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ورشة في "القدس المفتوحة" حول 
التمكين المهني لألخصائيين االجتماعيين

رام الل����ه - "األيام": نظمت كلي����ة التنمية االجتماعية 

واألس����رية في جامعة القدس المفتوح����ة، بالتعاون مع 

الشبكة الدولية للشباب ودعم المساواة االجتماعية في 

المناطق المهمش����ة، ووزارة التنمية االجتماعية، ونقابة 

األخصائيين االجتماعيين والنفسيين، في نابلس، أمس، 

ورش����ة عمل تحت عنوان "التمكين المهني لألخصائيين 

االجتماعيين".

وقال مس����اعد رئيس الجامعة لشؤون العالقات العامة 

والدولي����ة واإلعالم، عم����اد الهودلي، إن هذه األنش����طة 

تأتي كنتاج لتعاون وتش����بيك مش����ترك بين الش����بكة 

الدولية للش����باب وكلية التنمية االجتماعية واألسرية، 

الذي قادته ونس����قت له دائرة العالقات العامة والدولية 

واإلعالم، مؤكدًا أهمية بناء عالق����ات أكاديمية ومهنية 

مع المؤسسات المهنية والنقابية المحلية، وبينها وبين 

المؤسس����ات الدولية، لما لذلك من انعكاس����ات إيجابية 

على الطلبة والخريجين.

من جهته، قال مدير فرع نابلس يوسف ذياب عواد، إن 

الورشة تأتي في سياق مسؤولية الجامعة تجاه المجتمع 

المحلي أفرادًا ومؤسس����ات، وأن الجامع����ة تفتح أبوابها 

باستمرار أمام كل األنش����طة والفعاليات المهنية التي 

تس����هم بتفعيل دور األخصائيين االجتماعيين وتعمل 

على تمكينهم.

وقدم عميد كلية التنمية االجتماعية واألس����رية عماد 

اش����تية، ورقة حول التدريب أثناء التعليم في تخصص 

الخدمة االجتماعية، مش����يرًا إلى أن الجامعة عملت على 

م����دار الس����نوات الماضية عل����ى تقديم خطة دراس����ية 

لتخصص الخدمة االجتماعية بش����قيه النظري والعملي، 

مبنّية عل����ى نظريات معرفية تس����تند إلى نظريات علم 

االجتماع وعل����م النفس ونظريات الخدم����ة االجتماعية؛ 

لتأس����يس بنية معرفي����ة للطالب يس����تندون إليها في 

عمليات الممارس����ة المهنية بطرقها الثالث وميادينها 

المختلفة.

ولفت مدي����ر عام دائ����رة الطفولة ف����ي وزارة التنمية 

االجتماعي����ة، عاصم خميس، إلى تدري����ب األخصائيين 

االجتماعيي����ن وتنمية قدراتهم أثن����اء العمل، حيث إن 

الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب، خاصة أنها تعمل 

م����ع فئات متعددة وف����ي ميادين مختلف����ة، ما يقتضي 

تنوع����ًا في الخدمات المقدمة؛ م����ن وقاية وحماية وعالج 

وتدخ����ل ورعاية الحق����ة، موصيًا بضرورة إنش����اء معهد 

متخصص للتدريب.

ونّوه نقي����ب األخصائيين االجتماعيين والنفس����يين 

إي����اد عثم����ان، إلى ال����دور الذي تق����وم ب����ه النقابة في 

تأهيل وتدري����ب الخريجين من خالل الدورات التدريبية 

المتخصص����ة الت����ي تنفذها ف����ي موضوع����ات مهنية 

مختلف����ة، والجهود الت����ي تبذلها النقاب����ة بالتعاون مع 

المؤسس����ات المهنية واألكاديمية لبن����اء قانون عصري 

ينظم مهنة العمل االجتماعي والنفسي في فلسطين.

وقدم فريق الشبكة الدولية للش����باب ودعم المساواة 

االجتماعي����ة في المناطق المهمش����ة، ومقرها العاصمة 

الفرنس����ية باريس، برئاس����ة الدكتور برون����و دوفونتان، 

مداخالت نظري����ة ومهنية عن واقع العم����ل االجتماعي 

في فرنس����ا، مؤكدين أن تأسيس الش����بكة جاء منذ عدة 

سنوات، وهي تعمل في كل من روسيا وأوكرانيا والبرازيل 

والبرتغال وفرنس����ا وإيطاليا والس����نغال، حيث أوضحوا 

التحدي����ات الت����ي تواج����ه األخصائيي����ن االجتماعيين 

أثناء العمل مع الش����باب، خاص����ة نقلهم من العنف إلى 

الديمقراطية، وتعزيز نهج التفكير الناقد لدى الشباب، 

والتخفيف من حدة التوتر والضغوط النفسية لديهم.

