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يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة صحيفة فلسطني واملوظفون 
كافــة بأحــر التعــازي واملواســاة مــن عمــوم آل أبــو حســنة الكــرام 

وأرسة قناة فلسطني اليوم الفضائية
بوفاة اإلعالمي الفلسطيني الكبري 

نافذ أبو حسنة
ســائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته وأن يســكنه فســيح 

جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصرب وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية ومواساة

بسم الله الرحمن الرحيم
)ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت 

ْوَن أُُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة( ا ُتَوفَّ َ َوإِنَّ
"تعزية ومواساة"

تتقــدم حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس  اللــه وقــدره،  بقلــوب مؤمنــة بقضــاء 
بالتعزية واملواساة من شعبنا الفلسطيني عامة واإلخوة يف قناة فلسطني اليوم 
الفضائية، وعائلة أبو حسنة الكرام خاصة، بوفاة اإلعالمي الفلسطيني القدير/

 نافذ أبو حسنة
 المدير التنفيذي لقناة فلسطين اليوم الفضائية.

الــذي كان مثــاًل لإلعالمــي واملثقــف الفلســطيني الــذي حمــل هــم قضيتــه 
التــي تقلدهــا  ودافــع عنهــا يف كل املنابــر اإلعالميــة، ويف كل املناصــب 

خالل سريته اإلعالمية الطيبة.
والصديقــني  األنبيــاء  مــع  ويحــره  رحمتــه،  بواســع  يتغمــده  أن  اللــه  ندعــو 

والشهداء يف جنان النعيم.
)إنا لله وإنا إليه راجعون(

حركة املقاومة اإلسالمية حاس
"الدائرة اإلعالمية"
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نعي
تنعى عائلة دغمش يف الوطن والشتات

عميدها الحاج/ شاهر دغمش )أبو عامر(
الذي وافته املنية أمس الثالثاء املوافق2020/8/11

إنا لله وإنا إليه راجعون
يفتــح بــاب العــزاء ملــدة ثالثــة أيــام بعــد العــر يف ديــوان آل دغمــش الكائــن يف 

شارع املغريب بجوار محافظة غزة.

"وين بدنا نروح؟".. رصخة طفلة 
مقدسية هدم االحتالل بيتها

القدس املحتلة- غزة/ أدهم الريف:
ي الطفلة فاطمة أبو صيبعة وهي تتساءل  دموع ساخنة سالت عىل خدَّ
عــن املــأوى املســتقبيل لهــا ولعائلتهــا بعد أن هدمت ســلطات الحتالل 

ليــس  مشــهد  يف  املحتلــة،  القــدس  مدينــة  جنــوب  يف  منزلهــا 
األول من نوعه، لكنه كان األكرث تأثرًيا يف نفوس مشاهديه عىل 

المرجعيات الدينية 
بالقدس: ما يجري فـي

رشق األقىص غري مسبوق
القدس املحتلة/ فلسطني:

قالــت املرجعيــات الدينيــة يف مدينــة القــدس املحتلــة، إن الوضــع يف 
جــراء  مــن  املبــارك  األقــى  املســجد  مــن  الرقيــة  املنطقــة 
مســبوق".  وغــري  ومــردٍّ  "خطــٌر  اإلرسائيــيل  الحتــالل  انتهــاكات 

"أريـــج": االحتـــالل استــــوىل
 عىل 6 آالف دونم من أرايض 

الفلسطينيني بالقوانني العنرصية
رام الله/ فلسطني:

اإلرسائيليــة  النتهــاكات  مبراقبــة  متخصــص  فلســطيني  مركــز  كشــف 
لــأرايض الفلســطينية املحتلــة والنشــاطات الســتيطانية النقــاب عــن أن 

سلطات الحتالل وزعت أوامر عسكرية تستهدف مصادرة أكرث 
مــن )6( آلف دونــم مــن أرايض املواطنني الفلســطينيني بالضفة 

غزة/ فلسطني:
أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني، وصول 85 مواطًنا إىل قطاع 
غــزة، ومغــادرة 396 آخريــن، عــرب معــرب رفــح الــربي، أمــس، يف اليــوم 
ا يف أعقــاب إغالقــه مــن جــراء تفــي فــريوس  األول لفتحــه اســتثنائيًّ

كورونا، وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة ملواجهة الجائحة.
وأوضح املتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، أن املعرب 
ســيبقى مفتوًحــا حتــى اليــوم وغــٍد الخميــس، يف التجاهــني 

مركز حقويق يدعو المجتمع الدويل إلنهاء معاناتهم

28  أسريًا فلسطينيًّا أمضوا 
ربع قرن يف سجون االحتالل

غزة/ فلسطني:
قال مركز فلسطني لدراسات األرسى إن )28( أسرًيا يف سجون الحتالل 

اإلرسائيــيل أمضــوا مــا يزيــد عــىل ربــع قــرن بشــكل متواصــل ومــا 
زالــوا خلــف القضبــان بعــد استشــهاد أســريين منهــم، وجميعهــم 

الكشف عن خطــــــة 
إرسائيلية لتهجري 60 ألف 
فلسطيـــــين لباراغــــواي

النارصة/ فلسطني:
خطــة  تفاصيــل  عــن  أمــس،  "كان"،  اإلرسائيليــة  العامــة  اإلذاعــة  كشــفت 
إرسائيليــة تقــي بتهجــري 60 ألــف فلســطيني من قطاع غزة إىل باراغواي يف 

أمريكا الجنوبية، بعد حرب حزيران/يونيو العام 1967.
لطــرد  خطــط  عــدة  الحتــالل  حكومــة  وضــع  إىل  العربيــة  اإلذاعــة  وأشــارت 

الفلســطينيني مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وذلــك بالســتناد إىل 
بروتوكول "كابينيت املناطق"، وهو عبارة عن لجنة وزارية إرسائيلية 

ب يف الحلبة السياسية  ترقُّ
اإلرسائيلية لمستقبـــل 
الحكومــــــــة اليــــــــــوم

النارصة/ فلسطني:
فيــا تــراوح أزمــة ميزانيــة الحتــالل اإلرسائيــيل مكانهــا مهــددة بحــل الحكومــة 
والربملــان "الكنيســت"، حــذر رئيــس الئتــالف الحكومــي ميــي زوهــار مــن أن 
دعــم "كاحــول لفــان" )أزرق أبيــض( مــروع القانــون الــذي يســتهدف رئيــس 
الــوزراء بنيامــني نتنياهــو يعنــي الذهــاب إىل انتخابــات جديــدة. ومــن املقــرر 

أن يناقــش الكنيســت اليــوم مــروع قانــون تقدم بــه رئيس املعارضة 
يائري لبيد، ويحظر عىل شــخصية متهمة بجرائم جنائية تويل رئاســة 

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
يف  العاملــة  املؤسســات  تتعــرض 
مســبوقة،  غــري  لهجمــة  األرسى  شــؤون 
اإلرسائيــيل،  الحتــالل  ســلطات  مــن 
وذلك ضمن محاولتها الرامية لتذويب 
بــكل  الحائــط  عــرض  ضاربــة  قضيتهــم، 
التــي  الدوليــة  واملواثيــق  التفاقيــات 
واملؤسســات  حايتهــم  عــىل  تنــص 

املهتمة بقضاياهم.
هيــوم"  "إرسائيــل  صحيفــة  ونــرت 
العربيــة، أول مــن أمــس، تقريــًرا جــاء فيه 
اإلرسائيــيل،  الكنيســت  يف  أعضــاء  أن 
طالبــوا وزيــر الجيــش بحكومــة الحتــالل 
بيني غانتس بإعالن هيئة شؤون األرسى 

الفلســطينية  واملحرريــن 
"منظمًة إرهابية".

وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة لمواجهة "كورونا"

وصــــــول 85 مواطًنـــــا لغــــــــزة
ومغــــــادرة 396 عبــــر معبـــر رفـــح

"عيادة سجن الرملة"..
قرُب األرسى أحياًء 

النارصة-غزة/ يحيى اليعقويب:
مــكان أشــبه بـ"قــرب"؛ لكــن  الفــرق ُهنــا أنَّ هنــاك روًحــا مــا زالــت تنبض، يف 
جسٍد خائر ل يقوى عىل الحركة، إل عىل كريس متحرك، أما عن شكله 

فهــو ل يعــدو كونــه أربــع غــرف متقابلــة تحــوي أرسة حديديــة أو 
أســمنتية ليســت طبيــة، الســجان فيــه هــو نفســه املمــرض، "حبــة 

آخرها المناداة العتبار هيئة
 األرسى "منظمة إرهابية"

"مؤسســـــــات 
األرسى".. بيـن 
هجوم االحتالل 
وتنازالت السلطة

وقفتـــان بغــــزة 
ورام هللا للمطالبة 

باإلفراج عن الناشط 
محمود النواجعة

غزة-رام الله / نور الدين صالح:
بالتحــرك  )إرسائيــل(،  ملقاطعــة  الفلســطينية  الوطنيــة  اللجنــة  طالبــت 
والضغط عىل الحتالل من أجل اإلفراج الفوري عن املدافع الفلسطيني 

عن حقوق اإلنسان، املنسق العام للجنة، محمود النواجعة.
حركــة  تقــود  التــي  اللجنــة  نظمتهــا  احتجاجيــة  وقفــة  خــالل  ذلــك  جــاء 
املقاطعــة )BDS( وأوســع ائتــالف يف املجتمــع املــدين الفلســطيني، 

مبشــاركة  وغــزة،  اللــه  رام  يف  األملانيــة  املمثليــة  أمــام  أمــس، 
ممثلني عن الفصائل الفلسطينية.

وفـــاة 3 فلسطينييـــــن
بكورونـــا يف الضفــــة

وأمريكا وإصابـــة المئـــات
رام الله/ فلسطني:

أعلنت وزارتا "الصحة" و"الخارجية واملغربني" بحكومة رام الله، 
3 فلســطينيني أحدهــم يف صفــوف الجاليــة  أمــس، وفــاة 
بفــريوس  إصابتهــم  جــراء  مــن  املئــات،  وإصابــة  بأمريــكا، 

االحتالل يسجل 5 وفيات 
بكورونا ويتخطى الصني

فـي عدد اإلصابات 

روسيا تعلن توصلهـــا 
للقاح ضـد كورونـــا وسط

خشية من موجة ثانيــــة
عواصم/ وكالت:

"الفعــال"  األول  اللقــاح  تطويــر  نجاحهــا يف  أمــس  روســيا  أكــدت 
ضــد فــريوس كورونــا املســتجد، وهــو إعــالن عّلقــت عليــه 
منظمــة الصحــة العامليــة بحــذر، ويــأيت يف وقــت يخــى 
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تدمري خيام وأراٍض زراعية 
واقتالع أشجار يف الضفة

القدس املحتلة-غزة/ محمد املنرياوي:
هدمــت جرافــات وآليــات تابعــة لبلديــة الحتــالل 
بنايــة  أمــس،  القــدس،  مدينــة  يف  اإلرسائيــيل 
ســكنية يف بلــدة ســلوان جنــوب املســجد األقــى 
املبــارك، وأجــربت مواطَنــني عــىل هــدم منزليهــا 

جنوب املدينة املحتلة.
واقتحمت قوات كبرية من جنود ورشطة الحتالل 
ا  حــي واد قــدوم بســلوان، وفرضــت طوًقــا عســكريًّ
عائلــة  وأمهلــت  الســكنية،  البنايــة  حــول  محكــًا 
منــازل  محتويــات  لتفريــغ  قصــرًيا  وقًتــا  الطحــان 
عائــالت اإلخــوة وائــل وعــالء ونــادر، قبــل تدمريهــا 
بالكامــل. ومنعــت قــوات الحتــالل املواطنــني مــن 

عــىل  بنــاًء  هدمــه  أثنــاء  يف  إليــه  الوصــول 
23قــرار محكمــة الحتــالل يف يونيــو/ حزيــران 

االحتالل يهدم 
بناية سكنية 

ويجرب مواطَنني 
عــىل هـــدم 

مزنليهما بالقدس

جنود االحتالل يعتدون عىل أصحاب منـزل عقب هدمه يف يطا جنوب الضفة الغربية أمس     ) أ ف ب (

رجال األمن يعملون عىل تسهيل حركة المواطنني
 يف معرب رفح أمس     ) تصوير / يارس فتحي  (



رام الله/ فلسطني:
االحتــال  محكمــة  مــددت 
وللمــرة  أمــس،  اإلرسائيــي، 
النائــب  اعتقــال  الثانيــة 
طــر  أبــو  محمــد  املقــديس 
)69 عاًمــا(، ملــدة أربعة أشــهر 
أخــرى، وذلــك بعــد أن أمــى 
مــدة مامثلــة منــذ اعتقالــه يف 

13 إبريل/ نيسان 2020.
مــع  مبعــد،  طــر  أبــو  والنائــب 

أحمــد  هــم:  أخريــن  نائبــني 
عطون، ومحمد طوطح، باإلضافة إىل وزير القدس األسبق خالد أبو عرفة 
عــن مدينــة القــدس إىل الضفــة الغربيــة منــذ عــام 2010، بعدمــا ســحبت 
ســلطات االحتال الهوية منهم بقرار صادر عن ما يســمى وزير الداخلية 

اإلرسائيي بدعوى "عدم الوالء لـ)إرسائيل(".
وأمى أبو طر ما يزيد عن )36 عاًما( يف سجون االحتال عىل فرتات 
متفرقــة. وتســتمر قــوات االحتــال يف ماحقة نــواب املجلس الترشيعي 
ألبعاد سياسية، لتحجيم دورهم يف مواجهة سياسة االحتال العدوانية، 

وقرار الضم وصفقة القرن.
يشــار إىل أن جمعيــات ومراكــز حقوقيــة قــد أكــدت يف تقاريــر ســابقة أن 
اعتقال النواب يعد انتهاًكا فاضًحا ألبســط األعراف واملواثيق الدولية، وال 
يستند إىل أي مربر قانوين، مطالبة املسؤولني بالوقوف أمام مسؤولياتهم، 
والتدخــل الحقيقــي للضغــط عــىل االحتــال، ووقــف التعدي عــىل القوانني 

واملواثيق الدولية باختطاف النواب املنتخبني وإطاق رساحهم جميًعا.
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القدس املحتلة- غزة/ أدهم الرشيف:
ي  خــدَّ عــىل  ســالت  ســاخنة  دمــوع 
وهــي  صيبعــة  أبــو  فاطمــة  الطفلــة 
تتســاءل عــن املــأوى املســتقبي لهــا 
ســلطات  هدمــت  أن  بعــد  ولعائلتهــا 
مدينــة  جنــوب  يف  منزلهــا  االحتــال 
ليــس  مشــهد  يف  املحتلــة،  القــدس 
األول من نوعه، لكنه كان األكرث تأثًرا 
منصــات  عــىل  مشــاهديه  نفــوس  يف 

التواصل االجتامعي.
وظهــرت فاطمــة )9 أعــوام(، يف مقطع 
أثنــاء  يف  تبــي  وهــي  قصــر  فيديــو 
عملية الهدم وتســأل من حولها قائلة: 
بذلــك  مجســدة  نــروح؟"،  بدنــا  "ويــن 
العائــات  مــن  لــه املئــات  تتعــرض  مــا 
العــرشات  واجهــت  التــي  املقدســية 
منهــم املصــر نفســه خــال الســنوات 
ســلطات  تســعى  حيــث  األخــرة، 
عمليــات  ترســيخ  إىل  االحتــال 
اإلحــال االســتيطاين بتفريــغ القــدس 
ا من سكانها الفلسطينيني. دميغرافيًّ

وظهــرت يف الرشيــط املصــور آليــات 
الهــدم وهــي تأيت عىل البيت املكون 
الطابــق، وســوته  مــن طابقــني ونصــف 

باألرض متاًما.
وقال والد الطفلة إبراهيم أبو صيبعة، 
بنــاه  الــذي  البيــت  هــدم  إىل  لجــأ  إنــه 
تكاليــف  لتفــادي  ذاتًيــا   ،2001 عــام 
قــوات  أقدمــت  حــال  يف  الهــدم 
االحتــال عــىل ذلــك بتكلفــة قــد تصل 

وأوضــح  شــيقل.  ألــف   )200( إىل 
لـ"فلسطني" أن تكاليف الهدم الذايت 
قــرار  وأن  شــيقل،  ألــف   )35( بلغــت 
الهــدم اإلرسائيــي صــدر بحجــة عــدم 
الرتخيــص، وهذا األمر يعده االحتال 
املواطنــني  منــازل  لهــدم  كافًيــا  مــربًرا 

يف  أراضيهــم  عــىل  يبنونهــا  التــي 
األرايض املحتلة.

وميلــك إبراهيــم )37 عاًمــا( وشــقيقه 
محمد )39 عاًما( البيت املهدوم.

وخاضــت العائلــة معركــة قانونيــة أمــام 
منــذ  اإلرسائيــي  االحتــال  محاكــم 

االحتــال  فــرض  عندمــا   2007 عــام 
 )150( قيمتهــا  ماليــة  غرامــة  عليهــم 
ألــف شــيقل، وطلب منهــم الرتخيص، 
خاضهــا  عديــدة  محــاوالت  وبعــد 
محامــي العائلــة أمــام محاكم االحتال 
كلهــا  بــاءت  الرتاخيــص،  الســتصدرا 

بالفشــل أمــام السياســات اإلرسائيليــة 
التي تحرم الفلســطينيني يف املناطق 

)ج( من الحصول عىل رخص البناء.
ســلمت  املــايض،  أيــار  مايــو/  ويف 
سلطات االحتال العائلة أمًرا بالهدم، 
لكــن محاميهــا نجــح يف تأجيلــه ملــدة 
قصــرة قبــل أن يجربهــا االحتــال عىل 

هدمه ذاتًيا، وفق إبراهيم.
ويــدرك الرجــل املقــديس خطــورة مــا 
تعرضت له العائلة، لكنه يعرف جيًدا 
أنه لن يكون أول أو آخر من يهدم بيته 

بذرائع إرسائيلية واهية.
وأضاف بلهجة حازمة: "نحن مرابطون 
يف القدس، وسنبقى شوكة يف حلق 

االحتال".
البيــت  هــدم  مشــهد  رسيعــا  وانتــرش 
االجتامعــي،  التواصــل  مواقــع  عــىل 
املواقــع  هــذه  رواد  اهتــامم  وأثــار 
الذيــن أبــدوا اســتياءهم الشــديد تجاه 
املقدســية،  العائلــة  لــه  تعرضــت  مــا 
وخصوصــا نحيــب الطفلة فاطمة عىل 

بيتها. 
تبــي:  وهــي  تقــول  الطفلــة  وكانــت 
بدنــا  ويــن  بيكفــي،  وقــف،  "وقــف 
نــروح؟"، ورددت أيًضــا: "حســبي اللــه 

ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منهم".
عــدد  فــإن  رســمية  معطيــات  ووفــق 
املنــازل التــي ُهدمت ذاتًيا منذ بداية 
متــوز  يوليــو/  نهايــة  وحتــى   2020

املايض، بلغ 37 منزاًل.

رام الله/ فلسطني:
اإلســامية  للهيئــة  العــام  األمــني  دعــا 
املســيحية لنرصة القدس واملقدسات، 
د. حنــا عيــى إىل رضورة وضــع أنظمــة 
املتورطــني  ملعاقبــة  صارمــة  وقوانــني 
الفســاد، وإنشــاء لجنــة عليــا  يف قضايــا 
التجــاوزات  يف  للتحقيــق  مســتقلة 
الفســاد،  بقضايــا  املتعلقــة  والشــكاوى 
واتباع سياسة املصلحة العامة والكفاءة 

يف تويل املناصب اإلدارية وغرها.
ل  وقال عيى يف بيان، أمس: "إّن الرتهُّ
والفساد اإلداري، هو نتاج لعدم الكفاءة 
املؤسسية وضعف االستقرار السيايس 
والرتابــة الحكوميــة البروقراطية وضعف 

األنظمة الترشيعية والقضائية".
مبــادرات  إيجــاد  رضورة  أنَّ  إىل  وأشــار 
الفســاد  فهــم  ملحاولــة  وواعيــة  جريئــة 
بجوانبــه، مــن حيــث األســباب والنتائــج، 

الفســاد  تعالــج  التــي  املحــاوالت  ولكــن 
أنــه  إىل  يعــود  وذلــك  قليلــة،  كمشــكلة 
متى نشأ النظام الفاسد واستقر وكانت 
هنــاك أغلبيــة تعمــل داخلــه، فلــن تكــون 

ملحاولــة  األفــراد  لــدى  حوافــز  هنــاك 
فيــه،  املشــاركة  عــن  االمتنــاع  أو  تغيــره 
ســيصبح يف  كان كل شــخص  لــو  حتــى 

حال أفضل لو زال الفساد". 
والفســاد  الرتهــل  "ُيعــزى  وأضــاف: 
يف  تراجــع  إىل  املجتمــع  يف  اإلداري 
يف  والرتاجــع  الحضــاري  املســتوى 
يف  والضعــف  التنظيميــة  القواعــد 
املســاءلة، وعليه فا ميكن اعتبار الفقر 
الســبب يف الرتهل والفســاد كام ينادى 
للرتهــل  نتيجــة  هــو  فالفقــر  اآلخريــن، 

والفساد اإلداري وليس سبًبا فيه".
واستطرد عيى: "لذلك يقتى إنشاء 
األمينــة  بالقيــادة  تتصــف  سياســية  بيئــة 

وحامية موظفي الحكومة من التدخات 
مــن  تقلــل  حوافــز  وإيجــاد  السياســية 

الفساد وتحد من انتشاره".
عــىل  "القضــاء  رضورة  عــىل  وشــدد 
اململوكــة  املؤسســات  احتــكارات 
قواعــد  وإنفــاذ  وخصخصتهــا  للحكومــة 
املراجعــة  ومعايــر  املرصفيــة  الحيطــة 
تتســم  بطريقــة  واملحاســبة  الحســابية 
اإلصاحــات  هــذه  أن  مبيًنــا  بالشــفافية، 
يجب أن تكون مبنية عىل أســاس تغير 
الهيــاكل واإلجــراءات الحكوميــة وتوجيــه 
الداخــي  التنافــس  إىل  أكــرب  اهتــامم 
والحوافــز يف القطــاع العــام وتدعيم نظم 

الرقابة الداخلية والخارجية.

ومن املقرر أن يناقش الكنيســت اليوم 
مرشوع قانون تقدم به رئيس املعارضة 
شــخصية  عــىل  ويحظــر  البيــد،  يائــر 
رئاســة  تــويل  جنائيــة  بجرائــم  متهمــة 

الوزراء.
وأشارت إذاعة "كان" العربية الرسمية، 
"ليكــود"  نــواب  مــن  العديــد  أن  إىل 
يفضلــون عــدم الذهــاب إىل انتخابــات 

جديدة يف هذه املرحلة.
واعتــرب زوهــار أن خيــار ميزانيــة لعامــني 

أسوأ من تبكر موعد االنتخابات.
واعترب أن ميزانية كهذه سترض باقتصاد 
االتفــاق  توقيــع  إىل  الفتــا  )إرسائيــل(، 
بشــأنها مــع بيني غانتــس تم قبل تفيش 
املوجــة الثانيــة من "كورونــا" وما أحدثه 

من أزمة مالية خانقة. 
وقــال الوزيــر عــن "كاحــول الفــان" حيــي 

تروبــر: إن كتلتــه مل تحســم أمرهــا بعــد 
مــرشوع  عــىل  اليــوم  التصويــت  بشــأن 
القانــون الــذي تقدمــت بــه كتلــة "هناك 
متهمــة  شــخصية  مينــع  مســتقبل"، 

بجرائم تشكيل حكومة.
"كاحــول  حــزب  يف  مســؤولون  وأعلــن 
الفــان"، أنــه إذا تقــرر بالفعــل حــل هــذه 
الحكومــة، فســيكون مــن األفضــل إجــراء 
نوفمــرب  أول/  ترشيــن  يف  االنتخابــات 

القادم.
حــزب  يف  مصــادر  قالــت  جهتهــا،  مــن 
إنهــم  نتنياهــو:  يتزعمــه  الــذي  "ليكــود" 
ضد القانون الذي سيمنع رئيس الوزراء 
مــن البقــاء يف منصبــه يف ظــل تقديــم 

الئحة اتهام ضده.
"إذا  أنــه  إىل  املصــادر  تلــك  وأشــارت 
مــا أيــده حــزب )أزرق أبيــض(، فســيؤدي 

عىل الفور إىل انتخابات".
مواجهــة  يف  وغانتــس  نتنياهــو  ودخــل 
االحتــال،  دولــة  ميزانيــة  حــول  مريــرة 
والتــي تهــدد بإســقاط الحكومــة وفــرض 

انتخابات جديدة.
وكان نتنياهــو وغانتــس قــد اتفقــا عــىل 
تغطــي  عامــني  ملــدة  ميزانيــة  متريــر 
االتفــاق  إطــار  يف  و2021   2020
االئتــايف بــني حزبيهــام يف شــهر أيــار/ 
بــأن  اآلن  يطالــب  نتنياهــو  لكــن  مايــو، 
فقــط،   2020 عــام  امليزانيــة  تغطــي 
معلــا ذلــك بحالة عــدم اليقني الناجمة 

عن جائحة "كورونا".
مــن جهتــه، يــرص غانتــس عــىل ميزانيــة 
مشــرا  املقبــل،  العــام  حتــى  تســتمر 
أن  أكــدت  الســابقة  االتفاقيــات  إىل 
امليزانية لعامني ستساعد يف استقرار 

االقتصــاد املرتنــح. ويخىش غانتس من 
أن نتنياهــو يعتــزم اســتخدام مفاوضات 
لحــل  كعــذر  املقبــل  للعــام  امليزانيــة 
يف  الســلطة  نقــل  وتجنــب  الحكومــة 
مبوجــب   2021 ثاين/نوفمــرب  ترشيــن 
الــوزراء  رئاســة  عــىل  التنــاوب  اتفــاق 

بينهام.
وأول مــن أمــس، حــذر رئيــس الكنيســت 
الرغــم  عــىل  أنــه  )ليكــود(  ليفــني  يريــف 
مــن أن االقــرتاح الــذي طــرح يف اللحظــة 
األخــرة قــد مينــع التوجــه إىل انتخابــات 
بسبب األزمة االئتافية، إال أن الحكومة 

ال تزال تواجه صعوبات كبرة.
"نحــن  الجيــش:  إلذاعــة  ليفــني  وقــال 
بعيدون عن حل املشكلة"، مشرا إىل 
وجود "قامئة طويلة" من الخافات بني 

حزيب "الليكود" و"أزرق أبيض".

بينام يتعني عىل نتنياهو تسليم رئاسة 
إىل  التوجــه  قــرر  إذا  لغانتــس،  الــوزراء 
رئيــس  اســتام  قبــل  جديــدة  انتخابــات 
رئاســة  ملنصــب  أبيــض"  "أزرق  حــزب 
أن  إال   ،2021 نوفمــرب  يف  الحكومــة 
االتفــاق االئتــايف يســتثني الفشــل يف 
أثــار  مــام  ذلــك،  مــن  امليزانيــة  متريــر 
تكهنــات بــأن زعيــم الليكــود يفــرض أزمــة 
لتجنــب  الحــايل  الوقــت  يف  امليزانيــة 

تركه ملنصبه يف غضون 15 شهرا.
واتفــق نتنياهــو وغانتــس عــىل تشــكيل 
مايــو  أيــار/  يف  طارئــة  وحــدة  حكومــة 
بســبب وبــاء "كورونــا"، بعــد أن فشــلت 
االنتخابــات  مــن  متتاليــة  جــوالت  ثــاث 
وأيلــول/  2019 نيســان/أبريل  يف   –

ســبتمرب 2019 وآذار/مــارس 2020 – 
بالخروج بفائز واضح.

القدس املحتلة/ فلسطني:
دعــا النائــب يف املجلــس الترشيعــي عــن مدينــة القــدس أحمــد عطــون، 
إىل وقفة فلســطينية وعربية وإســامية جادة وحقيقية للتصدي لتصاعد 

عمليات الهدم اإلرسائيلية يف مدينة القدس املحتلة.
وقــال عطــون يف ترصيــح صحفــي، أمــس، إن مــا يجــري يف مدينــة القدس 
تضــاف  جرميــة  هــو  الفلســطينيني،  ملنــازل  الهــدم  عمليــات  زيــادة  مــن 

لسجل جرائم االحتال اإلرسائيي.
وأوضح أن االحتال إضافة لعمليات الهدم يعلن عن بناء مئات الوحدات 
االســتيطانية وشــق عــرشات الطــرق ومصــادرة األرايض الفلســطينية دون 
أي وجه حق، بالتوازي مع ضخ مزيد من املستوطنني يف القدس لتغير 

الخارطة الدميغرافية يف القدس.
وأضــاف: "االحتــال يحــاول فــرض الروايــة التلموديــة مــن خــال توســيع 
املقدســات  وإغــاق  لهــم  الحاميــة  وتوفــر  املســتوطنني  اقتحامــات 
اإلســامية تحــت ذرائــع واهيــة لرســل برســالة للعــامل بــأن ال يوجــد مــن 
الدينيــة  الوصايــة  نــزع  خــال  مــن  القــدس  عــىل  الســيادة  عــىل  ينازعــه 

والسياسية عن القدس واألقىص املبارك".
وقــال النائــب املبعــد عــن القــدس: "مــا يجــري عــىل األرض غــر مســبوق 
بحق مقدساتنا، األمر الذي يزيد من نهم وشهية االحتال اللتهام املزيد 

وفرض وقائع جديدة".
وتابع عطون: "تستطيع السلطة الفلسطينية واململكة األردنية الهاشمية 
أن تنقذ ما ميكن إنقاذه وتوقف االحتال عند حده يف املحافل الدولية 

وفق االتفاقيات املوقفة الدولية التي تجرم سلوك االحتال".
وشدد عىل رضورة وضع خطة واضحة املعامل من قيادة السلطة يف رام 
اللــه للتصــدي لاحتــال وفضحــه وتجرميه ظــل الجرائم التي ترتكب بحق 
املقــديس وممتلكاتــه. وناشــد عطــون كافــة أطياف الشــعب الفلســطيني 
شعبيا ورسميا خاصة املنظامت اإلغاثية واإلسامية برضورة العمل عىل 
تعزيــز صمــود املقدســيني، ألن االحتــال يســعى مــن خــال املامرســات 

لتهجر الناس وبسط السيطرة الكاملة عىل املدينة املقدسة.

"وين بدنا نروح؟".. صرخة طفلة مقدسية هدم االحتالل بيتها

طين في الفساد عيسى يدعو إلى وضع قوانين صارمة لمعاقبة المتورِّ

ب في الحلبة السياسية اإلسرائيلية لمستقبل الحكومة اليوم ترقُّ

االحتالل يمدد اعتقال 
النائب أبو طير ألربعة أشهر

ناشد ضرورة تعزيز صمود المقدسيين
عطون يدعو للتصدي 

لعمليات الهدم اإلسرائيلية 
في القدس 

الناصرة/ فلسطين:
االحتــال  ميزانيــة  أزمــة  تــراوح  فيمــا 
بحــل  مهــددة  مكانهــا  اإلســرائيلي 

الحكومــة والبرلمــان »الكنيســت«، حذر 
رئيس االئتــاف الحكومي ميكي زوهار 
)أزرق  الفــان«  »كاحــول  دعــم  أن  مــن 

أبيض( مشروع القانون الذي يستهدف 
الــوزراء بنياميــن نتنياهــو يعنــي  رئيــس 

الذهاب إلى انتخابات جديدة.

د. حنا عيى

النائب أحمد عطون

النائب محمد أبو طر

) APA (       مواطنون يتفقدون منزلهم املدمر من قبل قوات االحتال يف القدس املحتلة
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

غزة تثير اتهامات اإلسرائيليين 
بسبب فشل سياستهم تجاهها

يف الوقــت الــذي يتصاعــد فيــه التوتــر عــى جبهــة غــزة تتزايــد 
االتهامــات اإلرسائيليــة للحكومــة بأنهــا ال تقــوم بواجباتهــا تجــاه 
مســتوطني غــاف غــزة، وال تفعــل مــا يكفــي لحاميتهــم، أو أنهــا 
تفشــل بذلــك رغــم جهودهــا، خاصــة وهــم يتعرضــون لتهديــد 
القنابــل والبالونــات الحارقــة منــذ ســنوات، رغــم مــا تقدمــه لهــم 
مســاحة  تشــمل  التــي  "الســاخرة"  املزايــا  حزمــة  مــن  الحكومــة 
تحذيــر مدتهــا ثاثــون ثانيــة، وكتــا خرســانية لاختبــاء خلفهــا، 
فــوق  الحديديــة  القبــة  العرتاضــات  صوتيــا  ضوئيــا  وعرضــا 

رؤوسهم.
ال يــرتدد اإلرسائيليــون، عــى وقــع اســتئناف البالونــات الحارقــة 
املنطلقــة مــن غــزة باتجــاه املســتوطنات الجنوبيــة، باالعــرتاف 
بأنــه رغــم مــا لديهــم مــن قــوة عســكرية ضخمــة تتجــاوز عــرات 
املــرات مــا لــدى املقاومــة الفلســطينية، ورافعــات ال حــر لهــا 
للضغــط عــى حــامس يف غــزة، لكنهم فشــلوا يف فرض إرادتهم 
عى حامس يف قطاع غزة، سواء نتيجة لسوء اإلدارة، أو سياسة 
الفصل املتعمد للحفاظ عى االنقسام الفلسطيني، أو خشية 

من تهديد املحكمة الجنائية الدولية يف الهاي.
أكرث من ذلك، فإن هذا اإلخفاق اإلرسائييل، عى حد الوصف 
التريحــات اإلرسائيليــة  تنامــي  مــع  يتزامــن  ذاتــه،  اإلرسائيــيل 
يف  الناشــئ  التحــدي  بــأن  والعســكرية،  السياســية  الرســمية، 
الــوزراء  القــادة اإلرسائيليــن،  بالقــوة، وكأن  غــزة ال ميكــن حلــه 
والجــراالت عــى حــد ســواء، يزيلــون باملســؤولية عــن أنفســهم 
من جهة، ويرمون الرمال يف أعن الجمهور اإلرسائييل من جهة 

أخرى، ويربرون النهج الفاشل الذي يلتزمون به تجاه غزة.
غنــي عــن القــول إنــه ال يخطــر ببــال أي مــن القــادة اإلرسائيليــن 
االســتقالة  غــزة  حــل ملشــكلة  لديهــم  ليــس  أنــه  يدعــون  الذيــن 
واإلخاء لصالح من يعتقد، أو من يدعي أن لديه حًا، لكن من 
الواضح أن من يدعون ذلك زائفون وشعبويون وغري مسئولن.

يف ظــل هــذه الظــروف التــي يكــون فيهــا الغالبيــة العظمــى مــن 
اإلرسائيليــن غــري راضيــة عــن معالجــة الحكومــة للوضــع القائــم 
يف غزة، وتقف عاجزة أمام مســتوطني الغاف، يطرح الســؤال 
مــرة أخــرى: مــا الــذي ميكــن لإلرسائيلين فعلــه؟ وكيف ميكنهم 
التــامس للمحكمــة  التأثــري يف سياســة الحكومــة؟ هــل تقديــم 
العليــا، أم شــكوى ملراقــب الدولــة، أم التصويت لصالح الحزب 
املنافــس لليكــود الــذي يقــدم الحــل نفســه بالضبــط، أم التمــرد 
عــى الدولــة التــي تخلــت عن واجبها؟ لكن الســؤال الذي يطرح 

نفسه: كيف ميكن مامرسة ذلك؟ 
واإلخفــاق  بالفشــل  اإلرسائيليــة  االعرتافــات  هــذه  أن  الخاصــة 
تجــاه الفلســطينين، الســيام يف غــزة، مــا تفتــأ أن تغيــب، ثــم 
تظهــر فجــأة، تتزامــن مــع كل جولــة تصعيــد عســكري ميــداين، 
حن تذكرهم غزة أن فيها شعبا يتوق للحرية، ويرفض االبتزاز، 
وهــو مــاٍض يف انتــزاع حقوقــه ومطالبــه املروعــة، رغــم مــا قــد 

يعرتضه من عقبات، ويدفعه من أمثان.

رام الله/ فلسطن :
متخصــص  فلســطيني  مركــز  كشــف 
مبراقبــة االنتهــاكات اإلرسائيليــة لــأرايض 
والنشــاطات  املحتلــة  الفلســطينية 
ســلطات  أن  عــن  النقــاب  االســتيطانية 
االحتال وزعت أوامر عسكرية تستهدف 
مــن  دونــم  آالف   )6( مــن  أكــرث  مصــادرة 
أرايض املواطنــن الفلســطينين بالضفــة 

الغربية املحتلة.
"أريــج"  التطبيقيــة  األبحــاث  معهــد  وقــال 
عــام  منــذ  إنــه  أمــس:  نــره  تقريــر،  يف 
"اإلدارة  ُتســمى  مــا  أصــدرت   1991

املدنيــة" اإلرسائيليــة مخططــات هيكليــة 
الغربيــة  الضفــة  يف  للمســتوطنات 
توســع  مناطــق  شــملت  املحتلــة، 
مــع  القامئــة،  للمســتوطنات  مســتقبلية 
مســاحات  اعتــامد  االعتبــار  بعــن  األخــذ 

إضافية إلقامة مستوطنات جديدة.
مســاحة  مجمــوع  أن  إىل  التقريــر  وأشــار 
آنــذاك  الصــادرة  الهيكليــة  املخططــات 
ســبعة  وهــي  دونــم،  ألــف   )486( بلغــت 
التــي  املســتوطنات  مســاحة  أضعــاف 
كانــت قامئــة حتــى العــام 1991 والبالغــة 

)69( ألف دونم.

اتفاقيتــي  توقيــع  عقــب  أنــه  وأضــاف 
األعــوام  يف  والثانيــة  االوىل  أوســلو 
وتصنيــف  التــوايل  عــى  و1995   1993

)أ،  مناطــق  إىل  الفلســطينية  األرايض 
االحتــال  ســلطات  تجاهلــت  ج(  ب، 
للتجمعــات  هيكليــة  مخططــات  إصــدار 
)ج(  املصنفــة  املناطــق  الفلســطينية يف 
ومواكبــة  العمرانيــة  احتياجاتهــا  لتلبيــة 
الزيادة الســكانية، بصفتها الجهة املخولة 
كــام  واألمنيــة،  اإلداريــة  األمــور  لتســيري 

فعلت مع املستوطنات.
حرمان الفلسطينيين من الترخيص

وتابع التقرير، أن ذلك جعل هذا التجاهل 
تحــت  الفلســطينية  التجمعــات  املمنهــج 
خطــر الهــدم لعــدم مقدرتهــا عــى إصــدار 
الرتاخيــص الازمــة التــي تجنبهــا عمليــات 

الهــدم والتريــد بســبب فــرض ســلطات 
ومعقــدة  طويلــة  إجــراءات  االحتــال 
املتقدمــن  الفلســطينين  عــى  ومكلفــة 
معظــم  رفــض  عــدا  عليهــا،  للحصــول 
موافــاة  عــدم  بزعــم  املقدمــة  الطلبــات 

املخططات الروط الازمة للبناء.
نفــوذ  مســاحة  أن  التقريــر  وذكــر 
مســاحة  تتخطــى  املســتوطنات 
االرسائيليــة  الهيكليــة  املخططــات 
الصــادرة يف العــام 1991 للمســتوطنات 
الفلســطينية  االرايض  فــوق  الجامثــة 
املحتلــة، حيــث جــاءت هــذه الزيــادة مــن 
متنــح  إرسائيليــة  عســكرية  أوامــر  خــال 
عــى  الســيطرة  املســتوطنات  مجالــس 
الضفــة  يف  جديــدة  فلســطينية  أراض 
التــي تحتلهــا  تلــك  املحتلــة، إضافــة إىل 
وتلــك التــي تــأيت تحــت إطــار املخططات 
الهيكليــة االرسائيليــة لتصبــح ضمن حدود 
املســتقبلية،  اإلرسائيليــة  املســتوطنات 
حتــى بلغــت املســاحة التــي تــأيت ضمــن 
نحــو  إىل  املســتوطنات  نفــوذ  مناطــق 

)542( ألــف دونــم مع نهاية العام 2019، 

و)379(  ألــف   )55( مقدارهــا  بزيــادة  أي 
دومًنــا عــن مســاحة املخططــات الهيكليــة 

اإلرسائيلية الصادرة يف العام 1991.
توسيع البؤر االستيطانية

كام شملت األوامر العسكرية اإلرسائيلية 
يف  االســتيطانية  البــؤر  مــن  عــدد  توســيع 
مــا  أي  دومًنــا،   )1860( بواقــع  الضفــة 
مســاحة  مجمــوع  مــن   )%  31( نســبته 
األرايض املستهدفة باألوامر، إضافة إىل 
االستماك ألغراض املنفعة العامة بواقع 
)1285( دومًنا أي ما نســبته )%21(، من 

مساحة األرايض املستهدفة، إىل جانب 
مــن غابــات إىل  تغيــري تصنيــف األرايض 
والتوســع  البنــاء  بهــدف  ســكنية  مناطــق 
دومًنــا،   )662( بواقــع  املســتوطنات  يف 
وأيًضــا شــق الطــرق االلتفافيــة اإلرسائيليــة 
حــوارة  شــارع  منهــا  الضفــة  يف  الجديــدة 
االلتفــايف والشــارع االلتفــايف رقــم )60( - 
املقطــع الجنــويب )مقطــع العروب ومقطع 

حوسان(.

احتالهــا  منــذ  أنــه  إىل  التقريــر  وأشــار 
 1967 العــام  يف  الفلســطينية  لــأرايض 
آليــة  االحتــال،  ســلطات  اســتخدمت 
تخطــت  معقــدة  وبريوقراطيــة  قانونيــة 
إجراءات العدالة الطبيعية للســيطرة عى 
الفلســطينية يف  مــن االرايض  جــزء كبــري 
الضفــة الغربيــة املحتلــة مبــا فيهــا رشقــي 
القــدس، حيــث أصبحــت هــذه األرايض 
فيــام بعــد جــزًءا مــن املســتوطنات والبــؤر 
العســكرية،  والقواعــد  االســتيطانية 
وتكريــس مســاحات أُخــرى لتوســيع هــذه 

املستوطنات يف املستقبل.
التــي  الرئيســية  األداة  أن  وأوضــح 
اســتخدمتها ســلطات االحتال، للسيطرة 
األوامــر  هــي  الفلســطينية  األرايض  عــى 
العســكرية العنريــة ملصــادرة األرايض، 
إعــان  وأُخــرى  عســكرية،  ألغــراض  منهــا 
األرايض أماك غائبن، وأُخرى ملصادرة 
العامــة،  احتياجــات  لتلبيــة  األرايض 
وإعــان أُخرى محميات وحدائق طبيعية، 
التــي  العنريــة  األوامــر  مــن  وغريهــا 

قانونيــة  أســس  إىل  منهــا  كل  اســتندت 
مختلفة.

وأكد أن االحتال يســعى وبشــكل ممنهج 
لفرض وقائع جديدة عى األرض وتوسيع 
يف  التوســعية  ومشــاريعها  مســتوطناتها 
القــدس، ضاربــًة  الغربيــة ورشقــي  الضفــة 
بعــرض الحائــط حق الشــعب الفلســطيني 
عــى  بحريــة  وعيشــه  مصــريه  تقريــر  يف 

أرضه.
ورأى التقرير أن ما تقوم به دولة االحتال 
اإلرسائييل ما هو إال ترجمة ملخطط الضم 
وتطبيــق  الواقــع  أرض  عــى  االرسائيــيل 
بعمــق،  التســلل  يف  )إرسائيــل(  رغبــة 
االســرتاتيجية  املناطــق  عــى  والســيطرة 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  والحيويــة 
وإحــكام قبضتهــا عــى ومواردها وخرياتها 
وضمهــا يف نهايــة املطــاف حتــى تضمــن 
دميومتهــا كدولــة احتــال، نظــرًا ملســاحة 
عليهــا،  تســيطر  أصبحــت  التــي  األرايض 
ومــا زالــت تســعى للســيطرة عــى املزيــد 

منها من خال القوانن العنرية.

غزة/ أدهم الريف:
بفعــل  غــزة،  الصيــادون يف قطــاع  يكتــوي 
انتهاكاٍت بحريٍة يقوم بها جيش االحتال 
البحــر  عــرض  يف  بحقهــم  اإلرسائيــيل 
اســتمرار  مــع  تزامًنــا  املتوســط،  األبيــض 
نســبة  وصــول  دون  يحــول  الــذي  الحصــار 
لهــؤالء  الازمــة  االحتياجــات  مــن  عاليــة 

ملامرسة حرفة الصيد.
آالف   4 قرابــة  الصياديــن  عــدد  ويصــل 
يف القطــاع الســاحيل امُلطــل عــى البحــر 

بشاطئ يبلغ طوله 40 كيلومرًتا.
املســموح  باملســاحات  التاعــب  ويعــد 
أكــرث  مــن  فيهــا،  باإلبحــار  للصياديــن 

املشكات التي تؤرق الصيادين.
ويقــول الصيــاد خالــد الهبيــل الــذي ميلك 
قــارب صيــد كبــريا يطلــق عليــه الصيــادون 
"لنــش جــر": إن بحريــة االحتــال دامًئــا مــا 
تغــري مســاحات الصيــد يف البحــر، وتلجــأ 

يف أحيان كثرية إىل إغاقه متاًما.
وأكــد لـ"فلســطن" أن ذلــك ينعكس ســلًبا 
الذيــن  الصياديــن  عــى  كبــرية  درجــة  إىل 
ليــس لديهــم أي مصــدر دخــل آخــر ســوى 

صيد األسامك وبيعها.
قاربــه  عــى  يعمــل  الــذي  الهبيــل  وذكــر 
تســمح  االحتــال  بحريــة  أن  صيــاًدا،   20

للصياديــن باإلبحــار حتــى 6 أميال يف بحر 
محافظتــي الشــامل وغــزة، ومــن املحافظة 
ميكــن  جنوًبــا  رفــح  وحتــى  الوســطى 
للصياديــن الوصــول لـــ15 ميــًا يف بعــض 

املناطق.
وأكــد أن االحتــال ينفــذ االعتقــاالت بحــق 
الصياديــن ويصــادر قواربهــم أيًضــا ويعكــر 
ودوران  امليــاه  رش  خــال  مــن  عليهــم 
الزوارق الحربية بقوة حول قوارب الصيد، 
وهــو مــا قــد يــؤدي إىل إغراقهــا، فضًا عن 

عمليات اإلعدام بدٍم بارد عى إثر إطاق 
النريان من األسلحة الرشاشة.

يف  حــادٍّ  نقــٍص  مــع  هــذا  كل  ويتزامــن 
الازمــة  الغيــار  وقطــع  الصيــد  معــدات 
غالبيتهــا  يتعــرض  التــي  القــوارب  لصيانــة 
حلهــا  عــى  يقــدر  ال  كبــرية  ملشــاكل 
يقــول  كــام  الحصــار،  بســبب  الصيــادون 

الهبيل.
وذكــر الصيــاد صــاح أبــو ريالــة، وهو عضو 
يف نقابة الصيادين، أنه مل يواجه مشاكل 
مرتاكمــة يف مهنــة الصيــد منــذ عملــه بهــا 

يف  يواجههــا  التــي  مثــل  ســنة،   25 قبــل 
الفرتة الحالية.

أن  لـ"فلســطن"،  ريالــة  أبــو  وأضــاف 
الحصــار املفــروض عــى معــدات الصيــد 
دخــل  تراجــع  مــع  يتزامــن  ومســتلزماته 
الصيادين بنسبة كبرية، بفعل حالة الفقر 
عــى  الطلــب  وقلــة  غــزة  يف  املوجــودة 

األسامك.
القــدرة  ضعــف  تداعيــات  أن  وأكــد 
عــى  اإلقبــال  عــدم  إىل  أدت  الرائيــة 
يف  ذلــك  وتســبب  األســامك،  رشاء 

وجعلهــم  للصياديــن،  فادحــة  خســائر 
يبيعــون األســامك بأرخــص األمثــان، مبيًنا 
بــه  أنــه يحتــاج إىل وقــود للقــارب الخــاص 
شــيقل   700-1000 بــن  يــرتاوح  بثمــن 
)300-200 دوالر( يف كل مرة يبحر فيها 

للصيد.
بسلســلة  ســنوات  منــذ  غــزة  قطــاع  وميــر 
الحيــاة  مناحــي  طالــت  اقتصاديــة  أزمــات 
كافــة بســبب الحصــار اإلرسائيــيل املمتــد 
منذ 2006 وعقوبات السلطة املتواصلة 

منذ 2017.

من جهته قال مسؤول لجان الصيادين يف 
اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي، زكريــا بكــر: 
الصياديــن  بحــق  االحتــال  انتهــاكات  إن 
مشــرًيا  غــزة،  بحــر  يف  يوًمــا  تتوقــف  مل 
االحتــال  بحريــة  تاعــب  اســتمرار  إىل 

مبساحات الصيد.
الرقــم  املــايض  شــباط  فربايــر/  وشــهد 
األعى يف التاعب باملساحات البحرية 
وتضييــق  توســيع  بــن  مــا   ،2020 خــال 

وإغاق، حسبام قال بكر لـ"فلسطن".
مشــكلة  يواجهــون  الصياديــن  أن  وذكــر 
كبرية بســبب تقليص وتوســيع مســاحات 
الصيــد، تتمثــل بخســارتهم شــباك الصيــد 
وهــذا  امليــاه،  يف  موضوعــة  تكــون  التــي 
الصياديــن  عــى  االعتــداء  مــع  يتزامــن 
وعمليــات  امليــاه  وضــخ  النــار  بإطــاق 

االعتقال ومصادرة القوارب.
وأشار إىل أن تقسيم بحرية االحتال بحر 
غــزة لعــدد معــن مــن قــوارب الصياديــن، 
يسبب إرباًكا شديًدا يف عمل الصيادين، 
وهــذا يجعلهم عرضــة لاعتداء واالعتقال 

من الزوارق الحربية.
للصياديــن  الحاميــة  بتوفــري  وطالــب 
انســجاًما مــع القانــون الــدويل الــذي مينــح 
الصياديــن اإلبحــار ملســافة أميــال عديــدة 
دون  يحــول  االحتــال  لكــن  البحــر،  يف 
ذلــك، خاصــة أن انتهاكاتــه تنعكــس ســلًبا 

بكرثة عى الصيادين وعائاتهم.
ومنــح اتفــاق )أوســلو( املوقــع بــن منظمــة 
أيلــول  ســبتمرب/  يف  واالحتــال  التحريــر 
1993، الصياديــن الفلســطينين إمكانيــة 

غــزة؛  بحــر  يف  ميــًا   20 مســافة  اإلبحــار 
منــع  ســنوات طويلــة  منــذ  االحتــال  لكــن 
الصيادين من الوصول إىل هذه املسافة، 

كام أنه يسيطر بالكامل عى البحر.

النارصة/ فلسطن:
تفاصيــل  عــن  أمــس،  "كان"،  اإلرسائيليــة  العامــة  اإلذاعــة  كشــفت 
خطــة إرسائيليــة تقــي بتهجــري 60 ألــف فلســطيني مــن قطــاع غــزة 
إىل باراغــواي يف أمــريكا الجنوبيــة، بعــد حــرب حزيران/يونيــو العــام 
1967. وأشــارت اإلذاعــة العربيــة إىل وضــع حكومــة االحتــال عــدة 

خطــط لطــرد الفلســطينين مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وذلــك 
باالســتناد إىل بروتوكــول "كابينيــت املناطــق"، وهــو عبــارة عــن لجنــة 
وزارية إرسائيلية خاصة باملناطق الفلسطينية املحتلة عام 1967. 
وقالت: "رغم أن هذه الخطط مل تنجح بشكل كامل، إال أنه باإلمكان 
بأنهــا خطــط إجراميــة، كونهــا مقرونــة بجرائــم حــرب، وليــس  وصفهــا 
ضــد الفلســطينين فقــط، وإمنــا ضــد اليهــود الناجــن مــن املحرقــة 
التــي ارتكبهــا النازيــون يف أملانيــا خال الحرب العاملية الثانية"، فق 
تعبريهــا. وأوضحــت أن بــن الخطــط التــي بحثتها هــذا "الكابينيت"، 
كان نقل 50 ألف الجئ يف قطاع غزة إىل بلدة جديدة تقام خصيصا 

لهم يف منطقة العريش يف شبه جزيرة سيناء املرية.
وأشــارت إىل أن "كابينيــت املناطــق"، اجتمــع يف أيار/مايــو العــام 
1969، مــن أجــل التــداول يف خطــة رسيــة، جــرى االتفــاق حولهــا بــن 

رئيس املوساد يف حينه، تسفي زامري، والسلطات يف باراغواي.
ويتبن من الربوتوكول أنه شارك يف االجتامع إضافة إىل زامري، كل 
مــن رئيــس حكومــة االحتــال، غولــدا مئــري، ونائبها يغآل ألــون والوزير 

من حزب مبام، يرسائيل برزياي. 
خططــت  فلســطيني  ألــف   60 أصــل  مــن  أن  الربوتوكــول  يف  وجــاء 
وبينهــم  الهجــرة،  عــى  فلســطينيا   30 وافــق  لتهجريهــم،  )إرسائيــل( 
اثنان أطلقا النار عى موظفة يف الســفارة اإلرسائيلية يف باراغواي، 
تعهــدت  الــذي  املــال  عــى  حصولهــام  عــدم  مــن  غضبهــام  بســبب 

)إرسائيل( بدفعه للذين يهاجرون يف إطار هذه الخطة.

" أريج": االحتالل استولى على 6 آالف دونم من أراضي 
الفلسطينيين بالقوانين العنصرية

انتهاكات بحرية االحتالل والحصار.. نيران يكتوي بها صيادو غزة

الكشف عن خطة 
إسرائيلية لتهجير 60 ألف 

فلسطيني لباراغواي

جرافة تابعة لقوات االحتال تسيطر عى أرايض املواطنن يف الضفة الغربية      ) أرشيف (

تواصل االعتداءات االرسائيلية بحق الصيادين يف القطاع              )أرشيف(
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غزة/ فلسطني:
نّظم مركز امليزان لحقوق اإلنسان، أمس، لقاًء مفتوًحا بعنوان: "الحصار والضم.. املحكمة 

الجنائية الدولية والقانون الدويل اإلنساين".
وحــر اللقــاء لفيــف مــن الشــخصيات العامــة ونشــطاء مجتمعيــني ومهتمــني، يف قاعــة مقــر 

املركز يف مدينة رفح.
واستعرض مدير عام املركز عصام يونس، أبرز التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، 
محذرًا من مدى خطورة اإلجراءات التي تتخذها ســلطات االحتالل وما أعلنته فيام يتعلق 
اإلرسائيــي  والحصــار  الفلســطينية،  القضيــة  لتصفيــة  اليوميــة  وإجراءاتهــا  الضــم،  بخطــة 

املفروض عىل األرض الفلسطينية املحتلة وأثره عىل مجمل الحقوق.
وأكد أن االســتيطان اإلرسائيي شــكل أحد أخطر االنتهاكات التي متارســها قوات االحتالل 
منــذ احتاللهــا لــأرض الفلســطينية إىل يومنــا هــذا، وأن مــا تقــوم بــه ســلطات االحتــالل مــن 
خــالل محاوالتهــا حســم القضايــا الكــرى مــن طرف واحــد، كقضية القــدس وقضية الالجئني 
لــه وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني مــن تحديــات وضغوطــات  ومــا تتعــرض 

لتقويض عملها، يهدف إىل تغيري الواقع وتقويض أي فرصة إلقامة دولة فلسطينية.
كام أشــار يونس إىل أهمية اللجوء إىل القضاء الدويل للتحقيق يف جرائم قوات االحتالل 
التــي ارتكبــت خــالل األعــوام الســابقة، وهــو مــا تســعى لــه مؤسســات حقــوق اإلنســان لتوفري 

العدالة للضحايا. 
وشــّدد عــىل أّن غيــاب العدالــة هــو تضحيــة باملدنيــني ومبمتلكاتهــم، وأنــه ال ميكــن أن يرتك 
الضحايــا بــدون حــد أدىن مــن الحاميــة، وبــدون إجــراءات متنــع متــادي قــوات االحتــالل يف 

ارتكاب جرامئها، ما يشكل واجبًا قانونيًا يقع عىل أطراف اتفاقية جنيف الرابعة.
مــن ناحيــة أخــرى، تطــرق يونــس إىل االنقســام الفلســطيني وتكلفتــه الباهظــة عــىل القضيــة 
الفلســطينية، والســيام مضاعفــة معانــاة املواطنــني وتدهــور حالة حقوق اإلنســان، خصوًصا 

يف ظل استمرار تدهور األوضاع اإلنسانية واالقتصادية.
وأكــد أهميــة اتخــاذ خطــوات جــادة مــن جميــع األطــراف إلنهــاء االنقســام وتوحيــد الجهــود 
األرض  يف  اإلرسائيــي  االحتــالل  قــوات  ترتكبهــا  التــي  الجســيمة  االنتهــاكات  ملواجهــة 
وحيــاة  الفلســطينية  القضيــة  تواجــه  التــي  التحديــات  ومواجهــة  املحتلــة،  الفلســطينية 

املواطنني اليومية.

