
127 قتياًل يف اشتباكات بني 
الجيش ومدنيني جنوب السودان

جوبا/ األناضول:
أعلن الجيش يف جنوب السودان، أمس، مقتل 127 شخصا عىل األقل 
جــراء اشــتباكات وقعــت خــال األيــام املاضيــة، بــن قوات األمن وشــباب 

قبيلة محلية يف والية واراب، شامل وسط الباد.
وقــال املتحــدث باســم الجيــش لول رواي كوانــغ، يف ترصيحات صحفية، 

فيــام  االشــتباكات،  خــال  قتلــوا  جنديــا  و45  مدنيــا   82" إن 
أفريــكان"  إيســت  "ذا  موقــع  بحســب  آخــرون"،   32 أصيــب 

"الصحة العالمية" تشيد 
بإجراءات غزة المتبعة 

لمواجهة كورونا
غزة/ أحمد املرصي:

الجهــات  تتبعهــا  التــي  باإلجــراءات  العامليــة  الصحــة  منظمــة  أشــادت 
املسؤولة يف قطاع غزة، ملجابهة فريوس كوفيد19- )كورونا(.

وقــال مديــر مكتــب املنظمــة يف قطــاع غــزة، د. عبد النــارص صبح: "إن 
ا، ما  اإلجــراءات املتبعــة بغــزة داخــل مراكــز الحجــر الصحــي صارمــة جدًّ

أوصل القطاع ألن يكون صامم أمان َمَنع من تفيش الفريوس".
مــن  فريــدة  غــزة  متابعتنــا،  "حســب  "فلســطن":  لصحيفــة  وأضــاف 
نوعها، إذ تأخذ مبدأ األحوط، ملنع انتشار فريوس كورونا يف القطاع، 

وهي سياسة أثبتت نجاعتها ونجاحها".
التوجيهــات  تعطــي  العامليــة  الصحــة  منظمــة  أن  إىل  صبــح  ولفــت 

وأماكــن  كورونــا،  فــريوس  مــع  للتعامــل  الازمــة  والنصائــح 
الحجــر والعــزل، إال أن الجهــات املســؤولة بغــزة اتبعــت مــا ال 

خان يونس/ محمد عيد:
املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  جثــامن  أمــس،  املواطنــن،  آالف  شــّيع 
اإلســامية حــامس خالــد محفــوظ )52 عاًمــا(، يف محافظــة خــان يونــس 
جنويب قطاع غزة. وانطلق موكب التشــييع من املســجد الكبري مبشــاركة 

قيادة حامس، وعىل رأســها رئيس الحركة يف قطاع غزة يحيى 
السنوار، وأعضاء املكتب السيايس د. خليل الحية ود.صاح 

رام الله/ فلسطن:
والدميقراطيــة  اإلنســان  حقــوق  إعــام  مركــز  قــال 
متهــد  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  إن  "شــمس": 
لخطــة الضــم – املرفوضــة دوليــا- عــر تصعيــد وتــرية 
)الدينيــة  الفلســطينية  املنشــآت  وهــدم  مصــادرة 

والزراعيــة  والتجاريــة  والصناعيــة  والســياحية 
والرسمية(، ويف مقدمتها السكنية. 

وأوضــح مركــز "شــمس"، يف تقريــر، أمــس، أن هــدم 
مئــات  وترشيــد  بتهجــري  تســبب  املنشــآت 
األطفــال  نســبة  ووصلــت  الفلســطينين، 

النارصة/ األناضول:
كشــفت مــداوالت لجنــة برملانيــة إرسائيلية، قيام 
حكومة االحتال، بسحب الجنسية من مواطنن 

عرب من قبائل بدوية يف النقب.
الجنســية  ســحب  عــن  الكشــف  وجــاء 
مــداوالت  خــال  البــدو  هــؤالء  مــن 

غزة/ محمد القوقا:
وفصائــل  ومؤسســات  املتحــدة  األمــم  دعــت 
واملحــي  الــدويل  التعــاون  تعزيــز  إىل  فلســطينية 
يعانيهــا  التــي  املعقــدة  املشــكات  حــل  مجــال  يف 

قطــاع  يف  ســيام  وال  الفلســطيني  الشــباب 
وحقــوق  الحريــات  ضــامن  ورضورة  غــزة، 
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اقرأ في هذا العدد

حديث الطفل 
مع والديه.. 

مفتاح لـ"لغة 
سليمة"

 يف مناسبات زوجتك .. 
ا" ا ذكيًّ كن "رومانسيًّ

5 أنواع من القمصان 
يجب أن يقتنيها كل رجل

مع انتهاء العام الهجري.. 
حاِسب نفسك

نعي ومواساة
حركــة  تحتســب  وقــدره  اللــه  بقضــاء  مؤمنــة  بقلــوب 

املقاومة اإلسامية حامس فقيدها
األستاذ المجاهد

 خالد محمد محفوظ ))أبو مصعب((
الذي وافته املنية أول من أمس الثاثاء إثر جلطة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز ) 52 عامًا(.

 لقــد قــى الفقيــد ُجــل عمــره مجاهــدًا مربيــًا صادقــًا مخلصــًا وال نــزيك عــىل 
اللــه أحــدًا ، وعرفتــه مســاجد خــان يونــس وتتلمــذ عــىل يديــه املئــات مــن 
الشــباب املجاهديــن، وعرفتــه الجامعــة اإلســامية أســتاذًا فــذًا مبدعــًا يف 

الرياضيات واإلحصاء.
رحمه الله تعاىل رحمة واســعة وأســكنه فســيح جناته ، وألهم إخوانه وعائلته 

الكرمية الصر الجميل .
إنا لله وإنا إليه راجعون.

حركة املقاومة اإلسامية حامس
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17 وفاة و1285 إصابة 
جديدة بـ"كورونا" يف 

دولة االحتالل
 النارصة/ فلسطن:

أعلنــت وزارة الصحــة اإلرسائيليــة، مســاء أمــس، تســجيل 17 
وفاة و1285 إصابة جديدة بفريوس "كورونا".

وقالــت الــوزارة يف بيــان إن إجــاميل اإلصابــات ارتفــع 

 ارتفاع وفيات فلسطينيي الخارج إلى 211
499 إصابة جديدة بفريوس 

"كورونا" يف الضفة 
رام الله/ فلسطن:

أعلنــت وزارة الصحــة يف رام اللــه، أمــس، تســجيل 499 إصابــة جديــدة بفريوس 
الـــ24 ســاعة األخــرية.  تعــاٍف خــال  "كورونــا" املســتجد، و346 حالــة 
اإلصابــات  إن  صحفــي،  بيــان  يف  الكيلــة،  مــي  الصحــة  وزيــرة  وقالــت 

غزة/ فلسطن:
فتــح  أمــس،  املرصيــة،  الســلطات  واصلــت 
يف  الثــاين  لليــوم  اســتثنائًيا  الــري  رفــح  معــر 
كا االتجاهــن، لســفر الحــاالت اإلنســانية يف 

قطــاع غــزة، وعــودة العالقــن، وســط إجــراءات 
احرتازيــة مشــددة تتخذهــا الطواقــم الحكوميــة 
يف القطاع ملواجهة تفيش فريوس "كورونا". 
الحكومــي،  اإلعامــي  املكتــب  رئيــس  وأكــد 

سامة معروف، أن العمل مبعر رفح الري يف 
اليوم الثاين من فتحه استمر بانسيابية وضمن 

تنفذهــا  التــي  االحرتازيــة  اإلجــراءات 
الطواقــم الحكوميــة مــن الــوزارات ذات 

تواصــل فتــح معــرب رفــح وسـط إجراءات
احرتازيـة مشـددة لمواجهــة "كورونـا
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محافظات/ محمد األيويب: 
اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  أجــرت 
3مواطنــن عــىل هــدم منازلهــم ذاتًيــا، أمــس، 
البنــاء  بحجــة  املحتلــة،  القــدس  مدينــة  يف 

عــرشات  اقتحــم  حــن  يف  ترخيــص،  دون 
األقــى،  املســجد  باحــات  املســتوطنن، 

بحامية أمنية مشددة.
وقالــت مصــادر محليــة، إن الشــقيقن إبراهيــم 

منزليهــام  هدمــا  جمعــة  أبــو  محمــود  ومحمــد 
ذاتيــا، يف خلــة العــن بالطــور مبدينــة القــدس 

تكاليــف  دفــع  مــن  خوًفــا  املحتلــة، 
كمخالفــة  االحتــال  لبلديــة  باهظــة 

تجريف أراٍض وإخطارات بالهدم في الضفة وتقليص مساحة الصيد بغزة
االحتالل يجرب 3 مواطنني عىل هدم منازلهم

يف القدس.. ومستوطنون يقتحمون األقىص

وصول د. أحمد بحر إىل أرض 
الوطن بعد جولة خارجية

غزة/فلسطن:
وصل  الدكتور أحمد بحر رئيس املجلس الترشيعي الفلســطيني 

باإلنابة إىل قطاع غزة أمس.
وجاءت عودة د. بحر بعد جولة خارجية استمرت عدة شهور . 

وبــن املكتــب اإلعامــي للمجلــس الترشيعــي، أن د. بحــر وصــل 
خــال ســاعة متأخــرة مــن مســاء األربعــاء إىل إحــدى اســتضافات 
أبنــاء  مــن  املســتضافن  العائديــن  بــن  غــزة  يف  الصحــي  الحجــر 

شعبنا الفلسطيني.

فصائل: لن نسمح بمواصلة 
حصار غزة كأمر واقع

غزة/ محمد عيد:
شــددت فصائــل فلســطينية رفضهــا ملواصلــة الحصــار اإلرسائيــي املمتــد منــذ 
أكــر مــن 14 عامــا عــىل قطــاع غــزة، كأمــر واقــع، مؤكــدة أحقية املقاومة وشــعبنا 

بالدفاع عن أرضه وحقوقه الثابتة.
وأوضحــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس أن اســتمرار التصعيــد اإلرسائيــي 
عىل غزة وقصف مواقع املقاومة، يثبت ميض االحتال يف سياساته وجرامئه، 

التــي لــن تثنــي شــعبنا ومقاومتــه الباســلة عــن مواصلــة طريــق النضــال 
والكفــاح دفاعــا عــن حقوقــه وحريتــه. وقــال الناطــق باســم حــامس فوزي 

إسطنبول/ فلسطن:
املكتــب  رئيــس  وصــل 
حــامس  لحركــة  الســيايس 
تركيــا،  إىل  هنيــة  إســامعيل 
مــن  قادًمــا  أمــس،  مســاء 

العاصمة القطرية الدوحة.
عــر  حــامس  حركــة  وقالــت 
إن  اإللكــرتوين،  موقعهــا 
هنيــة مــن املتوقــع أن ُيجــري 
خــال  اللقــاءات  مــن  عــدًدا 

مدة وجوده يف تركيا.
يف  الزيــارة  أن  وأكــدت 
إطــار متابعــة شــؤون الحركــة 
الفلســطينية  والقضيــة 
يف  الفلســطيني  وشــعبنا 

وانطلــق  الخــارج. 
العــام  نهايــة  هنيــة 

هنية يصل 
تركيا قادًما 
من الدوحة

األسري األخرس 
يواصل إرضابه 

لليوم الـ18 عىل 
التوايل

رام الله/ فلسطن:
 50( األخــرس  ماهــر  األســري  يخــوض 
عامــا( مــن بلــدة ســيلة الظهــر يف جنــن، 

الطعــام  عــن  املفتــوح  إرضابــه 
التــوايل،  الـ18عــىل  لليــوم 

هيئة حقوقية: 
أوضاع صحية مقلقة 

لعدد من األرسى 
يف "حوارة"

رام الله/ فلسطن:
أفادت هيئة حقوقية، بأن عدًدا من األرسى 
حــوارة،  معتقــل  داخــل  ــا  حاليًّ القابعــن 

مقلقــة  صحيــة  أوضاًعــا  يعانــون 
للغاية، من جراء ما يتعرضون له 

القرعاوي: 
تهديدات االحتالل 

للنواب لن تثنيهم 
عن أداء رسالتهم

رام الله/ فلسطن:
الترشيعــي  املجلــس  يف  النائــب  أكــد 
التهديــدات  حملــة  أن  القرعــاوي،  فتحــي 

اإلرسائيليــة التــي أطلقهــا االحتال 
املجلــس  نــواب  بحــق  23اإلرسائيــي  23 5
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االحتـــالل يسحــب 
الجنسيـــة مــن 

عشــرات البــدو فــي 
قبائل النقــب 

األمم املتحدة وأوساط 
محلية تدعو لحل مشكالت 

الشباب ومتكينهم يف 
املجتمع الفلسطيني

)إرسائيل( تمهد لخطة الضم 
بتصعيد هدم المنشآت الفلسطينية

اآلالف يشيعون القيادي بحماس 
خالد محفوظ يف خان يونس

اعتصام تضامني مع األرسى يف سجون االحتال بغزة أمس    )تصوير/ محمود أبو حصرية(

آليات إرسائيلية  تعمل عىل توسيع مساحة  مستوطنة "حيفتس" شامل مدينة طولكرم أمس     )أ ف ب( 
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إسطنبول/ فلسطني:
وصــل رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حــاس إســاعيل هنيــة إىل 

تركيا، مساء أمس، قادًما من العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت حركة حاس عرب موقعها اإللكرتوين، إن هنية من املتوقع أن 

ُيجري عدًدا من اللقاءات خالل مدة تواجده يف تركيا.
وأكدت أن الزيارة يف إطار متابعة شؤون الحركة والقضية الفلسطينية 

وشعبنا الفلسطيني يف الخارج.
وانطلــق هنيــة نهايــة العــام املــايض يف جولــة خارجيــة للعــامل، والتــي 
تعد األوىل التي يقوم بها بعد توليه منصب رئاسة املكتب السيايس 

للحركة.

أبو مرزوق: ردع االحتالل 
عن هدم منازل القدس 

مسؤولية عامة 
الدوحة/ فلسطني:

قــال نائــب رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حــاس د. مــوىس أبــو 
مــرزوق: إن االحتــالل اإلرسائيــي اســتمرأ هــدم منازل الفلســطينيني 

يف القدس املحتلة وعموم الضفة الغربية.
"دأَب طغيــان  أمــس،  "تويــرت"،  عــرب  تغريــدة  مــرزوق يف  أبــو  وذكــر 
والقــدس  عامــة  الضفــة  يف  أهلنــا  منــازل  هــدم  واســتمرأ  االحتــالل 
خاصة، وَيحسُب أنه بذلك يردُع شعبنا عن نضاله أو ميهد لقطعان 

املستوطنني رسقة األرض واستيطانها"
وأكــد أن " كّل ذلــك وال يوجــد مــا يردعــه أو يوقفــه، وهــي مســؤولية 

عامة وملحة".
وبحسب شبكة ميدان القدس، فإن سلطات االحتالل هدمت 20 
منــزاًل بالقــدس املحتلــة خــالل يوليــو املايض، وأربعــة منازل )خالل 
منــازل  لثالثــة  بالهــدم  قــرارات  لتســليم  إضافــة  العيــد(،  أيــام  وبعــد 

أخرى.
وقالــت شــبكة "ميــدان القــدس"، يف تقريرهــا الشــهري: إن املدينة 

املحتلة "تشهد مجزرة هدم إرسائيلية متصاعدة".

االحتـــالل يسحـــب الجنسيـــة من عشـــرات البـــدو فـــي النقــــب

الكنيست يرفض اقرتاًحا مينع 
نتنياهو من تشكيل حكومة

النارصة/ فلسطني:
رفــض الكنيســت اإلرسائيــي، أمــس، مــروع قانــون، مينــع رئيــس 
الوزراء بنيامني نتنياهو، من تشكيل حكومة، عىل خلفية اتهامات 

الفساد املوجهة له.
53 عضــًوا  إن  للكنيســت، يف ترصيــح،  وقــال املكتــب اإلعالمــي 
رفضــوا مــروع القانــون، يف حــني أيــده 37 نائًبا مــن األعضاء البالغ 

عددهم 120.
وكان زعيــم املعارضــة ورئيــس حــزب "هنــاك مســتقبل" يائري البيد، 
قــد قــدم مــروع القانــون، الــذي "يحظــر عــىل نائــب يواجــه تهــًا 

جنائية من تشكيل حكومة".
وتنظــر املحكمــة املركزيــة اإلرسائيليــة يف الئحــة اتهــام مقدمــة ضد 

نتنياهو، تشمل تهم االحتيال والرشوة وإساءة األمانة.
نتنياهــو  بــني  لالتهامــات  تبــادل  الكنيســت،  جلســة  وشــهدت 

و"البيد".
وقــال نتنياهــو موجهــا كالمــه إىل "البيــد": "إن ألــف كامــة وجــه، ال 

ميكنها أن تخفي ديكتاتوريتك".
ووصــف نتنياهــو مــروع القانــون بأنــه "إيــراين". ورد عليــه "البيــد": 
ا أنــك مل تســتمع إىل والــدك، الــذي قــال لــك: ال  "مــن الســيئ جــدًّ

تلمس املال".
وأضاف موجها كالمه إىل نتنياهو "عندما يكون همك الوحيد هو 
عــدم الذهــاب إىل الســجن، فإنــه ال يوجــد يشء أنــت غــري مســتعد 

للقيام به".
وغــاب أعضــاء حــزب "أزرق أبيــض" الذي يتزعمه وزير الجيش بيني 

غانتس، عن التصويت.
تشــكيل  مــن  نتنياهــو  مينــع  مــا  اإلرسائيــي،  بالقانــون  يوجــد  وال 
قبــل  مــن  نهــايئ،  بشــكل  إدانتــه  حــني  إىل  ترؤســها  أو  الحكومــة 

املحكمة العليا اإلرسائيلية.

"مراوغة" نتنياهو .. تأجيل محدود ملحاكمته وتفكيك لـ "أزرق أبيض"

هنيـــة يصـــل تركيـــا 
قادًما من الدوحة

غزة/ خاص "فلسطني":
بعد مرور أكرث من 60 يوما عىل تشكيل رئيس حزب 
"الليكــود" بنيامــني نتنياهــو حكومــة وحــدة إرسائيلية 
مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، مل يسلم 
األخــري مــن مراوغــة نتنياهــو الذي نجــا بالتحالف معه 

"مؤقتا" من املحاكمة بتهم الفساد.
بتشــكيل  املــايض  أيــار  مايــو/  يف  نتنياهــو  ونجــح 
إرسائيليــة،  انتخابــات  ثــالث  بعــد  جديــدة،  حكومــة 
لكنــه تنصــل مــن أول التفاهــات املشــرتكة مــع رئــس 
الــوزراء بالتنــاوب "غانتــس" مــا أحــرج األخــري وشــكل 

ضعفا له.
بــني  عــرثة  أول  الحكومــة،  ميزانيــة  قضيــة  وشــكلت 
املصادقــة  عــىل  األول  يــرص  إذ  ورشيكــه،  نتنياهــو 
عليهــا ملــدة عــام، وهــو مــا يرفضــه غانتــس ويطالــب 

بإقرارها لعامني.
بعــض  تغيــري  نتنياهــو  محــاوالت  ذلــك  إىل  يضــاف 

بنــود االتفــاق االئتــاليف، ومنها متديد رئاســة حكومة 
الوحــدة مــع غانتــس ملــدة 4 ســنوات، وســن قانــون 

مينع محاكمته طيلة فرتة رئاسته للحكومة. 
ولتجاوز انتخابات إرسائيلية رابعة، صادق الكنيست 
اإلرسائيــي بالقــراءة التمهيديــة عــىل مــروع قانــون 
تأجيــل عــرض ميزانيــة الدولــة ملــدة 100 يــوم، مــا 
يعنــي إبعــاد شــبح حــل الكنيســت وإجــراء انتخابــات 

تريعية.
فيهــا  -مبــا  الحكومــي  االئتــالف  أحــزاب  وصوتــت 
برئاســة  أبيــض"  و"أزرق  نتنياهــو،  برئاســة  الليكــود 

غانتس- لصالح مروع القانون.
وُيلــزم القانــون اإلرسائيــي الحكومــة بتقديــم ميزانيــة 
عامــة يف غضــون 100 يــوم مــن تشــكيلها، وإال فــإن 
الربملان يحل نفسه تلقائيا، وتتم الدعوة النتخابات 

مبكرة.
ورأي املختص يف الشــأن اإلرسائيي عليان الهندي 

أن املكاســب التــي حققهــا نتنياهــو بعــد االنتخابــات 
متثلــت  املــايض،  نيســان  إبريــل/  يف  اإلرسائيليــة 
بتمكنــه مــن تــرأس الحكومــة مــرة أخــرى، وعــدم إبــرازه 

شخصيات بديلة عنه.
أوراق  مــن  أّن  "فلســطني"،  لصحيفــة  الهنــدي  وذكــر 
يف  نجاحــه  نتنياهــو،  ميتلكهــا  التــي  األخــرى  القــوة 
عــرب  أبيــض"  "أزرق  حــزب  داخــل  انشــقاقات  خلــق 

االمتيازات التي منحها لـ"غانتس" وسعى لسلبها.
لكن نتنياهو – بحسب عليان - أخفق يف إدارة أزمة 
كورونا، واألزمة االقتصادية أيضا األمر الذى قلل من 
للخــروج  مــن املســتوطنني  العديــد  ودفــع  شــعبيته، 
مبظاهــرات ضــده  مطالبة باســتقالته وتعويضهم عن 

الخسائر االقتصادية املختلفة.
وأيد املختص يف الشأن اإلرسائيي حاتم أبو زايدة، 
ســابقه، بــأّن نتنياهــو متكن من تفكيــك حزب "أزرق- 
أبيــض"، مــن خــالل إغــراء بعــض أعضائهــا مبناصــب 

الحكومــة،  رئاســة  يف  غانتــس  وإرشاك  عديــدة، 
باإلضافة لنجاحه يف تأجيل جلسات محاكمته.

مصــري  إّن  "فلســطني":  لصحيفــة  زايــدة  أبــو  وقــال 
نتنياهــو الســيايس بــات معروفــا، ورئاســته للحكومــة 
قانــون  بتمريــر  فشــله  أعقــاب  يف  عاجــاًل  ســتنتهي 

مينحه الحصانة. 
وأكــد أن نتنياهــو لــن يبقــى كثريا يف الحكم؛ لتضائل 
قوتــه وضعــف شــعبيته، وكــرب ســنه، وبســب قضايــا 
الفساد التي تالحقه وقرب جلسات محاكمته، الفتا 
إىل أن نتنياهــو يســعى إىل اســتغالل األزمــات التــي 
تحدث يف )إرسائيل(، من أجل مترير جدول أعال 

خاص به.
وتوقــع أبــو زايــدة أّنه يف حال اتجهت )إرسائيل( نحو 
انتخابات رابعة، فاألزمة السياســية ســتبقى مســتمرة 
فيهــا، ولــن يتمكــن  نتنياهــو مــن الحصــول عــىل 61 

مقعدا و تشكيل حكومة تعتمد عىل اليمني.

النارصة/ األناضول:
برملانيــة  لجنــة  مــداوالت  كشــفت 
االحتــالل،  حكومــة  قيــام  إرسائيليــة، 
بســحب الجنســية مــن مواطنــني عــرب مــن 

قبائل بدوية يف النقب.
وجــاء الكشــف عــن ســحب الجنســية مــن 
هــؤالء البــدو خــالل مــداوالت جلســة لجنة 
الربملانيــة  البيئــة"  وحايــة  "الداخليــة 

اإلرسائيلية، أول من أمس.
للكنيســت  اإلعالمــي  املوقــع  ونــر 

)الربملان(، تفاصيل الجلسة أمس.
وبحســب رونني يروشــاملي، مدير ســلطة 
السكان اإلرسائيلية، الذي تحدث للجنة، 
عربيــا   140 حــول  يــدور  الحديــث  فــإن 

بدويا، تم سحب جنسياتهم.
مصداقيــة  "فحصنــا  يروشــاملي  وقــال 
واتضــح  شــخصا   2626 تســجيل جنســية 
ال  ألنهــم  بالخطــأ  ســجلوا  منهــم   500 أن 
 500 الـــ  بــني  ومــن  املعايــري،  يســتوفون 

حصل 360 عىل جنســية بصورة رسيعة، 
فيــا مل يحصــل 140 عــىل جنســية، ألن 
134 منهــم مل يعــودوا إلينــا و6 ألســباب 

أخرى".
القامئــة  مــن  الكنيســت  عضــو  وقالــت 
املشرتكة )العربية(، عايدة توما سليان، 
بحســب ما نره موقع الكنيســت "هناك 
أشخاص يتم سحب الجنسية منهم، عىل 
الرغــم مــن أن آباءهــم وإخوتهــم مواطنــون، 
منهــم حتــى من صّوتوا يف االنتخابات مرة 
بســبب  الخــارج،  إىل  وســافروا  مرتــني  أو 

وجود جواز سفر معهم".
أما عضو الكنيست من القامئة املشرتكة 
هويــة  "أعــرف  فقــال  الخرومــي  ســعيد 
األشــخاص شــخصيا، معظمهــم مــن قبيلــة 
تــم  عندمــا  الخمســينات  يف  العزازمــة، 
بــر  يف  ذلــك  جــرى  الســكان  تســجيل 
عــدة  هنــاك  القبائــل  عــدد  بلــغ  الســبع، 
للتســجيل  يحــر  مل  منهــم  قســم  آالف، 

بســبب وجــود نظــام حكــم عســكري، وكان 
عليهــم التــزود مســبقا بترصيح من الحاكم 
العسكري من أجل الساح بوصولهم إىل 
بــر الســبع، فيــا مل يحــر القســم اآلخــر 

بسبب قلة الوعي".
هنــاك  كان  الفــرتة  تلــك  "يف  وأضــاف 
عــرات األشــخاص الذيــن تســجلوا بعــد 
بعــد  ســنة  نصــف  حــني  إىل  أشــهر،  عــدة 
عــىل جنســية،  األوىل، وحصلــوا  املوجــة 
عندمــا  الســنني،  بعــرات  ذلــك  وبعــد 
األبنــاء يف  الحيــاة وصــار  عــن  اآلبــاء  رحــل 
ســلطة  فــإن  العمــر،  مــن  الخمســينات 
يحــر  مــن  لــكل  تقــول  الســكان  تســجيل 
إليهــا، إنــه تــم تســجيله كمواطن عن طريق 

الخطأ".
البــدو،  وقــال ســليم، أحــد ســكان النقــب 
للجنــة "أنــا أبلــغ مــا يزيــد عــىل الخمســني 
مــن  بالخــروج  يل  يســمح  وال  العمــر،  مــن 

)إرسائيل(".

وكشف سليم الذي مل ينر اسم عائلته، 
الداخليــة  وزارة  ماطلــة  عــن  النقــاب 
منحــه  يف  طويلــة  لســنوات  اإلرسائيليــة 

جواز السفر.
ويقيــم عــرات آالف البــدو يف عــرات 
البلــدات التــي ال تعــرتف بهــا )إرسائيــل(، 
مــا يحــرم ســكانها مــن الحصــول عــىل املاء 
واملــدارس  التحتيــة  والبنــى  والكهربــاء 

والعيادات الطبية.
ويخــدم بعــض البــدو يف جيــش االحتــالل 

اإلرسائيي.
ميــي  الكنيســت  عضــو  وقالــت 
الداخليــة  لجنــة  رئيســة  حاميوفيتــش، 
كان  "إذا  الربملانيــة  البيئــة  وحايــة 
الحديث حول خطأ ارتكبته الدولة، فليس 
الســكان اإلرسائيليــة(  مــن حقكــم )ســلطة 
ســحب الجنســية، فقــط املحكمــة مخولــة 

بذلك".
وأضافــت حاميوفيتــس "اللجنــة تشــجب 

تســلب  الدولــة  أن  حقيقــة  وتســتنكر 
تعريفهــم  تــم  ســكان  مــن  الجنســية 

كمواطنني سنوات طويلة".
وزارة  مــن  اللجنــة  "تطلــب  وأضافــت 
القضــاء الحصــول عــىل تقريــر حــول ســبل 
العمل عىل تصحيح خطأ التسجيل الذي 

ارتكبه مكتب سلطة السكان".
اللجنــة  "وتطالــب  حاميوفيتــس  وتابعــت 
وزارة الداخليــة وســلطة الســكان والهجــرة 
متريــر تقريــر إىل اللجنــة خــالل أســبوعني 
الســلطة  تعمــل  الــذي  اإلجــراء  يفصــل 
بصــورة  الجنســية  منــح  أجــل  مــن  مبوجبــه 
مســتعجلة للســكان البدو يف النقب، يف 
ضــوء الخطــأ يف التســجيل الــذي ارتكبتــه 

الدولة سابقا".
إىل  إرسائيليــة  رســمية  تقديــرات  وتشــري 
أن املواطنــني العــرب يشــكلون نحو 20% 
من عدد السكان يف دولة االحتالل البالغ 

أكرث من 9 ماليني نسمة.

فصائــل: لــن نسمــح مبواصلــة حصــار غــزة كأمــر واقــع
غزة/ محمد عيد:

شــددت فصائل فلســطينية رفضها 
اإلرسائيــي  الحصــار  ملواصلــة 
عامــا   14 مــن  أكــرث  منــذ  املمتــد 
عىل قطاع غزة، كأمر واقع، مؤكدة 
بالدفــاع  وشــعبنا  املقاومــة  أحقيــة 

عن أرضه وحقوقه الثابتة.
املقاومــة  حركــة  وأوضحــت 
اســتمرار  أن  حــاس  اإلســالمية 
غــزة  عــىل  اإلرسائيــي  التصعيــد 
يثبــت  املقاومــة،  مواقــع  وقصــف 
سياســاته  يف  االحتــالل  مــي 
شــعبنا  تثنــي  لــن  التــي  وجرامئــه، 
مواصلــة  عــن  الباســلة  ومقاومتــه 
طريــق النضــال والكفــاح دفاعــا عــن 

حقوقه وحريته.
حــاس  باســم  الناطــق  وقــال 
أمــس،  بيــان،  يف  برهــوم،  فــوزي 
يفرضــه  الــذي  الظــامل  الحصــار  إن 
مليــوين  مــن  أكــرث  عــىل  االحتــالل 
فلســطيني يف غــزة منــذ 14 عامــا 
بهــدف تدمري حياة ســكانه وعزلهم 
ال  وسياســيا  واجتاعيــا  جغرافيــا 
بــه أمــرا واقعــا، ولــن  ميكــن القبــول 

يستمر السكوت عليه.
االســتهداف  أن  برهــوم  وأضــاف 
ضمــن  يــأيت  لغــزة  املســتمر 
السياســة العدوانيــة الشــاملة عــىل 
ينفصــل  ال  والــذي  بالدنــا،  كامــل 
الضفــة  يف  أهلنــا  اســتهداف  عــن 
الغربية والقدس والداخل املحتل 
مــا يحتــم عــىل الــكل الفلســطيني، 
تحمــل  وفصائليــا  وشــعبيا  رســميا 

التصــدي  يف  مســؤولياتهم 
ملخططــات االحتــالل والدفــاع عــن 

شعبنا وحاية مصالحه.
كا أكدت حركة الجهاد اإلسالمي 
املقاومــة  أن  فلســطني،  يف 
ستســتمر يف اتخاذ كافة األســباب 
العــدوان  عــىل  للــرد  املمكنــة 
تهديــدات  وأن  اإلرسائيــي، 
تخويــف  يف  تفلــح  لــن  االحتــالل 

شعبنا والضغط عليه يف وقف أي 
شكل من أشكال املقاومة.

وشــدد القيــادي يف حركــة الجهــاد 
داود شــهاب، يف ترصيــح، أمــس، 
عــىل أن كل أشــكال املقاومــة حــق 
الفلســطيني  الشــعب  مــن حقــوق 
انهــاء  عــىل  االحتــالل  إلجبــار 

الحصار.
العــدوان  أن  شــهاب  وأوضــح 

وخاصــة  شــعبنا  عــىل  اإلرسائيــي 
يف غــزة يتخــذ أشــكال متعددة من 
بينهــا اســتمرار الحصــار والتضييــق 
وكافــة أشــكال العــدوان، باإلضافــة 
لالعتداءات العســكرية عرب إطالق 
أو  املزارعــني  باتجــاه  الرصــاص 

باتجاه املواطنني يف منازلهم.
يف  ستســتمر  املقاومــة  أن  وأكــد 
اتخــاذ األســباب املمكنة للرد عىل 

مــرص  "شــعبنا  قائــاًل:  العــدوان، 
وخيــار  العــدوان،  مواجهــة  عــىل 
املواجهــة هــو خيارنــا، وتهديــدات 
العدو لن تفلح يف تخويف شــعبنا 
والضغــط عليــه يف وقــف أي شــكل 

من أشكال املقاومة".
ونبــه شــهاب إىل أن واقــع الحصــار 
غــري  االحتــالل  يفرضــه  الــذي 
الشــعبي  العمــل  أن  أي  مقبــول، 

املقــاوم ســيبقى مســتمرًا مــن أجل 
ووضعــه  االحتــالل  عــىل  الضغــط 
أمــام مــأزق حقيقي واســع، إلرغامه 
عىل القبول يف تنفيذ التفاهات 
إلنهــاء  عليهــا  التفاهــم  تــم  التــي 

الحصار عن غزة.
أكــدت حركــة األحــرار  مــن جهتهــا، 
جرميــة  اإلرسائيــي  الحصــار  أن 

واستمراره وصمة عار.
وقــال املتحــدث باســم األحــرار، م. 
أمــس، إن  بيــان،  يــارس خلــف، يف 
املتواصلــة  االحتــالل  تهديــدات 
يؤثــر  لــن  عليــه  وعدوانــه  لشــعبنا 
ومعنوياتــه  الثابتــة  مواقفــه  عــىل 
مواجهتــه  نحــو  الصلبــة  وإرادتــه 
واســتعادة حقوقــه بــل ســيعزز مــن 
النضــال  مواصلــة  عــىل  إرصاره 

والتمسك بخيار املقاومة.
غــري  "مــن  أنــه  خلــف  وأضــاف 
املقبــول اســتمرار تنصــل االحتــالل 
الحصــار،  كــر  إجــراءات  مــن 
وتشــديد الخنــاق عىل غــزة بإغالق 
املعابر التجارية ومنع إدخال مواد 
البنــاء, ومــن غــري املقبــول أن تبقــى 
غــزة وحدهــا تعــاين وتدفــع الثمــن، 
بل االحتالل ومستوطنيه يجب أن 

يعيشوا املعاناة".
املتحــدة  األمــم  األحــرار  ودعــت 
والوســيط  الــدويل  واملجتمــع 
مســؤولياتهم  بتحمــل  املــرصي 
لتنفيــذ  االحتــالل  عــىل  بالضغــط 
املتفــق  والتفاهــات  اإلجــراءات 

عليه.

قوات االحتالل تستهدف موقعًا للمقاومة مبدينة رفح أول من أمس          )أ ف ب(
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حرائق "باللني" غزة تفقد 
مستوطني الجنوب 

الشعور باألمن
مــن قطــاع غــزة تجــاه  الحارقــة  البالونــات  إطــاق  يطــرح اســتئناف 
مســتوطنات الغــاف معضلــة للمؤسســة العســكرية اإلرسائيليــة 
يف كيفية الرد، سواء احتواء األحداث، أو الرد عليها ملرة واحدة، 
أم شن عملية عدوانية واسعة النطاق ضد غزة، مع أن كل خطوة 
من هذه التحركات لن تؤدي بالرضورة إىل النتيجة املرجوة، رغم 
زيادة املطالب اإلرسائيلية برضورة وضع جدار ردع ضد حامس. 
مــا يزيــد يف املعضلــة اإلرسائيليــة بالنســبة لحرائــق البالــن، أننــا 
يف فصــل الصيــف، والحقــول الزراعيــة يف مســتوطنات الغــاف 
ا، ومشــاهد البالونــات املتفجــرة والحارقــة التــي تنطلــق  جافــة جــدًّ
مــن غــزة، وتحــرق الحقول، تتعمم عىل جميع اإلرسائيلين، ورغم 

أن معظمها قد تم حصاده بالفعل، إال أن ذلك ال يهم. 
الجــو  ســاح  هاجــم  األوىل،  وللمــرة  أيــام،  عــرة  منــذ  أنــه  مــع 
اإلرسائيــي أهداًفــا عســكرية، رًدا عــىل تفجــر بالونــات متفجــرة، 
مــن جانــب إرسائيــل عــىل أن  ويبــدو أن هــذه كانــت أول إشــارة 
الحرائق يف قطاع غزة ليست شيًئا مطروًحا عىل جدول األعامل، 
مــن  الظاهــرة  تعــود  فهنــا  أيــام،  لبضعــة  توقــف  هنــاك  كان  وإذا 

جديد.
يتابــع اإلرسائيليــون "املزيــد واملزيــد" مــن املناطيــد التي تشــعل 
ورغــم  اإلرسائيليــة،  الزراعيــة  الحقــول  مــن  واملزيــد"  "املزيــد 
التطويــرات التــي شــهدها نظــام إطفــاء الحرائــق اإلرسائيــي خــال 
الشــهور املاضيــة، لكــن الحقــول ال تــزال تحــرق، والشــعور باألمــن 

ملستوطني الجنوب أصبح يتدهور.
تعتقــد األوســاط األمنيــة والعســكرية اإلرسائيليــة أن حــامس مــن 
خال حرائقها املستمرة يف مستوطنات الغاف تقدم إلرسائيل 
ذات املعضلــة القدميــة املتجــددة، فالعمــل العــدواين مــن قبــل 
أن  البالــن، ميكــن  تلــك  إطــاق  عــىل  ردًا  الجيــش اإلرسائيــي، 
يحــاول  الجيــش  لكــن  غــزة،  غــاف  عــىل  يــؤدي إلطــاق صواريــخ 
تجنــب هــذا الوضــع، ويفــرض نوعــًا مــن ضبــط النفــس، بعيــدا عن 

أي عمل عدواين من قبل إرسائيل للرد عىل هذه الحرائق. 
املرافقــة  املتفجــرات  بعــض  اإلرسائيليــة  املعضلــة  يف  يزيــد 
للبالونــات الحارقــة، وهــي عبــوات ناســفة تحمــل خطــًرا، مــام يزيــد 
غــزة  غــاف  مســتوطني  وإدخــال  الصواريــخ،  إطــاق  فــرص  مــن 
إىل املاجــئ، أو الغــرف األمنيــة، مــام يعيــد هــذه املنطقــة أليــام 
القــرار  التوتــر والقلــق، وهنــا تكمــن املعضلــة عــىل عاتــق صنــاع 
اإلرسائيــي، خشــية الذهــاب يف عمــل عــدواين قــد يــؤدي لوضــع 

أكرث حدة يف غزة. 
ا أن يصــل الجانبــان، املقاومــة واالحتــال، إىل  مــن املحتمــل جــدًّ
نقطــة ال يوجــد فيهــا خيــار ســوى التــرف بقــوة شــديدة، وجبايــة 
أمثان باهظة من بعضهام بعًضا، صحيح أنهام يتجنبان ذلك قدر 
اإلمــكان، لكــن مــن املحتمــل أن تتطــور األمــور، يف حــال شــعرا أن 
حجم الضغط املامرس عليها ليس كافيًا، صحيح أن املستويات 
امليدانيــة يف الجانبــن تعــرف كيفيــة القيام بذلك، لكن املســألة 

تبقى قرارا يخص املستوى السيايس لديهام.

في كتاب "فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية"

"الدهشان" يرشح مدى إمكانية مقاضاة مجرمي الحرب اإلرسائيليني

قنـــاة عربيـــة: السلطـــة 
استأنفــت اتصاالتهــا 

مع اإلدارة األمريكية
النارصة/ صفا:

قالــت القنــاة "12" العربيــة إن الســلطة يف رام اللــه اســتأنفت مؤخــًرا 
بســبب  أشــهر  لعــدة  قطيعــة  بعــد  األمريكيــة،  اإلدارة  مــع  اتصاالتهــا 

دعمها لضم مستوطنات الضفة الغربية املحتلة.
إن  يعــاري":  "ايهــود  القنــاة  يف  الفلســطينية  الشــؤون  محلــل  وقــال 
السلطة استأنفت اتصاالتها مع اإلدارة األمريكية، بعد حصولها عىل 
استجابة أمريكية ملطلبها بعدم القيام بأي خطوة ضم للمستوطنات 

إال بالتوافق.
وأضاف "يعاري" أن السلطة حصلت عىل تعهد أمرييك بعدم اتخاذ 

خطوات أحادية الجانب يف الضفة الغربية.
يف حــن عقبــت وزيــرة القضــاء الســابقة "اييلــت شــكيد" قائلــة: إن 
ــع فرصــة تاريخية لتغير  رئيــس حكومــة االحتــال بنيامــن نتنياهــو ضيَّ

الواقع يف الرق األوسط.
األمريكيــة  اإلدارة  مــع  اتصاالتهــا  كل  قطــع  أعلنــت  الســلطة  وكانــت 

احتجاًجا عىل "صفقة ترامب نتنياهو" التصفوية.

مركز حقوقي: )إرسائيل( متهــد لخطــة الضــم 
بتصعيــد هــدم املنشــآت الفلسطينــية

الكنيست يصدق بقراءة "أيام املقاومة" تختتم فعالياتها وسط مشاركة دولية حاشدة
متهيدية عىل تأجيل 

عرض "امليزانية"
القدس املحتلة/ األناضول:

صــدق الكنيســت اإلرسائيــي بالقــراءة التمهيديــة عــىل مــروع قانون 
تأجيل عرض ميزانية الدولة، ملدة 100 يوم.

وقال املكتب اإلعامي للكنيست يف تريح مكتوب، إن 56 عضو 
كنيســت، صّوتــوا لصالــح مــروع القانــون، يف حــن عارضــه 41 نائبــا 

من األعضاء البالغ عددهم 120.
الربملانيــة،  املاليــة  لجنــة  إىل  ســيعود  القانــون  مــروع  إن  وأضــاف 
لتهيئته للتصويت بقراءة أوىل، من ثم القراءتن الثانية والثالثة، قبل 

أن يصبح قانونا نافذا.
وقــد صوتــت أحــزاب االئتــاف الحكومــي مبــا فيهــا "الليكــود" برئاســة 
رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو و"أزرق أبيــض" برئاســة وزيــر الجيــش 

بيني غانتس لصالح مروع القانون.
وُيلــزم القانــون اإلرسائيــي الحكومــة تقديــم ميزانيــة عامــة، يف غضون 
ــا، وتتــم  100 يــوم مــن تشــكيلها، وإال فــإن الربملــان يحــل نفســه تلقائيًّ

الدعوة النتخابات مبكرة.
أغســطس/آب  مــن  والعريــن  الخامــس  تاريــخ  اقــراب  مــع  ولكــن 
الجــاري، فــإن الخافــات مل تتوقــف بــن نتنياهــو وغانتــس حــول قانون 

امليزانية.
وطــرح نتنياهــو تقديــم الحكومــة ميزانيــة ملــدة عــام ولكــن غانتس أرص 

عىل ميزانية ملدة عامن.
وإزاء خطــر حــّل الكنيســت والتوجــه إىل انتخابــات جديــدة، فإن عضو 
الكنيســت تســفي هــاوزر، قــدم مــروع قانــون تأجيل عــرض امليزانية 

ملدة 100 يوم، عىل أمل حّل الخافات خال هذه الفرة.
وكانــت )إرسائيــل( قــد شــهدت 3 جــوالت انتخابيــة منــذ شــهر إبريــل/

نيسان 2019.

غزة-إسطنبول/ مريم الشوبيك:
يف إبريل املايض، صدر كتاب "فلســطن واملحكمة 
الجنائيــة الدوليــة"، فريــد مــن نوعــه برســم فلســطيني 
عــرب  ويتنــاول  الدهشــان،  ســعيد  الدكتــور  للكاتــب 
صفحاته ملف فلسطن يف املحكمة الجنائية الدولية 

وهو موضوع حديث نسبًيا وما زال يتطور.
ثنايــا كتابــه اإلجابــة عــن  مــن خــال  الدهشــان  يحــاول 
مســألة بالغــة األهميــة يف القانــون الــدويل وهــي: هــل 
أمــام  اإلرسائيليــن  الحــرب  مجرمــي  مقاضــاة  ميكــن 
املحكمــة الجنائيــة الدوليــة؟ أم أن )إرسائيــل( وقادتهــا 

فوق القانون الدويل؟
يف  يســكن  األصــل  فلســطيني  الدهشــان،  الدكتــور 
الــدويل وحقــوق  القانــون  دكتــوراة يف  تركيــا، حاصــل 
اإلنسان، وهو مدير الوحدة القانونية مبنتدى القدس 
للعاقــات القانونيــة والسياســية. وصــدر لــه يف العــام 
2017م كتــاب "كيــف نقــايض )إرسائيــل("، باإلضافــة 

إىل عــدة مقــاالت وبحــوث ودراســات ُتعنــى بالقضيــة 
الفلسطينية.

الجنائيــة  واملحكمــة  "فلســطن  كتــاب  ويتضمــن 
الدولية" مقدمة وثاثة فصول وخامتة.

الدهشــان  الكاتــب  يبــن  الســياق،  هــذا  ويف 
التعريــف  يتنــاول  األول  الفصــل  أن  لـ"فلســطن"، 
تأسيســها  حيــث  مــن  الدوليــة  الجنائيــة  باملحكمــة 
وتكوينهــا وأجهزتهــا الرئيســية ودوائرهــا، ثــم التعريــف 
)املوضوعيــة  املختلفــة  املحكمــة  باختصاصــات 
والشــخصية والزمانيــة واملكانيــة والتكميليــة(، وكذلك 

رشح للقواعــد اإلجرائيــة للمحكمــة بــدًءا من اإلجراءات 
أمــام املدعــي العــام للمحكمــة مــن تحريــك الدعــاوى 
والتحقيقات األولية فالتحقيق الرسمي، ثم اإلجراءات 
أمــام الدائــرة التمهيديــة فالدائــرة االبتدائيــة وصواًل إىل 

اإلجراءات أمام دائرة االستئناف.
موضــوع  يتنــاول  أنــه  فأوضــح  الثــاين،  الفصــل  أمــا 
انضامم فلسطن للمحكمة الجنائية الدولية، بدءا من 
املحاولــة األوىل يف بدايــة العــام 2009 م بعــد حــرب 
"الفرقــان"، ويجيــب عــن أســئلة عــدة ملــاذا فشــلت؟، 
ثم املحاولة الثانية يف العام 2015 م، وملاذا تأخرت 
وكيــف نجحــت يف الوصــول إىل العضويــة يف ميثــاق 
مــرورا  الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  املؤســس  رومــا 
بتحقيــق رشط "الدولــة" الــذي تــم يف العــام 2012 م، 
حــن صوتــت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة عــىل 
ترقيــة مركــز فلســطن إىل "دولــة مراقــب" وفقــًا للقــرار 

.19/67
بيــان  فيــه  الكتــاب  أن  إىل  الدهشــان  الدكتــور  وأشــار 
أمــام  فلســطن  بهــا  قامــت  التــي  للخطــوات  ورشح 
املحكمة وأين نجحت وأين أخفقت، وكيفية تفعيلها 
آلليــة عمــل املحكمــة بــدءا مــن تفعيــل آليــة "االعــراف 
بتاريــخ   12/2 للــامدة  وفقــًا  املحكمــة"  باختصــاص 
1/1/2015م، وصواًل إىل العضوية يف املحكمة يف 
1/4/2015 م، وتأخــر تفعيــل آليــة "اإلحالــة" وهــي 
خاصــة بالــدول األطــراف يف املحكمــة بتاريــخ 22/5/ 
ويقــدم   .14 واملــادة  13/أ  للــامدة  وفقــًا  م   2018

الفصــل الثــاين عرضــًا متسلســًا لألحــداث منــذ بدايــة 

العام 2015 م وحتى شهر أبريل من العام 2020م.
وعــن الفصــل الثالــث يف الكتاب، بن أنه يتناول اآلثار 
القانونية املرتبة عىل انضامم فلســطن مليثاق روما 
امتــاك  مــن  الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  املؤســس 
القدرة عىل مقاضاة مجرمي الحرب اإلرسائيلين أمام 
انطبــاق اختصاصــات املحكمــة  مــدى  املحكمــة، ومــا 
زمانًيــا  فلســطن  يف  الحالــة  عــىل  الدوليــة  الجنائيــة 

ومكانًيا وموضوعًيا وشخصًيا وتكميلًيا.
وذكــر أنــه يركــز عىل الحقوق وااللتزامات املرتبة عىل 
انضــامم فلســطن للمحكمــة، مــع رشح ألهــم مبــادئ 
وأهــم  لألفــراد،  الدوليــة  للمقاضــاة  الــدويل  القانــون 
تقديــم  وأخــرا  املحكمــة،  أمــام  املتوقعــة  العقبــات 
تحليــل لحــاالت مشــابهة لحالــة فلســطن قضــت فيهــا 
املحكمة أو تنظر فيها، وكيف يســتفيد الفلســطينيون 
مقاضــاة  يف  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  قضــاء  مــن 
القــادة اإلرسائيليــن املتورطــن يف جرائــم حــرب بحــق 

الشعب الفلسطيني.
أمــا عــن املــدة املســتغرقة يف اإلعــداد للكتــاب، قــال 
الدكتــور الدهشــان: "اســتغرق مــا يزيــد عن ســنتن مع 
األخــذ بعــن االعتبــار بــأن موضــوع الكتاب هــو موضوع 
حي ومتدحرج، حيث إن األحداث فيام يتعلق مبلف 
فلســطن يف املحكمــة مســتمرة ومتتاليــة حتــى يومنــا 
العــام  بدايــة  منــذ  خصوصــًا  الوتــرة  وازدادت  هــذا، 
2018 م، مــام وضــع عبئــًا إضافيــًا عــىل كاهــل املؤلف 

إلدراج كل حــدث أو تطــور جديــد أمــام املحكمة ضمن 
الكتاب وعدم تفويت أي حدث أو إجراء يحصل أثناء 

الحــايل  العــام  مــن  إبريــل  شــهر  إىل  وصــواًل  اإلعــداد، 
2020 م".

اإلنجليزيــة  باللغــة  األوىل صــدر  والكتــاب يف طبعتــه 
ومل يصدر باللغة العربية حتى اآلن. ويف هذا السياق 
يقــول صاحبــه، إنــه كان مــن املخطط أن يصدر الكتاب 
عــرض  تــم  فحــن  واإلنجليزيــة،  العربيــة  بالطبعتــن 
اختصاصــه  بعــدم  أفــاد  النارشيــن  أحــد  عــىل  الكتــاب 
بالنر باللغة العربية، فتم االتفاق مع نارش آخر لنر 

الطبعة العربية والذي قد يأخذ بعض الوقت.
أي  إدراج  ســيتم  أنــه  إىل  الدهشــان  الدكتــور  وينبــه 
إىل  العربيــة  الطبعــة  يف  تحصــل  جديــدة  تطــورات 
حــن وقــت صدورهــا، والــذي يأمــل أن يتــم نرها قبل 
نهايــة العــام الحــايل، أما الطبعة اإلنجليزية من الكتاب 
فقــد تــم نرهــا يف اســطنبول عــن دار األصالــة للنــر 
تــم منــح  والتوزيــع، خــال شــهر يوليــو املــايض، وقــد 
اإلذن ملؤسســة ماليزيــة إلعــادة طبــع ونــر الكتاب يف 
ماليزيا، كام تزود بعض أصدقائه يف فلسطن بنسخة 
)يب دي أف(، والزال األمر يف البداية، حيث يأمل أن 

يتم نر الكتاب عىل نطاق واسع خارج تركيا.
وبعــد  الــدويل  القانــون  ببعديــه،  الكتــاب  أن  ويؤكــد 
مفيــدًا  مرجعــًا  ســيكون  الفلســطينية  القضيــة 
بالقضيــة  واملهتمــن  واإلعاميــن  للسياســين 

الفلسطينية.
للمختصــن  الكتــاب  يقــدم  بــأن  املؤلــف  ويأمــل 
شــاملة  فكــرة  واإلعاميــن  والسياســين  واملهتمــن 
عــن ملــف فلســطن يف املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 

قانونيــة مبســطة  ثقافــة  نــر  ويقــول: "سيســاهم يف 
الجنائيــة  املحكمــة  يف  فلســطن  موضــوع  حــول 
الدوليــة، حيــث يتنــاول األحــداث بكثــر مــن التحليــل 
بشــكل  الســيايس،  التحليــل  بعــض  وأحيانــًا  القانــوين 
والتــي  املهمــة  املوضوعــات  حــول  النقــاش  يوســع 

تحظى باهتامم املثقفن الفلسطينين وغرهم".
اإلجــراءات  لكافــة  مبســطًا  رشحــًا  "يقــدم  ويــردف: 
والتطــورات يف ملــف فلســطن يف املحكمــة الجنائية 
الدوليــة، مــع توقــع ألهــم العقبــات التــي قــد تعــرض 
مســار مقاضــاة مجرمــي الحــرب اإلرسائيليــن، وكيفيــة 

تجاوزها دون تهويل وال تهوين".
"يهــدف  بالقــول:  الدهشــان حديثــه  الدكتــور  ويختــم 
يف  فلســطن  مبلــف  التعريــف  إىل  الكتــاب  هــذا 
الحصيلــة  زيــادة  وإىل  الدوليــة،  الجنائيــة  املحكمــة 
املعرفيــة القانونيــة مللــف املقاضــاة، كــام أنــه يقــدم 
رشحــًا وافيــًا لكافــة إجــراءات املقاضــاة أمــام املحكمــة 

من البداية إىل النهاية".
ويقــوم كتــاب "فلســطن واملحكمــة الجنائيــة الدولية" 
بتجليــة بعــض الغمــوض عن بعــض املفاهيم القانونية 
الخاصــة بعمــل املحكمــة وخصوصــًا مــا يتعلــق مبلــف 
الجهــود  ُيقيــم  أنــه  كــام  املحكمــة،  يف  فلســطن 
دولــة  بهــا  قامــت  التــي  واإلخفاقــات  والنجاحــات 
فلســطن أمــام املحكمــة، مــع تحليــل لثــاث حــاالت 
أو  املحكمــة  فيهــا  قضــت  فلســطن  مللــف  مشــابهة 
عــىل  يجــب  الــذي  مــا  لبيــان  نظرهــا،  تحــت  تــزال  مــا 

الفلسطينين فعله مستقبًا.

رام الله/ فلسطن:
قــال مركــز إعــام حقــوق اإلنســان والدميقراطية 
اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  إن  "شــمس": 
عــرب  دوليــا-  املرفوضــة   – الضــم  لخطــة  متهــد 
املنشــآت  وهــدم  مصــادرة  وتــرة  تصعيــد 
والصناعيــة  والســياحية  )الدينيــة  الفلســطينية 
والتجارية والزراعية والرسمية(، ويف مقدمتها 

السكنية. 
وأوضــح مركــز "شــمس"، يف تقريــر، أمــس، أن 
هدم املنشــآت تســبب بتهجر وتريد مئات 
الفلســطينين، ووصلــت نســبة األطفــال الذين 
تم تريدهم وفق عينة عشــوائية %20، فيام 
بلغــت نســبة النســاء اللــوايت تــم هدم منشــآت 
ميلكنها %7 فضًا عن اللوايت تم تريدهن.

الهــدم اإلرسائيليــة مل تراعــى أي  آلــة  وقــال إن 
وامتــدت  الفلســطينية،  املنشــآت  مــن  نــوع 
ومــدارس  ومســاكن  بيــوت  بــاألرض  لتســوي 

وقــود  ومحطــات  ومتنزهــات  قرويــة  ومجالــس 
ومقاهي ومشــاريع للطاقة الشمســية ومغاسل 
الحفــر  حتــى  ووصلــت  ومقاهــي  للســيارات 
فــروس  معالجــة  ومراكــز  بــل  االمتصاصيــة 

"كورونا".
ورصــد هــدم ســلطات االحتــال )226( منشــأة 
فلســطينية منــذ بدايــة العــام يف أنحــاء الضفــة 
تركــزت  نســاء،  متلكهــا  منهــا   13 الغربيــة، 

.)C( معظمها يف املناطق املصنفة
وأفــاد "شــمس" بــأن أعــىل نســبة هدم شــهدتها 
الخليــل  ثــم  العاصمــة،  القــدس  محافظــة 
أربــع  كأعــىل  لحــم  وبيــت  واألغــوار،  وأريحــا 
منشــآت  اســتهداف  تــم  فلســطينية  مــدن 

الفلسطينين فيها. 
أيــار شــهد األعــىل  وأشــار إىل أن شــهر مايــو/ 
املحافظــات  يف  الهــدم  إخطــارات  عــدد  يف 
فيــام  إخطــارا،   )265( وصلــت  إذ  املذكــورة، 

حزيــران  يونيــو/  الهــدم  يف  شــهر  أعــىل  كان 
املايض الذى شهد )90( عملية هدم.

بدايــة  منــذ  ذايت  هــدم  عمليــة   )35( ووثــق 
العــام حتــى منتصفــه غالبيتهــا منــازل ســكنية، 
وغالبيتهــا ملنــازل قريبــة مــن املســجد األقــى 

املبارك.
املنظومــة  متاهــي  "شــمس"  مركــز  وأدان 
املامرســات  مــع  اإلرسائيليــة  القضائيــة 
بالتأكيــد  لهــا  واالنحيــاز  العنيفــة  االســتعامرية 

عىل قرارات الهدم واملصادرة واإلخاء.
الــدويل إىل  ودعــا املركــز الحقوقــي املجتمــع 
تحمــل مســؤولياته والعمــل عــىل وجــه الرسعــة 
عــىل توفــر الحاميــة للمدنيــن الفلســطينين 
عــن  والتوقــف  االحتــال،  تحــت  الواقعــن 
سياسية غض الطرف عن مامرسات )إرسائيل( 
مســاءلة  ألي  اعتبــار  أدىن  دون  االســتعامرية 

سيام يف ظل الدعم األمرييك املطلق.