صيدم يكّرم الفائزين بمسابقة 
الرياضيات المحوسبة  

رام الل���ه - "األي���ام": كّرم وزي���ر التربية 
والتعلي���م العالي صبري صي���دم، أمس، 
الفائزي���ن بالمرحلة األولى من مس���ابقة 
"بول���ي أب" على  المحوس���بة  الرياضيات 
مس���توى فلس���طين، وذلك بحضور وكيل 
الوزارة بص���ري صالح، والرئيس التنفيذي 
لمؤسسة شركاء في التنمية المستدامة، 
جواد أبو عون، ومدير عام اإلشراف التربوي 
والمتابعة الميداني���ة أيوب عليان، وعدد 
والمعلمين  والمش���رفين  المديري���ن  من 

الفائزين في المسابقة.
وق���ال صي���دم إن المس���ابقة ته���دف 
لتنمية العقول واألذهان وكسر القوالب، 
مش���يدًا بما تحققه فلسطين من نجاحات 
به���ذا المج���ال، ودعا لتكثي���ف الجهود 
الس���تحداث مثل هذه المس���ابقات، التي 
من ش���أنها تنش���يط الخالي���ا الدماغية، 
"في الوقت الذي نلح���ظ فيه اإلدمان على 

النشاط الرقمي".
من جهته، أش���ار أبوع���ون إلى أن حجم 
الطلبة المش���اركين ف���اق كل التوقعات، 
داعيًا إل���ى تكثيف المش���اركة في هذه 
المسابقة، وأكد سعي المؤسسة بالتعاون 

مع الوزارة لمشاركة أوسع.

قطامي يعد بدعم الهيئات المحلية
في شمال غربي القدس

الق���دس - "األي���ام": تعهد مستش���ار رئي���س الوزراء لش���ؤون 
الصناديق العربية واإلس���المية، ناصر قطامي، أمس، بمنح القرى 
والبل���دات المحيطة بمدينة القدس األولوية من الدعم المقدم من 
مخصصات الصناديق العربية واإلس���المية بإدارة البنك اإلسالمي 

للتنمية.
وأك���د قطامي، خ���الل جولة تفقدي���ة لتمكي���ن وتعزيز صمود 
المواطني���ن في عدد من الهيئات المحلية، ش���مال غربي القدس، 
شملت بلدات: بيت إكسا، وقطنة، وبيت سوريك، وبيت دقو، ضرورة 
التنسيق المشترك بين الوزارات المختصة لمعالجة ومتابعة هذه 
االحتياج���ات، واعدًا بع���دم ادخار جهد في س���بيل دعم الهيئات 
المحلي���ة وتمكينها للقيام بواجبها تج���اه المواطنين على أكمل 

وجه.
ويهدف الدعم إلى مواجهة إجراءات االحتالل التعس���فية بحق 
المواطنين المقدس���يين، ومواجهة عمليات التهويد المتصاعدة 
التي تمارسها س���لطات االحتالل في مختلف أنحاء الضفة بشكل 

عام ومدينة القدس بشكل خاص.
واستعرض عدد من رؤس���اء المجالس المحلية، أبرز االحتياجات 
من المش���اريع التنموي���ة الضرورية والملح���ة للتنفيذ لما لها من 
أهمية ف���ي النهوض بواق���ع الهيئات المحلي���ة وتقديم أفضل 

الخدمات للمواطنين.
وش���ملت الزيارة عددًا من الجوالت التفقدية للمدارس واألحياء 
داخل البلدات لالطالع على مش���اريع البنية التحتية، ومنها تعبيد 
وتأهيل الط���رق الداخلية، إضافة إلى الحاج���ة الملّحة في تأهيل 

شبكات الكهرباء وتوفير خاليا شمسية.

دولة فلسطين
وزارة االقتصاد الوطني
اإلدارة العامة للشركات

مراقب الشركات

إعالن للعموم

يعلن الس���يد مراقب الش���ركات بغزة أن شركة مس���ك المرام للتجارة العامة 

والمقاوالت والس���ياحة وش���ؤون الحج والعمرة ويمثلها السيد رئيس هيئة 

المديري���ن/ يعقوب يونس يعقوب عيد ووكيله المحام���ي/ رائد عبد الحميد 

العفيف���ي والمس���جلة لدينا كش���ركة ذات مس���ؤولية مح���دودة تحت رقم 

563147669 بتاريخ 2010/3/16م تقدمت لدينا بطلب لتغيير عنوان الشركة 

بناًء على محضر الجمعية العامة للش���ركاء � غير العادي المحرر 2019/3/21م 

من )غزة � النصر � شارع خالد الحسن( إلى العنوان الجديد )دير البلح � الشارع 

الرئيسي � مقابل شركة جوال(.

تحريرًا في 2019/3/31م

المستشار/ يعقوب الغندور

مراقب الشركات

تنويه
سقط سهوا في اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي نابلس رقم الملف 1407+1408/ج/2019 

والمنشور بتاريخ 2019/3/31 عدم ذكر رقم الملف 1409/ج/2019 لذا اقتضى التنويه.

تنويه
سقط س���هوا في اعالن صادر عن دائرة تس���جيل اراضي نابلس رقم الملف 1402/ج/2019 
والمنش���ور بتاريخ 2019/3/31 ان ش���اهر عبد الجبار جبر مخيمر بأنه موكل )مالك( والصحيح 

أنه وكيل. لذا اقتضى التنويه.

