
بإمكانات ذاتية.. وزارات 
غزة تنجح يف االختبار

غزة/ محمد أبو شحمة:
الــوزارات  عملــت  ومحــدودة،  ذاتيــة  وإمكانيــات  بجهــود 

مراكــز  تجهيــز  عــى  غــزة  قطــاع  يف  املختلفــة 
الحجــر الصحــي الســتقبال العائديــن مــن الخــارج 

حالة وفاة و531 إصابة بـ"كورونا" 
يف الضفة.. وال حاالت جديدة بغزة

رام الله/ فلسطني:
أعلنــت وزيــرة الصحــة بحكومــة اشــتية يف رام اللــه، مــي الكيلة، تســجيل حالة 

وفــاة و531 إصابــة جديــدة بفــروس كورونــا، و260 حالــة تعــاٍف 
بالضفة الغربية والقدس خالل الـ24 ساعة األخرة.
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تعزية ومواساة 
م رشكة أبناء أبو عبد الله أبو الحصني وميثلها الحاج/ عبد الله  تتقدَّ
عبــد الفتــاح أبــو الحصــني )أبــو العبد( بأحر التعازي واملواســاة من آل 

البورنو الكرام بوفاة املغفور لها بإذن الله تعاىل املربية  الفاضلة 
الحاجة/ إسعاف البورنو 

ويســكنها  رحمتــه  بواســع  يتغّمدهــا  أن  وجــل  عــز  املــوىل  ســائلني 
فسيح جناته ويلهم أهلها  ومحبيها جميل الصرب وحسن العزاء. 

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

محافظات-عواصم/ محمد املنراوي:
تواصلــت اإلدانــات واالســتنكارات املحليــة والدوليــة لليــوم الثــاين 
عــى التــوايل، لـ"اتفــاق العــار" الــذي أعلنتــه اإلدارة األمريكيــة بــني 
وســط  أمــس،  مــن  أول  مســاء  اإلرسائيــي،  واالحتــالل  اإلمــارات 

مطالبات لبعض األنظمة العربية مبغادرة "مربع الخيانة"، والحفاظ 
عى جوهر القضية الفلسطينية بعيدا عن التطبيع مع االحتالل.

وأعلــن رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حــاس إســاعيل هنيــة، 
واألمــني العــام لحركــة الجهــاد اإلســالمي يف فلســطني زيــاد النخالة، 

رفض اتفاق التطبيع والتنسيق األمني بني دولة اإلمارات واالحتالل، 
والحقــوق  للثوابــت  وتجــاوًزا  التاريخــي،  الســياق  خــارج  واعتبــاره 

الوطنية والعربية واإلسالمية، ويجب الرتاجع عنه.
جــاء ذلــك خــالل اتصــال هاتفــي أجــراه هنيــة بالنخالــة، أمــس، يف 

ســياق تعزيز وحدة املوقف الوطني املشــرتك تجاه اتفاق التطبيع 
املجمــوع  مــع  املشــرتك  العمــل  تعزيــز  عــى  واالتفــاق  اإلمــارايت، 

واســتمرار  كافــة،  واملســارات  الصعــد  عــى  الفلســطيني 
التواصل الدائم بني قياديت الحركتني.

تواصل اإلدانات لـ"اتفاق العار" اإلمارايت اإلرسائييل.. 
ومطـالبــاٌت بمغادرة "مربع الخيانة"

دعوات فلسطينية إلى برنامج وطني موحد لمواجهة خطوات التطبيع

هنية والنخالة: االتفاق خارج السياق التاريخي وتجاوز للثوابت الوطنية والعربية واإلسالمية

"#التطبيع_ خيانة".. مفّكرون 
وسياسيون عرب يغرّدون 

رفًضا لـ"اتفاق العار"
غزة/ نور الدين صالح:

اإلرسائيــي،  االحتــالل  دولــة  مــع  التطبيعــي  اإلمــارات  اتفــاق  أثــار 
وُكّتــاب  مفكريــن  ودفــع  ودوليــًا،  وإســالميًا  عربيــًا  غضبــًا 

أن  أجمعــت  التــي  مواقفهــم  عــن  للتعبــر  وإعالميــني 
االتفاق "خيانة للقدس والقضية الفلسطينية".

نائبان: إجراءات السلطة 
لمواجهة "الضم" شكلية.. 

والتنسيق األمين مستمر
طولكرم-غزة/ فلسطني:

الفلســطينية  الســلطة  إجــراءات  الترشيعــي  املجلــس  نائبــان يف  عــّد 
ملواجهــة مخطــط "الضــم" اإلرسائيــي "شــكلية"؛ نظــًرا لعــدم مغــادرة 

مربع التنســيق األمني مع االحتالل اإلرسائيي، بل اســتمراره 
بوترة متناسقة.

اتفاق اإلمارات و)إرسائيل(.. 
موافقة عىل تمرير "صفقة 

ترامب-نتنياهو" وتجاوز للقضية
غزة/ نور الدين صالح:

رمبــا مل يكــن غريًبــا تطبيــع اإلمــارات مــع دولــة االحتــالل اإلرسائيــي؛ 
كونهــا تربطهــا عالقــات "رسيــة" إىل حــد مــا، يف مختلــف الجوانــب 

السياســية والثقافيــة وغرهــا، لكــّن أبوظبــي أرادت املجاهــرة 
هذه املرة بإعالن "اتفاق تطبيع" رسمي تحت مربرات واهية 

"وقف الضم".. أكذوبة 
ُيفّندها َنّص االتفاق 

اإلمارايت اإلرسائييل
رام الله-غزة/ األناضول:

دولــة  ســاقتها  التــي  التربيــرات  يف  فلســطينّيان  محلــالن  شــّكك 
اإلمــارات العربيــة مــن وراء إقدامهــا عــى إعــالن التطبيــع الكامــل مــع 

)إرسائيــل(، بالقــول إن الخطوة جاءت مقابل تخّي األخرة 
عــن خطــة ضــم أراٍض مــن الضفــة الغربيــة املحتلــة واألغــوار 

عواصم-غزة/ محمد عيد-وكاالت:
اتفــاق  وإســالمية،  عربيــة  وأحــزاب  دول  وصفــت 

التطبيع اإلمارايت – اإلرسائيي بـ"الخيانة".
وهاجــم هــؤالء، يف بيانــات وترصيحــات منفصلــة، 

غزة-محمد عيد/ األناضول:
األرايض  جميــع  الغاضبــة  الفلســطينية  املظاهــرات  عمــت 
املحتلــة، أمــس، رفضــا لإلعــالن الثــاليث )األمــريك اإلرسائيــي 

اإلمارايت(، لتطبيع العالقات بني "تل أبيب" وأبوظبي.

غزة/ األناضول:
مــن  أول  و)إرسائيــل(،  اإلمــارات  أعلنــت 

رســمي  تطبيــع  عــن  أمــس، 
لعالقاتها التي تطورت عى 

أمــس، دور اإلمــارات يف الــرشق األوســط وأفعالهــا 
و"مشاريعها التدمرية" للعرب واملسلمني. 

وأجمعــوا أن االتفــاق اإلمــارايت، فصــل 
بحــق  اإلماراتيــة  الخيانــة  فصــول  مــن 

وخــرج آالف املواطنــني عقــب أداء صــالة الجمعــة مبظاهــرات 
الشــامل  اإلرضاب  عــم  فيــا  والقــدس،  والضفــة  غــزة  يف 

املخيــات الفلســطينية يف لبنــان. ورفــع املشــاركون 
يف املظاهرات األعالم الفلســطينية وصور املســجد 

دول وأحـــزاب عربّيـة وإســالمية
تصف دور اإلمارات بـ"الخائن"

فلسطينيون غاضبون يحرقون صور 
"بن زايد".. واإلرضاب يعّم مخيمات لبنان

المئات يتظاهرون في تعز اليمنّية رفًضا التفاق اإلمارات التطبيعيأردوغان يلّوح بسحب السفير التركي من اإلمارات التطبيع اإلمارايت-
اإلســرائيــيل.. 

المخفي أعظم

إعادة إغالق معرب رفح بعد 
فتحه 3 أيام استثنائيًا

غزة/ فلسطني:
أعــادت الســلطات املرصيــة، أمــس، إغــالق معــرب رفــح الــربي جنــوب قطــاع غــزة، 
بعــد فتحــه اســتثنائيا ملــدة 3 أيــام؛ ســمح خاللها بســفر املواطنني العالقني يف 

االتجاهني.
وأفــادت الهيئــة العامــة للمعابــر والحــدود يف وزارة الداخليــة، يف تقريرهــا، بــأن 
عدد الذين غادروا غزة خالل األيام الثالثة لفتح املعرب)الثالثاء حتى الخميس( 

ألــف و841 مســافرًا  القطــاع  ألــف و142 مســافرًا، يف حــني وصــل 
عالقــًا مــن الجانــب املــرصي. وقــال مديــر عــام هيئــة املعابر فــؤاد أبو 

القدس املحتلة-غزة/ محمد املنراوي:
الحربيــة  اإلرسائيــي  االحتــالل  طائــرات  شــّن  إثــر  وســيدتان  طفلــة  أصيبــت 

ومدفعيتــه، فجــر ومســاء أمــس، سلســلة اســتهدافات عــى مناطــق 
23متفرقــة يف قطــاع غــزة، فيــا أجــربت ســلطاته يف القــدس املحتلــة 
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14 وفاة و1258 إصابة جديدة 
بفريوس كورونا لدى االحتالل

النارصة/ فلسطني:
أعلنت وزارة الصحة بحكومة االحتالل اإلرسائيي، مساء أمس، تسجيل 14 

حالــة وفــاة و1258 إصابــة جديــدة بفروس "كورونا" يف الســاعات 
وحصيلــة  وفــاة   665 إىل  الوفيــات  عــدد  لرتفــع  األخــرة،  23الـــ24 

متظاهرون يحرقون صور ترامب ونتنياهو وبن زايد يف رام الله أمس      )أ ف ب(فلسطينيون يتظاهرون يف باحات املسجد األقىص املبارك رفضًا التفاق اإلمارات مع االحتالل أمس     )أ ف ب(

قمع مسيرات مناهضة لالستيطان في الضفة
إصابة طفلة وسيدتني 

بقصف إرسائييل عىل غزة 
وإجبار مقديس عىل هدم مزنله
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بالنخالــة،  هنيــة  أجــراه  هاتفــي  اتصــال  خــال  ذلــك  جــاء 
أمــس، يف ســياق تعزيــز وحــدة املوقــف الوطنــي املشــرك 
تعزيــز  عــى  واالتفــاق  اإلمــارايت،  التطبيــع  اتفــاق  تجــاه 
العمــل املشــرك مــع املجمــوع الفلســطيني عــى الصعــد 
واملســارات كافــة، واســتمرار التواصــل الدائــم بــن قيــاديت 

الحركتن.
وكانــت الواليــات املتحــدة واالحتــال واإلمــارات، قد أعلنوا 
أبــو  بــن  للعاقــات  كامــل  تطبيــع  عــى  االتفــاق  الخميــس، 
ظبــي و)تــل أبيــب(، يف اتفــاق يعــد األول بــن دولــة خليجية 

و)إرسائيل(.
جاء ذلك يف بيان مشرك أصدرته األطراف الثاثة، ونرشه 

الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب عــر حســابه عــى موقــع 
"توير".

وتلقى هنية اتصاال هاتفيا من وزير الخارجية اإليراين جواد 
ظريــف، الــذي أعــرب عــن تضامنــه مع الشــعب الفلســطيني 

ضد اتفاق التطبيع بن اإلمارات واالحتال.
وشــعًبا  قيــادًة  إيــران  إن  االتصــال:  خــال  ظريــف،  وقــال 
يقفون إىل جانب الشــعب الفلســطيني، ويؤكدون رفضهم 
لهــذا االتفــاق، "ونحــن عــى ثقــة بــأن الشــعب الفلســطيني 
ومقاومته الباســلة وشــعوبنا العربية واإلســامية قادرة عى 

إفشال هذه االتفاقات املدانة".
الفصائــل  بــن  التعــاون  اســتمرار  أهميــة  عــى  وشــدد 
هــذه  ملواجهــة  والتعــاون  الوحــدة  وتحقيــق  الفلســطينية، 

املخاطر واالتفاقات.
مــن جانبــه عــر هنيــة عــن شــكره للتضامــن اإليــراين، مثمًنــا 
موقــف الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة قيــادًة وشــعًبا تجــاه 

الحق الفلسطيني.
واعتــر االتفــاق اإلمــارايت اإلرسائيــي "طعنــة نجاء يف ظهر 
شــعبنا الفلســطيني"، مؤكدا متســك الشــعب الفلســطيني 
بثوابتــه ومقاومتــه، وأن هــذا االتفــاق لــن يزيــده إال متّســًكا 

بأرضه وقدسه ومقدساته.
من ناحيته، قال النخالة يف بيان له أمس: إّن "اتفاق العار" 
هــو ســقوط حجــر آخــر مــن الجــدار العــريب املتهالــك أصــًا، 
والــذي ســبقه اتفــاق "كامــب ديفيــد" واتفــاق "وادي عربــا" 
واتفــاق "أوســلو"، مضيفــا "يــا لعارهــم، يدوســون عــى كل 
يشء ويلطخــون وجوههــم وتاريخهــم بدمــاء الفلســطينين 
ودمــاء الشــعوب العربيــة التــي قدمــت التضحيــات مــن أجــل 

فلسطن والقدس".
وتابــع: "إنهــم يغــادرون املقــدس للمدنــس مــن أجــل بقائهــم 
عبيــدا وخدمــا لـ)إرسائيــل( وأمريــكا، ومــن أجــل بقائهــم يف 
الســلطة والحكــم.. يــا لعارهــم ووقاحتهــم حتــى وصــل بهــم 

الحال ألن يكونوا مداسا ألقدام نتنياهو وترامب".
وقــواه  الفلســطيني  الشــعب  "عــى  أن  النخالــة  وأضــاف 
ســقطوا،  الذيــن  نحــو  للخلــف  ينظــروا  أال  اليــوم  السياســية 
وعــى الجميــع أن يــدرك جيــدا أن كل وهــم بالســام وعــى 
الســام قــد ســقط، ويجــب عــى الشــعب أن يعيــد ترتيــب 
صفوفــه وفــق رؤيــة واضحــة عــى قاعــدة املقاومــة"، مطالبــا 
الرســمية  تراجــع  وأن  خزيهــم،  عــن  بالراجــع  "اآلخريــن 

الفلسطينية عن سامها املوهوم".
انتكاسة جديدة

ودعا القيادي يف حركة حامس عيىس الجعري إىل إيجاد 
برنامــج وطنــي موحــد ملواجهــة خطوات التطبيع املتســارعة 
بــن االحتــال وبعــض الدول العربية، مؤكًدا أهمية االنتقال 
والثوابــت  بالحقــوق  املطالبــة  ملربــع  التطبيــع  مربــع  مــن 

الوطنية.
توعيــة  رضورة  عــى  أمــس،  لــه  بيــان  يف  الجعــري  وشــدد 
الشعوب العربية واإلسامية بكل الوسائل بخطورة التطبيع 
مع االحتال، موضحا أن األنظمة املطبعة مل تلَق أي اعتبار 
آلراء الشــعوب، وأن عــدم الخــوف مــن ردود األفعــال جعلهــا 

عدوانها ملا يتضمن مخالفة لتعهدات الدول املوقعة عى 
ميثاق األمم املتحدة.

اتفــاق  عــر  "الضــم"  خطــة  بإيقــاف  ادعــاء  أي  أن  وأكــدت 
ومرفوضــة  األمــور،  لخلــط  محاولــة  االحتــال  مــع  التطبيــع 
هــذه  أمــام  للوقــوف  ومؤيديهــا  أعضاءهــا  داعيــة  متاًمــا، 
الخطوة، وعدم السامح بجر املنطقة إىل مستنقع التطبيع.

إقرار بـ"صفقة القرن"
التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  رس  أمــن  عــّد  بــدوره، 
تقــر  دولــة  أول  اإلمــارات  عريقــات،  صائــب  الفلســطينية، 
بـ"صفقــة القــرن" األمريكيــة املزعومــة، مضيفــا أنهــا كافــأت 
نتنياهو عى جرائم الحرب التي يرتكبها بحق أبناء الشعب 
مؤقــت  تجميــد  عنوانهــا  تــن  ورقــة  مقابــل  الفلســطيني، 

ملخطط "الضم".
الحكــم  يعنــي  اإلمــارايت  االتفــاق  أن  عريقــات  وأضــاف 
القامئــة عــى  التســوية  باإلعــدام عــى أي إمكانيــة تحقيــق 
مبــدأ الدولتــن عــى حــدود 1967 يف املنطقــة، وتكريــس 
لفكرة الدولة بنظامن التي تعتر أساسا ملرشوع )ترامب- 
نتنياهو( املسمى "صفقة القرن"، والتي أصبحت اإلمارات 

الدولة الوحيدة بالعامل التي أقرتها.
وأشــار إىل أن ذلــك ميثــل أيضــا تدمــرا للحقــوق املرشوعــة 
عاصمــة  بالقــدس  والقبــول  الفلســطيني،  للشــعب 

لـ)إرسائيل(، وإسقاط حق العودة لاجئن.
جــاءت أقــوال عريقــات، خال لقائه القنصل العام اإليطايل 
أيجاناســيو  العــام  اإلســباين  والقنصــل  فيــديل،  جوســبي 
البعثــة  رئيــس  بأعــامل  والقائــم  فالديكاســاس،  جارســيا 
األملانيــة يف فلســطن مايــكل هارولــد، كل عــى حــدة، يف 

مكتبه مبدينة أريحا بالضفة الغربية.
عــن  الناتــج  اإلســراتيجي  بـ"الخطــأ  اإلمــارات  قــرار  ووصــف 
حســابات خاطئة، اســتنادا لتحالفات وهمية ملواجهة إيران 

التي تعتر بالنسبة لهام خطرا وجودًيا".
وســبق ذلــك، أن دعــا عريقــات أمــن عــام الجامعــة العربيــة 
أحمــد أبــو الغيــط، إىل االســتقالة إن مل يســتطع إصــدار بيان 

يستنكر اتفاق التطبيع اإلمارايت اإلرسائيي.
وقــال يف حديثــه لتلفزيون فلســطن التابع للســلطة، مســاء 
أول مــن أمــس: "عــى أبو الغيط إصدار بيان يســتنكر تطبيع 
اإلمــارات مــع )إرسائيــل(، وإذا مل يســتطع فعليــه أن يقــدم 
اســتقالته"، معترا الخطوة اإلماراتية "طعنة كرى يف ظهر 

الشعب الفلسطيني".
ووصف عريقات البيان املشرك لألطراف الثاثة املوقعة 
عــى "اتفــاق العــار" بأنــه "بيــان انضــامم للحركــة الصهيونيــة، 
وهــو فكــر صهيــوين بحــت"، مضيفــا "فلســطن والقــدس لن 
الســيايس  والتمحــور  اللــؤم  معابــد  يقــدم يف  قربانــا  تكــون 
خــارج املنطقــة، فلســطن والقــدس أهــم مــن كل عواصــم 

العرب واملسلمن والعامل".
وتابــع أن اإلمــارات بهــذا اإلعــان خرجــت عــن قــرارات القمــم 
الدوليــة  والرشعيــة  العربيــة  واملبــادرة  واإلســامية  العربيــة 
والقانــون الــدويل، لكــن ذلــك لــن يغــر شــيئا يف حقيقــة أن 
الفلســطيني هــو صاحــب هــذه األرض وتاريخهــا  الشــعب 

وحارضها ومستقبلها، وهو من سيقرر مصرها.
فتــح  لحركــة  املركزيــة  اللجنــة  رس  أمــن  قــال  ناحيتــه،  مــن 
جريــل الرجــوب: "لــو كان الشــيخ زايــد عــى قيــد الحياة ملا 
قبل بهذا العار"، مشًرا إىل "العاقة التاريخية التي تربطنا 
بشــعب اإلمــارات، وأن هــذا الشــعب العظيــم ال ميكــن أن 

يقبل بهذا العار".
وأكــد الرجــوب خــال برنامــج مــع تلفزيــون فلســطن التابــع 
للســلطة، أن هــذه الخطــوة اإلماراتيــة املفاجئــة تشــكل خرًقا 
"ال  الفلســطينية، مضيفــا  القضيــة  تجــاه  العــرب  اللتزامــات 
يجب أن تستخدم اإلمارات الورقة الفلسطينية كورقة توت 

لسر عورتها".
خيانة قومية

مــا  فلســطن،  لتحريــر  الدميقراطيــة  الجبهــة  وأدانــت 
برعايــة  االحتــال،  مــع  اتفــاق  مــن  اإلمــارات  إليــه  توصلــت 

تتجرأ عى اتخاذ مثل هذه الخطوات.
بــن  التطبيــع  اتفــاق  خــال  صفقــة  عــن  أشــيع  مــا  وحــول 
اإلمــارات واالحتــال حــول وقــف خطــة ضــم أرايض الضفــة 
الغربيــة املحتلــة، أكــد الجعــري أن الحديث عن صفقة هو 
تضليــل للــرأي العــام، الفتــا إىل أن رئيــس حكومــة االحتــال 
"الضــم"  عــن خطــة  لــن يراجــع  أنــه  أعلــن  نتنياهــو  بنيامــن 

وسينفذها، وأن ما حدث هو تأجيل تنفيذها فقط.
وأكــد القيــادي يف حركــة حــامس نزيــه أبــو عــون، أن االتفــاق 
اإلمــارايت اإلرسائيــي وخطــوة التطبيــع العلنيــة مــع االحتال 
العــريب  التقهقــر  صفحــات  مــن  أخــرى  صفحــة  تضيــف 

والخذالن للقضية الفلسطينية.
واستنكر أبو عون يف ترصيح صحفي أمس، إعان اإلمارات 
فيــه  تقــوم  الــذي  الوقــت  يف  االحتــال  مــع  ســام  التفــاق 
طائراته بقصف غزة، وجرافاته بهدم بيوت املقدســين يف 
القدس املحتلة، متسائًا: "أي سام هذا التي تسعى إليه 

اإلمارات؟".
قريبــا  املتوقعــة  االنهيــارات  مــن  مزيــد  وقــوع  مــن  وحــذر 
بالوحــدة  اإلمــارات، مطالًبــا  أخــرى ســتحذو حــذو  مــن دول 

ملواجهة ذلك الخطر.
حرمة القدس واألقصى

وشــدد رئيــس الهيئــة اإلســامية العليــا يف القــدس الشــيخ 
عكرمــة صــري، عــى رفــض أي اتفاق ميس بحرمة املســجد 

األقىص. 
وقــال صــري وهــو خطيــب املســجد األقــىص يف ترصيــح 
بشــكل  أعلــن  الــذي  العــار"  "اتفــاق  عــى  تعقيبــا  صحفــي 
األقــىص  املســجد  إن  واالحتــال:  اإلمــارات  بــن  مفاجــئ 
للمســلمن وحدهــم، وال عاقــة لألديــان األخــرى بــه، ولــن لن 

نوافق عى أي اتفاق ميس بحرمته.
ليــس  االحتــال  مــع  وغــره  اإلمــارايت  التطبيــع  أن  واعتــر 
جديــدا، بــل كان تحــت الطاولــة واآلن فــوق الطاولــة، مضيفــا 
أنــه ال يخفــى عــى أحــد أن أمريــكا هــي املســرة لــكل هــذه 
التحركات السياسية، وهذا أمر مؤمل، ولكن لن نستسلم له 

أبدا، وحقنا الرشعي قائم إىل يوم القيامة.
وأكــد صــري أن املســلمن ليســوا بحاجــة إىل وصايــة مــن 
أحــد، ويرفضــون أي تدخــل يف شــؤونهم الدينيــة، الفتــا إىل 
أن "الســيادة عــى املســجد األقــىص للمســلمن وحدهــم، 

إما إداريا وسياسيا فهي لألردن فقط".
كــام نــدد خطيــب املســجد األقــىص املفتــي العــام للقــدس 
الديــار الفلســطينية الشــيخ محمــد حســن بـ"اتفــاق العــار" 
اتفاًقــا  إيــاه  معتــًرا  واالحتــال،  اإلمــارات  بــن  التطبيعــي 
ــا وطعنــًة يف ظهــر الشــعب الفلســطيني ومقدســاته،  خيانيًّ
ومساعدًة لاحتال عى  التغول يف األرايض الفلسطينية.

وقال رئيس الهيئة الشعبية العاملية لعدالة وسام القدس، 
األب مانويــل مســلم: إن القــدس مدينــة اللــه، ال يجــوز ألحد 
التخــي عنهــا، وكل املطبعــن غربــاء بدونهــا، مضيفــا "أيهــا 
)إرسائيــل(،  تحــت  املنبطحــون  املتخاذلــون  املطبعــون 

القدس ليس فضات عواصمكم لُتلقى غنيمة ألعدائنا".
وتابع األب مسّلم يف ترصيح صحفي أمس: "القدس مدينة 
والفلســطينين  واملســيحين  واملســلمن  والعــرب  اللــه 

يجــوز  "ال  أنــه  عــى  مشــدًدا  العــامل"،  أرجــاء  يف  األحــرار، 
ألحــد أن يتخــى عــن القــدس أو ُيْهِمــل كرامتهــا أو عنفوانهــا 
ُبعدهــا  أو  هويتهــا  أو  تاريخهــا  أو  جاملهــا  أو  قدســيتها  أو 

القومي".
واســتنكرت رابطــة برملانيــون ألجــل القــدس، اتفــاق التطبيــع 
الشــعب  بحقــوق  يــر  كونــه  واالحتــال؛  اإلمــارات  بــن 
الفلســطيني، ويشــجع نظــام الفصــل العنــرصي اإلرسائيــي 

عى املزيد من التغول عى الحقوق العربية.
واعتــرت الرابطــة يف بيــان لهــا أمــس، "اتفــاق العــار" إقــراًرا 
الفلســطيني،  الشــعب  عــى  اإلرسائيــي  بالعــدوان  ــا  عمليًّ
ومحاولــًة لقطــع طريقــه إىل الحريــة والدولــة املســتقلة، وإن 
عــى  لهــا  مكافــأة  ميثــل  للســام  رشيــًكا  )إرسائيــل(  جعــل 

ووصايــة أمريكيــة، عــى حســاب القضيــة والحقــوق الوطنيــة 
الفلسطينية ومصالح الشعوب العربية وحقوقها القومية.

وقالت الجبهة يف بيان لها: إن االتفاق املشؤوم واملرفوض 
املخاطــر  مــن  العديــد  طياتــه  يحمــل يف  وتفصيــا،  جملــة 
واألرضار الفادحة، والتداعيات الكرى، معترة إياه اعتداء 
ســافرا عــى الحقــوق الوطنيــة لشــعبنا الفلســطيني، وعــى 
حقوقــه القوميــة يف الخــاص مــن االحتــال وتقريــر املصــر 
واالستقال والعودة، وخيانة لقدسية القضية الفلسطينية.

العربيــة  القمــم  لقــرارات  ســافر  انتهــاك  أنــه  وأضافــت 
الــدول  واإلســامية، وخطــوة عــى طريــق تفكيــك منظومــة 
العربيــة وتوجيــه رضبــة لدور جامعة الدول العربية وقرارتها، 
وطعنة سافرة وقاضية ملبادرة التسوية العربية، واستخفاف 

باإلرادة الجامعية العربية.

القامئــة  أحــزاب  أحــد  للتغيــر،  العربيــة  الحركــة  ونــددت 
بتوقيــع  اإلرسائيــي،  "الكنيســت"  يف  املشــركة  العربيــة 

"اتفاق العار" لتطبيع العاقات بن اإلمارات واالحتال.
بيــان لهــا عــن رفضهــا الكامــل لتطبيــع  وأعربــت الحركــة يف 
اإلمارات مع االحتال بينام ما زال يوســع احتاله لألرايض 

الفلسطينية ويحارص قطاع غزة.
)املجمــع  الدعــوي  الراشــدين  الخلفــاء  مجمــع  واســتنكر 
وللرســول  للــه  الخيــاين  "االتفــاق  فلســطن،  يف  الدعــوي( 
وللمؤمنــن الــذي أعلــن فيــه تطبيعــا كامــا للعاقــات بــن 

حكومة أبو ظبي والكيان الصهيوين املجرم".
وأكــد املجمــع يف بيــان لــه أمــس، أن االحتــال كيــان محتــل 
وباطــل رشعــا، حيــث إنَّ فلســطن كلها أرض وقف إســامي 
ال يجوز التفريط بشر منها، وأن أي صورة من صور التطبيع 

معه حرام رشعا، وخيانة جلية لألمة جمعاء.
وأوضح أن اإلمارات ترتكب أعظم خيانة بحق األمة واألقىص 
التــي  الكبــرة  التضحيــات  وفلســطن، وبذلــك فهــي تخــون 
قدمتهــا أمتنــا مــن ســنوات الفتــح اإلســامي إىل يومنــا يف 

سبيل الدفاع عن األرض املقدسة يف فلسطن.
شرعنة جرائم االحتالل

لفلســطينيي  الشــعبي  للمؤمتــر  العامــة  األمانــة  واعتــرت 
الخــارج اتفــاق اإلمــارات واالحتــال خيانــة فاضحــة للقضيــة 
الفلســطينية ولشــعب اإلمــارات ولألمــة العربيــة واإلســامية 
لآلبــاء  وعقوقــا  أخاقيــا،  وانحطاطــا  العــامل،  وألحــرار 
خدمــة  يف  ذليــا  ومتاهيــا  اإلمــارات،  لدولــة  املؤسســن 
الصهيونيــة، ال يليــق بإنســان عــريب ميلــك الحــد األدىن مــن 

الكرامة والرشف.
وقالــت األمانــة العامــة يف بيــان لهــا أمــس: إن هــذا االتفــاق 
ميثــل انتهــاكا صارخــا لحــق الشــعب الفلســطيني يف تقريــر 
مصــره وتحريــر أرضــه مــن االحتــال واالســتيطان، ويضفــي 
بحــق  الجرائــم  ويرشعــن  فلســطن  اغتصــاب  عــى  رشعيــة 

الشعب الفلسطيني.
العربيــة املتحــدة كعضــو يف  اإلمــارات  أن دولــة  وأضافــت 
قوميــة  جرميــة  بإعانهــا  ترتكــب  العربيــة  الــدول  جامعــة 
وانتهاكا صارخا مليثاقها، وأن هذه الخطوة ال متثل شــعب 
اإلمــارات الــذي مل يتخلــف يومــا عــن القيــام بواجبــه، وهــي 
فاشلة ستبوء بالخزي والعار بسبب استهانتها مبشاعر هذا 

الشعب العريب األصيل الذي نارص القضية الفلسطينية.
ودعــت الشــعوب العربيــة كافــة إىل الوقــوف يف وجــه هــذه 
الخطــوة األحاديــة ونبذهــا وإدانتها، واالســتمرار يف الوقوف 
مع الحق الفلســطيني حتى تحرير فلســطن كل فلســطن. 
الفلســطينية  واملؤسســات  املنظــامت  أدانــت  كــام 
الســاحة  عــى  الفلســطيني  الحــق  أجــل  مــن  والناشــطن 

األمريكية، االتفاق اإلمارايت التطبيعي.
واعتروا يف بيان وقعوا عليه أمس، أن هذه الخطوة مبثابة 
طعنــة غــدر للقضيــة الفلســطينية من قبــل نظام حكم يدعي 
أنــه فعــل ذلــك مــن أجــل املصلحــة الفلســطينية، مؤكديــن 
مواجهــة  تقتــي  العربيــة  والقوميــة  الوطنيــة  املصلحــة  أن 
السياســات االســتعامرية يف وطننــا العــريب الكبــر وإســناد 
الحقــوق الوطنيــة املرشوعــة للشــعب الفلســطيني وكفاحــه 

وتقريــر  العــودة  يف  املرشوعــة  حقوقــه  إلنجــاز  التاريخــي؛ 
املصــر ودولتــه املســتقلة كاملة الســيادة، وليــس والتطبيع 

والتآمر عى مقدرات األمة.
تلــك  اإلمــارات تريــر  الحكــم يف  نظــام  واســتنكروا محاولــة 
عــى  الحــرص  منطلــق  مــن  التطبيعيــة  وبرامجــه  الخطــوة 
مبقاطعــة  مطالبــن  الفلســطينية،  الوطنيــة  املصلحــة 
فعاليــات ســفارة اإلمــارات يف الواليــات املتحدة، ومقاطعة 
أي شــخصيات سياســية أو اجتامعية محســوبة عى حكومة 

اإلمارات.
الاتينيــة  أمريــكا  يف  الفلســطينية  الكونفدراليــة  وأعلنــت 
يف  الفلســطينية  الجاليــات  وباســم  "كوبــاك"،  والكاريبــي 

القارة، رفضها املطلق لاتفاق اإلمارايت التطبيعي.
واعتــرت "كوبــاك" يف بيــان لهــا أمــس، االتفــاق، إعدامــا 
ملبــادرة التســوية العربيــة التــي تقــي بالتطبيــع بعــد إقامــة 
حــدود  عــى  الســيادة  وذات  املســتقلة  فلســطن  دولــة 

1967، والتوصل إىل حل عادل لقضية الاجئن.
وقالــت إن مــا قامــت بــه اإلمــارات مــن اتفــاق مــع االحتــال 
بعيــدا عــن اإلجــامع العــريب، يتناقــض مــع قــرارات الجامعــة 
لــه  التعــاون اإلســامي، ومينــح الرشعيــة  العربيــة، ومنظمــة 

عى مدينة القدس واعتبارها عاصمة مزعومة له.
استنزاف مناعة األمة

وأكــد األكادميــي والكاتــب الفلســطيني مصطفــى الشــنار، 
أن عاقــات التحالــف بــن اإلمــارات واالحتــال قدميــة ومنــذ 
عقود، وليست وليدة اليوم، وتهدف إىل استنزاف ما تبقى 

من مناعة األمة.
لــه، إىل أن تلــك العاقــات كانــت  وأشــار الشــنار يف بيــان 
تجــري عــى نــار هادئــة تحــت الطاولة وتأخذ أشــكاال متباينة 
كالتجــارة والتدريــب العســكري واملنــاورات املشــركة يف 
الواليــات املتحــدة، والعاقــات مــع اللوبيات الصهيونية يف 
أمريــكا وســائر الــدول النافــذة يف العــامل، وبعــض البعثــات 

العلمية، والعاقات األمنية املتطورة جدا بن الطرفن.
ورأى أن هذه العاقات بدأت تتكشف شيًئا فشيًئا وبصورة 
ممنهجــة ومدروســة الســتنزاف مــا تبقــى مــن مناعــة األمــة، 
مضيفــا أن العاقــات وصلــت إىل حالــة مــن العمــق والقــوة 
فــكان  الطاولــة،  تحــت  رسيــة  تبقــى  أن  معهــا  يســتقيم  ال 
اإلعــان عــن ذلــك يف احتفاليــة، تصــب يف كل تفاصيلهــا 
بلديهــام  يف  املأزوَمــْن  ونتنياهــو  ترامــب  مصلحــة  يف 

َدْين بالسقوط. واملهدَّ
العــدل  ملنظمــة  الرســمي  املتحــدث  وصــف  ذلــك،  إىل 
والتنمية لدراســات الرشق األوســط وشــامل إفريقيا زيدان 
ترامــب،  إدارة  برعايــة  التطبيعــي  العــار"  "اتفــاق  القنــايئ، 
للقــدس  وتضييــع  الفلســطينية  للقضيــة  خيانــة  أكــر  بأنــه 
رأســها  وعــى  عربيــة  دول  الفلســطينية مبباركــة  وللقضيــة 

اإلمارات.
التطبيــع  قطــار  أن  إىل  لهــا،  بيــان  يف  املنظمــة  وأشــارت 
يتوقــف،  لــن  باإلمــارات  بــدأ  الــذى  اإلرسائيــي  الخليجــي 
الــدول  انضــامم دول عربيــة وخليجيــة إىل قامئــة  متوقعــة 

املطبعة إلرضاء اإلدارة األمريكية.
وأكــدت أن االتفــاق اإلمــارايت التطبيعــي يدخــل أيضــا يف 

إطــار الدعايــة االنتخابيــة لرامــب؛ لكســب دعــم منظــامت 
"اآليبــاك" اليهوديــة قبيــل االنتخابــات األمريكية، ولكســب 
أصــوات العــرب واملســلمن بالواليــات املتحــدة األمريكية 
مــع  عادلــة  ســام  التفاقيــة  يســعى  ترامــب  أن  بذريعــة 

الشعب الفلسطيني.
وأضافــت: أمــا نتنياهــو فيســتغل تلــك االتفاقيــة لتحقيــق 
باالنتخابــات  ذلــك  الســتغال  داخليــة  انتصــارات  أي 
اإلرسائيليــة، مشــددة عــى أن الســام لــن يتحقــق أبــًدا بــن 
الفلسطينين واالحتال باتفاقيات التطبيع مع الحكومات 
االســتيطانية  خططــه  بتنفيــذ  مســتمر  أنــه  طاملــا  العربيــة، 

واالستعامرية البتاع األرايض الفلسطينية وتهويدها.

دعوات فلسطينية إلى برنامج وطني موحد لمواجهة خطوات التطبيع

تواصل اإلدانات لـ"اتفاق العار" اإلماراتي اإلسرائيلي.. ومطالباٌت بمغادرة "مربع الخيانة"
محافظات-عواصم/ محمد المنيراوي:

تواصلت اإلدانات واالســتنكارات المحلية والدولية لليوم الثاني 
علــى التوالــي، لـ«اتفاق العار« الذي أعلنته اإلدارة األمريكية بين 
اإلمــارات واالحتــالل اإلســرائيلي، مســاء أول مــن أمــس، وســط 

مطالبــات لبعــض األنظمــة العربيــة بمغــادرة »مربــع الخيانــة«، 
والحفــاظ علــى جوهــر القضيــة الفلســطينية بعيدا عــن التطبيع 
مــع االحتــالل. وأعلــن رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حماس 
إســماعيل هنيــة، واألميــن العــام لحركــة الجهاد اإلســالمي في 

فلســطين زيــاد النخالة، رفــض اتفاق التطبيع والتنســيق األمني 
بيــن دولــة اإلمارات واالحتــالل، واعتباره خارج الســياق التاريخي، 
وتجاوًزا للثوابت والحقوق الوطنية والعربية واإلسالمية، ويجب 

التراجع عنه.

هنية والنخالة: االتفاق خارج 
السياق التاريخي وتجاوز 

للثوابت الوطنية والعربية 
واإلسالمية

األب مسّلم: القدس مدينة 
الله ال يجوز ألحٍد التخّلي عنها

عريقات: قرار اإلمارات خطأ 
إستراتيجي وهي أول دولة تقّر 

بـ"صفقة القرن"

"مؤتمر فلسطينيي
 الخارج": االتفاق خيانة 

وانحطاط أخالقي

"ظريف" يهاتف هنية متضامًنا 
مع فلسطين ضد االتفاق
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

مكاسب تل أبيب 
دة من اتفاقها  المتعدِّ

مع أبو ظبي
مــن  اإلمــارايت  اإلرسائيــي  لالتفــاق  ننظــر  أن  الصعــب  مــن  يبــدو 
وإرهاصاتــه  بداياتــه  عــى  الضــوء  تســليط  دون  األخــرة،  مآالتــه 
األوىل، خاصــة وأن الجانبــن قطعــا شــوًطا طويــاًل يف الســنوات 
واألشــهر املاضية يف توقيع سلســلة من االتفاقيات ذات الطابع 
األمنــي  عــن  فضــاًل  والصّحــي،  والعلمــي  والتجــاري  االقتصــادي 

والعسكري.
كّل ذلــك يؤكــد أنَّ إعــالن االتفــاق األخــر شــّكل تجســيًدا لخــروج 
العالقــة بــن إرسائيــل ودول الخليــج مــن طــور الرسيــة والتكتــم إىل 
تــم ذلــك يف كثــر مــن األحيــان بهــدوء،  العلــن واملجاهــرة، وإن 
املطّبعــون  هــؤالء  يصــاب  ال  يك  اإلعــالم،  ضجيــج  عــن  وبعيــًدا 

بالحرج أمام الرأي العام العريب.
الضفــة  يف  اليهوديــة  املســتوطنات  لضــم  إرسائيــل  توجــه  مــع 
رقصــة  وكأنهــا  اإلماراتيــة  اإلرسائيليــة  العالقــة  ظهــرت  الغربيــة، 
"التانغــو": خطوتــان لألمــام، خطــوة للــوراء، مــع أن اإلمــارات تعــد 
إحــدى دول الخليــج التــي اختــرت بحــذر املشــاركة غــر الرســمية 
رســمية  دبلوماســية  عالقــات  توجــد  ال  أنــه  ورغــم  إرسائيــل،  مــع 

بينهام، لكن عالقاتهام التجارية مستمرة.
إرسائيــل لديهــا ممثــل رســمي لــدى وكالــة األمــم املتحــدة للطاقــة 
املتجددة بأبو ظبي، ومتت دعوتها للمشاركة يف إكسبو 2020 
يف ديب، لــوال ظهــور وبــاء كورونــا، وقبــل أســابيع مــن نــر ســفر 
يديعــوت  بصحيفــة  مقــاال  العتيبــة  يوســف  بواشــنطن  اإلمــارات 
أحرونــوت اإلرسائيليــة، وهــي خطــوة غــر مســبوقة ملســؤول مــن 

اإلمارات العربية املتحدة يف مثل هذا املنصب الرفيع.
أكــدت هــذه الخطــوات حديث رئيس الــوزراء اإلرسائيي بنيامن 
نتنياهــو بــأن عالقــة إرسائيــل مــع دول الخليــج تقــرب بالفعــل مــن 
مراحل حاسمة، وتتوج مؤخرا يف التعاون الطبي بينهام ملواجهة 
بنظــر  لكنــه  بحــت،  صحــي  علمــي  حــدث  أنــه  صحيــح  كورونــا، 
املنطقــة،  تاريخيــة وسياســية يف  يطــوي خالفــات  اإلرسائيليــن 
ويؤدي لتعاون البلدين، وتعزيز مرونة جميع سكانها يف املنطقة 

يف األمور املتعلقة بالصحة.
ورغم انخفاض التوقعات من تلك الراكة يف حينه، لكن اتضح 
أن هــذا النــوع مــن التعــاون مهــم وغر مســبوق، ألنــه أوال وقبل كل 
يشء تــم اإلعــالن عنــه علنــا، وتضمــن التعــاون انخــراط الــركات 
اإلرسائيليــة التــي تركــز بشــكل أســايس عــى األمــن، وهــام رشكــة 
الصناعات الفضائية الجوية اإلرسائيلية و"رفائيل" ألنظمة الدفاع 

املتقدمة.
أبــدى اإلرسائيليــون يف حينــه اعتقــاًدا أن هــذه الراكــة اإلماراتيــة 
بــن إرسائيــل  التعــاون والعالقــات األوثــق  أن  اإلرسائيليــة تخرنــا 
أن  توقــع  دون  الفلســطينين،  يقلــق  زخــم  لديهــا  الخليــج  ودول 
تزدهــر العالقــات الشــاملة بــن إرسائيل واإلمارات يف املســتقبل 

القريب.
العالقــات  ميــزت  التــي  إلرسائيــل  العربيــة  املقاطعــة  أن  صحيــح 
الســابقة تراجــع اآلن، ألن الجمــود الســيايس مــع الفلســطينين 
قــد مينــع العالقــات اإلماراتيــة مــع إرسائيــل خصوصــا مــن التحقــق 
ظبــي  أبــو  ألن  وفشــل،  خــاب  اإلرسائيــي  التقديــر  لكــن  الكامــل، 

أبدت مسارعة مفاجئة لتطبيع عالقاتها مع تل أبيب!

رام الله-غزة/ األناضول:
شــّكك محلــالن فلســطينّيان يف التريــرات 
مــن  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  ســاقتها  التــي 
وراء إقدامهــا عــى إعــالن التطبيــع الكامــل 
مــع )إرسائيــل(، بالقــول إن الخطــوة جــاءت 
مقابــل تخــّي األخــرة عــن خطــة ضــم أراٍض 
واألغــوار  املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  مــن 

الفلسطينية.
مبثابــة  التريــرات  تلــك  املحلــالن  واعتــر 
"ُعــذر أقبــح مــن ذنــب"، و"دعايــة ســاذجة" 
اتفــاق  إلعــالن  الرســمي  النــص  ُيكذبهــا 

التطبيع.
الواليــات  مــن  كل  أعلنــت  والخميــس، 
املتحــدة األمريكيــة و)إرسائيــل( واإلمــارات 
كامــل  تطبيــع  عــى  االتفــاق  العربيــة، 
أبيــب"،  و"تــل  ظبــي  أبــو  بــن  للعالقــات 
خليجيــة  دولــة  بــن  األول  يعــد  اتفــاق  يف 

و)إرسائيل(.
دونالــد  األمريــي  الرئيــس  مــن  كل  وأشــاد 
بنيامــن  االحتــالل  وزراء  ورئيــس  ترامــب 
نتنياهــو باالتفــاق، ووصفــه كّل منهــام بأنــه 
االتفــاق  قوبــل  املقابــل،  يف  "تاريخــي"، 

بتنديد فلسطيني رسمي واسع.
وأعلنــت كل مــن مــر والبحريــن ترحيبهام 
بإعــالن اتفــاق التطبيــع العلنــي اإلرسائيــي 

اإلمارايت.
تعليق ال إيقاف

ظبــي  أبــو  عهــد  ويل  إعــالن  مــن  وبالرغــم 

محمــد بــن زايــد آل نهيان أن االتفاق تضمن 
مقابــل  اإلرسائيليــة  الضــم  خطــة  "إيقــاف" 
و"تــل  بــالده  بــن  ثنائيــة  عالقــات  تدشــن 
أبيــب"، إال أن البيــان الرســمي لالتفاق نّص 
الســيادة  إعــالن  "تعليــق )إرسائيــل("  عــى 
عى املناطق املحددة )من الضفة الغربية 

واألغوار الفلسطينية(، وليس إلغاءه.
وأعلنــت )إرسائيــل(، ســابقًا، اعتزامهــا ضــم 
أجزاء من الضفة الغربية واألغوار لسيادتها 
اعتبارًا من األول من يوليو/ متوز املايض، 
ألســباب  مخططهــا  تنفيــذ  أرجــأت  أنهــا  إال 

غر معلومة.
الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  ووصــف 
عدنــان أبــو عامر، الترير اإلمــارايت لالتفاق 

بأنه "عذر أقبح من ذنب".
واعتــر أبــو عامر أن اإلمارات تتخذ من هذا 
الترير "ورقة توت" تحاول ســر عورتها بها 

وموقفها املتواطئ مع )إرسائيل(.
مقنعــة"،  "غــر  اإلماراتيــة  الروايــة  أن  ورأى 
وقــال: "مل تعــارض اإلمــارات مــروع الضم 
تقايــض  حتــى  األســاس  مــن  اإلرسائيــي 

خطوتها تلك)التطبيع الكامل( بإيقافه".
الضــم  قــرار  تأجيــل  أن  عامــر  أبــو  واعتــر 
كان قــرارًا أمريكيــًا إرسائيليــًا بحتــًا ألســباب 
داخليــة، ومل يكــن لإلمــارات وال ألي دولــة 

عربية دور يف وقفه أو تأجيله.
وأضــاف أن مــروع التطبيــع بــن اإلمــارات 
نتــاج  وهــو  جديــدًا،  ليــس  و)إرسائيــل( 

أزيــد  منــذ  مســتمرة  ثنائيــة  عالقــات 
يف  وتعــاون  الزمــان،  مــن  عقديــن  مــن 
املجــاالت األمنيــة والسياســية واالقتصادية 

والعسكرية.
وتابــع: "اليــوم أرادت اإلمــارات أن تكشــف 
عن تلك العالقات فوق الطاولة؛ فهي تريد 
لـ)إرسائيــل(،  اســراتيجيًا  حليفــًا  تكــون  أن 
البيــت  يف  مكانتهــا  لتعزيــز  تســعى  كــام 

األبيض".
ورأى األكادميــي الفلســطيني هــذا االتفــاق 

التــي  القاتلــة"  الطعنــات  "إحــدى  بأنــه 
الذيــن  للفلســطينين،  اإلمــارات  توّجههــا 
ومقدمــة  لهــم،  "خيانــة  االتفــاق  يعتــرون 

الستفراد إرسائيي جديد بهم".
اإلمــارات  بــن  التطبيــع  اتفــاق  وبإمتــام 
و)إرسائيــل(، تكون اإلمارات الدولة العربية 
كهــذه،  خطــوة  عــى  ُتقــدم  التــي  الثالثــة 
بعــد مــر )يف اتفاقيــة كامــب ديفيــد عــام 
عربــة  وادي  اتفاقيــة  )يف  واألردن   )1979

عام 1994(.
تبرير دعائي ساذج

وفيــام بــرر وزيــر الدولــة اإلمــارايت للشــؤون 
الخارجيــة أنــور قرقــاش، قــرار بــالده بتطبيــع 
العالقات مع )إرسائيل( بأنه جاء لـ"الحفاظ 
تجميــد  عــر  الدولتــن"،  حــل  فــرص  عــى 
بالضفــة،  فلســطينية  أراض  ضــم  مخطــط 
قــال نتنياهــو إن خطتــه لتطبيــق الضــم "مل 
تتغــر"، رغــم التوصــل إىل اتفــاق التطبيــع 

مع أبوظبي.
اعتــر  "قرقــاش"،  حديــث  عــى  وتعقيبــًا 
أســتاذ العلوم السياســية عبد الستار قاسم 

أن هذا "ترير دعايئ ساذج ال قيمة له".
وقــال قاســم: إن هــذ التريــر مُيكن أن يلقى 
لــدى بعــض الجامهــر امُلغيبــة، إال  رواجــًا 
أن الشــعب الفلســطيني "ال يشــري تلــك 
البضاعة"، أي ال تنطي عليه هذه اللعبة.

اآلن؟  الدولتــن  حــل  هــو  "أيــن  وتســاءل: 
وأيــن الدولــة الفلســطينية التي ســيجلبها؟، 

تــرك  مل  )إرسائيــل(  إن  بالقــول  ُمســتدركًا 
مجــااًل إلقامــة أي دولــة فلســطينية، ودّمــرت 

حل الدولتن.
وشــّكك قاســم يف جدوى االتفاقيات التي 
ُعقــدت بــن كل مــن مــر واألردن ومنظمــة 
قبــل  )إرسائيــل(  مــع  الفلســطينية  التحريــر 
ُتحقــق  مل  أنهــا  معتــرًا  مضــت،  عقــود 
االســتقرار، وإمنــا جلبت املــآيس واألحزان 

للشعب الفلسطيني.
بحــق  اإلرسائيليــة  االنتهــاكات  أن  ورأى 
مــرارًا  تضاعفــت  الفلســطيني  الشــعب 
التطبيــع  وخطــوات  اتفاقيــات  يف  وتكــرارًا 

املرمة مع )إرسائيل(.
واعتر األكادميي الفلســطيني أن اإلمارات 
نتنياهــو  مــن  كل  لخدمــة  نفســها  جّنــدت 
أزمــات  مــن  يعانيــان  اللذيــن  وترامــب، 

داخلية.
مــن  شــيئًا  تســتفيد  لــن  اإلمــارات  إن  وقــال 
وراء التطبيــع، "فقــد ســبقتها كل مــن مــر 
إىل  شــعوبها  وجــرّت  ذلــك،  إىل  واألردن 
اتفاقــات مــع )إرسائيــل(، مقابــل مزيــد مــن 

االستهتار بالقضية الفلسطينية".
هــي  )إرسائيــل(  إن  قائــال  قاســم  وختــم 
اتفاقــات  كل  مــن  الوحيــد  املســتفيد 
الــدول  مــع  العالقــات  وإقامــة  التطبيــع، 
العربيــة، عــر تعزيــز اقتصادهــا مــن خــالل 
فتــح أســواق تجاريــة جديــدة لهــا يف تلــك 

البلدان.

طولكرم-غزة/ فلسطن:
إجــراءات  التريعــي  املجلــس  يف  نائبــان  عــّد 
الســلطة الفلســطينية ملواجهــة مخطط "الضم" 
اإلرسائيــي "شــكلية"؛ نظــًرا لعــدم مغــادرة مربع 
التنســيق األمنــي مــع االحتــالل اإلرسائيــي، بــل 

استمراره بوترة متناسقة.
وقــال النائــب عــن مدينــة طولكــرم عبــد الرحمــن 
اتخذتهــا  التــي  اإلجــراءات  رغــم  إنــه  زيــدان، 
أن  إال  "الضــم"  مخطــط  ملواجهــة  الســلطة 
التنسيق األمني ما زال مستمرا، فيام االحتالل 
مــن  األرض،  تنفيــذ خطتــه ورسقــة  مســتمر يف 
خــالل زيــادة وتــرة االســتيطان وتهويــد األماكــن 
املقدســة. واعتــر زيــدان يف تريــح صحفــي، 
"شــكلية"  الضــم  ملواجهــة  الســلطة  إجــراءات 
وال تعالــج املشــكلة، وليســت مبســتوى أهميــة 
وخطــورة الحــدث، مشــرا إىل أن مــا صــدر مــن 
تريحــات حــول اشــراطها إلغــاء الضــم لعــودة 
التنســيق األمنــي مــع االحتــالل، يعــر عــن رغبــة 

السلطة بالعودة للمفاوضات.
للعــودة  إلغــراء  يحتــاج  ال  االحتــالل  أن  وأوضــح 

للمفاوضــات التــي يســتعملها لتمريــر سياســاته 
املفاوضــات  أن  مبينــا  والتهويديــة،  التوســعية 

العبثية هي رغبة املهزوم وفاقد الخيارات.
وشــدد عى أن املطلوب قرار ســيايس حقيقي 
يتبعــه  "الضــم"،  مخطــط  ملواجهــة  وواضــح 
الداخــي  الصــف  لتوحيــد  عمليــة  خطــوات 
ترتيــب  وإعــادة  السياســية،  الراكــة  وتفعيــل 
برنامــج  ووضــع  التحريــر،  منظمــة  مؤسســات 
القضيــة  عــن  للدفــاع  عليــه  متفــق  نضــايل 

الفلسطينية أمام مخططات االحتالل.
وتابع أن أي مفاوضات مع االحتالل اآلن مبثابة 
نســف لجهــود التوافــق ومحاولــة إعــادة اللحمــة 
الوطنيــة وإصــالح البيــت الداخــي، معتــرا أن 
بعض املواقف املعلنة عى املستوى الدويل 
والفلســطينية،  العربيــة  املواقــف  عــى  تتقــدم 
الــدول  بعــض  مــن  تهديــدات  هنــاك  حيــث 
ويف  واضحــة،  بصيغــة  "الضــم"  خطــة  رفضــت 
خطــوات  أو  إجــراءات  هنــاك  يكــن  مل  املقابــل 
املعنــي  الفلســطيني  الصعيــد  عــى  متاثلهــا 

أساسا بالقضية.

