
قصور وإهمال 
يف التعامل 
مع  كورونا 

بالضفة 
رام الله-غزة/ جامل غيث:

يف  اشــتية  حكومــة  متديــد  رغــم 
الطــوارئ  حالــة  الغربيــة  الضفــة 
ملواجهــة وبــاء كورونــا ملدة ثالثني 
يوًمــا بــدأت مــن يوم أول من أمس، 

اإلصابــة  معــدالت  فــإن 
بالفــروس  اليوميــة 

غزة- رام الله/ محمد األيويب:
أمــس،  الفلســطينية  األرايض  شــهدت 
حمــالت تضامــن رســمي وفصائــي وشــعبي 
هــّز  الــذي  االنفجــار  بعــد  لبنــان،  مــع  واســعة 

العاصمــة بــروت وأدى إىل ســقوط عــرات 
القتــى وآالف الجرحــى ودمــار هائل وخســائر 
ماديــة كبــرة. فقــد، نّظمــت حركــة املقاومــة 
وقفــة  أمــس،  مســاء  حــامس،  اإلســالمية 

الشــعب  مــع  تضامًنــا  غــزة،  مدينــة  وســط 
يف  املواطنــني  مئــات  وشــارك  اللبنــاين. 

ميــدان  يف  أقيمــت  التــي  الوقفــة 
ســاحة فلســطني، رافعــني الفتــات 

اندالع حريق هائل يف سوق 
بإمارة عجمان

ديب/ األناضول:
اندلع حريق هائل، أمس، داخل سوق يف إمارة عجامن باإلمارات.

وقالت إدارة الدفاع املدين يف عجامن يف بيان، إن فرقها 
"تتعامل مع حريق متطور يف سوق عجامن الشعبي".

مخاوف إرسائيلية خشية كارثة يف 
حيفا شبيهة بانفجار مرفأ بريوت

النارصة-غزة/ محمد عيد:
أثــارت كارثــة مرفــأ بــروت، حالة من الخوف والرعب داخل مدينة حيفا 

واألوســاط اإلرسائيليــة، ســيام أن املدينــة املحتلــة تطــل عــى 
أكــر مينــاء يف )إرسائيــل(، وتنتــر فيــه مصانــع الكيامويــات 

القدس املحتلة-غزة/ محمد املنراوي:
هدمــت جرافــات تابعــة لبلديــة االحتــالل 
اإلرسائيــي يف مدينــة القــدس املحتلــة، 
يف  تجاريــة  ومنشــأة  منــازل  ثالثــة  أمــس، 
عــى  مواطنــا  وأجــرت  ســلوان،  بلــدة 
هــدم منزلــه يف بيــت حنينــا، فيــام واصــل 
مســتوطنون متطرفون صباحــا اقتحاماتهم 
بــاب  مــن  األقــى  املســجد  لباحــات 

مــن  بحاميــة مشــددة  املغاربــة، 
رشطة االحتالل الخاصة.
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نعي رجل فاضل
ينعى املهندس هشام رصصور وعائلة الفقيد الدكتور رمضان شلح واملهندس 
أميــن الفايــز والدكتــور عــوض الجرجــاوي واألســتاذ عبــد الســالم زرنــدح والدكتــور 

أرشف الكرد والدكتور مروان العزايزة حامهم املغفور له بإذن الله
المهندس/ عبد الكريم دياب حسن نصار "اسبيته"

ويتقدمــون بأحــر التعــازي واملواســاة لعائلــة الفقيــد ولعمــوم آل نصــار "اســبيته" 
الكــرام يف الوطــن والشــتات، ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــد بواســع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون

نعي فقيد آل نصار "اسبيته"
ينعى الدكتور محمد عبد الكريم نصار وشقيقاته سحر ومها ونها ومنى ودعاء وإميان 

وحنان وآالء وعموم آل نصار "اسبيته" والدهم وفقيدهم املغفور له بإذن الله
المهندس/ عبد الكريم دياب حسن نصار "اسبيته"

أحد رجاالت الرعيل األول لجامعة اإلخوان املسلمني يف فلسطني
والــذي وافتــه املنيــة صبــاح أمــس األربعــاء املوافــق 2020/8/5م عــن عمــر ناهــز 

85 عاًما قضاها يف طاعة الله عز وجل وفعل الخر.
تقبــل التعــازي بعــد صــالة العــر بــدًءا مــن يــوم أمــس وملــدة ثالثــة أيــام يف منــزل الفقيــد 
الكائن يف حي الشجاعية الرتكامن أول شارع املنصورة بجوار مكتب تاكسيات الرسيع.
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غزة/ نور الدين صالح:
"تعــاون  اتفاقيــة  توقيــع  احتفاليــة  أمــس،  جــرت، 
مشــرتك" بــني صحيفــة فلســطني وبلديــة غــزة التــي 

زار مجلسها البلدي مقر الصحيفة يف إطار توثيق 
العالقــات وتقديــم الخدمات املتبادلة 

بينهام.

أعقبها جولة للمجلس البلدي في أروقتها لالطالع على عملها
احتفالية توقيع اتفاقية "تعاون مشرتك" 

بني صحيفة فلسطني وبلدية غزة

عواصم-رام الله/ فلسطني:
الغربيــة  الضفــة  يف  فلســطينيني   4 تــويف 
الفلســطينية  الجاليــة  مــن  املحتلــة و3 آخــرون 
كورونــا  بفــروس  إصابتهــم  إثــر  الســعودية  يف 

الصحــة  وزيــرة  أعلنــت  الضفــة،  ففــي  أمــس. 
و356  وفــاة  حــاالت   4 تســجيل  الكيلــة  مــي 
حالــة  و199  كورونــا  بفــروس  جديــدة  إصابــة 
تعاٍف خالل الـ24 ســاعة املاضية، وذلك بعد 

إجــراء 2936 فحصــا مخريــا. وأضافــت الكيلة 
يف تريــح صحفــي أمــس، أن 3 مــن الوفيــات 

املســجلة خــالل الـــ24 ســاعة األخــرة 
وحالــة  الخليــل،  محافظــة  يف  كانــت 

الصحة تعلن عدم تسجيل 
إصابات بكورونا يف غزة

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة بغــزة، أمــس، عــدم تســجيل إصابــات جديــدة 
بفــروس كورونــا يف القطــاع، مشــرة إىل عــدم إجــراء فحــص عينــات 

مشــتبهة خالل األربع وعرين ســاعة املاضية. وأوضحت 
الــوزارة يف بيــان لهــا، أن عــدد العينــات التــي جــرى فحصهــا 

5 حاالت وفاة و1692 إصابة 
جديدة بكورونا لدى االحتالل

النارصة/ فلسطني:
تســجيل  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــالل  بحكومــة  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
األربــع  بفــروس كورونــا، خــالل  إصابــة جديــدة  وفــاة و1692  5 حــاالت 

وعريــن ســاعة املاضيــة. وأشــارت وزارة االحتــالل إىل ارتفــاع 
عــدد الوفيــات منــذ مــارس/ آذار املــايض إىل 564، فيــام بلــغ 

وفـــاة 4 فلســـطينيـــني بالضــفـة
و3 فــي الســعـوديــة بـفيـــروس كــورونـا
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23 21
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النائب القرعاوي يدعو لتشكيل لجان 
وطنية لمواجهة عمليات التهويد

طولكرم/ فلسطني:
دعا النائب يف املجلس التريعي عن طولكرم، فتحي القرعاوي، إىل تشكيل 
الداخــي  الصــف  توحيــد  عاتقهــا  عــى  تأخــذ  الفلســطيني  الــكل  تضــم  لجــان 
للتصدي لكل إجراءات االحتالل ضد املؤسسات واملجتمع الفلسطيني ككل، 

وخاصة عمليات التهويد كام يجري بحق املسجد اإلبراهيمي يف الخليل.
وقــال القرعــاوي يف تريــح صحفــي، أمــس: إن قــرار حكومــة االحتــالل بســلب 
صالحيات إدارة املسجد اإلبراهيمي من الفلسطينيني وجعلها يف يد سلطات 

االحتــالل "يكشــف بــأن االحتــالل مــاٍض يف خطــط التهويــد". وأضاف 
أن قــرار االحتــالل جــاء بعــد تهويــده عــدة مرافــق يف الخليل من خالل 

األسري األخرس يواصل إرضابه 
المفتوح لليوم الحادي عرش

رام الله/ فلسطني:
يخــوض األســر ماهــر عبــد اللطيــف األخــرس )49 عامــًا( مــن بلــدة ســيلة الظهــر 
قضــاء مدينــة جنــني شــامل الضفــة املحتلــة، إرضابــه املفتــوح عــن الطعــام لليــوم 
الحــادي عــر عــى التــوايل؛ رفضــا لقــرار ســلطات االحتــالل تحويلــه لالعتقــال 

اإلداري.
وأفادت مؤسسة مهـجـــة الـقـــدس، يف بيان، أمس، بأن قوات االحتالل اعتقلت 
األخــرس يف 27 يوليــو املــايض، وطلبــت نيابــة االحتــالل قبــل أيــام من املحكمة 

إمهالهــا إلصــدار أمــر اعتقــال إداري بحقــه. وأشــارت املؤسســة إىل أن 
األخــرس أعلــن عــن إرضابــه عــن الطعــام أثنــاء اعتقالــه مــن قبــل قــوات  23

القدس املحتلة/ فلسطني:
تشــكيل  إىل  حــامس  اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  دعــت 
لجنــة وطنيــة تتــوىل ملــف الدفــاع عــن القــدس وأحيائهــا 
االحتــالل  مخططــات  ملواجهــة  فيهــا؛  الــراع  وإدارة 

رام الله-غزة/ محمد القوقا:
أدان مجلس منظامت حقوق اإلنسان الفلسطينية، 
و"حملــة بــادر للمقاطعــة"، اعتقــال قــوات االحتــالل 

غزة/ محمد أبو شحمة:
بشكل متزامن، وبخطوات متسارعة ومريبة، تواجه 
قضيــة األرسى واملؤسســات املهتمــة بهــم، تجاهاًل 

اإلرسائيي االستيطانية والتهويدية.
وقــال عضــو املكتــب الســيايس لحامس ماهــر عبيد، يف 

بيــان، أمــس: إن عدوان االحتالل املتواصل يف 
مدينة القدس وهدمه البيوت وتريد سكانها 

الوطنيــة  للجنــة  العــام  املنســق  اإلرسائيــي 
الفلســطينية يف حركــة مقاطعــة )إرسائيــل( 
اإلنســان  حقــوق  عــن  واملدافــع   "BDS"

مــا  الفلســطينية، وهــو  الســلطة  قبــل  مــن  مقصــوًدا 
إغــالق  إىل  الواقــع  لهــذا  كنمــوذج  أفــى 
عــدد مــن مقرات نادي األســر الفلســطيني 

حماس تدعو إىل تشكيل
لجنة وطنية لحماية أحياء القدس 

إدانة العتقال الناشط محمود 
نواجعة ومطالبات بمساءلة االحتالل

محاوالت حثيثة لطمس قضية األرسى.. 
والسجون تتهيأ لمعركة "األمعاء الخاوية"

عطون: االحتالل 
يسارع الزمن 

لتهويد ديموغرافيا 
القدس

رام الله-غزة/ طالل النبيه:
حــذر النائــب يف املجلــس التريعي عن 
مدينة القدس املحتلة، أحمد عطون، من 

اإلرسائيــي  االحتــالل  إجــراءات 
الســاعي مــن خاللهــا إىل فــرض 

تجدد اقتحام األقصى واقتالع أشجار وتجريف أراٍض في الضفة
االحتالل يهدم 4 منازل ومنشآت تجارية يف القدس

مقتل شقيق 
الوزير "الشيخ" 
إثر فلتان أمين 

يف البرية
رام الله/ فلسطني:

لقي خليل الشيخ، شقيق القيادي 
الشــؤون  وزيــر  فتــح  حركــة  يف 

املدنيــة حســني الشــيخ، 
"فلتــان  إثــر  مرعــه، 

وقفة لحماس بغزة تضامًنا مع الشعب اللبناني
تضــامــن رســمي وفصــائـيل وشــعـيب 

واســـع مــع ضحــايــا انفـجــار بيــروت

6

بعد تجفيف منابع األموال وإغالق مكاتب نادي األسير

2

4 آلية عسكرية إرسائيلية تشق طريقًا استيطانية يف دورا جنوب الخليل أمس      )وفا(

وقفة تضامنية مع ضحايا انفجار بروت دعت لها حركة حامس يف غزة أمس      )تصوير/يارس فتحي(

رئيس مجلس إدارة صحيفة فلسطني ورئيس بلدية غزة يوقعان اتفاقية تعاون أمس   )تصوير/محمود أبو حصرة(
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الكنيست يسقط مقرتًحا بتشكيل 
لجنة تحقيق يف قضية الغواصات

النارصة/ فلسطني:
أســقطت الهيئــة العامــة للكنيســت اإلرسائيــي أمــس، مقرتًحــا بتشــكيل 

لجنة تحقيق يف قضية الغواصات. 
وتغيــب أعضــاء الكنيســت مــن حــزب "كاحــول الفــان" عن الجلســة، علًم 
أن تشكيل لجنة تحقيق كهذه كانت أحد تعهدات "كاحول الفان" خالل 
االنتخابــات العامــة األخــرية. كم تغيب الوزيران عمري بريتس وإيتســيك 

شمويل، من حزب العمل، عن الجلسة.
وقدمــت املقــرتح كتلــة "ييــش عتيــد -تيلــم"، التــي كانــت جــزًءا من كتلة 
"كاحــول الفــان"، قبــل انشــقاق حــزب "حوســني ليرسائيــل"، برئاســة بينــي 
غانتــس، عنهــا وإطــالق اســم "كاحــول الفــان" عــى حــزب غانتــس، ومــن 
ثــم انضممــه إىل حكومــة بنيامــني نتنياهــو. وعــارض املقــرتح 48 عضــو 

كنيست وأيده 19 عضًوا.
االحتــالل  حكومــة  بــني  باتصــاالت  تتعلــق  الغواصــات  قضيــة  أن  يذكــر 
مركزهــا  ويف  "تيســنكروب"،  األملانيــة  الســفن  بنــاء  ورشكــة  اإلرسائيليــة 
صفقتــان مببلــغ مليــاري يــورو. ووفقــا للشــبهات، فإن ضباًطــا إرسائيليني 
كبــاًرا وموظفــني حكوميــني ومقربــني من رئيس حكومــة االحتالل بنيامني 

نتنياهو، حصلوا عى ِرًش من أجل تنفيذ الصفقتني.
"يوجــد  أنــه  الكنيســت،  الــذي صــوت عليــه  تســويغ املقــرتح  وجــاء يف 
األمــن  صلــب  يف  موضوعــات  يف  قــرارات  اتخــاذ  مــن  كبــري  تخــوف 
أيضــا.  أنهــا جنائيــة  غــري واضحــة، ورمبــا  بدوافــع  للدولــة،  اإلســرتاتيجي 
وحتــى اليــوم، يرفــض رئيــس الحكومــة اإلجابــة ملــاذا صــادق عــى أن تبيــع 
أملانيا غواصات متطورة إىل مرص من دون أن يعلم أحد بذلك يف أثناء 

اتخاذ القرار".
العــام املــايض إىل تشــكيل لجنــة تحقيــق يف هــذه  وكان غانتــس دعــا 

القضية، التي وصفها بأنها "الفساد األمني األخطر يف تاريخ الدولة".
وبــررت القامئــة املشــرتكة عــدم مشــاركتها يف التصويــت عــى املقــرتح 
بــأن "االقــرتاح املطــروح مــن قبــل ييــش عتيــد هــو اساًســا لتحســني أداء 
الصفقات األمنية والتحقيق ملاذا وافقت )إرسائيل( عى بيع غواصات 
أملانيــة ملــرص". وأضــاف البيــان أن "موقــف القامئــة املشــرتكة يف مثــل 
يتــم  ولــن  منــذ ســنوات،  معــروف  الجيــش  لــوزارة  التابعــة  القضايــا  هــذه 
تغيــريه بنــاء عــى مطلــب وتوقعــات مــن ُكتــل أخــرى! ونحــن نرفــض جملــة 
وتفصيــال أن نصــوت لجانــب هكــذا اقــرتاح مبنــى عــى الذهنيــة األمنيــة 

العسكرية "لييش عتيد" كم طرحها )موشيه( بوجي يعلون".
كذلــك أســقط الكنيســت، أمــس، مــروع قانــون يقــي بااللتفــاف عى 
قرار املحكمة العليا بإلغاء قانون تسنه الكنيست، بحيث يعاد تريعه 
وبتأييــد 61 عضــو كنيســت. وقدمــت مــروع القانــون عضــو الكنيســت 
أييليــت شــاكيد، مــن تحالــف أحــزاب اليمــني املتطــرف "ميينــا". وعارض 

مروع القانون 71 عضو كنيست.

أبو عصب: استهداف االحتالل محامني 
مقدسيني محاولة إلخامد صوت األرسى

القدس املحتلة/ صفا:
القــرار  إن  عصــب:  أبــو  أمجــد  املقدســيني  األرسى  أهــايل  لجــة  رئيــس  قــال 
محاولــة  يشــكل  العمــل،  عــن  مقدســيني  محامــني  ثالثــة  بوقــف  اإلرسائيــي 
إلســكات كل األصــوات الريفــة املدافعــة عن األرسى الفلســطينيني، وعدم 

فضح انتهاكات وممرسات االحتالل املتواصلة بحقهم.
وأضاف أبو عصب يف ترصيح لوكالة "صفا" أمس، إن هذا القرار غري قانوين، 
ويعــر عــن حالــة االســتهداف اإلرسائيــي الواضح ألبناء الشــعب الفلســطيني 
يف مدينة القدس املحتلة، وتحديًدا املحامني الذين يدافعون عن األرسى 
"املحكمــة  يســمى  مــا  وقــررت  العــامل.  إىل  معاناتهــم  وينقلــون  وحقوقهــم 
االنضباطيــة" التابعــة لنقابــة املحامــني اإلرسائيليــني وقــف ثالثــة محامــني عــن 

العمل ملدة عامني، بعد أن أدينوا بنقل رسائل إىل أرسى فلسطينيني.
وبحســب هيئــة البــث اإلرسائيليــة العامــة الناطقــة بالعربيــة، فــإن املحامــني 
الثالثــة مــن القــدس ويحملــون الهويــة اإلرسائيليــة، وهــم محمــود أبــو ســنينة 
بأنهــم  اتهمــوا  املحامــني  هــؤالء  أنــه  مبينــة  اســكايف،  وعمــر  غريــب  ونديــم 
"استغلوا منصبهم للمساس بأمن الدولة". ورفضت "املحكمة االنضباطية" 

طلب لجنة آداب املهنة وقف املحامني الثالثة ملدة 10 أعوام.
وأشار أبو عصب إىل أن سلطات االحتالل ال تتوقف عن استهداف املحامني 
املقدســيني مــن خــالل املالحقــة واالعتقــال وفــرض الحبــس املنــزيل عليهــم 
يف محاولة لتخويفهم وترهيبهم، ومنعهم من أداء دورهم تجاه األرسى داخل 

سجون االحتالل ومتابعة قضيتهم.
ولفــت إىل أن املحامــني الثالثــة كانــوا اعتقلــوا قبــل ذلــك، وأمضــوا داخــل 
بحجــة  املنــزيل،  الحبــس  عليهــم  فــرض  كــم  عــام،  قرابــة  االحتــالل  ســجون 

التواصل مع أرسى فلسطينيني ونقل رسائل لهم.
وكانــت قــوات االحتــالل شــنت قبــل عــدة ســنوات حملــة ممنهجة اســتهدفت 
مجموعة من املحامني املقدسيني، من بينهم املحامية شريين العيساوي، 
والذين أدانتهم املحكمة االحتاللية مبساعدة الحركة األسرية من خالل نقل 

مجموعة من الرسائل بني قادتها يف السجون.
املحامــني،  هــؤالء  ضــد  اتهــام  الئحــة  االحتــالل  محكمــة  وجهــت  وحينهــا، 
خدمــات  وإعطــاء  عــدو"  "وســيط  مــع  اتصالهــم  االحتــالل  ادعــاء  تضمنــت 
لتنظيــمت فلســطينية "محظــورة"، و"زيــارة أرسى أمنيــني يعتــرون مســؤولني 
االحتــالل  ســلطات  ســلمت  املــايض،  والعــام  فلســطينية".  تنظيــمت  يف 
األسرية املحررة العيساوي قراًرا مبنع مزاولة مهنة املحاماة مدى الحياة، ما 

اعترته "حرًبا عنرصية حتى يف لقمة العيش".

قضيــة األرسى، مــن خــالل عــدة إجــراءات 
يتم اتخاذها عى األرض".

املتخــذة،  الخطــوات  تلــك  أبــرز  وعــن 
"بــدأت  لـ"فلســطني":  قنديــل  قــال 
الســلطة بقطــع رواتــب األرسى، وتحويــل 
الــوزارة الخاصــة بهــم إىل هيئــة، وتجميــد 
مخصصــات نــادي األســري، وإيقــاف عدد 
عــن  املدافعــني  املحامــني  مــن  كبــري 
وإغــالق  االحتــالل،  ســجون  يف  األرسى 

الحسابات البنكية لهم ولعائالتهم".

املطبقــة  اإلجــراءات  أن  قنديــل  وأوضــح 
واضحــة  سياســة  باتــت  األرسى،  بحــق 
ومكشوفة لتفريغ الحالة النضالية لقضية 
األرسى، "وتــأيت يف ســياق الحــرب عــى 
مــن  مســتمرة  خطــوات  وهــي  املقاومــة، 
قبــل االحتــالل والســلطة، لــذا يجب عى 
الكل الوطني تدارك ما يحدث والوقوف 

أمامه"، بحسب تقديره.
الفلســطينيني  األرسى  أن  قنديــل  وبــني 
لهــم  "ســيكون  االحتــالل  ســجون  يف 

موقف أمام اإلجراءات التي يتم اتخاذها 
ضدهــم، إذ رمبــا ســيدخلون يف إرضاب 
تلــك  عــى  رًدا  الطعــام  عــن  مفتــوح 

الخطوات املتواصلة بحقهم".
النــارص فروانــة، املختــص بشــؤون  عبــد 
نــادي  أن  أكــد  واملحرريــن،  األرسى 
األســري مؤسســة وطنيــة عمرهــا أكــر من 
الدفــاع  يف  عريــق  تاريــخ  ولــه  ســنة   20
عن األرسى، وأنجز عى مدار الســنوات 
املاضيــة الكثــري مــن املهــام التــي تخــدم 

غزة/ محمد أبو شحمة:
متســارعة  وبخطــوات  متزامــن،  بشــكل 
األرسى  قضيــة  تواجــه  ومريبــة، 
تجاهــاًل  بهــم،  املهتمــة  واملؤسســات 
مقصــوًدا مــن قبــل الســلطة الفلســطينية، 
وهــو مــا أفــى كنمــوذج لهــذا الواقع إىل 
األســري  نــادي  مقــرات  مــن  عــدد  إغــالق 
الفلسطيني يف الضفة الغربية املحتلة، 
منــذ  يعانيهــا  ماليــة  أزمــة  خلفيــة  عــى 

سنوات.
وســبق خطــوة إغــالق جميــع فــروع نــادي 
الشــملية  املحافظــات  يف  األســري 
محافظــة  يف  الرئيــس  الفــرع  باســتثناء 
رام اللــه، وفرعــه يف قلقيليــة بحكــم أنهــا 
مملوكــة للجمعيــة، تجميــد األمــوال التــي 
ترســل لــه مــن قبل الســلطة الفلســطينية، 
إذ مل يحصــل عــى مخصصاتــه الشــهرية 

منذ عام 2019 وفق تأكيدات النادي.
وإىل جانب إغالق مقرات نادي األسري، 
مــع  التعاقــد  عــن  عاجــًزا  النــادي  يــزال  ال 
الذيــن يدافعــون عــن األرسى  املحامــني 
ســيؤثر  مــا  وهــو  االحتــالل،  ســجون  يف 
مــن  وســيزيد  الســجون  داخــل  فيهــم 

معاناتهم.
قــراره جــاء  أن  لــه  بيــان  النــادي يف  وأكــد 
التــي  املتواصلــة  املاليــة  األزمــة  نتيجــة 
وقــف  عــن  والناتجــة  بالجمعيــة،  تعصــف 
الســلطة الفلسطينية املوازنة التشغيلية 

لها منذ عامني.
واعــد  جمعيــة  مديــر  قنديــل،  اللــه  عبــد 
لألرسى واملحررين، أكد "وجود خطوات 
مســتمرة مــن قبــل الســلطة وبالراكــة مع 
لطمــس  اإلرسائيــي  االحتــالل  ســلطات 

قضيتهم.
أي  أن  مــن  لـ"فلســطني"،  فروانــة  وحــذر 
نــادي  بــه  يقــوم  الــذي  الــدور  تراجــع يف 
عــدم  أو  فروعــه،  إغــالق  عــر  األســري، 
حل أزمته املالية، ســيؤثر بشــكل ســلبي 
االحتــالل،  داخــل ســجون  عــى األرسى 

وأهاليهم بشكل عام.
نــادي  مقــرات  "إغــالق  فروانــة:  وقــال 
األســري ســيؤثر يف نشاط النادي، وعدم 
بــه، ســتؤثر يف  توفــري املوازنــة الخاصــة 
دوره بالســلب، لذا يجب عى أصحاب 
مبــا  الدعــم  وســائل  كل  توفــري  القــرار 
يخدم قضايا األرسى يف كل املحافل".

املســتوى  "عــى  فروانــة:  وأضــاف 
اســتطاع  والــدويل،  واملحــي  العــريب 
نادي األســري حفر اســمه، نتيجة الجهود 
التــي بذلــت واإلنجــازات التــي تحققــت، 
ألزمــة  نتيجــة  جــاء  املقــرات  وإغــالق 
بجانــب  الوقــوف  يجــب  لذلــك  ماليــة، 
النــادي واملســاهمة يف معالجــة قضاياه 

املختلفة".
وحــول تأثــري إغــالق فــروع نــادي األســري 
األرسى،  عــى  بهــا  ميــر  التــي  واألزمــات 
أكد فروانة، أن ذلك ســيكون له تأثريات 
نفسية ومعنوية عليهم، لكونهم ينظرون 
إليــه بأنــه مؤسســة رئيســية ومركزيــة يف 

الدفاع عن قضاياهم".
ووجهــوا  ســبق  األرسى  أن  إىل  ولفــت 
نــادي  مبســاعدة  فيهــا  طالبــوا  رســالة 
األســري، ورضورة املســاهمة يف إخراجه 
أن  متوقًعــا  فيهــا،  ميــر  التــي  األزمــة  مــن 
يف  تصعيديــة  خطــوات  عــى  يقدمــوا 

مراحل متقدمة.

بعد تجفيف منابع األموال وإغالق مكاتب نادي األسير
محاوالت حثيثة لطمس قضية األرسى.. والسجون تتهيأ ملعركة "األمعاء الخاوية"

قوات االحتالل تقتحم السجون بشكل دوري             )أرشيف(

وتطّل البلدة عى الســهل الســاحي غربًا، 
 1948 العــام  قبــل  أراضيهــا  كانــت  فيــم 
ويقــدر  العــني،  رأس  منطقــة  حتــى  متتــد 
نســمة،  آالف   5 مــن  بأكــر  ســكانها  عــدد 
واستولت مستوطنة "بدوئيل" ومستوطنة 

"عي زهاف" عى آالف الدومنات فيها.
واألخــرى  الفينــة  بــني  االحتــالل  ويخطــر 
ووقــف  هــدم  بإخطــارات  البلــدة،  أهــايل 
بذريعــة  األرايض،  واســتصالح  عمــل 
البنــاء غــري املرخــص لوقوعهــا يف أرايض 
الســيطرة  مصنفــة "ج"، والتــي تقــع تحــت 
االرسائيليــة الكاملــة وفــق اتفــاق "أوســلو"، 
الســيطرة  إىل  االحتــالل  يســعى  والتــي 

الكاملة من خاللها عى أرايض البلدة.
وأشار رئيس البلدية إىل أن البلدة يقع فيها 
عــى  فيهــا  واملواطنــون  منــزل،   400 نحــو 

ويســتصلحوا  فيهــا  يعّمــروا  أن  اســتعداد 
األرايض رغم قرارات االحتالل.

األوراق  بجمــع  بــدأت  البلديــة  أن  وبــني 
املزارعــون  ميتلكهــا  التــي  القانونيــة 
واألهايل ملواجهة قرارات االحتالل ورفض 

اإلخطارات يف محاكم االحتالل.
األهليــة  املؤسســات  مصطفــى  ودعــا 
والحقوقية إىل دعم وإسناد أهايل البلدة، 
لهــم،  إســنادية  مشــاريع  لتوفــري  والســعي 

تعزز صمودهم يف البلدة.
شــؤون  يف  الخبــري  رأى  جانبــه،  مــن 
خالــد  ســلفيت  محافظــة  يف  االســتيطان 
اســتهداف  يتعّمــد  االحتــالل  أن  معــايل، 
محافظــة ســلفيت وقراهــا وبلداتهــا التابعة 
واإلخطــارات  االســتيطانية  باملشــاريع  لهــا 
عــى  الســيطرة  بهــدف  لألهــايل  املوجهــة 

امتــالك  ومنــع  ومصادرتهــا،  أراضيهــم 
الفلسطينيني للحوض املايئ الغريب.

وقــال معــايل لصحيفــة "فلســطني": "بلــدة 
والقــرى  املــدن  عــى  تطــل  بلــوط  ديــر 
1948م،  عــام  املحتلــة  الفلســطينية 
باملســتوطنات"،  االحتــالل  وحارصهــا 
مشــريًا إىل أن ســلفيت وقراها تعد املركز 
الثاين للمشاريع االستيطانية بعد القدس 

املحتلة.
كبــرية  بلــوط  ديــر  بلــدة  "مــوارد  وأضــاف: 
معمــرة،  زيتــون  أشــجار  وفيهــا  ومتنوعــة، 
منها ما يقتلعه االحتالل ويدمره، أو ينقله 
األرض  تاريــخ  تزويــر  بهــدف  ملســتوطناته 

الفلسطينية".
عــى  البلــدة  "تحتــوي  بالقــول:  وأردف 
وغنيــة  واألحمــر،  األبيــض  للحجــر  محاجــر 

سلفيت-غزة/ طالل النبيه:
بعــد أكــر مــن عر ســنوات، تفاجأ مزارعو 
إرسائيليــة  بإخطــارات  بلــوط،  ديــر  بلــدة 
واقــرتاح  العمــل  إيقــاف  عــى  تجرهــم 
آالف أشــجار الزيتــون التــي زرعوهــا، داخل 
أرايض البلــدة التــي صــادر االحتــالل 95% 
مــن أراضيهــا وأصبحــت خلف جــدار العزل 

اإلرسائيي العنرصي.
تلــك األشــجار البالــغ عددهــا نحــو 3000 
د االحتالل أصحابها باقتالعها  شــجرة، يهدِّ
من املنطقة الغربية لبلدة دير بلوط غريب 
محافظــة ســلفيت، وســط الضفــة الغربيــة 
م أمــس 9 إخطــارات لعدد  املحتلــة؛ إذ ســلَّ
يف  العمــل  وقــف  مفادهــا  العائــالت  مــن 
اســتصالح أراضيها واقتالع أشــجار الزيتون 

منها.
بلديــة  رئيــس  مصطفــى،  يحيــى  وأوضــح 
املناطــق  مــن  تعــد  البلــدة  أنَّ  بلــوط،  ديــر 
املحاذيــة لجــدار العــزل اإلرسائيــي، والتي 
انــه  مؤكــدًا  الفلســطينية،  األرايض  ابتلــع 
مل يتبــقَّ للبلــدة ســوى 12 ألــف دونــم مبــا 
نســبته %5 من مســاحتها، وباقي األرايض 

أصبحت خلف الجدار.
"فلســطني"،  لصحيفــة  مصطفــى  ووصــف 
مــا يجــري مــن انتهــاكات إرسائيليــة وتوزيــع 
البلــدة،  مزارعــي  عــى  لإلخطــارات 
بـ"الفاجعة"، مشريًا إىل أن الـ3000 شجرة 
يعلــم  زراعيــًا،  دومنــًا   150 عــى  موزَّعــة 
االحتــالل بحالهــا منــذ ســنوات، وهــي مــن 

األرايض التابعة للبلدة.
وتقــع بلــدة ديــر بلــوط  عــى بعــد 20 كــم 
وتتبــع  ســلفيت،  مدينــة  مــن  الغــرب  إىل 
ووفــق  نابلــس،  جنــوب  ســلفيت  محافظــة 
رئيــس البلديــة فــإنَّ مســاحة أرايض البلــدة 
تقلصــت منــذ عــام 1948م مــن 35 ألــف 
دونم إىل نحو 12 ألًفا يف الوقت الحايل، 
االحتــالل  ســيطرة  تحــت  منهــا   95% تقــع 

الفعلية.

باملصــادر املائيــة الطبيعيــة، التــي تســتمر 
يف فــرتة الصيــف، ومنهــا ســهل ديــر بلــوط 

الغني بزراعة الفقوس".
بلــوط  ديــر  صفحــة  دعــت  جهتهــا،  مــن 
تجمعنــا عــر فيســبوك أهــايل البلــدة إىل 
اإلرسائيليــة  اإلخطــارات  مواجهــة  رضورة 

بالثبات يف األرايض وعدم التفريط بها.
وقالــت الصفحــة التــي تشــهد تفاعــاًل كبريًا 
بــني أهــايل البلــدة: "الهجمــة الرســة مــن 
قبــل االحتــالل يف إرســال اإلخطــارات يف 
ممنهجــة  سياســة  هــي  القــرى،  مــن  كثــري 
عــن  املواطنــني  وإبعــاد  البلبلــة  لخلــق 
أراضيهــم؛ فسياســة االحتــالل دامئــًا مبنيــة 

عى التخويف".
ودعــت الصفحــة املواطنــني إىل "الثبــات 
العــون  يــد  ومــد  وزراعتهــا،  أراضيهــم  يف 
البلــدة  أبنــاء  كافــة  مــن  واملســاعدة 
والصمــود يف وجــه هــذا املحتــل اللعــني"، 
األوراق  تقديــم  أهميــة  عــى  مشــددة 
أصحــاب  إىل  بــاألرايض  الخاصــة  الثبوتيــة 

االختصاص.
ويف رد عــى تلــك الدعــوات، عّلــق عــدد 
الصفحــة،  كتبتــه  مــا  عــى  املواطنــني  مــن 
"لــو  الديــراوي:  ربيعــة  املواطــن  فقــال 
الشــوارع  بتزفــت  هالبلديــات  زي  البلديــة 
وبتمــد مــي وبتوســع.. بــس الحمــد للــه هي 
أربــع  لهــم  صــار  ابــوي  دار  واحــد..  وقلتهــا 
واصلهــم  مــش  الــدار  يف  ســاكنني  ســنني 
مــي.. والكهربــا أبــوي ع حســابو مدهــا. لــو 
كان  هالبلديــات  زي  حالهــا  قــد  ع  بلديــة 
كل واحــد ببلــش بنى بلحقوه مبي وكهربااا 
منها بفيدو الناس ومنها بحمو االرايض .. 

تحيايت".
وقــال مؤيــد مصطفى: "هناك أربع شــوارع 
املاضيــة  الســنه  مــن  تتزفــت  املفــروض 
مناطــق  اىل  تــؤدي  كلهــا  الشــوارع  وهــاي 
مهــدده باملصــادرة أســالوا بلدية دير بلوط 

إيش عملت بهاد املوضوع".

مواطنون يشتكون تقصير البلدية
رة يداهمهـــا شبـــح االستيطـــان اإلرسائيـــيل أشجــار "ديــر بلوط" املعمَّ

ديــر بلوط
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

االحتجاجات اإلرسائيلية 
تزعزع "عرش" نتنياهو

عاش نتنياهو املظاهرات اإلرسائيلية األخرية يف أجواء من القلق 
والخوف عىل اهتزاز كرسيه الذي يجلس عليه منذ ما يزيد عىل 
أحد عرش عاما، ألنها عكســت مســتوى الغضب واإلحباط الذي 
يشــعر بــه اإلرسائيليــون، حيــث مل تشــهد إرسائيــل شــيًئا مــن هــذه 
االحتجاجات منذ عقود، فآالف املتظاهرين تجمعوا عرب الشارع 
مــن مقــر رئيــس الــوزراء محاولــن اخرتاقــه، وتصاعــد املئــات مــن 
رجال الرشطة، بعضهم قاموا بإبعادهم، لكن املتظاهرين رفضوا 
االستســام، ووقفــوا متامســكن، رغــم محــاوالت رشــهم بامليــاه 

لتفريقهم.
من الواضح أن نتنياهو يقاتل من أجل بقائه الســيايس، ويخىش 
الفســاد،  بتهــم  املحاكمــة  يواجــه  بينــام  الشــخصية  حريتــه  عــىل 
لكــن هروبــه املخطــط مــن الــذراع الطويلــة للقانــون تحطــم بأقــى 
رسعــة يف جــدار مــن الطــوب عــىل وقــع فــريوس كورونــا واألزمــة 

االقتصادية.
االحتجاجــات  تصاعــدت  حــال  يف  أنــه  اآلن  املطــروح  الســؤال 
اإلرسائيليــة، فســيتحول "صــداع" نتنياهــو إىل دوار كامــل، ويبــدو 
ملســت  األوىل  وللمــرة  كاملــة،  عاصفــة  يواجــه  أنــه  املــرة  هــذه 
االحتجاجات قاعدته الحزبية، فالبطالة وإغاق األعامل التجارية 
أكــر  الناخبــون  يكــون  وقــد  أثرهــا،  لهــا  العيــش  ســبل  وفقــدان 
تــررا مــن اآلخريــن، وســتتاىش املليــارات التي وعد بتســليمها 

للجامهري برسعة يف الحرارة الشديدة.
صحيــح أن نتنياهــو يعتــرب بنظــر كثــري مــن اإلرسائيليــن، لكنــه يف 
الوقت ذاته يؤذيهم، والعقد الزمني الذي قاد فيه الدولة لن مينع 
التاريــخ مــن الحكــم عليــه بشــدة، ألنــه يتــرف بشــكل منهجــي من 
أجــل املصلحــة الشــخصية، فقــد أوجــد عهــده عــىل الطاولــة عــدة 
قنابل موقوتة، سواء وباء كورونا الذي تفشل إرسائيل مبعالجته، 
والخشــية أن يكــون خــارج نطــاق الســيطرة؛ فيــام االقتصــاد مزدحــم 

يفشل يف استيعاب خمس سكان الدولة.
كــام فــرض نتنياهــو عــىل األجنــدة اإلرسائيليــة قــرارا مصرييــا لضــم 
الضفــة الغربيــة، الــذي يتطلــب مــن مؤيديــه أن يســتعدوا لعواقبه 
للخطــر،  األمنــي  االســتقرار  تعريــض  ذلــك  يف  مبــا  املحتملــة، 
وزعزعــة العاقــات مــع الجــريان العــرب، وأوروبــا، ويهــود العــامل، 

ونصف مواطني الواليات املتحدة.
بــأن يحكــم إرسائيــل  صحيــح أن نتنياهــو زعيــم ذو خــربة، وحظــي 
طــوال عقــد كامــل، وتجنب الحروب غــري الرورية، ودفع ازدهار 
إرسائيــل االقتصــادي، وعمــل عىل تحســن موقعهــا الدويل، لكنه 
يف العامن املاضين، هاجمته سلسلة التحقيقات واالتهامات 

الجنائية، ما سيدفع التاريخ للحكم عليه بقسوة شديدة.
يتــرف  نتنياهــو  أن  الســائدة يف أوســاط اإلرسائيليــن  القناعــة 
بشكل منهجي بدافع املصلحة الشخصية، إليذاء القوة الداخلية 
إلرسائيــل، وهــذا التصميــم الصعــب املأســاوي يقــوم عــىل إثبات 
حــن  الخطــورة،  بالغــة  أخــرى  خطــوة  االتهامــات  وبلغــت  واســع، 
اتهمه املدعي العام باســتخدام وســائل إجرامية لدرء االدعاءات 
برغبــة  املصالــح،  تضــارب  عــن  تعــرب  بطريقــة  والتــرف  ضــده، 

شخصية منه ملنع التعرض لـ"أفعاله غري الائقة".

االحتالل ميدد منع سفر 
املقدسية الحلواين 4 أشهر

القدس املحتلة/ فلسطن: 
مــددت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، قــرار منــع املعلمــة املقدســية 

هنادي الحلواين من السفر للخارج.
تلقــت  إنهــا  بـ"فيســبوك"  صفحتهــا  عــىل  الحلــواين  املعلمــة  وقالــت 
مبعتقــل   )4( غرفــة  يف  االحتــال  مخابــرات  مــن  ــا  هاتفيًّ اتصــااًل 
"املسكوبية" غريب القدس، أمس، الستدعائها، بحجة تسليمها قراًرا 

يقيض بتمديد منعها من السفر ملدة 4 أشهر.
بعــد  الحلــواين  املــايض  األســبوع  اعتقلــت  االحتــال  قــوات  وكانــت 
بالقــدس،  الجــوز  واد  حــي  يف  محتوياتــه  وتخريــب  منزلهــا  تفتيــش 

واقتادتها إىل معتقل "املسكوبية".
وداخــل  منزلهــا  مــن  املــرات  عــرشات  لاعتقــال  الحلــواين  وتعرضــت 
ومحيــط املســجد األقــى املبــارك والقــدس، وأبعــدت عــن األقــى 
عــدة مــرات ولفــرتات متفاوتــة، وآخــر إبعــاد لهــا ينتهــي يف 29 نوفمــرب/ 

ترشين الثاين املقبل.

تجديد االعتقال اإلداري
 للمرة الثانية ألسري من جنني

جنن/ فلسطن:
لألســري  اإلداري  االعتقــال  أمــس،  العســكرية،  "ســامل"  محكمــة  جــددت 
محمد كايد من جنن للمرة الثانية عىل التوايل قبل انتهاء مدة توقيفه.

وأفــاد ذوو األســري بــأن محكمــة "ســامل" جــددت اعتقالــه اإلداري للمــرة 
الثانية عىل التوايل ملدة خمسة شهور.

وكان مــن املقــرر أن تنتهــي مــدة اعتقالــه اإلداري يف الخامــس عــرش 
مــن هــذا الشــهر دون توجيــه أي تهمــة بحقــه واكتفــت محكمــة االحتال 

بتوجيه "امللف الرسي".

سلطت الضوء على جملة من االنتهاكات اإلسرائيلية بحقهم
جمعية حقوقية: تأخر تنسيق سفر مرىض غزة للعالج يضاعف معاناتهم

القدس املحتلة-غزة/ فلسطن:
قالــت جمعيــة أطبــاء لحقــوق اإلنســان، إن تأخــري 
لتنســيق  دوليــة  آليــة  إنشــاء  يف  املتحــدة  األمــم 
خــروج مــرىض قطــاع غــزة خــال شــهري حزيــران/ 
يونيــو، ومتــوز/ يوليــو للعــاج يف الخــارج، ســاهم 
يف خلق مصاعب إضافية أمام حق الفلسطينين 

يف الحصول عىل العاج.
املفــرتض  مــن  كان  أنــه  إىل  الجمعيــة  وأشــارت 
باألمم املتحدة، بناء عىل املخطط املرسوم، أن 
تتوســط مــن خــال منظمــة الصحــة العامليــة، بــن 
املســؤولة  الفلســطينية  املدنيــة  اللجنــة  مــن  كل 
مــن  التصاريــح  اســتصدار  طلبــات  تقديــم  عــن 
ســلطات  وبــن  الفلســطينية،  الســلطة  جانــب 
إيــرز؛ إال أن  بيــت حانــون/  االحتــال عــىل معــرب 
آليــة التنســيق املؤقتــة مل تبــدأ بالعمــل حتــى اآلن 
ألســباب غــري واضحــة، رغــم إعان األمــم املتحدة 

ورغم جهودها املبذولة بهذا الشأن.
وصلــت  وثيقــة  يف  الجمعيــة  وأوضحــت 
"فلسطن" نسخة عنها أمس، أن أولئك املرىض 
االحتــال  دولــة  تفرضهــا  مصاعــب  يواجهــون 
اإلرسائيــي، أهمهــا اشــرتاط )إرسائيل( أن يقتر 
تقديــم طلبــات التصاريــح عــىل الحــاالت العاجلــة 
واملتعلقــة بإنقــاذ الحيــاة فقــط، كحــاالت مــرىض 
الرضــع  األطفــال  وحــاالت  والقلــب  الرسطــان 

نقــل  وتنســيق  الصغــرية،  األعــامر  مــن  واألطفــال 
املرىض بطريقة "ظهر إىل ظهر".

إىل  املحتاجــن  املــرىض  ســائر  "أمــا  وأضافــت: 
فهــم  عاجلــة،  غــري  طبيــة  الحتياجــات  تصاريــح 
ممنوعــون باملطلــق مــن تقديــم طلــب اســتصدار 
التصاريــح  معايــري  انطبــاق  عــدم  بادعــاء  تريــح 

الصحية عليهم يف هذه املرحلة".
وأشــارت الجمعيــة إىل أن نصــف طلبــات الحصول 
مــن  بهــا  التقــدم  تــم  التــي  للعــاج  تصاريــح  عــىل 
حزيــران/  شــهري  خــال  ذاتهــا  الجمعيــة  خــال 
تتــم املصادقــة عليهــا  يوليــو، مل  يونيــو، ومتــوز/ 

رغم أنها تعد حاالت عاجلة.
وتابعــت: "يف حــن مل ترد الســلطات اإلرسائيلية 
عــىل غالبيــة الطلبــات األخــرى يف املوعد، حيث 
فــوت املــرىض املوعــد الطبــي الــذي تــم تحديــده 

لهم، وهذا ما دفعهم إىل تقديم طلب جديد".
وفصلــت الجمعيــة يف وثيقتهــا ثــاث وفيــات يف 
تــم تحويلهــم  الذيــن  الغزيــن،  صفــوف املــرىض 
للحيــاة  ومنقــذ  عاجــل  طبــي  لعــاج  للخضــوع 
خــارج القطــاع، إال أن خروجهــم قــد تعــذر بســبب 
مصاعــب يف التنســيق وتأخــر )إرسائيــل( يف الــرد 
طفلــن  وفــاة  الحــاالت  وتشــمل  الطلبــات.  عــىل 
رضيعــن إىل جانــب شــاب يبلــغ مــن العمــر )22 

عامًا(.

وبعــد  )إرسائيــل(  أن  إىل  الجمعيــة  لفتــت  كــام 
مصادقتهــا عــىل طلبــات فلســطينين للعــاج يف 
الخــارج وخــال ســفرهم عــرب حاجــز بيــت حانــون/ 
بعــض  بإعــادة  قامــت  األحيــان،  بعــض  يف  إيــرز، 

هؤالء إىل منازلهم. 
تــم  الــدم  مريــض رسطــان  حالــة  الوثيقــة  وتفصــل 
تأخــريه عــىل معــرب إيــرز ملــدة أربــع ســاعات، ومــن 
يف  الشــاباك  جهــاز  قبــل  مــن  اســتجوابه  تــم  ثــم 
الوقت الذي كان راقًدا فيه يف سيارة اإلسعاف، 
يف تعــارض مــع قواعــد األخاقيــات الطبيــة، قبــل 

السامح بخروجه للخضوع للعاج.
)إرسائيــل(  أن  إىل  النظــر  الجمعيــة  لفتــت  كــام 
نتائــج فحوصــات متهيديــة،  إرفــاق  أيضــًا  تشــرتط 
عىل غرار MRI، صور األشعة، الخزعة، وغريها، 
مــن أجــل النظــر يف طلبــات اســتصدار التصاريــح 
الطبية، معتربًة مثل هذا الطلب "يخلق مصاعب 
إضافية يف وجه املرىض، ويف الكثري من األحيان 

يتسبب يف تأخري مبعالجة طلباتهم".
مــن  أيضــًا  تطلــب  )إرسائيــل(  أن  إىل  ونوهــت 
تريــح  عــىل  للحصــول  الســاعن  املــرىض 
خــروج طبــي، أن يثبتــوا لهــا بــأن العــاج املطلــوب 
خــال  جــرى  وقــد  غــزة.  قطــاع  يف  متوفــر  غــري 
رفضــت  حــاالت  بضــع  توثيــق  املاضيــة،  الشــهور 
مــرىض  خــروج  منــح  اإلرسائيليــة  الســلطات  فيهــا 

بالرسطــان بادعــاء أن عاجهــم متوفــر يف القطــاع، 
رغم أن هذا غري صحيح.

وقالــت الجمعيــة "إن كل يــوم ميــر مــن دون إقامــة 
حيــاة  يف  خســائر  يف  يتســبب  الدوليــة،  اآلليــة 
البرش أيًضا.. ويف نهاية املطاف، فإن )إرسائيل( 
املعابــر  عــىل  املســيطرة  هــي  بوصفهــا  ملزمــة، 
وهــي الفاصلــة يف كل مــا يتعلــق إمكانيــة وصــول 
املــرىض للعــاج، باالهتــامم بحيــاة املــرىض إىل 

حن العثور عىل حل". 
الحصــار  برفــع  يتمثــل  الحــل  أن  الجمعيــة  ورأت 
بــن  الحــر  املــرور  غــزة، وضــامن  عــىل  املفــروض 
القــدس،  ورشقــي  الغربيــة  والضفــة  القطــاع، 
اإلرسائيليــة  الســلطات  عــىل  "ولكــن،  مضيفــًة: 
حتــى ذلــك الحــن إلغــاء املعايــري املشــددة التــي 
يف  املــرىض  أمــام  املجــال  وإتاحــة  حددتهــا، 
الحــاالت التــي ال تعــد حــاالت طارئــة، بالخــروج مــن 

قطاع غزة لغرض الخضوع للعاج". 
عــىل  يتوجــب  ذلــك،  جانــب  "إىل  وتابعــت: 
الخاصــة  الرقميــة  االســتامرة  تعديــل  )إرسائيــل( 
بحيــث  للعــاج  غــزة  مــن  الخــروج  طلــب  بتقديــم 
يتســنى لــكل مريــض أن يتابــع آليــة معالجــة طلبــه. 
تضمــن  أن  )إرسائيــل(  عــىل  فــإن  النهايــة،  ويف 
االســتجابة للطلبــات يف وقــت معقــول يتناســب 

وعجالة الحالة الطبية".

1200 حالـــة متوســط اإلصابــة بالرسطــان

د حياتهــم ا.. و»كورونــا« يهــدِّ  فــي غــزة سنـويًّ

ســوى  الرسطــان  مــرىض  آلالف 
الكيامويــة،  بالجرعــات  العــاج 
هــؤالء  مــن  الكثــري  يحتــاج  فيــام 
يف  يتوفــر  إشــعاعي،  عــاج  إىل 
غــزة،  حــدود  خــارج  مستشــفيات 
مــرىض  "واقــع  يجعــل  مــا  وهــو 
بســبب  جــًدا،  صعــب  األورام 
عــدم توفــر اإلمكانــات العاجيــة"، 
كــام يقــول رئيس قســم األورام يف 
الطبيــب  الرنتيــي  مستشــفى 

خالد ثابت.
مــرىض  بشــأن  اإلشــكالية  وتكمــن 
للدكتــور  والقــول  الرسطــان، 
توفــر خدمــة  عــدم  أن  ثابــت، يف 
وزارة  يضطــر  االشــعاعي  العــاج 
التحويــات  إجــراء  إىل  الصحــة 
يف  املــرىض  لعــاج  الازمــة 
بالقــدس  املطلــع  مستشــفى 
املحتلــة، لكــن ذلــك أصبــح صعًبــا 
بســبب تداعيــات جائحــة فــريوس 

"كورونا".
أجهــزة  أن  لـ"فلســطن"،  وذكــر 
املســح الــذري غــري املتوفــرة بغزة 
التشــخيص  تدقيــق  يف  تســاعد 
املصابــة  الحــاالت  لبعــض 
بالرسطــان، ومعرفــة مــدى انتشــار 

الورم.
العــاج  أن  أيًضــا  أوضــح  كــام 

يف  دامًئــا  يتوفــر  ال  الكيــاموي 
لكنــه  الصحــة  وزارة  مستشــفيات 
يتوفر حالًيا يف مستشفى الحياة 
يوفــر  أصبــح  حيــث  التخصــي، 
األدويــة  مــن  العظمــى  الغالبيــة 
التــي يحتاجهــا مــرىض الرسطــان، 
ســواء كانــت مــن النوعيــة العاديــة 
أم الحديثــة مثــل العــاج املناعي 

والبيولوجي.
تغلبــت  الجانــب؛  هــذا  ويف 
االشــكاليات  عــىل  الــوزارة 
تدريجًيــا لتوفري العاج الكياموي 
لكــن  الحيــاة،  ملستشــفى 
يف  تكمــن  املؤرقــة  االشــكالية 
إىل  يحتاجــون  الذيــن  املــرىض 
غــزة  قطــاع  خــارج  إىل  تحويــات 
لتلقي خدمات غري موجودة بغزة 

ومنها العاج االشعاعي.
مــن  يتــم  االشــعاعي  والعــاج 
خــال جهــاز عاجــي مينــح جســم 
املريــض طاقــة تدمــر خايــا الــورم 

الرسطاين، وفق ثابت.
ــه إىل أن هــذا األمــر أصبــح لــه  ونبَّ
محاذيــر تتعلــق بجائحــة "كورونــا" 
املســتجد، إذ ان املريــض الــذي 
بحاجــة للســفر إىل خــارج غــزة من 
للحجــر  ســيخضع  العــاج  أجــل 
خشــية  عودتــه  عنــد  الصحــي 

إصابتــه بفــريوس "كورونــا"، وهذا 
ومرضيــة  نفســية  تكلفــة  لــه  األمــر 
مضيًفــا:  نفســه،  املريــض  عــىل 
صحــي  تدهــور  يطــرأ  أن  ميكــن 
عــىل حالــة املريض؛ وال نســتطيع 
الوقــت  يف  الجرعــات  تقديــم 
يف  تواجــده  خــال  املناســب 
دون  حــال  الــذي  الصحــي  الحجــر 

تفيش املرض بغزة.
وذكر أيًضا أن املصابن بالرسطان 
للعــاج  تحويلهــم  يفــرتض  ممــن 
الغربيــة  الضفــة  يف مستشــفيات 
معرضــون لإلصابــة بـ"كورونــا" إثــر 
تفــيش الفــريوس يف الضفــة التي 
موبــوءة،  منطقــة  تعــد  أصبحــت 
عــادوا  املــرىض  بعــض  أن  مبيًنــا 
القــدس  مستشــفيات  مــن  لغــزة 
والضفــة وهــم يحملــون الفريوس، 
للحجــر  جميًعــا  خضعــوا  لكنهــم 

الصحي.
إحصائيات وأرقام

وبشأن إحصائيات اإلصابة مبرض 
بــن  غــزة،  قطــاع  يف  الرسطــان 
رئيس قسم األورام يف مستشفى 
إصابــة   1200 أن  الرنتيــي، 
مــع  عــام،  كل  تســجل  جديــدة 
ارتفــاع نســبي يــرتاوح بن 10-15 
باملئة سنوًيا، الفًتا األنظار إىل أن 

هــذا االرتفــاع مرتبــط بزيــادة عــدد 
السكان.

لــدى  املتوفــرة  ووفــق املعطيــات 
يف  درس  الــذي  ثابــت  الطبيــب 
فيهــا  وعمــل  املتحــدة  الواليــات 
أيًضــا، فــإن 90 مريًضــا بالرسطــان 
ألــف نســمة يف قطــاع   100 لــكل 
مــن  أزيــد  ســكانه  تعــداد  ويبلــغ 

مليوين نسمة.
وأكــد أن هــذه األعــداد كبــرية جًدا 
بالنســبة إلمكانيــات وزارة الصحــة 
مستشــفى  تشــمل  وهــي  بغــزة، 
الرنتيي الذي يغطي محافظات 
بنســبة  والوســطى  وغــزة  الشــامل 
70 باملئــة مــن مــرىض الرسطــان، 

ويغطــي  األورويب  واملستشــفى 
خــان  محافظتــي  يف  املــرىض 
يونــس ورفــح بنســبة 30 باملئة من 

املصابن، جنوًبا.
الرسطــان  بأنــواع  يتعلــق  وفيــام 
املنتــرشة بغــزة، أوضــح د. ثابــت، 
األكــر  هــو  الثــدي  رسطــان  أن 
يتلــوه  النســاء،  بــن  انتشــاًرا 
رسطــان القولــون، ثــم الرسطانــات 

الليمفاوية.
فالنــوع  للرجــال،  بالنســبة  أمــا 
املنتــرش  الرسطــان  مــن  األول 
يتلــوه  القولــون  رسطــان  بينهــم 

غزة/ أدهم الرشيف:
رأســه  البابــا  عــي  الجريــح  يســند 
وســادة  عــىل  بالكوفيــة  امللفــوف 
أحــد  فــوق  ممــّدٌد  وهــو  بيضــاء 
الرسطــان  مــرىض  عــاج  ة  َأرِسَّ
العزيــز  عبــد  مستشــفى  يف 
غــزة،  مدينــة  شــاميل  الرنتيــي، 
بعــد  االنهــاك  غايــة  بــدا يف  وقــد 
رحــات عــاج امتــدت طويــًا منذ 
إصابتــه برصاصــة قناص إرسائيي 
ومخرجهــا  البطــن  )مدخلهــا 

الظهر(، قبل 16 عاًما.
وبعد هذه الســنوات، أصبح البابا 
البالــغ مــن العمــر )49 عاًمــا( مــن 
ســكان بلــدة بيــت الهيــا، شــاماًل، 
يعــاين مــن إصابتــه بالرسطــان يف 
أنــواع  ثــاين  يعــد  الــذي  القولــون؛ 
يف  انتشــاًرا  األكــر  الرسطــان 

القطاع الساحي.
اســتقرار  مــن  يعــاين  البابــا  وكان 
يف  املتفجــر  الرصــاص  شــظايا 
باســتئصال  وتســببت  جســده، 
الكبــد،  مــن  وجــزء  الطحــال، 
يف  كبــرية  مشــكات  وخلقــت 
العصــب لديــه، وإثــر ذلــك خضــع 
للعــاج طيلــة الســنوات املاضية، 
لكــن مبــرور الوقــت أصبــح بحاجــة 
غــزة،  قطــاع  خــارج  عــاج  إىل 

فانتقل إىل مر.
إصابتــه  اكتشــفوا  األطبــاء  وكان 
عاجيــة  رحلــة  خــال  بالرسطــان 
املريــة،  املستشــفيات  يف 
ترشيــن  نوفمــرب/  يف  وتحديــًدا 
أن  وأخــربوه  املــايض،  الثــاين 
بالرصــاص املتفجــر ســنة  إصابتــه 
إلصابتــه  رئيــس  ســبب   2004

يقــول  كــام  الخبيــث"،  بـ"املــرض 
لـ"فلسطن".

أنــه تلقــى يف مــر  البابــا:  وتابــع 
أشــهر   9 خــال  كيــاموي  جرعتــي 
مــن الفــرتة العاجيــة التــي قضاهــا 
جرعــة  غــزة  ويف  البــاد،  يف 
نفــس  يف  يأمــل  لكنــه  واحــدة، 
الوقت الحصول عىل فرصة عاج 
حقيقية تعيده ســامًلا من املرض 
تفقــده  أن  بســببه  يخــىش  الــذي 
أفــراد هــو   9 مــن   أرستــه املكونــة 

املسؤول عن إعالتهم.
عالج مفقود

يتوّفــر  القطــاع املحــارص؛ ال  ويف 

الرسطانــات  ثــم  الرئتــن  رسطــان 
الليمفاوية.

القولــون  رسطــان  إّن  وقــال: 
بعــد  الثانيــة  بالدرجــة  يــأيت 
بــن  انتشــاًرا  الثــدي  رسطــان 
األمــر  وهــذا  عموًمــا،  املصابــن 
يف  املنتــرش  بالتلــوث  عاقــة  لــه 
الطعــام  بنظــام  ومرتبــط  غــزة، 
الفواكــه  عــىل  احتوائــه  ومــدى 

والخراوات.
األطفــال  إصابــة  نســبة  أمــا 
بالرسطــان، فهــي تشــكل 8 باملئــة 
وفــق  اإلصابــات،  إجــاميل  مــن 

ثابت.
الســتقبال  الرئيــس  املقــر  وكان 
الرسطــان،  مــرىض  حــاالت 
كــربى  الطبــي،  الشــفاء  مجمــع 
منــذ  لكــن  القطــاع،  مستشــفيات 
نقلــت  ســنوات   4 عــن  يزيــد  مــا 
األورام  خدمــات  الصحــة  وزارة 
إىل مستشــفى الرنتيــي، نتيجــة 
بعض اإلشكاليات التي لها عاقة 

باالزدحام يف املباين باملجمع.
مستشــفى  أن  ثابــت  وأكــد 
يف  ومحــدود  ضيــق  الرنتيــي 
العــاج ملــرىض  تقديــم خدمــات 
األورام لقطــاع كبــري مــن املــرىض، 
مبيًنــا أن ازدحاًمــا شــديًدا يشــهده 
الرسطــان  ملــرىض  املستشــفى 
"ويف بعــض األحيــان ال نجــد أرسة 
إىل  فنضطــر  املــرىض،  إلدخــال 
تحويلهم إىل مجمع الشفاء ويتم 

ادخالهم لقسم الباطنة".
عــام  مديــر  قــال  جهتــه،  مــن 
الصحــة  وزارة  يف  الصيدلــة 
الدكتــور منــري الــربش: إنــه نتيجــة 
اســتمرار الحصــار املفــروض عــىل 
يتحســن  مل  ســنة،   14 منــذ  غــزة 
الواقع الدوايئ إال بنســب بســيطة 

جًدا يف بعض الفرتات.
لـ"فلســطن"،  الــربش  د.  وبــنَّ 
كاريث  غــزة  يف  األدويــة  واقــع  أن 
خاصــة فيــام يتعلق بأدوية مرىض 
الهيموفيليا والثاســيميا وأمراض 
الكىل وأمراض الرسطان كذلك.

يصبــح  كيــف  تصــور  وأضــاف: 
جميــع  عــىل  مؤمًلــا  املشــهد 
وزارة  مــن  املقدمــة  الخدمــات 
الصحــة عندمــا تصــل نســبة العجز 

يف األدوية إىل 50 باملئة.