عواصم/ فلسطن:
التــي  املقاومــة"  "أيــام  فعاليــات  اختتمــت 
أطلقتها "شــبكة صامدون" يف عرات امُلدن 
والعواصــم العاملّيــة، تزامًنــا مــع الذكــرى الـــ48 
غّســان  الفلســطيني  األديــب  استشــهاد  عــىل 
لاحتــال  ورفًضــا  للمقاومــة  ودعــاًم  كنفــاين، 

اإلرسائيي. 
وفانكوفــر  نيويــورك وديربــون  مــدن  وشــهدت 
وأناهييــم  فيجــاس  والس  ومونريــال  ومدريــد 
جابــت  حاشــدة  شــعبية  مظاهــرات  وغرهــا 
الطرقــات العامــة ُورفــع خالهــا رايــات املقاومة 
العــام  األمــن  وصــور  واللبنانيــة  الفلســطينية 

للجبهة الشعبية األسر أحمد سعدات.
حــق  تؤكــد  الفتــات  أيضــا  املشــاركون  ورفــع 
العــودة وتحريــر فلســطن مــن النهــر إىل البحر، 
والفتــات أخــرى تؤيــد املقاومــة بأشــكالها كافــة 
املروعــة  الوطنّيــة  الحقــوق  انتــزاع  أجــل  مــن 

للشعب الفلسطيني.
وشــهدت عدة مدن أوروبية: تولوز وامســردام 
ورســومات  إعاميــة  نشــاطات  وغوتنــربغ 
وسياســية  ثقافيــة  ونــدوات  وجداريــات 
إىل  دعــت  احتجــاج  ووقفــات  واعتصامــات 

تحرير األرسى من سجون االحتال.
املقاومــة"  "أيــام  إن  صامــدون  شــبكة  وقالــت 
وجامعّيــة  شــعبية  مبــادرة  إىل  َتحّولــت 
والقــوى  املنظــامت  عــرات  فيهــا  شــاركت 
الشــبابية والطابيــة الفلســطينية مثــل "تحالــف 
نيويــورك مــن أجل فلســطن" و"حركة الشــباب 
الفلســطيني" و"تحالــف حــق العــودة" و "طلبــة 
ولجــان  فلســطن"،   يف  العدالــة  أجــل  مــن 
والتحــرر  التضامــن  وحــركات  وقــوى  املقاطعــة 
وصلــت إىل نحــو 130 منظمــة وحزًبــا وجمعيــة 

أهلية. 
عــدد  مــع  بالتعــاون  صامــدون  شــبكة  ونظمــت 

نــدوات  الشــبابية  واملراكــز  الجمعيــات  مــن 
إلكرونيــة حــول أدب الشــهيد غســان كنفــاين 
كــام  العــي،  ناجــي  الشــهيد  الفنــان  وســرة 
نّظــم املنتــدى األممــي يف الدمنــارك سلســلة 

فعاليات يف كوبنهاجن. 
الدولّيــة  امُلنســقة  كييتــس  شــارلوت  وقالــت 
لشبكة صامدون: إن "أيام املقاومة أثبتت قوة 
وفاعلية أدب غسان كنفاين وحضوره ومقوالته 
الثورية بعد نصف قرن من استشهاده والتي ال 
تــزال بوصلــة ليــس فقــط للنضــال الفلســطيني 
النضــال  بــل وأيضــا ألممّيــة  التحــرري وحســب 

من أجل تحرير فلسطن".
مــع  التضامــن  وتــرة  تصاعــد  كييتــس  وأكــدت 
القضيــة الفلســطينية واإلميــان بعدالــة الحقوق 
الفلســطيني  للشــعب  املروعــة  الوطنيــة 
الوطنيــة  أهدافــه  إلنجــاز  املقاومــة  وبحقــه يف 

والدميقراطية.
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ر من تبعات  مركز حقوقي يحذِّ
تشديد الحصار املفروض

 علـــى غـــــزة
غزة/ فلسطني:

حــذر مركــز اإلنســان للدميقراطيــة والحقــوق، مــن سلســلة اإلجــراءات 
األخــرة التــي اتخذتهــا ســلطات االحتــال اإلرسائييل بحق الســكان يف 

قطاع غزة، منذ مطلع األسبوع الجاري.
وقــال املركــز الحقوقــي يف بيــان صحفــي، أمــس: إن تلــك اإلجــراءات 
مــن شــأنها أن تزيــد مــن وتــرة الحصــار املفروض عــى القطاع، منتهجة 
ســلطات االحتــال يف ذلــك أســلوب العقــاب الجامعــي، األمــر الــذي 

يضاعف من معاناة السكان، ويحرمهم من حقوقهم.
وعــر عــن قلقــه جــراء إغــاق معــر كــرم أبــو ســامل جنــوب قطــاع غــزة، 
واملخصــص إلدخــال املعــدات التــي تلــزم القطــاع، واالكتفــاء بإدخــال 
املحروقات واملساعدات اإلنسانية فقط، لليوم الثالث عى التوايل، 
وتقليص العمل يف املعر ألكرث من نسبة %70، ومنع إدخال معظم 

احتياجات القطاع من السلع.
وقــال املركــز: "إن فــرض العقوبــات عــى قطــاع غــزة، والــذي يعــاين مــن 
حصــار متواصــل للعــام 13 عــى التــوايل، ُيدخــل القطــاع يف معانــاة 
جــراء  منــه  يعــاين  الــذي  العجــز  ظــل  يف  خاصــة  مضاعفــة،  مأســاوية 
تفــي فــروس كورونــا وإغــاق كافــة املداخــل واملخــارج مــع العــامل 
الخارجي، وارتفاع مؤرشات البطالة حيث زادت بنسبة %45، وأكدت 
تقاريــر أمميــة أن أكــرث مــن نصــف ســكان قطاع غزة فقراء، جــراء الحصار 
املتواصــل، وإغــاق املعابــر، واالنهيــار االقتصــادي، وتدهــور الوضــع 

الصحي، وتحديات التعليم".
بصــورة  تخالــف  غــزة،  قطــاع  ضــد  االحتــال  مامرســات  :إن  وأضــاف 
واضحــة القانــون الدويل اإلنســاين وميثاق األمــم املتحدة واالتفاقيات 
الدوليــة وميثــاق رومــا، والــذي اعتــره جرميــة ضــد اإلنســانية، وحرمــان 

لسكان القطاع من حقوقهم األساسية التي يجب أن يتمتعوا بها".
وأكد مركز اإلنسان للدميقراطية والحقوق رفضه إلجراءات االحتال 
ضد القطاع، داعًيا املجتمع الدويل، والشخصيات الدولية املعنية 
يف هــذا األمــر، إىل التدخــل للضغــط عــى االحتــال للرتاجــع عــن 
قرارتــه ورفــع الحصــار عــن القطــاع، والتزامــه مبــا هــو ملقــى عليــه وفــق 
القانــون الــدويل، بتوفــر كافــة االحتياجــات األساســية لســكان البــاد 

املحتلة.

االحتالل يفرج 
عن األسري محمد 

عرندس بعد اعتقال 
دام 19 عاًما

غزة/ فلسطني:
االحتــال  ســلـطـــات  أفرجــت 
عــن  أمــس،  مســاء  اإلرسائيــيل، 
األســر محمــد عرنــدس )42 عامــًا( 
النصــرات وســط قطــاع  مــن مخيــم 
مــدة  أنهــى  أن  بعــد  وذلــك  غــزة، 

محكوميته البالغة 19 عامًا.
وأوضحــت مؤسســة مهجــة القــدس 
يف  والجرحــى،  واألرسى  للشــهداء 
االحتــال  قــوات  أن  أمــس،  بيــان 
بتاريــخ  عرنــدس  اعتقلــت 
وأصــدرت  13/08/2001م، 
بحقــه حكــاًم بالســجن تســعة عــر 
عامــًا؛ بتهمــة االنتــامء لحركة الجهاد 
اإلسامي، واملشاركة يف عمليات 

للمقاومة ضد قوات االحتال.
عرنــدس  املحــرر  األســر  أن  يذكــر 
أعــزب، وهــو دكتــور صيــديل، وكان 
أحــد أعضــاء الهيئــة القياديــة العليــا 
ســجون  يف  الجهــاد  حركــة  ألرسى 

االحتال.

تقرير: االحتالل اعتقل 429 مواطًنا بينهم 32 طفال الشهر املايض

شهاب: جرمية اإلهامل الطبي بحق األسري رداد يجب أن تتوقف
غزة/ فلسطني:

دعــا رئيــس لجنــة األرسى يف املجلــس التريعــي د. 
محمــد شــهاب، املؤسســات الحقوقيــة للضغط عى 
ســلطات االحتــال اإلرسائيــيل مــن أجــل اإلفــراج عــن 
األســر معتصم طالب رداد )38 عاًما( والذي يعاين 
حالتــه  تدهــوَر   ،2006 ينايــر   12 يف  اعتقالــه  منــذ 

الصحية.
واســتنكر شــهاب، يف بيــان، أمــس، جرميــة اإلهــامل 
الطبي املتعمد واملســتمر بحق رداد وجميع األرسى 

يف سجون االحتال.
رداد  األســر  بحــق  الطبــي  اإلهــامل  جرميــة  إن  وقــال 

وأن  تتوقــف  أن  يجــب  الرسطــان،  مبــرض  املصــاب 
الحقوقيــة  للمؤسســات  موقــف عاجــل  هنــاك  يكــون 

والدولية لإلفراج عنه.
يف  طبيــة  لعنايــة  بحاجــة  رداد  األســر  أن  وأكــد 
مستشــفى متخصــص ويحتــاج متابعــة دوريــة، مشــًرا 
إىل أن حكومة االحتال تتحمل املسؤولية عن حياة 

رداد.
الــدويل  املجتمــع  مؤسســات  شــهاب  النائــب  ودعــا 
وحقوق اإلنسان برضورة التدخل الفوري إلنقاذ حياة 
األســر رداد واألرسى الذيــن يعانــون جرميــة اإلهــامل 

الطبي يف سجون االحتال.

رام الله/ فلسطني:
حقوقيــة  ملؤسســات  معطيــات  أظهــرت 
أن  األرسى،  بشــؤون  متخصصــة  فلســطينية 
 429 اعتقلــت  اإلرسائيــيل،  االحتــال  قــوات 
ا، مــن بينهــم 32 طفــًا، و10 نســاء،  فلســطينيًّ

خال شهر متوز/ يوليو املنرصم.
جــاء ذلــك ضمــن ورقــة حقائــق صــدرت، أمــس، 
ونــادي  عــن هيئــة شــؤون األرسى واملحّرريــن، 
األســر  لرعايــة  الضمــر  ومؤسســة  األســر، 
وادي  معلومــات  ومركــز  اإلنســان،  وحقــوق 

حلوة– سلوان.
اعتقلــت  االحتــال  ســلطات  أن  إىل  وأشــارت 
و46  املحتلــة،  القــدس  مــن  مواطــن   201
الضفــة  )وســط  والبــرة  اللــه  رام  مــن  مواطنــًا 
الخليــل  مــن  مواطنــًا  و35  املحتلــة(،  الغربيــة 
)جنوبا(، و34 مواطنًا من جنني )شامال(، ومن 
بيــت لحــم 22 مواطنــًا )جنوبــا(، فيــام اعتقلــت 
20 مواطنــًا مــن نابلــس )شــامال(، ومــن طولكــرم 

15 مواطنًا )شامال(, و17 مواطنًا من قلقيلية، 
ومثانيــة مواطنــني مــن أريحــا، و15 مواطنــًا مــن 
طوباس )شامال(، وثاثة مواطنني من سلفيت 
)شامال(، إضافة إىل 13 مواطنًا من قطاع غزة.

وعن عدد األرسى يف سجون االحتال، ذكرت 
يوليــو  متــوز/  شــهر  حتــى  أنــه  الحقائــق  ورقــة 
2020، هنالك 4500 أسر، منهم 41 أسرة، 
فيــام بلــغ عــدد املعتقلــني األطفــال قرابــة 160 
طفًا، واملعتقلني اإلداريني ملا يقارب 360، 
وبلغ عدد أوامر االعتقال اإلداري الصادرة 98، 

من بينها 33 أمرا جديدا، و65 متديدا.
وذكــر مركــز "معلومــات وادي حلــوة" بالقــدس 
املحتلة، أن ســلطات االحتال واصلت تنفيذ 
حمــات االعتقــاالت يف املدينــة، حيــث رصــد 
املركــز 201 حالــة اعتقــال، من بني االعتقاالت 
مــن  أقــل  وطفــل  قــارصًا  و22  مواطنــات  ســت 

)12 عامًا(.
يف  ســجلت  اعتقــال  نســبة  أعــى  أن  وأوضــح 

لعمليــات  تتعــرض  التــي  "العيســوية"  بلــدة 
بشــكل  البلــدة  تســتهدف  ممنهجــة  اعتقــال 
متصاعــد منــذ منتصــف العــام املــايض، حيث 
بلغت حاالت االعتقال فيها خال شهر متوز/ 
يوليــو 50 حالــة اعتقــال، تليهــا من حيث نســبة 

االعتقال بلدة "سلوان" 32 حالة اعتقال.
مطالبهــا  عــى  مجــددًا  املؤسســات  وأكــدت 
ســلطات  عــى  بالضغــط  واملتكــررة  الســابقة 
األرسى  عــن  باإلفــراج  اإلرسائيــيل  االحتــال 
املــرىض، والنســاء واألطفــال، والســامح للجنــة 
دوليــة محايــدة، أن تطلــع عــى أوضــاع األرسى 

ونتائج العينات التي يتم إجرائها لألرسى.
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  وطالبــت 
يف  طاقهــام  تضاعــف  بــأن  اختصــاص،  كجهــة 
لتتمكــن  املحتلــة،  الفلســطينية  األرايض 
وعائاتهــم،  األرسى  احتياجــات  تغطيــة  مــن 
ومســاعدتهم عــى التواصل وتوفــر ما يلزمهم 

يف ظل استمرار الجائحة.

واألخــرى حــول املقاتلــني يف غــزة وخاصــة 
رشاســة  تظهــر  القســام،  كتائــب  عنــارص 
املقاتــل الفلســطيني، واستبســاله يف صد 

عدوان االحتال.
"فلســطني":  لصحيفــة  الرقــاوي  وقــال 
ال  وقوتــه  الفلســطيني  املقاتــل  "شــجاعة 
تقارن مع الجندي اإلرسائييل، حيث يتميز 
بعدالــة  واإلميــان  بالشــجاعة  الفلســطيني 
القضيــة، مــع ظهــور عامــل آخر جديــد عليه 
وهو الذكاء، حيث إن مقاتيل غزة يقاتلون 

براسة إىل جانب النظام والتكتيك".
وأضاف: "املقاتل الفلســطيني أصبح يعد 
نفســه جيــًدا للمعركــة مــن خــال التدريــب 

ذلــك  يحتــاج إىل  ألنــه  واإلعــداد،  املســبق 
يف ظــل العــدو الــذي يقاتلــه، وهــو مــا ظهــر 
خال معركة الشــجاعية والتي كشــف عنها 

جنود االحتال".
ودعــا الخبــر العســكري إىل توثيــق معركــة 
أو  األجيــال  ينســاها  ال  حتــى  الشــجاعية 

التاريخ.
ويعتقد الرقاوي أن بســالة جنود القســام 
خال معركة الشجاعية، تسببت يف إعاقة 
وتغيــر  االحتــال،  لجيــش  كاملــة  اجتيــاح 
وســحب  الدفــاع،  إىل  الهجــوم  مــن  خطتــه 
ومعداتــه  واملصابــني،  القتــى  جنــوده 
جنــد  وناقــات  دبابــات  مــن  العســكرية 

وأجهزة اتصاالت.
ومــن وجهــة نظــر الخبــر العســكري رفيق أبو 
هــاين، فــإن إظهــار قنــاة إرسائيليــة لشــجاعة 
مقاتــيل غــزة، يعطــي رســائل سياســية مــن 
قبــل جيــش االحتال للمجتمع اإلرسائييل، 
ا  بأنه غر قادر عى حســم املعركة عســكريًّ

مع غزة.
"فلســطني":  لصحيفــة  هــاين  أبــو  وقــال 
مبنيــة  اإلرسائيليــة،  العســكرية  العقيــدة 
والحســم  املبكــر،  اإلنــذار  ثــم  الــردع،  عــى 
ظهــر   ،2006 عــام  ومنــذ  العســكري، 
االحتــال بعــدم قدرتــه عى حســم املعركة 
مــع املقاومــة، "فبــدأ بإضافة ركــن رابع وهو 

غزة/ محمد أبو شحمة:
بني الحني واآلخر، يكشف جيش االحتال 
املدويــة  هزميتــه  خبايــا  عــن  اإلرسائيــيل 
 ،2014 عــام  غــزة  قطــاع  عــى  يف عدوانــه 
قــوات  لهــا  تعرضــت  التــي  واإلخفاقــات 
"لــواء  باســم  الجيــش املعروفــة  النخبــة يف 
تجــاه  للتقــدم  محاوالتهــا  خــال  جــوالين" 
األحيــاء الســكنية داخــل غــزة والبحــث عــن 

تحقيق أي انتصار ميداين.
مــن  عــدد  عــرض  جديــدة،  شــهادات  ويف 
عــن  الحيــة  شــهاداتهم  "جــوالين"  جنــود 
معركة الشجاعية رشق مدينة غزة، وتطرقوا 
للمعركــة  ومثــرة"  جديــدة  "تفاصيــل  إىل 
يف  مشــاركتهم  خــال  رضاوة"  "األكــرث 
واشــتباكهم  القطــاع،  عــى   2014 عــدوان 
املبــارش مــع مقاومــي كتائــب الشــهيد عــز 
لحركــة  العســكري  الجنــاح  القســام  الديــن 

حامس.
"الوقــت  برنامــج  يف  الجنــود  وتحــدث 
الحقيقــي" الــذي تبثــه قنــاة "كان" العريــة 
العــدوان  عــى  أعــوام   6 مــرور  مبناســبة 
املذكــور و"األيــام الصعبــة" التــي واجهوهــا 
يف معركة الشجاعية، وكيف ُقتل زماؤهم 
يف  بالغــة  صعوبــة  ووجــدوا  املعركــة،  يف 
بســبب  القتــال  أرض  مــن  جثثهــم  ســحب 

شجاعة مقاتيل كتائب القسام.
ووصــف مقــدم الرنامــج يف الفيديــو الــذي 
بالشــأن  املختــص  "عــكا"  موقــع  ترجمــه 
األســود"  بـ"اليــوم  اليــوم  ذلــك  اإلرسائيــيل 
هــذه  يف  خــرس  الــذي  "جــوالين"،  للــواء 
املعركــة 17 جندًيــا، وفــق مــا كشــفت عنــه 

رقابة جيش االحتال.
وأكــد الخبــر العســكري يوســف الرقــاي، 
الفــرتة  بــني  تخــرج  التــي  الشــهادات  أن 

الدفاع".
مــن  عــزز  االحتــال  جيــش  أن  إىل  ولفــت 
اســرتاتيجيات الدفاع خال الفرتة األخرة، 
عــى  االســمنتي  الجــدار  ببنــاء  قــام  حيــث 
وتحــت  األرض  فــوق  الفاصــل،  الســياج 

األرض، وكذلك القبة الحديدية.
وأمــا املختــص يف الشــؤون األمنيــة، محمد 
أبو هربيد، فأرجع أسباب كشف إخفاقات 
القســام  كتائــب  بطــوالت  وإظهــار  الجيــش 
وزراء  رئيــس  إيصالهــا  يريــد  رســائل  إىل 
املجتمــع  إىل  نتنياهــو  بنيامــني  االحتــال 
الدخــول يف حــرب  "أن كلفــة  اإلرسائيــيل، 

مع غزة باهظة".
"فلســطني":  لصحيفــة  هربيــد  أبــو  وقــال 
املنــاورة  عــى  قدرتــه  أظهــر  الفلســطيني 
األســلحة  أنــواع  أقــوى  ومواجهــة  والتحــدي 
خال معاركه مع االحتال، لذلك االحتال 
يريــد القــول "إن غــزة منطقــة أصبحــت قــوة 
تشبه القوة العسكرية املوجودة يف الدول 
والجيــوش النظاميــة، وهــو مــا يأخــذ منحنى 

الشيطنة له".
ولفــت أبــو هربيــد إىل أن االحتال لن يجرؤ 
معركــة  يف  غــزة  قطــاع  مــع  الدخــول  عــى 
كشــف  التــي  القتــال  مشــاهد  بعــد  بريــة، 
وخاصــة  غــزة  يف  االحتــال  جيــش  عنهــا 
بالشــجاعية، والتــي تــأيت تزامًنــا مــع ذكــرى 

عدوان عام 2014.
وختــم أبــو هربيــد أن االحتــال يريد أن يبلغ 
اإلرسائيليــني بــرضورة اســتمرار التفاهــامت 
مع قطاع غزة، بداًل من الدخول يف مواجهة 
عــن  بحثــه  إىل  إضافــة  معــه،  عســكرية 
أســاليب جديــدة يف التعامــل مــع القطــاع 
بعيــًدا عــن أي حــروب، أو دخول بري لقواته 

عى األرض.

معركة الشجاعية.. شهادات عسكرية إرسائيلية تظهر رشاسة وذكاء مقاتيل القسام

جانب من الفيلم الذي عرض شهادة جنود االحتال يف حي الشجاعية
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د. فايز أبو شمالة

تعلن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية  – بقطاع غزة 
عن طرح عطاء رقم :2020/46

 توريد مواد غذائية جافة
 5-0 ســن  دون  التغذيــة  بســوء  املصابــن  األطفــال  معالجــة  مــروع  ضمــن 
سنوات يف املحافظات الجنوبية - غزة  وبالراكة مع جمعية العون الطبي 
للفلســطينين )MAP( ,تعلن جمعية أرض اإلنســان عن رغبتها بطرح عطاء 

توريد مواد غذائية جافة لألطفال املصابن  بسوء التغذية و لعائالتهم.
 عــى ذوي االختصــاص فقــط املشــاركة يف العطــاء املذكــور عرب التوجه إىل  
مقر جمعية ارض اإلنســان 1190/47 شــارع النرص / مفرتق شــارعي النرص 
والثورة خالل ســاعات الدوام الرســمي ) من الســاعة التاســعة صباحًا و حتى 

الساعة الواحدة ظهرا( لراء كراس  العطاء.
مالحظات هامة :

• األسعار بالدوالر فقط و تشمل رضيبة القيمة املضافة و أية رضائب ذات 
صلة يفرضها القانون الفلسطيني .

• رشاء كراس العطاء اعتبارا من يوم األربعاء املوافق 2020/8/12 وحتى 
وحتــى  صباحــا  التاســعة  الســاعة  مــن    2020/8/23 املوافــق  األحــد  يــوم 

الساعة الواحدة ظهرا , و هو آخر موعد الستالم العروض.
•سيتم فتح العطاءات يوم األحد املوافق 2020/8/23  الساعة الواحدة و النصف ظهرا.

•رسوم العطاء  200شيكل غري مسرتدة.
•يجب إحضار كفالة بنكية/شيك بنيك لدخول العطاء بنسبة %5 من قيمة 

العطاء املقدم.
•االجتامع التمهيدي للرد عى استفســارات املوردين ســيعقد يوم األربعاء 

املوافق 2020/8/19  الساعة العارشة صباحا يف نفس املكان.
•جمعية أرض اإلنسان غري ملزمة بأقل األسعار .

•يجب إرفاق شهادة تسجيل الركة يف وزارة االقتصاد وشهادة خلو طرف 
مــن الرضيبــة ســاريتي املفعــول وســيتم اســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي عــى 

الشهادات واألوراق املذكورة سارية املفعول.
•يلتزم املورد بالروط العامة والخاصة املوجودة ىف كراس العطاء .

• مثن اإلعالن ىف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء.
للمراجعة واالستفسار ميكن االتصال عيل  مكتب إدارة الجمعية  تلفون رقم: 2868138. 
جمعية أرض اإلنسان

عطاء رقم )9( إعالن مناقصة توريد أشتال زيتون
جمعية دار اليتيم الفلسطيني

تعلــن جمعيــة دار اليتيــم الفلســطيني عــن طــرح مناقصــة )توريــد اشــتال زيتــون شــماليل(. 
فعــى الراغبــن باالشــرتاك يف العطــاء املذكــور أعــاله مــن املــزارع املختصــة بهــذا الشــأن 
مراجعــة الجمعيــة، يف مقرهــا الكائــن بديــر البلــح املعســكر صالــة النخيــل، للحصــول عــى 
رزمة العطاء وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة وحتى الواحدة ظهرا.

مالحظات /
- لالستفسار نرجو مراجعة قسم املشرتيات بجمعية دار اليتيم الفلسطيني 

عى جوال رقم )0599526682(.
- رشاء العطاء ابتداء يوم االربعاء 2020/8/12م يف مقر الجمعية.

- تسليم وفتح العطاء بالظرف املختوم يوم االربعاء 2020/8/19م الساعة 
الحادية عرة صباحا.

- ان يلتزم املورد باملواصفات املطلوبة.
- يجــب عــى املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة او شــيك بنــيك مصــدق مــن أحــد 
البنــوك العاملــة يف قطــاع غــزة بقيمــة 5 % مــن قيمــة العطاء وترفق مع العطاء 

وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
- لزوم ارفاق شهادة خلو طرف ترفق مع املناقصة.

- لزوم ارفاق شهادة عدم خصم من املنبع عى من يرسو عليه العطاء.
- رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

- أن يكون املتقدم للعطاء مؤهال وميتلك شــهادة ترخيص ســارية املفعول 
وأن يكون مسجال يف دوائر الرضيبة.

- ميكن تجزئة العطاء.
- الكمية قد تزيد او تنقص.

- دخول العطاء برسوم نقدية )200( شيكل غري مسرتدة.
- آلية الدفع شهر بعد انتهاء املعاملة املالية.

- موعد االجتامع التمهيدي االثنن 2020/8/17م
جمعية دار اليتيم الفلسطيني
مدير قسم املشرتيات

إعالن صادر عن جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية
حســابات  لتدقيــق  أســعار  عــروض  الســتدراج 

الجمعية لألعوام 2022-2021-2020
تعلن جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية عن رغبتها يف استدراج عروض أسعار 
بالظرف املختوم لتدقيق حســابات الجمعية لألعوام 2020-2021-2022 م 
وإصدار تقرير تدقيق الحسابات للجمعية حول عدالة ومتثيل وعرض القوائم 
املالية للجمعية عن الفرتة املذكورة، باإلضافة إيل تقديم مذكرة باملالحظات 
والتوصيات التفصيلية بخصوص تحسن وتطوير اإلجراءات املحاسبية ونظام 

الرقابة الداخلية يف الجمعية وفقا للروط التالية:
1. أن تكون الركة مرخصة ملزاولة مهنة التدقيق.

2. تقديم األسعار بالشيكل اإلرسائييل وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.

3. الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

4. عى رشكات التدقيق التي تنطبق عليها الروط أعاله الحضور إيل مقر 

الجمعيــة الكائــن يف عــامرة قشــطة، شــارع أبــو بكر الصديــق – دوار الجوازات 
األول يف مدينــة رفــح، ابتــداء مــن يــوم األربعــاء املوافــق 2020/08/12م، 
وحتى يوم األربعاء املوافق 2020/08/19م، ويف ساعات الدوام الرسمية 

"الثامنة صباحا حتى الثالثة من بعد الظهر" الستالم عروض األسعار.
5. عــى جميــع مكاتــب التدقيــق التــي تنطبق عليهــا الروط تقديم عرضن 

فنــي ومــايل يف مــدة أقصاهــا الســاعة الثانيــة عــر والنصــف ظهــرا مــن دوام 
يوم االحد املوافق 2020/08/23م. وفتح العروض الساعة الواحدة  ظهرُا 

من نفس اليوم.
6. ملزيــد مــن االستفســار واملعلومــات ميكــن االتصــال عــى مقــر الجمعيــة. 

جوال رقم 0599419815 –  تليفاكس: 2131506 08

إعالن عطاء توريد ضيافة 
)بسكويت, عصير, مياه معدنية(

وزارة  لــدى  مســجلة  ربحيــة  غــري  أهليــة  جمعيــة  والطفــل  املــرأة  لحاميــة  عايشــة  جمعيــة 
الداخلية رقم تسجيل 8136 تخدم النساء ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة.

ترغــب جمعيــة عايشــة لحاميــة املــرأة والطفــل بطــرح عطــاء رقــم 2020/14 
والخــاص بتوريــد ضيافــة )بســكويت, عصــري, ميــاه معدنيــة( ضمــن مــروع 
حاميــة وتعزيــز قــدرات النســاء والفتيات من مســريات العــودة يف قطاع غزة، 
بالراكــة مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة  

UNWOMENوبتمويل من الشعب الياباين.

فمن يرغب براء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الستالم كراس العطاء، 
 13.08.2020 يــوم الخميــس املوافــق  بــدءًا مــن  حيــث ســيكون االســتالم 
خــالل ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة 
الثانية بالقرب من فندق غزة الدويل بناية رقم 2011/8 من الســاعة 9:00 

صباحًا حتى الساعة 1:00 ظهرًا وفقًا للروط التالية:
• قيمة كراس العطاء 100 شيكل غري مسرتدة.

• األسعار تشمل رضيبة القيمة املضافة.
• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

• يجــب عــى الــركات املشــرتكة يف العطــاء تقديــم كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة 
%5 مــن قيمــة العطــاء باســم جمعيــة عايشــة لحاميــة املــرأة والطفــل، وذلــك إمــا 

كفالة بنكية سارية املفعول ملدة شهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شيك بنيك 
مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.

•آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف املغلق واملختوم يوم األربعاء املوافق 
2020/08/19  الساعة الثانية عرة ظهرًا.

•سيتم فتح مظاريف العطاءات يوم األربعاء املوافق 2020/08/19  الساعة 1:00 مساًء.
لالستفسار يرجى التواصل عى جوال رقم: 0593500045

إدارة الجمعية 

لبست غزة درع الحرب، وأشهرت 
سيفها، فهل من مبارز؟

غزة تتحدى، هي ال تخاف، وال ترتدد، فمن يسكن شاطئ البحر 
يتعلم فن العوم، ويعرف كيف يصطاد السمك، ومتى؟ وغزة أدركت 
ســبيلها يف بحــر السياســة، وعرفــت أن املقاومــة طريقهــا، وأن لديهــا 
العــدو  مــع  قادمــة  مواجهــة  أي  يف  الثــامر  وقطــف  للعطــاء  الجاهزيــة 

اإلرسائييل.
لقد أسقطت غزة القداسة عن الجبهة الداخلية اإلرسائيلية، فصارت 
ملعًبا لصواريخ غزة التجريبية، وقبل ذلك أسقطت غزة القداسة عن 
الجنــدي اإلرسائيــيل الــذي ال يقهــر، وقهرتــه يف ثالث حروب وعرات 
املناوشات، وأثبتت غزة أن االنتصار يف املعركة ليس مرتبًطا بنوعية 
الســالح وقدرتــه، وإمنــا يتعلــق بنوعيــة اإلنســان الــذي يحمــل الســالح، 
وقدرتــه عــى مواجهــة املحــن، اإلنســان املعبــأ والواثــق هــو قــوة غــزة، 

وهو مصدر الرعب الحقيقي ألعداء فلسطن.
يف هــذه األيــام املصرييــة لبســت غــزة درع الحــرب، وأشــهرت ســيف 
املقاومــة، وبــدأت الخطــوة األوىل بإطــالق البالونــات الحارقــة ولســان 
حــال أهلهــا يقــول: جاهــزون لــكل احتــامل، ولــن نعود إىل مــا كنا عليه، 
وسنفاجئكم من حيث ال تحتسبون، وإذا كانت معادلة التهدئة تقوم 
عــى إدخــال املســاعدات القطريــة مقابــل الهــدوء، فــإن منطــق غزة قد 
اختلف اآلن، فال هدوء مقابل املساعدات فقط، الهدوء مقابل إنهاء 
االحتــالل، ووقــف العــدوان، ورفــع الحصــار، وعــدم وضــع العراقيــل يف 

طريق تطور غزة وازدهارها.
املوســاد  جهــاز  رئيــس  عــى  فرضــت  وقــد  أعداءهــا،  تتحــدى  غــزة 
اإلرسائيــيل يــويس كوهــن بــأن يتواصــل مــع قطــر كام ذكــرت الصحافة 
هــذا  ويف  غــزة،  أهــايل  إىل  األمــوال  عبــور  تســهيل  بهــدف  العربيــة 
التحرك اإلرسائييل الرسمي رسالة إىل الشعب الفلسطيني والعريب 
التوســل والرجــاء  القــوة، وأن  لغــة  إال  العــدو اإلرسائيــيل ال يفهــم  بــأن 
قــادة األجهــزة األمنيــة اإلرسائيليــة عــن قلــب  لــن يشــق صــدر  والبــكاء 
رحيــم، بــل العكــس، املقاومــة هــي التــي تفــرض عــى قــادة الكيــان أن 

يغريوا سياستهم. 
فــريوس البالونــات الحارقــة كــام يســميه اإلعــالم اإلرسائيــيل ســينتر، 

ويتمدد، ولناره احتامالن:
األول: أن يتصاعــد الحريــق إىل حــد املواجهــة، ووصول الصواريخ إىل 
قلــب املــدن اإلرسائيليــة. الثــاين: أن ينجــح قــادة الكيــان يف محــارصة 
والتــي  التهدئــة،  يف  غــزة  لــروط  ويســتجيبوا  البالونــات،  فــريوس 

تختلف هذه املرة عن سابقتها.
جــاءين  حــن  الرملــة  ســجن  مستشــفى  يف  مريًضــا  كنــت  ملحوظــة: 
والشــاي  والســكر  الســجائر  بعــض  إيل  متوســاًل  الســجن  أمــن  ضابــط 

لسجن فلسطيني اسمه "مقدام" كان معزواًل يف الزنازين!
ســألت ضابــط األمــن: ملــاذا أنــت مهتــم براحــة الســجن "مقــدام" وقــد 

عزلته يف الزنازين؟ 
قــال: لقــد أصابنــي الجنــون مــن رصخاتــه، لقــد جنــن الزنازيــن، وعمــم 
الفــوىض، وســّود عيشــة الحــراس، ونقــل حالتــه العصبيــة إىل كل نــزالء 
مــن  أقــى  عقــاب  لــدي  وليــس  صعًبــا،  الوضــع  صــار  لقــد  الزنازيــن، 
بعــض  مــن مخصصاتكــم  أعطنــي  تــردع مقداًمــا،  ولكنهــا مل  الزنازيــن، 
يهــدأ،  لعلــه  "مقــدام"  للســجن  أقدمهــا  والشــاي  والســكر  الســجائر 

ويسمح للحراس بالنوم هذه الليلة.

في يومهم العالمي
شبـــاب غـــزة.. مسيـــرة عطـــاء لــم تتوقــف رغــم الظــروف القاهــرة

هيئة حقوقية: أوضاع صحية مقلقــة
 لعدد من األرسى فــي "حــوارة"

عائلة أسري من غزة تطالب بوقفة حقوقية 
إلنقاذه من التهم املنسوبة إليه

رام الله/ فلسطن:
أفــادت هيئــة حقوقيــة، بــأن عــدًدا 
ا داخل  من األرسى القابعن حاليًّ
أوضاًعــا  يعانــون  حــوارة،  معتقــل 
صحيــة مقلقــة للغايــة، مــن جــراء 
إدارة  قبــل  مــن  لــه  يتعرضــون  مــا 
مقصــود  تجاهــل  مــن  املعتقــل 
ألمراضهم وآالمهم، وعدم تقديم 
حســب  كل  لهــم،  الــالزم  العــالج 

مرضه ومعاناته.
األرسى  شــؤون  هيئــة  وقالــت 
واملحررين، يف تقرير لها، أمس، 
إســامعيل  عايــش  املعتقــل  إن 
أبــو العــش )23 عاًمــا( مــن مخيــم 
بالطة رشق مدينة نابلس، يعاين 
نزيًفا وجرثومة يف املعدة تجعله 
عرضــه  تــم  وقــد  دامًئــا،  يســتفرغ 
املعتقــل  داخــل  الطبيــب  عــى 

لكنه مل يقدم له أي عالج يذكر.
جنــود  أن  إىل  الهيئــة  وأشــارت 

رام الله- غزة/ فلسطن:
اللــه  عبــد  األســري  عائلــة  نفــت 
ســكان  مــن  عامــا(   38( الدغمــة 
الــذي  االتهــام  الئحــة  رفــح،  مدينــة 
قدمهــا "االدعــاء اإلرسائيــيل" ضده 
باتهامــه بالضلــوع يف عمليــة أدت 
يف  إرسائيليــن،  جنديــن  ملقتــل 
مــارس/ آذار 2010 عــى الســياج 
الحدودي بن مستوطنتي "نرييم" 

و "العن الثالثة".
شــقيقة  الدغمــة  ســناء  وأفــادت 
األســري، بــأن عبداللــه اعتقــل بداية 
شــهر يوليو/ متوز املايض، حينام 
كان ذاهبــًا لــألرايض املحتلــة لــيك 
يتــربع  لشــقيقه املريــض "هــاىن" 
والتــي  الشــويك  النخــاع  بزراعــة 
جــاءت نتيجــة فحوصاتــه املطابقــة 

لدم شقيقه املريض.

االحتالل تعمدوا عند اعتقال أبو 
العيــش رضبــه عــى معدتــه األمــر 
بحاجــة  وهــو  حالتــه،  فاقــم  الــذي 
لكــن  للمستشــفى،  لنقلــه  ماســة 
يف  متاطــل  حــوارة  معتقــل  إدارة 

تحويله.
وأضافــت أن األســري محمــود تيــم 
من مخيم عن بيت املاء مبدينة 
نابلــس، يشــتيك مــن عــدم انتظام 
يف  ومشــكالت  القلــب  دقــات 
األعصــاب، ويصــاب يف كثــري من 
وفقــدان  تشــنج  بحــاالت  األحيــان 

للوعي.
إدارة  مــن  طلــب  تيــم  أن  وذكــرت 
التــي  باألدويــة  تزويــده  املعتقــل 
أن  ادعــت  اإلدارة  لكــن  يأخذهــا، 
واكتفــت  موجــودة،  غــري  األدويــة 
املعتقــل  طبيــب  عــى  بعرضــه 
عالجــه،  دون  حالتــه  لتشــخيص 
لعنايــة  بحاجــة  األســري  أن  علــاًم 

يتــم"،  مل  "األمــر  إن  ســناء  وقالــت 
"عبــد  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
اللــه" أثنــاء مروره عــرب حاجز "إيرز" 

وحولته لالعتقال والتحقيق.
املذكــورة  االتهامــات  أن  وأكــدت 
وأن  الصحــة،  عــن  وعاريــة  باطلــة 
شــقيقها كان مصاًبــا بحادث داخل 
رفــح خــالل الفرتة الزمنية املذكورة 

ومل يكن قادًرا عى الحركة.
اللــه"  "عبــد  أن  عــى  وشــددت 
واألدلــة،  باإلثباتــات  مريضــا  كان 
عــرب  ذاهــب  "كان  وأضافــت: 
يوجــد  ال  أنــه  يعلــم  وهــو  الحاجــز، 
ضــد  أفعــال  أو  ســوابق  أي  لديــه 

االحتالل، وال يتبع ألى تنظيم".
شــقيقها  اعتقــال  ســناء  وعــّدت 
الدوليــة  للقوانــن  ومخالــف  باطــل 

طبية فائقة لحالته.
وأشــارت هيئــة األرسى إىل حالــة 
مصطفــى  أبــو  محمــد  املعتقــل 
نابلــس،  مدينــة  مــن  عاًمــا(   17(

التنكيــل  آثــار  يعــاين  الــذي 
أثنــاء  يف  عليــه  واالعتــداء  بــه 
للــرضب  تعــرض  اعتقالــه، حيــث 
املــربح عــى يــد جنــود االحتــالل 
لحظــة  الشــبان  مــن  وعــدد  هــو 
نحــو  هاجمهــم  فقــد  اعتقالهــم، 
عليهــم  واعتــدوا  جنــود   10

كــام  عليهــم،  وداســوا  بالــرضب 
القيــود عــى  الجنــود شــد  تعمــد 
يــدي املعتقــل أبــو مصطفــى، مــا 

أدى إىل نزف الدماء من يديه.
 33 حــوارة   معتقــل  يف  ويقبــع 
حقوقيــة  معطيــات  وفــق  أســرًيا، 

رسمية.

لعــدم وجــود أدلــة وإثباتــات ضــده، 
الظــروف  بهــذه  اعتقالــه  قــرار  وأن 
اإلنسانية ويف الوقت الذي يحتاج 
لــه شــقيقه املريــض للتــربع بزراعــة 

نخاع شويك  تعسفي وظامل. 
وطالبت عائلة الدغمة، مؤسسات 
حقوق االنســان والجهات الرســمية 
بــرضورة العمــل الفــوري والجــاد من 
األســري،  نجلهــا  عــن  اإلفــراج  أجــل 
واستكامل رحلته العالجية بالتربع 
لشقيقه "هاين" الذي يعيش حالة 
صحيــة حرجــة جــًدا، وتســوء حالتــه 
خــرب  تلقيــه  نتيجــة  أكــر  الصحيــة 

اعتقال "عبد الله".   
املؤسســات  العائلــة  ودعــت 
الحقوقية إىل إنقاذ "عبد الله" من 

الئحة التهم املوجهة إليها.

املشــاركة  عــى  الشــباب  ويحــرص 
واالجتامعيــة  السياســية  الحيــاة  يف 
يف  بــارز  دور  لهــم  وكان  الفلســطينية 
مسلسل الكفاح الوطني، وليس آخرها 
انخراطهــم مبســريات العــودة ومواجهــة 
االحتــالل  وإفشــال مخططــات  الصفقــة 
"صفقــة  رأســها  وعــى  اإلرسائيــيل 
ضــم  ومخططــات  -نتنياهــو"  ترامــب 

الضفة الغربية.
أغســطس/   12 يف  العــامل،  ويحتفــل 
للشــباب  العاملــي  باليــوم  ســنوًيا،  آب 
الــذي أقرتــه هيئــة األمــم املتحــدة عــام 
1999م، للمســاهمة يف لفــت االنتبــاه 

نحــو القضايــا الشــبابية، إضافــة لرغبتهــا 
الشــباب  مشــاركة  ســبل  إبــراز  يف 
الصعــد  عــى  األنشــطة  مختلــف  يف 

املختلفة.
مبادرات شبابية

أبــو  أحمــد  الشــبايب،  الناشــط  وقــال 
يف  الفلســطيني  الشــباب  إن  حليمــة، 
معيشــية  ظروًفــا  يعيشــون  غــزة،  قطــاع 
الحصــار اإلرسائيــيل  جــراء  مــن  قاســية، 

واالنقسام السيايس.
لصحيفــة  حليمــة  أبــو  وأضــاف 

األزمــات  تعــدد  "رغــم  "فلســطن": 
التــي تعانيهــا فئــة الشــباب كنــدرة فرص 
العمــل، وتفــي البطالــة، وعدم القدرة 
الجامعــي،  التعليــم  اســتكامل  عــى 
وصعوبة التنقل والسفر، إال أن الشباب 
ومواجهــة  صمودهــم  يف  مســتمرين 
لوقوفــه  وجرامئــه  اإلرسائيــيل  االحتــالل 

خلف افتعال األزمات يف القطاع".
غــزة  قطــاع  يف  الشــباب  عــى  ويعــّول 
مــع  واالشــتباك  التغيــري،  "رافعــة  بأنــه 
عــى  مدلــالً  اإلرسائيــيل"،  االحتــالل 
الشــبابية  املبــادرات  خــالل  مــن  ذلــك 
التــي أطلقــت طــوال األشــهر والســنوات 
لالحتــالل  للتصــدي  الداعيــة  املاضيــة 
وإفشــال مخططاتــه بحــق شــعبنا والتــي 
رفًضــا  لالنتفــاض  الدعــوة  آخرهــا  كان 

لضم الضفة الغربية".
كان  الفلســطيني  الشــاب  أن  وبــن 
العــودة  مســريات  يف  بــارز  دور  لهــم 
وابتــكار أدوات شــعبية شــبابية، أربكــت 
حســابات ســلطات االحتــالل، وأرســلوا 
تؤكــد  للعــامل  رســالة  خاللهــا  مــن 
متســكهم بأرضــه وحــق الالجئــن منهــم 

العودة إىل ديارهم املحتلة.

وذكر أن معاناة الشــباب يف قطاع غزة، 
االحتــالل،  بســبب  ومتفاقمــة  مســتمرة 
الكاملــة  )إرسائيــل( املســؤولية  محمــاًل 
حقوقهــم  تســلب  حيــث  ذلــك  عــن 

ومتنعهم من التنقل والسفر.
عمود الثورة

الشــبايب  الناشــط  يقــول  جانبــه،  مــن 
الحصــار املفــرض  محمــد هنيــة: "رغــم 
والحركــة  التنقــل  ومنــع  القطــاع،  عــى 
وحالــة القمــع املامرســة بحــق الشــباب 
متمســكون  الشــباب  فــإن  الفلســطيني 

بأرضهم وحقوقهم".
إن  "فلســطن":  لصحيفــة  وأضــاف 
مــا  أن  مدركــون  الفلســطيني  الشــباب 
يتعرضــون لــه مــن جرائــم هــو ناجــم عــن 
أرضهــم  مــن  لتهجريهــم  دوليــة  مؤامــرة 
واالســتيالء عليهــا، مؤكــًدا أن الشــباب 
حراكهــم  يواصلــون  القطــاع  يف  خاصــة 
تضييــق  أو  حقوقهــم  النتــزاع  رفًضــا 

الخناق عليهم.
يف  األمثلــة  أروع  رضبــوا  أنهــم  وتابــع 
ورفــض  والشــجاعة  واالنتــامء  الــوالء 
بحــق  املتواصلــة  وجرامئــه  االحتــالل 
تجمعــات  وشــكلوا  وأرضــه،  شــعبنا 

ومامرســة  حقوقهــم  النتــزاع  شــبابية 
أنشطتهم، ومل يتخلوا عن دعم شعبهم 

ومقاومتهم.
الشــباب  "مّثــل  يقــول:  ومــى 
للثــورة  الفقــري  العمــود  الفلســطيني 
العــودة"،  وملســريات  الفلســطينية 
واصًفــا إياهــم بـ"جيــل العــودة والتحريــر 
طــال  مهــام  حقهــم  عــن  يتخلــوا  ولــن 

الزمن".
يك  محــاوالت  أن  إىل  هنيــة،  وأشــار 
بحــق  االحتــالل  مارســها  التــي  الوعــي 
الشــباب هدفــت ملحــو فكــرة املقاومــة 
الهجــرة  نحــو  الفلســطينين  ودفــع 
والتخــيل عــن أرضهم وحقوقهم فجاءت 
ذلــك،  لتنســف  العــودة  مســريات 
حيــث انخــرط فيهــا عــرات اآلالف مــن 

الشباب بشكل كبري.
"الشــباب  الســياق:  هــذا  يف  وقــال 
أبدعــوا خــالل مســريات العــودة حيــث 
األساســية،  ركائزهــا  أهــم  إحــدى  مثلــوا 
وقامــوا بابتــكار أدوات ســلمية شــعبية، 

أربكت حسابات االحتالل".
يف  الفلســطيني  الشــباب  عــدد  ويبلــغ 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وفــق مركــز 

 ،2019 لعــام  الفلســطيني  اإلحصــاء 
الجنســن  مــن  مليــون   1.1 حــوايل 
عاًمــا،  و29   18 بــن  أعامرهــم  تــرتاوح 
وهــم مــن أصل 5,1 مالين فلســطيني، 

يعيشون يف شقي الوطن.
لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  ويقــول 
يشــكلون  الشــباب  إن  الفلســطيني، 

حوايل خمس املجتمع يف فلسطن.
أمــس،  لــه،  بيــان  يف  الجهــاز  وأوضــح 
أن  للشــباب،  العاملــي  اليــوم  ملناســبة 
 18-29( شــاب  مليــون   1.14 هنــاك 
حــوايل  يشــكلون  فلســطن  يف  ســنة( 
مــن   ،22% بنســبة  املجتمــع  خمــس 
إجاميل الســكان يف فلســطن منتصف 
الضفــة  يف   23%(  ،2020 العــام 

الغربية و%22 يف قطاع غزة(. 
وتعــرف األمــم املتحــدة الشــباب بأنهــم 
 15-24 العمريــة  الفئــة  ضمــن  األفــراد 
ســنة مــع إتاحــة املجــال للــدول لتحديــد 
فئة الشباب وفق خصوصية وحاجة كل 
دولــة، ولغايــات هــذا البيــان فقد اعتمد 
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 
الفئــة العمريــة 29-18 ســنة لتعــرب عــن 

فئة الشباب فلسطينيًا.

غزة/ جمال غيث:
لم تتوقف مسيرة العطاء واإلبداع عند الشباب 

الفلسطيني رغم ما يتعرضون له من ظروف 

قاهرة من جراء الحصار اإلسرائيلي المفروض على 
قطاع غزة للعام الـ14 على التوالي، والمؤامرات 

الهادفة إلى دفعهم للهجرة وترك أراضيهم.
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تعلن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية  – بقطاع غزة 
عن طرح عطاء رقم : 2020/44

 توريد دقيق خالي من جلوتين القمح مصنوع من الذرة
 5-0 ســن  دون  التغذيــة  بســوء  املصابــن  األطفــال  معالجــة  مــروع  ضمــن 
ســنوات يف املحافظــات الجنوبيــة - غــزة  وبالراكــه مع جمعية العون الطبى 
للفلســطينين)MAP(,تعلن جمعيــة أرض اإلنســان عــن رغبتهــا بطــرح عطــاء 

توريد دقيق خايل من جلوتن القمح مصنوع من الذرة.
 عــي ذوي االختصــاص فقــط املشــاركة يف العطــاء املذكــور عــر التوجــه إيل  
مقر جمعية ارض اإلنســان 1190/47 شــارع النرص / مفرتق شــارعي النرص 
والثورة خالل ســاعات الدوام الرســمي ) من الســاعة التاســعة صباحًا و حتى 

الساعة الواحدة ظهرا( لراء كراس  العطاء.
مالحظات هامة :

• األسعار بالدوالر فقط و تشمل رضيبة القيمة املضافة و أية رضائب ذات 
صلة يفرضها القانون الفلسطيني.

 2020/8/12 املوافــق  األربعــاء  يــوم  مــن  اعتبــارا  العطــاء  كــراس  رشاء   •
وحتى يوم األحد 2020/8/23 من الســاعة التاســعة صباحا وحتى الســاعة 

الواحدة ظهرا , و هو آخر موعد الستالم العروض.
• سيتم فتح العطاءات يوم األحد 2020/8/23  الساعة الواحدة والنصف  ظهرا.

• رسوم العطاء 100 دوالر غري مسرتدة.
• يجــب إحضــار كفالــة بنكية/شــيك بنــي لدخــول العطــاء بنســبة %5 مــن 

قيمة العطاء املقدم.
• جمعية أرض اإلنسان غري ملزمة بأقل األسعار.

• اإلجتامع التمهيدي للرد عي إستفسارات املوردين سيعقد يوم األربعاء 
املوافق 2020/8/19 الساعة العارشة صباحا يف نفس املكان.

• يجب إرفاق شهادة تسجيل الركة يف وزارة اإلقتصاد وشهادة خلو طرف 
مــن الرضيبــة ســاريتن املفعــول و ســيتم إســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي عــي 

الشهادات واألوراق املذكورة سارية املعفول.
• يلتزم املورد بالروط العامة والخاصة املوجودة ىف كراس العطاء.

•  مثن اإلعالن ىف الصحيفة عي من يرسو عليه العطاء.
للمراجعة واالستفسار ميكن االتصال عي  مكتب إدارة الجمعية  تلفون رقم: 2868138. 
جمعية أرض اإلنسان

تعلن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية – بقطاع غزة 
عن طرح عطاء رقم : 2020/42

 توريد أدوية وفيتامينات
 5-0 ســن  دون  التغذيــة  بســوء  املصابــن  األطفــال  معالجــة  مــروع  ضمــن 
ســنوات يف املحافظــات الجنوبيــة - غــزة و بالراكــة مع جمعية العون الطبي 
للفلســطينين)MAP(,تعلن جمعيــة أرض اإلنســان عــن رغبتهــا بطــرح عطــاء 

توريد أدوية وفيتامينات لألطفال املصابن بسوء التغذية.
 عــي ذوي االختصــاص فقــط املشــاركة يف العطــاء املذكــور عــر التوجــه إيل  
مقــر جمعيــة ارض اإلنســان 1190/47 شــارع النــرص / مفــرتق شــارعي النرص 
والثورة خالل ســاعات الدوام الرســمي ) من الســاعة التاســعة صباحًا و حتى 

الساعة الواحدة ظهرا( لراء كراس  العطاء.
مالحظات هامة :

•األسعار بالدوالر فقط و تشمل رضيبة القيمة املضافة و أية رضائب ذات 
صلة يفرضها القانون الفلسطيني .

•رشاء كــراس العطــاء اعتبــارا مــن يوم األربعــاء املوافق 2020/8/12 وحتى 
وحتــى  صباحــا  التاســعة  الســاعة  مــن    2020/8/23 املوافــق  األحــد  يــوم 

الساعة الواحدة ظهرا , و هو آخر موعد الستالم العروض.
•سيتم فتح العطاءات يوم األحد املوافق 2020/8/23 الساعة الواحدة و النصف ظهرا .

•رسوم العطاء  200شيكل غري مسرتدة.
•يجب إحضار كفالة بنكية/شيك بني لدخول العطاء بنسبة %5 من قيمة 

العطاء املقدم.
•اإلجتامع التمهيدي للرد عي إستفســارات املوردين ســيعقد يوم األربعاء 

املوافق 2020/8/19 الساعة العارشة صباحا يف نفس املكان.
• جمعية أرض اإلنسان غري ملزمة بأقل األسعار .

• يجب إرفاق شهادة تسجيل الركة يف وزارة اإلقتصاد وشهادة خلو طرف 
مــن الرضيبــة ســاريتن املفعــول و ســيتم إســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي عــي 

الشهادات واألوراق املذكورة سارية املعفول.
• يلتزم املورد بالروط العامة والخاصة املوجودة ىف كراس العطاء .

•  مثن اإلعالن ىف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء.
للمراجعة واالستفسار ميكن االتصال عي  مكتب إدارة الجمعية  تلفون رقم: 2868138. 
جمعية أرض اإلنسان

تعلن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية – بقطاع غزة 
عــن طــرح عطــاء رقــم : 2020/43 توريــد بســكويت 

مدعم مخصص لألطفال المصابين بسوء التغذية
 5-0 ســن  دون  التغذيــة  بســوء  املصابــن  األطفــال  معالجــة  مــروع  ضمــن 
سنوات يف املحافظات الجنوبية - غزة  و بالراكة مع جمعية العون الطبى 
للفلســطينين)MAP(,تعلن جمعيــة أرض اإلنســان عــن رغبتهــا بطــرح عطــاء 
توريــد بســكويت مدعــم بالعنــارص الغذائيــة الغنية باملعــادن والفيتامينات و 

مخصص لألطفال املصابن بسوء التغذية.
 عــي ذوي االختصــاص فقــط املشــاركة يف العطــاء املذكــور عــر التوجــه إيل  مقــر جمعيــة 
ارض اإلنسان 1190/47 شارع النرص / مفرتق شارعي النرص والثورة خالل ساعات الدوام 
الرسمي ) من الساعة التاسعة صباحًا و حتى الساعة الواحدة ظهرا( لراء كراس  العطاء.

مالحظات هامة :
• األسعار بالدوالر فقط و تشمل رضيبة القيمة املضافة و أية رضائب ذات 

صلة يفرضها القانون الفلسطيني.
• رشاء كراس العطاء اعتبارا من يوم األربعاء املوافق 2020/8/12  وحتى 
وحتــى  صباحــا  التاســعة  الســاعة  مــن    2020/8/23 املوافــق  األحــد  يــوم 

الساعة الواحدة  ظهرا , و هو آخر موعد الستالم العروض.
• سيتم فتح العطاءات يوم األحد  املوافق 2020/8/23  الساعة الواحدة والنصف ظهرا .

• رسوم العطاء 100 دوالر غري مسرتدة.
• يجــب إحضــار كفالــة بنكية/شــيك بنــي لدخــول العطــاء بنســبة %5 مــن 

قيمة العطاء املقدم.
• اإلجتامع التمهيدي للرد عي إستفسارات املوردين سيعقد يوم األربعاء 

املوافق 2020/8/19 الساعة العارشة صباحا يف نفس املكان.
• جمعية أرض اإلنسان غري ملزمة بأقل األسعار .

• يجب إرفاق شهادة تسجيل الركة يف وزارة اإلقتصاد وشهادة خلو طرف 
مــن الرضيبــة ســاريتن املفعــول و ســيتم إســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي عــي 

الشهادات واألوراق املذكورة سارية املعفول.
• يلتزم املورد بالروط العامة والخاصة املوجودة ىف كراس العطاء .

•  مثن اإلعالن ىف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء.
للمراجعة واالستفسار ميكن االتصال عي  مكتب إدارة الجمعية  تلفون رقم: 2868138. 
جمعية أرض اإلنسان

تعلن جمعية أرض اإلنسان الفلسطينية  – بقطاع غزة 
عن طرح عطاء رقم :2020/45

 توريد مستلزمات مخبرية
 5-0 ســن  دون  التغذيــة  بســوء  املصابــن  األطفــال  معالجــة  مــروع  ضمــن 
سنوات يف املحافظات الجنوبية – غزة وبالراكة مع جمعية العون الطبي 
للفلســطينين )MAP( ,تعلن جمعية أرض اإلنســان عن رغبتها بطرح عطاء 

توريد مستلزمات مخرية.
 عــي ذوي االختصــاص فقــط املشــاركة يف العطــاء املذكــور عــر التوجه إيل  
مقر جمعية ارض اإلنســان 1190/47 شــارع النرص / مفرتق شــارعي النرص 
والثورة خالل ســاعات الدوام الرســمي ) من الســاعة التاســعة صباحًا و حتى 

الساعة الواحدة ظهرا( لراء كراس  العطاء.
مالحظات هامة :

• األسعار بالدوالر فقط و تشمل رضيبة القيمة املضافة و أية رضائب ذات 
صلة يفرضها القانون الفلسطيني .

• رشاء كراس العطاء اعتبارا من يوم األربعاء املوافق 2020/8/12 وحتى 
وحتــى  صباحــا  التاســعة  الســاعة  مــن    2020/8/23 املوافــق  األحــد  يــوم 

الساعة الواحدة ظهرا , و هو آخر موعد الستالم العروض.
• سيتم فتح العطاءات يوم األحد املوافق 2020/8/23  الساعة الواحدة و النصف ظهرا.

• رسوم العطاء  100شيكل غري مسرتدة.
• يجــب إحضــار كفالــة بنكية/شــيك بنــي لدخــول العطــاء بنســبة %5 مــن 

قيمة العطاء املقدم.
• االجتامع التمهيدي للرد عىل استفسارات املوردين سيعقد يوم األربعاء 

املوافق 2020/8/19  الساعة العارشة صباحا يف نفس املكان.
• جمعية أرض اإلنسان غري ملزمة بأقل األسعار .