التغيــر  كتلــة  رئيــس  نائــب  أكــد  جانبــه،  مــن 
أن  راس،  أبــو  مــروان  د.  الرملانيــة  واإلصــالح 
األمنــي  التنســيق  أن  قــرر  التريعــي  املجلــس 
الشــعب  ملصالــح  ورضب  عظمــى،  خيانــة 

الفلسطيني وهو مبثابة جرمية دينية ووطنية.
أمــس،  صحفــي  تريــح  يف  راس  أبــو  ودعــا 
اإلرسائيــي  "الضــم"  ملخطــط  التصــدي  إىل 
الشــعبية  والثــورة  الوطنيــة  الوحــدة  خــالل  مــن 
ومقاطعــة االحتــالل، وتكاتــف الجهــود الرســمية 
والفصائليــة، معتــرا مقايضــة االحتــالل لعــودة 
التنســيق األمنــي يف حــال إلغــاء مخطــط الضــم 

"خيانة جديدة وامتهانا لقضيتنا الوطنية".
وشدد عى أن الشعب الفلسطيني يقف صفا 
واحــدا رافضــا للتنســيق األمنــي مــع االحتــالل، 
دفاعــا  لالنتفــاض  الفلســطيني  الشــعب  داعيــا 
عن األرض التي ال ُتحرر باملفاوضات العبثية.

تنتــزع  وإمنــا  تســتجدى  ال  الحقــوق  إن  وقــال 
انتزاعــا، وإن االحتــالل كلــام وجــد فينــا خذالنــا 
وهــدم  األشــجار  إحــراق  يف  يتــامدى  وضعفــا 

البيوت واغتصاب األرض.

النارصة/ فلسطن:
كشــفت وســائل إعــالم عريــة وأمريكيــة النقــاب عــن 
التطبيــع  مبســار  ســتلحق  أخــرى  خليجيــة  دواًل  أن 
اإلمــارات  دولــة  غــرار  عــى  )إرسائيــل(  مــع  العــريب 
العربيــة. وقــال مســؤول إرسائيــي: إنــه مــن املتوقــع 
أن توّقــع دولــة البحريــن اتفاقيــة تطبيع مع )إرسائيل( 
قريًبــا. ونقلــت قنــاة "كان" العريــة، عــن املســؤول 
إّنــه  أمــس،  اســمه،  عــن  الكشــف  عــدم  الــذي فضــل 
"مــن املتوقــع أّن تكــون البحريــن الدولة التالية، التي 
أن  دون  )إرسائيــل("،  مــع  رســمية  عالقــات  ســتقيم 

يحدد زمنا للتوقيع.
عــن  تفاصيــل  أي  اإلرسائيــي  املســؤول  يذكــر  ومل 
الجهــود أو املســاعي لتوقيــع اتفاقيــة التطبيــع بــن 
البحريــن وكيــان االحتــالل، فيام مل تصدر أي بيانات 

رسمية منهام بهذا الخصوص.
مــن جهتــه، قــال مستشــار الرئيــس دونالــد ترامــب، 
العربيــة  الــدول  بعــض  إن  كوشــر:  غاريــد  وصهــره، 
العلنــي  التطبيــع  بخطــوة  اإلمــارات  ســتتبع  األخــرى 

الكامل مع )إرسائيل(.
وأضــاف كوشــر، بحســب صحيفــة "ذا تاميــز أوف 
إرسائيــل"، أمــس، أن بعــض الــدول "شــعرت بالضيق 

ألنها مل تكن أوال بإعالن التطبيع العلني"، عى حد 
تعبره.

عــى  العمــل  بــدأت  املتحــدة  الواليــات  أن  وذكــر 
العالقــات بــن "الدولتــن" منــذ 18 شــهرا؛ بالتزامــن 

مع ترسيع خطط الضم.
وتابع كوشر: إن املزيد من الدول العربية قد تعلن 
قريبــا تطبيــع العالقــات مــع )إرسائيــل(، بعــد اتفــاق 

بوساطة أمريكية أيضا.
وأضــاف: "نأمــل أن يكــون هــذا مبنزلــة كرس للجليد، 
حيــث ميكــن لـ)إرسائيــل( اآلن تطبيــع العالقــات مــع 
الــدول األخــرى.. أعتقــد أن هنــاك فرصــة جيدة جدا 
لصفقة إرسائيلية عربية أخرى خالل األشهر القليلة 

املقبلة".
وتابــع كوشــر إن اإلدارة األمريكيــة تجــري محادثــات 
مــع  العالقــات  لتطبيــع  أخــرى  عربيــة  دول  مــع 
مــن  املزيــد  إعــالن  يــأيت  أن  واقــرح  )إرسائيــل(. 

التطبيع خالل الـ 90 يوما املقبلة.
وكشف قائاًل: "لدينا دولتان كانتا منزعجتن ألنهام 
مل تكونــا أول مــن أعلــن تطبيعا كامال مع )إرسائيل(. 
مــن  واملزيــد  املزيــد  لخلــق  بجــد  ســنعمل  لكــن... 
األمــر  أن  أعتقــد   .. املقبلــة  الفــرة  خــالل  التطبيــع 

يتطلب بناء الثقة وتســهيل الحوار. نأمل أن يســهل 
هذا األمر عى اآلخرين"، وفق قوله.

ويف وقت سابق، عند سؤاله عن "من التايل؟"، رد 
كوشر: "سوف تكتشفون الحقا".

وكشــف كوشــر أن محادثات اســتمرت عاما ونصف 
جــرى  املبــدأ،  حيــث  مــن  باتفــاق  توجــت  العــام 
التوصــل إليــه األســبوع املــايض، لتطبيــع العالقــات 

بن )إرسائيل( واإلمارات.
وأعلــن الرئيــس األمريــي دونالد ترامــب، الخميس، 
توصــل اإلمــارات و)إرسائيــل( إىل اتفــاق واصفــا إيــاه 
بـــ "التاريخــي"،  وقوبــل االتفــاق بتنديــد فلســطيني 

واسع.
والبحريــن،  مــر  مــن  كل  باالتفــاق  رحــب  وبينــام 
نددت به جامعة الحويث بقوة، وأكد وزير الخارجية 
اليمني محمد الحرضمي، عر "توير"، أن "الشعب 
اليمني سيظل داعام للشعب الفلسطيني الشقيق 
وحقــه يف أرضــه ودولتــه"، دون التحدث عن االتفاق 

أو ذكر موقف واضح بشأنه.
الدولــة  اإلمــارات  ســتكون  االتفــاق،  توقيــع  وبإمتــام 
مــع  ســالم"  "اتفــاق  توقــع  التــي  الثالثــة  العربيــة 

)إرسائيل( بعد مر واألردن.

"وقف الضم".. أكذوبة ُيفّندها َنّص االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي

قاسم: اإلمارات 
تخدم ترامب 

ونتنياهو اللذين 
يعانيان أزمات 

داخلية

أبو عامر: تبرير 
أبو ظبي للتطبيع 

"عذر أقبح من 
ذنب"

النارصة/ فلسطن:
بعــد يــوم واحــد مــن إعــالن الرئيــس األمــريك دونالــد 
ترامــب تطبيــع العالقــات بــن اإلمــارات و)إرسائيــل(، 
وســط  اإلعــالن،  هــذا  خفايــا  بعــض  تتكشــف  بــدأت 

توقعات بتسارع الخطوات التالية لهذا االتفاق.
أمــس:  العريــة،  اليــوم"  "إرسائيــل  صحيفــة  وقالــت 
إن رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو زار اإلمــارات رسا 
مرتــن عــى األقــل، وأجرى محادثات مع املســؤولن 
اإلماراتين استمرت ساعات عدة، ضمن االتصاالت 

لصياغة اتفاق تطبيع العالقات.
ورافــق نتنياهــو يف هاتــن الزيارتــن اللتــن مل يعلــن 

عنهام رئيُس مجلس األمن القومي مئر بن شبات.
وذكــرت الصحيفــة أن اإلعــالن عــن تطبيــع العالقــات 

سبقته خطوات عديدة "لبناء الثقة".
جهــاز  رئيــس  أمــس،  مــن  أول  شــكر،  نتنياهــو  وكان 
يف  املهــم  دوره  عــى  كوهــن  يــويس  "املوســاد" 

تحقيق ما سامه "اإلنجاز التاريخي".
وأفادت القناة 12 العرية، بأن وفدا إرسائيليا رفيعا 
إطــار  اإلمــارات، يف  الجــاري إىل  ســيتوجه األســبوع 

اتفاق تطبيع العالقات معها.

أن  العريــة  أحرونــوت"  "يديعــوت  صحيفــة  وذكــرت 
"كوهن" ســيتوجه قريبا إىل اإلمارات للتباحث يف 

تفاصيل اتفاق التطبيع بن أبو ظبي و"تل أبيب".
ســيبحث  كوهــن  يرأســه  الــذي  الوفــد  إن  وقالــت: 

ه- أن  ونقلــت عــن مســؤول إرسائيــي كبــر -مل تســمِّ
الوفــد ســيلتقي مســؤولن كبــارا بالحكومــة اإلماراتيــة 
للتحضر لتوقيع اتفاق تطبيع العالقات املتوقع يف 

غضون عدة أسابيع.

تفاصيــل اتفــاق التطبيــع، خاصــة الشــق األمنــي منــه، 
من دون مزيد من التفاصيل.

يف املقابــل، شــكر نتنياهــو، الرئيــس املــري عبــد 
الفتــاح الســييس، والحكومتــن العامنيــة والبحرينيــة 
عــى دعمهــم التفــاق تطبيــع العالقــات بــن أبــو ظبــي 

و"تل أبيب".
املــري  الرئيــس  "أشــكر  بيــان:  نتنياهــو، يف  وقــال 
عــى  والبحرينيــة  العامنيــة  والحكومتــن  الســييس 
)إرسائيــل(  بــن  التاريخيــة  الســالم  اتفاقيــة  دعــم 

واإلمارات"، وفق تعبره.
وتعــود  الســالم  دائــرة  "توســع  االتفاقيــة  أن  وأضــاف 

بالفائدة عى املنطقة بأرسها".
لعبــه  دور  عــن  نتنياهــو  كشــف  ثانيــة،  جهــة  ومــن 
الســفران اإلرسائيي رون ديرمر، واإلمارايت يوســف 
العتيبــة، يف الواليــات املتحــدة، مــن أجــل التوصــل 

إىل اتفاق التطبيع.
وقــال مكتــب نتنياهــو "نشــكر ســفرنا لــدى واشــنطن 
األبيــض  والبيــت  اإلمــارايت  نظــره  مــع  عمــل  الــذي 
تحقيــق  أدت إىل  التــي  بالجهــود  كبــرا  دورا  ولعــب 

االتفاقية".

َشَكر السيسي ودولتين عربيتين
نتنياهو زار اإلمارات.. مرتين ورئيس "الموساد" قريًبا في أبو ظبي

نائبان: إجراءات السلطة لمواجهة "الضم" 
شكلية.. والتنسيق األمني مستمر

وسائل إعالم ومستشار ترامب: دول خليجية 
أخرى ستلحق باإلمارات قريًبا
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بالــدم  "بالــروح  وطنيــة  بشــعارات  وهتفــوا 
نفديــك يــا فلســطني"، "بالــروح بالدم نفديك 

يا أقىص".
العمــري  الجمعــة يف املســجد  وأثنــاء خطبــة 
عمــر  الشــيخ  انتقــد  املدينــة،  وســط  الكبــر 
التطبيــع  اتفــاق  أمــام  العــريب  فــورة، الصمــت 

بني اإلمارات و)إرسائيل(.
ونبــذ  التوحــد  إىل  شــعبنا  أبنــاء  فــورة  ودعــا 
االنقســام ليكونــوا قــدوة ونرباســا لغرهــم مــن 

العرب واملسلمني وأحرار العامل.
آالف  انطلــق  الجمعــة،  صــاة  أداء  وعقــب 
العمــري،  املســجد  أمــام  مــن  املواطنــني 
الوطنيــة  والقــوى  الفصائــل  قــادة  يتقدمهــم 

واإلسامية ولفيف من العلامء. 
لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  وأكــد 
الجهــاد اإلســامي خالــد البطــش، أن القضيــة 
زمنيــة  مراحــل  بأربــع  مــرت  الفلســطينية 

"سوداء".
خــال كلمتــه يف املظاهــرة،  البطــش،  وذكــر 
أوىل هــذه املراحــل: اتفــاق "كامــب ديفيد"، 
وثانيهــا اتفــاق "أوســلو"، وثالثها اتفاق "وادي 

عربة".
وأشــار إىل أن املرحلــة الرابعــة متثلــت بنجــاح 
كيــان االحتــال بســحب اعــراف دولــة عربيــة 
إشــارة  يف  فلســطني،  أرض  عــى  برشعيتــه 

التفاق التطبيع اإلرسائييل اإلمارايت.
وقــال البطــش: ال مــكان وال مجــال للمجاملــة، 
وللمؤمنــني  ولرســوله  للمــوىل  خيانــة  االتفــاق 
ودعــم  فلســطني  تحريــر  واجــب  عــن  وتخــٍل 

أهلها.
املســاومة  نقبــل  متــى  "منــذ  وتســاءل: 
أصحــاب  يقبــل  وكيــف  الحقــوق؟  عــى 
واملاليــة؟؟"،  السياســية  بالرشــاوى  الحــق 
مشــدًدا عــى أن القــوى والفصائــل والرشائــح 
واســتنكارها  رفضهــا  أعلنــت  الفلســطينية 

لاتفاق.
وأضــاف: "لقــد كان الشــيخ زايــد يوصــف بأنــه 
تلوثــوا  فــا  البيضــاء،  األيــادي  أصحــاب  مــن 
هــذه األيــادي، وأبقوهــا بيضــاء ناصعــة تحمــل 
همــوم وقضايــا األمــة.. ال ســبب يجعلنــا نقبل 

عربيــة  ســتبقى  فلســطني  أن  البطــش  وأكــد 
لــن  التــي  الســامء  وثيقــة  "بنــص  إســامية، 

يغرها أي وثائق سام أو اتفاقيات تطبيع".
حــامس  حركــة  يف  القيــادي  قــال  جهتــه،  مــن 
هــم  الفلســطينيني  إن  املــري:  مشــر 
أوليــاء الــدم، وســيحررون فلســطني مــن دنــس 
ال  الحــكام  "كــرايس  أن  مؤكــدا  الغاصبــني، 

تساوي ذرة تراب من أرض فلسطني".
وأضــاف املــري، نيابــة عــن القــوى الوطنيــة 
فلســطني  املقدســة  األرض  واإلســامية: 
جبلــت بدمــاء األنبيــاء والشــهداء ولــن نتخــى 

عنها ولن نتخى عن إرث األنبياء والشهداء.
لاحتــال  مكافــأة  املــذل  "االتفــاق  أن  وأكــد 
وتســويق للكــذب وخيانــة عظمــى، وال ميكــن 
أن نقبــل بتجميــل وجــه العــدو باتفــاق مشــؤوم 

كهذا".
االتفــاق جعلــوا  هــذا  عــى  وقــع  "مــن  وتابــع: 

بهــذا املوقــف مــن دولــة عربيــة شــقيقة كدولــة 
اإلمارات".

اإلمــارايت  الشــعب  بــأن  قناعتــه  عــن  وأعــرب 
والشعوب العربية والحرة "لن تقبل باالعراف 

بـ)إرسائيل(".
وتابع: التنسيق خيانة "وأّيا كان املنسقون .. 
الحق جيلٌّ أبلج، يف مواجهة باطل مدجج". 

وأكــد القيــادي يف الجهــاد أن خيــارات شــعبنا 
تتمثــل يف الوحــدة الوطنيــة وســحب اعــراف 
السلطة بـ)إرسائيل(، وتعزيز املوقف الوطني 

املوحد أمام "الصلف الصهيوين".
املنطقــة  يف  تعربــد  ")إرسائيــل(  واســتطرد: 
وتعلن الضم والســيطرة عى الضفة، ثم يأيت 
العــرب ليــربروا ذلــك!! مــاذا بقــي للعــرب مــن 
شهامة؟ الحقيقة تبدأ من فلسطني، بوحدتنا 
الراميــة  املخططــات  كل  ُنفشــل  ومقاومتنــا 

لتصفية القضية الفلسطينية". 

كل  العــدو..  أيــدي  يف  أدوات  أنفســهم 
املتســاوقني مع املحتل واملهرولني للتطبيع 

معه ال ميثلون إال أنفسهم".
النظــام  بعــزل  حــامس  يف  القيــادي  وطالــب 
ليكــون  العربيــة  األمــة  عــن  الحــايل  اإلمــارايت 

عربة لغره.
حرق صور بن زايد

باحــات  متظاهــرون يف  أحــرق  الســياق،  ويف 
ويل  صــور  املبــارك،  األقــىص  املســجد 
بــن زايــد آل نهيــان، ونعتــوه  اإلمــارات محمــد 
االحتــال  قــوات  تدخــل  أن  قبــل  بـ"الخائــن" 

اإلرسائييل لتفريق املتظاهرين.
وصــادرت قــوات االحتــال العلــم الفلســطيني 
الــذي رفعــه املصلــون يف صحــن مســجد قبــة 
زايــد  بــن  محمــد  وصــورة  املرشفــة،  الصخــرة 

املمزقة واملحروقة.
وساد توتر يف ساحات األقىص بعد مصادرة 

العلــم الفلســطيني، وردد املصلــون هتافــات 
كثفــت  حــني  يف  األقــىص،  للمســجد  نــرة 

قوات االحتال من تواجدها يف الساحات.
أحــرق  الخليــل،  مبحافظــة  يطــا  بلــدة  ويف 
مجموعــة مــن امللثمــني علــم اإلمــارات، خال 
وقفة منددة باالتفاق خرجت وسط املدينة.
رافضــة  هتافــات  بالوقفــة  املشــاركون  وردد 

التفاق التطبيع الذي وصفوه بـ"الخياين".
باالتفــاق،  املئــات  نــدد  نابلــس،  مدينــة  ويف 
خــال مظاهــرة خرجــت عقب صــاة الجمعة، 

يف ميدان "الشهداء" وسط املدينة.
صــوًرا  باملظاهــرة،  شــاركوا  شــبان  وداس 
ورئيــس  ترامــب،  دونالــد  األمريــي  للرئيــس 
وزراء االحتــال اإلرسائيــيل بنيامــني نتنياهــو، 
قبــل  زايــد  بــن  محمــد  ظبــي  أبــو  عهــد  وويل 

حرقها.
عبــارات  تحمــل  الفتــات  املتظاهــرون  وحمــل 
إىل  فلســطني  "مــن  بينهــا  باالتفــاق،  منــددة 
محمــد بــن زايــد.. الطريــق إىل القدس معبدة 

بدماء شهدائنا وليس بنزوة الخائنني".
أمــا يف بلــدة حــارس مبحافظــة ســلفيت، فقد 
اإلمــارات  عهــد  لــويل  صــوًرا  متظاهــرون  رفــع 
محمد بن زايد، بعد وشــمها بعامة "إكس". 
وهتفــوا بشــعارات منــددة باالتفــاق اإلمــارايت 

اإلرسائييل.
إضراب شامل

ويف لبنــان، عــمَّ اإلرضاب والحــداد الشــامل، 
لبنــان  يف  الفلســطينية  املخيــامت  أمــس، 

رفًضا إلعان التطبيع.
التحريــر يف  منظمــة  أمــني رس فصائــل  وقــال 
االرضاب  إن  العــردات:  أبــو  فتحــي  لبنــان 
ورُِفَعــت  كافــة،  املخيــامت  عــم  الشــامل 
الرايات السوداء عى أسطح املنازل ومقرات 
عــن  تعبــرا  واإلســامية،  الوطنيــة  الفصائــل 
لهــذا  واســتنكاره  الفلســطيني  شــعبنا  رفــض 

االتفاق امُلذّل.
مبثابــة  كان  االتفــاق  عــن  اإلعــان  أن  وأكــد 
األمتــني  يف  والرشفــاء  األحــرار  لــكلِّ  صدمــة 
العربيــة واإلســامية، والعــامل أجمــع يف وقت 
االســتيطان  بتكثيــف  االحتــال  فيــه  ميعــن 

وتهويد القدس.
الراجــع  إىل  اإلمــارات  العــردات  أبــو  ودعــا 
شــعبنا،  عــى  املشــؤوم  العــدوان  هــذا  عــن 
مطالًبــا الــدول العربيــة وجامعة الــدول العربية 
هــذا  برفــض  اإلســامي  املؤمتــر  ومنظمــة 

اإلعان التطبيعي املجاين.
مظاهرة في تعز

املتظاهريــن  مئــات  نــدد  الســياق،  ويف 
بــني  مبحافظــة تعــز اليمنيــة، باتفــاق التطبيــع 

اإلمارات و)إرسائيل(.
وخرج املئات يف ساحة "الحرية" باملحافظة، 
عــربوا عــن رفضهم لاتفــاق، ودعمهم للقضية 

الفلسطينية.
وردد املتظاهرون شعارات من قبيل: "بالروح 
بالدم نفديك يا فلسطني"، و"لبيك لبيك يا 

أقىص". 
ورددوا: "لــن نصالــح لــن نبيع.. ال ال للتطبيع"، 
)امــش( وحــدك.. جنــدي  و"يــا مطبــع هــرول 

األقىص يحفر لحدك )قربك(".
دونالــد  األمريــي  الرئيــس  أعلــن  والخميــس، 
إىل  و)إرسائيــل(  اإلمــارات  توصــل  ترامــب، 
بـــ  إيــاه  واصفــا  العاقــات  لتطبيــع  اتفــاق 

"التاريخي".
إذ  االتفــاق،  مــن  اليمنيــة  املواقــف  وتباينــت 
دعمهــا ومتســكها  الرشعيــة  الحكومــة  أكــدت 
بثوابــت القضيــة الفلســطينية، لكنهــا مل تذكر 

االتفاق رصاحة.
ووصفــت جامعــة "الحــويث"، اتفــاق التطبيــع 
بأنــه "وصمــة عــار"، بحســب تريحــات أدىل 
بها وزير اإلعام يف حكومة الحوثيني، ضيف 

الله الشامي . 
أمــا املجلــس االنتقــايل الجنــويب الذي يتلقى 
دعام عسكريا وسياسيا من اإلمارات، فرحب 
باالتفــاق، معتــربا إيــاه "قــرارا شــجاعا مــن قائد 
أبوظبــي،  عهــد  ويل  إىل  إشــارة  يف  حكيــم"، 

محمد بن زايد.
ويــأيت إعــان اتفــاق التطبيــع بــني "تــل أبيــب" 
مــن  طويلــة  لسلســلة  تتويجــا  ظبــي،  وأبــو 
التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات 

بني الطرفني.

النارصة/ فلسطني:
اتفاقيــة  توقيــع  حيــال  اإلرسائيليــة  األفعــال  ردود  تباينــت 
التطبيــع مــع اإلمــارات، فبينــام رّحــب وزراء الحكومــة برئاســة 
كنيســت  نــواب  نــدد  الخطــوة،  بهــذه  نتنياهــو  بنيامــني 

)الربملان( ومسؤولون آخرون بها.
ورحــب وزيــر الخارجيــة اإلرسائيــيل غايب أشــكنازي بالتطبيع 

بني "تل أبيب" واإلمارات.
وقال يف تغريدة عى صفحته الرســمية يف موقع "توير": 
مضيًفــا   الجانــب"،  أحــادي  الضــم  قضيــة  بوقــف  ســعيد  أنــا 
"أشــكر الرئيــس ترامــب، وزميــيل وزيــر الخارجيــة )األمريــي 

مايك( بومبيو عى مساهمتهام يف هذه الخطوة".
ورغــم أّن زعيــم املعارضة اإلرسائيلية وعضو الكنيســت يئر 
لبيد، رّحب باتفاقية التطبيع مع اإلمارات، إال أنه شدد عى 
أّن إقدام "تل أبيب" عى تنفيذ خطة الضّم سيرض بأمنها.

وقال يف تغريدة عى صفحته يف موقع "توير": "الطريقة 
السياســية الصحيحــة هــي التوصــل إىل اتفاقــات مــن خــال 
املفاوضــات السياســية، وليــس اتخــاذ إجــراءات ضم أحادية 

الجانب من شأنها اإلرضار بأمن )إرسائيل(".
وندد زعيم حزب "إرسائيل بيتنا" وعضو الكنيست أفيغدور 
ليربمان بتأجيل ضم املســتوطنات اإلرسائيلية يف األرايض 

الفلسطينية مقابل توقيع اتفاقية التطبيع مع اإلمارات.
لصحيفــة  اإللكــروين  املوقــع  بحســب  ليربمــان،  وقــال 
هــي  الضــّم  مخطــط  أن  واضًحــا  كان  أحرنــوت":  "يديعــوت 

حيلة نتنياهو االنتخابية.
وأضــاف: "التقــدم يف العاقــات مــع اإلمــارات ليــس بديــا 
عن امليزانية وأزمة فروس كورونا واألزمة االقتصادية"، يف 
إشــارة إىل ملفــات إرسائيليــة داخليــة تشــكل أزمــة لحكومــة 

نتنياهو. أّما زعيم حزب "اليمني الجديد" وعضو الكنيست 
نفتــايل بينيــت، فقــد اتهــم نتنياهــو بإضاعــة فرصــة تطبيــق 

السيادة اإلرسائيلية عى أجزاء من الضفة الغربية.
وقال بينيت بحسب املوقع اإللكروين لصحيفة "يديعوت 
أحرنــوت": "مــن املؤســف أن نتنياهــو أضــاع فرصــة تطبيــق 
السيادة اإلرسائيلية عى غور األردن ومعاليه أدوميم وبيت 

إيل ومستوطنات أخرى بالضفة الغربية".
وانتقــد املســتوطنون اإلرسائيليــون قــرار نتنياهــو، متهمينــه 
عــى  اإلرسائيليــة  الســيادة  تطبيــق  فرصــة  أضــاع  بأنــه 

مستوطنات الضفة الغربية.
ونقلت قناة "كان" الرســمية عن رئيس مجلس مســتوطنات 
شاميل الضفة الغربية "يويس دغان" قوله: "إذا باع نتنياهو 
الســيادة مقابــل قطعــة مــن الــورق مــع دولــة بعيــدة مل تهــدد 
خــداع  عمليــة  فعلــه  مــا  أن  يعنــي  فهــذا  أبــًدا،  )إرسائيــل( 

لجمهور بأكمله".
ألــون:  شــاي  إيــل"  "بيــت  مســتوطنة  مجلــس  رئيــس  وأشــار 
كتبــت  التــي  الورقــة  تســاوي  ال  اليــوم  املوقعــة  "االتفاقــات 

عليها، باعونا"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".
االســتيطاين  "غــوش عتصيــون"  رئيــس مجلــس  أعــرب  كــام 
اإلمــارات  مــع  التطبيــع  اتفاقيــة  رفضــه  عــن  نئــامن،  شــلومو 
قائًا: "إذا كانت اتفاقية السام مع اإلمارات مقابل تأجيل 

ضّم مستوطنات الضفة الغربية، فهذا أمر خطر للغاية".
مــع  التطبيــع  اتفــاق  عــن  اإلعــان  قــال عقــب  نتنياهــو  وكان 
اإلمــارات، إنــه "مل يوافــق عــى موضــوع إزالــة الســيادة عــى 
الضفــة الغربيــة مــن جــدول أعاملــه، وأنــه كان هنــاك طلــب 
يتــم  ومل  الضفــة  عــى  الســيادة  بســط  يف  للريــث  واضــح 

شطب ذلك من جدول أعامله".

غزة/ األناضول:
عــن تطبيــع  أمــس،  مــن  أول  اإلمــارات و)إرسائيــل(،  أعلنــت 
رســمي لعاقاتهــام التــي تطــورت عــى مــدى أعــوام »خلــف 
مجــاالت  يف  تعــاون  اتفاقيــات  توقيــع  وعزمهــام  الســتار«، 
األمريــي  الرئيــس  اتفــق  مشــرك،  بيــان  وبحســب  عــدة. 
نتنياهــو،  بنيامــني  االحتــال  وزراء  ورئيــس  ترامــب،  دونالــد 
وويل عهــد أبوظبــي محمــد بــن زايــد آل نهيــان، يف اتصــال 
)إرسائيــل(  بــني  للعاقــات  الكامــل  التطبيــع  عــى  هاتفــي، 
مــا  خــاص  بشــكل  األخــرة  األعــوام  وشــهدت  واإلمــارات.  
مقدمتهــا  ويف  الخليجيــة،  الــدول  بــني  بالســباق  أشــبه  هــو 
اإلمــارات، مــن أجــل تطبيــع عاقاتهــا بطــرق رســمية وعلنيــة 
مــع )إرسائيــل( التــي تحكمهــا ســلطة ميينيــة هــي األعنف يف 
تاريخها. وكان الافت يف السنوات الثاث األخرة، تسارع 
واالجتامعــات  والدعــوات  الزيــارات  عــرب  التطبيــع  عمليــة 
تعتربهــا  التــي  و)إرسائيــل(  العربيــة  الــدول  بــني  والبيانــات، 

شعوب املنطقة "محتلة فلسطني وأراض عربية أخرى".
وكشفت تقارير إعامية عام 2015 عن لقاء أجراه محمد 
دحــان، املستشــار األمنــي لوزيــر خارجيــة اإلمــارات عبــد 
الله بن زايد آل نهيان، مع وزير الجيش املتطرف أفيغدور 

ليربمان، يف باريس عام 2015.
يف  اإلمــارايت  الجيــش  شــارك   ،2016 ســبتمرب  ويف 
مناورات عسكرية مشركة مع القوات الجوية الباكستانية 
يف  األمريكيــة،  نيفــادا  واليــة  يف  واإلرسائيليــة  واإلســبانية 

الثاين من سبتمرب/ أيلول 2016.
عســكرية  منــاورات  يف  اإلمــارايت  الجيــش  شــارك  كــام 
مشركة مع القوات الجوية األمريكية واليونانية واإليطالية 

واإلرسائيلية، يف مارس/ آذار 2017.
ويف 21 يوليو 2017 كتبت صحيفة "هآرتس" العربية أن 
نتنياهو، التقى عبد الله بن زايد آل نهيان، عام 2012 يف 

نيويورك األمريكية.

والوزيــر  نتنياهــو  أن  لهــا  تقريــر  يف  الصحيفــة  وذكــرت 
يف  معــني  قســم  إىل  وصعــدا  فنــدق،  يف  نــزال  اإلمــارايت 

الطابق العلوي عرب مصعد خاص.
اإلرسائيليــني  للرياضيــني  اإلماراتيــة،  اإلدارة  وســمحت 
باملشاركة ورفع َعَلمهم يف بطولة الجودو التي استضافتها 

العاصمة أبوظبي يف أكتوبر/ ترشين األول 2018.
وزارت وزيــرة الثقافــة والرياضــة اإلرسائيليــة مــري ريغيــف، 
أبوظبي ملتابعة البطولة، ثم ذرفت الدموع خال استامعها 

للنشيد الوطني لكيانها أثناء حفل توزيع امليداليات.
قــرا،  أيــوب  االحتــال  حكومــة  يف  االتصــاالت  وزيــر  وأمــا 
فشــارك يف مؤمتــر االتصــاالت الــذي أقيــم يف مدينــة ديب 
2018، وألقــى  30 أكتوبــر/ ترشيــن األول  اإلماراتيــة يــوم 

كلمة فها.
الســابق  اإلرسائيــيل  واملخابــرات  الخارجيــة  وزيــر  زار  كــام 
يرسائيــل كاتــس، أبوظبــي للمشــاركة مبؤمتــر املنــاخ الــذي 
نظمتــه األمــم املتحــدة يف يوليــو/ متــوز 2019، يف حــني، 
وجهــت اإلدارة اإلماراتيــة، دعــوة إىل الــرشكات اإلرسائيليــة 

من أجل املشاركة يف معرض إكسبو 2020 ديب.
ويف 20 أغســطس 2019، قالــت صحيفــة "هآرتــس" إن 
)إرسائيــل( وإدارة أبــو ظبــي تعاونتــا بشــكل كبــر بقيمــة 3 
مليــارات دوالر لتزويدهــا بــأدوات اســتخباراتية حديثــة مبــا 
يف ذلك طائرات التجسس. وبحسب خرب نرشته صحيفة 
"العريب الجديد" ومقرها يف لندن، يف 10 أبريل 2020

أرسلت اإلمارات أنظمة دفاع جوي متطورة إىل ليبيا لدعم 
حفر، اشرتها من )إرسائيل(.

 ،2020 مايــو   20 ففــي  وأكــر  أكــر  العاقــات  وتطــورت 
أطلقــت رشكــة االتحــاد للطــران اإلماراتيــة، أول رحلــة لهــا 
إىل )إرسائيــل( لتوصيــل إمــدادات طبيــة لدعــم فلســطني 
مبكافحــة كورونــا، لكــن الســلطة رفضــت اســتامها ألنهــاء 
اإلمــارات  بــني  للتقــارب  مثــرة  ويف  تنســيق.  دون  جــاءت 

و)إرسائيل(، أنشأ ما يقرب من ثاثة آالف يهودي من دول 
مختلفة يقيمون باإلمارات حسابا رسميا للجالية اليهودية 

عى موقع توير، وذلك يف مايو/أيار املايض.
وأطلق االتحاد للطران رحلة مبارشة ثانية إىل )إرسائيل(، 
يف 10 يونيــو 2020،  بدعــوى تقدميهــا مســاعدات طبيــة 

للسلطة الفلسطينية.
وقــال وزيــر الدولة للشــؤون الخارجية اإلمارايت أنور قرقاش 
 ،2020 يونيــو   16 بتاريــخ  اإلنرنــت،  عــى  مؤمتــر  يف 
أن  اإلمــارات  "تعتقــد  األمريكيــة  اليهوديــة  اللجنــة  نظمتــه 
إبقــاء قنــوات االتصــال مفتوحــة مــع )إرسائيل( ســيؤدي إىل 
نتائــج أفضــل لــكا البلدين". وأعلــن نتنياهو، يف 25 يونيو 
التــي  اتفاقــا مــع اإلمــارات  أبيــب" ســتوقع  "تــل  2020 أن 

ال يقيــم كيانــه معهــا عاقــات دبلوماســية، بشــأن التعــاون 
ملحاربة فروس كورونا.

ويف 26 يونيــو 2020، أرســلت اإلمــارات 100 ألــف عبــوة 
تشــخيص كورونــا إىل )إرسائيــل( يف إطــار التعــاون بينهــام 

مبكافحة الفروس.
وذكــرت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت"، أن طائــرة إماراتيــة 
تحمــل 100 ألــف عبــوة تشــخيص هبطــت يف "تــل أبيــب" 
يف 26 يونيــو/ حزيــران. وأعلنــت اإلمــارات إطــاق مرشوع 

مشرك مع )إرسائيل( يف إطار مكافحة كورونا.
رشكتــني  أن  الرســمية،  اإلمــارات  أنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
الطــب  مجــال  يف  مشــاريع  أطلقتــا  خاصتــني  إماراتيتــني 

ومكافحة كورونا مع رشكتني إرسائيليتني.
 2020 يوليــو   23 يف  إرسائيليتــان  رشكتــان  ووقعــت 
اتفاقــا مــع G42 اإلماراتيــة، لتطويــر حلــول تكنولوجيــة يف 
مكافحــة كورونــا. وأخــرا يف 10 أغســطس 2020، التقــت 
عائلــة مينيــة يهوديــة ببقيــة أفرادهــا بعــد فــراق 15 عاما يف 
اإلمارات التي تقيم عاقات جيدة مع )إرسائيل(، ومنحت 

الجنسية اإلماراتية لألرسة اليمنية.

المئات يتظاهرون في تعز اليمنّية رفًضا التفاق اإلمارات التطبيعي
فلسطينيون غاضبون يحرقون صور "بن زايد".. واإلضراب يعّم مخيمات لبنان

غزة-محمد عيد/ األناضول:
عمــت المظاهــرات الفلســطينية الغاضبــة جميع 
األراضــي المحتلــة، أمــس، رفضا لإلعــالن الثالثي 
لتطبيــع  اإلماراتــي(،  اإلســرائيلي  )األميركــي 

العالقات بين "تل أبيب" وأبوظبي.
وخــرج آالف المواطنين عقــب أداء صالة الجمعة 
بمظاهرات فــي غزة والضفة والقدس، فيما عم 
اإلضــراب الشــامل المخيمــات الفلســطينية فــي 

لبنان. ورفع المشــاركون في المظاهرات األعالم 
الفلســطينية وصور المســجد األقصــى المبارك، 
والفتــات كتب عليها: "من فلســطين إلى محمد 
بــن زايــد.. الطريــق إلــى القــدس معبــدة بدمــاء 

شــهدائنا وليــس بنزوة الخائنيــن"، "محمد بن زايد 
.. خائــن"، "ال لصفقــة القرن"، "االتفــاق اإلماراتي 
لخيانــة  "ال  الفلســطينية"،   بالقضيــة  طعنــة   ..

فلسطين".

جانب من املظاهرات الرافضة للتطبيع اإلمارايت اإلرسائييل يف الضفة الغربية أمس          ) أ ف ب (

قادة المستوطنات يتوعدون نتنياهو 
ردود أفعال إسرائيلية متباينة حيال توقيع 

اتفاقية التطبيع مع اإلمارات
التطبيع اإلماراتي-اإلسرائيلي.. المخفي أعظم



االمــارايت  التطبيعــي  االتفــاق  "هــل 
اإلرسائييل مكافأة لرتامب ونتنياهو 
ومتهيــدا  بــروت  نصــف  حــرق  عــى 
والبحريــن؟  الســعودية  النضــام 
املســتفيد  إيــران  أن  نعتقــد  ملــاذا 
)إرسائيــل(  تســتطيع  وهــل  األكــر؟ 
حاية نفسها من صواريخ املقاومة 

حتى تحمي اإلمارات؟".

البعــض  يحــاول  التــي  "العنرتيــات 
أوقــف  بأنــه  زايــد  البــن  إلباســها 
)إرسائيــل(  مــع  االمــارات  بتطبيــع 
يفضحهــا  فلســطينية،  أراض  ضــم 
الكيــان  لــدى  األمــريك  الســفر 
اإلرسائيــيل بالقول: توقف مؤقت، 

وليس استبعاد األمر نهائيا".

ســبيل  يف  مهــم  األقنعــة  "ســقوط 
واملســجد  فلســطني  تحريــر 
األقــى .. قضيــة فلســطني قضيــة 
حــكام  اتفاقــات  ال  شــعوب  وعــي 
التطبيــع   )...( دول  معاهــدات  أو 

خيانة".

"كــا تحتــل فلســطني، )إرسائيــل( 
أيضــًا،  الخليــج  دول  كل  ســتحتل 
ولــن تخــرج، هــذا مثــن تخاذلكــم .. 
عــروس  القــدس  قــال:  مــن  صــدق 
عروبتكم؟، فلاذا أدخلتم كل زناة 
الليــل حجرتهــا .. قريبــًا ســيتحدث 
الخليــج العــريب بالعريــة، بــداًل مــن 
العربية، قريبًا ســيرشبون من نفس 

الكأس الذي ترشب منه فلسطني، واأليام بيننا".

عاجــا  انعقــدت  العربيــة  "الجامعــة 
بــني  البحــري  االتفــاق  عــى  لاعــرتاض 
تركيا وليبيا الوفاق. لكنها صمتت أمام 
اتفــاق الرشاكــة اإلرسائييل_اإلمــارايت. 
رغم أنه يشــكل اخرتاق أمني اقتصادي 
لشعار منظومة األمن القومي العريب".

"ادعو كل إمارايت حر عى أرض االمارات 
وخارجها إىل استنكار هذا الفعل الشنيع 
.. نحن محاسبون أمام املوىل عى كلمة 
الحــق، محاســبون عــى بيــع قضايــا األمــة، 
محاسبون عى بيع مقدساتنا، محاسبون 
قــل   ).. وطننــا)  ســمعة  تدنيــس  عــى 

كلمتك وال تخىش إال املوىل".

اعتبــارا  ليســت  فلســطني  "قضيــة 
تحالــف  املســألة   )..( االتفــاق  يف 
تصــور  مســتوى  عــى  اســرتاتيجي 
 .. للمنطقــة  و)إرسائيــل(  اإلمــارات 
مجــرد  الســياق  هــذا  فلســطني يف 
لنتنياهــو،  مفيــد  االتفــاق  عــبء؛ 
محــدودة؛  لرتامــب  وفائدتــه 
اإلمــارات  أن  يريــان  الطرفــان 

مستفيدة بكسب )إرسائيل( حليفا يف اإلقليم ويف أمركا فا 
أحد يصنع معروفا لآلخر".

نتيجــة  )إرسائيــل(  تكســب  "مــاذا 
الكثــر.  الكثــر  معهــا؟  التطبيــع 
ــع  ُتطبِّ التــي  الدولــة  تخــر  ومــاذا 
ال  الكثــر،  الكثــر  )إرسائيــل(؟  مــع 
للتطبيــع مــع )إرسائيل(، واضح أّنها 
أيــن  الســؤال:  أمريكيــة.  إمــاءات 

الشعوب؟"
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العين الثالثة
إياد القرا

إعالن المزايدة رقم )2020/3(
تأجير أرض وقف في غزة -الزيتون خلف مسجد علي

تعـــلن وزارة األوقــاف والشــئون الدينيــة عــن طـــرح املزايــدة رقـــم )3/ 2020 ( 
كراســة  حســب  أعــاه،  املذكــور  للموضــوع  املختــوم  الظــرف  بطريــق  وذلــك 
الــرشوط واملواصفــات املعــدة، والتي ميكــن الحصول عليها من اإلدارة العامة 
للشئون املالية – دائرة املشرتيات، مبقر الوزارة مبدينة غزة، خـــال ســـاعات 
الــدوام الرســمي ابتــداًء مــن يــوم االحــد املوافــق 2020/8/16م، مع العلم بأن 
آخر موعد لتسليم املظاريف هو يوم االثنني الـمـوافـق2020/8/24م السـاعة 
اليــوم والســاعة بحضــور  نفــس  ، وســتفتح املزايــدة يف  الحاديــة عــرشة ظهـــرًا 
أصحــاب املزايــدات أو مندوبيهــم، وســيكون موعــد زيــارة االماكــن املعروضــة 
يف املــزاد يــوم االحــد املوافــق2020/8/23م الســاعة الحاديــة عــرشة صباحــا 

يف دائرة أوقاف غزة.
*- ماحظة:

-   مثن كراسة املزايدة )100 شيكل( غر مسرتدة.
-  يجــب عــى املشــارك لدخــول املزايــدة تقديــم كفالــة بنكيــة أوشــيك بنــي 
صــادر عــن البنــك الوطنــي اإلســامي او بنــك االنتــاج او نقــدا بنســبة )%5( مــن 
قيمــة املزايــدة يــودع لــدى الــوزارة وال يقبــل شــيكات البنوك األخرى أو الشــيكات 

الشخصية وال يلتفت إىل املزايدة غر املصحوبة بالتأمني املذكور.
- الــوزارة غــر ملزمــة بقبــول أعــى األســعار وللــوزارة الحــق يف إلغــاء أو إعــادة 

املزايدة دون إبداء األسباب.
-  تقديم األسعار بالدينار فقط.

- رسوم اإلعانات يف الصحف عى من يرسو عليه املزاد.
- للمزيد من املعلومات االتصال عى جوال:  0599171198

 اإلدارة العامة للشئون املالية                            

دولة فلسطني
وزارة 

األوقاف والشئون الدينية

إعالن طرح عطاء رقم 2020/01-2021م 
-2020/01( رقــم  العطــاء  طــرح  يف  رغبتهــا  عــن  بغــزة  األقــى  جامعــة  تعلــن 
2021م( والخاص برشاء وتوريد أجهزة حاسوب ومستلزمات شبكات للجامعة . 

فعــى الراغبــني يف االشــرتاك يف العطــاء التقــدم للشــؤون اإلداريــة واملاليــة 
الشــئون  مبنــى  الحرازيــن –  الرئيــي  الفــرع   - اللــوازم واملشــرتيات  –دائــرة 
االداريــة الجديــد، وذلــك للحصــول عــى كــراس العطــاء مقابــل رســوم غــر 

مسرتدة )200 شيكل( مائتي شيكل ال غر، يف موعد أقصاه يوم
الثاثاء املوافق 2020/08/18م ، الساعة الواحدة  ظهرا.

علًا بأن آخر موعد لتسليم كراس العطاء إلدارة الجامعة هو يوم االثنني املوافق 
2020/08/24م الساعة الثانية عرشة والنصف  ظهرًا بالظرف املختوم.

ماحظة:-  
1. تكلفة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

2. كفالــة دخــول العطــاء  %5 نقــدًا مــن قيمــة املبلــغ املقــرتح أو شــيك بنــي 

مصدق أو كفالة.
3. ســيتم عقــد جلســة متهيديــة يــوم األربعــاء بتاريــخ 2020/08/19م الســاعة 

الحادية عرشة صباحًا يف مكتب مركز الحاسوب بالجامعة – غزة – الحرازين .
الحرازيــن/  بغــزة/  الرئيــي  املبنــى  يف  تتــم  ســوف  املعامــات  جميــع   .4

جامعة االقى/ الشئون االدارية واملالية.
                                                                                إدارة جامعة األقى

هويتــي  فقــد  عــن  عابــد  عابــد  املعطــي  عبــد  عــاء  أنــا/  أعلــن 
وتحمــل الرقــم 985310119 فالرجــاء ممن يجدها أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

التحالف اإلماراتي الصهيوني
 مل يكن مفاجًئا اإلعان األمريي عن االتفاق اإلمارايت- اإلرسائييل 
عــى التوصــل لتســوية بــني الجانبــني، واإلعان ذاتــه فضح التحالف 

بني الجانبني، من خال املررات التي ساقها اإلعان.
مل تكــن اإلمــارات عــدًوا لاحتــال اإلرسائيــيل يف يــوم مــن األيــام، 
بــل هنــاك تعــاون كامــل يف كافــة املجاالت وخاصــة املجال األمني 
والعسكري، وتبادل املعلومات والزيارات واللقاءات واملشاركات 
األمميــة والرياضيــة وغرهــا، لذلــك ال يوجد عداء بني الجانبني يك 
يعلن عن التوصل التفاقية سام، فا يعقل أن يكون إعان اتفاقية 

سام بني صديقني.
بــني اإلمــارات والقضيــة الفلســطينية،  اإلعــان هــو انتهــاء للعاقــة 
واإلعــان األمريــي يؤكــد أن العاقــة الريــة بــني الجانبــني انتقلت 
للعلن، وبذلك تنتهي مع القضية الفلسطينية، باعتبار أن اإلمارات 

يف عداء واضح مع األطراف الفلسطينية.
فهــي تعــادي فصائــل املقاومــة يف غــزة، وتشــن حمــات إعاميــة 
باإلرهــاب،  واتهامهــم  الفلســطينيني،  تشــويه  عــى  تقــوم  مســتمرة 
وتتــم هــذه الحمــات بشــكل مشــرتك كــا حــدث قبــل شــهر حينــا 
شــنت القنوات اإلمارتية والســعودية حملة مســعورة ضد املقاومة 
شــيطنة  مــن  جــزء  وهــي  االرسائيليــة،  االعــام  وســائل  جانــب  إىل 

اإلمارات واالحتال للفلسطينيني.
بنفــس الوقــت هنــاك قطيعــة بــني الســلطة واإلمــارات منــذ ســنوات 
عى خلفية استضافة ودعم االمارات للقيادي الفتحاوي املفصول 
محمد دحان وتجهيزه لرتؤس السلطة عر توفر دعم مايل مطلق، 
مجموعــات  وتشــكيل  اجتاعيــة،  وهيئــات  اعاميــة  ومؤسســات 
مســلحة يف أكــر مــن مــكان خاصــة يف املخيــات الفلســطينية يف 

لبنان، وهو ما يستفز رئيس السلطة محمود عباس.
مل تذهــب اإلمــارات لهــذا االتفــاق نتــاج لحظــة بــل عمــل متواصــل 
ضــد  االحتــال  مــع  التعــاون  أجندتــه  وعــى  ســنوات،  مــدار  عــى 
إيــران وشــيطنتها ومواجهتهــا، مــن خال تضخيــم الدور اإليراين يف 

املنطقة من قبل االحتال لتعميق العاقة مع دول الخليج.
بــل  الجانبــني،  بــني  املبــارشة  بالعاقــة  االمــارايت  الــدور  يكتــِف  مل 
العربيــة،  والــدول  االحتــال  بــني  والتعــاون  التطبيــع  لعــراب  َل  تحــوَّ
والتعــاون ملواجهــة الحــركات اإلســامية يف اليمــن وليبيــا والعــراق 
الــدوالرات لتنفيــذ  ولبنــان وســوريا وتونــس ومــر وضــخ مليــارات 
يف  وماحقتهــا  قطــر  محــارصة  جانــب  إىل  الصهيونيــة،  االجنــدة 
املنطقة العربية ومحارصتها، وهو ذات األمر مع تركيا يف املنطقة 

العربية وغرها.
ا  ا بحرينًيا ُعانيًّ من غر املستبعد أن نرى تعاوًنا إرسائيلًيا سعوديًّ
الجانبــني  بــني  اتفاقيــات  عــن  اإلعــان  وحتــى  القادمــة،  املرحلــة 
واملســارعة يف ذلــك، لدعــم الرئيــس األمريــي ترامب يف املرحلة 
ث  القادمــة، وإنجاحــه يف االنتخابــات األمريكيــة، باعتبــار مــع ُيحــدِّ
جــزًءا مــن إنجازاتــه يف السياســة الخارجيــة، وينــال الرضــا الصهيوين 

واليهودي بدعم عريب وأموال عربية.
التحالــف اإلمــارايت اإلرسائيــيل لــن يؤثــر عــى القضيــة الفلســطينية 
بشكل مبارش، وقد شاهدنا حجم الرفض العريب والشعبي لذلك، 
ولــن يؤثــر عــى املقاومــة التــي تخــط الطريــق نحــو هزميــة االحتــال 
يف املنطقة، وهي تفعل ذلك دون االلتفات للتساقط العريب من 

بعض الدول التي تناصبها العداء وتتحالف مع األعداء.
وبنفــس الوقــت ال زالــت الشــعوب العربيــة تنبــض بالحيــاة وتقاتــل 
االحتــال  بــاط  يف  تعيــش  التــي  املســتبدة  األنظمــة  تلــك  ضــد 

والواليات املتحدة وترمتي يف أحضانها.

غزة/ نور الدين صالح:
مــع  اإلمــارات  تطبيــع  يكــن غريًبــا  رمبــا مل 
كونهــا  اإلرسائيــيل؛  االحتــال  دولــة 
تربطها عاقات "رسية" إىل حد ما، يف 
والثقافيــة  السياســية  الجوانــب  مختلــف 
املجاهــرة  أرادت  أبوظبــي  لكــّن  وغرهــا، 
هــذه املــرة بإعــان "اتفاق تطبيع" رســمي 
تحــت مــررات واهية للحفــاظ عى األمن 
يف منطقة الرشق األوســط. وما ال شــك 
فيــه أن هــذا اإلعــان الــذي وصفــه الرئيــس 
األمريــي دونالــد ترامــب بـ"اتفاقيــة ســام 
عــى  محدًقــا  خطــًرا  سيشــكل  تاريخيــة"، 
القضية الفلســطينية، من حيث تصفيتها 
والتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني، 
لجرامئــه،  غطــاًء  االحتــال  ملنــح  وصــواًل 

حسبا يرى محللون.
وكان ترامب قد أعلن مساء أول من أمس، 
بــني دولــة االحتــال واإلمــارات  "االتفــاق" 
والــذي يتضمــن تطبيــع عاقاتهــا بشــكل 
كامــل، وهــو مــا عــّده يف تغريــدة لــه عــى 
حسابه يف "تويرت" بأنه "اخرتاق ضخم".

ونــص االتفــاق بحســب البيــان الــذي نــرشه 
االخــرتاق  هــذا  أن  عــى  األبيــض،  البيــت 

جــاءت يف ســياق ُمخطــط لــه منــذ ســنوات 
وُتــّوج بإعان مــا "صفقة ترامب-نتنياهو" 
املعروفة إعامًيا بـ"صفقة القرن" وإعان 
القــدس عاصمــة مزعومــة لاحتــال، مــن 
خــال وضــع البصــات واملوافقــة العربيــة 

عليها.
الكاملــة  والعاقــات  التطبيــع  إن  وقــال 
مــع دولــة االحتــال بعــد هــذه املتغــرات 
تعنــي بــأن العــرب أصبحــوا يديــرون الظهــر 
للقــدس التــي ميكــن أن متنــع أي عــريب أو 

مسلم للذهاب نحو التطبيع.
وأضــاف ســويرجو أن االتفــاق طعنــة قويــة 
للمرشوع الوطني الفلســطيني، وســيقطع 
كان  الــذي  العــودة،  حــق  عــى  الطريــق 

يحتاج لضغط عريب ودويل قويني.
القيــادة  تخطــو  أن  رضورة  عــى  وشــدد 
وعــدم  األزمــة  تجــاوز  نحــو  الفلســطينية 
مــن  الهرولــة  هــذه  باســتمرار  الســاح 
حالــة  ُينهــي  موحــد  وطنــي  برنامــج  خــال 
موحــدة  اســرتاتيجية  ويضــع  االنقســام، 
قــادرة عــى اســتعال كل أشــكال النضــال 
يف  تفكــر  دولــة  أي  وردع  االحتــال،  ضــد 

التادي بالعاقة معه.

التاريخــي "ســيعمل عــى تعزيز )الســام( 
يف منطقــة الــرشق األوســط وهــو شــهادة 
عــى الدبلوماســية الجريئــة ورؤيــة القــادة 
و)إرسائيــل(  اإلمــارات  وشــجاعة  الثاثــة 
إطــاق  شــأنه  مــن  جديــد  مســار  لرســم 
العظيمــة يف املنطقــة"، وفــق  اإلمكانــات 

تعبره.
تجاوز للقضية

الفقــار  ذو  الســيايس  واملحلــل  الكاتــب 
"تجــاوز  االتفــاق  أن  رأى  ســويرجو، 
والقضيــة  والقيــادة  للفلســطيني 
الفلسطينية، ورفع الفيتو الذي كان يقول 
إنــه ال ميكــن إمتــام أي صفقات بني النظام 
العريب الرســمي و)إرسائيل( إال من خال 

حل القضية الفلسطينية".
واعتر سويرجو خال حديثه مع صحيفة 
"فلســطني"، أن الخطــوة اإلماراتيــة رضبــة 
الفلســطيني  الشــعب  لنضــاالت  قويــة 
ُســمي  مــا  ظهــر  وإدارة  طويلــة،  لســنوات 
باملبادرة العربية التي وضعت أسس حل 
ألي  الذهــاب  قبــل  الفلســطينية  القضيــة 

تطبيع أو سام اقتصادي مع االحتال.
وبــنّي أن هــذه الخطــوة مل تكــن عبثيــة بــل 

العلــوم  أســتاذ  إليــه،  ذهــب  مــا  وهــذا 
الضفــة  بجامعــات  واإلعــام  السياســية 
الغربيــة املحتلــة د. كــال عاونــة، حيــث 
بعدهــا  ســتجر  اإلمــارات  خطــوة  أن  أكــد 
الــرر بالقضيــة  دواًل عربيــة، مــا ســيلحق 
والشــعب الفلســطيني الــذي يــرزح تحــت 

االحتال.
وعّد عاونة خال حديثه مع "فلسطني"، 
أن الخطوة اإلماراتية تندرج ضمن "صفقة 
ترامب-نتنياهــو" الراميــة لتصفية القضية 
الفلســطينية، عــدا عــن أنهــا رضبــة ملبادرة 

التسوية العربية.
متثــل  أن  اختــارت  اإلمــارات  إن  وقــال 
النفــاق للواليات املتحدة واالحتال عى 
حســاب القضية الفلســطينية، مشــرا إىل 
اإلمــارايت  لاتفــاق  الرئيــس  الســبب  أن 
اإلرسائييل هو الخوف ما ُيســمى الخطر 

اإليراين يف املنطقة.
الشــعب  تخــون  اإلمــارات  أن  واعتــر 
ومتنــح  وحقوقــه  وقضيتــه  الفلســطيني 
االحتال غطاًء لجرامئه، الفتا إىل أن هذه 
املرحلــة االنتقاليــة لــن تــدوم طويــا، ولــن 
تســتفيد منهــا اإلمــارات، وإمنا سيســتفيد 

االقتصــادي  الصعيديــن  عــى  االحتــال 
والعسكري.

