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وقفة يف جنني إسناداً 
لألرسى يف سجون االحتالل

جنني/ فلسطني:
نظمت فصائل العمل الوطني واإلسالمي يف جنني، أمس، وقفة إسناد لألرسى 
التــوايل،  التاســع والخمســني عــى  لليــوم  ماهــر األخــرس املــرب عــن الطعــام 

وأسعد حنتويل رئيس بلدية سيلة الظهر، وفهد زعرور.
واســتنكر منســق الفصائــل راغــب أبــو ديــاك اعتقــال رئيــس بلديــة ســيلة الظهــر 
والــذي يــأيت يف إطــار محاولــة االحتــالل تفريــغ مؤسســات شــعبنا مــن الكــوادر 

الوطنيــة، محمــال االحتــالل املســؤولية عن حيــاة األخرس وزعرور وكافة 
األرسى يف ســجون االحتــالل. بــدوره، اعتــر عضــو املكتــب الســيايس 

عودة الدوام الحكومي بدًءا من األسبوع القادم
د  "الداخلية" بغزة ُتشدِّ

إجراءات مكافحة "كورونا" 
يف مناطق جديدة

غزة/ فلسطني:
قررت وزارة الداخلية يف غزة أمس، تشديد اإلجراءات املتبعة ملكافحة تفيش 
جائحة كورونا مبناطق جديدة بناء عى تحديث تقييم الحالة الوبائية. وأعلنت 

الوزارة يف ترصيح عن إغالق منطقة حي األمل يف خان يونس؛ بسبب 
6ظهــور إصابــات جديــدة فيهــا وإغــالق املنطقــة الشــالية الرشقيــة لحــي  4

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة، أمــس، 
بعــد  كورونــا  بفــروس  إصابــة   95 تســجيل 
بيانهــا  يف  وأكــدت  عينــة.   2035 ســحب 

مــن  جديــدة  حالــة   112 تعــايف  اليومــي 
مصايب املرض ما يرفع عدد حاالت التعايف 

إىل 850 حالة.
وأشــارت إىل أن عــدد اإلصابــات منــذ مــارس 

حــاالت  منهــا  إصابــة,   2613 بلــغ  املــايض 
ــا 1746 حالــة, يف حــني  نشــطة بلغــت حاليًّ

مل تســجل غــزة اليــوم أي حالــة وفــاة 
جــراء  مــن  الوفيــات  عــدد  ليســتقر 

5 وفيات و636 إصابة  
بفريوس "كورونا" يف الضفة

رام الله/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة يف رام اللــه، أمــس، تســجيل 5 وفيــات و636 
إصابــة  بفــروس "كورونــا" و920 حالــة تعــاٍف يف جميــع محافظــات 

الوطن خالل الـ 24 ساعة األخرة.
وقالــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة إن حــاالت الوفــاة الجديــدة 
ســجلت ملواطنــني )68، 64 عامــا( مــن الخليــل، و 3 وفيــات 

إثر قطع السلطة راتبه منذ 2007
المناضل المحرر "نواهضة".. 

ُيحرم وظيفتـه ويتجه لبيع 
رُقات! التمور عىل الطُّ

جنني-غزة/ جال غيث:
نواهضــة  إبراهيــم  املحــرر  األســر  يغــادر  الباكــر  الفجــر  ســاعات  مــع 

الفلســطينية  التمــور  لجلــب   األغــوار  بــني  متنقــال  فراشــه، 
وبيعهــا يف األســواق ونقــاط البيــع بعــد أن قطعــت الســلطة 

ل 59  االحتالل ُيسجِّ
وفاة بـ"كورونا" يف أعىل 

حصيلة يومية
النارصة/ فلسطني:

أعلنت وزارة الصحة يف دولة االحتالل أمس، تسجيل 59 وفاة بفروس 
كورونــا، متثــل أكــر حصيلــة يوميــة مســجلة منــذ ظهــور الفروس 

فيها يف فراير/ شباط املايض.

حتى الخميس المقبل 
األرسى ُيعلِّقون خطواتهم 

االحتجاجية المتعلقة 
بقضية "الكانتينا" 

رام الله/ فلسطني:
حوالــة  بقضيــة  املتعلقــة  االحتجاجيــة  الخطــوات  تعليــق  األرسى  قــرر 

املقــرر  مــن  كان  التــي  مبشــرياتهم،  الخاصــة  "الكانتينــا" 
تنفيذها يوم غد وبعد غد، وذلك حتى يوم الخميس املقبل.

محافظات/ عبد الله الركاين:
أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســلطات  هدمــت 
منشــآت ســكنية وزراعيــة رشق بيــت لحــم، يف حــني 
أخطــرت بهــدم منــزل، ووقــف العمــل يف ثالثــة أخــرى 
مهــددة  أخــرى  منــازل  ثالثــة  وصــورت  اإلنشــاء،  قيــد 

يطــا  بلــدة  رشق  جنــوب  معــني  قريــة  يف  بالهــدم 
بالخليل.

هدمــت  االحتــالل  دولــة  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
ثالث خيم سكنية، وخمسة بركسات لربية املاشية 

يف قرية كيسان رشق بيت لحم.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيســان أحمد غزال 
االحتــالل  قــوات  بــأن  للســلطة  التابعــة  "وفــا"  لوكالــة 
إغالًقــا  وأغلقتهــا  رشًقــا  "طينــة"  منطقــة  اقتحمــت 
محكــًا، ومنعــت املواطنــني مــن الدخــول والخــروج، 
مــن  لــكل  خيــم  وثــالث  بركســات  خمســة  وهدمــت 

ومحمــود  وخيمــة(،  )بركــس  عبيــات  أحمــد  صالــح 
إبراهيــم عبيــات )ثالثــة بركســات وخيمــة(، وعيــى 
عبيــات  أحمــد  وصــالح  )بركــس(،  غــزال  اللــه  عبــد 

)خيمة(، بدعوى عدم الرخيص.  
يف  صعــد  االحتــالل  أن  إىل  غــزال  وأشــار 

االحتالل يهدم منشآت سكنية وزراعية رشق بيت لحم

حماس وفتح تعلنان من إسطنبول إنضاج رؤية توافق مشرتكة وسط ترحيب فلسطيين

ا برصاصه في أريحا أصاب شابًّ

حماس: حوارات تركيا قاعدة انطالق جديدة للوحدة والشراكة والعمل المقاوم

إسطنبول-غزة/ فلسطين:
أعلنت حركتا حماس وفتح، أمس، إنضاجهما رؤية للتوافق الوطني، على أن تقدم للحوار الوطني الشامل بمشاركة 
القــوى والفصائــل الفلســطينية، وســط ترحيب فلســطيني ودعوات لتنفيذ مــا اتفق عليه بخطــوات عملية على 
األرض. وأشــارت الحركتــان في بيان مشــترك عقــب اختتام حواراتهما بمقر القنصلية العامة لدولة فلســطين في 
إســطنبول، إلــى أنه ســيتم اإلعالن النهائي والرســمي عن التوافــق الوطني في لقاء األمنــاء العامين تحت رعاية 
رئيس الســلطة محمود عباس، على أال يتجاوز األول من أكتوبر/ تشــرين األول القادم، بحيث يبدأ المســار العملي 

والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة. وقالتا إن حوارات تركيا تركزت حول المسارات التي اتفق عليها في مؤتمر 
األمناء العامين الذي انعقد مطلع الشهر الجاري في رام الله وبيروت.

الرجوب: االنتخابات العامة 
وفق التمثيل النسيب 

غزة-رام الله/ فلسطني:
أعلن  أمني رس اللجنة املركزية لحركة فتح جريل الرجوب، أنه تم 
التوافــق عــى أن االنتخابــات بالتمثيــل النســبي هــي الطريــق لبنــاء 

النظام السيايس وتحقيق الرشاكة السياسية.
وبثهــا  األقــى  فضائيــة  مــع  مقابلــة  يف  الرجــوب  وقــال 
تلفزيــون فلســطني بالتزامــن مســاء أمــس: "عقدنــا لقــاء 

شديد: رؤية الفصائل بإسطنبول 
بوابة لحل ملفات االنقسام

رام الله/ فلسطني:
قــال القيــادي يف حركــة حــاس عبــد الرحمــن شــديد: إن هنــاك رؤيــة واضحــة 
بني حاس وفتح ستسهل تطبيق التفاهات التي تم االتفاق عليها يف لقاء 

األمناء العامني.
وأضــاف شــديد يف مداخلــٍة لــه مــع فضائيــة "األقــى" أمــس، أن 
الخطوة القادمة هي عرض التفاهات عى الفصائل الفلسطينية، 

"نفخ األبواق" .. ترسيخ 
للطقوس التلمودية يف 

باحات األقىص
القدس املحتلة- غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

تعدى نفخ املستوطنني اليهود يف "األبواق" من املناسبات واألعياد 
اليهوديــة إىل الحيــاة اليوميــة يف محاولــة لرســيخ الطقــوس التلمودية 

يف باحات املســجد األقى املبارك. واعترت شــخصيتان 
مقدسيتان لجوء املستوطنني للترصف االستفزازي ملشاعر 

"الصحة العالمية" تزود القطاع بمسحات تكفي 4 أيام

تسجيل 95 إصابة بـ"كورونا" يف غزة

تنفيذ حملة توعوية حول فروس كورونا يف خانيونس أمس        )تصوير/يارس فتحي(

غزة/ فلسطني:
أن  غــزة،  قطــاع  يف  الصحــة  وزارة  أكــدت 
"املختــر املركــزي" فقــد 50 % مــن قدرتــه يف 
فحــص فايــروس "كورونــا"، بســبب نفــاد املواد 

الخاصة بتشغيله.
القــدرة،  أرشف  الــوزارة  باســم  الناطــق  وقــال 
أمــس: إن "املختــر  يف ترصيحــات صحفيــة، 
املركــزي وصــل إىل مرحلــة خطــرة مــن نقــص 

فايــروس  بفحــص  والخاصــة  املخريــة  املــواد 
جهــاز  توقــف  أن  مــن  القــدرة  وحــذر  كورونــا". 

عــى  ســيؤثر  املركــزي  املختــر 
جهود التقيص ومتابعة املخالطني 

بسبب نفاد المواد الخاصة بتشغيله 
الصحــة: "المختبــر المركــزي" فقـد

50 % مـن قدرتـه فـي فحــص "كــورونــا"
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وفدا حركتي حاس وفتح خالل لقائها يف إسطنبول أمس       )فلسطني(
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القدس املحتلة- غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
يف  اليهــود  املســتوطنني  نفــخ  تعــدى 
"األبــواق" من املناســبات واألعيــاد اليهودية 
لرتســيخ  محاولــة  يف  اليوميــة  الحيــاة  إىل 
املســجد  باحــات  يف  التلموديــة  الطقــوس 

األقىص املبارك.
لجــوء  مقدســيتان  شــخصيتان  واعتــرت 
املستوطنني للترصف االستفزازي ملشاعر 
األقــىص  يف  واملرابطــني  عامــة  املســلمني 
خاصــة، محاولــة إرسائيليــة لبســط الســيطرة 

عىل املسجد وتقسيمه.
حســن  الــدويل  القــدس  مركــز  رئيــس  وعــد 
خاطر، "نفخ األبواق" واقتحام املســتوطنني 
تصعيــدا  األقــىص،  التلمــودي  بلباســهم 
ومامرســة  األقــىص  تهويــد  نحــو  خطــرا 

الطقوس علنا يف باحاته.
هــذا  إن  "فلســطني"  لصحيفــة  خاطــر  وقــال 
األقــىص  أن  يعنــي  االســتفزازي  الســلوك 
ومعبــد  لهيــكل  اعيننــا  أمــام  "يتحــول  فعليــا 
متوقعــا  ورصيــح"،  واضــح  بشــكل  يهــودي 
زيــادة الخطــوات التهويديــة الحقــا يف ظــل 
التطبيــع العــريب مــع دولــة االحتــال وغيــاب 
العــريب  واإلعامــي  الســيايس  الدعــم 

واإلسامي للمسجد.
تزويــر  اكــر عمليــة  أمــام  أن املســجد  ورأى 

الشــعوب  مــرأى  أمــام  واضحــة  واحتيــال 
العربية واإلسامية. 

ينجــح  االحتــال  لكــون  أســفه  عــن  وأعــرب 
اإلعــام  وســائل  وجــود  رغــم  مخططاتــه  يف 
االحتــال  انتهــاكات  تنقــل  التــي  املختلفــة 

التفاعــل  لكــن  بلحظــة،  لحظــة  ومســتوطنيه 
اإلسامي ضعيف ويشهد تراجعا ملموسا.

يشــاهد  املســلم  "أصبــح  خاطــر:  وأضــاف 
املبــارش  الحــي  والبــث  والصــورة  بالصــوت 
ويســمع  لانتهــاكات  اململــة  التفاصيــل 

ويشــاهد  األقــىص  يف  أبواقهــم  أصــوات 
جنودهــم وهــم يطاردون املصلني ويعتدون 
 .. ســاكنًا  يحــرك  أن  دون  املرابطــات  عــىل 
وكأن األمة اإلسامية أضحت جثة هامدة".

وحــذر مــن خطــوات االحتــال املمنهجــة يف 

ظل جائحة كورونا والتطبيع العريب لتحقيق  
االقــىص  لتحويــل  االســرتاتيجية  أهدافــه 

لـ"كنيس".
املقــديس  الشــارع  نبــض  خاطــر  ومثــن 
هجــر  دون  يحــول  الــذي  والفلســطيني 

األقىص والبلدة القدمية يف القدس.
القــدس  الخبــر يف شــؤون  نــوه  مــن جهتــه، 
يف  املســتوطنني  نفــخ  أن  عمــرو،  جــامل 
األبــواق، محاولــة إرسائيليــة ملــوازاة "اآلذان" 
محاولــة  يعنــي  مــا  األبــواق"،  "نفــخ  مقابــل 
غريــب  يهــودي  دينــي  رمــز  فــرض  االحتــال 

عىل املكان املقدس االسامي.
هــذه  "فلســطني":  لصحيفــة  عمــرو  وقــال 
وفــرض  املــكان  وظيفــة  لتغيــر  محاولــة 
ليهــود  وتســويقها  جديــدة  ورمــوز  سياســة 
العــامل ليقدمــوا الدعــم املــايل إلقامــة "جبل 
الهيكل" من خال رؤيتهم ملستوطنني بزي 

يهودي ينفخون "البوق".
وأكــد عمــرو أنهــا خطــوة تهويديــة بامتيــاز 
القــدس  وأن  التهويــد  مفهــوم  لرتســيخ 
)إرسائيــل(  وليــس  العــامل  ليهــود  عاصمــة 
يف  يســاعدهم  مــا  أن  إىل  مشــرًا  فقــط، 
)إرسائيــل(  مــع  العــريب  التطبيــع  ذلــك 
العــريب  للظهــر   الفلســطينيني  وفقــدان 

واالسامي.

القدس املحتلة/ صفا:
اختتــم وزيــر جيــش االحتــال اإلرسائيــي بينــي غانتس زيــارة رسيعة 
األمريكيــة  اإلدارة  مســئويل  بكبــار  إطارهــا  يف  والتقــى  لواشــنطن 
العســكري  النوعــي  التفــوق  اســتمرار  عــىل  للتأكيــد  والبنتاغــون 

اإلرسائيي يف املنطقة.
تركــزت  الزيــارة  أن  أمــس،  العريــة  "معاريــف"  صحيفــة  وذكــرت 
عــىل اســتمرار اإلدارة األمريكيــة بالحفــاظ عــىل التفــوق العســكري 
اإلرسائيــي يف املنطقــة يف ظــل الحديث عن إمكانية بيع الواليات 
مــن صفقــة  كجــزء  لإلمــارات  املتطــورة   )F-35( لطائــرات  املتحــدة 

التطبيع.
وبينــت الصحيفــة أن هــدف الزيــارة هــو التوافــق عــىل قيمــة ونوعيــة 
املعــدات العســكرية اإلرسائيليــة الســنوية مــن الواليــات املتحــدة 
وكذلــك التأكيــد عــىل حرصيــة االحتــال يف الحصــول عــىل أســلحة 

نوعية.
كــام جــرى خــال الزيــارة مناقشــة ســبل مكافحــة املــروع النــووي 

اإليراين.
كــام التقــى غانتــس خــال الزيــارة مــع مستشــار الرئيــس األمريــي 
جاريد كوشــنر وتباحثا يف شــؤون رشق أوســطية وإمكانية انضامم 
دول أخــرى للتطبيــع، باإلضافــة للقائــه مــع وزيــر الدفــاع مــارك أســر 

ومستشار األمن القومي روبرت أوفريان.

"غانتس" يختتم زيارته "نفخ األبواق" .. ترسيخ للطقوس التلمودية في باحات األقصى
لواشنطن باالتفاق 

على مواصلة التفّوق 
العسكري النوعي

التطبيــع  مســار  وبخصــوص 
اإلمارايت، قال الريسوين إن "هذه 
صفقة قدمية تم طبخها منذ عر 
ســنني أو أكــر، ثــم جــرى التحضــر 

التدريجي إلعانها وترسيمها".
وذكــر أن ُأوىل خطواتهــا الواضحــة 
هــي اغتيــال القيــادي الفلســطيني 
يف  املبحــوح  محمــود  الشــهيد 
بتنســيق   ،2010 مطلــَع  ديب، 
اإلمــارايت  واألمــن  )املوســاد(  بــني 
وهــذا  خلفــان،  ضاحــي  برئاســة 
الرجــوب  جريــل  ضمنيــا  أكــده  مــا 
الــذي  "فتــح"،  حركــة  يف  القيــادي 
رصح مؤخــرا بــأن اإلمــارات تقاطــع 
تتعامــل  وال  الفلســطيني  الســفر 

معه، منذ سنة 2010 إىل اآلن.
"إذن  حديثــه  متابعــا  وواصــل 
التاحــم  كان   ،2010 ســنة  يف 
درجــة  وصــل  قــد  الصهيوإمــارايت، 
واملنســق  املشــرتك  التنفيــذ 
لاغتياالت، يقابله قطيعة إماراتية 

تامة مع السلطة الفلسطينية".
وأوضــح أن هواجــس الربيــع العريب 
وفوبيــا الشــعوب، وتصاعــد الوعــي 
كلهــا  والحقوقــي،  الدميوقراطــي 

يتكلمــون بضــد  يقولــون، ولكونهــم 
ما يعتقدون".

خيانة القضية
مــن جهتــه، أكد نائــب األمني العام 
لفلســطينيي  الشــعبي  للمؤمتــر 
أن  محفــوظ،  أبــو  هشــام  الخــارج، 
مــع  العــريب  التطبيــع  اتفاقيــات 
الكيــان اإلرسائيــي، طعنــة يف ظهر 
الشــعب الفلســطيني، وتضحياته، 

وخيانة للقضية املركزية لألمة.
اتفاقيــات  محفــوظ  أبــو  وعــد 
القــرن"  إطــار "صفقــة  التطبيــع يف 
األمريكيــة، وتصفيــة حقــوق شــعبنا 

الفلسطيني لصالح االحتال.
النقــاب  محفــوظ  أبــو  وكشــف 
مــن  بالعديــد  املؤمتــر،  قيــام  عــن 
مخاطــر  مــن  للتحذيــر  الفعاليــات 
التطبيع  مع االحتال اإلرسائيي.

هــذه  تداعيــات  مــن  وحــذر 
االتفاقيات، التي قال إنها "ستطال 
وليــس  واإلســامية،  العربيــة  األمــة 
وشــعبها،  فلســطني  عــىل  فقــط 
تعــود هــذه االتفاقيــات  لــن  حيــث 
إال بالرضر عىل الدول املطبعة مع 

االحتال".

مزيــد  إىل  االمــارات  دفعــت  أمــور 
مــن التعلــق واالحتــامء بـ)إرسائيــل( 
الحاميــة  وطلــب  ومخابراتهــا، 

والرعاية منها بأي مثن.
واســتطرد: "ثــم جــاء دونالــد ترمــب 
بعنفه واندفاعه، وبروحه الصليبية 
وقفــزة،  دفعــة  فأعطــى  التوراتيــة، 
لهــذا  التــام  اإلخــراج  إىل  أدت 
الظــروف  تتغــر  أن  قبــل  املســار، 
هــذا  بــأن  علــام  لــه،  املواتيــة 
املشــاريع  مــن  وأمثالــه  املــروع 
ورقــة  أهــم  تعتــر  الصهيونيــة، 
املرشــح  ترمــب  لــدى  انتخابيــة 
لواليــة رئاســية ثانيــة" يف الواليــات 

املتحدة.
مواجهــة  يف  العلــامء  دور  وحــول 
"نســجل  الريســوين  قــال  التطبيــع، 
العلــامء  عــدد  أن  واعتــزاز  بارتيــاح 
التطبيعــي  للمســار  املؤيديــن 
مــن  قريــب  البحرينــي  اإلمــارايت 

الصفر".
فاتــرا  تأييــدا  اســتثنينا  "إذا  وتابــع: 
الــذي  بيــه،  ابــن  للشــيخ  وغامضــا 
تــم مؤخــرا تجنيســه وترئيســه عــىل 
شــبه  إماراتيــة  مؤسســات  عــدة 

وهميــة، ورمبــا يضــاف إليــه موقــف 
الشــيخ فــارق حــامدة، املوظف يف 
وهــو  ظبــي،  أبــو  عهــد  ويل  ديــوان 
أيضــا تــم منحــه الجنســية اإلماراتية 
قبــل حــوايل ســنتني، فإننــا ال نجــد 
أيــدوا  أحــرارا  حقيقيــني  علــامء 
الخطــوات  وهــذه  التطبيــع  هــذا 

التطبيعية املخزية".
آالف  تحــرك  "بينــام  وأوضــح 
حــرة،  وإرادة  وبتلقائيــة  العلــامء 
الخيانيــة،  الخطــوات  هــذه  ضــد 
وقالــوا بتحرميهــا وإدانتهــا ووجــوب 

أن  عــىل  وشــدد  مقاومتهــا". 
وعيــا  أكــر  هــم  اليــوم  "العلــامء 
فلســطني  عــن  للدفــاع  وتعبئــة، 
واملســجد األقــىص، مــن أي وقــت 

مىض".
بعــض  "أمــا  الريســوين:  وختــم 
املشــايخ املضغوطــني املورَّطني، 
أثــر  فــا  جيوُبـــهم(،  )املؤلفــِة  أو 
لهم، وهم أنفسهم نراهم يتكلمون 
واالقتضــاب،  الغمــوض  مــن  بكثــر 
مــن حــرج  بــه  مــا يشــعرون  بســبب 
مبــا  يؤمنــون  ال  لكونهــم  وخــزي، 

ومثــن يف الوقــت ذاتــه، املواقــف 
الشــعبية لألمة العربية واإلسامية 
دولــة  مــع  للتطبيــع  الرافضــة 

االحتال.
مــع  العــريب  التطبيــع  أن  ورأى 
إلعــادة  حافــزًا  بــات  االحتــال 
للقضيــة  والتأييــد  الدعــم  حشــد 
والحقــوق املروعــة  الفلســطينية 
أن  مؤكــدا  الفلســطيني،  للشــعب 
هذه االتفاقيات ستبقى حرًا عىل 
عربيــة  شــعبية  إرادة  ظــل  ورق يف 
وإســامية، ومن أحــرار العامل عىل 
رفض أي شكل من أشكال التطبيع 

مع االحتال.

منــا  "مطلــوب  بالقــول:  وزاد 
اســتثامر  كفلســطينيني  اليــوم 
الوطنيــة  الوحــدة  وتحقيــق  الحالــة 
بنــاء منظمــة  الفلســطينية، وإعــادة 
لتشــمل  الفلســطينية  التحريــر 
يكــون  وأن  الفلســطيني،  الــكل 
يف  دورهــم  الخــارج  لفلســطينيي 
حتــى  الوطنــي  واملــروع  القــرار 
الراميــة  املخططــات  كل  إفشــال 
إىل تصفيــة القضيــة الفلســطينية، 
والتنســيق  أوســلو  اتفاقيــة  وإنهــاء 
كمدخــل  االحتــال  مــع  األمنــي 
طريــق  عــىل  الوطنيــة  للوحــدة 
التصــدي لاحتــال ووقــف عدوانه 

عــىل الشــعب الفلســطيني وعــودة 
الاجئني".

الفصائــل  محفــوظ  أبــو  ودعــا 
االعتصــام  إىل  الفلســطينية 
مخططــات  مواجهــة  يف  بالوحــدة 
وأد القضية الفلسطينية، التي قال 
بأنهــا انتقلت مــن اإلدارة األمريكية 
العربيــة،  العواصــم  بعــض  إىل 
للتطبيــع  اتفاقيــات  شــكل  يف 
والســام مــع كيــان غاصــب محتل، 
ورضورة انخــراط جميــع مؤسســات 
الداخــل  يف  الفلســطيني  العمــل 
والشــتات، يف مــروع دعم جهود 

الوحدة الفلسطينية".

أبو محفوظ: اتفاقات التطبيع خيانة لقضية األمة المركزية
الريسوني: القضية الفلسطينية عميقة والتأثير السلبي للتطبيع "عابر"

إسطنبول/ األناضول- فلسطين:
قــال رئيس االتحــاد العالمي لعلماء المســلمين أحمد 
الريســوني، إن اتفاقي التطبيــع )اإلماراتي والبحريني( 
لهما تأثيرات ســلبية على القضية الفلسطينية، لكنها 

»عابرة وسطحية«. وأكد الريسوني، أمس، أن القضية 
شــعوب  قضيــة  هــي  عميقــة،  قضيــة  الفلســطينية 
أوال، »فالتأثيــر الحاســم وإن كان بطيئــا هــو موقــف 
اآلن  حتــى  العربيــة  الشــعوب  وأضــاف:  الشــعوب«. 

فاقــدة لزمــام أمورهــا، ولكنهــا مــع ذلك تشــكل خزانا 
هائال للرفض والممانعة تجاه المشاريع »االستعمارية 
والصهيونية واالســتبدادية«. وتابع: »لو كان للتطبيع 
مع )إســرائيل( أن ينجح لنجح في مصــر واألردن، وقبل 

ذلك مع الفلسطينيين الواقعين تحت حكم الصهاينة، 
ولكن الفلســطينيين والمصريين واألردنيين هم أشــد 
الشــعوب رفضــا لـ)إســرائيل( ولحلفائهــا العــرب وغيــر 

العرب«.

حجر 3 أسيرات خالطن ممرضًا مصابًا بـ"كورونا"

رام الله/ فلسطني:
االحتجاجيــة  الخطــوات  تعليــق  األرسى  قــرر 
الخاصــة  "الكانتينــا"  حوالــة  بقضيــة  املتعلقــة 
مبشــرتياتهم، التــي كان مــن املقــرر تنفيذهــا يــوم 
غد وبعد غد، وذلك حتى يوم الخميس املقبل.

بيــان،  يف  الفلســطيني،  األســر  نــادي  وأوضــح 
أن  بعــد  جــاء  الخطــوات  تعليــق  قــرار  أن  أمــس، 
"بالكانتينــا"  الخاصــة  الحوالــة املاليــة  تــم تحويــل 
أيــام،  عــدة  إىل  توزيعهــا  ســيحتاج  التــي  اليــوم، 
و"عليــه ســينتظر األرسى إمتــام اإلجــراءات الازمة 

حيال ذلك، كام كانت ُتجرى سابقًا".
أول  منــذ  قــرروا  ســجون   6 يف  األرسى  وكان 
بعــد  احتجاجيــة،  خطــوات  تنفيــذ  أمــس،  مــن 
الخاصــة  "الكانتينــا"  حســاب  االحتــال  إغــاق 

عــىل  األرسى  يعتمــد  حيــث  مبشــرتياتهم، 
"الكانتينــا" يف توفــر طعــام جيد لهم واحتياجات 

أساسية أخرى.
يشار إىل أن سلطات االحتال، أغلقت الحساب 
الخاص "بكانتينا" األرسى لصالح الركة املزودة 

باملشرتيات.
تغطيــة  يف  "الكانتينــا"  عــىل  األرسى  ويعتمــد 
أســايس  بشــكل  طعامهــم  ووجبــات  احتياجاتهــم 
%60، خصوصــًا أن املطابــخ التابعــة  يزيــد عــىل 
إلدارة ســجون االحتــال يديرهــا ســجناء جنائيــون، 
ويعــدون  النظافــة،  قواعــد  أبســط  يراعــون  ال 
الطعــام بطريقــة ســيئة، األمــر الــذي يدفــع أرسانــا 
املناضلــني إىل إعــداد وجبــات بديلــة عــن الــذي 

تقدمه إدارة السجون.

حتى الخميس المقبل 
قون خطواتهم االحتجاجية  األسرى ُيعلِّ

المتعلقة بقضية "الكانتينا" 

رام الله/ فلسطني:
االحتــال،  ســجون  يف  األســرة  الحركــة  أعلنــت 
بعــد  أســرات   3 حجــر  عــن  أمــس،  مســاء 
مخالطتهن ممرضًا مصابًا بفروس كورونا داخل 

عيادة السجن.
ناهــد  األرسى  إعــام  مكتــب  مديــر  وذكــر 
الفاخــوري يف بيــان صحفــي، أن الحركــة األســرة 
تؤكــد حجــر 3 أســرات بعــد مخالطتهــن ممرضــا 

مصابا بفايروس كورونا داخل عيادة السجن.
األســرات  قســم  يف  الوضــع  أن  إىل  ولفــت 
حســاس وخطــر بســبب نســبة املخالطــة الكبرة 

للضباط والسجانني بقسم األسرات.
وأشــار الفاخــوري نقــا عــن الحركــة األســرة إىل 
أن نسبة املخالطة يف قسم األسرات مل تتضح 

بعد ومن املرجح أن يتم حجر القسم كاما.
يف  حجرهــن  تــم  الثــاث  األســرات  أن  وأوضــح 

إحــدى غــرف القســم دون توفــر أدىن مقومــات 
الرعاية الصحية.

وأكد أن االحتال اإلرسائيي يتحمل املسؤولية 
كاملة عن الخطر الذي يتهدد األســرات بســبب 
بفايــروس  يتعلــق  فيــام  املتواصــل  اســتهتاره 

كورونا وتجاهله للتحذيرات.
مــن  عينــات  أخــذ  ســيتم  أنــه  الفاخــوري  وبــني 
املقبــل،  األحــد  يــوم  املحجــورات  األســرات 

مؤكــدا أن هــذا التأخــر يبــني مواصلــة االســتهتار 
واإلهامل الطبي من قبل إدارة السجون.

بحيــاة  الامبــاالة  سياســة  مواصلــة  مــن  وحــذر 
األرسى ومواصلة جلب فايروس كورونا لهم عر 

االحتكاك املتواصل.
األســرة  الحركــة  أن  عــىل  الفاخــوري  وشــدد 
تحمل إدارة الســجون املســؤولية كاملة عن هذا 

االستهتار الذي يهدد األرسى.

أحمد الريسوين
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غزة/ نور الدين صالح:
الفلســطيني  املركــز  مديــر  اســتهجن 
لحقــوق اإلنســان راجــي الصــوراين، حمــات 
التشــويه التــي متارســها ســلطات االحتــال 
تقريــر  نــر  آخرهــا  كان  التــي  اإلرسائيــي، 
قادتــه  ماحقــة  يف  املركــز  دور  حــول 
الرتكابهم جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

 )NGO's Monitor( منظمــة  ونــرت 
أمــس  جديــدا  تقريــرا  اإلرسائيليــة  اليمينيــة 
عــى صفحتهــا اإللكرتونيــة حــول دور املركز 
املحكمــة  بهــا  تقــوم  التــي  التحقيقــات  يف 
حملــة  إطــار  يف  وذلــك  الدوليــة،  الجنائيــة 
التشــهري والتشــويه املســتمرة منــذ ســنوات 
ضد منظامت حقوق اإلنسان الفلسطينية.

وقــال الصــوراين خــال حديثــه مــع صحيفــة 
"فلسطني"، إن هذا األمر ليس جديدا، إمنا 
هو استمرار لحملة قدمية جديدة ميارسها 
االحتــال للتحريــض عــى منظــامت حقــوق 
بســبب  الفلســطيني،  واملركــز  اإلنســان 
دورهــم املميــز يف ماحقــة مجرمــي الحــرب 

أنهــم ميتلكــون األدوات املهنيــة  منّبهــا إىل 
بكامــل  ويعملــون  االحتــال  ملاحقــة 

طاقتهم.
األصدقــاء  مــن  العديــد  وجــود  إىل  ونــّوه 
وأكادمييــني  محامــني  مــن  املخلصــني 
مــا  بــكل  العمــل  هــذا  يف  يســاعدونهم 
يســتطيعون، ألن "فلســطني هــي قضيــة حق 
وعــدل وهــي إحــدى قضايــا وموازيــن العــدل 

يف العرص الراهن".
املنظــامت  مــن  املطلــوب  أن  وأوضــح 
هــذه  مــن  كثــريا  تنزعــج  ال  أن  الحقوقيــة 
مرتكبــي  مباحقــة  واالســتمرار  الحمــات، 
وضــد  الفلســطينيني  ضــد  الحــرب  جرائــم 
تحــركات  تضعفنــا  "لــن  مضيفــا  اإلنســانية، 
أمــام  وتضعنــا  تســلحنا  بــل  االحتــال، 

مسؤولياتنا يف هذا امللف".
وكشفت صحيفة "إرسائيل اليوم" العربية، 
تنفذهــا جهــات  عــن حملــة  أمــس،  مــن  أول 
املنظــامت  رصــد  بشــؤون  ُتعنــى  إرسائيليــة 
غــري الحكوميــة، بحجــة أن دوال أوروبيــة منهــا 

دوليا، ومحاسبتهم أمام الجنائية الدولية.
وأوضــح أن هــذه الحملــة القامئــة يف الوقــت 
مــن  قــرار  صــدور  قــرب  مــع  تــأيت  الراهــن 
املحكمــة التمهيديــة يف الجنائيــة الدوليــة، 
متارســها  التــي  للضغــوط  واســتكامال 
ترامــب  إصــدار  بعــد  املتحــدة  الواليــات 
قــرار تنفيــذي مباحقــة كل مــن يعمــل عــى 
ماحقة ومحاسبة املشتبه بارتكابهم جرائم 

حرب يف أمريكا و)إرسائيل(.
إصــدار  يتوقعــون  كانــوا  أنهــم  إىل  ولفــت 
محكمــة التمييــز يف الجنائيــة الدوليــة قرارها 
ســبتمرب/  منتصــف  االحتــال  ضــد مجرمــي 
خــال  يصــدر  أن  "ونأمــل  الجــاري،  أيلــول 

األسابيع القادمة".
الفريــق  عضــو  وهــو  الصــوراين،  وأشــار 
الدوليــة،  الجنائيــة  يف  العامــل  القانــوين 
جــرى  التــي  اإلجــراءات  بــني  مــن  أنــه  إىل 
العامــة  املدعيــة  كان ضــد  فعــا،  اتخاذهــا 
فاتــو بنســودا مبصــادرة ممتلكاتهــا وتجميــد 

حسابها وإلغاء فيزا دخولها ألمريكا.

وأضــاف أن "كل مــا نقــوم بــه هــو أمــور علنيــة 
وواضحة ومكشوفة، ومضينا يف جزء منه وال 
نعتذر منه وال نخشــاه، وســنواصل مســريتنا 
ولــن تثنينــا تلــك الحمات عن كشــف جرائم 

االحتال ضد الشعب الفلسطيني".
لدمــاء  وانتامءنــا  "والءنــا  أن  عــى  وشــدد 
وعذابــات أبنــاء شــعبنا وأرواحهــم هو الدافع 

ملاحقة مجرمي الحرب ومطاردتهم يف كل 
أصقــاع األرض"، متابعــا "شــعارنا ال نغفــر وال 
ارتكــب جرائــم حــرب وضــد  مــن  ننــى كل 

اإلنسانية بحق الشعب الفلسطيني".
وأكــد أن وجــود الحمــات اإلرسائيليــة يدلــل 
عــى أننــا "نســري يف املســار الصحيــح، وأن 
التحــركات"،  هــذه  مــن  يخــى  االحتــال 

الســويرسية والدمنــارك وإيرلنــدا  الحكومــة 
والسويد وهولندا ودول أخرى، تحول أمواال 
كبــرية للمركــز الفلســطيني لحقوق اإلنســان، 
املراكــز  مــن  وغريهــام  امليــزان،  ومركــز 
الحقوقيــة الفلســطينية، لصالــح رفــع دعــاوى 

قضائية ضد )إرسائيل(.
ووفًقا للمزاعم اإلرسائيلية فإن "تلك املراكز 
يف العقود املربمة مع تلك الحكومة هناك 
رشط ينــص عــى أنهــا ملزمــة بالتواصــل مــع 
الجنائيــة  للمحكمــة  العــام  املدعــي  مكتــب 
مــع  والتواصــل  الوثائــق  وإرســال  الدوليــة، 
املحافــل  يف  القضايــا  وتقديــم  املحكمــة 
أن  الجهــات  تلــك  اّدعــت  كــام  الدوليــة". 
عمــد  وعــن  علــم  عــن  متــول  "الحكومــات 
االلتامســات ضــد )إرسائيــل( أمــام الجنائيــة. 
وقالت الصحيفة العربية إن النتيجة العملية 
سلســلة  عقــد  الســخي  األورويب  للتمويــل 
اجتامعــات ألعضــاء املنظامت الفلســطينية 
للمحكمــة  العــام  املدعــي  مــع  الحقوقيــة 

بنسودا وممثلني آخرين للمحكمة.