ممرض يتابع المرضى في مستشفى الرنتيسي                     /)تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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"محمــود نواجعــة" يدفــع مثــن قــرار مناهضــة التطبيــع ومقاطعــة منتجــات االحتــالل

19 عاًما عىل استشهاد القسامي عامر الحضريي من طولكرم
طولكرم/ فلسطني:

الـــ19 الستشــهاد  وافقــت أمــس، الذكــرى 
عنــارص  أحــد  الحضــري  منصــور  عامــر 
كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام، بعــد 
اإلرسائيــي  االحتــال  طائــرات  اســتهداف 
يســتقلها  كان  لســيارة  أباتــي  نــوع  مــن 
عــى  الستشــهاده  أدت  صواريــخ  بثاثــة 

الفور.
الحضــري  منصــور  عامــر  الشــهيد  ولــد 
بتاريــخ 25/4/1978 يف مدينــة طولكرم، 
"وترعــرع يف بيــت إســامي مــيء وعامــر 
تقريــر  يف  ورد  مــا  بحســب  باإلميــان"، 

لخدمة "حرية نيوز".
ويقــول التقريــر: إن الحضري "منذ نعومة 
أظفــاره بــدأ يهتــم بالذهــاب إىل املســجد 
وينخــرط يف نشــاطات أشــبال املســاجد، 
يف  تجويــد  بــدورة  التحــق  ممــن  وكان 
دورات  ونظــم  الخطــاب  بــن  عمــر  مســجد 
الكاراتيه يف النادي االجتامعي الريايض، 

ورغم صغر سنه حصل عى رخصة سياقة 
وتعلــم مهنــة الدهان فــكان يف أيام العطل 
يعمل يف هذه املهنة ليعتمد بذلك عى 
واألنشــطة  الجامعــة  تكاليــف  يف  نفســه 

الدعوية".
يف  األساســية  املراحــل  الحــري  درس 
يف  بتفوقــه  متميــًزا  طولكــرم  مــدارس 
دراســته حتــى أنهــى الثانويــة العامــة بنجاح 
عــام 1997م ليلتحــق بجامعــة الخليــل يف 
كليــة اإلدارة والريــادة، ثــم التحــق بجامعــة 
لدراســة   1998 عــام  املفتوحــة  القــدس 
نفــس التخصص والرتكيز عى املحاســبة، 
أســبق  كان  واستشــهاده  اغتيالــه  أن  إال 

حيث كان يف نهاية السنة الثالثة.
وجــاء يف التقريــر أيًضــا أن الشــهيد ُعــرف 
عنــه "نشــاطه يف مجــايل الدعــوة والجهاد، 
وقــد أحبــه كل مــن تعــرف عليــه لكونــه كان 
وملتزًمــا  للجميــع  مســاعًدا  مطيًعــا  شــابًّا 

ا". ا وأخاقيًّ دينيًّ

ويضيــف: "حينــام بــدأت انتفاضة الحجارة 
مــن  التاســعة  يف  وهــو   )1987 )عــام 
عمــره كان يشــارك أقرانــه الصغــار حســب 
حبــه  معــه  كــَر  كــر،  وكلــام  إمكاناتهــم، 

لوطنه".
مــن  شــهر  وبعــد  األكــر  شــقيقه  "اعتقــل 
اعتقالــه، اقتحمــت قــوات االحتــال منزلــه 
باالنتــامء  اتهــم  حيــث  عامــر،  واعتقلــت 
الحجــارة  ورضب  "حــامس"  لحركــة 
واملشــاركة يف املظاهــرات، وحكــم عليــه 
بالسجن عرشين شهرا منها 8 فعلية و12 
مــع وقــف التنفيذ ملدة خمس ســنوات مع 
غرامــة ماليــة )5000( شــيكل، ليكــن هــذا 
زيــادة يف إرصاره عــى مقاومــة  االعتقــال 
االحتــال ومشــاركته الفعالــة يف فعاليــات 

انتفاضة الحجارة".
كــام اعتقــل -بحســب التقريــر- مــرة أخــرى 
"بعــد أن نصبــت لــه قــوات االحتال حاجزا 
طيــارا مّكنهــا مــن اعتقالــه، فخــرج مــن أرسه 

أســدا هصــورا مــع بدايــة انتفاضــة األقــى 
أقــوى  بنفــس  الجهــادي  للعمــل  ليعــود 
ويكمــل مشــواره الدعــوي والنضــايل الــذي 

اتخذه طريقا له".
ويف األشهر األخرة، "بدأ يشعر أن العيون 
النواحــي  ويتبــع  يحتــاط  فأصبــح  تاحقــه، 
األمنيــة يف حركتــه وتنقلــه، وبعــد أن طلب 
من والدته أن تدعو له بالشهادة، خرج من 
البيــت راكبــا ســيارته التــي مل يركبهــا منــذ 
إىل  متوجهــا  اليــوم  ذلــك  صبــاح  إال  مــدة 
املسجد لصاة العرص ومقابلة أصحابه". 
فقــط، ســمع  مــن خروجــه  وبعــد دقيقتــني 
هــذه  لتكــون  مدويــة،  انفجــارات  والــداه 
تطلقهــا  صواريــخ  ثاثــة  هــي  االنفجــارات 
طائــرات األباتــي اإلرسائيليــة عــى عامــر 
يف ســيارته ليستشــهد مــن الصــاروخ األول 
إىل  والثالــث  الثــاين  الصاروخــني  ويــؤدي 
احرتاق السيارة بأكملها وتحرتق أجزاء من 

جسده"، بحسب التقرير.

غزة-رام الله/ طال النبيه:
عمــرو،  الطفــل  بوســع  يكــن  مل 
ذو العــرش ســنوات، إال أن يقــف 
أمــام جنــود االحتــال اإلرسائيــي 
األمنيــة،  البوليســية  والــكاب 
والــده  منــزل  داهمــوا  والذيــن 
عيــد  ليلــة  نواجعــة،  محمــود 
الـــ30  يف  املبــارك،  األضحــى 
يف  صارًخــا  يوليو/متــوز،  مــن 
متســكه  أثنــاء  يف  وجوههــم 
أبــوي.  "اتركــوا  والــده:  مبابــس 
الــكاب مــا بتخّوفني. اطلعوا من 

بيتنا".
بهــا  رصخ  التــي  الكلــامت  تلــك 
مــع  تزامًنــا  وشــقيقاه،  الطفــل 
جبــل  عــى  الحجيــج  تكبــرات 
يف  والفلســطينيني  عرفــات، 
مل  الغربيــة،  الضفــة  مســاجد 
عــرشات  لــدى  ســاكًنا  تحــرك 
بالســاح،  املدججــني  الجنــود 
اقتحــام  عمليــة  يف  مســتمرين 
 34( نواجعــة  واعتقــال  البيــت 
للجنــة  العــام  املنّســق  عاًمــا( 
ملقاطعــة  الفلســطينية  الوطنيــة 

االحتال.
االحتــال  قــوات  واعتقلــت 
أبــو  بلــدة  منزلــه يف  مــن  نواجعــة 
قــش، بالقــرب مــن مدينــة رام الله 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  وســط 
ومعصــوب  مكّبــًا  واقتادتــه 
زوجتــه  عــن  بعيــًدا  العينــني 

وأطفالــه الثاثــة، حارمــة إيــاه مــن 
التــي  التفاصيــل  باقــي  حضــور 

صنعها له أبناؤه ليلة العيد.
حمالت إسرائيلية

لحركــة  اإلعاميــة  املنســقة 
أبــو  ريتــا   )BDS( املقاطعــة 
غــوش، أكــدت أن اعتقــال قــوات 
االحتــال للمنســق العــام جاء يف 
خالهــا  صّعــدت  حمــات  ظــل 
هجامتهــا  مــن  القــوات  تلــك 
عــى حركــة املقاطعــة ونشــطائها 
عــن  واملدافعــني  السياســيني 

حقوق اإلنسان.
لـــصحيفة  غــوش  أبــو  وقالــت 
االعتقــال  "هــذا  "فلســطني": 
الــدويل  التفاعــل  ظــل  يف  جــاء 
ودوليــة  عربيــة  وأحــزاب سياســية 
ونقابــات  طابيــة  ومجموعــات 
املقاطعــة"،  حركــة  مــع  مهنيــة 
يشــن  االحتــال  أن  إىل  مشــرة 
املدافعــني  عــى  تضييــق  حملــة 

واملتضامنني مع الحملة.
اإلرسائيــي  "العــدو  وأضافــت: 
ا  يســتهدف كل من يقاومه شــعبيًّ
أو  املقاطعــة  حركــة  مــن  ســواء 
بأســاليب  يقــاوم  ومــن  غرهــا 
املقاومــة األخــرى، والفلســطيني 
يقــاوم  دام  مــا  مســتهدف 

االحتال".
حركــة  يف  الناشــطة  وذكــرت 
الدفــاع  محامــي  أن   ،)BDS(

مل  نواجعــة،  بالناشــط  الخــاص 
يتمكن من مقابلة موكله، مشرة 
كل  صــادر  االحتــال  أن  إىل 
املقتنيــات الخاصــة بــه يف أثنــاء 

اعتقاله.
ووثقــت كامــرات ذوي املعتقــل 
العتقــال  األوىل  اللحظــات 
االحتــال منســق حركــة مقاطعــة 
حيــث  منزلــه،  مــن  )إرسائيــل( 
جنــود  مــن  اثنــان  خالهــا  يظهــر 
االحتــال يقتادانــه مكبــل اليديــن 
حــني  يف  العينــني،  ومغمــض 
بوليســية،  كاب  أمامــه  يظهــر 
عــرشات  مــن  متوازيــان  وصفــان 

جنود االحتال.
تمديد االعتقال

وأوضحــت أبو غــوش، أن محكمة 

اإلرسائيليــة  العســكرية  ســامل 
 15 نواجعــة  اعتقــال  مــددت 
بنــاًء  التحقيــق،  ذمــة  عــى  يوًمــا 
االحتــال  مخابــرات  طلــب  عــى 
"التحقيــق  يســمونه  ملــا  اســتناًدا 
وانضاممــه  رسي،  ملــف  يف 

لتنظيم "غر قانوين".
التــي  التهــم  "شــبهات  وقالــت: 
وجههــا االحتــال تخالف ما يقوم 

عــى  يقتــرص  نشــاطه  بــأن  فيــه 
باملقاطعــة  املتعلــق  النشــاط 
ينتمــي  وال  الشــعبية  واملقاومــة 

ألي حزب".
واألحــد املــايض، قبلــت محكمــة 
االســتئناف العسكرية، استئناف 
محامــي مؤسســة الضمــر لرعايــة 
ل  األســر وحقوق اإلنسان، املوكَّ
بتخفيــض  نواجعــة،  عــن  للدفــاع 

مــدة االعتقــال إىل 8 أيــام عوًضــا 
عن 15 يوًما.

وأقــر القــايض العســكري بــرورة 
املحكمــة  قبــل  مــن  رقابــة  وجــود 
التحقيــق  فــرتة  عــى  العســكرية 
يف ظــل قبولهــا منــع نواجعــة مــن 

مقابلة محاميه.
اعتقــال  ان  غــوش،  أبــو  وذكــرت 
عيــد  عشــية  لنواجعــة  االحتــال 
جــاءت  املبــارك،  األضحــى 
وذويــه،  حياتــه  عــى  للتنغيــص 
ومحاولــة وقــف حراكــه املناهــض 
ورفــض  ومنتجاتــه  لاحتــال 

التطبيع معه.
إدانة حقوقية

من جهته، أدان مجلس منظامت 
الفلســطينية  اإلنســان  حقــوق 
إىل  ونقلــه  "نواجعــة"  اعتقــال 
داخــل  "الجلمــة"  تحقيــق  مركــز 
املحتلــة  الفلســطينية  األرايض 
للقانــون  خاًفــا  1948م،  عــام 

الدويل اإلنساين.
بيــان  يف  املجلــس  وطالــب 

بــرورة  الــدويل  املجتمــع  لــه، 
التدخــل الفعــال من أجــل اإلفراج 
مســاءلة  وضــامن  عنــه،  الفــوري 
ســلطات االحتــال عــى جرامئهــا 
املواطنــني  بحــق  املقرتفــة 

الفلسطينيني.
ر يف قرار املحكمة األوروبية  وذكَّ
بتاريــخ  الصــادر  اإلنســان  لحقــوق 
عــد  والــذي  11/06/2020م، 
للنشــطاء  الجنائيــة  اإلدانــة  أن 
مقاطعــة  حركــة  يف  املشــاركني 
)إرسائيل( وسحب االستثامرات 
عليهــا  العقوبــات  وفــرض  منهــا 
)BDS(، تنتهك حقهم يف حرية 
الــرأي والتعبر املحمية مبوجب 
امليثــاق  مــن   )10( املــادة 

األورويب لحقوق اإلنسان.
املجتمــع  املجلــس،  وطالــب 
فوريــة  إجــراءات  باتخــاذ  الــدويل 
من شأنها مساءلة ومحاسبة دولة 
االحتــال عــى الجرائــم املقرتفــة 
يف األرض الفلسطينية املحتلة، 
املمنهجــة  االنتهــاكات  وبخاصــة 

حقــوق  عــن  املدافعــني  ضــد 
ضــامن  عــى  والعمــل  اإلنســان، 
الناشــط  عــن  الفــوري  اإلفــراج 

نواجعة.
يتمتــع  نواجعــة  "الناشــط  وقــال: 
نشــاطه  خلفيــة  عــى  بالحاميــة 
ومناهضتــه   )BDS( حركــة  يف 
العنــرصي  التمييــز  لسياســات 
االســتعامر  دولــة  تقرتفهــا  التــي 
املواطنــني  بحــق  اإلرسائيــي 
وفًقــا  وذلــك  الفلســطينيني، 
لإلعان الدويل بشأن املدافعني 
عــن حقــوق اإلنســان الصــادر عــن 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 

يف عام 1998م".
أجــل  مــن  محامــون  تجمــع  أمــا 
باعتقــال  نــدد  فقــد  العدالــة، 
حقــوق  عــن  واملدافــع  الناشــط 
اإلنســان؛ والناشــط ضــد التطبيــع 
اعتقالــه  معتــرة  نواجعــة، 
االحتــال يف  اســتمراًرا لسياســة 
والعدالــة،  الحــق  صــوت  إقصــاء 

وتطبيع ورشعنة االحتال.

اعتقــال  مــن  االحتــال  قــوات 
عنرصيــة  "جرميــة  لـ"نواجعــة"، 
املســتمرة  جرامئهــا  إىل  تضــاف 
شــعبنا  أبنــاء  عــام 48 ضــد  منــذ 
وأيًضــا دليــل عــى مــدى فاعليــة 
يف   )BDS( حركــة  واتســاع 

مواجهــة نظــام الفصــل العنــرصي 
اإلرسائيــي، وعجــز االحتــال عن 

مواجهة الحركة وتناميها".
وشــددت يف بيــان صحفــي عــى 
ينــال  "لــن  "نواجعــة"  اعتقــال  أن 
إرصاًرا  يزيدنــا  بــل  عزميتنــا  مــن 

عى مواجهة الضم، وكل أشكال 
واألبارتهايــد  العنــرصي  الفصــل 
الذي ميارس ضد أبناء شعبنا".

الســياق،  هــذا  يف  ودعــت 
مقاطعــة  إىل  شــعبنا  أبنــاء  كافــة 
مشــددة  االحتــال،  منتجــات 

االحتــال  يــزول  "لــن  أنــه  عــى 
االســتيطاين الجاثــم عــى أرضنــا 

إال إذا كان خارًسا".
"جميــع  الحملــة،  طالبــت  كــام 
يف   BDS املقاطعــة  نشــطاء 
العامل أجمع إىل تصعيد حمات 

رام الله-غزة/ محمد القوقا:
حقــوق  منظــامت  مجلــس  أدان 
و"حملــة  الفلســطينية،  اإلنســان 
اعتقــال  للمقاطعــة"،  بــادر 
اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات 
الوطنيــة  للجنــة  العــام  املنســق 
الفلســطينية يف حركــة مقاطعــة 
واملدافــع   "BDS" )إرسائيــل( 
محمــود  اإلنســان  حقــوق  عــن 
نواجعــة، مــن منزله برام الله فجر 
إىل  ونقلــه  املــايض  الخميــس 
خاًفــا  "الجلمــة"،  تحقيــق  مركــز 

للقانون الدويل اإلنساين.
بيــاٍن  يف  املجلــس  وطالــب 
املجتمــع  أمــس،  مكتــوب، 
الــدويل بــرورة التدخل الفعال 
عــن  الفــوري  اإلفــراج  أجــل  مــن 
مســاءلة  وضــامن  "نواجعــة"، 
ســلطات االحتــال عى جرامئها 
املواطنــني  بحــق  املقرتفــة 

الفلسطينيني".
"قــرار  إنَّ  املجلــس:  وقــال 
لحقــوق  األوروبيــة  املحكمــة 
بتاريــخ  الصــادر  اإلنســان 
11/06/2020 اعتر أن اإلدانة 
املشــاركني  للنشــطاء  الجنائيــة 
)إرسائيــل(  مقاطعــة  حركــة  يف 
منهــا  االســتثامرات  وســحب 
 )BDS( وفــرض العقوبــات عليها
الــرأي  حريــة  يف  حقهــم  تنتهــك 
مبوجــب  املحميــة  والتعبــر 

امليثــاق  مــن   )10( املــادة 
األورويب لحقوق اإلنسان".

محمــود  "الناشــط  أّن  وأكــد 
عــى  بالحاميــة  يتمتــع  نواجعــة 
 )BDS( خلفيــة نشــاطه يف حركة
التمييــز  لسياســات  ومناهضتــه 
دولــة  تقرتفهــا  التــي  العنــرصي 
بحــق  اإلرسائيــي  االســتعامر 
الفلســطينيني،  املواطنــني 
الــدويل  لإلعــان  وفقــًا  وذلــك 
حقــوق  عــن  املدافعــني  بشــأن 
الجمعيــة  عــن  الصــادر  اإلنســان 
العامــة لألمــم املتحــدة يف عــام 

."1998
واليــة  "ال  أّنــه  املجلــس  ــد  وأكَّ
اإلرسائيــي  االحتــال  لســلطات 
عــى  الفلســطينيني  ملحاكمــة 
خلفية نشــاطهم الســيايس، فهم 
للواليــة  ويخضعــون  يعيشــون 
التــي  الفلســطينية  القانونيــة 
الســيايس وضمنــه  العمــل  ُتجيــز 
الدعــوة إىل مقاطعــة )إرسائيــل( 
وهــو  عليهــا،  العقوبــات  وفــرض 
مــا ينــدرج ضمــن الحــق يف حريــة 
وفــق  املكفــول  والتعبــر  الــرأي 
املادة 19 من القانون األســايس 
الــدويل  والعهــد  الفلســطيني، 
املدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 

والسياسية".
بــادر  "حملــة  اعتــرت  كذلــك 
عليــه  أقدمــت  مــا  للمقاطعــة"، 

إجــراءات  واتخــاذ  املقاطعــة 
مســاءلة  شــأنها  مــن  فوريــة 
اإلرسائيــي  االحتــال  ومحاســبة 
عــى جرائــم حــرب التــي يرتكبهــا 

ضد الفلسطينيني".
وّجهــت  آخــر،  سيــــــــــــــــــــــــــــــاق  فـــــــــي 
للمقاطعــة  الفلســطينية  الحملــة 
األكادمييــة والثقافية لـ)إرسائيل( 
"PACBI" التحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للشــاعر 
صــري  التونســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  العــريب 
شــكرها  عــن  ُمعربــًة  رحمــوين، 
وتقديرهــا ملوقفــه امللتــزم تجــاه 
والّرافــض  الفلســطينية،  القضيــة 

للتطبيع مع العدّو اإلرسائيي.
منشــوٍر  الحملــة، يف  وأوضحــت 
لهــا عــر "فيســبوك" أّنــه عــى إثر 
عــى  الشــاعر رحمــوين  احتجــاج 
يف  إرسائيليــة  شــاعرة  مشــاركة 
يف  العاملــي  الشــعر  مهرجــان 
 Festival( كولومبيــا  ميديــني- 
 Internacional de Poesia
وتســجيله   ،)de Medellin
إدارة  قــّررت  منــه،  االنســحاب 
املشــارِكة  اســتبعاد  املهرجــان 
اإلرسائيلية، وطلبت من الشــاعر 
يف  واالســتمرار  النظــر  إعــادة 

املشاركة.
ويف معرض توضيحه للمنّظمني 
عن خيار انسحابه من املهرجان، 
األول  بــني  إلكرتونًيــا  واملنعقــد 
من آب/أغسطس وحّتى العارش 

مــن ترشيــن األول/ أكتوبــر، قــال 
رحموين: "ال أســتطيع املشــاركة 
مــع مــن يحتــّل أرضنــا"، مضّحًيــا 
بذلــك بفرصــٍة عامليــٍة يســتغّلها 
مامرســاتهم  تريــر  يف  كثــرون 
بقّلــة  متعّذريــن  التطبيعيــة، 

الفرص املثيلة وأهميتها.
وأّدى قرار الشاعر إىل منع فرٍص 
التطبيــع  يف  للوقــوع  عديــدٍة 
املهرجــان  نشــاطات  ضمــن 
املختلفــة من طاوالٍت مســتديرٍة 
شــعرّيٍة  وقــراءاٍت  ونــدواٍت 
منشــور  بحســب  مشــرتكة، 

الحملة الفلسطينية.
وأضافــت: "كّل الشــكر للشــاعر 
امللتــزم صــري رحمــوين، الــذي 
عــن  بعيــًدا  جميًعــا،  لنــا  وّضــح 
الشــعارات الفارغــة، كيــف يكــون 
صاحــَب  واألديــب  املثقــف 
قضّيٍة، وكيف أن الفرص العاملية 
ال ميكن أن تكون مسوًغا للوقوع 
اتســاع  فمــع  التطبيــع.  يف 
حــول  الثقافيــة  املقاطعــة  رقعــة 
املواقــف  أهميــة  تــزداد  العــامل، 
امللتزمــة  والفلســطينية  العربيــة 
العــدّو،  مــع  التطبيــع  ملناهضــة 
وتّتحد الجهود العربية والعاملية 
يف ســبيل عــزل نظــام االســتعامر 
االســتيطاين والفصــل العنــرصي 
اإلرسائيي، العدو األول لشعبنا 

الفلسطيني وألمتنا العربية".

شاعر تونسي ينسحب من مهرجان للشعر العالمي بسبب مشاركة إسرائيلية فيه

إدانــة العتقــال الناشــط محمــود نواجعــة ومطالبــات مبســاءلة االحتــالل

جانب من فعاليات حركة المقاطعة العالمية                         )أرشيف(
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

)02-2020-2-IGAs1( إعالن عن طرح عطاء رقم
توريد أصناف مواد غذائية وبقالة وموازين وثالجات 

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

يصبحوا ناجحني ومساهمني يف مجتمعهم.
التمكــني  أنشــطة  بتنفيــذ  فلســطني   –  )  sos  ( األطفــال  قريــة  حاليــا  تقــوم 
االقتصــادي لصالــح االرس املســتفيدة بهــدف إقامــة مشــاريع صغــرية مــدرة 
للدخــل لهــم، بنــاء عليــه تعلــن عــن طــرح عطــاء مناقصــة توريــد أصنــاف مــواد 
غذائيــة وبقالــة وموازيــن وثالجــات لــزوم إنشــاء مشــاريع صغــرية لبيــع املــواد 
غذائيــة والبقالــة بالظــرف املختــوم، فعــى املورديــن الراغبــني يف التقديــم 

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. عى الرشكة التي ترسو عليها العطاء تقديم فاتورة رضيبية وشهادة خصم املصدر

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

90 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

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

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

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

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

مــن مقــر قريــة األطفالsos-رفح ابتداًء من يوم )االربعاء( املوافق )2020/08/05( 
وحتــى يــوم )الخميــس( املوافــق )2020/08/13( مــن العنــوان التــايل: رفــح –تــل 

السلطان بجوار برئ كندا ، خالل الدوام الرسمي مع مراعاة ايام االجازة .
9. آخر موعد لتسليم العطاء هو يوم )الخميس( املوافق )2020/08/13( 

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

إعالن طرح مزايدة بالظرف المختوم لبيع سيارات مستخدمة   
 17/ADM HQ/2020

تعلن جمعية الهالل االحمر الفلسطيني عن طرح مزايدة بالظرف املختوم لبيع 
ســيارات مســتخدمة تبعــًا للــرشوط املوضحــة يف كراســة املزايــدة يف الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة كل عــى حــدى، فعــى مــن يرغــب الــرشاء مراجعــة جمعيــة 

الهالل األحمر الفلسطيني يف كل من مقريها الواقعني بالعناوين االتية : 
الشــؤون  دائــرة  الرئيــي،  القــدس  العــام: شــارع  الغربيــة- املقــر  الضفــة   •

االدارية - صندوق العطاءات
• قطاع غزة - مستشفى القدس، تل الهوى، دائرة املشرتيات - صندوق العطاءات 
1. لــرشاء كراســة العطــاء مقابــل )100( شــيكل غــري مســرتدة ابتــداء مــن يــوم 

االربعــاء املوافــق 2020/08/05 مــن الســاعة 08:30 صباحــا وحتى الســاعة 
15:00 عرصا، ولغاية يوم االربعاء 2020/08/12 الساعة 15:00 عرصا.

2. آخــر موعــد لتقديــم املــزاد بالظــرف املختــوم يف صنــدوق العطــاءات يف 

املقرات املقرات املذكورة اعاله ىف الدائرة االدارية يوم الخميس املوافق 
2020/08/13 الساعة 15:00 عرصا.

3. يتم ارفاق شيك بنيك مصدق أو كفالة بنكية بقيمة %5 من قيمة املزاد 

)املبلغ االجاميل لسعر السيارات املراد رشاؤها(.
4. الجمعية غري ملزمة بالبيع ان كان السعر غري مناسب للجمعية .

5. رسوم هذا اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

6.  امكانية ترخيص املركبات، عمومي، تجاري، خصويص حسب رشوط 

سلطة الرتخيص.
7. عــى مــن يرغــب بالتقــدم لــرشاء الســيارات الحضــور اىل مقري  الجمعية 

بالعناوين املذكورة اعاله يوم االثنني 2020/08/10    ملعاينة السيارات 
من الساعة 09:00 صباحًا وحتى الساعة 13:00 بعد الظهر.

8. لالستفسار االتصال عى العناوين االتية: 

 ،  2978524 تلفــون  الجمعيــة  الغربيــة:   -الضفــة  العــام  املقــر   •
تحويلة:2111 االخ عمران نزال.

• مقــر الجمعيــة -قطــاع غــزة: هاتــف : 08-2630555–-2641906 08  
داخيل 342  فاكس : 08-2641904

)MOL- 17 /2020( إعالن طرح مناقصة رقم
مشــروع إنشــاء وتشــطيب طابــق إضافــي لمقــر 

وزارة العمل- محافظة غزة
تعلــن دائــرة العطــاءات املركزيــة عــن طــرح عطــاء ملــرشوع انشــاء وتشــطيب 

طابق إضايف ملقر وزارة العمل- محافظة غزة، وذلك وفق الرشوط التالية:
• املناقصة مفتوحة للمقاولني املحليني املختصني واملصنفني لدى لجنة التصنيف الوطنية 

تخصص أبنية درجة رابعة عى األقل واملسجلني لدى اتحاد املقاولني الفلسطينيني. 
•ميكــن رشاء وثائــق املناقصــة مــن دائــرة العطــاءات املركزيــة مبقــر الــوزارة يف غــزة 
– شــارع النــرص – مدينــة العــودة )أبــراج املقــويس( وذلــك اعتبــارًا مــن يــوم الخميــس 
املوافــق 2020/08/06 وحتــى نهايــة دوام يــوم الخميــس 2020/08/13، وذلــك 
مقابل مبلغ مايل قيمته )$100( مائة دوالر أمرييك غري مسرتدة عى أن يصطحب 

املقاول معه شهادة تصنيف صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية سارية املفعول.
•آخــر موعــد لتســليم الوثائــق وفتــح املظاريــف يف مقــر دائــرة العطــاءات املركزيــة 

الساعة الثانية عرشة ظهرًا )12:00( من يوم األربعاء املوافق 2020/08/19.
•ترفــق بالعــرض كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )2,000( دوالر أمرييك وتكون الكفالة 
سارية املفعول ملدة 90 يوما من التاريخ املحدد لتسليم العطاءات وصادرة من 

أحد فروع بنك الربيد يف قطاع غزة أو البنك الوطني اإلسالمي أو بنك االنتاج.
•ســوف يعقــد اجتــامع متهيــدي للمتناقصــني يــوم الثالثاء املوافــق 2020/08/11 
النــرص-  10:30 صباحــًا يف مقــر وزارة األشــغال العامــة واإلســكان - غــزة-  الســاعة 

مدينة العودة السكنية )أبراج املقويس(، تتبعها زيارة للموقع إن لزم األمر.
•يجــب أن يكــون املقــاول مســجاًل رســميًا يف دوائــر الرضيبــة وعليــه أن يقــوم 

بتقديم شهادات خلو طرف من الدوائر الرضيبية سارية املفعول.
•الوزارة غري ملزمة بقبول أقل األسعار وللوزارة الحق يف إلغاء املناقصة دون ذكر األسباب.

•رسوم اإلعالنات يف الصحف عى من ترسو عليه املناقصة.
دائرة العطاءات املركزية
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دولة فلسطني
وزارة األشغال العامة واإلسكان

دائرة العطاءات املركزية
إعالن إعادة طرح عطاء

)TE10/ 07- 2020(  رقم 
التجاريــة  الزراعيــة  برنامــج تطويــر األعــامل  بتنفيــذ  الزراعــي  العمــل  اتحــاد لجــان  يقــوم 
متعدد املانحني )MAP( بالرشاكة مع منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة 

)FAO( وبتمويل من الدمنارك، وهولندا، واالتحاد األورويب، وسويرسا، وإسبانيا.

وضمــن نشــاطات هــذا املــرشوع يعلــن اتحــاد لجــان العمل الزراعي عــن طرح عطاء 
بالظرف املغلق لبناء قدرات املستفيدين من مرشوع MAP يف مجال )الزراعة، 

أنظمة إدارة الجودة، التسويق واإلدارة املالية( وذلك حسب الرشوط التالية:
1.أن يكــون املــورد لديــه ســجل تجــاري معتمــد وســاري املفعــول حســب 

األصول املتبعة.
2.أن يكون لديه خربة سابقة يف تنفيذ مشاريع مشابهة.

3.تأمني ابتدايئ لدخول العطاء5 % من قيمة العطاء.

4.تعقــد جلســة متهيديــة الســاعة العــارشة صباحــًا مــن يوم االثنــني املوافق 

2020/08/10 يف مقر االتحاد.

املوافــق  األربعــاء  يــوم  االتحــاد  إىل  املختومــة  املظاريــف  5.تســليم 

2020/8/12 حتــى الســاعة الثانيــة عــرشة ظهــرًا ويتــم فتــح العطــاءات يف 

نفس اليوم والوقت.
6.رسوم اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء وتدفع فور الرتسية.

7.يحــق لالتحــاد تأجيــل العطــاء أو متديــده أو إعادتــه أو إلغــاؤه دون إبــداء 

األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
8.االتحاد غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

فعى من يرغب باملشاركة يف العطاء واستالم نسخة عن وثائق العطاء التوجه 
  2020/08/6 الخميــس املوافــق  يــوم  مــن  ابتــداء  غــزة  االتحــاد يف  مقــر  إىل 
الثانيــة  الســاعة   2020/08/11 املوافــق  الثالثــاء  يــوم  أقصــاه  موعــد  وحتــى 
ظهــرًا, وملزيــد مــن االستفســار واملعلومــات االتصال عــى مقر االتحاد يف غزة 
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قصور وإهامل يف التعامل مع التفيش
 املستمــــر لفيــــــروس كورونــــا فـــي الضفـــة 

من هم أصحاب املصلحة 
يف تدمري لبنان؟

االجتامعيــة  تداعياتهــا  لهــا  كارثــة  أحــدث  بــريوت،  يف  آخــر  جــرح 
والسياســية عــى لبنــان وعــى املنطقــة ككل، فالــذي جــرى عــى أرض 
لبنــان مــن تفجــري مرعــب قــد يقــع يف أي مــكان آخــر يف املنطقــة التــي 
رســالة  وهــذه  الســامة،  والقنابــل  واملتفجــرات  األســلحة  فيهــا  تحتشــد 
إىل الشــعوب العربية التي استســلمت مبصريها ومســتقبل أبنائها إىل 
قيادات قد ال تكون عى مســتوى التحديات، وما يحاك ضد الشــعوب 

العربية من مؤامرات ودسائس.
مــا تعرضــت لــه بــريوت العربيــة مــن تفجري إرهايب قد يشــري إىل الفســاد 
إرسائيــل يف  دور  تجاهــل  يعنــي  ال  وذلــك  املتابعــة،  وعــدم  واإلهــامل 
تغذية الفساد يف البالد العربية، ودورها يف توظيف العمالء لتفجريات 

سبقت تفجري بريوت، ووصلت إىل أماكن أخرى بعيدًا عن بريوت.
  وحتــى اآلن ال يوجــد أي دليــل مــادي يتهــم دولــة الصهاينــة بالوقــوف 
تفجــري  مــن  أن صاحــب املصلحــة  تؤكــد  القرائــن  ولكــن  التفجــري،  وراء 
مرفــأ بــريوت هــم الصهاينــة، الذيــن أشــاروا إىل املــكان باالســم أكــر مــن 
مــرة، واتهمــوا املرفــأ باســتقبال شــحنات األســلحة املرســلة لحــزب اللــه، 
واملنتفــع األول مــن تفجــري بــريوت هــم الصهاينة الذين يرعبهم اســتقرار 

الدول العربية، وهذا أواًل.
ثانيــًا: جــاء هــذا التفجــري قبــل يومــني مــن اإلعــالن عــن نتائــج التحقيــق 
مبقتــل الحريــري، والربــط بــني الحدثــني يهــدف إىل إثــارة اللبنانيني ضد 

املقاومة، وتفجري الرصاعات الداخلية.
ثالثــًا: جــاء التفجــري بعــد اســتكامل الحشــود اإلرسائيليــة عــى الجنــوب 
كبــريًا  حدثــًا  بــأن  توحــي  التــي  االســتعدادات  اكتــامل  وبعــد  اللبنــاين، 

سيقع، وسيؤثر عى الهدوء السائد.
رابعًا: معرفة املوســاد اإلرسائييل املســبقة بوجود املادة املتفجرة يف 
مرفأ بريوت، وسكوته عنها سنوات، وهو الجهاز الذي يطارد كل قذيفة 
تــأيت إىل حــزب اللــه، وقــد أســهم يف تفجــري شــحنات أســلحة قادمة إىل 

املقاومة اللبنانية مبجرد اقرتابها من الحدود السورية والعراقية!
لقــد ارتفعــت ميزانيــة "املوســاد" يف الســنوات األخــرية من 440 مليون 
عــى حجــم  تأكيــد  ذلــك  أمريــيك، ويف  دوالر  مليــون   762 إىل  دوالر 

النشاط الخارجي الذي يقوم به هذا الجهاز.
تعرضــت  اذا  اال  تنفجــر  ال  مــادة  النــرتات  أن  الخــرباء  يؤكــد  خامســًا: 

لشحنات عالية بعد املعالجة.
سادســًا: الــذي يحــارص لبنــان، ورشع يف تجويــع شــعبه ومعاقبتــه هــو 

الذي يقف خلف التفجري.
وحتى اآلن مل توجه أي جهة لبنانية أو عربية أصابع االتهام إىل إرسائيل، 
ولكــن الحقيقــة التــي ال تغفــل عنهــا العقــول تقــول: ال مصلحة ألحد عى 
وجه األرض يف تدمري بريوت إال إرسائيل، وال مستفيدًا من إشغال بال 
اللبنانيــني إال إرسائيــل، وال عــدوًا حقيقيــًا لبــالد العــرب غــري هــذه الدولــة 
املارقة، وإذا كان عصيًا عى الشعب اللبناين تحديد املجرم يف هذه 
املرحلــة، فاأليــام كشــافة، وســتفضح التحقيقــات الحقــًا دور املوســاد 
اإلرسائيــيل يف هــذه العمليــة اإلرهابيــة التــي تكالبــت مــع حصــار لبنــان 

وتدمري اقتصاده، وتزامنت مع الحشود اإلرسائيلية.
ملحوظــة: مــن غــزة إىل بــريوت ، التفاتــة ذكيــة ورائعــة مــن بلديــة خــان 
يونــس تجــاه أهلنــا يف بــريوت، فغــزة ال متتلــك إال دمــاء أبنائهــا، وقــد 

جادوا بها إىل إخوانهم يف بريوت.

النارصة-غزة/ نور الدين صالح:
تشهـــــــــــــــــــــــــــــــد الحلبــة السياسيـــــــــــــــــــــة 
اإلرسائيليــة حالــة مــن الرصاعــات 
حكومــة  رئيــس  بــني  والخالفــات 
االحتــالل بنيامــني نتنياهو ووزير 
عــى  غانتــس،  بينــي  الجيــش 
لدولــة  امليزانيــة  إقــرار  خلفيــة 
األخــري  واتهامــات  االحتــالل 
لنتنياهــو بعــدم قدرته عى إدارة 
ظــل  يف  خاصــة  الحاليــة  األزمــة 

تفيش "كورونا".
حــزب  )زعيــم  نتنياهــو  ويطالــب 
لعــام  ميزانيــة  بإقــرار  الليكــود( 
واحــد، يف حــني يطالــب غانتــس 
زعيم حزب "أزرق أبيض" إقرارها 
لعامني، وهو ما يؤجج الخالفات 
بــني الطرفــني، وقــد يدفــع باتجــاه 
خاصــة  جديــدة  ســيناريوهات 
إقــرار  مهلــة  انتهــاء  اقــرتاب  مــع 
امليزانيــة التي تصادف 25 آب/ 

أغسطس الجاري.
إىل  التوصــل  تعــذر  حــال  ويف 
االئتــالف  أقطــاب  بــني  تفاهــم 
امليزانيــة  وطــرح  الحكومــي، 
للتصديــق عليها يف الكنيســت، 
إىل  التوجــه  يعنــي  ذلــك  فــإن 

انتخابات برملانية جديدة.
وتقــول وســائل إعــالم إرسائيليــة، 

إقــرار  عــى  يــرص  غانتــس  إن 
يثــق  ال  لكونــه  لعامــني،  ميزانيــة 
"يغــدر"  أن  ويخــى  بنتنياهــو، 
الــذي  االتفــاق  ينفــذ  وال  بــه، 
أبرمــاه، وينــص عــى التنــاوب يف 

رئاسة الحكومة.
إقــرار امليزانيــة،  وتــأيت خالفــات 
تواجــه  الــذي  الوقــت  يف 
يف  كبــرًيا  ارتفاًعــا  )إرسائيــل( 
بفــريوس  املصابــني  أعــداد 
حزيــران  يونيــو/  منــذ  كورونــا 
املايض، تسبب أيًضا برتاجعها 

اقتصادًيا.
يف  املتغــريات  هــذه  وإزاء 
السياســية اإلرسائيليــة،  الســاحة 
بــني  الخالفــات  وطــأة  واشــتداد 
األهــم  الســؤال  يــربز  الطرفــني، 
املتوقعــة  الســيناريوهات  حــول 
دولــة  يف  تحــدث  قــد  التــي 

االحتالل خالل الفرتة القادمة.
الشــأن  يف  الخبــري  ورأى 
شــلحت،  أنطــوان  اإلرسائيــيل، 
نتنياهــو  بــني  كبــري  الخــالف  أن 
العامــة  وغانتــس حــول امليزانيــة 
يف الوقــت الحــايل، ومل يتوصال 

إىل حل حتى اللحظة.
اتصــال  خــالل  شــلحت  وأوضــح 
أن  "فلســطني"،  مــع  هاتفــي 

عــى  ينــص  اإلرسائيــيل  القانــون 
حــال  تلقائًيــا  "الكنيســت"  حــل 
امليزانيــة  عــى  االتفــاق  عــدم 
يتــم  بالتــايل  أغســطس،   25 يف 
الذهاب إلجراء انتخابات رابعة.

وبحسب قوله، فإن األنظار تتجه 
إىل هذا التاريخ، بحيث سيتفق 
املشــكلة  حــل  عــى  الطرفــان 
االتفــاق،  وفــق  امليزانيــة  وإقــرار 
عــى  ســتكون  )إرسائيــل(  أن  أم 
أبواب انتخابات رابعة خالل أقل 

من سنة.
الذهــاب  شــلحت،  واســتبعد 
الوقــت  يف  رابعــة  النتخابــات 
الطرفــان  ســيذهب  بــل  الراهــن، 
أداء  واســتمرار  الخــالف  لحــل 

الحكومة الحالية.
رفض التناوب

ورأى شــلحت، أن إرصار نتنياهو 
عــى ســن ميزانيــة لســنة واحــدة 
يأيت يف إطار عدم رغبته تطبيق 
غانتــس،  مــع  التنــاوب  اتفــاق 
مشــرًيا إىل أن هــذا األمــر يضمــن 
دون  رابعــة  النتخابــات  الذهــاب 

التناوب.
وبــنّي أن التقديــرات اإلرسائيليــة 
ُتشــري إىل أن نتنياهــو أبــرم اتفاًقــا 
مــع غانتــس لضــامن البقــاء عــى 

رغبتــه  وعــدم  الحكومــة  رئاســة 
بتســليهام لغانتــس حتــى يتمكــن 
مــن مواجهــة محاكمتــه بشــبهات 

الفساد التي تالحقه.
يســعى  نتنياهــو  أن  وأوضــح 
عــى  املحاكمــة  مــن  للتهــرب 
تالحقــه  التــي  الفســاد  قضايــا 
بــدء  أمريــن األول  باالســتناد إىل 
محاكمتــه وهــو عــى رأس عملــه 
ضغــط  لتشــكيل  الحكومــة،  يف 

عى املحكمة وحامية نفسه.
وفــق شــلحت،  الثــاين  األمــر  أمــا 
لتأجيــل املحاكمــة  هــو محاولتــه 
تصــل  ال  حتــى  نهايــة  ال  مــا  إىل 
خــالل  مــن  بإدانتــه  حاســم  لقــرار 
املستشــار  عــى  الضغــط 

القانوين وجهاز القضاء.
وهذا ما ذهب إليه املختص يف 
الشــأن اإلرسائيــيل نظــري مجــيل، 
االنتقــادات  كل  أن  رأى  حيــث 
يف  تجــري  التــي  والخالفــات 
الوقت الحالية "شكلية"، مشرًيا 
لــدى  الجوهريــة  القضيــة  أن  إىل 
نتنياهــو هــي كيفيــة التخلص من 
املحاسبة عى شبهات الفساد.

حديثــه  يف  مجــيل  وأوضــح 
لـ"فلســطني"، أن نتنياهو يخى 
أن يكــون مصــريه الســجن، خاصة 

بعــد الحديــث عــن تشــكيل لجنة 
مشــاركته  حــول  بــدوره  للتحقيــق 
يف قضيــة الغواصــات التــي ُتعــد 
أكرب قضية فساد يف )إرسائيل(.
وقال: "رغم رغبة نتنياهو القوية 
النتخابــات  بالذهــاب  ســابًقا 
متحمًســا  يعــد  مل  أنــه  إال  رابعــة 
إلجرائهــا بســبب تراجــع شــعبيته 
مــع  التعامــل  يف  فشــله  نتيجــة 
وبــاء "كورونــا" وخــروج مظاهرات 

تطالبه باالستقالة".
وأكــد أن نتنياهــو ميــر يف أزمــة ال 
يعــرف كيــف يخــرج منهــا، لذلــك 
يبــذل كل مــا بوســعه للخروج من 
هذا املأزق حتى لو بشن حرب، 
يف سبيل عدم زجه يف السجن.
نتنياهــو  أن  إىل  مجــيل،  وأشــار 
شــبيه  قانــوٍن  لســن  يســعى 
بالقانــون اإلرسائيــيل الــذي ينــص 
أن  ملحكمــة  يجــوز  ال  "أنــه  عــى 
تحاكــم رئيــس حكومــة مــا دام أنــه 

يؤدي مهامه".
وبنّي أن سيناريو إجراء انتخابات 

رابعــة "وارد" لكــن ال أحــد ُيفضلــه 
الحديــث  بعــد  نتنياهــو  خاصــة 
اآلونــة  يف  شــعبيته  هبــوط  عــن 

األخرية.
معاريــف  صحيفــة  وكانــت 
قبــل  مقــااًل  نــرشت  اإلرسائيليــة 
فيــه:  تســاءلت  أيــام،  عــدة 
داخــل  الخــالف  ســيؤدي  "هــل 
الحكومة حول امليزانية إىل دفع 
)إرسائيــل( إىل صناديــق االقــرتاع 
يف مثــل هــذا الوقــت الصعــب، 
امليزانيــة  اقــرار  يتــم  مل  إذا 
بحلــول الخامــس والعرشيــن مــن 

أغسطس".
حكومــة  يف  املاليــة  وزيــر  لكــّن 
)مــن  كاتــس  يرسائيــل  االحتــالل 
االثنــني  قــال،  الليكــود(  حــزب 
ميزانيــة  إعــداد  إن  املــايض، 

لعامني سيتطلب عدة أشهر. 
انتخابيــة  جــوالت  ثــالث  وكانــت 
)إرسائيــل(  يف  جــرت  قــد  عامــة 
منذ إبريل/نيسان 2019 آخرها 

يف شهر مارس/آذار املايض.

غانتس يخشى غدر نتنياهو

هل تــؤدي أزمــة امليزانيــة النتخابــات إرسائيليـــة "رابعــــة"؟

رام الله-غزة/ جامل غيث:
رغــم متديــد حكومــة اشــتية يف الضفــة الغربيــة 
حالة الطوارئ ملواجهة وباء كورونا ملدة ثالثني 
يوًما بدأت من يوم أول من أمس، فإن معدالت 
اإلصابــة اليوميــة بالفــريوس تواصــل االرتفــاع يف 
فلســطني، إذ تــم تســجيل 353 إصابــة جديــدة 
دعــوات  وســط  املاضيــة،  ســاعة  الـــ24  خــالل 
أداء  وتحســني  الصحيــة  التحتيــة  البنيــة  لتعزيــز 
الخدمــة املقدمــة، إىل  ونوعيــة  املستشــفيات 

جانب زيادة عدد أجهزة الفحص.
وكان رئيــس الــوزراء يف رام اللــه محمــد اشــتية، 
أعلن مؤخًرا، تسهيالت جديدة عى اإلجراءات 
مكافحــة  إجــراءات  تخفيــف  إطــار  يف  القامئــة، 

فريوس كورونا.
مواجهة الوباء

وشــدد عضــو لجنــة الطــوارئ يف نابلــس غســان 
حمــدان، عــى رضورة التعايــش مــع الوبــاء يف 
لــه  عــالج  إىل  التوصــل  وعــدم  انتشــاره،  ظــل 

عــى مســتوى العــامل، والتــزام جميــع اإلجراءات 
مــن  بالوقايــة  املتعلقــة  الصحيــة  االحرتازيــة 

الفريوس.
وبني حمدان لصحيفة "فلســطني" وجود قصور 
ملواجهــة  القادمــة  للتجهيــزات  التحضــري  يف 
البنيــة  تعزيــز  "رضورة  عــى  مشــدًدا  الوبــاء، 
التحتيــة الصحيــة وتحســني أداء املستشــفيات 
ونوعيــة الخدمــة املقدمــة، وزيــادة عــدد أجهــزة 

فحص كورونا، وهذا مل يتم".
اتخذتهــا  التــي  الوقائيــة  اإلجــراءات  أن  ورأى 
كافيــة،  غــري  الفــريوس  ملواجهــة  الحكومــة 
إلجــراء  مختــربات  عــدة  إنشــاء  "إن  مضيًفــا: 
الفحوصــات الطبيــة غــري كاٍف، يف ظــل ارتفــاع 
جديــدة  حــاالت  وتســجيل  الســكان،  أعــداد 

مصابة".
الضفــة  يف  الوبــاء  تفــيش  حــال  "يف  وقــال: 
عــى  القــدرة  يف  ضعــف  فســنواجه  الغربيــة 
تلبيــة احتياجــات النــاس الصحيــة. نحــن بحاجــة 

لزيــادة عــدد األرسة وأجهزة التنفس االصطناعي 
وتدريــب الــكادر الصحــي"، داعًيــا وزارة الصحــة 
لتوظيف أطباء جدد من أجل االســتجابة لحاجة 
واضحــة  اســرتاتيجية  ووضــع خطــة  املواطنــني، 

ملواجهة الوباء. 
حالــة  ومتديــد  االحرتازيــة  اإلجــراءات  عــن 
اإلجــراءات  "إن  حمــدان:  قــال  الطــوارئ، 
ضيقــت  الطــوارئ  حالــة  ومتديــد  االحرتازيــة 
تدهــور  بســبب  املواطنــني  عــى  األوضــاع 
وعــدم  واالجتامعيــة  االقتصاديــة  أوضاعهــم 

قدرتهم عى توفري احتياجاتهم".
جديــدة  بــؤر  اكتشــاف  تــم  أنــه  حمــدان  وأكــد 
بفريوس كورونا كمخيم "عسكر وبالطة" وبعض 
أن  نابلــس، الفًتــا إىل  املــدن املحيطــة مبدينــة 
األرايض  يف  أوســع  بشــكل  انتــرش  الفــريوس 
املحتلــة، مــا يدلــل عــى أن اإلجــراءات الوقائيــة 

املتخذة غري كافية.
زيــادة أجهــزة  العمــل عــى  وحــث عــى رضورة 

التنفــس الصناعــي، والعمل عــى تطوير القطاع 
الصحي ملواجهة جائحة كورونا.
إجراءات احترازية

يف حــني أرجــع مديــر الطــب الوقــايئ يف وزارة 
الصحــة بــرام اللــه عــيل عبــد ربه، أســباب تفيش 
وبــاء كورونــا يف األرايض املحتلــة لعــدم التــزام 
الصحيــة  االحرتازيــة  اإلجــراءات  املواطنــني 

املتعلقة بالوقاية من الفريوس.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  ربــه،  عبــد  وبــني 
املســحات الطبيــة الالزمــة لفحص مــرض كورونا 
الغربيــة،  الضفــة  يف  متوفــرة  )كوفيــد19-( 
مضيًفــا: "لكــن املطلــوب هــو التــزام املواطنــني 

اإلجراءات الوقائية".
وعن إعالن متديد حالة الطوارئ لشهر إضايف، 
قــال: إن قــرار إعــالن حالــة الطــوارئ بيــد الرئيــس 
عبــاس، وأتخــذ للحــد مــن تفــيش الوبــاء، داعًيــا 
الوقائيــة  اإلجــراءات  املواطنــني  إللــزام  الســلطة 

وفرض غرامات مالية عى املخالفني.
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أعلــن أنــا/ أحمــد محمــد عــي رجــب عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقــم 911850147 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/فايــز ســليم عــي الخرطــي عــن فقــد هويتــي وتحمــل 
الرقــم 983280462 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنا/ عامر عثامن محمود الزغبي عن فقد هويتي وتحمل 
الرقــم 803239011 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

هويتــي  فقــد  عــن  البلعــاوي  ابراهيــم  حســن  أحــام  أنــا/  أعلــن 
وتحمــل الرقــم 400713491 فالرجــاء ممن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنــا/ احمــد عــادل أحمد العثامنــه عن فقد هويتي وتحمل 
الرقــم 405131368 فالرجــاء ممــن يجدهــا أن يســلمها ألقــرب 

مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

عــن  صــادرة  حضــور  تبليــغ  مذكــرة  الموضــوع/ 
محكمة الشيخ رضوان

اىل املدعــى عليــه/ خالــد ســعدي عبــد الحميــد بــدر مــن كرتيــا- ومجهــول 
محل اإلقامة يف تركيا اآلن يقتيض حضورك اىل هذه املحكمة يوم االثنني 
بخصــوص  وذلــك  صباحــا  التاســعة  الســاعة  2020/9/14م  يف  الواقــع 
القضية أساس 2020/804م وموضوعها دعوى نفقة أب املرفوعة عليك 
مــن قبــل املدعــي/ ســعدي عبــد الحميــد إســامعيل بــدر مــن كرتيــا وســكان 
غزة وإن مل تحرض يف الوقت املعني او ترسل وكيا عنك سيجري بحقك 
املقتــى الرشعــي غيابيــا لذلــك جــرى تبليغــك حســب األصــول وحــرر يف 

14 ذي الحجة 1441هـ وفق 2020/8/4م.

قايض محكمة الشيخ رضوان الرشعية
رافت جمعة بارود

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعىل للقضاء الرشعي
محكمة الشيخ رضوان الرشعية االبتدائية

عــن  صــادرة  حضــور  تبليــغ  مذكــرة  الموضــوع/ 
محكمة الشيخ رضوان

اىل املدعــى عليــه/ مــازن ســعدي عبــد الحميــد بــدر مــن كرتيــا- ومجهــول 
محل اإلقامة يف اململكة األردنية الهاشمية اآلن يقتيض حضورك اىل هذه 
املحكمــة يــوم االثنــني الواقــع يف 2020/9/14م الســاعة التاســعة صباحــا 
وذلك بخصوص القضية أساس 2020/804م وموضوعها دعوى نفقة أب 
املرفوعة عليك من قبل املدعي/ ســعدي عبد الحميد إســامعيل بدر من 
كرتيــا وســكان غــزة وإن مل تحــرض يف الوقــت املعــني او ترســل وكيــا عنــك 
ســيجري بحقــك املقتــى الرشعــي غيابيــا لذلــك جــرى تبليغــك حســب 

األصول وحرر يف 14 ذي الحجة 1441هـ وفق 2020/8/4م.
قايض محكمة الشيخ رضوان الرشعية
رافت جمعة بارود

تنويه
نرش إعان بيع أرض باسم السيد/ كفاح إبراهيم سعيد بسيسو يف صحفية 
القســيمة   637 قطعــة  خطــأ  نــرش   2020/7/29 األربعــاء  يــوم  فلســطني 
23++24 25+26+27+28 املدينة غزة الزيتون والصحيح هو/ قطعة 637 

القسيمة 23+24+25+26+27+28 املدينة غزة الزيتون.
لذا اقتى التنويه

األسري األخرس يواصل إرضابه 
املفتوح لليوم الحادي عرش

رام الله/ فلسطني:
يخــوض األســر ماهــر عبــد اللطيــف األخرس )49 عامًا( من بلدة ســيلة 
الظهــر قضــاء مدينــة جنــني شــامل الضفــة املحتلــة، إرضابــه املفتــوح 
عــن الطعــام لليــوم الحــادي عــرش عــىل التــوايل؛ رفضــا لقــرار ســلطات 

االحتال تحويله لاعتقال اإلداري.
وأفادت مؤسسة مهـجـــة الـقـــدس، يف بيان، أمس، بأن قوات االحتال 
اعتقلــت األخــرس يف 27 يوليــو املــايض، وطلبــت نيابة االحتال قبل 

أيام من املحكمة إمهالها إلصدار أمر اعتقال إداري بحقه.
وأشــارت املؤسســة إىل أن األخــرس أعلــن عــن إرضابــه عــن الطعام أثناء 
اعتقالــه مــن قبــل قــوات االحتــال، وهــو يقبــع حاليــا يف ســجن "عوفــر" 
وممتنــع عــن الطعــام والــرشاب والــدواء رفضــًا لقــرار ســلطات االحتــال 

بتحويله لاعتقال اإلداري.
واألخــرس، متــزوج، ولديــه خمســة أبنــاء، وأمــى يف ســجون االحتــال 

خمسة أعوام عىل فرتات متباعدة.

االحتالل ُيؤّجل محاكمة األسري وائل الجاغوب
رام الله/ فلسطني:

مــددت محكمــة ســامل اإلرسائيليــة أمــس، توقيــف األســر وائــل الجاغوب، 
مسؤول منظمة الجبهة الشعبية يف سجون االحتال.

التمديــد ســيكون حتــى  بــأّن  لــأرسى واملحرريــن،  وأفــاد مركــز "حنظلــة" 
تاريخ 17 أغسطس، علاًم بأن األسر الجاغوب معتقٌل منذ منتصف عام 
2001، ومحكــوم بالســجن مــدى الحيــاة، وقــد أعيــد للتحقيــق مــرة أخــرى 

بتاريخ 19 يوليو.
وذكــر املركــز أّن االحتــال احتجــز األســر وائــل يف زنازيــن عــزل "مجــدو" 
ملــدة 20 يوًمــا متتاليــة، قبــل نقلــه إىل التحقيــق يف مركــز توقيــف الجلمــة 

حيث يقبع حالًيا.
وخــال الجلســة مل يتــم إحضــار األســر الجاغــوب، وجــرى عقــد املحكمــة 

عرب نظام الربط التلفزيوين "فيديو كونفرنس".

العاجــل  والشــفاء  الشــهداء  ألهــايل 
للجرحى.

وشــدد عىل أن عاقة لبنان بفلســطني 
وســتبقى  وعروبــة،  أخــوة  عاقــة  هــي 
الشــعب  مــع  دوًمــا  وســنقف  كذلــك، 

اللبناين للخروج من هذه األزمة".
تبرع بالدم

كــام نظمــت بلدية خــان يونس جنويب 
قطاع غزة بالتعاون مجمع نارص الطبي 
تــربع  حملــة  األحمــر  الهــال  وجمعيــة 
بالــدم ووقفــة تضامــن مــع األشــقاء يف 

لبنان.
وشــارك يف الوقفــة رئيــس بلديــة خــان 
يونــس م. عــاء الدين البطة، ومحافظ 
خان يونس د. أحمد الشيبي، وأعضاء 
املجلــس البلــدي، والنائــب باملجلس 

الترشيعي د. يحيى العبادسة.
وأكــد البطــة عــىل أن بلدية خان يونس 
الرسيعــة  بالدعــوة  الفــور  عــىل  بــدأت 
الشــعب  مــع  تضامنــًا  الوقفــة  لتنظيــم 
اللبناين الشــقيق، أمام مبنى البلدية، 
كذلــك للتــربع بالــدم الــذي هــو أغــاىل 
مــا ميلكــه شــعبنا الفلســطيني ورســالة 
لبنــان  يف  لأشــقاء  وتضامــن  محبــة 

العظيم.
الرسيعــة  االســتجابة  أن  البطــة  وبــني 
لــدى  لبنــان  مكانــة  عــىل  تأكيــدًا  تــأيت 

احتضــن  الــذي  البلــد  هــذا  شــعبنا؛ 
الشعب الفلسطيني يف رحلة لجوئه، 
واحتضــن قيــادة شــعبنا، وقــدم الدعــم 

الواسع وما زال لنا".
كانــت  لنبــان،  أن  عــىل  البطــة  وشــدد 
كطائــر  وســتعود  قويــة،  وســتبقى 
العنقــاء تحلــق؛ بهمــة رجالهــا، ووقــوف 
الجميــع بجانبهــا؛ مشــدًدا عــىل أهميــة 
ورضورة املوقف والدعم الفلســطيني 
لبنــان  مــع  للتضامــن  بكافــة مســتوياته 

الشقيق.
إعالن الحداد

الســلطة،  رئيــس  أعلــن  اللــه،  رام  ويف 
الحــداد  أمــس،  عبــاس،  محمــود 
وتنكيــس االعــام ليــوم واحــد تضامنــا 
يف  الشــقيق،  اللبنــاين  الشــعب  مــع 

مواجهة الكارثة التي أصابت لبنان.
الرئيــس  أمــس،  عبــاس،  وهاتــف 
اللبنــاين العــامد ميشــال عــون، معزيــا 

بضحايا انفجار مرفأ بروت.
وأكــد عبــاس خــال االتصــال الهاتفــي 
مــع نظــره اللبنــاين، تضامــن فلســطني 
جانــب  إىل  ووقوفهــم  وشــعبها 
املصــاب،  هــذا  يف  الشــقيق،  لبنــان 
املســاعدة  كل  لتقديــم  واالســتعداد 
العاقــات  عمــق  مؤكــدا  املمكنــة، 
البلديــن  بــني  التاريخيــة  االخويــة 

الشقيقني.
شــعبنا  وباســم  باســمه  عبــاس  وعــرب 
مشــاعر  أصــدق  عــن  الفلســطيني 
عــز  اللــه  ســائا  واملواســاة،  التعزيــة 
بواســع  الضحايــا  يتغمــد  أن  وجــل 
املصابــني  عــىل  ميــن  وأن  رحمتــه، 
لبنــان  ويجنــب  العاجــل،  بالشــفاء 

وشعبه الشقيق كل مكروه.
رئيــس  بأعــامل  القائــم  هاتــف  كــام 
محمــود  د.  الترشيعــي  املجلــس 
الزهــار، رئيــس الربملــان اللبنــاين نبيــه 
االنفجــار  بضحايــا  إيــاه  معزًيــا  بــري، 
شــهدته  الــذي  املؤســف  والحــادث 

العاصمة بروت.
ودعا الزهار خال االتصال الذي جرى 
بالشــفاء  والجرحــى  للمصابــني  أمــس، 
العاجــل، وأن يلهــم اللــه ذوي الضحايــا 
الصرب والسلوان، معترًبا مصاب لبنان 

مصاب لكل األمة العربية.
ملــا  تأملــت  كلهــا  فلســطني  أن  وأكــد 
أن  اعتبــار  عــىل  لبنــان،  يف  جــرى 
واللبنــاين  الفلســطيني  الشــعبني 
وأنهــم  تاريخيــة،  عاقــات  تربطهــم 
والحــارض  املــايض  يف  رشكاء 

واملستقبل.
وقــال القائــم بأعــامل رئيــس املجلــس 
الترشيعي: "إن الشــعب الفلســطيني 

يف  أشــقائه  مــع  ويتضامــن  يقــف 
لبنــان، شــعبًا وحكومــة"، داعيــًا لوحدة 

املوقف اللبناين لتجاوز األزمة.
أمــام  "إنهــم  بــري:  قــال  جانبــه؛  مــن 
كارثــة كــربى تــكاد ال تصــدق"، شــاكرًا 
الذيــن  العــامل  أحــرار  وكل  فلســطني 
الصادقــة  مشــاعرهم  عــن  عــربوا 

والداعمة للبنان وشعبه.
برقيات تعاٍز

واالصــاح  التغيــر  كتلــة  وعــربت 
الربملانيــة عــن تعازيهــا وتضامنهــا مــع 
لبنــان رئاســًة وحكومــًة وبرملانــًا وشــعبًا 
جــراء  بــروت  مرفــأ  انفجــار  بشــهداء 
املصــاب الجلــل والكارثــة الكــربى ومــا 
وماديــة  برشيــة  خســائر  مــن  أوقعتــه 

كبرة.
تعزيــة  برقيــة  يف  الكتلــة  وقالــت 
أرســلتها للكتــل الربملانيــة اللبنانيــة:" 
يف  واالصــاح  التغيــر  كتلــة  تتقــدم 
الفلســطيني  الترشيعــي  املجلــس 
بأحر التعازي وأعمق معاين املواساة 
اللبنانيــة  الجمهوريــة  مــع  والتضامــن 
وبرملانــًا  وحكومــًة  "رئاســًة  الشــقيقة 

وشعبًا". 
وأضافــت: "بأعمــق عبــارات املواســاة 
الضحايــا  أرس  إىل  نرســل  والتــآزر 
املصــاب  هــذا  لنعتــرب  واملصابــني، 

غزة- رام الله/ محمد األيويب:
شــهدت األرايض الفلســطينية أمــس، 
وفصائــي  رســمي  تضامــن  حمــات 
بعــد  لبنــان،  مــع  واســعة  وشــعبي 
بــروت  العاصمــة  هــّز  الــذي  االنفجــار 
القتــىل  عــرشات  ســقوط  إىل  وأدى 
وآالف الجرحــى ودمــار هائــل وخســائر 

مادية كبرة.
املقاومــة  حركــة  نّظمــت  فقــد، 
أمــس،  مســاء  حــامس،  اإلســامية 
وقفــة وســط مدينــة غــزة، تضامًنــا مــع 

الشعب اللبناين.
وشــارك مئــات املواطنــني يف الوقفــة 
ســاحة  ميــدان  يف  أقيمــت  التــي 
تضامنيــة  الفتــات  رافعــني  فلســطني، 
مــع الشــعب اللبنــاين مــن جــراء هــذا 

الحادث األليم.
نقف مع لبنان

وقــال املتحــدث باســم حركــة حــامس 
يف  مشــاركته  خــال  قاســم  حــازم 
مــع  اليــوم  يقــف  شــعبنا  إن  الوقفــة 
الــذي  األليــم  للحــادث  تضامًنــا  لبنــان 
"لطاملــا  بــروت؛  العاصمــة  يف  وقــع 
وقفــت لبنــان مــع شــعبنا يف مختلــف 

القضايا".
وأكد قاسم تضامن شعبنا الكامل مع 
لبنــان، مبّيًنــا وقــوف حركــة حــامس مــع 
لبنان منذ اللحظات األوىل لانفجار.