أكذوبة كبيرة
اّدعــاء  عــى  عّلــق  لســويرجو،  بالعــودة 
مــن  فلســطينية  مصالــح  بوجــود  اإلمــارات 
اتفــاق التطبيــع، بــأن ذلــك "أكذوبــة كبــرة 
وذريعــة مضحكــة أن تّدعــي اإلمارات التي 
ال متتلــك أي شــكل مــن أشــكال الضغــط 
عى االحتال بأنها ذاهبة للتطبيع مقابل 

ما ُيريض الفلسطينيني".
وعــّد الحديــث عــن املقايضــة بــني وقــف 
ال  "نكتــة مســخة  بأنهــا  والتطبيــع  "الضــم" 
مُيكــن أن يقبلهــا أي فلســطيني وعــريب"، 
لخطــوة  الرئيــس  الدافــع  أن  إىل  مشــرا 

اإلمارات هو اقتصادي وأمني.
وضعــت  املتحــدة  "الواليــات  أن  وتابــع 
رشطــا ملــن يريــد الحصــول عــى الحايــة 
أبيــب(،  بـ)تــل  ميــر  أن  وهــو  األمريكيــة، 
الشــقني  نحــو  اإلمــارات  ذهبــت  بالتــايل 
مــرشوع  األمنــي واالقتصــادي إىل جانــب 
إعادة تركيب الرشق األوسط عى أساس 
اإلرسائيليــة  األمريكيــة  املصالــح  ضــان 

ملائة عام قادمة"، وفق تقديره.

اتفاق اإلمارات و)إسرائيل(.. موافقة على تمرير "صفقة ترامب-نتنياهو" وتجاوز للقضية

"#التطبيع_ خيانة".. مفّكرون وسياسيون عرب يغّردون رفًضا لـ"اتفاق العار"
غزة/ نور الدين صالح:

االحتــال  دولــة  مــع  التطبيعــي  اإلمــارات  اتفــاق  أثــار 
اإلرسائيــيل، غضبــا عربيــا وإســاميا ودوليــا، ودفــع مفكريــن 
وُكّتــاب وإعاميــني للتعبــر عــن مواقفهــم التــي أجمعــت أن 

االتفاق "خيانة للقدس والقضية الفلسطينية".
حســاباتهم  عــر  العربيــة،  الــدول  جميــع  مــن  هــؤالء  وغــرّد 

الشخصية عى مواقع التواصل االجتاعي، عى هاشتاق 
فلســطينيني  نشــطاء  أطلقــه  الــذي  خيانــة"  "#التطبيــع_ 
وعــرب. وشــاركوا بالصــور والفيديوهــات الرافضــة لـــ "اتفــاق 

العار" بني اإلمارات واالحتال.
الشــهيد  الفلســطيني  للطفــل  صــورا  مغــردون  واســتحر 
أواخــر  االحتــال  بنــران  استشــهد  الــذي  الــدرة،  محمــد 

الثانيــة،  األقــى  انتفاضــة  أثنــاء   ،2000 ســبتمر/أيلول 
ارتقــت يف مســرات  التــي  النجــار  رزان  للشــهيدة  وأخــرى 
العــودة، وعــدد آخــر مــن الصــور املتعلقــة بجرائــم االحتــال 

ضد الشعب الفلسطيني.
مــن  التغريــدات  عــرشات  "فلســطني"،  صحيفــة  ورصــدت 

الشخصيات البارزة عر مواقع التواصل االجتاعي.

المذيع في شبكة الجزيرة اإلعالمية 
جمال ريان: 

الكاتب والمحلل السياسي 
وسام عفيفة:

رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" 
اإللكترونية عبد الباري عطوان:

العب كرة القدم المصري 
محمد أبو تريكة:

الكاتب واإلعالمي اإلماراتي 
أحمد الشيبة النعيمي: مدير المركز العربي لألبحاث

عزمي بشارة:

بإقامــة  اإلماراتيــة  الخطــوة  "تريــر 
الصهيــوين؛  الكيــان  مــع  العاقــات 
ســاقط  تريــر  الضــم،  بتعليــق 
ومرفــوض حتــى مــن الســلطة ذاتهــا 
.. الضــم وتبديــد األوهــام، أفضــل 
ألــف مــرة مــن تصفيــة القضيــة عــر 
تطبيــع عــريب، يحــّول املؤقــت إىل 
نــزاع،  مجــرد  إىل  والــراع  دائــم، 

الكارثة أن يكون ما جرى فاتحة اللتحاق آخرين".

الكاتب والمحلل السياسي
ياسر الزعاترة:

شــاركت  التــي  الثاثــة  "األنظمــة 
بإعــان  البيت_األبيــض  باحتفــال 
بعــد  القــرن،  صفقــة  ســمي  مــا 
مــع  املشــؤوم  اإلمــارات  اتفــاق 
الكيــان الصهيــوين البحريــن وعــان 

تصدران بيانات تأييد
وكأنها ترددان أغنية: عى خطاك 

سائرون، عى خطاك سائرون!".

الباحث في الشأن التركي
سعيد الحاج:

اإلعالمي القطري جابر الحرمي:
المفكر الكويتي د. عبدالله النفيسي: 
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عواصم-غزة/ محمد عيد-وكاالت:
 – اإلمــارايت  التطبيــع  اتفــاق  وإســامية،  عربيــة  وأحــزاب  دول  وصفــت 
اإلرسائيــي بـ"الخيانــة". وهاجــم هــؤالء، يف بيانــات وترصيحــات منفصلة، 
أمس، دور اإلمارات يف الرشق األوسط وأفعالها و"مشاريعها التدمريية" 
للعــرب واملســلمني.  وأجمعــوا أن االتفــاق اإلمــارايت، فصــل مــن فصــول 
الرئيــس األمريــي  الخيانــة اإلماراتيــة بحــق القضيــة الفلســطينية. وأعلــن 
دونالــد ترمــب، الخميــس، توصــل اإلمــارات و)إرسائيــل( إىل اتفاق لتطبيع 
بـــ "التاريخــي"، وبذلــك تكــون اإلمــارات أول دولــة  إيــاه  العاقــات واصفــا 
خليجيــة تقيــم عاقــات رســمية مــع )إرسائيــل(، وثالــث دولــة عربيــة بعــد 

مرص واألردن.
سحب السفير

تعليــق  بــاده ميكنهــا  أن  أردوغــان،  رجــب طيــب  الــريك  الرئيــس  وأملــح 
خلفيــة  عــى  املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  مــع  الدبلوماســية  العاقــات 

اتفاقية التطبيع بني األخرية و)إرسائيل(.
أداء صــاة  عقــب  أردوغــان يف ترصيحــات  وقــال 
نتخــذ  أن  إنــه "ميكــن  إســطنبول،  الجمعــة مبدينــة 
خطــوات لتعليــق العاقــات الدبلوماســية مــع إدارة 

أبو ظبي أو سحب سفرينا".
وشــّدد أردوغــان عــى أن تركيــا تقــف إىل جانــب 
نــرك  ولــن  "مل  مضيًفــا:  الفلســطيني،  الشــعب 

فلسطني لقمة سائغة ألحد أبدا".
تشــاووش  مولــود  الــريك  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
لزعزعــة  جهــوًدا  تبــذل  "اإلمــارات  إن  أوغلــو: 
القضيــة  وتخــون  املنطقــة  يف  االســتقرار 

الفلسطينية من أجل مصالحها".
وأوضح أوغلو أن أبو ظبي تعمل منذ سنوات عى 
إضعــاف اإلدارة الفلســطينية ودعــم خطة االحتال 

اإلرسائيي.
ووصفــت الجمهوريــة اإليرانية االتفاق بأنه "خطوة 

خطرية وغري مرشوعة". 
ظبــي  أبــو  تطبيــع  إن  اإليرانيــة:  الخارجيــة  وقالــت 
عاقاتهــا مــع "تــل أبيــب" خطــأ إســراتيجي، ولــن 

يؤدي إال إىل تعزيز محور املقاومة.
مخــٍز  "عمــل  ظبــي  أبــو  بــه  قامــت  مــا  وأضافــت: 
وإجــراء خطــري"، محــذرا مــن أي تدخــل لـ)إرسائيل( 

يف شؤون املنطقة.
وأكدت أن "اإلمارات العربية طعنت الفلسطينيني 
يف الظهــر، وأنهــا تتحمل جميع تداعيات تطبيعها 

مع )إرسائيل(".
النظــام  مصلحــة  تشــخيص  مجلــس  أمــني  وقــال 
تحولــت  اإلمــارات  إن  رضــايئ:  إيــران محســن  يف 
إىل مــا دعاهــا "جنــة )إرسائيــل(" خــال الســنوات 
االســتخبارات  لجهــاز  األخــرية، وإىل مركــز  العــرش 
اإلرسائيليــة )املوســاد(، مــن أجــل التجســس عــى 

دول املنطقة.
وأضــاف رضــايئ يف تغريــدة عــى موقــع "تويــر": 
إنــه ال ميكــن ملجاهــد إســامي أو عــريب غيــور أن 
يخون القضية الفلســطينية، وأن من ال غرية له هو 

من يطعن القضية الفلسطينية من الخلف.
وأشــار املســؤول اإليــراين إىل أن أرض فلســطني 

من البحر إىل النهر سُتحرر قريبا، وأن من ال غرية لهم سينساهم التاريخ.
وأعلنت جمهورية باكســتان اإلســامية التزامها باإلعامل الكامل للحقوق 

املرشوعة للشعب الفلسطيني، مبا يف ذلك الحق يف تقرير املصري.
وأكــدت الخارجيــة الباكســتانية أن الســام واالســتقرار يف منطقــة الــرشق 
األوســط هــو أيضــا أولويــة رئيســية لباكســتان، وأنهــا أيــدت مــن أجــل ســام 
عادل وشامل ودائم، باستمرار حل الدولتني وفًقا لقرارات األمم املتحدة، 

ومنظمة التعاون اإلسامي ذات الصلة، وكذلك القانون الدويل.
"يوم أسود"

وأجمعــت شــخصيات وقــوى حزبيــة ونقابيــة أردنيــة، عــى رفضهــا املطلــق 
للتطبيــع املتزايــد مــع )إرسائيــل(، مؤكــدة أنــه شــكل خيانــة وتنكــرا صادمــا 
لتضحيــات الشــعب العــريب الفلســطيني، ويقــدم أفضــل هديــة لــكل مــن 

ترمب ونتنياهو.
األمــة  قضيــة  هــي  فلســطني  إن  األردنيــة:  التطبيــع  مقاومــة  لجنــة  وقالــت 
العربيــة جميعهــا، وكل أحــرار العــامل وال تخــص شــعب فلســطني وحــده، 
ألن القــوى االســتعامرية أوجــدت "الكيــان الصهيــوين" ملنــع وحــدة األمــة 
اإلنســاين  دورهــا  واســتعادة  تقدمهــا  ومنــع  خرياتهــا  ولنهــب  العربيــة، 

والحضاري.
وأضافت اللجنة "أن ما أعلن عنه من اتفاقية سام بني الكيان الصهيوين 
واإلمــارات؛ خطــوة يف االتجــاه  الخاطــئ الســتكامل املــرشوع الصهيــوين 

يف الوطن العريب".
مــع  االتفاقيــات  كل  يرفــض  أقطــاره  كل  يف  العــريب  شــعبنا  أن  وأكــدت 

االحتال ويعتربها باطلة.
كــام أدان حــزب الوحــدة الشــعبية الدميقراطــي األردين مــا ُســّمي باتفــاق 
"الســام اإلمارايت– الصهيوين" الذي أعلن يف واشــنطن، ما شــكل خيانة 

وتنكرا صادما لتضحيات الشعب العريب الفلسطيني.
العــريب  الشــعب  بحقــوق  التفريطــي  املســار  هــذا  إن  الحــزب:  وقــال 
الفلســطيني يســتدعي اســتنهاض الحالــة الشــعبية العربيــة والعمــل عــى 
وقف مسلســل التنازالت التطبيعي الرســمي العريب مع االحتال املجرم 

ورشيكته اإلدارة األمريكية.
وأكد أن الذرائع ايل قدمها النظام اإلمارايت لتربير توقيعه هذه االتفاقية 
باالدعــاء بأنهــا ســاهمت بوقــف عمليــة الضــم، "ال ميكــن أن تنطــي عــى 

أحد".
وأضاف الحزب أن ما أقدمت عليه اإلمارات يشــكل انحدارا وســقوطا يف 
شــباك التطبيع والتبعية السياســية الكاملة للحلف اإلمربيايل الصهيوين 

الذي ندينه ونرفضه.
مــن جهتــه، اعتــرب حــزب جبهــة العمــل اإلســامي 
األردين، اتفــاق التطبيــع بــني اإلمــارات واالحتــال 
ملواقــف  وخيانــة  الفلســطينية  للقضيــة  "طعنــة 
الشعوب الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع العدو 

الصهيوين".
الخطــوة  العمــل اإلســامي  واســتنكر حــزب جبهــة 
التــي  التربيــرات  لكافــة  رفضــه  مؤكــدا  اإلماراتيــة، 
الخطــوة  هــذه  عــى  إلقدامهــا  اإلمــارات  أوردتهــا 
املشؤومة، ومنها ما يتعلق بـ"تأجيل تطبيق خطة 
بالضفــة  فلســطينية  ألراض  اإلرسائيليــة  الضــم" 

الغربية.
الفلســطيني  املوقــف  "صمــود  أن  الحــزب  وبــني 
واألردين رســميا وشــعبيا يف رفض مخطط الضم، 
هــو مــا أجــرب االحتــال عــى الراجــع عــن تطبيقها، 
العربيــة  األنظمــة  مــن  العديــد  كانــت  وقــت  يف 
أعطت الضوء االخرض لاحتال لتنفيذ مخططاته 

لتصفية القضية الفلسطينية".
وقــال: إن مــا أقدمــت عليــه اإلمــارات ميثــل "يومــا 
يعــرب  وال  العربيــة،  الشــعوب  تاريــخ  يف  أســود 
عنــه  عــرف  الــذي  اإلمــارايت  الشــعب  موقــف  عــن 
الشــعب  وصمــود  الفلســطينية  للقضيــة  دعمــه 

الفلسطيني ومقاومته لاحتال.
أخــرض  ضــوًءا  "متثــل  الخطــوة  أن  مــن  وحــذر 
للحقــوق  انتهاكــه  يف  لاســتمرار  لاحتــال، 
القضيــة  مــن  تبقــى  مــا  وتصفيــة  الفلســطينية 
الفلسطينية والعدوان عى األرض واملقدسات".

موقفهــا  األردنيــة  املهندســني  نقابــة  وجــددت 
الرافض ملا قالت: إنه "انحدار مدوٍّ ملواقف دول 
عربيــة تجــاه قضيــة األمة األوىل فلســطني، وســعي 
وإقامــة  الصهيــوين  العــدو  مــع  للتطبيــع  حثيــث 

عاقات مع القتلة واملجرمني.
التطبيــع  وبــاء  "أن  املهندســني  نقابــة  وأضافــت 
يجتــاح املنطقــة بشــكل يســتفز مشــاعر كل عــريب 
حّر رشيف، بل كل إنسان يحمل مشاعر االنسانية 

والحرية والعدالة".
مناورة انتخابية

ونــددت أحــزاب وقــوى لبنانيــة بالتطبيــع اإلمــارايت- االرسائيــي، واعتربتــه 
طعنة يف ظهر الشعب الفلسطيني وخيانة للقدس والحقوق العربية.

وقال النائب يف الربملان اللبناين جهاد الصمد: إن الخطوة التي أقدمت 
عليهــا اإلمــارات بالغــة الخطــورة بالنســبة للقضيــة الفلســطينية، وتربيرهــا 
الفلســطينية  األرايض  ضــم  تجميــد  إىل  االحتــال  دولــة  ســتدفع  بأنهــا 
املحتلــة ليــس ســوى خديعــة، ألن )إرسائيــل( رسعان ما ستســتأنف عملية 

الضم، ألنها دولة احتال ال تريد ساما يف املنطقة.
مــن  فصــل  ســوى  ليــس  االحتــال  دولــة  مــع  التطبيــع  أن  الصمــد  وأكــد 
فصــول "صفقــة القــرن"، وهــي خطــوة ال تخــدم ســوى )إرسائيــل( والرئيــس 
األمــرييك دونالــد ترمــب يف االنتخابــات املقبلــة، والخارسيــن هم القضية 

الفلسطينية والشعوب العربية.
وقعتهــا  التــي  االستســام  "اتفاقيــة  اللبنــاين  الشــيوعي  الحــزب  وأدان 
اإلمارات مع االحتال برعاية ترمب والتي أسقطت كل األقنعة، فام كان 

يجري خال أعوام يف الرس أصبح يجري اليوم يف العلن".
ورأى الحــزب الشــيوعي أن خطــورة هــذه االتفاقيــة تكمــن أيضــا يف توقيتها 
كعمليــة دعــم مبــارش لرامــب يف االنتخابات الرئاســية األمريكية، وتحويل 
الرصاع العريب- اإلرسائيي إىل رصاعات إثنية وطائفية ومذهبية لتفتيت 

املنطقة.
ولفــت إىل أن "العــار األكــرب الــذي تلحقــه هــذه االتفاقيــة، كونهــا تــأيت يف 
الوقت الذي يرك فيه مايني الاجئني الفلســطينيني يف لبنان وســوريا 
ويســقط  واقتصــادي،  ســيايس  دعــم  أي  بــدون  الشــتات  ودول  واألردن 

عنهم حق العودة اىل وطنهم، وتبقى أرض لبنان وســوريا تحت االحتال 
املبارش".

أن  الفوعــاين  "أمــل" مصطفــى  التنفيذيــة يف حركــة  الهيئــة  رئيــس  وأكــد 
الشعوب لن تقبل بالتنازل أو بأي شكل من أشكال التطبيع، وأن فلسطني 

ستبقى عربية وقضيتها مركزية وقدسها عاصمة أبدية.
يف  يبــدل  ولــن  يغــري  لــن  فهــذا  البعــض،  ر  تهــوَّ "ولــو  الفوعــاين:  وأضــاف 
العقيدة الثابتة أن )إرسائيل( عدو ورش مطلق، والتعامل معها حرام. وأن 

الســعي لتحرير فلســطني من واجباتنا، وال بد لهذا 
الليل املطبق أن ينجي بنهار االنتصار".

التوحيــد  لـ"حركــة  العــام  مــن جانبــه، اعتــرب األمــني 
االتفــاق  أن  شــعبان  ســعيد  بــال  اإلســامي" 
واالحتــال  اإلمــارات  بــني  لألمــة  وخيانــة  "خضــوع 
يف  ونتنياهــو  ترامــب  تعويــم  وهــو  الغاصــب، 
عــى  املحافظــة  عــن  فضــا  املقبلــة،  االنتخابــات 

عروش متآكلة".
مبهدهــا  فلســطني  تكــون  لــن  أنــه  شــعبان  وأكــد 
الرابحــة  االنتخابيــة  األوراق  مــن  ورقــة  ومرساهــا 
لقاتــي األطفــال وفراعنــة العــرص، كــام أّكــد أن مــا 
حصــل جرميــة مســتجدة وطعنــة غــادرة مــن الخلف 
لفلســطني، التــي قدمــت عــرشات آالف الشــهداء 
يجــري  مــا  وأن  عاًمــا،  ســبعني  عــن  يزيــد  مــا  منــذ 

تفريط مبقدسات أمتنا وأرضها.
االشــرايك  التقّدمــي  الحــزب  رئيــس  اعتــرب  كــام 
"منــاورة  التطبيــع  اتفــاق  وليــد جنبــاط،  اللبنــاين، 
انتخابية" لصالح الرئيس األمريي دونالد ترامب.

اإلرسائيــي  الخليجــي  "االتفــاق  جنبــاط:  وقــال 
برعايــة أمريكيــة، ليــس إال منــاورة انتخابيــة لصالــح 

ترامب".
العربيــة،  فلســطني  أرض  عــى  )إرسائيــل(  دولــة  إنشــاء  "منــذ  وأضــاف: 

وموجات االستيطان اليهودي ومصادرة األرايض والتهجري ال تتوقف".
وأوضــح جنبــاط أن "االحتــال اإلرسائيــي للجوالن والقدس، مثل احتال 
النازيني لباريس وفرنسا، آمًا أن يدرك العرب خطورة الوضع قبل فوات 

األوان وضياع كل فلسطني".
حرب دفاعية

ــا، أعلنــت القــوى السياســية الكويتيــة رفضهــا املطلــق للتطبيــع مــع  وكويتيًّ
االحتــال أو االعــراف بــه، مؤكــدة أنــه خيانــة وليــس وجهــة نظــر، واالعراف 

باالحتال جرمية بحق فلسطني وأهلها واألمتني العربية واإلسامية.
وقالــت القــوى السياســية الكويتيــة يف بيــان مشــرك: "اســتكاماًل لتنفيــذ 
بنــود صفقــة العــار املســامة صفقــة القــرن بشــكل عمــي، قامــت إحــدى 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي بإعــان اعرافهــا 
إلقامــة  ونيتهــا  الغاصــب،  الصهيــوين  بالكيــان 
عاقــات كاملــة بــا أي مــربر أو فائــدة لهــذه الدولة 
الــذي  الوقــت  العربيــة واإلســامية، يف  أو لألمــة 
اإلجراميــة  بإجراءاتــه  الصهيــوين  الكيــان  يســتمر 

بحق شعبنا العريب الفلسطيني".
الكويــت  دولــة  التحيــة ملواقــف  القــوى  وجــددت 
رســميا  فلســطني  املركزيــة  لقضيتنــا  الداعمــة 
يف  زالــت  ال  الكويــت  وأن  خصوصــا  وشــعبيا، 
حــرب دفاعيــة مــع االحتــال اإلرسائيــي مبوجــب 
والنافــذ   1967 ســنة  الصــادر  األمــريي  املرســوم 

املفعول إىل اليوم.
وجــددت الجمعيــات السياســية البحرينيــة رفضها 
مــع  توافقــًا  التطبيــع،  أشــكال  لكافــة  واســتنكارها 
وعــدم  التطبيــع  تجــاه  الثابــت  العــريب  املوقــف 

التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وقالت الجمعيات البحرينية يف بيان مشرك: إن 
"شــواهد التاريــخ تؤكــد للجميــع حقيقــة واضحــة، 
االعــراف  وتوجهــات  خطــوات  جميــع  أن  وهــي 
بدولــة االحتــال والتواصــل معهــا أو محاولــة عقــد 
صفقــات ثنائيــة، كانــت دامئــًا تزيــد عدوانيــة هــذه الدولــة وصلفهــا عــى 
الشــعب الفلســطيني، وطمــع الصهاينــة يف تعزيــز ســيطرتهم عــى األرض 

الفلسطينية".
مــع  انســجاما  بإعــان رفــض هــذه املحــاوالت  البحريــن  وطالبــت حكومــة 
املوقف الشعبي، ورأت أن الواليات املتحدة األمريكية الراعية التفاقيات 

           عضو كونغرس أمريكي: االتفاق سيزيد من معاناة الفلسطينيين

دول وأحزاب عربّية وإسالمية تصـــــــــــــف دور اإلمارات بـ"الخائن"

أردوغان يلّوح 
بسحب السفير 

التركي من اإلمارات

إيران: تطبيع 
أبو ظبي عمل ُمخٍز 

وإجراء خطير

باكستان: ملتزمون 
بالدفاع عن الحقوق 

الفلسطينية

أحزاب أردنّية: 
اإلمارات خّطت 
يوًما أسود في 
تاريخ الشعوب 

هيئة مغربية تصفه العربية
بـ"فصل من فصول 
الخيانة اإلماراتية"

منظمات إفريقّية: 
تطبيع اإلمارات 
دعم للعنصرية 

اإلسرائيلية

مشاركون في فعالية رافضة التفاق العار بمدينة غزة أمس                                                                                                      )تصوير/ رمضان األغا( 
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إعالن طرح عطاء
 )خاص بالحقيبة المدرسية والقرطاسية لعام 2020م (

تعلن جمعية الربكة الجزائرية للعمل الخريي واالنساين  - مكتب غزة -  عن طرح 
عطــاء لتوريــد حقائــب مدرســية وقرطاســية متنوعــة خاصــة بالدخــول املــدريس 
لعــام 2020م، وذلــك تبعــًا للــروط واملواصفات املوضحة يف كراســة ووثائق 
رســميًا  واملســجلة  االختصــاص  ذات  واملكتبــات  الــركات  فعــى  العطــاء، 
وترغــب يف املشــاركة بالعطــاء مراجعــة مقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة مفــرق 
الســامر مقابــل محطــة شــعت للبــرول مــن الجهــة الجنوبيــة – عــارة املدينــة 
الطابــق الثالــث -  وذلــك خــال أوقــات الــدوام الرســمي مــن الســاعة التاســعة 
صباحــًا وحتــى الثالثــة ظهــرًا ، ابتداًء من يوم الســبت املوافق 2020/08/15م 
وحتى متام الســاعة العارشة صباحًا من يوم االثنني املوافق 2020/08/17م 
، للحصول عى كراسة املواصفات ووثائق العطاء وذلك وفقًا للروط التالية:

  مثن نسخة العطاء 100 شيكل غري مسردة.- 
 - أن تكون الركة املتقدمة مسجلة رسميًا لدى دوائر الرضيبة.

- األسعار بالشيكل شاملة رضيبة القيمة املضافة وجميع الرسوم.
 - يجب إرفاق كفالة بنكية او شيك بنيك كتامني دخول العطاء بقيمة )1000$( . 

  - الجمعية غري ملزمة بالرسية عى أقل األسعار. 
- يحق للجمعية الغاء العطاء دون ابداء االسباب. 

- أجرة اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.
- آخر موعد لتسليم العطاءات يوم الثاثاء 2020/08/18م الساعة الحادية 
عــرة والنصــف ظهــرًا، وتفتــح املظاريــف الســاعة الثانيــة عــرة ظهــرًا من نفس 
يوم الثاثاء 2020/08/18 بحضور ممثيل الركات يف نفس املكان.                                                                                                                    
- للمراجعة واالستفسار الرجاء االتصال عى جوال رقم:  0594160009  
جمعية الربكة الجزائرية للعمل الخريي واالنساين
مكتب غزة

مصطلــح  للنــاس  يخــرج  أن  الســيايس  التحليــل  عــامل  يف  درج 
يوّصــف الحالــة، ومــع مــرور الزمــن نبقــى يف وصــف مــن هــو أســوأ 
حــاال بــذات املصطلــح، أرضب لذلــك مثــا وهــو حــال االمــارات 
االمــارات  فوصفنــا  باألمــس،  بهــا  علينــا  خرجــوا  التــي  واالتفاقيــة 
بالتطبيــع مل يعــد كافيــا إذ جــاوزت هــذا اىل مــا هــو ابعد من ذلك 
بكثــري. لذلــك ال بــد مــن البحــث عن مصطلح يوافق الحال بشــكل 

أفضل من مصطلح التطبيع. 
االمــارات تلعــب دورا رياديــا يف قيــادة الــّر يف املنطقــة وهــي 
يف حالة نشــطة جدا يف عدة دول محيطة: اليمن وليبيا وســوريا 
ومتــارس االجــرام الدمــوي بشــكل مريــع ينــدى لــه الجبــني وكذلك 
تحــاول تحســني صورتهــا بتوزيــع وجبــات اإلفطــار الرمضانيــة يف 
آخــر  النــاس  رفضهــا  )وباملناســبة  األقــى  املســجد  ســاحات 
رمضــان( وتقــوم مبســابقات لحفــظ القــران الكريــم وتــوّزع الجوائــز 

السخّية، فأّي تطبيع نتحّدث عنه؟ 
يقيــم عاقــات ودّيــة وتجاريــة وسياســية  أو  يطّبــع  مــن  • هنــاك 
أن  بعــد  اإلرسائيــيل  االحتــال  سياســة  مــع  سياســته  وتنســجم 

يعرف بهذا االحتال ويصنفه بدولة صديقة بدل عدّوة.
• وهنــاك مــن يرفــع مــن مســتوى التطبيــع ليصــل اىل املســتوى 
ورصــد  معلومــات  مــن  األمنيــة  الخدمــات  تبــادل  يف  األمنــي 
ومتابعات فيسّخر قدراته األمنية يف ما يسّمى محاربة اإلرهاب، 
الدولــة  هــذه  ســّلمت  فــإذا  اإلرهــاب  تعريــف  اىل  ندخــل  وهنــا 
املطّبعة بالتعريف اإلرسائييل لإلرهاب قّدمت قدراتها وخرباتها 
يحــارب  أمنــي  ســخّية رخّيــة لاحتــال، ودخلــت معــه يف حلــف 
املقاومــة ســواء كانــت فلســطينية او لبنانيــة ودخلــت معــه أيضــا 

محاربا " اإلسام السيايس" الذي يشكل خطرا عى كليها.
اإلرسائيــيل  املحتــّل  خدمــة  يف  كلّيــا  يتاهــى  مــن  وهنــاك   •
ألنــه بهــذا يحافــظ عــى الدعــم األمريــيك وبالتــايل يحافــظ عــى 
اســتمرار حكمــه الشــمويل للبــاد والعبــاد. وهنــا ال ميكن أن نبقى 
عــى ذات التســمية " التطبيــع" وامنــا ال بــّد مــن نحــت مصطلــح 
يناســب الحــال، وهــو اكــر وأعمــق مــن مصطلــح مالــك بــن نبــي : 
" قابليــة االســتعار" وأبعــد أيضــا مــن مصطلــح عــيل رشيعتــي : 
" االســتحار"، هــذا الرضــوخ التــاّم يف مراعــاة املصلحــة األمنيــة 
اإلرسائيلية وحتى دون االلتفات اىل مصلحة الذات هو العبودية 
الخالصــة لاحتــال وهــي شــبيهة العبودية التــي طلبها رب العباد 

من عباده املتقني.    
• وهنــاك درجــة أعــى وهــي املبادرة والتفاين يف التحرّك الذايت 
بحيــث يفــوق مــا يتوّقعــه منــه املحتــل، متامــا كــا تفعــل االمــارات 
هــذه األيــام بقــّوة دفــع رباعيــة تتحــرّك عــى عــدة جبهــات بحيــث 
تفاجــئ املحتــل بــأداء أفضــل بكثــري مــا يتوقعــه منهــا. فــا فعلتــه 
مثــا يف اليمــن مــع شــقيقتها الســعودية منــذ مــا يزيــد عــن أربــع 
ســنوات فــاق كل خيــال اجرامــي وال حتــى ســينا هوليــود يف أفام 
الرعــب التــي تنتجهــا، ومــا فعلتــه يف ســوريا وليبيــا، يف كّل بــؤرة 
فتنة وفساد نجد االنف االمارايت يف الباع والذراع واملال والساح 
ورشاء الذمــم وتقديــم كل إمكاناتهــا بشــكل مريــع، تفعــل أكــر ما 
يطلبــه منهــا أعــداء االّمــة طواعيــة ومّجانــا. وإذا وصفنــا املســتوى 
الســابق بالعبودية الخالصة فاذا ترانا نصف هذا املســتوى؟ هل 

هــو الفنــاء الــذي وصفــه الصوفيــة ملــن فنــي عــن ذاتــه ومل 
يبق منها يشء اال وبذله يف حب رّبه؟ 

االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي 
وبنو قريظة العرب؟! 
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التطبيــع، قــد أعلنــت تحالفهــا االســراتيجي مــع دولــة االحتــال وحايــة 
مصالحهــا والتآمــر عــى الشــعب الفلســطيني وفصائلــه، وهــو مــا تجســد 

حقيقة يف "صفقة القرن".
وجددت رفضها ألي شــكل من أشــكال التطبيع، وأكدت اعتزازها مبوقف 
شعب البحرين وفخرها مبواقف الشعب الخليجي ومواقفه التاريخية يف 
رفض أي شكل من أشكال التطبيع، ودعم ومنارصة القضية الفلسطينية، 
والتزامــه بعــدم التفريــط بالحقــوق الفلســطينية واملقدســات اإلســامية، 

وعى رأسها القدس الريف والدولة الفلسطينية املستقلة.
إعالن رسمي

مغربيــة،  هيئــة  طالبــت  العــريب،  املغــرب  ويف 
سلطات بادها بكل مؤسساتها بـ"اتخاذ املوقف 
حــازم  بشــكل  الــازم  والدبلومــايس  الســيايس 

وعاجل"، ضد اتفاقية التطبيع. 
أجــل  مــن  الوطنيــة  العمــل  "مجموعــة  ووصفــت 
الخيانــة  بـ"إعــان  اإلمــارايت،  االتفــاق  فلســطني"، 

الرسمية لقادة اإلمارات".
تســجل  املبــادرة  إن  العمــل:  مجموعــة  وقالــت 
"مطالبــة الدولــة املغربيــة بــكل مؤسســاتها باتخاذ 
بشــكل  الــازم  والدبلومــايس  الســيايس  املوقــف 

حازم وعاجل ضد هذه الخيانة الكبرية".
وأعربــت عــن إدانتهــا الصارخة ملــا قامت به قيادة 
اإلمارات من خيانة مبارشة وطعنة غادرة يف ظهر 
فلســطني وشــعبها ومقدســاتها، ومــن ورائهــا كافــة 

الشعوب العربية واإلسامية وأحرار العامل.
واعتربت الخطوة "فصًا مدوًيا من فصول الخيانة 

اإلماراتية لفلسطني ولكل األمة".
يف حــني، نــدد االتحــاد العــام التونــي للشــغل، 
مــع  العاقــات  تطبيــع  اإلمــارات  دولــة  بقــرار 

االحتال.
ومثــن االتحــاد يف بيــان صــدر عــن هيئتــه اإلداريــة، موقــف قيــادة الســلطة 
بســحب ســفريها من أبو ظبي، داعية إياها إىل قطع العاقات معها فور 

توقيع اتفاق العار.

ودعــا الحكومــة التونســية للتنديــد بهــذا القــرار الخيــاين، مؤكــدا موقــف 
األصعــدة،  جميــع  عــى  ملقاومتــه  وتجّنــده  للتطبيــع  املناهــض  االتحــاد 

مشددا عى رضورة سن قانون توني يجرّم التطبيع.
عنصرية إسرائيلية

وأدان نشــطاء منــارصون للقضيــة الفلســطينية يف جنــوب إفريقيــا اتفــاق 
التطبيــع بــني )إرسائيــل( واإلمــارات، معتربين إيــاه "طعنة" يف ظهر نضال 

فلسطني لنيل الحرية.
وقــال محمــد دســاي، مــن منظمــة "إفريقيــا من أجل فلســطني" الحقوقية: 
إن املنظمــة "تنضــم لنظرائنــا الفلســطينيني يف إدانــة هــذا التدخل األخري 

من قبل إدارة دونالد ترامب األمريكية".
وأضاف دساي أن "بعض الحكومات العربية لديها سجل من التواطؤ مع 
الواليات املتحدة يف سياســاتهم القمعية يف الرق األوســط، مع ذلك 

نعلم أن الشعوب العربية دامئا تقف ضد الظلم".
ولفت إىل أن الواليات املتحدة ســبق وأن حاولت اســتخدام الحكومات 

العنــري  الفصــل  نظــام  مــع  للتواطــؤ  اإلفريقيــة 
"األبارتايد" يف جنوب إفريقيا.

يف  لكــن  األســاليب،  هــذه  مثــل  "نعــرف  وتابــع: 
النهايــة، ســتكون إرادة شــعوب املنطقــة - ســواء 
العامــل  هــي   - إفريقيــا  أم  األوســط  الــرق  يف 

الحاسم".
وقالت ثريا دادو، كاتبة وباحثة من جوهانسربغ: 
إنه "خال نضال الشــعب الجنوب اإلفريقي ضد 
نظــام الفصــل العنــري شــكلت الــدول اإلفريقية 
بريتوريــا  نظــام  ضــد  للمقاومــة  األمامــي  الخــط 

الوحيش". 
الســمراء  القــارة  عمــوم  يف  الــدول  أن  وأضافــت 
وفرت الدعم االقتصادي والسيايس واللوجستي 
لنضــال تحريــر جنــوب إفريقيــا، والــذي قالــت إنــه 
يجب عى العامل أن يحذو حذوه من خال عزل 

)إرسائيل(.
الــدول  جميــع  عــى  يجــب  أنــه  "دادو"  وأكــدت 
العربية معاملة دولة الفصل العنري )إرسائيل( 
بنفس الطريقة التي تعاملت بها الدول اإلفريقية 

مع الفصل العنري يف جنوب إفريقيا.
تطبيــع  هنــاك  يكــون  أن  ميكــن  ال  وأضافــت: 
للعاقــات مــع )إرسائيــل( والشــعب الفلســطيني 

ال يزال محتًا.
تطبيــع  هنــاك  يكــون  أن  ميكــن  "ال  وتابعــت: 
متــارس  تــزال  ال  )إرسائيــل(  بينــا  للعاقــات 
ضــد  والحصــار  واالســتعار  العنــري  الفصــل 

الفلسطينيني".
وأكدت دادو أنه مثلا كانت عزلة جنوب إفريقيا 
يف القارة الســمراء مكوًنا حاســًا يف الحرب ضد 
الفصل العنري يف جنوب إفريقيا، كذلك فإن 
مقاطعــة )إرسائيــل( يف العــامل العريب أمر حاســم 

يف الكفاح من أجل تحرير فلسطني.
كا قال فيصل سليان، رئيس شبكة املسلمني 
إن  إفريقيــا:  جنــوب  يف 

اتفاق التطبيع هو "قرار مخٍز لإلمارات".
وأضــاف "كلــا أصبحــت )إرسائيــل( أكــر صداقــة 
مــع جــريان فلســطني، قــل عــدد األماكــن املتاحــة 

لفلسطني للحصول عى الدعم وأيضا للجوء".
وتابــع ســليان: "هــذا االتفــاق خطــوة إىل الــوراء 
وقــرار  الفلســطينيني  وحقــوق  لحريــة  بالنســبة 

أخاقي سيئ بالنسبة لإلمارات".
إفريقيــا  جنــوب  مواطنــي  مــن  العديــد  ويدعــم 
النضال الفلسطيني ألنهم يعتقدون أن ما يحدث 
للفلســطينيني تحت االحتال اإلرسائييل مشــابه 

ملا عاشوه يف حقبة الفصل العنري.
مسلك خاطئ

كا اســتنكر حزب "البعث" الســوداين، ما وصفه 
بـ"املسلك الخاطئ" من دولة اإلمارات.

جــاء ذلــك يف بيــان للحــزب، أحــد أحــزاب تحالــف 
"إعــان  قــوى  تحــت  املنضــوي  الســودان"  "نــداء 
الحريــة والتغيــري" )أحــد أطــراف الحكــم(، تعقيبــا 
لتطبيــع  اإلمــارايت  اإلرسائيــيل  االتفــاق  عــى 

العاقات.
العربيــة  األمــة  جاهــري  "نشــارك  البيــان:  وقــال 
واإلســامية حالــة الصدمــة والغضــب جــراء اإلعــان األمريــيك عــن تطبيــع 
العاقات اإلماراتية اإلرسائيلية، مقابل وعد إرسائييل بإيقاف ضم أجزاء 

من الضفة الغربية".

وأضــاف أن االتفــاق "يتجــاوز آخــر ســيناريو لتحقيــق الســام بــني العــرب 
ذات  العربيــة  الجامعــة  وقــرارات  العربيــة  املبــادرة  وهــو  و)إرسائيــل(، 

الصلة".
الخاطــئ  املســلك  هــذا  "نســتنكر  الســوداين:  البعــث  حــزب  وتابــع 
باملوقــف  واإلرضار  )إرسائيــل(  مــع  العاقــات  إدارة  يف  اإلمــارات  مــن 

الفلسطيني".
وأمــا املنظمــة الجزائريــة للشــباب فأكــدت ثباتهــا عــى مواقفهــا املبدئيــة 
أرضــه  اســرجاع  أجــل  مــن  املناضــل  شــعبنا  لقضيــة  إطاقــا  املنــارصة 
وإرســاء ســيادة الدولة الفلســطينية عى األرايض الفلسطينية املغتصبة 

وعاصمتها القدس.
وأدانــت املنظمــة الجزائريــة، اتفــاق اإلمــارات، معتــربة إيــاه طعنــة لنضــال 
الشــعب الفلســطيني ونكــران لــه، وحملــت اإلمــارات مســؤولية املــآالت 

الوخيمة املرتقبة عى القضية الفلسطينية.
حــزب  أكــرب  لإلصــاح"،  اليمنــي  "التجمــع  حــزب  وصــف  حــني،  يف 
إســامي باليمــن، اتفــاق التطبيــع اإلمــارايت مــع 
)إرسائيــل( بـ"الجناية التاريخية" بحق الشــعوب 

العربية.
الحــزب  الدائــرة اإلعاميــة يف  رئيــس  نائــب  وقــال 
االحتــال  مــع  "املطبعــني  إن  العدينــي:  عدنــان 
اإلرسائييل يتنازلون عن كل يشء مقابل االنخراط 
كأمــة  العــرب  أنقــاض  عــى  يقــوم  أوســط  بــرق 
وكيــان واحــد قــادر عــى التحكم مبصــريه أو التأثري 

يف قضاياه".
وأضــاف: "هــذا مــا يجعــل التطبيــع جنايــة تاريخيــة 
بحق الشــعوب التي لن تجني من اندماج أنظمتها 
بنظــام الــرق الجديــد ســوى الهــوان )..( مــا فعلــه 
العــرب أنهــم تخلــوا عــن القضيــة التي تأســس عى 

ضفافها ومن أجلها وجدانهم العريب".
يف  العــريب  الــدور  "ســينحر  العدينــي:  وأكــد 
مهمة مكافحة نفســه، وتفتيت ورضب نقاط قوته 

من أجل استمرار الهيمنة اإلرسائيلية".
قامــت  دولــة  "ال  قائــًا:  العدينــي  واختتــم 
منحــه  الــذي  الــكيل  الســام  رغــم  للفلســطينيني 
التطبيع للكيان الصهيوين، منذ انطلقت مواكب 

الحجيج إىل تل أبيب".
"خيانة عظمى"

لعلــاء  العاملــي  االتحــاد  اعتــرب  الســياق،  ويف 
املســلمني االتفــاق "مكافأة كــربى لجرائم املحتل 

بالقدس وبحق الفلسطينيني".
ورفض االتحاد العاملي لعلاء املسلمني، اتفاق 
تطبيع العاقات بني اإلمارات و)إرسائيل( ووصفه 

بـ"الخيانة العظمى".
وقــال: إن "االتفــاق خيانــة عظمــى، ومكافــأة كــربى 
الريــف  بالقــدس  الصهاينــة  املحتلــني  لجرائــم 

وبحق الفلسطينيني".
تعليــق  تضمــن  الــذي  االتفــاق  أن  وأضــاف: 
)إرسائيــل( ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، مبثابــة 
بســط  يف  )إرسائيــل(  بحــق  ضمنــي  "اعــراف 

سيادتها عى الضفة املحتلة".
وناشــد األمــة اإلســامية بــأن يكــون لهــا "موقــف حاســم من هــذه التنازالت 
بالرفض والعمل عى الحفاظ عى قضيتنا األوىل وحقوق الفلسطينيني 

من خال خطة اسراتيجية".
ودعــا االتحــاد الفلســطينيني إىل توحيــد جهودهم للحفاظ عى قضيتهم 

بكل ما هو متاح.
وطالــب جميــع العلــاء واملفكريــن والسياســيني بالقيــام بواجبهــم تجــاه 

القضية الفلسطينية.
وشــدد االتحــاد العاملــي لعلــاء املســلمني، عــى أن "األمة أن ال تضعف 
عزميتهــا مبثــل هــذه الخيانــات التــي هــي غثــاء كغثــاء الســيل، فالحــق هــو 

الذي يبقى وينتر بالنهاية".
فصل عنصري

رشــيدة  الدميقراطيــة  األمريــيك،  الكونغــرس  انتقــدت عضــو  ذلــك،  إىل 
طليــب، اتفــاق التطبيــع بــني اإلمــارات و)إرسائيــل(، مشــريًة إىل أن هــذه 

الصفقة لن تخفف من معاناة الفلسطينيني بل ستزيدها.
وقالت طليب، األمريكية من أصل فلسطيني، يف تغريدة عى "توير": 
"لــن ننخــدع بصفقــة جديــدة بــني الرئيس األمرييك دونالــد ترامب ورئيس 

الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو".
وأضافــت لــن نحتفــل بنتنياهــو ألنــه مل يــرق األرض التــي يســيطر عليهــا 
بالفعــل مقابــل صفقــة تجاريــة محببــة )يف إشــارة إىل قــرار تعليــق ضــم 

أراض محتلة يف الضفة الغربية(.
واعتــربت أن لــّب املســألة مل يكــن يتعلــق بضــم لــأرايض، وإمنــا بالفصــل 

العنري املتواصل واملدمر.

           عضو كونغرس أمريكي: االتفاق سيزيد من معاناة الفلسطينيين

دول وأحزاب عربّية وإسالمية تصـــــــــــــف دور اإلمارات بـ"الخائن"

أحزاب لبنانية: 
)إسرائيل( عدو.. 
واالتفاق دعاية 
انتخابية لترامب 

قوى سياسية: 
الكويت ال زالت في 

حرب دفاعية مع 
االحتالل

جمعيات بحرينية 
تطالب سلطات 
بالدها بإعالن 

موقفها

التجمع اليمني: 
االتفاق "جناية 
تاريخية" بحق 

الشعوب العربية

"علماء المسلمين": 
التطبيع اإلماراتي 

"خيانة عظمى"

مشاركون في فعالية رافضة التفاق العار بمدينة غزة أمس                                                                                                      )تصوير/ رمضان األغا( 
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مكــذوب،  بنرصتــه  ووعــٌد  مــداٌن،  وتحالــٌف ضــده  الظهــر جبــاٌن، 
وتعهــٌد بحاميتــه غــر مضمــون، يف الوقــت الــذي ال نقلــل فيــه 
مــن خطــورة االتفاقيــات العربيــة الســابقة، كامــب ديفيــد ووادي 
الحــرام  حللــت  خيانيــٌة،  اتفاقيــاٌت  كلهــا  فهــي  وأوســلو،  عربــة 
واستطعمت املنكر، وفرطت يف الثوابت وتخلت عن األصول، 
فــا يتمســك بهــا إال كل مــارٍق مــن األمــة ومرتــٍد عنهــا، وال ينكرها 

إال كل مخلٍص لألمة ومدافٍع عن قيمها ومتمسٍك بثوابتها.
فعلتهــم  ويــررون  جرميتهــم  عــن  يدافعــون  إذ  أمرهــم  عجيــب 
وصفهــا  التــي  وهــي  مبثلهــا،  اإلتيــان  عــى  غرهــم  ويشــجعون 
مؤسس بادهم الشيخ زايد بن نهيان بأنها حراٌم وخيانٌة، ورذيلٌة 
مشــينٌة، وأن االعــراف بـ)إرسائيــل( جرميــٌة وردٌة، وأن الثقــة بهــا 
وهــٌم وخيــاٌل وخبــٌل وســفٌه، فهــي محتــٌل غاصــٌب وقاتــٌل جبــاٌن، 
وعــدٌو يقــف لألمــة كلهــا باملرصــاد، يتآمــر عليهــا ويريــد بها رشًا، 
فكيــف بــأوالده مــن بعــده يأتون الحرام الذي نهى عنه، ويقرفون 
وعمــٌل  فضيلــة  أنــه  عليــه  ويــرصون  يتجنبــه،  كان  الــذي  املنكــر 
صالٌح، وأنه بوابة خر ومفتاح ســام، وأن االتفاق معها ســيصنع 
السام، وسيعيد الحقوق، وسرجع األهل إىل الوطن، وسيبني 

الدولة ويحقق العدالة.
الحكومــة  رئيــس  ترصيحــات  عــن  آذانهــم  وغرهــم  هــؤالء  أصــم 
اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو، إثر التوقيع عى اتفاقية "أبراهام" 
للسام بني "أبو ظبي" وكيانه، التي كذب بها كل حامٍل، وصفع 
بهــا كل مخــدوٍع وواهــٍم، إذ قــال فيهــا أنه مل يتخــَل عن مخططاته 
يف ضــم "يهــودا والســامرة"، واســتعادتها للســيادة اإلرسائيليــة، 
التوقيــت  ســيلتزم  ولكنــه  النهايــة،  حتــى  مــاٍض يف خطتــه  وأنــه 
مناســبة  الظــروف  تكــون  وحينــام  األمريكيــة،  لــإدارة  املناســب 
فإنــه لــن يتأخــر عــن تحقيــق حلــم الشــعب اليهودي يف اســتعادة 
أرض أنبيائه ومدن وماملك ملوكه، وكأنه يقول بجرأٍة أو وقاحٍة، 

مل أجــد للعــرب والعروبــة مــن محــل، حتــى تتصــف بــه الدولــة التــي 
بـ"العربيــة"  مقرنــة  أذكرهــا،  أال  نفــي  عــى  آليــت  وقــد  أعنيهــا؛ 
وهــي ال تســتحقها فعــًا؛ بعــد اصطفافهــا رســميا إىل جانب أعداء 

العروبة واإلنسانية جمعاء...!! 
فيهــا  قمــت  وقــد  44عامــًا،  نحــو  فيهــا  أمضيــت  أننــي  ويؤســفني؛ 
بواجبــايت الوظيفيــة يف مجــال اإلعــام، خــر قيــام، كــام لــو كنــت 
يف عشــريت، أو داري، بــكل إخــاص واهتــامم؛ ومل أعمــل إعاميًا 
فقــط.. إال أننــي أعطيــت التاريــخ واآلثــار والفولكلــور الــيء الكثر 
التاريــخ  ذات  الخيمــة،  رأس  إمــارة  يف  ســيام  وال  اهتاممــي؛  مــن 
لواءهــا  حمــل  التــي  العروبــة  أعــداء  مقارعــة  يف  الناصــع  العــرويب 
"القواســم" العظــام؛ وقــد أســهموا مــع إخوانهــم "اليعاربــة" يف طرد 
الرتغاليــني، وتطهــر الخليــج، والبحــار الرشقيــة منهــم، ثــم مقارعــة 
األســبان والفرنســيني والهولنديني واالنكليز، يف الذب عن حياض 

العروبة يف هذه املنطقة.
لقــد ترشفــت باســتقبال حاكــم رأس الخيمــة يل اســتقبااًل عروبيــًا 
الثــاين  قوميــًا هــو ونجلــه األكــر وويل عهــده الشــيخ خالــد ونائبــه 
نفــي  رأيــت  حتــى  محمــد  الشــيخ  اآلخــر  وابنــه  ســلطان،  الشــيخ 
بحــق يف معقــل العروبــة األصيلــة األمــر الــذي بعــث يفَّ كل الهمــم 
والعزائــم..! نعــم؛ رأيــت نفــي بــني رجــال يتوثبــون حامســة وحبــا 

لعروبتهم وأمجادهم، ويتطلعون نحو العلياء والسمو..
لكننــي مــا لبثــت كثــرًا حتــى عرفــت أن هــذا القاســمي وابــن عمــه 
مــا  القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الشــارقة  يف 
هــام إال اســتثناء يف متســكهام بالعروبــة والعــزة والشــموخ؛ وأبنــاء 
العــرب يف إمارتيهــام معــززون مكرمون، ومحــل ثقة واحرام؛ منهم 
املستشارون واملديرون للدوائر واملؤسسات وغر ذلك ..! وقد 
كنــت واحــدًا منهــم أمتتــع بكل االحــرام والتقدير من الحاكم وويل 

عهده وبقية أنجاله ... 
وألول مــرة أبــوح بهــذا الــر ؛ وهــو أن رئاســة االتحــاد كانــت تدبــر 
 ، العــرويب  البطــل  هــذا  عــى  والتشــويش  واملؤامــرات  املكائــد 
وعــى ويل عهــده الــذي أفلحــوا يف إقصائه من منصبه 2004 بعد 
قيادتــه ملظاهــرة وطنيــة هــو وزوجتــه الشــيخة )فواغــي( ضــد أمريكا 
والصهيونيــة ، لــدى العــدوان األمريــي الســافر عــى العــراق ؛ ليتــم 
بعــد ذلــك تنصيــب أحــد إخوانــه الشــيخ / ســعود الــذي هــو حاكــم 
رأس الخيمــة بعــد وفــاة والــده الشــيخ صقر عــام 2010 ، لتبقى كل 
اإلمارات "حامرات" يف خدمة املرشوع االمريايل الصهيوين ...

