
وفيات "كورونا" يف 
العالم تتجاوز 700 ألف 

وأوروبا األكرث ترضراً
عواصم/ وكاالت:

ُسجلت أمس 703 آالف و640 وفاة عىل مستوى 
تعــداد  بحســب  كوفيــد19-،  مــرض  جــراء  العــامل 

لوكالة األنباء الفرنسية استنادا إىل أرقام رسمية.
وأعــاد العديــد مــن الــدول األوروبيــة واملــدن فــرض 
يف  توعيــة"  "أســبوع  بينهــا  تشــددا،  أكــر  قيــود 

أماكــن  يف  جديــدة  وقواعــد  اليونــان 
واألقنعــة  الكاممــات  وضــع  تفــرض  أخــرى 

محافظات/ عبد الله الرتكامين:
االحتــال  طائــرات  قصفــت 
موقعــًا  أمــس،  مســاء  اإلرسائيــي، 
الهيــا  بيــت  بلــدة  يف  للمقاومــة 

شامل قطاع غزة.
عيــان،  شــهود  عــن  مراســلنا  ونقــل 
طيــار  دون  اســتطاع  طائــرة  أن 
ومقاتات حربية استهدفت بعدة 
التابــع  فلســطني  موقــع  صواريــخ، 
لكتائــب القســام شــامل بلــدة بيت 
ماديــة  أرضار  إىل  أدى  مــا  الهيــا، 

كبرية يف املكان.
االحتــال  قــوات  هدمــت  فيــام 
اإلرسائيــي، أمــس، غرفــة ســكنية، 
يطــا،  مبســافر  أرايض  وجرفــت 
جنــوب الخليــل، فيــام ردمــت بــرك 
الجفتلــك  قريــة  يف  زراعيــة  ميــاه 
باألغــوار  أريحــا  مدينــة  شــامل 

الوسطى.
مقاومــة  لجــان  منســق  وأفــاد 

واالســتيطان  الجــدار 
راتــب الجبــور بــأن قــوات 

وخاصــة  حياتهــم  عــىل  الفــريوس  خطــر  مــن  واســعة 
املــرىض منهــم، ومطالبــات بحاميتهــم مــن 
البطــش والقمــع وسياســة اإلهــامل بحقهــم 

رام الله/ فلسطني: 
أفادت هيئة شؤون األرسى واملحررين بأن أرسى معتقل "جلبوع" 
ا عــىل نقــل عميــد  رشعــوا منــذ يومــني يف خطــوات احتجاجيــة، ردًّ
إىل  "جلبــوع"  معتقــل  مــن  قمعــي  بشــكل  يونــس  كريــم  األرسى 

"مجدو".
وأوضحــت الهيئــة وفقــًا ملــا نقلتــه عــن ممثــل األرسى يف 
قســم )4( وضــاح البــزرة، أمــس، أن الخطــوات التصعيدية 
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اقرأ في هذا العدد

عام دراسي 
جديد.. ما دور 
"ضابط البيت" 

في تهيئة األبناء؟

يف استقبال العام الدرايس 
بغزة.. توجيهات رشعية

8 نصائح لألم عند عودة 
األطفال إىل املدرسة

طفلِك يبيك عند الذهاب 
للمدرسة؟ إليِك الحل

نعي فقيد آل الحصري
غزة -الحاج وليد خالد الحرصي وإخوانه وعموم آل الحرصي 
يف الوطــن والشــتات ينعــون ببالــغ الحــزن واألىس ابــن أخيهــم 

وفقيدهم املغفور له بإذنه تعاىل
الكابتن الطيار/ أكرم خليل الحصري

الذي تويف عن عمر ناهز 36 عاًما عقب سقوط طائرته يف مطار الغردقة يف 
جمهورية مرص العربية يف أثناء تأدية عمله.

إنا لله وإنا إليه راجعون
تقبل التعازي اليوم الجمعة بعد صاة العرص، يف منزل املرحوم الحاج خالد 

الحرصي الكائن يف شارع خالد بن الوليد مقابل بوظة كاظم.
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تضررت جراء انفجار بيروت 
صحفيو غزة يتضامنون مع 

مؤسسات صحفية لبنانية 
غزة/ فلسطني:

شارك العرشات من الصحفيني يف قطاع غزة مساء أمس، يف وقفة 
تضامنيــة نظمتهــا لجنــة دعــم الصحفيــني يف غــزة دعــام للمؤسســات 

جــراء  للدمــار  تعرضــت  التــي  والعربيــة  اللبنانيــة  الصحفيــة 
الصحفيــني  دعــم  لجنــة  رئيــس  وأكــد  بــريوت.  مرفــأ  انفجــار 

غزة/ جامل غيث:
تضامنهــم  عــن  فلســطينيون  عــرَّ 
وتعاطفهــم مــع الشــعب اللبنــاين، 
عقــب االنفجــار الذي وقع يف مرفأ 

العاصمة بريوت.
وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  وشــهدت 
فعاليــات  سلســلة  أمــس،  غــزة، 
األعــام  خالهــا  رفــع  وطنيــة، 
والفتــات  واللبنانيــة،  الفلســطينية 

"كل  عليهــا:  كتــب 
واإلســناد  الدعــم 

فعاليات بغزة ورام هللا تضامًنا مع بريوت

الفلسطينيون 
للشعب اللبناين: 
نا ُجرحكم يف كفِّ
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رام الله/ فلسطني:
أمــس،  مســاء  اللــه  رام  يف  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
عــن وفــاة ثاثــة مواطنــني مــن نابلــس شــامل الضفــة 
بفــريوس  اإلصابــة  جــراء  )جنوبــًا(  والخليــل  الغربيــة 

كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات لـ95.
وأوضحــت وزارة الصحــة يف بيــان مســاء أمــس، أن 
محافظــة  يف  ســعري  بلــدة  مــن  عامــا(   65( مواطنــًا 

11وفاة و1689 إصابة 
جديدة بفريوس كورونا 

يف دولة االحتالل
النارصة/ األناضول:

أعلنت وزارة الصحة اإلرسائيلية، أمس، تســجيل 
11 وفاة و1689 إصابة جديدة، بفريوس كورونا 

خال الساعات الـ24 األخرية.
اإلصابــات  إجــاميل  إن  بيــان،  الــوزارة يف  وقالــت 
 567 منهــا  ؛   79,275 إىل  ارتفــع  بالفــريوس 

وفيات، و53.362 حالة تعاف.
وأضافــت أن 358 مــن مجمــل اإلصابــات 

الخليل تويف مساء أمس.
وفــاة  بيــان،  يف  الــوزارة  أعلنــت  ســابق  وقــت  ويف 
الخليــل  شــامل  حلحــول  مــن  عامــًا(   69( مواطنــة 
وأخرى )57 عامًا( من نابلس، متأثرتني بإصابتيهام 

بفريوس كورونا.
عــن  أمــس،  الــوزارة  أعلنــت  ذلــك،  إىل 
بفــريوس  جديــدة  إصابــة   453 تســجيل 

رام الله-غزة/ جامل غيث:
االحتــال  ســجون  يف  أرسى  ثاثــة  إصابــة  قوبلــت 
بتحذيــرات  أمــس،  كورونــا،  بفــريوس  اإلرسائيــي 

عقب إصابة 3 منهم بالفيروس
تحذيرات من خطر كورونا عىل األرسى 

ومطالبات بحمايتهم يف السجون

فعالية يف األغوار الشمالية رفًضا 
لالستيطان وخطة الضم

رام الله/ فلسطني:
بالضفــة  الشــاملية  أمــس، فعاليــة وطنيــة يف األغــوار  نّظــم عــرشات املواطنــني، 

الغربية املحتلة، رفضا ملشاريع االستيطان وخطة الضم اإلرسائيلية.
باالحتــال  منــددة  بشــعارات  وهتفــوا  الفلســطينية،  األعــام  املشــاركون  ورفــع 

واالستيطان.
وقــال ممثــل الفعاليــة عيــى صوافطــة، إن جيــش االحتــال منــع املشــاركني مــن 

وأوضــح  مســتوطنون.  عليهــا  اســتوىل  فلســطينية  ألراٍض  الوصــول 
صوافطة أن الفعالية واحدة من سلســلة فعاليات منددة باالســتيطان 

حمــاس: لبنـــان سيتجـاوز أزمتــه 
وسيعود أكرث قوًة وتماُسًكا

بريوت/ فلسطني: 
أكدت حركة املقاومة اإلســامية حامس يف لبنان، أن الدولة اللبنانية ســتتجاوز 

أزمتها الحالية، وستكون أكر قوًة وإرادًة ومتاسًكا.
وقالــت حــامس يف بيــان، أمــس، إن عجلــة النهــوض يف لبنــان ســتعود رسيًعــا؛ 
الداعــم  العربيــة واإلســامية،  األمــة  أبنــاء  بــني  الدائــم  لبنــان يف موقعــه  "ليكــون 
أرض  عــىل  املرشوعــة  وحقوقــه  الفلســطيني  والشــعب  الفلســطينية  للقضيــة 

لبنــان،  يف  لـــحامس  الســيايس  املســؤول  نائــب  وشــدد  فلســطني". 
جهــاد طــه، عــىل تضامــن شــعبنا الفلســطيني بــكل مكوناتــه السياســية 

غزة/ فلسطني:
املؤسســات  أمــس،  واملحرريــن،  األرسى  شــؤون  هيئــة  طالبــت 
اإلنســانية والحقوقية الفلســطينية والعربية والدولية بالضغط عىل 

االحتال اإلرسائيي إلنقاذ حياة األرسى املرىض يف سجونه.
ونبهــت الهيئــة يف بيــان لهــا، أن األســري املريــض ســمري 
حمــدان اللحــام )33 عامــا( من ســكان خــان يونس جنوب 

مطالبات للمؤسسات 
اإلنسانية والحقوقية بإنقاذ 

حياة األرسى المرىض

خطوات تصعيدية ألرسى 
"جلبوع" احتجاًجا عىل نقل أسري

القدس املحتلة/ فلسطني:
يف  منــزاًل   24 اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات  هدمــت 
القــدس املحتلــة، منــذ مطلــع يوليو/ متــوز املنرصم، 
ثاثــة  بهــدم  إخطــارات  مواطنــني  ســلمت  حــني  يف 

منازل أخرى.
وأوضحت شبكة "ميدان القدس" يف تقرير لها حول 

مجــزرة الهــدم اإلرسائيليــة املتصاعــدة يف القــدس، 
تســجيل هــدم 20 منــزاًل خــال الشــهر املــايض، و4 
)خــال  الجــاري  آب  أغســطس/  مطلــع  منــذ  منــازل 
وبعد أيام عيد األضحى املبارك(. وأضافت الشبكة 

أنــه ومنــذ أول يــوم مــن انتهــاء عيــد األضحــى 
حتــى إعــداد التقريــر أمــس، هــدم االحتــال 

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
الديــن  عــامد  مقتــل  عــىل  طويلــة  أيــام  متــضِ  مل 
البلــد  باطــة  يف  "فتــح"  حركــة  رس  أمــني  دويــكات، 
مبدينــة نابلــس، حتــى وقعت جرميــة أخرى قتل فيها 
الشــيخ عضــو  الوزيــر حســني  الشــيخ، شــقيق  خليــل 

اللجنة املركزية لحركة "فتح".
وقتل الشــيخ )47 عاًما( خال شــجار عائي 
كبري يف مدينة البرية، مساء أول من أمس، 
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3 وفيات و453 إصابة جديدة 
بفريوس "كورونا" بالضفة

جرف أراضي وهدم غرفة سكنية في الخليل
طائرات االحتالل تقصف موقعًا شمال قطاع غزة
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23
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منذ مطلع الشهر الماضي
مجزرة هدم إرسائيلية تحصد 24 مزناًل يف القدس

الفلتان األمين بالضفة.. 
"خالفات عائلية" أم 
"تصفية حسابات"؟

طالب السلطة بضبط األوضاع
مركز حقويق يعرب عن 

قلقه من تصاعد جرائم 
القتل يف الضفة

رام الله/ فلسطني:
عــر مركــز حقوقــي فلســطيني عــن قلقــه البالــغ مــن 
تصاعــد جرائــم القتــل والفلتــان األمنــي يف الضفــة 
الغربيــة املحتلــة، مطالبــا الســلطة بضبــط األوضــاع 

األمنية.
وأكــد املركــز الفلســطيني لحقوق اإلنســان، 
مقتــل  عــىل  تعقيبــا  أمــس،  بيــان،  يف 

2
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جرافة تابعة لقوات االحتال تجرف أرايض املواطنني الفلسطينيني يف منطقة األغوار أمس           ) وفا (

وقفة تضامنية مع لبنان يف غزة أمس            ) تصوير/ رمضان األغا (

وقفة تضامنية مع األرسى يف سجون االحتال يف غزة أمس            ) تصوير/ رمضان األغا (
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القدس املحتلة/ فلسطني:
هدمــت قــوات االحتــال اإلرسائييل 24 
منــزاًل يف القــدس املحتلــة، منــذ مطلــع 
يوليو/ متوز املنرصم، يف حني سلمت 
منــازل  ثاثــة  بهــدم  إخطــارات  مواطنــني 

أخرى.
وأوضحــت شــبكة "ميــدان القــدس" يف 
تقريــر لهــا حول مجزرة الهدم اإلرسائيلية 
تســجيل  القــدس،  يف  املتصاعــدة 
هــدم 20 منــزاًل خــال الشــهر املــايض، 
آب  أغســطس/  مطلــع  منــذ  منــازل  و4 
الجــاري )خــال وبعــد أيام عيــد األضحى 

املبارك(.
يــوم  أول  ومنــذ  أنــه  الشــبكة  وأضافــت 
إعــداد  حتــى  األضحــى  عيــد  انتهــاء  مــن 
منــازل  االحتــال  هــدم  أمــس،  التقريــر 
املواطنــني: إيــاد أبو صبيح، والشــقيقني 
ســامر وســليامن القــاق، ومحمــد علــون، 
بلــدة  مــن  وجميعهــم  عمــرو،  ورشيــف 
ســلوان. وســلم االحتال املقديس نهاد 

أبــو صبيــح مــن جبــل املكــر باًغــا بهــدم 
منزلــه، وأصــدر أوامر هدم مســتعجلة )ال 
بحــق  الجــاري(  الشــهر  منتصــف  تتجــاوز 
منزل سميحة عليان من قرية العيساوية 
أطفــال، وحاتــم خليــل  لثامنيــة  أم  وهــي 

وهو من ذوي االحتياجات الخاصة.

هــدم  عــى  صبيــح  أبــو  االحتــال  وأجــر 
منزلــه بيــده خامــس أيــام العيــد، وفعــل؛ 
 100 خشــية دفــع غرامــة باهظــة )تصــل 
ألــف شــيقل( لــو هدمهــا االحتــال، إال أن 
ذلــك ال يعفيــه من اســتمرار دفــع الغرامة 

التي فرضها االحتال عليه.

مجــرم  احتــال  "هــذا  صبيــح:  أبــو  وقــال 
مغتصــب حتــى يف أيــام العيــد أخرجونــا 
مــن البيــت، ظــروف املقدســيني صعبــة 

ا". جدًّ
واضطــرت العائلــة التــي تضــم أبــو صبيــح 
ووالديــه،  األطفــال  وأبنــاءه  وزوجتــه 
للمبيت يف خيمة نصبتها بجوار املنزل 

املهدم.
وقال الطفلة مليس أبو صبيح: "مننا يف 
الشارع فهو املأوى اآلن لنا، ال ننام طيلة 
الليلة خوفا من الحيوانات والحرشات".

وبــراءة الطفولــة تســاءلت مليــس: "أيــن 
الرؤســاء؟.. ويــن النــاس الــيل حكوا احنا 
معكــم؟.. كــم فيديــو نزلنــا وكلكــم عرفتم 
يف  تنــام  النــاس  عنــا؟..  ســأل  حــد  ومــا 
الشــارع وأنتم مش عاملني شــغلة.. شــو 

ذنبنا لرنمتي بالشارع؟".
وقــال املواطــن محمــد علــون: "أصعــب 
ال  لكــن  بيــدك،  منزلــك  تهــدم  أن  يشء 
خيــار لــك ســوى ذلــك يف ظــل الغرامات 

االحتــال"،  هدمهــا  حــال  يف  الكبــرة 
منــذ  منزلــه  يف  يســكن  أنــه  إىل  مشــًرا 
الفــرة  خــال  وحــاول  ســنوات،  مثــاين 
كل  لكــن  الهــدم  قــرار  وقــف  املاضيــة 
تعنــت  ظــل  يف  فشــلت  محاوالتــه 

االحتال.
صاحــب  ابــن  علــون  عــيل  الفتــى  وقــال 
بيتــي  أشــوف  عــيل  "صعــب  املنــزل: 
بينهــد، كان بيــت وصــار ردم وركام، اللــه 

يعوضنا األحسن".
فانتظــره  القــاق  ســامر  املواطــن  أمــا 
االحتــال أن يســكن بيتــه الجديــد أليــام 
معــدودة ال تتجــاوز األســبوع، ليــأيت قــرار 

الهدم.
وال  مجــال  أعطــوين  "مــا  القــاق:  وقــال 
أبلغوين سابًقا، استيقظت صباًحا عى 
قــرار مفاجــئ بالهــدم الفــوري"، مضيًفــا: 
ويــن  نــروح، ترشدنــا،  ويــن  عــارف  "مــش 
نــروح وويــن نعيــش واللــه ما حــد عارف.. 

هذا حال اليل يعيش يف القدس!".

غزة/ محمد أبو شحمة:
طالــب عــدد مــن طلبة املعاهــد األزهرية 
يف قطاع غزة برضورة رسعة إصدار نتائج 
خاصــة  بهــم،  الخاصــة  العامــة  الثانويــة 
الثانويــة  يف  زمائهــم  دخــول  قــرب  مــع 
نحــو  مــرور  بعــد  الجامعــات  )النظامــي( 

شهر عى صدور نتائجهم.
أحاديــث  يف  الطلبــة  مــن  عــدد  وأكــد 
منفصلــة لصحيفة "فلســطني" أنهم أنهوا 
منــذ  العامــة  الثانويــة  امتحانــات  تقديــم 
نحو شهرين، وال يزالون ينتظرون تصليح 
وإرســالها إىل مشــيخة  إجاباتهــم،  أوراق 
األزهــر الرشيــف يف العاصمــة املرصيــة 

القاهرة.
والبالــغ  األزهــر  معاهــد  طلبــة  وأوضــح 
275 طالًبــا وطالبــة، أن ذويهــم  عددهــم 
والتوتــر،  الرقــب  مــن  حالــة  يعيشــون 
بســبب إطالــة مــدة صــدور نتائــج الثانويــة 

جميــع  أن  خاصــة  بهــم،  الخاصــة  العامــة 
فروع الثانوية أعلنت نتائجهم.

الطالــب لــؤي مــازن أكــد أنــه يعيــش حالــة 
غــر املعهــودة يف حياتــه،  الرقــب  مــن 
بسبب تأخر صدور نتائج الثانوية العامة، 
الخاصــة  اإلجابــات  أوراق  وعــدم تصليــح 
بــه. وقــال مــازن يف حديثــه لـ"فلســطني": 
"شــعرت بحالــة مــن الحــزن حــني صــدرت 
أقربــايئ،  لجميــع  العامــة  الثانويــة  نتائــج 
ومشــاهدة فرحــة ذويهــم وأحبابهــم بهــم، 
فنحــن مــن حقنــا أن نفــرح ونعــرف نتيجــة 

تعبنا خال العام الدرايس".
املعاهــد  إدارة  ناشــد  أنــه  إىل  ولفــت 
األزهريــة يف قطــاع غــزة لــرضورة اإلرساع 
يف إرســال أوراق اإلجابــات الخاصــة بهــم 
متهيــًدا  مــرص  يف  األزهــر  مشــيخة  إىل 
الخاصــة  العامــات  ورصــد  لتصليحهــا 
بهم، حتى يتسنى لهم دخول الجامعات 

دون تأخــر. الطالــب إســامعيل اللحــام، 
ناشــد املعاهــد األزهريــة رضورة اإلرساع 
المتحانــات  اإلجابــات  أوراق  إرســال  يف 
الثانويــة العامــة إىل األزهــر الرشيــف يف 
عــى  الحصــول  لــه  يتســنى  حتــى  مــرص، 

نتيجته، حتى يتفرغ للجامعة.
"أنتظــر  لـ"فلســطني":  اللحــام  وقــال 
النتيجــة،  الصــر صــدور  بفــارغ  وعائلتــي 
طلبــة  مــن  حولنــا  مــن  جميــع  أن  خاصــة 
نتائجهــم  عــى  حصلــوا  العامــة  الثانويــة 
بالتخصصــات  الجامعــات  يف  وســجلوا 

التي يريدونها".
أطلقــوا  الطلبــة  مــن  عــدًدا  أن  وأوضــح 
مواقــع  يف  صفحاتهــم  عــر  مناشــدات 
املعاهــد  تطالــب  االجتامعــي  التواصــل 
إرســال  يف  اإلرساع  بــرضورة  األزهريــة 
ورصــد  مــرص،  إىل  إجاباتهــم  أوراق 

عاماتهم يف أرسع وقت.

بــدوره أكــد عميــد املعاهــد األزهريــة يف 
أوراق  أن  النجــار،  عــيل  د.  أ.  فلســطني 
اإلجابــات لطلبــة املعاهــد يف قطــاع غــزة 
مل يتــم إرســالها بعــد إىل مشــيخة األزهــر 
يف العاصمــة املرصيــة القاهــرة، بســبب 

إغاق معر رفح الري.
وقال النجار لـ"فلسطني": سعينا إلرسال 
أوراق اإلجابــات عــن طريــق األردن، لكــن 
كانــت هنــاك مخاطــر مــن فتــح ســلطات 
االحتــال األوراق أو فقــدان بعضهــا وهــو 
قررنــا  لــذا  الطلبــة،  مســتقبل  يهــدد  مــا 

انتظار فتح معر رفح.
يف  األزهريــة  املعاهــد  أن  إىل  ولفــت 
إرســال  يف  صعوبــة  وجــدت  فلســطني 
اتخذنــا  لــذا  ــا،  إلكرونيًّ اإلجابــات  أوراق 
يتــم  رفــح حتــى  فتــح معــر  بانتظــار  قــراًرا 
تسليم األوراق باليد إىل مشيخة األزهر.
وأضاف أنه يف حال فتح معر رفح خال 

األيــام القادمــة ســتكون األولويــة إلرســال 
أوراق اإلجابــات إىل القاهــرة عــن طريــق 
أُغلــق  حــال  ويف  االختصــاص،  جهــات 
عــى  ســنحصل  طويلــة  لفــرات  بعدهــا 

النتيجة بطريقة إلكرونية.
العامــة  الثانويــة  نتيجــة  أن  إىل  وأشــار 
لطلبــة املعاهــد األزهريــة يف فلســطني، 
ســُتعلن بالتزامن مع إعان نتائج الثانوية 
العامة لطلبة األزهر يف مرص، وذلك يف 

15 أغسطس/ آب الجاري.
وأردف أن املعاهد األزهرية تقدم منحًة 
لطلبتهــا الحاصلــني عــى %85 فــام فوق 
لدراســة الطب يف جامعة األزهر مبرص، 
يف  الراغبــني  للطلبــة  مجانيــة  ومنحــًة 
الدراسة بجامعتي األزهر واإلسامية يف 
الدراســة  يريــد  %50 ملــن  ومنحــة  غــزة، 
والعلــوم  وغــزة،  األقــى،  جامعــات  يف 

التطبيقية.

رام الله/ فلسطني:
الشــاملية  األغــوار  يف  وطنيــة  فعاليــة  أمــس،  املواطنــني،  عــرشات  نّظــم 
الضــم  وخطــة  االســتيطان  ملشــاريع  رفضــا  املحتلــة،  الغربيــة  بالضفــة 

اإلرسائيلية.
منــددة  بشــعارات  وهتفــوا  الفلســطينية،  األعــام  املشــاركون  ورفــع 

باالحتال واالستيطان.
وقال ممثل الفعالية عيىس صوافطة، إن جيش االحتال منع املشاركني 

من الوصول ألراٍض فلسطينية استوىل عليها مستوطنون.
منــددة  فعاليــات  سلســلة  مــن  واحــدة  الفعاليــة  أن  صوافطــة  وأوضــح 

باالستيطان ومخطط الضم اإلرسائييل.
مــن جهتــه قــال مديــر مكتــب هيئة مقاومة الجدار واالســتيطان يف شــامل 
الضفــة مــراد اشــتيوي: إن هــذه الوقفــة تــأيت ضمــن عــدة إجــراءات إلعاقــة 
مخططــات املســتوطنني الراميــة إىل االســتياء عــى أرايض املواطنــني 

يف منطقة الفارسية.
وأشــار إىل أن مــا يقــوم بــه االحتــال يف هــذه املناطــق إلحــكام الســيطرة 
عــى  بالســيطرة  للمســتوطنني  الســامح  مــع  تزامنــا  عليهــا،  االســتيطانية 
لشــعبنا  االحتــال  إخطــار  ظــل  االســتيطانية، يف  البــؤر  وإقامــة  األرايض 

بهدم ووقف بناء خيامهم ومنشآتهم.
بثاثــة  نعمــل  واالســتيطان  الجــدار  هيئــة  يف  "نحــن  اشــتيوي:  وأضــاف 
اتجاهــات لحاميــة وجــود املواطنــني يف هــذه املناطــق، أوال عــر تعزيــز 
صمود املواطنني بتوفر ما يلزم من إيصال املاء والكهرباء وشــق الطرق 
وزراعــة األشــتال، والعمــل الشــعبي بالتنســيق مــع املؤسســات الشــعبية 
والرســمية، إضافــة إىل الدفــاع عــن املواطنــني وحقهــم يف ممتلكاتهم من 

خال تقديم أوراقهم الثبوتية يف املحاكم".
وكان رئيس وزراء االحتال بنيامني نتنياهو أعلن ســابقا عزمه ضم أراٍض 
فلســطينية واســعة بالضفة الغربية، تشــمل منطقة األغوار واملستوطنات 
الكــرى، يف األول مــن يوليــو/ متــوز املــايض، ولكنه أرجأ العملية بســبب 
خافــات يف داخــل حكومتــه، وعــدم وجــود اتفــاق مــع اإلدارة األمريكيــة 

حول املخطط.

النارصة/ فلسطني:
هاجمت وزيرة الشؤون االسراتيجية يف حكومة االحتال اإلرسائييل أوريت هاكوهني، شبكة صامدون 
للدفــاع عــن األرسى الفلســطينيني التــي تنظــم غــًدا بالتعــاون مــع عــرشات القــوى واملنظــامت حــول العــامل 

حملة "أيام املقاومة" يف العديد من املدن األمريكية والكندية واألوروبية.
وقالــت هاكوهــني، بحســب صحيفــة "جروزاليــم بوســت" العرية، أمس، إنــه من غر املعقول "أن تحظى 
منظمــة إرهابيــة مثــل الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطني بحفــاوة دافئــة يف مــدن رئيســة حــول العــامل وهــي 
تتغطــى تحــت ســتار هــذه املنظمــة امَلدنّيــة". وادعــت أن "صامــدون" تدافــع عــن "قيــادات اإلرهــاب" يف 
الســجون اإلرسائيليــة كاألمــني العــام للجبهــة الشــعبية أحمــد ســعدات، وأنهــا "منظمــة عــى عاقــة وثيقــة 
بالجبهــة الشــعبية". وكشــفت هاكوهــني عــن تبليــغ )تــل أبيــب( للممثلــني األجانــب املقيمــني فيهــا حــول 
طبيعــة املســرات واملظاهــرات التــي ســيجري تنظيمهــا بــني 7–9 أغســطس، مشــرة إىل "تعميــم صــدر 

بذلك جرى توزيعه عى السفارات اإلرسائيلية يف املدن التي تجري فيها مثل هذه التحركات".
وأضافــت أن "الخطــاب الــذي ُتقدّمــه صامــدون وحلفاؤهــا يف العــامل ال يقتــرص عــى رفــض خطــة الضــم بــل 
إنها تدعو يف مظاهراتها ونشاطاتها إىل إزالة )إرسائيل( وتحرير فلسطني من النهر إىل البحر كام فعلت 

يف نيويورك وغرها من املدن يف األول من يوليو".
وذكــرت الصحيفــة العريــة أن "صامــدون" ال تكتفــي مبثــل هــذه الحمــات املناهضــة لـ)إرسائيــل( بــل تقــوم 
بتنظيــم نــدوات إلكرونيــة دوريــة تتنــاول قضايــا مثــل: القــدس وحــركات املقاطعــة العربيــة والدوليــة لدولــة 
االحتــال. وبحســب مصــادر فلســطينية فــإن وزارة الشــؤون االســراتيجية جــرى تأسيســها ملحاربــة حــركات 

املقاطعة العاملية وتشويه صورة حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني.

رام الله/ فلسطني:
أكــد النائــب يف املجلــس الترشيعــي فتحــي القرعــاوي، أن اســتهداف 
قوات االحتال اإلرسائييل للعمل النقايب يف الجامعات الفلسطينية 
تــأيت ضمــن حــرب يك الوعــي الطــايب، وإرهــاب الطلبــة مــن مامرســة 

عملهم النقايب والوطني.
اســتهداف  االحتــال  اســتمرار  إن  أمــس:  بيــان،  القرعــاوي، يف  وقــال 
حجــم  يثبــت  الجامعيــني  الطلبــة  واعتقــال  الطــايب  النقــايب  العمــل 
الضغــط الــذي ميارســه االحتــال عــى العمــل النقــايب يف الجامعــات 

الفلسطينية.
عــن  بعيــًدا  الجامعــات  إرهابــه عــى طلبــة  أن االحتــال ميــارس  وأكــد 
اإلعام أو التدخل من الجهات النقابية أو الحقوقية، الفًتا إىل أن هذه 
الجرائم من شــأنها تعطيل عمل الجامعات والرســالة التي أوجدت لها 
إىل جانــب تأخــر تخــرج هــؤالء الطــاب وتعطيــل حياتهــم األكادمييــة 

واملهنية.
وشــدد القرعاوي عى رضورة تدخل الجهات النقابية ســواًء طابية أو 
جامعيــة للوقــوف أمــام االحتــال لوقــف هذه التعديــات عى جامعاتنا 

ومؤسساتنا وطابنا.
وأول من أمس، اعتقلت قوات االحتال، الطالب يف جامعة القدس 
رائــد الحايقــة عقــب اقتحــام منــزل عائلتــه يف بلــدة الشــيوخ شــامل 

محافظة الخليل بالضفة الغربية املحتلة.
وقالــت الكتلــة اإلســامية يف جامعــة القــدس، إن الطالــب الحايقــة 
أحد أبرز قيادييها وكوادرها الفاعلني يف الجامعة، مؤكدًة أن اعتقاله 
يــأيت مــع اقــراب الفصــل الــدرايس الجديــد، يف محاولــة للتأثــر عــى 

نشاط الكتلة ودورها الطليعي يف خدمة الطلبة.
وكانت قوات االحتال اعتقلت الثاثاء املايض الطالب أحمد حجة، 
ممثــل الكتلــة اإلســامية يف الجامعــة، وذلــك ضمــن حملــة تســتهدف 

كوادر الكتلة ونشطاءها.
ويشن االحتال حملة اعتقاالت مكثفة منذ بداية الشهر الجاري ضد 
كوادر الكتلة اإلســامية، حيث تم اعتقال 4 طاب؛ اثنان من جامعة 

النجاح الوطنية، وآخران من جامعة القدس.
وكانــت الكتلــة اإلســامية قــد أكــدت يف بيــان ســابق لهــا أن حمــات 
االعتقال التي تنفذها قوات االحتال بحق أبنائها "لن تكرس عزميتها". 
وشــددت الكتلــة عــى أن مسلســل االعتقــال بحق أبنائهــا وكوادرها يف 
الجامعــات محاولــة فاشــلة لكــرس شــوكتها وثنيهــا عــن مواصلــة الــدرب، 
مضيفــة أن االحتــال لــن ينــال مــن معنوياتهــا، وســتواصل الطريــق رغــم 

األشواك والصعاب.

النارصة/ فلسطني:
قدمت أرسة الشــهيد يعقوب أبو القيعان )47 عاًما( والذي قتلته رشطة االحتال اإلرسائييل يف 
أحــداث قريــة أم الحــران بالنقــب املحتــل عــام 2017 دعــوى قضائيــة ضــد الرشطــة، طالبتهــا بدفع 

تعويضات قدرها 17 مليون شيقل.
وقــّدم املحامــي موشــيه كريــف الدعــوى، أمــس، باســم أرملة الشــهيد رابعة أبو القيعــان، وأوالدهام 

العرشة إىل املحكمة املركزية يف )تل أبيب(.
وأشار يف دعواه إىل ثغرات يف عمل رشطة االحتال أدت لجرمية قتل أبو القيعان برصاصها.

أبــو القيعــان رشطــة االحتــال بدفــع تعويضــات لهــا بســبب قتلهــا رب األرسة ومــا  وطالبــت أرسة 
تعرضت له من خســارة وإســاءة إثر قتل أبو القيعان. ومل تشــمل الدعوى زوجة أبو القيعان الثانية 

وأوالدها.
وقتلــت رشطــة االحتــال برصاصهــا أبــو القيعان يف أثناء اقتحامها لقريته أم الحران، وهدمت 12 

منزاًل و8 منشآت زراعية يوم 18 كانون الثاين/ يناير 2017.
ووقتها هدمت الجرافات واآلليات بحامية من قوات الرشطة والوحدات الخاصة 12 منزال ورشدت 
أهلها، وذلك بعد ســاعات من املواجهات بني الســكان والرشطة إثر استشــهاد أبو القيعان، وترك 

جثامنه داخل سيارته املحارصة بقوات من الرشطة، ومنعت أهله من االقراب من املكان.
وزعمــت رشطــة االحتــال أن الشــهيد أبــو القيعــان حــاول تنفيــذ عمليــة دهــس ألفــراد الرشطة الذين 
تواجــدوا يف املــكان، وعملــت ماكنــة التحريــض يف اإلعــام اإلرسائيــيل عــى تلفيــق االتهامــات، 

وزعمت أن أبو القيعان كان ينتمي لتنظيم الدولة.

منذ مطلع الشهر الماضي
مجزرة هدم إسرائيلية تحصد 24 منزًل في القدس

إدارتها أرجعت ذلك إلى إغالق معبر رفح
قلق يعتري طلبة الثانوية العامة بالمعاهد األزهرية في 

غزة لتأخر إعالن نتائجهم

فعالية في األغوار 
الشمالية رفًضا لالستيطان 

وخطة الضم

القرعاوي: الستهداف 
اإلسرائيلي للعمل النقابي 

في الجامعات إرهاب للطلبة

أسرة الشهيد أبو القيعان تقاضي 
الحتالل بـ17 مليون شيقل

وزيرة إسرائيلية ُتهاجم "صامدون" 
و"حملة أيام الُمقاومة"



مــن جهتــه، أدان النائــب يف املجلــس الترشيعــي عاطــف 
عدوان استمرار حالة الفلتان األمني وفوىض السالح يف 

الضفة الغربية والتي أدت ملقتل عدد من املواطنني.
مــن  حالــة  "هنــاك  أمــس،  ترصيــح،  يف  عــدوان،  وقــال 
التجييش لعدد من املتنفذين يف السلطة من الطامحني 
يف الحكم بعد محمود عباس، ولكل منهم قوته وأجهزته 
ويحاولــون مــن خاللهــا فــرض أنفســهم مــن خــالل التقــرب 
لالحتالل وألمريكا وأن يصنعوا تحالفات داخلية لصناعة 
قــوة". وأضــاف: "مــا يحــدث يفــر الصدامــات املتعددة 

التــي تحــدث بــني األجهــزة األمنيــة والتــي أدت إىل مقتــل 
مســؤولني يف حركــة فتــح مــن املقربــني مــن املســؤولني 
هــذه  فــإن  وبالتــايل  املناصــب،  عــى  يتنافســون  الذيــن 
األحــداث ســتتفاقم يف املرحلــة املقبلــة؛ ألن األمــور غري 
مســتقرة ومحمود عباس واضح أنه ال يســتطيع أن يســتمر 

يف تحمل أعباء املسؤولية".
الضفــة ال  األمنــي يف  الفلتــان  مــن يصنــع  أن  وأشــار إىل 
يهــم الوطــن وال القضيــة وال املواطــن ولكــن مــا يهمــه يف 
الدرجــة األوىل تحقيــق أهدافــه الشــخصية يف الوصــول 
لســدة الحكم والتأثري يف املجريات السياســية ملصالحه 

الشخصية.
وطالــب عــدوان القــوى الوطنيــة والفصائــل بــكل أطيافهــا 
إيقــاف  أجــل  مــن  بالعمــل  الضفــة  يف  شــعبنا  وجامهــري 
الغربيــة،  الضفــة  يف  األمنــي  والفلتــان  الســالح  فــوىض 

مؤكدًا أن ما يحدث يرض بشعبنا وقضيته الوطنية.
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رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
مل متــضِ أيــام طويلــة عــى مقتــل عــامد الديــن دويــكات، 
أمــني رس حركــة "فتــح" يف بالطــة البلــد مبدينــة نابلــس، 
حتى وقعت جرمية أخرى قتل فيها خليل الشيخ، شقيق 
الوزير حسني الشيخ عضو اللجنة املركزية لحركة "فتح".

)47 عاًمــا( خــالل شــجار عائــي كبــري يف  الشــيخ  وقتــل 
مدينة البرية، مســاء أول من أمس، وهو ما تســبب بحالة 
مــن الفلتــان يف املنطقــة، وإطــالق نــار كثيــف مــن قبل آل 

الشيخ، وسط غياب لسيطرة أجهزة السلطة.
عبــد  الربوفيســور  الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  وقــال 
الستار قاسم: إن ما يحدث يف الضفة الغربية من إطالق 

نار وجرائم قتل يأيت ضمن تصفية الحسابات.
يف  "املشــكلة  "فلســطني":  لصحيفــة  قاســم  وأضــاف 
غــرية  جهــة  أصبــح  والقضــاء  متشــعبة،  الغربيــة  الضفــة 
أن  فضــاًل  يدهــا،  تأخــذ حقهــا يف  النــاس  وتــرك  فاعلــة، 
هنــاك ســالًحا ينتــرش يف مــدن الضفــة ومــن يحملــه ليــس 
مــن  هــؤالء  تجــرد  أن  عــى  تجــرؤ  ال  والســلطة  مقاومــني، 

السالح ألنها باألساس هي من صنعتهم".
وأوضــح أن أهــايل الضفــة يعانــون ظاهــرة إطــالق النــار يف 
األفــراح واملناســبات املختلفــة، وبني الحني واآلخر تكون 
هنــاك عمليــات إطــالق نار ووجود عمليات قتل وســقوط 
سياســية  لقيــادة  الحاجــة  رضورة  عــى  مشــدًدا  ضحايــا، 

قادرة عى ضبط األوضاع يف الضفة.
وأكــد قاســم أن الضفــة الغربيــة تفتقــد إىل األمــن املــدين 
واألمــن الوطنــي، بســبب عــدم وجــود قــدرة لــدى الســلطة 

عى ضبط األوضاع هناك.
مــن جانبــه، حّمــل الوزيــر الســابق وصفــي قبهــا، الســلطة 
األحــداث  عــن  الكاملــة  املســؤولية  األمنيــة  وأجهزتهــا 

والفويض يف الضفة الغربية.

وقــال قبهــا لصحيفــة "فلســطني": "يجــب عــى الســلطة 
تجســيد القانــون بعدالــة وليــس بطريقة انتقائية كام تقوم 

به اآلن، حيث تالحق ما تريد، وترتك ما تريد".
وأضــاف قبهــا: "مــا نــراه مــن قتــل وفوىض الســالح بالضفة 
ســلطة  أو  رادعــة  عقوبــات  وجــود  عــدم  ســببه  الغربيــة 
تحفــظ للقانــون هيبــة وتوفــر األمــن واألمــان للمواطــن، إذ 
بــات يتوفــر الســالح لــدى الجميــع وبكميــات كبــرية وذلــك 

مــن خــالل مســاعدة االحتــالل الــذي يعلــم جيــدًا أن ذلــك 
السالح لن يوجه ضده ولكن يف الخالفات الداخلية".

وأشار إىل وجود عدة محاور واستقطابات داخل السلطة 
الخــاص  وحركــة "فتــح"، "وكل واحــد منهــا لديــه ســالحه 
عــى  االســتقواء، واملحافظــة  أجــل  مــن  يســتخدم  الــذي 

االمتيــازات". ودلــل عــى ذلك: "حركــة فتح كل عنارصها 
مسلحون للمحافظة عى هيبة القائد فقط".

وذكر أن تلك املحاور تحمل الســالح بعيدًا عن القانون، 
حيــث ال يتــم مالحقــة مــن يحمــل الســالح خــارج القانــون، 
يف حــني يتــم مالحقــة مــن يحمــل ســالح املقاومــة والــزج 

به يف السجن.
وشــدد قبها عى أن عموم املواطنني بدؤوا يلجؤون إىل 
"السالح العشائري"؛ بسبب غياب القانون، إذ أصبحت 
لغــة الرصــاص هــي الســائدة يف مكونــات شــعب بالضفــة 

الغربية.

رام الله/ فلسطني:
عــرب مركــز حقوقــي فلســطيني عــن قلقــه البالــغ مــن تصاعــد جرائــم القتــل والفلتــان األمنــي يف 

الضفة الغربية املحتلة، مطالبا السلطة بضبط األوضاع األمنية.
وأكــد املركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان، يف بيــان، أمس، تعقيبا عــى مقتل املواطن خليل 
الشــيخ برصــاص أحــد ضبــاط جهــاز األمــن الوقــايئ يف مدينــة رام اللــه وســط الضفــة الغربيــة 

املحتلة، رضورة فتح تحقيق يف الحادث ونرش نتائجه عى املأل ومحاسبة املسؤولني.
ــد أجهــزة أمــن الســلطة باملعايــري الدوليــة الخاصــة باســتخدام الســالح  وشــدد عــى رضورة تقيُّ
النــاري، الــواردة يف مدونــة لقواعــد ســلوك املوظفــني املكلفــني بإنفــاذ القوانني لســنة 1979، 

ن الحفاظ عى أرواح وممتلكات املواطنني. مبا يؤمِّ
وطالب املركز الفلســطيني الســلطة وحكومة اشــتية باتخاذ خطوات جدية لوقف حالة فوىض 

السالح يف الضفة، والعمل الفوري عى فرض سيادة القانون.

غزة/ فلسطني:
أفرجت سلطات االحتالل اإلرسائيي، أمس، عن األسري املريض إبراهيم البيطار من محافظة 

خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد انتهاء محكوميته البالغة 17عاًما.
 ،)1981  ( مواليــد  البيطــار  األســري  إصابــة  ســابقا  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  وأعلنــت 
 Crown'n( نــادر عامليــًا يســمى  عاًمــا، مبــرض   17 منــذ 7/8/2003، واملحكــوم  املعتقــل 

disease ( الكرون ديزيز، الذي يصيب 1 من 25 مليون شخص.

وقىض البيطار معظم فرتة اعتقاله عى املسكنات واملضادات الحيوية، وهتكت العديد من 
األمراض بجسده، حتى أصبحت حياته مهددة بالخطر، عدا عن وجود شظايا برأسه تسبب له 
صداعا وأملا مستمرين. وكان يف استقبال األسري فور وصوله حاجز بيت حانون/ إيرز شاميل 
القطــاع، عــدد محــدود جــًدا مــن أقربائــه؛ بســبب اإلجــراءات االحرتازيــة خشــية فــريوس كورونــا، 

كام منعوا معانقته، يف حني نقل عى الفور ألحد مراكز الحجر الصحي.
ُيشــار إىل أن املحــرر البيطــار كان مصابــا قبــل االعتقــال، وفقــد عينــه اليمنــى، واليــرى مهــددة 

بالخطر، وقد اعُتقل يف أثناء عودته من رحلة عالج مبرص عام 2003.

القاهرة/ فلسطني:
أعلــن املستشــار اإلعالمــي لوزيــر الطــريان املــدين املــرصي، باســم عبــد الكريــم، أمــس، وفــاة 
طياَرْيــن يف حــادث اصطــدام طائــرة بــأرض مطــار الجونــة، مبحافظــة البحــر األحمر الســاحلية يف 
 Air« مــرص. وقــال عبــد الكريــم، يف بيــان صحفــي أصدرته وزارة الطريان، إن طائرة تابعة لرشكة
man sky sports« للرياضات الجوية، وهي من طراز "أبولو فوكس" وتحمل حروف تسجيل 

"SUBTO" ذات املقعديــن، قــد تعرضــت لحــادث عــى ممــر الهبــوط مبطــار الجونــة؛ حيــث 
كانت تقوم برحلة تجريبية.

ولفــت إىل أن الحــادث أســفر عــن وفــاة قائــدي الطائــرة، وهــام الطيــار الفلســطيني أكــرم الحرصي، 
والطيار محمد ســعيد. وبحســب البيان أصدر وزير الطريان املدين محمد منار عى الفور قرارًا 
بتشكيل لجنة مختصة، والتوجه ملوقع الحادث للمعاينة األولية والوقوف عى أسباب الحادث.

