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مة ناصيف: لقاءات إسطنبول خطوة متقدِّ
يوسف: حماس ماضية يف 

طريق الوحدة دون تراجع
رام الله/ فلسطني:

أكد القيادي يف حركة املقاومة اإلســامية "حامس"، الشــيخ حســن يوســف، أن 
حركتــه "ماضيــة يف طريــق الوحــدة وإنهاء االنقســام وبخطوات متســارعة وبحكمة 

وعقل مفتوح دون تراجع".
وقال يوسف يف ترصيح صحفي، أمس: إن " حامس تعاهد الشعب الفلسطيني 

عــى املــي يف هــذا الطريــق وصواًل إىل دحر االحتال ونيل الحقوق 
كاملــة غــر منقوصــة".  وأوضــح أنــه ال يوجــد أمــام الفلســطينيني ســوى 

ة النفق في ذكرى هبَّ
ر  حماس: شعبنا ال يزال ُيسطِّ

التضحيات انتصارًا لألقىص
غزة/ فلسطني:

قــال الناطــق باســم حركــة املقاومة اإلســامية "حامس" عبد اللطيــف القانوع: إن 
ــة النفــق ال يــزال يســطر التضحيــات العظيمــة  الشــعب الفلســطيني يف ذكــرى هبَّ

انتصارًا للمسجد األقىص، وسيواصل نضاله للحفاظ عى هويته.
ــة النفــق التــي أطلقهــا  وأكــد القانــوع يف ترصيــح صحفــي، أمــس، يف ذكــرى هبَّ

وافتتــاح  حفــر  عــى  احتجاجــا   1996 عــام  يف  الفلســطيني  الشــعب 
تــزال  2االحتــال نفقــا أســفل املســجد األقــىص، أن تداعيــات الهبــة مــا  2

وقفة تضامنية نظمها أهايل الصيادين قبالة  ميناء دير البلح أمس  )تصوير/ يارس فتحي(

مستوطنون يحرقون سيارة أحد الفلسطينيني يف نابلس أمس      )األناضول(

رام الله/ فلسطني:
وفيــات   )5( تســجيل  اللــه،  رام  يف  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
و)223( إصابــة جديــدة بفــروس كورونــا، باإلضافــة لـــ )401( حالــة تعــاٍف 

يف محافظات الضفة الغربية املحتلة خال الـ24 ساعة األخرة.
الــوزارة يف بيــان أمــس، أن حــاالت الوفــاة الجديــدة ســجلت  وأوضحــت 

ملواطــن )74 عامــا( مــن الطيبــة، ومواطنــة )70 عامــا( مــن مخيم 
اللــه والبــرة،  األمعــري، ومواطنــة )66 عامــا( مــن محافظــة رام 

الخليل/ فلسطني:
لقــي ســتة مواطنــني مرصعهــم أمــس، وأصيــب آخــر 
بجروح وصفت بالحرجة، عقب  ســقوطهم يف حفرة 
الخليــل  جنــوب  العســل  ديــر  قريــة  يف  امتصاصيــة 

جنوب الضفة الغربية املحتلة.

غزة/ نور الدين صالح:
عاد ملف إجراء انتخابات فلســطينية شــاملة يطفو 
عــى الســطح مــن جديــد، بعــد تعرثهــا لســنوات، 
وذلك يف أعقاب اللقاءات املتكررة التي عقدتها 
الفصائل الفلســطينية، وكان أبرزها اجتامع األمناء 

القلق يساور زوجة 
األسير "األخرس" 

المضِرب لليوم الـ63 
على التوالي

جنني-غزة/ جامل غيث:
تعيــش تغريــد األخــرس حالــة مــن القلــق والخــوف 
األخــرس،  ماهــر  زوجهــا  حيــاة  عــى  الشــديدين، 
املــرب عــن الطعــام منــذ 63 يوًمــا عــى التــوايل 

احتجاًجا عى اعتقاله اإلداري يف سجون 
االحتــال دون تهمــة أو محاكمــة، يف ظــل 

كعبي: األوضاع 
الصحية في سجون 

االحتالل ال تبشر بخير
غزة/ فلسطني:

أكــد مســؤول لجنــة األرسى يف الجبهــة الشــعبية 
لتحريــر فلســطني عــام كعبــي أن األوضــاع داخل 
الســجون ال ُتبــر بخــر مــن جهــة تفــي فــروس 
االحتــال  ســلطات  ــد  وَتعمُّ األرسى  بــني  كورونــا 

وحرمانهــم  الصحيــة  أوضاعهــم  إهــامل 
اللوازم العاجية والوقائية.

واشنطن/ وكاالت:
جديــد  مــن  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  أرســلت 
تعزيــزات عســكرية إىل ســوريا، بعــد أســبوعني عــى 
آخر تعزيزات لوجستية وذخرة وصلت إىل هناك.

بــأن  ارزيقــات  لــؤي  الرطــة  باســم  املتحــدث  وأفــاد 
يف  ســقوطهم  بســبب  مرصعهــم  لقــوا  مواطنــني   5
أحــد  آخــر إىل  ُنِقــل  الحفــرة االمتصاصيــة، يف حــني 

 ،1948 عــام  أرايض  يف  املستشــفيات 
نظــرا لخطــورة وضعــه الصحــي، والــذي لقــي 

العامني يف رام الله وبروت يف الثالث من الشهر 
الجــاري، وآخرهــا اجتــامع حركتــي حــامس وفتح يف 

مدينة إسطنبول أواخر األسبوع املايض.
أكتوبــر/   3 تاريــخ  الفصائــل  وحــددت 
تريــن األول القــادم، موعدًا مبدئيًا للقاء 

وأفادت مصادر محلية لوكالة األناضول، بأن واشنطن 
 300 نحــو  املاضيــني  األســبوعني  خــال  أرســلت 

شاحنة تضم معدات عسكرية ولوجستية، 
إىل قواعدهــا املنتــرة بــني محافظتي دير 

غزة/ فلسطني:
أمــس،  غــزة  قطــاع  يف  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
جديــدة  إصابــة  و67  وفــاة  حالتــي  تســجيل 
بفــروس "كورونــا" الوبــايئ بعــد إجــراء فحــص 
لـــ)2073( عينــة خــال الـــ24 ســاعة املاضيــة، 
العائديــن  حجــر  الصحــة  وزارة  قــررت  فيــام 

غزة/ فلسطني:
الجيــش  بقتــل  الفلســطينية،  الفصائــل  نــددت 
الحــدود  عــى  شــقيقني  صّياديــن  املــرصي 
بعــد اإلعــان  الفلســطينية املرصيــة،  البحريــة 
عــن فقدانهــام أول مــن أمــس برفقــة شــقيقهام 

غزة/ فلسطني:
رصــد املكتــب اإلعامــي الحكومــي يف قطــاع 
انتهــاكًا إرسائيليــًا بحــق   327 غــزة، مــا يقــارب 

ألسبوع واحد فقط.
تســجيل  تــّم  أّنــه  بيــان،  يف  الصحــة،  وذكــرت 
رمضــان  فيصــل  أحمــد  للمواطــن  وفــاة  حالتــي 
)70 عاًما(، ومريم حمدان )90 عاًما( يف قسم 

العناية املركزة مبستشفى غزة األورويب.
كــام ذكــرت أّنــه تــّم تســجيل )120( حالة تعاٍف 

الثالــث الــذي أُعلــن عــن اعتقاله عقــب إصابته 
بجراح.

ودعــت الفصائــل يف بيانــات منفصلــة، أمــس، 
مرص إلجراء تحقيق فوري وعاجل يف الحادث 
عــدم  لضــامن  إجــراءات  مــن  يلــزم  مــا  واتخــاذ 

اإلعــام الفلســطيني والعاملــني فيــه منذ بداية 
العام وحتى نهاية شهر أغسطس.

وذكــر املكتــب اإلعامــي أن هــذه االنتهــاكات 

جديدة من الفروس الوبايئ.
يف  بـ"كورونــا"  املصابــني  إجــاميل  أّن  وبّينــت 
قطــاع غــزة منــذ شــهر مــارس/آذار بلــغ )2725( 
و)20(  نشــطة،  حالــة   )1646( منهــا  إصابــة، 

وفاة، وتعايف )1060( حالة.
مــن جانبهــا قــررت وزارة الصحــة بغــزة 

تكراره.
وأعلــن نقيــب الصياديــن يف غــزة، نــزار عيــاش، 
)محمــد  الشــقيقني  الصياديــن  استشــهاد 

وحســن الزعزوع(، وإصابة شقيقهام 
الجيــش  برصــاص  )يــارس(،  الثالــث 

بالرصــاص  واعتــداء  إصابــة   55 شــملت 
حالــة   77 واالختنــاق،  والــرب 
اعتقــال واحتجــاز واســتدعاء وإبعــاد 

5 وفيات و290 إصابة 
بـ"كورونا" يف الضفة 

القدس املحتلة/ فلسطني:
أفــادت وزارة الصحــة يف حكومــة االحتــال اإلرسائيــي، بوفــاة )10( 
بفــروس كورونــا املســتجد، يف حــني  بإصابتهــم  أشــخاص متأثريــن 

خــال  بالفــروس،  جديــدة  إصابــة   )3754( ُشــخصت 
الصحــة  الـــ)24( املاضيــة.  وبحســب معطيــات  الســاعات 

10 وفيات بكورونا يف 
)إرسائيل( وحصيلة 

إصابات يومية قياسية

6 وفيات بحادث غرق داخل حفرة 
امتصاصية جنوب الخليل

"االنتخابات الشاملة".. 
هل تتوفر إرادة وطنية حقيقية 

إلجرائها يف الوقت الحايل؟

وفاة مواطنني و67 إصابة بـ"كورونا" يف غزة

مواجهات في بيت أمر

إصابة 7 شبان برصاص االحتالل يف قلقيلية ونابلس
محافظات/ فلسطني:

أصيــب ســبعة شــبان فلســطينيني 
االحتــال  قــوات  برصــاص 
يف  ومســتوطنيه  اإلرسائيــي 
مســاء  ونابلــس،  قلقيليــة  مدينتــي 
عــرات  أصيــب  حــني  أمــس، يف 
مــع  مواجهــات  يف  باالختنــاق 
شــامل  أمــر  بيــت  يف  االحتــال 
قــدوم  كفــر  بلــدة  ففــي  الخليــل. 
بالرصــاص  شــبان  خمســة  أصيــب 
باملطــاط،  املغلــف  املعــدين 
خــال قمع جيش االحتال مســرة 
كفــر  قريــة  يف  انطلقــت  شــعبية 
قلقيليــة،  محافظــة  رشق  قــدوم 
تنديــدا باالســتيطان ومطالبــة بفتــح 
شــارع البلدة املغلق منذ أكرث من 

17 عاما.
الشــعبية  املقاومــة  منســق  وأفــاد 
يف كفــر قــدوم مــراد شــتيوي، بــأن 
بالرصــاص  أصيبــوا  شــبان  خمســة 
ا  املعــدين، عولــج منهم )4( ميدانيًّ

الخامــس  ُنِقــل  حــني  يف 
درويــش  مستشــفى  إىل 

تشييع 4 منهم وحماس تنعى

األمناء العامون سيجتمعون مطلع أكتوبر لتحديد مواعيدها

دعت القاهرة إلجراء تحقيق عاجل في الحادث وضمان عدم تكراره

د بقتل الجيش المرصي  الفصائل تندِّ
صياَدْين شقيَقْي واعتقال ثالث

واشنطن ترسل تعزيزات عسكرّية 
جديدة إىل سوريا

"التعليم" 
تشرع في 

توزيع الكتب 
المدرسية 

بالتزام 
اإلجراءات 

الوقائية
غزة/ صفاء عاشور: 

رشعت وزارة الرتبية والتعليم 
يف  أمــس،  بغــزة،  العــايل 
توزيع الكتب املدرسية عى 
املرحلــة  طلبــة  أمــور  أوليــاء 
األول  الصــف  مــن  األساســية 
األســايس  الســادس  وحتــى 

محافظــات  يف 
بالتــزام  غــزة،  قطــاع 

15 15

15

15 15

" اإلعالم الحكومي": 327 انتهاكًا إرسائيليًا بحق 
اإلعالم الفلسطيين منذ بداية العام

"دعم الصحفيين" تطالب باإلفراج عن 22 صحفيًا في سجون االحتالل

4

3

4

9 4

3

5
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رام الله/ فلسطني:
أكد القيادي يف حركة املقاومة اإلسالمية 
"حامس"، الشيخ حسن يوسف، أن حركته 
"ماضية يف طريق الوحدة وإنهاء االنقسام 
وبخطوات متسارعة وبحكمة وعقل مفتوح 

دون تراجع".
وقــال يوســف يف ترصيــح صحفــي، أمــس: 
إن " حــامس تعاهــد الشــعب الفلســطيني 
اىل  وصــواًل  الطريــق  هــذا  يف  باملــي 
غــر  كاملــة  الحقــوق  ونيــل  االحتــالل  دحــر 

منقوصة". 
الفلســطينيني  أمــام  يوجــد  ال  أنــه  وأوضــح 
ســوى خيار العمل املوحد وهو ما تجســد 
يف اجتــامع األمنــاء العامــني ومــا تــاله مــن 
اجتامعــات ثنائيــة أكــدت أن االعتــامد عىل 
الوحــدة كفيــل بالتصــدي لــكل املؤامــرات 
الفلســطينية  القضيــة  ضــد  تحــاك  التــي 

ومقدساتها وأقصاها.  
وقــال:" مــا تتعــرض له القضية الفلســطينية 
القــرن"  مــن "صفقــة  جــدًا  كبــرة  تحديــات 
وخطــة الضــم والقفــز عــىل حقــوق الشــعب 
مكونــات  كل  عــىل  ويجــب  الفلســطيني، 
الوحــدة يف خنــدق  الفلســطيني  الشــعب 
واحــد للوقــوف بحــزم وقــوة أمام مــا تتعرض 

له القضية الفلسطينية". 
ونبه يوسف إىل أن ما يجري يؤكد عىل أن 
"حركــة حــامس ال تنظــر إىل مصالــح حزبيــة 

رام الله/ فلسطني:
االســتيطان  مراقبــة  وحــدة  مديــر  قــال 
إن  خليليــة،  ســهيل  "أريــج"  معهــد  يف 
 50 عــن  أعلنــت  االحتــالل  ســلطات 
األســبوع  خــالل  اســتيطانيا  مخططــا 

املايض.
وأضــاف خليليــة أن املخططات تنوعت 
بــني االســتيالء عــىل أراٍض، واملصادقــة 
وتحويــل  اســتيطانية،  أحيــاء  بنــاء  عــىل 
لصالــح  االحتــالل  جيــش  مــن  أراٍض 
منطقــة  يف  خاصــة  املســتوطنني، 
ومحيــط  الخليــل،  وجنــوب  األغــوار، 

نابلس.
أشــبه  املعلنــة  املخططــات  أن  وأوضــح 
عنهــا  يعلــن  تدويريــة  مبخططــات 
للحديــث  )إرسائيــل(  يف  السياســيون 
اشــتداد  مــع  خاصــة  إنجازاتهــم،  حــول 

املنافسة بني غانتس ونتنياهو.
إلذاعــة  حديــث  يف  خليليــة  وبــني 
الوحــدات  أن  أمــس،  فلســطني،  صــوت 
االســتيطانية التــي يتــم الحديــث عنهــا، 
املقامــة  املســتوطنات  يف  ترتكــز 
القــدس  قــرب  املواطنــني  أرايض  عــىل 

وقــال ناصيــف يف بيــان صحفــي، أمــس: إن 
هــذه اللقــاءات جاءت كخطوة متقدمة يف 
عــىل  الفلســطيني  الســيايس  النظــام  بنــاء 
الوطنــي  املــروع  تخــدم  ســليمة  أســس 

الفلسطيني.
وأكــد أن إعــادة بنــاء منظمــة التحريــر عــىل 
أســس دميقراطيــة ســليمة تضمــن مشــاركة 
كبــرة  رمزيــة  يحمــل  الفلســطيني،  الــكل 
بعودة القضية الفلسطينية بكافة مكوناتها 

يف الداخل والخارج لساحة الرصاع.
وبــنّي أن ذلــك ســيعطي األمــل ألبناء شــعبنا 
الفلســطيني يف الشــتات بأن يكونوا رشكاء 
الفلســطيني  الشــعب  قيــادة  اختيــار  يف 

وهــذا ليــس مــن أجندتهــا أو برامجهــا وهــي 
تتطلع إىل املصلحة الوطنية العليا".

القضيــة  لــه  تتعــرض  "مــا  أن  إىل  وأشــار 
الفلســطينية مــن مخاطــر دفع حامس لرتك 
مصــري  بشــكل  والعمــل  جانبــًا  يشء  كل 
ملواجهــة التحديــات، تأكيــدًا عــىل موقفها 
التقليــدي يف خدمــة القضيــة الفلســطينية 
اىل جانــب أبنــاء شــعبنا والشــعوب العربية 

إلفشال مشاريع التصفية". 
يف  القيــادي  ــن  مثَّ ذاتــه،  الســياق  ويف 
حركــة "حــامس"، رأفــت ناصيــف، الجهــود 
ملــف  يف  التقــدم  أجــل  مــن  املبذولــة 

املصالحة، وآخرها لقاءات إسطنبول.

وحــدة  مديــر  وحــذر  محافظــات.  عــدة 
"أريــج"  معهــد  يف  االســتيطان  مراقبــة 
اعتــداءات املســتوطنني،  اســتمرار  مــن 

الزيتــون، الفتــا  قــرب موســم  مــع  خاصــة 
إىل أن االحتالل دمر آالف األشجار منذ 

بداية العام الجاري.