وأوضــح أن قيــادة حــامس وّجهت لكل 
داخــل  لحــامس  الحركيــة  املكونــات 
للوقــوف  العاجــل  للتحــرك  لبنــان 
اإلســعافات  "فكانــت  لبنــان؛  بجانــب 
بالــدم، هــذا واجــب  التــربع  وحمــات 
شــعبنا  وعــىل  حــامس  عــىل  لبنــان 

وليس منًة من أحد".
وأشــار قاســم إىل أنــه يوجــد توجهــات 
هــذا  الســتمرار  حــامس  مــن  قياديــة 
هــذه  مــن  لبنــان  يخــرج  الجهــد؛ حتــى 
الــرتاص  مــن  "ملزيــد  داعًيــا  الكبــوة، 
الشــعب  نخــرج  حتــى  والتكاتــف 

اللبناين من هذه األزمة".
كــام دعــا الناطــق باســم حركــة حــامس 
الــدول العربيــة بحــق القوميــة والعربيــة 
عــىل  القــادرة  -الــدول  واإلنســانية 
الــازم  الدعــم  تقــدم  أن  لبنــان-  إعانــة 
"هــذه  أن  مؤكــًدا  لبنــان،  ملســاندة 
الــدول مدعــوة ملــد يــد العــون للبنــان؛ 
ملســاندة  الجميــع  يتكاتــف  أن  بــد  ال 

لبنان".
عــن  حــامس  تضامــن  قاســم  وجــدد 
الكامــل والشــامل مــع لبنــان إزاء هــذا 
التعــازي  مقّدًمــا  الجلــل،  املصــاب 

الفلســطيني،  الشــعب  مصــاب  هــو 
وإن شــعبنا يقــف إىل جانــب الشــعب 
اللبناين الشقيق ذات األمل والحزن".

عــز  اللــه  برقيتهــا  يف  الكتلــة  وســألت 
مــن  الشــقيق  لبنــان  يتعــاىف  أن  وجــل 
هــذه املحنــة يف القريب العاجل وأن 

يرحم الشهداء ويشفى املصابني.
املقاومــة  حركــة  تقدمــت  كــام 
اإلســامية "حــامس" بخالــص التعازي 
واملواســاة والتضامــن مــع لبنان رئاســة 
األليــم  مصابــه  يف  وشــعًبا  وحكومــة 

والكبر.
بيــان  يف  حــامس  حركــة  وأعلنــت 
مــع  الكامــل  تضامنهــا  عــن  صحفــي 
لبنــان يف هــذه املحنــة العصيبــة بــكل 

ما تستطيع ويف شتى املجاالت.
آالمهــم  الضحايــا  ذوي  وشــاطرت 
ذويهــم،  فقــدان  عــىل  وأحزانهــم 
ومتنــت  الشــهداء،  عــىل  وترحمــت 

الشفاء العاجل للجرحى.
وأكــدت الحركــة أن لبنــان دولــة وشــعًبا 
وســيهزم  املحنــة،  هــذه  ســيتجاوز 
الحصــار والتضييــق، وســتعود الدولــة 
بإميــان  ووحــدة  قــوة  أكــر  اللــه  بــإذن 

شعبها وعزميته.
شــعبنا  قــوى  حــامس  وحّيــت 
ومكوناتــه  وفصائلــه  الفلســطيني 
العاجلــة  وقفتهــم  عــىل  االجتامعيــة 
الحــادث  هــذا  آثــار  مــن  للتخفيــف 
األليم، داعيًة إىل مزيد من املبادرات 

اإليجابية.
الجرح واحد

وأعربت حركة الجهاد اإلســامي، عن 
بالغ مواســاتها وتضامنها مع الشــعب 
اللبنــاين الشــقيق يف املصاب الجلل 
الــذي َأَلــمَّ بــه وببلــده العزيــز والصامــد 
يف وجه الحصار والتضييق، والصامد 
طاملــا  التــي  التحديــات  مواجهــة  يف 

استهدفت لبنان الحر واملقاوم.
صحفــي:  بيــان  يف  الحركــة  وقالــت 
عزاءهــم  الشــهداء  ذوي  نشــاطر  "إننــا 
وأحزانهــم عــىل فقــد أحبتهــم وأبنائهــم 
وهــذه  االنفجــار  هــذا  ضحايــا  مــن 
جميعــًا،  آملتنــا  التــي  الفجيعــة 

فاملصاب واحد والجرح واحد".
بــروت  أن  عــىل  الحركــة،  وأكــدت 
الفلســطيني  الوجــدان  مبــا متثــل يف 
عــام،  بشــكل  والعــريب  خــاص  بشــكل 

ستبقى عصّية أمام كل التحديات.
وعــي  أن  ثقــة  عــىل  "إننــا  وأضافــت: 
الحّيــة  وقــواه  اللبنــاين  الشــعب 
هــذه  لتجــاوز  أمــل  بوابــة  سيشــكل 

املحنــة الصعبــة والتعــايف مــن آثارهــا 
األليمــة، حتــى تظل بروت رمــزًا قوميًا 
والصمــود  للتحــدي  ومنــارة  ووطنيــًا 

والحرية".
الشــعب  أن  عــىل  الحركــة،  وشــددت 
بــكل  َهــَب  الــذي  الفلســطيني 
مؤسساته وهيئاته للتضامن مع لبنان 
يف  إمكاناتــه  كل  يضــع  ومســاندته، 

خدمة الشعب اللبناين الشقيق.
الوطنيــة  املبــادرة  أعربــت حركــة  كــام 
عــن تعازيهــا الحــارة لشــهداء بــروت، 
آلالف  العاجــل  الشــفاء  متمنيــة 
الجرحى واملصابني، وللبنان الشقيق 
القدرة عىل معالجة آثار هذا الحدث 

األليم.
املبــادرة  لحركــة  العــام  األمــني  وقــال 
إن  الربغــويث،  د. مصطفــى  الوطنيــة، 
فلســطني بأرسهــا تتضامــن اليــوم مــع 
لبنان وشــعبه الذي احتضن فلســطني 
عــن  دفاعــا  كبــرة  تضحيــات  وقــدم 

الحقوق الفلسطينية.
وأكدت حركة املبادرة ثقتها بأن لبنان 
ســيكون قادرا عىل اكتشــاف وتحديد 

سبب وقوع هذه املأساة الخطرة.
للشــعب  الوطنيــة  املبــادرة  ومتنــت 
َاثــار  معالجــة  عــىل  القــدرة  اللبنــاين 
االنفجــار، والتكاتــف يف مواجهة كافة 
املؤامــرات ضــده، خاصــة التهديدات 
تطلقهــا  التــي  الخطــرة  والدســائس 

حكومة نتنياهو العنرصية.
وأعــرب حركــة املقاومــة الشــعبية عــن 
تضامنها الكامل مع الشعب اللبناين 
الشــقيق وحكومته وقيادته السياســية 
أن  مؤكــدة  توجهاتهــم،  مبختلــف 

املصاب هو مصاب فلسطني أيضا.
"لبنــان  إن  بيــان:  يف  الحركــة  وقالــت 
الــذي كان ومــا زال منــارصا للشــعب 
واملقاومــة الفلســطينية منــذ عــرشات 
الســنوات ستبقى يف قلوبنا وجرحهم 

جرحنا ومصابهم مصابنا".
العربيــة  األمــة  أحــرار  كل  ودعــت 
اإلغاثــة  لتقديــم  والعــامل  واإلســامية 
وخاصــة  املســتويات  بكافــة  الطارئــة 

الطبية منها إلغاثة الجرحى.
وتقدمت ربطة علامء فلسطني- غزة، 
جميــع  إىل  الحــارة  القلبيــة  بالتعزيــة 
أمتنــا  كل  داعيــة  لبنــان،  يف  األهــل 
وأحــرار العــامل للوقــوف مع لبنان وقفة 
واحــدة، لرتمــم ما دمرته هــذه الكارثة. 
وقالــت الرابطــة: "هنــا يظهــر التضامــن 
الشــهامة  وتظهــر  األخــوة  وتظهــر 

والنخوة العربية األصيلة".

وقفة لحماس بغزة تضامًنا مع الشعب اللبناني

تضامـن رسمـي وفصائلـي وشعبـي واسـع مـع ضحايـا انفجـار بيــروت

مواطنون يتبرعون بالدم دعمًا للمصابين جراء انفجار بيروت          )تصوير/ ياسر فتحي(

أبو حلبية يدين مصادقة االحتالل عىل بناء ألف وحدة استيطانية يف القدس
غزة/ فلسطني:

املجلــس  يف  القــدس  لجنــة  رئيــس  أدان 
الترشيعــي، النائــب أحمد أبــو حلبية، مصادقة 
سلطات االحتال اإلرسائيي عىل بناء 1000 
 )E1( منطقــة  يف  جديــدة  اســتيطانية  وحــدة 

رشقي مدينة القدس املحتلة.
أمــس:  أبــو حلبيــة يف ترصيــح صحفــي،  وقــال 
اســتيطانية  وحــدة   1000 االحتــال  "بنــاء 
خبيــث  صهيــوين  مخطــط  مــن  جــزء  جديــدة 
إىل  مشــًرا  القــدس"،  مدينــة  لتهويــد  يهــدف 

مصــادرة االحتــال مــا يزيــد عــن 12 ألــف دونــم 
من بلديت العيزرية والعيسوية يف القدس.

الترشيعــي،  املجلــس  يف  النائــب  واســتنكر 
للمســتوطنني  املتكــررة  االقتحامــات  اســتمرار 
هــذه  أن  إىل  مشــرًا  األقــى،  للمســجد 
االقتحامــات تــأيت يف إطــار محــاوالت االحتال 
خــال  مــن  للمســجد  زمــاين  تقســيم  فــرض 

اقتحامات املستوطنني املتكررة.
الــدويل  املجتمــع  مؤسســات  كافــة  ودعــا 
بقواعــد  إللزامــه  االحتــال  عــىل  الضغــط  إىل 

االســتيطان  عمليــة  ووقــف  الــدويل  القانــون 
التي تســتهدف األرايض الفلســطينية، مؤكدًا 
التــي  االســتيطان  جرائــم  فضــح  أهميــة  عــىل 
املحافــل  مختلــف  يف  االحتــال  ميارســها 
الدوليــة وتفعيــل القــرارات التــي تنتــرص للحــق 

الفلسطيني.
وطالب أبو حلبية األمم املتحدة واملؤسسات 
الجرائــم،  هــذه  لوقــف  فاعــل  بــدور  الدوليــة 
مطالبــًا بدعــم صمــود أهايل القدس والتصدي 

لحملة التهويد املسعورة التي تستهدفهم.
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إعالن صادر عن
 جمعية أهالي يافا الخيرية

يعلــن مجلــس إدارة جمعيــة أهــايل يافــا الخرييــة عــن عقــد االجتــاع العــادي 
املوافــق:  الخميــس  يــوم  وذلــك   )2020( للعــام  العموميــة  للجمعيــة 
2020/8/20 الســاعة 12 يف مقــر الجمعيــة الكائــن يف الزيتــون عــارة آل 

السمنة، وذلك النتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية بعد استكال اآليت:
بــاب االنتســاب وتســديد االشــراكات للجمعيــة العموميــة لعــام  1.  فتــح 

)2020( من تاريخ: 2020/8/8 إىل تاريخ 2020/8/13 .

تاريــخ  مــن  وذلــك  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  الرشــيح  بــاب  فتــح   .2

2020/8/15 إىل تاريخ 2020/8/17 .

3. فتــح بــاب االنســحاب والطعون واالعــراض لعضوية مجلس اإلدارة والجمعية 

العمومية وذلك من تاريخ 2020/8/18 إىل تاريخ 2020/8/19 .
4. تبارش اللجنة االنتخابية مهامها من تاريخ: 2020/8/8 إىل تاريخ 2020/8/20 

يف مقر الجمعية املذكور أعاله من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 13 .
للتواصل عىل جوال رقم 0599425039 .

مجلس إدارة الجمعية
د. أحمد إبراهيم البهلول

إعالن صادر عن 
جمعية بيت الخير للتنمية والتطوير

 يعلن مجلس إدارة جمعية  بيت الخري عن عقد االجتاع العادي للجمعية 
 2020/8/13 املوافــق  الخميــس  يــوم  وذلــك  2020م  لعــام  العموميــة 
املــايل  التقريــر  الجمعيــة املغــازي وذلــك ملناقشــة  12 يف مقــر  الســاعة 
بعــد  للجمعيــة  جديــد  إدارة  مجلــس  وانتخــاب  2019م  لعــام  واالداري 

استكال التايل:
1. اســتمرار فتــح بــاب االنتســاب وتســديد االشــراكات للجمعيــة العمومية 

لعام 2020م وذلك حتى تاريخ 2020/8/8
تاريــخ  مــن  يومــن  ملــدة  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  الرشــيح  بــاب  فتــح   .2

2020/8/9م اىل تاريخ 2020/8/10

والجمعيــة  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  واالعــراض  االنســحاب  بــاب  فتــح   .3

تاريــخ  حتــى   2020/8/11 تاريــخ  مــن  يومــن  ملــدة  العموميــة 
2020/8/12م.

مجلس إدارة الجمعية

املستشفى األهيل العريب – بغــزة
إعالن طرح عطاء لتوريد أدوية ومستلزمات طبية 

رقم العطاء 8/2020 
اللوثــري  االتحــاد  مــع  بالرشاكــة  بغــــزة   – العــريب  األهــيل  يــــقوم املستشــفى 
العاملــي - مستشــفى املطلــع )AVH( وبتمويــل مــن مكتــب األمــم املتحــدة 
بالظــرف  عطــاء  طــرح  عــن  باإلعــالن   )OCHA( اإلنســانية  الشــؤون  لتنســيق 

املختوم لتوريد أدوية ومستلزمات طبية للمستشفى. 
عــن  نســخة  اســتالم  العطــاء  هــذا  باالشــراك يف  الراغبــن  للمورديــن  ميكــن 
ابتــداًء  بـغــــزة  العـــــــريب  األهــيل  إدارة املستشــفى  مــن مكتــب  العطــاء  وثائــق 
األربعــاء املوافــق  يــوم  ولغايــة   2020/08/06 الخميــس املوافــق  يــوم  مــن 

2020/80/12 ما بن الساعة الثامنة صباحًا والواحدة بعد الظهر.

تعاد العطاءات إىل مكتب اإلدارة يف املستشفى األهيل العريب بغـزة حتى 
موعــد أقصــاه يــوم الثالثــاء املوافــق 2020/08/25 الســاعة الواحــدة بعــد 

الظهر، علا بأنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد. 
الســاعة   2020/08/26 املوافــق  األربعــاء  يــوم  يف  املظــارف  فتــح  ســيتم 

11:00 صباحا يف مكتب إدارة املستشفى أألهيل العريب.

مالحظات:
• يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمرييك وال تشمل الرضيبة املضافة )فاتورة صفرية(.

• يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول مبــدة ال تقــل عــن 90 يوًمــا مــن آخــر يــوم 
لتسليم العطاء.

• لجنة فتح العطاء غري مقيدة بقبول أقل األسعار ودون إبداء األسباب.
• يجب إرفاق شــهادة تســجيل الرشكة الصادرة عن مراقب الرشكات ســارية 
املفعــول، صــورة عــن شــهادة خصــم املنبــع وذلــك مــع جميــع أوراق العطــاء 

املوقعة واملختومة من الرشكة.
%5 مــن قيمــة  • يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــيك مصــدق بقيمــة 
العطــاء ســاري املفعــول ملــدة 90 يوًمــا، ولــن ينظــر يف أي عطــاء مــا مل يكــن 

مرفقًا بالكفالة البنكية.
• يلتزم املورد بأن ال تقل صالحية األدوية واإلمدادت الطبية عن سنتن من تاريخ التوريد.
• ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عىل هاتف رقم: 08-2818400 أو 082818401

 إدارة املستشفى األهيل العريب 

 إعالن صادر عن بلدية غزة
دعوة لتقديم خدمات تصميم

 لمشاريع الطرق والبنية التحتية 
تعلــن بلديــة غــزة عــن حاجتهــا للتعاقــد مع مهندس لتصميم مشــاريع الطرق 
والبنيــة التحتيــة يف املدينــة وذلــك وفــق الــرشوط املرجعيــة املرفقــة فعــىل 

الراغبن يف التقدم مراعاة الرشوط التالية: 
الهندســة  يف  البكالوريــوس  شــهادة  عــىل  حاصــاًل  املهنــدس  يكــون  1.أن 

املدنيــة مــن جامعــة معــرف بهــا ومصدقة مــن وزارة الربيــة والتعليم العايل 
وبتقدير ال يقل عن جيد.

2.أن يكــون لديــه خــرة يف التصميــم والتنفيــذ وخصوصــًا البنيــة التحتيــة ال 

تقل عن 5 سنوات.
3.أن يتقن املهندس استخدام برامج الحاسوب املختلفة وال سيا الرامج الهندسية.

4.القدرة عىل العمل الفردي وضمن فريق وتحت الضغط.

5إجادة اللغة اإلنجليزية.                  6.أن يكون عضوًا يف نقابة املهندسن.
7.أن يكون من سكان مدينة غزة.  8.أال يزيد عمر املتقدم عن 40 عامًا.

9.عــىل املتقــدم طباعــة الرشوط املرجعية املرفقة، وإدراج الســعر الخاص 

به مدون به االسم ورقم الهوية والتوقيع.
10.  مسؤولية املصمم توفري املكان وأي طواقم فنية أو هندسية وأي أدوات وأجهزة 

حاسوب وغريها  قد تلزم إلنجاز عمله وال تتحمل البلدية أي مسؤولية تجاه ذلك.
11.تقديم عرض فني مرفق به الشهادات والخرات والعضويات الالزمة.

12.سيتم قبول الطلبات املقدمة من املهندسن بشكل فردي.

13.يجــب تقديــم العــرض الفنــي والعــرض املــايل مطبــوع وموقــع ويشــرط 

قبول العرض الفني قبل فتح العرض املايل.
14.البلديــة غــري ملزمــة بقبــول أقــل األســعار كــا يحــق لها قبــول أو رفض أي 

عرض أو إلغاؤه دون تحمل أو مسؤولية أو إبداء األسباب.
15.آخــر موعــد لتســليم العــروض الفنيــة واملاليــة هــو يــوم األحــد املوافــق 

2020/08/09 بدائرة املشريات مببنى البلدية الرئييس.

 ملزيد من املعلومات ميكن املراجعة بخصوص التفاصيل الفنية يف دائرة 
إعــداد املشــاريع – شــارع عمــر املختــار – بجــوار بنــك فلســطن الرئيــيس 

خالل ساعات الدوام الرسمي.

نائب عربي يطالب بجلسة عاجلة لمناقشة أوضاع ميناء المدينة
مخـــاوف إرسائيليـــة خشيـــة كارثـــة فــي حيفـــا شبيهـــة بانفجـــار مرفـــأ بيــــروت

ا قاتًما في لبنان َع مشهًدا سياسيًّ توقَّ
جيــش االحتـــالل يتابـــع انفجـــار بيـــروت بـ"حــذر" ويخشــى مــن هــذا السيناريـــو

النارصة/ صفا- فلسطن:
يراقب جيش االحتالل اإلرسائييل 
بـ"حــذر" وترقــب مــآالت األمــور يف 
مخــزون  انفجــار  كارثــة  بعــد  لبنــان 
نرات األمونيوم يف ميناء بريوت، 
يف ظــل حالــة التوتــر يف املنطقــة 

الشالية.
أن  العــري،  "واال"  موقــع  وذكــر 
كثــب  عــن  يتابــع  االحتــالل  جيــش 
إمكانيــة اســتغالل النظــام الســوري 
لحــزب  الســالح  لتهريــب  للكارثــة 
اللــه يف لبنــان تحــت غطــاء قوافــل 

املساعدات.
وفيــا يتعلق باالتهامات املوجهة 
لـ)إرسائيــل( بالضلــوع يف الكارثــة، 
يف  العســكري  املراســل  قــال 
املوقــع "أمــري بوخبــوط": إن "مــن 
امتنع عن إطالق عيارات نارية من 
عيــار خفيــف باتجــاه عنــارص حــزب 
قبــل  الحــدود  اجتــازوا  الذيــن  اللــه 
أيــام لــن يتجــرأ عــىل القيــام بهكــذا 

عمل جنوين".
)إرسائيــل(  "امتصــاص  أن  وذكــر 
محاولــة تنفيــذ العمليــة عــىل جبــل 
عــىل  للحفــاظ  ســعًيا  كان  روس 
اســتقرار املنطقــة وقت االنشــغال 

بفريوس كورونا".
مســارعة  إىل  املوقــع  ولفــت 
غانتــس  بينــي  الجيــش  وزيــر 
للبنــان  املســاعدة  تقديــم  لعــرض 
املوجهــة  التهــم  لدحــض  ســعًيا 
خلــف  بوقوفهــا  لـ)إرسائيــل( 
املتحــدث  ســارع  كــا  التفجــري، 

العســكري للجيش أفيخاي أدرعي 
إىل عرض املساعدة.

اإلعــالن  إىل  ذلــك  ويضــاف 
الجيــش  بلســان  للناطــق  الرســمي 
مســؤولية  بنفــي  زيلــر"  "هــدي 

الوقوف خلف التفجري.
املنطقــة  قيــادة  تواصــل  حــن  يف 
االحتــالل  جيــش  يف  الشــالية 
حالــة التأهــب عىل طــول الخطوط 
الحدودي مع لبنان وسوريا خشية 
تنفيــذ حــزب اللــه عملية يف هكذا 
أجواء رًدا عىل مقتل أحد عنارصه 
بقصــف ُيعتقــد أنــه إرسائيــيل عىل 

أطراف دمشق قبل أيام.

العاصمــة  ضخــم  انفجــار  وهــّز 
مــا  الثالثــاء،  بــريوت،  اللبنانيــة 
 100 مــن  أكــر  ســقوط  إىل  أدى 
قتيــل ونحــو 4000 جريــح، وســط 
وأوامــر  كبــري  أمنــي  اســتنفار  حالــة 
مالبســات  لكشــف  بالتحقيــق 

الحادث.
أن  إىل  املعلومــات  وتشــري 
االنفجار كان بسبب مواد شديدة 
التفجر صودرت قبل سنوات، وتم 
تخزينها يف ميناء بريوت، وأحدث 
أرضاًرا جســيمة يف محيــط املرفــأ، 
اإلبــالغ  تــم  أبعــد  مســافة  وعــىل 
عــن أرضار متفاوتــة الشــدة، بينــا 
تحطمت النوافذ يف مدى حوايل 

23 كيلومرا من موقعه.

وقال رئيس الوزراء اللبناين حسان 
دياب إن االنفجار الذي حصل يف 

مرفــأ بــريوت لــن ميــر دون حســاب، 
ســيدفعون  عنــه  املســؤولن  وإن 

مثن فعلتهم.
توقعات إسرائيلية

يف املقابل، تناولت وسائل إعالم 
عريــة، انفجــار مرفــأ بــريوت وكمية 
وجرحــوا،  ُقتلــوا  الذيــن  الضحايــا 
القليلــة  التحليــالت  يف  وبــرز 
واملقتضبــة التــي ُنــرشت، محاولــة 
غــري ناجحــة حتــى اآلن لربــط حــزب 
اللــه بالكارثــة التــي حّلــت ببــريوت 

خصوصا وبلبنان عموما.
يف  العســكري  املحلــل  ووصــف 
يــوآف  اليــوم"،  صحيفــة "إرسائيــل 
"حــدث  بأنــه  االنفجــار  ليمــور، 
تبعاتــه  اتضــاح  الواقــع وأن  يقلــب 
وأشــار  بعيــدا".  زال  مــا  الكاملــة 
الــرشق  يف  "األمــور  أن  إىل 
االنفجــار  إىل  متيــل  ال  األوســط 
مــن تلقــاء نفســها، وكانــت الغريــزة 
األوليــة البحــث عــن املســؤول عــن 

االنفجار".
واعتــر ليمــور أن "تجــارب املايض 
تدل عىل أن )إرسائيل( حذرة جدا 
يف اختيــار أهدافهــا، وحــذرة أكــر 
أال  أجــل ضــان  مــن  يف جهودهــا 
يحدث رضرا مرافقا لهجاتها. وال 
تنبــع محاولــة االمتنــاع عــن إصابات 
مــن الرغبــة بعدم قتل أبرياء، وإمنا 
قــد  كهــذا  بــأن حدثــا  اإلدراك  مــن 
تصــل  وانتقــام،  دمــاء  دائــرة  يفتــح 

إىل درجة الحرب" وفق تقديره.
يف  "التخــوف  أن  ليمــور  وأضــاف 
)إرسائيل( يف الدقائق األوىل بعد 
االنفجــار يف مرفــأ بــريوت، كان من 
احتــال أن يوجــه حــزب اللــه اصبع 
االتهــام إىل )إرسائيــل(، لكــن حزب 
اللــه ســارع إىل التوضيــح، بواســطة 
ال  أن  لبنــان،  يف  إعــالم  وســائل 
ومــن  باالنفجــار.  لألخــرية  عالقــة 
الجائــز أن هــذا التوضيــح نابــع مــن 
اللــه  لحــزب  عالقــة  ال  أن  حقيقــة 
إبعــاد  أراد  أنــه  أو  بالحــدث،  أيضــا 

دليل ضده".
وأشار ليمور إىل أن "الجيش يتابع 
يف  الصــادرة  التقاريــر  باهتــام 
لكنــه ال يخفــض مســتوى  بــريوت، 
تحســبا  الحــدود"  عنــد  االســتنفار 
مــن هجــوم انتقامــي ينفــذه حــزب 
اللــه بعــد مقتــل أحــد عنــارصه يف 

دمشق، قبل أسبوعن ونّيف.
الشــؤون  محلــل  عــّر  كذلــك 
"هآرتــس"،  صحيفــة  يف  العربيــة 
تســفي ِبرئيــل، عن أملــه بأن "يدفع 
إىل  بــريوت  مرفــأ  يف  االنفجــار 
الخطــاب  يف  األقــل  عــىل  تغيــري، 
العــام واملــدين، ورمبا يف أوســاط 
السياســية"،  القيــادة  مــن  قســم 
وأن "يطالــب معارضــو حــزب اللــه 
بإخــراج مخــازن األســلحة والذخرية 

خاصته من مناطق مأهولة".
الحكومــة  تبــذل  أن  برئيــل  وتوقــع 

مــن  جهــدا  اللــه  وحــزب  اللبنانيــة 
نجــم  االنفجــار  أن  إثبــات  أجــل 
بســبب "االرتــداء الطبيعــي للمواد 

املتفجرة أو بسبب الحر". 
واعتــر أنــه "حتى لــو كان الحديث 
بهــذا  انفجــارا  فــإن  حــادث،  عــن 
املركــزي  لبنــان  مينــاء  يف  الحجــم 
إيــران،  إىل  مزلزلــة  رســالة  ينقــل 
عــن  شــهر  قبــل  أعلنــت  التــي 
مســاعدات  ســفن  إرســال  نيتهــا 
نفــط،  ناقــالت  وبينهــا  لبنــان،  إىل 
وســفينة تحمــل محطــة توليــد تزود 

بريوت بالكهرباء".
التبعــات  عــدا  أنــه  برئيــل  وأضــاف 
السياسية، فإن مرفأ بريوت، الذي 
"يعتــر  اللبنانيــة،  الدولــة  تديــره 

أحد مصادر الدخل الهامة لخزينة 
يف  العمــل  وتعطيــل  الدولــة. 
املرفــأ، يف فــرة يحتــاج فيهــا لبنان 
إىل أي دوالر، سيســهم يف حريــق 

سيايس يهدد استقرار الدولة".
يف  العســكري  املحلــل  ورجــح 
أحرونــوت"  "يديعــوت  موقــع 
أنــه  يشــاي،  بــن  رون  اإللكــروين، 
"بعــد أن ينتعــش مواطنو لبنان من 
حــدوث  متوقعــا  ليــس  الصدمــة، 
يف  الوضــع  يف  جوهــري  تغيــري 
بالدهــم، الــذي كان مأســاويا قبــل 
يف  حــدث  واالنفجــار  الكارثــة. 
بــريوت، التــي كانــت صاخبة أصال 
وجــرت فيهــا مظاهــرات وهــي نــوع 
اللبنــاين.  الواقــع  يف  فقاعــة  مــن 

ولــن يتفــرغ مواطنو بــريوت، الذين 
سينشــغلون اآلن يف البحــث عــن 
حلــول ســكن وإنقــاذ مــا تبقــى مــن 
أمالكهــم، طــوال أســابيع للتظاهــر 

ضد الحكومة".
واعتــر أنــه "يف املناطق القروية 
التي مل تترضر، ستستمر الحياة 
بعــد  ســيحدث  ومــا  كاملعتــاد. 
االنفجــار يف بــريوت هــو موجات 
هجــرة مــن لبنــان إىل دول أجنبيــة 
وســينتقل  لبنــان.  داخــل  وإىل 
ســكان بــريوت بأعــداد كبــرية إىل 

مناطق قروية".
وتابــع بــن يشــاي أن "الكارثــة قــد 
يف  االقتصــادي  الوضــع  تحســن 
صنــدوق  تعهــد  أن  بعــد  لبنــان 

أجنبيــة،  ودول  الــدويل  النقــد 
عــىل رأســها فرنســا، مبســاعدات 
امتنعــوا عنهــا حتــى اآلن بســبب 
ورمبــا  األمريكيــة.  العقوبــات 
معارضتهــم  األمريكيــون  يزيــل 
ملساعدات كهذه بعد الكارثة".

وخلص بن يشــاي أنه "إذا حدث 
أنــه  األرجــح  وعــىل  األمــر،  هــذا 
لبنــان  ســينقذ  فإنــه  ســيحدث، 
االقتصــادي  اإلفــالس  حالــة  مــن 
عــىل  بالحصــول  لهــا  ويســمح 
لتمويــل  األجنبيــة  العملــة  بعــض 
إذا  أخــرى،  وأمــور  االســترياد 
الفاســدة  الحكومــة  تــرق  مل 
اللبنانيــون  والسياســيون 

الفاسدون هذه املساعدات".

النارصة-غزة/ محمد عيد:
مــن  حالــة  بــريوت،  مرفــأ  كارثــة  أثــارت 
حيفــا  مدينــة  داخــل  والرعــب  الخــوف 
أن  ســيا  اإلرسائيليــة،  واألوســاط 
املدينــة املحتلــة تطــل عــىل أكــر ميناء 
مصانــع  فيــه  وتنتــرش  )إرسائيــل(،  يف 
وحاويــة  النفــط  ومصفــاة  الكياويــات 

األمونيا العمالقة.
ووفًقــا ألحــدث مســح للمخاطــر )جزئًيــا( 
أجــري يف حيفــا، هنــاك 1500 مصــدر 

خطر و800 مادة خطرة. 
املحتلــة،  حيفــا  بلديــة  رئيســة  وقالــت 
منشــور  يف  روتيــم،   – كليــش  عينــات 
"تخوفنــا  إن  أمــس:  "فيســبوك"،  يف 
خــراء  آراء  إىل  يســتند  الــذي  جميعــا، 
رعــب  ســيناريو  مــن  هــو  املجــال،  يف 

كالذي تحقق يف لبنان".
وقال الخبري يف إدارة املخاطر وحاالت 
شــاهدنا  "لقــد  حنــان:  يــارون  الطــوارئ 
بشــكل واضح كيف تبدو منطقة كارثية 
بعــد انفجــار مخــزون مــواد خطــرية. وال 
كبــري  الشــبه  بحيفــا.  تفكــر  أال  ميكــن 
بــن املدينتــن. وكذلــك الطوبوغرافيــا 
وقــرب مدينــة امليناء مــن مخازن املواد 

الخطرية".
وأضــاف حنــان: "لقــد شــاهدنا القتــىل 
ودمــار املبــاين والبنيــة التحتيــة واملــس 
الــذي  الرعــب  ســيناريو  وهــذا  بالبيئــة. 

يوميــا.  أعيننــا  أمــام  ميثــل  أن  ينبغــي 
يف  يحــدث  أن  ميكــن  ســيناريو  وهــذا 

حيفا".
التــي  املشــاكل  إحــدى  أن  إىل  وأشــار 
حــول  املــداوالت  لــدى  إليهــا  أرشنــا 
أن  هــي  حيفــا،  يف  الجديــد  املينــاء 
املــواد الخطــرية تصــل بحاويات عادية، 
وليــس حاويــات خاصــة فقط، ويف حال 
ذلــك  يــؤدي  قــد  املــواد  هــذه  اخــراق 
ليــس النفجــار فقــط وإمنــا النتشــار مواد 
قتــل  بإمكانهــا  والتــي  الهــواء  ســامة يف 
البــرش. وال يوجــد أي مطلب اليوم يلزم 
مصانــع املينــاء بالعمل بشــفافية كاملة 

بالنسبة لهذا الخطر.
بــريوت،  مــن  املشــاهد  "بعــد  وتابــع: 
القــرار  صنــاع  مبراســلة  فــورا  بــدأت 
الداخليــة  لجنــة  رئيــس  مــن  وطلبــت 
ميــيك  الكنيســت،  يف  البيئــة  وحايــة 
مــداوالت  إىل  بالدعــوة  حاميوفيتــش، 

إثر ما شاهدناه يف لبنان".
حاميوفيتــش:  قالــت  جانبهــا،  مــن 
شــاهدت  عندمــا  بالهلــع  "أصبــت 
ميكــن  وال  بــريوت.  مــن  التقاريــر 
والدمــار.  الكارثــة  شــدة  اســتيعاب 
قــد  مبــا  نفكــر  أال  ميكــن  ال  وعندهــا، 
نكــون  أن  وعلينــا  حيفــا.  يف  يحــدث 
قلقــن جــدا وأن ندفــع بقــوة أكــر خطــة 
يف  البروكياويــات  صناعــة  إغــالق 

هــذه  قلــب  ويف  حيفــا،  خليــج  قلــب 
املنطقة املأهولة بالسكان".

كا حذر املحارض يف معهد الهندسة 
الروفيســور  "التخنيــون"،  التطبيقيــة 
قائــال:  نوطــاع،  عامــوس  املتقاعــد 
"خليج حيفا معرض للكوارث أيًضا. وال 
نعــرف ســبب االنفجــار يف بريوت، لكن 

هــذا ال يهــم. ســواء كان الحديــث عــن 
خلــل أو عمــل عســكري أو هــزة أرضيــة. 
ونحــن أيضــا لســنا محصنــن هنــا من أي 

يشء".
وأضاف نوطاع أن "هذا مكان مكشوف 
لهجات و)أمن عام حزب الله حسن( 
نرص الله يعرف ذلك جيدا، وهو الذي 

هدد حيفا بشكل واضح وقاطع. وهذه 
ومل  خرائطــه.  يف  موجــودة  الحاويــات 
حيــال  شــيئا  فعلنــا  منذئــذ  أنــه  أســمع 
ونقــل  إخــالء  املحكمــة  وقــررت  ذلــك. 
حاوية األمونيا من خليج حيفا وعىل ما 
يبــدو أنــه تــم إفراغــه لكنــي ال أعــرف عــن 
أشياء أخرى. ماذا عن جميع الحاويات 

األخرى؟".
وحذرت وزيرة حاية البيئة يف حكومة 
كارثــة  مــن  غمليئيــل،  غيــال  االحتــالل 
مشــابهة بالتــي وقعــت يف مرفأ بريوت. 
وقالــت إن املشــكلة هــي بوضع مصانع 
خطــرية كهــذه يف قلــب تجمع ســكاين، 
مشــرية إىل أنهــا وضعــت خطــة إلخــراج 
"خليــج  مــن  الخطــرية  املصانــع  كافــة 
حيفــا". مــن جهتهــا، أكــدت د. ريفيتــال 
للبحــوث  حيفــا  مركــز  مــن  جولدشــميد 
يوضــح  لبنــان  يف  "الحــادث  أن  البيئيــة 
بالقــرب  الخطــرة  املــواد  تركيــز  خطــورة 
علينــا  ويحتــم  الســكانية  الكثافــة  مــن 
لالشــتعال  القابلــة  الصناعــات  اغــالق 

واملتفجرة".
كان  انفجــر  "مــا  جولدشــميد:  وقالــت 
تفريــغ  مــن  بالرغــم  األمونيــوم.  نــرات 
خــزان األمونيــا - ولكــن يف مينــاء حيفــا، 
ال يزال خطر األمونيا يحوم عندما تقف 
ناقــالت األمونيــا يف امليناء ليس بعيًدا 
عن السكان ومصنع لألسمدة يقف يف 
وســط املدينــة ويحمــل حاويــة 15 طًنــا 
مــن األمونيــا بــدون حايــة. إن الحكومــة 
اإلرسائيلية مدعوة إىل رفع خطة إغالق 

املصانع الخطرة".
وأكدت أن )إرسائيل( ليســت مســتعدة 
مــن  العديــد  يوقــع  ذلــك  مثــل  لحــدث 
حايــة  ووزارة  الحجــم  بهــذا  الضحايــا 

البيئــة ليــس لديهــا جــرد لجميــع املــواد 
الخطــرة يف الصناعات، وهذا الســلوك 

سيؤدي إىل كارثة.
مطالبة عربية

إىل ذلك، طالب رئيس القامئة العربية 
جلســة  بعقــد  عــودة،  أميــن  املشــركة 
الرملانّيــة  البيئــة  لجنــة  يف  مســتعجلة 
حيفــا  مينــاء  وضــع  مناقشــة  أجــل  مــن 
وتفريــغ املينــاء مــن املصانــع واملخاطر 
الصحّيــة والبيئّيــة الناجمــة عــن عملهــا، 
والتــي تهــدد حيــاة عــرشات اآلالف مــن 
ســكان حيفــا واملناطــق املجــاورة "شــفا 
عمرو، ابطن، طمرة، كابول، وغريها".

وجاء يف طلب النائب أمين عودة لعقد 
الجلسة، أمس، إنه "منذ سنوات وكافة 
خطــورة  مــن  تحــذر  البيئيــة  املنظــات 
تخزيــن املــواد الكياوية املوجودة يف 
ميناء حيفا، املستودعات املحاذية له 
واملصانع البروكيميائية القريبة منه".

حكومــة  قيــام  رضورة  عــىل  وشــدد 
االحتالل بإبعاد هذه املصانع الخطرية 
إن  عــودة:  وقــال  حيفــا.  مدينــة  عــن 
بــريوت  مرفــأ  يف  املريــع  "االنفجــار 
ونتائجــه الّدموّيــة هــو ضــوء احمــر بوجــه 
التــي  الحكوميــة  املؤسســات  كافــة 
تســتمر يف تعنتهــا عــىل ابقــاء املصانــع 
امللوثــة للبيئــة والتي تحتوي عىل مواد 

خطرة يف مدينة حيفا".

ميناء حيفا             )أرشيف(
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أطــال، وكأنــه عــاد إىل العــر الحجــري، وكأن تهديــدات نتنياهــو 
ا. تنفذ حرفيًّ

القمــح  احتيــاط  تحــوي  التــي  القمــح  صوامــع  ألن  ومنكــوب، 
اإلســراتيجي للبنــان تبخــرت، مــا يعنــي أن لبنــان مقبــل عــى أزمــة 

غذاء.
ومنكــوب، ألن خزانــات الوقــود اإلســراتيجي تفجــرت، مــا يعنــي أن 

لبنان مقبل عى أزمة وقود.
ومنكوب، ألن جميع مخازن املواد الصناعية والغذائية تبعرثت.

ومنكوب، ألن رشكة الكهرباء الرئيســة القريبة من املرفأ ُدمرت، ما 
يعني أن لبنان سيغرق يف الظام.

ومنكــوب، ألن معظــم محــات الوســط التجــاري الذي ميثل عصب 
االقتصاد ببريوت ترضرت.

ومنكــوب، ألن أكــر مستشــفيات العاصمــة بــريوت -وهــي الجامعة 
األمريكية- وأوتيل ديو ومستشفى الروم ترضرت.

ا من املســاجد  ومنكوب، ألن خســائر كبرية لحقت بعدد كبري جدًّ
محمــد  لحــق مبســجد  عــا  فضــًا  واألثريــة،  التاريخيــة  والكنائــس 
األمني أكر مسجد يف لبنان، الذي يقع عى مسافة تزيد عى ٤ 

كيلومرات عن مكان االنفجار.
ومنكوب، ألن ذلك يعني أن لبنان سيواجه أزمة جوع، ونقص حاد 

بالدقيق، والوقود اللذين ها أصًا قليان.
 ومنكــوب، ألن أعــداد الجرحــى التــي فاقــت قــدرة املستشــفيات 

كل الدراســات تشــري إىل أن هنــاك قلًقــا يف إرسائيــل بالنســبة 
بــني  الهــوة  عمــق  إىل  تشــري  والتــي  الصهيونيــة  الحركــة  لقيــادة 
"إرسائيــل" واليهــود يف العــامل، وعقــدت عدة مؤمترات ضمت 
القيادات اليهودية يف "إرسائيل" والواليات املتحدة للتباحث 

يف عدة مبادرات تحسن العاقات بني الطرفني.
وقد بادرت إىل ذلك اللجنة األمريكية – اليهودية، وهي إحدى 
أقــوى الحــركات اليهوديــة يف الواليــات املتحــدة وتضــم تيــارات 
دل  معمقــا،  رأي  اســتطاعات  أجريــت  وقــد  عديــدة.  ميينيــة 
عــى أن 25 يف املائــة مــن األمريكيــني اليهــود ال يعتــرون أن 
وجــود "إرسائيــل" هــو عنــر رضوري الســتمرار بقــاء »الشــعب 
اليهــودي«، فيــا قــال 20 يف املائــة مــن اليهــود يف "إرسائيــل" 
إن اليهــود املقيمــني يف دول أخــرى يف العــامل، ليســوا عنــرا 

حيويا لبقاء الشعب اليهودي.
ُثلــث  مــن  أكــرث  قــال  الســياق،  أخــرى يف  أســئلة  ويف رد عــى 
األمريكيــني اليهــود إنهــم ال يــرون يف "إرسائيــل" جــزءا أساســيا 
 59 الثقافيــة. وقــال  اليهــودي يف هويتهــم  هامــا يف املركــب 
يــزوروا  إنهــم مل  الواليــات املتحــدة  اليهــود يف  مــن  يف املائــة 
"إرسائيــل" أبــدا. ومــع ذلــك، قــال 57 يف املائــة مــن األمريكيني 
اليهود بأن من واجبهم التدخل يف الشــؤون اإلرسائيلية العامة 
اإلرسائيــي  بالــراع  يتعلــق  فيــا  خاصــة  الداخليــة،  وحتــى 
االســتطاعات  نتائــج  إىل  إشــارة  يف  وذلــك  الفلســطيني،   –

التــي أجريــت يف املــايض ودلــت عــى أن أغلبيــة كبــرية مــن 
األمريكيــني اليهــود يؤيــدون الســام القائــم عــى أســاس دولتني 
اإلرسائيليــة،  الحكومــة  رئيــس  سياســة  ويعارضــون  لشــعبني 

بنيامني نتنياهو، وال يفوتون فرصة للتعبري عن رفضهم لها.
وبــرز هــذا االنزعــاج يف مقــال كتبــه الصحــايف اليهــودي »بيــر 
بينــارت« يف صحيفــة »نيويــورك تاميز« قبل أســبوعني، تحت 
عنــوان »ال أؤمــن أكــرث بالدولــة اليهودّيــة«، عــّر فيــه عــن عــدم 
إميانــه بإمكانيــة قيــام "إرسائيل" كدولــة »يهودية ودميقراطّية« 

بسبب استمرار احتال الضفة الغربية وقطاع غزّة.
يف  األمريكّيــة  ســريت«  »جــي  منظمــة  مكتــب  مديــرة  قالــت 
"إرسائيل"، عدينا فوغل ألون، يف مقال نرشته مبوقع »والا« 
الجمعــة: إن إرسائيــل تحّولــت أكــرث فأكــرث إىل قضيــة انقســام 
يف الواليــات املتحــدة، "انقســام بــني الحزبــني، انقســام داخــل 

الحزب الدميقراطي، وانقسام داخل املجتمع اليهودي".
السياســات  عــى  »االنتقــادات  أّن  ألــون  فوغــل  وأضافــت 
اإلرسائيلّيــة ليســت جديــدة« وزعمــت أّن "اإلدارات األمريكّيــة 
املتعاقبــة، الدميقراطيــة والجمهوريــة، عــّرت عــن عــدم رضاهــا 
مــن غيــاب الرغبــة اإلرسائيلّيــة للمــي قدًما يف حــّل الدولتني. 
ومل تخــف الغالبيــة العظمــى مــن الجمهــور اليهــودي األمــرييك 
أبًدا عدم راحتها من السياسات االستيطانّية وتأبيد االحتال".

إال أن الجديــد يف األشــهر األخــرية، وفــق فوغــل ألــون، يف ظــّل 

»الضّم أحادي الجانب، أن االنتقادات تحّولت إىل يأس. يأس 
يرمــز إىل بدايــة مســار خطــري يف صلبــه بدايــة انقطــاع املجتمــع 
الشــعب  دولــة  بهــا  إميانــه  وعــن  إرسائيــل  دعــم  عــن  اليهــودي 

اليهودي«.
بــني "إرسائيــل" ويهــود أمريــكا،  ويف إشــارة إىل عمــق الفجــوة 
يف  مســؤولني  منــح  املــايض،  يونيــو  حزيــران/  يف  الفًتــا،  كان 
لجنــة الشــؤون العامــة األمريكيــة اإلرسائيليــة )أيبــاك(، التي تعّد 
كرى منظات اللويب الصهيوين يف الواليات املتحدة، ضوًءا 
مخطــط  النتقــاد  األمــرييك،  الكونغــرس  أخــرض املرشعــني يف 
الحكومــة اإلرسائيليــة بضــم مناطق من الضفــة الغربية املحتلة. 
 »JTA« جــاء ذلــك يف تقريــر صــدر عــن وكالــة األنبــاء اليهوديــة
خاصــة مقرهــا نيويــورك و)تعنــي أخبار الجاليــات اليهودية حول 
الداعمــة  املنظمــة  سياســة  يف  »تحــول«  إىل  الفتــة  العــامل( 

لـ"إرسائيل".
املتحــدة  الواليــات  لرئاســة  الدميقراطــي  املرشــح  عــّر  بينــا 
األمريكّية، جو بايدن، خال جلسة مغلقة مع مستثمرين يهود 
أمريكيــني يف نيويــورك، عــن اعراضــه عى مخطط ضم األغوار 
الفلســطينّية إىل »ســيادة« االحتــال اإلرسائيــي. مضيفــا أن 
الضم سيقلص فرص السام، وتابع بايدن أّن »خطوات أحادية 
الجانــب، تقــّوض آفــاق حل الدولتــني، بهذا املفهوم تزداد هوة 

عاقات "إرسائيل" ويهود العامل.

هــز بــريوت أول أمــس الثاثــاء انفجــار كبري مل تشــهد لــه مثيًا بهذه 
القــوة، اللهــم إال يــوم تفجــري موكــب رئيــس الــوزراء اللبنــاين رفيــق 
الحريــري، إذ ســمع دوي االنفجــار عــى بعــد ٧٠ كلــم مــن موقعــه، 

وتحطم زجاج املباين عى بعد 23 كلم من املرفأ املنكوب.
حتــى إن قــرص أعلنــت أن االنفجــار ُســمع عــى أراضيهــا، وشــوهد 

الدخان من الحدود اللبنانية السورية، أي عى بعد ٨٠ كلم.
لكــن ملــاذا أعلنــت الحكومــة اللبنانيــة بريوت مدينــة منكوبة، وماذا 

تعني كلمة منكوب؟
أن  نعلــم  أن  يجــب  منكــوب،  لكلمــة  الواقعيــة  الرجمــة  *وملعرفــة 
التفجــري اســتهدف أكــرث موقــع حيــوي يف لبنــان، وهــو مرفأ بريوت، 
الــذي يعــد رشيــان الحيــاة الرئيس فيه، ومتر عره %70 من الحركة 

التجارية يف لبنان.
علــًا أن للبنــان حــدوًدا بريــة مــع ســوريا وهــي مغلقــة بفعــل الحــرب 
االحتــال  منــذ  مقفلــة  وهــي  فلســطني  مــع  وحــدوًدا  الســورية، 
املتوســط،  البحــر  عــى  بحريــة  وحــدوًدا  لفلســطني،  الصهيــوين 
ومنفذه إليها مرفأان ها مرفأ بريوت ومرفأ طرابلس، علًا أن مرفأ 

بريوت هو رشيان لبنان الرئيس السترياد احتياجاته.
ومنــازل  مبــاين  الزجــاج يف معظــم  تدمــري  إىل  أدت  التفجــري  قــوة 

مدينة بريوت، فضًا عن تدمري أحياء كاملة حول املرفأ نفسه.
الخســائر املاديــة التــي تظهرهــا الصــور تباًعا تؤرش عى أن التفجري 
ميثــل أكــر كارثــة تقــع عــى لبنــان، حيــث أصبــح مرفــأ بــريوت مجرد 

منظمــة  هجــات  شــن  االرسائيــي  االحتــال  حكومــة  تواصــل 
واعتداءات عي لبنان وسوريا ضاربة بعرض الحائط كل القرارات 
مل  ولكــن  الــدول  ســيادة  احــرام  بــرضورة  تلزمهــا  التــي  الدوليــة 
الــدويل  تســتجيب حكومــة االحتــال اطاقــا ومل تلتــزم باملوقــف 
وتتخذ من قوتها العســكرية وســيلة للهجوم ضد الســيادة اللبنانية 
والســورية مســتخدمة الطائرات العســكرية وموقعة الخســائر ســواء 
يف االرواح او املمتلكات يف عربدة دولية ال مثيل لها وأن ما حصل 
مــن اعتــداء إرسائيــي عــى األرايض اللبنانيــة يف الجنــوب يؤكــد 
اســتمرار حكومــة االحتــال اعتدائهــا املتكــررة ضــد لبنــان وســيادته 
وأن ال أمان مع هذا العدو الذي يعربد ويرتكب الجرائم يف تحدي 
واضح لإلرادة الدولية وخاصة يف هذا الظرف الدقيق الذي تواجه 

به الحكومة اللبنانية وباء كورونا والتحديات االقتصادية القامئة.
ان العــدوان والخروقــات التــي تقــوم بهــا ســلطات االحتــال ألجــواء 
لبنان وتوجيه رضبات ألهداف عسكرية يف عمق االرايض السورية 
هــذه  وإن  حــرب  جرائــم  مــن  تعــد  اللبنانيــة  االرايض  مــن  انطاقــا 
االعتــداءات املتكــررة عى الســيادة اللبنانيــة تعتر انتهاكا فاضحا 
للقــرارات الدوليــة ذات الصلــة وتهديــدا لألمــن والســلم الدوليــني 
وهــذا العــدوان الجديــد الــذي متارســه ســلطات االحتــال حصــل 

بالتزامــن مــع محاولــة إرسائيليــة الضغــط يف اتجــاه تعديــل مهــات 
التــي  الظــروف  اســتغال  الجنــوب ومحاولــة  اليونيفيــل يف  قــوات 
متــر بهــا لبنــان واألوضــاع الداخليــة والظروف الصعبة التي تعيشــها 
واختــارت التوقيــت الحــرج لتنفيذ اجندتها االمنية واالســتخباراتية 
يف  يقــع  اللبنــاين  الشــعب  مصــري  ان  يعتقــد  االحتــال  ان  كــون 
قبضته يف ظل غياب اي دور عمي لقوات حفظ النظام الدولية.

ان تلــك العمليــات والعربــدة واالعتــداءات اإلرسائيليــة املســتمرة 
والهمجيــة عــى الســيادة اللبنانيــة مدانــة ومســتنكرة وهــي اخــراق 
واضــح للقوانــني الدوليــة حيــث بــات املطلــوب مــن االمــم املتحــدة 
واملجتمــع الــدويل التدخــل العاجــل وإدانــة هذا االعتــداء الهمجي 
ألن  اإلرسائيــي  االحتــال  عــى  الدوليــة  القــرارات  تطبيــق  وفــرض 
االســتمرار بخرقهــا ســيؤدي يف املحصلــة النهائيــة لســقوط النظــام 
الدويل وإنهاء العمل بالقرارات الدولية وخلق واقع جديد وخاصة 
أن الحكومــة اللبنانيــة تلتــزم بــكل االتفاقيــات التــي عقدتهــا االمــم 

املتحدة وتحرم وجود القوات الدولية.
ان ســلطات االحتــال تحــاول فــرض تغــريات جوهريــة وفــرض واقــع 
مــن التطــورات عــى صعيــد الوضــع القائــم يف لبنــان وهــذا العمــل 
يعني مارسة االنتهاكات املتكررة للسيادة اللبنانية وبالذات يف 

املجــال الجــوي وآخرهــا الخــرق الــذي وقــع خــال االســبوع املايض 
يف انتهــاك ســافر لقــرار مجلــس األمــن 1701 ويف ظــل ذلــك ال بــد 
مــن رضورة التــزام كافــة األطــراف املعنيــة بعــدم التصعيــد وضبــط 
النفس بهدف الحيلولة دون االنزالق إىل منعطف خطري يهدد أمن 

واستقرار لبنان.
إن هــذه العمليــات العســكرية متــس ســيادة دول متتلــك العضوية 
يف الجامعــة العربيــة وهــي لبنــان وســوريا وانــه ال ميكــن اســتمرار 
الصمــت عــى هــذه العربــدة والتطــاول والجرائــم مــن قبــل جامعــة 
الــدول العربيــة واملجتمــع الــدويل والتغطيــة عــى جرائــم االحتــال 
االرسائيــي املنظمــة حيــث انتهــك الطائــرات الحربيــة اإلرسائيليــة 
االجواء اللبنانية أكرث من 250 مرة منذ بداية العام الجاري إضافة 
إىل مئات االنتهاكات االرسائيلية لألرايض البنانية ومياهها وتعتر 
قيــادة قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان )يونيفيــل( تحليقــات 
 1701 للقــرار  خرقــا  اللبنانيــة  األجــواء  يف  اإلرسائيــي  الطــريان 
ملجلــس األمــن والــذي أقــام نظــام وقــف إطــاق النــار عــى الحــدود 
املجتمــع  قــرارات  مــع  يتعــارض  وهــذا   2006 عــام  عــدوان  بعــد 
يســتدعي  حــرب  جرائــم  ويعــد  للقانــون  فاضــح  واخــراق  الــدويل 
التدخل العاجل للتحقيق بها من قبل املحكمة الجنائية الدولية.

تجاوزت ألفي جريح.
ومنكوب، ألن عدد الضحايا فاق مائة ضحية، عدا الجثث التي ما 

زالت تحت األنقاض.
ومنكوب، ألن آالف األبنية والسيارات ترضرت رضًرا كبرًيا.

ومنكــوب ألن محافــظ بــريوت أعلــن فقــدان فريــق إطفــاء كامــل مــن 
فــوج بــريوت، اختفــى يف االنفجــار الثــاين يف أثنــاء محاولتــه إطفــاء 

حريق االنفجار األول.
ومنكوب، ألنه حتى القر الجمهوري والقر الحكومي مل يسلا 

من أرضار االنفجار.
العــام  واملديــر  وابنتــه،  الــوزراء  رئيــس  زوجــة  إلصابــة  ومنكــوب، 
ملؤسســة كهربــاء، والنائــب طــارق املرعبــي، فضــًا عــن مقتــل نــزار 

نجاريان رئيس حزب الكتائب.
ومنكــوب، ألن الدمــار أصــاب معظــم مســتوعبات اللحــوم املــردة 

واألغذية واملواد األولية يف املرفأ.
منكــوب ألن الدمــار لحــق أيًضــا مبســتودعات األدويــة يف املرفــأ، 

التي احرقت بالكامل، ما يعني أن لبنان مقبل عى أزمة دواء.
يف  املزمنــة  لألمــراض  املركــزي  األدويــة  مســتودع  ألن  ومنكــوب، 
الكرنتينا التابع للدولة اللبنانية تلفت أدويته بنسبة ٩٠ من املائة، 
األمر الذي سيشكل كارثة عى أصحاب املرض املزمن كالرسطان 

والسكري والكى والضغط وغريها.
ومنكوب، ألن لبنان ينتظر زلزااًل آخر بعد أيام قليلة، عندما تصدر 

املحكمــة الدوليــة حكمهــا االتهامــي بحق قتلة رفيق الحريري، وهم 
من عنارص حزب الله، املستهدف الرئيس من تفجري مرفأ بريوت. 
لبنــان  مــن  تبقــى  مــا  لنحــر  اســتكال  التفجــري  ومنكــوب، ألن هــذا 
املنهــار، لتغيــري املشــهد يف اإلقليــم، حيــث إن العــدو الصهيــوين 

هو املستفيد األول من هذه النكبة.

اتساع الهّوة بين )إسرائيل( ويهود العالم

تفجير بيروت ... وترجمة كلمة "منكوب"

االعتداء اإلسرائيلي على لبنان يشكل جرائم حرب دولية

علي أبو حبلة
الدستور األردنية

سري القدوة

وفي إشارة إلى عمق الفجوة بين »إسرائيل« 
ويهود أمريكا، كان الفًتا، في حزيران/ يونيو 
الماضي، منح مسؤولين في لجنة الشؤون 
العامة األميركية اإلسرائيلية )أيباك(، التي 
تعّد كبرى منظمات اللوبي الصهيوني في 
الواليات المتحدة، ضوًءا أخضر للمشرعين في 
الكونغرس األميركي، النتقاد مخطط الحكومة 
اإلسرائيلية بضم مناطق من الضفة الغربية 
المحتلة. 