"الميزان" يناقش الحصار والضم 
ضمن السياق القانوني الدولي

بريوت-غزة/ محمد أبو شحمة:
أمــس،  نعــت مؤسســات وأطــر إعالميــة وفصائــل فلســطينية، 
اإلعالمي الفلســطيني نافذ أبو حســنة، املدير التنفيذي لقناة 
فلســطني اليــوم الفضائيــة، الــذي وفاتــه املنية يــوم االثنني، إثر 

نوبة قلبية يف مقر إقامته يف لبنان.
وعلمــت صحيفــة "فلســطني" مــن مصــادر يف قنــاة "فلســطني 
بعــد  األربعــاء،  اليــوم  سيشــيع،  حســنة  أبــو  جثــامن  أن  اليــوم" 

وصول أبنائه من الرازيل، يف العاصمة السورية دمشق.
األرسة  "فقيــد  الفلســطينيني  اإلعالميــني  منتــدى  ونعــى 
اإلعالمية الفلســطينية الزميل اإلعالمي أبو حســنة بعد مســرية 

حافلة بالعطاء وخدمة القضية الفلسطينية".
عــن  الدفــاع  يف  للراحــل  البــارز"  "الــدور  املنتــدى  واســتحر 
مدينــة القــدس املحتلــة وثوابــت القضيــة الوطنيــة الســيام حق 

العودة.
وقــال التجمــع اإلعالمــي الفلســطيني: إن "الراحــل القديــر أبــو 
َحسنة؛ شّكل قامة ثقافية وفكرية وأدبية وسياسية وطنية، يف 
مواجهــة مشــاريع تزييــف الوعــي، وطمــس ثقافــة األمــة، لصالــح 

مشاريع التدجني والتطبيع".
واألرسة  حســنة،  أبــو  آل  وعمــوم  عائلــة  مــن  التجمــع  وتقــدم 
اإلعالمية والثقافية الفلسطينية عموًما، وألرسة قناة "فلسطني 

اليوم" خصوًصا بأصدق التعازي واملواساة بوفاة مديرها.
الفلســطينيني  لإلعالميــني  الدميقراطــي  امللتقــى  نعــى  كــام 
)مــدى( أبــو حســنة، بعــد رحلــة نضــال طويلــة امتــدت ألكــر من 
أربعة عقود كرسها للدفاع عن القضية الفلسطينية وعدالتها.

وقــال امللتقــى يف بيــان نعــي: لقــد رحــل ابــو حســنة ويف قلبــه 
غصــة الرحيــل الكبــري، وهــو الذي غادر فلســطني بنتيجة نكســة 
ســنوات  طيلــة  يــراوده  العــودة  حلــم  ظــل  وقــد   ،1967 العــام 

واالعالمــي  والفكــري  الســيايس  بالعطــاء  يبخــل  ومل  نضالــه، 
حيــث تحفــل املكتبــة الوطنيــة الفلســطينية مبئــات املقــاالت 
والدراســات التــي ســتبقى مضامينهــا منــارة مشــعة يف ســامء 

فلسطني.
الجبهــة  يف  والنــر  والتوثيــق  اإلعــالم  دائــرة  وتقدمــت 
وإخوانــه  الراحــل  عائلــة  إىل  فلســطني،  لتحريــر  الدميقراطيــة 
وأصدقائه، وعموم العائلة الثقافية واألدبية يف فلسطني بأحر 

التعازي.
وقالــت الدائــرة يف بيــان لهــا: "نحــن عــىل ثقــة أن زمــالء الراحــل 
الــذي  الطريــق  أبــو حســنة، ورفاقــه وإخوانــه ســيواصلون  نافــذ 

التزمه، واملبادئ التي اعتنقها وعنوانها الوحيد فلسطني".
مــن جانبهــا، أكــدت حركــة الجهــاد اإلســالمي أن أبو حســنة أحد 

املثقفــني واإلعالميــني الذيــن كانــت لهــم إســهامات كبــرية يف 
الثقافــة الوطنيــة وتعزيــز الوعــي بالحقــوق التاريخيــة للشــعب 

الفلسطيني وثوابت القضية الفلسطينية.
وتقدمــت الحركــة خــالل بيــان لهــا، بالتعزيــة مــن أرسة اإلعالمي 
أبــو حســنة، وكذلــك ألرسة قنــاة فلســطني اليــوم ولــكل املنابــر 
اإلعالمية التي ساهم فيها الراحل مساهمة فاعلة، اإلعالميني 

والُكّتاب واملثقفني جميعا بوفاة زميلهم.
حســنة،  أبــو  فلســطني،  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  نعــت  كــام 
مؤكــدة أن "لــه مســرية نضاليــة حافلــة بالعطــاء خدمــة للقضيــة 
الوطنيــة العادلــة واإلعــالم امللتــزم بقضايــا شــعبه الفلســطيني 

وأمته العربية".
وعــدت الجبهــة يف ترصيــح لهــا، الراحــل أبــو حســنة، أحــد أهــم 
الرموز اإلعالمية التي ناضلت من أجل إيصال قضية فلسطني 
العادلة إىل جميع املحافل واملنابر اإلعالمية العربية والدولية 

من خالل كتاباته وإدارته لقناة "فلسطني اليوم.
أبو حسنة يف سطور 

عــام  غــزة  قطــاع  جنــوب  رفــح  مدينــة  مواليــد  مــن  حســنة  وأبــو 
1961، ورحــل إثــر نكســة حزيــران عــام 1967، هو وعائلته إىل 
لبنان ودرس يف جامعة دمشق وتخرج منها يف العام 1983.

وعمل الراحل منذ عام 2010 مديرا تنفيذيا لقناة "فلســطني 
اليــوم"، وكتــب مقــاالت يف العديــد مــن الصحــف والدوريــات 
أبرزهــا: جغرافيــة  ومؤلفــات  كتــب  عــدة  أصــدر  كــام  العربيــة، 
االســتيطان ووهــم الدولــة، األحــزاب الصهيونيــة العلامنيــة يف 
وأمــالك  ذاتيــة،  ســرية  يتذكــر،  الفاهــوم  وخالــد  )إرسائيــل(، 
املغاربــة يف فلســطني، باإلضافــة إىل روايتــني أدبيتــني، هــام 
املرايــا،  وعســل   ،2000 العــام  يف  صــدرت  البــكاء،  مقــام 

صدرت يف العام 2015.

سيوارى تحت الثرى في سوريا
أطر صحفية وفصائل تنعى اإلعالمي نافذ أبو حسنة

نافذ أبو حسنة

المرجعيات الدينية بالقدس: ما يجرِى 
في شرق األقصى غير مسبوق

القدس املحتلة/ فلسطني:
قالــت املرجعيــات الدينيــة يف مدينــة القــدس املحتلــة، إن الوضــع يف املنطقــة الرقية 
من املسجد األقىص املبارك من جراء انتهاكات االحتالل اإلرسائيي "خطٌر ومرتدٍّ وغري 

مسبوق".
وأوضحــت املرجعيــات الدينيــة يف بيــان لهــا أمــس، أن املنطقــة الرقية مبســاحتها التي 

تصل لـ50 دومًنا جزء ال يتجرأ من األقىص، ومتثل ثلث املساحة الكلية للمسجد.
ورفضــت ادعــاءات االحتــالل بــأن املنطقــة الرقيــة منطقــة عســكرية، مؤكــدة أنــه يســعى 
للســيطرة عــىل األقــىص مــن خــالل تكثيــف اقتحامــات املســتوطنني والســامح لهــم بــأداء 

طقوس تلمودية يف املنطقة ورفع علم االحتالل فيها.
وشــددت عــىل أن املســجد األقــىص املبــارك بجميــع ســاحاته ومرافقــه "هــو للمســلمني 
وحدهــم بقــرار إلهــي ربــاين غــري قابل للنقاش وال التفاوض وال التنازل عن ذرة تراب منه"، 
مضيفــة أن االحتــالل يتــامدى يف اعتداءاتــه عــىل املســجد دون رادع، لذلــك مل يتوقــف 

عن انتهاكاته أمام سمع ونظر العامل، بل وينر اعتداءاته عىل وسائل اإلعالم.
واعتــرت املنطقــة الرقيــة ومــن ضمنهــا مصــىل بــاب الرحمــة جــزءا ال يتجــرأ مــن األقــىص 
مبســاحته البالغة 144 دومنا و900 مرت مربع، والتي تشــمل املســجد األمامي واألقىص 
ومصــىل بــاب الرحمــة واملصــىل املــرواين ومصــىل الــراق وســائر املســاطب واملمــرات 

والجدران، مبا فيها حائط الراق وكل ما دار عليه من سور.
ونّبهت املرجعيات إىل أن الجامعات االستيطانية تجمع األموال للسيطرة عىل األقىص 
املســلمني  دخــول  عــىل  قيــودا  االحتــالل  يفــرض  الــذي  الوقــت  االقتحامــات يف  ودعــم 

للمسجد.

حفريات إسرائيلية قرب القدس 
بزعم البحث عن رفاة جندي

القدس املحتلة/ فلسطني:
رشعــت قــوات االحتــالل اإلرسائيــي، أمــس، يف أعــامل تجريــف طالت عــدة مناطق يف 
أرايض املواطنــني ببلــدة "بيــت اكســا" قــرب مدينــة القدس املحتلــة؛ بزعم البحث عن 

رفاة جندي قتل عام 1969.
وأفــاد شــهود عيــان مــن القربــة بــأن جرافات االحتالل برفقة قوة عســكرية وصلت أرايض 

القرية ورشعت يف أعامل التجريف دون سابق إنذار.
وســبق أن اقتحمــت قــوات االحتــالل بلــدة "بيت اكســا" يف 30 يونيــو/ حزيران 2020، 
ونفذت حفريات بزعم البحث عن رفاة الجندي، كام قامت باستجواب كبار السن يف 

البلدة بدعوى جمع معلومات.
وتعيــش "بيــت اكســا" حالــة اســتثنائية حيــث يقــام عــىل مدخلهــا حاجــز احتــاليل ثابت 
مينــع الدخــول والخــروج مــن البلــدة إال ضمــن رشوط تعجيزيــة، ويحــول دون التواصــل 

الجغرايف واالجتامعي لسكان البلدة مع محيطها من القرى املجاورة.
ويســكن معظــم أهــايل "بيــت اكســا" يف 700 دونــم فقــط يســمح بهــا االحتــالل بالبنــاء 

والسكن، من مجمل مساحتها التي تصل إىل نحو 7398 دومنا.
ا عىل أغلب مساحة "بيت  ا وإداريًّ وتسيطر ما تسمى اإلدارة املدنية لالحتالل عسكريًّ
اكســا"، وتســتغل ذلــك مبنــع التوســع العمــراين يف البلــدة التــي يطوقهــا جــدار الفصــل 

العنرصي.
وصــادرت قــوات االحتــالل مســاحات واســعة مــن أرايض "بيــت اكســا" لغايــات متعددة 
منها بناء مســتوطنتي "راموت" و"هار شــموئيل"، وجدار الفصل العنرصي الذي يعزل 
البلدة عن أراضيها الزراعية، ما مينع الكثري من املواطنني من زراعة أراضيهم والعناية 
بها، وُيهدد بتحويل األرايض الخصبة إىل غابات وأراٍض ممنوع الزراعة فيها؛ بزعم أنها 

تابعة ملا تسمى "سلطة الطبيعة".

ر من العواقـب مركز حقوقي يدين إغالق االحتالل"كرم أبو سالم" ويحذِّ
غزة/ فلسطني:

اإلنســان،  لحقــوق  الفلســطيني  املركــز  أدان 
حاجــز  اإلرسائيــي  االحتــالل  إغــالق  بشــدة، 
"كــرم أبــو ســامل" التجــاري الوحيد لقطاع غزة، 
نحــو  حيــاة  عــىل  ذلــك  عواقــب  مــن  محــذًرا 
يف  ــا  كارثيًّ تدهــوًرا  يعانــون  مواطــن  مليــوين 
األوضــاع املعيشــية والحياتيــة بفعــل سياســة 
الحصــار اإلرسائيــي املتواصــل عــىل القطــاع 

منذ 13 عامًا.
قــرار  أن  أمــس،  لــه  بيــان  يف  املركــز  وعــدَّ 
مــن  مجموعــة  ســياق  يف  يــأيت  االحتــالل 
القــرارات رشع بتنفيذهــا منــذ يونيو/ حزيران 
2007، وذلــك يف ســياق خطــة إلحــكام خنــق 

قطاع غزة.
ووفقــا ملتابعــات املركــز، فقد أعلن االحتالل 
أول مــن أمــس، إغــالق حاجــز "كــرم أبــو ســامل" 

اعتباًرا من أمس.
وأكــد أن هــذا القــرار ينــدرج يف إطــار سياســة 
غــري  الجامعــي  والعقــاب  الشــامل  الحصــار 

يفرضــه  الــذي  القانــوين  وغــري  اإلنســاين 
االحتالل عىل قطاع غزة، حيث يشهد قيودا 

مشددة عىل حركة األفراد والبضائع.
التجاريــة،  املعابــر  عــىل صعيــد  أنــه  وأوضــح 
القيــود  تفــرض  االحتــالل  ســلطات  زالــت  مــا 
املشــددة عــىل توريــد الســلع التــي تصنفهــا 
االســتخدام"،  مزدوجــة  "مــواد  أنهــا  عــىل 
ا عــىل هــذه القامئــة 62 صنًفــا،  وتضــع رســميًّ
وتحتوي هذه األصناف مئات السلع واملواد 
األساسية، التي تعد أساسية لحياة السكان، 
يف  توريدهــا  عــىل  القيــود  فــرض  ويســاهم 
تدهــور أوضــاع البنيــة التحتيــة، واالقتصاديــة، 

والصحية، والتعليمية.
حظــر  يف  االحتــالل  ســلطات  تســتمر  كــام 
تصديــر منتجــات قطاع غــزة إىل الخارج، ويف 
كميــات  بتصديــر  تســمح  محــدود  اســتثناء 
ا مــن املنتجــات )معظمها ســلع  محــدودة جــدًّ
زراعيــة(، وبكميــات ال تتجــاوز %5 مــن حجــم 
فــرض  قبــل  مــن  حتــى  الشــهرية،  الصــادرات 

الحصار يف يونيو 2007، وفق املركز.
ملــرور  املخصصــة  املعابــر  صعيــد  وعــىل 
زال  مــا  االحتــالل  إن  املركــز:  قــال  األفــراد، 
وتنقــل  حركــة  عــىل  مشــددة  قيــوًدا  يفــرض 
ســكان القطــاع عر حاجــز بيت حانون )إيرز(، 
فئــات  ا مبــرور  جــدًّ نطــاق ضيــق  ويســمح يف 

محدودة.
وأكــد أنــه ينظــر ببالــغ القلــق التخــاذ ســلطات 
عــىل  الحصــار  تشــديد  قــرارات  االحتــالل 
قطــاع غــزة، ملــا لهــا مــن تداعيــات كارثية عىل 
للســكان،  واملعيشــية  االقتصاديــة  األوضــاع 
ويــرى يف القــرار شــكاًل مــن أشــكال العقوبات 

الجامعية، وأعامل االنتقام ضد املدنيني.
والعاجــل  الفــوري  للتدخــل  املركــز  ودعــا 
وفتــح  القــرار،  هــذا  إلغــاء  أجــل  مــن  للضغــط 
املعر التجاري الوحيد لقطاع غزة، والسامح 
بتوريــد احتياجــات ســكان القطــاع، وتصديــر 
بضائعــه ومنتجاتــه بحريــة، وإجبــار االحتــالل 
عىل اإلقالع عن استخدام سياسة العقوبات 

إغــالق  بينهــا  ومــن  التــي يفرضهــا،  الجامعيــة 
املعابــر، والتــي تــؤدي إىل تدهــور خطــري يف 
متتع السكان املدنيني بحقوقهم االقتصادية 

واالجتامعية.
)إرسائيــل(  تذكــري  أهميــة   إىل  ولفــت 
بااللتزامــات الواجبــة عليهــا، باعتبارهــا القــوة 
فيــه،  الســكان  حيــال  غــزة،  لقطــاع  املحتلــة 
لعــام  جنيــف  اتفاقيــة  مــن   55 للــامدة  وفقــا 
واجــب  "مــن  أن  عــىل  تنــص  والتــي   ،1949
دولــة االحتــالل أن تعمــل، بأقــىص مــا تســمح 
باملــؤن  الســكان  تزويــد  عــىل  وســائلها،  بــه 
أن  وعليهــا  الطبيــة،  واإلمــدادات  الغذائيــة 

تراعي احتياجات السكان املدنيني".
وأضاف أنه عىل األطراف السامية املتعاقدة 
أمــام  الوقــوف  الرابعــة  جنيــف  التفاقيــة 
األوىل  املــادة  عليهــا  نصــت  كــام  واجباتهــا 
مــن االتفاقيــة، والقــايض بضــامن تطبيق هذه 
الحــريب  االحتــالل  دولــة  قبــل  مــن  االتفاقيــة 

اإلرسائيي لحامية املدنيني الفلسطينيني.

د هجومه على منظومة القضاء ومالحقة فساده صعَّ
نتنياهو يلمح إلى تراجع ترامب عن دعم مخطط "الضم"

النارصة/ فلسطني:
أملح رئيس حكومة االحتالل اإلرسائيي بنيامني 
دونالــد  األمريــي  الرئيــس  تراجــع  إىل  نتنياهــو، 
اإلرسائيــي  "الضــم"  مخطــط  دعــم  عــن  ترامــب 
د من  يف الضفــة الغربيــة املحتلــة، يف حــني صعَّ
هجومــه عــىل املنظومــة القضائيــة عــىل خلفيــة 

مالحقته عىل ملفات الفساد.
القنــاة  مــع  أجراهــا  مقابلــة  يف  نتنياهــو  وقــال 
كان  إنــه  أمــس،  مــن  أول  العريــة،  اليمينيــة   20
واضًحــا منــذ البدايــة عــن عدم التمكن من "فرض 
ســيادتنا" عــىل مناطــق يف الضفــة الغربيــة دون 
مشــغول  ترامــب  أن  وأضــاف  أمريكيــة.  موافقــة 
ــا بأشــياء أخــرى، مل تعــد املســألة يف ســلم  حاليًّ
مردًفــا:  برصاحــة،  ذلــك  أقــول  وأنــا  اهتامماتــه، 
"لقــد نجحــت بالحصــول عــىل اعــرتاف أمريــي 
بالقدس )املحتلة( عاصمة )مزعومًة( إلرسائيل، 
عــىل  إرسائيــل  وبســيادة  إليهــا،  الســفارة  ونقــل 
)الســوري املحتــل(، وكذلــك حصلــت  الجــوالن 

عىل اعرتاف أمريي برعية املستوطنات".
مــن جهــة ثانيــة، عــدَّ نتنياهــو قصــف موقــع رصــد 
ا  ردًّ "ليــس  عــزة  قطــاع  يف  املقاومــة  لفصائــل 
مــن  الحارقــة  البالونــات  إطــالق  عــىل  ضعيًفــا" 
القطــاع باتجــاه املســتوطنات املحيطــة، مضيًفــا 
أنــه لــن يســمح بعمليــات مقاومــة ضــد )إرسائيــل( 
وســريد  وجنودهــا،  ومســتوطنيها  ممتلكاتهــا  أو 

عىل ذلك بكل قوة، عىل حد تعبريه.
العليــا،  االحتــالل  محكمــة  قــرار  عــّد  ذلــك،  إىل 
أبــو  أمــر هــدم منــزل عائلــة األســري نظمــي  إلغــاء 
جنــني،  قضــاء  يعبــد  بلــدة  مــن  عامــا(   49( بكــر 
"قــراًرا تعيًســا ومحزًنا وخاطًئــا"، مطالًبا املحكمة 
بتشــكيلة  جديــد  مــن  املوضــوع  مبناقشــة 
موسعة. واتهم العائلة بـ"دعم اإلرهاب"، مردًفا: 

"سأواصل سياسة هدم البيوت".
وبشــأن قضايا فســاد نتنياهو، صّعد من هجومه 
شــديدة  رســالة  يف  القضائيــة،  املنظومــة  عــىل 
القضــايئ  املستشــار  إىل  وجههــا  اللهجــة 

للحكومة أفيحاي مندلبليت.
وجــاءت الرســالة عــىل خلفيــة التهديــدات التــي 

تلقاهــا نتنياهــو وعائلتــه خــالل الفــرتة املاضيــة. 
تواصــل  صفحــات  عــىل  نرهــا  عــىل  وحــرص 

رسمية خاصة به.
مكتــوف  وقوفــه  بــأن  مندلبليــت  نتنياهــو  واتهــم 
األيــدي "يف وجــه الدعــوات لقتــي أنــا وعائلتــي 
أقــل مــن  ليــس  والتهديــدات باغتصــاب زوجتــي 

استباحة فاضحة لدمائنا".
كانــت  لــو  ســتترصف  كنــت  "كيــف  وأضــاف: 
التهديــدات الجنســية التــي تتعــرض لهــا زوجتــي 
أحــد  زوجــة  أو  زوجتــك  ضــد  موجهــة  ســارة، 
العــام؟"،  الشــأن  يف  العاملــني  مــن  مقربيــك 
يف  اإلطــالق  عــىل  شــك  هنــاك  "ليــس  متابًعــا: 
أنك كنت ســتترصف عىل الفور وبكل الوســائل 

كانــت  إذا  للعدالــة  املتهــم  لتقديــم  املتاحــة 
الجرمية موجهة ضدك أو ضد أحد مقربيك".

املــرة،  هــذه  أتلقــى  أن  يف  "أرغــب  واســتطرد: 
خالًفــا لــردودك الســابقة عــىل توجهــايت القليلة، 
بريوقراطــي  رفــض  خطــاب  وليــس  مناســًبا  ا  ردًّ
إنفــاذ  وعــدم  وتــراٍخ  الجانــب،  أحــادي  التفــايف 

انتقايئ للقانون".
رشطــة  إىل  شــكوى  قــدم  قــد  نتنياهــو  وكان 
االحتــالل ضــد متظاهــر، بادعــاء أنــه هــدد حيــاة 
فيديــو  عــىل خلفيــة مقطــع  وذلــك  يائــري،  نجلــه 
قائــاًل:  يائــري،  يخاطــب  كمــن  املتظاهــر  يظهــر 
طــوال  حــراس  إىل  تحتــاج  ملــاذا  نعلــم  "نحــن 

الوقت. وستكون يف أحد األيام دون حراس".
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مـحمد الدلو

توريــد مشــاريع بيــع مــواد غذائيــة وحلويــات + 
مشاريع بيع مأكوالت + مشاريع بيع معجنات

واجتامعيــة  إنســانية  دوليــة  منظمــة  هــي  فلســطني   –  )sos( األطفــال  قريــة 
تعمــل عــى مســاعدة األطفــال املحتاجــني واأليتــام كــام توفــر لهــم الفرصــة 
إلقامــة عالقــات دامئــة داخــل إطــار أرسي ومتكنهــم مــن العيــش وفــق ديانتهــم 
وثقافة مجتمعهم وتساعدهم عى التعرف عى مواهبهم وقدراتهم الفردية 
والتعبري عن اهتامماتهم وتتأكد من أن يحصلوا عى التعليم املطلوب يك 

يصبحوا ناجحني ومساهمني يف مجتمعهم.
التمكــني  أنشــطة  بتنفيــذ  فلســطني   –  )sos( األطفــال  قريــة  حاليــا  تقــوم 
االقتصــادي لصالــح االرس املســتفيدة بهــدف إقامــة مشــاريع صغــرية مــدرة 
فعــى  املختــوم،  بالظــرف  عطــاء  طــرح  عــن  تعلــن  عليــه  بنــاء  لهــم،  للدخــل 

املوردين الراغبني يف التقديم لهذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
1. يجب أن تكون الرشكة املتقدمة للعطاء متخصصة يف مجال التوريد املطلوبة.

2. يجب أن تكون األسعار بالشيكل شاملة قيمة الرضيبة املضافة .

3. عــى الرشكــة التــي ترســو عليهــا العطــاء تقديــم فاتــورة رضيبيــة وشــهادة 

خصم املصدر .
4. يجب أن تكون األسعار املقدمة للعطاء سارية املفعول ملدة ال تقل عن 

90 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

5. لجنة العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب .

6. يحق للجنة العطاء تأجيل العطاء أو متديده أو اعادته أو الغاؤه أو تجزئته 

دون إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
7. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

8. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عى نســخة 

العطــاء مــن مقــر قريــة األطفالsos-رفــح ابتــداًء مــن يــوم )الثالثــاء( املوافــق 
مــن   )2020/08/18( املوافــق  )الثالثــاء(  يــوم  وحتــى   )2020/08/11(

العنــوان التــايل: رفــح –تــل الســلطان بجــوار بــر كنــدا ، خالل الدوام الرســمي 
مع مراعاة ايام االجازة .

9. آخــر موعــد لتســليم العطــاء هو يوم )الثالثــاء( املوافق )2020/08/18( 

الساعة الثانية عرشة ظهرا، مع العلم انه لن تقبل بعد هذا املوعد.
10. لالستفسار يرجى االتصال عى رقم هاتف 2150240

الخاصة بمشروع توريد )حقائب مدرسية وقرطاسية(
بالظــرف  عطــاء  طــرح  عــن  فلســطني-  -فــرع  املســلمني  لعلــامء  العاملــي  االتحــاد  يعلــن 
املختوم الخاص مبرشوع توريد حقائب مدرســية وقرطاســية ويشــمل )حقيبة مدرســية 
وفقــًا  وذلــك  غــزة  قطــاع  الفقــرية يف  لــأرس  قرطاســية(  واإلعداديــة-  االبتدائيــة  ملراحــل 
لكراسة الرشوط الخاصة والعامة واملواصفات الفنية الواردة للمشرتكني يف املناقصة.

ميكــن املحــالت والــرشكات املختصــة التقــدم للمناقصــة وذلــك مــن خــالل 
الحصــول عــى صحيفــة الــرشوط واملواصفــات مــن مقــر االتحــاد الكائــن يف 
العنوان التايل: غزة : الكتيبة -مقابل ديوان املوظفني العام وذلك لقاء مبلغ 
)150( شــيكل غري مســرتدة خالل الفرتة من الســاعة  العارشة صباحا وحتى 

الثانية بعد الظهر يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت. 
علاًم بأن آخر موعد لتقديم العروض هو يوم األحد املوافق 2020/08/16 
الســاعة )2:00( ظهــرا  يف صنــدوق العطــاءات يف مقــر االتحــاد ولــن يلتفــت 
ألي عــروض تــرد بعــد هــذا  املوعــد، حيــث ســيتم فتــح املظاريــف بحضــور 

ممثيل الرشكات املتقدمة يف نفس املكان.
مالحظات: 

1( أجرة اإلعالن يف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء.

2( يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق حســب األصــول بقيمــة )3500 
شيكل( كتأمني دخول ساري املفعول ملدة 120 يوًما من آخر موعد لتقديم العروض.

3( تقديم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب. 

4( يجــب ارفــاق شــهادة خلــو رضيبــي أو صــورة عنهــا أو شــهادة خصم رضيبي 

صادرة عن الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة قبل رصف الفواتري.
5( لجنة العطاء غري ملزمة بقبول أقل األسعار ويحق لها التجزئة.

6( يحق للجنة العطاء إلغاء العطاء دون إبداء أسباب.
لالستفسار يرجى االتصال عى جوال رقم: 0598353390                                                               
االتحاد العاملي لعلامء املسلمني - فرع فلسطني

إعالن عن طرح عطاء
رقم 2020/1

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

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

توريد مواد غذائية جافة لأطفال املصابني  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( لرشاء 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 بني 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 الرشكة يف وزارة االقتصاد وشهادة خلو طرف 
مــن الرضيبــة ســاريتي املفعــول وســيتم اســتبعاد أي عــرض ال يحتــوي عــى 

الشهادات واألوراق املذكورة سارية املفعول.
•يلتزم املورد بالرشوط 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 الراغبــني 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 عرشة صباحا.

- ان يلتزم املورد باملواصفات املطلوبة.
- يجــب عــى املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة او شــيك بنــي 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 االثنني 2020/8/17م
جمعية دار اليتيم الفلسطيني
مدير قسم املشرتيات

غزة و)إسرائيل( والرسائل المتبادلة
يتبــادل قطــاع غــزة مــع ســلطات االحتــالل منــذ أيــام رســائل ناريــة ترفــع مــن 
سياســية  لــدواٍع  بهــا  الطرفــني  يرغــب  ال  مواجهــة  يف  الدخــول  احتامليــة 
جيــش  وزيــر  ورهــن  اشــرتط  أن  فبعــد  دوليــة،  وأخــرى  داخليــة،  واقتصاديــة 
يف  واألمــن  الخارجيــة  للجنــة  جلســة  -خــالل  غانتــس"  "بينــي  االحتــالل 
الكنيســت يــوم 10 أغســطس الجــاري- "تطويــر قطــاع غزة وازدهــاره" بإطالق 
املقاومــة  بــادرت   ،2014 عــام  منــذ  املقاومــة  لــدى  األرسى  الجنــود  رساح 
الفلســطينية إىل إطــالق دفعــة مــن الصواريــخ باتجــاه البحــر حملــت رســائل 

ضمنية باستعدادها ملواجهة مفتوحة.
ويف مقابــل مطالبــات قــادة املســتوطنني يف املســتوطنات املحاذيــة لغــزة، 
بحملة اغتياالت يف صفوف القادة السياسيني والعسكريني الفلسطينيني، 
نتنياهــو- غانتــس  الفلســطيني املوجــه لحكومــة  الخطــاب  تصاعــدت حــدة 
بالتأكيد عى أن "رسائل الضغط والتهديد مل يعد لها أي جدوى أمام إرادة 
كــر الحصــار"، كــام قــال الناطــق باســم حركــة حامس عبد اللطيــف القانوع، 
تعقيًبــا عــى قــرار االحتــالل وقــف إدخــال مواد البناء إىل غــزة إثر عدد حرائق 
قيــايس اندلعــت يف املســتوطنات وأتــت خــالل أيــام عــى نحــو )2000( 
دونم زراعي وفقًا للمعطيات التي نرشتها صحيفة يديعوت أحرونوت، وهو 
ا يف الرد عى وقائع مامثلة عاشــتها املســتوطنات  أمر غري معهود إرسائيليًّ
يف األيــام الســابقة، مــا يعنــي التقــاط نتنياهــو وائتالفــه الحكومــي املــأزوم، 
رســالة  غــزة بــأن ليــس لديهــا مــا تخــره، وهــي تعــي يف الوقــت نفســه غياب 
أفضــل  وسياســية  واجتامعيــة  اقتصاديــة  مكاســب  لتحقيــق  مــؤرشات  أي 
ــل عليــه القطــاع يف ظــروف إقليميــة ودوليــة أفضــل مــن تلــك التــي  مــام تحصَّ

يعيشها العامل املنكفئ عى نفسه ومصالحه بفعل جائحة كورونا.  
وإذ تــدرك )إرسائيــل( بــأن قــوة النــريان الثقيلــة املســتخدمة يجب أال تتجاوز 
العشــب"  "جــز  سياســة  ضمــن  املقاومــة  قــدرات  وتحييــد  تقويــض  حــدود 
املواجهــة املفتوحــة  مــن  ــا  نجاعــة إرسائيليًّ األكــر  االســرتاتيجية  باعتبارهــا 
التي متنح الفلسطينيني مساحة أوسع لالستحواذ عى الرأي العام الدويل 
ا، تعلم غزة أن الدخول  بتوظيف "صورة الحرب والدمار الفلسطيني" إنسانيًّ
يف أتــون مواجهــة مفتوحــة كالتــي حصلــت عــام 2014 ســيفيض إىل نتائــج 
مؤملــة عــى املســتويات كافــة ولــن ينهــي الحصــار املفروض عــى قطاع غزة 
منــذ )14 عاًمــا( بشــكل كيّل، وأن األمــور ســتعود إىل املربــع الــذي بــدأ منــه 
ظــر إىل هــذه الشــواهد، تنطلــق غــزة يف الضغــط الخشــن عــى  القتــال.  وبالنَّ
االحتــالل مــن إمكانيــة توظيــف الظــرف الســيايس واالقتصــادي اإلرسائيــيل 
القانــون  أزمــة امليزانيــة والتــي يقــيض  الداخــيل، حيــث تعيــش )إرسائيــل( 
اإلرسائييل بإقرارها خالل )100( يوم من تشكيل الحكومة، علاًم بأن املدة 
القانونية تنتهي يف 25 أغسطس/ آب الجاري، مبا قد يفيض يف أي لحظة 
إىل انفــراط العقــد الســيايس بــني قطبــي الحكــم، حــزيب "الليكــود وكاحــول 
لفان"، وحل الكنيست وإسقاط الحكومة والتوجه إىل انتخابات مبكرة هي 
الرابعــة يف )إرسائيــل( خــالل 18 شــهًرا، باإلضافــة إىل التأثــريات االقتصاديــة 
لجائحــة كورونــا حيــث فقــد )200( ألــف إرسائييل وظائفهم، وســط توقعات 
بــأن يبلــغ عــدد العاطلــني عــن العمــل )600( ألــف تقريبــا بحلــول نهايــة العــام 
الحايل. ضمن هذه األطر، تصعد حامس من حدة خطاب املواجهة، إلجبار 
حكومــة االحتــالل عــى ســحب الفتيــل والعــودة للتفاهــامت التــي أفضــت 
إليهــا مســريات العــودة وكــر الحصــار، خاصــة تلــك املتعلقــة باملشــاريع 
البنيــة  وتعزيــز  العمــل،  عــن  امُلعطلــني  الخريجــني  آالف  لتشــغيل  الدوليــة 
التحتية للكهرباء واملياه وأنظمة الرصف الصحي، إذ تدرك حامس بأن هذه 
املشاريع من شأنها زحزحة الركود وتنفيس الغضب الذي قد يتولد يف أي 
لحظة بفعل الضغط االقتصادي وانعدام فرص التشغيل لظروف موضوعية 
وسياســية، أو توظيًفــا للحالــة الخارجيــة بإســقاط حادثــة مرفــأ بــريوت عــى 
غــزة، ومــا تــال ذلــك مــن أصــوات ُتحمــل "حــزب اللــه" مســؤولية الدمــار الــذي 
آلت إليه العاصمة اللبنانية، وتداعي أصوات داخلية للمطالبة بنزع سالحه 
مسنودة بأذرع إعالمية من املحيط، لذا تبدو أطروحة املواجهة املحدودة 
و"االنفجــار بوجــه االحتــالل" الخيــار األنســب لغــزة مــن وجهــة نظــر املقاومــة، 

ا بشكل أو بآخر.  للحيلولة دون استنساخ املشهد اللبناين فلسطينيًّ

غزة-رام الله / نور الدين صالح:
الوطنيــة  اللجنــة  طالبــت 
الفلســطينية ملقاطعة )إرسائيل(، 
بالتحــرك والضغــط عــى االحتالل 
عــن  الفــوري  اإلفــراج  أجــل  مــن 
املدافــع الفلســطيني عــن حقــوق 
للجنــة،  العــام  املنســق  اإلنســان، 

محمود النواجعة.
جــاء ذلــك خــالل وقفــة احتجاجيــة 
تقــود حركــة  التــي  اللجنــة  نظمتهــا 
املقاطعــة )BDS( وأوســع ائتالف 
يف املجتمع املدين الفلسطيني، 
أمــس، أمــام املمثلية األملانية يف 
رام اللــه وغــزة، مبشــاركة ممثلــني 

عن الفصائل الفلسطينية.
الوقفتــني  يف  املشــاركون  ورفــع 
بعضهــا:  عــى  ُكتــب  الفتــات 
"املقاطعــة مقاومــة!! ال للتطبيــع، 
الحرية ملحمود النواجعة، الحرية 

للمدافع عن حقوق اإلنسان".
وداهمــت قــوات جيــش االحتــالل 
يوليــو/  30 يف  النواجعــة  منــزل 

أمــام  واعتقلتــه  املــايض،  متــوز 
إىل  واقتادتــه  وأطفالــه،  عائلتــه 

جهة مجهولة.
اللجنــة  منســق  واســتهجن 
لحركــة  الفلســطينية  الوطنيــة 
املقاطعــة )BDS( يف قطــاع غــزة 
اعتقــال  نحــل،  أبــو  الرحمــن  عبــد 
دون  النواجعــة  الناشــط  االحتــالل 

تقديم أي تهم واضحة له.
كلمتــه،  خــالل  نحــل  أبــو  وأوضــح 
اللــه  رام  مــع  مشــرتكة  الوقفــة  أن 
الرئيــس  بصفتهــا  أملانيــا  ملطالبــة 
األورويب  لالتحــاد  الــدوري 
بالضغــط عــى ســلطات االحتــالل 

لإلفراج عن النواجعة.
االحتــالل  محاكــم  أن  إىل  وأشــار 
تهــم  أي  تقــدم  مل  العســكرية 
باالدعــاء  واكتفــت  للنواجعــة، 
ي، الفًتــا إىل أنهــا  بوجــود ملــف رسِّ
منعــت املحامــي مــن زيارتــه منــذ 

اعتقاله حتى اآلن.
"انتهــاكا  النواجعــة  اعتقــال  وعــّد 
الحــرب  يف  خِطــرا  وتطــورا 
اإلرسائيليــة ضــد حركــة املقاطعة، 
)إرسائيــل(  أن  عــى  دليــل  وهــذا 
حركــة  مــن  وقلقــة  جــًدا  متــرضرة 

املقاطعة السلمية".
رضورة  عــى  نحــل  أبــو  وشــدد 
املقاطعــة  حمــالت  "تصعيــد 
نظــام  عــى  العقوبــات  وفــرض 
واألبارتهايــد  االســـــــــــــــــــــــتعامر 
لعــزل  وصــواًل  اإلرسائيــيل، 

)إرسائيل( بالكامل.
كل  ميــارس  "أن  رضورة  وأكــد 
الوطــن  الفلســطيني يف  الشــعب 
القابــل  غــري  حقــه  والشــتات 
للتــرصف يف تقريــر املصــري الذي 
يشمل بالحد األدىن إنهاء احتالل 
 ،1967 عــام  املحتلــة  األرايض 
والجــدار  االســتيطان  فيهــا  مبــا 
وعــودة  العنــرصي  التمييــز  وإنهــاء 
إىل  الفلســطينيني  الالجئــني  كل 

ديارهم".
مذكرة للممثلية األلمانية

املتابعــة  لجنــة  عضــو  قــال  بــدوره 
واإلســالمية  الوطنيــة  للقــوى 
تتابــع  اللجنــة  إن  خلــف:  محمــود 
عــى  النواجعــة  اعتقــال  بقلــق 

مقاطعــة  أجــل  مــن  نضالــه  خلفيــة 
ا. ا وثقافيًّ )إرسائيل( اقتصاديًّ

وطالــب خلــف خــالل حديثــه مــع 
الوقفــة  هامــش  عــى  "فلســطني" 
بغــزة، املمثليــة األملانيــة بــرضورة 
اإلفــراج  أجــل  مــن  التدخــل  رسعــة 
مــن  يناضــل  كونــه  النواجعــة  عــن 
أجــل حــق طبيعي وجزء من حقوق 

اإلنسان.
واســتنكر طريقــة اعتقــال االحتالل 
عائلتــه،  أمــام  بيتــه  مــن  للنواجعــة 
وإحالته للتحقيق ومتديد اعتقاله 
إىل  إضافــة  ــا،  إضافيًّ يوًمــا(   15(

أيــام  لثامنيــة  االعتقــال  متديــد 
أغســطس   10 مــن  بــدًءا  أخــرى 

الجاري.
ســّلم  الوقفــة  نهايــة  ويف 
للممثليــة  مذكــرة  املشــاركون 
األملانيــة يف فلســطني يطالبونهــا 
النواجعــة  عــن  لإلفــراج  بالتدخــل 
العــامل  دول  بالتزامــات  والوفــاء 

مبوجب القانون الدويل.

عــرشات  طالــب  اللــه،  رام  ويف 
االتحــاد  أمــس،  الفلســطينيني، 
عــى  بالضغــط  األورويب، 
محمــود  عــن  لإلفــراج  )إرسائيــل(، 
وقفــة  خــالل  وذلــك  النواجعــة، 
 ،)BDS( لهــا  دعــت  احتجاجيــة 
األملانيــة يف  املمثليــة  مقــر  أمــام 
الغربيــة  الضفــة  وســط  اللــه،  رام 

املحتلة.
الناشــط  جمعــة،  جــامل  وأشــار 
الفعاليــة  أن  إىل   ،)BDS( يف 
األملانيــة،  املمثليــة  أمــام  تقــام 
بصفتهــا الرئيــس الــدوري لالتحــاد 

األورويب.
االتحــاد  "صمــت  جمعــة:  وقــال 
يف  رشيــك  أنــه  يعنــي  األورويب 
وعليــه  اإلرسائيليــة،  الجرائــم 
عــى  للضغــط  العاجــل  التحــرك 
)إرسائيل( لإلفراج عن النواجعة".

بدايــة  هــي  الوقفــة  أن  وأوضــح 
لسلســلة وقفــات يف العديــد مــن 
)إرسائيــل(  عــى  للضغــط  الــدول 

لإلفــراج عــن النواجعــة، مؤكــًدا أن 
يف  فشــلت  االحتــالل  ســلطات 
محاربــة حركــة املقاطعــة، "واليــوم 
يف  النشــطاء  العتقــال  تذهــب 

محاولة منها لكر إرادتهم".
َمن هو النواجعة؟

العــام  املنســق  هــو  والنواجعــة 
الفلســطينية  الوطنيــة  للجنــة 
أوســع  )إرسائيــل(  ملقاطعــة 
املــدين  املجتمــع  يف  ائتــالف 
حركــة  وقيــادة  الفلســطيني، 
وســحب  االحتــالل،  مقاطعــة 
وفــرض  منهــا،  االســتثامرات 
العقوبــات عليهــا )BDS( من أجل 

الحرية والعدالة واملساواة.
عاًمــا(   34( النواجعــة  وَيْحِمــل 
العالقــات  يف  املاجســتري  درجــة 
الدوليــة، وكــرّس نشــاطه الحقوقــي 
حقــوق  عــن  مدافًعــا  والســيايس 
اإلنســان يف النضــال الشــعبي مــن 
أجل حقوق الشــعب الفلســطيني 

غري القابلة للترصف.

وقفتان بغزة ورام الله للمطالبة باإلفراج عن 
الناشط محمود النواجعة

جانب من الوقفة يف غزة  أمسجانب من الوقفة يف رام الله أمس         ) األناضول (
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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

رام الله-غزة/ نور الدين صالح:
تتعرض املؤسسات العاملة يف شؤون 
مــن  مســبوقة،  غــري  لهجمــة  األرسى 
وذلــك  اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســلطات 
لتذويــب  الراميــة  محاوالتهــا  ضمــن 
كل  الحائــط  بعــرض  ضاربــة  قضيتهــم، 
التــي  الدوليــة  واملواثيــق  االتفاقيــات 
واملؤسســات  حاميتهــم  عــىل  تنــص 

املهتمة بقضاياهم.
هيــوم"  "إرسائيــل  صحيفــة  ونــرت 
العريــة، أول مــن أمــس، تقريــرا جــاء فيه 
اإلرسائيــي،  الكنيســت  يف  أعضــاء  أن 
طالبــوا وزيــر الجيــش بحكومــة االحتــالل 
شــؤون  هيئــة  بإعــالن  غانتــس  بينــي 
الفلســطينية  واملحرريــن  األرسى 

"منظمًة إرهابية".
أعضــاء  مــن  املطالبــة  هــذه  وتــأيت 
الكنيســت، بعــد وقــت قصــري مــن قــرار 
األســري  نــادي  مقــرات  بإغــالق  الســلطة 
بدعــوى  املحتلــة؛  الغربيــة  الضفــة  يف 
التــي تعــاين منهــا، وهــو  األزمــة املاليــة 
يف  ينــدرج  أنــه  مســؤولون  اعتــره  مــا 
املتعمــدة  االســتهداف  سياســة  إطــار 

أمام املجتمع الدويل.
حرب علنية

األرسى  وزارة  يف  اإلعــالم  مديــر 
عــّد  عبــده،  إســالم  بغــزة،  واملحرريــن 
واملؤسســات  األرسى  عــىل  الهجــوم 

أن االحتالل يشــن حملة شــعواء منذ عام 
باعتبارهــم  بــدأت  األرسى  ضــد   ،2014

عــىل  املانحــة  الــدول  وحــث  إرهابيــن، 
ذلــك، ثــم الضغــط عــىل الســلطة إللغــاء 
وزارة األرسى وتحويلها لهيئة، وهو ما تم 

ويحــذر  الســلطة.  يف  "متنفذيــن"  مــن 
مســؤولون مــن انعكاســات الهجمــة غــري 
املســبوقة عىل قضية األرسى وذويهم، 
سياســة  ميــارس  االحتــالل  أن  مؤكديــن 
ممنهجــة ضدهــم، ويحــاول ترئــة نفســه 

إطــار  يف  ينــدرج  بقضاياهــم  املهتمــة 
بــدءًا  ســنوات  منــذ  املســتمرة  الحــرب 
إرهابيــون  بأنهــم  االحتــالل  مزاعــم  مــن 
بالــدم. وأوضــح عبــده  وأيديهــم ملطخــة 
خــالل حديثــه مــع صحيفــة "فلســطن"، 

فعليــا. وقــال إن اليــوم يكتمــل التحريــض 
أعضــاء  بــه  نــادى  مــا  خــالل  مــن  ــا  علنيًّ
"منظمــة  الهيئــة  العتبــار  الكنيســت  مــن 
إرهابيــة"، مشــريا إىل اســتمرار التحريــض 
من قادة االحتالل عىل قضيتهم لتحقيق 

مكاسب سياسية.
ولفت إىل أن الخطورة تكمن يف تســاوق 
رواتــب  قطعــت  التــي  الســلطة  ورضــوخ 
األرسى واملحررين الذين أمضوا سنوات 
أي  دون  األرس،  يف  عمرهــم  مــن  طويلــة 
مــرر أو مســوغ قانــوين، وإغــالق مقــرات 

نادي األسري يف الضفة.
األرسى  قضيــة  أن  عــىل  التأكيــد  وجــدد 
وليــس  الوطنــي،  اإلجــامع  وفــق  سياســية 
بالحصــول  مرهونــة  أو  اجتامعيــة  قضيــة 
عــىل رواتــب فقــط، الفتــا إىل أن القانــون 
لعائلــة  يكفــل  الفلســطيني  األســايس 

األسري حياة كرمية ماليا واجتامعيا.
نــادي  مخصصــات  وقــف  أن  عبــده  وبــّن 
األسري الذي قّدم خدمات مهمة لألرسى 
الحــرب  صلــب  ضمــن  "ينــدرج  وذويهــم 
عــىل  مشــددا  األرسى"،  عــىل  امُلعلنــة 
أن كل هــذه املحــاوالت تهــدف لتحويــل 

قضية األرسى من سياسية الجتامعية.
وهــذا مــا ذهــب إليــه مديــر مركــز األرسى 
حيــث  حمدونــة،  رأفــت  د.  للدراســات 
األرسى  يعتــر  االحتــالل  أن  أوضــح 
مــن  وغريهــا  البدايــات  منــذ  إرهابيــن 
جنيــف  التفاقيــة  املعارضــة  األوصــاف 
يف  حمدونــة  وعــّد  والرابعــة.  الثالثــة 
هيئــة  توصيــف  لـ"فلســطن"،  حديــث 
خطــريا  "أمــرا  بذلــك  األرسى  شــؤون 

ومصادرة للمكانة القانونية لألرسى".
االتفاقيــات  يتجــاوز  االحتــالل  أن  وأكــد 
والقوانن الدولية ومن بينها التي أبرمت 
بتكثيــف  مطالبــا  وبينــه،  الســلطة  بــن 
الجهــود يف مختلــف االتجاهــات خاصــة 
وعــدم  الغــري  مخاطبــة  عــر  اإلعالميــة، 

االكتفاء مبخاطبة الذات.
وشــدد عىل رضورة التأكيد عىل املكانة 
القانونيــة لــألرسى وأنهــم ليســوا ســجناء، 
يف  االحتــالل  دولــة  قــادة  ومحاكمــة 
املحاكم الدولية. ودعا لرضورة التواصل 
العــامل،  يف  واملتضامــن  األحــرار  مــع 
عــىل  والضغــط  األرسى،  قضيــة  لتدويــل 

االحتالل للرتاجع عن سياساته.

غزة/ فلسطن:
األرسى  لدراســات  فلســطن  مركــز  قــال 
االحتــالل  ســجون  يف  أســرًيا   )28( إن 
اإلرسائيــي أمضــوا مــا يزيــد عــن ربــع قــرن 
بشــكل متواصــل ومــا زالــوا خلــف القضبان 
بعــد استشــهاد أســريين منهــم، وجميعهم 
أو  املؤبــد  بالســجن  أحكامــًا  يقضــون 

عرات السنن.
وأوضــح املركــز يف بيــان أمــس، أن هــؤالء 
أوســلو  اتفــاق  قبــل  مــا  معتقلــون  األرسى 
 25( عــن  يزيــد  مــا  جميعهــم  وأمضــوا 
عاًمــا( يف ســجون االحتــالل، بينهــم )12( 
أســرًيا مــن ســكان املناطــق املحتلــة عــام 
األرسى  عميــد  مقدمتهــم  وىف   ،1948

منــذ  معتقــل  وهــو  يونــس  يوســف  كريــم 
الســادس من يناير 1983، واألســري ماهر 
عبــد اللطيــف يونــس، املعتقــل يف العــام 

نفسه.

وعــّد الناطــق باســم املركــز ريــاض األشــقر 
اســتمرار اعتقــال هــؤالء األرسى لعــرات 
جبــن  عــىل  عــار  وصمــة  هــو  الســنن 
مل  ســابقة  وهــي  الــدويل،  املجتمــع 
تحــدث يف التاريــخ الحديــث، وخاصــة أن 
هــؤالء األرسى يعانــون مــن ظــروف صحيــة 
قاهــرة وتغــزو أجســادهم األمــراض نتيجــة 
الســنوات الطويلــة التــي أمضوهــا يف ظــل 
ظــروف قاســية داخــل الســجون واإلهــامل 

الطبي املتعمد بحقهم.
كانــوا  القدامــى  مــن  أســريين  أن  وبــن 
استشهدوا العام املايض والجاري نتيجة 
اإلهامل الطبي واألمراض التي أصيبوا بها 
خــالل ســنوات اعتقالهــم الطويلــة وال يزال 
االحتالل يحتجز جثامينهم حتى األن وهم 
بــارود بعــد أن أمــي )28 عاًمــا(،  فــارس 
واألســري ســعدى الغرابي بعد )26 عاًما( 
مــن االعتقــال وهــام مــن ســكان قطــاع غــزة. 

وأشــار إىل أن ثالثة من األرسى من ســكان 
الخليل أقدمهم وعميدهم األســري محمد 
أحمــد الطــوس معتقــل منــذ عــام 1985، 
أقدمهــم  القــدس،  مــن  أرسى  وخمســة  و 
األسري سمري ابراهيم ابو نعمة وهو عميد 
أرسى القدس، ومعتقل منذ عام 1986، 
وأســريين مــن بيــت لحــم أقدمهــم األســري 
منــذ  ومعتقــل  رسور  أبــو  حســن  نــارص 
1993، بينــام يعتــر األســري محمــد عــادل 

داوود عميد أرسى قلقيلية.
أبــو  محمــود  األســري  أن  األشــقر  وأضــاف 
وهــو  أريحــا  أرسى  عميــد  يعــد  خربيــش 
بينــام عميــد أرسى   ،1988 معتقــل منــذ 
رام اللــه األســري "جمعــة إبراهيــم ّادم وهــو 
معتقــل منــذ عــام 1988 ، واألســري رائــد 
 ، جنــن  أرسى  عميــد  الســعدي  محمــد 
الوحيــد  واألســري   ،  1989 منــذ  ومعتقــل 
ضمــن القامئــة مــن قطــاع غــزة هــو "ضيــاء 

زكريا الفالوجي ومعتقل منذ عام 1992.
مــن  كان  األرسى  هــؤالء  أن  األشــقر  وأكــد 
املفــرتض ان يطلــق رساحهــم منــذ ســبعة 
الســلطة  بــن  اتفــاق  عــىل  بنــاء  أعــوام، 
واالحتــالل إلطــالق رساح كافــة القدامــى، 
حيــث أطلــق االحتــالل رساح )78( منهــم، 
وأوقــف االفــراج عــن الدفعــة الرابعــة التــي 

تضم )30( أسرًيا
التدخــل  إىل  الــدويل  املجتمــع  ودعــا 
إلنهــاء معانــاة هــؤالء االرسى، وأنــه يكفــي 
مــا أمضــوا داخــل الســجون، والعمــل عــىل 
إطالق رساحهم كونهم مرىض وكبار سن، 
وأمضوا عرات السنن خلف القضبان.

بشــؤون  املهتمــة  املؤسســات  وطالــب 
منحهــم  إىل  اإلعــالم  ووســائل  األرسى 
مبــا  واالهتــامم،  املســاحة  مــن  مزيــًدا 
الضــوء  وتســليط  يســاهم يف مســاندتهم 

عىل قضيتهم وإبراز معاناتهم الخاصة.

غزة/ فلسطن:
أعلنــت حاضنــة يــوكاس التكنولوجيــة– التابعــة 
للكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة بغــزة، عــن 
اســتعدادها إلطالق الهاكثون االفرتايض األول 
عــىل  تعتمــد  حلــول  لتقديــم   Gaza 2020

اإلبداع والتكنولوجيا، للمساهمة يف التخفيف 
من هذه التحديات وتجاوزها. 

أن  الزبــدة،  د. ســعيد  الحاضنــة  وأوضــح مديــر 
"يــوكاس" تســعى لحــل املشــاكل التــي تواجــه 
االقتصاد الفلسطيني، وذلك من خالل تحدي 
األفــكار  توليــد  إىل  يهــدف  الــذي  "الهاكثــون" 
الحلــول  ووضــع  الناشــئة  للــركات  الحقيقيــة 

اإلبداعية والتكنولوجية املناسبة.
االحتضــان  برنامــج  مديــر  أوضــح  جهتــه  مــن 
اللــه الطهــراوي، أن الحاضنــة تســعى مــن  عبــد 
خــالل "الهاكثــون" لفتــح البــاب أمــام الرياديــن 

واملشــاريع  األفــكار  أصحــاب  مــن  الطموحــن 
اإلبداعيــة للمشــاركة يف وضــع حلــول مواجهــة 
الرئيســة  القطاعــات  تعــرتض  التــي  التحديــات 
يف قطاع غزة والتي تتمثل يف قطاع تكنولوجيا 
املعلومــات واالتصــاالت، الخدمــات، التجــارة، 

الزراعة، الصناعة.
رواد  يســتهدف  الــذي  "الهاكثــون"  أن  وبــن 
األعــامل ســيطلق عــر منصــة "أيقونــة" الخاصــة 
باالبتــكار واإلبــداع، وسيســتمر ملــدة ثالثة أيام، 
مناســبة  حلــول  وضــع  مــع  املشــاركون  ليتمكــن 
يف  املحــي  الســوق  تواجــه  التــي  للمشــاكل 

قطاع غزة.
وأشــار أنــه ســيتم تتويــج الفائزيــن بجوائــز تصــل 
أفضــل  واحتضــان  دوالر،  ألــف   )100( إىل 
حاضنــة  قبــل  مــن  الرياديــة  واألفــكار  الحلــول 

يوكاس.