• يجب إرفاق شهادة تسجيل الركة يف وزارة اإلقتصاد وشهادة خلو طرف 
مــن الرضيبــة ســاريتن املفعــول و ســيتم إســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي عــي 

الشهادات واألوراق املذكورة سارية املعفول.
•يلتزم املورد بالروط العامة والخاصة املوجودة ىف كراس العطاء .

• مثن اإلعالن ىف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء.
للمراجعة واالستفسار ميكن االتصال عي  مكتب إدارة الجمعية  تلفون رقم: 2868138. 
جمعية أرض اإلنسان

آفاًقــا  يضــع  الــذي  االضطــراب 
وعراقيــل  حياتهــم  يف  مظلمــة 
مســتقبلهم  اســتراف  يف  َكْأداء 
الشــباب  بــه  ميــر  مــا  وبخاصــة 
الفلسطيني يف ظل احتالل جاثم 
عــىل أرضهــم يغيــب اآلالف منهــم 
خلــف قضبانــه ويســتهدف الكثــري 
لشــعبهم  الحريــة  ينشــدون  وهــم 

وينافحون عن عدالة قضيتهم".
"اإلرادة  أن  عــىل  وشــددت 
بهــا  يتحــىل  التــي  الفوالذيــة 
والعزميــة  الفلســطيني  الشــباب 
الوثابــة التــي تتجــىل يف بطوالتهــم 
وهم ينافحون عدوهم ويتجذرون 
ويتمســكون  أرضهــم  أعــامق  يف 
بثوابــت قضيتهــم هــو خــري ودليــل 
عــىل أن هــذا الجيــل قــادر عــىل أن 
ينحــت يف صخور الحياة ويخرتق 
ليبنــي  املســتحيل  معــادالت  كل 
مســرية  ويســتكمل  وطنــه  أمجــاد 

ثورته نحو الحرية واالستقالل".

سياسة وطنية تنموية
الخريجــن  تجمــع  شــدد  كذلــك 
الفلســطينين عــىل أهميــة وجــود 
للنهــوض  تنمويــة  وطنيــة  سياســة 
الفلســطينين  الخريجــن  بواقــع 

وخلق فرص عمل لهم.
صحفــي،  بيــان  يف  التجمــع  وقــال 
العاطلــن  الخريجــن  قضيــة  أن 
املســتمر  وتكدســهم  العمــل  عــن 
وعــدم وجــود إشــارات جديــة حول 
هــو  بواقعهــم،  للنهــوض  التحــرك 
الوطنــي،  الــكل  عــىل  يفــرض  مــا 
بكل أطيافه، من قوى ومؤسسات 
ومجتمــع مــدين وهيئــات حكومية 
مــن  والرسيــع  العاجــل  التحــرك 
فعليــة  خطــوات  يف  البــدء  أجــل 
تنمويــة  وطنيــة  لخطــة  تســتند 
بهــذه  للنهــوض  تهــدف  شــاملة 
عــبء  مــن  لتتحــول  الريحــة 
رأس  إىل  واجتامعــي  اقتصــادي 
وفرصــة  والنهــوض  التقــدم  حربــة 

مربــع املراوحــة  حقيقيــة ملغــادرة 
وثقافة البطالة واملكنسة.

وشــدد عــىل رضورة تبنــي سياســة 
عــن  اإلعــالن  يف  وشــفافة  عادلــة 
يف  والتوظيــف  العمــل  فــرص 
املؤسســات الحكوميــة واملجتمع 
الخــاص،  والقطــاع  املــدين 
املحســوبية  مربــع  نغــادر  بحيــث 
الكفــاءة  معيــار  وليكــن  والواســطة 
األســايس  املعيــار  هــو  والقــدرة 
يكــون  أن  عــىل  التقييــم،  يف 
هنــاك عقوبــات رادعــة ملن يثبت 
تورطــه يف التوظيــف عــىل قاعــدة 

املحسوبية.
عــىل  وطنًيــا  باالتفــاق  وأوىص 
التــي  التوظيــف  رشوط  تخفيــف 
تشــرتط خرة لســنوات طويلة مام 
يحرم اآلالف من الخريجن الجدد 
واملنافســة  التقــدم  فرصــة  مــن 
الدعــم  وزيــادة  الوظائــف،  عــىل 
لتمويــل  املوجــه  الحكومــي 

ورفــع  للشــباب،  صغــرية  مشــاريع 
ارتباطــًا  منهــا  غــزة  قطــاع  نســبة 
األوضــاع  وتــردي  وســوء  بالحصــار 

االقتصادية فيه.
تأثيرات جسيمة

أطلقــت  الســياق،  ويف 
حقــوق  لدعــم  الدوليــة  الهيئــة 
)حشــد(  الفلســطيني  الشــعب 
للثقافــة  الفلســطينية  والهيئــة 
ورشكاؤهــام  والــرتاث  والفنــون 
الحقوقيــة  املنظــامت  مــن 
والشــباب  الفلســطينية  واألهليــة 
املشــاركن، نــداء مبناســبة اليــوم 
يعــد  الــذي  للشــباب  العاملــي 
مناســبة عامليــة تتيــح لهــم الفرصــة 
وأعاملهــم  أصواتهــم  إلعــالء 
ومبادراتهــم ومشــاركاتهم الهادفــة 

لحامية حقوقهم.
تضامنيــة  وقفــة  خــالل  ذلــك  جــاء 
مؤمتــر  تخللهــا  الشــباب  مــع 
صحفــي أمــام مقــر األمــم املتحــدة 

نيويورك- غزة/ محمد القوقا:
دعت األمم املتحدة ومؤسسات 
تعزيــز  إىل  فلســطينية  وفصائــل 
يف  واملحــي  الــدويل  التعــاون 
مجــال حــل املشــكالت املعقــدة 
التي يعانيها الشباب الفلسطيني 
وال ســيام يف قطــاع غــزة، ورضورة 
ضــامن الحريــات وحقوق اإلنســان 
ومكافحــة الفســاد، وتقليص رقعة 

الفقر والبطالة يف أوساطهم.
يف  الجهــات  تلــك  وشــددت 
عنهــا،  صــدرت  صحفيــة  بيانــات 
العاملــي  اليــوم  ملناســبة  أمــس، 
للشــباب، الــذي يــأيت هــذا العــام 
تحت شعار "مشاركة الشباب من 
أجــل العمــل العاملــي"، عــىل رفــع 
نســبة ومســتوى مشــاركة الشــباب 
األولويــات  تحديــد  يف  بالــذات 
واالســرتاتيجيات،  والسياســات 
الشــباب  ودور  مشــاركة  وتطويــر 
يف إعــادة بنــاء مؤسســات النظــام 
السياســية  واألحــزاب  الســيايس 

ومنظامت املجتمع املدين.
األمــم  منســق  دعــا  جانبــه،  فمــن 
اإلنســانية  للشــؤون  املتحــدة 
فلســطن  يف  املقيــم  واملنســق 
التخــاذ  ماكغولدريــك،  جيمــي 
الشــباب،  إلرشاك  خطــوات 
مســاعدتهم  أجــل  مــن  ومتكينهــم 

عىل تشكيل مستقبلهم.
بيــان  يف  ماكغولدريــك  وقــال 
األمــم املتحــدة يف  إن  أمــس  لــه، 
فلسطن تحتفل بهذا اليوم الذي 
التــي  الطــرق  الضــوء عــىل  يســلِّط 
املؤسســات،  الشــباب  بهــا  يــري 
عــىل  الوطنيــة  والعمليــات 
والوطنيــة  املحليــة  املســتويات 
والعامليــة، واســتخالص الــدروس 
متثيلهــم  تعزيــز  كيفيــة  بشــأن 
السياســات  يف  وإرشاكهــم 
بشــكل  الرســمية  املؤسســاتية 

أكر.
أمر أساسي للمجتمع

الشــباب  مشــاركة  أن  وأضــاف 
ومتكينهــم أمــر أســايس للمجتمــع 
خطــة  أهــداف  لتحقيــق  العاملــي 
أن  مــن  ذلــك  ويتضــح   ،2030

التنميــة  أهــداف  ثلــث  مــن  أكــر 

بالشــباب  تتعلــق  املســتدامة 
مبــارش،  غــري  أو  مبــارش  بشــكل 
متكينهــم،  عــىل  الرتكيــز  مــع 

ومشاركتهم، ورفاهيتهم.
يف  أنــه  ماكغولدريــك  وأكــد 
األمــم  فيــه  تحتفــل  الــذي  الوقــت 
املتحــدة بالذكــرى الســنوية الـــ75 
لتأسيســها، ســاعدت حملتهــا يف 
عــىل  الضــوء  بتســليط  فلســطن 
أن  ميكــن  الــذي  اإليجــايب  الــدور 
إىل  الوصــول  يف  الشــباب  يؤديــه 
الفئات الضعيفة يف مجتمعاتهم، 
مضيًفــا أن ذلــك تجســد مــن خالل 
مســاهمتهم يف التوعيــة بالوقايــة 
مــن فــريوس "كورونــا" املســتجد، 
يف  تهميًشــا  األكــر  املناطــق  يف 

مجتمعاتهم. 
"شــهدنا  ماكغولدريــك:  وقــال 
بعض الخطوات اإليجابية إلرشاك 
الشــباب يف فلســطن ومتكينهــم 
ال  الواقــع  أن  إال  أفضــل،  بشــكل 
اليومــي  التزايــد  مــع  صعًبــا  يــزال 
واالجتامعيــة،  املاديــة  للحواجــز 
أكــر  يشــكلون  الشــباب  أن  مــع 
إنهــم  إال  الســكان،  مــن   30% مــن 
يعانــون ارتفاًعــا معــدالت البطالــة، 
التمثيــل  مســتويات  وانخفــاض 
الفــرص  كفايــة  وعــدم  الســيايس، 
كــام يف أجــزاء أخــرى مــن العــامل، 
باليــأس  الشــعور  إىل  أدى  مــا 
بشكل كبري، والذي قد يؤدي إىل 
أن يكون تطوًرا خطرًيا، ما مل نتخذ 

إجراءات تعكس هذا الواقع.
العمود الفقري

واإلصــالح  التغيــري  كتلــة  وقالــت 
"يــأيت  بيــان:  يف  الرملانيــة 
ليســجل  للشــباب  العاملــي  اليــوم 
القيمــة التــي يحظــى بهــا الشــباب 
يبنــون  وهــم  الحيــاة،  عــامل  يف 
شــخصياتهم  ويصقلــون  ذواتهــم 
مبــا  مســتقبلهم،  ويستشــفون 
يف  فقــري  عمــود  مــن  يشــكلونه 
بنــاء  حيــاة اإلنســانية، فهــم معــول 
ومســتقبل  الحضــارات  وبنــاة 

األمم".
اليــوم  "إن  الكتلــة:  وأضافــت 
العاملــي للشــباب ميــر يف مرحلــة 
حرجــة يعيشــها العــامل أمــام حالــة 

رســالة  وتســليم  غــزة  مدينــة  يف 
ومديــر  اليونســكو  مكتــب  ملديــر 
مكتــب املفــوض الســامي لحقوق 

اإلنسان.
نيابــة  ألقتــه  الــذي  النــداء  وشــمل 
الهيئــة  يف  الباحثــة  الشــباب  عــن 
الزهــراء  فاطمــة  )حشــد(  الدوليــة 
للتحديــات  وصًفــا  شــعبان،  أبــو 
توجــه  التــي  واإلنســانية  الوطنيــة 
الفلســطيني  واملجتمــع  الشــباب 
الشــعب  حقــوق  متــس  والتــي 

الفلسطيني ومستقبل شبابه.
تأثــريات  أن  النــداء  وأوضــح 
والكارثيــة  الجســمية  االنتهــاكات 
الفلســطيني  الشــباب  طالــت 
مــن  جملــة  عــىل  آثارهــا  وظهــرت 
األساســية؛  والخدمــات  الحقــوق 
والعمــل،  الســكن،  يف  كالحــق 
تراجــع  كــام  والتعليــم،  والصحــة 
االقتصاديــة،  األنشــطة  يف  النمــو 
عــىل  الشــباب  قــدرة  وضعفــت 
الصدمــات،  ومواجهــة  التكيــف 
املفــروض  اإلرسائيــي  فالحصــار 
عــىل  الرابــع  للعــام  القطــاع  عــىل 
غــزة  قطــاع  ســكان  عــىل  التــوايل 
األوضــاع  تدهــور  إىل  أفــى 
شــكلت  "كــام  اإلنســانية، 
العقوبــات التــي تفرضهــا الســلطة 
يف رام اللــه عامــال إضــايف ســاهم 

يف تردي ظروف الشباب".
الوقفــة  يف  املشــاركون  وأكــد 
وتحقيــق  تعزيــز  "رضورة  عــىل 
اإلنســان  العدالــة واحــرتام حقــوق 
اإلرسائيليــة  السياســات  ومجابهــة 
الفلســطيني،  الشــباب  تجــاه 
املجتمــع  منظــامت  مطالبــن 
بالتحــرك  املتخصصــة  الــدويل 
مســتقبل  إلنقــاذ  العاجــل 
فالضغــط  الفلســطيني؛  الشــباب 
الشــباب  فــإن  االنفجــار،  يولــد 
قطــاع  يف  ســيام  وال  الفلســطيني 
معهــم  العمــل  يســتحقون  غــزة، 

ومن أجلهم".
الرســمية  الجهــات  وطالبــوا 
ضــامن  بــرضورة  الفلســطينية، 
اإلنســان  وحقــوق  الحريــات 
وتقليــص  الفســاد،  ومكافحــة 
أوســاط  الفقــر والبطالــة يف  رقعــة 

ومســتوى  نســبة  ورفــع  الشــباب، 
يف  بالــذات  الشــباب  مشــاركة 
والسياســات  األولويــات  تحديــد 
وتطويــر  واالســرتاتيجيات، 
مشــاركة ودور الشــباب يف إعــادة 
بنــاء مؤسســات النظــام الســيايس 
ومنظــامت  السياســية  واألحــزاب 
إىل  إضافــة  املــدين،  املجتمــع 
ووســائل  اســرتاتيجيات  تعزيــز 
أوســاط  يف  البديلــة  التنميــة 

الشباب ويف املجتمع.
"رضورة  عــىل  شــددوا  كذلــك 
نحــو يضمــن  عــىل  الجــاد  الســعي 
رام  يف  الحكومــة  عــىل  الضغــط 
الجامعيــة  العقوبــات  لرفــع  اللــه 
قطــاع  ومواطنــي  موظفــي  عــىل 
الرســمية  الجهــات  وإجبــار  غــزة، 
تخفيــض  عــىل  غــزة؛  قطــاع  يف 
الجبابــة  وسياســة  الرضائــب 
فئــة  بــن  واســع  بشــكل  املنتقــدة 
وتقديــم  واملجتمــع؛  الشــباب 

حلول إسعافيه لهم".
حياة كريمة

حركــة  دعــت  جانبهــا،  مــن 
الحصــار  "رفــع  إىل  األحــرار 
للشــباب  الكرميــة  الحيــاة  وتوفــري 
الفلسطيني لشق طريقه نحو بناء 
القضيــة  لخدمــة  واعــد  مســتقبل 

الفلسطينية".
وجــوب  عــىل  الحركــة  وشــددت 
"وضــع إســرتاتيجية وطنيــة لدعــم 
الشــباب وتوفــري فــرص العمل لهم 
فهم الريحة األكر يف املجتمع 
الفلسطيني, واألكر ترضرا بفعل 
مــن  شــعبنا  يعانيــه  ومــا  الحصــار 
واألكــر  نتيجتــه,  ومــآٍس  ويــالت 
مــع  الــرصاع  معادلــة  يف  تأثــريا 

االحتالل".
وقالــت إن "هــذه املناســبة مهمة 
املعانــاة  عــىل  الضــوء  لتســليط 
الكبــرية التــي يعانيهــا شــعبنا بكل 
الحصــار  نتيجــة  ورشائحــه  فئاتــه 
املتواصــل  االحتــالل  وعــدوان 
عليــه, ولتذكــري العــامل بــأن هنــاك 
ميلكــون  وشــباًبا  ــا  حيًّ شــعًبا 
الحيــاة  يريــدون  كبــرية  طاقــة 
بحريــة وكرامــة كــام باقــي شــعوب 

العامل".

األمــم املتحــدة وأوســاط محليــة تدعــو لحــل مشكــالت
 الشبـــــاب ومتكينهـــــم باملجتمـــــع الفلسطينـــــي

جانب من فعالية  مبناسبة يوم الشباب يف غزة أمس                            )تصوير/ محمود أبو حصرية(
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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال
بلديـة رفح

الثانيــة  الــدورة   / الثالثــة  البلديــات املرحلــة  تطويــر  برنامــج  املــروع:  اســم 
)MDPIII-CII(

اسم املروع الفرعي: صيانة الطرق الرئيسية -مرحلة أوىل
1. حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 

- صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة - عــى منحــة مــن مجموعــة مــن 
الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  مســاهمة  اىل  باإلضافــة  واملمولــن  الــركاء 
بنســبة %10 مــن تكلفــة برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة / الــدورة 
تطويــر  صنــدوق  مــن  فرعيــة  منحــة  عــى  رفــح  بلديــة  حصلــت  وقــد  الثانيــة، 
وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــروع صيانــة الطــرق 
الرئيســية - مرحلة أوىل وتنوي اســتعامل جزء من أموال هذه املنحة الفرعية 
يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم MDPIIICII-1421117-24(( الــذي 

من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2. املقاولــون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــى املعلومــات الالزمــة من بلدية رفــــح، 

دائرة إعداد وتصميم املشاريع، السيد/ م. محمد رسحان، هاتف: 0599502911 
فاكس: 082145921، وذلك ابتداًء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عر 

والنصف ظهرًا من تاريخ 2020/08/13 وحتى تاريخ 2020/08/27.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   .3

2020/08/27 الســاعة الثانيــة عــرة والنصــف ظهــرا وســيتم فتــح عــروض 

االسعار يف نفس التاريخ.
4. املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

مدعــوون  املقاولــن  جميــع  التمهيــدي:  واالجتــامع  املوقــع  زيــارة   .5

للمشــاركة يف الجولــة امليدانيــة واالجتــامع التمهيــدي يــوم الخميــس املوافق 
االجتــامع  إن  حيــث  صباحــًا،  العــارشة  الســاعة  متــام  يف   2020/08/20

التمهيدي سيعقد يف بلدية رفـح وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.
6. العنوان املشار إليه أعاله هو: شارع عمر بن الخطاب – مبنى بلدية رفــح، 

دائرة إعداد وتصميم املشاريع، الطابق الرابع.
بلديـة رفح

إعالن طرح عطاء صادر عن بلدية غزة
بتمويل من اللجنة الدولية للصليب األحمر

 إعادة تأهيل شبكات مياه وصرف الصحي في مدينة غزة - 2020
  RO: ILGAZ20/ 10074

تعلن بلدية غزة بتمويل من اللجنة الدولية للصليب األحمر عن طرح عطاء إعادة تأهيل شبكات مياه ورصف الصحي 
يف مدينــة غــزة – 2020، وذلــك وفًقــا لجــدول الكميــات والــروط العامــة والخاصــة باملــروع، فعــى املقاولــن ذوي 

االختصاص يف هذا املجال والراغبن يف التقدم للمشاركة يف هذا العطاء مراعاة الروط التالية: 
• تعترب دعوة هذا العطاء جزًءا ال يتجزأ من وثائق العطاء.

• يجــب عــى املقــاول أن يكــون ُمســجاًل لــدى اتحــاد املقاولــن ومصنفــًا لدى لجنة التصنيف الوطنيــة وأن يكون حاصاًل عى 
شهادة تصنيف سارية املفعول وذلك يف مجال املياه واملجاري تخصص مياه ومجاري الفئة األوىل.

• يجب عى املقاول أن يكون مسجاًل رسمًيا يف دوائر الرضيبة )مشتغل مرخص(.
• يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوًما من تاريخ فتح العطاءات.

• يجــب عــى املقــاول إرفــاق كفالــة دخــول العطــاء مــع العطــاء بقيمــة 14,000 شــيكل إرسائيــي لصالــح البلدية وذلك 
بكفالة بنكية غري مروطة سارية املفعول ملدة ال تقل عن 120 يوًما من تاريخ فتح العطاءات أو شيك بنيك مصدق 

وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
• يجب أن تكون األسعار بعملة الشيكل اإلرسائيي غري شامل الرضيبة املضافة، وعى املقاول الفائز ختم الفاتورة 

الصفرية من وزارة املالية.
• ميكــن للمقاولــن الراغبــن املشــاركة يف هــذا العطــاء االطــالع، والحصــول عــى نســخة مــن وثائــق العطــاء مــن دائــرة العطــاءات 
املركزيــة يف مقــر بلديــة غــزة- مقابــل مبلــغ غــري مســرد وقــدره 300 شــيكل وتدفــع يف صنــدوق بلدية غزة ابتداًء مــن يوم الخميس 

املوافق 2020/08/13 ما بن الساعة الثامنة صباًحا إىل الواحدة بعد الظهر خالل أيام العمل الرسمي )األحد– الخميس(.
• زيــارة املوقــع يــوم األربعــاء املوافــق 2020/08/19 الســاعة العــارشة صباًحــا )AM 10:00( ويتبعــه عقــد االجتــامع 

التمهيدي الستقبال استفسارات املقاولن يف دائرة العطاءات املركزية باملبنى الرئييس للبلدية.
• آخر موعد لتسليم العطاءات وفتح املظاريف الساعة الثانية عرة ظهرًا )PM 12:00( من يوم الخميس املوافق 2020/08/27 
بحضــور ممثــي املقاولــن املشــاركن بالعطــاء مــع العلــم أنــه لــن يقبــل أي عطــاء بعــد هــذا املوعد، وال تقبــل العطــاءات بالفاكس وإمنا 
يجب تقدميها بالظرف املختوم مع كافة األوراق الرسمية وإيداعه يف صندوق املظاريف املوجود يف مقر دائرة العطاءات املركزّية.

ا. • فرة تنفيذ األعامل هي 60 يوًما تقومييًّ
• إجــراءات الرســية وفقــًا للقواعــد املتبعــة لــدى اللجنــة الدوليــة للصليب األحمر وبلدية غزة ويخضــع العطاء للتقييم 

الفني واملايل كام ورد يف وثائق العطاء وهام غري ملزمن بقبول أقل األسعار.
• رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة دائرة العطاءات املركزية - وحدة التعاون الدويل – بلدية غزة
 جوال: 0599815605        هاتف: 2832200    - فاكس: 2824400 

بلدية غزة     

غزة/ نور الدين صالح:
الدبلــوم  شــهادات  حملــة  مــن  املوظفــن  املمرضــن  عــرات  طالــب 
شــهادات  اعتــامد  بــرضورة  غــزة،  قطــاع  الصحــة يف  وزارة  "املجرسيــن"، 

البكالوريوس التي حصلوا عليها خالل فرة عملهم يف الوزارة.
جــاء ذلــك خــالل وقفــة نظمتهــا نقابــة التمريــض الفلســطينية، أمــس، أمــام 

مقر وزارة الصحة مبدينة غزة، للمطالبة بحق املمرضن "املجرّسين".
ورفــع املشــاركون الفتــات "اعتــامد شــهادات املجرسيــن مــن دبلــوم إىل 
بكالوريــوس متريــض حــق رشعــي"، "حقــوق املمرضــن املجرسيــن خــط 
أحمــر"، "نقابــة التمريــض لــن تتخــى عــن حقــوق املمرضــن"، للمطالبــة 

باستعادة حقوقهم.
وطالــب نقيــب املمرضــن خليــل الدقــران، وكيل وزارة الصحة د. يوســف 
أبو الريش، برفع توصية للجهات املعنية باملوافقة عى اعتامد شهادات 
املمرضــن "املجرسيــن" كافــة، حتــى آخــر موظــف وبأثر رجعــي من تاريخ 

االستحقاق.
تنفيــذ وزارة  الوقفــة عــى رضورة  الدقــران خــالل كلمتــه يف ذات  وأكــد 
بحقــوق  باملســاس  نســمح  "لــن  وقــال:  الســابقة،  للمطالــب  الصحــة 

املمرضن".
وأوضح أن قرابة 300 ممرض وممرضة يعملون يف الوزارة بوظيفة ممرض 
ومنهــم  عملهــم  أثنــاء  البكالوريــوس  شــهادة  عــى  حصلــوا  وقــد  عمــي، 
مــن حصــل عــى املاجســتري حتــى يرتقــوا مبهاراتهــم وبالخدمــة الصحيــة 

املقدمة ألبناء شعبهم وفق ما يشجع عليه قانون الخدمة املدنية.
وأضــاف الدقــران: "اليــوم نقــف لنعلــن أمــام الجميــع وبعــد سلســلة مــن 
الحــوارات واللقــاءات التــي نفذتهــا النقابــة عــى مــدار عــدة أشــهر عملــت 
شــهادات  اعتــامد  مينــع  مــا  أمــام  العقبــات  كل  تذليــل  عــى  خاللهــا 

لقــاءات ممتــدة مــع نقابــة التمريــض شــملت عدة مؤسســات حكومية من 
بينها وزارة الصحة وديوان املوظفن".

عنــه،  نســخة  "فلســطن"  صحيفــة  تلقــت  بيــان  يف  الــوزارة،  وأوضحــت 
أمــس، أن حصــول املوظفــن عــى مســمى )دبلــوم التمريــض( ملســمى 
عــى  ومنافســة  مســابقة  إىل  يحتــاج  متريــض(  )بكالوريــوس  جديــد 
املســمى الجديــد وال يتــم تلقائيــا مبجــرد حصــول املوظــف عــى شــهادة 

البكالوريوس.

املجرسين، حتى وصلنا إىل طريق مسدود".
وأعلــن الدقــران عــن عــدم الراجــع أو إلغــاء الفعاليــات االحتجاجيــة، الفتــًا 
إىل أن نقابته ستصعد من احتجاجاتها يف حال مل تستجب الوزارة حتى 

نهاية األسبوع القادم.
يف املقابل، أصدرت وزارة الصحة بغزة بيانًا ردًا عى الوقفة االحتجاجية 
التــي نظمتهــا نقابــة التمريــض، قائلــًة: "قضيــة الزمــالء أبنــاء وزارة الصحــة 
العاملــن فيهــا عــى مســمى دبلــوم متريــض تــم دراســتها وتوضيحهــا يف 

وأشــارت إىل أن طلــب نقابــة التمريــض يف اللقــاءات املختلفــة بـ"قــر 
فــرص التوظيــف عــى بنــد البكالوريــوس عــى موظفــي الدبلــوم بالرفيــع 
وتقديــم  العمــل  مــن  العاطلــن  الخريجــن  فرصــة  تعطيــل  مــع  التلقــايئ 
املوظف عى الخريج حتى وإن كان الخريج أكرث كفاءة وحاز عى أعى 

الدرجات" لهو أمر مستغرب ويقدح يف أساسيات العمل النقايب.
البكالوريــوس  خريــج  بتأخــري  الطلــب  يتــم  مــن  "ملصلحــة  وتســاءلت: 
أن  مبينــّة  منافســة؟"،  دون  الفرصــة  عــى  املوظــف  وحيــازة  املتفــوق 
األســاس للحصــول عــى مســمى جديــد وهــو بكالوريــوس التمريــض يقوم 
عــى أســاس املنافســة واختيــار األكفــأ مــع احتفــاظ املوظــف بســنوات 

الخربة حال فوزه باملسابقة.
وعــّدت الــوزارة اختيــار هــذا الوقــت الحــرج مــع بــدء عــودة العالقــن ومــا 
مــن  بفعاليــات  للقيــام  املجتمــع  لضــامن ســالمة  إجــراءات  مــن  يصاحبــه 
شأنها إرباك ساحة العمل الصحي وتشتيته يحمل تساؤالت عن بواعث 

هذه الفعاليات من حيث الشكل واملضمون والتوقيت.
وأكــدت وزارة الصحــة أن رشيحــة التمريــض الواســعة هــي رشيحــة تحظــى 
بوافر التقدير واالحرام من خالل بوابات الوزارة املختلفة ويف مقدمتها 

اإلدارة العامة للتمريض.
التمريــض املجرسيــن  دبلــوم  مــن رشيحــة  للموظفــن  الصحــة،  وباركــت 
الذيــن خاضــوا املنافســة عــى مســمى بكالوريوس وتفوقــوا وتم تحويلهم 

إىل املسمى الجديد.
ودعــت بقيــة الزمــالء الذيــن يــودون تغيــري املســمى إىل التحضــري الجيــد 
لخــوض املســابقة القادمــة مــع احتفاظهــم بحــق األفضليــة عنــد تســاوي 
إربــاك  الســعي إىل  الجهــود وعــدم  بتكثيــف  نتائــج املســابقات، مطالبــًة 

الساحة يف هذا التوقيت بالذات.

خان يونس/ محمد عيد:
شــّيع آالف املواطنــن، أمــس، جثــامن القيــادي يف حركــة 
املقاومــة اإلســالمية حــامس خالــد محفــوظ )52 عاًمــا(، 

يف محافظة خان يونس جنويب قطاع غزة.
وانطلــق موكــب التشــييع مــن املســجد الكبــري مبشــاركة 
قيــادة حــامس، وعــى رأســها رئيــس الحركــة يف قطــاع غزة 
د. خليــل  الســيايس  املكتــب  وأعضــاء  الســنوار،  يحيــى 
الســبح،  أبــو  اللــه  ود.عطــا  الربدويــل  ود.صــالح  الحيــة 
د.محمــد  الحكوميــة  املتابعــة  لجنــة  ورئيــس  وآخــرون، 
وطنيــة  وشــخصيات  فصائليــة  قيــادات  بجانــب  عــوض؛ 

واعتبارية.
وتــويف محفــوظ، املحــارض يف كلية التجارة يف الجامعة 
لجلطــة  أمــس،  مــن  أول  تعرّضــه  بعــد  بغــزة،  اإلســالمية 
قلبيــة، نقــل يف إثرهــا ملجمــع نــارص الطبــي بخــان يونــس، 

إىل أن تم اإلعالن عن وفاته بعد فرة وجيزة.
حــامس  حركــة  يف  عــّدة  مناصــب  محفــوظ  وتقّلــد 
الحركــة،  صنــدوق  أمــن  منهــا  يونــس،  خــان  مبحافظــة 
وعضــو يف مؤسســاتها، كــام يعــد مــن أبــرز قــادة العمــل 
الدعــوي باملحافظــة. وأشــاد الحيــة خــالل كلمــه لــه قبــل 
التشــييع بســرية الراحــل العطــرة، وتاريخــه الناصــع الزاخــر 
وحركتــه،  ووطنــه  لدينــه  بإخــالص  والعمــل  بالتضحيــات 

وأضاف الرقب: "غادر الحياة مغادرة صادمة، بعد رحلة 
الكثــري، ألجــل دينــه  الكثــري  عطــاء طويلــة، عمــل خاللهــا 
يف  عمــل  للجميــع،  أًخــا  كان  ووطنــه.  وعقيدتــه  وأرضــه 
الصمــت والعلــن ألجــل الديــن والعقيــدة، حمــل أمانــات 

الحركة الثقيلة يف السلم والحرب".

حــامس  لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  تعــازي  ناقــاًل 
إسامعيل هنية. وقال مسؤول حركة حامس يف محافظة 
خان يونس حامد الرقب إّن الفقيد محفوظ كان موجوًدا 
يف كل مــكان عمــل تنظيمــي، ويف كل عمل ألجل الوطن 

ا إال وله فيه بصمة". "ومل يرك مسجًدا وعماًل دعويًّ

غزة/ فلسطن:
د.أحمــد  التريعــي  املجلــس  يف  النائــب  بحــث 
املواطنــن  قضايــا  املنــارة،  حــي  ولجنــة  حلبيــة  أبــو 
مــع رئيــس بلديــة غــزة د.يحيــى الــرساج، وأعضــاء مــن 
املجلــس البلــدي. وتناول اللقاء العديد من القضايا 
ومنها إمكانية تطوير بعض الشوارع وإزالة التعديات 

مبا يخدم مصلحة املواطنن.

غزة/ فلسطن:
رشق  يف  والتعليــم  الربيــة  مديريــة  مــدارس  بــدأت 
غــزة بتنفيــذ خطــة الدعــم النفــيس للعــودة للمــدارس 
اإلدارة  وضعتهــا  التــي  الخطــة  ضمــن  لطلبتهــا, 
الربيــة  وزارة  يف  الخاصــة  والربيــة  لإلرشــاد  العامــة 
الجديــد  الــدرايس  العــام  بــدء  مــع  العــايل  والتعليــم 

.2020/2021
الخطــة تشــمل  أن  عــن املديريــة،  بيــان صــادر  وأفــاد 
األســبوع التمهيــدي للصــف األول, والدعــم النفــيس 

للطلبة من الصفوف الثاين حتي الثاين عر.
يف  الخاصــة  والربيــة  اإلرشــاد  قســم  رئيــس  وقــال 
إىل  تهــدف  الخطــة  إن  اللــه،  نــر  أميــن  املديريــة، 
مســاعدة الطلبــة عــى تكويــن اتجاهــات إيجابيــة نحو 

غزة/ أحمد املري:
التــي  باإلجــراءات  العامليــة  الصحــة  منظمــة  أشــادت 
تتبعهــا الجهــات املســؤولة يف قطــاع غــزة، ملجابهــة 

فريوس كوفيد19- )كورونا(.
وقــال مديــر مكتــب املنظمــة يف قطــاع غــزة، د. عبــد 
داخــل  بغــزة  املتبعــة  اإلجــراءات  "إن  صبــح:  النــارص 
ا، مــا أوصل القطاع  مراكــز الحجــر الصحــي صارمــة جدًّ

ألن يكون صامم أمان َمَنع من تفيش الفريوس".
متابعتنــا،  "حســب  "فلســطن":  لصحيفــة  وأضــاف 
غــزة فريــدة مــن نوعهــا، إذ تأخــذ مبــدأ األحــوط، ملنــع 
سياســة  وهــي  القطــاع،  يف  كورونــا  فــريوس  انتشــار 

أثبتت نجاعتها ونجاحها".
ولفــت صبــح إىل أن منظمــة الصحــة العامليــة تعطــي 
التوجيهــات والنصائــح الالزمــة للتعامــل مــع فــريوس 
الجهــات  أن  إال  والعــزل،  الحجــر  وأماكــن  كورونــا، 
لتفــيش  مجــااًل  يــدع  ال  مــا  اتبعــت  بغــزة  املســؤولة 

الفريوس وانتشاره.
ــا بحجــر العائديــن  ونبــه إىل أن املنظمــة تنصــح عامليًّ
لبالدهــم أو الحــاالت املشــتبه بهــا، 14 يوًمــا، إال أن 
غــزة مــن بــاب التــزام األحــوط تعمــل عــى الحجــر مــدة 
التــي  العلميــة  الدراســات  ببعــض  التزاًمــا  يوًمــا،   21

وأشــاد أبــو حلبيــة، خــالل زيــارة مقــر البلديــة، أمــس، 
للتخفيــف  العاملــة  وطواقمهــا  غــزة  بلديــة  بجهــود 
مــن معانــاة أبنــاء املدينــة بكافــة الســبل واإلمكانيــات 

املتاحة.
تــم  التــي  املطالــب  "بعــض  إن  قائــاًل:  الــرساج  ورد 
طرحها هي عى سلم أولويات املشاريع التطويرية، 

وتنتظر التمويل الالزم لتنفيذها".

املدرســة, وتســهيل انتقالهــم مــن جــو األرسة إىل جــو 
عنــارص  مــع  الســليم  التكيــف  إىل  إضافــة  املدرســة, 
ملامرســة  املعلمــن  دور  وتعزيــز  املدرســية  البيئــة 
األســاليب الربويــة يف التعامــل مــع الطلبــة وغــرس 

قيم التعاون والتقبل واالحرام بن الطلبة.
اللــه أن هنــاك أهداًفــا خاصــة للخطــة  نــر  وأضــاف 
منها اكتشاف الحاالت التي تحتاج إىل تدخل فردي 
الذيــن  للطلبــة  النفــيس  الدعــم  وتقديــم  وعالجهــا, 

قضوا فرة الحجر االحرازي داخل مراكز الحجر.
منهــا  الفعاليــات  مــن  العديــد  الخطــة  تشــمل  كــام 
واألناشــيد  والرفيــه  املختلفــة  الرياضيــة  األلعــاب 
والرســومات عــى األوجــه واللعــب بالطــن والقصص 

الهادفة، وفق نر الله.

تشــري إىل إمكانيــة ظهــور أعــراض املــرض بعــد املــدة 
التي حددتها املنظمة.

وتابــع: "غــزة تتبــع إجــراءات صارمــة ال توجــد يف أي 
ال  القطــاع  ألن  نظــًرا  محقــة  وهــي  بالعــامل،  منطقــة 
ا هذه اإلجراءات ناجحة  يحتمل انتشار املرض"، عادًّ

ومثااًل يحتذى.
وأشــار صبــح إىل أن مكتــب منظمــة الصحــة العامليــة 
الصحــي  الحجــر  مراكــز  أمميــة  مؤسســات  برفقــة  زار 
مــدى  والحــظ  غــزة،  بقطــاع  الوســطى  املنطقــة  يف 
االســتعداد الجيــد يف تطبيــق برتوكــول التعامــل مــع 

الفريوس.
ومل ُيخــِف قلــق املنظمــة الدولية من العائدين الجدد 
لقطــاع غــزة عــرب معــرب رفــح، متوقًعــا أن يكــون بينهــم 

العديد من املصابن بالفريوس.
رصامــة،  أكــرث  إجــراءات  يتطلــب  ذلــك  "إن  وقــال: 
وحــذًرا شــديًدا يف تطبيــق برتوكــول الحجــر الصحــي، 

ليتسنى الحفاظ عى القطاع بشكل آمن".
وعرب عن أمله يف استمرار الجهود املبذولة ملكافحة 
ال  العامليــة  الصحــة  منظمــة  أن  إىل  مشــرًيا  كورونــا، 
أدوات  مــن  مطلــوب  هــو  مــا  كل  توفــري  عــن  تتــواىن 

فحص للعائدين والحاالت املشتبه بها.

تعليم رشق غزة تبدأ تنفيذ خطة
الدعم النفيس للعودة للمدارس

أبو حلبية يبحث قضايا 
المواطنني مع رئيس بلدية غزة

"الصحة العالمية" تشيد بإجراءات 
غزة المتبعة لمواجهة كورونا

اآلالف يشيعون القيادي يف حماس خالد محفوظ يف خان يونس

د بتصعيد خطواتها.. والصحة: المسمى الجديد يحتاج لمسابقة النقابة تهدِّ

عرشات الممرِّضني "المجّسين" يطالبون باعتماد شهادات البكالوريوس الخاصة بهم

جانب من الوقفة         ) تصوير / محمود أبو حصيرة (
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الكنيســت  الداخليــة يف  لجنــة  قبــل  مــن  يتــم مامرســته  مــا  املبــارك وخطــورة 
بحــق  والعــدوان  الحــرب  وإعــان  واليتــه  املنتهيــة  نتنياهــو  برئاســة  اإلرسائيــي 
الشــعب الفلســطيني ورضب جهود القيادة الفلســطينية يف املصالحة وإنهاء 
االنقســام وإجــراء االنتخابــات ليســتمر هــذا العــدوان، والذي جاء لســبب رئيس 
وأســايس وهــو تصديــر أزمــات نتنياهــو السياســية إىل غــزة والهــروب إىل األمام 

وتوجيه رضبه وإفشال التقارب الحمساوي الفتحاوي .
فمامرســات االحتــال هــي إجــراءات ال ميكــن وصفهــا بأقــل مــن كونهــا إجراءات 
االحتــال، وتصــّب يف سياســة  بشــعة متارســها حكومــة  وإرهابيــة  تصعيديــة 
الهــروب إىل األمــام واســتمرار العــدوان واالحتــال وفــرض سياســة األمــر الواقــع 
األعــزل  الفلســطيني  الشــعب  عــى  الشــامل  العــدوان  هــذا  وأن  اإلرسائيليــة، 
واملحارص هو إعان حرب منظمة وإرهاب دولة االحتال وقياداته العسكرية، 
حيــث يتحمــل االحتــال مســؤوليتها األخاقيــة والقانونيــة أمــام جميــع هيئــات 
التحقيــق يف  تبــارش عملهــا يف  أن  التــي يجــب  الــدويل  ومنظــامت املجتمــع 
جرائم هذا العدوان وتقديم قادة االحتال اىل املحاكمة وفقا للقانون الدويل 

والترشيعات الدولية .
السؤال الذي يطرح نفسه: ملاذا الصمت املريب العريب والغريب عى هذه 
يكفــي  أال  الفلســطيني؟!  الشــعب  عــى  الظــامل  والعــدوان  اإلرهابيــة  الجرائــم 
خمســة عــرش عاًمــا عــى الحصــار؟! أال يكفــي خمســون عاًمــا عــى االحتــال؟! 
أليــس هنــاك مــن يقــول: إن حكومــة االحتــال بــدأت بتنفيــذ أجندتهــا الخاصــة 
لــكل املعايــر،  تجــاوز  الجرائــم  الفلســطينية وأن هــذه  القضيــة  عــى حســاب 
وتشّكل انتهاًكا خطًرا لكل قواعد القانون الدويل اإلنساين؟ أليس التسويف 

رئيــس حكومــة العــدو وقــادة الجيــش بالتدخــل ووضــع حــد للوضــع القائــم، 
تواجــه  التــي  االحتــال  عــى حكومــة  اضافيــة  شــكل ضغوطــا  الــذي  األمــر 
ظروفا استثنائية  ومنها أزمة كورونا، والخافات السياسية داخل الحكومة 
جبهــة  يف  االمنيــة  والتهديــدات  جديــدة،  النتخابــات  التوجــه  واحتامليــة 
الشــامل وغرهــا مــن التحديــات، مــا يجعــل أجنــدة هــذه الحكومــة ممتلئــة 

وتتزاحم لديها االولويات.
تفــِض  مل  الوســطاء  خــال  مــن  وتجــري  أجريــت  التــي  االتصــاالت  وحتــى 
لتسكني جبهة الجنوب )قطاع غزة( فعى الرغم من قناعة االرسائيليني بأن 
جبهــة الشــامل األكــر دمويــة حــال انــدالع مواجهــة اال أنهــم يف ذات الوقت 
ينظــرون لجبهــة الجنــوب باعتبارهــا )االكــر تفجــرا( فهــي جبهة غر مســتقرة 
وميــزان التصعيــد فيهــا يف لحظــة مــا يصعــد مــن صفــر إىل 100 دون ســابق 

إنذار.
فاملراقــب للمشــهد يــدرك أن االمــر مل يتوقــف عنــد البالونــات وخصوصــا 
بعد تدحرج االوضاع نحو اطاق النار تجاه وحدة الهندسة العاملة بالقرب 
مــن الســياج الفاصــل، ومؤخــرا اطــاق صليــات مــن الصواريخ باتجــاه البحر) 
كرســالة تحذيريــة( للعــدو أن الوقــت لــن يكــون يف صالحــه وأنــه كلــام مــرت 

ساعات أخرى دون استجابة فإن ذلك سيؤدي ملزيد من التصعيد.
 فهذه الصواريخ التي أطلقت تذكر املستوطنني وقادة الجيش أن الهدوء 
هــش وأن قيــادة املقاومــة يف غــزة جاهــزة ومتأهبــة لــكل الســيناريوهات، 
وأن تهديــدات وزيــر الحــرب باســتهداف غــزة بقوة لن تكــون مغامرة ناجحة، 
وأنــه ســيدفع الثمــن، فاملقاومــة تجــد نفســها أمينــة عــى مصالــح شــعبنا، 

هؤالء الثوار املودرن، تجسد شواهد عى جرمية النكبة.
وقــد عــر عــن هــذه املفاهيــم املغلوطــة، بيــان صــدر قبــل يومــني عــام يســمى 

بالقوى الوطنية واإلسامية، بخصوص مخيم الشاطئ.
أثبــت البيــان أن هــذه القــوى الوطنيــة تفتقــد املصداقيــة، وتفتقــر إىل حــس 
القيــادة، ورغــم أن الرائــد ال يكــذب أهلــه، فــإن البيــان وضــع اســم حركــة الجهــاد 
اإلســامي عــى البيــان، لتخــرج حركــة الجهــاد تنفــي علمهــا بالبيــان وتســتنكر 

وضع اسمها عليه.
واعتــر البيــان -اللقيــط- أن مشــاريع تطويــر املخيامت وانهــاء معاناة الاجئني 
مشــاريع  لصالــح  املخيــامت  عــى  القضــاء  يعنــي  وتحســني رشوط حياتهــم، 
تصفيــة قضيــة الاجئــني، وإعطــاء حالــة مــن االســتقرار باملخيــامت يك ننــى 

حق العودة.
يــا هــؤالء يــا مــن ال تســكنون املخيــم وتتحدثــون باســمه، يــا من تتمتعــون مبزايا 

الثورة وحساناتها، هل أنستكم هذه املزايا والحسنات حق العودة؟
 ومتــى كان تحســني حيــاة الاجــئ وتطويــر بيئــة املخيــم تنــي الاجــئ حــق 

العودة ألرضه؟ 
ومتى كان استمرار املعاناة مرتبط بالتمسك بحق العودة؟

ويحــق لنــا أن نتســاءل عــن دور هــذه القــوى الوطنيــة الغائبــة عــن املخيــم وعــن 
معاناته، يف تطوير متنزه مخيم الشــاطئ املهمل منذ ســنوات طويلة، فلم نَر 
لهــذه القــوى أثــًرا يف إنقــاذ أو تطويــر هــذا املتنفــس الوحيــد يف املخيــم الذي 

ا رهيًبا. يعاين اكتظاًظا سكانيًّ
ومل نــَر مــن هــذه القــوى أي مشــاريع للتخفيــف مــن حدة الفقر التي تســكن يف 

ثنايا أزقته الضيقة.
ومل نتــذوق مــن كامهــم املعســول طعــم للميــاه العذبــة عوضــا عــن امليــاه غــر 

الصالحة للرشب فيه.

منذ أيام يشهد قطاع غزة حراكًا ميدانيًا عر دفعات البالونات الحارقة، وذلك 
بســبب اســتمرار الحصار عى غزة وغياب الفرص االقتصادية يف القطاع، كام 
أن إطــاق حركــة حــامس يــوم االثنــني املنــرم نحــو 10 صواريــخ تجريبيــة تجــاه 
البحــر يدخــل ضمــن الرســائل التــي تريــد أن ترســلها إىل الجانــب اإلرسائيــي، 
كذلــك العــودة إطــاق البالونــات الحارقــة بعــد انتهــاء الغــارات اإلرسائيليــة عى 
غزة فجر يوم االثنني هي األخرى رسائل ينبغي أن يفهمها االحتال جيدا، بدال 
مــن االســتمرار العــدوان الهمجــي عــى قطــاع غــزة بالقصــف الليــي املتواصــل 
عــى املواقــع واالهــداف املدنية، لتصدير أزمــات "بنيامني نتنياهو" الداخلية 
إىل األهايل يف قطاع غزة، وحرف األنظار عام يجري داخل كيان االحتال من 
تطورات وأوضاع سياسية متفاقمة، حيث يتظاهر آالف اإلرسائيليني باستمرار 
منــذ أكــر مــن شــهرين، وأحيانــًا أكــر مــن مــرة خــال األســبوع الواحــد، للمطالبة 
باســتقالة رئيــس الــوزراء الصهيــوين "بنيامــني نتنياهــو"، بســبب محاكمتــه يف 
عــدة قضايــا فســاد تتضمــن تهــم الرشــوة واالحتيــال وخيانــة األمانــة العامــة، كام 
يحتــّج املتظاهــرون عــى طريقــة التعاطــي الفاشــل لحكومــة نتنياهــو مــع أزمــة 

فروس كورونا املستجد.
ســلطات االحتــال تحــاول مــن خــال عدوانهــا املتكــرر عــى قطــاع غــزة فــرض 
واقــع جديــد وخطــر، حيــث تعمــل وتســعى لتكريس عدوانهــا الجديد وجعلها 
االحتــال واســتغال حكومــة  إعــادة صياغــة  الواقــع ومحــاوالت  األمــر  سياســة 
الــدويل تجــاه جرامئهــا البشــعة يف غــزة والدعــم  االحتــال لصمــت املجتمــع 
األمريــي املطلــق بالتزامــن مــع عــدوان اســتيطاين متواصــل يف الضفــة وحملة 
األقــى  املســجد  وتقســيم  القــدس  تهويــد  ومحــاوالت  اليوميــة  االعتقــاالت 

الحارقــة  البالونــات  إطــاق  خــال  مــن  غــزة  يف  التوتــر  يعــود  جديــد  مــن 
واملتفجــرة  باتجــاه املســتوطنات املحاذيــة للقطــاع، والتــي خلفــت حرائــق 
واســعة التهمــت آالف الدومنــات، عــى إثــر تنصــل االحتــال مــن التزاماتــه 
تجاه سكان القطاع، ومامطلته يف تنفيذ التفاهامت التي أبرمت بوساطة 
مريــة وأمميــة، مــا أدى لتدهــور األوضاع اإلنســانية، وتوقف عجلة اإلعامر 
وانعكس ذلك أيضا عى كافة املرافق التي أصيبت غالبها بالشلل التام، 
كل ذلــك وغــره مــن صــور املعانــاة جعــل الغزيــني غــر قادريــن عى تحمل 
االحتــال  مواجهــة  يف  أدواتهــم  لتفعيــل  ودفعهــم  الضغــوط،   مــن  مزيــد 
أن  شــأنها  مــن  والتــي  العادلــة  اإلنســانية  للمطالــب  الرضــوخ  عــى  إلجبــاره 

توقف نزيف املعاناة.
الحــرب  وزيــر  بــارش  البالونــات  لهــذه  االوىل  الدفعــات  إطــاق  ومــع  لكــن 
االرسائيــي بنــي غانتــس بتهديــد القطــاع برضبــات مؤملة ونفــذت الطائرات 
الصهيونيــة العديــد مــن الهجــامت عــى أماكــن متفرقة داخــل القطاع، األمر 
الــذي دفــع الشــبان يف غــزة ملضاعفــة الفعــل الشــعبي املقــاوم وذلــك مــن 
خال زيادة زخم هذا العمل من حيث عدد البالونات واملديات والفتائل 
بــدال مــن اســتهداف املســتوطنات يف ســاعات ومناطــق  وتكثيــف  ذلــك 
مســتهدفة  لتكــون  املســتوطنات  كافــة  إدخــال  نحــو  االتجــاه  بــل  محــددة 

واشعال الحرائق عى مدار الساعة.
ال  واالنفجــارات   الحقــول،  تلتهــم  فالنــران  للمســتوطنني  يــرق  مل  مشــهد 
تتوقــف وخصوصــا يف فــرات الليــل، حتــى أصبــح الخــوف واالربــاك يخيــم 
عــى هــذه املناطــق، وهــذا بــدوره دفــع املســتوطنني لاحتجــاج ومطالبــة 

ولدت القوى الوطنية واإلسامية -وهو التعبر الدال عى الفصائل واألحزاب 
والحركات الفلسطينية- من رحم الثورة.

الثورة التي صنعتها نكبة اللجوء والترشد.
الثــورة التــي ولــدت يف خيمــة يف مخيــم الجئــني، قبــل أن تتجســد ســاًحا أو 

قنبلة يف يد الثوار الحاملني بالعودة إىل أرض اآلباء واألجداد.
فكان اللجوء وكانت الخيمة وكان املخيم هو أول قواعد الثورة.

وما انطلق الثوار واملناضلون إال للثورة عى هذا الواقع الجديد، الواقع الذي 
حول مالك األرض والبيت والبستان، إىل متسول املعونة يف خيمة ملعونة.

وتشــكل الثــوار يف أحــزاب وفصائــل وحــركات ثوريــة، مــن أجــل املخيــم، ومــن 
أجل الدفاع عن املظلومية التي حولت الشعب الفلسطيني الحر، إىل الجئ 

يف مخيم.
وتســاوى الاجــئ يف مخيــم داخــل حــدود الوطــن، مــع الاجــئ يف مخيــم يف 
دولــة عــى تخــوم الوطــن، تســاووا يف حيــاة الــذل واملعانــاة، كــام تســاووا يف 

الحرمان من العودة.
لكــن ومــع مــرور الوقــت وتقلبــات الزمــن، ســكن الثــوار خــارج حــدود املخيــم، 
لكنهم بقوا داخل حدود الثورة، وباتوا يتكلمون باسم الاجئني واملسحوقني 
باسم الثورة، وباتوا ميثلون املخيم الذي يسكنون خارجه، رغم أن إحساسهم 
مبعاناة ســكان املخيم خفت، ومعرفتهم بتفاصيل آالم الاجئني اضمحلت، 

ومشاركتهم الاجئني آالم الفقر والعوز تاشت.
معروفــة،  ومظاهــر  ونريــات  مزايــا  وللثــوار  ثابتــة،  ماليــة  فللثــوار مخصصــات 
وللثــوار لــون خطــاب، ولغــة تعبــر، ومفــردات مقولبــة، ومفاهيــم ال تعــر عــن 

الحقيقة.
مفاهيــم باتــت تعتــر املخيــم مــن الــراث، واملحافظــة عــى معانــاة الاجئــني 
أهم من املحافظة عى الاجئني أنفسهم، ألن استمرار هذه املعاناة حسب 

واملامطلــة يف تنفيــذ التفاهــامت وإقامــة املشــاريع الكبــرة التــي تخفــف مــن 
لعــودة  الــذي رضب كل يشء يف قطــاع غــزة يعــد دافعــًا قويــًا  حــدة الحصــار 
العــدوان عــى  أشــكال  مــن  الحصــار يعتــر شــكًا  اســتمرار  أّن  التصعيــد، مبــا 
عــن  الظلــم  وارفعــوا  االحتــال  وأنهــوا  العــدوان  أوقفــوا  الفلســطيني،  الشــعب 

الشعب الفلسطيني.
ويف ظــل هــذا العــدوان ال بــد للقيــادة الفلســطينية أن تضــع اســراتيجية وطنيــة 
شاملة للمرحلة املقبلة واتخاذ موقف حاسم ورسيع بالتوجه الفوري ملاحقة 
حكومــة االحتــال امــام املحكمــة الجنائيــة الدوليــة بجرائــم الحــرب االرسائيليــة 
ومحاســبة املســؤولني عنهــا وخاصــة يف مــا يتعلــق بجرميــة االســتيطان وجرائــم 
بوقــف  فــورا  املركــزي  املجلــس  قــرارات  تفعيــل  مــن  بــد  وال  املرتكبــة  الحــرب 
التنسيق االمني وقرار التوجه اىل كافة املنظامت الدولية واالستمرار يف حملة 

املقاطعة مع االحتال وحملة فرض العقوبات عى االحتال االرسائيي .
خاصــة القــول: أصبحــت أســاليب حكومــة العــدو الصهيــوين قدميــة للغايــة، 
فاملقاومــة معتــادة عــى منهــج العــدو وطريقــة التعامــل معــه، واإلرسائيليــون ال 
يعرفــون أحــدًا أكــر مــن نتنياهــو وفســاده وخيانتــه، وبذلــك أصبــح رئيــس وزراء 
االحتــال بــني ناريــن، األوىل تتمثــل يف الغصــب الشــعبي املتصاعــد بســبب 
الدخــول يف  عــى  قدرتــه  عــدم  هــي  والثانيــة  للكيــان،  إداراتــه  وســوء  احتيالــه 
حــرب رمبــا متتــد إىل أبعــد بكثــر من غزة، حيث إن القصف اإلرسائيي الجبان 
أيــام ال ميكــن اعتبــاره إال رســالة فاشــلة ســتجلب متاعــب  عــى القطــاع قبــل 
جديــدة لنتنياهــو الــذي أصبح محيط منزله ســاحة للتظاهرات العارمة املنددة 

بسياساته واملطاِلبة برحيله.

وقــادرة عــى رد العــدوان، وقدراتهــا ميكــن أن تجعــل قيــادة العــدو تعــض 
أصابع الندم حال أي عدوان جديد، أو يف حال عدم االستجابة للمطالب 
العادلة بااللتزام بتطبيق التفاهامت ورفع الحصار املفروض عى القطاع.

ويبدو أن قيادة العدو حتى اآلن تيء تقدير املشهد يف غزة عر قيامها 
بتهديــد قيــادة املقاومــة وســكان القطــاع، وتعريــض حيــاة الســكان للخطــر 
جــراء القصــف اإلرسائيــي، واتخاذهــا مؤخرا لجملة مــن اإلجراءات العقابية 
التــي مــن شــأنها تشــديد الحصــار املفــروض ومنهــا منــع مواد البنــاء وإغاق 
املعابــر والبحــر، والتلويــح بخطــوات أخــرى حال مل تتوقــف البالونات، األمر 
الــذي ســيفاقم الوضــع ويدفــع الشــباب الفلســطيني الثائــر إلعــامل وســائل 
فــإن  وبتقديــري  ومســتوطنيه،  االحتــال  تــردع  أن  ميكــن  جديــدة  وأدوات 
ساعات قريبة تفصلنا عن تفعيل أدوات أخرى مل يعهدها العدو من قبل.
وبقــي لنــا أن نقــول إن الوضــع يف غــزة يحتــاج لحل جذري وال ميكن االنتظار 
طويــا عــى هــذا الواقــع وأن الفعــل الشــعبي واألدوات التــي يســتخدمها 
الشــبان ســتبقى يف تصاعــد كــام ونوعــا، لكــن العــدو يجــب أن يفهــم أنــه 
قيــادة  أن  خصوصــا  الفــرة،  هــذه  يف  مواجهــة  انــدالع  لعــدم  ضامنــات  ال 
املقاومــة تراقــب املشــهد عــن قــرب وميكنهــا اتخــاذ قــرارات بتدفيــع العدو 
أمثانــا مضاعفــة تخالــف كل تقديراتــه، فــام عليــه ســوى الرضــوخ ملطالــب 
شــعبنا والتوقــف عــن حالــة املامطلة والتســويف وإال فــإن االمن االرسائيي 
ســيترضر، وصواريخ املقاومة ســتغر إحداثياتها باتجاه العمق الصهيوين 
يف مشهد رمبا يضع مستقبل القيادة السياسية الصهيونية عى املحك، 

ويجعلها تتوسل عودة الهدوء.

