكــن أن 

يصل طولها إىل 15 مرتا.

بكني/وكاالت:
قالــت مصلحــة الدولــة للفضــاء، إن مســبار املريــخ الصينــي »تيانــون 1« 
نفــذ أول تصحيــح ملــداره بنجــاح، صباح أمس األحــد. وأضافت املصلحة 
أن املســبار نفــذ تصحيــح املــدار بعــد أن عمــل محركــه »3000 إن« ل20 
ثانيــة، وواصــل التوجــه نحــو املريــخ، حيــث كانــت جميــع أنظمــة املســبار 

تعمل يف ظروف جيدة.
قبــل تصحيــح املــدار، ســافر مســبار املريــخ الصينــي أكــر من 230 ســاعة 

يف الفضاء، وبات عىل بعد نحو 3 ماليني كيلومرت عن الكرة األرضية.
واختربت العملية أيضًا أداء املحرك »3000 إن«، فيام سيقوم املسبار 
التــي  فــرتة رحلتــه إىل كوكــب املريــخ  للمــدار خــالل  بعــدة تصحيحــات 

ستستغرق أكر من ستة أشهر، بحسب املصلحة.
وهــو مصمــم  املــايض،  يوليــو   23 املريــخ يف  الصــني مســبار  وأطلقــت 
للقيام مبهمة كاملة للدوران والهبوط والتجول يف مهمة واحدة، ليخطو 

أول خطوة يف استكشافها للكوكب الواقع يف النظام الشميس.
ومــن املتوقــع أن يصــل مســبار املريــخ إىل الكوكــب األحمــر يف فربايــر 
ميض املســبار شــهرين إىل  املقبل عام 2021. وبعد دخوله املدار، ســيُ

ثالثة أشهر أخرى للقيام مبسح مواقع الهبوط املرشحة قبل الهبوط.

لندن/وكاالت:
أقــّر قــاٍض بريطــاين بأنــه اضطــر إىل العفــو عــن متهــم باالحتيــال مــن عقوبــة 
الســجن بســبب وزنــه الزائــد للغايــة، الــذي تســبب يف إرهــاق الســجانني. 
ونقلــت صحيفــة »ديــي ميــل« الربيطانيــة، عــن القــايض صاحــب قــرار 
بــاري  الســجن يواجهــون مشــكالت يف رعايــة  العاملــني يف  أن  اإلعفــاء، 

بريدال، الذي يبلغ وزنه 177.8 كلج، مبا يف ذلك إخراجه من الرسير.
وأضــاف القــايض بيــرت هــري أنه بســبب حجــم الرجل الســبعيني واعتالل 
مــن  الخــروج  عــىل  ملســاعدته  رعايــة  مقدمــي  إىل  بحاجــة  كان  صحتــه، 

الرسير وإعطائه الدواء.

كانربا/وكاالت:
أعلنــت واليــة كوينزالنــد األســرتالية عــن تدشــني متحــف جديــد تحــت املــاء ال 

ميكن استكشافه إال من قبل الغواصني. 
املــاء"  تحــت  الفــن  "متحــف  أن  كوينزالنــد  بواليــة  الســياحة  هيئــة  وأوضحــت 
)Museum of Underwater Art( يقــدم منحوتــات يف قــاع البحــر بهــدف 

لفت االنتباه إىل عواقب تغري املناخ. 
جديــر بالذكــر أن املتحــف الجديــد يقــع بالقــرب مــن الحاجــز املرجــاين العظيــم 
)Great Barrier Reef( بالســاحل الشــاميل الرشقــي، عــىل بعــد حــوايل 70 

كلــم مــن بلــدة تاونســفيل. وتحتــاج زيــارة املتحــف إىل رحلــة بالقــارب، والتــي 
تجلب السياح إىل الشعاب املرجانية.

ويف سياق منفصل، دشنت اليونان يوم السبت أول متحف تحت املاء، وهو 
كنز أثري مكّون من حطام سفينة غرقت يف القرن الخامس قبل امليالد.

وتحــوي الســفينة آالف األمفــورات )جــرار خزفية تاريخية(، وتقبع قبالة ســواحل 
جزيرة ألونيسوس يف غرب بحر إيجه.