آخرها المناداة العتبار هيئة األسرى "منظمة إرهابية"

"مؤسسات األسرى".. بين هجوم االحتالل وتنازالت السلطة

مركز حقوقي يدعو المجتمع الدولي إلنهاء معاناتهم
ا أمضوا ربع قرن في سجون االحتالل 28  أسيًرا فلسطينيًّ

لتقديم حلول لتحديات تواجه السوق المحلي
حاضنة "يوكاس" تستعد إلطالق 

"الهاكثون" االفتراضي األول  

اعتصام سابق ألهايل األرسى
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نبضات ساخنة
وليد الهودلي

إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية 
خانيونس في القضية التنفيذية رقم 2013/2597

اىل املنفذ ضده/ ضيف الله محمد إبراهيم املرصي هوية 700218936 
القــرارة الرشقيــة عــن الغربيــة الشــارع الرشقــي  العنــوان: خانيونــس مفــرق 

بجوار مسجد الهداية- مجهول محل اإلقامة حاليًا.
أبلغــك انــه طبقــا لاللتــزام املرتــب عليــك مبوجــب ســند ديــن منظــم لــدى 
محكمــة بدايــة خانيونــس يف القضيــة التنفيذيــة املذكــورة اعــاله وبنــاء عليــه 
قــرر قــايض التنفيــذ اشــعاركم بالحضــور ودفــع املبلــغ وقــدره 26377 دوالر 
امريــي باإلضافــة اىل الرســوم واملصاريــف واتعــاب املحاماة خالل أســبوع 
من تاريخه واال يصار احالة املاكنة موضوع الحجز التنفيذي لصالح طالب 

التنفيذ/ هاين جابر محمد املرصي رقم 900196114
لذلــك عليــك الحضــور اىل دائــرة التنفيــذ يف غضــون اســبوع مــن تاريــخ هــذا 
االعــالن لتنفيــذ التزامــك بدفــع مبلــغ املديونيــة حســب األصــول وإذا مل تحرض 
يف املدة املحددة فإنك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تبارش دائرة التنفيذ 
اجراءات التنفيذ بحقك واحالة املاكنة لصالح طالب التنفيذ حسب األصول.
مأمور تنفيذ محكمة بداية خانيونس
مهدي نبيل القدرة

دولة فلسطني
املجلس االعىل للقضاء

محكمة بداية خانيونس دائرة التنفيذ

اعالم حكم غيابي
وســكان  مــرص  مــن  عيــد  ســالمة  محمــد  الديــن  بهــاء  عليــه/  املدعــى  اىل 
خانيونــس ســابقا واملقيــم حاليــا يف جمهوريــة مــرص العربيــة ومجهــول محل 
اإلقامة فيها االن لقد حكم عليك من قبل هذه املحكمة لزوجتك املدعية: 
اميــان محمــود محمــد الشــاعر مــن خانيونس وســكانها وكيلتها املحامية نور 
أبــو النــور يف القضيــة أســاس 2020/171 وموضوعهــا نفقــة زوجــة وقدرهــا 
ســتون دينــارا اردنيــا شــهريا او مــا يعادلهــا بالنقــد املتــداول لســائر حوائجهــا 
تاريــخ  مــن  اعتبــارا  واملســكن  الكســوة  ذلــك  يف  مبــا  الرشعيــة  الرضوريــة 
الطلب الواقع يف 2020/2/12م وضمنته الرسوم واملرصوفات القانونية 
حكــا وجاهيــا بحــق املدعيــة غيابيــا بحــق املدعــى عليــه قابــال لالعــراض 

واالستئناف وحرر يف 2020/6/25م.
قايض خانيونس الرشعي
زياد عبد الحميد أبو الحاج

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرشعي
محكمة خانيونس الرشعية االبتدائية

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة صلح خانيونس

يف القضية الحقوقية رقم 2020/83
يف الطلب الحقوقي رقم 2020/441

املســتدعي/ محمــد ســلان ســليان أبــو عليــان مــن ســكان خانيونــس واملقيــم 
يف اململكــة العربيــة الســعودية مبوجــب اقامــة نظاميــة رقــم )2042498614( 
ويحمــل وثيقــة ســفر مرصيــة رقم )P00092427( باألصالة عن نفســه وباإلضافة 
لباقي ورثة والده/ سلان سليان أحمد أبو عليان وكيله املحامي/ زاهر خالد 

زعرب مبوجب صك وكالة عامة ويحمل الرقم )ق ف ج ف 271120172(.
املســتدعى ضــده/ ســليان فايــز ســليان أبــو عليــان مــن ســكان خانيونــس- 
بنــي ســهيال البلــد حــارة ابــو عليــان بجــوار صيدليــة دار الحكمــة باألصالــة عــن 
نفسه وباإلضافة لباقي ورثة والده املرحوم/ فايز سليان احمد أبو عليان.

نوع الدعوى/ وضع يد باالشراك.
قيمة الدعوى/ تزيد عن مائة دينار اردين.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في القضية الحقوقية رقم 2020/83

اىل املســتدعى ضــده املذكــور بعاليــه مبــا أن املســتدعي قــد أقــام عليــك دعــوى 
)وضــع يــد باالشــراك( اســتنادا اىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه املرفــق لــك نســخة 
منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة لذلــك يقتــي عليــك الحضــور  اىل هــذه 
املحكمة خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ تبلغك هذه املذكرة كا يقتي ان 
تودع قلم هذه املحكمة ردك التحريري خالل خمسة عرش يومًا من تاريخ تبليغك 
هــذه املذكــرة علــا انــه قــد تحدد لها جلســة االربعاء املوافــق 2020/9/9م لنظر 
الدعــوى وليكــن معلومــا لديــك انــك اذا تخلفــت عــن ذلــك يجــوز للمســتدعي أن 
يســر يف دعــواه حســب األصــول وليكــن معلومــا لديك انــك اذا تخلفت عن ذلك 
يجوز للمدعي أن يسر يف الدعوى حسب األصول وحرر بتاريخ 2020/8/9م.
رئيس قلم محكمة صلح خانيونس
أ .فتحي حسني محسن

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 الفرة املذكورة، باإلضافة إيل تقديم مذكرة باملالحظات 
والتوصيات التفصيلية بخصوص تحسني وتطوير اإلجراءات املحاسبية ونظام 

الرقابة الداخلية يف الجمعية وفقا للرشوط التالية:
1. أن تكون الرشكة مرخصة ملزاولة مهنة التدقيق.

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

3. الجمعية غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

4. عىل رشكات التدقيق التي تنطبق عليها الرشوط أعاله الحضور إيل مقر 

الجمعيــة الكائــن يف عــارة 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. عــىل جميــع مكاتــب التدقيــق التــي تنطبق عليهــا الرشوط تقديم عرضني 

فنــي ومــايل يف مــدة أقصاهــا الســاعة الثانيــة عــرش 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 عــىل مقــر الجمعيــة. 
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المحاكم اإلسرائيلية غابة 
ع على عرشها الذئاب يتربَّ

ى محكمــة العــدل العليــا اإلرسائيليــة  قــررت التــي تســمَّ
يف  تنظــر  والتــي  املــداوالت  مــن  ســنوات  ســت  بعــد 
أرسى صفقــة وفــاء األحــرار الذيــن أعيــد اعتقالهم عدم 
ــا، وأول النظــر الفــردي  ــا والنظــر فرديًّ النظــر لهــم جاعيًّ
هــذا كان القــرار بإعــادة حكــم إبراهيــم املرصي املؤبد 
حيــث كان محكوًمــا بــه ســابًقا. طريــق ملتويــة طويلــة 
ســنوات  ســت  مــرِّ  عــىل  عديــدة  جلســات  شــهدتها 
وهــم كــا كانــت مجــادالت أســالفهم الســحيقة وهــم 
لون يف مواصفات البقرة مع نبيهم والتدقيق يف  يفصِّ
بون أوراقهم السوداء  تفاصيل التفاصيل هم اليوم يقلِّ
لــه، رغــم أن األمــر واضــح  نهايــة  ويغرقــون يف كالم ال 
ا، هــؤالء  للعيــان وال يختلــف عليــه اثنــان أصحــاء نفســيًّ
ون  يســمُّ املعقــدة  النفســية  املركبــات  مــن  مجموعــة 

أنفسهم قضاة!
مــن  معنــا  اإلرسائيليــة  العســكرية  املحاكــم  فنــون 
أعجــب العجائــب، تختلــق وتبــدع بشــكل غر مســبوق 
أي  يف  تــرد  مل  ومســميات  بألــوان  ظلمهــا  تلويــن  يف 
املحاكــم  أعتــى  لهــا  تصــل  ولــن  العــامل  يف  محكمــة 
الرشيرة يف أيِّ عرص من العصور، كيف يفكرون ومن 
قانونيــة  مراجــع  الفكريــة يرشبــون وألي  أي املشــارب 
أنهــا  يحتكمــون؟! يجــد املتابــع لشــأن هــذه املحاكــم 
غابــة قــد ترّبــع عــىل عرشــها الذئــاب، القضــاة مجموعة 
مــن الذئــاب املتوحّشــة ال يشء يف حنايــا صدورها إال 
كيــل اإلجــراءات والتهــم واألحــكام عــىل ميــزان متســك 

بطرفيه األنياب واملخالب املتوحشة.
أرسى صفقــة وفــاء األحــرار واضــح مبــا ال لبــس فيــه أنــه 
العدالــة  عــني  فيهــا  غابــت  ليلــة  يف  اعتقالهــم  أعيــد 
واملنطــق القانــوين الذي تعارف عليه البرش وألهداف 
سياســية وعــىل مبــادئ رشيعــة الغــاب تــم االنقضــاض 
عــىل اتفاقيــة اإلفــراج عنهــم والصفقــة املربمــة برعايــة 
هــم يف الســجن  مرصيــة واإلقــدام عــىل اختطافهــم وزجِّ
ذ جيشــهم بقرار من املســتوى  مــن جديــد، وبعــد أن نفَّ
هــذه  لتعطــي  محاكمهــم  بهــم  لحقــت  الســيايس، 
الغطرســة والعــدوان اآلثــم صفــة قانونيــة ولتــرّبر بطــرق 

سخيفة ما فعلته هذه األيدي اآلمثة.
مثــل هــذا يحصــل عــىل صعيــد املثــال ال الحــرص يف 
محاكــم االعتقــال اإلداري، يطــّرز )عــىل حــّد تعبرهــم( 
يف  ا  رسًّ يبقــى  معلــن،  غــر  تقريــًرا  مخابــرات  ضابــط 
املحكمــة ال يطلــع عليــه إنــس وال جــان ســوى القــايض 
القــرار، وتجديــد  الــذي يعتمــده ويصــدر عــىل ضوئــه 
يبتدعــون  الغابــة  األخــرى، يف هــذه  تلــو  املــرّة  القــرار 
مســّميات منهــا محكمــة تســّمى محكمــة التثبيت يأيت 
فيهــا القــايض ليثبــت مــا قضــت بــه املخابــرات، اللــه 
الــّري  امللــّف  عــىل  االطــالع  القــايض  دور  وكيلــك 
ينتهــي  ثــم  التقريــر  هــذا  كاتــب  بــه  أوىص  مــا  وتــالوة 
العليــا  إىل  والذهــاب  االســتئناف  باإلمــكان  ثــم  دوره، 
حيــث يــزداد الحــرص عــىل هــذا امللــّف الــّري وتزداد 
القداســة له ويحظى بالحفاوة والتبجيل، هناك يرتفع 
شــأن التقريــر الــّري لتصــل إىل القاعــدة التــي وصــل 
إليهــا املعتقلــون اإلداريــون: "كّلــا علــت محاكمهــم 
ســفلت وتوّحشــت". يقــي املعتقــل عــدة ســنوات 
وميــّرر عــىل عــرشات املحاكــم الذئبيــة دون أن يــدري 

مضمون هذا التقرير أو ملا هو يف السجن. 
وعــن محاكمــة األطفــال حــّدث وال حــرج، كيــف يســمح 
قــايض لنفســه أن يحكــم طفــاًل باملؤبــد؟ كيــف يســمح 
يوًمــا  ســبعني  عــىل  يزيــد  مــا  طفــاًل  ميــّدد  أن  لنفســه 
قضاها يف زنزانة انفرادية للمزيد من التحقيق؟ كيف 
يســمح لنفســه أن يبــارك إجــراءات قمعيــة وتحقيقــات 
التعذيــب  آثــار  املعتقــل  عــىل جســد  يــرى  عســكرية 
إذًنــا  وأعطــت  رّشعــت  محاكمهــم  للعيــان؟  واضحــة 
بالتعذيــب الجســدي آلالف الضحايــا كان مــن آخرهــم 
ســامر العربيــد ووليــد حناتشــة، كان باإلمــكان أن يبقــى 
واملخابــرات،  عندهــم  األمــن  لقــوات  تبــع  التعذيــب 
ولكــن أن تــأيت وفــق قــرارات موّثقــة مــن قضــاة يلقــون 
قســم املهنــة خلــف ظهورهم وينظــرون لألمر من نظارة 
سوداء كا هو حال قلوبهم فهذا يشء معيب يسجل 
يؤّكــد  والــذي  الســواد  بهــذا  الحافلــة  ســجالتهم  يف 
بعدهم كّل البعد عن أي مهنية قانونية أو أي شفافية 

يتحدث عنها عامل اليوم.
كــرة  مــن  والثابــت  محاكمهــم  لفنــون  يضيــق  املجــال 
هذه الشواهد يؤكد أن رشيعتهم هي رشيعة الغاب، 
وأن هــذه املحاكــم مــا هــي إال غابــة ال صوت يعلو فيها 

إال عواء الذئاب الجائعة املتعطشة لقهر العباد.

النارصة/ فلسطني:
كشــفت مصــادر عربيــة النقــاب عــن أن تفــي 
ودول  املتحــدة  الواليــات  يف  "كورونــا"  وبــاء 
معــدالت  يف  كبــرة  زيــادة  إىل  أدى  أوروبيــة، 
االحتــالل  دولــة  إىل  اليهــود  هجــرة  طلبــات 

اإلرسائييل.
وقالت منظمة "نيفش بنيفش"، املسؤولة عن 
زيــادة  الشــالية، إن  أمــركا  مــن  اليهــود  هجــرة 
املســجلني  عــدد  يف  املائــة  يف   152 بنســبة 

للهجرة من الواليات املتحدة وكندا.
وأظهرت بيانات املنظمة، التي نرشتها وســائل 
اعــالم عربيــة، أمــس، أنــه منــذ تفــي "كورونــا" 
يف  املائــة  يف   157 بنســبة  زيــادة  حدثــت 
تــم   2019 ويف  للهجــرة،  األويل  التســجيل 
منتصــف  يهوديــة، ويف  2141 أرسة  تســجيل 

2020 تم تسجيل 5494.

وأضافت املنظمة: أنه "يف 2019 هاجر فعال 
2283 مهاجــرا جديــدا إىل الدولة العربية، من 

ويف  أرسة،   1450 بـــ  املنظمــة  إســهام  خــالل 

منتصف عام 2020، قدم إىل )إرسائيل( فعال 
8306 مهاجرا جديدا 3654 أرسة".

حتــى  بنيفــش"  "نيفــش  منظمــة  وســاهمت 
اآلن عــىل هجــرة أكــر مــن 60 ألــف يهــودي مــن 

الواليات املتحدة وكندا وبريطانيا.
وتتوقــع حكومــة االحتــالل اإلرسائيليــة، أن تــيل 
الوباء موجة هجرة، مبجرد أن تعيد )تل أبيب( 

فتح حدودها لغر مواطنيها.
نــرشت  فقــد  عربيــة،  إعــالم  وســائل  وحســب 
حكومــة االحتــالل، دعايــات يف صفوف اليهود 
أنهــا  فيهــا  تدعــي  العــامل،  أنحــاء  جميــع  يف 
ســتكون دامئــا مــالذا آمنا عندما تســوء األحوال 

يف أماكن تواجدهم.
ورصحــت مؤخــرا وزيرة الهجرة اإلرسائيلية بنينا 
مهاجــر  ألــف   90 وصــول  "نتوقــع  شــطا  تامانــو 
ألفــا   35 بـــ  2021 مقارنــة  العــام  نهايــة  بحلــول 

و463 يف العام 2019".
وفتحــت مكاتــب الوكالــة اليهوديــة يف فرنســا 
حوايل 700 ملف هجرة يف أيار/مايو 2020، 

مقارنة مع 130 ملفا يف الشهر ذاته من العام 
املايض.

يحــق  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  قانــون  ومبوجــب 
ألي يهــودي وألطفالــه وأحفــاده الحصــول عــىل 
الجنســية اإلرسائيلية تلقائيا مبجرد الهجرة إىل 

الدولة العربية.
االســتيعاب  وزارة  تســمى  مــا  وأعلنــت 
اإلرسائيليــة إنشــاء منصــة إلكرونيــة عــرب تطبيق 
لزيــادة  نظــرا  العربيــة،  اللغــة  لتعليــم  زووم، 
يشــكل  حيــث  اليهــود  هجــرة  عــىل  الطلــب 
املهاجــرون مــن الواليــات املتحــدة األمركيــة، 
موطــن أكــرب جاليــة يهوديــة يف العــامل، النســبة 

األكرب من املهاجرين.
رســمية،  إرسائيليــة  معطيــات  إىل  واســتنادا 
فإنــه يف بدايــة العــام 2018، بلــغ عــدد اليهــود 
مــن  نســمة  مليــون   14.7 حــوايل  العــامل  يف 
املحتلــة،  فلســطني  يف  ماليــني   6.6 بينهــم 
و5.7 ماليــني يف الواليــات املتحــدة، والباقــي 

موزعون حول العامل وبخاصة يف أوروبا.

تعليم خان يونس تستقبل 
وفًدا من وحدة الفتوة

خان يونس/ فلسطني:
اســتقبل مديــر الدائــرة اإلداريــة مبديريــة الربيــة والتعليــم يف خــان يونــس محمــد 
العســويل، أمــس، وفــدًا مــن وحــدة الفتــوة، ضــم رئيــس قســم الرقابــة اإلداريــة يف 
جهــاز األمــن الوطنــي املقــدم إيــاد الدرينــي، وقائــد فتــوة خــان يونــس الرائــد فريــد 

اليازوري، وبحضور رئيس قسم األنشطة الطالبية إساعيل الفرا.
وأكد العســويل أهمية دور ضباط الفتوة يف املدارس، وخاصة مدارس املرحلة 
الثانويــة، يف تعزيــز قيــم االنضبــاط وحــب الوطــن يف نفــوس الطــالب، مشــًرا إىل 

أن قسم األنشطة الطالبية يتابع فعاليات وأنشطة ضباط الفتوة يف املدارس.
مــن ناحيتــه أوضــح الدرينــي أن الزيــارة تهــدف إىل التوافــق عىل الربامج واألنشــطة 

املراد تنفيذها يف املدارس من ِقبل ضباط الفتوة.
يف حني طالب اليازوري برضورة زيادة عدد ضباط الفتوة يف املدارس وخاصة 

يف املرحلة الثانوية ليتمكن الضباط من أداء مهاتهم عىل الوجه األكمل.

غزة/ فلسطني:
 85 وصــول  الوطنــي،  واألمــن  الداخليــة  وزارة  أعلنــت 
مواطًنــا إىل قطــاع غــزة، ومغــادرة 396 آخريــن، عــرب معــرب 
ا يف  رفــح الــربي، أمــس، يف اليــوم األول لفتحــه اســتثنائيًّ
أعقــاب إغالقــه مــن جــراء تفــي فــروس كورونــا، وســط 

إجراءات صحية وأمنية مشددة ملواجهة الجائحة.
البــزم، أن  إيــاد  وأوضــح املتحــدث باســم وزارة الداخليــة 
املعــرب ســيبقى مفتوًحــا حتــى اليــوم وغــٍد الخميــس، يف 
االتجاهني لتمكني املواطنني من السفر ومن العودة إىل 

القطاع.
وبشــأن اإلجــراءات املتخــذة، أكــد رئيــس لجنــة الطــوارئ 
اســتنفرت  الصحــة  وزارة  أن  ســلمية  أبــو  محمــد  د.  بغــزة 
كوادرها الطبية الستقبال الوافدين الجدد عرب معرب رفح 
الــربي ملــدة ثالثــة أيــام يف كال االتجاهــني، وذلــك وفــق 
الخطــة العامــة للــوزارة وضمن اإلجــراءات الوقائية املتبعة 

ملواجهة فروس كورونا.
وأوضح أبو سلمية يف بيان له أمس، أنه تم افتتاح مركزين 
للحجــر الصحــي االحــرازي يف املحافظــة الوســطى ويف 
بعــد تهيئتهــا  محافظــة خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة، 
ليكونــا بديــاًل عــن املــدارس والفنــادق التــي تــم إخالؤهــا؛ 

حرًصا عىل بدء العام الدرايس يف وقته املحدد.
غــزة  قطــاع  مــن  واملغادريــن  العائديــن  املواطنــني  ودعــا 
واتبــاع  والســالمة  الوقايــة  إجــراءات  التــزام  رضورة  إىل 
االرشادات التي تم إعالنها؛ حرًصا عىل سالمة الجميع.

للفحــص  ســيخضعون  العائديــن  أن  ســلمية  أبــو  وبــني 
الحــراري وفحــص دم رسيــع باملعــرب ملعرفــة مــن يعانــون 
ــا، منبًهــا إىل أنــه مل يحــدث أي تغيــر  حــرارة أو التهاًبــا رئويًّ
الربوتوكــول  وأن  للعائديــن،  الصحــي  الحجــر  فــرة  عــىل 
املعتمــد يف وزارة الصحــة يتمثــل يف إخضاعهــم للحجــر 
الصحــي مــدة 21 يوًمــا، قابلــة للزيــادة وفــق املقتضيــات 

الصحية.

وأشــاد بجهــود الطواقــم الصحيــة التــي تعمــل عــىل مــدار 
الســاعة الســتقبال العائدين يف مستشــفى العزل ومراكز 
الحجر الصحي، الفتصا إىل أن املستشفى مجهز بـ)200 

رسير( موزعة عىل مثانية أقسام.
بــدوره، قــال مديــر دائــرة مكافحــة العــدوى بــاإلدارة العامــة 
الصحيــة  الفــرق  إن  العبادلــة،  رامــي  د.  للمستشــفيات 
املدربــة تــم توزيعهــا عــىل املعــرب ويف مستشــفى العــزل 
اإلجــراءات  ســالمة  مــن  للتأكــد  الصحــي  الحجــر  ومرافــق 

منــذ اللحظــة األوىل لوصــول املســافرين وحتــى وصولهــم 
للمراكز املخصصة لهم.

وحــول تفاصيــل اإلجــراءات املعمــول بهــا، ذكــر العبادلــة 
يف بيان له أمس، أنه سيتم العمل باإلجراءات االحرازية 
التي تم العمل بها مسبقا عىل املعرب عىل صعيد التزام 
التباعد وارتداء الكامات، إىل جانب إجراء فحص طبي 
أويل ورسيــع منــذ وصــول العائديــن، وذلك لفــرز الحاالت 
وتوزيعها عىل مراكز الحجر أو مستشفى العزل يف حال 

ثبتت اإلصابة.
كــا ســيتم تصنيــف العائديــن لعــدة فئــات، بحيــث يتــم 
استضافة العائالت واملرىض وكبار السن والنساء مبراكز 
حجــر خاصــة، يف حــني ســيتم اســتضافة الشــباب مبراكــز 
حجــر أخــرى، وفــق العبادلــة، داعيــا العائديــن للتقيــد بكل 
إجــراءات الوقايــة والســالمة يف طريــق عودتهــم، والتــزام 
اإلرشــادات التــي تــم إعالنهــا من قبل الجهــات املختصة؛ 

حرصًا عىل السالمة العامة.

تقرير: "كورونا" ساهم في زيادة 
هجرة اليهود إلى دولة االحتالل

وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة لمواجهة "كورونا"
وصول 85 مواطًنا لغزة ومغادرة 396 عبر معبر رفح

وصول العالقين إلى معبر رفح البري أمس       )تصوير/ ياسر فتحي(
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مرصية وأممية. 
ويدلــل عــى ذلــك مــا أفــاد به موقع "واال" العربي، نقاًل عن مصدر أمني، 
بــأن "إرسائيــل" أرســلت رســائل لحركــة حــاس عرب وســطاء، بأنها "تعمل 
عــى متريــر املشــاريع، ولكــن التأخــري نابــع مــن اإلجــراءات البريوقراطيــة 
أزمــة  تداعيــات  مــن  كجــزء  الدوليــة  الجهــات  مســاعدة  يف  والصعوبــة 
كورونــا"، وقــول املصــدر: إن "عــى حــاس أن تفهم أن الحديث ال يدور 

عن فعل إرسائييل مقصود، ولكنه مرتبط بالواقع".
حســاس،  توقيــت  يف  "التدريجــي"  التصعيــد  املقاومــة  اختــارت  كــا 
يتصــل بالوضــع الداخــيل اإلرسائيــيل، والخالفــات التــي بــدأت تطفــو إىل 
الســطح، بــل نزلــت إىل "الشــارع اإلرسائيــيل" مبظاهــرات أمــام مقر إقامة 
نتنياهــو لنحــو أربعــة أســابيع عــى التــوايل، والتلويــح بإمكانيــة الذهــاب 
إىل انتخابــات مبكــرة يف ضــوء تبــادل االتهامات بالفشــل واإلفشــال، فقد 
ذكــرت القنــاة "12" العربيــة أن "املعــارك التــي ُتجــرى داخــل الحكومــة 
خاصــة بــن نتنياهــو وغانتــس تدفــع باألمــور نحو انتخابــات رابعة"، لذلك 
الصواريــخ  إطــالق  أن  "يديعــوت"  يف  ليفــي  الصحفــي  اليــؤور  وصــف 

التجريبية يف غزة "جاء يف وقت مثري لالهتام".
وقــد تســببت هــذه الخالفــات يف آخــر تطوراتهــا بإلغــاء جلســة الحكومــة 
التوافــق عــى جــدول  عــدم  التــي كانــت مقــررة هــذا األســبوع؛ بســبب 

وأصبــح مــن املتوقــع أن يعــزز هــذا الوضــع املأســاوي عــى الصعــد 
االقتصاديــة واالجتاعيــة، التأثــريات واالنعكاســات الســلبية لتفجــري 
بريوت، ببســاطة ألن الالجئن الفلســطينين بلبنان هم جزٌء ال يتجزأ 

من النسيج اللبناين.
فــإن أكــر مــن 300 ألــف الجــئ فلســطيني باملخيــات والتجمعــات 
حــدة  زيــادة  مســتوى  عــى  ســوًءا،  أوضاعهــم  ســتزداد  الفلســطينية 
الفقــر، أو البطالــة، أو االحتياجــات اإلنســانية الرضوريــة لحيــاة الالجئ 

الفلسطيني، من غذاء ومأوى وعمل وتعليم وطبابة وخالفه.
لذلــك مل نســتغرب الدعــوة التــي أطلقهــا مديــر شــؤون وكالــة غــوث 
كالوديــو  لبنــان  يف  "أونــروا"  الفلســطينين  الالجئــن  وتشــغيل 
لحــاالت  الفوريــة  اســتجابته  يف  فلســطن  الجئــي  إلدراج  كــوردوين، 

الطوارئ.
أعقــاب  يف  الدعــم  إىل  يحتــاج  بــات  لبنــان  يف  شــخص  فــكل 
الالجئــون  وهــم  األضعــف،  الحلقــة  مقدمتهــم  ويف  بــريوت،  انفجــار 
آمــن  رشيــان  إىل  خــاص  بشــكٍل  يحتاجــون  الذيــن  الفلســطينيون، 

ومستدام للحياة. 
الالجئــن  تلقــي  اســتمرار  ضــان  إىل  الحاجــة  تــأيت  هنــا  ومــن 

شــكاًل  عليهــا  جديــٌد  فهــو  يختلــف...  بــريوت  مرفــأ  انفجــار  لكــن 
اعتــداءات  مــن  إال  مطمئنــٌة  آمنــٌة  مدينــٌة  وبــريوُت  وأثــرًا،  وحجــًا 
"إرسائيــل" واخرتاقاتهــا املســتمرة ألجوائــه وســيادته، قــد أرعبهــا 
الشــوارع  إىل  النــاس  وخــروج  املبــاين،  واهتــزاز  األرض،  ارتجــاج 
وكتلــة  األول،  االنفجــار  صــوت  وهالهــا  متوقــٍع،  زلــزاٍل  مــن  خوفــًا 
اللهــب الحمــراء املتصاعــدة، كــا أذهلهــا االنفجــار الثــاين الــذي 
شــكل ســحابًة بيضــاء كبــرية، تشــبه فطــرية انفجــار القنبلــة الذريــة، 
وأحســت بالخــوف الشــديد، إذ رأت ســحائب الدخــان املتعــدد 
األلــوان تغطــي ســاء بــريوت، أفاقت من هــول الصدمة، وانتبهت 
تعــرف كنهــه وال طبيعتــه، ومل تحــدد  بــريوت، مل  مــا أصــاب  إىل 
مــا هيتــه أو هويتــه، ولكنهــا أدركــت أنــه انفجــاٌر أو غــارٌة، قصــٌف أو 
عــدوان، يشٌء غريــب قــد أصاب لبنــان، فهّز أركانه، وصدع بنيانه، 

وأرعب أهله وسكانه.
أرسعــت حيــث أمهــا وأخواتها، اطأمنــت إليهم أنهم معها، يرقبون 
مــا حــدث، ويتابعــون مــا يجــري، وأنهــم رغــم االنفجــار الــذي وقــع 

فإنهم بخرٍي، وإن انتابهم الخوف والفزع.
برسعٍة التفتت إىل قطتها فالتقطتها واحتضنتها، وقد خشيت أن 
يكون قد أصابها مكروٌه أو لحق بها رضر، فالحدث جلٌل واالنفجار 
ضخــٌم، واســتعدت لحملهــا معهــا إن تطلــب األمر فــرارًا مع العائلة 
مــن مــكان االنفجــار، إذ بــدا لهــا لقوتــه قريبــًا، فخشــيت أن يصيــب 
قطتهــا العزيــزة عــى قلبهــا ســوء، وهــي التــي مــا عرفــت غــري بيتهــا 
منــذ خلقــت، ومــا نزلــت إىل الشــارع منــذ أن فتحــت عيونهــا عــى 

الحياة، فحملتها بن يديها واطأمنت إىل أنها يف أماٍن معها.
ســكن الصــوت وهــدأ الــروع، وتراجعــت ألســنة اللهــب، وانقشــع 
الغبــار، وتبــدد الســحاب األبيــض واألســود، وانكشــف ليــل بــريوت 
عــن دمــاٍر مهــوٍل وخــراٍب كبــرٍي، أصــاب بيوتهــا ومرافقهــا وشــوارعها 
وحدائقها وســياراتها، وأتلف زينتها وخلع أشــجارها، وعاث خرابًا 

التســخن  أجــواء  إىل  لالحتــالل  الجنوبيــة  الجبهــة  يف  األوضــاع  عــادت 
والتصعيد التدريجي، يف أعتاب استئناف إطالق البالونات الحارقة من 
قطــاع غــزة نحــو الغــالف، وإطــالق املقاومــة "قذائف تجريبيــة" نحو البحر 

غرًبا، ضمن رسائل واضحة املقصود منها قيادة االحتالل.
يؤرش هذا التصاعد يف األحداث امليدانية إىل أن املقاومة الفلسطينية 
قــررت عــى مــا يبــدو خــوض الجولــة الثانيــة مــن محــاوالت كــرس الحصــار 
اإلرسائيــيل عــى قطــاع غزة، عرب إلــزام االحتالل تنفيذ تفاهات التهدئة 

التي كانت املحّطة األوىل عى سّكة الحل.
ال يخضــع قــرار التصعيــد للمــزاج أو الرغبــات، بــل هو يف حقيقته رّد فعل 
التهدئــة،  بتفاهــات  االحتــالل  التــزام  عــدم  عــى  مــدروس  فلســطيني 
وفشــل كل محــاوالت الضغــط غــري العســكرية غالًبــا باتجــاه دوام الهــدوء 
عــى جبهــة غــزة، خصوًصــا أن مضامــن التفاهــات ومشــاريعها مقّيــدة 

مبدد زمنية للتنفيذ. 
لكــن االحتــالل قــّدر خاطًئــا عــى مــا يبــدو أن التنّصــل واملراوغــة ميكــن 
أن يكونــا ســهلن تحــت ضغــط املتغــريات الحاصلــة يف الواقــع العــام، 
أن  إال  رافقتــه،  التــي  والضائقــة  كورونــا  فــريوس  فرضهــا  التــي  وتحديــًدا 
إىل  االحتــالل  إعــادة  نحــو  املقاومــة  إدارة  وّجهــت  بالطبائــع،  الخــربة 
املحــددات التــي أسســت لهــذه التفاهــات، التــي وافــق عليهــا بوســاطة 

عكــس الالجئــون الفلســطينيون صــورة إيجابيــة، مببادراتهــم لتقديــم 
العــون والغــوث املــدين واإلنســاين والصحــي للشــعب اللبنــاين، فــور 
وقــوع التفجــري يف مرفــأ بــريوت، مثــل: تنظيــم حمــالت التــربع بالــدم، 
والتطــوع للمســاعدة يف إزالــة الــُركام، واملســاهمة بتقديــم الخدمات 

اإلنسانية والصحية للشعب اللبناين.
أيًضــا اســتقبال عــرات اآلالف مــن اللبنانين باملستشــفيات التابعة 
للهالل األحمر الفلسطيني، وخصوًصا مستشفى حيفا، ومستشفى 

"الهمري" القريب من مخيم عن الحلوة.
كذلــك املنــارصة اإلعالميــة التــي يقــوم بهــا الالجئــون الفلســطينيون، 
عــرب اإلعــالم الجديــد، للتعريــف بهــذه الكارثــة وانعكاســاتها، يف إطــار 
الجهــود لحــث الــدول املانحــة عــى تقديــم املزيــد مــن املســاعدات 

اإلنسانية.
بلبنــان  الفلســطينية  املخيــات  يف  الفلســطينيون  الالجئــون  يقــدم 
كل هذه املبادرات من منطلق إنســاين وعرويب، يجســد وحدة الدم 
واملصــري بــن الشــعبن الشــقيقن، عــى الرغم مــا يعانيه الالجئون 
الفلســطينيون يف املخيــات مــن وضــع مأســاوي، فقــد اختلــط الــدم 

الفلسطيني باللبناين، وتشابهت معاناتهم.

َشــهَدْت انفجــاَر مرفــأ بــريوت، وشــَعرَْت بــه كــا كل ســكان مدينــة 
بــريوت وضواحيهــا، فقــد كان انفجــارًا ضخــًا قوّيــًا، مهواًل مزلزاًل ال 

سابق له وال مثيل.
َجَفلْت... اضطربت... خافت وأصابها الهلع والكثري من الفزع، 
رغــم أنهــا قــد اعتــادت عــى أصــوات االنفجــارات، وعــى قصــف 
الصواريــخ، وغــارات الطائــرات، فأجــواء الحــرب ومشــاهد الدمــار، 
صادمــة  أو  عليهــا  غريبــة  ليســت  والعــدوان،  االنتهــاك  وحــوادث 
لهــا، فهــي كغريهــا مــن ســكان غــزة، قــد اعتــادت عــى مثــل هــذه 

االنفجارات املدوية التي تسببها صواريخ العدو املدمرة.

أعــال الحكومــة، التــي قــرر نتنياهــو عرقلــة عملها ســعيًا إلظهارهــا عاجزة 
عن القيام مبهامها أمام الجمهور.

وهــذا التوقيــت للتصعيــد لــن يكــون مريًحــا للمســتوى العســكري، رغــم 
التهديــدات الفارغــة لغانتــس، الــذي يــدرك أن تصعيــًدا يف غــزة يعنــي 
انتقــال "اإلشــغال" مــن الجبهــة الشــالية إىل الجنوبيــة، أو اســتنفار ليــس 

يف صالحه عى جبهتن.
أمــا "دخــان الســاء" الــذي رســمته القذائــف التجريبيــة، فيبعــث إشــارة 
إىل أن املقاومة تواصل باستقامة أعال اإلعداد والتطوير، أو قد تكون 
انتهــت. وهــو إنــذار وإنجــاز يف الوقت نفســه، يفرس توّجــه املقاومة إىل 
خــوض الجولــة الثانيــة مــن محــاوالت كــرس الحصــار، وتبــدو نتيجــة لذلــك 
منجذبــة أكــر نحــو املطالبــة بتحقيــق وتحصيل إنجــازات أكرب، وهو توّجه 
يحظى بالتوافق الوطني والدعم الشعبي الكامل لدّق أكر شدة وقسوة 

لجدران الحصار.
قيــادة  يضــع  قريــب  تصعيــد  احتاليــة  أمــام  تضعنــا  املعطيــات  هــذه 
االحتــالل أمــام خيــار واحــد فقــط وهــو االلتــزام بالتفاهــات، ســواء قــرر 
خوض جولة قتال أو امتنع، وال يوجد أي احتالية لعودة املقاومة، كا 
عودتنــا، عــن مطلبهــا. وتقديــري أن هــذا العمــل الدقيق، لــن تكون نهايته 

إال تحطيم الرقم 14، هي سنوات عمر الحصار.

الفلسطينين املساعدات النقدية التي هم يف أمس الحاجة إليها، 
حتى يتمكنوا من رشاء الطعام، ومن البقاء آمنن.

االنتعــاش  لتعزيــز  املــايل  الدعــم  إىل  أيًضــا  أونــروا  ســتحتاج  لــذا 
االقتصادي وسبل العيش لالجئي فلسطن بلبنان.

الجئــو فلســطن هــم أصــاًل مــن بــن األشــد عرضة للمخاطــر يف لبنان، 
والعديدون منهم يعتمدون بشكل كبري عى املعونة النقدية الطارئة 

التي يحصلون عليها من أونروا، ليك يتمكنوا من إطعام عائالتهم.
لــذا إن  التحديــات املاليــة واالقتصاديــة الضخمــة التــي تجتــاح لبنــان 
عمقت حالة الفقر التي يرزح تحتها الالجئون؛ يف حن أدى اإلغالق 
فــريوس كورونــا إىل حرمــان الجئــي فلســطن  عــن  الناجمــة  والقيــود 

الوصول املحدود لفرص العمل.
لــذا بــات يقــع عــى عاتــق أونــروا جهــد توفــري املزيــد مــن مســاعداتها 
الغذائيــة والطبيــة واللوجســتية، إلغاثــة الالجئــن الفلســطينين بعــد 

االنفجار املأساوي الذي وقع يف مرفأ بريوت.
األمــر الــذي أمــى يعكــس حاجــة أونــروا لوضــع خطــة طــوارئ بعيــدة 
املــدى، ملواجهــة هــذه االنعكاســات، التــي تتزامــن مع جائحــة كورونا 
وتأثريها املدمر عى الالجئن الفلسطينين وأوضاعهم اإلنسانية. 

يف كل أنحائها.
استفاق الجميع عى ما حدث، تفقدوا أنفسهم وأحبابهم، جمعوا 
صورهــم وراجعــوا تســجيالتهم، فوجــدوا أن الكثــري مــن أحبتهم قد 
قتلــوا، وأضعافهــم قــد أصيبــوا وجرحــوا، وحط بهــم القلق والخوف 
عى عراٍت آخرين قد فقدوا وغابوا، إذ إنهم ليسوا بن األحياء 

شهودًا، وال هم بن الجثث شهداًء.
وطنيــٌة  لجــان  وهّبــت  لإلنقــاذ،  شــعبية  فــرٌق  تشــكلت  فــورًا 
لبنــان  ســكان  مــن  متطوعــن  صفوفهــا  بــن  ضمــت  للمســاعدة، 
الفلســطينين  مــن  كبــرٌي  لفيــٌف  ومعهــم  ومناطقهــا،  وطوائفهــا 
الالجئــن يف لبنــان، اصطفــوا جميعهــم وتوزعــوا عــى املناطــق، 
يحملون بأيديهم مكانس ومعاول ومجارف، وأكياًسا لجمع الركام 
والحطام، وبالستيك إلغالق النوافذ التي تكرس زجاجها وتفّتت.
تتابــع  لتعــود إىل غــزة،  كانــت تنظــر بشــغٍف أن يفتــح معــرب رفــح 
عّلهــا  االجتاعــي،  التواصــل  مجموعــات  يف  وتشــرتك  األخبــار 
تســمع أن معــرب رفــح قــد فتــح، لتعــود إىل غــزة بعــد طــول غيــاب، 
ســفرها  جــواز  إىل  واطأمنــت  وحزمــت حقائبهــا،  ثيابهــا  جمعــت 
وأوراقهــا الرســمية، ووضعتهــم جانبــًا انتظارًا ليوٍم يفتح فيه املعرب 
وتعوُد، إال أن األيام قد طالت، وفاجعة كورونا قد طغت وتجربت 
وتحكمــت، فأغلقــت املغلــق وحــارصت املحــارص، وباعــدت بــن 

الناس جميعًا، وزادت يف معاناتهم وآالمهم.
وإىل  معهــم  تعمــل  وأن  املتطوعــن  مــع  تلتحــق  أن  عــى  أرصت 
جانبهــم، تزيــل الحطــام وترفــع الــركام، وتنظــف الشــوارع، وتكنــس 
الطرقــات، وتســاعد يف تضميــد جــراح الســكان، اّتصلــت بالفــرق 
املتطوعــة، وســجلت اســمها معهــم، والتحقــت بهــم، وكلهــا أمــل 
أن تســاهم بالقــدر الــذي تســتطيع يف مللمــة مــا تناثــر مــن بــريوت، 

والتضامن مع أهلها، وتخفيف معاناة املكروبن من سكانها.
التحقت مبجموعات العمل وهي فرحٌة سعيدٌة، تقف إىل جانب 

متطّوعــن  انــربوا  الذيــن  والفلســطينين،  اللبنانيــن  مــن  أترابهــا 
فــرادى وزرافــاٍت، فدخلــت رأس النبعة ومنطقة الجميزة املدمرة، 
واألحياء املجاورة للمرفأ، وتلك البعيدة عنه، التي أصابتها حمم 

االنفجار وعصفه املهول.
أعلنــت وســائل اإلعــالم الفلســطينية الرســمية والشــعبية أن معــرب 
رفــح ســيفتح، وعــى الراغبــن يف العــودة أن يكونــوا بعــد ســاعاٍت 
بالعــامل،  غــزة  تربــط  التــي  الوحيــدة  البوابــة  إّنهــا  إذ  القاهــرة،  يف 
ألقــت مكنســتها، وأعــادت ربــط األكيــاس التــي جمعــت فيهــا مــا 
اســتطاعت مــن ركام البيــوت وآثــار الدمــار، وحطام املحال وزجاج 
النوافذ والرفات، وسلمت أمن اللجنة عهدتها وأنهت مهمتها 
التــي كلفــت بهــا، وعــادت عــى عجــٍل إىل بيتهــا، ومــا زالــت ثيابها 
مغربة برتاب بريوت، وفيها رائحة بيوتها املدمرة، وشوارعها التي 

فقدت زينتها.
كانت قد جمعت ثيابها يف حقيبة، وركنتها جاهزًة يف زاويٍة من 
البيت، تنتظر اليوم الذي يفتح فيه املعرب، إذ إّنه يفتح فجأًة كا 
قــد يغلــق طويــاًل فجــأًة، التقطــت جــواز ســفرها ومحفظــة أوراقهــا 
الرســمية، وأرسعــت الخطــى نحــو مطــار بــريوت، وهــي خائفــة أال 
تــدرك املعــرب املعــدودة ســاعات فتحــه، والشــاقة الوعــرة الطويلة 
العســرية طريقــه، أدركــت رحلتهــا وركبت طائرتهــا وغادرت بريوت 
إىل القاهرة، سعدُت جدًا أنها حققت ما تريد، وأثبتت أن الخري 
قبــل  تســاهم  أن  فقــد متنــت  األمــة،  هــذه  أجيــال  الخــري يف  كل 
عودتهــا إىل غــزة يف إعــادة األمــل إىل بــريوت وأهلهــا، وأن يكــون 
لهــا دور معهــم، فــكان لهــا مــا متنــت، عملــت وشــاركت، جمعــت 
تغــذ  هــي  وهــا  ت،  وَصــربَّ وواســت  وبكــت،  وحزنــت  ونظفــت، 
الخطــى بأمــٍل، وتصــرب عــى املشــقة برجاء، لتصــل إىل أرض العزة 
والكرامــة... غــزة، ولتعــود بــريوت كــا كانــت بهيــًة زاهيــًة، جميلــًة 

نظيفًة، تلك هي ابنتي هدى...
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الالجئون الفلسطينيون يف لبنان: صورة مرشفة ومعاناة مضاعفة

غزاوّيٌة ُتَعبُِّد طريَقها إىل غزَة بالتضامِن مع بريوت

أحمد الكومي

د. مصطفى يوسف الّلداوي

االحتالل قّدر خاطًئا على ما يبدو أن 
التنّصل والمراوغة يمكن أن يكونا 
سهلين تحت ضغط المتغيرات الحاصلة 
في الواقع العام، وتحديًدا التي فرضها 
فيروس كورونا والضائقة التي رافقته.

استفاق الجميع على ما حدث، تفقدوا 
أنفسهم وأحبابهم، جمعوا صورهم وراجعوا 
تسجيالتهم، فوجدوا أن الكثير من أحبتهم 
قد قتلوا، وأضعافهم قد أصيبوا وجرحوا، 
وحط بهم القلق والخوف على عشراٍت 
آخرين قد فقدوا وغابوا، إذ إنهم ليسوا بين 
األحياء شهودًا، وال هم بين الجثث شهداء.

عماد عفانة

يقدم الالجئون الفلسطينيون في المخيمات 
الفلسطينية بلبنان كل هذه المبادرات من 
منطلق إنساني وعروبي، يجسد وحدة الدم 
والمصير بين الشعبين الشقيقين، على 
الرغم مما يعانيه الالجئون الفلسطينيون 
في المخيمات من وضع مأساوي، فقد 
اختلط الدم الفلسطيني باللبناني، وتشابهت 
معاناتهم.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

بــأن هنــاك خطــرًا متزايــدًا مــن »حــدوث الــراع«. قــد يــؤدي  والصينيــة، أفــاد 
االصطدام العريض بني السفن أو الطائرات يف بحر الصني الجنويب، أو حدوث 
عــدة ســيناريوهات أخــرى معقولــة، إىل أزمــة وتصعيــد وحــرب. فمثلام ســارعت 
القــوى العظمــى يف أوائــل القــرن العرشيــن إىل االنخــراط يف الحــرب العامليــة 

األوىل، ميكن للصني وأمريكا أن تضال الطريق اليوم لتصال إىل كارثة.
غالبــًا مــا ُتعتــر الحــرب العامليــة األوىل املثــال الكالســييك لحــرب غــر مرغــوب 
فيهــا: فــراع مدمــر مل يكــن ليختــاره أي مــن املشــاركني لو علموا مبا ســيحدث. 
فخــالل الحــرب البــاردة، كان صانعــو السياســة األمريكيون قلقني من أن األزمات 
بشــأن برلــني أو كوبــا ميكــن أن تخــرج عــن نطــاق الســيطرة. وهنــاك مجموعــة مــن 

مؤلفات العلوم السياسية مكرسة لفهم كيفية حدوث حرب عرضية.
ومــع ذلــك، هنــاك مشــكلة واحــدة كبرة هي أنه مــن الصعب تحديد أي حروب 
كــرى نشــأت عــى الرغــم مــن أن أحــدًا ال يريدهــا. فقــد تبــني أن املشــكلة يف 
يوليــو )متــوز( وأغســطس )آب( مــن عــام 1914 مل تكــن أن جــداول التعبئــة غــر 
املرنــة والخطــط العســكرية قــد دفعــت بالقــادة السياســيني إىل حافــة الــراع. 
كان ذلــك أن العديــد مــن القــوى، وعــى األخــص ليــس فقــط النمســا واملجــر 
وإمراطوريــة أملانيــا، أرصت عــى اتبــاع سياســات عدوانيــة كانــوا يدركــون أنهــا 
تخاطر بنشوب حرب محلية يف أحسن األحوال وحرب قارية يف أسوأ األحوال. 
عــالوة عــى ذلــك، اعتقــد جميعهــم تقريبــًا أنــه إذا كان ال بــد مــن نشــوب حــرب، 

فمن األفضل أن تأيت عاجاًل وليس آجاًل.
بعــد جيــل مــن ذلــك الحــال، رمبــا مل يكــن فرانكلــني روزفلــت قــد توقــع أن فــرض 
حظــر نفطــي عــى اليابــان ســيؤدي إىل هجــوم جــوي عــى »بــرل هاربــور«. لكنه 
الواليــات  بــدأت  أن  مبجــرد  واضحــًا  احتــاماًل  كانــت  الحــرب  أن  بالتأكيــد  أدرك 

املتحدة يف خنق اقتصاد بلد كان ينهب آسيا بالفعل.
وباملثــل، فــإن حــرب األيــام الســتة عــام 1967 يجــري التعامــل معهــا أحيانــًا عى 
أنهــا رصاع غــر مقصــود. لكــن مــرة أخــرى، مل يتجاهــل القــادة املريــون خطــر 
الحرب عندما حشدوا القوات يف شبه جزيرة سيناء، وحارصوا ميناء "إرسائيل" 

عى البحر األحمر واتخذوا خطوات عدائية أخرى.

الهـــند واألرجنتني خـــالل العـــقدين االخيـــرين، بـــعد تراجـــع أرقـام الهجرة من الدول 
ذات مــؤرشات التنميــة البرشيــة املرتفعــة مثــل الواليــات املتحــدة وكنــدا وفرنســا 

وبريطانيا وغرها. 
مــن املهــم اإلشــارة إىل أن الهجــرة اليهوديــة إىل "إرسائيــل" تعتــر حجــر الزاويــة 
الحركــة الصهيونيــة  الدراســات إىل أن  لبقــاء "إرسائيــل" كدولــة يهوديــة. وتشــر 
استطاعت جذب نحو 650 ألـــف مهـــاجر يهـــودي حـــتى شـــهر أيار /مايو من عـــام 
1948وبعد إنشائها يف العام املذكور، عملت الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة 

عــى اجتــذاب مهاجريــن جــدد مــن يهــود العــامل، بلــغ عددهــم نحــو أربعــة ماليــني 
يهــودي خــالل الفــرة بــني 1948 و2019، بيــد أنــه هاجر نحو 20 يف املائة منهم 
نتيجة عدم قدرتهم عى التالؤم مع ظروف مختلفة عن بلدان املنشأ يف أوروبا 

والواليات املتحدة وغرها من الدول.
ويجمــع باحثــو الدميوغرافيــا، عــى أن الفــرة الذهبية للهجــرة اليهودية كانت بني 
األعــوام 1948 و1960، وكذلــك بــني 1990 و2000 حيــث ســاهمت الهجــرة 
خالل هاتني الفرتني بنحو 65 يف املائة من إجاميل زيادة أعداد املســتوطنني 

اليهود يف داخل فلسطني املحتلة.
وبعد انـــطالق انتفاضـــة األقصـــى يف نهاية أيـلول/ســـبتمر من عام 2000 واهتزاز 
هيبــة األمــن اإلرسائيــي، بــرزت أســئلة عــدة حـــول مســتقبل الهجــرة اليهوديــة، إذ 
يلعب االســتقرار األمني عى الـــدوام دورًا هامـــًا وحاســـاًم يف جـــذب اليـــهود إىل 

إسـرائيل.
أرقام ومعطيات

وتشر دراسات متخصصة إىل تراجع أرقام الهجرة اليهودية من نحو سبعني ألف 
مهاجر يف عام 2000 إىل 43 ألفًا يف عام 2001 ومن ثـــم اىل 30 ألفـــاً يف عـــام 
2002 ومل يتعّد الرقم عشــــرين ألفـــا خـــالل العـــام الواحــــد يف الفـتـــرة بني 2003 

الوظائف والرشكات املترضرة، إال أنه يجب أن ندرك أن تلك التظاهرات التي 
مل تتوقــف أمــام منــزل نتانياهــو، منــذ أكــر مــن ســتة أســابيع، ليســت اعراضــا 
عى منطلقاته األيديولوجية املتطرفة، بل تأيت احتجاجا عى فشله وفساده.