ومل نلمــس لباعهــم الطويلــة دوًرا يف تحســني نوعيــة الخدمــات الباليــة التــي 
تقــدم لســكانه. ومل متنــع أطنــان بياناتهــم املكدســة تــآكل ســاحل البحــر الــذي 

تحول ملكب للنفايات.
ثــم إذا انــرى ثلــة مــن أبنــاء املخيــم الســتدراج متويــل لتنفيــذ مــرشوع خــري 
والشــهداء  أبنــاء األرسى  فقــراء املخيــم ومعدميــه ولصالــح  مســتدام، لصالــح 
فيــه، تــرشف عليــه لجنــة املخيــم، انــرى هؤالء وارتفعــت عقرتهم، وأســمعونا 

أصواتهم النشاز، ليعروا عن حزبيتهم وفئويتهم املقيتة.
فقــد عــروا يف البيــان أنهــم يرفضــون هــذا املرشوع الخــري فقط ألنه ال يخدم 

إال فئة معينة.
يــا هــؤالء إن هــذه الفئــة املعنيــة، هــم عوائــل األرسى التــي تتغنــون ببطوالتهــم 
ليل نهار، وأبناء الشهداء الذين تقسمون بالثأر لهم يف كل مناسبة، والفقراء 

واملعوزين الذين تتسولون املعونات الدولية باسمهم.
إن املحافظــة عــى خصوصيــة املخيــم كمحطــة انتظــار لحــني العــودة، تفــرض 
عى كل وطني حر ورشيف، تحسني نوعية حياة سكانه، وتطوير بيئته ليصبح 
قابــا للحيــاة، فــان اســتمرار التمييــز الســلبي بحــق الاجئــني يف املخيــامت 

يقتل فيهم روح الثورة.
إلــزام  إن املســؤولية الثوريــة تحتــم عــى هــذه القــوى الوطنيــة، العمــل عــى 
األونروا تطوير مخيامت الاجئني وتحسني خدماتها مبا يتاءم مع حاجاتهم، 
فضًا عن تشجيع كل عمل يستهدف تطوير والنهوض بواقع متنزه الشاطئ، 
لكونــه يخفــف مــن معانــاة الاجئــني، ويشــكل متنفًســا وحيــًدا للمخيــم الــذي 

يعاين اكتظاًظا سكانًيا وضيًقا شديًدا.
وتصحيحــا للمفاهيــم املغلوطــة لــدى هــذه القوى الوطنيــة، نقول إن مخيامت 
الاجئــني ليســت مــن تراثنــا الوطنــي، بــل هــو عــار عــى جبــني اإلنســانية، وإن 

الاجئني ليسوا قوالب من شمع يف متاحف الثورة.

أوقفوا العدوان والحصار!

غزة تتأهب وبقعة الزيت تتسع

مخيمات الالجئني والقوى الوطنية والدور المفقود

د. أيمن أبو ناهية

عماد عفانة

أصبحت أساليب حكومة العدو الصهيوني قديمة 
للغايــة، فالمقاومــة معتــادة علــى منهــج العــدو 
وطريقــة التعامل معه، واإلســرائيليون ال يعرفون 
أحــدًا أكثــر مــن نتنياهو وفســاده وخيانتــه، وبذلك 
أصبح رئيس وزراء االحتالل بين نارين، األولى تتمثل 
فــي الغصــب الشــعبي المتصاعــد بســبب احتيالــه 
وسوء إداراته للكيان، والثانية هي عدم قدرته على 
الدخول في حرب ربما تمتد إلى أبعد بكثير من غزة

إن المســؤولية الثوريــة تحتــم علــى هــذه القــوى 
الوطنية، العمل على إلزام األونروا تطوير مخيمات 
الالجئين وتحسين خدماتها بما يتالءم مع حاجاتهم، 
فضــاًل عــن تشــجيع كل عمــل يســتهدف تطويــر 
والنهوض بواقع متنزه الشاطئ، لكونه يخفف من 
معاناة الالجئين، ويشــكل متنفًســا وحيًدا للمخيم 

الذي يعاني اكتظاًظا سكانًيا وضيًقا شديًدا.

أحمد أبو زهري

العــدو حتــى اآلن تســيء تقديــر  يبــدو أن قيــادة 
بتهديــد قيــادة  عبــر قيامهــا  غــزة  فــي  المشــهد 
المقاومة وســكان القطاع، وتعريض حياة السكان 
للخطــر جراء القصــف اإلســرائيلي، واتخاذها مؤخرا 
لجملــة مــن اإلجــراءات العقابيــة التــي مــن شــأنها 
تشــديد الحصــار المفــروض ومنها منع مــواد البناء 
وإغــالق المعابــر والبحــر، والتلويح بخطــوات أخرى 

حال لم تتوقف البالونات
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

مــن خــال قــر اإلقامــة يف هــذه املســتوطنات عــى اليهــود فقــط 
)ســواء أكانــوا مواطنــن إرسائيليــن أم ال(، ميكنهــم أن مينحــوا لهــم 

وملجتمعاتهم جميع مزايا الجنسية اإلرسائيلية.
الغربيــة  الضفــة  مــن  املائــة  يف   60 تصنيــف  تــم  أوســلو  اتفــاق  يف 
عــى أنهــا املنطقــة "ج"، وتغطــي جميــع املســتوطنات اإلرسائيليــة، 
مــن  مــن األرايض يف غــور األردن وعــدًدا قليــًا نســبًيا  وجــزًءا كبــًرا 
الفلســطينين. اســتمرت املنطقة "ج" تحت الحكم املبارش للجيش 

اإلرسائييل وإدارته املدنية.
بينــا متــارس الســلطة الفلســطينية بعــض الســلطات يف املنطقتــن 
املحليــة  الحكومــة  فعلًيــا  اإلقليميــة  املجالــس  أصبحــت  "أ" و"ب"، 
للمناطق التي يعيش فيها املستوطنون، غالًبا ما اعترب املستوطنون 
املنطقــة "ج" بالكامــل ملــًكا لهــم، وتعــاون الجيــش واإلدارة املدنيــة 
مبشــاريع  الســاح  أو  للفلســطينين،  بنــاء  تراخيــص  إصــدار  برفــض 
التجمعــات  يف  األشــجار  زراعــة  حتــى  أو  فلســطينية،  اقتصاديــة 

الفلسطينية يف املنطقة "ج".
التــي توجــد  املنطقــة "ج"، املزمــع ضمهــا، تشــمل جميــع املناطــق 
فيهــا مســتوطنات، تحتــوي عــى أكرب قدر مــن األرايض -من بن أكرث 
األرايض خصوبة يف الضفة الغربية، ال ســيا يف غور األردن- وعدد 
أدىن من الفلسطينين، وقد تم التعامل معها بشكل فاعل كجزء من 

إرسائيل لسنوات عديدة.
تداعيات عملية

الســابقة، ميكننــا أن نعطــي تخميًنــا  التجــارب  مــن خــال  إذا حكمنــا 
مستنًرا لشكل وتأثر الضم املقرتح يف املناطق التي من املحتمل 

أن تطبق فيها السيادة اإلرسائيلية.
ســيتم التعامــل مــع املســتوطنن اليهــود متاًمــا كا لو كانوا يعيشــون 
يف )إرسائيــل( بحكــم القانــون. أولئــك الذيــن يحملــون جــوازات ســفر 
أنهــم  عــى  وســيعاملون  بذلــك،  القيــام  يف  سيســتمرون  إرسائيليــة 

يعيشون يف )إرسائيل(.
واألوامــر  القوانــن  لتعديــل  املعقــدة  اآلليــات  عــن  التخــيل  ســيتم 
العيــش بشــكل كامــل  مــن  اليهــود  لتمكــن املســتوطنن  العســكرية 
وقانــوين كــا لــو كانــوا يف )إرسائيــل(. ســيتم اآلن معاملتهــم بحكــم 
القانــون وليــس بحكــم األمــر الواقع فقط كإرسائيلين. لن يكون للضم 
تأثر مبارش يذكر عى حقوقهم وامتيازاتهم ومسؤولياتهم، باستثناء 

تبسيط الترشيعات املتعلقة باملناطق امللحقة.
وضــع الفلســطينين الذيــن يعيشــون حالًيــا يف املناطــق التــي ســيتم 
ضمهــا )يف املجمــوع، يعيــش مــا يصــل إىل 300 ألف فلســطيني يف 
بنيامــن  الــوزراء اإلرسائيــيل  رئيــس  املنطقــة ج( غــر واضــح، وأشــار 
نتنياهــو إىل أنــه لــن يتــم منحهــم الجنســية اإلرسائيليــة، بــل ســيكونون 

بيــان  الفلســطينية  التحريــر  ملنظمــة  الرســمي  املوقــع  يف  ورد 
الجتــاع اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة، املنعقــد يف 6 أغســطس/ 
بالقــراءة والتعليــق، فصــدور مثــل هــذا  الجــاري، وهــو جديــر  آب 
البيــان أصبــح قليــًا جــدًا، بعدمــا أســلمت اللجنــة التنفيذية، عى 
مــا يبــدو، قيادهــا إىل الســيد الرئيــس الــذي حــاز عــى ثقتهــا يف 

تسير أمور القضية.
بدايــة، وبخــاف البيانــات الســابقة، اشــتمل هــذا البيــان عــى عدة 
أخطــاء نحويــة، ال تليــق ببيــان يصــدر عــن ســلطة عربيــة ذات لســان 
عــريب فصيــح، حيــث ورد، مثــا، أن اللجنــة اســتمعت مــن الســيد 
الرئيس "إىل رشحًا مفصًا وشامًا عن آخر التطورات ..." )الفقرة 
أو صاغــه شــخص  عــى عجــل  كتــب  أنــه  عــى  يــدل  مــا  الثانيــة(، 

طــارئ عــى صياغــة البيانــات. وبشــأن صلــب البيــان نفســه، أكاد 
أجــزم أنــه، لــوال التعــازي فيــه بالشــهداء مــن أهلنــا يف بــروت عــى 
أثــر االنفجــار الرهيــب يف مينائهــا، لــكان صالحــًا لكل زمــان ومكان، 
فلغتــه إنشــائية مــا كانــت ُتســتخدم يف بيانــات العــام 1975، أو 
1982، أو 1998، أو أي عــام قبلهــا وبعدهــا. مل نقــرأ جديــدًا ال 

يف املنهــج وال يف اللغــة التــي ذّكرتنــي بخطــب يــوم الجمعــة التــي 
كان يتلوهــا شــيخ القريــة قبــل صــاة الجمعــة، مــن دون أن يخــوض 
يف أمــور مهمــة، بــل يقتــر عــى الوعــظ يف نواقــض الوضــوء أو 

فوائد الصيام.
 اشــتمل بيــان صــدر عــن اجتــاع للجنــة التنفيذية ملنظمــة التحرير 
الفلســطينية عــى عــدة أخطــاء نحويــة، ال تليــق ببيــان يصــدر عــن 

سلطة عربية ذات لسان عريب فصيح
يــأيت البيــان عــى نشــاطات الســيد الرئيــس يف االتصــاالت التــي 
عّددها تفصيًا، من دون ذكر ما إذا كان السيد الرئيس قد حصل 
عــى تعهــٍد مــن دولــة أوروبيــة، مثــًا، بأنهــا ســوف توقــف تقديــم 
معونتهــا املاديــة أو العينيــة ل"إرسائيــل"، انســجامًا مــع مــا طالبت 
بــه محكمــة العــدل الدولية يف فتواهــا القانونية الصادرة يف قضية 
جدار الفصل العازل يف العام 2004. هل طالب السيد الرئيس 
دوال عربية بوقف "التطبيع" مع دولة االحتال، وبذلك يشّد أزرنا 
يف مقارعــة الصهيونيــة؟ وهــل أنجــز شــيئًا إيجابيــًا مــن هــذا؟ هــل 
طالــب دوال إســامية باتخــاذ مواقــف عمليــة لحاية األقىص، مثل 
قطع عاقاتها مع "إرسائيل" ووقف التعامل التجاري معها، وعدم 
تفريــغ حمــوالت الســفن املتجهــة إىل "إرسائيــل"؟ ومــاذا كانــت 
ردودهــم، أو تعهداتهــم؟ ومــن الثابــت أنــه قــام باالتصــال مــع أمــن 
عــام جامعــة الــدول العربيــة، أحمــد أبــو الغيط، فهل يعتقد الســيد 
الرئيــس أن األمــن العــام أو الجامعــة نفســها تتمتع بأي وزن يجّنده 
يف معارضــة ضــم "إرسائيــل" أراض فلســطينية جديــدة إليها. ومن 
الطريف أن نعيد ما قاله األمن العام، يف أثناء تعليقه عى كارثة 
مينــاء بــروت، إن لــدى الجامعــة "دعــًا معنويــًا كبــرًا" تقّدمــه إىل 

لبنان، فهل هذا ما ينقصنا ونحتاجه؟!
جــاء يف البيــان أن القيــادة الفلســطينية تــّر عــى إنهــاء االحتال، 
وتجســيد اســتقال الدولــة عــى حــدود الرابــع مــن يونيــو/ حزيــران 

1967، وعاصمتهــا القــدس الرشيــف ... إلــخ. وهــي مقولــة مكررة 

إىل درجة اإلرهاق. ولكن السيد الرئيس مل يقل ما هي اإلجراءات 
والخطــوات التــي اتخذهــا إلنجــاز ذلــك. نحــن عــى بّينــة كافيــة بأنــه 
أمــى ثاثــة عقــود تقريبــًا وهــو يفــاوض عــى الوصــول إىل جــزء 
مــن تلــك املهــام، ولكنــه فشــل يف إنجــاز أي منهــا، فهــل ابتكــر أداة 
أو أدوات أخــرى غــر املفاوضــات، أو يســتخدمها باإلضافــة إىل 
املفاوضــات؟ وللعلــم، "إرسائيــل" عــى اســتعداد للتفــاوض معنا 
مائة عام، بينا هي تقضم األرض عى طريقة بن غوريون "دومنًا 
دومنــًا"، وأصبحــت يف عجلــة مــن أمرهــا، ذلــك أنهــا تقضــم األرض 
قطعة قطعة، فقد ضّمت %20 من الضفة الغربية، حن وسعت 
حدود القدس بعد احتالها يف يونيو 1967، وسوف تضم 30% 
تــّم ضمــه باملســتوطنات  مــن الضفــة بعــد ضــم األغــوار، والباقــي 
وبالطــرق االلتفافيــة وباملناطــق الخــراء، فــاذا بقــي مــن حــدود 

الرابع من حزيران إلقامة الدولة الفلسطينية العتيدة؟
القيادة الفلسطينية تّر عى إنهاء االحتال، وتجسيد استقال 
الدولــة عــى حــدود الرابــع مــن يونيــو/ حزيــران 1967، وعاصمتهــا 

القدس الرشيف ... . مقولة مكررة إىل درجة اإلرهاق
مــا قامــت بــه منظمتــان أهليتــان يف إيطاليــا هــو أمثــن وأشــّد وقعــًا 
مــن بيــان اللجنــة التنفيذيــة، وداللــة ذلــك األثــر القانــوين والتغطيــة 
بيــان  بشــأن  اإلعــام محــدودًا  ظــل  منهــا، حيــث  لــكل  اإلعاميــة 
واســعًا.  انتشــارًا  اآلخــر  النشــاط  انتــرش  بينــا  التنفيذيــة،  اللجنــة 
وتتلخص القضية )أشــكر أســتاذ القانون الدويل يف فرنســا، خالد 
الشــويل، عــى تزويــدي بالحكــم وملخصــه بالعربيــة( يف أن القنــاة 
التلفزيونية اإليطالية )RAI(، والتي تبث من روما برنامجًا مسليًا 
وجاذبًا لجاهر واســعة، أجرت، يف 21 مايو/ أيار املايض، يف 
واحــد مــن برامجهــا ذات الشــعبية الواســعة مســابقًة عــن عواصــم 
بعض الدول، وكانت إحداها "إرسائيل". وكان جواب متسابق إن 
عاصمة "إرسائيل" هي تل أبيب، لكن املذيع الذي يدير الربنامج 
أعطاه خطأ، باعتباره أنها القدس، فأرسلت منظمة فلسطينية يف 
ميانو باسم التجمع الفلسطيني يف إيطاليا، ومنظمة أخرى باسم 
منظمة التضامن مع الشــعب الفلســطيني، يف جنوى، رســاله إىل 
القنــاة التلفزيونيــة، تــرشح خطأ مقــّدم الربنامج، وأن القدس، منذ 

 ،1947 العــام  املتحــدة يف  األمــم  التقســيم يف  بقــرار  التوصيــة 
مل تكــن يومــا عاصمــة ل"إرسائيــل"، حتــى أن االعــرتاف األمــريك 
بهــا كذلــك مل تقبلــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، وصوتــت 
وانصاعــت  األمــريك.  القــرار  ضــد  الجلســة  تلــك  يف  إيطاليــا 
محطــة التلفزيــون لذلــك التصويــب، واعتــذر مذيــع الربنامــج عــى 
االعتــذار، ألن املذيــع  أن املنظمتــن رفضتــا  إاّل  مبــارشة،  الهــواء 
"خافيــة"،  ل"إرسائيــل"  عاصمــه  القــدس  اعتبــار  مســألة  إن  قــال 
مــن  املرسوقــة  الســيارة  إن  أحدهــم  بقــول  أشــبه  القــول  هــذا  ألن 
صاحبهــا "مســألة خافيــة" باعتبــار أن الطرفــن، الســارق وصاحــب 
بإصــدار  املنظمتــان  وطالبــت  لهــا.  ملكيتهــا  يّدعيــان  الســيارة، 
قــرار قضــايئ يف األمــر، باعتبــار أن القــرار القضــايئ دامئــًا "عنــوان 
الحقيقــة". وهكــذا صــدر القــرار مــن محكمــة رومــا التــي قالــت إن 
عــى محطــة التلفــزة أن تعلــن، ليــس فقــط االعتــذار، وإمنــا أيضــا 
أن القانــون الــدويل ال يعــرتف بالقــدس عاصمــة لدولــة "إرسائيــل". 
وقضــت املحكمــة أيضــا بدفــع تلفزيــون )RAI( نفقــات التقــايض 
ومصاريفــه. وهكــذا يتضــح أن مــا قامــت بــه منظمتــان أهليتان كان 
لــه األثــر األشــد تأثــرًا مــن اتصــاالت الســيد الرئيــس مــع أمــن عــام 
جامعــة الــدول العربيــة وأمــن عــام املؤمتــر اإلســامي واالتصاالت 
األخــرى مــع الــدول الصديقة، حيث مل تســفر كل تلك االتصاالت 

عن أي يشء عميل وذي قيمة.
مــا قامــت بــه منظمتــان أهليتــان يف إيطاليــا أمثــن وأشــّد وقعــًا مــن 
بيــان اللجنــة التنفيذيــة، وهــذا قــرار ســليم، مــن وجهــة نظــر القانــون 

الدويل. 
إن لــكل دولــة أن تــرّشع مــا تــراه مــن قوانــن، إال أن ترشيعهــا يجــب 
أن يكــون متفقــًا مــع القانــون الدويل، حتــى يتم احرتامه واالعرتاف 
بــه. وكان هــذا فحــوى قــرار مجلــس األمــن الــدويل رقــم 478 تاريــخ 
العــام  يف  قانونهــا  "إرسائيــل"  أصــدرت  حــن   ،20/8/1980

1980 باعتبــار القــدس عاصمــة لهــا، وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه كان 

ملحكمــة رومــا الفضــل قبــل هــذا التاريــخ بســنوات، حــن أعلنــت 
أن قانــون الجنســية اإلرسائيليــة هــو أيضًا مخالــف للقانون الدويل، 
ألنــه "يفــرض" جنســيته عــى أي يهــودي يــأيت إىل "إرسائيــل"، ولــو 
سائحا، ومن دون أن يقدم طلبًا بذلك، فالتحية للقضاء اإليطايل.

ضــم )إرسائيــل( املزمــع ألرايض الضفــة الغربيــة معلــق، يف الوقــت 
الحــايل عــى األقــل. إذا حــدث ذلــك، ومتــى يتــم ذلــك، فمــن املرجــح 
أن يتخــذ الضــم شــكل قانــون يوســع الســيادة اإلرسائيليــة إىل مناطــق 

معينة من األرايض املحتلة.
يف الواقــع، تــم تطبيــق القانــون واإلدارة اإلرسائيليــن يف جميــع أنحــاء 
الضفــة الغربيــة املحتلــة بدرجــات متفاوتة يف عملية ضم زاحف منذ 

عام 1967.
اآلليــات  معرفــة  الــروري  مــن  العمليــة،  هــذه  عمــل  كيفيــة  لفهــم 
القانونية املستخدمة لتنفيذها حتى اآلن، والتي ستسهل أيًضا فهم 

ما ميكن أن يحدث نتيجة للضم.
كانــت الضفــة الغربيــة تخضــع للقانــون األردين حتــى حــرب 1967. 
عى مر السنن، تم تعديل هذه القوانن مبئات األوامر العسكرية. 
تضمنــت هــذه األوامــر كل يشء مــن نظــام رضيبــة القيمــة املضافــة 

اإلرسائييل عرب أنظمة الجارك إىل قوانن املرور.
مجــاالت  جميــع  يف  القامئــة  القوانــن  العســكرية  األوامــر  غــرت 
ونظــام  باالقتصــاد  خاضعــة  بطريقــة  وربطتهــا  الفلســطينية،  الحيــاة 
يتمتــع  الحكــم اإلرسائيــيل، ولكــن دون تقديــم أي مزايــا. وهكــذا مل 
يف  العامــة  اإلدارة  وكانــت  املــدين،  القانــون  بفائــدة  الفلســطينيون 

أيدي نظام املحاكم العسكرية اإلرسائيلية.
بنــي  كــا أنَّ التاعــب اإلرسائيــيل بالنظــام القانــوين األردين -الــذي 
عــى أســاس القانــون العثــاين وقانــون االنتــداب الربيطــاين- ســّهل 
أيًضــا اســتياء املســتوطنن اليهــود عــى األرايض الفلســطينية. كا 
تم إنشــاء نظام حكم إداري مواٍز للمســتوطنات اليهودية فقط، ميتد 
إليها جميع مزايا اإلدارة املدنية بداًل من العسكرية اإلرسائيلية عى 

أساس تفضييل.
تــم تنظيــم املســتوطنن يف "مجالــس إقليميــة" ُســمح لهــا بتشــكيل 
وحــدات أمنيــة خاصــة بهــم، منفصلــة عــن الجيــش، وتــم منحهــم حــق 

الوصول املبارش إىل ميزانيات الوزارة والخدمات من )إرسائيل(.
إداريــة  كوحــدات  املناطــق  هــذه  عــى  للحفــاظ  جهــد  كل  بــذل  تــم 
إرسائيليــة تعمــل بكامــل طاقتهــا، عــى الرغــم مــن أنهــا كانــت مادًيــا 
وقانونيــا خــارج دولــة )إرسائيــل(. عــى ســبيل املثــال، بينــا تــم إعــان 
الضفة الغربية بأكملها منطقة عسكرية مغلقة، وسيطرت )إرسائيل( 
عى جميع نقاط الدخول إليها، ميكن لحاميل التأشرات أو اإلقامة 
يف )إرسائيــل( الذهــاب بحريــة إىل املســتوطنات، وإذا كانــوا يهــوًدا، 

ميكنهم اإلقامة هناك أيًضا.
وباإلضافــة إىل ذلــك، ميكــن للمســتوطنن إنشــاء املناطــق الصناعيــة 
التــي كانــت ال تخضــع لقوانــن البيئــة اإلرسائيليــة، وتوظيــف العــال 
الفلســطينين يف ظــل أحــوال قرسيــة وأقــل فائدة مــن قوانن العمل. 

"رعايا" للســلطة الفلســطينية. أحد االحتاالت هو أنه ســيتم منحهم 
نفــس املكانــة التــي يتمتــع بهــا الفلســطينيون يف القــدس الرشقيــة: 

سكان ولكن ليسوا مواطنن يف )إرسائيل(.
ومع ذلك، فمن املمكن أنه عند الترشيع للضم، قد تفرض )إرسائيل( 
يف  يعيشــون  الذيــن  الفلســطينين  عــى  الوضــع  مــن  جديــًدا  نوًعــا 
املناطــق املتــررة. رمبــا ســتأذن مبنحهــم تصاريــح خاصــة للدخــول 
والعمــل يف املناطــق التــي تــم ضمهــا حديًثــا، بينا يظلون من ســكان 
اللــه. مــن  الضفــة الغربيــة الخاضعــن للســلطة الفلســطينية يف رام 
املمكــن أيًضــا أن يتــم الضغــط عليهــم فــوًرا أو مبــرور الوقــت ملغــادرة 

األرايض التي تم ضمها حديًثا.
ســيخضع الوصــول إىل املناطــق "املضمومة" لنفــس القيود املطبقة 
عــى )إرسائيــل( نفســها. مســتوطنات الضفــة الغربيــة، خــارج القــدس 
الرشقيــة، تعمــل فعلًيــا كـ"مجتمعــات مغلقــة" ال ميكن للفلســطينين 

الدخول إليها دون تريح. 
متطلبــات  لنفــس  ضمهــا  تــم  التــي  األرايض  جميــع  ســتخضع  اآلن، 

التريح العامة لدخول )إرسائيل(.
املصــادرة، ومــن املمكــن أيًضــا أن تتــم مصادرة األرايض الفلســطينية 
ســتكون  حيــث  الغائبــن،  أمــاك  قانــون  مبوجــب  جاعــي  بشــكل 
األرايض اآلن يف إرسائيــل بينــا ســيكون أصحابهــا مــن الناحيــة الفنية 
لتســهيل   1950 عــام  اإلرسائيــيل  القانــون  هــذا  صــدر  "غائبــن". 
أو  فــروا  الذيــن  الفلســطينين  وأرايض  ممتلــكات  عــى  االســتياء 

أجربوا عى النزوح عام 1948.
تــم التلميــح إىل هــذه النتيجــة الغريبة يف خطة إدارة ترامب "الســام 
من أجل الرخاء"، وتنص عى االتفاقات التي تحت عنوان "املشاريع 
الزراعيــة الحاليــة التــي ملكهــا أو يســيطر عليهــا الفلســطينيون ســوف 
تستمر دون انقطاع أو متييز، وفًقا لرتاخيص مناسبة أو عقود اإليجار 

التي متنحها دولة )إرسائيل(".
إىل  اإلقليميــة  املجالــس  مكانــة  ترقيــة  يتــم  أن  املرجــح  مــن  أخــًرا، 
وضــع البلديــات اإلرسائيليــة الكاملــة، مــع تراخيــص واضحة، وتقســيم 
إىل  الرســمي  الوصــول  وإمكانيــة  إداريــة،  وصاحيــات  املناطــق، 
"مــدن  باعتبارهــا  اإلرسائيليــة  الــوزارات  مــن  والخدمــات  التمويــل 
ألغــراض  تفضيليــة  كمناطــق  الدولــة  تعّينهــا  مناطــق  وهــي  تطويــر"، 

االستثار والرائب.
الرشطــة اإلرسائيليــة، الصحة، الخدمــات الحكومية، البنوك، املرافق 
العامــة، الخدمــات الربيديــة ومــا شــابهها موجــودة بالفعــل يف هــذه 
املستوطنات تحت سلطة مشكوك فيها، ألن املستوطنات "خارج" 
)إرسائيــل(. مــن املفــرتض أن عملياتهــم بعــد الضــم لــن تكــون موضــع 

شك يف نظر القانون اإلرسائييل.

من محكمة يف روما إىل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

ّم المشهد القانوين يف الضفة الغربية؟ كيف سيغيِّ الضَّ

أنيس فوزي قاسم
العربي الجديد

هل طالب السيد الرئيس دوال عربية بوقف 
»التطبيع« مع دولة االحتالل، وبذلك يشّد 

أزرنا في مقارعة الصهيونية؟ وهل أنجز شيئًا 
إيجابيًا من هذا؟ هل طالب دوال إسالمية باتخاذ 

مواقف عملية لحماية األقصى، مثل قطع 
عالقاتها مع »إسرائيل« ووقف التعامل التجاري 

معها، وعدم تفريغ حموالت السفن المتجهة 
إلى »إسرائيل«؟ وماذا كانت ردودهم، أو 

تعهداتهم؟ 

جوناثان كتاب- محاٍم 
وناشط حقوقي فلسطيني
ترجمة صحيفة فلسطين 

نقًل عن موقع االنتفاضة اإللكتروني

فمن الممكن أنه عند التشريع للضم، قد 
تفرض )إسرائيل( نوًعا جديًدا من الوضع على 
الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق 

المتضررة. ربما ستأذن بمنحهم تصاريح خاصة 
للدخول والعمل في المناطق التي تم ضمها 
حديًثا، بينما يظلون من سكان الضفة الغربية 

الخاضعين للسلطة الفلسطينية في رام الله. من 
الممكن أيًضا أن يتم الضغط عليهم فوًرا أو بمرور 

الوقت لمغادرة األراضي التي تم ضمها حديًثا.

من املرجح أن ُترتك األرايض اململوكة للفلســطينين وأي "جيوب" 
مــن الســكان الفلســطينين بــدون خدمات بطريقــة ماثلة للقرى غر 

املعرتف بها يف صحراء النقب وأماكن أخرى يف )إرسائيل(.
كان  إذا  مــا  حــول  واالمتيــازات  للحقــوق  الواضــح  التكييــف  ســيصبح 
الشــخص يهودًيــا أم فلســطينًيا، وفًقــا للقانــون األســايس اإلرسائيــيل، 

سمة قانونية رسمية للمشهد.
كل هذا ســيؤثر ســلبًا بالتأكيد عى الفلســطينين يف املناطق التي 
احتــاالت  أي  بشــكل شــبه مؤكــد  أنــه ســيقوض  كــا  ُيرجــح ضمهــا، 
الفلســطينية  الســلطة  وجــود  يعــرض  ورمبــا  الدولتــن  لحــل  متبقيــة 

للخطر.
لكــن هــذا الوضــوح يجعــل مــن املســتحيل أيًضــا إنــكار طبيعــة الفصل 
العنــري لاحتــال. وهــذا هو الســبب أيًضا الــذي يجعل الكثر من 

الصهاينة، وليس الليربالين فقط، يعارضون الضم الرسمي.



محليات الخميس 23 ذو الحجة 1441هـ 13 أغسطس/ آب 10
Thursday 13 August 2020

FELESTEENONLINE

Request for Bids Small Works 
(One-Envelope Bidding Process)

Country: Palestine – Gaza Strip

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

Contract Title: Rehabilitation of Al Quds Street – Phase 1

RFB Reference No.: MDPIIICII-1321113- 06

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

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

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

phase of the Municipal Development Program (MDP3).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

days after bid closing date.

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

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

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

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

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

Mayor of Jabalia Alnazla     

Funded by:

دعـوة عطـاء - أعمال 
اسم البلد: فلسطين – قطاع غزة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بتمويل من:                                                                                                                          رئيس بلديـة جباليا النزلة

غزة/ فلسطني:
خــان  بلديــة  مــع  "فلســطني"،  صحيفــة  بحثــت 
الربامــج  تطويــر  ســبل  غــزة،  قطــاع  جنــوب  يونــس 
والخدمــات اإلعالميــة مبــا يخــدم توجهــات تعزيــز 
وكذلــك  املحــي،  باملجتمــع  البلديــة  عالقــة 
إعــالم املواطنــني بالخطــط واملشــاريع التــي يتــم 

تنفيذها يف قطاعات خدمة السكان.
مــن الصحيفــة ضــم  زيــارة وفــد  جــاء ذلــك خــالل 
عــام  ومديــر  شــاملة،  أبــو  مفيــد  التحريــر  مديــر 
الشــؤون اإلدارية واملالية هيثم الســك، ومسؤول 
التســويق محـــمد زقــوت، مقــر بلديــة خــان يونس، 
البلديــة  رئيــس  الوفــد  اســتقبال  يف  كان  حيــث 
م. عــالء الديــن البطــة، وعضــو املجلــس البلــدي 
العالقــات  قســم  ورئيــس  شــاملة،  أبــو  مــروان  د. 
العامــة أميــن القدرة، ومســؤول األنشــطة واملراكز 
الخارجيــة د. مــروان املــري، ومســؤول اإلعــالم 

صائب لقان.
بــدوره مثــن أبــو شــاملة دور بلديــة خــان يونــس يف 
التــي  املشــاريع  تنفيــذ  عــرب  املواطنــني  خدمــة 
ظــل  وتحقــق طموحاتهــم يف  باحتياجاتهــم  تفــي 
اســتمرار الحصار واإلغالق اإلرسائيي عى قطاع 

غزة.
وأكــد أن إدارة صحيفــة فلســطني تدعــم الجهــود 
يف  اإلعالميــة  املكاتــب  تطويــر  يف  املبذولــة 

بلديات القطاع مبا يخدم املصلحة العامة.
مــن جهتــه، أكــد البطــة أن بلديــة خــان يونس تويل 
اإلعــالم أهميــة ألثــره الكبــر يف مخاطبــة الجمهــور 

الحــوار البنــاء القائم عى إرســاء قواعد الشــفافية 
يف العمــل. ونبــه البطــة إىل أهميــة تنفيــذ الربامج 
التدريبيــة لتعزيــز الــدور اإلعالمــي املناط  بإعالم 
وجــه،  أكمــل  عــى  بدورهــا  لتقــوم  البلديــات 
حققتهــا  التــي  الواســعة  الــرشاكات  مســتعرضا 
مــن  املحــي  واملجتمــع  املواطنــني  مــع  البلديــة 
فتــح  وكذلــك  االســرتاتيجية،  الخطــط  خــالل 
الشــوارع وإزالــة التعديــات، وتكاليــف الخدمــات 

والتواصــل معهــم عــرب قنــوات اإلعــالم االجتامعــي 
وداعــم  مســاند  رأي  لتكويــن  األوقــات؛  كل  ويف 
ملشــاريعها وأنشــطتها، مشــًرا إىل أهمية كسب 
يف  األســايس  الرشيــك  لكونــه  الجمهــور  رضــا 

الخدمة التي يتم تقدميها.
تربــط  التــي  الثنائيــة  العالقــة  أهميــة  إىل  ولفــت 
البلدية بصحيفة "فلسطني" وحرصهام املستمر 
عــى تطويرهــا مبــا يخدم املواطنــني ويعزز ثقافة 

األساسية املقدمة للمواطنني.
والتحديــات  اإلشــكاالت  أبــرز  الطرفــان  وناقــش 
التــي تواجــه عمــل البلديــات ال ســيام املشــاريع 
تحليــة  محطــات  وتشــغيل  الجديــدة،  اإلســكانية 
امليــاه الكبــرة، وكذلــك تحديــات تشــغيل محطة 
الرف الصحي الدامئة، مؤكدين حرصهام عى 
اإلعالمــي  املشــهد  وتعزيــز  املواطنــني  مســاندة 

وتجسر الفجوة بني املواطن واملسؤول.

رام الله-غزة/ فلسطني:
دعت مؤسســات حقوقية فلســطينية، السلطة 
يف رام اللــه، إىل عــدم تعديــل قانــون الســلطة 
والتطبيــق   ،2002 لســنة   )1( رقــم  القضائيــة 
األمني ألحكامه إىل حني إجراء انتخابات عامة 

وتشكيل برملان منتخب.
ورقــة  يف  الحقوقيــة،  املؤسســات  وطالبــت 
موقــف، أمــس، الســلطة برضورة العــودة رسيًعا 
ودون إبطاء إىل تشكيل مجلس القضاء األعى 
الدائــم وفــق قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( 
الشــأن  يف  التدخــل  وعــدم   ،2002 لســنة 

القضايئ.
وشــددت عى رضورة إعادة النظر يف تشــكيل 

التنفيذيــة يف الشــأن القضــايئ مــا شــكل غياب 
أهــم عوامــل اســتقالل القضــاء وانتهــاك مبــدأ 
بتعيــني  ذلــك  عــى  ودللــت  القانــون.  ســيادة 
رؤســاء مجلــس القضــاء األعــى خالفــا ألحــكام 
قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002، 
األعــى  القضــاء  مجلــس  رؤســاء  مــن  والطلــب 
تعيينهــم،  قبــل  املســبقة  اســتقاالتهم  تقديــم 
وهو انتهاك جســيم ملبادئ اســتقالل الســلطة 
زيــادة  يف  ســاهم  مــام  وحيادهــا،  القضائيــة 
التدخــل يف الشــأن القضــايئ وانعكاســه عــى 

الوضع الداخي.
مــن  التنفيذيــة  الســلطة  تدخــالت  إن  وقالــت 
تشــكيل اللجنة الرئاســية لتطوير قطاع العدالة، 

عوامــل تراجــع القضــاء؛ وتــدين ثقــة املواطنــني 
به؛ ما يتطلب احرتام قانون الســلطة القضائية 

وتطبيقه وعدم تجاوز أحكامه.
القضــاء  أن  الفلســطينية  املؤسســات  وأكــدت 
وجــود  بالــرضورة  يتطلــب  والنزيــه  املســتقل 
قضاة أكفاء يتمتعون بالخربة واملهنية والسرة 
الحسنة. كام يتطلب وجود أدوات رقابة فاعلة 
املســاواة  قاعــدة  عــى  القانــون  إىل  تحتكــم 
وعــدم التمييــز مع ضامن املســاءلة واملحاكمة 
العادلــة عــى قاعــدة مكافحــة الفســاد واحــرتام 
الحقوقيــة:  واملؤسســات  اإلنســان.  حقــوق 
املركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان، االئتالف 
مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة – أمــان، مؤسســة 

الناظــم  القانــون  وفــق  الدســتورية  املحكمــة 
وحيادهــا  اســتقاللها  يضمــن  مبــا  لعملهــا، 

وإبعادها عن التسييس.
اتخــاذ  إىل  الســلطة  املؤسســات  ودعــت 
خطــوات جــادة الســتعادة الحيــاة الدميقراطيــة 
الســيايس،  االنقســام  إنهــاء  رأســها  عــى 
ورئاســية  ترشيعيــة  انتخابــات  إلجــراء  والدعــوة 
يف أقــرب فرصــة ممكنــة، تضمــن حــق الجميــع 
وتعزيــز  الوطنــي،  القــرار  صنــع  يف  باملشــاركة 
العمل املؤسيس والحقوق والحريات وسيادة 

القانون.
النظــام  بنيــة  املؤسســات  واســتعرضت 
الســلطة  وتدخــل  الفلســطيني،  الســيايس 

الدائــم  األعــى  القضــاء  مجلــس  حــل  والحقــا 
وتشــكيل املجلــس االنتقــايل، وإحالــة عدد من 
القضــاة إىل التقاعــد ونــدب للقضــاة مل تفلــح 
املنشــود  الهــدف  تحقيــق  يف  اللحظــة  حتــى 
مــن وجــود قضــاء فلســطيني  والغايــة املرجــوة 
مســتقل فاعــل، يقــدم خدمــة العدالــة الناجــزة 

للمواطنني بفاعلية ونزاهة.
وأضافــت: مل يشــكل قانــون الســلطة القضائيــة 
رقــم )1( لســنة 2002 يومــا عقبــة أمام النهوض 
بواقــع القضــاء الفلســطيني، بــل يعــد التدخــل 
يف الشــأن القضــايئ وتجــاوز أحــكام ونصــوص 
قانون الســلطة القضائية وغياب إرادة سياســية 
جــادة ملنــع التدخــل يف الشــأن القضــايئ أهــم 

القضــاء  الســتقالل  األهليــة  الهيئــة  الحــق، 
امليــزان  مركــز  -اســتقالل،  القانــون  وســيادة 
للمســاعدة  القــدس  مركــز  اإلنســان،  لحقــوق 
القانونية وحقوق اإلنســان، املركز الفلســطيني 
“مســاواة”،  والقضــاء  املحامــاة  الســتقالل 
مركــز الدفــاع عــن الحريــات والحقــوق املدنيــة 
األســر  لرعايــة  الضمــر  مؤسســة  “حريــات”، 
لحقــوق  الضمــر  مؤسســة  اإلنســان،  وحقــوق 
اإلنســان، جمعيــة املــرأة العاملــة الفلســطينية 
حقــوق  لدراســات  اللــه  رام  مركــز  للتنميــة، 
اإلنســان  حقــوق  إعــالم  مركــز  اإلنسان، 
الدراســات  مركــز  "شــمس"،  والدميقراطيــة 
النسوية، الحركة العاملية للدفاع عن األطفال.

ر 295 وثيقة للمواطنني "الجوازات" ُتصدِّ
"الشئون العامة" ُتنجز أكرث 

من ألف معاملة خالل يوليو
غزة/ فلسطني:

أنجزت اإلدارة العامة للشؤون العامة واملنظامت غر الحكومية بوزارة 
الداخليــة واألمــن الوطنــي– الشــق املــدين 1047 معاملــة خــالل شــهر 

متوز/ يوليو املايض.
وأشــار تقرير صادر عن "الشــئون العامة"، أن دائرة اإلرشاف واملتابعة 
نفــذت 45 معاملــة تنوعــت بــني )اجتامع غــر عادي )جمعية عمومية( 
واعتــامد مجالــس إدارة جمعيــات محلية جديد ومعدل وتشــكيل لجنة 

مؤقتة وتأكيد مجالس اإلدارات املعتمدة عى املنظومة(.
كام أنجزت دائرة الجمعيات املحلية 950 معاملة خاصة بالجمعيات 
املحليــة تنوعــت بــني "الجمعيات املســجلة حتــى تاريخه والجمعيات 
ولقــاءات  وإفــادات  التســجيل  ولبــات  تاريخــه  حتــى  التســجيل  تحــت 
ورؤساء الجمعيات املسّجلة ولقاءات مع مدراء فروع الضفة ولقاءات 
إرشــادية ملقّدمي الطلبات" وغرها، باإلضافة لتقديم 1865 شــهادة 

حسن سرة وسلوك للمواطنني.
فيــام  عرائــض،  كتبــة  وتجديــد  تســجيل  معاملــة   25 اإلدارة  وأنجــزت 
مــت دائــرة الدراســات واألبحــاث 27 خدمــة تنوعــت بــني "اســتقبال  قدَّ
وتقديــم بيانــات بحثيــة للباحثــني وتقديــم بيانــات ملؤسســات ألغــراض 
تقديــم  أو  للــوزارة  لــدورات  موظفــني  وترشــيح  والتعــاون  التنســيق 

دورات".
من جانب آخر، أصدرت اإلدارة العامة للجوازات 295 وثيقة رسمية، 
وذلــك عــرب مكاتبهــا املنترشة مبديريــات محافظات قطاع غزة الخمس 
متــوز/  شــهر  خــالل  وذلــك  "غزة-الشامل-الوســطى-خانيونس-رفح" 

يوليو امُلنرم.
وثيقــة   25 أنجــزت  أنهــا  أمــس،  تقريــر  الجــوازات" يف  "إدارة  وأفــادت 
إضافة أبناء من إجاميل املعامالت التي ُسلمت للمواطنني، باإلضافة 
إىل امتام 57 معاملة متديد جواز ألول مرة وخمس معامالت متديد 

لثاين مرة.  
كــام أصــدرت خمــس معامــالت ُصنفــت مبعامــالت أُخــرى، باإلضافــة 
إىل إنجاز ست معامالت تظهر لبيانات جوازات السفر و14 معاملة 
تنوعــت بــني "صــورة طبــق األصــل - شــهادة ملــن يهمه األمــر"، يف حني 

أجرت عمليات تغذية بيانات لنحو 183 معاملة. 

"أونروا" تدعو المانحني 
لشمول الالجئني يف خطط 

االستجابة الطارئة للبنان
بروت/ فلسطني:

دعــت وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني، "أونــروا"، الجهات املانحة 
إىل شــمول الالجئــني الفلســطينيني يف خطــط االســتجابة الطارئــة لدولــة لبنــان، 

نتيجة االنفجار املريع 4 أغسطس الحايل.
وقالــت "أونــروا"، يف بيــان، أمــس، إن الجئــي فلســطني هــم مــن بــني املجتمعــات 

األشد عرضة للمخاطر يف لبنان. 
وأضــاف مديــر شــؤون "أونــروا" يف لبنــان كالوديــو كــوردوين: "علينــا أن نســاعد 
الجئــي فلســطني يف لبنــان عــى تجــاوز عاصفــة أخــرى ميكنهــا أن تدفعهــم أكــر 

نحو حافة اليأس".
وتابــع: إن الحاجــة األكــر إلحاحــا بالنســبة للوكالــة تتمثــل يف أن تكــون قــادرة عى 
مواصلــة معونتهــا النقديــة لــكل الجئــي فلســطني يف لبنــان والتــي تقــدر بحــوايل 
تبــدأ يف  أن  الوكالــة  تأمــل  التــي  القادمــة  الجولــة  أجــل  مــن  10,6 ماليــني دوالر 

الخريــف. واســتدرك كــوردوين: "األمــوال التــي نســعى لجمعها تعــد مبلًغا زهيًدا 
مــن أجــل التخفيــف مــن الصعوبــات عــى مجتمــع يعــاين كرًبــا شــديًدا، ومــن أجل 

املساهمة يف إحساسه باألمن واالستقرار الكي يف البالد".
مجتمعهــم  تجــاه  التضامنيــة  الفلســطينية  الفعاليــات  إىل  كــوردوين  وأشــار 
املســتضيف، وذلــك بقيــام متطوعــني باملســاعدة يف جهــود اإلغاثــة وتنظيــف 
األنقــاض. "إنهــم جــزء مــن الوضــع يف لبنــان وأيــة خطــة إغاثــة شــاملة ينبغــي أن 

تستجيب الحتياجاتهم".
ويعــاين الجئــو فلســطني يف لبنــان بشــكل منتظــم مــن قيــود مفروضــة عــى حقهم 

يف العمل وامتالك املمتلكات.
ــا يف البــالد والبالــغ عددهــم  ويعيــش غالبيــة الجئــي فلســطني املوجوديــن حاليًّ
200,000 الجئ تحت مستوى خط الفقر، وازداد وضعهم سوءا من جراء األزمة 

االقتصادية العميقة والتدابر التقييدية التي فرضتها جائحة كوفيد19-.
وتعــد الخدمــات الصحيــة والتعليميــة واالجتامعيــة التــي تقدمهــا "أونــروا" رشيان 

حياة بالنسبة لالجئي فلسطني ومصدرا رئيسا لالستقرار يف لبنان. 

مؤسسات حقوقية تدعو السلطة لتشكيل "القضاء األعىل" وعدم التدخل يف صالحياته

صحيفة "فلسطني" وبلدية خان يونس تبحثان التعاون المشرتك

جانب من اللقاء 
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غزة/مؤمن الكحلوت:
القادمــة  للــدورة  النتخاباتــه  الرتشــح  بــاب  القــدم  كــرة  اتحــاد  ُيغلــق 
2024-2020 عند الســاعة الثالثة من مســاء اليوم, وذلك حســب 
البيــان والتعميــم الخــاص باالنتخابــات الــذي تضمــن كل املواعيــد 

الخاصة باالنتخابات وآلية الوصول إىل إقامتها.
وحتــى انتهــاء الــدوام الرســمي يف اتحــاد كــرة القــدم عنــد الســاعة 
لحالــة  تســجيل  أي  هنــاك  يكــن  مل  أمــس،  يــوم  عــر  مــن  الثالثــة 
فــإن جميــع املرشــحني ســيتقدمون  بــأي مرشــح، وبالتــايل  ترشــيح 
بطلبات الرتشح اليوم، بعد أن يتم اإلعالن عن االتفاق النهايئ بني 

اللجنتني الرياضيتني يف حركتي فتح وحامس.
وتتواصــل املفاوضــات بــني حركتي حــامس وفتح لإلعالن عن قامئة 
موحدة من 6 شخصيات, َتفاف إىل املرشح املتفق عليه ملنصب 
نائــب الرئيــس وهــو إبراهيــم أبــو ســليم، وفقــًا لنظــام االنتخابــات بــأن 

يكون الرئيس ونائبه ضمن ورقة انتخابية واحدة.
ومــن املتوقــع أن يتقــدم عــدد كبــر مــن املرشــحني بطلــب الرتشــح 
وذلــك  نهــايئ،  التفــاق  الحركتــني  توصــل  عــدم  ظــل  يف  وذلــك 
لضــامن وجــود أســامء جميــع مرشــحي الحركتــني عــن كافــة املناطــق 
والدرجــات، إىل حــني اإلعــالن عــن التوافــق ومــن ثم القامئــة ومن ثم 

املنسحبني.
وبنــاء عــى كل املعلومــات املتوفــرة، فــإن عصوًا واحــدًا من االتحاد 
الســابق سيســتمر يف منصبــه وهــو صــالح أبــو العطــا، فيــام ســُيغادر 
خمســة أعضــاء ملناصبهــم وهــم إســامعيل مطــر, ومحمــد العميص, 

وبشر أبو النجا, وسعيد أبو سلطان, وعصام قشطة.

إغالق باب الترشح 
النتخابات اتحاد كرة 

القدم اليوم

لم يتقدم أحد بطلب 
ترشح حتى اآلن

كواالملبور/فلسطني:
أصدر االتحاد اآلسيوي لكرة القدم بيانًا أعلن فيه عن موقفه من بطوالته 
عــى مســتوى املنتخبــات واألنديــة، يف ضــل جائحــة كورونــا التي ُتســيطر 

عى العامل.
وأكــد االتحــاد اآلســيوي أنــه وبتوافق مع رؤيــة االتحاد الدويل لكرة القدم، 
قــرر تأجيــل املباريــات املقبلــة يف التصفيــات اآلســيوية املزدوجة لكأس 
كانــت  والتــي  الصــني،  2023 يف  آســيا  قطــر وكأس  2022 يف  العــامل 
مقــررة يف شــهري ترشيــن األول/أكتوبــر وترشيــن الثاين/نوفمــر 2020، 

وبحيث تقام عام 2021.
وأشــار بيــان االتحــاد اآلســيوي أن هــذا القــرار جــاء مــن أجــل حاميــة صحــة 
الــدويل  االتحاديــن  يواصــل  ســوف  حيــث  املشــاركني،  جميــع  وســالمة 
واآلســيوي العمــل معــًا مــن أجــل مراقبــة املوقــف يف املنطقــة وتحديــد 

مواعيد جديدة للمباريات.
وقال االتحاد اآلسيوي يف بيانه أنه سيتم يف وقت الحق إعالن تفاصيل 
 2022 العــامل  كأس  تصفيــات  مــن  التاليــة  لــأدوار  الجديــدة  املواعيــد 

وكأس آسيا 2023.
جدير بالذكر أن فلسطني تخوص التصفيات املزدوجة ضمن املجموعة 
الســعودية وأوزباكســتان  التــي تضــم إىل جانبهــا منتخبــات دول  الرابعــة 
واألخــر  الخامــس  املركــز  فلســطني  تحتــل  حيــث  وســنغافورة،  واليمــن 
برصيد )4( نقاط من فوز عى أوزباكستان )ذهابًا( وتعادل مع السعودية 
)ذهابًا( أيضًا، فيام خرست أمام اليمن وسنغافورة وأوزباكستان )إيابًا(.

فلسطين تتلقى قرارًا من االتحادين الدولي واآلسيوي
لكرة القدم بتأجيل مباريات التصفيات اآلسيوية المزدوجة

قيمة دعم المجلس األعلى لمشاريع رياضية في خانيونس
هنية يفتتح كأس كرة اليد وُيسلم البريج مكافئة بطل دوري "جوال" للسلة

غزة/فلسطني:
عــن  والرياضــة  للشــباب  األعــى  املجلــس  أعلــن 
جملــة مــن املشــاريع الرياضيــة بقيمــة )77000( 

شيكل، دعام للقطاع الريايض يف غزة.
وكشــف عبــد الســالم هنيــة مســاعد األمــني العــام 
والرياضــة،  للشــباب  األعــى  للمجلــس  املســاعد 
خــالل اســتقباله للمهنــدس حمــدان رضــوان رئيــس 
املجلــس  دعــم  عــن  النقــاب  ســهيال،  بنــي  بلديــة 
الرشقيــة  املنطقــة  يف  تدريبــي  ملعــب  إلقامــة 
رعايــة  بهــدف   ،)35.000( مببلــغ  لخانيونــس 
وتطويــر املواهــب الرياضيــة يف املنطقــة الرشقية 

من املحافظة.
مــن  جــزء  ســيكون  امللعــب  بــأن  هنيــة  وأضــاف 
مــرشوع إقامــة املنتــزه الخــاص باملنطقــة الرشقيــة 

لخانيونس.
بــأن  هنيــة  قــال  األعــى  املجلــس  جهــود  وضمــن 
ملعــب  إنــارة  مــرشوع  دعــم  يف  ســاهم  املجلــس 
اتحــاد خانيونــس املعشــب، والــذي أصبــح متاحــًا 
الســتقبال األنشــطة الكروية لياًل، وجاء ذلك خالل 

بدعــم  ليفــل(،  )هــاي  الــدوري، وذلــك يف مطعــم 
مــن حركــة حــامس، وذلــك بحضــور الدكتور موىس 
الحكومــي  العمــل  لجنــة  رئيــس  نائــب  الســامك 
بغــزة والدكتــور أميــن دويــك رئيــس بلديــة الريــج، 
ومحمــد  املقادمــة،  حســن  الحركــة  يف  والقيــادي 
الرشفــا ممثــال عــن رشكــة "جــوال"، وعدنــان عييس 
رئيــس النــادي والعديــد من الشــخصيات الرياضية 

وأعضاء الفريق والجهاز الفني للريج.
وأهــدى هنيــة تفوق ونجــاح خدمات الريج وتربعه 
عــى عــرش كــرة الســلة، للقائــد مــروان عيــى أبــو 
وأحــد  الكبــر  والريــايض  الوطنــي  القائــد  الــراء 

عناوين اللعبة يف فلسطني.
رعايتهــا  عــى  جــوال  لرشكــة  شــكره  هنيــة  وقــدم 
الســلة  التحــاد  الرائــع  بالجهــد  مشــيدًا  للبطولــة، 

والذي أدار املوسم الريايض بتميز واقتدار.
الريــج عدنــان  نــادي خدمــات  رئيــس  قــدم  بــدوره 
عيــى شــكره لهنيــة عــى تكرميــه الفريــق، اضافــًة 
لتقدميــه دعــاًم ماليــًا إلعــادة تطويــر وترميــم الصالة 
املغطاة بالنادي، حيث جاءت تلك املساهامت 

اســتقباله لرئيــس النــادي الدكتــور محمــد املــري 
مبقر املجلس األعى مبجمع فلسطني الريايض، 
 )42.000( تقديــم  تــم  مــا  مجمــوع  بلــغ  حيــث 

شيكل.
يذكر أن تلك املشاريع جاءت استكاماًل لسلسلة 
والتــي  املقدمــة  واملنــح  التطويريــة  املشــاريع 
أطلقهــا املجلــس األعــى خــالل الفــرتة املاضيــة، 
عــر متويــل عــرشات املشــاريع الخاصــة باألنديــة، 
إضافــة إلعــادة ترميــم ملعــب فلســطني والصــاالت 

الرياضية املختلفة.
األعــى  املجلــس  قيــام  عــن  هنيــة  وأعلــن  كــام 
بتســديد الرســوم الســنوية الخاصــة باألنديــة لــدى 
عــن  التخفيــف  يف  مســاهمة  القــدم،  كــرة  اتحــاد 

األندية يف ظل الظروف االقتصادية الراهنة.
تكرم بطل دوري السلة

كــام قــام هنيــة بتســلم املكافــأة املاليــة امُلقدمــة 
ألفــي  وقيمتهــا  الســلة  لكــرة  "جــوال"  دوري  لبطــل 
أقامــه مجلــس  الــذي  الحفــل  دوالر، وذلــك خــالل 
إدارة نــادي خدمــات الريــج لفريقــه الفائــز بلقــب 

التــي  املميــزة  الجهــود  مــن  لسلســلة  لتضــاف 
بذلهــا هنيــة خــالل الســنوات املاضيــة عــر تطويــر 
املنشآت الرياضية والكوادر الفنية يف قطاع غزة.

افتتاح كأس كرة اليد
افتتــاح  مراســم  يف  هنيــة  الســالم  عبــد  وشــارك 
بطولــة كأس غــزة لكــرة اليــد، والتــي أقيمــت عــى 
خدمــات  بنــادي  العجلــة  خلــف  الراحــل  صالــة 
الريــج، بحضــور أبنــاء الفقيــد الراحــل أحمــد الكــرد 
الذي حملت البطولة اســمه، وبعض الشــخصيات 
الرئيــس  ســليم  أبــو  إبراهيــم  يتقدمهــم  الرياضيــة 
الفخري لنادي اتحاد دير البلح، جامل أبو يوســف 
رئيــس اتحــاد اللعبــة، عدنــان عيــى رئيــس نــادي 
خدمــات الريــج، جابــر عيــاش مديــر عــام الرياضــة 

باملجلس وممثلني عن جمعية الصالح. 
وكانــت البطولــة افتتحــت بإقامــة مباراتــني، األول 
شــقيقه  عــى  البلــح  ديــر  اتحــاد  فريــق  فيهــا  فــاز 
خدمــات ديــر البلــح بنتيجــة )10-32(، فيام الثانية 
شــباب  عــى  النصــرات  خدمــات  فــوز  شــهدت 

خانيونس بنتيجة )28-21(.

77 ألف شيكل

غزة/مؤمن الكحلوت:
النــادي  عــن وجــود محــاوالت يف  النقــاب,  ُمطلــع  كشــف مصــدر 
بــالل  الســابقني  الفريــق  العبــي  الســتعادة  الفلســطيني  األهــي 

عساف وسامي الداعور.
وأكــد املصــدر, وجــود اتصــاالت مــع إدارة ناديــي منــاء والشــاطئ, 
لفسخ عقد الالعبني من أجل عودتهام لصفوف األهي ُمجددًا.

ويف ســياق ُمتصــل, بــات يف حكــم املؤكــد عــودة الكابــن حــامدة 
بالنــادي  القــدم  كــرة  لفريــق  الفنــي  لتــويل منصــب املديــر  شــبر 
األهــي, بانتظــار االعــالن عــن ذلــك رســميًا, بعــد تكليــف مجلــس 

اإلدارة الجديد بشكل رسمي.

عساف والداعور 
قد يعودان مجددًا 

لصفوف األهلي

أبو قرشين
يعود من جديد 

لصفوف الشاطئ

غزة/ عالء شاميل: 
واصــل نــادي خدمــات الشــاطئ حراكــه يف االنتقــاالت 
الصيفيــة الحاليــة والتعاقــد مــع العبــني جــدد وضمهــم 
اســتعدادًا  القــدم  لكــرة  األول  الفريــق  لصفــوف 
2020- القــادم  الــدوري املمتــاز املوســم  ملنافســات 

 .2021
وأعلــن الشــاطئ تعاقــده مــع العب خط الوســط أســامة 
أبو قرشني للدفاع عن ألوان "البحرية" املوسم القادم. 

