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غضب فلسطيني إزاء تقصير سفارات السلطة 

اإلعالن عن إتمام جميع االستعدادات 
الستقبال العـالقني عبـر معبـر رفح

غزة/ محمد أبو شحمة:
أعلنــت وزارتــا الداخلية والصحة في قطاع غزة إتمام جميع 
الترتيبات واالســتعدادات الســتقبال المواطنيــن العالقين 
العائديــن إلــى قطاع غــزة عبر معبــر رفح البــري، بعد إعالن 
فتحــه فــي كال االتجاهيــن بــدًءا مــن اليــوم حتــى الخميس 

المقبل، في حين أبدى عدد من العالقين خارج مصر غضبهم 
من عدم إرســال الســفارات خطابات للمطارات تسمح لهم 
بصعــود الطائرات. وأكدت وزارتا الداخلية والصحة في غزة 

خالل المؤتمر الصحفي لمركز اإلعالم والمعلومات 
4الحكومي، أمس، أن المؤسسات الحكومية أتمت 

غزة/ فلسطني:
املحتلــة  القــدس  مدينــة  أهــايل  "حــاس"،  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  دعــت 
والضفة الغربية، إىل هبة شعبية للدفاع عن املسجد األقىص املبارك، وتصعيد 
املقاومة مع االحتال اإلرسائييل للتصدي ملخططات االحتال التي تســتهدف 
الوجــود الفلســطيني. وقــال الناطــق باســم الحركة عبد اللطيــف القانوع، أمس: إن 

العدوان اإلرسائييل الهمجي املتواصل عىل مدينة القدس، واالقتحام 
اليومي للمسجد األقىص، ومرشوع بناء ألف وحدة استيطانية، يشكل 

غزة/ أدهم الرشيف:
األقــىص  للمســجد  املســتوطنني  اقتحــام  كان 
أكــر  مــن  واحــدًا  ســابًقا؛  وســاحاته  املبــارك 
حتــى  تنفيذهــا  يصعــب  التــي  االنتهــاكات 
اإلرسائيــيل  االحتــال  رشطــة  بحايــة  كان  وإن 
وقواتــه، لكنــه يف الوقــت الحــايل أصبــح طقوًســا 

يوميــة، وأحياًنــا يتــم يف اليــوم الواحــد أكــر مــن 
مــرة، عقــب سلســلة مخططــات عمــد االحتــال 
كاملــة  القــدس  احتالــه  منــذ  تنفيذهــا  إىل 
1967. وبــات ملحوًظــا كذلــك اســتغال  ســنة 

فــروس  جائحــة  االحتــال  ســلطات 
مــن  املزيــد  لفــرض  العامليــة  "كورونــا" 

"حماس" تدعو لهبة 
شعبية دفاًعا عن األقىص

تصاعد اقتحامات المستوطنني للمسجد 
األقىص يفتح الطريق لتقسيمه

القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
تضاعفــت عمليــات الهــدم الــذايت التــي تفرضهــا 
ســلطات االحتــال اإلرسائيــيل عىل املقدســيني، 
غالبيتهــا  يرتكــز  "وهميــة"  مســوغات  تحــت 
عــىل ذريعــة البنــاء غــر املرخــص، وذلــك ضمــن 
واقــع  وفــرض  القــدس  لتهويــد  الراميــة  محاوالتهــا 

االحتــال  بلديــة  وتفــرض  جديــد.  دميوغــرايف 
رشوًطا تعجيزية ومبالغ طائلة إلجراءات الرتخيص 
والتي متتد لسنوات طويلة. ويضطر املقدسيون 
لهــدم منازلهــم بأنفســهم، هرًبــا مــن دفــع الغرامات 

املاليــة وأجــرة هــدم بلديــة االحتــال التي 
تصــل إىل عــرشات آالف الشــواقل. وبلــغ 

22 ألف أمر هدم لمنازل في القدس على طاولة محاكم االحتالل 

"هـدم البيـوت ذاتيًّا".. أقسـى 
عقـوبـات االحتـالل ضــد المقـدسيني
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في ظل قلة مراكز الفحص
ارتفاع أعداد المصابني 

بـ"كورونا" يف القدس
 يزيد مخاوف المقدسيني

القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
فــروس  تفــي  رقعــة  اتســاع  مــن  فلســطينيون  مواطنــون  يخــى 
"كورونــا" يف رشقــي القــدس، مــع ازديــاد أعداد اإلصابــات يف اآلونة 

األخــرة، يف ظــل تــردي الخدمــات الصحيــة التــي تقدمهــا 
ســلطات االحتال وقّلة املراكز الصحية الخاصة بالفحص 

 12 وفاة و1379 إصابة 

جديدة بكورونا يف )إرسائيل(
القدس املحتلة/ فلسطني:

ــا  إرسائيليًّ  )12( بوفــاة  أمــس،  اإلرسائيليــة،  الصحــة  وزارة  أفــادت 
كورونــا  بفــروس  جديــدة  إصابــة   )1379( وتســجيل 
23املســتجد. وبحســب معطيــات الصحــة اإلرسائيليــة، التــي 
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استعدادات إلطالق مناقصات لبناء 
آالف الوحدات االستيطانية يف القدس

النارصة/ فلسطني: 
تســتعد حكومــة االحتــال اإلرسائيــيل إلطــاق مناقصــات لبنــاء آالف الوحــدات االســتيطانية عــىل أرايض 
بيــت صفــاف وجبــل أبــو غنيــم وصــور باهــر يف القــدس املحتلة. وكشــفت ما تســمى لجنــة اإلرشاف عىل 
البنــاء االســتيطاين التابعــة لحكومــة االحتــال، أنــه ســيعلن عــن املناقصــات للــرشوع يف بنــاء الوحــدات 

االســتيطانية يف غضــون أســابيع. وأوضحــت اللجنــة أن مكتــب رئيــس وزراء االحتــال بنيامــني 
نتنياهــو ووزارة االســتيطان بصــدد اإلعــان خــال املرحلــة املقبلــة عــن طرح مناقصــات لبناء نحو 

خالل 24 ساعة
7 حاالت وفاة بفريوس 

"كورونا" يف الضفة 
و467 إصابة جديدة 

رام الله/ فلسطني:
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، وفاة )7( مواطنني متأثرين 
بإصابتهــم بـ"كورونــا"، وتســجيل )467( إصابــة جديــدة بالفــروس، 

خال الـ)24( ســاعة األخرة. وأوضحت الصحة أن مواطًنا 
)60 عاًمــا( مــن بلــدة يطــا مبحافظــة الخليــل تــويف مســاء 

رئيس الحكومة اللبنانية 
حسـان ديـاب يعلـن 

استقالة حكومته
بروت/ وكاالت:

أعلــن حســان ديــاب رئيــس وزراء لبنــان أمــس اســتقالة حكومتــه بعــد 
بــروت وأثــار غضبــا ضــد زعــاء  الــذي وقــع مبرفــأ  االنفجــار القــوي 
مــواد  تفجــر  إن  التلفزيــون  نقلهــا  كلمــة  يف  ديــاب  وقــال  البــاد. 
شــديدة االنفجــار مخزنــة يف مينــاء العاصمــة عــىل مــدى الســنوات 

الســبع املاضيــة كان ”نتيجــة للفســاد املســترشي“. وكان 
مبخــزن  األمونيــوم  نــرتات  مــادة  مــن  طنــا   2750 16انفجــار 

من أجل بريوت.. مبادرات 
فلسطينية لمساعدة 

المدينة وأهلها
بروت/ فلسطني:

ــت  هبَّ والجرحــى  القتــىل  آالف  الــذي حصــد  بــروت  انفجــار  بعيــد 
بعيــد  الحــادث  مــكان  إىل  الفلســطينية  والطبيــة  اإلنقاذيــة  الفــرق 

لحظــات مــن وقوعــه يــوم الثاثــاء املــايض للقيــام بواجبهــا 
مصابهــم.  يف  اللبنانيــني  أشــقائهم  ملســاعدة  اإلنســاين 

بعد اعتقاله من عناصر أمن السلطة ثم 
تركه وحيدًا في الشارع

الطفل يامن زاهدة 
يخضع ألوىل جلسات 

7العالج النفيس

23

ا اعتقال 12 مواطًنا فلسطينيًّ

االحتالل يهدم مزنلني يف جنني وبيت لحم.. 
والمتطرف "غليك" يقود اقتحاًما للمسجد األقىص

محافظات/ محمد الدلو:
هدمــت ســلطات االحتالل اإلســرائيلي، أمــس، منزلين فلســطينيين في جنين 
وبيــت لحــم، مواِصلــة عمليــات الهدم التي طالــت منذ ثالثة أســابيع نحو )40( 
منزاًل في الضفة والقدس، في حين اقتحم أمس عشرات المستوطنين باحات 
المسجد األقصى بقيادة عضو الكنيست المتطرف "يهودا غليك". ففي يعبد 

ا وخزان مياه في قرية  غرب جنين هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بيًتا سكنيًّ
فراسين.  وقال رئيس مجلس قروي فراسين محمود عمارنة: إّن قوات االحتالل 
ا يعود للمواطن  هدمت خزان مياه ســعته )250( كوًبا، كما هدمت بيًتا ســكنيًّ

باســل فايــز عمارنة ويؤوي خمســة أفراد، ومســاحته )70( متــًرا. وكانت 
23قــوات االحتــال اقتحمــت قبــل )10( أيــام القريــة وســلمت )36( إخطاًرا، تقيض 

حماس: التهديد لم يعد له جدوى أمام إرادة كسر الحصار
بدًءا من اليوم.. االحتالل 

يوقف إدخال مواد البناء لغزة
غزة/ فلسطني - صفا:

مــواد  إدخــال  وقــف  أمــس،  مســاء  اإلرسائيــيل،  االحتــال  ســلطات  أعلنــت 
البنــاء ومســتلزماتها كافــة إىل قطــاع غــزة، حتى إشــعار آخــر. يف حني أكدت 
حركــة حــاس أن "الضغــط والتهديــد مل يعــد لــه أي جــدوى أمــام إرادة كــر 
الحصار". ونقلت وكالة الصحافة الفلســطينية )صفا( عن مصدر مل تســمه 

يف اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة لإلدارة العامة للمعابر 
أبلغــت  االحتــال  قــوات  أن  الفلســطينية،  الســلطة  يف  23والحــدود 

مؤمتر ملركز اإلعام واملعلومات الحكومي بغزة أمس           )تصوير/ يارس فتحي(

)Apa(                فلسطينيون يتفقدون ركام منزلهم املهدم   يف قرية فرسان شال الضفة الغربية  أمس
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القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
تضاعفت عمليات الهدم الذايت التي 
تفرضهــا ســلطات االحتــال اإلرسائييل 
مســوغات  تحــت  املقدســيني،  عــى 
"وهميــة" يرتكــز غالبيتهــا عــى ذريعــة 
ضمــن  وذلــك  املرخــص،  غــر  البنــاء 
القــدس  لتهويــد  الراميــة  محاوالتهــا 

وفرض واقع دميوغرايف جديد.
رشوًطــا  االحتــال  بلديــة  وتفــرض 
إلجــراءات  طائلــة  ومبالــغ  تعجيزيــة 
الرتخيص والتي متتد لسنوات طويلة.

منازلهــم  لهــدم  املقدســيون  ويضطــر 
الغرامــات  دفــع  مــن  هرًبــا  بأنفســهم، 
االحتــال  بلديــة  هــدم  وأجــرة  املاليــة 
آالف  عــرات  إىل  تصــل  التــي 

الشواقل.
ُهدمــت  التــي  املنــازل  عــدد  وبلــغ 
نهايــة  وحتــى  العــام  بدايــة  منــذ  ذاتًيــا 
)37( منــزاًل، وهــي  شــهر يوليــو/ متــوز 
قابلــة للزيــادة خاصــة يف ظــل همجيــة 
مقارنــة  األعــى  الرقــم  وهــو  االحتــال، 
ذكــر  مــا  وفــق  الســابقة،  الســنوات  مــع 
االقتصاديــة  للحقــوق  القــدس  مديــر 

واالجتامعية زياد حموري.
"فلســطني"  لصحيفــة  حمــوري  وأفــاد 

ونّبــه إىل وجــود 22-20 ألــف أمــر هــدم 
ملنازل يف مدينة القدس عى "طاولة 
محاكــم االحتــال، ومــن املمكن أن يتم 
تنفيذهــا يف أي وقــت ممكــن، وذلــك 

ــا  بــأن عــدد املنــازل التــي ُهدمــت ذاتيًّ
6 منــازل فقــط، وهــو  بلــغ   2019 عــام 
مــا يدلــل عــى زيــادة وتــرة الهــدم هــذا 

العام عدة أضعاف.

للتنفيــذ  وإقــراره  االحتــال  رؤيــة  وفــق 
سياســة  حمــوري  وعــّد  الفعــيل". 
ــا، "مــن أقــى أنــواع  هــدم البيــوت ذاتيًّ
يفرضــه  الــذي  والتريــد  العقوبــات 

مشــًرا  املقدســيني"،  عــى  االحتــال 
هــذه  يســتخدم  االحتــال  أن  إىل 
السياســة منــذ عــام 1948 حينــاًم دّمــر 

بيوت الفلسطينيني وهّجرهم منها.

وبــنّي أن االحتــال يســتخدم السياســة 
تحــت ُمســميات مختلفــة واهيــة، مثــل 
عــدم حصولهــا عــى تراخيــص وأخــرى 
أنهــا تعــود ملواطنــني "إرهابيــني"، لكــن 
املواطــن  عقوبــة  كلهــا  منهــا  القصــد 

الفلسطيني معيشيا واقتصاديا.
وأكــد حمــوري أن الوجــود الفلســطيني 
لذلــك  االحتــال،  ُيقلــق  القــدس،  يف 
املقدســة،  املدينــة  لتفريــغ  يســعى 
عــر الضغــط عليهــم وفــرض الغرامــات 
للهجــرة  ودفعهــم  الباهظــة،  املاليــة 

القرسية.
تعــد  االحتــال  "دولــة  أن  إىل  ونبــه 
اليهــودي،  للشــعب  عاصمــة  القــدس 
وهذا ما باركه الرئيس األمرييك دونالد 

ترامب ونقل سفارة واشنطن لها". 
وشــدد حمــوري عــى رضورة مســاعدة 
البقــاء  عــى  املقدســيني  ودعــم 
وحاميتهــم  وجودهــم  عــى  والحفــاظ 
من مخططات االحتال التي ترّكز عى 

الرصاع الدميوغرايف لتهجرهم.
املقدســية  الهيئــة  رئيــس  رأى  بــدوره 
نــارص  والتهجــر  الهــدم  ملناهضــة 
الهدمــي، أن زيــادة وتــرة الهدم الذايت 
حصــول  إطــار  يف  ينــدرج  القــدس  يف 

أمريــيك  أخــر  ضــوء  عــى  االحتــال 
لدولتــه  عاصمــة  القــدس  باعتبــار 

املزعومة.
وأوضــح الهدمــي لصحيفــة "فلســطني" 
هــذه  خــال  مــن  يســعى  االحتــال  أن 
رئيســيني،  هدفــني  تحقيــق  السياســة 
األول: تهجر املقدســيني ومنعهم من 
إعطائهــم  أراضيهــم وعــدم  عــى  البنــاء 

أي رخص للبناء.
إثبــات  الهدمــي،  وفــق  الثــاين،  أمــا 
القــدس،  يف  امُلســيطر  أنــه  االحتــال 
التــي  اإلرسائيليــة  القوانــني  ويطبــق 

تتوافق مع سياسته التهويدية.
أن  يريــد  االحتــال  أن  إىل  وأشــار 
منهــا  وينتهــي  "أوســلو"  يتخطــى 
عــر  لألمــام  جديــدة  خطــوة  والتقــدم 
إخضاع الفلسطينيني لقوانينه "وأن أي 
مخالــف لقوانينــه أو إظهــار والئــه لغــر 

دولته يتم تهجره".
ودعــا الناشــط املقــديس أبنــاء شــعبنا 
مواجهــة  أجــل  مــن  الوحــدة  إىل  كافــة 
مخططات االحتال يف مدينة القدس 
التــي  الــذايت  الهــدم  سياســة  وخاصــة 
جميــع  مــن  املقدســيني  كاهــل  ترهــق 

الجوانب.

غزة/ فلسطني:
دعــت حركــة املقاومــة اإلســامية "حــامس"، أهــايل 
مدينــة القــدس املحتلــة والضفــة الغربيــة، إىل هبــة 
املبــارك،  األقــى  املســجد  عــن  للدفــاع  شــعبية 
اإلرسائيــيل  االحتــال  مــع  املقاومــة  وتصعيــد 
تســتهدف  التــي  االحتــال  ملخططــات  للتصــدي 
الحركــة  باســم  الناطــق  وقــال  الفلســطيني.  الوجــود 
عبــد اللطيــف القانــوع، أمس: إن العدوان اإلرسائييل 
الهمجــي املتواصــل عــى مدينــة القــدس، واالقتحــام 
اليومــي للمســجد األقــى، ومــروع بنــاء ألف وحدة 
عــى  محدًقــا  حقيقًيــا  خطــًرا  يشــكل  اســتيطانية، 

املسجد األقى وأهايل املدينة املقدسة.
اقتحامــات  أن  مكتــوب،  ترصيــح  يف  القانــوع  وبــنّي 

االحتــال واملســتوطنني اليوميــة للمســجد األقــى 
املبــارك والتــي كان آخرهــا صبــاح أمــس هــي محاولــة 

لفرض أمر واقع  بشكل يومي.
ولفت إىل أن االقتحامات اليومية للمســجد األقى 
مستمرة، يف الوقت الذي يخطط فيه االحتال لبناء 
ألف وحدة استيطانية؛ لعزل قرى فلسطينية بأكملها 
مبــروع  يســمى  مــا  ضمــن  القــدس،  مدينــة  رشق 

"القدس الكرى".
حملــة  إطــار  يف  يــأيت  ذلــك  أن  القانــوع  وأوضــح 
إرسائيليــة منظمــة لتهجر أبناء شــعبنا، وحرمانهم من 
املدينــة  معــامل  تغيــر  بهــدف   ، ومنازلهــم  أراضيهــم 
الســيطرة  بســط  إىل  وصــواًل  وتهويدهــا،  املقدســة 

الكاملة عى املسجد األقى املبارك.

القدس املحتلة- غزة/ فاطمة الزهراء العويني: 
املقاصــد  مستشــفى  عــام  مديــر  أّكــد 
أن  الحســن،  هيثــم  املحتلــة  بالقــدس 
املستشــفى يعــاين مــن أزمــة ماليــة خانقة 
الفلســطينية  بــدأت منــذ امتنــاع الســلطة 
عن استام أموال املقاصة من )إرسائيل( 
نصــف  اســتلمت  حيــث   ،2019 عــام 
مستحقاتها فقط مام أدى لتفاقم األزمة.

أن  "كــام  لـ"فلســطني":  الحســن  وقــال 
انتشــار جائحــة كورونــا أدى لتزايــد األزمة، 
قــل عــدد املــرىض املحولــني يف  حيــث 
 ،%  80 نســبته  مبــا   2020 فرايــر  شــهر 
مــا  املستشــفى  إيــرادات  وانخفضــت 
نســبته 60 %، فيــام قــّل عــدد املحولــني 

من الضفة وغزة بشكل كبر".
املستشــفى  عــى  القامئــني  أن  وأوضــح 
تحويــل  عــدم  بســبب  االنهيــار  يخشــون 
وزارة املاليــة بالضفــة الديــون املســتحقة 
عــى الســلطة لصالح املستشــفى، والتي 

تبلغ 60 مليون شيقل.
ولفــت الحســن إىل أن إدارة املستشــفى 
تعمــل عــى عــدم الوصــول ملرحلة تضطر 
تقليــص  تتضمــن  إجــراءات  التخــاذ  فيهــا 
وإن  حتــى  "نحــن  مضيفــًا:  موظفــني، 

أن  نســتطيع  فلــن  اإلجــراء  لهــذا  اضطررنــا 
نسدد لهم مستحقات نهاية الخدمة".

وكيفيــة  ونــوع  طريقــة  أنَّ  الحســن  وبــنيَّ 
املستشــفى  داخــل  للمــرىض  العــاج 
مل تتأثــر حتــى اللحظــة رغــم انتشــار وبــاء 
كورونا، حيث أقامت داخلها قساًم لعزل 
املصابني بالفروس وتوفر املستلزمات 
ترعــات  "وصلتنــا  قائــًا:  بهــم،  الخاصــة 
صحيــة  وجهــات  املقدســيني  مــن  عينيــة 

ساعدتنا عى تجاوز األزمة".
وتابع: "ناشدنا كل املؤسسات والجهات 

املختصــة  والدوليــة  واإلســامية  العربيــة 
لكننــا  املستشــفى،  يف  الوضــع  إلنقــاذ 
غيــاب  ظــل  يف  مفرغــة  حلقــة  يف  نــدور 
الدعــم املــايل، والــذي قــد يــؤدي النهيــار 

هذا الرصح الصحي".
العــريب  الدعــم  غيــاب  الحســن  وانتقــد 
املقدســية  للمؤسســة  واإلســامي 
مل  حيــث  األمريكيــة،  لــإرادة  خضوعــًا 
تستلم املستشفى أي مساعدات نقدية 
مــن جهــات رســمية منــذ خمســة ســنوات، 
تلــك  متــر  أن  املانحــون  يشــرتط  إذ 
وموافقــة  خريــة  هيئــات  عــر  الترعــات 

أمريكية.
يف  الجهــات  جميــع  "ناشــدنا  وقــال: 
وإذا  جــدوى،  دون  والخــارج  الداخــل 
اســتام  بعــدم  اشــتية  حكومــة  اســتمرت 
غايــة  الوضــع  ســيكون  املقاصــة  أمــوال 
عــى  مثــال صغــر  فنحــن  الصعوبــة،  يف 

املعاناة بسبب نقص اإليرادات".
وأضاف الحسن: "االستمرار بهذا الوضع 
ا فنحــن بحاجــة للــامل لتوفــر  صعــب جــدًّ
مليــون  لـــ15  نحتــاج  حيــث  مســتلزماتنا، 
دوالر بشــكل عاجــل لتخفيــف حدة األزمة 

ملدة عام واحد".

عامن/ فلسطني:
األردنيــني  املعتقلــني  ملــف  مســؤول  أكــد 
"قضيــة  أن  املشــايخ،  خــر  الســعودية،  يف 
املعتقلــني أصبحــت شــبه متوقفــة، وهــي أقرب 

لحالة الجمود والنسيان".
أهــايل  إن  بــرس":  لـ"قــدس  املشــايخ  وقــال 
املعتقلــني األردنيــني والفلســطينيني ال يعرفون 
أدىن معلومــة عــن أوضــاع أبنائهــم يف الســجون 
الســعودية، واالتصــاالت شــبه منقطعــة، إال مــع 

بعض املعتقلني، وتتم لدقائق قليلة فقط.
الرســمي يف األردن مل  الجانــب  وأشــار إىل أن 
يتحــرك بصــورة مقبولــة لإفــراج عــن املعتقلني، 
األرايض  داخــل  جــرم  أي  يرتكبــوا  مل  "الذيــن 
هــذه  طــول  اعتقالهــم  إىل  ليصــار  الســعودية، 

الفرتة".
وأضاف املشايخ: أنه يف الوقت الحايل يعيش 
والفلســطينيني  األردنيــني  املعتقلــني  أهــايل 
خيبــة كبــرة لعــدم شــمول أبنائهــم بعفــٍو ملــيك، 
وبالحقيقــة كان هنــاك بارقــة أمــل أن يتــم إغــاق 
ملف املعتقلني بصورٍة نهائية، إال أن املحاكمة 
الوحيدة التي عقدت يف 8 مارس املايض، مل 

تستكمل حتى اللحظة.
تكــون  أن  توقعــات  هنــاك  كان  أنــه  إىل  وأشــار 

أون  طريــق  )عــن  إلكرتونيــة  محاكــامت  هنــاك 
اليــن(، بســبب جائحــة كورونــا، إال أن هــذا األمــر 

أيضًا مل يتم.
بالقــرار  املعتقلــني  شــمول  عــن  ســؤاله،  وعنــد 
العامــة  النيابــة  متكــني  الســعودي،  امللــيك 
باإلفــراج عــن معتقــيل القضايــا األمنيــة، بشــكل 
مؤقــت، أجــاب: "حتــى اللحظــة مل يصلنــا يشء 
مــن قبــل املحامــني، إذا كانــوا مشــمولني بهــذا 
القــرار أو ال، فالتواصــل مــع الجهــات القضائيــة 

السعودية شبه معدوم".
ظــل  يف  صعبــة  األوضــاع  أن  املشــايخ  وذكــر 
قبــل  مــن  حقيقيــة  معانــاة  وهنــاك  كورونــا، 
املحامــني يف التواصــل مــع معتقليهــم أو حتــى 

املحكمة.
بـــ  املعتقلــني  أحــوال  املشــايخ  ووصــف 
"الصعبة"، قائا: "املعتقلون بحاجة إىل املال 
كثــرا  وأن  ســيام  اليوميــة،  احتياجاتهــم  لتلبيــة 
عــدم  نتيجــة  الســعودية،  غــادروا  أهاليهــم  مــن 
تجديــد اإلقامــة لهــم، فيــام التواصــل مــع بعــض 
املعتقلــني يتــم عن طريق الهاتف لعدة دقائق، 

بعد انقطاع أشهر وهذا غر كاٍف متامًا".
يف  للمعتقلــني  زيــارة  أي  تتــم  مل  أنــه  وكشــف 
الفطــر  فــرتة عيــدي  الســعودية خــال  الســجون 

واألضحــى املباركــني، وتابــع: "هنــاك قلــق كبــر 
لــدى األهــايل عــى حيــاة أبنائهــم، ال ســيام يف 

ظل تفيش فروس كورونا".
واستطرد: "أنا من هنا أقول أن قضية املعتقلني 
والجهــات  النســيان،  طــي  بالفعــل  دخلــت  قــد 
الرســمية األردنيــة ال يوجــد لهــا أي جهــود يذكــر، 
جــرم  أي  يرتبكــوا  أن معتقلينــا مل  قناعتنــا  رغــم 
بحــق الســعودية التــي عاشــوا فيهــا وعملــوا فيهــا 

لسنوات طويلة".
لــدى  ومطالبتنــا  مناشــداتنا  أن  املشــايخ  وأكــد 
الجهــات الســعودية واألردنيــة يف هــذا امللــف، 
لحقــوق  الوطنــي  املركــز  ومنهــا  تتوقــف  مل 
النــواب  بعــض  طريــق  عــن  وكذلــك  اإلنســان، 

األردنيني.
الريــاض  املنــرصم،  مــارس/آذار   8 يف  وبــدأت 
مــن  )بعضهــم  فلســطينيا   62 نحــو  مبحاكمــة 
حملــة الجــوازات األردنيــة(، وهم مقيمون داخل 

أراضيها.
عــى  كانــوا  املعتقلــني  "بعــض  أن  إىل  يشــار 
اتصــال وتواصــل دائــم مــع مســؤولني ســعوديني 
يعملــون  كانــوا  أنهــم  كــام  ملفــات،  عــدة  يف 
بيــان  وفــق  هنــاك"،  الســلطات  مــع  بالتنســيق 

سابق لحركة حامس.

22 ألف أمر هدم لمنازل في القدس على طاولة محاكم االحتالل 

ا".. أقسى عقوبات االحتالل ضد المقدسيين "هدم البيوت ذاتيًّ

النارصة/ فلسطني: 
تســتعد حكومــة االحتــال اإلرسائيــيل إلطــاق مناقصــات 
بيــت  أرايض  عــى  االســتيطانية  الوحــدات  آالف  لبنــاء 
صفــاف وجبــل أبــو غنيم وصور باهر يف القدس املحتلة. 
وكشفت ما تسمى لجنة اإلرشاف عى البناء االستيطاين 
التابعــة لحكومــة االحتــال، أنــه ســيعلن عــن املناقصــات 
للروع ببناء الوحدات االستيطانية يف غضون أسابيع.

االحتــال  وزراء  رئيــس  مكتــب  أن  اللجنــة  وأوضحــت 
بنيامــني نتنياهــو، ووزارة االســتيطان بصدد اإلعان خال 
املرحلــة املقبلــة عــن طــرح مناقصــات لبنــاء نحــو 1000 

وحــدة اســتيطانية يف منطقــة "جفعــات همطــوس" )بــؤرة 
اســتيطانية(، جنــويب القــدس املحتلة وعى أرايض بيت 
صفافــا وصــور باهــر وأم طوبــا، و٢٢٠٠ وحــدة اســتيطانية 
يف مستوطنة "هارحوماه"، املقامة عى أرايض جبل أبو 
غنيم. ويدور الحديث عن مناقصات سيتم تنفيذها يف 
املنطقــة التــي كانــت خاضعــة للتجميــد، خاصــة مــروع 
البناء عى أرايض الطور والعيزرية والزعيم وعناتا، ضمن 

.E1 مروع
االســتيطانية  البنــاء  عمليــات  تنفيــذ  أن  إىل  وأشــارت 

الجديدة، سوف يتم بوترة متصاعدة.

عــزل القــدس ومــن شــأن املــروع االســتيطاين الجديــد 
القــدس  مــن  الرقيــة  املنطقــة  يغلــق  أن  تنفيــذه  حــال 
املحتلة بشكٍل كامل، وأن يطّوق املناطق )عناتا، الطور، 
توّســع مســتقبلية  إمكانيــة  أّي  مــن  ُتحــرم  بحيــث  حزمــا(، 

باتجاه الرق.
كــام ســيؤدي إىل ربــط جميــع املســتوطنات الواقعــة يف 
يف  االحتــال  بلديــة  حــدود  وخــارج  الرقيــة  املنطقــة 
القــدس املحتلــة، مــع املســتوطنات داخــل حــدود بلديــة 
هــذه  يف  الفلســطينية  القــرى  ويحــّول  ليئــون"،  "موشــيه 

املنطقة إىل معازل محارصة.

لتطويق تجمعات فلسطينية وعزلها 
استعدادات إلطالق مناقصات لبناء آالف الوحدات االستيطانية في القدس

"حماس" تدعو لهبة شعبية دفاًعا عن األقصى

الحسن: مستشفى المقاصد يعاني ضائقة مالية 
خانقة تهدده باالنهيار

الملف "دخل مرحلة الجمود والنسيان"
المشايخ: ال معلومات عن المعتقلين األردنيين 

والفلسطينيين بالسعودية 

د. هيثم الحسن

مواطنة مقدسية تتفقد منزلها بعد إجبارهم من قوات االحتال عى هدمه يف القدس املحتلة أمس                  ) األناضول (
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

إعالن صادر عن جمعية نور المعرفة 
حســابات  لتدقيــق  أســعار  عــروض  الســتدراج 

الجمعية للعام 2020م 
تعلــن جمعيــة نــور املعرفــة عــن رغبتهــا يف اســتدراج عــروض أســعار بالظــرف 
املختــوم لتدقيــق حســابات الجمعيــة للعــام 2020م وإصــدار تقريــر تدقيــق 

الحسابات للجمعية وفقًا للرشوط التالية: -
1 -  أن تكون الرشكة مرخصة ملزاولة مهنة التدقيق.

2 - تقديم األسعار بالدوالر األمرييك وتشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.
3 - أن تتوافر القدرة عىل تسليم التقرير نهاية شهر فرباير 2021م.

4 - رسوم اإلعالن يف الصحيفة عىل من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرتسية.
عىل رشكات التدقيق التي تنطبق عليها الرشوط أعاله الحضور إىل مقر الجمعية 

الكائن يف " النصريات – املخيم الجديد – خلف مدارس الوكالة بنات "
لتقديــم العــروض حتــى يــوم الخميــس املوافــق 2020/8/13م وذلــك خــالل 
علــًا  مســاء.  الثانيــة  حتــى  صباحــًا  التاســعة  مــن  الرســمي  الــدوام  ســاعات 
2020/8/16م. ملزيــد مــن  يــوم األحــد بتاريــخ  بــأن موعــد فتــح املظاريــف 
 2550740 رقــم  الجمعيــة  هاتــف  عــىل  االتصــال  واملعلومــات  االستفســار 

جوال رقم 0599631575.
جمعية نور املعرفة 

"دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي 
السادس لنقابة صيادلة فلسطين"

عمــاًل بأحــكام قانــون النقابــات رقــم 2 لســنة 2013 والنظــام األســايس للنقابة، 
َيــرُّ مجلــس إدارة النقابــة بدعــوة أعضــاء  النقابــة لحضــور اجتــاع الجمعيــة 
العمومية العادي السادس ، و الذي سيعقد يف قاعة الهالل االحمر-  مقابل 
جامعــة األزهــر بغــزة يف متــام الســاعة الثانيــة عــرشة ظهرًا يــوم األثنني املوافق 

17 أغسطس لعام 2020، وذلك للنظر يف جدول االعال التايل:

 31 الســنة املنتهيــة يف  التقريريــن املــايل واالداري عــن  تــالوة واعتــاد   .1

ديسمرب 2019.
2. تعيني مدقق حسابات قانوين.

3. تقرير مدقق الحسابات عن مركز النقابة املايل واملصادقة عليه.

4. ما يستجد من أعال تتعلق بنشاط النقابة.

لالستفسار/ التواصل عىل  0597072030، 2625147
مجلس إدارة نقابة صيادلة فلسطني - قطاع غزة

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل

إعالن بشأن مختار لعائلة العكلوك
تعلــن دائــرة شــؤون املخاتــري يف وزارة الحكــم املحــيل مبحافظــات غــزة بــأن 
الســيد/ عبــد الكريــم محمــد عبــد الكريــم العكلــوك قــد تقدم لشــغل منصب 
مختــار لعائلــة العكلــوك وعــىل مــن يرغــب يف االعــرتاض التوجــه اىل الدائــرة 

يف مقر الوزارة لتقديم طلب االعرتاض وذلك خالل أسبوعني من تاريخه.

حدود غزة تشتعل
 مع قدوم جنرال 

إسرائيلي جديد
يف الوقــت الــذي بــدأت فيه الحدود الفلســطينية الرشقية 
يف قطاع غزة تســخن مع مرور الوقت، خاصة عقب تلكؤ 
االحتــالل يف تنفيــذ التفاهــات اإلنســانية املتفــق عليهــا 
هــذا  فــإن  ودوليــة،  إقليميــة  بوســاطة  عامــني،  قرابــة  قبــل 
التصعيــد التدريجــي يتزامــن مــع توجــه عيون قــادة الجيش 
اإلرسائيــيل نحــو الجبهــة الشــالية، حيــث التوتــر املتفجــر 

مع لبنان، ال سيا بعد انفجار مرفأ بريوت.
مفضــال  خيــارا  تبــدو  ال  الشــاملة  املواجهــة  أن  صحيــح 
املنطقــة  قيــادة  يف  غــزة  فرقــة  لكــن  الجانبــني،  مــن  ألي 
تعيــني  مــع  ســيا  ال  االحتــالل،  لجيــش  التابعــة  الجنوبيــة 
قائدهــا الجديــد "منــرود ألــوين"، تبــدي قناعــة بأن الســاحة 
الفلسطينية، ال سيا يف غزة تبدو مرشحة لالنفجار، من 

خالل احتال حدوث تدهور أمني وعسكري كبري.
"ألوين" يعتقد أن إطالق الصواريخ األخرية من غزة مبثابة 
جــرس إنــذار لــكل مــن يعتقــد أن املنظــات املســلحة يف 
مــع توفــر تقديــرات  القيــادة،  قــد غفــت عــىل عجلــة  غــزة 
بأنــه إذا اندلعــت الحــرب القادمــة عىل الحــدود اللبنانية أو 
الســورية، فإنهــا قــد تدفــع املنظــات املســلحة يف قطــاع 

غزة لالنضام إليها.
الجيــش اإلرسائيــيل  اللبنانيــة يعرّفهــا  الســاحة  أن  صحيــح 
بأنها األكرث دموية بني باقي الساحات املتوترة، لكن قطاع 
غــزة هــو الســاحة املتفجــرة التــي قد تفاجــئ يف أي لحظة، 
ذلــك  ويرجــع  كم/ســاعة،   100 إىل  صفــر  مــن  وتتحــرك 
بشــكل أســايس لعــدم االســتقرار االقتصــادي واملعيــي، 
واملشاكل املتنامية التي تفاقمت منذ حرب غزة األخرية 
صيف 2014، وقرارات رئيس السلطة الفلسطينية بفرض 

عقوبات اقتصادية عليها.
وارتفــاع  غــزة،  يف  اإلحبــاط  تزايــد  مــع  أنــه  املتوقــع  مــن 
األنظــار  لتحويــل  حــاس  تســعى  أن  البطالــة،  معــدالت 
للمســريات  الفلســطيني  الجمهــور  وقيــادة  إلرسائيــل، 
الشــعبية عنــد الجــدار الحــدودي، مــا دفــع تــل أبيــب ألن 
تســتوعب بــأن التســوية مــع حــاس تتطلب منهــا التنازل، 
االقتصــادي،  املجــال  يف  الفلســطينية  األرايض  لتهدئــة 
بوســاطة  إرسائيــل  مــع  لتفاهــم  حــاس  توصلــت  ولذلــك 

مرصية ومساعدة مالية من قطر. 
يف الوقــت نفســه، ال ميكــن لكارثــة بــريوت أن تنــي تــل 
أبيــب تهديــد غــزة، وانشــغال حــاس عــىل مــدار الســاعة 
الصاروخيــة،  تجاربهــا  وزيــادة  وتكثيفهــا،  قوتهــا،  بنــاء  يف 
مــا يجعــل جبهــة غــزة ال تقــل تحديــًا عن املــرشوع النووي 
ومــرشوع  ســوريا،  يف  الثــوري  الحــرس  ومتركــز  اإليــراين، 

حزب الله للصواريخ الدقيقة.
يبذلهــا  التــي  العســكرية  الجهــود  أن  يؤكــد  تقــدم  مــا  كل 
اســتئناف  مــع  الســيا  واالحتــالل،  املقاومــة  الجانبــان، 
إطــالق البالونــات الحارقــة باتجــاه املســتوطنات الجنوبيــة، 
يعطي شواهد جديدة عىل أن الفصائل الفلسطينية رمبا 
تفقد صربها، ما يجعل الخيارات اإلرسائيلية مع حاس 
إمــا تريــع التســوية، وإال ســتعود الحــدود للمواجهة التي 

اتسمت بها خالل األعوام السابقة.

رأس  عــىل  حاميوفيتــش  وكانــت 
حيفــا،  مينــاء  زار  برملــاين  وفــد 
املكتــب  وأصــدر  أمــس،  مــن  أول 
أمــس،  للكنيســت،  الربملــاين 

ملخصا عن الجولة الربملانية.
مينــاء  يف  الجولــة  تنظيــم  وجــاء 
يف  االنفجــار  أعقــاب  يف  حيفــا، 

مرفأ بريوت األسبوع املايض.
ختــام  يف  حاميوفيتــش  وقالــت 
مبــا  قليــال  بالنــا  "ارتــاح  الجولــة: 
املــواد  حاويــات  معالجــة  يخــص 
الخطــرة، ومــن الواضــح أن الوضــع 
هنا يختلف عا وقع يف بريوت".

تلقينــا  أننــا  "رغــم  واســتدركت: 
نكــون  أن  إجابــات جيــدة، وميكــن 
مطمئنــني أكــرث، ما زلنــا نرى وجود 
الصناعــات البرتوكياويــة الكبــرية 

يف قلب املجمعات السكانية".
كلــه  حيفــا  "مينــاء  وأضافــت: 
نهــايئ  غــري  لعــدد  موقوتــة  قنبلــة 
مــن املــواد املشــتعلة واملتفجرة، 
ونعلــم أن نســبة تفــي األمــراض 
مــن  أعــىل  حيفــا  ســكان  لــدى 

املعدل العام".
اإلرسائيليــة:  امُلرّشعــة  وتابعــت 
القــرار  اتخــاذ  الدولــة  "عــىل 
الفــوري بنقــل الصناعــات الخطــرة 
املكتــب  ولفــت  منــه".  وامللوثــة 
أن  إىل  للكنيســت  اإلعالمــي 

الوفد زار مصنع األسمدة واملواد 
الكياوية )مصنع رشكة دشانيم(، 
وهــو املصنــع الوحيــد الــذي ُينقل 
منه غاز األمونيا إىل مخازن تربيد 
األمونيــا  بتفريــغ  ويســمح  الطعــام 

إىل صهاريج.
وقــال: "حاليــا يتــم تخزيــن األمونيــا 
حاويــة  خــالل  مــن  املصنــع  يف 
بســعة 450 طنــا يف ملجــأ تحــت 
األرض، بــدال مــن حاويــات األمونيا 
الكبــرية التي تــم تفريغها واحتوت 

عىل 12000 طن".
ونقــل عــن رون فيــرش، مديــر عــام 
رشكــة "دشــانيم"، قولــه: "لألمونيــا 

سمعة سيئة".
نــرتات  "مــادة  فيــرش:  وأضــاف 
هــي   )NH4NO3( األمونيــوم 
تخزينهــا  يتــم  ولكــن  أكــرث  خطــرة 
ذرة  كل  تغطيــة  خــالل  مــن  لدينــا 
قابلــة  غــري  فهــي  ولذلــك  منهــا 
برتكيــز  االشــتعال،  أو  لالنفجــار 
أقل من ٪80 املادة غري خطرية، 
إىل  الرتكيــز  هــذا  نخفــف  ونحــن 

."60٪
وكان األمــني العــام ملنظمــة حــزب 
اللــه اللبنانيــة حســن نرص الله، قد 
بإلقــاء  ماضيــة  ســنوات  يف  هــدد 
صــاروخ عــىل مخــازن األمونيــا يف 

ميناء حيفا.

لــواء  قائــد  مرغاليــت،  ريــيل  لكــن 
حيفــا يف قيــادة الجبهــة الداخليــة 
للوفــد  قــال  االحتــالل،  بجيــش 
تعليــات  "أصدرنــا  الربملــاين: 
حاويــة  أن  للمســؤولني  وقايــة 
األمونيــا يف دشــانيم، إذا أصيبــت 
يف  األمــر  يتســبب  فلــن  بصــاروخ 

أرضار ال ميكن السيطرة عليها".
وأضــاف مرغاليــت: "تلقينــا أوامــر 
يقــع  عندمــا  املخــازن،  بتقليــص 
تصعيــد ســنتوقف عــن اســتيعاب 

املواد وسنفرغ املخازن".
حاميوفيتــش،  عــريان  وأبلــغ 
مديــر عــام رشكــة "تاشــان" للبنــى 
وهــي  والطاقــة  للبــرتول  التحتيــة 
االســرتاتيجي  التخزيــن  منشــأة 
ملخــزون البرتول الحكومي، الوفد 
الربملــاين بــأن الرشكــة تبحــث عــن 
مينــاء  مــن  الرشكــة  لنقــل  بدائــل 

حيفا.

وقــال: "نعتقــد أن املنشــأة يجــب 
ولكــن  آخــر،  مــكان  يف  تكــون  أن 
مــادام ال يوجــد بديــل آخــر، فنحــن 
ال  املنشــأة  هــذه  دون  ألنــه  هنــا، 
مــرور  بعــد  جاريــا  االقتصــاد  يظــل 

يومني".
وزارة  مــن  نيزيــر،  شــويل  ولفتــت 
حايــة البيئــة إىل أنــه يجــب نقــل 
هــذه املنشــأة أيضــا ألن "البنزيــن 
مــن  مرطنــة  مــادة   )C6H6(
لديهــا  وليســت  األوىل  الدرجــة 

عتبة آمنة".
املفضــل  مــن  "لذلــك  وأضافــت: 
بجــوار  انبعــاث  مصــادر  توجــد  أال 

املساكن".
وكان سكان حيفا املحتلة اشتكوا 
خالل السنوات املاضية مرارا من 
بالرطــان  اإلصابــة  نســب  ارتفــاع 
املــدن  مــع  مقارنــة  املدينــة،  يف 

األخرى.

القدس املحتلة/ فلسطني:
ســلمت ســلطات االحتالل أمس املواطن املقديس محمد الزغري قرارا 

باإلبعاد عن املسجد األقىص املبارك ملدة 6 أشهر.
وسبق أن أبعدت قوات االحتالل الزغري وهو من املرابطني الدامئني يف 
األقىص عن املسجد ملدة أسبوع، بعد اعتقاله نهاية الشهر املايض.

ويتجــرع املقدســيون قســوة اإلبعــاد عــن املســجد األقــىص، والحرمــان 
مــن العبــادة فيــه، لكنهــم يــرصون عــىل الحضــور والصــالة يف أقــرب مــكان 
يســتطيعون الوصــول إليــه. وصعــدت ســلطات االحتــالل مــن اســتهدافها 
مالحقتهــم  خــالل  مــن  األقــىص،  املســجد  يف  واملرابطــات  للمرابطــني 

واعتقالهم وإبعادهم، واالعتداء عليهم باستمرار.
ويــأيت تصعيــد االحتــالل بحــق املرابطــني يف املســجد األقــىص، بعــد 
املحاوالت املتواصلة من سلطات االحتالل لتغيري الوقائع عىل األرض 
املرابطــون  يألــو  وال  ومكانيــا.  زمانيــا  تقســيمه  ومتريــر  األقــىص،  داخــل 
واملرابطــات جهــدا يف الوقــوف يف وجــه مؤامــرات االحتــالل، رغــم كل 
مــا يتعرضــون لــه مــن اعتقــال وتنكيل، وإبعاد عن املســجد األقىص وعن 

مدينة القدس، ومنع من السفر، واقتحامات متكررة ملنازلهم.

إىل  غانتــس  نتنياهــو  دعــا  املقابــل،  يف 
عاجلــة  ميزانيــة  عــىل  الفوريــة  املصادقــة 
لألشــهر املتبقيــة مــن عــام 2020 الجاري؛ 
وقــال يف اجتــاع لجلســة عقدتهــا الكتلــة 
الربملانيــة لحزبــه، الليكــود: "نحــن ال نحتاج 
إىل 24 ســاعة، وال حتــى إىل 24 دقيقــة، 
أزمــة  مــع  متناســبة  جاهــزة  ميزانيــة  هنــاك 
كورونــا، تضــخ األمــوال لجيــوب املواطنــني 
وللمصالح التجارية، هذا ما علينا فعله".

اإلرسائيليــة   20 القنــاة  مــع  مقابلــة  ويف 
اليمينية، ُسئل نتنياهو حول ما إذا غانتس 
سيصبح رئيسا للحكومة، مبوجب االتفاق 
"هــذا  أجــاب:  بينهــا،  املوقــع  االئتــاليف 
األمــر يتعلــق بــه، لــو توقــع عــن تــرؤس كتلــة 
الحكومــة،  داخــل  حكومــة  نفســها  تعتــرب 
حكومــة ضــد الحكومــة، التــي تدخــل معنــا 
إنجــازه،  نــود  أمــر  كل  عــىل  مواجهــات  يف 
مــن  والعديــد  امليزانيــة  إقــرار  وتعطــل 
القرارات األخرى، إذا توقف عن كل ذلك، 

قد يصبح رئيسا للحكومة".
يأيت ذلك يف أعقاب مرشوع قانون تقدم 
بــه عضــوا الكنيســت يوعــاز هندل وتســفي 
هــاوزر، يف محاولــة لرتحيل أزمة امليزانية، 
يحددهــا  التــي  املهلــة  بتأجيــل  ويقــي 
القانــون اإلرسائيــيل إلقــرار امليزانيــة، ملــدة 
القانونيــة  املهلــة  بــأن  علــا  يــوم،   )100(
الجــاري،  أغســطس  آب/   25 يف  تنتهــي 
ويف حــال عــدم املصادقــة عــىل امليزانيــة 
حــل  ســيتم  فإنــه  الحــني،  ذلــك  حتــى 
الكنيســت وإســقاط الحكومة والتوجه إىل 

انتخابات جديدة.
وخــالل اجتاع للكتلــة الربملانية لـ"كاحول 
الفان"، قال غانتس: "من يحب )إرسائيل( 
هــذا  يف  االقــرتاع  صناديــق  إىل  يجرهــا  ال 
يتخــذ  ال  مبواطنيهــا،  يهتــم  مــن  الوقــت، 
اقتصــادي  انهيــار  إىل  تــؤدي  خطــوات 
وصحي للعديد منهم يف فرتة األزمة. قرار 

املوافقــة عــىل االقــرتاح يف القــراءة الثانيــة 
والثالثــة. هــذا ممكــن ودســتوري ورضوري 

وأخالقي".
قــراءة  يف  امليزانيــة  قانــون  "متريــر  وعــّد 
متهيديــة فقــط أمــر لــن يحقــق أي يشء"، 
مضيًفــا أن "انتخابــات للمــرة الرابعــة خــالل 
أزمــة كورونــا املســتمرة، ســتؤدي إىل حرب 
أهليــة بــدال مــن الوحــدة، ســتؤدي إىل كــره 
الجــار لجــاره وإىل عــدم تعميق عدم الثقة، 
إىل  ينتهــي  زلــق  منحــدر  يف  ســندخل 

الهاوية". 
وأمهــل غانتــس نتنياهــو حتى مســاء اليوم، 
"هــاوزو  قانــون  عــىل  للمصادقــة  الثالثــاء، 
مســؤولون يف  هــدد  حــني  وهنــدل".  يف 
"كاحــول الفــان" بالتصويــت لصالــح قانــون 
يعرض يوم غد األربعاء عىل الهيئة العامة 
للكنيســت وقدمتــه املعارضــة اإلرسائيليــة 
مــن  جنائيــة  مبخالفــات  متهــم  "أي  مينــع 
لشــخص  إشــارة  يف  الحكومــة"،  تشــكيل 
نتنياهــو. وكان نتنياهــو قــد أبــدى موافقتــه 

عــىل  باملوافقــة  املاضيــة  الليلــة  الليكــود 
كان  إذا  امليزانيــة،  عــىل  املوافقــة  تأجيــل 
كذلك، قرار مهم ورضوري لإلرسائيليني".
قــرار  "لتمريــر  غانتــس  نتنياهــو،  ودعــا 
قدمتــه  الــذي  وعــده  وإثبــات  حكومــي 
مبناقشــة ميزانيــة الدولــة واملوافقــة عليهــا 
عــن  والتوقــف  يــوم.   )100( غضــون  يف 
التهديــد باالنتخابــات وبــداًل مــن الذعــر – 

امنح الجمهور اليقني والثقة". 
اآلن  مــن  ســاعة   24 غضــون  "يف  وتابــع: 
)املفاوضــات  العمليــة  اســتكال  ميكننــا 
لرغبــة  )وفقــا  لعــام  امليزانيــة،  شــكل  حــول 
نتنياهــو، أو لعامــني، بحســب ما نص عليه 

االتفاق الحكومي"(.
وطالــب غانتــس مبصادقــة الحكومــة، عــىل 
املوعــد  لتعديــل  حكومــي  قانــون  مــرشوع 
يتــم  أن  عــىل  امليزانيــة،  لتقديــم  النهــايئ 
 24 غضــون  يف  القانــون  عــىل  املصادقــة 
وقــال:  الثــالث(.  القــراءات  )يف  ســاعة 
يجــب  أالعيــب،  وبــدون  حيــل  "بــدون 

عــىل تأييد مــرشوع قانون "هاوزر وهندل" 
يف القــراءة التمهيديــة فقــط، الليلــة أمــس 
بالقــراءة  التصويــت  بعــد  وينبغــي  األول.  
إىل  القانــون  مــرشوع  إعــادة  التمهيديــة، 
الكنيســت،  يف  والدســتور  القانــون  لجنــة 
تعديــالت  إجــراء  ورمبــا  هنــاك  ومناقشــته 
للقــراءة  إعــداده  إطــار  يف  وذلــك  عليــه، 

األوىل.
موافقــة  ســبب  فــإن  للتحليــالت،  ووفقــا 
نتنياهــو عــىل تأييــد مــرشوع القانــون الذي 
عليــه  التصويــت  يتــم  أن  املفــرتض  مــن 
األربعاء، هو مرشوع قانون آخر، ســتطرحه 
كتلة "ييش عتيد – تيلم" عىل الكنيست 
متهــم  مبنــع  ويقــي  نفســه،  اليــوم  يف 
مبخالفــات جنائيــة، مثــل نتنياهــو، مــن أن 

يكون مرشحا لرئاسة الحكومة.
قانــون  مــرشوع  تأييــد  مــن  نتنياهــو  وغايــة 
للتحليــالت،  وفًقــا  امليزانيــة،  تأجيــل 
أعضــاء  يصــوت  أن  إمكانيــة  إحبــاط  هــو 
عــىل  الفــان"  "كاحــول  مــن  الكنيســت 

مرشوع قانون "ييش عتيد – تيلم".
ويعتقــد نتنياهــو أنــه يف حــال أيــد مــرشوع 
قانــون تأجيــل امليزانيــة، الــذي يبــدو وكأنــه 
لــن  غانتــس  فــإن  امليزانيــة،  أزمــة  ســيحل 
الــذي  القانــون  مــرشوع  تأييــد  عــىل  يجــرؤ 

مينعه من تويل رئاسة الحكومة.
تراجع كبير في شعبية نتنياهو

يف املقابــل، أظهــر اســتطالع للــرأي العــام، 
أمــس، حــدوث تراجــع ملحــوظ يف شــعبية 
تشــكيل  مــن  يتمكــن  لــن  وأنــه  نتنياهــو، 
"كتلــة  إىل  باالســتناد  ميينيــة  حكومــة 
اليمينيــة  األحــزاب  تشــمل  التــي  اليمــني"، 

والحريدية.
نرشتــه  الــذي  االســتطالع،  وحســب 
"الليكــود"  قــوة  فــإن  "معاريــف"،  صحيفــة 
الكنيســت  مقعــًدا يف   29 إىل  ســترتاجع 
لــو جــرت االنتخابــات اآلن، يف حــني كانــت 
االســتطالعات املنشــورة مؤخًرا متنح هذا 

الحزب ما بني 32 إىل 35 مقعًدا.
وحّلت كتلة "ييش عتيد – تيلم"، برئاســة 
برملانيــة  كتلــة  أكــرب  كثــاين  لبيــد،  يائــري 
بحصولها عىل 19 مقعدا، بينا سيحصل 
تحالــف أحــزاب اليمــني املتطــرف "ميينــا" 

برئاسة نفتايل بينيت عىل 14 مقعدا.
وأشــار هــذا االســتطالع إىل أن قــوة القامئــة 
عــن  واحــد  مبقعــد  ســترتاجع  املشــرتكة 
 14 عــىل  وســتحصل  الحــايل،  متثيلهــا 

مقعدا.
 13 ويحصــل حــزب "كاحــول الفــان" عــىل 
مقعــدا، وكتلــة "يهــدوت هتــوراة" عــىل 9 
مقاعــد،   8 عــىل  وحــزب مريتــس  مقاعــد، 
شــاس  حــزيب  مــن  كل  ســيحصل  فيــا 

و"يرائيل بيتينو" عىل 7 مقاعد.
"كتلــة  قــوة  فــإن  النتائــج،  هــذه  وحســب 
يعنــي  مــا  مقعــدا،   59 ســتصبح  اليمــني" 
القــدرة  بعــدم  السياســية  األزمــة  اســتمرار 

عىل تشكيل حكومة إرسائيلية مستقرة.

استطالع يكشف تراجًعا كبيًرا في شعبية نتنياهو

أزمة الميزانية: غانتس يمهل نتنياهو 24 ساعة واألخير يماطل
الناصرة/ فلسطين:

طالــب رئيــس حكومــة االحتــالل البديــل ورئيــس 
رئيــس  غانتــس،  بينــي  الفــان"،  "كاحــول  حــزب 

الحكومة ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، 
مشــروع  علــى  ســاعة،   24 خــالل  بالمصادقــة 
قانــون يتيح تمديد المهلة التي يحددها القانون 

اإلســرائيلي إلقرار الميزانيــة العامة، وذلك منعا 
إلجراء انتخابات مبكرة هي الرابعة في )إسرائيل( 

خالل 18 شهًرا.

االحتالل ُيبعد المقدسي محمد نائب إسرائيلية: ميناء حيفا "قنبلة موقوتة"
الزغير عن األقصى 6 أشهر

بيني غانيتسبنيامني نتنياهو

الناصرة/ فلسطين:
اإلســرائيلي،  الكنيســت  فــي  نائــب  وصفــت 
مينــاء حيفــا شــمال فلســطين المحتلــة، بأنــه 
مــن  نهائــي  غيــر  لعــدد  موقوتــة«،  »قنبلــة 

المــواد المشــتعلة والمتفجــرة. ودعــت عضو 
الكنيســت ميكي حايموفيتــش، الحكومة إلى 
»اتخــاذ القرار الفوري بنقــل الصناعات الخطرة 

والملوثة منه«.
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وزارة  باســم  املتحــدث  وأوضــح 
الــوزارة  أن  البــزم،  إيــاد  الداخليــة، 
وأجهزتها املختصة تتابع كل اإلجراءات 
والرتتيبــات املتعلقــة مبواجهــة فــروس 
الحجــر  مراكــز  كل  وتؤمــن  كورونــا، 
الصحــي، وتتابــع يوميــا تنفيــذ إجــراءات 
الوقايــة والســامة يف جميــع القطاعات 

واملنشآت حامية للمواطنني.
العائديــن  نقــل  ســيتم  أنــه  البــزم  وبــني 
إىل مراكــز الحجــر الصحــي لقضــاء فــرتة 
الحجر 21 يومًا قابلة للزيادة حسب ما 
املواطنــني  داعيــًا  الصحــة،  وزارة  تقــرره 
يف قطاع غزة إىل االنتباه والحذر خال 
هذه املرحلة، واتباع إجراءات الســامة 
والوقاية يف ظل عودة العالقني، وتوّقع 
وجــود إصابــات بالفــروس يف صفــوف 

العائدين.
للحجــر  افتتــاح مركزيــن  تــم  أنــه  وأوضــح 
تــم  أحدهــام  االحــرتازي،  الصحــي 
إىل  الوســطى،  املحافظــة  تشــييده يف 
وتأهيــل  إصــاح  مركــز  تحويــل  جانــب 
حجــر  مركــز  إىل  املركــزي  يونــس  خــان 

صحي، بعد إعادة تهيئته.
الجديديــن  املركزيــن  أن  إىل  وأشــار 
ســيكونان بديًا عــن املدارس والفنادق 
التي تم إخاؤها؛ حرصًا عىل بدء العام 
الدرايس، وعدم تعطيل الحياة اليومية 

يف القطاع.

إىل  العائديــن  املواطنــني  البــزم  ودعــا 
الوقايــة  إجــراءات  بــكل  للتقيــد  غــزة 
والســامة يف طريــق عودتهــم، وااللتزام 
الجهــات  أعلنتهــا  التــي  باإلرشــادات 
املختصة، حرصًا عىل السامة العامة.

وحــول املغادريــن عــرب معرب رفح الربي، 
باملغــادرة  سُيســمح  أنــه  البــزم  كشــف 
وهــم:  معينــة،  فئــات  مــن  للمواطنــني 
حَملــة  املرصيــة،  الجــوازات  حملــة 
الجــوازات  حَملــة  املرصيــة،  اإلقامــات 
األجنبيــة، وكشــف الحــاالت الطارئــة مــن 

املرىض.
للمعابــر  العامــة  الهيئــة  أن  إىل  ولفــت 
بأســامء  كشــفًا  ســتنرش  والحــدود 
حســب  مغادرتهــم  املقــرر  املواطنــني 
املســافرين  داعيــًا  املذكــورة،  الفئــات 
احتياطــات  اتخــاذ  إىل  املغادريــن 
الســامة وعــدم التهــاون يف ظــل ازديــاد 
اإلصابــات  نســب  وارتفــاع  الخطــورة 
بفروس كورونا يف جميع دول العامل.