املحتلــة مثــل "معاليه ادوميم" و"غوش 
مثــل  األخــرى  والتجمعــات  عتصيــون" 
يف  أخــرى  ومســتوطنات  "أريئيــل" 

وممثلني يف مؤسساته الوطنية الجامعة. 
وأكــد ناصيــف عــىل أن مواجهــة االحتــالل 
تتطلــب  األرض  عــىل  مشــاريعه  ووقــف 
شــعبنا  أبنــاء  كافــة  ودمــج  التحــرك،  رسعــة 
يف مروع تحرري شامل، واالستفادة من 

طاقات أبناء شعبنا يف الداخل والخارج.
عقدتــا  وفتــح  حــامس  حركتــا  وكانــت 
الثالثــاء  إســطنبول،  يف  مشــرتًكا  اجتامعــًا 
الحــوار  أمــام  الطريــق  لتمهيــد  املــايض، 
اإلطــار  يشــكل  والــذي  الشــامل،  الوطنــي 
الجامــع ملخرجــات الحــوار ومآالتــه النهائيــة 
ســتعرض  والتــي  املركزيــة،  امللفــات  يف 
لألمنــاء  خــاص  اجتــامع  يف  لالعتــامد 

العامني للفصائل. 
لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  وأكــد 
التفاهــم  أن  هنيــة،  إســامعيل  حــامس 
تركيــا مســتند يف  تــم يف  الــذي  اإليجــايب 
محــاوره األساســية التفاقيــات القاهرة التي 
وقعت يف فرتات ســابقة، وخاصة االتفاق 

الشامل 2011. 
أهميــة  تــويل  حــامس  حركــة  أن  إىل  ونبــه 
وســوف  الوطنــي،  الحــوار  ملســار  كبــرة 
لدراســة  خاًصــا  اجتامًعــا  قيادتهــا  تعقــد 
فتــح  حركــة  مــع  متــت  التــي  التفاهــامت 
اســتكامل  وســبل  بشــأنها،  القــرار  واتخــاذ 
يف  الوطنــي  املســتوى  عــىل  الحــوار 

املسارات كافة.

مة في بناء النظام السياسي الفلسطيني ناصيف: لقاءات إسطنبول خطوة متقدِّ
يوسف: حماس ماضية في طريق الوحدة دون تراجع

ا األسبوع الماضي "أريج": رصد 50 مخطًطا استيطانيًّ

النارصة/ األناضول:
إنهــا  أمــس، صــورة قالــت  نــرت صحيفــة عربيــة، 
التقطت لوزير جيش االحتالل اإلرسائييل السابق 
موشــيه ديــان )1967 1974-( خــالل رسقتــه آثــارًا 
مرصيــة مــن شــبه جزيــرة ســيناء املرصيــة )شــامل 

رشق( يف يوليو/متوز 1969.
وقالت صحيفة "معاريف" إن الصورة توثق لرسقة 

ديان آثارا من منطقة رسابيط الخادم بسيناء.
العســكريني  مــن  وعــدد  ديــان  الصــورة  ويظهــر يف 
مــن  منهوبــة  آثــارا  تحــوي  حقائــب  بنقــل  يهمــون 

املوقع األثري املرصي، وفق املصدر ذاته.
وقال "عيدو ديسنتشــيك" صحفي "معاريف" إنه 
كان شــاهدا عــىل واقعــة الرسقــة املذكــورة، عندما 
أبــو  النفــط مبدينــة  يخــدم يف حقــول  كان جنديــا 

رديس التابعة لجنوب سيناء.
وأضاف أنه "ذات يوم تلقى وزمالؤه أمرا بالذهاب 
فرعــوين  أثــري  معبــد  وهــو  الخــادم  رسابيــط  إىل 
ديــان، خــالل جولتــه  الجيــش  وزيــر  لتأمــني  وذلــك 

باملنطقة".
وتابع: "تم نقل الجنود عىل سيارات عسكرية إىل 
وجهتهم، وما إن وصلوا حتى وجدوا مروحية ديان 
وقد حطت يف املكان"، مشرا إىل أن وزير جيش 
االحتــالل "مل يكــن ينتظــر تأمينــا، ورمبــا مل يعــرف 
أصــال أننــا قادمــون. وقــام هــو وصديقــه خبــر اآلثار 

بجولة مل تكن عسكرية بل أثرية". 
الطائــرة  مــن  عــىل  اإلرسائيليــون  الطيــارون  وضــع 
مــن املوقــع، وفــق  بنقلهــا  حقائــب، أمرهــم دايــان 

الجنــود  ورفاقــه  جلــس  الــذي  "ديسنتشــيك" 
يشاهدون بدهشة ما يحدث.

إىل  وعــاد  االحتيــاط  "ديسنتشــيك" خدمــة  أنهــى 
وقتهــا  كان  الــذي  "أرييــه"  والــده  وأخــرب  املنــزل، 
رئيــس تحريــر "معاريــف" مبــا شــاهده يف رسابيــط 
الخادم، مشــددا عىل رضورة نر ما حدث ليعلم 

اإلرسائيليون ما يفعله وزير جيشهم.
النــر وقتهــا  رفــض  أبــاه  إن  يقــول "ديسنتشــيك" 
وقال له: "ما تخربين به ال يفاجئني، وأية قصة عن 
موشــيه دايــان لــن تفاجئنــي، فهــو عــىل اســتعداد 
لــن نكتــب  بــكل يشء يسء، لكننــا  للقيــام تقريبــا 

عن ذلك".
أن  ابنــه  وقتهــا  "معاريــف"  تحريــر  رئيــس  وأخــرب 
اإلرسائيليــني "يجــب أن يقبلــوا ديــان بخــره ورشه، 
الــذي  وأملهــم  ســندهم  فهــو  إليــه،  بحاجــة  ألنهــم 

سيقودهم إىل النرص يف اليوم املوعود".

صحفي إسرائيلي يروي شهادته عن 
سرقة "موشيه ديان" آثاًرا من سيناء

الجزائر/ فلسطني:
الصحافــة  يف  تحــدث  مل  أوىل  ســابقة  يف 
العربيــة اســتبدلت صحيفــة جزائريــة شــعارها 
الرئيس الذي بدأت به كصحيفة تهتم بالشأن 
الوطني واملغاريب إىل "صحيفة تهتم بالشأن 
مواقــف  مــع  انســجاما  وفلســطني"  الوطنــي 

الجزائر الشقيقة.
وبحســب وكالة األنباء التابعة للســلطة "وفا"، 
املغــاريب"  "الوســيط  جريــدة  قــررت  فقــد 
الجزائريــة توفــر مســاحة ورقيــة بنســبة 50% 

لتغطية أخبار األرسى.
الوســيط  صحيفــة  أن  إىل  الوكالــة  وأشــارت 

وعاصمتهــا  الســيادة  ذات  املســتقلة  دولتــه 
يف  تبــون  قــال  املــايض  واألحــد  القــدس". 
مقابلــة مــع وســائل إعــالم محليــة: "أنــا أرى أن 
هنــاك نوعــا مــن الهرولة نحو التطبيع ونحن لن 
نشــارك فيهــا ولــن نباركهــا"، يف أول رد فعــل 
اإلمــارات  توقيــع  بشــأن  الجزائــر  مــن  رســمي 

والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع )إرسائيل(.
وقعــت  الجــاري،  أيلــول  ســبتمرب/   15 ويف 
مــع  التطبيــع  اتفاقيتــي  والبحريــن  اإلمــارات 
)إرسائيل( يف البيت األبيض، برعاية أمريكية، 
األوســاط  يف  الغضــب  حالــة  متجاهلتــني 

الشعبية العربية، والرفض الفلسطيني.

الســفارات  مــن  متابعــون  لهــا  املغــاريب 
األجنبية.

واألربعــاء املــايض أكــد الرئيــس الجزائــري أن 
دولــة  إقامــة  يف  الفلســطيني  الشــعب  حــق 
عاصمتهــا القــدس غــر قابــل للمســاومة، يف 
كلمــة ألقاهــا، عــرب اتصــال مــريئ، أمــام الــدورة 

الـ75 للجمعية العامة لألمم املتحدة.
تبقــى  الفلســطينية  "القضيــة  إن  تبــون:  وقــال 
للجزائر وشعبها قضية مقدسة وأم القضايا".

الثابــت  دعمنــا  عــن  مجــددا  "نعــرب  وأضــاف: 
للشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلــة وحقــه 
إقامــة  يف  املســاومة  أو  للتــرصف  قابــل  غــر 

غزة/ فلسطني:
قــال الناطــق باســم حركــة املقاومــة اإلســالمية 
"حــامس" عبــد اللطيــف القانــوع: إن الشــعب 
يــزال  ال  النفــق  ــة  هبَّ ذكــرى  يف  الفلســطيني 
يســطر التضحيــات العظيمــة انتصارًا للمســجد 
عــىل  للحفــاظ  نضالــه  وســيواصل  األقــى، 

هويته.
أمــس،  صحفــي،  ترصيــح  يف  القانــوع  وأكــد 
الشــعب  التــي أطلقهــا  النفــق  ــة  يف ذكــرى هبَّ
عــىل  احتجاجــا   1996 عــام  يف  الفلســطيني 

واســتمرت  الفلســطينية،  املناطــق  جميــع  يف 
الهبة الفلسطينية 6 أشهر، ارتقى خاللها مائة 
شهيد فلسطيني، وأصيب ألف و600 آخرون 

بجروح متفاوتة. 
وكانــت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل بــدأت 
الواقعــة  املغاربــة  حــارة  بهــدم   1967 عــام 
وواصلــت  األقــى،  املســجد  غــرب  جنــوب 
للمســجد  الغــريب  الــرواق  أســفل  الحفــر 
األقــى؛ حتــى أحدثــت نفقا كبــرا يبلغ طوله 

330 مرتا.

حفــر وافتتــاح االحتــالل نفقــا أســفل املســجد 
األقــى، أن تداعيــات الهبــة مــا تــزال حــارضة 
بــل وتصاعــدت. وتعــود "هبــة النفــق"، إىل 25 
أيلــول/ ســبتمرب لعــام 1996، حيــث اندلعــت 
هبــة شــعبية فلســطينية؛ احتجاًجــا عــىل حفــر 
وافتتــاح ســلطات االحتــالل اإلرسائيليــة للنفــق 
املبــارك،  األقــى  املســجد  أســفل  الغــريب 
اإلرسائيليــة  االحتــالل  حكومــة  تنظيــم  بعــد 
املواجهــات  وامتــدت  للنفــق.  افتتــاح  حفــل 
االحتــالل  وقــوات  الفلســطينيني  الشــبان  بــني 

ر شعارها إلى "جريدة تهتم  صحيفة جزائرية ُتغيِّ
بالشؤون الوطنية والفلسطينية"

ة النفق في ذكرى هبَّ
ر التضحيات  حماس: شعبنا ال يزال ُيسطِّ

انتصاًرا لألقصى

لندن/ فلسطني:
أكد السفراء العرب املعتمدون لدى اململكة 
يف  واالســتقرار  الســالم  مفتــاح  "أن  املتحــدة 
املنطقة يكمن يف حل القضية الفلسطينية".

بــني  الجمعــة  جــرى  لقــاء  خــالل  ذلــك  جــاء 
الدولــة  ووزيــر  لنــدن،  يف  العــرب  الســفراء 
جيمــس  الربيطــاين  الخارجيــة  للشــؤون 
الخارجيــة  وزارة  موظفــي  وكبــار  كليفــريل، 
الربيطانيــة عــرب "الفيديــو كونفرنــس"، لبحــث 
القضية الفلسطينية والتطورات يف املنطقة.

متســكهم  عــىل  العــرب  الســفراء  وشــدد 
بالقــرارات الدوليــة، كإطــار وحيــد لحــل الــرصاع 
العــريب اإلرسائيــيل، مؤكديــن أن إنهــاء الــرصاع 
العالقــات  و"تطبيــع"  اإلرسائيــيل  العــريب 
اإلرسائيــيل  االحتــالل  إنهــاء  أوال  يتطلبــان 
يشــمل  مبــا   ،١٩٦٧ عــام  املحتلــة  لــألرايض 
عــادل  حــل  إىل  والتوصــل  القــدس،  رشقــي 
مبــادرة  عليــه  نصــت  كــام  الالجئــني،  لقضيــة 

السالم العربية.
مــن جهتــه، قــال الوزيــر الربيطــاين كليفــريل إن 
موقــف بــالده مــن القضيــة الفلســطينية ثابــت، 
والــذي عــرب عنــه يف جلســة اســتامع خاصة يف 

الربملــان الربيطــاين حــول فلســطني قبــل أيــام، 
مؤكــدا أن بــالده تدعــم إقامــة دولــة فلســطينية 

عىل حدود عام ١٩٦٧.
الضــم  مخططــات  الغــاء  وجــوب  عــىل  وشــدد 
اإلرسائيليــة بشــكل تــام ونهــايئ، مشــددا عــىل 
ايقافــه،  ويجــب  لالســتيطان  قانونيــة  ال  أنــه 
االســتيطانية يف  املشــاريع  تلــك  يشــمل  مبــا 

القدس. 
العــرب  للســفراء  الربيطــاين  الوزيــر  وتعهــد 
وشــكرهم  الرؤيــة،  هــذه  تحقيــق  عــىل  العمــل 
عــىل وحــدة صوتهــم ووضــوح موقــف بالدهــم 
بخصوص ُســبل الحل، والذي يســاهم يف بناء 

جهود دبلوماسية دولية بهذا االتجاه.
والوزيــر  العــرب  الســفراء  بــني  اللقــاء  أن  يذكــر 
فلســطني  لجنــة  مــن  بطلــب  جــاء  الربيطــاين 
يف  العــرب  الســفراء  مجلــس  عــن  املنبثقــة 
لنــدن، لبحــث تطــورات القضيــة الفلســطينية، 
ونقــاش دور بريطانيــا يف تعزيز فرص التســوية 
يف  فلســطني  لجنــة  وتضــم  املنطقــة.  يف 
الكويــت،  ســفراء:  العــرب  الســفراء  مجلــس 
ومرص، واألردن، ولبنان، وتونس، والسعودية، 

وفلسطني، وجامعة الدول العربية.

السفراء العرب لدى بريطانيا: حل القضية 
الفلسطينية مفتاح "السالم" في المنطقة

الشيخ حسن يوسف

موشيه ديان
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تنتــر يف اآلونــة األخــرة الشــكاوى اإلرسائيلية من الثغرات 
الغربيــة  بالضفــة  العنــري  الفصــل  جــدار  يف  املنتــرة 
املحتلة، وما تشكله من خرق أمني عىل املستوطنني، ألن 
التقديــر الســائد أن عبــور العــال الفلســطينيني مــن الضفــة 
إىل إرسائيــل، عــر ثغــرات الجدار، ســينتهي بهجوم مســلح، 

ما يزيد من مستوى القلق لدى املستوطنني.
ظاهــرة  زيــادة  بــأن  اإلرسائيليــة  األمنيــة  التقديــرات  تتعلــق 
أمنيــة،  تصاريــح  دون  لـ"إرسائيــل"  الفلســطينيني  دخــول 
تشكل خطرا عىل اإلرسائيليني، ويحصل ذلك تحت أنظار 
الرطة والجيش، حيث يعر مئات العال عر الجدار كل 
يــوم عــر بوابــات مفتوحــة واســعة، أو مــن خــالل ثغــرات يف 

السياج.
بــدأ  حــني  عامــني،  منــذ  اإلرسائيليــة  املخــاوف  بــدأت 
الفلســطينيون باخــراق الجــدار، ومؤخــرا استســلم الجيــش 
تــرى  أن  وميكــن  بالكامــل،  املنطقــة  اخــراق  وتــم  للوضــع، 
الفلســطينيني يحرقــون البوابــة، ويخرقــون الجــدار، وحركــة 
أو  ثــالث  مروعــة،  املســتوطنني  حيــاة  وباتــت  يوميــة، 
تســلل  واقعــة  إلعــالن  يضطــرون  األســبوع  يف  مــرات  أربــع 
بحبــس  املســتوطنني  وإبــالغ  للكيبوتــس،  فلســطينيني 

أنفسهم يف املنازل.
دأب املســتوطنون عــىل االتصــال بجيــش االحتــالل مــرات 
عــدة خوفــا عــىل حياتهــم، نظــرا العتقادهــم أن أي عامــل قــد 
الســائد  يكــون منفــذا لعمليــة مســلحة بســهولة، والتفســر 
إصابــات  وقــوع  بعــد  إال  يســتيقظ  لــن  االحتــالل  جيــش  أن 
بــني املســتوطنني، ويبــدو أنــه فقد الســيطرة عــىل املنطقة، 
مــرة  كل  يخــرج، يف  ومــن  يدخــل  عمــن  فكــرة  لديــه  وليــس 
يقولون: ســنتحقق، ســنفعل، ســنتوىل األمر.. ومن الناحية 

العملية يزداد الوضع سوءا، وفق مزاعم املستوطنني.
يف  القاطنــني  املســتوطنني  أوســاط  يف  الدارجــة  الروايــة 
أرايض الفلسطينيني بالقوة املحاذية للجدار، أنه مل يخطر 
ببالهم أن يغلقوا األبواب الساعة التاسعة مساء، وينتظرون 
انتهــى،  التســلل  حــادث  بــأن  مطمئنــة  رســالة  ســاع  فقــط 
هنــاك قلــق أمنــي عنــد كل عمليــة اقتحــام، واملســتوطنون 
باألمــان،  شــعورهم  فقــدوا  املجــاورة  الكيبوتســات  يف 
ويســتنكرون التغافــل والتجاهــل اللذيــن ميارســها الجيــش 
تجاههــم، ألنــه يف يــوم مــا ســيأيت فلســطيني لينفــذ هجومــا 

مسلحًا.
كــا أن النقطــة املهمــة يف االخراقــات هــي حجــم العبثيــة 
التــي تبديهــا قــوات الجيــش واألمــن والرطــة، فيمكــن ألي 
مــار أن يــرى أن الســياج القريــب مــن البوابــات االســتيطانية 
تم اخراقه، واملمرات خالية، وال يوجد عائق أمام العبور.