وســبق ألبو قرشــني اللعب للشــاطئ قبل عدة مواسم، 
قبل أن يرحل لعدة أندية لعب لها كان آخرها املوسم 
بيــت  اتحــاد  مــع  قويــًا  أداًء  فيــه  قــدم  الــذي  املــايض 

حانون. 
يشــار إىل أن الشــاطئ ســبق لــه التعاقــد مــع محمــد أبــو 
توهــة والحــارس باســل الصباحــني, وجــدد عقــود العبيه 
إســالم أبــو عبيــدة وفضــل قنيطــة والحــارس عاصــم أبــو 

عايص.
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برلني/ وكاالت:
غــاب العــب الظهــر األيــر ألفونســو ديفيــز أمــس، عــن تدريبــات فريــق بايــرن ميونــخ 
اســتعادة  يتوقــع  فليــك،  هانــزي  لبايــرن  الفنــي  املديــر  لكــن  القــدم،  لكــرة  األملــاين 
الالعب لياقته يف الوقت املناسب قبل املواجهة املرتقبة أمام برشلونة اإلسباين 

غدا يف ربع نهايئ دوري أبطال أوروبا.
مــن  الالعــب  عــاىن  بعدمــا  وقــايئ  كإجــراء  عامــًا(   19( ديفيــز  أراح  إنــه  فليــك  وقــال 

"مشكالت خفيفة يف العضلة الضامة".
ولدى سؤاله عام إذا كان ديفيز قد يغيب عن املباراة، قال فليك: "ال نعتقد ذلك."

بايــرن ميونــخ، وال شــك يف أن  الكنــدي ديفيــز موســاًم رائعــًا ضمــن صفــوف  وقــدم 
الفريــق البافــاري بحاجــة إىل ظهــور الالعــب بأفضــل مســتوياته للمســاعدة يف الحــد 

من خطورة األرجنتيني ليونيل مييس نجم برشلونة.
ويأمــل فليــك يف أال يضطــر إلجــراء تغيــرات جديــدة يف دفــاع الفريــق، حيث ال يزال 

العب الظهر األمين بنيامني بافارد غائبًا ويحل مكانه غوشوا كيميش.
البديــل  لــوكاس هرنانديــز  عــى املشــاركة، ســيكون  قــدرة ديفيــز  عــدم  ويف حالــة 

املحتمل للعب يف مركزه.

يغيب عن تدريبات بايرن 
قبل مواجهة برشلونة

يعلن فسخ عقده مع 
ماتويدي قبل عام من نهايته

ديفيز

يوفنتوس

إصابة توديبو 
العب في برشلونة 

بفيروس كورونا

ديمبيلي 
ضمن قائمة برشلونة 

للبطولة المصغرة 
في لشبونة

ليخت يغيب 3 أشهر عن 
يوفنتوس لجراحة في كتفه

البرتغال 
تدعو الجماهير 
لزيارتها خالل 
 يخطط لعقد دوري األبطال

صفقة تبادلية 
مع أرسنال

روما

روما/ )أ ف ب(:
أعلن نادي يوفنتوس بطل ايطاليا أمس فسخ عقده مع العب خط الوسط الفرنيس 
بليــز ماتويــدي قبــل عــام مــن نهايته، وذلك بعد ثالثة أعوام أمضاها يف تورينو حقق 

خاللها خمسة ألقاب.
وجــاء يف بيــان النــادي الشــاميل "بعــد ثالثــة أعــوام وخمســة ألقاب...بليــز ماتويتــي 
ويوفنتــوس يودعــان بعضهــام بعد االتفاق املشــرك عــى إنهاء عقد الالعب" الذي 

كان ميتد حتى العام 2021.
وصــل الالعــب املتــوج بــكأس العــامل مــع منتخــب بــالده عــام 2018 يف روســيا اىل 
يوفنتــوس قادمــا مــن باريــس ســان جرمــان يف العــام 2017 وحقــق خــالل تلك الفرة 

لقب الدوري ثالث مرات، الكأس والكأس السوبر.
العجــوز" يف جميــع  "الســيدة  نــادي  مــع  مبــاراة   133 عامــا(   33( ماتويــدي  خــاض 

املسابقات بينها 88 يف الدوري "سري أ".
الــذي  انــر ميامــي  وأشــارت تقاريــر صحافيــة عــدة اىل أن وجهتــه املقبلــة ســتكون 
ينافس يف الدوري االمريك )أم أل أس( واململوك من نجم الكرة االنكليزية السابق 
ديفيــد بيكهــام، وذلــك قبــل عــام مــن كأس أوروبــا التــي أرجئــت من العــام الحايل اىل 

2021 بسبب فروس كورونا املستجد.

روما/ وكاالت:
أكدت شبكة فوتبول إيطاليا، بأن مسؤويل نادي روما، يعملون عى إبرام صفقة تبادلية 
مع أرسنال اإلنجليزي يف الصيف الجاري، حيث يرغب "الغيالورويس" يف ضم لوكاس 

توريرا، مقابل انتقال أمادو دياوارا.
ينتظــر رومــا إمتــام عمليــة بيــع النــادي للمليارديــر األمريــي دان فريدكــني، مــن أجــل ضــم 
العديــد مــن الالعبــني، حيــث اقــرب النــادي مــن ضــم بيــدرو رودريغيــز يف صفقــة انتقــال 

حر من "البلوز"، وميكن أن يربم صفقة جديدة من ناٍد آخر ببطولة الدوري اإلنجليزي.
رومــا  مســؤويل  يســتهدف  مــا  وهــو  ديــاوارا،  يف  يرغــب  آرســنال  بــأن  التقاريــر  وأكــدت 

استغالله، من أجل ضم لوكاس توريرا
وتؤكد التقارير بأن العالقة الجيدة بني الناديني سوف تجعل املفاوضات تكلل بنجاح، 
حيث ســبق وأن تعاونا من قبل يف ملعب التعاقدات، وأبرزها إعارة هرنيك مخيتاريان 

لـ"الغيالورويس".
ويأمــل رومــا يف التعاقــد مــع العبــني جدد، من أجل املنافســة بقــوة عى األلقاب، خاصة 
عقــب بيــع النــادي للمليارديــر األمريــي الــذي ســوف يعمــل عــى إنهــاء معانــاة النــادي 

املالية، وإعادة بنائه بالصورة التي تليق بتاريخه.

برشلونة/ )أ ف ب(:
نتائــج  ان  أمــس  اإلســباين  برشــلونة  نــادي  أعلــن 
االختبارات أظهرت اصابة مدافعه الفرنيس جان-

لكنــه  املســتجد،  كورونــا  بفــروس  توديبــو  كلــر 
لشــبونة  اىل  ســيتوجه  الــذي  بالفريــق  يختلــط  مل 
لخــوض املبــاراة ضــد بايــرن ميونيــخ األملــاين يف 

ربع نهايئ دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.
اختبــارات  "بعــد  بيــان  يف  برشــلونة  وقــال 
فــروس كورونــا التــي أجريــت بعــد ظهــر أول 
مــن  أمــس عــى مجموعــة مــن تســعة العبــني 

وقال الالعب البالغ 20 عاما انه يخضع لعزل 
منــزيل وال يشــعر بــاي عوارض "واتــوق للعودة 

اىل التامرين".
تولــوز  مــن  برشــلونة  اىل  توديبــو  وانتقــل 
لكنــه مل  العــام املــايض،  الفرنــيس يف ينايــر 

يشارك كثرا واعر اىل شالكه االملاين.
ويلعــب برشــلونة يف ربــع النهــايئ ضــد بايــرن 
ميونيــخ غــدا يف لشــبونة بعدمــا أدخل االتحاد 
نظــام  عــى  تعديــال  )ويفــا(  للعبــة  القــاري 
تقــام  حيــث  الحاليــة،  نســختها  يف  البطولــة 

املقرر أن يبدأوا املوسم التحضري، ظهر ان 
أحدهم إيجابيا بفروس كوفيد19-".

وأكــد الفريــق الكاتالــوين "مل يختلــط الالعــب 
بأي من العبي الفريق األول الذين من املقرر 
أن يســافروا إىل لشــبونة اليــوم للمشــاركة يف 

دوري أبطال أوروبا".
واضــاف وصيــف الــدوري االســباين انــه "بعــد 
الســاعة الخامســة مســاء اعلن الفرنيس جان-

كلر توديبو عى وسائل التواصل االجتامعي 
اصابته بفروس كورونا املستجد".

أبــواب  خلــف  الربتغــال  يف  النهائيــة  ادوارهــا 
النهــايئ  ربــع  مباريــات  وســتكون  موصــدة، 
ونصف النهايئ من مواجهة واحدة عوضا عن 
ذهــاب وإيــاب، وذلــك جــراء تداعيات انتشــار 

"كوفيد19-".
الفرصــة  أوروبــا  أبطــال  دوري  لقــب  وأصبــح 
فــاز  بعدمــا  لربشــلونة،  بالنســبة  األخــرة 
خصمــه ريــال مدريــد بلقب الــدوري املحيل، 
وودع منافســات كأس امللــك مــن الــدور ربــع 

النهايئ.

برشلونة/ )أ ف ب(:
كان الفرنــيس عثــامن دميبيــيل الــذي عاىن مــن اصابات متكررة 
برشــلونة  لنــادي  الـــ26  الالعبــني  قامئــة  ضمــن  املوســم  هــذا 
االسباين، التي ستخوض غامر البطولة املصّغرة لدوري أبطال 

أوروبا يف العاصمة الربتغالية لشبونة، وفق ما أعلن النادي 
أمس.

وغــاب العــب خــط الوســط الهجومــي عــن 40 مبــاراة يف جميــع 
املسابقات هذا املوسم بسبب االصابات، اال انه سيسافر مع 
رفاقه اىل الربتغال، رغم أنه مل يحصل بعد عى الضوء االخرض 

مــن الفريــق الطبــي لخــوض املباريــات حســب مــا أشــار النــادي 
الكاتالوين يف بيان.

ويلتقــي برشــلونة مــع بــارن ميونيــخ بطــل املانيــا يف الــدور ربــع 
النهايئ غدا بنظام اإلقصاء من مباراة واحدة الذي ستســتكمل 

فيه البطولة.
وعــاىن دميبيــيل مــن إصابــة بقطــع يف وتــر فخــذه االميــن خضــع 
اصابــة  ومــن  الفائــت  نوفمــرب  لعمليــة جراحيــة يف  إثرهــا  عــى 
أخــرى يف فخــذه عندمــا عــاد اىل التامريــن يف فربايــر وخضــع 
لجراحــة حيــث ُقــّدرت فــرة غيابــه بســتة اشــهر انتهــت االســبوع 

الفائت.
وقــال املــدرب كيــي ســيتيني قبــل مباراة نابــويل يف اياب مثن 
عــى  قــادرا  كان  التــي  "التدريبــات  الفائــت  االســبوع  النهــايئ 
القيــام بهــا مــع املجموعــة قليلة جــدا، والحقيقة هي أنها كانت 
ســتتطلب مخاطــرة كبــرة جــدا. ال ميلــك حتــى اآلن ثقــة كبــرة 
)يف لياقتــه البدنيــة(، لــذا أعتقــد أنــه من االفضل اال يتم اختياره 

يف قامئة" مباراة نابويل.
وتابع "ســرنى ما ســيحصل اعتبارا من االســبوع املقبل، عندما 

نذهب اىل الربتغال، هو سيأيت معنا أنا متأكد".

روما/ )أ ف ب(:
ســيغيب قلــب الدفــاع الهولنــدي الشــاب ماتيس دي ليخت 
عن مطلع املوسم املقبل مع فريقه يوفنتوس االيطايل بعد 

خضوعه لجراحة يف كتفه.
وقــال النــادي املتــوج للموســم التاســع تواليــا بلقــب الــدوري 
االيطــايل لكــرة القــدم إن دي ليخــت امــى عيــده الحــادي 
كتفــه  يف  تثبيتيــة  "لجراحــة  يخضــع  وهــو  أمــس  والعرشيــن 

األمين" يف روما، مضيفا انها "حققت نجاحا كامال".
موســمه  يســتهل  الــذي  العجــوز"  "الســيدة  فريــق  واضــاف 

الجديد يف 19 سبتمرب املقبل، ان الوقت املقّدر للتعايف 
هو ثالثة أشهر تقريبا".

وبعد انتقاله من اياكس امسردام بصفقة كبرة بلغت نحو 
82 مليون دوالر امريك مطلع املوسم املنرصم، فرض دي 
ليخــت يف اآلونــة االخــرة نفســه العبــا اساســيا يف تشــكيلة 
املــدرب ماوريتســيو ســاري املقــال مــن منصبــه بعــد الخروج 

من مثن نهايئ دوري ابطال اوروبا امام ليون الفرنيس.
وتوىل مؤخرًا أندريا برلو قيادة يوفنتوس خلفا لساري ومن 

املقرر ان يبدأ الفريق تحضراته للموسم الجديد قريبا.

لشبونة/ وكاالت:
شــجع رئيــس وزراء الربتغــال أنطونيــو كوســتا الجامهــر والســائحني 
الــذي  القــدم،  لكــرة  أوروبــا  أبطــال  البــالد خــالل دوري  زيــارة  عــى 
دخــول  مــن  الجامهــر  منــع  رغــم  أمــس،  منــه  الثامنيــة  دور  انطلــق 

املالعب بسبب قيود كوفيد19-.
كانــت  التــي  الجامهــر  إحبــاط  يتفهــم  إنــه  بيــان  وقــال كوســتا يف 
ترغــب يف حضــور املباريــات لكنــه أضــاف أن "مــن يريــد الحضــور 
يف  بــه  مرحبــًا  ســيكون  عطلــة  لقضــاء  أو  البطولــة  أجــواء  ليعيــش 

الربتغال وليعترب نفسه يف مأمن".
وتقــام املباريــات يف ملعبــني بالعاصمــة لشــبونة بعــد تغيــر نظــام 
البطولة التي توقفت يف مارس املايض، بسبب وباء كوفيد19-.

وبــداًل مــن نظــام الذهــاب واإليــاب التقليــدي ســيلعب كل دور مــن 
مباراة واحدة قد تشمل وقتًا إضافيًا واالحتكام لركالت ترجيح يف 

حالة التعادل، وتقام املباراة النهائية يوم 23 أغسطس الجاري.
البطولــة وأمتنــى  لنــا أن نســتضيف  وأضــاف كوســتا: "رشف كبــر 
االتحــاد  مــن  اعــراف  وهــذا  التنظيميــة،  براعتنــا  مجــددًا  نظهــر  أن 

األورويب أيضًا بأننا منلك مكانًا آمنًا الستضافة البطولة".
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القاهرة/ وكاالت:
أعلن حارس مرمى نادي املرصي البورسعيدي، أحمد مسعود، اعتزاله كرة 
القدم، بعد االتهامات التي وجهت إليه بتسببه يف انتشار فريوس كورونا، 
بــني عــدد مــن زمالئــه الالعبني بالفريق والجهاز الفني، عقب حضورهم عزاء 

والدته.
قــال مســعود يف ترصيحــات تلفزيونيــة عــى الهــواء: "البعــض اتهمنــي بنرش 
فــريوس كورونــا، وأننــي ســبب نقــل الفــريوس لباقــي الفريــق بعــد حضورهــم 

عزاء والديت منذ 48 ساعة، ولن ألعب كرة القدم مجددًا".
وتابــع: "مســحتي مــع الفريــق جــاءت إيجابيــة، ثم قمت بعمل مســحة منفردًا 
أعــاين  ال  لكننــي  بالفعــل  الفريــق  يف  زمــاليئ  مــع  وكنــت  ســلبية،  وجــاءت 
مشــاكل مثلهم متامًا، حالتي النفســية ســيئة للغاية، وحرصت عى الخروج 

أمام وسائل اإلعالم لإلعالن عن عدم استمراري يف لعب كرة القدم".
وأكــد حــارس املــرصي أنــه مصمــم عــى قــراره، ولــن يرتاجــع عــن اعتــزال كــرة 
باتهامــه  الحــدود  فــاق  األمــر  أن  خصوصــًا  املقبلــة،  الفــرتة  خــالل  القــدم 

بالتسبب يف نقل فريوس كورونا لزمالئه.

 يعتزل بسبب 
اتهامه بنشر كورونا

يانيس يواجه اإليقاف 
بسبب "نطح" العب منافس

حارس المصري

مانشستر يونايتد يضغط 
لضم الموهوب فاتي من برشلونة

إلغاء سباق ماراثون باريس 
بسبب فيروس كورونا

واشنطن/ )أ ف ب(:
يواجــه نجــم ميلــوويك باكــس اليونــاين يانيــس انتيتوكومنبــو امكانيــة االيقــاف عــى 
ابــواب مشــاركة فريقــه يف االدوار االقصائيــة مــن البــالي اوف ضمــن دوري كــرة الســلة 
االمــرييك للمحرتفــني بعــد نطحــه احــد منافســيه خــالل مبــاراة فريقــه ضــد واشــنطن 

ويزاردز.
ففــي مطلــع الشــوط الثــاين مــن مبــاراة باكــس وويــزاردز واحتســاب خطــأ ضــده اثــر 
مشــادات كالميــة مــع العــب االخــري موريتــس فاغــر، قــام اليوناين بتوجيــه نطحة اىل 

منافسه فام كان من الحكم اال طردهام من امللعب.
ورسعــان مــا قــدم يانيــس اعتذاراتــه بقولــه "لــو عــدت اىل الــوراء قليــال ملــا قمــت مبــا 
قمــت بــه" مشــريا اىل انــه قــام بــرد فعــل جــراء مــا تعــرض له من خشــونة وســوء معاملة 

من دفاع واشنطن ويزاردز.
ويواجــه يانيــس افضــل العــب يف الــدوري املوســم املــايض واملرشــح لخالفــة نفســه 
هــذا املوســم ايضــا، امكانيــة االيقــاف يف أســوأ توقيــت ممكــن ال ســيام بــان فريقــه 
متصــدر املجموعــة الرشقيــة عــى ابــواب املشــاركة يف البــالي اوف ويعتــر مــن ابــرز 

املرشحني الحراز اللقب.
وانتهت املباراة بفوز باكس عى ويزاردز بنتيجة 126-113.

باريس/ )أ ف ب(:
كورونــا  فــريوس  تفــي  بســبب  نوفمــر   15 يف  املقــرر  باريــس  مارتــون  ســباق  ألغــي 

املستجد بحسب ما اعلنت اللجنة املنظمة للحدث أمس.
وكان الســباق مقــررا اصــال يف الخامــس مــن نيســان املــايض وتــم تأجيلــه مرتني اىل 18 

أكتوبر ثم اىل 15 نوفمر قبل ان يتم الغاؤه نهائيا.
وقال بيان صادر عن اللجنة املنظمة "امام اســتحالة مشــاركة العديد من العدائني يف 
هذا السباق ال سيام القادمني من دول اجنبية بسبب صعوبة التنقل، فقد اتخذ القرار 

باللقاء مرة جديدة عام 2021".
واضاف "جميع الذين سجلوا اسامءهم للمشاركة يف نسخة العام املايض يستطيعون 

املشاركة العام املقبل اذا ارادوا ذلك".
ولحق ماراتون باريس بالتايل بسباقات اخرى مثل نيويورك وبرلني وبوسطن وشيكاغو.

برشلونة/ وكاالت:
الحاســمة  مرحلتــه  االنتقــاالت  ســوق  دخــل 
تتحــرك  حيــث  اإلنجليــزي،  للــدوري  بالنســبة 
األنديــة بقــوة إلنهــاء صفقاتها حتــى بعد انطالق 

املوسم بوقت قصري.
نــادي  أن  اإلســبانية،  ســبورت  صحيفــة  وقالــت 
املفاوضــات  مــن  العديــد  ميتلــك  برشــلونة 

املفتوحة بخصوص عدد من العبيه.
يونايتــد  مانشســرت  أن  الصحيفــة،  وأكــدت 
اإلنجليزي، قد ســأل مرة أخرى عن إمكانية ضم 
العب البلوغرانا، أنســو فايت، إال أنه مازال غري 

أجــرًا يف العــامل، إال أن الالعــب مل يكــن واضحــًا 
وقــرر  لـ"الرمييريليــغ"،  العــودة  بخصــوص 
قيمــة صفقــة  لرتتفــع  دورمتونــد  مــع  االســتمرار 

سانشو إىل 300 مليون يورو.
ويف بدايــة ســوق االنتقــاالت الصيفــي الحــايل، 
طلــب مانشســرت يونايتــد مــن برشــلونة تحديــد 
سعر فايت، وتراجع عن عرضه الشفهي السابق 

بقيمة 100 مليون يورو.
يف املقابل مازال برشلونة يتعامل مع املوقف 
يف  التفريــط  بعــدم  متمســكًا  ومــازال  بهــدوء، 
فــايت، حيــث يســعى لتمديــد عقــده مــن طــرف 

معروض للبيع، حيث يســعي برشــلونة لتمديد 
عقده، ورفع قيمة الرشط الجزايئ.

عمليــة  يونايتــد  مانشســرت  مســؤولو  ويضــع 
عــي رأس  رفيــع املســتوى  مــع جنــاح  التعاقــد 
املــال  مــن  الكثــري  الســتثامر  وهــم  أولوياتهــم، 
وبناء مرشوع جديد للعودة مرة أخري ملنافسة 
يبــدو  األمــر  أن  إال  أوروبــا،  أبطــال  دوري  عــي 

معقدًا بعد أزمة فريوس كورونا.
وكانــت فكــرة يونايتــد هــي التعاقــد مــع غــادون 
 120 مقابــل  دورمتونــد  بروســيا  مــن  سانشــو 
مليون يورو، عى أن يصبح أحد أعى الالعبني 

واحــد، ورفــع قيمــة الــرشط الجــزايئ البالــغ 170 
مليون يورو.

ورغم أن النادي الكاتالوين كان يفضل االنتظار 
اال  الخطــوة،  بهــذه  القيــام  قبــل  أشــهر  لبضعــة 
عقــد  لتمديــد  يدفعهــم  قــد  يونايتــد  إرصار  أن 

الالعب الشاب قريبًا.
الكاتالــوين،  الفريــق  بالراحــة يف  فــايت  ويشــعر 
وهــو واثــق مــن حصولــه عــي موقعــه يف الفريق 
أمــام  املشــاركة  ينتظــر  كان  أنــه  ورغــم  األول، 
نابــويل لبعــض الدقائــق، اال أنــه يــدرك أيضــًا ان 

سيتبني راهن عليه كثريًا يف أوقات سابقة.

لوزان/ )أ ف ب(:
يوفنتــوس  ونــادي  ســويرسا  ملنتخــب  الســابق  القائــد  أعلــن 
االيطــايل لكــرة القــدم ســتيفان ليشتشــتاير أمــس اعتزالــه عــن 

عمر 36 عاما.
وخــاض ليشتشــتاير 108 مباريــات دوليــة مــع منتخــب بــالده 
وشــارك معــه يف بطولــة كأس العــامل يف ثــالث نســخ )2010، 

2014 و2018( وكأس أوروبا مرتني )2008 و2016(.
 ،)2001-2005( غراســهوبر  مــع  مســريته  املدافــع  وبــدأ 
انتقــل بعدهــا إىل ليــل الفرنيس )2008-2005(، ثم التســيو 
مــع  كانــت  الذهبيــة  فرتتــه  لكــن   ،)2008-2011( اإليطــايل 
التســعة  املواســم  يف  اإليطــايل  الــدوري  بطــل  يوفنتــوس 
املاضية، حيث حقق معه لقب البطولة املحلية ســبع مرات 
مــرات،  ثــالث  الســوبر  والــكأس  مــرات،  أربــع  الــكأس  ولقــب 

ووصافة دوري أبطال أوروبا مرتني.
وأمــى بعــد ذلــك موســام يف أرســنال اإلنجليــزي )-2018

أوغســبورغ  إىل  بعدهــا  لينضــم  بالنجــاح،  يتســم  مل   )2019
األملاين يف املوسم املايض.

وكان مــن املقــرر ان يعلــن ليشتشــتاير اعتزالــه بعــد خــوض 
العــام  صيــف  اقامتهــا  املزمــع  مــن  كان  التــي  أوروبــا  كأس 
الحــايل، لكــن تبعــات فــريوس كورونــا املســتجد حالــت دون 

انطالقها وأدت إىل تأجيلها حتى صيف 2021.
وقــال ليشتشــتاير ملوقــع االتحــاد الســويرسي عــى االنرتنــت 
بعــد  لكــن   .2020 أوروبــا  كأس  بعــد  االعتــزال  أنــوي  "كنــت 
قــرار االتحــاد األورويب لكــرة القــدم بتأجيــل البطولــة حتــى عــام 
2021، أصبــح مــن الواضــح بالنســبة يل أن هــذا هــو الوقــت 

املناسب وأنني ال أريد أن ألعب سنة أخرى".

الدوري 
األمريكي 

للمحترفين اإلصابة تهدد مشاركة 
سانشيز أمام شاختار  

روما/ وكاالت:
سانشــيز  أليكســيس  التشــيي  يســابق 
الزمــن للحــاق مببــاراة فريقــه إنــرت اإليطــايل 
مــع شــاختار دونتســيك األوكــراين اإلثنــني 
القادم، بالدور قبل النهايئ لبطولة الدوري 

األورويب لكرة القدم.
اإللكــرتوين  موقعــه  عــى  إنــرت  وأعلــن 
أن  مقتضــب  بيــان  يف  أمــس،  الرســمي 
سانشــيز خضــع لفحوصــات طبيــة مبدينــة 
دويســبورغ األملانيــة، بعــد تعرضه لإلصابة 
بايرليفركــوزن  عــى   2-1 إنــرت  فــوز  خــالل 
األملــاين بــدور الثامنيــة للمســابقة القاريــة 

االثنني املايض.

وأوضــح إنــرت أن الفحوصــات أكــدت تعــرض 
سانشــيز إلجهــاد يف أوتــار الركبــة اليمنــى، 
مشــريًا إىل أنــه ســوف يســتمر إعــادة تقييــم 
وضع الالعب خالل األيام القليلة املقبلة.

لقــاء  خــالل  كبديــل  سانشــيز  وشــارك 
عــى  لإلصابــة  تعــرض  لكنــه  ليفركــوزن، 
الفور، غري أنه أكمل املباراة حتى النهاية، 

وهو يضع رباط عى فخذه.
وكان إنــرت ميــالن قــد فّعــل بنــد رشاء عقــد 
سانشيز الذي كان يلعب معه عى سبيل 
اإلعــارة مــن مانشســرت يونايتــد اإلنجليــزي، 
لكــن تألقــه دفع إدارة النادي للحصول عى 

خدماته بصورة نهائية.

السويسري 
ليشتشتاينر 

يضع حدا 
لمسيرته 

الكروية

تأجيل التصفيات 
إلى العام المقبل

كواالملبور/ )أ ف ب(:
أعلن االتحاد االسيوي لكرة القدم أمس تأجيل جميع املباريات 
املتبقيــة مــن تصفيــات الــدور الثــاين ملونديــال 2022 يف قطــر 
وكأس اسيا 2023 يف الصني اىل العام املقبل بسبب استمرار 

تفي فريوس كورونا املستجد. 
وكانــت هــذه التصفيــات مقــررة اصــال يف مــارس املــايض، لكــن 
تفــي وبــاء كوفيــد19- حــال دون اقامتهــا يف موعدهــا قبــل ان 
يعلن االتحاد االسيوي استئنافها يف أكتوبر ونوفمر املقبلني، 

قبل ان يقرر تأجيلها مرة جديدة اىل العام املقبل.
الثــامين  املجموعــات  متصــدرو  الثالــث  الــدور  اىل  ويتأهــل 
اول  وتتأهــل  الثــاين.  املركــز  تحتــل  منتخبــات  اربعــة  وافضــل 
اربعــة منتخبــات يف الــدور الثالــث اىل املونديــال القطري، فيام 

يخوض الخامس ملحقا دوليا.
تحديــد  "ســيتم  للعبــة  القــاري  االتحــاد  عــن  صــادر  بيــان  وقــال 
اســيا  وكأس   2022 مونديــال  لتصفيــات  الجديــد  املواعيــد 

2023 يف الوقت املناسب".
االســيوي  االتحــاد  مــع  )فيفــا(  الــدويل  االتحــاد  "يقــوم  وأضــاف 
بالعمــل ســويا ملراقبــة الوضــع الصحــي يف املنطقــة عــن كثــب 
تحديــد  قبــل  املشــاركني  بهــدف حاميــة صحــة وســالمة جميــع 

املواعيد الجديدة ملباريات التصفيات".

مونديال 2022 وكأس آسيا 2023
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لشبونة/ )أ ف ب(:
هدفــن  الفرنــي  جرمــان  ســان  باريــس  ســجل 
أتاالنتــا  أمــام  تأخــره  وقلــب  األخــرة  اللحظــات  يف 
االيطــايل اىل فــوز قاتــل 1-2، ليبلــغ نصــف نهــايئ 
دوري ابطال اوروبا يف كرة القدم للمرة األوىل منذ 

1995 أمس يف لشبونة.
باشــاليتش  ماريــو  الكــروايت  بهــدف  أتاالنتــا  تقــدم 
)27( وراء ابواب موصدة بسبب تداعيات فروس 
قطريــا  اململــوك  الفريــق  لكــن  املســتجد،  كورونــا 
ثــم ســجل  الربازيــي ماركينيــوس )90(  عــادل عــرب 
هــدف الفــوز يف الدقيقــة الثالثــة مــن الوقــت البــدل 
عــن ضائــع عــرب الكامــروين البديــل اريــك مكســيم 

تشوبو-موتينغ. 

كاحلــه ودخــل يف آخــر نصــف ســاعة ليشــكل شــعلة 
نشاط عىل الرواق االيرس.

فيــا غــاب نجــاه العــب وســطه الدفاعــي االيطــايل 
ماركــو فــرايت املصــاب والعــب الوســط الهجومــي 
االرجنتيني انخل دي ماريا املوقوف. كا رحل عن 
الفريــق بعــد توقــف الــدوري بســبب "كوفيــد19-" 

هدافه التاريخي االوروغوياين ادينسون كافاين.
وتجنــب النجــم الربازيــي نيــار نحســا اضافيــا مــع 
انتقالــه  بعــد ثالثــة مواســم منــذ  القاريــة  املســابقة 
القيايس من برشلونة االسباين مقابل 222 مليون 

يورو.
تعــرّض لكــرس يف مشــط قدمــه ليغيب عــن االقصاء 
تكــّرر   .2018 يف  االســباين  مدريــد  ريــال  امــام 

ورضب ســان جرمــان موعــدا مــع الفائــز بــن أتلتيكــو 
مدريد االســباين واليبزيغ االملاين اللذين يلتقيان 

اليوم يف لشبونة ايضا.
وكان أتاالنتــا يف طريقــه لتأهــل اول يف تاريخــه اىل 
نصــف النهــايئ، ليتابــع مشــواره الرائــع محليــا وقاريــا 
هــذا املوســم، لكــن بطــل فرنســا قلــب الطاولــة عىل 
رجال املدرب الفذ جان بيرو غاسبريني بهدفن 

خاطفن.
الخمســن  الذكــرى  يــوم  جرمــان  ســان  تأهــل  وجــاء 
االصابــات  مثــن  غاليــا  يدفــع  وكاد  لتأسيســه، 

والغيابات يف صفوفه.
جلــس هدافــه الشــاب كيليــان مبــايب عــىل مقاعــد 
البــدالء لعــدم تعافيــه بشــكل كامــل مــن اصابــة يف 

اخــرى يف  بإصابــة   2019 املحبــط يف  الســيناريو 
يونايتــد  مانشســر  امــام  جديــد  واقصــاء  املشــط 

االنجليزي برغم تفّوق الباريسين ذهابا بهدفن.
وصحيــح ان نيــار قــدم مجهــودا كبــرا يف املبــاراة 
الفريــق  مرمــى  امــام  ســيئة  كانــت  نجاعتــه  أن  إال 

االيطايل.
وبرغــم فــارق االمكانيــات الهائلــة بن الفريــق القادم 
مــن مدينــة برغامــو املنكوبة بســبب فــروس كورونا 
املســتجد، وســان جرمــان، كان أتاالنتــا االنجــع يف 
بشــجاعة  املســابقة  يــودع  ان  قبــل  االول،  الشــوط 
منحنيا امام هديف فريق املدرب االملاين توماس 

توخل.
وبعــد إقصــاء يوفنتــوس ونابــويل مــن مثــن النهــايئ، 

يف  ينجــح  ان  دون  االيطاليــة،  الكــرة  أتاالنتــا  رّشف 
اعــادة اللقــب اىل البــالد للمــرة االوىل منــذ 2010 

عندما تّوج انر بثالثية تاريخية.
وقــدم أتاالنتــا، صاحــب 119 هدفــا هــذا املوســم 
هجوميــة  مســتويات  املســابقات،  مختلــف  يف 
الفتــة وقــد حــّل ثالثــا يف الــدوري االيطــايل يف آخــر 
موســمن، علــا ان النــادي الــذي يعــود تاريخــه اىل 
112 ســنة مل يحــرز ســوى لقــب كأس إيطاليــا عــام 

.1963

أن  بعــد  رائعــة يف املســابقة  عــودة  أتاالنتــا  وحقــق 
املجموعــات،  دور  يف  مباريــات  ثــالث  أول  خــرس 
قبل ان يتأهل بشق النفس اىل مثن النهايئ حيث 

تجاوز فالنسيا االسباين.

باريس سان جرمان يهزم أتاالنتا ويتأهل لنصف النهائي

يطمح لمواصلة الطريق نحو لقب 
مفقـــود واليبــزيغ لتــأهــل تاريخي أتلتيكو

دوري أبطال أوروبا

باريس/ )أ ف ب(:
يسعى أتلتيكو مدريد اإلسباين واليبزيغ األملاين 
ملواصلــة مشــوارها يف دوري أبطــال أوروبــا لكــرة 
القدم، حينا يتواجهان يف ربع النهايئ اليوم يف 
لشــبونة، يف اول اختبــار قــاري لهــا بعد اســتئناف 
أشــهر  مــن خمســة  توقــف دام ألكــر  اثــر  النشــاط 

بسبب فروس كورونا املستجد.
وجــراء تفــي "كوفيــد19-" اجــرى االتحاد القاري 
يف  البطولــة  نظــام  عــىل  تعديــال  )ويفــا(  للعبــة 
نســختها الحاليــة، حيــث تقام ادوارهــا النهائية يف 
الربتغال خلف أبواب موصدة، وستكون مباريات 
ربــع النهــايئ ونصــف النهــايئ مــن مواجهــة واحــدة 

عوضا عن ذهاب وإياب.
امكانيــة  مــن  تخوفــا  املــايض  األســبوع  وشــهد 
العبــن  اصابــة  عــن  الكشــف  بعــد  املبــاراة  اقامــة 
يف صفــوف اتلتيكــو بفــروس "كوفيــد19-"، هــا 
الظهر االيرس الكروايت شيمي فرساليكو والجناح 

و2-3 إيابــا قبــل التعليــق، يف حــن تجــاوز اليبزيــغ 
الوصيف توتنهام اإلنجليزي أيضا بعد الفوز عليه 

-1صفر و -3صفر.

ومــا يجمــع الفريقــان أنهــا حــال يف املركــز الثالث 
 11 أتلتيكــو  وخــاض  املحليتــن.  بطولتيهــا  يف 
بفــارق  انهــاه  الــذي  املحــي  الــدوري  يف  مبــاراة 
17 نقطــة عــن ريــال مدريــد الفائــز باللقــب، دون 
أن يتعــرض ألي خســارة، إذ فــاز يف ســبع مباريــات 
وتعــادل أربــع مــرات، فيــا كان الفــارق بــن اليبزيغ 

وبايرن ميونيخ بطل البوندسليغا 16 نقطة.
وسيكون اليبزيغ أمام فرصة تحقيق انجاز تاريخي 
للمــرة  النهــايئ  نصــف  الــدور  بلوغــه  خــالل  مــن 
االوىل، يف حــن يطمــح أتلتيكــو إىل مــا هــو أبعــد 
مــن ذلــك، إذ مينــي نفســه بالظفــر باللقــب بعــد ان 
حل وصيفا ثالث مرات )1974-1973 و-2013

2014 و2015-2016(.
دييغــو  األرجنتينــي  املــدرب  فريــق  ويتســم 

االتحــاد  بعدهــا  ليؤكــد  انخــل كوريــا،  االرجنتينــي 
القــاري )ويفــا( أن املبــاراة ســتلعب يف موعدهــا 

املحدد.
فحوصــات  االحــد  املدريــدي  الفريــق  واجــرى 
عــن  للكشــف  الفنــي  وجهــازه  لالعبيــه  جديــدة 
العبــو  "خضــع  ســلبية  كلهــا  فجــاءت  الفــروس 
جديــدة  لفحــوص  الفنــي  الجهــاز  وافــراد  الفريــق 

مساء االحد وجاءت جميع النتائج سلبية".
وينــص بروتوكــول "ويفــا" عــىل وجــوب أن تخضــع 
جميــع االنديــة لفحــوص قبــل 10 اىل 14 يومــا من 
جولــة  اىل  إضافــة  الربتغــال،  يف  االوىل  مباراتهــا 

أخرى من الفحوص قبل مغادرة البالد.
واملســؤولون  واملدربــون  الالعبــون  ويخضــع 
لفحــوص ايضــا عشــية كل مبــاراة عــىل أن يتكــرر 

االمر حتى نهاية البطولة.
ليفربــول  أقــى  اإلســبانية  العاصمــة  فريــق  وكان 
ذهابــا  -1صفــر  عليــه  الفــوز  بعــد  اللقــب  حامــل 

سيميوين بالصالبة الدفاعية والنجاعة الهجومية، 
الســيا عــن طريــق الثنــايئ ألفــارو موراتــا ودييغــو 
عــىل  االعتــاد  ســيكون  املقابــل  يف  كوســتا. 
يوليــان  تشــكيلة  يف  بولســن  يوســف  الدمنــاريك 

ناغلسان مدرب اليبزيغ.
ويفتقــد الفريــق األملــاين إىل هدافــه تيمــو فرنــر 
وصاحــب  اإلنجليــزي  تشــلي  إىل  املنتقــل 
أربعــة أهــداف يف دوري األبطــال، و28 هدفــا يف 

البوندسليغا يف املوسم املنرصم.
وأعــرب بولســن العائــد بعــد شــفائه مــن اصابــة يف 
الكاحــل عــن اســتعداده الكامــل لقيــادة فريقــه إىل 
نصــف النهــايئ وأن يكــون خــر بديــل لفرنــر "نحــن 
نعلــم أنــه ال ميكــن اســتبدال تيمــو. لكننــي أعــرف 
األفــكار حــول  مــن  الكثــر  لديــه  املــدرب  أن  أيضــا 
كيفية التعامل مع هذا األمر وأن نكون عىل األقل 
فعالن يف لشــبونة كا كنا يف مبارياتنا الســابقة 

يف دوري أبطال أوروبا".
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إعالن إخطار تنفيذ حكم
إىل املنفذ ضده/ محمود محمد حمدان عبدو من غزة وسكانها سابقا واملقيم 
حاليــا يف تركيــا ومجهــول اإلقامــة فيهــا اآلن أبلغــك أنــه وطبقــا لاللتــزام املرتتــب 
عليــك مبوجــب األحــكام الصــادرة عــن محكمــة الشــجاعية الرشعيــة لصالــح طالبة 
التنفيــذ/ مــرام تحســن عــيل البشــتيل مــن غــزة عســقولة والــذي يلزمــك بتنفيــذ 
اردنيــا  دينــارا   )65( وقدرهــا  زوجــة  نفقــة  حكــم  قيمــة  املتضمــن  املحكمــة  قــرار 
اعتبــارا مــن تاريــخ 2020/3/15م وقيمــة حكــم نفقــة أوالد قدرهــا )55( دينــارا 
اردنيــا اعتبــارا مــن تاريــخ 2020/5/7م باإلضافة للرســوم واملرصوفات القانونية 
وقدرهــا )179( شــيكل تدفــع ملــرة واحــدة لصالــح طالبــة التنفيــذ  املذكورة اعاله 

وذلك عىل ذمة القضية التنفيذية رقم 2020/210م.
التنفيــذ  دائــرة  اىل  بحضــورك  وذلــك  املذكــور  بااللتــزام  بالوفــاء  ونكلفــك 
مبحكمــة الشــجاعية الرشعيــة االبتدائيــة وذلــك خــالل اســبوعن مــن تاريــخ 
هــذا االعــالن وإن مل تحــر أو تــوكل مــن ينيــب عنــك فــإن دائــرة التنفيــذ 

ستبارش اجراءات التنفيذ حسب القانون.
مأمور التنفيذ

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
دولة فلسطندائرة التنفيذ مبحكمة الشجاعية الرشعية االبتدائية

السلطة القضائية– املجلس األعىل للقضاء
محكمة بداية شامل غزة

 دائرة التنفيذ
إخطار تنفيذ

إىل املخطــر إليــه/ رامــي محمــود إبراهيــم الصبــاغ "مجهــول محــل اإلقامــة"، 
ُنخطرك بأن عليك دفع قيمة القضية التنفيذية رقم 7563 / 2019 لصالح 
طالــب التنفيــذ/ عبــد البــاري عبــد املحســن أحمــد حمــودة، وذلــك لتســديد 
قيمــة كمبيالــة والبالــغ قيمتهــا 1050 دوالًرا يف القضيــة التنفيذيــة الراهنــة 
القضيــة  لــدى محكمــة بدايــة شــامل غــزة، باإلضافــة إىل رســوم ومصاريــف 
التنفيذية وقدرها 110 شيكل وذلك خالل أسبوعن من نرش هذا اإلعالن 

وعليه يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقك حسب األصول.
/// لذلك ///

لذلك عليكم مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعن
التاريخ: 2020/8/12م

مأمور تنفيذ محكمة بداية شامل غزة
أ .جامل النمرة

الموضــوع/ عــن إعــالن عن بيــع أرض بموجــب وكالة لدى 
اإلدارة العامة لألراضي والعقارات رقم )38/ 2020(

يعلــن للعمــوم انــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
محمــد نايــف عثــامن رشاب مــن ســكان خانيونــس هوية رقــم 900821232 

بصفته وكيال عن: مينى وأمين وأيرس وباسل أبناء قيص عثامن العبادلة.
مبوجب وكالة رقم: 3104 / 2020 الصادرة عن اإلمارات + 3398 / 2019 القاهرة

 664 القطعــة  بيــع /مبادلــة يف   / انتقــال  إجــراء معاملــة  الوكالــة:  موضــوع 
القسيمة 7 املدينة غزة الدرج

 فمن له أي اعرتاض بهذا الشأن عليه التقدم باعرتاضه إىل اإلدارة العامة لأرايض 
والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــرش يوما من تاريخ هــذا اإلعالن وبخالف 
ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملة. ويف حال تبن إشــكاليات يف 
الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــن يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن 

استخدام الوكالة بدون أدىن مسؤولية عىل سلطة األرايض.
 التاريخ: 12/ 8/ 2020م

مسجل أرايض غزة 
أ .عصام عبد الفتاح الحامرنة

دولة فلسطن
سلطة األرايض 

 مكتب رئيس سلطة األرايض

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة محكمة بداية 
غزة في القضية التنفيذية رقم 2020/216

إىل املنفذ ضدهام/
1. ذهني حسن حنفي صقر 

2. زيك حسن حنفي صقر 

رقــم  القضيــة  يف  غــزة  بدايــة  محكمــة  مــن  ضــدك  الصــادر  للحكــم  طبًقــا 
2016/426 تنفيــذ عينــي والصــادر بتاريــخ 2019/11/17 لصالــح طالــب 

التنفيــذ/ أحمــد يوســف عبــد اللــه اللــداوي والقــايض بتنفيــذ عقــد االتفــاق 
لذلــك   2 عــدد  املــرز م/5  2008/9/15 وهــو  بتاريــخ  بيــع املحــرر  عــىل 

عليك تنفيذ الحكم الصادر يف القضية رقم 2016/426 بداية غزة.
لذلك عليك الحضور اىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعن واذا مل تحر 
خــالل املــدة املذكــورة فانــك تعــد ممتنعــا عــن التنفيــذ ومــن ثم تبــارش دائرة 

التنفيذ اجراءات التنفيذ الجري 
 مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
 أ.رامي صلوحة 

دولة فلسطن 
املجلس األعىل للقضاء

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 

أعلن أنا/ ياسمن ياسن محمد جودة عن فقد هويتي وتحمل 
الرقــم800865701 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ عيل سامى سالمه السطرى  عن فقد هويتي وتحمل 
الرقــم 404523268  فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ حســن حســن احمــد ابــو كلــوب  عــن فقــد هويتــي 
وتحمل الرقم 911920510  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ ايــاد حســن يوســف خليــل املــرصي عــن فقــد هويتي 
وتحمــل الرقــم 903088631 فالرجــاء ممن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ محمــود محمد احمد زقــوت عن فقد هويتي وتحمل 
الرقــم 402150676 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ عيل موىس ابراهيم العجلة عن فقد هويتي وتحمل 
الرقــم 802343400   فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

توجــه  أن  "فلســطن"  لصحيفــة  دراغمــة  وبــن 
املواطنــن نحــو البنــوك لالقــرتاض، زاد بعــد شــهر 
والتــي  كورونــا،  جائحــة  بســبب  املــايض،  فرايــر 
تســببت يف ركــود يف األســواق التجاريــة، وحاجــة 
التجــار إىل ســيولة نقديــة لتســديد مــا عليهــم مــن 

التزامات تجاه الغري".
كام أضاف دراغمة أن التوتر السيايس بن السلطة 
واالحتــالل، ووقــف أمــوال املقاصــة، دفــع مبوظفــي 
نحــو  التوجــه  إىل  الغربيــة  الضفــة  يف  الســلطة 
قــد يرتتــب عليهــا  االقــرتاض تحســبًا أليــة طــوارئ، 

وقف رصف رواتبهم".
بعــد  واملصــارف  البنــوك  أن  إىل  دراغمــة  وأشــار 
ارتفاع قيمة القروض وخشية حدوث انتكاسة مالية 
املاليــة،  التســهيالت  حجــم  مــن   قلصــت  مرتقبــة 
وأفســحت املجــال للحكومــة لتأخــذ املــال للخــروج 
مــن أزماتهــا بســبب وقــف أمــوال املقاصــة ونفقاتهــا 

للتصدي لجائحة كورونا.
ووفــق ســلطة النقــد بلــغ إجــاميل عــدد املقرتضــن 
نهايــة  حتــى  فلســطن  يف  العاملــة  البنــوك  مــن 

النصــف األول مــن العــام الجــاري، نحو 211.4 ألف 
مقرتض.

مــن  املقرتضــن  عــدد  بلــغ  الجنــس،  عــىل  وبنــاء 
البنــوك يف الســوق الفلســطينية مــن فئــة الذكــور، 

ألــف   37.9 مقابــل  مقــرتض،  ألــف   173.4 نحــو 
مقرتض من اإلناث.

مالــي حســابات  عــدد  إجــاميل  بلــغ  يف املقابــل، 
مرصفيــة لــدى البنــوك العاملــة يف فلســطن، حتــى 

 1.235 الجــاري،  العــام  مــن  األول  النصــف  نهايــة 
مليــون فــرد، بواقــع 853.2 ألــف صاحــب حســاب 
ذكــر، و382 ألــف صاحــب حســاب أنثــى. وتشــكل 
نسبة أصحاب الحسابات من إجاميل عدد البالغن 
يف فلســطن %44.3، إذ يبلــغ عــدد البالغــن يف 

فلسطن 2.791 مليون نسمة.
وبلغــت نســبة التعــر يف املحفظــة االئتامنيــة يف 
ورغــم   ،3.8% الفلســطينية  املرصفيــة  الســوق 
ارتفاعهــا عــن متوســط %2.1 يف عــام 2017، إال 
أنها تبقى أقل من املتوسط العاملي البالغ 5-6%.

الجــاري،  العــام  مــن  األول  النصــف  نهايــة  وحتــى 
املــرصيف  القطــاع  يف  الودائــع  قيمــة  إجــاميل  بلــغ 
نســبة  بينــام  دوالر،  مليــار   14.9 الفلســطيني 

القروض إىل الودائع خالل نفس الفرتة 65.1%.
مــن جهتــه أكــد االختصــايص االقتصــادي د. معــن 
عــىل  االســتهالكية  القــروض  طغيــان  أن  رجــب 
ألن  االقتصــاد،  عــىل  بالفائــدة  تعــود  ال  اإلنتاجيــة 

االستهالكية تكون ذات محدودة األثر.
وبن رجب لصحيفة "فلسطن" أن املصارف تجد 

يف توجيــه االقــراض نحــو االســتهالك أقــل خطــورة 
مــن توجيهــه يف مشــاريع ال تضمــن نجاحهــا بســبب 
املتالحقــة يف  واالقتصاديــة  السياســية  التطــورات 

األرايض الفلسطينية .
وأشــار رجــب إىل أن املوظفــن هــم الضحيــة لتلــك 
القــروض االســتهالكية، حيــث إنهــم مضطــرون إىل 
تعــذر عليهــم  إْن  اضافيــة  بفوائــد  القــروض  جدولــة 

السداد ألية أسباب.
وذكــر رجــب أن نصيــب قطــاع غــزة مــن التســهيالت 
درجــة  أن  بذريعــة  املأمــول،  الســقف  دون  البنكيــة 
املخاطــرة عاليــة، داعيــًا املصــارف إىل إعطــاء غــزة 
الســكان  البنكيــة ملســاعدة  التســهيالت  حقهــا يف 

يف تخطي األزمات االقتصادية املحدقة بهم.
يف  الفلســطينية  املرصفيــة  الســوق  يف  ويعمــل   
13 مرصفــا محليــا ووافــدا، مؤلفــة  الوقــت الحــايل 
وثالثــة  تجاريــة  )أربعــة  محليــة  مصــارف   7 مــن 
إســالمية(، و6 مصــارف وافــدة منهــا 5 أردنيــة وبنك 
مــرصي واحــد، كــام يوجد يف قطاع غزة بنكا اإلنتاج 

والوطني اإلسالمي.

ُجّلها تذهب للحكومة واالستهالك

اقتصاديون: تجاوز القروض 9 مليارات دوالر مؤّش خطري عىل االقتصاد 
غزة/ رامي رمانة:

قــال اختصاصيــون اقتصاديــون: إن تجــاوز قيمــة القــروض في الســوق 
الفلسطينية حاجز 9 مليارات دوالر، مؤشر خطير له تبعاته السلبية على 
الفــرد والمجتمــع، خاصة وأن ُجّل تلك القروض تذهب إلى االســتهالك 
محــدود األثــر، ال المشــاريع التنمويــة، كمــا أن الحكومة تزاحــم األفراد 

والشــركات فــي الحصــول علــى تلك القروض. وحســب بيانات  ســلطة 
النقــد، ارتفــع إجمالــي القــروض المصرفيــة في الســوق الفلســطينية 
بنســبة %7.3 حتــى نهايــة يونيــو  الماضــي، مقارنــة مع أرقام ديســمبر  
الماضي. وبينت سلطة النقد أن إجمالي القروض المصرفية حتى نهاية 
النصف األول 2020، بلغ 9.7 مليارات دوالر، صعوًدا من 9.04 مليارات 

دوالر بنهايــة 2019. وقــال االختصاصــي االقتصــادي د. هيثم دراغمة: 
إّن االقتــراض مؤشــر خطير، ألن المواطــن يتجه لالقتراض حينما تضيق 
في وجهه الســبل لتوفير مستلزماته ســواء االستهالكية أو الكمالية، 
وبالتالــي فــي زيــادة تلــك القــروض  تأثير ســلبي على الفــرد والمجتمع 

ككل".

د. هيثم دراغمةد. معن رجب

غزة/ رامي رمانة:
قطــاع  املســتهلك يف  يتعــرض 
بعــض  يف  تدليــس  إىل  غــزة 
حيــث  املســتوردة،  الســلع 
مــن  مــدة وجيــزة  بعــد  يكتشــف 
املقتنــاة  للســلعة  اســتخدامه 
بســعر مرتفــع أن جودتهــا ســيئة 
بخــالف مــا هــو مــدون يف بطاقة 
وقــع  قــد  نفســه  ليجــد  البيــان، 
عــادة  وهــذا  تجــاري،  غــش  يف 
مــا يتكــرر يف الســلع الكهربائيــة 

واملالبس.
كــام ال يقــف الحــال عنــد ذلــك، 
محليــون  منتجــون  يســتغل  بــل 
جــودة  ذات  أجنبيــة  منتجــات 
منتجاتهــم  ويضعــون  عاليــة، 
محــدودة الجــودة داخــل عبوات 
تلــك  وشــعار  اســم  تحمــل 
الــرشكات، مــا يؤثــر ســلًبا عــىل 

سمعتها وحصتها السوقية.
املواصفــات  مؤسســة  رئيــس 
يف  الفلســطينية  واملقاييــس 
عبــد  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة 
النــارص عــواد، يؤكــد متابعتهــم 
املنتجــات  لــكل  كمســؤولن 
واملســتوردة  محلًيــا  املصنعــة 

من الخارج.
حديثــه  يف  عــواد  أكــد  كــام 
أنهــم  "فلســطن"  لصحيفــة 
يتخــذون إجــراءات قانونيــة بحق 
إتــالف  تقتــى  املخالفــن 
للمواصفــات  املخالفــة  الســلع 
واملقاييــس،  الفلســطينية 

والغرامة والسجن.
لكنــه لفــت إىل أن طاقــم العمــل 
داخــل الهيئــة هــم أربعــة أفــراد، 
ا، مبيًنــا  وهــو عــدد محــدود جــدًّ
موافقــة  عــىل  حصلــوا  أنهــم 
لجلب 8 موظفن جدد للعمل 
لذلــك  فســيكون  الدائــرة؛  يف 

العمــل  تعزيــز  يف  الجيــد  األثــر 
داخل املؤسسة.

تواجــه  مشــكلة  إىل  وأشــار 
ألجهــزة  حاجتهــا  وهــي  الهيئــة، 
حديثــة  ومختــرات  فحــص 
املنتجــة  للســلع  وشــاملة 
واملســتوردة، موضًحا أن الهيئة 
وزارت  مبختــرات  تســتعن 
حكومية وجامعات ومؤسسات 
عــىل  للحفــاظ  الخــاص  القطــاع 
قلــة  رغــم  عملهــا  اســتمرارية 

املوارد املتاحة.
تخضــع  الهيئــة  أن  عــواد  وبــن 
املنتجــات املســتوردة للفحص 
وتبقيها محتجزة داخل املعابر، 
مطابقتهــا  مــن  التأكــد  لحــن 
للمواصفــات الفلســطينية، كام 
تعــزز الهيئــة ذلــك بالرقابــة عــىل 
منافــذ البيــع داخــل القطــاع مــن 

تلك املنتجات.
بالتعــاون  تنفيذهــم  إىل  وأشــار 

مــع طواقــم التفيــش يف حاميــة 
واملؤسســات  املســتهلك 
األخــرى جوالت تفتيشــية دامئة 
وفجائية عىل األسواق واملحال 
مــن  للتأكــد  التخزيــن  وأماكــن 

سالمتها.
االختصــايص  أكــد  جهتــه  مــن 
رجــب،  معــن  د.  االقتصــادي 
يــر  التجــاري،  الغــش  أن 
يف  ويؤثــر  باملســتهلك، 

االقتصاد ككل.
لصحيفــة  رجــب  وقــال 
التجــار  بعــض  إن  "فلســطن"، 
يحاولون الوصول إىل التكسب 
صحــة  حســاب  عــىل  الرسيــع 
وهــذا  املســتهلك،  ومــال 
ســلوك غــري ســليم، فاملشــرتي 
عــىل  مــااًل  ينفــق  حينــام  ُيخــدع 

سلعة أقل من طلبه.
أن  أهميــة  عــىل  رجــب  وشــدد 
تكون لكل الجهات ذات العالقة 
مــن وزارة االقتصــاد، البلديــات، 
الرشطيــة،  األجهــزة  الصحــة، 
والشــمويل يف  التكامــل  الــدور 
والتأكــد  املنتجــات  متابعــة 

للمواصفــات  مطابقتهــا  مــن 
الفلسطينية.

للغــش  صــور  إىل  وأشــار 
والتدليــس املتبعــة، كأن تكــون 
عــىل  املوجــودة  البيــان  بطاقــة 
مــن  صحيحــة،  غــري  الســلع 
حيــث املــواد املســتخدمة يف 
الصناعــة، وبلــد املنشــأ، ومــدة 

الصالحية وغري ذلك.
كام تطرق رجب يف حديثه إىل 
جانــب  مــن  املــامرس  الخــداع 
بعــض املنتجــن املحليــن، إذ 
يف  منتجاتهــم  يضعــون  إنهــم 
عبوات منتجات مستوردة ذات 
يحــدث يف  كــام  ســمعة جيــدة 
وهــذا  واملنظفــات،  الشــامبو 
بال شــك يضطر بســمعة الرشكة 
أن  وقــت  بعــد  تجــد  التــي  األم 

مبيعاتها تراجعت.
حــق  إىل  رجــب  ولفــت 
املســتهلك يف إرجــاع الســلعة 
ضعيفــة،  جودتهــا  أن  تبــن  إن 
الرســمية  املؤسســات  وعــىل 
أو  اســتبدالها  عــىل  مســاعدته 

تحصيل مثنها من البائع.

املطالبة بإجراءات صارمة لحامية املستهلك من الغش التجاري

 رام الله/ فلسطن:
مببلــغ  ترًعــا  اإليطاليــة  الحكومــة  قدمــت 
وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  يــورو  ماليــن   6,8

دعــاًم  )األونــروا(،  الفلســطينين  الالجئــن 
التــي  وخدماتهــا  الرئيســة  الوكالــة  لرامــج 
واإلغاثــة  الصحيــة  والرعايــة  التعليــم  تشــمل 

والخدمات االجتامعية. 
الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر  نائــب  وكانــت 
والتعــاون الــدويل إميانويــال يس. ديــل ري، 
املؤمتــر  خــالل  االلتــزام  هــذا  عــن  أعلنــت 
الــذي  للتعهــدات  العــادي  غــري  االفــرتايض 

عقد يوم 23 متوز 2020.
القــدس  العــام اإليطــايل يف  القنصــل  وقــال 
بيــان  يف  إن،  فيديــيل  جيوســيبي  املحتلــة 
يعكــس  التــرع  "هــذا  إن  أمــس،  صحفــي، 
االلتــزام اإليطــايل الثابــت بدعــم "األونــروا"، 
األساســية  الخدمــات  تقديــم  أجــل  مــن 

أقاليــم  ســائر  يف  الفلســطينين  لالجئــن 
عملياتها. 