مل أستمر طويًا حتى انكشف املستور .. 
أصبحــت مقربــًا مــن الحاكــم .. وعليــه فقــد طلــب منــي أحد ضباط 
األمــن الكبــار يف الرشطــة أن أســلمه رشيــط التصويــر التلفزيــوين 
وقــد   ، الحاكــم  عــى  التشــويش  بقصــد   ، املناســبات  إلحــدى   ،
ليعــرف   ، إيلَّ  يتــودد  ظــل  ولكنــه  طلبــه،  مــن  اإلفــات  اســتطعت 
تحــركات الحاكــم وســكناته . ولقــد عرفــت بعــد أن هنالك ما يعرف 
مهامــه  مــن  وأن  ظبــي،  أبــو  الرئيــي  ومقــره   ، الدولــة  أمــن  بجهــاز 
الذيــن يحملــون  الحــركات واألفــكار واألشــخاص  الرئيســية محاربــة 
أفــكاًرا ال ترغــب فيهــا الجهــات املســؤولة عــن االتحــاد، عنــارصه من 
جــاوزة وشــذاذ اآلفــاق مــن املخابــرات األردنيــة، والســعودية ومــن 
املأفونــني مــن أبنــاء "الحــامرات"، ولقــد تعرفــت إليهــم فيــام بعــد 

عيانا...!
هــذا؛ وقــد جــاءين ذات يــوم عنــرصان من ذات الجهــاز يطلبان مني 
العمل مع الجهاز رسًا. وكانت مناسبة حركة االنشقاق فيام عرفت 
"بفتــح االنتفاضــة" عــام 1983 بقيــادة ) أبــو مــوىس ( ؛ يف الوقــت 
الــذي كانــت قياداتهــم عــى عاقة حميمــة مع يارس عرفات، وقادة 
فتح ، ولهم معها عاقات تعاون مشــرك ؛ فكان االنشــقاق مســيئًا 
لهم. وهكذا طلب مني هذا العنرص أن أكشف الذين يؤيدون أبو 
مــوىس مــن الفلســطينيني يف اإلمــارات. كــام قــدم يل الكثــر مــن 
اإلغراءات املادية ، ومنحني الجنسية وامتيازاتها الكبرة والكثرة 
فلــام رفضــت طــار صوابــه، وهــاج هياجــه، األمــر الــذي شــكوت فيــه 

إىل صديقــي الشــيخ محمــد بــن صقــر القاســمي مديــر مكتــب ويل 
العهــد الشــيخ خالــد. وعليــه فقــد أصبحــت خصــاًم أو عــدوًا، البــد 
من الفتك به لدى املناســبة.. وملا جاءت مناســبة تجديد إقامتي 
يف أبو ظبي، استدعيت للتحقيق بكل صفاقة ووقاحة. ثم أخذي 
إىل زنزانة ســجن وأنا معصوب العينني، الســتكامل التحقيق ، وأنا 
معصــوب العينــني ، مــع تكــرار الرغيــب ، ثــم الرهيــب والتعذيب 

 !...

 200 أســامء  لهــم  أكتــب  أن  وغبــاء  بســذاجة  منــي  طلبــوه  ومــام 
فــدايئ مــن مختلــف التنظيــامت ..! فكتبــت أســامء من أعرف ويف 
طليعتهــم إخــويت وأقــاريب، عــى اعتبار أن العمل الفدايئ رشف ال 
عــار وملــا مل أجــد لتتمــة املائتــني ، كتبــت أســامء وهميــة ال وجــود 

لها .. 
لقــد ســجنت ، وتعذبــت عــى يــد هــؤالء "الجــاوزة" وال أدري إىل 

اليوم ملاذا تم ذلك ..
إال أنني رفضت أن أكون عميًا أو جاسوسًا عى أبناء بلدي ..!

وملــا مل تثبــت عــي تهمــة مــن تهمهــم طلبــوا إيل أال أبــوح بــيء 
مــام حــدث ، وقــد أخــذوا عــي إقرارًا بذلــك .. لكنني ما إن خرجت 
أخرت كل من يعرفني مبا جرى ، وأنا أعلم أنهم يراقبون تحركايت 

، وأنهم يستمعون إىل مكاملايت ..! 
آه :- مَل اإلســاءة  إيل وأنا ما أســأت ال إىل اإلمارات وال إىل شــعبها 

أو قياداتها ..!؟
تبــني يل بعــد مــدة أننــي أنتقــد القيــادة الفلســطينية .. وهــذا يف 
مذهبهــم غــر جائــز.. إنــه يســتحق أشــد أنــواع العقــاب .. وقــد كان 

ذلك يف مطلع آب / أغسطس عام 1988.
وليــس   ، األمنيــة  وبــني األجهــزة  بينــي  العاقــات  توتــرت  ومــن هنــا 
أمامــي إال أن أغــادر اإلمــارات إىل بلــد آخــر ؛ إذ إن بلــدي فلســطني 
محرمــة عــيَّ بســبب إجــراءات األمــن الصهيونيــة ، ثــم إن إرصاري 
عى أن الباد العربية من حقي أن أبقى فيها ، ولو كره "الجاوزة" 

ذلك ..!
أجل؛ بقيت عى مضض، وقد انتهت خدمتي الرسمية يف وكالة 
انبــاء اإلمــارات حتــى نهايــة 1999 أي بعــد ربــع قــرن مــن العمــل يف 
اإلطــار الرســمي فاتجهــت للعمــل يف القطــاع اإلعامــي الخــاص؛ 
غــر  التعليــم  معيشــيا..  تطــاق  ال  أصبحــت  العامــة  الحيــاة  لكــن 
مجاين للوافدين، الطبابة والصحة غر مجانية.. الكهرباء بخمســة 

أضعاف ما يدفع املواطنون.. وغر ذلك مام ينفر..!!
.. ثالثة األثايف..!..

  رضبنا صفحًا عن غاء املعيشة وسوء املعاملة..

مــن  يأتــون  مســؤولني  يهــودا  رأينــا  األخــرة،  العــرش  الســنوات  يف 
)ارسائيل(، مبناســبة وغر مناســبة، ورأينا املواطنني ال يســتنكرون 
مجــيء هــؤالء الصهاينــة، وحني نناقشــهم يف ذلــك يردون مبررات 
ال يــرد بهــا الصهاينــة أنفســهم مــن مثــل: أنتــم بعتــم أرضكــم لليهــود، 

وتجيئون اآلن تطالبون بها..!!
  أنتم هربتم من بادكم .. ملاذا تركتم بادكم ؟ وغر ذلك..

  نسمع هذا حتى من مسئولني كبار يف الدولة..!!
  يسألونك أو يجادلونك يف العمل الفدايئ فتسمع من املسبات 
ووصف العمل الفدايئ بـ"االرهايب" وأن اليهود مساكني وطيبون، 
ثم إن معهم أمريكا، وأمريكا .. ما أدراك ما أمريكا، وعى مســمع 

ومرأى من الحكومة "ثقافة" يريدون أن تكون هي السائدة...!!
  أمــا إذا متاديــت وأرصرت عــى تأييــد العمل الفدايئ، فام اســهل 
أن تكــرش األنيــاب وتتلقــى الــرد الســمج: إذا مل يعجبــك هــذا أخــرج 

من هنا..!! نحن يف بادنا أحرار..!! إىل ما هنالك..
"وكان أول الرقص حنجلة"

  وملــا حمــي الوطيــس أصبحــت دولــة الكيــان الصهيــوين "حلــوة 
نشــيد  ينشــد  زايــد  بــن  ومحمــد  الخــر،  كل  وتســتحق  وجميلــة" 
اإلنشــاء وينفــخ مزامــر داود، وال بــأس أن يقــرأ التــوراة والتلمود يف 

حب مغتصبي فلسطني ..   
أوسلو وما أدراك بأوسلو..

  إن اتفاقيــة أوســلو 1993 بــني مــا يســمى بالســلطة الفلســطينية 
يف  فلســطني  أرض  مــن   78% ســجلت  قــد  الصهيــوين  والكيــان 
الكيــان،  بهــذا  اعرافــًا  وكانــت  )ارسائيــل(؛  بأنهــا  الــدويل  الطابــو 
مــا  رسعــان  الصهيــوين  بالكيــان  لاعــراف  تريــرًا  آخــرون  اتخــذه 
تبعتهــا اتفاقيــة وادي عربــة 1994 بــني األردن والكيان الصهيوين، 
وترى الكثر من الدول وأشباه الدول أن املشكلة الفلسطينية قد 
حلتهــا اتفاقيــة اوســلو، وحصــل الفلســطينيون عــى حقوقهــم يف 
دولــة مســتقلة يف "الخيــال"، عــى حــدود 1967، وتــأيت أبوظبــي 
لتأخــذ نصيبهــا يف هــذا الســباق، وكأن الفلســطينيني قــد حصلــوا 
عــى حقوقهــم، وال ينقصهــم إال مشــاركة محمــد بــن زايد يف جوقة 
االستســام للكيان الصهيوين ومصادقته نحو عدو موهوم أال هو 

إيران االسامية ...
  طبعــًا الدوافــع ذاتيــة وأمريكيــة وصهيونيــة. يســتجيب لهــا هــذا 
لــه عاقــة  مــن  كل  مــن  بــاده  طهــر  أن  بعــد  أبوظبــي  املأفــون يف 
يعلمــون  الذيــن  االمــارات  أبنــاء  مــن  فلســطني  وغــر  بفلســطني 

ويفهمون أال إنهم االخوان املسلمون ..!!  
  أال إنه قد خا امليدان لك يا حميدان ... 

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  بــني  الخميــس  يــوم  جــرى  مــا  يكــن  مل 
املتحدة والكيان الصهيوين مفاجئًا ألحٍد، أو صادمًا لنا أو لغرنا 
مــن املراقبــني واملتابعــني، فهــذه االتفاقية كانــت متوقعة إن مل 
تكــن قامئــًة أصــًا وموقعــًة مســبقًا، ولكــن أوان اإلعــان عنهــا قــد 
حــان، وأصبــح كشــفها واالعــراف بهــا يف هــذه املرحلــة رضورة، 
فهي مسيسة لخدمة ترامب يف معركته االنتخابية الرئاسية يف 
الخريف القادم، وهي لخدمة نتنياهو وتحسني أوراقه االئتافية 
واالنتخابيــة يف حــال قــرر خــوض غــامر انتخابــاٍت برملانية مبكرة، 
وقد أحســن الطرفان اســتخدام هذه الورقة التي يعرفان قدرها، 
يف الســاعات األخــرة والحاســمة يف مســرتهام السياســية، إذ 
عندهام ما يربحانه، ولكن بالرضورة ليس عندهام ما يخرانه، 

سواء كان وعدًا ونيًة، أو تعهدًا والتزامًا.
بــل هــي قدميــة يف حقيقتهــا  هــذه االتفاقيــة ليســت جديــدة، 
وإن كانــت جديــدة يف اإلعــان عنهــا، فقــد ســبقها غــزٌل كثــٌر، 
ومصافحــاٌت  وّديــة  وابتســاماٌت  ومنظمــة،  عرضيــة  ولقــاءاٌت 
زيــاراٌت  وتخللهــا  أكــر،  ورسيــٌة  معلنــٌة  وحــواراٌت  رســميٌة، 
تطبيــٌع  وســبقها  والبيانــات،  للمعلومــات  وتبــادٌل  واســتقباالٌت 
للماحــة الجويــة، وتســيُر طائــراٍت مدنيــة بــني الطرفــني، وتنظيم 
رحــاٍت إنســانية مظهرهــا العــام بريء، وحقيقتهــا تطبيٌع مقيٌت، 
وشــارك يف مناســباٍت عديدٍة وزراء إرسائيليون، تم اســتقبالهم 
رســميًا يف مطار "أبو ظبي"، وعزفت فرقها املوســيقية النشــيد 
"الوطنــي اإلرسائيــي"، وجابــت مــري رغيــف التــي كانــت وزيــرة 
والتقطــت  مســاجدها،  وزارت  املدينــة،  شــوارع  يف  الرياضــة 

صورًا تذكارية لها يف صحن مسجد الشيخ زايد ومحرابه.
ال نقّلل أبدًا من خطورة هذه االتفاقية، فهي انقاٌب عى القضية 
الفلســطينية، وإرضاٌر بالٌغ مبصالح الشــعب الفلسطيني، وتخٍل 
رصيــح عنــه وعــن نضالــه الوطنــي، وغــدٌر به مشــنٌي، وطعٌن له يف 

وبباغــٍة أو صفاقــٍة، أن مــن يدعــي أن هــذه االتفاقيــة ســتوقف 
مرشوعه االسراتيجي فهو واهٌم وجاهٌل.

الفلســطيني وال  الشــعب  كــام غرهــا ال تخــدم  هــذه االتفاقيــة 
تصب يف صالحه، وال تحقق أهدافه وال تجعلها قريبة أو ممكنة، 
بــل هــي تخــدم العــدو الصهيــوين وتســاهم يف تحقيــق أحامــه 
وفــرض أوهامــه وتكريــس أطامعــه، إذ يريــد نتنياهــو أن يســتفرد 
وأن  يجعلــه وحيــدًا يف مواجهتــه،  وأن  الفلســطيني،  بالشــعب 
يقيص باتفاقياٍت زائفة الدول العربية عنه، ليحرمه من الحاضنة 
العربيــة والعمــق الشــعبي الكبــر الــذي طاملــا كان درءًا للشــعب 
الفلســطيني وســياجًا له، يحميه من الخطوب، ويقف إىل جانبه 
يف الحــروب واملحــن، ليتمكــن بعــد ذلــك مــع اإلدارة األمريكيــة 
ورئيسها دونالد ترامب من فرض صفقة القرن وتنفيذها، ودفع 
الــدول العربيــة جميعهــا لتكــون طرفــًا فيهــا وجــزءًا أساســيًا منهــا، 
تدافع عنها وتســاهم يف تطبيقها، وتكون مســؤولًة عن تنفيذها 

وحاميتها.
ولعــل العــدو يــدرك متامــًا أكــر مــن غــره، أنــه ال ســام إال إذا أقر 
الفلسطينيون به ورضوا عنه، وال استقرار أو هدوء إال إذا استعاد 
الفلســطينيون حقوقهــم، وبنــوا دولتهــم، ورفعــوا فيهــا فــوق رباها 
وعــى قبــاب ومــآذن مســاجدها أعــام بلدهــم ورايــات وطنهــم، 
بالحــق،  وبالتمســك  املقاومــة،  باســتمرار  إال  يكــون  ال  مــا  وهــو 
وبــاإلرصار عــى النضــال، الــذي بــه تتحقــق األهــداف املنشــودة 

والخواتيم املأمولة.
بالغــدر  واإلحســاس  واألمل،  والحــزن  واملــرارة،  الغصــة  رغــم 
والخيانة، فإن الشــعب الفلســطيني الذي يرفض هذه االتفاقية 
وغرهــا، ويســتنكرها ويدعــو لنقضهــا وعــدم االلتــزام بهــا، فإنــه 
عــن  والدفــاع  بحقوقــه،  والتمســك  نضالــه،  مواصلــة  عــى  يــرص 
الوســيط  ويحــذر  معــًا،  والصديــق  للعــدو  ويؤكــد  مقدســاته، 

من اإلمارات إىل "الحمارات"...!
الناقة "أوسلو"..

اإلماراُت َتخوُن األمانَة وتعقُّ األَب وتنقلُب عىل المؤّسِس

غازي أبو دقة

ولما حمي الوطيس أصبحت دولة الكيان 
الصهيوني »حلوة وجميلة« وتستحق كل 
الخير، ومحمد بن زايد ينشد نشيد اإلنشاء 

وينفخ مزامير داود، وال بأس أن يقرأ التوراة 
والتلمود في حب مغتصبي فلسطين ..   

د. مصطفى يوسف اللداوي

عجيب أمرهم إذ يدافعون عن جريمتهم 
ويبررون فعلتهم ويشجعون غيرهم على 

اإلتيان بمثلها، وهي التي وصفها مؤسس 
بالدهم الشيخ زايد بن نهيان بأنها حراٌم 

وخيانٌة، ورذيلٌة مشينٌة، وأن االعتراف 
بـ)إسرائيل( جريمٌة وردٌة

والسمسار سويًة، أن هذا الشعب سيبقى حامًا لواء املقاومة 
حتى يحرر وطنه ويستعيد أرضه، ويطهر مقدساته، ويعود إليه 
أهلــه وأبنــاؤه، وأنــه لــن يضعــف إن تخــى عنه البعــض، ولن يلقي 
البندقيــة إن خــان فريــق أو فــرط قطــاٌع آخر، فأمتنــا لن تضل أبدًا، 
ولــن تفــرط يف قيمهــا طويــًا، وهــي إن كبــت حينــًا أو ضعفــت 
قوتهــا وخبــا أوارهــا، فإنهــا ســتنهض مــن جديد، وســيتقد جمرها 

نارًا ولهبًا، وإن غدًا لناظره قريب.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

هــذه الســياقات كانــت الكفــة لصالــح القــوى األمربياليــة، وكانــت 
الشــعوب  العربيــة يف فائــق تغولهــا وتحكمهــا، فيــا  الســلطوية 
والتفقــر  والتنكيــل  القمــع  ويــات  تعــاين  أمرهــا،  عــى  مغلوبــة 

والتجهيل.
إنهــا زمنيــة التدمــر التــي يتــم اســتغالها جيــدًا مــن قبــل َعــرَّاِب 
الســام املزعــوم، لتحريــف التاريــخ وتحويــر القضيــة، ففــي كل 
جــرح عــرب يشــمخ الخــراب، تختلــف الصيــغ لكــن الدمــار واحــد، 
بــن األشــقاء/ األعــداء وســحل للشــعوب ونهــب  بــن حــرب  مــا 
لخراتها، فا السيايس يرفع الاءات وال املثقف يدين الوضع، 
وال الداعية يغر املنكر، الكل بات مرمتيًا يف أحضان الســلطة، 
راغبًا يف ودها ومستفيدًا من نعيمها. فمن سيقول ال للتطبيع؟ 
من سرفض اغتيال القضية؟ ومن سيعلن موت الكرامة العربية؟

فهــل ميكــن أن نتصــور اتفاقــًا بــن اإلمــارات والعــدو الصهيــوين، 
خاليًا من أي رســائل موجهة إىل بروت وأنقرة وموســكو وطهران 

وباريس والرياض عى األقل؟
فــكل هــذه العواصــم معنيــة مبا يود "تشــفره" وإيضاحــه الرئيس 
األمرييك ترمب، تحت يافطة االتفاق التاريخي للتطبيع، والذي 
ليــس جديــدًا بــأي حــال مــن األحــوال، عــى اعتبــار أن العاقــات 
السياســية واالقتصاديــة، كانــت وال زالت تجــري إضارًا وإعانًا، 
بن الشقيقة والعدو، متامًا كا هو الحال بالنسبة لعديد الدول 

العربية.
لنعــرف بــأن مــا أقدمــت عليــه اإلمــارات كان متوقعــًا، فقــط كان 
هناك انتظار للسياق الكفيل بإعان التطبيع، ولهذا ليس غريبًا 
أن تبــادر مــر وغرهــا مــن الــدول امُلطبعــة رسًا وجهــرًا مع العدو 
الصهيــوين، أن تبــادر إىل تثمــن االتفــاق، واعتبــاره لحظــة فارقــة 

يف تاريخ األمة العربية اإلسامية.
وليــس غريبــًا أن يختــار ترمــب زمــن كورونــا وتفــوق الــدب الرويس 
يف اخــراع اللقــاح، ليؤكــد فارقيــة النــر األمريــيك، وتحكمــه يف 
الــرق األوســط، وتركيعــه للــدول العربيــة، فرمــب برعايتــه لهــذا 
االتفــاق، ويف هــذا الوقــت بالضبــط، يريــد أن يــرب أكــر مــن 

عصفور بحجر واحد.
لزيــارة ماكــرون  الرمــزي  فهــو مــن جهــة ميــارس نوعــًا مــن اإللغــاء 
لبــروت، ويعلــن لبوتــن أنــه املتحكــم األول يف الــرق األوســط 
والحــوض املتوســطي، ويف اآلن ذاتــه، يرفــع مــن إيقــاع "اللعــب" 
اليــد  مــع الســعودية، ملزيــد مــن االســتغال واالســتنزاف، مبــد 
إىل الغريــم اإلمــارايت الــذي يتصــارع معها عى الريادة اإلقليمية 
والعربيــة. ويف اآلن ذاتــه، يوجــه أكــر من رســالة إىل تركيا وإيران 

ملــاذا نضــع هــذا العنــوان أعــاه "تطبيع ليــس كالتطبيع"، وهل 
هنــاك فــروق ميكــن الحديــث عنهــا بن تطبيــع وتطبيع، أم هي 

الجهة املطّبعة، كا يحلو للذباب اإللكروين أن يردد؟
تحدثهــم عــن جرميــة حدثــت للتــو، فُيخرجــون لــك مــن األدراج 
ومعاهــدة  أحــد،  معــه  يتســامح  مل  قطــري  تطبيــع  عــن  صــورا 
دهــرا ضدهــا،  الشــوارع  النــاس إىل  خــرج  مريــة صهيونيــة، 
عــن  األردين  الشــارع  يتوقــف  أردنيــة صهيونيــة، مل  ومعاهــدة 
هجائهــا منــذ توقيعهــا عــام 1994، ثــم يحدثونــك عــن تطبيــع 

تــريك؛ متجاهلــن تاريخيــة العاقــة بــن تركيــا ودولــة االحتــال 
العاقــة يف املرحلــة األخــرة، فيــا  إنشــائها، وتطــورات  منــذ 
بــؤس  أو  وتطبيعهــا  اللــه  رام  ســلطة  نحــو  بعضهــم  يذهــب 

مواقفها، التي ال نكف عن هجائها يوميا.
والحــال أن موقفنــا واضــح مــن كل املطّبعن، بل رمبا كان أكر 
حدة، مع من يعتقد الذباب أننا نجاملهم، وبالطبع ألنهم بر 

مسكونون بالتبعية، وال يعتقدون بوجود أحرار يف الدنيا.
بــإزاء تطبيــع مختلــف ألن املرحلــة ذاتهــا مختلفــة،  نحــن اآلن 
فحــن وّقــع الســادات معاهدتــه التــي اعتربهــا العــرب قاطبــة 
رضبــا مــن الخيانــة، كانــت قصــص الســام والحلول مــا تزال يف 
بداياتها، وكانت الحجج السائدة أن هناك حاجة إىل تقريب 

العدو من لغة السام.
ووهــُم  جــاءا  "أوســلو"،  اتفــاق  وقبلــه  عربــة"،  "وادي  اتفــاق 
الســام مــا زال قامئــا، وكان عرفــات رحمــه اللــه يأمــل بدولــة يف 
كامــب  قمــة  يف  املســدود  الجــدار  إىل  فانتهــى   ،67 حــدود 
توقيــع  أن  األردن  اعتــرب  فيــا   ،2000 العــام  صيــف  ديفيــد؛ 
الفلســطينين يــربر توقيعــه، بنــاء عــى وعــود ثبــت زيفهــا مــن 

األمريكان والصهاينة.
منتصــف  املعروفــة  والهرولــة  التطبيــع  موجــة  بــدأت  هكــذا 
التسعينيات، التي تصّدت لها مر والسعودية وسوريا )قمة 
اإلســكندرية عقــدت لهــذا الهدف( بعد الشــعور بــأن الصهاينة 
عى وشك أن يخرقوا املنطقة، وظهرت حينها لجان مقاومة 

التطبيع يف كل الدول العربية.
حــدث ذلــك كلــه حــن كان وهــُم الســام قامئــا، ولكــن مــا إن 
أعلن الفلسطينيون ضمنيا أن العدو ال يريد منحهم دولة عى 
حدود 67، وأن ما يعرضه هو مجرد حكم ذايت عى أجزاء من 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة، أشــبه بـ"كانتونــات" معزولة بعضها 
وبــدون  الاجئــن  عــودة  وبــدون  القــدس،  بــدون  بعــض،  عــن 
تراجــع  حتــى  الباســلة،  األقــى  انتفاضــة  وأطلقــوا  الســيادة، 
باســتثناء  الســفارات  أو  القنصليــات  إغــاق  وتــم  املطّبعــون، 

مر واألردن، بدعوى وجود معاهديت سام.

مــا نريــد قولــه هــو أن التطبيــع الســابق كان ميلــك بعض التربير 
املتعلــق بالســام، لكــن املوقــف مــا لبــث أن تغــر بعــد ذلــك، 
املبــادرة  طــرح  إىل  وصــوال  األقــى،  انتفاضــة  بعــد  بخاصــة 
العربيــة )2002( التــي جــاءت يف لحظة ضعف للنظام العرب 
هجــات  بعــد  قوتهــا  ذروة  يف  وهــي  أمريــكا،  أمــام  الرســمي 
بهــا  اســتخّف  التــي  املبــادرة  وهــي   ،2001 أيلول/ســبتمرب 
حينهــا  األنظمــة  هــّددت  أمريــكا  أن  بالطبــع  )الفــت  الصهاينــة 
بفرض الدميقراطية.. بهدف االبتزاز ال أكر بطبيعة الحال!!(.

منذ ذلك الحن، غابت خطوات التطبيع نســبيا، باســتثناءات 
محــدودة، ثــم عــادت مــن جديــد بعــد ولــوغ محمــود عبــاس يف 
عــى  اإليــراين  املــروع  ظهــور  بعــد  ثــم  جديــد،  مــن  الوهــم 
أولويــة  عــن  البعــض  وحديــث  مذهبــي،  كمــروع  حقيقتــه، 

مواجهته.
مــن  العديــد  أولويــة  وضــوح  وبســبب  األخــرة،  الســنوات  يف 
األنظمة العربية، ممثلة يف مواجهة مطالب اإلصاح و"الربيع 
العرب"، و"اإلســام الســيايس"، ومن ثم الصدام مع الداخل 
إىل  البعــض  يذهــب  أن  الطبيعــي  مــن  كان  األمــة،  وجاهــر 

أمريكا والصهاينة بحثا عن الدعم والرعية.
الحالــة  لهــذه  تتويجــا  يــأيت  الصهيــوين،  اإلمــارايت  االتفــاق 
مــن خــال األولويــات، ال ســيا بعــد أن تــم وضــع تركيــا كعــدو 
رقــم واحــد )كونهــا داعمــة لربيــع العــرب واإلســام الســيايس(، 
تليهــا إيــران. وكان طبيعيــا والحالــة هــذه أن يذهــب أصحــاب 
هــذا املنطــق إىل الصهاينــة بحثــا عــن الدعــم والرعية. هكذا 
ميكــن القــول إن هــذا اللــون مــن التطبيــع يختلــف جوهريــا عــن 
سابقه، من حيث إنه يأيت بعد كشف أوهام السام، ووضوح 
الحــل،  يف  الســيايس  ســقفهم  حقيقــة  كشــف  يف  الصهاينــة 
بدليــل أن التربيــر الــذي طــرح لاتفاق هو تعليق مخطط الضّم 
االعــراف األمريــيك  بعــد  الغربيــة، وذلــك  الضفــة  مــن  ألجــزاء 
وشــطب  باالســتيطان  واالعــراف  للكيــان،  عاصمــة  بالقــدس 

قضية الاجئن.
وحتــى هــذا التربيــر؛ مل ُيســمح بــه صهيونيــا، إذ أعلــن نتنياهــو 

أن الضــّم قــادم، وكذلــك فعــل صبــي ترامــب )كوشــر(، وكأن 
الصهاينة يستخفون مبن وّقع معهم، وهم دامئا يفعلون ذلك 

عى كل حال.
أمــا الجانــب اآلخــر الختــاف هــذا التطبيــع عــن ســواه، فيتمثــل 
يف أنه ال يأيت بحثا عن السام وأوهامه، ألن أوهامه انكشفت 
متاما، بل يأيت يف ســياق من تصفية القضية وفق املعطيات 
الجديــدة، فضــا عــن أنــه يهيــل الــراب عــى املبــادرة العربيــة 

التي جعلت الحل سابقا عى التطبيع.
يــرى  للقضيــة  تصفــوي  حــل  أمــام  الطريــق  ميّهــد  تطبيــع  إنــه 
الصهاينة أنه ممكن يف ظل الحريق الراهن يف املنطقة، ويف 
ظل األولويات الجديدة لألنظمة التي تورطت وستتورط فيه.

وكان الفتا أن يبّرنا كوشر بعد قليل من توقيع االتفاق )يوم 
الخميس(، بأن دوال جديدة ستلتحق باإلمارات، وعينه بالطبع 
عــى البحريــن وُعــان، وقبلهــا اململكــة العربيــة الســعودية، 
قطــر إىل  تتعــرض  أن  يتوقــع  فيــا  دينيــة،  رمزيــة  مــن  لهــا  ملــا 
ضغــوط كبــرة أيضــا يك تلتحــق بالركــب، عرب اســتغال األزمة 

الخليجية.
هكــذا نكــون أمــام مشــهد خيانــة لقضيــة األمــة املركزيــة، وليس 
مجرد تطبيع كالذي شــهدناه من قبل، ويكفي أن تصف قيادة 
الوالغــة  وهــي  النحــو،  هــذا  عــى  األمــر  الفلســطينية  الســلطة 
يف بيــع الوهــم، والتعــاون األمنــي مــع العــدو، حتــى ندركه عى 

حقيقته.
ســُيقال إن الــرد عــى ذلــك ينبغــي أن يكــون عــرب تفعيــل لجــان 
ومهــٌم  مطلــوب  وهــو  العــرب،  الفضــاء  يف  التطبيــع  مقاومــة 
انتفاضــة  دون  مــن  إذ  كافيــا،  يكــون  لــن  ذلــك  لكــن  بالتأكيــد، 
شــاملة تقلــب الطاولــة يف وجــوه الصهاينــة واملتآمرين معهم، 
ملــا  ترجمــة  هــو  يجــري  مــا  ألن  صعبــًا،  ســيكون  الوضــع  فــإن 
ُيعــرف بـ"الحــل اإلقليمــي" الــذي يعنــي تطبيعــا عربيــا واســعا، 
مــع إبقــاء واقــع الحكــم الــذايت القائــم عــى حالــه، أو مــع بعــض 
التحسينات، ولو من دون توقيع، ثم يتحّول املؤقت إىل دائم 

مبرور الوقت، والراع إىل مجرد نزاع ال أكر.

الســياق أواًل وأخــرًا، فــا يشء خــارج الســياق، وال يشء يحــدث 
بالصدفــة يف زمــن البــؤس واإلفــاس الســيايس، كل يشء مدبــر 

ومبيت، وتحديدًا يف مستويات التطبيع والركيع والتعبيد.
فاملطلــوب يف النهايــة، هــو تأبيــد وضــع االحتــال واالســتيطان 
الصهيــوين، ومنــع إقامــة الدولــة الفلســطينية، وال يهــم أن تكــون 
الطرائق املؤدية إىل هذه املآالت، عرب صفقة القرن، ومسلسل 
أم هــارون وأخــرًا االتفــاق املوســوم بـ"التاريخــي" بــن اإلمــارات 

العربية املتحدة وسلطات االحتال اإلرسائييل.
إلرادة  ومعاكســًة  للقضيــة  خيانــًة  املســلك  يكــون  أن  يهــم  ال 
انقابــًا  حتــى  وال  األرض،  يف  األمــة  لكرامــة  ومتريغــًا  الشــعوب 
عــى كل القيــم الحضاريــة. ال يهــم مــا دام األمر صادرًا عن ترمب 

الراعي الرسمي للتطبيع.
يظــل التوقيــت يف متــون وتصاريــف السياســة، أكــر أهميــة مــن 
القــرارات واالتفاقــات والتوضيبــات ذاتها، فاملهندس الســيايس 
الذي يتكلف بصناعة وتريف القرار، ينتبه جيدًا لزمن اإلخراج 
واإلعــان، إذ يحــرص باســتمرار عــى "انتهــاز" الفــرص وتوظيفهــا، 
املمكنــة  والرعنــة  والتربيــر  للتمهيــد  األزمويــة،  مســاراتها  يف 
للقــرارات ذاتهــا، ومنــه نفهــم كيــف اهتــدى الثــايث األمريــيك-

اإلمــارايت- اإلرسائيــيل، إىل اإلعــان عــن "االتفــاق التاريخي" يف 
ظــل ظرفيــة دوليــة وإقليمية مفتوحة عى التوتر واالرتباك وســوء 

األحوال السياسية واالجتاعية.
ففــي ســياق ملتبــس ومــأزوم، مل نلملــم فيــه بعــد جــراح بــروت 
الحزينــة، ومل نســتطع فيــه فــك "أحجيــة" كورونــا، ومل نــذق فيــه 
بعــد طعــم الســام، يف أكــر مــن بلــد عــرب. يف هــذا الســياق 
املأزوم، يخرج علينا عرابو التطبيع باتفاق بن اإلمارات والعدو 
الصهيــوين، يقــي بتطبيــع العاقــات وتبادل الســفارات ومتتن 
الروابــط االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة، يحدث ذلك كله يف 
إبعــاد وإلغــاء تاّمــن ملصالــح الشــعب الفلســطيني املعنــي أواًل 

وأخرًا باألمر.
فكا العادة، يشتغل العدو الصهيوين عى "الزمنية" امللتبسة، 
ا وَمــًدى، ليغتــال القضيــة الفلســطينية  حيــث النكســة أفقــًا وَمــدًّ

بدم بارد، وبدعم من األشقاء العرب.
حــدث ذلــك يف أكــر مــن مناســبة، بــدءًا بوعــد بلفــور املشــؤوم، 
ومــرورًا بحــروب مل تقــع، ومل تســفر إال عــن مزيــد ذل وهــوان، يف 
ســنوات 48 و67 و73 مــن القــرن الفائــت، وهــو مــا تكرس واقعيًا 
أواًل،  أريحــا  )غــزة  عــدة  مســميات  اتخــذت  ملغومــة،  باتفاقــات 
معاهــدة الســام، صفقــة القرن، واالتفــاق التاريخي أخرًا(، ففي 

اللتــن تــران عــى مواجهــة البلطجــة الدوليــة مبزيــد مــن األنــاة 
للمشــاهد  قــدم  الــذي  هــارون  أم  مسلســل  يكــن  مل  والصمــود. 
العــرب خــال الشــهر الفضيل، إال إيذانًا مبــارشًا بانتقاِل التطبيع 
مــن الــر إىل العلــن، ومــن الامــريئ والامهيــكل إىل الرســمي 
واملؤطــر باالتفاقــات التاريخيــة تحــت رعاية البيــت األبيض، ولن 
يجد عرابو التطبيع أي حرج يف التذكر بأن ما أقدموا عليه، هو 
ألجل مصلحة فلسطن واألمة العربية اإلسامية والعامل أجمع، 
وأن فجــر الســام ســينبلج، وأن نتنياهــو لــن يقــدم بعــد اليوم عى 

قتل األبرياء يف فلسطن املحتلة.
هــا نحــن نعيــش نكســة أخــرى يف زمنيــة الجائحــة، نعيــش "كورونــا 
سياســية" ترق منا الوطن، وتبيعنا يف ســوق النخاســة الدولية، 
الــراخ  يف  حتــى  لنــا  حــق  وال  التطبيــع،  لعــّراب  وإمــاء  عبيــدًا 
الســييس  مــع  ونــردد  نطبــل  أن  إال  منــا  ليــس مطلوبــًا  والنحيــب، 
مــا  ذلــك  الســام"،  يصنعــون  مــن  هــم  "الشــجعان  أن  وإعامــه، 
ردده أنور السادات وهو يبيع القضية يف منتجع كامب ديفيد، 

وتحت رعاية النر األمرييك طبعًا.
مــا يؤكــد أن الســياق الهزامئــي هو املنتج للخــراب والخنوع، وهو 
الــذي يختــاره الثنــايئ األمريــيك/ اإلرسائيــيل، لتنفيــذ االتفاقــات 

وتحريك أجندتها خارج منطق الوقائع واألشياء.
كــا  ســلطويتها،  األنظمــة  وتســتعيد  الشــعوب  تحــارص  عندمــا 
معاكســة  إىل  التطبيــع  قــوى  تلجــأ  الجائحــة،  ســياق  يف  حــدث 
اإلرادة الجاهريــة وتزييــف الوعــي واغتيــال القضيــة، ففــي عــز 
القبــح والعهــر الســيايس، ُترتكــب أبشــع جرميــة يف حق الشــعب 
الفلسطيني، ويف عز واقعة "بروتيشيا" عى غرار هروشيا، 
والتي ال يستبعد أن يكون للعدو الصهيوين يد فيها، من قريب 
أو بعيــد، يف ظــل زمنيــة البشــاعة والخــراب، يفــرح جــران بــروت 
باتفاق يبر بعاقات متينة بن الشــقيق والعدو، بالرغم من أن 
الجــرح مل ولــن يندمــل، فهنــاك عــى األقــل مــا يناهــز 300 ألــف 
لبنــاين بــدون مــأوى بعــد تفجــر، ولن نقول انفجــار، املرفأ، فضًا 

عن نحو 6 آالف جريح وخسائر تقدر مبليارات الدوالرات.
إن ما يحدث اليوم من "مسخ سيايس" و"هوان عرب" يؤكد أن 
العدو الصهيوين وداعميه كافة من األعداء واألشقاء، ال يريدون 
لفلســطن أن تصــر دولــة مســتقلة، وال يريــدون للبنــان والعــراق 
واليمــن وليبيــا وســوريا وكل املواجــع العربية أن تضمد جراحاتها 
ال  الشــديد،  ولألســف  اليــوم،  يحــدث  مــا  عافيتهــا،  وتســتعيد 
يريــد لألمــة العربيــة أن تنهــض وتنصلــح وتحقــق رشطها التاريخي 
والحضــاري بعيــدًا عــن الطائفيــة واالحــراب والداعشــية والتفقر 

تطبيع ليس كالتطبيع.. لماذا؟

اتفاق العار أو الطعنة من الخلف؟

ياسر الزعاترة
عربي 21

ســُيقال إن الــرد علــى ذلــك ينبغــي أن يكــون عبــر 
تفعيل لجان مقاومة التطبيع في الفضاء العربي، 
وهو مطلوب ومهٌم بالتأكيد، لكن ذلك لن يكون 
كافيا، إذ من دون انتفاضة شاملة تقلب الطاولة 
فــي وجــوه الصهاينــة والمتآمريــن معهــم، فــإن 

الوضع سيكون صعبًا

عبد الرحيم العطري
تي آر تي عربي

لم يكن مسلســل أم هارون الذي قدم للمشاهد 
العربــي خــال الشــهر الفضيــل، إال إيذانــًا مباشــرًا 
ومــن  العلــن،  إلــى  الســر  مــن  التطبيــع  بانتقــاِل 
إلــى الرســمي والمؤطــر  الامرئــي والامهيــكل 
باالتفاقــات التاريخيــة تحــت رعاية البيــت األبيض، 
ولــن يجــد عرابو التطبيــع أي حرج فــي التذكير بأن 
مــا أقدمــوا عليــه، هــو ألجــل مصلحــة فلســطين 
واألمة العربية اإلسامية والعالم أجمع، وأن فجر 
الســام سينبلج، وأن نتنياهو لن يقدم بعد اليوم 

على قتل األبرياء في فلسطين المحتلة.

و التســلط واالســتبداد. عندمــا يوقــع أكــر مــن 40 ألــف مواطــن 
لبنــاين وثيقــة تطالــب الرئيس ماكرون بعودة االنتداب الفرنيس، 
وأن  للعظــم"  "وصلــت  أنهــا  عــى  ومــؤمل،  قــاس  دليــل  فذلــك 
عــن  بــداًل  األجنبــي  لاســتعار  مفضــًا  بــات  العــرب،  املواطــن 

االستعباد املحيل.
إنهــا وثيقــة/ رصخــة، تذكــر مبا قاله نزار قباين، يف رســالة موجهة 
إىل جــال عبــد النــارص، ملــا منــع مــن الدخــول إىل مــر، عقــب 
نــره لقصيــدة "هوامــش عــى دفــر النكســة"، لقــد قــال مبــلء 
القلــب املكســور: "إن كنــت قــد رصخت كل هذا الراخ، فألن 
الطعنــة كانــت مــن الخلــف، وألن مســاحة الجــرح كانــت أكــرب". 
أبنــاء  وكل  واليمنــي  والفلســطيني  اللبنــاين  اليــوم،  رصخ  فــإن 
الوطــن العــرب، مــن الجــرح إىل الجــرح، فألن الطعنــة كانت فعًا 
مــن الخلــف، وبتوقيــع األشــقاء قبــل الغربــاء. فافرحــوا باتفاقكــم 

التاريخي، فإن النر آت، مها تفننتم يف التطبيع والركيع.
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FELESTEENONLINE

 يف القضية رقم 2018/667 ،  يف الطلب رقم 2020/1138
أمام األستاذة : هدى عدوان قايض الصلح  ، سكرتارية : دعاء أسعد الزهارنة 

 - غــزة  ســكان  مــن   - الــرك  خــر محمــد  : محمــد  )املدعــي(  املســتدعي 
الشــجاعية - مســجد ابــن عثــان - شــارع بغــداد - هويــة رقــم )80033932( 

،وكيله املحامي : زاهر الدحدوح 
املســتدعى ضــده )املدعــى عليــه ( : ســمري حســن أبوشــنب - مــن ســكان غــزة - 
الشجاعية - بيارة بسيسو - مقابل مدرسة حطن )مجہول محل اإلقامة حاليا(. 

نوع الدعوى : )حقوق مطالبة مالية(
قيمة الدعوى : )14000 شيكل( أربعة عرش ألف شيكل فقط الغري.

تاريخ اإليداع 2018/03/27    ،  جلسة يوم 2019/09/12
 الحضور : حر األستاذ / هيثم الظاظا املتمرن لدى وكيل املدعي

مل يحر املدعى عليه لسبق السري بحقه حضوريًا
باسم الشعب العربي الفلسطيني

// الحكم //
 حكمت املحكمة بإلزام املدعى عليه / سمري حسن أبوشنب بدفع مبلغ وقدره )14000 
شــيكل( أربعة عرش ألف شــيكل للمدعي / محمد خر محمد الرك وإلزام املدعى عليه 

بالرسوم واملصاريف و200 شيكل أتعاب محاماة ورد الدعوى فيا عدا ذلك.
قايض محكمة صلح غزة
أ. هدى عدوان

مذكرة تبليغ حکم
 نبلغــك أيهــا املســتدعى ضــده أنــه وبتاريــخ 2019/09/12 قــد صــدر بحقــك 
الحكم املذكور وعليه نبلغك صورة عنه حسب األصول حتى يتسنى لكم اتخاذ 

املقتىض القانوين حسب األصول قبل أن يصار إىل تنفيذه حسب األصول .
 حرر بتاريخ 2020/08/13

رئيس قلم محكمة صلح غزة 
األستاذ : أكرم هشام أبو السبح

دولة فلسطن
املجلس األعىل للقضاء

 لدى محكمة بداية غزة ... املوقرة

إعالن للعموم
للصناعــة  الفلســطينية  أربيســك  رشكــة/  أن  الــرشكات  مراقــب  ُيعلــن 
واملقــاوالت ذ.م.م وميثلهــا رئيــس هيئــة املديريــن الســيد/ جــودت ناجــي 
شــحادة الخــري ووكيلــه املحامــي/ جميــل عــي الحتــو واملســجلة لدينــا 
بتاريــخ   563156413 كرشكــة ذات مســؤولية محــدودة لدينــا تحــت رقــم 
"رشكــة  ليصبــح  الرشكــة  اســم  لتغيــري  بطلــب  تقدمــت  2014/6/16م 

أرابيسك الفلسطينية للتجارة وللصناعة واملقاوالت ذ.م.م
تحريرًا يف 2020/8/13م

مراقب الرشكات

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة االقتصاد الوطني - اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات

يف القضية رقم 120 / 2009      يف الطلب 1019 / 2020
أمام األستاذ: تيسري أبو ضباع – قايض محكمة بداية    سكرتارية: سعيد سويلم 
املدعي: مربوكة محمد يونس عاشور بواسطة وكيلها / نارص خليل الهندي 
عاشــور مبوجــب الوكالــة العداليــة رقــم 9449 / 2005 عــدل غــزة – غــزة مــن 
الشــيخ عجلــن كافيــه الــرشع هـــ/ 9061502214 وكيلــه املحامــي / محمد 

عبد السالم داود - غزة الرمال برج الجالء 
املدعــى عليــه: رشكــة املســتقبل لإلعــالم وميثلهــا الســيد / إيهــاب محمــد 

عي األشقر – من غزة الثالثيني رشكة ترست 
نوع الدعوى: حقوق قيمة الدعوى: )14000دوالر امرييك + 16703شيكل(

تاريخ اإليداع: 2009/4/2م       جلسة اليوم: 2010/3/24م
الحضــور: أ. محمــد داود وكيــل املدعيــة ومل يحــر املدعــى عليــه جــاري 

محاكمته حسب األصول 
الحكم /// باسم الشعب العربي الفلسطيني

 / وميثلهــا  لإلعــالم  املســتقبل  رشكــة  عليهــا  املدعــى  بإلــزام  املحكمــة  حكمــت 
إيهــاب محمــد عــي األشــقر بدفــع مبلــغ 14000 اربعــة عــرش الــف دوالر امريــيك 
ومبلــغ 13203 ثالثــة عــرش ألًفــا ومائتــان وثالثــة شــيكل للمدعيــة / مربوكة محمد 
يونــس عاشــور وإلــزام املدعــى عليهــا بالرســوم واملصاريــف وخمســائة شــيكل 

اتعاب محاماة ورد الدعوى فيا عدا ذلك حكًا صدر بتاريخ: 2010/3/24م
قايض محكمة بداية غزة       أ. تيسري أبو ضباع
وصل التبليغ الحكم الصادر عن محكمة بداية غزة يف القضية املدنية رقم 120 / 2009

طالبــة التبليــغ: مربوكــة محمــد يونــس عاشــور بواســطة وكيلهــا / نــارص خليــل 
الهنــدي عاشــور مبوجــب الوكالــة العداليــة رقــم 9449 / 2005 عــدل غــزة 

وكيله املحامي / محمد عبد السالم داود 
املطلوب تبليغه: املدعى عليه وهو مقيم خارج البالد 

نوع األوراق املطلوب تبليغها: صورة مصدقة عن الحكم الصادر عن محكمة 
بداية غزة يف القضية رقم 120 / 2009

رئيس قلم محكمة بداية غزة / أ. عار قنديل 

دولة فلسطن 
املجلس األعىل للقضاء

لدى محكمة بداية غزة املوقرة 

إعالن للعموم
للتجــارة  الواصــف  رشكــة  بــأن  الجنوبيــة  املحافظــات  للــرشكات  العامــة  اإلدارة  ُتعلــن 
العامــة واملســجلة كرشكــة ذات مســؤولية محــدودة نحت رقــم 563146141 وكليها 
األســتاذ املحامــي/ جميــل الحتــو، تقدمــت لــإلدارة لتنفيــذ تحويــل محــر تحويــل 
حصــص مــؤرخ يف 2016/2/29م متضمــن انســحاب الــرشكاء/ أمجــد وأمين وأرشف 
بشري حسن أبو ثريا ودخول السيد/ محمد بشري أمين أبو ثريا، لذا من لديه اعراض 
عــىل التعديــل املذكــور أعــاله مراجعتنــا خــالل عــرشة أيــام من تاريخ هــذا اإلعالن يف 

مقر وزارة االقتصاد الوطني شارع النرص أبراج املقويس الطابق األول.
مراقب الرشكاتتحريرًا يف 2020/8/13م

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة االقتصاد الوطني - اإلدارة العامة للرشكات

مراقب الرشكات

غزة/ محمد أبو شحمة:
عملــت  ومحــدودة،  ذاتيــة  وإمكانيــات  بجهــود 
الــوزارات املختلفــة يف قطــاع غــزة عــىل تجهيــز 
مراكــز الحجــر الصحــي الســتقبال العائديــن مــن 
الخارج عرب معرب رفح الربي، بجميع مستلزماته 
التي تضمن لهم قضاء فرة الحجر بكرامة ودون 

أي عقبات.
كافــة  إلمتــام  نحــل،  كخليــة  الــوزارات  وعملــت 
مــا  وهــو  العائديــن،  الســتقبال  االســتعدادات 
نجحــت فيــه يف أيــام فتــح املعــرب الــذي تكلــل 
يف ســهولة اســتقبال العالقــن بــدًءا مــن املعــرب 
إىل  نقلهــم  ثــم  لهــم،  الرسيــع  الفحــص  وإجــراء 
مراكز الحجر الصحي وفقًا للخطط املوضوعة.

وقبــل وصــول العالقــن، تواجــد وكالء الــوزارات 
املعنيــة يف مراكــز الحجــر الصحــي، للتأكــد مــن 
سالمة اإلجراءات، وتطبيق الخطط املوضوعة، 

وسد أي احتياجات غري موجودة يف املراكز.
وجــرى نقــل جميــع القادمــن إىل مراكــز الحجــر 
بالتنســيق  يومــًا،   21 مــدة  لقضــاء  الصحــي 
الصحــة،  بــوزارة  املختصــة  األطقــم  مــع  الكامــل 
وفــق إجــراءات الوقايــة والســالمة ملنــع انتشــار 

فريوس كورونا.
وزارة الصحــة وعــىل لســان املتحــدث باســمها، 
الدكتــور أرشف القــدرة، أكــدت أن األمــور تســري 
بشــكل جيــد ومنظــم وفــق الخطــة التــي أعدتهــا 
الرشيكــة  الحكوميــة  واملؤسســات  وزارتــه، 

الستقبال واستضافة العائدين.
الطبيــة  "الفــرق  لـ"فلســطن":  القــدرة  وقــال 
والفنيــة والتثقيفيــة يف وزارة الصحــة تتابــع عــن 
كثــب عملهــا وإجراءاتهــا مــع العائديــن، حيــث 
معــرب  يف  الرسيــع  املخــربي  الفحــص  طبقنــا 
رفــح لإلحاطــة بالحالــة الوبائيــة للعائديــن بشــكل 
التأكــد  لحــن  املشــتبهة  الحــاالت  وعــزل  أويل 
مــن إصابتهــا أو خلوهــا من املــرض عرب الفحص 

."PCR املخربي للفريوسات
الطواقــم  ضاعفــت  الصحــة  وزارة  أن  وأوضــح 
الطبية لفرز الحاالت املرضية العائدة عرب معرب 

رفــح وتحويلهــا إىل مراكــز الحجر املخصصة لها 
بســيارات إســعاف مجهــزة، حيــث يتــم تحويــل 
إىل  تحتــاج  التــي  العائــدة  املرضيــة  الحــاالت 
خدمــات طبيــة رسيريــة إىل غــرف حجــر مجهــزة 

باملستشفيات وفق اإلجراءات الوقائية.
واألمنيــة  الطبيــة  الطواقــم  أن  إىل  وأشــار 
مكثفــة  تدريبــات  تلقــت  والنظافــة  والخدمــات 
مــن خــالل فريــق التدريــب بــوزارة الصحــة عــىل 
الحجــر  الخدمــات يف مراكــز  التعامــل وتقديــم 

الصحي وفق إجراءات الوقاية والسالمة.
وبــن أن وزارة الصحــة أضافــت طواقــم مكافحــة 
العــدوى لتعزيــز العمــل مبراكــز الحجــر الصحــي 
ومراقبــة ســالمة اإلجــراءات التــي يتــم تنفيذهــا 

وفــق الدليــل املعتمــد. وحــذر مــن أن املرحلــة 
جــراء  الخطــورة  مــن  عاليــة  درجــة  عــىل  الحاليــة 
اتســاع املناطــق املوبــوءة حول قطــاع غزة والتي 
التــزام  يتطلــب  مــا  العائــدون،  منهــا  يصــل 
الجميــع بإجــراءات الوقايــة والســالمة مــن اجــل 

تحصن املجتمع.
التنميــة  وزارة  باســم  الناطقــة  أكــدت  بدورهــا، 
االجتاعيــة، عزيــزة الكحلوت، أن وزارتها ضمن 
لجنــة الطــوارئ املشــكلة للتعامــل مــع فــريوس 

كورونا إىل جانب وزاريت الداخلية والصحة.
وقالــت الكحلــوت لـ"فلســطن": "قمنــا بإمــداد 
غــزة  قطــاع  يف  الصحــي  الحجــر  مراكــز  جميــع 
معــدات  مــن  املعيشــة  مســتلزمات  بجميــع 

أساســية، وأغطيــة، وفــراش، وأجهــزة كهربائيــة، 
وأدوات تنظيف".

عــىل  عملنــا  "كذلــك  الكحلــوت:  وأضافــت 
توفــري وجبــات الطعــام عــىل مــدار اليــوم لجميــع 
الحجــر  مراكــز  يف  واملتواجديــن  العائديــن 
واأللعــاب  والحلويــات،  وامليــاه،  الصحــي، 
داخــل  العائلــة  متطلبــات  وكل  لألطفــال، 

املراكز".
وأوضحــت أن وزارة التنميــة االجتاعيــة تعمــل 
عــىل توفــري االشــراطات الصحيــة داخــل مراكــز 
يف  طواقمهــا  أن  إىل  إضافــة  الصحــي،  الحجــر 
حالــة طــوارئ لتوفــري أي طلبــات تــأيت مــن قبــل 

املحجورين يف املراكز.

رفح/ صفا:
املعتــادة  الــوداع  ومشــاهد  األولويــات  تغــرّيت 
أصبــح  إذ  املعهــود؛  بخــالف  رفــح  معــرب  داخــل 
يف  أهــم  والقفــازات  الكامــة  عــن  الســؤال 
مرحلــة مــا مــن الســؤال عن جواز الســفر واألوراق 

الثبوتية.
احرازيــة  إجــراءات  "صفــا"  وكالــة  وعاينــت 
والصحــة يف  الداخليــة  وزارتــا  تنفذهــا  مشــددة 
مــرص  مــع  الحــدودي  املعــرب  عمــل  خــالل  غــزة 
جنويب القطاع استثنائًيا لثالثة أيام؛ حرًصا عىل 

عدم تفيش الفريوس داخل غزة.
وعــاش العالقــون يف القطــاع خمســة أشــهر يف 
كان  فيــا  الســفر،  باتجــاه  لفتحــه  ترقــب  حالــة 
مئــات العالقــن يف مــرص ينتظــرون العــودة إىل 
غــزة بفــارغ الصــرب، وجــاءت الفرصــة ضّيقــة بعــد 

اإلعالن عن فتحه ثالثة أيام للحاالت الطارئة.
مــن أي إصابــة خــارج مراكــز  القطــاع  ورغــم خلــو 
الحجــر، إال أن الجهــات الصحيــة واألمنية فرضت 
إبقــاء الوبــاء حبيــس  إجــراءات صارمــة مــن أجــل 
ومقدمــي  املواطنــن  ســالمة  وحفــظ  املراكــز، 

الخدمات.
مشــاهد  غيــاب  املعــرب  داخــل  الالفــت  كان 
بالتلويــح  واالكتفــاء  املعتــادة،  والــوداع  العنــاق 
يف  اليدويــة  املصافحــة  أو  بعيــد،  مــن  باليــد 

أحسن األحوال، مع استخدام املعقات.
مــن بعيــد لــّوح والــد البنــه بيــده مّودًعــا إيــاه قبــل 
أن يســتقل مركبــة مســافرين؛ وضــع كل مــن فيهــا 
كامــة عــىل أنفــه وفمــه، وارتــدى قفازيــن بيديه؛ 

فبادله ولده التحية باليد.
مــرص  يقصــد  الــذي  نجلــه،  يــويص  األب  أخــذ 
بغــرض إكــال دراســته، بصوٍت عــاٍل: "دير بالك 

عىل نفسك، ما ترفع الكامة باملرة".
وداخــل قاعــة املســافرين بــدت أم خائفــة عــىل 
عــن  لربهــة  الكامــة  وترفــع  الثالثــة،  أطفالهــا 

أنوفهــم وأفواههــم كلــا شــعروا بضيــق النفــس، 
قبل أن تعيدها رسيًعا.