مــن  املزيــد  هنــاك  البوابــات،  مــن  اآلخــر  الجانــب  مــن 
الخروقــات عــىل طــول الجــدار بأكملــه، رغــم تركيــب وســائل 
اقتالعهــا،  تــم  لكــن  االقتحامــات،  مــن  للتحذيــر  تكنولوجيــة 
وإتالفهــا، وماليــني الشــواقل اســتثمرت يف األمــوال العامة، 

ذهبت هباء.
فقدانهــم  بشــأن  شــكاواهم  يف  املســتوطنون  يبالــغ  قــد 
للشعور باألمن، لكن يف الوقت الذي يفرض فيه أن تكون 
بوابات الجدار مغلقة، فإنها مفتوحة عىل مراعيها، وفيها 
فجــوات قليلــة عــىل جانبيهــا، يف كل صبــاح هنــاك املزيــد 
الفلســطينيني  تــأيت، وُتقــل  مــن حركــة املــرور، والحافــالت 
مــن  قليلــة  أمتــار  بعــد  عــىل  "إرسائيــل"،  يدخلــون  الذيــن 

الكيبوتسات االستيطانية.

جدار الفصل.. من عنصر
 حماية للمستوطنين إلى 

نقطة ضعف!

الخرطوم/ وكاالت:
اللــه  عبــد  الســوداين  الــوزراء  رئيــس  قــال 
حمــدوك إن مســألة التطبيــع مع )إرسائيل( 
نقاشــا وتشــاورا مجتمعيــا عميقــا  تتطلــب 

بشأنها.
ويف محارضة قدمها خالل أعال املؤمتر 
أمــس  انعقــد  الــذي  القومــي  االقتصــادي 
مــن  طلــب  أنــه  حمــدوك  ذكــر  بالخرطــوم، 
بومبيــو  مايــك  األمــريك  الخارجيــة  وزيــر 
الفصــل بــني مســار شــطب اســم الســودان 
مــع  التطبيــع  ومســار  اإلرهــاب  الئحــة  مــن 
)إرسائيل(، كونه يتضمن تعقيدات كثرة.
مــن جانبــه، قــال رئيــس املجلــس الســيادي 
يف السودان الفريق عبد الفتاح الرهان إن 
أمــام الســودانيني فرصــة لرفــع اســم بالدهم 

املوضــوع  بشــأن  محادثــات  يف  شــاركوا 
واشــنطن  أّن  املــايض-  فراير/شــباط  يف 
عرضت عىل الخرطوم تقديم ما يصل إىل 
500 مليــون دوالر عــىل شــكل مســاعدات 

واستثارات.
10 ماليــني  بتقديــم  وتعّهــدت )إرسائيــل( 
بشــكل  الســودان  ميزانيــة  لدعــم  دوالر 
مبــارش، كــا تعهــدت اإلمــارات بتقديــم مــا 

قيمته 600 مليون من الوقود.
وأشــارت فورين بولييس إىل أن )إرسائيل( 
تطمــح مــن هــذه الصفقــة إىل فتــح قنــوات 
للتعــاون األمنــي بني الطرفــني للوصول إىل 
األســلحة  تنقــل  شــبكات  حــول  معلومــات 

عر البحر األحمر إىل غزة.
العــروض  وحســب املجلــة، مل تكــن هــذه 

عرضــت  وقــت  يف  اإلرهــاب،  قامئــة  مــن 
و)تــل  ظبــي  أبــو  مــع  بالتعــاون  واشــنطن، 
الخرطــوم  أبيــب(، مســاعدات ماليــة عــىل 

مقابل تطبيع عالقاتها مع)إرسائيل(.
وشدد يف كلمة له خالل املؤمتر املذكور 
عــىل أهميــة اغتنــام هــذه الفرصــة إلصــالح 
مــن  البــالد  وخــروج  االقتصــادي  النظــام 

األزمات التي متر بها.
وقــت  يف  التريحــات  هــذه  وتــأيت 
أن  بوليــيس"  "فوريــن  مجلــة  فيــه  كشــفت 
الواليات املتحدة، وبالتعاون مع اإلمارات 
الســودان  عــىل  عرضــت  و)إرسائيــل(، 
مســاعدات ماليــة مقابــل تطبيــع عالقاتهــا 

مع )تل أبيب(.
ونقلــت املجلــة األمركيــة -عــن مســؤولني 

كافيــة حتــى اآلن لكســب مباركــة الخرطــوم 
النهائية لتطبيع العالقات مع )إرسائيل(.

مــع  العالقــات  تطبيــع  أّن  وأضافــت 
)إرسائيــل( يعنــي إزالــة الخرطــوم مــن قامئــة 
مــا  أكــر  وهــو  لإلرهــاب،  الداعمــة  الــدول 
الحاليــة  الســودانية  الحكومــة  لــه  تطمــح 

إلعادة بناء اقتصاد البالد املتهالك.
عقبة جديدة

 3 عــن  رويــرز  نقلــت  ثانيــة،  ناحيــة  مــن 
الســودان  أّن  باملطلعــة  وصفتهــا  مصــادر 
يواجــه، رغــم مفاوضــات اســتمرت أكــر من 
مــن  اســمه  رفــع  أمــام  جديــدة  عقبــة  عــام، 
القامئــة األمركيــة للدول الراعية لإلرهاب، 
تتمثــل يف مطالبتــه بتطبيــع العالقــات مــع 

)إرسائيل(.

ونقلــت الوكالــة عــن املســؤولني بالحكومــة 
الســودانية قولهــم إن بلدهــم يقــاوم الربــط 
مســؤول  أوضــح  كــا  القضيتــني.  بــني 
سوداين لرويرز أّن السودان استكمل كل 

الروط الالزمة لشطبه من القامئة.
كــا نقلــت عــن مســؤول أمــريك بــارز قولــه 
الوقــت  إلتاحــة  مســتعدة  واشــنطن  إن 
قــرار، مشــرًا إىل وجــود  للســودان التخــاذ 
املدنيــة  والحكومــة  الجيــش  بــني  خالفــات 

بشأن كيفية امليض قدما.
يذكــر أن وزيــر الخارجيــة األمــريك مايــك 
الكونغــرس  إىل  رســالة  -يف  قــال  بومبيــو 
األســبوع املايض- إن إدارة الرئيس دونالد 
مــن  الســودان  إزالــة  إىل  تتطلــع  ترامــب 

القامئة الشهر املقبل.

غزة/ فلسطني:
الجبهــة  يف  األرسى  لجنــة  مســؤول  أكــد 
الشــعبية لتحريــر فلســطني عــالم كعبــي أن 
األوضــاع داخــل الســجون ال ُتبــر بخــر مــن 
األرسى  بــني  كورونــا  فــروس  تفــي  جهــة 

مــا ُيقلــق يف ملــف كورونــا أن الســجون َتُعــجُّ 
باملرىض وكبار السن الذين تعني إصابتهم 
حياتهــم.  ُيهــدد  حقيقيــًا  خطــرًا  بالفــروس 
دويــات،  رشوق  "األســرات  أن  وأضــاف 
زلــن  مــا  شــواهنة  وأنســام  حشــيم،  وأمــاين 

د ســلطات االحتالل إهال أوضاعهم  وَتعمُّ
العالجيــة  اللــوازم  وحرمانهــم  الصحيــة 

والوقائية.
حنظلــة  ملركــز  تريــح  يف  كعبــي  ولفــت 
أشــد  أن  إىل  أمــس،  واملحرريــن،  لــأرسى 

قابعــات يف أقســام الحجــر بســجن الدامــون 
اإلصابــة  فحوصــات  إجــراء  انتظــار  يف 
تواتــرت  حــني  يف  لهــن،  كورونــا  بفايــروس 
أخبار عن حجر عدد من أرسى سجن إيشل 
بعــد مخالطتهــم ضابطــًا ُمصابــًا بالفايــروس 

الوبــايئ". وحــذر كعبــي أن تعمــد ســلطات 
لدفــع ســجانيها امُلصابــني بالوبــاء ملخالطــة 
مــن ترغــب بعزلــه مــن األرسى لتجــد ذريعــة 
مُتــارس خاللهــا سياســات العــزل االنفــرادي 

تحت مسمى الحجر الصحي.

نــزار  غــزة،  يف  الصياديــن  نقيــب  وأعلــن 
الشــقيقني  الصياديــن  استشــهاد  عيــاش، 
وإصابــة  الزعــزوع(،  وحســن  )محمــد 
برصــاص  )يــارس(،  الثالــث  شــقيقها 
الجيــش املــري، قــرب الحــدود البحريــة 

مع مر.
وأضــاف عيــاش، يف تريــح صحفــي، أن 
"الصياديــن الثالثــة، الذيــن ُفقدت آثارهم 
مــر،  مــع  الحــدود  قــرب  الجمعــة،  فجــر 
اثنــني منهــا تبني استشــهادها برصاص 

الجيش املري، فيا أصيب الثالث".
قطــاع  بحــر  إغــالق  قــررت  نقابتــه  أن  وذكــر 
غــزة كامــال أمــام الصيــد حتى عــر اليوم، 
الصيادْيــن،  استشــهاد  عــىل  احتجاجــا 

وتضامنا مع عائلتهم. 
ويف وقت الحق من مساء أمس، سّلمت 
الســلطات املريــة، جثــاين الصياديــن 

الشقيقني؛ عر معر رفح الري.
إنهاء معاناة غزة

وأدانــت لجنــة القــوى الوطنيــة واإلســالمية 
املــري  الجيــش  قيــام  غــزة  قطــاع  يف 
قــارب  عــىل  املبــارش  النــار  بإطــالق 
عــن  الباحثــني  الفلســطينيني  الصياديــن 
إنســانية  ظــروف  ظــل  يف  أبنائهــم  طعــام 
قاســية مير بها شــعبنا الصيادْين يف قطاع 

غزة.
وقالت لجنة القوى يف بيان صحفي: "إن 
تكــرار إطــالق النــار بشــكل مبــارش وبقصــد 
قيــم  لــكل  صارخــا  انتهــاكا  ميثــل  القتــل 
وشــعبها  بلدنــا  فمــر  والجــوار،  العروبــة 

أهلنا ونحن أهلهم".
مــر  جمهوريــة  يف  "األشــقاء  وطالبــت 
العربيــة بإجــراء تحقيــق فــوري وعاجــل يف 
هــذا الحــادث املــدان واتخــاذ مــا يلــزم مــن 
إجــراءات لضــان عــدم تكــراره، مــع تحمــل 
الضحايــا  أرس  تجــاه  جــرى  مــا  مســؤولية 
املصــاب  اخيهــم  عــن  الفــوري  واإلفــراج 

الصياد الثالث".
كــا اســتنكرت حركــة املقاومة اإلســالمية 
الجيــش  اســتهداف  بشــدة  "حــاس"، 
املــري بالرصــاص الحــي للصياديــن يف 

عرض البحر. 
أنــه  صحفــي،  بيــان  يف  الحركــة  وأكــدت 
التعامــل  هــذا  لتكــرار  مــرر  أي  يوجــد  ال 
العنيــف مــع الباحثــني عــن قــوت أوالدهــم 
ولقمــة عيشــهم يف ظــل الحصــار املطبــق 

والخانق عىل سكان قطاع غزة.
بــاإلرساع  املريــة  الســلطات  وطالبــت 
بالتحقيق يف هذا الحادث األليم وضان 

عدم تكراره.
وقدمت حاس خالص العزاء واملواســاة 
إىل عائلــة الزعــزوع، مشــددة عــىل رفضهــا 

القاطع لهذه السياسات الخطرة.
ونوهت إىل أن الواجب القومي والديني 
العمــل  الجميــع  مــن  يتطلــب  واإلنســاين 
غــزة  قطــاع  يف  أهلنــا  معانــاة  إنهــاء  عــىل 
حركــة  قالــت  جانبهــا،  مــن  املحــارص. 
الجهاد اإلسالمي: إن "إطالق النار بقصد 
القتل صوب قارب الصيادين وغره، "أمر 

مستنكر ومدان".
"الصياديــن  أن  بيــان  يف  الحركــة  وذكــرت 
رزقهــم  وراء  يســعون  القــارب  مــن  عــىل 
خانــق  حصــار  ظــل  يف  عيالهــم  وقــوت 
يف  املواطنــون  يعيشــها  صعبــة  وظــروف 
قطــاع غــزة، ويف ظــل مالحقــة الصياديــن 
االحتــالل  ســلطات  مــن  البحــر  عــرض  يف 
يذهــب  بهــم،  األذى  وإيقــاع  ومطاردتهــم 
طلبــًا  الشــقيقة  الحــدود  نحــو  الصيــادون 

لأمان وبحثًا عن الرزق".
العيــش،  لقمــة  "شــهداء  الحركــة  ونعــت 
وشــقيقه  الزعــزوع،  محمــود  الصّيــاد 
الصّياد حسن الزعزوع، مطالبة السلطات 
الصّيــاد  شــقيقهم  عــن  باإلفــراج  املريــة 

الثالث يارس الزعزوع.

لذويهــم  الحــارة  تعازيهــا  عــن  وأعربــت 
قطــاع  يف  الصياديــن  ولعمــوم  وعائلتهــم 

غزة، مؤكدة تضامنها التام معهم.
دعــم  إىل  اإلســالمي،  الجهــاد  ودعــت 
الظــروف  وســط  ومســاندتهم  الصياديــن 
العصيبة التي يواجهونها يف ظل الحصار 

واملالحقة.
تحقيق عاجل

لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  دانــت  كــا 
الصياديــن  اســتهداف  فلســطني، 
الفلســطينيني من قبــل البحرية املرية، 
عاجــل  تحقيــق  بفتــح  مــر  ُمطالبــًة 
ومحاســبة مــن تســبب يف هــذه الجرميــة 
والتــي تــر بأوارص العالقــة التاريخية بني 
الشعبني الشقيقني، واإلفراج الفوري عن 
الصيــاد الجريــح الــذي تــم اعتقالــه عقــب 

الحادث.
وقالــت الجبهــة يف بيــاٍن، أّن "اســتهداف 
الصياديــن األبريــاء أثنــاء بحثهــم عــن لقمــة 
رزقهــم يف عــرض البحــر غــر مقبــول وعىل 
تتحمــل  أن  الرســمية  املريــة  الجهــات 
بعــد  خصوصــًا  ذلــك  تجــاه  مســئولياتها 

تكرار استهداف الصيادين.
إنَّ  "األحــرار":  حركــة  قالــت  بدورهــا، 
الحــدث "جرميــة نكــراء تضــاف إىل جرائــم 
ســابقة ماثلة ارتكبتها بحق أبناء شــعبنا، 
اســتهتاره  يعكــس  خطــرًا  تطــورًا  ومتثــل 

بالدم الفلسطيني".

وعــرت األحــرار يف بيــان، عن "صدمتها"، 
التــي  "الجرميــة  لهــذه  الكبــرة  وإدانتهــا 
الديــن  وِقيــم  مبــادئ  كل  مــع  تتعــارض 

والعروبة واالنسانية والجوار".
وعــّدت الجرميــة "خدمــة مجانيــة يقدمهــا 
الجيــش املــري لالحتــالل الــذي يســعى 

دومًا لتأليب العامل عىل شعبنا".
وأضافــت أنهــا "ليســت املــرة األوىل التــي 
يتعــرض فيهــا الصيــاد الفلســطيني للقتــل 
الجيــش  يــد  عــىل  واالعتقــال  والتنكيــل 
العيــش  لقمــة  عــن  يبحــث  املــري وهــو 
ِظــل  بالــدم لعائلتــه وأبنائــه يف  املغمســة 
قطــاع  عــىل  املفــروض  الخانــق  الحصــار 

غزة".
الالمبــاالة  حالــة  "يعكــس  ذلــك  أن  ورأت 
وتوجيــه  الفلســطيني  بالــدم  واالســتهتار 
يف  شــعبنا  أبنــاء  لصــدور  الغــدر  رصــاص 
باحــرام  شــعبنا  مــن  الدائــم  التأكيــد  ِظــل 

مر وأرضها".
األشــقاء  "واجــب  مــن  أنــه  وذكــرت 
إىل  الوقــوف  جمعــاء  واألمــة  املريــني 
يــن  الــذي  الفلســطيني  شــعبنا  جانــب 
وحايتــه  والفقــر،  الحصــار  وطــأة  تحــت 
والدفــاع عــن حقوقــه، ورفــع الظلــم والقهــر 
يــد  عــىل  لــه  يتعــرض  الــذي  والعــدوان 
وتجويعــه  اســتعدائه  مــن  بــداًل  االحتــالل 

وقتله كا نرى".
لجنــة  تشــكيل  إىل  "األحــرار"  ودعــت 

تحقيــق للوقــوف عــىل حيثيــات الجرميــة، 
ومحاســبة القتلــة لوقــف هــذه التجــاوزات 
التــي تكــررت عــدة  واالنتهــاكات الخطــرة 

مرات عىل يد الجيش املري.
كــا نعــى رئيــس حكومــة رام اللــه، محمــد 
عــر  اشــتية،  وكتــب  الصياديــن.  اشــتية، 
حزيــن  "يــوم  "فيســبوك":  يف  صفحتــه 
عىل شــعبنا، ننعى بأمل شــديد الصيادين 
الشــابني محمــود وحســن الزعــزوع شــهداء 
وألهــم  اللــه  رحمهــا  العيــش،  لقمــة 
عائلتهــا الصــر والســلوان ومــّن بالشــفاء 

عىل شقيقها املصاب".
ومل يتطــرق اشــتية يف النعــي إىل ظــروف 

استشهاد الصيادين.
نظمــت، صبــاح  الصياديــن  لجــان  وكانــت 
أمــس، وقفــة يف مينــاء مدينــة ديــر البلــح 
وســط قطــاع غــزة، للمطالبــة بالكشــف عــن 

مصر الصيادين الثالثة.
صــور  الوقفــة،  يف  املشــاركون  ورفــع 
صــور  جانــب  إىل  الثالثــة  الصياديــن 
لصيادين مريني جرى إنقاذهم من بحر 
غــزة قبــل أكــر من عــام وإعادتهم للجانب 
أكــد  الوقفــة،  خــالل  كلمتــه  ويف  ملــر. 
أّن  الجــرو  ديــاب  البلــح  ديــر  بلديــة  رئيــس 
عــن  للبحــث  خرجــوا  الثالثــة  الصياديــن 
الحصــار  ضيــق  ظــل  يف  عيشــهم  لقمــة 

اإلرسائييل املطبق.
واملواطنــني  الصياديــن  إّن  الجــرو:  وقــال 
خرجــوا "ليقولــوا لأشــقاء املريــني نحن 
منكم وأنتم منا، نحن أهل وجران وتربطنا 
ونحــن  ونذكركــم  واألخــوة،  العروبــة  رابطــة 
نحمــل صــور الصياديــن املريــني عندمــا 
قذفهــم البحــر لشــواطئ غــزة واحتضناهــم 
البلــح  وديــر  غــزة  أبنــاء  اليــوم  وأكرمناهــم؛ 
تحديــًدا يجــب أن تتعاملــوا معهــم كذلك 

بعدما قذفهم البحر نحوكم".
غــزة  يف  الصياديــن  نقيــب  شــّدد  بــدوره، 
أّنهــم ال يريــدون ملــر  نــزار عيــاش عــىل 
عدوانــه  يف  االحتــالل  مشــاركة  غرهــا  أو 
نتوقــع  ولــن  مل  "فنحــن  الصياديــن  عــىل 
مــن مــر أن يكــون منهــا أي فعــل كالــذي 
يقــوم بــه االحتــالل، وال ميكــن أن نســاوي 
بــني ذاك وذاك". ودعــا عيــاش املجتمــع 
الدويل للضغط عىل الطرفني اإلرسائييل 
بحــق  االنتهــاكات  لوقــف  واملــري 

الصيادين يف بحر قطاع غزة.