تلقــي املوجــة الثانيــة مــن تفــي الوبــاء القاتــل بظاللها الكارثية عــى االقتصاد 
االرسائيي، وقد يستغرق األمر نحو خمس سنوات حتى يتعاىف بشكل كامل 
من الرضبة التي تلقاها خالل الجائحة، فيام ترتفع معدالت البطالة إىل حوايل 
20 يف املائة، ويظهر بجالء خالل أسوأ أزمة مير بها الكيان الغاصب منذ نكبة 

1948م، ســوء تنفيــذ حــزم املســاعدات املاليــة للتخفيــف مــن آثــار اإلغــالق، 

مــام يثــر حالــة مــن الغضــب العــارم ضــد نتنياهــو، وباإلضافــة إىل املتظاهريــن 
املعتاديــن مــن الحركــة اإلرسائيليــة املناهضــة لالحتــالل، وهــي حركــة صغــرة 
أعــداد  تضخمــت  الفســاد،  مكافحــة  ونشــطاء  الصــوت،  مســموعة  لكنهــا 
االحتجاجــات يف الفــرة املاضيــة لتشــمل الفنانــني، وخــراء البيئــة، والطــالب، 
بل وحتى ُأناس من الجناح اليميني املهيمن عى الحكم يف "إرسائيل"، وكثر 
منهــم أصبحــوا عاطلــني عــن العمل مؤخًرا، أو أصحاب األعامل الذين يواجهون 

حالة من الدمار االقتصادي يف مواجهة الجائحة.
منــذ شــهور واملســرات املناهضــة لنتنياهــو ال تتوقــف، وهي تركــز يف الغالب 
عــى محاكمتــه التــي بــدأت يف شــهر أيــار )مايــو( املــايض، حيــث يواجــه تهــاًم 
والتدخــل  الــدوالرات،   مــن  اآلالف  فاخــرة مبئــات  تلقــي هدايــا  عــر  بالرشــوة 
بســن ترشيعــات إعالميــة مقابــل أن يحظــى بتغطيــة إخباريــة موالية لــه، وبالرغم 

تتدهور العالقات بني الواليات املتحدة والصني يومًا تلو آخر، والخر الســيئ 
هــو أن القتــال قــد ال يتوقــف قبــل العقــد املقبــل، والخر الســار هــو أن مثل هذه 

الحرب لن تبدأ بالصدفة.
مثــة جــدل معتــر مفــاده أن الــدول ميكــن أن تتعــر يف رصاع كبــر ال ترغــب فيــه 
يف الحقيقــة جــرى إحيــاؤه مــع تصاعــد التوتــرات بــني القوتــني العظميــني. ومــع 

ذلك، ُيظهر التاريخ أن الحروب الكرى ال تحدث عن غر قصد.
كان رئيس الوزراء األســرايل األســبق كيفن رود هو من طرح فكرة الحرب. ويف 
إشــارة إىل نقــاط االشــتعال العديــدة التــي تتعــارض فيهــا املصالــح األمريكيــة 

بعد نرش الخبر الدميوغرافـي اإلسـرائيي، الروفيـسور »سـرجيو ديال بيـرغوال« 
الثالثــاء املــايض 4/8/2020 يف صحيـــفة »هآرتـــس« اإلســـرائيلية  يــوم  مقــااًل 
حــول اســتمرار األزمــة االقتصاديــة الناجمــة عــن انتشــار فــروس كورونــا وإمكانيــة 
حصول هجرة معاكســة بني الشــباب اإلرسائيليني، برز إىل األمام وبقوة الهاجس 

الدميوغرايف اإلرسائيي مجددًا.
تراجع الهجرة

مــّر عــى قيــام "إرسائيــل" أكــر مــن اثنــني وســبعني عامــًا، وال يــزال االهتــامم فائقــًا 
مــن قبــل القــادة واألحــزاب واالســراتيجيني فيهــا بتهجــر مزيــد مــن يهــود العــامل 
إليهــا، بغيــة تحقيــق التفــوق الدميوغــرايف عــى العــرب أصحــاب األرض األصليني 
مــن جـــهة، وتأمــني املــادة البرشيــة لتنفيذ أهدافها اإلســـراتيجية مــن جهة أخرى. 
جــذب  أهميــة  عــى  للتأكيــد  كافــة  املناســبات  "إرسائيــل"  قــادة  يســتغل  ولهــذا 
املزيــد مــن يهــود العــامل، إذ تعــد الهجــرة اليهوديــة مــن أهــم ركائــز اســتمرار هــذه 

الدولة الطارئة عى حساب الشعب الفلسطيني ووطنه.
ويتفــق الباحثــون عــى أن مثــة أســبابًا لنضــوب الهجــرة اليهوديــة، أو عــى األقــل 
تراجــع أرقامهــا، ويف املقدمــة تراجــع عوامــل الطــرد لليهــود مــن بالدهــم األصليــة، 
فضاًل عن تراجع عوامل الجذب املحلية وخاصة االقتـــصادية منـــها، وتبعـــًا لذلك 
عقــدت يف إرسائيــل خــالل الفــرة بــني 2000 و2019 عــدة مؤمتــرات، تضـــمنت 
توصياتها حث أصحاب القرار عى إعطاء الهجرة اليهودية إىل "إرسائيل" أهمية 
فائقة نظرًا لراجع موجات هذه الهجرة بعد عام 2000، يف مقابل النمو املرتفع 

للسكان العرب سواء داخل الخـط األخـرض أو يف الضـفة الغـربية وقـطاع غزة.
كام تركز وسائل اإلعالم اإلرسائيلية عى الدوام عى تهيئة الظروف لجذب مزيد 
من يهود العامل اىل األرايض العربية املحتلة لتحقيق التفوق الدميوغرايف عى 
العرب داخل فلســطني، وانصب االهتامم اإلرسائيي عى محـــاولة جـــذب يهـــود 

ال زالت سياط الغضب تلهب ظهر رئيس الوزراء الصهيوين بنيامني نتنياهو، 
يف ظل إرصار آالف اإلرسائيليني عى التظاهر بشكل دوري للمطالبة باستقالة، 
عى خلفية اتهامات مشــينة تالحقه بالرشــوة وخيانة األمانة واالحتيال، يف 3 
قضايا فساد، وبسبب تعاطيه املتواضع مع جائحة كورونا، وفشله يف حامية 

الحقيقــة، بحســب املــؤرخ مــارك تراختنــرغ، هــي أن الــدول متيــل إىل تجنــب 
الحــرب عندمــا ال ترغــب فيهــا حقــًا. نعم يخطئ القــادة أحيانًا يف تقدير الكيفية 
التــي ســتنتهي بهــا الحــروب ومــدى تدمرهــا، لكــن ميكــن أن تتصاعــد التوتــرات 

تدريجيًا بطريقة تزيد من صعوبة خفض التصعيد تدريجيًا.
ومع ذلك، ما من قرار أكر من بدء رصاع كبر، لذلك عندما تريد البلدان حقًا 
تجنــب املواجهــة، فإنهــا تكــون عــى اســتعداد عمومــًا للراجــع، حتــى إن شــاب 

ذلك قدر من الحرج.
خــالل الحــرب البــاردة، كان هنــاك كثــر مــن سياســة حافــة الهاويــة بــني القوتــني 
العســكرية  القــوات  فيهــا  تورطــت  التــي  الحــوادث املثــرة  وبعــض  العظميــني، 
األمريكيــة والســوفياتية. كان هنــاك العديــد مــن حــاالت الفشــل الوشــيكة يف 
أزمة الصواريخ الكوبية وحدها. لكن يف هذه الحالة ويف كل الحاالت األخرى، 
تــم نــزع فتيــل األزمــة وتراجعت القوتان العظميان، عى وجه التحديد ألنهام مل 

تصدقا أن املخاطر تستحق حامم دم نوويًا.
يبدو أن الحرب العرضية غر مرجحة اليوم، هناك كثر من الظروف التي ميكن 
أن تجــد فيهــا الواليــات املتحــدة والصــني نفســيهام يف أزمــة، مثلــام جــرى يف 
»حادثــة جزيــرة هينــان« عــام 2001 عندمــا أدى تصــادم يف الجــو إىل حــدوث 
مواجهــة دبلوماســية إثــر مشــاحنات بــني القــوات الجويــة الصينيــة واليابانيــة يف 
بحــر الصــني الرشقــي الــذي تحــول بشــكل غــر متوقــع إىل اشــتباك مميــت. لكن 
صانعــي السياســة يف الواليــات املتحــدة والصــني يعرفــون أن الحــرب ميكــن أن 
تصبح قضية خطرة للغاية. فإذا سعى الطرفان حقًا إىل تجنب أحدهام، فمن 

املحتمل أن يجدا طريقة لتنفيذ ذلك.
هــذا ليــس األمــر نفســه كالقــول إن حربــًا صينية-أمريكيــة لــن تحــدث، إذ مييــل 
الــراع إىل النشــوب عندمــا يقــرر أحــد األطــراف أن الحــرب، أو اإلجــراءات التــي 
تنطــوي عــى مخاطــر الحــرب، هــي األفضــل للعيــش يف ظــل الوضــع الراهــن، أو 
الراجــع عــن إحــداث أزمــة. فــكل تلــك االحتــامالت ميكــن أن تحــدث بســهولة 

بالغة.
إذا اســتنتجت الصني أن تايوان تنأى بنفســها بعيدًا عن الر الرئييس سياســيًا، 

حيث يتغر ميزان القوى لصالح بكني عسكريًا، فقد تقرر أن الحرب أفضل من 
تــرك حلــم إعــادة التوحيــد يفلــت مــن أيدينــا. إذا كان القــادة الصينيــون قلقــني 
من انزالق رشعيتهم املحلية، فقد يترفون بشكل أكر عدوانية يف األزمات، 

خوفًا من أن تكون الحرب أقل خطرًا من اإلذالل.
قــد تقامــر بكــني حتــى بــأن الواليــات املتحــدة ســتبقى خارج حرب قصــرة وحادة 
مع اليابان عى جزر »سينكاكو« أو الفلبني عى جزر »سكاربورو شول«، وقد 

ال تؤيت هذه املقامرة مثارها.
للبحــث عــن  بكــني خيــارًا متعمــدًا  قــد تتخــذ  الحــاالت،  مــن هــذه  لكــن يف أي 
أهداف رئيسية من خالل استخدام اإلكراه أو القوة، مع العلم أن نشوب رصاع 
أكــر هــو احتــامل حقيقــي. إذا نتجــت حــرب بني الواليات املتحــدة والصني عن 

مثل هذا الخيار، فال ميكن وصفها بأنها حادثة.
مــا الســبب الــذي يجعــل ذلــك مهــاًم؟ ألنــه يحمــل أفضــل طريقة لتجنــب الحرب 
يف املحيــط الهــادي. فمــن املفيــد صياغــة مذكرات تفاهم بشــأن كيفية ترف 
القــوات العســكرية العاملــة عــى مقربــة شــديدة، وإنشــاء آليــات للتواصــل يف 

أزمة ما واتخاذ خطوات أخرى لتشجيع خفض التصعيد.
ومــع ذلــك، فــإن األمــر املهــم هــو الحفــاظ عــى تــوازن القــوى العســكري وتصــور 
التزام الواليات املتحدة، ما يجعل من غر املرجح أن يتخيل القادة الصينيون 

حربًا يف املنطقة تسر يف طريقهم.
تلك مهمة ضخمة وعاجلة، إذ ال يقتر األمر عى إنفاق األموال فحسب، بل 
يشــمل أيضــًا ابتــكار مفاهيــم تشــغيلية وقدرات جديدة مثل األنظمة املســتقلة 
والــذكاء الصناعــي، التــي تجعــل مــن الصعــب للغايــة عــى الصــني اســتعراض 
أو  انهــارت  التــي  األمريكيــة  التحالفــات  تعزيــز  ذلــك  يتطلــب  مــا  وهــو  قوتهــا، 

ترضرت خالل إدارة الرئيس دونالد ترمب.
قــد تبــدو هــذه األجنــدة شــاقة بالنظر إىل مــدى تدهور الوضع يف غرب املحيط 
الهادي. ومع ذلك، ال ينبغي أن يخدع األمريكيون أنفســهم باالعتقاد بأن مجرد 
إدارة األزمات والتخفيف من سوء الفهم - عى الرغم من أهمية تلك األهداف 

- يوفران طريقة أقل كلفة للحفاظ عى السالم.

و2019.
ويف طبيعة الحال كان ميزان الهجرة اليهودية خالل فرة االنتفاضة الثانية سلبيًا 

لصالح الهجرة املعاكسة يف بعض السنوات.
ومــن غــر املتوقــع حصــول زيــادة كبــرة يف أرقــام الهجــرة اليهوديــة خــالل ســنوات 
العقــد املقبــل. ومــا يقلــق "إرسائيــل" اســتعداد نســبة كبــرة مــن الشــباب اليهــود 
فيها للهجرة املعاكســة؛ خاصة مع تفي وباء كورونا وانعكاســاته الســلبية عى 

االقتصاد اإلرسائيي والتي عر عنها بارتفاع معدالت البطالة.
وتشــر دراســات إىل أن )450( ألــف يهــودي لــن يعــودوا إىل إرسائيــل، وغالبيتهــم 
يحملــون جنســيات دول أخــرى، وخاصــة أمريكيــة وأوروبيــة.  وتبعــًا لهــذه األزمــة، 
تســعى "إرسائيــل" بالتعــاون والتنســيق مــع الوكالــة اليهوديــة اىل متويــل حملــة 
كبرة ومنظمة لجذب نحو 200 ألف يهودي من األرجنتني، وعدة آالف من يهود 
الفالشــا، فضــاًل عــن محــاوالت حثيثــة الجتــذاب نحــو 80 ألفــًا مــن الهنــد وجنــوب 

أفريقيا.
ومل تتمكــن الدعايــة اإلرسائيليــة مــن جــذب ســوى ســتة ماليــني وســبعامئة واثنــني 
وسبعني ألف يهودي يشكلون )74( يف املائة من إجاميل السكان حتى منتصف 

العام الحايل 2020 ميثلون نحو 48 يف املائة من إجاميل اليهود يف العامل.
والثابــت أن غالبيــة يهــود العــامل مواطنــون يف الواليــات املتحــدة وأوروبــا، حيــث 
مــؤرشات التنميــة هــي أعــى مــن مثيالتها يف "إرسائيــل"، ولذلك ال توجد عوامل 
طــاردة لليهــود مــن تلــك الــدول يف اتجــاه "إرسائيــل"، لهــذا ميكــن الجــزم أن هناك 
احتــاماًل كبــرًا لراجــع عــدد املهاجريــن اليهــود إىل إرسائيــل يف املــدى القريب، 
ولذلــك مّتــت قوننــة فكــرة ترســيخ وتعزيــز يهوديتهــا، كعامــل جــذب مهــم ليهــود 
الســنوات  خــالل  املذكــورة  الفكــرة  لرســيخ  األهــم  الهــدف  ذلــك  ويعــد  العــامل، 

املاضية.

“مطــاردة  نفســه ضحيــة  ويعتــر  أيــة مخالفــات،  ارتكابــه  ينكــر  نتنياهــو  أن  مــن 
بأنهــم  املتظاهريــن  بعــض  الحاكــم  الليكــود  وحزبــه  هــو  ويصــف  سياســية”، 
فوضويــون مدمــرون، وبالتــايل تــم تشــديد الحراســة حــول منــزل نتنياهــو مخافــة 
تكــرار ســيناريو اغتيــال ســيايس جديــد عــى غــرار ســلفه إســحاق رابــني، إال أن 
الالفــت يف األمــر هــو توســع رقعــة التظاهــرات، والتــي كانــت تنظــم غالًبــا يف 
تــل أبيــب والقــدس املحتلــة، إذ باتــت تشــمل للمــرة األوىل قيســارية، الواقعــة 

جنوب مدينة حيفا.
رغم أن حكومة نتنياهو فرضت يف شهر مارس املايض، إغالًقا رسيًعا لتفادي 
تفــي كورونــا، إال أن االقتصــاد أعيــد فتحــه عــى عجــل يف شــهر مايــو بــدون 
اتخــاذ الخطــوات الالزمــة للســيطرة عــى الجائحــة، وتزايــد إحبــاط االرسائيليــني 
مــع انــدالع موجــة جديــدة مــن اإلصابــات، وتــرضر االقتصــاد، فارتفعــت البطالــة 
ألكــر مــن %20، وعــى مــا يبــدو فــإن حــزم املســاعدات التــي قدمتهــا حكومــة 
االحتــالل ملســاعدة املترضريــن كانــت بطيئــة يف الوصــول إىل مســتحقيها، 
بينــام ذكــر نتنياهــو أنــه ينــوي تقديــم معونــات نقديــة لجميــع اإلرسائيليني، لكن 
اقراحــه قوبــل بانتقــادات رسيعــة ألنــه غــر عمي، بل إن البعــض وصف الخطة 
بأنها أشبه بتقديم رشاوى انتخابية لإلرسائيليني، ومام زاد الطني بلة، موافقة 
الكنيســت اإلرسائيي عى قانون مينح الحكومة ســلطات إضافية إلعالن حالة 

الطوارئ؛ األمر الذي زاد من حالة االحتقان بني املتظاهرين الغاضبني.
بالرغم من تعاظم تلك االحتجاجات، إال أنه مل يتضح بعد ما إذا كانت الحركة 

املناهضــة لنتنياهــو مبثابــة “زلــزال كامــل” أم “مجــرد هزة عابــرة”، لكنها تعكس 
أول  االنفجــار يف  عــى  يوشــك  الســطح  تحــت  يغــي  اتجاهــًا  حــال  أيــة  عــى 
فرصــة ممكنــة، ويف حــني تبــدو التظاهــرات الغاضبــة الفتــة للنظــر، ال يزال حزب 
الليكــود يحظــى بدعــم كبــر بــني الصهاينــة، وإن كان متــرضًرا بطبيعة الحال من 
اســتهداف رئيس الحكومة، ولهذا دعم مؤيدو الحزب تجمعات صغرة موالية 

لنتنياهو يف القدس املحتلة.
ترتكــز رهانــات نتنياهــو املــأزوم سياســيًا، عــى رضورة حــل الحكومــة وإجــراء 
انتخابــات مبكــرة، باعتبــار أن ذلــك سيحســن مــن فــرص نجاتــه مــن املحاكمــة 
يف قضايــا الفســاد، وهــو يبــدو اآلن كالغريــق، وقــد يســقط يف أيــة لحظــة، يف 
املقابــل، ســيؤدي خروجــه مــن املشــهد  الســيايس إىل قيــادة ارسائيليــة أكــر 
تطرفــا وتشــددا، ألن كثــرًا مــن قــوى اليمــني املتطــرف التــي رفضــت املشــاركة 
يف حكومة نتنياهو كانت تعرض عى شخصه، وهذا يعني أن حكومة أخرى 
برئاســة قيــادي ميينــي غــره ســتحظى بدعــم كل قــوى اليمــني، وســيكون مــن 
الســهل عــى مثــل هــذه الحكومــة إمضاء مخطط ضــم أجزاء من الضفة الغربية، 
حيــث يتبنــى غرميــه يف قيــادة الليكــود جدعــون ســاعر، مواقــف التيــار الدينــي 
القومي، وضمنها ضم الضفة الغربية، ويعتزم تنفيذ سياسة أكر عدوانية ضد 
الفلســطينيني، وهو من مروجي مرشوع الكونفدرالية مع األردن،  والتي تعني 
اكتســاب "إرسائيل" لألرض، مقابل أن  تتوىل األردن إدارة الشــؤون املعيشــية 

للفلسطينيني يف الضفة الغربية.

الحرب بني الصني وأمريكا لن تحدث بالصدفة

الهاجس الديموغرايف اإلرسائييل إىل الواجهة مجدًدا

نتنياهو يف بؤرة الغضب.. هل اقرتبت ساعة السقوط؟

هال براندز
الرشق األوسط اللندنية

د. خالد رمضان عبد اللطيف
رأي اليوم

هناك كثير من الظروف التي يمكن أن تجد 
فيها الواليات المتحدة والصين نفسهما 
في أزمة، مثلما جرى في »حادثة جزيرة 
هينان« عام 2001 عندما أدى تصادم في 
الجو إلى حدوث مواجهة دبلوماسية في 
إثر مشاحنات بين القوات الجوية الصينية 
واليابانية في بحر الصين الشرقي.

الالفت في األمر هو توسع رقعة 
التظاهرات، والتي كانت تنظم غالًبا في تل 
أبيب والقدس المحتلة، إذ باتت تشمل للمرة 
األولى قيسارية، الواقعة جنوب مدينة حيفا.

نبيل السهيل
القدس العريب

وتشير دراسات متخصصة إلى تراجع أرقام 
الهجرة اليهودية من نحو سبعين ألف مهاجر 
في عام 2000 إلى 43 ألفًا في عام 2001 
ومن ثـم الى 30 ألفـًا في عـام 2002 ولم 
يتعّد الرقم عشــرين ألفـا خـالل العـام الواحــد 
في الفـتـرة بين 2003 و2019.

وفي طبيعة الحال كان ميزان الهجرة 
اليهودية خالل فترة االنتفاضة الثانية 
سلبيًا لصالح الهجرة المعاكسة في بعض 
السنوات.
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هويتــي  فقــد  عــن  شــعر  أبــو  محمــد حســن  ســاح  أنــا/  أعلــن 
وتحمــل الرقــم 400579538 فالرجــاء ممن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

قائمة شروط البيع 
القضيــة  ملــف  عــى  االطــاع  وبعــد  التنفيــذ  قــايض  الســيد  قــرار  عــى  بنــاء 
التنفيذيــة 3003 / 2019 واملتكونــة فيــا بــن طالــب التنفيــذ / محمــد نائــل 
جودت محمد الخطيب واملنفذ ضده / مؤمن جودت محمد الخطيب واخر 

والقضية املقامة لتنفيذ سند دين عريف بقيمة "43000$ + 33000$" 
بتاريــخ 2019/3/27 تــم اخطــار املنفــذ ضدهــم بإخطــار تنفيــذ الحكــم حســب 
األصــول بتاريــخ 2020/5/11م تــم إيقــاع الحجــز التنفيــذي عــى الحاصــل البالغ 
مســاحته "70م2" تقريبًا والســدة البالغ مســاحتها "92م2" تقريبا الواقعن يف 
العارة املقامة عى ارض القســيمة رقم 147 من القطعة رقم 707 من أرايض 
غزة محلة الرمال الكائنة خلف مستشفى الشفاء الطبي شارع أبو حصرية حيث 
يحدها من الغرب عارة أبو رمضان والرشق عارة عرفات تقاطع خلف الشــفاء 
مــع أبــو حصــرية والســدة مشــطبة تشــطيبا كامــا ومســكونة حاليــًا والحاصــل يقــع 
عــى زاويــة العــارة اســفل الســدة ويفتــح عــى جهة التقاطع للشــارع من الناحية 
الجنوبيــة والرشقيــة والحاصــل فــارغ مــن الداخــل وال يوجــد بــه يشء ومقصــور ولــه 
بــاب حديــد ولكنــه غــري مبلــط أرضيــة رمــل بتاريــخ 2020/7/21م تــم وضــع يــد 

مأمور التنفيذ عى الحاصل والسدة املحجوزين. 
تــم تثمــن ســعر الحاصــل مببلــغ 50000 دوالر أمريــي وتــم تثمــن الســدة 
يف  اعرتاضــات  أي  نظــر  وســيتم  امريــي  دوالر   27000 مببلــغ  املشــطبة 
2020/9/13م فعــى مــن  الجلســة املحــددة لذلــك يــوم االحــد املوافــق 
لديه أي اعرتاض عى البيع ان يتقدم له لدائرة التنفيذ يف مواعيد الدوام 

الرسمي حتى موعد أقصاه يوم الخميس املوافق 2020/9/10م.
حرر يف: 2020/8/10م 

 

أ . رامي صلوحة 

دولة فلسطن
املجلس األعى للقضاء 

محكمة بداية غزة – دائرة التنفيذ

إعــالن لتســجيل أراضي " مال غير منقول" تســجيال مجددا 
صادرا عن دائرة التسوية بشأن معاملة التسجيل المجدد

يعلن للعموم أن الســيد/ شــادي يحيى ســامل أبو العجن قد تقدم لتســجيل 
ادنــاه  بالجــدول  ومســاحته  وحــدوده  اوصافــه  املبينــة  املنقــول  غــري  املــال 
تسجيا مجددا وعى كل من يدعي بحق الترصف او املنفعة او امللكية او 
التعدي عى حقوقه ان يتقدم باعرتاضه الخطي اىل دائرة التســوية بســلطة 

االرايض خال مدة خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا االعان.
1.اسم وعنوان طالب التسجيل: شادي يحيى سامل أبو العجن 

2. اسم املدينة او القرية: وادي السلقا 

3.اسم موقع االرض: وادي السلقا بالقرب من مسجد الحكمة 

القطعــة:  رقــم   ، املواطــن(  ادعــاء  )حســب  8"ماليــة"  القســيمة:  رقــم   .4

13"مالية " )حسب ادعاء املواطن(

املساحة: 986م2  ، الحصة: كاما، نوع األرض: مريي
5. الحدود مبوجب املخطط

الرشق: نور الدين محمد حسن أبو العجن ،الغرب: شارع هيكيل بعرض 25م
الشايل: كال سامل سلمي أبو العجن   ، الجنويب: حسني سامل سلمي أبو العجن  

6. كيفية األيلولة لطالب التسجيل: والتي آلت اليه بالرشاء من يحيى سامل 

سلمي أبو العجن والتي الت اليه مبوجب سند اتفاق عى فرز حصة إرثية 
بتاريخ 2016/12/13 بينه وبن / عبد الحي وحسني وعبد املنعم وكال 
وســعيدة وســلوى أبنــاء ســامل ســلمي أبــو العجــن واملســجلة بأســائهم لدى 

اإلدارة العامة لرضيبة األماك بوزارة املالية.
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

دولة فلسطن
سلطة األرايض

اإلدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

دولة فلسطن
سلطة األرايض

اإلدارة العامة للمساحة
دائرة التسوية

اعالن لتســجيل اراضي " مال غير منقول" تســجيال مجددا 
صادرا عن دائرة التسوية بشأن معاملة التسجيل المجدد

يعلن للعموم ان الســيد/ شــادي يحيى ســامل أبو العجن قد تقدم لتســجيل 
ادنــاه  بالجــدول  ومســاحته  وحــدوده  اوصافــه  املبينــة  املنقــول  غــري  املــال 
تسجيا مجددا وعى كل من يدعي بحق الترصف او املنفعة او امللكية او 
التعــدي عــى حقوقــه ان يتقــدم باعرتاضــه الخطي اىل دائرة التســوية بســلطة 

االرايض خال مدة خمسة عرش يوما من تاريخ نرش هذا االعان.
1.اسم وعنوان طالب التسجيل: شادي يحيى سامل أبو العجن 

2. اسم املدينة او القرية: وادي السلقا 

3.اسم موقع االرض: وادي السلقا بالقرب من مسجد الحكمة 

 " 6"ماليــة  القطعــة:  رقــم  املواطــن(   ادعــاء  )حســب  13"ماليــة"   : القســيمة  رقــم   .4

)حسب ادعاء املواطن( ، املساحة: 3274م2 ، الحصة: كاما، نوع األرض: مريي
5. الحدود مبوجب املخطط

الرشق: كال سامل سلمي أبو العجن،الغرب: منذر عبد املنعم سامل أبو العجن 
الشايل: شارع هيكيل بعرض 8م من ثم ارض السيد / سامل عيل سلان القديم 

الجنويب: شارع هيكيل بعرض 20م
6. كيفيــة األيلولــة لطالــب التســجيل: والتــي آلــت اليــه بالــرشاء مــن يحيــى ســامل 

ســلمي أبــو العجــن والتــي الــت اليــه مبوجــب ســند اتفــاق عــى فــرز حصــة ارثيــة 
بتاريــخ 2016/12/13 بينــه وبــن / عبــد الحــي وحســني وعبــد املنعــم وكــال 
وســعيدة وســلوى أبنــاء ســامل ســلمي أبــو العجــن واملســجلة باســم/أحمد ســامل 

أبو العجن لدى اإلدارة العامة لرضيبة األماك بوزارة املالية.
دائرة التسوية
اإلدارة العامة للمساحة

الموضوع/ مذكرة تبليغ قرار استئنافي
اىل املدعــى عليــه/ محمــد عبــد مناف أحمد اســاعيل من األردن ومجهول 
املتكونــة   2020/7 أســاس  القضيــة  عــادت  لقــد  االن  فيهــا  اإلقامــة  محــل 
بينــك وبــن املدعيــة/ هديــل صالــح بــدوي الشــناط مــن يافــا وســكان جباليــا 
وكيلتهــا املحاميــة اميــان فطيمــة مــن مقــام محكمــة االســتئناف الرشعيــة يف 
غزة مصدقة الحكم مبوجب أساس استئنايف 8373 سجل 20 املؤرخ يف 
2020/7/28م وموضوعهــا تفريــق للــرضر مــن التعليــق حكــا قابا للطعن 

أمــام املحكمــة العليــا الرشعيــة لذلــك جــرى تبليغــك حســب األصــول وحــرر 
يف 2020/8/11م.

القائم بأعال قايض جباليا الرشعي

دولة فلسطن
السلطة القضائية

املجلس االعى للقضاء الرشعي
محكمة جباليا الرشعية

املســتدعية/ فتحيــة أحمــد محمــود أبــو حــرب )قبان قبل الــزواج( باألصالة عن 
نفســها وباإلضافــة لباقــي ورثــة وتركــة والدتها وجدها خليــل عبد القادر إبراهيم 
أبو حرب من سكان بني سهيا ، وكيله/ مؤيد عبد املوىل أبو لحية املحامي.
املستدعى ضدهم/1. إبراهيم محمد خليل عبد القادر أبو حرب- خارج الباد.

2. محمد عيىس إبراهيم قبان- خارج الباد.

3. ديبة عبد الدايم إبراهيم أبو حرب- خارج الباد.

4. مصطفى أحمد نصري أبو جامع- خارج الباد.

مذكرة حضور بالنشر المستبدل
في الطلب الحقوقي رقم 2020/616

اىل املســتدعى ضدهــم املذكوريــن بعاليــه مبــا أن املســتدعية قد تقدمت 
يف القضيــة الحقوقيــة رقــم 2017/414 وموضــوع تقســيم أمــوال مشــرتكة 
غري منقولة لذلك يقتيض عليكم الحضور اىل هذه املحكمة خال خمسة 
عرش يومًا من تاريخ تبليغكم هذه املذكرة كا يقتيض ان تودعوا قلم هذه 
املحكمــة ردكــم التحريــري خــال خمســة عــرش يومــًا مــن تاريــخ تبلغكــم هــذه 
املذكرة علا انه قد تحدد لها جلسة األحد 2020/9/27م وليكن معلوما 
لديكــم انكــم اذا تخلفتــم عــن ذلــك يجــوز للمســتدعية أن تســري يف دعواهــا 

حسب األصول تحريرا يف 2020/8/10م.
رئيس قلم محكمة صلح خانيونس
فتحي حسن محسن

دولة فلسطن
محكمة صلح خانيونس

يف الطلب رقم 2020/616
يف القضية رقم 2017/414

بمناسبة اليوم العالمي للشباب
"الشباب والرياضة" تطالب املجتمع الدويل بدعم برامج التشغيل واملشاريع الصغرية

غزة/ فلسطن:
والرياضــة  الشــباب  وزارة  طالبــت 
بتوفري منح وبرامج متويل لتشغيل 
املشــاريع  ودعــم  الشــباب، 
الزراعــي  واإلنتــاج  الصغــرية 
ملواجهــة املشــكلة األكــر إلحاًحــا 
التــي تواجــه الشــباب الفلســطيني 
أال وهي البطالة وقلة فرص العمل.

صحفــي  بيــان  يف  الــوزارة  وذكــرت 
العاملــي  اليــوم  ملناســبة  أمــس، 
يف  يصــادف  الــذي  للشــباب 
كل  مــن  أغســطس   )12( تاريــخ 
املتوفــرة  املعطيــات  أن  عــام، 
بــن  البطالــة  معــدالت  أن  تظهــر 
الشــباب ارتفعــت إىل )%46( يف 
بيانــات  حســب  غــزة،  محافظــات 
النتائــج  الفلســطيني  اإلحصــاء 
األولية ملسح القوى العاملة، دورة 
آذار  ثــاين–  )كانــون  األول  الربــع 

.)2020

وأوضحــت الــوزارة أن هــذه األرقــام 
مــن  واضحــة  اســرتاتيجية  تتطلــب 
جميــع الجهــات الرســمية واألهليــة 
وجميــع  املانحــة  واملؤسســات 
الــدول الشــقيقة والصديقــة لدعــم 
آفــاق  وفتــح  الشــباب،  رشيحــة 
والتوجــه  البطالــة  ومحاربــة  العمــل 
واإلنتــاج  الصغــرية  املشــاريع  نحــو 
املبــادرات  وتشــجيع  الزراعــي 
والبحــث  اإلبداعيــة  واألفــكار 

العلمي واالبتكار.
يســتدعي  ذلــك  أن  إىل  ولفتــت 
وتحقيــق  االنقســام  إنهــاء  أيًضــا 
وإيقــاف  الوطنيــة  الوحــدة 
الشــعب  يعيشــها  التــي  املعانــاة 
عــى  واالرتــكاز  الفلســطيني، 
الثوابت الوطنية وعدم التنازل عن 
الحقــوق، والوقوف موحدين وبكل 
الصهيــوين  االحتــال  أمــام  قــوة 
تحــاول  التــي  الدوليــة  واملؤامــرات 

إلنهــاء  وخطــط  صفقــات  متريــر 
القضية الفلسطينية.

ودعــت "الشــاب والرياضــة" لوضع 
مشــاريع  تســتهدف  عاجلــة  برامــج 
لتشــغيل الشــباب ودعم املشاريع 
واســتثار  واإلنتاجيــة،  الرياديــة 
طاقات الشباب الواعدة واملبدعة 
العــامل إلظهــار حجــم  مخاطبــة  يف 
الفلســطيني  الشــعب  معانــاة 
التــي  والجرائــم  الظلــم  وحجــم 

يرتكبها االحتال.
مطالــب  تبنــي  أهميــة  وأكــدت 
املــوارد  وتوفــري  الشــباب 
الشــباب  دعــم  لصنــدوق  الازمــة 
املجــال  تتيــح  التــي  الفلســطيني 
لتنفيذ عدة قضايا مهمة للشباب، 
الصغــرية  املشــاريع  ومنهــا 
واالبتــكار  والتعليــم  واإلســكان 

والبحث العلمي وقروض الزواج.
التحــرك  رضورة  إىل  أشــارت  كــا 

إنهــاء  أجــل  مــن  والعــريب  الــدويل 
الشــباب  وإنقــاذ  االحتــال، 
إطــاق  خــال  مــن  الفلســطيني 
ومســاندة  لدعــم  عاجلــة  برامــج 
حقوقهم العادلة يف توفري العيش 
البطالــة،  الكريــم وتخفيــض نســب 
وإيجــاد فــرص عمــل رسيعــة إلنقــاذ 
يعيشــه  الــذي  املــرتدي  الواقــع 

الشباب.
أن  والرياضــة"  "الشــباب  وأوضــح 
قضايــا الشــباب متجــددة ومتزايدة 
ال تكفــي كل أيــام الســنة لتناولهــا، 
بــل تحتــاج ملبــادرات كبــرية وأفــكار 
إبداعية تســتثمر الطاقات وتوظف 
وتطــور  الهمــم  وتشــحذ  اإلمكانــات 

القدرات.
إنجازات تحققت

وتناولــت الــوزارة إنجازاتهــا األخــرية 
عــى صعيــد دعــم قطــاع الشــباب، 
حيــث ذكــرت أنهــا قدمــت مليــويَنْ 

دوالر لدعــم زواج الشــباب مبنحــة 
العمريــة  الفئــة  مــن  مــن دولــة قطــر 
)35 عامــا( فــا فــوق بواقــع )500( 
أعلنــت  أنهــا  إىل  الفتــة  شــاب، 
الفئــة  تشــمل  جديــدة  منحــة  عــن 

العمرية )33 عاما(.
كــا أشــارت إىل توقيــع رشاكــة مــع 
لتوفــري  دســتك"  "غــزة  مؤسســة 
منحــة عينيــة للمقبلن عى الزواج 

لعدد )50( شاًبا.
قــروض  قدمــت  أنهــا  وذكــرت 
)6( مايــن  بقيمــة  للــزواج  حســنة 
دوالر منــذ تأســيس صنــدوق دعــم 
عــدد  منهــم  اســتفاد  الشــباب، 
)200( شــاب خــال العام 2020، 
بقيمة )400( ألف دوالر، باإلضافة 

إىل متويــل )15( مرشوًعــا ريادًيــا 
للشــباب بقيمــة )53( ألــف دوالر، 
لتنفيــذ  الشــبابية  املراكــز  ودعــم 
وخدماتيــة  تطوعيــة  مبــادرة   )60(

بقيمة )20( ألف دوالر.
والرياضــة"  "الشــباب  وأوضحــت 
دوالر  آالف   )7( قدمــت  أنهــا 
الفائزيــن بجائــزة فلســطن ألفضــل 
بدعــم   ،2019 لعــام  مركــز شــبايب 
ماليزيــا،  غــزة  أحبــاء  مؤسســة  مــن 
شــاب  ألــف   )20( أن   إىل  مشــرية 
دورات  مــن  اســتفادوا  وشــابة 
مجــاالت  يف  والتأهيــل  التدريــب 
املهــارات  وتنميــة  الحــر  العمــل 

اإلدارية.
وذكــرت الــوزارة أنهــا بصــدد تنفيــذ 

عــدة برامــج تتزامــن مع إحيــاء اليوم 
العاملي للشباب من بينها: إطاق 
مــن  شــبابية  مبــادرة  جائــزة ألفضــل 
نفذتهــا  التــي  املبــادرات  بــن 
الــوزارة  بتمويــل  الشــبابية  املراكــز 
خال العام الحايل، وتنظيم مخيم 
لريــادة األعال ومخيم آخر للعمل 
متنوعــة  وأنشــطة  للشــباب،  الحــر 
والتدريــب  التوعيــة  مجــاالت  يف 
وإطــاق  للشــباب،  امليــداين 

 2021 الشــباب  إســرتاتيجية 
إجــراءات  يف  والبــدء   ،-2024
للمراكــز  العــام  االتحــاد  تشــكيل 

الشبابية.
الشــباب  الــوزارة  ــت  وحيَّ
أيقونــة  "الــذي أصبــح  الفلســطيني 
العمــل الوطنــي امُلــرشف، وأكــدت 
عــر  للشــباب  ســندًا  ســتبقى  أنهــا 
لدعــم  إمكاناتهــا  كافــة  تســخري 

قضيتهم".

 غزة/ جال غيث:
دعــا متحدثــون الجهــات املســؤولة 
وضــع  رضورة  إىل  واملعنيــة 
إســرتاتيجية وطنيــة لدعم الشــباب 
يف  لهــم،  عمــل  فــرص  وتوفــري 
العقــول  هجــرة  ملنــع  محاولــة 

الفلسطينية من غزة.
وأكــد املتحدثــون أن فئــة الشــباب 
بفعــل  تــرضًرا،  الفئــات  أكــر  مــن 
والحصــار  الفلســطيني،  االنقســام 
اإلرسائيــيل املفــروض عــى قطــاع 
إىل  داعــن  عاًمــا،   14 منــذ  غــزة 
تحقيــق الوحدة الوطنية واحتضان 
الشباب والنأي بهم عن التجاذبات 

السياسية.
نظمتهــا  نــدوة  خــال  ذلــك  جــاء 
حقــوق  لدعــم  الدوليــة  الهيئــة 
"حشــد"،  الفلســطيني  الشــعب 
للثقافــة  الفلســطينية  والهيئــة 
والفنــون والــرتاث، يف قاعــة فنــدق 
فلســطن، عــى شــاطئ بحــر غــزة، 
الشــباب  وحقــوق  "واقــع  بعنــوان: 
يــوم  مــع  بالتزامــن  الفلســطيني"، 
يوافــق  الــذي  العاملــي،  الشــباب 

12 آب/ أغسطس من كل عام. 

سياسة جديدة
ودعــا رئيــس االتحاد العــام للمراكز 
درويــش،  يــري  الثقافيــة، 
إىل  الفلســطينين  املســؤولن 
أجــل  مــن  جديــدة  سياســة  تبنــي 

ووضعهــم  الشــباب،  احتضــان 
عــى ســلم أولويــات صناعــة القــرار 

الوطني الفلسطيني.
أن  لــه،  كلمــة  يف  درويــش،  وبــن 
القــرار أضاعــوا العديــد مــن  صنــاع 
ليتبــوؤوا  الشــباب  أمــام  الفــرص 
ملســتوى  ويصلــوا  رئيســة  مواقــع 
اســتمرار  ظــل  يف  القــرار،  صناعــة 
االنقسام والحصار املفروض عى 

قطاع غزة.
انطــاق  منــذ  الشــباب  أن  وأكــد 
قدمــوا  الفلســطينية  الثــورة 
تضحيــات كبــرية فكانــوا مــن أوائــل 
والجرحــى  واملعتقلــن  الشــهداء 
وطنهــم  عــى  الحفــاظ  أجــل  مــن 

وهويتهم.
الشــباب  أن  إىل  درويــش  وأشــار 
فــرق  تشــكيل  مــن  متكنــوا 
عــا  ليعــروا  شــبابية  ومؤسســات 
يجول يف خواطرهم، مشدًدا عى 
أن كل محــاوالت زرع اإلحبــاط يف 

نفوس الشباب مصريها الفشل.
الهيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
الدولية للدفاع عن حقوق الشعب 
عبــد  الفلســطيني "حشــد" صــاح 
يــأيت  الشــباب  يــوم  إن  العاطــي، 
العــامل  يف  القــرار  صنــاع  لتذكــري 
أخذهــم  ورضورة  الشــباب،  بــدور 
مصــري  يف  مؤثــرة  قياديــة  مواقــع 

بادهم.

وأكد عبد العاطي يف كلمة له، أن 
الشباب ما زالوا يقدمون أعارهم 
وأرواحهم للحفاظ عى قضيتهم.

بالشــباب  االهتــام  إىل  ودعــا 
ومتكينهــم  احتياجاتهــم  وتوفــري 
الجامعــي  تعليمهــم  إكــال  مــن 

املســجلن  أعــداد  انخفــاض  بعــد 
األوضــاع  بســبب  الجامعــات  يف 
يعــاين  التــي  الصعبــة  االقتصاديــة 

منها الغزيون.
رنــا  الشــبابية  الناشــطة  وشــددت 
الوقــوف  رضورة  عــى  هديــب، 

والتخفيــف  الشــباب  جانــب  إىل 
اســتمرار  ظــل  يف  معاناتهــم،  مــن 
واالنقســام  اإلرسائيــيل،  الحصــار 
االحتــال  ومحاولــة  الســيايس، 
الفلســطينية  العقــول  تغييــب 

خدمة لها. 

وقالــت هديــب يف كلمــة لهــا: إن 
مــن  تعــاين  غــزة  يف  الشــباب  فئــة 
انسداد األفق بسبب ارتفاع أعداد 
اإلرسائيــيل،  والحصــار  البطالــة، 
الترشيعــي  املجلــس  دور  وغيــاب 
يف مراقبــة عمــل الحكومــة، ورعايــة 

الشباب.
الــدويل  املجتمــع  وطالبــت 
جانــب  إىل  بالوقــوف  ومؤسســاته 
فئــة الشــباب وتوفــري احتياجاتهــم، 
ووضــع  البطالــة،  مــن  وحايتهــم 
يف  ودمجهــم  لرعايتهــم  برامــج 
ســوق العمل، وتجنيبهم الخافات 

والتجاذبات السياسية.
األطــر  ســكرتارية  منســق  وحمــل 
عــيل،  الديــن  عــز  الطابيــة 
واملجلــس  اللــه،  رام  يف  الســلطة 
الترشيعــي والفصائل الفلســطينية 
املــدين  املجتمــع  ومؤسســات 
الشــباب  "تحويــل  عــن  املســؤولية 
شــباب  إىل  ثائــر  شــباب  مــن 

مستكن يرىض بالخنوع".  
وصلنــا  لــه:  كلمــة  يف  عــيل  وقــال 
إىل حالة ال يعرف خالها الشــباب 
وكيــف  وواجباتهــم،  حقوقهــم 
االنقســام  بســبب  ينتزعونهــا، 
االقتصاديــة  واألوضــاع  الســيايس 
الســيئة التــي يتعرضــون لهــا بفعــل 
وجائحــة  اإلرسائيــيل،  الحصــار 

"كورونا".
وأضــاف: إن األزمــات التي يتعرض 
ســلبية  بظــال  تلقــي  القطــاع،  لهــا 
ذلــك  الشــباب، مدلــًا عــى  عــى 
عــى  الشــباب  إقبــال  بانخفــاض 
هــذا  الجامعــات  يف  التســجيل 
األوضــاع  ســوء  بســبب  العــام 

عــى  قدرتهــم  وعــدم  االقتصاديــة 
تسديد الرسوم الجامعية.

مشغوالت يدوية
افتتحــت  النــدوة  هامــش  وعــى 
للثقافــة  الفلســطينية  الهيئــة 
معرضــا  والــرتاث،  والفنــون 
اليدويــة  للمنتجــات واملشــغوالت 
بهــدف  الفلســطينية،  والرتاثيــة 
الضــوء  وتســليط  الشــباب  دعــم 

عى قضاياهم.
وأوضــح رئيــس الهيئــة الفلســطينية 
جــال ســامل، أن املعــرض يهــدف 
الشــبابية  املنتوجــات  لدعــم 
الفلســطينية،  والرتاثيــة  اليدويــة 
بالتزامن مع يوم الشباب العاملي.

"فلســطن"  لصحيفــة  ســامل  وبــن 
مــن  سلســلة  ضــم  املعــرض  أن 
املتنوعــة  والنشــاطات  الفعاليــات 
الشــباب  فئــة  لدعــم  تهــدف  التــي 
عــى  الضــوء  وتســليط  ورعايتهــم 
رســالتهم  وإيصــال  قضاياهــم، 
إنهــاء  عــى  للعمــل  للعــامل 

معاناتهم. 
وأشــار إىل أن الهيئــة ســتنظم وقفــة 
اليونســكو  منظمــة  أمــام  تضامنيــة 
األربعــاء،  اليــوم  غــزة  مدينــة  يف 
صباًحــا،  عــرشة  الحاديــة  الســاعة 
مبشاركة الفرق الفلكلورية، حيث 
ســيتم رســم جدارية تعر عن واقع 

الشباب والتضامن معهم.

افتتاح معرض للمنتجات والمشغوالت اليدوية والتراثية
متحدثـــون يدعـــون إلـــى وضـــع إسرتاتيجيـــة وطنيـــة لدعـــم الشبــــاب

جانب من الندوة               )تصوير/ محمود أبو حصرية(
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غزة/وائل الحلبي:
تلقى نادي اتحاد خانيونس عرضًا رســميًا من نادي هجر الســعودي لضم 
مهاجمــه خالــد النربيــص، وذلــك مــن خــال وســيط يتمثــل بوكيــل أعــال 

العبني عريب, حيث تم التواصل بني الطرفني خال الفرتة املاضية.
يف  الدخــول  عــى  املبدئيــة  موافقتــه  خانيونــس  اتحــاد  نــادي  وأبــدى 
مفاوضــات مــن أجــل امتــام االتفــاق مــع نــادي هجر الســعودي الــذي تقدم 

بطلب للتعاقد مع النربيص.
وقــال اتحــاد خانيونــس إنــه شــعر بجديــة رغبــة إدارة نــادي هجــر الســعودي 
لضــم النربيــص، وأكــد النــادي أنــه هجــر تابــع النربيــص عــرب مقاطــع فيديــو 
له مع فريقه يف الدوري املمتاز بغزة ومنتخب فلســطني للشــباب خال 

مشاركته يف تصفيات كأس آسيا للشباب.
ويعــد النربيــص أحــد أبــرز نجــوم الكــرة الفلســطينية الصاعــدة حيــث ظهــر 
بصــورة الفتــة لألنظــار مــع "الربتقــايل" ومنتخــب الشــباب بالرغــم من صغر 
ســنه، حيــث أصبــح حديــث الشــارع الريــايض يف املوســم املــايض عــى 

وجه الخصوص.
ووصــل عــرض نــادي هجــر إىل نــادي اتحــاد خانيونــس بصفــة رســمية مــن 
العاصمــة  تواجــده يف  خــال  معــه  تواصــل  الــذي  الاعــب  وكيــل  خــال 

الُعانية مسقط التي شهدت استضافة مباريات تصفيات كأس آسيا.
وأكد مصدر مسؤول أن نادي اتحاد خانيونس أبلغ وكيل األعال موافقته 
املبدئيــة عــى العــرض املقــدم من النادي الســعودي, حيــث تجري حاليًا 
ترتيبات سفر النربيص خال الساعات القادمة ليك يتسنى له من دخول 

السعودية.
ومل يكشــف املصــدر عــن قيمــة العــرض املقــدم مــن النــادي الســعودي, 
لكنــه أكــد عــى أنــه مناســب جدًا للنــادي وللنربيص الذي أبــدى هو اآلخر 

موافقته عى خوض تجربة االحرتاف.
ويعيــش النربيــص حالــة مــن التوهــج فيــا يقدمــه مــع اتحــاد خانيونس يف 
املوسمني املاضيني بعدما حجز مقعده يف التشكيل األسايس للفريق 
برغــم صغــر ســنه حيــث يبلــغ النربيــص )17 عامــًا( ونجــح يف فــرض نفســه 
بقــوة, خاصــة بعــد مســاهمته يف تتويــج فريــق اتحــاد خانيونــس للشــباب 

بلقب كأس طوكيو "فلسطني", بعدما قاده للفوز عى شباب الخليل.
وشــارك النربيــص مــع منتخــب الشــباب يف التصفيــات املؤهلــة لــكأس 
آسيا للشباب, حيث نجح يف تسجيل أربعة أهداف إىل جانب صناعته 

لهدفني من أصل عرشة أهداف سجلها املنتخب يف التصفيات.

يتلقى عرضًا من 
هجر السعودي

الصداقة وشباب 
جباليا يفتتحان فترة 

اإلعداد .. اليوم

النبريص

شباب رفح

غزة / مؤمن الكحلوت
افتتــح فريقــا الصداقــة وشــباب جباليــا لكــرة القــدم اليــوم، فــرتة االعــداد 
للموســم الجديــد 2021-2020, فيــا ســيبدأ فريــق خدمــات الشــاطئ 

تدريباته غدًا.
ويخــوض فريــق الصداقــة تدريباتــه تحــت قيــادة ُمدربه ســامي ســامل عى 
ملعــب الشــهيد خالــد أبــو ســلمية جنــوب مدينة غزة, حيــث عقد مجلس 
اإلدارة اجتاعــاً مــع أعضــاء الفريــق أمــس, لوضــع الخطــوط العريضــة قبــل 

بدء االستعدادات.
وســيتدرب فريــق شــباب جباليــا عــى ملعــب بيــت الهيــا, تحــت قيــادة 
ُمدربــه أحمــد عبــد الهــادي, وُبشــاركة العبــي التعزيــز, حيــث ســيخوض 

الفريق 5 تدريبات أسبوعيًا.
ويف سياق ُمتصل, يبدأ فريق نادي خدمات الشاطئ تدريباته غدًا عى 
ملعب الشهيد خالد أبو سلمية, فيا قرر نادي التفاح بدء تدريباته يوم 

السبت القادم, عى ملعبه رشق مدينة غزة.

الشاطئ يبدأ غدًا

غزة/ عاء شايل: 
ــف فريــق شــباب رفــح تدريباتــه اســتعدادًا لخوض منافســات الــدوري املمتاز  كثَّ

املوسم القادم 2020-2021. 
شــاطئ  عــى  الجديــد  للموســم  اســتعدادًا  رفــح  شــباب  تدريبــات  وتواصلــت 
بحــر غــزة بقيــادة املــدرب رأفــت خليفــة الــذي يســعى تدريجيــًا الســتعادة لياقــة 
الاعبني ووصولها ألفضل املســتويات يف فرتة اإلعداد الحالية التي ســتضمن 

عدة مراحل.
التجهيــز  بهــدف  املــايض  األســبوع  أواخــر  للتدريبــات،  عــاد  رفــح  شــباب  وكان 
بصــورة قويــة مــن أجــل ضــان الظهــور بشــكل جيــد يف املوســم القــادم ومحاولــة 

التتويج بلقب الدوري. 
وعــى الجانــب اآلخــر ينتظــر شــباب رفــح قــرار املحكمــة الرياضيــة بشــأن نهــايئ 
الــكأس مــع غــزة الريــايض يف حــال قــرر إعــادة املباراة كا قرار لجنة االســتئناف 

فإن الفريق سيكون جاهزًا فنيًا وبدنيًا للمباراة.
وعــاىن شــباب رفــح كثــرًا يف الــدوري املمتــازة املوســم املــايض, بعدمــا دخــل 
يف دائــرة خطــر الهبــوط للدرجــة األوىل، لكنــه متكن من الحفاظ عى مكانته يف 
دوري األضــواء ووصــل لنهــايئ الــكأس وتــوج بلقبــه قبل أن تقرر لجنة االســتئناف 

إعادة املباراة أمام غزة الريايض وتحويل ملف القضية للمحكمة الرياضية.

 يواصل تدريباته وينتظر قرار المحكمة الرياضية

غزة/مؤمن الكحلوت:
عــن  النقــاب,  خانيونــس  اتحــاد  بنــادي  ُمطلعــة  مصــادر  كشــفت 
ضغــوط كبــرة مُتــارس عــى رئيــس النــادي الدكتــور محمــد عمــر 

املرصي لاستمرار يف منصبه لوالية جديدة.
ويأيت هذه الضغوط يف ظل رغبة املرصي, بعدم االستمرار يف 

اإلدارة خال املرحلة القادمة, وأخذ قسط من الراحة.
وأكدت املصادر أن املرصي مصمم عى قراره, يف ظل ضغوط 
العمــل الكبــرة عليــه إىل جانــب أســباب أخــري مل يتــم الكشــف 

عنها.
ولعــب الدكتــور املــرصي دورًا كبــرًا يف تحقيــق واحــدًا مــن أعظم 
اآلن،  وحتــى   1994 العــام  يف  تأسيســه  منــذ  النــادي  إنجــازات 
واملتمثــل يف إنشــاء ملعــب خــاص بالنــادي بدعــم تــريك بلــغ ربــع 

مليون دوالر، حيث تم افتتاحه قبل عدة أسابع.
ويف ســياق ُمتصــل, يعمــل املكتــب الحريك الريايض لحركة فتح 
إدارة  مجلــس  تشــكيل  عــى  حــاس,  بحركــة  الرياضيــة  واللجنــة 
توافقــي بنــادي اتحــاد خانيونــس, يقــوده خــال الســنوات الثــاث 

القادمة.

المصري يرغب في 
مغادرة اتحاد خانيونس

غزة/وائل الحلبي:
واصل نادي شــباب الخليل تحركاته يف ســوق االنتقاالت الصيفية, 
بضــم ثاثــة العبــني جــدد لصفــوف الفريــق يف إطار التعزيــزات التي 
يســعى من خالها للمنافســة بكل قوة عى لقب دوري املحرتفني 

بالضفة الغربية.
وكشف العميد الخلييل النقاب عن ضم املدافع حادة الجعربي 
قادمــًا مــن أهــيل الخليــل ليكــون ثــاين الوافديــن الجــدد للفريــق مــن 
أهــيل الخليــل بعــد انضــام خلــدون الحلــان يف صفقــة مــن العيــار 

الثقيل.
وأعلن شــباب الخليل تعاقده مع الحارس محمد شــبر الذي ســبق 
له اللعب مع الفريق, باإلضافة لضم ثائر جبور الظهر األيرس ملركز 
باطــة, فيــا ال زالــت مســاعي إدارة النــادي جاريــة لضــم مزيــد مــن 

الاعبني.
وكان شــباب الخليــل كشــف عــن تعاقــده مــع الدكتــور بشــر الطــل 
لتويل تدريب الفريق, حيث تم االتفاق بني الطرفني عى أن يكون 
الفريــق أبــرز املنافســني عــى لقــب دوري املحرتفــني يف املوســم 

القادم.
وكشــفت مصــادر إعاميــة أن العميــد الخليــيل دخل يف مفاوضات 
قويــة مــع ثنــايئ باطــة محمــود أبــو وردة وعــدي خــروب بعــد انتهــاء 
تعاقدهــا مــع الجدعــان, باإلضافــة لتجديــد التعاقــد مــع املهاجــم 

رامي مساملة.

يستعيد شبير ويضم
بيت حانون األهلي 

يستعيد مدافعه

غزة/وائل الحلبي:
أعلــن نــادي بيــت حانــون األهــيل اســتعادته ملدافــع فريقــه األول 
لكــرة القــدم نــور عامــر لينضم للفريق قادمًا من خدمات الشــاطئ, 

الذي لعب مع يف املوسم املايض عى سبيل اإلعارة.
تلقاهــا  التــي  العــروض  مــن  بالرغــم  للحوانــني  عــودة عامــر  وتــأيت 
خــال الفــرتة املاضيــة, حيــث أبــدى نــادي شــباب رفــح رغبــة كبرة 
يف ضمــه إال أنهــا مل يتوصــا التفــاق, قبــل أن يقــرر العــودة لبيت 

حانون األهيل.
وُيعد عامر أحد أبرز املدافعني الذين ظهروا يف املاعب خال 
املوســم املــايض مــع "البحريــة", عــى الرغــم مــن تعرضــه إلصابــة 

بقطع يف الرباط الصليبي أبعدته عن املاعب لفرتة طويلة.
ويتطلــع بيــت حانــون األهــيل لتعزيــز قــوة الفريــق واملنافســة عى 
الصعود لدوري الدرجة املمتازة, خاصة بعد التعاقد مع الكابنت 
نــادر النمــس لقيــادة الفريــق يف ظــل مــا ميلكــه األخــر مــن ســجل 

حافل باإلنجازات مع الفرق الصاعدة للدرجة املمتازة.
وتعاقــد الحوانــني مــع ســبعة العبــني خــال الفــرتة املاضيــة هــم: 
أبــو عــودة وأحمــد عليــان ومحمــد الســطري وأمــني الحلــو  غســان 
وأحمــد أبــو رشيب مــروان شــيخ العيــد وعــاء ضهــر, ليكــون عامــر 

سابع الوافدين الجدد لصفوف الفريق.

كأس كرة اليد تنطلق 
اليوم بمشاركة 8 فرق

غزة/مؤمن الكحلوت:
اســم  التــي تحمــل  اليــد،  لكــرة  غــزة  اليــوم بطولــة كأس  تنطلــق مســاء 

الراحل أحمد الُكرد, ُبشاركة 8 فرق أندية.
وُتفتتــح البطولــة بلقــاء يجمــع اتحــاد ديــر البلــح وجــاره الخدمــات, عى 
صالــة الشــهيد خلــف العجلــة بنــادي خدمــات الربيــج, عنــد الســاعة 7 
مســاًء, فيــا يلعــب يف ذات التوقيــت خدمــات النصــرات وشــباب 

خانيونس, عى صالة أبو يوسف النجار بدينة خانيونس.
وتتواصــل البطولــة غــدًا, بلقاءيــن عــى صالــة الشــهيد ســعد صايــل, 
حيــث يجمــع اللقــاء األول الصــاح مــع شــباب جباليــا, فيا يلعب يف 

اللقاء الثاين خدمات الربيج مع الشاطئ.
وُتقــام البطولــة بنظــام خــروج املهــزوم مــن مــرة واحدة, حيث ســُيلعب 

اللقاء النهايئ يوم 27 من شهر أغسطس الجاري. 

الجعبري وجبور
شباب الخليل 

نور عامر
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روما/ وكاالت:
كشــف مهاجم التســيو، شــرو إميوبييل، أنه ينوي االلتزام مع فريقه، حيث 

سيوقع عىل عقد جديد يربطه مع النادي حتى يونيو 2025.
وارتبــط الــدويل اإليطــايل الــذي عــادل رقــم غونزالــو هيغوايــن بتســجيل 36 
هدفًا يف موسم واحد بالدوري اإليطايل، باالنتقال إىل نابويل يف األسابيع 

األخرة.
لكن إميوبييل تعهد بالبقاء مع التسيو عىل الرغم من عشقه لنادي الجنوب 

مسقط رأسه.
قــال إميوبيــيل لصحيفــة كوريــري ديلــو ســبورت: "عــازم عــىل االلتــزام مــع 
التسيو إىل األبد، سيستغرق التجديد ثالث سنوات، لذلك سينتهي العقد 

يف عام 2025، عندما أبلغ 35 عامًا".
وأضــاف: "قبــل مجيئــي إىل التســيو، كنــت عــىل اتصــال دائــم بنابــويل، لكــن 

لسبب أو آلخر، مل نتفق أبدًا".
وواصــل: "نابــويل هــي املدينــة التي ولدت فيها، ســأتبع دامئــًا بعاطفة، لكن 

ما أعطاين ما أنا فيه اآلن هو التسيو، وما أعطاين إياه ال يقدر بثمن".
وأدى تألق إميوبييل هذا املوسم إىل ارتفاع قيمته السوقية لتصل إىل 40 

مليون يورو علاًم أنه يبلغ من العمر 30 عامًا.