اســتقرار  تظــل عامــل  "األونــروا"  أن  وأضــاف 
تعــاين  تــزال  مــا  التــي  املنطقــة  يف  حيــوي 
مــن أزمــات قدميــة وحديثــة عــىل حــد ســواء، 
مثلــام تبــن خــالل االنفجــار الــكاريث األخــري 

الذي وقع يف مرفأ بريوت.
املانحــن  عالقــات  رئيــس  قــال  جهتــه،  مــن 
باألونــروا مــارك الســواوي: "أود أن أعــرب عن 
تقديري الخالص وامتناين لشــعب وحكومة 
إيطاليــا عــىل هــذا الترع الســخي الذي يأيت 

يف وقت تشتد فيه الحاجة بشكل كبري". 
وأضاف الســواوي أن "هذا الترع املناســب 
وقتيا سيساعد األونروا عىل مواصلة تقديم 
يف  فلســطن  لالجئــي  الرئيســة  الخدمــات 
والرعايــة  التعليــم  تشــمل  والتــي  املنطقــة، 

الصحية واإلغاثة والخدمات االجتامعية".

إيطاليا تتربع مببلغ 6,8 ماليني
 يورو لربامج "األونروا"
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يف االستئناف رقم 2018/239
يف الطلب رقم 2020/136

املستدعون: 1. نافذ عبد الوهاب موىس شبري من سكان غزة النرص هوية رقم 900819855
2. فايز عبد الوهاب موىس شبري من سكان غزة النرص.

3. ماجد عبد الوهاب موىس شبري من سكان غزة النرص.

وكيلهــم  النــرص.  غــزة  ســكان  مــن  شــبري  مــوىس  الوهــاب  عبــد  مــوىس   .4

املحامي/ خالد محمد املدهون.
املســتدعى ضــده: فهــد عبــد الوهــاب مــوىس اشــبري مــن ســكان غــزة الشــيخ 
رضــوان مفــرق الغــزايل ســابقا مجهــول محــل اإلقامــة حاليــا ومســافر خــارج 

البالد حسب مرشوحات اخر اعالم.
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

يف االستئناف رقم 2018/239
يف الطلب رقم 2020/136

إىل املســتدعى ضــده املذكــور مبــا أن املســتدعني املذكوريــن قــد تقدموا 
لــدى محكمــة بدايــة غــزة بصفتهــا االســتئنافية املرقــوم أعــاله اســتنادا اىل مــا 
يدعونــه يف الئحــة اســتئنافهم ونظــرا النــك مجهــول محــل اإلقامــة وحســب 
الطلــب  اختصــاص محكمــة بدايــة غــزة بصفتهــا االســتئنافية يف نظــر هــذا 
20 مــن قانــون أصــول املحاكــات املدنيــة والتجاريــة رقــم  وعمــال باملــادة 
2020/136م بالســاح لنــا بتبليغــك عــن طريــق النــرش املســتبدل، لذلــك 

يقتــي عليــك ان تحــر لهــذه املحكمــة يــوم االحــد بتاريــخ 2020/9/6م 
الســاعة التاســعة صباحــا كــا يقتــي عليك ايداع جوابــك التحريري خالل 
خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ النــرش وليكــن معلومــا لديــك انــك اذا تخلفــت 

عن ذلك سينظر يف القضية والطلب واعتبارك حارضًا.
صدر يف 2020/8/11م.

رئيس قلم محكمة بداية غزة
األستاذ/ عار قنديل

دولة فلسطني
مذكرة حضور

لدى محكمة بداية غزة املوقرة
بصفتها االستئنافية

املستدعي/ محمود عيل جرب املصدر باألصالة عن نفسه وباإلضافة لباقي 
 953775848 ورثــة وتركــة والــده/ عــيل جــرب فرحــان املصــدر هويــة رقــم 

املغازي بلوك )B( وكيله املحامي/ عيل العرمي دير البلح.
املســتدعى ضدهــا/ آمنــة عــيل ســليان املصــدر )ســعيد قبــل الــزواج( باألصالة 
فرحــان  جــرب  اســاعيل  املرحــوم/  زوجهــا  ورثــة  لباقــي  وباإلضافــة  نفســها  عــن 
املصدر- املغازي خلف املسجد الكبري )سابقا( ومجهولة محل اإلقامة حاليًا.

الصحــف  احــدى  يف  ضدهــا  املســتدعى  تبليــغ  اجــراء  الطلــب/  موضــوع 
املحليــة مقــدم مــن املســتدعي اســتنادا اىل نــص املــادة )20( مــن قانــون 

أصول املحاكات املدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

يف الطلب رقم 2020/344
اىل املســتدعى ضدهــا املذكــورة اعــاله مبــا ان املســتدعي املذكــور اعــاله 
قــد تقــدم باالســتئناف رقــم 2017/180 لــدى هــذه املحكمــة للطعــن عــى 
يف  2017/8/20م  بتاريــخ  البلــح  ديــر  صلــح  محكمــة  عــن  الصــادر  القــرار 
الطلــب رقــم 2017/434 املتفــرع عــن القضيــة رقــم 2012/313 )وضــع 
املســتدعية  حصــة  عــى  الواقــع  الحجــز  بفــك  والقــايض  باالشــراك(  يــد 
الواقــع عــى صفحــات الطلب 2012/259 الواقع عى أرض القســيمة )8( 
مــن القطعــة رقــم )2341( مــن أرايض النصــريات مــع اشــعار دائــرة تســجيل 
االرايض وبلديــة الزوايــدة بذلــك وذلــك اســتنادا اىل مــا يدعيــه يف الئحــة 
اســتئنافه املحفوظــة لكــم نســخة منهــا يف ملــف القضيــة وقــد تحــدد جلســة 

االثنني املوافق 2020/9/21 لنظر االستئناف.
مــن  يومــًا  عــرش  التحريــري خــالل خمســة  ايــداع جوابــك  يقتــي عليــك  لذلــك 
تاريــخ النــرش وليكــن معلومــا لديــك انــك اذا تخلفت عن الحضــور وايداع دفاعك 

التحريري يجوز للمستدعي أن يسري يف االستئناف باعتبارك حارضًا.
ريس قلم محكمة بداية دير البلح
األستاذ/ محمد عاطف غزال

دولة فلسطني
محكمة بداية دير البلح

يف االستئناف رقم 2017/180
يف الطلب رقم 2020/344

يف القضية رقم 2020/176
املستدعي/ شحادة احمد خليل أبو تيم.

املستدعى ضدهم/1. احمد محمد أحمد أبو صقر- خانيونس بني سهيال باألصالة 
عن نفسه وباإلضافة لباقي ورثة املرحوم والده/ محمود أحمد حسني أبو صقر.

2. طارق حســني احمد ابو صقر- خانيونس بني ســهيال باألصالة عن نفســه 

وباإلضافة لباقي ورثة املرحوم والده/ حسني أحمد حسني أبو صقر.
3. محمد احمد حسني ابو صقر- خانيونس بني سهيال.

4. زهرية اديب محمد أبو صقر – خانيونس بني سهيال باألصالة عن نفسها  

وباإلضافة اىل باقي ورثة املرحوم زوجها/ أحمد أحمد حسني أبو صقر.
نوع الدعوى/ وضع يد باالشراك.

قيمة الدعوى/ تزيد عن مائة جنيه مرصي.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

يف القضية الحقوقية 2020/176
اىل املســتدعى ضدهــم املذكوريــن أعــاله مبــا أن املســتدعي قــد اقــام عليكــم 
دعــوى )وضــع يــد باالشــراك( اســتنادا اىل مــا يدعونه يف الئحــة دعواهم املرفق 
لكم نسخة منها ومن مرفقاتها لدى قلم املحكمة لذلك يقتي عليكم الحضور 
اىل هــذه املحكمــة خــالل خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكــرة 
كــا يقتــي أن تودعــوا قلــم هــذه املحكمــة ردكــم التحريــري خــالل خمســة عرش 
يومــًا مــن تاريــخ تبليغكــم بهــذه املذكــرة علــا أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة األربعــاء 
2020/9/2م لنظــر الدعــوى وليكــن معلومــا لديكــم أنكــم اذا تخلفتــم عــن ذلــك 

يجوز للمستدعني ان يسريوا يف دعواهم حسب األصول.
تحريرا يف 2020/8/12م.

رئيس قلم محكمة صلح خانيونس
أ .فتحي حسني محسن

دولة فلسطني
املجلس االعى للقضاء
محكمة صلح خانيونس

يف الطلب رقم 2020/656
دولة فلسطني

محكمة صلح دير البلح 
يف القضية الحقوقية 2020/270

يف الطلب رقم 2020/387
املســتدعية / مرفــت عبــد الكريــم ســليان ريحــان – مقيمــة يف الســعودية 
– بصفتها احدى ورثة والدها املرحوم/ عبد الكريم سليان ريحان وكيلها 
مبوجــب وكالــة صــادرة عــن اململكــة العربيــة الســعودية املحامــي / عمــرو 

الناعوق – دير البلح – هوية رقم 801850793.
املستدعى  ضدهم  1. محمد عبد الكريم سليان ريحان – دير البلح – خارج البالد 

2 . انس عبد الكريم سليان ريحان – دير البلح – خارج البالد
 3. عيل عبد الكريم سليان ريحان – دير البلح – خارج البالد

نوع الدعوى / وضع يد باالشراك 
قيمة الدعوى / )50000( خمسون ألف دينار أردين.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل 
يف القضية الحقوقية رقم 2020/270

اىل املســتدعى ضدهــم املذكوريــن أعــاله مبــا أن املســتدعية قــد أقامــت 
عليك دعوى )وضع يد باالشراك( لذلك يقتىض عليك الحضور إىل هذه 
املحكمــة خــالل خمســة عــرش يوًمــا مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكــرة كــا 
يقتــي أن تودعــوا قلــم هــذه املحكمــة ردكــم التحريــري خــالل خمســة عرش 
يومــا مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكــرة  علــًا أنــه قــد تحــدد لهــا جلســة يــوم 

الخميس 2020/9/3  الساعة التاسعة صباًحا لنظر يف الدعوى.
وليكون معلوما لديكم اذا تخلفتم عن الحضور يجوز للمســتدعية ان تســري 

يف دعواها حسب األصول.
تحريرا يف : 2020/8/11 

رئيس قلم محكمة صلح دير البلح 
محمود املزين 

وتضيف ”كيف ما برمت )تحركت( كله موظفني 
نازلــني مــن الطوابــق عــم يرصخوا...كفينــا شــغل 
نحن، واليل عم ينزف من راسه، ونبيك ونبيك“.

القســم وغطــى  املحاقــن يف فضــاء  إبــر  تطايــرت 
الدم األرضيات وانطفأت األنوار.

مختلــف  مــن  املستشــفى  عــى  املئــات  تدفــق 
املخــزن  انفجــار  بعــد  اللبنانيــة  العاصمــة  أنحــاء 
والــذي  آب،  أغســطس  مــن  الرابــع  يف  باملينــاء 
أســفر عــن مقتــل أكــر مــن 170 شــخصا وإصابــة 

آالف وتدمري أحياء بأكملها يف العاصمة.
كان  حتــى عندمــا  نعمــل،  ”ظللنــا  وقالــت خلــف 

بعضن منا ينزفون، وبكينا كثريا“.
كانــت خلــف وزمالؤهــا يخيطــون جــروح الضحايــا 
ويضمــدون جروحهــم عــى الرصيــف خــارج جنــاح 
الطــوارئ. كانــوا يوقفــون الســيارات العابــرة لنقــل 
املصابــني إىل املستشــفيات األخــرى، واعتمــدوا 
حــل  عندمــا  املحمولــة  الهواتــف  أضــواء  عــى 

الظالم.
ويف أنحــاء بــريوت، تحــدث األطبــاء واملمرضــون 
عن ليلة الرعب التي هزت العاملني املخرمني 
يف القطــاع الطبــي يف مدينــة ليســت االنفجــارات 

غريبة عليها.
كــا أدى االنفجــار بتداعياته إىل تفاقم املخاوف 
عــى منظومــة الرعاية الصحيــة التي وصلت حالة 
يــرىث لهــا وتكافــح ملواجهــة وبــاء فــريوس كورونــا 
الــذي أصــاب أكــر مــن 7100 منــذ فربايــر شــباط 

مستشــفيات  وتعــاين  شــخًصا.   87 منهــم  تــويف 
بــريوت، التــي ظلــت طويــال مقصــدا للمــرىض من 
يف  املــايل  االنهيــار  وطــأة  مــن  املنطقــة،  أنحــاء 
البــالد منــذ أواخــر العــام املــايض. فهنــاك نقــص 
يف كل يشء من إبر املحاقن إىل معدات غسيل 
الــكى، وتديــن الدولــة للمستشــفيات مبتأخــرات 

تصل إىل ماليني الدوالرات.
واآلن بعــد أن تحولــت املستشــفيات إىل مراكــز 
يف  املســتمرة  الزيــادة  ومــع  الصدمــات  لعــالج 
أعــداد املصابــني بفــريوس كورونــا، يطــرح بعــض 
الســؤال:  الصحيــة  الرعايــة  قطــاع  يف  العاملــني 

كيف ميكن للمنظومة مجاراة الضغط؟
”الضربة القاضية“

قالت رونا الحلبي املتحدثة باسم اللجنة الدولية 
املستشــفيات  إن  لبنــان  يف  األحمــر  للصليــب 
طبيــة  إمــدادات  االنفجــار  ليلــة  يف  اســتهلكت 

تكفي لالستخدام يف شهرين.
أدى االنفجــار، الــذي أســفر عــن إصابــة أكــر مــن 
مستشــفيات  ثالثــة  تدمــري  إىل  شــخص،   6000

باثنتــي عــرشة منشــأة  بــريوت وإلحــاق أرضار  يف 
طبية أخرى. وبعد أيام، تصاعدت الضغوط عى 
الجرحــى عليهــا  مــع تدفــق مئــات  املستشــفيات 

ممن أصيبوا يف االحتجاجات ضد قادة لبنان.
وقالــت الحلبــي ”أقــل مــا توصف به هــذه األوقات 
االحتيــاج  تنامــي  مــن  محــذرة  نظــري“،  بــال  أنهــا 
مــن  العــرشات  عــاىن  أن  بعــد  النفســية  للرعايــة 

ســان  يف  تعمــل  التــي  خلــف،  وقالــت  الصدمــة. 
جــورج منــذ 28 عامــا، ”أنــا مــارق عليــي انفجــارات 
)رأيــت انفجــارات( ومــارق عليــي حــرب بــس متــل 

هيدا اليل شفناه ب ٤ الشهر ما شفت“.
وٌقتلت أربع ممرضات باملستشفى يف االنفجار. 
وعــى ارتفــاع بضعــة طوابــق، انهمكــت طبيبــة يف 

توليد إحدى النساء بينا كان املبنى يهتز.
وصديقاتهــا  خلــف  عــادت  التــايل،  اليــوم  يف 
عــن  الناجمــة  األنقــاض  إزالــة  يف  للمســاعدة 
يقــول املســؤولون  الــذي وقــع حســبا  االنفجــار، 
بســبب مــواد متفجــرة تــم تخزينهــا يف ظروف غري 

آمنة بامليناء.
االنفجاريــة املستشــفى  املوجــة  عندمــا رضبــت 
الــذي يعمــل بــه ناجي أيب راشــد، تحطمت جميع 
واضطــر  مصعــدا.   17 عددهــا  البالــغ  املصاعــد 
املوظفــون لحمــل بعــض املــرىض عــى درجــات 
السلم لثانية طوابق. لكنهم مل يستطيعوا إجالء 

مرىض جناح كوفيد19-.
مستشــفى  يف  الطبــي  املديــر  راشــد،  أيب  قــال 
يهــدف  ال  مستشــفى  وهــو  اللبنــاين  الجعيتــاوي 
اآلن  ينتــرش  أن  ميكــن  الفــريوس  إن  للربــح، 
برسعــة أكــرب. وبعــد أن أصبــح مــا يقــرب مــن ربــع 
مليــون إنســان مرشديــن بــال مــأوى، يــزداد الخطــر. 
إصابــة   300 أمــس،  مــن  أول  لبنــان  وســجل 
أيب  وقــال  وفيــات.  وســبع  بكوفيــد19-  جديــدة 
راشــد ”االنفجــار وجــه الربــة األخرية...الربــة 

القاضيــة“. بالرغــم مــن ذلــك، وبعــد مــي ســبعة 
أيام، ومبســاعدة املتطوعني، عاد قســم الطوارئ 
أخــرى.  مــرة  للعمــل  الجعيتــاوي  مستشــفى  يف 
وجــرى افتتــاح مركــز غســيل الــكى، رغــم نوافــذه 

املحطمــة. وبالنســبة إىل بياتريــس كرم، أخصائية 
أن  بعــد  بــريوت  عــادت إىل  التــي  الــكى  أمــراض 
كانــت تعيــش يف الخــارج، فقــد قــىض األســبوع 
املــايض عــى أي أمــل يف االســتقرار. وقالــت إن 

الكثــري مــن األصدقــاء تولــد لديهــم نفس الشــعور، 
محــذرة مــن نــزوح وشــيك لألطبــاء. وقالــت ”يبــدو 
كأن انفجــارا حــدث بداخــيل أيضــا. مل أعــد أشــعر 

بأي يشء، وال أريد سوى الرحيل“.

انفجار بريوت "الرضبة القاضية" ملستشفيات العاصمة اللبنانية
بيروت/ وكاالت: 

يقــع مستشــفى ســان جــورج، الــذي تعمــل فيه ســهى خلف 
ضمــن فريق التمريــض، على بعد أقل من ميل واحد من ميناء 
بيروت الذي عصف به انفجار هائل خرب قطاعات واسعة من 

المدينــة. تحطــم الســقف علــى رأســها وطفرت الدمــوع في 
عينيهــا وانســابت تغطــي وجهها، لكنهــا تماســكت وواصلت 

مهمتها.
تســتعيد خلف، نائبــة رئيس فريق التمريض بقســم الطواريء 

فــي أقــدم مستشــفيات لبنــان، ذكريــات ما حدث ذلــك اليوم 
قائلــة إن النــاس أقبلــوا مهروليــن علــى المستشــفى وهــم 
يصرخون طالبين قســم الطوارئ. لكن قسم الطوارئ لم يعد 

له وجود.

الرر الذي لحق بأحد مستشفيات لبنان جراء األنفجار                )األناضول(

ديب/ وكاالت: 
روحــاين  حســن  اإليــراين  الرئيــس  قــال 
يف خطــاب بثــه التلفزيــون يــوم أمــس: 
يف  املتحــدة  الواليــات  جهــود  إن 
حظــر  لتمديــد  الــدويل  األمــن  مجلــس 
السالح املفروض عى إيران ستفشل 
مســؤولني  طــرح  مــن  يــوم  بعــد  وذلــك 
أمريكيني لنســخة مبســطة ومعدلة من 

مرشوع القرار.
أول  يــوم  املتحــدة  الواليــات  وســعت 
نســخة  طــرح  خــالل  مــن  أمــس،  مــن 
مبســطة مــن مــرشوع القــرار، للحصــول 
عــى املزيــد مــن الدعــم يف املجلــس 
املكــون مــن 15 عضــوا، لكــن مــن غــري 
معارضــة  عــى  تتغلــب  أن  املرجــح 
تتمتعــان  اللتــني  والصــني  روســيا 
بحــق النقــض )الفيتــو(. وينتهــي حظــر 

األســلحة املفــروض حاليــا عى طهران 
مبوجــب  األول  ترشيــن  أكتوبــر  يف 
وبــني  بينهــا  املوقــع  النــووي  االتفــاق 

ست قوى عاملية يف 2015.
منيــت  اليــوم  ”حتــى  روحــاين  وقــال 
سياســيا  بالفشــل  املتحــدة  الواليــات 
تــم  مــا  إذا  مجــددا...  وستفشــل 

مثــل  قــرار  مــرشوع  عــى  التصديــق 
مســؤولني  مقرحــوه  ســيكون  هــذا... 
عــن العواقــب“ دون أن يفصــح عــا قد 

يكون عليه رد فعل طهران.
وتطــرح نســخة مرشوع القــرار الجديدة 

متديد حظر األســلحة عى إيران ”إىل 
ذلــك“  غــري  األمــن  مجلــس  يقــرر  أن 
الســلم  لحفــظ  ”رضوري  أنــه  مؤكــدة 

واألمن الدوليني“.
كان دبلوماسيون ومحللون قد وصفوا 
املســودة األمريكيــة الســابقة ملــرشوع 
تلــزم  وكانــت  مشــددة.  بأنهــا  القــرار 
الــدول بتفتيــش الشــحنات القادمة من 
تضمنــت  كــا  إليهــا  واملتجهــة  إيــران 
أفــرادا  تســتهدف  بعقوبــات  ملحقــا 
الخارجيــة  وزيــر  ووصــف  وكيانــات. 
اإليرانيــة محمــد جــواد ظريــف النســخة 
القــرار  ملســودة  املعدلــة  األمريكيــة 
بأنهــا ”غــري قانونيــة متامــا“. وقــال ”أنــا 

واثق أن مجلس األمن سريفضها“.

127 قتياًل يف اشتباكات بني 
الجيش ومدنيني جنوب السودان

جوبا/ األناضول:
أعلــن الجيــش يف جنــوب الســودان، أمــس، مقتل 127 شــخصا عى 
األقل جراء اشتباكات وقعت خالل األيام املاضية، بني قوات األمن 

وشباب قبيلة محلية يف والية واراب، شال وسط البالد.
ترصيحــات  يف  كوانــغ،  رواي  لــول  الجيــش  باســم  املتحــدث  وقــال 
صحفيــة، إن "82 مدنيــا و45 جنديــا قتلــوا خــالل االشــتباكات، فيــا 
أصيب 32 آخرون"، بحسب موقع "ذا إيست أفريكان" اإلفريقي.

وأضــاف أن االشــتباكات اندلعــت عندمــا رفــض املدنيــون "املثــول 
لحملة نزع السالح يف إطار اتفاق سالم".

مــن  جنــود  حــاول  عندمــا  املــايض،  األحــد  االشــتباكات،  واندلعــت 
قوات الدفاع الشعبي، نزع سالح املدنيني يف بلدة تونج، كجزء من 
اتفاق ســالم، بحســب املصدر ذاته. وقال املســؤول مبجلس مدينة 
تونــج جيمــس مابيــور، إن بعــض املدنيــني يف أحــد األســواق رفضــوا 
تســليم أســلحتهم، ما أدى إىل اندالع قتال مســلح مع الجنود، اتســع 

فيا بعد ليصل عددا من القرى والبلدات املجاورة. 

مقتل 5 رشطيني يف انفجار 
سيارة ملغمة غريب أفغانستان

كابول/ األناضول:
قتــل 5 مــن الرشطــة األفغانيــة وأصيــب 13 آخــرون، أمس، يف تفجري 

سيارة ملغمة بوالية فراه، غريب البالد.
وقــال وحيــد ســوبات، نائــب قائــد الرشطــة بالواليــة، يف ترصيحــات 
صحفيــة، إن بــني املصابــني مدنيــا واحــدا، بحســب وكالــة "باجــواك" 

املحلية.
وأضاف أن االنفجار وقع "قرب مقر الرشطة".

ومل تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
وتشــهد أفغانســتان مرحلة جديدة خالل األيام الحالية، إذ انطلقت 
بالعاصمــة كابــل الجمعــة املاضيــة، مباحثــات موســعة حــول الســالم 

مع "طالبان"، خالل تجمع كبري ملجلس ممثيل القبائل بالبالد.
واإلثنــني، وقــع الرئيــس األفغــاين أرشف غنــي، مرســوما باإلفــراج عــن 
الدفعة األخرية البالغ عددها 400، من سجناء حركة "طالبان" التي 

اعتربت أن إطالق رساحهم رشط لبدء محادثات السالم. 

روحاين: مساعي أمريكا يف األمم املتحدة 
لتمديد حظر السالح عىل إيران ستفشل

حسن روحاين 
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بــاراك  الســابق  للرئيــس  تغريــدة  يف  مبــارشة  الــرد  جــاء 
أوبامــا أثنــى فيهــا عــى اختيــار بايــدن قائــا "إن هاريــس 
أكــر مــن مســتعدة للوظيفــة"، مشــرا إىل أنهــا أمضــت 
حياتها املهنية يف الدفاع عن دستور الباد والقتال من 

أجل األشخاص الذين يحتاجون إىل العدالة.
 55( هاريــس  حيــاة  عــى  ســنتعرف  التقريــر  هــذا  يف 
عامــا(، ونغــوص يف تفاصيــل طفولتهــا وشــبابها، ومــاذا 

قّدمت، وما إنجازاتها حتى يختارها بايدن نائبة له؟
طفولة مختلفة

ولــدت يف 20 أكتوبر/ترشيــن األول 1964 يف منطقــة 
وأم  جامايــكا  دولــة  مــن  أســود  ألب  فرانسيســكو  ســان 

هندية.
يف  وُيــدرّس  اقتصاديــا،  خبــرا  دونالــد  والدهــا  وكان 
فقــد  شــياماال  والدتهــا  أمــا  العريقــة،  ســتانفورد  جامعــة 
عــى  وحصلــت  الرسطــان،  مجــال  يف  باحثــة  عملــت 

الدكتوراة من جامعة بركيل الشهرة.
خال طفولتها دأبت هاريس عى الذهاب إىل كنيسة 
كــا  والدهــا،  بصحبــة  أفريقيــة  أصــول  مــن  ألمركيــن 

صحبتها والدتها ملعابد هندوسية.
مــع  وانتقلــت  ســنوات،   7 وعمرهــا  والداهــا  انفصــل 
والدتهــا وأختهــا الوحيــدة التــي تصغرهــا بـ3 ســنوات إىل 
والدتهــا  عمــل  مقــر  حيــث  الكنديــة،  مونرتيــال  مدينــة 

الجديد يف جامعة ماكجيل.
ولدت هاريس يف 20 أكتوبر/ترشين األول 1964 يف 
منطقــة ســان فرانسيســكو ألب أســود مــن دولــة جامايــكا 

وأم هندية )مواقع التواصل(
في الجامعة

كــرت هاريــس يف عــامل معظمــه أبيــض مــن حولهــا، ثــم 
ذهبــت إىل جامعــة يكــر بهــا عــدد األمركيــن مــن أصــل 

أفريقي.
أرادت أن تقرتب من حياة األمركين من أصل أفريقي، 

وانضمــت لجوهــرة تــاج الجامعــات الســوداء يف هــوارد، 
مــن  لألمركيــن  هارفــارد  مبثابــة  الجامعــة  تعــد  حيــث 

أصول أفريقية.
كســيدة  العرقيــة  هويتهــا  شــخص  أي  يتحــدى  وعندمــا 
ســوداء، تشــر هاريس إىل السنوات األربع التي قضتها 
دراســتها  بعدهــا  تابعــت  والتــي  هــوارد،  جامعــة  يف 

للقانون يف كلية هاستينغز بجامعة كاليفورنيا.
معارضة

حظــر  ترامــب  لقــرار  القويــة  هاريــس  معارضــة  كانــت 
دخــول املســلمن مــن عــدة دول يف يناير/كانــون الثاين 
2017 منوذجــا لقدرتهــا عــى املواجهــة يف الرصاعــات 

السياســية، وذلــك لخرتهــا الســابقة كمدعيــة عامــة يف 
والية كاليفورنيا.

وهي تشغل عضوية عدة لجان مهمة مبجلس الشيوخ، 
منهــا اللجنتــان القضائيــة واملاليــة، وكذلــك لجنتــا األمــن 

الداخيل واالستخبارات.
كــا تعــرف عنهــا معارضتهــا القوية للسياســات الصينية 
تجاه حقوق اإلنسان، خاصة ما يتعلق مبسلمي اإليغور 
كونــغ،  هونــغ  ســكان  حقــوق  وتنــارص  البــاد،  غــرب  يف 

وتعارض مارسات الصن التجارية غر العادلة.
وعارضــت هاريــس التقــارب بــن واشــنطن وبيونــغ يانــغ، 
"دكتاتــور  مــع  للتعامــل  غــر مؤهــل  ترامــب  أن  تــرى  إذ 

محنك" مثل الرئيس الكوري الشايل كيم جونغ أون.
وتعــارض مواقــف الرئيــس املعاديــة للصــدام مــع حلــف 
روســيا  مــن  املــرر  غــر  تقاربــه  تعــارض  كــا  الناتــو، 

وعاقاته الجيدة برئيسها فادمير بوتن.
الموقف من )إسرائيل(

وبخصــوص الســام يف الــرشق األوســط، تعــد هاريــس 
مــن أقــوى املؤيديــن لـ)إرسائيــل(، وتؤمــن بحــل الدولتن 

كمعادلة إلنهاء الرصاع.
منظمــة  مؤمتــر  يف  و2018   2017 عامــي  وتحدثــت 

"أيبــاك" )أكــر مجموعــة ضغــط -"لــويب"- إرسائييل يف 
الواليات املتحدة( وعرت عن معارضتها الستمرار بناء 

مستوطنات إرسائيلية يف أرايض الضفة الغربية.
وتطالب هاريس بأال يكون دعم )إرسائيل( الكامل قضية 

حزبية، وتنادي بالدعم األمريك الكامل لـ)إرسائيل(.
ملف إيران والمنطقة

إدارة  وّقعتــه  الــذي  النــووي  االتفــاق  هاريــس  أيــدت 
الرئيس الســابق باراك أوباما مع إيران، واعرتضت عى 
انسحاب إدارة ترامب منه الحقا، وترى رضورة التنسيق 

مع الحلفاء األوروبين لضان تنفيذ إيران تعهداتها.
وبخصوص الســعودية، تبنت هاريس مواقف متشــددة 
من اململكة، خاصة بعد مقتل الكاتب الصحفي جال 

خاشقجي.
وهي تعارض بشدة حرب التحالف السعودي اإلمارايت 
الســاح  تصديــر  حظــر  قــرارات  ودعمــت  اليمــن،  يف 
لحقــوق  وانتهاكاتهــا  اليمــن  حــرب  بســبب  للســعودية 

اإلنسان.
مرشحة تقدمية

وصفت هاريس نفســها بأنها تقدمية خال فرتة عملها 
مدعية عامة يف والية كاليفورنيا. ويف حن أنها دفعت 
وعقوبــة  املثليــن  زواج  مثــل  قضايــا  يف  اليســار  إىل 
اإلعــدام، كانــت ُتغضــب الليراليــن يف بعــض األحيــان 

برفضها الذهاب إىل أبعد من ذلك.
وأثنــاء حملتهــا الرئاســية، تــرى أنــه ميكنهــا حل املشــاكل 
بصــورة عمليــة، ويف نــواح كثــرة فإنها متثــل كيف انتقل 
الحزب الدميقراطي إىل اليسار عى نطاق واسع، حتى 
لــو ظلــت معتدلــة بصــورة أكــر من نجوم التيــار التقدمي 

بالحزب.
أمــركا  صــورة  مــن  قريبــة  صــوة  هاريــس  ومتثــل 
نســبة  رسيعــة  بصــورة  فيهــا  تزيــد  التــي  الدميوغرافيــة 

السكان من غر البيض إىل إجايل السكان.

النقيــض  البعــض  يراهــا  القانونيــة،  خلفيتهــا  وبســبب 
يؤمــن  شــخص  إنهــا  حيــث  ترامــب،  للرئيــس  الطبيعــي 
بســيادة القانــون، وال تخــى مواجهــة املتنمريــن، كــا 
أنها ال تخى التحدث مبوضوعية عا يجب أن يكون.

وتبنــت هاريــس الكثــر مــن الترشيعــات للتأكيــد عــى 
اإلصــاح  وبرامــج  الشــواذ،  وحقــوق  األطفــال  حقــوق 
وحايــة  اإلعــدام،  عقوبــة  بوقــف  واملطالبــة  الجنــايئ، 

املستهلكن، والحفاظ عى الخصوصية.
حظوظ االختيار

املعتدلــن  جــذب  تســتطيع  أنهــا  هاريــس  تــرى 
أنصــار  جــذب  إىل  إضافــة  التقليديــن،  الدميقراطيــن 

التيار التقدمي الذي تزيد قوته داخل أوساط الحزب.
مواقــف  بــن  بالتأرجــح  هاريــس  البعــض  يتهــم  وقــد 
سياســية متعارضــة تجــاه القضيــة ذاتهــا، ومــع ذلــك فــإن 
مهاراتها الحادة يف النقاش وشخصيتها القوية جعلتها 
منافسة وخصا عنيدا خال فرتة وجودها القصرة يف 

مجلس الشيوخ.
ويشــر شــن ماكويل، خبر اســتطاعات الرأي بالحزب 
الدميقراطي، إىل أن بايدن ســيختار شــخصية سياســية، 
خلفيتهــا  أو  برشتهــا  للــون  طبقــا  مرشــحة  يختــار  ولــن 

العرقية.
يبقــى أن تقنــع هاريــس املرشــح الدميقراطــي جو بايدن 
الســود  الناخبــن  جــذب  بإمكانهــا  أن  مســاعديه  وكبــار 
بنســب  للدميقراطيــن  للتصويــت  والنســاء  والشــباب 
حملتهــا  خــال  عليهــا  حصلــت  التــي  تلــك  مــن  أكــر 

الرئاسية.
ويشبه الكثر من الخراء حال إقدام بايدن عى اختيار 
هاريــس بحــاالت اختيــار الرئيــس الســابق رونالــد ريغــان 
ألكــر خصومــه يف االنتخابــات التمهيديــة جــورج بــوش 
أو اختيــار   ،1988 انتخابــات  لــه يف ســباق  نائبــا  األب، 
بيل كلينتون غرميه آل غور نائبا له يف ســباق انتخابات 

1992. وعندمــا ســئلت هاريــس عــن هجومهــا الشــديد 

جــو  منافســها  ضــد  األوىل  الرئاســية  املناظــرات  خــال 
بايــدن، ردت بكلمــة واحــدة تشــر فيهــا إىل أنهــا كانــت 

"مناظرة".
امرأتــان  لــه  ترشــحت  الرئيــس  نائــب  منصــب  أن  يذكــر 
الحــزب  عــن  بالــن  ســارة  بيضــاء:  وكلتاهــا  فقــط، 
الجمهوري يف انتخابات عام 2008، وجرالدين فرارو 
عن الحزب الدميقراطي عام 1984، ومل تصل االثنتان 

إىل البيت األبيض.
مــع  الرئــايس  الســباق  ملونــة يف  امــرأة  أي  تشــارك  ومل 
بالرئاســة  امــرأة  أي  تفــز  مل  كــا  للمنصــب،  مرشــح  أي 

األمركية أيضا، فا حظوظ كاماال هاريس؟.

أنقرة/ وكاالت:
يــوم  أكار  الــرتيك خلــويص  الدفــاع  وزيــر  قــال 
اليونــان  مــع  النــزاع  يريــد حــل  بلــده  إن  أمــس: 
البحــر  رشق  الطاقــة  عــن  التنقيــب  بشــأن 
أن  عــى  مشــددا  الحــوار،  عــر  املتوســط 
أنقــرة ســتدافع عــن "حقوقهــا ومصالحهــا" يف 

املنطقة.
ويختلــف البلــدان، العضــوان يف حلف شــال 
مطالباتهــا  تداخــل  بشــأن  بشــدة  األطلــي، 
يف  هيدروكربونــات  مــوارد  عــى  بالســيادة 
أنقــرة  بــدء  منــذ  التوتــر  وتصاعــد  املنطقــة، 
عليهــا  متنــازع  منطقــة  يف  تنقيــب  عمليــات 

بالبحر املتوسط يوم االثنن.
الرتكيــة  التنقيــب  ســفينة  إن  اليونــان  وتقــول 
"عــروج رئيــس" تعمــل عــى نحــو غــر قانــوين 
يف ميــاه مقابلــة للجــرف القاري اليوناين، وهو 
الســفينة  صاحبــت  وقــد  أنقــرة.  تنفيــه  اتهــام 

سفن حربية تركية عندما غادرت امليناء.
ذلــك  "رغــم كل  "رويــرتز":  لوكالــة  أكار  وقــال 
نريــد تصديــق أن املنطــق سيســود. نقــف يف 
جانب القانون الدويل وحســن الجوار والحوار 

يف امليدان وعى الطاولة".
سياســية  لحلــول  التوصــل  "نريــد  وأضــاف 
عــر الســبل الســلمية مبــا يتفــق مــع القوانــن 
الدولية". وأشار إىل أن تركيا ستواصل الدفاع 
عــن "حقوقهــا ومصالحهــا" بامليــاه الســاحلية. 
وقــال "يتعــن أن يكــون معلومــا أن بحارنــا هــي 

وطننا األزرق.. كل قطرة منها لها قيمة".
ويف الســياق ذاتــه، قالــت الخارجيــة اليونانيــة 
مــع  ســيجتمع  دينديــاس  نيكــوس  الوزيــر  إن 
نظــره األمــريك مايــك بومبيــو يف فيينــا يــوم 
البحــر  رشق  التوتــرات  لبحــث  الجمعــة  غــًدا 

املتوسط.
عــى  أمــس،  مــن  أول  تركيــا  وحــث دينديــاس 

"مغــادرة الجــرف القــاري اليونــاين عــى الفــور" 
قائــا إن أثينــا عازمــة عــى الدفــاع عــن حقوقهــا 
اجتــاع  إىل  اليونــان  دعــت  كــا  الســيادية. 

طارئ لاتحاد األورويب لبحث األمر.
األورويب  االتحــاد  خارجيــة  وزراء  وســيعقد 
وقــت  يف  الجمعــة،  غــًدا  اســتثنائيا  اجتاعــا 
اســتئناف  عــى  املتحــدة  الواليــات  حثــت 
محادثــات مبــارشة بن البلدين قال املتحدث 
باسم الرئاسة الرتكية إبراهيم قالن إنها كانت 
جاريــة منــذ شــهرين إىل أن توقفــت األســبوع 

املايض.
والــذي  مــرص،  مــع  االتفــاق  أن  تركيــا  وذكــرت 
فعليــا  ألغــى  إنــه  يونانيــون  دبلوماســيون  قــال 
اتفاقــا بــن تركيــا والحكومــة الليبيــة املعــرتف 
بهــا دوليــا، أظهــر أنهــا ال تســتطيع الثقــة بأثينــا، 
وتعهدت مبواصلة عمليات املسح يف املياه 

التي تطالب بها اليونان وقرص أيضا.

يتوقع أن توسع القاعدة السياسية لبايدن

ما ال تعرفه عن كاماال هاريس مرشحة الحزب الدميقراطي ملنصب نائب الرئيس
واشنطن/ وكاالت: 

اختــار المرشــح الديمقراطــي للرئاســة األميركيــة جــو بايــدن 
الســيناتور عــن والية كاليفورنيــا كاماال هاريــس نائبة له في 
االنتخابــات المقــررة العــام الجــاري، وهــي بذلــك أول امــرأة 

ليست بيضاء ُترشح لمنصب نائب الرئيس في تاريخ الواليات 
المتحدة.

لــم تكــن لحظــة اإلعــان عــن هــذا االختيــار محببــة للرئيــس 
األميركي دونالد ترامب، فقد نشــر على الفور مقطع فيديو 

ُمجمعــا تظهــر فيــه هاريــس وهــي تهاجــم بايــدن وتتهمــه 
بالعنصريــة، باإلضافة إلى حديــث لها تظهر فيه تبنيها البيان 
الراديكالي لليسار، داعيًة لفرض تريليونات الدوالرات كضرائب 

جديدة، في إشارة منه إلى عدم صاحيتها لهذا المنصب.

 كاماال هاريس

تركيا: نريد حل النزاع مع اليونان بالحوار 
لكننا لن نفرط يف حقوقنا ومصالحنا

جانب من اجتاع خلويص  مع قادة الجيش  يف أنقرة أمس                 )األناضول(

بنغلور/ وكاالت:
لقــي 3 أشــخاص -عــى األقــل- حتفهــم 
يف اشــتباكات مــع الرشطــة يف مدينــة 
بنغلــور )جنــويب الهنــد(، بعــد أن فجــر 
عــى  للمســلمن  مــيء  منشــور 
خالهــا  هاجــم  احتجاجــات  فيســبوك 
املحتجــون مركــز رشطــة، وأحرقــوا منزل 

سيايس وعربات رشطة.
نظمــوا  املســلمن  آالف  وكان 
احتجاجــات ضــد إســاءة طالــت النبــي 
محمــد صــى اللــه عليه وســلم، قام بها 
أحــد أقربــاء النائب الرملاين عن حزب 
املعــارض  الهنــدي  الوطنــي  املؤمتــر 

رسينيفاس موريث.
بــن  االشــتباكات  وتصاعــدت 
أمــام  الهنديــة  والرشطــة  املتظاهريــن 
مركــز رشطــة مدينة "التكنولوجيا"، كا 
أحــرق املتظاهــرون عــددا مــن ســيارات 
الرشطة، وهاجموا منزل عضو الرملان 

رسينيفاس موريث.
ســقوط  يف  املواجهــات  وتســببت 
بــن املحتجــن  عــرشات الجرحــى مــن 
قــوات  أُعلنــت  كــا  الرشطــة،  وقــوات 
األمــن اعتقــال 110 أشــخاص يف إطــار 

االحتجاجات.
لجــأت  إنهــا  املدينــة  رشطــة  وقالــت 
املتظاهريــن  عــى  النــار  إطــاق  إىل 
لتفريقهــم، بعــد أن حــارصوا أحد مراكز 
الرشطــة،  عربــات  وأحرقــوا  الرشطــة، 
كــا فرضــت حظــر تجــول يف املنطقــة 

املحيطــة باالحتجاجــات. وأكد مفوض 
الشــخص  أن  بانــت  كــال  الرشطــة 
املــيء  املنشــور  عــن  املســؤول 
املــيء  املنشــور  وُحــذف  اعتقــل، 

لإلسام.
مقطــع  تويــرت  عــى  نشــطاء  وتــداول 
فيديــو يظهــر شــبانا مســلمن يشــكلون 
أحــد املعابــد  سلســلة برشيــة لحايــة 

الهندوسية يف موقع املظاهرات.
رسينيفــاس  الرملــان  عضــو  ونــرش 
مــوريث مقطًعــا مصــوًرا يعتــذر فيــه عــا 
حــدث، قائــا "أتقــدم بطلــب إلخــواين 
إتخــاذ  أضمــن  ســوف  املســلمن؛ 
الجنــاة،  ضــد  القانونيــة  اإلجــراءات 
الســام  عــى  الحفــاظ  منكــم  وأطلــب 
والتآلف بيننا، وسأكون معكم من أجل 

هذا".
وطالب أحد قادة املســلمن -وُيدعى 
"ُمفتي مزمل"- من جاعة األمة بالهند 
عواطفهــم  يف  بالتحكــم  املحتجــن 
والســيطرة عــى ترصفاتهــم والبعــد عــن 
ســتعاقب  الرشطــة  إن  قائــا  العنــف، 
بنــاء عــى املعلومــات األوليــة  الجــاين 

امُلقدمة بعد اعتقاله والتحقيق معه.
قمع ممنهج

دلهــي  لجنــة  أصدرتــه  لتقريــر  ووفقــا 
لألقليــات التابعــة للدولــة، فقــد تعــرض 
قمــع  لحملــة  الهنــد  يف  املســلمون 
تغيــر  عــى  اعرتاضهــم  إبــان  واســعة 
فراير/شــباط  يف  الجنســية  قانــون 

املــايض. وأكــد التقرير -الذي جاء يف 
130 صفحة- أن السياســات التمييزية 

املوجهــة ضــد املســلمن تســببت يف 
اإلنســان،  لحقــوق  جســيمة  انتهــاكات 
عــى يــد قــوات األمــن وأفــراد عصابــات 

هندوسية متطرفة.
مــن  مكونــة  عصابــات  أن  عــى  وشــدد 
هاجمــت  شــخص  ألــف  إىل   100

ومتاجرهــم  ومنازلهــم  املســلمن 
وســياراتهم ومســاجدهم وممتلكاتهم، 
نهبــت وأحرقــت محــات ومنــازل  كــا 

ملسلمن.
وأشــار التقريــر إىل تعــرض 5 مســلمن 
للــرب من قبــل ضباط الرشطة الذين 
ضــد  الجســدي  العنــف  اســتخدموا 
النســاء  أن  إىل  ولفــت  املســلمن، 
املســلات تعرضــن لاعتداء الجني 

من قبل أفراد تلك العصابات.
لألقليــات  دلهــي  لجنــة  تقريــر  وشــدد 
بعــد  بــدأت  العنــف  أحــداث  أن  عــى 
فرايــر/  23 يف  التحريــي  الخطــاب 
كابيــل  للســيايس  املــايض  شــباط 
القومــي  للحــزب  املنتســب  ميــرشا 
الهنــدويس املتطــرف "بهاراتيــا جاناتا" 
الحاكــم، الــذي مل يتــم اتخــاذ أي إجــراء 

ضده.
ودعــا التقريــر حكومــة دلهــي والحكومــة 
الترشيعــات  وضــع  إىل  املركزيــة 
املناســبة لحايــة األقليــات مــن العنف 

االجتاعي ومساءلة الرشطة.

بسبب إساءة للنبي محمد على فيسبوك

اشتباكات بني الرشطة 
ومتظاهرين مبدينة بنغلور الهندية



Thursday 13 August 2020 الخميس 23 ذو الحجة 1441هـ 13 أغسطس/ آب

أمــا تســنيم النجــار -وهــي أم ألربعــة أبنــاء- فــرى أن أهــم 
مرحلة عندها بداية النطق والكالم، تقول: "فال أتحدث 
معهــم بلغــة األطفــال التــي يتبعهــا الكثــر مــن األهــايل، 
خاصــة يف نطــق بعــض الكلــات واأللفــاظ الصغرة التي 
تعــر عــن طلــب مــا، مثــل: طلــب رشب املــاء أو األكل، 
وبعــض يغــر يف بعــض الحــروف مثــل نطــق حــرف الــالم 

بدل الراء".
باللغــة  الــكالم  تعليمهــم  عــى  تحــرص  أنهــا  إىل  وتشــر 
الصحيحة، ألن الكلمة الصحيحة أو الخطأ التي يتعلمها 
الطفــل يف بدايــة كالمــه هــي التــي ترســخ معــه حتى ســن 
معينــة، مضيفــة: "لذلــك أحــرص عى تعليمهــم القاعدة 
النورانيــة التــي تســاعدهم عى النطق الســليم والصحيح 

للحروف والكلات".

وتؤكد تسنيم أن البيئة املحيطة مثل املدرسة والروضة 
الطفــل،  لغــة  عــى  التأثــر  يف  أســايس  عامــل  والتلفــاز 
الــذي يأخــذ منهــا كثــًرا مــن التعبرات والكلــات وتبقى 

عالقة يف ذهنه، ويستخدمها يف تحدثه.
محاكاة

املناهــج وطــرق  بقســم  األســتاذ املشــارك  يقــول  بــدوره 
التدريــس يف الجامعــة اإلســالمية د. داود حلــس: "إن 
الطفل قبل توجهه ألي مؤسسة تعليمية يحايك أرسته، 
عاتــق  عــى  يقــع  العربيــة  اللغــة  تعلمــه  عــبء  ولذلــك 

الوالدين واألرسة".
صحيفــة  مــع  حديــث  يف  الربــوي  الخبــر  ويلفــت 
العربيــة  اللغــة  تعلــم  ذلــك ال يعنــي  أن  "فلســطني" إىل 
البســيطة  مبصطلحاتهــا  اللغــة  بــل  املقعــرة،  الفصحــى 

ذلك يساعده عى اإلبداع اللغوي".
وينبه إىل أن اإلبداع اللغوي ال ينحرص يف معرفة الكلمة 
ومعناهــا، أو متكــن الطفــل مــن وضــع الكلمــة يف جملــة 
مفيدة، بل يتعدى ذلك إىل الطالقة واألصالة واملرونة، 
وهي مهارات لغوية، والنحو اللغوي يعتمد عى النطق 

الصحيح. 
ويؤكــد د. حلــس وجــوب االهتــام بالطفــل ملســاعدته 
عــى األداء اللغــوي والتحــدث معــه كشــخص كبر وبلغة 
سليمة، "فالطفل يف سن أربعة أعوام يقلد املسلسالت 
بالقــدرة  يســاعده  وهــو  للغــة،  اســتخدامها  يف  العربيــة 
التــي  املصطلحــات  بعــض  واســتخدام  التعبــر  عــى 
ُيحاســب الطفــل عليهــا يف الصــف الســادس باملدرســة 

لوجود أخطاء لغوية".

وكلاتها، التي ميكن للطفل نطقها وفهمها.
ويقــول: "الطفــل من ســن ثالثــة أعوام ميكنه نطق الجمل 
ــا، وهــو يعــي ذلك، فإذا نطق كلمة خطأ  الصحيحــة إعرابيًّ
فإنــه يقــف عندهــا، فــال بــد أن يكــون هنــاك تشــجيع عى 

استخدام اللغة العربية السليمة".
التزمــا  إذا  الوالديــن  محــاكاة  ميكنــه  الطفــل  أن  ويوضــح 
باللغة العربية الســليمة، ما يســاعده عى إجادة القراءة 

والكتابة يف الحياة املستقبلية.
ويبــني د. حلــس أنــه يجــب عــدم االكتفــاء يف الصفــوف 
الثالثــة األوليــة بفــك الرمــوز القرائيــة يف دروس القــراءة، 
بــل عــى الطفــل أن يقــرأ بفهــم حتــى يخــزن قاموًســا مــن 
الكلــات، وال يكــون كمــن ال يقــرأ، "فــال بــد مــن تعويــده 
منذ نعومة أظفاره عى القراءة والنطق السليمني، لكون 

أكــر الجهــات تأثــًرا عــى لغــة الطفــل –حســبا يبــني- 
الوالــدان واألرسة املمتــدة، مــن بدايــة الحيــاة ورسدهــم 
يعــود  مــا  والنقديــة،  االســتطالعية  والقــراءة  القصــص 

بالنفع عى الجانب اللغوي للطفل.
والثقــايف  االقتصــادي  الجوانــب  أن  حلــس  د.  ويــرى 
ــا  فاقتصاديًّ الطفــل،  لغــة  عــى  تأثــر  لهــا  واالجتاعــي 
األرسة التــي لديهــا إمكانــات وتلفــاز وحاســوب وإنرنــت 
يؤثــر ذلــك عــى لغــة الطفــل، يف حــني عــدم توافرهــا قــد 

تنعدم معه لغته.
ا األرسة املتعلمة والتي لديها مكتبة بيتية  ويختم: "ثقافيًّ
وتوفــر القصــص ألبنائهــا تؤثــر إيجاًبــا عــى الطفــل ولغتــه، 
ا فإن األرسة التي متتلك عالقات اجتاعية  أما اجتاعيًّ

وتختلط مع اآلخرين تعزز عنده النمو اللغوي".

القاهرة/ وكاالت:
تــؤدي اللغــات املختلفــة دوًرا بــارًزا يف مســاعدة الشــخص عــى التفاعــل 
مــع بيئــات ثقافيــة متنوعــة وتنميــة قدراتــه عى تبادل الخــرات واملعارف 
مــع أشــخاص مــن مناطــق مختلفــة، لكــن دراســة كندية حديثة كشــفت أن 
التحــدث بأربــع لغــات أو أكــر قــد يكــون أيًضــا مفتاًحــا لراُجــع احتــاالت 

اإلصابة مبرض الخرف مع تقدم العمر.
ضمــت عينــة البحــث 325 ســيدة يف ســن الـــ75 عاًمــا أو يزيــد يتحدثــن 
بأكر من لغة، أظهرت الدراسة، التي نرشتها مجلة "جورنال أوف ألزهامير 
ديزيــز" )JAD(، أن املشــارِكات الــاليت كــن يتحدثــن بأربــع لغــات أو أكــر 
تراجعــت لديهــن احتــاالت ظهــور أعــراض الخــرف، مقارنــًة مبــن يتحدثــن 
 scientificamerican"" بلغــة واحــدة فقــط؛ وفًقــا ملــا جــاء يف موقــع

اإللكروين.
والخرف متالزمة تتسم بحدوث تدهور يف الوظيفية املعرفية )أي القدرة 
عــى التفكــر( بوتــرة تتجــاوز وتــرة التدهــور املتوّقعــة عــادًة يف مرحلــة 
الذاكــرة والتفكــر والقــدرة  التدهــور  العاديــة، ويشــمل هــذا  الشــيخوخة 
عــى التوّجــه والفهــم والحســاب والتعّلم والحديث وتقديــر األمور، ولكّنه 
ال يشــمل الوعــي، وفًقــا ملــا ورد يف موقــع منظمــة الصحــة العامليــة عــى 

اإلنرنت.
تقــول ســوزان تيــاس أســتاذ الصحــة العامــة يف جامعــة "واترلــو" الكنديــة، 
واملشــاركة يف الدراســة يف ترصيحــات ملوقــع "للعلــم": "إن الهــدف مــن 
الدراسة هو تحديد هل األشخاص الذين يتحدثون بلغاٍت متعددة أقلَّ 
عرضًة لإلصابة بالخرف، أو عى األقل فيا يتعلق بتطوره يف وقت الحق 

من الحياة، مقارنًة بأولئك الذين يتحدثون بلغة واحدة فقط".
وجــد الباحثــون أن %6 فقــط مــن عينــة الدراســة يتحدثــن بأربــع لغــات أو 
أكــر يصــن بالخــرف، مقارنــًة بـــ%31  ممــن يتحدثــن بلغــة واحــدة فقــط؛ 
وأن معرفــة لغتــني أو ثــالث لغــات مل تقلــل كثًرا من حجم مخاطر اإلصابة 

بالخرف التي يواجهها األشخاص مع تقدم العمر.
عــى  الدراســة وتطبيقهــا  مــن  االســتفادة  أنــه ميكــن  "تيــاس"  وأوضحــت 
يف  آخــذٌة  الخــرف  مثــل  بالعمــر  املرتبطــة  األمــراض  إن  إذ  املســنني؛ 
االزدياد، ومع ذلك ميكن الوقاية من الخرف أكر ما يدرك الناس، فإن 
املشــارِكات الــاليت يتحدثــن بأربــع لغــات أو أكــر ُكــنَّ أقــلَّ عرضــًة لإلصابة 

باملرض مبقدار سبع مرات مقارنًة مَبن يتحدثن بلغة واحدة فقط، وهذه 
التعدديــة  تعزيــز  إىل  الراميــة  اإلســراتيجيات  توجــه  أن  ميكــن  املعرفــة 
اللغويــة وغرهــا مــن التدريــب اللغــوي؛ للحــد من خطر اإلصابــة بالخرف، 
وتشــجيع النــاس عــى الحفــاظ عــى نشــاطهم اإلدرايك إســراتيجية ملنــع 
مــن  حايتنــا  عــى  تســاعد  التــي  الصحيــة  الخيــارات  وتشــمل  الخــرف، 
الخرف النشاط البدين والعقيل، واملشاركة االجتاعية، واألكل الجيد، 

والسيطرة عى الظروف الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم.
تلحــق  التــي  واإلصابــات  باألمــراض  اإلصابــة  َجــرَّاء  مــن  الخــرف  ويحــدث 
الســكتة  أو  الزهاميــر  مــرض  مثــل  الثــاين،  أو  األّول  املقــام  يف  بالدمــاغ 
الدماغية، وهو من أهّم األسباب التي تؤدي إىل إصابة املسنني بالعجز 

وفقدانهم استقالليتهم.
تحفيز نشاط الدماغ

كانــت دراســة ســابقة، أعدهــا فريــق بحثــي مــن "معهــد ماساتشوســتس 
ــا  للتكنولوجيــا" قــد أظهــرت أنــه "عــى الرغــم مــن أن اللغــة ترتبــط تقليديًّ
بنصف الدماغ األيرس، النصف األمين يبدو أنه ُيسهم يف إدراك طبقات 
الصــوت الخاصــة بــكل لغــة"، مــا يشــر إىل مــدى الديناميكيــة والنشــاط 
م أكر مــن لغة، فيا يتعلق  الــذي ميارســه الشــخص يف إطــار رحلتــه لتعلُّ

بالتدريب املعريف وأنشطة تحفيز الدماغ.
وتذهــب الدراســة إىل أن "األشــخاص الذيــن يتمتعــون بوجــود كميــة أكــر 
ة بتناُسق يف نصف الدماغ األمين يكونون أكر قدرًة  من األلياف املراصَّ
م اللغات، إذ تزيد األلياف املراصة بتناسٍق عاٍل من رسعة نقل  عى تعلُّ

املعلومات داخل الدماغ".
وتشر إحصائيات خاصة مبنظمة الصحة العاملية إىل أن هناك نحو 50 
مليوًنــا مــن املصابــني بالخــرف يف العــامل، وأنــه مــن املتوقــع أن يتضاعــف 

هذا العدد ثالث مرات بحلول عام 2050م.
بجامعــة  باحثــون  أجــراه  بحــث  نتائــج  مــع  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  وتتفــق 
م لغة ثانية يف أي مرحلة عمرية يزيد  بنسلفانيا، وانتهوا فيه إىل أن "تعلُّ

كفاءة وظائف الدماغ، مثله مثل التمرينات البدنية".
ات ترشيحيــة إيجابيــة يف الدمــاغ يف كبــار  ورصــد الباحثــون "وجــود تغــرُّ
األمــر مشــجع  ُيعتقــد، وأن هــذا  مــا  أكــر مرونــًة  الدمــاغ  بــدا  إذ  الســن، 
ا؛ إذ إن تعلم لغة جديدة ميكن أن يســاعد أيًضا يف تقليل األعراض  جدًّ

السلبية املصاحبة للتقدم يف العمر"، عى حد وصفهم.
اللغة والقدرات العقلية

يف الســياق، أجــرى فريــق مــن الباحثــني يف جامعــة لوكســمبورج دراســة 
عــى 232 متطوًعــا يتحدثــون بلغتــني حتــى 7 لغــات، وتبلغ أعارهم 65 
د اللغــة فيــا يتعلــق  عاًمــا أو يزيــد، تؤكــد أهميــة الــدور الــذي يؤديــه تعــدُّ

بالقدرات اإلدراكية لكبار السن.
وتشــر تلــك الدراســة إىل أن "مارســة التعدديــة اللغويــة منــذ الصغــر، 
مهــا بوتــرة رسيعــة، تــؤدي إىل تعزيــز االحتياطــي املعــريف لــدى  أو تعلُّ
الشــخص، وتحافــظ عــى وظائــف املــخ يف أثنــاء الشــيخوخة، وأنــه كلــا 
تحدث الشخص بثالث لغات أو أكر، كان لذلك تأثٌر وقايئ فيا يتعلق 
باحتاالت إصابته بالخرف أو الزهامير، وأن ليونة الدماغ وقابليته للتعلم 
م العمــر، وأن التحفيــز الدماغــي يســتمر طــوال الحيــاة، ما  تســتمر مــع تقــدُّ

يساعد عى مواجهة أمراض التنكس العصبي مثل مرض باركنسون.
مــن جهتــه يقــول هاشــم بحــري أســتاذ الطــب النفــي بجامعــة األزهــر يف 
ترصيحــات ملوقــع "للعلــم": "إن خاليــا املــخ مثــل عضالت الجســم، كلا 
كان االهتام بها يف الصغر، حافظت عى قوتها يف الكر، والتنقل بني 
اللغــات املختلفــة يؤثــر إيجاًبــا عــى كفــاءة شــبكة االتصــاالت بــني الخاليا 

يف الكر ويحميها من اإلصابة بالخرف".
ويضيــف: "إن االهتــام العــام بصحــة الدمــاغ وأســاليب الحفــاظ عليهــا 

يتوافق مع مدى القدرة عى االستفادة من مرونة الدماغ يف استخدامه 
بطريقــة يــدوم تحفيزهــا طــوال الحيــاة، وهــو األمر الذي يحــدث باملواظبة 
ــم لغــات مختلفــة، ولعــل هــذا هــو مــا عكســته النتائــج التــي تربط  عــى تعلُّ
بــني زيــادة عــدد اللغــات التــي تســتخدم إىل أربــع لغــات أو أكــر، وتقليــل 

احتاالت ظهور أعراض الخرف".
النفــي بجامعــة عــني شــمس  الطــب  أســتاذ  الســيد  نهلــة  تــرى  بدورهــا 
ــم اللغــات إحــدى وســائل تأخــر  يف ترصيحــات ملوقــع "للعلــم" أن "تعلُّ
اإلصابة بالخرف، لكن األمر يختلف من شخص يهتم بتنمية عقله بالتعلُّم 
املســتمر أو العالقــات االجتاعيــة والرياضــة والتغذيــة الصحية، إىل آخر 

ال يهتم بذلك إطالًقا".
البــرشي  الدمــاغ  مهــات  أكــر  إحــدى  اللغــة  "إن  قائلــة:  "تيــاس"  تعلــق 
املرونــة  تنشــيط  عــى  يســاعد  مختلفــة  لغــات  بــني  والتبديــل  إعجــاًزا، 
د اللغات بنشاط الوظائف التنفيذية  املعرفية للشخص، أيًضا يرتبط تعدُّ
للدماغ، مثل تحفيز الذاكرة العاملة، وتعزيز القدرة عى التذكر والركيز 
وتنظيــم املهــات، وغرهــا مــن الوظائــف التــي تحافــظ عــى اســتمرارية 
تنشــيط الدماغ، ومن املنطقي أن تكون أدمغة َمن يتحدثون بأربع لغات 
أو أكر يف وضع أفضل من أحاديي اللغة أو َمن يتحدثون بعدد أقل من 
ــم مزيد من اللغــات، أدرك ما ينطوي  اللغــات، وكلــا حــاول الشــخص تعلُّ

عليه األمر من تقليل األعراض السلبية املصاحبة لتقدم العمر".