دعت القاهرة إلجراء تحقيق عاجل في الحادث وضمان عدم تكراره
د بقتل الجيش المصري صياَدْين شقيَقْين واعتقال ثالث الفصائل تندِّ

ا حمدوك: تطبيع السودان مع )إسرائيل( يتطلب نقاًشا مجتمعيًّ

كعبي: األوضاع الصحية في سجون االحتالل ال تبشر بخير
كواالملبور/ فلسطني:

افتتــح ســفر فلســطني وليــد أبو عــيل، ورئيس بلديــة كواالملبور داتو 
نور هشام، شارع فلسطني يف العاصمة املاليزية كواالملبور.

ومثــن الســفر أبــو عــيل موافقــة الحكومــة املاليزيــة عىل إطالق اســم 
فلسطني عىل أحد أهم شوارع العاصمة، عادا إياها خطوة جديدة 

تؤكد أن فلسطني ستبقى عىل أولويات األمة.
اســتمرار  عــىل  وشــعبا  وحكومــة  ملــكا  ملاليزيــا  شــكره  عــن  وأعــرب 

دعمهم لشعبنا الفلسطيني وقضيته.
من جانبه أكد داتو نور هشام أن هذه الخطوة تأيت للتعبر عن حب 
وتضامن املاليزيني مع الشــعب الفلســطيني وقضيته العادلة وحقه 

يف إقامة دولته الفلسطينية املستقلة.

افتتاح شارع فلسطين في 
قلب العاصمة الماليزية

غزة/ فلسطين:
نددت الفصائل الفلســطينية، بقتل الجيش المصري 
صّيادين شــقيقين على الحدود البحرية الفلسطينية 

المصريــة، بعــد اإلعالن عن فقدانهمــا أول من أمس 
برفقة شقيقهما الثالث الذي ُأعلن عن اعتقاله عقب 

إصابته بجراح.

ودعــت الفصائــل فــي بيانــات منفصلة، أمــس، مصر 
إلجــراء تحقيق فــوري وعاجل في الحــادث واتخاذ ما 

يلزم من إجراءات لضمان عدم تكراره.

وقفة ألهايل الصيادين يف ميناء دير البلح تضامنًا مع الصيادين الثالثة أمسوقفة  ألهايل الصيادين يف ميناء دير البلح بسبب اختفاء اإلخوة  الصادين الثالثة   )تصوير  / يارس فتحي(
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"دعم الصحفيين" تطالب باإلفراج عن 22 صحفيًا في سجون االحتالل
" اإلعالمي الحكومي": 327 انتهاكًا إرسائيليًا 

بحق اإلعالم الفلسطيني منذ بداية العام

النيابة العامة تحقق 
يف 36 قضية متنوعة

غزة/ فلسطني:
حققــت النيابــة العامــة يف 36 قضيــة متنوعــة عــى 
مســتوى محافظــات غــزة لتحقيــق األمــن واالســتقرار 

املجتمعي يف ظل انتشار جائحة كورونا.
وأكــدت النيابــة خــال املوجــز اليومــي لها أمــس، أنها 
وتــداول  النــر  تتعلــق بجرائــم  مل تســجل أي قضيــة 
اي  ايضــا  تســجل  ومل  الكاذبــة،  واألخبــار  اإلشــاعات 
واحتــكار  باألســعار  التاعــب  بجرائــم  تتعلــق  قضيــة 

السلع وعرض بضائع فاسدة.
وشــملت القضايــا التــي تــم التحقيــق فيهــا، 3 قضايــا 
االلتــزام  وعــدم  التعليــات  مخالفــة  بجرائــم  تتعلــق 
بحظــر التجــوال والحجــر الصحــي، 33 قضيــة تتعلــق 
بجرائم املساس باألمن العام واالستقرار املجتمعي.

كــا قامــت النيابــة العامــة باتخــاذ املقتىض القانوين 
والتعليــات،  للقانــون  واملخالفــني  املتهمــني  بحــق 
وعمدت إىل توقيف 19 متهم عى مختلف القضايا 

املذكورة.
وأكدت النيابة استمرار اإلجراءات بحق االخرين دون 
توقيــف مــع أخــذ التعهدات الازمــة بااللتزام بالقانون 

والحفاظ عى األمن العام واملصلحة العامة.

الخليل/ فلسطني:
لقــي ســتة مواطنــني مرصعهــم أمــس، وأصيــب آخــر 
ســقوطهم يف حفــرة  إثــر  بالحرجــة،  بجــروح وصفــت 
الخليــل  جنــوب  العســل  ديــر  قريــة  يف  امتصاصيــة 

جنوب الضفة الغربية املحتلة.
ارزيقــات  لــؤي  الرطــة  باســم  املتحــدث  وأفــاد 
ســقوطهم  بســبب  مرصعهــم  لقــوا  مواطنــني   5 بــأن 
إحــدى  إىل  آخــر  نقــل  فيــا  االمتصاصيــة،  بالحفــرة 
املستشــفيات يف أرايض عــام 1948، نظــرا لخطورة 
وضعه الصحي، والذي لقي مرصعه يف وقت الحق.

وأوضح لوكالة "صفا" أن الرطة والجهات املختصة 
تواجدت يف املكان ملبارشة التحقيق يف الحادثة.

حالــة  أن  الفلســطيني  األحمــر  الهــال  ذكــر  بــدوره، 
اإلصابــة خطــرة جــًدا، مشــًرا إىل أن الدفــاع املــدين 
عمــل عــى إخائهــم وتســليمهم لســيارات اإلســعاف 

ونقلهم ملشايف الخليل.
ويف السياق، أفاد مدير العاقات العامة يف الدفاع 
املــدين إســام أبــو شــيخة بــأن طواقم الدفــاع املدين 
انتشــلت 6 أشــخاص بحالــة صحيــة حرجــة، ســقطوا 
يف حفرة امتصاص يف بلدة دير العسل، وتم نقلهم 

إىل مشفى الخليل الحكومي.

وأضــاف أن الطواقــم أنهت عمليات البحث وطوقت 
البــدء  مــن  املختصــة  الجهــات  لتمكــني  املــكان 

بعمليات التحقيق.
مــن جهتــه، أعلــن رئيــس بلديــة دورا أحمــد ســلهوب 

الحداد يف البلدة عى أرواح ضحايا الحادثة.
ونعــت حركــة املقاومة اإلســامية حاس املواطنني 

الخمسة الذين لقوا مرصعهم يف دير العسل.
وقالــت الحركــة يف بيــان لها: إن هذا املصاب الجلل 
الــذي فجعــت به محافظــة الخليل هو مصاب للوطن 
الشــوامرة  عائلــة  مــن  بالتعزيــة  وتقدمــت  بأجمعــه. 

مبصابها الجلل.
وشــيعت جاهر غفرة مســاء أمس، جثامني 4 من 

ضحايا حادث الغرق.
األهــي  املستشــفى  مــن  التشــييع  موكــب  وانطلــق 
مبدينة الخليل، وصوال إىل قرية دير العسل الفوقا، 
الشــوامرة،  وائــل  محمــد  جثامــني  مــواراة  ومتــت 
واألشــقاء الثاثــة بــدوي وامجــد وحــاد محمــد بدوي 
ســاحة  يف  عليهــم  الصــاة  عقــب  الــرى  الشــوامرة 

داخل القرية.
فــوزي  األب  مــوارة  ســيتم  محليــة  مصــادر  وحســب 

رسمي الشوامرة ونجله محمد يوم غد يف القرية.

نائـب أمريكيــة تنسحــب من إحيــاء ذكــرى "رابيـــن"

هــي  االنتخابــات  إلجــراء  ركيــزة  أهــم  إن 
وجــود إرادة وطنيــة حقيقيــة بــني حركتــي 

حاس وفتح وبقية الفصائل األخرى.
مــع  حديثــه  خــال  عثــان  وأكــد 
"فلســطني"، أن إجــراء االنتخابــات "أمــرًا 
يف  خاصــة  الراهــن  الوقــت  يف  مهــًا" 
ظل ما تتعرض له القضية الفلســطينية، 
وضــع  عــدم  هــو  األهــم  "لكــن  مســتدركًا 
عراقيــل أمامهــا وااللتــزام بنتائجهــا وعدم 

تعطيل أي جزئية منها".
الســلطة  لــدى  جديــة  هنــاك  أن  ورأى 

هذه النمرّة لعدة أسباب، أبرزها أنها مل 
تحصــل عــى يشء من حكومة االحتال 
إىل  إضافــة  العــرب،  والحــكام  وترامــب 
اســتمرار االنقســام والوضع الفلســطيني 
القيــادي  مــن  والخــوف  املرتهــل، 
أن  دحــان  محمــد  فتــح  مــن  املفصــول 

يكون بديًا ألبو مازن. 
انتخابــات  "إجــراء  أهميــة  عــى  وشــدد 
التحريــر  ملنظمــة  الوطنــي  املجلــس 
املؤسســات  يف  ســلطة  أعــى  وهــو 
األرض،  عــى  وأخطرهــا  الفلســطينية 

املنظمــة  سياســات  تحــدد  كونهــا 
وقياداتها".

يف  الفلســطيني  "الشــعب  وأضــاف 
الداخــل والخــارج ســئم مــن فريق أوســلو 
ومــا جلبــه لهــم"، مســتبعدًا يف الوقــت 
ذاته أن يقبل الفريق املهيمن واملسيطر 
بتهميشــه حــال فــاز الطــرف اآلخــر "حركــة 
الفلســطينيني  رغبــة  رغــم  حــاس"، 

باستبدال قيادة املنظمة. 
وأّيــد ذلــك الكاتــب واملحلــل الســيايس 
تــردي  أن  إىل  مشــرًا  عــوكل،  طــال 

األوضاع السياســية الداخلية والخارجية 
وضعــت القيــادة الفلســطينية يف مــأزق 
الفلســطينية  القضيــة  تــآكل  ظــل  يف 

وانهيار أوضاع األنظمة العربية.
مــع  حديثــه  خــال  عــوكل  وبــنّي 
"فلسطني"، أن الخيار الوحيد هو إعادة 
بناء الوضع الفلســطيني من جديد عى 
أن  الوطنيــة، الفتــًا إىل  الراكــة  أســاس 
الفصائل مضطرة لتجاوز كل الحســابات 
الســابقة التــي منعــت امتــام املصالحــة 

والوحدة الوطنية.

غزة/ نور الدين صالح:
انتخابــات فلســطينية  إجــراء  عــاد ملــف 
شــاملة يطفــو عــى الســطح مــن جديــد، 
يف  وذلــك  لســنوات،  تعرهــا  بعــد 
أعقاب اللقاءات املتكررة التي عقدتها 
أبرزهــا  وكان  الفلســطينية،  الفصائــل 
اللــه  رام  يف  العامــني  األمنــاء  اجتــاع 
وبروت يف الثالث من الشهر الجاري، 
اجتــاع حركتــي حــاس وفتــح  وآخرهــا 
األســبوع  أواخــر  اســطنبول  مدينــة  يف 

املايض.
أكتوبــر/   3 تاريــخ  الفصائــل  وحــددت 
مبدئيــًا  موعــدًا  القــادم،  األول  تريــن 
عــى  لاتفــاق  العامــني،  األمنــاء  للقــاء 
التريعيــة  االنتخابــات  مواعيــد 
مــكان  تحديــد  دون  املقبلــة  والرئاســية 
اللجنــة  عضــو  ذكــر  مــا  وفــق  االجتــاع، 
أحمــد  التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة 

مجدالين.
وقــال مجــدالين، إن "القضيــة الرئيســية 
لاجتــاع هــي االتفــاق الــذي جــرى يف 
إســطنبول بــني فتــح وحــاس، مــن أجــل 
إقــراره مــن كل األمناء العامني، وتحديد 
موضحــًا  القادمــة"،  االنتخابــات  موعــد 
أن الفــرتة الزمنيــة بــني صــدور املرســوم 
االنتخابــات  موعــد  بتحديــد  الرئــايس 

وإجرائها ستكون 90 يوما.
محمــود  الســلطة  رئيــس  أبــدى  فيــا 
أمــام  بالفيديــو  لــه  كلمــة  يف  عبــاس 
أول  املتحــدة،  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
مــن أمــس، االســتعداد إلجــراء انتخابــات 
القــوى  كل  مبشــاركة  وبرملانيــة  رئاســية 
والفصائل "إلسقاط محاوالت شطبنا".

إرادة وطنية
جامعــة  يف  السياســية  العلــوم  اســتاذ 
النجــاح الوطنيــة د. عثــان عثــان، قــال 

وأشار إىل قرب مواعيد لقاءات الفصائل 
والحديــث عــن امتام االنتخابات، توحي 
تنفيــذ  نحــو  لانطــاق  كافــة  بجديــة 

االنتخابات.
أن  عــى  االتفــاق  تــم  أنــه  عــوكل  وذكــر 
تكــون االنتخابــات وفــق التمثيل النســبي 
الكامل "لكن هذا ليس كافيًا"، مبيّنًا أن 
األهم "هو رؤية واضحة بشكل عام، مع 
رضورة وجــود تكتيــك يفهمــه كل طــرف 

مع اآلخر".
ولفت إىل أن مســألة االنتخابات تخضع 
متوقعــًا  وطنيــة،  وتوافقــات  لحــوارات 
انتخابــات يف  يتــم معالجــة موضــوع  أن 
ان  أبرزهــا  أخــرى  بوســائل  عــن  القــدس 

يكون االقرتاع الكرتونيًا.
وفتــح  حــاس  حركتــي  عــوكل،  وطالــب 
يف  األخــرى  الفصائــل  جميــع  بــإرشاك 
األخــرى  الفصائــل  داعيــًا  االنتخابــات، 
مــع  التعامــل  يف  إيجابيــة  أجــواء  توفــر 

الحوارات الجارية بني الطرفني.
عقبات وصعوبات

وأكــد املحلــان وجــود عقبــات وعراقيــل 
مؤكديــن  االنتخابــات،  اجــراء  تواجــه 
وجــود  ظــل  يف  تجاوزهــا  ُيكــن  أنــه 
األطــراف  جميــع  لــدى  حقيقيــة  إرادة 

الفلسطينية.
التــي  العقبــات  أبــرز  أن  عــوكل،  ورأى 
تواجــه االنتخابــات هــي )ارسائيــل( التــي 
بــأي طريقــة،  قــد تعمــل عــى تعطيلهــا 
"لكــن  القــدس،  مدينــة  يف  خاصــة 
ُيكــن تجاوزهــا عــر توفــر إرادة حقيقيــة 

لذلك".
عقوبــات  مّثــة  أن  عثــان،  رأى  فيــا 
تواجــه  وخارجيــة  داخليــة  وصعوبــات 
تتمثــل  فالداخليــة  االنتخابــات،  إجــراء 
مــن  االنتخابــات  نتائــج  رفــض  بإمكانيــة 

طرف ال تنسجم سياسته مع اآلخر، ما 
قد ُيفّجر الوضع.