طولكرم-غزة/طالل النبيه:
مــا إن نــرش الناشــط الشــبايب محمــد البلعــاوي 
فيســبوك،  يف  صفحتــه  عــى  مرئيــًا  مقطعــًا 
منتقــدًا فيه "الفســاد العــام" يف الضفة الغربية 
ومتضامنًا مع املعتقلني النشطاء والحقوقيني 
الكيــل؛ حتــى  حــراك طفــح  الذيــن شــاركوا يف 
فاجــأه اتصــال هاتفــي مــن جهــاز األمــن الوقــايئ 
التابــع للســلطة يف الثامــن والعرشيــن من شــهر 
عيــد  فرحــة  مــن  املــايض، حرمــه  يوليــو  متــوز/ 
األضحــى املبــارك، إذ اســتدعاه الجهــاز األمنــي 

للحضور يف مقره يف محافظة طولكرم.
التحقيــق امليــداين بشــكل رسيــع إىل  وتحــّول 
اعتقــال تعســفي فــور وصــول الناشــط البلعاوي 
)22 عامــًا( إىل مقــر الجهــاز، رغــم الوعــد الــذي 

بــني  يكــون  بــأن  لوالــده  الجهــاز  ضابــط  قطعــه 
عائلتــه بعــد 30 دقيقــة مــن وصولــه، إال أن هــذه 
املــدة امتــدت لتصــل إىل عــرشة أيــام متواصلة 
بقــي فيهــا البلعــاوي محتجــزًا يف زنازيــن الجهــاز 

األمني ما حرمه فرحة عيد األضحى املبارك.
الشــاب:  والــد  قــال  اعتقالــه،  تفاصيــل  ويف 
"ضابــط يف جهــاز األمــن الوقــايئ، اتصــل بابنــي 
يف 28 متوز املايض، استدعاه للحضور ملقر 

الجهاز للتحقيق معه، بعد نرشه فيديو تحدث 
فيه عن اعتقال نشطاء حراك طفح الكيل".

وأوضــح البلعــاوي الوالــد لصحيفة "فلســطني": 
"أبلغنــي ابنــي بالحــدث، وقمــت باالتصال برقم 
الضابــط الــذي اتصــل فيــه، وطلبــت منــه العمل 
مراســم  انتهــاء  حتــى  التحقيــق،  تأجيــل  عــى 
عــزاء جّدتــه التــي توفيــت حديثــًا، غــري أنــه وعــد 
بــأن يكــون االســتدعاء فقــط ملــدة 30 دقيقــة، 
ثــم  املعلومــات  بعــض  توضيــح  عــى  للعمــل 

إطالق رساحه".
واعتقل األمن الوقايئ الشــاب البلعاوي وحوله 
إىل النيابــة العامــة التــي أوقفتــه بدورهــا ملــدة 
10 أيــام عــى ذمــة التحقيــق، وتــم الحكــم عليــه 
بالســجن ملدة ثالثة أشــهر، قبل أن يتم اإلفراج 

عنه أول من أمس بكفالة مالية. 
وقــال والــد الشــاب إنه جرى اعتقــال نجله وزجه 
بني السجناء الجنائيني وتجار املخدرات، دون 

االكرتاث إىل اعتقاله السيايس.
الحقوقيــة  الناشــطة  عايــش،  ديــاال  وذكــرت 
أن  العدالــة،  أجــل  مــن  محامــون  تجمــع  يف 
دون  املحكمــة  عــى  ُعــرض  البلعــاوي  الشــاب 
وجــود محــام يدافــع عنــه، مشــرية إىل أن حكــم 

لــه  أيــام "ال يوجــد  لعــرشة  بالتمديــد  املحكمــة 
دالئل كافية".

وأشــارت إىل أن التهــم املوجهــة للناشــط الــذي 
الســلطات"،  "ذم  هــي  أمــس،  أول  عنــه  أفــرج 
و"إثارة النعرات"، مؤكدة أن الفيديو ال يحتوي 

عى ذلك.
وقالــت: "مــا تحــدث بــه الناشــط ينــدرج تحــت 
يف  املكفولــة  والتعبــري  الــرأي  حريــة  مبــدأ 
واالتفاقيــات  الفلســطيني،  األســايس  القانــون 
الســلطة  عليهــا  املوقعــة  واملعاهــدات 

الفلسطينية".
يــدرس  جامعــي  طالــب  "محمــد  وأضافــت: 
الهندســة يف جامعــة خضــوري، ولــه نشــاط يف 
التعبري عن حرية الرأي والتعبري، وما تعرض له 

اعتقال سيايس". 
اعتقــال  العدالــة"  أجــل  مــن  "محامــون  وأدان 
الوقــايئ"  "األمــن  قبــل  مــن  البلعــاوي  الناشــط 
بعد استدعائه ملقابلة الجهاز، يف اليوم الذي 

توفيت فيه جدته.
جــاء  واعتقالــه  بلعــاوي  "اســتدعاء  وقــال: 
التواصــل  مواقــع  عــى  لــه  فيديــو  نــرش  بعــد 
االجتامعي؛ يتضامن فيه مع نشطاء الحراكات 

خلفيــة  عــى  اعتقالهــم  جــرى  الذيــن  الشــعبية 
اتهامهــم باملشــاركة مبظاهــرة وســط مدينــة رام 

الله يف التاسع عرش من متوز املايض".
املؤسســات  كافــة  الحقوقــي  التجمــع  ودعــا 
وكذلــك  والدوليــة،  املحليــة  الحقوقيــة 
وقــف  عــى  للعمــل  الرســمية  املؤسســات 
مالحقة النشطاء عى خلفية مامرستهم حرية 

الرأي والتعبري.
عــرب  معــال"  "مــوىس  الناشــط  قــال  مــن جهتــه، 
صفحتــه يف فيســبوك حــول الناشــط بلعــاوي: 
"حرمــوه مــن عــزاء جدتــه، ثــم مــن فرحــة العيــد، 
ثــم تحويــل قــرار  ثــم قــرار بســجن ثالثــة اشــهر! 

الحبس اىل مبلغ مايل!".
وأضاف: "عن محمد البلعاوي أتحدث؟!، كان 
هــذا مثــن كلمة، لكــن هل هذا يعطيكم رشعية 
ام يجعلكــم يف عيــون الشــعب مجرمــني يجــب 

التخلص منهم ؟!".
الــذي شــارك يف حــراك  الناشــط معــال  ووجــه 
مكافحــة الفســاد، والــذي أفــرج عنــه بعــد أيــام، 
للتوجــه  البلعــاوي  محمــد  الشــاب  إىل  دعــوة 
بالتعويــض  ومطالبتهــم  الدوليــة  للمحاكــم 

املعنوي واملادي.

غزة/ نور الدين صالح:
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  باســم  الناطــق  كشــف 
الالجئــني "أونــروا" بغــزة عدنــان أبــو حســنة، عن 
كل  أســامء  لتغيــري  الوكالــة  لــدى  رؤيــة  وجــود 

منشآتها يف قطاع غزة.
وقال أبو حســنة خالل حديثه مع "فلســطني"، 
إن إدارة الوكالــة مل تصــدر أي قــرار بهــذا الشــأن 
حتــى اللحظــة، ولكــن هنــاك رؤية تشــمل تغيري 

أسامء كل منشآتها وليس املدارس فقط.
وأكد أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص 
يف  املعنيــة  األطــراف  كافــة  مــع  بالتشــاور  إال 

شؤون الالجئني وممثليهم.
إدارة  أن  اإلعــالم  وســائل  بعــض  وتناقلــت 
يف  مدرســة   50 أســامء  تغيــري  تنــوي  األونــروا 
قطــاع غــزة، تحمــل أســامء شــهداء ومناضلــني 
القضيــة  أجــل  مــن  وفلســطينيني ضحــوا  عــرب 

الفلسطينية، وهو ما نفاه أبو حسنة.
عمليــات  مديــر  أن  إىل  حســنة،  أبــو  وأشــار 
ســيلتقي  شــاميل  ماتيــاس  غــزة  يف  األونــروا 
األسبوع القادم مختلف األطراف ذات العالقة 
امليزانيــات  مثــل  الوكالــة،  أولويــات  ملناقشــة 

والتحديــات التــي تواجهها، ومن ضمنها ســيتم 
بحث هذا املوضوع.

وأضــاف "لــن يتــم تغيــري أي اســم منشــأة تابعــة 
للوكالــة إال بعــد التوافــق مــع األطــراف األخــرى 

ذات العالقة".
للعــام  الوكالــة  وضعتهــا  التــي  الخطــط  وعــن 
أن  حســنة،  أبــو  ذكــر  الجديــد،  الــدرايس 
املدارس ســتعمل بنظام الفرتتني، مشــريًا إىل 

قــدم  التعقيــم تجــري حاليــًا عــى  أن عمليــات 
وساق.

والفصــول  املــدارس  تعقيــم  ســيتم  أنــه  وبــنّي 
باســتمرار بعد انتهاء كل فرتة دراســية )صباحًا 
ومســاًء(، إضافــة إىل توفــري مــواد التعقيــم مــن 

فريوس "كورونا" للطلبة.
فصولهــم  يف  ســيبقون  الطلبــة  أن  إىل  ولفــت 
خــالل فــرتة االســرتاحة بني الحصص الدراســية 

والتــي مدتهــا 15 دقيقــة، ولــن يخرجــوا لســاحة 
املدرسة يك ال يحدث اختالط بينهم.

وأفــاد أن هــذا الســيناريو أحــد الســيناريوهات 
بــه  العمــل  وســيجري  األونــروا  وضعتهــا  التــي 
يف الوقــت الحــايل نظــرًا لعــدم وجــود إصابــات 

بفريوس "كورونا".
املــدارس  عــدد  فــإن  حســنة،  أبــو  وبحســب 
 267 يبلــغ  غــزة  قطــاع  يف  لألونــروا  التابعــة 
مدرســة، تضــم أكــر مــن 280 ألــف طالــب مــن 

الالجئني.
وفيــام يتعلــق مبســألة توظيــف ُمعلمــني جــدد، 
توظيــف  امتحانــات  ســتعقد  أونــروا  أن  أوضــح 
خــالل الفــرتة القليلــة القادمــة، وســتتم خاللهــا 
توظيــف عــدد مــن امُلعلمــني ولكــن ليــس كــام 
الســنوات الســابقة بســبب األزمــة املاليــة التــي 

تعاين منها.
طاحنــة،  ماليــة  بأزمــة  متــر  "أونــروا"  أن  وأكــد 
ولديهــا عجــز مــايل حــوايل 334 مليــون دوالر، 
مــن   50% ســوى  توفــري  تســتطع  مل  حيــث 
 807 تبلــغ  التــي  الرســمية  امليزانيــة  إجــاميل 

ماليني دوالر. 

الفلتان األمني بالضفة.. "خالفات عائلية" أم "تصفية حسابات"؟

قاسم: تصفية الحسابات تتسع 
في الضفة والقضاء غير فاعل

قبها: السلطة تسلح عناصرها 
وتالحق سالح المقاومة فقط

عدوان: عباس ال يستطيع 
السيطرة على األوضاع هناك

محمد البلعاوي.. انتقد الفساد بالضفة فحرمته السلطة فرحة العيد

"شمالي" سيجتمع األسبوع القادم مع األطراف المعنية
أبو حسنة لـ "فلسطين": رؤية لتغيير أسماء كل منشآت "أونروا" في القطاع

طالب السلطة بضبط األوضاع
مركز حقوقي يعبر عن قلقه من تصاعد 

جرائم القتل في الضفة

مصاب بمرض نادر.. األسير البيطار يتنسم 
الحرية بعد 17 عاًما

وفاة طياَرْين أحدهما فلسطيني بحادث 
اصطدام طائرة في مصر 

عدنان أبو حسنة
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بريوت/ فلسطني: 
يف  حــاس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  أكــدت 
لبنان، أن الدولة اللبنانية ستتجاوز أزمتها الحالية، 

وستكون أكرث قوًة وإرادًة ومتاسًكا.
وقالت حاس يف بيان، أمس، إن عجلة النهوض 
يف لبنان ستعود رسيًعا؛ "ليكون لبنان يف موقعه 
الدائم بني أبناء األمة العربية واإلسامية، الداعم 
الفلســطيني  والشــعب  الفلســطينية  للقضيــة 

وحقوقه املرشوعة عىل أرض فلسطني".
يف  لـــحاس  الســيايس  املســؤول  نائــب  وشــدد 
لبنان، جهاد طه، عىل تضامن شعبنا الفلسطيني 
بكل مكوناته السياســية والشــعبية واملؤسساتية، 
مع لبنان الرسمي والوطني والشعبي، يف الكارثة 
التــي  الفادحــة  بــه واألرضار  أملــت  التــي  املروعــة 

نتجت عن ذلك.
الفلســطينية  والقــوى  حــاس  أن  إىل  طــه  ولفــت 
واإلنســانية  الطبيــة  إمكاناتهــا  كل  ســخرت  كافــة 

واإلغاثيــة، يف خدمــة املصابــني واملرشديــن مــن 
بذلــت  وأنهــا  الشــقيق،  اللبنــاين  الشــعب  أبنــاء 

جهودًا للتخفيف من معاناة أهلنا يف لبنان.
الواجــب  مــن  تنبــع  الفلســطينية  الوقفــة  أن  ورأى 
الرشعــي والوطنــي واألخــوي، مؤكــدا اســتمرار كل 
القــوى  مــع  جنــب  إىل  جنبــًا  الفلســطينية  القــوى 
واالجتاعيــة  اإلغاثيــة  اللبنانيــة  واملؤسســات 

والطبية يف معالجة جميع القضايا اإلنسانية. 
ومثــن الخطــوات الشــجاعة التــي قــام بهــا الشــعب 
السياســية  مكوناتــه  بــكل  لبنــان  يف  الفلســطيني 
معانــاة  بلســمة  أجــل  مــن  واالجتاعيــة  واإلغاثيــة 
آالمهــم  مــن  والتخفيــف  واملترضريــن  املصابــني 

ومعاناتهم جراء ما خلفته هذه الكارثة املروعة.
تجمــع  التــي  األخويــة  العاقــة  عمــق  طــه  وأكــد 
الشــعبني اللبنــاين والفلســطيني، ووحــدة املســار 
التــي  التحديــات  كل  مواجهــة  يف  والخيــار، 

تستهدف الساحتني اللبنانية والفلسطينية.

بريوت-غزة/ جال غيث:
مقولــة  شــعبني"..  مــش  واحــد  "شــعب 
جســدها الاجئون الفلســطينيون يف لبنان 
بعــد االنفجــار الــذي تعــرض لــه مرفــأ بــريوت 
إىل  أدى  الــذي  املــايض،  الثاثــاء  مســاء 

سقوط عرشات القتىل وآالف الجرحى.
وفــور وقــوع االنفجــار األليم ســارع الاجئون 
إلخوانهــم  واملســاندة  العــون  يــد  ملــد 
االقتصاديــة  الظــروف  رغــم  اللبنانيــني 

الصعبة التي يتعرضون لها.
كــرى  فاجعــة  بــريوت  انفجــار  وخّلــف 
إىل  ضحايــاه  عــدد  وصــل  إذ  للبنانيــني، 
أكــرث مــن 130 قتيــا، مــع توقعــات بارتفــاع 
هــذا الرقــم نظــًرا لوجــود حــاالت خِطــرة بــني 

املصابني الذين تخطوا حاجز الـ5 آالف.
وقفة جادة

مديــر عــام الهيئة )302( للدفاع عن حقوق 
الاجئــني يف لبنــان، عــي هويــدي، قــال إن 
لفيفــا مــن الاجئــني يف لبنــان توجهــوا إىل 
املستشــفيات اللبنانية فور الحادثة للترع 

بالدم لجرحى االنفجار.
أن  وأضــاف هويــدي لصحيفــة "فلســطني" 
العديــد مــن الاجئــني ممــن ميلكــون أكــرث 
ترعــوا  اللجــوء  مخيــات  خــارج  منــزل  مــن 
بهــا إليــواء املترضريــن، إىل جانــب تقديــم 
املؤسســات الفلســطينية الرشيكة ِلّلبنانية 
احتياجات املترضرين الرضورية من مأكل 

وملبس ومرشب.
وبــني أن الفــرق العاملــة يف الدفــاع املــدين 
ســارعوا  األحمــر  والهــال  الفلســطيني 
إىل  ونقلهــم  املصابــني  وإجــاء  إلنقــاذ 
إىل  لهــم،  العــون  يــد  ومــد  املستشــفيات 
الوصــول  يعيــق  الــذي  الــركام  إزالــة  جانــب 

للمنطقة، وإجاء املصابني والسكان.
وفــق  الحــد،  هــذا  عنــد  الحــال  يقتــر  وال 
املؤسســات  أن  أكــد  الــذي  هويــدي، 
حــد  إىل  ســاهمت  لاجئــني  اإلعاميــة 

إجــاء  يف  شــارك  الفلســطيني  األحمــر 
املصابــني مــن املنطقة املنكوبة وقدم لهم 

العاج الازم يف مستشفيات الجمعية.
يســتضيف  األحمــر  الهــال  أن  وأضــاف 
إصابتهــم  وصفــت  جريحــا   60 مقــره  يف 
باملتوســطة، ويقــدم لهــم الخدمة الصحية، 
متمنيــا  معاناتهــم،  مــن  التخفيــف  ويحــاول 
الشــفاء العاجــل لجميــع الجرحــى، مرتحــًا 

عىل الضحايا.
وذكــر أن الاجئــني يف لبنــان ورغــم األوضاع 
جائحــة  بفعــل  منهــا  يعانــون  التــي  الســيئة 
االقتصاديــة  أوضاعهــم  وتدهــور  كورونــا، 
يحتاجــه  مــا  كل  تقديــم  يف  يتوانــوا  مل 
األزمــة  مــن  للخــروج  اللبنانيــون  أشــقاؤهم 

كبــري يف تســليط الضــوء عــىل احتياجــات 
االحتياجــات  خاصــة  املرشديــن  الاجئــني 

اإلنسانية.
ودعــا األمتــني العربيــة واإلســامية للوقــوف 
الــازم  الدعــم  وتقديــم  لبنــان  جانــب  إىل 
واملســاندة لــه، بعــد الحادثــة األليمــة التــي 

تعرض لها.
وحدة الدم

يف حني أكد املختص يف شؤون الاجئني 
لبنــان  يف  الاجئــني  أن  األحمــد،  صــاح 
بــريوت،  يف  إخوانهــم  جانــب  إىل  يقفــون 
ويعملــون مــن أجــل التخفيــف عــن املعانــاة 

التي تعرضوا لها.
الهــال  إن  لـ"فلســطني"،  األحمــد  وقــال 

التــي تعرضــوا لهــا. وجــدد األحمــد تأكيــده 
وحــدة الــدم واإلخوة بني الشــعبني اللبناين 
األمــن  يعــم  أن  متمنًيــا  والفلســطيني، 
ويســرتد  الشــقيق  لبنــان  ربــوع  والســام 
اللبنانيون عافيتهم يف أقرب وقت ممكن. 
وأضــاف أن شــعبنا يواصــل وقفتــه مــع لبنــان 
تضامًنــا معــه ولــن يتخــىل عن دوره يف دعم 
يف  "فجرحهــم  اللبنانيــني  أشــقائه  ونــرة 

كفنا".
174 ألــف الجــئ فلســطيني  ويعيــش نحــو 
12 مخيــاً و156 تجمعــا مبحافظــات  يف 
لبنــان الخمــس، بحســب أحــدث معطيــات 
لعــام  اللبنانيــة  املركــزي  اإلحصــاء  إلدارة 

.2017

وقال ســفيان مطر، يف كلمة لجنة املتابعة: 
إن انفجار بريوت، يستدعي منا جميًعا عىل 
الصعيدين الرســمي والشــعبي، الوقوف مع 
الشــعب اللبنــاين ملــد يــد العــون لــه وبشــتى 

الوسائل املتاحة.
وأضاف مطر، وهو عضو املكتب السيايس 
لجبهــة التحريــر الفلســطينية، أن حادثــة مرفأ 
اللبنانيــة  الدولــة  أزمــات  مــن  زادت  بــريوت 
ــا ســيًئا، مؤكــًدا  التــي تعــاين وضًعــا اقتصاديًّ
أن لبنان ستتجاوز هذه املحنة والجلل، كا 

تجاوزت كل املحن السابقة.
ســارعوا  لبنــان  يف  الفلســطينيني  أن  وبــني 
املترضريــن،  لدعــم  األوىل  اللحظــة  منــذ 
ومســاعدة الجرحــى واملكلومــني، يف حــني 
ســاهموا يف التخفيــف مــن مأســاة الصدمــة 
عن اللبنانيني عر إيواء املصابني وإنقاذهم 

وتقديم املساعدة لهم.
وأعــرب عــن حــزن شــعبنا وتضامنــه مــع لبنــان 
متقدًمــا  وشــعًبا،  وحكومــًة  رئيًســا  الشــقيق 

بالتعازي واملواساة إىل أهايل الشهداء.
والــدول  املؤسســات  جميــع  مطــر  وناشــد 
لبنــان  تجــاه  مســؤولياتهم  عــىل  بالوقــوف 
املســاعدات  إرســال  ورضورة  وشــعبه، 
الطــوارئ،  ومســتلزمات  واإلغاثيــة  الطبيــة 
والتحــرك برسعــة مــن أجــل لتقليــل الخســائر 

البرشية واملادية، وتطويق األرضار.
إخوة الدم

وأكد القيادي يف حركة املقاومة اإلسامية 
حــاس د. إســاعيل رضــوان، وقوف شــعبنا 
كامــًا مــع لبنــان عقــب الحــادث األليــم الذي 

وقع يف العاصمة بريوت.
وقــال رضــوان لصحيفة "فلســطني": إن لبنان 
أملنــا  "أملكــم  واحــد  خنــدق  يف  وفلســطني 

يف  إخوتنــا  جانــب  إىل  نقــف  أن  فلســطني 
ومؤازرتهــم يف مصابهــم  لبنــان ملســاندتهم 

الجلل.
املركزيــة  اللجنــة  عضــو  قــال  جانبــه،  مــن 
للجبهــة الشــعبية ماهــر مزهــر: إننــا من خال 
إىل  وقوفنــا  لنؤكــد  رســالة  نرســل  الوقفــة 
إىل  وقــف  الــذي  اللبنــاين  الشــعب  جانــب 

جانبنا وساندنا طيلة السنوات املاضية.
"إن  "فلســطني":  لصحيفــة  مزهــر  وأضــاف 
الشــعب اللبناين ســيتخطى األزمة وسيكون 

ودمكــم دمنــا"، مؤكــًدا وحــدة الــدم واألخــوة 
بني الشعبني اللبناين والفلسطيني.

لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  وتقــدم 
بالتعزيــة  البطــش،  اإلســامي خالــد  الجهــاد 
مــن الشــعب اللبنــاين بالحادثــة األليمــة التي 

تعرضت لها بريوت.
لصحيفــة  حديثــه  يف  البطــش  وأكــد 
"فلســطني" أن شــعبنا لــن يتخــىل عن إخوانه 
طيلــة  جانبــه  إىل  وقفــوا  الذيــن  اللبنانيــني 
يف  واجبنــا  مــن  مضيًفــا:  النكبــة،  ســنوات 

يف  حــدث  "مــا  أن  إىل  مشــرًيا  قــوة"،  أكــرث 
بــريوت تقــف خلفــه أيــٍد آمثــة تحــاول حــرف 
يحــاول  مشــرتك  عــدو  أمــام  بأننــا  املســار 
إلهــاء الســاحة اللبنانيــة مبزيــد مــن الفــوىض 
ليكــون  اللبنــاين  الشــعب  داعًيــا  الخاقــة"، 

موحًدا يف اتجاه األزمة.
يف حــني أكــد عضــو اللجنــة املركزية للجبهة 
محمــود  فلســطني  لتحريــر  الدميقراطيــة 
مــع  الفلســطيني  شــعبنا  تضامــن  خلــف، 
الشــعب اللبنــاين الشــقيق يف هــذا الحــدث 

الكبري الذي أمل به.
"فلســطني"  صحيفــة  عــر  خلــف،  وتقــدم 
بالتعــازي للشــعب اللبنــاين، متمنًيا الشــفاء 
العاجل لكل الجرحى، داعًيا العامل للوقوف 
كل  وتقديــم  اللبنــاين  الشــعب  جانــب  إىل 
وسائل الدعم املايل واإلنساين للخروج من 

املحنة الصعبة التي أصابته.
للجبهــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  أمــا 
الدميقراطيــة صالــح نــارص، قــال: "نحــن عىل 
الشــقيق  اللبنــاين  الشــعب  بــأن  عاليــة  ثقــة 
ســيواصل النهــوض مــن تحــت الــركام ليكمــل 

مسرية البناء واالزدهار للبنان".
وأكد نارص أن شعبنا سخر اإلمكانات الطبية 
انفجــار  اللحظــة األوىل لوقــوع  والفنيــة منــذ 
بــريوت إلنقــاذ الجرحــى ومللمــة جــراح  مرفــأ 
مــع  والتضامــن  بالــدم  والتــرع  املترضريــن 

عوائل الضحايا واملرشدين.
ويف شايل قطاع غزة، نّظمت بلدية جباليا 
املشــاركون  خالهــا  رفــع  تضامنيــة،  وقفــة 
"مــن فلســطني  ُكتــب عــىل بعضهــا  الفتــات 
واحــد"،  ومصــري  واحــد  جــرح  لبنــان..  إىل 

و"من فلسطني إىل لبنان ألف سام".
وقــال رئيــس بلديــة جباليــا، مــازن النجار، يف 
كلمة له خال الوقفة "الشعب الفلسطيني 
أصــاب  ملــا  بالحــزن  يشــعرون  مكوناتــه  بــكل 
للشــهداء،  بالرحمــة  داعــني  بــريوت،  مدينــة 

والشفاء للجرحى".
املعانــاة  مــن  "بالرغــم  النجــار:  وأضــاف 
جــراء  مــن  الفلســطيني  للشــعب  الطويلــة 
مبــادرات  نفــذ  فإنــه  والحصــار،  االحتــال 
بــريوت،  يف  املنكوبــني  إلغاثــة  وحمــات 
كــا نظمــت عــدة وقفــات تضامنيــة، لرتســل 
الشــعب  إىل  وإخــاء  وتضامــن  حــب  رســالة 

اللبناين الذي لطاملا وقف مع القضية".
ووســط مدينــة غــزة، عّلــق فلســطينيون، يف 
منطقــة "الرسايــا" الفتــة كبــرية تحمــل صــورة 
الَعَلمــني الفلســطيني واللبنــاين إىل جانــب 

بعضها بعًضا.
كــا ُكتــب عــىل تلــك الافتــة، بخــط كبــري، 
يــا  عليــك  املــوىل  ســام  فلســطني..  "مــن 

بريوت"، و "سامًا لبريوت".
النشــطاء  واصــل  ذلــك،  جانــب  إىل 
الداعمــة  التغريــدات  نــرش  الفلســطينيون 
التواصــل  مواقــع  عــىل  اللبنــاين،  للشــعب 

االجتاعي.
ويزيــد هــذا االنفجــار مــن أوجــاع بلــد يعــاين 
منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، 
مشــهد  يف  حــادا،  سياســيا  واســتقطابا 

تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
ويف الســياق، عــّر فلســطينيون يف الضفــة 
الغربيــة املحتلــة عــن تضامنهــم مع الشــعب 

اللبناين.
ورفــع املشــاركون يف وقفــة تضامنيــة، دعت 
لهــا فصائــل فلســطينية، يف ســاحة كنيســة 
الضفــة  جنــويب  لحــم  بيــت  مبدينــة  املهــد، 
الغربيــة، األعــام اللبنانية، والفتات تعر عن 

تضامن فلسطني مع لبنان.
االســتيطان  مقاومــة  يف  الناشــط  وقــال 
هامــش  عــىل  عمــرية،  منــذر  اإلرسائيــي، 
الوقفــة "اليــوم نحــن هنــا تضامًنــا مــع بريوت، 
للبنــان  فلســطني  مــن  ســام  رســالة  وهــي 

والشعب اللبناين".
عصيــة  ســتبقى  "بــريوت  عمــرية:  وأضــاف 
عىل الكرس، ستنهض من جديد لتعود كا 
للشــعب  واألوىف  العواصــم،  أجمــل  كانــت 

الفلسطيني".

فعاليات بغزة ورام الله تضامًنا ودعًما مع بيروت
غزة/ جمال غيث:

ــر فلســطينيون عــن تضامنهــم وتعاطفهــم مــع  عبَّ
الشــعب اللبنانــي، عقــب االنفجــار الــذي وقــع فــي 
مرفــأ العاصمــة بيــروت. وشــهدت الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غزة، أمس، سلســلة فعاليــات وطنية، رفع 
خالهــا األعــام الفلســطينية واللبنانيــة، والفتــات 
كتــب عليها: "كل الدعم واإلســناد للشــعب اللبناني 
الصديق"، و"من فلسطين للبنان الجرح واحد واأللم 

واحد". ونظمــت لجنة المتابعة في القوى الوطنية 
واإلســامية، وقفــة تضامنية مع الشــعب اللبناني 

في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة.
وشــارك في الوقفة قادة وممثلــو القوى الوطنية 

واإلســامية، ووجهاء ومخاتير، والعشــرات من أبناء 
القطاع، مرددين هتافات منها "من فلســطين تحية 
للبنان األبية"، و"من فلســطين للبنــان دم واحد في 

شريان".

نا الفلسطينيون للشعب اللبناني: ُجرحكم في كفِّ حماس: لبنان سيتجاوز أزمته وسيعود 
أكثر قوًة وتماُسًكا

بروكسل/ فلسطني: 
أوروبــا،  يف  الفلســطينيني  األطبــاء  تجمــع  مثــن 
يف  واإلنقاذيــة  الطبيــة  الفلســطينية  الجهــود 

مساعدة اللبنانيني بكارثة مرفأ بريوت.
جــاء ذلــك خــال مكاملــة هاتفيــة أجراهــا رئيــس 
تجمع األطباء الفلسطينيني يف أوروبا د. رياض 
مشارقة، أمس، مع مدير جمعية الهال األحمر 
شــحادة،  ســامر  د.  لبنــان  -إقليــم  الفلســطيني 

مقدًما التعازي بشهداء انفجار مرفأ بريوت.
وأعــرب مشــارقة عــن تضامنــه الكامــل مع ضحايا 

لبنــان، ومثــن جهــود الكوادر الطبية الفلســطينية 
األشــقاء  مســاعدة  يف  املــدين  الدفــاع  وفــرق 

اللبنانيني.
وقــال: "إن هــذا املوقــف ليــس مســتغرًبا عــىل 
أبنــاء شــعبنا الذيــن كانــوا دوًمــا الســباقني ملــد 
قلــة  رغــم  إليهــم  يحتــاج  مــن  لــكل  العــون  يــد 

اإلمكانات".
ويف ختــام االتصــال، اتفــق الطرفان عىل متابعة 
الطارئــة  االحتياجــات  عــىل  للوقــوف  التواصــل 
والازمة ملواصل الخدمات الطبية واإلنسانية.

"تجمع" يثمن جهود الطواقم 
الطبية الفلسطينية في إغاثة 

مصابي انفجار بيروت

جانب من الوقفة التضامنية مع لبنان يف غزة أمس         ) تصوير/ محمود أبو حصرية (

جانب من الوقفة التضامنية مع لبنان يف غزة أمس         ) تصوير/ رمضان األغا (
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الموضــوع/ عــن إعالن عن بيع أرض بموجــب وكالة  لدى 
اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )358/ 2020(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
فــوزي العبــد حســن ســمور مــن ســكان بنــي ســهيال هوية رقــم 947613436 
بصفتــه وكيــاًل عــن: خالــد خليــل حســن ســمور بوكالتــه عــن ورثة خليل ســمور 
وهــم/ عزيــزه محمــد ســلامن الدرديــي وخلــدون ورنــده ونــور ومحمــد وعمــر 

وحسن وسلوى وزين وسعد وهبه وروان/ أبناء خليل حسن سمور 
مبوجب وكالة رقم: 86/ 2019 الصادرة عن األردن – عامن 
مبوجب وكالة رقم : 2403/ 2020 الصادرة عن خانيونس 

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال/ بيع/ مبادلة يف
القطعة 220 القسيمة 55 املدينة بني سهيال

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

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 6/ 8/ 2020م
مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

إعالن صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع مجدد للمخطط المعدل لمجاورة حجر الديك

منطقة تنظيم - وادي غزة
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936م

قــد  أنهــا  غــزة  مبحافظــات  املــدن  وتنظيــم  لأبنيــة  املركزيــة  اللجنــة  تعلــن   
قــررت بجلســتها رقــم 2020/5 املنعقــدة بتاريــخ 2020/3/4 إيــداع مجدد 
للمخطــط املعــدل ملجــاورة حجــر الديــك الذي أعدته اللجنــة املحلية للبناء 

والتنظيم يف بلدية وادي غزة والذي يشمل القطع والقسائم التالية: 

دولة فلسطن
وزارة 

الحكم املحيل

املساحة اإلجامليةرقم القسيمةرقم القطعة
65816-17

477.3 دونم 651-26-29-46-30-31-32-49-48

28-27-33-37-45-24-25

وذلــك وفقــا لنــص املــادة )16( مــن قانــون تنظيــم املــدن رقــم )28( لســنة 1936. 
وعليــه ووفقــا لنــص املــادة )17( مــن ذات القانــون فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب 
الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك األخــرى املشــمولة بهــذا املروع أو بأي 
مروع آخر سواء بصفتهم من أصحاب هذه األمالك أو بأية صفة أخرى االطالع 
مجانا عىل املروع املودع لدى مكتب اللجنة املحلية للبناء والتنظيم مبقرها 
يف بلديــة وادي غــزة خــالل ســاعات الــدوام الرســمي وتقديــم االعرتاضــات عليــه 
خالل مدة خمسة عر يوما من تاريخ نر هذا اإلعالن يف الجريدة الرسمية أو 

يف صحيفتن يوميتن محليتن أيهام أقرب .
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية األبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة 

دولة فلسطن
وزارة 

الحكم املحيل

إعالن صادر عن اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة
بإيداع مجدد لمشروع االفراز باسم / عبد الله أبو الحصين

منطقة تنظيم - وادي غزة
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لأبنيــة وتنظيــم املــدن مبحافظات غــزة أنها قد قررت 
مجــدد  إيــداع   2020/5/13 بتاريــخ  املنعقــدة   2020/8 رقــم  بجلســتها 
ملــروع االفــراز باســم/ عبــد اللــه أبو الحصن عىل أرض القســائم رقم )40-

41( مــن القطعــة رقــم )881( مبوقــع )وادي غزة( ملســاحة ) 12.715 دونم. 

وذلــك بنــاء عــىل طلــب مــن اللجنــة املحليــة للبنــاء والتنظيــم يف بلدية وادي 
غزة بكتابها رقم )2020/180( املؤرخ 2020/7/19.

وعليــه ووفقــا لنــص املــادة )20( مــن قانون تنظيم املدن رقم )28( لســنة 1936 
فانه يجوز ألي شخص من ذوي الحقوق يف األرايض أو األمالك األخرى الواقعة 
ضمــن أرض املــروع ســواء بصفتهــم مــن أصحــاب هــذه األمــالك أو بأيــة صفــة 
أخــرى االطــالع عــىل خرائــط املــروع املودعــة مبكتــب اللجنــة املحليــة للبنــاء 
والتنظيــم مبقرهــا يف بلديــة وادي غــزة خــالل ســاعات الــدوام الرســمي وملــدة 
خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ نــر هــذا اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية أو يف 
صحيفتــن يوميتــن محليتــن أيهــام أقــرب ومــن ثــم تقديــم االعرتاضــات عليــه 

خالل هذه املدة إىل مكتب اللجنة املحلية بصورة رسمية. 
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لأبنية وتنظيم املدن
                                                                           مبحافظات غزة

تبليغات شرعية
رفــح  وســكان  عاقــر  مــن  الســيد  محمــد  خليــل  عدنــان  عليــه/  املدعــى  إىل 
واملقيــم حاليــا داخــل أرايض48 ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا اآلن يقتــي 
حضــورك إىل محكمــة رفــح الرعيــة يوم الخميــس املوافق 2020/09/10 
الســاعة الثامنة صباحا وذلك لنظر الدعوى أســاس 2020/67 وموضوعها 
"تابع مهر معجل" والدعوى أســاس 2020/565 وموضوعها "نفقة زوجة" 
املقامتــن عليــك مــن قبــل زوجتــك ومدخولتــك بصحيــح العقــد الرعــي 
املدعيــة: تغريــد صالــح ســامل املدلــل مــن البطــاين وســكان رفــح وكيالتهــا 
املحاميــات ســعاد املشــني وربــاب الشــاعر وســها قشــطة وإن مل تحــر يف 
الوقــت املعــن أو ترســل وكيــال عنــك يجر بحقــك املقتىض الرعي غيابيا 

لذلك صار تبليغك حسب األصول. وحرر يف 2020/08/06.
                                                                         قايض محكمة رفح الرعية
  الشيخ/ محمود سامل مصلح

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرعي
 محكمة رفح الرعية

إعالن للعموم
عــوض  عامــر محمــد   الســيد/  أن  بغــزة  الــركات  مراقــب  الســيد/  يعلــن 
الجرجاوي تقدم الينا لتسجيل سمة باسم )مطعم وملحمة الجرجاوي( لذا 
من لديه اعرتاض عىل تســمية هذا االســم يتقدم لإدارة العامة لتســجيل 
الــركات باعــرتاض مســبب خــالل أســبوع مــن بدايــة نر هــذا االعالن يف 

مكتب مراقب الركات بغزة- النرص- ابراج املقويس.
تحريرا يف 2020/7/19م.

مراقب الركات

دولة فلسطن
وزارة االقتصاد الوطني
االدارة العامة للركات

مراقب الركات

حرهــا  التــي  الوقفــة،  يف  املشــاركون  ورفــع 
واإلســالمية،  الوطنيــة  القــوى  ممثلــو 
ومتضامنــون مــع األرسى، الفتــات كتــب عليهــا 
"كورونــا واالحتــالل يقتــالن أرسانــا"، و"أنقــذوا 
أرسانــا"، وأخــرى تتســاءل عن دور املؤسســات 

واملنظامت الدولية املعنية بقضايا األرسى.
األرسى  شــؤون  وهيئــة  األســر،  نــادي  وأعلــن 
واملحرريــن، أن إدارة ســجون االحتــالل أبلغــت 
تــريك )38 عاًمــا(،  أبــو  بإصابــة األرسى: نعيــم 
ومحمود الغليظ )17 عاًما(، ونبيل الربايت، 

وجميعهم من الضفة الغربية املحتلة.
للحجــر،  الزنازيــن  إىل  تــريك  أبــو  نقــل  وجــرى 
إضافــة إىل 5 أرسى مخالطــن لــه، وهو معتقل 
يف  منزلــه  اقتحــام  عقــب  أيــام  أربعــة  منــذ 
الخليــل، يف حــن اعُتقــل "الغليــظ" قبــل نحــو 

أسبوعن.
فــور  ُنقــل  تــريك  أبــو  األســر  أن  النــادي  وبــن 
)14( قســم "املعبــار" يف  اعتقالــه إىل قســم 
املعتقلــون  فيــه  يقبــع  الــذي  "عوفــر"  ســجن 

حديًثا، ويف إثر إصابته جرى إغالق القسم.
مخالطة الجنود والسجانن

يف  اإلصابــات  مــن  املزيــد  تســجيل  أن  وأكــد 
صفــوف األرسى واملعتقلــن حديًثــا بفــروس 
كورونــا يف اآلونــة األخــرة، ينــذر مبــا هــو أســوأ 
بعمليــات  االحتــالل  قــوات  اســتمرار  ظــل  يف 
االعتقــاالت  أن  إىل  مشــًرا  والنقــل،  االعتقــال 
يف  أساًســا  "ُتشــكل  األرسى  نقــل  وعمليــات 
وهــم  وســجانيه،  االحتــالل  جنــود  مخالطــة 
الفــروس  ونقــل  إلصابــة  الوحيــد  املصــدر 

لأرسى".

االختصــاص  جهــات  األســر  نــادي  وطالــب 
لــإرشاف  بــرورة وجــود لجنــة طبيــة محايــدة 
ــا،  عــىل نتائــج العينــات ومتابعــة األرسى صحيًّ
بوبــاء كورونــا يف  الروايــة املتعلقــة  أن  خاصــة 
املعتقــالت تنحــرص يف روايــة إدارة الســجون، 
تنكيــل  أداة  إىل  ــا  فعليًّ الوبــاء  لــت  حوَّ التــي 

وقمع.
عــدد  يرتفــع  أمــس،  أرسى  الثالثــة  وبإصابــة 
ســجون  يف  كورونــا  بفــروس  املصابــن 
أســرين  إىل  إضافــة  خمســة،  إىل  االحتــالل 
محررين تم الكشف عن إصابتهام بعد اإلفراج 

عنهام.
مــن جهتــه قــال وكيــل وزارة األرسى بهــاء الديــن 
تــأيت ملخاطبــة العــامل،  املدهــون: إن الوقفــة 
تحمــل  بــرورة  الحقوقيــة،  واملؤسســات 
وتوفــر  األرسى  تجــاه  اإلنســانية  مســؤولياتها 
اإلصابــة  مــن  وحاميتهــم  كلهــا  احتياجاتهــم 

بالفروس.
وأضــاف املدهــون يف كلمــة لــه خــالل الوقفــة، 
الفلســطيني،  الــكل  قضيــة  األرسى  قضيــة  أن 
جانبهــم  إىل  الوقــوف  رضورة  عــىل  مشــدًدا 

وكشف الجرائم املامرسة بحقهم.
وحــذر مــن انتشــار الوبــاء بــن صفــوف األرسى 
مــن  وعــدد  ســجانن  إصابــة  عــن  اإلعــالن  بعــد 
بكورونــا،  لــأرسى  املخالطــن  القمــع  قــوات 
سياســة  متــارس  الســجون  إدارة  أن  مؤكــًدا 

اإلهامل والالمباالة تجاه أرسانا.
بــن صفــوف  الفــروس  انتشــار  وأشــار إىل أن 
األرسى مســألة وقــت يف ظــل مواصلــة اقتحــام 
ومواصلــة  آلخــر،  ســجن  مــن  ونقلهــم  غرفهــم 

بحقهــم،  املتعمــد  الطبــي  اإلهــامل  سياســة 
بحقهــم  جرامئــه  ميــارس  االحتــالل  أن  مبيًنــا 
يف إطــار خطــة واضحــة مــن أعــىل املســتويات 

السياسية.
للوقــوف  الفلســطيني  الــكل  املدهــون  ودعــا 
وااللتفاف حول قضية األرسى إليصال صوتهم 
للعــامل وللضغــط عىل االحتــالل لوقف جرامئه 

املامرسة بحقهم.
الحقوقيــة  املؤسســات  صمــت  واســتهجن 
الجرائــم  اســتمرار  عــىل  الدوليــة  واملنظــامت 
بتشــكيل  إياهــا  مطالًبــا  ضدهــم،  اإلرسائيليــة 
الســجون  إىل  إلرســالها  خاصــة  طبيــة  لجنــة 
الطبيــة  الحاميــة  للكشــف عــن األرسى وتوفــر 

لهم، ورضورة اإلفراج عن املرىض وكبار الســن 
واألطفال منهم.

صمت دولي
بــدوره أدان األمــن العــام لحركــة األحــرار خالــد 
االنتهــاكات  إزاء  الــدويل  الصمــت  هــالل،  أبــو 
يف  األرسى  لهــا  يتعــرض  التــي  الجســيمة 

السجون.
وحــذر أبــو هــالل، يف كلمــة لــه خــالل الوقفــة، 
مــن خطــر املــوت الــذي يواجــه األرسى خاصــة 
ظــل  يف  واألطفــال  الســن  وكبــار  املــرىض 
تسجيل إصابات متصاعدة بالفروس، مؤكًدا 
أن  منــذ  االحتــالل  جرائــم  يعانــون  أرسانــا  أن 

وطئت أقدامه أرض فلسطن.

وشدد عىل أن املقاومة الفلسطينية لن تقبل 
وطــأة  تحــت  ســائغة  لقمــة  أرسانــا  يــرتك  بــأن 
إهــامل وإجــرام االحتــالل، داعًيــا املؤسســات 
اللجنــة  رأســها  وعــىل  والقانونيــة  الدوليــة 
الدولية للصليب األحمر لتحمل مســؤولياتها، 
الســجون  وإدارة  االحتــالل  عــىل  والضغــط 
لتوفــر اإلجــراءات الوقائيــة كافــة لحامية أرسانا 

من كورونا.
مذكــرة  املشــاركون،  ســلم  الوقفــة  ختــام  ويف 
قانونيــة ملديــر "الصليــب األحمــر" بغــزة، تؤكد 
خطــورة األوضــاع عــىل أرسانــا يف ظــل انتشــاء 
وبــاء كورونــا واالنتهــاكات التــي متارســها إدارة 

السجون بحقهم.
نحــو  اعتقــال  االحتــالل  ســلطات  وتواصــل 
طفــل   )200( بينهــم  أســر،  آالف  خمســة 
 24 بينهــم  مختلفــة  أمراًضــا  يعانــون  و)700( 
مستشــفى  يف  دائــم  بشــكل  يقيمــون  أســًرا 
مصاًبــا  أســًرا   17 منهــم  "الرملــة"،  ســجن 
ا وفق  بالرسطان، عدا عن )450( معتقاًل إداريًّ

إحصائيات رسمية.
ناقوس خطر

مــن  لدراســات األرسى  فلســطن  مركــز  وحــذر 
الخطر الشديد املحدق باألرسى نتيجة تفيش 
فــروس كورونــا، وتزايد أعداد املصابن منهم 
باملــرض؛ نتيجــة اســتهتار االحتــالل بحياتهــم، 
املــوت  مــن  إلنقاذهــم  عاجــل  لتحــرك  داعًيــا 

املحقق.
الباحــث  للمركــز  اإلعالمــي  املتحــدث  وقــال 
رياض األشقر، يف بيان أمس، إن حياة األرسى 
االحتــالل،  اســتهتار  اســتمر  حــال  يف  مهــددة 

والحاميــة  الوقايــة  إجــراءات  تنفيــذه  وعــدم 
بشكل حقيقي وواقعي.