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات

يعل���ن مكتب مراقب الش���ركات ل���دى وزارة االقتصاد الوطني 

أن شركة الرباع لالس���تثمار والمقاوالت العامة والمسجلة لدى 

مراقب الش���ركات تحت الرق���م 562514455 قد تقدمت الينا 

بطلب زيادة رأس مال الشركة من 100.000 دوالر الى 400.000 

دوالر، ومن له اي اعتراض عليه مراجعة مكتب مراقب الشركات 

او مركز الشركة الرئيسي.

مراقب الشركات

وزارة االقتصاد الوطني

  دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى
الرقم:  144/11/1 
التاريخ: 2019/3/31

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع وتوسعته الى وتنظيم 

عرضه 4م وممرات مشاة بعروض مختلفة في الحوض رقم 28013 ـ بيت لحم/ 

محافظة بيت لحم
قرر مجلس التنظيم األعلى بجلس���ته رقم 2019/3 بتاريخ 2019/3/11م بموجب القرار رقم 105 
الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ، والمتعلق بالقطع ذوات األرقام 8، 13،11، 18، 19، 
59، 62 من الحوض رقم 28013 من اراضي بيت لحم، وذلك حسب المخططات المودعة في مقر 

الحكم المحلي/ محافظة بيت لحم، وفي مقر بلدية بيت لحم.
ويعتبر مخطط التنظيم نافذًا بعد مضي خمس���ة عشر يومًا من تاريخ نشر اإلعالن في الجريدة 
الرسمية وجريدتين محليتين، وذلك استنادا للمادتين 21، 26، من قانون تنظيم المدن والقرى 

واألبنية رقم 79 لسنة 1966م.
حسين األعرج
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

دولة فلسطين
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
الرقم: 4/ق/2018
التاريخ: 2018/10/2

إعالن لتسجيل أموال غير منقولة
تسجيال جديدا صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام الله

بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم 4/ق/2018
يعلن الطالع العموم انه تقدم طلب الى دائرة تس���جيل أراضي رام الله لتسجيل المال غير 
المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول ادناه تس���جيال جديدا وعلى كل من 
يدع���ي بحق التص���رف او المنفعة او الملكية او التعدي على حقوق���ه ان يتقدم باعتراضه 
الخطي الى دائرة تس���جيل اراضي رام الله خالل مدة خمس���ة عشر يوما من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن في الصحف اليومية المحلية.
الجدول

1. اسم وعنوان طالب التسجيل: 1. عماد عزات عبد الرازق أبو خليل ½
2� جعفر عزات عبد الرازق ابو خليل 2/1

2. اسم المدينة أو القرية: رام الله.
ب � نوع االرض: ملك 3. أ � اسم موقع االرض: البلدة القديمة 

رقم القطعة 9 بموجب قيود المالية 4. رقم الحوض: 19 ص2/31  
د م2  5. المساحة بموجب قيود المالية  
��  188    
د م2  6. المساحة بموجب المخطط 
��  205    
حصة من حصة 7. الحصص المطلوب تسجيلها  

كاماًل    
8. الحدود بموجب المخطط:

شماال: قطعة رقم 10 اسعد سمعان قسيس 
جنوبا: ساحة معبدة + قطعة 26+27 لطالب التسجيل 

شرقا: قطعة 10 أسعد سمعان قسيس + قطعة 26 لطالب التسجيل
غربًا: أراضي رام الله حوض 19 ص1 دار ابراهيم

كيفية األيلولة لطالب التسجيل بطريق الشراء بموجب اتفاقية البيع المؤرخة   .9
في 2016/6/29 عطفًا على الوكالة الدورية رقم 86/1507 عدل رام الله

الوكيل  الموكل   
محمد موسى ابراهيم ابراهيم محمد عثمان ابراهيم ابراهيم 

مأمور تسجيل أراضي رام الله والبيرة

دولة فلسطين
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
الرقم: 5/ق/2018
التاريخ: 2018/10/2

إعالن لتسجيل أموال غير منقولة
تسجيال جديدا صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام الله

بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم 5/ق/2018
يعلن الطالع العموم انه تقدم طلب الى دائرة تس���جيل أراضي رام الله لتسجيل المال غير 
المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول ادناه تس���جيال جديدا وعلى كل من 
يدع���ي بحق التص���رف او المنفعة او الملكية او التعدي على حقوق���ه ان يتقدم باعتراضه 
الخطي الى دائرة تس���جيل اراضي رام الله خالل مدة خمس���ة عشر يوما من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن في الصحف اليومية المحلية.
الجدول

1. اسم وعنوان طالب التسجيل: 1. عماد عزات عبد الرازق أبو خليل ½
2� جعفر عزات عبد الرازق ابو خليل 2/1

2. اسم المدينة أو القرية: رام الله.
ب � نوع االرض: ملك 3. أ � اسم موقع االرض: البلدة القديمة 