عثــان،  وفــق  الخارجيــة  العراقيــل  أمــا 
العربيــة  الــدول  بعــض  بإقــدام  تتمثــل 
ُتســمى  امُلطبعــة واملؤيــدة ملــا  خاصــة 
عمليــة الســام، للضغــط عــى الســلطة 
إىل  والعــودة  االنتخابــات،  لتعطيــل 

طريق املفاوضات مع االحتال.
االنتخابــات  "إجــراء  أن  عــى  وشــدد 
القــدس  مدينــة  بــدون  التريعيــة 
سيكون صعبًا، حيث قد ُتقدم سلطات 
وســائل  عــر  إفشــالها  عــى  االحتــال 
مداهمــة  أو  االعتقــاالت  مثــل  متعــددة 

أمكان صناديق االقرتاع". 
للجنــة  التنفيــذي  املديــر  وكان 
كحيــل  هشــام  املركزيــة  االنتخابــات 
إلجــراء  جاهــزة  اللجنــة  أن  رّصح، 
والرئاســية،  التريعيــة  االنتخابــات 
الرئــايس،  املرســوم  إصــدار  عقــب 
عقــب  أيــام  لـــ110  "نحتــاج  مضيفــًا 

إصدار املرسوم إلجراء االنتخابات".
بــني  اجتاعــات  اختتمــت  والخميــس، 
بــدأت  و"فتــح"،  "حــاس"  حركتــي 
القنصليــة  مقــر  يف  املــايض،  الثاثــاء 
العامة الفلســطينية بإســطنبول. وقالت 
الحركتان يف بيان مشرتك، إنها اتفقتا 
وطنــي  لحــوار  ســتقدم  "رؤيــة"  عــى 
والفصائــل  القــوى  مبشــاركة  شــامل، 

الفلسطينية.
الجــاري، عقــد  أيلــول  3 ســبتمر/  ويف 
األمنــاء العامون للفصائل الفلســطينية، 
اجتاعــا بــني رام اللــه وبــروت، توافقــوا 
التــداول  مبــدأ  "ترســيخ  عــى  خالــه 
الســلمي للســلطة من خال االنتخابات 
الحــرة والنزيهــة، وفــق التمثيــل النســبي 

الكامل".

األمناء العامون سيجتمعون مطلع أكتوبر لتحديد مواعيدها

"االنتخابات الشاملة".. هل تتوفر إرادة وطنية حقيقية إلجرائها يف الوقت الحايل؟

غزة/ فلسطني:
الحكومــي  اإلعامــي  املكتــب  رصــد 
انتهــاكًا   327 يقــارب  مــا  غــزة،  قطــاع  يف 
الفلســطيني  اإلعــام  بحــق  إرسائيليــًا 
وحتــى  العــام  بدايــة  منــذ  فيــه  والعاملــني 

نهاية شهر أغسطس.
هــذه  أن  اإلعامــي  املكتــب  وذكــر 
واعتــداء  إصابــة   55 شــملت  االنتهــاكات 
بالرصــاص والــرب واالختنــاق، 77 حالــة 
اعتقــال واحتجــاز واســتدعاء وإبعــاد بحــق 
التغطيــة  مــن  منــع  حالــة   67 الصحفيــني، 
حــاالت  الصحفيــني،57  عمــل  وتعطيــل 
مواقــع  وإغــاق  وتحريــض  وتهديــد  اتهــام 
وصفحــات ضمــن اطــار محاربــة املحتــوى 
الفلســطيني، 19 حالــة اقتحــام ومداهمــة 
وتدمــر،25  ورسقــات  تحطيــم  يتخللهــا 
هويــات  وســحب  معــدات  مصــادرة  حالــة 
تعذيــب  حالــة   27 الســفر،  مــن  ومنــع 
وفــرض  الســجون  داخــل  ومضايقــات 

غرامات مالية. 
اليــوم  يف  لــه  بيــان  يف  املكتــب  وشــدد 
الصحفــي  مــع  للتضامــن  العاملــي 
رضورة  عــى  أمــس  نــر  الفلســطيني 
الوحــدة وجمــع الكلمــة وتحمل الصحفيني 
املســؤولية واألمانــة التاريخيــة تجــاه حالــة 
التحديــات  ظــل  يف  ســيا  االنقســام، 
الكبــرة التــي تعــرتض قضيتنــا الوطنيــة يف 

هذه املرحلة.
االعتبــار  إعــادة  لــرورة  الدعــوة  وجــدد 
للجســم الصحفــي الفلســطيني، مــن خال 
انتخابــات  وفــق  الصحفيــني  نقابــة  تفعيــل 
املجمــوع  فيهــا  يشــارك  وشــفافة،  حــرة 
الصحفي، وفق األســس والقواعد النقابية 

والديقراطية املتعارف عليه.
اإلعاميــون  يبذلهــا  التــي  الجهــود  ومثــن 
كافــة يف  اإلعــام  الفلســطينيون ووســائل 
مواكبــة األحــداث ونقــل حقيقــة مــا يجــري 

عى األرض الفلسطينية.

املزيــد  لبــذل  الصحفيــني  الزمــاء  ودعــا 
كــا  الجهــود إلظهــار جرائــم املحتــل،  مــن 
دعــا وســائل اإلعــام لتســليط الضــوء عــى 
اعتــداءات االحتــال بحــق أبنــاء شــعبنا يف 

قطاع غزة والضفة.
املؤسســات  جميــع  املكتــب  وطالــب 
االعاميــة املحليــة والدوليــة الوقوف وقفة 
التاريخــي  االرث  حقيقــة  نقــل  يف  حــق 
للشــعب الفلســطيني يف أرض فلســطني 
وأن )إرسائيل( ليست سوى كيان غاصب 
مخــادع جــاء مــن شــتات االرض ليقيم وطنا 
مزيفــا ويبعــد أصحــاب االرض عــن أرضهــم 

دون وجه حق.
22 صحفيا معتقال

إىل ذلــك، طالبــت لجنــة دعم الصحفيني، 
يف  معتقــًا  صحفيــًا    22 عــن  باإلفــراج 

سجون االحتال.
اليــوم  يف  لهــا  بيــان  يف  اللجنــة  وقالــت 
الصحفــي  مــع  للتضامــن  العاملــي 
االحتــال  "إن  أمــس:  الفلســطيني 
اإلرسائيــي يحــول حيــاة 22 أســرًا صحفيًا 
االحتــال  ســجون  يف  معتقــًا  وإعاميــًا 
إىل جحيــم مــن خــال زجهــم يف الســجون 
الــروط  فيهــا  تتوفــر  ال  التــي  والزنازيــن 
الصحية وإجراءات السامة اآلمنة، خاصة 
مــع انتشــار وبــاء "كورونا" األمــر الذي يزيد 

من حجم الكارثة يف سجون االحتال".
الدوليــة  املؤسســات  اللجنــة  وطالبــت 
عــن  لإلفــراج  بالضغــط  والحقوقيــة 
ســجون  يف  الفلســطينيني  الصحفيــني 
االحتال، والتدخل من أجل وقف سياسة 
خــال  واحتجازهــم  الصحفيــني  اعتقــال 

تأديتهم واجبهم الصحفي.
وعربيــة  محليــة  حملــة  أوســع  إىل  ودعــت 
لفضــح  الواقــع  أرض  عــى  عمليــة  ودوليــة 
الصحفيــني  بحــق  االحتــال  مارســات 
التامــة  الســامة  مقومــات  وتوفــر 
واإلجــراءات الوقايــة لحايتهــم مــن جائحــة 

وتعزيــز  االحتــال،  ســجون  يف  "كورونــا" 
خــال  لهــم  الحايــة  وتوفــر  صمودهــم 
تغطياتهــم الصحافيــة يف امليــدان، خاصة 
أن غالبيــة الطواقــم الصحفيــة الفلســطينية 
مثــل  الحايــة  أدوات  ابســط  متتلــك  ال 
الســيارات  أو  والخــوذ  الواقيــة  الســرتات 

املصفحة للتنقل.
وأكــدت اللجنــة أن مــا نفــذه االحتــال بحق 
مــن  ينتظــر  جرائــم،  مــن  اإلعــام  وســائل 
والهيئــات  الصحفيــة  واملؤسســات  األطــر 
لحريــة  الحارســة  الدوليــة  واالتحــادات 
الصحافــة ماحقــة الســلطات اإلرسائيليــة، 
مجلــس  قــرار  تنفيــذ  أيضــًا  ويســتدعي 
األمــن الــدويل )رقــم 2222(، الذي يضمن 

حاية الصحافيني.
ودورهــا  الصحافــة  أهميــة  عــى  وشــددت 
يف تعزيــز الديقراطيــة وحقــوق اإلنســان 
انتهــاكات  وفضــح  الكراهيــة  خطــاب  ونبــذ 
االحتــال، وحثــت عــى رضورة أن يــارس 
مبــا  حّريــة،  بــكل  عملــه  الصحفــي  العمــل 
ال يتعــارض مــع املــادة )19( مــن اإلعــان 
العاملــي لحقوق اإلنســان، والعهد الدويل 
والسياســية،  املدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 
احــرتام  االحتــال  حكومــة  عــى  وأن 
التزاماتهــا مبوجــب العهد الدويل الخاص 
واحــرتام  والسياســية،  املدنيــة  بالحقــوق 
التزاماتهــا مبوجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعة 
يفرضــان  اللذيــن  امللحــق  والروتوكــول 
بوصفهــم  للصحفيــني  خاصــة  حايــة 

مدنيني.
إدارة  اســتمرار  بشــدة  اللجنــة  ودانــت 
املحتــوى  ومحاربــة  حظــر  يف  فيســبوك 
انتهــاكا  يعتــر  الــذي  االمــر  الفلســطيني 
الــرأي  لحريــة  الــدويل  القانــون  لقواعــد 
ظاملــة  قيــودًا  فــرض  خــال  مــن  والتعبــر، 
عــى املحتوى الفلســطيني، حيث ســجل 
تقريــر لجنــة دعــم الصحفيــني)150 ( حالــة  

انتهاك للمحتوى الفلسطيني .

النارصة/ وكاالت:
انســحبت عضو الكونغرس األمرييك، 
مــن  كورتيــز،  أوكاســيو  ألكســاندريا 
االحتــال  وزراء  لرئيــس  تأبينــي  حفــل 
رابــني،  إســحاق  الســابق،  اإلرسائيــي 
نشــطاء  طــرف  مــن  انتقــادات  بعــد 

مؤيدين للفلسطينيني.
وقالت متحدثة باســم كورتيز لـ"ألكس 
"جويــش  مبوقــع  الصحفــي  كــني"، 
كارنتــس"، إن األخــرة مل تعــد تخطــط 

للمشاركة يف الحفل.
املقــرر  الحــدث،  مــن  الهــدف  وكان 
20 تريــن األول/أكتوبــر،  عقــده يف 
أجــل  مــن  "أمريكيــون  وتنظمــه منظمــة 
الســام اآلن"، إحيــاء ذكــرى مــرور 25 

عاما عى اغتيال رابني عى يد ناشط 
يف  املتطــرف  اليمــني  مــن  إرسائيــي 

تجمع حاشد يف )تل أبيب(.
العريــة،  "هآرتــس"  صحيفــة  وذكــرت 
كورتيــز،  أن  ســابق،  وقــت  يف 
الحــزب  عــن  النــواب  مجلــس  عضــو 
الحديــث  تنــوي  كانــت  الديقراطــي، 
عــن تنفيــذ مهمــة رابــني "الشــجاع" مــن 
إشــارة  يف  والعدالــة"،  "الســام  أجــل 
منظمــة  مــع  أوســلو  اتفــاق  توقيــع  إىل 

التحرير الفلسطينية.
رد  بعــد  كورتيــز  انســحاب  ويــأيت 
وأكادييــني  نشــطاء  مــن  عنيــف  فعــل 
فلسطينيني، وقالت كورتيز عر تويرت 
إن الحدث يتم الرتويج له حاليا بشكل 

مختلــف مقارنــة مبــا أبلــغ به فريقها يف 
وقت سابق.

ومع ذلك، نقل موقع "وكالة التلغراف 
مــن  قريــب  مصــدر  عــن  اليهوديــة" 
التقدميــة  النائبــة  بــني  املحادثــات 
ومنظمــة "أمريكيــون مــن أجــل الســام 

اآلن"، أن القرار ليس نهائيا.
بحملــة  مســؤوال  أن  الوكالــة  وزعمــت 
جــو  للرئاســة،  الديقراطــي  املرشــح 
بايدن، استنكر االنسحاب من الحفل.

"ميــدل  ملوقــع  تقريــر  ذكــر  وبــدوره، 
رابــني،  أن  الريطــاين  آي"  إيســت 
"نوبــل  جائــزة  عــى  حصــل  الــذي 
أوســلو،  اتفــاق  توقيــع  إزاء  للســام" 
كان قد شارك بعمليات طرد عرات 

عــام  اللــد  مــن  الفلســطينيني  آالف 
الوحشــية  مبارســة  وأمــر   ،1948
االنتفاضــة  خــال  وقتلهــم  ضدهــم 

األوىل.
وزيــرا  االنتفاضــة  خــال  رابــني  وكان 
أوامــر  وأصــدر  االحتــال،  لجيــش 
عظــام  بـ"تكســر  االحتــال  لجنــود 
يف  املشــاركني  الفلســطينيني" 

املظاهرات.
وذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايز" 
رابــني،  أن   ،1990 عــام  األمريكيــة 
الســاح  بعــدم  وعــى عكــس مزاعمــه 
بالرب إال ألجل االعتقال، فقد شهد 
أحــد قــادة االحتــال بأنــه أمــر "باعتقال 

العرب ثم كرس أذرعهم وأرجلهم".

تشييع 4 منهم وحماس تنعى
 6 وفيات بحادث غرق داخل حفرة امتصاصية جنوب الخليل
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

كيف يفهم السجناء 
اليهود السالم مع العرب؟

عشية انعقاد مؤمتر مدريد 31/10/1991، تم نقيل من سجن 
نفحة الصحراوي إىل مستشفى سجن الرملة. كنت مريضًا، ويف 
طريقــي إلجــراء عمليــة جراحيــة، ومــع ذلــك كنــت مقيــد اليديــن 
والقدمني وســط مجموعة من الســجناء اليهود املدنيني، وكانت 
ســيارة البوســطة التي تنقل الســجناء مكتظة ولزجة ومعبأة بدخان 

الحشيش واأللفاظ البذيئة.
يف تلك الرحلة الشــاقة مل يكن معي يف البوســطة إال عدد قليل 
من السجناء العرب العسكريني، أما بقية ركاب العربة فكانوا من 
السجناء اليهود. حوايل أربعني يهوديا حشاشا وحراميا ومغتصبا 
وقاتــا وســارقا ومتحايــا ومجرمــا وحاقــدا، أمــا نحــن العــرب، فــا 

نتجاوز ستة أرسى فقط متناثرين بني السجناء اليهود.
يف تلك الرحلة البائسة، ومبناسبة انعقاد مؤمتر مدريد للسام، 
بالســجن  العهــد  بــني ســجني عــريب حديــث  نقــاش ســيايس  دار 
وأحــد الســجناء اليهــود املدنيــني، وكان الســجني العــريب يرفــض 
مؤمتــر مدريــد للســام، ويــر يف نقاشــه مــع الســجني اليهــودي 
أن هذا السام لن يجلب لكم األمن، وأن هذا سام أنظمة عربية 
مرفــوض مــن عمــوم الشــعوب، وأن الحــرب بيننــا وبينكــم إىل يــوم 
الدين، وأن مصري دولة إرسائيل هو الزوال، وال بقاء لكم يف هذه 

الديار.
اليهــودي،  والســجني  العــريب  الســجني  بــني  النقــاش  احتــدم 
وبــدأ الســجناء اليهــود يشــاركون يف الجــدال، بعــد أن اســتفزهم 
البقــاء،  غريــزة  لديهــم  وأثــار  القلــق،  فيهــم  واســتنفر  الحديــث، 
والخــوف مــن املجهــول، فــإذا بــكل الســجناء اليهــود وقــد ائتلفــت 
قلوبهــم عــى حــب إرسائيــل، ونســوا أنهــم ســجناء مجرمــون، لقــد 
ارتدوا إىل أصولهم، وتحمســوا لدولتهم، وذابت بينهم الخافات 
حولنــا  ويتجمعــون  النقــاش،  مــن  يغضبــون  وبــدؤوا  والفروقــات، 
مبــا يشــبه الحلقــة، وســط رصاخهــم، وتهديدهــم، وراحــوا يــرددون 
جملتهــم الشــهرية: املــوت للعــرب، العــريب الطيــب هــو العــريب 
امليــت، مصــري العــرب هــو املــوت، وال ينفــع مــع العــرب إال القوة، 
واشتد وطيس التهديد، حتى أوشك السجناء اليهود االنقضاض 
علينــا، ومتزيقنــا، ونحــن ســتة ســجناء مقيديــن، وهــم  أربعــون بــا 

قيود.
لقــد خفــت بجــد، وارتعشــت مفاصيل، وأنــا أتلفت حويل بحذر، 
فــا مهــرب لنــا، وال مخــرج، ولــو بــدأ أحدهــم الــرب، فلــن نعــرف 
وال  الطلقــاء،  وهــم  املقيــدون  ونحــن  أنفســنا،  عــن  ندافــع  كيــف 
مغيــث لنــا، وعربــة البوســطة مغلقــة بإحــكام، وتعــر املســافة بــني 
ســجن برئ الســبع وســجن الرملة برسعة فائقة، ولن يســمع رصاخنا 

الحراس، فام العمل؟
رســمت ابتســامة سياســية عــى شــفتي، وتدخلــت يف النقــاش 
الســجناء  غضــب  امتصــاص  قصــدي  وكان  الرسعــة،  وجــه  عــى 
اليهود، فقلت لهم بالعرية: هذا السجني العريب الذي ناقشكم، 
هو جزء من الشعب الفلسطيني، وال ميثل كل الشعب، فغالبية 
واملنظمــة  التحريــر،  منظمــة  "أشــف"  مــع  الفلســطيني  الشــعب 
تشارك يف مؤمتر مدريد للسام، نحن الفلسطينيني نفتش عن 
السام، نحن عشاق السام، نحن نرغب بالعيش مع اليهود بأمن 
وســام، نتعاون يف كل املجاالت، ونبني رشق أوســط جديدا با 