األرسى  أعــداد  ارتفــاع  أن  األشــقر  وأضــاف 
يؤكــد  مســتمر  بشــكل  بكورونــا  املصابــن 
بشــكل  انتشــاره  وأن  خطــر،  يف  حياتهــم  أن 
ا مــع اســتمرار  واســع بينهــم هــو أمــر قريــب جــدًّ
االحتــالل بنفــس السياســة التــي يعامــل بهــا مع 

هذه القضية.
وأشــار إىل أن أجســاد األرسى وخاصــة الذيــن 
أمضوا سنوات طويلة داخل السجون تعرضت 
خالل تلك السنوات للتهالك ونقص املناعة؛ 
نتيجــة عــدم توفــر متابعــة صحيــة أو عالجــات 
مناســبة لأمــراض التــي عانوهــا خــالل ســنوات 
ال  ضعيفــة  أجســامهم  يجعــل  مــا  اعتقالهــم، 

تتحمل الفروس.
يف  ســتحدث  حقيقيــة  كارثــة  أن  إىل  ونبــه 
لكــون  فيهــا؛  الفــروس  انتــر  حــال  الســجون 
أمراًضــا  يعانــون  األرسى  مــن  كبــرة  أعــداد 
مختلفة مبا فيها الخِطرة، ومناعة ضعيفة، ولن 
تســتطيع أجســامهم مقاومــة الفــروس، إضافــة 
إىل اســتهتار االحتــالل بحياتهــم وعــدم تقديــم 

رعاية طبية لهم.
الكاملــة  املســؤولية  االحتــالل  األشــقر  ــل  وحمَّ
عــن حيــاة وســالمة األرسى، وخاصــة املــرىض 
تــرًرا يف حــال  وكبــار الســن؛ لكونهــم األكــر 
بتدخــل  مطالًبــا  للســجون،  الفــروس  وصــول 
منظمــة  مــن  طبــي  وفــد  وإرســال  عاجــل  دويل 
حقيقــة  عــىل  لالطــالع  العامليــة،  الصحــة 
إصابــة األرسى بكورونــا، ووضــع حــد الســتهتار 

االحتالل بحياتهم.

رام الله/ فلسطن: 
بــأن  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  أفــادت 
يومــن  منــذ  رشعــوا  "جلبــوع"  معتقــل  أرسى 
ا عــىل نقــل عميــد  يف خطــوات احتجاجيــة، ردًّ
األرسى كريــم يونــس بشــكل قمعــي مــن معتقــل 

"جلبوع" إىل "مجدو".
ممثــل  عــن  نقلتــه  ملــا  وفقــًا  الهيئــة  وأوضحــت 
األرسى يف قســم )4( وضــاح البــزرة، أمــس، أن 
الخطــوات التصعيديــة متثلت يف إغالق قســم 
)4( وهو القسم الذي كان يقبع به يونس، وقام 

األرسى بإرجــاع وجبــة طعــام، إضافــة إىل إغــالق 

 .)3( قســم  باســتثناء  الســجن  أقســام  جميــع 
ولفتــت الهيئــة إىل أن خطــوات أرسى "جلبــوع" 
االســتفزازية  للحركــة  رفضــًا  تــأيت  االحتجاجيــة 
التــي قامــت بهــا إدارة الســجن واملتمثلــة بنقــل 
األسر يونس بشكل مفاجئ، ودون أي أسباب 

تستدعي ذلك.
جلســة  تعقــد  أن  املتوقــع  مــن  أنــه  وذكــرت 
حــوار بــن ممثــيل األرسى يف "جلبــوع" وقائــد 
عميــد  بإعــادة  للمطالبــة  املنطقــة،  مخابــرات 
فشــلت  وإن  املعتقــل،  إىل  يونــس  األرسى 
يف  سيســتمرون  األرسى  فــإن  الحــوار  جلســة 

خطواتهم التصعيدية.
الهجمــة  تصاعــد  خطــورة  مــن  الهيئــة  وحــذرت 
الكــوادر  ســيام  ال  األرسى  بحــق  الرســة 
فـ"ســلطات  املعتقــالت،  داخــل  التنظيميــة 
االحتــالل تتعمــد االنتقــام مــن األرسى وتعقيــد 
بشــتى  عليهــم  والتنغيــص  حياتهــم  تفاصيــل 
الســبل". واألســر يونس عضو اللجنة املركزية 
الداخــل  يف  عــارة  بلــدة  مــن  فتــح"،   " لحركــة 
 ،1983 عــام  منــذ  معتقــل  وهــو  املحتــل، 
ومحكــوم بالســجن املؤبــد الــذي جــرى تحديده 

الحًقا ملدة 40 عاًما.

غزة/ فلسطن:
النائــب  التريعــي،  املجلــس  يف  القانونيــة  اللجنــة  رئيــس  أكــد 
القانــون  انتهــاك  يف  ميعــن  عبــاس  "أن    الغــول:  فــرج  محمــد 
األسايس الفلسطيني والقوانن ذات الصلة ويقوم بتمديد حالة 
الطــوارئ بشــكل غــر دســتوري للمــرة الخامســة عــىل التــوايل يف 
تحــد واضــح ألبســط قواعــد القانــون والعدالــة ويتــرصف كأنــه فــوق 

القانون وفوق املحاسبة".
وقــال النائــب الغــول يف ترصيــح صحفــي أمــس: "إن عبــاس فاقــد 
الرعيــة ومنتهــي الواليــة منــذ 9/1/2009 وهــو ال ميلــك هــذه 
الصالحيــة، فــأي رئيــس حتــى لــو كان رشعيــًا وغر منتهــي الوالية ال 
ميلك متديد حالة الطوارئ دون عرض عىل التريعي وبروط 
مشــددة حســب القانــون األســايس الفلســطيني الــذي ينــص يف 
تؤكــد  والتــي  الطــوارئ  أحــكام حالــة  عنــوان  تحــت  الســابع  البــاب 
عــىل أنــه ال يجــوز متديــد حالــة الطــوارئ اال من رئيس رشعي وملرة 
واحــدة فقــط ملــدة ثالثــن يومــًا ومبوافقــة املجلــس التريعــي 

بأغلبية ثلثي أعضائه".

األســايس  القانــون  حســب  التريعــي  املجلــس  "أن  وأضــاف 
الفلســطيني هــو املؤسســة الرســمية املنتخبــة الوحيــدة الرعيــة 
حتــى اآلن و حتــى يــأيت مجلــس تريعــي منتخــب جديــد يــؤدي 
حتــي  األحــوال  مــن  حــال  بــأي  حلــه  يجــوز  وال  القانونيــة،  القســم 
يف حالــة الطــوارئ حســب املــادة 113 تحــت عنــوان حظــر حــل 
املجلــس التريعــي الفلســطيني أو تعطيــل أحكامــه خــالل فــرتة 
حالــة الطــوارئ أو تعليــق أحــكام هــذا البــاب، فــال يحــق ألي جهــة 
تنفيذية أو قضائية انتهاك القانون األسايس وتقوم بحل املجلس 
التريعي، ويقع منعدمًا أي قرار أو حكم يقي بخالف القانون 

األسايس الفلسطيني".
بانتخابــات  الرعيــات  تجديــد  "بــرورة  الغــول  النائــب  وطالــب 
جديدة حرة ونزيهة ورسيعة إلنقاذ النظام الســيايس الفلســطيني 
والرئاســة  التريعــي  واملجلــس  الوطنــي  للمجلــس  بالتزامــن 

كاستحقاق دستوري وقانوين وتنفيذًا التفاقيات القاهرة".

عقب إصابة 3 منهم بالفيروس
تحذيرات من خطر كورونا على األسرى ومطالبات بحمايتهم في السجون

رام الله-غزة/ جمال غيث:
قوبلــت إصابــة ثالثــة أســرى فــي ســجون االحتــالل 
بتحذيــرات  أمــس،  كورونــا،  بفيــروس  اإلســرائيلي 
واســعة مــن خطــر الفيــروس علــى حياتهــم وخاصــة 

المرضــى منهــم، ومطالبات بحمايتهــم من البطش 
والقمع وسياسة اإلهمال بحقهم في السجون.

ففــي غــزة شــارك عشــرات المواطنيــن فــي وقفــة 
علــى  فيــروس كورونــا  تفشــي  مــن خطــر  للتحذيــر 

منهــم  ثالثــة  إصابــة  عــن  اإلعــالن  بعــد  األســرى، 
بالفيــروس. وطالــب المشــاركون فــي الوقفــة التي 
نظمتهــا وزارة األســرى والمحرريــن وحركــة األحــرار، 
أمــام مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بمدينة 

غــزة، المجتمــع الدولــي بالعمــل علــى إنقــاذ حيــاة 
األســرى المصابيــن بفيــروس كورونــا، واإلفــراج عن 
المعتقليــن، خاصــة المرضى وكبار الســن واألطفال، 

في ظل تفشي الفيروس.

الغول: تمــديد عبــاس حالــــة الطـــوارئ
للمــرة الخامســة إمعـــان فــي انتهــاك القـــانــون

خطوات تصعيدية ألسرى "جلبوع" احتجاًجا على نقل أسير

جانب من الوقفة يف غزة أمس     ) تصوير/ رمضان األغا (
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وكانــت وزارة االقتصــاد بــرام اللــه قالــت إن 
خســائر االقتصــاد خــال األشــهر املاضيــة، 
تجــاوزت 3 مليــارات دوالر، نتيجــة فــروس 
"كورونــا"، مشــرة إىل أن الناتــج املحــي ال 
يتجــاوز 15 مليــار دوالر، ويعــاين كثرًا من 

املعيقات.
املنشــآت  مــن   97% أن  الــوزارة  وبينــت 
الصغــر،  ومتناهيــة  صغــرة  االقتصاديــة 
نســبة  وأن  مغلقــًا،  زال  مــا  ومعظمهــا 
 30% تتجــاوز  ال  العاملــة  املنشــآت 
االحتــال  ســيطرة  اســتمرار  إىل  باإلضافــة 
عىل كل املوارد االقتصادية الفلسطينية، 
لاقتصــاد  الخســائر  بهــذه  تســبب  مــا 

الفلسطيني.
جائحــة  أن  إىل  أيضــًا  الــوزارة  وأشــارت 
كورونا أثرت عىل 40 ألف عامل يف قطاع 
الســياحة، واآلن هــم عاطلــون عــن العمــل، 

ال  االقتصاديــة  املنشــآت  ثلثــي  أن  مبينــًا 
تعمل.

الجلديــة  الصناعــات  اتحــاد  رئيــس  وقــال 
واألحذيــة، حســام الزغــل، إنــه عــىل الرغــم 
ال  اإلجــراءات،  الحكومــة  تخفيــف  مــن 
تــزال الحركــة الرشائيــة يف الوقــت الراهــن 
أنهــم يعولــون عــىل  محــدودة، مشــرًا إىل 

األيام املقبلة.
وبني الزغل لصحيفة "فلسطني" أن اإلقبال 
والشــنط  األحذيــة  منتجــات  رشاء  عــىل 
بعكــس  وهــو  جــدًا،  محــدود  الجلديــة 
حيــث  األوقــات،  هــذه  مثــل  يف  املعتــاد 
موســم  ســبقه  ومــا  املــدريس،  املوســم 
يف  األرس  أن  إىل  مشــرًا  األضحــى،  عيــد 
الضفة ترجح تأجيل املوســم الدرايس، أو 
التحول إىل التعليم االفرتايض خال فرتة 
لذلــك يرتيثــون يف رشاء  جائحــة كورونــا، 

احتياجات أبنائهم الدراسية.
وبــني أن حركــة البيــع يف قطــاع الصناعــات 
أن  بيــد   ،)03%  ( تســجل  تــكاد  الجلديــة 
هــذا القطــاع يســاهم بنســبة ) %3-2( يف 
الناتــج املحــي اإلجــايل ويشــغل قرابــة 4 

آالف عامل.
وُيعــول الزغــل عــىل املوســم الشــتوي، يف 
زيــادة بيــع منتجاتهــم الوطنيــة، مشــًرا إىل 
أن الســوق يف الوقــت الراهــن محــدود مــن 
البضائع املستوردة التي تراجعت بسبب 
"كورونــا" وهــي فرصــة جيدة إلعطاء املنتج 

املحي فرصته يف السوق.
مــن جهتــه قــال رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة 
جزئيــا  انتعاشــا  إن  رزق،  خليــل  اللــه،  رام 
اإلنتاجيــة  القطاعــات  يف  ملحوظــا 
والصناعيــة يحــدث يف محافظــات الضفــة 
يف  يســاهم  أن  شــأنه  مــن  وهــذا  الغربيــة، 

توفــر الســيولة النقديــة، ويخفف من وطأة 
الشــيكات املرتجعــة. وبــني رزق لصحيفــة 
مــع  التعايــش  مــن  بــد  ال  أنــه  "فلســطني" 
إجــراءات  باتبــاع  وذلــك  "كورونــا"  جائحــة 
العــودة  أن  إىل  مشــرًا  والســامة،  األمــن 
إلغاق املنشآت الصناعية والتجارية قرار 
ليس صائبا، ألنه يرض باالقتصاد الوطني.

وأهــاب رزق باملؤسســات الدوليــة املانحة 
يف  األولويــة  الخــاص  القطــاع  إلعطــاء 
اإلمــدادات املاليــة التــي تقدمهــا للســلطة 
الفلســطينية، وذلــك مــن أجــل مســاعدتهم 

يف تخطي األزمة الحالية.
 كــا حــث رزق حكومــة اشــتية عــىل إعــادة 
املفروضــة  والرضائــب  الرســوم  يف  النظــر 
حاليــًا، والبنــوك عــىل توســيع التســهيات 
مــن  الخــاص  القطــاع  لتمكــني  االئتانيــة 
تعويض الخسائر واالستمرار يف النشاط.

غزة/ فلسطني:
نفــذ قســم الحــرف والصناعــات يف بلديــة النصرات 
وســط القطــاع بالتعــاون مــع وزارة االقتصــاد، حملــة 
نفــوذ  يف  العاملــة  املخابــز  جميــع  عــىل  مركزيــة 

النصرات.
وشــملت الحملــة 15 مخبــزًا )آيل، بلــدي، طابــون، 
وصــاج( ملتابعــة إجــراءات األمــن والســامة وااللتــزام 

بالرشوط الصحية والنظافة العامة.
مصبــاح  والصناعــات  الحــرف  قســم  رئيــس  وأوضــح 
املخابــز  أصحــاب  عــىل  التأكيــد  تــم  أنــه  صيــدم، 

لــرضورة البــدء واســتكال إجــراءات األمــن والســامة 
منحهــم  تــم  أنــه  إىل  منبهــا  الصحيــة،  والــرشوط 
مهلــة لبدايــة األســبوع املقبــل لالتــزام باإلجــراءات 

املطلوبة.
غــر  املخابــز  وإغــاق  مخالفــة  ســيتم  أنــه  وأكــد 
امللتزمــة باإلجــراءات املطلوبــة، حرصــا عــىل صحــة 
ألصحــاب  الشــكر  موجهــا  املواطنــني،  وســامة 
املخابــز امللتزمــني بــكل الــرشوط املطلوبــة، داعيــا 
الســكان للتعــاون مــع بلديــة النصــرات واإلبــاغ عــن 

أي مخالفات قد تقوم بها بعض املخابز.

عقب تخفيف إجراءات الحد من "كورونا"

قطاعات إنتاجية وتجارية بالضفة تعول عىل حدوث انتعاش يف نشاطها
غزة-رام الله/ رامي رمانة:

ُتعــول قطاعــات إنتاجيــة وتجاريــة في الضفــة الغربية على 
حدوث انتعاش جزئي في أنشطتها، عقب تخفيف الحكومة 

إجراءاتها للحد من تفشي وباء "كورونا".

وأشارت تلك القطاعات إلى أن التعافي من الجائحة سيأخذ 
مــدة طويلــة قــد تمتد لمنتصــف العــام المقبــل، وبالتالي 
هــم بحاجة إلــى دعم مالي ولوجســتي حكومي، وأيضا من 

المؤسسات الدولية المانحة.

ذ جولة ميدانية عىل املخابز بلدية النصريات ُتنفِّ

جانب من جولة البلدية أمس            )فلسطني(

إطالق مرشوع حامية سبل 
العيش لألرس األكرث ضعًفا 

يف املناطق مقيدة الوصول
غزة/ فلسطني: 

مــرشوع  الزراعيــة(  )اإلغاثــة  الزراعيــة  التنميــة  جمعيــة  أطلقــت 
"حايــة ســبل العيــش" لــأرس األكــر ضعفــا يف املناطــق مقيــدة 
الوصــول، وتعزيــز صمــود املزارعني للتأقلم مع األزمات املتكررة 
الــدويل  والقانــون  اإلنســان  لحقــوق  املســتمرة  واالنتهــاكات 
اإلنســاين، وذلــك بالرشاكــة مــع مؤسســة اإلغاثــة األوليــة الدوليــة 
الفلســطينية  لــأرض  اإلنســاين  الصنــدوق  مــن  وبتمويــل   ،PUI

.“oPt Humanitarian Fund” املحتلة
أبريــل   2020- )يونيــو  أشــهر  عــرشة  ملــدة  املــرشوع  ويســتمر 
غــزة،  شــال  حانــون  بيــت  بلــدة  يف  تنفيــذه  وســيتم   ،)2021

يف  والربيــج  الديــك،  وجحــر  غــزة،  رشق  الشــجاعية  ومنطقــة 
الكبــرة،  وعبســان  الصغــرة،  وعبســان  الوســطى،  املحافظــة 
وخزاعة، وبني ســهيا يف محافظة خان يونس، ومنطقة الشــوكة 

يف رفح.
وأوضحــت اإلغاثــة الزراعيــة يف بيــان صحفــي، أمــس، أن اختيــار 
الزراعيــة  اإلغاثــة  خــال  مــن  ســيتم  املــرشوع  مــن  املســتفيدين 
ومؤسســة اإلغاثــة األوليــة الدولية/فرنســا PUI، مــن خــال تنفيــذ 
جملة من الزيارات امليدانية لتحديد 265 مزارعًا من املزارعني 
األكــر تأثــرا بالفيضانــات ورش املبيــدات، بهــدف إجــراء تقييــم 

للوضع االجتاعي واالقتصادي لأرس.
ووفق البيان ستقوم اإلغاثة الزراعية مبشاركة قوائم املستفيدين 
املناطــق  يف  العاملــة  واملؤسســات  الغــذايئ  األمــن  قطــاع  مــع 
مقيــدة الوصــول لتجنــب أي ازدواجيــة يف تقديــم املســاعدات 
للمزارعــني  املقدمــة  التدخــات  أن  كــا  األنشــطة.  وتداخــل 
املترضرين ســتكون عىل شــكل مســاعدات نقدية، حيث ســيتم 
وســيقدم  متــرضر،  مــزارع  لــكل  دوالر   800 بقيمــة  مبلــغ  توزيــع 
املبلغ عىل دفعتني وذلك لتغطية تكاليف إعادة تأهيل وزراعة 
دونــم واحــد )1000 م²(، مــن خــال رشاء املزارعــني مدخــات 

أنفاق زراعية.
وأشــار إىل أنه يف إطار املســاهمة يف الجهود الوطنية املتعلقة 
بتدابر الوقاية من انتشــار فروس كورونا COVID-19 ســتوزع 
عنــارص  الدوليــة  األوليــة  اإلغاثــة  مــع  بالرشاكــة  الزراعيــة  اإلغاثــة 
الوقاية املتعددة عىل أرس املزارعني املستفيدين ومنها: كلور 

)أقراص(، علبة أقنعة )50 قطعة(، صابون )علبة 6 قطع(.

غزة/ فلسطني:
أجــرت وزارة االقتصــاد الوطنــي 29 زيــارة 
الذهــب  بيــع  محــات  عــىل  تفتيشــية 
يف  األخــرة  األيــام  خــال  واملجوهــرات 

قطاع غزة.
وذكرت اإلدارة العامة لإلعام والعاقات 
التفتيشــية  الطواقــم  أن  بالــوزارة  العامــة 
التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش مبديرية 
بالــوزارة  الثمينــة  دمــغ ومراقبــة املعــادن 
نظمت بعد إجازة عيد األضحى املبارك 
جــوالت عــىل محــات الذهــب شــملت 
زيــارة  3 جــوالت ميدانيــة متــت خالهــا 
واملجوهــرات  الذهــب  لبيــع  محــل   29

مبحافظات قطاع غزة.
وأوضحت اإلدارة أن الجوالت التفتيشية 
تهدف ملتابعة املشغوالت التي تعرض 
واملجوهــرات  الذهــب  محــات  يف 
الثمينــة، وللتأكــد من عدم وجود حاالت 
خداع للمســتهلك، والتحقق من ســامة 
املشــغوالت املعروضة، وكذلك التأكد 

لــدى  املشــغوالت  جميــع  دمــغ  مــن 
مديرية املعادن الثمينة.

ونفــذت اإلدارة العامــة للرشكات بالوزارة 
قطــاع  يف  لــرشكات   6 لـــــ  ميدانيــة  زيــارة 
غــزة للتأكــد مــن مارســة عملهــا حســب 

القانون.
وتــم خــال اليومــني املاضيــني تســجيل 
3 رشكات جديدة وإنجاز 15 مستخرجا 

للرشكات.
املعامــات  عــدد  أن  اإلدارة  وأوضحــت 
للــرشكات  العامــة  اإلدارة  يف  املنجــزة 
بلــغ 10 معامــات، وتم تحديث بيانات 
 3 عــىل  تعديــل  واجــراء  رشكات،   7
التدقيــق عــىل معامــات  رشكات، وتــم 
لـــ 9 رشكات خــال اليومــني املاضيــني، 
مشــرة إىل أنــه تــم تقديــم 11 استشــارة 
تعديــل  وإجــراء  الــرشكات،  ألصحــاب 

عىل 9 سجات تجارية.
املســتهلك  حايــة  طواقــم  ونظمــت 
مبحافظــات قطــاع غــزة زيــارات وجــوالت 

واملحــال  األســواق  عــىل  ميدانيــة 
املرشوبــات  ببيــع  الخاصــة  التجاريــة 

الغازية.
مــن  أكــر  تنفيــذ  الجــوالت  خــال  وتــم 
وتحريــر  تفتيشــية  وجولــة  زيــارة   175

غازيــة  ملرشوبــات  إتــاف  محــرض   38

منتهيــة الصاحيــة، وبعضهــا غر مطابق 
للمواصفات الفلسطينية.

كــا حــررت الطواقــم 17 محــرض ضبــط 
ومنظفــات  مغشوشــة،  ملرشوبــات 
مجهولة املصدر، ولحوم مجمدة ومواد 

غذائية منتهية الصاحية.
وتضليــل  غــش  وجــود  إىل  وأشــارت 
البائعــني  بعــض  قبــل  مــن  للمســتهلك 
ضبطهــا  تــم  التــي  الســلع  عــرب  والتجــار 

وتحرير محارض فيها.
لحايــة  العامــة  اإلدارة  ودعــت 
مــن  للتأكــد  املواطنــني،  املســتهلك 
صاحيــات اإلنتــاج وتاريــخ االنتهــاء قبــل 

الرشاء، حتى ال يقعوا ضحية الغش.

رام الله/ فلسطني:
لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  قــال 
اإلنتــاج  مســتوى  إن  الفلســطيني، 
نســبته  ارتفاعــا  ســجل  الصناعــي 
يونيــو/ حزيــران  %29.06 خــال شــهر 

مايو/أيــار  بشــهر  مقارنــة  املــايض 
متشــابهة  مســتويات  ليســجل  املــايض 
جائحــة  قبــل  الحــال  عليــه  كان  مــا  مــع 

كورونا.
أنــه  أمــس،  بيــان،  يف  اإلحصــاء  وأوضــح 
رغــم تغيــر اإلجــراءات املتعلقة بجائحة 
مــع  مقارنــة  حزيــران  شــهر  يف  كورونــا 
الســابقة،  األشــهر  مــا كان متبعــا خــال 
اإلنتــاج  لكميــات  القيــايس  الرقــم  ارتفــع 
الصناعــي إىل 133.56 خــال حزيران، 
أيــار  شــهر  خــال   103.49 بـــ  مقارنــة 

  .2020

وســجلت أنشــطة الصناعــات التحويليــة 
خــال   30.93% نســبته  حــادا  ارتفاعــا 
الســابق  بالشــهر  مقارنــة  حزيــران  شــهر 
التي تشكل أهميتها النسبية 82.98% 

من إجايل أنشطة الصناعة.
صعيــد  عــىل  أنــه  إىل  اإلحصــاء  ولفــت 
األنشــطة الفرعيــة التــي لهــا تأثــر نســبي 

القيــايس،  الرقــم  مجمــل  عــىل  كبــر 
الصناعــات  أنشــطة  جميــع  ســجلت 
التحويليــة ارتفاعــا خــال شــهر حزيــران 
شــهدت  حيــث  أيــار،  بشــهر  مقارنــة 
جميــع املحافظات الفلســطينية ارتفاعا 
بنســب  الصناعــي  اإلنتــاج  كميــات  يف 
الصناعيــة،  األنشــطة  حســب  متفاوتــة 
تبايــن هــذا االرتفــاع مــن محافظــة ألخرى 

حسب تركز املنشآت الصناعية فيها.
التــي  الصناعيــة  األنشــطة  أهــم  ومــن 
صناعــة  اإلنتــاج،  يف  ارتفاعــا  شــهدت 
األخــرى  الافلزيــة  املعــادن  منتجــات 
"الباطون، الحجر والرخام، واإلسفلت"، 
املشــكلة  املعــادن  منتجــات  وصناعــة 
عدا املاكينات واملعدات "األملنيوم"، 
الصيدالنيــة  املنتجــات  وصناعــة 
وصناعــة  ومســتحرضاتها،  األساســية 
واملنتجــات  الجلــد  صناعــة  األثــاث، 
ذات الصلــة "صناعــة األحذية"، ونشــاط 
األعــام  وســائط  واستنســاخ  الطباعــة 
املســجلة، وصناعــة الخشــب ومنتجات 
الخشب، وصناعة املنتجات الغذائية.

الكهربــاء  إمــدادات  أنشــطة  وســجلت 
والغــاز والبخــار وتكييــف الهــواء ارتفاعــا 

تشــكل  التــي   25.43% نســبته  حــادا 
أهميتها النسبية   %11.95 من إجايل 

أنشطة الصناعة. 
امليــاه  إمــدادات  أنشــطة  ســجلت  كــا 
النفايــات  وإدارة  الصحــي  والــرف 
 10.40% نســبته  ارتفاعــًا  ومعالجتهــا 
التــي تشــكل أهميتهــا النســبية 2.39% 
مــن إجــايل أنشــطة الصناعــة، يف حــني 
واســتغال  التعديــن  أنشــطة  ســجلت 
املحاجــر ارتفاعــًا نســبته %3.77 والتي 
مــن   2.68% النســبية  أهميتهــا  تشــكل 

إجايل أنشطة  الصناعة. 
عقــب  أنــه  إىل  اإلحصــاء  جهــاز  ونبــه 
انتشــار وبــاء كوفيــد – 19 ومــا تبعــه مــن 
تدابــر للحــد مــن انتشــاره، تــم اســتبدال 
عمليــة جمــع البيانــات لقيــم اإلنتــاج مــن 
مــن  املختلفــة  الصناعيــة  املنشــآت 
الجمع امليداين إىل الجمع عرب الهاتف 

يف مختلف املحافظات.
التــي  الصناعيــة  املنشــآت  عــدد  وبلــغ 
فلســطني  يف  اإلنتــاج  قيــم  منهــا  تجمــع 
للكثــر  املؤقــت  لإلغــاق  ونظــرا   ،365

الطــوارئ  لخطــة  تطبيقــا  املنشــآت  مــن 
يف فلسطني.

رشكة PalPay ُتطلق 
محفظتها اإللكرتونية

 رام الله/ فلسطني:
الدفــع  لحلــول  الرائــدة  الرشكــة   ،PalPay رشكــة  أمــس،  أطلقــت 
اإللكــرتوين محفظتهــا اإللكرتونيــة "محفظتــي"، بحضــور محافــظ 

سلطة النقد عزام الشوا.
و"محفظتي" منظومة دفع متكاملة عىل شكل تطبيق عىل أجهزة 

الهواتف الذكية. 
وتهــدف هــذه املحفظــة إىل  توفــر مجموعــة واســعة مــن خدمات 
الدفــع والتحويــل والــرشاء والتســوق عــرب اإلنرتنــت لجميــع أفــراد 

املجتمع الفلسطيني. 
وتــم تنظيــم حفــل اإلطــاق مبشــاركة مديــر عــام رشكــة PalPay م. 
إياد قمصية، ومدير عام بنك فلسطني رشدي الغاييني، ومدير 
عــام البنــك اإلســامي العــريب هــاين نــارص ، والرئيــس التنفيــذي 
مديــري  مــن  وعــدد  زيتــاوي،  إيــاد  املــايل  االســتقرار  ملجموعــة 

اإلدارات يف مجموعة بنك فلسطني وإعاميني وصحفيني. 
ورشاء  التســوق  مــن  مســتخدميها  يب"  بــال  "محفظــة  وســتمكن 
احتياجاتهــم مــن املتاجــر عــرب التطبيــق املعتمــد عــىل الهواتــف 
الذكية، وتنفيذ عمليات تحويل مبالغ مالية من شــخص إىل آخر 
االفرتاضيــة  فيــزا  بطاقــات  وإصــدار  املوبايــل،  أجهــزة  باســتخدام 
)صالحــة ملــدة عــام( للتســوق عــرب اإلنرتنــت أو فيــزا الباســتيكية. 
والــرشاء  التســوق  يف  وعامليــًا  محليــًا  اســتخدامها  يتــم  التــي 
النقــدي، ودفــع فواترهــم املختلفــة، وشــحن أرصــدة  والســحب 
الجامعــات  أقســاط  ودفــع  قروضهــم  وتســديد  النقالــة،  الهواتــف 
وكذلــك  واأللعــاب،  املختلفــة  االشــرتاكات  ورشاء  واملــدارس 
لــدى  املحفظــة  مــن  النقــدي  والســحب  للتجــار  الدفــع  عمليــات 
الــوكاء والعديــد مــن الخدمــات التــي ســيتم اإلعــان عنهــا خــال 

األيام القليلة املقبلة.
 يف حــني ميكــن شــحن املحفظــة املاليــة مــن خــال نقــاط البيــع 

املنترشة يف جميع محافظات الوطن. 
مــن ناحيــة أخــرى، طــورت رشكــة PalPay خــال الســنوات القليلــة 
املاضيــة نظــام "أســواقي" وهــو متجــر إلكــرتوين يتيــح للــرشكات 
أو  منتجــي  وحتــى  والحرفيــني  والبضائــع  الخدمــات  ومــزودي 
منتجــات املعجنــات والحلويــات ســواًء يف املحــل التجاري أو يف 
البيــت بعــرض بضائعهــم  وخدماتهــم مــن خــال أنظمــة رشكــة بــال 
يب ومحفظتــي ملجموعــة كبــرة مــن املشــرتكني تشــمل مشــرتيك 
املحفظــة واملوبايــل البنــي التابع للبنوك املتعاقدة مع بال يب، 
البضائــع  أنــواع  إمكانيــة رشاء جميــع  لهــؤالء املشــرتكني  يوفــر  مــا 

والخدمات مع إمكانية التوصيل ألي مكان داخل فلسطني. 

رام الله/ فلسطني:
وقعت وزارة املالية برام الله أمس اتفاقية 
قــرض مــع البنــك الــدويل بقيمــة 30 مليــون 
وعــال  املحتاجــة  األرس  لدعــم  دوالر، 
الضفــة  يف  تشــغيلية،  وبرامــج  املياومــة 

الغربية مبا فيها القدس، وقطاع غزة.
وتــم توقيــع االتفاقيــة يف مقر رئاســة الوزراء 
الــوزراء  رئيــس  بحضــور  اللــه،  رام  مبدينــة 

محمد اشتية.

6 مايــني  التوقيــع إن  وقــال اشــتية عقــب 
عــرب  املحتاجــة،  لــأرس  ســتخصص  دوالر 

وزارة التنمية االجتاعية.
دوالر  مليــون   13.9 أن  إىل  ولفــت 
عــرب  املياومــة ســترف  لعــال  مخصصــة 
وزارة العمل، ومن املقرر أن يســتفيد منها 
68 ألــف عامــل تعطــل عــن العمــل بســبب 

جائحة كورونا.
مايــني   10 مبلــغ  أن  الــوزراء  رئيــس  وبــني 

التشــغيل  لربنامــج  ســيخصص  دوالر 
 10 قبــل  مــن  تنفيــذه  وســيتم  املؤقــت، 
 3100 مؤسســات فلســطينية، مبــا يخــدم 

عائلة.
يف  املياومــة  عــال  مــن  اآلالف  وتــرضر 
فلســطني خال األشــهر الخمسة املاضية، 
تفــي  ملنــع  الحكوميــة  اإلجــراءات  بفعــل 
جائحة كورونا، دفعت الحكومة إىل ضمهم 

لربامج الشؤون االجتاعية الحكومية.

م زيارات ملحالت الذهب والرشكات بغزة االقتصاد ُتنظِّ

ل اإلحصاء: اإلنتاج الصناعي ُيسجِّ
 ارتفــاًعا بنسبة 29.06 % فـي يـونيو

اتفاقية قرض مع البنك الدويل لدعم األرس والعامل بالضفة وغزة
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ترامب بـ»الرئيس فاقد املسؤولية، وُمشعل الحرائق«.
حــٌق لنــا أن نتســاءل: مــا رس هــذا الحــرص اإلرسائييل عىل نفي 

أي عالقة لها بانفجارات كارثة بريوت وشعب لبنان؟
الســّموع«  إثــر »مجــزرة  الشــكل  بهــذا  )إرسائيــل(  تتــرف  مل 
)إرسائيــل(  تتــرف  ومل   .1967 حزيران/يونيــو  كارثــة  قبــل 
يف  البقــر«  »بحــر  قريــة  مدرســة  جرمية/مجــزرة  تجــاه  هكــذا 
مــر خــالل »معــارك االســتنزاف« بــني مــر و)إرسائيــل( بني 
حزيران/يونيو 1967 وترشين األول/أكتوبر 1973.. فام هو 

الرس إذن؟.
الــرس، وأكــرر: »الــرس« هنــا، للتأكيــد، هــو: »ســعر الــدم« يف 

»بورصة الدم اإلرسائيلية«، )إذا صح التعبري(.
يف »بورصة أسعار الدم اإلرسائيلية«، سعر دم »حزب الله« 
ا مــن كل  اللبنــاين هــو األغــىل. ولعــيّل أقــول: أغــىل بكثــري جــدًّ
ره  دم عــريب آخــر، حتــى لكأنــه دم خــاص، بلــون أزرق مثــال، ُتقدِّ
لـ»نجمــة  لونــا  َعَلِمهــا  اعتمدتــه يف  أنهــا  درجــة  إىل  إرسائيــل، 
داوود«، )الرتجمة الصحيحة للتعبري هي »درع داوود«، وهو 
امللــك يف أســاطري اليهــود، والنبــي عنــد املســلمني، وبكل ما 
يف ذلــك مــن إيحــاءات، تتيــح النقــد للملــك، وتحــرّم النقد عن 

األنبياء(.
نــرش كاتــب وصحــايف  القــرن املــايض،  يف مطلــع ســتينيات 
إرسائيــيل، يكتــب بشــكل جــاد، كــام يكتــب مقــاالت صحافيــة 
ســاخرة، اســمه، عــىل مــا اذكــر، يوســف حريــف، يف جريــدة 
ملحوظــا يف  ارتفاعــا  فيــه  ينتقــد  ســاخرا  مقــاال  »معاريــف«، 
موازنة الجيش واألجهزة األمنية اإلرسائيلية يف تلك السنة عن 
أســعار الدم الفلســطيني والعريب بشــكل عام، مقارنا »أســعار 
الدم« تلك األيام بأســعار ســنني ســابقة مع نهاية األربعينيات 
وبداية الخمســينيات، فرتة النكبة الفلســطينية، التي رَســَخت 
ــم  يف ذهنــه، ويعــود إليهــا يف ذاكرتــه بنشــوة فــرح عــارم، وترحُّ

عىل تلك األيام الخوايل الجميلة!
ليســتدل إىل ســعر الدم الفلســطيني والعريب اعتمد حريف، 
الصهيونيــة،  العصابات/امليليشــيات  موازنــات  لــه،  كمرجــع 
الهاغانــاة والبلــامح وايتســل وليحــي، قبــل شــهر النكبــة أيــار/

مايــو 1948، وموازنــة »جيــش الدفــاع اإلرسائيــيل« الــذي أمــر 
بن غوريون بتشكيله بعد أسبوع واحد من إعالنه إقامة »دولة 
إرسائيل«، وحل جميع العصابات املسلحة اليهودية السابقة 
ودمجهــا يف ذلــك الجيــش. وقــام حريــف بتقســيم كامــل تلــك 
املوازنــات، التــي تقــّدر مباليــني قليلــة مــن الــدوالرات، عــىل 

بثــت قنــاة املياديــن وثائقــي بيــت العنكبــوت الصــادر عــن حركــة 
الحركــة  اخــرتاق  يــرشح  والــذي  اإلسالمي/فلســطني،  الجهــاد 
متــت  مزدوجــني  عمــالء  وتجنيــد  الصهيونيــة  األمنيــة  لألجهــزة 
وقــد  وإحبــاط مخططاتــه.  العــدو  مواجهــة  منهــم يف  االســتفادة 

شعر كل فلسطيني شاهد الحلقة الوثائقية بالكثري من الطأمنينة 
واالرتياح لهذا اإلنجاز الكبري، والذي سيتمدد وسيكون أكرث دقة 
واتساعا يف املستقبل. شعر الفلسطيني بنوع من القوة، وارتفع 
منســوب الثقــة بالــذات، وتفــاءل مبســتقبل يحمــل تطــورات تثلــج 
صــدره. أمــا الجانــب الصهيــوين فالذ بالصمــت، ومل ينبس ببنت 
شــفة حــول املوضــوع حتــى اآلن، واإلعــالم الصهيــوين مل يتجــرأ 
بعــد عــىل التعليــق عــىل ما تم بثه. رمبا ينتظر اإلعالم الصهيوين 
توضيحــا أو إذنــا مــن أجهــزة األمــن الصهيونيــة لــي يتنــاول الحلقة 

بالتحليل والتمحيص. 
عــىل مــدى ســنوات واملخابــرات الصهيونيــة تصنــع نســيجا مرعبا 
عــر  متكنــت  العــرب.  مــن  وغريهــم  الفلســطينيني  عقــول  يف 
ســنوات الهيمنــة والبطــش والبــأس الشــديد مــن إقنــاع النــاس بــأن 
أجهزة األمن الصهيونية تعرف كل يشء عن الفلسطينيني أفرادا 
وتنظيامت وأحزابا ومقاومني وموجودات وقدرات. لقد غرست 
يف أذهــان الشــعب الفلســطيني فكــرة عــدم إخفــاء أي يشء ألن 
الصهاينة يعرفون كل يشء، وغرســت يف أذهانهم أن ال يقوموا 
بــأي عمــل معــاد ألنهــم ســيعلمون مــا ســيقوم بــه كل فــرد قبــل أن 

يقوم بها. 
مرعبــة  أســطورة  نفســها  مــن  الصهيونيــة  األمــن  أجهــزة  صنعــت 
مــن  أو جهــة  أي شــخص  يتمكــن  وال  يخفــى عليهــا أي يشء،  ال 
اخرتاقهــا. وعــززت كل هــذا باخرتاقهــا لألجهــزة األمنيــة العربيــة 
وكانــت  وامللكيــة.  الجمهوريــة  والقصــور  العربيــة  والجيــوش 
العمــالء  تجنيــد  مــن  تتمكــن  كانــت  ألنهــا  ســهلة  دامئــا  مهامتهــا 
والجواســيس واملخرين بســهولة، وكان الثمن ضئيال ويتناســب 

مع ميزانية أجهزة األمن الصهيونية. 
مل يكن العريب محصنا ضد التجنيد من قبل األجانب، ولألسف 
ما زال هذا الوضع قامئا، ومل تكن القيادات العربية والحكومات 
حتــى  تكــن  ومل  األمــر،  حــول  النــاس  بتثقيــف  مهتمــة  واألحــزاب 

األمــر  الصهاينــة. ووصــل  مــع  يتعاونــون  الذيــن  مهتمــة مبالحقــة 
بأحد القادة الفلســطينيني أن قال عندما ســأله أحدهم عن عدم 
مســاءلته للجواســيس والعمــالء أنهــم الوســيلة التــي يوصلــون بهــا 

للصهاينة ما يريد وما يفكر به. 
نخرت أجهزة األمن الصهيوين العظام الفلسطينية عىل مستوى 
األفــراد والجامعــات والفصائــل والتنظيــامت، ومل نكــن نتمكن من 
االحتفــاظ بــأرسار أو نشــكل ألنفســنا تحصينــا أمنيــا. وقــد عملــت 
املخابرات الصهيونية ما أوقعنا يف فشل تلو فشل، وهزمية تلو 
هزميــة إىل أن وصلنــا إىل اتفــاق أوســلو الــذي اعرتفنــا فيــه بأنــه ال 

حق لنا مبالحقة عمالء الكيان الصهيوين. 
العســكرية،  الفصائــل  أعــامل  أفشــلت  األمنيــة  االخرتاقــات 
مــن  الخــرية  عــىل  وقضــت  الفلســطينيني  املقاومــني  وأحبطــت 
شبابنا الذين كانوا يتطلعون إىل املساهمة يف تحرير فلسطني. 
الصهيونيــة  األمــن  أجهــزة  أمــام  مفتوحــا  كفــا  الســنوات  عــر  كنــا 
ودفعنــا مثنــا بالغــا لقــاء ذلــك. وهنــا وقــع الفلســطينيون يف خطــأ 
جسيم مفاده أن املقاومة ال تجدي نفعا واألفضل أن نتوجه نحو 
التفاهــم مــع أمريــكا والكيــان الصهيوين. وكان أوســلو هو النتيجة 
الخائبــة. والصحيــح أن املقاومــة ليســت فاشــلة، وإمنــا كان أداؤنا 

األمني مخيبا جدا. 
عــىل مــدى ســنوات، والعديــد مــن الفلســطينيني يتحدثــون عــن 
رضورة اعتــامد معايــري أمنيــة صارمــة مــن أجــل تحقيــق التحصــني 
األمنــي الفلســطيني، وال مهادنــة مع املتعاملــني واملتعاونني مع 

الصهاينة. مل يكن هؤالء يجدون آذانا صاغية. 
الســنني األخــرية وبعــد ســيطرة حركــة »حــامس« عــىل  إمنــا يف 
قطــاع غــزة، أخــذت املقاومة الفلســطينية تتنفــس وتنتعش، وقد 
تجاوبــت فصائــل املقاومــة هنــا مــع دعــوات التحصــني األمنــي. 
»حــامس« تجاوبــت بقــوة، وأصبــح لديهــا اســرتاتيجية ملواجهــة 
االخرتاقــات الصهيونيــة، وكذلــك فعلــت حركة الجهاد اإلســالمي 

أخــذت  املقاومــة.  فصائــل  وكل  الشــعبية  املقاومــة  ولجــان 
غــزة.  قطــاع  يف  رويــدا  رويــدا  تتقلــص  الصهيونيــة  االخرتاقــات 
االخرتاقات ما زالت موجودة حتى اآلن، لكنها تتضاءل مع األيام، 

وقطاع غزة يتعاىف تدريجيا من دنس العمالء والجواسيس. 
وقــد أثبتــت األيــام أن املقاومــة الفلســطينية متكنــت مــن صناعة 
الزمــن.  مــع  تتطــور  التصنيعيــة  وقدراتهــا  بهــا،  خاصــة  أســلحة 
متــت  التــي  العلميــة  املعــارف  عــىل  الحصــول  مــن  متكنــت 
الصهيونيــة  املقاومــة  كل  ورغــم  عســكرية.  تقنيــة  إىل  ترجمتهــا 
والعربيــة والغربيــة للمقاومــة الفلســطينية يف غــزة، إال أن اإلرادة 
الفلســطينية تغلبــت. ويف هــذا درس قــوي يقــول إنهــا إذا توفرت 
القيــادة املخلصــة فــإن اإلبداعــات الفلســطينية تنطلق لتحقق ما 
مل يكــن عــىل بــال. مــن كان يفكــر أن مقاومة غزة ســتطور صواريخ 
يصل مداها إىل حوايل 100 كم والتي كان يصفها فلسطينيون 
ومــن  خــردة(.  )يعنــي  تنــك؟  مواســري  بأنهــا  للمقاومــة  معــادون 
كان يفكــر أن تنظيــام فلســطينيا ســيحتفظ بأســري صهيــوين عــدة 
ســنوات دون أن تكشــف أجهزة أمن الصهاينة مكانه وال تســتطيع 

تحريره؟ حامس فعلت ذلك. 
مل يكــن أحــد يقنــع نفســه أن مقاومــة فلســطينية ســتخرتق أجهــزة 
وكل  ذلــك.  فعلــت  اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  صهيونيــة.  أمــن 
الفصائــل الفلســطينية، حســبام أتتبــع، متلــك عقــوال قــادرة عــىل 
خــوض معــارك األدمغــة. لدينــا عقــول كانــت معطلــة ومحرومــة 
مــن النــور، واآلن هــي تنطلــق ومتخر عامل الفضــاء واإلليكرتونيات 
وتبــدع، وتوفــر للفلســطينيني أمنــا وســالمة. ويف هــذا درس كبري 
آخــر يفيــد بــأن القائلــني بــرورة عــدم املقاومــة خشــية مــن قيــام 
الصهاينــة بقتــل الفلســطينيني ســيخيبون مــن حيــث أن مــا تقــوم 
بــه املقاومــة سيشــكل رادعــا قويا يحول دون قتل الفلســطينيني. 
مرحلــة تطويــر الــردع صعبــة ومكلفــة، لكــن الــردع يف النهايــة يوفــر 

علينا الدماء والدمار.