البــزم املؤسســات واملنشــآت  وطالــب 
مــن  مزيــد  باتخــاذ  والعامــة  الخاصــة 
عــىل  حفاظــًا  والتدابــر؛  اإلجــراءات 

سامة املواطنني.
إتمام اإلجراءات

بــدوره أكــد مدير دائــرة مكافحة العدوى 
أن  العبادلــة،  رامــي  د.  الصحــة  بــوزارة 
وزارته أمتت جملة اإلجراءات املتعلقة 

عــرب  العائديــن  املواطنــني  باســتقبال 
معرب رفح.

الصحفــي:  العبادلــة يف املؤمتــر  وقــال 
الطواقــم  وجــود  مضاعفــة  "متــت  إنــه 
لســحب عينــات  رفــح  الطبيــة يف معــرب 
الفحــص  وإجــراء  العائديــن  لجميــع 
نتائجــه  تظهــر  التــي  الرسيــع  املخــربي 

مستشــفى  إىل  نقلهــا  قبــل  مبــارشة 
العزل.

وأوضــح العبادلــة أن وزارة الصحــة وفــرت 
التــي  املرضيــة  الحــاالت  لحجــر  غرفــا 
وتدخــات  رسيريــة  عنايــة  إىل  تحتــاج 
طبية داخل املستشــفيات الكربى وفق 

إجراءات السامة.

املبــديئ  لاطمئنــان  دقائــق   10 خــال 
عىل سامة العائدين".

الرسيــع  املخــربي  الفحــص  أن  وبــني 
أي  عــزل  مــن  الطبيــة  الطواقــم  ســيمكن 
حالــة تكتشــف إصابتهــا بفــروس كورونا 
فــورًا يف غــرف مجهــزة باملعــرب كإجــراء 
أخــرى  عينــة  ســحب  ســيتم  إذ  أويل 

وحــول عــدد اإلصابــات بفــروس كورونــا 
يف غــزة، أشــار العبادلــة إىل أن مجمــل 
مــارس  منــذ  املســجلة  اإلصابــات 
املــايض بلــغ 81 حالــة، تعاىف منها 72 
حالــة، وبقيــت 9 حــاالت يف مستشــفى 
 261 تتابــع  الــوزارة  أن  العــزل، موضحــًا 
الصحــي  الحجــر  مراكــز  يف  مســتضافا 

وجميعهم بحالة صحية جيدة.
ولفــت إىل أن املختــرب املركــزي أجــرى 
الســاعات  خــال  مخربيــا  فحصــا   53

ومل  ســلبية  نتائجهــا  وجميــع  املاضيــة 
بفــروس  جديــدة  إصابــة  أي  تســجل 

كورونا يف قطاع غزة.
وحــذر العبادلــة مــن أن املرحلــة القادمة 
مــع  الجائحــة  بدايــة  منــذ  األخطــر  لرمبــا 
قطــاع  حــول  املوبــوءة  املناطــق  اتســاع 
اإلصابــات  عــدد  زيــادة  واحتامليــة  غــزة 
التقيــد  يتطلــب  مــا  العائديــن،  بــني 
أجــل  مــن  تــراٍخ  دون  الوقايــة  بإجــراءات 

حامية املجتمع.
يف  الــدوايئ  العجــز  أن  إىل  ونبــه 
بعــد  األحمــر  الخــط  تخطــى  غــزة  قطــاع 
مــن  و31%  األدويــة  مــن   45% نفــاد 
املســتهلكات الطبيــة و%65 مــن لــوازم 
مــواد  ونقــص  الــدم  وبنــوك  املختــربات 

الفحص املخربي.
غضب العالقين

العالقــني  مــن  عــدد  أبــدى  ذلــك  إىل 

خــارج مــرص غضبهــم مــن عــدم مخاطبــة 
الخــارج  يف  الفلســطينية  الســفارات 
بصعــود  لهــم  لتســمح  للمطــارات 

الطائرات.
الطالــب يف كليــة الطــب يف الســودان، 
عرفات زكريا، أكد لـ"فلســطني" أنه كان 
ينتظــر قــرار فتــح معــرب رفــح الــربي بفــارغ 
املعيــي  وضعــه  ازداد  بعدمــا  الصــرب 

سوًءا بسبب جائحة كورونا.
الطلبــة  كحــال  "تفاجــأت  زكريــا:  وقــال 
املوجودين يف الســودان عند محاولتنا 
حجز تذكرة سفر إىل العاصمة املرصية 
القاهــرة بوجــود قــرار يف مطــار الخرطــوم 
للفلســطينيني  الســامح  بعــدم  الــدويل 

من أبناء قطاع غزة بصعود الطائرة".
عــدم  إىل  يعــود  الســبب  أن  وأوضــح 
إرســال الســفارة الفلســطينية بالخرطــوم 
خطابا إىل املطار يفيد بفتح معرب رفح.

الفلســطيني  الطالــب  أبــدى  كذلــك 
النمــس  أحمــد  تركيــا،  يف  املوجــود 
الســفارة  مخاطبــة  عــدم  مــن  غضبــه 
ليســمح  إســطنبول  مطــار  الفلســطينية 

بصعود الفلسطينيني إىل الطائرات.
وقــال النمــس يف حديثــه لـ"فلســطني": 
بهــم  وصــل  الفلســطينيون  "العالقــون 
الحــال إىل البحــث عــن أي عمــل حتــى 
يلبــوا احتياجاتهــم اليوميــة، لــذا نناشــد 

السامَح لنا بالعودة إىل قطاع غزة".

القدس املحتلة-غزة/ نور الدين صالح:
يخــى مواطنــون فلســطينيون مــن اتســاع رقعــة 
القــدس،  رشقــي  يف  "كورونــا"  فــروس  تفــي 
اآلونــة األخــرة،  أعــداد اإلصابــات يف  تزايــد  مــع 
يف ظــل تــردي الخدمــات الصحيــة التــي تقدمهــا 
سلطات االحتال وقّلة املراكز الصحية الخاصة 

بالفحص باملدينة.
حــازم  القــدس،  الطــوارئ يف  لجنــة  وأفــاد عضــو 
الرويــي، أن حــاالت الوفــاة منــذ بدايــة الجائحــة 
وصــل إىل 17 منهــا، 3 ســجلت أول مــن أمــس، 
شــعفاط،  يف  وواحــدة  عقــب  كفــر  يف  اثنتــان 
موصولــة  حرجــة  حــاالت   3 وجــود  إىل  إضافــة 

بأجهزة التنفس االصطناعي.
يف  النشــطة  اإلصابــات  عــدد  أن  إىل  وأشــار 

املدينة املقدسة وصل إىل 1823 حالة.
ويؤكــد املقــديس عبــد العفــو زغــّر، أن أعــداد 
اإلصابات يف مدينة القدس يف ارتفاع مستمر، 
حيث ُيسّجل يومًيا إصابة عرشات املقدسيني.
ارتفــاع  إن  "فلســطني":  لصحيفــة  زغــّر  ويقــول 
تخوفــات  يزيــد  يومــي  بشــكل  اإلصابــات 
الخدمــة  تــردي  ظــل  يف  خاصــة  املقدســيني، 
مراكــز  أعــداد  وقّلــة  لهــم،  امُلقدمــة  الصحيــة 
مــن  ألكــر   5 عددهــا  والبالــغ  الخاصــة  الفحــص 

350 ألف مقديس.

وأوضــح زغــّر الــذي يقطــن يف بيــت حنينــا، أحــد 
اإلصابــات  غالبيــة  أن  القــدس،  مدينــة  أحيــاء 
وذلــك  املدينــة،  مــن  الغــريب  الشــق  مصدرهــا 
مــدن  ســكان  مــع  املقدســيني  اختــاط  نتيجــة 

الداخل املحتل.
بــدؤوا  املقدســيني  "غالبيــة  أن  واســتدرك 
يتعايشــون مــع املــرض واتخــاذ بعــض إجــراءات 

الوقاية".
وحــّذر مــن أن "عــدم وجــود رعايــة صحيــة كافيــة 
يساهم بتفي املرض بصورة أكرب، وقد تشهد 
القــدس موجــة ثانيــة أكــرب مــن ســابقتها"، مشــًرا 
متييــز  سياســة  يواجهــون  املقدســيني  أن  إىل 
مستشــفيات  يف  العــاج  تلقــي  عنــد  عنرصيــة 

االحتال.
ســندس  املقدســية  لــدى  الحــال  يختلــف  ومل 

االحتــال  سياســة  مــن  تشــتيك  التــي  عويــص، 
املقدســيني  مــع  التعامــل  يف  العنرصيــة 
املصابني، عدا عن قلة أعداد املراكز املختصة 

بالفحص.
ونّبهــت ســندس إىل وجــود نقــص يف املعــدات 
بعــض  يف  املوجــودة  الطبيــة  واملســتلزمات 
عــىل  ســلبًا  ينعكــس  مــا  وهــو  العربيــة،  املراكــز 

املقدسيني ويؤدي الرتفاع أعداد املصابني.
ســلطات  أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  وبّينــت 
االحتــال تتعامــل مع مصايب كورونا يف القدس 
حجــر  اعتــامد  إىل  إضافــة  عاديــة،  إصابــة  كأي 
املواطنــني منزليــًا وعــدم إخضاعهــم ملراكز حجر 
مــن  كثــر  عــىل  خطــرًا  يشــّكل  مــا  وهــو  صحيــة، 

العائات املقدسية.
وأوضحــت أن تقصــر ســلطات االحتــال يدفــع 
تطوعيــة  حمــات  إلطــاق  املقدســيني  الشــبان 
"لكنهــم  بإصابتهــم،  املشــتبه  وفحــص  للتعقيــم 

أيًضا يتعرضون ملاحقة االحتال".
وأشارت يف املقابل إىل وجود تقدم يف االلتزام 
باإلجراءات الوقائية من فروس "كورونا" لناحية 
االجتامعــي  والتباعــد  الطبيــة  الكاممــة  ارتــداء 
وعــدم التجمهــر ألكــر مــن 19 شــخًصا داخــل أي 
مــكان مغلــق، وذلــك ضمــن محــاوالت املواطنني 

للتكيف مع املرض.
مــن جانبــه، أكــد مديــر صحة محافظــة القدس د. 
خالــد شــيحة، ارتفــاع أعــداد املصابــني بفــروس 
إىل  مشــرًا  املاضيــة،  األيــام  خــال  "كورونــا" 
املــايض  األســبوع  منــذ  وفــاة  حــاالت   6 وجــود 

وحتى اليوم.
أن  "فلســطني،  مــع  حديثــه  خــال  شــيحة  وبــنّي 
معدل أعداد املصابني يف مدينة القدس يصل 
إىل 200 إصابة يوميًا، يف حني تشهد ضواحي 

القدس انخفاضًا طفيفًا إىل حد ما.
وأوضــح أن االلتــزام باإلجــراءات الوقائيــة يختلــف 
مــن مواطــن آلخــر، الفتــًا إىل أن مســتوى االلتــزام 
الســلطة  تحــت ســيطرة  تقــع  التــي  يف املناطــق 
مــا،  نوعــًا  أقــل  القــدس-  ضواحــي  -مناطــق 
مســتدركًا "لكــن األمــر يعتمــد حاليــًا عــىل ثقافــة 

الشخص ذاته".

غزة/ فلسطني:
أفــاد رئيــس االتحــاد العــام لنقابــات 
عــامل فلســطني ســامي العمــي، 
اإلرسائيــي  االحتــال  زوارق  بــأن 
صيــد  قــارب  إغــراق  حاولــت 
ســواحل  قبالــة  كبــر  فلســطيني 

شامل قطاع غزة.
ترصيــح  يف  العمــي  وقــال 
االحتــال  زوارق  إن  صحفــي: 
)لنــش(  صيــد  قــارب  مــن  اقرتبــت 
وضخــت كميات ميــاه كبرة عليه، 
يف  البحــر  داخــل  ميــل  بعــد  عــىل 
للصياديــن  املســموح  املســاحة 
تجــاوزا  ذلــك  عــادا  فيهــا،  بالعمــل 
الصياديــن  حيــاة  هــدد  "خطــرا" 
عىل منت القارب، وكاد أن يتسبب 
عــرشات  وحرمــان  القــارب  بإغــراق 

العائات من قوت يومهم.
بحريــة  قــوات  أن  إىل  ولفــت 
االحتــال تطلــق بشــكل شــبه يومي 
مراكــب  تجــاه  أســلحتها  نــران 
وتعتقــل  وتصيــب  الصياديــن، 

عددا منهم.
وحســب العمــي فــإن مهنة صيد 
نحــو  التــي يعمــل فيهــا  األســامك، 
4 آالف شــخص، تراجعــت بشــكل 
غــر مســبوق يف القطــاع؛ بســبب 
تراجــع حجــم الصيــد اليومــي، جراء 
االحتــال  يفرضهــا  التــي  القيــود 
يســمح  التــي  املســاحات  عــىل 
املجتمــع  ودعــا  بالصيــد.  فيهــا 
الحقوقيــة  واملؤسســات  الــدويل 
إىل الدفــاع عــن حقــوق الصياديــن 
عــىل  والضغــط  الفلســطينيني 
االنتهــاكات  لوقــف  االحتــال 

بحقهم.

غضب فلسطيني إزاء تقصير سفارات السلطة 
اإلعالن عن إتمام جميع االستعدادات الستقبال العالقين عبر معبر رفح

غزة/ محمد أبو شحمة:
أعلنــت وزارتــا الداخليــة والصحــة فــي قطــاع غــزة إتمام 
جميــع الترتيبــات واالســتعدادات الســتقبال المواطنين 

العالقيــن العائديــن إلــى قطاع غزة عبر معبــر رفح البري، 
بعــد إعــالن فتحه في كال االتجاهين بدًءا من اليوم حتى 
الخميــس المقبــل، فــي حيــن أبــدى عــدد مــن العالقيــن 

خــارج مصــر غضبهم من عدم إرســال الســفارات خطابات 
للمطارات تسمح لهم بصعود الطائرات.

وأكــدت وزارتــا الداخلية والصحة في غــزة خالل المؤتمر 

الصحفــي لمركز اإلعــالم والمعلومات الحكومي، أمس، 
اإلجــراءات  جملــة  أتمــت  الحكوميــة  المؤسســات  أن 

المتعلقة باستقبال المواطنين العائدين عبر معبر رفح.

في ظل قلة مراكز الفحص وسياسة التمييز العنصري
ارتفاع أعداد المصابين بـ"كورونا" في 

القدس يزيد مخاوف المقدسيين

العمصي: 
االحتالل حاول 

إغراق قارب 
صيد كبير في 

بحر غزة

جانب من املؤمتر الصحفي يف غزة أمس        ) تصوير/ يارس فتحي (
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

 QRC /2020 /10 :إعالن طرح عطاء رقم
يعلن الهالل األحمر القطري يف غزة عن طرح عطاء

 C-Arm توريد وتركيب مناظير جهاز هضمي وجهاز(
لصالح مستشفى الكرامة ومستشفى العودة(

التــايل  العنــوان  مــن وثائــق املناقصــة عــى  التوجــه للحصــول عــى نســخة  الــركات املســجلة والراغبــة يف املشــاركة  فعــى 
)مكتــب الهــالل األحمــر القطــري غــزة شــارع الوحــدة -عامرة غازي الشــوا- الطابق -2 غزة( وذلك اعتبــارًا من يوم الثالثاء املوافق 
2020/08/11 ولغاية يوم األحد 2020/08/16 من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2:30 ظهرًا. وذلك وفق الروط التالية:

ا  1.  الــركات املشــاركة: يجــب عــى الــركات املشــاركة أن تكــون مســجلة لــدى جهــات االختصــاص ومســجلة رســميًّ
لدى دوائر الرضيبة.

2. مثن نسخة العطاء 100 دوالر أمرييك غري مسرتدة.
3. األسعار: بالدوالر األمرييك وغري شاملة لرضيبة القيمة املضافة ويجب تقديم فواتري رضيبية معفاة.

4. مدة رسيان العرض املقدم: 150 يوًما من املوعد النهايئ لتسليم العطاء.
املوافــق  االثنــن  يــوم  وذلــك  املشــاركن  استفســارات  عــى  لإلجابــة  متهيــدي  اجتــامع  عقــد  ســيتم  التمهيــدي:  االجتــامع   .5
2020/08/17 الساعة 11:00 صباحا يف مكتب الهالل األحمر القطري غزة شارع الوحدة -عامرة غازي الشوا- الطابق -2 غزة. 
6. كفالــة دخــول العطــاء: يجــب إرفــاق كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة %2 مــن قيمــة العــرض املقــدم وتكــون بشــكل كفالــة 
بنكية أو شيك بنيك مصدق من بنك معرتف به من سلطة النقد الفلسطينية باسم الهالل األحمر القطري وتكون مدة 

رسيان الكفالة 150 يومًا من تاريخ تسليم العطاء. 
7. تجزئة العطاء: يحق للهالل األحمر القطري تجزئة العطاء إىل أي عدد من العطاءات. 

8. تسليم العطاءات: آخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم االربعاء املوافق 2020/08/26 لساعة 12:00 ظهرا يف 
نفس العنوان املذكور أعاله )مكتب الهالل األحمر القطري غزة -شارع الوحدة عامرة غازي الشوا مقابل عيادة الرمال 

الطابق الثاين(، ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.
9. فتح املظاريف: سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمن للعطاء يف يوم تسليم العطاءات وذلك يف نفس املكان.

10. رسوم االعالن عى من يرسو عليه العطاء.
11. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الهالل االحمر القطري خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عى هاتف 2884822.

12. سوف يتم استبعاد أي عطاء ال يلتزم ُمقدمه بالروط واملواصفات املعلنة أعاله.

وزير الحرب اإلسرائيلي
 ينَبح على بوابات غزة

لقــد اختــر بنــي غانتــس وزيــر الحــرب الصهيــوين قــدرات جيشــه يف 
حــرب 2014، واكتشــف طاقــة جنــده الهزيلــة رغــم فخامة التســليح، 
وأدرك اإلرسائيليــون كلهــم الحقيقــة املؤملــة بالنســبة لدولتهم حن 
أصدر وزير الحرب تعليامته لقادة جيوشه باالنسحاب من غزة بعد 
عريــن يومــًا مــن الفشــل، هــذا مــا اعــرتف بــه مراقــب دولــة الكيــان، 
وهــذا مــا أعــاب بــه وزيــر الحــرب الســابق نفتــايل بينــت عــى وزيــر 
الحــرب الحــايل بنــي غانتــس الــذي كان يشــغل منصــب رئيــس أركان 

الجيش أثناء جرب 2014.
تهديــدات وزيــر الحــرب لغــزة خاليــة مــن الدســم، ومل ترعــب طفــاًل 
صغــريًا يتوجــه إىل مدرســته يف الصبــاح، فقــد عــرف النــاس قــدرة 
الجيــش اإلرسائيــي، واســتصغروا عــزم قادتــه، رغــم مــا لديهــم مــن 
األســلحة  أنــواع  لــكل  امتالكهــم  ورغــم  هائلــة،  تدمرييــة  قــدرات 
الفتاكــة، التــي ال تجــد يف غــزة مطــارًا يســتحق القصــف، وال مينــاء 
وال مصنعــًا وال منشــأة اقتصاديــة، ففــي غــزة مالين البر الكارهون 
إلرسائيــل والحاقــدون عليهــا، وصــارت لديهــم قــدرة الــرد يف قلــب 
املدن اإلرسائيلية، وعى املنشآت االقتصادية والعسكرية، لذلك 
أطلقت غزة صباح االثنن ستة صواريخ تجريبية بعيدة املدى يف 

غضون دقائق ردًا عى ترصيحات قادة الكيان.
والقذائــف  الطائــرات  تردعهــا  ولــن  الخــوف،  تعــرف  ال  غــزة 
والترصيحــات، غــزة تعــرف أن األصــل يف العالقــة مع هذا العدو هو 
التصعيــد واملواجهــة، وأن االســتثناء هــو الهــدوء، لذلــك تختــار غــزة 
الهــدوء املرحــي للتحضــري لجولــة جديــدة مــن التصعيــد، لتصفــع 
مقابــل  رشفهــا  تبيــع  غــزة  أن  زعــم  مــن  كل  منطــق  املعادلــة  بهــذه 
األعــداء، وصادمــًا  غــزة صارمــًا يف وجــه  رد  ليكــون  بضــع دوالرات، 

للمشككن بقدرة غزة عى الوفاء.
وحتــى ولــو كان دخــول األمــوال القطريــة إىل غــزة نتيجــة لرشــقات 
البالونات الحارقة، أو كانت البالونات الحارقة رسائل ضغط إلدخال 
األمــوال، فــإن هــذا نــرص فلســطيني، يرســم معــامل الطريــق لسياســة 
فلسطينية جديدة مع االحتالل تختلف عن السياسة التي حكمت 
مســار الحــراك الفلســطيني لســنوات، فاملوافقــة اإلرسائيليــة عــى 
دخــول األمــوال تعنــي الخضــوع ملطالــب رجــال املقاومــة، وتعنــي 
التســخيف لتهديــدات وزيــر الحــرب بنــي غانتــس الــذي وضــع رشط 
اإلرسائيليــن األرسى  الجنــود  بإطــالق رساح  وتطورهــا  غــزة  ازدهــار 

لدى رجال املقاومة يف غزة.
لقد جرب اإلرسائيليون كل أشكال الضغط عى أهل غزة منذ سنة 
2006 تاريــخ أرس الجنــدي اإلرسائيــي شــاليط، ولعــدة ســنوات مــن 
الحصار والعقوبات االقتصادية، وكانت نتيجة الصمود الفلسطيني 
خضوًعــا إرسائيلًيــا ملطالــب املقاومــة، وتنفيــذ صفقــة تبــادل أرسى 
فة بحق فلسطن كلها، وهذه الرسالة التي يجب أن تصل إىل  مرِّ
اإلرسائيلين، بأن أهل غزة مستعدون لتحمل الحصار، ومستعدون 
لحــرب  جاهــزون  وهــم  الحارقــة،  البالونــات  ويطلقــون  للتضحيــة، 
مفتوحــة مــع العــدو اإلرسائيي ملدة خمســن يوًما وأكرث، وهم غري 
مســتعدين للتخــي عــن أصبــع واحــد لجنــدي إرسائيــي وقــع أســريًا 

يف معارك غزة، دون مقابل.
قــد تســتجيب إرسائيــل لضغــوط أهل غزة، وتســمح بدخــول األموال 
القطريــة، ليصــري التأكيــد عــى أن لغــة القوة هــي اللغة التي يفهمها 
التــي اطــأن لهــا  العــدو اإلرسائيــي، وبالقــوة يتــم تغيــري املعادلــة 
االســتيطاين  التوســع  تحقيــق  مــن  خاللهــا  متكــن  ســنوات،  العــدو 

واالستقرار األمني!

كلــام  ينفطــر  العويــدات،  قلــب  ويــكاد 
ســمعت عــن إصابــة أســري بالفــريوس، يف 
وممنهــج  واضــح  إرسائيــي  اســتهتار  ظــل 

بحق األرسى.
وتخــى العويــدات، أن يصــاب "محمود" 
االهــامل  بحقــه  ميــارس  أو  أمــراض  بأيــة 
مــرات  ثــالث  أصيــب  أنــه  علــاًم  الطبــي، 

خالل مشاركته يف مسريات العودة.
واعتقال "محمود" يف 30 آب/ أغسطس 
مســريات  يف  مشــاركته  خــالل   ،2019
العــودة، رشق مخيــم الريــخ، وســط قطــاع 
جاهــدة  األســري  والــدة  وتحــاول  غــزة. 
التعــرف إىل أخبــار نجلهــا وأوضاعــه داخل 
األرسى  خــالل  مــن  االحتــالل  ســجون 
املحرريــن حديًثــا خاصــة بعــد وقــف زيــارة 
داخــل  أبنائهــم  إىل  غــزة  قطــاع  أهــايل 

السجون منذ بداية العام الجاري.
الدوليــة  اللجنــة  العويــدات  وتدعــو 
للصليــب األحمــر واملؤسســات الحقوقية 
عــى  للضغــط  األرسى  بقضايــا  واملعنيــة 
نجلهــا  رساح  إلطــالق  االحتــالل  ســلطات 
علــاًم أنــه محتجــز حتــى اللحظــة يف ســجن 
ســوى  ارتكبــه  ذنــب  أيــة  دون  "نفحــة" 
كــام  العــودة،  مســريات  يف  ملشــاركته 
إىل  بالوقــوف  العــامل  وتطالــب  تقــول. 
جانــب األرسى والتخفيــف مــن معاناتهــم 
أي  يرتكبــوا  مل  "فهــم  رساحهــم  وإطــالق 
أرضهــم  عــن  دافعــوا  أنهــم  ســوى  ذنــب 
وفــق مــا نصــت عليــه القوانــن واألعــراف 
الدولية"، وشددت عى وجوب حاميتهم 
مــن اإلصابــة بفــريوس كورونــا وتوفــري كل 

املــوت جراء سياســة اإلهــامل الطبي التي 
تتبعها إدارة السجون بحق أرسانا".

وتدعــو املنظــامت الحقوقيــة واإلنســانية، 
إىل الوقــوف إىل جانــب األرسى والضغــط 
عى ســلطات االحتالل للسامح ألهاليهم 
وتوفــري  عليهــم،  واالطمئنــان  بالزيــارة 
احتياجاتهم للوقاية من كورونا، والسامح 
أوضاعهــم  عــى  لالطــالع  طبــي  لوفــد 

وتقديم العالج الصحي املناسب لهم.
أرسى  أهــايل  أكــد  ذاتــه،  الســياق  ويف 
ومتضامنــن معهــم خــالل مشــاركتهم يف 
االعتصــام األســبوعي أمــام مقــر الصليــب 

احتياجاتهم للوقاية من الفريوس.
إهمال طبي

تجلــس  العويــدات،  مــن  مقربــة  وعــى 
حســام  األســري  والــدة  الزعانــن،  فريــال 
الزعانــن، املعتقــل يف 24 يوليــو/ متــوز 
أحــد  يف  للعــالج  مغادرتــه  أثنــاء   ،2013
مستشــفيات الضفــة الغربيــة املحتلة عر 
حيــث  غــزة،  شــامل  حانــون،  بيــت  حاجــز 

يقيض حكاًم بالسجن 17 عاًما.
وتخــى الزعانــن أثنــاء حديثهــا لصحيفــة 
يف  الفــريوس  تفــي  مــن  "فلســطن" 
لخطــر  يعرضهــم  "مــا  األرسى  صفــوف 

إدارة ســجون االحتــالل تضــع  أن  األحمــر، 
اتبــاع  خــالل  مــن  األرسى  لقتــل  برنامًجــا 
سياســاٍت عدوانيــة وغــري إنســانية بحقهــم  

وعى رأسها سياسة اإلهامل الطبي.
ويف األثناء، نظمت دائرة العمل النسايئ 
لحركــة األحــرار، وقفة تضامنية مع األرسى 
بعنــوان  األحمــر"  "الصليــب  مقــر  أمــام 
وفــريوس  االحتــالل  مطرقــة  بــن  "أرسانــا 

كورونا".
علــم  الوقفــة،  يف  املشــاركات  ورفعــت 
بالوقــوف  تطالــب  والفتــات  فلســطن 
وتوفــري  ومســاندتهم  األرسى  جانــب  إىل 

احتياجاتهــم للوقايــة مــن فــريوس كورونــا، 
والعمل عى إطالق رساحهم.

وحملت رواء إيك، يف كلمة دائرة العمل 
النســايئ باألحــرار، االحتــالل ممثلــة بإدارة 
حيــاة  عــن  الكاملــة  املســؤولية  الســجون 

األرسى يف ظل تفى وباء كورونا.
وأكــدت إيك، أن األرسى يواجهــون خطــًرا 
الطبــي  اإلهــامل  سياســة  جــراء  محدًقــا 
كمنــع  الســجون،  إدارة  متارســها  التــي 
توفــري احتياجاتهــم مــن أدويــة ومعقــامت 

تحميهم من اإلصابة بكورونا.
مخالفة دولية

كلمــة  يف  عــامر،  ســالم  قالــت  بدورهــا، 
اإلســالمي:  للجهــاد  النســائية  الحركــة 
الســجون يف  نــرصة ألرسانــا خلــف  "نقــف 
ظــل مــا يتعرضــون لــه مــن جرائــم عــى يــد 

االحتالل".
وأضافت عامر، أن الجرائم التي متارسها 
كل  تخالــف  أرسانــا  بحــق  الســجون  إدارة 
إىل  الدوليــة، مشــرية  والقوانــن  األعــراف 
أخطــر  مــن  الطبــي  اإلهــامل  سياســة  أن 
أرسانــا،  بحــق  متــارس  التــي  الجرائــم 
االنفــرادي  العــزل  سياســة  جانــب  إىل 
وحــدات  قبــل  مــن  الليليــة  واملداهــامت 

القمع اإلرسائيلية.
وقالــت: "إن جرائــم االحتــالل بحــق أرسانــا 
داعيــة  صمودهــم"،  مــن  النيــل  هدفهــا 
املجتمــع الدويل واملؤسســات الحقوقية 
األمــم  يف  اإلنســان  حقــوق  ومجلــس 
املتحــدة، إىل التدخــل العاجــل والضغــط 
عى االحتالل لوقفة جرامئه بحق أرسانا.

غزة/ فلسطن:
أكــد مديــر مركــز األرسى للدراســات رأفــت حمدونة أمس، أن إدارة 
ســجون االحتــالل تســتخدم بحــق األرسى الفلســطينين الضغــط 

النفيس من خالل الضوء واللون واملوسيقى الصاخبة.
وأوضــح حمدونــة يف بيــان أمــس، أن األضــواء واألصــوات الصاخبــة 
النفــيس  التعذيــب  سياســة  مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  القامتــة  واأللــوان 
 1984 لعــام  التعذيــب  مناهضــة  اتفاقيــة  وفــق  دوليــًا  املحــرم 
القاضيــة مبنــع التعذيــب ورضوب العقوبة القاســية أو الالإنســانية 

أو املهينة.
وأشــار إىل دراســة تؤكــد أن تســليط الضــوء الشــديد عــى األســري 
وإرغامــه عــى االســتامع ملوســيقى صاخبــة مــدة 16 ســاعة يوميــًا 
أيــام متتاليــة كفيــالن بتدمــريه نفســيًا وعصبيــًا  عــى مــدار أربعــة 

وجعله غري قادر عى التفكري.
وبــّن أن هــذه السياســة تهــدف للضغــط عــى األرسى وتحويلهــم 
إىل أجســام هزيلــة يســهل التحكــم فيهــا ونــزع االعرتافــات منهــا، 
الشــديدة  األضــواء  مثــل  مســاعدة،  عوامــل  توافــر  مــع  خصوصــا 

ومدى قوة الصوت املزعج وتكراره.

جنن/ فلسطن:
الثالــث  أســبوعه  جنــن  مــن  عامــا(   50( األخــرس  ماهــر  األســري  دخــل 
مــن اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام رفضــا العتقالــه اإلداري يف ســجون 
االحتالل. وأفاد نادي األسري يف بيان، أمس، أن األخرس اعتقل يف 27 
متوز املايض ويقبع يف زنازين سجن "عوفر"، وصدر بحقه أمر اعتقال 
إداري ملــدة أربعــة أشــهر. واألخــرس أســري ســابق قىض مــا مجموعه أربع 
ســنوات يف ســجون االحتــالل بــن أحــكام واعتقــال إداري، وهــو متــزوج 
وأب لســتة أبنــاء. واإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام أو مــا يعــرف بـــ "معركــة 
األمعــاء الخاويــة"، هــي امتناع املعتقل عن تناول كافة أصناف وأشــكال 
املواد الغذائية املوجودة يف متناول األرسى باستثناء املاء وقليل من 
امللــح. وينقــل األســري منــذ لحظــة إعــالن اإلرضاب إىل الزنازيــن، ويعــزل 
بشــكل كامــل، ويجــرد مــن كل يشء، وتالحــظ أن جســدك يتفاجــأ بهــذا 
القــرار، وبعــد األيــام العــرة األوىل مــن اإلرضاب ال تســتطيع الوقــوف، 
وتبــدأ حالــة مــن التعــب الجســدي والنفــيس وســط هــذا العــزل التــام. 
 4700 نحــو  االحتــالل  ســجون  يف  الفلســطينين  األرسى  عــدد  ويبلــغ 
أســري، منهــم 41 أســرية، فيــام بلــغ عــدد املعتقلن األطفــال والقارصين 

يف سجون االحتالل نحو 160.

جنن/ فلسطن:
االحتــالل  محكمــة  أصــدرت 
األســري  بحــق  حكــاًم  العســكرية، 
قريــة  مــن  غــوادرة  توفيــق  وليــد 
جنــن،  غــرب  جنــوب  الباشــا  بــري 
إضافــة  30 شــهرًا،  بالســجن ملــدة 
آالف   10 بقيمــة  ماليــة  لغرامــة 

شيقل.
وأوضــح مكتــب إعــالم األرسى يف 
االحتــالل  قــوات  أن  أمــس،  بيــان 
 29/4/2019 بتاريــخ  اقتحمــت 
منــزل "غــوادرة" العتقالــه وحــن مل 
يجدوه هددوا عائلته بهدم املنزل 

إذا مل يقم بتسليم نفسه.
اضطــر  "غــوادرة"  أن  واضــاف 
عائلتــه  لتجنيــب  نفســه  لتســليم 

إطــالق  عــى  أي رضر، ومل ميــضِ 
رساحه من سجون االحتالل حينها 
ســوى 12 شــهرًا، وكان أمــىض 12 

عامًا متتالية يف السجون.
عــام  ســابقًا  اعتقــل  غــوادرة  وكان 
بالســجن  عليــه  وحكــم   ،2006
بتهمــة املشــاركة  12 عاًمــا،  ملــدة 
وقــد  االحتــالل  ضــد  عمليــات  يف 
أبريــل  يف  وتحــرر  كاملــة  أمضاهــا 

.2018

النارصة/ األناضول:
اإلرسائيــي  االحتــالل  جيــش  وزيــر  قــال 
مســتعدة  )إرسائيــل(  "إن  غانتــس:  بينــي 

لحرب جديدة، يف لبنان".
للجنــة  جلســة  مســتهل  يف  وأضــاف 
اإلرسائيليــة  الرملانيــة  واألمــن  الخارجيــة 
أمس: "إذا فرضت علينا معركة أخرى يف 
لبنــان، ســنخوضها بــدون أي مانــع، ولكــن 
توابــع  لهــا  ســتكون  املعركــة،  هــذه  مثــل 

وانعكاسات خطرية بالنسبة للبنان".
ونقــل املكتــب اإلعالمــي للكنيســت عــن 
غانتس، إضافته، يف الجلســة، يف إشــارة 
إىل األمــن العــام ملنظمــة حــزب الله "يف 
حــن أن نــرص اللــه هــو عدونــا األكــر مــن 

الشامل، فهو أكر مشكلة للبنان".
واعتــر غانتــس أن "واقع الرق األوســط، 
االســتقرار  وعــدم  اليقــن  فعــدم  هــش، 

مستمر منذ حوايل عقد".

وقــال: "هنــاك مصالــح للقــوى املختلفــة 
أن  )إرسائيــل(  دولــة  عــى  ويجــب  هنــا، 
املنطقــة  بــدول  اتصالهــا  عــى  تحافــظ 
يف  أننــا  تضمــن  وأن  العامليــة،  والقــوى 
مثــل هــذا العــرص مــن عدم االســتقرار، لن 

ندخل يف دوامة وسنبقى أقوياء".
وهاجم وزير جيش االحتالل إيران، وقال: 
"يجــب أن نعمــل مــع دول العــامل إللحــاق 
الــرضر بهــا، والتأثــري عى ما يحدث فيها، 
عــى  للحصــول  الســعي  إيــران  تواصــل 
الطاقــة النوويــة، لديهــا رشكاء يف العديــد 

من البلدان حول العامل ويف املنطقة".
وأضــاف غانتــس: "يجب أال نتجاهل هذا 
الخطــر، إن اســتمرار الضغــط عــى إيــران 

عليهــا،  الحظــر  ملواصلــة  الحــازم  وعملنــا 
هو أولوية قصوى".

وتابع: "إيران معنية بفتح فرع إرهايب يف 
ســوريا وعلينا منع ذلك، نحن نعمل ضد 
وأماكــن  ســوريا  يف  اإليرانيــة  املؤسســة 

أخرى يف املنطقة بكل الوسائل".
وفيــام يتعلــق بقطــاع غــزة، جــدد غانتــس، 
اشــرتاط رفــع الحصــار عنــه، بإطــالق رساح 
حركــة  أرستهــم  إرسائيليــن،  أرسى   4
عــام  يف  األخــرية  الحــرب  منــذ  حــامس، 

.2014
وقــال غانتــس "عندمــا ننظــر إىل الجنوب، 
غــزة،  يف  مصلحــة  أي  لدينــا  ليــس  فإنــه 

سوى الهدوء التام وعودة األوالد".

فيروس كورونا يشغل بال أهالي أسرى غزة

حمدونة: االحتالل يستخدم 
الضوء والموسيقى واأللوان 

لتعذيب األسرى

األسير ماهر األخرس 
يضرب عن الطعام 

لألسبوع الثالث

االحتالل يحكم بالسجن 30 
شهًرا وغرامة مالية على أسير 

من جنين

غزة/ جمال غيث:
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مقــر  داخــل 
بمدينــة غــزة، تجلس الســتينية مريــم العويدات، 
وفكرهــا شــارد نحــو ســجن »نفحــة« الصحــراوي 

الــذي يقبع فيه نجلها »محمود« خوًفا عليه من 
اإلصابــة بفيروس »كورونا« اآلخذ بالتفشــي في 
بعــض ســجون االحتــالل. ويبلــغ عــدد المصابيــن 
الفلســطينيين بفيــروس كورونــا داخــل ســجون 

إلــى  باإلضافــة  مصابيــن،  خمســة  االحتــالل، 
معتقلْيــن اثنيــن، تــم الكشــف عــن إصابتهم بعد 
اإلفــراج عنهم، وفق إفادة حديثة لهيئة شــؤون 

األسرى والمحررين.

"رفع الحصار مقابل إطالق سراح األسرى اإلسرائيليين بغزة"
غانتس: إذا فرضت علينا معركة أخرى في لبنان سنخوضها

جانب من الوقفة التضامنية مع األرسى يف سجون االحتالل بغزة أمس          ) تصوير/ رمضان األغا (

بيني غانتس
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دولة فلسطني
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشرتيات– غزة

تبعــًا  عطــاء  طــرح  إعــادة  عــن  املشــرتيات  دائــرة  الصحــة–  وزارة  تعلــن   .1
للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء، فعىل الراغبني 
يف املشــاركة مــن أصحــاب االختصــاص املســجلني رســميًا مراجعــة وزارة 
الصحة – دائرة املشــرتيات باملجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرســمي 
مــن أجــل الحصــول عــىل كراســة العطــاء واملواصفــات مقابــل مبلــغ )100( 

شيكل غري مسرتدة لكل مناقصة.
املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .2
2020/08/17 الســاعة 11:20 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

3. عىل املناقص إرفاق كفالة دخول املناقصة عىل شكل كفالة بنكية أو شيك 
بنــي صادريــن مــن )البنــك الوطنــي اإلســالمي أو بنــك اإلنتــاج الفلســطيني( أو 
كتاب من الخزينة العامة بوزارة املالية يفيد بحجز قيمة الكفالة من مستحقات 
لــوزارة االتصــاالت  الرشكــة أو ســند دفــع معتمــد صــادر مــن بنــك الربيــد التابــع 
قيمــة  إجــايل  مــن   % 5 الصحــة( مببلــغ  )وزارة  باســم  وتكنولوجيــا املعلومــات 
العطاء املتقدمة له الرشكة كتأمني دخول ساري املفعول ملدة ثالثة شهور من 
آخــر موعــد لتقديــم العــروض، ويف حــال مل يتمكــن املناقــص من إحضــار الكفالة 
من املصادر املذكورة يجب إحضار كفالة من أي بنك معتمد لدى سلطة النقد 

الفلسطينية وتكون الكفالة باسم )لجنة املساعدات الرنويجية– نورواك(.
4. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( عىل من يرسو عليه العطاء.
6. إرفاق شــهادة خلو رضيبي أو صوره عنها أو شــهادة خصم رضيبي صادرة 

عن الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم 2829774– فاكس2827634 
)www.moh.gov.ps( أو زيارة املوقع االلكرتوين لوزارة الصحة

لالطالع عىل كراسة العطاء.

دولة فلسطني
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشؤون املالية
دائرة املشرتيات– غزة

1. تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــرتيات عــن إعــادة طــرح عطــاء تبعــا للــرشوط 
واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــىل الراغبــني يف املشــاركة 
دائــرة  الصحــة–  وزارة  مراجعــة  رســميًا  املســجلني  االختصــاص  أصحــاب  مــن 
املشرتيات باملجمع اإلداري خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عىل 
كراسة العطاء واملواصفات مقابل مبلغ )100( شيكل غري مسرتدة لكل مناقصة.

املوافــق  االثنــني  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  آخــر   .2
2020/08/17 الســاعة 11:30 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 

الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

3. عــىل املناقــص إرفــاق كفالــة دخــول املناقصــة عــىل شــكل كفالــة بنكيــة 
اإلنتــاج  بنــك  أو  اإلســالمي  الوطنــي  )البنــك  مــن  صادريــن  بنــي  شــيك  أو 
الفلســطيني( أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالــة مــن مســتحقات الرشكــة أو ســند دفــع معتمــد صــادر مــن بنــك الربيــد 
التابــع لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات باســم )وزارة الصحة( مببلغ 
5 % مــن إجــايل قيمــة العطــاء املتقدمــة لــه الرشكــة كتأمــني دخــول ســاري 
املفعــول ملــدة ثالثــة شــهور مــن آخــر موعــد لتقديــم العــروض، ويف حــال مل 
يتمكــن املناقــص مــن إحضــار الكفالــة مــن املصــادر املذكــورة يجــب إحضــار 
كفالــة مــن أي بنــك معتمــد لــدى ســلطة النقــد الفلســطينية وتكــون الكفالــة 

باسم )لجنة املساعدات الرنويجية – نورواك(.
4. الوزارة غري مسئولة عن أية مبالغ نقدية ترفق مع العطاء.

5. أجرة اإلعالن عدد )2( عىل من يرسو عليه العطاء.
6. إرفاق شهادة خلو رضيبي أو صورة عنها أو شهادة خصم رضيبي صادرة 

عن الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

8. لالستفسار يرجى التواصل عىل هاتف رقم 2829774– فاكس 2827634 
)www.moh.gov.ps( أو زيارة املوقع اإللكرتوين لوزارة الصحة

لالطالع عىل كراسة العطاء.

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال 
 بلديـة النصيرات

)MDPIII-CII( اسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة األوىل
اســم المشــروع الفرعي: تطوير مركز النصيرات – 

صيانة و إعادة تأهيل شارع خالد بن الوليد
1( حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية 
- صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة -  عــىل منحــة مــن مجموعــة مــن 
الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  مســاهمة  إىل  باإلضافــة  واملمولــني  الــرشكاء 
بســبة 10 % مــن تكلفــة يف برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثة / الدورة 
الثانية.  وقد حصلت بلدية النصريات عىل منحة فرعية من صندوق تطوير 
وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــرشوع صيانة واعادة 
تأهيــل شــارع خالــد بــن الوليــد ، وتنــوي اســتعال جزء من أمــوال هذه املنحة 
 )MDPIIICII-162212703( الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقد رقــم

الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
2( املقاولــون املعنيــون ميكنهــم الحصــول عــىل املعلومــات الالزمــة مــن بلديــة 
النصريات، دائرة املشاريع، السيد/ م. خليل اساعيل، هاتف: 082550126 
فاكــس: 082551553، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا وحتــى الثانيــة 

عرشة ظهرًا من تاريخ 2020/08/11 وحتى تاريخ 2020/08/24.
بتاريــخ  أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــىل  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )3

2018/08/24 الساعة الثانية عرشة ظهرًا.

4( املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.
مدعــوون  املقاولــني  جميــع  التمهيــدي:  واالجتــاع  املوقــع  زيــارة   )5
للمشــاركة يف الجولــة امليدانيــة واالجتــاع التمهيــدي يــوم االثنــني املوافــق 
االجتــاع  إن  حيــث  صباحــًا،  العــارشة  الســاعة  متــام  يف   2018/08/17
التمهيدي سيعقد يف بلدية النصريات وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.

6( العنوان املشار إليه أعاله هو: 
بلدية النصريات، دائرة املشاريع، الطابق الثالث.

بلدية النصريات
بتمويل من:

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

واجتاعيــة  إنســانية  دوليــة  منظمــة  هــي  فلســطني   –  )sos( األطفــال  قريــة 
تعمــل عــىل مســاعدة األطفــال املحتاجــني واأليتــام كــا توفــر لهــم الفرصــة 
إلقامــة عالقــات دامئــة داخــل إطــار أرسي ومتكنهــم مــن العيــش وفــق ديانتهــم 
وثقافة مجتمعهم وتساعدهم عىل التعرف عىل مواهبهم وقدراتهم الفردية 
والتعبري عن اهتاماتهم وتتأكد من أن يحصلوا عىل 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 
فعــىل  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. عــىل 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 عىل من يرسو عليه العطاء.
8. كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء تســتطيع الحصــول عىل 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 عىل رقم هاتف 2150240

غزة/ فلسطني:
استنكر مجمع الخلفاء الراشدين الدعوي يف فلسطني، اإلعالن عن أول 
“صالة سبت” لليهود يف دولة اإلمارات العربية، بعد افتتاح كنيس لهم.

واضحــا  تحديــا  اإلمــارات  إعــالن  أمــس،  بيــان،  يف  الخلفــاء  مجمــع  وعــّد 
حكومــة  بهــا  نكلــت  التــي  األمــة  لجراحــات  وتنكــرا  املســلمني  ملشــاعر 
أبوظبــي. وأضــاف: "بينــا يتــم توجيــه وتســخري أمــوال املســلمني الفتتــاح 
والصليبيــة يف جزيــرة  اليهوديــة  والكنــس  والهندوســية  البوذيــة  املعابــد 
العــرب دار اإلســالم وعقــره، يتــم التنكيــل بدعــاة اإلســالم ومجاهدي األمة 

والتضييق عىل اإلسالم وأهله هناك". 
وعــد املجمــع الدعــوي هــذا اإلعــالن واملوافقــة عــىل إقامــة صــالة لليهــود 
خيانــة لإلســالم واألمانــة، وامتــدادا للعــداء املعلــن ضــد اإلســالم ونارصي 
قضايــا األمــة. وأكــد أن الواقــع يشــهد "حربــا إعالميــة اقتصاديــة عســكرية 
تســارع  أبوظبــي مقابــل  الحاكمــة يف  تلــك املنظومــة  سياســية تجندهــا 

التطبيع املذل مع الصهاينة وأعداء األمة".
"صــالة  أول  بإقامــة  )إرسائيــل(  يف  ودينيــة  إعالميــة  أوســاط  واحتفــت 
ســبت" يف اإلمــارات، قبــل أيــام، بعــد انقطــاع طويــل منــذ تهجــري اليهــود 
يف أربعينيــات القــرن املــايض مــن الخليــج، وذلــك يف افتتاح كنيس ديب 
اإلماراتيــة. وتشــكل الخطــوة مزيــدا مــن التأكيــد عــىل تعزيز حــدة التطبيع 
بني اإلمارات و)إرسائيل( والتقارب بينها مبا يف ذلك متكني اليهود يف 

اإلمارات من مارسة أنشطة علنية.

غزة/ فلسطني:
أشاد النائب األول لرئيس املجلس الترشيعي د. أحمد بحر بتوجهات 
الربملــان املغــريب لتشــكيل جبهــة برملانيــة دولية للتنديد مبارســات 
االحتــالل اإلرسائيــي الخارجــة عــن القانــون الدويل، والقانــون الدويل 

اإلنساين بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأكــد بحــر يف ترصيــح صحفــي أمــس، رضورة تعــاون كل الربملانــات 
املختلفــة  الربملانــات  واتحــادات  والعامليــة  واإلســالمية  العربيــة 
مــع جهــود الربملــان املغــريب يف فضــح وإدانــة جرائــم االحتــالل التــي 
القانــون  الفلســطيني وحــده، إمنــا متــس منظومــة  الشــعب  ال متــس 

والعدالة يف العامل بأرسه.
ورحب بجهود الربملان املغريب التي انطلقت وفق ترصيحات رئيس 
الربملان املغريب الحبيب املالي، يف التواصل مع برملانات العامل 
ومحاســبة  الفلســطينية  الحقــوق  عــن  للدفــاع  دوليــة  جبهــة  لتشــكيل 

االحتالل استنادًا للدبلوماسية الربملانية.
واتفــق بحــر مــع رئيــس الربملــان املغــريب عــىل رضورة اســتثار كل 
الــذي  الــدويل  الربملــاين  االتحــاد  مؤمتــر  وخاصــة  الدوليــة  املحافــل 

سينطلق مطلع العام املقبل.
القــرن  لصفقــة  الرافضــة  املغــريب  الربملــان  رئيــس  مبواقــف  ورحــب 
وجرمية الضم، التي تقوم عىل رسقة األرايض والحقوق الفلسطينية 

ومخالفة القوانني واملواثيق الدولية.

الخليل- غزة/ جال غيث:
فوجــئ الطاقــم الطبــي يف مستشــفى دورا 
الحكومــي مبحافظــة الخليل جنوب الضفة 
الغربيــة، فجــر أمــس، باعتــداء 15 شــخًصا 
بإصابتــه  متأثــرا  تــويف  مســن  عائلــة  مــن 

بفريوس كورونا عليه.
ورغــم محــاوالت الطاقــم الطبي التهدئة من 
وأجهــزة  املــرىض  لحايــة  املعتديــن  روع 
تفلــح،  مل  فإنهــا  االصطناعــي،  التنفــس 
املمرضــني  عــىل  اعتداءهــم  فواصلــوا 
وكدمــات  بجــروح  بعضهــم  أصيــب  الذيــن 

إضافة إىل تلف أجهزة ومعدات طبية.
وأعلنت أجهزة أمن الســلطة اعتقال أربعة 
أشــخاص مــن املشــتبه بهــم باالعتداء عىل 

مستشفى دورا.
باالعتــداء  طيطــي  محمــد  املمــرض  وأفــاد 
داخــل  زمالئــه  مــن  مجموعــة  وعــىل  عليــه 
املستشــفى،  يف  املركــزة  العنايــة  قســم 
وذلك بعد اإلعالن عن وفاة مســن مصاب 

بفريوس كورونا.
إىل  "فلســطني"  لصحيفــة  طيطــي  وأشــار 
أنــه حــاول التهدئــة مــن روع املعتديــن مــن 
التنفــس  وأجهــزة  املــرىض  حايــة  أجــل 
االصطناعــي، غــري أن محاوالتــه مل تنجــح، 
كــر يف  نتــج عنــه  االعتــداء  أن  الفتــا إىل 
أنفــه وكدمــات ورضوض يف مختلف أنحاء 

جسده.
تكريــم  يتــم  "أهكــذا  طيطــي:  وتســاءل 
يــرى  مــن  يكــرم  أهكــذا  الطبيــة؟  الطواقــم 
بــني أرسة املــرىض؟ أهكــذا يكــرم  املــوت 

مــن يبــي عــىل وفــاة مرضــاه؟ أهكــذا يكرم 
مــن كان ســبًبا يف نجــاة مئــات املرىض من 

هذه الجائحة؟!". 
يف  يتكــرر  اآلثــم  االعتــداء  "هــذا  وتابــع: 
احــرتام  يوجــد  فــال  الطبيــة،  مؤسســاتنا 
لخصوصيــة املــرىض، وال خــوف مــن نقــل 
املــرض باخــرتاق منطقة موبوءة، وال خوف 
ولكــم  يل  ملــٌك  هــي  أجهــزة  تكســري  مــن 

جميًعا ونحُن بأمسِّ الحاجة لها".
يحــزن  مل  "االعتــداء  أن  طيطــي  وأضــاف 
وفــاة  أحزنهــم  مــا  بقــدر  الطبيــة  الطواقــم 
العمــل  إىل  الحكومــة  داعيــا  املريــض"، 
عــدم  وضــان  املعتديــن  محاســبة  عــىل 
تكــرار هــذا االعتــداء عــىل الطواقــم الطبيــة 
وتقديــم  املواطنــني  لحايــة  العاملــة 
الرعاية الخاصة بهم خاصة يف ظل جائحة 

كورونا.
ربعــي:  محمــد  املستشــفى  مديــر  وقــال 
وقــع  الطبــي  الطاقــم  عــىل  االعتــداء  إن 
بعــد الســاعة الواحــد صباحــا، خاصــة بعــد 
اإلعــالن عــن وفاة ســبعيني مصاب بكورونا 

من بلدة بيت عوا.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  ربعــي  وأضــاف 
عــىل  اعتــدوا  املتــوىف  عائلــة  مــن  عــددا 
الطبــي املوجــود يف املستشــفى  الطاقــم 
أحــد  تلــف  إىل  أدى  مــا  الطبيــة  واألجهــزة 
أجهزة التنفس االصطناعي، مستغرًبا هذا 

االعتداء.
الســبعني  يف  رجــل  املتــوىف  أن  وبــني 
أخــرى  أمــراض  مــن  يعــاين  كان  عمــره  مــن 

كورونــا،  بفــريوس  إصابتــه  جانــب  إىل 
مشــرًيا إىل أنــه فــور االعتــداء ألقــت أجهــزة 
الســلطة القبــض عــىل أربعــة منهــم ومتــت 
مــداواة املصابــني مــن أفــراد الطاقم الطبي 
أنحــاء  مختلــف  يف  وكدمــات  برضــوض 

أجسادهم، وواصلوا عملهم.
مديــر  وفــق  دورا  مستشــفى  يف  ويقبــع 
إىل  بـ"كورونــا"  مصاًبــا   30 املستشــفى 
أرسة  عــىل  يرقــدون  آخريــن   7 جانــب 
العنايــة املكثفة بســبب خطــورة أوضاعهم 

الصحية جراء إصابتهم بالفريوس. 
اعتداء آثم

وأدان العضــو يف مركــز "محامــون مــن أجــل 
اعتــداء  بشــدة  صعايــدة،  ظافــر  العدالــة" 
مواطنني عىل الطاقم الطبي يف مستشفى 

دورا، وتحطيم بعض من محتوياته.
لصحيفــة  ترصيــح  يف  صعايــدة  وعــد 
"فلســطني" االعتــداء عــىل الطاقــم الطبــي 
التــي  الطــوارئ  حالــة  ظــل  يف  بالجرميــة 
فــريوس  مواجهــة  يف  البــالد  تشــهدها 
"كورونــا"، ويف ظــل الحاجــة امللحــة لعمل 
مــن  املواطنــني  لحايــة  الطبيــة  الطواقــم 

اإلصابة بالفريوس.
وأكــد صعايــدة أن االعتــداء عــىل الطواقــم 
الفلســطيني،  القانــون  يخالــف  الطبيــة 
ومحاســبة  مالحقــة  رضورة  عــىل  مشــدًدا 
للعدالــة،  وتقدميهــم  املعتديــن  جميــع 
وضان توفري الحاية للطواقم الطبية يك 
يواصلــوا عملهــم يف ظــل األوضاع الصعبة 

التي تشهدها البالد.

غزة/ فلسطني:
الفلســطينيني  اإلعالميــني  منتــدى  عــرب 
الفلســطيني  التجمــع  بــدور  فخــره  عــن 
يف  الفلســطينية  الخرييــة  والجمعيــة 
إيطاليــا وانتصارهــا القضــايئ بصــدور قــرار 
محكمــة رومــا االيطاليــة النهــايئ بخصــوص 
برفعهــا  املؤسســتان  قامــت  التــي  القضيــة 
الرســمية  االيطاليــة  القنــاة  مواجهــة  يف 
األوىل RAI UNO نتيجــة التجــاوز الثقايف 
الــذي ارتكبتــه هــذه القنــاة بعــد  والقانــوين 
طرحها القدس عاصمة لكيان االحتالل يف 
متجاهلــة  التلفزيونيــة،  مســابقاتها  إحــدى 

كل القرارات الدولية املنافية لذلك.

وأبــدى منتــدى اإلعالميــني ارتياحــه لتأكيــد 
القــرار القضــايئ أن القــدس مدينــة محتلــة، 
القــرارات  مــن  كبــرية  جملــة  تنــص  كــا 
الدوليــة، ومطالبتــه القنــاة اإليطاليــة بتحمل 
تكاليــف املحاكمــة وتقديــم اعتــذار واضــح 
برنامجهــا  يف  ارتكبتــه  الــذي  الخطــأ  عــن 
ــل ضمــري  املذكــور، الســيا أن اإلعــالم ميثِّ

الشعوب الحية.
وســائل  احــرتام  رضورة  املنتــدى  وأكــد 
والعدالــة  الحريــة  لقيــم  الدوليــة  اإلعــالم 
مببــادئ  االلتــزام  عــن  فضــاًل  واإلنســانية، 
اإلنســانية،  واألعــراف  الــدويل  القانــون 
االحتــالل  انتهــاكات  بفضــح  وطالــب 

املقدســات  بحــق  العنــرصي  اإلرسائيــي 
اإلســالمية واملســيحية يف مدينــة القــدس 
يف  العــامل  أحــرار  جهــود  وإبــراز  املحتلــة، 

مواجهته.
الفلســطيني  االنتصــار  يف  املنتــدى  ورأى 
عــىل  للتأكيــد  فرصــة  الجديــد  القضــايئ 
العبــث  يحــاول  مــن  كل  مالحقــة  رضورة 
وتزييــف  الفلســطيني  الشــعب  بحقــوق 
الوعــي وتخديــر الضمــري العاملــي، ورضورة 
اإلرسائيــي  االحتــالل  ومواجهــة  التصــدي 
املحافــل  كل  يف  أجندتــه  يخدمــون  ومــن 
واملجاالت سواء كانت سياسية أو قضائية 

أو إعالمية أو غري ذلك.