 يحسم موقفه من 
الرحيل عن التسيو

منافسة شرسة بين يونايتد 
وتشيلسي على ضم شمايكل

إلغاء مباراة في الدور التمهيدي 
لدوري األبطال بسبب كورونا

لندن/ وكاالت:
طالــب املديــر الفنــي لنــادي تشــيليس اإلنجليزي، فرانك المبارد، إدارة ناديه بحســم 
ضــم حــارس مرمــى ليســر ســيتي، الدمنــاريك كاســر شــاميكل، ليحل محــل الحارس 

اإلسباين كيبا أريزاباالغا، بداية من املوسم املقبل.
وقالت صحيفة ذا صن اإلنجليزية: "بدخول تشــيليس يف مفاوضات مع شــاميكل، 
ســيكون هناك منافســة شــديدة مع مانشســر يونايتد، حيث يرغب غونار سولشــار 

أيضًا يف التعاقد معه".
وأشــارت الصحيفة إىل أن االعتقاد داخل مانشســر يونايتد، أن شــاميكل يفضل أن 
يســر عــىل خطــى والــده الحــارس األســطورة بيــر شــاميكل، باللعــب مــع "الشــياطني 

الحمر".
بحــراس  يتعلــق  فيــام  غامضــًا  مســتقباًل  يواجهــان  ويونايتــد  "تشــيليس  وأضافــت: 
املرمــى، خاصــة أن المبــارد يتطلــع إىل التخلــص مــن كيبــا بعــد أن فقــد الثقــة بــه بعــد 
عــدد مــن األخطــاء، يف الوقــت الــذي عــاىن فيه ديفيد دي خيا يف يونايتد من تراجع 

كبر يف املستوى.
وكانت تقارير كشــفت عن اهتامم مانشســر بالتعاقد مع الســلوفيني يان أوبالك، 

لخالفة حارسه دي خيا، الذي يواجه انتقادات عنيفة، خالل الفرة األخرة.

لوزان/ )أ ف ب(:
االول  الــدور  يف  الشــاميل  االيرلنــدي  ولينفيلــد  الكوســوفاري  دريتــا  مبــاراة  الغيــت 
التمهيــدي مــن مســابقة دوري ابطــال اوروبــا ملوســم 2021-2020 أمس بســبب وجود 
حالتــني ايجابيتــني مــن فــروس كورونــا يف صفــوف الفريــق االول كــام اعلــن االتحــاد 

االورويب لكرة القدم )ويفا(.
ويأيت قرار الغاء هذه املباراة قبل يوم من انطالق مباريات الدور ربع النهايئ للموسم 
الحــايل يف بطولــة مصغــرة ســتقام يف ليشــبونة عاصمــة الرتغــال حيث ســتقام املباراة 

النهائية يف 23 من الشهر الحايل.
وكانــت املبــاراة بــني دريتــا ولينفيلــد مقــررة يف نيــون بالقــرب مــن مقــر االتحــاد القــاري 
للعبــة لكــن بعــد ان تبــني وجــود حالتــني ضمــن صفــوف الفريــق الكوســوفاري "قــررت 
السلطات السويرسية بالتعاون مع ويفا" وضع جميع افراد الفريق يف الحجر الصحي 

كام اعلن االتحاد االورويب.
وكانــت جميــع الفحوصــات التــي خضــع لهــا العبــو الفريــق قبــل وصولهــم اىل ســويرسا 

سلبية.

إيموبيلي

إصابات بفيروس كورونا صفوف 
فالنسيا وإسبانيول ومايوركا

مدريد/ )أ ف ب(:
أعلنــت أنديــة فالنســيا وإســبانيول وريــال مايــوركا 
اصابــات  اكتشــاف  عــن  القــدم  لكــرة  اإلســبانية 
صفوفهــا،  يف  املســتجد  كورونــا  بفــروس 
لتنضــم بذلــك اىل أتلتيكــو مدريــد وريــال مدريــد 

وإشبيلية.
وأعلــن فالنســيا أمــس عــن اكتشــاف حالتــي إصابــة 
بـ"كوفيــد19-" لكــن مــن دون الكشــف عــن هويــة 
املعنيــني، فيــام اعلــن إســبانيول ومايــوركا اللــذان 
الدرجــة  اىل  الحــايل  املوســم  نهايــة  يف  هبطــا 
الثانية، عن إصابة يف صفوف كل منهام من دون 

الكشف عن هويتهام أيضا.
أكــر  مــن  مــارس  يف  كان  الــذي  فالنســيا  وقــال 
األنديــة تــررا بالفــروس بعــد إصابــة 35 باملئــة 
أوروبــا  أبطــال  دوري  يف  مبــاراة  إثــر  الفريــق  مــن 
بيــان  يف  فرايــر،  أواخــر  اإليطــايل  أتاالنتــا  ضــد 
"إن االختبــارات التــي أجريــت عــىل الفريــق األول 
ضــوء  يف  املبــارش،  واملحيــط  الفنــي  والجهــاز 
املقبــل(، كشــفت  )للموســم  التحضــري  العمــل 

عن حالتني إيجابيتني لـ +كوفيد+19-".
العزلــة  يف  الثالثــة  الفــرق  مــن  املصابــون  ووِضــَع 
املنزلية كام تم إخطار السلطات الصحية باألمر.

يومــني  بعــد  اإلصابــات  هــذه  عــن  اإلعــالن  ويــأيت 
مــن اكتشــاف حالتــني يف صفــوف نــادي العاصمــة 
أتلتيكــو مدريــد هــام مهاجمــه األرجنتينــي أنخيــل 

فرســاليكو  شــيمي  الكــروايت  واملدافــع  كوريــا 
اىل  رحلتــه  يف  الفريــق  عــن  ســيغيبان  اللــذان 
ربــع  الــدور  الخميــس  يخــوض  حيــث  لشــبونة، 
النهــايئ ملســابقة دوري أبطــال أوروبــا ضــد اليبزيغ 

األملاين.
الفريــق  أعضــاء  جميــع  اختبــار  أتلتيكــو  وأعــاد 

وجاءت النتائج سلبية.
عــاودت  الرياضــات  معظــم  أن  مــن  الرغــم  وعــىل 
نشــاطها بعــد توقــف منــذ مــارس، هنــاك مخــاوف 
مــن أن أعــداد اإلصابــات عــادت لرتفع مــرة أخرى، 
الكــروي  املوســم  عــىل  الثقيلــة  بظاللــه  يلقــي  مــا 
الجديد من الدوري اإلسباين املفرض أن ينطلق 

يف 12 سبتمر.
وحــذرت فرنســا يف األيــام األخــرة مــن ارتفــاع عدد 
الحــاالت، وأغلقــت إســبانيا بلــدة يقطنهــا 32 ألف 
بريطانيــا  فيــام فرضــت  أســبوعني،  شــخص ملــدة 
قيودا إقليمية جديدة وأغلقت أملانيا مدرستني.

وســبق لعمــالق العاصمــة اإلســبانية ريــال مدريــد 
أن أعلــن عــن إصابــة مهاجمه ماريانو دياز بفروس 
"كوفيــد19-" قبــل خــوض ايــاب مثن نهــايئ دوري 

األبطال.
كــام أعلــن الفريــق اإلســباين اآلخــر إشــبيلية إصابــة 
أحــد العبيــه بالفــروس بــدون الكشــف عــن اســمه، 
اســتكامل  عــىل  التأثــر  بإمكانيــة  القلــق  أثــار  مــا 

مسابقة الدوري األورويب "يوروبا ليغ".

باريس/ وكاالت:
األرجنتينــي  املــدرب  أن  فرنــيس،  صحــايف  تقريــر  كشــف 
ماوريســيو بوكيتينــو، ينظــر عــن كثب ملقعــد املدير الفني 

لنادي باريس سان جرمان يف الفرة املقبلة.
يرتبــط توخيــل مبوجــب عقــد حتــى عــام 2021، كمــدرب 
لباريــس ســان جرمــان، لكــن قــد يتــم إقالتــه قبــل ذلــك يف 
حالة األداء اليسء يف دوري أبطال أوروبا، وهو موقف من 

الواضح أنه لن يفلت من املدرب األرجنتيني بوكتينيو.
املديــر  فــإن  الفرنــيس،  ســبورت  لــو10  موقــع  وحســب 
الريــايض لباريــس ســان جرمــان، ليونــاردو، ليــس مــن أشــد 
الســياق  بتومــاس توخيــل، ومــع ذلــك يف ظــل  املعجبــني 
الحــايل والوضــع االقتصــادي، فــإن إقالــة توخيــل تبــدو غــر 
مرجحــة، لكــن ســتظل هنــاك إمكانيــة لرؤيــة مــدرب بروســيا 
دورمتونــد الســابق يحــزم حقائبــه، خاصــة إذا فشــل باريــس 

سان جرمان يف دوري أبطال أوروبا.
ماســيمليانو  اإليطــايل  املــدرب  ملــف  ليونــاردو  ويقــدر 
املدربــني  لكــن  توخيــل،  تومــاس  محــل  ليحــل  أليغــري، 
اآلخرين يراقبون عن كثب وضع توخيل، وسيكون هذا هو 
الحــال عــىل وجــه الخصوص بالنســبة ملاوريســيو بوكيتينو، 
نــاٍد بعــد إقالتــه مــن تدريــب  الــذي يجلــس حاليــًا دون أي 

توتنهام خالل موسم 2019-2020.
ويفكــر رومــا يف تعيــني بوكيتينو مدربًا جديدًا للفريق بداًل 
مــن باولــو فونســيكا، ومــع ذلــك يــود بوكيتينــو أواًل وقبــل كل 
يشء رؤيــة مــا يحــدث إىل جانــب ســان جرمــان، ونتيجــة 
مباراة نادي العاصمة ضد أتاالنتا يف دوري األبطال، حيث 
باريــس ســان جرمــان  الـــ48، ســيكون العــب  أنــه يف ســن 
السابق مستعدًا للعودة إىل ملعب حديقة األمراء كمدير 

الفني يف حالة إقالة توخيل.

بوكيتينو يرغب بتدريب 
باريس سان جيرمان

ميسي يحتاج فريقًا 
كاماًل إليقافه

غوريتسكا:

لشبونة/ )أ ف ب(:
بايــرن  وســط  خــط  العــب  غوريتســكا  ليــون  أكــد 
كيفيــة  يــدرس  الفريــق  أن  أملانيــا  بطــل  ميونيــخ 
قبــل  ميــيس،  ليونيــل  االرجنتينــي  النجــم  ايقــاف 
اللقــاء املرتقــب مــع برشــلونة االســباين بعــد غــد 

يف ربع نهايئ دوري ابطال اوروبا لكرة القدم. 
عــن  ســؤاله  عنــد  عامــا(   25( غوريتســكا  وقــال 
كيفيــة ايقــاف ميــيس إن "آالف االشــخاص قبــيل 

حاولوا اإلجابة عن هذا السؤال". 
ضــد  لعبــت  ان  بعــد  أنــه  جيــد  أمــر  "إنــه  وتابــع 
)الرتغــايل كريســتيانو( رونالــدو بعــض املــرات، 
أن تلتقــي العبــا آخــر أثــر فيــك يف العقــد االخــر 

من الزمن".

النادي الكاتالوين. 
أما بايرن الســاعي لتحقيق الثالثية هذا املوســم 
بعــد تتويجــه بلقبــي الــدوري للعــام الثامــن تواليــا 
والــكأس املحليــني، فــاز مببارياتــه الـــ13 جميعها 
قــرسي  توقــف  بعــد  املنافســات  اســتئناف  منــذ 

بسبب فروس كورونا املستجد. 
ويقدم العمالق البافاري مستويات هائلة آخرها 
عندمــا تفــوق 1-4 عــىل تشــليس االنجليــزي يف 
اياب دور مثن النهايئ )1-7 مجموع املبارتني(، 
ليفاندوفســي  روبــرت  البولنــدي  نجمــه  بقيــادة 
ســجل  الــذي  املوســم  هــذا  املســابقة  هــداف 

هدفني وصنع آخرين امام النادي اللندين. 
مبــاراة  أن  يؤكــد  غوريتســكا  ان  اال  ذلــك،  ورغــم 

االهــم  القاريــة  املســابقة  منافســات  وتســتكمل 
يف العاصمــة الرتغاليــة ليشــبونة بنظــام اإلقصــاء 
مــن مبــاراة واحــدة اعتبــارا من الــدور ربع النهايئ، 
االيطــايل  اتاالنتــا  بلقــاء  اليــوم  ينطلــق  الــذي 

وباريس سان جرمان بطل فرنسا. 
"ال  ميــيس  ايقــاف  ان  االملــاين  الــدويل  وأكــد 
ميكــن القيــام بــه اال بشــكل جامعــي، ألنــه العــب 
موهــوب. ال أعــرف كيــف ولكــن علينــا أن نفــرض 

ايقاعنا عليهم". 
هــذا  والثالثــني  الحــادي  هدفــه  ميــيس  ســجل 
املوســم امــام نابــويل االيطــايل الســبت املــايض 
ويتطلــع  املســابقة  مــن  أقصــاه  عندمــا   )3-1(
مــع  االبطــال  دوري  يف  الخامــس  لقبــه  لتحقيــق 

طريــق  مــن  "مــا  صعبــا  اختبــارا  تشــكل  برشــلونة 
شــمس  أشــعة  تحــت  هنــا  نحــن  اآلن.  ســهل 
الرتغــال ونســتعد ملبــاراة يف االدوار االقصائيــة 
يف دوري االبطــال. نحــن جاهــزون لهــا. مباريــات 

االقصاء رائعة". 
ميــيس  جانــب  اىل  نجــوم  هنــاك  أن  حــني  يف 
كاالوروغويــاين لويس ســواريز والفرنيس انطوان 
غريزمــان، يؤكــد العــب شــالكه الســابق ان نتائــج 
بايرن ال تعود فقط اىل اهداف ليفاندوفسي. 

واعتــر أنــه "يف الوقــت الراهــن نلعب كمجموعة 
عــىل  الالعبــني  جــودة  اىل  إضافــة  واحــدة، 
املستوى الفردي. لدينا خطة واضحة وقوتنا من 

دون الكرة ميكن أن تشكل الفارق". 
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غالسكو/ )أ ف ب(
هــّددت الحكومــة االســكتلندية بوقــف املوســم الجديــد من الــدوري املمتاز 
لكــرة القــدم، بســبب انتهــاك آخــر للربوتوكــوالت الصحيــة الصارمــة ملكافحــة 

تفيش فريوس كورونا املستجد.
إرجــاء  ســتورجون  نيكــوال  الــوزراء  رئيســة  قــررت  التهديــد،  جديــة  ولتأكيــد 
مباراتني مقررتني اليوم يف املرحلة الثالثة بني ســلتيك وســانت مريين من 

جهة، وأبردين وهاميلتون من جهة أخرى.
وأقر املدافع البلجييك لســلتيك بويل بولينغويل أنه مل يلتزم بربوتوكوالت 

الحجر الصحي بعد رحلة اىل إسبانيا.
ولعب بولينغويل يف املباراة التي تعادل فيها حامل اللقب مع كيلامرنوك 
1-1 يف املباراة الثانية لفريقه يف املوسم الجديد، وقد اعتذر عن سلوكه 
وقــال: "أنــا مذنــب بارتــكاب خطــأ فــادح يف التقديــر. أعلــم أن مــا فعلتــه كان 

خطأ وأعلم أنه يجب عيل اآلن التعامل مع العواقب".
وفتح سلتيك تحقيقا يف القضية وقال يف بيان "من الصعب تخيل ترصف 
غــري مســؤول اىل هــذه الدرجــة يف ظــل الظــروف الحاليــة، وال ميكننــا إيجــاد 

تفسريات لذلك"، متحدثا عن "إجراءات تأديبية".

الحكومة االسكتلندية تهدد 
بتعليق الموسم بسبب 

مخالفة البروتوكوالت الصحية

 ينفصل عن شنجن 
الصيني بعد 4 جوالت

ريال مدريد يحسم 
مستقبل حارسه 

أريوال

إلغاء ماراتون فرانكفورت 
بسبب فيروس كورونا

بكني/ )أ ف ب(:
انفصل املدرب اإليطايل روبرتو دونادوين عن شنجن الصيني بعد اربع مراحل فقط 
عــى انطــالق الــدوري الــذي تأخــر كثــريا بســبب تفــيش فــريوس كورونــا املســتجد، 

وذلك نتيجة االكتفاء بفوز وحيد مقابل ثالث هزائم.
وأعلــن شــنجن أنــه قــرر االنفصــال عــن الــدويل الســابق البالغ من العمــر 56 عاما "بعد 
مفاوضات ُحبية"، لكن وســائل اإلعالم املحلية تؤكد بأن النادي أقال اإليطايل بعد 

14 مباراة فقط مع الفريق.
ومل تــأت إقالــة نجــم ميــالن الســابق نتيجــة الهزائــم الثــالث التي تعــرض لها الفريق يف 
املوســم الجديد وحســب، بل بســبب ذيول موســمه األول مع شــنجن الذي كان من 
املفــرض أن يغــادر الــدوري املمتــاز، لكن الحظ أســعفه بإفالس تيانجني تيانهاي ما 
تســبب بحــل األخــري وفتــح البــاب أمــام فريق مدرب إيطاليا الســابق للبقــاء بني الكبار 

هذا املوسم.
ووصــل دونــادوين اىل شــنجن يف يوليــو 2019 حــني كان الفريــق يصــارع مــن أجــل 
تجنب الهبوط، لكنه فشل يف مهمة ابقائه بني الكبار قبل أن يلعب إفالس تيناجني 

تيانهاي يف صالحه.

برلني/ )أ ف ب(:
انضــم ســباق ماراتــون فرانكفــورت األملــاين اىل قافلــة االحــداث الرياضيــة التــي وقعــت 
إلغــاء  أمــس  أعلــن املنظمــون  أن  بعــد  العــام،  هــذا  فــريوس كورونــا املســتجد  ضحيــة 

السباق الذي كان مقررا يف اكتوبر. 
وقــال مديــر املاراتــون جــو شــيندلر "يف مواجهــة الصعوبــات التــي أحدثهــا هــذا الوبــاء 

العاملي، فإن إلغاء حدث ريايض يعترب أمرا ثانويا". 
وتابــع "مل نتخــذ هــذه الخطــوة بســهولة وقــد بذلنــا قصــارى جهدنــا اليجــاد الحلــول. اآلن 

علينا أن نواجه الحقيقة املرة بأن اإللغاء ال مفر منه". 
ويعترب ماراتون فرانكفورت الذي انطلق عام 1981، ثاين أكرب ماراتون يف املانيا بعد 

برلني، وشهد عام 2019 مشاركة قرابة 27 ألف شخصا. 
وألغي يف وقت سابق ماراتون برلني الذي كان مقررا هذا العام يف سبتمرب. 

وميلــك الكينــي ويلســون كيبســانغ الرقــم القيــايس ملاراتــون فرانكفــورت بزمن ســاعتني 
وثالث دقائق و42 ثانية حققه عام 2011. 

فــاز االثيــويب فيكــري تيفــريا يف نســخة العــام 2019 فيام كان الفــوز من نصيب الكينية 
فاالري أيايب.

مدريد/ وكاالت:
قــرر ريــال مدريــد، بطل الدوري اإلســباين لكرة 
القــدم، عــدم تفعيــل بند تعاقده بشــكل نهايئ 
الــذي  أريــوال  ألفونــس  الفرنــي  الحــارس  مــع 
دافــع عــن ألوانــه املوســم املنرصم عى ســبيل 

اإلعارة من باريس سان جريمان.
 27 البالــغ  الفرنــي  الــدويل  الحــارس  ووصــل 

موجهــًا "الشــكر ألريــوال عــى تفانيــه، احرافيته 
وســلوكه املثايل خالل هذا املوســم، ويتمنى 

له حظًا سعيدًا يف خطوته املقبلة".
ووفقًا لوسائل اإلعالم اإلسبانية، قد يستدعي 
ريــال الحــارس الشــاب األوكــراين أندري لونني، 
الـــ12  األشــهر  خــالل  الوليــد  بلــد  إىل  املعــار 
األخــرية، لــيك يكــون بديــاًل للحــارس األســايس 

عامــًا إىل النــادي "امللــيك" يف ســبتمرب عــى 
ســبيل اإلعــارة مــع خيــار التعاقــد معــه نهائيــًا، 
الحــارس  عــن  التخــيل  صفقــة  ضمــن  وذلــك 
نــادي  لصالــح  نافــاس  كيلــور  الكوســتارييك 

باريس سان جريمان.
وقال ريال يف بيان: "يعلن ريال مدريد وصول 
فرة إعارة الالعب ألفونس أريوال إىل نهايتها"، 

الدويل البلجييك تيبو كورتوا.
وخــاض أريــوال مــع ريــال مدريد خالل املوســم 
 11 فيهــا  تلقــى  فقــط  مباريــات   9 املنــرصم 
هدفــًا، ومل تهتــز شــباكه يف ثــالث منهــا، ونــال 
بلقــب  التتويــج  رشف  الوحيــد  موســمه  يف 
مســريته  يف  مــرة  ألول  اإلســباين  الــدوري 

الكروية.

الدوحة/ )أ ف ب(:
أعلــن االتحــاد القطــري لكــرة القــدم أمــس الســامح بالعــودة الجزئيــة 
للجامهــري اىل املالعــب مــن أجــل حضــور املرحلتــني األخريتــني مــن 
الــدوري املحــيل لكــرة القــدم، بعــد أن غابــت عــن املدرجــات منــذ 
اســتئناف املوســم يف يوليــو بعــد توقــف منــذ مــارس بســبب تفــيش 

فريوس كورونا املستجد.
ومل يحــدد االتحــاد عــدد التذاكــر املطروحــة للمباريــات التــي تقــام 
عى ملعبي ســتاد الجنوب وســتاد الســد، الســيام أن الســعة تختلف 

بني األول )40 ألف متفرج( والثاين )13 ألف متفرج(.
وذكــر االتحــاد القطــري عــى موقعــه الرســمي "ضمــن االســتعدادات 
لعــودة الحيــاة التدريجيــة إىل املالعب بعد اســتئناف بطولة الدوري 
2020، تقــرر وبالتعــاون مــع الجهــات املعنيــة بــدء الفتــح التدريجــي 
لــكل  التذاكــر  مــن  محــدود  وبعــدد  املالعــب  إىل  الجامهــري  لعــودة 
الجولــة  مــن  وذلــك  امُلتبعــة،  االحرازيــة  اإلجــراءات  ووفــق  مبــاراة 

الحادية والعرشين" التي تقام الخميس والجمعة.
 واضــاف االتحــاد "ســيكون هنــاك عــدد مــن الضوابــط املحــددة لــكل 
مبــاراة للحفــاظ عــى أمــن وســالمة الجميــع، حيــث ســتكون التذاكــر 
مســتثنيا  الرســمي"،  املوقــع  طريــق  وعــن  فقــط  إلكرونيــًا  متاحــة 
"منطقــة كبــار الشــخصيات وميــني ويســار املقصــورة حيــث لــن يتــم 
طرحهــا للبيــع، مــع منــع اصطحــاب األطفــال دون 12 عامــا، ورضورة 
مســافة  عــى  والحفــاظ  الكاممــات،  بوضــع  الحضــور  جميــع  التــزام 

التباعد االجتامعي يف االستاد".
وتقام مباريات الثانية والعرشين االخرية ايام 20 و21 و22 أغسطس.

ويتصــدر الدحيــل الرتيــب قبــل مرحلتــني عــى الختــام بفــارق نقطــة 
فقط عن الريان الثاين وخمس عن السد الثالث.

األهــيل يف  ثــم  الجمعــة  الخــور  الدحيــل موســمه مبواجهــة  ويختتــم 
21 الشــهر الحــايل، فيــام يلعــب الريــان مع الشــحانية والوكــرة تواليا، 

والسد مع قطر والغرافة.

دونادوني

ستوريدج
يتطلع للعودة 

للدوري اإلنجليزي
لندن/ وكاالت:

أكــد مهاجــم ليفربــول وتشــيلي الســابق، دانييــل 
الــدوري  يف  رحلتــه  يختتــم  مل  أنــه  ســتوريدج، 
ســتكون  للمســابقة  العــودة  وأن  بعــد،  اإلنجليــزي 

أفضل خطوة مبسريته املتعطلة حاليًا.
أصبــح ســتوريدج )30 عامــًا( بــال فريــق منــذ مارس 
املــايض، بعــد أن أنهــى عقــده مــع طرابــزون ســبور 
االتحــاد  مــن  أشــهر  ألربعــة  إيقافــه  عقــب  الــريك 

االنجليزي النتهاك قواعد املراهنات.
وأكــد العــب منتخــب إنجلــرا، أنــه يــدرس عروضــًا 
العــودة  يفضــل  لكنــه  أخــرى،  دول  يف  أنديــة  مــن 

للدوري اإلنجليزي املمتاز من أجل مصلحته.

ملانشســر  أيضــًا  لعــب  الــذي  ســتوريدج  وأبلــغ 
ســيتي، ووســت بروميتــش ألبيــون محطــة ســكاي 
لكننــي  العــامل  حــول  خيــارات  "لدينــا  ســبورتس: 
بالــدوري  اللعــب  دامئــًا  وأحــب  انجليــزي  العــب 

املمتاز".
يف  ألقدمــه  الكثــري  لــدي  بــأن  "أؤمــن  وأضــاف: 
"الربميريليــغ"، وميكننــي القــول إنــه خيــاري األول، 
وأود  باملســابقة  رحلتــي  أكمــل  مل  بأننــي  وأشــعر 

العودة واللعب هناك".
وتابــع: "منفتــح أمــام اللعــب يف دول أخــرى، لكــن 
العودة إلنجلرا، وتقديم أفضل ما عندي االختيار 

الهائل بالنسبة يل".

عودة محدودة للجماهير 
في الدوري القطري

ناٍد في الدرجة 
الثالثة يعلن 
التعاقد مع 

رونالدو  
مكسيكو سيتي/ وكاالت:

أراد نادي تالكســكاال إف يس، الذي يلعب يف دوري 
الدرجــة الثالثــة املكســييك، ضــم كريســتيانو رونالــدو، 

بعد إقصاء يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا.
أبطــال  دوري  يف  ليوفنتــوس  املبكــرة  اإلطاحــة  بعــد 
أوروبــا أمــام ليــون الفرنــي، ارتبــط كريســتيانو رونالــدو 
مبغــادرة اليــويف هــذا الصيــف، وكانــت هنــاك أصــداء 
للعــب إىل  باريــس ســان جريمــان  هبــوط محتمــل يف 
جانــب نيــامر دا ســيلفا، وكيليــان مبــايب، لكــن مع ذلك 
فــإن الفريــق الــذي وقــع يف النهايــة مــع النجم الربتغايل 
كان نادي تالكسكاال إف يس من دوري الدرجة الثالثة 

املكسييك.
مــن  اإلســبانية،  ديبورتيفــو  مونــدو  صحيفــة  وحســب 
نــادي تالكســكاال املكســييك ضــم  إعــالن  أن  الواضــح 
كريســتيانو رونالــدو كان عــى شــكل مزحــة عــرب مواقــع 
التواصل االجتامعي، وذلك بعد إقصائه من مســابقته 
املفضلــة دوري األبطــال، وقــد أعــد النــادي املكســييك 

ترحيبًا يف أنقى صوره للنجم الربتغايل.
يخطــط  وال  إجــازة،  يف  اآلن  رونالــدو  فــإن  ذلــك،  ومــع 
ملغــادرة يوفنتــوس، لذلــك عــى األقــل ســيعود للعــب 
تحت قيادة املدرب الجديد ليوفنتوس، أندريا بريلو، 

بعد إقالة ماوريسيو ساري.
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لشبونة/ )أ ف ب(:
مــرّة جديــدة يخــوض باريــس ســان جرمــان الفرنــي االدوار 
القــدم مثخنــا  كــرة  اوروبــا يف  ابطــال  مــن دوري  االقصائيــة 
باصاباتــه، لكــن نجمــه الربازيــي نيــار ســيكون جاهــزا اليوم 
ملواجهــة أتاالنتــا االيطــايل يف ربــع نهــايئ لشــبونة والتذكري 

بانه أغىل العب يف العامل.
لشــبونة  تســتضيف  النهــايئ،  ربــع  مباريــات  أوىل  يف 
"املحايدة" بطل فرنسا ومفاجأة الدوري االيطايل أتاالنتا، 
يف بطولــة مصّغــرة تســتمر حتى 23 الجــاري، نتيجة العودة 
كورونــا  فــريوس  بســبب  اشــهر  خمســة  لنحــو  توقــف  مــن 

املستجد.
"دا  ملعــب  عــىل  موصــدة  ابــواب  وراء  املبــاراة  ســتقام 
اذ  ذلــك،  عــىل  معتــادا  ســيكون  جرمــان  ســان  لكــن  لــوز"، 
املســابقة،  يف  التجربــة  هــذه  مختــربي  اوائــل  مــن  كان 
عندمــا تخطــى بوروســيا دورمتونــد االملــاين يف ايــاب مثــن 
النهايئ يف مارس املايض قبل تعليق املنافسات بسبب 

"كوفيد19-".
آنذاك، سجل نيار هدف االفتتاح ليحقق فريق العاصمة 

فوزا بهدفني معوضا خسارته ذهابا 1-2.
النــادي  مشــجعو  بنتيجتهــا  احتفــل  التــي  املبــاراة  بعــد 
اململــوك قطريــا خــارج اســوار ملعبهــم، جلــس نيــار عــىل 

املدرجات العالية وبىك فرحا.

برشــلونة  مــن  القيــايس  انتقالــه  بعــد  موســمني  أول  يف 
االســباين مقابــل 222 مليــون يــورو، دفــع فريقه مثنا باهظا 

الصابته يف املراحل الحاسمة من املسابقة القارية.
اوال تعرض لكرس يف مشط قدمه ليغيب عن االقصاء امام 
ريال مدريد االسباين يف 2018. تكّرر السيناريو املحبط 
يف 2019 باصابــة اخــرى يف املشــط واقصــاء جديــد امــام 
مانشســر يونايتد االنكليزي برغم تفوق الباريســيني ذهابا 

بهدفني.
محبطــة  عــودة  عــىل  الحديــث  انصــّب  الوقــت،  مــذذاك 
لنيــار اىل برشــلونة، وال تشــري التكهنــات اىل حصولهــا يف 

فرة االنتقاالت املقبلة التي يخّيم عليا شبح كورونا.
وتــأيت مبــاراة االربعــاء قبــل يــوم مــن الذكــرى الثالثــة لقــدوم 

مهاجم برشلونة السابق اىل سان جرمان.
يبدو ان النجم البالغ 28 عاما قد تأقلم يف باريس وبفورمة 
نصــف  الفريــق اىل  وايصــال  أتاالنتــا  تخطــي  تؤهلــه  جيــدة 
نهايئ دوري االبطال منذ االستحواذ القطري يف 2011.

االســبوع  للنــادي  الرســمي  املوقــع  مــع  مقابلــة  يف  قــال 
املــايض "أعتقــد أين أعيــش يف أفضــل ايامي منذ قدومي 

اىل باريس".
شكوك حول مبابي

ويف اســبوع يحتفــل فيــه ســان جرمــان بالذكــرى الخمســني 
لتأسيسه، يجد املدرب االملاين توماس توخل نفسه أمام 

معضلة لتعويض اصابات ابرز نجوم تشكيلته.
ُيتوقــع أن يجلــس نجمــه هجومــه اآلخــر كيليــان مبــايب عــىل 
مقاعــد البــدالء، إذ يقاتــل بطــل العــامل للتعــايف مــن اصابــة 
بكاحلــه تعــرّض لهــا خــال الفــوز عــىل ســانت اتيــان الشــهر 

املايض يف نهايئ مسابقة الكأس.
يغيــب عــن املبــاراة االرجنتينــي أنخل دي ماريا، فيا رحل 
الهداف التاريخي للنادي املهاجم االوروغوياين ادينسون 

كافاين يف يونيو النتهاء عقده.
الوســط  لعمــاق  االخــرى  االصابــة  توخــل،  قلــق  يعــزز  ومــا 
الدفاعي االيطايل ماركو فريايت بربلة ساقه. وتشري تقارير 
اىل ان فــريايت لــن يكــون جاهــزا حتــى يف موعــد املبــاراة 

النهائية بحال بلغها سان جرمان.
والافــت ان توخــل بذاتــه ســيكون ايضــا عــىل العــكازات، 
بعــد ان كــرس العظمــة الخامســة يف مشــط قدمــه وتعرضــه 

اللتواء بكاحله خال احد التارين.
إزاء كل ذلــك، يعــّول ســان جرمــان بشــكل كبــري عــىل نيــار 
لقيــادة الباريســيني اىل نصــف النهــايئ ملاقــاة الفائــز بــني 

أتلتيكو مدريد االسباين واليبزيغ االملاين.
قــال توخــل لقنــاة النــادي التلفزيونيــة هــذا االســبوع "نحــن 
فريــق متاســك، أحرزنــا اربعــة القــاب هــذا املوســم، وأنــا 
هــذه  جرمــان..  ســان  لباريــس  مدربــا  لكــوين  جــدا  ســعيد 

هدية بالنسبة يل".

هل تكون الثالثة ثابتة لنيمار
وينقذ سان جرمان المثخن باإلصابات؟

"شجاعة التحدي" 
ألتاالنتا حامل لواء 

الطليان في ربع النهائي

دوري أبطال أوروبا

ميانو/ )أ ف ب(:
يتواجــه أتاالنتــا االيطــايل مــع باريــس ســان جرمــان 
الفرنــي اليــوم يف ربــع نهــايئ دوري ابطال اوروبا 
يف كــرة القــدم وهــو يحمــل صفــة مفاجــأة الكرتني 

االيطالية واالوروبية لهذا املوسم.
فبعــد اقصــاء يوفنتــوس عمــاق ايطاليــا ونابــويل 
اليطاليــا  ممثــا  أتاالنتــا  بقــي  النهــايئ،  مثــن  يف 
الباحثة عن لقبها االول منذ 2010 مع نادي انر 

يف املسابقة القارية االوىل.
وفيــا يغيــب عــىل االرجــح هــداف ســان جرمــان 
الشــاب كيليــان مبــايب املصــاب والعــب وســطه 
هدافــه  أتاالنتــا  يفتقــد  فــريايت،  ماركــو  االيطــايل 
 21 صاحــب  إيليتشــيتش  يوســيب  الســلوفيني 
املســابقات،  مختلــف  يف  املوســم  هــذا  هدفــا 

بينها خمسة يف دوري االبطال.
غاســبرييني  بيــريو  جــان  الخبــري  مدربــه  قــال 
موســمه.  كان  كثــريا..  إيليتشــيتش  "ســنفتقد 

حتى فرباير كان االكرث نجاعة هجوميا لدينا".
رضب  حتــى  كثــريا  والثاثــني  الثانيــة  ابــن  تألــق 
وخصوصــا  ايطاليــا  املســتجد  كورونــا  فــريوس 
برغامــو مقــّر الفريق، حيث اســُتدعي الجيش يف 
بعــض االحيــان لنقــل الوفيــات بعيدا لعدم اتســاع 

املشارح املحلية.
عــىل  والنفســية  الشــخصية  الصعوبــات  تغلبــت 
االخــرية  املباريــات  عــن  فابتعــد  إيليتشــيتش، 

لفريقه محليا.
لكــن قــّوة أتاالنتــا تكمــن يف العــدد الكبــري لاعبيــه 
وســجلوا  الشــباك  اىل  الوصــول  عــىل  القادريــن 

118 هدفا يف مختلف املسابقات.
ســّجل كل مــن الكولومبيــني دوفــان زاباتــا ولويــس 
ماريــو  الكــروايت  اضــاف  هدفــا،   19 موريــال 
باشــاليتش 11 ودينامــو خــط الوســط االرجنتينــي 
اهــداف  تســعة  عــن  فضــا  مثانيــة،  غوميــز  بابــو 

لاوكراين رسان مالينوفسيك.
الطبيعــة الغريبــة للموســم منحــت آمــاال إضافيــة 
القاريــة  مشــاركته  يف  الحلــم  مبواصلــة  ألتاالنتــا 
الــذي يعــود  االوىل، فيــا مل يحقــق يف تاريخــه 
اىل 112 سنة سوى لقب كأس إيطاليا 1963.

قــال غوميــز نجــم الفريــق املكّنــى "ال ديــا" "ينتمي 
أتاالنتا إىل املدينة وتشعر بانك جزء منها".

تابــع العــب الوســط املميــز "نعــرف أننــا فريــق مــن 
مدينــة يبلــغ عــدد ســكانها نحــو مئــة ألــف نســمة، 
ولســنا فريقــا مــن العاصمــة. لكننــا نعلــم اىل ايــن 

نذهب ومباذا نرغب".
اردف الاعب "تعلمنا كثريا يف هذه الرحلة، من 
املبــاراة االوىل يف دوري االبطــال عندمــا تلقينــا 

اربعة اهداف أمام دينامو زغرب )الكروايت(".
أضــاف "رفعنــا املســتوى واآلن يطالبوننــا بــدوري 

االبطال. تحقيق هذا الهدف ال ُيقّدر بثمن".
"ما وراء التفاؤل"

ايطاليــا  يف  متوســط  فريــق  مــن  أتاالنتــا  تحــّول 
اىل منافــس عــىل اللقــب، بحلولــه ثالثــا يف آخــر 
موسمني، تحت ارشاف رئيس النادي امللياردير 
النــادي  الــوان  حمــل  الــذي  بــريكايّس  أنتونــو 

كمدافع.
تــوىّل ابــن الســابعة والســتني منصبــه عــام 2010 
مصــاف  اىل  النــادي  رفــع  نجليــه  مــع  وبعملــه 
املتصدريــن عــىل غــرار يوفنتــوس وانــر والتســيو 

ونابويل.
قال بريكايس "مل يكن االمر سها، لكن السنوات 

الثاث االخرية تجاوزت اكرث التوقعات تفاؤال".
عائلــة  كامــل  قصــة  قصتنــا،  هــي  "هــذه  تابــع 

+أتاالنتينا+".
مــع ذلــك، بــدأ مشــوار فريــق غاســبرييني بشــكل 
كاريث هذا املوسم يف دوري االبطال. خرس أول 
ثــاث مباريــات يف دور املجموعــات وتلقــى 11 
هدفا. لكنه تأهل بشق النفس إىل مثن النهايئ.

يــرى مــدرب منتخــب إيطاليــا روبرتــو مانشــيني ان 
أتاالنتا حّول الكرة اإليطالية.

قــال لصحيفــة "ال غازيتــا ديلــو ســبورت": "لديهــم 
التحــّدي،  شــجاعة  ومبــادىء،  حديثــة  روحيــة 
اســلوب هجومــي والبحــث عــن الســيطرة بــرف 

النظر عن النتيجة".
اضــاف "االنديــة الكــربى يف أوروبــا تلعــب كلهــا 
إيطاليــا  يف  تتغــري  االمــور  لكــن  الذهنيــة،  بهــذه 
ايضــا، حيــث يجــرؤ مدربــون كثــريون اليــوم، ايضا 

بفضل أتاالنتا".
القــدم  كــرة  مــن  معينــا  اســلوبا  ان  "أظهــروا  تابــع 
النتائــج فضــا عــن جاليتــه. لديهــم كل  يجلــب 

يشء لخوض ربع النهايئ بثقة".

دوري أبطال أوروبا

لشبونة/ )أ ف ب(:
فقاعــة صحيــة وبطولــة مصغــرة تحــت املراقبــة، تخــوض مثانيــة 
ابطــال اوروبــا يف كــرة  نهــايئ دوري  ربــع  اليــوم  بــدءا مــن  انديــة 
القــدم، بنظــام بطولــة مصغــرة يف لشــبونة وســط بروتوكول صارم 
فرضــه االتحــاد االورويب للعبــة )ويفــا( بســبب تداعيــات فريوس 

كورونا املستجد.
- ما هو الوضع الصحي في لشبونة؟ -

لة  كانــت الربتغــال يف يونيــو مــن اكــرث الــدول االوروبيــة املســجِّ
لحاالت ايجابية بفريوس كورونا املســتجد، وفقا لعدد ســكانها 
لضاحيــة  جزئيــا  حجــرا  ذلــك  فــرض  نســمة.  مايــني   10 البالــغ 

لشبونة الشالية.
انتشــار  يف  ارتفاعــا  البلــدان  مــن  عــدد  يشــهد  وقــت  يف  لكــن 
منــذ  لشــبونة  يف  املعلنــة  االصابــات  عــدد  ينخفــض  الجائحــة، 

خمسة أسابيع.
حّددت السلطات الصحية االسبوع املايض ما يقرب من 180 
مصدرا نشــطا للعدوى، نصفها يف منطقة لشــبونة ووادي تاج. 
ال تــزال العاصمــة وضواحيهــا خاضعــة لقيود أكرب من باقي انحاء 
البــاد، حتــى لــو تــم رفــع اجــراءات الحجــر الجــزيئ لنحــو عرشيــن 

منطقة يف نهاية يوليو.
ُيحظــر يف لشــبونة التجمعــات ألكــرث مــن عــرشة اشــخاص، فيــا 
يرتفع العدد اىل عرشين شــخصا يف باقي انحاء الباد ويتعنّي 
الســاعة  يف  االغــاق  واملقاهــي  التجاريــة  املؤسســات  عــىل 

الثامنة مساء.
- كم يبلغ عدد االختبارات قبل المباريات؟ -

يتــّم اختبــار كل املشــاركني )العبــون، مرافقــون...( قبــل ثاثــة 
أيــام أو يومــني مــن مغــادرة بادهــم. يجــرى اختبــار اضــايف يف 
موقع البطولة املصغرة عشية املباراة. ُتعلن النتائج عىل االقل 

قبل ست ساعات من رضبة انطاق املباراة االوىل.
كا يويص االتحاد االورويب باستخدام اختبار "آر يت- يب يس 

آر" للكشف عن كورونا او اي طرقة اخرى تعادلها.
- ماذا يحصل لاعب يعاين من العوارض؟ -

احتــال  اىل  تشــري  عــوارض  يظهــر  مشــارك  أي  عــىل  يتعــنّي 
فندقــه  يف  نفســه  يعــزل  ان  "كوفيــد19-"  بفــريوس  االصابــة 

واالتصال بالسلطات الصحية املحلية.
- ماذا يحصل بحال اصابة عدة العبين؟ -

يتعــنّي عــىل كل فريــق تســمية 13 العبــا يتمتعــون بصحــة جيــدة 
للتمكــن مــن اللعــب، مبــا يف ذلــك حــارس املرمــى. اذا مل يقــم 
املقّدمــة  أ"  "القامئــة  13 العبــا مدرجــني يف  بتســمية  الفريــق 
مسبقا لاعبني املؤهلني خوض البطولة املصغرة، ميكن لويفا 

"الساح بإعادة برمجة املباراة".
إذا تعــذر إعــادة برمجــة املبــاراة، يكــون الفريــق غــري القــادر عــىل 

توفري 13 العبا "مسؤوال" ويخرسها بنتيجة صفر3-.
- من يمكنه دخول الملعب في كل مباراة؟ -

ميكــن للفــرق أن تتألــف مــن 45 فــردا كحــد اقــى لــكل مبــاراة. 

مجلــس  اعضــاء  )رئيــس،  فريــق  لــكل  الرســمي  الوفــد  يتضمــن 
ادارة...( عرشة اشخاص كحد اقى.

- كيف يتم تعقيم المالعب وغرف المالبس؟ -
يجــب تحســني ظــروف التباعــد االجتاعــي ودوران الهــواء يف 
غــرف املابــس. بحســب حجــم الغــرف، ميكــن توفــري مســاحات 

إضافية للموظفني، املعدات واخصائيي العاج الطبيعي.
إضافة لذلك، يجب اغاق او افراغ حامات الساونا، حامات 
الثلــج او الجاكــوزي، كــا يجــب تعقيــم جميــع معــدات اللياقــة 

البدنية أو العاج الطبيعي قبل وبعد كل استعال.
- أي بروتوكول للحكام؟ -

يتعــنّي عــىل الحــكام وموظفــي ويفــا واملاعــب احــرام التباعــد 
الحــكام  يخضــع  الكامــة.  وارتــداء  ســفرهم  خــال  االجتاعــي 

واملسؤولون الرسميون لربنامج اختبارات.
- أي بروتوكول لملتقطي الكرات؟ -

ميكــن  قــوى،  العــاب  مبضــار  املحاطــة  للماعــب  بالنســبة 
املضــار،  غيــاب  يف  كــرات.  ملتقطــي  و8   6 بــني  اســتخدام 
يوضــع بــني 4 و6 ملتقطــني. يجــب ان يرتــدوا كامة، ترك الكرة 
عــىل االرض قــدر االمــكان، تعقيــم اياديهــم قبــل وبعــد االحــاء 
والحفــاظ عــىل مســافة مريــن عــىل االقــل مــع الاعبــني يف أي 

وقت.
يجب تطهري جميع الكرات يف نهاية عملية االحاء، اذا كانت 

سُتستخدم اثناء املباراة ويف فرة االسراحة.

دوري أبطال أوروبا.. 
بطولة مصغرة في 

"فقاعة" لشبونة



15االقتصادية األربعاء 22 ذو الحجة 1441هـ 12 أغسطس/ آب 
Wednesday 12 August 2020

FELESTEENONLINE

غزة/ فلسطني:
نفذت وزارة االقتصاد الوطني جوالت تفتيشية 
عــى املخابــز البلديــة ووحدات تجميد اللحوم 

والدواجن يف محافظتي رفح وخان يونس.
لإلعــام  العامــة  لــإلدارة  بيــان  وبحســب 
قســم  فــإن  أمــس،  بالــوزارة  العامــة  والعاقــات 
العامــة  لــإلدارة  التابــع  الغذائيــة  الصناعــات 
تفتيشــية  جــوالت  أجــرى  بالــوزارة،  للصناعــة 
عــى املخابــز البلديــة ووحدات تجميد اللحوم 

والدواجن مبحافظتي رفح وخان يونس.
ملتابعــة  تهــدف  الزيــارات  أن  البيــان  وأوضــح 
الرتاخيــص والــروط الفنيــة الخاصــة بوحــدات 
هــت  ُوجِّ أنــه  مؤكــًدا  الرسيــع،  التجميــد 
الخاصــة  الصناعيــة  واالرشــادات  التعليــات 
بآلية العمل لتجميد الدواجن واللحوم حســب 

املواصفات واملقاييس.
ــد خــال الجــوالت االلتــزام بــروط  وذكــر أنــه ُأكِّ
السامة الصحية داخل املذابح، مشرًيا إىل أنه 
أُجــري الفحــص الظاهري لقطع الدجاج املربدة 
واملجمــدة ومتابعــة تراخيص وحدات التجميد 
التخزينيــة  الحــرارة  مــن درجــة  الرسيــع والتأكــد 
لهــا مــع التــزام مــدة الصاحيــة للحــوم الدواجــن 

املجمدة حسب املواصفات الفلسطينية.
يف ســياق آخــر، نظمــت طواقــم وزارة االقتصــاد 
الوطنــي جــوالت تفتيشــية عــى مصانــع األلبــان 

واألجبان يف محافظتي غزة والوسطى.
التابــع  الغذائيــة  الصناعــات  قســم  وأجــرى 

جــوالت  بالــوزارة  للصناعــة  العامــة  لــإلدارة 
تفتيشــية ميدانية عى مصانع األلبان واألجبان 
متابعــة  بغــرض  والوســطى  غــزة  مبحافظتــي 

إجراءات الرتاخيص ورشوط األمن والسامة.
وقال محمود الســيقيل رئيس قســم الصناعات 
الجــوالت  خــال  ُتوِبعــت  إنــه  الغذائيــة: 
مطابقتهــا  ومــدى  للمنتجــات  البيــان  بطاقــة 
الداخلــة  املــواد  وُفِحصــت  للمواصفــات، 
حســب  النهائيــة  واملنتجــات  التصنيــع  يف 
اإلنتــاج  خطــوط  أن  إىل  مشــرًيا  املواصفــات، 
املضافــة حديًثــا خاصــة أجهزة البســرتة ومكائن 
ُتوِبَعــت  كــا  وروِقَبــت،  توِبَعــت  التعبئــة 
اإلنتــاج  صــاالت  داخــل  الصحيــة  االشــرتاطات 

وغرف التعبئة والتغليف.
وأكــد أن هــذه الجــوالت تأيت للتفتيــش والرقابة 
واألجبــان  األلبــان  وإنتــاج  إعــداد  عمليــة  عــى 
املصانــع  أصحــاب  التــزام  مــدى  مــن  للتأكــد 
عــن  الصــادرة  والتعليــات  الصحيــة  الــروط 
مطابقتهــا  ومــدى  الوطنــي،  االقتصــاد  وزارة 
للمواصفــات الفلســطينية، موضًحــا أن خطــوط 
الازمــة  التعليــات  ــَدت، وأُعطيــت  ُفقِّ اإلنتــاج 
إلجــراءات األمــن والســامة الواجب توفرها يف 

املصانع.
املشــكات  إىل  اْســُتمَع  الجــوالت  نهايــة  ويف 
مصانــع  أصحــاب  تواجــه  التــي  والصعوبــات 
ــد مــن دور الصناعــة يف  األلبــان واألجبــان، وُتؤكِّ

حاية املنتج املحيل ودعمه.

غزة/ جال غيث:
عــن  واملواصــات  النقــل  وزارة  أعلنــت 
بشــأن  اتخذتهــا  التســهيات  مــن  جملــة 
ترخيــص  رســوم  عــى  الديــون املرتاكمــة 
والعمومــي  الخصــويص  الديــزل  مركبــات 

يف قطاع غزة.
خليــل  الــوزارة  باســم  املتحــدث  وأوضــح 
أن  أمــس،  صحفــي  مؤمتــر  يف  الزيــان، 
متابعــة  لجنــة  قــرار  إىل  واســتناًدا  الــوزارة 
العمــل الحكومــي، قــررت تخفيــض رســوم 
املركبــات يف إطــار التخفيــف عــن كاهــل 
أبناء شــعبنا الفلســطيني يف ظل الحصار 

الصهيوين الجائر عى قطاع غزة.
الســابقة  للقــرارات  "واســتكااًل  وقــال: 
عــن  الحافــات  إعفــاء  آخرهــا  كان  والتــي 
فرتة التوقف بسبب جائحة كورونا ملدة 6 
أشهر عن رسوم الرتاخيص، وكذلك قرار 
تخفيــض الرســوم للمركبــات للخصــويص 
والعمومــي والعمومــي الداخيل )الديزل( 

مع بداية عام 2020".
وبالتعــاون  قــررت  الــوزارة  أن  وأضــاف 
الــوزراء  ملجلــس  العامــة  األمانــة  مــع 
تخفيــض الديــون املرتاكمــة عــى رســوم 
ترخيــص املركبــات )الديــزل( الخصــويص 
والعمومــي بواقــع )600( شــيقل للمركبــة 
يف العــام عــى أن يتــم العمــل بهــذا القرار 

اعتباًرا من تاريخه حتى نهاية العام.
تــم  أنــه  الــوزارة،  باســم  املتحــدث  وبــني 
غــري  املروريــة  املخالفــات  تخفيــض 
يتــم  أن  عــى   )50%( بنســبة  املحصلــة 
تاريخــه  مــن  اعتبــاًرا  القــرار  بهــذا  العمــل 

حتى نهاية العام الجاري.
رشطــة  مــع  وبالتعــاون  وزارتــه  أن  وأكــد 
املــرور، والجهــات ذات العاقــة يعمــان 
املــرور،  حــوادث  مــن  الحــد  أجــل  مــن 
تتأثــر  كانــت  التــي  املفرتقــات  كإضــاءة 
بالطاقــة  الكهربــايئ  التيــار  بانقطــاع 
هــذا  تكلفــة  أن  إىل  مشــرًيا  الشمســية، 
دوالر،  ألــف   )100( عــن  تزيــد  املــروع 
واللقــاءات  الــدورات  عقــد  جانــب  إىل 
وورش العمــل للتوعيــة مبخاطــر حــوادث 

السري.
تجديــد  يف  لــإلرساع  املواطنــني  ودعــا 
الرتاخيــص وتخليــص مــا عليهــم مــن ديون 
والواصــات،  النقــل  لــوزارة  ومســتحقات 
بااللتــزام  والســائقني  املواطنــني  مطالًبــا 
بالقوانــني املروريــة حفاًظــا عــى األرواح 

واملمتلكات.
يف  واملواصــات  النقــل  وزارة  وكانــت 
أيــار  مايــو/  يف  أعلنــت  غــزة،  قطــاع 
املــايض، عــن تخفيــض رســوم املركبــات 

اعتباًرا من بداية العام الجاري.