سارعت )إرسائيل( )وال أقول »ترّسعت«( إىل نفي أي عالقة 
ع يف مينــاء بــريوت، حتــى إنها ســبقت يف  لهــا باالنفجــار املــروِّ
ا أو غري رسمي بتنفيذه. واملثل  نفيها هذا أي اتهام لها رسميًّ
الفلســطيني العاّمــي يقــول: »الِقــط املخرِّب بخــاف من قرقعة 
رة«، مبعنــى أن القــط املــؤذي يصــاب بالهلع، منذ لحظة  ــكَّ السُّ
ســامع تحريــك املفتــاح يف قفــل بــاب البيــت، حتــى قبــل أن 

يدخل أفراد العائلة إىل بيتهم.
أصابــت  التــي  بالكارثــة  عالقــة  ألي  نفيهــا  )إرسائيــل(  اتبعــت 
بــريوت، )مببــادرة مــن وزيــري الجيــش والخارجيــة فيهــا، بينــي 
غانتــس وغــايب أشــكنازي(، مبــد يــد العــون لتلبيــة احتياجــات 
ا  رســميًّ ذلــك  وأبلغــت  الكارثــة،  هــذه  مواجهــة  يف  لبنــان 
للمســؤولني اللبنانيــني، عــن طريــق قــوات األمــم املتحدة التي 
مــن  عــدد  وعــن طريــق  بينهــام،  الحــدود  مراقبــة  عــىل  تــرشف 

الدول والهيئات الدولية، التي ترتبط بعالقة مع الطرفني.
مــن هنــا.. مــن مــدى حــرص )إرسائيــل( عــىل نفــي أي عالقة لها 
باالنفجار والخسائر الكبرية التي تسبب بها، والعدد املذهل 
لضحايــاه مــن القتــىل والجرحــى والبيــوت والبنايــات املدمــرة، 
بــه  يشــعر  الــذي  واالنزعــاج  الضيــق  ســبب  فهــم  لنــا  ميكــن 
اإلرسائيليــون والــرأي العــام اإلرسائيــيل، إذا اعترنــا أن املحلــل 
االسرتاتيجي األمني اإلرسائييل، رون بن يشاي، الذي يكتب 
يف النســخة اإللكرتونيــة لجريــدة »يديعــوت أحرونــوت« وهــي 
الـــ«واي ِنــت«، معــّرا عــن هذا الــرأي العام، عندما نرش صباح 
أمس، وبعد أقل من أربع وعرشين ساعة عىل انفجار بريوت، 
مقاله الذي حرص عىل تضمينه كياًل من الشتائم واالنتقادات 
للرئيــس األمريــي، دونالــد ترامــب، بســبب قولــه للصحافيــني 
يف البيــت األبيــض، بعــد ســاعات مــن انفجــار مينــاء بــريوت، 
إنــه »فهــم مــن جــراالت أمريكيــني اجتمــع بهــم، أن مــا وقــع مــن 
انفجــارات يف بــريوت، ليــس مــن نــوع االنفجــارات الناجمــة عن 
عمليــة خطــأ يف التصنيــع، وأنــه رمبــا كان هجوًمــا وقنبلــة مــن 

نوع ما«.
مــن هنــا، فانــه عندمــا يكون االنفجار قد وقع بســبب »هجوم« 
أو بســبب وضــع »قنبلــة مــن نــوع مــا«، فــإن كل أصابــع االتهــام 
يف العــامل ُتوّجــه لـ)إرسائيــل(، التــي متــارس الهجومــات وتوجه 
رضبــات جيشــها وأجهزتهــا األمنيــة، بشــكل متواصــل ويومــي، 
ليس إىل قطاع غزة ومدن وقرى ومخيامت الضفة الفلسطينية 
فقــط، بــل إىل ســوريا ولبنــان والعــراق. وبلــغ ضيــق وانزعــاج بــن 
يشاي من تريح الرئيس األمريي، إىل درجة وصف الرئيس 

تلــك  الفلســطينيني والعــرب، يف  القتــىل  عــدد ضحايــاه مــن 
نتيجــة  مــع  ذلــك  وقــارن  بــاآلالف،  يعــّدون  والذيــن  الســنوات، 
تقســيم موازنة الجيش يف تلك الســنة، وهي عرشات ماليني 
اإلرسائيــيل  االحتــالل  جيــش  ضحايــا  عــدد  عــىل  الــدوالرات، 
مــن القتــىل الفلســطينيني والعــرب، الذيــن مل يتجــاوز عددهم 
مئــة قتيــل، وليخلــص ذلــك الصحايف الســاخر برخــة مدوية، 
احتجاجــا عــىل ارتفــاع »أســعار الــدم العــريب« ألكــرث مــن مئــة 

ضعف خالل سنوات معدودة.
أتابــع خــالل  عــدت بالذاكــرة إىل ذلــك املقــال الســاخر، وأنــا 
األســبوعني املاضيــني التوتــر األمنــي الكبري يف إرسائيل الذي 
غطى أياما عديدة، كام انعكس ذلك يف تغطية جميع وسائل 
اإلعــالم يف إرسائيــل تقريبــا، لعالمات هذا التوتر عىل صعيد 
واســتدعاء  لقــوات  تحريــك  مــن  األمنيــة،  واألجهــزة  الجيــش 
جنــود مــن تدريبــات، ومــن يقظة وتوتر كبري عىل طول الحدود 

الشاملية مع لبنان.
ميكــن لــكل ناقــد ومراقــب ومتابــع أن يقــول مــا يشــاء يف نقــد 
وتقييــم سياســة »حــزب اللــه«، لكــن هنــاك حقيقــة ثابتــة، ال 
ميكــن إنكارهــا، هــي أن »ســعر الدم« اللبنــاين، بفضل »حزب 
اللــه«، أغــىل مبــا ال يقــاس مــن كل دم عــريب آخــر، حتــى وكأنــه 
يقارب »ســعر الدم« اليهودي اإلرسائييل، الذي ميكن إلراقة 
نقطــة منــه أن تقــود إىل قتــال وحــرب ودمــار، وإىل هزميــة أو 

انتصار.
ال ميلــك كاتــب مثــيل أي مصــادر معلومــات وحقائــق، غــري 
مــا تنــرشه وســائل اإلعــالم. لكــن هــذه الوســائل تنــرش الكثــري. 
التــي  ومتابعــة مــا ينــرش تكشــف بوضــوح كامــل أن إرسائيــل، 
أقدمــت عــىل ارتــكاب جرميــة قتــل مناضــل مــن »حــزب اللــه« 
يف غارة لها قبل أســبوعني عىل محيط مطار دمشــق الدويل، 
قــادت إىل اســتنفار وتأّهــب عــىل طــول »حدوهــا« الشــاملية، 
»حــزب  مــع  »تعــادل«  نتيجــة  إىل  بالتوصــل  واحتفلــت  بــل 
اللــه«، كشــفته وســائل اإلعــالم اإلرسائيليــة، عندمــا اكــد محرر 
الشــؤون األمنيــة يف جريــدة »هآرتــس«، عامــوس َهرئيــل، أن 
الناطق الرســمي للجيش اإلرسائييل رفض اإلجابة حول ما اذا 
كانــت األوامــر للجنــود اإلرسائيليــني بإطــالق النــار عــىل دوريــة 
مــن مناضــيل »حــزب الله« تجاوزت الحــدود يف منطقة مزارع 
شــبعا اللبنانية املحتلة، يف األســبوع املايض، بهدف قتلهم 
أم بهــدف إجبارهــم عــىل الرتاجــع. ثــم جــاء تأكيــد الصحــايف 
اإلرسائيــيل املعــروف، ناحوم بارنياع، أن األوامر لهؤالء الجنود 

بيت العنكبوت وتطور القدرات األمنية للمقاومة الفلسطينية

)إرسائيل( وانفجار ميناء بريوت و«سعر الدم« العريب

عبد الستار قاسم
)عربي 21(

أثبتت األيام أن المقاومة الفلسطينية 
تمكنت من صناعة أسلحة خاصة بها، 

وقدراتها التصنيعية تتطور مع الزمن. تمكنت 
من الحصول على المعارف العلمية التي 
تمت ترجمتها إلى تقنية عسكرية. ورغم 

كل المقاومة الصهيونية والعربية والغربية 
للمقاومة الفلسطينية في غزة، إال أن 

اإلرادة الفلسطينية تغلبت. وفي هذا درس 
قوي يقول إنها إذا توفرت القيادة المخلصة 

فإن اإلبداعات الفلسطينية تنطلق لتحقق 
ما لم يكن على بال. 

عماد شقور
)القدس العربي(

ما سر هذا الحرص اإلسرائيلي على نفي أي 
عالقة لها بانفجارات كارثة بيروت وشعب 

لبنان؟
لم تتصرف )إسرائيل( بهذا الشكل إثر 

»مجزرة السّموع« قبل كارثة حزيران/يونيو 
1967. ولم تتصرف )إسرائيل( هكذا تجاه 

جريمة/مجزرة مدرسة قرية »بحر البقر« في 
مصر خالل »معارك االستنزاف« بين مصر 

و)إسرائيل( بين حزيران/يونيو 1967 وتشرين 
األول/أكتوبر 1973.. فما هو السر إذن؟.

يف جيــش االحتــالل واالســتعامر اإلرسائيــيل، مــن وزير الدفاع 
أن  أيضــا،  األركان اإلرسائيــيل  رئيــس هيئــة  ومــن  اإلرسائيــيل، 
يطلق جنودهم النار إلرغام خلّية مناضيل »حزب الله« عىل 
االنســحاب، ألن قتــل أو إصابــة أي واحــد منهــم، قــد تقــود إىل 
تصعيد وقتال ومعركة عكسية يف هذه الحرب املمتدة عىل 

مدى وسنني اكرث من قرن من الزمان.
أخلــص مــن كل هــذا إىل قناعــة كاملــة أن إرسائيــل ليســت، 
بشــكل مبــارش عــىل األقــل، وراء االنفجــار املرعــب واملدمــر 
يف مينــاء بــريوت، دون أن ينفــي ذلــك احتــامل أن يكــون ذلــك 
ممكنــا، بشــكل غــري مبــارش، مــن خــالل عمــالء تســرتوا وأبقــوا 
تلــك األطنــان مــن نيــرتات األمونيــوم يف ذلــك املســتودع يف 

ميناء بريوت.
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منظــار أمنــي، وفيــا عينهــا عــى حــزب اللــه وإيــران، يف محاولــة ملعرفــة تأثــر 
هــذه الكارثــة عــى أنشــطتها. وبــدا االنشــغال يف هــذه الناحيــة أن إرسائيــل ال 
تأبه بالضحايا، ومبصر البلد املنكوب، وإمنا بالتلميح إىل أن املواد الخطرة 
املتفجــرة يف املرفــأ كانــت عبــارة عــن مخــزون جمعــه حــزب الله. وحتــى لو كان 
هــذا صحيحــا، فــإن اللبنانيــن يعرفــون من خبأ هذه املــواد الخطرة يف املرفأ، 

وليسوا بحاجة إىل "تقديرات" إرسائيلية.
و)إرسائيل( هي دولة عدو بالنسبة للبنانين، أو غالبيتهم عى األقل. وارتكبت 
أبشــع املجــازر بحــق املدنيــن يف لبنــان، عــى مدار عقود، ودمــرت مبان وبنية 
تحتية، وتعمل باستمرار عى استغالل النظام الطائفي فيه وتغذية الرصاعات 
الداخلية، وحاولت يف املايض تنصيب رؤساء لخدمة مصالحها. ومنذ حرب 
السياســيون والعســكريون  يتوقــف املســؤولون  اليــوم، مل  2006 وحتــى  عــام 
اإلرسائيليــون عــن التهديــد بـ"إعــادة لبنــان إىل العــرص الحجــري" و"تدمر البنية 

التحتية لدولة لبنان" وما إىل ذلك.
الحربيــة  طائراتهــا  تقــوم  حيــث  لبنــان،  ســاء  اســتباحة  )إرسائيــل(  وتواصــل 
بالتحليــق فيهــا يوميــا. كــا تنفــذ قســا مــن غاراتهــا العدوانيــة يف ســورية مــن 
خالل إطالق الصواريخ من هذه الساء. زد إىل ذلك أن إرسائيل ال تزال تحتل 
مزارع شــبعا، وتنتهك ســيادة لبنان بالتوغل، ولو بشــكل محدود، وراء الحدود 

تأجيــج التظاهــرات املناهضــة لــه. ويــرى اوحانــا يف مقابلــة مــع مقابلــة مع 
صحفيــة، نــرت قبــل أيــام، أن هذه التظاهرات "ســتنتهي بإراقة الدماء"، 
مستدرًكا أنه "لن تكون هناك حرب أهلية، لكن العنف يتزايد مع الوقت.
توجــد  املــرّة  وهــذه  التظاهــرات،  هــذه  يف  الكراهّيــة  مــن  أجــواء  هنــاك 
وســتكون  كانــت،  دامًئــا  االنقســامات  الطرفــن،  بــن  حــاّدة  انقســامات 
موجــودة، لكــن األجــواء التــي ســبقت اغتيــال رابــن باهتــة باملقارنــة مــع ما 
يجــري اآلن"، ويــدور الحديــث هنــا عــن العنــف الالفــت الــذي يرافــق هذه 
التظاهرات، واعتداء أنصار نتنياهو عى املتظاهرين، والصحفين أمام 

مقر إقامته يف القدس املحتلة.
نتنياهــو نفســه مل يــردد يف مهاجمــة التظاهــرات وَكيــل التهــم لوســائل 
اإلعالم، مدعًيا أن االحتجاجات ضده هي "محاولة لسحق الدميقراطية"، 
وأنهــا تشــهد "انتهــاًكا لجميــع القواعد"، واصًفا التظاهــرات بأنها "حاضنة 
عــى  "تحــرض  بأنهــا  اإلعــالم  نتنياهــو وســائل  واعتــر  لفــروس كورونــا"، 
العنــف"، ومعتــًرا أنهــا "ال تعمــل عــى تغطيــة املظاهــرات، بــل تشــارك 

فيها".
ويف املقابــل، هنــاك مــن يــرى أن التظاهــرات لــن تراجــع، بــل إنهــا تــزداد 
موقًعــا   270 مــن  أكــر  موجاتهــا  آخــر  شــملت  حيــث  وتركيــًزا،  اتســاًعا 
وتقاطًعــا وجــًرا يف مناطــق مختلفــة، أكرهــا أمــام مقــر إقامــة نتنياهــو 
الرســمي يف القــدس املحتلــة، وحمــل بعــض املتظاهريــن خاللهــا شــعار 
"كــن ســامًلا واســتقل"، والبعــض اآلخــر طالــب بإيــداع نتنياهــو الســجن. 
وبحســب املحللــن "اإلرسائيليــن" فــإن عــى نتنياهــو أن يقلــق، فهــذه 
املوجــة مــن االحتجاجــات مســتمرة، ويتصدرها الشــباب الذين يشــاركون 
فيهــا بكثافــة، فيــا يعجــز نتنياهــو عــن احتوائهــا، وهنــاك خشــية مــن قيــام 
اليمن، واليمن املتطرف، يف توريطه يف الذهاب إىل انتخابات مبكرة 
يف نوفمــر/ تريــن الثــاين املقبــل، مــن املشــكوك فيــه كثــًرا أن يكــون 

الرهان عليها قادًرا عى إخراجه من أزماته املتعددة.
وبالعــودة إىل تحذيــرات اوحانــا، قــد تكــون ظالل رابن تخيم عى األجواء 
التــي يعيشــها نتنياهــو اليــوم، مــع فــارق واحــد، هــو أن األدوار تغــرت، إذ 
إن اليمــن املتطــرف هــو مــن يدعــم نتنياهــو، مــن دون أن يكون قادًرا عى 

نهاية "دموية"، كا يتوقع اوحانا.

الصهيــوين  للكيــان  الحديــث  التاريــخ  يف  مســبوقة  غــر  مظاهــرات 
الصهيــوين داخــل يف  الكيــان  ياهــو وأن  النــن  ذلــك  بــرأس  تطالــب 
أزمــة حقيقيــة يجــب تســليط الضــوء عليهــا ولــو بالحــد األدىن من قبل 
أقصــد  املجتمعــي  واإلعــالم  واإلعالميــن  والسياســين  املراقبــن 
يومــا  يتابــع  العاملــي  اإلعــالم  فــكل  االجتاعــي(،  التواصــل  )مواقــع 
بيــوم حجــم التحــوالت التــي تحصــل يف الجبهــة الصهيونيــة الداخليــة 
الهشة واإلعالم العريب غائب متاما خلف التصنيف املحوري لدول 

اإلقليم.
إن كل املواقــع وشــبكات التلفــزة اإلعالميــة الغربيــة والعامليــة تحــذر 
مــن أن مــا يحصــل يف الكيــان الصهيــوين ســيضيق الخناق عى رئيس 
غــر  بالنهايــة إىل عمــل  مــا ســيدفعه  الصهيــوين وهــو  الكيــان  وزراء 
محسوب متطرف خارجي وليس داخيل للخالص والفكاك من أزمته 

الداخلية املستدامة.
إمــا مــن خــالل عمــل عســكري كبــر ضد قطــاع غزة أو تحضــر لعدوان 
عــى لبنــان أو مــن خــالل إعــالن مفاجئ بضم الضفة الغربية هذا كله 
ينــدرج تحــت التحليــالت شــبه اليوميــة للزلــزال الــذي يــرب الكيــان 
الصهيوين اضافة إىل ذلك أن حلفاء الكيان يف املنطقة ويف العامل 
وخاصة الواليات املتحدة األمريكية يصارعون أزمتهم الداخلية وأن 
الرئيــس األمريــي ترامــب تراجع شــعبيته واملــؤرشات تعطي نتيجة 
أيًضــا  وهــذا  القادمــة  االنتخابــات  يف  سيســقط  أنــه  واحــدة  حتميــة 
عامــل آخــر مــن عوامــل الضغط الشــديد عى الكيــان الصهيوين وهو 
أيًضــا عنــرص أســايس يف القــرار املتوقــع مــن الكيــان الصهيــوين يف 
تصدير أزمته عى قاعدة إنقاذ حكومته وذاته من السجن املحتم له 

ولعائلته وإذا سقطت الحكومة الصهيونية.
ولذلــك أقــول أعيــدوا البوصلــة والركيــز عــى هــذا الكيــان املتوحــش 

والغاصب يف الظروف الطبيعية، فكيف وهو قابع يف الزاوية.

حســن نــرص اللــه القديــم، بــل لغايــات أخــرى، وعمليــة زرع العبــوة املوقوتــة 
ليست صعبة، يف بلد يوجد لـ)إرسائيل( فيه عمالء، فيا الكالم عن صاروخ 
موجــه مــن ســفينة، أو عــر طائــرة مل يثبــت حتــى اآلن، وكل الفيديوهات التي 
يتــم توزيعهــا إمــا قدميــة لحــوادث حدثــت يف مناطــق ثانيــة، أو عــى أســاس 
اســتنتاجات أو روايــات شــهود عيــان يقولــون انهــم رأوا صاروخــا ينطلــق نحــو 
املرفــأ، لكــن ال احــد قــدم دليــال نهائيــا عــى مــا يقــول، لتبقــى روايــة العبــوة 

الناسفة املوقوتة محتملة، وقابلة للتأكيد أو النفي الحقا.
لكــن الخالصــة هنــا، إن التفجــر كان بفعــل فاعل، وإذا كان الغضب الشــعبي 
ينصب عى مؤسسات الدولة اللبنانية بسبب اإلهال، وترك مدينة بحرية 
عامئــة عــى شــبه قنبلــة نوويــة طــوال هــذه الســنوات، بحيــث وجــد مــن أراد 
ا قنبلــة جاهــزة للتفجــر دون أن يتحمــل أي مســؤولية علنيــة، فــإن  بلبنــان رشًّ
هــذا ال ينفــي أن الحــادث يصــب يف إطــار آخــر، هــو املعركــة بــن حــزب اللــه 

ا فوق أزماته. وإرسائيل، والحاجة لخلخلة لبنان كليًّ
ا أن ينفــي حــزب اللــه، وجــود مخــازن أســلحة لــه، يف املرفــأ،  مــن الطبيعــي جــدًّ
وهــو ســيدفع بــكل قوتــه مــن اجــل نفــي روايــة الحــادث التخريبــي مــن جانــب 
)إرسائيل( حتى ال يتحمل املسؤولية أمام اللبنانين، وقد اصبحوا بال ميناء، 
وال وقود وال ادوية وال قمح كافيا، وال غذاء بسبب تدمر امليناء، فحزب الله 
هنــا، ليــس مــن مصلحتــه ان يتحمــل الكلفــة أمــام اللبنانين، وانــه جلب اليهم 

مرفــأ  يف  االنفجــار  كارثــة  أعقــاب  يف  التاســيح  دمــوع  )إرسائيــل(  ذرفــت 
بــروت، وعــرت عــن تعاطفهــا مــع اللبنانيــن، وأضــاءت مبنــى بلديــة تــل أبيــب 
بالعلــم اللبنــاين. ومل تكتــِف بذلــك، بــل عرضــت مســاعدات طبيــة، وأعلنــت 
مستشــفياتها عــن اســتعدادها الســتقبال جرحــى الكارثــة يف بــروت. فــإذا كان 

عليها التظاهر بإنسانية زائفة كهذه، فإنها متيض بها حتى النهاية.
للفلســطينين  العــالج  )إرسائيــل(  تقديــم  تجربــة  مــن  االســتفادة  وباإلمــكان 
يف األرايض املحتلــة عــام 1967، وخاصــة للمــرىض مــن قطــاع غــزة. فدخــول 
الغزيــن إىل إرسائيــل لتلقــي العــالج كانــت مروطــا مبوافقــة األجهــزة األمنية، 
مثل الشــاباك. وكانت هناك حاالت كثرة جرى خاللها مقايضة فلســطينين 
بالحصــول عــى العــالج مقابــل تقدميهــم معلومــات عــن أشــخاص، يشــتبه أنهم 
ينتمــون لفصائــل فلســطينية. وال يعقــل أن تســمح إرسائيــل بدخــول جريــح مــن 
لبنان من دون إجراء اســتجواب "بســيط" معه. واســتجواب كهذا ســيتطرق إىل 
خصوصيــات الجريــح، بحجــة أن هــذا الجريــح قــد يكــون قريبــا لناشــط يف حــزب 

الله أو فصيل فلسطيني أو أي جهة "معادية".
وال شــك يف أن مشــاهد الدمــار وأعــداد الضحايــا، بــن قتــى وجرحــى، التــي 
خلفهــا االنفجــار يف مرفــأ بــروت، تثــر الحــزن يف نفــوس أي إنســان، وحتــى لــو 
كان إرسائيليا. لكن )إرسائيل(، رسميا وإعالميا، تعاملت مع هذه الكارثة من 

أجــواء  اوحانــا،  امــر  "اإلرسائيــيل"  الداخــيل  األمــن  وزيــر  يســتحر 
التظاهــرات التــي ســبقت اغتيــال رئيــس الــوزراء األســبق، اســحق رابــن، 
مشًرا إىل أنها كانت باهتة مقارنة بأجواء الكراهية، والتحريض، والعنف 
واملســتمرة  نتنياهــو،  برحيــل  املطالبــة  الحاليــة  التظاهــرات  ترافــق  التــي 
لألســبوع الســادس عــى التــوايل، محــذًرا مــن أنها قد تنتهــي بـ"حام دم" 

يف إشارة إىل إمكانية اغتيال نتنياهو.
اوحانــا، املعــروف بقربــه مــن عائلــة نتنياهــو، بــات يخــى عــى صديقــه 
وخالفاتــه  املرتقبــة،  ومحاكمتــه  الفســاد،  ملفــات  يف  الغــارق  القديــم 
املتفاقمــة مــع رشكائــه يف االئتــالف الحكومــي حول العديــد من القضايا، 
واملوازنــة  بـ"الضــم"،  يســمى  مــا  أو  الفلســطينية،  األرايض  أبرزهــا رسقــة 
العامة، التي قد تدفع نحو تفكك هذا االئتالف والذهاب إىل انتخابات 

مبكرة جديدة.
"كورونــا"،  جائحــة  معالجــة  يف  نتنياهــو  فشــل  وبعــده،  هــذا،  وقبــل 
والتداعيــات االقتصاديــة الناجمــة عنهــا، والتــي كانــت ســبًبا مبــارًشا يف 

عندمــا كتبــت أن البوصلــة يجــب أن تتجــه دامئــا تجــاه فلســطن 
مــا يحصــل يف  التمحــور حــول  الحبيبــة، قصــدت وبــكل تأكيــد أن 
اإلقليــم واالهتــام الزائــد مبــا يصــدر عــن هــذه املحــاور اإلقليميــة 
وتركيز البوصلة تجاهها هو ضياع للبوصلة وهو بالضبط ما يصب 
يف صالــح الكيــان الصهيــوين والــذي يــرى أن االصطفــاف والركيــز 
ــا ميهــد  اإلعالمــي عــى دور تركيــا أو إيــران أو أي محــور آخــر إعالميًّ

دامًئا إىل تنفيذ صفقة القرن بشكل ناعم ومتدرج ودون ضجيج.
ال  االجتاعــي  التواصــل  مواقــع  وحتــى  العــريب  اإلعــالم  فمعظــم 
تســتفر عن غياب أزمة الكيان الصهيوين من اإلعالم وتركز ملاذا 
وضعــت ردينــة العطــي إيــران وتركيــا وســرالنكا هــذا هــو بالضبــط 
حــال كثــر مــن إعالمنــا وحــال مواقــع التواصــل االجتاعــي الركيــز 
عى الثانوي والشكيل واالبتعاد عن الجوهر غافلن عن أن هناك 

ا، وهــذه هي بروت  الكارثــة التــي حلــت عــى األشــقاء اللبنانيــن، مؤملــة جدًّ
القريبة منا، خمســون دقيقة بالطائرة من عان إىل بروت تقريبا، فهي عى 

مرمى القلب وأقرب.
تنهمــر التحليــالت هــذه الســاعات، حــول ســبب الكارثــة، وإذا كان الــكالم عــن 
تحقيق محيل أو دويل، يزاحم األزمة يف ظاللها اإلنسانية، إال أنه من املؤكد 
أن انفجــارا بهــذا الحجــم، لــن يــرك خلفــه دليــال، فــال أحيــاء نجــوا ليحكــوا عــن 

الذي حدث يف مرفأ بروت، وال أدلة تبقى وال آثار.
آالف االطنــان مــن نــرات االمونيــا، مخزنــة يف ظــروف ســيئة، منذ ســنوات، مع 
العــاب ناريــة ومفرقعــات، يف ذات املنطقــة، واذا كان البعــض يتحــدث عــن 
متــاس كهربــايئ، أو وجــود عمليــات لحــام باألكســجن يف تلك املنطقة أدت 
إىل الحريــق اوال، أو ان ارتفــاع حــرارة الطقــس مــع ســوء التخزيــن أديا إىل هذه 

الكارثة، فإن السيناريو اإلرسائييل ال يغيب ايضا.
حســن نــرص اللــه زعيــم حــزب اللــه، هــدد قبــل ســنوات، االحتــالل اإلرسائيــيل 
بتفجر مخازن االمونيا عى شواطئ حيفا املحتلة وتحدث يومها عن تفجر 
فيــا  العــرب ينســون  نــووي ســيؤدي إىل مقتــل عــرات اآلالف، وألن  شــبه 

اإلرسائيليون ال ينسون، بقيت القصة عالقة ومل تتبدد.
عــى األرجــح أن مــا جــرى يف مرفــأ بــروت عمل تخريبــي، عر عميل زرع عبوة 
ناسفة تم توقيتها، داخل العنر، فانفجرت دون موعد، ليس ردا عى تهديد 

ويف األرايض اللبنانيــة. عموًمــا سياســة )إرسائيــل( ال تعــرف الحــزن عــى أحــد 
غرها، ورمبا أن قادتها ال يعرفون الحزن عى مواطنيهم وعى دولتهم نفسها. 
فهــذه الدولــة تعتمــد عــى لوثــة "األمــن" فقــط، وهــذه لوثــة ُتســتخدم حتــى يف 
مكافحــة جائحــة كورونــا، وال مثيــل لهــا يف العــامل، وتزيــد مــن انتشــار الفــروس 

بداًل من لجمه.
وخالل ســنوات الحرب يف ســورية، كانت اإلســراتيجية اإلرسائيلية تعتر أنها 
مبثابــة "نعمــة" بالنســبة لهــا ألنهــا تدمــر دولــة مجــاورة، ورغــم أن هــذه الدولــة مل 
تشكل تهديدا مبارشا عليها. ومل تأبه إرسائيل باملأساة السورية ومقتل مئات 
ميدانيــا الســتقبال  أقامــت مستشــفى  وعندمــا  الحــرب.  الســورين يف  آالف 
جرحى من سورية، كان الهدف األسايس منه جمع معلومات استخبارية حول 

ما يجري يف سورية.
ودولة مثل إرسائيل، ملطخة أيديها بدماء اللبنانين والفلسطينين، املدنين 
إبــداء الحــزن عــى كارثــة أصابــت دولــة عربيــة  خصوصــا، ليســت قــادرة عــى 
وتقديــم مســاعدة مــن أي نــوع لهــا. وكانــت )إرسائيــل( دامئــا، فعندمــا قدمــت 
مســاعدات بســيطة وهزيلــة لدولــة مــا، بعــد زلــزال عــى ســبيل املثــال، تــروج 
لنفسها وكأنها أنقذت ذلك البلد من مصائبه وتصور جنودها كأبطال ال مثيل 

لهم يف العامل.

اللعنات عر اإلرسائيلين، الذين يريدون تدمر لبنان كونه بات تحت حكم 
حــزب اللــه، فيــا مــن الطبيعــي جــدا ان ينفــي اإلرسائيليون عالقتهــم بالحادثة 
حتى ال يتحملوا الكلفة أمام العامل، كلفة الرر الواقع عى األبرياء، وتدمر 
مدينة بأكملها، وتجنبا لرد فعل حزب الله، الذي أيًضا للمفارقة لن يرد عى 
الحادثــة حتــى لــو تأكــد انهــا مجرد عمل تخريبــي، كون لبنان اليوم يف اضعف 
حاالته، وال يحتمل الدخول يف حرب، وال جر البلد إىل مواجهة بهذا الشكل.

حــوادث  بعــرات  تذكرنــا  وهــي  غامضــة،  بــروت،  ملرفــأ  التفجــر  حادثــة 
التفجــر والحرائــق يف ايــران، وهــي حــوادث مل تســتطع ايــران تفســرها، تبــدأ 
فجــأة وتــرب أهــم املنشــآت، وكأننــا أمــام شــبكات إرسائيليــة تقــوم بأعــال 
تخريبيــة يف كل مــكان، أو اخراقــات تقنيــة تــؤدي إىل الحــوادث وفقــا لبعــض 
التفســرات، والــذي يحلــل حــوادث ايــران، وحادثــة مرفــأ بــروت، يجــد شــبها 
غريبــا، فالحرائــق تبــدأ فجــأة، ودون ســبب واضــح، يف مؤسســات حساســة 

واساسية.
ما يهم هنا، وسط هذا املشهد القابل للتأكيد والنفي، ان نقول ان الشعب 
اللبناين تعب كثرا، وحمل احاال ثقيلة، فوق االنهيار االقتصادي، والرصاع 
السيايس، ووباء كورونا، وكل هذا يقودنا إىل السؤال حول الكلفة السياسية 

التي سرناها يف لبنان عا قريب.
ولو تبن الحقا براءة )إرسائيل( من الحادثة، إال أنها املستفيد األول واألخر.

 )إرسائيل( تذرف دموع التماسيح

غياب أزمة الكيان الصهيوين نتنياهو وظالل رابني
والبوصلة الضائعة

فتشوا عن )إرسائيل( يف مرفأ بريوت

بالل ضاهر

ماهر أبو طير
)الغد األردنية(

سياسة )إسرائيل( ال تعرف الحزن على أحد غيرها، 
وربما أن قادتها ال يعرفون الحزن على مواطنيهم 
وعلى دولتهم نفسها. فهذه الدولة تعتمد على 

لوثة »األمن« فقط، وهذه لوثة ُتستخدم حتى 
في مكافحة جائحة كورونا، وال مثيل لها في 

العالم، وتزيد من انتشار الفيروس بداًل من لجمه.

إن التفجير كان بفعل فاعل، وإذا كان الغضب الشعبي 
ينصب على مؤسسات الدولة اللبنانية بسبب 

اإلهمال، وترك مدينة بحرية عائمة على شبه قنبلة 
نووية طوال هذه السنوات، بحيث وجد من أراد بلبنان 
ا قنبلة جاهزة للتفجير دون أن يتحمل أي مسؤولية  شرًّ
علنية، فإن هذا ال ينفي أن الحادث يصب في إطار آخر، 

هو المعركة بين حزب الله وإسرائيل، والحاجة لخلخلة 
ا فوق أزماته. لبنان كليًّ

يونس السيد
)الخليج اإلماراتية(

د. ردينة العطي
)الدستور األردنية(

نتنياهو نفسه لم يتردد في مهاجمة التظاهرات 
وَكيل التهم لوسائل اإلعالم، مدعًيا أن االحتجاجات 

ضده هي »محاولة لسحق الديمقراطية«، وأنها 
تشهد »انتهاًكا لجميع القواعد«، واصًفا التظاهرات 

بأنها »حاضنة لفيروس كورونا«، 
أعيدوا البوصلة والتركيز على هذا الكيان المتوحش 

والغاصب في الظروف الطبيعية، فكيف وهو قابع 
في الزاوية.



ُِّح أْخطاَءُه قصة ورسومَكْنعاُن ُيَصح
 الفنان جميل صبح 

إهــداء
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ًرا، َفَقْد  َويف املساِء ناَم َكْنعاُن ُمَبكِّ
كاَن َيْوُمُه حاِفال بالنَّشاِط، وَحَلَم 

أْحالًما ُمْزِعَجًة. 

َبْعَد الَغداِء َسَأَل َكْنعاُن واِلَدُه: ِلامذا 
َيُلفُّ َجارُنا َحّساُن َيَدُه يا أيب؟ فأجاَبُه 
ْت َيُدُه. ُه َتَزْحَلَق َعىل الرَّصيِف َوُكِسَ بأنَّ

ٍَّة  ُِّفُه ِبِهم َخَرَج َكْنعاُن إىل الّشاِرِع، َوَبَدَأ ُيَنظ
َوَنشاٍط َوهو َيقوُل يف َنْفِسِه: َغًدا َسَأْزَرُع 

ُوروًدا يف َحديَقِة امَلْدَرَسِة.



ًِعا، ويف  َخَرَج َكْنعاُن ِمَن الَبْيِت ُمْس
َّريِق إىل  َيِدِه َمْوزٌَة لَيْأُكَلها يف الط

2امَلْدَرَسِة.
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َويف َطريِق َعْوَدِتِه ِمَن املْدَرَسِة الَحَظ 
َكْنعاُن أنَّ جارَُهْم َحّساَن َيُلفُّ َيَدُه 

ُقها يف ُعُنِقِه. َوُيَعلِّ

َة َمْوٍز َتْنُظُر إَلْيِه  َرأى َكْنعاُن يف َنْوِمِه ِقْشَ
ُة التي رََمْيُتها  ِبَغَضٍب وَتقوُل َلُه: أنا الِقْشَ
َبْت ِبَكْسِ َيِد َحّساَن. َعىل الرَّصيِف وَتَسبَّ

قاَم َكْنعاُن َقائًل: َحَسًنا يا أُّمي، إنَُّه َيْوُم 
َِّح أَْخطايئ. َّ أَْن ُأَصح الُجُمَعِة، َوَعَل
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غزة/ عالء شاميل: 
األكادمييــات  بطولتــي  بلقبــي  تشــامبيونز  أكادمييــة  فريقــا  ج  تــوِّ
األوىل لكــرة القــدم للفئــات العمريــة التــي نظمهــا اتحــاد كــرة القدم 

خالل األيام املاضية مبشاركة )7( أكادمييات من غزة. 
وحقــق فريقــا تشــامبيونز كأس بطولــة الفئــات العمريــة تحــت ســن 
)11 عامًا( و)13 عامًا( بعد فوزه عىل فريقي أكادميية املحرتفني 

بعــد انتهــاء الوقــت األصــي للمبــاراة بالتعــادل الســلبي يف وقتهــا 
األصي.

ويف املبــاراة الثانيــة ملواليــد 2007-2006 حقــق فريــق أكادميية 
بهــدف  املحرتفــني  أكادمييــة  فريــق  عــىل  مثــرًا  فــوزًا  تشــامبيونز 

نظيف سجله الالعب أحمد سليامن.
أدار مبــارايت نهــايئ البطولتــني طاقــم تحكيمــي مكــون مــن الــدويل 

لنفــس الفئتــني، يف املباراتــني اللتــني أقيمتــا أمــس عــىل ملعــب 
الرمــوك بحضــور إبراهيــم أبو ســليم نائــب رئيس اتحاد كرة القدم، 
األعــىل  للمجلــس  املســاعد  العــام  األمــني  هنيــة،  الســالم  وعبــد 

للشباب والرياضة.
ونجــح فريــق أكادمييــة تشــامبيونز يف الفــوز عــىل فريــق أكادمييــة 
 )2-0( الرتجيــح  بــركالت   2008-2009 ملواليــد  املحرتفــني 

سامح القصاص وخالد الشيخ خليل.
البطولتــني  بــكأيس  تشــامبيونز  أكادمييــة  فريقــي  تتويــج  وتــم 
املحرتفــني  أكادمييــة  العــب  حصــل  فيــام  الذهبيــة  وامليداليــات 
مصطفي الطوط عىل جائزة هداف بطولة مواليد 2008-2009، 
فيام حصل العب أكادميية تشــامبيونز يوســف الجمل عىل جائزة 

هداف بطولة 2006-2007.

يتوج بلقبي بطولتي األكاديميات لفئتي 11 و13 سنة
تشامبيونز

غزة/ عالء شاميل: 
منصــة  عــىل  قدمــًا  الربيــج  خدمــات  فريــق  وضــع 
التتويــج بلقــب دوري "جــوال" املمتــاز لكــرة الســلة 
بعد فوزه عىل منافســه التقليدي خدمات املغازي 
بنتيجــة )59-89( يف مبــاراة ذهــاب نهــايئ البطولــة 

والتي أقيمت أمس، عىل صالة سعد صايل. 
الــدوري رســميًا يف  وينتظــر الربيــج التتويــج بلقــب 
الثانيــة  املبــاراة  املغــازي يف  عــىل  فــوزه  كــرر  حــال 

التي ستقام يوم األحد القادم. 
حضــور  بــدون  مــرة  ألول  النهــايئ  مبــاراة  وأقيمــت 
اإلجــراءات  بســبب  الســلة  كــرة  لقطبــي  جامهــري 

االحرتازية من انتشار فايروس كورونا. 
وبدأ خدمات الربيج املباراة بقوة كبرة سيطر فيها 
بــاألداء والنتيجــة يف ظــل التعــر الواضــح للمغــازي 
لصالحــه  الربيــج  حســمه  الــذي  األول  الربــع  عــىل 

بنتيجة )23-8(. 
ورغــم أن أداء املغــازي تصاعــد تدريجيــًا يف الربــع 
الثــاين إال أنــه مل يســتطع تقديــم أكــر مــن محــاوالت 
الخــروج بأقــل فــارق مــن النقــاط مــع خدمــات الربيــج 

الذي حسم الربع الثاين بنتيجة )20-15(. 
ورغــم فــارق النقــاط العرشيــن يف النتيجــة اإلجاملية 
لخدمــات  كبــرة  ثــورة  شــهد  الثالــث  الربــع  أن  إال 
أكــرب  حصــد  يف  عــايل  وتركيــز  األداء  يف  املغــازي 
قدر ممكن من النقاط واستطاع أن يحسمه لصالحه 

بنتيجة )25-14(. 
وبــدأ الربيــج يشــعر بخطــورة تقارب النقــاط وتقليص 
الفــارق وانتظــر الربــع الرابــع ليســيطر عليــه يف األداء 
والنتيجــة دون أن يســمح للمغــازي بالتقــدم أكــر يف 
 ،)32-11( كبــرة  بنتيجــة  ويحســمه  النقــاط  فــارق 
رحــال،  أبــو  إبراهيــم  للنجــم  الواضــح  التألــق  بفضــل 
وملــك الثالثيــات ثائــر عيــى الــذي ســجل أكــر من 

)7( ثالثيات بنجاح يف املباراة.
وانتهــت املبــاراة بنتيجــة إجامليــة )59-89( بفضــل 
الفــارق الكبــر يف املســتوى بــني الربيــج واملغــازي 
النهائيــة  املبــاراة  وينتظــر  كبــر  برتاجــع  ظهــر  الــذي 
الثانيــة التــي مُينــي النفس فيها بفــرض مواجهة ثالثة 
عــىل الربيــج يف حــال متكــن مــن الفــوز ومنــع الربيــج 

من تكرار فوزه والتتويج رسميًا. 

غزة/وائل الحلبي:
وافــق االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم عــىل طلــب نظــره 
البحريني، استضافة املباريات املتبقية من املجموعة 
األوىل لــكأس االتحــاد اآلســيوي, التــي تضــم إىل جانبــه 

فرق هالل القدس والعهد اللبناين والجيش السوري.
املجموعــة  مباريــات  اســتكامل  يتــم  أن  املقــرر  ومــن 
األوىل يف الفــرتة مــن 26 مــن شــهر أكتوبــر إىل 4 نوفمرب 
ظــل  اآلســيوي يف  االتحــاد  عــىل رشط  بنــاء  القادمــني، 
ملــا  املجمعــة  الــدورة  بنظــام  البطولــة  باســتكامل  قــراره 

تبقى من مباريات.
أربــع مباريــات يف املجموعــة,  القــدس  لهــالل  ويتبقــى 
شــهر  مــن   26 يــوم  البحرينــي  املنامــة  ســيواجه  حيــث 
29 مــن  أكتوبــر القــادم، ومــن ثــم مواجهــة املنامــة يــوم 

اللبنــاين  العهــد  الشــهر، وتليهــا مواجهتــه لفريــق  نفــس 
يــوم األول مــن شــهر نوفمــرب، عــىل أن يختتــم املباريــات 
نوفمــرب  شــهر  مــن   4 يــوم  الســوري  الجيــش  مبواجهــة 

القادم.
العهــد  أمــام  األوىل  املبــاراة  القــدس  هــالل  وخــر 
أمــام  يخــر  أن  قبــل  اثنــني,  مقابــل  بهــدف  اللبنــاين 
الجيش الســوري بهدف نظيف, ليحتل املركز الرابع يف 

املجموعة بدون رصيد من النقاط.
وســيواجه الهــالل متاعــب كبرة خاصــة بعد رحيل ثالثة 
هــم  املحتــل  الداخــل  لــدوري  الفريــق  العبــي  أبــرز  مــن 
رامــي حــامدة ومحمــد درويش وعبــد الله جابر, باإلضافة 
النقطــاع عــدد مــن الالعبــني عــن الفريــق لعــدم تلقيهــم 

رواتبهم عىل مدار األشهر املاضية.

يقترب من التتويج بلقب 
دوري "جوال" لكرة السلة

يستكمل مبارياته بكأس 
االتحاد اآلسيوي في البحرين

خدمات البريج
هالل القدس

اتحاد 
بيت 
حانون

غزة / مؤمن الكحلوت:
أعلن نادي اتحاد بيت حانون بدء تدريبات فريقه 
األول لكرة القدم, غدًا السبت استعدادًا النطالق 

بطوالت املوسم الريايض الجديد.
فــرتة  أن  العيــاموي,  محمــد  الفريــق  ُمــدرب  وقــال 
باإلعــداد  تبــدء  مراحــل,  لعــدة  سُتقســم  االعــداد 
البــدين ومــن ثــم الخططــي والفنــي, قبــل االنتقــال 
أن جميــع  ُمشــرًا اىل  الوديــة,  لخــوض املباريــات 
حانــون  بيــت  ملعــب  عــىل  ســُتقام  التدريبــات, 

البلدي.
وأشــار العياموي, اىل أن ناديه انتهي بنســبة كبرة 
مــن تعزيــزات صفوفــه بالعبــني ُجــدد, الفتــًا اىل أنه 
لــن يــرتدد يف التعاقــد مــع أي العــب جديــد يحمــل 

مواصفات مميزة, وُيشكل إضافة لفريقه.
ُحمــي  فريقــه تخطــي مرحلــة  أن  العيــاموي  وأكــد   
الــدوري املمتــاز,  رقــاًم صعبــًا يف  وبــات  البدايــة, 

وأنه سيظهر بشكل مميز يف املوسم القادم.
بيــت حانــون احتــل املركــز  ُيذكــر أن فريــق اتحــاد 
الرابــع يف املوســم املــايض برصيــد )33( نقطــة, 
منــذ  املمتــاز  الــدوري  يف  لــه  مشــاركة  أول  يف 

تأسيسه.