غزة/ فلسطني:
املجلــس  رئيــس  بأعــال  القائــم  التقــى 
الترشيعــي د. محمــود الزهــار أمــس، وفــدًا مــن 
اللــواء  العــام  مديرهــا  برئاســة  الرشطــة  قيــادة 
محمــود صــالح، لالطــالع عــىل خطــط وإنجازات 

الجهاز واملشكالت التي يواجهها.
عــن  صــادر  بيــان  بحســب  الحضــور  وناقــش 
املشــكالت  أمــس  الترشيعــي  املجلــس 
الرشطــة  جهــاز  يواجههــا  التــي  والعقبــات 
واالحتياجــات املاديــة والبرشيــة واللوجســتية، 
وســبل  وجــه،  أكمــل  عــىل  بــدوره  للقيــام 
وإمكانــات حلهــا. واســتعرض اللــواء صــالح قلــة 
اللوجســتية  واإلمكانــات  املاليــة  املوازنــات 
الالزمــة إلنجــاز املهــام اليوميــة لعمــل الرشطــة، 
مبينًا أنهم يســعون دامئًا لتطوير وتنمية الكادر 
البرشي من كل الجوانب املهنية والتخصصية 
املختلفة. وخالل اللقاء اســتعرض الزهار أمام 
الحضــور إنجــازات املجلــس الترشيعــي محليــًا 
الوطنــي  ودوره  التاريخيــة،  وأهميتــه  ودوليــًا، 
يف متثيــل الشــارع الفلســطيني والحفــاظ عــىل 
مصالحــه، مؤكــدًا رضورة الحفــاظ عليــه، وأنــه ال 

تستطيع أي سلطة قامئة حل املجلس.
يف  يســعى  الترشيعــي  املجلــس  أن  وأوضــح 

الداخليــة  العالقــات  لرتتيــب  الحاليــة  الفــرتة 
بني الجهات الرســمية وغري الرســمية بالقانون، 
مــع  تفاهــم  بروتوكــوالت  إنشــاء  عــىل  ويعمــل 

الجهات املختلفة لتنظيم العمل.
كتــاب  أول  عــىل  الزائــر  الوفــَد  الزهــار  وأطلــع 

املجلــس  ووثائــق  الفلســطينية  للوقائــع 
الترشيعــي منــذ بدايــة عملــه، مثمنــًا دور جهــاز 
وتلقــى  شــهداء  أفــراده  قــدم  الــذي  الرشطــة 
رضبــات عديــدة مــن االحتــالل ومــا زال صامــدًا 

يف حفظ الجبهة الداخلية وأمن املواطن.

عائلة متوفى بـ"كورونا" تعتدي على طاقم طبي 
بمستشفى دورا الحكومي

منتدى اإلعالميين يبارك االنتصار القضائي ضد انحياز 
قناة إيطالية لالحتالل

الزهار يناقش مع قيادة الشرطة إنجازات الجهاز ومشكالته

بحر يشيد بتوجهات البرلمان 
المغربي تشكيل جبهة 
دولية لنصرة فلسطين

المجمع الدعوي: إقامة 
“صالة سبت” لليهود في 

دبي خيانة وتطبيع

جانب من اللقاء
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إعــــــــــــالن مناقصة 21/ 2020
لتوريد أدوية ومستلزمات طبية وحقائب صحية

ضمــن مــروع " آليــات االســتجابة للحاميــة الفاعلــة ملنــع والتخفيــف مــن آثــار 
النســاء والفتيــات يف املنطقــة  النــوع االجتامعــي ضــد  العنــف املبنــي عــى 
الرقية من  خان يونس -جنوب قطاع غزة املمول من صندوق األمم املتحدة 

." oPt Humanitarian Fund -  اإلنساين لألرض الفلسطينية املحتلة
فعــى الــركات الراغبــة بدخــول العطــاء مراجعــة اتحــاد لجــان العمــل الصحــي 
الكائــن يف غــزة – النــر – أبــراج املقــويس للحصــول عــى العطــاء واألصناف 
املطلوبــة ابتــداًء مــن يــوم الثالثــاء املوافــق 2020/8/11 وحتــى نهايــة عمــل 
لتســليم  بــأن آخــر موعــد  العلــم  مــع   .2020/8/13 الخميــس املوافــق  يــوم 
عــروض األســعار هــو نهايــة عمل يــوم الخميس املوافــق 2020/8/20. علاًم 

بأن عرض السعر يسلم مقابل  ) 100 $( غري مسرتدة .
مالحظــة : تــم إدراج أوراق املناقصــة عــى املوقــع االلكــرتوين لالتحــاد عــى 

www.uhwc.ps :العنوان التايل
لالستفســار عــن املناقصــة الرجــاء االتصــال بـــ :الســيدة/ نهــال مهنــا – قســم 

املشرتيات عى هاتف رقم 2848328
وحتــى  صباحــًا  والنصــف  الســابعة  الســاعة  مــن  االتحــاد  يف  العمــل  مواعيــد 
الســاعة الثالثــة والنصــف مــن بعــد الظهــر عــدا يــوم الســبت. مــع التأكيــد عــى 
عدم إمكانية بيع أي عطاء بعد التاريخ املحدد.                                                   
رئيس قسم املشرتيات / نهال مهنا

قطاع التعليم

)Gulf\Con.\01\020.Gz( إعالن إعادة طرح عطاء رقم
البنــك  بــإدارة  العربيــة  االقتصاديــة  للتنميــة  الكويتــي  الصنــدوق  مــن  بتمويــل 
اإلسالمي للتنمية، يعلن فرع مؤسسة الخليج التعليمية عن طرح عطاء مروع 
إنشاء مدرسة األمل للسمع والنطق بمدينة رفح

يف قطــاع غــزة وذلــك حســب وثائــق العطــاء، فعــى الراغبــن يف التقــدم للعطــاء 
مراعاة الروط التالية:

1 - يجــب عــى املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مؤهــال ومصنفــا لــدى اتحــاد املقاولــن 
الفلسطينين تخصص أبنية درجة أوىل أو ثانية وأن يكون مسجاًل رسميا يف دوائر الرضيبة.

2 - يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمرييك.
3 - األســعار غري شــاملة قيمة الرضيبة املضافة وعى املقاول تقديم فواتري 

رضيبية صفرية/ معفاة.
4 - يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يوما من آخر موعد لتسليم العطاء.

5 - كل رشكــة ترغــب يف التقــدم لهــذا العطــاء، تســتطيع الحصــول عى نســخة من 
العطــاء عــى العنــوان التــايل: فــرع مؤسســة الخليــج التعليمية-غزة-الرمــال – آخــر 
شارع الوحدة عامرة الخزندار-الطابق الثالث-مقابل مبلغ غري مسرتد قدره )150 
ــا للعطــاء الواحــد بــدًءا مــن يــوم الثالثــاء املوافــق  $( مائــة وخمســون دوالًرا أمريكيًّ
خــالل  وذلــك  2020/8/20م،  املوافــق  الخميــس  يــوم  وحتــى  2020/8/11م 

أوقات الدوام الرسمي )من الساعة العارشة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا(.
10000 $ )عــرة  العطــاء بقيمــة  ابتــدايئ لدخــول  إرفــاق تأمــن  6 - يجــب 
آالف دوالر أمريــيك(، عبــارة عــن كفالــة بنكيــة وفقا للنصوص الواردة يف وثائق 
العطــاء، وســارية ملــدة )120 يومــا( مــن آخــر موعــد لتســليم العطــاءات، وال 

تقبل الشيكات البنكية أو األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.
استفســارات  عــى  للــرد  التمهيــدي  واالجتــامع  املوقــع  زيــارة  ســتعقد   -  7
املشــاركن يف العطــاء يــوم األحــد املوافــق 2020/8/23م، الســاعة الحادية 

عرة صباحا يف مقر فرع مؤسسة الخليج التعليمية.
8 - آخــر موعــد لتســليم العطــاءات الســاعة الثانيــة عــرة ظهــرا يــوم الثالثــاء 

املوافق 2020/8/18م، ولن تقبل أي عطاءات بعد هذا املوعد.
9 - فرع مؤسسة الخليج التعليمية غري ملزم بقبول أقل األسعار دون ابداء األسباب.
10 - ستفتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمن للعطاء يف يوم تسليم العطاءات.

11 - يتم إيداع العطاءات يف املكان املخصص لها حسب العنوان التايل: فرع مؤسسة 

الخليج التعليمية-غزة-الرمال – آخر شارع الوحدة عامرة الخزندار- الطابق الثالث.
12 - رسوم اإلعالن واإلعادة عى من يرسو عليه العطاء.

13 - ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة فرع مؤسســة الخليج التعليمية وذلك خالل 

ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عى هاتف 2880061 أو جوال 0599145121
فرع مؤسسة الخليج التعليمية-غزة

جمعيــة مؤسســــة الخليج التعليميـــة
The Gulf Educational Organization

إعــــــــــــالن مناقصة 23/ 2020
لتوريد أدوية ومستلزمات طبية وحقائب صحية

ضمــن مــروع " آليــة الحاميــة واالســتجابة املجتمعيــة للناجيــات مــن العنــف 
AACID-APS املبني عى النوع االجتامعي يف غزة " بتمويل من

فعــى الــركات الراغبــة بدخــول العطــاء مراجعــة اتحــاد لجــان العمــل الصحي 
الكائــن يف غــزة – النــر– خلــف عيــادة الســويدي مقابــل املجلــس األعــى 
للقضــاء الرعــي للحصــول عــى العطــاء واألصنــاف املطلوبــة ابتــداًء مــن يــوم 
2020/8/11 وحتــى نهايــة عمــل يــوم الخميــس املوافــق  الثالثــاء املوافــق 
2020/8/13. مــع العلــم بــأن آخــر موعــد لتســليم عــروض األســعار هــو نهاية 

عمــل يــوم الخميــس املوافــق 2020/8/20. علــاًم بــأن عــرض الســعر يســلم 
مقابل ) 100 $( غري مسرتدة 

مالحظــة : تــم إدراج أوراق املناقصــة عــى املوقــع االلكــرتوين لالتحــاد عــى 
www.uhwc.ps :العنوان التايل

لالستفســار عــن املناقصــة الرجــاء االتصــال بـــ :الســيدة/ نهــال مهنــا – قســم 
املشرتيات عى هاتف رقم 2848328

وحتــى  والنصــف صباحــًا  الســابعة  الســاعة  مــن  االتحــاد  العمــل يف  مواعيــد 
الســاعة الثالثــة والنصــف مــن بعــد الظهــر عــدا يــوم الســبت .مــع التأكيــد عى 

عدم إمكانية بيع أي عطاء بعد التاريخ املحدد.
رئيس قسم املشرتيات
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وحتــى  والنصــف صباحــًا  الســابعة  الســاعة  مــن  االتحــاد  العمــل يف  مواعيــد 
الســاعة الثالثــة والنصــف مــن بعــد الظهــر عــدا يــوم الســبت .مــع التأكيــد عــى 

عدم إمكانية بيع أي عطاء بعد التاريخ املحدد.
رئيس قسم املشرتيات 
نهال مهنا

غزة/ أدهم الريف:
كان اقتحام قطعان املستوطنن للمسجد األقىص املبارك وساحاته 
ســابًقا؛ واحــدة مــن أكــر االنتهــاكات التــي يصعــب تنفيذهــا حتــى وإن 
كانــت بحاميــة رشطــة االحتــالل اإلرسائيــي وقواتــه، لكنهــا يف الوقــت 
الحــايل أصبحــت طقوًســا يوميــة، وأحياًنــا تتــم يف اليــوم الواحــد أكــر 
مــن مــرة، عقــب سلســلة مخططــات عمــد االحتــالل إىل تنفيذهــا منــذ 

احتالله القدس كاملة سنة 1967.
فــريوس  االحتــالل جائحــة  اســتغالل ســلطات  وبــات ملحوًظــا كذلــك 
"كورونــا" العامليــة لفــرض املزيــد مــن الوقائع، حتى وصــل األمر بهؤالء 
طقــوس  إقامــة  إىل  "صهيونيــة"،  لجمعيــات  املنتمــن  املســتوطنن 

تلمودية يف ساحات األقىص خالل عمليات االقتحام املتكررة.
وتــرى شــخصيات إســالمية أن هــذه االقتحامــات ليســت إال جــزًءا مــن 
إســرتاتيجية االحتــالل الهادفــة إىل إفراغــه مــن املســلمن، وتقســيمه 

ا. ا ومكانيًّ زمانيًّ
إبعاد المسلمين

ويؤكــد خطيــب املســجد األقــىص الشــيخ عكرمــة صــري، أن االحتــالل 
يســتغل جائحــة فــريوس "كورونــا" العامليــة ويخيــف النــاس إلبعادهــم 
الوقــت نفســه  عــن املســجد األقــىص لتفريغــه مــن املســلمن، ويف 

يحث ويشجع عى اقتحامات متتالية.
وأوضــح صــري لـ"فلســطن"، أن االحتــالل أعلنهــا مســبًقا بأنــه يجمــع 
األمــوال الكبــرية مــن أجل االســتمرار يف االقتحامــات، الفًتا إىل الهدف 
مــن ذلــك تغــري الواقــع القائــم يف املســجد املبــارك اســتعداًدا لبســط 

سيادة االحتالل عليه.
وحول مســاعي تقســيم املســجد املبارك، ذكر أن محاوالت االحتالل 
هــذه ال شــك أنهــا مل تتوقــف، مضيًفــا: "التقســيم الزمــاين واملــكاين 
بالنســبة لالحتــالل هــدف يســعى إليــه بطــرق ملتوية ومتعددة شــملت 
محاولة منع املسلمن من االقرتاب من املنطقة الرقية من املسجد 

األقىص التي يقع فيها املصى املرواين ومصى باب الرحمة".
وبــن أن املنطقــة الرقيــة مــن األقــىص، مســاحتها )50( دومًنــا، وهــي 
البالغــة  األقــىص  للمســجد  الكليــة  املســاحة  ثلــث  مــن  أكــر  تشــكل 

)144( دومًنا و)900( مرت.

وأكد صري أن مشاريع التقسيم املكاين والزماين مل تتحقق بعد، لكن 
بوادر مخططات االحتالل تسعى إىل ذلك وتهدف لتفريغ املسلمن 
مــن األقــىص وإبعادهــم عنــه، تزامًنــا مــع نــر الروايــة "الصهيونية" أمام 
ه إىل  العــامل لكســب الــرأي العــام ومحاولــة اقناعــه أن األقــىص لهــم. ونبَّ
أن ذلــك يــأيت يف إطــار "الحــرب النفســية والدعائيــة التــي يســتخدمها 

االحتالل".
وقال بشأن سبل مواجهة مخططات االحتالل: "ليس ألصحاب القدس 

يف الداخــل املحتــل كــامل الخطيــب، أن اقتحامــات األقــىص ليســت 
2005، بعــد هبــة  ــا منــذ عــام  جديــدة وإمنــا أخــذت منحــى تصاعديًّ
دخــول  مــن  اليهــود  يتمكــن  مل  ســنوات  خمــس  أعقبهــا  ومــا  األقــىص 
األقــىص إطالًقــا، لكــن بعــد ذلــك العــام اســتطاع االحتــالل اســتئناف 

االقتحامات وشكل ذلك إنجاًزا له.
االقتحامــات  تصاعــد  أن  لـ"فلســطن"،  تريــح  يف  الخطيــب  وذكــر 
بدأت فردًيا ومن ثم مجموعات صغرية قبل أن تتحول إىل قطعان من 
املســتوطنن، وقوبلت انتهاكات االحتالل بحق املقدســات بتفاعل 
املســجد  إىل  الرحــال  لشــد   2010 عــام  النفــري  إعــالن  تخللــه  كبــري 
األقــىص والربــاط عنــد بواباتــه، حيــث كان االحتــالل يعلــن دوًمــا عــن 

كمواطنــن مرابطــن مجــال ســوى شــد الرحــال والتواجــد باســتمرار يف 
األقىص وإعامره، وصد املحاوالت العدوانية".

وشــدد صــري عــى رضورة اتخــاذ العــرب واملســلمن زمــام املبــادرة 
مجهــود  أي  وتنفيــذ  والدبلوماســية  السياســية  األســاليب  واســتخدام 
ميكن أن يوفر حامية للمســجد األقىص، ولجم االحتالل وإجباره عى 

الرتاجع عن املخططات العدوانية ضد املقدسات اإلسالمية.
وتعمد ســلطات االحتالل توفري حامية مشــددة لقطعان املســتوطنن 

يف أثناء اقتحامهم للمسجد األقىص.
فراغ كبير

مــن جهتــه، أكــد رئيــس لجنــة الحريــات التابعــة للجنــة املتابعــة العربيــة 

اقتحامات.
والحًقــا  فرديــة  كانــت  أن  بعــد  ذروتهــا  بلغــت  االقتحامــات  أن  وذكــر 
تحولــت مجموعــات كبــرية ملــرة واحــدة يف الصبــاح، واآلن صــارت يف 
الصبــاح وفــرتة الضحــى وبعــد الظهــر، حتى يف شــهر رمضــان املبارك، 
الــذي كان محرًمــا عــى اليهــود دخــول األقــىص، وال ميكنهــم االقــرتاب 

منه، اقتحموه يف ليلة القدر سنة 2014.
وعــام 2015، بحســب الخطيــب، حظــر االحتــالل الحركــة اإلســالمية 
املســجد  يف  التدريــس  وحلقــات  البيــارق،  مســرية  عــى  القامئــة 
املســجد  يف  عادًيــا  ليــس  فــراغ  بـ"خلــق  الحظــر  وتســبب  املبــارك، 
املبــارك، ونتائــج ذلــك نراها اليوم بزيادة وترية االقتحامات وأصبحت 
ســاحات  يف  تلموديــة  طقــوس  بــأداء  الســامح  عــر  أكــر  بعــد  تأخــذ 

األقىص".
ورأى أن ذلــك يعــود إىل مــا تشــهده الســاحة الفلســطينية مــن واقــع 
مؤســف، وأيًضــا الواقــع اإلســالمي والعــريب من حولنــا، وحالة الضعف 
التــي تعــم الجميــع، تزامًنــا مــع رســائل التطبيع التي تبثهــا أنظمة عربية 
وكأن املســجد األقــىص لــن يكــون نقطــة خــالف بينهــا وبــن االحتــالل 
وهــذه األنظمــة، وهذا ما شــجع الكيــان عى الخطوات االنتهاكية بحق 

املسجد األقىص.
استراتيجية هدم

لهــدم املســجد  وشــدد عــى أن االحتــالل لديــه اســرتاتيجية تهــدف 
تــدرج  إىل  يحتــاج  األمــر  وهــذا  املزعــوم،  "الهيــكل"  وبنــاء  األقــىص 
وخلــق واقــع يشــهد أقــل عــدد للمســلمن يف املســجد األقــىص مــن 
خالل سياســة اإلبعاد واالعتقاالت وإغالق املؤسســات وحظر الحركة 
الظــرف  جيــًدا  يســتغل  "االحتــالل  الخطيــب:  وأضــاف  اإلســالمية. 
الســيايس الراهــن للتمهيــد والتهيئــة لبنــاء "الهيــكل" مــن خــالل خلــق 
واقع يهيئ الظروف للخطوة التي يســعى االحتالل لإلقدام عليها يف 

لحظة من لحظات جنون عنريته وغروره".
ه إىل أن نرة املســجد األقىص والدفاع عنه، "وظيفة ال ميكن أن  ونبَّ
يتخى عنها أحد عالوة عى أنها واجب، وهي أيًضا رشف ملن يؤدي 

دور النرة للمسجد املبارك".
الدفــاع عــن  يوًمــا عــن دوره يف  الشــعب  فلــم يتخــلَّ  أمــا فلســطينًيا، 
مدينــة  أهــايل  وخاصــة  عهدهــم  عــى  زالــوا  ومــا  األقــىص،  املســجد 
القــدس رغــم مــا يدفعونــه مــن مثن غاٍل من تضييــق واعتقاالت وإبعاد 

وهدم، لكنهم مستمرون يف أداء دورهم، وفق الخطيب.
لكــن يف املقابــل؛ نجــد أن قيــادة الســلطة يف رام اللــه قــد أصبحــت 
قضيــة القــدس واملســجد املبارك عى هامــش اهتاممها وقد خابت 
وجهــت  أن  بعــد  )أوســلو(  واتفــاق  التســوية  مــروع  يف  وفشــلت 
)إرسائيــل( لطمــة مبــارشة لهــا بإعــالن زعيــم حــزب )الليكــود( بنيامــن 
نتنياهــو نيــة حكومــة االحتــالل التــي يرأســها، نيتــه ضــم املســتوطنات 
الضفــة واألغــوار كذلــك، إىل دولــة االحتــالل،  أرايض  الرابضــة عــى 
بعدما نالت األخرية اعرتاًفا أمريكًيا بأن القدس عاصمة لها، كام يقول 
الخطيــب. لكنــه أضــاف أن ذلــك "لــن يعفيهــا )الســلطة الفلســطينية( 
مــن املســؤولية التاريخيــة يف االســتمرار بتحشــيد أبنــاء شــعبنا لنــرة 

القدس واملسجد املبارك".
طولكرم-غزة/ محمد أبو شحمة:

ألوىل  ســنوات(   3( زاهــدة  يامــن  الطفــل  خضــع 
جلسات العالج النفيس للتخلص من اآلثار النفسية 
التــي تعــرض لهــا يف أثنــاء اعتقالــه برفقــة والــده مــن 
قبــل أجهــزة أمــن الســلطة يف مدينــة طولكــرم شــامل 

الضفة الغربية، ثم تركه بالشارع وحده.
عــالج  مســؤولية  حــدود  بــال  أطبــاء  منظمــة  وتولــت 
ا، بعــد إصابتــه بصدمــة نفســية،  الطفــل زاهــدة نفســيًّ
لــه  أســبوعية  جلســات  عــدة  تخصيــص  خــالل  مــن 
األمــن  اعتقلــه جهــاز  أن  الــذي ســبق  والــده  مبرافقــة 

الوقايئ.
وتعود قصة الطفل زاهدة إىل الشهر املايض، حن 
الوقــايئ يف طولكــرم  قــوة مــن جهــاز األمــن  أقدمــت 
يف  الناشــط  فيــه  كان  ماركــت  ســوبر  اقتحــام  عــى 
حــراك "طفــح الكيــل" صهيــب زاهــدة وطفلــه يامــن، 

مــن الليــل، مــع دخولــه يف نوبــة بكاء وخــوف وتوتر مل 
متــر عليــه مــن قبــل، وذلــك مــن هــول مــا شــاهده مــن 
قيام ضباط الوقايئ برفع السالح عليه وسجنه وتركه 

بالشارع.
ويضيف: "بعد الحالة النفســية الصعبة التي عاشــها 
ابنــي بــدأت منظمــة أطبــاء بــال حــدود بإخضاعــه إىل 
جلســات للعــالج النفــيس، إذ ســيحتاج إىل فــرتة إىل 

العالج والعودة إىل طبيعته".
النفســية  يامــن  عــالج  فــرتة  أن  إىل  زاهــدة  ويلفــت 
غــري معروفــة، ولكنــه ســيمر بعــدة مراحــل، وميكــن أن 
يصل إىل حياته الطبيعية بعد التدرج يف الجلسات 

النفسية التي بدأ أمس يف الخضوع لها.
وحول املتابعة القانونية بعد اعتقال يامن وتركه يف 
الشــارع، يبــن والــده أنــه تقــدم بشــكوى رســمية ضــد 
ضبــاط "الوقــايئ" الذيــن قامــوا مبهاجمتــه وتــرك ابنه 

ثــم  والــده،  وجــه  يف  الســالح  وإشــهار  واعتقالهــام، 
اصطحابهام إىل املركز األمني يف املدينة.

مــن  قــوة  قامــت  زاهــدة،  اعتقــال  مــن  ســاعات  بعــد 
"الوقــايئ"، وفــق إفــادة الناشــط صهيــب، باصطحاب 
هنــاك  وتركــه  منزلــه  مــن  قريــب  شــارع  إىل  طفلــه 
وحيًدا، إىل أن قام أحد الجريان بإيصاله إىل والدته 

التي كانت تبحث عنه.
بعــد  لـ"فلســطن":  حديثــه  يف  الطفــل  والــد  يقــول 
اعتقــايل وتوجيــه الســالح عــى صــدري مــن ضبــاط 
معــي  أخــذه  تــم  يامــن،  طفــي  أمــام  الوقــايئ  األمــن 
إىل الســجن ومــن ثــم تركــه وحيــًدا بالشــارع، وهــو مــا 
تســبب بصدمــة عصبيــة لــه وفــق إفــادة تقريــر رســمي 

بعد عرضه عى أكر من طبيب مختص.
ويوضــح زاهــدة أن طفلــه، تغــريت ســلوكياته بعــد مــا 
تعــرض لــه، إذ أصبــح يســتيقظ يف ســاعات متأخــرة 

يف الشارع، ولكن ال تزال التحقيقات جارية.
أســتاذ علــم النفــس يف جامعــة األقــىص، د. درداح 
أن  ميكــن  التــي  النفســية  الحالــة  أن  يؤكــد  الشــاعر، 
يكون الطفل يامن قد تعرض لها هو دخوله يف نوبة 

من الخوف بعد مشاهدته للسالح واعتقال والده.
ويقول الشاعر يف حديثه لـ"فلسطن": "هذا الطفل 
يشــاهد  حــن  والتوتــر  الخــوف  مــن  بحالــة  ســيصاب 
الســلوكيات  بعــض  أمــن، وســتصدر عنــه  أي ضابــط 
الغريبــة والداعيــة للقلــق، لــذا يجــب أن يبقــى ألكــر 
فــرتة ممكنــة يف مــكان جــو آمــن ويتكيــف عــى ذلــك 

حتى يشعر باألمان".
النفــيس،  العــالج  جلســات  جانــب  "إىل  ويضيــف: 
يجــب عــى األهــل عدم ترك الطفــل وحده، ورضورة 
اصطحابــه إىل املنتزهــات، وإىل زيــارة أقاربــه، حتــى 

يشعر باألمن والرىض يف حياته".

بعد اعتقاله من عنارص أمن السلطة ثم تركه وحيداً يف الشارع

الطفل يامن زاهدة يخضع ألوىل جلسات العالج النفيس

تصاعد اقتحامات المستوطنني للمسجد األقىص يفتح الطريق لتقسيمه

صربي: 
محاوالت التقسيم لم 
تتوقف ويسعى إليها 
االحتالل بطرق ملتوية

الخطيب: 
قضية القدس والمسجد 

المبارك أصبحت عىل هامش 
اهتمام سلطة رام هللا
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مصــدًرا  دامًئــا  البالــون  وكان  للكبــار،  نفــس  وراحــة  األطفــال  ومتعــة  والــرور، 
لجلب السعادة ورمًزا لألعياد واملناسبات السعيدة.

ال تختلــف رمزيــة البالــون يف غــزة املدينــة املحــارصة منــذ أربعــة عــر عاًما عن 
رمزيتــه يف أي مدينــة أخــرى تحظــى بالحيــاة التــي تفتقدهــا غــزة، بعــد أن رضب 
العدو حصاره ليحرمها الفرح وليزرع فيها البؤس والشــقاء ســعًيا لكر إرادتها 

وسلب عزميتها وطعنها يف مكمن عزتها وكرامتها.
ولكنهــا غــزة -أيهــا الســادة- املدينــة التــي تســتحق الحيــاة كــا فلســطني كلهــا، 
كــا قــال محمــود درويــش يف ذكــرى رحيلــه التــي تصــادف هــذه األيــام، فعــى 
هــذه األرض مــا يســتحق الحيــاة، وملــا آمنــت غــزة ببعثهــا املتجــدد، رســمت 
خطــوط الحيــاة الزاهيــة مــن بــني أســاك الحصــار، فطــرت بالوناتهــا يف مشــهد 
كرنفــايل يحمــل همومهــا وأوجاعهــا، واتحدت مــع عبر البحر القادم من الغرب 
نحــو الــرق الســليب ليجعــل مــن أوجــاع غــزة وهمومهــا وحصارهــا نــاًرا تحــرق 
الحصــار وتحطــم غــرور املحارصيــن وتكــر إرادتهــم ببالوناتها، وتحيــل حياتهم 
إىل جحيم ال يتوقف، وتذيق العدو بعًضا ما يتجرعه أهل غزة منذ بدأ العدو 
البالونــات خرضتــه إىل رمــاد وهــواءه إىل غبــار  نفــث ســمومه فيهــا، فأحالــت 
وهــدوءه إىل خــوف وفــزع، ومل تفلــح كل وســائل فتكــه بالتصــدي لبالونات عيد 

نفسها يف خدمة املستعمر خاصة خال الحربني العامليتني االوىل والثانية.
وقــد اســتخدمت الحركــة الصهيونيــة ممثلة بالعصابات الصهيونية كل الوســائل 
مــن اجــل تريــد شــعبنا وإحــال اليهــود مــن مختلــف بقــاع العــامل مكانــه، ومــن 
أبــرز هــذه الوســائل املجــازر التــي ارتكبتهــا التــي ال تعــد وال تحــى، مســتعينة 
الــذي هــو شــكل مــن أشــكال  مبــا يســمى االنتــداب الربيطــاين عــى فلســطني 

االستعار، بل هو االستعار بعينه.
تــم  التــي  الوثيقــة  عــن  يومــني  قبــل  العربيــة  وجــاء كشــف صحيفــة »هآرتــس« 
االحتــال  وزراء  رئيــس  شــارون،  ارئيــل  خطــة  وهــي  عامــًا،   )٤٠( منــذ  اعدادهــا 
الســابق لطــرد ألــف فلســطيني مــن جنــوب الخليــل، تحــت ســتار توســيع مناطــق 
التدريــب العســكري لقــوات االحتــال، لتدلــل مبــا ال يــدع مجــااًل للشــك أن هــذا 
األسلوب وغره من األساليب املستخدمة يف السابق وحاليا، هو تهجر أكرب 
عــدد ممكــن مــن الفلســطينيني ســواء مــن الداخــل الفلســطيني أو مــن الضفــة 
والقطاع مبا فيها القدس الرقية املحتلة عام ١٩٦٧ لتبقى االرض والباد لهم 

كا يتوهمون.
ومــا قــرار ضــم االغــوار وشــال البحــر امليت ســوى أســلوب آخر من بــني العديد 
مــن أســاليب التهجــر لشــعبنا، حيــث مينــع االهــايل مــن الوصــول اىل اراضيهــم 
هنــاك، وكذلــك يتــم بصــورة شــبه يوميــة هــدم منــازل وخيــام املواطنــني ويقــوم 
مــن  بدعــم  عــى االرايض هنــاك وتســييجها  باالســتياء  قطعــان املســتوطنني 
قــوات االحتــال التــي ترفــض اعطــاء تراخيــص بنــاء لألهايل هناك وتهــدم ما يتم 
بنــاؤه، وتجــرف املــدارس واملســاجد، حتــى التــي يتــم انشــاؤها بدعــم مــن دول 

الشتات الفلسطيني ليس له مثيل...!
قبــل التفاصيــل؛ ال للبــكاء والعويــل...! فلســطني وشــعبها وســاكنيها أكــرب من 

كل هذا...
فلسطني مولود رشعي طبيعي، له أب وأم وجذور منذ األزل، واىل األبد...!

أمها العروبة السخية، وأبوها وأصولها تراتيل الساء..
يقول الحديث القديس "إن الجنة لتحن شوقًا اىل بيت املقدس"...!! قول 
من رب رحيم.. وبيت املقدس هنا رمزية تعرب عا اغتصب من أكناف بيت 
املقــدس وكل الشــام املباركــة الريفــة؛ التــي يلفهــا األمل والوهــن الزائــل عا 

قريب بإذن الله... 
  لقــد كانــت نكبتنــا عــام 1948، ومــا ســبقها مــن تآمــر ومكائــد وصمــة عــار يف 
جبــني التاريــخ وعــار مــا بعــده عــار عــى الحضــارة والكرامــة اإلنســانية، يف كل 

فجاج األرض.
ال تحسنب الساء غافلة عا يفعل الظاملون... وهكذا فإن يوم الحساب آت 

لرى الخسيسون أي منقلب ينقلبون...
" إن للباطل ساعة، وللحق اىل قيام الساعة"...

وهذه حتمية تاريخية، ال لبس فيها...
اللهم افتح بيننا وبني قومنا بالحق...

أما اآلخرين فا لوم وال ترثيب...!
حقًا؛ كانت املشيئة اإللهية أن نبتى...

يعني أن ُنخترب يف إمياننا وصربنا، ويف كل رضوب حياتنا...
رًب أفرغ علينا قطرًا من سائك...

أنــت معقــد األمــل والرجــاء؛ قبــل وبعــد دعــوات الصالحــني، ومواقــف املحبني 
واملؤمنني..

ما أدفأ حضن الوطن..!
شــاءت األقــدار أن يتــرد نحــو 800 ألــف فلســطيني عــام 1948 مــن ديارهــم 
هيامــي إىل مــا تبقــى مــن "الحمــى"، بــني مــا يعــرف جغرافيــا بـــ "قطــاع غــزة"، وبـ 
"الضفــة الغربيــة"،.. بــني رشق فلســطني، وغربهــا.. ثــم مــا تبقــى إىل مخيات 
اللجوء حول فلسطني؛ يف لبنان، وسورية، ورشق األردن، وبعيدًا إىل العراق؛ 
ليطلــق عليهــم جميعــًا "الجئــون من فلســطني"..! وقليل جــدًا منهم مل يطيقوا 
عــى  ليعيشــوا  ذكــر،  مــا  غــر  إىل  الذهــاب  آثــروا  )الجئــني(  املصطلــح  هــذا 

هواهم، بعيدًا عن املاجئ واللجوء.. 
هنــا يتعــرف الاجئــون أو النازحــون يف هــذه املســميات عــى مــن أكرمهــم، 

وعى من أساء إليهم، أو أدار ظهره با مباالة، أو اكرتاث...!
لكــن تفاصيــل الحيــاة كانــت وال زالــت ذات شــجون، ترخــي بظالهــا وزوابعهــا 
عى حياة الشتات بني مد وجزر.. بني حاوات ومرارات.. بني الكرم واللؤم، 
وبني املضحك واملبيك، ما أحال القضية إىل تراجيديا- كوميديا؛ ال تثر إال 

القرف والزهق..! يا لها من دراما، ويا بئس من يشاهدون..! 
كل بقــاع فلســطني التــي ُكتــب الظلــم والعــدوان عــى أهلهــا الخــروج أو النــزوح 
مروج خرضاء وكروم غناء، ومدن وقرى تعج بالحركة والحياة؛ ميكنني أن أؤكد 

أنها األحى واألجمل يف كل الرق، إن مل يكن يف العامل...!!
  أبنــاء يافــا وحيفــا وعــكا وصفــد والنــارصة والقــدس وغرهــا، مــا تغنــت بهــا 
برتقــال  أحــى  أحضــان  يف  مترغــت  لطاملــا  واألريــاف  القــرى  وأمــا  الركبــان، 

ومشــمش ولوزيــات وكــروم، ولطاملــا عشــقتها عيــون التاريــخ، وتغزلــت فيهــا 
األمجاد..

  اســتطيع القــول بــا مــراء، أن أبنــاء هــذه الجغرافيــة إذا مــا كانــوا يعيشــون يف 
رفاء، فقد كانوا يف عٍز، أو فيها مًع ..

  البعــض فيهــم متكــن مــن حمــل بعــض املــال، واألغلــب مل يتمكــن؛ بســبب 
مجريات األحداث ؛ واملفاجآت...!!

  ال بأس أن ندخل إىل املوضوع بعد هذه الفذلكة االيحائية..!!
  أوال: مــن نــزح إىل لبنــان، الجــار الشــايل لفلســطني كان يف حــدود 150الف 
فلســطيني مــن أرقــى وأخصــب بقــاع فلســطني؛  توزعــوا عــى نحــو 12مخيــا 
يف جنــوب ووســط  وشــايل  لبنــان والبقــاع يف الــرق، حــول املــدن والقــرى 
تحكمهــا  أجــواء  يف  وطقوســها؛  طوائفهــا  اختــاف  عــى  اللبنانيــة  والضيــاع 
الطائفية الدينية واملذهبية والسياسة يف لبنان ما بعد سايكس-بيكو 1916 

ومخرجات اتفاقية "لوزان1923" وحقبة السيطرة الفرنسية منذ 1920...
... جــاء الفلســطينيون إىل هــذا املقلــب مســلمني ومســحيني ال فــرق بينهــا 

إىل محاريب الطائفية "املًرعة" التي ال تقبل املساس...!! 
ترحيبــا  الفلســطينيون  لقــي  وتبعاتهــا  بالطائفيــة  املوبــوءة  البيئــة  هــذه  يف    
"االنعزاليــني"  بعــض  عــدا  انتاءاتهــم  اختــاف  عــى  اللبنانيــني  معظــم  مــن 
القاعــدة  يكــرون  أو  يخلــون  الضيــوف  هــؤالء  بــأن  رأوا  الذيــن  والطائفيــني" 

الطائفية لصالح مسلمي لبنان..
  هنا بدأت سيمفونيات النواح والصياح... لبنان ضيق بأهله، وال قبل له بأي 
طــارئ... اللبنانيــون يهاجــرون إىل مجاهــل الدنيــا بحثــا عــن حيــاة أفضل.. إىل 

ما هنالك من التوجسات واألباطيل..
  ولإلنصاف والتاريخ أن الكثر من أبناء لبنان قد تصدوا لهذه الرًتهات...

فهــذا عدنــان الحكيــم رئيــس حــزب النجــادة يف لبنــان ظــل يطــل عــى الســاحة، 
الجوقــة  هــذه  وجــوه  يــرخ يف  العروبــة(  )صــوت  حزبــه  جريــدة  خــال  ومــن 
لــدى اســتقباله موجــات مــن  لبنــان كان واســعا  بــأن  الطائفيــة، يذكرهــم فيهــا 

األرمن والاجئني البولونيني بكل أريحية واتساع...!!
املســيحيني  بــأن  تخرصاتهــم  عــى  رد  ولطاملــا  ألنهــم مســيحيون...!  ذلــك    
مــن  الــرثوات  اتســع ملــن ميلكــون  كــا  لبنــان،  لهــم  اتســع  قــد  الفلســطينيني 

املسلمني، تحت ذرائع وحجج ال أنزل الله بها من سلطان...!
  إنــه اللــؤم يف أجــى معانيــه مــن أدوات النظــام اللبنــاين ومفرداتــه التــي انربت 

تحارب الوجود الفلسطيني يف لبنان إىل يومنا...
  وهكــذا ظــل الفلســطينيون يؤكــدون لهــذا الجانب اللبنــاين، بأنهم طارئون وال 

طمع يف استيطان لبنان، وانهم ضيوف إىل ما هنالك، لكن با طائل...!!
  ومبا أن هذا الجانب بيده مقاليد األمور فقد حرًم العمل عى الفلسطينيني، 
حتى عى أدىن األعال... بحجة أن العمل ينسيهم العودة إىل بادهم، وان 

يف عملهم مزاحمة للعالة اللبنانية...
  والويل كل الويل ملن يريد من الفلسطينيني الحصول عى فيزا دخول إىل 
لبنــان. وأذكــر يف هــذا الشــأن، وأنــا طالــب يف الجامعــة اللبنانيــة الرســمية منذ 
عــام 1959 ذهبــت وأنــا طالــب يف الســنة الثانيــة لزيــارة أهــي يف قطــاع غــزة. 
وملــا انتهــت زيــاريت ظننــت أن الحصــول عــى تأشــرة عــودة إىل لبنــان ســوف 
يكــون ســها.. لكــن القنصليــة اللبنانيــة يف القاهــرة قــد مرمرتنــى  شــهورا حتــى 
أنني ابرقت، احتجاجا إىل الرئيس فؤاد شــهاب، وايل رئيس الحكومة صائب 
ســام، واىل كال جنباط الوزير ورئيس  الحزب التقدمي االشــرتايك، وإىل 
ســفر لبنــان املفــوض يف القاهــرة جوزيــف أبــو خاطــر وقابلــت الحاكــم العــام 

لقطاع غزة اللواء عبداللطيف العجرودي وقد كان يف زيارة إىل مر..
  كــا قدمــت شــكوى شــخصية احتجاجــًا عــى هــذه املعاملــة "الســيئة" إىل 
جامعــة الــدول العربيــة يف القاهــرة.. وقــد اقمــت الدنيــا حتــى متــت املوافقــة 
"رسًا" عى منحي التأشرة عى أال أخرَب أحدًا.. لكنني ما أن أخذت التأشرة 

حتى اخربت الجميع..
  وهكــذا، ذهبــت بعــد ذلــك للعمــل يف الســعودية عــام 1961، وملــا أردت 
الذهــاب إىل لبنــان لتأديــة؛ امتحانــايت يف الجامعــة، ذهبــت إىل القنصليــة 
األمريكيــة يف الظهــران التــي منحتنــي التأشــرة يف غضــون خمــس دقائــق، كا 

منحتني إقامة ملدة سبعة شهور...
 ودخلت لبنان مرتني بتأشرات من القنصلية األمريكية ال زلت احتفظ بهذه 

الوثيقة، وما تحمله من تأشرات من القنصلية األمريكية...!!
  هذا هو اللؤم بأجى معانيه من جانب النظام الرسمي اللبناين.. وللحديث 

بقية..

لن تسرقوا دمنا وال حلم السنابل
أطفالنا كبروا هدير هتافهم صوت الزالزل
اهلل أكبر في ضمير الشعب تسري فيقاتل

 كلــات عــرب بهــا الشــاعر خالــد أبــو العمريــن عــن ثــورة الحجــارة عــام 1987م 
حينــا ذهــل العــامل كيــف لشــعب أعــزل أن ينتفــض بــكل هــذا العنفــوان عــى 
جيــش مدجــج بالســاح مســتخدًما الحجــر، فــكان إعجــاًزا لــكل مبتكــري وســائل 
القتــال ضــد العــدو، ذلــك الســاح الــذي ابتكــره شــعب غــزة، وكانــت االنتفاضة 
األوىل التي تغنى بها العامل الحر، وملا مل يكن بحسبان العدو أن يصنع شباب 
غــزة هــذه املعجــزة الثوريــة فقــد أربكــت كل حســاباته ومل تعــد تســعفه دباباتــه 

وطائراته وألوية جيشه أمام هذا اإلعجاز الفلسطيني.
وما أشبه تلك األيام مبا متر به غزة اليوم بعد ما يقارب الثاثني عاًما!

ومــا أذهــل املفارقــة، فكــا حــول شــباب غــزة الحجــر إىل قيمــة ثوريــة تغنــى بهــا 
الشــعراء، كذلــك اســتخدم بالــون العيــد الــذي عــرب دامًئــا عــن فرحــة األطفــال 
بقــدوم العيــد، وكان دامًئــا وســيلة التعبــر عــن الفــرح ليحولــه شــباب غــزة إىل 

وسيلة فعالة لقتال العدو وإيامه. 
فلطاملــا ارتبطــت البالونــات بأجــواء العيــد والفــرح، وطاملــا كانــت رمــًزا للبهجــة 

تواصل سلطات االحتال عمليات الضم يوميا لكثر من مناطق الضفة الغربية 
والقــدس خاصــة، لقــد صــادروا مئــات الدومنــات يف بيــت لحــم وبــدؤوا بزراعــة 
األشــجار يف األغوار ومنعوا املواطنني من الوصول اىل اراضيهم، إضافة طبعا 
ملــا يقومــون بــه يف القــدس عاصمتنــا املوعــودة ومحيطهــا، وكانــت الحكومــة 
االرسائيليــة قــد صّدقــت يف اجتاعهــا يــوم االحد املايض عى بناء الف وحدة 
اســتيطانية يف قــرى عناتــا وابــو ديــس والعيزريــة والطــور، وهي كلهــا من القدس 
او محيطها وذلك يف سياق مخطط ما يسمونه مروع »القدس الكربى« كا 
انهم يعملون عى ربط املستوطنات من خال الطرق التي يقيمونها من جهة، 

وتقطيع اوصال الضفة من جهة اخرى.
كــا  للجميــع،  ومعروفــة  مكشــوفة  وهــي  ابــدا  رسا  ليســت  املارســات  هــذه 
ان قــادة االحتــال مــن نتنياهــو اىل اصغــر مســؤول، يتســابقون للحديــث عــن 
االســتيطان و)ارسائيــل الكــربى(، ورغــم ان العــامل كلــه، تقريبــا يقــف ضــد هــذه 
املارســات اال انهــم يعــدون النقــد مجــرد كام بــا اي تأثــر او فاعليــة وال ســيا 
انهــم يلقــون التأييــد والتشــجيع مــن االدارات االمركيــة املختلفــة واخرهــا ادارة 
الرئيس ترامب التي تعلن انها تقبل أن يضم نتنياهو كل املستوطنات وال ترى 

يف ذلك تناقضا ملا يسمونها »صفقة القرن« التي ماتت منذ زمن.
معروف ان الحركة الصهيونية منذ اتخذت قرارها بإنشــاء ما يســمى وطنا قوميا 
لليهود يف فلسطني، وهي تعمل بكل السبل وتسخر كل الطاقات واالمكانات 
من أجل اقامة هذا الوطن املزعوم عى انقاض الشعب الفلسطيني، مستعينة 
بالدول االستعارية عى اعتبار انها تشكل جزءا من هذا االستعار، ووضعت 

غزة، أما يف غزة فيبقى للبالونات دورها املألوف يف جلب الســعادة وإشــاعة 
أجواء الفرح، والبرى بقدوم العيد.

وهكذا أصبح لبالون العيد قيمة ثورية عظمى كا كان للحجر قبل ثاثني عاًما 
مضــت، فأربــك حســابات العــدو، وأجــربه مــرة تلــو املــرة عــى الخضــوع صاغــًرا 
لــروط غــزة، رغــم عنجهيــة الكلات وغطرســة املواقف التــي يصدرها العدو، 
ومــن الحجــر إىل البالــون ومــن انتفاضــة الحجــارة إىل مســرات العــودة وكــر 
الحصــار، تســتمر قصــة الحلــم واألمــل الفلســطيني لانعتــاق مــن ليــل الظــام 
الصهيوين، ففجرنا الح، وستجرتح غزة معجزات البقاء متى نزف جرحها لتجد 

ما تداوي به آالمها، حتى لو خذلها كل العامل.
 ولذلــك ســتظل غــزة أرًضــا تســتحق أن نحيــا عليهــا، ومــن يــأىب العيــش يف أرض 
شــموخها  ليــزداد  التحــدي  معجــزات  تصنــع  التــي  غــزة  إنهــا  والكرامــة؟!  العــزة 
التــي  بوســائلها  النضــال  لوحــات  مــن  لوحــة جديــدة  متــى رســمت  وعظمتهــا، 

أعجزت كل أدعياء العمل الثوري واملقاومة.
وستبقى لوحات غزة املقاومة مزاًرا دامًئا لكل الشعوب الحرة واألحرار والثوار 
يتأملــون تفاصيلهــا ويهيمــون عشــًقا فيهــا، ومينــون النفــس بــأن يكونــوا تفصيــًا 

صغًرا من مكوناتها.

االتحــاد االورويب، الــذي ســاهمت العديــد مــن دولــه يف إقامــة دولــة االحتــال 
العــامل  التــي يحــول دون وحــدة  العــرثة  لتكــون حجــر  الفلســطينية  عــى االرض 
املتحــدة  الواليــات  مقدمتهــا  ويف  الغربيــة  الــدول  لــه  تريــد  ال  الــذي  العــريب 
االمركية الوحدة، ليتسنى لها استغال موارده وثرواته وخاصة الرثوة النفطية 
التــي تحــرك عجلــة االقتصــاد يف هــذه الــدول، مبــا فيهــا التــي تدعــي زورًا وبهتانًا 

الدميقراطية وحقوق االنسان.
ولكن ما غفل ويغفل عنه االحتال، والدول التي ساهمت يف ايجاده ودعمه، 
ان شــعبنا حــي. فشــعبنا الــذي قــدم التضحيــات الجســام وأثبــت وجــوده عــى 
الخارطــة السياســية، مــا زال لديــه الكثــر ليقدمــه عــى مذبــح قضيتــه الوطنيــة، 
وان جميــع هــذه األســاليب التــي اســتخدمت وال تــزال تســتخدم ضــده ســيكون 
مصرها الفشل املحتوم، ولن يبقى يف الوادي غر الحجارة، والتاريخ سيثبت 

ذلك وما مصر االحتال سوى الزوال وهذه املرة اىل األبد.
ولكــن مــا يظــل شــوكة قويــة وكبــرة يف حلــق االحتــال واطاعــه التوســعية هــو 
وجودنــا البــري وتكاثرنــا وصابــة مواقفنــا الرافضة لكل تطلعاتهم الا إنســانية، 
إن مايــني الفلســطينيني بالضفــة والقــدس وغــزة والداخــل املحتــل هــم اقــوى 
اســلحتنا الذيــن يؤكــدون ان املســتقبل لنــا واالرض لنــا، مهــا كانــت احامهــم 
وغطرســتهم وعمــى العيــون الــذي يتحكم يف سياســاتهم بحيث يختارون طريق 
الــا ســلم والغــد املظلــم بــدل العيــش وفــق الحقــوق والقوانــني واالنســانية، اننــا 
نعاين كثرا ولكننا صابرون والتحديات كبرة ولكننا سنظل صامدين وكلنا ثقة 

بأن املستقبل لنا طال الزمان أو قر....!!!

بني الكرام واللئام.. )1-2(

بالونات العيد والبالونات الحارقة

الضم ومنطق الصهيونية

غازي أبو دقة

د. أيمن أبو ناهية

لقي الفلسطينيون ترحيبا من معظم اللبنانيين 
على اختالف انتماءاتهم عدا بعض »االنعزاليين« 
والطائفييــن« الذيــن رأوا بــأن هــؤالء الضيــوف 

يخلون أو يكسرون القاعدة الطائفية .

وما قرار ضم األغوار وشــمال البحر الميت ســوى 
أســلوب آخر مــن بين العديد من أســاليب التهجير 
لشــعبنا، حيــث يمنــع األهالــي مــن الوصــول إلــى 
أراضيهــم هنــاك، وكذلك يتم بصورة شــبه يومية 
هــدم منــازل وخيــام المواطنيــن ويقــوم قطعــان 
المســتوطنين باالســتيالء علــى األراضــي هنــاك 
وتســييجها بدعم من قوات االحتالل التي ترفض 
إعطــاء تراخيص بناء لألهالي هناك وتهدم ما يتم 

بناؤه.

المستشار/ أسامة سعد

غــزة أرض تســتحق أن نحيــا عليهــا، ومــن يأبى 
العيــش فــي أرض العــزة والكرامــة؟! إنها غزة 
التي تصنع معجزات التحدي ليزداد شــموخها 

وعظمتها.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

لقــد حــذرت دامًئــا يف معظــم مقــااليت الســابقة )..( مــن املحــاوالت الصهيونيــة 
املســتمرة واملمنهجة واملســتدامة لطمس الهوية اإلســامية لتلك املقدســات، 
وتحــاول  واملرجعيــات،  التاريــخ  تفتقــد  التــي  الصهيونيــة  باألســاطري  وإلحاقهــا 

اختاق براهني عىل كذبتهم الكربى وروايتهم الخيالية عن حقوقهم املزعومة.
شــابة  عــىل  الرصــاص  الصهيــوين  االحتــال  قــوات  أطلقــت  نفســه  الوقــت  يف 
فلسطينية يف جنني وهي يف داخل منزلها، ما أدى إىل استشهادها عىل الفور، 
توظفــه  بــريوت  اللبنانيــني يف  فــدم  اإلعــام؛  عــن  غائبــة  تلــك املامرســات  وكل 
حكومــة الكيــان الصهيــوين مــن أجــل التغطيــة عــىل وحشــيتها، وعــىل نهجهــا يف 
تطبيق سياسة الضم الناعم دون ضجيج، لوضع العامل أمام أمر واقع نتيجة لتلك 
السياســة، إضافــة إىل الرصــاص املعــدين واملطاطــي الــذي تطلقــه دون تحفــظ 
يذكــر عــىل املصلــني الفلســطينيني الذيــن يرصون عىل إقامــة صلواتهم يف تلك 
األرايض املهــددة باملصــادرة ضمــن إطــار مــروع الضــم، كل ذلــك يحدث ضمن 

لــذا ال تحتكــم دوائــر الســلطة ولجانهــا ومؤسســاتها لقاعــدة الكفــاءة املهنيــة، أو 
األمنيــة  الصهيونيــة  الدولــة  لــروط  مــا تحتكــم  بقــدر  الفاعليــة امليدانيــة حتــى، 
الدولــة  واســتقرار  أمــن  خدمــة  يف  منظومــة  إىل  يحولهــا  مــا  وهــو  والسياســية، 
الصهيونيــة بــداًل مــن خدمــة الفلســطينيني مــن ناحيــة، وإىل بنيــة تنظيميــة ضيقــة 
تــدور يف فلــك مجموعــة محــددة مــن األشــخاص واألفــراد ذوي العاقات الحســنة 
مــع الدولــة الصهيونيــة مــن ناحيــة أخــرى. وبالتــايل، يصعــب حــرص مكافحــة فســاد 
الســلطة اإلداري واملــايل يف خانــة ماحقــة بعــض رمــوز هــذا الفســاد اآلين فقــط، 
واملــايل،  اإلداري  للفســاد  املولــدة  املصطنعــة  املشــكلة  أصــل  ماحظــة  دون 
املتمثلة يف طبيعة السلطة الوظيفية التي شكلتها وصاغتها الدولة الصهيونية.

وهــذا كلــه يفــرض عــىل مجمــل التحــركات الوطنيــة املحقــة التي تســتهدف فســاد 
الســلطة، تطوير خطابها املطلبي والســيايس، بصورة تنطلق من مواجهة مظاهر 
الفســاد الفــردي، إىل رفــض ونقــد املنظومــة املولــدة لهــذا الفســاد، وهــو ما يجذر 
الحركات املطلبية سياسًيا، ويضفي عليها بعًدا وطنًيا فلسطينًيا جامًعا، يتجاوز 
حدودهــا الجغرافيــة الضيقــة التــي فرضتهــا الصهيونيــة وكرســتها الســلطة الوطنيــة 
منــذ توقيــع اتفــاق أوســلو. فالفســاد اإلداري واملــايل الســلطوي الفــج اليــوم، هــو 
مظهــر مــن مظاهــر بنيتهــا الفاســدة، بالحــد األدىن؛ هــذا الفســاد الــذي تخــىل عــن 
الحقوق الفلسطينية يف مقابل وهم سلطوي خادع، ساهم يف تكريس السيطرة 
واملصالح الصهيونية، يف مقابل رشذمة الشعب الفلسطيني سياسًيا وجغرافًيا، 
وإضعــاف قــواه التحرريــة، وكبــح قــواه الشــعبية داخــل وخــارج فلســطني. وعليــه، 
فــإن معركــة فلســطينيي الضفــة اليــوم يف مواجهــة فســاد الســلطة، هــي الخطــوة 
األوىل يف معركة مجمل الشعب الفلسطيني الستعادة روايته الرعية ومساره 

النضايل التحرري واإلنساين والتقدمي الرعي واملحق.
لــذا وانطاًقــا مــن أن الفســاد الفــردي الســلطوي هــو ســتار يحجــب أصــل فســاد 
الســلطة البنيــوي، نجــد أن إزاحــة بعــض األســامء الفاســدة مــن هنــا أو هنــاك، ال 
تســمن وال تغنــي مــن جــوع، فهــي ال تــؤّدي إىل إحــداث أي تغــري واضــح وملمــوس 

كعادتــه االحتــال الصهيــوين يوظــف كل كارثــة طبيعيــة أو إنســانية أو عســكرية 
أو وبائيــة مــن أجــل تنفيــذ مخططاتــه، مســتغاًّ انشــغال اإلعــام العاملــي بتغطيتــه 
يفضــح  ضجيــج  دون  مخططاتــه  لينفــذ  املأســاوية،  الحــوادث  لتلــك  اإلنســانية 
املســجد  خاصــة  املقدســات،  تجــاه  اإلجراميــة  ومامرســاته  العنرصيــة  طبيعتــه 
اإلبراهيمي الريف، من أجل استكامل رسقة ما تبقى من هذا الحرم اإلسامي 
الفلســطيني املقــدس، بعــد وضــع اليــد عىل نصفه عقب املجــزرة اإلرهابية التي 

ارتكبها املستوطنون يقودهم اإلرهايب باروخ جولدشتاين عام 1994م.
املســجد  إدارة  بنقــل  القــايض  القــرار  تنفيــذ  الصهيــوين  الكيــان  بــارش  فقــد 
أن  مــع  االســتيطانية،  املؤسســات  إحــدى  إىل  الخليــل  بلديــة  مــن  اإلبراهيمــي، 
فلســطينية  الخليــل  يف  القدميــة  والبلــدة  اإلبراهيمــي  املســجد  عــىل  الســيادة 
خالصــة، باعــراف دويل، بعــد إدراجهــام ضمــن قامئــة الــراث العاملــي وفًقــا لقرار 

»يونسكو« يف يوليو من عام 2017م.

تصاعــدت املوجــات االحتجاجيــة املنّظمــة والعفوّيــة يف مناطــق الضفــة الغربيــة 
مظاهــر  وتوغــل  تعــّدد  خلفيــة  عــىل  الفلســطينية،  الســلطة  لســيطرة  الخاضعــة 
الفســاد الســيايس واملــايل واإلداري، الــذي بــات يلتهــم كل يشء تقريًبــا، ويزيــد 
أواًل،  الصهيونيــة مســؤوليتها  الدولــة  تتحمــل  التــي  اليوميــة،  الحيــاة  مــن صعوبــة 
والسلطة ثانًيا؛ وهو ما يعكس دور السلطة الوظيفي الحقيقي كجزء عضوي يف 
املنظومة الصهيونية التي تحتل األرض الفلسطينية، وتستأثر بالحق الفلسطيني 

الفردي والجامعي.
لكــن، وعــىل أهميــة هــذه الحركــة االحتجاجية الشــعبية، وعىل التــوازي مع رشعية 
مطالبها، إال أن خصوصية وتعقيد الوضع الفلسطيني العام ينعكس عليها أيًضا. 
األمر الذي يتطلب تجذير مطالبها وخطابها املطلبي والسيايس من ناحية، كام 
يحتــاج إىل تهيئــة املنــاخ الشــعبي والوطنــي الداعــم لهــا واملعنــّي بهــا للمرحلــة 
املقبلــة مــن ناحيــة ثانيــة، عــىل اعتبارهــا مرحلــة املواجهــة مــع مجمــل املنظومــة 
الخادمــة للدولــة الصهيونيــة، سياســًيا واقتصادًيا واجتامعًيــا وثقافًيا وأمنًيا، ورمبا 

ملواجهة الصهيونية بذاتها أيًضا.
فنتيجــة الخصوصيــة الفلســطينية، وبحكــم الظــروف والبيئة التي َشــّكلت الســلطة 
الفلسطينية، نلحظ العديد من املؤرشات التي تؤكد أن الفساد املايل واإلداري 
السلطوي، ميثل مركًبا عضوًيا ورئيسًيا يف البنية الوظيفية السلطوية التي رعتها 
مــا ينعكــس مــن خــال دور  الــدويل؛ وهــو  الدولــة الصهيونيــة واملجتمــع  وبنتهــا 
املجتمــع الــدويل والدولــة الصهيونيــة يف تركيب وتشــكيل أجهزة الســلطة األمنية 
املســتويني  عــىل  وســيطرتهم  ملراقبتهــم  تخضــع  التــي  الخدميــة،  ومؤسســاتها 
التنفيــذي والتنظيمــي، أي عــىل مســتوى متابعــة األداء وتوجيهــه أحياًنــا، وعــىل 
القيــادي والتمثيــي؛ وهــو  اختيــار األشــخاص وال ســيام يف املســتوى  مســتوى 
مــا يتناقــض مــع مفهــوم العمــل املؤسســايت الــذي يتجّســد يف مقولــة الشــخص 
املقبــول  الشــخص  مبقولــة  اســتبداله  ليتــم  املناســب،  املــكان  يف  املناســب 

صهيونًيا ودولًيا يف املكان املتحكم واملسيطر إدارًيا وتنفيذًيا.