 غزة/ فلسطني:
لــدورة  النقــد  مــؤرش ســلطة  نتائــج  كشــفت 
عــن  متــوز  يوليــو/  بشــهر  الخاصــة  األعــال 
امللمــوس  للرتاجــع  الــكيل  املــؤرش  عــودة 
بـــ29.2-  قياًســا  نقطــة   -45.7 حــوايل  إىل 
إثــر عــودة  الســابق، عــى  الشــهر  نقطــة يف 
اإلغــاق شــبه التــام منــذ بدايــة شــهر يوليــو 
بعــد  االقتصاديــة  األنشــطة  مختلــف  عــى 
انتشــار  مــن  الثانيــة  املوجــة  يف  الدخــول 

فريوس كورونا. 
ففــي الضفــة الغربيــة عــى وجــه التحديــد، 
واضًحــا  تراجًعــا  املــؤرش  قيمــة  تراجعــت 
 -22.9 بـــ  قياًســا  نقطــة   -43.7 ليبلــغ 
ذلــك  يــأيت  املــايض.  حزيــران  يف  نقطــة 
عــى خلفيــة الرتاجــع الكبــري يف مــؤرشات 
األنشــطة ذات القيمــة املضافــة املرتفعــة، 
وخصوًصــا التجــارة )من 16.9- إىل 22.4- 
 -7.4 إىل   -0.8 )مــن  والصناعــة  نقطــة(، 
نقطــة(، تاهــا هبــوط ملحــوظ يف مــؤرش 
الزراعــة )مــن 0.5- إىل نحــو 8.5- نقطــة(، 
ملــؤرشي  أقــّل  الرتاجــع  كان  جانبــه  مــن 

غزة/ محمد أبو شحمة:
مــواد  تجــار  إقــدام  مــن  مواطنــون  اشــتىك 
رفــع  عــى  غــزة  قطــاع  محافظــات  يف  بنــاء 
أســعار اإلســمنت بعــد ســاعات قليلــة مــن 
توريــده  وقــف  اإلرسائيــيل  االحتــال  قــرار 
عــرب معــرب كــرم أبــو ســامل، يف حــني أكــدت 
وزارة االقتصاد الوطني توفر اإلسمنت يف 
الســوق املحيل، محذرة من احتكاره ورفع 

سعره.
حــدوث  "فلســطني"  صحيفــة  ورصــدت 
ارتفاع عى أسعار اإلسمنت، حيث ارتفع 
ســعر الطــن الواحــد مــن)400( شــيقل إىل 
)450( شــيقًا يف غضــون 24 ســاعة مــن 
وقف االحتال توريد اإلسمنت، يف حني 

قال تجار: إن الكميات نفدت لديهم. 
وأكــد املواطــن رجــاء مــوىس أنــه تفاجــأ من 
ارتفاع يف سعر طن اإلسمنت إىل )445( 

غزة/ رامي رمانة:
قــال فضــل الجدبــة، مديــر دائــرة البســتنة الشــجرية يف وزارة 
الزراعــة: إن إجــايل إنتــاج قطاع غزة من املانجا هذا املوســم 
)525( طًنــا، وهــي تغطــي نســبة )%30( مــن احتيــاج الســوق، 
يف حــني رجــح أن تنتــج غــزة قرابــة )2800( طــن جوافــة قريًبــا، 
وهــي كميــة تغطــي نســبة )%40( مــن احتيــاج الســوق. وبــنّي 
املانجــا  مســاحة  إجــايل  أن  "فلســطني"  لصحيفــة  الجدبــة 
مســاحته  املثمــر  دومًنــا،   )465( غــزة  قطــاع  يف  املزروعــة 
)375( دومًنا، وغري املثمر )90( دومًنا. وترتكز زراعة املانجا 
وشــايل  جنــويب  املحــررات  أرايض  يف  الجدبــة-  -حســب 
قطــاع غــزة، وتحتــاج شــجرة املانجــا إلعطــاء مثــار ذات جــودة 
عاليــة، إىل ميــاه عذبــة، وتربــة خفيفــة )تجمــع خــواص الرتبــة 

الرملية والطينية( ذات ترصيف جيد للمياه.
مــن املانجــا هــي: املايــا،  عــدة أصنــاف  غــزة  تربــة  وتحتضــن 

هادين، كنت، كيت، النعومي، التومي، البذري.
وأشــار الجدبــة إىل أن جمــع مثــار املانجــا وطرحهــا يف الســوق 
يوًمــا،   )40( لنحــو  يبــدأ مطلــع أغســطس، ويســتمر  املحــيل 
مــن  باالســترياد  الزراعــة  تســمح  الســوق  يف  النقــص  ولســد 

السوق اإلرسائيلية.
أشــجار  مــن  مســاحات  االحتــال  تــرك  رغــم  أنــه  إىل  ولفــت 
املزارعــني  أن  إال  "نتســاريم"  محــررة  يف  أشــهرها  املانجــا، 
متكنــوا مــن زراعة عــرات الدومنات، وإنتاج أصناف جديدة 

انعسكت عى وفرة املانجا وأسعارها يف السوق. 
مــن جانــب آخــر بــنّي الجدبــة أن املســاحة اإلجاليــة للجوافــة 
دومًنــا   )1720( دومًنــا،   )2090( غــزة  قطــاع  يف  املزروعــة 

مثمًرا، و)370( غري مثمر.
 وأضــاف أن متوســط إنتــاج الطــن الواحــد يصــل )600( كيلــو، 
مرجًحا إنتاج املوسم الحايل )2800( طن من الجوافة، وهي 

تكفي )%40( من احتياج السكان بغزة.
وعدد الجدبة أصناف الجوافة املزروعة بغزة، مثل البندوف، 

نقطــة   -44.2 مــن  مرتاجًعــا  انزالقــه  غــزة 
إىل حــوايل 50.5- نقطــة عــى إثــر هبــوط 
االقتصاديــة  األنشــطة  معظــم  مــؤرشات 
املســتطلعة يف غزة -باســتثناء اإلنشاءات- 
وبدرجــات متفاوتــة، وتــرر مــؤرش التجــارة  
بوضــوح خــال الشــهر، بهبوطــه مــن 29.5- 
إىل 33.5- نقطــة، تــاه تراجعــات أقــل يف 
إىل   -5.9 )مــن  الزراعــة  أنشــطة  مــؤرشات 
7.4- نقطــة(، والنقــل والتخزيــن )مــن 0.9- 
إىل 1.4- نقطة(، والصناعة )من 5.4- إىل 
5.8- نقطــة(. أمــا مؤرشا الطاقة املتجددة، 
واالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، فقــد 
حافظا عى ثبات نســبي خال الشــهر عند 
0.1- نقطــة، و0.4- نقطــة، عــى الرتتيــب، 
وحّقــق مؤرش اإلنشــاءات التحّســن الوحيد، 
نقطــة   -2.0 مــن  ا  هامشــيًّ ارتفاًعــا  مســجاًّ 

إىل 1.9- نقطة.
اإلغــاق  عــن  الناجمــة  التبعــات  وتضيــف 
عــى  جديــدة  تحديــات  العــامل  يف  الكبــري 
االقتصاد يف قطاع غزة الذي يعاين الحصار 
وتــردي األوضــاع االقتصاديــة منــذ ســنوات، 

اإلســمنت مــن مخازنهــم، يف حــني أرادت 
 40 قدرهــا  زيــادة  فــرض  أخــرى  محــات 
شيقًا عى كل طن وهو ما سيكلفه 400 

شيقل.
أبــو مصطفــى دعــا وزارة االقتصــاد الوطني، 
إىل رضورة التحــرك ووقــف محــاوالت تجار 
مواد البناء رفع أســعار اإلســمنت، وإعطاء 
الســلعة  هــذه  يف  أزمــة  بوجــود  صــورة 

املهمة.
لســان  وعــى  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة 
الناطــق باســمها، عبــد الفتــاح أبــو مــوىس، 
الــوزارة  يف  التفتيــش  طواقــم  أن  أكــدت 
والعاملــة يف جميــع محافظات غزة، أجرت 
إقــدام  عــدم  مــن  للتأكــد  تفتيــش  جــوالت 

تجار اإلسمنت عى رفع أسعاره.
وحــذر أبــو مــوىس يف حديثــه لـ"فلســطني" 
من أن الوزارة سُتعد محارض ضبط وتحول 

فــرتة الصيــف، وعــادة مــا ُتــروى األشــجار مــرة كل 4-3 أيام يف 
الصيــف الحــار، وتطــول هــذه املدة بني املرة واألخرى، لتكون 

عى مدار األسبوع يف أواخر الصيف وأوائل الخريف.
ومنهــا  للجوافــة،  األصــيل  املوطــن  االســتوائية  أمريــكا  وتعــد 
انتقلــت إىل املناطــق االســتوائية وشــبه االســتوائية، وتتعــدد 
اســتخدامات الجوافــة؛ حيــث تــؤكل طازجــة، أو تصنــع منهــا 
املربيــات أو العصائــر، كــا أن ألوراقهــا فوائــد طبيــة عديــدة؛ 
حيــث إن مغــيل األوراق يفيــد يف عــاج الســعال الحتوائهــا 
عــى مــواد قابضــة، إضافــة الســتخدامها يف دباغــة الجلــود، 
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  الجدبــة  وأكــد  األقمشــة.  وصباغــة 
وزارة الزراعــة بالتعــاون مــع مؤسســات املجتمــع املــدين ذات 
والجوافــة،  املانجــا  زراعــة  يف  التوســع  إىل  تســعى  العاقــة 
بحيــث ُتــزرع أصنــاف ُتواِئــم مــع ظــروف غــزة، وأن يبقــى إنتــاج 

املحصول عى مدار فرتة زمنية أطول.

نقطــة(،   -2.0 إىل   -1.8 )مــن  اإلنشــاءات 
والنقــل واملواصــات )مــن 2.2- إىل 2.5- 
مــؤرشا  حافــظ  نفســه،  الوقــت  نقطــة(. يف 
الطاقــة املتجــددة، واالتصاالت وتكنولوجيا 
مــن  جــًدا  قريبــة  قيــم  عــى  املعلومــات 
تلــك املتحققــة يف الشــهر الســابق، ليبلــغ 
و0.7-  لــأول،  نقطــة   -0.1 نحــو  املــؤرش 

نقطة للثاين.
املنشــآت  أصحــاب  أفــاد  وعموًمــا، 
الغربيــة  الضفــة  يف  آراؤهــم  املســتطلعة 
اإلنتــاج  ملســتويات  الواضــح  باالنخفــاض 
نتــج  ومــا  الفــرتة،  هــذه  خــال  واملبيعــات 
عنــه مــن تراكــم للمخــزون، إىل جانــب ذلــك 
اإلنتــاج  حــول  املســتقبلية  توقعاتهــم  فــإن 
والتوظيــف متشــامئة، إذ يتوقعــون اســتمرار 

الرتاجع خال األشهر الثاثة القادمة.
فــرض  يختــرب  مل  الــذي  غــزة  قطــاع  ويف 
ال  فيــه،  العاملــة  املنشــآت  عــى  اإلغــاق 
التطــورات  رهــن  االقتصــادي  نشــاطه  يــزال 
عــى الصعيــد اإلقليمــي والــدويل، وخــال 
يف  املــؤرش  واصــل  املــايض  يوليــو  شــهر 

شــيقًا عنــد ذهابــه إىل أحــد محــات بيــع 
تربيــر  مــع  شــقته،  الســتكال  البنــاء  مــواد 
صاحــب املحــل بــأن ذلــك بســبب إغــاق 

االحتال املعرب.
وقال موىس يف حديثه لـ"فلسطني": قبل 
يــوم واحــد فقــط كان ســعر طــن اإلســمنت 
تأخــذه  أن  املمكــن  ومــن  شــيقل،   )400(
بعــد  ولكــن  شــيقًا،  بـــ20  ذلــك  مــن  بأقــل 
ســاعات مــن إعــان ســلطات االحتال منع 

إدخال اإلسمنت ارتفع السعر.
كذلــك أكــد املواطــن محمــد أبــو مصطفــى 
مــا جــاء بــه مــوىس، ويجــد نفســه اآلن أمــام 
معضلة يف اســتكال بناء منزله إن اســتمر 

االحتال يف وقف توريد اإلسمنت.
وبنّي أبو مصطفى يف حديثه لـ"فلسطني" 
 10 بيعــه  رفضــت  بنــاء  مــواد  محــات  أن 
نفــاد  بذريعــة  اإلســمنت،  مــن  أطنــان 

والهندية، والغربة، واملرصية، والحمراء.
 وأشــار إىل أن الجوافــة ُتــزرع يف مختلــف أنــواع الرتبــة، غــري 
أن الرتبــة العميقــة الخصبــة ذات الــرصف الجيــد هــي األفضــل 
تتحمــل  الجوافــة  أن  إىل  منبًهــا  عاليــة،  إنتــاج جودتــه  إلعطــاء 
االنخفــاض يف درجــات الحــرارة حتــى 5 درجــات، وأن زهــوره 
ينصــح  مــا  دامًئــا  لــذا  الصقيــع،  مــع  جــًدا  حساســية  تواجــه 
املزارعون باتخاذ أقىص درجات الحذر عندما يكون الصقيع 
خشــبة فســاد محصــول العــام. ولفــت إىل أن الجوافــة شــجرة 
دامئة الخرة أو نصف متساقطة األوراق، يصل ارتفاعها إىل 
حوايل 10م، منترة النمو ُتعمر األوراق ملدة عام، وتسقط 
دفعــة واحــدة مــع بدايــة خــروج مثــرات املوســم الجديــد، وأن 
قطــاع غــزة ومحافظــة قلقيلية من أكرث املناطق زراعة للجوافة 
يف فلسطني. وأشار الجدبة إىل أن الجوافة من األشجار شبه 
االستوائية، بحاجة إىل كميات كبرية من املياه، خصوًصا يف 

املســتطلعة  املنشــآت  أصحــاب  ويفيــد 
آراؤهم باســتمرار ضعف مســتويات اإلنتاج 
وتراكــم  عموًمــا،  املحليــة  واملبيعــات 
وقلقهــم  تخوفاتهــم  أبــدوا  كــا  املخــزون، 
يخــص  فيــا  القريــب  املســتقبل  حــول 

مستويات اإلنتاج والتوظيف.
النقــد  ســلطة  "مــؤرش  أن  بالذكــر  وجديــر 
األعــال"  لــدورة  املوّســع  الفلســطينية 
تذبذبــات  برصــد  ُيعنــى  شــهري  مــؤرش  هــو 
النشــاط االقتصادي الفلســطيني من حيث 
مســتويات اإلنتــاج واملبيعــات والتوظيــف. 
وينتج املؤرش الكيل عن مجموع املؤرشات 
القطاعيــة، وتبلــغ القيمــة القصــوى للمــؤرش 
الــكيل موجــب 100 نقطــة، يف حــني تبلــغ 
القيمة الدنيا له ســالب 100 نقطة، وتشــري 
القيمة املوجبة إىل أن األوضاع االقتصادية 
تدلــل  الســالبة  القيــم  أن  حــني  يف  جيــدة، 
أمــا  ســيئة.  االقتصاديــة  األوضــاع  أن  عــى 
يدلــل  فهــو  الصفــر،  مــن  القيمــة  اقــرتاب 
عــى أن األوضــاع عــى حالهــا، وأنها ليســت 

بصدد التغري يف املستقبل القريب.

النيابــة  إىل  اإلســمنت  أســعار  يرفــع  مــن 
املســتهلك  حايــة  قانــون  وفــق  العامــة 
اســتغال  ملنــع  وذلــك  الفلســطيني، 

املواطنني.
وأوضــح أبــو مــوىس أن قطــاع غــزة ال يوجــد 
رغــم  اإلســمنت،  ســلعة  مــن  عجــز  أي  بــه 
قــرار االحتــال منــع إدخالــه عــرب معــرب كــرم 
أبو ســامل، وذلك الســتمرار إدخاله من قبل 
املواطنــني  داعًيــا  رفــح،  معــرب  عــرب  مــرص 
الذين يتعرضون لاســتغال إىل التواصل 

مع وزارة االقتصاد عرب أرقامها املجانية.
أن  االقتصــاد،  وزارة  باســم  الناطــق  وأشــار 
منع االحتال اإلرسائييل إدخال اإلسمنت 
األيــدي  عــى  ســينعكس  غــزة  لقطــاع 
املرتبطــة  األخــرى  والقطاعــات  العاملــة، 
بقطــاع اإلنشــاءات، خاصــة أن هنــاك بيوًتــا 

ر بعُد. ومصانع مل ُتعمَّ

االقتصاد تنفذ جوالت تفتيشية 
عىل المخابز ووحدات تجميد اللحوم

"المواصالت" تخفض الديون 
المرتاكمة عىل رسوم ترخيص 
المركبات والمخالفات المرورية

النقد: عـــودة مؤشــــر نشاط األعمـــال 
للرتاجـــــع فـــــي يوليو بسبـــب كـــــورونا

ح إنتاج )2800( طن جوافة رجَّ

الجدبة: قطاع غزة ينتج )525( طنَّ مانجا الموسم الحايل
جانب من المؤتمر       ) تصوير / محمود أبو حصيرة (

بعد وقف االحتالل توريده

تجارٌ يرفعون أسعار اإلسمنت بغزة.. واالقتصاد تحذر
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الجيش اإلثيويب: مستعدون لحامية سد النهضة من أي هجوم

مرص.. انطالق أول اقرتاع ملجلس الشيوخ عىل 200 مقعد سوريا.. النظام يرسل تعزيزات إىل محيط "خفض التصعيد"

إيران تدين شخصني بالتجسس لصالح )إرسائيل( وأملانيا وبريطانياتونس.. وقفة احتجاجية تنديًدا باعتداء رشطي عىل محامية

ارتفاع قتىل إطالق نار 
يف سجن مبقديشو إىل 19

مقديشو/ األناضول:
أعلنت السلطات الصومالية، أمس، ارتفاع عدد ضحايا إطالق النار 
داخــل الســجن املركــزي، يف العاصمــة مقديشــو، إىل 19 قتيــال و8 

جريحا، أغلبهم من السجناء.
وقــال الناطــق باســم قــوات مصلحــة الســجون، عبد الغنــي محمد، يف 
ترصيح صحفي، إن حادث إطالق النار داخل السجن املركزي أسفر 
عــن مقتــل 15 ســجينا وإصابــة 7 آخريــن بجــروح، فيــا هــرب ســجني 

كان محكوما بالسجن 10 سنوات.
وأضاف أن الحادث تسبب أيضا مبقتل 4 من رجال الرشطة وإصابة 

رشطي آخر.
وشهد السجن املركزي، االثنني، عملية تبادل إطالق نار بدأت حني 
اســتوىل ســجني عــى ســالح أحــد رجــال الرشطــة، مــا أدى إىل وقــوع 

اشتباكات بني السجناء وقوات الرشطة.
وقــال مصــدر أمنــي، يف وقــت ســابق، إن عمليــة إطــالق النــار داخــل 
السجن املركزي أدت إىل مقتل ثالثة سجناء مدانني باالنتاء لحركة 

"الشباب" الصومالية املتمردة.

وزير الدفاع: سنتخذ كل التدابير لحماية حقوقنا
تركيـــا تعتـــزم إصــدار تراخيــص تنقيــب فــي شـــرق املتوســـط

تونس/ األناضول:
املحكمــة  أمــام  احتجاجيــة  وقفــة  أمــس،  املحامــني،  عــرشات  نفــذ 
االبتدائيــة بتونــس العاصمــة ضــد "اعتداء" رشطــي عى محامية أثناء 

أدائها لعملها.
املحامــني  نقابــة  إليهــا  دعــت  التــي  الوقفــة  خــالل  املحتجــون  وردد 
بتونــس، شــعارات مــن قبيــل "االعتــداء عــى املحامني خــرٌق للحرية، 
وال بــّد مــن توفــر الضانات القانونية لحاية املحامي أمام الضابطة 

العدلية".
وكانت املحامية نرسين القرناح التي شاركت يف الوقفة االحتجاجية 
تعرضــت يف 4 أغســطس/آب الجــاري "لالعتــداء بالعنــف الّشــديد 

مــن طــرف رئيــس مركــز أمــن املــروج الخامــس، ومســاعده يف والية بن 
عروس جنوب العاصمة، بحسب ما قالت لألناضول.

وأضافــت أنــه جــرى االعتــداء عليها "داخل املركــز أثناء أدائها لعملها 
ممثلــة ملوكلهــا أمــام الرشطــة، قبــل أن يتدخل عون أمــن ثالث مكنها 

من مغادرة املكان".
وأشــارت القرناج إىل أنها "ســتواصل ملف قضيتها، مطالبة "القضاء 

التونيس بتحمل مسؤوليته القانونية".
ووفــق بيــان للهيئــة الوطنيــة للمحامــني، الخميــس املــايض، أمــر وزيــر 
حادثــة  مالبســات  يف  تحقيــق  بفتــح  املشــييش  هشــام  الداخليــة 

االعتداء.

طهران/ وكاالت:
أعلنــت الســلطات القضائيــة اإليرانيــة أمــس 
عــرش  ملــدة  رجلــني  بســجن  حكــم  صــدور 
عــى  التجســس  بتهمــة  منهــا  لــكل  ســنوات 
بريطانيــا  لصالــح  اإلســالمية  الجمهوريــة 
وأملانيا و)إرسائيل( يف قضيتني منفصلتني.

القضائيــة  الســلطة  باســم  املتحــدث  وأفــاد 
املدانــني  أحــد  أن  إســاعييل  غــالم حســني 
ويدعــى مســعود مصاحــب "تجســس لصالــح 
املوســاد وأملانيا تحت غطاء" توليه منصب 

األمني العام للجالية اإليرانية-النمساوية.
جمــع  يف  "شــارك  مصاحــب  إن  وقــال 
املجــاالت  مختلــف  يف  مختلفــة  معلومــات 
مبــا يف ذلــك املشــاريع العســكرية والنوويــة 
وقــدم  والطبيــة  والعالجيــة  النانــو  وتقنيــة 
املجــاالت"  هــذه  يف  اإلمــدادات  لألجانــب 

وفق موقع وكالة ارنا الرسمية.
والرجــل الثــاين شــهرام شــرخاين كان يعمــل 
نقــل  مــا  وفــق  الربيطانيــة،  االســتخبارات  مــع 

موقع التلفزيون الرسمي عن املتحدث.
"إلفســاد  يســعى  كان  شــرخاين  إن  وقــال 
وإعطــاء  أشــخاص  و"تجنيــد"  ســلطات" 
معلومــات بشــأن "اتفاقيــات متعلقــة بالبنــك 

املركزي وبنك ميل ووزارة الدفاع".
وقال إســاعييل إن خمســة أشــخاص آخرين 

يف  التجســس  بشــبهة  مؤخــرا  اعتقالهــم  تــم 
وزارات الخارجيــة والدفــاع والصناعــات، ويف 
والوكالــة  الطاقــة  قطــاع  يف  تعمــل  رشكات 

الذرية اإليرانية.
التفاصيــل  أو  هوياتهــم  عــن  يكشــف  ومل 

املتعلقة باالتهامات.
 2019 منتصــف  دعــت يف  النمســا  وكانــت 
يبلــغ  كان  الــذي  مصاحــب  رساح  إلطــالق 

آنذاك 72 عاما.
وأكدت عدم توجيه اتهامات رســمية له وبأن 

سبب اعتقاله غر معروف.
وبحســب صحيفــة ديــر ســتاندرد النمســاوية 
فــإن مصاحــب ســافر إىل إيــران حيــث رافــق 
فرعــا  فتــح  منســاوي  أبحــاث  مركــز  مــن  لجنــة 

قرب طهران.
وبعد اعتقاله يف كانون الثاين/يناير 2019، 
مل تتمكن عائلته من االتصال به ألسابيع قبل 

أن تتبلغ بتوقيفه يف سجن إيوين بطهران.
وتقول الجالية اإليرانية النمســاوية إن هدفها 
بــني  العالقــات  توطيــد  عــى  العمــل  هــو 
البلدين، وخصوصا يف املجال االقتصادي.

التوقيفــات  مــن  العديــد  عــن  إيــران  وأعلنــت 
ويف بعــض الحــاالت إعــدام أشــخاص دانتهــم 

محاكمها بالتجسس.
والشــهر املــايض أعدمــت محمــود موســوي 

مجــد وهــو مرتجــم ســابق، بتهمــة التجســس 
واملســاعدة  وإرسائيــل،  املتحــدة  للواليــات 
يف تحديــد موقــع الجــرال قاســم ســلياين 

الذي قتل برضبة أمركية يف العراق.
وأعدمت يف متوز/يوليو أيضا رضا أصغري 
إيــران  برنامــج  عــى  بالتجســس  إدانتــه  بعــد 
االســتخبارات  وكالــة  لحســاب  الصاروخــي 

املركزية األمركية )يس آي إيه(.
ويف شــباط/فرباير نفــذت الســلطات عقوبــة 
املتهــم  بــور،  رحيــم  أمــر  بحــث  ماثلــة 
بالتجســس لحســاب واشــنطن وبالتآمــر لبيــع 

معلومات حول برنامج إيران النووي.
األول/ديســمرب  كانــون  يف  طهــران  وأعلنــت 
أنهــا اعتقلــت مثانيــة أشــخاص "عــى عالقــة 
بــيس آي إيــه" بتهمــة التــورط يف تظاهــرات 
احتجاجــا  الســابق  الشــهر  يف  جــرت  عارمــة 

عى قرار مفاجئ برفع أسعار البنزين.
إنهــا   2019 متوز/يوليــو  يف  أيضــا  وقالــت 
فككت "شبكة تجسس" لصالح يس آي إيه، 
واعتقلــت 17 مشــتبها بهــم بــني آذار/مــارس 
2019، حكمــت عــى  2018 وآذار/مــارس 

عدد منهم باإلعدام.
ترامــب  دونالــد  األمــريك  الرئيــس  ونفــى 
"خاطئــة  بوصفهــا  االتهامــات  تلــك  آنــذاك 

متاما".

أنقرة/ وكاالت:
قــال وزيــر الخارجيــة الــرتيك مولــود جاويــش أوغلــو، 
أمــس، إن بــالده ســتصدر تراخيــص للتنقيــب والحفــر 
بحلــول  البحــر املتوســط  بــرشق  يف مناطــق جديــدة 
يف  عملياتهــا  وســتواصل  آب  أغســطس  نهايــة 
املنطقــة، مــا يزيــد مــن حــدة التوتــر املتصاعــد بــني 
تركيا واليونان التي قالت إنها ستسعى لعقد اجتاع 

لالتحاد األورويب ملناقشة القضية.
وتركيــا واليونــان العضــوان يف حلــف شــال األطليس 
النفــط  مــوارد  يف  منهــا  كل  أحقيــة  عــى  نــزاع  يف 
ســفينتها  تركيــا  وأرســلت  املتوســط.  بــرشق  والغــاز 
أوروتــش ريــس يــوم االثنــني إلجــراء مســح ســيزمي يف 
منطقــة متنــازع عليهــا يف خطــوة قالــت اليونــان إنهــا 

غر قانونية وتؤجج التوتر.
تدخــل  بعــد  املــايض  الشــهر  ماثــل  نــزاع  وهــدأ 

دفــع  مــا  وهــو  مــركل،  أنجيــال  األملانيــة  املستشــارة 
تركيــا لوقــف عملياتهــا. وقــال الرئيــس الــرتيك رجــب 
طيب أردوغان يوم الجمعة إن تركيا استأنفت العمل 

بعد أن أعلنت اليونان عن اتفاق بحري مع مرص.
بأنقــرة  صحفــي  مؤمتــر  خــالل  أوغلــو  جاويــش  وقــال 
إن تركيــا ســتصدر تراخيــص جديــدة لعمليــات قــرب 
الحدود الغربية لجرفها القاري وســتواصل ”كل أنواع 

عمليات املسح السيزمي والتنقيب“ يف املنطقة.
وذكر مكتب رئيس الوزراء اليوناين أن وزير الخارجية 
طــارئ  اجتــاع  عقــد  ســيطلب  دنديــاس  نيكــوس 

ملجلس الشؤون الخارجية لالتحاد األورويب.
وقالــت املفوضيــة األوروبيــة إنهــا تتضامــن متامــا مــع 
االتحــاد،  يف  العضويــن  الدولتــني  وقــربص،  اليونــان 
ودعــت إىل الحــوار حــول النــزاع يف رشق املتوســط 
بأنــه مقلــق  باســم املفوضيــة  الــذي وصفــه متحــدث 

للغاية.
كا دعا االتحاد األورويب، الذي كان قد فرض حظرا 
عــى دخــول اثنــني من املديرين التنفيذيني األتراك 

بقطاع الطاقة وتجميد أصولها، إىل الحوار.
وعــرّبت الواليــات املتحــدة، التــي تقــول إنهــا ال تتخــذ 
موقفا بشأن قضايا الحدود البحرية التي تخص دوال 
التنقيــب  عمليــات  إزاء  العميــق  قلقهــا  عــن  أخــرى، 

الرتكية ودعت إىل العودة للمحادثات.
األمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم  متحــدث  وقــال 
ونشــجع  وتركيــا،  اليونــان  بــني  الحــوار  بقــوة  ”ندعــم 

الطرفني عى استئناف مناقشة هذه القضايا“.
خلــويص  الــرتيك  الدفــاع  وزيــر  أكــد  األثنــاء،  يف 
أكار، أمــس، أن بــالده ســتتخذ كافــة التدابــر الالزمــة 
البحــر  أجــل حايــة حقوقهــا ومصالحهــا رشقــي  مــن 

املتوسط.

الفيديــو  تقنيــة  عــرب  اجتاعــه  خــالل  ذلــك  جــاء 
كونفرنــس مــع قــادة الجيــش، والوحــدات العســكرية، 
األنشــطة  حــول  معلومــات  منهــم  تلقــى  حيــث 

العسكرية املتواصلة.
وقــال:" اتخذنــا كافــة التدابر الالزمة من أجل حاية 
الــدويل  القانــون  مــن  النابعــة  تركيــا  حقــوق ومصالــح 
يف مناطــق الصالحيــة البحريــة لرتكيــا"، مشــًرا إىل 
أن القــوات البحريــة ترافــق وتحمــي ســفينة أوروتــش 

رئيس.
وشــدد أن تركيــا عازمــة ومصممــة وقــادرة عــى حاية 
يف  مبــا  األزرق"  الوطــن  يف"  ومصالحهــا  حقوقهــا 
ذلك قربص، مؤكًدا أنه ال فرصة لتحقيق أي مرشوع 
شــال  وجمهوريــة  تركيــا  بــدون  املتوســط  رشقــي 
قــربص الرتكيــة، وأن أنقــرة لــن تســمح بفــرض أمــر واقع 

يف املنطقة أبًدا.

أديس أباب/ األناضول:
أمــس،  اإلثيوبيــة،  الدفــاع  قــوات  عــربت 
النهضــة،  ســد  لحايــة  اســتعدادها  عــن 
مــرص  بــني  ثالثيــة  أزمــة  يف  املتســبب 
والسودان وإثيوبيا، من أي هجوم ُمحتمل.

جــاء ذلــك يف تدوينــة نرشتهــا القــوات عــرب 
إثــر  "فيســبوك"،  عــى  الرســمية  صفحتهــا 
اإلثيوبيــة  الغربيــة  الفرقــة  قــادة  كبــار  زيــارة 

للسد.
وقــال اللــواء يرداو جربميدهني يف حديثه 
"إذا كان هنــاك مــن يعتــزم مهاجمــة الســد، 
فــإن جيشــنا مســتعد لحايــة ســد النهضــة 

من أي هجوم".
مــن جهتــه، قــال العميــد نيجــري تولينــا، إن 
القوات العســكرية تراقب الســد عى مدار 

الســاعة، طــوال أيــام األســبوع لضان تقدم 
األعال فيه.

واالثنني، اتفقت مرص والسودان وإثيوبيا، 
النهضــة  ســد  مفاوضــات  تأجيــل  عــى 
أسبوعا، بناء عى طلب الخرطوم يف ضوء 

"تغير إثيوبيا أجندة التفاوض".
عقــد  املــايض،  متــوز  يوليــو/   21 ويف 
مبشــاركة  مصغــرة،  قمــة  اإلفريقــي  االتحــاد 
مــن  أســبوع  نحــو  عقــب  الثــالث،  الــدول 
لنحــو  االتحــاد  رعاهــا  مفاوضــات  انتهــاء 
10 أيــام، دون اتفــاق، وأســفرت القمــة عــن 
الدعــوة مجــددا إىل عقــد مفاوضات ثالثية 

جديدة.
الثــالث  الــدول  بــني  املفاوضــات  وتعــرت 
وســط  املاضيــة،  الســنوات  مــدار  عــى 

اتهامــات متبادلــة بــني القاهــرة وأديــس أبابــا 
بالتعنت والرغبة بفرض حلول غر واقعية.

تســتهدف  ال  إنهــا  أبابــا  أديــس  تقــول  فيــا 
وإن  والســودان،  مــرص  مبصالــح  اإلرضار 
الهــدف مــن بنــاء الســد هــو توليــد الكهربــاء 

باألساس.
وخالف هذه الدول له جذور تاريخية تعود 
التــي  واالتفاقيــة  االســتعارية  الحقبــة  إىل 
وقعــت عــام 1929 وتحصل مرص مبوجبها 
ســنويا  مكعــب  مــرت  مليــار   55,5 عــى 
مــن ميــاه نهــر النيــل، وهــي أكــرب حصــة مــن 
 84 امليــاه املتدفقــة يف النهــر التــي تبلــغ 
مليــار مــرتا مكعبــا، كــا أنها متنح مرص حق 
االعرتاض عى إقامة سدود وغر ذلك من 

املرشوعات املائية يف دول املنبع.

القاهرة/ األناضول:
انطلقــت يف مــرص، أمــس، عمليــة التصويــت 
يف انتخابــات مجلــس الشــيوخ؛ الغرفــة الثانيــة 
تعديــل  مبوجــب  إقرارهــا  تــم  التــي  للربملــان، 

دستوري قبل أكر من عام.
صحيفــة  بينهــا  محليــة،  إعــالم  وســائل  ووفــق 
"األهــرام" الحكوميــة، بــدأ الناخبون يف التوافد 
عى نحو 15 ألف لجنة اقرتاع بأنحاء البالد من 

أجل انتخاب 200 نائبا باملجلس.
وتجــرى االنتخابــات عــى مــدار يومــي الثالثــاء 
واألربعاء، وسط إجراءات احرتازية للوقاية من 
تفــيش فــروس كورونــا، وانتشــار أمنــي واســع 

لقوات الجيش والرشطة.
ويحــق لنحــو 63 مليــون ناخــب التصويــت يف 
هــذه االنتخابــات، حســب أرقــام الهيئة الوطنية 

لالنتخابات.
ومجلس الشيوخ جاء نتاج تعديالت دستورية 

ُأقــرت يف إبريل/نيســان 2019، تســمح ببقــاء 
الســلطة  يف  الســييس،  الفتــاح  عبــد  الرئيــس 
حتى 2023، وسط رفض واسع من املعارضة.
ووفــق انتقــادات املعارضــة، يتشــابه املجلــس 
)1980ـ  الشــورى"  "مجلــس  مــع  الجديــد 
 ،2014 يف  نهائيــا  إلغــاؤه  تــم  الــذي   )2012
بدعــوى اتهامــه بـ"الفســاد الســيايس" وانعــدام 
أعبــاء  الدولــة  موازنــة  و"تحميــل  الصالحيــات" 
ماليــة"، إضافــة إىل أن ثلــث نوابــه معينــون مــن 

رئيس البالد.
وجــرت انتخابــات مجلــس الشــيوخ للمرصيــني 

يف الخارج يومي األحد واالثنني.
فيا تجرى جولة اإلعادة يومي 6 و7 سبتمرب/
أيلــول للمرصيــني بالخــارج، و يومــي 8 و9 مــن 
إعــالن  يتــم  أن  عــى  بالداخــل،  ذاتــه  الشــهر 
النتائج النهائية يف موعد أقصاه 16 ســبتمرب/

أيلول املقبل.

لالنتخابــات  الوطنيــة  الهيئــة  بيانــات  ووفــق 
بالنظــام  مرشــحا   787 يتنافــس  )رســمية( 
للنظــام  مواليــة  أحــزاب  شــكلت  كــا  الفــردي، 
املــرصي القامئــة الوحيــدة لخــوض االنتخابــات 

باسم "القامئة الوطنية من أجل مرص".
عضــو،   300 مــن  الشــيوخ  مجلــس  ويتكــون 
رئيــس  ويعــني   ،)200( أعضائــه  ثلثــا  ُينتخــب 
البــالد ثلثــه الباقــي )100(، مــع تخصيــص مــا ال 
يقــل عــن 10 باملئــة من مقاعده للمرأة، ومدته 

5 سنوات.
وميكن أخذ رأي مجلس الشيوخ دون أن يكون 
القوانــني،  "مشــاريع  بينهــا  أمــور،  يف  ملزمــا 
اثنتــني  أو  مــادة  واقــرتاح  الدولــة،  ومعاهــدات 

لتعديل الدستور".
وتقــول الحكومــة املرصيــة إن مجلــس الشــيوخ 
"خطــوة جديــدة لرتســيخ الدميقراطيــة، وإثــراء 

التجربة النيابية" يف البالد.

إدلب/ األناضول:
أرسلت قوات النظام السوري واملجموعات 
قوامهــا  عســكرية  تعزيــزات  لــه،  املواليــة 
نحــو 2000 عنــرص إىل خطــوط الجبهــة مــع 

فصائل املعارضة شايل سوريا.
الســورية  املعارضــة  يف  مصــادر  وأفــادت 
ألفــي عنــرص وصلــوا  نحــو  بــأن  لـ"األناضــول" 
إىل  املاضيــة  الثالثــة  األشــهر  خــالل 
خطــوط التــاس ومتركــزوا يف نقــاط وتــالل 
خفــض  "منطقــة  محيــط  يف  اســرتاتيجية 

التصعيد".
وأوضحــت املصــادر أن التعزيــزات متركــزت 
وبلــدة  مدينــة   21 يف  الجبهــة  خطــوط  يف 
مبنطقة خفض التصعيد، السيا يف إدلب 

وحاة.

عســكرية  وحــدات  التعزيــزات  وتضمنــت 
مــن الفيلــق الخامــس املؤلــف مــن مقاتلــني 
ســوريني يتبعون روســيا، وقوات "الكميت" 
يــد  عــى  تدربــوا  ســوريني  عنــارص  وهــم 
ضبــاط إيرانيــني ولبنانــني داخــل لبنــان، وفــق 

األناضول.
مــن  كبــرا  عــددا  التعزيــزات  تضمنــت  كــا 
املــدى،  بعيــدة  ومدفعيــات  الدبابــات 
وأســلحة  طــران،  ومضــادات  والهــاون، 

متوسط وخفيفة.
تركيــا،  أعلنــت   ،2017 مايو/أيــار  ويف 
وروســيا وإيران )داعمتان للنظام الســوري(، 
"منطقــة  إقامــة  عــى  اتفــاق  إىل  توصلهــا 
ضمــن  إدلــب،  يف  تصعيــد"  خفــض 
بالشــأن  املتعلقــة  أســتانة  اجتاعــات 

السوري.
ورغــم تفاهــات الحقــة، تــم إبرامهــا لتثبيــت 
إدلــب وأحدثهــا يف  النــار يف  وقــف إطــالق 
يناير/كانــون الثــاين املــايض، إال أن قــوات 
عــى  هجاتهــا  واصلــت  وداعميــه  النظــام 

املنطقة. 
وأدت الهجــات إىل مقتــل أكــر مــن 1800 
و942  مليــون  عــن  يزيــد  مــا  ونــزوح  مــدين، 
ألــف إىل مناطــق هادئــة نســبيا أو قريبــة مــن 

الحدود الرتكية، منذ يناير 2019.
طيــب  رجــب  الــرتيك  الرئيســان  وأعلــن 
 5 أردوغــان والــرويس فالدميــر بوتــني، يف 
مــارس/آذار املــايض، توصلهــا إىل اتفــاق 
لوقــف إطــالق النــار يف إدلــب، بــدأ رسيانــه 

يف اليوم التايل.

جانب من الوقفة                    )األناضول(

مواطن مرصي يديل بصوته يف صندوق االقرتاع                    )أ ف ب(
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روسيا تعلن توصلها للقاح ضد كورونا وسط خشية من موجة ثانية

يف بلدة قرطبا اللبنانية غضب عائالت املفقودين بعد انفجار بريوت بغداد: طائرة مسيرة تركية قتلت عناصر من حرس الحدود
تفجيــران يستهدفــان مركبــات 
للتحالـــف األمريكــــي بالعـــراق

81 قتياًل يف قتال بني قوات 

حكومية ومسلحني جنوب السودان

مناِفســـــة الرئيـــــــس 
البيالرويس تلجأ إىل ليتوانيا

اقتياد ترامب خارج غرفة إفادة صحفية بعد إطالق نار قرب البيت األبيض

بريوت/ وكاالت:
النــوم يف  ريتــا طعــم  تــذق  أســبوع، مل  منــذ 
انتظــار أن تســمع خــرًا عــن ابنهــا وابــن عّمــه 
إطفــاء  فــوج  مــن  شــبان  ثالثــة  ابنتهــا،  وزوج 
املرفــأ  اىل  وصلــوا  مــن  أول  كانــوا  بــريوت 
تــرّدد  بــأمل يعتــر قلبهــا،  ومل يعــودوا منــه. 

"قطعة، قطعتان.. نريد أوالدنا" لدفنهم.
يف منــزل عائلــة حّتي يف بلدة قرطبا الجبلية 
عــى  الوجــوم  يخّيــم  بــريوت،  رشق  شــال 
صالــون  يف  الحــزن.  أضناهــا  متعبــة  وجــوه 
املنــزل ذي القناطــر الحجريــة وعــى رشفتــه 
مــن  األشــخاص  عــرات  يتجمــع  الواســعة، 
أفــراد العائلــة والجــريان واألصدقــاء: ســيدات 
ال ينطقــن بكلمــة ورجــال يهمســون بأحاديــث 
خــارج  الطريــق  عــى  يقفــون  وشــبان  جانبيــة 

املنزل.
صــورة  رفعــت  املدخــل،  قــرب  جــدار  عــى 
عمالقــة لثالثــة شــبان وســيمني بــزي رســمي 
هــم نجيــب حتــي )27 عاًما( وابن عّمه رشبل 
حتــي )22 عاًمــا( وزوج شــقيقته رشبــل كــرم 
"األبطــال".  بتعليــق  مذّيلــة  عاًمــا(،   37(
وثالثــة  املرفــأ  انفجــار  الصــورة  خلفيــة  يف 

إطفائيني يحاولون إخاد النريان.
قبــل وقــت قصــري مــن دوي االنفجــار الضخــم 
مــن  كبــرية  وأجــزاء  بــريوت  مرفــأ  دّمــر  الــذي 
العاصمــة، وقتــل 160 شــخًصا وأصــاب ســتة 
إطفــاء  فــوج  تلقــى  بجــروح،  آخريــن  آالف 
نــريان يف املرفــأ  انــدالع  بــريوت اتصــااًل عــن 
اســتّقل  مركزهــم.  عــن  دقائــق  يبعــد  الــذي 

عواصم/ وكاالت:
تطويــر  يف  نجاحهــا  أمــس  روســيا  أكــدت 
كورونــا  فــريوس  ضــد  "الفعــال"  األول  اللقــاح 
منظمــة  عليــه  عّلقــت  إعــالن  وهــو  املســتجد، 
وقــت  يف  ويــأيت  بحــذر،  العامليــة  الصحــة 
يخىش فيه العامل، ال سيا أوروبا، موجة ثانية 
لكوفيــد19- الــذي أصــاب أكــر مــن 20 مليــون 

شخص حتى اآلن.
وقــال الرئيــس الــرويس فالدميــري بوتــني: "هــذا 
الصباح، وألول مرّة يف العامل، تم تسجيل لقاح 
روســيا،  يف  املســتجد"  كورونــا  فــريوس  ضــد 
مضيًفــا "أعلــم أنــه فعــال مبــا فيــه الكفايــة، وأنــه 

يعطي مناعة مستدامة".
اللقــاح  تلقــت  بناتــه  إحــدى  أن  الرئيــس  وأكــد 
يف"  "ســبوتنيك  اســم  عليــه  أطلــق  الــذي 
الصناعــي  القمــر  باســم  تيّمًنــا  )ســبوتنيك( 
الســوفيايت، وهــو أول مركبــة فضائيــة وضعــت 
يف املــدار، و)يف( متثــل أول حــرف مــن كلمــة 

إطفــاء  ســياريت  الفــوج  عنــارص  مــن  عــرة 
وهرعــوا إىل املوقــع، مــن دون أن يعلمــوا مــا 

ينتظرهم داخل العنر 12.
وهــرع جــورج حتــي، والــد رشبــل وعــّم نجيــب 
اىل موقع االنفجار ليل الثالثاء بعدما تّيقنوا 
الفــوج  عــداد  يف  كانــوا  الثالثــة  الشــبان  أن 

الذي توّجه إىل املرفأ.
"بــدأت أرصخ  بــرس  لفرانــس  جــورج  ويــروي 
يــا نجيــب، يــا رشبــل.. كنــت كاملجنون. يف 
النهايــة بــدأت أبــي.. بقينــا حتــى السادســة 
مــن دون  عــّا حصــل"  إشــارة  ننتظــر  صباًحــا 

جدوى.
وينقــل جــورج عــن عنــر أمــن كان موجــودا 
يف املرفــأ لحظــة وصــول فــوج اإلطفــاء ونجــا 
بأعجوبــة مــن االنفجــار، أن "عنــارص اإلطفــاء 
مل يعــروا عــى مفتــاح بــاب العنــر فحاولــوا 

خلعه". ويف هذه األثناء، وقع االنفجار.
الــذي  جــورج  قطــع  أيــام،  لثالثــة  بحــث  بعــد 
يخفــي عينيــه خلف نظارات شمســية ســوداء 
ويحــاول أن يبقــى متاســًكا، األمل بنجاتهم. 
لكــّن األمهــات كــّن "يحتفظــن باألمــل"، عــى 
حــد قولــه، بينــا جلســت قربــه زوجتــه ســناء 

تنساب دموعها وال تقوى عى الكالم.
جثتــي عنريــن  عــى  اإلنقــاذ  فــرق  وعــرت 

عى األقل من فوج اإلطفاء.
قيــادة  دفــر  عــى  العثــور  تــّم  يومــني،  قبــل 
يعود لنجيب حتي الذي يقود إجاال سيارة 
ُتحــّدد  أن  ُيفــرض  أشــالء  وعــى  اإلطفــاء، 

هوية أصحابها يف اليومني املقبلني.

لقاح يف عدة لغات أجنبية.
الــرويس املشــارك  وقــال الصنــدوق الســيادي 
بــدء  املقــرر  مــن  إن  اللقــاح  تطويــر  يف عمليــة 

إنتاجه صناعًيا يف أيلول/سبتمر.
الــرويس  الســيادي  الصنــدوق  رئيــس  وأعلــن 
دولــة  عريــن  أن  أمــس  دميرييــف  كرييــل 
أجنبيــة طلبــت مســبًقا "أكــر مــن مليــار جرعــة" 
املرحلــة  أن  إىل  مشــرًيا  الــرويس  اللقــاح  مــن 

الثالثة من التجارب تبدأ اليوم األربعاء.
ويف األسابيع التي سبقت هذا اإلعالن، أبدى 
هــذا  إنتــاج  رسعــة  مــن  قلقهــم  أجانــب  علــاء 
اللقاح فيا دعت منظمة الصحة العاملية إىل 
الواضحــة"  والتوجيهــات  "اإلرشــادات  احــرام 

يف هذا املجال.
التــي  "املرحلــة  بــأن  أمــس  املنظمــة  وذّكــرت 
تســبق الرخيــص" والرخيــص للقــاح يخضعــان 

آلليات "صارمة".
طــارق  املنظمــة  باســم  املتحــدث  وقــال 

 48( حّتــي  ريتــا  تتحــّدث  وانفعــال،  بحرقــة 
عاًمــا( التــي وضعــت طوًقــا طبًيــا حــول عنقهــا 
"ســتة  وتقــول  مضنيــة.  انتظــار  ســاعات  عــن 

أيام ونحن ننتظر أشالء أوالدنا".
وتضيــف "قطعــة، قطعتــان... نحــن راضــون. 
نريــد أوالدنــا فقــط" لتنظيــم دفــن الئــق تريــده 

أن يكون مبثابة "حفل زفاف".
كارلــن  ابنتهــا  قربهــا، جلســت  األريكــة  عــى 
املفجوعــة بزوجهــا وشــقيقها وابــن عّمهــا يف 
وتهــّدئ  تكتــم دموعهــا حيًنــا  أن  تحــاول  آن. 
تنطــق  أن  مــن دون  آخــر،  والدتهــا حيًنــا  روع 

بكلمة.
"أعرف رائحتهم"

وتتابــع ريتــا أن أفــراد العائلــة أرادوا الدخــول 
اىل موقــع االنفجــار ومل يســمح لهــم. "قلــت 
دعونــا  رائحتهــم،  مــن  أوالدي  أعــرف  لهــم 
ندخــل لنبحــث عنهم، عندما نشــتّم رائحتهم 

سنعرف مكانهم".
مــرة..  مئــة  النهــار  يف  "نحــرق  وتضيــف 
أوالدنــا هنــاك يف  كــا أحرقــوا  مــرة  ومليــون 

املرفأ".
قميصهــا  عــى  املفجوعــة  الوالــدة  وعلقــت 
شــارة مســتديرة عليها صورة الشــبان الثالثة. 
حــّق  "بــأي  بســخط  تقــول  دموعهــا  ووســط 
يفعلــون ذلــك؟. أعطيناهــم أبطااًل وأعادوهم 
إلينا شهداء. شهداء ماذا؟ عّا دافعوا؟ عن 
يف  خبأوهــا  التــي  )املســؤولني(  موبقاتهــم 

املرفأ؟".
"أوالدنــا ذهبــوا شــهداء  بغضــب  تجيــب  ثــم 

عــر  صحــايف  مؤمتــر  خــالل  ياســاريفيتش 
الفيديو "نحن عى تواصل وثيق مع السلطات 
الروســية واملحادثــات تتواصــل. املرحلــة التــي 
آليــات  عــر  متــّر  لقــاح  ألي  الرخيــص  تســبق 
صارمــة". وأوضــح أن "مرحلــة مــا قبــل الرخيص 
تتضمــن مراجعــة وتقييــا لكل بيانات الســالمة 
والفعالية املطلوبة التي جمعت خالل مرحلة 

التجارب الرسيرية".
يف األثناء، بدأت إندونيسيا أمس تجارب عى 
1600 متطــوع للقــاح دخل املرحلة الثالثة من 
تعــده  الــذي  الصينــي  اللقــاح  وهــذا  االختبــار. 
رشكــة "بيوتيــك" الصينيــة، واملســمى "كورونــا 
فــاك"، واحــد من قلة لقاحات دخلت املرحلة 
تســبق  التــي  االختبــار  مــن  واألخــرية  الثالثــة 
عــى  اختبــاره  بــدأ  أن  وســبق  عليــه.  املوافقــة 
أكــر  ثــاين  الرازيــل،  تســعة آالف متطــوع يف 

دول العامل ترضًرا من الوباء.
وتواجــه إندونيســيا، وهــي رابــع أكــر دولــة يف 

الغدر".
ونجــم االنفجــار، وفــق الســلطات، عــن حريــق 
مــادة  مــن  طًنــا   2750 تخزيــن  تــّم  عنــر  يف 
قبــل ســت ســنوات.  فيــه  األمونيــوم  نيــرات 
ويتقــاذف املعنيــون االتهامــات باملســؤولية 

عن وجودها من دون أي "تدابري وقاية".
وتشــكو عائــالت حــواىل عريــن شــخصا ال 
يزالــون بــني املفقوديــن منــذ االنفجــار أن أي 
جهــة رســمية مل تتصــل بهــم أو تبلغهــم مبــا 

حصل، أو حتى تواسيهم.
يف  اإلنرنــت،  وعــر  اإلعــالم  وســائل  عــى 
الشــوارع واألحياء املترضرة وداخل ســيارات 
املواطنــني  لســان  عــى  يتكــّرر  األجــرة، 

الغاضبني السؤال ذاته "أين الدولة"؟.
يف قرطبا عى بعد 55 كيلومًرا من بريوت، 
تقــول مايــان ناصيــف، قريبــة الشــبان الثالثة، 
لفرانــس بــرس "كل مــا نعرفه يصلنا عر جهد 
خاص وعالقات العائلة. مل نتلق أي معلومة 
رســمية ومل تتابــع معنــا أو تتصــل بنــا أي جهة 

من الدولة".
ورفاقــه  ابنــه  عــى  املحــروق  الوالــد  ويقــول 
إن املطلــوب اليــوم هــو "تحقيــق دويل" يف 

االنفجار "ألن ال ثقة لنا أساًسا بالدولة".
"تــأيت  أن  يتمّنــاه  مــا  جــّل  ذلــك،  قبــل  لكــن 
لربــل  مطابقــة  إيــه+  أن  ال+دي  فحــوص 
ونجيــب ورشبــل". ويضيــف بحرقــة "تخّيــي 
يصــل  أن  ننتظــر  نتمنــى؟...  أصبحنــا  مــاذا 
الشــباب حتى نقيم لهم عرًســا. لن نقيم لهم 

مأمًتا".

العامل من حيث عدد السكان، زيادة يف عدد 
اإلصابات بوباء كوفيد19-، فيا تســجل حتى 

اآلن 127 ألف إصابة وأكر من 5700 وفاة.
ورغــم هــذا التطور يف مجال تطوير اللقاحات، 
ال يــزال العــامل يواجه تزايًدا يف تفيش فريوس 

كورونا املستجد.
"أمل"

وأمرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، 
إصابــات  تســجيل  عــدم  مــن  يــوم   102 وبعــد 
جديــدة بكورونــا، بإغــالق مدينــة أوكالنــد بعــد 

تسجيل 4 إصابات.
يف  األقــل  عــى  إصابــة  مليــون   20 وُســّجلت 
العــامل، أكــر مــن نصفهــا يف القــارة األمريكيــة، 
وفــق تعــداد لوكالــة فرانــس بــرس اســتناًدا إىل 

مصادر رسمية االثنني.
للســلطات  بالنســبة  قلــق  مصــدر  ذلــك  ويعــد 
فــرض  إىل  تدعــو  التــي  العــامل  يف  الصحيــة 

تدابري جديدة للحّد من تفيش الوباء.

بغداد/ وكاالت:
قالــت مصــادر أمنيــة إن انفجاريــن عــى األقــل 
أصابا مركبات تحمل إمدادات لقوات التحالف 
خــالل  العــراق  يف  املتحــدة  الواليــات  بقيــادة 
األول  وقــع  املاضيــة،  ســاعة  والعريــن  األربــع 
مــع  الجنوبيــة  الحــدود  قــرب  االثنــني  مســاء 

الكويت والثاين أمس شايل بغداد.
ومل يســفر االنفجــاران عــن خســائر يف األرواح 
لكن تسببا يف وقوع أرضار مادية، ويجيئان إثر 

سلسلة وقائع مشابهة يف األسابيع األخرية.
وقــال الجيــش إن هجومــا يف جنوب العراق يوم 
لقــوات  إمــدادات  تحمــل  قافلــة  أصــاب  األحــد 

التحالف.
األمريكيــة  القــوات  أفــراد  مــن  آالف  زال  ومــا 
يتمركــزون يف العــراق ويقــودون التحالــف الــذي 
تنظيــم  مقاتــي  محاربــة  يف  مهمتــه  تتمثــل 

الدولة.
وهــذه القــوات مســتهَدفة أيضا من قبل فصائل 
الواليــات  عليهــا  تلقــي  إيــران  مــن  مدعومــة 
صاروخيــة  هجــات  عــن  املســؤولية  املتحــدة 
متتالية عى قواعد تضم قوات التحالف وعى 
أهــداف أمريكيــة أخــرى منها الســفارة األمريكية 

يف بغداد.
مهــدي  ألبــو  بالثــأر  الفصائــل  تلــك  وتعهــدت 
الــذي  الشــعبي  بالحشــد  القيــادي  املهنــدس، 

قاســم  اإليــراين  العســكري  القائــد  مــع  ُقتــل 
ســلياين يف هجوم بطائرة أمريكية مســرية يف 
بغــداد يف ينايــر كانــون الثــاين. وتطالــب القوى 
السياسية املتحالفة مع قوات الحشد الشعبي 
بانسحاب القوات األجنبية من العراق بالكامل.

الــوزراء  رئيــس  كذلــك  القــوات  هــذه  وتعــارض 
تــوىل  الــذي  الكاظمــي  مصطفــى  العراقــي 
أنــه  البعــض  ويــرى  أيــار  مايــو  يف  الســلطة 
قريــب مــن الواليــات املتحــدة ويتحــدى نفــوذ 
الجاعــات املســلحة املتحالفــة مــع إيــران يف 

العراق.
مــن جانــب آخــر، قــال الجيش العراقــي إن طائرة 
عنــارص  مــن  اثنــني  أمــس  قتلــت  تركيــة  مســرية 
كانــت  التــي  الســيارة  وســائق  الحــدود  حــرس 

تقلها.
أن  بيــان  يف  األمنــي  اإلعــالم  خليــة  وذكــرت 
شــال  يف  ســيدكان  منطقــة  يف  وقــع  الهجــوم 
اإليرانيــة  الركيــة  الحــدود  قــرب  العــراق  رشق 
ووصفتــه بانــه ”اعتــداء تــريك ســافر“ مــن خــالل 

طائرة مسرية.
وأضافــت أن الهجــوم اســتهدف عجلة عســكرية 
لحرس الحدود يف منطقة سيدكان، وأسفر عن 
مقتــل آمــر اللــواء الثاين حــرس الحدود املنطقة 
الثــاين  اللــواء   / الثالــث  الفــوج  وآمــر  األوىل 

وسائق العجلة.

جوبا/ وكاالت:
الجيــش يف جنــوب  باســم  ذكــر متحــدث 
عــى  شــخصا   81 أن  أمــس،  الســودان، 
واليــة  منطقــة  يف  حتفهــم  لقــوا  األقــل 
واراب، وذلــك بعــد قتــال عنيــف وقــع بــني 
تنفــذ  كانــت  حكوميــة  وقــوات  مســلحني 

عملية لنزع السالح.
وقــال املتحــدث لــول رواي كوانــج لرويرز 
إن االشــتباكات، التــي اســتمرت ليومــني، 
بــدأت  أن  بعــد  األســبوع  بدايــة  اندلعــت 
يف  املســلحني  الشــباب  مــن  مجموعــة 
منطقــة تونــج الكــرى االشــتباك مع قوات 

األمن.
انــدالع القتــال مل يتضــح  وقــال إن ســبب 
عى الفور، مضيفا أن تحقيقا قد بدأ يف 
القتــى  بــني  ”مــن  وتابــع كوانــج  الواقعــة. 

قــوات األمــن و26 مدنيــا،  أفــراد  مــن   55
كا أصيب 31 آخرون من قوات األمن“، 
تشــهد  قــد  األعــداد  هــذه  أن  وأضــاف 

ارتفاعا.
وأضاف أنه جرى نقل املصابني من قوات 
األمن جوا إىل املستشفى العسكري يف 
العاصمــة جوبــا لتلقــي العالج هناك، وأن 
األوضــاع يف املنطقــة عــادت للهــدوء مــرة 

أخرى مع استعادة السلطات للنظام.
التــي  الوطنيــة،  الحكومــة  وأطلقــت 
تشكلت هذا العام بعد اتفاق إلنهاء نزاع 
اندلــع عــام 2013، عمليــة لنــزع الســالح 
املــايض،  الشــهر  تونــج  مقاطعــة  يف 
هــي  املســلحة  امليليشــيات  إن  وقالــت 
يف  الطوائــف  بــني  العنــف  تحــرك  التــي 

املنطقة.