منظمة إسرائيلية تصدر تقريرًا حول دور المركز الفلسطيني
الصوراني لـ"فلسطين": حمالت تشويه جديدة تزامنًا مع قرب صدور قرار "الجنائية"

غزة/ نور الدين صالح:
لحقــوق  الحــق  مؤسســة  مديــر  اســتهجن 
اســتمرار  جباريــن،  شــعوان  اإلنســان، 
ضــد  اإلرسائيليــة  التحريــض  حمــات 
عــى  فلســطينية  حقوقيــة  مؤسســات 
يف  دعــاوى  ورفعهــا  توجههــا  خلفيــة 
وزراء  ضــد  الدوليــة،  الجنائيــة  املحكمــة 
وضبــاط إرسائيليــني مــن مرتكبــي الجرائم 

بحق الشعب الفلسطيني.
لصحيفــة  حديــث  يف  جباريــن  وقــال 
"فلســطني": إن هذا األمر غري مســتغرب 
عــى دولــة االحتــال العنرصيــة ونظامهــا 
ضــد  جرائــم  ترتكــب  التــي  الفــايش 
ضمــن  ذلــك  معتــربًا  الفلســطينيني، 
محاوالتهــا لرتهيــب وقمــع أي صوت ضد 

سياساتها.
هيــوم"  "يرسائيــل  صحيفــة  وكشــفت 
تنّفذهــا  حملــة  عــن  أمــس،  العربيــة، 
جهــات "إرسائيليــة" ُتعنــى بشــؤون رصــد 
أن  بحجــة  الحكوميــة،  غــري  املنظــامت 

دوال أوروبيــة منهــا الحكومــة الســويرسية 
وهولنــدا  والســويد  وايرلنــدا  والدمنــارك 
ودول أخــرى، تحــول أمــواال كبــرية للمركــز 
ومركــز  اإلنســان،  لحقــوق  الفلســطيني 
امليــزان، وغريهــا مــن املراكــز الحقوقيــة 
الفلســطينية، لصالح رفع دعاوى قضائية 

ضد )إرسائيل(. 
"تلــك  فــإن  اإلرسائيليــة  للمزاعــم  ووفًقــا 

تلــك  مــع  املربمــة  العقــود  يف  املراكــز 
أنهــا  عــى  ينــص  رشط  هنــاك  الحكومــة 
املدعــي  مكتــب  مــع  بالتواصــل  ملزمــة 
الدوليــة،  الجنايــات  ملحكمــة  العــام 
وإرســال الوثائــق والتواصــل مــع املحكمة 
وتقديــم القضايــا يف املحافــل الدوليــة". 
كام اّدعت تلك الجهات أّن "الحكومات 
متــول عــن علــم وعــن عمــد االلتامســات 

أمــام محكمــة الجنايــات  ضــد )إرسائيــل( 
الدولية.

إن  "اإلرسائيليــة"  الصحيفــة  وقالــت 
األورويب  للتمويــل  العمليــة  النتيجــة 
السخي عقد سلسلة اجتامعات ألعضاء 
مــع  الحقوقيــة  الفلســطينية  املنظــامت 
بنســودا  باتــو  للمحكمــة  العــام  املدعــي 

وممثلني آخرين للمحكمة".
متــارس  )ارسائيــل(  أن  جباريــن  وأكــد 
عــى  والبلطجــة  الرتهيــب  سياســة 
مســتوى العــامل مــن خــال شــبكة منظمــة 
لهــا، مدعومــة من الدولة والحكومة، الفتًا 
إىل أنهــا تقــود عصابــات منتــرة يف دول 

العامل وتغذيها السفارات بشكل كبري.
جهــاز  الفلســطيني  الحقوقــي  واتهــم 
خلــف  بالوقــوف  اإلرسائيــي  املخابــرات 
هــذا التحريــض، منوهًا إىل أن )إرسائيل( 
انشــأت  التــي  الوحيــدة  الدولــة  هــي 
ملاحقــة  االســرتاتيجية  للشــؤون  وزارة 
وحــركات  املــدين  املجتمــع  مؤسســات 

املقاطعة ضدها.
وشــدد عى أن )إرسائيل( تشــعر بخطورة 
املؤسســات  بــه  تقــوم  الــذي  العمــل 
توظــف  يجعلهــا  مــا  وهــو  الحقوقيــة، 
الطاقــات والخــربات لتنفيــذ هجومــًا غــري 
الرتهيــب  منــه  الهــدف  عليهــا،  مســبوقًا 

واخامد هذا الصوت املضاد لها".
وبــنّي أن هــذه التحــركات تدلــل عــى أن 
املؤسسات الحقوقية الفلسطينية تسري 
يف املســار الصحيــح، "لذلــك سنســتمر 
يف هذا الطريق مباحقة مجرمي الحرب 
والــركات التــي تنتهــك قواعــد القانــون 
الدويل التي ترتبح من الدم الفلســطيني 

وحقوق الفلسطينيني".
عــن  يثنينــا  لــن  "هــذا  جباريــن:  وأضــاف 
مواصلة عملنا خاصة أنه هذا األمر ليس 
املرة األوىل، ولن تكون األخرية"، مشــريًا 
يدعمــون  وأصدقــاء  رشكاء  وجــود  إىل 
املؤسســات الفلســطينية معنويــًا وماليــًا 

ولن يرتاجعوا بسبب حملة التشهري.

غزة/ فلسطني:
األمــم  منــدويب  لقــاء  الفلســطيني،  سوشــال"  "صــدى  مركــز  اعتــرب 
رضبــة  نســيبة،  النــا  واإلماراتيــة  اردان،  جلعــاد  اإلرسائيــي  املتحــدة 
املحتــوى  ضــد  جديــدة  ومؤامــرة  الفلســطيني،  للشــعب  قاســية 

الفلسطيني الرقمي.
وقــال املركــز اإلعامــي، يف بيــان، أمــس، إنــه كان ُيتوقــع مــن اإلمارات 
التي تحتضن مقرات منصات التواصل يف الرق األوسط أن ُتنِصف 
املحتــوى الفلســطيني، لكــن موجــة التطبيــع األخرية تثبــت أنها موجة 

شاملة ضد القضية.
التضييــق  بحــث  بــل هدفــه  ليــس صدفــة  اللقــاء  أن هــذا  وأشــار إىل 
عــى املحتــوى الفلســطيني كــون الطرفــني يعتربانــه محاربــة )للعنــف 

والتطرف( بحسب زعمهم.
إزالــة  إىل  الراميــة  املتكــررة  "أردان"  ترصيحــات  إىل  املركــز  ولفــت 

املحتوى الفلسطيني عرب منصات التواصل االجتامعي.
"وصــدى سوشــال" مبــادرة شــبابية فلســطينية انطلقــت مــن الحاجــة 
للتعامل مع إدارات مواقع التواصل االجتامعي، يف محاولة إلنصاف 
قبــل  مــن  عديــدة  النتهــاكات  يتعــرض  الــذي  الفلســطيني  املحتــوى 
االحتال اإلرسائيي ومبســاعدة محتملة من إدارة منصات التواصل 

االجتامعي.

حملة إسرائيلية ضد منظمات حقوقية ترفع دعاوى أمام "الجنائية الدولية"
جبارين: تحريض االحتالل لن يثنينا عن مالحقة مرتكبي الجرائم بحق شعبنا

"صدى سوشال": لقاء "أردان" 
و"نسيبة" مؤامرة ضد 
المحتوى الفلسطيني

جنني-غزة/ جامل غيث:
األســري  يغــادر  الباكــر  الفجــر  ســاعات  مــع 
املحــرر إبراهيــم نواهضــة فراشــه، متنقا بني 
األغــوار لجلــب  التمــور الفلســطينية وبيعهــا 
قطعــت  أن  بعــد  البيــع  ونقــاط  األســواق  يف 
أحــداث  بعــد  راتبــه  الفلســطينية  الســلطة 

االنقسام عام 2007.
وال يكل نواهضة )55 عاًما( من جلب التمور 
األســواق كمحاولــة  وبيعهــا يف  الفلســطينية 
منــه ملســاندة املزارعــني يف دعــم منتجاتهــم 
ملواجهــة منتجــات االحتال اإلرسائيي التي 

تغزو األسواق.
واضطــر نواهضــة للعمــل كبائــع متــور طــوال 
لتوفــري  راتبــه،  قطــع  جــراء  ماضيــة  عاًمــا   14
قــوت أرستــه املكونــة مــن تســعة أفــراد، إىل 
والدتــه وشــقيقته  احتياجــات  تأمــني  جانــب 
اللتــني تقيــامن معــه مبنزلــه يف مخيــم جنــني 

بالضفة الغربية املحتلة.
انقسام سياسي

جميــع  أن  إىل  نواهضــة  املحــرر  ويشــري 
املقطوعــة  املحرريــن  األرسى  محــاوالت 
رواتبهــم عــى مدار الســنوات املاضية باءت 
التــي  العديــدة  املســارات  رغــم  بالفشــل، 

دعم ومساندة املزارع الفلسطيني وتسويق 
البضائــع  مــع  منافســة  تواجــه  التــي  منتجاتــه 

واملنتجات اإلرسائيلية.
دعم المزارع

بــني  بالتنقــل  نواهضــة  بــدأ  مــا  ورسعــان 
منتجــات  ورشاء  الفلســطينية  الحقــول 
املزارعني كـ"البطيخ والتمور" وتسويقها يف 
كمحاولــة  الفلســطينية  واملــدن  املخيــامت 

منه لدعم املزارع وتوفري قوت أرسته.
ومل يســلم نواهضــة خــال عملــه هــذا، فقــد 
تعــرض للتضييــق واملاحقــة واالعتقــال أكــر 
مــن مــرة عــى يــد أجهــزة أمــن الســلطة مــا أثــر 
عــى عملــه، واضطــره لبيــع قطعــة أرض ثانيــة 
ورثها عن والده لينفق عى والدته وشقيقته 
تعليمهــا  ابنتــه  تكمــل  ويك  املريضتــني، 

الجامعي.
عــز  اللــه  لكتــاب  الحافــظ  نواهضــة  يجــد  وال 
املتصــل  الســند  عــى  والحاصــل  وجــل، 
يف  وســلم،  عليــه  اللــه  صــى  النبــي  عــن 
طاملــا  خجــًا  الفلســطينية  املنتجــات  بيعــه 
املــزارع  لدعــم  وطنيــة  رســالة  يحمــل  أنــه 
أو  معصيــة  أي  يرتكــب  ومل  الفلســطيني، 
مخالفــة قانونيــة لتلبيــة احتياجات عائلته يف 

بقيــادة  جمعتهــم  التــي  واللقــاءات  ســلكوها 
رئيســها  موافقــة  أكــدت  والتــي  الســلطة، 
ملطالبنــا  االســتجابة  عــى  عبــاس  محمــود 

ورصف رواتبنا قبل نحو عام.
أنــه رغــم الوعــود التــي حصــل عليهــا  ويؤكــد 
املحررون من رئيس السلطة برصف رواتبهم 

إال أنها مل تنفذ بعد.
10 أعــوام يف  الــذي أمــى نحــو  ونواهضــة 
سجون االحتال، وكان رفيًقا ملؤسس حركة 
يف  ياســني  أحمــد  الشــهيد  الشــيخ  حــامس 
ألشــهر  االنفــرادي  للســجن  وتعــرض  ســجنه، 
لوقوفــه إىل جانــب أرسى فتــح يف الســجون 
والدفاع عنهم، عدا عن اعتقاله أكر من مرة 
يف ســجون أمــن الســلطة، يتســاءل: "أهكــذا 
املحــررون  يــرتك  أهكــذا  األرسى؟،  يكــرم 
أيــن  أطفالهــم؟،  قــوت  توفــري  دون  وحدهــم 
وعــود الرئيــس بــرصف رواتبنــا؟، أال يكفيهــم 
اعتقالنــا لــدى االحتــال ومنعــي مــن العــودة 

لعمي؟".
كإمــام  عملــه  قولــه،  وفــق  نواهضــة،  وفقــد 
الخطــاب  بــن  عمــر  مســجد  يف  وخطيــب 
 1990 بــني  مــا  الفــرتة  يف  جنــني  مبحافظــة 
وحتى عام 1993، وبعد تحرره من السجن، 

ملامرســة  إعادتــه  األوقــاف  وزارة  رفضــت 
عمله رغم عدة محاوالت قام بها.

بالعــودة  األمــل  فقــده  بعــد  أنــه  ويضيــف 
لعملــه بــوزارة األوقــاف، قرر االتجاه لتأســيس 
مركــز متخصــص يف القــرآن الكريــم، قبــل أن 

االنقســام،  بســبب   2007 عــام  إغاقــه  يتــم 
قــوت  تأمــني  ويحــاول  العمــل  عــن  ليتوقــف 
إىل  فاضطــر  جــدوى،  دون  لكــن  أرستــه 
لتأمــني  والــده  عــن  ورثهــا  أرض  قطعــة  بيــع 
احتياجات عائلته، إىل أن خطر يف باله فكرة 

ظل موصلة قطع السلطة راتبه.
وتواصــل الســلطة يف رام اللــه قطــع رواتــب 
عــى  واملحرريــن  األرسى  مــن  العــرات 
أحــداث  منــذ  الســيايس  انتامئهــم  خلفيــة 
بزعــم  اللحظــة؛  2007 حتــى  عــام  االنقســام 
مخالفتهــم "الرعيــة"، وهــو مــا دفــع العديــد 
الدخــول يف إرضاب مفتــوح عــن  منهــم إىل 
الطعــام والــراب، واالعتصــام وســط مدينــة 
رام اللــه بالضفــة الغربيــة إىل أن حصلوا عى 
املــايض  العــام  عبــاس  الرئيــس  مــن  وعــود 
لكنهــا مل  بإنهــاء معاناتهــم ورصف رواتبهــم، 

تنفذ بعد، وفق نواهضة.
مبثابــة  األرسى  رواتــب  رصف  عــدم  ويعــد 
الفلســطيني،  األســايس  للقانــون  مخالفــة 
أن  عــى  منــه   )22( املــادة  تنــص  الــذي 
والجرحــى،  واألرسى،  الشــهداء  أرس  رعايــة 
ينظــم  واجــب  واملعاقــني،  واملترضريــن 

القانون أحكامه.
ويلزم القانون بأن تكفل السلطة لهم خدمات 
واالجتامعــي،  الصحــي  والتأمــني  التعليــم 
املخصصــات  دفــع  يف  الحكومــة  وتســتند 
الشــهرية لــأرسى املحرريــن إىل قــرار قانــون 
األرسى واملحررين رقم )19( لسنة 2004.

بعد قطع السلطة راتبه منذ 2007
المناضل المحرر "نواهضة".. ُيحرم وظيفته ويتجه لبيع التمور على الطرقات!

املحرر إبراهيم نواهضة

شعوان جبارين

راجي الصوراين
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حماس: حوارات تركيا قاعدة انطالق جديدة للوحدة والشراكة والعمل المقاوم

حماس وفتح ُتعلنان من إسطنبول إنضاج رؤية توافق مشتركة 
وسط ترحيب فلسطيني

إسطنبول-غزة/ محمد المنيراوي:
أعلنــت حركتــا حمــاس وفتــح، أمــس، إنضاجهمــا رؤيــة 
للتوافق الوطني، على أن تقدم للحوار الوطني الشامل 

بمشــاركة القوى والفصائل الفلسطينية، وسط ترحيب 
فلســطيني ودعــوات لتنفيــذ مــا اتفــق عليــه بخطوات 
عملية على األرض. وأشارت الحركتان في بيان مشترك 

عقــب اختتــام حواراتهما بمقــر القنصليــة العامة لدولة 
فلسطين في إسطنبول، إلى أنه سيتم اإلعالن النهائي 
والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء األمناء العامين 

تحــت رعايــة رئيــس الســلطة محمود عباس، علــى أن ال 
يتجــاوز األول مــن أكتوبر/ تشــرين األول القــادم، بحيث 

يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة.

وقالتــا إن حــوارات تركيــا تركــزت حــول 
املسارات التي اتفق عليها يف مؤمتر 
مطلــع  انعقــد  الــذي  العامــن  األمنــاء 

الشهر الجاري يف رام الله وبريوت.
بـ"الشــكر  وفتــح  حــاس  وفــدا  وتقــدم 
الجزيــل للرئيــس الــريك رجــب طيــب 
عــى  قيــادة وشــعبا  أردوغــان، ولركيــا 
"قيــادة  الكرميــة"، وشــكرا  االســتضافة 
والعمــل  اإلســناد  عــى  الحركتــن 

الدؤوب إلنجاح اللقاء".
وأكــدت الحركتــان عهدهــا والتزامها 
بالعمــل  مــكان،  كل  يف  لشــعبنا 
املشــرك واملوحد للدفاع عن حقوق 
لــكل  والتصــدي  ومصالحــه،  شــعبنا 
االســتقالل  تحقيــق  حتــى  املؤامــرات 
الكامل متمثال يف الدولة الفلسطينية 

املستقلة وعاصمتها القدس.
وكانت اجتاعات وفدي الحركتن قد 
بــدأت يف إســطنبول الثالثــاء املايض. 
وتــرأس وفــد حركة حــاس نائب رئيس 
العــاروري،  صالــح  الســيايس  مكتبهــا 
فيــا تــرأس وفــد حركــة فتــح أمــن رس 

اللجنة املركزية جربيل الرجوب.
قاعدة انطالق جديدة

باســم حركــة  املتحــدث  اعتــرب  بــدوره، 
جــرى  مــا  أن  برهــوم،  فــوزي  حــاس 
يف  الحركتــن  بــن  حــوارات  مــن 
جديــدة  انطــالق  قاعــدة  يشــكل  تركيــا 
لتجســيد حالــة فلســطينية مبنيــة عــى 

الوحدة والرشاكة.
وقال برهوم يف ترصيح صحفي أمس، 
إن حــوارات تركيــا انصبــت عــى كيفيــة 
وتوفــري  الفلســطيني،  البيــت  ترتيــب 
متطلبــات هــذه املرحلــة، مبــا يضمــن 
مبواجهــة  الفلســطيني  الــكل  انخــراط 

التحديات.
وأوضح أن حوارات تركيا تجسد لعمل 

فلســطيني مقــاوم كمخرجــات اجتــاع 
لقــاء األمنــاء العامــن يف بــريوت ورام 
اللــه، مبــا فيهــا املقاومة الشــعبية، يك 
نبدأ التصدي ملواجهة "صفقة القرن" 
التصفوية، ومشــاريع "الضم" وتصفية 

القضية الفلسطينية.
هــي  إســطنبول  حــوارات  أن  إىل  ونبــه 
تحتــاج  التــي  بــريوت،  مخرجــات  أحــد 
يلمســها  يك  األرض،  عــى  لتنفيــذ 
يتــوق  الــذي  الفلســطيني،  املواطــن 
حالــة  وإنهــاء  الفلســطينية،  للوحــدة 

االنقسام.
واالتصــاالت  اللقــاءات  أن  إىل  وأشــار 

اجتاعهــا  يف  الفصائــل  وناقشــت 
العامــن  األمنــاء  اجتــاع  مخرجــات 
الجــاري،  ســبتمرب   3 يف  عقــد  الــذي 
املجــاالت  كل  يف  تنفيذهــا  ومتابعــة 
التي أعلنت، وخاصة مواجهة "صفقة 
وراء  والهرولــة  "الضــم"،  وقــرار  القــرن" 
تقــوده  الــذي  للمخطــط  وفقــا  التطبيــع 
إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب.

بشائر عى طريق املصالحة
وقــال القيــادي يف حركــة حــاس نــادر 
حــاس  حركتــي  بيــان  إن  صوافطــة، 
وفتــح عقــب اجتاعهــا يف إســطنبول 
يحمــل بشــائر خــري عــى طريــق تحقيــق 

مكونــات  وكل  وفتــح،  حــاس  بــن 
الداخــل  يف  الفلســطيني  شــعبنا 
والخــارج، ستســتمر ولــن تنقطــع حتــى 
يف  عليــه  االتفــاق  تــم  مــا  كل  تحقيــق 

اجتاع بريوت.
مــن جهتــه، قــال عضــو اللجنــة املركزية 
لحركــة فتــح، مفوض العالقات الوطنية 
فيهــا عــزام األحمــد، إن فصائــل العمــل 
الوطني ســتواصل اجتاعاتها ملتابعة 
األمنــاء  اجتــاع  مخرجــات  تنفيــذ 
العامــن للفصائــل الــذي عقــد برئاســة 
عبــاس بــن رام اللــه وبــريوت يف بدايــة 

الشهر الجاري.

لفصائــل  اجتــاع  خــالل  ذلــك  جــاء 
مبقــر  أمــس،  عقــد  التحريــر،  منظمــة 
رام  يف  الوطنيــة  العالقــات  مفوضيــة 
اللــه، أطلــع خــالل األحمــد املشــاركن 
عليــه  االتفــاق  تــم  مــا  تفاصيــل  عــى 
يف  وحــاس  فتــح  حركتــي  بــن 
اجتــاع إســطنبول، مبــا يتعلــق بإجــراء 
تــم  أنــه  مؤكــدا  العامــة،  االنتخابــات 
طبقــا  االنتخابــات  عقــد  عــى  االتفــاق 
عــن  يعــرب  الــذي  االســايس  للقانــون 
وحــدة النظــام الســيايس الفلســطيني، 
واستنادا إىل ما تم االتفاق عليه سابقا 
عــى قاعــدة التمثيــل النســبي الكامل. 

املصالحة الوطنية.
صحفــي،  بيــان  يف  صوافطــة  وأشــار 
مــن  البرشيــات  هــذه  أن  إىل 
الحــوارات تــأيت ترجمــة عملية لنتائج 
للفصائــل  العامــن  األمنــاء  اجتــاع 
مطلــع  انعقــد  الــذي  الفلســطينية 
الشهر الجاري يف رام الله وبريوت.

وجدد التأكيد عى مصداقية مساعي 
املصالحــة  تحقيــق  يف  الحركتــن 
الوطنيــة والتوافــق عــى صيغــة جامعــة 
للــكل الفلســطيني، ميكنــه مــن خاللهــا 
باتــت  التــي  التحديــات  كل  مواجهــة 

تهدد وجوده ومستقبل قضيته.
وطالــب صوافطــة الجميع الفلســطيني 
كافــة،  وجــوده  وأماكــن  مواقعــه  يف 
معــاين  لرســيخ  الــدؤوب  بالعمــل 
الواقــع،  أرض  عــى  والتالحــم  الوحــدة 
واستشــعار خطــورة املرحلــة التــي متــر 

بها القضية الفلسطينية.
جميــع  اتخــاذ  رضورة  عــى  وشــدد 
بواقــع  للنهــوض  العمليــة  اإلجــراءات 
مســارها  إىل  وإعادتهــا  قضيتنــا 
األمــة  قضيــة  تظــل  حتــى  الصحيــح، 
عــى  وقــادرة  واإلســالمية،  العربيــة 
التــي ســقطت  التطبيــع  مواجهــة حالــة 

بها بعض األنظمة العربية مؤخرا.
رس  أمــن  نائــب  أكــد  ناحيتــه،  مــن 
اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح د. صــربي 
ممثــل  بنائــب  لقائــه  خــالل  صيــدم، 
ماريــا  فلســطن  األورويب يف  االتحــاد 
إســطنبول  حــوارات  أن  فيالســكو، 
حققــت نتائــج مهمة تســتند إىل البيان 
العامــن،  األمنــاء  الجتــاع  الختامــي 
قريــب  اجتــاع  عقــد  ســيتم  حيــث 

للقيادة إلقرار نتائج حوار إسطنبول.
مــن  إجاعــا  هنــاك  أن  صيــدم  وبــن 
االحتــكام  عــى  والفصائــل  القــوى  كل 

وصنــدوق  الدميقراطيــة  للعمليــة 
شــاملة،  انتخابــات  وفــق  االقــراع 
مؤكــدا أن قيــادة الســلطة ملتزمــة بفرة 
الخمســة أســابيع، ورمبا تدعو الجتاع 

جديد لألمناء العامن، حسب قوله.
عــن  فيالســكو  عــربت  جانبهــا،  مــن 
تقديرها لهذا االجتاع والتزام االتحاد 
األورويب مبواقفــه املعلنــة والتــي عــرب 

عنها يف عدة مناسبات.
جداول زمنية

الوطنــي  االئتــالف  فصائــل  ورحبــت 
باالتفــاق  الفلســطيني،  الدميقراطــي 

بن حركتي حاس وفتح يف تركيا.
)جبهــة  االئتــالف  فصائــل  وقالــت 
النضال الشعبي الفلسطيني، والجبهة 
العربيــة الفلســطينية، وجبهــة التحريــر 
الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية(، 
وندعمــه  بــه  نرحــب  الــذي  االتفــاق  إن 
نرى به تطبيقا عمليا وفعليا ملخرجات 
ميهــد  الــذي  العامــن  األمنــاء  اجتــاع 
رئــايس  مرســوم  إصــدار  نحــو  الطريــق 
الترشيعيــة  االنتخابــات  لتحديــد 
الوطنــي  وللمجلــس  والرئاســية 
املســار  عــى  حرصــا  الفلســطيني، 
الدميقراطــي باعتباره املدخل الرئيس 
إلنهــاء االنقســام، واملصالحــة الوطنية. 
وأضافــت الفصائــل يف بيــان لها أمس، 
أن تحديــات املرحلــة تتطلــب االلتــزام 
بالجداول الزمنية املتفق عليها وصوال 
نحــو  ســويا  والعمــل  االنقســام،  إلنهــاء 
ومخططــات  القــرن"  "صفقــة  مواجهــة 

"الضم" وإسقاطها.
الجبهــة  تحصــن  أن  عــى  وشــددت 
الوطنيــة  الوحــدة  وتعزيــز  الداخليــة 
نقطــة االرتــكاز لتعزيــز الصمود الوطني 
الوطنيــة،  الرشاكــة  وبنــاء  الفلســطيني 
يف إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

غزة/ أدهم الرشيف:
يف منطقــة مثــل قطــاع غــزة الــذي يعيــش 
تحــت وطــأة الحصــار وتداعياتــه لســنوات 
جائحــة  األمــر  ينقــص  يكــن  مل  طويلــة، 
فــريوس "كورونــا" التــي مــر عــى وصولهــا 

شهر بالتام والكال.
بالكامــل  الحيــاة  معــامل  تغــريت  لقــد 
مســاحته  البالــغ  الســاحيل  القطــاع  يف 
ســكانه  وأصبــح  مربعــا،  كيلومــرا   365
وتعدادهم يصل مليوين نســمة يعيشــون 
يف  ظهــر  الــذي  الفــريوس  وطــأة  تحــت 
2019، وانتقــل للمعمــورة  الصــن نهايــة 

يف وقت قيايس.
ومع انتشار الفريوس حول العامل، لجأت 
سلســلة  فــرض  إىل  الحكوميــة  الجهــات 
وصولــه  دون  حالــت  صارمــة  إجــراءات 
توقعــات  لكــن  ســكانًيا،  املكتــظ  للقطــاع 
وصــول  بــأن  العامليــة  الصحــة  منظمــة 
تحققــت  وقــت"  "مســألة  لغــزة  "كورونــا" 
اكتشــاف  بعــد  املــايض،  الشــهر  نهايــة 
مبخيــم  املجتمــع  داخــل  مــن  إصابــات 

املغازي، وسط القطاع.
وطــال الفــريوس كبــار الســن رجــااًل ونســاًء 
مختلفــة،  مجــاالت  يف  العاملــن  مــن 

وخاصة قطاع الصحة.
يقــول الحكيــم عمــر جحجــوح، مــن ســكان 
مخيــم الشــاطئ غــرب غــزة، والــذي انتقــل 
مــرىض يف  بعــد مخالطــة  الفــريوس  إليــه 
قســم الباطنــة مبجمــع الشــفاء الطبــي، إنــه 
مل يتوقــع أن يصــاب بـ"كورونــا" يف بدايــة 

أبــواب  إىل  التوجــه  عــى  ســابًقا  اعتــدت 
الكعــك،  لبيــع  يــوم  املــدارس صبــاح كل 
مــا  لبيــع  ســوق  ألقــرب  أتوجــه  وبعدهــا 
املــدارس  اآلن  لكــن  منــه،  لــدي  تبقــى 
تغلــق أبوابهــا، وال زالــت األســواق تشــهد 
حركــة ضعيفــة بفعــل اغالقهــا. وأضاف أن 
كبــرية ألرستــه  مشــاكل  ســببت  "كورونــا" 
املكونــة مــن 6 أفراد، والذين ليس لديهم 

دخل آخر سوى بيع الكعك.
رصــدت  رضــوان،  الشــيخ  حــي  ويف 
"فلســطن" حــرص عنــارص الرشطــة عــى 
بإغــالق  الداخليــة  وزارة  قــرارات  تنفيــذ 
األســواق واملحــال التجاريــة ملنــع تفــي 
عــدد  يزيــد  التــي  الفــريوس يف املنطقــة 
املصابــن فيها بحســب احصائيات وزارة 
الصحة، أكرث من 200 مصاب بـ"كورونا".

عــدد  اعتقــال  إىل  الرشطــة  عنــارص  ولجــأ 
املحــال  فتــح  منــع  لقــرار  املخالفــن  مــن 
لهــا،  املحــدد  األوقــات  يف  التجاريــة 
املواطنــن  تنبيــه  عــى  بشــدة  وحرصــوا 
ملنــع  الكامــة  بارتــداء  االلتــزام  بــرورة 

وصول الفريوس لهم.
كبــرية  شــاحنات  "فلســطن"  وشــاهدت 
مبســاعدة  جــاءت  غــزة  بلديــة  تتبــع 
ملنــع  اســمنتية  كتــل  ووضعــت  الرشطــة 
تنقــل املركبــات يف مناطــق مختلفــة مــن 
إجــراءات  ضمــن  وذلــك  غــزة،  محافظــة 

الوقاية.
التــي  اإلجــراءات  سلســلة  وشــملت 
باكــًرا،  بغــزة  الرســمية  الجهــات  اتخذتهــا 

انتشــاره. وخضــع جحجــوح بعــد اكتشــاف 
يف  الصحــي  للحجــر  بالفــريوس  إصابتــه 
مستشــفى الصداقــة الــريك، وعــدد مــن 
أفــراد عائلتــه بعــد مخالطتــه وقــد خضعــوا 
تجــاوز  اســتطاع  لكنــه  للحجــر،  جميًعــا 

اإلصابة بـ"كورونا" وعاد ألهله بسالم.
اإلمــكان  بقــدر  لـ"فلســطن":  وأضــاف 
حافظــت عــى نفــي خالل فــرة الحجر، 
بهــدف  الرياضــة  لعــب  عــى  وحرصــت 

تنشيط الدورة الدموية. 
داخــل  إصابــات  اكتشــاف  وتبــع 
محافظــات  يف  رئيســية  مستشــفيات 
إجــراءات  تشــديد  الخمــس،  القطــاع 
عــى  حفاًظــا  الفــريوس  مــن  الوقايــة 
إىل  األمــر  ووصــل  املواطنــن  ســالمة 
إغــالق بعــض األقســام،  وعــزل املصابــن 
بالكامل، حفاًظا عى حياة الوافدين إىل 

املستشفيات.
تداعيــات  الفــريوس  وصــول  وســبب 
أكرثهــم  املجتمــع،  فئــات  عــى  خطــرية 
مل  إن  الذيــن  خاصــة  املياومــة،  عــال 
يعملــوا يومًيــا فإنهم لــن يجدوا وعائالتهم 

قوت يومهم.
أحمــد عطــا، مــن الشــبان الذيــن يتخــذون 
مــن بيــع الكعــك مصدًرا أساســًيا للدخل، 
لكــن بســبب تداعيــات "كورونــا" اختلــف 
يجــد  يعــد  ومل  متاًمــا،  عليــه  األمــر 
املواطنــن باكــًرا يف الشــوارع والطرقــات 
لبيــع مــا لديــه مــن الســلعة املرغوبــة لــدى 
لـ"فلســطن":  عطــا  يقــول  الكثرييــن. 

إغــالق معــرب رفــح، جنــوب قطاع غــزة، منذ 
بضعــة أشــهر وحجــر جميــع العائديــن إىل 
القطــاع مــن خاللــه وأيًضا مــن خالل حاجز 
"كورونــا"  انتقــال  ملنــع  شــااًل،  "ايــرز"، 
فيهــا  انتــرش  التــي  البلــدان املحيطــة  مــن 
الوبــاء، وســبب عــدد كبــري مــن اإلصابــات 

والوفيات.
وحال وصول كورونا لغزة دون سفر حسن 
عبد الهادي، من سكان شال قطاع غزة، 
عرب معرب رفح، بفعل االغالق الوقايئ من 

الفريوس.
األشــهر  طيلــة  إنــه  لـ"فلســطن"  وقــال 
إىل  للســفر  نفســه  يحــر  كان  املاضيــة 
أوروبــا وتحديــًدا إىل اليونــان التــي يحمــل 
يف  الفــريوس  تفــي  لكــن  اقامتهــا، 
البلــدان املحيطــة جعلــه يرجــئ قــراره إىل 
حن ميرسة، ليتمكن من الوصول بســالم 
الفــريوس  فيهــا  انتــرش  التــي  أوروبــا  إىل 
بلــدان  عــدة  يف  الوفيــات  آالف  وأوقــع 

منها، وخاصة ايطاليا.
وأضــاف عبــد الهــادي أن الوبــاء بالتأكيــد 
الصعيــد  عــى  كبــرية  بســلبيات  تســبب 
والنفــي  واالقتصــادي  االجتاعــي 
لجميــع أفــراد أرسيت، وافتقدنــا لــذة زيــارة 
األحباب، ال سيا وأننا جميًعا محجورين 

يف منزلنا.
الصعيــد  عــى  أيًضــا  تأثرنــا  "لقــد  وتابــع: 
مغلقــة  املســاجد  أصبحــت  إذ  الدينــي 
يف  بالراحــة  نشــعر  وال  رســمي،  بقــرار 

مارسة العبادة.

والســالمة  الوقايــة  إجــراءات  وضمــن 
الشــاب  يحــرص  حياتــه،  عــى  للحفــاظ 
محمــد إبراهيــم، مــن ســكان مدينــة غــزة، 
خــالل  والقفــازات  الكامــة  ارتــداء  عــى 
زيارتــه للبحــر يومًيــا، فهــو املــكان الوحيــد 

الذي يرفه فيه عن نفسه.
يومًيــا  لـ"فلســطن":  إبراهيــم  يقــول 
أصدقــايئ  مــن  واحــٍد  مــع  للبحــر  أخــرج 
الحفــاظ  اإلمــكان  بقــدر  وأحــاول  فقــط، 
عــى  حفاًظــا  االجتاعــي  التباعــد  عــى 
ســالمتنا، وعندمــا يــأيت عنــارص الرشطــة 
إلجبارنــا عــى الذهــاب ملنازلنــا نطاوعهــم 
دون نقــاش، ألن يف ذلــك حفــظ ألرواحنــا 

من الوباء.
ويعــول املواطنــون يف غزة عى إجراءات 
وزارة  وخاصــة  الحكوميــة  الجهــات 
العينــات  الصحــة يف فحــص املزيــد مــن 
للمواطنــن لضــان عــدم وصوله إىل أكرب 
الخمــس،  املحافظــات  يف  ممكــن  عــدد 
لكن إعالن وزارة الصحة بغزة توقف جهاز 
اللجنــة  مــن  املســتلم  املخــربي  الفحــص 
القطريــة بســبب نفــاد املــواد التشــغيلية 
وســط  هــؤالء،  آمــال  أحبــط  بــه،  الخاصــة 
مطالبــات للجهــات املانحــة بعمــل الــالزم 

للحيلولة دون انتشار الوباء الخطري.
الجهــات  كافــة  الصحــة  وزارة  وطالبــت 
املخربيــة  املــواد  نفــاد  خطــورة  بتــدارك 
توقفــه متاًمــا  قبــل  يف املختــرب املركــزي 
بإصابتهــا  املشــتبه  العينــات  فحــص  عــن 

بـ"كورونا".