واشنطن/وكاالت:
ال يــزال الكثــري مــن اآلبــاء واملعلمــني مرتدديــن بشــأن 
عودتهــم األبنــاء إىل الفصــول الدراســية، لكــن رشكــة 
أمريكية متكنت من ابتكار روبوت ملكافحة فريوس 

كورونا يف املؤسسات التعليمية.
الروبــوت  أن  لــه  تقريــر  يف  إن  إن  يس  موقــع  وذكــر 
الجديــد يســتخدم أضــواء األشــعة فــوق البنفســجية 

كوسيلة للقضاء عىل هذه الفريوسات.
وقــد يزيــل هــذا الجهــاز كل املخــاوف بشــأن العــودة 
قويــة  بأضــواء  مــزود  وهــو  الــدرايس،  الفصــل  إىل 

لألشعة فوق البنفسجية.
طبقــة  بواســطة  البنفســجية  األشــعة  حجــب  يتــم 
األوزون ولهــذا الســبب فهــي مبيــدة للجراثيم بشــكل 

طبيعي.
لذا مل تكن الفريوسات والبكترييا والخمرية والعفن 
بحاجــة إىل تطويــر آليــات دفــاع ضــد هــذا النــوع مــن 
الضوء ألنها مل تخرتق الغالف الجوي عىل اإلطالق.

يســمى هــذا الروبــوت "روبــوت التطهــري املحمــول"، 
وقامــت بإنتاجــه رشكــة "تكنولوجيــا األماكــن اآلمنــة" 

.)Safe Place Technologies(

كافترييــا  يف  الســتخدامه  الجهــاز  صمــم  وقــد 
الكبــرية  والغــرف  الرياضيــة  والصــاالت  املــدارس 

األخرى والرشكات التجارية أيضا.
وتشري الرشكة املطورة للجهاز إىل أن الروبوت قادر 
عــىل تطهــري اثنتــني مــن كافترييــا املــدارس وصالــة 

ألعاب رياضية يف 4 ساعات فقط.
وأضافــت أنــه جهــاز عــايل التنقيــة مــع نظــام داخــي 
لتحديــد املواقــع وأجهــزة استشــعار للتنقــل حول أي 
يشء. وميكــن برمجتــه ومراقبتــه عــن بعــد مــن خــالل 
هاتــف  أو  لوحــي  جهــاز  أو  محمــول  كمبيوتــر  جهــاز 
ذيك. وأضاف التقرير أيضا إىل أن الجهاز قادر عىل 

الذهاب إىل املنطقة التي يحتاج إىل تطهريها.
وكانــت الرشكــة قــد طــورت نســخة يدويــة مــن الجهــاز 
لعامل النظافة حتى يتمكنوا من دفعه إىل مساحات 

أصغر مثل الحاممات.
لتطهــري  أصغــر  نســخة  بصنــع  الرشكــة  قامــت  كــام 

الكتب واألجهزة اللوحية واأللعاب.
وتقــول الرشكــة إن العديــد مــن إدارات التعليــم تفكــر 

يف استخدام الروبوت يف مدارسها.
وضافــت: "مــن خــالل االســتفادة مــن التكنولوجيــا، 
عــىل  املــدارس  تلــك  ملســاعدة  أنظمــة  ببنــاء  قمنــا 
الــرشكات  وملســاعدة  بأمــان.  أبوابهــا  فتــح  إعــادة 
واملستشــفيات عــىل العمــل بأمــان حتــى تتمكــن من 

العودة.

برلني/وكاالت:
الفــوري  الرتاســل  تطبيــق  يســعى 
Ginlo إىل جذب املســتخدمني إليه 

مــن خــالل تعزيــز مفهــوم الخصوصيــة 
إتاحــة  طريــق  عــن  البيانــات  وحاميــة 
للبيانــات  الكامــل  التشــفري  وظيفــة 

ووجود أجهزة السريفر يف أملانيا. 
التطبيــق  يقــدم  ذلــك  إىل  باإلضافــة 
يف  املعتــادة  الوظائــف  مــن  الكثــري 
األخــرى،  الفــوري  الرتاســل  تطبيقــات 
وإرســال  املحتويــات  مشــاركة  مثــل 
امللفات والتحقق من جهات االتصال 
عــن طريــق أكــواد االســتجابة الرسيعــة 
إرســالها  يتــم  التــي  والرســائل،   ،QR

إزالتهــا  تتــم  والتــي  وقــت محــدد،  يف 
وإلغــاء  املحتــوى  وقنــوات  تلقائيــا، 

األصابــع،  بصمــة  طريــق  عــن  القفــل 
الدردشــة  وظيفــة  إىل  باإلضافــة 

بالصوت والفيديو. 
ولضــامن رسيــة االتصــاالت والرســائل 
بتطبيــق  التشــفري  عمليــة  تقتــر  ال 
البيانــات  نقــل  مســار  عــىل   Ginlo