يف الثالث من آب/ أغسطس 2020، ألقى رجل األعامل واملنظر اإلسراتيجي 
 RT طــال أبــو غزالــة، املختــص بالــرصاع األمريــي- الصينــي، محــارضة يف قنــاة
الروســية بالعربيــة، وباالشــراك مــع قنــاة NBN اللبنانيــة، حــول حقــوق امللكيــة 

الفكرية.
موضــوع حقــوق امللكيــة الفكريــة شــكل منــذ عــرات الســنني اختصاصــًا لرجــل 
األعــامل طــال أبــو غزالــة. وقــد أســهم عــىل مســتوى عاملــي، كــام قــال، يف عدة 
ندوات ومفاوضات دولية بخصوص صْوغ بعض االتفاقات الدولية حول حقوق 
امللكيــة الفكريــة. واشــتهر عــىل املســتوى العــريب بأنــه من بني الداعــني األوائل 

التفاقات حقوق امللكية الفكرية يف الباد العربية.
ويف هــذه املحــارضة األخــرية رشح أهميــة اتفاقــات حقــوق امللكيــة الفكريــة، 
ومــا راحــت تطالــب بــه أمريــكا مــن اتفاقــات جديــدة. أما من الجهــة األخرى، فلم 
يتوقــف عنــد أي مــن املوضوعــات التــي وجهــت نقدًا جــادًا لجوهر نظرية حقوق 

امللكية الفكرية، ومن زوايا متعددة أقلها ثاث رئيسة:
العاملــي  االحتــكار  مبامرســة  الفكريــة  امللكيــة  حقــوق  اتفاقــات  تديــن  أوالهــا 
واملحــي بأبشــع صــوره، وذلــك حــني تســمح بتحويــل بــراءة االخــراع إىل منتج ال 
يجــوز ألحــد يف العــامل أن ينتجــه، بــل عــىل العــامل كلــه أن يشــريه بالســعر الذي 
يحدده االحتكار الذي ترعنه وتحميه اتفاقات حقوق امللكية الفكرية وملدى 

عرين عامًا.
وثانيتهــا إعاقــة تقــدم كل الــدول األخــرى، وحتــى األطراف املنافســة داخل البلد 
الواحــد، مــن التقــدم، أي الوصــول إىل املســتوى الــذي بلغتــه بــراءة االخــراع، 
فتقلــده أو تتقــدم مبســتواها االقتصــادي والعلمــي إىل مســتواه. ولكــن اإلعاقــة 
العــامل  دول  عمومــًا،  ضحيتهــا،  فتقــع  والتحديــث  التقــدم  ناحيــة  مــن  األشــد 

الثالث، أو الدول النامية.
فالحجــة األثــرية تدافــع عــن حقــوق امللكيــة الفكريــة باعتبارهــا حافــزًا مهــاًم جــدًا 
لبــذل الجهــود واألمــوال مــن أجــل "اخــراع" مجــٍز مــن خــال تحويلــه إىل احتــكار 
عاملــي، ولكــن مــع إبــراز مــا يــؤدي إليــه مــن التقــدم والتطــور اإلنســاين عــىل نطاق 
واسع. طبعًا هذا صحيح بالنسبة إىل الدول الكربى واألكرث تقدمًا، ولكنه عائق 
بالنســبة لغالبيــة دول العــامل املحرومــة، بســبب االســتغال التاريخــي لهــا، مــن 
دفــع الثمــن املطلــوب، أو مــن امتــاك اإلمكانات والقدرات إياها. فالعامل ليس 

حلبة سباق عادلة.
فلهذا كانت أمريكا الدولة رقم واحد يف الدفع باتجاه اتفاقات حقوق امللكية 
الفكريــة، تليهــا الــدول األوروبيــة املتقدمــة، أصــًا، مــن خــال تاريــخ طويــل مــن 

استعامر الشعوب ونهبها.
كــام  وذلــك  الفكريــة،  امللكيــة  حقــوق  عــن  املتوّلــد  اإلجرامــي  البعــد  وثالثتهــا 
يظهــر يف قضايــا بــراءات االخــراع املتعلقــة بالــدواء مثــًا، وذلــك حينــام تعطــى 
بــراءة اخــراع لــدواء يعالــج مرضــًا فتــاكًا بحيــاة اإلنســان عمومــًا، ووضعــه كاحتكار 

"مطلق" بيد الركة مالكة الرباءة.
فعىل ســبيل املثال، اخرع دواء يعالج املرأة املصابة مبرض "اإليدز" )ســيدا( 
مــن أن تنقلــه إىل طفلهــا الحاملــة بــه، فــا يولــد مصابــًا بالــداء اللعــني. وقيــل إن 

مثــن هــذا الــدواء كــام فرضتــه رشكــة الــدواء صاحبــة الــرباءة أكــرث مــن ألــف دوالر، 
البلــدان  أو يف  أفريقيــا  النســاء يف  مــن  األلــوف  وهــو مبلــغ ال تســتطيع مئــات 
الفقــرية، عمومــًا، تحملــه. وقــد منعــت كل مــن جنــوب أفريقيــا والهنــد أن تنتجــا 
"جينرييــك" )تقليــد أو بديــل( لــه، بســعر ال يتعــدى الثاثــني دوالرًا. وجاء املنع 
بســبب اتفاقــات حقــوق امللكيــة الفكريــة، التــي تعطــي للركــة صاحبــة الــرباءة 
حقــًا يف احتــكاره ملــدى عريــن عامــًا، األمــر الــذي تســبب، ويتســبب، عمليــًا 
بــوالدة عــرات أو مئــات اآلالف مــن األطفــال مصابــني مبــرض اإليــدز، وكل هــذا 

بفضل هذه االتفاقات التي ارتكبت هذه الجرمية الشنعاء )إبادة برية(.
هــذا الــذي حــدث مــع هــذا الدواء حــدث ويحدث مثله، وعىل تفاوت، بالنســبة 
العامــة  والصحــة  والطــب  الجويــة  األرصــاد  مجــاالت  يف  الــرباءات،  لعــرات 
واألوبئة. ولهذا عندما ُيعترب أن مثة ُبعدًا إجراميًا خطريًا بحق االنسانية تتضمنه 
اتفاقات حقوق امللكية الفكرية، فا ُتتهم مبا هو ليس فيها من أبعاد إجرامية.

مثــة حجــة تقــول إن مــن حــق الــركات وســواها أن تعــّوض مــا وضعتــه مــن تكلفة 
وتجنــي أرباحــًا مجزيــة. ولكــن بــأي منطــق يســّوغ االحتــكار "املطلــق"، وملــدى 
عريــن عامــًا؟ األمــر الــذي يســتوجب إقامــة نظــام اقتصادي عاملــي عادل، كام 

أنظمة عادلة وأخاقية لحقوق امللكية الفكرية.
وقــد يحــدث هــذا اليــوم أمام أعيننا إذا اســتطاعت الواليــات املتحدة األمريكية 
الفعــال يف مكافحــة كورونــا  اللقــاح  باكتشــاف  الســبق  أن تحــوز عــىل  بالــذات 
أبشــع  يف  سينكشــفان  واإلجرامــي  اإلحتــكاري  الُبعديــن  فــإن   .)19 )كوفيــد 
صورهــام بالنســبة إىل التعامــل مــع حقــوق امللكيــة الفكريــة؛ ألنهــا ســتعمد إىل 
احتــكار الــدواء، مبــا يف ذلــك تحديــد أســعاره، وتحديــد الــدول التــي ســتعطى 

األولوية يف إيصاله لها.
لقد درجت الرأســاملية العاملية اإلمربيالية عىل الســعي لجني أقىص األرباح، 
)النظامــان  العامليــة  والبلطجــة  واالحتــال  القــوة  خــال  مــن  ذلــك  أكان  ســواء 
الهيمنــة والعقوبــات. هــذا  أو مــن خــال  العامليــان االســتعامري واإلمربيــايل( 
وتفاقم الوضع أكرث خال الثاثني عامًا األخرية، مع انضامم االتفاقات العاملية 
للتجارة الدولية )العوملة( لها. فقد ازداد التوسع والتشدد يف اتفاقيات حقوق 

واملتقدمــني  غنــى،  يزيــدون  األغنيــاء  لتجعــل  ُوِجــدت  التــي  الفكريــة  امللكيــة 
علميــًا  "واملتخلفــون"  فقــرًا،  يزيــدون  الفقــراء  تجعــل  فيــام  التقــدم،  يحتكــرون 

وتقنيًا واقتصاديًا يزيدون تخلفًا.
عىل أن عددًا من الدول الناشــئة "الكربى"، مثل الصني والهند واليابان وكوريا 
الجنوبية وروسيا )بعد انهيار االتحاد السوفييتي(، دخلت املنافسة، وألسباب 
خارجــة عــىل مــا رمــت إليــه كل مــن اتفاقات التجــارة العامليــة )العوملة( وحقوق 
امللكيــة الفكريــة، راحــت تركــب، وال ســيام الصــني، هذيــن الحصانــني وتقلــب 

السحر عىل الساحر، يف اإلفادة من تلك االتفاقات.
وهــذا دفــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة بقيــادة دونالــد ترامــب إىل العــودة إىل 
الحاميات، مخرقة اتفاقات التجارة العاملية، كام العودة إىل اخراق اتفاقات 
بــا وجــه حــق، بإجــراء اتفاقــات  حقــوق امللكيــة الفكريــة مــن خــال املطالبــة، 
جديــدة، ويكــون لهــا صفــة النفــاذ الراجــع إىل مراحل ســابقة. وبهــذا يفرض عىل 
الصــني تعويضــات تبلــغ عــرات الريليونــات أو أكرث، وذلك بعــدم إعطاء براءة 
الخــراع بنــي عــىل اخــراع ســابق، ولــو توفــرت فيــه كل الــروط التــي اقتضتهــا 
اتفاقات حقوق امللكية الفكرية السارية املفعول، بالرغم مام حملته من غنب، 

كام أشري أعاه، أفادت منه الواليات املتحدة حتى الحدود القصوى.
مــاذا يحــدث لــو أن مــا تطالــب أمريــكا بــه اآلن مــن تعديــل يف اتفاقــات حقــوق 
امللكيــة الفكريــة، لتفــرض عــىل الصــني ودول أخــرى تعويضــات تصــل إىل آالف 
املليــارات، امتــد تطبيقــه للعــودة إىل مــا بنتــه مــن تقــدم صناعــي ســبقتها إليــه 
بريطانيــا وأوروبــا؟ ســُتفرض عليهــا تعويضــات مامثلــة. فــكل مــا حــدث من تطور 
علمــي وتكنولوجــي وصناعــي يف التاريــخ، جــرى بالراكــم والتقليــد، وقــد حــدث 

با معوقات اتفاقات حقوق امللكية الفكرية.
حقــًا إنــه لجميــل أن تتحــول إىل مرسحيــة هزليــة كيــف أصبحــت أمريــكا اليــوم 
ترصخ مام فرضته من قوانني للعوملة ولحقوق امللكية الفكرية، فيام تتمسك 

بها الصني وتدافع عنها.
طبعًا إنه لجميل أيضًا، أن نرى الرأساملية األمريكية- األوروبية تذوق من بعض 

املر الذي طاملا جرعته للشعوب األخرى.

إطــار املواجهــات اليوميــة للشــعب الفلســطيني العظيــم، الــذي مــا يــزال ميــارس 
دوره الطليعــي والنضــايل يف الدفــاع عــن املقدســات اإلســامية املهددة بطمس 

هويتها الدينية والعربية.
إنــه توظيــف للــآيس واآلالم والــدم والحــزن الذي يخيم عىل لبنان والعرب جميًعا 
بسبب كارثة مرفأ بريوت، من أجل مكاسب سياسية »قذرة« تعكس مدى أزمة 
الكيــان الصهيــوين، ومــا يتــرسب من معلومات عن نية رئيس وزرائه تشــكيل حزب 
ســيايس والخــروج مــن حزبــه ليكــود، مــن أجــل زيــادة حجــم املتطرفــني اليمينيــني 
يف الكنيســت املشــؤوم، والخــروج مــن دائــرة الضغــط، لتنفيــذ مخططــه اإلجرامــي 
الــذي تجســده »صفقــة القــرن«، دون انتظــار لانتخابــات األمريكيــة التــي تــؤرش 
استطاعاتها عىل خسارة خليفة وعراب »صفقة القرن« الدويل الوحيد دونالد 
ترمــب، الــذي مســته أيًضــا لعنــة فلســطني فحولتــه مــن مرشــح وحيــد إىل خــارس 

مطلق.

يف حياة الفلســطينيني اليومية، ألن بديل الفاســد املفضوح، هو فاســد مســتر 
جديــد، زّكتــه الصهيونيــة واملجتمــع الــدويل لثقتهــا بــه وبتوجهاتــه التــي تعــي مــن 
مصلحتــه الذاتيــة عــىل حســاب مصالحنــا الوطنيــة؛ وذلــك بحكــم تحكــم الدولــة 
الســلطة،  الحيــاة داخــل مناطــق  بجميــع مفاصــل  الــدويل  الصهيونيــة واملجتمــع 
اليوميــة  الشــؤون  لتســيري  أي  والتمويــل،  والســلع  الفلســطينيني  عبــور  كتســهيل 
البســيطة يف األوضاع والدول الطبيعية. وبالتايل، فإن معركة الفســاد هي معركة 
شــاملة مــع مجمــل بنيــة الســلطة أواًل، ومــع دورهــا الوظيفــي ثانًيــا، ومــع املســتفيد 
منها ثالًثا. أي هي أكرب من مجرد استبدال وزير أو مدير أو مسؤول أمني أو رئيس 
حكومة أو حتى رئيس السلطة ذاته، ألن البديل اآلن ينتمي حتاًم إىل ذات البنية 

السلطوية الوظيفية الفاسدة أخاقًيا وسياسًيا وإدارًيا ومالًيا.
طبعــا ال أعنــي التقليــل مــن أهميــة التحــركات املناهضــة للفســاد بــأي شــكل مــن 
األشكال، فهي تحركات مطلبية محقة بل ورضورية يف بعديها الوطني والفردي، 
بقدر ما أحاول توضيح طبيعة املعركة التي تخوضها هذه التحركات االحتجاجية 
ذات الجــذور الوطنيــة، وتحذيرهــا مــن محــاوالت حرفهــا نحــو معركــة موجهــة قــد 
تخدم مصالح فئوية ضيقة تســعى إىل اســتبدال هيمنة فردية بهيمنة مغايرة من 
املنظومــة ذاتهــا. فالحــركات املطلبيــة املناهضــة للفســاد هــي بالتأكيــد تحــركات 
احتجاجيــة اجتامعيــة محقــة ومطلوبــة، وعلينــا أن نتحمــل مســؤوليتنا يف كســوها 
طابعهــا ومنظورهــا الســيايس القــادر عــىل تحقيــق مطالــب وحاجــات املحتجــني 
والصامتــني مــن املقيمــني يف مناطــق ســيطرة الســلطة مــن ناحيــة، ومصالــح كامل 
الشــعب الفلســطيني مــن ناحيــة ثانيــة. إذ ال ميكــن فصــل الحــركات االجتامعيــة 
املطلبيــة عــن الرؤيــة السياســية األشــمل، وعــن الربنامــج الســيايس الوطنــي، وعن 
بنــاء املؤسســات الوطنيــة الخاضعــة لرقابــة الشــعب من ناحيــة، واملمثلة ملصالح 

الشعب الفلسطيني، كامل الشعب الفلسطيني من ناحية ثانية.
فمعركة مكافحة الفساد يف السلطة اليوم وفق هذا املنطلق، هي معركة وطنية 
إىل  وتســعى  فلســطني،  وخــارج  داخــل  الفلســطينيني  تخــص جميــع  فلســطينية 

المسجد اإلبراهيمي.. والتوظيف الصهيوين لكارثة بريوت

مالحظات أولية حول حراك مناهضة الفساد

طالل أبو غزالة وحقوق الملكية الفكرية

د. فايز الدوايمة
الرأي األردنية

منير شفيق
عربي 21

 دم اللبنانيين في بيروت توظفه حكومة الكيان الصهيوني 
من أجل التغطية على وحشيتها، وعلى نهجها في تطبيق 

سياســة الضــم الناعــم دون ضجيــج، لوضــع 
العالم أمام أمر واقع نتيجة لتلك السياسة

كانــت أمريــكا الدولــة رقــم واحــد فــي الدفــع 
باتجــاه اتفاقات حقوق الملكية الفكرية، تليها 
الــدول األوروبيــة المتقدمــة، أصــاًل، من خالل 

تاريخ طويل من استعمار الشعوب ونهبها.

حيان جابر
عرب 48

إن معركة الفساد هي معركة شاملة مع مجمل 
بنيــة الســلطة أوًل، ومــع دورهــا الوظيفــي ثانًيــا، 
ومع المستفيد منها ثالًثا. أي هي أكبر من مجرد 
اســتبدال وزير أو مدير أو مســؤول أمني أو رئيس 

حكومة أو حتى رئيس السلطة ذاته.

متثيل الشــعب الفلســطيني يف هياكل إدارية وخدمية وسياســية مستمدة منه، 
وتناضل من أجله، ومن أجل استعادة حقوقه املستلبة حياتية كانت أم وطنية. 
وعليــه، فنحــن مطالبــون يف هــذه املرحلــة الحساســة مــن تاريــخ نضالنــا الوطنــي 
بتقديــم رؤيــة متكاملــة توحــد قضيتنــا ونضاالتنــا املبعــرثة اليومية منهــا والوطنية، 
لتحــل مــكان الرؤيــة التجزيئيــة والتقســيمية التــي كرســتها الصهيونيــة واملجتمــع 
الدويل أواًل، والســلطة الفلســطينية والجســم الســيايس الفلســطيني ثانًيا، والتي 

ندفع مثنها يومًيا ووطنًيا.
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دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض

الموضوع/ إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لــدى اإلدارة العامــة لألراضــي والعقــارات رقــم 

)2020 /363(

لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد:  لــإدارة العامــة  أنــه تقــدم  يعلــن للعمــوم 
محمــد نايــف عثــان رشاب مــن ســكان خانيونــس هويــة رقــم 900821232 

بصفته وكيًل عن: ختام إبراهيم سليم اللحام
مبوجب وكالة رقم: 3809 / 2020 الصادرة عن خانيونس

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع / مبادلة يف:
 14 القســيمة   41 القطعــة   + خانيونــس  املدينــة   3 القســيمة   71 القطعــة 

املدينة خانيونس
 فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــلل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعلن وبخلف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة، ويف حال 
تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــى ســلطة 

األرايض، التاريخ: 8/10 / 2020م
مسجل أرايض غزة 
أ . عصام عبد الفتاح الحارنة

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض

الموضوع/ إعالن عن بيع أرض بموجب وكالة  
لــدى اإلدارة العامــة لألراضــي والعقــارات رقــم 

)2020 /364(

يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــأرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
محمــد نايــف عثــان رشاب مــن ســكان خانيونــس هويــة رقــم 900821232 
بصفته وكيًل عن: ميساء فضل حمدان األغا وكيل عنها محمد عبد املعطي 

سعيد األغا وإميان وريم وملا ورىب ونهى/ أبناء فضل حمدان األغا
مبوجب وكالة رقم: 3925 / 2020 الصادرة عن خانيونس

موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة يف
القطعة 78 القسيمة 21 املدينة خانيونس

فمــن لــه أي اعــرتاض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعرتاضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــأرايض والعقــارات خــلل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعلن وبخلف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة، ويف حال 
تبني إشــكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــى ســلطة 

األرايض، التاريخ: 2020/8/10م
مسجل أرايض غزة 
أ . عصام عبد الفتاح الحارنة

إخطار عديل رقم 6525 / 2020
لدى دائرة كاتب العدل بغزة

املخطــر/ عبــد النــارص رزق محمــود زمــو- مــن ســكان غــزة ويحمــل هويــة رقــم/ 
وكيلــه  زمــو(-  )فيــل  الدوحــة  شــارع  امتــداد  الهــوى  تــل  غــزة   922295670
املحامــي/ حســن محمــد عبــد الــرزاق زمــو- مبوجــب الوكالــة الخاصــة رقم 24 
صفحــة 1754 لســنة 2020 املؤرخــة يف 2020/7/8م الصــادرة مــن ســفارة 

دولة فلسطني بالقاهرة واملصدقة حسب األصول.
املخطــر إليــه/ عنايــات رزق محمــود زمــو )رشاب( غــزة الرمــال الجنــويب مقابل 
بوابة مسجد جامع األمني الرقية شارع القدس- فيل املرحوم مقبل رشاب 
موضــوع االخطــار/ الغــاء وكالــة عامــة رقــم 8658 / 2017 الصادرة من كاتب 

العدل بغزة واملؤرخة يف 2017/5/7م واعتبارها كأن مل تكن.
تفاصيل اإلخطار

بتاريــخ   )1 يــي:  مبــا  املخطــر  فــإن  أعــله  إليــه  املشــار  املوضــوع  إىل  باإلشــارة 
2017/5/7م قــام املخطــر بصفتــه الشــخصية وبصفتــه وكيــل عــن كل من/أحمــد رزق 
زمو ومحمد منذر رزق زمو ومصطفى رزق زمو وباكزة رزق زمو ونادرة عاصم حافظ زمو 
)ساق الله( وخلدون عبد الحكيم وفاه بتوكيل املخطر إليه/ عنايات رزق زمو يف سند 
الوكالــة العامــة رقــم 8658 / 2017. 2(وحيــث إن املخطــر يرغــب يف إلغــاء التوكيــل 
املمنوح إىل املخطر إليه بصفته املذكورة أعله واعتبار التوكيل الغيا وكأن مل يكن.

لــكل ذلــك فــإن املخطــر يخطــرك أيهــا املخطــر إليــه بــأن التوكيــل املذكــور أعــله 
أصبــح الغيــا وال يحــق لهــا اســتعاله ومتثيــل املخطــر ومــن ينــوب عنــه، ويف حــال 
اســتعاله ســوف نضطــر آســفني التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة بحقــك ونطالبكــم 
بالتعويض وكافة الرسوم واملصاريف وأتعاب املحاماة. وإنني أرجو من السيد/ 

كاتب العدل بغزة تبليغك نسخة عن هذا اإلخطار العديل حسب األصول.
وكيل املخطر/ حسن محمد زمو

أعــله  بنــاًء عــى طلــب املخطــر املذكــور  أعــله  إليــه املذكــور  إىل املخطــر 
نبلغك نسخة عن هذا االخطار حسب األصول. حرر يف 2020/8/9م

الكاتب العدل بغزة / أ. فادي قاسم عبد الباري

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

لدى محكمة صلح غزة املوقرة
مذكرة حضور

يف القضية رقم 2019/2313 - يف الطلب رقم 2020/225
املستدعي/ أحمد ماهر عطية الزق من سكان غزة هوية رقم 802732453 

وكيله املحامي/ محمد عي طالب.
املستدعى ضده/ أحمد رفيق محمد أبو رشخ من سكان غزة الشيخ رضوان 

الشارع الثالث مفرتق السوق )مجهول محل اإلقامة حاليًا(.
نوع الدعوى/ حقوق عالية.

قيمة الدعوى/ 4932 شيكل )أربعة آالف وتسعائة وأثنان وثلثون شيكل(.
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل

في القضية رقم 2019/2313 
 في الطلب رقم 2020/225

اىل املســتدعى ضــده املذكــور مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد تقــدم لــدى 
عاليــة(  )حقــوق  وموضوعهــا  اعــله  املرقومــة  بالقضيــة  غــزة  صلــح  محكمــة 
اســتنادا اىل مــا يدعيــه يف الئحــة دعــواه ونظــرا النــك مجهــول محــل اإلقامــة 
وحســب اختصــاص محكمــة صلــح غــزة يف نظــر هــذا الطلــب وعمــل باملــادة 
20 مــن قانــون اصــول املحاكــات املدنيــة والتجاريــة رقــم 20 لســنة 2001 
وبناء عى قرار السيد قايض محكمة صلح غزة يف الطلب رقم 2020/225 
بالســاح لنــا بتبليغــك عــن طريــق النــر املســتبدل لذلك يقتــي عليك ان 
تحــر لهــذه املحكمــة يــوم الثلثــاء بتاريــخ 2020/9/8م الســاعة التاســعة 
صباحــا كــا يقتــي عليــك ايــداع جوابك التحريري خلل خمســة عر يومًا 
مــن تاريــخ النــر وليكــن معلومــا لديك انك اذا تخلفت عن ذلك ســينظر يف 

القضية والطلب واعتبارك حارضًا، صدر يف 2020/7/19م.
رئيس قلم محكمة صلح غزة
األستاذ/ اكرم هشام ابو السبح

غزة/ فلسطني:
عقــد برنامــج غــزة للصحــة النفســية يف قاعــة 
اجتاعــه  أمــس،  بغــزة،  املشــتل  فنــدق 
الســنوي العــادي للجمعيــة العموميــة بدورتــه 

السنوية.
مجلــس  رئيــس  الســنوي  االجتــاع  وحــر 
اإلدارة د. محمد أبو شهل، وأعضاء الجمعية 
التنفيــذي  الطاقــم  وأعضــاء  العموميــة، 
واملراكــز  الدوائــر  ومــدراء  الربنامــج،  يف 

املجتمعية والوحدات بالربنامج.
وزارة  عــن  ممثلــني  االجتــاع  يف  وشــارك 

الداخلية.
وأطلــع أبــو شــهل أعضــاء الجمعيــة العموميــة 
اإلدارة  مجلــس  وجهــود  انجــازات  أهــم  عــى 

والتغريات التي حدثت عى املجلس خلل 
املقــر  افتتــاح  أهمهــا  وكان  املــايض  العــام 
الدائــم للربنامــج الــذي حمــل اســم الراحــل د. 
إيــاد الــراج، وكذلــك عقــد املؤمتــر الــدويل 
إىل  إضافــة  الربنامــج،  نظمــه  الــذي  الســابع 
تعكــس  التــي  والعلميــة  البحثيــة  اإلنجــازات 
الصورة املهنية واإلدارية املتميزة للربنامج .

مــن جهتــه قــدم د. ماجــد أبــو رمضــان نائــب 
لعــام  اإلداري  التقريــر  اإلدارة  رئيــس مجلــس 
خللــه  مــن  الضــوء  ســلط  الــذي   ،2019
عــى نشــاطات الربنامــج يف إطــار األهــداف 
عــى  الربنامــج  يعمــل  التــي  االســرتاتيجية 
العلجيــة  الخدمــات  وتتضمــن  تحقيقهــا، 
والتأهيليــة املقدمــة لكافــة رشائــح املجتمــع 

واملستفيدين من خدمات الربنامج، وكذلك 
والحشــد  القــدرات  وبنــاء  العلمــي  البحــث 
االنجــازات  أهــم  إىل  مشــريًا  واملنــارصة، 
والنجاحات التي حققها الربنامج خلل العام 

2019 يف هذه املجاالت.
عــى  العموميــة  الجمعيــة  أعضــاء  وأثنــى 
فيــا   ،2019 العــام  خــلل  الربنامــج  جهــود 
املداخــلت  بعــض  الجمعيــة  أعضــاء  قــدم 
اإلداري  التقريريــن  حــول  وامللحظــات 
واملــايل. وصــادق أعضــاء الجمعية العمومية 
اإلداري  التقريريــن  اعتــاد  عــى  باإلجــاع 
االتفــاق  تــم  كــا   ،2019 للعــام  واملــايل 
عــى اختيــار مدقق حســابات خارجي للســنة 

املالية الحالية 2020.

بريوت/ فلسطني:
آالف  حصــد  الــذي  بــريوت  انفجــار  بعيــد 
اإلنقاذيــة  الفــرق  ــت  هبَّ والجرحــى  القتــى 
الحــادث  مــكان  إىل  الفلســطينية  والطبيــة 
الثلثــاء  يــوم  وقوعــه  مــن  لحظــات  بعيــد 
املايض للقيام بواجبها اإلنساين ملساعدة 

أشقائهم اللبنانيني يف مصابهم.
األحمــر  الهــلل  جمعيــات  وبــادرت 
الفلســطيني، والدفاع املدين الفلســطيني، 
الطبيــة  للخدمــات  الشــفاء  وجمعيــة 
ملســاعدة  خدماتهــا  بتقديــم  واإلنســانية، 
الفــرق  شــاركت  حيــث  اللبنانيــة،  نظرياتهــا 
إنقــاذ  يف  وكوادرهــا  بعتادهــا  اإلنقاذيــة 

العديد من األرواح.
يف  الفلســطيني،  املــدين  الدفــاع  وأكــد 
 49 بنقــل  قامــت  فرقــه  أن  صحفــي،  بيــان 
إصابــة توزعــت عــى مستشــفيات املدينة، 
إىل  إضافــة  مصاًبــا،   30 حــوايل  وأســعفت 
ــني مــن تحــت األنقــاض، وذلــك  إجــلء مدنيَّ

عرب فتح ممرات آمنة للعالقني.
لجمعيــة  لبنــان  إقليــم  عــام  مديــر  وقــال 
الهلل األحمر الفلســطيني، ســامر شــحادة، 
لـ"قــدس بــرس": إن "الجمعيــة قامــت ومنــذ 
اليوم األول للنفجار، بنصب خيمة لتقديم 
لتخصيــص  إضافــة  للمصابــني،  اإلســعافات 
نقــل  عــى  للمســاعدة  إســعاف  ســيارات 

الجرحى واملصابني".
وســط  أحــداث  وبســبب  أنــه  "إال  وتابــع: 
بــريوت )أول مــن أمــس(، اضطررنــا إىل إزالــة 
حــني  إىل  الســاحة،  مــن  وانســحابنا  الخيــام 

عودة الهدوء إىل وسط العاصمة".
اســتقبلت  "كذلــك  شــحادة:  وأضــاف 
مستشــفيات جمعيــة الهــلل األحمر، وهي: 
الرباجنــة،  بــرج  مستشــفى حيفــا يف مخيــم 
صيــدا،  مدينــة  يف  الهمــري  ومستشــفى 
تقديــم  تــم  الجرحــى، حيــث  مــن  العــرات 

الرعاية الطبية اللزمة لهم".

مــن  الفلســطينيني  الضحايــا  عــدد  وارتفــع 
بــريوت إىل اثنــني هــا:  جــراء انفجــار مرفــأ 
محمــد دغيــم وفــراس الدحويــش، يف حــني 
بلــغ عــدد املصابــني 26، يقبــع 7 منهــم يف 
جميــع  عــى  العثــور  وتــّم  املستشــفيات، 
األحمــر  الهــلل  لجمعيــة  وفًقــا  املفقوديــن، 

الفلسطيني.
وعمدت جمعيات وأفراد فلســطينيون عى 
الســاعة  فمنــذ  اللبنانيــني،  إخوانهــم  مــؤازرة 
األوىل وعقــب انتشــار املناشــدات بــرورة 
تداعــى  الجرحــى،  إلنقــاذ  بالدمــاء  التــربع 
اللجئــون الفلســطينيون إىل املستشــفيات 
للتــربع بالــدم، يف حــني عمــد آخــرون وبــدًءا 
من اليوم الثاين للنفجار عى رفع األنقاض 
بــني  ومــن  واملنــازل،  الشــوارع  وتنظيــف 
الثقافيــة  ناشــط  جمعيــة  الجمعيــات  تلــك 
حســابها  عــرب  أعلنــت  التــي  االجتاعيــة، 
العامــة  "التعبئــة  فيســبوك:  موقــع  عــى 
حتــى  ــا  يوميًّ العمــل  ومواصلــة  واالســتنفار، 

االنتهاء من األزمة".
املــدين  الدفــاع  يف  املتطوعــة  وقدمــت 
الفلســطيني، فــرح وعريــة، خدمــة املعالجــة 
الفيزيائيــة مجاًنــا لكل شــخص تأثر باالنفجار 
يف مراكــز الدفــاع املــدين الفلســطيني يف 

مخيم برج الرباجنة يف بريوت.
مبادرات إغاثية غذائية

مــن  اآلالف  مئــات  ــف  خلَّ بــريوت  انفجــار 
املردين، وبهدف التخفيف من مصابهم، 
الفلســطينية،  اإلغاثــة  جمعيــات  عمــدت 
والنداء اإلنساين، ومطبخ الغوث اإلنساين، 
الطعــام،  ومطبــخ ســفرة إىل توزيــع وجبــات 
واملــواد اإلغاثيــة، كامللبــس وامليــاه عــى 

املتررين من االنفجار.
هجــاج:  مهــا  ســفرة،  مطبــخ  مديــرة  وقالــت 
اليــوم هــي مدينــة منكوبــة، وعليــه  "بــريوت 
لجمعيــة  التابــع  ســفرة  مطبــخ  يف  قررنــا 
الفلســطينية، أن نبدأ بجمع التربعات للبدء 

وتوزيعهــا  الطعــام  إعــداد وجبــات  مبــروع 
بــريوت  أهــايل  مــن  املترريــن  عــى 
إعــادة  عــى  يعملــون  الذيــن  وللمتطوعــني 

إعار املدينة".
وتابعــت هجــاج خــلل حديثهــا مــع "قــدس 
بــرس": "العمــل ســيبدأ خــلل األيــام القليلة 
بتجهيــز  نقــوم  فنحــن  اليــوم  أمــا  املقبلــة، 
فريقنــا يك نكــون عــى قــدم وســاق لنقــدم 
أفضــل مــا لدينــا مــن أجل بــريوت، وهذا أقل 

ما ميكن تقدميه يف ظل هذه الكارثة".
وقالــت مســؤولة املاليــة يف جمعية األيادي 
البيضــاء، ياســمني رشيفــة، لـ"قــدس بــرس" 
إنــه، "وعقــب االنفجــار تداعينــا إىل بــريوت، 
وعبــوات  الطعــام  وجبــات  بتوزيــع  فقمنــا 
امليــاه والكامــات واملعقــات عى الدفاع 
املدين واألجهزة الطبية واإلغاثية، باإلضافة 
عــى  مجهودنــا  مــن  كبــري  قســم  لتخصيــص 
مساعدة املتررين من االنفجار من ناحية 
املســاعدات  توزيــع  أو  جراحهــم  مــداواة 

اإلغاثية عليهم".
كذلــك قامــت الجمعية اإلنســانية يف مخيم 
البــص يف مدينــة صــور )جنوب لبنان(، عى 
عــى  الســاخنة  الوجبــات  مــن  عــدد  توزيــع 
الــركام  بإزالــة  يقومــون  الذيــن  املتطوعــني 
إىل  باإلضافــة  بــريوت،  شــوارع  وتنظيــف 
توزيــع ســلل غذائيــة عــى املترريــن مــن 

سكان مدينة بريوت.
حــارضة  كانــت  أيًضــا،  التضامنيــة  الوقفــات 
حيــث  الفلســطينية  املخيــات  غالبيــة  يف 
الرباجنــة،  بــرج  مخيــم  يف  وقفــات  نظمــت 
"جــرح  عنــوان  تحــت  البــارد  ونهــر  والجليــل 
األعــلم  فيهــا  املشــاركون  رفــع  واحــد"، 
اللبنانيــة والفلســطينية، وشــدد املتحدثــون 
اللبنــاين  الدمــاء  امتــزاج  عــى  فيهــا 
والفلســطيني يف هــذا املصــاب، كــا دعــوا 
بالدمــاء  التــربع  رضورة  إىل  الفلســطينيني 

إلغاثة أهايل بريوت.

"النقل" تبحث التعاون
 مع بلدية المصدر

غزة/ فلسطني:
بحث وفد من وزارة النقل واملواصلت آليات التعاون املشرتك مع 

بلدية املصدر وسط قطاع غزة.
وتــرأس وفــد الــوزارة، أمــس، رئيــس قطــاع الشــؤون اإلداريــة واملاليــة 
م. حســن عكاشــة، برفقــة مديــر عــام العلقــات العامــة واإلعــلم خليل 
الزيــان، فيــا كان يف اســتقبالهم رئيــس البلديــة م. أحمــد  املصــدر 

وعدد من أعضاء املجلس البلدي وموظفي البلدية.
التوفيــق  لــه  الجديــد، متمنًيــا  البلديــة مبنصبــه  رئيــس  وهنــأ عكاشــة 

والنجاح يف إدارة البلدية.
مميــزة  خدمــة  لتحقيــق  املشــرتك  العمــل  رضورة  عــى  وشــدد 
للمواطنــني يف املحافظــة الوســطى وســبل تعزيــز الســلمة الطرقيــة 

عى الشوارع الفرعية املطلة عى شارع صلح الدين.
وأكــد عكاشــة أن الــوزارة أمّتــت تجهيــز دائرة ترخيص الوســطى الواقع 
بــأرسع  لتســهيل معامــلت املواطنــني  بلديــة املصــدر  نفــوذ  ضمــن 
وقــت. وبحــث الجانبــان تطويــر دائــرة ترخيص الوســطى، بعدما أبدى 
رئيس البلدية املوافقة عى ترتيب مدخل الرتخيص لتسهيل حركة 
املركبــات يف املــكان وذلــك مــن خــلل املســاهمة الجزئيــة لتمويلــه 

متهيدًا الفتتاح الرتخيص بشكل رسمي قريبا.

خالل النصف األول من 2020

مجمع الشفاء ُيجري 
نحو )6000( عملية جراحية

غزة/ فلسطني:
متكــن الــكادر الجراحــي مبجمــع الشــفاء الطبــي مــن إجــراء نحــو )6000( 
مــن  معظمهــا  الجــاري،  العــام  مــن  األول  النصــف  خــلل  جراحيــة  عمليــة 

العمليات الكربى بواقع )4704( عمليات جراحية.
خــلل  ســعدة  أبــو  مــروان  د.  باملجمــع  الجراحــة  مستشــفى  مديــر  وقــال 
لقــاء معــه أول مــن أمــس: عــى الرغــم مــن أزمــة كورونا الحاليــة واإلجراءات 
العمليــات  عــدد  إجــايل  فــإن  الصحــة،  وزارة  اتخذتهــا  التــي  االحرتازيــة 
إجــراء جراحــات  إىل  الجراحيــة  الكــوادر  عمــدت  بــل  يتأثــر،  باملجمــع مل 

معقدة ونادرة كانت ُتجرى يف السابق بالراكة مع الوفود الطبية.
ولفــت أبــو ســعدة إىل أن إجــراء مثــل هــذه العمليــات املعقــدة جــاء بعــد 
جهــود كبــرية مــن العمــل املضنــي، والتدريب املســتمر الــذي بذلته وزارة 
الصحــة للكــوادر الطبيــة بهــدف التخفيــف عــن املــرىض، األمــر الــذي أمثــر 
يف ظــل أزمــة التحويــلت العلجيــة للخــارج وعــدم قــدوم الوفــود الطبيــة 

بسبب جائحة "كورونا" وتأثرياتها املستمرة واملمتدة عى العامل.

األيدي الرحيمة تختتم 
مرشوع األضاحي 

باستفادة 3 آالف جريح
غزة/ فلسطني:

اختتمــت جمعيــة األيــدي الرحيمــة الخرييــة لرعايــة الجرحى يف قطاع 
غزة مروع األضاحي الذي نفذته خلل أيام عيد األضحى املبارك 
باستفادة 3 آالف جريح من جرحى الحروب واالعتداءات اإلرسائيلية 

املتكررة عى قطاع غزة.
وبــني املــرف عــى املــروع حســن أبــو خليــل حــرص جمعيته عى 
إغاثــة جرحــى القطــاع ومســاعدتهم والتخفيــف عــن كاهلهــم يف ظــل 

األزمات والحصار الخانق الذي يعيشه قطاع غزة.
وأوضــح أن الجرحــى املســتفيدين اختــريوا مــن جميــع محافظــات غزة 
حســب الفئــات املعمــول بهــا يف الجمعيــة، معــربا عــن شــكره لجميــع 
الشــعب  وخصوصــا  والخــارج،  الداخــل  مــن  الداعمــة  املؤسســات 

اإلندونييس والشعب الجزائري وأهل الخري يف تركيا.

الصحة ُتجري 20 ألف
فحص مخربي خالل

النصف األول من العام
غزة/ فلسطني:

أجرت وزارة الصحة بغزة نحو 20 ألف فحص مخربي خلل النصف األول 
من عام 2020.

وأفــادت دائــرة الصحــة العامــة يف الــوزارة، يف تقريرهــا نصــف الســنوي، 
أمــس، بــأن عــدد العينــات التــي اســتقبلتها بلــغ نحــو 5 آالف عينــة داخــل 
املختــرب، يف حــني بلــغ مجمــوع الفحوصــات التــي أنجــزت نحــو 20 ألــف 

فحص.
ميــاه،  عينــات   2609 بلغــت  امليــاه  فحــص  عينــات  أن  الدائــرة  وذكــرت 
األدويــة  عينــات  وصلــت  كــا  عينــة،   1232 بلغــت  األغذيــة  وعينــات 
واملهــات الطبيــة املحولــة مــن الرقابــة الدوائيــة بــاإلدارة العامــة للصيدلــة 

إىل 484 عينة.
 239 بلــغ  الدائــرة إىل أن عــدد فحــص املطهــرات واملنظفــات  وأشــارت 
عينة، و43 عينة مياه رصف صحي لفحص الكولريا والساملونيل، إضافة 

إىل استقبال 158 عينة مياه بحر ومسابح من مختلف محافظات غزة.

"غزة للصحة النفسيـــة" يعقــــــد 
اجتماعه السنوي للجمعية العمومية

من أجل بريوت.. مبادرات فلسطينية 
لمساعــــــدة المدينــــة وأهلهــــا
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استقل وفدًا من قيادة جهاز الشرطة

المجلس األعلى للشباب والرياضة
ُيعلن مكافأة بطل دوري كرة السلة ورعاية كأس الراحل البحيصي

المصري يعلن إصابة 
محمود وادي 

بفيروس كورونا
غزة/ عالء شاميل: 

أعلــن نــادي املــري البورســعيدي تســجيل )5( حــاالت جديــدة مصابــة 
بفريوس كورونا يف صفوف العبي فريق كرة القدم األول بعد أن اكتشف 

يف وقت سابق عن وجود )16( إصابة.
وكشــف املــري النقــاب عــن أســامء املصابــن الخمســة، حيــث تبــن أن 
مــن بينهــم النجــم الفلســطيني املهاجــم محمــود وادي، الــذي شــارك مــع 

الفريق يف آخر مباراة له أمام الزمالك. 
قــد  املــري،  القــدم  كــرة  اتحــاد  تديــر  التــي  الخامســية  اللجنــة  وكانــت 
أعلنــت يف وقــت ســابق تأجيــل مبــاراة املــري وحــرس الحــدود، التــي 
كانت مقررة أمس، بسبب تزايد الحاالت املصابة بكورونا من بن العبي 
النــادي املــري.  يشــار إىل أن املــري خــر املبــاراة املاضيــة أمــام 
الزمالــك بهــدف نظيــف ويحتــل املركز العارش يف جدول الرتتيب برصيد 

)20( نقطة من )17( مباراة.

شبــاب الخليــل يتعاقــد مــع
هــداف ومــدرب أهلــي الخليـــل

رفض عرض مجلس اإلدارة

السويركي:
لــــــم أتقـــــــدم 

باستقالتـي من 
تدريب الشجاعية

غزة / فلسطن
نفى الكابنت نعيم السويريك تقدمه باستقالته من تدريب فريق كرة 
القدم األول بنادي اتحاد الشجاعية، مؤكدًا أن ما حدث مل تعدَّ قيام 

إدارة النادي بحل األجهزة الفنية لجميع فرق النادي.
وقــال الســويريك لـ"فلســطن"، أنــه مــا زال قــادرًا عــى التدريــب، وأنه 

مل يتأثر باألزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.
الشــجاعية،  إدارة  مجلــس  عــرض  رفــض  أنــه  إيل  الســويريك،  وأشــار 
لتوليــه منصــب املــرف العــام عــى فــرق كــرة القــدم بالنــادي، وأنــه 
تدريــب  مــن  تنحيتــه  بعــد  جديــدة،  تدريــب  تجربــة  لخــوض  يتطلــع 

الفريق.
املــايض،  املوســم  الثالــث  املركــز  حقــق  أنــه  الســويريك،  وأضــاف 
بالرغــم مــن معانــاة الفريــق مــن عــدم توفــر العبــن بدالء عى مســتوى 

جيد، وأنه بالرغم من ذلك نافس بقوة بدون تركيبة متكاملة.
الجديــد محمــود املزيــن، يف  للمــدرب  التوفيــق  الســويريك  ومتنــي 

مهمته الجديدة، داعيًا له تحقيق طموحات جامهري الشجاعية.

صالح عسلية
 يحصل على تكليف 
رسمي بقيادة نماء

غزة/وائل الحلبي:
أعلــن الدكتــور منــري الــرش رئيــس مجلــس إدارة نــادي منــاء، تعيــن الجهــاز 
الفني للفريق األول لكرة القدم, الذي سيتوىل تدريبه يف املوسم القادم.

وقــال الــرش لـ:"فلســطن" إنــه تــم تكليــف العــب الفريــق املخــرم صالــح 
عســلية مدربــًا للفريــق, والكابــنت محمــد قشــطة مســاعدًا لــه ومديــرًا للكــرة, 
والكابنت إياد دومية مدربًا لحراس املرمى, والكابنت عبيدة أبو ندى مدربًا 
للياقة البدنية, والدكتور ماهر غنيم طبيبًا للفريق وحسام الرش معالجًا.

عــى  يحافــظ  وأن  القادمــة  املرحلــة  يف  للفريــق  التوفيــق  الــرش  ومتنــى 
البصمة الكبرية التي تركها الفريق يف الرياضة الفلسطينية عى الرغم من 
نشــأة النــادي عــام 2007. وظهــر منــاء بصــورة الفتــة لألنظار خالل املواســم 
املاضيــة حيــث نجــح الفريــق يف التقــدم بشــكل مميــز مــن درجــة ألخــرى, 
حيــث صعــد مــن الدرجــة الرابعــة إىل الدرجــة الثالثــة ومنهــا للدرجــة الثانية 
قبل أن يصعد للدرجة األوىل للمرة األوىل يف تاريخه, حيث كان الفريق 

قريبًا من الصعود للدرجة املمتازة يف املوسم املايض.
وكان عسلية قاد الفريق برفقة لجنة فنية خالل الفرتة املاضية بعد استقالة 
عالء علوان من تدريب الفريق, ونجح عســلية يف قيادته للصعود لنصف 
نهايئ كأس غزة للمرة األوىل يف تاريخه. ويتطلع مناء للمنافسة بقوة يف 
املوســم القادم عى إحدى بطاقتي الصعود لدوري الدرجة املمتازة, يف 

ظل وجود مجموعة من الالعبن البارزين يف صفوف الفريق.

صيام ينتظم في تدريبات حسنية أكادير

غزة/فلسطن:
أعلــن عبــد الســالم هنيــة األمــن العام املســاعد للمجلس 
األعــى للشــباب والرياضــة عــن املكافــأة املاليــة امُلقدمــة 
لخدمــات الريــج بطــل دوري "جــوال" لكــرة الســلة، بقيمــة 
عــرة أالف دوالر مقدمــة مــن الركــة الراعيــة إىل جانــب 
هنيــة  األعى.وقــد  املجلــس  مــن  ُمقدمــة  دوالر  ألفــي 
التهنئــة التحــاد كــرة الســلة عــى انجــاز املوســم باقتــدار، 
وبارك لنادي خدمات الريج حصوله عى لقب الدوري، 

ولخدمات املغازي لحصولهم عى املركز الثاين.
ورصح هنية بأن املجلس األعى سريعى بطولة كأس غزة 
لكــرة الســلة التــي تــم االتفــاق عــى أن تحمــل اســم الراحــل 

جامل البحييص.
استقبال وفد من الشرطة

برئاســة  الرطــة،  قيــادة  مــن  وفــدا  هنيــة  واســتقبل  كــام 
واالتصــال،  العمليــات  إدارة  مديــر  القــدرة  عــي  العقيــد 
ونائبــه العقيــد إبراهيــم أبــو جيــاب، وذلــك مبقــر املجلــس 

األعى مبجمع فلسطن الريايض. 
ســاهمت  الفلســطينية  الرطــة  جهــود  بــأن  هنيــة  وقــال 
مختلــف  يف  الريــايض  املوســم  إنجــاح  يف  كبــري  بشــكل 
بكافــة  الداخليــة  وزارة  هنيــة  وشــكر  الرياضيــة.  األلعــاب 

أركانها والتي تشكل درعا حاميا لشعبنا ورياضتنا.
وأضــاف هنيــة بــأن املجلس األعى ســينظم حفاًل تكرمييًا 
يف  ملســاهمتهم  تقديــرًا  الفلســطينية،  الرطــة  لرجــال 

انجاح البطوالت الرياضية.

وأشاد وفد الرطة مبا يقدمه هنية للرياضة الفلسطينية، 
بينهــام  الراكــة  و  التعــاون  حالــة  اســتمرار  عــى  مؤكــدا 

لخدمة شبابنا ورياضتنا الفلسطينية.
االطمئنان على محمود وادي

وادي  محمــود  الكابــنت  مــع  اتصــااًل  هنيــة  وأجــرى  كــام 
الــذي  البورســعيدي،  املــري  فيــث صفــوف  املحــرتف 
أُعلــن يف وقــت ســابق عن إصابتــه بفريوس كورونا، حيث 
اطأمن عى حالته، وطأمن الجامهري عى حالته الصحية.

غزة/وائل الحلبي:
كشف نادي شباب الخليل عن تعاقده مع 
خلــدون الحلــامن نجــم فريــق أهــي الخليل 
الســابق, يف صفقــة مــن العيــار الثقيل بعد 
رحيــل الحلــامن عن ناديه األم بعد أكرث من 

عرة سنوات لعبها مع الفريق.
ويــأيت انضــامم الحلــامن للعميــد الخليــي 
ليكــون باكــورة االنتقــاالت الصيفيــة ألنديــة 
دوري املحرتفــن بالضفــة الغربيــة, حيــث 
قويــة  اضافــة  للفريــق  انضاممــه  ســيمثل 
بــن  أبــرز عنــارص الخــرة  خاصــة وأنــه أحــد 

العبي دوري املحرتفن.

الخليــل  شــباب  أعلــن  متصــل  ســياق  ويف 
عــن إمتــام التعاقــد مــع الكابــنت بشــري الطل 
لتــويل تدريــب الفريــق, حيث خاض الطل 
وحقــق  الخليــل  أهــي  مــع  ســابقة  تجربــة 
نتائــج مميــزة مــع الفريــق قبــل أن يتــم إقالتــه 
املوســم  يف  الذهــاب  مرحلــة  انتهــاء  بعــد 

املايض.
صفــوف  لتعزيــز  الخليــل  شــباب  ويســعى 
الفريــق تحضــريًا للموســم القــادم الذي من 
املقــرر أن ينطلــق يف الخامــس والعريــن 
الفريــق  وأن  خاصــة  القــادم,  ســبتمر  مــن 
املاضيــن  املوســمن  يف  صعوبــة  واجــه 

لقــب  عــى  املنافســة  مشــوار  مواصلــة 
دوري املحرتفــن الــذي تــوج بــه مرة واحدة 

يف موسم 2015/2016.
وجــدد شــباب الخليــل عقــود مجموعــة مــن 
أبــرز العبيــه للحفــاظ عى قوام الفريق بعد 
للفريــق,  الجديــد  املــدرب  مــع  التشــاور 
حيــث جــدد عقــود كاًل مــن خــريي عابديــن 
ووائــل  فنــون  ومهنــد  األشــهب  ويوســف 
الشــعراوي وشــاهر الطويــل وزيــدة الطــروة 
ومحمــد الطويــل وأحمــد العطاونــة وإســالم 
فــارة  أبــو  ويحيــى  ديريــة  ومحمــد  الصغــري 

وإبراهيم سلهب.

غزة/وائل الحلبي:
صيــام  تامــر  الفلســطيني  املحــرتف  عــاد 
املغــريب  أكاديــر  حســنية  فريــق  العــب 
عقــب  فريقــه,  تدريبــات  يف  للمشــاركة 
بعــد  الربــاط  املغربيــة  للعاصمــة  وصولــه 
الطــريان  حظــر  ظــل  يف  طويلــة  رحلــة 
املفــروض يف العديــد مــن البلدان بســبب 

جائحة كورونا.
وتــأيت عــودة صيــام للفريــق بعــد اســتئناف 
الــدوري املغــريب يــوم 27 مــن شــهر يوليــو 
املــايض, حيــث غــاب صيــام عــن مباراتــن 
ونهضــة  مــالل  بنــي  رجــاء  أمــام  لفريقــه 

الزمامرة بسبب تأخر وصوله.
خــالل  خاصــة  لتدريبــات  صيــام  ويخضــع 
جاهزيتــه  إمتــام  أجــل  مــن  القادمــة  الفــرتة 
قبل املشــاركة يف املباريات, حيث يعول 
للمشــاركة  عودتــه  عــى  الفريــق  مــدرب 

بشكل أسايس مع الفريق.
وأبــدى مصطفــى أورشيــف مــدرب حســينة 
لتدريبــات  صيــام  بعــودة  ارتياحــه  أكاديــر 
الالعبــن  آخــر  ليكــون  مــن جديــد,  الفريــق 
املحرتفــن العائديــن يف ظــل وصــول ثالثة 
مــن زمالئــه املحرتفــن األفارقة خالل األيام 

املاضية.

وأكــد أورشيــف يف تريحــات صحفيــة أن 
املحرتفــن األربعــة ســيخضعون لتدريبات 
خاصــة عــى مــدار األســبوع القــادم إلمتــام 
مواجهــة  قبــل  كامــل  بشــكل  جاهزيتهــم 

الرجاء البيضاوي يوم الثالثاء القادم.
عــدة  متاعــب  أكاديــر  حســنية  ويواجــه 
نتائــج  تراجــع  الحــايل بســبب  يف املوســم 
الفريــق التــي جعلتــه مهــددًا بالهبــوط, يف 
برصيــد  عــر  الرابــع  باملركــز  تواجــده  ظــل 
عــن  نقــاط  خمســة  بفــارق  نقطــة  عريــن 
اتحــاد طنجــة الــذي يحتــل املركــز الخامــس 

عر واملؤدي للهبوط.
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روما/ وكاالت:
تــوج النجــم الربتغــايل كريســتيانو رونالــدو، بجائــزة العب العام يف 

يوفنتوس، عن املوسم الحايل 2019-2020. 
وأعلــن نــادي يوفنتــوس اإليطــايل، أمــس، حصــول صــاروخ ماديــرا 
 "2021 "بيــس  لعبــة  مــن  املقدمــة  العــام،  العــب  جائــزة  عــى 

اإللكرتونية. 
قبــل  مــن  األصــوات  عــى  حصــوال  األكــر  الالعــب  رونالــدو  وكان 
العــام، ألهدافــه وتفوقــه وقيادتــه  مــدار  عــى  يوفنتــوس  جامهــر 

للفريق اإليطايل بالحصول عى لقب الدوري اإليطايل.  
ورغــم عــدم تحقيقــه لجائــزة هــداف الــدوري اإليطــايل بعــد ابتعــاد 
أهــداف  أن  إال  أهــداف،   5 بفــارق  إميوبيــي  تشــرو  اإليطــايل 
رونالــدو الـــ31 الحاســمة يف املواجهــات، جعلته مفضال للحصول 

عى الجائزة. 
31 هدًفــا مــع  الزمــان، مل يتمكــن أحــد مــن تســجيل  ولعقــود مــن 
يوفنتــوس يف الكالتشــيو، حيــث أصبــح رونالــدو ثــاين العــب يف 
تاريــخ الســيدة العجــوز يســجل عــدد األهــداف ذاتهــا يف موســم 

واحد بعد اإليطايل فيليتيش بوريل يف موسم 1993. 
وكان األرجنتينــي باولــو ديبــاال نجــم يوفنتــوس قد فــاز مؤخرا بجائزة 
اإليطــايل هــذا املوســم متفوقــًا عــى  الــدوري  أفضــل العــب يف 

رونالدو وشرو إميوبيي هداف الدوري ونجم التسيو.

باريس/ وكاالت:
عــاد النجــم الفرنــي كيليــان مبــايب للتدريبــات الجامعيــة لفريقــه 
باريس ســان جرمان، بعد شــفائه من اإلصابة، لتزداد حظوظه يف 
املشاركة أمام أتاالنتا اإليطايل، غدا يف ربع نهايئ دوري األبطال.

وقطــع النجــم األســمر خطــوة أخــرى يف برنامجــه التأهيــي للشــفاء 
من اإلصابة القوية يف كاحل القدم اليمنى التي تعرض لها خالل 
مباراة فريقه أمام سانت إيتيان يف 24 يوليو املايض، يف نهايئ 
األهــم  باملواجهــة  اللحــاق  يف  حظوظــه  مــن  ليعــزز  فرنســا،  كأس 
لفريقه يف املوســم أمام الفريق اإليطايل صاحب األداء املذهل 

هذا املوسم.
وحســبام كشــفت جريــدة ليكيــب الفرنســية، أجــرى صاحــب الـ21 
عامــًا بعــض تدريبــات اإلحــامء بــدون كــرة، قبــل أن يجــري تدريبــات 
تخصصيــة مــع املعــد البــدين بالفريــق الباريي، لينهــي التدريب 

الجامعي رفقة باقي زمالئه دون أي مشاكل.
ويســتعد الـــ"يب إس جــي" الســتئناف مشــواره يف دوري األبطــال 
عندمــا يواجــه فريــق مدينــة برغامــو األربعاء املقبــل، عى ملعب 

النور يف لشبونة ضمن مواجهات دور الثامنية.

باريس/ )أ ف ب(:
قرر بوردو الفرني التخي عن مدربه الربتغايل باولو ســوزا الذي 
كان مرتبطا معه بعقد حتى 2022، واســتبداله بجان-لوي غاســيه 

بحسب ما أعلن أمس.
ووقــع غاســيه )66 عامــا( الــذي ســبق لــه أن مــر ببــوردو كمســاعد 
للمــدرب لــوران بــالن بــن 2007 و2010 قبل أن يســتلم املنصب 
اىل  وصــوال  جرمــان  ســان  وباريــس  الفرنــي  املنتخــب  يف  ذاتــه 
االرشاف عى مونبلييه )2017( وســانت إتيان )2017-2019(، 
عقــدا ملــدة عامــن مــن أجــل خالفــة ســوزا الــذي اســتلم املهام يف 

مارس 2019.
كام عن بوردو الذي أنهى املوسم امللغى بسبب تفيش فروس 
كورونــا املســتجد يف املركــز الثــاين عــر، مدافعــه الســابق أالن 
روش )52 عاما( كمدير ريايض بدال من اإلســباين إدواردو ماســيا 

الذي أقيل من منصبه يف 24 يوليو.
وانفصــل بــوردو عــن ســوزا )49 عامــا( باتفــاق متبــادل بعد أن أعرب 
الربتغــايل يف بدايــة الصيــف الحــايل عــن رغبتــه بالرحيــل بســبب 

عدم تلبية طلباته بخصوص تعزيز الفريق وخالفاته مع اإلدارة.