أما تلك املسنة، الجالسة عىل ُكريٍس ُمتحرك، 
وهي ترتدي كامة وقفازين، فبدا ابنها حريًصا 
للغاية عىل سالمتها، إذ وضعها يف ظل الصالة 
ســاع  بانتظــار  النــاس،  عــن  بعيــًدا  الخارجــي، 
اســمها عــرب مكــرب الصــوت؛ مــن أجــل اســتكال 

اإلجراءات.
هكذا بدت الحالة لدى فئات املسافرين الذين 
إغالقــه  منــذ  املعــرب،  عــرب  بالســفر  لهــم  ُســمح 
منتصــف مــارس/ آذار املــايض بشــكل احــرازي 

ملنع وصول الفريوس إىل القطاع.
وكان مــن الالفــت أيًضــا، أولئك املوظفن الذي 
الرقابــة"، ويوقفــون  بـ"دائــرة  أنفســهم  عرّفــوا عــن 
الدخــول  قبــل  مســافرين  تحمــل  مركبــة  كل 
ركابهــا  جميــع  ارتــداء  مــن  للتأكــد  املعــرب؛  إىل 

الكامات والقفازات.
وال يســمح هــؤالء املوظفــن ألحــد بالتحــرك دون 
أن يرتــدي وســائل الوقايــة، ويســألون عنهــا قبــل 

السؤال عن جواز السفر.
بعــض  تذّمــر  لوحــظ  الحالــة،  هــذه  وســط 
ومحاولــة  الكامــة،  ارتــداء  مــن  املســافرين 
تجاهلهــا؛ بســبب حرارة الجــو، فيا كان موظفو 
اســتخدامها  بــرورة  إقناعهــم  يحاولــون  الرقابــة 

ألن "درهم وقاية خرٌي من قنطار عالج".
عنــارص  مــن  العــرشات  كان  أمتــار؛  بعــد  وعــىل 
رفــح  معــرب  بوابــة  جانبــي  عــىل  ينتــرشون  األمــن 
الرئيسة؛ لتأمن املسافرين والعائدين، مرتدين 

مالبس وقائية كاملة.
وأغلقــت الســلطات املرصيــة أمــس معــرب رفــح 
بعــد أن أعيــد تشــغيله الثالثــاء املــايض وملــدة 
الجــوزات  لحملــة  االتجاهــن،  يف  أيــام  ثالثــة 
املرصيــة واإلقامــات املرصيــة وحملــة الجوازات 

األجنبية، وبعض الحاالت املرضية الطارئة.

غزة/ جال غيث:
مــن  عاًمــا(   29( عبيــد  إســالم  الفتــاة  تخــى 
الرسطــان  مــرض  وتفــيش  الصحيــة  تدهــور حالتهــا 
االحتــالل  منــع  اســتمرار  ظــل  يف  جســدها،  يف 
يف  العــالج  لتلقــي  املــرىض  ســفر  اإلرسائيــي 
املحتلــة  واألرايض  الغربيــة  الضفــة  مستشــفيات 

عام 1948.
والفتــاة إســالم، واحــدة مــن مئــات املــرىض يف غزة 
تنتظــر ســاح االحتــالل لهــا بالســفر لتلقــي العــالج 
املحــارص  غــزة  قطــاع  يف  املتوفــر  وغــري  الــالزم 

إرسائيليا منذ نحو 13 عاما.
وأصيبــت إســالم برسطــان الثــدي قبــل عــام، وتطــور 
مرضهــا، مــا دفعهــا إىل إجــراء عمليــة اســتئصال يف 
مجمــع الشــفاء الطبــي يف إبريــل/ نيســان 2019، 
وتطلــب خضوعهــا للعــالج اإلشــعاعي يف الضفــة 
الغربية، لكن الظروف الســائدة حالت دون ســفرها 
بعد أن كان مقررا لها بداية يوليو/ متوز املايض.

وتتذرع سلطات االحتالل بوقف سفر املرىض من 
غــزة للعــالج يف الضفــة والداخــل املحتــل بذرائــع 

أمنية واهية.
تطور المرض

واكتشــفت إســالم املــرض بعــد شــكوى مــن وجــود 
ورم يف جســدها، ثــم تطــور املــرض منتصــف العام 
املختصــن  لألطبــاء  للتوجــه  دفعهــا  مــا  املــايض، 
طبيــة  وتحاليــل  مقطعيــة  صــوة  مــن  أكــر  وإجــراء 
مصابــة  أنهــا  عــىل  بالتأكيــد  املطــاف  بهــا  لينتهــي 
لتخضــع  املتطــورة،  مراحلــه  يف  الثــدي  برسطــان 

لعملية استئصال الثدي.
وخضعــت الفتــاة التــي تقطــن يف مخيــم الفالوجــا 
شــال قطــاع غــزة، لثــاين جرعــات عــالج كيــاوي، 
مل  لكنهــا  عليــه،  والقضــاء  املــرض  تفــيش  ملنــع 

تستكمل رحلة عالجها.

تقــول لصحيفــة "فلســطن": إن ســلطات االحتــالل 
متاطل يف الســاح لها بالوصول إىل مستشــفيات 
شــال  )إيريــز(  حانــون  بيــت  حاجــز  عــرب  الضفــة 

القطاع؛ بزعم الفحص األمني وصغر سنها.
باإلشــعاع  عــالج  وجــود  عــدم  آالمهــا  يزيــد  ومــا 
عالجهــا  وأن  غــزة،  يف  الهرمــوين  أو  الكيميــايئ 
تحديــًدا  الخــارج،  إىل  بســفرها  مرتبــط  بالكامــل 
أو مستشــفيات  الغربيــة  الضفــة  يف مستشــفيات 
مستشــفيات  أي  أو  األردن  أو  املحتــل  الداخــل 
الرسطــان،  ملــرىض  عــالج  لديهــا  متطــورة  خارجيــة 

وفق قولها.
مــن  وتخــى  صحتهــا  عــىل  قلقهــا  إســالم  وتبــدي 

انتقال الورم إىل ثديها اآلخر.
التوجــه  إىل  غــزة  يف  املــرىض  آالف  ويضطــر 
ملستشــفيات الضفــة والقــدس املحتلتــن، إال أن 
مــن  الكثــري  إصــدار  عــن  االحتــالل متتنــع  ســلطات 
تصاريــح الســاح للمــرىض بالعبــور والوصــول إىل 

وجهتهم.
الباحــث يف املركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان 
أزمــة  يعــاين  غــزة  قطــاع  أن  أوضــح  شــعث،  عــزام 
توفــر  لعــدم  ذلــك  مرجًعــا  الصحــي،  الجانــب  يف 
اإلمكانيــات جــراء اســتمرار الحصــار، وعــدم توفــري 
وزارة الصحة يف رام الله الحصة الدوائية للمرىض 

بسبب التجاذبات السياسية.
أصحــاب  إن  "فلســطن":  لصحيفــة  شــعث  وقــال 
األمــراض الخطــرية يف غــزة يعانــون أزمــة مضاعفــة 
منــذ مــارس/ آذار املــايض بســبب جائحــة كورونــا، 
وزادت حدتهــا حرمــان االحتــالل عــرشات املــرىض 
مــن تلقــي بروتوكوالتهــم العالجيــة بذرائــع وهميــة، 
وانعكــس ذلــك بالســلب عــىل أوضاعهــم الصحيــة 
وجعلهــم عرضــة للخطــر لعــدم توفــر العــالج الــالزم 

لهم يف القطاع.

لعــرشات  الصحيــة  الحالــة  تراجــع  إىل  ولفــت 
املــرىض بالقطــاع لعــدم اســتكالهم رحلة عالجهم 

يف الخارج.
الالزمــة  واألجهــزة  األدوات  توفــر  عــدم  إىل  ونــوه 
منــع  بســبب  بغــزة  اإلشــعاعي  العــالج  لتقديــم 

االحتالل دخولها أيضا.
بدائل عاجلة

تقدمهــا  التــي  الخدمــات  أن  شــعث  وأضــاف 
مستشــفيات غــزة ملــرىض الرسطــان محدودة وغري 
لتمكــن  آليــة مناســبة  إيجــاد  كافيــة وال بديــل عــن 
طبيــة  تحويــالت  عــىل  الحصــول  مــن  املــرىض 
للعــالج بالخــارج، والضغــط عىل االحتالل لتســهيل 

وصولهم للمستشفيات والسفر.
وأصحــاب  الرسطــان  مــرىض  مســتقبل  أن  واعتــرب 
مــن  بــد  وال  جــًدا،  مــؤمل  بغــزة،  الخطــرية  األمــراض 
تدخل كل الجهات املعنية لضان وصول املرىض 
للمستشــفيات ليلقــوا العــالج الــالزم "وهــذا حقهم 
املكفول مبوجب القوانن واالتفاقيات الدولية".

وكان املركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان قــال يف 
وقــت ســابق: إن االحتــالل منــع ســفر نحــو 51 ألــف 
مريــض مــن أصــل 179 ألفــا و746، طلبــوا الخــروج 
للعالج يف مستشفيات الضفة الغربية، يف الفرة 
بن يناير/ كانون الثاين 2008، وديسمرب/ كانون 

األول 2018.
وأضــاف يف تقريــر أن االحتــالل منــع خــالل العــام 
اإلجــايل  العــدد  مــن  باملئــة   35 فقــط،  املــايض 

للمرىض، من التنقل للعالج.
وشــهد عــام 2018، وفــق وزارة الصحــة، وفــاة 56 
حالــة، مل يســمح لهــا االحتــالل بالعــالج خــارج غــزة، 
األمــراض  ذات  الحــاالت  مــن  الكثــري  بقيــت  فيــا 
تعــاين  والرسطــان  الكلــوي  الفشــل  مثــل  الصعبــة، 

داخل القطاع.

بإمكانات ذاتية.. وزارات غزة تنجح يف االختبار

جانب من إجراءات استقبال العائدين عرب معرب رفح الربي                      )أرشيف(

معرب رفح يف زمن كورونا.. الكاممة 
والقفازات تسبقان جواز السفر

ة  الفتاة "عبيد".. ترتّنح عىل َأِسّ
املرض بانتظار السامح لها للعالج بالخارج

غزة/ فلسطن:
إغــالق  أمــس،  الســلطات املرصيــة،  أعــادت 
معرب رفح الربي جنوب قطاع غزة، بعد فتحه 
اســتثنائيا ملــدة 3 أيــام؛ ســمح خاللهــا بســفر 

املواطنن العالقن يف االتجاهن.
والحــدود  للمعابــر  العامــة  الهيئــة  وأفــادت 
بــأن عــدد  يف وزارة الداخليــة، يف تقريرهــا، 
الذيــن غــادروا غــزة خــالل األيــام الثالثــة لفتــح 
املعرب)الثالثــاء حتــى الخميــس( ألــف و142 
مســافرًا، يف حــن وصــل القطــاع ألــف و841 

مسافرًا عالقًا من الجانب املرصي.
أبــو  فــؤاد  املعابــر  هيئــة  عــام  مديــر  وقــال 
ســّهلت  املختصــة  األجهــزة  إن  بطيحــان، 
إىل  العالقــن  ووصــول  املســافرين  مغــادرة 

غزة خالل أيام العمل باملعرب، وفق إجراءات 
الوقاية والسالمة من فريوس كورونا.

إجــراء  تــم  أنــه  إىل  بطيحــان  أبــو  ولفــت 
الفحــص الطبــي األويل داخــل املعــرب لجميــع 
التابعــة  الطبيــة  األطقــم  قبــل  مــن  القادمــن، 
لــوزارة الصحــة، كــا تــم تحويلهــم جميعًا إىل 

مراكز الحجر الصحي لقضاء مدة 21 يومًا.
وأشــار إىل أن العمــل يف املعــرب اســتمر يف 
اتجــاه الوصــول حتــى ســاعة مبكــرة مــن فجــر 
وصــول  تســهيل  أجــل  مــن  الجمعــة،  أمــس 
الصالــة  إىل  وصلــوا  الذيــن  العالقــن  جميــع 

املرصية.
 95 أرجعــت  املرصيــة  الســلطات  أن  وذكــر 
مســافرًا إىل غــزة خــالل األيــام الثالثــة، جــرى 

تحويلهــم كذلــك إىل مراكــز الحجــر الصحــي 
كإجــراء احــرازي. وأكــد أبو بطيحــان أن أطقم 
هيئــة املعابــر، ومبســاندة األجهــزة الحكوميــة 
األخــرى، اتخــذت كافــة احتياطــات الســالمة، 
وبذلــت الجهــود املمكنــة يف ســبيل تســهيل 
ســفر ووصــول العالقــن يف االتجاهــن بأمــن 
الوبــاء داخــل  تفــيش  منــع  وســالم، ولضــان 

قطاع غزة.
منتصــف  منــذ  الــربي  رفــح  معــرب  وأغلــق 
سلســلة  ضمــن  املــايض،  آذار/مــارس  شــهر 
اإلجراءات االحرازية التي اتخذتها الحكومة 
يف غــزة للوقايــة مــن جائحــة "كورونــا"، وجرى 
فتحه خالل تلك املدة عىل فرات متباعدة 

لعدة أيام؛ لتسهيل وصول العالقن.

إعــادة إغــالق معرب رفــح 
بعــد فتحــه 3 أيــام استثنــائيًا
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غزة/وائل الحلبي:
بقيــادة  الوطنــي  للمنتخــب  الفنــي  الجهــاز  قــرر 
الكابــن الجزائــري نــور الديــن ولــد عــي، تأجيــل 
إقامتــه  يعتــزم  كان  الــذي  التدريبــي  املعســكر 
بدايــة شــهر ســبتمرب القــادم, بعــد قــرر االتحــاد 
املباريــات  بتأجيــل  القــدم  لكــرة  اآلســيوي 
املزدوجــة  اآلســيوية  التصفيــات  مــن  املتبقيــة 
آســيا  وكأس   2022 العــامل  لــكأس  املؤهلــة 

.2023

وكان مــن املقــرر أن يدخــل املنتخــب الوطنــي 
يف معســكر تدريبــي يف رام اللــه مطلــع شــهر 

منتخــب  ملواجهــة  تحضــرًا  القــادم,  ســبتمرب 
ســنغافورة التــي كانــت ُمقــررة يــوم 8 مــن شــهر 
فيصــل  الشــهيد  ســتاد  عــى  القــادم  أكتوبــر 
الحســيني يف الجولــة الســابعة مــن التصفيــات 

املزدوجة قبل أن يتم تأجيلها.
وأعلــن االتحــاد اآلســيوي عــن تأجيــل منافســات 
التصفيــات  مــن  والثامنــة  الســابعة  الجولتــن 
املزدوجــة الــذي كان مــن املقــرر إقامتهــا يف 
شــهري أكتوبــر ونوفمــرب القادمــن, قبــل أن يتــم 

التأجيل إلقامتها مطلع العام القادم.
عــى  بنــاء  اآلســيوي  االتحــاد  قــرار  وجــاء 

الحكوميــة  واإلجــراءات  الصحيــة  املعطيــات 
املتخذة يف كافة البالد املشــاركة بالتصفيات 

للحد من انتشار فروس كورونا.
الخامــس  املركــز  الوطنــي  املنتخــب  ويحتــل 
برصيــد  بالتصفيــات  الرابعــة  املجموعــة  يف 
أربعــة نقــاط, حيــث حقــق الفــدايئ الفــوز عــى 
بالتصفيــات  مشــواره  بدايــة  يف  أوزبكســتان 
خــر  فيــا  ســلبيًا,  الســعودية  مــع  وتعــادل 
ويتبقــى  وأوزبكســتان,  واليمــن  ســنغافورة  مــن 
واليمــن  ســنغافورة  أمــام  مواجهــات  ثالثــة  لــه 

والسعودية.

تأجيل معسكر المنتخب الوطني 
تماشيًا مع رؤية االتحاد اآلسيوي

غزة/وائل الحلبي:
أعلن نادي شــباب الخليل تعاقده مع الحارس عزمي شــوييك قادمًا 
مــن جــاره أهــي الخليــل ليكــون رابــع الوافديــن مــن هــذا النــادي إىل 
صفــوف العميــد الخليــي, الــذي يســعى لتعزيز صفوفــه قبل انطالق 

املوسم القادم يوم 25 من شهر سبتمرب القادم.
ويــأيت انضــام الشــوييك للشــباب ليكــون مبثابة الصفقــة القوية يف 
ظــل التنافــس الكبــر بــن الفريقن, والــذي زادت بعد رحيل خلدون 
الحلــان وحــادة الجعــربي وعــودة يــزن العويوي من األهي لشــباب 

الخليل.
ويعــد شــوييك أحــد أفضــل حــراس مرمــى دوري املحرتفــن بالضفــة 
أفضــل حــارس يف موســم  الحصــول عــى جائــزة  لــه  الغربيــة وســبق 

.2016/2017
الدكتــور بشــر  مــع املــدرب  أيــام  قبــل  الخليــل تعاقــد  وكان شــباب 
الطــل الــذي تــوىل تدريــب أهــي الخليــل يف املوســم املــايض قبــل 
أن يرحل يف ختام منافسات مرحلة الذهاب من دوري املحرتفن.

ويأمــل شــباب الخليــل بتعويــض خيبــة املوســم املــايض بعدمــا فقد 
املنافســة عــى لقــب دوري املحرتفــن قبــل أن يــودع بطولــة كأس 
الضفــة الغربيــة مــن دور الـــ32, حيــث يهــدف الفريــق للمنافســة بــكل 

قوة عى لقب دوري املحرتفن.

شباب الخليل 
يضم العبًا رابعًا 
من جاره األهلي غزال: إدارة 

"العميد" بحاجة 
لرجال أعمال

االنتهاء من ُمشروع إنارة 
ملعب اتحاد خانيونس

غزة / مؤمن الكحلوت
أعلــن املهنــدس ماجــد غــزال رئيــس لجنــة تســير أعال نــادي غزة 
الريــايض, أن اللجنــة قــررت تأجيــل انتخابــات مجلــس اإلدارة ليــوم 

18 من شهر سبتمرب القادم, بعدما كانت ُمقررة يوم أول أمس.
وأكــد غــزال، عــى أن ناديــه بحاجة لشــخصيات من رجال األعال, 

لشغل عضوية مجلس اإلدارة القادم.
وأوضــح غــزال خــالل ترصيحــات تلفزيونيــة, أن ناديــه بحاجة لدعم 
قــادرة عــى توفــر  مــايل كبــر, وأنــه يتوجــب تعيــن شــخصيات 

الدعم املايل للنادي.
تعــد  ومل  كبــرة,  أصبحــت  األنديــة  :"مرصوفــات  غــزال  وأضــاف 
األنديــة  إلدارة  تكفــي  لألنديــة  امُلقدمــة  الرســمية  املســاعدات 
مقارنــة مــع حجــم نفقاتهــا, وبالتــايل فــإن وجــود رجــال أعــال يف 
املجلس القادم سيساهم يف استثار موارد النادي ودعمه ماليًا 

من خالل عالقتهم امُلتعددة.

تأجيل االنتخابات إلى 18 سبتمبر

غزة/ عالء شايل:
لالســتقرار  عفانــة  أحمــد  مــع  التفــاق  جباليــا  شــباب  نــادي  توصــل 
املوســم  املمتــاز  الــدوري  منافســات  يف  الفريــق  عريــن  وحايــة 
القــادم 2021-2020 الــذي ســينطلق يــوم 25 مــن شــهر ســبتمرب 

القادم. 
ويــأيت االســتقرار عــى عفانــة لحراســة مرمــى شــباب جباليــا يف ظــل 
عدم تجديد الصفقة التبادلية مع الهالل، وبالتايل استعادة الثوار 

لحارسه عفانة واستعادة الهالل لحارسه إياد أبو دياب،.
وقدم عفانة مستويات قوية املوسم املايض مع الهالل جعله من 
أبرز حراس املرمى يف غزة، رغم أنه لعب لســنوات طويلة لشــباب 

جباليا لكن افضل مواسمه يف القوة واألداء كان مع الهالل.
عبــد  أحمــد  تعيــن  عــن  وأعلــن  أن شــباب جباليــا ســبق  يشــار إىل 
الهــادي مدربــًا للفريــق عــى أمــل املنافســة عــى األلقــاب املوســم 

القادم. 

تجميد االتفاق التبادلي

غزة/مؤمن الكحلوت:
خانيونــس  اتحــاد  نــادي  أعلــن 
انتهائــه مــن ُمــروع إنــارة امللعــب 
الجديــد الخــاص بــه, بالتعــاون مــع 
رشكــة توزيــع الكهربــاء مُبحافظــات 

غزة.
الدكتــور  النــادي  رئيــس  وقــال 
محمــد املــرصي, إنــه متــت تجربــة 
إنــارة امللعــب للوقوف عى مدي 
جاهزيتهــا وُمالءمتهــا, ُمشــرًا إىل 
أن امُلروع سيكون جاهزًا بشكل 

نهايئ منتصف الشهر الجاري.
امللعــب  أن  املــرصي  وأكــد 
سيكون جاهزًا الستقبال تدريبات 
فريقــه واملباريــات الوديــة, ُمقدمًا 
مــن ســاهم يف امتــام  لــكل  شــكره 
مفخــرة  ُيعتــرب  الــذي  املــروع 

رياضية فلسطينية.

عفانة يستقر على 
حماية عرين "الثوار"
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كتب/ عالء شاميل: 
أفضــل  الربيــج  خدمــات  نجــم  عيــى  عدنــان  ثائــر  يعيــش 
مراحلــه الرياضيــة يف مســرته مــع كــرة الســلة بعدمــا وصــل 
ملرحلــة كبــرة مــن النضــج يف إتقــان األداء وحصــد األلقــاب 

وخطف األضواء. 
ولعل أبرز ما يشاهده أي متابع ملباريات كرة السلة النتائج 
التــي يحققهــا فريــق خدمــات الربيــج والســيطرة املتواصلــة 
عــى عــرش كــرة الســلة منــذ خمــس ســنوات، لكــن امللفــت 
خــالل  أداء  مــن  عيــى  ثائــر  بــه  يظهــر  مــا  هــو  متابــع  ألي 
عــى  يغطــي  أن  فيهــا  اســتطاع  التــي  الرســمية  املباريــات 
الكثر من زمالءه يف األداء خاصة يف تسجيل الثالثيات. 

وأبرز ما متيز به ثائر عيى ولفت انتباه املتابعني له خالل 
مباريات الدوري هو إتقان مهارة تسجيل الثالثيات بصورة 
عالية وبتعجب كبر من قوة امتالكه حاســة التســجيل رغم 
بعــد املســافة وحاجتهــا للرتكيــز الكبــر إال أن طريقــة إتقانــه 

وتسجيله للثالثيات يفوق الوصف. 
أن  إال  ميكــن  ال  الســلة  كــرة  لصــاالت  يدخــل  متابــع  أي  إن 
مــا  رسعــان  الــذي   )14( الرقــم  لصاحــب  نظراتــه  تلتفــت 
البعــض  يبــدأ  حتــى  املباريــات  كل  يف  األضــواء  يخطــف 
باالستغراب من قوة األداء، والبعض اآلخر يبحث عن اسمه 

ليكون متّياًم به.
مــا وصــل لــه ثائــر عيــى من هــذا األداء واإلتقان مل يأِت من 
فراغ خاصة يف مهارة تسجيل الثالثيات حتى أنه يف جميع 
الدائــم  التــدرب  التــي يتلقاهــا يركــز فيهــا عــى  التدريبــات 
عــى تســجيل الثالثيــات مبــا قــد يــرتاوح مــن )150-200( 

رمية يف كل تدريب. 

مل يكتــِف عيــى بالتدريبــات الجامعيــة لفريقــه، بــل يحاول 
دامئــًا أن يتــدرب منفــردًا وخاصــة يف التــدرب الدائــم عــى 
مــن  املرحلــة  لهــذه  وإتقانهــا، حتــى وصــل  الثالثيــات  رمــي 

النضج الريايض يف كرة السلة. 
ومل يكــن هــذه الظاهــرة هــي امللفتــة فقــط يف مســرة ثائــر 
عيــى، بــل إن النجــم صاحــب الـــ)31( عامــًا، أصبــح متّوجــًا 
بـــ)15( لقبــًا رســميًا خــالل مســرته يف البطــوالت الرســمية 

التي كانت بدايتها يف العام 2007م. 
لبطولــة  ألقــاب  بـــ)6(  الربيــج  خدمــات  مــع  عيــى  وتــّوج 
الــدوري، جــاء خمســة منهــم بشــكل متتــايل، فيــام تــّوج بـ)4( 

ألقاب لكأس غزة، و)5( ألقاب لكأس السوبر. 
ويتحــدث مجنــون الرميــات الثالثيــة عــن عشــقه الالمحــدود 
لكــرة الســلة التــي يعطيهــا اهتاممــًا أكرث مــن اهتاممه بحياته 

الخاصة.
ويقــول عيــى لـ"فلســطني": إن مــا ميتلكــه من مهارات هي 
موهبة منذ الطفولة لكنه طورها بالشكل الصحيح مستفيدًا 
مــن خــربات عائلتــه الرياضيــة وأعاممــه الذيــن ســبق أن كانوا 

أصحاب تاريخ كبر يف كرة السلة. 
مــع  حياتــه  يف  عيــى  يحققهــا  التــي  النجاحــات  هــذه  إن 
رشيكته كرة السلة ستبقى كنموذج نجاح ميكن أن تستفيد 
منهــا األجيــال، خاصــة أن هــذه املوهبــة ال يصــل لهــا كل مــن 

ميارس اللعبة.
واســتطاع ثائــر عيــى أن يكــون أحــد أبــرز الركائــز األساســية 
يف تتويــج الربيــج بلقــب دوري كــرة الســلة للمــرة الخامســة 
عى التوايل بعدما نجح يف تسجيل )5( رميات ثالثية يف 

املباراة األوىل، و)8( رميات يف املباراة الثانية.

ملك ومجنون الرميات الثالثية 
على مستوى فلسطين

 يعود مجددًا لتدريب فريق التفاح
الشجاعية يتعاقد 

د  مع اللولحي ويجدِّ
عقود 4 العبين

ثائر عيسى

الشنطي
غزة/وائل الحلبي:

ســامي  الكابــن  مــع  تعاقــده  التفــاح  نــادي  إدارة  مجلــس  أعلــن 
الشــنطي لقيــادة الفريــق األول لكــرة القــدم بالنــادي خــالل املوســم 
القادم خلفًا للكابن بسام أبو الصادق الذي استقال عقب قيادته 

التفاح للصعود لدوري الدرجة املمتازة.
وتــم اإلعــالن عــن التعاقــد بــني الطرفــني عقــب انتهــاء الجلســة التي 
جمعتهــام يف مقــر النــادي بحضــور رئيــس النــادي محمــد حــامدة، 

وأعضاء اإلدارة.
وتــم االتفــاق عــى قيــام الكابــن الشــنطي بتشــكيل جهــازه الفنــي 
املســاعد وعرضــه عــى املجلــس مــن أجــل اعتــامده واإلعــالن عنــه 

رسميًا.
وســبق للكابــن ســامي الشــنطي وأن تــوىل قيــادة تدريــب التفــاح 

مرتني سابقتني، األوىل 
يف موســم 2017-2016، والثانية يف موســم 2018-2017 يف 

الدرجة املمتازة.
ويحمــل 8الشــنطي شــهاد تدريــب معتمــدة مــن االتحــاد اآلســيوي 

.)A( بدرجة
مــن جهــة أخــرى، توصــل التفــاح التفــاق مــع نظــره شــباب رفح لضم 
الالعب محمد موىس أبو عرمانة عى ســبيل اإلعارة ملدة موســم 
واحد, فيام ال زال الفريق الرفحي ينظر يف طلب التفاح الستعارة 

محمد ناجي أبو عرمانة.
وتقــدم التفــاح بطلــب لضــم الثنــايئ أبــو عرمانــة يف إطــار مســاعي 
الدرجــة  دوري  منافســات  انطــالق  قبــل  صفوفــه  لتعزيــز  الفريــق 
املمتــازة, حيــث وافــق شــباب رفــح عــى انتقــال محمــد مــوىس أبــو 

عرمانة فيام مل يحسم مصر محمد ناجي أبو عرمانة حتى اللحظة.
ويف نفــس الســياق أعلــن التفــاح تعاقــده مــع الالعــب محمد عادل 
املشــوخي قادمــًا مــن القادســية الرفحــي, ليكــون خامــس الوافديــن 

الجدد لصفوف التفاح العائد حديثًا لدوري الدرجة املمتازة.
ويتطلع التفاح لتعزيز صفوف الفريق بعدد من الالعبني البارزين 
ســعيًا للحفــاظ عــى تواجــده يف الدرجــة املمتــازة بعــد صعــوده 

إليها يف املوسم املايض متصدرًا دوري الدرجة األوىل.
وكان التفــاح تعاقــد مــع ثالثــة العبــني يف وقــت ســابق هــم معتــز 
مــن خدمــات  بيــت حانــون وحســن جــودة  اتحــاد  القططــي العــب 
النصــرات وبــالل النمنــم مــن شــباب خانيونــس, فيــام جــدد عقــود 
محمــد  والحــارس  حمــودة  وخميــس  اللــه  عــوض  فــادي  الثــاليث 

الدايل.

غزة/ عالء شاميل:
توصــل نــادي اتحــاد الشــجاعية التفــاق مــع الظهــر األيــر أحمــد اللولحي 
لالنضامم لصفوف الفريق استعدادًا ملنافسات الدوري املمتاز املوسم 
القادم 2021-2020 الذي سينطلق يوم 25 من شهر سبتمرب القادم. 

وســيعترب اللولحــي الصفقــة األوىل للشــجاعية يف االنتقــاالت الصيفيــة 
الفريــق  خطــوط  لتقويــة  املطلــوب  بالشــكل  الســتغاللها  يســعى  التــي 

استعدادًا ملنافسة قوية عى ألقاب املوسم القادم. 
عقــود  بتجديــد  الشــجاعية  اتحــاد  إدارة  مجلــس  نجــح  آخــر  ســياق  ويف 
أبــرز العبــي الفريــق وهــم: إبراهيــم النتيــل، وخــري مهــدي، وعــالء عطيــة، 

والحارس أحمد الجرو.
يشــار إىل أن الشــجاعية كان قد أعلن عن تعيني املدرب محمود املزين 
اســتعدادًا  عــام،  كمــدرب  حجــاج  هيثــم  ويســاعده  للفريــق  فنيــًا  مديــرًا 

للموسم القادم الذي سيحاول فيه الوصول ملنصات التتويج.
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مدريد/ )أ ف ب(
أعلــن نــادي برشــلونة اإلســباين لكــرة القــدم أمــس ان نتيجــة الفحوصات التــي خضع لها 

مدافعه الفرنيس صامويل أومتيتي لفريوس كورونا املستجد جاءت ايجابية.
التــي أجريــت  فــريوس كورونــا  لــه "بعــد اختبــارات  بيــان  الكاتالــوين يف  النــادي  وقــال 
الخميــس، جــاءت نتيجــة العــب الفريــق األول صامويــل أومتيتــي إيجابية" مؤكدا إنه مل 

تظهر عليه أي أعراض صحية وأنه محجور يف منزله.
ومل يكــن أومتيتــي )26 عامــا( املصــاب يف ركبتــه اليــرى، مــن ضمــن التشــكيلة التــي 

سافرت إىل الربتغال للمشاركة يف مباريات دوري أبطال أوروبا.
الصلــة. وجميــع  الرياضيــة والصحيــة ذات  الســلطات  النــادي  "أبلــغ  برشــلونة  وأوضــح 

األشخاص الذين اختلطوا بالالعب تم تتبعهم إلجراء اختبارات +كوفيد+19-".
ويعــد أومتيتــي ثــاين العــب فرنــيس يف برشــلونة  يصــاب بفــريوس كورونــا خــالل أيــام 
قليلــة، بعــد اإلعــالن عــن أول حالــة األربعــاء املــايض، والتــي تبــن أنها للمدافع الشــاب 
جان كلري توديبو )20 عاما(العائد من فرتة إعارته ملدة ستة أشهر مع شالكه األملاين. 
ومل يختلــط توديبــو أيضــا بالفريــق الــذي قــام بالرحلــة إىل لشــبونة للمشــاركة يف دوري 

األبطال.

 يؤكد إصابة أومتيتي 
بفيروس كورونا

برشلونة

الهوية الدفاعية نقطة تحّول
مانشستر سيتي

 يعود مدرًبا إلى الصين

جوردي 
كرويف

لشبونة/ )أ ف ب(:
هــم املدافــع  ثالثــة العبــن جــدد  مــع  تعاقــده  أمــس  الربتغــايل  بنفيــكا  نــادي  أعلــن 
البلجييك يان فرتونغن واملهاجم االملاين جانلوكا فالدشــميدت والجناح الربازييل 

ايفرتون سواريش.
وانضــم فرتونغــن )33 عامــا( بصفقــة حــرة بعــد انتهــاء عقــده مــع توتنهــام االنجليــزي 
العاصمــة  نــادي  مــع  عقــدا  ووقــع   2012 عــام  منــذ  االخــري  الــوان  عــن  دافــع  حيــث 

الربتغايل ملدة 3 سنوات.
يف املقابــل، تقــاىض فرايبــورغ االملــاين مبلغــا مقــداره 15 مليــون يــورو مــن اجــل 
التخــيل عــن خدمــات فالدشــميدت )24 عامــا(. ويتضمــن عقــد املهاجــم االملــاين 

الذي يربطه بالفريق حتى عام 2025، بندا جزائيا قيمته 88 مليون يورو.
يف املقابل، ســيتعن عىل بنفيكا دفع 20 مليون يورو لنادي غرمييو بورتو اليغري 
الربازيل بعد الحصول عىل ايفرتون الذي كان نجم بطولة كوبا امريكا العام املايض.

ووقع ايفرتون الذي خاض 14 مباراة دولية مع منتخب بالده عقدا ملدة 5 سنوات 
ايضا ويتضمن بندا جزائيا بقيمة 150 مليون يورو.

يذكر ان جورجي جيزوس عاد لتدريب بنفيكا بعد تخليه عن فالمنغو الربازييل.

شنغهاي/ )أ ف ب(:
القــدم يف  لكــرة  لنــادي شــنجن الصينــي  الهولنــدي  جــوردي كرويــف مدربــا  ُعــّن املــدرب 
تجربة ثانية يف الدولة اآلســيوية االكرث ســكانا يف العامل، بعد اســتقالته الشــهر املايض من 

تدريب منتخب االكوادور دون أن يحظى بفرصة قيادته يف أي مباراة.
ويخلــف كرويــف )46 عامــا( االيطــايل روبرتــو دونــادوين الــذي ترك منصبه يف 11 أغســطس 

بعد اربع مباريات فقط من املوسم حقق فيها فوزا وحيدا مقابل 3 خسارات.
وأشــار النــادي الجنــويب يف بيــان "ســيصل املــدرب كرويــف اىل الصــن يف 16 أغســطس 

ويخضع بعضها للربوتوكول الصحي املرتبط بفريوس كورونا املستجد".
وسيضطر كرويف للدخول يف حجر منزيل ملدة 14 يوما قبل التفرغ الدارة فريقه الجديد.

مدربــا  املــايض  ينايــر  يف  عــّن  يوهــان،  الراحــل  اإلســباين  برشــلونة  أســطورة  نجــل  وكان 
لالكــوادور، لكنــه عــاد اىل إســبانيا حيــث أمــى معظــم مســريته كالعــب، مــا إن بــدأ تفــي 

"كوفيد19-" أواخر فرباير.
وبــدأ كرويــف مشــواره االحــرتايف كالعــب مــع برشــلونة قبــل التنقــل بــن أنديــة مانشســرت 
دانييتســك  ميتالــورغ  ثــم  اإلســبانية  وإســبانيول  وأالفيــس  فيغــو  وســلتا  اإلنجليــزي  يونايتــد 

األوكراين وأخريا فاليتا املالطي.
وبعــد تعيينــه االول يف الصــن يف اغســطس 2018، نجــح يف ابقــاء شــونغكينغ يف مصــاف 
انديــة النخبــة، قبــل تــرك الفريــق يف ديســمرب 2019 بعــد فشــل مفاوضــات متديــد عقــده. 

ويحتل فريقه الجديد شنجن املركز السادس من اصل مثانية اندية يف مجموعة داليان.

لندن/ )أ ف ب(:
كبــرية  معنويــة  عقبــة  ســيتي  مانشســرت  اجتــاز 
نهــايئ  االســباين يف مثــن  مدريــد  ريــال  بتخطــي 
دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، لكن يف مواجهته 
النهــايئ  ربــع  ضمــن  اليــوم  الفرنــيس  ليــون  ضــد 
ســيعّول الفريــق االنكليــزي كثــريا عــىل خــط دفــاع 

لطاملا تعرض النتقادات الذعة.
قــال مدربــه االســباين بيــب غوارديــوال بعــد فــوزه 
اســتئناف  بعــد   ،2-1 مدريــد  ريــال  عــىل  ايابــا 
املسابقة اثر توقف قري بسبب فريوس كورونا 
املســتجد، "مــن أهــم االشــياء اننــا مل نرتكــب اي 

خطأ يف الدفاع".
االول  االقصــاء  الحاقــه  عشــية  املــدرب  واقــّر 
اقصــايئ  دور  يف  زيــدان  الديــن  زيــن  للفرنــيس 
ضمــن البطولــة القاريــة املرموقــة "االهم من تلقي 

االهداف هو طريقة تلقيها".
يعتــرب مــدرب برشــلونة االســباين وبايــرن ميونيــخ 
دوري  يف  النجــاح  مفتــاح  ان  الســابق  االملــاين 
االبطــال يكمــن يف خــط الدفــاع، وان االخطاء امام 
املرمــى "تعاقبــك كثــريا. نــدرك ذلــك وسنحّســن 

صدارة الربميرليغ.
برغم كل ذلك، حّل دفاع سيتي يف املركز الثاين 
يف الــدوري مــع 35 هدفــا يف شــباكه، عــىل غــرار 
املوســم املــايض بعدمــا كان االقــوى دفاعيــا يف 

موسم 2018.
لكــن هــذا الرقــم الجميــل يعــود لتطــّور الفريق بعد 
وقفــة كورونــا، حيــث تلقــى 12 هدفــا مقابــل 23 

يف ذهاب الدوري.
لتعــايف  يعــود  الدفاعــي  النمــو  لهــذا  فضــل كبــري 
البــورت. مــن اصــل خمــس عــرة مبــاراة خاضهــا 
الفرنــيس الــدويل، احتفــظ "ســيتيزينس" 11 مرة 

بنظافة مرماه.
انكلــرتا،  شــال  يف  ونصــف  ســنتن  غضــون  يف 
مبــاراة   59 اصــل  مــن  فــوزا   50 الفرنــيس  حقــق 
دروغبــا  ديدييــه  العاجــي  رقــم  محطــا  خاضهــا، 
الذي احتاج اىل 60 مباراة مع تشــليس للوصول 

اىل هذا الرقم.
يتوقــع ان يكــون البــورت البالــغ 26 عامــا والقــادم 
من اتلتيك بلباو االســباين، الصخرة التي ســيبني 

سيتي عليها دفاعه يف السنوات املقبلة.

ذلــك تدريجــا، والحــراز هــذه املســابقة يجــب أن 
نطّور أنفسنا يف هذا املجال".

رهــان كبــري اقــدم عليــه ســيتي عندمــا قبــل رحيــل 
فنســان  البلجيــيك  املخــرم  دفاعــه  صخــرة 

كومباين دون تعويضه يف قلب الدفاع.
اغســطس  نهايــة  يف  باهظــا  مثــن  ســيتي  دفــع 
املــايض باصابــة قلــب دفاعــه الفرنــيس اميريــك 

البورت.
أمــى غوارديــوال وقتــا طويال يبحــث عن الرتكيبة 
االرجنتينــي  بــن  الدفــاع،  قلــب  يف  املناســبة 
تجــاوز  الــذي  عامــا(   32( أوتامنــدي  نيكــوالس 
وبنيتــه  عامــا(   26( ســتونز  جــون  أيامــه،  أفضــل 
اريــك  االســباين  واليافــع  الضعيفــة،  الجســدية 

غارسيا )19 عاما(.
ازاء ذلــك، أعــاد املــدرّب املحّنــك العب الوســط 
فــكان  الــوراء،  اىل  خطــوة  فرناندينيــو  الربازيــيل 

االكرث فعالية بن زمالئه.
التخّبــط الدفاعــي نتــج عنه خســارة قابلــة للتفادي 
دفاعــه  جعــل  مــا  وولفرهامبتــون،  نوريتــش  امــام 
عــن لقبــه بالــغ الصعوبة امــام ليفربول املحّلق يف 

خــط  عــىل  االنفــاق  يف  يومــا  ســيتي  يبخــل  مل 
دفاعــه، مــع بعــض الصفقــات املتعــرثة عــىل غــرار 
بورتــو  مــن  مانغــاال  الياكيــم  الفرنــيس  اســتقدام 
الربتغايل مقابل 50 مليون يورو، او جون ســتونز 
مــن ايفرتــون مقابــل 55 ملــون يــورو، لكــن املبلــغ 
الكبري الذي انفقه عىل البورت )65 مليون يورو( 
جــاء يف مكانــه املناســب النقــاذ تشــكيلة "بيــب" 

من تصّدعات اضافية.
الفرنــيس  الظهــري  يقــف  دفاعــه،  لوســط  وحايــة 
بنجامــان منــدي القــادم مقابــل 57 مليــون يــورو، 
كايــل ووكــر )52 مليــون يــورو( او حتــى الربتغــايل 
 65( كانســيلو  جــواو  املــايض  املوســم  القــادم 

ملن يورو(.
بــل  مل يكتــف الفريــق اململــوك اماراتيــا بذلــك، 
بّكر يف انتداباته مســتقدما الهولندي ناينث آيك 
مــن بورمنــوث مقابــل 45 مليــون يــورو، ويبــدو ان 
الربازيــيل دييغــو كارلوس )اشــبيلية االســباين( او 
االيطــايل(  )نابــويل  كوليبــايل  خاليــدو  الســنغايل 
الدفاعيــة  الهويــة  لتعزيــز  املرشــحن  ضمــن 

لتشكيلة غوارديوال.

 يضم ثالثة العبين 
بنفيكا جددًا إلى صفوفه

لندن/ )أ ف ب(:
العــب  انتقــال  أمــس  اإلنجليــزي  أرســنال  أعلــن 
الوسط الربازييل ويليان اىل صفوفه بعقد لثالثة 
أعــوام، بعدمــا أصبــح العبــا حــرا بانتهــاء عقــده مــع 

الجار اللندين تشليس هذا الصيف.
الربازيــيل  الــدويل  "وقــع  بيــان  يف  أرســنال  وقــال 
قبــل  الينــا  أعــوام لالنضــام  لثالثــة  ويليــان عقــدا 
موســم 2021-2020"، مشــريا اىل "أن املهاجــم 
البالــغ 32 عامــا يتمتــع بخــربة غنيــة وخــاض أكــرث 
مــن 600 مبــاراة عــىل صعيــد األنديــة يف مســرية 

امتدت لـ13 موسا".
وأمــى ويليــان ســبعة مواســم يف صفــوف الجــار 
الــدوري  بلقــب  خاللهــا  تــّوج  تشــليس،  اللــدود 
املمتاز مرتن إضافة اىل لقبي الكأس اإلنجليزية 

والدوري األورويب "يوروبا ليغ".
وخاض ويليان بحســب املوقع الرســمي ألرســنال 
339 مبــاراة بقميــص تشــليس، ســجل خاللها 63 

هدفا مع 56 متريرة حاسمة.
وأشــاد املــدرب اإلســباين ألرســنال ميكيــل أرتيتــا 
بالعبــه الجديــد، قائــال بحســب مــا نقــل عنــه موقــع 
النــادي "أعتقــد أنــه العــب بإمكانــه حقــا أن يخلــق 

الفارق بالنســبة لنا. كنا نراقبه يف األشــهر القليلة 
املاضيــة. كانــت لدينــا نيــة واضحــة بتقويــة خــط 

الوسط الهجومي ومركزي الجناح".
ورأى أنــه "العــب مينحنــا الكثــري من التنوع، ميكنه 
اللعــب يف ثالثــة أو أربعــة مراكــز مختلفــة. لديــه 
خــربة بــكل يشء يف عــامل كــرة القــدم، لكن ال يزال 
لديــه الطمــوح للمجــيء اىل هنــا واملســاهمة يف 
قيــادة النــادي اىل حيــث ينتمي. لقد أثار اعجايب 
مــن خــالل كل املحادثــات التي أجريتها معه ومن 

مقدار رغبته يف الحضور )اىل أرسنال(".
ووصل ويليان اىل تشليس عام 2013 قادما من 
أنجي محج قلعة الرويس، بعد أن دافع سابقا عن 
ألــوان مواطنــه كورنثيانــز، حيــث بــدأ مســريته يف 

الفرق العمرية، وشاختار دانييتسك األوكراين.
لهــذا  اإلنجليزيــة  الــكأس  مســابقة  بطــل  وكشــف 
مبــاراة   70 خــاض  الــذي  ويليــان  بــأن  املوســم 
يف  معــه  وشــارك  الربازيــيل  املنتخــب  بقميــص 
الثــالث  والنســخ  و2018   2014 موندياليــي 
األخــرية مــن كوبــا أمــريكا )2015 و2016 و2019 
يف   12 الرقــم  ســريتدي  باللقــب(،  تــوج  حــن 

"املدفعجية".

لندن/ وكاالت:
جــوردان  اإلنجليــزي  ليفربــول  فريــق  قائــد  فــاز 
ناديــه  يف  العــب  أفضــل  بجائــزة  هندرســون، 

ملوسم 2019-2020.
اإلنجليــزي  للنــادي  الرســمي  املوقــع  وذكــر 
عــىل  حصــل  الوســط  خــط  العــب  أن  أمــس، 
الجائــزة بعــد موســم رائع مــع ليفربول، توج فيه 
الفريق بلقب الدوري اإلنجليزي وكأس العامل 

لألندية وكأس السوبر األورويب.
وأضــاف أن هندرســون تغلــب عىل الســنغايل 
ســاديو ماين يف املنافســة عىل املركز األول، 
فيــا جــاء ترينت أليكســاندر أرنولد يف املركز 

الثالث.
وتابــع املوقــع الرســمي بالقــول إن هندرســون 
الــذي يرتــدي القميــص رقم 14 شــارك يف 40 
مبــاراة بجميــع البطوالت ضمن صفوف الفريق 
الذي يدربه األملاين يورغن كلوب، وسجل 4 

أهداف، وصنع 5 لزمالئه.

اإلنجليــزي  الــدوري  بلقــب  ليفربــول  وتــوج 
تاريخــه،  يف   19 للمــرة  املنقــي،  املوســم 

وللمرة األوىل منذ عام 1990.
وكان هندرســون قــد اختــري كأفضــل العب يف 

"الربميري ليغ" يف املوسم املنقي.
وجــاء اختيــار هندرســون، بنــاء عــىل تصويــت 
وكتــاب  اإلنجليــزي،  الــدوري  رابطــة  أعضــاء 

الرياضة.
القامئــة،  يف  التاليــة  األربعــة  املراكــز  واحتــل 
العــب مانشســرت ســيتي، البلجيــيك كيفن دي 
بروين، ومهاجم مانشسرت يونايتد، اإلنجليزي 
ماركوس راشفورد، وثنايئ ليفربول، الهولندي 
فريغيل فان دايك، والسنغايل ساديو ماين. 

 30 العمــر  مــن  البالــغ  هندرســون،  أن  يذكــر 
عامــا، لعــب دورا محوريــا يف تتويــج ليفربــول 
حيــث  املوســم،  هــذا  اإلنجليــزي  بالــدوري 
أربعــة  خاللهــا  ســجل  مبــاراة،   30 يف  شــارك 

أهداف وصنع خمسة أخرى.

البرازيلي ويليان إلى 
ج بجائزة العب أرسنال بعقد لثالثة أعوام ُيتوَّ

الموسم في ليفربول

هندرسون
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لشبونة/ )أ ف ب(:
لقن فريق بايرن ميونيخ األملاين نظريه برشــلونة اإلســباين درســا يف فنون كرة 
القدم بالفوز عليه 2-8 يف الدور ربع النهايئ لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 

ليحجز لنفسه مقعدا يف املربع الذهبي. 
وســّجل تومــاس مولــر )4 و31(، والكــروايت إيفــان برييشــيتش )21(، وســريج 
ليفاندوفســي  روبــرت  والبولنــدي   ،)63( كيميــش  وجوشــوا   ،)30( غنابــري 
)84( والربازيــي فيليبــي كوتينيــو )85 و89( لبايــرن والنمســوي دافيد أالبا )7 

خطأ يف مرمى فريقه(، واألورغوياين لويس سواريز )57( لربشلونة.
بــن  اليــوم  مبــاراة  مــن  الفائــز  مــع  النهــايئ  بايــرن األربعــاء يف نصــف  ويلعــب 
مانشسرت سيتي اإلنجليزي وليون الفرنيس، يف حن يتواجه اليبزيغ األملاين 

مع باريس سان جرمان الفرنيس الثالثاء يف نصف النهايئ االخر.
وبغض النظر عن نتيجة مانشســرت ســيتي وليون، فان بايرن ميونيخ هو الفريق 

الوحيد الذي توج بلقب املسابقة القارية سابقا.
وبهــذا الفــوز املــدوي الــذي ذّكــر بفــوز أملانيــا عــل الربازيــل 1-7 يف عقــر دار 

بالــدوري االملــاين  الفائــز  بايــرن ميونيــخ  فــرض   ،2014 االخــرية يف مونديــال 
والكأس املحلية، مرشحا قويا الحراز اللقب القاري وتكرار انجازه عام 2013 

عندما احرز الثالثية.
واذا كان الفريــق البافــاري قــدم مبــاراة مثاليــة، فــان برشــلونة قــدم لــه هدايــا 

عديدة من خالل اخطاء صبيانية ارتكبها دفاعه.
أمــا برشــلونة الــذي عــاىن كثــريا هــذا املوســم محليــا وخرس الــدوري يف امتاره 
االخــرية امــام غرميــه التقليــدي ريــال مدريــد فخــرج مطاطا الرأس وال شــك بان 
مدربــه كيــي ســيتين الــذي اســتلم تدريبــه منتصف املوســم الحايل ســيدفع 

مثن هذه الخسارة الفادحة وغري املسبوقة عىل الصعيد االورويب. 
والخسارة هي االوىل للفريق الكاتالوين يف دوري االبطال هذا املوسم.

ظهر الـ"بالوغرانا" بصورة ال تليق باسم الفريق العريق الذي يضم يف صفوفه 
نجومــا كاألرجنتينــي ليونيــل ميــيس صاحــب لقــب "أفضــل العــب يف العــامل" 
وســواريز. وكانــت تشــكيلة املــدرب ســيتين بــال حــول وال قــوة أمــام الضغــط 

الذي مارسه العبو هانزي فليك منذ صافرة البداية.

دوري أبطال أوروبا

برشلونة على يد
بايرن ميونيخ بثُمانية

مانشستر سيتي × ليون
فرصة ممكنة لمعانقة المجد القاري ألول مرة

لشبونة/ )أ ف ب(:
ليــون  مــع  اإلنجليــزي  ســيتي  مانشســرت  اليــوم  يلتقــي 
ملســابقة  الثامنيــة  دور  مباريــات  ثالــث  يف  الفرنــيس 
دوري أبطــال أوروبــا لكــرة القــدم، حيــث ســيواجه بايــرن 

ميونيخ األملاين الذي اكتسح برشلونة أمس.
ينظر مانشسرت سيتي بقيادة مدربه اإلسباين جوسيب 
التــي  االســتثنائية  املصغــرة  البطولــة  اىل  غوارديــوال 
تستضيفها العاصمة الربتغالية لشبونة، كأفضل فرصة 
ممكنــة مــن أجــل معانقــة املجــد القــاري واحــراز لقــب 
تاريــخ  يف  األوىل  للمــرة  أوروبــا  أبطــال  دوري  مســابقة 
الـ"ســيتيزينس". وبعــد أن اكتفــى حتــى اآلن برفــع كأس 
كورونــا  فــريوس  جــاء   ،1970 عــام  األوروبيــة  الكــؤوس 
متامــا  يصــب  قــد  اســتثنائيا  واقعــا  ليفــرض  املســتجد 
يف صالــح ســيتي الــذي أثبــت أنــه قــادر هــذه املــرة عىل 
الوصــول حتــى النهايــة مــن خــالل إقصــاء ريــال مدريــد 

اإلســباين، حامــل الرقــم القيــايس بعــدد األلقــاب )13(، 
مــن مثــن النهــايئ بالفــوز عليه إيابا 1-2 قبل أســبوع يف 
التوقــف  قبــل  عليــه  تغلــب  أن  بعــد  لشــبونة،  "فقاعــة" 

الذي فرضه "كوفيد19-" بنفس النتيجة.
وبدا غوارديوال هذه املرة أكرث ثقة من السابق بإمكانية 
قيادة ســيتي اىل اللقب املرموق بالقول "نحن هنا من 
أجــل محاولــة الفــوز بلقــب دوري األبطــال"، محــذرا "من 
االعتقــاد بــأن ذلــك )الفــوز عىل ريال( كاف ألنه ســيظهر 
الفــوز  أردت  إذا  القــارة(.  صعيــد  )عــىل  حجمنــا  صغــر 

عليك التغلب عىل الفرق الكربى".
األبطــال  مواســم يف دوري  ســيتي اىل مثانيــة  واحتــاج 
لــي يتغلــب عــىل بطــل ســابق للمســابقة يف مواجهــة 
مــن مبــارايت ذهــاب وإيــاب. وإقصــاء ريــال بالفــوز عليــه 
مرتــن قبــل التوقــف الــذي فرضــه "كوفيــد19-" وبعــده، 
أظهــر نضوجــا وقــدرة عــىل التعامل مــع الضغوط، وهام 

أمران افتقد اليهام رجال غوارديوال يف السابق.
أمــام  ممهــدا  الــورق،  عــىل  أقلــه  اآلن،  الطريــق  ويبــدو 
ســيتي لبلــوغ دور األربعــة للمــرة الثانية فقط يف تاريخه 
بعد موسم 2016-2015 حن انتهى مشواره عىل يد 
ريال مدريد، وذلك ألنه يتواجه السبت مع ليون الذي 

أنهى الدوري الفرنيس املخترص يف املركز السابع.
لكن عىل سيتي الحذر ليس ألن ليون أقىص يوفنتوس 
اإليطــايل مــن مثــن النهــايئ )خــرس إيابا 2-1 وفــاز ذهابا 
بــل ألن تاريخــه غــري مشــجع يف  -1صفــر(،  يف ملعبــه 
املواجهات التي يعترب فيها املرشح األوفر حظا، وأبرز 
دليــل عــىل ذلــك خروجــه يف املواســم الثالثــة بــارشاف 
مثــن  )مــن  الفرنــيس  موناكــو  أيــدي  عــىل  غوارديــوال 
النهايئ موســم 2017-2016( ومواطنيه ليفربول )ربع 
النهــايئ موســم 2018-2017( وتوتنهــام )ربــع النهــايئ 

موسم 2018-2019(.
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رام الله-غزة/ رامي رمانة:
طالــب مســؤولون واختصاصيــون اقتصاديون 
للعــال  االجتاعيــة  للحايــة  قوانــن  بســن 
وخاصــة العاطلــن عن العمل، ودعمهم ماليًا 
رضورة  عــى  .وشــددوا  وتعليميــًا  وصحيــًا 
إعــادة النظــر يف قــرار توقيــف قانــون الضــان 

االجتاعي وإعادة تفعيله.
العــال  لــه  يتعــرض  مــا  ظــل  يف  ذلــك  جــاء 
صعوبــات  مــن   الغربيــة   الضفــة  يف  خاصــة 

عدة، زادت حدتها مع جائحة كورونا.
واشتىك العال هناك واملؤسسات املمثلة 
عنهــم، مــن تنصــل الحكومــة يف رام اللــه مــن 
دورهــا يف تعويــض املترضريــن، وحايتهــم 
مــن عــدم التــزام القطــاع الخــاص بتنفيذ ما تم 
االتفــاق عليــه بشــأن دفــع الرواتــب خالل فرتة 

الطوارئ.
وأكــد العضــو يف األمانــة العامــة التحاد عال 
فلســطن، د. ســالمة أبو زعيرت عى أن فئات 
العــال يف القطــاع الخــاص هــم األكرث ترضرًا 
بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا خاصــة بعــد 

الحجر الصحي.
وقال أبو زعيرت: إن انتشــار الوباء بشــكل كبري 
يف  تســبب  الغربيــة  الضفــة  محافظــات  يف 

فقد العال ألعالهم، كا تراجعت األجور، 
فمنهــم مــن فقــد فرصة عمله ودخلــه الوحيد، 
ومنهــم مــن أصبــح يتقــاىض أقــل مــن)50% ( 

من األجر.
وأشــار إىل أن العاملن يف القطاع الســياحي 

والتعليــم الخــاص وريــاض األطفــال واألعــال 
التجارية والخدمات هم األكرث ترضرًا.