رقم القطعة 27  بموجب قيود المالية 4. رقم الحوض: 19 ص2/31  
د م2  5. المساحة بموجب قيود المالية  
��  125    
د م2  6. المساحة بموجب المخطط 
��  125    

7. الحصص المطلوب تسجيلها            حصة من حصة
كاماًل    

8. الحدود بموجب المخطط:
شماال: قطعة رقم  9  لطالب التسجيل 

جنوبا: قطعة رقم 7 عزيزة رمضان ابراهيم زايد 
شرقا: قطعة رقم 26 لطالب التسجيل

غربًا: ساحة معبدة + قطعة رقم 8 لطالب التسجيل
9. كيفي���ة األيلولة لطالب التس���جيل بطريق الش���راء بموجب اتفاقية البي���ع المؤرخة في 

2016/6/29 عطفًا على الوكالة الدورية رقم 86/1507 عدل رام الله
الوكيل  الموكل   

محمد موسى ابراهيم ابراهيم محمد عثمان ابراهيم ابراهيم 
مأمور تسجيل أراضي رام الله والبيرة

دولة فلسطين
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
الرقم: 6/ق/2018
التاريخ: 2018/10/2

إعالن لتسجيل أموال غير منقولة
تسجيال جديدا صادر عن دائرة تسجيل اراضي رام الله

بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم 6/ق/2018
يعلن الطالع العموم انه تقدم طلب الى دائرة تس���جيل أراضي رام الله لتسجيل المال غير 
المنقول المبينة اوصافه وحدوده ومس���احته بالجدول ادناه تس���جيال جديدا وعلى كل من 
يدع���ي بحق التص���رف او المنفعة او الملكية او التعدي على حقوق���ه ان يتقدم باعتراضه 
الخطي الى دائرة تس���جيل اراضي رام الله خالل مدة خمس���ة عشر يوما من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن في الصحف اليومية المحلية.
الجدول

1. اسم وعنوان طالب التسجيل: 1. عماد عزات عبد الرازق أبو خليل ½
2� جعفر عزات عبد الرازق ابو خليل 2/1

2. اسم المدينة أو القرية: رام الله.
ب � نوع االرض: ملك 3. أ � اسم موقع االرض: البلدة القديمة 

رقم القطعة 26 بموجب قيود المالية 4. رقم الحوض: 19 ص2/31  
د م2  5. المساحة بموجب قيود المالية  
��  188    
د م2  6. المساحة بموجب المخطط 
��  168    

7. الحصص المطلوب تسجيلها        حصة من حصة
كاماًل    

8. الحدود بموجب المخطط:
شماال: قطعة 9 لطالب التسجيل + قطعة رقم 10اسعد سمعان قسيس 

جنوبا: قطعة رقم 7 عزيزة رمضان ابراهيم زايد + قطعة رقم 28 رجا بهجت يعقوب سعد
شرقا: قطعة رقم 25 زهير عبد السالم محمد سليمان + طريق

غربًا: قطعة رقم 27 لطالب التسجيل
9. كيفي���ة األيلولة لطالب التس���جيل بطريق الش���راء بموجب اتفاقية البي���ع المؤرخة في 

2016/6/29 عطفًا على الوكالة الدورية رقم 86/1507 عدل رام الله
الوكيل  الموكل    

محمد موسى ابراهيم ابراهيم محمد عثمان ابراهيم ابراهيم 
مأمور تسجيل أراضي رام الله والبيرة

السودان: الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع 
لتفريق متظاهرين في الخرطوم وأم درمان

الخرط���وم - أ ف ب: أطلقت قوات األمن الس���ودانية، 
أمس، الغاز المس���يل للدموع لتفري���ق تظاهرات ضد 
الحكومة جرت في الخرطوم وأم درمان، بحسب ما أفاد 
ش���هود عيان، وذل���ك رغم حال الط���وارئ التي أعلنها 

الرئيس عمر البشير.
ويش���هد الس���ودان من���ذ أكث���ر من ثالثة أش���هر 
همها 

ّ
تظاه���رات تطالب برحي���ل الحكومة الت���ي يت

المعارضون بسوء إدارة الملف االقتصادي، وهو ما أدى 
إلى ارتفاع أسعار المواد االستهالكية وإلى نقص حاد 

في المحروقات والعمالت األجنبية.
وأمس، تجّمع سودانيون في وسط أم درمان وفي حي 
آخر من المدينة هاتفين ش���عار الحركة االحتجاجية: 
"حرية س���الم وعدالة"، بحس���ب ما أفاد ش���هود عيان 
أوضحوا أن قوات مكافحة الش���غب سارعت إلى إطالق 

الغاز المسيل للدموع لتفريقهم المتظاهرين.
وفي الخرطوم، تجّمع متظاهرون في حي بوري، نقطة 
التجّم���ع المعتادة للحرك���ة االحتجاجي���ة منذ انطالق 
التظاه���رات ف���ي 19 كان���ون األول؛ احتجاج���ًا على رفع 
س���عر الرغيف ثالثة أضعاف. وأفاد ش���هود بأنهم رأوا 
متظاهرين في سوق الخضر بجنوب العاصمة الخرطوم.