جنن/ فلسطن:
نظمــت فصائــل العمــل الوطنــي واإلســالمي يف جنــن، أمــس، وقفــة 
إســناد لــألرسى ماهــر األخــرس املــرب عــن الطعــام لليــوم التاســع 
والخمسن عى التوايل، وأسعد حنتويل رئيس بلدية سيلة الظهر، 

وفهد زعرور.
بلديــة  رئيــس  اعتقــال  ديــاك  أبــو  راغــب  الفصائــل  منســق  واســتنكر 
سيلة الظهر والذي يأيت يف إطار محاولة االحتالل تفريغ مؤسسات 
شــعبنا مــن الكــوادر الوطنيــة، محمــال االحتــالل املســؤولية عــن حيــاة 

األخرس وزعرور وكافة األرسى يف سجون االحتالل.
بدوره، اعترب عضو املكتب الســيايس لجبهة النضال الشــعبي حكم 
طالــب أن اســتمرار اعتقــال االخــرس يف ظل وضعــه الصحي وارضابه 
املتواصــل عــن الطعــام، وكذلك اســتمرار اعتقــال الحنتويل وزعرور، 

انتهاك لكافة القوانن واألعراف الدولية واإلنسانية.
مــن جهتــه، حمــل عضــو لجنــة التنســيق الفصائــيل، عبــد اللــه قبهــا، 
االحتــالل املســؤولية الكاملــة عــن حياة األخــرس، مطالبا باإلفراج عنه 

وكافة األرسى.
مــن ناحيتــه، أكــد القيــادي يف الجبهــة الدميقراطيــة فاعــور صبــح أن 
الفعاليات التضامنية مســتمرة حتى انتصار األســري األخرس بإرضابه 
عن الطعام، داعيا إىل االفراج الفوري عن الحنتويل وزعرور وجموع 

األرسى.
بــدوره، مثــن نائــب رئيــس بلديــة ســيلة الظهــر جهــود القامئــن عــى 
الحنتــويل  البلديــة  رئيــس  لــألرسى  املســاندة  التضامنيــة  الوقفــة 

واألخرس وزعرور، رفضا العتقالهم، واملطالبة باإلفراج عنهم.
املؤسســات  كلمتهــم،  يف  األرسى  أهــايل  طالــب  جانبهــم،  مــن 
الحقوقية واالنسانية بالضغط عى حكومة االحتالل من أجل االفراج 

عن أبنائهم املعتقلن.
الظهــر  بلــدة ســيلة  أهــايل  مــن  العديــد  التضامنيــة  بالوقفــة  وشــارك 
وأعضــاء البلديــة وموظفوهــا وممثلــو املؤسســات الرســمية واألهلية 

وممثلو العائالت.

30 يومًا وغزة تحت وطأة فيروس "كورونا"  وقفة في جنين إسنادًا 
لألسرى في سجون االحتالل

جانب من اللقاء يف تركيا أمس
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غزة/ فلسطني:
أن  غــزة،  قطــاع  يف  الصحــة  وزارة  أكــدت 
مــن قدرتــه   50% "املختــر املركــزي" فقــد 
يف فحــص فايــروس "كورونــا"، بســبب نفــاد 

املواد الخاصة بتشغيله.
القــدرة،  الــوزارة أرشف  باســم  الناطــق  وقــال 
يف ترصيحات صحفية، أمس: إن "املختر 
املركــزي وصــل إىل مرحلــة خطــرة من نقص 
املــواد املخريــة والخاصــة بفحــص فايروس 

كورونا".
وحــذر القــدرة مــن أن توقــف جهــاز املختــر 
التقــي  جهــود  عــى  ســيؤثر  املركــزي 
االشــتباه  وحــاالت  املخالطــني  ومتابعــة 

واملسحات العشوائية داخل املجتمع.
فايــروس  فحــص  تخفيــض  ســيتم  أنــه  وذكــر 
كورونا لـ %50، وهذا سيؤدي لرتاجع أعداد 
املســحات العشــوائية يف قطــاع غــزة, وقــد 

يزيد من تفيش الوباء وزيادة بؤر اإلصابة".
مهــدد  املركــزي  املختــر  أن  إىل  ولفــت 
بالتوقــف عــن العمــل خــال أســبوع يف حــال 
املخريــة  املــواد  وتوفــر  التدخــل  عــدم 

الخاصة بتشغيله.
وبــني القــدرة أن وزارة الصحــة بحاجــة بشــكل 
عاجــل لدعــم املختــر املركــزي ليكــون قادرا 
عــى فحــص 4000 حالــة يوميــًا، مــا يزيــد 

قطــاع  يف  الوبــاء  تفــيش  نســبة  خفــض  مــن 
غزة.

وأضــاف: "الوبــاء مــا زال يتفــى يف قطــاع 
بــؤر جديــدة، ونحتــاج لتكاتــف  غــزة ويوجــد 
كل الجهــود ملنــع انتشــار الفايــروس", داعًيا 

املواطنني لالتزام باإلجراءات الوقائية.
اللــه  بــرام  الصحــة  وزارة  القــدرة  وطالــب 
بتحمــل مســؤولياتها ودعــم القطــاع الصحــي 
ملواجهــة  الازمــة  باملعــدات  وتعزيــزه 
فايــروس كورونــا، مؤكــًدا أن غــزة مل يصلهــا 
الدوليــة  املســاعدات  مــن  الكاملــة  حصتهــا 
املقدمة للصحة ملواجهة فايروس كورونا.

الدوليــة  املؤسســات  قطــر  دولــة  ودعــا 
العامليــة  الصحــة  ومنظمــة  واإلنســانية 
الخاصــة  املــواد  وتوفــر  العاجــل  للتدخــل 
مــواد  وزيــادة  كورونــا،  فايــروس  بفحــص 

املختر املركزي.

"العدل" ُتمدد فتح 
مقر خدمة الجمهور 

بمدينة غزة
غزة/ فلسطني:

أمــس،  غــزة،  قطــاع  يف  العــدل  وزارة  أعلنــت 
متديــد فتــح مقــر خدمــة الجمهــور مبدينــة غــزة 
خــال األســبوع القــادم فقــط، نظــرًا لفتــح معــر 
للســفر، وتســهيًا  للمواطنــني املســجلني  رفــح 

إلنجاز مصالحهم.
يف  العمــل  أن  لهــا،  بيــان  يف  الــوزارة  وذكــرت 
املقــر سيشــمل أيــام "الســبت واألحــد واالثنــني 
الــذي  األســبوع  يعــود  أن  عــى  والثاثــاء"، 
والثاثــاء،  "األحــد،  أيــام  الســابق  للوضــع  يليــه 

والخميس".
وأكــدت عــى رضورة الحجــز املســبق قبــل 24 
ســاعة للمتقديــن لخدمــات كاتــب العــدل عــر 
االتصال عى الرقم 0599385620، وااللتزام 

الكامل بإجراءات الوقاية والسامة.
الجمهــور مبدينــة  مقــر خدمــة  أن  إىل  ونوهــت 
غــزة يقــع يف مبنــى وزارة الثقافــة ســابقًا، شــارع 

مصطفى حافظ، مقابل بوابة الرسايا الغربية

رام الله/ فلسطني:
رقميــة  ورشــة  يف  مشــاركون  ناقــش 
الفلســطيني  الصمــود  حالــة  ســيناريوهات 
فريــق  أعّدهــا  وثيقــة  إليهــا  خلصــت  التــي 

بحثي فلسطيني.
ســيناريوهات:  ثاثــة  الوثيقــة  وشــملت 
ســيناريو اســتمرار االنقســام ومجتمــع هــش، 
وســيناريو  واالنهيــار،  الفــوىض  وســيناريو 

الصمود والوحدة.
ومبنهجّيتهــا  بالوثيقــة،  املشــاركون  وأشــاد 
واســترشاف  الســيناريوهات  عــى  القامئــة 
عــى  العمــل  رضورة  وأكــدوا  املســتقبل. 
ســيناريو  وهــو  املفّضــل،  الســيناريو  تعزيــز 
الســيناريوهني  وإبعــاد  والوحــدة،  الصمــود 
األكــر ســوًءا املتمثلــني باســتمرار االنقســام 

والفوىض.
نّظمهــا  رقميــة  ورشــة  خــال  ذلــك  جــاء 
السياســات  ألبحــاث  الفلســطيني  املركــز 
)مســارات(  االســرتاتيجية  والدراســات 
ملناقشــة مســودة وثيقــة ســيناريوهات حالة 
مــن  أكــر  مبشــاركة  الفلســطيني،  الصمــود 
85 مشــارًكا مــن السياســيني واألكادمييــني 

والباحثني والنشطاء.
هــاين  مســارات  العــام ملركــز  املديــر  وقــال 
املــرصي إن الوثيقــة ميكــن أن تكــون فريــدة 
منهــج  عــى  تعتمــد  كونهــا  نوعهــا،  مــن 
االســرتاتيجي،  والتفكــر  الســيناريوهات 
وهــو مجهــود ذهنــي يهــدف إىل اســترشاف 

املستقبل.
وأضــاف املــرصي: يجــب قــراءة املعطيــات 
لــكل  والضعــف  القــوة  ونقــاط  والعوائــق 
حيــث  بينهــا،  فيــا  والتقاطعــات  ســيناريو 
ســيناريو،  مــن  أكــر  بــني  الجمــع  ميكــن 
اســتجابة  آخــر  إىل  ســيناريو  مــن  واالنتقــال 
ملتغــرات مل تكــن يف الحســبان، وبالتــايل 

يجب عند العمل عى رسم السيناريوهات 
والتغيــرات  االحتــاالت  كل  اســتيعاب 

املحتملة.
إدارة  مبــادرة  مستشــار  أشــار  ناحيتــه،  مــن 
ســلطان  فلســطني  يف  الفنلنديــة  األزمــات 
هــذه  عــى  العمــل  انطــاق  إىل  ياســني 
الوثيقــة يف نهايــة كانــون الثــاين 2020، مــن 
مــن  وطنيــة  توجيهيــة  لجنــة  تشــكيل  خــال 
الفلســطينية  التجمعــات  مــن  شــخصية   15
الفلســطيني  الصمــود  ملناقشــة  املختلفــة، 

وسيناريوهات واملستقبل.
وأوضــح أن العمــل مــّر بأربع مراحل، شــملت 
عقد ورش عمل يف التجمعات الفلسطينية 
املســتقبل  نــرى  كيــف  ملناقشــة  املختلفــة 
أنجــز  مــا  كل  ومراجعــة   ،2025 العــام  يف 

ومــا كتــب مــن تجــارب ســابقة يف املجــاالت 
واالجتاعيــة،  واالقتصاديــة  السياســية 

والعوامل العربية واإلقليمية والدولية.
بــدوره أوضــح عضو الفريــق البحثي ملرشوع 
"الصمود عر الحوار" عبد الرحمن التميمي 
املناســب  الوقــت  يف  تــأيت  الوثيقــة  أن 
الصمــود  مكونــات  عــى  الضــوء  لتســليط 
مــدى  ولدراســة  عليــه،  املؤثــرة  والعوامــل 
متاسك الشعب الفلسطيني يف كل أماكن 
تواجــده، مــن خــال حــوار مجتمعــي يشــمل 
واالقتصاديــة  االجتاعيــة  القطاعــات  كافــة 

والسياسية.
مناهــج  اســتخدمت  الدراســة  أن  وأوضــح 
البحــث  وأدوات  املســتقبلية  الدراســة 
الســيناريوهات  ملعرفــة  بهــا  الخاصــة 

املحتملــة واملمكنــة، وقــد توصلت الوثيقة 
إىل ثاثة ســيناريوهات: ســيناريو اســتمرار 
وســيناريو  هــش،  ومجتمــع  االنقســام 
الصمــود  وســيناريو  واالنهيــار،  الفــوىض 

والوحدة.
ملنــع  الجهــود  ببــذل  املشــاركون  وطالــب 
األســوأ،  أو  الســيئ  الســيناريو  حــدوث 
وتذليــل العقبــات لتقديم ســيناريو الوحدة 
تعزيــز  عــى  العمــل  خــال  مــن  والصمــود، 
ودعــم  أرضهــم،  عــى  املواطنــني  صمــود 
منظمــة  بنــاء  وإعــادة  املهمشــة،  املناطــق 
وإعــادة  الســلطة،  شــكل  وتغيــر  التحريــر، 
الثقــة مــا بني املواطن والســلطة واألحزاب، 
فيــا قــال البعــض إن الحــل يكمن يف إجراء 

االنتخابات كمدخل إلنهاء االنقسام.

غزة/ محمد أبو شحمة:
الذيــن  الفلســطينيني  املســافرين  مــن  عــدد  اشــتىك 
ينتظرون فتح معر رفح لعودتهم إىل قطاع غزة عر مطار 
الفلســطينية  الســفارة  اســتغال  مــن  الــدويل،  القاهــرة 
مبــرص العديــد منهــم مــن خــال طلبهــا العــودة عــر رشكــة 
ســفر واحــدة، ودفــع مبلــغ 100 دوالر )قرابــة 1600 جنيــه 

مرصي(.
نظــام  عــر  ســيعودون  الذيــن  املســافرون  هــؤالء  وبــني 
أحاديــث منفصلــة لصحيفــة "فلســطني"  "الرتحيــل" يف 
العائديــن  املســافرين  جميــع  عــى  تشــرتط  الســفارة  أن 
القادمــني مــن تركيــا  إىل قطــاع غــزة عــر معــر رفــح عــدا 
والجزائــر، العــودة مــع رشكــة "اليك تــاور" املرصيــة فقــط، 
ودفــع املبلــغ الكامــل لها. وتســتخدم الســلطات املرصية 
بنظــام "الرتحيــل" للمغادريــن والعائديــن عــر  مــا يعــرف 
مطــار القاهــرة ملــن هــم تحــت عمــر 40 عامــا، وال تســمح 
إلجــراءات  وفًقــا  املرصيــة،  األرايض  دخــول  منهــم  ألحــد 

وزارة الداخلية.

املســافر يوســف العمــري أكــد أنــه تفاجــأ بإعــان منشــور 
مبوقــع  القاهــرة  يف  الفلســطينية  الســفارة  حســاب  عــر 
فيسبوك، يؤكد أن جميع املسافرين العائدين عر مطار 
القاهرة سيتم نقلهم عر رشكة خاصة وبسعر 100 دوالر 

أمرييك.
وقــال العمــري يف حديثــه لـ"فلســطني" إن املبلــغ الــذي 
وضعتــه الســفارة مرتفــع جــدا وفيــه اســتغال واضــح مــن 
قبلها لحاجة املسافرين العائدين، خاصة أنها تعلم عدم 

قدرتهم عى الوصول إىل معر رفح إال من خالها.
وأوضــح أن تكلفــة املواصــات وجميــع إجــراءات الدخــول 
إىل صالــة معــر رفــح الــري ال تكلــف املســافر 500 جنيــه 
مطالبــة  الســفارة  لــذا  أمريكيــا(،  دوالرا   31 )أي  مــرصي 
اســتغال  عــن  والتوقــف  عنــه،  أعلنــت  عــا  بالرتاجــع 

املسافرين من أبناء قطاع غزة.
يف  املتواجــد  الفلســطيني  الشــاب  عاشــور  حســام 
العاصمة السودانية الخرطوم، ويستعد للعودة إىل قطاع 
غــزة عــر مطــار القاهرة ومعر رفح الري، أكد أن الســفارة 

الفلســطينية يف القاهــرة مطالبــة بالرتاجــع عــن اســتغال 
املسافرين.

هــي  الســفارة  إن  لـ"فلســطني"  عاشــور يف حديثــه  وقــال 
مطــار  عــر  العائديــن  إيصــال املســافرين  عــن  املســؤولة 
القاهرة إىل معر رفح، من خال اإلرشاف عى الرتحيل، 
عــى  مســافرين  حافلــة  كل  مــع  خــاص  موظــف  ووضــع 

حساب املسافر نفسه.
وأوضــح أن الســفارة بــدأت برفــع تســعرة العــودة تدريجيــا 
حيــث كانــت فقــط )100 جنيــه مــرصي( ثــم وصلــت إىل 
)400 جنيه(، واآلن رفعتها بشكل عال جدا وهو )1600 

جنيه( أي 100 دوالر أمرييك.
كذلــك، أكــد املســافر محمــد جمعــة أن قــرار دفــع 100 
العائديــن  املســافرين  ســتنقل  التــي  للرشكــة  دوالر 
القاهــرة إىل معــر رفــح فيــه اســتغال واضــح  عــر مطــار 

للمسافرين من قبل السفارة.
الســفارة  أن  إىل  لـ"فلســطني"  ولفــت جمعــة يف حديثــه 
قالــت إن املبلــغ يشــمل إنهــاء اإلجــراءات، ودفــع شــيك 

فإنهــاء  دوالر،   100 دفــع  إىل  يحتــاج  ال  وذلــك  املعــر، 
ال  املعــر  وشــيك  نفســه،  املســافر  بــه  يقــوم  اإلجــراءات 

يتجاوز 20 دوالرا أمريكيا.
وأوضــح جمعــة أن الســفارة تعلــم بعــدم إمكانية اســتخدام 
أي مسافر عائد من مطار القاهرة إىل املعر وسيلة نقل 
كــا يريــد، لــذا دامئــا مــا ترفــع أســعار األجرة عى حســاب 

املسافرين.
أن  القاهــرة  يف  الفلســطينية  الســفارة  أكــدت  بدورهــا 
إىل  الــدول  كل  مــن  القادمــني  املســافرين  املواطنــني 
غــزة  قطــاع  إىل  واملتوجهــني  العربيــة  مــرص  جمهوريــة 
باســتثناء القادمــني مــن تركيــا والجزائــر، ســتكون أجرة نقل 

الفرد الواحد 100 دوالر أمرييك.
يشــمل  املبلــغ  أن  لهــا،  بيــان  يف  الســفارة  وأوضحــت 
االســتقبال يف مطــار القاهــرة وإنهــاء إجــراءات الوصــول، 
واالنتقال من مطار القاهرة إىل منفذ معر رفح الحدودي 
وحتــى  رفــح  ملعــر  الدخــول  رضيبــة  وشــيك  بالبــاص، 

الوصول للصالة الفلسطينية.

غزة/ فلسطني: 
عــى الرغــم مــن أن البحــر املتوســط الــذي يقــع عليه 
التونــة  لســمكة  موطًنــا  ليــس  املحــارص،  غــزة  قطــاع 
العماقــة، فــإن صيــادي غــزة متكنــوا خــال املوســم 
الحــايل، مــن صيــد العــرشات منهــا رغــم إمكاناتهــم 

البسيطة.
العميقــة  امليــاه  يف  "التونــة"  أســاك  وتســبح 
غــزة  صيــادو  يفشــل  لذلــك  الشــاطئ،  عــن  بعيــًدا 
االحتــال  ســلطات  لتقييــد  نظــًرا  اصطيادهــا  مــن 
أمامهــم،  املســموحة  الصيــد  مســافة  اإلرسائيــي، 
ا ليبحروا فيها، إضافة إىل ما يعانونه  بـ15 ميًا بحريًّ
قــوات االحتــال  مــن قبــل  نــار  مــن مطــاردة وإطــاق 

ملنعهم من ركوب البحر.
وقــال زكريــا بكــر منســق لجــان الصياديــن يف اتحــاد 
لجان العمل الزراعي: "إن الصيادين يف غزة متكنوا 
منذ بداية هذا العام من اصطياد حوايل 73 سمكة 
مــن التونــة العماقــة بإمكاناتهــم البســيطة منــذ بــدء 
صيــد هــذا النــوع مــن األســاك ويف عمــق ال يزيــد 

عى 6 أميال بحرية فقط".
وأوضح بكر أن صيد هذا النوع من األساك وبهذه 
الكميــة، يــأيت رغــم أن البحــر األبيض املتوســط ليس 

موطًنا لسمكة تونة إمنا متر فيه عابرة سبيل.
وأشار إىل أن آخر صيد لتلك السمكة، كان للصياد 
عــادل أبــو ريالــة، الــذي متكــن، أمــس، مــن اصطيــاد 
غــريب  إبحــاره  خــال  تونــة  نــوع  مــن  عماقــة  ســمكة 

مدينة غزه عى بعد 6 أميال.
وأوضــح أن الســمكة التــي وقعــت يف شــباك الصيــاد 
أبــو ريالــة تــزن مــا يقــارب مــن 100 كيلــو غــرام، قــام 
شــيقل   2500 مببلــغ  الســمك  تجــار  ألحــد  ببيعهــا 

)735 دوالًرا(.
وبنيَّ أن الكيلو غرام الواحد من سمك التونة، يصل 
12 دوالًرا، وهــو  غــزة إىل  أســواق قطــاع  ســعره يف 

بنفس سعر لحم العجل.

هــذه  صيــد  مــن  غــزة  صيــادي  متكــن  بكــر  واعتــر 
كبــرة  إلمكانــات  يحتــاج  الــذي  العماقــة  الســمكة 
"يدلــل عــى أنهــم مــن أمهــر صيــادي العــامل، حيــث 
يعملون يف ظروف صعبة وبا معدات أو قوارب".

بحاجــة  غــزة  صيــادي  أن  أكــد  الصــدد،  هــذا  ويف 
مــن  وأمــان  وحايــة  مفتوحــة  بحريــة  ملســاحات 
اإلمكانــات  وبأقــل  اليوميــة،  االحتــال  اعتــداءات 
مــن  كبــرة  أعــداد  صيــد  يســتطيعون  وبخرتهــم 
األســاك ومــن كل األنــواع التــي تصــل البحــر ولكــن 

هذا غر متوفر لهم.
وشــدد النقــايب الفلســطيني عــى أن قــوات البحريــة 
مــن  الفلســطينيني  الصياديــن  متنــع  اإلرسائيليــة 
اإلبحــار مســافات طويلــة يف عــرض بحــر غــزة ذلــك 
بالطاق النار عليهم، حيث إنها تسمح لهم باإلبحار 
طــول  عــى  فقــط،  بحرًيــا  ميــًا   15 إىل   6 بــني  مــا 
ســاحل القطــاع الــذي ال يزيــد عــى 40 كــم مــن بيت 

الهيا شااًل إىل رفح جنوًبا.
وأشــار إىل أن القانون الدويل يحدد مســاحة الصيد 
200 ميل بحري، واتفاق أوسلو املوقع بني منظمة 
عــام  االحتــال  وحكومــة  والفلســطينية  التحريــر 
ا، إال أن االحتال  1993، حدده بعرشين ميًا بحريًّ
ال يلتــزم هــذه االتفاقــات ويــرب بهــا عــرض الحائط 
النــار  ــا ويطلــق عليهــم  بــل وياحــق الصياديــن يوميًّ
وميــزق  يريــد  مــن  منهــم  ويقتــل  ويعتقــل  ويصيــب 

شباكهم ويدمر قواربهم.
تعيــش  التــي  األســاك  مــن  التونــة  ســمكة  وتعــد 
املحيطات، وتتميز بأنها سباحة ماهرة وذات رسعة 
يف  كــم   90 إىل  رسعتهــا  تصــل  أن  وميكــن  فائقــة 

الساعة الواحدة وملسافات طويلة.
وتصنــف العديــد مــن أنــواع ســمك التونــة بأنهــا مــن 
ذوات الــدم الدافــئ عــى النقيــض مــن العديــد مــن 
األســاك مــن ذوات اللحــم األبيــض، ولحمهــا يتدرج 

ما بني الوردي الفاتح إىل األحمر الغامق.

غزة/ فلسطني:
الشــعبية  للجبهــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  أكــد 
العريضــة  أن  الثوابتــة  هــاين  فلســطني  لتحريــر 
اإللكرتونيــة التــي نرشتها الحملــة الوطنية للدفاع 
عــن حقــوق الاجئني تحت عنــوان "حقوقنا خط 
أحمر" تأيت كخطوة ضمن برنامج نضايل ُمتدرج 
الغــوث  وكالــة  تنصــل  يخوضــه شــعبنا ملواجهــة 
الاجئــني  تجــاه  والتزاماتهــا  مســؤولياتها  مــن 

الفلسطينيني.
وَحــّذر الثوابتــة يف ترصيــح صحفــي، أمــس، مــن 
حالــة الغليــان التــي تســود القطــاع عــى خلفيــة 
بواجباتهــا  القيــام  يف  وتقصرهــا  األونــروا  تلكــؤ 
تجاه الاجئني يف ظل الظروف االستثنائية التي 

يحياها شعبنا والعامل مع تفيش وباء كورونا.
حــراكًا  َنفــَذت  الشــعبية  الجبهــة  أن  إىل  ولفــت 
عى ُصعد عدة بهذا الخصوص توزع بني التقاء 

مســؤويل األونــروا يف ُمحافظــات القطاع وتنظيم 
الوقفــات االحتجاجيــة التــي جــاءت كلهــا تأكيــدًا 
لرفــض َتَحُلــل األونــروا مــن التزاماتهــا تجــاه أبنــاء 

شعبنا الاجئني يف كافة أماكن تواجدهم.
التوقيــع  عريضــة  أن  عــى  الثوابتــة  وشــدد 
االلكــرتوين وغرهــا مــن الفعاليــات تــأيت تأكيــدًا 
للرفض الشــعبي لتهرب األونروا من مســؤولياتها 
يف  بحقــه  يتمســك  شــعبنا  أن  عــى  وتأكيــدًا 
الغــوث  وكالــة  وجــود  عــى  وُيصمــم  العــودة 
وقيامها بواجباتها كجزء من إبقاء ُمشكلة وذاكرة 

لجوئه حية.
حقــوق  عــن  للدفــاع  الوطنيــة  الحملــة  أن  يذكــر 
الاجئــني نــرشت رابطــا لجمــع تواقيــع املواطنــني 
مــن خالــه رفضــا لسياســة األونــروا يف تعاطيهــا 
التمســك  عــى  وتأكيــدا  الاجئــني  قضيــة  مــع 

بالحقوق الفلسطينية.

مسافرون يشتكون استغالل السفارة الفلسطينية
بالقاهـــــرة لهـــــم عبــــــر رفــــــــع تسعيـــــــــرة المغـــــادرة

صيادو غزة يصطادون 73 سمكة 
تونة عمالقة منذ بداية العام

ورشة برام الله تناقش وثيقة سيناريوهات الصمود في الحالة الفلسطينية

جانب من الورشة الرقمية برام الله أمس

حملة التوقيعات بداية طريق برنامج نضالي متكامل
الثوابتة: "أونروا" تتهرب من مسؤولياتها 

تجاه الالجئين الفلسطينيين 

بسبب نفاد المواد الخاصة بتشغيله 
الصحة: "المختبر المركزي" فقد 50 % من قدرته على فحص "كورونا"

أشرف القدرة
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غزة/ فلسطني:
قــررت وزارة الداخليــة يف غزة أمس، تشــديد اإلجراءات 
املتبعــة ملكافحــة تفيش جائحة كورونا مبناطق جديدة 

بناء عىل تحديث تقييم الحالة الوبائية.
وأعلنت الوزارة يف ترصيح عن إغالق منطقة حي األمل 
يف خــان يونــس؛ بســبب ظهــور إصابــات جديــدة فيهــا 
وإغالق املنطقة الشاملية الرشقية لحي الشيخ رضوان؛ 

بسبب ظهور إصابات جديدة فيها.
جباليــا  مخيــم  منطقتــي  إغــالق  اســتمرار  أقــرت  كــام 
غــزة،  محافظــة  رشق  والرتكــامن  غــزة،  شــامل  مبحافظــة 

واإلبقاء عىل اإلجراءات املشددة فيهام.
وقــررت الــوزارة اســتمرار تشــديد اإلغــالق ومنــع التنقــل 
بــني محافظتــي غــزة والشــامل، وبــني محافظــة غــزة وبقية 
املحافظــات، عــدا عــن اســتمرار منــع التجمعــات بشــكل 

كامل يف كل املحافظات.
وقررت أيضًا اســتمرار رسيان حظر الحركة والتجوال يف 
كل املحافظات من الســاعة 8:00 مســاء حتى الســاعة 
7:00 صباحًا، إضافًة إىل اســتمرار إغالق شــاطئ البحر 

أمام املصطافني يف كل املحافظات.
عودة الدوام الحكومي

إىل ذلــك، أعلــن رئيــس املكتب اإلعالمي الحكومي يف 
قطــاع غــزة ســالمة معــروف مســاء أمــس، عــن اتخــاذ قــرار 
بعــودة الــدوام يف كل الــوزارات واملؤسســات الحكومية 

بدًءا من األسبوع املقبل.
وكان توقف العمل يف الوزارات واملؤسسات الحكومية 
الطــوارئ عقــب  قــرار إعــالن حالــة  قبــل نحــو شــهر بعــد 
اكتشــاف حــاالت إصابــة بفريوس كورونــا بني املواطنني 

يف قطاع غزة.

العــام تعميــام وجهــه إىل وكالء  ونــرش ديــوان املواطــن 
دوام  بعــودة  والســلطات  الهيئــات  ورؤســاء  الــوزارات 
املوظفــني بشــكل جــزيئ ابتــداء مــن صبــاح يــوم األحــد 
القــرار  أن  إىل  مشــريا  الجــاري،  ســبتمرب   27 املقبــل 
جــاء بعــد مــداوالت لجنــة متابعــة العمــل الحكومــي يف 

جلستها رقم )97( املنعقدة بتاريخ 22 سبتمرب.
وفقــا إلجــراءات  للــدوام ســتكون  العــودة  أن  وأشــار إىل 
مطلــوب توفريهــا مــن الدوائــر الحكوميــة، أولهــا االلتــزام 
الجهــات  عــن  الصــادرة  والســالمة  الوقايــة  بإجــراءات 
املختصــة، وأن يكــون دوام املوظفــني بالعــدد املطلوب 
لتقديم الخدمة الحكومية األساســية للمواطنني ويرتك 

األمر يف تحديد األعداد واآللية لرئيس املؤسسة.
ولفــت الديــوان إىل أن الــدوام اليومــي يبــدأ الســاعة 9 
صباحــا، وأن يكــون دوام املوظفــني يف نفــس املحافظــة 

التــي يقطنــون بهــا، يف حــني يســتثنى املوظفــون الذيــن 
الحكوميــة  الدائــرة  مقــر  يف  الوجــود  عملهــم  يتطلــب 

الرئيس.
وشــدد عىل أنه مينع فتح أي مؤسســة أو مديرية واقعة 
املوظفــني  إلعفــاء  إضافــة  الحمــراء،  املربعــات  داخــل 
القاطنــني يف املربعــات الحمــراء وضعيفــي املناعة بناء 
عــىل توصيــة طبيــة مــن وزارة الصحــة واألشــخاص ذوي 

اإلعاقة واملوظفات ممن لديهن أطفال.
للموظفــني  بعــد  عــن  العمــل  تفعيــل  الديــوان إىل  ونبــه 
الذيــن ال يتطلــب دوامهــم يف مقــر الدائــرة الحكوميــة، 
داخــل  اإللكرتونيــة  املراســالت  منظومــة  واســتخدام 
الدائرة الحكومية وبني الوزارات واملؤسسات الحكومية 

بهدف تقليل تداول األوراق.
الصحــة  وزارة  عــن  الصــادرة  التعليــامت  اتبــاع  وأكــد 

املراجعــني،  أو  املوظفــني  أحــد  بإصابــة  االشــتباه  عنــد 
مشــريا إىل أنــه ســيتم إجــراء فحــص عشــوايئ للموظفــني 
العاملــني وال ســيام مقدمــي الخدمــة املبــارشة للجمهور 

للتأكد من عدم إصابتهم بفريوس كورونا.
ولفــت إىل رضورة االحتفــاظ بســجالت الحكومــة ملــكان 
لســهولة  املراجعــني  أو  املوظفــني  مــن  ســواء  العمــل 
الدوائــر  داخــل  إصابــات  وجــود  حــال  يف  إليــه  الرجــوع 

الحكومية.
وتوفــري  الجامعيــة  النقــل  باصــات  وقــف  يتــم  أنــه  وذكــر 
وســيلة نقــل للموظفــني مــن منازلهــم إىل أماكــن عملهــم 
بــدل  دفــع  خــالل  مــن  أو  الحكومــة  مركبــات  باســتخدام 
مواصالت للموظفني بشــكل أســبوعي كل حســب عدد 

أيام دوامه مع رضورة تحقيق كل إجراءات السالمة.

غزة-رام الله/ فلسطني:
فتــح  لحركــة  املركزيــة  اللجنــة  أعلــن  أمــني رس 
أن  عــىل  التوافــق  تــم  أنــه  الرجــوب،  جربيــل 
االنتخابات بالتمثيل النسبي هي الطريق لبناء 
النظام السيايس وتحقيق الرشاكة السياسية.

وقــال الرجــوب يف مقابلــة مــع فضائية األقىص 
وبثها تلفزيون فلسطني بالتزامن مساء أمس: 
ســفارة  داخــل  تركيــا  يف  وطنيــا  لقــاء  "عقدنــا 
فلسطني، وجمعنا العلم الفلسطيني واإلرادة 
طورنــا  املاضيــة  األيــام  وخــالل  الفلســطينية، 

آليــات لبنــاء الرشاكة من خالل انتخابات عامة 
وفق التمثيل النسبي".

وأكــد أن االنتخابــات الوطنية ســتكون بالتتابع، 
ومجلــس  ورئــايس،  ترشيعــي،  "مجلــس 

وطني".

رام الله/ فلسطني:
عبــد  حــامس  حركــة  يف  القيــادي  قــال 
رؤيــة واضحــة  إن هنــاك  الرحمــن شــديد: 
تطبيــق  ستســهل  وفتــح  حــامس  بــني 
يف  عليهــا  االتفــاق  تــم  التــي  التفاهــامت 

لقاء األمناء العامني.
وأضاف شــديد يف مداخلٍة له مع فضائية 
القادمــة  الخطــوة  أن  أمــس،  "األقــىص" 
الفصائــل  عــىل  التفاهــامت  عــرض  هــي 
التفاهــامت  ســتوضع  ثــم  الفلســطينية، 
موضــع  الوطنيــة  بالصبغــة  ســتصبح  التــي 
األمنــاء  اجتــامع  عقــد  خــالل  مــن  اإلعــالن 

العامني قبل األول من أكتوبر.
هــي  طرحــت  قضيــة  أهــم  أن  إىل  وأشــار 
االنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية عــىل أن 
تكــون هــذه االنتخابــات هــي بوابــة االنتقال 

للمصالحة وإنهاء االنقسام.
وقــال شــديد إنــه تم طرح ملفــات االعتقال 
السيايس والعقوبات املفروضة عىل غزة 

يف الحوارات، وسيتم حلها الحًقا.
هنــاك  أن  حــامس  يف  القيــادي  ونبــه 
اتفاًقــا بــني الحركتــني أال تعلــن التفاصيــل 

عــىل  تعــرض  حتــى  بالبيــان،  واالكتفــاء 
الفصائل الفلسطينية.

وأكــد أن خالفاتنــا الوطنيــة يجــب أن تحــل 
عــرب الحــوار واملصالحــة، وال يوجــد طريــق 

آخر إلنهاء خالفاتنا إال من خالل ذلك.
أصبحــت  الســلطة  أن  عــىل  وشــدد 
تتحمــل  حقيقــي  وطنــي  اســتحقاق  أمــام 

مسؤوليته إذا مل تلجأ إىل الحوارات.
وكانت حركتا حامس وفتح أصدرتا أمس، 
بياًنا مشرتًكا حول لقاء الرشاكة بينهام يف 
إسطنبول، أكدتا فيه أن البحث تركز حول 
مؤمتــر  يف  عليهــا  اتفــق  التــي  املســارات 
األمنــاء العامــني الــذي انعقــد مطلــع هــذا 

الشهر يف رام الله وبريوت.