رونالدو 
العب 

العام في 
يوفنتوس

مبابي
 يعود 

لتدريبات 
سان جيرمان

بوردو 
يقيل

سوزا 
ويستبدله 
بغاسيه

مدريد/ )أ ف ب(:
تنفس أتلتيكو مدريد االسباين واالتحاد االورويب 
لكــرة القــدم "ويفــا" الصعــداء أمــس بعــد أن جــاءت 
الفنــي  وجهــازه  لالعبيــه  االخــرى  الفحــوص  نتائــج 
ســلبية،  املســتجد  كورونــا  فــروس  عــن  للكشــف 
وذلــك بعــد اإلعــالن عــن وجود حالتــن يف صفوفه 
مــع  املرتقبــة  مباراتــه  مــن  أيــام  قبــل  أميــس،  أول 
اليبزيغ االملاين يف ربع نهايئ دوري أبطال أوروبا.
جــاء  بيانــا  االســبانية  العاصمــة  نــادي  وأصــدر 
الفنــي  الجهــاز  وافــراد  الفريــق  العبــو  "خضــع  فيــه 
جميــع  وجــاءت  االحــد  مســاء  جديــدة  لفحــوص 

النتائج سلبية".
وكشــف اتلتيكــو عن هويــة الالعبن اللذين اصيبا 
االيــر  الظهــر  وهــام  "كوفيــد19-"،  بفــروس 
الكــروايت شــيمي فرســاليكو والجنــاح االرجنتينــي 

انخل كوريا.
وكان قد أصدر النادي أول أمس بيانا عى موقعه 
بفــروس  شــخصن  اصابــة  فيــه  ذكــر  الرســمي 
هويتيهــام،  عــن  الكشــف  دون  مــن  "كوفيــد19-" 
مشــرا اىل انهــام "قــد عــزال نفســيهام يف املنــزل 
الســلطات  اىل  الفــور  عــى  اســميهام  إبــالغ  وتــم 
االتحــاد  ويفــا،  الربتغاليــة،  اإلســبانية،  الصحيــة 
األعــى  واملجلــس  الربتغــايل  االتحــاد  االســباين، 

للرياضة".
العاصمــة  اىل  الفريــق  مغــادرة  املقــرر  مــن  وكان 
الربتغالية أمس لكن تقرر تأجيل ذلك اىل اليوم.

وقــال النــادي "نتيجــة ذلــك، 21 العبــا مــن الفريــق 
دوس  اليكــس  االكادمييــة  العبــي  اىل  اضافــة 
ســانتوس، مانــو سانشــيز، ريكويلمــي وطوين مويا 
أجــل  مــن  الربتغاليــة  العاصمــة  اىل  سيســافرون 

املشاركة يف ربع نهايئ دوري االبطال".
وكان جميــع أفــراد الفريــق الزمــوا منازلهــم بانتظــار 
نتائــج الفحــوص التــي خضعوا لهــا وألغيت الحصة 
ان  عــى  الصباحيــة  الفــرتة  خــالل  التدريبيــة 

يستعاض عنها بحصة بعد الظهر.
اقامــة  أمــس  أكــد  الــذي  االورويب  االتحــاد  وكان 
مبــاراة اتلتيكــو واليبزيــغ "يف موعدهــا املحــدد"، 
يرتقــب نتائــج فحوص العبي النادي االســباين النه 
لــو تبــن اصابــة عــدد اكــرب مــن العبــي الفريــق لرمبا 
تســبب له مبشــكلة بشــأن برمجة هذه املباراة يف 
وال  مضغــوط  الربنامــج  أن  ســيام  ال  الحــق،  وقــت 

يسمح بإيجاد تاريخ آخر القامتها.
لـــ "ويفــا"، فيجــب أن  ووفــق الربوتوكــول الصحــي 
يكون هناك 13 العبا، مبن فيهم الحارس، بصحة 
جيــدة يك تقــام املبــاراة. ويف حــال عــدم مطابقــة 

الروط، قد تؤجل اىل وقت الحق.
بروتوكول صارم

وتســتكمل املنافســات عــى شــكل بطولــة مصغرة 
يف العاصمة الربتغالية لشبونة بنظام اإلقصاء من 
مبــاراة واحــدة، حيــث ينطلــق الــدور ربــع النهــايئ 
غــدًا بلقــاء أتاالنتــا االيطــايل الــذي بلــغ هــذا الــدور 
باريــس  مــع  املســابقة،  يف  االوىل  مشــاركته  مــن 

سان جرمان الفرني.
وينــص بروتوكــول "ويفــا" عــى وجــوب أن تخضــع 
جميــع االنديــة لفحــوص قبــل 10 اىل 14 يومــا من 
جولــة  اىل  إضافــة  الربتغــال،  يف  االوىل  مباراتهــا 

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

االمر حتى نهاية البطولة.

برلن/ )أ ف ب(:
أكــد بوروســيا دورمتونــد األملــاين عــى لســان مديــره 
اإلنجليــزي  النجــم  أن  تســورك  ميكايــل  الريــايض 
بــاق يف صفوفــه للموســم  الشــاب جايــدون سانشــو 
املقبل، مقفال بذلك الطريق أمام مانشسرت يونايتد 
الذي كان ميني النفس بضم مواطنه البالغ 20 عاما.

وقال تسورك أمس يف مستهل املعسكر التحضري 
للفريــق يف بــاد راغــاز الســويرية "نحــن نعتمد عى 
جايــدون. جايــدون ســيلعب مــع بوروســيا دورمتونــد 
املوســم املقبــل. القــرار نهــايئ"، كاشــفا يف الوقــت 
ذاتــه أن النــادي َحّســَن الظــروف املاليــة للعقــد الــذي 

ُمِدَد العام املايض حتى يونيو 2023.
يف  الواعــدة  املواهــب  أفضــل  مــن  سانشــو  ويعتــرب 

القــارة األوروبيــة، وقــد لعب دورا هاما جدا يف قيادة 
دورمتوند هذا املوســم اىل وصافة الدوري األملاين 
بتســجيله 17 هدفــا مــع 17 متريــرة حاســمة يف 32 
وســط  يونايتــد  ملانشســرت  هدفــا  جعلــه  مــا  مبــاراة، 
تقاريــر تتحــدث عــن انتقالــه اىل "الشــياطن الحمــر" 

أصبح قريبا.
أفــاد  املــايض،  األســبوع  أجراهــا  مقابلــة  يف  لكــن 
املديــر التنفيــذي لدورمتونــد هانز-يواكــن فاتســكه 
يبــدأ  أن  مــا  غــر ممكــن  انتقــال سانشــو ســيصبح  أن 

املعسكر االستعدادي الذي يستمر ملدة أسبوع.
ورفــض تســورك تأكيــد ما ُيشــاع عن دخــول دورمتوند 
يف مفاوضــات مــع يونايتــد بشــأن سانشــو الذي ُحِدَد 

سعره بـ120 مليون يورو من قبل النادي األملاين.

لندن/ وكاالت:
أعلن نادي ليفربول بطل الدوري اإلنجليزي املمتاز 
تعاقــده بشــكل رســمي مــع كوســتاس تســيميكاس 

الظهر األير لفريق أوملبياكوس اليوناين.
نــادي ليفربــول عــن تفاصيــل الصفقــة  ومل يكشــف 
أو مــدة عقــد الالعــب، غــر أن التقاريــر الصحفيــة 
بلغــت 11.75  تكلفتهــا  أن  إىل  تشــر  اإلنجليزيــة 

مليون جنيه إسرتليني.
وأوضــح ليفربــول يف بيانــه الــذي نــره عــرب موقعــه 
ســرتدي  الالعــب  أن  اإلنرتنــت،  عــى  الرســمي 

القميص رقم 21 مع الفريق.
ويــأيت التحــول املفاجــئ مــن جانــب ليفربــول لضــم 

الالعب اليوناين، بعدما تعرت محاوالت "الريدز" 
للتعاقد مع جامل لويس العب نوريتش سيتي.

وســيكون تســيميكاس هــو البديــل للظهــر األيــر 
االســكتلندي أنــدي روبرتســون والــذي ال يوجــد لــه 
أي بديــل حاليــا، حيــث يــرى األملــاين يورغن كلوب 
العــب  تواجــد  الــروري  مــن  أنــه  ليفربــول  مــدرب 
يســتطيع تعويــض روبرتســون حــال إصابتــه أو غيابــه 

ألي سبب آخر.
ملوقــع  تســيميكاس  قــال  لليفربــول،  انتقالــه  وعــن 
هنــا  أكــون  أن  كبــر  لــرف  "إنــه  الجديــد:  ناديــه 
وســأبذل قصــارى جهــدي، ألننــي أتواجــد يف أكــرب 

ناٍد بالعامل".

دوري األبطال

أتلتيكو 
وويفا 

يتنفسان 
الصعداء 

بعد 
النتائج 

السلبية 
لفحوص 

كورونا

يؤكد بقاء سانشو 
في صفوفه للموسم المقبل

ليفربول يضم اليوناني 
تسيميكاس

دورتموند
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مدريد/ وكاالت:
أعلــن نــادي فياريــال اإلســباين تعاقــده مــع اليابــاين الشــاب تاكيفوســا كوبــو امللقــب 

بـ"مييس اليابان" قادما من ريال مدريد خالل فرتة االنتقاالت الصيفية الحالية.
وأوضح فياريال يف بيانه الرســمي أن التعاقد مع  تاكيفوســا كوبو ســيكون ملدة موســم 

واحد عىل سبيل اإلعارة من ريال مدريد.
وســيكون املوســم املقبــل هــو الثــاين الــذي يلعــب فيــه "ميــيس اليابــان" بنظــام اإلعارة، 

بعدما خاض املوسم املايض معارا رفقة ريال مايوركا.
وقــدم كوبــو خــالل فــرتة إعارتــه لريال مايوركا مســتوى جيدا، حيث خاض 36 مباراة يف 

مختلف املسابقات، سجل خاللها 5 أهداف وصنع 4.
يذكر أن كوبو انتقل إىل ريال مدريد يف صيف 2019 قادما من طوكيو الياباين وذلك 

يف صفقة انتقال حر.
الالعــب اليابــاين صاحــب الـــ20 عامــا، ســبق لــه االلتحــاق بأكادمييــة "الماســيا" التابعــة 
لنادي برشلونة يف أغسطس 2011. ولكن كوبو أجرب عىل ترك برشلونة بعد 3 مواسم 
صــوب نــادي طوكيــو بســبب إدانــة النــادي الكتالوين من قبل االتحــاد الدويل لكرة القدم 

"فيفا" بخرق لوائح ضم الالعبني الصغار.

ريال مدريد يعير
 كوبو إلى فياريال

ويليان ينهي الفحص الطبي 
قبل االنتقال ألرسنال

ماتويدي يقترب 
من الدوري األمريكي

لندن/ وكاالت:
قالت صحيفة "دييل ميل" الربيطانية، إن الالعب الربازييل ويليان خضع للفحص 

الطبي الروتيني، قبل االنتقال إىل أرسنال.
وأعلــن ويليــان، البالــغ مــن العمــر 32 عامــا، رحيلــه عــن تشــيليس، بعدمــا أمــى 7 
سنوات يف ستامفورد بريدج. ووفقا للصحيفة، فإن ويليان خضع لفحص طبي يف 

أرسنال، قبل اإلعالن عن إمتام الصفقة املجانية.
وسبق أن ذكرت تقارير أن ويليان سيوقع عقدا مدته 3 سنوات مع أرسنال، مقابل 

100 ألف جنيه إسرتليني أسبوعيا.
وتردد أن ويليان رفض تجديد عقده مع تشــيليس ملوســمني جديدين، حيث أراد 

الحصول عىل عقد لـ3 سنوات، وهو ما ترفضه إدارة البلوز.
وانضم ويليان لتشيليس صيف العام 2013، من أنجي الرويس، وشارك مع البلوز 
يف 339 مبــاراة، ســجل فيهــا 63 هدفــا، وصنــع 62. وتــوج ويليــان مــع تشــيليس 
بلقبني يف الدوري اإلنجليزي، ولقب يف كأس االتحاد اإلنجليزي، ولقب يف كأس 

رابطة املحرتفني اإلنجليزية، ولقب يف الدوري األورويب.

روما/ وكاالت:
بــات العــب الوســط الفرنــيس وبطــل العــامل مــع منتخب بــالده بليز ماتويــدي عىل أعتاب 
الرحيــل مــن يوفنتــوس اإليطــايل بعد 3 مواســم، وقد تكــون وجهته املقبلة ضمن صفوف 

إنرت ميامي األمرييك اململوك للنجم اإلنجليزي السابق ديفيد بيكهام.
وميتــد عقــد ماتويــدي مــع "البيانكونــري" حتــى صيف العام املقبل، ولكــن النادي الذي 
يبحث عن ضخ دماء جديدة يف صفوفه ضمن الحقبة الجديدة مع مدربه ونجمه السابق 

أندريا برلو، قرر تركه يرحل مجانًا هذا الصيف، حسبام أكدت وسائل إعالم إيطالية.
وقالت صحيفة ال غازيتا ديلو ســبورت أن صاحب الـ33 عامًا ســيخضع للكشــف الطبي، 

يف باريس قبل توقيع العقود مع إنرت ميامي.
وكانــت صحيفــة ليكيــب الفرنســية قــد أكــدت أيضًا وجود اهتامم كبــر من جانب النادي 
الرتــوش  عــىل  االتفــاق  ويبقــى  املخــرم،  الالعــب  عــىل خدمــات  للحصــول  األمريــيك 

األخرة إلمتام الصفقة.
وانتقــل الالعــب الســابق يف باريــس ســان جرمــان الفرنيس إىل بطــل إيطاليا يف 2017، 

ومل يحتج وقتًا كثرًا لحجز مكانًا أساسيًا له يف التشكيل األسايس.

بيرلو
 مدرب يوفنتوس 

الجديد ينوي التخلص 
من 7 العبين

غاتوسو 
يوافق على تجديد 

عقده مع نابولي

روما/ وكاالت:
يبدو أن أندريا برلو، املدير الفني الجديد لفريق يوفنتوس اإليطايل، ال يريد إهدار 
أي وقت، حيث بدأ يف تحضر قامئة الراحلني عن البيانكونري، مقررا االستغناء عن 

7 العبني دفعة واحدة املركاتو الصيفي الحايل، وفقا ملا كشفته تقارير إعالمية.
وكان برلــو تــوىل تدريــب اليــويف بشــكل رســمي خلفــًا للمــدرب اإليطــايل ماوريســيو 
ســاري، الــذي أقالتــه اإلدارة عقــب الفشــل يف التأهــل لربــع نهــايئ دوري أبطــال أوروبــا 
بالخروج أمام أوملبيك ليون الفرنيس بقاعدة الهدف االعتباري بعد التعادل مبجموع 

املباراتني 2-2.
وذكــرت صحيفــة "توتــو ســبورت" اإليطاليــة يف تقريــر لهــا أن برلــو وضــع األرجنتينــي 
غونزالــو هيغوايــن مهاجــم اليــويف عــىل قامئــة الالعبــني الــذي يرغــب يف االســتغناء 

عنهم خالل املركاتو الصيفي، باإلضافة للربازييل دوغالس كوستا.
ويريــد برلــو كذلــك التخلــص مــن األملــاين ســامي خضــرة والفرنــيس بليــس ماتويــدي 
بســبب كــرب الســن )33 عامــًا كل العــب(، وثــاليث الدفــاع دانييــيل روغــاين وأليكــس 

ساندرو وماتيا دي تشيليو.

روما/ وكاالت:
أشــارت تقاريــر صحفيــة إيطاليــة إىل أن غينــارو غاتوســو وافــق عــىل عقــد جديــد يبقيــه 

مدربا لنابويل حتى يونيو 2023 مع إبرام 4 تعاقدات كبرة خالل الصيف الحايل.
وذكــر موقــع ”فوتبــول إيطاليــا“ أن املديــر الفنــي لنابــويل اجتمــع مع رئيس النــادي أوريليو 

دي لورينتيس أمس وتم التوصل التفاق بالفعل بشأن العقد.
وميتــد العقــد الجديــد لغاتوســو حتــى يونيــو 2023 براتــب قــدره 1.6 مليــون يــورو يف 

املوسم باإلضافة إىل املكافآت.
واتفق الرجالن أيضا عىل اسرتاتيجية التعاقدات هذا الصيف بعد ضم فيكتور أوسيمني 

من ليل مقابل 50 مليون يورو باإلضافة إىل املكافآت و3 العبني من فريق الشباب.
ووافــق دي لورينتيــس عــىل تدعيــم تشــكيلة غاتوســو بـــ4 تعاقدات أخــرى لتدعيم الفريق 

الذي ورثه من املدير الفني السابق كارلو أنشيلويت وفقا لرؤيته الشخصية.
وبــات الهــدف األســايس هــو التعاقــد مــع بديــل لخوســيه كاييخــون الــذي انتهــى عقــده 

بالفعل.
وتــوىل غاتوســو تدريــب نابــويل يف ديســمرب املــايض وكان الفريــق حينهــا يعــاين مــن 

الفوىض لكنه غر حظوظه يف األسابيع القليلة املاضية.
وقــاد نابــويل للفــوز بلقــب كأس إيطاليــا يف يونيــو املــايض وهــي أول بطولــة كــربى يف 
مسرته كمدرب وأنهى الدوري يف املركز السابع بعد نهاية مبهرة كام تأهل إىل الدوري 

األورويب املوسم املقبل.
وخرس نابويل يوم السبت املايض 1/3 أمام برشلونة يف إياب دور الـ16 لدوري أبطال 

أوروبا ليودع البطولة مبكرا.

السلطات األلمانية ال تترقب بعُد عودة الجماهير إلى المالعب
برلني/ )أ ف ب(:

منفتحــة  األملانيــة  الصحيــة  الســلطات  تبــدو  ال 
أمــام عــودة الجامهــر اىل املالعــب يف منتصف 
ســبتمرب املقبل مع انطالق الدوري املحيل لكرة 
القــدم، إذ ال تــزال مــرتددة بشــأن املوافقــة عــىل 
الربوتوكــول الصحــي الذي اقرتحته رابطة الدوري 
ظــل جائحــة  الفائــت يف  االســبوع  ال"  اف  "دي 

فروس كورونا املستجد.
االوىل  الدرجتــني  يف  الـــ36   االنديــة  ووافقــت 
والثانيــة االملانيــة يف كــرة القــدم الثالثاء املايض 
يســمح  الــدوري،  رابطــة  اقرتحتــه  منــوذج  عــىل 
بعــودة جزئيــة محتملــة للمشــجعني اىل املالعب 
بدءا من 18 سبتمرب موعد انطالق البوندسليغا، 

يف ظل جائحة فروس كورونا املستجد وطرحته 
عىل السلطات املحلية.

الــذي  املؤمتــر  رئيســة  كااليتــي  ديليــك  ان  اال 
االملانيــة  الواليــات  يف  الصحــة  وزراء  ســيجمع 
قالت يف حديث مع صحيفة "برليرن مورغنبوت" 
الربوتوكــول  اىل  للتطــرق  نخطــط  "مل  االثنــني 
الصحــي الــذي وضعتــه +دي اف ال+. كــرة القــدم 
االحرتافية ليست عىل رأس الئحة أولويات وزراء 

الصحة".
اتخــاذ  الواليــات االملانيــة املســؤولة عــن  وتعتــرب 
فــروس  تفــي  دون  للحــؤول  الوقائيــة  التدابــر 
كورونــا املســتجد، ومــن املتوقــع ان يجتمع وزراء 

الصحة االثنني للبحث بشأن تطور الوباء.

ووفــق النمــوذج املقــرتح للموســم الجديــد الــذي 
18 ســبتمرب، ســتمنع الجامهــر مــن  ينطلــق يف 
مجــربة  ســتكون  حيــث  املدرجــات  يف  الوقــوف 
عــىل الجلــوس كــام وســيتم حظــر الكحــول حتــى 
للفريــق  مشــجعني  بتواجــد  يســمح  ولــن  اكتوبــر 

الضيف حتى أواخر العام 2020.
لكن بالنسبة لكاالتي، من الواضح أنه "ال ميكن 
ألحد أن يستبعد أو يتحكم يف التجمعات الكبرة 

واحتساء الكحول قبل املباريات وبعدها".
معارضتــه  االملــاين  االطبــاء  اتحــاد  أبــدى  كــام 
قالــت  إذ  املالعــب،  اىل  املشــجعني  لعــودة 
رئيســته ســوزان جوهنــا يف حديــث مــع صحيفــة 
"نــو اوســنابروكو زيتــون إن "خطــر العــدوى الهائــل 

سيكون حقيقيا".
وتابعت "أعترب أنه من غر الواقعي أن بروتوكول 
+دي اف ال+ ميكن أن مينع العدوى. ال أستطيع 
يف  جالســة  ســتبقى  الجامهــر  أن  أتخيــل  أن 
مقاعدها عندما يســجل فريقها هدفا. ســنتعانق 

ولن نفكر بفروس كورونا".
الدوريــات  بــني  األول  االملــاين  الــدوري  وكان 
يف  نشــاطه  اســتأنف  الــذي  الكــربى  االوروبيــة 
مايــو الفائــت بعــد توقــف شــهرين بســبب تفــي 
فــروس كورونــا املســتجد وفــق بروتوكــول صحــي 
أخــرى  لدوريــات  أيضــا  منوذجــا  وشــكل  صــارم، 
نجحت غالبيتها يف الوصول اىل بر األمان وإنهاء 

مواسمها أبرزها انكلرتا، اسبانيا وايطاليا.
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مدريد/ وكاالت:
والربتغــايل  اإلســباين  مدريــد  ريــال  نــادي  قــرر 
كريســتيانو رونالــدو االنفصــال منــذ قرابــة العامــن، 
وكانــت فاتــورة هــذا الطــاق باهظــة الثمــن لكليهــا، 

بحسب )آس(.
مؤكد أن العقاء يف ريال مدريد حاولوا الصلح بن 
النجــم الربتغــايل وفلورنتينــو برييــز، رئيــس النــادي، 
كانــت  املاديــة وغريهــا،  الخافــات  أن  يبــدو  ولكــن 
أكرب من أن ُتحل، لذا قرر رونالدو البحث عن وجهة 

أخرى.
ويف ظــل مطالبــة رونالــدو بالرحيــل؛ وافق برييز عىل 
إىل  رحيلــه  أبــواب  وفتــح  الربتغــايل  مطلــب  تنفيــذ 
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مليون يورو.
وكاهــا  مدريــد  ريــال  عــن  رونالــدو  رحيــل  ومنــذ 
يعانيــان يف بطولــة دوري أبطــال أوروبــا، لــذا ُيكــن 
القــول بأنهــا لــو كانــا يعلــان الغيــب لحــاوال آنــذاك 
مشــركة  أرضيــة  عــن  والبحــث  اتفــاق  إىل  التوصــل 
صيــف  يف  بــدأ  الــذي  الطريــق  مواصلــة  لهــا  ُتتيــح 

العام 2009.
 4 بالتشــامبيونزليغ  التتويــج  املرينغــي  واســتطاع 
موســم  إىل   2010/2011 موســم  منــذ  مــرات 

2017/2018 )األخري لرونالدو مع ريال مدريد(.
وخال سنوات املجد هذه كان لريال مدريد رأيان 
ال ثالث لها يف دوري األبطال: إما التتويج باللقب 
الخــروج  وإمــا  و2018(   2017  ،2016  ،2014(
مــن الــدور نصــف النهــايئ )2011، 2012، 2013 

و2015(.
وأما بالنسبة إىل خيارات مغادرة البطولة من مثن أو 
ربع النهايئ مل تكن بقامئة النادي يف عهد رونالدو.

موســمن،  منــذ  مدريــد  ريــال  عــن  رونالــدو  ورحــل 
تجــاوز  كليهــا  يف  املدريديــة  الكتيبــة  وأخفقــت 

الــدور مثــن النهــايئ، ففــي املوســم املــايض غــادر 
أياكــس  أمــام  الســقوط  بعــد  عــر  الســتة  دور  مــن 
يف  لهــدف  أهــداف  بأربعــة  الهولنــدي  أمســردام 
ســانتياجو  ملعــب  احتضنهــا  الــذي  اإليــاب  مبــاراة 

برينابيو.
أمــام  نفســه  الــدور  مــن  النســخة  هــذه  غــادر  بينــا 
مانشســر ســيتي اإلنجليزي بعد الخســارة أمامه يف 

مبارايت الذهاب واإلياب بنتيجة 4-2.
ومل يســبق وأن غــادر املرينغــي دوري األبطــال مــن 
دور الـ 16 مرتن متتاليتن منذ العام 2010، ففي 
ذلــك العــام غــادر البطولــة مــن هــذا الــدور عــىل يــد 
أوملبيــك ليــون الفرنــي، ويف العــام 2009 غــادر 
عىل يد إيه إس روما اإليطايل من نفس الدور، ويف 
العــام 2008 أقصــاه بايــرن ميونيــخ من مثن النهايئ، 
لــذا قــرر برييــز آنــذاك التعاقــد مــع الربتغــايل جوزيــه 
مورينيــو للقضــاء عــىل هــذا الحــظ العاثــر الــذي الزم 

الفريق لسنوات يف هذا الدور.
وقــاد مورينيــو ريــال مدريــد إىل نصــف النهــايئ يف 
ثاثــة مواســم متتاليــة، ولكنــه يف كل مرة كان يخفق 

يف الوصول إىل املباراة النهائية.
هذيــن  وحــده  عــاىن  مــن  مدريــد  ريــال  يكــن  ومل 
العامــن، بــل رافقــت املعانــاة رونالــدو كذلــك بعــد 
رحيله عن املليك الذي قىض رفقته أفضل سنوات 

حياته املهنية.
ورفــع رونالــدو مــع املرينغــي 4 ألقــاب دوري أبطــال 
حصــل  كــا  الذهبيــة،  الكــرة  جائــزة  ومثلهــا  أوروبــا، 
مــرات،   6 أوروبــا  أبطــال  دوري  هــّداف  لقــب  عــىل 
محطــًا الرقــم القيــايس يف موســم 2013/2014 

مسجًا 17 هدف يف ذلك املوسم فقط.
أفضــل  يوفنتــوس  مــع  رونالــدو  مســرية  تكــن  ومل 
أوروبــا  أبطــال  دوري  يف  مدريــد  ريــال  مســرية  مــن 
غــادر  املــايض  املوســم  ففــي  انفصالهــا،  بعــد 

يــد  عــىل  الثانيــة  دور  مــن  البطولــة  البيانكونــريي 
أياكس، بينا غادر هذا املوسم أمام ليون من مثن 
النهــايئ، بالرغــم مــن ثنائيــة الــدون الجمعــة املاضيــة 
يف شــباك الفريــق الفرنــي، والتــي مل تكــن كافيــة 

لعبور فريقه إىل الدور املقبل.
النتيجــة بســيطة، هــي: أن ريــال مدريــد وكريســتيانو 
أصبحــا أضعــف كثــرًيا منــذ أن قــرر كل واحــد منهــا 
اإلبحار يف طريقه وحده، فدوري أبطال أوروبا هو ما 
ينح أي نادي والعب صيًتا واسًعا يف عامل الساحرة 

املستديرة، بغض النظر عن األلقاب املحلية.
مسيرة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 

رفقة رونالدو:
موســم 2009/2010: غــادر ريــال مدريــد البطولــة 
يف دور الـــ 16 أمــام ليــون، وشــارك رونالــدو آنــذاك 

يف 6 مباريات سجل خالها 7 أهداف.
موسم 2010/2011: غادر ريال مدريد من نصف 
النهــايئ أمــام برشــلونة، وخــاض رونالــدو 12 مبــاراة 

أحرز بها 6 أهداف.
موسم 2011/2012: غادر ريال مدريد من نصف 
النهــايئ أمــام بايــرن ميونيــخ، وشــارك الــدون يف 10 

مباريات أحرز خالها 10 أهداف.
مــن  مدريــد  ريــال  غــادر   :2012/2013 موســم 
وشــارك  دورمتونــد،  بوروســيا  أمــام  النهــايئ  نصــف 

كريستيانو يف 12 مباراة سجل خالها 12 هدًفا.
ُتــوج ريــال مدريــد باللقــب  موســم 2013/2014: 
عــىل حســاب أتلتيكــو مدريــد، وشــارك رونالــدو يف 

11 مباراة سجل خالها 17 هدًفا.
موســم 2014/2015: غــادر ريــال مدريــد البطولــة 
مــن نصــف النهــايئ أمــام يوفنتوس، وشــارك رونالدو 

يف 12 مباراة سجل خالها 10 أهداف.
ُتــوج ريــال مدريــد باللقــب  موســم 2015/2016: 
عــىل حســاب أتلتيكــو مدريــد، وشــارك الــدون يف 

12 مباراة سجل خالها 16 هدًفا.
ُتــوج ريــال مدريــد باللقــب  موســم 2016/2017: 
 13 عــىل حســاب يوفنتــوس، وشــارك رونالــدو يف 

مباراة أحرز خالها 12 هدًفا.
ُتــوج ريــال مدريــد باللقــب  موســم 2017/2018: 
عــىل حســاب ليفربــول، وشــارك كريســتيانو يف 13 

مباراة سجل خالها 15 هدًفا.
مسيرة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 

رفقة رونالدو:
موســم 2018/2019: غــادر يوفنتــوس البطولــة من 
ربع النهايئ عىل يد أياكس، وشارك رونالدو يف 9 

مباريات سجل خالها 6 أهداف.
البطولــة  يوفنتــوس  غــادر   :2019/2020 موســم 
يف مثــن النهــايئ أمــام ليــون، وشــارك رونالــدو يف 8 

مباريات سجل خالها 4 أهداف.
عامل مشترك بين ريال مدريد ورونالدو

واعتاد رونالدو عىل قلب موازين مباريات اإلياب، 
سواء مع ريال مدريد أو مع يوفنتوس، وال ننىس ما 
حــدث املوســم املــايض عندما ســقط البيانكونريي 
بثنائيــة أمــام أتلتيكــو مدريد يف وانداميروبوليتانو، 
هاتريــك يف  وســجل  نفســه  تحــدى  رونالــدو  ولكــن 

اإلياب.
مل  التــي  فريقــه،  ثنائيــة  رونالــدو  ســجل  ليــون  أمــام 
نفــس  وهــي  النهــايئ،  ربــع  إىل  لعبــوره  كافيــة  تكــن 
النتيجة التي كان يحتاجها ريال مدريد لعبور عقبة 

مانشسر سيتي.
بالتأكيد كانت األمور ســتختلف بالنســبة إىل كتيبة 
عــىل  تعــول  تــزال  مــا  كانــت  لــو  زيــدان  الديــن  زيــن 

املهاجم الربتغايل.
وهنــاك عامــل مشــرك بــن ريــال مدريــد ورونالــدو 
منــذ انفصــال طريقيهــا، هو: صفــر بطوالت أوروبية 

لكليها.

  روما/ وكاالت:
نــادي  أن  إيطاليــة،  صحافيــة  تقاريــر  كشــفت 
ضخــًا  عرضــًا  لتقديــم  يســتعد  مدريــد  ريــال 
لضــم نجــم يوفنتــوس باولــو ديبــاال، خــال فــرة 

االنتقاالت الصيفية الحالية.
وحــول ريــال مدريــد تركيــزه بالفعــل إىل تعزيــز 
هــذا  زيــدان  الديــن  زيــدان  املــدرب  تشــكيل 
الصيف، مع تصدر باولو ديباال قامئة أمنياتهم 
بعــد توديــع دوري أبطــال أوروبــا أمام مانشســر 

مجمــوع  يف   2-4 الخســارة  بعــد  ســيتي، 
موســم  "املريينغــي"  لينهــي  املباراتــن، 
2020-2019، بالفــوز بلقبــي "الليغا"، وكأس 

السوبر اإلسباين.
وذكــر موقــع فــورزا إيطاليــا، أن ديبــاال قــد لفــت 
انتباه رئيس ريال مدريد برييز، وكلف وســطاء 
يتألــف  حيــث  اليــويف،  مــع  محادثــات  بفتــح 
 100 مــن  لـ"املريينغــي"  املبــديئ  العــرض 
كــروس،  تــوين  إىل  باإلضافــة  يــورو،  مليــون 

وإيسكو أالركون.
يوفنتــوس ليــس مهتــًا مبناقشــة أي صفقــات 
وصــول  عــىل  يركــز  حيــث  الوقــت،  هــذا  يف 
مــن  بــداًل  جديــد  فنــي  كمديــر  بريلــو  أندريــا 
النظــر يف  قــد يتعــن  ماوريزيــو ســاري، ولكــن 

عرض ريال مدريد.
يــورو،  مليــون   60 بقيمــة  وكــروس  إيســكو  مــع 
و50 مليــون يــورو، يأمــل ريــال مدريــد أن يكون 

العرض كافيًا إلغراء "البيانكونريي".

ريال مدريد ورونالدو
فاتورة أوروبية باهظة لطالقهما

عرضًا ضخمًا لضم ديباالريال مدريد يجهز 

مدريد/ وكاالت:
رفــض مــدرب ريــال مدريــد اإلســباين، الفرنــي زيــن الديــن زيــدان، 
عرضــًا مغريــًا مــن إدارة يوفنتــوس، لتــويل تدريب "الســيدة العجوز" 

خلفًا ملاوريسيو ساري.
وفقًا ملا نره موقع ديفنسا سنرال اإلسباين، فإن يوفنتوس عرض 
عىل زيدان من خال وســطاء تويل تدريب اليوفىي، خلفًا لســاري 
قبــل اإلعــان عــن تعيــن أندريــا بريلــو، وذلك مقابــل 15 مليون يورو 
يف املوســم الواحــد، وهــو مــا رفضــه املــدرب الفرنــي لرغبتــه يف 

استكال مشواره مع ريال مدريد.
وأضــاف: "الراتــب الــذي عرضــه يوفنتــوس عــىل زيــدان والبالــغ 15 
مليــون يــورو يف املوســم الواحــد، أكــر مــا يحصــل عليــه املــدرب 

الفرني مع "امللىك" والبالغ 12 مليون يورو".
وكان زيــدان أكــد يف ترصيحــات ســابقة أنــه ال يتحــرك يف عــروض 
التدريب من أجل املال، وأنه سيذهب وسيكون حيث يريد، وهو 

يريد اآلن أن يواصل صنع التاريخ يف مدريد.
وودع ريــال مدريــد دوري أبطــال أوروبــا هــذا املوســم مــن دور الســتة 
عــر عــىل يــد مانشســر ســيتي اإلنجليزي الذي فــاز بنفس النتيجة 

يف مبارايت الذهاب واإلياب 2-1.

  برلن/ وكاالت:
عــاد الجنــاح الفرنــي كينغســي كومان إىل تدريبــات بايرن ميونخ، 
وأكمل التدريب بالكامل، لتصبح عودته إىل الفريق خال مواجهة 

برشلونة الجمعة ممكنة.
وكان كومان قد غاب أمام تشيلي السبت، بسبب آالم عضلية.

وأجــرى املدافــع جــريوم بواتينــغ الــذي تعــرض اللتــواء عضــي أمــام 
تشــيلي، تدريبات منفردة، ولكن الجهاز الطبي يعترب أنه ســيكون 

جاهزًا الجمعة.
وتأكد غياب بينجامن بافارد متامًا أمام برشلونة، وظل يف ميونخ، 

حيث أنه يف مرحلة التعايف من إصابة يف الكاحل.
ويخطــط بايــرن ألن يســافر بافــارد إىل الربتغــال الخميــس، يف حــال 
للتدريبــات  لينضــم  النهــايئ،  نصــف  إىل  البافــاري  الفريــق  تأهــل 
الســبت. وســيجرب غيــاب بافــارد املديــر الفنــي هانــي فليــك عــىل 
غروتيســكه  ليــون  واللعــب  أيــن  كظهــري  كيميتــش  غوشــوا  وضــع 

وتياغو ألكانتارا كجناحن.
وتأهــل بايــرن ميونيــخ إىل دور الثانيــة يف دوري أبطــال أوروبــا بعــد 
فــوزه عــىل تشــيلي اإلنجليــزي 1-4 يف مبــاراة اإليــاب لــدور الســتة 

عر بعد أن فاز يف لقاء الذهاب بثاثة أهداف دون رد.

مدريد/ )أ ف ب(:
الوطنــي  املنتخــب  أن  أمــس  القــدم  لكــرة  اإلســباين  االتحــاد  أعلــن 

سيواجه نظريه الربتغايل يف السابع من أكتوبر وّديا.
وقال االتحاد يف بيان له "سنواجه بطل أوروبا يف لشبونة يف السابع 
بعــد  لــه  مبــاراة  أول  اإلســباين  املنتخــب  وســيخوض  أكتوبــر".  مــن 
مرحلة العودة اثر تعليق النشاط الكروي يف مارس املايض بسبب 
انتشار فريوس كورونا املستجد يف الثالث من سبتمرب ضد نظريه 
األملاين يف شــتوتغارت، وذلك ضمن منافســات املجموعة الرابعة 

للمستوى األول من النسخة الثانية لدوري األمم األوروبية.
الدفــاع  أوروبــا حمــل  بطــل  الربتغــايل  املنتخــب  يبــدأ  ومــن جهتــه، 
عــن لقــب دوري األمــم األوروبيــة الــذي تــوج بــه يف التاســع مــن يونيو 
باســتضافته  )-1صفــر(،  الهولنــدي  نظــريه  حســاب  عــىل   2019
منتخــب كرواتيــا وصيــف بطــل العامل يف الخامس من الشــهر نفســه 

ضمن منافسات املجموعة الثالثة.
ولــن تكــون املبــاراة ضــد أملانيــا األوىل إلســبانيا بعد فــرة طويلة من 
ملدربهــا  أيضــا  األوىل  ســتكون  بــل  فحســب،  القرسيــة  االســراحة 
لويــس أنريــيك بعــد عودتــه لــارشاف عــىل "ال فوريــا روخــا" يف 19 

نوفمرب 2019.

زيدان 
رفض عرضًا 

مغريًا من 
يوفنتوس

كومان 
يعزز صفوف 

بايرن قبل 
مواجهة برشلونة

إسبانيا تواجه البرتغال 
ـــــا فــــي أكتوبــر وديًّ
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دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة بداية غزة- دائرة التنفيذ

إخطــار لتنفيــذ حكــم صــادر عــن دائرة تنفيــذ محكمة 
بداية غزة في القضية التنفيذية رقم 2020/6722

إىل املنفذ ضده/ عالء سعدي رباح عياد
طبقا للحكم الصادر ضدك من محكمة بداية غزة يف الكمبياالت املستحقة 
الدفــع والبالــغ قيمتهــا $3200 ثالثــة آالف ومائتــي دوالر أمريــي والصــادرة 
لصالح طالب التنفيذ/ فايز منر عيادة أبو عرار والقايض بإلزامك بدفع قيمة 

الكمبياالت مبلغ وقدره $3200 باإلضافة اىل رسوم ومصاريف القضية.
لذلك عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني وإذا مل تحرض 
خــالل املــدة املذكــورة فإنــك تعــد ممتنعــًا عــن التنفيــذ ومــن ثــم تبــارش دائــرة 

التنفيذ اجراءات التنفيذ الجربي، حرر يف 2020/8/10م.
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة / أ . رامي صلوحة

دولة فلسطني
وزارة

الحكــــم املحلــــي
إعـــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

شــوارع  شــبكة  لمخطــط  مجــدد  تغييــر  إيــداع 
القطعة رقم )64(

منطقة تنظيم/ خانيونس- حي البطن السمني
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة للجمهور الكريم 
 2019/7/24 بتاريــخ  2019/23 املنعقــدة  رقــم  قــررت بجلســتها  قــد  أنهــا 
البطــن  )64( ضمــن حــي  رقــم  القطعــة  إيــداع مجــدد ملخطــط شــبكة شــوارع 
الســمني الواقع ضمن القســائم رقم )18-15-13-12-8-7-6-5-4-3-2-1-
-40-39-38-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-24-23-20

41-42-43-44-45-46-47( مــن القطعــة رقــم )64( والقســيمة رقــم )16( 
مــن القطعــة رقــم )88( )ارايض حكوميــة( وذلــك طبقــا للمخطــط املــودع مبقــر 
لجنــة التنظيــم املحليــة لبلديــة خانيونس تطبيًقا لنص املادة السادســة عرشة 

من قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936 وتعديالته.
فإنــه يجــوز  القانــون  مــن ذات  الســابعة عــرشة  لنــص املــادة  وعليــه واســتنادًا 
لجميع ذوي الحقوق يف األرايض واألمالك واالبنية املشمولة بهذا املرشوع 
أو بأي مرشوع آخر أودع مبقتىض املادة السادســة عرشة ســواء بصفتهم من 
أصحــاب األمــالك أو بأيــة صفــة أخــرى االطــالع عــىل املخطــط املــودع وتقديم 
اعرتاضاتهم عليه اىل مكتب اللجنة املحلية لبلدية خانيونس خالل ساعات 

الدوام الرسمي وملدة خمسة عرش يومًا من تاريخ نرش هذا االعالن.
))وسوف لن يلتفت ألي اعرتاض يرد بعد هذا التاريخ((.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة غزة الرشعية

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادرة عن محكمة غزة الشرعية

اىل املدعــى عليــه/ وليــد محمــد حــرب عــي ســعد مــن غــزة وســكانها ســابقا 
ومجهــول محــل اإلقامــة االن خــارج البالد يقتيض حضورك اىل هذه املحكمة 
يــوم االحــد املوافــق 2020/9/13م الســاعة التاســعة صباحــا وذلــك للنظــر 
يف القضيــة أســاس 2020/910م بخصــوص دعــوى عفــش بيــت واملقامــة 
عليك من قبل املدعية/ انتصار ســعد عبد ابو بشــارة من غزة وســكانها وإن 
مل تحــرض يف الوقــت املعــني يجــر بحقــك املقتــىض الرشعــي لذلــك جــرى 

تبليغك حسب األصول وحرر يف 2020/8/9م.
قايض غزة الرشعي
الشيخ/ عبادة الرقب

دولة فلسطني
املجلس االعىل للقضاء
محكمة صلح دير البلح

في القضية المدنية رقم 2020/105
في الطلب رقم 2020/374

املستدعي/ عامد عوين يوسف مصبح من دير البلح هوية 801129008
الســقا  غــزة خلــف رشكــة  مــن  املســتدعى ضــده/ حاتــم كامــل محمــد عابــد 

لألجهزة الكهربائية )خارج البالد حاليًا(.
رقــم  القضيــة  يف  الصــادر  بالحكــم  ضــده  املســتدعى  تبليــغ  الطلــب/ 

2020/105
تبليغ بالحكم الصادر عن طريق النشر المستبدل

يف القضية املدنية رقم 2020/105 صلح دير البلح
يف الطلب رقم 2020/374

اىل املســتدعى ضــده املذكــور اعــاله مبــا أن املســتدعي قــد اقامــت ضــدك 
الدعــوى املدنيــة رقــم 2020/105 صلــح ديــر البلح فقد صــدر ضدك بتاريخ 
2020/7/12 يقتــيض بالــزام املدعــى عليه )املســتدعى ضده( حاتم كامل 
محمــد عابــد بدفــع مبلــغ وقــدره )2000 دوالر( الفــان دوالر ومبلــغ )2850 
عــامد  )املســتدعي(  للمدعــي  شــيكل  وخمســون  ومثامنائــة  الفــان  شــيكل( 
عــوين يوســف مصبــح مــع الــزام املدعــى عليــه بالرســوم واملصاريــف لذلــك 
تاريــخ  مــن  يومــا  مــدة اقصاهــا ثالثــني  الحكــم خــالل  تنفيــذ  يقتــيض عليــك 
تبليغــك بالحكــم عــن طريــق النــرش املســتبدل وليكــن معلومــا لديــك أنــك اذا 
تخلفت عن التنفيذ طوعا خالل املدة املذكورة يحق للمســتدعي أن يتخذ 

االجراءات القانونية بحقك حسب األصول، تحريرا يف 2020/8/9م
رئيس قلم محكمة صلح دير البلح
أ . محمود حسني املزين

كــام شــدد الحايــك لصحيفــة "فلســطني" عــىل أن إعــادة 
إنعــاش القطاعــات الصناعيــة واإلنتاجيــة يتطلب تقديم 
بفوائــد  قروًضــا  وليــس  عاجلــة  حكوميــة  وهبــات  منــح 
اآلن  مبقدرتهــا  ليــس  القطاعــات  تلــك  ألن  مرتفعــة، 

تسديد تلك الديون.
ســامح  فــرتة  الحكومــة  إعطــاء  رضورة  إىل  وأشــار 
للصناعيــني يف تســديد مــا عليهــم مــن أمــوال للرســوم 
والرضائــب بســبب أوضاعهــم املتعــرة وتبعــات جائحــة 

"كورونا".
كــام  أكــد الحايــك أهميــة أن تزيــد الحكومــة مخصصات 
القطاع الصناعي يف املوازنة السنوية إلنعاشه وتطويره، 
كذلك تخصيص أموال لتنفيذ مشاريع تنموية يف هذا 

املجال.
ولفــت إىل أن حديــث املصــارف واملؤسســات املاليــة 
عــن تســهيالت للقطــاع الخــاص غــر كافيــة، مشــرًا إىل 
أكــر  وكفــاالت  تطلــب ضامنــات  تلــك املؤسســات  أن 

مــن طاقــة الصناعيــني. مــن جهتــه أكــد وضــاح بسيســو، 
رئيــس اتحــاد الصناعــات الخشــبية، أن القطــاع الصناعــي  
يف غــزة، يعــاين أوضاعــًا صعبــة للغايــة، وأنــه ينبغــي أن 
تتضافــر كافــة الجهــود املحلية والدولية ملســاندته عىل 

تخطي األزمات التي تعصف به. وقال بسيسو لصحيفة 
"فلســطني": إن الصناعات املترضرة يف حرب 2008، 
تبقى جزًءا منها مل يتسلم تعويضه، فيام أن الصناعات 
تتحصــل  مل   ،2012 حــرب  يف  لهجــوم  تعرضــت  التــي 

عــىل أيــة تعويــض، بينــام مل تتجــاوز نســبة التعويــض لها 
عن حرب 2014 ، أكر من 15%.

القاهــرة،  يف  للامنحــني  مؤمتــر  عقــد  بسيســو  واقــرتح 
يوجــه  بحيــث  الصناعيــة،  للقطاعــات  التمويــل  لجلــب 
واالجتياحــات  الحــروب  عــن  املترضريــن  إىل  منــه  جــزء 
مشــاريع  إنشــاء  نحــو  آخــر  وجــزء  املتكــررة،  اإلرسائيليــة 
لتطويــر البنيــة التحتيــة، وتعزيــز قدرة الطاقــة الكهربائية، 

وإقامة مناطق صناعية جديدة، وتطوير القامئة.
يف  حقــه  يأخــذ  مل  الصناعــي  القطــاع  أن  إىل  وأشــار 
التعويــض مــن املــال الــذي قــدم عقــب مؤمتــر املانحني 
يقدمهــا  كان  التــي  األمــوال  إن  حيــث   ،2014 يف 
عجزهــا  لتمويــل  الســلطة  تأخذهــا  كانــت  املانحــون 
املــايل، لذلــك مــن بــاب اإلنصــاف يؤكــد عــىل أهميــة أن 
تتكفــل لجنــة دوليــة يف مســألة توزيــع أمــوال املانحــني 

عىل القطاع الصناعي.
اتحــاد  رس  أمــني  العصــار،  محمــد  أكــد  جانبــه  مــن 

الصناعــات اإلنشــائية أن القطــاع الصناعــي بغــزة، مــازال 
باالســتراد  املتعلقــة  الصعوبــات  مــن  العديــد  يواجــه 
تعقيــدات  بســبب  ملنتجاتــه  أســواق  وخلــق  والتصديــر 

االحتالل والحصار.
وبــني العصــار لصحيفــة "فلســطني" أن املصانــع تفتقــر 
أســعار  وارتفــاع  للصناعــة،  الالزمــة  الخــام  املــواد  إىل 
بعضهــا بســبب تشــديد االحتــالل القيــود عــىل إدخالهــا 
بـــ  وصفهــا  التــي  ســري"  "روبــرت  آليــة  رافضــًا  للقطــاع، 
"املعيقــة"، خاصــة يف تأخــر توريــد املــواد الرضوريــة 

لقطاع غزة من أسمنت وحديد.
عدوانــه  يف  دومــًا  يحــاول  االحتــالل  أن  العصــار  وأكــد 
عــىل القطــاع رضب االقتصــاد وشــله بشــكل كامــل مــن 
أجــل تكريــس تبعيتــه لالقتصــاد االرسائيــي، وتقويــض 
عــىل  حربــه  يف  االحتــالل  أن  مبينــًا  للنمــو،  فرصــة  أي 
القطاع اســتخدم القوة املفرطة ضد مختلف املنشــآت 
الصناعية والتجارية والبنية التحتية وشبكات الكهرباء .

غزة/ فلسطني:
تهــدف  إنهــا  الزراعــة:  وزارة  قالــت 
"األفــوكادو"  زراعــة  يف  للتوســع 
احتياجــات  لتلبيــة  غــزة  قطــاع  يف 

املستهلكني.
وأكدت يف بيان أمس، أنها نجحت 
"األفــوكادو"  أشــتال  جلــب  يف 
وشــجعت  ســنوات،  عــدة  قبــل 
املزارعــني عــىل زراعتهــا، وقدمت 
تحويــه  ملــا  اإلرشــادات،  لهــم 
غذائيــة  فوائــد  مــن  الفاكهــة  هــذه 
القطــاع  أن  ســيام  ال  وتســويقّية، 
يســتهلك كميــات كبــرة منها، يتم 

استرادها من الخارج.
لإلرشــاد  العامــة  اإلدارة  وبينــت 
بالوزارة، أن املساحة املزروعة يف 
قطــاع غــزة تبلــغ 168 دومًنــا، منهــا 
125 دومًنا مثمر، و43 غر مثمر، 
تنتــج مــا مجموعه ٢٠٠ طن ســنويا، 

مبعدل إنتاج 1,6 طن لكل دونم.
أصنــاف  أهــم  إىل  وأشــارت 
هــي:  غــزة،  قطــاع  "األفــوكادو" يف 
)أتنجــر ، هــاس، ريد، فورتا، نابال، 

و جليــل(، منوهــة إىل تركز زراعتها 
يونــس جنــوب  خــان  و  غــزة  شــامل 

القطاع.
وذكــرت أّن مثــرة "االفــوكادو" تعترب 
ا، فهــي غنيــة بالزيــت  غــذاًء أساســيًّ
وتــؤكل لقيمتهــا الغذائيــة العاليــة، 
نظــرا الحتــواء الثــامر عــىل العديــد 

عــىل  وتحتــوي  الفيتامينــات،  مــن 
غــر  األحاديــة  الدهــون  مــن  نســبة 
املشبعة املفيدة لجسم االنسان، 
كام تحتوي عىل نسبة من األلياف 
مبضــادات  غنيــة  وهــي  الغذائيــة، 
الفوليــك.  وحامــض  األكســدة 
املالمئــة  الظــروف  إىل  وأشــارت 

تنجــح  فهــي  "األفــوكادو"،  لزراعــة 
يف املناطق ذات الشتاء املعتدل 
الخــايل مــن الصقيــع، علــام أن مــا 
الجــو  "األفــوكادو"  شــجرة  يناســب 
املناطــق  حــال  يف  كــام  الرطــب، 
ذلــك  يســاعد  حيــث  الســاحلية، 

عىل غزارة املحصول.

مطالبة املانحني مبؤمتر دويل يخّصص دعمه للقطاع الصناعي يف غزة
غزة/ رامي رمانة:

طالب ممثلون عن القطاع الخاص، المانحين بعقد مؤتمر دولي، 
لدعــم القطــاع الصناعي في قطــاع غزة، وتعويضهم الخســائر 
الفادحة التي لحقت بهم في حروب االحتالل الثالثة وسنوات 
الحصار، مشيرين إلى حاجتهم الماسة إلى تطوير البنية التحتية، 

وحــل مشــكلة الكهرباء، و توريد مســتلزمات العملية االنتاجية 
والتصدير الى األسواق الخارجية دون أية قيود.

وأكــد علــي الحايــك نائب رئيس اتحــاد الصناعات الفلســطينية 
القطــاع  الدولييــن فــي تعويــض  المانحيــن  أن تجربتهــم مــع 
الصناعــي عــن خســارته فاشــلة، حيــث إن المانحين فــي مؤتمر 

القاهرة 2014 لم يوفوا بوعدهم تجاه األضرار، مشــيرًا إلى أن 
هــذا التنصــل عرض العديد من المصانع فــي غزة إلى االغالق، 
وتســريح العامليــن، ومــا ترتــب علــى ذلــك كلــه مــن تهــاٍو في 
عجلة االقتصاد الوطني، وانتشــار البطالة والفقر في صفوف 

المواطنين.

وضاح بسيسوعي الحايك

المساحة المزروعة تبلغ 168 دونًما
الزراعة: نهدف لتوسيع زراعة

 "األفوكادو" لتلبية احتياجات املستهلكني 

جانب من قطف مثار األفوكادو يف غزة                   )تصوير/يارس فتحي(

رام الله- غزة/ رامي رمانة:
اختصاصيــني  نظــر  وجهــات  تفاوتــت 
اقتصاديني حول ســعي حكومة اشــتية إنشاء 
بنــك حكومــي، فطــرف يــرى أن وجــود البنــك 
ســيكون مزاحــاًم لبنــوك القطــاع الخــاص ولــن 
وســيكون  الربيــد  بنــوك  عــن  أداؤه  يختلــف 
آخــر  وطــرف  ارسائيليــة،  لعراقيــل  معرضــًا 
الســلطة  ســيمكن  ألنــه  البنــك  أهميــة  يؤكــد 
مــن توفــر ســيولة دامئة، ويخفف اســتدانتها 
مــن الخــارج مــع تعديل القانــون ألن االقتصاد 

الفلسطيني يعتمد عىل السوق الحر. 
وكان رئيس وزراء رام الله محمد اشتية أعلن 
أخــًرا أنــه جــرى التوافق عــىل اختيار منصب 
واالســتثامر  التنميــة  لبنــك  العــام  املديــر 
أن  مصــادر  ذكــرت  و  املرتقــب،  الحكومــي 
الضفــة  مــن  قاســم  بيــان  هــي  الشــخصية 
الغربيــة، كان غــادر مؤخــرا، البنك اإلســالمي 
املديــر  منصــب  توليــه  بعــد  الفلســطيني 
العــام منــذ مطلــع أبريــل 2014 إىل أن قــدم 

استقالته الشهر املايض.
البنــك  إنشــاء  هــدف  اشــتية  حكومــة  ر  وتــربِّ
تفــادي عراقيــل االحتــالل، بعــد أن واجهــت 
الفلســطينية  الســوق  يف  العاملــة  البنــوك 
بعقوبــات  وتلميحــات  إرسائيليــة  ضغوطــات 
مرصفيــة  حســابات  بشــأن  مدنيــة  ودعــاوى 

تعود ألرسى ومحررين ذوي شهداء.
ووفــق بيانــات رســمية حكوميــة يبلــغ إجاميل 
الشــهداء  وذوي  األرسى  حســابات  عــدد 

املرصفية قرابة )25( ألف حساب.
أبــو  نــور  د.  االقتصــادي  االختصــايص  وقــال 
األرايض  يف  عليــه  املتعــارف  "إن  الــرب: 
ومؤسســات  املصــارف  أن  الفلســطينية 
والحكومــة  الخــاص،  للقطــاع  تتبــع  االقــراض 
دخــول  وهنــا  واملتابعــة،  االرشاف  دورهــا 
مزاحمــة  مبثابــة  الخــط  هــذا  عــىل  الحكومــة 

األســاس  يف  التــي  الخــاص  القطــاع  لعمــل 
بنــت وماتــزال غالبيــة أنشــطتها عــىل نشــاط 

الحكومة املايل".
وأضاف لصحيفة "فلسطني": "ليس مفهوًما 
لنــا إن كان هــذا البنــك الحكومــي ســيقترص 
عملــه عــىل رصف رواتــب األرسى والشــهداء 
أم ســيرصف رواتــب موظفــي الســلطة أيضــًا، 

وعام اذا سيقدم قروضًا ويصدر شيكات".
الــرب الحكومــة عــىل وضــع أهــل  أبــو  وحــث 
انشــاء  حيثيــات  يف  واملشــورة  االختصــاص 
البنــك، لتــدارك األخطــاء والعراقيــل، مشــرًا 
إىل أن الحكومــة يف تجاربهــا الســابقة إمــا أن 
ترتاجــع عــن مثــل هــذه املشــاريع أو تفشــل 

بعد أوىل خطواتها.
ســيتعامل  كيــف  عــن  الــرب  أبــو  وتســاءل 
البنــك املركــزي االرسائيــي مــع هــذا البنــك 
الحكومــي، خاصــة يف أوقــات توتــر العالقات 

بني الطرفني، وحجز أموال املقاصة.
وقــت  يف  أعلنــت  اشــتية  حكومــة  وكانــت 
كرشكــة  البنــك  ترخيــص  ســيتم  أنــه  ســابق، 
ربحية برأس مال مقداره )20( مليون دوالر، 
الودائــع  محفظــة  وتبلــغ  الحكومــة  توفرهــا 
مليــون   )50( حــوايل  املســتهدفة  للفئــات 
 )30( القــروض  محفظــة  تبلــغ  فيــام  دوالر، 

مليون دوالر.
وشــدد االقتصــادي أبــو الــرب عىل أنــه ينبغي 
أجــل  مــن  جهودهــا  تكثــف  أن  الحكومــة  مــن 
وطنيــة،  عملــة  واصــدار  مركــزي  بنــك  إنشــاء 
الفعليــة  الحلــول  تقديــم  يف  واملســاهمة 
لألزمات املالية والتضخم والبطالة، مامرسة 
املــرصيف  النشــاط  عــىل  الرقابــة   كافــة 

الفلسطيني.
وأشــار أبــو الــرب إىل أن املواطــن بــات فاقــًدا 
لحالــة  الحكوميــة   املؤسســات  يف  للثقــة 
الفســاد والتســيب املــايل وضعــف الرقابــة، 

ومــن الواضــح أنــه ســينظر إىل البنــك عىل أنه 
مؤسســة حكوميــة يحــدث بهــا مــا يحــدث مــع 

املؤسسات األخرى.
االقتصــادي  االختصــايص  قــال  جانبــه  مــن 
د. بكــر اشــتية: "إنــه بــال شــك أن املصــارف 
بوجــود  مرحبــة  ليســت  والوافــدة  املحليــة 
مثــل هــذا البنــك الحكومــي ألنــه سيســحب 
منهــا الكثــر مــن االمتيــازات، لكن يف الوقت 
نفسه أتفق عىل وجود البنك ألنه منفعة، إذ 
ســيمكن الحكومــة مــن الحصــول عــىل ســيولة 
نقدية دامئة واالســتفادة منها وقت األزمات 
املالية، ايضًا ســيقلل من توجهات الحكومة 

نحو االستدانة من املصارف األخرى".
أن  "فلســطني":  لصحيفــة  اشــتيه  وأضــاف 
املعضلــة هنــا قانونيــة، حيــث إن انشــاء بنك 
حكومــي يتعــارض مــع الدســتور، فاالقتصــاد 

الفلسطيني قائم عىل السوق الحر".
يف  متــيض  قــد  الحكومــة  أن  إىل  وأشــار 
اجــراءات البنــك وتغــض طرفهــا عن التعارض 
القانــون  لتعديــل  تتجــه  أنهــا  أو  القانــون  مــع 
بحيــث يصبــح االقتصــاد الفلســطيني يجمــع 
واالشــرتاكية  الرأســاملية  اقتصــاد  مزايــا  بــني 
وأملانيــا،  فرنســا  يف  بــه  معمــول  هــو  كــام 
مشــددًا عــىل أهميــة تعزيــز القــدرة الرقابيــة 
عىل البنك الحكومي لضامن ثقة املواطنني 

به.
ولفــت اشــتيه إىل أن الحكومــة كانــت تفكــر 
يف السابق يف إنشاء صندوق سيادي  تلجأ 
إليــه يف وقــت األزمــات، مشــرًا إىل البنــك 

الحكومي باملؤكد سيخضع لسلطة النقد.
  ويعمــل يف القطــاع املــرصيف الفلســطيني 
)15( مرصفًا محليًا ووافدًا، بواقع )7( بنوك 
محليــة و)8( بنــوك وافــدة، )7( أردنيــة وبنــك 
مــرصي واحــد، كــام يعمــل بنــكان آخــران يف 
قطاع غزة هام "اإلنتاج والوطني اإلسالمي".