وقال ش���اهد عيان، طل���ب عدم كش���ف هويته: إن 
شرطة مكافحة الشغب انتشرت في حي بوري الحتواء 
التظاه���رة، مضيفًا: إن متظاهرين س���اروا في عدد من 

شوارع الحي رافعين األعالم السودانية.

وكان���ت التجّمع���ات احتجاجًا على رفع س���عر الخبز 
بدأت في مدينة عطبرة )شرق(، وسرعان ما تحّولت إلى 
حركة احتجاجية ضد نظام البش���ير الذي يحكم البالد 

منذ انقالب عام 1989.
ويرفض البشير االستقالة. وبعد فشل حملة احتواء 
الحركة االحتجاجية أعلن، في 22 شباط، حالة الطوارئ 
ص البرلمان المدة إلى 

ّ
في البالد لمدة عام، قبل أن يقل

ستة أشهر.
ومنذ فرض حالة الط����وارئ تم توقيف عدد من المتظاهرين 
لمش����اركتهم في تجّمعات محظورة، وأص����درت محاكم خاصة 
هم في ظل تراجع حدة التظاهرات وحجمها. ودعا 

ّ
أحكام����ًا بحق

مو الحركة االحتجاجية الس����ودانيين للتظاهر في مختلف 
ّ
منظ

أنحاء البالد في 6 نيس����ان،  والمشاركة في مسيرة باتجاه مقر 
قيادة الجيش في الخرطوم.

وكان تجّم���ع المهنيي���ن الس���ودانيين ق���اد أولى 
التظاه���رات، قب���ل أن ينض���م إليه عدد م���ن األحزاب 
المعارضة لتش���كيل "تحالف الحرية والتغيير" الذي 

يقود حاليًا االحتجاجات.
ويقول محللون: إن حركة االحتجاج التي يش���هدها 
ل أكبر تحد للبش���ير منذ وصوله إلى 

ّ
الس���ودان تش���ك

سدة الحكم قبل ثالثة عقود. وبحسب حصيلة رسمية، 
قتل 31 شخصًا منذ 19 كانون األول 2018. لكن منظمة 
هيوم���ن رايتس ووت���ش تق���ول: إن حصيل���ة قتلى 

االحتجاجات بلغت 51 شخصًا.

البرلمان يصّوت اليوم على خيارات مختلفة

تخّبــط عملية خروج بريطانيا من االتحــاد األوروبي وضغوط هائلة على ماي
لن����دن - رويترز: يمر خ����روج بريطانيا 
من االتحاد األوروب����ي بحالة من التخبط 
بعد انهيار إستراتيجية رئيسة الوزراء 
تيريزا ماي لالنسحاب، ما وضع ماي تحت 
ضغوط من خصومها للخروج دون اتفاق 
أو االتج����اه لالنتخاب����ات أو إب����رام اتفاق 

خروج أخف بكثير.
وبعد واحد من أكثر أس����ابيع السياس����ة 
البريطاني����ة اضطرابًا منذ االس����تفتاء عام 
2016، ال يزال م����ن غير الواضح كيف ومتى 
ستخرج المملكة المتحدة من التكتل الذي 
انضم����ت إليه قبل 46 عام����ًا أو ما إذا كانت 

ستتركه باألساس.
ولحقت هزيمة ثالثة باتفاق ماي للخروج 
بعد تعهدها باالستقالة حال إقرار االتفاق 
في البرلمان، ما وض����ع أحد أضعف الزعماء 
البريطانيي����ن منذ عش����رات الس����نين في 
مواجهة أزم����ة عصيبة بش����أن الخروج من 
االتح����اد األوروبي، ال����ذي يمثل أكبر خطوة 
تق����دم عليها المملكة المتحدة منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وس����يصوت البرلمان، اليوم، على خيارات 
مختلفة للخروج، ث����م قد تجرب ماي حظها 
للمرة األخيرة بطرح اتفاقها للتصويت في 

البرلمان، غدًا.
وق����ال وزير الع����دل ديفيد ج����وك، الذي 
صوت في استفتاء 2016 للبقاء في االتحاد 
األوروبي: "ال توج����د خيارات مثالية متاحة، 
وهناك ردود جي����دة للغاية ضد أي نتيجة 

محتملة في الوقت الحالي، لكن س����يتعين 
علينا فعل شيء".

اإلذاع����ة  هيئ����ة  لتلفزي����ون  وأض����اف 
البريطانية )بي.بي.س����ي(: "تفكر رئيس����ة 
الوزراء في الخي����ارات وتبحث ما قد يحدث، 
لكنن����ي ال أعتق����د أن هن����اك أي ق����رارات 

خذت".
ُ
ات

لكن صبر الكثيرين ف����ي حزب ماي نفد. 
وذكرت صحيفة "صن" أن 170 من بين 314 
نائبًا لحزب المحافظين أرس����لوا لها خطابًا 
يطالب بالخروج م����ن االتحاد األوروبي خالل 
الش����هور القليلة المقبلة باتف����اق أو دون 

اتفاق.
وكان م����ن المق����رر أن تت����رك بريطاني����ا 
التكتل يوم 29 آذار، لكن الجمود السياسي 
ف����ي لندن أجبر ماي عل����ى أن تطلب تأجياًل 

من االتحاد.
ومن المقرر أن يتم الخروج الساعة 22:00 
بتوقيت جرينتش يوم 12 نيسان ماي ما لم 

تتقدم ماي بخيار آخر.