واشنطن- جدة/ فلسطني:
قالــت املندوبــة األمريكيــة الدامئــة لــدى األمم 
دوال  إن  كرافــت،  كيــي  الســفرية  املتحــدة 
اتفاقيــة  تــربم  أن  املتوقــع  مــن  أخــرى  عربيــة 
تطبيع مع )إرسائيل( خالل اليومني املقبلني.

لقنــاة  ترصيحــات  يف  كرافــت  وأضافــت 
"الواليــات  أن  أمــس،  الســعودية،  "العربيــة" 
املتحــدة تخطــط النضــامم املزيــد مــن الــدول 

العربية، سنعلن عنها قريبا".
عــىل  ســتوقع  أخــرى  عربيــة  دولــة  أن  وذكــرت 
"وســائر  يومــني،  أو  يــوم  غضــون  يف  اتفــاق 

الدول ستحذو حذوها".
أن  يأملــون  األمريكيــني  إن  وتابعــت: 
الكيــان  مــع  تطبيــع  اتفــاق  الســعودية  توقــع 

اإلرسائيي.
"عــامن  إىل  عربيــة  إعــالم  وســائل  وتشــري 
واملغــرب والســودان" كــدول محتملة مرشــحة 
لالنضامم إىل اتفاقيات التطبيع مع االحتالل 

اإلرسائيي، التي ترعاها الواليات املتحدة.
إىل  املتحــدة  والواليــات  الســودان  وتوصــل 
اتفــاق مبــديئ عــىل تحديــد دور الخرطــوم يف 

تطبيع العالقات العربية مع )إرسائيل(.

الالئحــة  مــن  شــطبها  االتفــاق  ويتضمــن 
لإلرهــاب،  الراعيــة  للــدول  األمريكيــة 

ومساعدات اقتصادية أمريكية للسودان.
عــن  النقــاب  العربيــة   "24" قنــاة  وكشــفت 
نتنياهــو  بنيامــني  االحتــالل  وزراء  رئيــس  أن 
الفتــاح  عبــد  الســوداين  الزعيــم  مــع  ســيلتقي 

الربهان خالل أيام.
يف املقابــل، وصــف األمــري الســعودي تــريك 
ترامــب  دونالــد  األمريــي  الرئيــس  الفيصــل، 
العربيــة  الــدول  بــني  النزيــه"  بـــ "الوســيط غــري 

و)إرسائيل(.
أجراهــا  تليفزيونيــة  مقابلــة  يف  ذلــك  جــاء 
الفيصــل مــن مدينــة جــدة الســعودية مــع قنــاة 
"يس إن يب يس" األمريكيــة، حســب مــا نقــل 

موقع القناة، أمس.
وقــال الفيصــل: "ترامــب مل يكن صادًقا بشــأن 
والــده  أن  الفتــا  الفلســطينية"،  الدولــة  قضيــة 
كان  العزيــز  عبــد  بــن  فيصــل  الراحــل  امللــك 
وقعتــه  الــذي  االتفــاق  مــن  "محبطــا"  ســيكون 
اإلمــارات والبحريــن مــع )إرسائيــل( دون إيجــاد 

حل للفلسطينيني.
وأضــاف: يجــب أن أقــول إن "الرئيــس ترامــب 

لــذا نعــم ، أعتقــد أن  مل يكــن وســيًطا نزيًهــا. 
امللك الراحل كان سيصاب بخيبة أمل".

نفطيــة  عقوبــات  والــده  فــرض  أن  إىل  وأشــار 
كان  املــايض  يف  املتحــدة  الواليــات  عــىل 
إلجبــار واشــنطن "عــىل أن تكــون وســيطا أمينــا 

بني العامل العريب و)إرسائيل(".
وشــدد قائــال: اململكــة ال تــزال ملتزمة مببادرة 
دولــة  تأســيس  ورضورة  العربيــة"  "الســالم 

فلسطينية عاصمتها القدس.
الســعودية  اململكــة  الفيصــل  امللــك  وحكــم 
وهــو  والســبعينيات،  الســتينات  فــرتة  خــالل 
مــن أقــر بفــرض عقوبــات نفطيــة عــىل الواليات 
تقديــم  األمريكيــون  قــرر  أن  بعــد  املتحــدة 
املزيد من املساعدة لـ)إرسائيل( خالل حرب 

أكتوبر/ ترشين األول عام 1973.
وقعــت  الجــاري،  أيلــول  ســبتمرب/   15 ويف 
األبيــض،  البيــت  يف  والبحريــن  اإلمــارات 
اتفاقيتــني لتطبيــع عالقاتهــام مــع )إرسائيــل(، 
وهيئــات  فلســطيني  برفــض  قوبــل  مــا  وهــو 
شــعبية عربيــة وســط اتهامــات بخيانــة القضيــة 
االحتــالل  اســتمرار  ظــل  يف  الفلســطينية، 

اإلرسائيي ألراٍض عربية.

"أونروا" تستأنف فتح
11 مركز توزيع مساعدات 

بغزة األحد المقبل
غزة/ فلسطني:

قالــت "أونــروا" إنهــا ستســتأنف، األحــد املقبــل، فتــح 11 مركــز 
توزيــع مــن مراكزهــا الثابتــة يف املحافظــات املصنفــة عىل أنها 

مناطق خرضاء )غزة والوسطى وخان يونس ورفح(.
ودعــا بيــان الوكالــة الصــادر أمــس، املســتفيدين إىل البقــاء يف 
وإبــالغ املســتفيدين  أونــروا  قبــل  مــن  التواصــل  لحــني  املنــزل 
املســاعدة  خاللهــا  مــن  ســيتلقون  التــي  والطريقــة  بالوقــت 

الغذائية.
كــام طالبــت املســتفيدين بوضــع كاممــة عنــد الحضــور لتلقــي 
املســاعدة الغذائيــة، داعيــًة إىل اتبــاع إرشــادات فــرق التوزيــع 

التابعة لألونروا عند الحضور لتسلم املساعدة الغذائية.
وطالبــت الجميــع بالحفــاظ عــىل مســافة مرتيــن مــن الشــاحنة 
وفريق التوزيع سواء يف مراكز التوزيع املتنقلة أو الثابتة عند 

الحضور لتلقي املساعدة الغذائية.

الشرطة: مقتل صراف 
بخانيونس واعتقال الجاني

خان يونس/ فلسطني:
أعلنــت الرشطــة الفلســطينية مســاء أمــس، عــن اعتقــال مشــتبه بــه بقتل 
تاجــر العملــة أحمــد زيك البشــيتي )53 عامــًا( يف خــان يونــس جنــوب 

قطاع غزة بعد بالغ لديها بتغيبه.
أن  اإللكــرتوين  موقعهــا  عــىل  الوطنــي  واألمــن  الداخليــة  وزارة  وذكــرت 
بتغيــب  تفيــد  إشــادة  أمــس،  ظهــر  تلقــت  بالرشطــة  العامــة  املباحــث 
ســاعات  اســتمرت  وتحــّر  بحــٍث  بعــد عمليــات  أنــه  البشــيتي، موضحــة 
متكنــت املباحــث العامــة مــن إلقــاء القبض عىل مشــتبه بــه وهو )م، ع( 

58 عامًا.
ولفتت إىل أنه خالل التحقيقات األولية أقّر الجاين بقيامه بخطف تاجر 
العملــة البشــيتي وقتلــه بإطــالق النــار عليــه، ورسقــة مبلــغ مــايل بقيمــة 

150 ألف دوالر كانت بحوزته، كام أقّر بدفن جثة القتيل يف منزله.
وأوضحت أن املباحث العامة صادرت ُمسدسًا اسُتخدم يف الجرمية، 
اســتخراج  عــىل  حاليــًا  وتعمــل  املــروق،  املــايل  املبلــغ  واســتعادت 
الجثــة بحضــور النيابــة العامــة والجهــات املختصــة بالرشطــة، واســتكامل 

اإلجراءات القانونية يف القضية.

غزة/ فلسطني:
بإنجــاز  غــزة  قطــاع  يف  العــدل  وزارة  أفــادت 
عملهــا  أيــام  أول  يف  وذلــك  معاملــة   )135(
ا يف ظــل اإلجــراءات الحكومية املقرة  اســتثنائيًّ

ملواجهة أزمة فريوس كورونا. 
العمــل  أمــس، أن  بيــان  الــوزارة يف  وأوضحــت 
ا يف دائرة خدمات الجمهور  اســتأنف اســتثنائيًّ
محافظــات  يف  العــدل  كتبــة  تشــمل:  والتــي 
العــديل  والســجل  التصديقــات،  ودائــرة  غــزة، 

الوطني.

املنجــزة  املعامــالت  أنــه  الدائــرة  وذكــرت 
يف  عــدل  كاتــب  معاملــة   )25( شــملت: 
كاتــب  معاملــة  و)15(  الوســطى،  املحافظــة 
عــدل يف محافظــة شــامل غــزة، و)11( معاملــة 
كاتــب عــدل يف محافظــة رفــح، و)24( معاملــة 

كاتب عدل يف محافظة غزة.
وشملت معامالت التصديقات )31( معاملة 
ســجل  معاملــة  و)29(  وخانيونــس،  غــزة  يف 

عديل )استخراج شهادة عدم محكومية(.
ويشــار إىل أن وزارة العــدل اســتكملت إنجــاز 

الســتخراج  اإللكرتونيــة  العدليــة  املنظومــة 
كتبــة  مقــرات  مــن  عــدم املحكوميــة  شــهادات 
ا  اســتثنائيًّ مقــًرا  افتتحــت  كــام  كافــة،  العــدل 
يف محافظتــي رفــح وخانيونــس للتســهيل عــىل 

املواطنني.
التنســيق  لــرضورة  املواطنــني  الــوزارة  ودعــت 
املســبق قبــل )24( ســاعة مــن الحضــور للمقــر 
األرقــام املعلنــة تجنبــا  باالتصــال عــىل  وذلــك 
إجــراءات  اتبــاع  ازدحــام، ورضورة  أي  لحــدوث 
السالمة التي أقرتها وزارة الصحة الفلسطينية.

عودة الدوام الحكومي بدًءا من األسبوع القادم

د إجراءات مكافحة "كورونا" في مناطق جديدة الداخلية بغزة ُتشدِّ

قيـــــادي بحمـــــاس: رؤيـــــــــة الفصائــــــــل الرجوب: االنتخابات العامة وفق التمثيل النسبي 
بإسطنبول بوابة لحل ملفات االنقسام

تركي الفيصل: ترامب ليس وسيًطا "نزيًها" بين العرب و)إسرائيل(

واشنطن: دول عربية ستلتحق 
بقطار المطبعين خالل يومين

جانب من لقاء جبريل الرجوب عبر فضائية األقصى أمس

ا "العدل" تنجز 135 معاملة في أول أيام تشغيلها استثنائيًّ

عبد الرحمن شديد
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تشري اىل ان قرار الضم من املمكن ان يؤدي النتفاضة ثالثة، بجانب قرار القيادة 
الفلســطينية بوقــف التنســيق االمنــي ومــا يرتتــب عليــه، فــكل هذه االســباب تثري 

مخاوف الجانبني االمرييك واالرسائييل.
مخططــات  وفــق  بحــذر  يســري  بايــدن  الدميقراطــي  املرشــح  فــإن  املقابــل  ويف 
مدروســة، ســبقه فيهــا كل الرؤســاء الدميقراطيــني، وعليــه، فــان بايــدن لــن يكــون 
فظ يف التعامل مع القضايا العربية والفلسطينية، بل قد متيض فرتته الرئاسية 
األوىل عىل منهج ترامب ذاته، حتى يضمن عدم تحريض اللويب اليهودي ضده. 
لكن املصلحة الوحيدة يف حال فوزه هي وقف كرس القرارات والرشعيات التي 
انتهجهــا ترامــب فباتــت كل قــرارات الرشعية الدولية وقرارات الواليات املتحدة 
نفســها مبــا يخــص القضيــة الفلســطينية يف مهــب الريــح.  واملكســب اآلخــر هــو 
املتوقفــة  للمفاوضــات  والعــودة  املنطقــة  يف  الســام  عمليــة  انعــاش  محاولــة 
منــذ أبريــل/ نيســان 2014. اال ان القيــادة الفلســطينية اكــدت اكــر مــن مــرة أن 
العــودة للمفاوضــات لهــا متطلبــات تتمثــل بإلغــاء مخطــط الضــم بشــكل نهــايئ، 
وإلغاء صفقة القرن األمريكية، وال سام وال استقرار يف املنطقة دون قيام دولة 

فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الرشقية.
 املرشح الدميقراطي املفرتض النتخابات الرئاسة األمريكية املقبلة جو بايدن، 
خــال فعاليــة عــن بعــد ليهــود دميقراطيــني والتــي دعــا فيهــا ارسائيــل اىل وقــف 
البنــاء يف املســتوطنات واكــد فيهــا أن واشــنطن ال ميكنهــا أن تحمــي إرسائيــل 
بشكل كامل بدون سام وأنه ال يدعم أي خطوات إرسائيلية لضم أراض جديدة 
ألن مــن شــأنها أن تقــوض احتــاالت حــل الدولتــني حســب تعبــريه وأنــه ســوف 

يعكس تقويض دونالد ترامب لعملية السام.
وىف حــال فــاز املرشــح الدميقراطــي "بايــدن"، يتوقــع توقــف الضغــط األمريــيك 
تتعلــق  ارسائيــل  قبــل  مــن  بســيطة  تنــازالت  لتقديــم  الفلســطينيني؛  عــىل 
هنــاك  الن  املحافــل  كل  ىف  إرسائيــل  دعــم  يف  سيســتمر  لكنــه  باالســتيطان، 
ثابــت يف السياســة الخارجيــة االمريكيــة إزاء الــرشق االوســط  اذ ال ميكــن ألي 
رئيــس أمريــيك ســواء أكان جمهوريــًا أو دميوقراطيــًا أن يتخطــاه او أن يحيــد عنــه 

حــني ألنهــا مقاومــٌة واضحــٌة وجليــٌة ضــد عدٍو تجذرت أصــوُل عداوِته منُذ 
فجِر اإلسام األول. 

وواجــُب املســاندِة والنــرِة لــكلِّ مســلٍم وعــريب حــٍر يؤمــُن بأصــوِل تلــك 
العداوِة لهذا الكياِن الذي أقام دولته عىل أنقاض الشعب الفلسطيني، 
أوجب عىل الشعوِب الحرِة دعم هذه املقاومِة باملال والساح وكل ما 

ميلُكون حتى تحريِر فلسطني من البحِر إىل النهر. 
فغزة ويف هذا الطريق قدمت خرية رجالها ونستحرض أبرزهم الشهيد/ 
رائــد العطــار ومحمــد أبــو شــالة عناويــُن اإلمــداد يف قطــاع غــزة،  فقــد 
خــرست غــزة  كثــريًا بفقــِد الرجلــني اللذيــن لهــا فضــٌل بعــد اللــه عزوجــل 
بإمــداد املقاومــة بالســاح والعتــاد ، فلوالهــا ملــا وصلــت املقاومة إىل 
هــذا التقــدِم عــىل صعيــد الســاِح والعتــاد وســيبقى اســمها وفضلهــا 

ترددُه األجيال القادمة.
اســتطاع  فقــد  القطــاع،  داخــل  مــن  العمــل  عــىل  يومــا  يقــر  مل  فاألمــر 
يف  محلقــني  لفلســطني  الجغرافيــة  الحــدود  تخطــي  املقاومــة  ابطــال 
فضــاءات أخــرى لدعــم املقاومــة، فالشــهيد محمــود املبحــوح ، ومحمــد 
الــزواري،  وغريهــا مــن الشــخصيات التــي مــا ســمعنا عنهــا يومــًا إال بعــد 
استشــهادها اســتطاعو امــداد املقاومــة بطريقــة مختلفــة؛ ألن اإلعــداَد 
واإلمــداَد مــن أساســيات نجاحــه العمــُل بصمــٍت وإلميــان هــؤالء األبطــال 

يف رشح »نواياهــا«، وأذكــر أننــي عرضــت قبــل عامني تقريبًا، عىل الســفري 
الــرتيك الســابق يف عــان، مــراد كاراغــوز، أن تســتضيف أنقــرة، بعيــدًا عــن 
األضــواء، اجتاعــًا ماثــًا ظنــًا منــي أن أنقــرة مؤهلــة للقيــام بــدوٍر كهــذا...

والحــق، أننــي ال أدري كيــف تعامــل صديقــي الســفري مــع اقرتاحي املذكور، 
وما إذا كان قد بعث به إىل أنقرة أم استبقاه يف أدراج مكتبه.

لكنني وأنا أتقدم بعريض ذاك، كنت أدرك الحساسية التي ميكن أن تتولد 
عن خطوة من هذا النوع، سيا بالنسبة لبعض العواصم العربية املشتبكة 
مــع تركيــا يف ملفــات وأزمــات عــدة، ورمبــا لهــذا الســبب بالــذات، آثــرت أن 
تكــون اللقــاءات بعيــدة عــن األضــواء، حتــى ال تقوم قيامــة بعض العرب عىل 

الفلسطينيني، وهم يف غنى عن ذلك.
اليــوم، يبــدو أن الفلســطينيني »تحــرروا« مــن بعــض القيــود العربيــة التــي 
كانــت تكبلهــم، وليــس أمــرًا بــا مغــزى، أن يتزامــن الكشــف عــن »حــوارات 
الحاليــة ملجلــس  الــدورة  رئاســة  عــن  إعــان فلســطني تخليهــا  مــع  أنقــرة«، 
الجامعــة العربيــة، وصــار مبقــدور األطــراف الفلســطينية »مناشــدة« تركيــا 
علنــًا، التدخــل إلنجــاح حــوارات املصالحــة، ومــن دون خشــية مــن عواقــب 

أسوأ ما آلت إليه الحالة العربية.

األســطوانة املرشوخــة ذاتهــا، حيــث متــيض الســنوات، ويذهــب رئيــس ويــأيت 
رئيــس جديــد ويبقــى الحــال عــىل حالــه اللهــم اال بعــض الوعــود التــي قــد تدغــدغ 
العواطــف، ورسعــان مــا تتبخــر بعــد حــني، وتظــل السياســة األمريكيــة املنحــازة 
الــرشق  يف  األمريكيــة  الخارجيــة  السياســة  يف  الثابتــة  الحقيقــة  هــي  إلرسائيــل 
األوســط والعــامل قاطبــة، فأيــة إدارة أمريكيــة ســواء كانــت قدميــة أو جديــدة  لــن 
تتــورع يف الدفــاع عــن الجرائــم اإلرسائيلية، بل واســتخدام حق الفيتو إذا ُحرشت 

إرسائيل يف الزاوية عندما يهب املجتمع الدويل النتقاد مارساتها.
ويف ظــل حقبــة ترامــب الــذي يبــذل جهــودا واضحة اســتعدادًا للجولــة االنتخابية 
القادمــة ســيا يف محاولــة تكريــس التطبيــع بــني بعــض الــدول العربيــة وإرسائيــل 
اإلدارة  سياســة  ظــل  يف  ضبابيــة  أكــر  األمــور  تبــدو  لصالحــه،  ســيايس  كإنجــاز 
الشــديد، واملطالــب  والضغــط  األســقف،  برفــع  تتميــز  التــي  الحاليــة  األمريكيــة 
الكبــرية، وإرســاء املتناقضــات، وتعيــني املتناقضــني يف الــرؤى والحلــول، البتزاز 
دول، وتحقيــق أكــر قــدر مــن املصالــح للواليــات املتحــدة، وإظهــار أكــر قدر من 

التأييد إلرسائيل.
وقــد ال يبــدو مســتغربًا االلتفــاف األمريــيك الحــايل تجــاه إرسائيــل، فعــىل "مــدار 
أكــر مــن ســبعني عامــا ماضية، تعاملنا كفلســطينيني وعرب مــع إدارات أمريكية 
مختلفة، جمهورية ودميقراطية، ومل نشاهد سوى هذا التسابق لدعم إرسائيل 
والتي أصبحت بادية للعيان بصورة جلية يف ظل اإلدارة األمريكية الحالية سيا 

يف ظل حالة الرشذمة واالنقسامات التي تعيشها الدول العربية قاطبة.
ويف ظــل التوجــه لجولــة انتخابيــة جديــدة يف الواليــات املتحــدة حيــث تشــري 
استطاعات الراي العام لرتاجع شعبية الرئيس االمرييك دونالد ترامب وازدياد 
شــعبية منافســه الدميقراطــي باالنتخابــات القادمــة جــو بايــدن ولذلــك حرصــت 
تكريــس دعمهــا إلرسائيــل  اظهــار  عــىل  ترامــب  رأســها  وعــىل  االمريكيــة  االدارة 
فهــي تشــدد عــىل أن صفقــة القــرن الحــل األمثــل للقضيــة الفلســطينية كــا مل 
تضغط عىل إرسائيل إللغاء قرار الضم، بل طلبت من نتنياهو التباطؤ والرتيث 
النشــغالهم مبشــاكلهم الداخليــة حاليــًا، اضافــة لتقديــرات امنيــة يف"ارسائيــل" 

كــر الحديــث يف الفــرتة األخــرية عــن االنتخابات الرئاســية يف الواليــات املتحدة 
االمريكيــة املقــررة يف الثالــث مــن نوفمــر/ ترشيــن األول القــادم ،حيــث يتبــارز 
املحللــون السياســيون يف تنــاول الشــأن األمريــيك، ومواقــف اإلدارة األمريكيــة 
مــن العديــد مــن القضايــا الشــائكة يف العامل اليــوم ويف مقدمتها بالطبع القضية 
الفلسطينية حيث يطلقون العنان ملخياتهم بأن أمورًا جسام وتغريات جوهرية 

ستطرأ عىل طريق التوصل اىل حل مقبول لهذه القضية الشائكة.
ويــكاد ال يختلــف املحللــون السياســيون عــىل أن أي رئيــس أمريــيك منتخــب لــن 
يتمكــن مــن اتخــاذ قــرارات مصرييــه يف فرتتــه األوىل، اال أنــه ســيكون أكر واقعية 
يف فرتتــه الثانيــة وهــذه لعمــري كذبــة كبــرية اعتدنــا عــىل ترديدها أو ســاعها اال 
أن الواقع عىل األرض يشء آخر مختلف متاما. فمع كل انتخابات جديدة تتكرر 

لــكل شــعٍب عراقــٌة وأصالــٌة تــدلُّ عــىل تاريِخــه وثقافتــه،  ولــكلِّ شــعٍب 
محتٍل تاريُخ نضاٍل ومقاومة يتغنى بها الصغرُي قبل الكبرِي صبَح مساَء.. 

والسؤال هنا كيف صَر وثبَت السابقون دون مساومٍة؟!
وتبقــى صفحــاُت العــزِّ القســامية هــي الَراقــة، موســومًة بدمــاِء الشــهداء 

بهذا الّلون الذي ال مُيحى مها تبدلت األيام واألزمنة. 
قصــد الســبيل، املتمعــُن يف هــذا العمــِل ســريى حجــَم التآمــِر العــريِب 

الغريب عىل مقاومِة غزَة
وعقــدُة  أغلُبهــا؟  يقــوُم  مــاذا  وعــىل  العربيــة  السياســة  دهاليــِز  وحجــَم 
املنشــاِر يف أغلبهــا وأهمهــا، مطلــُب الــرىض الغــريب والصهيــوين عن أي 
نظــاٍم عــريِب يف املنطقــة وهــو امُلوافقــة عــىل  )قطــع خطــوط اإلمــداد عن 

غزة(
غــزَة  مَيــد  مــن  وكلُّ  اإلمــداد  محاربــُة  هــو  الشــاغُل  الــدول  هــذه  فشــغل 
بالســاح، واملــال، ونقــل الخــراِت العلمّيــة يف مجــاِل تطويــر الُقــدرات 

القتالّية للمقاومة الفلسطينية.
فمن اغتياٍل لشخصياٍت مساندٍة لغزة، إىل قصِف املناطِق التي ُيعتقد 
أنها مترُّ بها خطوُط اإلمداِد الناقلة للساِح والعتاد، والسجِن واالعتقال 
لكثــرٍي مــن املســاندين للمقاومــِة الفلســطينية يف غــزَة، والتــي يعترهــا 
الكثــرُي مــن املســلمني والعــرِب واجٌب نرتهــا يف هذا الوقت، ويف كل 

ال يحتاج الفلســطينيون إىل "وســطاء" و"حواضن" إلمتام مشــوار املصالحة 
 – )الرجــوب  املشــرتك  الصحفــي  باملؤمتــر  األخــرية،  جولتــه  بــدأت  الــذي 
العــاروري(، وتــوج باجتــاع »رام اللــه – بــريوت« ألمنــاء العامــني الفصائــل 
املختلفــة، وصــواًل إىل اإلعــان عــن تشــكيل »القيــادة املوحــدة للمقاومــة 
أنقــرة،  إىل  الذهــاب  االنقســام  فريقــا  اختــار  ذلــك،  مــع  الشــعبية«...لكن 

الستكال املحادثات والحوار حول الخطوات التالية.
بــأن  إحســاس عميــق،  غــريوه،  كثــريون  كــا  الســطور،  هــذه  كاتــب  ينتــاب 
و«التوســط«  املصالحــة  حــوارات  »احتضــان«  مــن  جعلــوا  الفلســطينيني 
إلنجازها، »عربون« صداقة ومحبة، يعرضونه عىل هذه العاصمة أو تلك، 
يف هــذا الظــرف الســيايس أو ذاك، تقربــًا منهــا، مــع أن مســألة االنقســام 
بحــد ذاتهــا، مدعــاة للخجــل واألســف، ومــن غــري املنطقــي أن تكــون »جائــزة 

ترضية« معروضة يف »بازار« املحاور املتنافسة، إقليميًا أو دوليًا.
اليــوم »رســا العطــاء« عــىل العاصمــة الرتكيــة، وهــو أمر ال بــأس به من حيث 
املبدأ...تركيــا بخــاف كثــري مــن العواصــم العربية، تحتفــظ بعاقات جيدة 
مــع مختلــف األطــراف الفلســطينية، وإن كان قلبهــا ومشــاعرها مــع حــاس، 
وهي معنية بامللف الفلسطيني برف النظر عن مدى اتفاقنا أو اختافنا 

وهــو تأييــد ودعــم سياســات ارسائيــل االجرامية والتوســعية يف املنطقــة والعداء 
الشديد للقضايا العربية واإلسامية.

ومن هنا ال يتوقع حدوث أي تغيري جوهري يف السياسة األمريكية تجاه إرسائيل 
سواء يف ظل وجود ترامب أو فوز منافسه سيا يف ظل التغريات الدراماتيكية 
التي طرأت عىل املنطقة العربية منذ ما اصطلح عىل تسميته بـ "الربيع العريب" 
العام 2011، والتي عىل أثرها شهدت املنطقة حروًبا أهلية ورصاعات داخلية 
وتدخــات دوليــة. ومــا ترتــب عىل ذلك من حالة من الترشذم الســيايس العميق 
بــني الــدول العربيــة بشــأن األزمــات يف ســوريا والعــراق وليبيــا واليمــن واالنقســام 
الفلســطيني. ويف ظــل هــذه التغــريات التــي طــرأت عــىل املنطقــة ومــا أحدثتــه 
مــن انقســامات واضحــة فقــد خــرس الدعــم العــريب للقضيــة الفلســطينية زخمــه 
ومل تعــد هــذه القضيــة تتصــدر أجنــدات معظــم القــادة العــرب املثقلــني حالًيــا 
مبشاكل وتهديدات محلية ال تنتهي. وقد ساهمت ظروف ماثلة بشكل كبري 
يف االختاف الراهن يف الخطاب العريب بشأن القضية الفلسطينية. ولذلك لن 
يكون مستغربًا أن تحمل السياسية األمريكية سواء الحالية أو غريها املزيد من 
التطــرف والدعــم إلرسائيــل عــىل حســاب القضيــة الفلســطينية يف مســائل عــدة، 
كدعم التوسع االستيطاين اليهودي يف األرايض الفلسطينية املحتلة، وتوسيع 
مدينة القدس املحتلة وتهويدها عر ضم العديد من الكتل االستيطانية. وقد 
تكون األمور بالغة الصعوبة فيا يتعلق بالسلطة الوطنية الفلسطينية خاصة أن 
"تركيبــة اإلدارة األمريكيــة الحاليــة، واملواقــف التــي يتخذهــا ترامــب، والقوانــني 
التــي يوقعهــا؛ توحــى بــأن أيامــا صعبــة قادمــة عــىل القضيــة الفلســطينية" إذا مــا 
كتــب لــه الفــوز مــرة ثانيــة ألن فــوزه يعنــي إعطــاء ترامــب تفويضــا جديــدا ملتابعــة 
برنامج أعاله يف  السياسة الداخلية والخارجية التي مل تكتمل بعد. ويف حال 
فــوز بايــدن فإنــه ســيبدأ يف تطبيــق برنامجــه وفــق رؤى أســافه مــن الدميقراطيــني 
والتــي بالطبــع ســتكون منحــازة إلرسائيــل وفــق اســرتاتيجيات جديــدة مــا يعنــي 
أن الرهــان العــريب عــىل ايــة إدارة أمريكيــة هــو رهــان خــارس وهذا ما ســتثبته قادم 

االيام.

بأنه بات من الرضوري حشد الطاقات واالمدادات الخارجية لزيادة زخم 
الفعل املقاوم.

الجميــُع يعلــم أن كلفــَة اإلمــداد ماليــا وبرشيــا ويف قطــع للمســافات ليس 
بســيطًة؛  ِلبعــِد غــزَة عــن أماكــن اإلمــداد والــدول املســاندة للمقاومة رغم 
وجــود عتــاد عســكري عــريب يف محيــط فلســطني، إال أنــه ال يقــاوم فيــه 

إرسائيل. 
رجــال اإلمــداد, البحــر والــر والجــو يعرفهــم , فرمبــا ميــوت أحدهــم غرقــًا 
,وآخــر يحفــُر يف الصخــر نفقــًا ,مــن أجــل بقــاِء جــذوة املقاومــة مشــتعلة ، 
حتى وإن أوصلت املؤامرات العربية شعلة املقاومة إىل قرب االنطفاء 
إىل أنهــا تشــتعل مــن جديــد وبقــوٍة و بدعــٍم ربــاين كبــري فاللــه يهيــُئ لهــم 
األســباب مــن جديــٍد فُيخــرُج لهــم مــن باطــن األرض مــا يرسهــم؛ ليكملــوا 
حصــوَن  َتــدك  صواريــَخ  اىل  املواســرُي  تلــك  فتتحــول  املشــوار  هــذا 
األعداء، ويتحول من أجلهم البحُر إىل غرفٍة ُمغلقٍة تحفظ األمانات التي 
هــي يف قامــوس البــرش، ال ميكــن أن تنفجــر، فاللــه حامــي تلــك األجســام 
التي حملت عىل عاتقها هّم مقارعِة املحتل وأن تبقى عىل طريِق ذات 
الشــوكة إىل أن يــأيَت أمــُر اللــه. وهــم كذلــك ,فمســرية اإلعــداد واإلمــداد 
مستمرٌة وبكل الوسائل املتاحة إىل أن تصل ملبتغاها األخري وهو دحُر 

هذا العدو من عىل هذه األرض.

الفلســطينيون ليســوا بحاجــة لوســيط تــريك ملواصلــة حواراتهــم، بيــد أنهــم 
يبعثــون برســالة سياســية إىل كل مــن يعنيهــم األمــر، مفادها أنهم ليســوا با 
خيــارات وال مجرديــن مــن األصدقاء...لكننــي أســتبعد أن يذهبــوا، بالــذات 
فريــق الســلطة، أبعــد مــن ذلــك، نحــو االصطفاف يف محــور إقليمي – عريب 
مــن كلفــة  أعــىل بكثــري  بعينه...فكلفــة االصطفــاف يف محــور، أي محــور، 

»عدم االحتساب« عىل عاصمة بعينها أو محور بعينه.
مثــة خشــية تنتــاب بعــض الفلســطينيني، مــن أن حــوارات أنقــرة، قــد تنتهــي 
واملجلــس  الســلطة  لكعكــة  وحــاس  فتــح  بــني  »التقاســم«  مــن  نــوع  إىل 
الترشيعــي، والحقــًا املجلــس الوطنــي ومؤسســات منظمــة التحرير...مثــة 
خشــية مــن تجديــد هــذه »الثنائيــة« وإعــادة بعثهــا، فنصبــح أمــام وفــرة مــن 
االســتحقاقات االنتخابيــة )ترشيعيــة، رئاســية ومجلــس وطنــي( وبالرتتيــب 
ذاتــه الــذي تفضلــه فتــح بشــكل خــاص، ولكــن مــن دون أمــل بتجديــد األطــر 
تجربــة  انتــاج  إعــادة  يفــيض إىل  الفلســطينية وتشــبيبها، ومبــا  املؤسســية 
»املحاصصة الفصائلية« تحت عناوين »توافقية« أو »انتخابية« بّراقة...

أحســب أن هــذه الخشــية يف مكانهــا، فــا معنــى أبــدًا أليــة انتخابــات، تكــون 
نتائجها معّدة سلفًا، وعىل مقاس أصحاب القرار.

االنتخابات األمريكية والرهان الخارس

رجال اإلمداد ومؤامرة التطبيع

حوارات أنقرة .. التوقيت والرسالة

د. أحمد ابراهيم حماد
كاتب وأكاديمي 

سفيان قديح 

»تركيبة اإلدارة األمريكية الحالية، 
والمواقف اليت يتخذها ترامب، 

والقوانني اليت يوقعها؛ توحى بأن 
أياما صعبة قادمة عىل القضية 

الفلسطينية« 

وواجُب المساندِة والنرصِة لكلِّ مسلٍم 
وعريب حٍر يؤمُن بأصوِل تلك العداوِة لهذا 

الكياِن الذي أقام دولته عىل أنقاض الشعب 
الفلسطيين، أوجب عىل الشعوِب الحرِة 

دعم هذه المقاومِة بالمال والسالح ولك 
ما يملُكون حىت تحريِر فلسطني من البحِر إىل 

النهر. 

عريب الرنتاوي
الدستور األردنية

اليوم، يبدو أن الفلسطينيني »تحرروا« 
من بعض القيود العربية اليت كانت 

تكبلهم، وليس أمراً بال مغزى، أن يزتامن 
الكشف عن »حوارات أنقرة«، مع إعالن 

فلسطني تخليها عن رئاسة الدورة الحالية 
لمجلس الجامعة العربية، وصار بمقدور 

األطراف الفلسطينية »مناشدة« تركيا 
علنًا، التدخل إلنجاح حوارات المصالحة، 

ومن دون خشية من عواقب أسوأ مما 
آلت إليه الحالة العربية.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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غزة/ رامي رمانة:
لإلعــار  الدوليــة  العربيــة  الهيئــة  وقعــت 
أمــس، مذكــريت تفاهــم مــع وزارة التنميــة 
االجتاعيــة إلنشــاء مركــز تدريــب ومركــز 

نسايئ بغزة. 
 Zoom وقــد حــر االجتــاع عــر تطبيــق
مــن طــرف الهيئــة كلٌّ مــن طاهــر املــري 
رئيــس مجلــس األمناء وم. نــارص الهنيدي 
رئيــس مجلــس اإلدارة، وم.عبــاد اســبيتان 
أبــو  محمــد  وم.  املشــاريع  لجنــة  رئيــس 

عقلني مدير مكتب فلسطني.
وزارة  عــن  ممثــًا  حــر  جهتهــا  ومــن 

وكيــل  الديــك  داود  االجتاعيــة  التنميــة 
وزارة التنميــة االجتاعيــة بــرام اللــه ولــؤي 
التنميــة  وزارة  عــام  مفــوض  املدهــون 
قنديــل  عــاد  وم.  غــزة  يف  االجتاعيــة 

مدير دائرة املشاريع يف الوزارة.
أهميــة  حــول  الطرفــان  تحــدث  وقــد 
املشــاريع الحيويــة واالســراتيجية لقطــاع 
وزارة  إليهــا  تحتــاج  التــي  وخاصــة  غــزة 
التنميــة االجتاعيــة لتقديم خدمة أفضل 

للمواطنني الفلسطينيني.
وتم توقيع اتفاقية مرشوع إنشــاء وتجهيز 
وتأهيــل  إليــواء  األغــراض  متعــدد  مركــز 

الدوليــة  العربيــة  الهيئــة  وقعــت  كــا 
لإلعــار يف فلســطني والبنــك االســامي 
تأهيــل  اتفاقيــة  جــدة  يف   IDB للتنميــة 
شــارع الحريــة الرابــط بــني شــارع الرشــيد 
بقيمــة  غــزة  مدينــة  يف  الشــهداء  ومفــرق 
3.3 مايــني دوالر وبتمويــل مشــرك بني 

الهيئة والبنك.
رئيســة  وصــل  حلقــة  الشــارع  هــذا  يعــد 
بــني  للمواطنــني  النقــل  ومهمــة يف حركــة 
صــاح  وشــارع  )البحــر(  الرشــيد  شــارع 
العــدل  قــر  وجــود  وخاصــة  الديــن 
الجامعــات  مــن  والعديــد  الفلســطيني 

غــزة  قطــاع  يف  النســاء  مــن  الهشــة  الفئــة 
دوالر   1,250,000 إجاليــة  بقيمــة 
مــن  مشــرك  كريــم  بتمويــل  أمريــي 
االقتصاديــة  للتنميــة  الكويتــي  الصنــدوق 
للتنميــة  اإلســامي  البنــك  إدارة  العربيــة 

والهيئة العربية.
إنشــاء  إعــادة  هــو  الثــاين  واملــرشوع 
وتأهيــل مركــز تدريــب غزة بقيمة إجالية 
بتمويــل  أمريــي  دوالر   1,200,000
الكويتــي  الصنــدوق  مــن  مشــرك  كريــم 
للتنميــة االقتصاديــة العربيــة إدارة البنــك 

اإلسامي للتنمية والهيئة العربية.