يتــم  ولكــن  النهايــة،  إىل  النهايــة  مــن 
الجوالــة  األجهــزة  عــىل  تشــفريها 
مــن  الرغــم  وعــىل  للمســتخدمني، 
عــىل  بالتعــرف   Ginlo تطبيــق  قيــام 
املســتخدم مــن خــالل الرقــم الهاتفي، 
مــن  عليــه  التعــرف  ميكــن  ال  أنــه  إال 
قبــل األطــراف األخــرى، ويف الدردشــة 
إخفــاء  للمســتخدم  ميكــن  الجامعيــة 
هويته خلف رقم الهوية، إذا رغب يف 
ذلك.  وال يوجد الكثري من اإلعالنات 

 ،Ginlo أو عمليات التتبع يف تطبيق
الــذي يتــم متويلــه مــن خــالل إصــدار 
األعــامل Business املدفوع، والذي 
واملؤسســات خدمــة  للــرشكات  يوفــر 
الالئحــة  مــع  متوافقــة  فــوري  تراســل 

العامة لحامية البيانات. 
للمســتخدم  مجــاين  إصــدار  ويتوفــر 
جوجــل  أجهــزة  أصحــاب  مــن  العــادي 
أندرويد وأبل "آي أو إس"، كام يتوفر 
 Ginlo Business اإلصدار املدفوع
لألجهــزة  املكتــب  لســطح  كربنامــج 
املزودة بنظام مايكروســوفت ويندوز 
ولينوكــس وأجهــزة املــاك، عالوة عىل 
الويــب،  ملتصفــح  كتطبيــق  توفــره 
وســيتم إصدار الربنامــج بالكامل قريبا 

تحت ترخيص مفتوح املصدر.

واشنطن/وكاالت:
»ناســا« يف  األمريكيــة  الفضــاء  وكالــة  التقطتهــا  كشــفت صــور 
2015 و2020 اختفــاء جبلــني جليديــني يف القطــب الشــاميل 

الكنــدي خــالل نصــف عقــد، بســبب االحــرتار العاملــي، وهــو مــا 
حقق توقعات قامتة من عام 2017.

وكان مــارك ســرييز، مديــر املركــز الوطنــي للثلــج والجليــد، درس 
علميــة  ورقــة  ونــرش  باتريــك،  خليــج  يف  الجليــد  وقبــاب  جبــال 
يف عــام 2017 حــذر فيهــا أنــه إذا مل يتــم كبــح انبعاثــات غــازات 
الدفيئــة، فــإن الجبلــني الجليديني ســيختفيان يف غضون خمس 

سنوات. وهو ما تحقق.
ويبلــغ العلــامء بانتظــام عــن ارتفــاع درجــات الحرارة املســجلة يف 
جميــع أنحــاء العــامل، حيــث يتجــىل تغــري املنــاخ يف عــامل يغــي 
الجويــة  والظواهــر  واملجاعــات  الجفــاف  إىل  يــؤدي  مــا  ببــطء، 

االستثنائية، وارتفاع منسوب مياه البحر.
وأجــرى باحثــون مــن اململكــة املتحــدة وأســرتاليا ســيناريوهات 
لتغــري املنــاخ، حيــث تســتمر تركيــزات ثــاين أكســيد الكربــون يف 
الغالف الجوي يف االرتفاع برسعة كبرية، ووجدوا أن الفيضانات 
ماليــني  ســتعرض  القطبــي،  الجليــد  ذوبــان  بســبب  املصاحبــة، 

الناس للخطر وتكلف أكر من 10 تريليونات جنيه اسرتليني.
مــن  بأكــر  الشــديدة  للفيضانــات  املعرضــة  األرض  وســتزداد 
مــن  أكــر  أو   % 48 بزيــادة  العــامل،  حــول  مربــع  ميــل   96.500

308.000 ميــل مربــع حاليــًا. وهــذا يعنــي أن حــوايل 77 مليــون 

شــخص آخريــن ســيكونون معرضــني لخطــر الفيضانــات، بارتفــاع 
52 % إىل 225 مليون شخص عىل األقل. 