حروب، وبا موت ، وبا عذاب وجراح، وبا سجون!
اســتمع الســجناء اليهــود لحديثــي، وهــدأ انفعالهــم، وانطفــأت نــار 
غضبهــم، وعرنــا الرحلــة بســام، وســط أحــام الســجناء اليهــود، 
بينهــم  فيــام  يفصحــون  وهــم  اآلفــاق،  يف  يحلقــون  راحــوا  الذيــن 
بالرسقــة  املتهــم  اليهــودي  الســجني  فهــذا  للســام،  رؤيتهــم  عــن 
يقــول لصديقــه: مــع الســام ميكننــا أن نــرسق يف الريــاض ونبيــع 
الحشــاش  اليهــودي  الســجني  وقــال  الكويــت،  يف  املرسوقــات 
لصديقه: مع السام ميكننا جلب الحشيش من لبنان، وبيعه يف 
شــوارع القاهــرة، وقــال الســجني املهــرب للســاح لصديقــه مزيف 

الدوالرات: إنها فرصة يك نصبح من أصحاب املليارات. 
اليهــود طــوال  فــرض مؤمتــر مدريــد حضــوره عــى الســجناء  لقــد 
الطريــق، وواصلــوا النقــاش فيــام بينهــم، واألمــل هــو التحــرر مــن 

األرس، وتحقيق األحام من خال السام.
أمــا أنــا فقــد وصلــت إىل مستشــفى ســجن الرملــة بســام، ليبــدأ 
النقاش بيني وبني طبيب املستشــفى عن مؤمتر مدريد، وكيف 
أنهــى  اليــوم  ذلــك  يف  الســام،  مــع  املنطقــة  مســتقبل  ســيكون 
طبيــب مستشــفى الســجن حديثــه قائــًا: الســام يوفــر لنــا فرصــة 

لتصدير خراتنا الطبية إىل الدول العربية. 
عشــية مؤمتــر مدريــد، وداخــل مستشــفى الســجن، ابتســم أحــد 
الســجناء اليهــود املصــاب باإليــدز، واملتهــم باالعتــداء الجنــي 
عــى قــارص، وقــال لزميلــه الجريح املتهم بالقتل: ميكننا مامرســة 
الرذيلــة والجرميــة يف كل العواصــم العربيــة والهــرب إىل إرسائيــل 

با خوف أو وجل! 
أســرجع األحداث بعد ثاثني عامًا، وقد أوشــكت االتفاقية التي 
وقعهــا ابــن زايــد وملــك البحريــن مــع نتنياهــو أن تحقــق تخيــات 

اليهود وأطامعهم!

أعلن أنا / محمد عدنان أحمد الطيبي عن فقد هويتي التي 
تحمــل رقــم 900315748 فأرجــو ممــن يجدهــا أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد
هوية

جمعية الهال األحمر الفلسطيني
/ADM/2020 إعالن طرح عطاء

تعلن جمعية الهال األحمر الفلسطيني عن حاجتها
لشراء وتوريد طرود مواد نظافة

لجمعية الهال األحمر الفلسطيني. 
فعى الرشكات املتخصصة و املســجلة والراغبة باملشــاركة التوجه 
ملقــر الجمعيــة يف غــزة  لــرشاء كراســات العطاء ابتداء من يوم االحد 
للمورديــن  صباحــًا  التاســعة  الســاعة  مــن   27/9/2020 املوافــق 
املؤهلــني و املرخصــني و املتخصصــني فقــط الحــق يف االشــراك 
، علــاًم بــأن آخــر موعــد لتقديــم العــروض هــو يــوم الخميــس املوافــق 
، وذلــك يف صنــدوق  الواحــدة ظهــرًا  الســاعة  1/10/2020 حتــى 

الهــال  دائــرة املشــريات مبقــر جمعيــة  املناقصــات املوجــود يف 
األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى

1. مثن رشاء كراسة العطاء )100( دوالر امرييك غري مسردة

2.  يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 5 % من قيمة العطاء

3. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

الهــال  دائــرة املشــريات بجمعيــة  مــع  لاستفســار ميكــن االتصــال 
األحمر الفلسطيني عى األرقام التالية : هاتف : 2630555 - 08– 

2641906 - 08 داخيل 337 فاكس : 2641904 - 08
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ربحيــة  غــري  أهليــة  جمعيــة  والطفــل  املــرأة  لحاميــة  عايشــة  جمعيــة 
النســاء  تخــدم   8136 تســجيل  رقــم  الداخليــة  وزارة  لــدى  مســجلة 

ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة.
رقــم  عطــاء  بطــرح  والطفــل  املــرأة  لحاميــة  عايشــه  جمعيــة  ترغــب 
خياطــة   خــام  مــواد  و  مســتلزمات  بتوريــد  والخــاص   17/2020

ضمــن مــرشوع " النســاء قــادرات عــى التنافــس: املزيــد مــن فــرص 
الشــابات يف مدينــة غــزة " بالرشاكــة مــع املؤسســة  العمــل للنســاء 
األملانيــة للتعــاون الــدويل  )GIZ( ومتويــل الــوزارة االتحاديــة للتعاون 

)BMZ( االقتصادى والتنمية
فمن يرغب برشاء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الستام كراس العطاء، 
حيث سيكون االستام بدءًا من يوم االحد املوافق27.09.2020 خال 
ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة الثانية 
الســاعة 9:00  مــن   8/2011 بنايــة رقــم  الــدويل  بالقــرب مــن فنــدق غــزة 

صباحًا حتى الساعة 1:00 ظهرًا وفقًا للرشوط التالية:
• قيمة كراس العطاء 100 شيكل غري مسردة.

• األسعار تشمل رضيبة القيمة املضافة.
• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

• رسوم إعان العطاء يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.
• يجب عى الرشكات املشركة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
%5 مــن قيمــة العطــاء باســم جمعيــة عايشــة لجاميــة املــرأة والطفــل وذلــك إما 
كفالة بنكية ســارية املفعول ملدة شــهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شــيك 

بنيك مصدق والتقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
• آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف املغلق واملختوم يوم الخميس 

املوافق 01.10.2020  الساعة 12:30 ظهرًا.
املوافــق  الخميــس  يــوم  العطــاءات  مظاريــف  فتــح  ســيتم   •

01.10.2020  الساعة 01:00  مساًء.
لاستفسار يرجى التواصل عى جوال رقم 0593500045

إدارة الجمعية 

إعالن عطاء
توريد مستلزمات
ومواد خام خياطة

)توريد نظام وحدات اتصال السلكية وسويتشات 
و نظام اتصال هاتف عبر االنترنت ومايك خارجي(

إنســانية  دوليــة  منظمــة  هــي  فلســطني   –  )  sos  ( األطفــال  قريــة 
واجتامعيــة تعمــل عــيل مســاعدة األطفــال املحتاجــني واأليتــام كــام 
توفــر لهــم الفرصــة إلقامــة عاقــات دامئــة داخــل إطــار ارسي ومتكنهــم 
من العيش وفق ديانتهم وثقافة مجتمعهم وتساعدهم عيل التعرف 
عيل مواهبهم وقدراتهم الفردية والتعبري عن اهتامماتهم وتتأكد من 
أن يحصلوا عيل التعليم املطلوب يك يصبحوا ناجحني ومساهمني 

يف مجتمعهم.
تعلــن قريــة األطفــال ) sos ( – رفــح عــن طــرح عطــاء، فعــى املورديــن 

الراغبني يف التقديم لهذا العطاء مراعاة الرشوط التالية:
1. يجــب أن تكــون الرشكــة املتقدمــة للعطــاء متخصصــة يف مجــال 

التوريد املطلوبة.
2. يجب أن تكون األسعار بالدوالر شاملة قيمة الريبة املضافة

فاتــورة رضيبيــة  العطــاء تقديــم  التــي ترســو عليهــا  3. عــى الرشكــة 

وشهادة خصم املصدر.
4. يجب أن تكون األســعار املقدمة للعطاء ســارية املفعول ملدة ال 

تقل عن 90 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.
5. لجنة العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب

6. يحــق للجنــة العطــاء تأجيــل العطــاء أو متديــده أو اعادتــه أو الغــاؤه 

أو تجزئته دون إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
7. رسوم اإلعانات ملدة 4 أيام عى من يرسو عليه العطاء

تكاليــف  بتحميــل  املؤسســة  ســتقوم  العــرض،  تجزئــة  حــال  يف   .8

االعان بني املوردين نسبة وتناسب. 
9. ال يشرط تزويد كفالة دخول عطاء.

الحصــول  تســتطيع  العطــاء  لهــذا  التقــدم  يف  ترغــب  رشكــة  كل   .10

يــوم  مــن  ابتــداًء  األطفالsos-رفــح  قريــة  مقــر  مــن  العطــاء  نســخة  عــى 
املوافــق  )الخميــس(  يــوم  وحتــى   )27/09/2020( املوافــق  )االحــد( 
)01/10/2020( من العنوان التايل: رفح –تل السلطان بجوار برئ كندا. 

11. آخر موعد لتسليم العطاء هو يوم )االحد( املوافق )04/10/2020( 

الساعة الثانية عرش ظهرا،  مع العلم انه لن تقبل بعد هذا املوعد.
12. يرجى مراعات االتصال قبل الحضور لضامن حضور املوظفني املختصني .

13. لاستفسار يرجى االتصال عى رقم هاتف 2150240

اللجنة الشعبية
ا  تنّظم يوًما تطوعيًّ

 لتنظيف مخيم الشاطئ
غزة/ فلسطني:

نظمــت اللجنــة الشــعبية لاجئــني يف مخيــم الشــاطئ غــريب 
املخيــم  شــوارع  لتنظيــف  تطوعًيــا  يوًمــا  أمــس،  غــزة،  مدينــة 
القاممــة  جمــع  الحملــة  شــملت  حيــث  والبلــوكات،  الرئيســة 
الرئيســة  الشــوارع  وتنظيــف  الحاويــات  حــول  ســة  املتكدِّ

وتعقيمها.
وذكــرت اللجنــة أن هــذا العمــل التطوعــي جــاء لرســيخ الــروح 
الوحدويــة، وخدمــة أبنــاء شــعبنا يف ظــل أزمــة تفــي فــريوس 
الاجئــني  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  وإســناد  ولدعــم  "كورونــا"، 

وعامل الصحة والبيئة.

"الصحة" ُتقّر بروتوكوًل جديًدا لحجر العائدين عرب معرب رفح

الجوجو: عودة املحاكم برؤية لتوسيع إجراءات توثيق املعامالت
غزة/ فلسطني:

األعــى  املجلــس  رئيــس  قــال 
غــزة،  قطــاع  يف  الرشعــي  للقضــاء 
حســن الجوجــو: إن املجلــس بلــور 
اليــوم  تنفيذهــا  ســيجري  رؤيــة 
املحاكــم  عمــل  ضمــن  األحــد 

الرشعية.
تريــح  يف  الجوجــو  وأوضــح 
الرؤيــة  أن  أمــس،  صحفــي، 
إجــراءات  توســيع  حــول  تتمحــور 
املواطنــني  معامــات  توثيــق 
والواليــة  والوراثــة  الطــاق  لتشــمل 

والوصاية ورصف أموال القارصين 
ذات  القضائيــة  واملرشوحــات 
الصبغــة التنفيذيــة بعــد أن كانــت 

سابًقا تقتر عى الزواج.
وبــنّي أن إجراءات توثيق معامات 
مجموعــه  مــا  تشــمل  املواطنــني 
%30 مــن عمــل املحاكم الرشعية 
اتبــاع  قضيــة  عــى  التأكيــد  مــع 

الوقاية والسامة.
يف  العمــل  عــودة  أن  إىل  وأشــار 
غــزة،  بقطــاع  االبتدائيــة  املحاكــم 
عــى  يقــوم  الرشعــي  والقضــاء 
ثــاث درجــات محاكــم واســتئناف 

واملحكمة العليا الرشعية.
إىل  املواطنــني  الجوجــو  ودعــا 
ســاعة   24 قبــل  للمعاملــة  الحجــز 
مــن خــال االتصــال عــى املحاكم 
ســكناه  منطقــة  حســب  كل 
املحاكــم  أرقــام  عــى  بالتواصــل 
املجلــس  موقــع  عــر  واملتوفــرة 

وصفحته يف "فيس بوك".
 15 تنفيــذ  ســيتم  أن  إىل  ونــّوه 
محكمــة  كل  يف  يوميــا  معاملــة 
القضائيــة  الرشطــة  مــع  باالتفــاق 
عــن  واالبتعــاد  االزدحــام  لتجنــب 

املخالطة.

غزة/ فلسطني:
أعلنت وزارة الصحة يف قطاع غزة، أمس، عن 
اعتــامد بروتوكــول جديد لحجر العائدين عر 
معر رفح الري مع مر، من خال حجرهم 
ملــدة أســبوع واحــد ويف اليــوم الخامــس يتــم 

إجراء املسح املخري للمستضافني.
أرشف  الــوزارة  باســم  املتحــدث  وأوضــح 
القدرة، يف تريح إلذاعة "الرأي" الحكومية، 
أنه يف حال ظهرت نتيجة الفحص سلبية يف 
اليــوم الســابع يعــود املواطــن إىل منزلــه وفــق 

مــدة  بيتــه  يف  نفســه  ويحجــر  صحــي  نظــام 
أسبوع آخر، وإن كانت إيجابية يتم عزله يف 

مستشفى العزل إىل حني متاثله للشفاء.
بالتعــاون  جهــزت  الــوزارة  أن  القــدرة  وبــني 
الحكوميــة،  املؤسســات  يف  رشكائهــا  مــع 
قطــاع  جنــوب  يف  الصحــي  الحجــر  مراكــز 
بعــض  تجهيــز  إىل  باإلضافــة  وشــامله؛  غــزة 

الفنادق لكبار السن والحاالت املرضية.
وأشــار إىل أنــه ســيكون يف معــر رفــح فريــق 
مــن التثقيــف الصحــي التابــع لــوزارة الصحة، 

الســتقبال العائديــن وتعريفهــم باإلجــراءات 
املطلوبة خال فرة الحجر لزيادة الســامة 

والوقاية من فايروس "كورونا". 
خصصــت  الصحــة  وزارة  أن  القــدرة  وذكــر 
لكافــة  املخــري  الفحــص  إلجــراء  مراكــز 
املســافرين يف مختلــف محافظــات القطــاع 
وزارة  كشــوفات  وفــق  مغادرتهــم  قبــل 
الفحــص  مراكــز  أجــرت  حيــث  الداخليــة؛ 
أمــس 628 مســحة للمغادريــن يــوم األحــد 

مجانًا".

غزة/ صفاء عاشور: 
العــايل  والتعليــم  الربيــة  وزارة  رشعــت 
املدرســية  الكتــب  بتوزيــع  أمــس،  بغــزة، 
عــى أوليــاء أمــور طلبــة املرحلة األساســية 
الســادس  وحتــى  األول  الصــف  مــن 
األســايس يف محافظات قطاع غزة، وســط 
مــن  الصحيــة  الوقايــة  بإجــراءات  التــزام 

فريوس "كورونا". 
أنــه  لهــا،  بيــان  يف  الــوزارة  وأوضحــت 
كافــة  اتبــاع  التوزيــع  عمليــات  خــال  تــم 
الصحيــة،  والوقايــة  الســامة  إجــراءات 
حيــث جــرى تســليم الكتــب ألوليــاء األمــور 
وعــدم إحضــار الطلبــة واألطفــال للمــدارس 
مراكــز التســليم، وذلــك التزاًمــا بتعليــامت 
الســامة مبنــع خــروج األطفــال مــن املنازل 

بسبب جائحة كورونا.
يــأيت  الكتــب  توزيــع  أن  إىل  وأشــارت 
لتقديــم الفائــدة للطلبــة يف جانبني األول: 
الدراسة من الكتب مبارشة وأن تكون بني 
منهــا  االســتفادة  والثــاين:  الطلبــة،  أيــدي 

أثناء التعليم عن ُبعد مع املعلمني.
التزام باإلجراءات الوقائية

ففــي مدرســة أنــس بــن مالك غــريب مدينة 
الفصــول  عــى  املعلــامت  وزعــت  غــزة، 
والشــعب مــن أجــل ضــامن عــدم حصــول 
توزيــع  وقــت  يف  تجمهــر  أو  االكتظــاظ 
الكتب، كام خصصت ساعة استام لكل 

فصل.
طالبــني  والــد  وهــو  ســليامن  أحمــد  وقــال 

إن  التوزيــع:  عمليــة  خــال  املدرســة  يف 
عمليــة اســتام الكتــب مل تأخــذ مــن وقتــه 
ســوى دقائــق معــدودة، فمنــذ أن دخلــت 
املدرســة كان التنظيــم هــو أســاس عمليــة 

التوزيع.
وأضــاف ســليامن لـ"فلســطني: كان موعــد 
بــني  بأطفــايل  الخاصــة  الكتــب  اســتام 
العــارشة صباًحــا،  حتــى  التاســعة  الســاعة 
ووجدت أنه خصصت معلمة لكل شعبة، 

الطــاب يف كل فصــل  عــدد  بعــد  وذلــك 
إىل 25 طالًبــا، وبعدهــا اســتلمت الكتــب 

بكل سهولة".
اســتام  عمليــة  يف  انتظــام  إىل  وأشــار 
الكتب املدرسية، والتزام الجميع بارتداء 
الكاممــات الطبيــة والتباعــد عنــد التواجــد 
هــذا  أن  إىل  الفًتــا  الطويلــة،  الطوابــري  يف 
مظهــر حضــاري ينــم عــن وعــي املواطنــني 

بأهمية االلتزام بهذه اإلجراءات.