إن تلك العمليات والعربدة واالعتداءات 
اإلسرائيلية المستمرة والهمجية على السيادة 
اللبنانية مدانة ومستنكرة وهي اختراق واضح 
للقوانين الدولية حيث بات المطلوب من األمم 
المتحدة والمجتمع الدولي التدخل العاجل وإدانة 
هذا االعتداء الهمجي وفرض تطبيق القرارات 
الدولية على االحتالل اإلسرائيلي 

عماد عفانة

الخسائر المادية التي تظهرها الصور تباًعا 
تؤشر على أن التفجير يمثل أكبر كارثة تقع 
على لبنان، حيث أصبح مرفأ بيروت مجرد 
أطالل، وكأنه عاد إلى العصر الحجري، وكأن 
ا. تهديدات نتنياهو تنفذ حرفيًّ
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

وهي حكومٌة غري متجانسة وغري متفقة، تدب فيها الخالفات، 
التوافقــات،  عنهــم  وتغيــب  النزاعــات،  أعضائهــا  بــن  وتكــر 
ويتعــذر التنســيق وتنــدر بينهــم اللقــاءات، ويرتبــص أعضاؤهــا 
االتهامــات،  ويتبادلــون  أنفســهم،  عــى  ويتآمــرون  ببعضهــم، 
ويرتاشــقون ببــذيء الكلــات وفاحــش األلفــاظ، وال يراعــون يف 
خالفاتهــم األدب واللباقــة، أو التســرت والحشــمة، بــل يجاهــرون 
وأمــام  اإلعــالم  وســائل  يف  أنفســهم  ويفضحــون  بتناقضاتهــم، 
مــع  وتشــرتك  االجتاعــي،  التواصــل  صفحــات  وعــى  العامــة 
الوزراء والنواب يف نزاعاتهم، زوجاُتهم وأوالُدهم الذين يدلون 
بهــم  تــر  قــذارٍة وأوســاٍخ  مــن  فيــه  مــا  بــكل  بدورهــم بدلوهــم، 

وتشوه سمعتهم.
ورئيس الحكومة بنيامن نتنياهو ما زال يتخوف من املحكمة، 
ويخــى مــن الســجن، ويقلــق عــى مســتقبله الســيايس، يف 
الوقت الذي بات فيه قلقًا عى مصريه نتيجة الحراك الشعبي 
عــى  ومحاســبته  ومحاكمتــه،  بإقالتــه  يطالــب  الــذي  العــام، 

تجاوزات زوجته سارة وابنه يائري.
وهــو يواجــه مشــاكل كبــرية مــع أعضــاء املحكمــة العليــا ونظــام 
تشكيلها والئحة عملها، ومع وزارة العدل نفسها الذي يريد أن 
يســيطر عليها ويتدخل يف عملها، ويفرض عليها التشــكيالت 

القضائية التي يريد.
وبينه وبن املؤسسات اإلعالمية عى اختالفها تبايناٌت كبرية 
واختالفــاٌت كثــرية، وقــد حــاول التدخــل فيهــا والتأثــري عليهــا، 
وفــرض رشوطــه عــى مســؤوليها ومجالــس إدارتهــا، وهــو متهــم 
برشــوة إعالميــن كبــار ودعــم صحــٍف ومحطــاٍت إعالميــة تقــف 
إىل جانبــه وتؤيــده، أو الضغــط عليهــا لتأييــده وعــدم التعريــض 

به واإلساءة إليه.
وهــو يحــاول التدخــل يف لجنــة كورونــا والتأثــري عــى أعضائهــا، 
ومترير القرارات التي يريد، وفرض التصورات التي تتوافق مع 
هــواه وتنســجم مــع مصالحــه، ولــو كانــت مــّرة مبواطنيــه وغــري 
متوافقــة مــع الــروط الصحيــة الدوليــة، خاصــًة أنــه أىت بوزيــر 
صحــٍة مــن شــيعته، يحبــه ويدافــع عنــه، ووقــف إىل جانبــه يف 
معــارك الكنيســت ضــده، وهــو رئيس الكنيســت الســابق ووزير 

الصحة الحايل أفيخاي أدلشتاين.
أمــا مشــاكله مــع ووزيــر الحــرب ورشيكــه األســاس يف االئتــالف 
بينــي غانتــس، وكبــار ضباط الجيش ورئيــس هيئة األركان أفيف 

نسيج املنطقة.
الصفقــة هــي نتــاج املــأزق الــذي واجهه املــروع الصهيوين يف بالدنا، 
وتعــر تطبيقهــا تعبــري عــن هــذا املــأزق، فبعــد مــا كان ُيظــن أن متريرهــا 
ســهل ومتــاح، وال ينقصــه ســوى تطبيــق الربنامج الزمنــي الذي أعلن عنه 
رئيــس حكومــة االحتــالل، بنيامــن نتنياهــو، وســط ترصيحــاٍت أمريكيــٍة 
تحيل املوضوع برمته إىل "إرسائيل" التي عليها وحدها أن تقّرر مدى 
الضم وتوقيته. ليتأخر ذلك وسط معارضة فلسطينية وأردنية وأوروبية 
واســعة، مــا لبثــت أن امتــدت إىل أوســاٍط صهيونيــٍة سياســية وأمنيــة، 
وجهــات أمريكيــة مؤيــدة للكيــان الصهيــوين، ولتتحــّول إىل نقطــة خــالف 
داخــل الدائــرة الضيقــة املحيطــة بالرئيــس األمــرييك، دونالــد ترامــب، 
حول الروط الواجب توفرها، ويف مقدمتها ما دعته بالثمن الواجب 
دفعــه للفلســطينين قبــل البــدء بتطبيــق الضــم القانــوين، مــع أن بنــود 
الصفقــة مل تــرتك شــاردة أو واردة إال وتحدثــت عنهــا، وال خريطــة إال 
ورســمتها، ووضعــت عليهــا كل جــر ونفــق وعبــارة وطريــق يلتّف حول 

البانتوستانات الفلسطينية. 
وجــدت  والدوليــة  والعربيــة  الفلســطينية  األطــراف  أّن  يف  التحــول  رس 
نفســها عــى مفــرتق طــرق، فقــد عجزت يف الســابق عــن تحقيق قرارات 
الرعية الدولية بعودة الالجئن الفلســطينين، كا فشــلت يف إنهاء 
االحتــالل اإلرسائيــي، أو وقــف االســتيطان، أو حتــى تجميــده إىل حــن 
االتفــاق عــى حــل نهــايئ، ووجــدت نفســها صامتــة عــن الضــم الفعــي 
الــذي يقضــم كل يــوم مزيــدا مــن األرض. إىل أن وجــدت نفســها )وهــذا 
التــّرع  عارضــت  التــي  الصهيونيــة  االتجاهــات  عــى  أيًضــا  ينطبــق 
يف تنفيــذ الضــم( أمــام حقائــق تقــول إّن حــل الدولتــن قــد فشــل، ومل 
البديــل  وإن  للســالم،  عمليــة  بوجــود  مجــدًدا  االّدعــاء  باإلمــكان  يعــد 
لذلــك قــد يصبــح دولــة واحــدة متتــد مــن النهــر إىل البحــر، تضــم العــرب 
الفلســطينين واليهــود، وهــو حــل يرفضه الصهاينــة الذين يريدون دولًة 
يهوديــًة نقيــة خاليــة مــن العــرب، ومــا تحققــه صفقــة ترامــب- نتنياهــو 
هــو دولــة أبارتهايــد صهيونيــة ســافرة، بعــد فشــل حــل الدولتــن، وتعــّذر 
حــل الدولــة الدميقراطيــة الواحــدة. وبذلــك مل تنجــح الصفقــة يف حــل 
املشــكلة، ولعلهــا، مــن حيــث مل تقصــد، أعادتهــا مــن جديــد إىل خــط 

البداية.
الجميــع يف مــأزق؛ نتنياهــو مل يتمّكــن مــن تنفيــذ مواقيــت الضــم، ومّثة 
معارضــة صهيونيــة تتزايــد، منطلقــة من دوافع أمنيــة وصهيونية، تفّضل 
اليهوديــة،  الدولــة  نقــاء  عــى  يحافــظ  الــذي  املتــدّرج  الواقعــي  الضــم 
وهــي نقطــة خــالف داخــل الحركــة الصهيونيــة منــذ حــرب عــام 1948. 

أرادوهــا حكومــة إنقــاٍذ وطنيــة ووزارة طــوارئ عمليــة، يواجهــون 
بهــا تحديــات وبــاء كورونــا الــذي داهــم البــالد والعــامل، وهــدد 
بــن  واســترى  مســتوطنيهم،  ســالمة  واســتهدف  البريــة 
قادتهــم  بــه  وأصيــب  دينهــم،  رجــال  بــه  واســتخف  ســكانهم 
وبــاًء  فيهــم  غــدا  حتــى  جيشــهم،  جنــود  إىل  عــدواه  وانتقلــت 
يخيفهم وتحديًا يجمعهم، وسببًا لتنازل أحزابهم عن رشوطهم 
الســابقة ومواقفهــم القدميــة، بحجــة أنــه خطــر قومــي يهــدد أمن 
يف  الجميــع  يقــدم  أن  ويســتحق  املواطنــن،  وســالمة  الدولــة 
عــن  يتخلــوا  وأن  املمكنــة،  التســهيالت  كل  مواجهتــه  ســبيل 
أطاعهــم الحزبيــة وتطلعاتهــم الشــخصية، وخالفاتهــم البينيــة 
هــذا  مواجهــة  يف  النجــاح  أجــل  مــن  الكيديــة،  ومشاكســاتهم 

الخطر الداهم.
لكــن قــادم األيــام أثبــت كذب قادتهم وعدم صدق مســؤوليهم، 
مســتوطنيهم،  رصاخ  وارتفــع  أزماتهــم،  تفاقمــت  أن  بعــد 
وطفــت عــى الســطح مشــكالتهم، واســتعصت عــى الحلــول 
معضالتهــم، إذ مل يكــن وبــاء كورونــا هــو التحــدي الوحيــد الــذي 
يخيفهــم  هاجســًا  كان  وإن  واالئتــالف،  التوافــق  عليهــم  فــرض 
ورعبــًا يهددهــم، إال أن األيــام أظهــرت أن الحكومــة اإلرسائيليــة 
التــي قامــت عــى الكذب والخداع، تعرَّت من ورقة التوت التي 
تســرتها، وانكشــفت حقيقتها أمام شــعبها، وبدا أمامها الكثري 
من التحديات األصعب والتهديدات األخطر، التي ال تقل عن 

كورونا التي يشرتك فيها العامل كله معهم.
بــدأت  التــي  الدميقراطيــة  تحــدي  أمــام  اإلرسائيليــة  الحكومــة 
التــي  األمنيــة،  وأجهزتــه  نتنياهــو  رشطــة  معــاول  أمــام  تتهــاوى 
أخــذت يف مارســة القمــع والــرب واالعتقــال، وعمــدت إىل 
املعارضــة  األصــوات  ومنــع  اإلرادات،  وفــرض  الحريــات  قمــع 
وتوجيــه االتهامــات لهــا بخــرق األمــن واإلخــالل بالنظــام العــام، 

وتعريض أمن وسالمة البالد للخطر.
وهــي أمــام تحــدي البطالــة وارتفاع أعــداد العاطلن عن العمل، 
الذين فاق عددهم املليون ومائة ألف عاطل، جميعهم ينتظر 
املســاعدات الحكوميــة، التــي باتــت ميزانيــة الدولــة عاجــزة عن 
الوفــاء بهــا، يف ظــل الكســاد العــام، والركود االقتصــادي الكبري، 
واإلغــالق املســتمر ملختلــف املرافــق االقتصاديــة، فضــاًل عــن 
مــن  زادت  التــي  الشــغب  وأعــال  واالحتجاجــات  املظاهــرات 

حجم األزمة وعمقها.

كلهــا،  العــامل  لغــات  يف  وانتــرت  انتفاضــة  كلمــة  شــاعت  مثلــا 
كذلــك كانــت حــال كلمــة أبارتهايــد التــي جــاءت مــن اللغــة األفريكانيــة 
املنفصلــة،  التنميــة  تعنــي  والتــي  أفريقيــا،  جنــوب  يف  املســتخدمة 
للتمييــز بــن البيــض املســتعمرين والســود مــن أهــل البــالد األصليــن 
يف التنميــة والسياســات والقوانــن التــي تطبــق عليهم، وأصبحت هذه 
الكلمة تعرّب، يف جميع اللغات، عن مفهوم الفصل والتمييز العنرصي، 
وضمن هذا السياق، أقامت حكومة جنوب أفريقيا العنرصية ما ُعرف 
مبملكــة الزولــو، وهــي واحــدة مــن قبائــل جنــوب أفريقيــا، ومنحتهــا مــا 

دعته حكًا ذاتًيا محدوًدا، يف إطار نظامها العنرصي.
وإن  الفلســطينية،  األرض  يف  يجــري  عــّا  املقدمــة  هــذه  تنفصــل  ال 
كان نظــام األبارتهايــد الصهيــوين يحتــاج إىل تعريــٍف أعــم وأشــمل، ألنــه 
يتجــاوز سياســات التمييــز والفصــل العنرصي، ليتخذ شــكل االســتعار 
اســتغالل  يســتهدف  ال  الــذي  اإلحــاليل  الكولونيــايل  االســتيطاين 
الفلســطينين والتمييــز ضدهــم فحســب، بقــدر ما يرمــي إىل اقتالعهم 
مــن بالدهــم وطردهــم، وإحــالل اليهــود مــن شــتى أنحــاء العــامل مكانهــم، 
فاألبارتهايــد الصهيــوين ميتــد مــا بــن اقتــالع الفلســطينين وتهجريهــم 
مــن أرضهــم يف عــام 1948، ومنعهــم مــن حــق العــودة إىل بالدهم، إىل 
الحــروب واالحتــالل والحصــار، وقضــم األرايض، وإقامــة املســتوطنات 
يف املناطــق التــي تــم احتاللهــا يف عام 1967، إىل مصادرة ممتلكات 
من تبقى من الفلسطينين يف األرايض املحتلة يف 1948، ومارسة 
أشكال التمييز كافة ضدهم، عى اعتبار أّن الكيان الصهيوين هو دولة 
اليهود وحدهم؛ ما يجعل من إرسائيل دولة أبارتهايد فريدة من نوعها، 
وال تتاثل، إال جزئًيا، مع أنظمة األبارتهايد الســابقة. وال ميكن القضاء 
بتفكيــك  إال  ذلــك  يتــم  فلــن  إنهــاء مارســة،  أو  قانــون،  بتغيــري  عليهــا 
الكيــان الصهيــوين كامــاًل، ونفــي روايتــه التاريخيــة التوراتيــة املؤسســة 
لــه، وتحقيــق العدالة للشــعب الفلســطيني، املتمثلــة يف حقه بالعودة 
إىل ديــاره، ودحــر االحتــالل، وتأســيس دولتــه عــى كامل ترابــه الوطني. 
أما ما دون ذلك، فسيشــّكل جهاًل باملروع الصهيوين، ويضع الحب 

يف طاحونته.
ينبغــي النظــر إىل صفقــة ترامــب – نتنياهــو، وخطة ضم مناطق واســعة 
مــن الضفــة الغربيــة، ضمــن هــذا الســياق؛ فهــي، اســتناًدا إىل الروايــة 
الصهيونيــة التوراتيــة، مل تقنــع بالضم الفعــي املتحقق بقوة االحتالل، 
القتــه  الــذي  التعــر  يعالــج  لعلــه  قانــوين،  ضــم  إىل  تحويلــه  وأرادت 
خريطــة الطريــق، والرباعيــة الدوليــة، ومفاوضــات حــل الدولتن، ويزيل 
املخــاوف حــول مســتقبل الكيــان الصهيــوين، مبحاولــة جعلــه جــزًءا مــن 

يف  املعلنــة  بسياســته  وتتعلــق  جــدًا،  كبــرية  فهــي  كوخــايف، 
ضــم األرايض، وعجــزه عــن توفــري امليزانيــات الالزمــة للجيــش 
واألجهزة األمنية، وعدم استشارته لكبار العسكرين واألمنين 

يف القضايا املتعلقة بعملهم ومجال اهتامهم.
والحكومة كلها مع الجيش ووزارة الدفاع وقادة األجهزة األمنية 
يواجهــون تحــدي الجبهــات وســخونة مياديــن املواجهــة، شــااًل 
مــع حــزب اللــه املتأهب لالنقضاض عليهم والثأر منهم، وعى 
التصعيــد  محــاوالت  مواجهــة  يف  وداخلهــا  الســورية  الحــدود 
فضــاًل  املحتلــة،  الجــوالن  جبهــة  مــع  الحــدود  عــى  املســتمرة 
عــن تنامــي القــدرات العســكرية اإليرانيــة وتجذرهــا يف ســوريا، 
ومعهــا قــوات حــزب اللــه املدربــة واملؤهلــة جيدًا بفنــون القتال 

املختلفة.
والتحــدي ميتــد جنوبــًا حيــث املقاومــة الفلســطينية يف قطــاع 
كل  يف  النــار  ليشــعل  واحــٍد  ثقــاٍب  عــود  يلزمهــا  التــي  غــزة، 
مــع  كلهــا،  الشــال  جبهــات  إليهــا  تنضــم  قــد  التــي  املنطقــة، 
عــدم التقليــل مــن خطورة األوضــاع يف الجبهة الداخلية، حيث 
تتفاقــم األوضــاع ســوءًا يف الضفــة الغربيــة، ويتأهــب ســكانها 
للتحرك انتفاضًة شاملًة أو مقاومًة متعددة الوجوه واألشكال، 

يف مواجهة سيناريوهات الضم املختلفة.
أما التحدي الوجودي األكرب للكيان الصهيوين، حكومًة وشعبًا 
مــن  منهــا  املنبعــث  أو  إيــران،  مــن  القــادم  الخطــر  فهــو  ودورًا، 
نصبتهــا  التــي  الصواريــخ  أحزمــة  أو  العســكرية،  أذرعهــا  خــالل 
حــول الكيــان الصهيــوين، وباتــت قــادرة عــى الوصــول إىل أبعــد 
األهــداف وإصابتهــا بدقــة، وإلحــاق أكــرب األرضار بهــا البريــة 

واملادية.
الحكومــة اإلرسائيليــة آيلــة للســقوط قريبــًا، فــال يشء يحفظهــا، 
وال يوجــد فيهــا مــن يحــرص عليهــا أو يعمــل عــى اســتقرارها، 
التــي تواجههــا  التــي تحــدق بهــا كثــرية، واألخطــار  فالتحديــات 
عديــدة، فضــاًل عــن تزايــد اإلميــان لــدى قطاعــاٍت كبــرية منهــا، 
سياســية ودينيــة، أن نهايــة دولــة إرسائيــل قــد دنــت، وأن زمــان 
زوالهــا قــد أزف، إذ مل تعمــر لهــم يف التاريــخ دولــًة، ومل يــدم 
حكمهــم وميتــد ســلطانهم يف تاريخهــم القديم أكر من مثانن 
التــي  التحديــات  هــذه  بــكل  باتــت إرسائيــل  فعــاًل  فهــل  عامــًا، 
وأبــواب  النهايــة  أعتــاب  عــى  تعتقــد،  الــذي  واليقــن  تواجــه، 

االنهيار؟

تراجعــت  الصفقــة،  تفاصيــل  أدق  وضعــت  التــي  األمريكيــة  واإلدارة 
خطــوًة إىل الخلــف، فاالنتخابــات عــى األبــواب، ومّثــة كورونــا وأولويات 
أخــرى، وهــي تراقــب االنقســام يف املجتمــع اليهــودي يف "إرسائيــل"، 
ويف داخــل الواليــات املتحــدة، وقــد هالتهــا ردة الفعــل الدوليــة عــى 
صفقتها، فأرادت تجميلها بالحديث عن مثٍن يتقاضاه الفلسطينيون. 
يف  التوتــر  يصــل  أاّل  همهــم  فجــل  العــرب،  وكذلــك  األوروبيــون،  أمــا 
املنطقــة إىل حــد االنفجــار، وأن يحافظوا عى ســريورة متوهمة لعملية 
ســالم مزعومــة. ولعــل هــذا يقــرتب أيًضــا من حال الســلطة الفلســطينية 
التــي عارضــت الصفقــة ووقفــت ضدهــا، مــن دون أن تفقــد األمــل يف 
العــودة إىل املفاوضــات، بــل وتدعــو إىل ذلك عرب العودة إىل الرباعية 
إليــه  الــذي تدعــو  الدوليــة، وكأنهــا ترفــض االعــرتاف بفشــل مروعهــا 
منــذ أكــر مــن عقديــن، ومل ينجــم عنــه ســوى تجزئــة الشــعب والقضيــة، 
وتغّول االستيطان وتزايد أعداد املستوطنن من 120 ألف مستوطن، 
قبــل اتفــاق أوســلو، إىل أكــر مــن 700 ألــف بعــده، مصحوًبــا باســتمرار 
الرئيــس  التــي متنــع حتــى  الســيادة  أبســط مظاهــر  االحتــالل، وفقــدان 
الفلسطيني من مغادرة رام الله يف زيارة قصرية إىل الخارج، منذ أعلن 

عن وقف إجراءات التنسيق األمني.
املــأزق،  هــذا  مــن  للخــروج  األطــراف  إليهــا  تلجــأ  قــد  طريقــان  مثــة 
الفلســطينية،  الوطنيــة  والســلطة  واألورويب،  العــريب  فالجانبــان، 
سيســعون إىل العــودة إىل دائــرة املفاوضــات بروطهــا الســابقة، مبــا 
فيهــا عــودة التنســيق األمنــي. وهــم يعلمــون أنهــا لــن تصــل إىل نتيجــة، 
وأن األمــور ســرتاوح مكانهــا، مــع اســتمرار االســتيطان والضــم الفعــي، 
وإعــالن  االحتــالل،  مــن  اتخــاذ موقــف حقيقــي  لكنهــا ســتجّنبهم خيــار 
فشــل املــروع الــذي عملــوا عليــه أعواًمــا عــدة. أمــا الطريــق الثــاين، 
فهو ما تســعى إليه اإلدارة األمريكية، وأوســاط صهيونية يف "إرسائيل" 
والواليــات املتحــدة، وهــو العمــل عــى تنفيــذ صفقــة القــرن، مــن دون 
وســم "إرسائيــل" بأنهــا دولــة أبارتهايــد، وذلــك عــن طريــق إقنــاع الجانــب 
التــي  مثــل  فلســطينية،  زولــو  مملكــة  بإقامــة  إرغامــه(  )أو  الفلســطيني 
كانــت يف جنــوب أفريقيــا، وليســّمها الفلســطينيون مــا شــاؤوا؛ دولــة أو 
حتى إمربطورية، لكن سقفها لن يتعّدى نظام املعازل والبانتوستانات 

املرتبطة بالكيان الصهيوين.
إليــه  وصلــت  الــذي  املــأزق  حجــم  يــدرك  بالتأكيــد  ثالــث  طريــق  مّثــة 
"صفقــة القــرن" ومســار الســالم املزعــوم، ويعلــم أن الوقــت ليــس وقت 
بــكل األشــكال  النضــال  باتجــاه تراكــم  حلــول، والجهــد يجــب أن يتجــه 

املتاحة ضد نظام األبارتهايد الصهيوين.

التحديات الضخمة أمام حكومة االئتالف الهشة

ّم الصهيوين ومملكة الزولو الضَّ

د. مصطفى اللداوي

قادم األيام أثبت كذب قادتهم وعدم 
صدق مسؤوليهم، بعد أن تفاقمت 
أزماتهم، وارتفع رصاخ مستوطنيهم، 
وطفت عىل السطح مشكالتهم، 
واستعصت عىل الحلول معضالتهم، 
إذ لم يكن وباء كورونا هو التحدي 
الوحيد الذي فرض عليهم التوافق 
واالئتالف، وإن كان هاجسًا يخيفهم 
ورعبًا يهددهم، إال أن األيام أظهرت أن 
الحكومة اإلرسائيلية اليت قامت عىل 
الكذب والخداع، تعرَّت من ورقة التوت 
اليت تسرتها، وانكشفت حقيقتها أمام 
شعبها، وبدا أمامها الكثري من التحديات 
األصعب والتهديدات األخطر، اليت ال 
تقل عن كورونا اليت يشرتك فيها العالم 
كله معهم.

معني الطاهر
العريب الجديد

وما تحققه صفقة ترامب- 
نتنياهو هو دولة أبارتهايد 
صهيونية سافرة، بعد فشل 
حل الدولتني، وتعّذر حل الدولة 
الديمقراطية الواحدة. وبذلك 
لم تنجح الصفقة يف حل 
المشكلة، ولعلها، من حيث لم 
تقصد، أعادتها من جديد إىل 
خط البداية.



محليات الخميس 16 ذو الحجة 1441هـ 6 أغسطس/ آب 10
Thursday 6 August 2020

FELESTEENONLINE

غزة/ محمد أبو شحمة:
مــع قــرب بــدء العــام الدرايس واســتئناف املســرة التعليمية بعد 
إطــار  يف  مبكــر  وقــت  يف  املــايض  العــام  خــال  الدراســة  نهــاء 
املســتجد  كورونــا  فــروس  وبــاء  ملواجهــة  الوقائيــة  اإلجــراءات 
)كوفيــد 19(، تقــف مســألة إدمــاج الطلبــة يف الدراســة وتعويــض 

ما فاتهم من دروس كتحٍد كبر أمام املعلمني واألهايل.
وستبدأ الدراسة يف املدارس الحكومية ووكالة الغوث وتشغيل 
الاجئــني الفلســطينيني )أونــروا( والخاصــة يف محافظــات قطــاع 
غــزة بعــد غــٍد الســبت، حيــث ســيخصص الشــهر األول للتعليــم 
االستدرايك، الذي ُيركز عىل املهارات الازمة للتعلم الاحق.

وأكــد مديــر عــام اإلرشــاد والصحــة املدرســية يف وزارة الرتبيــة 
والتعليــم بغــزة خالــد أبــو فضة، أن الوزارة أطلقت مرشوعًا يحمل 
اســم )العودة اآلمنة للمدارس(، وله عدة مكونات، أولها تدريب 
املعلمــني، واألذنــة، وأصحــاب املقاصف، عىل كيفية املحافظة 
مراعــاة  مــع  املــدارس،  داخــل  للطلبــة  الصحيــة  البيئــة  عــىل 

الربوتوكول الصحي املعمول به بالرشاكة مع وزارة الصحة.
وقــال أبــو فضــة يف حديثــه لـ"فلســطني": "ســيتم تعقيــم جميــع 
املــدارس يف قطــاع غــزة قبــل وصــول الطلبــة، بحيــث تكــون البيئة 
نظيفة وخالية من كل ما يشكل خطًرا عىل صحة الطلبة، وتكثيف 
حمــات املتابعــة الصحيــة للمقاصف واملرافق داخل املدارس، 
معقــات  مــن  الشــخصية  للنظافــة  صحيــة  حقائــب  وتوفــر 
ومنظفــات". وأشــار إىل أنــه ســيتم تنفيــذ خطــة إرشــادية متكاملة 
لعــودة آمنــة للطلبــة، بحيــث تكــون العــودة أقــل حــدة وأخــف عىل 
الطلبة من الناحية السلوكية والرتبوية، ومعالجة اآلثار النفسية. 
ولفــت أبــو فضــة النظــر إىل أن الــوزارة لديهــا برنامــج يخــص طلبــة 
ا  الصف األول، حيث سيكون األسبوع األول من الدراسة متهيديًّ
لهم، سيشمل تعريف الطلبة باملدرسة، وتنفيذ أنشطة ترفيهية 

متعددة حتى يدخل الطلبة يف أجواء املدرسة.
وبــنّي أن الصــف الثــاين حتــى الثــاين عــرش، ســيكون لهــم برنامــج 
خــاص بهــم، ســيتم فيــه مراعــاة احتياجاتهــم النفســية، ويف حالــة 
كان هنــاك طلبــة بحاجــة إىل تدخــل نفــي ســيتم تنفيــذ ذلــك، 
خاصــة بعــد فــرتة االنقطــاع الطويلــة عــن الدراســة بســبب جائحــة 

فروس كورونا املستجد.
ســمر زقــوت، الخبــر الرتبــوي والنفــي، أكــد أن جائحــة كورونــا 
أدت إىل بقــاء األطفــال مرتبطــني بشــكل كبــر مــع ذويهــم لفــرتة 
طويلــة وغــر معهــودة، وهــو ما ســيرتك عدم رغبة من قبل الطلبة 

وخاصة يف املراحل األولية يف الذهاب إىل املدرسة.
وقــال زقــوت يف حديثــه لـ"فلســطني": "عندمــا ســيذهب الطلبــة 
كبــر  بشــكل  بآبائهــم  املرتبطــني  أولئــك  وخاصــة  املدرســة  إىل 

ســيصابون بحالــة مــن القلــق والتوتــر، مــع وجــود خــوف أيضــا مــن 
قبل أهاليهم عليهم بسبب جائحة كورونا".

وأوضــح أن أكــر الطلبــة الذيــن ســيجدون صعوبــة يف التأقلــم مــع 
األوىل،  املرحلــة  أصحــاب  هــم  كورونــا،  بعــد  الدراســية  الحيــاة 
لكــون الكثــر منهــم مل يذهــب إىل الروضــة أو يأخــذ وقتــًا كافيــًا 
بهــا بســبب إجــراءات مكافحــة كورونــا، لــذا ســيكون إدماجهــم يف 

املدارس صعبا.
الخبــر  أشــار  الطلبــة،  أمــام  الصعوبــات  لتجــاوز  توصياتــه  وعــن 
واملعلــات  املعلمــني  اعتــاد  والنفــي، إىل رضورة  الرتبــوي 
اســتقبال الطــاب بشــكل مختلــف متامــًا عــن األعــوام الســابقة، 
حيــث يكــون الشــهر األول عبــارة عــن برامــج ترفيهيــة، دون دراســة 

جدية.

غزة/ أدهم الرشيف:
توقــع رئيــس املكتب اإلعامي الحكومي بغزة 
فــور  قريًبــا،  رفــح  معــرب  فتــح  معــروف،  ســامة 
انتهــاء الجهــات الرســمية بغــزة مــن الرتتيبــات 
آالف  الســتقبال  الازمــة  والتحضــرات 
إجــراءات  ضمــن  غــزة  قطــاع  خــارج  العالقــني 

التصدي لجائحة فروس "كورونا".
وأشــار معــروف ترصيــح لصحيفة "فلســطني"، 
أمــس، إىل أن التوجــه بشــأن معــرب رفــح، فتحــه 
واملســافرين  العائديــن  أمــام  االتجاهــني  يف 
وعقــود  والجنســيات  االقامــات  أصحــاب  مــن 
العمــل وأصحــاب الحاجــات امللحة املســجلة 
املعابــر  هيئــة  كشــوفات  يف  أســاءهم 
واألمــن  الداخليــة  لــوزارة  التابعــة  والحــدود 

الوطني.
مــن  باالنتهــاء  مرتبــط  املعــرب  فتــح  أن  وذكــر 
الرتتيبات الازمة مبراكز الحجر الصحي، وقد 
شارفت الجهات املختصة االنتهاء من مجمل 
الرتتيبــات، مشــًرا إىل إنشــاء مركــز للحجر يف 
املحافظة الوسطى، مع إعادة ترتيب وتأهيل 
يف  العالقــني  باســتقبال  الخــاص  الربوتوكــول 

الخارج.
وهــذه املــرة الرابعــة املقــرر خالهــا فتــح معــرب 
رفح قريًبا بشكل استثنايئ الستقبال العالقني 
يف مرص وغرها من الدول منذ إغاقه بشكل 

كامــل منتصــف مارس/ آذار مايض، للحيلولة 
التــي  فــروس "كورونــا" إىل غــزة  انتقــال  دون 

يسكنها أزيد من مليوين نسمة.
والرتتيبــات  التهيئــة  أن  معــروف  وأوضــح 
بــني  بالتعــاون  تتــم  العاملــة،  الفــرق  وتدريــب 
وزاريت الداخليــة والصحــة واألطقــم الحكوميــة 
املهيأة الستقبال الفوج القادم من العالقني.

وبــني أن مجمــل الرتتيبات الجارية حالًيا بغزة، 
الستقبال 2000 شخص تشمل تأهيل مراكز 
الطواقــم  تدريــب  وإعــادة  الصحــي،  الحجــر 
ونقــل  اســتقبال  عــىل  العاملــة  الحكوميــة 

العالقني واستضافهم يف مراكز الحجر.
إقامــة  حــول  يــرتدد  مــا  قطًعــا  معــروف  ونفــى 
املحجوريــن املقــرر عودتهــم قريًبــا إىل غــزة، 
عــىل حســابهم الشــخيص يف مراكــز الحجــر، 
مؤكــًدا عــدم مناقشــة مثــل هــذا األمــر مطلًقــا، 
الربوتوكــول  وفــق  ســتكون  اســتضافتهم  وأن 
مــع  الرســمية  الجهــات  بــه  تعاملــت  الــذي 
الســابقة.  املــرات  يف  العائديــن  مــن  غرهــم 
بتوقعــات  ترتبــط  الحاليــة  الرتتيبــات  أن  وذكــر 
وزارة الصحــة أن يشــمل الفــوج العائــد أعــداد 
األمــر  وهــذا  بـ"كورونــا"،  املصابــني  مــن  كبــر 
مستشــفى  الــوزارة  بتهيئــة  اســتحقاق  لــه 
الوبائيــات، وإمكانيــة اســتيعاب أعــداد كبــرة 

من اإلصابات.

"معروف" ينفي إقامة المنوي حجرهم عىل حسابهم الشخيص

توقعات بفتح معرب رفح 
باالتجاهني قريًبا بعد االنتهاء 
من ترتيبات استقبال العائدين

مـع بــدء العام الدراســـــي.. استعـــدادات
نفسيـة ووقائية تسبـق دخول الطلبة المدارس

) Apa (   تعقيم الفصول الدراسية يف إحدى المدارس

غزة/ فلسطني:
الاجئــني  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  بــدأت 
الفلســطينيني "أونروا" يف قطاع غزة أمس، بتوزيع 
لحــوم األضاحــي عــىل األرس الاجئــة الفلســطينية 
للتخفيف من العبء االقتصادي، بتربع سخي من 
الواليــات املتحــدة  منظمــة اإلغاثــة اإلســامية يف 

األمريكية.
االجاليــة  قيمتــه  بلغــت  الــذي  التــربع  وســيمكن 
300.000 دوالر أمرييك، عدد 4.400 عائلة من 
اســتام حصة تشــتمل عىل ســتة كيلو غرامات من 

اللحم لألرسة الواحدة. 
هــذا  الســتام  اختيارهــم  تــم  الذيــن  الاجئــون 
التــربع هــم مــن 46.200 الجــئ فلســطيني يف غــزة 

غزة/ فلسطني:
أنجــزت اإلدارة العامــة لألحــوال املدنيــة يف وزارة 
الداخليــة -الشــق املــدين 11 ألف و228 معاملة 
للمواطنني، وذلك عرب مكاتبها وفروعها املنترشة 
يف مديريــات محافظــات قطــاع غــزة خــال شــهر 

يوليو املنرصم.
العامــة  اإلدارة  عــن  صــادرة  إحصائيــة  وأفــادت 
لألحــوال املدنيــة، أمــس، بأنهــا أصــدرت 5 آالف 
و414 بطاقة هوية توزعت ما بني )بطاقات هوية 
– باليــة  شــخصية  هويــة  –بطاقــة  أوىل  شــخصية 

بطاقة هوية شخصية بدل فاقد(.
املواليــد  معامــات  عــدد  أن  اإلحصائيــة  وذكــرت 
شــملت  معاملــة  و583  آالف   5 بلــغ  والوفيــات 

مدقــع،  فقــر  حالــة  يف  يعيشــون  بأنهــم  مســجلون 
للشــخص  دوالر   1.74 مــن  أقــل  عــىل  ويعيشــون 
الواحد يف اليوم، ومل يســتفيدوا من املســاعدات 
النقديــة أو الســلة الغذائيــة التي تــم توزيعها خال 

شهر رمضان املبارك.
وقالــت "أونــروا" يف بيــان لهــا نــرش أمــس: إن لديهــا 
التدخــل  هــذا  مثــل  تنفيــذ  يف  ســابقة  تجــارب 
بالرشاكة مع منظمة اإلغاثة اإلسامية يف الواليات 
املتحــدة األمريكيــة ومانحــني آخريــن، مضيفــًة أن 
هــذا العــام و عــىل وجــه الخصوص، سيســاعد هذا 
التدخــل عائــات الاجئــني الفقــراء يف التخفيــف 
الــذي يعيشــونه  مــن الوضــع االقتصــادي الصعــب 

بشكل رئيي خال أزمة جائحة كورونا.

"تسجيل مولود بالداخل -تسجيل مولود بالخارج 
-شــهادة ميــاد ثانيــة تســجيل حالــة وفــاة -شــهادة 
وفاه ثانية -استبدال شهادة مياد -شهادة مياد-

وفاة مغرتبني".
وأنجزت اإلدارة العامة لألحوال املدنية 64 بطاقة 
مدنيــة  أحــوال  تصحيــح  معاملــة  و167  تعريــف 
األحــوال  دوائــر  ســلمتها  املنــرصم،  مايــو  خــال 
مديريــات  ويف  املركــزي  املبنــى  يف  املدنيــة 

الداخلية الخمس.
لألحــوال  العامــة  اإلدارة  دور  أن  ذكــره  الجديــر 
املدنيــة يتمحــور حول إصدار الهوية الفلســطينية 
وشــهادات امليــاد والوفــاة والتواصل مع الجهات 

ذات العاقة بسجل السكان.

غزة/ فلسطني:
أفــاد وكيــل وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل د. زيــاد 
ثابــت بــأن الــدوام املدريس للمرحلة االســتدراكية 
خــال شــهر أغســطس/ آب الحــايل ســتقترص عىل 

4 حصص بواقع 40 دقيقة لكل حصة مدرسية.
وذكــر ثابــت، يف ترصيــح، أمــس، أن انتهــاء الفــرتة 
الصباحية للدوام املدريس للمرحلة االستدراكية 
عنــد  املســائية  والفــرتة  صباحــا،  العــارشة  عنــد 
مــع  أنــه  الظهــر، الفتــا إىل  بعــد  والنصــف  الواحــدة 

بداية شــهر ســبتمرب القادم ســيعود الدوام لوضعه 
الطبيعي مبعدل 5 حصص.

بتوزيــع  املتعلقــة  الجــداول  بتعميــم  بدأنــا  وقــال: 
الطاب واملواد االســتدراكية عىل املدارس ويوم 
الســبت املقبــل مــع بدايــة العام الــدرايس الجديد 

سيتم العمل عىل تطبيقها.
قدمــوا،  وطالبــة  طالــب  آالف   8 أن  ثابــت  وذكــر 
أمــس، امتحانــات االكــال للثانويــة العامــة، بينهــم 

1111 طالًبا تقدموا لتحسني معدالتهم.

الداخلية ُتنجز 11 ألف معاملة 
للمواطنني خالل يوليو 

"أونروا" تبدأ بتوزيع لحوم األضاحي 
عىل األرس الفقرية يف القطاع 

ثابت: الدوام المدريس خالل 
أغسطس 4 حصص فقط

دمشق/ فلسطني:
بعــد أن خفــت وترتــه يف املرحلــة األوىل، 
عــاد فــروس كورونا ليفرض نفســه وبقوة يف 
املشهد السوري، تتواتر األنباء عن االنتشار 
الواســع للمــرض يف العاصمــة دمشــق، فيــا 
تغص املستشفيات بالحاالت املصابة، يف 

ظل شح إمكانيات القطاع الطبي.
الحقيقيــة  اإلحصائيــات  عــن  التكتــم  ورغــم 
مــن  الكثــر  جعــل  تفشــيه  أن  إال  للمــرض، 
األصــوات ألطبــاء وناشــطني داخــل العاصمة، 
مــن  محذريــن  املســتور،  مــن  شــيًئا  تكشــف 
بالبــاد، خاصــة يف  كارثــة حقيقيــة تعصــف 

دمشق وحلب.
صحــة  ملديــر  كان  األصــوات،  تلــك  أبــرز 
يف  أكــد،  الــذي  مهنــا،  نــزار  الســويداء، 
اإلصابــات  أعــداد  أن  صحفيــة،  ترصيحــات 
بفــروس كورونــا أضعــاف مــا تعلــن عنه وزارة 
بشــكل  تعلــن  األخــرة  أن  ســيا  ال  الصحــة، 

يومي عن 20 - 25 إصابة، كحد أقىص.
والترصيحــات  الترسيبــات  تتــواىل  وبينــا 
مخيــات  تــن  باملــرض  املتعلقــة 
داخــل  نزوحهــم  ومناطــق  الفلســطينيني 
عيــان  شــهود  أكــد  إذ  بصمــت،  العاصمــة 
أماكــن  يف  املــرض  انتشــار  بــرس"  لـ"قــدس 
تواجدهــم خاصــة يف مخيمــي "خــان دنــون" 
و"خــان الشــيح" ومنطقــة ركــن الديــن وبلــدة 

قدسيا بريف العاصمة.
صــاح  "ســعيد  الفلســطيني  وفــاة  ولعــل 

اإلصابــات الكبــرة، والتــي تــزداد بشــكل كبــر 
وهنــاك إصابــات كثــرة يف صفــوف الطواقــم 
وقــد  الكــوادر  بقيــة  إىل  اإلدارة  مــن  الطبيــة 

تويف بعضها.
وأوضح الطبيب الفلسطيني أن من األسباب 
التــي تحــول دون اعتــاد إحصائيــات واضحــة 
التحاليــل  توفــر  عــدم  ســوريا،  يف  للمــرض 
العامليــة،  الصحــة  منظمــة  أن  رغــم  الازمــة، 
أرســلت عــددا منهــا إال أنهــا غــر كافيــة، كــا 
األمــر  تغطيــة  عــىل  قــادرة  غــر  الحكومــة  أن 
ماليا نتيجة األزمة االقتصادية التي متر فيها 

الباد.
عــىل  التعتيــم  اســتمرار  أن  مــن  وحــذر 
املطمئنــة  والترصيحــات  اإلصابــات  عــدد 
ســتعود  النــاس  ألن  ســوءا،  األمــور  ســتزيد 
للتقــارب االجتاعــي، ولــن تلتــزم بإجــراءات 
الوقايــة، وخاصــة إذا تحدثنــا عــن املخيــات 

الفلسطينية املكتظة بالسكان.
فرضــت  املــرض  بدايــة  "يف  وأضــاف: 
ونصــف  شــهر  ملــدة  صحيــا  حجــرا  الحكومــة 
تقريبــا، إال أن حالــة الفقــر التــي يعــاين منهــا 
عــىل  الســوري  النظــام  قــدرة  وعــدم  النــاس 
تلبية الحاجات األساســية للمصابني، نتيجة 
تتخــىل  الحكومــة  انهيــار االقتصــاد، جعلــت 
أعــداد  بتصاعــد  ســاهم  وهــذا  الفكــرة،  عــن 

املصابني بشكل كبر".
بدوره، نفى الطبيب السوري، محمد سامل، 
إصابــات  أيــة  وجــود  أعــزاز،  يف  واملقيــم 

الفيزيــاء  حديــد"، وهــو أحــد أشــهر أســاتذة 
يف ســوريا، جــراء إصابتــه بفــروس كورونــا، 
ثــم إصابــة الفنــان الفلســطيني "أحمــد  ومــن 
رافــع" باملــرض، إشــارة واضحــة عــن صفحــة 
حديــدة مــن صفحــات البــؤس، التي يعيشــها 

الفلسطينيون يف سوريا.
طبيــب فلســطيني مقيــم يف دمشــق، فضــل 
بــرس"،  لـ"قــدس  أكــد  اســمه،  ذكــر  عــدم 
"صعوبــة التحــدث عــن إحصائيــات حقيقيــة 
لعدد املصابني الفلسطينيني يف العاصمة، 
بصفتــه  الرمــوك  مخيــم  انتهــاء  بعــد  خاصــة 
أهم قاعدة شعبية للشعب الفلسطيني يف 

سوريا".
أعــداد  معرفــة  املمكــن  مــن  كان  وأضــاف، 
تواصلنــا  خــال  مــن  املصابــة  الحــاالت 
األمــر  هــذا  لكــن  املخيــم،  أهــايل  مــع 
العائــات  تشــتت  بعــد  مســتحيا،  بــات 

الفلسطينية داخل سوريا وخارجها.
وأردف معظــم الفلســطينيني الذيــن يصابــون 
لســببني،  أنفســهم  عــن  يعلنــون  ال  باملــرض 
وتشــهرا،  معيبــا  ذلــك  يعتــربون  ألنهــم  إمــا 
والســبب األهــم، هــي خوفهــم مــن الذهــاب 
تفتقــر  والتــي  الصحــي،  الحجــر  أماكــن  إىل 
بالنســبة  والصحيــة  اإلنســانية  للمعايــر 
أجهــزة  توفــر  وعــدم  املحجوريــن،  للمــرىض 

التنفس اآليل يف أماكن الحجر.
وأشار إىل وجود 600 جهاز تنفس فقط يف 
كل ســوريا، وهــو عــدد ال يذكــر أمــام أعــداد 

مخيــات  يف  الفلســطينيني  الاجئــني  بــني 
"خطــر  اســتدرك،  لكنــه  الســوري،  الشــال 
احتــال  مــع  قامئــا  مــازال  الفــروس  انتشــار 
وجــود حــاالت مل يتــم الكشــف عنهــا بســبب 

ضعف اإلمكانيات".
يف  اإلصابــات  عــدد  إجــايل  أن  وأوضــح 
الشــال الســوري بلغ حتى اآلن 29 حالة، ال 
يوجــد بينهــا إصابــات بــني الفلســطينيني يف 
يقمــون  التــي  والبلــدات  ومــدن  املخيــات 

فيها".
وحــذر "ســامل" من خطــورة الوضع الطبي يف 
الوعــي  ضعــف  ظــل  يف  الســوري،  الشــال 
املــرض،  بخطــورة  عــام  بشــكل  املجتمعــي 
بشــكل  انفجــاره  مــن  مخاوفــه  عــن  معرًبــا 

مفاجئ يف الفرتة القادمة".
خمســة  إىل  يحتــاج  الطبــي  الــكادر  أن  وبــني 
أضعاف األعداد املوجودة حاليا يف الشال 
الســوري، وعــرشة أضعــاف أو أكر من أجهزة 
التنفــس اآليل املوجــودة، كــا ينبغي تعاون 
كل القطاعات الغذائية والتعليمية والدينية 
وغرهــا مــع القطــاع الصحــي، الــذي لن يكون 

مبقدوره مواجهة املرض منفردا.
ومقــره  الفلســطيني"،  العــودة  "مركــز  وكان 
مجلــس  ســلم  لنــدن،  الربيطانيــة  العاصمــة 
املتحــدة  لألمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق 
نتيجــة  الاجئــني  أوضــاع  بشــأن  وثيقتــني، 
فــروس  جائحــة  عــىل  املرتتبــة  اإلغاقــات 

كورونا حول العامل.

"كورونا" يرضب من جديد يف سوريا.. 
وفلسطينيون يعانون بـ"صمت"

بروكسل- غزة/ فلسطني:
بثاثــة  بغــزة  اإلســامية  الجامعــة  فــازت 
االتحــاد  مــن  بتمويــل  دوليــة  مشــاريع 
بلــس-  )أراســموس  برنامــج  عــرب  األورويب 
التعليــم  مجــال  يف  القــدرات  بنــاء  محــور 

العايل(.
والربنامــج منســق ملــرشوع )متهيــد الطريق 
البحثيــة  األصــول  إدارة  تنظــم  لشــبكة 
مرشوعــني  يف  ورشيــك  التعاونيــة(، 
بتنســيق مــع جامعــة برزيــت، ها مرشوع 
الجامــع  للتعليــم  املعلمــني  )متكــني 
الكفــاءة  )مركــز  ومــرشوع  فلســطني(  يف 

لتطبيقات وتقنيات الشبكة الذكية(.
عــرب رشاكــة  واملشــاريع املذكــورة ســتقام 

إدارة األصــول البحثيــة مــن أبحــاث وبيانــات 
مــن  الباحثــون  يتمكــن  بحيــث  وغرهــا، 
كل أنحــاء الوطــن مــن الوصــول واملشــاركة 

والبحث يف هذه األصول.
للتعليــم  املعلمــني  )متكــني  مــرشوع  وأمــا 
الجامــع يف فلســطني( يهــدف إىل تأهيــل 
املختصــني  الرتبويــني  الخــرباء  مــن  كادر 
الجامعــات  يف  الجامــع  التعليــم  يف 
مختصــني  معلمــني  إلعــداد  الفلســطينية؛ 
يف مجــال التعليــم الجامــع للطلبة من ذوي 
اإلعاقة السمعية واإلعاقة البرصية والطلبة 

ذوي صعوبات التعلم.
لتطبيقــات  الكفــاءة  )مركــز  مــرشوع  فيــا 
إىل  يهــدف  الذكيــة(  الشــبكة  وتقنيــات 

ومؤسســة  أوروبيــة  جامعــات   8 مــع  دوليــة 
املعلومــات اإللكرتونيــة للمكتبــات ووزارة 
والتعليــم  الرتبيــة  ووزارة  العــايل  التعليــم 
جامعــات   5 إىل  إضافــة  الفلســطينية، 
أنظمــة  رشكات  اتحــاد  مــن  وكلٍّ  محليــة، 

املعلومات وبلدية رام الله.
وســيمتد تنفيــذ هــذه املشــاريع ملــدة 36 
شــهًرا، حيــث تعمــل هــذه املشــاريع عــىل 
التعليــم  مؤسســات  قــدرات  وبنــاء  تعزيــز 
املنظومــة  تطويــر  عــرب  املشــاركة  العــايل 

األكادميية والبحثية فيها.
يذكــر أن )مــرشوع متهيــد الطريــق لشــبكة 
التعاونيــة(  البحثيــة  األصــول  إدارة  تنظــم 
لتنظيــم  وطنيــة  شــبكة  إنشــاء  إىل  يهــدف 

نقــل املعرفــة الفنيــة والخــربة التنفيذية يف 
مجــال الشــبكات الذكيــة )SG( مــن خــرباء 
إىل  األوروبيــة"  "املفوضيــة  الربنامــج  دول 
بنــاء  إىل  يــؤدي  مــا  فلســطينيني  أســاتذة 
تعــاون ورشاكــة مســتدامني بــني األوســاط 

األكادميية وقطاع الطاقة يف فلسطني.
ســابقا  فــازت  اإلســامية  الجامعــة  وكانــت 
ضمــن  مرشوعــا   11 لـــ  ومنســق  كرشيــك 
بنــاء  محــور  بلــس"  "أراســموس  برنامــج 
القــدرات وبهــذا تكــون اإلحصائيــة النهائيــة 
ضمــن  كليــا  املمولــة  املشــاريع  لعــدد 
الربنامــج خــال الفــرتة 2020-2015 هــي 
 40 حــوايل  مــع  بالرشاكــة  مرشوعــا   14

جامعة أوروبية ومحلية.

الجامعة اإلسالمية تفوز بثالثة مشاريع ضمن برنامج أورويب
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غزة/وائل الحلبي:
أعلــن اتحــاد كــرة القــدم موعــد انطــاق منافســات املوســم الجديــد 
2020/2021, والذي سيبدأ يوم 25 من شهر سبتمرب القادم, بناء 

عىل قرار املكتب التنفيذي التحاد الكرة.
وكشف اتحاد الكرة عن موعد انطاق املسابقات يف الضفة الغربية 
وغزة عرب التعميم األول للموسم الجديد, حيث شهد تحديد موعد 

االنتقاالت الصيفية.
وحدد االتحاد موعد فتح باب قيد الاعبني اعتبارًا من يوم الخميس 
6/8/2020 وحتــى يــوم الخميــس 10/9/2020, لكافــة الدرجــات 

املعتمدة.
ودعــا االتحــاد يف التعميــم كافــة األنديــة االلتــزام باملواعيد املحددة 
الاعبــني خــارج  لقيــد  النظــر يف أي طلــب  يتــم  لــن  وأنــه  للتســجيل 
الفــرات املحــددة, وأن تتوجــه األنديــة بتقديــم كشــوفات الاعبــني 

يف كافة فروع االتحاد بالضفة الغربية وغزة.
املمتــاز  والــدوري  املحرفــني  دوري  أنديــة  عــىل  االتحــاد  واشــرط 
والدرجتني األوىل والثانية بتقديم كشف يضم 30 العبًا, فيام تقدم 
أنديــة املحرفــني عــدد 16 عقــد بينهــا وبــني العبــني بعقــود مطبوعــة 

إلكرونيًا وبراتب مايل متفق عليه بني الطرفني.
وشــدد االتحاد عىل أن كافة اإلجراءات املتعلقة بتســجيل الاعبني 
الحكوميــة  اإلجــراءات  وفــق  ســتكون  الريــايض  املوســم  وانطــاق 
عــىل  بنــاء  كورونــا,  فــروس  انتشــار  مــن  والحــد  للوقايــة  املتخــذة 
الربتوكول الصحي املعتمد من وزارة الصحة, عىل أن يبقى االتحاد 
عىل تواصل دائم مع كافة جهات االختصاص لتقييم الحالة الوبائية.

وأوضــح االتحــاد لألنديــة رضورة قيــد مــا ال يقــل عــن خمســة العبــني 
مبــدأ االهتــامم  لتعزيــز  العمريــة يف كشــوفات ملحقــة  الفئــات  مــن 
بالناشــئني, بــرط أن يتــم ارفــاق موافقــة ويل أمــر كل العــب أقــل مــن 

18 عامًا.
دوري  يف  عقــده  امُلنتهــي  لاعــب  يحــق  أنــه  إىل  االتحــاد  وأشــار 
املحرفني، االنتقال ألي ناٍد آخر, باستثناء الاعبني امُلعارين حيث 
يحق لهم العودة ألنديتهم فقط وال يحق للنادي املستعر إعارته أو 
نقلــه لنــادي آخــر, ويف حــال انتقــال العــب مــن دوري املحرفــني إىل 
أحــد األنديــة الغزيــة يتــم قيــده بعــد 30 يــوم مــن آخــر مبــاراة رســمية 

لعبها بدوري املحرفني.
شروط ومواصفات األطقم الفنية

ويف سياق متصل حدد االتحاد رشوط قيد الطواقم الفنية واإلدارية 
حيث يشرط عىل أندية دوري املحرفني التعاقد مع مدرب يحمل 
عــىل شــهادة  مــدرب حاصــل  A, ومســاعد  فئــة  اآلســيوية  الشــهادة 
التدريــب فئــة B, أو مــدرب للياقــة البدنيــة يحمــل شــهادة املســتوى 
األول للياقــة البدنيــة, والتعاقــد مــع مــدرب حراس مرمى حاصل عىل 

شهادة تدريب الحراس من االتحاد اآلسيوي.
تســجيل  دوري املحرفــني  لفــرق  اإلداريــني  قيــد  وتضمنــت رشوط 
مســؤول اإلعام , وتســجيل ضابط أمن مســؤول عن متابعة مباريات 
الفريــق وكافــة األمــور األمنيــة املتعلقــة, وتســجيل املديــر التنفيــذي 

للنادي إىل جانب طبيب أو معالج الفريق.
وعــىل صعيــد أنديــة الدرجــة املمتــازة يف غزة واالحراف الجزيئ يف 
 ,B غزة أن يتم التعاقد مع مدرب حاصل عىل شــهادة التدريب فئة
ومساعد مدرب حاصل عىل شهادة C أو مدرب لياقة بدنية حاصل 
عىل شهادة من االتحاد اآلسيوي, إىل جانب تسجيل معالج حاصل 

عىل شهادة معتمدة.

اتحاد الكرة ُيحدد 
مواعيد بطوالته وفتح 

باب قيد الالعبين

إعالن أول عن الموسم 
الكروي 2021/2020

غزة/ فلسطني:
التقــى عبــد الســام هنيــة مســاعد األمــني العــام للمجلــس األعــىل للشــباب 
التريعــي  املجلــس  رئيــس  نائــب  الزهــار،  محمــود  الدكتــور  مــع  والرياضــة 
باإلنابــة، وأطلعــه عــىل كافــة األوضــاع الرياضيــة والتوافق الريــايض وما تحقق 

من انجازات عىل صعيد البنية التحتية واألندية.
صعيــد  عــىل  غــزة  يف  الناجحــة  الرياضيــة  بالتجربــة  الزهــار  الدكتــور  وأشــاد 
األنديــة  بــني  توافــق  مــن  انجــازه  تــم  مــا  عــىل  وأثنــى  واملؤسســات،  األنديــة 
لــكل  التريعــي  عــام، مؤكــدًا دعــم املجلــس  الرياضيــة بشــكل  واملنظومــة 

خطوات التوافق الريايض.
بــدوره شــكر هنيــة الدكتــور الزهــار عــىل دعمــه لــألرسة الرياضيــة، مســتذكرًا 
تاريخه يف الجانب الريايض باعتباره أحد مؤسيس نادي الزيتون الريايض، 
كــام كان مقربــًا مــن النــادي اإلســامعييل املــري خــال فــرة دراســته يف 

جمهورية مر العربية.
التوافق الريايض

مــن ناحيــة أخــرى، أكــد عبــد الســام هنيــة، توافق حركتي فتح وحامس بشــأن 
أنديــة شــباب جباليــا واتحــاد خانيونــس واألهــيل وشــباب خانيونــس، لتعيــني 

مجالس إدارة جديدة لها، أسوة بنادي اتحاد الشجاعية.
وقــال هنيــة إن اجتــامع اللجنــة الحركيــة يف حــامس وفتــح أمــس، كان ايجابيــًا 
ومثمرًا وتم خاله التأكيد من الحركتني عىل رضورة امليض قدمًا يف مسألة 
التوافق يف األندية لضامن مواصلة عملها بشــكل طبيعي يف خدمة الحركة 

الرياضية.
وشــدد عــىل كل مــن بشــر أبــو النجــا، رئيــس اللجنــة الرياضيــة الحركيــة لحركة 
حــامس، وصــاح أبــو العطــا، أمــني رس املكتــب الحــريك الريــايض يف حركــة 

فتح، اســتمرار التوافق بناء عىل رغبة القيادة السياســية، وأعربا عن فخرهام 
ملا تحقق من انجازات عىل هذا الصعيد.

وقــال هنيــة إن عمليــة التوافــق بشــأن أنديــة خدمات جباليــا وأهيل النصرات 
واألمل، ستتم يف املرحلة الثانية، حيث سيتم إفساح املجال أمام قيادات 

الحركتني للتوافق واملناقشة خال 3 أشهر.
أكــد هنيــة عقــد جلســة  القــدم،  اتحــاد كــرة  انتخابــات  وفيــام يتعلــق مبلــف 
جديدة قريبًا ملناقشة أسامء املرشحني واملناطق التي سيتم فيها الرشيح 

وغر ذلك من التفاصيل الخاصة باالنتخابات.
تضامن مع لبنان

يف ســياق منفصــل، أجــرى هنيــة اتصــااًل هاتفيــًا مــع وزيــرة الشــباب والرياضة 
الفلســطيني  الشــعب  وقــوف  مــن خالــه  أكــد  أوهانيــان،  فارتينيــه  اللبنانيــة 
بجانــب األشــقاء يف لبنــان وتعاطفهــم الكامــل مــع ضحايــا االنفجــار األليم يف 

بروت.
الشــفاء  متمنيــا  لبنــان،  يف  لألشــقاء  الرياضيــة  األرسة  تعــازي  هنيــة  ونقــل 
العاجــل للجرحــى، مؤكــدا بــأن جــرح لبنان هو جرح كل فلســطني، وأن انفجار 

لبنان آمل كل فلسطيني وكل حٍر يف العامل.
كــام هاتــف هنيــة رئيــس اللجنــة األوملبيــة اللبنانيــة جــان هــامم، معــرّبًا عــن 
تضامن  األرسة الرياضية يف فلسطني مع ضحايا الحادث األليم يف عروس 

الرق األوسط بروت.
بدورها عربت الوزيرة أوهانيان والسيد جان عن شكرهام لهنية عىل اتصاله 
ودعمه للبنان يف محنته، يف دليل واضح عىل العاقة التاريخية التي تربط 
الشــعبني، وأكــدا بــأن لبنــان ســيتخطى محنتــه ويخــرج منهــا أقــوى مــام قبــل، 

بفضل صمود شعبه ووقوف األشقاء واملحبني له يف كل مكان.

هنية ُيطلع الدكتور الزهار على 
األوضاع الرياضية وملف التوافق

هاتف وزيرة الشباب والرياضة ورئيس اللجنة األولمبية في لبنان 
غزة/ وائل الحلبي:

تتجــه أنظــار جامهــر وعشــاق كــرة الســلة مســاء اليــوم صــوب صالــة 
دوري  نهــايئ  ذهــاب  مبــاراة  تحتضــن  التــي  ســعد صايــل,  الشــهيد 
"جــوال" لكــرة الســلة, الــذي يجمــع القطبــني خدمــات الربيــج "حامل 

اللقب" وخدمات املغازي وصيف املوسم املايض.
ومتثــل املبــاراة األوىل للنهــايئ حافــزًا كبــرًا للفريــق لحســم الكثــر 
مــن األمــور يف الطريــق ملنصــات التتويــج, خاصــة وأن الربيــج يتطلــع 
فيــام  املاضيــة,  املواســم  مــدار  عــىل  للبطولــة  احتــكاره  ملواصلــة 
يتمســك املغــازي بحلــم العــودة ملنصــات التتويــج التــي غــاب عنهــا 

ألكرث من أربعة مواسم.
مــن خــال  الفريقــني يعرفــان بعضهــام جيــدًا  أن كا  الرغــم  وعــىل 
املتابعــة ملباريــات املرحلــة اإلقصائيــة, إال أن هــذه املبــاراة تحمــل 
حضــور  بــدون  ســتقام  وأنهــا  خاصــة  املنافســة  مــن  خاصــًا  طابعــًا 

جامهري.
خدمات الربيج الطامح للقب الخامس عىل التوايل يدخل املباراة 
بجاهزيــة كاملــة يف ظــل قوتــه الضاربــة التــي تتمثــل يف إبراهيــم أبــو 
رحــال وثائــر عيــى وإبراهيــم مصلــح, باإلضافــة لتوفــر عنــارص شــابة 
ومميــزة عــىل دكــة الفريق متنح املدرب أحمد كامل موىس أريحية 

كبرة يف التعامل مع املباراة بعيدًا عن أي ضغوط.
بدوره يدرك املغازي صعوبة املهمة لكنه يثق يف قدرة نجوم الفريق 
بقيادة مدربهم أسامة ريان لتحقيق الفوز يف املباراة األوىل, خاصة 
لقمــة جاهزيتهــام  مــوىس وصــا  الثنــايئ أحمــد عبــده ومــوىس  وأن 
الفنيــة والبدنيــة, األمــر الــذي سيســاعد يف التعامــل مــع املباراة التي 
أصبحــت مبثابــة الســيناريو املوســمي يف كل نهائيــات الــدوري منــذ 
عــام 2012, حيــث كان االســتثناء الوحيــد ملواجهــة خدمــات الربيــج 

نظره خدمات رفح يف املباراة الفاصلة عام 2011.

 في نهائي دوري 
كرة السلة اليوم

غزة/وائل الحلبي:
كشــف مصــدر ُمطلــع أن نــادي شــباب خانيونــس اقــرب مــن التعاقــد مــع 
الكابــن محمــد أبــو حبيــب للعــودة لتدريــب الفريــق, بعــد قبــول اســتقالة 
الكابن أحمد عبد الهادي الذي تقدم بها عقب خروج الفريق من بطولة 

كأس غزة.
وأكد املصدر أن أبو حبيب هو أبرز األسامء التي تم تداولها خال الفرة 
املاضية لقيادة الفريق يف املوسم القادم, خاصة وأن الفريق مر مبرحلة 

إحال وتجديد بعد رحيل عدد من العبي الفريق.
وســبق ألبــو حبيــب قيــادة شــباب خانيونــس يف موســم 2017-2018، 
يغــادر  أن  قبــل  غــزة,  املمتــاز وكأس  الــدوري  لقــب  لحصــد  قــاده  حيــث 
الفريــق يف منتصــف موســم 2019-2018 بســبب تراجــع نتائــج الفريــق 

يف الدوري املمتاز.
األعضــاء  تكليــف  حــول  التفــاق  التوصــل  النــادي  إدارة  مجلــس  ويرقــب 
الجــدد للمجلــس القــادم بالتوافــق بني حركتي حــامس وفتح, ليتم اإلعان 

رسميًا عن تويل أبو حبيب تدريب الفريق.
وتوىل عبد الهادي تدريب شــباب خانيونس يف شــهر ديســمرب املايض 
ليقود الفريق يف مرحلة اإلياب من دوري الدرجة املمتازة, قبل أن يصل 

بالفريق لدور الثامنية من كأس غزة الذي غادره عىل يد مناء.

أبو حبيب
يقترب من تدريب النشامى

وصول بطولة األكاديميات لفئتي
"11 و13" سنة إلى محطتها األخيرة

غزة/فلسطني:
تأهــل فريقــا "تشــامبيونز" و"املحرفــني" للمبــاراة النهائيــة 
للنســخة األوىل مــن بطولــة األكادمييــات التــي نظمهــا اتحــاد 

كرة القدم للناشئني من فئتي )11 و13( سنة.
فقــد تأهــل فريــق أكادمييــة "تشــامبيونز" لنهــايئ فئــة )11 
سنة( بعد تغلبه يف الدور قبل النهايئ عىل فريق أكادميية 

القلعة بهدف نظيف سجله الاعب رياض جربيل.
ولحــق فريــق أكادمييــة املحرفــني باملبــاراة النهائيــة لنفــس 
 ،)٦-١( بنتيجــة  الهــدف  أكادمييــة  عــىل  تغلبــه  بعــد  الفئــة 
حيــث ســجل أهدافــه الســتة كل مــن عطيــة الطــوط )ســوبر 
هاتريــك(، نهــاد صيــدم وعطيــة الحــاج، فيــام ســجل هــدف 

أكادميية الهدف أنس رصصور.
ويف فئــة )13 ســنة(، تأهــل فريــق أكادمييــة "تشــامبيونز أ" 
للمبــاراة النهائيــة بعــد تغلبه عىل أكادمييــة الوحدة بهدفني 
ألحمــد ســليامن ويوســف الجمــل، ولحــق بــه فريــق أكادمييــة 
املحرفــني بعــد تغلبــه عــىل أكادمييــة الهــدف بهــدف عبــد 

الرحيم خميس.