ولفــت أبــو زعيــرت إىل أنه ســجلت العديد من 
التجــاوزات يف بعــض املنشــآت التشــغيلية، 
حيــث إن أصحــاب العمــل يف القطاع الخاص 

تبعــات  العــال  وحملــوا  الظــرف  اســتغلوا 
الجائحة.

ودعــا إىل تدخــل حكومــي لوضع خطة تضبط 
التــوازن يف ســوق العمــل، وذلــك مــن خــالل 
إصــدار الئحــة توضــح طبيعــة عالقــات العمــل 

أطــراف  مــع  بالتنســيق  كورونــا  جائحــة  أثنــاء 
اإلنتاج وممثلن عن العال.

كــا دعــا عضــو األمانــة العامــة التحــاد عــال 
العمــل  ســاعات  تنظيــم   إىل  فلســطن 
وقــال:"  واألجــور  ورشوطــه   العمــل  وظــروف 
يف  كورونــا،  اســتغلوا  املشــغلن  بعــض 
العمــل،  ســاعات  وزيــادة  األجــور  تخفيــض 
وتعدى ســلوكهم الســلبي إىل تهديد العال 

املطالبن بإنصاف حقوقهم  بالطرد".
وكان األمــن العــام التحاد نقابات العال يف 
رام اللــه، شــاهر ســعد، قــال إنــه منــذ مــارس/ 
آذار املايض وحتى شــهر أغســطس الجاري، 
معظــم العــال مل يحصلــوا عــى أكرث من 25 
باملئــة مــن نســبة دخلهــم، وهو ما ســبب أزمة 
اقتصاديــة لــدى معظــم أبنــاء الطبقــة العاملة، 
خــروا  عامــل  ألــف   )  80 قرابــة)  أن  كــا 

وظائفهم بفعل الجائحة.
أبــو  نــور  د.  االقتصــادي  االختصــايص  وقــال 
الرب، إن جائحة كورونا بال شــك كان لها وما 
والقطاعــات  األفــراد  كافــة  عــى  تأثريهــا  زال 

االنتاجية، وهذا جعل التحدي كبريا جدا.
"فلســطن"  لصحيفــة  الــرب  أبــو  وأضــاف 
أزمــة  تواجــه  شــك  بــال  اللــه  رام  حكومــة  أن 

ماليــة، جعلتهــا غــري قــادرة عــى دفــع رواتــب 
موظفيها، لكن هذا ال مينع أن تبحث عن كل 
السبل والبدائل إلنصاف العال وحايتهم.

مــن الحكومــة  أنــه كان األجــدر   وشــدد عــى 
أن تقــدم رؤيــة اســرتاتيجية مــن أجــل تعويض 
املترضريــن مــن العــال وأصحــاب املنشــآت 

الصغرية واملتوسطة.
تســببت  كورونــا  جائحــة  أن  عــى  وشــدد 
االقتصــاد  هيكلــة  يف  تشــوه  حــدوث  يف 
الفلسطيني، بسبب الركود التجاري، ونقص 

السيولة النقدية، وتراجع الناتج اإلجايل.
وذكر أبو الرب أن العال يف الضفة وكنتيجة 
إىل  يتوجهــون  أصبحــوا  التجــاري،  الركــود 
لقمــة  عــى  للحصــول  اإلرسائيليــة  الســوق 
عيــش عــى الرغــم مــن انتشــار الوبــاء هنــاك 

كثريًا.
بــرضورة  اللــه  رام  بحكومــة  الــرب  أبــو  وأهــاب 
املانحــة  الدوليــة  املؤسســات  مــع  التواصــل 
بقضايــا  مبــارشة  عالقــة  لهــا  التــي  الســيا 
واإلســناد  الدعــم  تقديــم  أجــل  مــن  العــال، 
العاجل،  وتعويض املترضرين عن الخســارة 
اســتمرار   بســبب  لهــا ومازالــوا  التــي تعرضــوا 

حالة الطوارئ .

لندن- غزة/ فلسطن:
الدوليــة  املنصــة  اســتنكرت 
للمنظــات العاملــة من أجل 
بالســتاين"  "آي  فلســطن 
الجاعــي  العقــاب  سياســة 
ســلطات  تســتخدمها  التــي 
االحتــالل اإلرسائيــي كإجراء 
املواطنــن  بحــق  روتينــي 
يف قطــاع غــزة، الــذي يشــهد 
للعــام  اقتصاديــًا  حصــارًا 

)14( عى التوايل. 
الدوليــة،  املنصــة  وقالــت 
القيــود  إن  أمــس،  بيــان،  يف 
عــى  املشــددة  اإلرسائيليــة 

العجــز  مــع  بالتزامــن  تــأيت  غــزة 
تفــي  جــّراء  القطــاع  منــه   يعــاين  الــذي 
املداخــل  كل  وإغــالق  كورونــا  فــريوس 
واملخــارج مــع العــامل الخارجــي، واالنهيــار 
الصحــي،  الوضــع  وتدهــور  االقتصــادي 

وتحديات التعليم.
وأكدت املنصة الدولية أن غزة تعاين منذ 
عــام 2006م مــن حصــار إرسائيي ُمشــدد 
أدى إىل تدهــور غــري مســبوق يف األوضاع 
االقتصادية ومســتويات املعيشة وانتشار 
البطالــة والفقــر، وازدادت تداعيته يف ظل 
جائحــة كورونــا وبلغــت نســبة البطالــة وفقًا 
الفلســطيني  لإلحصــاء  املركــزي  للجهــاز 
بــن  الفقــر  نســبة  ارتفعــت  كــا   ،52%
سكان القطاع لتصل إىل ما نسبته 53%.

أن  الفلســطينية  املعطيــات  وأظهــرت 
انعــدام  مــن  تعــاين  األرس  مــن   68.5%
األمــن الغــذايئ، ووفقــًا لوكالة "أونروا" فإن 
عــى  يعتمــدون  الســكان  مــن   80٪ نحــو 

املساعدات الغذائية.
قــرار  بعــد   - الدوليــة  املنصــة  وتوقعــت 
ســلطات االحتالل منع إدخال الوقود لغزة 
نســبة  لتصــل  الكهربــاء  أزمــة  تتفاقــم  أن   -
العجــز إىل %76، األمــر الــذي يــؤدي إىل 
الكهربــايئ  التيــار  انقطــاع  ســاعات  ارتفــاع 
عن منازل املواطنن لتصبح عدد ساعات 

االنقطاع تصل اىل 18 ساعة يوميًا. 
ورأت أن اإلجــراءات اإلرسائيليــة الجديــدة 
غــزة  عــى  الحصــار  تشــديد  إىل  الهادفــة 
يف زمن كورونا، ســتحقق ما توقعه  تقرير 
2012م  عــام  الصــادر  املتحــدة  األمــم 
الــذي جــاء فيــه أن القطــاع لــن يكــون صالحًا 

للعيش بحلول عام 2020م.
غــزة  أن  مــن  بالســتاين"  "آي  وحــذرت 
ستشــهد كارثــة إنســانية حقيقيــة لــن يكــون 

مبقدور املواطنن تحملها خالل األسابيع 
آالف  وجــود  ظــل  يف  خاصــة  القادمــة، 
الصحــي،  الحجــر  أماكــن  يف  املواطنــن 
وهــم بحاجــة ماســة إىل تهوية ومياه نظيفة 

وعناية صحية دامئة.
اإلجــراءات  أن  بالســتاين"  "آي  وأكــدت 
تــأيت  غــزة   بحــق  الجديــدة  اإلرسائيليــة 
اإلرسائيــي  الحصــار  تشــديد  إطــار  تحــت 
املفــروض عليــه، والــذي يعــد أحد أشــكال 
القانــون  يف  املحظــور  الجاعــي  العقــاب 

الدويل.
جنيــف  اتفاقيــة  مــن   33 املــادة  ونصــت 
العقوبــات  "تحظــر  أنــه  عــى  الرابعــة 
الجاعيــة وباملثــل جميــع تدابــري التهديــد 
أو اإلرهاب" كا نص الربوتوكول اإلضايف 
عــى   54 املــادة  يف   1977 لعــام  األول 
بوصفــه  املدنيــن  الســكان  تجويــع  حظــر 

أحد أساليب الحرب.
للمنظــات  الدوليــة  املنصــة  ودعــت 
العاملة من أجل فلســطن "آي بالســتاين" 
سلطات االحتالل إىل الرتاجع الفوري عن 
تلــك اإلجــراءات، وانهــاء حصــار قطــاع غــزة 
املفروض منذ 14 عامًا، والساح بتوريد 
الوقــود وكافــة احتياجــات الســكان بشــكل 

فوري.
وحثــت "آي بالســتاين" املجتمــع الــدويل 
لهــذه  حــد  لوضــع  العاجــل  التدخــل  عــى 
ســلطات  وإجبــار  اإلنســانية،  املأســاة 
القانــون  قواعــد  احــرتام  عــى  االحتــالل 
الــدويل والرتاجــع عــن القــرارات الجديــدة، 
والتوقف عن اســتخدام سياســة العقوبات 
ســكان  عــى  تفرضهــا  التــي  الجاعيــة 

القطاع.
مــن جهتــه، طالــب رئيــس اللجنــة الشــعبية 

النائــب  الحصــار  ملواجهــة 
بــرضورة  الخــرضي،  جــال 
فتــح املعابر التجارية بشــكل 
كامــل دون قيــود إرسائيليــة، 
البضائــع  دخــول  تقييــد  بعــد 
مــواد  ومنــع  واملســتلزمات 
األيــام  خــالل  والوقــود  البنــاء 

املاضية.
يف  الخــرضي،  وأوضــح 
ترصيــح، أمــس، أن إجــراءات 
االحتالل عى معرب "كرم أبو 
مــواد  دخــول  ومنعــه  ســامل" 
جانــب  إىل  والوقــود  البنــاء 
الصيــد  مســاحة  تقليــص 
تــرض  خطــوات  غــزة،  بحــر  يف 
بالنواحي اإلنسانية وتستهدف املواطنن 

املحمين بحكم القانون الدويل.
هــي  اإلجــراءات  هــذه  أن  عــى  وشــدد 
واتفاقيــة  الــدويل  للقانــون  فاضــح  خــرق 
جنيــف الرابعــة واإلعــالن العاملــي لحقــوق 

اإلنسان.
إنســانية  التجاريــة  املعابــر  أن  إىل  وأشــار 
وكل مــا ميــر مــن خاللهــا إنســاين ويجــب 
أي  مــن  املعابــر  وإغــالق  فتــح  إخــراج 
فاملعابــر  سياســية،  أو  أمنيــة  معــادالت 
لــكل  ُمخالــف  وإغالقهــا  لتفتــح  موجــودة 

القوانن الدولية.
إىل  الــدويل  املجتمــع  الخــرضي  ودعــا 
إجــراءات  عــى  حقيقيــة  رقابــة  مارســة 
واعتداءات االحتالل والتحكم يف املعابر 
وجعلها منفذا عقابيا للمواطنن بداًل من 
كونها وسيلة للحصول عى املستلزمات 

الحياتية دون قيود.
مارســة  رضورة  عــى  الخــرضي  وشــدد 
عــى  الــدويل  املجتمــع  مــن  الضغــوط 
الحصــار بشــكل كي عــن  لرفــع  االحتــالل 
قطاع غزة، فاألوضاع اإلنســانية تتفاقم وال 

تحتمل مزيدًا من الضغوط.
وحث النائب يف الترشيعي عى رضورة 
فتــح املعابــر بشــكل كامــل وحــل األزمــات 
اإلنســانية املتصاعــدة بــداًل مــن تعقيدهــا 
وزيادتهــا وتشــديد الحصــار، الفتــا إىل أن 
 ،80% نســبة الفقــر يف غــزة بلغــت نحــو 
ومعــدل   ،60% تتجــاوز  البطالــة  ونســبة 
دوالر،   2 يتجــاوز  ال  اليومــي  الفــرد  دخــل 
فيــا اإلنتــاج يف مصانــع غــزة انخفــض إىل 
معــدالت غــري مســبوقة )حــوايل %30 من 
الطاقــة اإلنتاجيــة( بســبب قيــود التصديــر 

وتدهور الوضع االقتصادي.

غزة/ صفا: 
)الغــرام  ــا  عامليًّ الذهــب  أســعار  ارتفــاع  رغــم 
أّن مثنــه يف أســواق  38.5 دينــارا أردنيــا(، إال 

غزة بالكاد أزاح بعض الجمود يف أسعاره.
املعــدن  مــن  الواحــد  الجــرام  ســعر  وســجل 
الثمــن يف أســواق غــزة 32.5 دينــارا، بخــالف 
املصــاغ  بعــض  لديهــم  ممــن  األهــايل  طمــوح 

الذين يتوقون لبيعه وفًقا للسعر العاملي.
القيســارية  ســوق  يف  الذهــب  تجــار  ويقــول 
يف  الفــرق  إّن  القدميــة،  غــزة  وســط  الشــهري 
بتجارتهــم  هّيًنــا  ليــس  رضًرا  ُيلحــق  األســعار 

املحفوفة باملخاطر.
ويرصــد هــؤالء التجــار عــدة أســباٍب وراء تــردي 
األســعار ملعدنهــم الــرّباق، وتخّلفــه عــن أســعار 

نظريه يف األسواق العاملية.
ضمــن  غــزة  قطــاع  معابــر  إغــالق  فاســتمرار 
التدابري املّتخذة ملنع تفي فريوس كورونا، 
بــن  الفــرق  جــدار  يف  الفجــوات  أول  خلــق 

التسعريتن.
ففي وســط ممر ســوق القيســارية شــبه املعتم 
كميــات  ُتــيء  تقريًبــا،  مــرٍت  لـــ100  واملمتــد 
جيــدة مــن الذهب واجهــات املتاجر املكوكية 

عى جانبي الدرب ذي األرضية الحجرية.
وقــال التاجــر  محمــود حبــوب: "قــد ميــّر معظــم 
فالغالبيــة  واحــدة،  قطعــة  نبيــع  أن  دون  النهــار 
العظمــى مــن املتســوقن يعرضــون مــا لديهــم 

للبيع دون رشاء".
النفيــس  املعــدن  تجــار  ُيعّلــق  مــا  وعــادًة 
آمالهــم عــى موســم الصيــف؛ حيــث تكــرث فيــه 
املناســبات وحفــالت الزفــاف التــي ُتثــري شــهية 

امُلقبالت حديًثا عى الزواج.
ومل يقتــرص الخلــل يف فــرق ســعر الذهــب يف 
غزة عن نظريه يف األســواق العاملية فحســب؛ 
بــل حتــى يف مثيلــه يف الضفــة الغربيــة مل يكــن 

مربًرا للتجار يف غزة.
املعــدن  مــن  الواحــد  الجــرام  ســعر  أن  ُيذكــر 

النفيــس يف الضفــة يزيــد عــن مثيلــه يف غــزة 
بـــ7 دنانــري عــى األقــل. ويعتقــد التاجــر حّبــوب 
أن اإلغــالق التــام أمــام تجــارة معدنه مع أســواق 
أضــاف  املــايض،  الشــتاء  أواخــر  منــذ  الضفــة 
ثغــرًة ثانيــة يف جــدار الفــارق بــن األســعار يف 

منطقتي الوطن الواحد.
وعــى الرغــم مــن أن إغــالق معابــر القطــاع قــد 
كذلــك  ليــس  أنــه  إال  ســلبًيا؛  واقًعــا  يعكــس 
للتجــار دامًئــا. حيــث يضطــر مشــرتوه مكرهــن 

ملجاراة السعر الذي ُيحدده التجار.
ولطاملــا ُوصــف الســوق املحــي يف غــزة بأنــه 
يفتقــر للســيولة النقديــة، ذلــك الوصــف يلحــق 
مبعظم القطاعات التجارية األخرى كالعقارات 

والسيارات مثاًل.
ومــع اســتمرار هــروب غالبيــة ســكان العــامل إىل 
اقتصــادات  تراجــع  ظــل  يف  الذهــب  اقتنــاء 
العــامل كبديــٍل عــن العمــالت الصعبــة، قفــزت 
أســعار ذلــك املعــدن إىل مســتويات قياســية 
إال  لألونصــة،  دوالًرا  الـــ2060  حاجــز  تخطــت 
 170 قــدره  تراجًعــا  ســجلت  مــا  رسعــان  أنهــا 

دوالًرا تقريًبا.
ُيشــار إىل أن الخزينــة األمريكيــة اضطــرت إىل 
األســواق  يف  الــدوالرات  مــن  املليــارات  ضــخ 
العامليــة إلنعــاش مــا تركتــه جائحــة كورونــا مــن 
ركوٍد عى تلك األسواق، وذلك قبل أن يسيل 
مــؤرش  ويــرتك  اقتنائــه  لعــاب عشــاق  الذهــب 

الدوالر نحو مزيٍد من الهبوط.
انشــغل  الــذي  حّبــوب  متجــر  مقابــل  وعــى 
بزبونــة بائعــة، التقينــا زميــل ِحرفته مايــكل عّياد 
الباعــة  مــن  هــم  الزبائــن  كل  أن  يعتقــد  الــذي 
لســد  الســيولة  بعــض  لتوفــري  يســعون  الذيــن 

احتياجاتهم اليومية.
ووفًقا لعّياد، فإن إغالق املعابر املستمر منذ 
خمسة أشهر بسبب التدابري املتخذة للوقاية 
مــن كورونــا، زاد مــن الركــود يف الســوق الــذي 
االقتصاديــة،  الجائحــة  تلــك  مــن  أصــاًل  ُيعــاين 

وذلــك فيــا يتعلــق بالتجــارة البينية بن الضفة 
وغــزة. ويف جــدار الفارق بن األســعار، ُتضاف 
مشكلة قدمية متجددة تتلخص يف اإلجراءات 
التي اتخذتها حكومة الوفاق السابقة ضد غزة 
موظفــي  مــن  اآلالف  بعــرشات  مّســت  والتــي 

السلطة الفلسطينية قبل ثالث سنوات.
ومتثلــت تلــك اإلجــراءات التي ُوصفت عاملًيا 
رواتــب  بتخفيــض  عقابيــة"  "إجــراءات  بأنهــا 
وإحالــة  القطــاع  يف  العموميــن  املوظفــن 
آالف منهــم للتقاعــد؛ مــا تســبب بشــبه انهيــار 

اقتصادي يف القطاع.
وقال عّياد إن املوسم الصيفي بالنسبة للتّجار 
مل يعــد يبــرش بخــري. "فحتــى املصــاغ الذهبــي 
 50-70 يتجــاوز  ال  للزفــاف  رشاؤه  املزمــع 

غراًما، ورغم ذلك فإن مثنه ُيدفع تقسيًطا".
ويقول تجار آخرون إن العروس كانت تشــرتي 
مــا وزنــه 400 جــرام مــن الذهــب، وذلــك قبــل 
النســبة انخفضــت  2002، إال أن تلــك  العــام 

إىل %90 عّا كان عليه الحال آنذاك.
مــن جهتــه، فــر رئيــس نقابــة الذهــب يف غــزة 
محمود حادة، الفجوة بن تسعرييت الذهب 

يف األسواق املحلية ونظريتها العاملية.
وذكــر حــادة أن هنــاك فرًقــا ال يقــل عــن 7-8 
دنانري يف الجرام الواحد، وذلك عائد إىل شبه 

انعدام السيولة املالية لدى املشرتين.
غــزة  يف  املعابــر  فتــح  إعــادة  أن  حــادة  ورأى 

كفيل بتقريب التسعريتن املتباينتن.
وقبــل إغــالق املعابــر أمــام تجــارة الذهــب مــن 
ُتقــّدر حركــة تنقــل املعــدن  وإىل غــزة، كانــت 
 30 نحــو  إىل  الضفــة  إىل  غــزة  مــن  الــرباق 
تلــك  انخفضــت  فيــا  أســبوعًيا،  كيلوغراًمــا 

القيمة إىل الصفر.
كميــة  فــإّن  غــزة  يف  الذهــب  نقابــة  وبحســب 
 10 إىل  تصــل  بالقطــاع  املوجــودة  الذهــب 
ــا  محليًّ املنتــج  بــن  مــا  الذهــب،  مــن  أطنــان 

واملنتج املستورد.

مطالبات بسن قوانني لحامية العامل وتفعيل قانون الضامن االجتامعي

الخضري ُيطالب بفتح المعابر دون قيود إسرائيلية
منظامت مدنية ُتحذر من استمرار

 تــدهــور األوضــاع اإلنســانية فــي غــزة

أسعار الذهب يف غزة ال ُتجاري السوق العاملي

النائب جال الخرضي
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مدينــة  إىل  بــروت  حــّول  الــذي  االنفجــار  وعقــب 
شــخصًا   170 مــن  أكــر  بحيــاة  وأودى  منكوبــة، 
وأصــاب أكــر مــن 6500 بجــروح، عــدا عــن تــرر 
أحياء واسعة يف العاصمة وترشيد نحو 300 ألف 
من ســكانها بعد ترر منازلهم، قّدم حســان دياب 

استقالة حكومته اإلثنني.
وتجــري القــوى السياســية اتصــاالت لتســمية رئيــس 
جديــد، بينــا مل يحــدد رئيــس الجمهوريــة ميشــال 

عون بعد موعدًا لالستشارات النيابية امللزمة.
وقــال عــون أمــس إن املشــاورات التــي يجريهــا قبــل 
تحديــد موعــد "هدفهــا تحضــر األجــواء السياســية 
منتجــة  الجديــدة  الحكومــة  تكــون  يك  املالمئــة 
ومتجانســة ونتيجــة توافــق بــني مختلــف القيــادات 

اللبنانية".
ودعت باريل بعد لقائها عون إىل اإلرساع بتشكيل 
إلجــراء  محــددة  لفــرة  مهامهــا  تتــوىل  "حكومــة 
اصالحــات عميقــة بشــكل فعــال"، بعــد أســبوع مــن 
إىل  ماكــرون  اميانويــل  الفرنــي  الرئيــس  دعــوة 

"ميثاق سيايس جديد".
وجاءت دعوة باريل غداة تأكيد هيل خالل تفقده 
شــارع الجميــزة املتــرر الخميــس اســتعداد بــالده 
الشــعب  إرادة  تعكــس  لبنانيــة  حكومــة  "لدعــم 
أجــل  مــن  بصــدق  وتعمــل  وتلتــزم  لهــا  وتســتجيب 

تغير حقيقي".
الجمهوريــة  رؤســاء  لقائــه  عقــب  هيــل  يــدل  ومل 
ورئيــس  األعــال  ترصيــف  وحكومــة  والربملــان 

الحكومة السابق سعد الحريري، بأي ترصيحات.
مساعدات مرشوطة

من جهته، اعترب ظريف أن "استغالل وجع الشعب 
إنســاين".  غــر  سياســية  العتبــارات  ومعاناتــه 
مــن  بــالده  موقــف  عــن  ســؤال  عــى  ردًا  وقــال، 
الدعــوة لتشــكيل حكومــة "محايــدة"، إن "الشــعب 
والحكومة اللبنانية يجب أن يقررا ذلك، وال يجب 
عى اآلخرين أن يشرطوا تقديم املساعدات بأي 

تغير يف لبنان خالل حالة الطوارئ هذه".
الالعــب  اللــه،  حــزب  داعمــي  أبــرز  طهــران  وُتعــد 

الرئيــي عــى الســاحة السياســية، والــذي نقلــت 
وســائل اعــالم محليــة عنــه رفضــه تشــكيل حكومــة 

"حيادية".
ويبــدي محللــون وناشــطون خشــيتهم مــن أن تجــد 
الــدويل  الدعــم  يف  التقليديــة  السياســية  القــوى 
الــذي يحظــى بــه لبنــان منــذ االنفجار فرصــة لـ"إعادة 
تعويم" نفسها خصوصًا بعد تداول تقارير اعالمية 
عــن مســعى إلعــادة تســمية ســعد الحريــري رئيســًا 
للحكومة، يف خطوة ُيتوقع أن تثر غضب الشارع 
الــذي ســبق لــه أن أســقط حكومــة برئاســة الحريــري 

يف خريف 2019.

الطوافــات  حاملــة  ترســو  حيــث  بــروت،  مرفــأ  يف 
الفرنسية "تونير"، التي أقلت من فرنسا مجموعة 
هندســية مــن القــوات الربيــة ومفــرزة غواصــني مــن 
البحريــة، إضافــة إىل مســاعدات غذائيــة، تواصــل 

فرق التحقيق والبحث عن املفقودين عملها.
أشــالء  عــى  العثــور  جديــدة  عائــالت  وتبّلغــت 
أقربائها، بينها عائلة حّتي التي تّم اعالمها مبطابقة 
فحــوص الحمــض النــووي ألشــالء تــم العثــور عليهــا 
وتعــود لــكل مــن رشبــل ونجيــب حتــي، اللذيــن كانــا 
يف عداد عرشة عنارص من فوج االطفاء هرعوا اىل 
املرفــأ قبــل دوي االنفجــار. وكتبــت أنطونيــال حتي، 

 22( عــم رشبــل  وابنــة  عامــًا(   27( نجيــب  شــقيقة 
عامًا( عى صفحتها عى فيسبوك "ما من كلات 
تصف النار يف داخلنا، هل تتخيلون أننا بتنا نهنئ 

بعضنا البعض الننا وجدنا اشالء كل منكا؟".
بتأثــر  الشــابني،  قريبــة  ناصيــف،  مايــان  وقالــت 
شــديد لفرانــس بــرس عــرب الهاتــف إن "العائلــة لــن 
تقيم مراسم الدفن والعزاء قبل العثور عى رشبل 
كــرم"، وهــو أحــد عنــارص الفــوج الذيــن مــا زالــوا يف 

عداد املفقودين.
وتــم الخميــس اعــالن العثــور عــى عنــرص آخــر مــن 
فــوج االطفــاء، لرتفــع بذلــك عــدد الذيــن تــم اعــالن 

بالغــًا  تلقــوا  عــرشة  أصــل  مــن  ســبعة  إىل  مقتلهــم 
أن  دون  مــن   ،12 رقــم  العنــرب  يف  نــران  بانــدالع 
يعلمــوا مــا ينتظرهــم داخلــه مــن كميــات هائلــة مــن 
أســباب  يف  الســلطات  تحقــق  األمونيــوم،  نيــرات 
مــن  أكــر  منــذ  وقايــة  اجــراءات  دون  مــن  تخزينهــا 

ست سنوات، وانفجارها.
"تحقيق مستقل وسريع"

عــرب  الضحايــا  مــن  املئــات  عائــالت  وتقدمــت 
يف  األعضــاء  الــدول  جميــع  اىل  بطلــب  محاميــة 
مبديــة  مســتقل"،  "تحقيــق  بإجــراء  األمــن  مجلــس 
"عدم الثقة باملنظومة األمنية والسياسية القابضة 

عى لبنان".
وُيتوقع أن يعطي تعيني القايض فادي صوان عى 
التــي  للتحقيقــات  دفعــًا  العــديل،  املجلــس  رأس 
األســبوع  لبنــان  رفــض  بعدمــا  الســلطات،  تجريهــا 

املايض اجراء تحقيق دويل يف االنفجار.
جمــع  عمليــات  يف  فرنســيون  محققــون  ويشــارك 
األدلــة. وأعلنــت واشــنطن الخميــس أن فريقــًا مــن 
مكتب التحقيقات الفدرايل )اف يب آي( سينضم 

اىل املحققني املحليني والدوليني قريبَا.
وطالــب خــرباء أممّيــون يف مجــال حقــوق اإلنســان 
يف  ورسيــع  مســتقّل  تحقيــق  بإجــراء  الخميــس 
االنفجــار، معربــني عــن قلقهــم مــن ثقافــة "اإلفــالت 

من العقاب" السائدة يف لبنان.
العســكري األول  التحقيــق  قــايض  وتســّلم صــوان، 
قضيــة  يف  عــديل  كمحقــق  أمــس  مهامــه  باإلنابــة، 
ووقوفــه  اســتقالليته  عنــه  وُيعــرف  املرفــأ.  انفجــار 

عى مسافة واحدة من القوى السياسية.
ويبدأ صوان اإلثنني اســتجواب 25 شــخصًا، بينهم 
العــام  النائــب  أمــس  عليهــم  ادعــى  موقوفــًا،   19

التمييزي غسان عويدات، بينهم مدير مرفأ بروت 
بــدري  للجــارك  العــام  واملديــر  قريطــم،  حســن 

ضاهر واملدير السابق للجارك شفيق مرعي.
وينظــر املجلــس العــديل يف الجرائــم الكــربى التــي 
تتعــرّض ألمــن الدولــة وتهــدد الســلم األهــي. وُتعّد 

أحكامه مربمة وغر قابلة لالستئناف.

واشنطن/ األناضول:
إن  أمــس:  رويس،  مســؤول  قــال 
األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 
للتعــاون  روســًيا  عرًضــا  رفضــت 

بشأن لقاح فروس كورونا.
وأضــاف املســؤولون لشــبكة "يس 
عــدم  مفضلــني  األمريكيــة  إن"  إن 
إنهــم  هوياتهــم،  عــن  الكشــف 
مســبوق"  غــر  "تعاوًنــا  اقرحــوا 
 Operation Warp برنامــج  مــع 
برنامــج  وهــو  األمريــي،   Speed

يف  البــدء  إىل  يهــدف  حكومــي 
تقديــم ماليــني الجرعــات مــن لقــاح 
عــام  نهايــة  بحلــول  فعــال  فــروس 

.2020

فــإن  املســؤولني،  وبحســب 
منفتحــة  "غــر  املتحــدة  الواليــات 

حاليا عى التعاون".
املســؤولني  ترصيحــات  وتــأيت 
الروس بعد إعالن روسيا، الثالثاء، 
فــروس  ضــد  لقاحــا  طــورت  أنهــا 

كورونا.
إن  الــروس،  املســؤولون  وقــال 
موسكو تتمسك برغبتها يف تبادل 
املعلومــات حــول اللقــاح والســاح 
األمريكيــة  األدويــة  لــرشكات 

بتطويره.

وقال مســؤول رويس كبر: "هناك 
شــعور عــام بعــدم الثقــة يف روســيا 
مــن الجانــب األمريــي، ونعتقــد أن 
التقنيات - مبا يف ذلك اللقاحات 
يتــم  ال   - والعالجــات  واالختبــارات 
املتحــدة  الواليــات  يف  تبنيهــا 

بسبب عدم الثقة هذه".
إن  "يس  لشــبكة  حديــث  ويف 

إن  أمريكيــون  مســؤولون  قــال  إن"، 
اللقاح الرويس "ال تعتربه الواليات 

املتحدة مطوًرا بشكل جيد". 
أغســطس/   11 أنــه يف  إىل  يشــار 
الرئيــس  أعلــن  الجــاري،  آب 
بــالده  تســجيل  بوتــني،  فالدميــر 
أول لقــاح يف العــامل ضــد كورونــا، 
دون كشــف موسكو عن الدراسات 

املفصلــة لنتائــج تجاربهــا الرسيرية 
نتائــج  مــن  بالتأكــد  تســمح  التــي 

اللقاح.
أوىل  إنتــاج  أن  بوتــني  وأوضــح 
الجديــد  الــرويس  اللقــاح  دفعــات 
"ســبوتنيك يف" سيبدأ يف غضون 
أن  عــى  القادمــني،  األســبوعني 

يبدأ استخدامه فورا.

زحمة دبلوماسيني ومساعدات يف بريوت بعد انفجار املرفأ
بيروت/ وكاالت:

شــهدت بيروت أمس زحمة دبلوماســيين وصلوا إلى العاصمة 
المنكوبــة لإلشــراف علــى عمليــة تســليم مســاعدات واجــراء 
محادثات حول المســتقبل السياســي للبلد المأزوم بعد عشرة 

أيام على انفجار المرفأ المروع.

وتستمّر عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض مرفأ بيروت، 
بينما تسّلم القاضي فادي صوان أمس مهامه كمحقق عدلي 
فــي القضية لإلشــراف على تحقيقات يشــارك فيها محققون 

أجانب.
وفــي بلــد صغيــر لطالمــا شــّكل ســاحة نفــوذ لقــوى اقليميــة 

ودولية، حفلت مواعيد المسؤولين بلقاءات مكوكية مع وجود 
كل مــن مســاعد وزيــر الخارجية األميركي للشــؤون السياســية 
ديفيد هيل ووزير الخارجية اإليراني محّمد جواد ظريف ووزيرة 
الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، التي تعّد بالدها في طليعة 

الداعين الى اإلسراع بتشكيل حكومة جديدة.

كابل/ وكاالت:
أمــس  األفغانيــة  الســلطات  أعلنــت 
ســجناء  مــن   400 رساح  إطــالق  بــدء 
طالبــان، يف عمليــة كانــت تعــد العقبــة 
ســالم  محادثــات  طريــق  يف  األخــرة 
طــال انتظارهــا بــني الطرفني املتحاربني 
وذلــك عــى الرغــم مــن تحذيــر الرئيــس 

أرشف غني بأنهم "خطر عى العامل".
ومن املقرر أن تلتقي الحكومة األفغانية 
مــن  أيــام  غضــون  يف  طالبــان  وحركــة 
اإلفــراج عــن جميــع املحتجزيــن تورطــوا 
يف هجــات ســقط فيهــا العــرشات مــن 

القتى األفغان واألجانب.
األمــن  مجلــس  باســم  املتحــّدث  وقــال 
القومــي جاويــد فيصــل إن مــا مجموعــه 
رساحهــم  أطلــق  ســجينًا  مثانــني 
الخميــس، موضحــا يف تغريدة أن ذلك 
أجــل  مــن  الجهــود  "بترسيــع  سيســمح 
محادثــات مبــارشة ووقــف دائــم إلطــالق 

النار عى مستوى البالد".
ووافــق "املجلــس الكبــر" )لويــا جرغا( 
الــذي يضــم آالف الوجهاء والسياســيني 
مبــدأ  عــى  األحــد  القبائــل،  وزعــاء 
وأكــد  الـــ400.  الســجناء  رساح  إطــالق 

أعضــاء املجلــس أنهــم يريــدون متهيــد 
الدوحــة  يف  محادثــات  لبــدء  الطريــق 

ووقف اطالق نار محتمل.
عــى  الســجناء  هــؤالء  مــن   44 ويثــر 
وجــه الخصوص قلــق الواليات املتحدة 
وغرهــا مــن الــدول بســبب دورهــم يف 
هجــات عــى أهــداف كبــرة، بحســب 
فرانــس  عليهــا  اطلعــت  رســمية  الئحــة 

برس.
وكان رئيــس الــوزراء األســرايل ســكوت 
ســابق  وقــت  يف  أعلــن  موريســون 
مــن أجــل  إنــه ســعى  األســبوع املــايض 
إبقاء جندي سابق يف الجيش األفغاين 
يف  اســراليني،  عســكريني  ثالثــة  قتــل 

السجن.
إطــالق  أن  مــن  الخميــس  غنــي  وحــذر 
"رساح عتــاة املجرمــني سيشــكل عــى 
)الواليــات  وعــى  علينــا  خطــرا  األرجــح 

املتحدة( والعامل".
بالفيديــو نظمــه مركــز  وقــال يف مؤمتــر 
كان  اآلن  "حتــى  إنــه  أمــريك  أبحــاث 
إحــالل  الرغبــة يف  عــى  إجــاع  هنــاك 

السالم لكن ليس بهذا الثمن".
وأضــاف "لقــد دفعنــا اآلن الجــزء األكــرب 

مــن الثمــن مــا يعني أنه ســيكون للســالم 
عواقب".

مراقبة المفرج عنهم
جــزءا  الســجناء  تبــادل  مســألة  وكانــت 
مــن اتفــاق ســالم وقعــت عليــه طالبــان 
شــباط/ يف  املتحــدة  والواليــات 

واشــنطن  موافقــة  عــى  نــص  فربايــر، 
عــى ســحب جنودهــا مــن افغانســتان 
مــن  املتمرديــن  مــن  التزامــات  مقابــل 
بينها تعهدا بإجراء محادثات سالم مع 

الحكومة األفغانية.
مــن  األفغانيــة  الحكومــة  واســتثنيت 
االتفــاق الــذي نــص عــى إطــالق كابــول 
رساح 5000 مــن طالبــان مقابل االفراج 
الحكوميــني  الســجناء  مــن  ألــف  عــن 

املحتجزين لدى الحركة.
وفيا أفرجت كابول عن غالبية سجناء 
طالبان بحسب االتفاق، إال أنها ترددت 

يف االفراج عن آخر 400 منهم.
مــن ناحيتهــا حــذرت حركــة طالبــان مــن 
هجــات محتملــة تســتهدف الســجناء 
الدولــة  تنظيــم  يشــنها  عنهــم،  املفــرج 
االســتخبارات  وكالــة  مــع  بتنســيق 

األفغانية.

الواليات املتحدة ترفض عرًضا 
ا للتعاون بشأن لقاح كورونا روسيًّ

جانب من إجراء التجارب للقاح كورونا أمس                )أ ف ب(

لطات األفغانّية تطلق السُّ
 رساح سجناء "خطريين" من طالبان

جانب من الرر الذي لحق باملرفأ جراء االنفجار                 )أ ف ب(
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الرياض/ األناضول:
األممــي  املبعــوث  أنهــى 
غريڤيــث،  مارتــن  لليمــن 
العاصمــة  زيــارة إىل  أمــس، 
ناقــش  الريــاض  الســعودية 
النــار  إطــاق  وقــف  خالهــا 

يف اليمن.
تغريــدة  يف  ذلــك  جــاء 
األممــي  املبعــوث  ملكتــب 
"تويــر"  عــى  حســابه  عــر 
وجهــة  توضيــح  دون  أمــس، 
غريفيث بعد إنهاء الزيارة.

وقــال املكتــب إن غريفيــث 
مينيــن  مســؤولن  "التقــى 
الريــاض  يف  وســعودين 

بينهــم نائــب الرئيــس اليمنــي 
عــي محســن صالــح، ورئيــس الــوزراء معــن عبــد 
امللــك، والســفري الســعودي لــدى اليمــن محمــد 

آل جابر".
عمليــة  مــن  "جــزء  اللقــاءات  هــذه  أن  وأوضــح 
الوساطة املستمرة للتوافق حول إعان مشرك 

بن حكومة اليمن وأنصار الله )الحوثيون(".
وأضــاف أن اإلعــان يتضمــن "وقفــا إلطــاق النار، 
ومجموعــة مــن اإلجــراءات اإلنســانية واالقتصادية 

واالستئناف العاجل للعملية السياسية".
كام تضمنت املباحثات وفق مكتب املبعوث، 
"الحاجــة التخــاذ خطــوات عاجلــة لتحييــد الخطــر 
الــذي ميثلــه خــزان صافــر النفطــي العائــم )غــريب 
مــن  مزيــد  دون  األحمــر("،  البحــر  عــى  اليمــن 

التفاصيل.
يف  الريــاض  إىل  غريفيــث  وصــل  واالثنــن، 
زيــارة غــري محــددة املــدة، إلجــراء مباحثــات مــع 
مســودة  حــول  اليمنيــة،  الحكومــة  مســؤولن يف 
املبــادرة األمميــة لحــل األزمة املســتمرة منذ نحو 

6 سنوات.
غريفيــث  ســلم  املــايض،  يوليو/متــوز  ومطلــع 
املبــادرة  مــن  ُمعدلــة  نســخة  اليمنيــة  الحكومــة 
زيــارة  خــال  اليمــن،  يف  األزمــة  لحــل  األمميــة 
ربــه  عبــد  اليمنــي  الرئيــس  فيهــا  التقــى  للريــاض 
عبــد  معــن  الحكومــة  ورئيــس  هــادي،  منصــور 

امللك.

لكــن الحكومــة اليمنيــة أبلغــت املبعــوث األممــي 
إنهــا  قالــت  التــي  األمميــة  للمقرحــات  رفضهــا 
ومســؤولياتها"،  الحكومــة  ســيادة  مــن  "تنتقــص 
الحكومــة  باســم  للمتحــدث  ســابق  ترصيــح  وفــق 

اليمنية راجح بادي.
أبــرز  يف  األمميــة  املبــادرة  مســودة  وتتضمــن 
والــروع  النــار،  إلطــاق  شــامل  وقــف  بنودهــا، 
أقــرب  السياســية يف  املشــاورات  اســتئناف  يف 
وقــت لوضــع نهايــة للحــرب املســتمرة منذ نحو 6 

سنوات.
وقبل نحو شهر، رفض الحوثيون مقابلة غريفيث، 
العاصمــة العامنيــة مســقط، احتجاجــا عــى  يف 
ضــد  الســعودية  الجويــة  الرضبــات  تصاعــد 
الجامعــة يف صنعــاء ومناطــق متفرقــة مــن اليمن، 

وفق مصدر أممي آخر لألناضول.
وتبذل األمم املتحدة منذ ســنوات جهودا لوقف 
القتــال يف اليمــن، وإقنــاع األطــراف بالعــودة إىل 
طاولة املفاوضات، لكنها مل تفلح يف ذلك حتى 

اآلن، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد.
ويشــهد اليمــن للعــام الســادس قتــاال عنيفــا بــن 
مــارس/ منــذ  يدعمهــا  التــي  الحكوميــة  القــوات 
الســعودية،  بقيــادة  عــريب  تحالــف   2015 آذار 
وجامعــة الحــويث املدعومــة إيرانيــا، واملســيطرة 
صنعــاء  العاصمــة  بينهــا  مينيــة  محافظــات  عــى 

منذ 2014.

واشنطن/ وكاالت:
دونالــد  األمــرييك  الرئيــس  وّجــه 
بشــار  الســوري  نظــريه  إىل  ترامــب 
حــول  شــخصية  رســالة  األســد 
الصحــايف األمــرييك أوســن تايــس 
قبــل مثــاين ســنوات  ُخطــف  الــذي 
وزيــر  أعلــن  مــا  وفــق  ســوريا،  يف 
الخارجيــة األمــرييك مايــك بومبيــو 

أمس.
وزيــر  أصــدره  بيــان  يف  وجــاء 
الذكــرى  يف  األمــرييك  الخارجيــة 
أثــر  لفقــدان  الثامنــة  الســنوية 
األمريكيــة  "الحكومــة  أن  الصحــايف 
مــع  التواصــل  مــرارا  حاولــت 
عــن  لإلفــراج  ســورين  مســؤولن 

أوسن".
ترامــب  وّجــه  "لقــد  بومبيــو  وتابــع 
يف آذار/مــارس رســالة إىل األســد 

يقرح فيها فتح حوار مبارش".
وكان تايــس يعمــل مصــورا صحافيا 
بــرس  فرانــس  وكالــة  لحســاب 
و"واشــنطن  نيــوز"،  و"ماكاتــي 
بوســت"، و"يس يب إس" وغريهــا 
عندمــا  اإلخباريــة،  املنظــامت  مــن 
حاجــز  عنــد  توقيفــه  إثــر  أثــره  فقــد 
قرب دمشق يف 14 آب/أغسطس 

.2012

وبعــد شــهر، ظهــر تايــس الــذي كان 
31 عامــا عنــد احتجــازه، يف  يبلــغ 
معصــوب  وهــو  فيديــو  تســجيل 

العينــن محتجــزًا لــدى جامعــة غــري 
معروفة من املسلحن.

أي  تــرد  مل  الحــن  ذاك  ومــن 
معلومات رســمية عام إذا كان حيا 

أو ميتا.
الرئيــس  قــال  آذار/مــارس،  ويف 
املتحــدة  الواليــات  إن  األمــرييك 
وّجهــت رســالة إىل الســلطات يف 
دمشــق مــن دون أن يوضــح أنــه هــو 
إىل  الرســالة  وّجــه  مــن  شــخصيا 
األســد، الذي تســعى واشــنطن إىل 

إطاحته.
وحينهــا قــال ترامــب إنه ال يعرف ما 

إذا تايس عى قيد الحياة.
يشــّككن  "ال  بومبيــو  قــال  وأمــس 
الرئيــس يف  التــزام  مــدى  أحــد يف 
األمريكيــن  املواطنــن  كل  إعــادة 
املعتقلــن  أو  رهائــن  املحتجزيــن 

تعسفيا يف الخارج".
التصميــم يف  بومبيــو جديــة  وأكــد 

قضية أوسن تايس.
أملــه  عــن  الخارجيــة  وزيــر  وأعــرب 
لبيــان  يف "أال تكــون هنــاك حاجــة 

مامثل بعد عام من اآلن".
وقال إن "اإلفراج عن أوســن تايس 
وإعادتــه إىل الوطــن طــال انتظــاره. 

لتحقيــق  جهودنــا  أقــى  ســنبذل 
املــايض  والعــام  الهــدف".  هــذا 
أبدت الحكومة األمريكية اعتقادها 
بأن تايس ال يزال عى قيد الحياة.

قــال  الثاين/ينايــر  كانــون  ويف 
والدتــه ديــرا إن لديهــا "معلومــات 
ذات مصداقيــة" تفيــد بــأت ابنهــا ال 

يزال عى قيد الحياة.
أعلنــت   2018 العــام  ويف 
مكافــأة  عــن  األمريكيــة  الســلطات 
يقــدم  مقدارهــا مليــون دوالر ملــن 
تقــود إىل  أن  أي معلومــات ميكــن 

تحرير تايس.

وقــد تتحــّول القضيــة التــي شــملت اتهــام 
الجري لألمري بتدبري اعتقال نجله وابنته 
يف اململكــة دون توجيــه اتهامــات لهــام، 
يــؤدي إىل كشــف بعــض  نــزاع علنــي  إىل 
أوجــه رصاعــات القــوة والنفــوذ يف الدولــة 

الخليجية الرثية.
وهي املرة األوىل التي يرفع فيها مسؤول 
كبــري ســابق دعــوى ضــد ويل العهــد. ويف 
الدعــوى،  ورد يف  مــا  ثبتــت صحــة  حــال 
فإنهــا ســتلقي مزيــدا مــن الضــوء عــى مــا 
ضاريــة  حكوميــة  حملــة  مراقبــون  يعتــره 
يف  واملنتقديــن  الخصــوم  ملاحقــة 

الخارج.
واّتهــم الجــري األمــري محّمــد بــن ســلامن 
حيــث  كنــدا،  إىل  قتــل  فرقــة  بإرســال 
يعيش يف املنفى، بهدف قتله وتقطيعه 
بالطريقــة نفســها التــي ُقتــل بهــا الصحايف 
اململكــة  قنصليــة  يف  خاشــقجي  جــامل 
يف اسطنبول عام 2018، عى حد قوله.

أكــرث  هــو  الجــري  أن  الدعــوى  يف  وجــاء 
بالتخلــص  العهــد  ويل  يرغــب  شــخصية 

منها.
الســابق  االســتخبارات  مســؤول  وأضــاف 
أّن ويّل العهــد الســعودي يريــد التخّلــص 
بــن  محّمــد  األمــري  مــن  قربــه  بســبب  منــه 
نايــف الــذي حــّل محّمــد بن ســلامن مكانه 
يف واليــة العهــد يف 2017، وألنــه يعــرف 
الكثــري عــن نشــاطات لــه ميكــن أن تلحــق 

رضرا بالعاقات بن واشنطن والرياض.
معلومات حساسة

تطبيــق  عــر  مراســات  الدعــوى  تشــمل 

إىل  بالعــودة  الجــري  إلقنــاع  "واتســاب" 
بــن  محمــد  األمــري  إعفــاء  بعيــد  اململكــة 
بعــرض  إغرائــه  عــر  منصبــه،  مــن  نايــف 
عمــل، قبــل أن تجــري محاولــة فاشــلة عــر 

االنربول لرحيله.
وأكد الجري أنه بعد 13 يوما من اغتيال 
خاشــقجي يف الثــاين مــن تريــن األّول/

أكتوبــر 2018، وصــل فريٌق يضم "مرتزقة 
شخصين" لويل العهد يف "فرقة النمر"، 

عى حد قوله، إىل كندا، لقتله.
وأضاف أن الفريق كان يضم متخّصصن 
شــبيهة  ومعــدات  الرعــي  الطــب  يف 
مبعدات املجموعة التي قامت بتقطيع 
جثة خاشقجي التي مل يتم العثور عليها 

بعد.
وأّكــد مســؤول ســعودي رفيــع املســتوى 
الحكومــة  أّن  بــرس  فرانــس  لوكالــة 
القضائيــة  الدعــوى  عــى  للــرد  تســتعد 
مل  حــن  يف  األمريكيــة،  املحكمــة  يف 
تنــف كنــدا االدعــاء بأنهــا اعرضــت فرقــة 

االغتيال السعودية.
وقــد أعــرب مســؤولون ســابقون يف وكالــة 
)يس  األمريكيــة  املركزيــة  االســتخبارات 
آي ايه( عن دعمهم للجري، وأشادوا به 
كريــك يف جهــود "مكافحــة اإلرهــاب" 
بعدمــا ســاعد بحســب هــؤالء يف إحبــاط 

عدة هجامت ضد املصالح األمريكية.
محمــد  األمــري  عــى  الدعــوى  وأقيمــت 
أســامؤهم  ذكــرت  آخريــن  شــخصا  و12 
و11 شخصا مل تحدد هوياتهم، ملحاولة 
مبوجــب  القضــاء،  إطــار  خــارج  القتــل 

"قانون حامية ضحايا التعذيب".
يف  الدعــوى  مصــري  الواضــح  غــري  ومــن 
الواليات املتحدة حيث ال يقيم الجري 

وال ويل العهد.
تشــّكل  أن  املمكــن  مــن  يــزال  ال  لكــن 
القضيــة مصــدر قلــق للريــاض ألنها تؤكد 
أن الجــري ميتلــك "معلومــات حساســة 
ومهينــة" عــن ويل العهــد، مبــا يف ذلــك 
تسجيات سيتم نرها يف حال مقتله.

أنــه  وردت  التــي  املعلومــات  بــن  ومــن 
محمــد  األمــري  شــّجع   2015 عــام  يف 
الــرصاع  يف  التدخــل  عــى  روســيا  رسا 
غضــب  أثــارت  خطــوة  وهــي  الســوري، 

وكالة االستخبارات املركزية االمريكية.
وبعــد شــهرين منــذ ذلــك، بــدأت القــوات 
فعليــا  قــى  مــام  تدّخلهــا،  الروســية 
عســكري  نــرص  لتحقيــق  فرصــة  أي  عــى 
للمعارضــة الســورية التــي قالت اململكة 

أنها تدعمها.
مخاطر سياسية

أّن  امللــي  الديــوان  يف  مصــدر  يــرى 
الدعــوى مجــرد "إعــان عاقــات عامــة"، 
التــي  الواهيــة"  بـ"القضيــة  إياهــا  واصفــا 
املســؤول  متّهــام  دليــل"،  أي  تقــدم  "ال 
فســاد  قضايــا  يف  بالتــورط  الســابق 
عملــه  فــرة  خــال  الــدوالرات  مبليــارات 

يف وزارة الداخلية.
الــرق  شــؤون  يف  الخبــرية  وقالــت 
إرســال  إن  املومنــي  بســمة  األوســط 
الغضــب  كنــدا يف ذروة  قتــل إىل  فرقــة 
إذا  خاشــقجي،  مقتــل  بشــأن  العاملــي 

الجــري  الريــاض تعتــر  تأّكــد، يظهــر أن 
"مصدرا للمخاطر السياسية" عليها.

واترلــو  جامعــة  يف  األســتاذة  وأضافــت 
بهــذه  املنافســن  "ماحقــة  الكنديــة 
الطريقة تظهر أيضا أن محمد بن سلامن 

يشعر بأنه ال ميكن املساس به".
وقوبلت اتهامات الكسب غري املروع 
مجتمــع  يف  بتشــكيك  الجــري  ضــد 
قــال  حيــث  األمــرييك،  االســتخبارات 
االســتخبارات  وكالــة  ســابق يف  مســؤول 
مــن  "كل  بــرس  فرانــس  لوكالــة  املركزيــة 
يعــرف ســعد والســعودية ويعــرف مــا هــو 
قــادر عليــه محمد بن ســلامن، لن يصدق 

ذلك".
ترامــب  دونالــد  األمــرييك  الرئيــس  وكان 
دعم ويل العهد خال قضية خاشقجي.

لكــن وزارة الخارجيــة األمريكيــة أصــدرت 
بشــأن  نــادرا  تحذيــرا  املــايض  األســبوع 
احتجاز ابنة الجري ونجله، ســارة وعمر، 
العمــر،  مــن  العريــن  يف  وكاهــام 
ووصفتــه بأنــه أمــر "غري مقبــول" وطالبت 

بـ"اإلفراج الفوري عنهام".
الســابق  املديــر  هوفــامن  دانيــال  وقــال 
وكالــة  يف  األوســط  الــرق  لقســم 
بــرس  لفرانــس  املركزيــة  االســتخبارات 
أعــرف  مل   )...( عمــي  ســنوات  "خــال 
قــط مســؤواًل أجنبيــًا أفضــل من ســعد يف 

موضوع مكافحة اإلرهاب".
وأضــاف "هــذا نــزاع بــن ســعد والحكومــة 
للولديــن  الســامح  يجــب  الســعودية. 

مبغادرة اململكة إذا رغبا يف ذلك".

د دعوى مسؤول استخباري سابق ُتهدِّ
 بكشف أرسار من أروقة الحكم السعودية

الرياض/ وكاالت:
تهّدد دعوى قضائية رفعها مســؤول اســتخباري 
سعودي سابق في محكمة أميركية بإفشاء أسرار 
ملكيــة مــن داخــل أروقــة الحكم في الســعودية، 
مع اّدعاء المســؤول أّن ولــي العهد النافذ األمير 

محمد بن سلمان حاول اغتياله.

الملكــي  الديــوان  مــن  مقــّرب  مصــدر  واعتبــر 
المكونــة  الجبــري  ســعد  دعــوى  أّن  الســعودي 
مــن 107 صفحــات األســبوع الماضــي، ال أســاس 
لهــا. وأصــر على أن المســؤول الســابق فــي جهاز 
االســتخبارات يواجــه مزاعــم فســاد خطيــرة فــي 

المملكة.