أمــا وفــاء ســامل فقــد توجهــت منــذ الصباح 
مبدينــة  حافــظ  مصطفــى  مدرســة  إىل 
الكتــب املدرســية  غــزة مــن أجــل اســتام 
لطفلتيها، قائلة إنه فوجئت من التشــديد 
مــن  بالوقايــة  الخاصــة  اإلجــراءات  عــى 
التباعــد  حيــث  مــن  كورونــا  فــريوس 

والتعقيم.
بوابــة  "عــى  لـ"فلســطني":  ســامل  وقالــت 
األشــخاص  أحــد  هنــاك  كان  املدرســة 

يحمل معقاًم يف يديه، ويقوم بتعقيم كل 
مــن يدخــل إىل املدرســة، كام أن الدخول 
كان لزامــًا بالكاممــة وهــو مــا وجدت أن كل 
من دخل املدرســة كان يرتديها ســواء من 

الرجال أو النساء".
هنــاك  كانــت  املعلــامت  أن  وأوضحــت 
بنظــام  االلتــزام  أجــل  مــن  بينهــن  مســافة 
كافــة  أن  إىل  الفتــًة  النــاس،  بــني  التباعــد 
اإلجــراءات كانــت مأخــوذة بعــني االعتبــار 
وحســب ارشــادات وزارة الصحــة والربيــة 

والتعليم.
محمــد  أم  املواطنــة  أكــدت  حــني،  يف 
يف  الكتــب  اســتام  موعــد  أن  ســلمي 
مدرســة عــيل بــن أيب طالــب التــي تذهــب 
بعــد،  يــأت  ومل  مختلــف  طفلتيهــا  إليهــا 
ولكنهــا ســتكون مــن امللتزمــني بإجــراءات 

الوقاية والسامة من فريوس كورونا.
وبينــت يف حديــث لـ"فلســطني" أن األمــر 
ال يســتدعي التذمــر أو االشــتكاء وكل مــا 
عــى الفــرد القيــام بــه هــو ارتــداء الكاممــة 
فــرة خروجــه مــن املنــزل مع إحضــار معقم 
بالحقيبــة ليقــوم بتعقيــم اليديــن كل فــرة 

وأخرى.
الخطــوات  هــذه  أنهــا  ســلمي  وأشــارت 
البسيطة تجنبها هي وأرستها وكل من هم 

حولها من اإلصابة بفريوس كورونا.
وكانــت وزارة الربيــة التعليــم قــد وزعــت 
يف وقــت ســابق الكتــب عــى طلبة مرحلة 

الثانوية العامة.

"التعليم" ترشع بتوزيع الكتب املدرسية للمرحلة األساسية وسط التزام باإلجراءات الوقائية
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بني الشخيص والحزيب
ك حتــى هــذه اللحظــة  الغالبيــة يف الشــارع الفلســطيني ُتشــكِّ
يف إمكانيــة انجــاز املصالحــة وإجــراء انتخابــات وعــودة األمور 
لهــم  يزفهــا  التــي  البرشيــات  إىل  يلتفتــون  ال  طبيعتهــا،  إىل 
بقــدرات  ثقــة  ليــس هنــاك  الحــن واآلخــر،  بــن  السياســيون 
املتحاوريــن عــى تجــاوز الواقــع الصعــب الــذي نعيشــه منــذ 
االنقســام اللعــن، وهــم عــى حــق ألن مــا يحــدث اآلن تكــرر 
الواقــع  هــو  والجوهــري  الوحيــد  واالختــاف  كثــرة  مــرات 
طــرأ  فــإن  الفلســطينية،  الســلطة  تعيشــه  الــذي  الصعــب 
تحســن عــى عاقتهــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة وبالتايل 
مــع االحتــال ســيتم تجميــد أو إلغــاء كل مــا تــم إنجــازه بــن 

الفصائل.
مام يعزز شــكوك املتشــامئن - وهم الغالبية - ما يســمعونه 
مــن آراء ســلبيه صــادرة عــن قيــادات كا الجانبــن، ســواء مــن 
فتــح أو مــن حــامس. قيــادي منهــم يقــول إن الخافــات تقــع 
بــن فتــح وحــامس عنــد تفســر البنــود وليــس عنــد وضعهــا، 
وهذا يعني أن الخافات قادمة ال محالة ، هذا ما قد يتبادر 
إىل ذهــن املواطــن العــادي، ولكــن مــا تــم بــن فتــح وحــامس 
حتــى هــذه اللحظــة تخطــى بنــود االتفاقيــات ومل يقــف عنــد 
تفســرها، وعــى ســبيل املثــال فــإن االنتخابــات عى أســاس 
ولكــن  االتفاقيــات،  يف  ورد  ملــا  مخالــف  الكاملــة  النســبية 
الطرفــن أرادا تجــاوز هــذه املســألة دون ضجيــج، وإذا أردنــا 
الدقــة والشــفافية يف الحكــم نقــول إن حــامس تنازلــت لحركــة 
فتح ولفصائل اليسار التي طالبت مرارا وتكرارا بتعديل هذا 
البنــد، أي أن املشــكلة يف البنــود نفســها وليــس يف فهمهــا، 

واألمثلة من هذا النوع كثرة ولكن ال مجال لذكرها.
قيــادي آخــر يقــول انــه مــع القــرار الــذي تتخــذه حــامس ولكنــه 
شــخصيا ضــد اللقــاءات ألن  الربامــج متناقضــة، نحــن نحــرم 
عــن  اإلفصــاح  للمســئول  يحــق  ال  ولكــن  الشــخصية  اآلراء 
وجهــة نظــره الشــخصية ألن القواعــد تتأثــر بــاآلراء الشــخصية 
للقيادات، وكذلك فإن اآلراء الشخصية ال بد وان تلعب دورا 
مهــام يف بلــورة القــرارات لــدى الحــزب أو الفصيــل، ولذلــك 
فــإن طــرح اآلراء الشــخصية يســاهم يف رفــع أو خفــض نســبة 
التشــاؤم أو التفــاؤل لــدى الشــارع الفلســطيني، وللعلــم فــإن 
التناقــض الوحيــد هــو مــع املحتــل اإلرسائيــي، أمــا االختاف 
النظــري بــن  املرشوعــن املهــادن واملقــاوم فيمكــن تجــاوزه 
بالعمل ضمن القواســم املشــركة وهو قيام دولة فلســطينية 
عى حدود 67 مع استمرار املقاومة الشعبية ودون التنازل 
عمليــا  أمــا  االحتــال،  برشعيــة  االعــراف  أو  الثوابــت  عــن 
املــرشوع  ألن  املقاومــة  مــرشوع  عــى  خطــر  ال  أنــه  فأعتقــد 
اآلخــر انتهــى وطوتــه سياســة نتنياهو وترامــب وجامعة الدول 

العربية .

إعالن طرح عطاء
مشروع انشاء وتجهيز وحدة األبحاث والتجارب لألسماك بخان يونس

)AQS-43/ 05-ZZZ1638( رقم العطاء
البنــك  بــإدارة  الســودان  جمهوريــة   – بالخرطــوم  الزراعــي  واإلمنــاء  لاســتثامر  العربيــة  الهيئــة  مــن  بتمويــل 
اإلســامي للتنمية، ، وبالتنســيق مع وزارة الزراعة الفلســطينية، تدعوكم الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف 
فلسطن للمشاركة يف عطاء مرشوع انشاء وتجهيز وحدة األبحاث والتجارب لألسامك بخان يونس ضمن 

اتفاقية التمكن االقتصادي لقطاع الصيد البحري واالستزراع السميك يف قطاع غزة
 وذلك حسب جدول الكميات واملواصفات والرشوط العامة والخاصة املرفقة فعى الراغبن يف التقدم 

للعطاء مراعاة الرشوط التالية:-
1. يجب عى املقاول املتقدم للعطاء أن يكون مسجل لدى جهات االختصاص ومصنف لدى اتحاد املقاولن الفلسطينين 

يف مجال املباين درجة ثانية عى االقل وكهروميكانيك درجة ثالثة عى االقل وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة.
2. املرشوع حاصل عى إعفاء رضيبي من وزارة املالية الفلسطينية، وعى املقاول تقديم فواتر إعفاء رضيبية غر شاملة 

رضيبة القيمة املضافة وشهادة عدم خصم منبع وتقديم خلو طرف من رضيبة قيمة املضافة ورضيبة الدخل ساري املفعول.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 120 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. يجب إرفاق تأمن ابتدايئ باسم الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطن، لدخول العطاء بقيمة )USD 6,000( بالحروف 

)ستة آالف دوالر امرييك فقط ال غر(  عى شكل كفالة بنكية  من بنك معتمد لدى سلطة النقد الفلسطينية ويعمل يف قطاع 
غزة  ، وساريًا ملدة  120 يوما من آخر موعد الستام العطاءات، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصية او البنكية .

5. كل رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول عى نسخة من العطاء عي العنوان التايل )غزة- الرمال - جنوب 

وزارة الثقافة الفلسطينية سابقًا-  عامرة الدويل 1 -  مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطن ( مقابل مبلغ غر مسرد 
وقــدره 50 دوالر أمريــيك  للعطــاء الواحــد بــدءًا يــوم االحــد املوافــق )27/9/2020 ( الســاعة 10 صباحــًا وحتــى يــوم الخميــس 

املوافق ) 01/10/2020 (، وذلك خال أوقات الدوام الرسمي)من الساعة الثامنة صباًحا وحتى الساعة الثانية مساء"( .  
6. ستعقد زيارة املوقع و االجتامع التمهيدي للرد عى استفسارات املشاركن يف العطاء يوم اإلثنن املوافق 

05/10/2020 م الساعة العارشة صباحا انطاقا من مقر الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطن .

7. آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة الواحدة  من ظهر يوم األربعاء املوافق )14/10/2020 (  مع العلم أنه 

لن يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم .
8. يتــم إيــداع العطــاءات يف املــكان املخصــص لهــا عــى العنــوان التــايل )غــزة- الرمــال - جنــوب مــن وزارة 

الثقافة الفلسطينية سابقًا- عامرة الدويل 1 -   مكتب الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطن.
9. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

10. الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطن غر ملزمة بالرسية عى اقل االسعار دون ابداء االسباب. 

11. ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة )مكتــب الهيئــة العربيــة الدوليــة لإلعــامر يف فلســطن( وذلــك 

خال ساعات الدوام الرسمي أو االتصال عى هاتف 2884598، أو جوال رقم 0598120400
الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطن

تنفيذ أحكام باإلعدام في المرحلة القادمة
الغول: تشكيل هيئات متخصصة لرسعة إنجاز قضايا القتل بغزة

القضاء: بدء العمل باملحاكم النظامية بغزة وفق خطة تدريجية

خالل ورشة عقدتها اإلغاثة الزراعية
مختصون يطالبون بحملة ترويجية للمنتجات 
الوطنية والعمل عىل إنجاح موسم الزيتون

"األوقاف" و"اإلعالم 
الحكومي" يطلقان حملة 

بعنوان "استثمر وقتك" 
غزة/ فلسطن:

مــع  بالتعــاون  الدينيــة  والشــئون  األوقــاف  وزارة  أطلقــت 
للتغريــد  إلكرونيــة  حملــة  الحكومــي  االعامــي  املكتــب 
عــى وســم #اســتثمر_وقتك، بهــدف حــث الجمهــور عــى 
رضورة استثامر الوقت مبا هو نافع ومفيد يف ظل الحجر 

املنزيل بسبب جائحة "كورونا".
وأوضحت الوزارة يف بيان صحفي، أمس، أن هذه الحملة 
خطبــاء  واســتضافة  مختلفــة  وأنشــطة  فعاليــات  تتضمــن 
حــول  للحديــث  املحليــة  والقنــوات  اإلذاعــات  يف  ودعــاة 
أهميــة اســتثامر الوقــت، وكذلــك إطــاق مســابقة ثقافيــة 

وتنفيذ دورات وبرامج علمية متنوعة. 
وأشــارت إىل أنــه ســيتم تحــت وســم #اســتثمر_وقتك نــرش 
مواد وتصاميم ومنشــورات تتضمن ســلوكيات عملية تعزز 

أهمية استثامر الوقت يف نفوس املواطنن.

بلدية غزة ترشع بتعزيل 
وتنظيف مصارف مياه األمطار

غزة/ فلسطن:
رشعــت بلديــة غــزة بتعزيــل وتنظيف مصارف ميــاه األمطار 
يف املدينــة، وذلــك ضمــن اســتعداداتها الســتقبال فصــل 
أن  أمــس،  مكتــوب،  بيــان  يف  البلديــة  وأكــدت  الشــتاء. 
األعــامل ستشــمل تنظيــف نحــو ٤ آالف مــرف، والركيــز 
عــى النقــاط الســاخنة، واملنخفضــة يف املدينــة، لتجنــب 

غرقها مبياه األمطار.
ودعــت البلديــة املواطنــن إىل التعاون مــع طواقمها يف إزالة 
األوســاخ، واملخلفــات املوجــودة عى مصــارف مياه األمطار، 
وعــدم إغاقهــا بــأي شــكل كان، حتــى ال يتســبب ذلك بحاالت 
أنهــا  عــى  وشــددت  املنخفضــة.  واملنــازل  للشــوارع  غــرق 

ستتخذ اإلجراءات القانونية الازمة بحق املخالفن.

غزة/ فلسطن:
طالــب مختصــون يف الشــأن الزراعــي 
قطــاع  يف  االســتثامرات  بتشــجيع 
الزيتــون وحاميــة الصناعــات املحليــة 
ودعــم املنتــج املحــي والعمــل عــى 
إحال الواردات وتسليط الضوء عى 

األهمية الغذائية لزيت الزيتون. 
لرويــج  تنفيــذ حملــة  إىل  دعــوا  كــام 
املنتجــات الوطنيــة مــن زيــت وزيتون 
الغذائيــة  الســاالت  ضمــن  ودمجــه 

التابعة ملشاريع االستجابة الطارئة.
جاء ذلك خال ورشــة رقمية عقدتها 
–التنميــة  الزراعيــة  االغاثــة  جمعيــة 
حــول  زوم  تطبيــق  عــرب  الزراعيــة- 
موســم  الســتقبال  االســتعدادات 

الزيتون.
تطبيــق  إىل  الورشــة  خــال  وشــددوا 
خطــة وزارة الزراعــة الهادفة اىل توفر 
وتعقيــم  للمعــارص  الوقايــة  الحاميــة 
وتقديــم  العمــل  أثنــاء  يف  املعــارص 
خــال  الزيتــون  ملزارعــي  تســهيات 

املوسم الحايل.
وأجمعوا عى رضورة إطاق مبادرات 
لتوعيــة املزارعــن وتعزيــز اإلجــراءات 
مــن  ســامتهم  عــى  الوقائيــة حفاظــا 

فروس كورونا.
عــن  ممثلــون  الورشــة  يف  وشــارك 
املؤسســات االهلية والحكومية ذات 
الزيتــون  معــارص  واصحــاب  العاقــة 
نســوية  وجمعيــات زراعيــة ووحــدات 

إضافة إىل اصحاب مصانع التخليل.
واملنــارصة  الضغــط  منســقة  وأكــدت 
يف اإلغاثة الزراعية نهى الرشيف، أن 
هذه الورشة تأيت ضمن استعدادات 
ملســاعدة  حملــة  إلطــاق  اإلغاثــة 
املوســم  وإنجــاح  الزيتــون  مزارعــي 
فــروس  انتشــار  مــن  بالرغــم  الحــايل 

كورونا بقطاع غزة.
االغاثــة  أن  إىل  الرشيــف  وأشــارت 
تنظم ومنذ سنوات حمات تضامنية 
مع املزارعن ومنهم مزارعي الزيتون 
عمليــة  يف  املســاعدة  خــال  مــن 
القطــف وتقديــم االرشــادات لهــم مــن 

أجل الحفاظ عى شجر الزيتون. 
مــرشوع  منســق  تحــدث  بــدوره 
"امانيــكا" املهنــدس محمــد أبو عودة 
عن أهمية محصول الزيتون يف قطاع 
أن  إىل  مشــرا  الشــجرية،  البســتنة 
املســاحة املزروعــة بأشــجار الزيتــون 
ألــف   30 لنحــو  تصــل  غــزة  قطــاع  يف 
دونــم وهــي متثــل 45 % مــن مســاحة 
البســتنة وقــد يبلــغ اإلنتــاج هــذا العام 

حواىل 23250 طنا.
ونبه أبو عودة إىل األهمية االقتصادية 
ملحصــول  والغذائيــة  واالجتامعيــة 
الزيتون، حيث يعترب عمود االقتصاد 
االقتصــادي  واملحصــول  الزراعــي 

األول عى مستوى الوطن.
اإلرشــاد  عــام  مديــر  تنــاول  بــدوره 
نــارص  املهنــدس  الريفيــة  والتنميــة 

التــي  الزراعــة  وزارة  خطــة  ديــب 
معــارص  تشــغيل  تاريــخ  تتضمــن 
 37 البالــغ عددهــا يف غــزة  الزيتــون 
معرة، مشرا إىل أن قطف الزيتون 
وتشــغيل املعــارص يبــدأ يف الســابع 

من أكتوبر ترشين أول القادم.
كل  اتبــاع  رضورة  ديــب  أكــد  و 
واالحرازيــة  الوقائيــة  اإلجــراءات 
مــن قبــل أصحــاب املعــارص لضــامن 
العامــة  الصحــة  عــى  املحافظــة 

للمزارعن واملستهلكن.
الزيــت  مجلــس  عــام  مديــر  أمــا 
فيــاض  فيــاض  املهنــدس  والزيتــون 
عــدم  إىل  املزارعــن  دعــا  فقــد 
القطف قبل النضج، وعى املعارص 
املوعــد  قبــل  الزيتــون  تســتقبل  أاّل 

املحدد.
وأوضح أن ما حققه قطاع الزيتون من 
تطور خال السنوات الثاث األخرة 
هــو إنجــاز يســجل لــكل العاملــن يف 

هذا القطاع.
عــودة  نــر  اســتعرض  جهتــه  مــن 
صاحــب معــرة اإلجــراءات الوقائية 
التــي قامــت بهــا املعــارص يف قطــاع 
الســتقبال  واالســتعدادات  غــزه 

املوسم.
شــحادة  تغريــد  املهندســة  وأكــدت 
املواصفــات  مؤسســة  عــن  ممثلــة 
واملقاييــس رضورة االهتــامم بجــودة 
الزيت املنتج من الزيتون ألهميته.