"ضربة حوت" تسحق سائحة 
في أستراليا

تصحيح مدار مسبار 
المريخ الصيني

العفو عن محتال بسبب وزنه

أستراليا تروج للسياحة البحرية 
بطريقة مبتكرة

روبوت التطهير المحمول.. 
يقضي على كورونا في المدارس

Ginlo.. تطبيق يحقق حلمك في دردشة آمنة

واشنطن/وكاالت:
أمريكيــة  أول  كالــب،  كــوين  توفيــت 
خضعــت لعمليــة زرع وجــه، عــن 57 عامًا 
بعد حوايل 12 عامًا عىل الجراحة، عىل 
كان  كليفالنــد  يف  مستشــفى  أعلــن  مــا 

يقدم الرعاية لها.
كبــرية  لتشــوهات  كالــب  وتعرضــت 

أطلقهــا  رصاصــة  بســبب  الوجــه  يف 
أن  قبــل  قتلهــا  يحــاول  كان  الــذي  زوجهــا 
 .2004 عــام  نفســه  عــىل  الســالح  يوجــه 
لعمليــة   2008 العــام  يف  وخضعــت 
وجههــا  مــن   80% طالــت  معقــدة  زرع 
واســتمرت 22 ســاعة. وكتــب مستشــفى 
أوهايــو  واليــة  يف  كلينيــك«  »كليفالنــد 

تويــرت:  عــرب  املتحــدة  الواليــات  شــامل 
»حزينــون لفقــدان كالــب، كانــت مصــدر 

إلهام لنا يف املستشفى«.
وقال الطبيب فرانك باباي املرشف عىل 
التجميــل  وجراحــات  الجلــد  طــب  قســم 
أصبحــت  كالــب  إن  املستشــفى:  يف 
بعــد  فــرتة  أطــول  الــذي يعيــش  الشــخص 

خضوعه لعملية زرع وجه.
وحصلــت أول عمليــة زرع وجه يف العامل 
يف 27 نوفمرب/ترشين الثاين 2005 يف 
فرنســا، وخضعــت لهــا إيزابيــل دينــوار إثــر 
تشــوه وجههــا بســبب هجــوم مــن كلبهــا. 
وتوفيت يف إبريل/نيسان 2016 بعدما 

عادت اإلصابة لديها بورم خبيث نادر.

2006، أجريــت  13 إبريل/نيســان  ويف 
مــزارع  لــدى  الوجــه  لثلثــي  زرع  عمليــة 
لهجــوم  تعــرض  قــد  كان  الصــني  يف 
 2008 يوليو/متــوز  يف  وتــويف  دب. 
بعدمــا توقــف عــن تنــاول أدويــة مخصصــة 
زرع  لعمليــات  خضعــوا  الذيــن  للمــرىض 

واختار التداوي باألعشاب التقليدية.

وفاة أول أمريكية خضعت لعملية زرع وجه

الموقف في 
األزمات الممتدة

يشهد جنوب لبنان حالة من التصعيد والتوتر والقلق. الباب هناك 
مفتــوح عــىل احتــامل عــال لالشــتباك بــني قــوات حــزب اللــه، وقوات 
العــدو. العــدو رفــع درجــة التأهب بســبب احتــامالت قيام حزب الله 
بالرد عىل مقتل عي محسن القيادي يف الحزب يف غارة صهيونية 

عىل سوريا.
زعمــت )إرسائيــل( يف رســائلها غــري املبارشة للحــزب أنها مل تخطط 
تخطيــط  ودون  علمهــا،  دون  وقــع  القتــل  وأن  محســن،  عــي  لقتــل 
مســبق. رســائل نزع فتيل االشــتباك املحتمل وصلت إىل لبنان من 

خالل األمم املتحدة، ودول أوربية صديقة للبنان.
الحــزب رأى يف مقتــل عــي محســن تحديــا لــه، ولكنــه يعيــش حالــة 
الرضبــة  وامتصــاص  )إرسائيــل(  رســائل  قبــول  بــني  القلــق،  االختيــار 
دعــاة  بــني  الحــزب  شــعبية  تراجــع يف  مــن  مبــا يصحبهــا  املوجعــة، 
االنتقــام، خاصــة وأن الحــزب أرســل رســائل تهديــد كبــرية للعدو، إذا 
مــّس بكــوادره. وبــني خيــار االنتقــام وتقبــل ردود األفعــال اإلرسائيليــة 
التــي زعمــت حكومــة العــدو أنها لن تقف عند الحزب، وأنها ســتطال 