حديث الطفل مع والديه.. 
مفتاح لـ"لغة سليمة"

تعلم 4 لغات أو أكثر يقلل احتماالت اإلصابة بـ"الخرف"
 ُّ

مــا إن يبــدأ الطفــل في الثرثــرة ونطق بعــض الكلمات غير 
المفهومة، حتى يفرح والداه اللذان يتخذان تلك الكلمات 
وسيلة تواصل دون تعديل فيها، فترسخ في ذهن الطفل 
مــدة طويلة وقد يصعب تعديلها له. لم يتســع قلب األم 
سوسن عياد للفرحة عندما تفوه صغيرها في سن سبعة 
أشــهر بـ"مامــا"، وكانــت بدايــة لكلمــات مختصــرة بحــروف 

مقلوبــة، وعــن ذلــك تقــول لصحيفــة "فلســطين": "أحــب 
طريقــة نطقــه وأتحــدث معــه بهــا لكــي يفهمنــي". لكنها 
تضيف: "شعرت بخطئي عندما أصبح في سن أربعة أعوام، 
فكثيــر مــن الكلمات مخــارج حروفهــا خطأ، لعــدم تعديلي 
إياهــا لــه، ومن حولــي يقولون لــي إنه قد يحتاج لجلســات 

نطق".

غزة/ هدى الدلو:
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قلبــك  مــن  رســالة  تكتــب  أن  عليــك  صعًبــا  يكــون  لــن   
لزوجتــك يف مناســباتها، فالحــب يفيــض مبفرداتــه حتــى 
ورقــة  عــى  بيــدك  تخطهــا  الكتابــة،  عــى  تتمــرس  لــو مل 
وتلونها لتعكس جامل الحروف عى الورق، أو عى مرآة 
غرفــة النــوم، وإن زدت املفاجــأة فأســهل الطــرق للوصــول 

إىل قلب الزوجة هي "الهدية"، ولو كانت رمزية.
فيصطحبــون  املناســبات  بهــذه  يهتمــون  الرجــال  بعــض 
بعــد   الســوق  أو  أحــد املطاعــم  نزهــة إىل  زوجاتهــم يف 
إعداد مسبق إلحياء مناسبة ذكرى يوم ميالدها أو عقد 
القران، أو الزواج، وبطريقة "ذكية" ميرر املناسبات وقد 
رســم الســعادة يف قلــب زوجتــه، وبعــٌض يزيــد حســب 
اإلمكانــات، يف حــن يغفــل آخــرون عــن ذلــك ويوقعــون 

أنفسهم يف "املحظور".
يلجأ بعض األزواج –ورمبا هم من ذوي املقدرة املادية 
الجيــدة– لحجــز مــكان خــاص بزوجتــه، أو تجهيــز احتفــاء  
بنــاء  فتــأيت  مــن عائلتهــا،  لهــا مبطعــم ودعــوة املقربــن 
عــى دعوتــه ومل تعلــم شــيًئا، ومبجــرد أن تطــأ قدماهــا 
املــكان تعلــو أصــوات الفــرح، وتطري من فوقها البالونات 
أفــراد  والــورود، وتحــر قطــع "الجاتــوه" ويلتــف حولهــا 
العائلــة، أو إيصــال طــرد لهــا مبــكان عملهــا أو جامعتها أو 

املنزل يتضمن صندوق هدايا.
لغة القلوب

الحــب ينطــق بــكل لغــات العــامل؛ ال يعــرف لغــة واحــدة، 

جنســيتن  مــن  قلبــن  يجتمــع  أن  فيــه  صعًبــا  ليــس 
كــام جمعــت  القلــوب  تجمــع  لغــة  فالحــب  مختلفتــن، 
قلبــي اإلندونيــي محمــد حســن ُمســِلم وزوجتــه جنــان 

الغزية.
يبــدأ مــن إحــدى مفاجآته "الذكيــة": "يف إحدى املرات 
فاجــأت زوجتــي يف ذكــرى ميالدهــا، وكانــت ســنها 21 

عاًما، يومها أهديت لها 21 وردة وكانت سعيدة".
هــل األمــور املاديــة كل يشء؟، "ال شــك، ليــس دامًئــا" 
-يجيب يف حديث مع صحيفة "فلسطن"- "املهم أن 
تعلــم أننــي تذكرتهــا ومل أنس أو أهملت مناســبتها )...( 
دامًئــا يف كل مناســبة أحــب تذكرهــا، لكــون هذا اليشء 

يسعدها ويعني لها اهتامًما مني".
"ال بد أن نهتم باملناسبات السعيدة الخاصة بيننا، فهي 
تشــكل أجمــل مراحــل الحياة وتجــدد الحب بيننا وتعمل 
عــى تجديــد الروتــن والــود والعالقــة زوجــن وتلطيــف 
األجــواء" هكــذا يصنــع الســعادة يف بيتــه مبكافأة الزوجة 
باألشــياء املاديــة، فكذلــك  بالقليــل، وليــس رشًطــا  ولــو 

بالكالم الطيب والهدايا الرمزية.
زوجته ترتك اعرتاًفا هنا: "أما عني فأكرث هدية فاجأين 
يتذكــر  أن  دامًئــا  وأحــب  العمــر،  رحلــة  تذاكــر  هــي  بهــا 
هكــذا  أنــه  وأشــعر  تخصنــا  التــي  الســعيدة  املناســبات 
مهتــم يب، ويف كثــري مــن األحيــان أفضــل أن يهــدي إيل 

ولو شيًئا بسيًطا، ويذكرين باملناسبة قبل أيام".

جبر الخواطر
هنــا، هــذا الرجــل "يقــدس املناســبات" ليــس لزوجتــه 
بــل ألمــه وإخوتــه وأبنــاء أشــقائه وأصدقائــه،  فحســب 
لكن السؤال كيف يحفظها؟، وهل يستطيع تلبية كل 
هــذا القــدر مــن املناســبات؟، أم لــه طريقــة خاصــة يف 

ذلك؟
غــزي  شــاب  وهــو  شــعبان،  أحمــد  عــن  هنــا  الحديــث 
ــا، يقول لصحيفة "فلســطن": "أحفظ كل  يعمــل إعالميًّ
مناسبات أفراد العائلة، عى مستوى، زوجتي، وأبنايئ، 
الخــاص  التقويــم  عــى  أدون  وأصدقــايئ،  وإخــويت، 
بالهاتف املحمول ذكريات زواجهم، وميالدهم، وميالد 

أبنائهم، واألشياء التي يحبونها".
تغافله ضحكة عابرة تفاعل معها بعفوية: "معروف بن 

أصحايب أين أهتم باملناسبات".
إىل تفاصيل اهتامماته يعرفنا أكرث: "األمر ليس مرتبًطا 
باألشــياء املاديــة، لــو خرجــت معهــا رمبــا لكفتهــا، يــوم 
ذكــرى ميالدهــا تكتفــي بعطــر، باليشء البســيط إلســعاد 
اإلمــكان  قــدر  أحــاول  مناســبتها  يــوم  يف   )...( الزوجــة 
أبنــاء العائلــة: أمهــا، وأخواتهــا، وإحضــار قالــب  تجميــع 
"جاتــوه"، وهــذا مــن "جرب الخواطــر"، وهي عبادة أتقرب 

بها إىل الله، خاصة مع املقربن منه".
يــرتك هنــا مــن قلبــه بعــض الكلــامت لزوجتــه: "زوجتــي 
وتربيــة  الــزوج  خدمــة  يف  النســاء  تعــب  أقــدر  العزيــزة؛ 

األبنــاء وأشــياء أخــرى تبذلنهــا يف البيــت، بعــض األشــياء 
حــن تصبــح قدميــة ال نعطيهــا اهتامًمــا، إاّل حبــك مهــام 

قدم يبقى يف عيني جديًدا".
أما عن أكرث الهدايا التي تعجبها فيقول: "هي اهتاممي 
كل عــام مبناســبة يــوم األم، رغــم عــدم اقتناعــي بــه ألن 
كل أيــام الســنة يجــب أن تبقــى لــأم، لكنهــا عــادة وجرت 
واألمهــات تحــب "جــرب الخواطر"، فأعد هدية لها وألمها 

وألمي، وبذلك تشعر بسعادة كبرية".
"مشروع شراكة"

"مــروع  يف  رشاكــة  إال  هــي  مــا  الزوجيــة  "العالقــة 
اجتامعــي"، يبنــى عــى أســس وركائــز تحتــاج لدعم بغية 
نجاحــه واســتمرار الحيــاة الزوجيــة، واملحبة والود أهم ما 
يدعــم العالقــة كــام يقــول اللــه )تعــاىل(: "َوَجَعــَل َبْيَنُكــْم 
ًة َوَرْحَمــًة" )الــروم: 21(، واهتــامم الــزوج مبناســبات  َمــَودَّ
لريكتــه"  يقدمهــا  التــي  األشــياء  أفضــل  مــن  زوجتــه 

والكالم للمختصة الرتبوية ليى أبو عيشة.
األشــياء؟"  وأســمى  أفضــل  مــن  االهتــامم  هــذا  "ملــاذا 
تتســاءل أبو عيشــة يف حديثها مع صحيفة "فلســطن"، 
وتجيــب: "ألن الزوجــة أو املــرأة مجبولــة عــى العواطــف 
باألحاســيس،  مفعمــة  املــرأة  باألســاس  واملشــاعر، 
بخــالف الــزوج فهــو غالًبا جــدي يتعامل يف هذه العالقة 
وفًقــا لواجبــه واملســؤوليات امللقاة عى عاتقه بالبحث 

عن لقمة العيش وتأمن مأوى".

ولهــذا االختــالف بــن الــزوج والزوجــة أســباب، توضحها: 
"املــرأة توجههــا االنفعــاالت التــي تأخــذ الجــزء األكرب من 
حياتهــا، لــذا اهتــامم الــزوج بهــا لــه صــدى كبــري عليهــا، 
بعــض الزوجــات يختــربن أزواجهــن بســؤالهم مثــاًل: "شــو 
ويكــون  متذكــر"،  "مــش  بعــٌض:  يــرد  اليــوم؟"،  تاريــخ 
وتنقلــب  بـ"املحظــور"  فيقــع  زفافهــام،  يــوم  مناســبة 

العواطف نحو االتجاه السلبي.
"اليــوم  مثــاًل:  لهــا  قــال  لــو  ذكاء  أكــرث  رده  ســيكون  لكــن 
أجمــل يــوم يف الحيــاة، الــذي جمعنــي بك، عى أســاس 

بناء حيايت مع أجمل إنسانة، وكأين ملك الدنيا".
يكفــي اهتــامم الــزوج مبوعــد املناســبة: ذكــرى امليــالد، 
أو عقــد القــران، أو الــزواج، وفًقــا لقــول أبــو عيشــة، التــي 
شــكل  عــى  لهــا  هديــة  وقــدم  بــذكاء  "وبــادر  تضيــف: 
شــوكوالتة،  قطعــة  أو  وردة،  معــك  واصطحــب  مفاجــأة 
سيمأ ذلك السعادة يف قلبها، وتشعر أن الود موجود، 
وأنــه مهــام قدمــت لــه فليــس خســارة بهذا اإلنســان الذي 

يحرتم الذكرى الطيبة التي جمعتهام".
وتكمــل: "مــن الصعــب أن تذكــره بيــوم املناســبة وهــو ال 
يعرف شيًئا عنها، وبالعكس يجب أن يكون يقًظا وعى 
اســتعداد باإلمكانــات املتاحــة لتقديــم يشء لهــا، فهــذه 
يتذكــر  فحينــام  قلبهــا،  إىل  للوصــول  الطــرق  أرسع  مــن 
ميالدها يعطيها قدرها وقيمتها بأن انشــغاالته مل تنســه 

إياها".

القاهرة/ وكاالت:
مل يشهد العامل تلك الطفرة يف تصميامت ومالبس 
الرجــال مثــل مــا نعــارصه اآلن يف ســوق )املوضة( كل 

موسم، إذ ال يوجد ما مل يجرب أو ُيرتَد.
تحــدد  فهــي  خزانتــك؛  مــن  أســايس  جــزء  القمصــان 
جاذبيــة  وتضفــي  شــخصيتك  مــن  وتقــوي  ذوقــك 
خاصــة، فكيــف تختــار القميــص املناســب؟، هنــاك 
ميكــن  ال  القمصــان  مــن  أساســية  أنــواع  خمســة 
االســتغناء عنهــا؛ وفًقــا ملــا ذكر موقع "ثقف نفســك" 

اإللكرتوين.
القميص األبيض

متعــدد  ألنــه  املالبــس  خزانــة  أساســيات  أحــد 
عــى  أو  بدلــة,  تحــت  ارتــداؤه  االســتخدام، ميكنــك 
واملــكان  الزمــان  عــى  يعتمــد  وذلــك  جينــز،  بنطــال 

جديــد  أبيــض  قميًصــا  رشائــك  عنــد  واملناســبة، 
انتبــه للتفاصيــل الدقيقــة، يفضــل اختيــار خامــة غــري 
قابلــة للتكــر، ولكــن يف النهايــة تحقــق مــن اختيــار 
الخامــة التــي تعطيــك شــعوًرا بالراحــة، يعتقــد بعــض 
أن القميــص األبيــض ليــس بهــذه األهميــة، ولكــن مــن 
املمكن أن يكون القطعة األكرث تنوًعا بخزانتك؛ فهو 

يناسب أي يشء وكل يشء.
القميص الوردي

سواء أحببته أم ال، القميص الوردي )موضة( أطلقت 
مفهــوم  وهــذا  ا،  نســائيًّ لوًنــا  يعــد  وتنتــر،  لتســتمر 
و)التيشــريتات(  القمصــان  الرجــال  يرتــدى  خطــأ، 
يف  تكمــن  املهــارة  العــامل،  أنحــاء  بجميــع  الورديــة 
اختيار الدرجة املناسبة من اللون, ابتعد عن الدرجة 
للعــن  مريحــة  هادئــة  درجــة  عــن  وابحــث  الســاطعة 

تناسبك.
القميص األزرق الكالسيكي

دامًئــا مــا يســاير )املوضــة( ويتميــز بتفــرده وإضفائــه 
األناقــة والتنــوع عندمــا يتداخــل مــع األلــوان األخــرى 
مثل األبيض، معظم النســاء والرجال ميلون القميص 
خزانــة  األكــرث مالءمــة يف  أنــه  مدركــن  غــري  األبيــض 
بــه  املالبــس، ويف هــذه الحالــة ميكــن أن يســتبدلوا 
القميــص األزرق، ميكنــك اســتخدام درجــات األزرق 

املختلفة يف املناسبات الرسمية وغري الرسمية.
جميع درجات األسود

هو اللون األكرث أماًنا يف خزانتك وال ميكنك اختياره 
العينــن،  معصــوب  وأنــت  رشاؤه  ميكنــك  خطــأ، 
يف  ارتــداؤه  ميكنــك  يشء،  أي  تقريًبــا  ويناســب 
مناســبات مختلفــة، أو حتــى عندمــا ال تعلــم مــا يجب 

ا ميكنك ارتداؤه  أن ترتديه، ومع أنه يعد قميًصا ليليًّ
يف أثناء النهار.

القميص المخطط
هــذا القميــص غــري شــائع لــدى الجميــع، ولكنــه مهــم، 
وهو أفضل صيحة يف )موضة( الرجال, يضفى الرقي 
واألناقــة عــى خزانــة مالبســك، ميكــن ارتــداؤه عــى 
الجينز حســب املناســبة، وميكنك ابتكار تصميمك 

الخاص، ولرتكز عى الدمج بن اإلبداع واألناقة.
نصائح مهمة عند شراء قميص

باملقــاس  تهتــم  أن  يجــب  قميًصــا  رشائــك  قبــل 
الخامــات  فبعــض  والخامــة؛  واللــون  والتصميــم 
الصغــرية  بالتفاصيــل  ولتهتــم  ال،  وبعــض  تناســبك 
واختيــار األكــامم والياقــات واألزرار املناســبة لنوعيــة 

التصميم.

حتى ال توقع نفسك في "المحظور"

في مناسبات زوجتك ..
ا" ا ذكيًّ  كن "رومانسيًّ

غزة/ يحيى اليعقوبي:
ما أجمل اللحظات التي تمأل بها فراغات جفاء طويل وتذيب جليد "الجفاف العاطفي" بينك وبين 
زوجتك؛  وتلك الرســالة التي تتركها لها في مناســبتكما الخاصة، قبل أن تســألك هي: "ما تاريخ 
اليوم؟!"، وتقصد اختبارك أتذكر المناســبة أم نســيتها، فماذا لو ســبقت الســؤال برسالة كهذه: 

"زوجتي؛ حبيبتي، أعيش اليوم أيام عقد القران، وال أعرف كيف مرت تلك األعوام".

 أنواع مــن القمصــان يجـــب 
أن يقتنيهــــــــا كــــــــــــل رجــــل

محمد حسين مسلمليلى أبو عيشةاحمد شعبان
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وصية اليوم: حديث شريف: 
ُة  َم َيُقوُل: »َل ُتْنَكُح اْلَعمَّ ى اللُه َعَلْيِه َوَســلَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َســِمْعُت َرُســوَل اللِه َصلَّ

ْخِت َعَلى اْلَخاَلِة«. ِخ، َوَل اْبَنُة اْلُ َعَلى ِبْنِت اْلَ
مع الدمعة بســمة، ومع الترحة فرحة، ومع البلية عطية، 

ومع المحنة منحة، سنة ثابتة وقاعدة مطردة.

مــــــــع انتهـــــــــــاء العــــــام الهجـــري.. 
حاِســــــــب نفســــــــــــــك

بمحاســبة النفس، احرص على إنقاذ نفســك، 
وراجعهــا فــي الدنيا، لتنجو يــوم القيامة، لئال 
تكــون نادمــا فــي ذلــك اليــوم حيــن تــرى فوز 

الفائزين وسعادة السعداء ونجاة الناجين.

مــع قــرب انتهاء العــام الهجــري 1441، ال بد 
مــن وقفة مــع النفــس وتقييم ألعمــال هذا 
العام، فكيف يمكن للمســلم أن يعيد ترتيب 

أموره مع استقبال عام جديد؟

يقول رئيس فرع رابطة علماء فلســطين في 
محافظــة رفــح عدنــان حســان: »مــع اقتــراب 
نهايــة العــام 1441م، والذي يأتي بعد انتهاء 
موســم الحج األكبر، فإن اإلنســان مدعو إلى 

أن يتأمــل فــي الهجــرة النبويــة الدعوية التي 
بــدأت مــن مرحلــة االســتضعاف إلــى مرحلــة 
بنــاء الدولــة، فــكان االســالم ختامــا لشــرائع 

والديانات«.

غزة/ مريم الشوبكي:
ويضيف حســان لصحيفة "فلســطني": "من 
تأمالتنــا وتذكرنــا لهــذه األيــام نســتحرض بــدء 
عــى  يدلــل  وهــذا  املســجد،  ببنــاء  النبــي 
الدعــوة  تنطلــق  منــه  املــكان  هــذا  أهميــة 
أداة  عــى  نحافــظ  أن  نتذكــر  اإلســالمية، 
الصلــوات الخمــس يف املســاجد، ونحــرص 

عى حفظ القرآن الكريم وأبنائنا أيضا".
هجرتــه  بعــد  النبــي  أن  إىل  حســان  ويشــر 
آخى بني املســلمني مهاجرين وأنصار عى 
أســاس الحــق واملســاوة، ومــن هنــا يجب أن 
نتعلم أن نكون إخوة متحابني يف داخل هذا 
الوطن ويف كل أوطان املسلمني، والرتاحم 
فيــا بينهــم قــال تعــاىل: "َواْعَتِصُمــوا ِبَحْبــِل 
ِه َجِميًعا َوَل َتَفرَُّقوا". )آل عمران: 103(. اللَّ
َم: )اْلُمْؤِمُن  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ وذكر بَقْوِله َصىَّ اللَّ
ِلْلُمْؤِمــِن َكاْلُبْنَيــاِن َيُشــدُّ َبْعُضُه َبْعًضا(، مبيًنا 
أن ذلــك دعــوة ملراجعــة العالقــة التي تجمع 
واملحبــة  التكافــل  وتعزيــز  املســلمني  بــني 

والرتاحم.
وضــع  حــدث  أيًضــا  النبويــة  الســرة  ويف 
الوثيقــة  وســلم  عليــه  اللــه  صــى  الرســول 
املدينــة،  أهــل  بــني  العالقــة  حكمــت  التــي 
ومنهــا يجــب تعلــم تحديــد العالقــة مــا بــني 
يتكاتفــون  وكيــف  وغرهــم،  املســلمني 
للدفــاع عــن وطنهــم، وتعلــم القيــادات كيــف 
تجتمع عى منهجا ودستورا واحد ملقاومة 
وفــق  الرسائيــي،  والحتــالل  األزمــات 

حسان.
ويضيف: "أستحرض من سرة النبي تحريم 
معانــاة  مــن  التخفيــف  يجــب  لــذا  الربــا، 
املســلمني ل ســيا ببيــوع املرابحــة لتضمن 
للمجتمع أمنه وسالمته، وتعني الفقر عى 

أن يفتح مشغاًل للعمل أو أن يبني بيًتا".
بدوره يقول الداعية أحمد زمارة: "هل تعلم 
أنــك شــهقت يف العــام املنتهــي نحــَو أحــَد 
عــَر مليــوَن شــهقة، وزفــرت مثلهــا, يف كل 
شــهقة وزفــرة، تأخــُذ مــن الهــواء األكســيجنَي 

النافع الذي أودعه الله فيه، وُتخِرج إليه كَل 
ضار، ومل يتوقف َنَفُسك لحظًة واحدة".

"هــل  "فلســطني":  لصحيفــة  زمــارة  ويتابــع 
تعلــم أن قلبــك قــد نبض يف العام املنرصم 
نحــو أربعــني مليــوَن نبضــة، بدقــة متناهيــة، 

وانتظام ل مثيل له؟ فمن الذي صانه؟! ومن 
الذي حفظه؟ وهل سيستمر يف النبض يف 
هذا العام أم أنه سيتوقف فتتوقف الحياة؟ 
التوقــف؟  للحظــة  العــدة  أعــددت  هــل  ثــم 

نسأل الله حسن الختام".

األول  الرعيــل  عنــد  الغتنــام  حســن  ويذكــر 
الذيــن فقهــوا قــول اإلمــام مســلم عــن مطرّف 
عــن أبيــه قــال: أتيــت النبي وهو يقــرأ َأْلَهاُكُم 
َكاُثــُر ]التكاثــر:1[ قــال: ))يقــول ابــن آدم:  التَّ
مــايل مــايل((، قــال: ))وهــل لــك يــا ابــن آدم 
مــن مالــك إل مــا أكلــت فأفنيــت أو لبســت 

فأبليت أو تصدقت فأمضيت؟!((.
ويدعــو زمــارة إىل الدخــار عنــد الله أكرث من 
اإلنفــاق عــى الــذوات والشــهوات، فهــذا أبو 
ينفــق جميــع  اللــه عنــه  الصديــق ريض  بكــر 
مالــه، وهــذا الفــاروق ريض اللــه عنــه ينفــق 
بــن عفــان ريض  نصــف مالــه، وهــذا عثــان 

الله عنه يجهز جيش العرسة.
العــام  يف  القــرآن  قــرأت  "هــل  ويــردف: 
مــرة، يف كل  عــرة  اثنتــي  بتدبــر  املــايض 
مــرات يف  األقــل ســت  عــى  أو  مــرة،  شــهر 
العــام؟ إن مل تكــن كذلــك فنخــى أن تكون 
من الذين يشــكوهم الحبيب إىل موله يوم 
َخــُذوا  اتَّ َقْوِمــي  إِنَّ  "َيــا رَبِّ  القيامــة ويقــول: 

َهَذا اْلُقرْآَن َمْهُجوًرا" ]الفرقان:30[".
ويكمل زمارة برضورة الهتام بصلة الرحم، 
والتصــدق  لهــا،  والدعــاء  الوالديــن  وبــر 
آيــة،  ولــو  الكريــم  القــرآن  وقــراءة  عليهــم، 
متســائال: "هــل كنــت ممــن ذكــر اللــه عــى 
فيهــم:  اللــه  قــال  ممــن  فتكــون  حالــه  جميــع 
َوَعــَى  َوُقُعــوًدا  ِقَياًمــا  ــَه  اللَّ َيْذُكــُروَن  ِذيــَن  "الَّ

ُجُنوِبِهْم" ]آل عمران:191[".

الفاصــل،  الســاتر،  الحاجــب،  يعنــي:  لغــًة  الحجــاب 
الحارس... ولو تأملت هذه املعاين الجميلة لتبنّي لك 
قيمة الحجاب للمرأة امُلســلمة من صيانة وحفظ وســرت 
وعفاف، والعجيب أنَّ هذا األمر أصبح يف عرصنا مدار 
نقــاش وتبايــن يف وجهــات النظــر حتــى بــني امُلســلمني 
إقامــة  يف  اثنــني  ُمســلَمنْي  يتجــادل  فهــل  أنفســهم، 
الصــالة، أو أداء الــزكاة، أو الحــج أو...؟! فلــاذا جعلتــم 
الحجــاب مجــاًل للنقــاش وهــو واجــٌب رشعــي فرضــه الله 
)تعاىل( عى أزواج النبي وبناته قبل نســاء املؤمنني؟! 
ِبيُّ ُقــْل أَلْزَواِجــَك َوَبَناِتَك  َهــا النَّ قــال اللــه )تعــاىل(: }َيــا َأيُّ
َوِنَساِء اْلُمْؤِمِننَي ُيْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالِبيِبِهنَّ َذِلَك َأْدَن 
فهــل  َرِحيــًا{،  َغُفــوًرا  ــُه  اللَّ َوَكاَن  ُيْؤَذْيــَن  َفــال  ُيْعرَْفــَن  أَْن 
أزواجنــا أفضــل مــن أزواج النبــي؟! وهل بناتنا أفضل من 

بنات النبّي ملسو هيلع هللا ىلص؟! 
هــذه الريعــة جــاءت رحمــًة للعبــاد ولتحقيق مصالحهم 
ْلَعاَلِمنَي{،  يف الدنيــا واآلخــرة، }َوَمــا َأْرَســْلَناَك ِإلَّ َرْحَمــًة للِّ
لــك  الــواردة يف اآليــة لتبــنّي  ولــو تأملــت عّلــة الحجــاب 
فائدة الحجاب للمرأة امُلســلمة حيث قال: }َذِلَك َأْدَن 
أَْن ُيْعرَْفــَن َفــال ُيْؤَذْيــَن{ يعنــي: أنَّ امُلســلمة التــي تلتــزم 
الحجــاب الرعــي الــذي فرضــه اللــه )تعــاىل( إمنــا ُتعلــن 
للمــأ بأنهــا ُحــرة عفيفة رشيفــة محرتمة، فال يؤذيها أحد 
من املنافقني ولو حتى بكلمة جارحة أو نظرة مسمومة، 
ــُه َغُفــوًرا َرِحيــًا{، أي  ثــم قــال يف تتمــة اآليــة: }َوَكاَن اللَّ
واللتــزام  التوبــة  أرادت  مــن  عــى  التوبــة  يقبــل  اللــه  أن 
ويغفر لها ما سلف من التربج والسفور، فحجاب املرأة 

امُلسلمة رحمة بها وبأهلها وباملجتمع امُلسلم.
املــرأة  أو  الفتــاة  يســرت  املفــروض  الرعــي  والحجــاب 
مــن الــرأس حتــى نهايــة القدمــني وبحيــث يكــون واســًعا 
ــم األعضــاء، ول يظهــر مــا تحتــه، وليــس بــه زينــة  ل ُيجسِّ

تلفــت النتبــاه، ول تتزين املرأة باملســاحيق واملكياج، 
ول تتعطــر، ول يظهــر مــن املــرأة ســوى الوجــه أو الكفــني 
عــى أحــد اآلراء، أمــا الــرأي اآلخــر فــرى أيًضــا بتغطيــة 
الوجــه، لكــن عــى األقــل أن نأخــذ بالــرأي األول وخاصــة 
إن مل يشكل وجه املرأة فتنة، أما غر ذلك من حجاب 
فــا  بحجــاب،  ليــس  فهــذا  املزركــش  الضيــق  املوضــة 
بالكــم بالتــي تخــرج مبالبــس ضيقة وتكتفــي بوضع غطاء 
للــرأس؟! هــؤلء النســوة تنبــأ بهــنَّ رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
قــوٌم معهــم ســياط  أرهــا،  النــار مل  أهــل  مــن  "صنفــان 
كاســيات  ونســاٌء  النــاس،  بهــا  يرضبــون  البقــر  كأذنــاب 
عاريــات، مميــالت مائــالت، رؤوســهنَّ كأســنمة الُبخــت 
ــة ول يجــدنَّ ريحهــا وإن ريُحهــا  املائلــة، ل يدخلــنَّ الجنَّ

ليوجد من مسرة كذا وكذا ".
فيــا أوليــاء األمــور: مــن يهــون عليه أن ُتحرق ابنته أو أخته 
أو زوجته يف النار؟! هؤلء البنات إما أن يكنَّ لك سرًتا 
، فاتقــوا اللــه واتقــوا  مــن النــار أو يســحبونك فيهــا معهــنَّ

النار التي وقودها الناس والحجارة.

الوقــت الــذي ل نفكــر بــه هــو أغــى مــا منلــك, مــن 
اللحظــة التــي نولــد فهــا يبــدأ العــد التنــازيل لعملنــا. 
لبــد ان جميعنــا لدينــا دقائــق انتظــار يضطر كثر منا 
رغــا عنــه أن يقضيهــا فيــا ل نفع فيــه كاملواصالت 
إن كان طريــق الذهــاب مزدحــم، أو يف انتظــار إمتــام 
انتظــار طابــور  أو يف  اســتعدادها ملشــوار,  العائلــة 

التوقيع عى أوراق رسمية أو إمتام معاملة ما...
ثقيــل جــدا وْقــع تلك الدقائــق عى كثر من الناس، 
فمعظمهم إن مل نقل كلهم يف عجلة من أمره, وغر 
قليــل تلــك املشــكالت والنزاعــات التــي قــد تنشــب 
بــني املنتظريــن يف تلــك الدقائــق املعــدودة، ولعل 
الســبب األهــم يف كل هــذا هــو عــدم اســتثار تلــك 
والنفــع  بالخــر  املســلم  عــى  يعــود  مبــا  الدقائــق 

والفائدة الدنيوية واألخروية.
فالوقــت بطــيء عندمــا ننتظــر، رسيــع عندمــا نخــاف, 
وقاتــل  نتــأمل،  عندمــا  ينتهــي  ل  الفــرح  عنــد  قصــر 

عندما تكون يف حالة فراغ وعطالة...
 الناس إزاء هذه الدقائق صنفان:

صنف ل يتوقف عن التأفف والتذمر والتضجر طوال 
لحظات هذه الدقائق وثوانيها، وهو ما يجعلها متر 
عليــه وكأنهــا ســاعات مــن شــدة ثقلهــا عــى نفســه، 

ناهيك عن آثارها السلبية عى جسده.
ل يقتــرص األمــر عنــد هــذا الصنــف مــن النــاس عنــد 
يف  ويؤذيــه  يــرضه  مبــا  الدقائــق  هــذه  إضاعــة  حــد 
نفســه وروحه وجســده، بل قد يتعدى الرضر حدود 
اختــالق  خــالل  مــن  مــن حولــه,  اآلخريــن  إىل  نفســه 

املشكالت. 

هــذه  مــرور  مــن  مفــر  ل  أنــه  علــم  قــد  آخــر  وصنــف 
الدقائــق عليــه شــاء ام أىب, ومــن ثــم اســتثمرها مبــا 

يفيده يف دينه ودنياه.
قــد ل يتصــور البعــض حجــم الفائــدة وعظــم املنفعــة 
التي سيجنيها من يستثمر دقائق النتظار هذه, ألنه 
مل يدقــق يومــا يف مجموعهــا الــذي قــد يصــل أحيانــا 
إىل عــدة ســاعات يف بعــض األيــام, وهــو مــا يعنــي 
أن قــدرا ل بــأس بــه مــن أعارنــا تذهــب ســدى يف 

املواصالت وطوابر النتظار...
بــورد  يلتــزم  الــذي  الكريــم  القــرآن  حافــظ  يســتطيع 
يومــي مــن كتــاب اللــه تعــاىل, وهــو مــا يجعلــه يوفــر 

وقت النتظار لعمل آخر ديني او دنيوي.
أمــا غــر الحافــظ فيســتطيع أن يتلــو مــن جوالــه يف 
هــذه الدقائــق, كــا ميكنــه أن يزيد عى ذلك بقراءة 
ورده من أذكار الصباح واملساء, ناهيك عن األذكار 
األخــرى التــي ل تختــص بوقــت مــن األوقــات, وفيهــا 
مــن األجــر والثــواب العظيــم مــا يفتقــر إليــه كل واحــد 

منا.
وقــد ل يصــدق البعــض أن كثــرا ممــن اســتثمر هــذه 
أنهــى  قــد  اســتغالل  أحســن  واســتغلها  الدقائــق 
قــراءة الكثــر مــن الكتــب ورمبــا املجلــدات يف هــذه 
الدقائــق مــع مــرور األيام, وأنــه أضحى ذا ثقافة عالية 
ومــن القــراء النهمــني الذيــن ل يــكادون ينتهــون مــن 

قراءة كتاب حتى يبارشون يف غره.
ديننا الحنيف يدعو املســلم إىل اســتثار كل ثانية 
من الحياة مبا ينفعه يف دينه ودنياه، ففي الحديث 
، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اللــِه َصــىَّ  َعــْن أَِب َبــْرزََة اأَلْســَلِميِّ

َم: )َل َتــُزوُل َقَدَمــا َعْبــٍد َيــْوَم الِقَياَمــِة  ــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ اللَّ
ــى ُيْســَأَل َعــْن ُعُمــرِِه ِفيــَا َأْفَنــاُه، َوَعــْن ِعْلِمــِه ِفيــَم  َحتَّ
َفَعــَل، َوَعــْن َماِلــِه ِمــْن َأْيــَن اْكَتَســَبُه َوِفيــَم َأْنَفَقــُه، َوَعْن 

ِجْسِمِه ِفيَم أَْبالَه(.
األحاديــث  يف  ورد  الــذي  والثــواب  األجــر  أن  كــا 
يدفعــك  أن  ينبغــي  األذكار  مــن  لكثــر  الصحيحــة 
لتســتثمر هــذه الدقائــق بتلــك األذكار، فقــد ورد يف 
ــُه َعْنُه أَنَّ  الحديــث الصحيــح َعــْن أَِب ُهَرْيــرََة ريَِضَ اللَّ
َم َقاَل: )َمــْن َقاَل َل  ــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ــِه َصــىَّ اللَّ َرُســوَل اللَّ
يــَك َلــُه َلــُه اْلُمْلــُك َوَلُه اْلَحْمُد  ــُه َوْحــَدُه َل رَشِ ِإَلــَه ِإلَّ اللَّ
ٍء َقِديــٌر يِف َيــْوٍم ِماَئــَة َمــرٍَّة َكاَنــْت  َوُهــَو َعــَى ُكلِّ َشْ
َلــُه َعــْدَل َعــْرِ رَِقاٍب َوُكِتَبْت َلُه ِماَئُة َحَســَنٍة َوُمِحَيْت 
ــْيَطاِن َيْوَمــُه  َئٍة َوَكاَنــْت َلــُه ِحــْرًزا ِمــْن الشَّ َعْنــُه ِماَئــُة َســيِّ
ــِيَ َوَلْم َيــْأِت أََحٌد ِبَأْفَضَل ِماَّ َجاَء ِبِه  ــى مُيْ َذِلــَك َحتَّ
ِإلَّ أََحــدٌ َعِمــَل َأْكــرَثَ ِمــْن َذِلــَك( ويف حديــث آخــر َعْن 
ِه َصىَّ  ــُه َعْنــُه أيضــا أَنَّ َرُســوَل اللَّ أَِب ُهَرْيــرََة ريَِضَ اللَّ
ِه َوِبَحْمِدِه  َم َقاَل:)َمْن َقاَل ُســْبَحاَن اللَّ ُه َعَلْيِه َوَســلَّ اللَّ
ْت َخَطاَياُه َوإِْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد  يِف َيْوٍم ِماَئَة َمرٍَّة ُحطَّ

اْلَبْحِر(.
ول ننــى فضــل الســتغفار فليــس لــه وقــت أو زمان 
اًرا"  ُه َكاَن َغفَّ ُكــْم إِنَّ قــال تعــاىل: "َفُقْلُت اْســَتْغِفُروا َربَّ

نوح.
يتغــر  بــل  الســاعة  عقــارب  تحــدده  ل  فالوقــت 
حســب نبضــات قلبــك وعقلــك وحالتــك النفســية 
تذكــروا أحبتــي أن الوقــت ســيميض بحلــوه ومــره لذا 
لنستثمرها مبا يزيد من رصيد حسناتنا يف اآلخرة، 

وينمي ذاكرتنا وعلمنا وثقافتنا يف الدنيا؟!

ج والعفاف دقائق االنتظار.. فرصة لالستثمارالتبرُّ

م. عماد شحادة صيام

د. إسالم الرملي
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في أي قارة يوجد نهر 
االمازون؟
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1(  قارة أمريكا الجنوبية.
2( قارة افريقيا.

3( قارة أوروبا.

الحكمة على 
لسان الشافعي

اْلَعاَلِمــَن ﴿٢﴾  ـــِه رَبِّ  ِللَّ اْلَحْمــُد  الرَِّحيــِم ﴿١﴾  ٰــِن  الرَّْحَمـ ـــِه  اللَّ ِبْســِم 
الرَّْحَمـِٰن الرَِّحيِم ﴿٣﴾

ــاَك َنْســَتِعُن ﴿٥﴾ اْهِدَنــا  ــاَك َنْعُبــُد َوِإيَّ يــِن ﴿٤﴾ ِإيَّ  َماِلــِك َيــْوِم الدِّ
اَط اْلُمْسَتِقيَم ﴿٦﴾ َ الصِّ

ــَن  الِّ ِذيــنَ َأْنَعْمــَت َعَلْيِهــْم َغــْرِ اْلَمْغُضــوِب َعَلْيِهــْم َوَل الضَّ اَط الَّ ِصَ
.﴾٧﴿

اقرتن الحمد يف السورة مبا يثر يف النفس الحب واإلجالل مًعا، 
فاللــه املنعــم بجليــل النعــم ودقيقها، مالك يوم الدين، يبعث يف 
النفــس الفــرح عنــد انتهاجهــا الصاط املســتقيم، بأنها ســتكون مع 

الذين أنعم الله عليهم.
 كــا يقــرن اللــه ســبحانه وتعــاىل أوامــره بإثــارات عاطفيــة تدعو اىل 
ــر بنــي إرسائيــل بنعمــه عليهــم، هــذا  قبولهــا والعمــل بهــا، فهــو يذكِّ
التذكــر يدفعهــم اىل عرفــان الجميــل، فيوفيهــم بعهــده ويرهبونــه 

ويؤمنون مبا أنزل مصدًقا ملا معهم.

فاتحة الكتاب:  
لمسات بيانية

من بالغة القرآن
د. أحمد بدوي

أوجز فأبلغ

قــال محمــد بــن يزيــد: كان ثابــت قطنــة قــد ويل عمــاًل 
مــن أعــال خراســان، فلــا صعــد املنــر يــوم الجمعــة 
رام الكالم فتعذر عليه، فقال: سيجعل الله بعد عرس 
ال أحوج من  يــرًسا، وبعــد عــيٍّ بياًنــا، وأنتم إىل أمــر َفعَّ

ال، ثم أشهر سيفه وأنشد: أمر َقوَّ
وإن مل أقف فيكم خطيًبا فإنني

بسيفي إذا جاء جد الوغى لخطيُب
فبلغت كلاته خالد بن صفوان، فقال: "والله ما عال 

ذلك املنر أخطب منه".

فـــــــــــن المقامــــــــــــــات
 فن املقامات من الفنون األدبية التي اشــتهرت عر التاريخ األديب، 
فهــي قصــة قصــرة تكتــب بلغــة إيقاعيــة، يتخللهــا الشــعر، ويحكيهــا 
راٍو واحــد مــن صنــع خيــال الكاتــب، وفيهــا شــخصيات ثانويــة تــؤدي 
أدواًرا يف املقامــة، تــدور عــى حــدث واحــد يف زمــن محدد ومنطقة 
واحــدة غالًبــا، وتهــدف املقامــة إىل اإلصــالح الجتاعي والســيايس 
بانتقاد العادات والتقاليد الســيئة والشــخصيات الفاســدة والســلبية 

يف املجتمع.
واملقامــة كــا وردت يف املعجــم الوســيط: "الجاعــة مــن النــاس، 
املجلس، الخطبة أو العظة، وهي قصة مسجوعة تشتمل عى عظة 

أو ملحة، كان األدباء يظهرون فيها براعتهم.
ومن محاور المقامة:

الــراوي: هــو مــن يحــي املقامــة، وهــو شــخصية ثابتــة يف كل مقامــة 
عند كل كاتب، ودامًئا ينتمي الراوي للطبقة الجتاعية املتوسطة.

البطل: من تدور حوله املقامة، دامًئا يكون الكاتب.
املوضوع: هو الهدف الذي تدور حوله املقامة.

أسلوب املقامة: تعرض املقامة موضوعها بطريقة فكاهية ساخرة، 
هو نوع من التجديد الذي لقى استحساًنا من القارئ.

نشأة فن المقامات
 اشــتهر فــن املقامــات يف القــرن الرابــع عــر الهجــري عــى يــد بديــع 
الزمــان الهمــذاين، إذ ســلط الضــوء مــن خــالل املقامات عــى الحياة 
باألســلوب  انتقادهــا  محــاوًل  والقتصاديــة  والجتاعيــة  السياســية 

الساخر الفكاهي. 
من أشهر أدباء فن المقامات

بديع الزمان الهمذاني
أبو الفضل أحمد بن يحيى بن سعيد الهمذاين، املولود يف همذان 
سنة 358ه، ولقد امتازت مقاماته بتقديم صورة شاملة لواقع البيئة 
التــي كان يعيــش فيهــا، فأحياًنــا ينتقــد ســلبيات املجتمــع، أو ميــدح 

امللوك، أو يرصد الفقر الذى كان منتًرا يف عهده.
أبو القاسم الحريري

أبــو محمــد محمــد بــن القاســم بــن عيل الحريري، املولــود يف البصة 
التغيــر يف كل  بامليــل إىل  الحريــري  أســلوب  446ه، ميتــاز  ســنة 
مقامة إىل الجمل القصرة املوسيقية، واإلفراط يف املجاز والسجع 

واألساليب اللغوية البديعة، فمقاماته تعد درة فريدة من نوعها.
جزء من املقامة الصنعانية له

حّدَث الحارُث بُن َهّاٍم قاَل: مّلا اقَتعْدُت غارَِب الغرِتاِب.
وأْنأْتني امَلرَتَبُة عِن األْتراِب. طّوَحْت يب َطواِئُح الّزَمِن.

إىل صْنعاء الَيَمِن. فَدَخْلُتها خاوَي الِوفاِض. بادَي اإلْنفاِض.
ل أْمِلــُك ُبْلَغــًة. ول أِجــُد يف ِجــرايب ُمْضَغــًة. فَطِفْقــُت أجوُب ُطرُقاِتها 

ِمثَل الهاِئِم.
وأجوُل يف َحْوماِتها َجَولَن الحاِئِم.

وأُروُد يف َمسارِح مَلحايت. وَمساِيِح غَدوايت وَرْوحايت. كرمًيا أُْخِلُق 
لُه ديباَجتي.

ِروايُتــه  وُتــْروي  ُغّمتــي.  رؤَيُتــه  ُتَفــّرُج  أديًبــا  أو  بحاجتــي.  إَلْيــِه  وأبــوُح 
ُة امَلطاِف. ُغّلتي. حتى أّدْتني خاِتَ

وهَدْتني فاِتحُة األْلطاِف. اىل ناٍد َرحيٍب. ُمحَتٍو عى ِزحاٍم وَنحيٍب. 
فَوَلْجُت غابَة الجْمِع. ألْسُرَ َمْجَلَبَة الّدْمِع.

أُْهَبــُة  علْيــِه  الِخْلَقــِة.  شــْخَت  شــْخًصا  الَحْلَقــِة.  ُبْهــرَِة  يف  فرأيــُت 
ياَحِة. وهَو يْطَبُع األْسجاَع بجواِهِر لفِظِه. الّسياَحِة. وله رّنُة النِّ

ويْقَرُع األْســاَع بَزواِجِر وْعِظِه. وقْد أحاَطْت بِه أخالُط الزَُّمِر. إحاَطَة 
الهاَلــِة بالَقَمــِر. واألْكــاِم بالّثمــِر. فَدَلْفــُت إليــِه ألْقَتِبــَس مــن فواِئــِده. 

وأْلَتِقَط بْعَض فراِئِده.
فســِمْعُتُه يقــوُل حــَن خــّب يف مجاِلــه. وَهــَدرَْت َشقاِشــُق ارِتجاِلــه. 
أّيها الّســاِدُر يف ُغَلواِئِه. الّســاِدُل ثْوَب ُخَيالِئِه. الجاِمُح يف َجهالِتِه. 

الجاِنُح اىل ُخَزْعِبالِته.

إلَم تْسَتمرُّ عى َغّيَك. وَتسَتْمرُئ مْرَعى بْغِيَك? وَحّتاَم تَتناَهى يف 
زهِوَك. ول َتْنَتهي عن َلهِوَك?

ُتباِرُز مَبعِصَيِتَك. ماِلَك ناِصَيِتَك! وتْجرَتُِئ بُقْبِح سرَِتك. عى عاِلِم 
رَسيرَِتَك! وَتَتواَرى َعن َقريِبَك. وأنَت مَبْرأى َرقيِبَك! وَتسَتْخفي ِمن 

مْملوِكَك وما َتْخفى خاِفَيٌة عى َمليِكَك!
ماُلــَك.  ُيْنِقــُذَك  أو  ارِتحاُلــَك?  آَن  إذا  حاُلــَك.  ســَتْنَفُعَك  أْن  أَتُظــنُّ 
حــَن توِبُقــَك أعاُلــَك? أو ُيْغنــي عْنــَك نَدُمــَك. إذا زّلــْت قَدُمــَك? أو 
يْعِطُف علْيَك معَرَُك. يوَم يُضّمَك َمْحَرَُك? هاّل انَتَهْجَت َمَحّجَة 

اهِتداِئَك. وعّجْلَت ُمعالَجَة داِئَك. وَفَلْلَت َشباَة اعِتداِئَك.
فــا  ميعــاُدَك.  الِحــام  أمــا  أعداِئــَك?  أكــُر  فِهــَي  نْفَســَك  وقَدْعــَت 
إعــداُدَك? وبامَلشــيِب إنــذارَُك. فــا أعــذارَُك? ويف الّلْحــِد َمقيُلــَك. 

فا ِقيُلَك? وإىل الّله َمصرَُك.
فَمــن نصــرَُك? طاملــا أْيَقَظــَك الّدهــُر فَتناَعْســَت. وجَذَبــَك الوْعــُظ 
فَتقاَعْســَت! وتجّلــْت لــَك الِعــَرُ فَتعاَمْيــَت. وَحْصَحــَص لــَك الحــقُّ 

فتاَرْيَت. وأْذَكرََك املوُت فَتناَسيَت.
وأمكَنــَك أْن ُتــؤايِس فــا آســْيَت! ُتؤِثُر ِفلًســا توِعيــِه. عى ِذْكٍر َتعيِه. 
ْهِديِه. اىل  ا ُتْعليِه. عى ِبٍر ُتوِليِه. وَتْرَغُب َعْن هاٍد َتْســتَ وَتختاُر َقْصً

زاٍد َتسَتْهديِه.
الِت. ُب ُحّب ثوٍب تْشَتهيِه. عى ثواٍب تْشرَتيِه. َيواقيُت الصِّ وُتغلِّ

ُدقــاِت. آَثــُر عنــَدَك  أْعَلــُق بَقلِبــَك مــْن َمواقيــِت الّصــالِة. وُمغــالُة الصَّ
َدقــاِت. وِصحــاُف األْلــواِن. أْشــهى إَلْيــَك مــْن َصحاِئــِف  مــن ُمــوالِة الصَّ

األْدياِن. وُدعاَبُة األْقراِن.
آَنُس لَك مْن ِتالَوِة الُقرْآِن! تأُمُر بالُعرِْف وَتنَتِهُك ِحاُه. وَتْحمي عِن 
ْكــِر ول َتتحامــاُه! وُتزحــِزُح عــِن الُظْلــِم ثــْم تْغشــاُه. وتْخــَى النــاَس  النُّ

واللُه أحقُّ أْن تْخشاُه! ثّم أْنَشَد:
تًبا لطاِلـِب ُدْنـيا َثنى إَليها انِصباَبْه
ما يْسَتفيُق َغراًما بها وَفرَْط َصباَبْه

ولْو َدرى َلكَفـاُه ما َيروُم ُصباَبْه

إشراقات التراث

معناه: أسمع جلبة ول أرى عماًل، 
الصــوت،  هنــا  هــا  والجعجعــة 
إىل  اإللجــاء  آخــر:  موضــع  ويف 
إذا  بــه،  َجعجــَع  يقــال:  املضيــق، 
أبــو  قــال  امَلضيــق،  إىل  ألجــَأه 

ُقبيس بن األسلت: 
طعَمهــا      يجــْد  الحــرَب  َيــذِق  َمــن 

مرًّا وترتكه بجعجاِع
الدقيــق،  بالكــرس:  والطحــن 
طحــن  مــن  املصــدر  وبالفتــح: 

طحًنا.

المثل القديم: "أسمُع جعجعًة وال أرى َطحًنا"

يت. • هيا نأكل، َجدَّ
يت. • هيا نأكل َجدَّ

يف املثال األول: يدعو الجدة إىل الطعام.
ويف املثال الثاين: يدعو للتهام الجدة.

عالمة ترقيم )الفاصلة( تنقذ حياة شخص.

الضوء يشء ذايت مضاء من ذاته، كضوء الشمس.
والنــور يشء َعــريَض مضــاء مــن غــره، كضــوء القمــر امُلســتَمد مــن 
الــذي جعــل الشــمس ضيــاء  قــال )تعــاىل(: "هــو  ضــوء الشــمس، 

والقمر نوًرا".

دع األيام تفعـل مـا تشـاء         وطب نفًسا إذا حكم القضـاُء
 ول تـجزع لحادثـه الليالـي         فا لحوادث الدنيا بقـاء

 وكن رجاًل عى األهـوال جلدا    وشيمتك الساحـة والوفـاء 
وإن كرثت عيوبك يف الرايـا    ورسك أن يكـون لهـا غطـاء 

تسرت بالسخـاء فكـل عيـب      يغطيه كمـا قيـل السخـاء
 ول ترى لألعـادي قـط ذًل     فإن شاتـة األعـداء بـالء 

ول تـرج الساحة من بخيـل    فا يف النار للظمـآن مـاء 
ورزقك ليس ينقصـه التأنـي    وليس يزيد يف الرزق العناء

 ول حـزن يـدوم ول سـرور     ول بؤس عليـك ول رخـاء 
إذا ما كنت ذا قلـب قنـوع      فأنت ومالـك الدنيـا سـواء 

ومن نزلـت بساحتـه املنايـا    فال أرض تقيـه ول سمـاء 
وأرض الله واسـعـة ولكـن      إذا نزل القضاء ضاق الفضاء 
دع األيام تغـدر كـل حيـن    فا يغني عن املوت الـدواء

اإلمام الشافعي

دقائق 
اللغة العربية

جاء في 
تاج العروس

ســيبويه  يقــول  ِة"،  ــِليقيِّ بالسَّ يتكلــُم  "فــالٌن  ُيقــال: 
شارًحا: "أّي عن طبعِه ل عن َتعلم". 

- وورد يف املعجم الوسيط: 
بالــكالِم  ينطــُق  أَي  بالســليَقة،  ــم  يتكلَّ فــالُن 

م. َصحيًحا من غر تعلُّ

الفرق بين الضوء والنور

إعداد/ سناء زقوت:
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

األفقي:
-1 مباح شرعا – عكس 

يبتسم 
-2 المخابرات اإلسرائيلية – 

شرى 
-3 مدينة لبنانية – بيت 

األسد + ي 
-4 غير متعلم 

-5 نحفظ فيه األوراق 
الرسمية – الفؤاد 

-6 أحرف متشابهة – توضح
-7 يستخدم في صناعة 

الزجاج – مزن + حرف 
-8 حرف + اختبار + من 

األطراف معكوسة 
-9حيوان مفترس – جواب

 

العمودي:
-1 مدينة سورية – مايتركه 

الميت 
-2 للتحسر + ثلثا وجل + 

عاصمة بيرو 
-3 الملك الموكل بالنفخ 

في الصور + حرف جر 
-4 للنهي – اكتمل 

-5 عادل مبعثرة – من السبع 
الموبقات بدون ال 

-6 استعمر معكوسة 
-7 أريج +ميزان كبير 

-8 ظهر – خاصتي + من 
أشكال القمر 

-9 أحد العشرة المبشرين 
بالجنة 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

النبات الذي يسمى قاتل أبيه يتكون من 5 أحرف 

حل الكلمة الضائعة

 السبانخ – الباذنجان – البطيخ – الرمان – الطماطم – 
الملفوف – الكيوي – اليقطين – الخبيزة- الشمام – مشمش 

– خوخ – خس – فول – جوافة – فلفل – عنب – ال – م 

الموز

مجموعة شبابية يف  مدينة الخليل تعمل عىل إعادة تدوير إطارات السيارات التالفة لتصنع منها أحواًضا لزراعة الزهور

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
re
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s  الزاوية من خالل البريد التالي 

مدن إسبانية ترحب بالمهاجرين:
 نحن بحاجة ألناس

مدريد/ وكاالت:
تعــاين مدينــة باريخــا الخالبــة والغنيــة بالــرتاث مــن نــزوح الســكان، حيــث يرتكهــا الشــباب بحثــًا 
عــن الوظائــف وفــرص أفضــل لرتحــل معهــم األيــدي العاملــة واملهــارات، ورمبــا األهــم مــن ذلــك 

األطفال.
يحدث رحيلهم خلاًل يف التوازن الدميوغرايف، مام يدفع بالقرى واملدن الصغرية إىل مصري 
حتمــي مــن التدهــور؛ إذ ُتغِلــق املتاجــر واملــدارس أبوابهــا وتتوقــف الخدمــات ألنــه ال يبقــى إال 

العجائز هناك، حسب تقرير صحيفة "The Guardian" الربيطانية. 
نســمة-  مليــون   42 -أي  اإلســبان  املواطنــن  مــن   90% نفســها:  عــن  اإلحصائيــات  تتحــدث 
يتكدسون يف 1500 مدينة وبلدة متثل %30 من مساحة إسبانيا. بينام نسبة الـ%10 الباقية 
يســكنون عــى مســاحة الـــ%70 الباقيــة؛ مــام يعنــي أنَّ الكثافــة الســكانية تبلــغ 15 شــخصًا لــكل 

كيلومرت مربع.
عى مدى العقد املايض، شــهدت %80 من البلديات اإلســبانية انخفاضًا يف عدد الســكان 
– وهو رقم يرتفع إىل %90 للبلدات، مثل باريخا، التي يقل عدد سكانها عن 1000 نسمة.
يف ظل استمرار األزمة االقتصادية واإلنسانية يف فنزويال، بدأت عائالت فنزويلية تهاجر إىل 
 Towns with a Future" باريخا مبساعدة منظمة غري حكومية صغرية حديثة النشأة، هي
Association"، التي تعمل عى التوفيق بن املناطق الخالية من السكان واملهاجرين بحثًا 

عن حياة جديدة يف ريف كاستيا ال مانتشا، يف وسط إسبانيا.
وتأمل املنظمة أن يحذو اآلخرون حذو رئيس بلدية باريخا، خافيري ديل ريو، ويفتحوا أذرعهم 
للوافدين الجدد. وأشار أحد مؤسيس الجمعية إىل أنَّ هناك منافع وفرية تعود عى الجانبن 

من هذه الرتتيبات.