واملؤسسات الحكومية واألهلية وغريها.
يف  لإلعــار  الدوليــة  العربيــة  والهيئــة 
فلسطني مؤسسة مجتمع مدين معتمدة 
لــدى عــدد مــن الجهــات املانحــة ولديهــا 
األقطــار  مــن  عــدد  يف  متثيــل  مكاتــب 

العربية واألوروبية وتركيا وماليزيا.
العربيــة  الهيئــة  أن  ذكــره  الجديــر  ومــن 
نفــذت  فلســطني  يف  لإلعــار  الدوليــة 
الحيويــة  املشــاريع  مــن  العديــد 
والضفــة  غــزة  قطــاع  يف  واالســراتيجية 
والقدس بالتنسيق مع الجهات الحكومية 

املختصة ذات العاقة.

بلدية خان يونس: استمرار 
العمل بمشروع تطوير 
شارع جمال عبد الناصر

خان يونس/ فلسطني:
أكــدت بلديــة خــان يونــس جنوب محافظات غــزة أن العمل 
النــارص  عبــد  جــال  شــارع  تطويــر  مــرشوع  يف  مســتمر 
ــذ بالرشاكــة مــع اإلدارة العامــة للمشــاريع بــوزارة  والــذي ُينفَّ
الحكــم املحــي وبتمويــل مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة 
االقتصاديــة العربيــة بتكلفــة إجاليــة بلغــت )1.2( مليــون 

دوالر.
إن  بــدر،  عــي  م.  البلديــة  مــن  املــرشوع  ُمــرشف  وقــال 
الخرســانية  العبــارة  إنشــاء  تشــمل  اآلن  الجاريــة  األعــال 
الخاصــة بتريــف ميــاه األمطــار يف الجزئيــة املحصــورة مــا 
بــني شــارع شــعت وحتــى شــارع بنــك فلســطني، وتركيــب 
مجتمــع  لكليــة  املــؤدي  الشــارع  يف  أمطــار  ميــاه  مصــايف 
األقــى يف املنطقــة التــي تشــهد ارتفاًعــا ملنســوب ميــاه 

األمطار.
مــن شــارع  الطريــق  أنــه يجــري تجهيــز وفــرد طبقــات  وبــني 
القسام وحتى شارع بنك القدس، واستكال أعال باط 
اإلنرلوك يف أرصفة منطقة الكتيبة، مشرًيا إىل أن البلدية 
تســارع الخطــى بالتعــاون مــع رشكــة املقــاوالت املحلية من 
أجــل إنجــاز كافــة األعــال خــال الفــرة القريبــة للتخفيــف 
من معاناة املواطنني وأصحاب املحال التجارية وســائقي 
املركبــات، شــاكًرا املواطنــني عــى وتعاونهــم الكامــل مــع 
الطواقم العاملة يف امليدان التي ستسهل انجاز املرشوع 

ككل بالرسعة املمكنة.

القدس املحتلة/ صفا:
قــال املديــر العــام للغرفــة التجاريــة الصناعيــة 
العربيــة بالقــدس املحتلــة، إن الوضع التجاري 
ا وعزلة كاملة ووضًعا  باملدينة يعاين شلًا تامًّ
ــا ازداد مــع أزمــة تفيش فريوس  ــا كارثيًّ اقتصاديًّ
تنتهجهــا  التــي  اإلغــاق  وسياســة  "كورونــا" 

سلطات االحتال اإلرسائيي باملدينة.
لوكالــة  الحســيني يف حديــث خــاص  وأوضــح 
"صفــا" أمــس أن الوضــع التجــاري يف املدينــة 
صعــب للغايــة، ويشــهد تراجًعــا كبــرًيا بســبب 
إجــراءات االحتــال يف التضييــق عــى التجــار، 

وتحديًدا يف البلدة القدمية.
وأضــاف أن مــا زاد الوضــع ســوًءا توقــف الحركــة 
ومنــع  املــايض،  مــارس  آذار/  منــذ  الســياحية 
أهايل الضفة الغربية من زيارة القدس بسبب 
د التجار خسائر فادحة  جائحة "كورونا"، ما كبَّ

تقدر مبايني الشواقل.
وأشــار إىل أن القطــاع الســياحي والفندقــي مــن 
العتــاده  بالقــدس،  تــرًرا  القطاعــات  أكــر 
عــى الســياحة الخارجيــة، كــا أن كل املحــال 
فهــذا  كامــًا،  مغلقــة  باملدينــة  الســياحية 
الناتــج  مــن   40% نســبته  مــا  يشــكل  القطــاع 

املحي القتصاد القدس.

ولفت كذلك إىل ترر قطاع البناء والتشييد، 
"كورونــا"،  بظــل  املختلفــة  القطاعــات  وكل 
املقدســيني  التجــار  كاهــل  أثقلــت  والتــي 

وفاقمت معاناتهم.
ضغوًطــا  يعــاين  القــدس  يف  التاجــر  أن  وبــني 
اقتصاديــة صعبــة، من جــراء الرائب الباهظة 
التــي تفرضها ســلطات االحتــال، واملصاريف 
وتراكــم  التجــاري  املحــل  وإيجــار  التشــغيلية 
الديــون عليــه، يف ظــل عــدم وجــود أي دخــل 

مادي.
أبوابــه  أغلــق  تجــاري  محــل   600 أن  وذكــر 
االحتــال  مارســات  جــراء  مــن  بالقــدس، 
العنريــة وأزمــة "كورونــا"، محــذًرا يف الوقــت 
نفسه من كارثة حقيقية تواجه التجار يف حال 

استمرار إغاق املدينة.
ولليــوم الثامــن عــى التــوايل، تفــرض حكومــة 
االحتــال إغاًقــا شــامًا عــى مدينــة القــدس، 
"كورونــا"،  فــريوس  تفــيش  مــن  الحــد  بحجــة 
والــذي سيســتمر ملــدة ثاثــة أســابيع، مــا أثــر 
والتــي  باملدينــة،  التجاريــة  الحركــة  ســلبًيا يف 

أصابها الركود والشلل التام.
االقتصــادي  الوضــع  أن  الحســيني  وأوضــح 
الصعب للتجار املقدســيني، وإغاق محالهم 

الخدمــايت  القطــاع  يف  للعمــل  بعضهــم  دفــع 
. بأجر متدنٍّ

ازداد  بالقــدس  الفقــر  معــدل  أن  إىل  وأشــار 
كثــرًيا يف اآلونــة األخــرية، وخاصــة يف ظــل أزمة 
"كورونــا" حيــث أصبــح هنــاك نحــو %85 مــن 

املقدسيني يعيشون تحت خط الفقر.
املحــال  إغــاق  خــال  مــن  االحتــال  أن  وبــني 
التجاريــة بالقــدس، وتحديــًدا بأســواق البلــدة 
القدميــة، يريــد تغيــري طابــع املدينــة العــريب، 
والعمــل عــى انهيــار القطــاع التجــاري، وخاصة 
الســياحي مبــا فيــه الفنــادق واملطاعم والتحف 

األثرية، والتي تأثرت كامًا.
ضغوًطــا  القدميــة  البلــدة  يف  التجــار  ويواجــه 
إرسائيليــة شــديدة مــن خــال فــرض الرائــب 
أو  محالهــم  إغــاق  إىل  لدفعهــم  الباهظــة، 
أنهــم يقدمــون صــوًرا رائعــة  التخــي عنهــا، إال 
التهديــدات  وجــه  يف  والصمــود  الوطنيــة  مــن 

واإلغراءات اإلرسائيلية.
هــؤالء  بدعــم  التجاريــة  الغرفــة  دور  وحــول 
تدخــات  "قدمنــا  الحســيني:  قــال  التجــار، 
عاجلة للتجار املتررين عن طريق املشاركة 
لكــن  املــادي،  والدعــم  تشــغيلية،  برامــج  يف 
هــذه التدخــات غــري كافيــة، ألن الحاجة كبرية 

وتزداد يوًما بعد يوم".
وأضاف "نحن نحتاج لتدخات كبرية من كافة 
الجهات واملؤسسات الداعمة لتقديم الدعم 
الكامــل للتجــار ومســاندتهم يف ظــل الظــروف 

الصعبة التي يعانون منها".
وأشــار إىل أن هنــاك مجموعــة مــن املشــاريع 
تجــار  لدعــم  والتدريــب  بالتوظيــف  متعلقــة 
االحتــال  ســلطات  أن  أكــد  لكنــه  القــدس، 

تفرض معيقات اقتصادية كبرية.
املســؤولني  كافــة  الحســيني  وناشــد 
واملؤسســات بالتدخــل العاجــل لدعــم صمــود 
ومحالهــا  أســواقها  وإنقــاذ  القــدس،  تجــار 
وسياســة  االحتــال  مارســات  مــن  التجاريــة 

اإلغاق املتواصلة.
وكان نشطاء أطلقوا حملة مؤخًرا عر منصات 
"ادعــم  عنــوان  تحــت  االجتاعــي  التواصــل 
البلــدة  يف  القــدس  تجــار  لدعــم  بلــدك"  ابــن 

القدمية وأسواقها العتيقة.
للفلســطينيني ملســاندة  دعــوة  نشــطاء  ووجــه 
ودعــم التجــار مــن خــال رشاء االحتياجــات من 
هؤالء التجار دعًا للمنتج الوطني ولصمودهم 

يف املدينة املهددة بالتهويد الكامل.

رام الله/ فلسطني:
رام  بحكومــة  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  قــت  صدَّ
اللــه عــى 215 شــهادة منشــأ بقيمــة 6.3 مايــني 

دوالر، خال شهر آب املايض.
أمــس،  بيــان صــدر عنهــا،  الــوزارة يف  وأوضحــت 
الراهنــة  كورونــا  جائحــة  خــال  قــت  صدَّ أنهــا 
املمتــدة منــذ آذار ولغايــة آب املــايض، 1171 
شــهادة منشــأ، بقيمــة إجاليــة بلغــت 34 مليــون 
ذات  يف  الــوزارة  أصــدرت  حــني  يف  دوالر، 
الفــرة مــن العــام املــايض 2281 شــهادة منشــأة 
االنخفــاض  ويعــود  دوالر،  مليــون   48.7 بقيمــة 
مختلــف  عــى  الصحيــة  الجائحــة  تداعيــات  اىل 
اقتصاديــات البلــدان التــي تأثــر مبوجبهــا اإلنتــاج 

والعرض والطلب وتراجع القوة الرشائية.
ووفق البيان، شــهدت قيمة شــهادات املنشــأ يف 
بنســبة  ارتفاًعــا  آب  شــهر  خــال  الغربيــة  الضفــة 
%1.6 مقارنة بالشهر السابق، يف حني ارتفعت 
 2019 الشــهر املناظــر  مــع  القيمــة مقارنــة  هــذه 
شــهادات  عــدد  ســجل  كــا   ،16.7% بنســبة 
املنشــأ خــال هــذا الشــهر ارتفاًعــا بنســبة 6.4% 
مقارنــة بالشــهر الســابق، يف حــني انخفــض هــذا 
العــدد بنســبة %20.7 مقارنــة مع الشــهر املناظر 

من عام 2019.
وأشــارت الــوزارة إىل أن محافظــات الخليــل وبيت 
عــدد  حيــث  مــن  األوىل  املرتبــة  تصدرتــا  لحــم 
شــهادات املنشــأ بنســبة وصلــت %27.9، ومــن 

ومحافظــة   ،13.0% بنســبة  نابلــس  محافظــة  ثــم 
قيمــة  بلغــت  كــا   ،9.8% بنســبة  طوبــاس 
شــهادات املنشــأ خــال هــذا الشــهر 6.3 مايــني 
دوالر تقريًبــا، ســاهمت محافظــة أريحــا واألغــوار 
مبــا  الخليــل  محافظــة  ثــم  مــن   ،38.5% بنســبة 
نســبته %24.0، تلتهــا محافظــة بيت لحم بنســبة 

.9.7%
وحول بلد املقصد للصادرات الفلســطينية التي 
تم رصدها من خال شهادات املنشأ يف الضفة 
الغربية خال شهر آب، فقد تصدر األردن بلدان 
املقصــد للصــادرات الفلســطينية من حيث عدد 
شــهادات املنشــأ بنســبة وصلــت %53.0، تلتــه 
حيــث  ومــن   ،13.5% بنســبة  العربيــة  اإلمــارات 
قيمة شــهادات املنشــأ تصدر األردن أيًضا بلدان 
املقصد بنســبة %79.4، تلته الســعودية بنســبة 

%5.9، من ثم اإلمارات العربية بنسبة 3.1%.
أنــه مــن حيــث أهــم الســلع  الــوزارة إىل  وأشــارت 
املصــدرة التــي تــم رصدهــا مــن خــال شــهادات 
قــت عليها، ســاهمت صادرات  املنشــأ التــي صدَّ
منتجات الحجر والرخام بالحصة األكر من حيث 
العــدد وذلــك بنســبة %46.0، تلتهــا املنتجــات 
حيــث  ومــن   ،16.3% بلغــت  بنســبة  الزراعيــة 
املنتجــات  صــادرات  مســاهمة  جــاءت  القيمــة 
 ،48.6% وبنســبة  األول  املقــام  يف  املعدنيــة 
الثــاين  املقــام  يف  والرخــام  الحجــر  وصــادرات 

بنسبة %18.0 من مجمل القيمة.

غزة/ فلسطني:
كثفت مديرية زراعة محافظة غزة، من جوالتها امليدانية باملحافظة، وذلك لزيادة اإلرشاد 
الحقي للمزارعني ولتقديم الخدمات اإلرشــادية لهم، لصعوبة التحرك من قبل املزارعني 

بسبب استمرار جائحة كورونا.
الفجــوات  لســد  زراعتهــا  املطلــوب  املحاصيــل  بأنــواع  الــوازرة  بســياق خطــة  وتــم وضعهــم 

املوسمية بأنواع معينة، ومنع التكدس اإلنتاجي بأنواع أخرى.
وشملت الجوالت كاًّ من مزارعي الزيتون والنخيل والخضار بأنواعها، إضافة ملريب الدواجن. 
مــن جانــب آخــر نفــذت لجنــة طــوارئ زراعــة الشــال بالرشاكــة، مــع وزارة االقتصــاد ومباحــث 
التمويــن جولــة رقابيــة عــى ثاجــات، وتجــار بيــع البطاطــا، وذلــك لحــر الكميــات املوجــودة 

والتحريز عليها، وعدم بيعها إال مبوافقة لجنة طوارئ زراعة الشال، ووزارة االقتصاد.
يــأيت ذلــك يف ظــل الشــكاوى املتكــررة بعــدم التــزام بعــض التجــار يف التســعرية املعتمــدة 

وتوجه التجار لبيع كميات البطاطا املخزنة لديهم خارج محافظة الشال.
ويف سياق منفصل، قامت اللجنة مبراقبة االستخدام اآلمن ملبيد "النياكور" يف أرايض 
املزارعــني الحاصلــني عــى أذونــات باســتخدامه، وذلــك بهــدف وصــول املنتــج للمواطنــني 

بشكل آمن وصحي.

 غزة/ فلسطني:
 نفذ طاقم قســم مراقبة األغذية -الطب الوقايئ التابع 
لــوزارة الصحــة، وبالتعــاون مــع مباحــث التمويــن، جولــة 
رقابيــة عــى املنشــآت الغذائيــة يف محافظــات قطــاع 

غزة.
وأجــرى فريــق التفتيــش الصحــي يف مدينــة غــزة أمــس، 
جولــة تفتيشــية شــملت ٧ منشــآت غذائيــة، تــم خالها 

عمل إخطارين لعدم استيفاء الرشوط الصحية.
كــا تــم عمــل محــر ضبــط ألحــد املذابــح الشــعبية، 

متهيــًدا لتحويــل امللــف للنيابــة العامــة، بســبب بيعــه 
دجاًجا مريًضا.

أتلــف  الجولــة  خــال  أنــه  التفتيــش  فــرق  وأفــادت 
بـــ107  تقــدر  مختلفــة  غذائيــة  مــواد  التفتيــش  فريــق 
التفتيشــية  جوالتهــا  مواصلــة  مؤكــدة  كيلوجرامــات، 

لضان سامة الغذاء املتداول يف األسواق.
ويف محافظة خان يونس، أجرى قسم مراقبة األغذية- 
صحــة  مــع  بالتعــاون  الصحــة  بــوزارة  الوقــايئ  الطــب 
البلديــة ومباحــث التمويــن بعمــل جولــة تفتيشــية عى 

15 منشأة غذائية يف املحافظة.
مطعــم  وإيقــاف  إخطاريــن  عمــل  تــم  الجولــة  وخــال 
صاحبــه  التــزام  لعــدم  العمــل  عــن  شــعبية  مأكــوالت 

الرشوط الصحية وتعليات وزارة الصحة.
املــواد  مــن  كجــم   70 إتــاف  الجولــة  خــال  تــم  كــا   
الغذائيــة الفاســدة، وحيــث تــم متابعــة تطبيق الرشوط 
الصحية األساســية واإلجراءات الوقائية خاصة يف ظل 

جائحة كورونا.
أمــا يف محافظــة رفــح، نفــذ قســم مراقبــة األغذيــة جولــة 

عــى  للحفــاظ  الغذائيــة  املنشــآت  ملراقبــة  ميدانيــة 
صحــة املواطنــني باملشــاركة مــع بلديــة رفــح، حيــث تم 
اتــاف مــواد غذائية منتهية الصاحية، وكذلك متابعة 
مدى تنفيذ االجراءات الوقائية يف ظل جائحة كورونا.

األغذيــة  مراقبــة  فريــق  زار  الوســطى،  محافظــة  ويف 
الطــب الوقــايئ 6 منشــآت غذائيــة، تــم خالهــا تحريــر 
غذائيــة  مــواد  جــرام  كيلــو   43 واتــاف  صحــي  اخطــار 
منتهيــة الصاحيــة، يف حــني تــم متابعــة مــدى تنفيــذ 

االجراءات الوقائية.

نابلس/ فلسطني:
وقعــت بلديــة نابلــس أمــس اتفاقيــة تعــاون مــع 
رشكة Jawwal Pay لحلول الدفع اإللكروين.

رئيــس  بحضــور  البلديــة،  دار  يف  التوقيــع  وتــم 
رشكــة  عــام  ومديــر  طبيلــة،  ســميح  البلديــة 
وعضــو  خــاش،  إبراهيــم   Jawwal Pay
املجلــس البلــدي غســان عنبتاوي، واملستشــار 
القانــوين أميــن عنبتــاوي، واملديــر املــايل ليــدا 
أبــو الهــدى، وعدد مــن مديري وموظفي البلدية 

والرشكة.
الرائــدة  الرشاكــة  بهــذه  فخــره  عــن  طبيلــة  وعــر 
يف مجــال الخدمــات، مؤكــًدا اســتعداد البلديــة 
لدعــم كل املبــادرات التــي مــن شــأنها تحســني 

مستوى الخدمات املقدمة للمواطن.
وبني أن االتفاقية ستمكن املواطنني من الدفع 
مــن  بــداًل   Jawwal Pay لــدى  عــر محفظتهــم 
أســهل  وبشــكل  البلديــة،  مقــر  نقــًدا يف  الدفــع 

وأرسع إلكرونًيا.

محفظــة  عــر  الدفــع  إمكانيــة  ســتتيح  كــا 
Jawwal Pay مبــارشة مــن خــال موقــع البلدية 

اإللكروين الحًقا.
وقالــت البلديــة إن توقيــع االتفاقيــة يــأيت ضمــن 
بالوقــت  املواطنــني  عــى  للتســهيل  توجههــا 

اإللكرونيــة  الوســائل  خــال  مــن  والجهــد 
املتعددة.

من جانبه، قال خاش إن الرشاكة االسراتيجية 
بــني الطرفــني متثــل نقلــة نوعيــة ســيكون لهــا أثــر 
عــى خدمــات املواطنــني يف فلســطني، بحيث 

ودون  وآمنــة  رسيعــة  املواطــن  خدمــة  ســتكون 
الحاجة الستعال النقد.

انتــرشت  االلكرونيــة  الخدمــات  أن  وأضــاف 
كورونــا  فــريوس  تفــيش  خــال  أكــر  بصــورة 
املســتجد، بســبب التدابري الوقائية ومحدودية 

الحركة يف معظم أنحاء العامل.
الدفــع  طــرق  عــى  كبــريا  االعتــاد  وأصبــح 
الفواتــري  دفــع  يف  تســهم  التــي  اإللكرونيــة 
بطاقــات  مــن  العديــد  شــحن  أو  املســتحقة 
 ،Google, XBox, PUBG مثــل  الديجيتــال 
االلكــروين  التســوق  بطاقــات  وإصــدار 
مــن  كبــرية  رشيحــة  تفيــد  والتــي  "ماســركارد"، 

املواطنني.
رشكة Jawwal Pay هي أول محفظة إلكرونية 
متعــددة الوظائــف عر الهاتف النقال، كا تعد 
الحاصلــة عــى ترخيــص ســلطة  الرشكــة األوىل 
اإللكــروين  الدفــع  خدمــات  تقديــم  يف  النقــد 

للجمهور.

اتفاقية تأهيل شارع الحرية الرابط بين شارع الرشيد ومفرق الشهداء
الهيئة العربية الدولية لإلعمار توقع مذكرتي تفاهم إلنشاء مركزي تدريب في غزة

خالل جوالت تفتيشية على منشآت غذائية
إيقاف مطعم مأكوالت شعبية عن العمل وإتالف مواد غذائية فاسدة

إغالق 600 محل من جراء االحتالل وكورونا

الحسيني: الوضع التجاري في القدس يزداد
تدهــــــوًرا والخسائـــــــر بمالييــــــــن الشواقــــــل

ق على 215 شهادة  االقتصاد ُتصدِّ
منشأ بقيمة 6.3 ماليين دوالر

تحذير أصحاب ثالجات البطاطا من االحتكار
زراعة غزة تواصل اإلرشاد 

الحقلي للمزارعين

 اتفاقية تعاون بين بلدية نابلس و"Jawwal Pay" لتسهيل الدفع اإللكتروني
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واشنطن/ وكاالت: 
تصــدر مــا يوصــف بـــ "كابوس تســليم الســلطة" املشــهد 
السيايس األمرييك بعدما امتنع الرئيس دونالد ترامب 
عــن التعهــد بانتقال ســلمي للســلطة إذا خــر انتخابات 
معرضــا  املقبــل،  الثــاين  نوفمرب/ترشيــن  مــن  الثالــث 

نفسه لسيل من االنتقادات.
وســعى قــادة حزبــه الجمهــوري إىل تــدارك املوقف دون 
نظــام  أن  مؤكديــن  الرئيــس،  إىل  مبــارش  انتقــاد  توجيــه 

الحكم الدستوري يف الواليات املتحدة سيستمر.
وقــال ترامــب يف مؤمتــر صحفي بالبيت األبيض "يجب 
أن نــرى مــا ســيحصل"، وذلــك ردا عــى صحفــي ســأله إن 
يف  الدميقراطيــة  قواعــد  بأبســط  بااللتــزام  يتعهــد  كان 
الواليــات املتحــدة وهــي النقــل الســلمي للســلطة حــن 

يتغري الرئيس.
يف  برينســتون،  بجامعــة  املــؤرخ  زيلــزر  جوليــان  ورأى 
حديث تلفزيوين، أمس، أن ترامب يهدف إىل "تهديد 
العمليــة االنتخابيــة ويقــول بصــوت عــال للجميع ما يفكر 
فيــه، وكلــام قــدم هــذه الحجــج، كلام قــام بتطبيع حقيقة 
الســيايس  النقــاش  مــن  جــزءا  يكــون  أن  ميكــن  هــذا  أن 

الجديد".
مــن جانبــه رأى الربوفيســور غريغــور كوغــر، عميــد قســم 
العلــوم السياســية بجامعــة ميامــي بواليــة فلوريدا، أن ما 

يقوم به ترامب هو "غري أمرييك عى اإلطالق".
للسياســة  األساســية  املبــادئ  "أحــد  إن  كوغــر  وقــال 
االنتخــاب.  طريــق  عــن  قادتنــا  نختــار  أننــا  األمريكيــة 
رشعيــة  عــى  املســتمرة  ترامــب  الرئيــس  هجــامت  إن 
االنتخابــات األمريكيــة ورفضه احرتام نتائجها هو ســلوك 

غري أمرييك".
جــو  للرئاســة  الدميقراطــي  الحــزب  مرشــح  ســارع  وقــد 
بايدن إىل استنكار ترصيحات ترامب قائال "يف أي بلد 
نعيــش؟ إنــه يقــول أكــر األمــور غــري العقالنيــة. ال أعــرف 

ما أقول".
مــن جهتــه قــال الســيناتور الجمهــوري ميــت رومنــي إن 
إبــداء أي تــردد بشــأن تطبيــق مــا يضمنــه الدســتور "أمر ال 

يعقل وغري مقبول".
أمــر  للســلطة  الســلمي  "النقــل  أن  تغريــدة  يف  وكتــب 
أشــبه  ســنكون  ذلــك  دون  للدميقراطيــة،  أســايس 

ببيالروسيا".

أربــع  كل  الحــال  كان  كــام  متامــا  منظــم  انتقــال  هنــاك 
سنوات منذ عام 1792".

وأكــد ماكونيــل أن "علينــا أن نثــق يف نظــام االنتخابــات 
الرئاســية وإجراءاتهــا، وال يوجــد مــا يدفــع للتشــكيك يف 

نتائجها".
يف االتجــاه نفســه قــال زعيم األقليــة الجمهورية مبجلس 
يف  قدمــا  منــي  أن  "يجــب  مــكاريث  كيفــن  النــواب 
إجــراء  عــن  منتنــع  أن  أبــدا  لنــا  ينبغــي  ال  انتخاباتنــا.. 

االنتخابات يف اليوم الذي حددناه".
مــن جهتهــا، قالــت القياديــة الجمهوريــة مبجلس النواب 
الســلمي للســلطة  "التــداول  إن  تويــرت  ليــز تشــيني عــرب 
منصوص عليه يف دســتورنا وأســايس لبقاء جمهوريتنا. 
احــرتام  عــى  ويقســمون  اليمــن  أمــريكا  زعــامء  يــؤدي 

الدستور. سنلتزم بهذا القسم".
تأييد ملوقف ترامب

بيــد أن آخريــن يف معســكر ترامــب ســعوا للدفــاع عنــه 
اإلعالمــي  هانــرت،  دريــك  قــال  إذ  الجــدل،  هــذا  وســط 
والخبري مبؤسسة هرييتج املحافظة، إنه "ال ينبغي ألي 
مرشح أن يقبل األسئلة حول خسارته يف خضم الحملة 

وقــال دانيــل آليكــي، وهــو مهنــدس يقيــم يف مقاطعــة 
نــت إن ترامــب  مونتغومــري بواليــة مرييالنــد، للجزيــرة 
خدمــة  يشــاء  كــام  السياســية  البــالد  أجنــدة  "يحــرك 

لتحشيد وتعبئة قواعده االنتخابية".
االهتــامم  نقــل  ترامــب  يســتطيع  "لألســف  قائــال  وتابــع 
مــن قضيــة ألخــرى  بــن وســائل اإلعــالم،  العــام، خاصــة 
حــول  الحديــث  وقــف  يف  نجــح  لقــد  كبــرية.  برعــة 
تداعيات الحكم عى قتلة الشابة السوداء بريونا تايلور 
عى يد الرشطة، وها نحن نتحدث عن قضية أخرى هو 

يحددها، تسليم السلطة".
دفاٌع عن الدستور

موقــف  الجمهوريــن  قــادة  عــارض  ذلــك  غصــون  يف 
ترامب دون اإلشــارة إليه بشــكل مبارش، مشــددين عى 
رضورة الدفاع عن الدستور األمرييك والتداول السلمي 

للسلطة.
األغلبيــة  زعيــم  ماكونيــل  ميتــش  الســيناتور  وقــال 
الجمهوريــة يف مجلــس الشــيوخ يف تغريــدة عــى تويرت 
"سيتم تنصيب الفائز يف انتخابات الثالث من نوفمرب/

ســيكون  الثــاين.  يناير/كانــون   20 يف  الثــاين  ترشيــن 

االنتخابية".
وأشــار هانــرت يف حديــث للجزيــرة نــت إىل أن "هيــالري 
للرئاســة(  الســابقة  الدميقراطيــة  )املرشــحة  كلينتــون 
قالت لجو بايدن أال يتنازل تحت أي ظرف من الظروف، 

ولكن هذا مل يسبب أي غضب".
وأضاف أن ما سامها "حقيقة" أن إدارة أوباما "تجسست 
عى حملة ترامب، ثم فريق ترامب االنتقايل، تظهر أنه 
مل يكــن هنــاك انتقــال ســلمي للســلطة يف عــام 2016، 

ومع ذلك يتم تجاهل هذا أيضا".
رشعيــة  يف  للتشــكيك  مــرارا  ترامــب  ســعى  وقــد 
عــرب  التصويــت  بشــأن  إىل مخاوفــه  االنتخابــات مشــريا 
الربيــد الــذي يشــجع عليــه الدميقراطيــون وســط جائحــة 

فريوس كورونا.
ودفعــت دعــوات ترامــب لتأجيــل االنتخابــات الرئاســية 
املقــرر إجراؤهــا يف الثالــث مــن نوفمرب/ترشيــن الثاين، 
نتائجهــا،  باحــرتام  التعهــد  رفضــه  مــن  ذلــك  ســبق  ومــا 
الكثريين لتوقع أزمة دستورية غري مسبوقة بسبب توقع 
بالربيــد والــذي سيســتغرق  الناخبــن  تصويــت ماليــن 

معه عد وفرز األصوات أياما عدة أو أسابيع.

طهران/ وكاالت: 
قاعــدة  اإليــراين  الثــوري  الحــرس  افتتــح 
مدينــة  يف  جديــدة  بحريــة  عســكرية 
ســرييك املطلــة عــى مضيــق هرمــز مــن 
جهته )الرشقية(، عى مساحة تصل إىل 

31 هكتارا.

وقال القائد العام للحرس الثوري اللواء، 
حســن ســالمي، خــالل مراســم االفتتاح، 
نقطــة  أهــم  يف  تقــع  القاعــدة  إن  أمــس: 
إســرتاتيجية يف املنطقة مبجال الشؤون 
الدفاعية والهجومية يف املياه الخليجية 

ومضيق هرمز.
نوعيــة  نقلــة  تعــد  القاعــدة  أن  وأضــاف 
القتاليــة  العمليــات  تنفيــذ  مجــال  يف 
امليــاه  يف  االســتطالع  وعمليــات 

الخليجية، حسب تعبريه.
عــام  منــذ  بــدأ  القاعــدة  إنشــاء  أن  وأكــد 
عــى  الكاملــة  الرقابــة  بهــدف   ،2014

تحــركات الســفن ودخولهــا وخروجهــا عرب 
وبحــر  الخليجيــة  وامليــاه  هرمــز  مضيــق 

عامن.
وكان الحــرس الثــوري اإليــراين أعلــن يف 
وقت ســابق، انضامم 188 طائرة مســرية 
أســطول  إىل  الصنــع  محليــة  ومروحيــة 

القوات البحرية التابعة للحرس.
وقالت قيادة القوات البحرية يف الحرس 
الثوري إن هذه الطائرات ســتوفر إمكانية 
منطقــة  يف  البحريــة  التحــركات  رصــد 
وجــود قــوات الحــرس، واســتخدامها يف 
الحــرس  التــي تنفذهــا بحريــة  العمليــات 

الثوري.
عــن  الســتار  إزاحــة  متــت  أنــه  وأضافــت 
اإلقــالع  عــى  قــادرة  مســرية  طائــرات   3
والهبــوط عموديــا، وطائــرة مســرية أخــرى 
تســمى "مهاجــر"، وهــي قــادرة عــى قطع 
مســافة تتخطــى 200 كيلومــرت، وتنفيــذ 

مهام يف ظروف جوية صعبة.
القــوات  قائــد  قــال  ذلــك،  مــع  وبالتزامــن 
البحريــة بالحــرس الثــوري اإليــراين، عــي 
الثــوري  الحــرس  إن  تنكســريي،  رضــا 
الطائــرات  حاملــة  أيــام   5 قبــل  رصــد 
 )USS Nimitz( نيمتــز"  إس  إس  "يــو 
التابعــة  القتاليــة  واملجموعــة  األمريكيــة 
لها قبل دخولها إىل مضيق هرمز واملياه 

الخليجية.

الثــوري  الحــرس  أن  تنكســريي  وأضــاف 
قــادر عــى رصــد كافة التحــركات البحرية 
يف مضيــق هرمــز وامليــاه الخليجية وبحر 

عامن عرب طائرته املسرية.
وتزايــد التوتــر بــن واشــنطن وطهــران منذ 
ترامــب  دونالــد  األمــرييك  الرئيــس  قيــام 
أحــادي  بشــكل  باالنســحاب   2018 عــام 
مــن االتفــاق املــربم بــن الــدول الخمــس 
الكــربى وأملانيــا مــع إيــران بشــأن الربنامج 

النووي لألخرية.
وأعــادت واشــنطن حينهــا فــرض عقوبــات 
نحــو  بعــد  تراجعــت  التــي  عــى طهــران، 
التزاماتهــا  بعــض  عــن  ذلــك  مــن  عــام 
فيينــا  وقــع يف  الــذي  االتفــاق،  مبوجــب 

عام 2015.

واشنطن/ وكاالت: 
انضم الجرنال املتقاعد بول سيلفا إىل مجموعة 
كبرية من قادة وزارة الدفاع )بنتاغون( الســابقن، 
جــو  الدميقراطــي  املرشــح  تأييــد  أعلنــوا  الذيــن 
يف  املقــررة  الرئاســية  االنتخابــات  يف  بايــدن 
الثالث من نوفمرب/ترشين الثاين املقبل، وذلك 
بعدمــا كان يومــا مــا أحــد أكــرب مستشــاري الرئيس 

األمرييك دونالد ترامب العسكرين.
رئيــس  نائــب  كان  -الــذي  ســيلفا  اســم  ويظهــر 
يوليــو/ حتــى  املشــرتكة  األمريكيــة  األركان  هيئــة 

متــوز -2019 عــى قامئــة تضــم 489 مــن خــرباء 
األمن القومي، بينهم قادة عســكريون ومســؤولون 
بالبيــت األبيــض وســفراء ســابقون، الذيــن وّقعــوا 
فيــه  يعلنــون  أمــس،  يــوم  صــدر  خطــاب  عــى 

الجســيمة  للمســؤوليات  نــدا  "ليــس  ترامــب  أن 
ملنصبه".