"حالة يرثى لها"
وس����ببت متاهة الخ����روج البريطاني من 

االتح����اد األوروبي انقس����امًا ف����ي المملكة 
المتح����دة، ونزل أنص����ار الخ����روج ومؤيدو 
البقاء في التكتل إلى شوارع لندن األسبوع 
الماضي. ويش����عر كثيرون م����ن الفريقين 
بالخيانة من قبل نخبة سياس����ية لم تظهر 

مهارات القيادة.
وم����ن المزم����ع أن يص����وت البرلمان في 
الس����اعة 19:00 بتوقيت جرينتش،  حوالى 
اليوم، عل����ى مجموعة من خي����ارات الخروج 
البديلة التي وقع اختي����ار رئيس البرلمان 
جون بيركو عليها من بين تسعة اقتراحات 
تقدم بها الن����واب، ومن بينها الخروج دون 

اتفاق أو منع الخروج دون اتفاق، أو
إقام����ة اتحاد جمركي أو إجراء اس����تفتاء 

ثان.
وق����ال جوك: "من الواض����ح أننا ينبغي أن 

ندرس إرادة البرلمان بعناية شديدة".
وفي غياب أي أغلبي����ة حتى اآلن ألي من 
خيارات الخ����روج في مجلس العموم، هناك 
تكهنات بإمكانية الدعوة إلى االنتخابات، 
لكن لن يكون من الممكن التنبؤ بما ستؤول 
إلي����ه ه����ذه االنتخاب����ات س����تكون، وليس 

واضحًا من سيقود المحافظين فيها.

وقال جيمس كليفرلي نائب رئيس حزب 
المحافظين: إن الحزب ال يخطط النتخابات، 
لكن نائب زعيم حزب العمال المعارض توم 
واتسون قال: إن حزبه يستعد لالنتخابات.

وقالت إيميلي ثورنبيري المتحدثة باسم 
الش����ؤون الخارجي����ة في ح����زب العمال: إن 
الحزب قد يحاول الدعوة القتراع على سحب 

الثقة من حكومة ماي.
وأضافت: "ال نعرف هل س����تظل رئيسة 
للوزراء أو هل س����يكون هناك ش����خص آخر 
ومن سيكون هذا الشخص.. األمور في حالة 

يرثى لها".
ويخش����ى معارض����و الخروج م����ن االتحاد 
األوروبي أن تجعل الخط����وة بريطانيا أفقر 
وتؤدي النقس����ام في الغرب الذي يتعامل 
مع رئاسة دونالد ترامب للواليات المتحدة 

وتصاعد نفوذ روسيا والصين.
وعلى الناحية األخرى، يرى مؤيدو الخروج 
أن االنسحاب ربما يجلب انعدام االستقرار 
على المدى القصير، لكنه سيسمح للمملكة 
المتح����دة باالزدهار على المدى الطويل مع 
انفصالها عم����ا يصفونها بمحاولة محكوم 

عليها بالفشل لتحقيق وحدة أوروبية.

الرباط: البابا يترأس قداسًا 
حاشدًا في ختام زيارته للمغرب

س البابا فرنس���يس بالرباط، أمس، قداس���ًا 
ّ
الرباط - أ ف ب: ترأ

ين، في ختام زيارته الرس���مية 
ّ
حاش���دًا ش���ارك فيه آالف المصل

إلى المغ���رب التي تميزت بالدعوة للح���وار بين األديان وحماية 
المهاجري���ن، فضاًل عن تحذير لمس���يحيي المغ���رب من القيام 

بأنشطة تبشيرية.
وخصص البابا اليوم الثاني من زيارته للقاء المسيحيين، حيث 
التقى أس���اقفة وراهبات في كاتدرائي���ة الرباط، قبل أن يترأس 

قداسًا حاشدًا في الملعب الرياضي موالي عبد الله.
وحث البابا المصلين الذين غصت بهم القاعة على "االستمرار 
ف���ي تنمية ثقافة الرحمة"، مضيف���ًا: إن "الميل إلى االعتقاد بأن 
الحقد واالنتقام أش���كال ش���رعية للحصول على العدالة بطريقة 

سريعة وفعالة، يهددنا على الدوام".
وبلغ عدد المشاركين في القداس نحو 10 آالف شخص، أغلبهم 

من إفريقيا جنوب الصحراء، فضاًل عن أوروبيين وآسيويين.
ويحتض���ن المغ���رب أقلّية صغي���رة من المس���يحيين، يقدر 
تعداده���ا بين 30 إلى 35 ألفًا، يش���كل المهاج���رون من بلدان 
إفريقيا جنوب الصحراء غالبيتها العظمى، ويمارسون شعائرهم 
بكل حرية، بينما يضطر معتنقو المس���يحية م���ن المغاربة إلى 