مادة تلتهم المواد النفطية
 في مياه الصرف الصحي

موسكو/ وكاالت:
ابتكــر علــامء مــن جامعــة ســيبرييا الروســية، مــادة ماصــة لتنظيــف ميــاه الــرف الصحــي، 
تعتمــد عــى البكترييــا الحيــة، ولهــا خاصيــة األكســدة الحيويــة وميكنهــا »هضــم« مكونــات 

املنتجات النفطية.
املؤسســات  يف  الصحــي  الــرف  ميــاه  تنظيــف  منظومــات  معظــم  أن  العلــامء،  ويؤكــد 
الصناعيــة مبــا فيهــا النفطيــة، بحاجــة إىل تحســن، ألن كفــاءة مصائــد الزيــوت، املصممــة 
لفصــل امللوثــات الخِطــرة واالحتفــاظ بهــا واملســتخدمة حاليــًا يف املؤسســات، تعــادل يف 
املتوســط  %30 مــن الكفــاءة املعلنــة، لذلــك فــإن العديــد مــن املــواد الســامة تصــل إىل 

البيئة وتسبب أرضارًا كبرية.
للمبــاين  الهندســية  النظــم  قســم  يف  املســاعد  األســتاذ  دوبروفســكايا،  أولجــا  د.  وتقــول 
ملــف  عمــل  والكيميــايئ  الفيزيــايئ  التحليــل  طريــق  عــن  »قررنــا  الجامعــة:  يف  والهيــاكل 
للمنتجــات النفطيــة املوجــودة يف ميــاه الــرف الصحــي للمؤسســات املختلفــة، ومــن ثــم 
اختيار املادة املاصة القادرة عى »اصطياد« املواد السامة التي ال تصطادها »األفخاخ« 

املستخدمة حاليًا
اختربت الطريقة الجديدة يف مياه غسيل معدات الطاقة الحرارية يف محطة كراسنويارك 
الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية، ومتكن الخرباء من تحديد مجموعة امللوثات األساسية 
صغــرية،  أجــزاء  إىل  الطويلــة  البوليمــري  سالســل  وقســموا  العضويــة(  الســيليكون  )زيــوت 
وتعرضت بعد ذلك إىل تأثري مادة خاصة محتوية عى بكترييا قادرة عى أكســدة املواد 
النفطيــة، وهــذه البكترييــا تكــون يف حالة ســبات، لكنها تنشــط فورًا حــال وصول »الطعام« 

لتبدأ عملية االمتصاص وتنظيف مياه الرف الصحي من املواد السامة.

سنغافورة تتلف أنياب 300 فيل
سنغافورة/ وكاالت:

بــدأت ســنغافورة، الثالثــاء، عشــية اليــوم العاملــي للفيــل، بإتــالف تســعة أطنــان مــن العــاج، يف 
أكرب عملية من نوعها منذ أعوام عدة يف العامل.

وأوضحــت هيئــة املحميــات الطبيعيــة الوطنيــة يف ســنغافورة أن إتــالف هــذا املخــزون الــذي 
يضم أنياب 300 فيل إفريقي، يهدف إىل تجّنب عودة هذا العاج إىل السوق، والحؤول دون 

تزويد السوق السوداء به.
وأوضــح ناطــق باســم الهيئــة أن كّســارة صناعيــة للصخــور تتــوىل عمليــة إتــالف هــذه الكميــة مــن 
العــاج التــي صــودرت بــن العامــن 2014 و2019. وتحتــاج الكّســارة إىل ما بن ثالثة وخمســة 

أيام إلنجاز املهمة، عى أن ُتحَرق البقايا بعد ذلك.
وشّددت الهيئة عى أن »عملية اإلتالف هذه، وهي األكرب يف العامل خالل السنوات األخرية، 
تعــرّب عــن تصميــم ســنغافورة القــوي عــى مكافحــة االتجــار غــري املــروع بالفصائــل الحيوانيــة 

الرّبية«.
وصودرت الكمية األكرب من هذا املخزون ومقدارها 8,8 طن يف 2019، وتبلغ قيمتها 16,6 

مليون دوالر.
وباســتثناء بعــض الحــاالت القليلــة، ُمنعــت التجــارة الدوليــة للعــاج منذ 1989 بعــد تراجع عدد 
الفيلــة يف إفريقيــا مــن بضعــة ماليــن يف منتصــف القــرن العرين إىل 600 ألف فحســب يف 

نهاية مثانينياته.

طرد موظف من عمله بسبب 
تقليده "هتلر".. والمحكمة تنصفه

كانربا/ وكاالت:
طــرد موظــف أســرتايل مــن عملــه بعــد تقليــده لهتلــر يف مشــهد مــن فيلــم، إال أن املحكمة 

أنصفته بتعويض مايل كبري.
وكان املوظــف ويدعــى ســكوت تريــيس يعمــل يف رشكــة BP النفطيــة، وُطــرد مــن عملــه 
بسبب تقليده هتلر يف مشهد من فيلم "السقوط"، بحسب موقع شبكة "يب يب يس".
واســتخدم املوظــف عبــارة شــهرية لشــخصية هتلــر يف الفيلــم، ليســخر مــن املفاوضــات 
بشأن األجور يف الركة التي يعمل فيها، واستعار تعبريات وجه املمثل الذي أدى دور 
هتلــر يف فيلــم الســقوط أثنــاء حديثــه مــع بعض جرناالتــه يف القبو الذي كان يختبئ فيه، 

واستبدل الحوار يف املشهد بحوار فكاهي، ونر املقطع عى فيسبوك.
وبعــد فصلــه مــن الركــة، لجــأ املوظــف إىل املحكمــة، وظلــت القضيــة منظــورة أمامهــا 
لسنتن، ويف النهاية حكمت له بتعويض مايل قدره 200 ألف دوالر أسرتايل، وإعادته 

إىل العمل مرة أخرى.
ويغطي هذا التعويض األجر الذي مل يتقاضاه املوظف بسبب فصله من العمل.
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17 وفاة و1285 إصابة  ... 

499 إصابة جديدة  ... 

األسري األخرس يواصل إرضابه  ...  القرعاوي: تهديدات االحتالل  ... 

االحتالل يجرب 3 مواطنني  ... 

تواصــل فتــح معــرب رفــح  ... 

لعدم الهدم.
ونقلــت وكالــة "صفــا" املحليــة عن املواطــن إبراهيم 
أبــو جمعــة : "إنــه اضطــر وشــقيقه إىل هــدم منزليهــا 
ألن محاميه أبلغه أنه ال يوجد أمل قانونيا لحايتها 
مــن الهــدم أو إيقــاف عمليــة الهــدم، وســتجربه بلدية 
االحتــالل عــى دفــع تكلفــة هدم آلياتهــا أكرث من 70 

ألف شيكل".
وأوضــح أبــو جمعــة أن منزليهــا عبــارة عــن طابــق ثاٍن، 
قيــد  زاال  ومــا  مربًعــا  مــًرا   180 مســاحتها  وتبلــغ 
نيســان  شــهر  مســتهل  يف  ببنائهــا  وقامــا  اإلنشــاء، 

املايض.
ولفــت إىل أنــه تســلم أمــر الهــدم األول يف تاريــخ 20 
نيســان املــايض، والثــاين يف تاريــخ 3 أيــار املايض، 
وتوجــه إىل املحكمــة ورفضــت االســتئناف، وقــررت 

الهدم خالل 14يوًما.
وأضــاف أن محاميــه مــدد قــرار الهــدم ملــدة 3 أشــهر، 
ودفــع 25 ألــف شــيكل مقابــل التمديد، واتصل عليه 
أخــرى  إمكانيــة  توجــد  ال  أنــه  وأبلغــه  أمــس  مــن  أول 

للتمديد.
واضطــر إبراهيــم وفــق حديثــه لـ"صفا"، إىل بناء منزل 
للتوســع، وكان  ليتــزوج، وكذلــك شــقيقه محمــد  لــه 

يقطن مع عائلته وزوجته وطفليه.
كــا أجــربت ســلطات االحتــالل عائلــة املواطــن عزيز 
عليــان، عــى هــدم أجــزاء مــن منزلــه ذاتيــا يف جبــل 
املكــرب جنــوب رشقــي القــدس املحتلة، بحجــة البناء 

دون ترخيص.
صاحــب  عــن  حلــوة  وادي  معلومــات  مركــز  ونقــل 
املنــزل قولــه، إن بلديــة االحتــالل أجربتــه عــى هــدم 
أجــزاء مــن منزلــه، بعــد إمهالــه ليــوم الســبت املقبــل 
وعليــه  بذلــك،  آلياتهــا  ســتقوم  وإال  الهــدم،  لتنفيــذ 

دفع أجرة الهدم.
غــرف  ثــالث  عــن  عبــارة  البنــاء  أن  عليــان  وأوضــح 
ومنافعهــن ورشفــة، وتبلــغ مســاحته 100 مــر مربــع، 
مضيًفــا أنــه قــام قبــل 10 ســنوات بإضافة بناء إضايف 

يف املنطقة.
وأشــار البيــان إىل أن أهــايل البلــدة يواجهــون هجمــة 
التوســع  عــى  قامئــة  ومكثفــة،  رشســة  اســتيطانية 
أراضيهــم  ومصــادرة  تجريــف  ومحاولــة  االســتيطاين 
يف الجهــة الغربيــة مــن البلــدة ويف محيــط "واد قانــا" 
املســتوطنني  قبــل  مــن  الــدوام  عــى  املســتهدف 

وسلطات االحتالل.
بهــدم  أمــس،  االحتــالل،  قــوات  أخطــرت  حــني  يف 
مخــازن وبركســات ومنــزل يف قريــة عــني شــبيل رشق 

نابلس.
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 
االحتــالل  قــوات  إن  شــتيوي،  مــراد  الشــال  يف 
مســاحتها  تقــدر  وبركســات  مخــازن  بهــدم  أخطــرت 
بـــ800 مــر مربــع وتعــود ملكيتهــا للمواطنــني جــال 
خليــل محمــد العمري، ومازن خليل محمد العمري، 
قريــة عــني  الغــزاوي يف  اســاعيل  ومنــزل املواطــن 
شبيل، بحجة أنه مبني يف منطقة تحتوي عى آثار.

وأضــاف أن اإلخطــارات تــأيت وفــق القــرار العســكري 
1797، وأن ســلطات االحتــالل أمهلــت املواطنــني 

96 ساعة لالعراض.

كــا أرضم مســتوطنون، أمــس، النــار بحقــول زراعيــة 
وأشــجار زيتــون يف أرايض قريــة جيــت، جنوب غرب 

نابلس.
وقال مســؤول ملف االســتيطان شــال الضفة غســان 
أرضمــوا  جلعــاد"،  "حفــات  مســتوطني  إن  دغلــس، 
النــار بحقــول مزروعــة بأشــجار الزيتــون، األمــر الــذي 

ادى اىل انتشار النريان فيها.
اعتقاالت

مــن جهــة أخــرى، شــنت قــوات االحتــالل، فجر أمس، 
الضفــة  مــن  مواطنــا   12 طالــت  اعتقــاالت  حملــة 

الغربية.
ســتة  االحتــالل،  قــوات  اعتقلــت  اللــه،  رام  ففــي 
ومــوىس  رشيتــح،  ســفيان  عزمــي  وهــم:  مواطنــني، 
مــن قريــة  لــدادوة  لــدادوة، ومحمــد وشــقيقه ســيف 

أفــراد  عــى  الســكن  بســبب ضيــق  لتوســعته  ملنزلــه 
العائلــة، وفــرض االحتــالل عليــه مخالفة ماليــة "البناء 

دون ترخيص" قيمتها 22 ألف شيقل.
االحتــالل،  ســلطات  هدمــت  متصــل،  ســياق  ويف 
شــال  قلنديــا  رشق  اإلنشــاء،  قيــد  ســورا  أمــس، 
القــدس املحتلــة، بحجــة عــدم الرخيــص، كــا جرّف 
االحتــالل قطعــة أرض يف جبــل املكــرب جنــوب رشق 

املدينة املحتلة.
االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة،  مصــادر  وأفــادت 
اقتحمــت، منطقــة "الصلعــة" بجبــل املكــرب ورشعت 

بتجريف قطعة أرض هناك.
ويواصــل االحتــالل انتهاكاتــه يف املنطقــة الشــالية 
جنــوب  ســلوان  ببلــدة  الربابــة  وادي  أرايض  مــن 
املسجد األقىص املبارك، واملتمثلة بخلع األشجار 
عــدة  تنفيــذ حفــر يف  السالســل، إضافــة اىل  وبنــاء 

جهات لصالح مشاريع تهويدية.
يف األثنــاء، اقتحمــت مجموعات اســتيطانية، أمس، 
باحات املسجد األقىص، بحاية مشددة من رشطة 

االحتالل الخاصة.
العامــة  اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  عــام  مديــر  وقــال 
عــزام  الشــيخ  بالقــدس،  األقــىص  املســجد  وشــؤون 
الخطيــب، يف ترصيحــات صحفيــة، إن "االقتحامات 
نفــذت مــن جهــة بــاب املغاربــة بحراســة مشــددة مــن 
رشطــة االحتــالل، وســط حالــة مــن الغضــب والغليــان 

سادت يف املكان".
أرجــاء  يف  اســتفزازية  جــوالت  املســتوطنون  ونفــذ 
رشطــة  مــن  مشــددة  بحراســة  املبــارك،  املســجد 

االحتالل.
تجريف أراض 

مــن جانــب آخــر، رشعــت جرافــات االحتــالل، أمــس، 
بأعــال تجريــف يف أرايض املواطنــني يف بلــدة دير 

استيا رشق مدينة سلفيت شال الضفة املحتلة.
جرافــات  أن  بيــان،  يف  اســتيا  ديــر  بلديــة  وأفــادت 
االحتالل اقتحمت البلدة، ورشعت بأعال تجريف 

املزرعــة الغربيــة شــااًل، وعبــد العزيــز صبــح، وجالل 
أن  عقــب  وذلــك  رشًقــا،  ســلواد  مــن  املعــز  عبــد 

داهمت قوات االحتالل منازل ذويهم وفتشتها.
ويف طولكــرم، اعتقلــت قــوات االحتــالل، مواطنــني 
من بلدة قفني، وها: مصطفى يوســف طعمة )40 
عامــا(، وعــاد ابراهيــم طعمة )48 عاما(، وهو أســري 
محرر أمىض أكرث من 12 عاما يف سجون االحتالل، 

بعد أن داهمت منزليها يف البلدة.
ويف بيــت لحــم، اعتقلــت قــوات االحتــالل، الشــاب 
أن  بعــد  عامــا(،   22( شــمروخ  الهــادي  عبــد  أحمــد 

داهمت منزل والده يف بلدة الدوحة.
ويف القدس، اعتقلت قوات االحتالل، ثالثة شــبان 
مــن بلــدة العيســوية وســط القــدس املحتلــة، وهــم: 
محيســن،  أمجــد  ونســيم  محيســن،  يوســف  تيســري 
اىل  وحّولتهــم  العيســوية،  مــن  كســواين،  ويوســف 

مركز اعتقال "املسكوبية" للتحقيق معهم.
تقليص مساحة الصيد

االحتــالل  ســلطات  أعلنــت  منصــل،  ســياق  يف 
الصيــد  تقليــص مســاحة  أمــس،  اإلرسائيــيل، مســاء 
الــرد عــى إطــالق  8 أميــال، بزعــم  يف بحــر غــزة إىل 

البالونات الحارقة من القطاع، وفق إعالم عربي.
وقالــت هيئــة البــث الرســمية، إن وزيــر الجيــش بينــي 
غانتــس، أمــر بتقليــص مســاحة الصيــد من 15 إىل 8 

أميال، بشكل فوري وحتى إشعار آخر.
وعى فرات متقاربة، تعلن سلطات االحتالل زيادة 
قبالــة شــواطئ  أو تقليــص مســاحة صيــد األســاك 

غزة، حيث ترهن ذلك بالتوتر األمني يف القطاع.
"يديعــوت  صحيفــة  ذكــرت  متصــل،  ســياق  ويف 
أحرونــوت" العربيــة، أن 20 حريقــا اندلعــت، أمــس، 
يف املســتوطنات اإلرسائيلية القريبة من قطاع غزة، 

جراء إطالق البالونات الحارقة.
يســمى  مــا  مســتوطنات  تشــهد  الســابع،  ولليــوم 
"غــالف غــزة" حرائــق عــى خلفيــة إطــالق البالونــات 

من القطاع. 

الترشيعــي والقيــادات الفاعلــة يف الضفــة الغربيــة، محاولــة 
ملنع النواب من أداء رسالتهم وواجباتهم.

إرهــاب  عمليــة  يواصــل  االحتــالل  القرعــاوي:  وقــال 
والشــخصيات  عــام  بشــكل  الفلســطينيني  وإربــاك  وضغــط 
أداء  مــن  الفلســطينية املنتخبــة رشعيــا كالنــواب؛ ملنعهــم 
الفلســطيني وتخويــف  رســالتهم والتواصــل مــع جمهورهــم 

الناس من التواصل معهم.
وشدد عى أن تهديد االحتالل لن يثنيهم عن أداء رسالتهم 

وخدمتهم لشعبهم.

وطالب القرعاوي الجهات الرسمية التحرك وبشكل واسع، 
للوقــوف أمــام هذه املارســات والتــي متّس هذه الرشيحة 
الفاعلة يف الشــعب الفلســطيني، وذلك من خالل توســيع 
مــع  التواصــل  ثــم  النــواب،  مــع  الداخــيل  التضامــن  دائــرة 

املؤسسات الدولية واإلقليمية لوقف هذه املارسات.
وكانــت قــوات االحتــالل، اقتحمت منزل القرعاوي، أول من 
أمس، وبعد تفتيش رسيع، وجهت رســائل تحذير وتهديد 

له وألبنائه.
وتقتحم قوات االحتالل بني الحني واآلخر منازل املواطنني 

وأضــاف قرعــاوي: "رســالتنا لالحتــالل أن النــواب منتخبــون 
رشعيا، وال يحق ألي جهة منعهم من أداء واجبهم لشعبهم، 
وأن النــواب بنــاء عــى تفويــض الشــعب لــن يراجعــوا عــن 

خدمة شعبهم".
عــى  تقــع  التــي  األخالقيــة  املســؤولية  رضورة  إىل  ونبــه 
الظلــم  تحــت  الواقعــني  زمالئهــم،  لنــرصة  العــامل  برملانيــي 
مــن  مطلــوب  وهــذا  فلســطني،  يف  خاصــة  واالضطهــاد 
الجهــات املختصــة يف التواصــل مع هــؤالء الربملانيني ألداء 

رسالتهم.

بشــكل عــام، وبيــوت قيــادات الفلســطينيني بشــكل خــاص، 
والتــي كان آخرهــا اقتحــام منــزل النائبــني فتحــي القرعــاوي 

وعبد الرحمن زيدان.
وتســتمر قــوات االحتــالل يف مالحقــة النــواب يف املجلــس 
لتحجيــم دورهــم يف مواجهــة  الترشيعــي ألبعــاد سياســية، 

سياسة االحتالل العدوانية.
ويذكــر أن أعــداد النــواب املختطفــني لــدى قــوات االحتــالل 
 ،2006 عــام  منــذ  واالنخفــاض  االرتفــاع  بــني  مــا  تراوحــت 

حيث وصل عدد الذين مروا بتجربة االعتقال 60 نائبا

العالقة وفق الخطة املعدة سلفا.
الجهــات  أن  الفضائيــة،  األقــىص  لقنــاة  ترصيحــات  يف  معــروف  وأوضــح 
الحكوميــة عملــت لتجهيــز أماكــن حجــر تتســع لـــ ٢٠٠٠مســتضاف تشــمل 
تقديــم كافــة الخدمــات املعيشــية والطبيــة واللوجســتية لهــم طــوال فــرة 

الحجر الصحي، مبا يشمل خدمات االنرنت واالتصاالت.
مربع الخطر

يتــم وصــول عالقــني يف  مــرص مل  باألشــقاء يف  "لظــروف خاصــة  وقــال: 
باقــي الــدول، وكلنــا أمــل بعــودة كافة أبناء شــعبنا إىل وطنهــم"، مبينًا أنهم 
بانتظــار نتائــج فحوصــات املشــتبه بهم من العائدين، حيث ســُيعلن ذلك 

عرب وزارة الصحة.
ولفــت إىل أن 1200 شــخص متوقــع مغادرتهــم لقطــاع غــزة عــرب معرب رفح 
خــالل األيــام الثالثــة لفتحــه اســتثنائيًا، مشــددًا عــى أن خلــو القطــاع مــن 
"كورونــا" هــو مثــرة الجهــود الحكوميــة الخالصــة تدعمهــا مبــادرات محليــة 

مشكورة.
وأكــد معــروف أن قطــاع غــزة مل يغــادر بعــد مربــع الخطــر ووعــي املواطنني 
واملحجورين وإدراكهم ألهمية االلتزام بالتوجيهات واإلرشادات الصادرة 
الجهــود  نجــاح  يف  أســاس  عامــل  الحكوميــة  املؤسســات  مختلــف  عــن 

الحكومية ملواجهة الفريوس وحفظ سالمة وصحة مجتمعنا.
وأشار إىل أن االعتاد حاليا يتم عى خمسة مراكز حجر صحي أساسية، 
إضافــًة ملراكــز الحجــر املخصصــة للمــرىض، مؤكــًدا "أننــا نســعى لعــدم 

استخدام املدارس والفنادق مرة أخرى".
وقــال: تجهيــزات مواجهــة الجائحــة بإنشــاء مراكــز الحجــر أو تهيئة الظروف 
املعيشــية فيهــا، تكلفنــا الكثــري مــن االمكانــات واألمــوال وتســتنزف طاقــة 

املئــات مــن الكــوادر العاملــة يف الــوزارات املختلفــة، خاصــة وهــي تتــم 
يف مجملهــا بجهــود ذاتيــة ومتويــل حكومــي إضافــًة لبعــض املســاعدات 

املقدمة من جهات مجتمعية.
مناســبة  خــربة  راكمــت  الحكوميــة  والطواقــم  املؤسســات  "إن  وأضــاف: 
خــالل الشــهور املاضيــة، مــا ســهل عمليــة اســتخالص العــرب واعــادة النظر 
يف كافة اإلجراءات املطبقة سابقا وصوال ألفضل صورة من التعامل يف 
اســتقبال العائديــن واســتضافتهم داخــل مراكــز الحجــر، وبشــكل يضمــن 

حفظ سالمة وصحة املجتمع وتحقيق فرة حجر مناسبة لهم.
وذكــر معــروف أن مــن اإلجــراءات الطبيــة الجديــدة التــي تتــم للمــرة األوىل 
عى املعرب قيام وزارة الصحة بإجراء فحص الدم الرسيع لكافة العائدين، 
ما يعطي مؤرشات أولية لتحديد املصابني ووضعهم يف العزل مبارشة.

زيــادة  جــراء  حولنــا  املجتمعــات  فيــه  متــوج  الــذي  الوقــت  يف  وتابــع: 
اإلصابــات واإلجــراءات املشــددة املفروضــة عليهــا، تعيــش غــزة ظروفــا 
املنظومــة  بذلتــه  الــذي  الجهــد  يعكــس  الــذي  األمــر  اعتياديــة،  حياتيــة 
البدايــة يف مواجهــة  بهــا منــذ  التــي تعاملــت  الحكوميــة ومــدى الجديــة 

الجائحة.
وشدد معروف عى أن اتساع دائرة اإلصابة بالفريوس عامليا ويف الدول 
املحيطــة بنــا يدعونــا لــرورة عــدم التهــاون وزيــادة درجــة الحــذر واالنتبــاه 
مــن املواطنــني خــالل الفــرة الحالية، واالبتعاد عن مراكز الحجر الصحي، 
العائديــن  بــني  مــن  بالفــريوس  اإلصابــات  بــأن  واضحــة  مــؤرشات  لوجــود 

ستكون بأعداد تفوق املرات السابقة. 
الفحص المخبري

مــن جانبــه، قــال وكيــل وزارة الصحــة د. يوســف أبــو الريــش إن التجــارب 

السابقة واالجراءات الصحية الجديدة جعلت املشهد خالل اليوم األول 
لفتح معرب رفح أكرث سيطرة وتحكا.

وقال أبو الريش يف ترصيحات صحفية إن الطواقم الصحية عى املعرب 
بــارشت يف إجــراء الفحــص املخــربي الرسيــع لكافــة العائديــن وهو فحص 
أويل تم اضافته ملنظومة االجراءات الخاصة بوزارة الصحة يســتغرق 10 

دقائق".
وأضــاف أن هــذا الفحــص "مــن شــأنه تحديــد عدد الحــاالت املصابة, لكنه 
التــي تحمــل العــدوة ويقلــل  يعطــي نتائــج جيــدة ويحــدد عــدد الحــاالت 
فرص نقل العدوة ما بني املصابني ومخالطيهم , وأن التشخيص النهايئ 
واملؤكد لتحديد الحاالت املصابة بفريوس كورونا يتم من خالل فحص 

."PCR

والســالمة  الوقايــة  بإرشــادات  االلتــزام  الريــش املواطنــني إىل  أبــو  ودعــا 
الشخصية واملجتمعية.

وأمــس، قالــت وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي إن اليــوم األول لعمــل معرب 
رفح شهد مغادرة 396 مسافرًا ووصول 503 عالقني إىل قطاع غزة.

وأكــد مديــر عــام الهيئــة العامــة للمعابــر والحدود بــوزارة الداخليــة العميد 
فؤاد أبو بطيحان، أنه جرى نقل جميع القادمني إىل مراكز الحجر الصحي 
بــوزارة  األطقــم املختصــة  مــع  الكامــل  بالتنســيق  يومــًا،   21 مــدة  لقضــاء 

الصحة، وفق إجراءات الوقاية والسالمة ملنع انتشار فريوس كورونا.
وأشــار "أبــو بطيحــان" إىل أن العمــل يف املعــرب اســتمر يف اليــوم الثــاين، 
املــرصي،  الجانــب  مــن  العالقــني  اســتقبال  يف  املتبعــة  اآلليــة  بنفــس 
ومغادرة املسافرين من الفئات: الجوازات املرصية، الجوازات األجنبية، 

اإلقامات املرصية، والحاالت الطارئة من املرىض.

إىل 87,878 إصابة، منها 25,614 إصابة نشطة، و639 وفيات.
وأضافت أن الحالة الصحية لـ 369 مصابا خطرية، منهم 110 موصولون 
بأجهزة التنفس االصطناعي، يف حني بلغ عدد حاالت التعايف 61,625 

حالة.
ومنــذ بدايــة شــهر يونيو/حزيــران املــايض، تســجل دولة االحتــالل ارتفاعا 
عــى  تفرضهــا  التــي  القيــود  رغــم  كورونــا،  بفــريوس  اإلصابــة  يف  كبــريا 

التجمعات.

الجديــدة توزعــت يف: محافظــة الخليــل )140(، ومحافظــة نابلــس )4(، 
رام  ومحافظــة   ،)23( قلقيليــة  ومحافظــة   ،)32( لحــم  بيــت  ومحافظــة 
اللــه والبــرية )48(، ومحافظــة جنــني )1(، ومحافظــة أريحــا واألغــوار )4(، 
القــدس  ومحافظــة   ،)25( طولكــرم  ومحافظــة   ،)3( ســلفيت  ومحافظــة 

)219(، بينها 29 إصابة يف الضواحي.

جنــني  محافظــة  يف:  ســجلت  الجديــدة  التعــايف  حــاالت  أن  وأضافــت 
)9(، ومحافظــة الخليــل )74(، ومدينــة القــدس )158(، ومحافظــة نابلس 

)25(، ومحافظــة بيــت لحــم )80(، مؤكــدة إجــراء 2480 فحصــا مخربيــا 

لعينات مشتبه بإصابتها بالفريوس يف مختلف املحافظات.
وأوضحــت الكيلــة أن نســبة التعــايف بلغــت %57.3، فيــا بلغــت نســبة 
اإلصابــات النشــطة %42.1، وحــاالت الوفــاة %0.6 من مجمل اإلصابات 

املسجلة يف فلسطني.
ولفتت الكيلة إىل وجود 21 مريضا يف العناية املكثفة، بينهم 4 مرىض 

عى أجهزة التنفس االصطناعي.
يف ســياق متصل، أعلنت حكومة اشــتية، مســاء أمس، إجراءات جديدة 

للتعايش مع فريوس "كورونا"، يف ضوء ثبات املنحنى الوبايئ.
وقــال الناطــق باســم الحكومــة إبراهيــم ملحــم، خــالل إيجــاز صحفــي، "إنــه 
انســجاما مــع توجهــات الحكومــة وقــرارات مجلــس الــوزراء يف االجتــاع 
شــبه  بصــورة  اليوميــة  األنشــطة  ملارســة  الحــذرة  بالعــودة  األســبوعي، 
اعتياديــة يف مختلــف املرافــق الحياتيــة، وفــق إجــراءات وتدابــري صحيــة 
صارمــة تشــدد عــى ارتــداء الكامــات، وغســل األيــدي، وتوخــي التباعــد 
يف املســافات والحــرص عــى منــع التجمعــات التــي تشــكل بيئــة حاضنــة 

لنقل الفريوس".
وأضاف: "وبناء عى الصالحيات املوكلة لرئيس الوزراء من قبل الرئيس 
ومبوجــب مرســوم حالــة الطــوارئ، واســتنادا إىل التوصيــات الصــادرة عــن 
االجتــاع، وعــن اللجنــة الوبائيــة التي تضم خــرباء وممثلني عن الجامعات 

واملؤسسات األكادميية والصحية فقد تقرر العمل بعدة إجراءات".
الجمعــة  بإقامــة صــالة  الســاح  تتمثــل يف  التــي  اإلجــراءات  هــذه  ورسد 
الوقائيــة  اإلجــراءات  كافــة  اتخــاذ  مــع  واملفتوحــة  العامــة  الســاحات  يف 
يف التباعــد وارتــداء الكامــات وإحضــار الســجاجيد الخاصــة باملصلــني، 
والســاح بفتــح املحــال التجاريــة ومختلــف األنشــطة االقتصاديــة األخــرى 
يومــي الجمعــة والســبت مــع االلتــزام الصــارم بإجــراءات الســالمة العامــة 

التي حددتها بروتوكوالت وزارة الصحة.
ووجــه ملحــم دعــوة لســكان أرايض عــام 48 بعدم زيــارة محافظات الضفة 
وســالمة  عــى ســالمتهم  "وذلــك حرصــا  الحاليــة،  الفــرة  خــالل  الغربيــة 

أهلهم يف ضوء االرتفاع املضطرد يف معدالت اإلصابة يف مناطقهم".
ه إىل اســتمرار إغــالق صــاالت األفــراح وبيــوت العــزاء ومنــع كل أشــكال  ونــوَّ
التجمهــر التــي تشــكل بيئــة حاضنــة لتفــي الفــريوس، وتشــديد الرقابــة 

عى مدى التقيد بإجراءات السالمة العام.
مــن جانــب آخــر، أفادت وزارة الخارجية واملغربني، مســاء أمس، بارتفاع 
عــدد الوفيــات بفــريوس "كورونــا" يف صفــوف جالياتنــا حــول العــامل إىل 
211، عقــب اإلعــالن عــن وفــاة جديــدة يف الســعودية، واإلصابــات إىل 

4196 بعد تسجيل 9 إصابات جديدة يف أمريكا، فيا استقرت حاالت 

التعايف عند 1741 حالة. 
ونقلــت الــوزارة يف بيــان أمــس، عــن ســفارة فلســطني والقنصليــة العامــة 
يف الســعودية، بتســجيل حالة وفاة جديدة يف صفوف الجالية بفريوس 
"كورونا" للمواطنة فاطمة إساعيل املجدالوي )81 عاما(، لريتفع عدد 

حاالت الوفاة يف صفوف الجالية باململكة إىل 65.
ويف أمريكا، أفاد فريق العمل املختص مبتابعة أوضاع الجالية، بتسجيل 
9 إصابات جديدة بالفريوس يف صفوف الجالية يف نيوجرييس، لريتفع 
عــدد اإلصابــات إىل 2260 إصابــة، فيــا مل تســجل أيــة حالــة وفــاة لهــذا 

اليوم، ليبقى عدد حاالت الوفاة 70 حالة.

رفضا العتقاله اإلداري يف سجون االحتالل اإلرسائييل.
وقــال نــادي األســري، يف بيــان، أمــس: إن محكمــة االحتــالل العســكرية يف 
"عوفر" ثبتت أمر اعتقاله اإلداري ملدة أربعة أشــهر، الفتا إىل أن األســري 
األخــرس اعتقــل يف 27 متــوز/ يوليــو املــايض، ويقبــع يف زنازيــن ســجن 

"عوفر" وفقا آلخر املعلومات املتوفرة.
يشار إىل أن األخرس أسري سابق أمىض يف سجون االحتالل ما مجموعه 

أربع سنوات بني أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج وأب لستة أبناء.

القدس املحتلة/ فلسطني:
 33( حــادة  نزيــه  فــدوى  األســرية املقدســية  دخلــت 
القــدس  رشقــي  جنــوب  باهــر  صــور  بلــدة  مــن  عاًمــا( 
ســجون  داخــل  التــوايل  عــى  الرابــع  عامهــا  املحتلــة، 

االحتالل.
مــن  بالقــرب  بتاريــخ 12/8/2017  حــادة  واعتقلــت 
بالتخطيــط  االحتــالل  محكمــة  وأدانتهــا  العامــود،  بــاب 

لتنفيــذ عمليــة طعــن، وأصــدرت بحقهــا حكــًا بالســجن 
ملدة 10 سنوات، باإلضافة إىل غرامة مالية بقيمة 30 

ألف شيكل.
يشــار أن األســرية حــادة أم لخمســة أبنــاء، وتقبــع حاليا 
يف عــزل ســجن الجلمــة منــذ 67 يوًمــا، بعــد أن أقدمت 
ادارة الســجن بعقابهــا ونقلهــا مــن ســجن الدامون بحجة 

رضبها لسجانة إرسائيلية.

فلســطينية،  أســرية  االحتــالل40  ســجون  يف  ويقبــع 
بينهــن النائــب يف املجلــس الترشيعــي خالــدة جــرار، 
أمــل جهــاد طقاطقــة املعتقلــة  وأقــدم األســريات هــي 
منذ عام 2014م ومحكومة بالســجن 7 ســنوات، بينا 
أعالهــن حكــًا ها شــاتيال ســليان أبو عيــادة من كفر 
مــن  دويــات  صــالح  ورشوق  املحتــل  بالداخــل  قاســم 

القدس املحتلة ومحكومتني بالسجن 16 عامًا.

أم لخمسة أطفال ومعزولة منذ 67 يومًا
األسرية المقدسية فدوى حمادة تدخل عامها الرابع يف سجون االحتالل

غزة/ فلسطني:
استقبل النائب يف املجلس الترشيعي مشري املرصي، 
أمس، وفًدا من مؤسســة أطباء بال حدود، برئاســة الرئيس 
الســابق للمؤسســة كريســتوس كريســتو الذي أنهى عمله 
الرئيــس  نــورا حــاش ونائــب  يف غــزة، والرئيــس الجديــد 

أمين الجاروشة.
والجهــود  غــزة  يف  الصحيــة  األوضــاع  اللقــاء  وتنــاول 
املتواصلــة ملواجهــة جائحــة كورونــا. واســتعرض املرصي 

خــالل اللقــاء الجهود املتواصلة التي تبذلها وزارة الصحة 
ملواجهة جائحة كورونا ودور املؤسســات الدولية بشــكل 
عــام وأطبــاء بــال حــدود خاصــة يف دعــم وإســناد الجهــود 
الصحية املتواصلة وتقديم الدعم الالزم للقطاع الصحي 
بغزة. واستحر املشاريع التي تقدمها أطباء بال حدود، 
يونــس  بخــان  نــارص  ترميــم مستشــفى  آخرهــا  كان  والتــي 
الحــروق والعظــام  ورعايــة التخصصــات الطبيــة كمعالجــة 

يف ظل العدوان اإلرسائييل املتواصل.

النائب المرصي يستقبل وفًدا 
من أطباء بال حدود
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أحجار ُمعلَّبة تنقذ
 رشكة من اإلفالس

طوكيو/وكاالت:
واجهت رشكة سكة حديد يابانية شبح اإلفالس يف ظل »كورونا« 
بابتــكار طريقــة طريفــة إليجــاد مصــدر دخل لها متثلــت ببيع أحجار 

خطوط القطارات معلبة ملحبيها، أو أسلحة بدائية.
رشكــة  عمــدت  إذ  كبــرًا،  نجاحــًا  االســتثنائية  الفكــرة  والقــت 
»تشــويش« للســكك الحديديــة التــي تأسســت عــام 1923، يف 
 97 البالــغ  اليابانيــة، واســتطاعت خــالل تاريخهــا  محافظــة تشــيبا 
عامــًا االبتعــاد عــن شــبح اإلفــالس، إىل إنشــاء قناة عــى »يوتيوب« 
تعــرض  الرشكــة  يف  موظفــة  فيديــو  وأظهــر  ملنتجاتهــا.  والرتويــج 
تحت أعني مديرها املنتج، وتعلن عن توفره يف متجر »تشويش 

الكهربائية للسكك الحديدية« عرب اإلنرتنت.
مل  إذ  بطبيعتــه،  الدعابــة  روح  مــن  التقدميــي  العــرض  يخــل  ومل 
تســتطع املوظفــة احتــواء ضحكهــا أثنــاء عــرض األحجــار املعلبــة، 
ألنهــا ليســت مزحــة، إذ تتوفــر األحجــار بالفعــل عــرب اإلنرتنت بســعر 
1650 ينًا )15.5 دوالر(، وأصبحت بالفعل أكرث املنتجات مبيعًا 

للرشكة.
وإضافــة إىل األحجــار املعلبــة تعــرض الرشكــة مجموعــة متنوعة من 
األطعمــة املعلبــة، وتــذكارات جذابــة، مثــل منــاذج ملقاعــد عربــة 
القطار الفخمة، ورشائح سكة القطار، ومسامر مسار القطار، لكن 

األحجار املعلبة هي التي تدفع الناس إىل فتح محافظهم.
الحديديــة  الســكك  مــن  األحجــار  تجمــع  املتجــر،  لصفحــة  ووفقــًا 
التــي تديرهــا الرشكــة قبــل غســلها، وتشــميعها، وتعبئتها يف علب 

معدنية.

تويرت تتيح للمستخدمني 
التحكم يف هوية

المتفاعلني مع التغريدات
واشنطن/ وكاالت:

أتاحــت رشكــة "تويــرت" امــس، خاصيــة جديــدة تســمح للمســتخدمني 
بتحديــد عــدد األشــخاص الذيــن ميكنهــم الــرد عــى تغريداتهــم، مــا 
مينــح أصحــاب الحســابات املزيــد مــن التحكــم يف املحادثــات عــى 

صفحاتهم.
أنــه أصبــح اآلن بوســع جميــع الحســابات مبــا فيهــا  وأعلنــت "تويــرت" 
حســابات املســؤولني املنتخبــني اختيــار األشــخاص الذيــن سيســمح 
موقــع  ذكــر  مــا  بحســب  جديــدة،  تغريــدة  إطــالق  عنــد  بالــرد  لهــم 

."irishtimes"
األشــخاص،  مــن  مجموعــات  ثــالث  بــني  املســتخدمون  وســيختار 
الجميع، أو األشخاص الذين يتابعونهم، أو األشخاص الذين ذكروهم 

يف التغريدة فقط.
وأضــاف موقــع التدويــن املصغــر الــذي بــدأ يف اختبــار الخاصيــة يف 
إعجابهــم  إبــداء  بوســع جميــع املســتخدمني  أنــه ســيظل  أيــار  مايــو/ 
بالتغريــدة أو إعــادة نرشهــا عــرب حســابهم، لكنهــم لــن يســتطيعوا الــرد 

عليها إذا مل يسمح لهم صاحب التغريدة بذلك.
وســتتيح هــذه الخاصيــة ملســتخدمي "تويــرت" إجــراء محادثات أفضل 

والحد من تعرضهم للمتطفلني واملتحرشني عى اإلنرتنت.

تحذير طيب من الكمامات 
ذات الصمامات

واشنطن/ وكاالت:
الواليــات  يف  عليهــا  والســيطرة  األمــراض  مــن  الوقايــة  مراكــز  قامــت 
كورونــا  بفــروس  املتعلقــة  إرشــاداتها  بتحديــث   "CDC" املتحــدة 
املستجد، وأوصت بتجنب أقنعة الوجه التي تحتوي عى صامات 
انتشــار  تجنــب  يف  فعالــة  ليســت  أنهــا  بدعــوى  تنفــس  فتحــات  أو 

"كوفيد19-".
وقالــت الهيئــة الفيدراليــة األمريكيــة يف بيانهــا إن الغــرض مــن أقنعــة 
الوجــه هــو منــع قطــرات الــرذاذ التنفســية مــن الوصــول إىل أشــخاص 
آخريــن، مــن أجــل تحكــم أفضل يف مصادر اإلصابة بكورونا املســتجد 

ومن ثم الحد من انتشاره.
وأوضحــت بحســب مــا نقلتــه عنهــا شــبكة "فوكــس نيــوز" األمريكية أن 
أقنعــة الوجــه ذات الصامــات وفتحــات التنفــس متنــع بالفعــل دخــول 
بطــرد هــواء  الوقــت نفســه تســمح  لكنهــا يف  الهــواء إىل املســتخدم 
الزفــر مــن خــالل الثقــوب املوجــودة بهــا وبتــايل ال تقــوم بتنقيــة الهواء 
بصــورة جيــدة، مــا يســهل انتقــال الفــروس بــني األشــخاص ولذلــك ال 

يوىص باستخدام هذا النوع من أقنعة الوجه.
من جانبه علق الدكتور جون وايت، املسؤول الطبي األول يف موقع 
الرعاية الصحية "WebMD" عى التحديث الجديد بأنه سيســاعد 
النــاس كثــرا يف اختيــار أقنعــة الوجــه املناســبة، وأضــاف أن الجميــع 
يرغــب يف قنــاع وجــه مريــح ويف الوقــت ذاتــه يوفــر الحايــة املطلوبة 

ومنع جزيئات الهواء امللوث من االنتشار.
وعــادة ال تســتخدم األقنعــة الطبيــة ذات الصامــات مثــل N95 يف 
املستشــفيات ومراكــز الرعايــة الصحيــة بالرغــم مــن أنهــا تجعل عملية 

التنفس أسهل وفقا لدراسة أجريت عام 2008.

روما/ وكاالت:
كشــفت دراســة أجراهــا علــاء مــن املعهــد 
الوطني للفيزياء الفلكية يف روما، استنادًا 
التابعــة  »داون«  مركبــة  مــن  بيانــات  إىل 
لوكالة الفضاء األمريكية »ناسا«، أن أصغر 
»ســريس«  لــأرض  قــزم  كوكــب  وأقــرب 
هــو  ميــل   600 حــوايل  عرضــه  البالــغ 
»كوكــب مــايئ« يضــم محيطــًا مالحــًا تحت 
سطحه امليلء بالفوهات الربكانية وأكربها 
أوكاتــور، ويعــود عمــره إىل 20 مليــون عــام 

مع احتالية وجود حياة عليه.
وقالــت د. كارول رميونــد، نائــب املــرشف 
عــامل  ســريس  »إن  الدراســة:  عــى 

محيطــي كان نشــطًا جيولوجيــًا يف املــايض 
القريب«.

املحلــول  خــزان  أن  إىل  العلــاء  وأشــار 
الكوكــب  ســطح  تحــت  املوجــود  امللحــي 
القــزم ناتــج عــن التأثــر الــذي أحدثتــه فوهــة 
الــربكان، مــا أدى إىل تكويــن رواســب امللح 
عــى ســطحه التــي تظهــر عــى شــكل نقــاط 
مضيئة عند النظر إليها من مسافة بعيدة.

املعهــد  مــن  رميونــد،  الفلــك  عــامل  وقــال 
»إن  رومــا:  يف  الفلكيــة  للفيزيــاء  الوطنــي 
بــركان  تحــت  عميــق  ملحــي  خــزان  وجــود 
أوكاتــور تدعمــه النتائــج األخــرة مــن بيانــات 
مــن  يقلــل  امللــح  أن  وأوضــح  الجاذبيــة«. 

درجــة تجمــد املــاء مــا يزيــد مــن احتاليــة 
كونه سائاًل.

وقالت ماريا كريستينا دي سانكتيس، من 
املعهــد: »إن التوزيــع املــكاين يشــر إىل 
أن األمــالح هــي بقايــا صلبــة مــن املحاليــل 
امللحية العميقة التي وصلت إىل الســطح 
يف املليــوين ســنة املاضيــة أو أنهــا ال تــزال 

تصعد«.
وتابعــت أن هــذه األمــالح فعالــة للغايــة يف 
»ســريس«  حــرارة  درجــة  عــى  الحفــاظ 
حــرارة  درجــة  وخفــض  الدافئــة  الداخليــة 
املحاليــل امللحيــة وهــو الســبب يف وجــود 

السوائل املالحة عى الكوكب.

كانربا/ وكاالت:
طور مهندسون من جامعة موناش األسرتالية 
صالحــة  البحــر  ميــاه  لجعــل  جديــدة  تقنيــة 
باســتخدام  دقائــق،   4 غضــون  يف  للــرشب 
إطــار معــدين عضــوي يعمــل بضــوء الشــمس 

.»PSP-MIL-53« ويدعى
واإلطــار نــوع مــن البلــورات يعمل عــى تحلية 
الجزئيــة،  بالغربلــة  تعــرف  بطريقــة  امليــاه 
يف  سيســهم  مــا  املــاء،  عــن  امللــح  فيفصــل 
ملاليــني  للــرشب  الصالحــة  امليــاه  توفــر 

األشخاص حول العامل.
العضويــة  األطــر  املهندســون  واســتخدم 
لتصفيــة  للضــوء  املســتجيبة  املعدنيــة 
وتوليــد  املــاء،  مــن  الضــارة  الجســيات 

139.5 لرت من املياه النظيفة لكل كجم من 

األطــر . ويف ظــل الظــروف املظلمــة، ميتــص 
اإلطــار األمــالح والشــوائب األخــرى يف املــاء 
توليــد  يعــاد  ذلــك  وبعــد  دقيقــة،   30 خــالل 
إلعــادة  نفســها  املعدنيــة  العضويــة  األطــر 
فقــط،  دقائــق  أربــع  غضــون  يف  اســتخدامها 
األمــالح  إلزالــة  الشــمس  ضــوء  باســتخدام 

املمتصة.
وأشار العلاء إىل أن تقنيتهم أكرث كفاءة يف 
استخدام الطاقة من مارسات تحلية املياه 

الحالية، مبا يف ذلك التناضح العكيس.
قســم  مــن  وانــج،  هانتنــج  الربوفيســور  وقــال 
الهندســة الكيميائيــة يف جامعــة مونــاش يف 
أســرتاليا: »ضــوء الشــمس هــو أكــرث مصــادر 

األرض«.  وجــه  عــى  وتجــددًا  وفــرة  الطاقــة 
جديــدة  تحليــة  لعمليــة  »تطويرنــا  وأضــاف: 
من خالل اســتخدام ضوء الشــمس للتجديد 
بيئيــًا  ومســتدامًا  للطاقــة  موفــرًا  حــاًل  يوفــر 

لتحلية املياه«.
وذكر أنه: »نظرًا لتوفر املياه قليلة امللوحة، 
امليــاه  تحليــة  عمليــات  وألن  البحــر،  وميــاه 
املعالجــة  امليــاه  دمــج  ميكــن  موثوقــة، 
مخاطــر  بأقــل  الحاليــة  املائيــة  األنظمــة  يف 

صحية«.
وأكد املهندسون أن التقنية الجديدة أثبتت 
نجــاح األطــر العضويــة املعدنيــة املســتجيبة 
اســتخدام  يف  كفــاءة  ذات  وأنهــا  للضــوء، 

الطاقة ومستدامة لتحلية املياه.

واشنطن/ وكاالت:
وقعــت مجموعــة التكنولوجيــا األمريكيــة 
"متصيــدي  فــخ  يف  "أبــل"  العمالقــة 
براءات االخرتاع" بعد أن حكمت محكمة 
أمريكية عليها بغرامة 500 مليون دوالر 
بعد إدانتها بانتهاك إحدى االبتكارات. 

التكنولوجيــا  مجموعــة  وستســتأنف 
مــا  قيمتهــا  البالغــة  العمالقــة  األمريكيــة 
يقــرب مــن تريليــوين دوالر، عــى الحكــم 

وفق وسائل إعالم محلية.
وســائل  نقلتــه  بيــان  يف  أبــل  وقالــت 
إعــالم إن "دعــاوى قضائيــة كهــذه ترفعهــا 
ملجــرد  االخــرتاع  بــراءات  تراكــم  رشكات 
مضايقــة القطــاع، مــن شــأنها فقــط خنــق 

االبتكار واإلرضار باملستهلكني".
وهــذه القضيــة هــي واحــدة مــن دعــاوى 
رفعتهــا  اخــرتاع  بــرباءات  متعلقــة  عــدة 
منتجــات  تصّنــع  ال  تراخيــص،  رشكات 
لبعــض  امللكيــة  حقــوق  متتلــك  لكــن 

التقنيات.
ويطلــق املنتقــدون عــى تلــك الــرشكات 

تسمية "متصيدو براءات االخرتاع".
وتتعلق هذه القضية بإدانة أبل بانتهاك 
الجيــل  بشــبكة  متصلــة  اخــرتاع  بــراءات 
الرابــع مســجلة باســم رشكــة "بانوبتيــس" 

للملكية الفكرية.
يف  املتخصصــة  "بانوبتيــس"  وكانــت 
ترخيــص بــراءات االخــرتاع، رفعت دعوى 
قضائية ضد أبل يف شباط/ فرباير العام 
املايض، بعد أن اتهمتها برفض تسديد 
إل.يت.إي  تكنولوجيــا  اســتخدام  كلفــة 
لشــبكة الجيل الرابع يف هواتفها الذكية 

وأجهزتها اللوحية وساعاتها.
"الجهــة  أن  املحكمــة  قــرار  يف  وجــاء 
مــع  متكــرر  بشــكل  تفاوضــت  املدعيــة 
اتفاقيــة ملنــح رخصــة  للتوصــل إىل  أبــل 
+فرانــد+ التابعــة ملحفظــة بــراءة االخــرتاع 

للجهة املدعية وهو ما تنتهكه أبل".

عبــارة  مــن  األوىل  األحــرف  هــي  وفرانــد 
باإلنجليزيــة تعنــي "نزيــه ومعقــول وغــر 
متييــزي" وهــي املعايــر التــي يعتمدهــا 

قطاع تكنولوجيا املعلومات.
بــاءت  "املفاوضــات  أن  القــرار  وأضــاف 
بالفشل ألن أبل ترفض دفع حقوق فراند 

لرخصة الجهة املدعية".
عــى  جــدوى  دون  مــن  أبــل  وأرصت 
بحســب  باطلــة،  االخــرتاع  بــراءات  أن 

مستندات قضائية.
حكمــت  قــد  تكســاس  محكمــة  وكانــت 
مرتــني ضــد أبــل يف املــايض، وطالبتهــا 
لرشكــة  الــدوالرات  ماليــني  مئــات  بدفــع 
"فرنتكس" املتخصصة أيضا يف قضايا 

براءات االخرتاع.
تعــرض  االلكــرتوين  موقعهــا  وبحســب 
رشكــة "بانوبتيــس" إدارة بــراءات االخرتاع 
عــى  الرتكيــز  لهــم  يســمح  مبــا  للزبائــن 

"االبتكار والتطويرات الجديدة".

اصطياد سمكة سلمون
تزن 24 كيلوجراًما

واشنطن/ وكاالت:
حطــم أحــد ســكان واليــة يوتــا األمريكية رقًا قياســًيا باصطياده ســمكة 
ضخمة من فصيلة الســلمون املرقط، تعرف باســم »الرتوتة«. ووفًقا 
ملوقع »ABC 12«، اصطاد تشــانس ســكوت الســمكة التي تزن 24 
كيلو جراًما، أثناء مارســة الصيد يف إحدى بحرات الوالية، ليحطم 

بذلك الرقم القيايس املسجل عام 1988 يف أمريكا. 

اكتشاف 15 نجًما غنًيا 
بمقومات الحياة

مدريد/ وكاالت:
اكتشــف علــاء مــن معهــد أبحــاث الفيزيــاء الفلكيــة التابــع لجامعــة ال 
الجونــا، بالتعــاون مــع جامعــة الكورونيــا يف إســبانيا، 15 نجــًا غنًيــا 
واألملنيــوم  واألكســجني  والســيليكون  واملغنيســيوم  بالفوســفور 
باســتخدام  للســاء  رقمــي  مســح  بيانــات  باســتخدام  والســريوم، 
التصويــر الطيفــي لقيــاس االنزيــاح األحمر ألطيــاف املجرات، وتحليل 

إشارات ضوء األشعة تحت الحمراء لهذه النجوم.
وســاد االعتقاد بني علاء الفلك أن الفوســفور ينشــأ من املستعرات 
األعظميــة، مــا يشــر إىل أن الحيــاة قــد تكــون أكــرث نــدرة يف الكــون، 
إذ يعتــرب الفوســفور عنــًرا أساســًيا للحيــاة عــى كوكبنــا، وهــو أحــد 
العنارص الكيميائية الســتة الرضورية ومهم يف الحمض النووي »دي 

إن إيه« لنقل الطاقة عرب الخاليا.
»ُتظهــر  الدراســة:  يف  الرئيــيس  الباحــث  ماســرون،  تومــاس  وقــال 
الكواكــب،  مــن  جديــد  نــوع  مــع  فقــط  نتعامــل  ال  أننــا  النتائــج  هــذه 
ولكــن اكتشــافها يفتــح الطريــق الستكشــاف آليــات فيزيائيــة جديــدة 

وتفاعالت نووية تحدث داخل النجوم«.
ويعــزز ذلــك فكــرة أن الحيــاة خــارج كوكــب األرض أكــرث احتــااًل مــا 

كنا نظن.

تحلية المياه بضوء الشمس خالل أربع دقائق

أبل تقع يف فخ سمارسة "براءات االخرتاع"

أصغر وأقرب كوكب لألرض.. مايئ

أميال الصيد، 
والسجن الكبري؟!

يف سجن النقب الصحراوي، وغره من سجون العدو الصهيوين، 
أنظمــة عمــل تقــوم عــى العصــا والجــزرة، مــع الحفاظ عى ســقف 
متــدن مــن الحريــات، والحيــاة اليوميــة الطبيعيــة للســجناء. يقــدم 
مسئول السجن للمساجني بعض التسهيالت مثل طاولة التنس، 
والزيــارات املتبادلــة بــني األقســام لقــادة الخيــام أو غرف الســجن، 
وإرشاك املساجني يف إعداد طعام زمالئهم، أو زيارة العائالت.

 يف مقابل التزام السجناء بتعاليم إدارة السجن، وعدم تجاوزها، 
خــالل  مــن  الســجن  إدارة  عــى  االحتجــاج  أو  عليهــا،  التمــرد  أو 
إرضاب، أو إرجــاع الطعــام. وعندمــا يحصــل احتجــاج للســجناء، 
أو متــرد لبعضهــم عــى سياســة قائــد الســجن، تقــوم إدارة الســجن 
بســحب كل التســهيالت، وإرجــاع األوضــاع يف الســجن إىل حافــة 
الصفــر، أو حافــة الهاويــة، مــع اتخــاذ عقوبــات فرديــة تطــال قــادة 
أيــام مــن  ثــم بعــد مــرور  انفراديــة.  وكــوادر، وتنقلهــم إىل زنازيــن 
الفعل والفعل املضاد، تعرض إدارة الســجن عى قادة الســجناء 
العــودة إىل التفــاوض، وتكــون عــروض إدارة الســجن هــي إعــادة 
الســجن،  أقســام  بــني  زيــارة  تنــس،  طاولــة  بالتســهيالت،  العمــل 
إرشاكهم يف طهي الطعام، اســتئناف زيارة العائالت؟! وال يشء 

جديد؟!
بعبــارة أخــرى يتــم التفــاوض عى ما هو حقوق ثابتة للســجني يف 
القانون الدويل. وألنه ال توجد رقابة قانونية دولية عى الســجون 
اإلرسائيليــة، فالحقــوق تصبــح تســهيالت، تقدمهــا إدارة الســجن 
يف مقابــل خضــوع األرسى ملطالــب اإلدارة. وهكــذا هــي حيــاة 
الســجناء يف ســجون االحتــالل. والــيء بالــيء يذكــر، باألمــس 
اتخذ وزير الدفاع غانتس قرارا عســكريا بتقليص مســاحة الصيد 
معاقبــة  بحجــة  أميــال،   )٨( إىل  بحريــا،  ميــال   )١٥( مــن  غــزة  يف 
مســتوطنات  عــى  املفخخــة  البالونــات  إطــالق  عــى  املقاومــة 

الغالف، وإحداث مجموعة من الحرائق.
هذا يعني أن غزة بســكانها البالغني مليوين نســمة هم يف ســجن 
كبر، ويخضعون لقانون العصا والجزرة التي يخضع له السجناء، 
مــع املحافظــة عــى حيــاة مدنيــة لســكان غــزة قريبــة مــن الصفــر. 
مــن يتأمــل قــرار تقليــص مســاحة الصيــد، يجــد أنــه عقــاب ليــس 
للمقاومــة التــي أطلقــت البالونــات عــى االحتــالل، ولكنــه عقــاب 
لكل السكان، ومن هنا يسمى هذا النوع من الترف بالعقوبات 

الجاعية املخالفة للقانون الدويل.
ثــم بعــد فــرتة تعــرض حكومــة االحتــالل عــى الوســطاء املريــني 
العودة لتسهيالت البحر والصيد، يف مقابل توقف املقاومة عن 
إطــالق البالونــات الحارقــة، وهكــذا دواليــك، هــي الحيــاة يف غزة. 
تســهيالت هــي حقــوق، وســحب التســهيالت عند االحتــكاك، ثم 

عودة للتفاوض عى عودة التسهيالت.
غــزة ال تتقــدم فيهــا الحيــاة بشــكل يحــل مشــكالتها الرئيســة مــن 
فقــر وبطالــة ومصانــع متوقفــة عــن العمــل بســبب الحصــار، وعــدو 
ال يرتاجــع عــن سياســة التقطــر، وال عــن سياســة العصــا والجــزرة، 

وإخضاع املقاومة إلرادته من خالل العقوبات الجاعية.
غزة يف ســجن كبر، ويجدر بقادتها اشــتقاق معادلة تخرجها من 
السجن. لقد سئمت غزة قواعد السجن الكبر؟! وسئمت أميال 
البحر والصيد؟! فا الحّل للخروج من إطار هذا السجن الكبر؟!