اقتصاديون: إنشاء اشتية البنك الحكومي
 مزاحمة للقطاع الخاص ومخالفة للقانون
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هويتــي  فقــد  عــن  حســونة  اســاعيل  ماهــر  امجــد  أنــا/  أعلــن 
وتحمل الرقم 401198510  فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ عبــد الكريــم محمــود مــوىس غــزال عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل الرقــم 900923475فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ مؤيــد محمــد فهمــي بــارود عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقــم 405843947 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

فقــد هويتــي  عــن  الربعــي  الفتــاح  عبــد  ثريــا فخــري  أنــا/  أعلــن 
وتحمــل الرقــم 802098574 فالرجــاء ممن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ محمــد جميــل شــحدة ابــو خاطــر  عــن فقــد هويتــي 
وتحمل الرقم 803632074   فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أنــا/ مصطفــي خــر محمــد املــري عــن فقــد هويتــي  أعلــن 
وتحمــل الرقــم 900202458 فالرجــاء ممن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ حســام حبيــب ذيــاب ابــو حمــدان عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل الرقــم 800837577 فالرجــاء ممن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ اكــرم جــال محمــد اعبيــد عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقــم 400571691 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

فقــد  عــن  الرحيــم عفانــة  عبــد  الرحيــم فتحــي  عبــد  أنــا/   أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 909095523فالرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ نضال سعدي محمد شحادة عن فقد هويتي وتحمل 
الرقــم 926696899 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ نوران اياد محمد سامل عن فقد هويتي وتحمل الرقم 
404288219 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب مركــز 

رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ هيثم كامل موىس املري عن فقد هويتي وتحمل 
الرقــم 906502901 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ رميــان اســاعيل  حســن رسحــان عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل الرقــم 931549117 فالرجــاء ممن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

بريوت/ وكاالت:
أعلن حســان دياب رئيس وزراء لبنان 
أمــس اســتقالة حكومته بعــد االنفجار 
القــوي الــذي وقــع مبرفــأ بــريوت وأثــار 

غضبا ضد زعاء البالد.
وقال دياب يف كلمة نقلها التلفزيون 
االنفجــار  شــديدة  مــواد  تفجــري  إن 
عــى  العاصمــة  مينــاء  يف  مخزنــة 
مــدى الســنوات الســبع املاضيــة كان 

”نتيجة للفساد املسترشي“.
مــادة  مــن  طنــا   2750 انفجــار  وكان 
مرفــأ  يف  مبخــزن  األمونيــوم  نــرات 
بــريوت يف الرابــع مــن أغســطس آب 
شــخصا   163 مقتــل  عــن  أســفر  قــد 
ســتة  مــن  أكــر  وإصابــة  األقــل  عــى 
مــن  قطاعــات  ودمــر  بجــروح  آالف 
إىل  أدى  مــا  الســاحلية  املدينــة 
واقتصــادي  ســيايس  انهيــار  تفاقــم 

شهدته البالد يف الشهور السابقة.
جديــد  مــن  املظاهــرات  وتفجــرت 
بعــض  وألقــى  بــريوت  وســط  يف 
قــوات  عــى  الحجــارة  املحتجــن 

األمــن التــي تحــرس مدخــال يؤدي إىل 
مبنــى الربملــان مــا دفعها للرد بالغاز 

املسيل للدموع.
وقال دياب يف خطاب نقلته محطات 
التلفزيــون ”اليــوم وصلنا إىل هنا إىل 
مــع  البلــد  رضب  الــذي  الزلــزال  هــذا 
كل تداعياتــه اإلنســانية واالجتاعيــة 
األول  همنــا  والوطنيــة.  واالقتصاديــة 
التداعيــات  هــذه  مــع  التعامــل  هــو 
يحــدد  رسيــع  تحقيــق  مــع  بالتــوازي 
املســؤوليات وال تســقط فيــه الكارثــة 

مبرور الزمن“.
إىل  نحتكــم  اليــوم  ”نحــن  وأضــاف 
مبحاســبة  مطلبهــم  إىل  النــاس 
املسؤولن عن الكارثة املختبئة منذ 
بالتغيــري  رغبتهــم  إىل  ســنوات  ســبع 
الحقيقــي... أمام هــذا الواقع نراجع 
خطــوة إىل الــوراء للوقــوف مــع النــاس 
يك نخــوض معركــة التغيــري معهــم... 
هــذه  اســتقالة  اليــوم  اعلــن  لذلــك 
الحكومة الله يحمي لبنان الله يحمي 

لبنان عشتم وعاش لبنان“.

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يعلن استقالة حكومته

جانب من كلمة رئيس الحكومة اللبنانية أمس                  )أ ف ب(

الصحة العاملية: 
لقاح كورونا بحاجة 
إىل 100 مليار دوالر

جنيف/ األناضول:
قالــت منظمــة الصحــة العامليــة، إن دول العــامل بحاجة إىل حشــد 
لقــاح  عــى  الجميــع  حصــول  لضــان  دوالر،  مليــار   100 مبلــغ 

فريوس كورونا، واألدوات الالزمة ملنع التفيش.
غيربســوس،  أدهانــوم  تيــدروس  للمنظمــة،  العــام  املديــر  وذكــر 
أمــس، خــالل مؤمتــر افــرايض، أن املبلغ الواجــب توفريه كبري.. 
مجموعــة  دول  جندتهــا  دوالر  تريليونــات   10 مــن  أقــل  "لكنــه 

العرشين عى شكل حزم إنقاذ مايل".
وتواصــل 6 رشكات عامليــة عــى األقل، تنفيذ فحوصات رسيرية 
متفاوتــة التقــدم، عــى لقاحــات محتملــة لفــريوس كورونــا، فيــا 
قالت روسيا إنها أنهت بنجاح اختبارات عى لقاح من إنتاجها.

وأشار املسؤول األممي إىل أن الفرة املقبلة من العام الجاري، 
متثــل مرحلــة حاســمة ملبــادرة )مــرسع اإلتاحــة(، لترسيــع تطويــر 

لقاح عاملي للفريوس، والوصول العادل له.
وزاد: "لذلك من املهم حشد مبلغ من الجميع بقيمة 100 مليار 
دوالر، لضان ترسيع إنتاج اللقاح ووصوله إىل مختلف الرشائح 

يف دول العامل كافة.. وصلنا إىل 10 باملئة من املبلغ".
عامليا، تجاوز عدد مصايب كورونا، حتى األحد، 20.07 مليون، 
تــويف منهــم أكــر مــن 734 ألفا، وتعــاىف ما يزيد عى 12 مليونا 
931 ألفــا، وفــق موقــع "worldometer" املتخصــص يف رصــد 

إحصاءات الفريوس.

حزب النهضة يعلن 
رفضه تشكيل حكومة 
مستقلني يف تونس

تونس/ وكاالت:
أعلــن حــزب النهضــة والــذي لديه أكرب كتلة يف الربملان التونيس، 
أمس أنه يعارض تشكيل حكومة مستقلن، داعيًا رئيس الحكومة 
حكومــة  تشــكيل  إىل  مســتقّل،  وهــو  مشــييش،  هشــام  املكّلــف 

تأخذ باالعتبار "املوازين يف صلب الربملان".
ويخــى حــزب النهضــة الــذي يشــغل 54 مقعــدًا مــن أصــل 217 
يف الربملــان، اســتبعاده مــن حكومــة مشــييش الــذي عّينــه الرئيس 
التونــيس قيــس ســعّيد أواخــر متوز/يوليــو رغــم طــرح أســاء أخرى 

من جانب أحزاب رئيسية.
وقــال رئيــس مجلــس شــورى حركــة النهضــة عبــد الكريــم الهــاروين 
يف مؤمتــر صحــايف إنــه بعــد حــوار حــول الحكومــة الجديــدة خــالل 
تشــكيل  "نرفــض  األحــد،  ُعقــد  الحــزب  شــورى  ملجلــس  اجتــاع 

حكومة باسم كفاءات مستقلة".
ودعــا أيضــًا مشــييش إىل "تكويــن حكومــة وحــدة وطنيــة سياســية 
ذات حزام سيايس واسع تستجيب للموازين يف صلب الربملان 

ولنتائج االنتخابات الترشيعية".
رضب  هــو  املســتقلة  الكفــاءات  "اعتــاد  أن  الهــاروين  وأضــاف 

للدميوقراطية ولألحزاب" السياسية.
ويجــري مشــييش الــذي كان وزيــرًا للداخليــة يف حكومــة اليــاس 
مــع  متوز/يوليــو  أواخــر  منــذ  مشــاورات  املســتقيلة،  الفخفــاخ 
ممثــي أحــزاب سياســية لتشــكيل حكومــة "تســتجيب لتطلعــات 

كّل التونسّين".
والتقــى الجمعــة رؤســاء حكومــات ســابقن هــم حــادي الجبــايل 
)2013-2011( وعي العريض )2014-2013( وحبيب الصيد 

)2016-2015( ويوسف الشاهد )2016-2020(.
واجتمــع أيضــًا مــع رئيســن ســابقن هــا فــؤاد املبــزع )مــن كانــون 
الثاين/ينايــر حتــى كانــون األول/ديســمرب 2011( ومحمــد النارص 
)من متوز/يوليو حتى ترشين األول/أكتوبر 2019(. والهدف من 
ذلك كان مناقشة الوضع السيايس واالجتاعي واالقتصادي يف 

البالد ورؤيتهم للمسار الذي يجب سلوكه.
العــام  لالتحــاد  العــام  األمــن  مشــييش  يلتقــي  أن  املقــرر  ومــن 
الصناعــة  اتحــاد  ورئيــس  الطبــويب  الديــن  نــور  للشــغل  التونــيس 

والتجارة سمري مجول.
وبعد تشكيل حكومته، يرتب عى مشييش )46 عامًا( الحصول 
عى ثقة الربملان بغالبيته املطلقة بحلول مطلع أيلول/ســبتمرب. 
وإذا تعــّذر ذلــك، ســيتّم حــّل الربملــان وإجــراء انتخابــات ترشيعيــة 

جديدة.

الجزائر/ وكاالت:
أعلنــت الجزائــر أنهــا تتجــه لـ"إعــادة تقييــم" اتفــاق 
ينــص عــى  الــذي  مــع االتحــاد األورويب  الرشاكــة 
دخولهــا يف منطقــة تبــادل تجــاري حــر مــع التكتــل 

اعتباًرا من األول من أيلول/سبتمرب.
وطلب الرئيس عبد املجيد تبون من وزير التجارة 
االتفاقيــات  تقييــم  يف  "الــرشوع  رزيــق  كــال 
والثنائيــة،  الجهويــة  األطــراف،  متعــددة  التجاريــة 
الســيا اتفــاق الرشاكة مــع االتحاد األورويب الذي 
يجــب أن يكــون محــل عنايــة خاصــة تســمح برقيــة 
بحســب  متوازنــة"،  عالقــات  أجــل  مــن  مصالحنــا 
بيــان نــرش يف ختــام جلســة ملجلــس الوزراء مســاء 

األحد.
ويواجــه اتفــاق التبــادل التجــاري الحــر بالكثــري مــن 
السياســية يف  القيــادات  جانــب  مــن  االنتقــادات 
يف  أعــال  ورجــال  االقتصاديــن  كــا  الجزائــر، 

البالد، الذين يعتربون أنه غري متوازن.

ويف مقال نرش مؤخًرا، اعتربت صحيفة "ليربتيه" 
غــري  "الجزائــر  أن  بالفرنســية  الناطقــة  الجزائريــة 

مستعدة ملوعد" 1 أيلول/سبتمرب.
وقبــل أشــهر، أعلــن رزيــق أنه ســيعود إىل الحكومة 
"للفصــل مبــا إذا كنــا ســنجري يف أيلول/ســبتمرب 
عمليــة التفكيــك الجمــريك املتبقيــة )مــع االتحــاد 

االورويب(" أم ال.
ويف تريــح نرشتــه وســائل إعــالم جزائريــة، اعتــرب 
رزيــق أن االتفاقــات التجاريــة التــي وقعتهــا الجزائر 
خانــة  يف  الوطنــي  االقتصــاد  إبقــاء  يف  "تســببت 
هــو  مــا  لــكل  املتواصــل  واالســتهالك  التبعيــة 

مستورد من الخارج".
بــن  الحــر  التبــادل  منطقــة  إلنشــاء  اإلعــداد  وبــدأ 
الجزائــر واالتحــاد األورويب منــذ 1 أيلول/ســبتمرب 
يفتــح  أن  عــى  الرشاكــة  اتفــاق  وينــص   .2005

الطرفان أسواقها بشكل متبادل.
12 عاًمــا منحــت  وينــص عــى فــرة انتقاليــة مــن 

الجمركيــة  لــي تلغــي تدريجًيــا تعرفاتهــا  للجزائــر 
عى البضائع الصناعية، مع إمكانية تطبيق عملية 

تخفيف انتقائية للقيود عى املواد الزراعية.
ويف عــام 2012، مــددت الفــرة االنتقاليــة لتصبح 
15 عاًمــا، حتــى األول مــن أيلول/ســبتمرب 2020، 

بالنســبة لتحفيــف القيــود عــى بعــض املــواد مثــل 
وأخــرى  إلكرونيــة  ومنتجــات  والنســيج  الصلــب 

مرتبطة بقطاع السيارات.
لكــن الجزائــر طالبــت مــراًرا بإعــادة التفــاوض عــى 
بالنســبة  مــوات  غــري  االتفــاق  أن  وتبــن  النــص. 
للجزائــر، التــي ال يتمتــع اقتصادهــا بقدرة تنافســية 
باســتثناء  كثــرية  ســلعا  تصــدر  ال  والتــي  كــربى 

املشتقات النفطية.
ويعــّد االتحــاد األورويب الرشيــك التجــاري األكــرب 

للجزائر.
الجزائــر  إىل  األورويب  االتحــاد  صــادرات  وتتألــف 
نقــل  ومعــدات  صناعيــة  معــدات  مــن  خصوًصــا 

ومواد زراعية.
والجزائــر هــي املصــدر الثالث للغــاز الطبيعي إىل 

االتحاد األورويب، بعد روسيا والرنوج.
للمصدريــن  الوطنيــة  الجمعيــة  رئيــس  وبحســب 
الجزائريــن، عــي بــاي نــري، اســتوردت الجزائــر 
مــن  الســلع  مــن  دوالر  مليــار   283 يســاوي  مــا 
االتحــاد األورويب بــن 2005 و2017. ومل تتخــط 
قيمــة صادرتهــا 12 مليــار دوالر يف املقابل، وهي 

غالبيتها مشتقات نفطية، خالل الفرة نفسها.
مبثابــة  الحــر  التبــادل  اتفــاق  أن  نــري  بــاي  ورأى 

"كارثة" عى االقتصاد الوطني.
بــن  التجــاري  التــوازن  عــدم  إىل  وباإلضافــة 
مل  األورويب  االتحــاد  أن  الجزائــر  تــرى  الطرفــن، 
التكنولوجيــا وحريــة  يحــرم الجــزء املتعلــق بنقــل 

تنقل األشخاص يف االتفاق.
الــرشكات  يحــّث  بــأن  األورويب  االتحــاد  وتطالــب 

األوروبية عى االستثار يف الجزائر.

الخرطوم/ وكاالت:
تأجلــت جلســة محاكمــة الرئيــس الســوداين الســابق 
عمــر البشــري وســبعة وعرشيــن شــخًصا آخريــن بتهمــة 
االنقــالب عــى الحكومــة املنتخبــة عــام 1989 بعــد 
رفــع محامــي ثالثــة مــن املتهمن طلــب االفراج عنهم 
بكفالة إىل محكمة االستئناف، وفق مصدر قضايئ.

بالدعــوى  املتقــدم  املحامــي  حــره  املعــز  وقــال 
أمــس "تأجلــت  بــرس  البشــري وآخريــن لفرانــس  ضــد 
جلســة املحكمــة التــي كان مــن املفــرض أن تعقــد 
)اليــوم( الثالثــاء حتــى تقــرر محكمــة االســتئناف يف 
طلــب تقــدم بــه محامــو املتهمــن عى الحــاج محمد 
لإلفــراج  املعــروف  عبــد  وعمــر  الســنويس  وابراهيــم 
عنهــم بالضــان"، علــا أن محكمــة البدايــة رفضــت 

طلبهم هذا.
وأشــار حــره إىل أن املوعــد الجديــد ســيحدد بعــد 
محامــي  طلــب  يف  االســتئناف  محكمــة  تقــرر  ان 
دفــاع املتهمــن الثالثــة وهــم مــن كبــار قياديــي حــزب 
املؤمتــر الشــعبي الــذي كان يتزعمــه حســن الــرايب 
يف  الحــزب  أســس  وقــد   .2016 يف  تــويف  الــذي 

1999 بعد خالفات بن الرايب وعمر البشري.

طهران/ وكاالت:
طلبــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت مــن 
األمــم املتحــدة متديــد حظــر دويل لألســلحة عــى 
إيــران يف خطــوة تضغــط الواليات املتحدة بقوة من 

أجل اتخاذها.
يضــم  الــذي  للمجلــس  العامــة  األمانــة  وقالــت 
البحريــن والكويــت وســلطنة عــان وقطــر واإلمــارات 
إيــران  تدخــل  إن  األحــد  يــوم  بيــان  يف  والســعودية 
التمديــد  يجعــل  الجــوار  دول  شــؤون  املســتمر يف 

رضوريا.
ومن املقرر أن ينتهي حظر األسلحة املفروض عى 
إيــران حاليــا يف 18 أكتوبــر ترشيــن األول مبوجــب 
االتفــاق النــووي الــذي أبرمته طهران مع قوى عاملية 

يف 2015 وانسحبت منه واشنطن يف 2018.
والطلــب الــذي جــاء يف رســالة إىل األمــم املتحــدة 
الخليجــي.  التعــاون  مجلــس  مــن  للوحــدة  إبــداء 
وكانــت الســعودية واإلمــارات والبحريــن ومــر قــد 
قطعت العالقات السياسية وروابط التجارة والنقل 
مــع قطــر يف منتصــف عــام 2017 متهمــن الدوحــة 
قطــر  وتنفــي  إيــران.  مــع  والتقــارب  اإلرهــاب  بدعــم 

متوز/يوليــو  مــن  والعرشيــن  الحــادي  يف  وُعقــدت 
أوىل جلســات محاكمــة البشــري واملتهمــن الســبعة 
والعرشيــن وهم عســكريون ومدنيــون، ولكن القايض 
عصــام محمــد ابراهيــم رفــع الجلســة بعــد وقــت قليــل 

حتى 11 آب/أغسطس.
وقــال رئيــس املحكمــة القــايض عصــام الديــن محمــد 
ابراهيــم بعــد افتتــاح الجلســة "لدينــا مثانيــة وعرشون 
شــخص  لــكل  ســتتيح  املحكمــة  هــذه   ... متهــا. 
وســتقف  قضيتــه  ويعــرض  دفوعاتــه  ليقــدم  الفرصــة 

عى مسافة واحدة من الجميع".
وقــال عــى األثــر "هــذه القاعــة ال تتســع لــكل محامــي 
هــذه  رفــع  قررنــا  لذلــك،   .199 وعددهــم  الدفــاع 

الجلسة التخاذ تدابري أفضل".
واملحاكمة فريدة من نوعها يف العامل العريب حيث 
مل ميثل اي منفذ انقالب ناجح يف التاريخ الحديث 
تصــل  قــد  البشــري،  إدانــة  حــال  ويف  القضــاء.  أمــام 

العقوبة القصوى يف حقه اىل اإلعدام.
وأطاح الجيش بالبشــري يف 11 نيســان/أبريل 2019 
املطالبــة  الشــعبية  االحتجاجــات  مــن  أشــهر  بعــد 

برحيله. وتّم توقيفه عى األثر.

االتهامات.
فــالح  نايــف  للمجلــس  العــام  األمــن  بيــان  وقــال 
مبــارك الحجــرف ”مــن غــري املالئــم رفــع القيــود عــن 
توريد األســلحة من وإىل إيران إىل أن تتخى إيران 
املنطقــة  يف  لالســتقرار  املزعزعــة  أنشــطتها  عــن 
وتتوقــف عــن تزويــد التنظيات اإلرهابيــة والطائفية 

بالسالح“.
وهــددت الواليــات املتحــدة، يف حــال إخفاقهــا يف 
فــرض  إىل  العــودة  بتفعيــل  الســالح،  حظــر  متديــد 
جميــع عقوبــات األمــم املتحدة عــى إيران مبوجب 

عملية تم التوافق عليها يف اتفاق عام 2015.
ويحتاج مرشوع قرار صاغته واشنطن تأييد ما ال يقل 
عن تسعة أصوات للموافقة عليه دون استخدام أي 
مــن الــدول الخمــس الدامئة العضوية يف املجلس، 
وهــي فرنســا وبريطانيــا وروســيا والصــن إىل جانــب 
)الفتــو(.  النقــض  يف  لحقهــا  املتحــدة،  الواليــات 
وملحــت روســيا والصــن إىل أنهــا ستســتخدمانه 
يف هذا اإلطار. لكن بعض الدبلوماسين يشككون 
حتــى  املتحــدة  الواليــات  مبقــدور  كان  إذا  فيــا 

الحصول عى هذه األصوات التسعة.

الجزائر تتجه إلعادة النظر يف اتفاق الرشاكة مع االتحاد األورويب

تأجيل محاكمة البشري وآخرين
 بطلب من محامي الدفاع

مجلس التعاون الخليجي يتَّحد سعًيا 
لتمديد حظر للسالح عىل إيران



17عربي ودولي الثالثاء 21 ذو الحجة 1441هـ 11 أغسطس/ آب 
Tuesday 11 August 2020

FELESTEENONLINE

الخرطوم/ وكاالت:
تأجيــل  الســودانية  الــري  وزارة  طلبــت 
املفاوضات يف شــأن ســد النهضة االثيويب 
بــن الخرطــوم والقاهــرة وأديــس أبابــا، بعــد 
إلجــراء  أســبوع  ملــدة  أمــس،  اســتئنافها 

مشاورات داخلية.
بعــد  اســتؤنفت  بيــان:  يف  الــوزارة  وقالــت 
مبــلء  الخاصــة  املفاوضــات  أمــس  ظهــر 
االتحــاد  مــن  بدعــوة  النهضــة  ســد  تشــغيل 

اإلفريقي وبحضور الخرباء واملراقبن.
وأضــاف البيــان "طلب الوفد الســوداين يف 
ملــدة  املفاوضــات  تأجيــل  الجلســة  بدايــة 
أسبوع ملواصلة املشاورات الداخلية التي 

يجريها الفريق املفاوض".
كان الســودان قــد تلقــى األســبوع املــايض 
اقرتاحــا إثيوبيــا مفــاده ربــط اّتفــاق تشــغيل 
تقاســم  بشــأن  شــامل  باتفــاق  النهضــة  ســّد 

مياه النيل األزرق.
طلــب  أن  أمــس  الــري  وزارة  بيــان  وأوضــح 
تأجيل املفاوضات يرتبط "بالتطورات التي 

شهدتها املفاوضات يف اآلونة االخرية".
وُيعــد ســد النهضــة الكبــري مصــدر توتــر بــن 
إثيوبيــا مــن جهــة ومــر والســودان مــن جهة 
أخــرى منــذ 2011. ويتوقــع أن يصبح الســد 
أكــرب منشــاة لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة مــن 
امليــاه يف إفريقيــا وتقوم إثيوبيا ببنائه عىل 
النيــل األزرق الــذي يلتقي مع النيل األبيض 

يف الخرطوم لتشكيل نهر النيل.

لتحقيــق  رضوري  الســد  أن  إثيوبيــا  وتــرى 
التنميــة االقتصاديــة، يف حــن تعتــربه مــر 
النيــل  نهــر  يعتــرب  إذ  لهــا  حيوًيــا  تهديــًدا 
الــري  ميــاه  مــن   95% مــن  ألكــر  مصــدرا 

والرشب يف البالد.
الخــالف  تصاعــد  األخــرية،  األشــهر  وخــالل 
بشــأن الســد مع مواصلة إثيوبيا االســتعداد 
74 مليــار  الــذي يســتوعب  الخــزان،  ملــلء 

مرت مكعب من املياه.
عــىل  إثيوبيــا  والســودان  مــر  حــّض  ورغــم 
هــذا  الســد  خــزان  ملــلء  خططهــا  تأجيــل 
الشهر حتى التوصل التفاق شامل، أعلنت 
أديــس أبابــا يف 21 متوز/يوليــو أنهــا انجزت 
املرحلة االوىل من ملء الخزان البالغة 4,9 
مليــارات مــرت مكعــب والتــي تســمح باختبار 

أول توربينتن يف السد.

أيضــا  مــر  طلبــت  املــايض،  واألســبوع 
وزارة  وقالــت  الجاريــة  املفاوضــات  تعليــق 
مــر  "طلبــت  بيــان  يف  املرّيــة  الــرّي 
االجتامعــات،  تعليــق  الســودان  وكذلــك 
الطــرح  بشــأن  داخلّيــة  مشــاورات  إلجــراء 
اإلثيــويب الــذي ُيخالــف مــا تــّم االّتفــاق عليــه 
خــالل قّمــة هيئــة مكتــب االّتحــاد اإلفريقــي 

يف 21 حزيران/يوليو 2020".

عدن/ وكاالت:
شهدت عدن اليمنية تظاهرة جديدة، 
االنتقــايل  املجلــس  ضــد  أمــس، 
وردد  اإلمــارات.  مــن  املدعــوم 
التحالــف  ضــد  هتافــات  املحتجــون 

السعودي اإلمارايت.
عــن  نيــوز”  “عــدن  موقــع  ونقــل 
أغلقــوا  “محتجــن  أن  محليــة  مصــادر 
كريــرت  أحيــاء  يف  العامــة  الطرقــات 
النــريان  وأرضمــوا  والتواهــي  واملعــال 
انقطــاع  عــىل  احتجاجــا  اإلطــارات  يف 

املياه”.
غاضبــة  شــعارات  املحتجــون  ورفــع 
الــذي  االنتقــايل  املجلــس  ضــد 
يتهمونــه بالفشــل يف إدارة الخدمــات 
عمليــات  يف  واالنخــراط  املدينــة  يف 
فســاد. ويســيطر االنتقــايل عــىل عــدن 
منذ أغسطس/ آب 2019، بدعم من 

اإلمارات.

السودان يطلب تأجيل مفاوضات سد النهضة أسبوًعا

صورة جوية لسد النهضة اإلثيويب          )أ ف ب(

بغداد/ األناضول:
أعلنــت الســلطات العراقيــة، أمــس، إخــالء مــواد 
وصفتهــا بـ"شــديدة الخطــورة" مــن مينــاء أم قــر 

الشاميل يف محافظة البرة جنويب البالد.
لهــا،  بيــان  يف  الحدوديــة  املنافــذ  هيئــة  وقالــت 
إن "منفــذ مينــاء أم قــر الشــاميل يف محافظــة 
مــواد  بداخلهــا  حاويــات   9 بإخــالء  قــام  البــرة 
شديدة الخطورة، ترافقها قوة حامية من الجيش 
العراقــي، لنقلهــا إىل أماكــن آمنــة لضــامن ســالمة 

املواطنن واملنشأت الحكومية".
مــواد  نقــل  املنافــذ،  هيئــة  أعلنــت  واألحــد، 

مقديشو/ األناضول:
أصيــب 3 مــن رجــال الرشطــة الصوماليــة، مســاء 
الســجن  داخــل  النــار  إطــالق  تبــادل  جــراء  أمــس، 
بحســب  مقديشــو،  العاصمــة  وســط  املركــزي، 

مصدر أمني.
اســتوىل  ســجينا  إن  لألناضــول  املصــدر  وقــال 
الســجن  أحــد رجــال الرشطــة داخــل  عــىل ســالح 
مــا  الســجن  النــار عــىل حــراس  املركــزي، وأطلــق 

أدى إىل تبادل إطالق النار بن الطرفن.

"شديدة الخطورة" من مطار بغداد الدويل.
وقــع  ضخــم  انفجــار  مــن  أيــام  بعــد  القــرار  ويــأيت 
مرفــأ  يف  الجــاري  أغســطس/آب   4 الثالثــاء 
آالف   6 مــن  وأكــر  قتيــال   163 خلــف  بــريوت، 
أرقــام  بحســب  املفقوديــن،  وعــرشات  جريــح، 

رسمية غري نهائية.
االنفجــار يف عنــرب  وقــع  أوليــة،  ووفــق تحقيقــات 
12 مــن املرفــأ، الــذي قالــت الســلطات إنــه كان 
"نــرتات األمونيــوم"  مــن  2750 طنــا  نحــو  يحــوي 
شــديدة االنفجــار، كانــت مصــادرة ومخزنــة منــذ 

عام 2014.

وأضاف املصدر أن حادث إطالق النار أسفر عن 
إصابــة 3 مــن حــراس الســجن، حســب الحصيلــة 

األولية.
فيام أشــار اإلعالم املحيل إىل أن الحادث أســفر 
حــراس  صفــوف  يف  برشيــة  خســائر  وقــوع  عــن 

السجن وبعض السجناء.
ويضــم الســجن عــددا مــن النــزالء، بينهــم مدانــون 
“الشــباب”  لحركــة  وباالنتــامء  "إرهابيــة"،  بتهــم 

الصومالية املسلحة املرتبطة بتنظيم القاعدة.

مينسك/ وكاالت:
مرشــحة  تيخانوســكايا  ســفيتالنا  رفضــت 
بروســيا  الرئاســة  انتخابــات  يف  املعارضــة 
الرســمية  بالنتائــج  االعــرتاف  أمــس  البيضــاء 
التــي منحــت الرئيــس ألكســندر لوكاشــينكو 
فرتة والية جديدة قائلة إن االنتخابات زورت 
شــابها  التــي  االحتجاجــات،  وإن  لصالحــه 

العنف   ليل األحد ، ستستمر.  
كانت اللجنة املركزية لالنتخابات قد قالت 
وحصــل  كاســحا  فــوزا  حقــق  لوكاشــينكو  إن 
يف  األصــوات  مــن  باملئــة   80 نســبة  عــىل 
االنتخابــات التــي جــرت  يــوم  األحــد يف حــن 

حصلت تيخانوسكايا عىل 9.9 باملئة.  
ومل يصــف املراقبــون األجانــب أي انتخابات 
منــذ  بأنهــا حــرة ونزيهــة  البيضــاء  يف روســيا 
الســابقة  الفــرتة  وشــهدت   .1995 عــام 
يف  لوكاشــينكو  بخصــوم  الــزج  لالنتخابــات 
الســجون وفتــح تحقيقــات جنائيــة مع آخرين 

عربوا عن معارضتهم له.
العاصمــة  شــوارع  عــىل  الهــدوء  وخيــم 
عنــف  أعــامل  بعــد  أخــرى  ومــدن  مينســك 
وقعت  ليل األحد  عندما استخدمت رشطة 
تفريــق  ملحاولــة  القــوة  الشــغب  مكافحــة 

بكن/ وكاالت:
 11 عــىل  عقوبــات  أمــس  الصــن  فرضــت 
ــا، بينهــم الســناتوران ماركــو روبيــو وتيــد  أمريكيًّ
اّتخذتهــا  مشــابهة  خطــوات  عــىل  ا  ردًّ كــروز، 
واشــنطن بحــق مســؤولن صينيــن عــىل خلفية 

حملة بكن األمنية يف هونغ كونغ.
 11 املــايض  األســبوع  واشــنطن  واّتهمــت 
والعمليــات  "الحريــات  بقمــع  مســؤوال 
فيهــم  مبــن  كونــغ،  هونــغ  يف  الدميوقراطيــة" 
أنهــا  وأعلنــت  الم،  كاري  املدينــة  زعيمــة 
ستجّمد أي أصول لهم يف الواليات املتحدة.

واعُتربت الخطوة أقوى رد لواشــنطن حتى اآلن 
عــىل فــرض بكــن قانونــا جديــدا مثــرًيا للجــدل 

عىل املدينة يتعلق باألمن القومي.
الصينيــة  الخارجيــة  باســم  املتحــدث  وأشــار 
تشــاو ليجيــان أمــس إىل أن الخطــوة األمريكيــة 
الصــن  شــؤون  يف  صارخــا  "تدخــال  تعــد 

الداخلية وانتهاكا جديا للقانون الدويل".
وقال "قررت الصن فرض عقوبات عىل بعض 
األشــخاص الذيــن تّرفــوا بشــكل يسء يف مــا 

يتعّلق مبسائل عىل صلة بهونغ كونغ".
"هيومــن  منظمــة  مديــر  العقوبــات  وتشــمل 
رايتس ووتش" كينيث روث ورئيس الصندوق 

الوطني للدميوقراطية كارل غريشامن.
ومل يحدد تشاو تفاصيل العقوبات.

نيامي/ وكاالت:
شــن جيــش النيجر بدعم مــن القوات الجوية 
الفرنسية أمس عملية مطاردة بحثا عن قتلة 
مثانيــة أشــخاص بينهــم ســتة فرنســين، يف 
حــن أعلنــت النيابــة العامــة يف باريــس فتــح 

تحقيق يف "اإلرهاب" يف قضية مقتلهم.
إن  النيجريــة  الداخليــة  وزارة  وقالــت 
"عمليات البحث جارية مع رشكائنا للقبض 
عــىل مــن يقفــون وراء هــذه األعــامل الدنيئــة 

وتعزيز األمن يف املنطقة".
قــوة  ينــرش  الــذي  الفرنــي  الجيــش  وقــال 
ملحاربة الجامعات املسلحة قوامها 5100 
يقــدم  إنــه  الســاحل،  منطقــة  يف  عنــر 
يف  تجــري  التــي  للعمليــة  الجــوي  االســناد 

منطقة شاسعة تغطيها األشجار.
وقتــل ســتة فرنســين مــع ســائقهم ودليلهــم 
النيجرين االحد بأيدي مسلحن يستقلون 
دراجــات ناريــة يف منطقــة كوريــه يف النيجــر 
التــي تضــم آخــر قطعــان الزرافــات يف غــرب 

بعــد  احتشــدوا  الذيــن  املحتجــن  آالف 
إغــالق مراكــز االقــرتاع للتنديــد مبــا وصفوهــا 

بانتخابات غري رشعية.  
وقالــت تيخانوســكايا، التــي دخلت الســباق 
االنتخــايب بعــد ســجن زوجهــا املــدون الــذي 
مينســك  يف  للصحفيــن  الرتشــح،  أراد 
وإن  باالنتخابــات  الفائــز  نفســها  تعتــرب  إنهــا 
االنتخابات شهدت تزويرا عىل نطاق واسع.
للغــة  معلمــة  تيخانوســكايا  وكانــت 
اإلنجليزيــة قبــل أن يلمــع نجمهــا منذ أســابيع 
يف  للوكاشــينكو  الرئيــي  الخصــم  لتصبــح 

االنتخابات.
ترغــب  املعارضــة  إن  لهــا  مســاعدون  وقــال 
يف إعــادة فــرز األصــوات يف مراكــز االقــرتاع 
أن  وأضافــوا  مشــاكل.  شــهدت  التــي 
املعارضــة ترغــب أيضــا يف إجــراء محادثات 
مــع الســلطات بشــأن كيفيــة تحقيــق انتقــال 

سلمي للسلطة.
ومل يصدر رد عن لوكاشينكو حتى اآلن.

ويحكم لوكاشــينكو روســيا البيضاء منذ عام 
1994 لكنــه يواجــه أكــرب تحــد منــذ ســنوات 
الســلطة  عــىل  املحكمــة  قبضتــه  ملواصلــة 
وســط اســتياء مــن تعاملــه مــع وبــاء فــريوس 

وكــروز  روبيــو  الجمهوريــان  الســناتوران  وبــرز 
كاثنــن مــن أبــرز داعمــي الحــراك املدافــع عــن 
خرجــت  منــذ  كونــغ  هونــغ  يف  الدميوقراطيــة 
احتجاجات ضخمة تخللها العنف أحيانا العام 

املايض.
بإثــارة  أجنبيــة"  "قــوى  بكــن  واّتهمــت 
قانــون  بفــرض  عليهــا  ردت  التــي  االضطرابــات 
مخــاوف  أثــار  مــا  حزيران/يونيــو،  أواخــر  أمنــي 
سياســية يف املدينــة التــي تتمتــع بحكــم شــبه 

ذايت.
انتخابــات  مــذاك  املدينــة  مســؤولو  وأّجــل 
محليــة كان مــن املفــرتض أن تجــري، مربريــن 

القرار بتفيش كوفيد19-.
كــام أصــدرت الســلطات مذكــرات توقيف بحق 
الدميوقراطيــة  عــن  مدافعــن  ناشــطن  ســتة 
أمنيــة  حملــة  وأطلقــت  املنفــى  يف  يعيشــون 

بحق آخرين.
وأمــس، أوقفــت الســلطات قطــب اإلعــالم يف 
هونــغ كونــغ جيمــي الي، الــذي يعــد بــن أشــد 

معاريض بكن، مبوجب القانون األمني.
وتــأيت اإلجــراءات األمريكية األخرية قبيل ثالثة 
شــهور عــىل االنتخابــات الرئاســية املقــررة يف 
ترشيــن الثاين/نوفمــرب إذ بــات امللف الصيني 
دونالــد  للرئيــس  االنتخابيــة  الحملــة  مــن  جــزءا 
ترامــب الــذي تشــري االســتطالعات إىل تقــّدم 

عــن  بالســيارة  ســاعة  نحــو  وتبعــد  إفريقيــا، 
العاصمة نيامي.

دول  أفقــر  مــن  تعــد  التــي  النيجــر  وتكافــح 
العــامل ملواجهــة املســلحن الذين يتوغلون 
مــن كل مــن نيجرييــا يف الجنــوب ومــايل يف 

الغرب.
ويف باريــس، قالــت النيابــة العامة الفرنســية 
ملكافحة اإلرهاب يف بيان أمس إنها فتحت 
تحقيقــا يف "عمليــات قتــل مرتبطــة مبخطــط 

إرهايب" و"االتفاق الجنايئ اإلرهايب".
وقالــت جمعيــة "أكتيــد" الفرنســية اإلغاثيــة 
إن الهجوم اســتهدف عاملن لديها، مشــرية 
تــراوح  رجــال  وأربــع  نســاء  أربــع  مقتــل  إىل 

أعامرهم بن 25 و50 عاًما.
ألن  أســفها  عــن  أمــس  الجمعيــة  وعــربت 
املجتمع الدويل ال يضمن ســالمة العاملن 
يف  املنترشيــن  اإلنســاين  املجــال  يف 

البلدان املعرضة للخطر.
فريدريــك  "أكتيــد"  مؤســي  أحــد  وقــال 

كورونا واالقتصاد وسجل حقوق اإلنسان.
الداعمــة  االنتخابيــة  الحشــود  وجذبــت 
التجمعــات  أكــرب  مــن  بعضــا  لتيخانوســكايا 
منذ سقوط االتحاد السوفيتي عام 1991.

وزارة  عــن  الروســية  اإلعــالم  وكالــة  ونقلــت 
الداخليــة يف روســيا البيضــاء قولهــا  أمس إن 
نحــو ثالثــة آالف شــخص  الرشطــة اعتقلــت 

يف احتجاجات  يوم  األحد.    
ومــن شــأن أي حملــة عنيفــة عــىل املحتجــن 
أن تــر مبســاعي لوكاشــينكو ملــد الجســور 
مــع الغــرب وســط توتــر العالقــات مــع روســيا 
الضغــط  حاولــت  التــي  التقليديــة  حليفتــه 
اتحــاد  يف  للدخــول  البيضــاء  روســيا  عــىل 

اقتصادي وسيايس أقوى.
إن  اإلنســان  حقــوق  جامعــات  وتقــول 
السلطات احتجزت أكر من 1300 شخص 
يف حملــة أمنيــة قبــل االنتخابــات، مــن بينهم 
مراقبــون مســتقلون لالنتخابــات وأعضــاء يف 

فريق الحملة االنتخابية لتيخانوسكايا.
نفــى  األحــد،  بصوتــه  يــوم  أدىل  أن  وبعــد 
قمعيــة  إجــراءات  أي  فــرض  لوكاشــينكو 
ووصف ما تردد بأنه ”أخبار كاذبة واتهامات 

غري معقولة“.  

خصمه جو بايدن عليه.
ومــع ارتفــاع منســوب عــدم الرضــا عــن طريقــة 
تعاطيــه مــع تفــيش الوبــاء، انتقــل ترامــب مــن 
مــع  تجــاري  اتفــاق  إبــرام  مســألة  عــىل  الرتكيــز 
فــريوس  أزمــة  مســؤولية  تحميلهــا  إىل  الصــن 

كورونا املستجد.
عــىل  ســجال  يف  وبكــن  واشــنطن  وانخرطــت 
تبــادل  إذ  األخــرية،  األشــهر  يف  جبهــات  عــدة 
الطرفــان فــرض عقوبــات عــىل خلفيــة عمليــات 
الصــن  بهــا  تقــوم  التــي  الجامعــي  االحتجــاز 
بحــق أفــراد أقليــات معظمهــا مســلمة يف إقليم 

شينجيانغ.
كــام أمــر ترامب الخميــس األمريكين بالتوقف 
عــن التعامــل تجاريــا مــع تطبيقــي "وي تشــات" 
و"تيــك تــوك" الصينيــن الرائجــن يف غضــون 

45 يوما.
وجــاء يف القــرار أن الصــن قــد تســتخدم "تيك 
وإعــداد  فدراليــن  موظفــن  لتعّقــب  تــوك" 
والقيــام  البتزازهــم  األشــخاص  عــن  ملفــات 

بعمليات تجسس عىل الرشكات.
وذكــر تشــاو أمــس أن العقوبــات التــي فرضتهــا 
واشــنطن عــىل خلفيــة ملــف هونــغ كونــغ "لــن 
تســّلط  إىل  العــامل  أنظــار  للفــت  إال  تفــي 
وازدواجيــة  وتنمرهــا  املتحــدة  الواليــات 

معايريها".

روســيل خــالل مؤمتــر صحــايف يف باريــس، 
"يجــب أن يــدرك املجتمع الدويل التناقض 
الذيــن  الســكان  هــؤالء  بدعــم  مطالبتنــا  بــن 
يعيشــون يف ظــروف مأســاوية وتركنــا وحدنا 
يف مواجهة عنف أصبحنا أهداًفا سهلة له".
موظــف   200 "أكتيــد"  منظمــة  ويعمــل يف 
يف النيجــر بحســب مــا قــال محامي املنظمة 
غري الحكومية جوزيف بريهام لوكالة فرانس 
منــذ  النيجــر  يف  موجــودة  و"اكتيــد"  بــرس. 
العــام 2010 وتعمــل مــع النازحن، ال ســيام 
بســبب الــراع يف منطقــة الحــدود الثالثيــة 
)مــايل وبوركينــا فاســو والنيجــر( واألزمــة يف 

بحرية تشاد.
عــن  بعــد  مســؤوليتها  جهــة  أي  تعلــن  ومل 
الهجوم وهو األول من نوعه الذي يستهدف 
التــي  املنطقــة  هــذه  يف  غربيــن  مواطنــن 
تحولــت خــالل الســنوات العرشيــن املاضية 
إىل وجهــة ســياحية معروفــة يف املســتعمرة 

الفرنسية السابقة بفضل تنوع زرافاتها.

الجيش العراقي يخيل مواد "شديدة 
الخطورة" من ميناء بالبرصة

مقديشو.. إصابة 3 رشطيني
 بإطالق نار يف السجن املركزي 

املعارضة يف روسيا البيضاء ترفض
 االعرتاف بفوز لوكاشينكو بوالية جديدة

ا الصني تفرض عقوبات عىل 11 أمريكيًّ

جيش النيجر يطلق عملية للبحث 
عن مسلَّحني قتلوا سياًحا فرنسيني

احتجاجات يف عدن تنديًدا باملجلس
ا  االنتقايل املدعوم إماراتيًّ

جانب من االحتجاجات يف عدن أمس             )أ ف ب(
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يظن بعٌض أن أفعالهم تتحدث عنهم بصمت، فيبذلون جهدهم 
لفعــل كل مــا ُيــريض النــاس ويعجبهــم دون صخب، ونجد منهم 
الحقيقــة يشء  أن  متناســن متاًمــا  لنفســه،  الفضــل  ينكــر  مــن 
آخر، فالتواضع الزائد يحجب الناس عن رؤية القيمة الحقيقية 
لتنفيــذ  ويســتغلونه  بــه  يســتهينون  ألن  ويدفعهــم  للشــخص، 

مآربهم، ويعدونه خجواًل ضعيًفا ال يقوى عىل املواجهة.
كل  ويف  تواضــع  كل  ليــس  ولكــن  حميــدة،  صفــة  التواضــع 
املواقــف هــو شــيًئا حميــًدا، والقاعــدة تقــول: "مــا زاد عــن حــده 
انقلــب إىل ضــده"، إذن، عندمــا يزيــد التواضع عن حده ال يعد 

صفة حميدة.
يعــرِّف بعــض النــاس التواضــع بأنه: "تقديــم احتياجات اآلخرين 
أن  هــو  التواضــع  "إن  يقــول:  مــن  وهنــاك  احتياجاتــك"،  عــىل 
وال  تتعــاىل  فــا  نقصــان،  أو  زيــادة  دون  نفســك،  قــدر  تعيــش 

تنتقــص مــن قيمتــك"، وُتعــرِّف معاجــم اللغــة التواضــع بأنه: "أن 
يــرى املــرء نفســه دون غــره يف صفــة الكــال", والتواضــع ليــس 
هو نقيض الكربياء، بل التواضع الزائد هو نقيضه، أما التواضع 

املعقول فهو الوسط بينها.
مييــل األشــخاص الذيــن يتواضعــون تواضًعــا زائــًدا إىل موافقــة 
إىل  ويذعنــون  املواقــف،  أغلــب  يف  ومســايرتهم  اآلخريــن 
حقوقهــم  حســاب  عــىل  ذلــك  كان  ولــو  ورغباتهــم،  طلباتهــم 
عــىل  يحرصــون  بشــدة  املتواضعــن  أن  كــا  واحتياجاتهــم. 
الحفــاظ عــىل مشــاعر اآلخريــن بزيــادة، وال يســامحون أنفســهم 
ألن  بحاجــة  أنهــم  دامًئــا  ويشــعرون  باإلزعــاج،  لهــم  تســببوا  إذا 
يكونــوا محبوبــن مــن اآلخرين مقبولن عندهم، واثقن يف نبل 

أخاقهم.
أوىل ضحايــا التواضــع الزائــد هــي ثقــة الشــخص بنفســه، ونعلــم 

جميًعــا أن الثقــة بالنفــس مبنيــة عــىل عــدم االلتفــات واالهتــام 
فــإذا كان رأيهــم فيــك هــو األولويــة األهــم  بــك،  بــآراء اآلخريــن 
لديــك، فســتكون الخــارس: ســتخر ثقتــك بنفســك، وتخــر 
راحتــك  تخــر  كــا  لذاتــك،  وتقديــرك  وكرامتــك  قيمتــك 

وحقوقك أيًضا.
عامــل النــاس كــا يســتحقون، فمــن يســتحق التواضــع تواضــع 
أمامــه، ومــن ال يســتحق فــا تضــِح بنفســك ألجلــه، وتذكــر أنــك 
بنفســك،  اســتهنت  فــإن  العــامل،  هــذا  يف  شــخص  أهــم  أنــت 
ُهنــت عــىل اآلخريــن، فهــم لــن يلتفــوا إليــك ولــن تجــد مــن يأخذ 
بيدك لرفع من قدرك، بل ســيكون هناك من يدوســك بقدمه 
دون أي تــردد، مهــا كنــت قــد قدمــت لــه وفعلــت مــن أجلــه، 
النــاس، فمهــا فعلــت،  الجــري إلرضــاء  نفســك يف  تتعــب  ال 
فرضاهــم يشء بعيــد املنــال، أرِض ربــك، ثــم افعــل لنفســك مــا 

يرضيها ويريحها ويحفظ لها عزتها. 
وتذكر معي أن معرتك الحياة ليس مضاًرا إلثبات أنك شخص 
تضحي من أجل اآلخرين وصاحب أخاق حميدة، بل هي مكان 
إلثبــات ذاتــك، أقصــد: اعمــل بجد وإخاص، وقم مبا عليك من 
مســؤوليات بضمر دون أن تلتفت إىل من ســيعجبه ما تقوم به 

ومن ال يعجبه، ألن ذلك ليس محور موضوع النقاش هنا.
انتبه، أنت من يجعل لنفسه قيمة، وأنت من يهدرها أيًضا، وال 
تحــاول اســرتضاء النــاس، بــل تــرف بتلقائيــة عــىل الوجــه الذي 
يرضيك ويتوافق مع قيمك ومبادئك ويريحك، وعش حياتك 
بصــدق كــا تحــب، وإذا مل مينحــك شــخص التقديــر واالحــرتام 
الــذي تســتحق، فاتركــه، وابتعــد عنــه، فأنــت حينهــا لــن تخــر 
شــيًئا، بــل تكــون قــد كســبت نفســك، ألنــك أنــت محــور حياتك 

وليس أي شخص آخر.

د. زهرة خدرج

يف  ملشــاركتها  الثانيــة  للمــرة  ضالتهــا  وجــدت  لكــن 
املخيــم للعــام الثــاين عــىل التــوايل، وذلــك بعــد وقــف 
العــاج  لتلقــي  ابنهــا  حالــة  بشــأن  الطبيــة  التحويــات 
والطبيعــي  واللغــوي  واالجتاعــي  الوظيفــي  والتأهيــل 
إىل جانــب املــايئ يف مستشــفيات األرايض املحتلــة 

سنة 1948.
العــام  أن حالتــه تقدمــت بشــكل ملحــوظ  وتشــر إىل 
املــايض، ولكــن مــع االنقطــاع الطويــل عن أي نشــاطات 

وزيارات للمراكز أدت إىل تدهور حالته.
يف  ملشــاركتها  الفرحــة  مــن  البنــا  قلــب  يتســع  ومل 
املخيــم، ملــا لــه مــن أثر عــىل ابنها الذي يبلغ من العمر 
12 عاًمــا، مبينــة أن العــاج املــايئ يلعــب عــىل الوتــر 

الحســاس لدى طفلها، فله أثر إيجايب عىل العضات 
والعصب، وزيادة الثقة بالنفس، وكر حاجز الخوف، 

ودمجه مع األطفال اآلخرين.
واضطــراب طيــف التوحــد عبــارة عــن حالــة ترتبــط بنمــو 
لآلخريــن  الشــخص  متييــز  كيفيــة  يف  وتؤثــر  الدمــاغ 
مــا  االجتاعــي،  املســتوى  عــىل  معهــم  والتعامــل 
يتســبب يف حــدوث مشــكات يف التفاعــل والتواصل 
االجتاعــي، كــا يتضمــن االضطــراب أمناًطــا محــدودة 
 "mayoclinic" موقــع  وفــق  الســلوك؛  مــن  ومتكــررة 

اإللكرتوين.
كسر الخوف

منشــغلة  فكانــت  محيســن  فــارس  الطفــل  والــدة  أمــا 
أعــوام   10 العمــر  مــن  يبلــغ  الــذي  طفلهــا  تجهيــز  يف 

للســباحة، ثــم انطلــق لرتاقبــه بعينيهــا عــن كثــب، فقــد 
تفاجــأت مــن جرأتــه بالقفــز بعمــق أربعــة أمتــار بالربكــة، 
شــخصيته،  يف  موهبــة  اكتشــاف  عــىل  عكفــت  فقــد 
فألحقته قبل املخيم بدورة يف الســباحة لتكر حاجز 

الخوف وتعزز ثقته بنفسه.
لطفلهــا  لتعليمهــا  الســباحة  اختــارت  أنهــا  إىل  وتشــر 
والدمــج  والعاجــي،  النفــي،  التفريــغ  مــن  كنــوع 
البيئــي واالجتاعــي، والكتســاب املهــارات والتدريــب 

والتسلية والرتفيه.
وعــادت والــدة فــارس بذاكرتها لســنوات ماضية، حيث 
املأســاة والوجــع والعــدوان والســبب الــذي فــارس فيــه 
اآلن، فاستنشــقت الدخــان الناتــج عــن قنابــل الفســفور 
التــي ألقتهــا طائــرات االحتال اإلرسائييل، ما تســبب 

لجنينها بنقص األكسجن وأدى بها إىل والدة مبكرة.
ابنهــا وهــو طفــل ذو عامــن، حيــث  فاكتشــفت حالــة 
الســلوكية  والترفــات  النمطيــة  الحــركات  ظهــور 
نفســه،  حــول  والــدوران  الحركــة  يف  وفــرط  وفــوىض، 
وعدم االستجابة لألوامر، كل ذلك يف ظل عدم وجود 
جمعيات تهتم بهم، فهذه املخيات هي متنفسهم.

أمــا مــدرب الســباحة أحمــد الدريني الذي بدا منشــغًا 
التمرينيــة  الحــركات  وتعليمهــم  األطفــال  متابعــة  يف 
عــىل  للطفــو  االســرتخاء  وكيفيــة  والرجلــن  لليديــن 
املســطح املــايئ، يقــول: "تكمــن أهميــة تعليــم طفــل 
يعــرض  فقــد  املــاء،  لعشــقه  الســباحة  التوحــد  طيــف 
نفســه للخطــر يف حــال ألقــى نفســه يف الوســط املــايئ 

وأال يتعرض لألذى أو الغرق".
عنهــم  ليزيــل  األطفــال  إغــراء  يحــاول  املائيــة  باأللعــاب 
الخوف والتوتر ويشعرهم باألمان ليتمكن من التعامل 
لصحيفــة  مضيًفــا  رصاخ،  دون  الربكــة  داخــل  معهــم 
الطفــل  تقنــع  أن  الســهل  مــن  "ليــس  "فلســطن": 
املصــاب بالتوحــد بالنــزول إىل بركة ماء باردة خاصة أن 
اســتيعابه بســيط، ويتعامــل مــع شــخص غريــب، ولكنــه 
يعــود بالنفــع عــىل البعــض ممــن يعانــون من ضعف يف 

العضات".
يهدف للدمج واالستقرار

أن  جعــرور  ريــم  املخيــم  منســقة  توضــح  جهتهــا  مــن 
فكــرة املخيــم تقــوم عــىل تدريــب أطفــال يعانــون مــن 
اضطــراب طيــف التوحــد عــىل الســباحة يف املســابح 
 20 اســتهداف  خــال  مــن  وذلــك  الداخليــة،  املائيــة 
التدريــب  خــال  مــن  قدراتهــم  لتعزيــز  توحدًيــا  طفــًا 

باأللعاب املائية.
وتنبه يف حديث مع صحيفة "فلسطن"، إىل أن ذلك 
سيمكنهم من مجاراة أقرانهم من األطفال األسوياء يف 
مــن مســتوى  االجتاعــي، وســرفع  والتفاعــل  اللعــب 
األمــان لديهــم، والتقليــل مــن إمكانيــة تعرضهــم للخطــر 
ارشاف  تحــت  مائيــة،  أماكــن  يف  تواجدهــم  أثنــاء 

مختصن يف السباحة وآخر يف التوحد. 
إىل  عــام  بشــكل  يهــدف  املخيــم  أن  جعــرور  وتــرى 
املســاهمة يف تحســن وتطويــر قــدرات األطفــال عــىل 
الخاصــة  أهدافــه  أمــا  املخيــم،  فــرتة  خــال  الســباحة 

فتعمــل عــىل تدريــب 20 طفًا توحدًيا عىل الســباحة 
يف املسابح املائية الداخلية.

التوحــد  أطفــال  إكســاب  إىل  يهــدف  "كــا  وتتابــع: 
مهــارات العــوم واالعتــاد عــىل النفــس، ورفــع مســتوى 
االســتقرار النفــي لــدى أهــل األطفــال كنتيجــة لتطــور 

قدرات أطفالهم يف السباحة".
ومــن دوافــع تنظيــم املخيــم، تشــر جعــرور إىل حاجــة 
أطفــال التوحــد لاندمــاج يف البيئــة الطبيعية املحيطة 
بهــم، ولتعلــم واكتســاب مهــارات جديــدة، ومســاعدة 
مهــارات  أبنائهــم  تعليــم  يف  التوحــد  أطفــال  أهــايل 

جديدة.
مبــارشة  أثــرت  العامليــة،  كورونــا  أزمــة  أن  إىل  وتلفــت 
والحجــر  الوقــايئ  االجــراء  بســبب  الفئــة  تلــك  عــىل 
املنــزيل ، يف ظــل كل الصعوبــات واالحتياجات، فكان 

تحدًيا كبًرا لهؤالء األطفال وأهلهم. 
وتتابــع جعــرور بــأن طفــل التوحد انقطع يف تلك الفرتة 
عــن املجتمــع وزاد مــن انعزالــه، وان كانــت هــي منحــة 
أيًضا يف أنه أصبح أقرب ألهل بيته، لكن الطفل يحتاج 
ليندمــج ويتداخــل باملجتمــع ويتفاعــل معــه بعيــًدا عــن 
نظــرة عــدم القبــول أو الشــفقة، "وكورونــا أحالــت دون 
ذلــك وزادت مــن العــبء امللقــى عــىل الطفــل وأهلــه، 
وبعــض األطفــال ملــا خــرج مــن البيــت تراجعــت حالتــه 

عا كان".
وتــردف: "اضطــراب طفــل طيــف التوحــد لديــه مشــاكل 
حســية ويحاول إشــباعها باملاء، وعدد كبر من وفيات 

غرًقــا  تكــون  العــامل  يقــول  مــا  حســب  التوحــد  أطفــال 
لعشــقهم للــاء، فلــدى بعضهــم حاجــة ملامســة املــاء 

وساع صوتها أو النظر لقطراتها".
العــاج املــايئ يســاعد األطفــال يف  وتــرى جعــرور أن 
أن  بعــد  الطفــل  متتلــك  وبالتــايل  الحــي،  التكامــل 
ومتريــر  اتصــال  قنــاة  فتــح  وتســتطيع  حواســه  تشــبع 
الــدورة  تنشــيط  يف  أهميتــه  جانــب  إىل  التاريــن، 
حركــة  متابعــة  يف  الرتكيــز  يف  ومســاعدتهم  الدمويــة 

املاء والفقاعات واأللعاب املائية. 
وتؤكــد أن انتقــال طفــل التوحــد مــن الوســط الــربي إىل 
فتنــوع  رائعــة،  خطــوة  ذاتــه  بحــد  هــو  املــايئ  الوســط 
البيئــات لديــه يوســع مــن مداركــه ومعارفــه وتفاعلــه مــع 

البيئة الجديدة مرغًا.
مــن جهتهــا تلفــت مديــرة املخيــم صفــاء الشــعايف إىل 
أن هــذا املخيــم يــأيت لدمــج أطفــال طيــف التوحــد بــداًل 

من حالة العزلة التي يعيش فيها وأهله.
ويعمــل املخيــم عــىل تحســن اللياقة البدنيــة لألطفال 
بســبب ضعــف العضــات الــذي يعانــون منــه، وتوســيع 
الرشايــن، وتنظيــم رضبــات القلب والتنفس، ويتخلله 
أيًضــا نشــاطات يدويــة تعتمــد عــىل الرســم والتلويــن، 

وأشغال يدوية بسيطة ليندمجوا مع العامل اآلخر.
وَتبّنــى فكــرة املخيــم نــادي الدولفــن للرياضــة املائيــة، 
الفريــق  وتنــوع  والرياضــة،  الشــباب  وزارة  مــن  برعايــة 
القائم عليه من مدربن سباحة واختصاصية اجتاعية 

ونفسية ومنشطن.  هل التواضع الزائد يجعلك شخًصا محبوًبا؟

في الوسط المائي.. أطفال طيف التوحد يتجاوزون حاجز الخوف
غزة/ هدى الدلو:

د هذا هو حال  رجفــة وحركات ال إرادّية وصوت متردِّ
األطفــال المصابين بطيــف التوحد قبل نزولهم إلى 
بركة الســباحة، يحــاول المــدرب تهدئتهم وتخفيف 
دقات قلبهم الخائفة وهو يعدل لهم "الطوافات"، 
فتقع عليه مهمة إشعارهم باألمان ليتفاعلوا معه، 
ويتمكنــوا مــن تأديــة التمريــن الرياضــي علــى أكمل 
وجــه. أحمــد البنــا طفل يعانــي من اضطــراب طيف 
التوحد، ترى والدته أن ما دفعت إليه جائحة كورونا 
مــن إجــراءات وقائية كان له أثر بالغ على تلك الفئة، 
"بعد خمسة أشهر من الحجر واالنعزال عن المجتمع 
نســفت جائحة كورونا كل مــا تم بناؤه مع ابني في 
األعوام الخمسة الماضية، فال يوجد أي تواصل مع 
المراكز والمؤسسات الخاصة، وأصبح جو البيت بعد 

تصوير/ رمضان األغاهذه المدة ال يطاق بالنسبة له".
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من منا ال يرغُب أن يكوَن شــخصيًة عامة ُيشــار لها بالبنان، 
وإن  ُســمعت،  تحدثــت  وإن  املجالــس،  يف  لهــا  وُيفســح 
أمرت، قال الجميع لها " لبيك"؟  أظننا جميعا عىل اعتبار 
الراحــة املعنويــة  العامــة لديهــا مــن وســائل  أن الشــخصية 

واملادية ما يجعلها مغنام يستحق العناء.
ما سبق ال ُغبار عليه وال بأَس به، ما دام ال ُيخالُف رشعًا وال 
فرعــًا، لكنــه نصــف صحيــح، ألن مــا ال يعلمــه  ُأولئــك وأغلب 
الراغبــن بذلــك، أن لهــذه الرغبــة رضيبــة ال بــد مــن دفعهــا، 

عاجال أو آجال، فإن كنَت  ال بد  مصمام 
عــىل االلتحــاق بقافلــة الشــخصيات العامــة واملهمــة فــإين 

أهديك هذه النقاط وباملجان:
اقرأ كثريًا، فالجمهور ينظر إليك بـ "العن املليانة".