القومــي  األمــن  "قــادة  -وعنوانــه  الخطــاب  ويقــول 
مــن أجــل بايــدن"- إنــه "بفضــل ســلوك )ترامــب( 
املتعــايل وإخفاقاتــه، مل يعد حلفاؤنا يثقون فينا 

أو يحرتموننا، ومل يعد أعداؤنا يخشوننا".
ومل يتســن عــى الفــور االتصــال بســيلفا للحصــول 

عى تعليق.
الحــايل،  ســبتمرب/أيلول   29 أنــه ويف  إىل  يشــار 
ســُيجري املرشــحان أول مناظــرة مــن ثــالث، وهــي 
أنهــا  عــى  واســع  نطــاق  عــى  إليهــا  ُينظــر  لحظــة 
لحظــة مواجهــة دراماتيكيــة حقيقيــة يف الســباق، 
الــذي يشــهد حتــى اآلن تقــدم بايــدن بثبــات يف 

استطالعات الرأي.

موسكو/ وكاالت: 
املنــاورات  الخريــف  هــذا  روســيا  تكثــف 
حلفائهــا  مــع  الصفــوف  لتوحيــد  العســكرية 
رغــم تفــي فــريوس كورونــا املســتجد، يف 
الغــرب  مــع  عالقاتهــا  تشــهد  الــذي  الوقــت 

توترات جديدة.
املنــاورات  أكــرب  األســبوع  منصــف  وبــدأت 
الســالفية"  "االخــوة  املوســمية 
االوقيــاين"  والــدرع  الدامئــة"  و"االخــوة 
الــرويس،  القوقــاز  يف  و"القوقــاز2020-" 
مــع  شــخص  الــف   80 نحــو  فيهــا  يشــارك 
والبحــر  قزويــن  بحــر  يف  بحريــة  تدريبــات 
االســود. وبــن املشــاركن االجانــب الصــن 

وبيالروس، يف حن ترسل إيران سفنا.
اليــوم  بوتــن  فالدميــري  الرئيــس  وســيحرض 
الجمعة هذه املناورات يف ميدان التدريب 
الــذي  اســرتاخان  قــرب  يــار  كابوســتن  يف 
الصواريــخ  الختبــار  موقعــا  عــادة  يســتخدم 

الروسية بحسب الكرملن.
كاشــن  فاســيي  العســكري  املحلــل  وقــال 
موســكو  لالقتصــاد يف  العــايل  املعهــد  مــن 
ان هــذه التدريبــات التــي يطلــق عليهــا اســم 
"القوقــاز2020-" واملقــررة حتى 26 ايلول/

الرئيــي  الســنوي  الدليــل  "هــي  ســبتمرب 

عــى قــدرة القــوات املســلحة الروســية عــى 
مواجهة نزاع واسع النطاق".

الرتــب  الخبــري "عليهــم اوال اختبــار  واضــاف 
العليا يف القيادة العسكرية".

ووفقا لوزارة الدفاع سيشــارك يف العمليات 
 250 وحتــى  جنــدي   12900 القتاليــة 
منظومــات  مــن  و200  مدرعــة  و450  دبابــة 
منظومــة  وأحدثهــا  والصواريــخ  املدفعيــة 

"توس2-".
هــذه  فــإن  املعلنــة،  الــرضب  قــوة  ورغــم 
التدريبــات أقــل ضخامــة مقارنــة مــع مشــاركة 
مامثلــة  منــاورات  يف  عســكري  ألــف   128

عــام 2019 يف وســط البــالد، وال300 الــف 
الذيــن متــت تعبئتهــم يف اقــى الــرشق يف 

.2018

وان كانــت بيــالروس معتادة عى املناورات 
الروسية، تدل وتريتها هذه السنة عى دعم 
يواجــه  الــذي  لوكاشــنكو  الكســندر  رئيســها 
عــى  احتجاجــا  غــري مســبوقة  حركــة شــعبية 
إعالنــه فــوزه يف انتخابــات التاســع مــن آب/

بانهــا  املعارضــة  وصفتهــا  التــي  اغســطس 
مزورة.

يف  "القوقــاز2020-"  منــاورات  وتنظــم 
مــوازاة منــاورات روسية-بيالروســية "االخــوة 

ويحمل لوكاشــنكو الدول املجاورة مســؤولية 
بالســعي  الغــرب  متهــام  بــالده،  مشــاكل 
وســاحة  انطــالق"،  "نقطــة  بــالده  الســتخدام 
عــن  واعلــن  روســيا  ضــد  ل"حــرب"  معركــة 
مناورات جديدة لشهر ترشين االول/اكتوبر 

بســبب قضايــا  الســنوات املاضيــة  اكــر يف 
التجسس والتدخل ومؤخرا مع اتهام موسكو 
بتسميم املعارض الرويس اليكي نافالني.

ان هــدف  تؤكــد ســنويا  وان كانــت موســكو 
وهــي  بحــت"  "دفاعــي  التدريبــات  هــذه 
موجهة اىل خصم "افرتايض"، فهي مناســبة 

ايضا الستعراض عضالتها.
وتواصل روسيا تطبيق خطة تحديث مكلفة 
اســلحة  عــدة  واختــربت  املســلحة  لقواتهــا 

فعليا منذ 2015 يف الحرب يف سوريا.
بالنســبة اىل املنــاورات االخــرية يف القوقــاز 
انظمتهــا  "عــدد  روســيا  زادت   2016 يف 
وعــدد  املســرية  والطائــرات  املدفعيــة 
الدفاعيــة  وانظمتهــا  الجديــدة  مقاتالتهــا 
اس- انظمــة  ومنهــا  للطائــرات"  املضــادة 

400 املتطــورة كــام كشــف الخبــري فاســيي 

كاشن.
بانتظــام  بوتــن  فالدميــري  الرئيــس  ويفتخــر 

بتطوير اسلحة "ال تقهر".
االســلحة  هــذه  بــن  مــن  كاشــن  وبحســب 
صاروخ "كينجال" الذي يفوق رسعة الصوت 
منــاورات  خــالل  عنــه  النقــاب  يكشــف  وقــد 
"قوقــاز2020-" متاما كمقاتالت "ســو57-" 

من الجيل الخامس.

السالفية" التي يشارك فيها 900 جندي.
وأول من أمس، حلقت مقاتلتان روسيتان طراز 
"تــو160-" فــوق منطقــة التدريــب قــرب مدينــة 
بريســت عــى الحــدود بــن بيــالروس وبولنــدا. 

وهو تحرك رمزي يف االوضاع الحالية.

يف بيالروس يف اطار منظمة معاهدة االمن 
الجامعــي التــي تهيمــن عليهــا روســيا وتضــم 

جمهوريات سوفياتية سابقة.
امــا اوكرانيــا التــي تشــهد نزاعــا يف الرشق مع 
انفصاليــن موالــن لروســيا، فــرتى يف هــذه 

املناورات "تهديدا".
تدريبــات  ذلــك  مــوازاة  يف  تجــري  وهــي 
دول  فيهــا  تشــارك  الثالثــاء  منــذ  عســكرية 
العــدو  اعضــاء يف حلــف شــامل االطلــي، 

اللدود ملوسكو.
وقالــت وزارة الدفــاع االوكرانيــة إن "وحــدات 
عســكرية مشــاركة يف املنــاورات )الروســية( 
وتهديــد  التصعيــد  بهــدف  تســتخدم  قــد 

استقرار البحر االسود".
وســبق ان حصلــت مواجهــة يف املنطقة بن 
ضــم  منــذ  واالوكــراين  الــرويس  االســطولن 
شــبه جزيــرة القــرم يف 2014 ويســري حلــف 

شامل االطلي دوريات فيها.
نحــو  روســيا  توجــه  التدريبــات  هــذه  وتؤكــد 
عــى  الغــرب  مــع  التوتــر  تفاقــم  منــذ  آســيا 
خلفيــة االزمــة االوكرانيــة. وستشــارك الصــن 
يف املنــاورات كــام تفعــل يف كل مــرة منــذ 

.2018

الغــرب  مــع  موســكو  عالقــات  وتدهــورت 

كابوس تسليم السلطة في صدارة 
الجــــــــدل السياســـــــــــي األمريكـــي

رفًضا لسلوكه المتعالي.. 
أكبر مستشاري ترامب العسكريين 

السابقيــــــــن يعلـــــــن تأييـــــــد بايــــــــدن

الحــــرس الثـــوري اإليرانـــــــي يكشــــــف عــــن إنشــــــــاء 
قاعــــدة عسكريــــة بحريـــــة جديــــــدة علـــــى مضيــق هرمز

روسيـــا تجمـــع حلفاءهـــا بتنظيــــم مناورات عسكريــــة

جانب من المناورات العسكرية
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رفح/ مريم الشوبكي:
بيد واحدة أخذت ترسم حلمها، كأنها طفلة بضفيرتين 
تقفــز بكلتــا قدميها فــي الهواء تلعب »نــط الحبل«، 
يداها مفتوحتان للمستقبل كما تتمناه، بألوان زاهية 

مفعمة بالحيوية لونت رســمتها، هكذا تحلم سجود 
قدادة بأن تكون فراشة تفعل ما يحلو لها.

لكــن ســجود طفلــة ولدت بيــد واحدة وقــدم واحدة 

فــي مدينــة رفح جنوب قطــاع غزة، إعاقتهــا لم تكن 
حاجًزا بينها وبين مواهبها في الرســم وإلقاء الشــعر 

والتمثيل.

كانــت هــذه املواقــف تهز قلبهــا املوجوع أمًلا 
عــى حالــة ابنتهــا وتــذرف معــه الدمــوع، ولكــن 
تعــر  تعــد  ومل  قلبهــا  قــوي  األيــام  مــرور  مــع 
هــذه املواقــف اهتامًمــا، ووجــدت نفســها بني 
ورعايتهــا  احتضانهــا  أو  إهاملهــا  إمــا  خياريــن 

واالهتامم بها ومواجهة املجتمع بكل قوة.
 أصبحــت تبحــث عــن عــاج لطفلتهــا يف أي 
طبــي  وفــد  أي  ماقــاة  إىل  وتذهــب  مــكان، 
أجنبي يختص بالعظام والتشوهات الخلقية.

عظــام  طبيــب  مــن  ميســون  اقتنصتــه  أمــل 
أمرييك كان ضمن وفد أطباء أجنبي قدم إىل 
قطــاع غــزة، تتابــع: "قــرأت قــدًرا عــن زيــارة هــذا 
الوفــد، فذهبــت ملاقاتــه دون موعــد، كانــت 
تبلــغ ســجود حينهــا عاًمــا ونصف عام، شــخص 
يل الطبيــب أنهــا تعــاين خلًعــا يف املفصلــني 
عمليــة  إجــراء  منــي  وطلــب  واأليــر  األميــن 

عاجلة لها".
كانــت ســجود تتــأمل كثــًرا حينــام تجلــس، لــذا 
عــى  مســتلقية  الوقــت  طــوال  تبقــى  كانــت 
ظهرها، وهذا أصابها بتسلخات زادت آالمها، 
طــوال  احتضانهــا  إىل  تضطــر  األم  فكانــت 

الوقت لتخفف من هذه التسلخات.
عــى  الحصــول  "اســتطعت  ميســون:  وتكمــل 
املقاصــد  مستشــفى  يف  عــاج  تحويلــة 
بالقــدس املحتلــة، وهنــاك أجريــت لها عملية 
جراحيــة، والعمليــة الثانيــة ســتجرى لهــا حينــام 

تتم 12 عاًما؛ ألن عظامها ستكون أقوى".
القطــاع،  إىل  أخــرى  مــرة  عــاد  ذاتــه  والطبيــب 
عــى  طأمنهــا  ميســون،  إليــه  فــوًرا  فتوجهــت 
حالــة طفلتهــا وأن بإمكانهــا أن تركــب لهــا طرًفــا 

ــا، ولكــن يلــزم بــر جــزء مــن قدمهــا حتــى  صناعيًّ
تتمكن من ارتداء الطرف دون أمل.

متكنــت ميســون مــرة أخرى مــن الحصول عى 
تحويلة عاج يف مستشــفى املقاصد، وتبني 
أن "فاعــي خــر" مــن األرايض املحتلــة ســنة 
1948م تربعــوا بـــ25 ألــف شــيقل مثــن الطرف 

الصناعي.
وتوضــح أنهــا بباقــي أمــوال املتربعني افتتحت 
فكــرت يف  األمــل، ألنهــا  باســم ســجود  روضــة 
حالة ســجود ووضعها مســتقبًا، فإنها ستكون 
بحاجــة إىل مــروع تســتند إليــه وتديره حينام 

تكرب.
تحرص ميسون عى دمج سجود يف املجتمع 
بالتواصــل  لهــا  النفــي  الدعــم  وتقديــم 
تقــوي  لــيك  نفســيات،  اختصاصيــات  مــع 

شخصيتها، لتواجه املجتمع مستقبًا.
لكــن ســجود تحتــاج كل عــام ونصــف إىل طرف 
يفــوق  وهــذا  ذاتــه،  باملبلــغ  جديــد  صناعــي 
إمكاناتها املادية؛ فهي ال تستطيع توفره، أما 
الطــرف الصناعــي الذي ركب لها فا تســتطيع 
وكــر  مريــح،  بشــكل  بــه  والســباحة  اللعــب 

أخًرا وهي تقفز به عى لعبة "الرامبولني".
تحلم ميسون أن تتوافر البنتها فرصة عاج يف 
ــا  الخــارج، متكنهــا مــن مامرســة حياتهــا طبيعيًّ
باحتياجاتهــا  وتقــوم  واألوجــاع،  اآلالم  لتــودع 
اليوميــة دون مســاعدة مــن أحــد، وتتمكــن مــن 

الحركة والقفز كباقي أقرانها.
ستبقى "سجود" ترسم حلمها بالقفز والحركة 
بحريــة، عــى أمــل أن يتحقــق هــذا الحلــم يوًمــا 

ما.

سجود )10 أعوام( عاملها تتشاركه مع توأمها 
يصعــب  أمــر  كل  تســاعدها يف  التــي  ســجى 
عليهــا فعلــه، ويف متثيــل مشــاهد تبنــي هــي 
كان  وآخرهــا  توأمهــا،  مــع  وتنفذهــا  فكرتهــا 

ا عن فروس "كورونا". فيديو توعويًّ
بني عيادات األطباء قضت والدتها "ميســون" 
أمــل  بصيــص  عــن  تبحــث  ســنوات  مثــاين 
إلنجاب طفل يكون أًخا لطفلها الوحيد خالد، 
تــروي تفاصيلهــا: "واجهتنــي بعــض املشــاكل 
يف اإلنجــاب، لــذا اتجهــت إىل عمليــة زراعــة 
نجحــت،  حينــام  الفرحــة  تســعني  ومل  األجنــة 
ولكــن شــهور حمــي مــرت قاســية وكلهــا تعــب 
التشــوهات  األطبــاء  يكتشــف  ومل  وإجهــاد، 

التي لحقت بأحد جنيَنّي".
مــدار  عــى  انتظرتهــا  التــي  اللحظــة  جــاءت 
لصحيفــة  تضيــف  الطــوال،  الســنوات 
ســجى،  وأختهــا  ســجود  "ولــدت  "فلســطني": 
لكن الصدمة كانت هي سيدة املوقف حينام 
رأيــت ســجود بيــد واحــدة وقــدم واحــدة، فقــط 

متلكني الخوف".
"ابنة قلبها"

واحتضنتهــا  ابنتهــا  ميســون  أخــذت  ثــم 
مــن  تســتحِي  مل  "قلبهــا"،  ابنــة  وأصبحــت 
بعضــه  يقســو  كان  الــذي  للمجتمــع  إظهارهــا 
يف أحيــان كثــرة عليهــا، تقــول: "حينــام كنــت 
أتــردد إىل العيــادة إلعطــاء ســجود التطعيــامت 
إليهــا  ينظــرن  ســيدات  كانــت  الدوريــة، 
باســتغراب ويطلنب مني تغطية قدمها ويدها 
حينام كنت ألبســها بنطااًل قصًرا وقميًصا با 

أكامم".

بيد واحدة ترسم "سجود" حلم "الفراشة"

نعني بلباقة الكام التواصل مع اآلخرين، أو التحدث إليهم باألسلوب الذي يرفع من شأنهم، ويف الوقت 
نفسه يبعد كل البعد عن االستفزاز أو حدة الصوت أو أي طريقة تثر الحزن أو القلق يف نفوسهم.

ولباقة الكام هي إحدى الصفات املهمة املتوافرة يف األشخاص االجتامعيني، كام أنها يجب أن تتوافر 
فينا أشخاًصا عاديني لنستطيع التعامل مع اآلخرين بأريحية.

وقــد تختلــط قليــًا بنفــاق؛ فالشــخص املنافــق أو الشــخص الذي يســعى الكتســاب مصلحة مــا يكون لبًقا 
يف حديثــه مــع اآلخريــن، لذلــك ســأعرض عليــك بعــض الخطــوات إن اتبعتهــا فســتحميك مــن الوقــوع يف 

النفاق، وستحفز مهارة الحديث لديك بشكل فعال وإيجايب.
إليك عر خطوات: 

1. االحرام
إّن أّول خطوة لتكون متحّدًثا ناجًحا هو احرام األشخاص الذين ُتخاطبهم سواء كنت تعرفهم أم ال؛ فإن 

االنطباع األول الذي تركه عنك هو الذي يعكس شخصّيتك.
2. الطبيعة

عــدم التكلــف يف أثنــاء محــاورة الطــرف اآلخــر هــو مــن أكرث األســباب التي تدعم حضورك وتعــزز الكاريزما 
ا وليس مصطنًعا. الخاّصة بك، وحاول أن تجعل أسلوبك مهذًبا، وال شك يجب أن يكون طبيعيًّ

3. الصدق
نيــل االحــرام  لــن تســتطيع  الكــذب نهايتــه االنكشــاف واإلحــراج؛ فأنــت حــني تكــذب  جميعنــا يعلــم أن 

والقبول، وسيكون أسلوبك مصطنًعا ومبالًغا فيه، لذلك اجعل الصدق منهًجا لك.
4. الذاكرة 

اعمــل عــى تنميــة ذكرتــك لتســتطيع تذكــر وجــوه النــاس وأســامئهم، خاصــة األشــخاص الذيــن ال تقابلهــم 
دامًئــا أو الذيــن ال تربطــك بهــم عاقــات قويــة، والســبب وراء ذلــك هــو منــح اآلخــر االحــرام والتقديــر، 

ومنحك أنت لباقة الكام.
5. التفاهم

تفهــم مواقــف اآلخريــن ودوافعهــم نحــو ارتــكاب ســلوك معــني، والتمــس لهــم األعــذار، وال تعمــل عــى 
توبيخهم أو انتقادهم بأسلوب غر الئق.

6. الحلم
كن حلياًم ولّيًنا عند تقديم النصيحة للطرف اآلخر.

ألّنــه يف كثــر مــن األحيــان يظــّن الطــرف املقابــل أّنــك تريــد اســتعراض علمــك ومهاراتــك أو تريــد إحراجه 
وتوبيخه، لذلك اعتمد طريقة غر مبارشة فيام تود أن تنصحه به وتجّنب نصحه أمام الناس.

7. االستامع
لباقــة الــكام تــأيت مــن حســن االســتامع، ودامًئــا مــا نســمع ونقــرأ أن االســتامع أهم بكثر مــن التحدث، ألنه 

ميكنك من التفكر فيام ستقول إضافة إىل فهم املوقف بوضوح.
8. االبتسامة

إن تبّســمك عنــد التحــّدث يبعــث يف الشــخص املقابــل شــعوًرا باالطمئنــان ويعكــس كذلــك ثقتــك يف 
نفســك، ويعــزز حضــورك، واالبتســامة يقابلهــا ابتســامة وحــب مــن اآلخريــن، فحــاول أن ترســم االبتســامة 

عى وجهك عندما تقابل اآلخرين وال تقابلهم بوجه عبوس.
9. االعتذار

كلنــا نخطــئ، ولكــن القليــل منــا مــن يعتــذر عــن خطئــه، والكثــر منــا يتــامدى يف الخطــأ لعــدم قدرتــه عــى 
االعتــذار، لذلــك يجــب أن تنّمــي ثقافــة االعتــذار لديــك لتمنحــك حــب اآلخريــن وصفاءهــم تجاهــك، 
وبذلــك عندمــا تتحــدث إليهــم يســتمعون إليــك دون رغبــة يف الذهــاب، وبذلــك ستكتســب لباقــة الــكام 

دون أن تشعر.
10. التناسب

أن تتحدث مع بواب العامرة بطريقة ال يفهمها أو ترفق مثًا بعض الكلامت اإلنجليزية هذا ال يعني أنك 
إنســان لبــق، بــل يعنــي أنــك تفتقــر ملهــارة لباقــة الحديــث، ولذلــك يجــب أن تتعامــل مع البــواب بالطريقة 

التي ال يجد فيها نوًعا من الطبقية أو التكرب، والتحدث مع زميل العمل باألسلوب الذي يفهمه.

د. محمد اللقطة 
استشاري تنمية بشرية

تصوير/ يارس فتحي - رمضان األغا

عشر خطوات الكتساب 
لباقة الكالم



غزة/ هدى الدلو:
إن األمــراض عموًمــا والمعديــة علــى 
وجــه الخصــوص مــن المحــن واألمــور 
الضارة التي تلحق باإلنســان وتســبب 
له معاناة، وقد تكون سبًبا في فقدان 

المحــن يســتطيع  لكــن هــذه  حياتــه، 
اإلنســان إذا ألمــت بــه أن يحولهــا إلى 
محنة وفرصة، وأمر إيجابي، وخير دليل 
حديــث الرســول: »َعَجًبا ألْمــِر اْلُمْؤِمِن 

ُه َلُه َخْيٌر، َوَلْيَس َذِلَك أِلَحٍد  ِإنَّ َأْمَرُه ُكلَّ
َشــَكَر  اُء  َســرَّ َأَصاَبْتــُه  ِإْن  لْلُمْؤِمــن:  ِإالَّ 
اُء َصَبَر  َفــَكاَن َخْيــًرا َلــُه، َوِإْن َأَصاَبْتُه َضــرَّ

َفَكاَن خْيًرا َلُه«.
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وصية اليوم:حديث شريف:  َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك )ريض الله عنه( َعِن النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: 
»َما ِمْن ُمْسِلٍم َغرََس َغرًْسا، َفَأَكَل ِمْنُه ِإْنَساٌن َأْو َدابٌَّة، ِإلَّ َكاَن َلُه ِبِه َصَدَقٌة«.

إن حياة معظم الناس تبنى أو 
تهدم يف أوقات فراغهم.

بكليــة  وأصولــه  الفقــه  يف  املشــارك  األســتاذ 
الرشيعة والقانون يف الجامعة اإلسالمية د. زياد 
مقــداد يبــني لصحيفــة "فلســطني" أن األصــل يف 
أي محنة أو مرض معٍد أنه يحمل يف طياته شــيًئا 
مــن اإليجابيــة، مــن منطلــق أن كل يشء يف الدنيا 

يحمل السلبيات واإليجابيات. 
تظنــون  كــا  ليســت  كورونــا  "أزمــة  مقــداد:  ويقــول 
نظرنــا  فلــو  ومحنــة،  وبــالء  ونقمــة  رش  محــض  وأنهــا 
ومنافــع  كثــرة  إيجابيــات  ففيهــا  مبوضوعيــة  لألمــر 
لكونهــا قــدر اللــه يصيب به من يشــاء وينجي منه من 
يشــاء، يشــفى منــه بــإذن اللــه مــن يشــفى ويتوىف من 
يتوىف، ومع ذلك يجب أن يحتاط الناس منها، وأال 

يسخطوا وينكروا ويسبوا أو يلعنوا".
ويشر مقداد إىل أن من يصاب بهذا املرض فعليه 
أن يحتســب ويصــر ويعفــو ليكــون لــه أجر شــهيد، إذ 
قــال )صــى اللــه عليــه وســلم(: "واملطعــون شــهيد"، 
مضيًفا: "فهذا املرض الذي مل يعرف له العامل دواء 
عرفهــم أن الدنيــا عــرض زائــل ووهــم ورساب، فذلــك 
الفــروس الــذي ال يــرى بالعــني يوقــف حيــاة النــاس 
تتصارعــوا  أن  تســتحق  فــال  وينغصهــا عليهــم؛  فيهــا 

عليها كالوحوش يف براريها".
ويوضــح أن الجائحــة علمــت النــاس الصــر واألنــاة 
وعدم التعجل، وأن األهداف واملطالب الدنيوية 
الخطــر  يلحــق  إنجازهــا  كان  إذا  تؤجــل  أن  ميكــن 
بحياتــك؛ فــال تصبــح الدنيــا كل همــك وال مبلــغ 
علمــك، فهــي قربــت الناس ممن يحبون من أفراد 
أرستهــم، وجعلتهــم يضبطــون ترصفاتهم ويوثقون 

العالقة بينكم وبينهم.
يف  املــرأة  دور  أظهــرت  أنهــا  إىل  مقــداد  وينبــه 
الحياة اليومية وكم تتحمل من جهد وأعباء داخل 
البيــت وتعتنــي باألبنــاء دون كلــل أو ملــل يف زمــن 
كورونــا وقبــل زمنهــا، ولذلــك "اســتوصوا بالنســاء 
لراجعــوا  وقًتــا  النــاس  منحــت  أنهــا  كــا  خــًرا"، 
أنفســهم ويســتغفروا ذنوبهــم، ويتقربــوا أكــر مــن 
األوراد؛  عــى  ويحافظــوا  الكتــاب؛  ويتلــوا  ربهــم، 

ويستعدوا ليوم الحساب.
"كيد ضعيف"

بــدوره يقــول الداعيــة مصطفى أبــو توهة: "إن الله 
بــه  )تبــارك وتعــاىل( مــا كان ليخلــق شــيًئا ويــأذن 
ليكــون كرًبــا مطلًقــا ومحًضــا لعبــاده وخلقــه، حتــى 
إبليــس ذاتــه، فإنــه نســتطيع مــن زاويــة أن نقول إنه 

النــاس،  يتصورهــا  التــي  املطلقــة  بالرسيــة  ليــس 
فإن كيده ضعيف يخنس إذا اســتعاذ العبد بالله 
منــه، وبذلــك وجــوده بوسوســته الخافتــة يثر فينا 
عوامــل التحــدي لنكــون مــن القــوة والصالبــة التــي 
هــو  الــذي  اإلنســان  لهــذا  )تعــاىل(  اللــه  يريدهــا 

أغى ما يف الكون كله".
أن  "فلســطني"  صحيفــة  مــع  حديــث  يف  ويــرى 
ا مطلًقــا، بــل ميكــن  األوبئــة واألمــراض ليســت رشًّ
"ورمبــا  الشــاعر  إليــه  أشــار  مبــا  إليهــا  نشــر  أن 
نافعــة"،  ضــارة  و"رب  بالعلــل"  األجســاد  صحــت 
فقــد شــهدت البرشيــة عــر تاريخهــا أوبئــة فتاكــة 
كالطاعــون والكولــرا واألنفلونزا األســبانية، ولكنها 
أصبحــت اليــوم يف خــر كان بعــد أن أتــت عــى 
كورونــا  وبــاء  عــى  ويصــدق  البــرش،  مــن  ماليــني 

)كوفيــد 19( مــا يصــدق عــى غــره مــن األمــراض 
القاتلة.

ويذكــر قــول النبــي )عليــه الصــالة والســالم(: "مــا 
إال  دواًء،  لــه  وخلــق  إال  داًء  )تعــاىل(  اللــه  خلــق 
الســأم"، مضيًفا: "إن الله )ســبحانه وتعاىل( يريد 

من اإلنسان أن يؤوب إليه".
ويتابــع: "ذلــك أن بــذرة الفجــور مغــروزة يف كيــان 
إن  فــا  َوَتْقَواَهــا"،  ُفُجورََهــا  "َفَأْلَهَمَهــا  اإلنســان 
حتــى  القــوة  أســباب  مــن  ســبًبا  اإلنســان  ميتلــك 
يعلنها رصاحة وبكل وقاحة )من أشد منا قوة(".

ويكمــل أبــو توهــة: "مجــاالت القــوة عنــد اإلنســان 
قــد تكــون علميــة وقــد تكــون ماديــة )َفَلــاَّ َجاَءْتُهــْم 
اْلِعْلــِم  ــَن  مِّ ِعنَدُهــم  ــا  مِبَ َفرُِحــوا  َنــاِت  ِباْلَبيِّ ُرُســُلُهم 
ــا َكاُنــوا ِبــِه َيْســَتْهزُِئوَن( )غافــر )83((،  َوَحــاَق ِبِهــم مَّ

هنــا  ومــن   ،".. َلَيْطَغــٰى  اإْلِنَســاَن  إِنَّ  "َكالَّ  وقولــه: 
ليعــرف حجمــه  قهــًرا  يــؤدب  أن  االنســان  اســتحق 

الضعيف الهش أمام الخالق )سبحانه(".
الــذي قهــر  اللــه العظيــم  ويختــم بقولــه: "ســبحان 
آالف  تكبــره  بعــد  إال  يــرى  ال  بالــذي  اإلنســان 
الحديثــة،  التقنيــات  عــر  بالعــني  لــرى  املــرات 
اللــه  خلــق  عظيــم  مــدى  عــى  اإلنســان  ليقــف 
)ســبحانه( القــادر عــى أن يبعــث عليهــم صيحــة 
مخلــوق  لكنــه  عــني،  بعــد  أثــًرا  فيكونــوا  فتهلكهــم 
لطيف ضعيف، وقد قيل )العدو إذا لطف عنف( 
فالــذي تــراه بعينــك رمبــا تحــذره فأما الــذي ال تراه 
فأين الفرار، وإن كان من وجهة فإىل الله )تعاىل( 
الذي بيده مقاليد كل يشء والذي يجر وال يجار 

عليه".

ل محنة كورونا إلى منحة؟ كيف ُنحوِّ

واللقــاءات  املحافــل،  يف  األشــخاص  بعــض  يعمــد 
يف  الوهــم  نفــخ  طريقــة  إىل  الدعويــة  وامللتقيــات 
أنهــم  إقنــاع اآلخريــن  الحارضيــن، إذ يحرصــون عــى 
األكــر متّيــًزا، وأّنهــم يقــرؤون كثــًرا، وأّنهــم مطلعــون 
العلــم  أهــل  كبــار  مــع  ويتواصلــون  عــى كل يشء، 
الزَّعــم   قــارص يف  غــر  والسياســة والفكــر، ووهمهــم 
فيهــم  ينفخــون  مــن  ُيشــعرون  بــل  مجتمعهــم؛  عــى 
وذلــك  األمــة،  برمــوز  قويــة  صلــة  عــى  أنهــم  الوهــم 
بالنفخ املســتمر لتوصيفاتهم وامتيازاتهم وقدراتهم 
بحيــث  حولهــم  مــن  لــكل  خطاباتهــم  يف  الوهميــة 
وأرفــع  شــأًنا،  أعــى  أّنهــم  تاّمــة  قناعــة  عــى  يغــدون 
مــن اإلمكانــات واملؤّهــالت  وأّنهــم ميتلكــون  منزلــًة، 
التــي مُتكنهــم مــن أن يكونــوا العنــوان األبــرز للعمــل، 
وأنهــم حبــل النجــاة إن دخلــوا ســفينة العمــل، وهــم 
يف الحقيقة ليســوا كذلك!؛ فقد يقرؤون ســطًرا من 
كتــاب، فيقولــون: قرأنــا الكتــاب كلــه، وقــد يأخــذون 
ســاع  مبقــدر  جلوســهم  -ومــدة  بالســاع  ســنًدا 
صفحــة-، فيقولــون: أخذنــاه بعــد ُجهــد وتعــب، وقــد 
مَيــر بهــم فــالن مــن أهــل الفكــر والسياســة، ويقولون: 
نفــخ  سياســتهم  فهــؤالء  مشــورتنا،  عــن  يســتغني  ال 
الوهــم،  وقــد ُيحالفهــم الحــظ -إن جــاز التعبــر- إمــا 
يف  لغايــة  أو  وســاطتهم،  لقــوة  أو  املــكان،  لفــراغ 
نفــس مــن وضعهــم؛ فيتقّلــدون املناصــب واملهــام 
ويحملــون امللفــات العظــام، ولكنهــم -وللــه الحمــد- 
يقعــون يف الوهــم ذاتــه، حيث الوهم قرين الحســد، 
للــه دره يقتــل فيبــدأ بصاحبــه، ورسعــان مــا ينكشــف 
وهمهــم، وهــؤالء مــن أكــر معوقات العمــل الدعوي؛ 
الحقيقــة  ويف  املســتقبل،  يف  كبــًرا  ثقــاًل  ألنهــم 
وهمهم يقتلهم يف اليوم مائة مرة إذ من الصعب أن 

يعيشوا انفصاًما بني ما يقولونه وما عندهم.

نفخ 
الوهم 

د. صادق قنديل

العدائيــة  النظــرة  يف  التطــرف  عــالج  يكمــن 
للحيــاة، باتبــاع املنهــج الوســطي الــذي تتميــز 
بــه هــذه األمــة يف كل شــؤون حياتهــا، ويتــأىت 
الكرميــة  القرآنيــة  النصــوص  فهــم  بـــ:  ذلــك 
والنبوية الرشيفة، فهًا سليًا يتفق ومقاصد 
الوســطية  مفهــوم  وســنبني  الغــرَّاء؛  الرشيعــة 

بيشء من التفصيل.
مفهوم الوسطية  ) 1 (

لــذا  خصائصــه؛  أبــرز  مــن  اإلســالم  وســطية 
نجــد اإلســالم يقــدم املنهــج الوســطي يف كل 
مفهــوم  ولتحديــد  الحيــاة،  شــؤون  مــن  شــأن 
الوســطية علينــا االطــالع عــى بعــض مــا كتبــه 
العلــاء األفاضــل، ومــا ذهبــوا إليــه يف تحديد 

مفهومها: 

قــال تعــاىل: ﴿ َقــاَل َأْوَســُطُهْم َأَلــْم َأُقــْل َلُكْم َلْواَل 
ُحوَن﴾، َأْوَســُطُهْم: أي أعدلهــم وأحســنهم  ُتَســبِّ
طريقة، والوسط: يطلق عى األخر األفضل.

ــًة َوَســًطا  وقــال تعــاىل: ﴿ َوَكَذِلــَك َجَعْلَناُكــْم أُمَّ
ُســوُل  َوَيُكــوَن الرَّ ــاِس  َعــَى النَّ ِلَتُكوُنــوا ُشــَهَداَء 
َعَلْيُكــْم َشــِهيًدا﴾، تتحــدث اآليــة الكرميــة عــن 
وأن  خيــاًرا،  عــدواًل  املســلمني  كــون  فضيلــة 
إن  بــل  والعدالــة،  الخريــة  تعنــي:  الوســطية 
الوسطية هي علة تكليف الله سبحانه وتعاىل 
األمــة بالشــهادة عــى ســائر األمــم، والشــهادة 
ال تقــوم إال عــى العــدل، وهــو مقصــد عظيــم 
مــن مقاصــد إرســال اللــه تعــاىل لرســله عليهــم 
ووضــع  الســاوية  الكتــب  وإنــزال  الســالم، 
الرشائع من الحق سبحانه؛ ليسود الخر وتعم 

الرحمــة واألمــن واألمــان، الــذي يتطلــع إليه كل 
إنســان، وهــذا ال يتحقــق إال مــع العــدل، الــذي 
هــو اســم مــن أســاء اللــه عــز وجــل، وقــد جعل 
أمــة وســًطا وقبلتهــم  األمــة،  تعــاىل هــذه  اللــه 
خــر قبلــة، وجعلهــم عى الرصاط املســتقيم، 
واختصهم بهدايته إىل طريق الرشــاد؛  وذلك 
لخريــة هــذه األمة، وتكليفها بتحقيق العدل؛ 

لتكون شاهدة عى سائر األمم يوم القيامة.
"إِنَّ  اللــه:  رحمــه  رضــا  رشــيد  محمــد  قــال   
َياَدَة  اْلَوَســَط ُهــَو اْلَعــْدُل َواْلِخَيــاُر، َوَذِلــَك أَنَّ الزِّ
ْقَص َعْنُه  َعــَى اْلَمْطُلــوِب يِف اأْلَْمــِر ِإْفــَراٌط، َوالنَّ
ْفِريــِط  َتْفِريــٌط َوَتْقِصــٌر، َوُكلٌّ ِمــَن اإْلِْفــَراِط َوالتَّ
َفُهــَو رَشٌّ َوَمْذُمــوٌم،  ِة اْلَقِومَيــِة  اْلَجــادَّ َعــِن  َمْيــٌل 
أَِي:  اأْلَْمــِر:  َطــَريَفِ  َبــنْيَ  اْلَوَســُط  ُهــَو  َفاْلِخَيــاُر: 

ُط َبْيَنُهَا". اْلُمَتَوسِّ
املعتديــن  يبغــض  وتعــاىل  ســبحانه  واللــه 
ويعاقــب املتجاوزيــن حــدود رشعــه، والذيــن 
يحرمــون حاللــه عــى أنفســهم أو عى غرهم، 
ولو بقصد عبادته، ويف هذا انسجام مع مبدأ 
وال  إرساف  فــال  واعتدالــه،  اإلســالم  وســطية 
تقتــر، وال امتنــاع عــن املاديــة ولذائــذ الحيــاة 
الرهبانيــة  رغبــة يف  وطيباتهــا املرشوعــة، وال 
والحرمــان  الكبــت  إىل  املــؤدي  والزهــد 
كــا ال  الجســد،  النفــس وإضعــاف  وتعذيــب 
فــوق  اللــذات  وانتهــاب  الشــهوات  يف  إغــراق 
القدر املعتاد املتوسط، إذ يستعمل الوسط 
اإلفــراط  عــن  املصــون  القصــد  اســتعال: 

والّتفريط.