فيلنيوس/ وكاالت:
الرئاســية  لجــأت املرشــحة املعارضــة لالنتخابــات 
الرافضــة  تيخانوفســكايا  ســفتالنا  بيــالروس  يف 
إلعــادة انتخــاب الرئيــس املنتهيــة واليتــه ألكســندر 
وزيــر  أفــاد  مــا  وفــق  ليتوانيــا،  إىل  لوكاشــينكو، 

الخارجية الليتواين ليناس لينكيفيتشوس.
وقــال الوزيــر لوكالــة فرانــس بــرس، أمــس "وصلــت 
إىل ليتوانيا وهي بأمان"، يف وقت فرّقت الرطة 
يف بيــالروس لليلــة الثانيــة عــى التــوايل تظاهرات 
لواليــة  انُتخــب  الــذي  لوكاشــينكو  لفــوز  مناهضــة 

سادسة. ومل يعِط الوزير أي تفصيل إضايف.
اّتخــذت  أنهــا  أمــس  تخانوفســكايا  وأكــدت 
وأضافــت  البــالد.  مبغــادرة  الصعــب"  "القــرار 
"اتخــذت القــرار مبفــردي )...( وأعــرف أن كثرييــن 
وكثرييــن  ســيفهمونني،  كثرييــن  ســيدينونني، 

سيكرهونني".
مــن جهتــه، أكد مكتب الرئيس الليتواين غيتاناس 
وقــال  "تســريح".  تيخانوفســكايا  أن  ناوســيدا 
بوبنيليــس  أنتانــاس  الرئيــس  باســم  املتحــدث 
تواصــل  عــى  الرئيــس  "مكتــب  إن  بــرس  لفرانــس 
دائــم مــع ســفتالنا تيخانوفســكايا التي وصلت إىل 

ليتوانيا. وهي تسريح حالًيا".
وكانت ليتوانيا، الدولة عضو يف االتحاد األورويب 
الســوفيايت.  االتحــاد  ضمــن  األطلــي،  وحلــف 
املعارضــة  مــن  شــخصيات  إليهــا  تلجــأ  مــا  وغالًبــا 

البيالروسية والروسية.
تواجــد  مــكان  ُيعــرف  مل  االثنــني،  مســاء  ومنــذ 

للجنــة  بهــا  قامــت  زيــارة  بعــد  تيخانوفســكايا 
للمطالبــة  ســاعات  ثــالث  اســتمرت  االنتخابيــة 
حينهــا  وأعــرب  لألصــوات.  جديــد  بتعــداد 
لينكيفيتشــوس عــن "قلقــه" حيــال تيخانوفســكايا 
قائــاًل لفرانــس بــرس "حاولــت التواصــل معهــا لعدة 
ســاعات، لكننــا ال نعــرف أيــن هــي منــذ أن ذهبــت 

إىل اللجنة االنتخابية".
وقالــت اللجنــة االنتخابيــة أن منافســة لوكاشــينكو، 
وهــي حديثــة العهــد يف عــامل السياســة، حصلــت 
عى نحو %10 من األصوات. لكن تيخانوفســكايا 
أعلنــت أنهــا تعتــر نفســها فائــزًة يف االنتخابــات. 
لتجّنــب  التظاهــرات  يف  املشــاركة  عــدم  وقــررت 

حصول "استفزازات".
يف  بيــالروس  يف  االثنــني  مســاء  متظاهــر  وُقتــل 
وقــت نــزل آالف املنارصين للمعارضة إىل شــوارع 
مينســك ومــدن أخــرى يف البــالد لالحتجــاج عــى 
النتائــج الرســمية التــي أعلنت لوكاشــينكو فائًزا مع 

%80,08 من األصوات لوالية سادسة.
وواجــه املتظاهــرون أعــداًدا كبــرية مــن قوات األمن 
التــي وّجهــت بعنــف لكــات للمحتجــني ورضبتهم 

بالهروات.
وتحدث شاهد عيان لفرانس برس وكذلك أفادت 
وســائل إعــالم روســية وبيالروســية عــن اســتخدام 
املطاطــي  والرصــاص  للدمــوع  املســيل  الغــاز 

والقنابل الصوتية من جانب قوات حفظ النظام.
وأفاد صحافيون يف فرانس برس أن حواجز ُأقيمت 

لياًل يف مينسك وُسمع دوي انفجارات عدة.

واشنطن/ وكاالت:
الرئيــس  الرسيــة  الخدمــة  جهــاز  اقتــاد 
األمريي دونالد ترامب عى نحو مفاجئ 
خــارج غرفــة كان يعقــد بهــا إفــادة صحفيــة 
نــار قــرب البيــت  يــوم االثنــني بعــد إطــالق 

األبيض.
بعــد  ذاتهــا  الغرفــة  إىل  ترامــب  وعــاد 
القانــون  إنفــاذ  ســلطات  إن  وقــال  دقائــق 
أطلقــت النــار عــى شــخص وأنــه ُنقــل إىل 
املستشــفى. وأضاف أنه فهم أن املشــتبه 

به كان مسلحا.
وأضــاف ”لقــد وقع إطالق نــار خارج البيت 
التامــة  الســيطرة  تحــت  األمــر  األبيــض... 
فيــا يبــدو... لكــن كان هنــاك إطــالق نــار 
فعي، وشــخص ما ُنقل إىل املستشــفى. 

ال أعرف حالته“.
وقــال إن إطــالق النــار كان قريبــا مــن حافــة 

السور الخارجي للبيت األبيض.
املكلــف  الرسيــة  الخدمــة  جهــاز  وقــال 
والبيــت  األمريكيــني  الرؤســاء  بحايــة 
مــع  جــار  ”التحقيــق  تويــر  عــى  األبيــض 
ضابــط بجهــاز الخدمــة الرسيــة شــارك يف 
مــن  وضبــاط  شــخص  ُنقــل  النــار.  إطــالق 
يجــر  مل  محــي.  مستشــفى  إىل  الجهــاز 
اخراق مجمع البيت األبيض يف أي وقت 
مــن  أي  يتعــرض  الواقعــة ومل  هــذه  خــالل 

املعنيني بالحاية للخطر“.
وتابــع أنــه مل ُيصــب أحــد آخــر يف إطــالق 
الرسيــة،  الخدمــة  فعــل  بــرد  وأشــاد  النــار. 

وقــال إن الجهــاز ســيحصل عــى مزيــد مــن 
التفاصيل الحقا.

هنــاك  ”ليــس  للصحفيــني  يقــول  ومــى 
تفاصيل- لقد اكتشفنا األمر للتو“.

وكان ترامــب يتحــدث عــن ســوق األســهم 
الخدمــة  جهــاز  مــن  ضابــط  قاطعــه  عندمــا 
الرسيــة عــى املنصة واقتاده خارج الغرفة 

بعد دقائق عى بداية اإلفادة.
اإلفــادة،  بدايــة  عــى  دقائــق  مــرور  وبعــد 
الرسيــة  الخدمــة  جهــاز  مــن  أفــراد  اقتــاد 
لذلــك  تفســري  دون  الغرفــة  خــارج  ترامــب 
الخزانــة  وزيــر  كذلــك  وأُخــرج  اإلجــراء. 
اإلدارة  مكتــب  ومديــر  منوتشــني  ســتيفن 
وامليزانيــة روس فــوت مــن الغرفــة قبــل أت 

ُيغلق بابها.
الصحفيــني  الجمهــوري  الرئيــس  وأبلــغ 
يف  البيضــاوي،  املكتــب  إىل  ُنقــل  بأنــه 
الجنــاح الغــريب القريــب مــن غرفــة اإلفــادة، 
بعدمــا غادرهــا عــى عجــل وســط حراســة 
جهــاز الخدمــة الرسيــة التابــع لــوزارة األمــن 

الداخي.

عنر أمن يطلب من الرئيس األمريي مغادرة املنصة          )أ ف ب(
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وهــو عــى مشــارف املــوت؛ تحــرر، وهــو بحاجــة لزراعــة قلــب ورئتــن، بعدمــا أدرك 
االحتالل أن أيامه باتت معدودة، كان يدرك أن األسري محمد التاج من طوباس لن 

يعيش طوياًل، فهذا النوع من العمليات صعب حتى يف الدول املتقدمة.
 ُأفــرج عــن هــذا األســري ســنة 2013م، وهــو غائــب عــن الوعــي، ال يعــرف أنــه خــارج 
الســجن، بعدمــا أمــى 13 ســنة فيــه، رفضــت اســتقباله مستشــفيات دول أوربيــة 
بــدواع أمنيــة مزعومــة، فاســتقبلته الهنــد وهنــاك زرع قلًبــا ورئتــن وكأنــه "ولــد مــن 

جديد".
"كانــت بدايــة املــرض عــام 2004م، يف ســجن "جلبــوع"، بعد تعريضنا لغاز مســيل 
بالعــي،  وقمعونــا  تهويــة،  بهــا  يوجــد  ال  الحــرارة،  شــديدة  غرفــة  داخــل  للدمــوع 
وشــبحونا ســاعات طويلة تحت أشــعة الشــمس، وعانيت ضيًقا يف التنفس يف إثر 
الغاز والتهاًبا، مل تشخص حالتي، وأعطيت حبة "أكامول"، لكن الوضع بدأ يتفاقم" 

هكذا بدأت معاناته كام يتحدث لصحيفة "فلسطن".
عى مدار 10 سنوات، مل يحصل التاج عى أي عالج إال تحت الضغط واملامطلة، 
"يف إحــدى املــرات أخــذت يل صــورة أشــعة وأظهــرت وجــود التهابــات، لكــن مل أتلــق 
العــالج وتحــول إىل تليــف بالرئتــن"، وتغــري مســار حياتــه، يقول: "كنــت أرى األرسى 
يتأملون طوال الوقت مثل األسري خالد الشاويش الذي يرضب نفسه ويقاتل ألجل 

حبة "األكامول"، وال أجد غري األكسجن".
هــذه اآلالم حرمــت أرسى كثرييــن الزيــارة بســبب عــدم قدرتهــم عــى الذهــاب إىل 
قاعــة الزيــارة، وإن اســتطاعوا الذهــاب إليهــا كانــوا ُينقلــون ُمقّيديــن، حتــى إن األســري 

الشــاويش كان يجــر كرســّيه املتحــرك بصعوبــة ويديــر ظهــره لوالدتــه حتــى ال يبــي 
أمامها.

وكانــت إدارة ســجون االحتــالل "تعاقبهــم" يف العــالج، "وكــام حــدث معــي زرعــت 
قلًبــا ورئتــن بســبب اإلهــامل، كانــت حيــايت قبل الزراعة أشــبه مبوت رسيري، طوال 
الوقت كنت عى كريس متحرك، واستمر األمر عامن حتى قبلت الهند عالجي".

الخدمات الطبية شبه "معدومة"
يصــف رئيــس هيئــة األرسى واملحرريــن قــدري أبــو بكــر ســجن الرملــة مبقــرة األحيــاء، 

وأن الخدمات الطبية فيه شبه معدومة أدت إىل استشهاد عدد من األرسى.
يضيــف أبــو بكــر لصحيفــة "فلســطن": "ســجن الرملــة يضــم نحــو 17 أســرًيا مريًضــا 
عالًجــا  يتلقــون  ومــرىض  رسطــان،  مــرىض  منهــم  متحركــة،  كــراس  عــى  مقعديــن 

ا". كيميائيًّ
ويبــن أن هنــاك مطالبــات فلســطينية ملنظمــة الصحــة العامليــة بإرســال وفــد لزيــارة 
ما تســمى "عيادة ســجن الرملة"، وأن كثرًيا من الشــهادات قدمت عن وضع األرسى 

املرىض، وهناك مطالبات بإرسال لجنة تقي حقائق.
وتفيــد منســقة وحــدة الدراســات والتوثيــق يف مؤسســة الضمــري لحقــوق اإلنســان 
احــرام غزاونــة أن لسياســة اإلهــامل الطبــي أشــكااًل متعــددة، أولهــا أن الطاقــم الطبــي 
غــري متخصــص، وأن االحتــالل ال يســمح لطواقــم حقــوق اإلنســان بالدخــول إىل داخل 

العيادة.
وتقــول غزاونــة لصحيفــة "فلســطن": "إننــا نتحــدث عــن أرسى مــرىض يعانــون أوراًمــا 

مــن  األدىن  الحــد  بالعيــادة  يوجــد  كامــاًل،  عالًجــا  لهــم  االحتــالل  يقــدم  ال  خبيثــة، 
املعــدات، واألدويــة، ال يوجــد "فــورة" )ســاحة( تناســب وضعهــم، واملطبــخ بداخــل 

الغرف، وال توجد فحوصات دورية".
وتبن أن عدد األرسى املرىض نحو 750، وعدد األرسى الشهداء قرابة 224 أسرًيا، 
منهــم 70 شــهيًدا نتيجــة اإلهــامل الطبــي، 5 منهــم استشــهدوا ســنة 2019م، منهــم 

سامي أبو دياك وبسام السائح اللذان استشهدا بعيادة سجن الرملة.

مكان أشبه بـ"قبر"؛ لكن  الفرق ُهنا أنَّ هناك روًحا ما زالت 
تنبض، في جسٍد خائر ال يقوى على الحركة، إال على كرسي 
متحرك، أما عن شكله فهو ال يعدو كونه أربع غرف متقابلة 
تحوي أسرة حديدية أو أسمنتية ليست طبية، السجان فيه 
هــو نفســه الممــرض، "حبة األكامــول" هي الوحيــدة التي 
تســكن آهات وآالم األســرى المصابين بأمراض: السرطان، 

والســكري، والضغــط، والزائــدة، والجلطة، وبتــر األطراف، 
أمــراض تحتــاج إلــى رعاية خاصــة، وعمليــات وبروتوكوالت 
عاجيــة وأدويــة معينــة، لكــن االحتــال يتعامــل معهــم 

وكأنهم مصابون بـ"أنفلونزا" عادية.
فــي هــذا المــكان الصغيــر الــذي يســمى عنــوة "عيــادة" 
ُيســتقبل األســرى المرضــى والمصابــون، لم يدخلها أســير 

إال ازدادت حالته الصحية ســوًءا، وكأن عيادة ســجن الرملة 
مقبــرة حقيقيــة لألحيــاء، كان آخــر الشــهداء فيهــا األســير 

المريض سامي أبو دياك، وبسام السايح.
ويقــع ســجن الرملــة فــي منتصــف الطريــق بيــن مدينتــي 
الرملــة واللد، وهــو مجمٌع أمني مترامي األطراف شــيده 
في عام 1934م االحتال البريطاني، ومحاط بسور مرتفع.

"عيادة سجن الرملة"..  
قبُر األسرى أحياًء 

الناصرة-غزة/ يحيى اليعقوبي:

الرسطــان  مــرض  ينهــش  "العيــادة"  تســمى  مــا  أرّسة  عــى 
الــذي  عاًمــا(،   38( رداد  معتصــم  املريــض  األســري  جســد 
ــا وجرعــة عالجيــة مــن الكيميايئ  يتنــاول  50 حبــة دواء يوميًّ

كل شهرين، يف حن يعاين تآكل أصابع قدميه.
دخــل معتصــم األرس بحالــة جيــدة وبال أمــراض، لكن وضعه 
اآلن مختلــف متاًمــا ومتدهــور إىل أبعــد الحــدود، منــذ 10 
ا لعالج مرض  ســنوات يأخذ فقط إبرة )رمييكاد( مرة شــهريًّ
الرسطــان، حينــام يأخذهــا يبقــى أربع ســاعات بــال حركة، ال 
يســتطيع تحريــك قدمــه اليــرسى بســبب تلــف األعصــاب 
فيهــا، إن دخــل إىل دورة امليــاه )املرحــاض( يســتمر نحــو 

ساعة، ويعاين نزف دم متواصاًل. 
ــا، عــى أي مــكان يجلــس  "رمبــا ينــام ســاعتن أو ثالثــة يوميًّ
يتوجــع" بصــوت مقهــور، ســبقه كلــامت خــوف عــى مصــري 
بذلــك،  "فلســطن"  عمــر شــقيقه لصحيفــة  يتحــدث  رداد 
وهــو يــريث حالــه؛ فوضعه جعل حياة عائلته غري "مريحة"، 
يتوقعون "انتكاسة" مفاجئة لحالته الصحية يف أي وقت.

تســمى  مبــا  االحتــالل  قــال ممرضــو  ســنوات  "قبــل  يقــول: 
مــن   %  80 لــه  ســيزيلون  إنهــم  لــه  الرملــة"  ســجن  "عيــادة 

األمعاء، وهم مياطلون يف عالجه".
مواقــف كثــرية شــاهدة عــى سياســة اإلهــامل الطبــي بحــق 

إحــدى  يف  "نقــل  منهــا:  واحــًدا  شــقيقه  ينتقــى  معتصــم، 
يراعــوا  مل  "مائــري"،  مستشــفى  إىل  أيــام  مثانيــة  املــرات 
مرضــه، طــوال تلــك األيام ظل مقيًدا بقدميه ويده، ومنعنا 

من زيارته".
"خايفــن عــى حياتــه، وضعــه مــا بطمــن، ممكــن بــأي لحظة 
يصري معه انتكاسة" بهذا يعرب رداد عن خوفه عى مصري 

شقيقه.
اآلخــر  كانــون   12 منــذ  ســجونه  االحتــالل يف  يزجــه  ورداد 
)ينايــر( 2006م، ومحكــوم عليــه بالســجن الفعــي مدة 20 

سنة.

- ابنك حالته خطرة، تعايل عى "املشفى" عشان تشوفيه.
مكاملــة هاتفيــة تصــل إىل هاتــف والــدة ســامي أبــو ديــاك تثــري عاصفــة 
القلق يف قلبها؛ تركت كل يشء بيدها وساقتها قدماها إىل ما سامه 
"املشــفى"، وبعــد أن طــوت الســيارة الطريــق برسعــة، أوصلتهــا قدماها 
إىل الباب لتجد ابنها سامي عى كريس متحرك يلفظ أنفاسه األخرية.

األم التــي مل يســمح لهــا االحتــالل أن تلتقــط صــورة مــع ابنهــا قبــل ذلــك، 
رأت باملوقف عى قســوته فرصة ألخذ صورة وهي تحتضنه، وخرجت 
عــن صمتهــا بعــد أن مســحت دموعهــا: "مــا بطلــع مــن هــان إال ملــا باخــد 

صورة مع ابني". 

 17 عمــره  مــن  يتجــاوز  ومل  ديــاك"  "أبــو  االحتــالل  أرس  2002م  يف 
ســنة، حكــم عليــه ثالثــة مؤبــدات أمــى منهــا 18 عاًما، خمس ســنوات 
منهــا يصــارع املــوت واملــرض، منهــا ســنتان فيــام تســمى "عيــادة ســجن 
الرملة"، ليعلن استشــهاده بعد يوم من تلك الصورة التي جمعته بأمه 

يف ترشين اآلخر )نوفمر( 2019م.
وكأنه رحل باألمس، يف صوتها مائة حكاية من األمل، ترحل إىل يوم مل 
تنس تفاصيله: "قبل خمسة أعوام أصيب مبرض الرسطان، وكان وزنه 
90 كغم، ونقل من سجن رميون إىل املشفى، قبل إصابته بيوم كنت 

يف زيارة إليه، وكانت حالته جيدة، حتى إنني ملا عدت للمنزل اتصل 

يتحقق أنني وصلت".
لكــن بعدهــا بثــالث ســاعات تلقــت األم اتصااًل من داخــل األرس يخرها 

املتصل: "ابنك تعبان".
رنــن  أشــعة  صــورة  أخــذ  يف  ســامي  دور  أيت  األوان،  فــوات  بعــد 
مغناطيــي، أظهــرت وجــود أربعــن كتلــة رسطانيــة ببطنــه، تخــرج األم 
الخاليــا  وتأكلــه  ميــوت؛  "تركــوه  غاضبــة:  بــدت  الهــادئ،  صوتهــا  عــن 
الرسطانيــة، حتــى استشــهد )...( هكــذا يفعلــون مــع األرسى، يركــون 
املــرض ينهــش أجســادهم، حتــى إن جســده مل يعــد يتحمــل جرعــات 

الكيميايئ".

حبة دواء يومية .. ال تكفي لوقف أوجاع األسير "رداد"

الشهيد "أبو دياك" .. صورة األشعة بعد فوات األوان 
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من آثار 
القمع 

بالغاز .. 
األسير 
"التاج" 

زرع قلًبا 
األسير المحرر محمد التاجورئتين 

أبو دياك وشقيقه 

األسير المريض معتصم رداد



تنفذه بلدية غزة على غرار الدول األوروبية المتقدمة

19زراعة وبيئة األربعاء 22 ذو الحجة 1441هـ 12 أغسطس/ آب 
Wednesday 12 August 2020

FELESTEENONLINE

تجــري بلديــة غــزة وفًقــا إلفــادة منســق اإلدارة العامــة 
عــى  تجــارب  عبــدو  أبــو  أحمــد  والبيئــة  للصحــة 
النظامــن الســابقن، بعــد أن صممــت حاويتــن يف 
منطقــة الشــيخ عجلــن بغــزة، عــى أن تعتمــد النظــام 
األكــر كفــاءة إلنشــاء 15-10 نقطــة حاويــة مطمــورة 

عى شاطئ بحر املدينة.
أعمال تطويرية

يقــول أبــو عبــدو لصحيفة "فلســطن": "إن بلدية غزة 
أعــال  لتنفيــذ  تســعى  فيهــا  والبيئــة  الصحــة  وإدارة 
تطويريــة عديــدة، خاصــة بقطــاع النفايــات الصلبــة، 
للتخلــص مــن املــكاره الصحيــة الناجمــة عــن تجميــع 
)أشــخاص  "النباشــن"  ووجــود  الصلبــة،  النفايــات 
يجمعــون البالســتيك ويفتشــون يف الحاويــات( عــدا 

عن الكالب الضالة".

لطمــر  ميزانيــة  خصصــت  غــزة  بلديــة  "إن  ويضيــف: 
مجموعة من الحاويات، خاصة أن املرشوع مل ينفذ 
عــى املســتوى املحــي مــن قبــل، لكونــه يحتــاج إىل 
بعــض التقنيــات البســيطة ولكنهــا غالًبــا غــر موجــودة 
بتنفيــذ  البــدء  قبــل  أنــه  إىل  الفًتــا  غــزة"،  مبدينــة 
للكميــات  األوليــة  املخططــات  صممــت  املــرشوع 

املتوقع طمرها وتراوح من 10 إىل 15 حاوية".
إنشــاء  الخــاص  القطــاع  مــع  بالتعــاون  "ارتأينــا  يتابــع: 
تعمــالن  واحــد  كــوب  مبعــدل  مطمورتــن  حاويتــن 
بالنظــام امليكانيــي، بآليــة ترفــع الغطــاء عــن الحاويــة 
يواجــه  النظــام  وهــذا  القامــة،  ونقــل  رفعهــا  ثــم 
تحديــات تطويريــة، بأشــياء متعلقة بالرصف الصحي 
وميــاه األمطــار، وفتحــة النفايات املخصصة، وأشــياء 

متعلقة بسلوكيات الناس وتوعيتهم باملوضوع".

قيــد  اللحظــة   حتــى  املــرشوع  إن  عبــدو،  أبــو  وفــق 
التطويــر ثــم التوافــق عى صيغــة واحدة وبدء تنفيذه 
العــام  خــالل  بــه  العمــل  ينتهــي  أن  متوقًعــا  موســًعا، 

الجاري. 
النظــام  مــن  أفضــل  الهيدروليــي  النظــام  أن  ويــرى 
امليكانيي، لكن تواجه تنفيذه تحديات، منها عدم 
توافــر )الجــكات(، مســتدرًكا: "ومــع ذلــك بلديــة غــزة 
طمحــت إىل إنشــاء الحاويــات املطمــورة، وأن تعمــل 

بسالسة".
الحد من مكاره صحية

عن أسباب تنفيذ املرشوع، يوضح أن املرشوع يحد 
بشــكل كبــر مــن املــكاره الصحيــة املتعلقــة بانتشــار 
الــكالب الضالــة، ويحــد مــن التلــوث البرصي يف حال 
تلــوث محيــط  أعــى األرض، ومــن  الحاويــات  وجــود 

الحاوية الناتج عن الســلوكيات غر املنضبطة، ومن 
عمليــات الحــرق وإشــعال النــران يف القامــة التــي 

تسبب تلوث الهواء.
وتكون البلدية بهذا املرشوع -تبًعا لكالم أبو عبدو- 
وتخلصــت  املحيطــة  البيئــة  عــن  النفايــات  فصلــت 
مــن العوامــل املؤثــرة عــى النفايــات، وأيًضــا واكبــت 
التطــور واألنظمــة الحضاريــة، وتغلبــت عــى املــكاره 

الصحية.
عــدة  عــى  "إنــه  يقــول:  املــرشوع  تنفيــذ  مــدة  عــن 
البحــر،  النقــاط عــى شــاطئ  بعــض  لتغطيــة  مراحــل 
ثــم بعــض النقــاط داخــل مدينــة غــزة، فضــاًل عــن أن 
األكشــاك  بجــوار  الجديــدة  التصاميــم  بعــض  هنــاك 
والبالســتيك،  الكرتــون،  لجمــع  خانــات  املوجــودة: 
وعلــب الكــوكا كــوال، لتشــجيع سياســة الفــرز وإعــادة 

اســتخدام املــواد بنــرش الثقافــة يف املنطقــة األكــر 
ازدحاًما".

للنفايــات املوجــودة بحاويــة فــوق األرض آثــار ســلبية 
عديــدة عــى البيئــة، وفًقــا لحديــث أبــو عبــدو، منهــا 
انتشــار اآلفــات، وحجز مــكان فوق األرض مبحيط من 
"ومبجــرد  الكريهــة،  والرائحــة  أطفــال،  بجــوار  األرض 

الطمر تتحول إىل إيجابيات".
وفيــا يتعلــق مبــدى ســالمة إجــراءات الطمــر، يختــم 
مكعــب  بهــا  يحيــط  حاويــات  داخــل  موجــودة  بأنهــا 
والــرصف  لألمطــار  خــاص  مــرصف  ولهــا  أســمنتي 
تحــت  العوامــل املوجــودة  أن  الصحــي، مشــًرا إىل 
وخــروج  النفايــات؛  تخمــر  عــى  تســاعد  ال  األرض 
الرائحــة، وأن بلديــة غــزة ترحــل النفايــات أواًل بــأول وال 

يوجد بها مكبات عشوائية.

غزة/ فلسطن:
تؤثر درجات الحرارة العالية بالسلب عى مزارع املجرتات وخاصة األبقار، لذلك هناك بعض 

الـمور التي يجب مراعاتها عند ارتفاع درجات الحرارة يف فصل الصيف.
أهــم اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا، وفــق االدارة العامــة لإلرشــاد والتنميــة الريفيــة بــوزارة الزراعــة 
بغــزة، طــالء خزانــات امليــاه باللــون األبيــض ووضــع مكعبــات مــن الثلــج يف حــال ارتفــاع درجــات 

الحرارة اىل الدرجة القصوى، ويضاف إىل ذلك ما يأيت:
يجــب وضــع مــراوح داخــل مــزارع األبقــار لتلطيــف الجــو وكذلــك جهــاز ضــخ املــاء عــى شــكل 

ضباب.
عدم تزاحم الحيوانات داخل املزرعة وزيادة املساحة بن الحيوانات لتقليل اإلجهاد الحراري.

وضع مشارب املاء يف مكان مظلل وبارد بعيدا عن أشعة الشمس لتفادي سخونة املياه.
وضــع الحيوانــات القريبــة مــن امليــالد واملواليــد يف أماكن باردة مع توفر املياه باردة مع وضع 

فيتامن c لتقليل االجهاد الحراري.
يف حالة هبوب رياح الخاســن يجب اغالق ســتائر املزرعة وتشــغيل نظام الرش فوق ســطح 

املزرعة.
جز صوف األغنام وعمل مغطس مايئ مع مادة مطهرة لقتل الحرشات الضارة.

تقديم االعالف املركزة يف الصباح الباكر وبعد العرص ووضع االعالف الخرضاء للحيوانات.
يجــب تلقيــح الحيوانــات يف ســاعات الصبــاح الباكــر أو يف ســاعات املســاء حتــى تتــم عمليــة 

التلقيح بشكل مناسب وزيادة الخصوبة.
ال بد من عدم إعطاء التطعيات يف وقت الظهرة ويجب إعطاؤها يف ساعات املساء.

غزة/ فلسطن:
مــن  بالعديــد  الحمضيــات  أشــجار  تصــاب 
األكاروســات والعناكب التي تحدث خســائر 
بعــض  تكافــح،  مل  إذا  املحصــول  يف  كبــرة 
هــذه األكاروســات يصيــب األوراق وبعضهــا 

يصيب األزهار والثار.
يف  منشــور  وفــق  األكاروســات،  هــذه  أهــم 
والتنميــة  لإلرشــاد  العامــة  لــإلدارة  فيســبوك 
الزراعــة يف غــزة، حلــم صــدأ  بــوزارة  الريفيــة 
الحمضيــات ) الفضيــة(: الذي يعد من أخطر 
الليمــون  وخاصــة  الحمضيــات  عــى  اآلفــات 
األوراق  مــن  العصــارة  الحلــم  ميتــص  حيــث 
الغضــة، باإلضافــة ألنــه يتغــذى عــى الطبقــة 
الخارجيــة للثــار فتجــف ويتحــول لونهــا اىل 
فــي يف الليمــون والجريب فروت يف حن 

يصبح لون الثار بنيا يف الربتقال.
مــن  الحلــم  وجــود  عــى  االســتدالل  ميكــن 
أو  الثــار  عــى  األعــراض  مالحظــة  خــالل 
إن  حيــث  املكــربة  العدســة  بواســطة  رؤيتــه 
شــكله يشــبه البيضــاوي ويشــبه حبــة الصنوبر 
أو شــكال اســفينيا، ولــه زوجــان مــن األرجــل، 
ويكــون لونــه أصفــر فاتحــا، ثم يتحــول لألصفر 
الغامق، وتضع اإلناث بيوضها عى الثار أو 

األوراق.
يف  الصــدأ  بحلــم  اإلصابــة  تبــدأ  مــا  غالبــا 
بســاتن الحمضيــات عــى الليمــون ثــم عــى 
باقي األنواع، وتتم املكافحة يف أواخر الربيع 
وبدايــة الصيــف للبقعــة املصابــة فقط وليس 
كامــل الحقــل، أمــا يف أواخــر الصيــف وبدايــة 

الخريف يتم الرش الكي لألشجار.
أعــراض اإلصابــة تغــر لــون الثــار للفــي أو 
البني، ما يجعلها غر مرغوبة تسويقيا وتقل 
قيمتهــا، وبقــع األوراق الحديثــة الناتجــة عــن 
امتصــاص العصــارة وبــطء منوهــا، توقف منو 

الثار يف اإلصابات الشديدة.

حلم براعم الحمضيات
بالعدســة  إال  تــرى  وال  جــدا  صغــرة  آفــة 
املكــربة، تصيــب الرباعــم الزهريــة والخرضية 

ألشــجار الحمضيــات وتســبب خســارة كبــرة 
يف املحصول حيث تســبب تشــوه النموات 
الحديثة واألوراق والثار فتصبح غر صالحة 

للتسويق.
يف  الحديثــة  النمــوات  ظهــور  مــع  ينتــرش 
الربيع والخريف، ومن أعراض اإلصابة تشــوه 
الثــار واألوراق الحديثــة وتصبــح غر صالحة 
شــكل  الحديثــة  الرباعــم  وتأخــذ  للتســويق 
الــوردة، صغــر حجــم الثــار املصابــة وتكــون 
بقــع بنيــة عليهــا، اإلصابــة الشــديدة تســبب 

توقفا للنمو وجفافا للرباعم.
العنكبوت األحمر

آفة صغرة الحجم لونها أحمر وميكن رؤيتها 
بالعن املجردة، تصيب أشــجار الحمضيات 
وذلــك  الليمــون  أنواعهــا خصوصــا  مبختلــف 
يف فصل الربيع والخريف خصوصا يف األيام 
املنخفضــة  النســبية  الرطوبــة  ذات  الحــارة 
حيــث تتغــذى عــى العصارة النباتية مســببة 

خسائر اقتصادية.
وتغــر  األوراق  اصفــرار  اإلصابــة:  أعــراض 
الســطح  عــى  العنكبــوت  ومالحظــة  لونهــا، 
الســفي أو العلــوي لــألوراق،  وضعــف منــو 

األشجار املصابة.
مكافحة األكاروسات

 ميكــن مكافحــة األكاروســات بإطالق األعداء 
الحيويــة، لكنهــا تحتــاج لربنامــج مختــص يف 
إطالقهــا ونرشهــا، يف حــن تكافــح كيميائيــا 
باملبيــدات التاليــة: مبيــد فرتيمــك مبعــدل 
مبيــد  أيــام،   7 أمانــه  وفــرتة  لــرت  ســم²/   0.6

انفيــدور مبعــدل0.2 ســم²/ لــرت وفــرتة أمانــه 
ســم²/   1 مبعــدل  نــرون  ومبيــد  يومــا،   14

منتســيدان  ومبيــد  أيــام،   7 أمانــه  وفــرتة  لــرت 
 30 أمانــه  وفــرتة  لــرت  جــم/   1.2-4 مبعــدل 
املتخصصــة  املبيــدات  مــن  وغرهــا  يومــا، 
تكــرار  عــدم  يراعــى  أن  عــى  العناكــب،  يف 
الكيميائيــة  املجاميــع  ذات  املبيــدات  رش 
املتشــابهة ملنــع اكتســاب اآلفــة مناعــة ضــد 

املبيد.

"الحاويات 
المطمورة".. 

مشروع عصري 
بفوائد "ثالثية األبعاد"

أبو عبدو: 
نسعى إلنشاء 
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نقطة حاوية 
مطمورة 

في المرحلة 
األولى

يختفــي  القمامــة"  فــي مشــروع "طمــر حاويــات 
التلــوث البصري أمــام ناظريك، فأنــت عليك فقط 
وضع ظرف القمامة في فتحة أعلى مزراب معدني 
بدوره يوصل الظرف داخل حاوية قمامة مطمورة 
فــي  باطــن األرض ومحاطــة بمربــع أســمنتي مــن 

األسفل، ومغطاة بلوح حديدي من األعلى.
بنظــام ميكانيكــي؛ تصطــف عربــة جمــع القمامــة 
أمــام الحاويــة، فترفــع الغطاء من طريق سالســل 
ــا  يوميًّ النفايــات  وتســحب  بـ"الرافعــة"،  حديديــة 
الســاعة الســابعة صباًحــا، ومســاء الثانيــة ظهــًرا، 

وتفرغها بالعربة.
بالنظــام  تعمــل  التــي  المطمــورة  الحاويــة  أمــا   
قبــل  تجــارب  غــزة  بلديــة  وتجــري  الهيدروليكــي 
تنفيذهــا فترتكز على ســلم مســتند علــى دافعين 
)جكيــن( يعمــالن بنظــام ضغــط الزيت مثــل كباش 

الجرافــة، وبمجــرد ما تصطف عربة جمــع القمامة 
أمــام الحاويــة يعمــل الدافعــان )الجــكان( بعد ضخ 
الزيت على دفع السلم الذي يحمل الحاوية للخارج، 
ويصبــح مســتوى الحاويــة علــى ســطح األرض ثم 

تفرغ القمامة بالعربة.
غزة/ يحيى اليعقوبي:

"األبقار واألغنام"
إجراءات وقائية لتفادي موجات 

الحر في مزارع المجترات

األكاروســــــات التـــــــــي تصيـــــــــــب الحمضيــــــــات
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غزة/ مريم الشوبيك:
الريحان عشبة عطرية ذيك الرائحة، تستخدم يف إعداد 
الكثــر مــن األطبــاق حــول العامل، ويكرث اســتخدامها يف 
فهــو يضفــي  رائحتــه  طيــب  بخــاف  اإليطــايل،  املطبــخ 

مذاقا مميزا لطعام ويقلل من الدسم يف اللحوم.
بالفيتامينــات  غنيــا  صحيــا  كنــزا  تعــد  الريحــان  عشــبة 
واألمــاح املعدنيــة، ومضــادات األكســدة، فهــي تعالــج 
والتهابــات  والتناســي،  التنفــي،  الجهــاز  مشــاكل 
وتلبــكات املعــدة والقولــون العصبــي أيضا، ومجرد شــم 

رائحته يهدأ األعصاب.
شــحدة  النبــات  علــم  يف  املختــص  األعشــاب  خبــر 
العالــول يبــن أن الريحــان  مــن األعشــاب عــى اإلطاق، 
مــن النباتــات العطرّيــة الحولّيــة، التــي تنتمــي للفصيلــة 
الشــفوّية ويعــد النعنــع، والزعــر، واكليــل الجبــل جــزء 

منها.
ويوضح العالول لصحيفة "فلســطن" أن الريحان يأخذ 
أهميته يف حياة اإلنســان وذكر يف الحديث الرشيف، 
ه ملسو هيلع هللا ىلص: َمْن ُعرَِض َعَلْيِه  َعْن أيب ُهرْيرََة َقال: َقاَل َرُسوُل اللَّ

يــِح  ــُب الرِّ ــُه َخفيــُف امَلْحمــِل، َطيِّ ُه، َفإنَّ رْيَحــاٌن، َفــا َيــرُدَّ
رواُه مسلم.

ويذكر العالول أن علامء النبات يقولون أن كلمة ريحان 
تشــمل كل النباتــات التــي لهــا رائحــة جميلــة، فالنعنــع 

يشرك معه يف كثر من الصفات.
والريحــان يدخــل يف الخلطــات والوصفــات التجميليــة، 
يقــول: "يضــاف الريحــان إىل الحناء ليمنحها لونا داكنا، 
ثــم يوضــع بعــض الورقــات منــه  حيــث يتــم غــي املــاء 
ويغطــى لدقائــق، ثــم تضــاف مــاؤه إىل الحنــاء بجانــب 

السنميك".
ويضيــف العالــول: "الريحــان لديه خاصة قابضة، حيث 
يســتخدم يف تصنيــع مــواد تجميــل املناطــق املرهلــة 

يف الجسم، والتخفيف من التجاعيد".
ويضــع بــن يــدي الســيدات وصفــة الســتخدام الريحــان 
كقناع للوجه، حيث ُيطحن وباستخدام قطنة ُيفرد عى 
الوجــه، أو بقطنــة ميكــن اســتخدام مســتخلص الريحــان 
بعد غي املاء ووضع بعض الورقات منه ومسح الوجه 
به، يغذيه بالفيتامينات واألماح املعدنية، ويقلل من 

البقع والتصبغات.
يقتــل  الريحــان  أن  إىل  األعشــاب  خبــر  ويشــر 
امليكروبــات يف حبــوب الوجــه، ويســاعد عــى اختفــاء 

آثارها.
املعــدة،  لحموضــة  مناســب  الريحــان  أن  إىل  ويلفــت 

ويعالج التهاباتها وتقرحاتها.
نســبة  ارتفــاع  مــن  يعــاين  مــن  األعشــاب  خبــر  وينصــح 
الريحــان إىل  بإضافــة  الثاثيــة،  الكولســرول والدهــون 
الريحــان  مــن مغــي  الدســمة، أو رشب كأس  األكات 

ألنه يخلص الجسم من الدهون الضارة.
العصبــي،  القولــون  يف  مشــاكل  مــن  يعانــون  مــن  أمــا 
يدعوهم إىل رشب كأسن إىل ثاثة كؤوس يف اليوم، 

ويخلصهم أيضا من تلبكات املعدة.
ويلفت العالول إىل أنه ميكن وضع الريحان مع اللحوم 
ألنه ميتص الدسم، وُيعي من القيمة الغذائية لطعام.

 ويبن أن الريحان له فائدة كبرة للجهاز التنفي فهو 
مقــاوم للفروســات والبكتريــا والفطريــات، كــام يعــد 
مــادة مقشــعة تطــرد البلغــم وبالتايل يقلل من اآلالم يف 

عــى  ويحتــوي  الصــدر،  منطقــة 
مضــادات  مــن  كبــرة  كميــات 

األكسدة.
مــدر  أنــه  العالــول  ويذكــر 

مــن  الســموم  ويطــرد  للبــول 
غســول  ويســتخدم  الجســم، 

يف  البابونــج  يفــوق  مهبــي، 
إعــداد  يتــم  حيــث  خصائصــه، 

الغسول: من الخبيزة، وورق الجوز، والريحان 
يضافــون إىل املــاء املغــي مــن رشــة من امللح، 

وهــذا الغســول ميكــن أن يســتخدم كمغطــس 
للبواسر.

يهــدأ  الريحــان  رائحــة  شــم  أنــه  إىل  ويشــر 
األعصاب، ويقلل من التوتر العصبي، والقلق.

مجلــة  يف  ُنــرشت  التــي  الدراســات  إحــدى  ويف 
 Experimental and Molecular "Pathology"
عــام 2017م، تبــّن أّن مــن املمكــن أن يســاهم الريحان 

يف التقليل من األعراض املصاحبة لاكتئاب.

كنز صحي لجميع أجهزة الجسم الريحان

غزة/ هدى الدلو:
التــي  املميــزة،  بنكهتــه  الهــان  حــب  ُيعــرف 
يضفيهــا عــى القهوة العربية خاصة، فهو نوع 
وبعــض  خــاص،  مــذاق  لهــا  التــي  التوابــل  مــن 
الدراســات أثبتــت أهميتــه كصيدليــة طبيعيــة 

ملا له من فوائد صحية عديدة.    
عــي  الشــيخ  محمــود  د.  األعشــاب  خبــر 
يتحــدث عــن هــذه "النبتــة العجيبــة"، ذاكرا أن 
وقاقلــة  والحبهــان،  كالهيــل،  أســامء  عــدة  لهــا 
البــذور  منهــا  ويســتخدم  والحبهــال،  صغــرة، 

بعد نضجها، والزيوت املستخلصة منها.
الفعالــة  املــواد  مــن  العديــد  عــى  وتحتــوي 
والســينول،  والريبونــول،  كالربينيــل، 
والبورنيول، والكارفول، والليمونن، والبينن، 
واملادة الرئيســة هي الســينيول، باإلضافة إىل 
كالكالســيوم،  مغذيــات  عــدة  وبــه  15مركًبــا، 

والفسفور، والحديد.
ويشــر الشــيخ عــي يف حديــث مــع صحيفــة 
"فلســطن"، إىل أن نبتــة حــب الهــان تدخــل 
تعمــل  للربــو حيــث  العاجيــة  الركيبــات  يف 
عــى توســيع القصبــات الهوائيــة، وهــي مــدرة 
للفــم،  للطمــث، ومســكنة للمغــص، ومطهــرة 
توســيع  يف  وتســاعد  للســمنة،  ومضــادة 
الرشاين، وتساهم يف الهضم، باإلضافة إىل 
الصناعــة  يف  وتدخــل  للغــازات،  طــاردة  أنهــا 
الطبيــة وخاصــة يف األدويــة املســكنة للمغص 

حيث تعطي لها مذاًقا خاًصا.
ويبــن أن نبتــة حــب الهــان تدخــل يف صناعــة 

املعالجــة  الطبيــة  املحاليــل  مــن  العديــد 
عــى  وتقــي  الهضــم،  وعــر  لانتفــاخ 
الشــباب  لحــب  املســببة  الجلديــة  البكتريــا 
بعــض  مــن  وتخلــص  الجلديــة,  وااللتهابــات 
الفطريات املسببة لقرشة الرأس باستخدامه 

كغسول يومي للرأس مبارشة.
ويلفــت الشــيخ عــي إىل أن بعض الدراســات 
الهــان  حــب  إضافــة  أن  إىل  تلفــت  الحديثــة 
احتامليــة  مــن  تقلــل  األخــر  الشــاي  إىل 
اإلصابــة بالذبحة القلبية والســكتات الدماغية 

وتخفض من نسبة الكوليسرول يف الدم.
تنعــش  الهــان  حــب  نبتــة  أن  "كــام  ويقــول: 
النفــس لــذا تدخــل يف تركيــب أنــواع مختلفــة 
مــن معجــون األســنان, وينصــح مبضــغ بذورهــا 
بعد األكل فهي تخفف من رائحة الفم، وتزيد 
مــن إدرار البــول وتقلــل مــن الحرقــة، وأمــراض 

الربوستاتة، والتهاب املثانة والكى".
ويضيف الشيخ عي: "تناول حب الهان يرفع 
مــن مناعــة الجســم، ويعــد مضــادا قويــا ضــد 
االكتئــاب، ويف حــال خلطــه مــع القرفة يضاف 
إليــه املــاء الدافــئ ليصبــح محلــواًل يســتعمل 
الحلــق  يف  االلتهابــات  يعالــج  للفــم  كغســول 

والحنجرة، ويحسن من أداء الصوت".
وينبــه إىل أن املركبــات املوجــودة يف الهيــل 
واألحيــاء  الجراثيــم  تحــارب  أن  شــأنها  مــن 
اإلنســان،  تــؤذي  أن  ميكــن  التــي  الدقيقــة 
اللثــة،  والتهابــات  األســنان  تســوس  وتســبب 

كام أنه يعمل عى اسرخاء العضات.

وتنصــح رابطــة الحمــل األمركيــة بتنــاول بعــض 
الغثيــان  مــن  للتقليــل  زيتــه  أو  الهيــل  مــن 
رائحــة  الحمــل، والكتســاب  أثنــاء  والقــيء يف 
طيبــة للنفــس والفــم دون أن يكــون ذلــك ُمًرا 

بالجنن.
ســوء  حــال  يف  الجانبيــة  اآلثــار  مــن  لكــن 
قــد  أنهــا  عــي  الشــيخ  يوضــح  االســتخدام، 
تتســبب يف إثــارة حموضــة املعــدة، ويحظــر 
واملرضعــات  الحوامــل  للنســاء  اســتعاملها 
الجســم  وظائــف  إثــارة  أو  الزائــدة  الحــرارة  ألن 
ميكن أن تؤثر بالسلب عى الجنن أو الطفل 

الرضيع.
كميــات  تنــاول  أن  إىل  عــي  الشــيخ  وينبــه 
زائــدة مــن مكونــات حــب الهــان ميكــن أن ينتج 
الجســم،  حــرارة  درجــة  يف  زائــد  ارتفــاع  عنــه 
واضطــراب الجهــاز الهضمي، وير بالوظائف 

الطبيعية للجسم.
وينصــح بتنــاول حبوبــه باعتــدال خاصة الطازج 
أن  وميكــن  املطبــوخ،  مــن  أقــوى  تأثــره  كــون 

يؤثر عى املعدة.
وذكــرت وكالــة األنبــاء األملانيــة أن حــب الهــان 
"برنــول،  هــام  مركبــن مهمــن  عــى  يحتــوي 
البلغــم  مفــككات  مــن  وهــام  وســينيول"، 
مجــاري  ويفتحــان  البكتريــا،  ومضــادات 
كــام  الدمويــة،  الــدورة  وينشــطان  التنفــس، 
التقلصــات  آالم  تخفيــف  عــى  القــدرة  لهــام 
الحالــة  تحســن  يف  ويســاهامن  العضليــة، 

النفسية.

القاهرة/ وكاالت:
إزعاًجــا  العصبــي  القولــون  مشــكلة  تســبب 
للعديد من األشخاص، بينام متثل مجموعة 
مــن املرشوبــات العشــبية مســاعًدا يف عــاج 

أعراضها وتخفيفها.
القولــون  مشــكلة  مــن  تعــاين  كنــت  إذا 
 Irritable bowel syndrome( العصبــي 
رشب  جــدًا  املفيــد  مــن  يكــون  فقــد   )-IBS

شــاي األعشــاب الــذي ســيخفف مــن النفخــة 
املصاحبــة  املزعجــة  واألعــراض  والغــازات 
للقولــون العصبــي؛ وفــق موقــع "ويــب طــب" 

اإللكروين.
فوائد شرب شاي األعشاب للقولون

لــك رشب  قــد يحملهــا  الفوائــد  مــن  العديــد 
توجــد  عموًمــا  ولكــن  املنّوعــة  األعشــاب 
مجموعــة مرتبطــة منهــا بعاج القولون، وهي: 
االســرخاء  عــى  األعشــاب  شــاي  يســاعد 
كــام  النفســية،  الضغوطــات  مــن  ويقلــل 
األمعــاء  عضــات  اســرخاء  عــى  يســاعد 
كميــة  وزيــادة  املعويــة،  التقلصــات  وعــاج 
الســوائل املتناولــة التــي تعمــل عــى تنظيــم 

عمل الجهاز الهضمي.
اراحــة  يف  تســاهم  ســاخنة  تــرشب  وكونهــا 

الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم.
أعشاب لعالج القولون العصبي

عــاج  يف  األعشــاب  فوائــد  ذكرنــا  بعدمــا 
القولــون العصبــي، ســنورد لــك هنــا أهــم هذه 

األعشاب وطرق تناولها:
شاي النعناع: 

يف  األعشــاب  أشــهر  أحــد  النعنــاع  يعتــرب 
عــى  يعمــل  فهــو  القولــون،  أعــراض  عــاج 
عضاتــه  واســرخاء  الهضمــي  الجهــاز  إراحــة 
وعــاج مشــاكله املختلفــة، مــن مغص ونفخة 

وغازات وتقلصات معوية.
بينــت إحــدى الدراســات الــدور الــذي يلعبــه 
النعنــاع يف عــاج أعــراض القولــون العصبــي، 
حيــث تبــّن أّنــه يســاهم يف اســرخاء واراحــة 

عضات األمعاء ويعترب طارد للغازات.
وعــن كيفيــة االســتخدام ميكنــك غــي أوراق 
النعناع ورشبها مبارشة، أو نقع أوراق النعناع 
ملــدة بامليــاه الفاتــرة ومن ثــم رشب املنقوع، 
امليــاه  اىل  النعنــاع  زيــت  إضافــة  حتــى  أو 

الساخنة.
شاي اليانسون: 

لطاملا اســتخدم اليانســون لعاج العديد من 
الجهــاز  الصحيــة وخاصــة مشــاكل  املشــاكل 
خــواص  ميتلــك  فهــو  واملعــدة،  الهضمــي 

مهدئة.
تبــنِّ أن  يف دراســة عــى حيوانــات مخربّيــة 
يســاعد  اليانســون  مــن  املســتخلص  الزيــت 
عــى اســرخاء العضــات، ويعالــج اإلمســاك 
املصاحبــة  األعــراض  أحــد  يكــون  قــد  الــذي 
إحــدى  وربطتهــا  كــام  العصبــي،  للقولــون 
أخــرى  أعشــاب  مــع  تناولهــا  عنــد  الدراســات 
أجريــت  دراســة  ويف  ملــن.  تأثــر  بإعطــاء 
عــى 20 مشــرًكا تبــّن أن لــه خواًصــا مضــادة 

لالتهاب.
األشــخاص  أنَّ  تبــّن  أجريــت  دراســة  ويف 
الذين تنالوا كبسوالت تحوي زيت اليانسون 
أعــراض  وعــاج  تخفيــف  يف  ســاهمت 

القولون. 
أو  غــي  بإمكانــك  االســتخدام،  كيفيــة  وعــن 
نقع ملعقة كبرة من بذور اليانسون يف املاء 
الفاتــر، أو اضافــة مســحوقها اىل كوبــن مــن 
املياه املغلية ورشبها لتحصل عى الفائدة.

شاي الشمر: 
الغــازات،  طــرد  يف  مســتخدًما  عاًجــا  يعــّد 
املعويــة،  والتلبــكات  النفخــة  مــن  والتخلــص 
وهــو يعمــل عــى اســرخاء عضــات األمعــاء، 

وعاج اإلمساك.
يف دراســة تبــن أن خليــط مــن زيــت الشــمر 
مــع الكركــم ســاهم يف عــاج أعــراض القولــون 
العصبــي بشــكل ايجــايب، وبعــد ثاثــن يــوم 
شــعر املشــركون بــان األعــراض قــد اختفــت 

البطــن  يف  أقــل  بــأمل  يشــعرون  واصبحــو 
وشعروا براحة أكرث بتحسن جودة حياتهم.

كام وبينت دراســة أخرى ان خلط الشــمر مع 
الكراويــة والنعنــاع ســاهم بشــكل كبــر  بــذور 

يف عاج أعراض القولون العصبي.
استخدم ملعقتن كبرتن من مسحوق بذور 
الســاخنة  امليــاه  مــن  كبــر  كــوب  مــع  الشــمر 
واتركهــام ليختلطــوا جيــدًا ملــدة عــرش دقائــق. 

أو من خال استخدام اكياس الشمر.
شاي البابونج: 

يعّد البابونج أحد األعشــاب املســتخدمة يف 
عاج العديد من الحاالت الطبية.

البابونــج  أن  نتائجهــا  بّينــت  دراســة  أجريــت 
ذات  لالتهــاب  مضــادة  خــواص  ميتلــك 
اســرخاء  يف  يســاهم  وبانــه  قــوي،  مفعــول 
عضــات االمعــاء وعــاج التلبــكات املعويــة، 

وطرد الغازات. 
أوراقــه  أو  البابونــج  أكيــاس  اســتخدام  ميكــن 

الطازجة أو املجففة لصنع الشاي.
شاي الكركم: 

يشــتهر بفوائــده العاجيــة املميــزة خاصة يف 
عاج املشاكل الهضمية.

بينت إحدى الدراســات أن األشــخاص الذين 
تناولوا كبسوالت الكركم قلت لديهم أعراض 
القولــون العصبــي بشــكل كبــر وتخلصــوا مــن 
تناولهــا  بعــد  املعويــة  وتلّبكاتــه  البطــن  آالم 

ملدة 8 أسابيع.
أو  الطــازج  الكركــم  اســتخدام  بإمكانــك 

مسحوقه لصنع الشاي.
أعشاب أخرى: 

قد توجد بعض األعشاب التي تداوي حولها 
االدعــاءات بشــأن عاج أعــراض القولون، لكن 
ال تزال األدلة حولها ضعيفة، أو ال توجد ادلة 
علميــة حقيقــة حــول عــاج أعــراض القولــون، 
ومــن أمثلتهــا: شــاي الهندبــاء، عرق الســوس، 
القــراص،  نبــات  شــاي  الزنجبيــل،  شــاي 

الخزامى.

"حب الهان".. 
"نبتـــــة عجيبــــــة"

أفضل 5 أعشاب 
لعالج القولون العصبي
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ما أكبر دولة 
عربية مساحة؟

912/8/2020

1( السودان.
2( السعودية.

3( الجزائر.

استئناف العمل في معبر رفح في كال  االتجاهين أمس
) تصوير / ياسر فتحي (

مشتركينا األعزاء:
تنبه صحيفة فلسطين إلى أن اليوم األربعاء هو آخر موعد لتسليم كوبونات مسابقة "اقرأ فلسطين" 
اليومية لشهر 2020/7 ، من خالل مقر الصحيفة الرئيس أو من خالل وكالء التوزيع في المحافظات.

اشتراكك في صحيفة فلسطين يؤهلك لدخول السحب على العديد من الجوائز القيمة.
لالشتراك االتصال على جوال 0597563838

 أو الرقم المجاني 1700900800

تنبيه
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

األفقي:
1 - عدو اهلل الذي كان 

يعذب بالل بن رباح 
2 -صحيح – عكس 

ذم 
3 - ازدراء 
4 -خوف 

5 - سلحفاة مبعثرة – 
متشابهان 

6 - غزال + وقور 
7 - النفس األخبر + 

عكس بطيء 
8 - حبر + أحد الوالدين 

+ اتفاق معكوسة 
9 -مكيدة + عشرة 
باالنجليزية + صبي 

العمودي:
1 -من أسماء األسد – من 

أدوات القتال قديما 
2 - يوضع على الطعام – دائم 

ال يزول 
3 - متشابهان + نجاح + 

للتعريف 
4 - أعلى الجبل معكوسة – من 

الحواس + مختلفان 
5 - سورة قرآنية 

6 - حيوان مفترس – دولة عربية 
7 - في الوجه – يجري 

8 - فك معكوسة – سفينة 
الصحراء – لالستفهام 

9 - يستخدم في  الكتابة – 
يأتي بعد البرق 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

الذي يلقب بإمام اهل البصرة 
يتكون من مقطعين ) 11 حرف ( 

حل الكلمة الضائعة

الحسن البصري

أبو حنيفة  - الشافعي – ابن خلدون – األصمعي – اإلدريسي 
– أحمد بن حنبل – أبو بكر – عثمان – القعقاع – مصعب – 

بالل – مالك – زيد – محمد – علي – م - د

في ظل كورونا ومنًعا من تفشيه..  مطعم ياباني يعمل ضمن إجراءات احترازية في سان فرانسيسكو

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
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s  الزاوية من خالل البريد التالي 

جزائري كاد يدفع حياته 
بسبب 351 حبة تين شوكي

الجزائر/ وكاالت:
شــهدت الجزائــر، حادثــة غريبــة وطريفــة بطلهــا مواطن "انتهى به عشــق فاكهة التني الشــويك" 

إىل غرفة العمليات. 
مستشــفى محافظــة "أم البواقــي" الواقعــة رشقــي الجزائــر، اســتقبلت الحالــة، وأجــرت تدخــًا 
جراحًيــا عاجــًا هــو األول مــن نوعــه بهــذه الحــدة، وفق مــا أكدته منظمة املســتهلك الجزائرية، 

بعد أن كان املصاب "يف حالة يرىث لها".
وتبــني بعــد الفحوصــات واســتجواب املريــض بصعوبــة بأنــه "التهــم 351 حبــة تــني شــويك مــرة 

واحدة" وهي الفاكهة الصيفية التي تسمى يف الجزائر ب"الهندي".
وبينت الفحوصات التي أجريت ل"ضحية التني الشويك" إصابته ب"احتباس وتراكم برازي 

جاف" عىل مستوى القولون نجم عن خلل يف الهضم.
ونجــح الفريــق الطبــي الجراحــي يف األخــر مــن إنقاذ املريض الــذي كادت أمعائه "تنفجر" مام 
أسامها بعض رواد مواقع التواصل االجتامعي ب"القنابل الشوكية"، ليغادر يف اليوم التايل 

"متعهًدا بأن ال يعيدها مرة أخرى".
دعــا  حيــث  االجتامعــي،  التواصــل  مواقــع  عــر  الجزائريــني  وســخرية  اســتغراب  الخــر  وأثــار 
بعضهم إىل "تســجيل ذلك املواطن يف كتاب جينيس لألرقام القياســية كأكر ملتهم للتني 

الشويك".