تشامبيونز × المحترفين

البريج 
والمغازي
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القاهرة/وكاالت:
أكــد ســيد عبــد الحفيــظ مديــر الكــرة بالنــادي األهــي 
املــري لكــرة القــدم أن رمضــان صبحــي العب الفريق 
لــن يتــم حســم مشــاركته يف لقــاء إنبــي املقــرر إقامتــه 
مشــاركته  قانونيــة  مــن  التأكــد  بعــد  إال  القــادم  األحــد 
يف اللقــاء خاصــة وأن إعــارة الالعــب مــن هيدرســفيلد 

االنجليزي انتهت يف 30 حزيران/يونيو املايض.
وقــال عبــد الحفيــظ يف تريحــات للموقــع الرســمي 
للنادي إن األهي اتخذ عدة إجراءات يف هذا الشــأن 
مــع  التفــاوض  أن  كــا  الحــروف،  فــوق  النقــاط  لوضــع 
صبحــي  رمضــان  رشاء  بخصــوص  االنجليــزي  النــادي 
نهائًيــا وصــل إىل مراحــل متقدمــة بعــد العــرض الــذي 
تقــدم بــه األهــي مؤخــًرا وســوف تشــهد األيــام القليلــة 

القادمة حسم كل هذه األمور.
ســوف  الفنــي  والجهــاز  الفريــق  العبــي  أن  وأضــاف 
املقبــل،  الجمعــة  يــوم  طبيــة  ملســحة   يخضعــون 

استعدادا ملواجهة إنبي.
ويخــوض األهــي مرانه صباح غٍد عىل ملعب التتش، 
املــران يخضــع  الفريــق ملســحة طبيــة،  نهايــة  وعقــب 
املريــة،  والرياضــة  الشــباب  وزارة  لربوتوكــول  وفقــا 
قبــل  طبيــة  إجــراء  مســحات  رضورة  يؤكــد  الــذي 
املباريات الودية ا??و الرســمية، يف ظل التعايش مع 

فريوس كورونا املستجد. 
وســبق أن أجــرى األهــي 6 مســحات طبيــة منــذ عودتــه 
إىل التدريبــات بعــد نهايــة  فــرة توقــف تجاوزت الثالثة 

أشهر، بسبب انتشار فريوس كورونا.

لن ُيشارك أمام إنبي إال بعد 
التأكد من قانونية المشاركة

القاهرة/وكاالت:
أكــد خالــد مهــدي، مديــر الكرة بنادي اإلنتاج الحريب، أن هناك ارتياح داخل 
الجهــاز الفنــي للفريــق بعــد قــرار تأجيــل مواجهــة نــادي مــر، املقــرر لها يوم 

السبت املقبل يف الدوري املري.
وقــال خالــد مهــدي يف تريحــات تليفزيونيــة لقنــاة "تــن" :"أظهــرت العينــة 

اليوم 13 حالة سلبية من إجايل 18 حالة".
وأضــاف :"أوجــه الشــكر ملســؤويل اتحــاد الكرة املري بعــد تأجيل مواجهة 

نادي مر، ونسعى لخوض أي مباراة ودية خالل الفرة املقبلة".
وأكــد :"املباريــات أســاس لياقــة الالعبــن ونســعى بقــوة لخــوض ولــو مبــاراة 
وديــة واحــدة، وطلبنــا تأجيــل مباراتــن يف الــدوري املــري لعــدم خوضنــا 

مباريات ودية".
وكان االتحاد املري لكرة القدم، أعلن تأجيل مباراة اإلنتاج الحريب ونادي 
مــر، بســبب إصابــة العبــي اإلنتــاج بفــريوس كورونــا، مــا أدى إىل التأثــري 

عىل استعداد الفريق.

يعلن شفاء 13 حالة من 
المصابين بفيروس كورونا

يعد جماهير االتحاد بتعويض 
الخسارة أمام أبها

اإلنتاج الحربي

رمضان صبحي

أوفيني
الدوري السعودي

يعود لتدريبات 
األهلي بعد 
شفائه من 

"كورونا"

فتحي

الرياض/وكاالت:
وعد املدافع الربازيي برونو أوفيني مدافع نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم 
جمهور الفريق ومحبيه بتعويض الخسارة القاسية عىل يد نادي أبها يف املباريات 

املقبلة.
الجولــة  الثالثــاء يف  أقيمــت  التــي  املبــاراة  أبهــا يف  أمــام   1-2 جــدة  اتحــاد  وخــر 
الثالثــة والعرشيــن مــن دوري كأس األمــري محمــد بــن ســلان )الــدوري الســعودي 

للمحرفن(.
وقــال أوفينــي يف تريحــات تليفزيونيــة :"عملنــا بجــد وتعــب طــوال الفــرة املاضية 

وخالل املعسكر الذي أقيم يف مدينة أبها ولكننا مل نستحق الفوز اليوم".
خــالل  والتعويــض  مجــددا  بالعمــل  ونعدهــم  االتحــاد  لجمهــور  :"اعتــذر  وأضــاف 

املباريات املقبلة".
ونفــي أوفينــي أن يكــون هنــاك حالــة مــن عــدم االنســجام مــع زميلــه عــار الدحيــم يف 
قلــب دفــاع االتحــاد مؤكــدا أنهــا يعمــالن ســويا بشــكل جيــد وفريــق أبهــا مل يشــكل 

خطورة كبرية ولكنه استغل بعض األخطاء وحصل عىل نقاط املباراة.
وبهــذا النتيجــة اســتمر االتحــاد يف املركــز الثالــث عــرش يف جــدول الرتيــب برصيــد 

23 نقطة.

القاهرة/وكاالت:
انتظــم حمــدي فتحــي العــب وســط  الفريــق األول لكــرة القــدم بالنــادي األهــي املري 
مباريــات  الســتكال  اســتعدادا  أمــس،  أول  أقيــم  الــذي  الجاعــي،  الفريــق  مــران  يف 
الــدوري املــري والتحضــري ملواجهتــي الــوداد املغــريب يف الدور قبــل النهايئ بدوري 

أبطال إفريقيا.
وشارك حمدي فتحي يف املران الجاعي بعد ظهور سلبية عينة كورونا، التي أجراها 

خالل الساعات املاضية.
وحــرص األهــي عــىل تطبيــق كل اإلجــراءات الوقائيــة واالحرازيــة التــي أعلنتهــا وزارة 

الشباب والرياضة املرية.
وأجــرى الفريــق 6 مســحات طبيــة منــذ عودتــه إىل التدريبــات بعــد نهايــة  فــرة توقــف 

الدوري التي تجاوزت الثالثة ا??شهر، بسبب انتشار فريوس كورونا.

الرياض/وكاالت:
حقق الفيصي فوزًا صعبًا عىل ضيفه التعاون 
1-2 خــالل املبــاراة التــي جمعتهــا أمــس، يف 

كأس  دوري  مــن  والعرشيــن  الثالثــة  الجولــة 
األمــري محمــد بــن ســلان )الــدوري الســعودي 
للمحرفــن(، والتــي شــهدت فــوز الرائــد عــىل 
ضمــك -3صفــر، والفتح عــىل الفيحاء -2صفر 
وفــاز   ،1-2 أبهــا  أمــام  جــدة  اتحــاد  وخســارة 

األهي عىل ضيفه الحزم 4-2.
وتقــدم الفيصــي بهــدف ســجله أحمــد أرشف 
الفقــي يف الدقيقــة التاســعة وتعــادل التعــاون 
بهــدف ســجله ســيدريك أميــي يف الدقيقــة 
الفــوز  هــدف  جيريمــي  لــوان  ســجل  ثــم   ،63

للفيصي يف الدقيقة .70
يف  نقطــة   38 إىل  رصيــده  الفيصــي  ورفــع 
املركــز الرابــع، مؤقتــا، وتوقــف رصيــد التعــاون 

عند 32 نقطة يف املركز الثامن.
ضيفــه  الرائــد  اكتســح  الثانيــة،  املبــاراة  ويف 

ضمك -3صفر.
وسجل أهداف الرائد ماركو برييز يف الدقيقة 
الدقيقــة  يف  الزيــن  يوســف  وأحمــد  الثامنــة 
الثانيــة مــن الوقــت بــدل الضائــع للشــوط األول 

ومحمد فوزير يف الدقيقة 80.
ورفــع الرائــد رصيــده إىل 35 نقطــة يف املركــز 
الســادس وتوقــف رصيــد ضمك عند 18 نقطة 

يف املركز الخامس عرش قبل األخري.
ويف املبــاراة الثالثــة، ســقط فريــق اتحــاد جــدة 

يف فخ الخسارة أمام مضيفه أبها 1-2.
روماريــو  ســجله  بهــدف  جــدة  اتحــاد  وتقــدم 
ريكاردو دا سيلفا يف الدقيقة 20 وتعادل أبها 
عن طريق مهدي تاهرات يف الدقيقة 49 قبل 
أن يسجل عار رساج النجار هدف الفوز ألبها 

يف الدقيقة 85 من ركلة جزاء.
وتوقــف رصيــد اتحــاد جــدة عنــد 23 نقطــة يف 
يخــوض صاحبــه  الــذي  عــرش،  الثالــث  املركــز 
ملحق الصعود والهبوط، فيا رفع أبها رصيده 

إىل 33 نقطة يف املركز السابع.
عــىل  الفتــح  فريــق  فــاز  الرابعــة،  املبــاراة  ويف 

ضيفه الفيحاء -2صفر.
يف  ســعدان  مــروان  الفتــح  هــديف  وســجل 
الدقيقــة 16 مــن ركلــة جــزاء وســفيان بــن دبكــة 

يف الدقيقة 75.
ورفــع الفتــح رصيــده إىل 22 نقطــة يف املركــز 
الرابــع عــرش، ليجــدد آمالــه يف البقاء بالدوري، 
يف  نقطــة   27 عنــد  الفيحــاء  رصيــد  وتوقــف 

املركز الحادي عرش.
الــدوري  يف  تقــام  جولــة  أول  هــي  وهــذه 
بــدأت  التــي  التوقــف  فــرة  بعــد  الســعودي 
منتصف آذار/مارس املايض كإجراء احرازي 

للحد من انتشار فريوس كورونا.
وكانــت رابطــة الــدوري الســعودي للمحرفــن 
أعلنت إقامة املباريات بدون حضور الجمهور 

كا أصدرت دليل إرشادي شامل.
األهي يهزم الحزم  •

2-4 وتقــدم  الحــزم  وفــاز األهــي عــىل ضيفــه 
األهــي بهــدف ســجله عبــد الرحمن غريب يف 
الدقيقــة الثالثــة وأضــاف عمــر الســومة الهــدف 
الثــاين يف الدقيقــة 50 ثــم قلــص الحزم الفارق 
عــن طريــق كارلــوس ســراندبريج يف الدقيقــة 
هــدف  كافــو  جوناثــان  يســجل  أن  قبــل   65

التعــادل للحــزم يف الدقيقــة 68، إال أن هيثــم 
يف  لألهــي  الثالــث  الهــدف  ســجل  عســريي 
الحــريب  86 قبــل أن يســجل يوســف  الدقيقــة 

الهدف الرابع يف الدقيقة 88.
وأنهــى األهــي املباراة بعرشة العبن بعد طرد 
هيثــم عســريي يف الدقيقــة الثانيــة مــن الوقــت 

بدل الضائع للمباراة.
ليقفــز  نقطــة   40 إىل  رصيــده  االهــي  ورفــع 
للمركــز الثالــث، وتراجــع الوحــدة للمركــز الرابــع 
برصيــد 39 نقطــة، كا تراجع الفيصي للمركز 
الخامــس برصيــد 38، فيا توقف رصيد الحزم 

عند 24 نقطة يف املركز الثاين عرش.

القاهرة/وكاالت:
قــررت لجنــة املســابقات باالتحــاد املــري لكــرة القــدم 
نــادي )أف يس مــر( واإلنتــاج الحــريب  تأجيــل مبــاراة 
وذلــك  الحربيــة،  الكليــة  اســتاد  عــىل  إقامتهــا  املقــرر 
نظــرا لعــدد العينــات اإليجابيــة التــي ظهــرت يف تحليــل 
الكشف عن فريوس كورونا الذي خضع له العبو وجهاز 

الفريق األول بنادي اإلنتاج الحريب.
الزنــايت مديــر لجنــة املســابقات باالتحــاد  وقــال حســام 
املوقــع  نقلهــا  تريحــات  يف  القــدم  لكــرة  املــري 
الرســمي لالتحــاد اليــوم الثالثــاء إن "حالــة فريــق اإلنتــاج 
عــدد  وصلــت  حيــث  اســتثنائية  حالــة  تعــد  الحــريب 
وفنيــن  العبــن  بــن  مــا  فــرًدا،   19 إىل  بــه  اإلصابــات 
قبــل  حدثــت  اإلصابــات  أن  إىل  إضافــة  وإداريــن، 
اســتئناف املســابقة بحوايل ثالثة أســابيع، فجاء تأثريها 
عىل مباراة وحيدة، بعكس وقوع الحالة ال قدر الله أثناء 
املسابقة ستؤثر حتا عىل عدد أكرب من املباريات".

وأضــاف أن "تأجيــل مبــاراة اإلنتــاج و)أف يس مــر( لــن 
يؤثــر عــىل مواعيــد باقــي املباريات وانتظام املســابقة، 
حيــث أن الفريقــن ال يرتبطــان ببطــوالت أخــرى، فضــال 
يلعــب  لــن  بينــا  مــر،  كأس  مــن  اإلنتــاج  خــروج  عــن 
نــادي مــر مباراتــه يف دور الثانيــة قبل أن تقام مباراة 
إيجــاد  مــا يســهل  الـــ16،  الزمالــك وســموحة يف دور 
تحديــده  تــم  الــذي  املؤجلــة،  للمبــاراة  بديــل  موعــد 

بالفعــل وســيتم اإلعــالن عنــه ضمــن اإلعــالن عــن جــدول 
املباريات امُلتبقية من عمر املسابقة".

وأوضح أن "حالة نادي اإلنتاج الحريب ال يجب أن ُيبنى 
عليهــا يف أيــة حــاالت قــد تحــُدث مســتقباًل نظــرًا ألنهــا 
حالة ُمتفردة ولها ظروفها الخاصة وجرى التعامل معها 

يف هذا اإلطار".
وكان االتحــاد املــري فضــل عــدم التــرع يف اتخــاذ 
كامــل  بشــكل  املوقــف  دراســة  بعــد  إال  التأجيــل  قــرار 
ومتابعــة حالــة الالعبــن املصابــن مــن اإلنتــاج الحــريب 

لتحديد إمكانية إقامة اللقاء من عدمها.
كا قرر االتحاد املري إجراء مسحات لثالثة وثالثن 
فردا من كل فريق قبل كل مباراة بـ48 ســاعة بواقع 25 
العبا و8 من أفراد الجهاز الفني والطبي واإلداري، وهو 
مــا يعطــي الفرصــة لجميــع األنديــة إلخضــاع أكــرب عــدد 
ممكــن مــن الالعبــن للمســحة قبــل كل مبــاراة تحســبًا 
يكــون  وبذلــك  التحاليــل  يف  ايجابيــة  حــاالت  لظهــور 
لــدى األنديــة فرصــة الســتبدال الالعبــن امُلصابــن إن 
وجــدوا، علــا أنــه لــن يتــم الســاح نهائيــًا ألي العــب مل 
يجــر املســحة الطبيــة بواســطة اللجنــة الطبيــة باالتحــاد 
أو  اللقــاء  قامئــة  يف  بالتواجــد  القــدم  لكــرة  املــري 
ممــر  الالعبــن،  خلــع  )غــرف  املســابقات  منطقــة  يف 
الالعبــن، أرض امللعــب( حفاظــَا عــىل ســالمة جميــع 

أفراد املنظومة.

دمشق/وكاالت:
تســبب تفاقــم أزمــة فــريوس كورونــا املســتجد يف إيقــاف أغلب 

األنشطة الرياضية يف سورية.
دمشــق  فــرع  أوقــف  "ســانا"  الســورية  األنبــاء  وكالــة  وبحســب 
لالتحــاد الريــايض العــام النشــاطات الرياضيــة كافــة وقــرر إغــالق 
األنديــة والصــاالت الرياضيــة واملــدارس الصيفيــة وذلــك ضمــن 
حــاالت  عــدد  ازديــاد  مــع  كورونــا  لفــريوس  التصــدي  إجــراءات 

اإلصابات املسجلة.
التنفيــذي  املكتــب  تعليــات  عــىل  بنــاء  أنــه  "ســانا"  وأضافــت 
لالتحــاد الريــايض العــام أنهــى اتحاد كرة الســلة موســمه -2020
كــرة  اتحــادات  وأوقفــت  والســيدات  الرجــال  لفئتــي   2019

األنشــطة  كافــة  والشــطرنج  القــوى  وألعــاب  الطائــرة  والكــرة  اليــد 
ومنافسات الدوري حتى إشعار آخر.

كــا تــم إلغــاء معســكر املنتخــب الســوري لكرة القــدم يف حلب 
حفاظًا عىل صحة الالعبن وســيتم تحديد موعد املعســكر يف 

وقت الحق.
ويف وقت ســابق اليوم، كشــف االتحاد الســوري لكرة القدم عن 
إصابــة عــدد مــن الالعبــن وأعضاء الجهاز الفنــي بفريوس كورونا 

املستجد.

وأوضــح اتحــاد الكــرة الســوري عــرب حســابه الرســمي عــىل شــبكة 
"فيســبوك" للتواصــل االجتاعــي اليــوم "كشــفت الفحوصــات 
التــي أجريــت لالعبــي منتخبنــا الوطنــي والــكادر الفنــي واإلداري 
يــوم أمــس عــن إصابــة الالعبــن مارديــك مارديكيــا ومحمــد عنــز  

وأحمد أشقر وأحمد األحمد".
الفنــي  الجهازيــن   أعضــاء  بعــض  أصيــب  "كــا  البيــان  وأضــاف 
بالعــدوى وهــم عســاف خليفــة ووســام غيبــور ومهنــد  واإلداري 

أسعد".
وواصل البيان "وبناء عىل ذلك تم عزل الالعبن والكادر بشكل 
كامل بعيدًا عن مقر إقامة الفريق مع توفري الرعاية الالزمة لهم.
األوىل  اللحظــة  منــذ  اتخــذت  املنتخــب  "إدارة  البيــان  وأوضــح 
خــالل  مــن  الجميــع  لحايــة  الالزمــة  اإلجــراءات  كل  باملعســكر 
تطبيــق التعليــات الصحيــة وعزلــت الالعبــن الذيــن يشــعرون 
بأيــة أعــراض داخــل غرفهــم مبــارشة ... نتمنــى لنجومنــا الســالمة 

والتعايف رسيعًا".
وختــم البيــان "بعــد التشــاور بــن مــرشف املنتخــب عبــد القــادر 
كردغــي وعضــو االتحــاد ســعد قرقنــاوي وبناء عــىل توصيات من 
اللجنــة الطبيــة باملنتخــب تقــرر إيقــاف معســكر منتخبنــا حاليــَا 

قبل استئنافه يف وقت يحدد الحقا".

اتحاد جدة يخسر
وأربعة انتصارات للفيصلي

والرائد والفتح واألهلي

ُتعّلق أغلب األنشطة 
الرياضية بسبب كورونا سوريا

تأجيل مباراة اإلنتاج الحربي 
و)مصرFC ( في الدوري
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يتسبب في إلغاء
بطولة مدريد للتنس

لندن/وكاالت:
عــاد فريــق فولهــام للــدوري اإلنجليــزي املمتــاز لكــرة القــدم بعــد فــوزه عــى 
برنتفــورد 1-2 عــى اســتاد وميبــي يف نهــايئ التصفيــات التأهيليــة بــدوري 

البطولة اإلنجليزية.
وتقمــص الظهــر األيــر جــو بريان دور البطولة وســجل هديف الفوز لفولهام 

يف الوقت اإلضايف بعد انتهاء الوقت األصي بالتعادل السلبي.
وتقــدم بريــان بهــدف يف الدقيقــة 105 ثــم عــاد وســجل الهــدف الثــاين لــه 
ولفريقــه يف الدقيقــة 117 ويف الثــواين األخــرة مــن الوقــت اإلضــايف أحــرز 

هرنيك دلسجارد الهدف الوحيد لربنتفورد.
وعاد فولهام إىل الدوري املمتاز بعد موسم واحد قضاه يف دوري البطولة.

وانضــم فولهــام بذلــك إىل ليــدز يونايتــد البطــل ووســت بروميتــش البيــون 
الوصيف، يف العودة للدوري املمتاز.

يعود للدوري اإلنجليزي الممتاز
فولهام

كورونا

ُيعزز الطموح األلماني 
باستضافة أولمبياد 2032

الدوري األوروبي المصغر

مستمر مع كولون 
حتى عام 2023

ماركوس 
غيسدول

مدريد/وكاالت:
أعلن منظمو بطولة مدريد لتنس األساتذة إلغاء نسخة العام الحايل للبطولة بسبب 

استمرار أزمة فروس كورونا املستجد.
وتــم نقــل البطولــة التــي تضــم منافســتي الرجــال والســيدات مــن موعدهــا األصي يف 

أيار/مايو إىل الفرتة من 12 إىل 20 أيلول/سبتمرب بسبب الوباء.
األيــام  خــال  كورونــا  بفــروس  املصابــة  الحــاالت  أعــداد  ارتفــاع  مدريــد  وشــهدت 

املاضية مام دفع منظمو البطولة إللغائها بعد التشاور مع السلطات املحلية.
وقــال فيليســيانو لوبيــز مديــر البطولــة "فعلنــا كل مــا بوســعنا لتنظيــم البطولــة ، بعــد 
إلغــاء البطولــة للمــرة األوىل يف أيار/مايــو عملنــا عــى املوعــد الجديــد يف أيلــول/

ســبتمرب أمــا يف تنظيــم البطولــة هــذا العــام الــذي كان صعبــا للغايــة عــى الجميــع، 
لكــن حالــة عــدم االســتقرار ال تــزال قامئــة بقــوة لإلقامــة مثــل هــذه البطولــة يف أجــواء 

أمنة متاما".
وأضــاف "مــرة أخــرى نــود أن نشــكر مجلــس مدينــة مدريــد وكل الرعاة ملســاندتهم لنا 

يف كل الخطوات التي قمنا بها".

كولونيا/وكاالت:
أعلــن نــادي كولــون األملــاين أمــس، أنــه مــدد عقــد ماركــوس غيســدول املديــر الفنــي 

للفريق، حتى عام 2023.
وكان عقــد غيســدول قــد جــرى متديــده تلقائيــا ملــدة عــام واحــد ليســتمر حتــى 2021 
بعدمــا قــاد الفريــق للبقــاء يف دوري الدرجــة األوىل )بوندســليغا( وتفــادى الهبــوط، ثــم 

أعلن النادي اليوم متديد التعاقد لعامني آخرين.
وجــاء متديــد التعاقــد ليلقــي الضــوء عــى رغبــة النــادي يف االعتــامد عــى االســتمرارية 

فيام يتعلق مبنصب املدير الفني.
وكان نــادي كولــون قــد أعلــن مؤخــرا أيضــا متديــد عقــد هورســت هيلــدت، الــذي تــوىل 

منصب مدير الكرة يف ترشين ثان/نوفمرب، حتى عام .2023
وقــال هيلــدت بشــأن متديــد عقــد غيســدول :"توىل مســؤولية الفريــق يف وضع صعب 
للغاية خال العام املايض. استعرض شجاعة ومهارات قيادية يف كل التحديات يف 

طريق حسم البقاء بالدرجة األوىل، كام نجح يف تطوير الفريق بشكل أكرب".

دوسلدورف/وكاالت:
الــدوري  بطولــة  منافســات  تســتأنف  عندمــا 
التســع  املباريــات  بإقامــة  القــدم  لكــرة  األورويب 
آب/  21 وحتــى  أمــس،  مــن  اعتبــارا  األخــرة 

غــرب  رايــن-رور  منطقــة  يف  الجــاري  أغســطس 
للمنطقــة  ترويــج  مبثابــة  ذلــك  ســيكون  أملانيــا، 

وتعزيز لطموحها الستضافة أوملبياد 2032 .
تحســم  التــي  املصغــرة  البطولــة  ســتكون  كذلــك 
مبثابــة  األورويب  الــدوري  مــن  األخــرة  األدوار 
تعويــض ملنطقــة رايــن-رور بعــد إلغــاء "نهائيــات 
مــن  كان  الــذي  الحــدث   ،"2020 رايــن-رور 
املفــرتض أن يتنافــس فيــه مــا يقــرب مــن 3700 
دوســلدورف  مبــدن  رياضــة   19 يف  ريــايض 

ودويسبورج وأوبرهاوزن وآخن ونيوس.
الــذي كان مقــررا يف  وتقــرر إلغــاء ذلــك الحــدث 

وتقام أيضا مباريات أخرى يف مدينة دويسبورغ، 
ويتطلع السياسيون إىل أن تعمل هذه املباريات 

عى تعزيز الطموح يف استضافة األوملبياد.
وســتكون أول مبــاراة يف دويســبورغ، التــي تجمــع 
البطولــة  بلقــب  املتــوج  اإلســباين،  أشــبيلية  بــني 
يف  اإليطــايل،  ورومــا  مــرات،  خمــس  األوروبيــة 
مدينــة  تســتضيف  بينــام  عــرش،  الســتة  دور 
جلسنكرشــن أمــس، مبــاراة إنــرت ميــان اإليطــايل 

أمام خيتايف اإلسباين.
وستحســم كلتــا املواجهتــني مــن مبــاراة واحــدة، 
حيــث مل تلتــق الفــرق بعضهــا البعــض يف جولــة 

الذهاب من دور الستة عرش.
بينام تحتضن كل من املدن األربع مباراة يف دور 
الثامنية، الذي تقام منافساته يومي العارش و11 
من آب/أغســطس، ثم تســتضيف مدينتا كولونيا 

فــروس  جائحــة  بســبب  املــايض  حزيران/يونيــو 
الجائحــة  ولكــن  )كوفيــد-19(،  املســتجد  كورونــا 
التــي طــرأت عــى  التغيــرات  تســببت أيضــا يف 
نظــام النســخة الحاليــة من الــدوري األورويب لتقام 

البطولة املصغرة الحاسمة لها يف راين-رور.
الســتضافة  األملانيــة  املنطقــة  اختيــار  واعتمــد 
عــى  األورويب،  للــدوري  املصغــرة  البطولــة 
قــد  كان  والــذي  املقنــع،  الصحــي  الربوتوكــول 
األملــاين  الــدوري  منافســات  باســتئناف  ســمح 
)بوندســليغا( يف منتصــف أيار/مايــو، واســتكامل 

املسابقة دون مشكات.
ســتحتضن  التــي  لاســتادات  ســبق  كذلــك 
ودوســلدورف  كولونيــا  يف  املباريــات 
مــن  دوليــة  أحــداث  اســتضافة  وجلسنكرشــن، 

قبل.

ودوســلدورف مبارايت الدور قبل النهايئ يف 16 
يف  النهــايئ  يقــام  أن  قبــل  آب/أغســطس،  و17 

كولونيا يف 21 آب/أغسطس.
وســتقام جميع املباريات بدون حضور جامهر، 
وأعلنــت قــوات األمــن أنهــا ال تتوقــع تجمــع أعــداد 
خــارج  وإســبانيا  إيطاليــا  مشــجعي  مــن  كبــرة 
االســتادات وال تتوقــع انتهــاكات لقواعــد التباعــد 

الجسدي.
وقال متحدث باســم رشطة جلسنكرشــن :"ليس 
كبــرة  مجموعــات  ســفر  عــى  مــؤرشات  لدينــا 
نتوقــع  إيطاليــا وإســبانيا. ال  مــن  مــن املشــجعني 

مشكات أو اضطرابات."
وتابــع :"نطبــق نفس خطط مباريات البوندســليغا 
التــي تقــام بــدون جمهــور. نرصــد مــا يحــدث يف 

املدينة ومواقع محددة."

باريس/)أ ف ب(:
أعلــن نجــم كــرة املــرب االســباين رافايــل نــادال عــدم مشــاركته 
يف بطولــة الواليــات املتحــدة املفتوحــة إحــدى البطــوالت األربــع 
فــروس كورونــا  مــن  قلقــه  بســبب  الغرانــد ســام  الكــربى ضمــن 

املستجد
وقــال نــادال عــى حســابه عــى تويــرت "بعــد تفكــر عميــق، قــررت 
هــذا  املفتوحــة  املتحــدة  الواليــات  بطولــة  يف  املشــاركة  عــدم 
العــام. الوضــع الصحــي ال يــزال معقــدا جــدا يف العــامل بأجمعــه 
مــن  نتمكــن  مل  بأننــا  ويبــدو  تتكاثــر  كوفيــد19-  جائحــة  وحــاالت 

السيطرة عليه حتى االن".
واضــاف "انــه قــرار مل أكــن اود اتخــاذه لكننــي قــررت ان اتبــع قلبــي 

هذه املرة ويف الوقت الحايل افضل عدم السفر".
وتقام بطولة فاشينغ ميدوز من 31 أغسطس حتى الثالث عرش 
مــن ايلول/ســبتمرب عــى ان تليهــا بطولــة روالن غــاروس بعدهــا 

باسبوعني.
ومل يــرتدد النجــم االســباين البالــغ مــن العمــر 34 عامــا يف انتقــاد 
روزنامة موســم كرة املرب بقوله "ندرك بان املوســم املريب 
املقتضب هو فوضوي بامتياز هذا العام بعد توقف اربعة اشهر 

من دون اللعب".
وكان لســان حال الفرنيس ريشــار غاســكيه مامثا بقوله "روزنامة 
قصــر"  زمــن  يف  الــدورات  مــن  الكثــر  متامــا.  مجنونــة  املوســم 

مشرا اىل انه يتعني عى الاعبني القيام بخيارات صعبة.
املوســم  عــن  فيــدرر  روجيــه  املخــرم  الســويري  غيــاب  ومــع 
فــان  ركبتــه،  يف  جراحيــة  لعمليــة  خضوعــه  بعــد  بأكملــه  الحــايل 
للمــرة  ســويا  عنهــا  النجمــني  غيــاب  ستشــهد  االمركيــة  البطولــة 

االوىل منذ عام 1999.
الرقــم  معادلــة  يســتطيع  كبــرا  لقبــا   19 صاحــب  نــادال  وكان 
القيايس املسجل بإسم فيدرر بالذات )20 لقبا كبرا( لو شارك 

يف البطولة االمركية.
يف املقابــل، أكــد املنظمــون مشــاركة الرقــم واحد عامليا الرصيب 
الثاثــاء  اصدروهــا  التــي  الائحــة  بحســب  ديوكوفيتــش  نوفــاك 
بينهــم  مــن  االوائــل  العــرشة  الاعبــني  مــن  ســتة  ضمــت  والتــي 
النمســوي دومينيك تييم والرويس دانييل ميدفيديف واليوناين 
ســتيفانوس تسيتســيباس واالملــاين الكســندر زفريــف يف حــني 

يغيب السويري ستان فافرينكا بطلة نسخة عام 2016.
بــاريت اعلنــت  وكانــت املصنفــة اوىل عامليــا االســرتالية أشــي 
انسحابها يف فئة السيدات من البطولة ايضا االسبوع املايض.

ولــن تكــون البطولــة االمركيــة يف منــأى عــن انســحابات اخرى رمبا 
الاعبــني  بعــض  لــدى  الكبــر  القلــق  بســبب  املقبلــة  االيــام  يف 
يف  الحــاالت  وتــرة  فيــه  تتســارع  الــذي  الوقــت  يف  والاعبــات 

الواليات املتحدة يف االيام االخرة.
وكان تفــي فــروس كورونــا أدى إىل إعــان إلغــاء دورة مدريــد 
للامســرتز األلف نقطة يف ايلول/ســبتمرب املقبل عى املاعب 
الرتابيــة وهــي احــدى الــدورات التجريبية لبطولة فرنســا املفتوحة 

عى ماعب روالن غاروس.
الوضــع  قيامنــا مبعاينــة  "بعــد  فيــه  جــاء  بيانــا  املنظمــون  وأصــدر 
عــى مــدى اشــهر، وجــد منظمــو دورة مدريــد انفســهم مجربيــن 
عــى الغائهــا بســبب االوضــاع املعقــدة التــي ترافــق تفــي وبــاء 

كوفيد19- عى جميع املستويات".
امــا رئيــس رابطــة الاعبــني املحرتفــني االيطــايل اندريــا غاودنــزي 

فقــال يف بيــان رســمي "نقاســم منظمــو دورة مدريــد خيبــة املهــم 
لعدم اقامتها".

وكانت الدورة مقررة اصا يف ايار/مايو لكنها تأجلت اىل الفرتة 
من 12 اىل 20 ايلول/سبتمرب املقبل اي قبل اسبوع من انطاق 
بطولة فرنسا املفتوحة بعدما تسبب تفي "كوفيد19-" عامليا 
بتعليق مختلف املنافسات الرياضية، قبل ان يتم الغاؤها اليوم.

وكان مــن املتوقــع ان تجــذب دورة مدريــد العديــد مــن األســامء 
البارزة يف اللعبة، الســيام املصنف ثانيا عامليا اإلســباين رافايل 

نادال، املتوج بلقبها خمس مرات آخرها عام 2017.
ومع الغاء دورة مدريد، تتبقى دورة روما التي ستقام من 21 اىل 
27 ايلول/ســبتمرب عــى ماعــب ترابيــة والتــي ســتكون الوحيــدة 

االستعدادية لبطولة روالن غاروس.
وكان املنظمون كشفوا يف االول من اب/اغسطس بان السلطات 
عــى  بالغــاء دورة مدريــد  اوصــت  االســبانية  للعاصمــة  املحليــة 

خلفية املخاوف من تزايد حاالت االصابات بوباء كوفيد19-.
وعــاد  املــايض،  اذار/مــارس  يف  الصفــراء  الكــرة  نشــاط  وتوقــف 
بالرمــو  دورة  خــال  مــن  باالمــس  الســيدات  فئــة  يف  رســميا 

االيطالية.

 سُيجدد ملعبه األسطوري

ُيعلن عدم مشاركته في 
بطولة "فالشينغ ميدوز"

ريفر باليت األرجنتيني

نادال

بوينوس ايرس/)أ ف ب(:
أعلــن نــادي ريفــر بايت األرجنتيني لكرة القدم، 
بــدون  املباريــات  إقامــة  فرصــة  سيســتغل  أن 
حضــور الجمهــور بســبب األزمــة الصحية الناجمة 
عــن انتشــار فــروس كورونــا املســتجد، مــن أجــل 
إجــراء عمليــة تجديد مللعبــه "مونومنتال أنتونيو 

فيسبوسيو ليربيت" األسطوري.
العشــب  تحويــل  يريــد  أنــه  إىل  النــادي  ولفــت 
إىل "نظــام هجــني حديــث، مــن أجــل وضــع حــد 
البــاد".  يف  الكامنــة  املشــاكل  مــن  للعديــد 
كــام ســتتم ازالــة مضــامر ألعــاب القــوى وتوســعة 

املدرجات يف أقرب وقت ممكن.
األشــهر  مباريــات  أن  مــن  ريفــر  وسيســتفيد 
بســبب  موصــدة  أبــواب  خلــف  ســتقام  املقبلــة 
وجعــل  التجديــد  بأعــامل  للقيــام  "كوفيــد19-" 

امللعب "أفضل ملعب يف الباد".
وسيتعني عى ريفر خوض مبارياته املقبلة يف 
كأس ليربتادوريــس عــى أرضــه، ضــد ســاو باولــو 
دي  ليغــا  وال  أيلول/ســبتمرب   30 يف  الربازيــي 
كيتــو اإلكــوادوري يف 21 ترشيــن األول/أكتوبــر 

عى ملعب اخر.
لخــوض  ملعــب  الســتئجار  ريفــر  يضطــر  وقــد 
يف  املوجــود  امللعــب  كــون  املباراتــني  هاتــني 
مجمعــه غــر مجهــز بالشــكل املناســب مــن اجــل 

النقل التلفزيوين.
الثاثــاء  األرجنتــني  يف  الصحــة  وزارة  وأذنــت 
للفــرق باســتئناف التدريــب اعتبــارا مــن العــارش 
من آب/أغســطس، بعد خمســة أشهر تقريبا من 

توقف أي نشاط ريايض.
أكــرب  ليكــون   ،1938 عــام  امللعــب  بنــاء  وتــم 
قائــد  رفــع  شــهد  وقــد  األرجنتــني،  يف  ملعــب 
رفــع  الســابق ماريــو كامبــس  الوطنــي  املنتخــب 
بعــرش  ذلــك  وقبــل   .1978 عــام  العــامل  كأس 
ســنوات، حصلــت فيــه "مأســاة البوابــة رقــم 12" 
التــي قتــل فيهــا 71 شــخصا اثــر تدافــع يف نهايــة 
كاســيكو األرجنتــني بــني ريفــر بايــت وخصمــه 

بوكا جونيورز.
وأدت الحادثــة إىل تخفيــض ســعة امللعــب مــن 
تتعلــق  ألســباب  الفــا   63 إىل  متفــرج  الــف   76

بالسامة واألمان.
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 سيجدد عقده مع 
برشلونة 5 مواسم

لندن/ وكاالت:
سيقود الحكم األملاين فيليكس بريش مباراة مانشسرت سيتي وريال مدريد 
عــى ملعــب االتحــاد يف إيــاب دور الـــ16 لــدوري أبطــال أوروبــا التــي ســتقام 

الجمعة املقبل، وفقًا ملا أعلنه االتحاد األورويب لكرة القدم "يويفا".
وستكون هذه هي املرة العارشة التي يدير فيها بريتش مباراة لريال مدريد 

يف دوري األبطال.
ومل يعــرف "امللــي" طعــم الهزميــة ســوى يف مبــاراة واحــدة مــن املباريــات 
التســع الســابقة، إال أنهــا كانــت خســارة مذلــة أمــام أياكــس أمســرتدام، عــى 
ملعــب ســانتياغو برنابيــو 1-4، وتســببت يف توديعــه البطولــة مــن الــدور 16 

يف مارس 2019.
يذكــر أن بريــش كان حكــم نهــايئ دوري أبطــال أوروبــا يف كارديــف 2018، 
الــذي فــاز بــه الفريــق األبيــض عى يوفنتــوس، ليحقق اللقــب األورويب الـ12 

يف تاريخه.
وخــر ريــال مدريــد يف مبــاراة الذهــاب أمــام مانشســرت ســيتي عى ملعب 
ســانتياغو برينابيــو، ويأمــل أن يتمكــن مــن قلــب النتيجة عــى ملعب االتحاد 
رغــم صعوبــة املهمــة، مســتعينًا بتاريخــه الحافــل وخربتــه الكبــرية يف البطولة 

األوروبية الشهرية.

 يدير مباراة سيتي وريال مدريد
األلماني فيليكس

شتيغن

 لن ألعب لغير 
ساو باولو في 

البرازيل

ألفيش:

برشلونة/ وكاالت:
مرمــاه،  حــارس  عقــد  تجديــد  مــن  يقــرتب  برشــلونة  أن  إســباين،  تقريــر صحــايف  كشــف 

األملاين مارك أندريه تري شتيغن.
بحســب صحيفة موندو ديبورتيفو اإلســبانية، فإن تري شــتيغن عى وشــك تجديد عقده 

مع برشلونة ملدة 5 مواسم أخرى، حيث أن عقده الحايل سينتهي يف عام 2022.
ومــع ذلــك، ال يوجــد حتــى اآلن اتفــاق بــن الطرفــن حــول األمــور االقتصاديــة، حيــث أن 

الراتب الذي يطلبه الحارس األملاين املشكلة ورغم ذلك فإنهام قريبان من االتفاق.
وكانــت تقاريــر صحفيــة أكــدت رغبــة كل مــن بايرن ميونيخ األملاين وتشــيليس اإلنجليزي 
بالتعاقد مع شتيغن الذي يعترب أحد أفضل حراس املرمى يف العامل حاليًا بعدما انضم 

لربشلونة قادمًا من بروسيا مونشنغالدباخ األملاين.
وعى صعيد آخر، يفكر برشلونة يف إبرام صفقة تبادلية جديدة مع يوفنتوس، يف ظل 

اهتاممه بالثنايئ رودريغو بينتانكور، وماتيا دي تشيليو.
مــع  زيــريب  روبرتــو دي  املــدرب  أن موســم  اإليطاليــة،  اإلعــالم  وســائل  أكــدت  حــن  يف 

ساسولو كان جذابًا للغاية، لدرجة أن برشلونة يتابع تطور املدرب عن كثب.

ساو باولو/ وكاالت: 
أكد الظهري املخرضم داين ألفيش أنه لن يلعب يف الربازيل ســوى لناديه الحايل، ســاو 
باولــو، بعــد الشــائعات التــي نرشتهــا أخــريًا الصحافــة املحليــة حــول إمكانيــة وصولــه عرض 
من فالمنغو، النادي الذي متنى ملدربه الجديد، اإلسباين دومينيك تورينت، التوفيق.

وقــال قائــد منتخــب الربازيــل يف مؤمتــر صحــايف عــرب الفيديــو كونفرنــس: "لوضــع نهايــة 
أبديــة لهــذا الجــدل: النــادي الوحيــد الــذي ســألعب لــه يف الربازيــل هــو ســاو باولــو، إذا 

خرجت أي شائعات من أي ناد آخر، ميكنكم القول إنها أكذوبة".
بأنديــة مثــل  بعــد مشــوار أورويب طويــل  باولــو منــذ عــام  ألفيــش لصفــوف ســاو  وانتقــل 

إشبيلية، برشلونة، الذي التقى فيه بتورنت، يوفنتوس وباريس سان جريمان.
وتابــع: "اللعــب يف ســاو باولــو كان حلــم يل منــذ الصغــر، أنــا هنــا يف الربازيــل لتحقيــق 

حلمي وليس من أجل املال".
وكانــت شــبكة فوكــس ســبورتس قــد كشــفت األســبوع املــايض تقاريــر تتحدث عــن رغبة 
ســاو باولــو يف عــرض ألفيــش للبيــع إىل فالمنغــو إزاء الصعوبات املادية التي يعاين منها 

النادي للعثور عى رعاة.
لكــن نائــب رئيــس فالمنغــو، ماركــوس بــراز، نفــى أي إمكانيــة للتفاوض بشــأن التفاوض مع 

الالعب صاحب الـ37 عامًا.

كوبنهاغن/ )أ ف ب(:
وشــاختار  الدمنــاريك  كوبنهاغــن  مــن  كل  بلــغ 
مــن  النهــايئ  ربــع  الــدور  االوكــراين  دونيتســك 
الــدوري االورويب "يوروبــا ليــغ" الــذي اســتأنف 
نشــاطه أمــس بعــد توقــف اكــر من أربعة اشــهر 
املســتجد،  كورونــا  فــريوس  تفــي  بســبب 
باشــاك  عــى  نظيفــة  بثالثيــة  االول  فــوز  بعــد 
عــى  ذاتهــا  بالنتيجــة  والثــاين  الــرتيك  شــهري 
مثــن  دور  إيــاب  يف  األملــاين  فولفســبورغ 

النهايئ.
وكان كوبنهاغــن قــد ســقط بهــدف نظيف خارج 
عــّزز  فيــام  كبــري،  بفــوز  ليعــّوض  ذهابــا  ارضــه 
عــى  ليتأهــل  املانيــا  يف   2-1 فــوزه  شــاختار 
حساب فولفسبورغ 1-5 مبجموع املباراتن.

وقبــل توقــف املنافســات يف مــارس الفائــت، 
مثــاين  أصــل  مــن  مواجهــات  ســت  أقيمــت 
حــال  إذ  النهــايئ،  مثــن  الــدور  ذهــاب  يف 
فــريوس "كوفيــد19-" دون إقامــة املواجهتــن 

حتــى  شــاختار  انتظــر  األخــرى،  املبــاراة  ويف 
عــرب  االول  الهــدف  ليســجل   89 الدقيقــة 
الربازيــي االصــل جونيــور مواريــس الــذي تابــع 
املنطقــة  داخــل  مــن  دودو  الربازيــي  عرضيــة 

صاروخية يف الشباك.
بعدمــا  الثــاين  الهــدف  ســولومون  وســجل 
وصلته الكرة من يهفن كونوبليانكا اىل داخل 
املنطقة اسكنها يف شباك الحارس البلجيي 

كوين كاستيلز )90+1(.
افتــك  بعدمــا  التســجيل  مواريــس  واختتــم 
نحــو  طريقــه  وواصــل  الخصــم  مــن  الكــرة 

املرمى )90+3(.
يذكر أن شاختار اكمل اللقاء بعرشة العبن 
منــذ الدقيقــة 68 إثــر طرد مبــارش للجورجي 
حــذوه  يحــذو  ان  قبــل  خوشــوالفا،  دافيــت 
االمرييك جون بروكس من جانب الضيوف 
بطاقــة صفــراء  لتلقيــه  فقــط  دقيقتــن  بعــد 

ثانية )70(. 

مــن  وخيتــايف  انــرت  بــن  االيطالية-االســبانية 
جهــة، ورومــا واشــبيلية مــن جهــة أخــرى، حيــث 
كان البلــدان مــن أكــر املترضرين مــن الجائحة 
وبالتــايل  ببينهــام  الحــدود  إغــالق  أدى اىل  مــا 

تعذر سفر الفرق.
يف املبــاراة االوىل يف العاصمــة الدمناركيــة، 
افتتح املهاجم الشــاب يوناس ويند التســجيل 
اليمنــى  الجهــة  عــن  عرضيــة  إثــر  برأســية  باكــرا 
أن  قبــل   ،)4( فاريــال  غيريمــو  لالوروغويــاين 
لهــا  انــربى  جــزاء  ركلــة  عــرب  النتيجــة  يضاعــف 
بنجاح تحصل عليها بعد ملسة يد عى محمد 

توبال )53(.
هــدف  ينســن  فالــك  راســموس  وســجل 
االطمئنان ألصحاب األرض بعد ان افتك الكرة 
الــذي  وينــد  اىل  ممــرا  امللعــب  منتصــف  مــن 
اعادهــا اليــه قبــل ان ينطلــق ويطلــق كــرة زاحفة 
من خارج املســتطيل إىل يســار الحارس مريت 

غونوك )63(.

غياب بيل وخاميس عن تشكيلة ريال مدريد

تشافي يبعث برسالة 
تكريم لصديقه كاسياس

أالفيس يتعاقد
مع المدرب ماشين

مدريد/ )أ ف ب(:
اســتبعد الفرنــيس زيــن الديــن زيــدان مــدرب ريــال 
بيــل  غاريــث  الويلــزي  جناحــه  االســباين  مدريــد 
عــن  الكولومبــي خاميــس رودريغيــز  والعــب وســطه 
التشكيلة التي ستواجه مانشسرت سيتي االنجليزي، 
بعــد غــد الجمعــة يف ايــاب مثــن نهــايئ دوري ابطــال 

اوروبا يف كرة القدم.
اســتئناف  بعــد  كثــريا  العبيــه  زيــدان  يســتخدم  ومل 
حســاب  عــى  بلقبــه  تــّوج  الــذي  االســباين  الــدوري 
بســبب  اشــهر  لعــدة  توقفــه  اثــر  برشــلونة،  غرميــه 

فريوس كورونا املستجد.
ومل يخــض بيــل )31 عامــا( ســوى 20 مبــاراة رســمية 
سجل فيها ثالثة اهداف هذا املوسم. شارك فقط 

يف مباراتن بعد استئناف الدوري يف يونيو.
االســبانية  اإلعــالم  وســائل  مــن  النتقــادات  تعــرض 
الفــرتة،  تلــك  خــالل  لالحرتافيــة  افتقــاده  بســبب 
وبــدا مهمشــا عــى املدرجــات ومغطيا وجهــه احيانا 

بالكاممة الواقية من فريوس كورونا. كام ظهر بعيدا 
عــن احتفــاالت زمالئــه بعــد تتويجهــم بلقــب الــدوري 

االسباين.
وعــى غــراره، ال يبــدو خاميــس العائــد مــن اعــارة مــع 
بايــرن ميونيــخ االملــاين، ضمــن خطط زيدان. شــارك 
هدفــا  وســجل  املوســم  هــذا  فقــط  مبــاراة   14 يف 

وحيدا.
كــام غــاب عن تشــكيلة زيــدان التي ضمت 24 العبا 
)1-2 ذهابا لسيتي( املهاجم ماريانو دياز املصاب 

بفريوس كورونا املستجد.
وبرغــم ايقافــه لطــرده يف مبــاراة الذهــاب، سيســافر 
اىل  زمالئــه  مــع  رامــوس  ســريخيو  الفريــق  قائــد 

مانشسرت التي تستضيف املباراة. 
ريــال  االورويب ملدافــع  االتحــاد  بروتوكــول  ويســمح 
دون  املالبــس  غــرف  يف  والبقــاء  امللعــب  دخــول 
تواجده عى مقاعد البدالء. ويتعّن عليه الخضوع 

الختبارات كورونا عى غرار باقي العبي الفريق.

 أول المتأهلين الى ربع النهائي
كوبنهاغن وشاختار دونيتسك

الدوري األوروبي

دوري أبطال أوروبا

برشلونة/ وكاالت:
تشــايف  الســابق،  اإلســباين  الــدويل  بعــث 
كاســياس،  إيكــر  ملواطنــه  برســالة  هرينانديــز، 
بعــد إعــالن األخــري اعتزالــه، مســلطًا الضــوء عــى 
محاســنه كالعــب وكشــخص، وتذكــر أيضــًا كيــف 
كان دوره أساســيًا لتهدئة األوضاع يف وقت النزاع 
بــن برشــلونة وريــال مدريــد، أثنــاء حقبة الربتغايل 

جوزيه مورينيو عى رأس اإلدارة الفنية للملي.
ســاهم ســلوك من كان العب وســط برشلونة، إىل 
يف  الســابق،  مدريــد  ريــال  مرمــى  حــارس  جانــب 
إنهاء الرصاع الذي انتقل إىل املنتخب اإلسباين، 

حتى أنهام ناال جائزة أمرية أستورياس للرياضة.
وكتب تشــايف: "إيكر، شــكرًا عى هذه الســنوات 
كل  وفــوق  وخصــوم،  زمــالء  فيهــا  كنــا  التــي  الـــ23 
الســنوات  يشء، أصدقــاء، شــاهدت خــالل هــذه 

معــًا  عشــنا  وكشــخص،  كمحــرتف  تطــورت  كيــف 
انتصارات وهزائم".

وأرفــق العــب الربســا الســابق رســلته بعــدة صور له 
مــع كاســياس يف املنتخــب، ويف مواجهــات بــن 
برشــلونة وريــال مدريــد، ولليــوم الــذي تلقيــًا فيــه 

جائزة أمري أستورياس.
وأضــاف تشــايف: "تواجهنــا وتصالحنا، عى الرغم 
مــن أن الكثرييــن يعتقــدون أن كــرة القــدم هــي أهم 
يشء يف حياتنا، فإننا نعلم أن األمر ليس كذلك، 
نحن نعلم أن املهم هو الناس واالحرتام والكرامة، 
وإقامــة  رصاع  أي  حــل  مــن  متكنــا  الســبب  ولهــذا 

صداقة ال تنكر".
واختتــم رســالته: "أهنئــك عــى مســريتك الرائعــة 
يــا صديقــي، أمتنــى لــك التوفيق يف هذه املرحلة 

الجديدة من حياتك، شكرًا لك إيكر".

مدريد/ )أف ب(:
القــدم،  لكــرة  اإلســباين  أالفيــس  نــادي  أعلــن 
الســابق  املــدرب  ماشــن  بابلــو  تعيــن  أمــس، 
الســبانيول، عــى رأس جهــازه الفني للفريق يف 

املوسم املقبل.
وسيحل املدرب الذي متت إقالته يف ديسمرب 
املايض من إســبانيول خلفا لخوان رامون لوبيز 

مونيز الذي تسلم مهامه  يف يوليو 2019.
لــه ان عقــد  وأوضــح النــادي الباســي يف بيــان 

ماشن ميتد ملوسم واحد فقط.
وعــدل ماشــن البالــغ مــن العمــر 45 عامــا عــن 
فكــرة تدريــب فريق كينغداو هيونداي الصيني 
خــرب  مــن  اســبوع  بعــد  املنــرصم  يوليــو  نهايــة 
وفــق  الطرفــن ألســباب شــخصية  بــن  التعاقــد 

بيان نرشه عى حسابه عى "تويرت".
يوليــو  يف  املنتهــي  املوســم  أالفيــس  وأنهــى 
املــايض يف املركــز الســادس عــرش برصيــد 39 

نقطــة، ونجــح بالهــروب بصعوبــة مــن الهبوط إىل 
الدرجة الثانية، إذ كان الفارق مع ليغانيس اخر 

الهابطن ثالث نقاط فقط.
ومل تتكل فرتة ماشن مع إسبانيول الذي هبط 
حيــث  املوعــود،  بالنجــاح  الثانيــة  الدرجــة  إىل 
فــاز معــه يف أربــع مباريــات فقــط مــن أصــل 15 
خاضهــا، وأقيــل مــن منصبــه غداة الخســارة أمام 
ليغانيــس بهدفــن نظيفــن يف املرحلــة الثامنــة 

عرشة يف ديسمرب املايض.
نــادي  يف  التدريبيــة  ماشــن  مســرية  وبــدأت 
 2000 عــام  العمريــة  الفئــات  مــع  نومانســيا 
ليتــدرج إىل أن بلــغ الفريــق األول عــام 2011، 
واســتلم بعدهــا فريق جريونــا )2014-2018(، 
ثــم انتقــل إىل إشــبيلية لنحــو عــرشة أشــهر فقــط 
فإســبانيول يف  و2019،   2018 العامــن  بــن 
املوســم الحايل الذي اختتم األســبوع املايض 

بتتويج ريال مدريد بطال.
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موضوع العمالت الرقمية Cryptocurrencies هو مجرد 
عــامل  يف  وأعمــق  أوســع  ملجــال  فقــط  الســطحية  الطبقــة 

املال.
تكنولوجيــا  مجــال  يف  جديــدة  لثــورة  تطبيــق  مجــرد  هــي 
 Blockchain تتمثل يف تقنية الـبلوكتشني IT املعلومات
العــايل  لتأمينهــا  نظــًرا  والتــي  املعلومــات،  وإدارة  لتخزيــن 
وإدارة  والصريفــة  املــال  عــامل  يف  منهــا  االســتفادة  ميكــن 
الحسابات والحواالت املالية بشكل إلكرتوين آمن ورسيع.
بــدأت هــذه  التكنولوجيــا والتقــدم.. فقــد  وألننــا يف عــر 
التقنية تأخذ مكانها يف مجاالت تخزين املعلومات وإدارة 
منهــا  واملؤسســات،  املجــاالت  مــن  كثــري  يف  العمليــات 
بنــوك وبورصــات عامليــة إلدارة عملياتها املالية التقليدية، 
)منهــا  وبرمجيــة  إداريــة  ومنظــات  مؤسســات  وكذلــك 

مايكروسوفت(.
يعــرف  فيــا  متثــل  التقنيــة  لهــذه  األشــهر  التطبيــق  لكــن 
بالعمــالت الرقميــة Cryptocurrencies وأولهــا وأضخمها 
عملة البيتكوين Bitcoin، لكنها واحدة من آالف العمالت 
الرقميــة األخــرى، والتــي فرضــت وجودهــا خــالل الســنوات 
العــر املاضيــة مبــا ال يدع مجااًل لتجاهلها، حيث وصلت 
القيمــة الســوقية لهــذه األصــول الرقميــة عــام 2018 حــوايل 

800 مليار دوالر.

يتجــاوز  لالســتثار  مجــال جديــد  هــي  الرقميــة  والعمــالت 
الــال مركزيــة  القيــود والنظــم املركزيــة التقليديــة إىل فكــرة 
Decentralization يف مجــال املــال واالســتثار، متاًمــا 

مثــل الــروح التــي تســود معظــم األنشــطة األخــرى يف هــذا 
االقتصــاد  وحتــى  والرياضــة  والفنــون  اإلعــالم  مــن  العــر 

والسياسة.
وإيجابيتهــا،  ســلبياتها  لهــا  الخاصيــة  هــذه  فــإن  وبالتأكيــد 
لكنهــا أقــرب ملفهوم "األســهم" يف الــركات واملروعات 

منها إىل مفهوم "العمالت" التقليدية.
ومــن هنــا فقــد فرضــت وجودهــا كـــ "أصــول Assets" ميكــن 

تداولها وتخزينها ورصفها مقابل العمالت األخرى.
الـــبلوكتشني  األهــم مــن ذلــك هــو اتســاع اســتخدام تقنيــة 
وتطبيقــات جديــدة  مفاهيــم  إىل  وتطورهــا   Blockchain

الجديــد  املــايل  النظــام  هــذا  بــني  الهــوة  لجــر  تســعى 
والعري وبني مجال الصريفة التقليدي.

تــرز عناويــن جديــدة البتــكارات وتطبيقــات برمجيــة  وهنــا 
حديثة مثل:

بــني منظومــة  ُتطــرح كوســيط  التــي   ChainLink تقنيــة   *
هنــا  ومــن  التقليديــة،  الصريفــة  ومنظومــة  الـــبلوكتشني 
بــدأت بعــض البنــوك تحــاول االســتفادة مــن هــذه التقنيــات 

الحديثة.
املاليــة  "الالمركزيــة  بروتوكــول  حديًثــا  ينتــر  كذلــك   *
تقنيــة  كحلــول   ")Decentralized Finance (DeFi

للعمليات املالية وتسهيلها.
* ومــن أهــم تطبيقــات هــذه املنظومــات الحديثــة مــا يعــرف 
بالعمالت الرقمية الثابتة Stablecoins التي تكون مربوطة 
بســعر العمالت التقليدية كالدوالر واليورو كوســيلة بديلة 
لولــوج هــذا العــامل املــايل الرقمــي الحديــث بعمــالت آمنــة 
رديفة للعمالت التقليدية، ومن أشهر أمثلة هذه العمالت 
الثابتة النسخة الرقمية لعملة اللرية الرتكية واليوان الصيني 
الدفــع  وســائل  مــن  بــداًل  الرســمية  للعملــة  رقميــة  كبدائــل 
كذلــك  كارد(،  واملاســرت  )كالفيــزا  املعروفــة  االلكرتونيــة 
عملــة فيســبوك املزمــع إطالقهــا قريًبا Lebra والتي تنتمي 

.Stablecoins لعائلة العمالت الرقمية الثابتة
يف  تتشــكل  جديــدة  ماليــة  منظومــة  أمــام  فإننــا  هنــا  ومــن 
البعــض،  يعتقــد  كــا  هــواة  شــطحة  مجــرد  وليــس  العــامل، 
واملطلــوب هــو مواكبــة التطــور التقنــي الحديــث، ومحاولــة 
قبــل املختصــني  مــن  فهــًا وتطويــًرا  التقنيــات  ولــوج هــذه 
االســتفادة  فــرص  تلمــس  ملحاولــة  واملاليــني  الرمجيــني 
وتعظيمهــا وتجنــب فــرص املخاطر وتقليلها، أو املســاهمة 
يف مزيــد مــن التطويــر لهــذه املجــاالت، حيــث أصبــح مــن 
املمكــن ألي فريــق خبــري مهــا كان صغــرًيا أن يفرض نفســه 
مــن خــالل التقنيــات الجديدة املقنعة لهذا الســوق وتبّنيها 

من قبل املستخدمني.
املجــال  هــذا  يف  حديثــة  تقنيــة  كل  أن  بالذكــر  جديــر 
ويدعــو  جديــد  كمــروع  أصحابهــا  قبــل  مــن  طرحهــا  يتــم 
املســتثمرين للمســاهمة يف تطويــر هــذه الفكــرة وتطبيقهــا 
العمــي، ويطــرح يف هــذا الصــدد للدخــول يف رشاكــة مــع 
الفريــق يف هــذا املــروع عملــة خاصــة املــروع كأســهم 
وحصــص Tokens مــا يســهم يف تجميــع رؤوس األمــوال 
يســمى  مــا  انتــرت  وهكــذا  وترويجهــا.  الفكــرة  لتنفيــذ 
ورشاكات  أســهم  الحقيقــة  يف  وهــي  الرقميــة  بالعمــالت 

استثارية.

أقل األسعار
)ح(،  ريــاض  أم  األربعينيــة  تصطحــب 
فلســطني  ميــدان  إىل  الســتة  أبناءهــا 
الــزي  لــراء  منهــا  "الســاحة" يف محاولــة 
الظــروف  متحديــة  ألبنائهــا  املــدريس 
االقتصاديــة الصعبــة، وتؤكد األم لصحيفة 
"فلسطني" أنها جمعت عيديتها وعيدية 
أن  قبــل  ــا  ماليًّ مبلًغــا  واســتلفت  أبنائهــا، 

تتوجه إىل السوق.
 وأشارت إىل أن زوجها موظف يف القطاع 
العــام ومل يتســلم راتبــه كامــاًل منــذ فــرض 
الســلطة عقوباتهــا االقتصاديــة عــى غــزة 
البنــك  ويالحقــه  ســنوات،  ثــالث  منــذ 
بنكيــة  أقســاط  مــن  عليــه  مــا  تســديد  يف 

مرتاكمة.
وتقــول أم ريــاض: "أتنقــل بــني البســطات 
الشــعبية، بحًثا عن املالبس األقل ســعًرا، 
مــن  قــدر  أكــر  رشاء  مــن  أمتكــن  حتــى 

املركزي لإلحصاء الفلســطيني مؤخًرا، أن 
الناتــج املحــي اإلجــايل انكمــش بنســبة 
و6.1  الغربيــة  الضفــة  يف  باملئــة   4.6

باملئة يف قطاع غزة خالل الربع األول من 
.2020

من جهته يرتيث رب األرسة، أبو خالد )ر( 
الــزي املــدريس والقرطاســية،  اقتنــاء  يف 
الثالثــة تلــك  أبنــاؤه  أمــل أن يتلقــى  عــى 
االحتياجات من مؤسســات خريية داعمة 
أو مــن إدارة املدرســة كــا حــدث معهــم 

العام املايض.
عــى  يعيــش  الــذي  خالــد  أبــو  وبــني 
مخصصات الشــؤون االجتاعية لصحيفة 
يف  سيســتخدمون  أبنــاءه  أن  "فلســطني" 

الوقت الراهن زيهم القديم.
لعــدم  التعليميــة  باملؤسســة  وأهــاب 
التدقيــق عــى الــزي املــدريس يف بدايــة 
الطلبــة  لــدى  ســيا  ال  املــدريس  العــام 

احتياجات أبنايئ املدرسية".
وأضافــت: "ظــرويف املعيشــية ال تختلــف 
عن غريي، أرسيت تعيش أوضاًعا صعبة، 
تحضــريات  انتهــاء  عــى  فــرتة  متــضِ  ومل 
عيــد األضحــى حتــى نجهــز اليــوم ملوســم 

املدارس". 
وأشــارت إىل أنهــا اســتثمرت تقــارب عيــد 
املــدارس يف رشاء  موســم  مــع  األضحــى 
مالبس تتالءم مع املناســبتني كاألحذية، 

وبنطالونات الجينز.
وســجل االقتصاد الفلسطيني خالل الربع 
وتراجًعــا  انكاًشــا   2020 عــام  مــن  األول 
واضًحــا يف إجــايل الناتــج املحــي عــى 
ظــل  يف  خصوًصــا  ســنوي،  ربــع  أســاس 
رواتــب  انتظــام  وعــدم  كورونــا  جائحــة 
املوظفــني الحكوميــني يف الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
وأظهــرت بيانــات رســمية أصدرهــا الجهــاز 

الذين أوضاعهم االقتصادية صعبة.
يكــن  مل  املــايض،  األول  الربــع  وخــالل 
االقتصــاد الفلســطيني قــد تعاىف من أزمة 
أمــوال املقاصــة مــع االحتــالل اإلرسائيــي 
وكانت قد عصفت مبؤرشاته االقتصادية 
أكتوبــر  مطلــع  حتــى   2019 فرايــر  منــذ 
فــريوس  أزمــة  جــاءت  حتــى  املــايض، 

كورونا.
حركة البيع

الســلع  أســعار  رخــص  مــن  الرغــم  "وعــى 
علــق  هكــذا  ا"،  جــدًّ محــدود  اإلقبــال  فــإن 
حركــة  عــى  بســطات  وأصحــاب  بائعــون 

البيع يف غزة.
الزهارنــة  خلــدون  األحذيــة  بائــع  يقــول 
لصحيفــة "فلســطني": بضاعتــي مكدســة 
داخــل املخــازن، والبيــع محــدود جــًدا مــع 

أن األسعار يف متناول الجميع.
كانــت  األرس  أن  إىل  الزهارنــة  وأشــار 

تتــواءم مــع العيــد  التــي  تشــرتي األحذيــة 
واملوسم املدريس.