عالج التطرف في النظرة العدائية للحياة 
د. خالد تربان

ِصلــة بــن أشــيم العــدوي مــن عــدي الربــاب، وهــو عدي بن عبــد مناة بن 
ــى أبــا الصهبــاء، هــو تابعــي  أد بــن طابخــة أورده ســعيد القــريش، وُيكنَّ
جليل، نال رشف صحبة أصحاب رسول الله- صى الله عليه وسلم-، 
فقــد تــرىب عــى أيديهــم وتعلــم منهم، وأخذ عنهــم، وقد تعلم عى يد 
حر األمة، وابن عم النبي- صى الله عليه وسلم- عبد الله بن عباس، 
وكان طــاووس يقــول: إن رجــاًل يقــال لــه: أبــو الصهباء كان كثر الســؤال 
البن عباس، وأخذ أيًضا عن قارئ القرآن الكريم عى النبي- صى الله 

عليه وسلم- عبد الله بن مسعود.
 كان صلــة بــن أشــيم يخــرج إىل الجبانــة -املقــرة- فيتعبــد فيهــا فــكان 
ميــر عــى شــباب يلهــون ويلعبــون فيقول لهم: أخــروين عن قوم أرادوا 
سفًرا فحادوا النهار عن الطريق وناموا بالليل متى يقطعون سفرهم؟، 
قــال: فــكان كذلــك ميــر بهــم ويعظهــم فمــر بهــم ذات يــوم، فقــال لهــم 
هذه املقالة فانتبه شــاب منهم، فقال: يا قوم، إنه ال يعني بهذا غرنا 
نحــن بالنهــار نلهــو وبالليــل ننــام ثــم اتبــع صلــة فلــم يــزل يختلــف معــه 
إىل الجبانــة فيتعبــد معــه حتــى مــات، وكان  كثــر الغــزو، وقــد تقــدم 
هــو وابــن لــه ليجاهــدا يف ســبيل اللــه فقــال البنــه: أي بنــي تقــدم فقاتــل 
حتــى أحتســبك عنــد اللــه فحمــل فقاتــل حتــى ُقِتــل، ثــم تقــدم فُقِتــل 
فاجتمعــت النســاء عنــد امرأتــه معــاذة فقالــت: مرحًبــا إن كنــن جئــن 
لتهنيني فمرحًبا بكن وإن كنن جئن لغر ذلك فارجعن، مات -رحمه 
الله- شهيًدا يف أول والية الحجاج بن يوسف عى العراق سنة خمس 
وســبعني، وقيــل يف خالفــة يزيــد بــن معاويــة، وذكر أبو مــوىس أنه ُقِتل 

بسجستان سنة خمس وثالثني وهو ابن مائة وثالثني سنة.

د. أحمد إدريس عودة
أستاذ مشارك في الحديث الشريف وعلومه

من سير أعالم التابعين

ِصلة بن َأشيم
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تلقت طلبيات. وقد وقعت الربازيل واملكسيك والهند 
والســعودية عــى اتفاقيــات بالفعــل. وتســتعد 12 دولــة 

أخرى للقيام باألمر ذاته.
وقد بلغت الكمية اإلجاملية للجرعات 1.2 مليار جرعة، 
وقــال الســفر الــرويس لــدى االتحــاد األورويب فالدميــر 
تفضيــل  دون  كاملــة،  بشــفافية  بذلــك  "نقــوم  تشــيزوف 

ودون ارتباط سيايس أو اقتصادي".
تأمــن  تهــدف إىل  الترصيحــات تخفــي خطــة  لكــن هــذه 
احتكار اللقاحات يف البلدان النامية. ويف هذا الصدد، 
تقول أناستاســيا فاســيليفا "إن هذا األمر ال يضمن وجود 
هــذه  مثــل  إبــرام  ســيمكنها  األســواق.  هــذه  يف  روســيا 

العقود أساسا من الحصول عى متطوعن جدد".
دراسة مثيرة للجدل

مــن  عــددا  يواجــه  يف"  "ســبوتنيك  أن  الكاتــب  ذكــر 
بعمــل مركــز  التــي تحيــط  الشــكوك  الصعوبــات. بســبب 
غاماليا املوجود يف موسكو الذي اكتشف هذا اللقاح.

كان عــامل األحيــاء اإليطــايل إنريكــو بوتــي هــو مــن دق 
املجلــة  يف  الروســية  النتائــج  نــر  بعــد  الخطــر  ناقــوس 
الطبيــة الربيطانيــة ذي النســيت يف مقــال كان يهدف يف 

البداية إىل إثبات فعالية اللقاح.
وتكشــف دراســة البيانــات عــن وجــود مفارقــة، إذ توصلت 
إىل أن مســتوى األجســام املضــادة متطابــق متامــا لــدى 
عدد من األشخاص من جملة املرىض البالغ عددهم 76 

مريضا الذين تعرضوا لصيغ جزيئية مختلفة.
حــدوث  "احتــامل  أن  بوتــي  إنريكــو  اإليطــايل  يالحــظ 

موسكو/ الجزيرة نت:
غــر  واالختبــارات  فيهــا  املشــكوك  املوثوقيــة  بســبب 
املكتملــة واإلنتــاج املحــدود وبعــد ٥ أســابيع مــن إعــالن 
الرئيس الرويس فالدمير بوتن، أصبحت فاعلية اللقاح 

الرويس "سبوتنيك يف" )Sputnik V( مهددة.
نرتــه  الــذي  تقريــره  يف  نيكســون  مــارك  الكاتــب  وقــال 
مجلــة لوبــوان الفرنســية إنــه يــوم 11 أغســطس/آب أدىل 
ابنتــي بحمــى خفيفــة  التــايل "أصيبــت  بالترصيــح  بوتــن 

بعد كل حقنتن، لكنها بخر.. لقاحنا فعال للغاية".
يف ذلك اليوم، احتفل بوتن باملوافقة عى "سبوتنيك 
العــامل  يف  متوفــر  لقــاح  أول  بأنــه  يوصــف  الــذي  يف"، 
استشــهد  العــام،  الــرأي  وإلقنــاع  كورونــا.  فــروس  ضــد 
الرئيــس بإحــدى ابنتيــه. ويعكــس هــذا األمــر مــدى أهميــة 

املوضوع، ألن بوتن ال يناقش موضوع أبنائه عالنية.
أن  الواضــح  مــن  كان  شــهر،  بعــد  ذلــك،  مــع  خدعــة 
"ســبوتنيك يف" مل يكــن يف مســتوى التطلعــات، ألنــه مــا 
زال يف املرحلــة التجريبيــة، وتحديــدا يف املرحلة الثالثة 
مــن اختباراتــه. مبعنــى آخــر، يعــد عــى املســتوى نفســه 
لتطــور جزيئــات رشكات أســرا زينيــكا ومودرنــا وفايــزر يف 

الواليات املتحدة.
وقــد أثــارت هــذه الخدعــة ذهــول املجتمــع العلمي، حتى 
يف روســيا، حيــث قالــت رئيســة اتحــاد األطباء أناستاســيا 
فاسيليفا إن "هذا االنتهاك للمعاير الدولية يهدف إىل 

خدمة الطموحات الجيوسياسية للرئيس".
يف الواقــع، منــذ إعالنهــا عــن اللقــاح، قالــت موســكو إنهــا 

ذلــك منخفــض للغايــة". وأثــار هــذا األمــر احتجاجــات يف 
صفوف املجتمع العلمي. نتيجة لذلك، أرسل 38 خبرا 
رسالة إىل املجلة أشاروا فيها إىل املخالفات اإلحصائية 

التي ارتكبتها موسكو.
تتمثــل  الــرويس  اللقــاح  رواج  أمــام  أخــرى  عقبــة  هنــاك 
يف إنتاجــه املحــدود وغــر املنظــم. ويرتبــط هــذا الوضــع 
مثــال،  موســكو  ففــي  جاريــة.  تــزال  ال  التــي  باالختبــارات 
متــت تجربــة اللقــاح عــى 700 شــخص فقــط من إجاميل 

60 ألف متطوع.

المنافسة الصينية
الصــن،  يف  فتتمثــل  تواجهــه  التــي  األخــرة  العقبــة  أمــا 
حيــث يواجــه "ســبوتنيك يف" اللقاحــات الصينيــة التــي 
صممتهــا رشكــة ســينوفارم التــي تهــدف أيضــا إىل تزويــد 
البلــدان الناميــة. وهــي املنافســة التــي تتحــول يف بعــض 
األحيــان إىل اســتفزاز لروســيا. هــذا هــو الحــال يف مــرص، 
حيــث ُتظهــر الســلطات تفضيلهــا للقاحــن القادمــن مــن 

بكن رغم وعود الراكة التي قطعتها مع موسكو.
يف مواجهــة انعــدام الثقــة الــذي تســبب فيه هــذا اللقاح، 
هــل ســتنجح موســكو يف تطعيــم ســكانها؟ تذكــر رئيســة 
املدرســون  "ُيهــدد  فاســيليفا  أناستاســيا  األطبــاء  نقابــة 
لكــن  اللقــاح.  لهــذا  يخضعــوا  مل  إذا  وظائفهــم  بفقــدان 
بالنســبة لألطبــاء، ســيكون األمــر أكــر تعقيــدا. نحــن نعلــم 
قيمة البيانات العلمية الصادرة من بلدنا ونعلم أنه ميكن 
أن يســبب هــذا اللقــاح مفاجــآت غــر ســارة يف غضــون 

عامن أو ٣ أعوام".

سبوتنيك الرويس.. اإلقالع الفاشل للقاح فريوس كورونا

القطب الشمـــايل قـــــد 
يسجل درجة حرارة "قياسية"

كوبنهاجن/ وكاالت:
غرينالنــد  منطقــة  تســجيل  أن  الجويــة  لألرصــاد  الدمنــاريك  املعهــد  أعلــن 
ملســتوى بــرد قيــايس قبــل حــوايل 29 عامــا، حيــث ســجلت الحــرارة يف 22 

ديسمرب/كانون األول 1991 مستوى 69.6 درجة مئوية تحت الصفر.
وبحســب وكالة األنباء الفرنســية، أوضح املعهد أن املســتوى القيايس ســجل 
عى ارتفاع 3105 أمتار قرب القمة الطبوغرافية للغطاء الجليدي، يف محطة 

قياس تلقايئ تسمى "كلينك".
مــن  "تــم تســجيل عــدد كبــر  وقــال خبــر املنــاخ يف املعهــد جــون كابلــن: 
درجــات الحــرارة القياســية يف العقــد األخــر، ومــن املهــم معرفــة املســتويات 

القصوى".
ال  لكنــي  تتضــاءل  جديــد  قيــايس  بــرد  مســتوى  تســجيل  "إمكانيــة  وَأضــاف: 

أستطيع أن أؤكد أننا لن نشهد ذلك أبدا بعد اليوم".
الرقم القيايس السابق يف نصف الكرة الشاميل بلغ 67.8 درجة مئوية تحت 

الصفر، وتم تسجيله يف روسيا مرتن عامي 1892 و1933.
 أمــا أدىن درجــة حــرارة ســجلت يف العــامل عــى اإلطــالق بلغــت 89.2 درجــة 
مئويــة دون الصفــر، وقــد ســجلتها محطــة فوســتوك لألرصــاد الجويــة يف القارة 

القطبية الجنوبية يوم 21 يوليو/متوز 1983.

سول/ وكاالت:
رشكــة  تطلــق  أن  املتوقــع  مــن  ليــس 
"سامســونغ" سلســلة "S21" قبــل فربايــر/

شــباط 2021، لكن التفاصيل األوىل حول 
هذه الهواتف قد وصلت بالفعل.

 "ms power user" موقــع  ونــر 
أن  عــى  تحتــوي  معلومــات  اإللكــروين 
منوذجيــة  ســعة  تظهــر  الفعليــة،  البطاريــة 

تبلغ 4800 مليل أمبر يف الساعة.
ســيحتوي  املذكــور،  املوقــع  وأضــاف 
متاًمــا  الخلفيــة،  كمــرات   4 عــى   "S21"
مثل ســابقه. ولكن كامرتن مقربتن عى 

."S20" عكس
مصــادر  كشــفت  متصــل،  ســياق  ويف 
الكوريــة  "سامســونغ"  رشكــة  داخــل  مــن 
"غامضــا"  هاتفــا  تجهيزهــا  عــن  الجنوبيــة 

جديدا سيحدث ثورة حقيقية يف مبيعات 
الهواتف الذكية حول العامل.

وأوضحــت املصــادر، وفقــا ملــا نــره موقــع 
أن  املتخصــص،  التقنــي  موبايلــز"   91"
ذلــك الهاتــف رمبــا يحمــل اســم "غالكــي 
أيــه 02"، ليكــون خليفــة هاتــف "غالكــي 
مبواصفــات  يتميــز  كان  الــذي   ،"01 أيــه 

متوسطة وسعر زهيد.
سامســونغ  تجهــز  النهــج  نفــس  وعــى 
مواصفــات قياســية متوســطة لهــذا الهاتــف 
بحســب  مفاجــأة،  ســيكون  والســعر 

املصادر.
وســيعمل هاتف "غالكي أيه 02" بنظام 
وصــول  وذاكــرة   "10 "أندرويــد  تشــغيل 
تخزيــن  وذاكــرة  غيغابايــت،   2 عشــوايئ 

داخلية 16 غيغابايت.

موسكو/ وكاالت:
تعــد اإلصابــة باألزمــة القلبية أحــد أبرز املؤرشات عى 
خاصــة  بالشــخص،  الخاصــة  الصحيــة  الحالــة  تدهــور 

وأنها قد تكون مفاجئة وقاتلة يف اآلن ذاته.
لكن يحدد الخرباء والباحثن بعض األســباب التي قد 
يراهــا البعــض غــر متوقعــة، والتــي قد تســبب اإلصابة 

باألزمات القلبية.
وجــاءت تلــك األســباب، بحســب ما نــر موقع "تاميز 

نيوز ناو" عى النحو التايل:
1 - الزحام المروري:

ســتندهش مــن معرفــة أن الباحثــن ربطــوا بــن ازدحــام 
حركة املرور وزيادة خطر اإلصابة بنوبة قلبية.

بالطبــع، أنــت تعــرف بالفعــل مــدى التوتــر الــذي ميكــن 
أن يكــون عليــه عندمــا تكــون عالًقا يف حركة املرور من 

الشارع إىل الشارع ومن إشارة إىل إشارة.
تشــر األبحــاث إىل أن قضــاء ســاعة واحــدة يف حركــة 
املرور قد يزيد من خطر إصابتك بنوبة قلبية. وترتبط 

مستويات الضوضاء املرتفعة أيًضا بأمراض القلب.
الهادئــة،  املوســيقى  إىل  االســتامع  جــرب  الحــل: 
أو  للســفر  بحاجــة  كنــت  إذا  التوتــر  مــن  للتخلــص 

االنتقال، خالل ساعة الذروة.
2 - العمل بنظام الورديات

حــذر الباحثــون مــن أن العمــل بنظــام الورديــات لــه تأثــر 
يسء عى إيقاع الساعة البيولوجية للجسم أو "ساعتك 
يــر قلبــك. وأفــادت دراســة مــن  قــد  مــام  الداخليــة"، 
جامعة ويسرن يف كندا أن العمل لياًل أو لساعات غر 

منتظمة يزيد من خطر اإلصابة بنوبة قلبية.
الحــل: اتخــذ خيــارات منــط حياة أكر صحــة مثل اتباع 
الرياضيــة  التامريــن  ومامرســة  متــوازن  غــذايئ  نظــام 
العمــل  تجنــب  بإمكانــك  يكــن  مل  لــو  حتــى  بانتظــام، 
إلجــراء  طبيبــك  مراجعــة  مــن  تأكــد  الورديــات  بنظــام 

فحوصات منتظمة.
3 - مشاكل األسنان

بأمــراض  املصابــن  األشــخاص  أن  األبحــاث  وجــدت 

اللثة لديهم فرصة أكرب لإلصابة بأمراض القلب.
ذلــك،  حــدوث  ســبب  مــن  متأكديــن  غــر  الباحثــون 
إىل  تنتقــل  قــد  اللثــة  بكتريــا  أن  يعتقــدون  لكنهــم 
مجــرى الــدم، مــام يــؤدي إىل التهــاب األوعيــة الدمويــة 

ومشاكل أخرى يف القلب.
الحــل: راجــع طبيــب األســنان عــى الفــور إذا الحظــت 

أي احمرار أو وجع عى لثتك.
أشــهر،   6 كل  األســنان  طبيــب  زيــارة  عليــك  يجــب 

للحفاظ عى صحة أسنانك ولثتك.
4 - الكرش:

أي دهون زائدة ضارة لقلبك، ومع ذلك، فقد وجد أن 
النــوع املحيــط بالجــزء األوســط أو الخــرص أو مــا يعــرف 
بالكــرش خطــر بشــكل خــاص. ميكــن أن تــؤدي دهــون 
إنتــاج  عــى  جســمك  تحفيــز  إىل  الواقــع  يف  البطــن 
الــدم  ضغــط  ترفــع  أخــرى  كيميائيــة  ومــواد  هرمونــات 
ولهــا تأثــر ســلبي عــى األوعيــة الدمويــة ومســتويات 

الكوليسرول.
وأظهــرت دراســة نــرت يف مجلــة القلــب األوروبية أن 
النســاء اللــوايت لديهــن أعى مســتوى مــن الدهون يف 
البطــن معرضــات بنســبة 91 يف املائــة لخطــر اإلصابــة 
أقــل  لديهــن  الــاليئ  بالنســاء  مقارنــة  القلــب  بأمــراض 

نسبة من الدهون يف البطن
الحــل: تحــدث إىل طبيبــك أو مقــدم الرعايــة الصحيــة 
الرياضيــة،  والتامريــن  الغــذايئ  النظــام  خطــة  حــول 

للحفاظ عى لياقتك وصحتك.
5 - قلة النوم:

الــدم  ضغــط  بارتفــاع  إصابتــك  خطــر  يــزداد 
والكوليســرول، عندما تنام أقل من 6 ســاعات بشــكل 

روتيني.
يزيــد  النــوم  مــن  الحصــول عــى ســاعات كافيــة  عــدم 
أيًضــا مــن احتــامالت اإلصابــة بالســمنة واإلصابة مبرض 

السكري.
الحل: من املستحســن أن ينام البالغون 9-7 ســاعات 

كل ليلة.

القاهرة/ وكاالت:
أصيب عرة أشــخاص، بينهم ســتة أطفال بكســور 
وجــروح، إثــر ســقوط لعبــة الصــاروخ الرفيهيــة يف 

مدينة مالهي مبرىس مطروح.
تلقــت مديريــة أمــن مطــروح إخطــارا مــن مستشــفى 
مطــروح العــام يفيــد وصول 10 مصابن إثر ســقوط 
نتيجــة  البوســيت"  "مالهــي  يف  الصــاروخ  لعبــة 
وبحســب  باللعبــة.  الخــاص  للســر  مفاجــئ  قطــع 
الجنــايئ  البحــث  إدارة  ألقــت  "مــرصاوي"  موقــع 

القبــض عــى مالــك املالهي واملســتأجر والتحفظ 
أقــوال  ســامع  العامــة  النيابــة  وبــارشت  عليهــام، 
املصابن وشــهود العيان. وأصدرت النيابة العامة 
3 قــرارات عاجلــة تتضمــن إغــالق املالهــي املشــار 
لهــا،  واملســتأجر  مالكهــا  عــى  والتحفــظ  إليهــا 
وطلــب تحريــات املباحــث حــول الواقعــة. وتــداول 
مقطــع  االجتامعــي  التواصــل  مواقــع  مســتخدمو 
فيديــو يظهــر لحظــة وقــوع الحــادث وســقوط لعبــة 

الصاروخ من ارتفاع يقارب 10 أمتار.

5 أسباب غري متوقعة
لإلصابة باألزمة القلبية

من ارتفاع 10 أمتار... فيديو يوثق 
سقوط "لعبة مالهي" يف مرص

معلومات مرسبة تكشف مواصفات 
هاتف "سامسونـــــغ" الجديــــد
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روما/ وكاالت:
أكــدت شــبكة كالتشــيو مريكاتــو، بــأن ناديــي يوفنتــوس وبرشــلونة يعمــان عــى صفقة 
تبادليــة جديــدة فيــا بينهــا، عقــب إمتــام عمليــة تبــادل آرثــر وبيانتيــش بنجــاح هــذا 

الصيف.
هــذه املــرة عــى طاولــة املفاوضــات بــن الناديــن الثنــايئ دوغــاس كوســتا، وعثــان 
دميبيــيل، حيــث ويبحــث الثنــايئ عن التعويض بعد موســم ميلء باإلصابات، وقضيا 

معظم املوسم يخضعان للعاج بداًل من التألق يف املاعب.
ويحــاول يوفنتــوس وبرشــلونة بيــع الاعبــن ملــن يقــوم بعــرض أعــى ســعر، ويتفــاوض 

"البيانكونريي" مع مانشسرت يونايتد وولفرهامبتون لبيع الاعب الربازييل.
وإذا مل يتحقــق البيــع النهــايئ لدوغــاس كوســتا، باإلضافــة إىل بيــع دميبييل، فإن كا 

النادين يفكران يف التبادل قبل انتهاء سوق االنتقاالت يف 5 أكتوبر.
وســوف يجــدد كا الناديــن الحديــث عــن عقــد صفقــة تبادليــة جديــدة بــن الفريقن 

وهي بالفعل قيد النظر من قبل اإلدارة يف حالة اإلغاق الكامل.
حيــث  يوفنتــوس  يف  بيعهــم  املطلــوب  قامئــة  عــى  كوســتا  دوغــاس  كان  ولطاملــا 

يقدرون سهرخ مبا ال يقل عن 30 مليون يورو.

برلن/ )أ ف ب(:
تعاقــد نــادي بايــر ليفركــوزن االملــاين لكــرة القــدم مــع املدافــع الــدويل الكولومبــي ســانتياغو 

أرياس من أتلتيكو مدريد االسباين عى سبيل اإلعارة، بحسب ما أفاد الناديان أمس.
وقال املهاجم الدويل السابق واملدير الحايل لباير رودي فولر "تعاقدنا مع العب صاحب 

خربة كبرية، بامكانه أن يساعدنا برسعة".
وتابــع "نظــرا إىل إزدحــام برنامــج العمــل يف االســابيع التــي تقــام مباراتــان خالهــا، كان هــذا 

اإلنتقال مها جدا لتوازن فريقنا".
وسيلعب الظهري األمين البالغ 28 عاما مع فريقه الجديد عى سبيل اإلعارة ملدة عام، مع 
خيار الرشاء بصفقة تقدر قيمتها ما بن 10 إىل 12 مليون يورو، بحسب تقارير صحافية.

ليــغ"،  "يوروبــا  االورويب  الــدوري  مســابقة  تحــدي  املوســم  هــذا  ليفركــوزن  بايــر  ويخــوض 
إضافــة إىل مبارياتــه يف الــدوري املحــيل الــذي انطلــق بعــد شــهر مــن موعــده االعتيــادي 
بســبب تفــي جائحــة "كوفيــد19-"، االمــر الــذي ادى إىل تقليــص مــدة اإلجــازة الشــتوية 

إىل اسبوعن فقط.

لندن/ )أ ف ب(:
أعلــن نــادي ليــدز يونايتــد االنجليــزي العائــد حديثــا إىل الــدوري املمتــاز لكــرة القــدم أمــس 
تعاقــده مــع املدافــع الــدويل لريــال سوســييداد االســباين دييغــو لورنتــي مبوجــب عقــد ملدة 

أربعة أعوام.
وبحسب تقارير صحافية ستبلغ صفقة االنتقال حوايل 20 مليون يورو.

مــن ناحيتــه، كتــب لورنتــي )27 عامــا( عــى املوقــع الرســمي للنــادي "بالنســبة يل، الــدوري 
االنجليــزي املمتــاز هــو املســابقة االهــم يف العــامل يف كــرة القــدم، وهــو تحــد للقــدوم إىل 
هنــا وأتطلــع لبــدء مســرييت ومســاعدة زمــايئ يف الفريــق"، واصفــا خطــوة انتقالــه إىل ليــدز 

بالـ "رشف". 
وتابع متحدثا عن أهمية دور مدرب ليدز االرجنتيني "مارسيلو بييلسا كان أيضا عاما مها 
)يف مجيئي(، وبالنسبة يل هو أفضل مدرب يف العامل وقدمت ألتعلم قدر اإلمكان معه". 
بدأ لورنتي مسريته مع ريال مدريد يف عام 2013، قبل أن تتم اعارته إىل رايو فاليكانو ومن 

ثم ملقة، لينتهي به املطاف بعقد بيع إىل ريال سوسييداد عام 2017. 

أرياس
برشلونة/ وكاالت:

وّجــه األوروغويــاين لويــس ســواريز، مهاجــم فريق برشــلونة 
اإلســباين، الشــكر لجاهــري النــادي، خــال توديعــه النادي 

اليوم الخميس قبل االنتقال لصفوف أتلتيكو مدريد.
تحــدث  ولكنــه  مدريــد،  ألتلتيكــو  انتقالــه  ســواريز  وأكمــل 

أمس مع الصحافين يف مؤمتر صحايف وداعي.
الــوداع:  حــدث  بدايــة  يف  تدمــع  وعينــاه  ســواريز،  وقــال 
”شكرا لكل الجاهري عى حبهم، الذي أقدره ولن أنساه، 

وشكر كبري للعاملن أيضا”.
وأضــاف :” ســيكون دامئــا هنــاك مشــجع آخــر لربشــلونة، 

أينا كنت”.

ويرحــل ســواريز، الــذي ســجل 198 هدفــا يف 283 مبــاراة 
مــع برشــلونة وفــاز معــه بـــ13 لقبــا مــن بينهــا أربعــة ألقــاب 
أســاطري  مــن  كأســطورة  أوروبــا،  أبطــال  ودوري  للــدوري 

الفريق.
وأضــاف ســواريز :” أرحــل بفخــر كثالــث هــداف تاريخــي 

للفريق”.
وأكــد :”مل أتخيــل بعــد كيــف ســتكون األمــور عندمــا أواجــه 
ولكننــا  وأصدقــايئ،  الســابقن  زمــايئ  أواجــه  برشــلونة، 

سنحاول وسنقدم مباراة جيدة”.
وأضــاف :”عندمــا أبلغنــي برشــلونة أنه لــن يواصل االعتاد 
عــيل، وضعــت نفــي عــى قامئــة الراحلــن وكان هنــاك 

العديــد مــن العــروض. رأيــت نفــي قــادرا عــى التنافــس 
مع فريقن مثل برشــلونة وريال مدريد، ومل يكن لدي أي 

شكوك عندما تقدم أتلتيكو بعرضه”.
والتقط الاعب صور مع عائلته يف ملعب كامب نو قبل 
املؤمتر الصحايف، الذي تحدث فيه أيضا جوسيب ماريا 

بارتوميو رئيس النادي.
وقــال بارتوميــو :” بإســم كل جاهــري برشــلونة، شــكر كبــري 

ملا قدمته يف السنوات الست”.
الــذي  اليــوم  دامئــا.  منزلــك  ســيظل  :”برشــلونة  وأضــاف 
تقــرر فيــه تــرك كــرة القــدم، أمتنــى أن نقيــم مبــاراة تكرمييــة 

ونودعك مع كل الجاهري، عندما ينتهي الوباء”.

مرتقبة جديدة بين 
يوفنتوس وبرشلونة

ينتقل من أتلتيكو مدريد 
إلى باير ليفركوزن

ُيغادر ريال سوسييداد إلى ليدز
لورنتي

طوكيو/ )أ ف ب(:
أعلــن رئيــس اللجنــة األوملبيــة الدوليــة األملاين توماس بــاخ أمس إن أوملبياد 
طوكيــو 2020 قــد يقــام حتــى بــدون لقــاح ضــد فــريوس كورونــا املســتجد، 
داعيــا إىل إنجــاح هــذا الحــدث الريــايض عــى الرغــم مــن تأجيلــه ملــدة عــام 

بسبب الجائحة.
وقــال بــاخ يف مؤمتــر صحــايف افــرتايض مع املســؤولن اليابانين يف اللجنة 
بثبــات" يف  ببــطء ولكــن  تعــود  "الرياضــة  املنظمــة املجتمعــن يف طوكيــو 
العامل، مضيفا "تم تنظيم عدد من األحداث الرياضية الكربى بنجاح مؤخرا، 

مبا يف ذلك مباريات يف مباريات مختلف الدوريات اليابانية".
وتابــع أن "األحــداث املعقــدة جــدا مثــل طــواف فرنســا للدراجــات" الهوائيــة 
تنظيــم  للمــرء  أنــه ميكــن  للعــامل  وأظهــرت  لنــا  "أظهــرت  األحــد  انتهــى  الــذي 

أحداث رياضية آمنة حتى بدون لقاح".
وأوضــح بــاخ أنــه مــع ذلــك، فــإن التوصــل إىل لقــاح وإجــراء اختبــارات رسيعــة 

لفريوس كورونا سيسهل إىل حد كبري تنظيم األلعاب االوملبية.
وتــم تأجيــل األوملبيــاد الــذي كان مقــررا يف العاصمــة اليابانيــة صيــف 2020 

ملدة عام بسبب تفي فريوس "كوفيد19-" حول العامل.
ومن املقرر افتتاح االلعاب االوملبية يف 23 يوليو 2021، وشدد املنظمون 
مراًرا وتكرارا عى أن األلعاب األوملبية ستقام بشكل أو بآخر، وستكون آمنة 

للمشجعن والرياضين عى حد سواء.
وتحاول مجموعات صيدالنية ترسيع إنتاج لقاح لكبح الفريوس الذي أصاب 
حتــى االن نحــو 32 مليــون شــخص وأودى بحيــاة أكــر مــن 970 ألفــا بحســب 

األرقام الرسمية.

صفقة 
تبادلية

سواريز يودع برشلونة بالدموع 

قد يقام دون لقاح 
فيروس كورونا بودابست/ )أ ف ب(:

أمــس  )ويفــا(  القــدم  لكــرة  االورويب  االتحــاد  أعلــن 
خمســة  بإجــراء  الســاح  قاعــدة  عــى  ســيبقي  أنــه 
تبديــات يف مســابقاته للموســم الكــروي الجديــد، 
والتي اعتمدت بعد اســتئناف املنافســات املوســم 
الفائت بسبب تداعيات فريوس كورونا املستجد، 
فيــا مل يحــدد مــا إذا ســتنطبق عــى نهائيــات كأس 

أوروبا للمنتخبات.
وأشار االتحاد القاري اىل ان "قرارا آخر" سيتخذ يف 
وقــت الحــق مبــا خــص كأس أوروبــا التــي أرجئت من 

العام الحايل اىل صيف 2021 بسبب الجائحة.
اجتــاع  عقــب  االتحــاد  عــن  صــادر  بيــان  يف  وجــاء 
اللجنة التنفيذية يف العاصمة املجرية بودابســت: 
لجميــع  تبديــات  خمســة  بإجــراء  الســاح  "ســيتم 
مباريــات دوري األمــم االوروبيــة، ومباريــات امللحــق 
أوروبــا  كأس  وتصفيــات  أوروبــا  لــكأس  املؤهلــة 
للســيدات ودوري أبطــال أوروبــا والــدوري األورويب 

+يوروبا ليغ+ ودوري أبطال أوروبا للسيدات".
وكان العديــد مــن املدربــن قــد طالبــوا بإعــادة هــذه 
القاعــدة، بعــد عــدم العمــل بهــا يف اول جولتــن مــن 
دوري االمــم األوروبيــة مطلــع الشــهر الحــايل، وذلــك 
نظــرا للجــدول املزدحــم لألنديــة بــن انتهــاء املوســم 
الكــروي الفائــت واســتكال املســابقتن القاريتــن 
)دوري االبطــال ويوروبــا ليــغ( يف أغســطس وانطــاق 

املوســم الجديــد يف البطــوالت الوطنيــة بعــد إجــازة 
قصرية.

ومــن أبــرز املدربــن الذيــن طالبــوا باعتــاد القاعــدة 
منتخــب  مــدرب  ديشــان  ديدييــه  االمــم  دوري  يف 
لــوف مــدرب  فرنســا بطــل العــامل، االملــاين يواكيــم 
انريــي  لويــس  واالســباين  مانشــافت"  "ناســيونال 

مدرب "ال روخا".
واعتمد العديد من الدوريات الكربى هذه القاعدة 
للموســم الجديــد كالفرنــي واالســباين واالملــاين، 
االنكليــزي  الــدوري  انديــة  عليهــا  تصــوت  مل  فيــا 
املمتاز التي اكتفت بالتبديات الثاثة التقليدية.

العامليــة  النقابــة  استحســان  القــرار  هــذا  والقــى 
"سيســاعد  انــه  اعتــربت  التــي  )فيفــربو(  لاعبــن 
غــري  العمــل  مــع عــبء  التعامــل  أفضــل يف  بشــكل 
األشــهر  يف  الاعبــون  ســيواجهه  الــذي  املســبوق 

املقبلة".
كا أعلن ويفا أن نهائيات النسخة الحالية من دوري 
اكتوبــر  مــن  والعــارش  الســادس  بــن  ســتقام  االمــم 
2021 مشريا اىل ان ايطاليا، هولندا وبولندا أبدت 
النهــايئ  )نصــف  املباريــات  اســتضافة  يف  رغبتهــا 

واملباراة النهائية ومباراة تحديد املركز الثالث(.
وأقيمــت نهائيــات النســخة االوىل يف الربتغــال يف 
عام 2019 حيث حقق كريستيانو رونالدو وزماؤه 

اللقب عى حساب هولندا.

تحظى باالعتماد في دوري
أبطال أوروبا ودوري األمم

التبديالت الخمسة
أولمبياد طوكيو 2020



15أخبار وتتمات الجمعة 8 صفر 1442هـ 25 سبتمبر/ أيلول 2020 
Friday 25 September

FELESTEENONLINE

ل  ...  االحتالل ُيسجِّ

5 وفيات  ... 

تسجيل 95 إصابة  ... 