يبدأ مرحلة 
االستعداد 

للموسم الجديد 
غدًا
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غزة/ عالء شاميل: 
الطويلــة  الســنوات  وتعاقبــت  األيــام  مضــت 
عىل تفعيل نظام الوفاق الريايض يف مجالس 
إدارات عــدد كبــر مــن أنديــة غــزة ودخلنــا يف 
العقــد الثــاين مــن عمــر الوفــاق الريــايض الــذي 

يتواصل حاليًا يف أندية عريقة.
حــر  بعدمــا  الريــايض  الوفــاق  حالــة  وطــرأت 
لكنــه   2007 العــام  منــذ  الســيايس  االنقســام 
بــدأ فعليــًا منــذ العام 2010 مع عودة النشــاط 
الريــايض والــذي دعــا لتشــكيل بعــض إدارات 
فتــح  حركتــي  بــن  توافقــي  بشــكل  األنديــة 
وحــامس لضــامن اســتعادة كيــان املؤسســات 
ملــدة  العمــل  عــن  توقفــت  التــي  الرياضيــة 

طويلة. 
العموميــة  الجمعيــة  انتخابــات  أن  ورغــم 
يف  األبــرز  الســمة  كانــت  اإلدارة  ملجالــس 
الكثــر مــن األنديــة لكــن هــذه الفــرة أصبــح مــن 
إدارات  ملجالــس  انتخابــات  مشــاهدة  النــادر 
وجــود  بســبب  فاعلــة  عموميــة  وجمعيــات 
الوفاق الريايض الذي تتجدد فراته يف بعض 

األندية وتتجدد أشخاصه يف أندية أخرى. 
مطلبًا وطنيًا

ومطلبــًا  الريــايض رضورة  الوفــاق  وجــود  وكان 
وطنيــًا نتيجــة الظــروف االســتثنائية التــي كانــت 
عليهــا البــالد يف بدايــة العقد املايض، خاصة 
أن قبــول كل األطــراف بــه كان مــن مبــدأ القبــول 
بالرشاكــة الوطنيــة مــن أجــل مصلحــة الرياضــة 

الفلسطينية بعيدًا عن أي حسابات أخرى.
وحمــل الوفــاق الريــايض الكثر من اإليجابيات 
منهــا النجــاح يف توحيــد الجســم الريــايض يف 
غــزة، لكــن الســلبيات أيضــًا كان لهــا مــكان كبــر 
عــىل كل مســتويات العمــل اإلداري والريايض 

واملستقبيل لألندية.
يف  طــرأت  التــي  الســلبيات  أهــم  تبــدو  ورمبــا 
بدايــة عمــل الوفــاق الريــايض هــو أن مجالــس 

اإلدارات الجديــدة كانــت عــىل مبــدأ التعيــن 
واالختيــار دون النظــر ملبــدأ الكفــاءة واملهنيــة 

واملؤهالت العلمية واملختصة يف الرياضة.
تحريك عجلة الرياضة

ولعــل اإليجابيــة األكرب لوجــود الوفاق الريايض 
منــذ  الرياضــة  األنديــة هــو تحريــك عجلــة  يف 
العــام 2010 بعدمــا توقفــت لســنوات بســبب 

األوضاع السياسية واالنقسام السيايس.
ومــر الوفــاق الريــايض يف فرة زاهية يف بعض 
الوفــاق  قــوة  تتدحــرج  بــدأت  أن  إىل  األنديــة 
يف الحفــاظ عــىل املؤسســات الرياضيــة التــي 
املختصــن  وجــود  تراجــع  مــع  تتهــاوي  بــدأت 
لرشــيح  الرياضيــة  الحركيــات  واضطــرار  فيهــا 
أشــخاص غر مناســبن ملجالس إدارات أندية 

عريقة. 
فيهــا  يــري  التــي  األنديــة  مــن  الكثــر  وبــدأت 
عــىل  ســلبي  بشــكل  تتأثــر  الريــايض  الوفــاق 
كل األصعــدة أهمهــا فقــد الشــخصية الحقيقــة 
أبــرز ظاهــرة تؤكــد  والهبــوط للدرجــات، ولعــل 
ذلك ما حصل للنادي األهيل خالل السنوات 
الهبــوط  يف  بــدأ  أن  يــوم  املاضيــة  الســبعة 
مــن  يتمكــن  أن  والصعــود بشــكل متتــايل دون 
اســتعادة شــخصيته  أو  املحافظــة عــىل كيانــه 

التاريخية. 
أندية مرهلة

ورغم أن بعض أندية الوفاق الريايض شــهدت 
اســتقرارًا إداريــًا وماليــًا يف بدايــة تطبيقــه، إال 
أن أغلــب أنديــة الوفــاق بــدأت تذهــب ملربــع 
الشــخصية  حســاب  عــىل  والضيــاع  الرهــل 

واإلنجازات. 
الرياضيــة  غــر  الحســابات  بــدأت  أن  ومنــذ 
تدخل يف مجال العمل يف مؤسسات الوفاق 
الريــايض أصبحــت األنديــة يف تــدين متواصل 
كــرة  فــرق  وأهمهــا  العمــل  مســتويات  كل  يف 
يف  األنديــة  هــذه  جعــل  الــذي  األمــر  القــدم، 

حالــة تراجــع مســتمر يف ظــل اســتمرار الغيــاب 
يف  العموميــة  الجمعيــات  لــدور  الحقيقــي 

تصويب أوضاع العمل اإلداري. 
ورغــم أن بعــض األنديــة الرياضية مل تصل لحد 
الوفــاق  يف  الخاطــئ  العمــل  بســبب  االنهيــار 
ُيســتبعد  ال  األنديــة  هــذه  أن  إال  الريــايض، 
أن تصــل لهــذه املرحلــة يف الفــرة القريبــة لــو 
تصحــح  ال  التــي  الصــورة  بهــذه  العمــل  اســتمر 

مسار العمل و "تزيد الطن ِبلة".
أزمات متواصلة

تفتــت  زالــت  ال  التــي  األزمــات  أن  شــك  وال 
جــدران األنديــة الهشــة مل تكــن بســبب الوفــاق 
األنديــة  أن جميــع  الريــايض فحســب، خاصــة 
بــال اســتثناء تعــاين نفــس األزمــات لكن بنســب 

متفاوتة. 
منهــا  تعــاين  التــي  األزمــات  مــن  الكثــر  ولعــل 
مجالــس  وجــود  نتيجــة  جــاءت  الوفــاق  أنديــة 
إدارات غــر قــادرة عــىل العمــل اإلداري، وعدم 
وجود اإلمكانيات للتعامل مع األزمات أو عىل 

األقل الحد منها. 
مستقبل ضبايب

والتنصيــب  والتبديــل  والتعيــن  االختيــار 
أصبــح بيــد الحركيــات الرياضيــة لفتــح وحــامس 
مــا يعنــي أن اســتمراره يف هــذا الســياق يعنــي 
وعــدم  العموميــة  الجمعيــات  غيــاب  اســتمرار 
مشــاركتها يف اختيــار ممثــيل األنديــة أو صنــع 

القرار. 
ولعل ضبابية مســتقبل الوفاق الريايض تكمن 
يف اســتمرار ترهــل هــذه األنديــة بعــدم قبــول 
الحركيات مببدأ االنتخابات التوافقية ما يعني 
مببــدأ  لكــن  يســتمر  أن  لــه  ميكــن  التوافــق  أن 
لــكٍل  املحــددة  املقاعــد  حســب  االنتخابــات 
للجمعيــات  املجــال  وتــرك  وحــامس  فتــح  مــن 
العمومية انتخاب األشــخاص ذات الكفاءة مع 

استمرار مبدأ الوفاق الريايض.

الوفاق الرياضي
أندية مترهلة وصناديق 
خاوية وأزمات متعاقبة

كتب/ عالء شاميل: 
ال ميكــن أن يتخيــل أحــد معــامل وصــورة املســتقبل ألي فريق إال إذا 
كان يعيــش واقعــًا قويــًا بالتــدرج يف التطويــر والبنــاء الــذي يســمح 
لــه بتحقيــق نتائــج إيجابيــة يســعى مــن خاللها فرض شــخصيته عىل 
واقــع تبــدو للوهلــة األوىل موجاتــه أكــرب مــن قدراتــه عــىل الخــروج 

لشط األمان.
ال يختلف علم كرة القدم عن غره من العلوم يف إثبات قاعدة أن 
الوصــول للقمــة ميكــن أن يكــون ســهاًل لكــن الحفــاظ عليــه بــال شــك 
ســيكون صعبــًا، لكــن نــادي منــاء يخــوض اآلن تجربــة يف واقع ميكن 
لــه أن ُيغــر هــذه املعادلــة ويكــون باســتطاعته الحفــاظ عــىل القمــة 

بسهولة دون عناء. 
كشــخصية  بــات   2007 العــام  يف  حديثــًا  تأســس  الــذي  النــادي 
الجنــدي الــرشس يف ميــدان القتــال والــذي ال يــرىض إال بتحقيــق 
يف  الخســارة  حــال  صاعــن  الصــاع  رد  األقــل  عــىل  أول  االنتصــار 

معارك سابقة. 
ويواصــل فريــق منــاء أفضليتــه يف تحقيــق نتائــج قوية رمبــا يعتربها 
الكثريــن مفاجــأة خــالل املوســم الحــايل يف دوري الدرجــة األوىل 
وتواصلــت  واحــدة،  مــرة  إال  اإليــاب  مرحلــة  يخــر يف  حينــام مل 
طريقــه  مــن  أقــى  حينــام  الــكأس  بطولــة  يف  الناجحــة  مســرته 

خدمات الشاطئ وشباب خانيونس بركالت الرجيح. 
ووصل مناء للمربع الذهبي للبطولة وخرج عىل يد غزة الريايض، 

حيث كان مرشحًا للتأهل للمباراة النهائية.

ويعتــرب مــا يحققــه فريــق مناء هو نتيجة الواقع القوي الذي يعيشــه 
الفريق يف الفرة األخرة، التي يحاول فيها التحضر ملوسم قادم 
ستكون فيه املنافسة صعبة يف الدرجة األوىل، لكن يبدو أن هذا 

الواقع القوي سيزداد قوية يف ظل توفر الرغبة الحقيقية لذلك. 
الحاليــة  الفــرة  فريــق منــاء يف  يعيشــه  الــذي  القــوي  الواقــع  هــذا 
ناضجــًا  مســتقباًل  لــه  تصنــع  قــد  وعوامــل  اعتبــارات  أمــام  تضعــه 
خــالل الســنوات القادمــة إذا اســتمرت هــذه الرغبــة بالتطــور والبنــاء 

التدريجي وغر املترع. 
هذا املستقبل سيزداد نضجًا ووضوحًا لو نجح فريق مناء املوسم 
املرجــو  الحقيقــي  الهــدف  وتحديــد  شــخصيته  فــرض  يف  القــادم 
تحقيقــه ومحاولــة الوصــول لــه دون أن يتســارع لوضــع أهــداف لــن 

يستطع الوصول لها وتحقيقها. 
بــال شــك أن ارتبــاط املســتقبل الناضــج بالواقــع القــوي يــأيت نتيجــة 
ثقــة العبــي كــرة القــدم مبنظومــة فريق مناء املتصاعــدة يف النجاح 
وهــو مــا يرتبــط برغبــة الالعبــن وعــدم مامنعتهــم االنضــامم لفريــق 
األمــر  القادمــة،  املواســم  يف  ألوانــه  عــن  للدفــاع  النشــأة  حديــث 
الــذي ســيكون مــن الســهل الحفــاظ عىل نجاح ما وصــل له وتطويره 

تدريجيًا وصواًل ألفضل حالة يرغب بالوصول لها.
حياتــه  يف  خرباتــه  كل  لتســخر  عســلية  صالــح  املــدرب  ويتطلــع 
الكرويــة التــي امتــدت ألكــر مــن 20 عامــًا يف مالعــب غــزة والضفة 
تطويــره  ومحاولــة  للفريــق  القــوي  الواقــع  هــذا  الســتمرار  الغربيــة 

والوصول لصورة وحال أفضل.

حــــاضـــــر ممـــــيز 
ومستقبل مشرق نماء..

غزة/ عالء شاميل:
د رأفت خليفة املدير الفني لنادي شباب رفح أسباب  عدَّ
مباريــات  مــن  األخــرة  الفــرة  خــالل  الزعيــم  مــع  نجاحــه 
الدوري املمتاز التي حافظ خاللها عىل مكانته يف دوري 
عــىل  وضعتــه  كبــرة  مســتويات  لتقديــم  وصــواًل  األضــواء 

منصات التتويج يف بطولة الكأس. 
وقــال خليفــة يف ترصيحــات صحفيــة إن الجهاز الفني نجح 
يف عمليــة تهيئــة الالعبــن وتعبئــة عقولهــم بــأداء املهامت 
املطلوبــة يف مراكزهــم املختلفــة، مشــرًا إىل أنــه ركز عىل 
عمليــة الدمــج بــن العبــي الخــربة والشــباب وزيــادة اللياقــة 

البدنية تدريجيًا.
وأكــد خليفــة أن الدعــم النفــي كان ســببًا لتحســن النتائــج 
الالعبــن  مــع  للعالقــة املميــزة  األخــرة إضافــة  الفــرة  يف 

والجهاز الفني التي كانت أحد أهم أرسار النجاح. 
ونوه خليفة إىل أن ثقة الالعبن باملدرب جعلتهم يقدموا 
األخــرة،  املباريــات  خــالل  األداء  يف  املســتويات  أعــىل 

بتثبيــت عنــارص مهمــة يف العمل مع الالعبن ومنها نكران 
الذات وانتامء الالعبن واستعادة روح شباب رفح وإرضاء 

الجامهر. 
وأكــد خليفــة أن اســتمرار بعــض الالعبــن يف التدريبــات 
الفردية خالل فرة توقف كورنا جعلت العامل البدين يف 
ارتفاع تصاعدي منذ بدء التحضرات الرسمية الستكامل 

الكأس. 
وأشار خليفة إىل أن حالة االلتفاف الكبرة التي كانت من 

كوادر النادي حول الفريق
جعلــت الزعيــم مؤهــاًل للتتويــج ببطولــة الــكأس التــي صالح 
بهــا جامهــره بعــد أن عــاىن الفريــق مــن حســابات الهبــوط 

يف الدوري املمتاز. 
وقــال خليفــة إن غــزة الريــايض ســاعدنا حينــام تــدرب عــىل 
ملعــب رفــح حينام شــاهد الجامهــر التي حرت تدريب 
شــباب رفــح الــذي ســبق تدريــب غــزة الريــايض وهــو مــا أثــر 

عىل العبيه وانعكس سلبًا.

وكشــف خليفــة عــن بعــض التعليــامت التــي رسدهــا عــىل 
العبيــه يف املحــارضة التــي ســبقت انطــالق املبــاراة والتــي 
قــال خاللهــا: "مــا جئــت للفــوز عــىل غــزة الريــايض فقــط، 

لكني جئت ألسجل نتيجة عالية يف نهايئ الكأس". 
يشــار إىل أن شــباب رفــح تــّوج بلقــب كأس غــزة الســابع يف 
تاريخــه والرابــع عــرش عــىل مســتوى األلقــاب الرســمية بعــد 
الفوز إداريًا عىل غزة الريايض بعدما أقيمت )27( دقيقة 
مــن املبــاراة النهائيــة التــي كان متقدمــًا فيهــا شــباب رفــح 

بثالثية دون رد.
وتوســعت تداعيــات تتويــج شــباب رفــح بهــذا الــكأس بعــد 
قــرار لجنــة االســتئناف بإعــادة املبــاراة مــن بدايتهــا، األمــر 

الذي أثار غضب شباب رفح وجامهره. 
الرياضيــة  للمحكمــة  قانــوين  مبلــف  رفــح  شــباب  وتوجــه 
وبــدأت  رســمية  بصــورة  امللــف  اســتلمت  التــي  الوطنيــة 
بدراســته وينتظــر الشــارع الريــايض قرارهــا الــذي ســيكون 

نافذًا عىل الجميع. 

خليفة يتحدث عن أسباب نجاحه مع شباب رفح
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لندن/وكاالت:
اســتخدام خمســة  باإلجــاع، ضــد  القــدم  لكــرة  اإلنجليــزي  الــدوري  أنديــة  صوتــت 
اجتــاع  يف  وذلــك   ،2021/2020 موســم  يف  املباريــات  خــال  تبديــات 

املساهمني أمس، حسبا ذكر بيان رابطة الدوري.
وكان عدد التبديات يف موسم 2020-2019 زاد من ثاثة إىل خمسة تبديات، 
وذلك بســبب أزمة فريوس كورونا املســتجد والتي تســببت يف توقف املنافســات 

ملدة 100 يوم منذ شهر اذار / مارس املايض.
وعندمــا عــادت منافســات الــدوري اإلنجليــزي يف 17 حزيــران / يونيــو املــايض، تــم 
إقــرار فــرات راحــة خــال املباريــات للــرب، كا تم زيادة عــدد الاعبني يف قامئة 

الفرق وذلك للمساعدة يف إدارة الفرق وتجنب اإلرهاق.
لكــن العديــد مــن األنديــة تــرى يف الوقــت الحــايل، أن قاعــدة التبديــات الجديــدة، 
منحــت الفــرق القويــة ميــزة غــري عادلــة، وســيتم إلغاؤهــا يف املوســم املقبــل والذي 

ينطلق يوم 12 أيلول/ سبتمرب املقبل.
وقال بيان الرابطة، أنه تم املوافقة عىل قواعد تقنية حكم الفيديو املساعد )فار(.

تتفق على إلغاء قاعدة 
التبديالت الخمسة

يشهر إفالسه والسماح 
بحضور الجماهير

األندية اإلنجليزية

ماترسبرغ

يشتري نادي روما 
بـ591 مليون يورو

دان 
فريدكين

فيينا/وكاالت:
ينطلــق املوســم الجديــد مــن الــدوري النمســاوي يــوم 11 ســبتمرب املقبــل دون فريق 
ماترســربغ الذي أعلن أمس، أنه ســيتخىل عن رخصة مشــاركته يف الدوري وســيعلن 
إفاســه نظرا ألن الراعي الرئييس له، وهو بنك محيل تورط يف فضيحة فســاد مايل 

كربى.
وسيحل فريق تريول الذي كان قد هبط من املسابقة، محل ماترسربغ يف الدوري 

النمساوي.
قــررت رابطــة الــدوري النمســاوي لكــرة القــدم أمــس الســاح بحضــور جاهــري الفريــق 

صاحب األرض خال املباريات مع بداية املوسم الجديد من الدوري املحيل.
ولــن يتــم الســاح بحضــور جاهــري الفريــق الزائــر حتــى نهايــة العــام مبوجــب للوائــح 

الجديدة للحيلولة دون تفاقم أزمة فريوس كورونا املستجد.
ومبوجــب هــذا القــرار فــإن األنديــة الكبــرية يف النمســا مثــل رابيــد فيينــا وريــد بــول 
ســالزبورج وشــتورم جراتس سيســمح لها بحضور عرة آالف مشــجع يف املدرجات 

خال املباريات، وهو أقل بكثري من سعة ماعبها.

روما/وكاالت:
توصل دان فريدكني التفاق لراء نادي روما، املنافس بالدوري اإليطايل لكرة القدم، 
مــن جيــم بالوتــا يف صفقــة بــني رجــيل أعــال أمريكيــني بقيمــة 591 مليــون يــورو )702 

مليون دوالر(.
وتوىل بالوتا، وهو رجل أعال استثاري من أصول إيطالية، رئاسة النادي منذ .2012 
وقــال إنــه كان يف مفاوضــات فريدكــني منــذ كانون أول/ديســمرب املــايض، حيث أبدى 
رجل األعال الكويتي فهد البكر هو أيضا رغبة يف رشاء النادي يف األسابيع األخرية.

ويــرأس فريدكــني مجموعــة فريدكــني، وهــي مجموعــة تجاريــة مختصــة يف الســيارات 
والسياحة والرفيه.

بالــدوري اإليطــايل وتأهــل  الخامــس  2020 يف املركــز   / 2019 وأنهــى رومــا موســم 
لبطولة الدوري األورويب املوسم املقبل.

ويلتقي روما مع أشبيلية يف وقت الحق من اليوم يف دويسبورج يف دور الستة عر 
من نسخة البطولة الحالية.

لندن/وكاالت:
بركــب  اإلنجليــزي  يونايتــد  مانشســر  لحــق 
الــدوري  مــن  الثانيــة  دور  إىل  املتأهلــني 
ضيفــه  عــىل  فــوزه  بعــد  القــدم،  لكــرة  األورويب 
ألربعــاء  أمــس،   ،2-1 النمســاوي  لينــز  الســك 
مــن  عــر  الســتة  دور  إيــاب  منافســات  ضمــن 

املسابقة.
ذهابــا  فــوزه  مــن  يونايتــد  مانشســر  واســتفاد 
بنتيجــة كبــرية -5صفــر، ليتفــوق 1-7 مبجمــوع 

املباراتني عىل الفريق النمساوي.
وتقــدم لينــز يف الدقيقــة 55 عــن طريــق فيليب 
ويسنجر، قبل أن يسجل جييس لينغارد هدف 

التعادل ملانشسر يونايتد يف الدقيقة 57.
أنطــوين  الفرنــيس  ســجل   88 الدقيقــة  ويف 

مارسيال الهدف الثاين ملانشسر يونايتد.
كوبنهاجــن  فريقــا  تأهــل  ذاتــه  الــدور  وشــهد 

الهدف الثالث لكوبنهاجن
الثانيــة ســجل جيونيــور مورايــس  املبــاراة  ويف 
يف  دونتيســك  لشــاختار  األول  الهــدف 
الدقيقــة 89، قبــل أن يضيــف مانــور ســولومون 
الهــدف الثــاين يف الدقيقــة األوىل مــن الوقــت 

املحتسب بدال من الضائع للشوط الثاين.
املحتســب  الوقــت  مــن  الثالثــة  الدقيقــة  ويف 
بــدال مــن الضائــع عــاد مورايــس ليســجل الهــدف 

الثاين له والثالث لفريقه.
وشــهدت املبــاراة طــرد األمريــي جــون بروكــس 
دافيــت  والجورجــي   ، فولفســبورج  مدافــع 

كوتشوالفا مدافع شاختار دونتيسك.
إنر ميان × خيتايف

دور  إىل  اإليطــايل  ميــان  إنــر  فريــق  وتأهــل 
خيتــايف  عــىل  فــوزه  بعــد  للبطولــة،  الثانيــة 
اإلســباين -2صفر، يف املباراة التي اســتضافها 

االوكــراين،   دونتيســك  وشــاختار  الدمنــاريك 
فــوز  عقــب  املســابقة،  مــن  الثانيــة  دور  إىل 
األول عــىل باشــاك شــهري الــريك -3صفــر وفوز 
فولفســبورج  عــىل  -3صفــر  األوكــراين   الفريــق 

األملاين.
وتأهــل كوبنهاجــن إىل دور الثانية، بعد تفوقه 
حيــث   ،  3-1 بنتيجــة  املباراتــني  مجمــوع  يف 
الــريك،  الفريــق  أمــام  صفــر1-  ذهابــا  خــر 
فيا تأهل شــاختار دونتيســك بتفوقه 1-5 يف 
مجمــوع املباراتــني، حيــث كان قــد فــاز ذهابــا  

1-2 يف أملانيا.

يف  كوبنهاجــن  تقــدم  األوىل،  املبــاراة  ويف 
الدقيقــة الرابعــة عــن طريــق يونــاس وينــد، قبــل 
يف  الثــاين  الهــدف  ذاتــه  الاعــب  يضيــف  أن 

الدقيقة 53.
فالــك  راســموس  ســجل   62 الدقيقــة  ويف 

ملعــب "فيلتينــس أرينا" مبدينة جلسنكريشــن 
األملانيــة، أول أمــس، يف منافســات دور الســتة 

عر للمسابقة.
كانــت  التــي  الفريقــني،  مواجهــة  أن  إىل  يشــار 
تأجلــت  قــد  املــايض،  آذار/مــارس  يف  مقــررة 
بســبب فــريوس كورونــا، ليقرر االتحاد األورويب 
ومبــاراة  محايــد  ملعــب  يف  إقامتهــا  )يويفــا( 
مبــارايت  مــن  إقامتهــا  مــن  بــدال  فاصلــة  واحــدة 
ذهــاب وعــودة عــىل ملعبــي الفريقني، كا كان 

مقررا لها بسبب ضيق الوقت.
 وسجل البلجيي روميلو لوكاكو الهدف األول 
إلنــر ميــان يف الدقيقــة 32، قبــل أن يضيــف 
الدمنــاريك كريســتيان إريكســن الهــدف الثــاين 

يف الدقيقة 83.
 وشــهدت املباراة إهدار خورخي مولينا العب 

خيتايف  لركلة جزاء يف الدقيقة 75.

لندن/)أ ف ب(:
يتعــنّي عــىل اإلســباين بيــب غوارديــوال مــدرب مانشســر ســيتي أن 
يســري عــىل خطــى الفرنــيس زيــن الديــن زيــدان مــدرب ريــال مدريــد 
االسباين، إذا ما أراد إنجاز مهمته وتحقيق هدفه األسمى عىل رأس 

الجهاز الفني للنادي اإلنجليزي.
يحــّل زيــدان مــع فريقــه ضيفــا عــىل مانشســر ســيتي اليــوم يف إيــاب 
الــدور مثــن النهــايئ مــن دوري أبطــال أوروبا متطلعًا لتعويض خســارة 
بنتيجــة 2-1 عــىل ارضــه يف ملعــب "ســانتياغو برنابيــو"، يف اليــوم 
االول من استئناف املسابقة القارية االهم اثر توقف اكرث من اربعة 

اشهر بسبب تفيش فريوس كورونا املستجد.
أمــوٌر كثــرية تغــريت منــذ اللقــاء االول بــني الفريقــني. إذ نجــح زيــدان، 
عــرة  تحقيــق  مــن  التوقــف،  فــرة  قبــل  الضغــط  تحــت  كان  الــذي 
ليقــود  االســتئناف  بعــد  االســباين  الــدوري  يف  متتاليــة  انتصــارات 
ريــال مدريــد اىل لقبــه االول يف الليغــا منــذ عــام 2017 بعــد لقبــني 

متتاليني للغريم االزيل برشلونة.
ويتطلــع زيــدان ملواصلــة النتائــج االيجابيــة بعــد العــودة الســيا يف 
الرقــم  وميلــك  التاريــخ  مــر  عــىل  امللــي  النــادي  تزعمهــا  مســابقة 
الفرنــيس  بقيــادة  منهــا  ثاثــة   ،)13( االلقــاب  عــدد  يف  القيــايس 

كمدرب.
إذ قاد زيدان نادي العاصمة االسبانية اىل لقب دوري االبطال لثاثة 
مواســم عــىل التــوايل يف ســابقة مــن نوعهــا يف تاريــخ املســابقة بــني 
عامي 2016 و2018، هو الذي مل يتم إقصاؤه أبدا منها وهو عىل 

رأس الجهاز الفني.
وقــال غوارديــوال )49 عامــا( مــدرب برشــلونة الســابق يف حديــث مــع 

موقــع "دازون" للبــث التدفقــي "عندمــا فعــل مــا فعلــه، الفــوز بثاثــة 
ألقــاب تواليــا يف دوري االبطــال، وســلب برشــلونة لقبــني يف الليغــا 
بعــد أن ســيطر عليهــا بشــكل كامــل خــال هــذا العقــد، فهــذا يظهــر 

إمكاناته".
وتابــع املــدرب الكاتالــوين "وعــىل رغــم أن النــاس قــد ال يصدقوننــي 
ألنه من ريال مدريد، أنا ســعيد جدا ألن االمور تســري عىل نحو جيد 
ألنه من االمر الجيد جدا يف كرة القدم ان تســري االمور عىل ما يرام 

ألشخاص مثله".
عندمــا ُعــنّي زيــدان مدربــا لريــال مدريــد يف الفــرة االوىل يف كانــون 
الــذي  غرميــه  منــوذج  لتقليــد  النــادي  ســعى   ،2016 الثاين/ينايــر 
عــنّي العــب خــط وســط ســابق يف صفوفــه، أرشف ســابقا عــىل فريــق 

الشباب من دون أي خربة كبرية يف عامل التدريب.
فــاز غوارديــوال بـــ14 لقبــا يف ملعــب "كامــب نــو" بــني عامــي 2008 

و2012، مبا فيها لقبان يف دوري االبطال.
استمر بيب يف حصد االلقاب املحلية من دوريات وكؤوس مع كل 
مــن بايــرن ميونيــخ االملــاين ومانشســر ســيتي، اال انــه مل يــذق طعــم 

النجاح االورويب منذ عام 2011.
عــىل رغــم مــن فــوزه بلقبــني يف الربمريليــغ منــذ وصولــه اىل انكلــرا 
اضافــة اىل اربعــة القــاب اخــرى، أقــرا غوارديــوال يف وقــت ســابق مــن 
هذا املوسم أنه سيتم الحكم عىل الفرة التي سيمضيها يف سيتي 

عىل انها "فاشلة" يف حال مل يفز بدوري االبطال.
غالًبــا مــا أعــرب غوارديــوال عــن أســفه لعــدم وجــود أجــواء وصخــب يف 
الكــربى مقارنــة  االوروبيــة  االتحــاد يف املباريــات  مدرجــات ملعــب 

باملاعب االخرى حيث يكون الحاس عىل أوجه.

وقــال "بالطبــع، لدينــا الفرصــة للمنافســة )مجــددا املوســم املقبــل( 
ولكــن الحالــة التــي نحــن فيهــا لــن تتكــرر مجــددا. أعتقــد ان االنديــة 

الكربى ال تفوت هكذا فرص وتصارع حتى آخر نفس".
ويف مؤمتــره الصحــايف عشــية اللقــاء املرتقــب يف "ســتاد االتحــاد"، 
قــال غوارديــوال "لــدي شــعور بأننــا مســتعدون للعب املبــاراة وتقديم 
أداء جيــد والفــوز باللقــاء"، متطرقــا اىل املشــاكل التــي عــاىن منهــا 
فريقــه هــذا املوســم عــىل الصعيــد الدفاعــي، معتــربا أن املشــكلة 
ليست بتلقي األهداف بل بكيفية دخول األهداف يف مرمى فريقه.

وأوضــح "عندمــا يكــون )الفريــق املنافس( رائعا بعد حركة )هجومية( 
جميلــة، يجــب علينــا تقبــل األمــر. لكــن إذا كان بإمكاننــا تجنب تلقي 
األهداف، فيجب أن نتجنبها. سُتعاقب يف حال ارتكاب أخطاء من 
هذا النوع يف هذه املسابقة. نحن ندرك األمر )املشكلة الدفاعية( 
ونريد أن نحسن ذلك تدريجيا. من أجل الفوز بهذه املسابقة يجب 

أن ُنَحِسن هذه الناحية".
تجاُوز عقبة ريال مدريد ســيعترب إنجازا لســيتي، الذي ســيحقق فوزا 
بطــل ســابق يف املســابقة  اول يف االدوار االقصائيــة عــىل حســاب 

للمرة االوىل يف تسعة مواسم.
لطاملــا كــرر زيــدان )48 عامــا( املتــوج بلقــب املســابقة كاعــب عام 
2002 مــع النــادي امللــي بفضــل هدفــه "عــىل الطايــر" يف النهــايئ 

"أفضــل  هــو  غوارديــوال  بــأن  اعتقــاده  االملــاين،  ليفركــوزن  بايــر  ضــد 
مدرب يف العامل".

ولكن بعد أن أنهى املوسم بفارق 18 نقطة عن ليفربول يف الدوري، 
تحويــل  مدريــد،  عليــه  اعتــاد  مبــا  القيــام  غوارديــوال  عــىل  ســيكون 

الدوريات املحلية املخيبة إىل القاب يف دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد يلحق بركب 
المتـأهلـــين لـــدور الثمــــانيــــة 

الدوري األوروبي

غوارديوال 
يسعى للسير على خطى 

زيدان

من أجل إنجاز 
مهمته في سيتي
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لندن/وكاالت:
يقرتب الجابوين بيري إميرييك أوباميانج من إنهاء التكهنات حول مستقبله 
مــن خــال توقيــع عقــد جديــد مــع فريقــه أرســنال اإلنجليــزي لكــرة القــدم، 

حسبام أفادت تقارير إعامية أمس.
األلكــرتوين  موقعهــا  عــى  اإلخباريــة  ســبورتس(  )ســكاي  شــبكة  وذكــرت 
الرســمي، وكذلــك صحيفــة )ديــي تلجــراف( الربيطانيــة اليــوم أن أوباميانــج 
اقــرتب مــن اتفــاق بشــأن متديــد عقــده الحــايل مــع الفريــق اإلنجليــزي، الــذي 

من املقرر أن ينتهي يف نهاية املوسم املقبل.
املوســم  املمتــاز  اإلنجليــزي  الــدوري  ببطولــة  هدفــا   22 أوباميانــج  وأحــرز 
املنقــي، ليحتــل املركــز الثــاين يف ترتيــب هــدايف البطولــة العريقة بفارق 
هدف خلف جيمي فاردي، الفائز بلقب الهداف، كام أحرز هدفني يف فوز 
أرســنال 1-2 عــى تشــيليس يف نهــايئ بطولــة كأس االتحــاد اإلنجليــزي يــوم 

السبت املايض.
 ومنــذ انتقالــه إىل أرســنال قادمــا مــن بوروســيا دورمتونــد األملاين يف كانون 
الــدوري  85 مبــاراة يف  54 هدفــا يف  2018، ســجل أوباميانــج  ثان/ينايــر 

اإلنجليزي املمتاز.

يقترب من تمديد 
عقده مع أرسنال

مدافع جديد في
صفوف ميالن اإليطالي

أوباميانغ

بيير كالولو

المواجهة 
الصعبة

في انتظار الريال 
ويوفنتوس مع 

استئناف المسابقة 

هل حان وقت 
هـــازار ؟

ينتقل نهائيًا 
إلنتر ميالن في 
صفقة انتقال حر

سانشيز

روما/وكاالت:
أعلــن نــادي ميــان اإليطــايل لكــرة القــدم، عــن تعاقــده مــع املدافــع الفرنــيس الشــاب 

بيري كالولو قادما من الفريق الثاين بنادي ليون الفرنيس، يف صفقة انتقال دائم.
وذكر املوقع الرسمي للنادي اإليطايل، أن املدافع الفرنيس سيلعب مليان حتى 

نهاية شهر حزيران / يونيو عام 2025.
ومل يشــارك كالولو يف أي مباراة مع الفريق األول ألوملبيك ليون، لكنه لعب ثاث 

مباريات دولية مع املنتخب الفرنيس ألقل من 20 عاما.
 وأنهــى ميــان املوســم املــايض مــن الــدوري اإليطــايل يف املركــز الســادس برصيــد 

66 نقطة.

روما/وكاالت:
أعلن نادي إنرت ميان اإليطايل أمس، رسميا عن ضم صانع اللعب التشيي اليكسيس 

سانشيز بعقد نهايئ حتى 2023.
وتعاقــد إنــرت مــع سانشــيز يف صفقــة انتقــال حــر بعــد موســم قضــاه الاعــب مــع الفريــق 

اإليطايل عى سبيل اإلعارة.
كــام أعلــن مانشســرت يونايتــد اإلنجليــزي عــرب موقعــه الرســمي رحيــل سانشــيز إىل إنــرت 

ميان يف صفقة انتقال حر وبعقد ميتد لثاثة أعوام.
ولعــب سانشــيز معــارا إلنــرت ميــان منــذ آب/اغســطس 2019 وكان مانشســرت يتحمــل 

جزءا من راتبه البالغ 560 الف جنيه اسرتليني اسبوعيا.
وانتهــت بذلــك مســرية سانشــيز املحبطــة مــع مانشســرت منــذ انضاممــه للفريــق قبــل 
عامــني ونصــف العــام يف صفقــة مقايضــة مــع ارســنال تضمنــت انتقــال العــب الوســط 

االرميني هرنيك مخيرتيان للمدفعجية.
وخال مسريته مع مانشسرت يونايتد سجل سانشيز خمسة أهداف خال 45 مباراة.

وصعــد إنــرت لــدور الثامنيــة لبطولــة الــدوري األورويب أمــس األربعــاء عقــب فــوزه -2صفر 
عى خيتايف اإلســباين، يف دور الـ16 للمســابقة القارية عى ملعب )فيلتينس أرينا( 

معقل فريق شالكه األملاين.

برلني/وكاالت:
يواجــه فــرق ريــال مدريــد، أكــر األنديــة تتويجــا 
مهمــة  القــدم،  لكــرة  أوروبــا  أبطــال  دوري  بلقــب 
الســابقني  اللقــب  حامــي  مثــل  مثلــه  صعبــة 
الــدورة  بلــوغ  أجــل  مــن  ويوفنتــوس،  تشــيليس 
املصغرة لدور الثامنية التي تقام بلشبونة - كام 
أن برشــلونة لديــه بعــض العمــل للقيــام بــه لبلــوغ 

ذات الدور.
مــن  العــارشة  الســاعة  عنــد  ريــال مدريــد  ويحــل 
مســاء اليــوم ضيفــا عــى مانشســرت ســيتي علــام 
بأنه خرس مباراة الذهاب بدور الستة عرش 1-2 
قبــل أن تتوقــف البطولــة بســبب فــريوس كورونــا 

يف آذار/مارس املايض.
فيــام يســتضيف يوفنتــوس فريــق أوملبيــك ليــون 
يف مبــاراة أخــرى تقــام يف نفــس توقيــت املباراة 
مبــاراة  تأخــره يف  لقلــب  يهــدف  األوىل، حيــث 

الذهاب بهدف نظيف.
لديــه  حيــث  األســوأ  هــو  تشــيليس  حــال  ويعــد 
مضيفــه  مواجهــة  قبــل  طويلــة  إصابــات  قامئــة 
صفــر- أمامــه  خــرس  الــذي  غــدًا،  ميونــخ،  بايــرن 

أيضــا  اليــوم  ذات  ويف  الذهــاب.  مبــاراة  يف   3
يلتقي برشلونة مع نابويل علام بأن نتيجة مباراة 

الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.
مدريــد،  أتلتيكــو  فــرق  تأهلــت  التوقــف،  وقبــل 
وباريــس ســان جريمــان واليبــزغ وأتاالنتــا للبطولــة 
املصغــرة التــي تقــام يف الفــرتة مــن 12 إىل 23 
تقــام  حيــث  بلشــبونة،  الجــاري  آب/أغســطس 
مباريــات األدوار املقبلــة بنظــام خــروج املغلــوب 

الفخــذ  يف  إصابــة  بســبب  أزبيليكويتــا  ســيزار 
باإلضافــة إلصابــة بيــدرو بخلــع يف الكتــف. كــام 
تحوم الشكوك حول مشاركة العب خط الوسط 

الربايزيل ويليان.
عــى  التغلــب  مــن  قبــل  مــن  تشــيليس  ومتكــن 
للتتويــج  طريقــه  يف  ملعبــه  عــى  ميونــخ  بايــرن 
فريــق  يواجــه  ولكنــه   ،  2012 عــام  يف  باللقــب 
بايــرن، الــذي لــن يســتهني بالفريــق الــذي يدربــه 
فرانــك المبــارد، وفــاز أيضــا مببارياتــه العرش منذ 
اســتئناف الــدوري األملــاين )بوندســليجا( وكأس 
لتكــرار  حاليــا  ويســعى  باللقبــني،  ليتــوج  أملانيــا 

الفوز بالثاثية التي حققها يف 2013.
وقال هانيس فليك مدرب بايرن :"أتقنا املهمة 
الــدوري  بلقبــي  رائعــة وتوجنــا  اإللزاميــة بطريقــة 
والكأس. اآلن حان الوقت لتحقيق شيئ مميز".

ويدخــل بايــرن املبــاراة بعدمــا حصــل عــى راحــة 
مطلــع  منــذ  الفريــق  يلعــب  مل  حيــث  كافيــة، 
الدوريــات  انتهــت  بينــام  املــايض،  متوز/يوليــو 
املقابــل  يف  بفــرتة.  بعدهــا  األخــرى  والكــؤوس 
منتصــف  منــذ  فقــط  واحــدة  مبــاراة  ليــون  لعــب 
آذار/مارس، وهي املباراة النهائية لكأس فرنســا 

التي أقيمت األسبوع املايض.
وقــال رودي جارســيا مــدرب ليــون إنــه ال يــرى أي 
هــؤالء   ": قــال  حيــث  الناحيتــني،  يف  أفضليــة 
اللذيــن لعبــوا يشــعرون بالتعــب، وهــؤالء اللذين 

مل يلعبوا فقدوا رسعتهم".
ويأمــل فريــق ليــون أن يدافــع عــن تقدمــه الــذي 
الــدوري  بطــل   ، أمــام  أشــهر  قبــل خمســة  حققــه 

من مباراة واحدة.
ويبــدو أن مانشســرت ســيتي لديــه األفضليــة أمــام 
ريال مدريد، الفائز باللقب 13 مرة، يف أحدث 

محاوالته للتتويج بلقب البطولة للمرة األوىل.
جوســيب  بقيــادة  ســيتي،  مانشســرت  ويفتقــد 
املهاجــم  جهــود  الفنــي،  املديــر  جوارديــوال 
ســريخيو أجويرو ولكن العب خط الوســط إلكاي 
ســيتعني  الاعبــني  بقيــة  "إن  قــال  جويندوجــان 
عليهــم أن يكونــوا يف قمــة املســتوى. متأكــد أننا 
مــع هــذا األمــر،  التعامــل  ســنكون قادريــن عــى 

ولكن بالطبع، سنفتقده".
ريــال  يحصــل  أن  ينبغــي  نفســه،  الوقــت  يف 
مدريــد عــى دعــم مــن خال انطاقتــه القوية مع 
اســتئناف الــدوري، حيــث حقق عــرش انتصارات 
متتاليــة وتعــادل فقــط يف مباراتــه األخــرية بعدمــا 

ضمن الفريق بالفعل التتويج بلقب الدوري.
وقــال رافايــل فــاران مدافــع ريــال مدريــد للموقــع 
لدينــا   ": )يويفــا(  األورويب  لاتحــاد  الرســمي 
الكثــري مــن الخــربة يف هــذه املباريــات الكبــرية، 
لذلــك ميكننــا الشــعور بالثقــة. هدفنا هــو الفوز، 
ويرجع ذلك جزئيا للحمض النووي لهذا النادي. 

ستكون مباراة صعبة أمام فريق جيد".
ديــاز  ماريانــو  جهــود  مدريــد  ريــال  ويفتقــد 

املصاب بفريوس كورونا.
أمــام  مباراتــه  تشــيليس  يدخــل  املقابــل،  يف 
يف  أرســنال  أمــام   1-2 الخســارة  بعــد  الريــال 
فقــد  حيــث  اإلنجليــزي،  االتحــاد  كأس  نهــايئ 
الفريــق جهــود كريســتيان بوليســيتش واملدافــع 

تســع مرات متتالية يوفنتوس، الذي ظهر مرهقا 
يف الجوالت الختامية من الدوري بعد أن خاض 
يــوم  حتــى  أســابيع  ســتة  مبــاراة يف   12 الفريــق 

األحد.
ولكن مدرب يوفنتوس ماوريتســيو ســاري، الذي 
رمبــا يدفــع بجونزالــو هيجوايــن بجوار كريســتيانو 
املمكــن  مــن   ": قــال  الهجــوم،  يف  رونالــدو 

استعادة الطاقة البدنية رسيعا".
يف  فرصــة  لديــه  أن  أيضــا  نابــويل  فريــق  ويــرى 
ملعــب كامــب نــو عــى الرغــم مــن أن الشــكوك 
لورينــزو  الفريــق  قائــد  مشــاركة  حــول  تحــوم 
إنســيني، وفقــا ملــا ذكــره جينارو جاتوســو مدرب 

الفريق.
وقــال جاتوســو :" نريــد كتابــة صفحــة أخــرى يف 
الكبــري  املــرسح  عــى  ســنلعب  النــادي.  تاريــخ 

ونريد أن نثبت أننا عى استعداد لذلك".
ومل يرفــع برشــلونة بقيــادة ليونيــل ميــيس الــكأس 
خال الخمس سنوات األخرية ولكن بعد خسارة 
لقــب الــدوري اإلســباين ملصلحــة ريــال مدريــد، 
أصبحــت بطولــة دوري أبطــال أوروبــا هــي الفرصة 

األخرية للتتويج بلقب هذا املوسم.
وقــال فرينــي دي يونــج العــب الوســط للموقــع 
فقــط  مباريــات  أربــع  يف   ": للنــادي  الرســمي 

ميكننا أن نصبح أبطال أوروبا".
وأكد :"التعادل 1-1 يف مباراة الذهاب ليست 
أن  علينــا  يتعــني  أنــه  نعلــم  ولكننــا  ســيئة  نتيجــة 
نلعــب بشــكل أفضــل يف مبــاراة اإليــاب. مقتنــع 

أننا سنعرب للدور التايل".