أول مبتور أطراف يهزم جبال األلب
لندن/ وكاالت:

بــات الجنــدي الريطــاين الســابق، نيــل هريتــدج، الــذي فقــد رجليــة، أول مبتــور األطــراف يهزم 
جبال األلب، ويتسلق قمة جبل ماترهورن أحد أشهر قمم جبال يف أوروبا.

وذكــرت صحيفــة "مــرور" الريطانيــة أن نيــل، 39 عامــا، فقــد ســاقيه يف تفجــر عــام 2004 و 
عمل عىل إعادة تأهيل نفسه والتكيف عىل األطراف الصناعية.

وأشــار التقريــر إىل أن نيــل متكــن بعــد تدريــب شــاق مــن تســلق قمــة جبــال األلــب التــي يبلــغ 
ارتفاعها 4478 مرتا يف 3 أيام، والتي تعد أحد أخطر القمم يف العامل.

الغــوص  الرتياتلــون، وتعلــم  أكمــل ســباقات  مــن تحقيــق أحامــه فقــد  نيــل  اإلعاقــة مل متنــع 
والتزلج، كام نجح يف التجديف بطول 3 آالف ميل عر املحيط األطليس.

وقــال أثنــاء نزولــه: "كان تحديــا. لقــد كان حلــام لفــرتة طويلــة"، وأوضــح أنــه بــدأ التخطيــط منــذ 
شهر مع فريقه املكون من 15 فردا من الجرحى أو املصابني أو املحاربني القدامى.

وقد حاول نيل تسلق القمة عامي 2016 و2018 لكنه مل يتمكن بسب سوء األحوال الجوية.
بينــام أكــد عضــو فريــق الدعــم، مــاك مــاكاي، أن نيــل كان مصــدر إلهــام، وأضــاف: “لقــد كانــت 
لديــه محــاوالت مــن قبــل ولكــن ســبب عــدم نجاحــه مل يكــن لــه عاقــة بتســلقه. ولكــن بســبب 

الطقس”.
وتابــع: “هــذا العــام، كان لدينــا أكــر 6 أو 7 أيــام اســتقراًرا يف جبــال األلــب”، مشــًرا إىل نيــل 

خال تسلقه الجبل يضع أطرافه االصطناعية تحت ضغط كبر.

كنز اسكتلندي من العصر البرونزي
إدنرة/ وكاالت:

عــر هــاوي اآلثــار االســكتلندي وخبــر أجهــزة كشــف املعــادن، ماريــوس ســتيبني، 
عــىل كنــز يعــود للحقبــة الرونزيــة مدفوًنــا عىل عمق نصف مرت، يف أثناء بحثه عن 

الذهب يف حقل بالقرب من مقاطعة بيبلز يف اسكتلندا.
22 يوًمــا يف  بينــام قــى علــامء اآلثــار  وعســكر ســتيبني يف مــكان االكتشــاف، 
التحقيــق بالقطــع املكتشــفة، ومنهــا حــذوة خيــل، وســيف مــن الفــرتة 1000 إىل 
900 قبــل امليــاد، وأحزمــة، وأبازيــم، وخواتــم، وزخــارف، وأغطيــة محــور عجــات 

عربة مزينة.
وقــال ســتيبني: مل أر شــيًئا كهــذا مــن قبــل، وأنــا محظوظ الكتشــايف جــزًءا كبًرا من 
التاريخ االسكتلندي. وأضاف: لن أنىس أبًدا تلك األيام ال 22 التي أمضيتها يف 
الحقــل، حيــث كل يــوم كانــت هنــاك أشــياء جديــدة تظهــر، أنــا مــرور للغايــة ألن 

األرض كشفت يل شيًئا كان مخفًيا ألكر من 3000 عام.
واتصــل ســتيبني بوحــدة متخصصــة، عندمــا اكتشــف أول قطعــة، ونقــل الكنــز إىل 

مركز مجموعة املتاحف الوطنية يف إدنرة.
وقالــت إميــي فرميــان، رئيســة وحــدة الكنــوز التــي تــرف عــىل اســتعادة وتقييــم 
االكتشــاف: »إنــه مهــم عــىل الصعيــد الوطنــي، ألنــه ال يوجــد لدينــا إال آثــار قليلــة 

تعود إىل العرص الرونزي يف اسكتلندا«.

حيرة في باراجواي بسبب 
نصف البحيرة األرجواني

أسونسيون/ وكاالت:
يحــاول العلــامء يف باراجــواي، اكتشــاف ســبب تحــول قســم مــن ميــاه بحرة "ســرو الجون" إىل 
اللــون األرجــواين وانبعــاث روائــح كريهــة منهــا، يف الوقت الذي ظل فيه الجانب اآلخر محتفظا 

بزرقته.
وذكــر تقريــر لشــبكة "فوكــس نيــوز" األمريكيــة أن الطريــق الــذي أنشــأته الحكومــة لنقــل البضائــع 

يفصل البحرة إىل قسمني.
وقــال التقريــر إن الســكان الحظــوا نفــوق أســامك البحــرة والطيــور، عنــد بــدأت ميــاه البحــرة يف 

التحول إىل اللون الوردي، وطالبوا السلطات البيئية املحلية بالتحقيق.
ويعتقــد خــراء البيئــة أن املخلفــات الناتجــة عــن مدبغــة "والرتادينــج" لصناعــة الجلــود التــي 

أقيمت عىل ضفاف البحرة هي السبب يف التلوث.
ويــرى "فرانسيســكو فريــرا"، أســتاذ التحاليــل يف مختــر الجامعــة الوطنيــة الــذي جمــع عينــات 
مــن البحــرة، أن تحــول املــاء إىل اللــون الــوردي يرجع إىل وجود معادن ثقيلة مثل الكروم، التي 

يشيع استخدامها يف دباغة جلود الحيوانات إلنتاج الجلود.
"روزا موريــل"، املفتشــة بــوزارة البيئــة والتنميــة املســتدامة، أكــدت أن املدبغــة هــي املســبب 

الرئييس للتلوث.
وأشــارت إىل أنــه خــال زيــارة ســابقة، عــر الخــراء عىل أنبوب ُيفرتض أنــه متصل مبدابغ إللقاء 
النفايات غر املعالجة يف البحرة، وقالت إن السلطات تطالب الركة ببناء محطة ملعالجة 

النفايات.
وقــال مديــر املختــر "جوســتافو بــروزون" إن الفنيــني يتوقعــون أن يســتغرق تحليــل العينــات 

حوايل أسبوع.
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االحتالل يهدم بناية   ... 

وفاة 3 فلسطينيني  ... 

غزة/ األناضول:
يســتخدمها  التــي  الحارقــة،  البالونــات  عــادت  جديــد،  مــن 
املواطنــون يف قطــاع غــزة، إلجبار ســلطات االحتالل اإلرسائييل 

عىل تخفيف الحصار، لُتشعل األوضاع »الهشة« من جديد.
شــبابية«،  اســتأنفت »مجموعــات  التوقــف،  مــن  فبعــد شــهور 
مــواد حارقــة، وهــو  بالونــات تحمــل  إطــالق  املــايض،  األســبوع 
بانــدالع حرائــق يف األرايض الزراعيــة الواقعــة يف  مــا يتســبب 

الجانب املحتل من الحدود.
ويقول الفلسطينيون: إنهم يستخدمون هذه األساليب بهدف 
دفــع ســلطات االحتــالل عــىل تخفيــف الحصــار عــن قطــاع غــزة 
املفــروض منــذ عــام 2007، والــذي تســبب يف تــردي األوضــاع 

املعيشية للسكان.
وربــط وزيــر جيــش االحتــالل بينــي غانتــس، يف ترصيــح لــه، أول 
من أمس، ما وصفه بـ«ازدهار« قطاع غزة، بإطالق حركة حامس 
وتطالــب   ،2014 عــام  أرستهــم  إرسائيليــني،  جنــود   4 رساح 

بإطالق رساح أرسى فلسطينيني مقابلهم.
ويقــوم جيــش االحتــالل بقصــف مواقع متفرقــة بقطاع غزة، بزعم 

الرد عىل إطالق البالونات.
ويف ساعة متأخرة من مساء االثنني، أقدمت سلطات االحتالل 
عىل إغالق معرب "كرم أبو سامل"، وهو املنفذ التجاري الوحيد 
آخــر؛  إشــعار  وحتــى  الثالثــاء  أمــس  مــن  بدايــة  غــزة،  قطــاع  مــع 
باســتثناء الســامح بدخول اإلمدادات ومنها الوقود؛ وادعت أن 

الخطوة ردا عىل "إطالق البالونات".  
اإلســالمية "حــامس"، تعقيبــا  قالــت حركــة املقاومــة  بدورهــا، 

تنفيــذ التفاهــامت، ســنجعل ســكان الغــالف يتأملــون كام يتأمل 
شــعبنا )...( ولــن نخــى املــوت يف ذلــك". وبــنّي أن مطالــب 
هــذه املجموعــات واضحــة وهــي "رفــع الحصــار عــن قطــاع غزة"، 
محــذرا مــن أن "تواصــل فــرض الحصــار ســيؤدي إىل املزيــد مــن 

إشعال الحدود".
الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  شــهاب،  داود  قــال  جانبــه،  مــن 
العــودة  ملســرات  الُعليــا  القياديــة  الهيئــة  وعضــو  اإلســالمي، 
وكــر الحصــار: إن الهيئــة "ليســت بالــرورة أن تكــون هــي مــن 
تقــرر إطــالق البالونــات، فهنــاك رد فعــل عفــوي مــن مجموعــات 

ووحدات العمل الشعبي".
العمــل  هــذا  أن  "لألناضــول"،  حديــث  يف  شــهاب،  وبــنّي 
املتواصلــة  االحتــالل  اعتــداءات  "بســبب  يــأيت  "الشــعبي" 
املتكررة بشكل شبه يومي من إطالق نار عىل منازل املواطنني 

وحقول املزارعني وقوارب الصيد".
الحصــار  "تشــديد  البالونــات  إطــالق  أســباب  مــن  إن  وأضــاف 
والظــروف القاهــرة التــي نتجــت عنــه، وتلكؤ االحتــالل يف تنفيذ 
إجراءات كر الحصار بذرائع مختلفة، وإغراق البلد يف أزمات 

متالحقة".
وعّد شــهاب "ردود الفعل الشــعبية مبثابة الرســالة التي تطالب 

بوقف الحصار والعدوان وأن من حق غزة العيش اآلمن".
شــعبي،  وضغــط  فعــل  أداة  "البالونــات  قائــاًل:  واســتكمل 
واملقاومة تراقب وتتابع املشهد وقد تتدخل يف أي وقت يف 

حال تعرض شعبنا لعدوان".
وأوضــح شــهاب أن "اســتخدام هــذه األدوات الشــعبية قــد تــزداد 

عىل ذلك القرار: إن إغالق املعرب يأيت يف إطار "الضغط عىل 
غزة وتضييق الخناق وتشديد الحصار".

وقــال املتحــدث باســم الحركــة، عبد اللطيــف القانوع، يف بيان: 
"مــن حــق شــعبنا أن يعيــش بكرامــة عــىل أرضــه، وأن يناضــل مــن 
أجــل رفــع الحصــار )...( وكل وســائل التهديــد مل يعــد لهــا أي 

جدوى أمام إرادة كر الحصار".
ورشع الفلســطينيون باســتخدام هذه البالونات، يف مايو/ أيار 
لعــام 2018، كإحــدى "األدوات الخشــنة" املرافقــة ملســرات 
العــودة، التــي انطلقــت يف مــارس/ آذار مــن ذات العــام، رفضــا 

للحصار اإلرسائييل.
وتوقــف إطــالق البالونــات بشــكل نســبي، مــع تقــّدم مفاوضــات 
التهدئــة بــني ســلطات االحتــالل والفصائــل الفلســطينية، نهايــة 
2018، بواسطة مرصية وأممية وقطرية، والتي تقيض بتخفيف 

الحصار عن القطاع، مقابل وقف تلك املسرات وأدواتها.
بنــود  بتنفيــذ  ُتاطــل  اإلرسائيليــة  االحتــالل  حكومــة  لكــن 

التفاهامت، ومل تخفف الحصار عن القطاع.
إطالق البالونات

تطلــق  التــي  الشــبابية  املجموعــات  إحــدى  منســق  ويقــول 
البالونــات )تتبــع لفصائــل فلســطينية ال تكشــف عــن هويتهــا(، 
أثنــاء تجهيــز إطــالق دفعــة جديــدة مــن البالونــات الحارقــة باتجاه 
مســتوطنات "غــالف غــزة": "نحــن كشــباب ثائــر، مــا زلنــا عــىل 
العهــد، كلــام تراجــع االحتــالل يف اتفاقياتــه، ســيكون لنــا كلمــة 

يف امليدان".
وأضاف يف حديث لوكالة األناضول: "طاملا العدو مياطل يف 

يف الفــرة املقبلــة، يف حــال مل يلتــزم االحتــالل بوقــف العدوان 
بحق غزة، ومل يبدأ بإجراءات تخفيف الحصار".

رسائل ُأخرى
وإىل جانــب البالونــات الحارقــة، أطلقت املقاومة الفلســطينية 
"التجريبيــة"  الصواريــخ  مــن  دفعــات  املــايض،  االثنــني  صبــاح 

باتجاه البحر.
إطــالق  إن  العربيــة:  أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  وقالــت 
الصواريخ، يعد مبثابة "رسائل تحذيرية لـ)إرسائيل( بأن الهدوء 

لن يطول".
فلســطينيني  أن  املــايض،  األحــد  االحتــالل،  أعلــن جيــش  كــام 
قــوة  نحــو  غــزة،  مــع  الحــدودي  الرشيــط  باتجــاه  النــار  أطلقــوا 

عسكرية إرسائيلية، دون وقوع إصابات.
وقــال الناطــق باســم الجيــش أفيخــاي أدرعــي، يف بيــان: "ُســمع 
صــوت إطــالق نــار باتجــاه أعــامل إرسائيليــة عــىل الســياج األمني 

جنوب قطاع غزة".
إطــالق  رصــده  االحتــالل  جيــش  أعلــن  الجــاري،  الشــهر  وبدايــة 
قذيفــة صاروخيــة باتجــاه املســتوطنات املحاذيــة لقطــاع غــزة؛ 

فيام اعرضتها منظومة القبة الحديدية.
رسائل بالنار

إن  قــال:  إبراهيــم،  مصطفــى  الســيايس،  واملحلــل  الكاتــب 
إطــالق البالونــات الحارقــة مــن غــزة، هــي أدوات شــعبية يتكــرر 
اســتخدامها كلــام ســاءت األوضــاع االقتصاديــة بالقطــاع، أو يف 
حــني مل تلتــزم ســلطات االحتــالل يف تنفيــذ ما تــم االتفاق عليه 

بتفاهامت التهدئة.

وأضــاف لوكالــة "األناضــول"، أن اســتخدام البالونــات الحارقــة أو 
املتفجــرة يــأيت يف ســياق أن تبقــى "املطالبــات شــعبية، ال تجــر 
القطاع لتصعيد واسع، إمنا ترسل رسائل برورة التخفيف من 

الحصار".
وأوضــح أن الــرد اإلرسائيــيل عــىل إطــالق تلــك البالونــات، رغــم 
محدوديتــه، إال أنــه يحــدث "انتهــاكات بحــق املزارعــني وأرضاًرا 
باملــكان  املحيطــة  املناطــق  أو  املقاومــة،  للفصائــل  رمبــا 

املستهدف".
وعــّد إبراهيــم "إطــالق فصائــل املقاومــة لصواريــخ )تجريبيــة(، 
كونهــا  مــن  أكــر  لـ)إرسائيــل(  رســالة  مبثابــة  املــايض،  اإلثنــني 
تجــارب؛ يف ظــل التهديــدات اإلرسائيليــة بــرب غــزة". وأعــرب 
عــن تخوفاتــه مــن ازديــاد التوتــر يف ظــل ترصيحــات وزيــر جيــش 
االحتالل، التي اشــرط فيها رفع الحصار عن غزة بإطالق رساح 
الجنــود اإلرسائيليــني بغــزة. واســتكمل قائــال: إن ذلــك يبقــى يف 
إطــار الرســائل املتبادلــة، لكــن أخــى أن يتطــور الوضــع، إال إذا 

كان هناك تحرك عاجل إلرسال مساعدات لغزة.
وتوقــع اســتمرار حالــة التصعيــد الشــعبي بغــزة "طاملــا مل تلتــزم 
والتحســينات  التســهيالت  تقديــم  يف  بوعدهــا  )إرسائيــل( 
لغــزة". ويعــاين أكــر مــن مليــوين فلســطيني يعيشــون يف غــزة، 
الحصــار  بفعــل  القطــاع،  خــارج  إىل  الســفر  مــن  حرمانهــم  مــن 
هــذا  تســبب  كــام  عاًمــا.   14 نحــو  منــذ  املفــروض  اإلرسائيــيل 
الحصــار بــردي األوضــاع االقتصاديــة واملعيشــية لدى الســكان، 
مــا أدى إىل ارتفــاع مــؤرشي الفقــر والبطالــة إىل 52 باملئة، و50 

باملئة، عىل التوايل، بحسب إحصائيات رسمية.

البالونات الحارقة..
رسائل خشنة تسعى لتخفيف حصار غزة

برلمانيون أوروبيون يحذرون من 
مخاطر خطة "الضم" يف الضفة

لندن/ فلسطني:
حــذر برملانيــون أوروبيــون يف نــدوة سياســية عقدهــا منتــدى التواصــل األورويب 
الفلســطيني )يوروبــال( يف لنــدن، أمــس، مــن مخاطــر تطبيــق االحتــالل اإلرسائيــيل 
خطــة "الضــم" يف الضفــة الغربيــة املحتلــة، داعــني إليجــاد فــرص ومجــاالت تعــاون 
بــني الربملانيــني العــرب واملســلمني ونظرائهــم يف أوروبــا؛ لزيــادة الضغــط والتأثــر 
ملنــع الضــم ولدعــم الحقــوق الفلســطينية يف أوســاط السياســيني وصانعــي القــرار 
األوروبيــني.  وشــارك يف النــدوة التــي جــاءت تحت عنــوان "تكلفة الضم: املوقف 
األورويب الحقيقي من قرار الضم واآلفاق املستقبلية"، البارونة جيني تونج، عضو 
مجلــس اللــوردات الربيطــاين، والنائــب يف الربملــان األورويب جاكــوب دالونــدي 
مــن حــزب الخــرص الســويدي، وهــو عضــو يف وفــد الربملــان األورويب للعالقات مع 
فلســطني، والربملــاين اإليطــايل ميشــيل بــراس، إىل جانــب املديــر العــام لرابطــة 

برملانيون من أجل القدس د. محمد مكرم بلعاوي.
بــدوره، أكــد رئيــس منتــدى التواصــل األورويب الفلســطيني زاهــر بــراوي، أهميــة 
الضــم  قــرار  تجــاه  األوروبيــة  للقــارة  الحقيقــي  املوقــف  درســت  حيــث  النــدوة، 
اإلرسائيــيل يف محاولــة لفهــم الواقــع مــن أجــل تطويــر املوقــف املســاند للقضيــة 
الفلســطينية ليكــون أكــر تأثــًرا يف السياســة األوروبيــة تجــاه الــرصاع الفلســطيني 
مــع االحتــالل. وعــدَّ أن النــدوة شــكلت فرصــة ومنصــة للتعــرف عــىل فــرص التعــاون 
بــني الربملانيــني األوروبيــني ونظرائهــم يف العــامل العــريب واإلســالمي، عــرب رابطــة 
تعزيــز  أجــل  مــن  الربملانيــة؛  مــن املؤسســات  القــدس، وغرهــا  برملانيــون ألجــل 

الدعم للحقوق الفلسطينية يف املحافل الدولية.
ولفــت إىل أن هــذه النــدوة تــأيت ضمــن سلســلة النــدوات الربملانيــة التــي ينظمهــا 
منتــدى التواصــل لتطويــر العالقــات مــع السياســيني والربملانيــني وقــادة الــرأي يف 
أوروبا ومع كل القوى الشعبية واملنظامت التضامنية؛ لتعزيز الرواية الفلسطينية 

للرصاع يف أوساط املجتمعات األوروبية.

املايض بهدمه.
البنايــة  إن  العائلــة:  أفــراد  أحــد  وقــال 
قامئــة منــذ عــام 1990، وبــدأت بلديــة 
وأصــدرت  العائلــة،  مبالحقــة  االحتــالل 
الــذي  الوقــت  يف  الهــدم،  قــرارات 
الرخيــص  محــاوالت  كل  فيــه  رفضــت 
وفرضــت  العائلــة،  بهــا  تقدمــت  التــي 
ماليــة  غرامــات  الطحــان  اإلخــوة  عــىل 
"مخالفــة بنــاء دون ترخيــص"، بأكــر مــن 

ربع مليون شيقل.
ســلطات  أجــربت  ذاتــه،  الســياق  ويف 
أمــس،  مــن  أول  مســاء  االحتــالل، 
هــدم  عــىل  مقدســيني  مواطنــني 
عــدم  بزعــم  القــدس؛  يف  منزليهــام 

الرخيص.
أن  مقدســية  مصــادر  وأوضحــت 
املواطــن  أجــربت  االحتــالل  ســلطات 
منزلــه،  هــدم  عــىل  صيبعــة  إبراهيــم 
تحــت وطــأة التهديــد وفــرض الغرامــات 
املاليــة الباهظــة، وكذلــك أجربت عائلة 
هــدم  عــىل  طاعــة  أبــو  خالــد  املواطــن 

منزلها يف حي الشيخ جراح.
ونقــل مركــز معلومــات وادي حلــوة عــن 
عائلــة املواطــن أبــو طاعــة، أنــه تــم بنــاء 
املنــزل "امُلســتهدف" قبــل عام ونصف 
وتلقــت  العائلــة،  منــزل  مــن  بالقــرب 
بلديــة  مــن  إخطــاًرا  خاللهــا  العائلــة 
االحتــالل بهدمــه، إال أنهــا تكنــت مــن 
تأجيــل وتجميــد القــرار، حتــى أصــدرت 
محكمــة االحتــالل الشــهر املــايض قراًرا 
مــدة  العائلــة  وأمهلــت  بالهــدم،  ــا  نهائيًّ
ســتتحمل  وإال  القــرار،  لتنفيــذ  شــهر 

الغرامة املالية.
يذكــر أن منــزل أبــو طاعة محاط ببنايات 
بعــد  االحتــالل  ووزارات  ملؤسســات 
عــام  أصحابهــا  مــن  األرايض  مصــادرة 
مســاحة  مصــادرة  عــن  فضــاًل   ،1965

أبــو  خالــد  املواطــن  أرض  مــن  واســعة 
طاعة وتحويلها كمواقف للمركبات.

تدمير وإخطارات
قــوات  هدمــت  الغربيــة،  الضفــة  ويف 
االحتالل، أمس، 3 خيامت ســكنية يف 
قريــة الفخيــت، وخربــة مغايــر العبيــد، 

وقرية سوسيا، جنوب الخليل.
والصمــود  الحاميــة  لجنــة  منســق  وأفــاد 
فــؤاد  الخليــل  جنــوب  يطــا  مســافر  يف 
بــأن قــوات االحتــالل داهمــت  العمــور، 

كورونا.
وأوضحت وزارة الصحة أن مواطنة )80 عاًما( من مدينة 
دورا جنــوب الخليــل بالضفــة الغربيــة املحتلــة توفيــت 
أنهــا  إىل  مشــرة  "كورونــا"،  بفــروس  بإصابتهــا  متأثــرة 

كانت تعاين أمراًضا مزمنة.
متأثــرة  أيًضــا  توفيــت  عاًمــا(   21( شــابة  أن  وأضافــت 
بإصابتهــا بفــروس كورونــا، نافيــًة مــا أشــيع عــىل مواقــع 

التواصل االجتامعي حول وفاتها بخطأ طبي.
وذكــرت الــوزارة يف بيــان لها، أن الشــابة املتوفاة دخلت 
قسم الطوارئ يف مجمع فلسطني الطبي مساء أول من 
أمس، ملدة 40 دقيقة، وكانت تعاين ارتفاًعا يف درجة 
الحــرارة وســعااًل، ونقًصــا يف األكســجني بالــدم، وتســارع 
أن  الطبقيــة  الصــور  أظهــرت  القلــب، يف حــني  نبضــات 

رئتيها بيضاوان.
وأشــارت إىل أن املرحومــة كان لهــا تاريــخ مــريض قديــم، 
حيــث عانــت مــرض الروماتيــزم منــذ 15 عامــا، وكانــت 

تتناول أدوية مثبطة للمناعة.
بفــروس  جديــدة  إصابــة   476 الــوزارة  ســجلت  كــام 
الـــ24  كورونــا، و345 حالــة تعــاٍف يف فلســطني خــالل 

قريــة الفخيــت، وهدمت خيمة ســكنية 
يقطنهــا املواطــن جميــل العمــور برفقــة 
عائلتــه املكونــة مــن 4 أفراد، واســتولت 
الســياج  تخريــب  عقــب  عليهــا، 
بــأرض  املحيطــة  الشــائكة  واألســالك 
املواطن رائد العمور يف القرية ذاتها.

خربــة  االحتــالل  قــوات  اقتحمــت  كــام 
مغاير العبيد، وهدمت خيمة املواطن 
التــي يقطنهــا وعائلتــه،  صــالح مخامــرة 

واستولت عليها.
وهدمــت قــوات االحتــالل كذلك خيمة 
النواجعــة،  أحمــد  للمواطــن  ســكنية 
عليهــا،  واســتولت  سوســيا،  قريــة  يف 
فيــام أخطــرت املواطــن خالــد النواجعــة 
بوقــف العمــل يف مســكن مــن صفيــح، 
وخيمتــني  بنــاء،  مــواد  عــىل  واســتولت 
وخالطــة  كهربــاء،  ومولــد  أخريــني، 

باطون.
كــام أخطــرت ســلطات االحتــالل بهــدم 
بركســات لربيــة األغنــام واملــوايش يف 

بلدة تقوع جنوب رشق بيت لحم.
أبــو  تيســر  تقــوع  بلديــة  مديــر  وبــني 
االحتــالل  جيــش  مــن  قــوة  أن  مفــرح، 
شــامل  العربديــة  منطقــة  اقتحمــت 
البلــدة وقامــت بإخطــار بركــس بالهــدم، 
للمواطــن فــؤاد العــروج، عــىل أن يقــوم 
بالهــدم بنفســه، وإال ســيقومون بذلــك 
وعــىل نفقته الخاصة، وســيتم مالحقته 

قانونيا.
كــام هــددت قــوات االحتــالل عــددا مــن 
املزارعــني يف منطقــة العربديــة، بعــدم 
واســتصالحها،  أراضيهــم  إىل  الدخــول 
عرف من بينهم املواطن حسن الصباح 
الذي تم اســتدعاؤه ملقابلة املخابرات 
يف مجمع مستوطنة "غوش عصيون".
أمــس،  االحتــالل،  ســلطات  وجرفــت 
دومنــان  مســاحتها  زراعيــة  أرايض 
ونصــف للمواطــن عامر أبو زغريت، يف 
منطقــة "خلــة النحلــة" القريبــة مــن قريــة 
واد رحــال جنــوب بيــت لحــم، واقتلعت 
جــدران  وهدمــت  زيتــون،  شــتلة   100

استنادية؛ بزعم أنها منطقة آثار.
مــن جهــة ثانيــة، أصيــب شــاب بكســور 
عقــب  أمــس،  ظهــر  بعــد  ورضــوض، 
مــن  مجموعــة  قبــل  مــن  مالحقتــه 
حــوارة  بلــدة  أرايض  يف  املســتوطنني 

جنوب محافظة نابلس.

ساعة املاضية.
وقالــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة، يف ترصيــح صحفــي، 
محافظــة  يف  توزعــت  الجديــدة  اإلصابــات  أبــرز  إن 
الخليــل )182(، محافظــة نابلــس )17(، محافظــة بيــت 
لحــم )28(، محافظــة قلقيليــة )13(، محافظــة رام اللــه 
أريحــا  محافظــة   ،)6( جنــني  محافظــة   ،)44( والبــرة 
واألغوار )12(، محافظة ســلفيت )3(، محافظة طولكرم 
53 إصابــات يف  )7(، محافظــة القــدس )161(، بينهــا 
الضواحــي. وأوضحــت الكيلــة أن نســبة التعــايف بلغــت 
النشــطة  اإلصابــات  نســبة  بلغــت  حــني  يف   ،57%

%42.4، وحــاالت الوفــاة %0.6 مــن مجمــل اإلصابــات 

املســجلة يف فلســطني. ولفتــت إىل وجــود 21 مريًضــا 
أجهــزة  عــىل  مــرىض   5 بينهــم  املكثفــة،  العنايــة  يف 
التنفــس االصطناعــي. مــن جهتها، أعلنت النيابة العامة 
مســاء أمــس، أن وكيلتــي نيابــة يف محافظــة الخليــل مــن 

ضمن املصابني بفروس كورونا.
وقالــت النيابــة يف بيــان لهــا، إن الكشــف عــن اإلصابتــني 
جــاء عقــب إجــراء الطــب الوقــايئ أمــس كل الفحوصــات 
عــىل  بنــاًء  أنــه  إىل  مشــرة  الخليــل،  نيابــة  يف  الالزمــة  

يف  االســتيطان  ملــف  مســؤول  وقــال 
إن  دغلــس،  غســان  الضفــة  شــامل 
مســتوطني "يتسهار" هاجموا املواطن 
أثنــاء  عامــا(،   30( املــرصي  مصطفــى 
عملــه عــىل مســاحة أرايض يف منطقــة 
الــذي  األمــر  حــوارة،  شــامل  الصومعــة 
يف  ورضــوض  بكســور  إلصابتــه  أدى 
رجليــه أثنــاء مالحقتــه، نقــل عــىل إثرهــا 

إىل املستشفى.
املســجد  املســتوطنني  اقتحــام  وحــول 
األقــى، جــدد العــرشات منهــم صبــاح 
أمس، اقتحامهم لباحاته، وسط حراسة 

مشددة من قوات االحتالل.
 85 بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
بــاب  مــن  األقــى  اقتحمــوا  مســتوطًنا 
السلســلة، وأدوا  بــاب  املغاربــة وحتــى 

طقوسا تلمودية وتجولوا يف باحاته.
احتجاز واعتقال

أمــس،  االحتــالل،  قــوات  واحتجــزت 
جــدار  خلــف  ســبعينيتني  مزارعتــني 
الفصــل العنــرصي املقــام عــىل أرايض 

بلدة الزاوية، غرب سلفيت.
قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
االحتــالل احتجــزت املزارعتــني حمــدة 
 77( عامــا( وجزيلــة شــقر   79( شــقر 
تفــرج  أن  قبــل  ســاعات،   3 نحــو  عامــا( 
إىل  بالعــودة  لهــام  وتســمح  عنهــام 
منزليهــام يف بلــدة الزاويــة، وذلــك بعــد 
متابعــة الدوائــر املختصــة يف محافظــة 
ســلفيت مــع املؤسســات الدوليــة ذات 
العالقة، عقب املناشدة التي أطلقتها 

عائلتيهام.
املواطــن  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 
فيصــل النجــار، وزوجتــه مهــا، وأبناءهام 
منزلهــم  دهــم  عقــب  ومــوىس،  محمــد 
يف بلدة يطا جنوب الخليل، وتفتيشه، 
والشاب عبد الفتاح أبو سل )24 عاما( 

عىل مدخل مخيم العروب شامال.
فــاروق  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  كــام 
عايــدة  مخيــم  مــن  عامــا(   26( بديــر 
شامل بيت لحم، وخالد جامل سلهب 
)32 عامــا( مــن منطقــة الكركفــة وســط 
املدينــة، عقــب دهــم منــزيل ذويهــام، 

وتفتيشهام.
اقتحــام  عقــب  مواجهــات  واندلعــت 
قــوات االحتــالل مخيــم عايــدة، دون أن 

يبلغ عن إصابات.

توصيــة اللجنــة الصحيــة، فقــد تقــرر إغــالق نيابــة الخليــل 
اعتبــاًرا مــن اليــوم األربعــاء حتــى مســاء الســبت القــادم؛ 

التخاذ اإلجراءات الالزمة.
تجــري  الصحــة  وزارة  مــع  وبالتعــاون  أنهــا  إىل  ونبهــت 
النيابــة  وموظفــي  أعضــاء  لــكل  الالزمــة  الفحوصــات 

وجمهور املراجعني املخالطني.
الخارجيــة  وزارة  أعلنــت  الفلســطينية،  الجاليــة  وبشــأن 
واملغربــني، يف تقريرهــا أمــس، ارتفــاع حــاالت الوفــاة 
واإلصابــات بفــروس كورونــا يف صفــوف الجاليــة حــول 
 6 وتســجيل  أمريــكا  يف  مواطنــة  بوفــاة  وذلــك  العــامل، 
إصابــات جديــدة، إىل جانــب 4 إصابــات يف الســودان، 
لرتفــع بذلــك عــدد حــاالت الوفــاة بالفــروس إىل 210، 

و4187 إصابة، و1741 حالة تعاٍف.
وأفــاد فريــق العمــل املختص مبتابعة أوضاع الجالية يف 
أمريــكا، بتســجيل حالــة وفــاة جديــدة للمواطنــة هيفــاء 
شــقارق، لرتفــع عــدد حــاالت الوفــاة إىل 70 حالــة، يف 
حني سجلت 6 إصابات جديدة بالفروس يف صفوف 
الجالية يف كل من واشنطن، متشيغن، وداالس، لرتفع 

عدد اإلصابات إىل 2251.

عدم تسجيل 
أي إصابات 
بكورونا يف 

غزة
غزة/ فلسطني:

أعلنــت وزارة الصحــة بغــزة، 
أي  تســجيل  عــدم  أمــس، 
بفــروس  جديــدة  إصابــات 

كورونا يف القطاع.
وذكــرت الــوازرة يف تقريرهــا 
مســتجدات  حــول  اليومــي 
فحــص  جــرى  بأنــه  كورونــا، 
خــالل  جديــدة  عينــة   53

املاضيــة  ســاعة  الـــ24 
يشــتبه إصابتهــا بالفــروس، 
ســلبية  نتيجتهــا  وجميعهــا 
وأوضحــت  مصابــة(.  )غــر 
املؤكــد  الحــاالت  عــدد  أن 
منــذ  غــزة،  يف  إصابتهــا 
مــارس/  يف  الوبــاء  تفــي 
آذار املــايض، وصلــت إىل 
 71 منهــا  شــفي  حالــة،   81

حــاالت   9 زالــت  ومــا  حالــة، 
ســّجل  حــني  يف  نشــطة، 
وحيــدة  وفــاة  حالــة  القطــاع 

بالفروس ملسّنة.

االحتالل يسجل 
5 وفيات بكورونا 
ويتخطى الصني 

يف عدد اإلصابات
النارصة/ فلسطني:

االحتــالل  بحكومــة  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
وفيــات،   5 تســجيل  أمــس،  اإلرسائيــيل، 
يف  كورونــا  بفــروس   1693 وإصابــة 
حــني  يف  األخــرة،  ســاعة  الـــ24  غضــون 
)إرسائيــل(  تخطــي  معطياتهــا  أظهــرت 
الصــنَي بعــدد اإلصابــات بالفــروس، لتبلغ 
منــذ  إصابــة،   84722 اإلصابــات  حصيلــة 

إعالن انتشاره يف مارس/ آذار املايض.
وبهذه الحصيلة، يرتفع إجاميل اإلصابات 
 25468 إىل  االحتــالل  لــدى  النشــطة 
حالــة، 375 منهــا توصــف بالحرجــة، بينهــا 
التنفــس  ألجهــزة  تخضــع  حــاالت   110

منــذ  الوفيــات  عــدد  وبلــغ  االصطناعــي.  
تفي الفروس لدى االحتالل 622.

االحتــالل  ومســتوطنات  مــدن  وتواصــل 
الكربى تســجيل معدل قيايس باإلصابات 
بالفــروس، وانضمــت يف األســبوع األخر 
االســتيطانية  التجمعــات  مــن  العديــد 
للمناطــق الحمــراء وإىل قامئــة التجمعــات 
الســكنية التي ســجلت ارتفاًعا يف انتشــار 

الفروس.
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لماذا بوذا 
والكنيس فـي ديب؟!

تحتفــل ديب بصــاة الســبت ألول مــرة، يف أول كنيــس 
يف  األوىل  الصــاة  العثامنيــة.  الخافــة  منــذ  يهــودي 
الكنيس اليهودي هي تتويج لعاقات التطبيع اإلمارايت 
يف  نحــن  الصهيــوين.  االحتــال  دولــة  مــع  الخليجــي 
فلســطني لســنا ســعداء بهذا الخرب الذي تناقلته وســائل 
اإلماراتيــة.  اإلعــام  وســائل  ومنهــا  املختلفــة،  اإلعــام 
نعــم، تــل أبيــب ســعيدة بالحــدث مــن ناحيــة، وســعيدة 

بأنه حصل عىل تغطية إعامية عربية من ناحية ثانية.
يف حــدث ســابق قريــب من هــذا الحدث احتفلت ديب 
بافتتــاح أول معبــد بــوذي وثنــي يف اإلمــارات. نحــن نعلم 
أن جزيــرة العــرب ال ينبغــي أن يجتمــع فيهــا دينــان بعــد 
أن أخــرج املســلمون منهــا اليهــود، وقضــوا عــىل الوثنية. 
بــوذا،  معبــد  افتتــاح  عــىل  ديب  قيــادة  حرصــت  ملــاذا 

وكنيس اليهود يف ظل تغطية إعامية كبرية؟!
مــا أعرفــه أن قــادة اإلمــارات مــن أرسة الشــيخ زايــد رحمــه 
اللــه ليســوا عــىل نهــج والدهــم، وهــم ال يأخــذون الديــن 
الحــركات  يحــارب  مــن  بعضهــم  بــل  بقــوة،  اإلســامي 
اإلســامية كاإلخــوان تحــت زعــم اإلرهــاب. وهــم يتبنــون 
مــع دولــة االحتــال،  العلنــي  التطبيــع  نحــو  ــا  توجًهــا قويًّ
مبا يخالف توجيهات األب املؤســس. كان الشــيخ زايد 
مــع فلســطني، ومــع الثــورة الفلســطينية. األبنــاء لألســف 
ليســوا مع فلســطني، وال مع الثورة الفلســطينية، بل هم 
يهرولون نحو تل أبيب دون أن يكون لهم مصلحة راجحة 

يف هذه الهرولة.
إليــران  بالعــداء  الهرولــة  هــذه  املحللــني  بعــض  يفــر 
بالــوالء  آخــرون  ويفرهــا  إرسائيــل،  مــع  فيــه  وااللتقــاء 
ألمــريكا، واتخــاذ تــل أبيــب باًبــا للبيــت األبيــض، ويفــره 
بعضهــم بانحــراف ســيايس يف الرؤيــة وتقديــر املوقــف 
ــا كانــت هــذه التفســريات فإنه ال مربر  مــن تــل أبيــب. وأيًّ
وطني أو قومي لهذه الهرولة، وال مربر لاحتفال بكنيس 
وال بصــات الســبت، فهــذه االحتفــاالت ليســت رخصــة 
البيــت  الخــراق  أو  الغربيــة،  للحضــارة  للعبــور  جيــدة 
األبيــض. مــع العلــم بأن اإلمارات ليســت يف حاجة لهذه 

األمور.
ومصالــح  اإلمــارات  عــىل  نغــار  فلســطني  يف  نحــن 
اإلمارات، ولكننا نشعر بأسف حني نجد قيادة اإلمارات 
تضحــي بفلســطني ومصالــح الثــورة الفلســطينية لصالــح 
ا محتاًّ  التطبيع مع العدو. العدو الصهيوين يبقى عدوًّ
رغــم التطبيــع، وهــو لــن يخلــص لإلمــارات وإن أخلصــت 
اإلمــارات لهــم، وقدمًيــا تعاهــد أجدادهم مع رســول الله 
وحاولــوا  عهودهــم،  ونقضــوا  وســلم،  عليــه  اللــه  صــىل 
قتله، فحكموا عىل أنفسهم باإلخراج من جزيرة العرب. 
اإلمــارات  عــىل  يغــارون  مــن  بعــض  تســاؤل  كان  وهنــا 
والدين يقولون: هل يعودون من ديب إىل جزيرة العرب 
والبحريــن؟! أم أن األمــر ســيقف عنــد كنيــس يف ديب؟! 
يف  يتجســدان  ال  العبــادة  وحريــة  الدينــي،  التســامح 
معابــد وكنــس، رمبــا ليــس يف املجتمــع اإلمــارايت مــن 
هــو يف حاجــة إليهــا. التســامح وحريــة االعتقــاد تتجســد 

بتطبيق صحيح لتعاليم اإلسام الحنيف.

تهديدات بــ"منشار 
كهربايئ" عىل شاطئ كندي

أوتاوا/ وكاالت:
وجه القضاء الكندي اتهامات لرجلني صّورهام شــهود وهام يهددان 
أشــخاصا مبنشــارين كهربائيــني عنــد شــاطئ يف تورنتــو، عــىل ما أفاد 

مصدر يف الرشطة.
وكان الرجان قد شــاركا يف شــجار عند شــاطئ "تشــريي" يف منطقة 
صناعيــة ســابقة يف املدينــة الكــربى الواقعــة يف مقاطعــة أونتاريــو، 

بحسب وكالة األنباء الفرنسية.
وبعــد تعرضهــام إلصابــة، غــادر الرجــان املكان ثم عــادا رسيعا، وكان 
وأطلقــا  تشــغيل،  وضعيــة  يف  كهربائيــا  منشــارا  يحمــل  منهــام  كل 
تهديــدات لجمــع صغــري تفــرق أعضــاؤه رسيعــا، بحســب صــور نرشت 

عرب مواقع التواصل االجتامعي.
يتســببا  وفــق شــهود، ومل  آثــار جــروح،  الرجلــني  عــىل  تبــدو  وكانــت 

بإصابة أحد خال الحادثة، عىل ما أفادت الرشطة.
وبعدمــا أوقفتهــام الرشطــة رسيعا، مثــل الرجان اإلثنني أمام محكمة 
يف املدينــة حيــث جــرى إباغهــام بالتهــم املوجهــة إليهــام والتــي مل 

يكشف عنها.

تطبيق سويرسي 
يطلق خدمة مكالمات 

فيديو ضد االخرتاق
برن/ وكاالت:

أعلنــت خدمــة الراســل الفــوري ثرميــا Threema عــن إطــاق وظيفــة 
اهتاممهــا  أن  الســويرية  الرشكــة  وأوضحــت  الفيديــو.  مكاملــات 
ينصــب عــىل الخصوصيــة وحاميــة البيانــات، عــىل غــرار خدمــة تبادل 

الرسائل، وذلك من خال تشفري البيانات.
وأكــدت رشكــة ثرميــا Threema أن الوصــول إىل مكاملــات الفيديــو 
 Threema فقــط، وال ميكــن لرشكــة فيهــا  عــىل املشــاركني  يقتــر 
اخــراق املكاملــات أو تســجيلها، كــام ميكــن للمســتخدم اســتعامل 
الخدمــة الجديــدة دون اإلفصــاح عــن البيانــات الشــخصية مثــل عنــوان 
الراســل  تطبيــق  يحتــاج  وال  الهاتفــي،  الرقــم  أو  اإللكــروين  الربيــد 

الفوري إىل الوصول إىل دليل العناوين.
ولكن ميكن للمستخدم الكشف عن املزيد من البيانات طواعية من 

أجل التحقق من جهات االتصال.
الــذي  الحــايل،   Threema إصــدار  يف  الجديــدة  الوظيفــة  وتتوفــر 
يحمــل رقــم 4.4 ألجهــزة أندرويــد أو 4.6 ألجهــزة أبــل الجوالة املزودة 

بنظام "آي أو إس".

احتفاء بذكرى هبوط 
»كيوريسيت« عىل المريخ

واشنطن/ وكاالت:
تحتفــي وكالــة الفضــاء األمريكيــة بالذكــرى الثامنــة لهبــوط املركبــة 
»كيوريســتي« عــىل ســطح املريــخ، ونــرشت مجموعــة مختــارة من 

الصور البانورامية التي التقطتها املركبة للكوكب األحمر.
ومــن بــني اللقطــات التــي نرشهــا فريــق »ناســا« يف مختــرب الدفــع 
النفــاث، صــورة أثنــاء عاصفــة ترابيــة، ومتوجــات الكثبــان الرمليــة 

والغيوم التي شوهدت يف السامء فوق املركبة.
وكانــت املركبــة، التــي تبلــغ كلفتهــا 1.9 مليــار جنيــه اســرليني، 
األوىل التــي تلتقــط »صــورة ذاتيــة« عــىل املريــخ، خــال مهمتهــا 
لجمع عينات الصخور ودراسة الغاف الجوي والبحث عن املاء. 
وتحتــوي املركبــة عــىل 17 كامــريا وذراًعــا آلًيــا ميكن اســتخدامها؛ 
وعــرب  الســطح  حــول  طريقهــا  وإيجــاد  والســطح،  الهــواء  لدراســة 

التضاريس املختلفة.
وشــاركت »ناســا« الصــور بعــد أيــام مــن إطاقهــا الجيــل الجديــد 
فضائيــة  رحلــة  يف   »Perseverance« الجوالــة  املركبــات  مــن 
ستهبط عىل سطح املريخ يف فرباير/ شباط 2021. وتنضم إىل 
»كيوريســتي« يف البحــث عــن عامــات الحيــاة القدميــة وامليــاه 
وتجمع أيًضا عينات الصخور التي سُتعاد يف النهاية إىل األرض.

قطعــت  واملســتمرة  ســنوات،   8 دامــت  التــي  مهمتهــا  ويف 
»كيوريستي« زهاء 14 ميًا وحفرت 26 عينة صخرية.

طفل يف الثالثة يتسلق
جبًل بارتفاع 3300 مرت

روما/ وكاالت:
حطم طفل رقاًم قياسًيا عاملًيا وأصبح أصغر شخص يصل إىل قمة جبل يبلغ ارتفاعه 3300 

مر.
وتســلق الطفل جاكســون هولدينج يف رحلته التي اســتمرت ثاثة أيام، بقيادة األب ليو، وهو 
متســلق محــرف، واألم جيــس، جبــل »بيــز باديــل«، أحد جبال سلســلة »بريّجىل« يف كانتون 
جراوبوندن السويري ومنطقة لومباردي اإليطالية األسبوع املايض. وكافأ الوالد جاكسون، 

3 أعوام، وشقيقته فريا، 7 أعوام، بالحلويات بعد أن وصلوا إىل القمة يف جبال األلب.

صدمة يف أكرب 
مطار بالعالم

لندن/ وكاالت:
أعــداد  أن  أمــس  بلنــدن  "هيــرو"  مطــار  أعلــن 
أســاس  عــىل   %  89 بنحــو  تراجعــت  الــركاب 
تباطــؤ  يعكــس  مــا  متــوز،  يوليــو/  يف  ســنوي 
فــريوس  جائحــة  بســبب  الجــوي  النقــل  حركــة 

كورونا.
ألــف   867 نحــو  إن  بيــان،  يف  املطــار،  وقــال 
شــخص ســافروا عــرب املطــار، مقابــل أكــر مــن 
7.7 مليــون مســافر يف يوليــو/ متــوز من العام 

املايض.
وتوجــه أكــر مــن نصــف الــركاب، أي نحــو 480 

ألفا منهم، إىل وجهات أوروبية.
متــوز  يوليــو/  يف  املســافرين  عــدد  وســجل 
تــم  التــي  األرقــام  مقابــل  طفيفــا"  "ارتفاعــا 
تســجيلها خــال األشــهر الســابقة منــذ تفــي 
الحكومــة  قــررت  بعدمــا  وذلــك  الفــريوس، 
الربيطانيــة يف الرابــع مــن يوليو/ متوز إقامة ما 
يســمى "ممــرات الســفر" إىل البلــدان املعفــاة 

من قيود الحجر الصحي.
وكان املطــار، وهــو مركــز دويل رئيــي وأكــر 
املطــارات األوروبيــة ازدحامــا، تعامــل مــع أكر 

من 80 مليون مسافر العام املايض.
مــن  رحــات  طــريان  رشكــة   90 نحــو  وتشــغل 

مطار هيرو، تغطي أكر من 180 وجهة.
تجدر اإلشــارة إىل أن بريطانيا واحدة من أكر 
الوفيــات  أعــداد  حيــث  مــن  األوروبيــة  الــدول 

املرتبطة بكورونا بنحو 46500 حالة وفاة.

بريطانية تستخدم »فيسبوك«
 لحل لغز جريمة عمرها 6 سنوات

لندن/ وكاالت:
ساعدت بريطانية الرشطة عىل إلقاء القبض عىل قاتل خالتها، يف جنوب إفريقيا قبل 6 

سنوات، وذلك عرب استخدامها موقع »فيسبوك«.
ونقلــت صحيفــة مــريور الربيطانيــة عــن ليهــان سريجســون، البالغــة مــن العمــر 49 عاًمــا أن 
شــكوكها تركــزت عــىل مــزارع خالتهــا آنــدرو ندلوفــو، الــذي اختفــى بعــد يــوم مــن حــدوث 
الجرميــة وفــر إىل زميبابــوي، مشــرية إىل أنهــا نجحــت يف تحديــد هوية ندلوفو، الذي كان 

يستخدم اساًم مستعاًرا عىل فيسبوك، وأنها بدأت تراسله بدعوى أنها معجبة به.
وأضافــت: علمــت أنــه عــاد إىل جوهانســربج، واتصلــت بــه ألحــدد موعــًدا للقائــه، ووافــق 

وأخربت الرشطة، إال أنه مل يظهر يف املوعد املحدد.
وذكــرت ليهــان أنهــا قامــت بنــرش صــورة أنــدرو عــىل صفحتهــا يف »فيســبوك«، وكتبــت 
إىل جانبهــا: »قــام هــذا الرجــل بقتل خالتي كرســتني روبنســون، وال يــزال طليًقا حًرا يتمتع 
بحياتــه بعدمــا أخــذ حيــاة تلــك املــرأة«. وقالــت إن أكــر مــن 70 ألــف شــخص شــاهدوا 
املنشــور وقامــوا مبشــاركته، وخــال ســاعات قليلــة علمــت أن الرشطــة نجحــت يف إلقــاء 

القبض عليه.

10 سيارات تنهي علقتها 
مع ناقل الرسعة اليدوي

واشنطن/ وكاالت:
التــي  املوديــات  مــن  مجموعــة  لتوديــع  الســيارات  ســوق  تســتعد 
ســيتوقف طــرح نســخها التــي تعمــل بناقــل رسعــة يــدوي وســتقتر 

عىل طرح النسخ العاملة بناقل رسعة أوتوماتييك.
ورصــد موقــع "هــوت كارز" أبــرز 10 ســيارات ســيتوقف طرحهــا بناقــل 

رسعة يدوي، خال الفرة املقبلة.
الرشكــة  وأعلنــت  نيســان،  مــن  "فرونتــري"  شــاحنة  القامئــة  وشــملت 
اليابانية أنه بداية من موديل 2020، ســتتوقف عن طرح نســخ بناقل 
رسعة يدوي من شاحنتها وستكتفي بناقل الرعة األوتوماتييك بها 

املزود بتسع رسعات.
ثــم طــراز هيونــداي فيلوســر، الــذي قــررت الرشكــة الكوريــة الجنوبيــة 
املصنعــة لــه، عــدم طــرح نســخ مســتقبلية منــه بناقــل رسعــة يــدوي، 

واالكتفاء بناقل الرعة األوتوماتييك به املزود ب8 رسعات.
الرياضيــة، شــيفروليه كورفيــت  الســيارات  مــن  القامئــة  وجــاء ضمــن 
Z06، وذلك لراجع عدد الراغبني يف رشاء نسخ بناقل رسعة يدوي 

من هذا الطراز.
وكان 75 % مــن العمــاء يطلبــون النســخ العاملــة منــه بناقــل رسعــة 

أوتوماتييك.
ومــن ماركــة جيــب األمريكيــة، ســيفتقد طــراز "رانجلر" النســخ العاملة 
منــه بناقــل رسعــة يــدوي قريبــا، غــري أن الرشكــة املصنعــة لــه ال تــزال 

توفره للبيع باألسواق حتى اآلن.
وجاء ضمن القامئة ســيارة يب إم دبليو M3 عالية األداء، التي قررت 
الرشكة البافارية وقف طرح نسخا مستقبلية منها بناقل رسعة يدوي 

واالقتصار عىل الناقل األوتوماتييك.
وأيضا من يب إم دبليو جاء ضمن القامئة طراز M4، الذي ستتوقف 
الرشكــة البافاريــة عــن طــرح بعــض مــن فئاتــه بناقــل رسعة يــدوي، مثل 

الفئة الكونفرتابل.
يف حني ســتطرح الفئة الكوبيه منه بنســخ مزودة بهذا الناقل اليدوي 

يف املستقبل.
وجــاء ضمــن القامئــة مــن رشكــة بــورش ســيارة Boxster 718 التــي 
قــررت الرشكــة األملانيــة وقــف طــرح أي نســخ منهــا تعمــل بناقــل رسعة 
يــدوي. والســيارة تعمــل مبحــرك ريــايض بقوة 300 حصان وذو ســعة 
4 أســطوانات. وجــاء ضمــن القامئــة ســيارة Forte، والتــي أعلنــت كيا 
أنــه بدايــة مــن موديــل 2020 مــن هــذه الســيارة ســتكون كافــة النســخ 
التي تطرح منها بناقات رسعة أوتوماتيكية، مع محرك ريايض بقوة 
147 حصانــا. ومــن هيونــداي طــراز Elantra الــذي توقفــت الرشكــة 

الكوريــة الجنوبيــة عــن طــرح العديــد مــن فئاتــه بناقــل رسعــة يــدوي، 
.GT N LINE والفئة الوحيدة املتوفرة منه بناقل الرعة يدوي هي
 ،Cayman 718 ويف ختــام القامئــة، جــاء طــراز آخــر مــن بــورش هــو
الذي ستطرح كافة النسخ املستقبلية منه بناقل رسعة أوتوماتييك، 

بست رسعات.

أنقرة/ األناضول:
يجــوب الــريك تامــر أويصال، امللقب 
مدينــة  شــوارع  العنكبــوت"  بالـ"رجــل 
لتوزيــع  تركيــا،  وســط  شــهر  أســيك 
لفــت  أجــل  مــن  املــارة  عــىل  كاممــات 
بتدابــري  االلتــزام  أهميــة  إىل  االنتبــاه 
مكافحة فريوس كورونا ونضال الكوادر 

الطبية يف هذا اإلطار.
وحمــل أويصــال الــذي يعمــل يف مســح 
الواجهــات الخارجيــة لألبنية الشــاهقة، 
"ارتــدي كاممتــك،  الفتــة عليهــا عبــارة 
أهميــة  عــىل  للتأكيــد  بطــًا"،  وأصبــح 

الكاممة يف ظل انتشار الفريوس.
ويف تريــح لألناضــول، أكــد أويصــال 
الوعــي  زيــادة  يف  يتمثــل  هدفــه  أن 
ألهميــة القنــاع، خاصــًة مــع زي الرجــل 

العنكبوت الذي يحبه األطفال كثرًيا.
وأعــرب عــن أســفه لعــدم امتثــال الناس 
الخاصــة  للقواعــد  األخــرية  اآلونــة  يف 
لــكل  بالحاميــة مــن كورونــا، مضيًفــا: " 
طالــب، مبــا يف ذلــك أطفــايل االثنــني، 
بضــع  أجــل  ومــن  التعلــم،  يف  الحــق 
دقائــق مــن املتعــة ومــن خــال التجــول 
التباعــد  قواعــد  وخــرق  كاممــة  بــدون 
نلحــق  الواقــع  يف  فنحــن  االجتامعــي، 

الرضر باملستقبل".

"الرجل العنكبوت" يؤكد أهمية الزتام تدابري كورونا برتكيا