غريفيث ينهي زيارة للرياض َبَحَث 
خاللها وقف إطالق النار باليمن

مارتن غريڤيث

الخرطوم/ األناضول:
األمريــي  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  أعلــن 
للشــؤون اإلفريقيــة، تيبــور ناجــي، أمــس، أن 
بــاده ســتحظر دخولهــا عــى كل املتورطــن 
املدنيــة  الحكومــة  عمــل  تقويــض  يف 

االنتقالية بالسودان.
جاء ذلك لدى لقاء ناجي مع سفري السودان 
يف  ســايت،  الديــن  نــور  بواشــنطن  الجديــد 
مبنــى الخارجيــة األمريكيــة، وفــق بيــان صــادر 
عليــه  اطلعــت  الســودانية،  الخارجيــة  عــن 

األناضول.
وقــال ناجــي، وفــق البيــان، إن حكومــة بــاده 

املتحــدة  الواليــات  دخــول  بحظــر  "ســتقوم 
تقويــض  يف  املتورطــن  األشــخاص  لــكل 
عمــل الحكومــة املدنيــة االنتقاليــة وأرسهــم، 
كــام ســيتم إلغــاء التأشــريات للذيــن حصلــوا 

عليها داخل وخارج السودان".
إطــار  يف  يــأيت  اإلجــراء  "هــذا  أن  وأوضــح 
املدنيــة  للحكومــة  املتحــدة  الواليــات  دعــم 

االنتقالية".
إقامــة  "تنــوي  واشــنطن  أن  ناجــي  وأضــاف 
احتفــال كبــري عندمــا يتــم رفع اســم الســودان 

من قامئة الدول الراعية لإلرهاب".
مــع  للراكــة  "تتطلــع  بــاده  أن  إىل  وأشــار 

السودان يف الجوانب االقتصادية".
ولفت ناجي يف هذا الصدد، إىل أن "عددا 
بنشــاطاتها  بــدأت  األمريكيــة  الــركات  مــن 
مايكروســوفت،  ضمنهــا  مــن  الخرطــوم  يف 
وزوم، ومونيتور بور سيســتيم التي تعاقدت 
مــع ســودابت )رشكــة نفطيــة(، بخطة مروع 

بلغت تكلفته 900 مليون دوالر".
تعبــريه  ســايت  الســفري  عــن  البيــان  ونقــل 
"عــن ســعادته وشــكره للحكومــة األمريكيــة"، 
العاقــات  تطويــر  "أهميــة  عــى  مشــددا 
االنتقاليــة  املرحلــة  يف  خصوصــا  الثنائيــة، 

لباده".

ترامب يوجه رسالة شخصية إىل األسد
 حول صحفي أمرييك مفقود يف سوريا

جانب من كلمة ترامب يف واشنطن أمس                )أ ف ب(

واشنطن تهدد بعقوبات 
ضد املناهضني للحكومة السودانية

ياوندي/ األناضول:
لقــي مــا ال يقــل عــن 83 طفــًا مرصعهــم إثــر 
جمهوريــة  رشقــي  شــامل  العنــف  تصاعــد 
الكونغــو الدميقراطيــة، يف الفــرة مــن إبريــل 

/ نيسان إىل يوليو / متوز املايض.
األطفــال"  "أنقــذوا  منظمــة  وأعربــت 
إزاء  البالــغ"  "قلقهــا  عــن  أمــس،  الريطانيــة، 
العنــف مبقاطعــة "إيتــوري" شــامل  تصاعــد 

رشقي الباد.
وأفادت املنظمة يف بيان، بإصابة 17 طفًا 
لاعتــداء  طفــا   12 وتعــرض  األقــل  عــى 

مالــك  قــال  بــدوره،  اإلقليــم.  يف  الجنــي 
يف  للمنظمــة  القطــري  املديــر  علونــة، 
جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة: "إن وضــع 
يف  يــوم،  بعــد  يوًمــا  ســوًءا  يــزداد  األطفــال 

رصاع ال ينبغي أن يكون لهم دور فيه".
عــودة  ضــامن  إىل  بحاجــة  "نحــن  وأضــاف" 
هــم  يتمكنــوا  وأن  املدرســة،  إىل  األطفــال 
املرافــق  إىل  الذهــاب  مــن  وعائاتهــم 
الصحيــة إذا احتاجــوا إىل ذلــك، وأن يحظــوا 

بالحامية".
ويف الســياق ذاتــه، أشــارت املنظمــة مبقتــل 

بينهــم  األقــل،  عــى  شــخًصا  و315  ألــف 
165 طفــًا، ونــزوح مــا يقــدر بنحو 300 ألف 
باملنطقة منذ يناير / كانون الثاين املايض.

من جانبه، قال مايك مانسيكا، مدير برنامج 
الصحــة اإلنســانية والتغذيــة يف املجموعــة: 
أخرونــا  العنــف  مــن  الفاريــن  األطفــال  "إن 
أنهم اضطروا إىل ترك كل يشء وراءهم ألن 

امليليشيات جاءت إىل منطقة دجوغو".
العنــف  مــن  الفاريــن  األطفــال  أن  وأضــاف 
"وجــدوا أنفســهم فجــأة بــا مــأوى وبــدون أي 

طعام واضطروا للنوم يف املدارس".

الكونغو الدميقراطّية.. العنف يحصد
 أرواح 83 طفاًل يف 4 شهور
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"ُبرير" وحاراتها األربع

دير سمعان قرية أثرية.. 
ماذا تعرف عنها؟

ماذا تعرف عن خزانة 
مسجد قبة الصخرة؟

غزة/ مريم الشوبكي:
ال بد وأنك سمعت عن قرية فلسطينية مهجرة تسمى 
ُبريــر، تقــع فــي ناحيــة لــواء غــزة، كانــت مــن أكبــر القرى 
الفلســطينية وأكثرها سكانا، تربتها كانت طينية خصبة 

لــذا اشــتهر أبناؤها بالعمل فــي الزراعــة، وتربية األغنام 
والماشية، وصناعة المحاريث، وصباغة الصوف.

ســنتعرف على أهم معالم القريــة، وحاراتها التي كانت 

القســري، والحالــة االقتصاديــة  التهجيــر  قائمــة قبــل 
التي كان يعيشــها أهلهــا، باإلضافة لدورها في الحركة 

الوطنية لمقاومة العصابات الصهيونية.

غزة/ هدى الدلو:
علــى قمــة تلة يبلغ ارتفاعها 350 متًرا عن ســطح البحر 
األبيــض المتوســط تتربــع القريــة األثريــة ديــر ســمعان، 
التــي تقع في الشــمال الغربي لبلــدة كفر الديك، وفي 
المنتصــف بيــن بلدتــي كفــر الديــك وديــر بلــوط غــرب 

محافظة سلفيت.
واآلثــار  التــراث  متحــف  ومديــر  الفلســطيني،  المــؤرخ 

الفلســطيني د. غســان وشــاح يتحــدث عن تلــك القرية 
األثريــة، التــي تقع في مكان اســتراتيجي، وهــي القرية 
الســابعة التابعــة لمحافظــة ســلفيت، مشــيرا إلــى أن 
عمرها التاريخي يعود ألكثر من 400 عاًما قبل الميالد، 
وذلك حسب مكونات الحجارة التي أسست بها، فهي 

مبنية من حجر صخري.

القدس المحتلة/ الجزيرة نت:
تميــز المســجد األقصــى ومســجد قبة الصخــرة بخزائن 
التاريــخ  كتــب )مكتبــات( ضاربــة بجذورهــا فــي عمــق 
اإلســالمي، دالًة على أصالتهــا وتاريخها العريق، وذلك 
انطالقا من الدور الكبير للمسجد في اإلسالم باعتباره 

مكانا للعبادة والتعلم ومركز إشعاع ثقافيا وفكريا.

ففــي مكتبــة المســجد األقصــى نجــد نبــذة مختصــرة 
عــن تاريخهــا تبّين أن هذه المكتبــة قد مّرت عبر تاريخها 
الحافــل بمراحــل، فكانــت ُتســّمى »خزانــة مســجد قبة 
الصخــرة المشــرفة«، ثــم »دار كتــب المســجد األقصى 
المبارك«، وأخيًرا »مكتبة المسجد األقصى المبارك«.

ُبريــر  التاريــخ اإلســامي د. رشــاد املــدين يبــن أن  أســتاذ 
تصغــر لكلمــة ِبــر وأصلهــا آراميــة تعنــي والخــر، ويقــال إنهــا 
ســميت عــى اســم الصحــايب ُبريــر بــن هــاين خــال متيــم بــن 
أوس الداري، حيث جاء ومعه وفد من فلسطن إىل النبي 
صى الله عليه وســلم يف الســنة التاســعة للهجرة، وأعلنوا 

إسامهم.
املــدين  د.  مــع صحيفــة "فلســطن" يوضــح  ويف حديــث 
أن الوفــد بقــي يف املدينــة وشــارك مــع الرســول يف معظــم 
غزواتــه، ثــم عــاد إىل الخليــل يف ســنة 35 للهجــرة ويقــال إن 

ُبرير دفن يف القرية.
عنهــا  تبعــد  غــزة  رشق  شــال  تقــع  ُبريــر  أن  إىل  ويشــر 
حــوايل12 كــم، ترتفــع عــن مســتوى ســطح البحــر 70 كــم، 
تحدهــا قــرى فلســطينية عديــدة: قريتــا سمســم وبربــرة مــن 
الناحية الغربية، أرايض قرية حليقات وكوكبة من الشال، 
وعــرب الجبــارات والســواركة مــن املنطقة الرشقية، وأرايض 

هوج من الجنوب.
مــن  وهــي  دومنــا،   46184 مســاحتها  أن  املــدين  ويذكــر 

والثالثــة حــارة الرزاينــة، يذكــر أنهــا كانــت تضم أســاء بعض 
والبنــا،  والعطــل،  وغريــب،  وحــاد،  مــوىس،  العوائــل: 
والحناوي، ومســار، وادغيش، وشــامية، وأيوب، وســبيلة، 
و اربيع، و أبو زعيرت، و مختارهم كان رجب موىس حاد.  
والحــارة الرابعــة كانــت تســمى املقالدة، يعــدد املدين أنها 
تضم عائات كظاهر، أبو ســخيلة، و أبو شــيكان، والعالول، 
وعبــد العــال، وجاداللــه، مختارهــم كان ســليان ظاهــر، و 

تقع يف غرب القرية، 
عليهــا  يغلــب  ُبريــر،  قريــة  يف  االقتصاديــة  الحيــاة  كانــت 
زراعــة  تشــتهر يف  كانــت  أنهــا  إىل  أشــار  الزراعــي،  الطابــع 
وأشــجار  والخــروات،  والشــعر،  والقمــح،  الحبــوب، 

الحمضيات، والعنب، والتن، واملشمش واللوز.
ويلفت املدين إىل أن أهل ُبرير عملوا يف تربية املاشية، 
واألغنــام، واملاعــز، والطيــور، والخيــل، ووجــد بعــض املهــن 
فيهــا كالحاقــة، والحــدادة، والنجــارة، وصناعــة املحاريــث، 
وصباغة األقمشة، وصبغ الصوف، كا كان يعقد سوق كل 

يوم أربعاء تباع فيه أدوات الحراثة، والدواب.

كــرى قــرى فلســطن، معظمهــا أراض طينيــة، عــدد ســكانها 
1948م  ســنة  يف  نســمة،   1591 بلــغ  م   1922 ســنة  يف 

وصل 3000 نسمة.
معظــم  يف  يقــول:"  القريــة،  يف  االجتاعيــة  الحيــاة  وعــن 
والحــب  والبســاطة  باليــر  تتميــز  الحيــاة  كانــت  القــرى 

والتعاون بن أهلها، ويشتهرون بكرم الضيافة".
ســكان  معظــم  "كان  اإلســامي:  التاريــخ  أســتاذ  ويضيــف 
وتضــم  العبيــات  حــارة  حــارات:  أربــع  يف  يقيمــون  القريــة 
الخــر،  وأبــو  ورشيــم،  جبــل،  وأبــو  وعفانــة،  عبيــد،  عوائــل 
ومــوىس، وعيــاد، وأبــو الفحــم، و أبــو عــوكل، والحساســنة، 

وعبد الهادي، كان مختارها سامل عياد".
حــارة  املــدين:"  يتابــع  أيضــا،  الرئيســية  حاراتهــا  ومــن 
الحــي،  وعبــد  حســن،  و  عــي،  عائــات  تضــم  العجاجــرة 
وعبــد الرحيــم، وخليــل، وقويــدر، والنــرب، والدشــت، وأبــو 
عطــا، وعقــل، و أبــو دغيــم، و أبوالهنــود، وعايــش، وأبــو جبة، 
والعكلــوك، والســياوي، وعــوض، والعقبــة، وأبــو لنب، وكان 

مختارهم يوسف مصطفى عي حسن".

أهــل  حيــاة  يف  مهــا  حيــزا  شــغل  والتعليــم 
القريــة، يذكــر أن التعليــم بــدأ يف الكتاتيــب، 
إىل أن وهــب شــخص يدعــي محمــد منصــور 
قويدر قطعة أرض لبناء مدرســة عام م1946 
صــارت مدرســة ابتدائيــة فيهــا ســبع صفــوف، 
وبهــا 241 طالبــا، كان فيهــا مكتبــة تضــم 500 

كتاب.
أهمهــا  "مــن  املــدين:  يجيــب  القريــة،  معــامل  أشــهر  وعــن 
الجامع الذي وقع يف حارة العبيات والذي كان مدرسة يف 
البدايــة، وزاويــة أبــو لــنب، وزاويــة الرشفــا يف حــارة الرزاينــة، 
ومقرتــان كانــت واحــدة يف الشــال والثانيــة يف الجنــوب، 

املدرسة كانت تقع يف حارة املقالدة".
ويــردف: "وكان يف ُبريــر مطحنــة لطحــن الحبوب وقعت يف 
حارة املقالدة، وبرئ فلفل شال حارة العبيات، وبرئ البلد 

أقدم برئ يف القرية، وبرئ عي حسن، وبرئ برزق".
وكان لُريــر دور يف التصــدي للعصابــات الصهيونية، حيث 
القريــة شــكلت لجنــة قوميــة  الوطنيــة يف  يبــن أن الحركــة 

مكونــة مــن 16 شــخصا مــن مناضــي القريــة، مــن أعالهــا 
أســاك  وقطــع  فلســطن،  قــرى  مــن  الحديــد  ســكة  خلــع 
التليفونــات، متثلــت املقاومــة يف قطــع طــرق املواصــات 
والتصــدي  النقــب،  يف  املوجــودة  املســتعمرات  بــن 

للقوافل العسكرية ومهاجمتها".
ويف ابريــل 1948م، حــارصت قــوات االحتــال قريــة بريــر 
عند الفجر وجرت معركة حامية استشهد نحو 60 مواطنا، 
يف مايو/ايــار مــن نفــس الســنة قصفــت كل بيــوت القريــة 
وهجــر أهلهــا، وبعــد ســقوطها ســيطرت العصابات عى كل 

النقب، وأقيم عدد من املستوطنات يف أراضيها.

"هــي  "فلســطن":  لصحيفــة  وشــاح  ويقــول 
تعــود  قدميــة  فلســطينية  باألســاس  قريــة 
بناهــا  الرومــاين  البيزنطــي  العــر  إىل 
الفلســطينيون يف ذلــك العــر وهم معتنقو 
الديانــة النرانيــة التــي كان يفرضهــا الرومان 

بالحديد والنار".
ويبــن أنهــا تحتــوي عــى العديــد مــن اآلثــار 
والعنــب،  الزيتــون،  ومعــارص  الفلســطينية 
ومطحنة للحبوب، وآبار مائية وبرك ســباحة، 
وكنائــس، وبوابــات وقــاع ومخــازن للحبــوب، 
إىل  باإلضافــة  وغرهــا،  للخيــول،  ومرابــط 
ســاحة كبرة تســمى البيدر لها اســتخدامات 
وتفريــغ  العســكري  كالتدريــب  متعــددة 

الحبوب من السنابل.
ويشــر وشــاح إىل أن بها أرضية فسيفســائية 
مرصوصــة بشــكل هنــديس، وأحجــار دائريــة 
كــا  والعنــب،  الزيتــون  عــر  تســتخدم يف 
محفــورة  شمســية  ســاعة  أيًضــا  بهــا  يوجــد 

بالصخر كانت تستخدم يف معرفة الوقت.
تلــك  وتقاليــد  عــادات  أن  إىل  ويلفــت 
القريــة فلســطينية بامتيــاز كأي قريــة أخــرى، 
عــن  توارثوهــا  التــي  بعاداتهــم  فيتشــبثوا 
يف  والكــروم  الزيتــون  وزرعــوا  أجدادهــم، 
أراضيهــم الزراعيــة، وارتــدى ســكانها الرجــال 
األثــواب  والســيدات  الفلســطيني،  الــزي 

املطرزة بأيٍد فلسطينية.
الهويــة  عــى  يــدل  "لباســهم  وشــاح:  ويتابــع 
والكــرم  بالطيبــة  وميتــازون  الفلســطينية، 

والشهامة، عدد سكانها قليل".
بــل  وشــأنها  اإلرسائيــي  االحتــال  مل يرتكهــا 

كانــت هدفــه الــذي يســعى لــه، حيــث عمــل 
عــى احتالهــا ســنة 1967م، وخطــط مطــواًل 
بثــاث  فحارصهــا  عليهــا  ســيطرته  إلحــكام 
مســتوطنات وهــم: "إيــي زهــاف، وبدوئيــل، 
عبورهــا  مــن  الفلســطينين  ومنــع  وليشــم، 

ووضع لها بوابة بأقفال.
ويبــن وشــاح أنهــا أصبحــت ضمــن املناطــق 
املصنفــة "ج"، وبعــد اتفــاق أوســلو أصبحت 
أكرث عرضة للســطو االســتيطاين، وعندما تم 
بناء جدار الفصل العنري دخلت قرية دير 

سمعان يف عزلة تامة وتحولت لخرابة.
رسقــة  إىل  يســعى  االحتــال  أن  إىل  وينبــه 
اآلثار والقطع التاريخية، فريد أن يكتب لها 

تاريًخا إرسائيلًيا توراتًيا ليقدمه للعامل.

ووطنيــة  أخاقيــة  مســئولية  هنــاك  لذلــك 
املؤسســة  عــى  يقــع  إســامي  وواجــب 
الفلســطينية الرســمية بالعمــل عــى مخاطبــة 
التدمــر  بــأن  الدوليــة،  الجنايــات  محكمــة 
املتعمــد للمبــاين الوطنيــة هــو جرميــة حــرب 
عليهــم  كــا  لهــا،  األســايس  النظــام  حســب 
التوجــه لليونيســكو والطلــب منهــا بــأن تضــع 
تلــك القريــة األثريــة بقامئة األماكــن املهددة 
القريــة  "فهــذه  متابًعــا:  والعبــث،  بالــزوال 
أجــل  مــن  وطنيــة  تتعــرض ملذبحــة حضاريــة 

كتابة التاريخ بريشة إرسائيلية مزيفة".
االحتــال  بــه  يقــوم  مــا  بــأن  وشــاح  ويختــم 
اإلرسائيــي يــدق ناقــوس الخطــر كونــه يعبــث 

بالتاريخ الفلسطيني.

حفظ المخطوطات
ومــن املؤكــد أنه كان للمســجد األقىص املبارك 
البنــاء  منــذ  املخطوطــات  فيهــا  تحفــظ  خزانــة 
األمــوي، ال تقــل مكانــة عــن الخزانــة التــي توجــد 
تــزال  ال  والتــي  دمشــق،  يف  األمــوي  باملســجد 
تحتفظ ببعض نفائس املخطوطات منذ القرون 

األوىل الهجرية.
قــد  األقــىص  املســجد  خزانــة  أن  املرّجــح  ومــن 
املعــروف  العباســين  زمــن  وازدادت  تطــورت 
مــن  بــه  مــا متيــزوا  مــع  املكتبــات،  إنشــاء  عنهــم 
وتطويرهــا،  الكاغــد  ورق  صناعــة  اســتراد 
فازدهرت صناعة الكتب زمانهم ازدهارا مذها.

وزائروهــا  املدينــة  أهــل  مــن  محســنون  كان 
مــن  التاريــخ  عــر  بالكتــب  يرفدونهــا  ومحبوهــا 
خــال وقفيــات كان يتــم تســجيلها لــدى قــايض 
القــدس، وكان العلــاء والطلبة ُيطالعون الكتب 

داخل املسجد األقىص.
كــا كان أمــن املكتبــة ال يســمح بإعارتهــا خــارج 

والقضــاة،  العلــاء  كبــار  لبعــض  إال  املســجد 
وغالبا مقابل رهن، وقد اســتمرت تلك الخزانة/

للعلــاء والطلبــة  املكتبــة يف تقديــم خدماتهــا 
إىل أن تــم نقــل مــا تبّقــى مــن مصاحفهــا وكتبهــا 
املســجد  كتــب  ودار  اإلســامي،  املتحــف  إىل 
األقــىص خــال عهد املجلس اإلســامي األعى 

يف عرشينيات القرن العرشين.
أمين المكتبة

مكتّظــة  املرشفــة  الصخــرة  قبــة  خزانــة  كانــت 
ونظــرا  والنفيســة،  الهامــة  والكتــب  باملصاحــف 
لهــذا االكتظــاظ والحاجــة إىل التنظيــم واإلعــارة، 
فقــد أوكل إىل قــايض القــدس تعيــن أمن عى 
كتبهــا  ســامة  عــى  الحفــاظ  بهــدف  املكتبــة 

واإلرشاف عى ترميمها وكل ما تحتاجه.
وتشر املصادر التاريخية إىل أساء أمناء هذه 
املكتبــة العامــرة، ففــي ســنة 1005هـــ/1597م 
تســلم املــا إســاعيل بــن درويش عي الشــهر 
بالســقا الوكيــل من أمــن خزينة الكتب الرشيفة 

بالصخــرة املنيفــة املــا باكــر بــن عبــد الصمــد، 
شــجاع  اإلســام  شــيخ  اســتعارها  التــي  الكتــب 
للــريض،  الكافيــة  رشح  وهــي:  أفنــدي،  الديــن 
والجزء الرابع من تفسر ابن عطية، والجزء الرابع 
عرش من تفسر الرازي، وجزء من رشح الهداية، 

وجزء يف الفقه من كتاب البيوع.
الخزانــة  الكتــب املوقوفــة عــى  وياحــظ بشــأن 
تنوعهــا  والعلــاء،  العلــم  وطلبــة  للقــراء  خدمــة 
يف فــروع العلــم املختلفــة مــن الحديــث والفقــه 

واألخاق والعقائد والتفسر وغرها.
كبــار  مــن  األغلــب  عــى  كانــوا  واقفيهــا  أن  كــا 
موظفــي ورجــاالت الدولــة خصوصــا يف العــر 
العثــاين، وهــم يف غالبهــم مل يتولوا منصبا يف 
القــدس الرشيــف، فمنهم من توىل مناصب يف 
طرابلــس ومــر ودمشــق وغرهــا، وكان وقفهــم 
رغبــة  الرشيــف  الصخــرة  قبــة  يف خزانــة مســجد 
يف األجــر، وحرصــا منهــم عــى إفــادة طلبة العلم 

والعلاء عى السواء.
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الحرف اليدوية الشهيرة في تركيا

صداقة الخياط مع الماكينة غرزتها اإلبرة و"الكشبان"

أنقرة/ وكاالت:
ال شــك فــي أن اتقــان الرجــل واحترافــه لمهنة تدل 
علــى مهارتــه الفنيــة، فــإن هــذا يعتبــر مــن دواعي 
االحتــرام واإلعجــاب بهــذه الحرفة وهذا الشــخص. 
والعديــد مــن المناطــق فــي تركيــا تشــتهر ببعــض 
الحرف اليدوية التي يقوم عليها الكثير من الفنانين 

والحرفيين المهرة، وذلك باستخدام أدوات بسيطة 
والعمل عليها باليد.

وعلــى الرغــم مــن دخــول اآلالت الحديثــة فــي كل 
الصناعات، إال أن الحرفيين المهرة ال يزالون يجدون 
تجارتهــم رائجــة ومزدهرة في تركيا ومطلوبة أيضا، 

وهــو مــا يجــذب الســياح لشــراء هدايــا أصليــة مــن 
المصنوعــات اليدويــة. هذه الحــرف والمهارات لها 
تاريخ طويل عبر السنين يعود من عهد االمبراطورية 
العثمانيــة خاصــة لنظــام النقابــة العثمانيــة؛ وفــق 

."propertyturkey" موقع

غزة/ هدى الدلو:
ثبت نظارته جيًدا، ووضع المتر حول رقبته، ووقف خلف 
الطاولة المخصصة للقص يفرد عليها قطعة المالبس 
ليرســم بالقطعة الدائريــة »الماركة« خطوط متقطعة 

ليحدد ما يود قصه وتعديله.
قطعــت مراســلة صحيفــة »فلســطين« علــى الخيــاط 

سليمان أبو عطايا )73 عاًما( تركيزه ليحدثها عن أصول 
هــذه المهنــة وأســرارها وخباياها، وكيف بــدأت وكيف 

أصبحت؟
بدأ حديثه عن تلك الحرفة العريقة التي امتدت جذورها 
من الماضي، عندما كان العمل فيها باستخدام الصنارة 

التي تستخدم اليوم في حياكة الصوف، والتي تطورت 
شــيًئا فشــيًئا باســتخدام اإلبــرة و«الكشــبان« والــذي 
يدعم اإلبرة ويحمي األصابع من الوخز، والتي نسج أول 
صداقة معهما، حتى مهدا الطريق الستخدام الماكينة 

والتي خففت العبء كثيًرا.

ميثــل نظــام النقابــة العثامنيــة اتحــاد مــن الحرفيــن انطلــق 
القــرن العرشيــن . كانــت  الثالــث عــرش وحتــى  القــرن  مــن 
تدعــى تلــك النقابــة باســم " Akhism " والتــي تعنــي يف 
اللغة العربية " األخوة "، وهي مســئولة عن التدريب عىل 
املهــارات وتنظيــم التجــارة املتعلقــة بالحــرف اليدويــة. مــع 
مراقبــة والســيطرة عــىل الســوق لضــامن وجــود نظــام خــاص 

بعمليات التداول والبيع.
وقــد صنفــت الحرفيــن عــىل أربعــة أنــواع حســب مســتوى 
مهاراتهــم مــن حيــث: الصبــي، املتــدرب، العامل املؤهل، 
والخبــر. وقــد قــام أوليــا جلبــي - وهــو مســافر عثــامين عىل 
غــرار ماركــو بولــو - بالكتابــة عــىل نطــاق واســع عــن النقابــة 
العثامنيــة يف يومياتــه والتــي ثبــت مــن خاللهــا أن النقابــة 

كانت جزءا ال يتجزأ من املجتمع حينها.
وال يجــوز للخبــر أو الســيد فتــح محــل دون الحصــول عــىل 
الحــرف  وكانــت  الحرفــة،  يف  مهاراتــه  إظهــار  بعــد  رخصــة 
املحــي  االقتصــاد  يف  يســاهم  منفصــل  فــرع  اليدويــة 
الرتقيــة  أيضــا  القوانــن  وتتضمــن  للحرفيــن.  والتدريــب 
حيث يعمل الصبي ومن شأنه يف نهاية املطاف أن يرتقى 
للحصــول عــىل لقــب متــدرب وهلــم جــرا، مــام يضمــن هنــا 

التدريب والتواصل عرب األجيال.
العثامنيــة، ظهــرت صناعــات  انتهــت اإلمرباطوريــة  عندمــا 

بصناعــة البقــالوة اللذيــذة ومــن أشــهر املناطــق التــي تعترب 
تاج عىل رأس الحرفين. وعىل الرغم من أن تلك الصناعة 
تتســلل ببــطء للمدينــة مــن خــالل البازار املحي والشــوارع 
الجانبيــة إال أن الحرفيــن هنــاك مــا زالــوا يســيطرون عــىل 

املنطقة وعىل جودة الصناعة.
مع تقديم جميع االحذية اليمنية لطاقم فيلم تروي الشهر 
فرصــة  لديــك  املحــي،  اإلســكايف  قبــل  مــن  بيــت  لــرباد 
ملشاهدة هذا عىل الحقيقة وما يصنعه الخرباء الحرفين 
يصنعــون  وهــم  رؤيتهــم  وكذلــك  برتكيــا،  البــازارات  يف 
ويصلحون أدوات املطبخ ويصممون أواين القهوة الرتكية، 
التجاريــة واألســواق  حيــث تجدهــا منتــرشة يف املحــالت 
بجميــع أنحــاء تركيــا والتــي متثــل هدايــا تذكاريــة يفضلهــا 

الجميع.
بصناعــة  تركيــا  يف  املناطــق  بعــض  تشــتهر  حــن  ويف 
اليوميــة، إال أن آخــرون ينالــون االعجــاب حتــى  املنتجــات 
أن امللــوك يطرقــون أبوابهــم. وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص 
عــىل فخــار منطقــة إزنيــق الــذي ارتفعــت شــهرته يف القــرن 
الســادس عــرش. الفخــار يحظــى باهتمــامم كبــر، حتــى أن 
عملهم نال انتباه العديد من السالطن العثامنين مبا يف 

ذلك السلطان سليامن.
ومــع بنــاء العديــد مــن املســاجد، ارتفعــت ســمعة الفخــار 

انهــا  فيــه  شــك  ال  مــام  ولكــن  النقابــة،  نطــاق  خــارج  أرخــى 
أعطت مثرة لتميز تركيا يف الحرف اليدوية املاهرة.

الحرف اليدوية الشهيرة
بالتأكيد، الحرفة األشــهر يف تركيا هي حرفة نســج الســجاد 
الــذي يعتــرب جــزء ال يتجــزأ مــن ديكــور املنــزل. وعــىل الرغــم 
مــن كــون هــذه الصناعــة يف هــذه األيام احتلتهــا اآلالت، إال 
أنــه يف األيــام املاضيــة كانــت النســاء تجيــد صناعــة نســج 
الســجاد ملنازلهــم وكانــت لهــم ملســاتهم الخاصــة وزخــارف 
املراكــز  بــن  ومــن  والتصميــم.  الديكــور  رائعــة يف  محليــة 
التي تشتهر بصناعة السجاد اليدوي يف تركيا من البضاعة 

عالية الجودة تجد أوشاك، قونية، ميالس، هركيه.
وبالتوجــه إىل منطقــة األناضــول بوســط تركيــا، الفخــار مــن 
بلــدة أفانــوس هــو مــن قمــة مــا ميكــن أن تجــده بهــا، الســكان 
النهــر األحمــر لعمــل أواين  املحليــن يأخــذون الطــن مــن 
الطبــق واألطبــاق والتــي يتم توزيعهــا يف جميع أنحاء تركيا. 
وملا نشــطت الســياحة يف منطقة كابادوكيا، وجد الســكان 
منفــذا جديــدا لتوزيــع تجارتهــم، ولكــن حاليــا تصنــع اآلالت 
أواين الطبخ بكرثة، مام أثر بالسلب وأدى لتقليل تجارتهم 

وانتاجهم.
غــازي عنتــاب، عــىل حافــة  الــرشق، تجــد  واســتمرارا جهــة 
تشــتهر  املدينــة  هــذه  النهريــن،  بــن  مــا  لبــالد  الســهول 

بشــكل كبــر، حتــى أن الســلطان ســليم األول جلــب الكثــر 
من الحرفين من إزنيق للديوان املليك للعمل فيه بشــكل 

مبارش.
ولألســف كــام هــو الحــال مــع بقيــة الصناعــات اليدوية، فإن 
هجــوم اآلالت والتكنولوجيــا الحديثــة، جعــل بعــض الحــرف 
هــي  تــررا  الصناعــات  وأكــرث  التهديــد،  تحــت  اليدويــة 
صناعــة الزجــاج )متيمــة( العــن الرشيــرة )الخــرزة الزرقــاء(. 
املنــازل  يف  موجــودة  الزرقــاء  الخــرزة  تجــد  تركيــا  كل  يف 
واملكاتــب والســيارات لكــن الــواردات الرخيصــة مــن الصن 
أصبحت تهدد صناعتها. األماكن عىل بحر ايجه اشتهرت 
بصناعة الزجاج امللون لقرون طويلة، حيث تشتهر صناعة 
الخــرزة الزرقــاء الزجاجيــة الطــاردة للحســد والعــن الرشيرة، 
ومــن أكــرث املناطــق املتــررة يف هــذا االقليــم قــرى قرقلــر 

إيي، غورتيش.
والتــي مســتقبلها مجهــول،  اليدويــة املهــددة  الحــرف  مــن 
ومشــكوك فيــه، صناعــة تطريــز الحــي املعروفــة يف تركيــا 
باســم " Telkârî " والتــي تشــتهر بهــا مناطــق مثــل مارديــن 
وبــازاري بيــه، وتنطــوي هــذه الصناعــة بالعمــل عــىل رقاقات 
رقيقــة للغايــة مــن الفضــة أو الذهــب لعمل قطــع من الحي 
واملجوهــرات الرائعــة واملحالة بالنقــوش والفصوص. ويف 
تطريــز  يف  والعمــل  التدريــب  ورش  تحولــت  االيــام  هــذه 

الفضــة والحــي يف هاتــن املنطقتــن كجامعــن لــألدوات 
والخامــات بســبب تناقــص الطلــب عليهــم نتيجــة الجواهــر 

املتخصصة وصناعة اآلالت.
ويف قريــة تــوزكات وقريــة يازماشــيالر، اللتــان تشــتهران يف 
طباعــة القــامش، وال يــزال الســكان املحليــن يســتخدمون 
امللــون  والخشــب  القــامش  يف  القديــم  الطــراز  أســاليب 
املســتخدم ألغــراض الزينــة أيضــا. وتجد هــذه الصناعة بها 
تأثــرات مــن الثقافــة األرمينيــة، ويعــود تاريــخ تلــك التجــارة 

إىل القرن السابع عرش.
قريــة  يف  يوجــد  مــا  الناجحــة  الحرفيــة  القصــص  بــن  مــن 
ديفريك مبنطقة البحر األسود. إذ كان رجال محليا سجن 
يف الحــرب العامليــة األوىل، وبعــد إطــالق رساحــه وعودتــه 
الربيطانيــن  الضبــاط  اســتخدام  عــن  قصــص  روى  لقريتــه 
للعــي كدليــل عــىل املكانــة االجتامعيــة وليــس كــام هــو 

متعارف يف استخدامها عكاز للمسنن.
املــواد  وفــرة  ومــع  للغابــات  كمنطقــة  الحــال،  وبطبيعــة 
الخــام مــن الخشــب، تــم عمــل العــي وتزينهــا بالزخــارف 
انتــرشت بشــكل  املختلفــة. ولكونهــا تجــارة جديــدة، فقــد 
كثــف يف جميــع أنحــاء البالد، ويف نهاية املطاف أصبحت 
املهــارة  تلــك  أن  املتوقــع  مــن  الشــهرة.  ونالــت  عامليــة 

والحرفة سوف تستمر لقرون قادمة.

النظــارة،  فــوق  مــن  إيّل  ونظــر  رأســه  اخفــض 
بيــده  أمامــه  التــي  القــامش  قطعــة  ولــف 
املرتعشــة ليقول أبو عطايا: "املكن اليدوي 
حرفــة  إليــه  وصلــت  الــذي  والتطــور  واآليل 

الخياطة دثرت العمل باإلبرة والكشبان".
ويوضح أن التعامل بن الخياط والزبون يتم 
بشــكل مبارش، ففي البداية يتم االستفســار 
يــود  الــذي  واملوديــل  الزبــون  طلبــات  عــن 
وقياســاته،  بياناتــه  وتســجيل  تصميمــه، 
ويوجــه لــه بعــض النصائــح واالنتقــادات حــول 
مــا إذا كان يتناســب طلبــه مــع شــكل جســمه 

ونوعية القامش.
ثــم يتبــع ذلــك االتفــاق عــىل الســعر أو آجــار 
القــامش،  بنوعيــة  يرتبــط  الــذي  الخيــاط 
وفــق  القــامش  قــص  عــىل  بعدهــا  ليعكــف 
املــرت  مســتخدًما  املطلوبــة  املقاســات 
واملســطرة واملقــص، ثــم يبــدأ دور الخيــاط 
للزبــون  بروفــة  عمــل  ويتــم  املاكينــة،  خلــف 
قبــل االنتهــاء بشــكل تــام، وبعدهــا يتــم وضع 
أو  األزرار  وتركيــب  التطريــز  أو  االكسســوار 

السحاب.

أن  مبجــرد  وشــقائها  تعبهــا  يــزول  أنــه  ويــرى 
يحصل الخياط عىل إيجاره.

ويحتــاج العامــل يف هــذه الحرفــة إىل ذوق 
ورؤيــة للتعامــل مــع قطعــة القــامش، خاصــة 
فاليــوم  إليهــا،  واملكــن  اآلالت  دخــول  قبــل 
كمــن  ليكونــوا  الكثريــن  عــن  الرؤيــة  تغيــب 
اليــوم  األعــامل  فمعظــم  فقــط،  اآللــة  يقــود 

تنجز باستخدام املكن.
مهنــة  يعــد  "فالبعــض  عطايــا:  أبــو  ويتابــع 
الخياطــة ال تحتــاج إىل الكثــر مــن املهــارة، 
فهــي تقــوم عــىل تحويــل قطعــة القــامش إىل 
مالبــس بقصــة مــا وتصميــم ناعــم وانحنــاءات 

وثقوب، وإضافة زخارف ورسوم".
يف  والخبايــا  األرسار  مــن  الكثــر  وهنــاك 
ممتهنهــا  ميتلــك  أن  فالبــد  الحرفــة،  هــذه 
القــدرة عــىل الرســم ألهميتــه يف التعبر عن 
يكــون  وأن  تصميمــه،  يــود  الــذي  التصميــم 
األلــوان  اختيــار  يف  ناقــدة  وعــن  ذوق  لــه 
األقمشــة،  بنوعيــات  ومعرفــة  تنســيقها، 
ومواكب لثقافة األزياء والتصميم واملوضة، 

وخفة يف القص وخربة يف الحياكة.

والجميــل يف أبــو عطايــا نفســه الطويــل يف 
التصميــم، فقبــل البــدء بالقــص يعمــل رســاًم 
هندســًيا لتجنــب الوقــوع يف األخطــاء، رغــم 
أنــه ميتلــك قــوة قلــب ومجازفــة يف مجــاراة 
كل مــا هــو جديــد، "إال أن لــدي شــعارا يف 
العمــل )ايل بتعــرف ديتــه اقتلــه("، فــكان يف 
ســبيل التعلــم والتجربــة، ال يضــره أن يفســد 

بنطااًل فديته قطعة قامش ينسج بها آخر.
الخياطــة  ماكينــة  صــوت  وقــع  وعــىل 
املالبــس  "خياطــة  يضيــف:  الكهربائيــة، 
الطيــب،  الصيــت  ذات  املهــن  مــن  واحــدة 
فرغم بســاطتها تحتاج إىل طولة روح وصرب، 
ودقــة ومهــارة عاليــة ليكــون الخياط عىل قدر 
املســئولية، والخــربة لهــا دور كبــر يف جذب 

الزبائن".
أبــو عطايــا الذي نســج بينــه وبن تلك الحرفة 
عالقــة عشــق بلــغ عمرهــا 61 عاًمــا، تعلمهــا 
وهو طفل صغر ذو عرشة أعوام بعد عودته 
إذا  بقاعــدة  فآمــن  املــدريس،  الــدوام  مــن 
أحــب يشء عبــده، وإذا كــره يشء انتقــده، 
حيــث إنــه يفتخر ويعتــز بعمله بهذه الحرفة، 
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الزالت جديت.. منبع الحكايات واملعاين التي مل تكتب عنها الكتب 
أو ترشح عنها القواميس، فتجاعيد وجنتيها التي قاربت شكل خريطة 
ما هي إال توثيق حّي لحقبة زمنية كاملة؛ فجديت تكرب االحتالل باثنني 
وعرشيــن عامــا، أي أن منافســاتها يف هــذا املجــال هــن أشــجار الزيتــون 

ال غري.. 
متيش جديت وهي تتكئ عىل عكاز التسعني وقد احدودب ظهرها بعد 
أن كانــت تقــف شــامخة والكحــل قــد بلــغ مــن العينــني ما بلغ، وكلام ســألتها 
العينــني،  الرمــوش وســيعة  عــن معنــى اســمها "هدبــاء" تجيــب أي طويلــة 
وتؤكــد أن االســم قــد بلــغ نصيبه منهــا، وتذكرين بأنهن ثالُث أخوات "هدبة" 
و"هاديــة" و"َصبحــة" أي حظيــت قســاًم مــن جــامل الصبــاح، وليس يل إال أن 

أبدَي اإلعجاب أن كيف ألبيها أن يختار نفس القافية لبناته الثالثة.
كان لجديت شعٌر طويل و"خّيايّل" أي يشابه بكثافته ونعومته شعر الخيل، 
وعندما أســألها إىل أين قد يصل شــعرها مثاًل، تشــرُي يل بيدها إىل ما فوق 
الركبــة فــال تســتطيع مشــطه وال تجديلــه إال واقفــًة، ومــا إن جلســت نــزَل منهــا 

عىل األرض واتسخ!
الثــوب  ارتــداء  تحتمــل  كيــف  انتقدتهــا  كلــام 
منتصــف  يف  ونحــن  املطــرز  الفلســطيني 
إىل  يب  وتركــض  املوضــوع  تغــري  الصيــف 
وقــت "أَْجــَوزَْت" أي أصبحــت فتــاة يف ســن 
الــزواج وكان ال بــد أن تبــدأ بتجهيزاتهــا قبل 
قــدوم "النصيــب" فطــرزت اثنــي عرش ثوبًا 
تختلــف  األثــواب  كانــت  وقــد  وحدهــا، 
حســب املقــام واملناســبة، ذلــك أنَّ ثوب 
ثــوب  عــن  يختلــف  واألفــراح  املناســبة 
مكتــٌظ  فــاألول  و"الحصيــدة"،  العمــل 
بالتطريــز مــن أولــه آلخــره ال متــيش بــه إال 
أمــرية وال يكــون لجســدها إال أن يقــف 
شــامخًا، أمــا وأنَّ الحصيــدة قــد حانــت 
حيــث  الثــاين  الثــوب  إال  لهــا  فليــس 

التطريز خفيف ال يكون إال عند فتحة الرقبة وأسفل الثوب، ورغم أين أعتربه 
أيضــًا منهــكًا خــالل العمــل تحت أشــعة الشــمس إال أن جــديت قد كانت تفرُّ 

فيه مثل "الغزالة" وهي تحصد ما زرعه رجال القرية يف الشتاء.
وتعتقد جديت أن يف مياه "الجورة" غربًا العالج لكل داء وهي التي شهدت 
عــىل نســاء القريــة الــاليت مل يســتطعن اإلنجــاب التطبــب بهــا فُيشــفني، وال 
زالــت تقــول يل إن ســوق األربعــاء يف أســدود "لــه طعمــه" الــذي يختلــف عــن 
سوق الجمعة يف املجدل رغم أنها تعرتف أن بضاعة املجدل كان ال يعىل 

عليها وسوقها أكرب وال يشرتون "كسوة العروس" إال منه.
ال زالــت جــديت تفخــر أن جــدي فضلهــا عــىل بنــات قريتــه "عبــدس" واختــار 

خطبتها رغم أنها كانت سمراء و"السمرا لهلوبة السمرا لهلوبة
بقدرة من الله البيضا مرغوبة"

ي قائلة:" كان يباي محاله، طويل وأشقر، يقول يا أرض اشتدي  وتصف َجدِّ
مــا حــدا قــدي"، فَيعقــد قرانهــام الشــيخ "حســني أبورسدانــة" مــن الفالوجــة 
بعدمــا اســتدعوه إىل الســوافري حيــُث أهــل العــروس، وذبحــوا خروفــًا إكرامــًا 

ملجيئه.
دومــًا مــا تلتــُف جــديت بالــكالِم لتصــل َحــدَث حياتهــا "العرس"، وهــذا بعدما 
قضــت أخــوات العريــس ليلــَة الحنــة باملبيــت عندهــا وقــد أحــروا الحنــاء 
وخروفني هدية ليكون هذا يوم الذبح األعظم فتمرُّ الليلة بني األكل والحناء 

والغناء..
"يوي يا هذي بنت مني وبنت مني

يوي يا هذي بنت أبو طه ذباح السمني
يوي وهذي بنت أبو طه

مبد املناسف عىل الشامل واليمني"
أما وقد جاءت "الفاردة" وهو موكبٌّ من أهل العريس يأتون ألخذ العروس 

من بلدها يوم العرس، فتتشبث بها صديقاتها ورفيقات دربها:
"رفيقتنا هدبه يا روح الروح

يا ريتنا ودعنايك قبل ما نروح"
 تقــول ســتي وقــد تحــرشج صوتهــا وبدأت بالبــكاء كأن رفيقاتها يودعنها اآلن 

إىل بيت الزوجية كام فعلن قبل نيِّف وسبعني سنة!

تنطلق الهواوي والزغاريد من "الفاردة"، وجديت ُتزُّف عىل الجمل من بلدة 
الســوافري إىل قريــة عبــدس وقــد ارتــدت بدلــة العــرس املعتمــدة "األطلــس" 
والتي يحرون قامشــها من ســوق املجدل ثم يخيطها "محمود الحتو" من 

غزة.
"يا ريتك مباركة علينا يا زينة.. علينا يا زينة

وتبكري بالصبي والصبي للعيلة.. والصبي للعيلة"
ورغم أين انتقدت عليها ِلَم كانوا يختصون الصبي بالغناء ويرغبون بقدومه، 
إال أن جــديت ُتدافــع بــأن هــذه أغنيــاٌت ليــس إال وأن فرحتها مبولودتها األوىل 

"نظرية" كانت تضاهي الفرحة بألف صبي.
وتؤكد جديت أن أرايض عبدس كانت أكرث خصوبًة من تلك املوجودة يف 
الســوافري وبالتــايل العمــل فيهــا أشــقُّ وأكــرث، فتبــدأ الحراثــة بالتزامــن مــع أول 
"مطرة" ثم زرع البذور فينمو مع قدوم الشتاء وتكون " السبلة مدروجة قمح 
وطولها هالطول" وتشري بالسبابة إىل ما بعد الرسغ يف اليد األخرى، وتكون 
مرحلة التخزين يف "الُجُرن" وهو غرفة من الطني يضعون بها القمح، فكلام 

نفذ الخبز أخذو جزءًا منه إىل "بابور الطحني" لطحنه ثم خبزه.
أما كرم العنب فكان العمود الفقري القتصاد القرية عندما يحمله الشباب 
عــىل الجمــل يف موســم قطافــه متجهــني إىل القــدس، وتجــد جــديت الفرصَة 
مواتيــًة لتشــهَد أنَّ جــدي كان أمهــر شــباب القريــة يف التجــارة بعدمــا يشــحنه 

فال يعود مساًء إال وقد باعه بأعىل سعر..
أقطــع عليهــا الحديــَث منتقــدًة كل هــذا العمــل؛ أال توجــد أيــاٌم لالســرتاحة 
والتنــزه مثــاًل؟ فتنقــم عــيَّ هــذا مســتهجنًة "كيــف فــش مشــاوير؟" وعــىل مــا 
يبدو أن "طشة" ستي إىل أخوالها يف بيت داراس تضاهي فرحة أحدنا إذا 

ما سافر لالستجامم يف جزر هواي!
ثــًة عــن ســعادتها وبنــات  تجــدين غــري مقتنعــة فتعــود يب إىل الســوافري ُمحدِّ
حمولتهــا وقــد حّلقــَن حــول "ملبــة الكاز" ويف يد كل واحدة منهن "قامشــتها 

وإبرة تطريزها"، التي هي مبعايري جيي رضٌب من األعامل الشاقة.
يظــل حديــث جــديت ربيعيــًا حتــى َتصــُل الهجــرة واالحتــالل ليســدل الحــزن 
شــباكه عــىل وجههــا وتتبــدل الصــورة ســتارًا أســود، فيتــالىش الربيــع ويبــدُأ 

خريف املعاناة الطويل!

غزة/ هدى الدلو:
خرجــت جــدران يف شــوارع املــدن الفلســطينية "عن 
صمتها" لتعرب عن القضايا الوطنية وأمل الشعب يف 

مقاومة االحتالل اإلرسائيي.
واألزقــة  الشــوارع  جــدران  جانــب  إىل  وباتــت 
والساحات وسيلة ملقاومة االحتالل اإلرسائيي عرب 
لوحــات متجــد الشــهداء واألرسى، وتســليط الضــوء 

عىل جرائم املحتل وزيادة الوعي الوطني.
الفنــان التشــكيي رشيــف رسحــان يتحــدث عــن هــذا 
االنتفاضــة األوىل  انتــرش يف  الــذي  الفــن  مــن  النــوع 
نظــر  وجهــات  عــن  تعــرب  التــي  الكتابــات  خــالل  مــن 

الفلسطينيني، وإعالنات التنظيامت والفصائل.
يف حديــث مــع صحيفــة "فلســطني"، يقــول رسحان: 
"بعد اتفاق أوســلو اختلف شــكل اســتخدامه وأصبح 
الفلســطيني ومل يقتــر  الواقــع  بنقــل  أكــرث نضوًجــا 
عــىل الشــعارات كــام الســابق بــل أصبحــت رســومات 

بشــكل  الفلســطينية  القضيــة  عــن  تعــرب  توضيحيــة 
مبارش وغري مبارش".

الخمســة  األعــوام  ملحــوظ" يف  "تطــور  إىل  ويلفــت 
الوطنيــة،  القضايــا  عــن  يتحــدث  وأصبــح  األخــرية، 
ويعــرب أيًضــا عــن القضايــا االجتامعيــة التــي يهتــم بهــا 
املجتمــع الفلســطيني، كــام أنــه مســاحة للتعبــري يف 

مواضيع الشباب.
ويرى أن الجدار أصبح لوحة إعالنية وثقافية تعرب عن 
القضايــا املختلفــة، وتالمس جمهورا كبريا ومتنوعا، 
فــال يقتــر عــىل الــزوار يف صــاالت العــرض، حيــث 
يــراه الطالــب والدكتــور وعامــل النظافــة، أمــا بالنســبة 
للجمهــور الخارجــي فيمكن نقلها له عرب بثها بالصورة 

والفيديو عىل مواقع التواصل االجتامعي.
املقاومــة،  رمــوز  أهــم  مــن  "الفــن  رسحــان:  ويقــول 
وقــد غــري شــكل القضيــة الفلســطينية بطــرح القضايــا 
بأســلوب مغاير عن العامل الخارجي، حيث يخاطب 

العامل بلغتهم من خالل ثقافتهم".
ويشري إىل أن هذا النوع من الفن موجود من بدايات 
الجــدران،  عــىل  الحضــارات  يوثقــون  وكانــوا  العــامل، 
وتطــور مــع تطــور الحياة، حتى أصبح العمل الجداري 
وسيلة للتعبري عن القضايا، وله دور كبري يف توجيه 
أنظــار كثــري مــن وســائل اإلعــالم العامليــة واملهتمــني 

بالشأن الفلسطيني.
وقد جاء هذا التطور يف مصلحة القضية الفلسطينية 
فتتحــدث عــن الرمــوز الوطنيــة وشــجرة الزيتــون وقبــة 
الصخــرة، فأصبــح التكويــن الفني يخاطب العامل كله 

من خالل الجدار؛ وفق الفنان التشكيي.
رسحــان مــن محبــي العمــل الفنــي يف الفضــاء العــام، 
بهــدف  الفنيــة،  أعاملــه  لنــرش  املياديــن  فيســتخدم 
تغيري شــكل املدينة وإضفاء جو جاميل ملا يحتويه 
جمهــوره  مــع  التفاعــل  لــه  يتيــح  أنــه  كــام  ألــوان،  مــن 
الفلســطيني متعطــش  الشــعب  أن  وجاهًيــا، خاصــة 

ومتذوق للفن.
ويواجــه هــذا الفــن عــدة عقبــات –وفــق قولــه- حيــث 
صعوبــة الحصــول عــىل أذونــات مــن أجل الرســم عىل 
الجــدران، وملكيــة الحائــط والجــدار، وارتفــاع تكلفتها 
املادية وتحتاج إىل ألوان ومعدات وأيد عاملة، مام 
يــؤدي إىل عــزوف بعــض الفنانــني عــن اســتخدام هذا 

الفن.
مــن جهتــه يقــول الفنــان التشــكيي فتحــي غنب إن فن 
الجداريات يقاوم االحتالل من خالل األعامل الفنية 

التي تعرب عن الثقافة الفلسطينية والوطنية.
ويلفت يف حديث مع صحيفة "فلسطني"، إىل أنه 
انترش يف الضفة الغربية، للتعبري عن رفضهم لجدار 
الــذي شــيدته ســلطات االحتــالل  الفصــل العنــري 

اإلرسائيي.
القضيــة  يخــدم  الجداريــات  فــن  أن  ويضيــف 
الفلســطينية بلمســة فنيــة إبداعيــة، والفنانــني كذلك 

يف تنميــة مواهبهــم، كــام أنــه يزيــن الجــدران العامــة 
ثقافيــة  رســالة  وتحمــل  جــاميل،  بعــد  فلهــا  للــامرة 

وتراثية".  
وزارة  يف  والــرتاث  الفنــون  عــام  مديــر  يقــول  بــدوره 
الثقافــة بغــزة عاطــف عســقول إن فــن الجداريــات فــن 
الفلســطينية،  القضيــة  يف  خصوصيــة  ولــه  عاملــي 
ظهــر بوضــوح يف االنتفاضــة األوىل، يف الكتابــة عىل 
الجــدران ثــم رســم صــور الشــهداء واألرسى، وإحيــاء 

ذكريات وطنية كيوم األسري والنكبة وغريها.
ويذكر أنه يف 2017 رســمت 20 جدارية، مبســاحة 
كل  عــىل  الجداريــات  توزعــت  مربــع،  مــرت   1500
ملشــاركة  فرصــة  وكانــت  غــزة،  قطــاع  محافظــات 

مجموعة من الفنانني.
بالبعــد  لهــا عالقــة  الجداريــات  بــأن  ويختــم عســقول 
الثقايف والوطني، ولكنها تنترش عىل مستوى واسع 

ولكافة الفئات املجتمعية .

أهزوجُة الماضي الجميل

 فن ناطق برسائل وطنية

سجى حمدان
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 ١( تركيا.
 ٢( ماليزيا.

٣( اندونيسيا.