مدريد/)أ ف ب(:
صورتــه  اظهــار  يف  هــازار  إديــن  البلجيــي  املهاجــم  يأمــل 
الحقيقية وقيادة فريقه ريال مدريد اإلسباين إىل الدور ربع 
النهايئ لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الجمعة، حني يلتقي 
مع مانشسرت سيتي اإلنكليزي يف إياب الدور مثن النهايئ.
"الفريــق  مــع  األول  هــازار  موســم  اإلصابــات  تعــدد  وعكــر 
تشــليس  مــن  آتيــا  صفوفــه  إىل  انضاممــه  منــذ  امللــي" 
اإلنكليزي يف صيف عام 2019 مقابل 100 مليون يورو، اذ 
غاب عن بداية املوسم بسبب إصابة عضلية تعرّض لها يف 
التامرين قبيل انطاق املنافسات، تلتها ثاثة أشهر بسبب 
اإلصابــة الثانيــة التــي تعــرّض لهــا يف ترشيــن الثاين/نوفمــرب، 

لتتجّدد اصابته مرة اخرى يف شباط/فرباير.
العــامل  التــي شــهدها  القرسيــة  العطلــة  مــن  هــازار  واســتفاد 
نتيجــة األزمــة الناجمــة عــن تفــي فــريوس كورونــا املســتجد 
اثــر  فريقــه  مباريــات  يف  للمشــاركة  والعــودة  تعافيــه  يف 

استئناف النشاط بعد ثاثة اشهر من التوقف.
ويحتــاج ريــال مدريــد لـ"رميونتــادا" لتعويــض خســارته 1-2 

عى أرضه يف "سانتياغو برنابيو" للتأهل إىل ربع النهايئ.
وتشــكل املبــاراة تحديــا للمدرب الفرنــيس زين الدين زيدان 
الطامح للقب الرابع يف املسابقة األوروبية مع الـ"مريينغي" 
بعــد 2016 و2017 و2018. كذلــك هــي بالنســبة للــدويل 
البلجيــي البالــغ مــن العمر 29 عامــا، والذي غاب عن مباراة 

الذهاب بسبب اإلصابة.
كام ستكون فرصة بالنسبة لهازار لوضع بصمته عى املباراة 
وفــرض تواجــده وبالتــايل وضــع حــد للشــائعات والتعليقــات 
وفقا لتعليق صحيفة "ماركا" الرياضية الصادرة يف مدريد.

دوليــة،  مبــاراة   116 بــاده  مــع  خــاض  الــذي  هــازار  ويكافــح 
لتربيــر مبلــغ الـــ 100 مليــون يــورو الــذي دفعــه ريــال مدريــد 

لضمه إىل الفريق.
وســجل البلجيــي هدفــا واحــدا و مــرر ســبع كــرات حاســمة 
عــن  جــدا  بعيــد  وهــو  امللــي،  الفريــق  مــع  مبــاراة   21 يف 
إحصائيــات زميلــه املهاجــم الفرنيس كريم بنزمية )26 هدفا 

يف 46 مباراة(.
وقــال الاعــب الــذي بــدأ مســريته مــع ليــل الفرنــيس ملوقــع 
االتحــاد األورويب لكــرة القــدم "ويفــا": "أصــف نفــيس كممــرر 
أرغــب  كــام  الحاســمة،  التمريــرة  أفضــل  منــه كهــداف.  أكــر 
أيضــا بتســجيل أهــداف جميلــة يف اللحظــة األخــرية، أهــداف 

تصنع الفوز".
مل يتوقع هازار ان يكون موسمه األول مع ريال مدريد بهذه 

الصعوبة.
بعــد  تقريبــا  أشــهر  ثاثــة  عــن املاعــب ملــدة  بدايــة  ابتعــد 
اصابــة يف كاحلــه األميــن خــال املبــاراة ضــد باريــس ســان 
جرمــان الفرنــيس )2-2( يف دوري أبطــال أوروبــا يف ترشيــن 
الثاين/نوفمــرب. ثــم تجــددت نفــس االصابــة بعــد فــرتة وجيــزة 

من تعافيه ضد ليفانتي يف الدوري املحي يف 22 شباط/
فربايــر مــا اضطــره للخضــوع لعمليــة جراحيــة يف أوائــل آذار/

مارس.
وتعــرض هــازار الصابــة أخــرى بعــد اســتئناف "ال ليغــا" ضــد 
إســبانيول يف 28 حزيران/يونيــو مــا ألقــى بظــال مــن الشــك 
عــى الحالــة البدنيــة لصانع األلعاب، لكن شــفاءه كان رسيعا 
ونجــح باملشــاركة يف املبــاراة الختاميــة للموســم الــذي تــّوج 

فيه فريقه بطا للدوري للمرة 34 يف تاريخه.
ولعــب هــازار يف مرحلــة العــودة مــن التوقــف ثــاث مباريــات 
فقط من أصل تسع خاضها الفريق، وقال زيدان وقتها "إدين 
لديه مشاكل وال نريد املخاطرة به. انها السنة األوىل له )يف 
ريــال مدريــد( وهــو يريــد املســاعدة. وعندمــا ال يســتطيع، ال 

يكون سعيدا. نريده يف الـ 100 باملئة )من مستواه(".
وتؤكد صحيفة "ماركا" أن هازار "مل يعد يشعر باألمل وميكنه 
أن يكــون عنــرا أساســيا" لريــال الجمعــة ضــد ســيتي وأن "ال 
أحــد ســيتذكر كــم كان مــردوده قليــا للفريــق حتــى اآلن" يف 

حالة التأهل إىل الدور ربع النهايئ لدوري األبطال.
وللوصــول إىل األدوار النهائيــة التــي تقــام بصيغة مختلفة عن 
الســابقة بســبب تبعــات فــريوس "كوفيــد19-" يف لشــبونة 
زيــدان  رجــال  عــى  ســيكون  آب/أغســطس،  و23   12 بــني 
تحقيــق نتيجــة تجعلهــم يتخطــون رجــال اإلســباين جوســيب 

غوارديوال مدرب سيتي.

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا



ِِّه َوهي َتقوُل  اْسَتفاَق َكْنعاُن َعىل َصْوِت أُم
َْت َطويًل. َلُه: ُقْم يا َكْنعاُن، َلَقْد ِن

ََة  َبْعَدما َأَكَل َكْنعاُن امَلْوزََة رَمى الِقْش
َّريِق. يف الط

14 3
11 6

ِة  َشَعَر َكْنعاُن بالَخْوِف، َوَهرََب ِمْن ِقْشَ
املْوِز، َفَلِحَقْت ِبِه وهي َتقوُل: َلْن 

َف الّشاِرَع. ُأساِمَحَك َحّتى ُتَنظِّ

َقَفَز َكْنعاُن إىل داِخِل الَحديَقِة إلْحضاِر 
الُكرَِة، َويف َطريِقِه داَس عىل َشَجرَِة الَورِْد 

َوَكَسَ أْغصاَنها.



ياَضِة اْسَتْمَتَع َكْنعاُن  ِة الرِّ َويف ِحصَّ
ِعِب َمَع رِفاِقِه ِبُكرَِة الَقَدِم. باللَّ

َخ َكْنعاُن: َمْن أنت؟! َفَسِمَع َصْوًتا  َفَصَ
َتها،  َيقوُل َلُه: أنا َشَجرَُة الَورِْد التي َكَسْ
َوَلْن ُأساِمَحَك َحّتى َتْزَرَع ُوروًدا َغْيي.

413
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يف َأْثناِء اللَِّعِب َوَقَعِت الُكرَُة يف َحديَقِة 
املْدَرَسِة.

ًِعا َواْخَتَبَأ َداِخَل  َرَكَض َكْنعاُن ُمْس
ٍْء  َّ َفْجَأًة ِبَش َحديَقٍة، َوأََحس

ُُّه. ِْسُك ِبِه َوَيُهز ُي
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نوعهــا  مــن  زيــارة  أول  يف  ماكــرون  ووعــد 
االنفجــار  منــذ  أجنبيــة  دولــة  زعيــم  بهــا  يقــوم 
الــذي وقــع الثالثــاء املــايض باملســاعدة يف 
إن  قــال  لكنــه  للبنــان  الــدويل  الدعــم  تنظيــم 
عــى الحكومــة اللبنانيــة أن تنفــذ إصالحــات 

اقتصادية وتشن حملة عى الفساد.
الرئيــس  مــع  اجتامعــه  عقــب  ماكــرون  وقــال 
اللبنــاين ميشــال عــون يف مطــار بــروت "إذا 

مل ُتنفذ إصالحات فسيظل لبنان يعاين".
تغيــر  هــو  أيضــا  هنــا  "املطلــوب  وأضــاف 
سيايس. ينبغي أن يكون هذا االنفجار بداية 

لعهد جديد".
لديــه  ليســت  إن  الفرنــي  الرئيــس  وقــال 
يكــون  قــد  عــام  إضافيــة  معلومــات  شــخصيا 
وإن  بــروت  مرفــأ  انفجــار  وراء  الســبب 
معلوماتــه تقتــر عــى مــا هــو معروف ســلفا 

للجميع.
وأضــاف ماكــرون للصحفيــن أن هنــاك حاجة 
إلجــراء تحقيــق دويل يف االنفجــار يكــون عى 

أقىص قدر ممكن من الشفافية.
وجــاب ماكــرون موقــع االنفجــار وهــو يرتــدي 
وزار  الحــداد  عــن  تعبــرا  عنــق ســوداء  رابطــة 
املتــررة  بــروت  مــن شــوارع  عــددا  كذلــك 
نهايــة  بوضــع  غاضبــة  حشــود  طالبتــه  حيــث 
يلقــون  الذيــن  اللبنانيــن  الساســة  "لنظــام" 
إىل  البــالد  وجــر  الفســاد  يف  باللــوم  عليهــم 

كارثة.
وكان فشــل الحكومــة يف معالجــة اختــالالت 
والفســاد  املتصاعــد  والديــن  امليزانيــة 
الغربيــن  املانحــن  دفــع  قــد  املســترشي 
إىل املطالبــة باإلصــالح. كــام أحجمــت دول 

الخليــج عــن تقديــم الدعــم للبنــان الــذي تــرى 
أنــه واقــع عــى نحــو متزايــد تحــت تأثــر نفــوذ 

إيران وحزب الله حليفها املحيل.
وقــال لــه رجــل يف الشــارع "نأمــل أن تذهــب 
اللبنــاين  الشــعب  إىل  املســاعدات  هــذه 
إنــه  آخــر  وقــال  الفاســدين".  الزعــامء  وليــس 
بينــام خصــص الرئيــس الفرني وقتــا لزياتهم 

فإن رئيس لبنان مل يفعل.
"كبش فداء"

عنــد املرفــأ الــذي دمــر يف االنفجــار الهائــل، 

تجمعت أرس املفقودين بحثا عن معلومات 
الشــعبي  الغضــب  تزايــد  وســط  أبنائهــا  عــن 
تجــاه الســلطات التــي ســمحت بتخزيــن كمية 
هائلة من مواد شديدة االنفجار لسنوات يف 

أوضاع غر آمنة يف مخزن باملرفأ.
وأمــرت الحكومــة بفــرض اإلقامــة الجربية عى 
بإجــراء  ووعــدت  املينــاء  مســؤويل  بعــض 

تحقيق شامل.
وقــال عامــل البنــاء ربيع عزار )33 عاما( الذي 
جــاء للمرفــأ صبــاح أمــس ملحاولــة املشــاركة 

الساســة  هــؤالء  إن  اإلصــالح  أعــامل  يف 
ســيجدون كبــش فــداء إلبعــاد املســؤولية عــن 
أنفســهم. وكان عــزار يتحــدث قــرب األطــالل 
املتبقيــة مــن صومعــة للحبــوب تناثــر القمــح 
منهــا عــى األرض وحولهــا كتــل من الخرســانة 

وأسياخ الحديد ومبان سويت باألرض.
لبنــان  إن  نعمــة  راؤول  االقتصــاد  وزيــر  وقــال 
جهــازه  يشــهدها  أزمــة  مــن  يعــاين  الــذي 
املــريف ومــن انهيــار العملــة ومــن واحد من 
أعلــن معــدالت الديــن يف العــامل لديــه مــوارد 

محــدودة جــدا للتعامــل مــع الكارثــة التي قدر 
البعض خسائرها بنحو 15 مليار دوالر.

للمســاعدات  بحاجــة  البــالد  أن  وأضــاف 
الخارجية.

البــالد عــروض باملســاعدات  وانهالــت عــى 
الطبيــة وغرهــا يف حــن قــال املســؤولون إن 
بــأرضار  املستشــفيات التــي أصيــب بعضهــا 
جسيمة يف االنفجار ال تجد أرسة أو معدات 

كافية.
وظائفهــم  فقــدوا  الذيــن  اللبنانيــن  أن  غــر 
وشــهدوا تبخــر مدخراتهــم يف األزمــة املاليــة 
حّملــوا املســؤولية للساســة الذيــن اســتفادوا 

من عقود من الفساد وسوء الحوكمة.
احتيال وكذب

املتقاعــد  عامــا(   80( حنــا  أيب  جــان  اتهــم 
الذي كان يعمل باملرفأ وأصيب بيته بأرضار 
وأصيبــت ابنتــه وحفيدته بجروح يف االنفجار 
ال  إنــه  وقــال  والكــذب  باالحتيــال  القيــادات 
نتيجــة.  إىل  ســيؤدي  تحقيــق  أي  أن  يعتقــد 

واتهم الساسة أيضا بتدمر البلد.
وقال مصدر مســؤول مطلع عى التحقيقات 
عــدم  هــو  الحــادث  يف  الســبب  إن  األوليــة 
الترف واإلهامل، مشرا إىل أن املسؤولن 

مل يبذلوا أي جهد إلبعاد املواد الخطرة.
وقــال مصــدر أمنــي لبنــاين إن الحريــق األول 
الــذي كان ســببا يف االنفجــار نتــج عــن أعــامل 

لحام.
نــرشت بعض وســائل اإلعــالم املحلية تقارير 
عــن طائــرات أو طائــرات مســرة كانــت تحلــق 
يف املنطقة قبيل وقوع االنفجار وقال بعض 
سكان بروت إنهم شاهدوا إطالق صواريخ. 

الحــادث  يكــون  أن  نفــوا  أن املســؤولن  غــر 
ناجــام عــن هجــوم. ونفــت )إرسائيــل(، التــي 
خاضــت عــدة حروب مــع لبنان، ضلوعها يف 

الحادث.
ودعــا الزعيــم الــدرزي اللبنــاين وليــد جنبــالط 
إىل إجــراء تحقيــق دويل وقــال إنــه ال يثــق أن 

تتوصل الحكومة إىل حقيقة ما حدث.
وقــال البيــت األبيــض إن الحكومــة األمريكيــة 
مل تســتبعد إمكانيــة أن يكــون االنفجــار ناتجــا 

عن هجوم.
إنهــم  االنفجــار  بقــوة  شــعروا  مــن  كل  وقــال 
الحــرب  ســنوات  يف  لــه  مثيــال  يشــهدوا  مل 
والفــوىض يف بــروت التــي تعرضــت لدمــار 
 )1975-1990( األهليــة  الحــرب  واســع يف 
وشــهدت منذ ذلك الحن هجامت بالقنابل 

واضطرابات وحربا مع )إرسائيل(.
وقــال إبراهيــم زعبــي الــذي يعمــل بالقرب من 
املرفــأ إنــه ســمع يف البداية صوتا وبعد ثوان 
وقــع انفجــار كبــر وشــاهد أشــخاصا يطــرون 

خمسة أو ستة أمتار.
وأضــاف أن مــن كانــوا يف املرفــأ إمــا احرتقــوا 

أو تفحموا.
االنفجــار  بفعــل  أرضيــة  اهتــزازات  وســجلت 
البحــر  عــى  اإلرسائيــيل  إيــالت  مينــاء  يف 
األحمــر والــذي يبعــد 580 كيلومــرتا جنــويب 

بروت.
وأصيبت العمليات بالشــلل يف مرفأ بروت 
املنفذ الرئيي للواردات القادمة إىل لبنان 
والالزمــة لتوفــر الغــذاء لشــعب يزيــد عــدد 
ســكانه عى ســتة مالين نســمة، األمر الذي 

أدى إىل تحويل السفن إىل مرايفء أصغر.

حصيلة انفجار مرفأ بريوت ترتفع إىل 145 قتياًل.. وماكرون يدعو لتحقيق دويل
بيروت/ وكاالت:

دعــا الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون إلــى تقديــم 
دعــم عاجــل للبنان الذي وصل إليه أمس بعد يومين من 
انفجار مدمر هز العاصمة بيروت وسقط فيه 145 قتيال 

وأحدث هزة أرضية ترددت أصداؤها في أنحاء المنطقة.
وال يــزال العشــرات مفقوديــن بعــد التفجير الــذي وقع 
الثالثــاء فــي مرفــأ بيــروت وأصيــب فيــه 5000 شــخص 
بجروح وأصبح بســببه ما يصل إلى ربع مليون شخص بال 

مــأوى يصلــح لإلقامة في بلد ال يــزال يترنح تحت وطأة 
انهيار اقتصادي وانتشار حاالت اإلصابة بفيروس كورونا.

وقــال مصــدر أمني إن عدد القتلى ارتفع إلى 145 قتيال 
وقال مسؤولون إن من المرجح أن يرتفع الرقم.

جانب من  زيارة ماكرون ملكان االنفجار يف لبنان أمس              )أ ف ب(

عواصم/ وكاالت:
عــى  وفــاة  و640  آالف   703 أمــس  ُســجلت 
كوفيــد19-،  مــرض  جــراء  العــامل  مســتوى 
بحسب تعداد لوكالة األنباء الفرنسية استنادا 

إىل أرقام رسمية.
واملــدن  األوروبيــة  الــدول  مــن  العديــد  وأعــاد 
فرض قيود أكرث تشددا، بينها "أسبوع توعية" 
يف اليونــان وقواعــد جديــدة يف أماكــن أخــرى 
تفرض وضع الكاممات واألقنعة الواقية وحجر 
صحــي، فيــام تحــرك عمالقا منصــات التواصل 
اعتــرباه  مــا  لنــرشه  ترامــب  ضــد  االجتامعــي 

"معلومات مضللة" بشأن الفروس.
بينــام وجــد الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب 
وتويــرت  بــوك  فيــس  بــن  محــارصا  نفســه 
بســبب تســجيل فيديــو يقــول فيــه إن األطفــال 
بفــروس  اإلصابــة  مــن  تقريبــا"  "محصنــون 
 1262 املتحــدة  الواليــات  ســجلت  كورونــا، 
وفاة جديدة و53 ألفا و158 إصابة بالفروس 
مــا يرفــع الحصيلــة إىل 157 ألفــا و930 وفــاة 
وأكــرث مــن 4,8 ماليــن إصابة، ما يجعلها أكرث 
الــدول املتــررة يف العــامل مــن حيــث عــدد 

اإلصابات.
تــزال أوروبــا األكــرث تــررا يف العــامل مــن  وال 
و764  ألفــا   211 بتســجيلها  الوفيــات  حيــث 
وفاة لكن عدد الوفيات يرتفع بشــكل متســارع 
يف أمريــكا الالتينيــة التــي ســجلت 208 آالف 

و329 وفاة بالفروس.
إعادة فرض القيود

لــدى اإلعــالن عــن إعــادة فــرض إجــراءات عــزل 
الحكومــة  باســم  املتحــدث  قــال  اليونــان  يف 
ســتيليوس بيتســاس ملحطة ميغا التلفزيونية 
وإعالنــات  برســائل  النــاس  توعيــة  "نحــاول 
إىل  مشــرا  إضافيــة"،  تدابــر  حــول  يوميــة 
الســفر والفعاليــات االجتامعيــة والنقــل العام، 
انتشــار  مــن  كبــرة  مخــاوف  تثــر  بوصفهــا 

العدوى.

وأعيد فرض تدابر يف مدينة أبردين بشــامل 
رشق إسكتلندا، من بينها إغالق جميع قاعات 
الضيافــة املغلقــة واملفتوحــة اعتبــارا مــن ليــل 
األربعاء، يف وقت لفتت رئيسة الوزراء نيكوال 
"تفشــيا  يصبــح  أن  ميكــن  مــا  إىل  ســتورجن 

واسعا" للفروس.
غــرب  شــامل  يف  الواقعــة  تولــوز  مدينــة  أمــا 
واألقنعــة  الكاممــات  جعلــت  فقــد  فرنســا، 
الواقيــة إلزاميــة ومــن املتوقــع أن تحذو حذوها 

مدن فرنسية أخرى.
ومــن ناحيتهــا أدرجــت أملانيــا منطقــة أنتويــرب 
البلجيكيــة عــى قامئــة املناطــق التــي يطلــب 
مــن املســافرين القادمــن منهــا، الحجــر ملــدة 
إبــراز فحــوص تثبــت  14 يومــا يف حــال عــدم 

عدم إصابتهم بالفروس.
أكــرب  فيســتفليز،  بلجيــكا، طلــب مصنــع  ويف 
منشــآت تصنيــع اللحــوم يف البــالد، مــن 225 
مــن موظفيــه لــزوم الحجــر الصحــي يف منازلهــم 
بعد اكتشاف بؤرة إصابات جديدة بالفروس.

لوضــع  مامثلــة  قواعــد  فرضــت  هولنــدا  يف 
أحيــاء  بعــض  ويف  روتــردام  يف  الكاممــات 
بنــات  حــي  بينهــا  ومــن  املكتظــة،  أمســرتدام 

الليل الشهر.
ملبــورن  مدينــة  يف  أوروبــا،  عــن  وبعيــدا 
األســرتالية، بــدأت صبــح أمــس املرحلــة األكــرث 
الحجــر ملحاولــة احتــواء  إجــراءات  مــن  رصامــة 
انتشــار الفروس من جديد. ولن يســمح سوى 
تبقــى  بــأن  "األساســية"  التجاريــة  للمحــالت 

مفتوحة.
معلومات مضللة

ويف خطــوة غــر اعتياديــة أمــس، حــذف فيــس 
مــن  بالفــروس  متصــل  فيديــو  تســجيل  بــوك 

حساب ترامب.
شــبكة  فيهــا  تقــوم  التــي  األوىل  املــرة  وهــذه 
التواصــل االجتامعــي بحــذف أحــد منشــورات 
املتعلقــة  القواعــد  النتهاكهــا  الرئيــس 

باملحتــوى، بســبب "مزاعــم تقــول إن مجموعــة 
اإلصابــة  ضــد  مناعــة  متتلــك  النــاس  مــن 
بكوفيــد19-، وتعــد خرقــا لسياســاتنا املتعلقة 
بشــأن  واملســيئة  املضللــة  باملعلومــات 
كوفيــد"، حســبام أعلــن متحــدث باســم فيــس 

بوك لوكالة األنباء الفرنسية.
أنهــا  تويــرت  رشكــة  أعلنــت  األثنــاء  تلــك  يف 
حظرت حساب حملة ترامب الرسمية بسبب 
خــالل  مــن  بكوفيــد19-  يتعلــق   " "تضليــل 
الــذي  نفســه  الفيديــو  عــى  تحتــوي  تغريــدة 
دافــع فيــه ترامــب عــن إعادة فتــح املدارس يف 
ســبتمرب/أيلول. وبعــد وقــت قصــر عــى ذلك 
أعيــد تشــغيل حســاب "تيــم ترامــب" مــا يشــر 

إىل أن الفيديو املثر للجدل قد ُحذف.
رئيــس  قــال  املتحــدة،  الواليــات  يف  وأيضــا 
بلديــة نيويــورك بيــل دي بالزيــو خــالل اإلعــالن 
مؤديــة  طــرق  عــى  جديــدة  فحــص  نقــاط  عــن 
الشــاقة  لجهودنــا  نســمح  "لــن  املدينــة  إىل 
ميكننــا  مــا  بــكل  القيــام  وســنواصل  بالضيــاع 
للحفاظ عى سالمة وصحة أهايل نيويورك". 
شــخص  ألــف   32 مــن  بأكــرث  الفــروس  أودى 
يف املدينــة التــي كانــت إحــدى البــؤر األوىل 

لتفيش العدوى يف الواليات املتحدة.
ارتفاع اإلصابات في أمريكا الالتينية

أحــد  ياواالبيتــي  أريتانــا  تــويف  الربازيــل  يف 
إثــر  عامــا،   71 عــن  األصليــن  القبائــل  زعــامء 
مضاعفــات للمــرض يف الجهــاز التنفــي مــن 

جراء كوفيد19-.
أمريــكا  يف  دولــة  أكــرب  الربازيــل  وتســجل 
الجنوبيــة، أكــرب تزايد يف أعــداد اإلصابات بن 
وســجلت  والكاريبــي.  الالتينيــة  أمريــكا  دول 
ألــف   97 مــن  وأكــرث  إصابــة  مليــون   2,9 نحــو 
وفاة، ما يوازي تقريبا نصف عدد الوفيات يف 
تلك املنطقة والبالغ 208 آالف و329 وفاة.

مــن جهــة أخــرى، ال تــزال أعــداد الوفيــات ترتفع 
يف بــرو التــي ســجلت حصيلــة يوميــة قياســية 

من 221 وفاة و7734 إصابة، وفق أرقام وزارة 
الصحة، ما يرفع إجاميل الوفيات بكوفيد19- 
إىل 20 ألفــا و228، واإلصابــات إىل 447 ألفــا 
و624 حالــة إصابــة مؤكــدة، علــام بــأن إجــاميل 
الوفيــات قــد يكــون أقرب إىل 50 ألف وفاة يف 
حــال إحصــاء الحــاالت املشــتبه بهــا، بحســب 

تقارير إعالمية.
مليــون   33 ســكانها  عــدد  البالــغ  البــرو  أمــا 
نسمة، فهي ثالث الدول املتررة يف أمريكا 
الالتينية من حيث عدد الوفيات بعد الربازيل 

واملكسيك.
تجارب على اللقاح

املتــررة  الــدول  أكــرث  أفريقيــا،  جنــوب  يف 
بالفــروس يف أفريقيــا، أصيــب نحــو 24 ألــف 
وتــويف  بالفــروس  الصحــة  مجــال  يف  عامــل 
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الصحة زوييل مكويزي. لكنه أضاف "مل نصل 
بعــد إىل مرحلــة مل تعــد فيهــا املستشــفيات 

قادرة عى استقبال املرىض".
ويف أفغانســتان أعلنــت وزارة الصحــة أن قرابــة 
10 ماليــن شــخص،  أو  الســكان،  ثلــث عــدد 

أصيبوا بالفروس.
وال يزال أمل العامل بوضع حد النتشار العدوى 
وتدابــر اإلغــالق، وهــو أمــر يتوقــف عى إيجاد 

العالج، البعيد املنال حتى اآلن.
وأعلنت الحكومة األمريكية أمس عن استثامر 
جديد بقيمة مليار دوالر يف لقاح لكوفيد19- 
جونســون،  أنــد  جونســون  مجموعــة  تطــوره 

يضمن إنتاج مئة مليون جرعة.
وتلقــت املجموعــة مــن خــالل رشكــة جانســن 
456 مليــون دوالر يف  املتفرعــة عنهــا، مبلــغ 

مارس/آذار.
البــرش  عــى  الرسيريــة  التجــارب  بــدأت  وقــد 
بايونتيــك  تطــوره مجموعــة  للقــاح  الصــن  يف 
األملانيــة العمالقــة لألدويــة مــع رشكــة فوســون 

فارما الصينية.

الحوثيون: مقتل 10 مدنيني وفيات "كورونا" يف العامل تتجاوز 700 ألف وأوروبا ال تزال األكرث ترضرًا
بغارات "للتحالف" شاميل اليمن

صنعاء/ األناضول:
أطفــال،  معظمهــم  مدنيــن   10 مقتــل  أمــس،  الحــويث،  جامعــة  أعلنــت 
اســتهدفت  العــريب  للتحالــف  جويــة  غــارات  يف  آخريــن،   12 وإصابــة 

محافظة الجوف، شاميل اليمن.
فيام مل يتسن الحصول عى تعليق فوري من التحالف الذي يؤكد عادة 

"حرصه عى تجنيب املدنين العمليات العسكرية باليمن".
ونقلــت وكالــة "ســبأ" الحوثيــة عــن مصــدر محــيل )مل تســمه(، قولــه، إن 
"طــران العــدوان )التحالــف( اســتهدف بـــ3 غــارات مخيــامت للبدو الرحل 

مبنطقة املعاطرة مبديرية خب والشعف يف الجوف".
وذكــر املصــدر، أن القصــف أســفر عــن مقتل 10 مدنين بينهم 7 أطفال، 
12 آخريــن جــراح بعضهــم "حرجــة"، يف "حصيلــة أوليــة"، دون  وإصابــة 

مزيد من التفاصيل.
وللعام السادس عى التوايل، يشهد اليمن حربا بن القوات الحكومية، 
والحوثيــن املتهمــن بتلقــي دعــم إيــراين، واملســيطرين عــى محافظات 

بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمرب/ أيلول 2014.
ودفــع الــراع املاليــن إىل حافــة املجاعــة، حيــث بــات 80 باملئــة مــن 

اليمنين بحاجة ملساعدات إنسانية.

روحاين: ضغوط األعداء 
عىل إيران ثقيلة جدًا

طهران/ األناضول:
قال الرئيس اإليراين، حسن روحاين، إن الضغوط املفروضة عى بالده، 

من قبل ما ساّمهم باألعداء، ثقيلة جدًا.
جــاء ذلــك يف كلمــة ألقاهــا، أمــس، خــالل مشــاركته عــرب تقنيــة الفيديــو 
كونفرانــس، يف مراســم افتتــاح 3 منشــآت للبرتوكيامويــات يف محافظــة 

بوشهر جنويب البالد.
وأشار روحاين إىل أن إيران متّر بأيام صعبة جدًا.

وأضــاف: "عــيّل أن أعــرتف بــأن ضغــوط األعــداء علينــا ثقيلــة جــدًا. فإننــا 
نتعرض لعقوبات إىل جانب وباء كورونا، فضاًل عن مساٍع للتضليل."

وأوضــح أن بــالده تتعــرض أيضــًا للتهديــدات إىل جانــب مــا تواجهــه مــن 
عقوبات ووباء وتضليل.

كــرس  عــى  يعملــون  أعــداء  فــإن هنــاك  هــذا،  كّل  "إضافــة إىل  وأردف: 
شجاعة الشعب )اإليراين( لدى الصحافة األجنبية."

وكانــت إيــران مــن أكــرث بلــدان العــامل تــررًا مــن وبــاء كورونــا، فيــام ترضخ 
منذ سنوات لعقوبات أمريكية.
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ســاعات قليلــة تفصلنــا عــن عــام درايس جديــد، 
ســاعات ونبــدأ مشــوار علــم، ومحطــة تلقــي نرســم 
من طريقها معامل مســتقبل قادم، وألن البدايات 
تعيــد صياغــة النهايــات، يســعدين أن أســاهم مــع 
حرضاتكم يف إعادة توجيه البوصلة نحو الشامل 
الفكــري املتحرض، متســلًحا بوعــي ُأرسي وتوجيه 
مــدريس، ورغبــة داخليــة كامنــة تنتظر من يشــعل 

جذوتها ويعيد رونقها.
فنجــاح الهــودة مرهون بأعمــدة ثالثة أولها وأهمها 
األرسة واألبــوان تحديــًدا يف إعــداد أبنائنــا إعــداًدا 

ا بعد طول انقطاع؛ فأشهر طويلة غريت من  نفسيًّ
سلوكيات، وعززت أخرى.

 لقــد انقطــع األبنــاء عــن الغرفــة الصفيــة والتعليــم 
الوجاهــي مــدة طويلــة، لــذا هــم بحاجــة إىل إعادة 
حاجــز  ويكــروا  الُبعــد  فجــوة  ليضيقــوا  وتجهيــز 
تدريجــي  مبكــر  بنــوم  فنبــدأ  والنــوم،  الخمــول 
واســتيقاظ مبكــر تدريجــي أيًضــا، وتهيئــة نفســية 
القويــة  العــودة  عــى  والحــث  النهــار،  خــالل 

بابتسامة جميلة وبإرشاقة وجه ناصع.
مفتــاح  فهــو  املــادي؛  االســتعداد  تغفلــوا  وال 

لالســتعداد النفيس، فأرشكوا أبناءكم يف اختيار 
حاجياتهم وانتقاء األلوان واألشكال وفق رغبتهم، 
بعيــًدا عــن مربــع اإلجبــار والقهــر والرضــا الســلبي 
ولتبــدأ  ليختــار،  ويقــرر  ينتــِق  دعــه  بــاألدوات، 
املحطــة األوىل يف تدريبــه عــى أن يصنــع قــراًرا 

ويتحمل نتائجه ومسئولية اختياره.
أمــا العــامد الثــاين فهــو عــامد النخبــة مــن معلمينــا 
األفاضــل، الذيــن نعــول عليهم كثــرًيا، تحديًدا مع 
أزمــة كورونــا ومخــاوف انتشــارها، أحبتــي؛ ازرعــوا 
يف عقولهــم قيمــة وعــززوا مبــدأ مامرســة التعلــم 

وتوظيــف مخرجــات املعرفة لتبدو عى ســلوكهم 
وترصفاتهم، خصصوا دقائق لكر الجمود، قولوا 
لهــم إنكــم مشــتاقون إىل هــذا الركــن واملــكان وأنــه 
هــدوًءا  أكــر  كونــوا  بهــم،  وإرشاًقــا  جــاماًل  يــزداد 
فجــوة  وازدادت  األيــام  أبعدتهــم  واتزاًنــا؛ فطالبنــا 
بابتســامة  التعلــم اتســاًعا، فضيقوهــا  البعــد عــن 

وعلم، وإرشاقة ومعرفة، وأنتم أهل لذلك.
وأحبتــي  أصدقــايئ  فهــو  الثالــث  العــامد  أمــا 
القمــة  أنتــم  املرحلــة،  عنــوان  أنتــم  الطــالب، 
املنتظرة، أنتم أقامر علم ومعرفة وشــموس حب 

وتضحيــة، بكــم ُتبنــى الــدول والحضــارات، ومعكم 
العــايل  صوتنــا  أنتــم  وبهــاًء،  جــاماًل  الحيــاة  تــزداد 
وَنَفســنا الهــادئ، أنتــم مفاتيــح علم بــل أنتم فاتحو 

الديار.
فعليكــم صياغــة الهــدف مــن جديــد أو تصويــب 
الهفــوات  وتــدارك  األخطــاء  وتصحيــح  املســار 
لتحملــوا  واجتهــاد،  بعــرق  الطريــق  رســم  وإعــادة 

الراية وتعيدوا املجد ألمتكم وأحبابكم.
وفقكم الله وسدد خطاكم ملا يحب ويرىض، مع 

أجمل وأرق الدعوات بعام درايس موفق. 

ُعــــدنا والَعود أحمُد
د. مؤمن عبد الواحد

غزة/ يحيى اليعقويب:
للعــام  األول  اليــوم  شــمس   تــرق  إن  مــا 
الجوجــو  ســيد  يســتيقظ   حتــى  الــدرايس، 
يبــدأ  ثــم  مًعــا،  يفطــرون  أطفالــه  مــع  باكــًرا 
يكونــوا  بــأن  لهــم  وتوصياتــه  نصائحــه  غــرس 
املــدرس،  لتعليــامت  واالنتبــاه  باملقدمــة، 
والحصول عى عالمات مرتفعة، ليك يكون 

هناك "مكافأة جيدة" أعدها لهم.
ويســبق الجوجــو ذلــك بـ"التحفيــز النفــيس" 
املدرســية  الحقائــب  ورشاء  ألطفالــه 
"وهــذا  الجديــدة،  واملالبــس  والقرطاســية 
ويكــون  الطفــل  نفســية  عــى  ينعكــس 

ا لدخول أجواء املدرسة". مستعدًّ
صحيفــة  مــع  أكــر  يتحــدث  الجوجــو 
مــع  التعامــل  يف  أســلوبه  عــن  "فلســطني" 
أطفاله، قائاًل: "أجلس مع أطفايل وأحاورهم 
غــًدا  ســنلتقي  بأننــا  الجديــد،  العــام  بشــأن 
بعــد  واملدرســني  الطــالب  األصدقــاء 

غيــاب طويــل، لــزرع االشــتياق يف قلوبهــم، 
وأتابعهم باستمرار، وأحياًنا أقلب صفحات 

دفاترهم أمامهم ألظهر لهم متابعتي".
"أحــاول إرضــاء األبنــاء فيام يتعلق باملالبس 
املدرســة  عــن  والبحــث  والقرطاســية 
املناسبة لهم، وأبدأ معهم بتأكيد أن السنة 
كانــوا  لــو  حتــى  ننســاها  أن  يجــب  الســابقة 
مــن األوائــل؛ فالعــام الحــايل صفحــة جديدة 
مــن  ســبقه  مــا  أخطــاء  نعالــج  أن  ويجــب 
ســنوات" بهــذا يختــرص وســام األنقــر طريقــة 

استقباله العام الدرايس.
"زوجتــي  "فلســطني":  لصحيفــة  ويقــول 
موظفة، لذا نرسل أبنايئ إىل مركز تعليمي 
ا ملتابعة االستذكار  مدة ثالث ساعات يوميًّ

يف جميع املواد وتعويض غياب األم".
أمــا محمــد بــارود فإنه ال يختلف عن ســابقيه 
يف موضــوع التحضــريات املدرســية ورشاء 
"فلســطني":  لصحيفــة  ويقــول  القرطاســية، 

كيفيــة  يف  ــا  وأدبيًّ ــا  أخالقيًّ أطفــايل  "أوجــه 
تعاملهــم باملدرســة والشــارع ومــع الطالب، 
وأتواصــل مع مدرســيهم أواًل بــأول، وأزورهم 
كل 10 أيام ألظهر لهم أين أتابعهم، وعندما 
ينفذون ذلك أشرتي لهم ألعاًبا أو أصحبهم 
يف رحلة ترفيهية إىل مكان يحبونه، ما يؤثر 

فيهم إيجاًبا ويستمرون يف االجتهاد".
"الضابط األكبر"

الــدور الــذي يقــع عــى عاتــق األب كبــري يف 
االختصاصيــة  رأي  بحســب  املرحلــة،  هــذه 
مبوضــوع  يبــدأ  عيشــة،  أبــو  ليــى  الرتبويــة 
متابعة نقل أبنائه الطالب من مكان إىل آخر 
واختيار املدرســة املناســبة لهم، والذهاب 
معهــم يف أول يــوم ومتابعــة انخراطهــم يف 

الفصول الدراسية.
"فلســطني":  لصحيفــة  عيشــة  أبــو  تقــول 
يكــون  للمــدارس  األرسي  الجــو  تهيئــة  "إن 
مبشــاركة األبويــن، لكــن دور األب هنــا يكــون 

الضابــط األكــر، إذ إنــه ميتلــك الحــزم األكــر 
عاطفــة  عليهــا  تغلــب  التــي  بــاألم  مقارنــة 
األمومــة التــي تجعلهــا أحياًنــا ترتاخــى أمــام 

أطفالها".
ففي غياب األب –من وجهة نظرها- سيكون 
وتعويــض  الحــزم،  تطبيــق  األم  عــى  صعًبــا 
شــخصية  ميتلــك  كان  إن  خاصــة  غيابــه، 
موضــوع  عــن  "وفضــاًل  تضيــف:  قويــة، 
توفــري  مــن  املاديــة  بالواجبــات  االلتــزام 
الدراســية،  املــواد  ومســتلزمات  قرطاســية 
األجــواء  تهيئــة  األب يف  يشــارك  والكتــب، 
األرسة،  داخــل  للمــدارس  واالســتعدادات 
ويف تهيئة استقبال األوالد للعام الدرايس، 

ومتابعة تحضريات األوالد واستذكارهم".
منــاذج  يــرى  "جميعنــا  عيشــة:  أبــو  تتابــع 
التفــوق ســببه  الطــالب، وهــذا  مــن  متفوقــة 
اهتــامم األبويــن مقارنــة بــأرس أخــرى تعــاين 
تهميــش الوالديــن، يف حــني هناك تأثريات 

عــن  األب  لغيــاب  األرسة  داخــل  ســلبية 
البيت".

التأهيــل  أنــواع  أفضــل  مــن  بالرتبيــة  القــدوة 
ألطفالــه"  "مــرآة  األب  فيكــون  والرتبيــة، 
يكتسبون من سلوكياته يحرتمون املواعيد، 
مل  "إذا  وتزيــد:  ومنضبطــني،  يكذبــون،  وال 
لــأب قواعــد وأساســيات يف تعاملــه  يكــن 
مع األمور وعالقاته مع اآلخرين؛ فسيتهاون 

األبناء بهذا الجانب يف حياتهم الخاصة".
ترتيب موزون

عــن اســتقبال موســم املــدارس لهــذا العــام، 
وفًقــا  جــاءت  الصيفيــة  العطلــة  أن  تبــني 
ثــم  رمضــان،  بشــهر  بــدًءا  متــوازن  لرتتيــب 
عيدي الفطر، واألضحى، فأصبح هناك نوع 
مــن التشــبع مــن ناحيــة األبنــاء، كــام يقولــون 
بالطــول  وقــت  "أخــدوا  العاميــة:  باللهجــة 

والعرض".
أبــو عيشــة  تســلط  التــي  التحفيــز  طــرق  مــن 

الحــوار  يفتــح األب مجــال  أن  الضــوء عليهــا 
ناجحــة ألنــاس،  أبنائــه، ويعــرض منــاذج  مــع 
بأطفــال آخريــن،  الطفــل  عــن مقارنــة  بعيــًدا 
خــارج  مــن  أبنائــه  مهــارات  عــن  والبحــث 
املنهــاج، ويحــرص عــى تنميتهــا، ويبحــث 
كاللغــة  فيهــا  ميتــازون  التــي  القــدرات  عــن 
اإلنجليزيــة والعمــل عــى تنميتهــا، والشــعر 

والقصائد، ما يكسبهم ثقة أكر بنفسهم. 
وتقــول: "هــذا يعطيــه دفعــة قويــة، ويكــون 

مركًزا عى تعزيز مهاراته".
عنهــا  يبتعــد  أن  يجــب  التــي  مــن املحاذيــر 
الرتبيــة  اختصاصيــة  لحديــث  -وفًقــا  اآلبــاء 
األحــكام  اآلبــاء  بعــض  إطــالق  األرسيــة- 
طــول  "إنــت  ألطفالهــم:  كالقــول  الهدامــة، 
بعضهــم،  يرددهــا  كلــامت  فاشــل"  عمــرك 
أو: "شــاطر أشــرتيلك مالبــس وبكــرة بتطلــع 
ساقط"، فهذا التقييم الهدام يريب اإلحباط 

لدى الطفل، ألن والده يراه هكذا.

عام دراسي جديد.. 
ما دور "ضابط البيت" 

في تهيئة األبناء؟

آباء يعرضون تجاربهم مع اليوم األول

بارود: أوجههم 
ا في  ا وأدبيًّ أخالقيًّ

كيفية تعاملهم 
بالمدرسة والشارع 

األنقر: أحاول إرضاء 
األبناء بخصوص 

المالبس والقرطاسية

اختصاصية تربية 
أسرية: يجب االبتعاد 

عن التقييم الهدام 
وكلمات اإلحباط 

الجوجو: أجلس مع 
أطفالي وأحاورهم 

وأشوقهم للمدرسة 
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غزة/ مريم الشوبيك:
ورفضهــم  أطفالهــن  بــكاء  مشــكلة  يواجهــن  األمهــات  بعــض 
االلتحــاق باملدرســة أو الروضــة، وهــذا األمر يســبب إزعاًجا 
أو  الصحيحــة،  بالصــورة  معالجتــه  مــن  تتمكــن  ال  رمبــا  لــأم 
أنــه "يتدلــع" وال يريــد االنفصــال  تهمــل األمــر عــى اعتبــار 

عنها.
مــا تجهلــه كثــر مــن األمهــات أنــه قبــل بــدء العــام الــدرايس 
مبــدة أســبوع إىل أســبوعن، يتعــن عليهــا متهيــد الطفــل 
املدرســة،  أو  الروضــة  يف  إمــا  ســيخوضها  التــي  للمرحلــة 
أفــراد  جميــع  ينتظرهــا  ومشــوقة  جميلــة  مناســبة  لجعلهــا 

األرسة.
أشركيه في الشراء

االختصايص النفيس والرتبوي د. إياد الشــوربجي يبن أن 
التمهيــد لدخــول الروضــة أو املدرســة مهــم ويجــب القيــام 
الــدرايس، ويكــون مــن  العــام  بــدء  بــه قبــل مــدة كافيــة مــن 

الناحيتن النفسية واملادية.
ويوضح الشوربجي لصحيفة "فلسطن" أن التهيئة النفسية 
تكــون باصطحــاب الطفــل للتعــرف إىل مرافــق املدرســة أو 
الروضة، ورواية قصص له ليأخذ فكرة إيجابية عنها وتشوقه 
لاللتحــاق بهــا، والتــدرج يف فصلــه عــن األم حتــى ال يشــعر 

باالنفصال املفاجئ.
مســتلزمات  رشاء  يف  الطفــل  إرشاك  األم  عــى  ويشــر 
املدرســة مــن قرطاســية ولبــاس وحقيبة بزخارف ورســومات 
محببــة لــه، لجعــل هــذه املرحلــة مناســبة جميلــة ومشــوقة 

ينتظرها جميع أفراد األرسة.
وعن استمرار الطفل يف البكاء عند الذهاب إىل املدرسة 
تعــودوا  األطفــال  "بعــض  الشــوربجي:  يقــول  الروضــة  أو 
مــن  وقلــق  خــوف  لديهــم  يتشــكل  لــذا  محــدودة،  عالقــات 
مواجهــة الغربــاء، وأحياًنا فوبيا التجمعات ومخالطة الناس، 

وهــذا يعــود إىل منــع الوالديــن إيــاه التواصــل مــع اآلخريــن، 
وعدم إرشاكه يف أنشطتهم نتيجة الحامية الزائدة".