تقــدر  عليــه  مرتاكمــة  ديــون  إىل  ولفــت 
أصحــاب  وأن  شــيقل،  ألــف  بـــ)40( 
الشيكات والكمبياالت يالحقونه لدفع ما 

عليه من التزامات مالية.
ســابقه  مــع  جحــا  عــالء  البائــع  ويتفــق 
األســعار  أن  مبيًنــا  البيــع،  انخفــاض  يف 
أســعار  إن  حيــث  الجميــع،  متنــاول  يف 
بنطالونــات الجينــز تــرتاوح بــني )20-35) 
شــيقاًل،   )5-15( مــن  والباليــز  شــيقاًل، 
شــيقاًل،   )-35  10( مــن  واألحذيــة 
واملراييل من )35-15( شــيقاًل، والشــنط 

املدرسية ترتاوح بني )40-10( شيقاًل.
وأشــار جحــا لصحيفــة "فلســطني" إىل أن 
بعض األرس تؤجل رشاء مستلزمات العام 
املدريس خشية أن يتم تأجيل املدارس 

بسبب جائحة كورونا.

لندن/ وكاالت:
بعــد  القــوي  أداءه  أمــس،  الذهــب،  واصــل 
مســتوى  فــوق  الثالثــاء،  القيــايس،  ارتفاعــه 

الـ2000 دوالر لألوقية، وذلك ألول مرة.
عــى  ومراهنــات  الــدوالر  ضعــف  وبفعــل 
إلنعــاش  التحفيــز  إجــراءات  مــن  املزيــد 
االقتصــاد، الــذي تعصــف بــه جائحــة فــريوس 
يف  الذهــب  صعــد  املســتجد،  كورونــا 
باملئــة   0.2 الصباحيــة  الفوريــة  املعامــالت 
)األونصــة(  لألوقيــة  دوالر   2022.19 إىل 
ا عند 2030.72  بعد أن بلغ مســتوى قياســيًّ

دوالر يف مستهل التعامالت اآلسيوية.
وحتــى الســاعة الـــ11:20 بتوقيــت غرينتش، 
ســجل الذهــب ارتفاعــا بنســبة 1.12 باملئة، 

ليستقر عند 2040.69 دوالر لألوقية.
"آي.جــي  لــدى  املحلــل  رودا  كايــل  وقــال 

والعوائــد  الــدوالر  "انخفــاض  إن  ماركتــس" 
اإلســمية، إذ ال تــزال التكهنــات ذائعــة بشــأن 
النمــو العاملــي والحزمــة املاليــة يف الواليــات 
املتحدة، هو ما يقود أسعار الذهب بشكل 

أسايس لالرتفاع".
وأضــاف، بحســب مــا نقلــت عنــه "رويــرتز": 
"التوقعــات تظــل قويــة جــدا للذهــب. واألمر 
املثري لالهتام أننا رأينا متعاملني يقلصون 
انكشــافهم الدائــن عــى الذهب خالل موجة 
االرتفــاع يف اآلونــة األخــرية مــا يشــري إىل أن 
مشرتين جددا قد يعودون إىل السوق لدفع 

األسعار لالرتفاع".
وتراجــع الــدوالر األمريــي 0.3 باملئــة مقابل 
منافســيه، مــا يقلــص ســعر الذهــب لحائــزي 

العمالت األخرى.
االرتفــاع  كورونــا  فــريوس  حــاالت  وتواصــل 

عــرات  واضطــرت  املتحــدة  الواليــات  يف 
لتعليــق خططهــا إلعــادة  الواليــات األمريكيــة 
فتــح االقتصــاد أو الرتاجــع عنهــا. وبلــغ عــدد 
 18.41 عــى  يزيــد  مــا  عامليــا  املصابــني 

مليون.
عــى  الحــاالت  يف  الريعــة  الزيــادة  وأثــرت 
أمريــي  اقتصــادي  انتعــاش  بشــأن  اآلمــال 
رسيــع، مــا دفــع عوائــد ســندات الخزانة ألجل 
قياســية  مســتويات  إىل  ســنوات  خمــس 
البديلــة  الفرصــة  تكلفــة  يقلــص  مــا  متدنيــة، 

لحيازة املعدن األصفر الذي ال يدر عائدا.
األخــرى،  النفيســة  للمعــادن  وبالنســبة 
 25.95 إىل  باملئــة   0.2 الفضــة  تراجعــت 
0.1 باملئــة  دوالر لألوقيــة، وارتفــع البالتــني 
 0.8 البالديــوم  وهبــط  دوالر   938.16 إىل 

باملئة إىل 2122.74 دوالر.

رام الله/ فلسطني:
التجاريــة  الغــرف  اتحــاد  مجلــس  طالــب 
الصناعية الزراعية الفلسطينية، حكومة اشتية 
وســائل  وإيجــاد  الرضيبيــة  اإلعــادات  بدفــع 
تعويضيــة للقطــاع الســياحي املتــرضر، وإلغــاء 
اإلغالقات بحق العديد من القطاعات وأهمها 
وقاعــات  واملطاعــم  والفنــادق  الســياحة  قطــاع 
النظــر يف  وإعــادة  الرتفيهيــة،  واملــدن  األفــراح 

ذلــك  جــاء  والســبت.  الجمعــة  يومــي  إغــالق 
خــالل لقــاء رئيــس االتحــاد عمــر هاشــم ورؤســاء 
محافظــات  يف  الصناعيــة  التجاريــة  الغــرف 
مــع رئيــس  ــا  الغربيــة وبالتواصــل هاتفيًّ الضفــة 
غرفــة محافظــة غــزة، مــع رئيــس الــوزراء محمــد 
مجلــس  مقــر  يف  مكتبــه  يف  وذلــك  اشــتية 
الــوزراء مبدينــة رام اللــه، أمــس. وناقــش اللقــاء 
مطالبــات اتحــاد الغرف الفلســطينية بخصوص 

يف  والبحــث  االقتصاديــة،  الحركــة  تنشــيط 
باالســترياد  املتعلقــة  واملعوقــات  اإلجــراءات 
مثــل الســيارات "والكوتــا" الخاصــة باملنتجــات 
تطويــر  و  والحيوانيــة،  والزراعيــة  الغذائيــة 
عمــل  وآليــات  والزراعيــة  الصناعيــة  العناقيــد 
صنــدوق "اســتدامة" ملــا فيــه خدمة للمنشــآت 
ســيا  ال  كورونــا  جائحــة  مــن  تــرضًرا  األكــر 

القطاعات املغلقة.

5 مليارات دوالر.. خسائر 
انفجار بريوت يف مزيان 

اقتصاد لبنان
بريوت/ األناضول:

قّدر مروان عبود محافظ العاصمة اللبنانية بريوت، قيمة األرضار الناجمة 
عن انفجار املرفأ، بني 5-3 مليارات دوالر، كرقم أويل.

وتظهر الصور امللتقطة حجم الخسائر التي تعرضت له أرض املرفأ الذي 
يعد واحدا من أهم 10 مرافئ عى البحر املتوسط، إضافة إىل املرافق 

التجارية والسكنية، وصوال إىل بعد 15 كيلومرتا عن مركز االنفجار.
والثالثــاء، قضــت العاصمــة اللبنانيــة ليلــة داميــة جراء وقــوع انفجار ضخم 
يف مرفــأ بــريوت، أوضحــت التقديــرات األوليــة أنــه بســبب انفجــار أحــد 

مستودعات املرفأ، كان يحوي "موادَّ شديدة التفجري".
وتعادل قيمة الخسائر األولية البالغة 5 مليارات دوالر، نحو 9.36 باملئة 
مــن قيمــة الناتــج املحي اإلجايل للبنان خالل 2019، والبالغة 53.37 

مليار دوالر.
كذلك، يعادل املبلغ أربعة أضعاف قيمة سندات يوروبوند )أدوات دين 
مقومــة بالــدوالر( تخلــف لبنــان عــن ســدادها يف مــارس/ آذار املــايض، 
البالغــة 1.2 مليــار دوالر؛ كــا تعــادل الخســائر 25 باملئــة مــن احتياطــي 

النقد األجنبي للبالد البالغة 20 مليار دوالر.
إال أن املشــكلة األبــرز لــدى البــالد، هــي توفــري الســيولة النقديــة الالزمــة 
تطــال  قــد  أزمــة  التجاريــة والســكنية، وهــي  بنــاء املرفــأ واملرافــق  إلعــادة 
رشكات تأمني عاملة يف الســوق املحلية، ســتكون يف واجهة تعويضات 

مبئات املاليني من الدوالرات.
اقتصاديــة وماليــة  أزمــات  البــالد  فيــه  تعــاين  وقــت  االنفجــار، يف  ويــأيت 
ونقدية معقدة، دفعت الحكومة لطلب مساعدة صندوق النقد الدويل 

والدول املانحة وأخرى خليجية، للخروج من الضائقة التي تواجهها.
وســتكون حكومــة حســان ديــاب، تحــت ضغوطــات جديــدة للمواءمــة بني 
التزاماتهــا املاليــة واالقتصاديــة، وإعــادة بنــاء املرفــأ الــذي متــر مــن خاللــه 

70 باملئة من حركة التجارة البحرية سنويا.

الذهب يواصل أداءه القوي بفضل تراجع الدوالر

اتحاد الغرف يطالب حكومة اشتية بدفع اإلعادات الرضيبية

رغم انخفاض األسعار .. ركود يف
بيع المستلزمات المدرسية يف غزة

غزة/ رامي رمانة:
تشهد محال بيع 

المستلزمات المدرسية 
والقرطاسية في قطاع 

ا ملحوًظا،  غزة ركوًدا تجاريًّ
على الرغم من االنخفاض 

الواضح في األسعار 
قياًسا بالعام الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ 
العام الدراسي 2020-
2021 السبت المقبل، 

في مدارس قطاع غزة، 
بحصص استدراكية 

لتعويض الطلبة جزًءا مما 
فاتهم من منهاج السنة 

الدراسية السابقة.

ا          ) تصوير / محمود أبو حصيرة ( تشهد سوق المستلزمات المدرسية والقرطاسية في قطاع غزة ركوًدا تجاريًّ
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بريوت/ وكاالت: 
بحــث رجــال اإلنقــاذ اللبنانيــون وســط الحطــام 
يــوم أمــس، عــى أمــل العثــور عــى ناجــن مــن 
انفجار قوي أشاع دمارا هائال يف أنحاء بريوت 
وأودى بحياة ما ال يقل عن مئة شخص وأسفر 

عن إصابة نحو أربعة آالف.
وتوقــع مســؤولون ارتفــاع عــدد ضحايــا االنفجار 
الذي وقع يوم أول من أمس، يف مســتودعات 

مبيناء بريوت تضم مواد شديدة االنفجار.
لبنــان  يف  أعــوام  منــذ  األقــوى  هــو  واالنفجــار 
الذي ما زال يضمد جراح الحرب األهلية التي 
انتهــت قبــل ثالثــة عقــود ويرتنــح تحــت وطــأة 
اإلصابــات  عــدد  يف  وزيــادة  اقتصاديــة  أزمــة 

بفريوس كورونا.
الدخــان  مــن  ســحابة  النبعــاث  االنفجــار  وأدى 
عــى شــكل فطــر عــش الغــراب وهشــم النوافــذ 
يف قــربص التــي تبعــد نحــو 160 كيلومــرتا عرب 

البحر.
وقــال الرئيــس اللبنــاين ميشــال عــون إن 2750 
يف  تدخــل  التــي  األمونيــوم،  نــرتات  مــن  طنــا 
مخزنــة  كانــت  والقنابــل،  األســمدة  صناعــة 

يف املينــاء منــذ ســت ســنوات دون إجــراءات 
سالمة.

”إننــا مصممــون عــى  الشــعب  وقــال مخاطبــا 
مالبســات  وكشــف  التحقيقــات  يف  الســري 
مــا حصــل يف أرسع وقــت ممكــن، ومحاســبة 
أشــد  وإنــزال  واملقرصيــن،  املســؤولن 

العقوبات بهم“.
وقــال مصــدر مســؤول مطلــع عــى التحقيقــات 
األولية إن ”الرتاخي واإلهامل“ هام املسؤوالن 
ســالمة  مســألة  أن  مضيفــا  االنفجــار،  عــن 
التخزيــن ُعرضــت عى عــدة لجان وقضاة و“ما 
انعمــل يشء“ إلصــدار أمــر بنقــل هــذه املــادة 

شديدة القابلية لالشتعال أو التخلص منها.
وظائفهــم  فقــدوا  الذيــن  اللبنانيــون،  وألقــى 
األزمــة  بســبب  مدخراتهــم  تبخــر  وشــهدوا 
املاليــة، باللــوم عــى السياســين املســؤولن 
عن عقود من الفساد الحكومي وسوء اإلدارة.

بــريوت  بلديــة  رئيــس  عيتــاين  جــامل  وقــال 
لرويرتز أثناء تفقد الدمار الناجم عن االنفجار 
أن  إىل  مشــريا  ولبنــان،  لبــريوت  كارثــة  إنهــا 

الخسائر تقدر مبليارات الدوالرات.

وقــال األمــن العــام للصليــب األحمــر اللبنــاين 
جــورج الكتــاين إن مــا ال يقــل عــن مئــة شــخص 

قتلوا وإن جهود اإلنقاذ مستمرة.
البحث عن المفقودين

إم.يت. تلفزيــون  بثــه  مصــور  مقطــع  وأظهــر 
الطــوق  عنــد  متجمعــن  الضحايــا  أقــارب  يف 
بــريوت طلبــا ملعلومــات عــن  املحيــط مبينــاء 

ذويهم املفقودين.
وألقــت قــوة االنفجــار بعــض الضحايا يف البحر 
انتشــال  يحاولــون  اإلنقــاذ  رجــال  يــزال  ال  فيــام 
كانــوا موظفــن  القتــى  مــن  والكثــري  الجثــث. 
يعملــون  أشــخاصا  أو  والجــامرك  املينــاء  يف 
يف املنطقة أو ميرون عربها بســياراتهم خالل 

وقت الذروة مساء يوم الثالثاء.
وقــال الكتــاين إن الصليــب األحمــر ينســق مــع 
تعــد  حيــث مل  مشــارح  لتجهيــز  الصحــة  وزارة 
اســتيعاب  عــى  قــدرة  املستشــفيات  لــدى 

املزيد من الضحايا.
مركــز  يف  ممرضــة  وهــي  ســارة،  ووصفــت 
يف  املشــهد  بــريوت،  يف  الطبــي  كليمنصــو 
املستشــفى بعــد االنفجــار بأنــه ”مثــل املجــزر، 

املمرات واملصاعد ملطخة بالدم“.
وســط  يف  املبــاين  واجهــات  االنفجــار  ودمــر 
الشــوارع  يف  األثــاث  قطــع  وتطايــرت  بــريوت 
وانترش الزجاج املهشــم والحطام يف الطرقات 
وانقلبــت الســيارات يف املنطقــة القريبــة مــن 

امليناء.
وقال مواطن يدعى بالل، وهو يف الستينات، 
الرضبــة  ”إنهــا  املدينــة  وســط  منطقــة  يف 
كــوارث.  منطقــة  يف  نحــن  لبــريوت،  القاضيــة 

كان املبنى يرتج واعتقدت أنه زلزال“.
النخبــة  اتهــم  اللبنانيــن  مــن  غــريه  ومثــل 
ســيعوض  ”مــن  وقــال  باملســؤولية  السياســية 
الذيــن فقــدوا أحبائهم؟“، ووصف السياســين 
األزمــة  يف  لتســببهم  ”لصــوص“  بأنهــم 

االقتصادية يف لبنان.
املجتمــع  مــن  املســاعدة  عــروض  وانهالــت 
طائــرات  خليجيــة  دول  وأرســلت  الــدويل. 
تحمــل مســاعدات طبيــة وغريهــا مــن املــواد. 
وكانــت دول الخليــج العربيــة يف الســابق مــن 
لكنهــا  للبنــان  الرئيســين  املاليــن  الداعمــن 
تراجعــت يف اآلونــة األخــرية بســبب مــا تعتــربه 

تدخــال إيرانيــا. وذكــرت وكالــة الطلبــة اإليرانيــة 
لألنبــاء أن طهــران عرضــت إرســال مســاعدات 

غذائية ومستشفى ميداين.
وبريطانيــا  املتحــدة  الواليــات  عرضــت  كــام 
وفرنســا وغريهــا من الــدول الغربية،التي كانت 
تطالــب بتغيــري ســيايس يف لبنــان، تقديــم يــد 

العون.
وقالــت هولنــدا إنهــا أرســلت أطبــاء وممرضــن 

وفرق بحث وإنقاذ متخصصة.
”جريمة ضد الشعب“

ذكريــات  الكثرييــن  ألذهــان  االنفجــار  أعــاد 
الحرب األهلية التي دارت من عام 1975 إىل 
البلــد  انقســام  التــي تســببت يف   1990 عــام 
ودمــرت مناطــق واســعة مــن بــريوت أعيــد بنــاء 

معظمها.
وتعهد رئيس الوزراء اللبناين حسان دياب بأن 
هــذه الكارثــة لــن متــر دون حســاب، لكــن ســائق 
ديــاب  إن  قــال  خالــد  أبــو  يدعــى  أجــرة  ســيارة 
”ووزراءه هــم أول مــن يجــب أن يحاســب عــى 
هــذه الكارثــة. لقــد ارتكبــوا جرمية بحق شــعب 

هذا البلد بإهاملهم“.

الحريــق  ســبب  عــن  املســؤولون  يفصــح  ومل 
مصــدر  وقــال  االنفجــار.  لحــدوث  أدى  الــذي 
أمنــي ووســائل إعــالم محليــة إنــه شــب بســبب 

أعامل لحام يف املستودع.
وانتــرش الحطــام يف منطقــة املينــاء مــام عرقــل 
املدخــل الرئيــي للــواردات الرضورية إلطعام 
شــعب يربو عى ســتة مالين نســمة. ويكافح 
لبنــان بالفعــل إليــواء وإطعــام مئــات اآلالف من 

الالجئن السورين.
ووجهت السفارة األمريكية يف بريوت تحذيرا 
لســكان املدينــة بخصــوص تقاريــر عــن غــازات 

سامة ناجمة عن االنفجار.
وقع االنفجار قبل ثالثة أيام من إصدار محكمة 
مدعومة من األمم املتحدة حكام بشأن أربعة 
مــن املشــتبه بهــم ينتمــون لجامعــة حــزب اللــه 
الشــيعية يف تفجــري وقــع عــام 2005 أدى إىل 
الحريــري  رفيــق  األســبق  الــوزراء  رئيــس  مقتــل 

و21 آخرين.
بســيارة  كبــري  انفجــار  يف  الحريــري  واغتيــل 
ملغومــة عــى بعــد نحــو كيلومرتيــن مــن مينــاء 

بريوت.

بريوت/ وكاالت: 
عــدة  قــرارات  أمــس،  اللبنــاين  الــوزراء  مجلــس  اتخــذ 
للتعامــل مــع تداعيــات انفجــار بريوت الــذي خّلف حتى 
ألــف   300 ورشد  جريــح  آالف  و5  قتيــال   135 الحــن 

نسمة.
مدينــة  يف  الطــوارئ  حالــة  اللبنانيــة  الحكومــة  وأقــرت 
بريوت ملدة أســبوعن. وقالت وزيرة اإلعالم منال عبد 
الصمــد "تتوىل الســلطة العســكرية العليــا فورا صالحية 
تحــت ترصفهــا جميــع  األمــن، وتوضــع  عــى  املحافظــة 

القوى املسلحة" ملدة أسبوعن.
وقــررت الحكومــة اللبنانيــة فــرض اإلقامــة الجربيــة عــى 
يف  "األمونيــوم"  نــرتات  تخزيــن  ملــف  عــن  املســؤولن 
مرفــأ بــريوت منــذ 2014. وأمــرت بتشــكيل لجنــة تحقيق 
إدارية للكشف عن أسباب االنفجار، ورفع النتائج خالل 

خمسة أيام.
وكلفــت الحكومــة الجيــش بإجــراء مســح فــوري وشــامل 
مستشــفيات  أربعــة  واســتحداث  املتــرضرة،  لألماكــن 

ميدانية.
وأمر املجلس بالتواصل مع وزارة الرتبية لفتح املدارس 
إليــواء مــرشدي االنفجــار. وأوىص بالتواصــل مــع جميــع 

الدول وسفاراتها لتأمن املساعدات والهبات الالزمة.
ملتابعــة  أزمــة  خليــة  تشــكيل  الحكومــة  قــررت  كــام 
تداعيــات انفجــار مرفــأ بــريوت، وتخصيــص اعتامد مايل 

للمستشفيات لتغطية نفقات عالج الجرحى.
لعائــالت  تعويضــات  دفــع  الحكومــة  قــرارات  وتضمنــت 
القتــى، وتأمــن عمليــات االســترياد عــرب موانــئ أخــرى 
يف الداخــل اللبنــاين، ووضــع آليــة جديــدة لبيــع القمــح، 
وإنشــاء صنــدوق خــاص للمســاعدات، واتخــاذ التدابــري 

الالزمة إلعادة إعامر بريوت.
وشــهد مرفــأ بــريوت مســاء أول مــن أمــس انفجــارا ضخــام 
135 شــخصا عــى األقــل و5 آالف جريــح  أدى ملقتــل 
إىل  املدينــة  مــن  أجــزاًء  وحــول  املفقوديــن،  وعــرشات 

ركام.
تحقيقــا يف  أمــس،  القضائيــة  الســلطات  أطلقــت  وقــد 
مالبســات االنفجــار، وكلــف النائــب العــام لــدى محكمــة 
بالقيــام  كافــة  األمنيــة  األجهــزة  عويــدات  ســان  التمييــز 
التحقيقــات  وإجــراء  والتحريــات،  باالســتقصاءات 
الفورية ملعرفة كافة املعلومات واملالبسات املتعلقة 

باالنفجار.
وطلــب عويــدات مــن هذه األجهــزة تزويده بكل التقارير 

املتوفــرة لديهــا وأي مراســالت متعلقــة بتخزيــن املــواد 
حفظهــا  عــن  املســؤولن  أســامء  وتحديــد  املتفجــرة، 
املســتودع  يف  الصيانــة  بأعــامل  والقامئــن  وحاميتهــا 

الذي حصل فيه االنفجار.
ويزيــد انفجــار مرفــأ بــريوت مــن أوجــاع لبنــان البلــد الــذي 
يعــاين منــذ أشــهر مــن تداعيــات أزمــة اقتصاديــة قاســية 
فيــه  تتداخــل  مشــهد  يف  حــاد،  ســيايس  واســتقطاب 

أطراف إقليمية ودولية.
من جهته، طالب رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد 
الحريري بإجراء تحقيق شفاف يف انفجار مرفأ بريوت.

وقــال خــالل تفقــده مكان االنفجــار إن هناك العديد من 
الــدول القــادرة عــى مســاعدة لبنان ملعرفة ماذا حصل. 
لبــريوت. وقــال إن "اللبنانيــن  واعتــرب االنفجــار اغتيــاال 

يعرفون من يعني بذلك".
يف الســياق ذاتــه، تداولــت وســائل إعــالم لبنانيــة رســالة 
 2017 األول  ديســمرب/كانون  إىل  تاريخهــا  يعــود 
موجهــة مــن املديــر العــام للجــامرك إىل قــايض األمــور 

املستعجلة يف لبنان.
"نــرتات  مــن  كميــات  مصــري  تحديــد  الرســالة  وطلبــت 
مرفــأ  داخــل   12 رقــم  املخــزن  يف  موجــودة  األمونيــوم" 

بريوت بعد مصادرتها من باخرة تحمل اسم "روسوس" 
عام 2014.

قدمــت  ســابقة  لكتــب  وتواريــخ  أرقامــا  الرســالة  وتظهــر 
الرســالة  وحــذرت  ذاتــه.  بالشــأن  تتعلــق   2014 منــذ 
مــن الخطــورة الناجمــة عــن بقــاء هــذه املــواد يف املــكان 

املوجودة فيه وعى العاملن هناك.
ونقــل تلفزيــون "أو يت يف" املحــي عــن املديــر العــام 
إن  قولــه  األربعــاء  اليــوم  قريطــم  حســن  بــريوت  ملينــاء 
املينــاء خــّزن قبــل 6 أعــوام مبوجــب أمــر مــن املحكمــة 

مواد شديدة االنفجار.
ونســبت القنــاة إىل قريطــم قولــه لهــا إن الجــامرك وأمــن 
أو  املــواد  هــذه  تصديــر  الســلطات  مــن  طلبــا  الدولــة 

إزالتها، لكن "مل يحدث يشء".
ضاهــر  بــدري  اللبنانيــة  للجــامرك  العــام  املديــر  وقــال 
القضائيــة  الســلطة  وثائــق إىل   6 أرســلت  الجــامرك  إن 

للتحذير من أن املادة تشّكل خطرا.
وأضــاف "طلبنــا إعــادة تصديرهــا لكــن هــذا مل يحــدث. 

نرتك للخرباء واملعنين باألمر تحديد السبب".
وقــال مصــدر آخــر قريــب مــن موظــف باملينــاء إن فريقــا 
عايــن نــرتات األمونيــوم قبــل 6 أشــهر حــذر مــن أنــه إذا مل 

ُتنقل فإنها "ستفجر بريوت كلها".
مــن  طلبــت  اللبنانيــة  الجــامرك  بــأن  وثيقتــان  وتفيــد 
الســلطة القضائيــة يف عامــي 2016 و2017 أن تطلــب 
أو  تصديــر  إعــادة  املعنيــة"  البحريــة  "املؤسســات  مــن 
املوافقــة عــى بيــع نــرتات األمونيــوم، التــي ُنقلــت مــن 
 ،12 ســفينة الشــحن "روســوس" وُأودعــت باملســتودع 

لضامن سالمة امليناء.
وكان موقــع شــيب أريســتيد. كــوم، وهــو شــبكة تتعامــل 
مــع الدعــاوى القانونيــة يف قطــاع الشــحن، قــد قــال يف 
تقريــر يف عــام 2015 إن ســفينة روســوس، التــي تبحــر 
بــريوت يف ســبتمرب/ رافعــة علــم مولدوفــا، رســت يف 

أثنــاء  فنيــة  ملشــكالت  تعرضــت  عندمــا   2013 أيلــول 
اإلبحــار مــن جورجيــا إىل موزمبيــق وهــي تحمــل 2750 

طنا من نرتات األمونيوم.
وقــال إنــه بعــد التفتيش ُمنعت الســفينة مــن اإلبحار، ثم 
تخــى عنهــا مالكوهــا بعــد وقت قصري، مــام دفع دائنن 

مختلفن للتقدم بدعاوى قانونية.
نــرتات  بإبقــاء  املتصلــة  املخاطــر  "بســبب  وأضــاف 
األمونيــوم عــى مــن الســفينة، قامــت ســلطات املينــاء 

بنقل الشحنة إىل مستودعات امليناء".

اإلقامة الجبرية على المقصرين وإعالن حالة الطوارئ

حكومة لبنان تتخذ قرارات عدة بشأن انفجار مرفأ بيروت

بيروت 
المثخنة 
بالجراح 
تحصي 
ضحايا 

االنفجار 
الهائل

آثار الدمار الذي خلفه االنفجار في مرفأ بيروت أول أمس        ) أ ف ب(
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عواصم/ األناضول:
أمــس،  وأجنبيــة،  عربيــة  ومنظــات  دول  أعلنــت 
مرفــأ  انفجــار  غــداة  لبنــان  مــع  وتضامنهــا  دعمهــا 
بريوت، الذي أودى بحياة 113 شخصا وجرح أكرث 

من 4 آالف آخرين.
ليلــة  اللبنانيــة  العاصمــة  قضــت  أمــس،  مــن  وأول 
داميــة جــراء وقــوع انفجــار ضخــم يف مرفــأ بــريوت، 
أحــد  احتــواء  ســببه  أن  أوليــة  تقديــرات  أوضحــت 

مستودعات املرفأ "مواد شديدة التفجري".
وأعربــت تونــس عــن كامــل تضامنهــا مــع لبنــان، وزار 
رئيــس حكومــة ترصيــف األعــال إليــاس الفخفــاخ، 
التعــازي  لتقديــم  اللبنــاين طــوين فرنجيــة،  الســفري 

يف ضحايا االنفجار.
تونــس  بـ"وقــوف  التونســية،  للحكومــة  بيــان  وأفــاد 
الدائــم مــع الشــعب اللبنــاين، وحــرص البــاد عــى 
تقديــم العــون واملســاعدة إىل لبنــان الشــقيق يف 

هذه املحنة".
فيــا عــرب رئيــس الربملــان راشــد الغنــويش، خــال 
اتصــال مــع نظــريه اللبنــاين نبيــه بــري، عــن تضامــن 
هــذه  مواجهــة  يف  اللبنــاين  الشــعب  مــع  برملانــه 

الحادثة األليمة.
وبحســب بيان للربملان التونيس، "شــدد الغنويش 
لتقديــم  الجهــود  كل  اســتنهاض  أهميــة  عــى 
اللبنــاين  للشــعب  والعاجلــة  الازمــة  املســاعدة 
الشــقيق، مقدمــا التعــازي ألرس الضحايــا ومتنيــات 

الشفاء العاجل للجرحى واملصابني".
بــدوره، أكــد مجلــس األمــة )الربملــان( الكويتــي، يف 

بيان، التضامن الكامل والتام مع الشعب اللبناين، 
الرســمي  املســتويني  عــى  بــاده  وقــوف  مؤكــدا 

والشعبي مع لبنان يف محنته.
كا وجه البيان "التحية إىل الحكومة الكويتية عى 
االستجابة الفورية والرسيعة يف إرسال مساعدات 

إنسانية وطبية عاجلة ومستحقة إىل لبنان".
فيــا أعــرب الرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس، 
ميشــال  اللبنــاين  نظــريه  مــع  هاتفــي  اتصــال  خــال 

عون، عن تضامن باده مع حكومة وشعب لبنان.
وأوضح بيان للرئاســة املرصية، أن "الســييس أعلن 
اســتعداد باده لتســخري كافة اإلمكانات ملســاعدة 

ودعم لبنان يف محنته".
بدورها، ناشدت الجامعة العربية، يف بيان، الدول 
اإلغاثيــة  واملنظــات  الــدويل  واملجتمــع  العربيــة 
العربية والعاملية، اإلرساع يف تقديم املســاعدات 

اإلنسانية العاجلة إىل لبنان.
ودعت الجامعة إىل "تحرك دويل فوري ملساعدة 
لبنــان عــى مواجهــة الكارثــة املروعــة التــي ميــر بهــا، 
يف ضــوء إعــان املجلــس األعــى للدفــاع اللبنــاين 
بــريوت مدينــة منكوبــة، عــى خلفيــة الدمار الواســع 

الذي خلفته انفجارات بريوت".
مبــرص،  املســلمني  اإلخــوان  جاعــة  قدمــت  كــا 
يف بيــان، خالــص التعــازي واملواســاة إىل لبنــان يف 

ضحايا االنفجار املروع يف مرفأ بريوت.
املســارعة  "الجميــع  اإلخــوان  جاعــة  وناشــدت 
بتقديــم يــد العــون واملســاعدة للبنــان، حتــى ميكنه 

مواجهة هذه الكارثة املروعة وتداعياتها".

وشــعبها  لبنــان  اللــه  "حفــظ  قائــا:  البيــان  واختتــم 
والعــامل  واإلســامية  العربيــة  األمــة  وســائر شــعوب 
أجمع من كل مكروه وسوء. الله أكرب ولله الحمد".

يف  وإيــران،  واألردن  والعــراق  قطــر  أعلنــت  كــا 
بيانات رســمية، إرســال 5 مستشفيات ميدانية إىل 

لبنان.
فيا أكدت الكويت ومرص وتونس إرســال طائرات 
ومســاعدات  غذائيــة  مبــواد  ُمحملــة  عســكرية 
ملســاعدة  طبيــة،  ومســتلزمات  وإغاثيــة  إنســانية 
املستشــفيات اللبنانيــة عــى إدارة األزمــة الصحيــة 

الناجمة عن االنفجار.
وأعلنــت جمعيــة الهــال األحمــر الــريك، يف بيــان، 
إرسالها فريقا إغاثيا إىل العاصمة اللبنانية بريوت، 
لتقديم املســاعدة إىل ســكان املنطقة التي تأثرت 

باالنفجار.
الكويتــي،  األحمــر  الهــال  جمعيــة  أطلقــت  فيــا 
يف بيــان، حملــة "معــك يــا لبنــان"، لجمــع تربعــات 
العــاج واألدويــة  اللبنــاين، وتوفــري  لدعــم الشــعب 

للمترضرين من حادث انفجار مرفأ بريوت.
ويف وقت سابق أمس، أعلن رئيس الوزراء اللبناين 
الســابق ســعد الحريــري، عــرب حســابه عــى تويــر، 
إجــراء اتصــال هاتفــي مــع وزيــر الخارجيــة األمريــي 
مايــك بومبيــو، تعهــد خالــه األخــري بتقديــم بــاده 

مساعدات عاجلة إىل لبنان، مل يحدد طبيعتها.
كــا أكــدت الوكالة الرســمية اللبنانية، تعهد فرنســا 
بإرســال أطنــان مــن املســاعدات واملعــدات الطبيــة 

إىل الباد. مل تحدد طبيعتها.

تأجيل النطق 
بالحكم 

في قضية 
الحريري إلى 
18 أغسطس

أمسردام/ وكاالت: 
قالــت املحكمة الخاصة بلبنان 
ســتؤجل  إنهــا  األربعــاء  يــوم 
املحاكمــة  يف  بالحكــم  النطــق 
املتعلقــة بالتفجــري الــذي وقــع 
يف 2005 وأودى بحيــاة رئيــس 
الــوزراء اللبنــاين األســبق رفيــق 
أغســطس   18 إىل  الحريــري 
أعقــاب  يف  وذلــك  آب، 
االنفجــار الكبــري الــذي وقــع يف 
مــن  أول  مســاء  بــريوت  مرفــأ 

أمس.
يصــدر  أن  املقــرر  مــن  وكان 
الجمعــة  يــوم  حكمهــم  القضــاة 
املوافــق الســابع مــن أغســطس 
ُيحاكــم  التــي  القضيــة  يف  آب 
متهمــني  أشــخاص  أربعــة  فيهــا 

بتدبري تفجري 2005.

عقب انفجار مرفأ بيروت
ممرضة تنقذ ُرضعًا وخادمة تحمي 
طفلة ومبادرات إليواء المشردين

بريوت/ الجزيرة نت: 
كشــف االنفجــار الضخــم الــذي هــّز بــريوت مخلفــا عــرات القتــى وآالف الجرحــى، قصصا 
إنســانية تظهــر جوهــر التضامــن يف أوقــات املحــن والكــوارث وال ســيا تجــاه الذيــن فقــدوا 
تــداول نشــطاء مواقــع التواصــل االجتاعــي العديــد مــن  مســاكنهم جــراء االنفجــار، فقــد 

قصص التضحية ومد يد العون للمنكوبني يف مختلف أرجاء بريوت.
ومــن القصــص التــي أثــارت االنتبــاه والتفاعــل الواســع يف مواقــع التواصل مــا فعلته ممرضة 
يف مستشــفى الروم، الذي خرج عن الخدمة جراء انفجار مرفأ بريوت، فقد حملت ثاثة 
مواليــد جــدد مــن املنشــأة الصحيــة املتــرضرة جــراء انقطــاع الكهربــاء لــي تنفــذ حياتهــم. 
وتعليقــا عــى قصــة املمرضــة، قــال أحدهــم "لبنــان يصمــد فقــط بفضــل أصحــاب القلــوب 
منصــات  مســتخدمو  تفاعــل  كــا  جــدا":  بعيــد  وقــت  منــذ  انهــار  قــد  لــكان  وإال  الكبــرية، 
التواصــل بشــكل كبــري مــع فيديــو يوثــق لحظــة إنقــاذ عاملــة طفلًة صغــرية لحظة تأثــر املنزل 
بانفجار وقع يف مرفأ بريوت. ووثقت كامريات املراقبة املنزلية لحظة إقدام العاملة عى 
إنقــاذ حيــاة الطفلــة عــرب احتضانهــا، ونقلهــا مــن الرفــة إىل الداخــل: وألن قرابــة 300 ألــف 
من سكان بريوت أصبحوا مردين نتيجة لانفجار، حسب ترصيحات سلطات العاصمة، 
فقد ظهرت مبادرات أهلية متعددة إليوائهم وتقديم املساعدات لهم، إذ فتح الكثري من 
اللبنانيني منازلهم يف العديد من مناطق بريوت، ويف مدن أخرى، للعائات التي فقدت 
مســاكنها.كا أعلنــت كنائــس يف بــريوت عــن وضــع مقراتهــا يف تــرصف العائــات التــي 
فقدت منازلها جراء تفجري املرفأ: وقد أنشئ حساب خاص عى إنستغرام لنر إعانات 

املنازل والبيوت التي وضعها أصحابها تحت ترصف املنكوبني جراء تفجري أمس.
ومن املبادرات اإلنســانية التضامنية أيضا، إعان أحد املهندســني اللبنانيني أنه مســتعد 

لبيع مواد الزجاج واألملنيوم للعائات املترضرة بنصف السعر.
كــا نــر العديــد مــن املغرديــن الئحــة بالجمعيــات واملنظات اللبنانية التــي ميكن التربع 
لهــا، والتــي لهــا أنشــطة مشــهودة يف العمــل اإلنســاين ودعــم املترضريــن مثــل الصليــب 

األحمر اللبناين.

بريوت/ وكاالت: 
يف منطقــة مــار مخايــل، النقطــة األقــرب إىل 
ملتقــى  شــكلت  لطاملــا  والتــي  بــريوت  مرفــأ 
الشــباب خصوصــًا، مل يبــق يشء عــى حالــه 
غــداة االنفجــار الضخــم. أبنيــة تراثيــة عمرهــا 
مئــات الســنني تصّدعــت، حانــات ومعــارض 
تطايــرت واجهاتهــا وتبعــرثت مقتنياتها وســط 

الشارع.
أثنــاء توزيعهــا امليــاه والطعــام عــى الســكان 
املرديــن مــن منازلهــم املدمــرة، تقــول لينــا 
مخايــل  مــار  شــارع  "كان  عامــًا(   45( داوود 

نبض الحياة يف بريوت".
أدخــل  وكأننــي  جنــون،  حصــل  "مــا  وتضيــف 
يومــًا، حتــى  ببــايل  مكانــًا مجهــواًل. مل يخطــر 
خــال أيــام الحــرب، أن أرى شــارع مــار مخايــل 

بهذا الشكل".
بــريوت مــروان عبــود أن كلفــة  وقــدر محافــظ 
تــراوح  بــريوت  طالــت  التــي  واألرضار  الدمــار 
دوالر.  مليــارات  عــر  وخمســة  عــرة  بــني 
وقــال "نحــو نصــف بــريوت تــرضر أو تدمــر. إنه 
وضع كاريث مل تشهده بريوت يف تاريخها"، 
باتــوا  ألــف شــخص   300 مشــريًا إىل أن نحــو 

مردين من منازلهم.
عــام،  مئــة  عــى  عمــره  يزيــد  أثــري  منــزل  يف 
يجمع ميشال أسعد الزجاج املتناثر يف دلو.

إعصــارًا  وكأن  الداخــل  مــن  املنــزل  ويبــدو 
ضخــًا مــّر بــه ومل يبــق شــيئ يف مكانــه. وكان 
إىل  للعــذراء  متثــال  اعــادة  أن  فعلــه  مــا  أول 

مكانه رغم أنها فقدت رأسها.
ويقــول ميشــال )53 عامــًا( "عشــت يف هــذا 

املنــزل حيــايت. وكنــت عــى وشــك أن أمــوت 
هنا".

يتحــرس ميشــال عــى صــاالت املعــارض يف 
ذهــب  الــذي  الــرايث  طابعــه  وعــى  الشــارع 
مــن دون عــودة. تصدعــت مبــان بشــكل كبــري 

وأخرى تدمرت أسطحها وجدرانها.
يقول أسعد "أنا واحد من مئات، ورمبا اآلالف 
هنا. نجونا من املوت ولكن من سيعوضنا؟".
ويســارًا،  املتناثــر ميينــا  الزجــاج  قطــع  وجــراء 
مل تعــد رؤيــة اإلســفلت يف الشــارع ممكنــة. 
وســطه،  يف  وحتــى  الطريــق  جانبــي  وعــى 
توّقفت ســيارات مدّمرة وقد انفجرت أكياس 
الحايــة الهوائيــة فيهــا، فيــا ينتظــر أصحابهــا 

مجيء شاحنات لنقلها.
"حرب عالمية ثانية" 

يســري عــرات بــني الــركام حاملــني حقائبهــم 
لينضموا إىل عرات آالف األشخاص الذين 
أو دمــرت  للســكن  قابلــة  غــري  باتــت منازلهــم 

متامًا.
انشــغل عــال اإلغاثــة بالبحث عن ناجني يف 
املنــازل املهدمــة، وأخرجــوا إمــرأة مــن صالون 
كــريس  عــى  جالســة  وهــي  املدمــر  منزلهــا 

خشبي.
أمىض خليل خمسني عامًا من حياته يف مار 
مخايل بينها سنوات الحرب األهلية )-1975

1990(. ويقــول واضعــًا كامــة عــى وجهــه 
"خــال الحــرب كانــت تســقط قربنــا قذيفــة أو 
قذيفتــان، ال بــأس، كنــا نحمــي أنفســنا، وننــزل 

إىل املاجئ".
مــا حصــل  ويضيــف خليــل )78 عامــًا( "لكــن 

أمس مل ميّر علينا يومًا، وال حتى يف األحام 
كنا نتخيل شيئًا ماثًا".

الصدمــة،  هــول  الحــي  ســكان  يتخــط  مل 
وســيحتاجون إىل وقت طويل جدًا للتعايف، 
بعدما فقد شارعهم نبضه وكل ما كان ميّثله 

يف بريوت.
ميّر أحد األشخاص، ينظر من حوله مذهواًل، 
ويــردد "كــا لــو أنهــا الحرب العامليــة الثانية"، 
بكائهــا  كبــح  مــن  تتمكــن  مل  إمــرأة  وقربــه 
عــى  لصديقتهــا  تــرح  وهــي  ورصاخهــا 

الهاتف املشهد من حولها.
مــار  منطقــة  تحّولــت  الســنوات،  مــّر  عــى 
مخايــل مــن أحيــاء ســكنية قدميــة ومتواضعــة 
عــى  واملطاعــم  بالحانــات  مــيء  شــارع  إىل 

أنواعها.
لكــن هــذه املــرة، مل تكــن الزحمــة ناجمــة عــن 
زوارها الكرث الباحثني عن الرفيه، بل مكتظة 
بســكانها املرديــن الباحثــني عــا تبقــى مــن 
منازلهــم، وكأن معانــاة اللبنانني جراء األزمات 

املتتالية ال تكفيهم.
وبينــا كانــوا يتابعــون بعجــز انهيــار االقتصــاد 
الوضــع  هــذا  تبعــات  ويعيشــون  بلدهــم  يف 
الهش الذي أضيف إليه وباء كوفيد19-، أىت 

انفجار مرفأ بريوت ليشكل أكرب كوارثهم.
تنهمــك تــاال مرصي )18 عامــًا( بكنس األرض 
وإزالــة الــركام. وتقــول "كان شــارع مــار مخايــل 

منزيل الثاين".
كورونــا  فــريوس  ظــل  يف  "حتــى  وتضيــف 
املســتجد وكل مــا حــّل عــى البلــد، كان لدي 

أمل.. أما اآلن فقد فقدته".

ديب/ األناضول:
اندلع حريق هائل، أمس، داخل سوق 

يف إمارة عجان باإلمارات.
يف  املــدين  الدفــاع  إدارة  وقالــت 
"تتعامــل  فرقهــا  إن  بيــان،  عجــان يف 
عجــان  ســوق  يف  متطــور  حريــق  مــع 

الشعبي".
التعامــل  حاليــا  "يتــم  أنــه  وأضافــت 
املراكــز  جميــع  قبــل  مــن  الحريــق  مــع 
األربعــة التابعــة إلدارة الدفــاع املــدين 
"ســتقوم  أنهــا  إىل  ولفتــت  بعجــان". 
بطلــب الدعــم مــن اإلمــارات املجــاورة 

إذا استدعى األمر ذلك".
ومل تتضــح عــى الفــور ســبب الحريــق 
إذا  ومــا  املاديــة،  الخســائر  حجــم  أو 
كان قــد أســفر عــن ســقوط ضحايــا مــن 

عدمه. 

مصرع 10 وانهيار 3380 منزًل جراء 
السيول في السودان منذ يوليو

الخرطوم/ األناضول:
أعلنــت الســلطات الســودانية، أمــس، ارتفــاع ضحايــا الســيول الناجمــة عن أمطار 

غزيرة إىل 10 وفيات منذ يوليو/ متوز املايض.
وقالــت وزارة الداخليــة، يف تقريــر نرتــه أمــس، إن جملــة األرضار جــراء الســيول 

يف كل أنحاء الباد بلغت منذ يوليو وحتى اليوم 10 وفيات و3 إصابات.
وأضافــت أن الســيول أدت أيضــا إىل انهيــار 3.380 منــزال، بينهــا 1.872 انهيــارا 

كليا، و1.508 أخرة انهارت جزئيا.
جــراء  متجــرا ومخزنــا  )تعليميــا ومســاجد( و28  مرفقــا   29 تــرضر  وأشــارت إىل 

السيول منذ الشهر املايض.
الحيطــة  توخــي  إىل  الســيول  مجــاري  قــرب  القاطنــني  الداخليــة  وزارة  ودعــت 

والحذر.
وينتهــي موســم األمطــار والســيول بالســودان، يف أكتوبــر/ تريــن األول مــن كل 
عام. وتعرضت العاصمة الخرطوم وعدد من الواليات عى مدار األيام املاضية 

ألمطار غزيرة، فيا رضبت سيول مناطق "رشق النيل" رشقي العاصمة.
ويف الســنوات املاضيــة، تســببت الســيول يف مــرصع العــرات، وتدمــري آالف 

املنازل واملرافق الخدمية يف أنحاء الباد. 

بغداد تقر ضوابط لتخزين 
المواد الخطرة

بغداد/ األناضول:
وضــع ضوابــط جديــدة  أمــس،  العراقيــة،  الســلطات  قــررت 
لتخزيــن ونقــل املــواد الكيميائيــة الخطــرة رسيعــة االنفجــار، 
آالف  أوقــع  بــريوت  يف  دام  انفجــار  عــى  ســاعات  بعــد 

الجرحى والقتى.
وقالت الهيئة الوطنية العليا للجارك يف العراق، يف بيان، 
إنهــا "خاطبــت مراكزهــا الجمركيــة العاملــة يف كافــة املنافذ 
الربيــة والبحريــة والجويــة لغــرض تزويدها بجرد لهذه املواد 
لهــا وبشــكل عاجــل، وبيــان  التــي تعــود  الخطــرة، والجهــات 
أســباب عــدم إنجــاز معاماتهــا مــن قبــل الــوزارات العائــدة 
لهــا هــذه املــواد، واإلرساع بإنجــاز املعامــات الخاصة بهذه 

الحاويات".
لهــذا  املســتمرة  املتابعــة  عــى  "حرصهــا  الهيئــة  وأكــدت 
امللــف املهــم مــن خال توجيــه مديرياتها عى العمل وفق 
ضوابــط اســترياد ونقــل وتخزيــن املــواد الكياويــة والخطــرة 

الصادرة من الجهات ذات االختصاص".

طرابلس/ األناضول:
تحــركات  رصــد  أمــس،  الليبــي،  الجيــش  أعلــن 
لعنــارص مرتزقــة مجموعــة "فاغــر" الروســية، من 

مدينة الجفرة إىل مدينة رست.
التابعــة  الغضــب"  "بــركان  عمليــة  ونــرت 
للجيــش، عــرب صفحتهــا عــى فيســبوك، صــورا 
االنقــايب  الجــرال  مليشــيا  "ُتظهــر  إنهــا  قالــت 
وهــم  فاغــر،  مبرتزقــة  مســنودة  حفــر  خليفــة 
يقومــون بأعــال تحصــني لطريــق رست الجفــرة 

بخنــادق وســواتر ترابيــة، خوفــا مــن تقــدم قواتنــا 
)شــال(  رست  تحريــر  عمليــات  يف  البطلــة 
اليــوم  "رصدنــا  وأضافــت:  )وســط(".  والجفــرة 
)أمــس( أيضــا تحــركات لعنارص فاغر من الجفرة 
إىل رست، عــى مــن 21 آليــة بينهــا 4 ناقــات 
تفاصيــل  ذكــر  دون  ذخــرية"،  وســيارتا  جنــود، 
دول  مــن  بدعــم  حفــر،  قــوات  وشــنت  أخــرى. 
 4 يف  طرابلــس  عــى  عدوانــا  وأوروبيــة،  عربيــة 
وجرحــى  قتــى  أســقط   ،2019 نيســان  أبريــل/ 

أن  قبــل  واســع،  دمــار  بجانــب  املدنيــني،  بــني 
يتكبــد خســائر واســعة، وســط دعــوات عديــدة، 
حاليا للحوار والحل السيايس لألزمة املتفاقمة 

منذ سنوات.
باملقابــل، يواصــل الجيــش الليبــي حشــد أعــداد 
كبــرية مــن قواتــه منــذ نحــو 7 أســابيع، اســتعدادا 
حــال  يف  عســكريا  املعــارك  حســم  ملواصلــة 
فشــلت الجهــود الدوليــة يف إيجــاد حــل ســلمي 

يجنب الباد مزيدا من الدمار. 

تضامن عربي ودولي واسع مع لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

حي مار مخايل التراثي في بيروت.. من ملتقى 
لألصدقاء إلى أبنية متصدعة وركام

الجيش الليبي يعلن رصد تحركات لعناصر
 "فاغنر" من الجفرة إلى سرت

اندلع حريق هائل في سوق بإمارة عجمان

مدريد/ وكاالت: 
أبدى الطاب يف مدريد رغبتهم يف تغيري اسم 
جامعتهم التي تحمل اسم امللك السابق خوان 
كارلــوس، وتعتــزم بضــع مــدن اتخاذ إجراء ماثل 
التــي تحمــل ذات  والشــوارع  للحدائــق  بالنســبة 
االســم، يف حني تنتر عى اإلنرنت شــعارات 
تســخر مــن امللــك الســابق بعــد أن غــادر البــاد 

بفضيحة فساد.
ويف ظل الدســتور الحايل واالنقســام الســيايس 
ســنوات  منــذ  تظهــر  التــي  الــرأي  واســتطاعات 
انقساما واضحا بني سكان الباد حول القضية، 
فــإن ذلــك يعنــي أن مــن غــري املرجــح أن تفــي 
الفضيحــة األخــرية إىل تغيــري النظــام الســيايس 

يف إسبانيا يف وقت قريب.
لكن الرحيل املفاجئ للملك الســابق من الباد 

إىل جهــة غــري معلومــة، وهو الرحيــل الذي ٌأعلن 
عنــه يــوم االثنــني والــذي قــال عنــه إنــه يتيــح البنــه 
امللــك فيليبــي فرصــة الحكــم دون الوقوع تحت 
تأثــري مشــاكل والــده، أثــار ضجــة وجــدال واســعا 

يف الداخل.
عــن  أســتورياس  دي  فــوز  ال  صحيفــة  ونقلــت 
خيخــون  بلديــة  باســم  املتحدثــة  بينيــدا  مارينــا 
يف شــال إســبانيا قولها إن البلدية ســتغري اسم 
شارع خوان كارلوس األول ألنها تعترب أن امللك 
الســابق ”مل يعد فيه تجســيد للقيم املؤسســية 

واألخاقية والدميقراطية ملجتمعنا“.
ويف مدريد، تجاوز املوقعون عى التاس عرب 
اإلنرنــت لتغيــري اســم الجامعــة 41 ألــف توقيــع 

حتى صباح يوم أمس.
وجــاء يف نــص االلتــاس ”ال تزال قضايا الفســاد 

املحيطة بالعائلة امللكية مســتمرة، تدمر صورة 
امللكية التي يتم تقدميها إلينا عى أنها صالحة 
إىل  الجامعــة  اســم  يتحــول  فيــا  ومتواضعــة“، 

وسم من بني الوسوم املتصدرة عى توير.
ووســط طوفــان مــن عبــارات الســخرية مــن رحيــل 
تويــر  مســتخدمي  أحــد  قــال  الســابق،  امللــك 
إنــه يجــب إعــادة تســمية الجامعة باســم ”جامعة 

امللك املنفي“.
واعتى خوان كارلوس عرش إسبانيا عام 1975 
بعد وفاة الجرال فرانسيسكو فرانكو، ونال قدرا 
وافرا من االحرام لدوره يف املساعدة يف قيادة 
الدميقراطيــة.  إىل  الديكتاتوريــة  مــن  إســبانيا 
لكــن الفضائــح األخــرية شــوهت صورتــه، ودفعتــه 
مغــادرة  ثــم   ،2014 عــام  العــرش  عــن  للتنــازل 

الباد اآلن.

آثار الحريق الذي نشب في سوق عجمان أمس 

جامعة وعدة مدن تسعى لرفع اسم ملك 
إسبانيا السابق بعد مغادرته البالد بفضيحة
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القاهرة/ وكاالت:
الهــاالت الســوداء تحــت العينــن ميكــن أن تجعلــك عــن غــر قصــد 
مــدى  عــى  يعلقــون  النــاس  وإذا كان  الليلــة،  تنــم  كأنــك مل  تبــدو 
التعب الذي يبدو عليك فقد آن األوان لعالج هذه األمر، فالتعب 
هــو الســبب املحتمــل للهاالت الســوداء تحــت العينن يف الرجال، 
ولكــن هنــاك العديــد مــن األســباب املحتملــة األخــرى، ومــن ذلــك 
اإلجهاد، والشــيخوخة، والحساســية، والجلد الرقيق تحت العن أو 

منط الحياة غر الصحي.
الخــر الســار هــو أنــه ميكنــك اســتخدام العالجــات الطبيعيــة لجعــل 
الهــاالت الســوداء تختفــي، وميكــن اتخــاذ خطــوات وقائيــة لتجنــب 

ظهورك متعًبا.
يذكر موقع "ثقف نفســك" اإللكرتوين األســباب األكرث شــيوًعا وراء 

الهاالت السوداء واالنتفاخ تحت العن.
ا من الجلد يف املناطق األخرى،  الجلد حول عينيك هو أرق طبيعيًّ
إذ إنــه ميكــن أن يصبــح أرق مــع التقــدم يف الســن أو بســبب منــط 
حياة غر صحي، والجلد الرقيق يسبب ظهور الهاالت السوداء ألن 
الشــعرات الدمويــة تصبــح أكــرث وضوًحــا، وقــد تصبــح برشتــك أرق 

بسبب التدخن أو بسبب الجفاف.
فرط التصبغ

خاليا الجلد تنتج أحياًنا الكثر من امليالنن، وهذه الخاليا تشكل 
بقًعــا قامتــة، وأحياًنــا تكــون تحــت العينــن، وهناك أســباب مختلفة 
وااللتهابــات  الشــمس،  ألشــعة  التعــرض  مثــل  التصبــغ،  فــرط  وراء 
ا بالحديد أو أمراض الغدد  املختلفــة، واتبــاع نظــام غذايئ غني جــدًّ

الصامء.
التعرض للشمس

التعــرض الشــمس هــو ســبب شــائع آخــر مــن فــرط التصبــغ، فأشــعة 
الشــمس ميكــن أن تتلــف خاليــا الجلــد وتســبب إنتــاج الكثــر مــن 
امليالنــن، ولذلــك ميكنــك بســهولة منــع الهــاالت الســوداء تحــت 
وارتــداء  الشــمس  لواقــي  منتظــم  باســتخدام  الرجــال  يف  العينــن 

النظارات الشمسية لحامية البرشة الحساسة حول عينيك.
التورم وااللتهاب

الحساســية، وااللتهــاب، واحتبــاس الســوائل أو الجفــاف ميكــن أن 
تســبب التورم، وتلون الجلد بصورة أغمق يف بعض األحيان أيًضا، 
ا بامللح  واإلجهاد، ومشاكل الجيوب األنفية ونظام غذايئ غني جدًّ
ميكن أن يســبب تورًما يتشــكل تحت عينيك، ويجب أن تستشــر 
الطبيب إذا كنت تعاين تورًما شديًدا، أو إذا كان احتباس السوائل 

لديك مشكلة متكررة.
الشيخوخة

عــى  طبيعيــة  عالمــة  الســوداء  الهــاالت  تكــون  األحيــان  بعــض  يف 
ا فإنــه يعنــي أن برشتــك تصبــح  الشــيخوخة، وعندمــا تصبــح أكــر ســنًّ
أرق ورمبا تكون أقل مقاومة للتعب، وبطبيعة الحال تصبح برشتك 
تعــاين  كنــت  وإذا  الســوائل،  لالحتفــاظ  عرضــة  وأكــرث  مرونــة  أقــل 
أنــك  عــى  هــذا عالمــة  فــإن  الشــيخوخة،  نتيجــة  الســوداء  الهــاالت 

بحاجة إلجراء بعض التغيرات عى منط حياتك.
الحساسية

املســببة  واملــواد  والغبــار،  اللقــاح  حبــوب  عــى  الفعــل  ردود 

عالية، وباستخدام هذا العالج الطبيعي عى أساس منتظم سوف 
تســاعد خاليــا الجلــد عــى إنتــاج املزيــد مــن الكوالجــن، وهــو خيار 

جيد إذا كان لديك برشة رقيقة.
ميكــن عــالج الهــاالت الســوداء تحــت العينــن لــدى الرجــال بعــر 
الطامطم إىل عجينة ســميكة وتطبيقها مثل قناع تحت العينن، أو 

ببساطة بتدليك برشتك برشائح الطامطم مدة دقيقتن.
البطاطس

اســتخدام البطاطــس الخــام يعمــل عى تبييض برشتــك، والحد من 
االنتفــاخ، وترطيــب خاليا الجلــد وتغذيتها، الحتوائها عى فيتامن 
C، والبطاطــس أيًضــا مضــاد لألكســدة طبيعــي، ورشائــح البطاطــس 
الباردة تساعدك يف الحصول عى نتائج رسيعة، ما يجعلها خياًرا 
ا إذا كنت بحاجة للتخلص من الهاالت الســوداء قبل الذهاب  مثاليًّ

إىل العمل.
قطــع بضــع رشائــح مــن البطاطــس الخــام واتركهــا يف الثالجــة بضــع 
دقائــق، وضــع رشائــح عــى عينيــك متــى دعــت الحاجــة للحــد مــن 

الهاالت السوداء واالنتفاخ.
الحليب

الحليب يرطب ويغذي برشتك ألنه غني بالكالسيوم والفيتامينات، 
وهــذا هــو العــالج الطبيعــي املثــايل للتخلــص مــن الهــاالت الســوداء 
بعد ليلة ســهر أو الحفالت، أو املســاعدة يف التخلص من الهاالت 

السوداء الناجمة عن اتباع نظام غذايئ غر متوازن.
اغمــس اثنتــن مــن كــرات القطــن يف الحليــب البــارد واتركهــا تحــت 
عينيــك مــدة 20 دقيقــة، وميكنــك الحصــول عــى نتائــج أفضــل عــن 
طريــق إضافــة بــذور الحلبــة للحليــب إذا كنــت بحاجــة إىل معالجــة 
فــرط التصبــغ، وميكنــك أيًضــا خلــط كميــة متســاوية مــن الحليــب 

ومياه الورد للحد من االلتهاب.
عصير البرتقال

عصــر الرتقــال غنــي بطبيعــة الحــال بفيتامــن C وميكــن أن يغــذي 
خاليــا الجلــد، ولذلــك هــو العــالج الطبيعــي الــذي ميكــن أن يســاعد 
أو  الشــمس  ألشــعة  التعــرض  عــن  الناجمــة  األرضار  إصــالح  يف 

الجفاف.
ميكــن غمــس كــرات القطــن يف عصــر الرتقال البــارد أو مزج عصر 
ميكــن  عجينــة  لصنــع  الجليرسيــن  مــن  قطــرات  بضــع  مــع  الرتقــال 

تطبيقها تحت عينيك.
الخيار

الخيــار يحتــوي عــى فيتامــن ك، وهــو أمــر رضوري لبــرشة صحيــة، 
إنتــاج  ــا وتســاعد يف  الخيــار تعطــي برشتــك توهًجــا صحيًّ فرشائــح 

الكوالجن عى املدى الطويل.
قطع رشائح من الخيار البارد وطبقها عى عينيك، فالخيار يســاعد 

عى منع تراكم السوائل إىل جانب تغذية خاليا الجلد.
النعناع

النعناع غني بفيتامن C، والبلسم الذي يحتويه يعمل عى تقليل 
تهيج الجلد ويســاعد عى تحســن الدورة الدموية، وأوراق النعناع 
والهــاالت  رقيًقــا  الجلــد  لديــك  كان  إذا  عجائــب  تفعــل  أن  ميكــن 

السوداء ناجمة عن الشعرات الدموية املرئية.
ميكنــك ســحق بعــض أوراق النعنــاع وإضافــة بضــع قطــرات مــن املاء 

للحساســية األخــرى ميكــن أن تجعــل األوعيــة الدموية تحت عينيك 
تتضخــم واملمــرات األنفيــة تصبــح محظــورة، وهــذا ميكــن أن يــؤدي 
إىل دوائــر مظلمــة ومنتفخــة تحــت عينيــك، وإذا كانــت الحساســية 
هــي املســؤولة عــن الهــاالت الســوداء لديــك، فرمبــا تواجــه أعراًضــا 

أخرى مثل احمرار العينن أو مشاكل يف الجيوب األنفية.
النعاس/ إطالة النوم

نقــص النــوم هــو ســبب شــائع للهــاالت الســوداء تحــت العينن لدى 
الرجــال، وعــدم الحصــول عــى قســط كاف مــن النــوم يجعل برشتك 
تحتفــظ بالســوائل وتجعــل األوعية الدمويــة تتمدد، وميكن أيًضا أن 
تظهــر الهــاالت الســوداء مــن النــوم أكــرث مــن الــالزم، فعنــد االســتلقاء 
يكــون هنــاك املزيــد مــن تدفــق الــدم يف األوردة تحــت عينيــك، مــا 
يجعلهــا أكــر وأكــرث وضوًحــا، والخــر الســار هــو أن الهاالت الســوداء 
الناتجة من هذا السبب سوف تختفي مبجرد تعديل عادات النوم 

لتصبح صحية.
طرق عالج

مــن  العديــد  هنــاك  الرجــال  لــدى  الســوداء  الهــاالت  مــن  للتخلــص 
العالجــات الطبيعيــة البســيطة، وبعــض هــذه املكونــات قــد تكــون 
بالفعــل موجــودة يف املطبــخ، وتلــك التي ال تتوافر لديك يكون من 
الســهل العثــور عليهــا، وميكنــك اســتخدام أي مــن هــذه العالجــات 

للتخلص من الهاالت السوداء تحت العينن.
الحــظ أنــك ســوف تحصــل عــى نتائــج أفضــل إذا كنــت تســتخدم 
أيًضــا العــالج الطبيعــي قبــل تطبيــق العــالج عــى الهــاالت الســوداء، 
فالــرودة تهــدئ الجلــد املتهيــج أو امللتهــب وتقلــل مــن االنتفــاخ 
عى الفور؛ فوضع بضع مالعق صغرة يف املجمد )الفريزر( بضع 
دقائــق، وتطبيــق املالعــق الصغــرة البــاردة عــى الهــاالت الســوداء 

يحد من االنتفاخ، ويجعل األوعية الدموية أقل وضوًحا.
زيت اللوز

البــرشة بفضــل  أفتــح ويغــذي خاليــا  اللــوز ســيجعل برشتــك  زيــت 
محتــواه مــن فيتامــن E، ويحتــوي هــذا الزيــت أيًضــا عــى خصائص 

طبيعية مضادة لاللتهابات تساعد يف الحد من االنتفاخ.
طبــق زيــت اللــوز بتدليــك تحــت عينيــك ببضــع قطــرات منــه بلطــف 
قبــل الذهــاب إىل النــوم، وميكنــك أيًضــا خلــط خمــس قطــرات مــن 
زيــت اللــوز مــع ملعقــة كبــرة مــن العســل أو مزج خمــس قطرات من 
زيت اللوز مع اثنن من رشائح األفوكادو لتشكيل عجينة وتطبيقها 

مثل قناع تحت العينن.
أكياس الشاي الباردة

أكياس الشــاي الباردة هي بديل رسيع وســهل ألفضل كريم لتحت 
العن للرجال، فالشاي مضاد لألكسدة طبيعي ومضاد لاللتهابات، 
فمحتــوى الكافيــن يســاعد عــى تقليــص األوعيــة الدمويــة املرئيــة، 
والشــاي األخــر يعمــل أفضــل ألنه يحتوي عــى مواد فعالة مضادة 

لاللتهابات.
يف  وضعهــا  الســاخن،  املــاء  يف  الشــاي  مــن  أكيــاس  بضعــة  ضــع 

الثالجة بضع دقائق وطبقها عى عينيك قبل الذهاب إىل النوم.
الطماطم

الطامطــم عامــل تبييــض طبيعــي ميكــن أن يســاعد يف عــالج فــرط 
ترطيــب  لألكســدة وخصائــص  ولديهــا خصائــص مضــادة  التصبــغ، 

دقائــق،   10 واالنتظــار  عينيــك  تحــت  ووضعهــا  عجينــة،  لتكويــن 
وميكنــك إضافــة رشائــح الطامطــم أو البطاطــس للحصول عى نتائج 

أفضل.
ماء الورد

لاللتهابــات  مضــادة  خصائــص  لــه  طبيعــي  عنــر  هــو  الــورد  مــاء 
ا  وخصائص ترطيب، فيمكنه القضاء عى الســموم، وألنه فعال جدًّ
ســوف تجــد عــى األرجــح مــاء الــورد يف كرميــات ومنتجــات العــن 

للرجال.
اغمس اثنتن من كرات القطن يف ماء الورد وطبقها تحت عينيك، 
وميكنــك أيًضــا هــرس بعــض اللــوز يف الخــالط، وإضافــة إليــه ملعقة 

صغرة من ماء الورد وطبقه تحت عينيك.
زيت الزيتون

زيــت الزيتــون غنــي باألحــامض الدهنيــة وفيتامــن ك، وهــذا مــن 
أفضــل العالجــات الطبيعيــة التــي ميكــن أن تســاعد يف عــالج الجلد 

الرقيق، وأيًضا تحسن صحة الجلد.
ميكنــك تدليــك برشتــك ببضــع قطــرات مــن زيــت الزيتــون، أو مــزج 
بضع قطرات من زيت الزيتون يف الحليب أو ماء الورد واستخدام 

كرات القطن لتطبيق هذا الخليط عى برشتك.
الكركم

مســحوق الكركــم هــو مضــاد لاللتهابــات طبيعــي، ولذلــك يســتخدم 
يف املساعدة يف التخلص من الهاالت السوداء.