)Apa - تصوير/ رمضان األغا - أ ف ب - األناضول( مظاهرات واحتجاجات في الضفة وغزة رفضا لـ"اتفاق العار" بين االمارات واالحتالل 

نكبة جديدة بحق الشعب الفلسطيني
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كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

االفقي:
1 - الشهر القمري الثامن 

– استفسر 
2 - قبيح – قائد 

3 - علم مذكر – عكس 
سمان 

4 - اقترب + قانون 
5 - ضمير للمتكلم – 

كرسي الملك 
6 - الصوت الوحيد الذي 

ذكر في القران الكريم + 
عشر سنوات 

7 - تعظيم وتوقير  - نحن 
باالنجليزية 

8 - السورة التي تسمى 
)النساء الصغرى (+ جمع 

رسول
9 -مدينة سورية 

العمودي
1 - قوي 

2 - عاصمة عربية + اول خط 
دفاع الجراثيم في الجسم 
3 - مدينة فلسطينية – 
مختلفان + مطر خفيف 

4 - دمار مبعثرة – نصف وائل 
+عقل 

5 - كحة + اسم موصول 
معكوسة 

6 - من النباتات العطرية + 
حرف + بيت الدجاج 

7 - حرف + ألم معكوسة + 
إحساس 

8 - من األشهر السريانية – 
عاشق ليلى 

9 - ملف مبعثرة – سحب 
بقوة 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

اصغر دولة إسالمية افريقيا 
تتكون من مقطعين ) 8 حروف ( 

حل الكلمة الضائعة

جزر القمر

أديس أبابا- الخرطوم – القاهرة – مقديشيو – هولندا 
– الجزائر – المغرب – األردن – ألمانيا – تونس – غانا – 

الصين – قطر – قم – طوكيو – مصر – لم – لن 

حوض ميناء غزة         ) أ ف ب(

صورة اليوم

نتطّلع إلى استقبال مشاركات القراء المصورة عبر هذه
re

s
t@
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le
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n
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s  الزاوية من خالل البريد التالي 

واشنطن/ وكاالت:
أجــرت رشكــة فيســبوك ورشكة ســناب املالكة 
لــراء  محادثــات  شــات  ســناب  لتطبيــق 
دبســاش  املســمى  تــوك  تيــك  منافــس 

)Dubsmash(، حسبا أفادت التقارير.

ويســلط هــذا االهتــام الضوء عىل تطبيقات 
الفيديوهــات القصــرة يف وقــت تحــاول فيــه 
رشكة مايكروســوفت عقد صفقة لراء تيك 

توك.
وازدادت شــعبية تطبيق دبســاش -املوجود 
منــذ عــام -2013 مــع مجموعــة مــن منافــي 

تيك توك اآلخرين.

مــع  وســناب  فيســبوك  مــن  كل  وتواصلــت 
منافــس تيــك تــوك بشــأن صفقة بيــع محتملة 
املصــدر  وقــال  األخــرة،  األســابيع  خــال 
بدرجــة  تقدمــت  االســتحواذ  محادثــات  إن 
كافيــة لتشــمل مناقشــات بشــأن ســعر مبئــات 

املايني من الدوالرات.
دبســاش  بتطبيــق  االهتــام  ويوضــح 
التكنولوجيــا  رشكات  اندفــاع  كيفيــة 
املتزايــد  االهتــام  مــن  لاســتفادة  الكــرى 
للمســتهلكني بالفيديوهــات القصــرة، وهــي 

فئة أظهرها النمو الهائل لتطبيق تيك توك.
ومــع تهديــد الحكومــة األمركيــة بحظر تطبيق 

تيــك تــوك بســبب ملكيتــه الصينية، زاد عدم 
الصينــي  التطبيــق  مســتقبل  بشــأن  اليقــني 
مثــل  املنافســة،  التطبيقــات  جاذبيــة  مــن 
وكذلــك   )Byte( وبايــت   )Triller( تريلــر 

دبساش.
وشــهد دبســاش وغره من منصات مشــاركة 
الفيديــو حديًثــا زيــادة يف أعــداد التنزيــات 
يســتعد  حيــث  املســتخدمني،  وأرقــام 
تــوك  لتيــك  شــهريا  مســتخدم  مليــون   100
دون  مــن  ملســتقبل  املتحــدة  الواليــات  يف 

التطبيق.
مــن  تنفيذيــا  أمــرا  حالًيــا  تــوك  تيــك  ويواجــه 

أي  ترامــب يحظــر  األمــريك دونالــد  الرئيــس 
مــن  اعتبــارا  تجاريــة  صفقــات  أو  معامــات 
مــع  املقبــل  ســبتمر/أيلول  شــهر  منتصــف 
التطبيــق والركــة األم الصينيــة بايــت دانــس 

.)ByteDance(

أن  املحتمــل  غــر  مــن  أنــه  مــن  الرغــم  وعــىل 
فــإن  البــاد،  تنفيــذ حظــر عــىل مســتوى  يتــم 
التهديــد الــذي يواجــه تيــك تــوك كان كافًيــا 
مــن  بحالــة  يشــعرون  املســتخدمني  لجعــل 
الفيديــو  مــكان صناعــة مقاطــع  الذعــر بشــأن 
املفضلــني  املحتــوى  صّنــاع  عــىل  والعثــور 

لديهم.

تيك توك الذي تحاول فيسبوك وسناب شات شراءه

رائد فضاء روسي يلتقط صورًا 
للشفق القطبي من الفضاء

موسكو/ وكاالت:
متكــن رائــد الفضــاء الــرويس، إيفــان فاغــر، مــن التقــاط مجموعــة مــن الصــور خــال التحليــق 
يف الفضاء، لزخات من الشــهب باإلضافة لتصوير أضواء الشــفق القطبي فوق القارة القطبية 
الجنوبيــة. ونــر رائــد الفضــاء عــىل صفحتــه الخاصــة عىل منصة التواصــل االجتاعي "تويرت" 

مجموعة من الصور.
وعّلــق عليهــا بأنــه قــد رأى مجموعــة مــن الشــهب، إال أنــه مل يســتطع تصويرهــا، ولكنــه وللمــرة 
األوىل يتمكــن مــن تصويــر الشــفق القطبــي فــوق القــارة القطبيــة الجنوبيــة، واصفــا املشــهد 

بالجميل جدا.
وذكــر رائــد الفضــاء بــأن هــذه الصــور تــم التقاطهــا يف اليومــني املاضيــني خــال التحليــق فــوق 

القسم اللييل من األرض.

روسي يحطم رقمًا قياسيًا 
برفع األثقال تحت الماء

موسكو/ وكاالت:
حطــم رويس رقــا قياســيا كان قــد ســجله أمريــي يف موســوعة "غينيــس" لألرقــام القياســية، 

برفعه 50 كغ من األثقال تحت املاء، 76 مرة.
متكــن فيتــايل فيفشــار، مواطــن مدينــة تومســك الروســية، مــن رفــع 50 كــغ مــن األثقــال تحــت 

املاء 76 مرة.
وقــام الــرويس مبحاولتــه هــذه بحضور فريق طبي ومختصيني باإلضافة ملمثل مســتقل لتوثيق 

املحاولة وتسجيلها من أجل إرسالها ملوسوعة "غينيس" ليتم اعتادها بشكل رسمي.
يذكر بأن الرقم املسجل يف املوسوعة هو من نصيب األمريي، جريج ويتستوك، الذي قام 

برفع األثقال من نفس الوزن 62 مرة.
وبحوزة فيفشــار رقم قيايس يف املوســوعة الروســية، برفعه 55 كغ، 1006 مرات يف غضون 

ساعة واحدة، بحسب ما نر موقع "يورو سبورت".

مقعد فارغ... خطأ غريب في 
رخصة قيادة سيدة أمريكية

واشنطن/ وكاالت:
تعرضــت مواطنــة أمريكيــة ملوقــف غريــب بعدما تم اســتبدال صورتها مبقعد فارغ يف رخصة 
قيادتها الجديدة. وقالت جايد دود، التي تســلمت رخصة قيادتها الجديدة بأنه قد أصابتها 

الدهشة لوجود صورة ملقعد فارغ مكان صورتها.
لتقــوم باالتصــال بدائــرة إدارة املركبــات يف مقاطعــة هيكــان التابعــة لوالية تينيي، حيث مل 
تصــدق املوظفــة العاملــة قصــة دود يف البدايــة، فبحثــت يف ســجل البيانــات الخــاص برخــص 

القيادة، لتاحظ الحقا الخطأ الحاصل، لتتصل مبديرها إلصاح الخطأ.
مــن جهتــه مديــر االتصــاالت يف املركــز، قــال بأنــه تــم تصحيــح الخطــأ وتزويــد دود برخصة قيادة 
جديــدة، مضيفــا بأنــه يتــم حاليــا منــح الرخــص عــن طريــق االنرتنــت لتفــادي تفــي فــروس 
"كورونــا". وبحســب ترصيحــات وزارة األمــن الداخــيل بواليــة تينيــي، فــإن الخطــأ َحــَدَث حني 

الُتِقَطت الصورة الخطأ وُحِفَظت يف ملف دود، بحسب ما نقل موقع "يس ان ان".
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لقــد بلغــت االمــارات بإخــراج مــا كانــت عليــه تحــت الطاولــة اىل العلــن 
درجــة مــن الصعــب ان نجــد لهــا يف اللغــة وصفــا وال يف تاريــخ الخيانــة 
مثيال، هي ليست مجرد تابع او ذيل أو مطّبع أو خادم أو عبد أو أداة من 
أدوات االحتــالل يف املنطقــة أو شــيطان أو راس للــّر، بــل هــي كل ذلــك 
وأكــر، لقــد اصطفــت بنــو قريظــة مــع العــدّو وســّخرت قدراتهــا وامكاناتهــا 
مــع مــن جــاء ليبيــد ويســتأصل شــأفة املدينــة املنــّورة، هكــذا عــى االقــّل 
تفعــل االمــارات مــع أعــداء االمــة، وتزيــد عــى ذلــك مبــا تبــادر مــن ذاتهــا 
متطّوعــة ومتفانيــة بقــوة مالهــا وســلطانها وكّل قدراتهــا املهولــة فبــدل ان 

تسخرها لالمة فقدت البوصلة وسخرتها ألعداء االمة.   

ــا؛  ا عــى هــدم منزلــه ذاتيًّ مواطًنــا مقدســيًّ
بزعم "عدم الرتخيص".

ففــي وســط قطــاع غــزة، أصيبــت طفلة )3 
متوســطة،  إىل  طفيفــة  بجــراح  ســنوات( 
وتــررت عــدة منــازل للمواطنــن، الليلــة 
االحتــالل  طائــرات  قصــف  إثــر  املاضيــة، 
أرايض زراعية رشق الربيج، فيام أصيبت 
سيدتان إحداهام حامل، بجروح طفيفة، 

إثر قصف أراٍض فارغة شامل القطاع.
املينــاء  االحتــالل  طائــرات  وقصفــت 
الجديــد غــرب مدينــة خــان يونــس جنــوب 
قطــاع غــزة، فيام اســتهدف مدفعيته عدة 
نقاط للضبط امليداين غرب مدينة بيت 

الهيا شامال.
االحتــالل  جيــش  باســم  املتحــدث  وقــال 
لــه عقــب القصــف: إن طائراتــه  بيــان  يف 
ودباباتــه قصفــت عــدة أهــداف يزعــم أنها 
تتبــع لحركــة حــامس، منها موقع عســكري 
تابــع للقــوة البحريــة، وبنــى تحتيــة تحــت 
ا عــى  أرضيــة ومواقــع رصــد تابعــة لهــا، ردًّ
إطالق رشقات من الباللن الحارقة تجاه 

املستوطنات املحاذية للقطاع.
قصفــت  أن  أمــس،  فجــر  ذلــك،  وســبق 
بصــاروخ  الحربيــة  االحتــالل  طائــرات 
واحــد عــى األقــل أرضــا زراعيــة يف حــي 
وأحدثــت  غــزة،  مدينــة  رشق  الشــجاعية 
وقــوع  دون  املــكان،  يف  عميقــة  حفــرة 

إصابات.
بأربعــة  الحــريب  الطــران  قصــف  كــام 
صواريخ موقعا يف منطقة الفراحن رشق 
مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى 
إىل تدمره واشــتعال النران فيه وإلحاق 
املجــاورة،  املواطنــن  مبمتلــكات  أرضار 
فيام اســتهدف كذلــك بصاروخن موقعا 
رشق مدينــة رفــح جنــوب القطــاع، وأوقــع 

دمارا يف املكان.
بعــدد  االحتــالل  مدفعيــة  واســتهدفت 
مــن القذائــف موقعــن يف مدينتــي خــان 
يونــس ورفــح جنوب القطاع، ملحقة دماًرا 
مــن  القريبــة  املواطنــن  ممتلــكات  يف 

االستهداف.
كــام أصيب صيــاد بنران بحرية االحتالل 

قطــاع  شــامل  الهيــا  بيــت  بلــدة  بحــر  يف 
غزة، أمس. فقد أطلقت زوارق االحتالل 
باملطــاط  املغّلــف  املعــدين  الرصــاص 
شــاطئ  قبالــة  الصياديــن  قــوارب  صــوب 
منطقــة الواحــة غــرب البلــدة، مــا أدى إىل 
إصابــة أحــد الصياديــن بعيــار مطاطــي يف 
ســاقه. مــن جهــة ثانيــة، أجــربت ســلطات 
املقــديس  املواطــن  أمــس،  االحتــالل، 
مهــدي العبــايس عــى هــدم منزلــه بيــده؛ 
بزعم "البناء دون ترخيص"، يف حي عن 
اللوزة ببلدة سلوان قرب مدينة القدس.

الشــاب  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
بنفســه؛  منزلــه  لهــدم  اضطــر  العبــايس 
باهظــة  وتكاليــف  رضائــب  لفــرض  تجنًبــا 
االحتــالل  قــوات  قامــت  لــو  فيــام  عليــه 

بهدمها.
قمع واعتقاالت

أصيــب  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  ويف 
املغلــف  املعــدين  بالرصــاص  شــبان   4
االختنــاق  حــاالت  وعــرات  باملطــاط، 
بالغــاز املســيل للدمــوع، إثــر قمــع قــوات 

األســبوعية  قــدوم  كفــر  االحتــالل مســرة 
خرجــت  والتــي  لالســتيطان،  املناهضــة 
اإلمــارايت  العــار"  بـ"اتفــاق  تنديــدا 
التطبيعــي مــع االحتــالل برعايــة أمريكيــة، 

ورفًضا ملحاوالت ضم أجزاء من الضفة.
وأفــاد منســق املقاومــة الشــعبية يف كفــر 
قــدوم مــراد شــتيوي بــأن قــوات االحتــالل 
املســرة  يف  املشــاركن  هاجمــت 
باملطــاط  املغلــف  املعــدين  بالرصــاص 
أدى إلصابــة  مــا  والصــوت،  الغــاز  وقنابــل 
4 شــبان بالرصــاص املعــدين، والعرات 

باالختناق.
قــوات  برصــاص  شــابان  أصيــب  كــام 
نتيجــة  باالختنــاق  والعــرات  االحتــالل، 
استنشــاقهم الغــاز املســيل للدمــوع، يف 
قريــة املديــة غــرب مدينــة رام اللــه، خالل 

مسرات مناهضة لالستيطان.
وأفــاد رئيــس مجلس قــروي املدية محمد 
أطلقــت  االحتــالل  قــوات  بــأن  راشــد، 
املســيل  الغــاز  وقنابــل  الحــي  الرصــاص 
أدى  مــا  املواطنــن،  تجــاه  للدمــوع 

إلصابــة شــابن أحدهــام بالرصــاص الحــي 
املعــدين  بالرصــاص  واآلخــر  قدمــه،  يف 
إىل  نقلهــام  جــرى  باملطــاط،  املغلــف 
أســفر  فيــام  العــالج،  لتلقــي  املستشــفى 
إصابــة  عــن  للدمــوع  املســيل  الغــاز 

العرات باالختناق.
واعتقلت قوات االحتالل، أمس، يوسف 
أبــو كويــك، بعــد مداهمــة  حــامد، ونائــل 
مبحافظــة  األمعــري  مخيــم  يف  منزليهــام 
وحمــزة  وتفتيشــهام،  والبــرة،  اللــه  رام 
أبــو كاملــة )32 عامــا(، ومؤمــن أبــو كاملــة 
يف  منزليهــام  مداهمــة  بعــد  )19عامــا( 

بلــدة عنبتــا رشق طولكــرم، وتوفيــق مــراد 
بالقرب من معســكر ســامل، وفادي سامرة 

عى حاجز عسكري رشق جنن.
األســر  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  كــام 
املحــرر جعفــر العــروج، بعــد دهــم منــزل 
رشق  العــروج  قريــة  يف  وتفتيشــه  والــده 
بيــت لحــم، وشــابا آخــر -مل تعرف هويته- 
خالل مواجهات اندلعت يف منطقة باب 

الزاوية وسط مدينة الخليل.

وقالــت الكيلــة يف ترصيــح صحفــي، أمــس، إن حالة الوفاة كانت ملريضة 
)72 عامــا( مــن مدينــة الخليــل بالضفــة الغربيــة املحتلــة، فيــام تــم إجــراء 

يف  بالفــروس  بإصابتهــا  مشــتبه  لعينــات  مخربيــة  فحوصــات   2708

مختلف املحافظات.
وأشــارت إىل أن أبــرز اإلصابــات الجديــدة توزعــت يف محافظــة الخليــل 
)168(، ومحافظــة نابلــس )11(، ومحافظــة بيــت لحــم )25(، ومحافظــة 

قلقيليــة )44(، ومحافظــة رام اللــه والبــرة )34(، ومحافظــة جنــن )1(، 
ومحافظة أريحا واألغوار )4(، ومحافظة سلفيت )4(، ومحافظة طوباس 

)1(، ومحافظة القدس )238(، بينها 188 داخل مدينة القدس.

وأوضحت أن نسبة التعايف بلغت %60.7، فيام بلغت نسبة اإلصابات 
النشــطة %38.7، وحاالت الوفاة %0.6 من مجمل اإلصابات املســجلة 
يف فلســطن، الفتــة إىل وجــود 20 مريضــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، 

بينهم 5 مرىض عى أجهزة التنفس االصطناعي.
مــن جانبهــا، أكــدت وزارة الصحــة بغزة عدم تســجيل أي إصابات بفروس 
مــن  جديــدة  عينــة   41 إجرائهــا  إىل  مشــرة  أمــس،  القطــاع  يف  كورونــا 

الفحوصات وأن نتائجها كانت سلبية، خالل الـ24 ساعة املاضية.
عــدد  أن  كورونــا،  ملســتجدات  اليومــي  تقريرهــا  يف   الــوزارة  وبينــت 
71 حالــة،  82 إصابــة، تعــاىف منهــا  بلــغ  بالفــروس  اإلصابــات املؤكــدة 

إضافة إىل حالة وفاة واحدة.
وأوضحت أن إجاميل عدد العينات التي تم فحصها للحاالت املشــتبهة 

بلغت 14,519 عينة، منها 14,437عينة سلبية.
واملغرتبــن  الخارجيــة  وزارة  ســجلت  الفلســطينية،  الجاليــات  وبشــأن 
بحكومــة اشــتية، 30 إصابــة جديــدة بفروس كورونــا بالجالية يف قطر، ما 

يرفع عدد اإلصابات بجالياتنا حول العامل إىل 4308.
وقالــت الخارجيــة يف بيــان لهــا أمــس، إنــه مل يتــم تســجيل أي حالــة وفــاة 

جديدة بن جالياتنا ليستقر عدد الوفيات عند 215.
وأفادت سفارة السلطة الفلسطينية يف قطر، بتسجيل 30 إصابة جديدة 
يف صفــوف الجاليــة لرتفــع عــدد اإلصابــات إىل 916، منهــا 131 حالــة 
نشــطة يف الحجر خارج املستشــفى، و23 حالة نشــطة تحت العالج يف 
املستشفى ولكنها ليست حرجة، و3 حاالت حرجة يف العناية املركزة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 49 حالة تعاف جديدة، لرتفع عدد املتعافن 
متاما إىل 751 حالة، فيام بلغ عدد الوفيات 8.

اإلصابات إىل 91,080 إصابة.
ووفًقــا ملعطيــات وزارة االحتــالل، فــإن 375 مصاًبــا يف حالة حرجة، منهم 
108 مصابن موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي يف املستشفيات، 

ســّجلت  حــن  يف  حالــة،   23,450 النشــطة  الحــاالت  عــدد  يبلــغ  فيــام 
66,965 حالة تعاف.

أغســطس/  شــهر  يف  اليومــي  الوفيــات  معــدل  متوســط  أن  وأوضحــت 
تســجيل  تــم  األخــر  األســبوع  وخــالل  وفيــات،   10 يبلــغ  الجــاري  آب 
385 مصابــا بحالــة حرجــة إىل  8605 مصابــن جــدد بالفــروس، ونقــل 

املستشفيات.
اإلصابــات،  تســجيل  املرتفــع يف  املنحنــى  هــذا  اســتمر  إذا  إنــه  وقالــت 
ســينضم كيــان االحتــالل يف نهايــة هــذا األســبوع إىل أكــر مــن 25 دولــة 

حول العامل، سّجلت فيها أكر من 100 ألف إصابة بالفروس.

جنن/ فلسطن:
أغســطس(،   14( أمــس،  وافقــت، 
الستشــهاد  عــرة  الثامنــة  الذكــرى 
القائد القســامي نرص خالد جرار، بعد 
حصاره يف أحد املنازل ببلدة طوباس 
جيــش  مــع  مســلحا  اشــتباكا  وخوضــه 

االحتالل اإلرسائييل لساعات.
وولــد الشــيخ نــرص يف األول مــن ينايــر 
وادي  منطقــة  مــن  وينحــدر   ،1958

برقن إحدى ضواحي جنن، ترىب يف 
عائلة مثقفة متعلمة ملتزمة.

نــرص  الشــيخ  أطلــق   1977 عــام  ويف 
أول زجاجــة حارقــة عــى محطة باصات 
فيــام  جنــن،  يف  اإلرسائيليــة  "إيجــد" 
عــام  مبكــرا  الســجن  مــع  رحلتــه  بــدأت 
يف  اتهامــه  الئحــة  لتحــوي   ،1978

محكمــة االحتــالل إقامــة خليــة مســلحة 
وذلــك  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف 
عــام  املســلح  العمــل  انطــالق  قبــل 

1987م.

عليــه  االحتــالل  محكمــة  وحكمــت 
آنذاك بالسجن ملدة عر سنوات.

ورغــم صغــر ســنه إال أنــه صاحــب فضل 
عى الكثر من األرسى، فأسس وثالثة 
آخرين من األرسى الجامعة اإلســالمية 
داخــل الســجن، وذلــك بحســب تقريــر 

صادر عن حامس.
 1988 عــام  "يف  التقريــر:  وأضــاف 
ســجون  مــن  جــرار  نــرص  الشــيخ  خــرج 
االحتــالل يبلــغ مــن العمــر ثالثــن عامــا 
ممتلئا حامسا متقدا للعمل الدعوي، 

لينضــم للجنــة أمــوال الــزكاة ويكــون من 
املرفن عى األيتام والفقراء".

وتابــع: "يف عــام 1994 كانــت رحلتــه 
الثانية مع الســجن، فاعتقل يف ســجن 
ونصــف  ســنوات  أربــع  ملــدة  "مجــّدو" 
اتهامــه  بعــد  اإلداري  االعتقــال  يف 
بالوقــوف خلــف عمليــة الخضــرة التــي 
إال  رائــد زكارنــة،  نّفذهــا االستشــهادي 
أن صالبته يف أقبية التحقيق مل تثبت 

عليه يشء".
ينايــر   1 يف  االحتــالل  جيــش  وحــاول 
2000م، اغتيــال القائــد جــرار، بعــد أن 

قــام بتطويــق منطقــة ســكناه يف وادي 
برقــن بحثــا عنــه، ورغــم ذلــك اســتطاع 

االنسحاب من املكان.
بــه  انفجــرت   2000 فربايــر   21 ويف 
عبوة ناســفة يف منطقة قريبة من بلدة 
أثنــاء  االلتفــايف  الشــارع  عــى  قباطيــة 
يــده  بــرت  إىل  أدى  مــا  جهاديــة،  مهمــة 
الفخــذ،  مــن  اليــرى  وســاقه  اليمنــى 
تحــت  األرض  عــى  ملقــى  وبقــي 
الشــجر ملــدة ســاعتن قبــل أن يحــر 

املواطنون ليقّلوه إىل املستشفى.
مبســاعدة  االحتــالل  جيــش  واســتطاع 
عمالئــه اغتيالــه يــوم األربعــاء املوافــق 
14 أغسطس 2002 يف بلدة طوباس 

بعــد أن حــارص منــزاًل كان فيــه، وأطلــق 
قذائفه باتجاهه.

محيــط  يف  عنيفــة  اشــتباكات  جــرت 
املنزل بن مقاتيل كتائب الشهيد عز 
الدين القسام وجيش االحتالل، إال أنه 

ونتيجــة اإللحــاح الكبر ومطالبة الشــيخ 
املــكان  مغــادرة  الكتائــب  أفــراد  نــرص 
معهــم  االنســحاب  عــى  قدرتــه  لعــدم 
وحملــه لكونــه مقعــدا، اســتطاع مقاتلــو 
القســام االنســحاب مــن املوقــع الــذي 

تعرّض للقصف.
للمنــزل  اإلرسائيــيل  القصــف  وتســبب 
أن  قبــل  منــه  واســعة  أجــزاء  بدمــار 
يتعــرض للهــدم عــن طريــق الجرافــات، 
تحــت  شــهيدا  نــرص  الشــيخ  لرتقــي 

األنقاض.
فقــد  التقريــر،  يف  ورد  مــا  وبحســب 
ورث  لكنــه  جــرار  نــرص  الشــيخ  "رحــل 
حــب الجهــاد واملقاومــة لنجلــه أحمــد 
بعــد أن  15 عامــا  بعــد  بــه  الــذى لحــق 
نفــذ عمليــة فدائيــة أســفرت عــن مقتــل 

حاخام إرسائييل 2018".
والحق جيش االحتالل، املطارد أحمد 
جــرار، حتــى خاضــت اشــتباكا مســلحا 
معه يف الســادس من فرباير 2018م، 
وانتهــى  اليامــون  بلــدة  يف  وتحديــدا 
االشتباك باستشهاد أحمد نرص جرار.

غزة/ أحمد املرصي:
زبيــدة:  أبــو  رامــي  األمنــي  الشــأن  يف  املختــص  قــال 
تجــاه  تطلــق  التــي  التجريبيــة  املقاومــة  صواريــخ  إّن 
البحــر، فعلًيــا "قذائــف ناريــة تجــاه الهيئات السياســية 

والعسكرية اإلرسائيلية".
وأكــد أبــو زبيــدة يف ترصيــح لـ"فلســطن أون الين"، أن 
االحتــالل يراقــب صواريــخ املقاومــة منذ فرتة ليســت 
بالبســيطة بعــن الحــذر والخــوف مًعــا، ملــا ميكــن أن 

تصنعه يف أي مواجهة قادمة.
أمــس،  مــن  أول  الفلســطينية،  املقاومــة  وأطلقــت 
بعــد  البحــر،  تجــاه  التجريبيــة  الصواريــخ  مــن  دفعــة 
اإلرسائيــيل  الحــريب  الطــران  شــن  عــى  ســاعات 
أن  عــى  زبيــدة  أبــو  وشــدد  لهــا.  موقــع  عــى  غــارات 
الصواريخ تحمل رســائل تهديد لالحتالل بأن فصائل 
تســكت  لــن  وأنهــا  عــدوان،  ألي  مســتعدة  املقاومــة 
عــى اســتمرار خنــق وحصــار قطــاع غــزة. وأتــت دفعــة 
الصواريــخ التجريبيــة وفــق زبيدة، يف وقت هدد وزير 

جيــش االحتــالل، بينــي غانتــس، املقاومــة بغــزة حــال 
الحارقــة تجــاه املســتوطنات  الباللــن  اســتمر إطــالق 

االستيطانية املحاذية لغزة.
اإلنــذار،  تــدق جــرس  أبــو زبيــدة: "الصواريــخ  وأوضــح 
وتشــر إىل أن الحالــة غــر محتملــة، وأن عــدم التــزام 
االحتالل بالتفاهامت من املمكن أن يفجر األوضاع".
املواجهــة  مــن  حالــة  إىل  األمــور  تصــل  أال  ورجــح 
اســتمرار  إمكانيــة  مــع  القادمــة،  األيــام  العســكرية، 

إطالق الرسائل من الجانبن )املقاومة- االحتالل(.
ترســلها  التــي  الرســائل  عــن  بعيــًدا  آخــر  اتجــاه  ويف 
صواريــخ املقاومــة لالحتــالل، شــدد أبــو زبيــدة عــى 
أن الحاضنة الشــعبية تســتقبل أخبار هذه الصواريخ، 

بعن الرضا والفخر مًعا.
املقاومــة  تطــور  يرقبــون  املواطنــن  أن  وذكــر 
واجتهادهــا، فيــام تولــدت لديهــم قناعــات أن "أوقــات 
املقاومــة  صنيــع  يف  بالهادئــة  ليســت  بغــزة  الهــدوء 

واعدادها". 

بروت-كراتيش/ األناضول:
قــال أمــن عــام "حــزب اللــه" اللبنــاين، حســن نــرص 
اللــه، أمــس، إن مــا قامــت بــه اإلمــارات مــن تطبيــع، 
هــو "خيانــة للقــدس"، و"خدمــة انتخابيــة" شــخصية 
للرئيــس األمريــي دونالــد لرتامــب، ولرئيــس وزراء 
هــو  الــذي  نتنياهــو،  بنيامــن  االحتــالل اإلرسائيــيل 

يف أضعف حاالته سياسيا .
14 للحــرب  الذكــرى  ويف مؤمتــر متلفــز، مبناســبة 
يوليو/متــوز  يف  و)إرسائيــل(  اللــه"  "حــزب  بــن 
بــه اإلمــارات  2006، رأى نــرص اللــه، أن مــا قامــت 

"عمل ُمدان وخيانة للقدس".
وأضــاف: "مل نتفاجــأ مبــا قــام بــه بعــض الحــكام يف 
اإلمــارات وهــو مســار أوصــل إىل هــذه النتيجة، لكن 
يبــدو أن الحاجــة إلعــالن االتفــاق هــي أمريكيــة ألن 

ترامب بحاجة إلنجاز خارجي قبل نهاية واليته ".
و"حــرب متــوز"، دارت بن لبنان والعدو اإلرسائييل 
يف شــهر يوليو/متــوز 2006 واســتمرت 34 يومــا، 

وانتهت يف 14 أغسطس/آب.
والخميــس، أعلــن الرئيــس األمريي دونالد ترامب، 
اإلمــارات  بــن  تاريخــي  ســالم  اتفــاق  إىل  التوصــل 

العالقــات  بتطبيــع  للبلديــن  يســمح  و)ارسائيــل( 
بينهــام. وبإمتــام توقيــع االتفــاق، ســتكون اإلمــارات 
الدولــة العربيــة الثالثــة التــي توقــع اتفــاق ســالم مــع 

)إرسائيل( بعد مرص واألردن.
مــن جانبهــا، تعاملــت باكســتان "بحــذر" مــع اتفــاق 
واكتفــت  و)إرسائيــل(،  اإلمــارات  بــن  التطبيــع 
شــاملة  تداعيــات  لــه  ســيكون  "تطــور  أنــه  باعتبــاره 

وواسعة".
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية يف بيان، أمس، 
أن اتفاقيــة التطبيــع ســيكون لهــا "تداعيــات شــاملة 

وواسعة ".
حــازم  بشــكل  ملتزمــة  باكســتان  أن  البيــان  وأكــد 
مبــا  الفلســطيني  الشــعب  حقــوق  كامــل  بتحقيــق 
يف ذلــك حــق تقريــر املصــر، مشــدًدا أن الســالم 
أولويــة  يعتــرب  األوســط  الــرق  يف  واالســتقرار 

بالنسبة لباكستان.
الدولتــن  حــل  تدعــم  باكســتان  أن  البيــان  وأوضــح 
بشكل يتناسب مع قرارات األمم املتحدة ومنظمة 
التعاون اإلســالمي والقانون الدويل من أجل ســالم 

شامل ودائم وعادل. 

غزة/ فلسطن:
أعلنــت كتائــب املجاهدين، الذراع العســكري لحركة 
املجاهديــن الفلســطينية، أن مقاتليهــا متكنــوا، فجــر 
رشقــي  مســّرة  إرسائيليــة  طائــرة  إســقاط  مــن  أمــس 
مدينــة غــزة. وأوضحــت الكتائــب يف بيــان عســكري، 
أن مجموعــة مــن وحــدة القنــص التابعــة لهــا، متكنــت 
2.40 فجــرا مــن إســقاط طائــرة مســّرة  عنــد الســاعة 
املناطــق  يف  تحلــق  كانــت  كابــرت"  "كــواد  نــوع  مــن 
مقاتــيل  أن  إىل  وأشــارت  غــزة.  ملدينــة  الرقيــة 

مبــارش  بشــكل  الطائــرة  إصابــة  اســتطاعوا  الكتائــب، 
مام أدى إىل تدمرها بشــكل كامل. وحذرت كتائب 
املجاهديــن، االحتــالل مــن اإلقــدام عــى أي حامقــة 
تجــاه الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه، مشــددة عــى 
أن خيــار املقاومــة ســيبقى الخيــار االســرتاتيجي حتــى 
تحرير فلســطن. وكتائب املجاهدين، حركة مقاومة 
انفصــال  بعــد   ،2006 عــام  تأسســت  فلســطينية، 
الــذراع  األقــى،  شــهداء  كتائــب  عــن  مؤسســيها 

العسكري لحركة "فتح".

 رام الله/ فلسطن:
أفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحررين، بأن أســرا 
يواصــل  اإلرسائيــيل،  "حــوارة"  توقيــف  مركــز  يف 
أيــام احتجاجــا عــى   10 إرضابــه عــن الطعــام منــذ 

اعتقاله التعسفي.

هــو  األســر  إن  أمــس:  بيــان،  يف  الهيئــة،  وقالــت 
محمد وحيد عيل وهدان من قرية رتنيس، اعتقل 
بتاريخ 5 أغسطس الجاري، ونقل اىل مركز توقيف 
"حــوارة" ليعلــن فــور ذلك إرضابه عــن الطعام رفضا 

العتقاله.

غزة/ فلسطن:
رشعــت بلديــة غــزة بحملــة لتقليــم األشــجار الكبــرة يف حدائــق 
وحاميــة  والســالمة  األمــن  معايــر  لتعزيــز  املدينــة؛  وشــوارع 
الحدائــق  ورواد  الطــرق  عــى  املاريــن  والســائقن  املواطنــن 

العامة، وتقوية األشجار ومساعدتها يف النمو.
وذكــرت البلديــة يف بيــان لهــا أمــس، أن منــو األشــجار بشــكل كبر 
أدى إىل عدة نتائج سلبية، منها إعاقة حركة السر يف الشوارع، 
واالحتــكاك  املروريــة،  واإلشــارات  الطــرق  عــى  الرؤيــة  وحجــب 
نشــطة  بيئــة  وتوفــر  اإلنــارة،  عــى  والتأثــر  الكهربــاء  بأســالك 
للحــرات والخفافيــش، باإلضافــة إىل التأثر عى الصحة العامة 
نتيجــة الغبــار وعــوادم الســيارات بداخلهــا، والتأثــر الســلبي عى 

املظهر الجاميل للمدينة.
وأوضحــت أن عمليــات التقليــم تجــري بشــكل فني وصحيــح وبناًء 
عــى شــكاوى تقــدم بهــا املواطنــون، ال ســيام وأننــا مقبلــون عــى 
بــه األشــجار الكبــرة للكــر بفعــل  الــذي تتعــرض  فصــل الشــتاء 
مــن مخاطــر  املواطنــن  يجــب حاميــة  الشــديدة، حيــث  الريــاح 

وقوعها أو التسبب يف احتكاك األسالك الكهربائية.
األغصــان  لتجديــد  أيضــا  يهــدف  األشــجار  تقليــم  أن  وأضافــت 
ودخــول أشــعة الشــمس بداخلهــا، عــدا عــن األهــداف التجميليــة 

من خالل إعادة تنسيق األشجار بطريقة فنية وجذابة.

بلدية غزة ترشع بتقليم 
األشجار الكبرية يف حدائق 

وشوارع المدينة

18 عاًما عىل استشهاد القائد القسامي نرص جرار

مختص: االحتالل يراقب صواريخ 
المقاومة التجريبية بـ "حذر وخوف"

باكستان تتعامل بحذر مع االتفاق بني أبوظيب و"تل أبيب"

نرص هللا: تطبيع اإلمارات خيانة للقدس 
وخدمة لرتامب ونتنياهو 

كتائب المجاهدين تعلن إسقاط طائرة 
إرسائيلية رشيق غزة

أسري يف "حوارة" مرضب عن الطعام منذ 
10 أيام

الشهيد نرص جرار
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

من الّسّ إىل العلن، تلد اإلمارات اتفاق سالم وتطبيع وتعاون مع 
دولــة االحتــالل اإلرسائيــي. اإلمــارات الدولــة العربيــة الرابعــة التــي 
توقــع اتفاقيــة ســالم واعــراف مــع دولــة االحتــالل. الدولــة الرابعــة 
بـ)إرسائيــل(،  االعــراف  يف  الــدول  مــن  قبلهــا  مــن  عــى  قــت  تفوَّ
الفلســطينية.  التحريــر  ومنظمــة  واألردن،  مــر،  عــى  تفوقــت 
التفــوق جــاء باتفــاق شــامل، وجامــع، وجملــة واحــدة، بخــالف مــا 

كان يف االتفاقيات السابقة.
وجــاء التفــوق أيضــا مــن أنــه تجــاوز معيــب للمبــادرة العربيــة، التــي 
التــي  املبــادرة  الــدول،  مــن  غريهــا  مــع  اإلمــارات  عليهــا  وقعــت 
تشــرط االنســحاب مــن حــدود ١٩٦٧م مقابــل التطبيــع. إرسائيــل 
مل تنســحب، وال وعــدت باالنســحاب، بــل حتــى فكــرة إلغــاء الضــم  
نفتهــا إرسائيــل نفيــا قاطعــا، وأكــدت واشــنطن هــذا النفــي، بــل إن 
نتنياهو ســاه )تعليقا مؤقتا( ملرشوع فرض الســيادة عى يهودا 

والسامرة.
مــا أعنيــه بالتفــوق هنــا، هــو تجــاوز الخطــوط الحمــراء الفلســطينية 
اإلمــارات  واملنطــق.  العقــل  معيبــات  تجــاوز  قــل  أو  والعربيــة، 
تجــاوزت كل املعيبــات التــي تجاوزهــا االتفــاق املري، واالتفاق 
األردين، ألن اتفــاق اإلمــارات جــاء بعــد اثنتي عرشة ســنة من تقّيد 
الــدول العربيــة باملبــادرة الســعودية التــي تحولــت يف ٢٠٠٢م إىل 

املبادرة العربية.
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، تحت قيادة محمد بن زايد، صفعت 
األخــرى صفعــة  العربيــة  والــدول  الفلســطينية، واألردن،  الســلطة 
قويــة عــى الوجــه. األردن وفلســطني هــا أكــر البــالد تــرًرا مــن 
ارتبطــت  الفلســطينية  والســلطة  األردن  مصالــح  االتفاقيــة.  هــذه 
عليــه  أكــدت  مــا  وهــو  فلســطينية،  دولــة  وقيــام  الدولتــني  بحــّل 
املبــادرة العربيــة، ولكــن مــا حصــل أن هــذه املصالــح صــارت عــى 

الرف، ويف خطر عدم التحقق.
خطــر اتفاقيــة اإلمــارات رمبــا يتجــاوز أخطــار كامــب ديفيــد، التــي 
مــر  وأخرجــت  أمــام إرسائيــل،  العربيــة  الــدول  فتحــت عواصــم 
مــا يســمى بــدول  املواجهــة والطــوق، ثــم لحقــت مبــر ســوريا 
جــاءت  ثــم  للطــوق وجــود.  يعــد  التحريــر. ومل  واألردن، ومنظمــة 
الطــوق  بعــد  مــا  ودول  الخليــج،  دول  عقــد  ليبــدأ  اآلن  اإلمــارات 
باالنفــراط. اإلمــارات باعــت فلســطني، ومصالــح فلســطني، بثمــن 
بخــس، لصالــح االحتــالل، دون أن تكــون هنــاك حاجــة لإلمــارات 
اإلمــارات  يف  الحاكمــة  األرسة  نظــام  والتطبيــع.  االعــراف  بهــذا 
تســتهدف فقــط تثبيــت العائلة يف كــريس الحكم، يف مقابل بيع 
فلســطني إلرسائيل؟! ال مصالح لشــعب اإلمارات يف إرسائيل، ال 

يف املجال االقتصادي، وال يف املجال األمني.

رِّ إلى العلن..  من السِّ
اتفاق معيب؟!

الدوحة/ الجزيرة نت:
عــن  الواحــدة  الجــرادة  طــول  يزيــد  ال 
مشــبك الــورق إال قليــال، ورغــم أنها حرشة 
انفراديــة، فإنهــا ميكــن أن تجتــذب غريهــا 
إىل  يصــل  قــد  متناميــا  رسبــا  لتشــكل 
يشــبه  فيــا  معــا،  تطــري  الجــراد  مليــارات 
الســجادة املتحركــة التــي ميكنهــا حجــب 
مــن  األرايض  وتجريــد  الشــمس  أشــعة 

النباتات واملحاصيل.
هــذه  مثــل  عمالقــة  أرساب  دمــرت  وقــد 
يف  املحاصيــل  مــن  كبــرية  مســاحات 
الثــاين  يناير/كانــون  منــذ  وآســيا  أفريقيــا 
املــايض، مــا يهــدد اإلمــدادات الغذائية 
للماليــني. وهــو مــا جعــل بعــض العلــاء 

يصفون هذا العام بأنه "عام الطاعون".
لكــن حتــى اآلن، مل يكــن العلاء متأكدين 
ما يجعل الحرشات تتجمع وتتخى عن 

أمناط حياتها االنفرادية.
السر في الفرمون

 12 يف  ُنــرشت  جديــدة  دراســة  أن  بيــد 
أغســطس/آب الجــاري يف دوريــة نيتــرش 
)Nature(، حددت رشارة انطالق تكوين 
يســتجيب  املهاجــر  الجــراد  الــسب: 
-4فينيالنيســول  يســمى  لفرمــون 
إيــه"  يف  "فــور  أو   )4-Vinylanisole(

)4VA( اختصارا.
خــاص  نــوع  هــو  إيــه  يف  فــور  فريمــون 

لكــن  الجــراد،  مــن  املهاجــر  النــوع  بهــذا 
االكتشاف ميكن أن يوفر طريقة للسيطرة 
عــى العديــد مــن األرساب املدمــرة، مبــا 
يف ذلك تلك التي تسببت يف الفوىض 

العاملية هذا العام.
وكــا يشــري آيلــن وودورد يف تقريــر نــرشه 
 Business( إنســايدر  بيزنــس  موقــع 
مؤلفيهــا  فــإن  الدراســة،  عــن   )Insider

إيــه  يف  فــور  فرمــون  اســتخدام  يقرحــون 
أن  ميكــن  مناطــق  يف  الجــراد  لتجميــع 
باملبيــدات  جاعــي  بشــكل  فيهــا  ُيقتــل 

الحرشية.
النفير الكيميائي

الجــراد  أنــواع  أكــر  هــو  املهاجــر  الجــراد 
وهــو  الكوكــب.  هــذا  ظهــر  عــى  انتشــارا 
مثــل جميــع أنــواع الجــراد، ميكــن أن يتبــع 
أحــد مســارين أثنــاء نضجــه، فبينــا يصبح 
البعــض  يتجمــع  منعزلــة،  كائنــات  بعضــه 

اآلخر معا يف كتلة متاسكة.
كــا ميكــن للجراد أيضــا االنتقال من حالة 
الكائنــات املنعزلــة إىل حالــة املخلوقــات 
دورة  خــالل  مرحلــة  أي  يف  االجتاعيــة 

حياته.
وكــا تقــول ليــزيل فوشــال، عاملــة األحياء 
نيتــرش  يف  مقــاال  كتبــت  التــي  العصبيــة 
مصاحبا للدراسة، فيا نقله موقع بيزنس 
إنســايدر، "وجــدت هــذه الدراســة فرمــون 

مل  والــذي  انتظــاره  طــال  الــذي  التجميــع 
يتــم وصفــه مــن قبــل واملســؤول عــن جمــع 
الجــراد االنفــرادي معــا وتحويلــه إىل جــراد 

جاعي خطري".
فرمــون  أن  الدراســة  مؤلفــو  وجــد  وقــد 
نفســه  بالقــدر  جذابــا  كان  إيــه  يف  فــور 
واإلنــاث،  الذكــور  مــن  املهاجــر  للجــراد 
مــن األحــداث والبالغــني. كــا وجــدوا أنــه 
مــن  خمســة  أو  أربعــة  يتزاحــم  أن  مبجــرد 
الجــراد االنفــرادي معــا يبــدؤون يف إنتــاج 
وإطــالق فرمــون فــور يف إيــه، وهــي مــادة 

ذات رائحة حلوة للبرش.
مــع منــو  أنــه  أيضــا  نتائجهــم  وقــد أظهــرت 
كثافــة رسب الجــراد، زادت كميــة فرمــون 
فــور يف إيــه يف الهــواء "بشــكل ملحــوظ". 
األرساب،  قيــام  ســبب  هــذا  يفــس  وقــد 
مبجرد أن تبدأ، بجمع املزيد واملزيد من 

الجراد االنفرادي مبرور الوقت.
محارصة الجراد برائحته الخاصة

وعــى الرغــم أن املبيدات الحرشية "هي 
مكافحــة  يف  الفعــال  الوحيــد  الســالح 
آفــات الجــراد"، كــا يعتقــد البعــض، فــإن 
حجــم األرساب وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ 
بهــا يجــران الحكومــات واملزارعــني عــى 
وهــو  واســع.  نطــاق  عــى  داع  دون  رشــها 
والنباتــات  الحيوانــات  يــر  أن  مــا ميكــن 

والبرش.

لكن كا يقول آيلن وودورد، فإن اكتشاف 
فــور يف إيــه ميكن أن يســهل نهجا جراحيا 
أكــر ملحاربــة األرساب، إذ يقــرح مؤلفــو 
الدراســة اســتخدام نســخة اصطناعيــة من 
الرائحــة لجــذب الجــراد إىل الفخــاخ حيث 

ميكن قتله.
صغــري،  نطــاق  عــى  هــذا  جربــوا  وقــد 
الالصقــة  الفخــاخ  يف  الجــراد  واصطــادوا 
أن  واســتطاعوا  إيــه.  يف  فــور  بفرمــون 
أن  وكتبــوا  الجــراد،  عــرشات  يحــارصوا 
اكتشــاف  يف  يتمثــل  آخــر  خيــارا  هنــاك 
طــرق ملنــع الجــراد مــن اكتشــاف الفرمــون 

عى اإلطالق.
قــرون  عــر  الفرمــون  الجــراد  ويكتشــف 
ترتبــط  حيــث  بــه،  الخاصــة  االستشــعار 
الجزيئــات مبســتقبالت شــمية. لــذا فقــد 
بحيــث  وراثيــا  الجــراد  الباحثــون  عــدل 
أن  يفتقــر إىل هــذا املســتقبل، ووجــدوا 
انجذابــا  أقــل  الجــراد املعــدل وراثيــا كان 

إىل فرمون فور يف إيه من نظريه الري.
وبنــاء عــى هذه النتائج، يعتقد املؤلفون 
أنــه ميكــن تطويــر مــواد كيميائيــة "مضــادة 
لفرمــون فــور يف إيــه لعرقلــة عمليــة الشــم 
مثــل  نــرش  "ميكــن  حيــث  الجــراد،  لــدى 
واســع ملنــع  نطــاق  عــى  الجزيئــات  هــذه 
تكــدس الجــراد، مــا يجعــل الجــراد عميــا 

عن رائحته".

واشنطن/ وكاالت:
هاتفهــا  طــرح  عــن  مايكروســوفت،  رشكــة  أعلنــت 
بســعر  القــادم،  ســبتمر   10 يف  ديــو"،  "ســريفس 
1399 دوالر، وهو نفس سعر هاتف "أيفون 11 برو 

ماكس" أحدث هواتف رشكة آبل.
وبحســب قنــاة يس إن إن، فــإن الســعر مناســب جــدا 
للطــي،  قابــل  فهــو  الهاتــف،  ومميــزات  إلمكانيــات 
بوصــة   5.6 بحجــم  "أوليــد"  شاشــتني  مــن  ويتكــون 
وبذلــك  درجــة،   360 بزاويــة  مبفصــل  منفصلتــني 
ميكــن إغــالق الهاتــف مثــل الكتــاب أو فتحــه بالكامل، 

أو اســتخدمه عى شــكل "الب توب"، ويحتوي عى 
 ،"4K" بدقــة  فيديــو  تســجيل  تدعــم  واحــدة  كامــريا 

."HDR" والتقاط صور فوتوغرافية بدقة
ويعتــر هــذا أول هاتــف يعمــل بنظــام "أندرويــد" مــن 
 15 طــوال  يعمــل  أن  مايكروســوفت، وميكنــه  إنتــاج 
ســاعة يف وضع تشــغيل الفيديو، و27 ســاعة بإجراء 

املكاملات، وعرشة أيام يف وضع االستعداد.
الجديــد،  هاتفهــا  عــن  أعلنــت  قــد  الرشكــة  وكانــت 
يف أكتوبــر املــايض، يف مؤمترهــا الســنوي مبدينــة 

نيويورك األمريكية.

ردة فعل حوتين 
بعد 9 سنوات من

إعادتهما إلى الماء
بكني/ وكاالت:

أعيد اثنان من الحيتان البيضاء "البيلوغا"، ألول مرة إىل البحر بعد قضاء 
9 سنوات يف األرس داخل حوض مايئ يف الصني.

ونــرشت "ســكاي نيــوز" فيديــو للحيتــان بعــد إعادتهــا إىل حــوض مــايئ 
صغري للرعاية بها قبل إعادتها إىل البحر.

الحوتان ليتل غراي وليتل وايت، كانا أسريان يف حوض مايئ صغري يف 
الصــني ملــا 9 ســنوات وتــم نقلهــا عــى ظهر شــاحنة، بدا ســعيدان وقاما 

ببعض الحركات البهلوانية يف املاء.
ســواحل  قبالــة  مربعــا،  كــم   32 نحــو  املؤقتــة  املحميــة  مســاحة  وتبلــغ 

آيسلندا، وتعتر أول محمية لحيتان "البيلوغا" يف العامل.

ناشطة على "إنستغرام" 
تعتذر عن فعل مثير للجدل

لندن/ وكاالت:
اعتذرت إحدى الناشطات عى موقع "إنستغرام" بعد تعرضها 
النتقــادات بســبب نرشهــا صــورة وهــي تكتب عــى املنحدرات 

بالطباشري يف منطقة "Durdle Door" الطبيعية.
ســافرت ألكســندرا ميالم )24 عام(، من لندن إىل موقع الراث 
العاملــي للســاحل الجــورايس، حيــث تم تصويرهــا وهي تكتب 
عى صخور عمرها 180 مليون عام، بحسب ما ذكرت صحيفة 

"dailymail" الريطانية.
ومن ثم تركت املكان لفرق من املتطوعني يك تنظف الفوىض 
التــي خلفتهــا هــي ومئــات الســياح اآلخريــن الذيــن تدفقــوا إىل 

املنطقة.
ومــا كان مــن ميــالم إال أن قامــت بالتقــاط صــور لنفســها مجــددا 
وهي تنظف الصخور التي كانت قد كتبت عليها اسم حسابها 
"ANDRAMILAM" باإلضافــة لشــعار انســتغرام، تعبــريا عــن 

اعتذرها عن تلويث الصخور التاريخية.
وقالــت ميــالم إنهــا تشــعر بـــ "الفظاعــة" واعتــذرت عــا قامــت 
بــه، وأضافــت: "أشــعر بالفــزع بســبب هــذا الحــدث املــروع يف 
لحــق  الــذي  للــرر  العميــق  أســفي  عــن  أعــر  أن  وأود  حيــايت 

باسمي املكتوب عى الساحل الجورايس".
وأضافــت "لقــد تعلمــت درًســا كبــرًيا، وهــو درس ســيظل عالمة 
فارقــة يف داخــي إىل األبــد. عــدت إىل املجتمــع ملقابلــة كل 
األشخاص الذين ضحوا بوقتهم الثمني إلصالح هذه الكارثة".

وأوضحت "أريد أن أنرش الوعي لكل من ال يفهم جال وأهمية 
هــذا املــكان، حيــث أشــعر بخيبــة أمــل ألننــي مل أفهــم ذلــك يف 
ذلك الوقت وال أريد أن يرتكب أي شخص آخر نفس الخطأ".

املتطوعــون  يجمــع  أســبوع،  كل  نهايــة  يف  أنــه  ميــالم  وذكــرت 
املتنزهــون  خلفهــا  التــي  القامــة  مــن  األكيــاس  عــرشات 
النهاريــون، باإلضافــة إىل قضــاء ســاعات يف إزالــة الرســوم عــى 

الجدران.

موسكو/ وكاالت:
تعرضــت لعبــة "فــورت نايت" لعملية حظــر وإزالة مزدوجة من متجري 
تطبيقات آبل وغوغل بالي، وذلك بعد أن أتاحت اللعبة ميزة تسمح 

لالعبني الدفع لها مبارشة دون املرور عر متاجر التطبيقات.
ووفقــا لرشكــة "Epic Games" مالكــة اللعبــة، تــم إزالــة اللعبــة أوال من 
متجــر تطبيقــات آبــل، ورسعــان مــا تبعتهــا غوغــل، وتســتند الرشكتــني 
إىل أن مــا فعلتــه فــورت نايــت يعــد انتهــاكا لبنــود االســتخدام الخاصــة 

بها.
ولجــأت فــورت نايــت لهــذا األســلوب مــن أجــل توفري نســبة %30 التي 
تقتطعها متاجر التطبيقات من أية مدفوعات تصل إليها وهو ما يؤثر 

عى أرباحها وكذلك يضطرها لرفع أسعارها.
وكانــت رشكــة "إيبــك غيمــز"، املطــورة للعبــة قد أطلقــت متجر خاص 
باللعبــة عــى منصــة الحواســب الشــخصية وتفرض نســبة %12 فقط، 
تذهــب  بحيــث  مبــارشة  موقعهــا  عــر  أوال  الشــهرية  لعبتهــا  ووفــرت 
متجــر  عــى  توفــرت  وبعدهــا  بالكامــل،  للرشكــة  الالعبــني  مدفوعــات 

غوغل بالي.
كا أعلنت الرشكة عن رفع دعوى قضائية ضد رشكة آبل تتهمها فيها 
.iOS باالحتكار الكامل عى سوق املدفوعات للتطبيقات يف نظام

يذكــر أن "إيبــك غيمــز" تحقــق تحقــق أرباحــا تقــدر بـــ 1.8 مليــار دوالر 
من لعبتها التي لديها 350 مليون مستخدم مسجل.

اكتشاف الرائحة مميزات هاتف مايكروسوفت القابل للطي
التي تجعل الجراد يتجّمع ويتكاثر

إزالة لعبة "فورت نايت" من 
متجري غوغل بالي وآب ستور