تعــود  قــد  الطفــل  يكــون  الصيفيــة  اإلجــازة  "يف  ويضيــف: 
مســاحة كبــرة يف اللعــب دون قيــود، ومــع بدايــة املدرســة 
يصبح أكرث التزاًما وانضباًطا، وهذا األمر يســبب له الضجر 

والرفض".
هدايا محببة

ويلفت الشــوربجي إىل أن شــخصية الطفل تختلف يف 

قدرتــه عــى االنفصــال عــن األرسة، وهــي مــن املفاصــل 
املهمة يف حياته، ال سيام يف مرحلة الروضة ألنه تعود 

وجود الوالدين بجانبه.
ويذكــر أن الروضــة تعــد بيئــة غريبــة وجديــدة، لذا يشــعر 
الطفــل يف أول يــوم بالخــوف والتوتر والقلق، لذا يطلب 
من األهل مرافقته يف األيام األوىل واملكوث معه حتى 
يهــدأ، ومــدة املكــوث تختلف باختــالف تجربة األطفال؛ 
فالطفــل الــذي تعــود االنفصال بعــض الوقت عن والدته 

يكون أقل احتياًجا لوجودها معه.
ويلفــت االختصــايص النفــيس والرتبــوي إىل أن وجــود 
املدرســة  أو  الروضــة  يف  الطفــل  مــع  األقــارب  أحــد 

يساعده عى التأقلم أكرث مع بيئتها.
الهدايــا  بعــض  جلــب  يقــرتح  مبدرســته  الطفــل  ولربــط 
الخفــاء،  يف  ملعلمتــه  وإعطاءهــا  الطفــل  إىل  املحببــة 
وحثهــا عــى مكافأتــه، مــا سيحســن صــورة مدرســته يف 

ذهنه.

ال تهملي بكاءه
رائــدة وشــاح:  تقــول االختصاصيــة االجتامعيــة  بدورهــا 
"ينظر الطفل إىل الروضة واملدرسة أنهام عامل مختلف 
ا  عــام يألفــه، لــذا يبــيك ويرفض تقبل فكرة الذهاب يوميًّ
أطــول ألســباب  مــدة  أن يســتمر رفضــه  إليهــام، وميكــن 

أخرى".
الطفــل  "رفــض  "فلســطن":  لصحيفــة  وشــاح  وتضيــف 
الذهــاب إىل املدرســة يف البدايــة طبيعــي وليــس أمــًرا 
مقلًقــا لأهــل، ولكــن عــى األم أال تهمــل بــكاءه وتبحــث 
عــن الســبب وتســأله أيًضــا، هــل األمــر متعلــق بالبيت أم 

بها أم بطبيعة شخصيته أم باملدرسة أو الروضة".
وتبــن أن الطفــل عنــد انتقالــه فجــأة مــن بيئــة إىل بيئــة 
بوجــود  ينصــدم  الروضــة-  مرحلــة  يف  -الســيام  أخــرى 
أنــاس غربــاء مل يألفهــم يف حياتــه، لــذا ميكــن أن يرفــض 

االندماج فيهم.
رغــم  وإرغامــه  الطفــل  تعنيــف  أن  عــى  وشــاح  وتشــدد 
بكائــه عــى الذهــاب إىل الروضة وتجاهل األم واملعلمة 
ذلــك أمــر مرفــوض متاًمــا، بــل ســيزيد كرهــه للمدرســة، 
وعــى األم أن تطلــب العــون مــن معلمتــه يف الروضــة أو 

املدرسة لتجاوز األمر.
وتنصــح األم مبرافقــة طفلهــا يف الروضــة مــدة ثالثــة أيــام 
من بداية العام الدرايس، والطلب منه مشاركة األطفال 
اآلخريــن يف اللعــب عــى أن تشــاركهم هــي أيًضــا، مــع 

عدم إطالة املدة واالنسحاب تدريًجا.
وبشــأن اســتمرار رفض الطفل الذهاب إىل املدرســة أو 
الروضــة مــدة طويلــة، تدعــو وشــاح األم إىل البحــث عــن 
أسباب بكاء طفلها رمبا يكون خائًفا من تعنيف أو تنمر 
زمالئــه، أو معلمتــه، وقــد يكــون هنــاك أمــور أخرى يجب 

أن تعرفها ليك تعالجها.

أبو ظبي/ وكاالت:
الطلبــة إىل املــدارس غــًدا، تشــاركهم أمهاتهــم يف  يعــود 
موفقــة  بدايــة  إىل  ويتطلعــن  واســتعدادهم  مشــاعرهم 

تقودهم إىل التفوق يف نهاية العام الدرايس.
إليــِك بعــض النصائــح لتجهــزي طفلــك ألول أســبوع وعــى 
mumzworld."" امتــداد العــام الدرايس، يقدمها موقع

.com

ذكري طفلك بأن يكون لطيًفا مع باقي األطفال، فكثر من 
األطفال يخاف يف بداية الســنة الدراســية من عدم تكوين 
أصدقاء، ويشعرهم ذلك بعدم الثقة، ماذا لو أوصت كل 
أم أطفالهــا بــأن يكونــوا لطفــاء مــع اآلخريــن، مجنبــن بذلــك 

الجميع أي معاناة قد تنتج عن أي إقصاء أو تنمر؟ 
اللطافــة  ثقافــة  بنــر  املــدارس  مــن  كثــر  تفتخــر  واليــوم 

والتعامل الحسن، لنجعل هذه الثقافة تبدأ من البيت.

األطفــال  يكــون  املــروط:  غــر  الحــب  أطفالــك  امنحــي 
مجهزيــن ليكونــوا لطفــاء مــع غرهــم إذا مــا حصلــوا عــى 
حبــك  تربطــي  ال  آبائهــم،  مــن  املــروط  غــر  الحــب 
ألطفالــك بشــكلهم أو وزنهــم أو أدائهــم الــدرايس أو النجــاح 
يف األنشــطة األخــرى، كــوين جاهــزة دامًئــا لالســتامع لهــم 
بتعاطــف وحــب بحيــث يأتــون للتحــدث معــك بــأي ســؤال 
أو مشــاكل أو مخــاوف دون قلــق أو خــوف، ميكــن تأديــب 
األطفال بطريقة تركهم وتجعلهم يفهمون دون أي إيذاء 

جسدي أو نفيس.
وفــري ألطفالــك منــزاًل آمًنــا: يجــب أن يكــون املنــزل مكاًنــا 
للدراســة  وُيــرون  واألمــان  بالراحــة  األطفــال  فيــه  يشــعر 
عــن  والتعبــر  والنمــو  الطعــام  وتنــاول  والراحــة،  واللعــب 
ليشــعر  جميــاًل  مــالًذا  املنــزل  جعــل  ميكنــِك  أنفســهم، 
األطفال بأنه القلعة الخاصة بهم، بقاء املنزل نظيًفا ومرتًبا 
مــع أوقــات طعــام منتظمــة يجعــل الطفــل يشــعر بــأن لديــه 
خصوصية وحرية للتعبر عن أذواقه الشخصية، كل ذلك 
يزيــد مــن ســعادة الطفــل واحرتامــه لذاتــه، ال تخافــوا 
ويرتبــوا  ينظفــوا  أن  أطفالكــم  مــن  تطلبــوا  أن 
معكــم وأن يختــاروا األشــياء التــي يحبونهــا 

لتزين غرفتهم ومنزلهم.
القــراءة:  عــى  طفلــك  شــجعي 
تعطيهــا  أن  ميكــن  هديــة  أعظــم 
لطفلــك هــو زرع حب القراءة 
فيــه ونــر ثقافة القراءة يف 
القــراءة  ابــديئ  املنــزل، 
مبكــرة،  ســن  منــذ  لهــم 
عــى  شــجعيهم  ثــم 
التــي  الكتــب  اختيــار 
ويقرؤونهــا  يحبونهــا 
اقــريئ  باســتمرار، 
كيفيــة  عــن  املزيــد 
أطفالــك  تشــجيع 

عى القراءة.
نظــام  عــى  حافظــي 
يف  صحــي  غــذايئ 
البيت: تبدو الوجبات 
الخفيفة املدرســية يف 
البقــاالت لطيفــة الشــكل 
ومغريــة، متاًمــا كــام تبــدو 
املستلزمات املدرسية يف 
املكتبــات، ولكــن احــذري مــن 
رشائــك للخيارات غــر الصحية، 

تتجنبــن  ال  أنــت  الصحيــة،  الخفيفــة  الوجبــات  باختيــارك 
املشــاكل  مــن  سلســلة  بــل  األطفــال  لــدى  الســمنة  فقــط 
الصحيــة التــي قــد تؤثــر عــى تركيــز الطفــل ونومــه وراحتــه، 
اختــاري الوجبــات الخفيفــة الصحيــة والطازجــة واللذيــذة، 
لحســن الحــظ هنــاك الكثــر مــن املصــادر يف املكتبــات أو 
عى مواقع اإلنرتنت التي تزود األمهات بوصفات لتحضر 
اللذيــذة  الصحيــة  الخفيفــة  والوجبــات  الرئيســة  الوجبــات 
التي يحبها األطفال، وتشــبع العن واملعدة والقلب مًعا، 
اجعــي مــن وقــت الطعــام وقًتــا ســعيًدا وقدمــي الوجبــات 
بانتظــام يك ال يســد أطفالــك جوعهــم بالوجبــات الخفيفــة 

غر الصحية.
تحققــي مــن حصــول األطفــال عــى مــا يكفــي مــن التامريــن 
كان  أم  منتظمــة  نزهــة  يف  ذلــك  أكان  ســواء  الرياضيــة، 
ركــوب الدراجــة، أو أي نــوع مــن الرياضــة: مــن الــروري أن 
البــدين  النشــاط  مــن  الحــد األدىن  يحصــل أطفالــك عــى 
الــذي يحتاجــون لــه، لحســن الحــظ، تقــدم معظــم املدارس 
يف هــذه األيــام النشــاطات الرياضيــة، فضــاًل عــام تقدمــه 
معظــم  يف  الرياضيــة،  واألكادمييــات  والنــوادي  الصــاالت 
املناطــق، مــن الرياضــات الجامعيــة أو الفرديــة التــي قــد ال 
توفرهــا املــدارس، جــريب أنواًعا مختلفــة من الرياضة حتى 
تجــدي النشــاط الريــايض الــذي يحبــه أطفالــك، وال تقلقي 
إذا فقــدوا االهتــامم بالعديــد مــن األلعــاب الرياضيــة عــى 

مر الوقت.
ليــس  أيــام املدرســة جميلــة  الهوايــات واإلبــداع:  شــجعي 
فقط ملا يدور داخل الصف بل بسبب األنشطة والهوايات 
بعــد  الطــالب  فيهــا  ينخــرط  التــي  الجميلــة  واالهتاممــات 
املدرســة وتســاعد يف بنــاء شــخصياتهم وأيًضــا يف التأثــر 
يف قبولهم يف الجامعات، دعي أطفالك يتعلمون الفنون 
أو املوســيقا إذا مــا كانــوا يرغبــون بذلــك، كــام شــجعيهم 
عــى أخــذ مــواد إضافيــة بعــد املدرســة، مثــل تكنولوجيــا 
املعلومــات أو الرياضيــات أو اآلداب إذا مــا كانــوا يحبــون 
دام  مــا  املعلومــات  تكــدس  كــرثة  مــن  تقلقــي  وال  ذلــك، 
الطفل ســعيًدا، فهذا هو الذي يكون فيه الطفل متعطًشــا 

م واالكتشاف وبإمكانه استيعاب كل ما يتعلمه. للتعلُّ
ابتعــدي عــن الضغوطــات واملقارنــة: طفلــك فريــد، متاًمــا 
كام أن كل طفل فريد، شجعي املنافسة الصحية والتعلم 
مــن اآلخريــن، ولكــن ال تشــجعي طفلــك عــى الشــعور بأنــه 
يجــب أن يكــون متاًمــا مثــل شــخص آخــر أو تدعيــه يشــعر 
بأنه أقل شــأًنا من اآلخرين بأي شــكل من األشــكال، امنحي 
طفلك كل يشء ملساعدته عى النجاح يف الحياة، ولكن 
تقبي أنه فريد ودعيه يتعلم وفًقا لوترته الخاصة وطابعه 

وتفضيالته.

القاهرة/ وكاالت:
الفلســطينية  الشــعبية  األكالت  إحــدى  القــدرة 
ومــن  الخليــل،  مدينــة  يف  خاصــة  املشــهورة 
رمضــان  شــهر  يف  خاصــة  امُلفضلــة  الوجبــات 
وامُلناسبات، وهي كذلك من الرتاث الفلسطيني 
واألكالت املوروثــة عــن اآلبــاء واألجــداد مــن قديم 
مــن  مصنــوع  وعــاء  عــن  عبــارة  الِقــدرة  الزمــان، 
الُنحــاس امُلغطــى بالقصديــر، تطهــى الِقدرة عى 
حطب من "اآلرامي" )قطع من األشجار الخشبية 
دائريــة الشــكل(، وميكــن إعدادهــا يف املنــزل أو 
يف املطعــم، واملقاديــر بســيطة والطريقــة ســهلة 

ا. جدًّ
والعديــد  لحــم  وبيــت  القــدس  ســكان  يضيــف 
القــدرة  مقاديــر  إىل  الحمــص  حــب  املــدن  مــن 
الرئيســة، أمــا ســكان الخليــل فــال يضعون الحمص 
يف املقاديــر، وتزيــن القــدرة بالبقدونــس واللــوز 
وتقدم مع سلطة البندورة واللنب الرائب، وتطهى 
القدرة إما مع اللحوم الحمراء أو اللحوم البيضاء.

متتــاز القــدرة العربيــة برائحتهــا املميــزة وطعمهــا 
اللذيــذ، إذ إّنهــا تحتــوي عــى الكثــر مــن القيمــة 
الغذائية الكبرة املفيدة لجسم وصحة االنسان، 
والقدرة من أشهى وأطيب الوجبات الفلسطينية 
الشــعبية التي أصبحت مشــتهرة يف جميع أنحاء 
الوطــن العــريب؛ فهــي مــن الوجبــات الدســمة التي 
ُتقــدم يف املناســبات الخاصــة والوالئــم، والقــدرة 
من الوجبات املحببة إىل الكبار والصغار، وتتميز 
التــي  والخــراوات  باملكــرات  الوجبــة  هــذه 
ُتزينها، وميكن تحضرها بكل سهولة يف املنزل؛ 
فمكوناتها بسيطة التكلفة وال تحتاج إىل كثٍر من 
الجهد إلعدادها سوى مقادير مضبوطة، ويوجد 

مــن ُيحــر هــذه الوجبــة باللحــم 
حســب  بالدجــاج  أو 

الرغبة.
الصعوبــة:  مســتوى  ســاعتان،  التحضــر:  وقــت 

متوسط، عدد الحصص: تكفي 15 شخًصا.
المقادير

 كيلوجــرام مــن لحــم العجــل املقطــع قطًعــا كبــرة- 
مــن  كــوب  البســمتي-  األرز  مــن  أكــواب  ثالثــة 
الفلفــل  مــن  حبتــان  املســلوق-  الحــب  الحمــص 
األخــر الحــار- حبتــان مــن الهــال- بصلــة مقطعــة 
ملعقتــان  مقــر-  الثــوم  مــن  رأس  قطــع-  أربــع 
كبرتــان مــن بهارات القدرة- ملعقتان كبرتان من 
الفلفل امللح- ملعقة صغرة من الفلفل األسود- 
نصــف ملعقــة كبــرة مــن القرنفــل الحــب- عــودان 
من القرفة- ســتة أكواب من مرق اللحم- ملعقتان 
اللــوز  مــن  كــوب  املقــي-  الصنوبــر  مــن  كبرتــان 

املقي- ماء حسب الحاجة- ورقتان من الغار. 
طريقة التحضير

 يوضع يف قدر لحم العجل املقطع قطًعا كبرة، 
ويضــاف إليــه املــاء ويســلق جيــًدا ويضــاف إليــه 
ورق الغــار وحــب الهــال والبصــل، يوضــع يف قــدر 
القليــل مــن الســمن وتضــاف حبات الثــوم وتقلب 
ــا، تضــاف حبــات  لونهــا ذهبيًّ جيــًدا حتــى يصبــح 
والبهــارات  وامللــح  والقرنفــل  الحمــص املســلوق 
تتجانــس،  حتــى  جيــًدا  وتقلــب  الحــار  والفلفــل 
قليــاًل  وتقلــب  املســلوقة  اللحــم  قطــع  تضــاف 
قليــاًل،  ويقلــب  املنقــوع،  األرز  إليــه  ويضــاف 
يضاف مرق اللحم ويغطى القدر ويرتك عى نار 
هادئة حتى ينضج األرز، يوضع يف طبق التقديم 
الصنوبــر  فوقــه  وينــرث  اللحــم  قطــع  وفوقــه  األرز 
واللــوز املقــي، ويقــدم مــع الســلطة الخــراء أو 

لنب الزبادي.

طفلِك يبكي عند الذهاب للمدرسة؟ إليِك الحل

نصائــــــــح لألم عنـــــــد عـــــــودة 
األطفــــــــــــال إلــــــــــى المدرســــة

الِقْدَرة الخليلية
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وصية اليوم: حديث شريف: 
َم( َقاَل: »َمِن اْقَتَنى َكْلًبا،  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيِّ )َصلَّ وَعْن َساِلٍم، َعْن َأِبيِه، َعِن النَّ

ِإلَّ َكْلَب َصْيٍد، َأْو َماِشَيٍة، َنَقَص ِمْن َأْجِرِه ُكلَّ َيْوٍم ِقيَراَطاِن«.
من تأنى حصل على ما تمنى, ومن للخير تعنى فبالفوز 

تهنى, والعجلة عقم, واألماني إفالس.

يكــون  أن  بــد  ال  "لذلــك  ويقــول لصحيفــة "فلســطني": 
الســتقبال هذا العام خصوصية، برضورة اهتامم طبقة 
األغنيــاء مــن أبنــاء املجتمــع بأبنــاء الفقــراء ويتحسســون 
الفقــرة  للعوائــل  وميــدوا  ويتفقدونهــا،  أحوالهــم، 
واملحتاجــة يــد العــون واملــال مــا اســتطاعوا إىل ذلــك 
كالجســد  يكونــوا  أن  املســلمني  يف  فاألصــل  ســبيًل، 
اللــه عليــه وســلم(:  اللــه )صــى  الواحــد، فقــال رســول 
"مثــل املؤمنــني يف توادهــم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجســد إذا اشــتىك منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد 

بالسهر والحمى".
ويشــر مقــداد إىل أن املســلم أخــو املســلم يتفقــده، 
وعــى الدعــاة والخطبــاء أن ينبهــوا إىل هذه القضايا يف 
خطبهم ليعينوا الفقراء ويثروا وازع العطاء واملساعدة 

للفقراء يف هذه األوضاع الصعبة التي متر بها البلد. 
الــدرايس  بــدء العــام  أمــا عــن دور اآلبــاء واألمهــات مــع 
الجديــد، فيتحــدث: "يقــع عليهــم واجــب تجــاه أبنائهــم 
اللعــب  يف  الوقــت  وقضــاء  الطويــل  االنقطــاع  بعــد 
واللهــو، فيحتــاج األمــر منهــم إىل جهــد أكرب مام اعتادوا 
مــن  مزيــًدا  األمــر  يتطلــب  بــل  الســابقة،  الســنوات  يف 
مــن  فليــس  األبنــاء،  عــى  والصــرب  واالنتبــاه  االجتهــاد 
االلتــزام  إىل  اللعــب  مــن  األبنــاء  ينقلــب  أن  الســهولة 

بالدراسة والتعلم". 
والقرطاســية  واألحذيــة  امللبــس  تجــار  مقــداد  ويدعــو 
ليكونــوا عــى قــدر مــن املســئولية والشــفافية والرحمــة، 
وال يستغل أي منهم بدء العام برفع األسعار واالحتكار، 
ميــر  التــي  الصعبــة  واألوضــاع  العــام  الشــأن  يراعــوا  بــل 
بهــا أبنــاء الشــعب، وأال يغالــوا يف قــدر الربــح ويراعــوا 
إىل  العلــم  مســرة  تعــود  حتــى  والفقــراء  املحتاجــني 

سابق عهدها. 

بــدوره يؤكــد عضــو رابطــة علــامء فلســطني د. جــودت 
لــدى  االقتصاديــة  األوضــاع  مراعــاة  رضورة  املظلــوم 
التعليــم  عــى  الحــرص  نفســه  الوقــت  ويف  الطلبــة، 
كــام حــرص النبــي )عليــه الصــلة والســلم( عــى تعليــم 
الصحابــة القــراءة والكتابــة عندمــا أرس بعــض املرشكــني 

بعد وقعة بدر.
ويلفــت يف حديــث مــع صحيفــة "فلســطني" إىل دور 
املعلمــني الذيــن هــم القــدوة والدعــاة وبنــاة الوطــن بــأن 
يحرصــوا عــى إيصــال التعليم مبختلــف الطرق املتاحة 
ــا، وتقديــم يــد العــون واملســاعدة،  ــا أو إلكرتونيًّ وجاهيًّ

خاصة بعد هذا االنقطاع الطويل عن مقاعد الدراسة.
يجــب  أنــه  املظلــوم  فيبــني  األمــور  وأوليــاء  اآلبــاء  أمــا 
عليهــم أن يكونــوا حريصــني عــى تعليــم أبنائهــم، ذاكــًرا 
قصــة الرجــل الــذي جاء أمــر املؤمنني عمر بن الخطاب 
)ريض اللــه عنــه(، يشــكو إليــه عقــوق ابنــه، فأحــرض عمر 
بــن الخطــاب )ريض اللــه عنــه( ابنــه وأنبــه عــى عقوقــه 
للولــد  أليــس  املؤمنــني،  أمــر  "يــا  االبــن:  فقــال  ألبيــه، 
يــا  حقــوق عــى أبيــه؟"، قــال: "بــى"، قــال: "فــام هــي 
ويحســن  أمــه،  ينتقــي  "أن  قــال:  املؤمنــني؟"،  أمــر 
اســمه، ويعلمــه الكتــاب )القــرآن("، فقال االبن: "يا أمر 

املؤمنــني، إنــه مل يفعــل شــيًئا مــن ذلــك: أمــا أمــي فإنهــا 
زنجيــة كانــت ملجــويس، وقــد ســامين جعــًل )جعراًنــا(، 
الكتــاب حرًفــا واحــًدا، فالتفــت أمــر  ومل يعلمنــي مــن 
تشــكو  إيّل  "أجئــت  لــه:  وقــال  الرجــل،  إىل  املؤمنــني 
عقــوق ابنــك، وقــد عققتــه قبــل أن يعقــك، وأســأت إليه 

قبل أن ييسء إليك؟!".
ويدعــو الطلبــة إىل بــذل جهودهــم يف العلــم والتعلــم 
َهــْل  "ُقــْل  )تعــاىل(:  لقولــه  مطلــب رشعــي،  هــو  الــذي 
ُر  ا َيَتَذكَّ َ َيْســَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن ۗ  إِنَّ

ْلَباِب" )الزمر: 9(. ُأوُلو اأْلَ

وهــي مســاجد بنيــت يف القــدس زمن حكم 
القــدس،  الســلطني املامليــك يف مدينــة 
وهــذه  اليــوم،  إىل  موجــودة  تــزال  ومــا 

املساجد هي:
مسجد القلعة: أنشأه امللك النارص محمد 
بــن قــلوون ســنة 710هـــ/1310م يف قلعة 
القدس، وله مئذنة أثرية، واملسجد معطل 

منذ االحتلل الصهيوين سنة 1967م.
األمــر  إىل  نســبة  القيمــري:  املســجد 
654هـــ/  ســنة  )ت  القيمــري  الديــن  ســيف 
1256م(، وهو قرب الباب الجديد، ويرجع 
الهجــري/  الســابع  القــرن  إىل  بنائــه  تاريــخ 

الثالث عرش امليلدي.
كنيســة  خلــف  الصلحيــة:  الخانقــاة  جامــع 
القيامــة، وقــد وقــف صــلح الديــن األيــويب 
ولجامــع  1189م،  585هـــ/  ســنة  الخانقــاة 
798هـــ/  ســنة  أثريــة  مئذنــة  الخانقــاة 

1395م.
جامــع الشــيخ جــراح: بنــي يف زاويــة الشــيخ 
وترجــع  1895م،  1373هـــ/  ســنة  جــراح 
1201م،  598هـــ/  ســنة  إىل  الزاويــة 
الديــن  حســم  األمــر  هــو  ومؤسســها 

الجراحي.
العمــود،  بــاب  داخــل  لؤلــؤ:  الشــيخ  جامــع 

وهــو الزاويــة اللؤلؤيــة القدميــة التــي وقفهــا 
األمــر بــدر الديــن لؤلــؤ غــازي ســنة 775هـ/ 

1373م.
النصــارى  حــارة  يف  القلنــدري:  املســجد 
أمــام ديــر اللتــني، وقد جدد عامرته امللك 
1278م،  686هـــ/  قــلوون ســنة  املنصــور 

ومل يبق منه اليوم إال لوحة يف حائط.
الحقيقــة  يف  وهــو  داود:  النبــي  مســجد 
داود،  النبــي  مقــام  يف  كائنــان  مســجدان 
جعلــه  كبــر،  واآلخــر  صغــر،  أحدهــام 
القانــوين مســجًدا ســنة  الســلطان ســليامن 
936هـــ/ 1529م، وجــدد عــامرة املســجد 

ســنة  خــان  محمــود  الســلطان  واملقــام 
1233هـ/ 1817م.

املســاجد  مــن  الحيــات:  طلســم  مســجد 
يف  القيامــة  كنيســة  قــرب  كان  املندثــرة، 
حــارة النصــارى، قــال مجــر الديــن الحنبــي 
املســاجد  مــن  عظيــم  مســجد  “وهــو  عنــه: 

العمرية”.

تدبرات قرآنية

في استقبال العام الدراسي بغزة.. توجيهات شرعية
ا  يســتقبل طلبــة قطــاع غــزة غــًدا عاًمــا دراســيًّ
جديــًدا، بعــد إجــازة صيفيــة تخللتهــا اإلجــراءات 
الوقائيــة مــن جائحــة كورونــا، فــي حيــن يقــدم 
اختصاصيــان فــي الفقــه اإلســامي توجيهــات 
شرعية لآلباء واألمهات والتجار إلنجاح المسيرة 

التعليمية.
األســتاذ المشــارك فــي الفقــه وأصولــه بكليــة 
الشــريعة والقانون في الجامعة اإلســامية د. 
زيــاد مقــداد يتحدث عــن أن هذا العــام مختلف 
إلى حد ما، فقد جاء بعد انقطاع خمســة أشهر، 

والطاب يجلســون فــي بيوتهم منقطعين عن 
الدراســة والتعليــم، بفعل اإلجــراءات االحترازية 
من جائحة كورونا التي تطل برأســها وتستفحل 
فــي معظــم الباد من حولنــا، والفقر الناتج عن 

الحصار وقلة فرص العمل.

غزة/ هدى الدلو:

مساجد تاريخية في فلسطين 

د. عبد الحميد جمال الفراني
 جامعة األقصى

مساجد القدس في العصر المملوكي

الدكتورة رندة محمد زينو

إنه الحبيـــب 
يــــــــــــا محــــــب

وفاة أم الحبيب المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص 
وكفالة جده ثم عمه

توفيــت أم الحبيــب املصطفــى )صــى اللــه عليه وســلم( 
آمنــة بنــت وهــب وهــو ابــن ســت ســنني، وكانــت وفاتهــا 
بالحبيــب  راجعــة  وهــي  واملدينــة،  مكــة  بــني  باألبــواء 
إىل مكــة إذ كانــت يف زيــارة إىل أخوالــه )عليــه الســلم( 
ودفنت هناك, وكان والد الحبيب املصطفى )عبد الله 
بن عبد املطلب( قد توفاه الله وأمه حامل به لشــهرين، 

وقد زار )عليه السلم( قرب أمه بعد البعثة.
فَعــْن أيَِب ُهَرْيــرََة، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اللــِه )َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه 
َيــْأَذْن  َفَلــْم  ــي  أِلُمِّ َأْســَتْغِفَر  أَْن  َريبِّ  »اْســَتْأَذْنُت  َم(:  َوَســلَّ
يِل، َواْســَتْأَذْنُتُه أَْن َأُزوَر َقرْبََهــا َفــَأِذَن يِل« )صحيــح مســلم 

حديث رقم 976(.
ومرشوعيتهــا؛  القبــور  زيــارة  عــى  داللــة  الحديــث  ويف 

فهي تذكر باآلخرة وفيها عظة وعربة.
وبعــد وفــاة أمــه )عليه الســلم( كفله جــده عبد املطلب، 
ــا شــديًدا ويؤثــره عــى أبنائــه, وتــويف جــده  وكان يحبــه حبًّ
وهو يف سن الثامنة من عمره، وأصبح يف كفالة عمه أيب 

طالب، وكان حنوًنا عليه.
أرادت حكمــة اللــه أن ينشــأ الحبيــب املصطفــى يتيــاًم, 
تتــواله عنايــة الرحمــن حتــى ينشــأ قــوي اإلرادة ال يعتمــد 

عى أحد, وحتى ال يكون ألبويه أي أثر يف دعوته.
قــد  الســلم(  )عليــه  طفولتــه  منــذ  املصائــب  وهــذه 
جعلتــه رقيــق القلــب؛ فاألحــزان تجعــل النفــوس أكــر رقة 
وتواضًعــا، ولنــا يف رســول اللــه أســوة حســنة، نشــأ يتيــاًم 
ليستشعر معاناة األيتام، وحث عى كفالتهم، وبني يف 
الحديــث شــدة قــرب كافــل اليتيــم منــه )صــى اللــه عليــه 
َم(:  ــِه )َصــىَّ اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ وســلم(، فقــد َقــاَل َرُســوُل اللَّ
اَبِة  ــبَّ ــِة َهَكــَذا«، َوَأَشــاَر ِبالسَّ »َوَأَنــا َوَكاِفــُل الَيِتيــِم يِف الَجنَّ
َج َبْيَنُهــاَم َشــْيًئا )صحيــح البخــاري حديث  َوالُوْســَطى، َوَفــرَّ

رقم 5304(.

ــُه َنِصيــٌب  ــن َيْشــَفْع َشــَفاَعًة َحَســَنًة َيُكــن لَّ }مَّ
ــُه  لَّ َيُكــن  َئًة  َســيِّ َشــَفاَعًة  َيْشــَفْع  َوَمــن  ْنَهــا  مِّ
ِقيًتــا{  ٍء مُّ ْنَهــا َوَكاَن الّلــُه َعــَى ُكلِّ َشْ ِكْفــٌل مِّ

)النساء: 85(.
َه َوآِمُنوا ِبَرُسوِلِه  ُقوا اللَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ }َيا َأيُّ
ُكــْم ُنــوًرا  ُيْؤِتُكــْم ِكْفَلــنْيِ ِمــن رَّْحَمِتــِه َوَيْجَعــل لَّ
رَِّحيــٌم{  َغُفــوٌر  ــُه  َواللَّ َلُكــْم  َوَيْغِفــْر  ِبــِه  ُشــوَن  مَتْ

)الحديد: 28(.
ما الفرق بني النصيب والكفل؟

الكفل: هو الذي ال يثبت عى ظهور الخيل؛ 
فداللــة الكفــل عــدم الثبــات، وكفالــة الــيء 
تعنــي ضامنتهــا إىل وقــت, وكفالــة اإلنســان 
أمــره واإلنفــاق عليــه وتربيتــه إىل  هــي توليــة 

وقت يكون كفيل نفسه.
النَّصيــب: هــو الحــظ مــن الــيء، ومــن داللة 
وتــدل  التملــك،  يف  الحــق  "نصيــب"  كلمــة 

عى استقرار وثبات اليء. 
غــر  النصيــب  هــو  الكفــل  أن  نســتنتج  إًذا 
الثابــت وعــدم امللزم لصاحبه, لذلك كانت 
مرتبطــة بقولــه )تعــاىل(: "َوَمن َيْشــَفْع َشــَفاَعًة 
ْنَهــا"، وهــذا مــن رحمــة  ــُه ِكْفــٌل مِّ َئًة َيُكــن لَّ َســيِّ
اللــه علينــا أن نصيبنــا من الســيئة غر مســتقر 
وال ملزمــة فيــه, ومتــى عدلنــا عنهــا ُدرئت عنا 
وْا  َصــرَبُ ِذيــَن  }َوالَّ بالحســنة  اللــه  واســتبدلها 
ــلََة َوَأنَفُقوْا ِمامَّ  ِهــْم َوَأَقاُموْا الصَّ اْبِتَغــاء َوْجــِه َربِّ

ِباْلَحَســَنِة  َوَيــْدَرُؤوَن  َوَعَلِنَيــًة  ا  رِسًّ َرَزْقَناُهــْم 
)الرعــد:  اِر{  الــدَّ ُعْقَبــى  َلُهــْم  ُأْوَلِئــَك  َئَة  ــيِّ السَّ
َشــَفاَعًة  َيْشــَفْع  ــن  "مَّ )تعــاىل(:  وقولــه   ،)22
تفيــد  وهــي  ْنَهــا"،  مِّ َنِصيــٌب  ــُه  لَّ َيُكــن  َحَســَنًة 
التملك وامللزمة وعدم استبدالها، حتى لو 
عدلت عن الطريق تبقى مكتوبة لك حسنة.

آَمُنــوا  ِذيــَن  الَّ َهــا  َأيُّ }َيــا  )تعــاىل(:  قولــه  ويف 
ــَه َوآِمُنــوا ِبَرُســوِلِه ُيْؤِتُكــْم ِكْفَلــنْيِ ِمــن  ُقــوا اللَّ اتَّ
ُشــوَن ِبــِه َوَيْغِفــْر  ُكــْم ُنــوًرا مَتْ رَّْحَمِتــِه َوَيْجَعــل لَّ
ُه َغُفوٌر رَِّحيٌم { )الحديد 28( ذكرت  َلُكْم َواللَّ
الكفــل  الرتبــاط  "كفــل"  ال  "كفلــني"  اآليــة 
َه" و"َوآِمُنوا  ُقوا اللَّ بعملــني متلزمــني هــام "اتَّ
ِبَرُســوِلِه"،  فلــكل عمــل كفــل مــن رحمــة اللــه 
اآليــة  ذكــرت  وقــد  "كفلــني"،  ُذكــرت  لذلــك 
ولذلــك  اآليــة،  يف  النصيــب  بــدل  الكفــل 

داللتان:
َأنُتــْم  ــْو  لَّ ليبــني أن رحمــة اللــه ال مُتلــك }ُقــل 
َْمَســْكُتْم  ألَّ إًِذا  َريبِّ  َرْحَمــِة  َخَزآِئــَن  ِلُكــوَن  مَتْ
َخْشَيَة اإلِنَفاِق َوَكاَن اإلنَساُن َقُتوًرا{ )اإلرساء: 
رحمــة  ملزمــة  أن  الثانيــة  والداللــة   ,)100
اللــه واإلميــان  بتقــوى  اللــه لإلنســان مرهونــة 

برسوله؛ فمتى انفك ذلك انفكت الرحمة.
الكفــل هــو النصيــب غــر  القــول أن  نلخــص 
اململــوك فهــو غــر مــلزم, أمــا النصيــب فهو 

مملوك وملزم لصاحبه.

د. فتح الله صبحي أبو ناجع

صيُب والِكْفل النَّ
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"الذقية كنعان" 
هو اسم آخر لمدينة:

47/8/2020

1( بريوت.
2( عّمن.

3( دمشق.

فعاليات تضامنية مع لبنان في فلسطين وعواصم عالمية
) تصوير / ياسر فتحي - أ ف ب - وفا (
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

األفقي:
1 -مكتشف علم 

التشريح 
2 -حرف + يعاتب 

معكوسة – يسأم 
3 - إلهي + من توفي 

زوجها 
4 - للتعريف + 

متشابهان + من أصنام 
الجاهلية معكوسة 
5 - يعترف + كذب 

وافتراء 
6 - ثالثة أرباع ريال + 

للتخيير – رن الجرس 
7 - حاكم + يجيب 

8 - جمع حقنة + أعان 
9 -سلم + حرف – حرف 

جر 

العمودي:
1 - من الشهور الرومية – 

من حاالت البحر 
2 - بحر + ملكة سبأ

3 - الدولة األوروبية التي 
ليس لها جيش +حجل 

مبعثرة 
4 - من أبواب القدس + بيت 

الدجاج 
5 - عملة تركيا + ذل 

6 - انتهى اجله – شيخ كبير 
معكوسة 

7 - واد في جهنم + مكان 
للعب + ضمير للمتكلمين 

معكوسة  
8 - ميزه+ من األهرامات 

المصرية 
9 - رقم معكوسة 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

االسم السابق لدولة موريتانيا  يتكون من 5 حروف

حل الكلمة الضائعة

شنقيط

البرازيل _ ألمانيا _ باكستان _أفغانستان _ طوكيو_بريطانيا 
_ إنجلترا _ سويسرا _ قبرص _ فرنسا _باريس _ اليابان _ 

لندن _ دبي _ قطر _ قم _ لم _ لن - م

افتتاح موسم قطف األفوكادو في محررات خانيونس جنوب قطاع غزة      )تصوير/ ياسر فتحي(

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
re

s
t@

fe
le

s
te

e
n
.p

s  الزاوية من خالل البريد التالي 

بريوت/ وكاالت:
بــأن  تحلــم  الســبالين  إرساء  اللبنانيــة  كانــت 
يحــر عــرات املقربــن منهــا حفــل زفافهــا 
املنتظــر ليشــاركوها الفرحــة، لكن جاء انفجار 
الصدمــة  لحظــات  ليوثــق  الهائــل  بــريوت 
ويجعــل املاليــن مــن مختلــف أنحــاء العــامل 

يشاركون إرساء مشاعر الهلع والحزن.
يف  عامــا(   29( اللبنانيــة  العــروس  ظهــرت 
واســع  نطــاق  عــى  تداولــه  تــم  فيديــو  مقطــع 
ثوبــا  ترتــدي  وهــي  العــامل،  أنحــاء  مبختلــف 
أبيض طويال وحجابا، وتبتسم للكامريا خالل 
توثيــق زفافهــا مبقطــع فيديــو، الثالثــاء، قبــل 
الضخــم  االنفجــار  أن يقتحــم املشــهد هديــر 
الــذي هــز مرفــأ بريوت، وتســبب مبقتل 137 
آالف   5 وإصابــة  العــرات  وفقــدان  شــخصا 

وتريــد نحــو 300 ألــف آخرين، يف كارثة مل 
يشهدها لبنان من قبل.

يف  طبيبــة  تعمــل  التــي  الســبالين،  إرساء 
بــريوت  إىل  ووصلــت  املتحــدة  الواليــات 
ظهــرت  زفافهــا،  أجــل  مــن  أســابيع   3 قبــل 
أحمــد  مــع زوجهــا  تهــرول  الفيديــو وهــي  يف 
مــن  )34 عامــا( خــالل االنفجــار هربــا  صبيــح 
شــبح املــوت الــذي أراد أن يخطــف فرحتهــا، 

فتشبثتا باألمل وكتبت لها النجاة.
وبعــد لحظــات عــادت لالطمئنان عى ســالمة 
مرافقيهــا يف املــكان خــالل جلســة التصويــر، 

يف منطقة الصيفي وسط بريوت.
أســتعد  "كنــت  لـ"رويــرز":  إرساء  وقالــت 
وكنــت ســعيدة  أســبوعن،  منــذ  اليــوم  لهــذا 
فأنــا  األخريــات،  الفتيــات  جميــع  مثــل  جــدا 

والديهــا  ســعادة  إىل  مشــرية  ســأتزوج"، 
وهــي "ترتــدي الفســتان األبيــض وتبــدو مثــل 

األمرية".
وأضافــت: "فجــأة حــدث االنفجــار. ال توجــد 
عــن املوقــف، شــعرت  تعــر  أن  كلمــة ميكــن 
بالصدمــة، كنــت أتســاءل: مــاذا حــدث؟ هــل 

سأموت؟ كيف سأموت؟".
أمــا زوجهــا فقــال: "بدأنــا نتجــول يف املــكان 
)بعــد االنفجــار(. كان األمــر محزنــا للغايــة. مل 
يكــن مــن املمكــن وصــف حجــم الدمــار وقــوة 
صدمــة.  حالــة  يف  زلنــا  مــا  االنفجــار.  صــوت 
مل أســمع صــوت انفجــار بهــذه الضخامــة مــن 

قبل".
حفلــة  ســري  عــى  يؤثــر  مل  االنفجــار  لكــن 
الزفــاف، إذ واصــل العروســان احتفالهــا إىل 
تــرك  الــذي  االنفجــار  تداعيــات  رغــم  آخــره، 

آثاره يف نفسيها وعى الحضور.
وقالــت إرساء: "قــال يل زوجــي علينــا متابعــة 
مــا  عــى  كنــت  التوقــف.  ميكننــا  ال  الحفــل، 
يرام، لكني مل أكن أعيش اللحظة يف الواقع، 
كنــت أمــي وكان وجهــي يبتســم، لكنني من 
الداخل مصدومة، ثم ذهبنا لتناول العشاء".

ويســتعيد صبيــح لحظــة دخولــه إىل الفنــدق 
متعلقاتــه  الســتعادة  األربعــاء،  املتــرر، 
ال  املشــهد  "كان  قائــال:  الســفر،  وجــوازات 

يصدق يف الغرفة".
كانــت  االجتاعــي  التواصــل  مواقــع  عــى 
تعليقــات اللبنانيــن تشــري إىل حكايــة إرساء 
لبنــان  لتمســك  توثيقــا  باعتبارهــا  وزوجهــا 
املخاطــر  كانــت  مهــا  والســعادة،  بالحيــاة 
والتحديــات، فالتغلــب عــى األحــزان انتصــار 

للبر جميعا.

عروس بيروت تكشف لحظات الرعب والصدمة بزفافها في أثناء االنفجار

يعيشان في منزل 
على عجالت منذ 15 عاًما

لندن/ وكاالت:
يحتفل زوجان بريطانيان بالذكرى ال 15 النتقالها للعيش يف منزل متنقل عى عجالت. 
كانــا يضطــران  لكنهــا  الفاخــرة،  والفنــادق  العطــالت  عــى  ينفقــان اآلالف  الزوجــان  وكان 
للعمــل بجــد لتأمــن نفقــات هــذا النمــط مــن الحيــاة، قبــل أن يقــررا االســتقالة مــن عملهــا، 

وباعا منزلها ليعيشا يف منزل متنقل أطلقا عليه اسم بيتي.
ويف عــام 2005، اتخــذت كلــري ووكــر وزوجهــا جــون قــراًرا مهًا، وباعــا منزلها املؤلف من 
غرفتي نوم مقابل 100 ألف جنيه إســرليني، وقررا العيش يف منزل متنقل يزن نحو 3.5 

طن.
وتقــول كلــري عــن حياتهــا مــع زوجهــا »مــن الرائــع أن نتجــول يف منزلنــا املتنقــل حيــث نشــاء 

دون قيود أو رهن عقاري أو فواتري والتزامات أخرى«. 
ويضم املنزل املتنقل كل وسائل الراحة التي يحتاجها الزوجان، من رسير مزدوج، وحّام 

ومطبخ صغري، والعديد من األدوات األخرى. 
وأضافــت كلــري »كان الجميــع يعتقــدون أننــا لــن نصمــد شــهًرا واحــًدا يف هــذا النــوع مــن 

الحياة، لكننا رسعان ما تأقلمنا مع حياة الرحال«.

تعيين قط بوظيفة حارس 
أمن في مستشفى

أوتاوا/ وكاالت:
بعــد عــام كامــل مــن وجــوده باســتمرار عى مدخل أحد املستشــفيات الكندية وتجوله 
بهــدوء يف طرقاتــه، قــررت إدارة املستشــفى تعيــن القــط إيلــوود، بوظيفــة حــارس أمن 

به.
مستشــفى  يف  واملوظفــن  املــرىض  وأمــن  بســالمة  يهتــم  محــرف  قــط  "إيلــوود" 

ريتشموند العام يف مدينة ريتشموند الساحلية بكندا.
يظهــر يوميــا مرتديــا بطاقتــه املــدون عليهــا شــعار املستشــفى وكلمــة "األمــن" ليقــوم 

بفحص مداخل ومخارج مكان عمله الجديد، وفقا لصحيفة "ال ستامبا" اإليطالية.
بدأ كل يشء منذ عام تقريبا، عندما بدأ األطباء واملمرضات يف رؤيته يجوب ردهات 
وطرقات "ريتشموند"، حيث قالت إحدى املوظفات، شانتل تروليب: "املرة األوىل 

التي التقيت فيها إيلوود كانت قبل عام، إذ الحظت وجوده بكرثة".
وأضافت: "أصبح إيلوود يأيت إىل املستشفى كل يوم، وعادة ما يبقى عند املدخل 

يف انتظار اللعب مع املوظفن والزوار".
ال تعرف تروليب وزمالؤها من أين أىت إيلوود، لكنه بدا دامئا مرتاحا يف املستشفى، 

وبعد مرور فرة من الوقت، اعتاد الجميع عى حضوره ووجوده.
وبــدأوا يف اعتبــاره موظفــا مــن موظفي املستشــفى، لدرجــة أنهم زودوه يف أحد األيام 
ببطاقة مستشفى بشعار "األمن" واملطابقة متاما لبطاقات موظفي األمن الحقيقين 

بها، حتى بات يعتر عامال رسميا به.
واآلن وبعــد تعيينــه، أصبــح إيلــوود هــو متيمــة الحــظ يف املستشــفى، حيــث يقــي 

أيامه يتفقد املمرات من الداخل والخارج.
وهكــذا فــإن القــط، الــذي أدخــل الســعادة عى جميع املوظفن بعــد تبنيهم له، أصبح 

فردا أساسيا من فريق العمل باملستشفى.
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11 وفاة3 وفيات  ... 