ميكن خلط مسحوق الكركم مع قليل من عصر الرتقال أو مع ماء 
الورد لتكوين عجينة ووضعها أسفل العينن.

منع الهاالت السوداء من الظهور
إن العالجات الطبيعية املذكورة أعاله ستســاعد يف عالج الهاالت 
الســوداء، ولكــن هنــاك خطــوات ميكــن اتخاذها ملنــع ظهور الهاالت 
الســوداء، وإذا كانــت هــذه مشــكله متكــررة، فقــد تحتــاج إىل معرفة 
مــا يســبب الهــاالت الســوداء تحــت العينــن لــدى الرجــال، وإجــراء 
بعــض التغيــرات عــى منــط حياتــك، والنظــر يف اســتخدام كريــم 
العــن للرجــال، إذا كنــت ال تحصــل عــى النتائــج التــي تريدهــا مــع 

العالجات الطبيعية.
تجنب فرك عينيك

فرك العينن ميكن أن يهيج الجلد ويسبب االلتهاب، وهذه العادة 
الســيئة ميكــن أيًضــا أن تــر بخاليــا الجلــد، والبكتريــا املوجــودة 
عى يديك تنتقل إىل وجهك وتسبب تهيج أو تلف لخاليا الجلد.

اإلقالع عن التدخن
التدخن هو سبب شائع للهاالت السوداء حول العن لدى الرجال، 
والنيكوتن واملواد الكيميائية األخرى املوجودة يف السجائر ميكن 
والبــرشة  أكــرث وضوًحــا،  الدمويــة  واألوعيــة  أرق  تجعــل برشتــك  أن 
الهــاالت  تختفــي  وســوف  التدخــن  عــن  اإلقــالع  مبجــرد  تتحســن 

السوداء بعد ذلك.
عدم السهر

ليســت هنــاك حاجــة لــرشح ملــاذا الســهر هــو ســيئ عــى صحتــك، 
وقــد تكــون الهــاالت الســوداء عالمــة عى أن نظام الحيــاة يحتاج إىل 
تغيــر، والرتكيــز عــى تغيــر منــط الحيــاة إىل صحــي للتخلــص مــن 

الهاالت السوداء واملشاكل الصحية األخرى.

عـــــــالج 
الهاالت 

السوداء 
لـــــدى 

الرجــــــال
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وتطويــر  اللغــات  لتعلــم  تحركهــا  التــي  هــي  هوايتهــا 
مســتواها فيهــا، ولكنهــا يف دراســتها الجامعيــة مل تخــر 
للدراســة،  مجــاًل  ل  هوايــة  لهــا  لكونهــا  لغــات  تخصــص 
وثقافــات  لغــات  إىل  التعــرف  الجميــل  مــن  أنــه  وتــرى 
جديــدة، وكثــًرا مــا تجــد تشــابًها بــن اللغــات كالركيــة 
والعربيــة، مــا يدفعهــا للتثقــف عــن تاريخ الــدول الناطقة 

بتلك اللغات.
وتضيــف حــا: "الثقافــة مثــل هــذا النــوع حلــوة ومفيــدة 
ســاعدين يف  اإلنجليزيــة  اللغــة  إتقــاين  أن  يل، خاصــة 
دراســة تخصــي الجامعــي الربمجــة، أمــا باقــي اللغــات 
تطبيــق  بتصميــم  تخصــي  يف  أدمجهــا  أن  فأحــاول 
العربيــة  غــر  متعــددة  لغــات  عــى  يحتــوي  موقــع  أو 

واإلنجليزية".
شــخصيتها،  أثــر يف  اللغــات  تلــك  تعلمهــا  أن  وتوضــح 

مســتوى  وزيــادة  الشــخصية،  وقــوة  بالتميــز،  بشــعورها 
مــن  أشــخاص  مــع  والتعامــل  أيًضــا،  والوعــي  ثقافتهــا، 

مختلف الجنسيات.
يف  اللغــات  يف  مســتواها  تطويــر  عــى  حــا  وتعمــل 
واملسلســات  األفــام  مبشــاهدة  ــا  ذاتيًّ الغالــب 
اللفــظ  طريقــة  إتقــان  عليهــا  تســهل  التــي  التعليميــة، 
والتحدث والرجمة، أو اللتحاق بـ"كورسات أون لين"، 
ا -حسب  إضافة إىل تطبيق duolingo، وهو مفيد جدًّ

وصفها- وفيه الكثر من اللغات.
ــا،  وذاتيًّ مبكــًرا  اللغــات  بتعلــم  الشــباب  وتنصــح 

ومامرستها، ألن اللغة مبجرد تركها ستنىس.
فعكــف  عاًمــا(   25( الزريعــي  الرحيــم  عبــد  الشــاب  أمــا 
لكونــه  ــا،  ذاتيًّ عــام  منــذ  اإلنجليزيــة  اللغــة  تعلــم  عــى 
أصبــح يتعامــل مــع أنــاس جــدد بلغــات مختلفــة، يقــول: 

"إىل جانــب أن العــامل أصبــح يتجه نحو اللغة اإلنجليزية 
لكونهــا لغــة عامليــة، فأصبــح تعلمهــا وإتقانهــا أمــًرا مهــامًّ 

ليسهل التصال والتواصل مع العامل الخارجي".
ثقافة

منــه  يســتفد  مل  إذا  أخــرى  لغــة  تعلــم  أن  إىل  ويشــر 
مهاراتــه  مــن  يزيــد  فإنــه  العمليــة  حياتــه  يف  الشــخص 
)18 عاًمــا( فيشــعر  أركان عــي  الطالــب  أمــا  وثقافاتــه. 
مرحلــة  قبــل  فراغــه  أوقــات  اســتثامر  لعــدم  بالنــدم 
كانــت  التــي  اإلنجليزيــة  اللغــة  تعلــم  يف  التوجيهــي 
ستســاعده يف دراســة املنهــاج، وقــد عكــف أخــًرا عــى 
اللتحــاق بــدورات مكثفــة مــن أجل تعلمهــا وإتقانها قبل 

دخوله يف العامل الجامعي. 
اللتحــاق  انتظــار  بعــدم  تجربــة  بعــد  الطلبــة  وينصــح 
اإلنجليزيــة  عــى  يعتمــد  اليــوم  يشء  فــكل  بالجامعــة، 

والتعلــم الــذايت، حتــى لــو مل يكــن التخصــص الجامعــي 
اختيــار  عنــد  الطريــق  ســتمهد  ولكنهــا  بهــا،  عاقــة  لــه 
التخصص، أو السعي يف الحصول عى منحة وغرها.

حســام  اإلنجليزيــة  اللغــة  مــدرس  يلفــت  جهتــه  مــن 
ــا  حبًّ اللغــات  تعلــم  عــى  كثريــن  إقبــال  إىل  اشــتيوي 
فيها، ورغبة منهم، فبعض يندفع لتعلمها منذ املرحلة 
البتدائيــة، وبعــض يتعلمهــا ضمــن النطــاق املــدريس، 
ويقتــر بآخريــن األمــر عــى تعلمهــا مــن أجــل تحصيــل 
نجــده  اللغــات  يحــب  الــذي  الطالــب  ولكــن  الدرجــات، 

مستقبًا يبدع فيها. 
ويف حديــث مــع صحيفــة "فلســطن" يبــن أن اإلقبــال 
مدخــل  فهــي  متعــددة،  ألســباب  يكــون  اللغــات  عــى 
للتنافــس والحصــول عــى املنــح، وإيجــاد فرصــة عمــل، 
وهنــاك العديــد مــن اللغــات، ولكــن أكرثهــا أهمية اللغة 

اإلنجليزية لكونها لغة عاملية واألكرث انتشاًرا يف العامل.
والثانويــة  اإلعداديــة  املرحلتــن  أن  اشــتيوي  ويوضــح 
مامئتــان لتعلــم الطالــب لغــة جديدة، بعد أن يكون يف 
املراحل الدراسية األوىل قد أتقن مهارة الستامع التي 
هي أهم مهارة يف تعلم أي لغة، لكونها تعلم الشــخص 

النطق الصحيح.
ويشــر إىل أن املنهــاج مــن الصــف األول البتدايئ حتى 
الســتامع  األربعــة  املهــارات  يقيــس  الثانويــة  املرحلــة 
والتحــدث والكتابــة والقــراءة، لكنــه يــرى أن "المتحانــات 
التقليديــة، وهــذا  لهــا، وتعتمــد عــى األمــور  ل تتطــرق 

يسبب فجوة كبرة بن املنهاج وواقع المتحانات".
هــي  اللغــات  لتعلــم  أفضــل طريقــة  أن  اشــتيوي  ويبــن 
التعلم الذايت، والعتامد عى الستامع؛ فهذه املهارة 

هي األهم، إىل جانب رؤية ما يستمع له. 

عواصم/ وكالت:
تعلــم اللغــة يعنــي تعلــم حضــارة جديــدة تفتــح 
ا،  نافــذة عــى ثقافــة مختلفــة، وهو أمر ممتع جدًّ
املختلفــة،  املعرفيــة  الثقافــات  لديــك  يعــزز 
والطــاع  للتعلــم  جديــدة  آفاًقــا  أمامــك  ويفتــح 
أشــخاص  مــع  والتعامــل  جديــدة  عــادات  عــى 
مــن  ويزيــد  شــخصيتك  فيصقــل  مختلفــن، 

قدرتك عى التواصل.
تعلــم لغــة جديــدة ليــس مهمــة ســهلة، فهــو أمــر 
تبقــى  لكــن  والتزاًمــا،  وإرصاًرا  دافًعــا  يتطلــب 
التعلــم،  يف  غرهــا  مــن  أســهل  اللغــات  بعــض 
لذلــك يقــرح موقــع "أنــا إنســان" لكــم ســبعة مــن 

أسهل اللغات يف العامل؛ كام يقول.
اللغة اإلنجليزية

اللغة األكرث استخداًما يف العامل وأغلب الدول 
تعلمها يف سن صغرة، كلامتها قصرة ول فرق 
بــن الذكــر واألنثــى يف املخاطبــة، يتقنهــا نحــو 
يقــارب  مــا  وهــو  العــامل،  يف  متحــدث  مليــاري 

ثلث سكان العامل.
اللغة الدنماركية

 )Dansk )بالدمناركيــة:  الدمناركيــة  اللغــة 
اللغــات  وإحــدى  الرســمية  الدمنــارك  لغــة  هــي 
نحوّيــة  قواعــد  ذات  لغــة  وهــي  اإلســكندنافية، 
امُلفــردات  مــن  العديــد  عــى  وتحتــوي  ســهلة، 

الجرمانّية.
اللغة الفرنسية

أن  ســهلة  يجعلهــا  والــذي  الرومانســية،  اللغــة 
وهــي  اإلنجليزيــة،  اللغــة  مــن  قريبــة  مفرداتهــا 
اللغــة الرســمية يف 28 بلــًدا؛ وهــذا يعنــي أنــك 
تســتطيع مامرســتها يف 28 بلــًدا بالعــامل، وهــي 

اللغة األم ألكرث من 100 ميلون شخص.
اللغة اإليطالية

اللغــة اإليطاليــة مــن اللغــات الســهلة، ألن عــدد 
األفعال بها أقل من اللغة الفرنسية أو اإلسبانية، 
يجعلهــا  مــا  تكتــب،  كــام  تلفــظ  بهــا  والكلــامت 

سهلة التعلم.
عــدد متحــديث اللغــة اإليطاليــة بــن 70 مليــون 
إيطاليــا  يف  يتوزعــون  بالعــامل،  مليــون  و125 

وسويرسا ومالطا، و25 دولة أخرى.
اللغة البرتغالّية

واحــدة  اليــوم  وهــي  الرومانســية،  اللغــات  مــن 
املرتبــة  ويف  العــامل،  يف  الرئيســة  اللغــات  مــن 
السادسة من حيث عدد املتكلمن بها لغًة أم، 
وهــي أيًضــا لغــة رئيســة يف أفريقيــا، وهــي اللغــة 
الرســمية يف تســعة بلدان، وتحتوي عى أحرف 
جــّر واســتفهام قليلــة وبســيطة الســتخدام، ومن 

رها. السهل تذكُّ
اللغة اإلسبانية

إنهــا  إذ  رواًجــا  الرومانســية  اللغــات  أكــرث  وهــي 
لغــة ســهلة النطــق، وتحتــوي عــى عــرة أحــرف 
صوتّيــة فقــط، وُتلفظ الكلامت فيها كام ُتكتب، 
باللغــات  ُمقارنــًة  ســهلًة  النحوّيــة  وقواعدهــا 
اللغــات  مــن  واإلســبانية  األخــرى،  الرومانســّية 

األكرث انتشاًرا يف العامل.
اللغة السواحلية

أفريقيــا  ســواحل  عــى  تنتــر  بانتــو،  لغــة  هــي 
الواضــح  األثــر  اللغــة  هــذه  يف  وتجــد  الرقيــة، 
للغات العربية واإلنجليزية والفرنســية واألملانية 
والربتغالية، ول تعتمد هذه اللغة عى تريف 
عــى  اعتامدهــا  بقــدر  كثــًرا،  والنحــو  األفعــال 
أصــل الكلمــة وعــى الوصف التفصيــي إليصال 

املعنى.
اســتخداًما يف  األكــرث  اللغــة  هــي  والســواحيي 

القارة األفريقية بعد اللغة العربية.

الدوحة/ الجزيرة نت:
وأوروبــا،  آســيا  بــن  الوصــل  حلقــة  تركيــا، 
وحاضنة للكثر من العرب، وقبلة للسائحن 
الباحثــن عــن جــامل الطبيعة وعبق التاريخ، 
وانطاًقا من هذا التصال بن العرب وتركيا، 
وســعي العديــد مــن األشــخاص لتعلــم اللغة 
الركيــة، فإننــا سنســتعرض عرب هــذا التقرير 
مجموعــة مميــزة من التطبيقات املتخصصة 

بتعّليم اللغة الركية عرب هاتفك الذيك.
موندلي.. تعّلم التركية عبر 5 دقائق 

من الممارسة اليومية
عــى   )Mondly( "مونــديل"  تطبيــق  ُطــّور 
مــدار ســنوات مــن العمــل الجــاد يف مجــال 
تعّلــم اللغــة ليســاعد املايــن حــول العــامل 
عــى تعّلــم اللغــة الركيــة بفاعليــة مــن خال 
الدروس اليومية املجانية التي تتبع تقنيات 
املمتعــة.  الطرائــق  ذات  الرسيــع  التعّلــم 
تعليميــة  مبــادئ   4 عــى  التطبيــق  يعتمــد 
يف غايــة القــوة تبــدأ باستكشــاف اللغــة مــن 
خــال العبــارات والراكيــب الشــائعة كثــرة 
بــدل مــن الكلــامت الفرديــة، إذ  الســتخدام 
يتمركــز الــدور الجوهــري للعبــارات الشــائعة 
اللغويــة  والقواعــد  املفــردات  تعزيــز  يف 
الجمــل  تكويــن  خــال  مــن  برسعــة  والنطــق 
وتعلم نطق العبارات الركية واملشاركة يف 

املحادثات.
يركز املبدأ الثاين عى تعّليم اللغة الركية 
مــن خــال الســتامع إىل اللغــة الرائجــة التــي 
تستخدم بشكل طبيعي يف السياق اليومي 
يعتمــد  إذ  لهــا،  األصليــن  الناطقــن  مــن 
التطبيــق عــى متحدثــن أصليــن محرفــن 
ذوي أصــوات واضحــة وضوح الشــمس حتى 
تتمكن من الستامع إليها بألفاظ ولهجات ل 
تشــوبها شــائبة. بينــام يعتمــد املبدأ الثالث 
والتدريــب  التحــدث  مهــارات  تعزيــز  عــى 
الجيد عى ما تم تعّلمه يف اللغة من خال 

إجراء املحادثات الحقيقية.

يعتمــد املبــدأ األخــر عــى َأْس املعلومات 
الفواصــل  باســتخدام  اللغــة  ومعــارف 
ذكيــة  طريقــة  ُتعــد  التــي  للتكــرار  الســحرية 
الجديــدة  والعبــارات  الكلــامت  لحفــظ 

بسهولة.
برافولول.. سبيل المبتدئين 

لتحّدث التركية بإتقان
 )bravolol( "يســتهدف تطبيــق "برافولــول
تعليم اللغة الركية من خال تعزيز مهارات 
التحــدث والســتامع. يحتــوي التطبيــق عــى 
والجمــل  الكلــامت  مــن  ضخمــة  مجموعــة 
والعبارات والراكيب الركية الشائعة كثرة 
الستخدام يف سياق الحياة اليومية، بداية 
من األرقام وعبارات الرحيب والجمل التي 
الطارئــة  الحــالت  يف  املســافرون  يحتاجهــا 
وليــس انتهــاء بالكلــامت والعبارات املرتبطة 
النطــق  مــع  وغرهــا  والتســوق  بالطعــام 

الصحيح بلهجة سليمة لكل منها.
إىل  الســتامع  إمكانيــة  التطبيــق  يوفــر 
الجمــل والعبــارات املختلفــة والتــدرب عــى 
النطــق الصحيــح ثــم تســجيل النطــق الخــاص 
وبالتــايل  الســليم  النطــق  مــع  ومقارنتــه  بــك 
بــك.  الخاصــة  التحــدث  مهــارات  تحســن 
دون  اســتخدامه  بإمكانيــة  التطبيــق  يتميــز 
الحاجــة إىل التصــال بشــبكة اإلنرنــت مــام 
ميكنــك مــن اســتكامل عمليــة التعّلم يف أي 

وقت وأي مكان دون أي قيود.
فن إيزي ليرن.. تعّلم التركية 

عبر األلعاب الممِتعة
 fun easy( "ميثــل تطبيــق "فــن إيــزي لــرن
وممتعــة  ســهلة  جديــدة  طريقــة   )learn

لتعّلــم اللغــة الركيــة، إذ ميــزج بــن التعّلــم 
الفعــال وبــن املتعــة املكتســبة مــن خــال 
آلف   6 عــى  التطبيــق  يحتــوي  األلعــاب. 
كلمــة مــن أكــرث كلامت اللغة الركية شــيوعا 
واســتخداما مــع الصــور التوضيحيــة والنطــق 
الصحيــح لهــذه الكلــامت بواســطة الناطقــن 

 15 املفــردات  تغطــي  للغــة،  األصليــن 
موضوعا رئيســيا مقســام إىل 140 موضوعا 
فرعيا. يوفر التطبيق ترجمة هذه املفردات 
العربيــة  بينهــا:  مــن  لغــة   50 مــن  أكــرث  إىل 
واإلنجليزيــة والفرنســية واألملانيــة والهنديــة 
والصينية واإلندونيسية واإليطالية واليابانية 

وغرها.
يوفر التطبيق كذلك 7 ألعاب مميزة تعمل 
وجعلهــا  التعّلــم  تجربــة  تخصيــص  عــى 
مديــر  مبزيــة  التطبيــق  يتميــز  متعــة.  أكــرث 
الكلــامت  مبراجعــة  تقــوم  التــي  املراجعــة 
تــم تعلمهــا يف كل لعبــة مــن ألعــاب  التــي 
اســتخدامه  بإمكانيــة  يتميــز  كــام  التطبيــق، 
دون الحاجة إىل التصال بشبكة اإلنرنت. 
مســتويات   3 عــى  التطبيــق  يحتــوي 
األول  املســتوى  يوفــر  تدريجيــة،  تعليميــة 

منها مجانا.
يربــو عــدد مســتخدمي التطبيــق عــى نصف 
مليــون مســتخدم يف جميــع أرجــاء العــامل، 
مــا يقــرب مــن 14 ألــف منهم منحــوا التطبيق 
"غوغــل  متجــر  عــى   4.6 تقييــم  إجــاميل 
باي" وإجاميل تقييم 4.1 عى متجر "آب 

ستور".
بابل.. تكّلم التركية بثقة 

عبر الدروس التفاعلية
مجموعــة   )Babbel( "بابــل"  تطبيــق  يقــدم 
مميزة من دروس ودورات اللغة الركية التي 
تهــدف إىل تعّليــم اللغــة لــكلٍّ من املبتدئن 
عــى  املتقدمــة  املســتويات  وأصحــاب 
حــدٍّ ســواء عــرب الركيــز عــى جوانــب اللغــة 
والقــراءة  النطــق والســتامع  مثــل  األساســية 
مجموعــة  عــى  التطبيــق  يحتــوي  والكتابــة. 
والــدروس  التفاعليــة  الــدورات  مــن  واســعة 
خصيصــا  وُصممــت  ُأنشــئت  التــي  املميــزة 
من ِقبل نخبة من خرباء اللغة الركية وخرباء 

التعّلم الذايت.
يضم التطبيق مجموعة ضخمة من الكلامت 

إمكانيــة  يوفــر  كــام  املفيــدة،  والعبــارات 
وتســجيل  النطــق  عــى  الجيــد  التدريــب 
مــدى ســامة  الركيــة وتعــرّف  للغــة  نطقــك 
التعــرف  تقنيــة  خــال  مــن  اللغــوي  النطــق 
عى الصوت. يتيح التطبيق إمكانية تخزين 
املفــردات الجديــدة يف مدير املراجعة مام 
يعمــل عى تحســن املفــردات الخاصة بك 

عى املدى الطويل.
يزيــد عــدد مســتخدمي التطبيــق عــى 500 
ألــف مســتخدم يف جميــع أرجــاء العــامل، مــا 
يزيــد عــى 6 آلف مســتخدم منهــم منحــوا 
متجــر  عــى   4.4 تقييــم  إجــاميل  التطبيــق 
"غوغــل بــاي" وتقييــم 4.8 عى متجر "آب 

ستور".
قائد توركيش.. طريقك األمثل 

لتعّلم التركية باللغة العربية
 Kaaed( توركيــش"  "قائــد  تطبيــق 
Turkish( ُيعــد أهــم تطبيــق عــريب لتعليــم 

اللغــة الركيــة خاصــة للمبتدئــن وأصحــاب 
املســتوى املتوســط. يحتوي التطبيق عى 
مجموعــة ضخمــة مــن الكلــامت والراكيــب 
ُتســتخدم  التــي  الرائجــة  الركيــة  والجمــل 
بكرثة يف الحياة اليومية مع جميع الكلامت 
املتشــابهة يف النطــق واملعنــى بن اللغتن 
العربيــة والركيــة. كــام يحتــوي عــى أفعــال 
اللغــة الركيــة وتريفاتها املختلفة وكيفية 
اللغــة  اختصــارات  عــن  فضــا  اســتخدامها، 
والقصــص  الســتخدام  شــائعة  الركيــة 
املرجمــة مــن العربية إىل الركية والعكس. 
لتحديــد  امُلعــّدة  الختبــارات  إىل  إضافــة 
التقــدم  مقــدار  وقيــاس  املتعّلــم  مســتوى 

الذي قام بإحرازه.
يزيــد عــدد مســتخدمي التطبيــق عــى 100 
الوطــن  أنحــاء  جميــع  يف  مســتخدم  ألــف 
مســتخدم  آلف   3 عــى  يزيــد  مــا  العــريب، 
 4.7 التطبيــق إجــاميل تقييــم  منهــم منحــوا 

عى متجر "غوغل باي".

تعلـــم اللغـــــات.. 
مهــــارات تفتـــــح آفاًقــــا جديـــــدة لمتقنيهــــا

غزة/ هدى الدلو:
لــم يقتصــر تعلمهــا للغات علــى واحدة، فســارت 
بمركب متعدد األشرعة لتعلم اللغات اإلنجليزية، 
والفرنسية، والتركية، والعبرية، وتطوير مستواها 
فيها. الشــابة حال سرداح تضيف مازحة: "كما أني 
تعلمت لغة اإلشــارة، ولغة البرمجة أيًضا". تبدي 

حــال قناعــة تامــة بــأن تعلــم اللغــات يتيــح للفــرد 
التعــرف إلــى ثقافــات مختلفة وجديــدة، وفرصة 
لتبــادل الخبرات والمعرفة مع اآلخرين، وســهولة 
لصحيفــة  تقــول  معهــم.  والتواصــل  االتصــال 
"فلســطين": "تعلمــت مبــادئ وقواعــد اللغتيــن 
اإلنجليزيــة والفرنســية في المدرســة، ولكني لم 

أقتصــر علــى ذلك، بل عمدت إلــى االلتحاق بنواد 
ودورات ألجــل تطويرها واالســتزادة عليها، وفي 
ســن 16 التحقــت بــدورة أساســيات فــي اللغــة 
العبريــة، وأكملت تعلمها "أون الين"، أما التركية 
اإلنترنــت،  طريــق  مــن  تعلمتهــا  بداياتهــا  فمــن 

وقطعت شوًطا فيها".

م..   لغات سهلة التعلُّ
7ماذا تعرف عنها؟

تطبيقـــات 
ة ممّيزة  مجانيَّ
تساعدك في 

تعلم اللغة 
التركيــــة
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من سري أعالم التابعني

وصية اليوم: حديث شريف: 
َر  َماَم ِإَذا َكبَّ ُمَنا َيُقوُل: "َل ُتَباِدُروا اْلِ َم ُيَعلِّ ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اللِه َصلَّ
يَن َفُقوُلوا: آِميَن، َوِإَذا َرَكَع َفاْرَكُعوا، َوِإَذا َقاَل: َسِمَع اللُه ِلَمْن َحِمَدُه،  الِّ ُروا َوِإَذا َقاَل: َوَل الضَّ َفَكبِّ

َنا َلَك اْلَحْمُد". َفُقوُلوا: اللُهمَّ َربَّ

وتذكــر  نعمــة،  للمكــروه  النســيان  فــن 
النعم حســنة، والغفلة عن عيوب الناس 

فضيلة.

مقاصد وغايات
يقــول الداعيــة مصطفــى أبــو توهة: "مــن جميل ديننا 
أن العبادات فيه معللة ومن ورائها مقاصد وغايات، 
وليست طقوسا وطالسم مبهمة املعنى واملناسبة، 
فإذا كانت أعياد الكافرين تفتقر إىل بعدها الروحي 

والعقيل، فإن أعيادنا لها ما يسوغها".
"ففــي  "فلســطني":  لصحيفــة  توهــة  أبــو  ويضيــف 
الســاحة  روح  تتجــى  واألضحــى  الفطــر  العيديــن 
واليــر، والتاهــي مــع الفطــرة اإلنســانية الســليمة، 
فعيــد األضحــى يــأيت بعــد عبــادة ضخمــة وهــي الحــج 
شكًرا وعرفاًنا بفضل الله عى املسلم إذ وفقه ألداء 

ما افرتض عليه".
عــى  وتوســعة  ورشب  أكل  أيــام  "فهــي  ويــردف: 
احتيــاج  يلبــي  مــا  املبــاح  املــرح  مــن  العيــال، وفيهــا 
النفــس إىل البحبوحــة والفــرح يف إطــار مــن الحــالل 

بعيدا عن الفسوق والعصيان".
ومــن معــاين عيــد األضحــى، يبــني أبــو توهــة أن فيهــا 
التــي مثلهــا ابراهيــم  لــروح التضحيــة والفــداء  احيــاء 
ولــده  ذبــح  بــارش  حينــا  والســالم،  الصــالة  عليــه 
اســاعيل عليــه الســالم، فــكان الفــداء بذبــح عظيــم 
بعــد أن صــدق الرؤيــا، ويف ذلــك إشــارة إىل مقــوم 
عظيــم، تقــوم عليــه املبــادئ والقيــم أال وهــي البــذل 
والتضحية بكل غال ونفيس، وإال فا استحق الحياة 

من عاش لنفسه.
اإلنســانية  الغايــة  العيــد  يف  العــر  مــن  أن  ويوضــح 
حيــث تجتمــع القلــوب واملشــاعر، يف صــالة العيــد 
يف العــراء، لتتآلــف أرواح املؤمنــني ومحــاكاة لذلــك 
الجمــع املبــارك، عــى أرض عرفــات ومناســك الحــج 
كلهــا هنــاك حيــث املاليــني مــن بقــاع األرض، وقــد 
تجمعــوا اســتجابة ألمــر اللــه ســبحانه "فاجعــل أفئــدة 

من الناس تهوي إليهم".
بــل  املعنــى  مبهمــة  مناســبات  ليســت   " ويتابــع: 
التأكيــد  ونريــد  تنــى،  أال  ينبغــي  لذكريــات  احيــاء 
فهــو  الجمعــة  يــوم  إال  ثالــث  عيــد  هنــاك  ليــس  أنــه 
عيدنــا األســبوعي وليــس غــر، فــا أجمــل أن يفهــم 
اســتلهام  مــن  الحكيــم  الشــارع  أراده  مــا  املســلمون 
العــر واملعــاين التــي حوتهــا مناســباتنا لتعــود األمــة 

كا كانت عابدة عاملة آمنة يف مجد قريب، يهواه 
وتهواه".

طيب الكالم
بــدوره يبــني رئيــس فــرع رابطــة علــاء فلســطني يف 
املســلم  أن  عدنــان  حســان  عدنــان  رفــح  محافظــة 
مطلوب منه أن يكون فرحا مبا ال يخالف الرشيعة. 

أيــام عيــد  أن  ويوضــح حســان لصحيفــة "فلســطني" 
ومتجيــد   وتعظيــم  والتهليــل  التكبــر  فيهــا  األضحــى 
لجــالل اللــه، قــال رســول اللــه صى الله عليه وســلم: 
»مــا مــن أيــام أعظــم عنــد اللــه وأحــب إليــه مــن هــذه 
األيــام العــرش، فأكــروا فيهــن من التســبيح والتحميد 

والتهليل والتكبر".

ومــن عظيــم هــذه األيــام، يذكــر أنهــا وجــدت للتــزاور 
والرتاحــم فيــا بــني املســلمني، َعــْن أَِب ُهَرْيرََة ريض 
أَْن  أََحــبَّ  َمــْن  ــِه ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَّ َرُســوُل  َقــاَل  َقــاَل:  اللــه عنــه 
ُيْبَســَط لــه يِف ِرزِْقــِه، وأَْن ُيْنَســَأ َلــُه يِف َأَثــرِِه, َفْلَيِصــْل 

. َرِحَمُه. أَْخرََجُه اْلُبَخاِريُّ
املســتفادة  الــدروس  مــن  أن  إىل  حســان  ويشــر 
أيضــا كذلــك طيــب الــكالم، يجــب أن يكــون املســلم 
خفيــف اللســان، بشــوش الوجــه، متســامحا مرتفعــا 
عــن الصغائــر والذنــوب، واصــال ملــن قطعــه مــن أهلــه 

أو أصدقائه.
ويلفــت أن يف أيــام العيــد أيضــا شــكر لهــذه النعمــة 
والصدقــات  لصلــوات  أداء  مــن  الطاعــات  باتبــاع 

قيمــة  أيضــا  العيديــة، ويتعلــم املســلم  عــى شــكل 
البــذل والعطــاء إمــا البــذل باملــال املبــارش، أو بلحوم 

األضاحي من األهل والجران والفقراء واملساكني.
الشــهداء  وأهــايل  األيتــام  "زيــارة  حســان:  ويقــول 
املعــاين  قيمــة  مــن  يرفــع  العيــد،  يف  والجرحــى 
مــوىس  أب  حديــث  ففــي  واألخالقيــة،  اإلنســانية 
األشــعري قال: قال رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص: املؤمن للمؤمن 

كالبنيان يشد بعضه بعًضا، وشبك بني أصابعه".
العيــال  التوســعة عــى  العيــد أيضــا  ويختــم: " ويف 
وأوالده  وزوجــه  بيــت  أهــل  عــى  املســلم  نفقــة  يف 
ومــن يعولهــم، وفيــه داللــة عى حســن الخلق والكرم، 

وشكر عى من أنعم عليه باملال".

قال تعاىل:
ــاَلِة  ِذيــَن َآَمُنــوا إَِذا ُقْمُتــْم ِإىَل الصَّ َهــا الَّ ]َيــا َأيُّ
امَلَراِفــِق  ِإىَل  َوَأْيِدَيُكــْم  ُوُجوَهُكــْم  َفاْغِســُلوا 
َواْمَســُحوا ِبُرُءوِســُكْم َوَأْرُجَلُكــْم ِإىَل الَكْعَبــنْيِ 
...[ }املائدة:6{ ، ولنا عدة تأمالت يف آية 

الوضوء.
1. إن القــرآن الكريــم أمــر املؤمنــني كمنــاط 

التكليف حني القيام للصالة بغسل فرائض 
مــرض  أي  مــن  وقايــة  ذلــك  ويف  الوضــوء، 
معــدي ملــا يف الغســل مــن تعقيــم للعضــو 

بشكل عام!
اليــوم  يف  تتكــرر  الوضــوء  عمليــة  إن   .2

تعقيــم  يعنــي  وهــذا  مــرات،  عــدة  والليلــة 
العضو امللوث واملصاب بشكل عام!

3. إن اســتخدام القرآن لفعل األمر اغســلوا 

للحــرص  للمؤمــن  تحفيــز  فيــه  غــره،  وليــس 
عى النظافة ألعضائه!

تطالــب  أحاديــث  عــدة  هنــاك  أن  كــا 
التــي  األماكــن  وتنظيــف  بغســل  املؤمنــني 

يصيب من خاللها فروس كورونا! 
النبــي  بــن زيــد، عــن وضــوء  اللــه  ســأل عبــد 
صــى اللــه عليــه وســلم فدعــا بَتــْور مــن مــاء 
)بفتح الفوقية، إناء يشبه الطشت أو قدح(، 
فتوضأ لهم وضوء النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأكفأ عى يده 
ْور، فغســل يديه ثالثا، ثم أدخل يده  من التَّ
واســتنر،  واستنشــق  ر، فمضمــض  ــوْ التَّ يف 
ثــالث غرفــات، ثــم أدخــل يــده فغســل وجهــه 
ثالًثــا، ثــم غســل يديــه مرتــني إىل املرفقني، 
بهــا  فأقبــل  رأســه،  فمســح  يــده  أدخــل  ثــم 
إىل  رجليــه  غســل  ثــم  واحــدة،  مــرة  وأدبــر 
الكعبــني. صحيــح البخــاري )1/48( كتــاب 
العبــني  إىل  الرجلــني  غســل  بــاب  الوضــوء 

)حديث رقم 186(.
صحيح الرتغيب والرتهيب )1/ 44(.

1. ثبــت علميــا أن فــروس كورونــا يصيــب 

اإلنســان مــن خــالل اللمــس أو االستنشــاق، 
والوضوء بتامه يعقم اليد واألنف!

كفيــه  فغســل  يتوضــأ  قــام  إذا  العبــد  وأن 

مضمــض  إذا  ثــم  كفيــه  مــن  ذنوبــه  خرجــت 
خياشــيمه،  مــن  ذنوبــه  خرجــت  واستنشــق 
مــن  ذنوبــه  خرجــت  وجهــه  غســل  إذا  ثــم 
وجهــه وســمعه وبــره، ثــم إذا غســل ذراعيه 
مســح  إذا  ثــم  ذراعيــه،  مــن  ذنوبــه  خرجــت 
برأسه خرجت ذنوبه من رأسه، ثم إذا غسل 
رجليــه خرجــت ذنوبــه مــن رجليــه، ثم إذا قام 
إىل الصالة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 
حديــث  مــن  مصنفــه  يف  الــرزاق  عبــد  رواه 
عــى  املحافظــة  يف  بــاب   )1/51( عــيل 

الوضوء وفضله حديث رقم 153.
أصيــب  املؤمــن  أن  افرتضنــا  لــو   .1

بالفــروس، فــإن حســن الوضــوء ومتامــه مــن 
خالل االستنشاق واالستنثار كفيل عى أن 
يزيــل الفــروس مــن خياشــيم املؤمــن فــرتة 
حضانته التي تســتغرق حوايل أربع ســاعات 

تقريبا كا قال العلاء!
ملصطلحــات  النبــي  اســتخدام  إن   .2

الخيشــوم واالســتنثار فيه إعجاز نبوي يؤكد 

والحــرص  أعاقــه  مــن  األنــف  تعقيــم  عــى 
عــى أن يبقــى هــذا العضــو نظيفــا مــن خالل 

االستنشاق واالستنثار!!!
عــن عبــد اللــه الصنابحــي قــال: قــال رســول 
املؤمــن  العبــد  توضــأ  »إذا  قــال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اللــه 
وإذا  فيــه  مــن  الخطايــا  خرجــت  فمضمــض 
اســتنر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غســل 
وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج 
يديــه  فــإذا غســل  عينيــه  أشــفار  تحــت  مــن 
خرجــت الخطايــا من تحــت أظفار يديه فإذا 
مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى 
تخــرج مــن أذنيــه فــإذا غســل رجليــه خرجــت 
الخطايــا مــن رجليــه حتــى تخــرج مــن تحــت 
ثــم كان مشــيه إىل املســجد  أظفــار رجليــه 
وصالتــه نافلــة لــه مشــاة املصابيــح )1/97( 

حديث رقم 297. صححه األلباين.
  وبذلــك يتبــني أن الوضــوء تحديدا هو أحد 
فــروس ورونــا،  مــن  أســباب وقايــة االنســان 

فالحمد لله عى نعمة اإلسالم!

مقاصد الشريعة 
في تحقيق األمن 4

األضحــــى...
شعيرة تعلي قيمة الشكر وتعلم العطاء

فريضــة  أداء  بعــد  نتيجــٌة  اإلســالم  فــي  األعيــاد 
مــن الفرائــض التــي هي ركن مــن أركان هــذا الدين 
العظيــم، حيــث يأتي عيد الفطر بعد شــهر رمضان، 
وعيــد األضحــى بعــد أداء فريضــة الحــج، وهي من 

األيام العظيمة جعل فيها للمســلمين ترفيًها عن 
النفس وتعبًدا وشكًرا لله تعالى.

هــذه األعيــاد هي أيام ذكر وتمجيــد وتهليل وفرح 
َيْشــَهُدوا َمَناِفــَع َلُهــْم  للمســلمين، قــال تعالــى: "لِّ

ْعُلوَمــاٍت َعَلــٰى َما  ــاٍم مَّ ــِه ِفــي َأيَّ َوَيْذُكــُروا اْســَم اللَّ
ْنَعاِم ۖ َفُكُلــوا ِمْنَها َوَأْطِعُموا  ــن َبِهيَمِة اأْلَ َرَزَقُهــم مِّ
اْلَباِئَس اْلَفِقيَر )الحج:28("، لذا جاء اإلســالم بالفرح 

وجعله مرتبطا بأحكام الشريعة الغراء.

غزة/ مريم الشوبكي:

الدكتور رمضان يوسف الصيفي      أستاذ التفسير وعلوم القرآن

اإلعجاز العلمي في آية الوضوء وعدة أحاديث
فيها وقاية المسلمين من فيروس كورونا!

عطاء بن أبي مسلم 
الخراسانــــــــــي 

عطاء بن أب مســلم الخراســاين، واســم أبيه عبد الله، وقيل: 
ميرة، كنيته أبو أيوب، وقيل: أبو عثان، وقيل: أبو محمد، 
وقيل أبو صالح الخراساين، قيل: إنه من سمرقند، وقيل: من 
ــب بــن أب صفرة.  جرجــان، وقيــل: مــن بلــخ، وهــو مــوىل املهلَّ
ولــد ســنة خمســني مــن الهجــرة، وقيــل: ســنة ســتني، ولقــب 
إليهــا  فنســب  طويلــة  مــدة  بخراســان  أقــام  ألنــه  بالخراســاين 
ــاد، لــه فضــل  لطــول مكثــه بهــا. كان مــن التابعــني الكبــار العبَّ
والجهــاد،  بالفتــوى  ومعــروف  توثيقــه،  عــى  ومتفــق  وعلــم، 
وكــرة العبــادة، عــن عبــد الرحمــن بن يزيد بن جابــر قال: »كنا 
نغــزو مــع عطــاء الخراســاين، فــكان ُيحيــي الليــل مــن أولــه إىل 
آخــره إال نومــة الســحر«، وكان يعظنــا ويحضنــا عــى التهجــد، 
ويف رواية: كنا نغازي مع عطاء الخراساين فكان يحيي الليل 
بصالته، وكان إذا قام ثلثه أو نصفه نادانا، وهو يف فسطاطه 
يا فالن يا فالن قوموا فتوضأوا وصلوا، ثم يقبل عى صالته. 
وكان عطــاء يقــول: قيــام الليــل محيــاة للبــدن ونــور يف القلــب 
وضيــاء يف البــر وقــوة يف الجــوارح وإنَّ الرجــل إذا قــام مــن 
الليــل متهجــًدا أصبــح فرًحــا يجــد لذلــك فرًحــا يف قلبــه وإذا 
غلبته عيناه فنام عن جزئه أصبح لذلك حزيًنا منكر القلب 
كأنــه قــد فقــد شــيًئا وقــد فقــد أعظــم األمــور له نفًعــا. وعن أب 
خليفــة قــال صــى عطــاء الخراســاين معنــا املغــرب ثــم أخــذ 
بيــدي وانرفنــا فقــال: »تــرى هــذه الســاعة مــا بــني املغــرب 
والعشاء، فإنها ساعة الغفلة، وهي صالة األوابني، ومن جمع 
القــرآن فقــرأه مــن أولــه إىل آخــره يف الصــالة كان يف ريــاض 
الجنــة« ، وكان يقــول: مجالــس الذكــر هــي مجالــس الحــالل 
والحــرام . تــوىف عطــاء بأريحــا وحمــل ودفــن ببيــت املقــدس 

سنة خمس وثالثني ومائة عى األشهر.

قواعــد  إرســاء  اإلســالمية فضلهــا يف  للرشيعــة 
مــن  اإلســالمي،  املجتمــع  يف  واألمــان  األمــن 
خــالل حرصهــا عــى محاربــة الجرميــة؛ مــا يوفــر 
األمن واالستقرار للفرد واملجتمع، وهذا أساس 
لرقــي املجتمــع وازدهــاره، عــى عكــس حــاالت: 
العقــول  فــإن  والفــوىض،  والخــوف  االضطــراب 
تتعطــل، والتنميــة تتوقــف والحياة تركد، والحالة 

هذه يعيش الناس يف شدة وكرب.
مــن أجــل ذلــك كانــت الجرائــم التــي تهــدد أمــن 
أركان  وتهــدد  وحرياتهــم،  وحقوقهــم  النــاس، 
املجتمــع اإلســالمي، مــن الجرائــم التــي تســتحق 
العقوبــة الرادعــة الزاجــرة يف الدنيــا، مــع مــا رتبــه 
الشــارع الحكيــم عــى هــذه الجرائم مــن عقوبات 
واســتقراره،  املجتمــع  أمــن  لزعزعتهــا  أخرويــة، 
مثــل جرائــم: القتــل و الرقــة والحرابــة، فجــاءت 
فرضــت  فقــد  املقصــد،  هــذا  لتحقــق  العقوبــة 
تلــك  القتــل،  جرميــة  يف  القصــاص  الرشيعــة 
االعتــداء  يف  تتمثــل  التــي  البشــعة  الجرميــة 
حــق،  بغــر  دمــه  وســفك  إنســان  حيــاة  عــى 
وهــذه الجرميــة  باإلضافــة إىل أنهــا اعتــداء عــى 

النفــس أو عــى الحيــاة، فهــي اعتــداء عى األمن 
مــن مقاصدهــا حفظــه  الرشيعــة  الــذي جعلــت 
وتحقيقــه، والقــرآن الكريــم يصــور هــذه الجرمية، 
وإن كانــت فرديــة بصــورة تجعلهــا اعتــداء عــى 
زعزعــة  يف  وأثرهــا  لخطورتهــا  كلهــا،  البرشيــة 
أمــن املجتمــع وبــث الرعــب والفــزع يف نفــوس 
َكَتْبَنــا  َذِلــَك  ِمــْن أَْجــِل  مواطنيــه، قــال تعــاىل: ﴿ 
ــُه َمــْن َقَتَل َنْفًســا ِبَغْرِ َنْفٍس  اِئيــَل َأنَّ َعــَى َبِنــي ِإْسَ

اَس ﴾.  ا َقَتَل النَّ َ َأْو َفَساٍد يِف اأْلَرِْض َفَكَأنَّ
فمــن اعتــدى عــى حــق أخيــه يف الحيــاة كانــت 
عقوبته من جنس عمله، وهي عقوبة  القصاص، 
لألمــن  تحقيقــًا  اإلعــدام؛  بعقوبــة  يســمى  مــا  أو 
وزجــًرا للقاتــل، وردًعــا لغره أن يفعل مثل فعله، 
يِف  ﴿َوَلُكــْم  تعــاىل:  قــال  للقتــل،  أنفــى  فالقتــل 
ِه: »اَل َيِحلُّ َدُم  اْلِقَصاِص َحَياة﴾. وَقاَل َرُسوُل اللَّ
ُه َوأيَنِّ َرُسوُل  اْمِرٍئ ُمْسِلٍم، َيْشَهُد أَْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ
ُب  يِّ ْفِس، َوالثَّ ْفُس ِبالنَّ اَلٍث: النَّ ِه، ِإالَّ ِبِإْحَدى ثثَ اللَّ
ــارُِك ِلْلَجَاَعــِة«.  يــِن التَّ الــزَّايِن، َوامَلــاِرُق ِمــَن الدِّ
ِه  ْنَيا أَْهــَوُن َعَى اللَّ وقــال رســول اللــه: »َلَزَواُل الدُّ

 .» ِمْن َقْتِل ُمْؤِمٍن ِبَغْرِ َحقٍّ

د. أحمد إدريس عودة
أستاذ مشارك في الحديث الشريف وعلومه

د. خالد تربان
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3( ألكسندر غراهام بيل.

أعقبها جولة للمجلس البلدي يف أروقتها لالطالع عىل عملها

احتفالية توقيع اتفاقية "تعاون مشرتك" 
بني صحيفـــة فلسطيـــــن وبلـــدية غــــزة

غزة/ نور الدين صالح:
جــرت، أمــس، احتفاليــة توقيــع اتفاقيــة "تعــاون مشــرك" بــن صحيفــة 
فلسطن وبلدية غزة التي زار مجلسها البلدي مقر الصحيفة يف إطار 

توثيق العالقات وتقديم الخدمات املتبادلة بينهام.
وقد استقبلت صحيفة فلسطن مبقرها يف مدينة غزة وفد بلدية غزة 
الزائــر الــذي ضــم رئيــس البلدية د.م. يحيى الرساج، ونائبه م. أحمد أبو 
راس، وأعضــاء املجلــس البلــدي: مــروان الغــول، وفــداء املدهــون، ود. 
جميــل تــرزي، إضافــة إىل رئيــس قســم اإلعــالم حســني مهنــا، فيــام كان 
يف اســتقبالهم رئيــس مجلــس إدارة الصحيفــة أ.د. يوســف رزقــة، ونائبه 
د. أحمــد الســاعايت، وأعضــاء مجلــس اإلدارة: د. وائــل املناعمــة، وم. 
محمــود البلعــاوي، ومحمــد الســكايف، واملديــر العام للشــؤون اإلدارية 
ومســؤول  شــاملة،  أبــو  مفيــد  التحريــر  ومديــر  الســك،  هيثــم  واملاليــة 

العالقات العامة عديل النديم.
وتقــي بنــود االتفاقيــة باهتــامم صحيفــة فلســطن بأخبــار ونشــاطات 
بلدية غزة وتســليط الضوء عىل أبرز املشــاريع الرامية لتطوير املدينة 

التي يقطنها نحو 700 ألف نسمة.
كــام تقــي االتفاقيــة بنــر وتوزيــع مالحــق إخباريــة خاصــة ببلدية غزة 
وإعالنــات إرشــادية تخــص الجمهــور عــر صفحات الصحيفــة ومنصاتها 

اإللكرونية املختلفة وشاشتها اإلعالنية املضيئة.
واتفــق الجانبــان أيضــا عىل مســاهمة الصحيفة اجتامعيــا بتطوير بعض 

مرافق البلدية وتهيئتها الستقبال جمهور املواطنن يف غزة.
عالقات متينة

بــدوره، رحــب رزقــة مبجلــس بلديــة غــزة التــي تعتــر مــن أكــر بلديــات 
الــكل  صحيفــة  تعــد  التــي  فلســطن  صحيفــة  بيتهــم،  يف  غــزة،  قطــاع 
خدمــة  عــىل  دامًئــا  تحــرص  الصحيفــة  أن  إىل  مشــًرا  الفلســطيني، 

املواطنن كام بلدية غزة.
ومثن رزقة الجهود التي تبذلها البلدية يف خدمة املواطنن، والسعي 
لتطويــر مدينــة غــزة والرقــي بهــا، مشــيًدا بالعالقــات املتينــة التــي تجمــع 
بــن املؤسســتن مــن ناحيــة، وبينــه وبــن رئيــس البلديــة بشــكل خــاص 

من ناحية أخرى.
وأكــد أن الصحيفــة تراقــب عــن كثــب الــدور الكبــر التــي تقــوم بــه بلدية 
غــزة يف تطويــر املرافــق العامــة واالرتقــاء بجــودة ومســتوى الخدمــات 

التي تقدمها للجمهور الفلسطيني.
بلديــة  مــع  املشــرك"  "التعــاون  اتفاقيــة  توقيــع  احتفاليــة  ضــوء  ويف 

غــزة، قــال رزقــة إن هــذا االتفــاق يــأيت يف ســياق انفتــاح الصحيفــة عــىل 
املؤسســات املختلفة، الرســمية واألهلية والخدماتية، معرًبا عن أمله 
يف أن يتــم االتفــاق مــع املؤسســات املختلفــة كافــة، وتقديــم خدمــات 

إعالمية متكاملة لها.
ونبــه إىل أن "صحيفــة فلســطن، تعمــل عــىل توثيــق األحــداث املهمــة، 
والتــي نحفــظ مــن خــالل مــا ننــره تاريــخ أمتنــا وأبــرز األحــداث التي متر 

بها القضية الفلسطينية".
حرية الصحافة

مــن جانبــه، اســتعرض أبــو شــاملة، تاريــخ صحيفــة فلســطن منذ النشــأة 
عام 2007، مشًرا إىل أنها الصحيفة األوىل التي تصدر بشكل يومي 
يف قطــاع غــزة، يف حــن أنهــا محجوبــة مــن النــر يف الضفــة الغربيــة 

املحتلة.
وأوضــح أبــو شــاملة أن إصــدار أول عــدد يف الصحيفــة كان يف 3 مايــو/ 
أيــار 2007، تزامًنــا مــع اليــوم العاملــي لحريــة الصحافــة، الفًتــا إىل أنهــا 
كانت تصدر حتى يف أوقات الحروب اإلرسائيلية عىل القطاع، بهدف 

توثيق وحفظ التاريخ الفلسطيني لألجيال القادمة.
وبــّن أن الصحيفــة تضــم صحفيــن متخصصــن يف مختلــف املجــاالت 
غالبيتهــم مــن فئــة الشــباب، وأن هناك أقســاًما متخصصــة مثل التحرير 
الرقمــي،  واإلعــالم  واملونتــاج  والتصميــم  اللغــوي  والتدقيــق  الصحفــي 
أنهــا حصلــت عــىل جوائــز محليــة وعربيــة ودوليــة تضاهــي  منّبًهــا إىل 

صحًفا عربية كرى.
تحــت  جديــدة  بحلــة  انطلقــت  الصحيفــة  فــإن  شــاملة،  أبــو  وبحســب 
عنوان "اقرأ فلسطن" مطلع يوليو/ متوز املايض؛ ملواكبة التطورات 

واألحداث امليدانية، وتلبية رغبة جمهورها وقرائها.
حتــى  الجوانــب،  كل  عــىل  تركــز يف مضامينهــا  الصحيفــة  أن  وأوضــح 
تغطيتهــا  يف  كبــرة  أولويــة  وتعطــي  الهــادف،  والكاريكاتــر  الرفيــه 
للقضايــا الوطنيــة، وأنشــطة وفعاليــات وإنجــازات الوزارات الفلســطينية 

الحيوية.
وذكــر أن الصحيفــة ورغــم أنهــا صحيفــة ورقيــة مطبوعــة، إال أنها مؤسســة 
واإلعــالم  املوقــع،  حيــث  اإللكــروين  العمــل  تجــاه  تعمــل  متكاملــة، 
الجديد، واملنصات االجتامعية، وكذلك التخصصية لألطفال واألرسة 

وتنوع أذواق جمهورها.
دور طليعي

مــن جهتــه، أثنــى رئيــس بلديــة غــزة عــىل الــدور الطليعــي الــذي تقــوم بــه 

صحيفــة فلســطن يف خدمــة مفاصــل القضيــة الفلســطينية، وهمــوم 
الشارع الفلسطيني، ومواكبتها اإلعالمية لألحداث والقضايا املحلية، 

إىل جانب رعايتها للفعاليات واألنشطة العلمية واإلعالمية.
وقــال الــرساج إن صحيفــة فلســطن هــي الصحيفــة ذات الحضــور األكر 
يف قطــاع غــزة، ونحــن يف بلديــة غزة نوليها اهتامًما كبًرا ونســعد لعقد 

رشاكة معها يف سبيل تطوير ورقي مجتمعنا الفلسطيني.
وشــكر الــرساج الصحيفــة عــىل خدماتهــا امُلقدمــة للمواطنــن، قائــاًل: 
"ثقتنا واعتزازنا أن تبقى صحيفة فلسطن حارسة الحقيقة، وأن تعالج 

القضايا بطريقة مهنية بعيًدا عن أي انحياز حزيب".
وأشــار إىل متيــز الصحيفــة، حيــث إنهــا نشــأت وتطــورت برسعة وال تزال 
تحافظ عىل قوتها ومتانتها ومصداقيتها، منوًها إىل أن سحر الصحيفة 

املطبوعة ال يزال موجوًدا لدى املواطنن رغم التطور التكنولوجي.
وعّد الصحافة الورقية من أفضل وسائل اإلعالم من حيث مصداقيتها 
وموثوقيــة املعلومــات الــواردة فيهــا، وأنها أســاس الصحافــة يف العامل، 
وتقــع عليهــا مســؤولية متابعــة األحــداث بشــكل أســايس لتحفــظ القيــم 

ا وترتقي بأبنائها. وتراث الشعوب، وتسهم يف تطويرها حضاريًّ
وقــال إن سياســة انفتــاح البلديــة مــع الجميــع قامئــة ومســتمرة، مؤكــًدا 

دعمه لتشكيل مجلس شبايب إلدارة شؤون الشباب.
وأعــرب عــن أملــه أن تحقــق الفائــدة املشــركة مصلحــة الطرفــن، ومبــا 
يخدم الجميع وخاصة املواطنن، مضيفا أن "البلدية تحتاج للخدمة، 
ونأمــل أن تكــون مميــزة لتطويــر رؤيــة املواطن للبلدية وتحســن الصورة 

النمطية لها ونر إنجازاتها بشكل مستمر".

تبقــى  بــأن  الــرساج رســالة لصحيفــة فلســطن والعاملــن فيهــا،  ووجــه 
محافظــة عــىل عهدهــا وأن تتعامــل مــع الــكل الفلســطيني بــكل نزاهــة 

ودون متييز.
وكشــف عــن أن البلديــة قامــت بالكثــر من املشــاريع واإلنجازات خالل 
عامها األول للمجلس الجديد، وتتطلع إىل إطالع الجمهور عىل كل ما 

ُينجز من خالل هذا االتفاق مع صحيفة فلسطن.
أصعب المهام

بــدوره، قــال الغــول، وهــو مســؤول ملــف اإلعــالم ببلديــة غــزة، إن إنتــاج 
الصحــف املطبوعــة يعــد مــن أصعب مهام اإلعالم باملقارنة مع اإلذاعة 
االلكــروين  اإلعــالم  مــع  املواجهــة  يكابــد  أنــه  عــن  عــدا  والتلفزيــون، 

والجديد.
وحــث الغــول العاملــن يف الصحيفــة عــىل الصمــود واملواجهــة وإطالة 
النفــس، مؤكــًدا أن البلديــة عــىل اســتعداد أن تســهم يف رفــد الصحيفة 

بكل اإلمكانيات املتاحة لتطورها وصمودها يف املنافسة.
إطــار  فــاز بجوائــز دوليــة يف  قــد  الغــول إعالمــي كان  بالذكــر أن  جديــر 

صناعة األفالم والوثائقيات.
وجــرى خــالل الزيــارة إطــالع وفــد البلدية عــىل مرافق الصحيفة وأقســام 

العمل بداخلها، وطبيعة بداية العملية الصحفية وحتى نهايتها.
وقــد اعــرى الوفــد عالمــات الذهــول مــن حجــم املجهــود املبــذول يف 
أروقــة الصحيفــة التــي يبــدأ عملهــا مــن الثامنــة صباًحــا وحتــى ســاعات 
التــايل، دون ارتبــاك للعمــل، بطاقــاِت صحفيــن  الفجــر األوىل لليــوم 

شباب تحت سقف واحد.