االحتالل يهدم  ... 
القريــة، باالســتيالء عــى  الفــرة األخــرة مــن هجمتــه االســتيطانية عــى 
وهــدم  مدرســة،  يف  البنــاء  وإيقــاف  األرايض،  مــن  شاســعة  مســاحات 

بركسات وخيم.  
إىل ذلــك أخطــرت ســلطات االحتــالل أمــس بهــدم منــزل، ووقــف العمــل 
بثالثــة أخــرى قيــد اإلنشــاء، كــا صــورت ثالثة منازل أخرى مهــددة بالهدم 

يف قرية معني جنوب رشق بلدة يطا بالخليل.
وأفــاد منســق اللجــان الشــعبية والوطنيــة جنــوب الضفة راتــب الجبور، بأن 
قــوات االحتــالل أخطــرت املواطــن عيــى جــال حــاد يف منطقــة معــني 

رشق يطا بهدم منزله، بدعوى عدم الرخيص.
من ناحيته أشــار الناشــط يف لجان الحاية والصمود فؤاد العمور إىل أن 
قوات االحتالل سلمت ثالثة إخطارات بوقف العمل مبنازل قيد اإلنشاء 
يف القريــة للمواطنــني: عيــى كــال حامدة، وإبراهيم محمد دبابســة، 

وإبراهيم شحادة نعان.
كــا صــورت ثالثــة منــازل أخــرى للمواطنــني: نعيــم محمــد حــاد، وعمــر 
جربيــل حامــدة، وعــادل محمــد حامــدة، مــع العلــم أن هــذه املنــازل تم 

إخطارها منذ بداية العام الجاري.
وأكــد العمــور أنــه عــى مــدار العــام الجــاري، تــم إخطــار 13 منــزال بالهــدم 
مارســات  أن  إىل  الفتــا  الحجــارة،  لصناعــة  وأخــرى  زراعيــة،  ومنشــآت 
مســتوطنتي  توســيع  لصالــح  املواطنــني  تهجــر  إىل  تهــدف  االحتــالل 

"سوسيا" و "افيجايل" املقامتني عى أرايض املواطنني يف القرية.
يف حــني أخطــرت قــوات االحتــالل مســاء أمــس، بوقــف العمــل بــأرض كان 
بعملــه،  خاصــة  معــدات  ووضــع  فيهــا  لالســتثار  تجهيزهــا  عــى  يعمــل 

جنوب الخليل.
وقال منسق اللجان الشعبية ملقاومة الجدار واالستيطان جنوب الخليل 
راتب الجبور: إن قوات االحتالل اقتحمت القرية وأخطرت بوقف العمل 
يف أرضــه يف قريــة بريــن مبســافر يطــا، التــي تبلــغ مســاحتها دومنــني، 

وميلكها املواطن حمزة شاهني.
وذكر الجبور أن االحتالل صعد يف اآلونة األخرة من هجمته االستيطانية، 
واعتداءاتــه اليوميــة عــى املواطنــني وممتلكاتهــم يف منطقــة مســافر يطا 
بهــدف تهجــر الســكان، لصالــح توســيع سلســلة مســتوطناته: "ابيجــال"، 
و"ماعــون"، و"كرمئيــل" و"بنــي حيفــر" املقامــة عــى أرايض املواطنــني، 
وربــط هــذه املســتوطنات بشــبكة مــن الطــرق متــزق مــا تبقــى مــن أرايض 

املواطنني وتعزلها.
عــى  العمــل  بــرورة  والدوليــة،  املحليــة  املؤسســات  الجبــور  وطالــب 
حايــة املواطنــني وممتلكاتهــم، ووقــف عمليــات الهــدم والتهجــر التــي 
تنتهجهــا ســلطات االحتــالل ومجموعــات املســتوطنني بحــق املواطنــني 

يف تلك املنطقة.
إىل ذلــك أصيــب شــاب برصــاص االحتــالل الحــي، ليلــة أمــس، يف منطقة 

البطن قرب مخيم عني السلطان شال مدينة أريحا.
وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن مواجهــات اندلعت مع قــوات االحتالل عند 
الشــارع الرئيــس املحــاذي ملنــزل شــهوان الــذي حولــه االحتــالل عنــوة إىل 
االحتــالل  قــوات  وأطلقــت خاللهــا  الســلطان،  عــني  "كنيــس" يف مخيــم 
قنابل الصوت والغاز يف املنطقة، ما أدى إلصابة شــاب بالرصاص الحي 

يف منطقة البطن.
ويف إطــار منفصــل، أطلقــت قــوات االحتالل أمس، منطادا للمراقبة فوق 

بلدة الخر جنوب بيت لحم.
وأفــاد مصــدر محــي أن االحتــالل أطلــق املنطــاد فــوق منطقــة "أم ركبــة" 

جنوب البلدة ملراقبة تحركات املواطنني.
يشــار إىل أن االحتــالل يطلــق بشــكل مســتمر يف منطقــة أم ركبــة مناطيــد 
مراقبــة، خاصــة أنهــا تتعــرض لهجمــة اســتيطانية، وهــدم بعض املنشــآت، 

وإخطار منازل بوقف البناء، إضافة إىل منع البناء فيها.

املــرض عنــد 17 حالــة وفــاة. إىل ذلــك، أعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس، 
أن منظمــة الصحــة العامليــة زودت القطــاع مبســحات إلجــراء فحوصــات 

فروس كورونا.
وقالــت الــوزارة يف بيــان: "وزارة الصحــة بغــزة تتســلم نحــو 8000 فحــص 
 4000 منهــا  العامليــة  الصحــة  منظمــة  خــالل  مــن  كوفيــد19-  لفــروس 
فحــص للجهــاز الــذي توقــف صبــاح أمــس، وســيتم إعــادة تشــغيله وهــذه 

الكمية تكفي ألربعة أيام فقط".
ويف وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الصحة عن فقدان املخترب املركزي 

التابع لها، نصف قدرته عى إجراء فحوصات فروس كورونا.
وقالــت الــوزارة، يف بيــان: "املختــرب اآلن يعمــل بالجهاز األســايس، عقب 
نفــاد  مــن دولــة قطــر؛ بســبب  الفحــص املخــربي املســتلم  توقــف جهــاز 

املواد التشغيلية الخاصة به".
وبّينــت أن املختــرب "وصــل إىل مرحلــة خطرة من نقص املواد املخربية"؛ 

حيث َفَقد نحو 50 باملئة من قدرته عى إجراء الفحوصات.
ويف 1 ســبتمرب/ أيلــول الجــاري، أعلنــت "اللجنــة القطريــة إلعــادة إعــار 
غــزة" عــن دعــم قطــاع الصحة بغزة بـ"جهــاز ُمتطور" لفحص عينات كورونا، 
قطــر  "صنــدوق  مــع  بالتنســيق  القطــاع،  إىل  األوىل  للمــرة  إدخالــه  يتــم 

للتنمية" )حكومي(، وبتكلفة بلغت 150 ألف دوالر.

يف حي الشيخ جراح، وبلدة عناتا، ومخيم شعفاط بالقدس املحتلة.
وأضافت أن اإلصابات الجديدة توزعت يف املحافظات حسب التايل: 
رام   ،)39( قلقيليــة   ،)52( لحــم  بيــت   ،)61( نابلــس   ،)133( الخليــل 
اللــه والبــرة )34(، جنــني )19(، ســلفيت )23(، أريحــا واألغــوار )15(،  
)5(، فيــا ســجلت يف  القــدس  )4(، ضواحــي  )28(، طوبــاس  طولكــرم 
مدينــة القــدس )205( خــالل الـــ 48 ســاعة األخــرة، مشــرة إىل أن عــدد 

الفحوصات التي أجريت يف املحافظات بلغت 5028 فحصا.
وتابعــت الكيلــة أن حــاالت التعــايف الجديــدة ســجلت يف املحافظــات 
حســب التــايل: الخليــل )134(، جنــني )105(، طولكــرم )45(، قلقيليــة 
 )8( )115(، طوبــاس  لحــم  بيــت   ،)54( )31(، ســلفيت  نابلــس   ،)42(

قطاع غزة )112(، مدينة القدس )274(.
ولفتــت إىل أن نســبة التعــايف مــن فــروس "كورونــا" يف فلســطني بلغــت 
%73.9، فيا بلغت نســبة اإلصابات النشــطة %25.4، ونســبة الوفيات 

%0.7 من مجمل اإلصابات.

وأشــارت وزيــرة الصحــة إىل وجــود 42 مريضــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، 
بينهم 11 مرىض عى أجهزة التنفس االصطناعي.

وأضافــت الــوزارة يف بيــان أنهــا ســجلت أيضــا 6.499 إصابــة بـ"كورونــا" 
خالل آخر 24 ساعة.

إىل  املــايض  فربايــر  منــذ  بالفــروس  اإلصابــات  إجــايل  يرتفــع  وبذلــك 
209.635، منها 1.376 وفاة.

وأضافــت الــوزارة أن الحــاالت النشــطة بلغــت 59.842، منهــا 685 يف 
حالة حرجة، و175 مصابا موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.

إن  يقولــون  مراقبــني  لكــن  التجمعــات،  عــى  قيــودا  )إرسائيــل(  وتفــرض 
الحكومة فقدت السيطرة عى انتشار الفروس.

قت حكومة االحتالل عى خطوات جديدة  ويف وقت ســابق أمس، صدَّ
لتشديد بالغ إلجراءات اإلغالق، بحسب هيئة البث الرسمية.

رام الله/ فلسطني:
أفــاد محامــي هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن 
العســكرية  عوفــر  محكمــة  بــأن  عجــوة،  كريــم 
توقيــف  متديــد  أمــس  قــررت  اإلرسائيليــة، 
األســرين الجريحــني جهــاد بعــرات ومحمــود 
اســتكال  بذريعــة  أيــام  مثانيــة  ملــدة  مبــارك 

غزة/ فلسطني:
األرسى  لدراســات  فلســطني  مركــز  حــذر 
االحتــالل  ســجون  يف  وشــيك  انفجــار  مــن 
الــذي  الشــديد  الضغــط  نتيجــة  اإلرسائيــي، 
أوضاعهــم  تراجــع  بســبب  األرسى  لــه  يتعــرض 
عــى  والخشــية  كبــر،  حــد  إىل  املعيشــية 

حياتهم من جائحة "كورونا".
األوضــاع  أن  أمــس،  بيــان  يف  املركــز  وأوضــح 
كبــر  حــد  إىل  وصلــت  االحتــالل  ســجون  يف 
األرسى،  يحتملــه  يعــد  مل  الــذي  الراجــع  مــن 
ووقــف  إنجازاتهــم،  مــن  العديــد  ســحب  بعــد 
الســجن،  كنتــني  مــن  األصنــاف  مــن  العــرات 
وتعريضهــا  بحياتهــم  االســتهتار  إىل  إضافــة 
للخطــر وعــدم توفر وســائل حايــة ووقاية لهم 

من كورونا واألخطار األخرى املحدقة بهم.

رفح/ فلسطني:
الغــاز  محطــات  أوضــاع  تســوية  لجنــة  أجــرت 
والوقــود بــوزارة الحكــم املحــي، جولــة رقابيــة 
عى محطات تعبئة الوقود، وذلك اســتكااًل 
الوقــود  محطــات  عــى  التفتيشــية  للجــوالت 
م.  بأعضائهــا  ممثلــة  رفــح،  مبحافظــة  والغــاز 
قســم  ورئيــس  عبيــد  زيــاد  م.  اللــوح،  نعيــم 

سيول/ وكاالت: 
قتل جنود كوريون شاليون مواطنا كوريا 
جنوبيــا يشــتبه أنــه منشــق بعــد اســتجوابه 
يف البحــر لعــدة ســاعات ثــم أحرقــوا جثتــه 
كورونــا  فــروس  مــن  املخــاوف  بســبب 
أعلــن مســؤولون  مــا  مــا  وفــق  املســتجد، 

عسكريون يف سيول أمس. 
عقــد  خــالل  األوىل  القتــل  وهــذه حادثــة 
لكوري جنويب عى أيدي القوات الكورية 
الشــالية، وتــأيت يف وقــت أعلنت بيونغ 
يانــغ حالــة طــوارئ يف مواجهــة الفــروس 
ووسط أزمة يف العالقات بني الكوريتني.

وكان املســؤول يف إدارة صيــد األســاك 
قــد اختفــى مــن زورق دوريــة قــرب جزيــرة 
يونبيونــغ الحدوديــة الواقعة غربا اإلثنني، 
كــوري  عســكري  مســؤول  أعلــن  حســبا 

جنوب لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبعــد أكــر مــن 24 ســاعة رصدته القوات 
الكورية الشــالية يف مياهها واســتجوبته 
املســؤول،  بحســب  دوريــة،  قــارب  مــن 
يرتــدي  كان  اســتجوبه  الــذي  والشــخص 

مالبس واقية.

التحقيق.
الجلســة  أن  للهيئــة،  بيــان  وفــق  عجــوة،  وبــني 
عقــدت أمــس الخميــس دون حضور الجريحني 
نظــرا لخطــورة وضعهــا الصحــي، حيــث يقبــع 
يف  واآلخــر  هداســا  مستشــفى  يف  أحدهــا 

مستشفى شعاري تصيدك.

وأشــار الباحــث ريــاض األشــقر إىل أن األرسى 
بخطــوات  "ايشــل"  ســجن  يف  أمــس  بــدأوا 

تصعيدية، حيث أغلقوا أقسام السجن.
وذكر أن األرسى أرجعوا كذلك وجبات الطعام 
حــل  إىل  وصــواًل  االحتجاجــات  وســيصعدون 
التنظيــم يف حــال فشــلت الحــوارات مــع إدارة 
املعيشــية،  أوضاعهــم  تحســني  يف  الســجون 

وإبعاد شبح "كورونا" عنهم.
وأضاف أن األرسى يف سجن "عوفر" يتشاورن 
وإرضاب  موســع  بتصعيــد  الدخــول  يف 
يف  األوضــاع  تــردى  بعــد  الطعــام  عــن  مفتــوح 
نتيجــة زيــادة األعــداد  الســجن إىل حــد كبــر، 
اتخــاذ  وعــدم  املالبــس،  ونقــص  الســجن  يف 
التدابــر االحرازيــة لوقف تفيش "كورونا" بني 

صفوفهم.

التعديات لبلدية رفح ورشطة البلدية. 
زيــارة  تــم  الجولــة  خــالل  إنــه  الــوزارة  وقالــت 
نهائًيــا  5 محطــات  وإغــالق  وقــود،  15محطــة 

وتسوية وضع باقي املحطات.
كــا تــم تســليم تلك املحطــات إخطارات من 
الــوزارة بخصــوص تســوية أوضــاع املحطــات، 
أوضاعهــم  لتســوية  شــهرين  مهلــة  ومنحهــم 

عــى  ســاعات  ســت  قرابــة  بعــد  وُقتــل 
رصده، وفق املسؤول.

وأكــد بأنــه "أطلــق عليــه النــار يف امليــاه" 
شــاليون  كوريــون  جنــود  "قــام  مضيفــا 
بســكب الوقــود عى جثتــه وإحراقها يف 

املياه".
الصحافــة  لوكالــة  املســؤول  وقــال 
قامــوا  انهــم  هــو  "تقييمنــا  الفرنســية 
بذلــك كإجــراء ملكافحــة فــروس كورونــا 

املستجد".
األشــخاص  فــإن  الدفــاع  لــوزارة  ووفقــا 
الــذي قامــوا بإحــراق الجثــة كانــوا يرتدون 

أقنعة واقية من الغاز ومالبس واقية.
بيونــغ  عــن  فــوري  تعليــق  يصــدر  ومل 
يانــغ حــول الحادثــة، وتعــّذر التحقــق مــن 

ترصيحات الجيش الكوري الجنويب.
وكانــت بيونــغ يانــغ قد أغلقــت حدودها 
مواجهــة  يف  طــوارئ  حالــة  وأعلنــت 
الصــني  يف  أوال  ظهــر  الــذي  الفــروس 

املجاورة.
وكان الرجل يرتدي سرة نجاة وعر عى 
الجنــويب،  الكــوري  القــارب  يف  حذائــه 

ولفتــت الهيئــة، اىل أن جنــود االحتــالل أطلقــوا 
الشــابني  عــى  النــار  املاضيــة  قبــل  الليلــة 
بعرات ومبارك يف العرينيات من عمرها، 
قرب شارع تل العاصور عى مدخل قرية كفر 
مالــك رشق رام اللــه، ووصفت إصابة أحدها 

بالطفيفة واآلخر بني متوسطة إىل خطرة.

ولفــت األشــقر إىل أن الســجن شــهد تصاعــًدا 
األيــام  خــالل  املصابــني  أعــداد  يف  واضًحــا 
املاضيــة، مؤكــًدا أن األرسى يف بقيــة الســجون 
حــدث  حــال  يف  األيــدي  مكتــويف  يقفــوا  لــن 
تصعيد يف أي سجن، وأن التوتر سيطال كافة 
بهــا  سيشــارك  التصعيــد  وخطــوات  الســجون، 
كل االرسى للحفــاظ عــى مكتســباتهم، ووقف 
عــى  والحصــول  بحقهــم،  الرســة  الهجمــة 

حقوقهم من السجان.
وطالــب األشــقر املؤسســات الدولية بالتدخل 
االتفاقيــات  وتطبيــق  االنفجــار  لوقــف  العاجــل 
عــى  والضغــط  األرسى،  واقــع  عــى  الدوليــة 
وحايتهــم  بحقهــم،  الهجمــة  لوقــف  االحتــالل 
من "كورونا"، وإعادة ما تم سحبه من إنجازات 

خالل السنوات املاضية.

لســنة  والوقــود  الغــاز  نظــام محطــات  حســب 
الــوزارة إخطــارات  2018، يف حــني ســلمت 

قــرار  بهــا  صــدر  التــي  للمحطــات  باإلغــالق 
اغالق. 

ويف ســياق آخــر، تــم زيــارة لبلديــة النصــرات 
ملعاينــة "لربكــس حديــد" تابــع لركة أبو جبة 

واالطالع عى حيثيات املوضوع.

بحسب املسؤول، ما يشر إىل احتال 
دخوله املياه طوعا.

وقال املســؤول "حصلنا عى معلومات 
عزمــه  عــن  عــرب  بأنــه  تفيــد  اســتخبارات 

االنشقاق خالل استجوابه".
حــول  تفاصيــل  يف  الخــوض  ورفــض 

مصدر تلك املعلومات.
الكــوري  الجيــش  مــن املعــروف أن  لكــن 
اتصــاالت  باعــراض  يقــوم  الجنــويب 

السلكية للقوات الكورية الشالية.
ونقلــت يونهــاب عــن مســؤولني كوريــني 
جنوبيــني قولهــم ان القتــل جــاء "بامر من 

سلطة عليا".
ونــددت وزارة الدفــاع يف ســيول بحادثــة 

القتل واعتربتها "عمال مشينا".
كوريــا  "نحــّذر  بيــان  فيهــا  وقالــت 
الشــالية رســميًا مــن أّنهــا تتحّمــل جميع 

املسؤوليات املتعّلقة بهذا الحادث".
وذكــرت تقاريــر صحافيــة كوريــة جنوبيــة 
ولــدان،  ولــه  األربعينــات  يف  الرجــل  إن 
مــن  ويعــاين  مؤخــرا  زوجتــه  طلــق  لكنــه 

مشكالت مالية.

نتيجة ترّدي أوضاع األسرى

"أرسى فلسطني" ُيحّذر من انفجار 
وشيك يف سجون االحتالل

خالل جولة تفتيشية على محطات الوقود برفح

"الحكم المحيل": إغالق 5 محطات 
وقود خالل 15 زيارة تفتيشية

محكمة االحتالل تمدد توقيف 
الجريحني بعريات ومبارك 8 أيام

حاجز إرسائيي يعيق دخول الفلسطينيني إىل املسجد األقىص قبالة  باب العامود أمس        )أ ف ب(

ا" من  كوريا الشمالية قتلت "منشقًّ
الجنوب وأحرقت جثته
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 دراسة تحذر من 
غزو الدبابري اآلسيوية 

العمالقة للعالم
لندن/ وكاالت:

حذرت دراسة من انتشار الدبور اآلسيوي العمالق عامليا.
وبحســب صحيفة "إكســرس" اإلنجليزية، تقتل الحرشات التي يبلغ 
طولهــا 2 بوصــة، نحــو 50 شــخصا يف العــام، حيــث أن لدغــة الدبــور 
القاتل قوية للغاية ومليئة بالسم وميكنها قتل أي شخص يف غضون 

دقائق إذا كان يعاين من الحساسية.
حــول  العمالقــة  اآلســيوية  الدبابــر  انتشــار  مــن  الدراســة  وحــذرت 
العــامل، إذا متكنــت مــن الحصــول عىل معقل يف بيئة جديدة، حيث 
أن مناخــات بعــض األماكــن يف الواليــات املتحــدة وأوروبــا تعــد بيئــة 

مالمئة للدبابر.
ومــن املرجــح أن الدبابــر اآلســيوية العمالقــة تعيــش يف املناخــات 
األكــر دفئــا، حيــث ميكنهــا البقــاء عــىل قيــد الحيــاة حتى درجــة حرارة 

38 درجة مئوية.
وميكن للدبابر االنتشار عن طريق الطران، ولكن ذلك يكون بشكل 
بطــيء للغايــة لكنهــا تنتــرش بشــكل أســايس مــن خــالل النقــل البــرشي 
العــريض مثــل ســفن الشــحن أو الطائــرات. وتشــكل الدبابر اآلســيوية 
العمالقة مشكلة كبرة للنحل املتناقص بالفعل يف أوروبا والواليات 
املتحــدة، حيــث تدخــل إىل أعشــاش النحــل وتقتــل كل مــن بالداخل 

وتلتهم كل املوارد، ما يؤثر أيضا عىل صناعة العسل.

عىل غرار مازنجر... 
اختبار روبوت عمالق 

ارتفاعه 18 مرتاً يف اليابان
طوكيو/ وكاالت:

تــم اختبــار روبــوت عمــالق، يبلــغ ارتفاعــه نحــو 18 مــرا ووزنــه نحو 24 
طنا يف مدينة يوكوهاما اليابانية.

وتم نرش مقطع فيديو لالختبار يظهر فيه الروبوت وهو يسر، كام أنه 
مستوحى من شخصية مسلسل كارتوين كالسييك يدعى "غاندام".

مــن  مــن خليــط  مكونــة  قطعــة   200 مــن  أكــر  مــن  الروبــوت مصنــوع 
الفــوالذ والبالســتيك املقــوى بأليــاف الكربــون، وتــم البــدء يف العمــل 

عليه منذ عام 2014.
ومــن املقــرر أن يتــم عرضــه يف "غانــدام فاكتــوري يوكوهامــا"، وهــو 
معلــم جــذب ســياحي جديــد كان مــن املفــرض افتتاحــه يف أكتوبــر/
ترشين األول املقبل، لكن األمر تأجل بسبب جائحة فروس كورونا.

ومن املتوقع أن يكون االفتتاح يف غضون عام من اآلن.

موسكو/ وكاالت:
يتفــق عــدد كبــر مــن النــاس أنــه منــذ بــدأ يف 
العمــل مــن املنــزل، بســبب جائحــة "كوفيــد 
عمــل  يف  عمــل  إىل  حياتــه  وتحولــت   ،"19
للمنــزل  املخصصــة  الســاعات  واختلطــت 

بالعمل.
مــن  النــاس  مــن  كبــر  عــدد  يشــتيك  كــام 
انخفاض اإلنتاجية وانخفاض الطاقة العقلية 
مــا  املنــزل،  مــن  عملهــم  بســبب  والبدنيــة، 
عليــه  أطلقــوا  مــام  يحــذرون  الخــراء  جعــل 

"القاتل الصامت".
ورصــد موقــع "تاميــز نيوز نــاو" كيف ميكن أن 
يتحــول إرهــاق العمــق مــن املنــزل إىل "قاتــل 

صامت" للشخص؟.
أعراض اإلرهاق من العمل في المنزل

أو  املنتظــم  واإلجهــاد  اإلرهــاق  بــن  التمييــز 
مشــكلة أخــرى تتعلــق بالصحــة العقليــة ليــس 
باألمــر الصعــب للغايــة، ولكــن معظــم النــاس 
توجــد  ال  حيــث  إنــكار،  حالــة  يف  يعيشــون 

معاير محددة لتحديد الحالة.
إىل  تشــر  التــي  العالمــات  بعــض  وتتضمــن 
أنــك وصلــت إىل نقطــة اإلرهــاق جــراء العمل 

من املنزل عىل النحو التايل:
1 - آالم جسدية:

لإلرهــاق  الجســدية  األعــراض  تشــمل  قــد 
العــن،  وإجهــاد  الرقبــة،  وآالم  الظهــر،  آالم 
الجهــاز  ومشــاكل  املعــدة،  وآالم  والصــداع، 

الهضمي، وما إىل ذلك.
مــن  يعانــون  الذيــن  األشــخاص  يشــعر  قــد 
الطاقــة  يف  شــديد  بنقــص  دامًئــا  اإلرهــاق 

والتعب دامًئا.
2 - آالم عاطفية:

ميكــن لألشــخاص الذيــن يعانــون من اإلرهاق 
التهيــج  مثــل  عاطفيــة  أعراًضــا  يواجهــوا  أن 
إىل  مييلــون  ألنهــم  واالرتبــاك،  والغضــب 

الشعور باإلرهاق.
3 - إبعاد أنفسهم عن األنشطة 

المتعلقة بالعمل:
إبعــاد  شــيوًعا  اإلرهــاق  عالمــات  أكــر  مــن 
املتعلقــة  واألنشــطة  العمــل  عــن  األشــخاص 

بالعمل.
األدىن،  الحــد  يفعــل  ألن  يســعى  معظمهــم 
يشــعرون  ألنهــم  املبــادرة،  عــن  وتوقفــوا 

بالتعب املستمر والحرمان من الطاقة.
وميكــن أن تتأثــر إنتاجيتهــم أيًضــا، قــد ينــأون 
واألشــخاص  زمالئهــم  عــن  بأنفســهم  أيًضــا 

املرتبطن بالعمل لتقليل مشاعر التوتر.
طرق لعالج إرهاق العمل من املنزل

يف حن أن اإلرهاق ليس حالة صحية عقلية 
ميكــن تشــخيصها رسيرًيــا، إال أنــه يجــب أن 
يؤخــذ عــىل محمــل الجــد، خاصــة خــالل هذا 
الصحــة  فيــه مشــكالت  ترتفــع  الــذي  الوقــت 

العقلية.
مــن  اإلرهــاق  الطــرق إلدارة  بعــض  يــي  فيــام 

العمل يف املنزل:
1 - االعتراف:

بالحالــة  تــدرك وتعــرف  أن  جــًدا  مــن املهــم 
التــي تواجههــا، عندهــا فقط ميكنــك تحديد 
حالــة  عكــس  عــىل  والعمــل  ذلــك،  أســباب 

اإلرهاق.

2 - تغيير الوظيفة:
أثنــاء  وخاصــة  املنــزل،  مــن  العمــل  أصبــح 
الجائحــة، رتيًبــا للغايــة وميكــن أن يســاهم يف 
اإلرهــاق. وميكــن أن يســاعد تغيــر الوظيفــة، 
ســواء مــن حيــث ملــف تعريــف الوظيفــة، أو 
جســدًيا.  إذا متكنــت مــن إيجــاد طريقة آمنة 
للســفر إىل املناظر الطبيعية الخالبة وقضاء 

بعض الوقت هناك، فقد يساعدك ذلك.
3 - خذ إجازة:

يف حــن أن هــذه هــي الطريقة األكر شــيوًعا 
مــع اإلرهــاق بشــكل طبيعــي، فقــد  للتعامــل 
يكــون  عندمــا  الوبــاء  أثنــاء  مناســبة  تكــون  ال 

الفروس موجوًدا ليصيبنا.
ومــع ذلــك، إذا كان لديــك منــزل عائــي يف 
مــكان لطيــف، وتعتقــد أنــه ميكنــك الوصــول 

إليه بأمان، فقد ال تكون فكرة سيئة.
4 - الرعاية الذاتية:

املهــم  فمــن  اإلرهــاق،  مــن  تعــاين  كنــت  إذا 
جــًدا أن تعتنــي بنفســك جيــًدا. ضــع حــدوًدا 
عندمــا يتعلــق األمر بالعمل، والتي ســتضمن 
فقــط قدرتــك عــىل العطــاء بنســبة 100 يف 

املائة عندما تصل إىل الوظيفة.
تنــاول نظاًمــا غذائًيــا صحًيــا، ومــارس الرياضة 
كثــًرا، واقــرأ الكثــر والكثــر، وتجنــب قضــاء 
الوقــت أمــام الشاشــات قدر اإلمــكان، واقِض 
املزيد من الوقت مع أحبائك ويف الطبيعة، 
يف  تدليــل  جلســة  نفســك  وامنــح  وتأمــل، 
روتــن  أو  باديكــر،  أو  مانيكــر،  شــكل 
والتجــدد  بالصحــة  لتشــعر  بالبــرشة  للعنايــة 

واالسرخاء.

بعمر 14 يومًا... 
رضيع سوري يهزم 

كورونا ويتعاىف
دمشق/ وكاالت:

متاثــل رضيــع عمــره 14 يومــا للشــفاء بعد إصابته بفــروس كورونا يف 
محافظة السويداء جنويب سوريا.

وذكــرت إذاعــة "املدنيــة إف إم"، أن الرضيــع )عمــره 14 يومــا( دخــل 
إىل "مشــفى يف الســويداء بشــكوى ســعال ونــوب زرقــة وبعــد إجــراء 
التحاليل الدموية وتصوير طبقي محوري للصدر تبن وجود ذات رئة 

فروسية بالجانبن مختلطة جرثوميا".
لكــن  أكســجة مســتمرة  مــع  العــالج  الطبــي  الفريــق  "وقــرر  وأضافــت: 
لوحظ يف اليوم الرابع من قبوله تدهور حاد باألكسجة عند فصله عن 
األوكســجن، أخذت مســحة خاصة بتشــخيص فروس كورونا وكانت 

النتيجة إيجابية".
ولفتــت نقــال عــن الطبيــب املــرشف إســكندر توفيــق غانــم إىل أنــه مــع 
الطفــل وخــرج مــن املشــفى  الســابق تحســنت حالــة  العــالج  متابعــة 
الخاصــة  التوصيــات  وأعطيــت  تنفــي  لدعــم  الحاجــة  دون  الوطنــي 
لألهــل، كــام أجريــت مســحات لألبويــن الســتكامل الدراســة ومعرفــة 

طريقة انتقال العدوى للطفل.

ويكيبيديا تقدم أول 
إعادة تصميم لموقعها 
اإللكرتوين منذ 10 سنوات

الدوحة/ الجزيرة نت:
يشهد املظهر العام ملوقع "ويكيبيديا" )Wikipedia( ملتصفحات 
ســطح املكتــب تحــوال ألول مــرة منذ عقــد؛ لجعل املوقع أكر مالءمة 
للمســتخدمن الجــدد، وكانــت ويكيبيديــا جــزءا ال يتجــزأ مــن ثقافــة 
الويــب منــذ مــا يقــرب من 20 عاما، مام ســمح للمســتخدمن بتصفح 
املاليــن مــن إدخــاالت املوســوعات كثيفــة النــص واســتعراضها عىل 

مختلف أجهزة الحاسوب املكتبية أو اللوحية أو الهواتف الذكية.
منشــور  يف  املقرحــة  الجديــدة  امليــزات  جميــع  تصفــح  ميكنــك 
 )GIF( "وهنــاك بعــض صــور "جيــف ،)mediawiki( "ميدياويــيك"

املتحركة لتظهر لك الشكل الذي قد تبدو عليه.
البعض قد يحب ميزة جدول املحتويات الجديد، والبعض قد مييل 
العامــة،  بالشــخصيات  الخاصــة   )Wiki( قــراءة صفحــات ويــيك  إىل 
وقــد يســهل الشــكل الجديــد هــذا كثــرا يف تخطــي أقســام معينــة من 

الصفحة دون الحاجة إىل التمرير ألسفل املتصفح.
طرحــه،  يتــم  تغيــر  أول  للطــي  القابــل  الجانبــي  الرشيــط  ســيكون 
وسيســمح هــذا للمســتخدمن بطــي القامئــة املوجــودة عــىل الجانب 
األيــر مــن كل صفحــة لتقليــل االنحرافــات، والحــد مــن املحتوى غر 
ذي الصلة، والروابط عىل يسار الشاشة لتسهيل الركيز. وسيضيف 
املوقع أيضا زرا سهال بنقرة واحدة لتبديل لغة الصفحة التي تقرأها.

البحــث يف املوقــع  ســتضيف ويكيبيديــا أيضــا تحســينات إىل أداة 
لتسهيل العثور عىل صفحات أخرى، وستقوم بإعادة تكوين الشعار 

لجعله أصغر يف كل صفحة من صفحات ويكيبيديا.
وأعلنت مؤسسة ويكيميديا، الرشكة األم للموقع، يف منشور مدونة 
أن التغيرات ســتحدث "تدريجيا عىل مدى فرة طويلة من الزمن"، 
قبــل طرحهــا  الجديــدة  امليــزات  باختبــار  للمســتخدمن  يســمح  مــام 
رســميا؛ لكنهــا تخطــط إلعــادة تصميــم املظهــر بالكامــل لنســخة ســطح 
املكتــب مــن ويكيبيديــا بحلــول نهايــة عــام 2021، ومل ُيذكــر مــا إذا 

كان إصدار الهاتف املحمول سيحصل عىل نفس إعادة التصميم.

أب وابنه يكسبان
5 مليارات دوالر 

بني ليلة وضحاها
واشنطن/ وكاالت:

أرباحــا  الســيارات،  وتأجــر  لبيــع  األمريكيــة  "كارفانــا"  رشكــة  تســجل  مل 
فصلية منذ طرح أسهمها يف البورصة عام 2017، لكنها جعلت إرنست 
غارســيا الثــاين وابنــه إرنســت غارســيا الثالــث مــن أغنــى األشــخاص يف 

الواليات املتحدة.
غارســيا األب، هو أكر مســاهم يف الرشكة التي تركز عىل البيع بالتجزئة 
عر اإلنرنت، فيام يشغل غارسيا االبن منصب الرئيس التنفيذي، وتبلغ 

ثروتهام معا 21.4 مليار دوالر، وفقا ملؤرش "بلومبرغ" للمليارديرات.
وارتفع سهم "كارفانا" %31 يف بورصة نيويورك، بعد أن توقعت الرشكة 
تحقيــق إيــرادات وهوامــش ربــح قياســية، ليضيــف نحــو 5 مليــارات دوالر 
لنصيب االب وابنه. ارتفع الســهم بنســبة %150 تقريبا منذ بداية العام 
حيــث تحــول األمريكيــون بشــكل متزايــد إىل رشاء الســيارات املســتعملة 

عر اإلنرنت.
لــدى "بايــر ســاندلر"، يف مذكــرة بحثيــة:  قــال ألكســندر بوتــر، املحلــل 
"الوباء يحث املستهلكن عىل البحث عن سيارات مستعملة، وكارفانا 

هي املستفيد الرئيي من هذا االتجاه".
تتيــح الرشكــة للعمــالء االختيــار مــن بــن أكــر مــن 19 ألــف ســيارة وإمتــام 
عمليــات الــرشاء يف أقــل مــن 10 دقائــق، وفًقــا ملوقعهــا عــىل اإلنرنــت. 
يتوفر للمشرين خيار استالم سيارتهم من أكر من 12 نقطة تسليم آلية 

منترشة يف جميع أنحاء البالد.
وتضاعفت إيرادات "كارفانا" لتصل إىل 3.9 مليار دوالر العام املايض 
حيــث باعــت نحــو 200 ألف ســيارة. وتتوقــع نجاحها يف تحقيق مبيعات 

تصل إىل مليوين سيارة سنويا.

قمر جديد صغري يدور
حول األرض قريبًا

واشنطن/ وكاالت:
أكــد الباحثــون يف مجــال الفضــاء، أن قمــرا صغرا من املرجح أن 

يدور حول األرض قريبا وبالتحديد أواخر نوفمر املقبل.
بــول تشــوداس، مديــر مركــز ناســا لدراســات األجســام  الدكتــور 
القريبــة مــن األرض، أشــار إىل أن القمــر الصغــر والــذي يطلقــون 
عليــه "SO 2020" ســيدخل مــدار األرض ويقــرب مــن 27 ألف 

ميل.
وأشــار إىل أن "القمــر الصغــر ســيبقى يف مــدار األرض ملــدة 

عام".
وأوضح تشوداس، أنه مل يعرف بعد هل الجسم الذي سيدخل 
مــدار األرض كويكــب أم مجــرد حطــام ونفايــات فضائيــة، وفقــا 

لشبكة "يس إن إن".
وأفــاد مديــر مركــز ناســا لدراســات األجســام القريبــة مــن األرض، 
بــأن الجســم الفضــايئ رمبــا يكــون بقايــا صــاروخ حامــل إلحــدى 

مركبات الفضاء التي هبطت عىل القمر يف الستينيات.
وشــدد تشــوداس عــىل أنــه "خــالل شــهر أو نحــو ذلك، ســنحصل 
عــىل مــؤرش حــول مــا إذا كان "SO 2020" قمــر صغــر أم هــو 
حقــا بقايــا صــاروخ، إذا كان كذلــك فســيكون أقــل كثافــة بكثــر 

من الكويكب".

عالمات خِطرة تنذر بتحول العمل
 من المزنل إىل "قاتل صامت"