اهتم بسالمة اللغة، فرفعك ما ال ُيرفع، سينزلك، وكرسك 
ملــا ال ُيكــرس، ســيكرسك، وضمــك ملــا ال ُيضــم، ســُيضحك 

املستمعن عليك.
لإلمامــة  أحدهــم  يقدمــك  فرمبــا  الديــن،  أمــور  يف  تفقــه 

ويسألك يف الدين.
تعــرف جيــدًا عــىل عــادات وتقاليــد مجتمعــك يك تتجنــب 

الخطأ يف تعاملك مع فئة ما.
امتلك روح املبادرة والتجديد يف الفكر والسلوك.

ومتتعــت  األصليــة،  لغتــك  غــري  لغــة  أتقنــت  لــو  جميــل 
مبهارات إدارية وميدانية.

اهتــم باملظهــر بــال مبالغــة، وتذكــر أن التواضــع والبســاطة 
كاملغناطيس يجذبان الناس لك. 

ُكــن هادئــًا وليكــن صــدرك واســعا وروحــك طويلة، واســتمع 
للناس بقلبك، ال تكذب، ال تعد مبا ال تستطيعه.

النفــس  ُكــن كرميــًا وإيجابيــًا ووفيــًا ونزيهــًا وأمينــًا وعفيــف 
ونظيف اليد.

وســالمك  كالمــك  طريقــة  املجهــر،  تحــت  ترصفاتــك 
ومالبسك وطعامك، فخذ حذرك.

استعد لكرثة غيابك عن بيتك، فقد ال تتناول الطعام كثريًا  
فيــه النشــغالك يف أُمــور املجتمــع ،وهــذا قــد يصنــع نوعــًا 
مــن الجفــاء األرُسي، وقــد تطبــق الطقــوس الرســمية داخــل 
البيت، وقد تنجز أعامل املجتمع يف بيتك، وهنا أذكر ما 
قالــه يل مؤخــرًا إحــدى الشــخصيات العامة إن زوجته قالت 
لــه "وأنــت بــرا بــرا، وأنــت جوا بــرا " مبعنى أنك وأنت خارج، 

خارج البيت، وأنت يف البيت مشغول بخارج البيت".
املجتمــع  أنشــطة  املشــاركة يف  نتيجــة  باإلرهــاق  ستشــعر 

وزيارة واستقبال اآلخرين.
تلبيــة الدعــوات وتنظيــم الوالئــم والعزائــم والظهــور مبظهــر 

األنيق أمام اآلخرين ُيرهق ميزانيتك املالية.
تجهــز ألن ُيقــال عنــك مــا ليــس فيــك، فأعــداء النجاح "عىل 

قفى من يشيل".
الكثــري مــن خصوصيتــك ومهاراتــك وهواياتــك  قــد تفقــد 

الشخصية.
وارد انحــراف أحــد أوالدك أو أكــرث بحكــم غيابــك املتكــرر 

عنهم، فسدد وقارب.
وبيــع  فإيــاك  املواقــف،  لتبديــل  إلغــراءات  ســتتعرض 

الضمري.
لــن يكــون وقتــك ملــكا لك، فرمبا وأنت تســري يوقفك فالن 
لســؤال أو طلــب خدمــة، قــف واســمعه يك ال يقــول عنــك 
إنــك مغــرور ومتكــر، وإن كنــت مســتعجاًل، امنحــه فرصــة 

لقاء آخر، واصدقه، وإياك أن تأخذك األنا كثريًا.
ال تكن ثرثارًا، فالناس متل ذلك.

فيا أحباب:
تلــك أفــكار أحببــُت وضعهــا أمامكــم، فــال يظــن أحدكــم أنها 
بــل  ليــس مقصــدي،  فهــذا  الــذات،  داخــل  للتقوقــع  دعــوة 
ذكرتهــا للتنويــه والتبيــان، يك ندخل هــذا املعرتك بخارطة 
طريــق ونقلــل الخســائر قــدر اإلمــكان، فالســعيد مــن اتعــظ 

بغريه، أليس كذلك أيها األحباب؟

أن تكـــــــــــوَن 
شخصيًة عامًة

مصطفى أبو السعود
amermost_10_201612@hotmail.com

أنقرة/ األناضول:
محبــي  وولــع  الخــالب،  جاملهــا  رغــم 
الطبيعة بزيارتها، فإن بحرية سالدا غريب 
تركيــا التــي باتــت تعرف "بجزر املالديف 
الرتكية" تحمل إضافة لطبيعتها املميزة، 

قيمة علمية قد تغري حياة البرشية.
منخفــض  عــىل  التعــرّف  أردت  إذا 
تــزور  فلعّلــك  املريــخ،  يف  "جيزيــرو" 

بحرية سالدا يف تركيا.
األمريكيــة  الفضــاء  وكالــة  قالتــه  مــا  هــذا 

"ناسا" يف تغريدة لها عىل "تويرت".
جانــدان  الدكتــورة  األســتاذة  وتفــرس 
التدريــس  هيئــة  عضــو  أوغلــو  غوكتشــه 
بجامعــة  الجيولوجيــة  الهندســة  بقســم 
إن  قائلــة،  "ناســا"  تبــه" تغريــدة  "حاجــي 
"هناك إشارات قوية تدعم بشدة تشابه 
كوكــب  عــىل  املوجــودة  جيزيــرو  بحــرية 

املريخ مع بحرية سالدا".
عضــو  وهــي  أوغلــو  غوكتشــه  وتضيــف 
والكائنــات  للبيئــة  العلمــي  املجلــس 
الطبيعية لألناضول، "لهذا السبب تهتم 

وكالة ناسا ببحرية سالدا عن قرب".
وجه الشبه

"وكالــة  أن  إىل  أوغلــو،  غوكتشــه  تشــري 
مــن  العينــات  بعــض  ســتأخذ  ناســا 
الفضــايئ  املســبار  خــالل  مــن  املريــخ 
"بريســيفريانس" ملعرفــة نوعيــة املعــادن 

املوجودة عىل ذلك الكوكب".
نــوع  تحديــد  املمكــن  "مــن  أنــه  وتوضــح 
املعادن التي ميكن أن تكون عىل ســطح 
مــا، مــن خــالل قيمــة االنعــكاس الخاصــة 
األقــامر  صــور  عــر  الشــمس  بأشــعة 

الصناعية".
"مــن  أنــه  إىل  أوغلــو،  غوكتشــه  وتلفــت 
معــادن  بعــض  وجــود  بشــدة  املتوقــع 
الكربونــات، وذلــك كــام جــاء يف أبحــاث 
ســابقة أجريــت عــىل فوهــة بــركان جيــزرو 

باملريخ".
بــن  الشــبه  وجــه  هــذا  أن  إىل  وتشــري 
يتــم  كربونــات  أيضــا  "فهنــاك  البحريتــن 

بحــرية  يف  بيولوجيــة  بطريقــة  إنتاجهــا 
سالدا".

وتوضــح غوكتشــه أوغلــو، أن "الطحالــب 
وهــي  ســالدا،  بحــرية  يف  املوجــودة 
تســمى  للغايــة،  بدائيــة  مخلوقــات 
أقــدم  )تعتــر  ســرتاتوماتوليت 
امليكروبــات عــىل األرض(، تنتج نوعا من 

معادن كربونات املغنيسيوم".
أوجــه  عــىل  الوقــوف  "تــم  أنــه  وتضيــف 
تشــابه بــن املعادن املوجــودة يف بحرية 
املريــخ  عــىل  جيــزرو  وبحــرية  ســالدا، 
)علــم  املورفولوجيــة  الطــرق  باســتخدام 
يهتم بدراسة شكل وبنية الكائنات الحية 
عــن  واالستشــعار  املميــزة(  وخصائصهــا 

بعد".
بداية للحياة

أن  إىل  أوغلــو،  غوكتشــه  تلفــت 
"الطحالــب التــي تعتــر مــن املخلوقــات 
البدائيــة، مهمــة جــدا مــن حيــث تكويــن 

الحياة والغالف الجوي".

وتوضــح، أن "تشــكل الحيــاة تطــور بشــكل 
مامثل منذ حوايل 4-3.5 مليار سنة".

وتشــري غوكتشــه أوغلــو، إىل أن "أنشــطة 
الزمــن يف  مــرور  مــع  تتســبب  الطحالــب 
عــن  مــا  بطريقــة  الجــوي  الغــالف  تكويــن 
طريــق إخــراج الغــازات مثــل األكســجن، 

وثاين أكسيد الكربون".
وتتابــع، أن "وكالــة ناســا تحــاول فهــم هــل 
مــا يحــدث عــىل كوكب املريــخ مياثل ما 
حدث يف كوكب األرض قبل 3،5 مليار 

سنة؟".
فــإن  "لهــذا  أوغلــو،  غوكتشــه  وتضيــف 
العينات التي ستجلبها املركبة الفضائية 
هنــاك  كان  إن  كامــل،  بشــكل  ســتوضح 

أنشطة للمخلوقات البدائية أم ال".
وتــردف أن "املعطيــات املوجــودة حاليــًا 
املوجــودة  جيــزرو  بحــرية  أن  إىل  تشــري 
كبــري  بشــكل  تتشــابه  املريــخ،  عــىل 
الناحيــة  مــن  ســواء  ســالدا،  بحــرية  مــع 

املورفولوجية، أو املعدنية".

"هنــاك  أن  أوغلــو،  غوكتشــه  وتؤكــد 
إشــارات قويــة تدعــم هــذا التشــابه، لهــذا 
كثــب  عــن  ناســا  وكالــة  تهتــم  الســبب 

ببحرية سالدا".
حماية بحيرة سالدا

بحــرية  أن  إىل  أوغلــو،  غوكتشــه  وتنــوه 
سالدا "مكان فريد من الناحية الطبيعية، 

والعلمية أيضا".
بحــرية  أن  عــىل  الصــدد،  بهــذا  وتشــدد 
ســالدا "مــن األماكــن التي يجب حاميتها 

من الناحية العلمية".
وتلفت غوكتشه أوغلو يف هذا الصدد، 
بأعــىل  تحظــى  ســالدا  "بحــرية  أن  إىل 
مســتوى حامية من قبل الدولة"، مشــرية 
بيئيــة محميــة  منطقــة  "أعلنتهــا  أنهــا  إىل 

خاصة".
وتشــدد غوكتشــه أوغلو، عىل أنه "يجب 
أال نرتك مسألة الحامية للدولة فحسب، 

بل يجب أن نقوم بدورنا كأفراد".
وتضيــف "يجــب علينــا أن نــدرك القيمــة 

أن  معرفــة  مــع  املــكان،  لهــذا  العلميــة 
هناك نشاًطا حًيا يجري به".

وتــردف غوكتشــه أوغلــو، "عــىل كل فــرد 
منــا أن يحمــي مثــل هــذه املنطقــة ذات 

القدر العال من الناحية العلمية".
إن  تقــول،  البحــرية  كيفيــة حاميــة  وحــول 
"املولعــن بهــا ميكنهــم مشــاهدتها عــن 
ميكنهــم  كــام  الصــور،  والتقــاط  بعــد، 
االستمتاع باملنظر العام لها دون الحاجة 

للنزول بها بشكل يتجاوز الحد".
"ستصبح ذائعة الصيت"

"هنــاك  أن  أوغلــو،  غوكتشــه  وتتابــع 
بحــرية  أصــداء  تذيــع  بــأن  كبــريا  احتــامال 
 2022 عــام  أواســط  العــامل  يف  ســالدا 
نتيجة لألبحاث التي سيتم إجراؤها عىل 

العينات املأخوذة من املريخ".
وتشــري إىل أنــه " إذا وجــد تشــابه معــدين 
ســيكون  جيزيــرو  و  ســالدا  بحــرييت  بــن 
مــن املمكــن للبــرش أن يقولــوا بــأن كوكب 
 3،5 بـــ  األرض  مــن  شــبابًا  أكــرث  املريــخ 
مليارات سنة، وهو يف طريقه ألن يصبح 

كوكبا مشابها لألرض".
وتوضــح غوكتشــه أوغلــو، أن "التحليــالت 
العينــات  عــىل  إجراؤهــا  ســيتم  التــي 
املأخــوذة مــن املريــخ، وطريقــة التكويــن 
الخاصة ببحرية ســالدا ســتكون أهم دليل 
أن  عــىل  املســألة"، مشــددة  هــذه  عــىل 
"هــذا تطــور مهــم للغايــة مــن ناحيــة تاريخ 

اإلنسانية والعلم".
تشــتهر بحــرية ســالدا الواقعــة يف قضــاء 
بجــزر  بشــبهها  ببــوردور،  أوفــا،  يشــيل 

املالديف من حيث الطبيعة الخالبة.
وإقامــة  تخييــم،  أماكــن  املنطقــة  وتضــم 
للســياح،  مخصصــة  البحــرية  محيــط  يف 
فضــال عــن أنشــطة متنوعــة مثــل جــوالت 
الطيــور،  ورصــد  الهوائيــة،  الدراجــات 

والسباحة والغوص.
كــام تشــكل البحــرية ذات الزرقــة امللفتــة 
لألنظار التي تحيط بها الطبيعة الخرضاء 

قبلة لعشاق التصوير.

تعاون األبناء
إكــرام  النفســية  االختصاصيــة  تقــول 
الســعايدة: "من األزمات واملحن الصعبة 
التــي يتعــرض لهــا اإلنســان الفقــد، ويكــون 
أحــد  فقــدان  حــال  يف  أصعــب  الحــال 
الوالديــن، وهــذا يرتك آثــارا متعددة عىل 
املســئولية  تحمــل  إىل  تدفعهــم  األبنــاء، 
تجــارب  إىل  التعــرض  كذلــك  مبكــرا، 

صعبة".
وتضيف الســعايدة لصحيفة "فلسطن": 
"بينــام يلهــو اآلخــرون الذيــن يف أعامرهــم 
بــد  وال  عظيمــة،  مســئولية  يتحملــون  هــم 
مــن تهيئــة االبــن يف مراحــل مبكــرة بتلــك 
ويفقــد  ينهــار  ال  حتــى  الصعبــة  التجــارب 
القــدرة عــىل التحكــم يف أعصابــه واتخــاذ 

القرارات يف األمور الحياتية".
تختلــف  املســئوليات  أن  إىل  وتشــري 
حســب نــوع املتــوىف وكذلــك نــوع االبــن، 
وتبعا الختالف املسئوليات امللقاة عىل 
داعمــة  مصــادر  وجــود  وكذلــك  عاتقهــم، 
للوضــع  وتبعــا  أخــوال،  أو  كأعــامم  لهــم 

االقتصادي لهم.

أن  اعتــاد  الجميــع  أن  الســعايدة  وتبــن 
يتحمل األب واألم اللذان عىل قيد الحياة 
املسئولية، لكن ال يجب إغفال دور االبن 
يف رعايــة والــده الباقــي عــىل قيــد الحيــاة 
لعــدة أســباب: وفــاة رشيــك الحيــاة يــرتك 
أثــرا صعبــا عــىل الطــرف الثــاين، أن تكــون 
يتحملهــا  لــن  صعبــة  الحياتيــة  الظــروف 
هــذا الشــخص وحــده، لذا يســتلزم تضافر 
تجــاه  للقيــام مبســئولياتهم  األبنــاء  جهــود 

األب.
تعــدد  أيضــا  األســباب  مــن  أن  وتوضــح 
بالعنايــة  يتعلــق  مــا  منهــا  مســئولياتهم 
الذاتية سواء كانت صحية، او نفسية ألنه 
الحيــاة مبنظــور أســود ســيام عندمــا  يــرى 
يكــون كبــريا يف الســن، واقتصادية خاصة 
ورعايــة  املعيــل،  هــو  املتــوىف  كان  إذا 
عــىل  املحافظــة  خــالل  مــن  اجتامعيــة 
عالقاته االجتامعية وتوفري ســبل االتصال 

مع أحبائهم.
عدم التذمر

أن  إىل  النفســية  االختصاصيــة  وتدعــو 
ميثل االبن أو االبنة والده خري متثيل، مع 

توزيــع املهــام بــن اإلخــوة، وعــدم إشــعار 
األب املوجــود عــىل قيــد الحيــاة بالتذمــر 
حديثــه،  مــن  أو  طلباتــه  مــن  والضجــر 

واملحافظة عىل إرث املتوىف.
وتعــدد  األرسيــة  املشــاركة  عــىل  وتشــدد 
عــىل  تحافــظ  التــي  العائليــة  النشــاطات 
األب واألم، بجــو مــن التواصــل االجتامعي 
املواجــع  تقلــب  التــي  العزلــة  عــن  بعيــدا 

وتجعله عرضة لألمراض.
األولويــة  أن  إىل  الســعايدة  وتلفــت 
للمتزوجــن للقيــام بأدوارهم يف منازلهم، 
يف  باالعتنــاء  صعوبــة  البعــض  ويجــد 
متطلباتهــم  مــن  ذرعــا  فيضيــق  ذويهــم، 
واحتياجاتهــم ويشــعرهم بأنــه عــبء عليــه 
يجــب التخلــص منــه، وهــذا يرتك مشــاعر 
ســلبية لــدى الوالديــن، ويفتــح بابــا عظيــام 
تظهــر  هنــا  ومــن  العقــوق،  أبــواب  مــن 
الخالفــات بــن اإلخــوة، ولتجنبهــا ال بد من 
بتفاصيــل  كانــت  لــو  املهــام حتــى  توزيــع 

بسيطة بن األبناء.
أحــد  لبقــاء  جــدول  بتحديــد  وتنصــح 
الوالديــن عنــد أحــد األبناء وبناء عىل رغبة 

والدهم، مع عدم إشعاره بأنه ثقل عليهم، 
وتعزيــز وجــوده يف املنزل، واتخاذه قدوة 
حســنة أمــام أبنائهــم، مــع املبــادرة لطلــب 
الرضــا والدعــاء لهــم، وتعويــد أبنائهم عىل 

هذه العادة الفضيلة.
وتؤكد الســعايدة أن احرتام آراء الوالدين 
أبنائهــم  أمــام  ســيام  معارضتهــم  وعــدم 
أمــام  الوالديــن  قيمــة  يعــزز  وزوجاتهــم، 
األحفــاد، مــع تفقــد احتياجاتهــم أوال بــأول 
حــال  يف  بهــم  خــاص  مــرصوف  واقتطــاع 
وعــدم  لهــم،  بالنســبة  رزق  غيــاب مصــدر 

إشعارهم بالعوز والحاجة يف وجودهم.
محاكاة أسلوب المتوفى

النفــي  االختصــايص  يبــن  بــدوره 
والرتبــوي د.إيــاد الشــوربجي أن اآلبــاء هــم 
عــىل  تقــع  لــألرسة،  األساســية  األعمــدة 
الرتبيــة والرعايــة ومراعــاة  عاتقهــم أســس 

التفاصيل اليومية.
ويوضــح الشــوربجي لصحيفــة "فلســطن" 
أنه من الصعب يف البداية أن يرمم األبناء 
ثــم تدريجيــا يبــدؤون  حــدث الفقــد ومــن 

يف التعايش مع املوقف.

بعــد  التحديــات  حجــم  أن  إىل  ويشــري 
الفقــد يكــون أكــر عــىل األبنــاء يف غيــاب 
الوالديــن، ويصابــون بصدمــة كبــرية  أحــد 
نفســية  انعكاســات  ولــه  إذا كان مفاجئــا، 

عىل الزوج أو الزوجة.
األبنــاء  دور  أن  إىل  الشــوربجي  ويلفــت 
يكون مبواساة من تبقى عىل قيد الحياة، 
وتحمــل  وعاطفيــة،  نفســية  ناحيــة  مــن 

مسئولية رعايته أيضا.
ويدعــو إىل مــلء الفــراغ املوجــود بتنــاوب 
األبنــاء والبنــات عــىل بيــت العائلــة الكبــري 
لرعايتــه حتــى ال يشــعرونه بالفراغ، وميكن 
يــرتك  ال  حتــى  بيوتهــم  يف  يحتضنــوه  أن 
مســتلزمات  توفــري  يف  للتفكــري  وحيــدا 
والراديــو،  كالتلفــاز،  الحيــاة  عــىل  تعينــه 

وزيارة األرحام واألقارب.
االبنــة  أو  االبــن  عــىل  حديثــه:"  ويختــم 
والدتهــام  أو  والدهــام  أســلوب  محــاكاة 
مــع  والتعامــل  واألبنــاء،  البيــت  إدارة  يف 
اليومــي،  واإلنفــاق  اليوميــة،  التفاصيــل 
وهــذا  كبــري،  حــد  إىل  الحيــاة  وضبــط 

يختلف باختالف منط الرتبية".

عند وفاة أحد الوالدين.. 
هذه مسؤولية االبن

غزة/ مريم الشوبكي:
عند وفاة الســند في األســرة متمثال باألب أو األم، ُتلقى على عاتق 
األبناء مسئولية كبيرة في تمثيله والقيام بدوره على قدر المستطاع، 
حتــى يســد الفــراغ الــذي تركه عليهــم وعلى شــريكه أيضــا، والتعاون 
وتوزيــع األعبــاء مطلــوب بينهــم. يجــب أال يتــرك أحد شــريكي الحياة 
الزوجية يصارع الحياة وحيدا، ويتذوق مرارة الفقد والوحدة التي تفتح 

له باب اإلصابة باألمراض بسبب الحزن وتضاعف المسئولية.

بشهادة "ناسا".. بحيرة "سالدا" التركية تأخذك إلى المريخ
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غـــزة.. محـــاوالت إلحيـــاء فـــــن "الفسيفســـاء"

على "كــفِّ جرافــة".. انتصــار 
تــزف تخّرجهـا وشقـاَء والدهــا!

ويحــاول عــدد مــن املشــاركني يف التدريــب، صناعــة 
عــر  بحــري،  دولفــني  حيــوان  مــن  فسيفســائية  لوحــة 

استخدام قطع بالستيكية خاصة.
وُتســتخدم يف التدريــب، أدوات مختلفــة مثــل، قطــع 
الفسيفســاء مختلفــة األلــوان، املصنوعــة مــن الزجــاج، 
والرخام، والسرياميك، إىل جانب اإلسمنت األحمر، 
وغريهــا. املتدربــة الرا الصــوراين )17 عامــا(، نجحــت 
يف رسم مجسم الدولفني عىل لوحة خشبية، لترشع 
يف تحديــد مناطــق إضافــة حجــارة الفسيفســاء داخــل 

اللوحة.
ويف حديــث لألناضــول، قالــت الصــوراين، إنهــا تقبــل 

عىل تعلم هذا الفن، بالكثري من الفضول واملتعة.
لــه قيمــة  فــن جديــد  أنهــا رغبــت يف تعلــم  وأضافــت 

تاريخية مثل الفسيفساء.
فن الفسيفساء

للفنــون  الثقــايف  املرســم  صاحبــة  زايــد،  أبــو  الفنانــة 

بغــزة، أفــادت لألناضــول، بأنهــا اتجهــت لتدريــب فــن 
الفسيفســاء كونــه أحــد الفنــون القدميــة، املوّثــق عــر 
يف  زخرفيــة  لوحــات  خــالل  مــن  واملوجــود  التاريــخ، 

بعض املواقع األثرية باألرايض الفلسطينية.
ملتاحــف  أجريتهــا  جولــة  خــالل  "مــن  وأردفــت: 
وجــدت  األوروبيــة،  الــدول  مــن  عــدد  يف  ومعــارض، 
اهتامما لدى العامل بفن الفسيفساء، وهو ما دفعني 

للتفكري يف إعادة إحيائه باملجتمع الفلسطيني".
وأكــدت رضورة "إحيــاء هــذا الفــن بني الفلســطينيني، 
خاصــة أن الكثــري مــن املواقــع األثريــة يف قطــاع غــزة، 
أو الضفــة الغربيــة، تتداخــل فيهــا اللوحــات الزخرفيــة 

الفسيفسائية".
وُترجــع الفنانــة االنتشــار املحــدود لثقافة الفسيفســاء 
يف غــزة، للحصــار اإلرسائييل املفروض عىل القطاع، 
الــذي يحــول دون تبــادل الخــرات والفنــون الحديثــة، 

وإدخال األدوات الالزمة ملامرسته.

واستطردت: "الفن يتم تطويره بشكل دوري، ويجب 
عىل الفنان أن يكون مطلعا عليه".

فــن  تعلــم  عــىل  الشــديد  اإلقبــال  إىل  وأشــارت 
مــن  رغبــًة  التدريبيــة،  الــدورة  خــالل  الفسيفســاء، 
املشــاركني يف التعــرف عــىل التاريــخ، وتعلــم ترميــم 

اللوحات الفسيفسائية.
مواد بديلة

فــن  إحيــاء  إعــادة  أمــام  املجــال  إن  زايــد،  أبــو  تقــول 
ظــل  واســع، خاصــة يف  غــزة،  قطــاع  الفسيفســاء يف 

إمكانية استخدام املواد البديلة.
وذكرت أن تطوير واستحداث الخامات املستخدمة، 
لتحل بديال عن حجارة الفسيفساء، أمر متاح ومبواد 

خام بسيطة جدا.
أو  الفــول  حبــات  اســتخدام  إمكانيــة  إىل  وأشــارت 

القهوة، ملحاكاة اللوحات الزخرفية الفسيفسائية.
التــي  املتعــة  جانــب  "إىل  الفــن  هــذا  أن  وبّينــت 

يوفــر  منهــم،  الصغــار  خصوصــا  للمتدربــني  يقدمهــا 
عــىل  املتعاقبــة  الحضــارات  حــول  معلومــات  لهــم 

فلسطني".
كام يكّون هذا الفن لدى األطفال، خلفية معلوماتية، 
الفسيفســائية  اللوحــات  وترميــم  بنــاء  كيفيــة  حــول 

األثرية.
معيقات وتحديات

غــزة،  الفنانــون يف  يواجههــا  التــي  املعيقــات  وحــول 
تقــول أبــو زايــد إن أبرزهــا نــدرة املــواد الخــام واألدوات 
الفنيــة، إىل جانــب حالــة اإلغــالق التــي تعيــق تواصــل 

القطاع مع العامل الخارجي.
وتابعــت: "عــىل املســتوى الشــخيص، الحصــار أعاق 
وجودي يف معارض فنية خارجية، سواء يف أوروبا أو 

يف الدول العربية".
واستكملت: "األعامل الفنية الفلسطينية تحرض يف 
املعــارض الخارجيــة، وفكرتهــا ورســالتها تصــل للعامل 

الخارجــي، إال أن الفنــان الفلســطيني غــري قــادر عــىل 
املشاركة يف أغلب تلك املعارض جراء الحصار".

وأشــارت إىل أن ذلــك يحــد مــن عملية تبادل الخرات 
الفلســطينيني  الفنانــني  بــني  والثقافيــة،  الفنيــة 

ونظرائهم من مختلف الجنسيات.
توجــه  املاضيــة،  الســنوات  "يف  بالقــول:  وختمــت 
العــرشات مــن الفنانــني يف غــزة، الســتخدام منصــات 
التواصــل االجتامعــي، للتواصل مع نظرائهم بالخارج، 

يف تحٍد للحصار".
يف  يعيشــون  فلســطيني  مليــوين  مــن  أكــر  ويعــاين 
غزة، من حرمانهم من السفر إىل خارج القطاع، بفعل 

الحصار اإلرسائييل املفروض منذ نحو 14 عاما. 
كــام تســبب هــذا الحصار برتدي األوضــاع االقتصادية 
واملعيشــية لدى الســكان، ما أدى إىل ارتفاع مؤرشي 
عــىل  باملئــة،  و50  باملئــة،   52 إىل  والبطالــة  الفقــر 

التوايل، بحسب إحصائيات رسمية.

غزة/ األناضول:

تتواصــل محاوالت إحياء فن »الفسيفســاء« في غزة، رغم الحصار 
اإلســرائيلي المفــروض علــى القطــاع منــذ 14 عاما، الــذي يعيق 
تبــادل الخبــرات الفنيــة وإدخال المــواد الخاصة بممارســته. إحدى 

تلــك المحاوالت ُتشــرف عليها الفنانة التشــكيلية رشــا أبو زايد، 
إذ بــدأت تنظيــم دورة تدريبيــة، في فــن الفسيفســاء، المعروف 

بــ«الموزاييك«.

بعــد  عاًمــا(   15( حــامد  إبراهيــم  ببــال  خطــر 
تصفحــه قصــص الصحابــة وإعجابــه ببطوالتهــم 
اللــه  )صــىل  محمــد  الرســول  زمــن  وأعاملهــم 
ــا  عليــه وســلم( أن يطلــق برنامًجــا مصــوًرا ومرئيًّ
ليــرضب بــه عصفوريــن بحجــر واحــد، أن يقــدم 
شــيًئا لإلســالم لشــعوره بــروح املســئولية تجــاه 
دينــه، ويعــرف األطفــال املســتهدفني الصحابــة 

ليحذوا حذوهم.
محمــد  الشــاب  املخــرج  ذلــك  يف  ســاعده 
العمريطــي الــذي طــور فكرته وعمــل عىل كتابة 
حلقــات الرنامــج معتمًدا عىل املعلومات من 
الكتــب الدينيــة واملجلــدات ومواقــع اإلنرتنــت 
وتــوىل  وإخراجهــا،  وتصويرهــا  فيهــا،  املوثــوق 
إبراهيــم مهمــة اإللقــاء والــرد القصــيص لكــون 
مثانيــة  ســن  مــن  األطفــال  يســتهدف  الرنامــج 

أعوام حتى 15عاًما.
ويحمــل الرنامــج اســم "أقــامر خالــدة"، وتبلــغ 
عــدد حلقاتــه 30 حلقــة، مدة الحلقة ال تتجاوز 

10 دقائق، وتصّور يف مكان خالب طبيعي.
"فلســطني":  لصحيفــة  العمريطــي  ويقــول 
"هنــاك الكثــري مــن القصــص املصــورة الخيالية 
عــىل  بعضهــا  يحتــوي  التــي  الواقعيــة،  وغــري 
فــأردت مــن الرنامــج أن  مشــاهد غــري هادفــة، 

يكون لنا بصمة".
إىل  الرنامــج  مــن  يهدفــان  أنهــام  ويوضــح 
عالقــة  وبنــاء  الدعــوي،  بالجانــب  االهتــامم 
معرفة بني الجيل الناشئ وأصحاب رسول الله 
)صىل الله عليه وســلم(، ليكون جياًل صاحب 
عقيــدة وفكــر هــادف، وتعريــف الجيــل بطوالت 
اختيــار  إىل  مشــرًيا  وتضحياتهــم،  الصحابــة 

العرشة املبرشين بالجنة وصحابة آخرين.

ويبــني حــامد أن اختيــاره الصحابــة )ريض اللــه 
كلِّ  يف  ــًزا  متميِّ فريــًدا  جيــاًل  لكونهــم  عنهــم( 
وأخالقهــم،  وعبادتهــم،  عقيدتهــم،  يشٍء: 
أن  للمســلمني  "ينبغــي  قائــاًل:  وتعاُملهــم، 
يرتســموا خطــى ذلــك الجيــل الفريــد، إن رامــوا 
اأُلَمــم،  بــني  ومكانتهــم  ِعزُّهــم،  لهــم  يعــود  أن 
فالفرق كبري وواسع بني واقع املسلمني وحال 

الصحابة )ريض الله عنهم(".
ونســاًء  رجــااًل  "فحياتهــم  العمريطــي:  ويتابــع 
اللــه،  طاعــة  إىل  واملبــادرة  الخــري،  حــب  يف 
ورسعــة المتثــال أمــر رســول اللــه )عليــه الصــالة 
وإيثــار،  وتضحيــة  وعفــاف،  وُطْهــر  والســالم(، 
اللــه،  مــن  وخــوف  وحيــاء،  ورصاحــة،  وصــدق 
ورحمــة،  وتناُصــح،  ومحبــة،  وورع،  وزهــد، 

وتواُضع، وجهاد للنفس ولألعداء".
وخاض حامد جوالت من التدريب واملامرسة، 
واســتطاع كــر رهبــة الوقــوف أمــام الكامريات، 
ومتكــن بصوتــه وثقتــه بنفســه مــن الحديــث عن 
شــخصيات أحبهــا وتعلــق بهــا، خاصة شــخصية 

عمر بن الخطاب )ريض الله عنه(.
عــىل  أثــر  الرنامــج  لهــذا  كان  "لقــد  ويقــول: 
واســتقامة  العربيــة،  اللغــة  بتنميــة  شــخصيتي 
املعلومــات  بعــض  وتصحيــح  اللســان، 
املغلوطة، والتعرف إىل بعض الصحابة الذين 

مل أقرأ عنهم".
مواقــع  مــن  الرنامــج  عــىل  القامئــان  واتخــذ 
حلقــات  لنــرش  ســبياًل  االجتامعــي  التواصــل 
الرنامــج، وأنشــأا قنــاة )يوتيــوب(، ال ســيام أن 
التصوير بدأ قبل ثالثة أشهر، وستبث حلقاته 
بهــدف  الفضائيــة مجاًنــا  القنــوات  بعــض  عــىل 

نرش دعوة اإلسالم واملعرفة.

الفتى
"حّماد"..

من فكرة 
ينطلق إلى

"أقمار خالدة"
غزة/ هدى الدلو:

على صغر سنه روح المسئولية هي ما يحركه لتكون له 
بصمة، خاصة مع انتشار القنوات الفضائية غير الهادفة، 
وجلــوس األطفــال علــى الهواتــف المحمولــة وقنــوات 

)اليوتيوب( ساعات طويلة.

الطالبــة انتصــار البطــش )22 عاًمــا(، االبنــُة 
الفرحــة  كانــت  فــرًدا،   11 مــن  ألرُسٍة  الِبْكــُر 
وعدهــا  الــذي  "الــكادح"  لوالدهــا  األوىل 
مازًحــا بــأن تكــون زّفة تخرجها عــر "جرافته" 
بــوزارة األشــغال  التــي يعمــل عليهــا ســائًقا 

العامة واإلسكان.
ذلك الوعد الذي أخذه والدها عىل عاتقه 
قبــل عامــني، ظل عالًقا يف ســامِء أحالمها، 
ومل مير مرور الكرام، بل اجتهدت وأنجزت 
عامها الدرايس األخري يف تخصص اإلعالم 
الجامعيــة،  بالكليــة  االتصــال  وتكنولوجيــا 

وجاءت له لإليفاء مبا وعد.
لعطــاء  وفــاًء  أكــر  وســيلًة  انتصــار  تجــد  مل 
والدهــا مــن االحتفــال عــر "جرافتــه"، قائلــًة 
تلمــع  وعيونهــا  "فلســطني"،  لصحيفــة 
بالفخــر: "أردت التعبــري عــن جزيــل شــكري 
الــكادح  أيب  مبهنــة  وامتنــاين  واعتــزازي 
ا، وأفنى  ا ومعنويًّ الذي لطاملا دعمني ماديًّ

سنني عمره من أجلنا".
وضعــت راحــة يدهــا عــىل قلبهــا؛ ممنونــًة، 
والديهــا،  وعاِئَلَتــْي  أرستهــا  متتــدح  وهــي 
فرحتهــا  يف  جانبهــا  إىل  كانــوا  الذيــن 
بتخرجهــا: "جميعهــم كانــوا بجانبــي، وكانــوا 

سنًدا يل، ومل أشعر يوًما أنني وحدي".
تحقــق،  الــذي  الحلــم  إىل  بذاكرتهــا  تعــود 
موعــد  قبــل  والدهــا  إىل  ذهبــت  حينــام 
بـ"زّفــة  بوعــده  لتذّكــره  بشــهرين  التخــرج 
خشــيَة  مــرتدًدا؛  بــدا  أنــه  إال  الجرافــة"، 
تعليقات الناس الســلبية عىل فلذة كبده، 

فهــو يعلــم أن فكــرًة مجنونــًة كهــذه ســُتقابل 
بردود فعل متباينة.

"جرافتنا" خّريجة!
مــع إرصارهــا وتقّبلهــا للنتيجــة مهام كانت، 
وافق "حينام علم أن هذا األمر سُيسعُدين، 
فليست هذه املرة األوىل وال األخرية التي 
أركــب فيهــا الجرافــة، فبيننــا عالقــة صداقــة 
قدميــة، حيــث ركبتهــا مــن قبــل حينــام كان 

يذهب لعمله، وأرافقه إىل هناك".
وصفــه،  تحــب  كــام  "الــكادح"  والدهــا 
وثــالث  أبنــاء  خمســة  عــىل  بـ"ِبْكــره"  فخــوٌر 
بنــات، أمــام زمالئــه، فهــو -كــام هــي- يحــب 
معــه  صغرهــا  منــذ  ويصطحبهــا  املغامــرة، 
إىل األماكــن العامــة، ويجوبــان شــوارع غــزة 

بـ"الجرافة" وهي إىل جانبه.
عــىل وجــه الرعــة، ويــوم زفة التخــرج، جاء 
والدهــا بـ"الجرافــة" التــي يعمــل ســائًقا لهــا 
2008، ليزفهــا وهــي إىل جانبــه  منــذ عــام 
تجلــس  أن  إال  أبــت  أنهــا  إال  كاملعتــاد، 
استحســان  فكرتهــا  فالقــت  "كّفتهــا"،  يف 
ووالــده  عدنــان  شــقيقها  فســارع  عائلتهــا، 
يف تحضــري الزينــة والباللــني، ومــا كان مــن 
خالهــا عثــامن إال أن أحــرض "أريكًة" من عند 
جّدتهــا وزّينهــا ووضعهــا يف كفــة "الجرافة" 
كامــل  مــع  عليهــا  تجلــس  فــرح،  كـ"لــوِج" 
وعــىل  الجامعــي،  التخــرج  بثــوب  أناقتهــا 
جانبيهــا يقــف أعاممهــا "الســند والعــزوة"، 
عليهــا  مكتوبــا  بطاقــات  يحملــون  وأطفــال 

وسم: "جّرافتنا خريجة!".

التــي  والتفــوق  النجــاح  أغــاين  أنغــاِم  عــىل 
رافقــت  إذاعــة  ســيارة  بهــا  تصــدح  كانــت 
موكب الفرح، ساروا إىل الكلية الجامعية؛ 
تعبــرًيا عــن امتنانهــا لــرٍح علميٍّ وأســاتذٍة 
العلميــة  حياتهــا  يف  داعمــني  لهــا  كانــوا 

والعملية التي بدأت منذ سن مبكرة.
"سيبويه غزة"

مــع  طيبــة  عالقــة  تربطهــا  انتصــار  الطالبــة 
أكادمييــني  الجامعــة،  يف  يعمــل  مــع  كل 
شــخصيًة  ويعترونهــا  وأذنــة،  وإداريــني 
تتحــدث  كونهــا  لإليجابيــة؛  ونــارشًة  مرِحــًة 
الجامعيــة  الدراســة  ســنني  طيلــة  معهــم 
باللغــة العربيــة الفصحــى، حتى أن البعض 

أطلق عليها وصَف "سيبويه غزة".
أنهــا  إىل  تلــك،  التســمية  ســبب  ُترجــع 
يف  عاًمــا،   11 منــذ  الفصحــى  تتحــدث 
عــىل  والنــاس  أهلهــا  مــع  اليوميــة  حياتهــا 

اختالف طبقاتهم.
ومل ُتخــِف انتصــار َفخرَهــا املتواصل بـ"ثقِة 
مفتوًحــا"  "تريًحــا  منحهــا  الــذي  أبيهــا" 
وااللتحــاق  للتعلــم  البيــت  مــن  للخــروج 
وصقــل  والتعليميــة،  املهنيــة  بالــدورات 
املجتمــع  ومواجهــة  ومهاراتهــا،  مواهبهــا 

منذ الصغر للتكّيف مع طبيعته.
يف  لهــا  األول  الــدرايس  الفصــل  فمنــذ 
يف  بالعمــل  انتصــار  التحقــت  الجامعــة، 
مجال التســويق االلكــرتوين والدعاية، عن 
رغبــٍة وشــغف، وعملــت يف هــذا املجــال 
املحليــة  املؤسســات  مــن  الكثــري  مــع 

والدولية.
نصائــُح عــدة أخذتهــا انتصــار عــىل محمــل 
الجــد، مضمونهــا أن صقل املهارات يكون 
"فلــم  الجامعيــة،  الدراســة  مــع  بالتــوازي 
ثــم  ُأنهــي دراســتي ومــن  أنتظــر حتــى  أكــن 
التوجــه للتدريــب وصقــل الخــرات، كنُت 
أعمــل بهــذه النصائــح من الفصل الدرايس 

األول"، هكذا تقول.
انطباعاُت الناس

تبايًنــا  أظهــر  بطريقتهــا  انتصــار  احتفــاُل 
فــرح  فبينــام  معهــا،  النــاس  تعاطــي  يف 
الكثــريون لفعلتهــا وكالــوا إليهــا الســالمات 
اآلخــر  البعــض  هنــاك  كان  والتريــكات، 
عــن  صــدرت  أنهــا  خاصــة  الفكــرة  يســتنكر 

فتاة.
أننــي  "أعلــم  بالقــول:  ذلــك  عــىل  ُتعلــق 
الســلبية  التعليقــات  مــن  الكثــري  ســأواجه 
وأهيل نبهوين لذلك، فلكلٍّ رأيه وأحرتمه، 
عــىل  إيجــايب  بشــكل  أّثــرت  أننــي  وأعتقــد 
فئــات كثــرية مــن النــاس، أمــا مــن رآه شــيًئا 
غريًبــا وُمســتنكًرا، مل يعرفــوا مــا وراء هــذه 
فلــم  الهــدف،  أو  االحتفــال،  مــن  الطريقــة 
يكــن هــديف "الشــو اإلعالمــي" أو فعل أمٍر 
رســالٍة  إيصــال  أردت  بــل  محســوب،  غــري 
عــن تقديــري وامتنــاين  فيهــا  أعــر  ســاميٍة 

لوالدي".
تضيــف: "شــعوري برؤيــة الفرحة يف عيون 
أرى  أن  مــن  وأعظــم  أكــر  كان  املحبــني 

البؤس يف عيون اآلخرين".

غزة/ محمد المنيراوي:
فــي موكٍب أشــبه بموكِب زفــاٍف يحّفه 
الفــرُح والزغاريــد، انطلقــت ســيارات عدة 
مبتهجــة، تتوّســطها "جرافــٌة" ضخمــة، 

مــن أمــام بيتهــا فــي حــي التفاح شــرق 
مدينة غــزة إلى الكليــة الجامعية للعلوم 
التطبيقية جنوًبا؛ إيذاًنا ببدء مراسم التخرج 

منها.
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ما هي الدولة التي 
يطلق عليها بلد األرانب؟
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1(  إسبانيا.
2( املكسيك.

3( سويرسا.

َضــَاٍل  ِف  َأْو  ُهــًدى  َلَعــَى  اُكــْم  ِإيَّ َأْو  ــا  }َوإِنَّ  
ُدوَن{  { )ســبأ: 24(، }َفُهــْم ِف َرْيِبِهــْم َيــَرَدَّ ِبــنٍ مُّ
)التوبــة: 45(، )عــى( مقصــود بهــا االســتعاء، 
و)ف( للظرفيــة، )عــى الهــدى( يعنــي متمكــن 
ثابــت  الطريــق متثبــت،  مبــر ملــا حولــه، ف 
عليــه، )ف( معنــاه ســاقط فيــه، ملــا يقــول: }ِف 
ُطْغَياِنِهــْم َيْعَمُهــوَن{ )يونــس: 11( أي ســاقطون 
ِف  ُكــْم  َبنَّ }َوَلَُصلِّ ُدوَن{،  َيــَرَدَّ َرْيِبِهــْم  ِف  }َفُهــْم 

ْخــِل{ )طــه: 71( يثبتهــم فيهــا يجعلهــا  ُجــُذوِع النَّ
قبوًرا لهم.

 )ف( تفيــد الظرفيــة ف الصــل، ملــا يقول }ِف 
ُدوَن{  ُطْغَياِنِهــْم َيْعَمُهــوَن{، }َفُهــْم ِف َرْيِبِهْم َيَرَدَّ
ســاقطون  اللجــة،  ف  ســاقطون  أنهــم  يعنــي 
فيها، والســاقط ف اليشء ليس كاملســتعيل، 
ولذلــك هــو يســتعمل )ف( مــع الريب والشــك 

والطغيان والضال.

* لكــن هــذه الحــرف قــد يتعــاور بعضهــا مــكان 
بعض؟

  قســم يذهب إىل أنه يتعاور، وقســم يقول قد 
تكون للتضمن أحياًنا.

* ما معنى التضمين؟ 
بهــذا  يصــل  آخــر  فعــل  معنــى  فعــل  تضمــن   
الحــرف فيكــون لــه معنيان مثــل }َفْلَيْحــَذِر الَِّذيَن 
ُيَخاِلُفــوَن َعــْن أَْمــرِِه أَن ُتِصيَبُهــْم ِفْتَنــٌة َأْو ُيِصيَبُهــْم 

َعَذاٌب َأِليٌم{ )النور:63(، يخالفون أمره معناها 
يبتعدون، ينحرفون، فحذرنا من االبتعاد وليس 
معنــى  ضّمنهــا  هنــا  يخالفــون  كلهــا،  املخالفــة 
فعل آخر يبتعدون، لو قال يخالفون أمرنا يعني 
يخالفونه كله، هو حذرنا من االبتعاد وليس من 
املخالفــة، إذا خالفهــا كلهــا، فهــذا أمــر فظيــع!، 
هــو حذرنــا مــن مجرد االبتعاد، مســألة التضمن 

فيها رسالة، التضمن ف القرآن له رسالة.

في معظم القرآن يجمع )هدى( مع )على( }ُأْوَلـِئَك َعَلى 
ِهْم َوُأْوَلـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن )5( البقرة{،  بِّ ن رَّ ُهًدى مِّ

أما مع الضالل فيذكر )في(، فما داللة هذا؟، دائًما )على( 
تأتي مع الهدى و)في( تأتي مع الضالل، فما اللمسة البيانية في هذا؟ 

لمسات بيانية

يجيب 
د. فاضل السامرائي: 

قال امللك عمرو بن هند ذات يوم لندمائه: "هل تعلمون أحًدا من 
العــرب تأنــف أمــه مــن خدمــة أمــي"، فقالــوا: "نعم، عمرو بــن كلثوم"، 
قال: "ومل ذلك؟"، قالوا: "لن أباها مهلهل بن ربيعة، وعمها كليب 
بن وائل أعز العرب، وبعلها كلثوم بن مالك بن عتاب أفرس العرب، 
وابنها عمرو بن كلثوم، وهو سيد قومه، فأرسل امللك إىل عمرو بن 
كلثوم يســتزيره ويطلب أن يزير أمه، فلام كانت أمه عند أم امللك 
)وأم امللــك هــي هنــد عمــة امــرئ القيــس الشــاعر( قالــت أم امللــك 
لهــا: "يــا ليــى، ناولينــي ذلــك الطبــق"، فــردت عليهــا: "لتقــم صاحبــة 
الحاجــة إىل حاجتهــا"، فلــام ألحــت عليهــا صاحــت ليــى: "وا ذاله يــا 
تغلــب!"، فســمعها ابنهــا عمــرو بــن كلثوم فثار الــدم ف وجهه، فقام 
إىل سيف معلق ف الرواق ليس هناك سيف غريه، فرضب به رأس 

امللك، فقام ومن معه فسار نحو الجزيرة.
وقـــــال ف ذلك معلقته الشهرية )أاَل ُهبِّي ِبَصحِنِك َفاصَبِحيَنـــا( التي 

نختار منه الجزء املتعلق بتلك الحادثة:
أال ال يجهــلن أحــد علينـا      فنجهل فوق جهل الجاهلينا
بأي مشــيئة عمرو بن هـند      نكون لقيلكم فيها قطينا 

بأي مشـيئة عمــرو بن هــند        تطـيُع بنا الوشـــاة وتزدرينــا
ْدنا وأوعــــدنا رويــــدا            متى كــنا لمـك مقــتوينا  تهـــدَّ

فـــإن قناتنا يا عمـــرو أعــيت       عى العـــداء قــبلك أن تلينا
ورثنـا مجــد علقمـَة بن سـيف        أباح لنا حصــون املجـــد دينا
ومّنا قبــله الســــاعي َكليــب            فأي املجــــد إال قـد وليـــنا
ونحـن الحاكمــون إذا ُأطعـــنا          ونحـن اآلخـــدون ملـا رضـينا

إليكـــم يا بنـي بكـــر إليكــــم              أمّلـا تعـــرفوا مــــّنا اليقـينا
كـأنا والســـــيوف مســـّلاٌت             ولـدنا النــاس ُطــرًّا أجمعـينا
ونشــرب إن وردنا املاء صفًوا         ويشـــرب غـــرينا كـدًرا وطينا
إذا ما املمَْلُك سام الناس خسًفا        أبينــا أن نقــــرَّ الـــذلَّ فــينا
لنا الدنيا ومــن أمســى عليهـا       ونبطش حن نبطش قادرينا

بغــاة ظــاملن ومـــا ظــلمنا            ولكـــن ســـنبدأ أظامليـــنا
مــألنا الربَّ حتى ضـــاق عــــنا       ونحــن البحـــر منـلؤه سفينا
إذا بلـغ الفطـــاَم لنا َصــــبيٌّ           َتخـــرُّ لــه الجـــبابُر ساجدينا

وعــدت معلقــة عمــرو بــن كلثــوم أحســن املعلقــات، حتــى إن بعــض 
النقــاد قالــوا: "لــو ُوضعــت أشــعار العــرب ف كفــة وقصيــدة عمرو بن 

كلثوم ف كفة ملالت بأكرثها".

أال ال يجهــلن أحــد علينـا      فنجهل فوق جهل الجاهلينا

لكل بيت شعر قصة

اإلمــام  يقولــون:  نســمعهم  مــا  كثــرًيا 
النِّســايّئ )بكــرس النــون(، وهــذا الضبــط 
غــري صحيــح، والصواب: اإلمام النَّســايّئ 

)بفتــح النــون(، ُمَحــّدث معروف صاحب 
وهــي  "نــََســـا"،  إىل  ِــــسبة  نــ لنــه  ــَنن،  السُّ
لعــامل  ُقــْل:  إذْن،  بخراســان،  مدينــة 

)بفتــح  النَّســايّئ  املعــروف:  الحديــث 
)بكرسهــا(،  النِّســايّئ  َتُقــْل:  وال  النــون(، 
دة. د ياء النََّسب؛ لنَّها دامًئا ُمَشدَّ وشدِّ

أ. د. عبد الله الدايلزاوية فصحى

سائّي )بفتح  اإلمام النَّ
سائّي )بكسرها( النون( ال النِّ

فلسطن/ الجزيرة نت:
اإلداريــة  املحكمــة  قــرار  مــن  وجيــزة  مــدة  بعــد 
العليــا الركيــة إلغــاء وضعه متحًفــا، وّقع الرئيس 
الريك رجب طيب أردوغان مرســوًما يحّول آيا 
صوفيــا إىل مســجد، وخاطــب الشــعب الــريك 
للشــاعر  بقصيــدة  فيهــا  استشــهد  كلمــة  ف 
رسدنغتــيش،  يوكســل  عثــامن  الراحــل  الــريك 
مثانينيــات  مطلــع  باإلعــدام  عليــه  حكــم  الــذي 
آيــا  فتــح  بســبب نضالــه إلعــادة  املــايض  القــرن 

صوفيا مسجًدا جامًعا.
ورئيــس  وشــاعر  وصحفــي  ســيايس  ويوكســل 
تحرير املجلة التي اكتســب اســم شهرته الخري 
منهــا )رسدنغتــيش(، وصــدر منهــا 33 عــدًدا ف 
ف  نفســه  عــن  بدفاعــه  واشــتهر  ســجنه،  أثنــاء 
لهيئــة  وقــال  بإعدامــه،  التــي حكمــت  املحكمــة 
القضيــة  هــذه  املدعــي  أحــرض  "لقــد  االدعــاء: 
إىل املــكان الخطــأ، وكان مــن الفضــل لــو أرســل 
تدفعنــي  املقارنــة  هــذه  اليونــان،  إىل  امللــف 
ا مسلاًم  للجنون، كأنني أرى ممثًا لثينا ال تركيًّ
ف النيابة ف هذا البلد الذي نجا بجهد الدين 
واإلميــان، بلــد الشــهداء واملحاربــن القدامــى، 
وتاريخنــا  وإمياننــا  ضمرينــا  صــوت  يعــد  ملــاذا 

الــريك يحيــى كــامل بياتــيل أن كتــب مقــااًل عام 
1922م، قــال فيــه: )هــذه الدولــة لهــا أساســان 
آيــا صوفيــا  مــآذن  مــن  الذان  أولهــام  معنويــان: 
القــرآن  تــاوة  والثــاين  تصــدح،  زالــت  مــا  التــي 
الكريــم أمــام الخرقة الرشيفة )بردة النبي الكريم 
مــا  قــر طــوب كايب ف إســطنبول( وهــي  ف 

زالت تتألل(".
وأضــاف: "إّن معظــم أصحــاب الفكــر والفنانــن 
آيــا  المــور ف  إليــه  آلــت  مــا  مســألة  كتبــوا ف 

صوفيا، بحرمانها العبادة".
ومــام كتــب ف هــذا الشــأن أشــعار كتبهــا أدبــاء 
لفتــح  بآيــا صوفيــا بجعلــه أيقونــة  أتــراك، تغنــوا 
الــريك  الشــاعر واملفكــر  إســطنبول، كالكاتــب 
"مــن  قــال:  عندمــا  قصاكــورك،  فاضــل  نجيــب 
بقــاء التــراك ف هــذا  تراودهــم املخــاوف مــن 
الوطــن هــم أنفســهم الذيــن تراودهــم الشــكوك 

ف إعادة فتح آيا صوفيا للعبادة من جديد".
بفتــح  تغنــى  عندمــا  حكمــت  ناظــم  شــعر  ومــن 
إســطنبول: "إنــه أمجــد أيــام اإلســام املرتقبــة/ 
غــدت إســطنبول الــرك، مــن بعــد قســطنطينية 
الــروم/ فتــح إســطنبول ف 8 أســابيع و3 أيــام/ 
الــربي/ وعــى  الــرك، ممتطًيــا جــواده  ســلطان 

الســلطان  بناهــا  التــي  املدرســة  وهــي  صوفيــا، 
محمــد الفاتــح بجانــب البنــاء، وكانــت ُتَعــّد أول 
جامعــة عثامنيــة، وذلــك دون ســبب، ثــم قّطعــوا 
الســجاد النــادر املفــروش ف أرضيتهــا، ووزعــوه 
إىل  العتيقــة  الشــموع  وأخــذوا  ويــرسة،  مينــة 

املسبك لصهرها".
مكانهــا،  تــزال ف  ال  التــي  اللوحــات  "وكذلــك   
وضعوهــا ف البدايــة ف املســتودعات لعــدم 
كــرب  بســبب  البــاب  مــن  إخراجهــا  مــن  متكنهــم 
وقــت  ف  ثانيــة  مكانهــا  ف  وُعّلقــت  حجمهــا، 
أضــاف  الدميقراطــي"  الحــزب  عهــد  ف  الحــق 

الرئيس الريك.
وتابــع: "الدمــار الــذي عاناه آيــا صوفيا ال يقتر 
عــى هــذا، فأولئــك الذيــن ال يريــدون أن يبقــى 
يشء مــن آيــا صوفيــا حينام كان مســجًدا، كادوا 
يهدمــون حتــى مآذنــه، فدمرت املئذنة الصغرية 
آليــا صوفيــا التــي ُحولــت إىل مســجد ف عهــد 
بــن عشــية وضحاهــا  الثــاين،  بايزيــد  الســلطان 

ودون أي سند قانوين".
واملوســيقي  الصحفــي  املــؤرخ  رأى  وعندمــا 
إبراهيــم حقــي قونيــايل أن الــدور قــادم عــى آيــا 
صوفيــا، نــرش تقريــًرا عــى الفــور قــال فيــه: "إن 

جرمية؟!".
منهــا  اقتبــس  التــي  الشــهرية  قصيدتــه  وف 
نــص  ف  الــريك  الشــاعر  يقــول  أردوغــان، 
حوكــم وأعــِدم بســببه: "آيــا صوفيــا، أيهــا املعبد 
كل  الفاتــح  أحفــاد  ســيحطم  تقلــق  ال  العظيــم، 
الصنــام، ويحولونــك إىل مســجد، ويتوضــؤون 
جدرانــك،  بــن  ســجًدا  ويخــرون  بدموعهــم 
وســيصدح التهليــل والتكبــري ثانيــة بــن قبابــك، 
وســيكون هذا الفتح الثاين، وســيكتب الشــعراء 
جديــد  مــن  الذان  وســيصدح  املاحــم،  عنــه 
الصامتــة  املــآذن  تلــك  مــن  التكبــري  وأصــوات 
بالنــوار  مآذنــك  رشفــات  وســتتوهج  اليتيمــة، 
النــاس  إن  حتــى  نبيــه،  ورشف  للــه  تقديًســا 
ســيظنون أن الفاتــح بعــث مــن جديــد، كل هــذا 
ســيحدث يــا آيــا صوفيــا، والفتــح الثــاين ســيكون 
بعًثــا بعــد مــوت، هــذا أمــر أكيــد ال تقلــق، وهــذه 
اليام باتت قريبة، رمبا غًدا أو أقرب من غد".