رزقة: االتفاق 
يأيت يف سياق 

انفتاح الصحيفة 
عىل المؤسسات 

الرسمية واألهلية 
والخدماتية

أبو شمالة: 
مضامني 

الصحيفة متنوعة 
وحسب ما يرغبه 

القراء وهي 
صحيفة األرسة

الرساج: 
للصحيفة دور 

طليعي يف خدمة 
القضية وما زال 
سحرها موجوًدا 
لدى المواطنني

الغول:
 إنتاج الصحف 
المطبوعة من 

أصعب مهام 
اإلعالم مقارنة مع 
اإلذاعة والتلفزيون

جانب من زيارة البلدية للصحيفة وتوقيع االتفاقية أمس       ) تصوير / محمود أبو حصرية (
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

األفقي:
1 - المكان الذي كانت تعقد 

فيه قريش اجتماعاتها 
2 - احدى المعارك اإلسالمية 
الكبرى التي قادها يوسف 

بن تاشفين 
3 - حرف جزم – صبي + اترك 
4 - من الطيور معكوسة + 

صراخ + حرف 
5 - من األنبياء معكوسة + 

أحد الوالدين + واد في جهنم 
6 - لالستفهام + إله -  

للتعريف + ا
7 - ثالثة أرباع ركام + حول 

معكوسة + مرض صدري 
8 - من الحبوب 

9 -جمع يوم – من حاالت 
البحر 

العمودي:
1 - من األحرف األبجدية 

– شجاع 
2 - أكبر خليج في 

العالم 
3 - في القميص 

معكوسة – من اليونان 
4 - طعام ختان المولود
5 - للنهي + سائل في 

الفم + آالء 
6 - نجاهد العدو – حاجز 

7 - مدة مبعثرة + 
الذي يقص القصص 
معكوسة + مادة 

قاتلة 
8 - برهان + حرف 

9 - من األشهر الحرم 
معكوسة

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

ما يقابل شهر أكتوبر من الشهور السريانية
 يتكون من مقطعين )10 حروف (

حل الكلمة الضائعة

كانون األول – ذو القعدة – جمادي الثاني – نوفمبر – ذو 
الحجة – سبتمبر – يوليو – أغسطس – يناير – مايو – ديسمبر 
– نيسان – رمضان – ربيع األول – إبريل – رجب – شوال – أيار 

– حزيران – شعبان – صفر – آب – محرم – شهر – يوم 

يجذب شالل "آي بوغازي" في والية قونية وسط تركيا، اهتمام السياح بفضل جماله الطبيعي وإمكاناته السياحية      ) األناضول (

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
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s  الزاوية من خالل البريد التالي 

روما/ وكاالت:
بــدأ ريــايض إيطــايل قطــع مســافة تزيد عن 
1500 كم من إقليم ليجوريا اإليطايل إىل 
جزيرة صقلية بجنويب البالد، عىل دراجته 
طفــل  أرسة  ملســاعدة  فقــط  الهوائيــة، 
مصــاب بضمــور يف العضــالت عــىل رشاء 
كــريس متطــور يســمح لــه بالتحرك بســهولة 

أكرب.
وهــو  عامــا،   38 ريكــري،  فيليبــو  وقــرر 
مشــاركة  للرياضــة،  محــب  شــخص 
الشــخيص  وتوثيــق مغامرتــه عــىل حســابه 
إطــالق  إىل  باإلضافــة  "أنســتقرام"،  عــىل 

هاشــتاق )#ride4guidino( عــىل موقــع 
التربعــات  لجمــع  بحملــة  ورابطــه  "تويــر"، 
منصــة  عــىل  للطفــل  الكــريس  لــراء 

.)Gofundme(

بالرياضــة  شــغفه  مــن  ريكــري  واســتفاد 
أطلــق ألجلــه حملــة  الــذي  لتحقيــق هدفــه 
التربعات لراء كريس متحرك، سويرسي 
لطفــل  يــورو،  آالف   5 مثنــه  يبلــغ  الصنــع، 

يدعى جويدو أصيب بضمور العضالت.
ريكــرى  يكــن  مل  التــي  املفاجــأة  لكــن 
يتوقعهــا، هــي أن حملــة التربعــات حققــت 
وســائل  عــىل  التوقعــات  فــاق  نجاحــا 

التواصــل االجتامعــي، لدرجــة أنهــا وصلت 
حتــى اآلن، ملبلــغ 36 ألــف يــورو، أي أكــر 

من 7 أضعاف الهدف.
التربعــات  أمــوال  أن  إىل  ريكــرى  وأشــار 
ستذهب بأكملها إىل أرسة الطفل الصغر 

إلعانتها عىل تربيته واإلنفاق عليه.
يبلــغ  جويــدو  كان  عندمــا  عامــن،  وقبــل 
مــن العمــر 10 أشــهر فقط، شــخص األطباء 
الشــويك  العضــالت  بضمــور  إصابتــه 
)SMA( ، وهــو مــرض يتســبب يف مــوت 

منــع  طريــق  عــن  العظمــي  النخــاع  خاليــا 
العضالت من التحكم يف الحركة، 

وبــدأت مغامــرة ريكــري عــىل دراجتــه يف 

كاليــى  بلديــة  مــن  املــايض  يوليــو   29
مســقط  ســافونا،  مقاطعــة  يف  ليجــورى 
أغســطس  مــن  الـــ7  يف  وتنتهــي  رأســه، 
إيطاليــا  مــن  الجنــويب  الطــرف  يف  الجــاري 
حيــث  صقليــة،  بجزيــرة  نوتــو  بلديــة  يف 
يعيــش الطفــل جويــدو، وفقــا لصحيفــة "ال 

ريبوبليكا" اإليطالية.
ووصــل ريكــرى إىل بحــرة بولســينا، حيث 
 180 إىل   130 مــن  مســافة  يوميــا  يقطــع 
حقيبتــن  حامــال  الهوائيــة،  بدراجتــه  كــم 
متتاليــة  ســاعات   10 ملــدة  صغرتــن 
إىل  للوصــول  الوقــت،  يضيــع  أال  محــاواًل 

هدفه.

إيطالي يسافر 1500 كم على دراجته لمساعدة طفل مريض

تشرين األول

السفر إلى المريخ بأسرع 
من الصوت 5 مرات

واشنطن/ وكاالت:
ميكــن أن يــؤدي تطبيــق "موجــات الصدمــة" إىل تحســن ظــروف اختــالط الســوائل يف محركات 
االحراق األرسع من الصوت، ما ميهد الطريق لرحالت أرسع للكواكب البعيدة، مثل املريخ، 

برسعة أكرب بـ5 مرات من رسعة الصوت.
ومثــل القهــوة التــي يتــم إعدادهــا بخلــط بســيط بــن القهــوة والقشــدة باســتخدام ملعقــة، فــإن 
نفــس الــيء فعلــه إيفــان برميجــو مورينــو مــن قســم الهندســة امليكانيكيــة بجامعــة مريالنــد 
األمريكيــة يف محــركات الطائــرات النفاثــة، والتــي تفــوق رسعتهــا رسعة الصــوت، لزيادة رسعتها 
5 مــرات، عــن طريــق مــزج األكســجن مــن الهــواء ووقــود الطائــرات باســتخدام يشء أقــوى قليــاًل 

وهو "موجات الصدمة".
وتحكم مبادئ مامثلة خلط السوائل يف محركات الطائرات، حيث يجب خلط األكسجن من 
الهواء مع الوقود؛ للمساعدة يف دفعه برسعة معينة، واإلنجاز الذي فعله مورينو وتم اإلعالن 
عنــه يف العــدد األخــر مــن دوريــة "ميكانيــكا املوائــع"، هــو دراســة كيفيــة تحقيــق املــزج الفعال 

برسعات عالية.
ويســمح املــزج األفضــل ملحــركات االحــراق األرسع مــن الصــوت بتمكــن املركبــات مــن الحركــة 
برسعة تفوق رسعة الصوت، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هو استخدام موجات الصدمة.

وتســمح موجــة الصدمــة )اضطــراب مفاجــئ وقــوي يف الوســط( بإحــداث تغيــر مفاجــئ يف 
الضغط ودرجة الحرارة وكثافة الوسط وتتحرك بشكل أرسع من رسعة الصوت املحلية.

 وقال برميجو مورينو يف تقرير نره، السبت، املوقع اإللكروين لجامعة مريالند األمريكية: 
"بــدون تطبيــق موجــة صدمــة ســيحدث االختــالط، كــام يف املثــال مــع القهــوة والقشــدة، ولكنــه 
سيســتغرق وقًتا أطول، وتضخم موجات الصدمة الخلط )عىل غرار امللعقة يف مثال القهوة( 

وكلام زاد االضطراب لديك كلام حدث الخلط أرسع".

الكمامة »المترجم« 
ُتطَرح في سبتمبر

طوكيو/ وكاالت:
تطــرح رشكــة يابانيــة، يف ســبتمرب/أيلول املقبــل، كاممــة ذكية تتصــل باإلنرنت، كانت أعلنت 

عنها مؤخرًا يف ظل تزايد الطلب عىل األقنعة الواقية بسبب انتشار »كورونا«.
وطــورت رشكــة »دونــات روبوتيكــس« الكاممــة التــي ميكنهــا أن تعطــي مرتديهــا تعليامت بشــأن 
والصينيــة  اإلنجليزيــة  هــي  لغــات   8 إىل  اليابانيــة  ترجمــة  ميزاتهــا  ومــن  االجتامعــي،  التباعــد 

واإلسبانية والفرنسية والكورية والفيتنامية واإلندونيسية والتايالندية.
التقليديــة،  الكاممــة  فــوق  ماســك«  اســم »يس  عليهــا  أطلــق  التــي  الذكيــة  الكاممــة  وتوضــع 
وتتصــل بالهاتــف الــذيك عــرب تقنيــة البلوتوث، وميكنها تحويل الكالم إىل رســائل نصية وإجراء 

املكاملات، وحتى تضخيم صوت مرتديها.
وقالت الركة املصنعة للكاممة الذكية، وهي بالســتيكية وذات لون أبيض، إنها ســتطرح أول 

5 آالف قطعة منها يف األسواق اليابانية الشهر املقبل.
وقال تايسوك أونو، الرئيس التنفيذي للركة املصنعة للكاممة: إن رشكته تبحث بيع الكاممة 

يف الصن والواليات املتحدة وأوروبا أيضًا، و»تلقى اهتاممًا قويًا«، عىل حد تعبره.
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تعزية ومواساة
يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة صحيفة فلسطني واملوظفون كافة بأحر 

التعازي واملواساة من
الصحفية/ أسماء هشام صرصور

بوفاة جدها
ســائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته وأن يســكنه فســيح 

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

السيطرة عليها وسط صمت غريب ومطبق من الكثري من الجهات ذات 
العالقة.

وقال القرعاوي: "املطلوب ملواجهة هذه املامرسات هو متتني الجبهة 
الداخليــة وإنهــاء كل أســباب الخــالف واالتفــاق عــى مصالحــة تنهــي كل 

ذيول ما سبق من إشكاالت داخلية".
إدارة  صالحيــة  نقــل  عــن  أمــس،  يــوم  أعلنــت  االحتــالل  حكومــة  كانــت 
املسجد اإلبراهيمي من بلدية الخليل إىل ما يسمى بـ"مجلس التخطيط 

األعى اإلرسائييل".
وقال رئيس بلدية الخليل تيسري أبو سنينة، إّن محكمة االحتالل رفضت 
التامسا تقدمت به البلدية ملنع املستوطنني من إقامة مصعد كهربايئ 
لـ"مجلــس  الصالحيــات  املحكمــة  ومنحــت  اإلبراهيمــي،  املســجد  يف 

التخطيط األعى اإلرسائييل".
عــن  االحتــالل  كيــان  يف  املســؤولية  الجهــة  هــو  التخطيــط  ومجلــس 
املخططــات الهيكليــة الرئيســية التــي تعــرب عــن الرؤيــة اإلرسائيليــة لشــتى 
األمور، من استخدام األرايض حتى التطوير العقاري، ويعرضها ملوافقة 

الحكومة، وبناء عليها تضع مخططاتها.

يتطلــب موقفــا وطنيــا شــامال لــردع االحتــالل عــن مواصلــة سياســة الضغــط عــى 
أهايل املدينة املقدسة لدفعهم نحو الهجرة خارجها. 

وأكــد عبيــد أن الحفــاظ عــى الوجــود الفلســطيني يف القــدس وأحيائهــا، ومنــع 
تغلغل املستوطنني داخلها يعّد حامية للبوابة الجنوبية للمسجد األقىص الذي 
يتعــرض منــذ ســنوات لهجــوم واســع مــن حكومــة االحتــالل وجامعــات "الهيــكل" 

املزعوم". 
وحيــا أهــايل القــدس عــى صمودهــم ومواصلتهــم البنــاء يف مدينتهــم، وتحديهم 
العربيــة  هويتهــا  عــى  واإلرصار  املدينــة  تهويــد  ورفضهــم  االحتــالل  لسياســات 

واإلسالمية.
وأكد عبيد أن ثبات أهايل القدس يتطلب دعام عربيا وإسالميا شعبيا ورسميا، 

"فمعركة الحفاظ عى القدس وهويتها اإلسالمية هي معركة األمة جمعاء".

وأفــاد عضــو لجنــة الدفــاع عن أرايض ســلوان خالد أبو 
تايــه، بــأن قــوات االحتــالل هدمــت منــزيل الشــقيقني 
ســامر وســليامن القــاق يف حــي عــني اللــوزة، بعــد أن 
كانــا قــد رشعــا قبــل يومــني بإفراغهام مــن املقتنيات؛ 

استعدادا للهدم.
مــرا   250 البالــغ مســاحتهام  املنزلــني  ويعيــش يف 
مربعا، الشــاب ســليامن وعائلته املكونة من 6 أفراد، 

وسامر وعائلته املكونة من 4 أفراد.
االحتــالل  بلديــة  أن  محليــة  مصــادر  وأوضحــت 
الحــي  يف  عمــرو  رشيــف  املواطــن  منــزل  هدمــت 
ذاتــه؛ بزعــم البنــاء دون ترخيص، باإلضافة إىل منشــأة 
تجاريــة )صالــون حالقــة( بجانــب منــزيل القــاق، تعــود 

للمقديس عمر شيحة.
وأوضــح عمــرو أن بلديــة االحتــالل أصدرت قرار الهدم 
عــام 2010، وتــم تأجيلــه ودفع مخالفــة بناء قيمتها 5 
آالف شــيقل، وقبــل 10 أيــام "تــم إبالغنــا بقــرار الهــدم 
النهــايئ دون إمكانيــة تأجيلــه ملــدة جديــدة"، مشــريا 
إىل أن البنــاء قائــم منــذ عــام 2000، وتبلــغ مســاحة 

املنزل حوايل 50 مرا مربعا.
املقــديس  املواطــن  االحتــالل  ســلطات  وأجــربت 
محمــد علــون عــى هــدم منزلــه البالغــة مســاحته 90 
مــرا مربعــا، ويقطنــه 7 أفــراد؛ تجنبــا لتكاليــف الهــدم 

الباهظة بآلياتها.
العيســوية،  بلــدة  ألرايض  الرشقيــة  املنطقــة  ويف 
زراعيــة  وبركســات  غرفــا  االحتــالل  جرافــات  هدمــت 
لعائلتي عبيد وأبو جمعة، وصادرت معدات زراعية.

وذكــر عضــو لجنــة املتابعــة يف العيســوية محمــد أبــو 

الحمص، أن املكان الذي نفذ فيه الهدم هو مساحة 
لصالــح  باملصــادرة  مهــددة  األرايض  مــن  واســعة 
أن جرافــات  )E1(، الفتــا إىل  االســتيطاين  املــرشوع 
بــني الحــني واآلخــر بتنفيــذ عمليــات  االحتــالل تقــوم 

تجريف وهدم فيها.
طوبــاس  مدينــة  مــن  شــاب  أصيــب  ثانيــة،  جهــة  مــن 
أثنــاء اقتحــام قــوات االحتــالل املدينــة، العتقــال أحــد 

الشبان.
بنــي  كــامل  طوبــاس  يف  األســري  نــادي  مديــر  وقــال 
عــودة، إن الشــاب مصطفــى أبــو ســياج أصيب بعد أن 
دهسته مركبة عسكرية إرسائيلية أثناء اقتحام مدينة 

طوباس، وُنقل إىل املستشفى.
اعتقاالت وتجريف

وبشــأن اعتقــاالت االحتــالل اليوميــة، اعتقلــت قواتــه 
وتفتيــش  دهــم  حمــالت  خــالل  مواطنــا   22 أمــس، 
ومالحقة مبناطق متفرقة يف الضفة الغربية املحتلة.

رشيــف  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  نابلــس،  ففــي 
منصور، ومهند القني، ويحيى القني، وخالد القني، 
وعــيل القنــي، وعزيز دويكات، ويف الخليل اعتقلت 
أبــو عمــرو، وســليم  بــالل ســدر )20 عامــا(، ومحمــد 
ســموح )25 عامــا(، وأحمــد حجــة، جهــاد النجــار )24 
عامــا(، ومحمــد النجــار)25 عامــا(، ومعاذ النجار )23 

عاما(.
كام اعتقلت قوات االحتالل هشــام فقهاء، وياســني 
اللــه،  رام  مــن  عليــان  وريــاض  زيــد،  وتحريــر  فقهــاء، 
واألســري املحــرر عبــد الفتــاح أبــو شــعرية )25 عامــا(، 
وطارق عبيات )35 عاما(، ومحمد عبيات )40 عاما( 

مــن بيــت لحــم، وحكيــم فقهــا مــن طوبــاس، والطالــب 
الجامعي يزن بعجاوي من جنني.

إىل ذلــك، اقتلعــت آليــات االحتــالل، أمس، عرشات 
أشجار النخيل يف قرية الجفتلك باألغوار الوسطى. 
وقال رئيس بلدية الجفتلك أحمد أبو غانم، إن آليات 
االحتالل اقتلعت نحو 100 شــجرة نخيل يف منطقة 
الشــونة بالجفتلــك، تعــود ملكيتهــا للمواطــن أنــور أبــو 

جودة، واستولت عليها.
كــام جرفــت آليــات االحتــالل مســاحات واســعة مــن 
الجامثــة  "نجهــوت"  ملســتوطنة  املحاذيــة  األرايض 
غــرب  جنــوب  دورا  يف  املواطنــني  أرايض  عــى 

الخليل.
ملقاومــة  والشــعبية  الوطنيــة  اللجــان  منســق  وقــال 
الجــدار واالســتيطان راتــب جبــور، إن آليــات االحتالل 
املذكــورة،  للمســتوطنة  املحاذيــة  األرايض  جرفــت 
طرقــا  وشــقت  وعــودة،  غنــام  لعائلتــي  تعــود  والتــي 

جديدة ألغراض استيطانية.
اقتحام األقىص

العــرشات  جــدد  املســتوطنني،  انتهــاكات  وبشــأن 
منهم أمس اقتحاماتهم باحات املســجد األقىص من 
بــاب املغاربــة، بحاميــة مشــددة مــن رشطــة االحتــالل 

الخاصة.
وبحسب دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس املحتلة، 
الفــرة  خــالل  األقــىص  اقتحمــوا  مســتوطنا   61 فــإن 
أنحــاء  يف  اســتفزازية  جــوالت  ونظمــوا  الصباحيــة، 
تلقــوا رشوحــات  أنهــم  باحاتــه، موضحــة  مــن  متفرقــة 
عــن "الهيــكل" املزعــوم خــالل االقتحــام، وحاولوا أداء 

طقــوس تلموديــة يف باحاتــه، مــا أثار غضــب الحراس 
واملصلني.

وجرفــت آليــات تابعــة للمســتوطنني أرايض يف بلــدة 
عورتــا رشق نابلــس. وقــال مســؤول ملــف االســتيطان 
شــامل الضفــة غســان دغلــس، إن جرافــات تابعــة لهــم 
مــن مســتوطنة "إيتــامر" قامــت بأعــامل تجريــف يف 
أرايض عورتــا، الســتخدامها إلقامــة مشــاريع زراعيــة 

لهم.
ويف نابلــس أيضــا، اقتحــم مســتوطنون، مســاء أمــس، 

منطقة املسعودية التاريخية.
املســتوطنني  مــن  مجموعــة  أن  دغلــس  وأوضــح 
التابعــة  التاريخيــة،  املســعودية  منطقــة  اقتحمــت 
ألرايض برقة شــامل نابلس، والتي تضم مواقع لســكة 

حديد الحجاز التي أنشئت إبان العهد العثامين.
لليــوم  أمــس،  األشــجار،  زراعــة  مســتوطنون  وواصــل 
باألغــوار  الفارســية  خربــة  يف  التــوايل،  عــى  الثــاين 

الشاملية، بهدف االستيالء عليها.
مــن  أول  للميــاه،  خزانــا  وضعــوا  املســتوطنون  وكان 
"إحمــرّي"  أشــجار يف منطقــة  بزراعــة  أمــس، ورشعــوا 
أمتــار مــن  بعــد عــدة  الفارســية، عــى  التابعــة لخربــة 

خيام املواطنني.
طقوســا  أمــس،  فجــر  املســتوطنني،  عــرشات  وأدى 
تلمودية بالقرب من قرية سيلة الظهر جنوب جنني.

املســتوطنني  عــرشات  أن  أمنيــة  مصــادر  وذكــرت 
اقتحموا أرضا قرب بلدة ســيلة الظهر وبحامية جيش 
طقوســا  وأدوا  العربــدة  أعــامل  ومارســوا  االحتــالل 

تلمودية بداخلها.

األقــىص،  املســجد  عــى  "ســيادته" 
وتهويد دميوغرافيا املدينة املقدســة، 

وفق اسراتيجية متكاملة األركان.
وقــال عطــون، املبعــد عــن القــدس إىل 
مدينــة رام اللــه بالضفــة الغربية املحتلة 
منذ ســنوات، لـــصحيفة "فلســطني"، إن 
ووجــوده  جرميــة،  أبشــع  هــو  االحتــالل 
يهــدد املســجد األقــىص، ويســعى إىل 
مشــاريع  عــرب  عليــه  "ســيادته"  فــرض 
الزمــن  يســابق  تهويديــة،  اســتيطانية 
فيها، وأبرز أهدافها تفريغ املقدسيني.
هــي  القــدس  دميوغرافيــا  أن  وأوضــح 
الهــدف األســايس لالحتــالل يف الوقت 
يســعى  حيــث  واملســتقبل،  الحــايل 
يف  املســتوطنني  وجــود  تكثيــف  إىل 
املدينــة املحتلــة، عــرب إنشــاء وتكثيــف 
بــؤر اســتيطانية ومشــاريع متعــددة فيهــا 

صمــود  هــو  املدينــة  يف  اإلرسائيــيل 
املقدسيني.

وشــدد عــى أن املقدســيني صامــدون 
متواضعــة،  بإمكانيــات  وثابتــون 
للدفــاع  يســتطيعون  مــا  كل  ويقدمــون 
عــن وجودهــم، وهم وحيدون يف معركة 
غــري متكافئــة، آمــال أال ينجــح االحتــالل 

يف تهويد القدس واملقدسات فيها.
وقــال النائــب املقديس إنه يجب علينا 
ميكــن  مــا  إلنقــاذ  وطنيــة  خطــط  إيجــاد 
إنقــاذه مــن املدينــة املقدســة والدفــاع 
أن  إىل  مشــريًا  كامــل،  بشــكل  عنهــا 
الفعــل"،  بــردود  يتعامــل  "ال  االحتــالل 
متدرجــة  اســتيطانية  منهجيــة  يّتبــع  بــل 
اإلســالمية  املقدســات  تجــاه  محــددة 
كــام  كامــل،  بشــكل  تهويدهــا  محــاواًل 
يف  اإلبراهيمــي  الحــرم  يف  يحصــل 

ومحيطها.
القــدس  يف  يجــري  مــا  أن  إىل  ولفــت 
وبأهلهــا هــو مســارعة االحتــالل للزمــن، 
لفــرض أكــرب كم مــن الوقائع عى األرض 
لتهويــد املدينــة ومقدســييها، مســتغاًل 

الظروف املحيطة إلنجاز ذلك.
مدينــة  عــى  الــراع  أن  عطــون  وأكــد 
القدس قائم عى اسراتيجية إرسائيلية 
مفادهــا أنــه "ال قيمــة لـ)إرسائيــل( بــدون 
القدس، وال قيمة للقدس بدون الهيكل 
املزعــوم"، وفــق مــا يزعمــه االحتالل يف 

معتقداته وروايته التلمودية.
يكــرث ألي  أن االحتــالل ال  وأشــار إىل 
لشــعوب  وال  إســالمية  أو  عربيــة  دولــة 
الشــجر  يســتهدف  زال  ومــا  املنطقــة، 
والحجــر واألمــوات يف القــدس، مؤكــدًا 
للمــرشوع  األســايس  املعيــق  أن 

الخليل، ومصى باب الرحمة بالقدس.
االقتحامــات  يكثــف  االحتــالل  أن  وذكــر 
االستيطانية لألماكن الدينية اإلسالمية 
يف الضفة الغربية والقدس املحتلتني، 
وعى رأســها املســجد األقىص، والحرم 
محــاواًل  يوســف،  ومقــام  اإلبراهيمــي، 

فرض الصبغة الدينية اليهودية عليها.
بإنشــاء  االحتــالل  قــرار  عطــون  ووصــف 
اإلبراهيمــي  الحــرم  يف  كهربــاء  مصعــد 
ونقــل صالحيــات إدارة الحرم من أوقاف 
املســتوطنات  مجلــس  إىل  الخليــل 
معتــربا  جــدًا"،  بـ"الخطــري  اإلرسائيليــة 
التهويــد  ملشــاريع  اســتكامال  ذلــك 
املقدســات  عــى  فرضهــا  يحــاول  التــي 

اإلسالمية.
واإلســالمي  العــريب  بالحــال  ونــدد 
الــذي "ال يرتقــي لــدور الدفــاع عــن أوىل 

وكل  املســجدين،  وثــاين  القبلتــني 
املقدسات يف األرايض الفلسطينية"، 
مواتيــة  الحالــة  تلــك  أن  إىل  مشــريًا 
تلــك  عــى  ســيطرته  لفــرض  لالحتــالل 

املقدسات.
وشــدد عــى أهميــة اســتنهاض األمتــني 
العربيــة واإلســالمية بحكامهــا وشــعوبها 
القــدس، والعمــل عــى مواجهــة  لدعــم 
الصلــف اإلرسائيــيل الخانــق لها ولألرض 

الفلسطينية املحتلة.
ونبــه إىل أن سياســة اإلبعــاد واالعتقــال 
يســعى  االحتــالل  ينتهجهــا  التــي 
يف  واضــح  خلــل  إليجــاد  خاللهــا  مــن 
دميوغرافيــا القــدس لصالحه، متمام أنه 
يحــاول فــرض سياســاته عــى األقــىص، 
ومزاحمتنــا يف أدق تفاصيــل حياتنــا من 
أجل فرض التقسيم املكاين والزماين.

وفاة يف محافظة أريحا واألغوار، وتراوحت أعامرها بني -57 70 عاما.
وأشــارت إىل أن اإلصابــات الجديــدة توزعــت يف 9 محافظــات، هي: الخليل )158 
إصابــة(، نابلــس )20(، أريحــا واألغــوار )21(، بيــت لحــم )4(، قلقيليــة )5(، جنــني 
)14(، رام الله والبرية )25(، طولكرم )5(، محافظة القدس )104( بينها 58 داخل 

مدينة القدس.
وتابعــت أن حــاالت التعــايف ســجلت يف محافظــات: نابلــس )32(، ســلفيت )4(، 

قلقيلية )9(، أريحا واألغوار )114(، طولكرم )7(، جنني )14(، طوباس )19(.
وأضافــت أن نســبة التعــايف اســتقرت عنــد %48، يف حــني بلغــت نســبة اإلصابــات 
النشــطة %51.5، ونســبة الوفيــات %0.5، الفتــة إىل أن 13 مريضــا يعالجــون يف 

غرف العناية املكثفة، بينهم 3 مرىض عى أجهزة التنفس االصطناعي.
وأكــدت أهميــة تقيــد املواطنــني بإجــراءات الوقاية والســالمة والتباعد االجتامعي، 
اإلصابــة  مــن  للوقايــة  املنــزل  مــن  الخــروج  عنــد  الكاممــات  ارتــداء  عــى  والحــرص 

بالفريوس.
ويف صفوف الجالية الفلســطينية، أعلنت وزارة الخارجية واملغربني بحكومة رام 
اللــه، ارتفــاع حــاالت الوفــاة يف صفــوف الجاليــة حــول العامل بســبب فــريوس كورونا 
إىل 206 بعد وفاة 3 أمس يف السعودية، فيام ارتفعت اإلصابات إىل 4085 بعد 
إصابة 6 يف أمريكا و1 يف فنزويال، مشرية إىل وصول حاالت التعايف إىل 1710.
وذكــرت ســفارة الســلطة يف الســعودية أن املواطنــني املتوفــني هــم: نبيلــة خالــد 
شــلدان )79 عامــا(، ومحمــد توفيــق الفــرا )87 عامــا(، وخــرة أحمــد الحاطــي )60 

عاما(؛ لريتفع عدد حاالت الوفاة يف صفوف الجالية إىل 62.
بـــريف  الفلســطينيني  لالجئــني  دنــون  خــان  مخيــم  أهــايل  شــيع  ذاتــه،  الســياق  يف 

دمشق يف سوريا عددا من أبنائهم الذين توفوا جراء اإلصابة بفريوس كورونا.
وقال أحد أهايل املتوفني ملجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، إن فريوس 
كورونــا ينتــرش بشــكل كبــري ومخيــف يف مخيــم خــان دنــون، مضيفــا أن 4 أشــخاص 
توفــوا يف األيــام القليلــة املاضيــة جــراء إصابتهــم، إال أن عائلتهــم فضلــت عــدم ذكر 
ســبب الوفاة، يف ظل الضغوط التي متارس عليهم من قبل النظام الســوري الذي 

يرفض االعراف باالنتشار الكبري لجائحة كورونا يف مناطق سيطرته.

حالــة،   ٧٨ باســتثناء  ســلبية  كانــت  عينــة،   ١٤٠٣٥ وصلــت  الجائحــة  بدايــة  منــذ 
توفيــت واحــدة منهــا، وشــفيت ٧٠، فيــام ال تــزال ســبع حــاالت تتلقــى العــالج يف 

مشفى الصداقة الريك جنوب غزة.
ولفتــت إىل أنهــا تتابــع الحالــة الصحيــة لـــ٢٣٦ مواطنــا، موزعــني عــى ثالثــة مراكــز 

للحجر الصحي، وهم بحالة صحية مطمئنة ومل تظهر عليهم أي أعراض.
مــع مــر،  الحــدودي  رفــح  فتــح معــرب  العالقــني  مــن املواطنــني  وينتظــر املئــات 
للعودة إىل قطاع غزة والخروج منه، حيث إنه مغلق منذ 14 مايو/ أيار املايض.

العدد اإلجاميل للمصابني 76763، بينهم 355 بحالة خطرية، يف أعى 
نسبة تسجل منذ انتشار الفريوس.

ونبهــت إىل وجــود 104 مصابــني موصولــني بأجهــزة التنفــس االصطناعي 
يف رقم قيايس آخر مل يسجل من قبل.

أمني" خالل شجار يف مدينة البرية بالضفة الغربية املحتلة.
وبحســب مصادر محلية، فإن الشــيخ ُأصيب بالرصاص الحي يف منطقة 
الصــدر إثــر انفــالت الســالح مــن مســلحني خــالل شــجار وقــع أثنــاء "عطــوة 
عشائرية"، ما أسفر عن وفاته يف مشفى "الهالل" يف البرية، بعد فشل 

محاوالت اإلبقاء عى حياته.
وأظهــرت مقاطــع فيديــو انتــرشت يف مواقــع التواصــل االجتامعي تواجدا 
أمنيــا مكثفــا يف البــرية، وال ســيام يف محيــط مستشــفى الهــالل األحمــر، 

عقب الشجار وما تبعه من إطالق النار.
كام أظهرت مقاطع أخرى شبانا يغلقون محالت تجارية، يف حالة عمتها 

الفوىض وغياب سيادة القانون.

األسري "العزة" يرشع 
بإرضاب عن الطعام 

نرصة لزميله "أبو عرام"
رام الله/ فلسطني:

رشع األســري مهنــد العــزة )44 عامــا( مــن مخيــم العــزة يف بيــت لحــم 
بالضفــة الغربيــة املحتلــة، بــإرضاب مفتــوح عــن الطعــام؛ نــرًة لألســري 
التــوايل،  عــى  الرابــع  لليــوم  الطعــام  عــن  املــرب  عــرام  أبــو  خليــل 

احتجاجا عى عدم السامح له بلقاء نجله األسري أحمد.
وقال نادي األسري يف بيان له مساء أمس، إن األسري العزة معتقل منذ 

عام 2010، ومحكوم بالّسجن 13 عاما، ويقبع يف سجن "جلبوع".
عــام  منــذ  "عســقالن"  ســجن  زنازيــن  يف  معتقــل  عــرام،  أبــو  واألســري 
2002، ومحكوم بالسجن مدى الحياة وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.

وكان نادي األسري أعلن أن األسري أبو عرام من الخليل، رشع بإرضاب 
مفتوح عن الطعام يف سجن "عسقالن".

وذكــر أن اإلرضاب يــأيت احتجاجــًا عــى مامطلــة إدارة ســجون االحتــالل 
باالســتجابة ملطلبه، واملتمثل بالســامح له بلقاء نجله أحمد املعتقل 
"النقــب  ســجن  يف  والقابــع   ،2019 أيلــول  ســبتمرب/  منــذ  إداريــا 
ســبتمرب  واملتوقــع يف  عنــه  اإلفــراج  موعــد  قبــل  وذلــك  الصحــراوي"، 

القادم.
يذكــر أن األســري أبــو عــرام مــن األرسى الفاعلــني يف ســجون االحتــالل، 
وقــد متكــن خــالل ســنوات اعتقالــه مــن إنتــاج مجموعــة مــن الدراســات 

والكتب.

نابلس/ فلسطني:
أكدت الكتلة اإلسالمية الذراع الطاليب لحركة 
حــامس، أن حمــالت االعتقــال اإلرسائيلية بحق 

أبنائها لن تكرس عزميتها وإرادتها.
وشــددت الكتلــة اإلســالمية، يف بيــان، أمــس، 
جامعــة  يف  ممثلهــا  االحتــالل  اعتقــال  عقــب 
أّن  عــى  حمــدان،  حمــدي  الطالــب  النجــاح 
ســيبوء  أبنائهــا  بحــق  االعتقــاالت  مسلســل 

غزة/ فلسطني:
املجلــس  يف  القانونيــة  اللجنــة  رئيــس  أكــد 
الترشيعــي، النائــب محمــد فــرج الغــول، أن رئيــس 
انتهــاك  يف  "ميعــن  عبــاس،  محمــود  الســلطة 
ذات  والقوانــني  الفلســطيني  األســايس  القانــون 
الصلــة ويقــوم بتمديــد حالــة الطــوارئ بشــكل غــري 
دســتوري للمــرة الخامســة عــى التــوايل يف تحــد 
واضــح ألبســط قواعــد القانــون والعدالــة ويتــرف 

كأنه فوق القانون وفوق املحاسبة".
أمــس:  الغــول يف تريــح صحفــي  النائــب  وقــال 
منــذ  الواليــة  ومنتهــي  الرشعيــة  فاقــد  عبــاس  "إن 
9/1/2009 وهــو ال ميلــك هــذه الصالحيــة، فــأي 
الواليــة  لــو كان رشعيــًا وغــري منتهــي  رئيــس حتــى 
ال ميلــك متديــد حالــة الطــوارئ دون عــرض عــى 
القانــون  حســب  مشــددة  وبــرشوط  الترشيعــي 
البــاب  يف  ينــص  الــذي  الفلســطيني  األســايس 
الســابع تحــت عنــوان أحــكام حالــة الطــوارئ والتــي 
تؤكــد عــى أنــه ال يجــوز متديــد حالــة الطــوارئ اال 
مــن رئيــس رشعــي وملــرة واحدة فقط ملــدة ثالثني 
يومــًا ومبوافقــة املجلــس الترشيعــي بأغلبيــة ثلثي 

بالفشــل ولن يحقق أهدافه بثنيها عن مواصلة 
الدرب واملسرية الطالبية.

وقالــت: إن االحتــالل لــن ينــال مــن معنوياتهــا 
وستواصل الطريق رغم األشواك والصعاب.

الجامعــات  طلبــة  اســتهداف  أن  وأكــدت 
الفلســطينية هدفه ثنيهم عن دورهم الطليعي 
االحتــالل  ملخططــات  التصــدي  يف  والريــادي 
وإفشــال مشــاريعه، ملــا متثله الحركــة الطالبية 

أعضائه".
وأضــاف "أن املجلــس الترشيعــي حســب القانــون 
الرســمية  املؤسســة  هــو  الفلســطيني  األســايس 
املنتخبة الوحيدة الرشعية حتى اآلن و حتى يأيت 
القســم  يــؤدي  مجلــس ترشيعــي منتخــب جديــد 
األحــوال  مــن  حــال  بــأي  حلــه  يجــوز  وال  القانونيــة، 
حتي يف حالة الطوارئ حسب املادة 113 تحت 
عنوان حظر حل املجلس الترشيعي الفلســطيني 
أو  الطــوارئ  فــرة حالــة  أو تعطيــل أحكامــه خــالل 
جهــة  ألي  يحــق  فــال  البــاب،  هــذا  أحــكام  تعليــق 
األســايس  القانــون  انتهــاك  قضائيــة  أو  تنفيذيــة 
وتقــوم بحــل املجلــس الترشيعــي، ويقــع منعدمــًا 
أي قــرار أو حكــم يقــي بخالف القانون األســايس 

الفلسطيني".
وطالب النائب الغول "برورة تجديد الرشعيات 
إلنقــاذ  ورسيعــة  ونزيهــة  حــرة  جديــدة  بانتخابــات 
النظــام الســيايس الفلســطيني بالتزامــن للمجلــس 
والرئاســة  الترشيعــي  واملجلــس  الوطنــي 
كاســتحقاق دســتوري وقانــوين وتنفيــذًا التفاقيات 

القاهرة".

من قوة وصالبة أمام املحتل.
الطلبــة  جمــوع  اإلســالمية  الكتلــة  وعاهــدت 
عــن  مدافعــة  والوعــد،  العهــد  عــى  تبقــى  أن 
فلسطني وشعبها وأرساها، كام وعدتهم أن ال 
تتخى عن خدماتهم مهام بلغت التضحيات.

والطالــب حمــدان أســري محــرر واعتقــل ســابق 
لدى أجهزة السلطة عدة مرات كان آخرها يف 

شهر شباط/ فرباير املايض.

بعد اعتقال ممثلها في جامعة النجاح
الكتلة اإلسالمية: حمالت االعتقال اإلرسائيلية لن تكرس عزيمتنا

الغول: تمديد عباس حالة الطوارئ
للمرة الخامسة إمعان يف انتهاك القانون

االحتالل يفرج عن 
مسؤول الربيد 

الرسيع بغزة
غزة/ فلسطني:

أفرجت سلطات االحتالل اإلرسائييل، 
الربيــد  مســؤول  عــن  أمــس،  مســاء 
الرسيــع يف قطــاع غــزة ســعيد الرشفــا، 

بعد اعتقاله 11 يوما.
وأفــاد املكتــب اإلعالمــي ملعابــر قطاع 
اعتقــل  قــد  كان  االحتــالل  بــأن  غــزة، 
الرسيــع  الربيــد  مســؤول  الرشفــا، 
متــوز  يوليــو/   26 يف   ،)DHL(
الصالــة  يف  تواجــده  خــالل  املنــرم 
اإلرسائيلية بحاجز بيت حانون )إيريز( 

شامل القطاع؛ الستالم الربيد.
الســنوات  خــالل  االحتــالل  وزعــم 
الفلســطينيني  اســتغالل  املاضيــة، 
لخدمة الربيد؛ لجلب وسائل "مزدوجة 

االستخدام" مُينع دخولها للقطاع.
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أم  تحفر نفقًا تحت 
السجن لتهريب ابنها

كييف/ وكاالت:
تحاَكم أوكرانية بعد محاولة متثِّل سابقة من نوعها، لحفر نفق بطول 
35 مرتًا لتهريب ابنها الذي يقيض خلف القضبان محكوميته مدى 

الحياة، بسبب ارتكابه جرمية قتل.
واســتأجرت الســيدة البالغة 51 عامًا منزاًل بالقرب من الســجن الواقع 
يف منطقــة زابوريزهيــا الجنوبيــة، واســتخدمت املجــارف واملعــاول 
مــرتًا   35 الســر  ثــم  األرض،  تحــت  أقــدام   10 بعمــق  النفــق  لحفــر 
للوصــول إىل أســفل الســجن، إضافــة إىل عربــة صغــرة إلزالــة الرتبــة 

ووضعها يف مرآب مهجور بالقرب من موقع الحفر.
واعتقلــت املــرأة بعــد ثالثــة أســابيع مــن الحفر الــدؤوب، وخاصة لياًل 

ليك ال تلفت االنتباه، ووصولها إىل أسفل السجن.
وأجرت محطة »يت إس إن« التلفزيونية األوكرانية حوارًا مع السكان 
املقيمــن بجــوار املنــزل الــذي اســتأجرته املــرأة، وعرضــت صــورًا لهــا 

ملعرفة ما إذا كان الناس يشاهدونها أو سمعوا مبا فعلته.
وقالــت ســرهي بيلنيانســيك: أعــدت هــذه األم جيــدًا لتهريب ابنها، 
لكنها كشفت يف النهاية، رمبا هي ابنة عامل منجم، فحفر 35 مرتًا 

باليد ودون وسائل حديثة ليس باألمر السهل.
وأثنــى البعــض عــى املــرأة بوصفهــا أمــًا اســتثنائية مل تتخــلَّ عــن ابنها 

عى الرغم من ارتكابه جرمية.

تشخيص إصابة 
ديناصور عاش قبل 76 
مليون سنة بالرسطان

أوتاوا/ وكاالت:
شخص علامء إصابة ديناصور عاش قبل 76 مليون سنة، بالرسطان، 
وذلــك بعــد العثــور عــى دليل واضح يف العظــم. وحلل العلامء جزءًا 
تعــود  الســاق،  مــن  الســفيل  الجــزء  مــن  عظمــة  وهــي  الشــظية،  مــن 
لديناصور »ســنرتوصور«، آكل النباتات الذي عاش يف كندا خالل 

العرص الطباشري املتأخر، أي قبل نحو 76 مليون سنة.
للعظــم  الغريــب  الشــكل  أن  البدايــة  الحفريــات يف  علــامء  واعتقــد 
يرجــع إىل كــرس مل يلتئــم بشــكل جيــد، لكــن دراســة جديــدة ُنــرت 
يف مجلــة »The Lancet Oncology«، قارنــت الرتكيبــة الداخليــة 
للعظمــة، مــع ورم عظمــي لــدى مريــض بــري، ســعيًا للوصــول إىل 
تشــخيص دقيــق. وتوصــل العلــامء إىل أن الديناصــور عــاىن ســاركوما 
رسطــاين  ورم  وهــو  العظمــي،  الغــرين  بالــورم  يعــرف  مــا  أو  عظميــة، 
ينشــأ يف العظــام، وغالبــًا مــا يصيب األطفال واملراهقن. ويتســبب 
املرض يف حدوث أورام يف أنسجة العظام غر الناضجة، وغالبًا يف 
عظــام الســاق الطويلــة. وفحــص العلــامء البقايــا الكاملــة للديناصــور، 
وفحــص  الدقــة،  عــايل  املحوســب  املقطعــي  التصويــر  باســتخدام 
املقاطع الرقيقة تحت املجهر لتقييم بنية الخاليا، ووجدوا أن الورم 

كان وصل إىل مرحلة متقدمة.

تسال S.. طراز يجمع 
بني الرفاهية وأحدث 

التقنيات
برلن/ وكاالت:

تصدر طراز تسال "موديل S" بنسخته 2020 قامئة أفضل السيارات 
وفــق  الجــاري،  للعــام  طرحــت  التــي  الفخمــة  والســيدان  الكهربائيــة 

وسائل إعالم متخصصة.
وعــرض موقــع "كار أنــد درايفــر"، قــدرات ومواصفــات الطــراز، وشــمل 
ذلك قدرات املحرك ومعدل اســتهالك الوقود والتقنيات الجديدة 
التــي متيــز بهــا. والطــراز بفئتن، افتتاحية ong Range Plus بســعر 
76,190 ألف دوالر، ثم الفئة األعى باســم Performance وتتوفر 

بسعر 96,190 ألف دوالر.
ويعمــل مبحــرك قــادر عــى الســر ملســافة تصــل لـــ 402 ميــل كحــد 
أقــى لشــحن بطارياتــه، مــع قــدرة تســارع مــن صفــر إىل 60 ميال يف 

الساعة خالل 2.4 ثانية.
والطــراز يســتهلك "جالــون" كل 111 ميــال داخــل املــدن، ومــا يعادل 
"جالون" كل 107 أميال بن الطريق داخل املدن والطريق الرسيع.

يــدار   2020 لعــام  الجديــدة  بنســخته   S موديــل  تســال  طــراز  ويعــد 
بشكل شبه كامل عرب شاشة معلومات عمالقة داخله.

عائــدات  عــن  الكهربائيــة  الســيارات  لتصنيــع  تســال  رشكــة  وأعلنــت 
الجــاري،  العــام  مــن  الثــاين  الربــع  خــالل  دوالر  مليــارات   6 بلغــت 
متجــاوزة التوقعــات، يف حــن واصلــت تســجيل أربــاح للربــع الرابــع 
عى التوايل. وبلغت األرباح بالنســبة للســهم 18ر2 دوالر، متجاوزة 

توقعات وول سرتيت.

لندن/ وكاالت:
توصلــت دراســة لجامعــة كولومبيــا الربيطانيــة 
هــو  الجليــد  تحــت  امليــاه  ذوبــان  أن  إىل 
الــوادي  تشــبه  التــي  األشــكال  عــن  املســؤول 
أنهــار  بســبب  وليــس  املريــخ،  ســطح  عــى 

متدفقة كام كان يعتقد.
وتشــكك هــذه النتائــج التــي نــرت، الثالثــاء، 
يف دورية "نيتر جيوســاينس" بشــكل فعال 
يف فرضية "املريخ القديم الدافئ والرطب"، 
األمطــار  وهطــول  األنهــار  أن  تفــرتض  والتــي 

كانت موجودة عى الكوكب األحمر.
اســتخدمت  االســتنتاج،  هــذا  إىل  وللوصــول 
األرض  علــوم  قســم  مــن  جالوفــر  جــراو  آنــا 
تقنيــات  الجــوي،  والغــالف  واملحيطــات 
املريخيــة،  الوديــان  آالف  لفحــص  جديــدة 
وقارنــت وزمالؤهــا املشــاركون أيًضــا، الوديــان 
يف  الجليديــة  تحــت  بالقنــوات  املريخيــة 
أرخبيــل القطــب الشــاميل الكنــدي وكشــفت 

أوجه التشابه الالفتة.

عاًمــا  الـــ40  "خــالل  جالوفــر:  جــراو  وتقــول 
املاضيــة، ومنــذ اكتشــاف وديــان املريــخ ألول 
مــرة، كان االفــرتاض أن األنهــار كانــت تتدفــق 
تــآكل  إىل  أدى  مــام  املريــخ  كوكــب  عــى 
كل هــذه الوديــان، ولكــن هنــاك املئــات مــن 
تبــدو مختلفــة  املريــخ  عــى كوكــب  الوديــان 

متاًما عن بعضها البعض".
وإذا نظرت إىل األرض من قمر صناعي، فإنك 
تــرى الكثــر مــن الوديــان، بعضهــا مصنــوع مــن 
األنهار وبعضها مصنوع من األنهار الجليدية، 
وبعضهــا مصنــوع نتيجــة عمليات أخــرى، وكل 

نوع له شكل مميز.
الوديــان  مــن  العديــد  بــن  التشــابه  ودفــع 
يف  الجليديــة  تحــت  والقنــوات  املريخيــة 
جزيــرة ديفــون يف القطــب الشــاميل الكنــدي 

الباحثن إىل إجراء دراستهم املقارنة.
يف  الباحــث  أوسينســيك،  جــوردون  ويقــول 
معهد استكشاف األرض والفضاء واملشارك 
مــن  واحــدة  هــي  ديفــون  "جزيــرة  بالدراســة: 

أفضــل نظائــر املريخ عى األرض، إنها صحراء 
بــاردة وجافــة وقطبيــة، والجليــد إىل حــد كبــر 

بارد".
ويف املجمــوع، حلــل الباحثــون أكــر مــن 10 
خوارزميــة  باســتخدام  مريخــي  وادي  آالف 
الكامنــة  التــآكل  عمليــات  الســتنتاج  جديــدة 

فيها.
املشــارك  األســتاذ  مــارك جيلينيــك،  ويقــول 
يف قســم علــوم األرض واملحيطــات والغــالف 
الجوي يف جامعة كولومبيا الربيطانية: "هذه 
تحــت  التــآكل  عــى  دليــل  أول  هــي  النتائــج 
امليــاه  بترصيــف  مدفوًعــا  الواســع  الجليــدي 
الذائبــة عــرب طبقــة جليديــة قدمية عى ســطح 

املريخ".
ويضيــف: "النتائــج تشــر إىل أن جــزًءا صغــًرا 
األمنــاط  يطابــق  الــوادي  شــبكات  مــن  فقــط 
وهــو  الســطحية،  امليــاه  لتــآكل  النموذجيــة 
النظــرة  مــع  ملحــوظ  بشــكل  يتناقــض  مــا 

التقليدية".

سول/ وكاالت:
ســوق  ضمــن  بقــوة  هيونــداي  رشكــة  نافســت 
مــن  مميــزة  مجموعــة  بطــرح   SUV ســيارات 
املوديالت مبختلف األحجام يف 2020 الجاري 
جــذب  الــذي   ،Venue طــراز  أبرزهــا  مــن  وكان 

رشيحة كبرة من الشباب. 
املختــص  درايفــر"،  أنــد  "كار  موقــع  وعــرض 
بأخبــار الســيارات مواصفــات الطــراز الجديــد مــن 

هيونداي وقدراته واستهالك الوقود.
وقــال "كار أنــد درايفــر" إن طــراز Venue  أصغــر 
الكوريــة  الركــة  تطرحهــا  أوفــر"  "كــروس  ســيارة 

الجنوبية.
فئــات  ثــالث  للبيــع  منــه  تتوفــر  الطــراز 
ألــف   18,470 بســعر    SE مختلفة،االفتتاحيــة 
دوالر،  ألــف   20,370 بســعر    SEL ثــم   دوالر، 
ثــم الفئــة األعــى  Denim بســعر 23,170 ألــف 

دوالر.

كواالملبور/ وكاالت:
عــرت فــرق البحث واإلنقاذ عى بقايا جثة صبي 
يبلــغ مــن العمــر 14 عامــًا، داخــل بطــن متســاح، 
بعد 6 أيام من فقدان آثاره قرب نهر يف ماليزيا.

 26 يف  جانيــا،  ريــيك  الصبــي  آثــار  واختفــت 
عــن  يبحــث  كان  بينــام  املــايض،  متــوز  يوليــو/ 
القواقــع قــرب نهــر مبنطقــة تانجونــج مانيــس، يف 
ماليزيــا، بعــد أن باغتــه متســاح يبلغ طوله 4 أمتار 

ونصف املرت تقريبًا.
وذكرت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية أن فرق 
اإلنقاذ املاليزية متكنت من اإلمساك بالتمساح 

أســطوانات،   4 مبحــرك  تعمــل  االفتتاحيــة  فئتــه 
يــدوي  ناقــل رسعــة  121 حصانــا، مــع  قــوة  ينتــج 

مزود بـ 6 رسعات.
كــام يتوفــر للطــراز الناقــل األوتوماتيــيك بخــالف 

Venue نظام الدفع الخلفي.طراز هيونداي
ميــال   27 لــكل  "جالــون"  الوقــود  مــن  يســتهلك 
عــى  ميــال   35 لــكل  و"جالــون"   املــدن،  داخــل 

الطريق الرسيع.
معلومــات  بشاشــة  الداخــل  مــن  الطــراز  ويتمتــع 
مميزة بقياس 8.0 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل 
"أبــل كار بــالي"، و"أندرويــد أوتــو"، مــع تصميــم 

جذاب للجرافيك واأليقونات عى الشاشة.
يعمــل بأنظمــة أمــن وســالمة تشــمل نظــام التنبيــه 
املســبق عنــد االصطــدام، يدعمــه نظــام الفرامــل 

التلقائية التي تعمل ذاتيا يف حاالت الطوارئ.
وكذلــك نظــام الحفــاظ عــى املســار والتنبيــه يف 

حاالت الخروج عن املسار.

املــكان  مــن  كيلومــرتات   3 مــن  أكــر  بعــد  عــى 
الذي فقد فيه الصبي.

وجــاء تحــرك فــرق اإلنقــاذ املاليزيــة للبحــث عــن 
التمساح بناء عى إفادة عمة الصبي، التي قالت 
للرطــة إنهــا شــاهدت عــددًا مــن الزواحــف وهــي 

تجره من قدمه إىل املاء.
وأمســكت فــرق اإلنقــاذ بالتمســاح يف 31 يوليــو/ 
متــوز املــايض، بنــاء عى األوصــاف التي قدمتها 
تبــن أن  عائلــة الصبــي للرطــة. وبعــد تقطيعــه 
أجــزاء مــن الصبــي ومالبســه موجــودة داخل أمعاء 

التمساح.

حظر أكياس البالستيك 
يف تشييل.. وغرامة 

للمخالفني
سانتياغو/ وكاالت:

أصبــح التلــوث البالســتييك أكــر القضايــا البيئيــة إلحاحــًا، فالزيــادة 
الرسيعــة يف صنــع املنتجــات البالســتيكية صارت تفوق قدرة العامل 

عى التعامل معها. 
وتــزداد أرضار األكيــاس البالســتيكية عــى البيئــة، ففــي كل ثانيــة يتــم 
استخدام 160 ألف كيس بالستييك حول العامل، حيث أورد تقرير 
لصحيفــة "الجارديــان" أن مليــون زجاجة بالســتيكية يتم رشاؤها حول 
العــامل كل دقيقــة، ومــن املقــرر أن يرتفــع هــذا العــدد بنســبة 20% 

بحلول عام 2021.
وأصبحت تشــييل أول دولة يف أمريكا الالتينية تحظر توزيع أكياس 

البالستيك يف جميع املحال التجارية.
شــميدت  كارولينــا  البيئــة  وزيــرة  عــن  "ال ترســرا"  ونقلــت صحيفــة 
أنــه ســيتم تنفيــذ الجــزء األخــر مــن التريــع الخــاص بحظــر اســتخدام 

أكياس البالستيك.
األكيــاس  اســتخدام  بحظــر  املتعلقــة  القوانــن  تطبيــق  بــدء  وعقــب 
البالســتيكية يف أغســطس/ آب 2018، تــم منــح املحــال التجاريــة 

الكبرة مهلة 6 أشهر لوقف استخدامها.
وجــرى منــح املحــال األصغــر مهلــة عامــن، وســوف يتــم تغريــم مــن 
يســتمر يف اســتخدام هــذا النــوع مــن األكيــاس مــا يعــادل نحــو 350 

دوالرا.
ووفقــا لــوزارة البيئــة، أدى القانــون إىل حظــر اســتخدام 5 مليارات من 

أكياس البالستيك منذ عام 2018.

ساعة ذكية 
من هواوي 

لرقابة 
األطفال

بكن/ وكاالت:
النقــاب  هــواوي  رشكــة  كشــفت 
 Watch 4X الذكيــة  ســاعتها  عــن 
الجديــدة، والتــي تــأيت مبيــزة مفيــدة 

لآلباء.
أن  الصينيــة  الركــة  وأوضحــت 
بتصميــم  تتميــز  الجديــدة  الســاعة 
الكثــرة  الحــواف  خــالل  مــن  أنيــق 
والجســم املقــوى، كــام أنهــا مقاومــة 
للــامء حتــى 50 مــرتا، وبجانــب هــذا 
بفضــل  االرتــداء  يف  براحــة  تتمتــع 

السوار املصنوع من السيليكون.
الجديــدة  الســاعة  مييــز  مــا  وأكــر 
هــو تجهيزهــا بكامــرا ســيلفي بدقــة 
أخــرى  وكامــرا  ميجابيكســل،   5
رئيســية بدقــة 8 ميجابيكســل، ويتــم 
شاشــة  عــى  الكامــرا  صــور  عــرض 
بوصــة   1.4 قيــاس   `AMOLED

بدقة 320×360 بيكسل.
تحديــد  بوظيفــة  الســاعة  ومتتــاز 
يف  اآلبــاء  يفيــد  مــا  وهــو  املواقــع، 

معرفة موقع الطفل.
بذاكــرة  هــواوي  ســاعة  تجهيــز  وتــم 
داخليــة ســعة 1جيجابايــت، وذاكــرة 
مــع  جيجابايــت،   16 ســعة  فــالش 

.NFC رشيحة
ملــيل   800 ســعة  البطاريــة  وتتيــح 
للســاعة  عمــل  فــرتة  أمبر/ســاعة 
متتــد لليومــن عــى األقــل، وتتوفــر 
و   Sea Blue ألــوان  يف  الســاعة 
 Cherry و   Glacier White

.Pink

اكتشاف لوحة أثرية
عىل سور الصني

بكن/ وكاالت:
اكتشــفت لوحــة حجريــة يرجــع تاريخهــا إىل عهــد اإلمرباطــور وانــيل 
يف أرسة مينــج )-1368 1644( عــى ســور الصــن العظيــم. وذكــرت 
مصــادر مــن حكومــة مدينــة تشــيانآن يف مقاطعــة خبــي، أن اللوحــة 
التي يبلغ طولها 102 ســم، وعرضها 62 ســم، تم اكتشــافها من قبل 

الحراس أثناء تفقدهم لقطاع شيويليوكو من السور.

نظرية جديدة ألصل وديان المريخ

Venue.. طراز من هيونداي

 للشباب بإمكانيات ممزية

العثور عىل بقايا 
صيب يف بطن تمساح

بلدية غزة.. بداية 
ناجحة وموفقة

مــن أهــم مؤسســات العمــل الخدمــي يف دول العــامل : البلديات. 
الخــرباء  للمواطــن.  يوميــة  خدمــة  أوســع  رمبــا  تقــدم  البلديــات 
يف  نجاحهــا  بحجــم  البلديــات  إدارة  مجالــس  نجــاح  يقيســون 
خدمــة املواطــن، وتســهيل حصولــه عى خدمة امليــاه، والنظافة، 
طعــام  ومراقبــة  األســواق،  وتنظيــم  الداخليــة،  الطــرق  وســالمة 
املواطن، والصحة العامة ، وتنظيم البناء، ورسم جامل املدينة، 

وغر ذلك من األعامل التي يصعب حرصها.
حن ينجح حزب ما يف رئاسة بلدية كربى وإدارتها، وحن يشعر 
والحــزب إىل  البلديــة  رئيــس  النجــاح، يحملــون  بهــذا  املواطنــون 
سدة الحكم ورئاسة الوزراء، كام حدث مع رجب طيب أردوغان 
وحزبــه يف تركيــا، وحــن يفشــل مجلــس اإلدارة يف إدارة البلديــة 
ترتاجع حظوظ الحزب يف البقاء من ناحية، ويعجز عن املنافسة 

عى قيادة الحكومة من ناحية أخرى.
كثــرة هــي املجالــس البلديــة الناجحــة يف دول العــامل، وكثــرة 
أيضــا هــي املجالــس الفاشــلة، التي يتمنــى الناس رحيلها يف كل 
لحظة. ولكن كيف يقيسون النجاح والفشل؟! وهي قضية علمية 
معقــدة، تتزاحــم فيهــا األهــواء مــع الحقائــق والوقائــع، ومع ذلك ال 
بــّد مــن معايــر قياس يتفق عليهــا الجميع، ولعل املعيار املقدم 
حالــة  عــن  املواطــن  رىض  مــدى  هــو:  املعايــر  مــن  غــره  عــى 
الخدمــات اليوميــة التــي تقدمهــا البلديــة، لــذا كان من املنطق أن 
تجري كل بلدية استبانة قياس للرأي العام بشكل دوري وعلمي.
وأحســب أنــه لــو دخــل املجلس البلدي الحايل الــذي يدير بلدية 
غزة اآلن بكفاءة ونشاط الشباب انتخابات مجلس بلدي جديدة، 
رمبــا يحظــى بحالــة رىض متقدمــة يف الدرجــة مــن املواطنــن يف 
غــزة. كيــف ال وقــد ســمعت مواطنــا يقــول يف مجلــس عائــيل عــن 
املجلــس البلــدي الحــايل: البدايــة صحيحــة وناجحــة، املهــم هــو 
االســتمرار. وأثنــى آخــر عــى حالــة النظافــة العامــة، وعــى تنظيــم 
ســاحل البحــر، وأثنــى ثالــث عــى جملة التســهيالت التي تقدمها 
البلدية للمواطن، وطال الحديث بن ما جرى من إنجاز، وبن ما 

يتمنى املواطن أن يحدث الحقا.
خدمــة  أفضــل  تقديــم  يف  بلديــة  تنجــح  أن   : القــول  أود  وهنــا 
للمواطــن يف ظــروف سياســية ومعيشــية عاديــة يشء مهــم، ولكن 
األهــم أن تنجــح البلديــة يف تقديــم أفضــل ما عندها للمواطن يف 
ظــل حالــة مقاومــة، وحالة كســاد اقتصادي ومــايل، كام هو الحال 

يف غزة العزة.
حالــة الكســاد تعيــق الخدمــات ألن املواطــن ليــس لديــه مــا يكفــي 
لدفع مثن خدمة متطورة، وحالة املقاومة تفرض واقعا استثنائيا 
عــى الخدمــات البلديــة. إن قيــاس درجــة النجــاح يف غــزة ينبغــي 
لهــا اســتحضار هذيــن العاملــن، وأحســب أن مجلــس بلــدي غــزة 
قد تعامل مع هاتن الحالتن بنجاح، أو قل وضع قدمن ثابتتن 

عى سلم النجاح.
النجــاح ليــس هــو الســر يف طريــق الحــب منــر، بــل النجــاح الحق 
هــو الــذي يســر يف طريــق مملوء باملعوقــات والعقبات، والقائد 
الناجــح هــو مــن يغالــب العقبــات ويذللهــا ملواطــن بأقــل كلفــة، 

ويقود عمال بال فساد، وبال حزبية.
مــا  فيقــارب  البلديــة،  إىل  ينظــر  الغــزي  املواطــن  يــوم  كل  يف 
قدمــت، ومــا نجحــت، ومــا أخفقــت. ويجــدر باملجلــس البلــدي 
أن يكــون مــع املواطــن بشــكل يومــي. العمــل البلــدي يف النهايــة 
معادلــة تقــول: العمــل منكــم وإليكم. ونجاحــه منكم وبكم، فكونوا 

ألنفسكم عونا ومعينا.