التخفي.
وردد المصلون أناش���يد بالفرنسية على إيقاعات إفريقية في 
انتظار وصول البابا، ملوحين بأعالم صغيرة للمغرب والفاتيكان، 
بينم���ا اختار آخرون رفع أع���الم بلدانهم األصلي���ة مثل ليبيريا 

ولبنان وإيطاليا.
وحض���ر القداس وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، ووزير 
الش���ؤون اإلس���المية أحمد التوفيق، ووزير الداخلية عبد الوافي 

الفتيت، ورئيس الطائفة اليهودية بالمغرب سيرج بيرديغو.
وأدى أناش���يد كورالية نحو 500 منش���د ومنش���دة قدموا من 

مختلف أنحاء البالد.
ويقول المهاجر من س���احل العاج المقي���م بالرباط فيكي )22 
سنة( باسمًا: "يبدو أن كل العاجيين المقيمين بالمغرب تجمعوا 

هنا"، معربًا عن "سعادته الغامرة" لرؤية البابا مباشرة.
ويش���عر المهاجر من بوركينا فاسو س���امبا )18 سنة( ب�"تأثر 
عمي���ق" لرؤية البابا، ويقول هذا الش���اب الذي يحلم بالعبور نحو 

أوروبا: "منذ مدة وأنا أنتظر هذه اللحظة".
والتقى البابا، مس���اء أول من أمس، مهاجرين في مركز جمعية 
 أي إنسان 

ّ
"كاريتاس" الكاثوليكية الخيرية، حيث شّدد على "حق

في ضمان مستقبله"، منّددًا ب�"أشكال الترحيل الجماعية".
وبات المغرب طريقًا رئيسية لعبور المهاجرين من جنوب الصحراء 
نحو أوروبا. وأحبطت السلطات المغربية في 2018 نحو 89 ألف محاولة 

للهجرة، بينها 29 ألفًا في عرض البحر، بحسب أرقام رسمية.
وزار البابا فرنس����يس، صباح أمس، جمعية خيرية تديرها راهبات 
ومتطوع����ون على بعد قراب����ة 20 كيلومترًا جن����وب العاصمة الرباط. 

والتقى أطفااًل يتابعون عالجًا في مركز صحي بهذه الجمعية.
وكان بعد ذلك على موعد مع أس���اقفة وراهبات في كاتدرائية 
الرباط، حي���ث دعا المس���يحيين في المغرب إل���ى أن يجتهدوا 
"في خدمة العدالة والس���الم وتربية األطفال والش���باب، وحماية 
ومرافق���ة المس���نين والضعف���اء وذوي االحتياج���ات الخاص���ة 

والمضطهدين".
واس���تقبله بالزغاريد والتصفيق أس���اقفة وراهبات جاؤوا إلى 
الكاتدرائية الواقعة وسط العاصمة من مدن مختلفة ومن بلدان 
إفريقي���ا الغربي���ة، وبينهم من التقط ص���ورًا للذكرى بكاميرات 

الهاتف.
وحّيا البابا بهذه المناس���بة األب جان بيار شوماخر )95 سنة(، 
وه���و الوحيد الذي ال يزال حيًا من بي���ن راهَبين نجيا من مذبحة 
تيبحرين بالجزائر التي أودت بحياة س���بعة رهبان س���نة 1996، 

ويعيش بالمغرب منذ 2000.
وقال ش���وماخر لوكالة فرانس برس ع���ن لقائه بالبابا: "إنه في 

غاية األهمية، سيظل في ذاكرتي".
وح���ذر البابا في كلمته بكاتدرائية الرباط مس���يحيي المغرب 
من القيام بأي أنش���طة تبشيرية. وقال: "إن دروب الرسالة ال تمر 

من خالل أنشطة التبشير التي تقود دومًا إلى طريق مسدود".
وخرج عن نص خطابه المكتوب ليقول: "رجاء ال تبشير!". وتابع 
وسط تصفيق الحاضرين: "عدد المسيحيين في هذا البلد صغير، 
لكن هذا الواقع ليس بمش���كلة في نظري، رغم أنني أدرك أنه قد 

يصعب عيشه أحيانًا بالنسبة للبعض".
وأكد الملك محمد الس���ادس، في خط���اب ألقاه، أول من أمس، 
أثناء اس���تقبال البابا في مس���جد حس���ان التاريخي بالعاصمة، 
عل���ى أنه "المؤتمن على حماية اليهود المغاربة، والمس���يحيين 

القادمين من الدول األخرى، الذين يعيشون في المغرب".
ولم يش���ر الخطاب إلى  وج���ود آالف المغاربة الذين يعتنقون 
المس���يحية، والمعّرضين للمالحقة إذا جاهروا باعتناق دين آخر 

غير اإلسالم بموجب قانون يجّرم التبشير.
ويعاقب هذا القانون بالس���جن لمدة تتراوح بين س���تة أشهر 
وثالث س���نوات، كل شخص "اس���تعمل وس���ائل اإلغراء لزعزعة 

عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى".
ومنذ 2017، بدأت أقلية من المغاربة من معتنقي المس���يحية 
تطال���ب علن���ًا ب�"االعت���راف القانوني" به���ا، كما يرفع نش���طاء 
حقوقيون وبع���ض المثقفين مطلب احترام "حرية الضمير" منذ 

سنوات.
ودعت "تنسيقية المس���يحيين المغاربة"، غير المعترف بها 
رسميًا، الس���لطات إلى ضمان "الحريات األساسية التي ال يزالون 
محرومي���ن منها"، واغتنام زيارة البابا للحوار حول حرية الضمير 

والدين لجميع المغاربة.
وقال البابا في كلمته، أول من أمس، في مس���جد حس���ان أمام 
نحو 12 ألف ش���خص: إّن "حرية الضمير والحرية الدينية - التي 
ال تقتصر على حرية العبادة وحس���ب، بل يجب أن تس���مح لكل 
فرد بالعيش بحس���ب قناعاته الدينية - ترتبطان ارتباطًا وثيقًا 

بالكرامة البشرية".
وتميزت زيارة البابا فرنس���يس للمغرب بإصدار نداء مشترك 
مع العاه���ل المغرب���ي يدعو إلى الحف���اظ على الق���دس "تراثًا 

مشتركًا" لألديان التوحيدية الثالثة.
وغ���ادر البابا فرنس���يس المغ���رب، عصر أمس، وه���ي الزيارة 
الثالثة له لبلد عربي بعد مصر واإلمارات. بينما سبق للبابا الراحل 

يوحنا بولس الثاني أن زار المملكة في 1985.

إجراءات عراقية لمواجهة أخطار األمطار 
والسيول وذوبان الثلوج على المدنيين

بغداد - د ب أ: عقد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي 
م����ع كبار مس����اعديه المدنيين والعس����كرين، أم����س، اجتماعًا 
موسعًا؛ لمناقشة تقييم الخطط واالستعدادات للسيطرة على 
الس����يول المحتملة واالرتفاع المتوقع في مناس����يب المياه من 
جراء هطول األمطار أو تدفق الس����يول م����ن األراضي اإليرانية 

واالستعداد لموسم ذوبان الثلوج.
وأش���اد رئيس الوزراء العراقي خ���الل االجتماع بالخطط 
واإلجراءات المهنية المطمئنة المطبقة من أجل السيطرة 
عل���ى المياه الداخل���ة إلى العراق، واالس���تفادة منها في 

الشرب والسقي وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها.
وبحس���ب بيان للدائرة اإلعالمية ف���ي الحكومة العراقية، 
تم���ت مراجع���ة الخطط البديل���ة المعّدة لتصري���ف المياه 
اإلضافية؛ تحس���بًا ألي ط���ارئ، على أن هذه الس���نة الرطبة 
هي س���نة خير للعراقيين تساعد في تقليل التلوث وملوحة 
المياه وتحسين كمية ونوعية مياه الشرب والسقي وضرورة 

االستفادة القصوى من المياه".
ودعا رئيس الوزراء إلى اس���تنفار "كل الطاقات واالستمرار 
بمراقبة مناسيب المياه، واالطمئنان لسالمة السدود والجسور 
والحقول النفطية، وأخذ اإلجراءات االحترازية وتوفير ش���روط 
الس���المة ومتطلبات اإلنق���اذ والدفاع المدني، ووضع دراس���ة 

لتعويض المواطنين عن األضرار، وفقًا للقانون".
وأطل���ع المجتمع���ون "على تقييم ش���امل وباألرقام 
ع���ن وض���ع الس���دود وكمي���ات المي���اه والتوقع���ات 
واإلجراءات االحتياطية والوقائية التي تتخذها وزارة 
الموارد المائية، إضافة إل���ى االطالع على األوضاع في 
المحافظات القريب���ة من نهر دجلة واس���تعداداتها 
والس���يول  الفيضانات  لتف���ادي خط���ر  وإجراءاته���ا 

واالستفادة من كميات األمطار الحالية والمتوقعة".
كما أكد المجتمعون "على أهمية مواصلة االتصاالت 
بدول الجوار والتعاون المش���ترك لتنظيم موضوعات 

المياه بين الدول المتشاطئة".
ويش����هد العراق منذ أيام موجة أمطار وس����يول قادمة 
من إيران غير مسبوقة بعد مواسم جفاف استمرت لعدة 
س����نوات على البالد، حيث تمكنت األجهزة والس����لطات 
المحلية في المحافظات بإشراف وزارة الموارد المائية من 
الس����يطرة على المياه المتدفقة وتصريفها في خزانات 
الس����دود العمالق����ة والمتوس����طة وحوض نه����ري دجلة 
والف����رات وروافدهما وفي األه����وار والبحيرات الصغيرة، 
حيث تش����ير إحصائي����ات وزارة الم����وارد المائية إلى أن 
المخزون المائي للعراق هذا العام يكفي لعامين مقبلين.