آيا صوفيا
قــرار تحويــل  توقيــع  بعــد  وف كلمتــه املتلفــزة 
الرئيــس  قــال  جامــع،  مســجد  إىل  صوفيــا  آيــا 
بــن  مبكانــة  صوفيــا  آيــا  حظــي  "لقــد  الــريك: 
الدباء والشــعراء، إذ ســبق للدبلومايس الشاعر 

رأس جيــش تحــدى الدنيــا، دخل من باب أدرنة/ 
الســلطان  للــه/  املبــارك  العبــد  لذلــك  طــوىب 
الــذي فتــح البلــدة الطيبة/ الحق أحّل علينا أكرب 
نعمــه/ وأقــام صــاة العــر ف آيــا صوفيــا". أمــا 
أتســيز  نهــال  الــريك  القومــي  الشــاعر  املــؤرخ 
فعندما سئل: "إذا أتيتم الدنيا من جديد فامذا 
أكــون  تريــدون أن تصبحــوا؟، أجــاب: "أريــد أن 
إماًمــا آليــا صوفيــا"، بحســب الكلمة التــي ألقاها 

الرئيس الريك.
واملؤرخ الريك العاملي خليل أينالجيق حينام 
قــال: "إن الغــرب مل ينــس مطلًقــا فتــح إســطنبول 
وال آيا صوفيا"، كان يقصد أن مسألة آيا صوفيا 

والفتح تتجاوز كونها مسألة سياسية.
ورأى أردوغان أنه ال شك أن أفضل ما كتب من 
شــعر عــن آيــا صوفيــا هــو للشــاعر الــريك نهــال 

آسيا.
نقد لقرار سابق

وانتقــد أردوغــان ف كلمتــه قــرار مجلــس الــوزراء 
الصــادر عــام 1934م القــايض بتحويــل مســجد 
آيــا صوفيــا إىل متحــف، وقال: "خال الســنوات 
التــي أغلــق فيهــا آيــا صوفيــا أمــام العبــادة وقــع 
آيــا  مدرســة  هدمــوا  لقــد  عظيــم،  جــور  عليــه 

هــذه املــآذن ُتَعــّد الداعــم لقبــة املســجد، وإذا 
ر  ســُيدمَّ صوفيــا  آيــا  فــإن  املــآذن  هــذه  ُدمــرت 
مضطريــن،  التدمــري  ألغــوا  وعندهــا  أيًضــا"، 

بحسب ما ذكر أردوغان.
واملــدارس  املســاجد  مــن  عديــًدا  أن  شــك  وال 
طالتهــا كــوارث مامثلة ف املدة نفســها تقريًبا، 
أن  رأى  الــذي  الــريك  الرئيــس  كلمــة  بحســب 
"قــرار إعــادة آيــا صوفيــا مســجًدا بعــث جديد له 
يعيشــه املــكان، بعــد مــرات ومــرات شــهد فيهــا 

إحياًء من جديد منذ تاريخ إنشائه".
وقــال: "إن إعــادة إحيــاء آيا صوفيــا بادرة مفادها 
أن لدينا -أمة تركية ومسلمن وإنسانية جمعاء- 
جميــع  مجــدًدا  تذكرنــا  عــن  للعــامل  نقولــه  مــا 
مراحــل تاريخنــا، بدايــة مــن معركــة بــدر )عــام 2 
مــن الهجــرة( إىل معركــة ماذكــر )1701م( ومــن 
معركــة نيقوبوليــس )1396م( إىل جنــاق قلعــة 
)1915م(، ورمــز إلرصارنــا عــى تحمــل أمانــات 

شهدائنا ومحاربينا، وإن كلفنا ذلك أرواحنا".
صوفيــا  آيــا  أن  مؤكــًدا  كلمتــه  أردوغــان  وختــم 
وقــال:  دامًئــا،  الجميــع  أمــام  مفتوًحــا  ســيكون 
الحفــاظ عــى  مــع  للعبــادة  "ســنفتتح املســجد 

ا مشرًكا لإلنسانية". وصفه مرياًثا ثقافيًّ

فصل في تفصيل 
أحوال اللحم المشوي 

)من كتاب فقه اللغة
 ألبي منصور الثعالبي(

إذا أْلِقــَي ف الَعرَْصــة فهــو: ُمَعــرَّص، فــإذا ألقــي عــى 
فهــو:  الَجْمــِر،  ف  ــب  ُغيِّ فــإذا  ُمَعــرٌَّض،  فهــو:  الَجْمــِر 
فهــو:  ة  امُلَحــامَّ الحجــارة  عــى  ُشــِوَي  فــإذا  َمْمُلــوٌل، 
ــٌب، فإذا رُدَّ  َحِنيــٌذ، فــإذا مل يتكامــل نضجــه فهو: ُمَضهَّ
ٌط، فــإذا ُشــِوي  ر يك َيِتــمَّ ُنْضُجــُه فهــو: ُمَشــيَّ إىل الَتنــوُّ
عــى الجمــر بالَعَجلــة فهــو: َمْحُســوٌس، فــإذا َخــَرَج مــن 
اٌش، ســمعت الخوارزمي يقول  ــور َيْقُطــُر فهو: ررَْشَ الَتنُّ
َمــُه إليــه بعــض أصحابــه: "َجــاَءين  ف َوْصــِف طعــام َقدَّ

اٍش وَفاُلوَذ َرْجَراٍج". ِبِشَواٍء ررَْشَ

اقتبس الرئيس التركي قصيدة أعدم كاتبها بسببها..
 الشوق آليا صوفيا في عيون األدب التركي
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

األفقي:
1 - قاتل مسليمة الكذاب 

2 - وسيم – حتما 
معكوسة 

3 - من الغزوات ناقص 
الحرف األخير 

4 - عكس انبساط + 
حرف 

5 - ال باالنجليزية + 
مشقة معكوسة + 

أسف 
6 - كثير معكوسة – 
مختلفان – 24 ساعة 

7 - دولة عربية بدون ال – 
سورة قرآنية 

8 - زمن معكوسة + 
دخول + خاصته 
9 -نظمت + يم 

العمودي:
1 - عاطفة + أم القرى 

2 - من األسماء الخمسة 
– بقاء 

3 - علم مؤنث – يعبر 
4 - نصف يلوم + قناة 
مبعثرة  + من الفواكه

5 - أغطية – عقل 
6 - مثيل + وظيفة 

معكوسة – عكس 
حياة

7 - ود + قاتل + من 
األشهر الحرم 

8 - نصف رامي + ننشد 
+ جواهر معكوسة 

9 - مدينة سورية 
معكوسة + احرف 
متشابهة + قطر 

حل الكلمة الضائعة

ذات الصواري – القادسية – اليرموك – تبوك – المريسيع – 
القسطل – األحزاب – حنين – فتح مكة – الزالقة – نهاوند – 

بنوقريظة – بدر – خيبر – أحد – لم – ن 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

آخر معركة قادها الجيش اإلسالمي بقيادة 
 سعد بن أبي وقاص ضد الفرس تتكون 6 حروف 

شاطئ »إيزتوزو« بوالية موغال الرتكية يحتل املرتبة 19 من بني أفضل 25 شاطئا يف العامل بحسب موقع أمرييك    )األناضول(

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
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s  الزاوية من خالل البريد التالي 

الجديد من أوبو.. سامعة 
ال سلكيــة طويلــة املــدى

بكني/ وكاالت:
كشــفت رشكــة أوبــو النقــاب عــن ســاعتها الالســلكية Enco W11 الجديــدة، والتــي تدعــم تقنيــة 

.Bluetooth 5.0
وأوضحت الرشكة الصينية أنه مع أول إقران ناجح بني الهاتف الذيك والساعة يتم إنشاء االتصال 

)حتى 10 أمتار( أوتوماتيكيا يف كل مرة يتم فيها فتح علبة الشحن.
وتوفر الساعة Enco W11 5 ساعات من االستمتاع باملوسيقى بشحنة واحدة، وتزيد إىل 20 

ساعة عند مرافقة علبة الشحن.
وتــأيت الســاعة Enco W11 بلــون أبيــض، وميكــن اســتعال الســاعة بــكل ســهولة وراحــة بنقــرة 

إصبع، كا تدعم الساعة منفذ شحن USB Type-C، يف حني تزن علبة الشحن 35.5 جم.
وكان آخــر مــا قدمتــه أوبــو يوليــو املــايض، تقنيــة الشــحن الالســليك AirVOOC الجديــدة، والتــي 

تتيح إمكانية شحن أجهزة الهواتف املحمولة يف غضون 30 ثانية فقط. 
وأوضحت الرشكة أن الشاحن متوافق مع معيار Qi بقدرة تصل إىل 60 وات.

وأضافــت أن الشــاحن املعنــي يشــتمل عــى مروحــة صغــرة للتربيــد، وبالتــايل ميكن شــحن بطارية 
سعة 4000 مليل بشكل كامل يف غضون 30 ثانية.

وتعترب هذه التقنية الجديدة أرسع من الكثر من الشواحن األخرى.
ومل تفصــح أوبــو عــن أيــة معلومــات بشــأن الهواتــف الذكيــة، التــي ســيتم تجهيزهــا بتقنيــة الشــحن 

الجديدة.

تضحية أب حاول إنقاذ ابنه
 وأصدقائه فخرس حياته غرًقا

روما/ وكاالت:
دفــع إيطــايل مثــن شــجاعته بخســارة حياتــه غرقــا بعد إنقاذه لحياة ابنــه وأصدقائه الصغار من الغرق 

يف أحد شواطئ جزيرة رسدينيا بجنويب البالد.
وغــرق أليســاندرو بــرا، مــن بلــدة ســيالرجيوس مبدينــة كاليــاري، بــني األمــواج بعــد أن أنقــذ ابنــه من 
الغرق، يف شاطئ فراكيس، يف بلدية كاستياداس بجنوب رسدينيا، حسب صحيفة "ال ستامبا" 

اإليطالية.
وبحســب التحقيقــات األوليــة للحــادث، كان بــرا عــى الشــاطئ مــع أرستــه عندمــا أدرك أن بعــض 
األطفــال، مبــن فيهــم ابنــه البالــغ مــن العمــر 12 عامــا، كانــوا يواجهــون صعوبــة يف الســباحة بســبب 
البحر الهائج، فألقى بنفسه بني األمواج مع سباحني آخرين وغطس ووصل إىل األطفال وساعدهم 

هم وابنه للخروج إىل بر األمان، لكنه فشل بعد ذلك يف العودة إىل الشاطئ.
وتــم بالفعــل إخــراج الرجــل البالــغ مــن العمر 53 عاما إىل الشــاطئ من قبل رجال إدارة اإلطفاء حتى 
وصلــت مروحيــة الخدمــة الصحيــة اإلقليميــة، ولكــن لســوء الحــظ، توقــف قلبــه عــن النبــض، حتــى 
بعدمــا بــذل الفريــق الطبــي كل مــا يف وســعه ملحاولــة إنقــاذ حياتــه، لكن دون جــدوى، ليتوىف األب 

عى الفور، فداء لحياة ابنه وأصدقائه.

مكرب صوت ذيك لتنشيط خيال الصغار
لندن/ وكاالت:

طور مهندســون مكرب صوت ذكيًا لتنشــيط خيال األطفال، إذ يتيح لهم االســتاع إىل 
قصصهم املفضلة مرارًا وتكرارًا، وتشغيل املوسيقى واأللعاب التفاعلية التعليمية، 

أو ساع الرسائل التي سجلها األصدقاء والعائلة.
يتألــف جهــاز »ســتوري بــود«، وهــو بــال شاشــة ويــزن 1.2 كجــم، مــن بطاريــة »ليثيــوم 
أيــون« قابلــة إلعــادة الشــحن توفــر ســبع ســاعات مــن وقــت التشــغيل وقــدرة تخزيــن 
حــوايل 800 ســاعة مــن الصــوت عــى بطاقــة »إس دي« املدمجــة بســعة 16 جيجــا 
بايــت، ومدخــل لســاعة رأس، و»واي فــاي«، واتصــال بلوتــوث، وقارئــة رشائــح »إن 

إف يس«.
الضــارة،  بتأثراتهــا  الشاشــات  عــن  األطفــال  بإبعــاده  يتميــز  الــذي  الجهــاز،  ويقــدم 
موســيقى وقصصــًا عاليــة الجــودة باللغتــني اإلنجليزيــة واإلســبانية، مــع أكــر مــن 300 

مقطع صويت تضم أكر من 30 ساعة من القصص واألغاين.

نظارة غاندي للبيع 
يف مزاد بـ19 ألف دوالر

لندن/ وكاالت:
عر خبر مزادات إنجليزي عى نظارة تخص زعيم االستقالل الهندي املهامتا غاندي يف صندوق 

بريد دار مزادات بإحدى املناطق الصناعية املزدحمة.
ومنــذ نحــو 4 أســابيع ، توجــه بائــع املــزادات "آنــدي ســتو" إىل عملــه وكان يفحــص صناديــق الربيــد 
يف مكتبــه يف منطقــة صناعيــة يف بريســتول جنــوب غــرب إنجلــرا، حســبا ذكــرت شــبكة "يس إن 

إن" األمريكية.
وقــال "ســتو": "لقــد رأيــت مظروًفــا يتــدىل مــن صنــدوق بريدنــا.. يف الواقــع، حرفًيــا، يتــدىل خــارج 

الصندوق".
مطليــة  نظــارة  العاديــة،  غــر  املحتويــات  اكتشــفوا  الظــرف،  الزمــالء  أحــد  فتــح  "عندمــا  وأضــاف: 
بالذهب ذات إطار دائري.. كانت معها ورقة صغرة مكتوب عليها )هذه تخص غاندي، وأُعطيت 

إىل عمي(".
وأشار ستو إىل أنه اتصل برقم الهاتف املوجود عى الرسالة، وتتبع بائع القطعة، الذي كان رجاًل 

مسًنا من سكان املنطقة املحليني.
وأخرب الرجل ستو أن النظارة قد مررت إليه من عمه، الذي أخربه أن غاندي أعطاها له أثناء تواجده 

يف جنوب أفريقيا.
وقالت دار إيست مزادات بريستول يف دليل القطعة: "العم كان يعمل يف رشكة بريتش بروليوم 
يف ذلــك الوقــت وكان يقيــم يف جنــوب أفريقيــا، وميكــن االفراض أن غاندي منحه النظارة للتعبر 

عن شكره عى بعض األعال الصالحة".

جلوالء



دولة فلسطني 
املجلس األعىل للقضاء 

لدى محكمة بداية غزة املوقرة 
في القضية رقم 2018/956 في الطلب 2020/991

املدعــي: خالــد داوود كامــل العــي – مــن ســكان غــزة الجــاء خلــف عــارة 
جــر – ويحمــل هويــة رقــم 906522875 – وكيــاه املحاميــان/ منــذر جــر 

جندية ومحمود جر جندية – غزة الرمال الجنويب شارع صناعة الوكالة.
املدعــى عليهــا: -1معتــز باللــه ســفيان عمــر ســارة – مــن ســكان غزة النرص 
محطــة بهلــول ســابقًا ومقيــم باململكــة األردنيــة الهاشــمية حاليــًا -2 نــروان 
ســفيان عمــر ســارة – مــن ســكان غــزة النــرص محطــة بهلــول ســابقًا ومقيمــة 

باململكة األردنية الهاشمية حاليًا.
مذكرة حضور بالنشر المستبدل 

يف القضية رقم 2018/956 
)إثبات صحة سند إقرار بالتفويض والتنازل ونفاذه(

إىل املدعــى عليهــا/ معتــز باللــه ســفيان عمــر ســارة ونــروان ســفيان عمر 
ســارة خــذا علــًا بــأن املدعــي/ خالــد داوود كامــل العــي قــد أقــام عليكا 
امــام محكمــة بدايــة غــزة والتــي يطالبكــا فيهــا   2018  /956 القضيــة رقــم 
بإثبات صحة ســند إقرار بالتفويض والتنازل ونفاذه عن كامل الحصص التي 
آلت إليكا عن طريق املرياث من مورثتكم والدتكم/ اعتدال أحمد سارة 
يف أرض املقسم رقم 149 من املربع 65 من القطعة رقم 978 من أرايض 
مروع الشيخ رضوان بالغ ما بلغت مساحتها وإشعار دائرة أماك الحكومة 
بذلك لذلك عليكم إيداع جوابكم التحريري خال 15 يومًا من تاريخ النر 
املعينــة  هــذه املحكمــة وحضــور جلســة املحكمــة  قلــم  لــدى  الجريــدة  يف 
2020/10/25م ومراجعــة املحكمــة الســتام  بتاريــخ يــوم األحــد املوافــق 
النســخة الخاصــة بكــم وإال فإنــه وبالعكــس ســيتم الســري يف الدعــوى حســب 

األصول، حرر بتاريخ: 2020/8/5م
رئيس قلم محكمة بداية غزة
أ. عار قنديل
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االحتال يهدم منزلني يف جنني وبيت لحم... 

 12 وفاة و1379 إصابة جديدة   ... 

7 حاالت وفاة بفريوس "كورونا" يف الضفة  ... 

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

ميكــن املحــات والــركات املختصــة التقــدم للمناقصــة وذلــك مــن خــال 
الحصــول عــىل صحيفــة الــروط واملواصفــات مــن مقــر االتحــاد الكائــن يف 
العنوان التايل: غزة : الكتيبة -مقابل ديوان املوظفني العام وذلك لقاء مبلغ 
)150( شــيكل غري مســرتدة خال الفرتة من الســاعة  العارشة صباحا وحتى 

الثانية بعد الظهر يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت. 
علًا 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 الركات املتقدمة يف نفس املكان.
ماحظات: 

1( أجرة اإلعان يف الصحيفة عىل 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.
لاستفسار يرجى االتصال عىل جوال رقم: 0598353390                                                               
االتحاد العاملي لعلاء املسلمني - فرع فلسطني

إعالن عن طرح عطاء
رقم 2020/1

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء

محكمة صلح دير البلح املوقرة
يف القضية الحقوقية رقم: 2018/645 - يف الطلب رقم : 2020/354 

املســتدعي/ ســامح عــودة أبــو جريبــان باألصالــة عــن نفســه وباإلضافــة لباقــي 
وكاؤه   ،)901357269( رقــم  هويــة   - الزوايــدة   / وأخــرون  والــده  ورثــة 

املحامون / خالد الطاع وصاح محمد بارود ومحمد خالد الطاع.
املســتدعى ضدهــم: 1 - رجــاء حســني ســامل ســليان أبــو جريبــان  - الزوايــدة 
منطقة السوارحة - بجوار محطة أبو سويرح، 2 - سمر حسني سامل سليان أبو 
جریبان - الزوايدة منطقة السوارحة - بجوار محطة وقود ابو سويرح، 3 - سحر 
حســني ســامل ســليان أبــو جريبــان - الزوايــدة منطقــة الســوارحة - بجوار محطة 
وقــود ابــو ســويرح، 4 - ســمرية حســني ســامل ســليان ابــو جريبــان - الزوايــدة 
منطقة الســوارحة - بجوار محطة وقود ابو ســويرح، 5 - عواطف محمود ســامل 
أبــو مزيــد - مــن الزوايــدة شــارع خالــد بــن الوليــد - مفــرتق أبــو جابر، 6 - ســاهر 
حســني ســامل ســليان أبــو جريبــان - الزوايــدة منطقــة الســوارحة - بجوار محطة 
وقود ابو سويرح، 7 - عبد املجيد ابراهيم سامل سلمي أبو مزيد – الزوايدة - 
شــارع الشــيخ ســامل - بجوار مدرســة املناهل، 8 - منی محمود ســامل أبو مزيد 
مــن الزوايــدة - شــارع خالــد بــن الوليــد - مفــرتق أبــو جابــر، 9 - تســاهيل محمــود 

سامل ابو مزيد من الزوايدة شارع خالد بن الوليد - مفرتق ابو جابر.
نوع الدعوى )قسمة أموال غري منقولة(

قيمة الدعوى ) تزيد عن 100000 دينار أردين (
مذكرة حضور بالنر املستبدل - يف القضية الحقوقية رقم 645 /2018

إىل املستدعى ضدهم املذكورين بعاليه مبا أن املستدعي وآخرين قد أقاموا 
عليكــم قضيــة حقوقيــة تحمــل رقــم 645 /2018  لذلك يقتيض عليكم الحضور 
إىل هــذه املحكمــة خــال خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكــرة 
علا أنه قد تم تحديد جلسة يوم الثاثاء 2020/9/22م للنظر يف الدعوى.

وليكون معلوما لديكم أنك إذا تخلفتم عن ذلك يجوز للمســتدعي أن يســري 
يف دعواه حسب األصول، حرر بتاريخ 2020/7/27م

رئيس قلم محكمة صلح دير البلح - األستاذ/ محمود املزين

نقلهــا موقــع عــرب 48، فــإن عــدد الوفيات ارتفع إىل )612( وفاة. وبينت 
عــدد  ارتفــع  فيــا   ،)24783( بلغــت  النشــطة  اإلصابــات  أن  املعطيــات 
حــاالت التعــايف إىل )58986(، مــن مجمــل اإلصابــات التــي وصلــت إىل 

.)84381(
وأظهــرت البيانــات أن عــدد اإلصابــات الخطــرة ارتفــع إىل )388(، منهــم 

)112( موصولون بأجهزة التنّفس االصطناعي. 

أمــس، متأثــًرا بإصابتــه بـ"كورونــا"، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفريوس يف 
فلسطني إىل )111( وفاة.

ســاعة  الـــ)24(  خــال  ســلجت  أنهــا  صحفــي  بيــان  يف  الصحــة  وذكــرت 
األخــرية، )3( حــاالت وفــاة يف محافظــة القــدس )اثنتــان يف كفــر عقــب 
وحالــة يف شــعفاط(، و)4( حــاالت يف محافظــة الخليــل تــم اإلعــان عــن 

إحداها مساء أمس األول، وحالة يف محافظة بيت لحم.
وبيت أن اإلصابات الجديدة توزعت عىل مثاين محافظات هي: الخليل 
)189(، نابلــس )9(، بيــت لحــم )44(، قلقيليــة )16(، رام اللــه والبــرية 
)32(، جنــني )3(، أريحــا واألغــوار )2(، محافظــة القــدس )172(، بينهــا 

)7( إصابات يف الضواحي.
وأوضحــت الصحــة أن نســبة التعــايف بلغــت )%56.6(، يف حــني بلغــت 
نســبة اإلصابــات النشــطة )%42.8(، وحــاالت الوفــاة )%0.6( من مجمل 

اإلصابات املسجلة يف فلسطني.
ولفتــت إىل وجــود )24( مريًضــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، بينهــم )3( 

مرىض موصولون عىل أجهزة التنفس االصطناعي.

وآبــار  ومســاكن  منشــآت  جميــع  بهــدم 
القريــة، عــىل أن تنفــذ عمليــات الهــدم 
خــال أيــام، علــًا أنه يســكن القرية نحو 
يعبــد  بلــديت  بــني  وتقــع  نســمة   )200(
غــرب جنــني، وقفــني مبحافظــة طولكــرم، 
مجلــس  مــن  بقــراٍر  كقريــة  واعُتمــدت 

الوزراء قبل عدة أشهر.
ســلطات  هدمــت  ذاتــه،  اإلطــار  يف 
بيــت  خربــة  يف  منــزاًل  االحتــال، 
مســتوطنة  بتجمــع  املعزولــة  اســكاريا، 
أرايض  عــىل  املقــام  عصيــون"  "غــوش 

املواطنني جنوب بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار 
حســن  لحــم  بيــت  يف  واالســتيطان 
للمواطــن  يعــود  املنــزل  بــأن  بريجيــة، 
االحتــال  وأن  ســعد،  محمــد  نعــان 

هدمه بحجة "عدم الرتخيص".
وأضاف أن االحتال صعد من انتهاكاته 
بحــق املواطنــني وممتلكاتهــم يف تلــك 
منهــا  الرحيــل  إىل  لدفعهــم  املنطقــة، 

لصالح املستوطنات.
مــن جانــب آخــر، قــاد عضــو الكنيســت 

غليــك"،  "يهــودا  املتطــرف  اإلرسائيــيل 
األقــى  املســجد  لباحــات  اقتحاًمــا 

برفقة عرات املستوطنني.
اإلســامية  األوقــاف  دائــرة  وأفــادت 
بالقــدس املحتلــة، بــأن )43( مســتوطًنا 
جهــة  مــن  األقــى،  ســاحات  اقتحمــوا 
باب املغاربة، بحاية رشطة االحتال.

طقوًســا  أدوا  املســتوطنني  أن  وبيــت 
أن  قبــل  األقــى  باحــات  يف  تلموديــة 

يغادروه من جهة باب السلسلة.
تجريف ونصب كاميرات

قــوات  جرفــت  ثانيــة،  ناحيــة  مــن 
يف  زراعيــة  أرايض  أمــس،  االحتــال، 
رشق  الخــويل"  عــرب  "تجمــع  منطقــة 
بلدة كفر ثلث جنوب محافظة قلقيلية 

شال الضفة الغربية املحتلة.
وتحــدث مواطنــون بــأن آليــات االحتــال 
جرفت تلك األرايض دون سابق انذار. 
وأشاروا إىل أن سلطات االحتال بدأت 
يف حفر خط ناقل للمياه، متهيًدا منها 
أهــايل  وتهجــري  األرض  عــىل  للســيطرة 

التجمع.

ويف الخليــل، نصبــت قــوات االحتــال 
عــىل  مراقبــة  أمــس، غرفــة  اإلرسائيــيل، 
تــل أبــو جنديــة يف قريــة التوانــة جنــوب 

املدينة.
قــوات  أن  محليــة،  مصــادر  وأوضحــت 
مصطحبــة  القريــة  اقتحمــت  االحتــال 
غرفــة مراقبــة مدعمــة بزجــاج مقــوى مــن 
جهاتهــا األربعــة، ونصبتهــا عــىل تــل أبــو 
للقريــة  املقابــل  الحــرش  يف  جنديــة 
واملحــاذي ملســتوطنة "حفــات ماعون" 
املقامــة عــىل أرايض املواطنــني رشق 

بلدة يطا.
املؤسســات  القريــة،  أهــايل  وناشــد 
اإلنســان  حقــوق  ومؤسســات  الدوليــة 
الهجمــة  هــذه  للجــم  للتدخــل  كافــة، 
االحتاليــة االســتيطانية عــىل كل قــرى 

وخرب يطا.
االحتــال  قــوات  اســتولت  حــني  يف 
اإلرسائييل، أمس، عىل جرافة يف أثناء 
عملها يف مروع شق طرق زراعية تابع 
للجان العمل الزراعي يف قرية ياسوف 
عيــان  شــهود  وأفــاد  ســلفيت.  شــال 

بــأن قــوات االحتــال داهمــت املنطقــة، 
واحتجــزت  الجرافــة  عــىل  واســتولت 
سائقها أيرس حادنة، وصاحب األرض 

عطا الله ياسني جودة.
اعتقاالت

مــدن  عــدة  شــهدت  ذلــك  غضــون  يف 
للشــبان  اعتقــاالت  الغربيــة  بالضفــة 
قــوات  اعتقلــت  حيــث  فلســطينيني، 
االحتــال شــابًّا مــن بلــدة عرابــة جنــوب 

جنني.
قــوات  أن  محليــة،  مصــادر  وأوضحــت 
االحتــال اعتقلــت الشــاب محمد أمني 
لحلوح، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

االحتــال،  قــوات  اعتقلــت  حــني  يف 
شــابني مــن محافظة نابلــس بعد اقتحام 
حيــث  املدينــة،  يف  املخفيــة  منطقــة 
حســام  بــدر  املحــرر  األســري  اعتقلــت 
عقــب  ســواملة،  وليــد  ومحمــد  الــرزق. 

مداهمة منزيل ذويها، وتفتيشها.
شــابني  االحتــال  قــوات  اعتقلــت  كــا 
مــن مخيــم عــني الســلطان غــرب مدينــة 
ذويهــا،  منــزيل  دهــم  بعــد  أريحــا، 

وتفتيشها. وأفادت مصادر محلية بأن 
ســاعات  منــذ  نصبــت  االحتــال  قــوات 
عــىل  ا  عســكريًّ حاجــًزا  الباكــر،  الصبــاح 
مدخل مدينة أريحا الجنويب، وأوقفت 
بعــض مركبــات املواطنني، ودققت يف 

هوياتهم.
اعتقلــت  القــدس  رشقــي  شــال  ومــن 
بينهــم  شــبان  ســبعة  االحتــال،  قــوات 

شقيقان.
خــال  االحتــال  عمليــات  وجــاءت 
اقتحــام قــوات جيــش االحتــال ورشطته 
لبلدة العيسوية وحزما، حيث داهمت 
املنــازل،  مــن  عــدًدا  القــوات  تلــك 

وانترت يف الشوارع املحيطة.
طائــرات  أغــارت  غــزة،  قطــاع  ويف 
األول،  أمــس  فجــر  الحربيــة،  االحتــال 
عــىل موقــع يف بلــدة بيــت الهيــا شــال 

قطاع غزة.
طائــرات  بــأن  أمنيــة  مصــادر  وأفــادت 
شــال  موقعــا  اســتهدفت  االحتــال 
يف  ماديــة  أرضار  إىل  أدى  مــا  البلــدة، 

املكان، دون أن يبلغ عن إصابات.

غزة/ فلسطني:
حررت دائرة املعر التجاري بوزارة االقتصاد الوطني 
يف األيــام األخــرية )54( محــرض ضبــط وتحفــظ لعــدد 
أبــو  "كــرم  معــر  عــر  الــواردة  والبضائــع  الســلع  مــن 

سامل".
وقــال مديــر املعــر التجــاري أحمد مســلم: إن طواقم 
الــوزارة ومــن خــال املتابعــة اليومية للبضائــع الواردة 
محــرض ضبــط،   )27( حــررت  التجاريــة  املعابــر  عــر 
ــا من الســلع والبضائع  و24 محــرض تحفــظ لــــ 150 طنًّ

املستوردة.
مفتــي  أن  أمــس،  صحفــي  بيــان  يف  مســلم  وذكــر 
جولــة   667 نظمــوا  املاضيــة  األيــام  خــال  املعــر 
تفتيشية عىل الشاحنات الواردة للتأكد من الروط 
واملواصفــات الصحيــة للســلع والبضائع قبل تداولها 

يف األسواق.

 وأشــار إىل أنه تم ضبط كميات من الســلع والبضائع 
الــواردة عــر املعــر، للتأكــد مــن ســامتها ومطابقتها 

للمواصفات الفلسطينية.
بــوزارة  نفــذت طواقــم حايــة املســتهلك  إىل ذلــك 
االقتصــاد 114 جولــة وزيــارة تفقديــة وتفتيشــية عىل 
والوســطى  رفــح  محافظــات  يف  واألســواق  املحــال 

والشال.
العامــة  والعاقــات  لإلعــام  العامــة  اإلدارة  وذكــرت 
 22 جوالتهــا  خــال  ســجلت  الطواقــم  أن  بالــوزارة، 
الصاحيــة  منتهيــة  غذائيــة  ملــواد  إتــاف  محــرض 
عليــه  الظاهــر  الفســاد  بســبب  وطحــني  ومنظفــات 
وأســاك تالفــة، مشــرية اىل أن الطواقــم حــررت 14 
صناعــي  رســم  لتقليــد  غــاز  لفــرش  ضبــط  محــارض 

محيل، وللشاي لرسوبه يف الفحص املخري.
أجــل  مــن  يوميــًا  الطواقــم مواصلــة جوالتهــا  وأكــدت 

الصالحــة،  غــري  املنتجــات  مــن  املواطنــني  حايــة 
األســواق  داخــل  املوجــودة  البضائــع  كل  ومراقبــة 

واملحال.
جــوالت  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  نظمــت  كــا  
تفتيشــية عىل املخابز باملحافظة الوســطى. وقالت 
اإلدارة العامــة لإلعــام والعاقــات العامــة، إن قســم 
نظــم  للصناعــة  العامــة  بــاإلدارة  الغذائيــة  الصناعــات 
املخابــز  شــملت  بالوســطى  املخابــز  عــىل  جــوالت 
اآلليــة واليدويــة ومخابــز الطابــون بالتعــاون مــع بلديــة 

النصريات.
محمــود  الغذائيــة  الصناعــات  قســم  رئيــس  وأكــد 
الســيقيل، أن الهدف من الجوالت الرقابة والتفتيش 
عــىل عمليــة اإلنتــاج داخــل املخابــز، التأكد من مدى 
الازمــة  الصحيــة  بالــروط  املخابــز  أصحــاب  التــزام 

لعملية اإلنتاج.

رام الله/ فلسطني:
إن  الشــوا  عــزام  النقــد  ســلطة  محافــظ  قــال 
البنك الوطني تعرض لحدث تشغييل، متثل 
يف قيــام أحــد موظفيــه بإجــراء حــركات ماليــة 
نفســه،  البنــك  حســابات  عــىل  أصوليــة  غــري 
حيــث تــم الســيطرة عــىل الحــدث، ومــن غــري 
املتوقع أن يؤدي إىل تعرض البنك لخسائر. 

وأكد يف بيان صادر عن سلطة النقد، أمس، 
ســامة أمــوال املودعــني يف البنــك، وأنهــا لن 

تتأثر بالحدث التشغييل املذكور.
البنــك  ومتانــة  ســامة  إىل  الشــوا  أشــار  كــا 
هــذا  تجــاوز  عــىل  العاليــة  وقدرتــه  الوطنــي 
أنــه  أعلــن  الوطنــي  البنــك  وكان  الحــدث. 
بعمليــات  مرتبــط  تشــغييل  لحــدث  تعــرض 

الخزينــة، متثــل بإجــراء حــركات غــري أصوليــة 
نفســه، حيــث خضــع  البنــك  عــىل حســابات 
قبــل  مــن  والتدقيــق  للمراجعــة  الحــدث  هــذا 
األطــراف املعنيــة ومبتابعــة الجهات الرســمية 

ومتت السيطرة عليه.
التأثــري املــايل  لــه، أن  بيــان  البنــك يف  وأكــد 
البيانــات  عــىل  األثــر  محــدود  الحــدث  لهــذا 

بــأي شــكل عــىل حســابات  املاليــة، وال يؤثــر 
وأرصدة العماء ومتانة البنك املالية.

تــم  التــي  لأرقــام  أنــه ال صحــة  البنــك  وأشــار 
التواصــل  وســائل  صفحــات  عــىل  تداولهــا 
االجتاعــي، وانــه يحتفــظ بحقــه يف املتابعــة 
القانونيــة لــكل مــن يروج أي خر كاذب أو غري 

دقيق.

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات 
يف غزة أمس، عن استكال رصف املنحة القطرية 
لأرس املتعففة . وقالت الوزارة: إنه ســيتم رصف 

لندن/ وكاالت: 
ارتفع الدوالر يف املعامات املبكرة بلندن يوم أمس، 
مبــا يف ذلــك أمــام اليــورو والفرنك الســويرسي، وســط 
تركيــز املســتثمرين عــىل التحفيــز املــايل يف الواليــات 
املتحدة والتوترات األمريكية الصينية قبيل محادثات 

تجارية مهمة يف 15 أغسطس آب .    
الجولــة  بشــأن  واشــنطن  يف  املحادثــات  انهيــار  وبعــد 
األمريــي  الرئيــس  وقــع  املــايل،  التحفيــز  مــن  التاليــة 
دونالــد ترامــب أوامــر تنفيذيــة يــوم الســبت املــايض، 
البطالــة  ملدفوعــات  الجزئيــة  االســتعادة  تتضمــن 
املحســنة لعرات املايني من األمريكيني العاطلني 

عن العمل .    
وكتــب تــو الن نويــن املحلــل يف كومرتس بنك ”بعض 

التحفيز أفضل من ال يشء .    
 “ عــىل األقــل هكــذا تــرى الســوق عــىل مــا يبــدو، ولهــذا 

السبب يرجع االرتفاع املتوسط للدوالر . “      
زاد املضاربــون صــايف مراكزهــم املدينــة يف الــدوالر 
العقــود  بيانــات  بحســب  أســبوع،  أحــدث  مــدى  عــىل 

اآلجلة األسبوعية الصادرة يوم الجمعة .    

وخــان  املختــار،  عمــر  بريــد  مكاتــب  يف  املنحــة 
يونس، ورفح. إىل ذلك رشعت أمس وزارة املالية 
يف غزة يف رصف حقوق الغري -مدين وعسكري- 

أمس عر كافة فروع بنك الريد.

كان  أمــس،  جرينتــش،  بتوقيــت   0730 الســاعة  يف 
مؤرش الدوالر مرتفعا 0.1 باملئة إىل  . 93.5   

وهبــط اليــورو 0.2 باملئــة إىل 1.17685 دوالر، ونــزل 
 0.2 اآلمنــة،  املــاذات  أحــد  الســويرسي،  الفرنــك 

باملئة أيضا مقابل العملة األمريكية إىل  . 0.914   
بفعــل  املــايض  األســبوع  أواخــر  تدعــم  الــدوالر  كان 
تصاعد التوترات بني واشنطن وبكني، بعد أن فرضت 
الواليــات املتحــدة عقوبــات عــىل مســؤولني كبــار مــن 

هونج كونج والصني .    
وارتفعــت الكرونــة الرنويجيــة حــوايل 0.1 باملئــة إىل 
9.0430 كرونــة للــدوالر، وتراجع الدوالر النيوزيلندي 

0.2 باملئة إىل 0.6588 دوالر أمريي، وفقد الدوالر 

األسرتايل 0.1 باملئة ليسجل  . 0.71525   
ســجلت أســرتاليا يو م أمس،  زيادة قياســية يف وفيات 
كوفيد19-. واستبعد رئيس الوزراء سكوت موريسون 

رفع إغاقات الحدود الداخلية قبل عيد املياد .       
وخفــض البنــك املركــزي األســرتايل نظرته املســتقبلية 
اســتمرار  مــن  وحــذر  الجمعــة  يــوم  الوطنــي  لاقتصــاد 

البطالة مرتفعة لعدة سنوات .    

صرف "حقوق الغير"
استكامل رصف املنحة القطرية

 لألرس املتعففة يف غزة

صعود الدوالر يسرتد بعض الزخم.. 
وتراجع األسرتايل والنيوزيلندي

نفذت زيارات تفتيشية على األسواق والمخابز
ظ لبضائع يف "كرم أبو سامل" االقتصاد تحرِّر 54 محرض ضبط وَتحفُّ

أحد موظفيه أجرى حركات مالية غير أصولية
سلطة النقد: تعـرض البنك الوطنـي لحـدث تشغيلـي

الجانــب الفلســطيني، بقــرار وقــف إدخــال مــواد البنــاء للقطــاع، 
عر معر كرم أبو سامل )جنوب رشق(، بدءًا من اليوم الثاثاء، 

وحتى إشعار آخر.
الخــاص  النقــل  رشكات  أبلغــت  الرئاســية  اللجنــة  أن  وذكــرت 

بالقرار اإلرسائييل.
وأغلقــت ســلطات االحتــال أمــس املعــر لعــدة ســاعات، ثــم 
واملــوايش  واأللبــان  املجمــدات  لعبــور  ــا  جزئيًّ فتحــه  أعــادت 

واألعاف.
ويــأيت القــرار اإلرسائيــيل يف أعقــاب تصاعــد حــدة التهديــدات 
بــني جيــش االحتــال واملقاومــة الفلســطينية، حيــث اســتأنف 
الشــبان الفلســطينيون عمليــات إطــاق البالونــات الحارقــة تجاه 
املســتوطنات املحاذيــة لقطــاع غــزة احتجاًجــا عــىل عــدم التزام 

االحتال مقتضيات التهدئة.
من جانبها، شددت حركة حاس عىل أن "كل وسائل الضغط 

والتهديد مل يعد لها أي جدوى أمام إرادة كرس الحصار".
وقال املتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، يف ترصيح 
صحفي فجر اليوم: إن االحتال مينع إدخال مواد البناء ويغلق 
معــر كــرم أبــو ســامل، ونتنياهو يهدد ويتوعــد، "وكل ذلك يأيت 
يف إطار الضغط عىل غزة وتضييق الخناق وتشديد الحصار".

وأضــاف: "مــن حــق شــعبنا أن يعيــش بحيــاة عزيــزة وكرمية عىل 
أرضــه ويناضــل مــن أجــل رفــع الحصــار الظــامل املفــروض عليــه 

منذ 14عاًما".

بدًءا من اليوم.. االحتال يوقف  ... 
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

ساعة ذكية تتتبع مستويات 
األدويـــــة يف الجســــم

واشنطن/ وكاالت:
ابتكــر علــاء يف كليــة هــري ســاموييل للهندســة والعلــوم التطبيقيــة 
بجامعــة كاليفورنيــا يف لــوس أنجلــوس، بالتعــاون مــع كليــة ســتانفورد 
للطب، ســاعة ذكية، تتتبع مســتويات األدوية داخل الجســم، وتحلل 
املواد الكيميائية املوجودة يف العرق، وتساعد األفراد الذين يعانون 
مشــاكل الصحــة العقليــة، خاصــة ممــن يصــف لهــم األطبــاء عالجــات 

دوائية طويلة األمد.
الكهربائيــة  الهندســة  املســاعد يف  األســتاذ  إمامينجــاد،  ســام  وقــال 
وهندســة الكمبيوتــر بالجامعــة: تعتمــد التحاليل الحالية عىل ســحب 

عينة دم يف املختربات، لذلك أردنا إنشاء تقنية
ميكن ارتداؤها، وتتبع خصائص األدوية داخل الجســم بشــل مســتمر 

وغري جراحي.
وأضــاف: معظــم األدويــة التــي يتــم تناولهــا ال تصــل بشــكل كامــل إىل 
بــل ينتهــي بهــا األمــر إىل الرتســب يف العــرق، مــا  املــكان املحــدد، 

يؤدي إىل انخفاض مستوى تركيزها.
وأجرى العلاء اختباراتهم عىل الساعة، من خالل معرفة تأثري عقار 
االســيتامينوفني، وهــو دواء شــائع يســتخدم دون وصفــة طبيــة بشــكل 
يومي، وقاموا بتحفيز الغدة الدرقية من خالل تيار كهربايئ، ما سمح 

باكتشاف تغريات يف كيمياء الجسم.
وقــال د. رونالــد ديفيــس، أســتاذ الكيمياء الحيويــة وعلم الوراثة بكلية 
الطــب  تحقــق  ســوف  التكنولوجيــا  هــذه  ســتانفورد:  بجامعــة  الطــب 
الشــخيص وســوف تســمح بتنــاول األدويــة بنــاًء عــىل الرتكيــب الجينــي 

الذي يحصل عليه الشخص من مراقبة الساعة له.

"مدرسة القمامة".. 
تعلم اإلنجلزيية بـ"النفايات"

بنوم بنه/ وكاالت:
معابــد  مجمــع  يف  الســياحي  املرشــد  ســانج،  كيملينــج  وجــد 
أنجكور وات، الذي يقع يف منطقة أنجكور يف كمبوديا، نفسه 
فــريوس  بســبب  واإلغــالق  طــوارئ  بســبب  العمــل  عــن  عاطــاًل 

كورونا املستجد، ال سياح، ال جوالت إرشادية.
ومن هنا قرر ســانج اســتغالل معرفته باللغة اإلنجليزية، ووقت 
فراغه لتعليمها لألطفال املحليني، ولكن بطريقة مبتكرة، وهي 
"النفايــات  بعملــة  الدفــع  مقابــل  الخصوصيــة  الــدروس  إعطــاء 

البالستيكية"، وفقا لصحيفة "ال ريبوبليكا" اإليطالية".
اللغــة اإلنجليزيــة هــي األداة األساســية التــي تســمح لألشــخاص 
بالعمــل مــع الســياح، الوســيلة املفيــدة للغايــة واملربحــة بعــض 
يبلــغ  حيــث  آســيا،  يف  البلــدان  أفقــر  مــن  واحــدة  يف  الــيء 
املــرة  "يف  الكامــل.  العــام  يف  يــورو   1200 الراتــب  متوســط 
األوىل التي جاء فيها األطفال إىل الفصل، قلت لهم: الدروس 
ليســت مجانيــة، يجــب أن أخصــم منكــم كيلوجرامــا ونصفــا مــن 
املــال"، عبــارة تحــدث بهــا ســانج عــن بدايــة مرشوعــه الــدرايس 
الفريــد مــن نوعــه. وأضــاف: "قلــت لهــم أيضــا قبــل أن تحــروا 
يل املــال، عليكــم غســله جيــدا وتجفيفــه، فنظــر األطفــال إىل 
بعضهــم البعــض يف دهشــة وســألوين: مــا الــذي تتحــدث عنــه؟ 
الــدروس،  الدفــع يل مثــن  أنــه ســيتعني عليهــم  لهــم  فرشحــت 
نفايــات بالســتيكية، وذلــك ليتــم جمعهــا مــن الشــوارع". وهكذا 
ولدت "مدرســة القامة" يف ســييم ريب، حيث يتم دفع مثن 
الــدروس بالقامــة ومنــذ ذلــك اليــوم ميكنــك رؤيــة مجموعــات 
مــن األطفــال يتجولــون يف الشــوارع واألزقــة الرئيســية باملدينــة 
بأكيــاس ُتــأل بالزجاجــات والعبــوات واألكيــاس، ثــم يعيدونهــا 

إىل معلمهم.

حيوانات األلبكة.. 
طريقة ألمانية لعالج 
االضطرابات النفسية

برلني/ وكاالت:
بفروهــا،  املشــهورة  األلبكــة،  حيوانــات  أملانيــة  عيــادة  تســتخدم 
كعــالج نفــي ملرضاهــا، وكوســيلة إلعــادة دمــج الجانحــني املصابــني 

باضطرابات نفسية يف املجتمع.
وتوفــر عيــادة "ماينكوفــن" يف مقاطعــة بافاريــا لعدد مــن مرضاها منذ 
نحو 10 سنوات إطارًا غري مألوف لتنفيس انفعاالتهم، هو عبارة عن 
مزرعــة تقــع يف العقــار التابــع للعيــادة، وتحــوي عــددًا مــن حيوانــات 

األلبكة، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
ويتــوىل املــرىض الذيــن يتابعــون هــذا الربنامــج عــددًا مــن املهــات 
املزرعــة،  هــذه  يف  املوجــودة  الحيوانــات  إطعــام  بينهــا  اليوميــة، 

وتنزيهها، وتشيط فروها، وتضميد جروحها وتنظيف حظائرها.
وقال إروين ميلر، وهو اسم مستعار ألحد املرىض: "أحب هذا األمر 
كثــريًا، فالعمــل مــع الحيوانــات ممتع، ومثة ما ينبغي أن يقوم به املرء 

كل يوم".
وتّكن إروين مبساعدة أصدقائه الجدد من كبح جاح غضبه، وقال 
يف هــذا الصــدد: "كنــت يف الســابق انفعاليــًا وأغضب برسعة كبرية، 
لكّن األمر تحّسن بفضل حيوانات األلبكة، فإذا غضبت، غضبت هي 

أيضًا، وكلا كنت هادئًا، كانت هي األخرى هادئة".
الربنامــج  يتوجــه  املستشــفى،  مــرىض  لجميــع  مفتوحــًا  كونــه  ورغــم 

بصورة خاصة إىل الجانحني املصابني باضطرابات نفسية.
وتشــّكل حيوانــات األلبكــة نوعــًا مــن متنفــس لهــؤالء املــرىض الذيــن ال 

ُيسَمح لهم، يف األوقات العادية مبغادرة مبنى املستشفى.

ا دراسة.. المضطربون عقليًّ
 أكرث عرضة للوفاة بكورونا

سول/ وكاالت:
توصلــت دراســة أوليــة حديثــة إىل أن مــرىض االضطرابــات العقليــة رمبــا 

يكونون أكرث عرضة إىل الوفاة بفريوس كورونا املستجد.
مســتخدمني  دراســة  بإجــراء  الجنوبيــة  كوريــا  مــن  باحثــني  فريــق  قــام 
معلومــات مــن قاعــدة بيانــات مــرىض "كوفيــد19-" معتمدة عــىل بيانات 
بــني االضطرابــات  العالقــة  لتقييــم  الوطنــي يف كوريــا،  الصحــي  التأمــني 
العقليــة وخطــر اإلصابــة بعدوى كورونا املســتجد ثم املعاناة من عواقب 

خطرية أو الوفاة.
وبصفــة عامــة ال تزيــد االضطرابــات العقليــة من خطــر اإلصابة باألمراض أو 
فرص املرور بحاالت مرضية خطرية جراء اإلصابة بأي فريوس مثل دخول 
اللجــوء  أو  العنايــة املركــزة  أو دخــول وحــدة  العــالج  لتلقــي  املستشــفى 
إىل التنفــس الصناعــي أو تطــور متالزمــة الضائقــة التنفســية الحــادة، وفقا 

ملوقع "ميدريكسيف" الطبي.
ومــع ذلــك، وجــد الباحثــون أنــه مبجــرد إصابــة املضطربني عقليــا بفريوس 
كورونا املســتجد، تزيد احتالية وفاتهم عالوة عىل اكتشــافهم أن خطر 

الوفاة كان مرتفعا بصورة ملحوظة لدى مرىض االضطرابات املزاجية.
مريــض خضــع   230.565 بتقييــم  الباحثــني  فريــق  قــام  الدراســة  وأثنــاء 
لفحــص كورونــا املســتجد ثــم تقييــم 7077 آخرين ثبتــت إيجابية إصابته 
منهــم   928 أن  وجــدوا  بكورونــا املســتجد،  ومــن املصابــني  بالفــريوس، 
لديهــم تاريــخ اضطرابــات عقليــة خــالل الســتة أشــهر الســابقة لخضوعهــم 

ألول فحص كورونا املستجد و26 منهم توىف بسببه.
ولفحــص تأثــري االضطرابــات العقليــة عــىل مــدى خطــورة كوفيــد19- عىل 
املضطربــني عقليــا، قــام الباحثــون بحســاب نســبة املــرىض التــي توفــت 
والتــي مــرت بحــاالت خطــرية بــني املــرىض الذيــن ثبتــت إيجابيــة إصابتهــم 
بالفريوس، وبعدها قاموا بتحليل البيانات التي حصلوا عليها قبل وبعد 

الدراسة ثم طابقوها وفقا لوجود االضطراب العقيل أو غيابه.

البالون: ليس سالًحا 
ولكنه تعبري عن إرادة قتال؟!

يقولــون يف مجالــس مســتوطنات غزة للجيــش: حكم البالون 
كحكــم  البالــون  إطــالق  حكــم  الصــاروخ،  كحكــم  املفخــخ 
"البالــون  للجيــش:  مناحــم  بــن  يــوين  ويقــول  التصعيــد؟!"، 
املتفجــر ســالح خطــري. رّد الجيش يجــب أن يكون متوافقا". 
بلديــة ســديروت ومســتوطنات غــالف غــزة يطالبــون الجيــش 

بالرد عىل البالونات.
أمــس  وقــام  يــرتدد،  ومل  يتــواَن،  مل  الصهيــوين  الجيــش 
بقصــف مجموعــة مــن مواقــع املقاومة الفلســطينية يف غزة. 
القصــف كان واســعا وتســبب بــأرضار ماديــة، كــا تســببت 
النــريان يف  أمــس باشــتعال  التــي أطلقــت مســاء  البالونــات 
خمســة وعرشيــن موقعــا يف الغــالف، جلهــا أحــراش تحيــط 

باملستوطنات.
هــذه املعادلــة ال يبــدو أنهــا ســتتوقف يف املرحلــة الحاليــة، 
فشباب املقاومة أكدوا أن هذا الصيف سيكون صيفا حارقا 
مســاحة  يف  النــريان  بإشــعال  بعضهــم  وهــدد  الغــالف،  يف 
تبعــد ٥٠ كيلــو مــرت عــن حــدود القطــاع. وحــدات البالونــات 
تراجــع  بســبب  للقتــال،  ومتعطشــون  غاضبــون،  والحرائــق 
حكومــة االحتــالل عــن التفاهــات، وتاديهــا يف الحصــار، 

وغياب الضغوط اإلقليمية والدولية.
حكومــة االحتــالل مشــغولة مبلــف كورونــا مــن ناحية، ومبلف 
االنتخابات الرابعة والخالفات الحزبية، وبفســاد نتنياهو من 
ناحية ثانية. هذه الحكومة املأزومة يف مستويات متعددة، 
أهملــت قضايــا تبادل األرسى، وقضايا التفاهات، وتلعب 
إلرضــاء  منهــا  محاولــة  يف  لغــزة  والتهديــد  التصعيــد  لعبــة 
املســتوطنني، وكســب تأييدهــم يف انتخابــات رابعــة باتــت 

محتملة أكرث من ذي قبل.
البالــون املفخــخ ليــس ســالحا، وليــس خطــرا كــا يزعــم يــوين 
خطــرا  ســالحا  كان  ولــو  املســتوطنني،  وقــادة  مناحيــم  بــن 
يف  واســتخدامه  صناعتــه  عــىل  الــدول  لتنافســت  ومدمــرا 
معاركها. البالون املفخخ ليس سالحا، إنه عمل وطني يعرّب 
عــن رفــض غــزة لالحتــالل، ورفــض غــزة للحصــار، وهــو مــؤرش 
رمــزي ذو داللــة عــىل أن الشــعب الفلســطيني ينشــد حريتــه 
بكل مثن، وأنه يرفض العبودية واالحتالل، وأنه حني تتاح له 
فــرص امتــالك ســالح قــوي سيســتخدمه ضــد مواقــع الجيــش 

واملستوطنني، بهدف إيالم العدو، وإلزامه رفع الحصار.
عدونــا يعــرف غــزة معرفــة جيــدة. غــزة التــي أخرجــت الجيــش 
واملســتوطنني مــن أراضيهــا، بقــرار أجرب شــارون عىل اتخاذه 
قــررت إشــعال  التــي  رغــم اعــرتاض املســتوطنني، هــي غــزة 
لتجــرب  كيلومــرًتا  خمســني  وبعمــق  غــزة،  غــالف  يف  النــريان 
نتنياهــو عــىل اتخــاذ قــرار برفــع الحصــار عــن غــزة، وتــرك غــزة 
تتواصــل مــع العــامل الخارجــي بحريــة، وتعالــج مشــاكل الفقــر 
مفخخــة  قنبلــة  كلهــا  غــزة  مبســؤولية.  والخريجــني  والبطالــة 
القصــف  وعمليــات  والحصــار.  االحتــالل  وجــه  يف  حارقــة 
االنتقاميــة لــن تحقــق غايتها، بل ســتزيد مــن إرصار املقاومة 
ليــس يف  الحــل  دائــرة املناطــق املســتهدفة.  توســيع  عــىل 
وتبــادل  الحصــار،  ورفــع  التفاهــات  يف  الحــل  االنتقــام، 

األرسى.

المدير التنفيذي لقناة "فلسطني اليوم"
وفاة اإلعالمي الفلسطيين 

نافـــــذ أبو حسنــــــة
بريوت/ فلسطني:

تــويف يف العاصمــة اللبنانيــة بــريوت، مســاء أمــس، اإلعالمــي نافــذ أبــو 
حسنة، املدير التنفيذي لقناة فلسطني اليوم.

وأوضحت عائلته أن الفقيد تويف، بجلطة قلبية حادة.
ونعت حركة حاس يف بيان لدائرتها اإلعالمية يف الخارج، أبو حســنة، 
ا، حمل القضية الفلســطينية  ا نشــطً وقالت: إن "الفقيد كان رمًزا إعالميًّ
وحقــوق  واملقاومــة  القــدس  عــن  ودافــع  ووجدانــه،  وعقلــه  قلبــه  يف 

الالجئني".
وأضافــت: "إننــا نفتقــد اليــوم زميــاًل معطــاًء متعاوًنــا يف أي عمل إعالمي 

يخدم القضية الفلسطينية.
وولــد الراحــل أبــو حســنة يف قطــاع غــزة يف عــام 1961، وغادرهــا صغــرًيا 

مع أهله بنتيجة نكسة يونيو/ حزيران عام 1967. 
درس يف جامعــة دمشــق وتخــرج فيهــا يف عــام 1983. وهــو متــزوج ولــه 
أربعــة أبنــاء. وشــغل أبــو حســنة رئيــس اللجنــة التحضرييــة لفــرع االتحــاد 
العام للكتاب واألدباء الفلسطينيني يف بريوت، وله مئات املقاالت يف 
العديد من الصحف والدوريات العربية. ويعمل منذ عام 2010 مديًرا 
ا لقناة فلسطني اليوم. من جانبها نعت وزارة الثقافة اإلعالمي أبو  تنفيذيًّ
حسنة، وقالت إنه "رحل بعد مسرية حافلة يف العديد من املؤسسات 
اإلعالميــة". وللفقيــد العديــد مــن الكتــب واملؤلفــات أبرزهــا: جغرافيــة 
االســتيطان ووهــم الدولــة، واألحــزاب الصهيونيــة العلانيــة والدينيــة يف 
"إرسائيــل"، وخالــد الفاهــوم يتذكــر.. ســرية ذاتيــة، أمــالك املغاربــة يف 

فلسطني. كا له روايتان أدبيتان: مقام البكاء، وعسل املرايا.

طوكيو/ وكاالت:
الســيارات  ســوق  اليابانيــة  إنفينيتــي  رشكــة  أشــعلت 
الرياضيــة متعــددة األغــراض الـــSUV الكوبيــه، بإعالنهــا 
املوعــد الرســمي لســيارة خارقــة تنتمــي لهــذه الفئــة مــن 

السيارات.
النقــاب  ستكشــف  إنهــا  إنفينيتــي  رشكــة  وقالــت 
لفئــة  تنتمــي  التــي  الجديــدة،   QX55 أيقونتهــا  عــن 
املوديــالت الرياضيــة متعددة األغــراض SUV الكوبيه، 

خالل شهر ترشين ثان/ نوفمرب القادم.
وأوضحــت الرشكــة اليابانيــة أن الكــروس أوفــر الجديــدة 

سيتم طرحها يف األسواق العام القادم.
وتوضح صور تشــويقية، تم نرشها للســيارة، أنها تتمتع 
بخطوط انسيابية عىل السقف، والتي تعد سمة مميزة 

ملوديالت الكوبيه.

ومل تكشف إنفينيتي بعد عن أية معلومات تقنية، غري 
أن الرشكــة التابعــة ملجموعــة نيســان أكــدت أن الســيارة 
يف  واملتمثلــة  املعهــودة  فلســفتها  ســتتبع  الجديــدة 
الريــايض  التصميــم  بــني  تجمــع  فريــدة  توليفــة  تقديــم 

األنيق والتجهيزات الفاخرة.
كانــت إنفينيتــي قــد قــررت تأجيــل تصنيــع الطــراز جــاء 
بنقــل  اليابانيــة املصنعــة للســيارات  قــرار الرشكــة  بعــد 
يف   Aguascalientes مبدينــة  ملصنعهــا  تصنيعــه 

املكسيك.
ومــن املنتظــر أن يطــرح طــراز إنفينيتــي QX55 بقدرات 
مشابهة لطراز QX50، الذي يعمل مبحرك توربيني بـ4 

أسطوانات، بسعة 2.0 لرت، وينتج قوة 268 حصانا.
ذلــك مــع عــزم دوران 380 نيوتــن مرت، ونظام قيادة دفع 

رباعي الدفع، وتكلفته تبدأ من 38,275 ألف دوالر.

إنفينييت تشعل سوق الـSUV بسيارة جديدة.. 
QX55 أسعار ومواصفات