الدولة اللبنانية، والبنى التحتية للبنان.
مــا زال املوقــف قبــل العيــد، وبعــد انتهــاء العيد املبــارك عىل حاله. 
الطلقــة  تداعيــات  مــن  عــىل رؤوس األصابــع حــذرا  يقفــان  الطرفــان 
الدولــة  معادلتهــا  تفــرض  بتفاهــامت  الحــذر  ينتهــي  فهــل  األوىل. 
اللبنانيــة التــي تعيــش أســوأ أزمــة اقتصاديــة وماليــة منــذ قيــام الدولــة 
اللبنانيــة؟! األزمــة االقتصاديــة تفرض نفســها يف لبنان عىل الســاحة 
الداخلية، وعىل الساحة الخارجية عىل حّد سواء. وهي حالة قاسية 
متتــد مــن الدولــة إىل األحــزاب اللبنانيــة، وإىل التجمعــات الشــعبية. 
حــزب اللــه مثــال املعنــي بقيــادة املقاومة يعاين من أزمــة مالية، فهو 
ال يســتطيع دفع رواتب موظفيه، وتراجعت وارداته املالية القادمة 
مــن إيــران بســبب العقوبــات الدوليــة املفروضــة عــىل إيــران. الحزب 
فيام يبدو قرر الرتاجع عن الرد عىل مقتل عي محسن، ألنه ال يريد 
أن يجمع عىل نفســه مشــاكل معركة غري معلومة النتائج، ومشــاكل 
حالــة ماليــة ســيئة وحكومــة لبنانيــة توشــك عــىل الســقوط، وال تــكاد 

تجد حال ملشكلتها االقتصادية ، مع تهاٍو قاٍس للرية اللبنانية.
إنــه بينــام تشــهد الجبهــة الشــاملية هــذه الحالة املأزومــة، فقد بدأت 
حيــث  غــزة،  الجنوبيــة يف  الجبهــة  عــىل  تظهــر  حالــة مامثلــة  بــوادر 
قصفــت طائــرات االحتــالل عــدة مواقع لحركة حــامس يف غزة، بزعم 
الــرّد العاجــل عــىل صــاروخ أطلــق مــن غــزة عــىل مدينــة ســيدروت، 
اللــواء منــروذ( يتســلم عملــه   ( الجنــوب  بينــام كان مســئول منطقــة 
قائــدا للمنطقــة الجنوبيــة، مــن ســلفه املغــادر ملوقــع قيــادة الجبهــة 
الــذي مل يصــب أحــدا  الصــاروخ  الجنوبيــة. جيــش االحتــالل اعتــرب 
الــرّد  األركان  قيــادة  فقــررت  الجديــد،  للقائــد  وإنــذار  تحــٍد  رســالة 
العاجــل، فقصفــت موقعــا للباطــون، ومواقــع أخــرى. ومــا زال الوضع 

مفتوحا عىل احتامالت التصعيد.
ما يجدر بنا قوله إن حالة التوتر والقلق يف الشــامل والجنوب ســتبقى 
جــزءًا مــن حيــاة ممتــدة للســكان والقــادة لســنوات طويلــة حتــى يصــل 
الشعب الفلسطيني واللبناين إىل حقوقه، ويف هذه الفرتة املمتدة، 
الحســابات  فيهــا  وقــد أحســنوا  إال  أاّل يخوضــوا معركــة  بالقــادة  يجــدر 

الدقيقة، بحسب مصالحهم ذات األبعاد الوطنية الخالصة.

اختفاء جبلين جليديين بسبب 
االحترار العالمي

بكني/وكاالت:
حلولهــا  آخــر  عــن  شــاومي  رشكــة  كشــفت 
التقنيــة، التــي تخاطــب بهــا عشــاق التقــاط 
حلقــة  عــن  عبــارة  وهــي  الســيلفي،  صــور 
الــذيك  للهاتــف  مدمــج  حامــل  مــع  ضوئيــة 

 .Bcase تحمل االسم
وأوضحــت الرشكــة الصينيــة أن Bcase هــي 
أداة تجمــع بــني حامــل هاتــف قابــل للطــي، 
وحلقة ضوئية ميكن ضبط شدة اإلضاءة بها 
 1.1 10 مســتويات، بينــام يبلــغ وزنهــا  يف 
كجــم. وميكــن اســتخدام الهاتف من خاللها 
كمــرآة مكيــاج أثنــاء التنقل أو للحصول عىل 

صور سيلفي عالية الجودة. 
وتــأيت أداة Bcase مــع جهــاز صغري للتحكم 
عــن بعــد بحيــث ميكــن تعديــل درجــة حــرارة 
إىل  الحاجــة  دون  الضــوء  ســطوع  أو  اللــون 
الهاتــف  تدويــر  وميكــن  وضعــه.   تغيــري 
الــذيك بُحريــة بحيــث تكــون الصــور ممكنــة 
يف الوضع الرأيس واألفقي عىل حد سواء.

Bcase.. أداة 
اللتقاط صور 

سيلفي احترافية 
من شاومي