صحفيو غزة  ... 

مطالبات للمؤسسات ... 

االحتالل يجرف  ... 
"كورونــا" يف 9 محافظــات، و289 حالــة تعــاف، خالل الـ24 ســاعة 

األخرية.
وأوضحت الوزارة يف بيان صحفي، أن اإلصابات الجديدة سجلت 
 ،6 22، وأريحــا واألغــوار  183، ونابلــس  يف محافظــات: الخليــل 
وبيــت لحــم 25، وقلقيليــة 10، وجنــن 4، ورام اللــه والبــرية 46، 
120 داخــل مدينــة  بينهــا   ،152 القــدس  5، ومحافظــة  وطولكــرم 
ســجلت  الجديــدة  التعــايف  حــاالت  أن  إىل  وأشــارت  القــدس. 
حــاالت،   7 قلقيليــة  ومحافظــة  حالــة،   242 الخليــل  محافظــة  يف 

ومحافظة رام الله والبرية 40 حالة.
حــن  يف   ،48.3% إىل  ارتفعــت  التعــايف  نســبة  أن  وأوضحــت 
بلغت نسبة اإلصابات النشطة %51.2، ونسبة الوفيات 0.5%.

 12 أن  الصحــة  أوضحــت  للمصابــن،  الصحيــة  األوضــاع  وحــول 
مريضــان  بينهــم  املكثفــة،  العنايــة  غــرف  يف  يعالجــون  مريضــًا 

موصوالن بأجهزة التنفس االصطناعي.
وأهابــت باملواطنــن التقيــد بإجــراءات الوقايــة والســالمة والتباعد 
مــن  الخــروج  عنــد  الكاممــات  ارتــداء  عــى  والحــرص  االجتامعــي، 

املنزل للوقاية من اإلصابة بالفريوس.
بارتفــاع حــاالت  أمــس،  الخارجيــة واملغرتبــن،  أفــادت وزارة  فيــام 
الوفــاة يف صفــوف جالياتنــا حــول العــامل بســبب فــريوس "كورونــا" 
فنزويــال(،   1(  4086 إىل  واإلصابــات  الســعودية(،   1(  207 إىل 

وحاالت التعايف إىل 1710.
ويف هذا السياق، أعلنت سفارة دولة فلسطن والقنصلية العامة 
يف اململكــة العربيــة الســعودية، تســجيل حالــة وفــاة جديــدة يف 
صفوف الجالية للمواطنة نهله عبدربه عثامن إبراهيم )55( عامًا، 
بســبب فــريوس كورونــا، لريتفــع عــدد حــاالت الوفــاة يف صفــوف 

الجالية  هناك إىل 63.
يف حــن، أفــادت ســفارة دولــة فلســطن لــدى فنزويــال، بتســجيل 
إصابة جديدة يف صفوف الجالية  بفريوس كورونا، وبذلك يرتفع 
عــدد االصابــات هنــاك إىل 9، تعافــت منهــا حالــة واحدة، لتبقى 8 

حاالت نشطة.

يف حالة صعبة، و145 يف حالة متوسطة.
وتفــرض دولــة االحتــالل قيــودا عــى التجمعــات، يف محاولــة منهــا لكبــح 
انتشــار العــدوى بفــريوس كورونــا، التــي ازدادت بشــكل كبــري منــذ بدايــة 

شهر يوليو/متوز املايض.

االحتــالل هدمــت غرفــة ســكنية يف منطقة 
تعــود  يطــا،  مدينــة  رشق  "وادي جحيــش" 

للمواطن هشام خليل النواجعة.
للســلطة،  التابعــة  "وفــا"  لوكالــة  وأضــاف 
أن قــوات االحتــالل جرفــت أرايض لعائلــة 
العــدرة"،  "خــالل  منطقــة  يف  الشــواهن 
املحاذية ملستوطنة سوسيا املقامة عى 

أرايض املواطنن رشق يطا.
بــرك  أمــس،  قــوات االحتــالل  فيــام ردمــت 
شــامل  الجفتلــك  قريــة  يف  زراعيــة  ميــاه 

مدينة أريحا باألغوار الوسطى.
أبــو  أحمــد  الجفتلــك  بلديــة  رئيــس  وقــال 
غانــم: إن قــوات االحتــالل ردمــت 3  بــرك 

زراعيــا  دومنــا   70 منهــا  كل  تغــذي  ميــاه، 
عــى األقــل يف منطقــة الشــونة مــن القريــة، 
وتعــود ملكيتهــا للمواطنــن منــري نصــارصة 
ويارس زبيدي. يشار إىل أن قوات االحتالل 
اقتلعت، يوم أمس، نحو 100 شجرة نخيل 
يف ذات املنطقة، تعود ملكيتها للمواطن 
أنــور أبــو جودة، واســتولت عليها. والشــونة 
أو )خربــة عــالن( مــن بن عدة تجمعات يف 
الجفتلــك تتعــرض الســتهداف متكــرر مــن 

قبل االحتالل.
عــى  االحتــالل،  قــوات  اســتولت  فيــام 
مضخة للباطون أثناء صبها للباطون ملنزل 

يف بلدة يطا جنوب الخليل.

والشــعبية  الوطنيــة  اللجــان  منســق  وقــال 
جنــوب الضفــة الغربيــة راتــب جبــور، إن مــا 
تســمى بــاإلدارة املدنيــة اإلرسائيليــة برفقــة 
قــوات االحتــالل، اســتولت عــى املضخــة 
الباطــون  العمــل وصــب  ومنعــت مواصلــة 
يف  ميالــة  أبــو  زيــد  زيــاد  املواطــن  ملنــزل 

منطقة "خلة الوحش".
وقــال أبــو ميالــة: إنــه تفاجــأ بقــرار االحتــالل 
الذي وصفه بالظامل، وبحجج ال تنم إال عن 

سياسة االحتالل االستيطانية.
وقفــة  أمــس،  االحتــالل  قــوات  ومنعــت 
املســتوطنن  مامرســات  ضــد  احتجاجيــة 
الراميــة لالســتيالء عــى أرايض املواطنــن 

يف خربة الفارسية باألغوار الشاملية.
منــازل  أمــس،  االحتــالل  قــوات  وداهمــت 
كفــريت  قريــة  يف  املواطنــن  مــن  عــدد 

جنوب غرب جنن.
وأفــاد رئيــس مجلــس قــروي كفريت حســن 
بكــر بــأن قــوات االحتــالل اقتحمــت القريــة، 
واعتلــت  املنــازل،  مــن  عــددا  وداهمــت 
أسطح منازلها، وعرف من أصحاب املنازل 
وأحمــد  زيــد،  وعــوين  عــامد  الشــقيقان 

الكيالين.
نصبــت  االحتــالل  قــوات  أن  إىل  وأشــار 
حاجزا عسكريا عى مدخل القرية، ورشع 
وتفتيشــها  املركبــات  بتوقيــف  الجنــود 

والتدقيق يف هويات راكبيها.
ويف ســياق آخــر، اعتقلــت قــوات االحتالل 
أمــس، 23 مواطنــا مــن الضفة، بينهم فتية. 
إىل ذلــك، اقتحــم عــرات املســتوطنن، 
أمــس، باحــات املســجد األقــى املبــارك 
مــن جهــة بــاب املغاربــة بحاميــة مــن رشطــة 

االحتالل الخاصة.
يف  اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وأفــادت 
مســتوطنا   130 بــأن  املحتلــة،  القــدس 
بينهــم طلبــة معاهــد يهوديــة و12 عنــرا 
جــوالت  نفــذوا  االحتــالل،  مخابــرات  مــن 
استفزازية يف باحاته، قبل أن يغادروه من 

باب السلسلة.

التضامنيــة  الوقفــة  هــذه  أن  لــه  كلمــة  خــالل  املــري  صالــح  الصحفــي 
التــي تخللهــا إضــاءة الشــموع هــي أقــل الواجــب تجــاه الشــعب اللبنــاين 
جــراء  كبــري  ملصــاب  تعرضــت  التــي  اللبنانيــة  اإلعالميــة  واملؤسســات 

االنفجار الذي وقع يف مرفأ بريوت.
وحتــى  والعربيــة  اللبنانيــة  املؤسســات  عــرات  أن  املــري  وبــن 
الفلسطينية التي تعمل يف لبنان تعرضت لدمار واسع واصيب العديد 

من الزمالء الصحفين اللبنانين والعرب والفلسطينين.
وشــاركت العديد من املؤسســات النقابية واألـــطر الصحافية إىل جانب 
املؤسســات املجتمــع املــدين والعلــامء يف الوقفــة التــي نظمــت وســط 
مدينــة غــزة. وبــن رئيــس لجنة دعم الصحفين أن حملة التضامن العربية 
واالســالمية وخاصــة الفلســطينية مــع الشــعب اللبنــاين ومع املؤسســات 
الــذي كان  االعالميــة اللبنانيــة تؤكــد عــى أصالــة الشــعب الفلســطيني 

دوما يقف إىل جانب الشعوب العربية يف كل املحطات الصعبة.
واســتنكر املــري كل األبــواق االعالميــة النشــاز التــي تحــاول النيــل مــن 
وحدة الشعب اللبناين عرب اثارة النعرات الطائفية والتحريض من خالل 
خطــاب الكراهيــة الــذي يتامهــى مــع الخطــاب اإلرسائيــي الــذي يحــاول 
النيل من وحدة لبنان، داعيا كل الصحفين واملؤسســات االعالمية ألن 

تنارص الحق العريب وتعمل عى متاسك النسيج االجتامعي.

عامــا،   20 بالســجن  2005، واملحكــوم  عــام  منــذ  غــزة، املعتقــل  قطــاع 
يعــاين مــن مــرض "الروماتــزم" وال يزال يعــاين آالما باملفاصل واليدين وال 

يتناول سوى املسكنات.
وذكــرت الهيئــة عــدًدا مــن أســامء األرسى املــرىض مــن قطــاع غــزة وهــم: 
اللــواء فــؤاد الشــوبيك، وجمعــة عــزام، وجهــاد شــحادة، وحســام الزعانن، 
وخالــد الســيالوي، وخالــد أبــو عمشــة، ورائــد الحــج أحمــد، ورمــزي صالــح، 
أبــو عتيــق، وشــادي حــالوة،  الكفارنــة، وســلامن  وزامــل شــلوف، وزكريــا 
وعابــد عابــد، وعبــد الرحمــن املقادمــة، وعمــر وادي، ومحمــد العمــي، 

ونائل النجار، ونضال الربعي، ونعامن ريحان.
إضافة إىل األرسى: إياد أبو نارص، وأحمد أبو جالل، ومحمود أبو عيشة، 
ومــراد أبــو معيلــق، ويــري املــري، وإبراهيــم البيطــار، وطــارق الطبش، 
الــرؤوف  وعبــد  الشــاعر،  وإبراهيــم  غــايل،  ومحمــد  القــرا،  القــادر  وعبــد 
وأحمــد  ويوســف مســعود،  جــزر،  أبــو  الهمــص، ومحمــد  وعــالء  قعــدان، 
وطاهــر  ســييس،  أبــو  ورضار  حجــازي،  ورامــي  اللــوح،  وحســن  الزهــار، 
عطــوة، وعبــد الرحمــن مقداد، وعمر عــكاوي، وفادي زغرة، وفواز قنديل، 
األقــرع،  وناهــض  مرســة،  أبــو  ومحمــد  ســامل،  ومحمــد  ســامل،  ومجــدي 
ويوســف مقــداد. وناشــدت الهيئــة املؤسســات املعنيــة بحقــوق اإلنســان 
للضغــط عــى االحتــالل إلنقــاذ حيــاة األرسى املــرىض، وااللتــزام مبــواد 

وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدويل اإلنساين.

غزة/ فلسطن:
بحثــت لجنــة الطــوارئ العليــا لــوزارة الصحة بغــزة، أمس، جهوزيتها 
الستقبال آالف العالقن العائدين إىل القطاع، مع قرب فتح معرب 
رفــح الحــدودي مــع مــر، وناقشــت جملــة مــن مســتجدات العمــل 
والجهــود املبذولــة يف إطــار تعزيــز اإلجــراءات الوقائيــة واالحرتازية 

لتحصن املجتمع أمام كورونا.
الريــش اجتــامع لجنــة  أبــو  وتــرأس وكيــل وزارة الصحــة د. يوســف 
الــوزارة  ســتتخذها  التــي  الوقائيــة  لإلجــراءات  متطرقــا  الطــوارئ، 
األيــام  رفــح املتوقــع وصولهــم خــالل  عــرب معــرب  العائديــن  لتدفــق 
القادمــة لقضــاء فــرتة الحجــر الصحــي اإللزامــي لهــم ملــدة 21 يوما، 
العائديــن واملغادريــن  مــدى جهوزيــة املعــرب يف فصــل  ومتابعــة 

خالل معرب رفح وحاجز بيت حانون )إيريز(.
املتبعــة  الســالمة  إجــراءات  مــن  التأكــد  متابعــة  اللقــاء  وتنــاول 
لســيارات نقل املرىض، وســحب العينات وأجهزة فحص العينات 

وغريها، وذلك يف إطار تعزيز اإلجراءات الوقائية واالحرتازية.
وأكــد اللقــاء رضورة إعــداد الفــرق الصحيــة املؤهلــة واملدربــة التي 
تشــمل األطبــاء واملمرضــن وعــامل النظافــة للعمــل داخــل مراكــز 

الحجر الصحي.

رفح/ فلسطن:
ود.  األســطل  يونــس  د.  التريعــي  املجلــس  يف  النائبــان  تفقــد 
يحيــى العبادســة، مقــر قيــادة األمــن الوطنــي -اللواء الجنــويب، الذى 
يتوىل مهام أمن الريط الحدودي مع مر، وكان يف استقبالهام 
املقدم معتز عيد ولفيف من الضباط والعنارص األمنية. واستعرض 
عيــد دور جهــاز األمــن الوطنــي يف الحفــاظ عــى أمــن الحــدود عــى 
الجانــب الفلســطيني، واإلجــراءات الوقائيــة املتبعــة لحاميــة شــعبنا 
مــن فــريوس كورونــا. وأجــرى الوفــد الزائــر جولــة ميدانيــة للمنطقــة 
ــا عــى اإلجراءات  الحدوديــة ومعــرب "كــرم أبــو ســامل" لالطــالع ميدانيًّ
الوقائيــة  واإلجــراءات  الحــدود  أمــن  لضبــط  بهــا  واملعمــول  املتبعــة 

املتبعة لعدم تسلل فريس كورونا داخل قطاع غزة.

رام الله/ فلسطن:
عــرب مركــز حقوقــي فلســطيني عــن قلقــه البالــغ مــن تصاعــد جرائــم 
مطالبــا  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  األمنــي  والفلتــان  القتــل 

السلطة بضبط األوضاع األمنية.
وأكد املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، يف بيان، أمس، تعقيبا 
عــى مقتــل املواطــن خليــل الشــيخ برصــاص أحــد ضبــاط جهــاز 
األمــن الوقــايئ يف مدينــة رام اللــه وســط الضفــة الغربيــة املحتلة، 
رضورة فتح تحقيق يف الحادث ونر نتائجه عى املأل ومحاسبة 
الســلطة  أمــن  أجهــزة  ــد  تقيُّ رضورة  عــى  وشــدد  املســؤولن. 
باملعايري الدولية الخاصة باســتخدام الســالح الناري، الواردة يف 
مدونة لقواعد ســلوك املوظفن املكلفن بإنفاذ القوانن لســنة 

ن الحفاظ عى أرواح وممتلكات املواطنن. 1979، مبا يؤمِّ

باتخــاذ  اشــتية  وحكومــة  الســلطة  الفلســطيني  املركــز  وطالــب 
خطــوات جديــة لوقــف حالــة فــوىض الســالح يف الضفــة، والعمــل 

الفوري عى فرض سيادة القانون.

غزة/ فلسطن:
بحــث رئيــس بلديــة غــزة د. يحيــى الراج مع 
م.  واإلســكان  العامــة  األشــغال  وزارة  وكيــل 
ناجــي رسحــان، ســبل تنفيذ مشــاريع جديدة 
لتطويــر شــوارع ومياديــن يف املدينــة، ضمــن 
الجهــود التــي تبذلهــا البلديــة لتطويــر البنيــة 

التحتية.
جــاء ذلــك خــالل لقــاء عقــد يف مكتب رئيس 
البلديــة، أمــس، حــره نائــب رئيــس البلديــة 
م. أحمد أبو راس، يف حن حر إىل جانب 
الوكيــل رسحــان، املهندســة نســيالء أبــو وردة 

من وزارة األشغال.  
وناقــش الطرفــان ســبل تنفيــذ مــروع تطويــر 
الحريــة  وشــارع  غــزة،  مدينــة  يف  مياديــن 
رشق  الكرامــة  وشــارع  املدينــة،  جنــوب 
شــارع  تطويــر  مــروع  واســتكامل  املدينــة، 

املنصورة بحي الشجاعية.
التعــاون  تعزيــز  أهميــة  الــراج  وأكــد 
املشــرتك، والتنســيق مــع وزارة األشــغال يف 
تنفيذ مشاريع تطويرية يف املدينة، وتعزيز 

الجهــود املشــرتكة بــن البلديــة والــوزارة يف 
وضع تصورات للمشاريع الجديدة.

بــدوره شــكر رسحــان بلدية غزة عى جهودها 
يف تطويــر املدينــة وتنفيــذ مــروع الواجهــة 
البلديــة  تقدمهــا  التــي  والخدمــات  البحريــة 
مــع  التعــاون  أهميــة  مؤكــَدا  للمواطنــن، 

بلديــة غــزة لتنفيــذ املشــاريع التطويريــة يف 
املدينة.

التواصــل  تعزيــز  عــى  الطرفــان  واتفــق 
لتنفيــذ  املقبلــة  املرحلــة  يف  والتنســيق 
يف  املشــرتكة  الرؤيــة  وتحقيــق  املشــاريع 

تطوير املدينة والنهوض بها.

غزة/ فلسطن:
أجــرت بلديــة الزهــراء جنويب محافظة غزة، 
املدينــة؛  ملــدارس  تعقيــم  حملــة  أمــس، 
واإلجــراءات  الوقائيــة  التدابــري  إطــار  يف 

االحرتازية من انتشار فريوس كورونا.
يف  والحــرف  الصحــة  قســم  رئيــس  وقــال 
البلديــة محمــد حجــو، إن أعــامل التعقيــم 

يف املــدارس تــأيت مــن منطلق املســؤولية 
املجتمعيــة، وحــرص البلديــة عــى الصحة 
والســالمة العامــة للمواطنــن، وتوفــري بيئة 
صحيــة آمنــة مبــا يضمن الحامية والســالمة 
لعودتهــم  واســتعدادا  املدينــة،  لطلبــة 

ملقاعدهم الدراسية. 
يف  التعقيــم  أعــامل  أن  حجــو  وأوضــح 

وزعــت  البلديــة  وأن  مســتمرة،  املــدارس 
مــواد تعقيــم عــى املــدارس يف املدينــة، 
بااللتــزام  الزهــراء  مدينــة  ســكان  مطالًبــا 
بتعليــامت وزارة الصحــة، واملحافظــة عى 
النظافة العامة والتعقيم املستمر، واتخاذ 
مــن  واإلرشــادية  الوقائيــة  اإلجــراءات  كل 

أجل السالمة العامة.

غزة/ فلسطن:
استقبل النائب العام املستشار ضياء الدين املدهون نخبة من خريجي 
الدراســات العليــا يف القانــون، وذلــك ضمــن تعزيــز الراكــة مــع مكونــات 
العدليــة  املنظومــة  لرائــح  الوصــول  جــودة  ولضــامن  الجنائيــة،  العدالــة 

واالرتقاء بأداء النيابة العامة.
وناقش اللقاء اهتامم منظومة العدالة الجنائية بالدور العلمي واالستزادة 
مــن العلــوم القانونيــة ألعضــاء النيابــة العامــة وكســب املهــارات وتطويــر 

القدرات.
وأشــاد الخريجــون باحــرتام النيابــة العامــة لــدور املحامــي، وترســيخ هيبــة 
القضاء، وتحقيق املصلحة العامة، ورسعة الرد عى املظامل للمتعاملن 

ومتلقي الخدمات العدلية.

بلدية غزة تبحث تنفيذ مشاريع جديدة مع وزارة األشغال 

م مدارس المدينة استعداًدا للعام  بلدية الزهراء ُتعقِّ
الدرايس الجديد

النائبان العبادسة واألسطل 
يتفقدان الرشيط الحدودي

طالب السلطة بضبط األوضاع
مركز حقويق يعرب عن 

قلقه من تصاعد جرائم 
القتل يف الضفة

"الصحة" تبحث جهوزيتها 
الستقبال آالف العائدين إىل غزة

المدهون يستقبل نخبة من 
خريجي الدراسات العليا

باريس/ وكاالت:
قالت منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة )فاو( أمس، إن أســعار 
الغــذاء العامليــة ارتفعــت يف يوليــو/ متــوز بقيــادة الزيــوت النباتيــة ومنتجات 
األلبان والسكر، مواصلة انتعاشا من الشهر السابق جاء بعد تراجعات حادة 

ناجمة عن جائحة فريوس كورونا.
وبلــغ متوســط مــؤرش فــاو ألســعار الغــذاء، الــذي يقيــس التغــريات الشــهرية 
لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات األلبان واللحوم والسكر، 94.2 
نقطــة يف يوليــو/ متــوز مقابــل رقــم معــدل بشــكل طفيــف يف يونيــو حزيــران 
بلــغ 93.1 نقطــة. وقالــت فــاو يف بيــان "مثــل يونيو/حزيــران، فاقــت زيــادات 
أخــرى يف أســعار الزيــوت النباتيــة ومنتجــات األلبــان والســكر تراجعا لألســعار 

يف أسواق اللحوم مع قيمة مستقرة يف املجمل ملؤرش أسعار الحبوب“.
وصعــد مــؤرش املنظمــة ألســعار الزيــوت النباتيــة 7.6 باملئــة يف يوليــو/ متوز 
ليبلــغ أعــى مســتوى يف خمســة أشــهر. وأضافــت املنظمــة أن زيــت النخيــل 
تلقــى دعــام مــن تباطــؤ متوقــع يف اإلنتــاج وانتعــاش الطلــب العاملــي ونقــص 
العاملــة املهاجــرة طويــل األمــد، يف حــن حصــل زيــت الصويــا وزيــت بــذور 
الشــلجم تباعا عى دعم من شــح اإلمدادات يف الربازيل وتجدد يف الطلب 
يف أوروبــا. وكان الطلــب عــى الزيــوت النباتيــة قد تراجع يف وقت ســابق من 
العام بسبب إجراءات العزل العام التي تهدف ملكافحة فريوس كورونا التي 

أدت النخفاض طلب املطاعم والطلب عى الوقود الحيوي.
الشــهر  ارتفعــت  تابعتهــا  التــي  األلبــان  إن جميــع منتجــات  وقالــت املنظمــة 
املايض مام ساعد مؤرش منتجات األلبان عى االرتفاع 3.5 باملئة والعودة 

للصعود متجاوزا مستوى ما قبل الجائحة.
وارتفــع متوســط أســعار الســكر 1.4 باملئــة، بدعــم مــن ارتفــاع أســعار الطاقــة 
وانخفــاض اإلنتــاج بســبب الجفــاف يف تايالنــد، والــذي عادلــه بشــكل جــزيئ 
فــاو  مــؤرش  نــزل  النقيــض،  الربازيــل. عــى  بكميــات كبــرية يف  الســكر  طحــن 
ألسعار اللحوم 1.8 باملئة وسجل تراجعا بنسبة 9.2 باملئة عن مستواه قبل 
عــام. ومل يتغــري مــؤرش الحبــوب تقريبــا يف ظــل مكاســب حــادة للــذرة والــذرة 
الرفيعة متصلة مبشرتيات صينية كبرية من موردين أمريكين، قابلها تراجع 

يف أسعار األرز واستقرار يف أسعار القمح.

طوكيو/ وكاالت:
الخامســة  الذكــرى  يف  أمــس  هريوشــيام  يف  األجــراس  قرعــت 
والســبعن ألول قصــف بقنبلــة ذريــة يف العــامل، وذلــك يف مراســم 

محدودة النطاق بسبب جائحة فريوس كورونا املستجد.
وســط  يف  الســالم  متنــزه  إىل  الدخــول  عــى  مشــدد  تقييــد  وجــرى 
هريوشــيام ومل يتمكن من حضور املراســم التذكارية ســوى من نجوا 
أنــه نظــرا ألهميــة الذكــرى  وأهاليهــم. لكــن ســلطات املدينــة أكــدت 
الخامســة والســبعن للقصــف الــذي أودى بحيــاة 140 ألــف شــخص 
قبــل نهايــة عــام 1945، فقــد قررت إجراء املراســم بالرغم من انتشــار 

فريوس كورونا لكن مع تطبيق إجراءات احرتازية صارمة.
وقــال رئيــس بلــدة هريوشــيام كازومــي ماتســوي: "يف الســادس مــن 
أغسطس 1945 دمرت قنبلة ذرية واحدة مدينتنا. كانت الشائعات 
يف ذلــك الوقــت تقــول إن شــيئا لــن ينمــو هنــا ملــدة 75 عامــا. "لكــن 

هريوشيام تعافت، وأصبحت رمزا للسالم".
ويف الســاعة الثامنــة والربــع مــن صبــاح يــوم الســادس مــن أغســطس/

آب عام 1945، ألقت طائرة حربية أمريكية من طراز يب29-، قنبلة 
أطلــق عليهــا اســم "ليتيــل بــوي" )الصبــي الصغــري( ومحــت املدينــة 
موديــة بحيــاة 140 ألفــا مــن ســكانها الذيــن قــدر عددهــم بنحــو 350 
ألــف نســمة، بينــام لقــي آالف آخــرون حتفهم الحقا بســبب اإلصابات 

أو األمراض املرتبطة باإلشعاع.
ووقــف الحشــد صبــاح أمــس دقيقــة صمــت يف حــر الصيــف الشــديد 
بنفس الوقت الذي انفجرت فيه القنبلة، بينام قرع )جرس السالم(.

وحر رئيس الوزراء شينزو آيب املراسم كام جرت العادة، لكن عدد 
الزوار األجانب كان منخفضا. وجرى تقليص الحضور العام إىل أقل 
مــن عــرة باملئــة مــن املعتــاد وجــرت املباعــدة بــن املقاعــد ووضــع 

معظم الحضور الكاممات.
وتبــع قصــف هريوشــيام قصــف ناغازايك يوم التاســع من أغســطس/

آب ليقتــل عــى الفــور أكــر من 75 ألف نســمة. واستســلمت اليابان 
بعد ستة أيام لتنتهي الحرب العاملية الثانية.

ارتفاع مؤرش أسعار الغذاء 
العالمية يف يوليو مواصًل 

االنتعاش

اليابان تحيي الذكرى الـ75 
لقصف هريوشيما بالقنبلة 

الذرية

طائرات االحتالل  ... 
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إجراءات صارمة لحماية القارة 
الوحيدة الخالية من كورونا

ويلينغتون/ وكاالت:
أعلنــت الحكومــة النيوزيلنديــة، امــس، أنــه مــن أجــل الحفــاظ عــى 
القــارة القطبيــة الجنوبيــة )أنتاركتيــكا( خاليــة مــن فــروس كورونــا، 
ســيتعن عــى العلــاء املتجهــن إليهــا الخضــوع للحجــر الصحــي 

أوال. 
أول  إن  بيــان،  يف  بيــرز،  ونســتون  الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر  وقــال 
فريق من األفراد الذين سيشاركون يف موسم قطبي دويل محدود 
العــدد، ســيصل إىل نيوزيلنــدا قادمــا مــن الواليــات املتحــدة غــدا 

الجمعة.
ولــدى وصولهــم، فإنهــم ســيخضعون للحجــر الصحي ملدة 14 يوما 
عــى نفقتهــم الخاصــة، وســيخضعون الختبــار الكشــف عــن اإلصابة 
 24 يف  املتجمــدة  القــارة  إىل  وصولهــم  قبــل  مرتــن  بالفــروس 

أغسطس/ آب.
وأضــاف: "دعــم محطــات أنتاركتيــكا عرب نيوزيلندا أمر بالغ األهمية 
يف  النيوزيلنديــون  ذلــك  يف  مبــا  األشــخاص،  ورفاهيــة  لســامة 

أنتاركتيكا، والستمرار العلم املهم عى املدى الطويل".
يشــار إىل أن املوســم القطبي الجنويب الذي ميتد من أغســطس/ 
آب حتى مارس/ آذار، يشهد عادة مشاركة أكرث من 3 آالف عامل 

وشخص.
وبسبب جائحة كورونا، يتوقع أن ينخفض العدد إىل 800 شخص 

هذا املوسم.

مقربة أثرية يف فناء مزنل
بكن/ وكاالت:

اكتشفت مقربة أثرية يعود تاريخها إىل أرسة لياو )907 إىل 1125( 
وأرسة جن )1115 إىل 1234( يف قرية مبقاطعة جيلن يف شال 

رشقي الصن.
قال معهد الراث الثقايف واآلثار باملقاطعة إن املقربة تقع يف فناء 
منــزل مــزارع يف قريــة ســيخه مبدينــة شــوانجلياو. وأجــرى فريــق أثــري 
عمليــة تنقيــب أوليــة ووجــد أن املقــربة النــادرة محفوظــة بشــكل جيــد 

ومل تتعرض للرسقة.
ويقــوم الفريــق األثــري بصياغــة خطــة للكشــف عــن تفاصيــل أكــرث عــن 
املقــربة مــن خــال وســائل علميــة وتكنولوجيــة مثــل التصويــر الجــوي 

واملسح ثايث األبعاد.

رفات متوىف منذ
 2008 يف حقيبة زوجته

برلن/ وكاالت:
أوقفــت الرشطــة االتحاديــة األملانيــة أرمنيــة تبلــغ مــن العمــر 74 عاًمــا 

يف مطار ميونيخ عقب العثور عى عظام برشية يف أمتعتها.
وعــرث رجــال الجــارك عــى الرفــات يف صنــدوق خشــبي، واســتدعوا 

طبيًبا واملدعي العام للتعامل مع القضية الغريبة.
واتضح أن املرأة وابنتها البالغة من العمر 52 عاًما تريدان نقل عظام 
زوجها من منزلها يف اليونان إىل أرمينيا عرب ميونخ وكييف، لدفنها 
يف مســقط رأســه. وأظهرت الوثائق أن الرجل تويف يف 2008 ودفن 
يف مكان إقامته بالقرب من ثيسالونييك. ووجدت الرشطة االتحادية 
أســباب  أي  أيًضــا  العــام  املدعــي  يــر  ومل  قانــوين،  الرفــات  نقــل  أن 

للتحقيق الجنايئ وسمح للسيدتن باالستمرار يف رحلتها.

كورونا يحتجز 225 عامًل
 يف مسلخ بلجييك

بروكسل/ وكاالت:
ســتادن شــايل  عامــل يف مســلخ يف مدينــة   200 مــن  أكــرث  ُوِضــع 
غــرب بلجيــكا، يف الحجــر الصحــي، بعــد إخضاعهــم لفحوص الكشــف 
حــاالت  مــن  سلســلة  اكتشــاف  إثــر  املســتجد،  كورونــا  فــروس  عــن 

"كوفيد19-" بينهم، وفق ما ُعِلم األربعاء لدى الرشكة. 
إن  باســم رشكــة "ويســتفيل"، مانويــل جوديريــس،  وقــال املتحــدث 
225 شــخًصا  بــن  الكشــف عــن الحــاالت جــرى "يف األيــام األخــرة" 
يعملــون يف غرفــة التقطيــع يف هــذا املســلخ املتخصــص يف لحــم 

الخنزير يف منطقة فاندر.
بدوره، قال رئيس بلدية ســتادن، فرانشيســكو فاندرجود، إنه أبلغ عن 

6 حاالت إيجابية يف البداية وقد بلغ العدد اآلن 18.
لجميــع  اختبــار  وإجــراء  املخاطــرة  عــدم  "قررنــا  جوديريــس:  وأوضــح 

موظفي وحدة اإلنتاج هذه وعزلهم... إنه إجراء وقايئ".
وخضع املوظفون الختبار الكشف عن الفروس، األربعاء، وستصدر 
يف  سيســتمر  القطــع  نشــاط  إن  املســؤول  وقــال  الخميــس.  النتائــج 

مواقع أخرى يف الرشكة.
األوىل  الســت  الحــاالت  مــن  اثنتــن  أن  ســتادن  بلديــة  رئيــس  وذكــر 
اإليجابيــة هــا لعاملــن جــاءا من فرنســا، واثنتن لعاملن من ســتادن 

فيا جاء اثنان من مكان آخر يف فاندر.
وتقــدم "وســتفيل" نفســها كأحــد أهــم املنتجــن األوروبيــن للحــوم 
الخنزير الطازجة واملجهزة. وهي تعد ســنوًيا أكرث من 140 ألف طن 

من لحم الخنزير ولديها عماء يف 50 دولة حول العامل.

 الفتة وسط غّزة تضامًنا مع العاصمة اللبنانية بريوت           ) تصوير / محمود أبو حصرية (

تحديد موعد أول رحلة 
سياحية إىل الفضاء

واشنطن/ وكاالت:
توقعــت رشكــة "فرجــن جاالكتيــك" للســياحة الفضائية، تســير أول 
رحلــة ســياحية إىل الفضــاء يف الربــع األول مــن 2021 عــى أن يكــون 

يف عدادها مؤسسها ريتشارد برانسون.
مــن  املقبلــة  املرحلــة  إىل  "االنتقــال  تعتــزم  أنهــا  الرشكــة  وأوضحــت 

برنامج رحاتها التجريبية يف الخريف" مع رحلتن مأهولتن.
ســتؤتيان  الرحلتــن  أن  افــراض  "مــع  بيــان:  يف  الرشكــة،  وأضافــت 
الســر  رحلــة  تســر  أن  تعتــزم فرجــن جاالكتيــك  النتائــج املرجــوة، 

ريتشارد برانسون يف الربع األول من 2021".
وستشــكل هــذه الرحلــة األوىل للرشكــة التــي أفادت بأن 600 شــخص 
دوالر،  ألــف   250 مقابــل  الفضــاء يف  إىل  لرحاتهــم  تذاكــر  اشــروا 

كذلك ستكون رشارة االنطاق للرحات التجارية إىل الفضاء.
أن  غــر  الســاعة،  حتــى  تاريــخ  أي  جاالكتيــك"  "فرجــن  تحــدد  ومل 

مديريها أكدوا أخرا أنها مسألة أشهر وليس سنوات.
وقــد تأخــر تطويــر مركبــة "فرجــن جاالكتيــك" التــي ســميت "ســبيس 
شيب تو"، خصوصا بفعل حادث سنة 2014 إثر خطأ برشي ارتكبه 

أحد سائقي املركبة ما أدى إىل تفككها خال الرحلة.

لزير المحظوظ يعرث عىل 
»التزنانيت« مرة أخرى

دودوما/ وكاالت:
عــرث التنــزاين ســانينيو ليــزر، عامــل املنجــم املحظوظ، عــى حجر من 
»التنزانيــت« النــادر ذي اللــون األزرق، ووزنــه 6.3 كيلوجــرام، للمــرة 
الثانيــة عــى التــوايل، بعــد عثــوره عــى حجريــن ســابقن يف يونيــو/ 
حزيــران املــايض، يبلــغ وزنهــا 15 كيلوجراًمــا، وتقــدر قيمتهــا بنحو 
3.3 مليــون دوالر. وتتنــوع ألــوان الحجــر التنزاين بن األخرض واألحمر 
ارتفــع  أفضــل،  الوضــوح  أو  اللــون  كان  وكلــا  واألزرق،  واألرجــواين 
الســعر. وحث ليزر زماءه من عال املناجم للحصول عى ترخيص 
مــن الحكومــة للتنقيــب عــن التنزانيــت، قائــًا إن تجربتــه كانــت مثــااًل 
جيــًدا، يف ترصيحــات أدىل بهــا يف حفــل مبنجــم مــراين الشــايل 

املختص ببيع القطع النادرة للحكومة.

تحديد الخليا الجذعية الناقلة 
لإلشارات من العني للدماغ

واشنطن/ وكاالت:
حدد أطباء كلية الطب بجامعة مرياند األمريكية، ألول مرة الخايا 
مــن  اإلشــارات  تنقــل  التــي  البــرصي،  العصــب  منطقــة  الجذعيــة يف 
العــن إىل الدمــاغ، مــا يســهم يف تفســر تطــور الشــكل األكــرث شــيوًعا 
للجلوكوما املسببة لفقدان البرص وتوفر طرق جديدة لعاج العمى 

لدى البالغن.
وأجــرى العلــاء فحًصــا للصفيحــة العصبيــة البرصيــة، بعــرض أقــل مــن 
1مــم، والتــي تقــع بــن أنســجة الشــبكية الحساســة للضــوء يف الجــزء 
الخلفي من العن والعصب البرصي، واكتشــفوا أن الخايا الســلفية 
للصفيحــة هــي املســؤولة عــن عــزل األليــاف فــور خروجهــا مــن العــن، 
ومتكنــوا مــن تأكيــد وجــود هــذه الخايا الجذعية باســتخدام األجســام 
املضــادة والحيوانــات املعدلة وراثًيا، التي حددت عامات الربوتن 
املحددة عى الخايا الجذعية العصبية. وقال د. ستيفن برنشتاين، 
نائــب رئيــس قســم طــب العيــون والعلــوم البرصيــة يف الكليــة: نعتقــد 
أن هذه الخايا، التي تســمى الســلفية العصبية، موجودة يف أنســجة 
العصــب البــرصي عنــد الــوالدة وتبقــى لعقــود، ما يســاعد عى تغذية 
األليــاف العصبيــة التــي تشــكل العصب البرصي، وبدون هذه الخايا 
تفقــد األليــاف مقاومتهــا لإلجهــاد، وتبــدأ يف التدهور ما يتســبب يف 

تلف العصب البرصي، وينتج عنه الجلوكوما.

لندن/ وكاالت:
كشــفت صــور التقطتهــا أقــار اصطناعيــة، 
عن 11 مستعمرة، مل تكن معروفة من قبل 
للبطاريق، يف القارة القطبية الجنوبية، ما 
الطائــر املعــرض لخطــر  زاد عــدد تجمعــات 

االنقراض بنسبة 20 باملئة.
وأصبــح اكتشــاف التجمعــات ممكًنــا بفضــل 
تلــك  مثــل  الدقــة،  عاليــة  الفضائيــة  الصــور 
التــي نرشهــا مركــز املســح الربيطــاين للقــارة 
عمليــات  أن  علــًا  الجنوبيــة،  القطبيــة 
املســح الســابقة مل تكــن قــادرة عــى التقاط 

مستعمرات.
وحملــت اثنتــان مــن املســتعمرات مفاجــأة 

واشنطن/ وكاالت:
رحلــة  تكســاس  يف  إكــس«،  »ســبيس  أنجــزت 
اســتمرت دقيقــة ألكــرب منــوذج تجريبــي لصــاروخ 
تســعى  الــذي  املســتقبيل  »ستارشــيب« 

الرشكة من خاله إىل استيطان املريخ.
تغريــدة  إكــس« يف  وكتــب مؤســس »ســبيس 
عــى »تويــر« رًدا عــى ســؤال أحــد املتابعــن 
»املريخ بدأ يصبح موضوًعا قابًا للتصديق«.

مركبــة  مــن  التجريبــي  النمــوذج  يــزال  وال 
»ستارشــيب« يف مراحلــه األوليــة، وهــو عبــارة 

عــن  بعيــًدا  اكتشــافها  تــم  إذ  خاصــة، 
بالجبــال  متصلــة  أرض  قطعــة  عــى  امليــاه 
الجليديــة، وهــو موقــع مل يســبق أن عــرث بــه 
عــى البطريــق، وفًقــا لصحيفــة »جارديــان« 
املســتعمرات  أن  ويعتقــد  الربيطانيــة. 
الجديــدة تضــم بضــع مئــات مــن البطاريــق، 
وبالتايل فإن االكتشافات تزيد من إجايل 
و10   5 بــن  تــراوح  بنســبة  الطيــور  عــدد 

باملئة.
املســح  مركــز  مــن  فريتويــل  بيــر  وقــال 
الــذي  الجنوبيــة  القطبيــة  للقــارة  الربيطــاين 
الجديــدة  املســتعمرات  البحــث:  قــاد 
أخبــار  هــذه  أن  حــن  يف  مثــر،  اكتشــاف 

بناءهــا  أنجــزت  كبــرة  معدنيــة  أســطوانة  عــن 
فــرق »ســبيس إكــس« خــال بضعــة أســابيع يف 
منطقة بوكا تشيكا الساحلية يف تكساس، وهو 

أصغر من الصاروخ املستقبيل.
وانفجــرت منــاذج تجريبيــة عدة خــال اختبارات 
عــى  قامئــة  تعلميــة  مقاربــة  يف  األرض،  عــى 
صــور  وأظهــرت  املرتكبــة.  األخطــاء  تصحيــح 
نرشها، الثاثاء، أخصائيون يف شؤون الفضاء، 
وهــو   ،»5 إن  األحــدث »إس  التجريبــي  الطــراز 
ببــطء وصــواًل إىل علــو غــر محــدد قبــل  يرتفــع 

جيدة، لكن املستعمرات صغرة.
فيليــب  ذاتــه  املركــز  يف  الباحــث  وأوضــح 
تراتــان، أن مواقــع املســتعمرات املكتشــفة 
تحتــاج إىل مراقبــة بعنايــة، حيــث إن تغــر 

املناخ سيؤثر يف هذه املنطقة.
وقبل عقد من الزمان، مل يكن هناك ســوى 
حيــث  للبطاريــق،  معروفــة  مســتعمرة   30
إنهــا تكــون عــادة يف مواقــع نائيــة، وال ميكــن 
تنخفــض  أن  ميكــن  كــا  إليهــا،  الوصــول 
مئويــة  درجــة   50 إىل  بهــا  الحــرارة  درجــات 
تحت الصفر يف الشتاء. لكن بعد ذلك بدأ 
اســتخدام صــور األقــار االصطناعيــة عاليــة 

الدقة، وهي كافية لرصد املستعمرات.

النزول وســط ســحابة من الغبار، مع تحكم جيد 
باملسار.

وكان مقــرًرا بلــوغ الصــاروخ التجريبــي علــو 150 
أي  تؤكــد  مل  إكــس«  »ســبيس  أن  غــر  مــًرا، 
تفصيــل عــن الرحلــة. ويف 2019، حلــق منــوذج 
تجريبي سابق يحمل اسم »ستارهوبر«، بحجم 
أصغر، عى علو 150 مًرا قبل أن يعود للهبوط 
بنجــاح. ويبلــغ طــول مركبــة »ستارشــيب« التــي 
وضــع إلــون ماســك تصــوًرا لهــا 120 مــًرا، وهــي 

معدة للهبوط عمودًيا يف املريخ.

تقارب المريخ 
والقمر يف 
التاسع من 

الشهر الجاري
واشنطن/ وكاالت:

القمــر  يقــرب  أن  املنتظــر  مــن 
واملريــخ مــن بعضها يوم األحد 
القــادم، ويتمكــن ُمراقبــو النجــوم 
من رصد هذا الحدث الســاوي 

بالعن املجردة.
 ،Space.com ملوقــع  وفًقــا 
مــع  القمــر  اقــران  ســيحدث 
الكوكــب  وســيبدو  املريــخ، 
الســاطع.  النجــم  مثــل  األحمــر 
واملريــخ  القمــر  ألن  ونظــًرا 
مــن  جــًدا  قريبــن  ســيكونان 
مــن  وســيكون  بعًضــا،  بعضهــا 
الســهل رؤيتها بالعن املجردة 

بداًل من التلسكوب.
املريــخ  يصــل  أن  املقــرر  ومــن 
جرمــن  )وجــود  املقابلــة  إىل 
املقابلــة  الجهــة  يف  ســاوين 
مــن  رصدهــا  عنــد  لبعضهــا 
مــن  أكتوبــر  يف  محــدد(  موقــع 
أنــه  يعنــي  وهــذا  العــام.  هــذا 
ســيكون أقرب إىل األرض، وأكرث 
يف  عليــه  كان  مــا  وضوًحــا، 

أوقات أخرى من العام.

صــور فضائيــة تكشــف 
عــن 11 مستعمــرة للبطاريــق

رحلة تجريبية لصاروخ »سبيس إكس« المستقبيل إىل المريخ