غزة فلسطن:
أصدر املجلس األعى للقضاء بغزة أمس قراًرا بفتح 
كل املحاكــم أبوابهــا الســتقبال املراجعــن يوميًا من 
الســاعة التاســعة صباحــًا وحتــى الواحــدة بعــد الظهــر 

ابتداء من يوم الثاثاء املوافق 29/09/2020م.
جاء ذلك خال جلســته رقم 5/2020 التي ُعقدت 
باســم  اإلعامــي  اطــق  النَّ أفــاد  مــا  بحســب  أمــس، 

لطة القضائية املستشار إيهاب عرفات. السُّ
وأوضــح عرفــات يف بيــان مكتــوب، أن املجلــس قــرر 
اإلبقاء عى إغاق املحاكم الواقعة ضمن املربعات 
املصنفة حمراء وفقًا لتصنيفات الجهات املختصة، 
مبــا  مناوبــة  جــدول  وفــق  ســيكون  الــدوام  أن  مشــرًا 
يتامىش مع الحالة االستثنائية التي يعيشها القطاع 

يف ظل جائحة كورونا.

يف  يكــون  بحيــث  الــدوام  نظــم  القــرار  أن  وأضــاف 
يــداوم  أن  عــى  محافظــة  كل  يف  الصلــح  محاكــم 
نائبــه  أو  قلــم  ورئيــس  ضبــط  وكاتــب  صلــح  قــايض 
البدايــة  محاكــم  ويف  املوظفــن،  مــن  كاٍف  وعــدد 
مناوبــة  جــدول  وفــق  واإلداريــة ســيكون  واالســتئناف 
ينظمــه رئيــس املحكمــة ومــن ثــم يعرضــه عــى رئيــس 
)النقــض/  العليــا  املحكمــة  يف  والــدوام  املجلــس، 
املحكمــة  رئيــس  يقــره  جــدول  وفــق  العليــا(  العــدل 
العليــاـ أمــا دوائــر التنفيــذ ســيتم دوام قــايض تنفيــذ 
وكاتــب ضبــط ومأمــور التنفيــذ أو نائبــه وعــدد كاٍف 

من املوظفن.
وبن أن املجلس طالب باتخاذ اإلجراءات االحرازية 
الجهــات  مــن  الــواردة  التعميــامت  وكل  والوقائيــة 
املختصة فيام يتعلق بأعداد املتقاضن يف أماكن 

انعقاد الجلســات وعدد الحضور للمحكمة والتباعد 
الجسدي ولبس اللثام الطبي وعدم التدخن داخل 
حــرم املحكمــة ومنــع وجــود أي مواطــن ليــس لــه عمل 

رسمي باستثناء أصحاب العاقة املبارشة.
الطلبــات  يف  ســتنظر  الصلــح  محاكــم  أن  وأكــد 
ســتنظر  حــن  يف  الكفالــة  وطلبــات  املســتعجلة 
محاكــم البدايــة يف الطلبــات املســتعجلة وطلبــات 
الكفالــة واســتئنافات قــرارات الطلبــات املســتعجلة 
االســتئناف  محكمــة  أمــا  القتــل،  وقضايــا  والكفالــة 
املســتعجلة  الطلبــات  اســتئنافات  يف  فســتنظر 
 )7( املــادة  ألحــكام  وفقــًا  التنفيــذ  واســتئنافات 
واستئنافات الكفاالت، وتنظر املحكمة اإلدارية يف 

الطلبات واالستدعاءات اإلدارية املستعجلة.
يف  العليــا  املحكمــة  "ســتنظر  عرفــات:  وأضــاف 

كل  يف  النقــض  ومحكمــة  النظــر  إعــادة  طلبــات 
الطلبات ومحكمة العدل العليا يف طعون القرارات 
الطلبــات  يف  اإلداريــة  املحكمــة  عــن  الصــادرة 

املستعجلة".
التنفيــذ ســيقتر عــى  وأشــار إىل أن عمــل دوائــر 
مــن  املنــع  وإلغــاء  )املنــع  املســتعجلة  الطلبــات 
وتجهيــز  الحبــس  أوامــر  اســرداد  وطلبــات  الســفر( 
ســندات اإليــداع والــرف وتحويــل املبالغ املودعة 
عــى حســاب الدعــاوى التنفيذية إىل املحكوم لهم 
دون تأخر، وإيقاع وفك الحجوزات التنفيذية لدى 

البنوك وتسديد القضايا.
وأفــاد أن املحاكــم ستســتمر يف تــاوة األحــكام يف 
القضايا املحجوزة للحكم حســب األصول، ويســمح 

بتصوير األحكام بغرض االستئنافات والطعون.

غزة/ فلسطن:
أعلــن رئيــس اللجنــة القانونيــة يف املجلــس الترشيعــي 
النائب املستشار محمد فرج الغول عن تشكيل هيئات 
جنائية متخصصة يف قطاع غزة للبت يف قضايا جرائم 
القتل، واتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة باإلرساع يف 

إصدار األحكام ملعاقبة املجرمن.
وأوضــح الغــول يف تريــح صحفــي، أمــس، أن تشــكيل 
إلنجــاز  بحاجــة  القطــاع  يف  الكــربى  الجنايــات  محكمــة 
وموظفــن  وأمــوال  بحتــة،  إداريــة  وإجــراءات  القانــون، 
ومقــر جديــد، خاصــة أن االحتــال اإلرسائيــي دمــر يف 
وقــت ســابق، املــكان الذي تــم اختياره بغزة ليكون مقًرا 

للمحكمة، باإلضافة إىل أزمة فروس "كورونا".
الجنايــات،  محكمــة  عــن  بديــل  إيجــاد  تــم  إنــه  وقــال 
واالستعاضة عنها بالهيئات املتخصصة، والتي شكلها 
القانــون  بأعــامل  تقــوم  لــيك  األعــى،  القضــاء  مجلــس 
والنظــر يف هــذه القضايــا الكربى بأقىص رسعة ممكنة، 

كونها قضايا خطرة.
ولفــت إىل أن تشــكيل تلــك الهيئــات املتخصصــة يأيت 
الضغــط  ظــل  ويف  الترشيعــي،  املجلــس  مــن  بدعــم 
تنفيــذ  بــرضورة  والجامهريــة  الشــعبية  واملطالبــة 

القصاص بحق القتلة.
وأضــاف أن النيابــة العامــة، ووزارة العدل بغزة، وضعت 
الازمــة  اإلجــراءات  اتخــاذ  رسعــة  ألجــل  مناســبة  رؤيــة 
فــروس  تفــي  ظــل  القتــل، خاصــة يف  بشــأن قضايــا 
الصحيــة  االحتياطــات  أخــذ  مــع  غــزة،  بقطــاع  "كورونــا" 

والوقائية الازمة.
وعــدَّ أن النيابــة العامــة تــؤدي دورهــا عــى أكمــل وجــه، 
وأن العمــل جــاٍر لــإلرساع يف إنجــاز التحقيقــات بأقــىص 
رسعــة، وتقديــم لوائــح االتهام بحــق املدانن للمحاكم، 
إلصــدار األحــكام املتعلقــة بتلــك القضايــا، وذلــك مــن 

خال الهيئات املتخصصة.
وأكــد أن رسعــة اتخــاذ اإلجــراءات مبثــل هــذه القضايــا، 
تأجيــل  يجيــز  الــذي  القانــون  مبوجــب  مكفولــة  تكــون 

القضية من يوم إىل يومن.

وتابــع: "أعتقــد اآلن أن القضــاء أعطــى هــذا املوضــوع 
أهميــة وأولويــة خاصــة، بحيــث يتــم تجميــع كافــة قضايا 
إصــدار  ورسعــة  كــربى،  جنايــات  تعــد  والتــي  القتــل، 
وقًتــا  تأخــذ  ال  حتــى  القانــون،  وفــق  بشــأنها  األحــكام 

طويًا".
130 قضيــة قتــل كانــت معروضــة أمــام  وذكــر أن نحــو 
املحاكم يف قطاع غزة قبل عامن، وهناك عدة قضايا 
تــم البــت فيهــا وإصــدار أحــكام اإلعــدام بحقهــا، وهــي 
بــأرسع  تنفيذهــا  يجــري  أن  "أمتنــى  مضيفــا:  جاهــزة، 

وقــت ممكــن، يك تكــون رادًعــا لكل من تســول له نفســه 
ارتكاب مثل هذه الجرائم".

وأرجع سبب عدم تطبيق أحكام اإلعدام بحق املدانن 
بجرائم مبوجب حكم قضايئ، إىل رفض رئيس السلطة 
ا  محمــود عبــاس تطبيــق القانــون بتنفيذ تلــك األحكام أيًّ

كانت.
ولفــت إىل أنــه تــم إرســال عــدة قضايــا لعبــاس صــدرت 
بحقها أحكام باإلعدام بهدف املصادقة عى تنفيذها، 
املســؤولة  إيــاه  محمــًا  يــزال،  وال  ــا  كليًّ رفضهــا  لكنــه 

الكربى والكاملة عن عدم تنفيذ ذلك.
املــادة  حســب  األســايس  القانــون  مبوجــب  أنــه  وبــن 
)36 و37(، فــإن عبــاس يعــد منتهــي الواليــة، وبالتــايل 

فــإن املجلــس الترشيعي أعطى الصاحية لتنفيذ تلك 
ا إعاقــة تنفيذهــا جرميــة يعاقــب عليهــا  األحــكام، عــادًّ

القانون األسايس وفق املادة )106(.
يف  اإلرساع  بــرضورة  القضــاء  الغــول  النائــب  وطالــب 
اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة، والتــي تكفــل رسعــة تنفيــذ 
يجــري  أن  متوقًعــا  القتــل،  بجرائــم  املتعلقــة  األحــكام 
بحــق  باإلعــدام  أحــكام  تنفيــذ  القادمــة  املرحلــة  خــال 

مدانن بالقتل.
وكانــت عــدة جرائــم قتــل وقعــت يف قطــاع غــزة مؤخــًرا، 
البشــيتي  العملــة أحمــد زيك  تاجــر  كان آخرهــا مقتــل 
مســاء  القطــاع  جنــوب  يونــس  خــان  يف  عامــا(   53(

الخميــس بإطــاق النــار عليــه ودفنــه، ورسقــة مبلــغ مايل 
بقيمة 150 ألف دوالر كان بحوزته.
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منهــا طلبــه مــن نظــره الــريك رجــب طيــب أردوغــان دعــم جهــود املصالحــة 
الفلســطينية والتوجــه النتخابــات عامــة، خطــوة قــد ال تكــون عاديــة مــن حيــث 
وهــذا  االســتدارة  بهــذه  يريــد  الفلســطيني  فالرئيــس  السياســية،  الــدالالت 
منهــا  عــدة،  ألطــراف  واحتجــاج  رســالة غضــب  إيصــال  املفاجــئ  املنعطــف 
القاهــرة واالمــارات وأطــراف أخــرى تســعى للتطبيــع وخذلــت الســلطة مؤخــرا 
ومل تدعم مواقف الرئاسة، واستغالل النفوذ الريك يف املنطقة يف احداث 

تحول اسراتيجي يف هذا امللف وتوفر الدعم من خارج األطر العربية.
خطــوة رمبــا يكــون لهــا حســابات مختلفــة مــن قبــل القاهــرة فهــي تنظــر لركيــا 
والرئيس أردوغان بأنها دولة يرأســها زعيم اخواين وهناك قطيعة دبلوماســية 
بني البلدين اآلن، واالعالم يف كال البلدين ال يتوقف عن مهاجمة السياسات 
الداخليــة والخارجيــة التــي ميارســها كال الزعيمــني، وقد تجلــب هذه الخطوة 
من قيادة السلطة غضب القاهرة إذا ما تبني لها أن الجهد الريك بديل عن 
دور القاهرة، لذلك فإن الترصيح بأن الوفد ســيزور قطر ثم القاهرة قد يذلل 
هــذه املخــاوف ويــرز حــرص األطــراف عى البناء عــى الدور املرصي بالرغم 

من خطوة الرئيس عباس هذا من جانب.
ومــن جانــب آخــر فــإن حركــة حــاس التــي متثــل طرفا يف هــذه املعادلة وجزء 
مــن هــذا الحــوار ال تــزال متــارس أداءها الســيايس بهدوء وتتقــدم بخطى ثابتة 
ومتوازنة، وال تنساق ألي انحرافات هنا أو هناك، معترة أن أي ساحة ميكن 
اســتثارها لدعــم جهــود املصالحــة، عــى قاعــدة اقتنــاص الفــرص، ومراكمــة 
ذات  ويف  إســالمية،  أو  عربيــة  دول  مــن  الحاصــل  الدعــم  وكســب  الجهــد، 
الوقــت تــدرك أهميــة الــدور املــرصي وتعتــر أن الحراك الحاصــل ال ميكن أن 

يكون بديال عنه.

بعدهــا حكومــة وحــدة، يــي أيضــًا بأننــا ســندخل حالــة انتظــار، فيــا ال 
أحــد ينتظــر معنــا نتائــج هــذه االنتخابــات ومجرياتهــا، حتــى لــو ســّلمنا أنها 
ستســر بيــر وســهولة وســتكون نتائجهــا مقبولــة مــن الجميــع. الواضح أن 
قطــار التطبيــع الــذي يقــوده دونالــد ترامب وبنيامــني نتنياهو برعة وقوة 
وفظاظة لن ينتظر االنتخابات الفلسطينية، بل يسارع لتحميل أكر عدد 
ممكــن مــن األنظمــة العربيــة يف عرباتــه الخلفيــة حتــى ال ُيبقــي دولــة عربية 
واحــدة "مارقــة" ومتمــردة عــى خيــار التطبيــع الــذي ال يرتــدع أصحابــه عــن 
نــر رشوط االبتــزاز التــي يحملهــا للــدول، إمــا الدخــول يف ركــب التطبيــع 
وإمــا البقــاء خــارج الحــل، مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن مواصلــة الضغــوط عــى 
دولــة  لــروط  وترفــض االستســالم  التطبيــع،  ترفــض  التــي  الــدول  أنظمــة 

االحتالل، وترفض التنّكر لقضية فلسطني.

محادثــات دافئــة يف تركيــا وصفــت باإليجابيــة، جمعــت أكــر فصيلــني يف 
الســاحة الفلســطينية حركتــي فتــح وحــاس. وقــد جــاءت ملناقشــة توصيــات 
الشــهر  مطلــع  عقــد  الــذي  الفلســطينية  للفصائــل  العامــني  األمنــاء  اجتــاع 
الجاري بني رام الله وبروت، فا الذي حملته هذه املحادثات؟ وهل ميكن 
هــذه املــرة تجــاوز االنقســام وترتيــب البيت الفلســطيني؟ ومــا دالالت اختيار 
املكان من النواحي السياسية؟ وما التحديات التي ميكن أن تواجه أطرافه؟

ال شــك أن القضية الوطنية متر يف مراحل خطرة يف ظل اســتمرار العدوان، 
وانهيــار  األمريكيــة،  اإلمــالءات  وفــرض  األحاديــة،  والخطــوات  واالســتيطان، 
بعض األنظمة العربية وانسالخها عن القيم العروبية والوطنية، واستسالمها 
لـ"إرسائيــل" عــر جرميــة التطبيــع وتحــول بعــض الــدول العربيــة ملســتوطنات 
إرسائيلية، مير كل ذلك يف ظل انقسام سيايس حاد يف الشارع الفلسطيني 
أصــاب كل املؤسســات وقســم الوطــن إىل شــطرين وخلــق نزاعــا بــني الرامــج 

وأورث شعبنا موروثا مؤملا من الفقر واملعاناة والتدهور يف كل الصعد.
فالحصــار االقتصــادي والســيايس بلــغ ذروتــه يف قطــاع غــزة، والضفــة ليســت 
أفضــل حــاال يف احصائيــات الفقــر والبطالــة وارتفــاع منســوب الجرائــم التــي 
يرتكبهــا العــدو اإلرسائيــي فهــي تــرزح تحــت حصــار مــن نــوع آخــر هــو حصــار 
مؤخــرا  الفلســطيني  الرئيــس  وتعــرض  املمتــدة،  والحواجــز  العــازل  الجــدار 
الدعــم،  مســتوى  وانخفــاض  الدوليــة  بالعزلــة  وشــعوره  متواصلــة  لضغــوط 
وإحساســه بتخــي بعــض األنظمــة عــن دعمــه، وإجــراء مباحثــات رسيــة رسب 

بعضها من خالل بحثهم عن بدائل مفرضة لعباس.
هــذا وغــره مــن األحــداث السياســية واملتغــرات يف املنطقــة وعــى رأســها 
مألوفــة(  )غــر  خطــوات  التخــاذ  الفلســطيني  الرئيــس  دفــع  العــريب  التطبيــع 

ثــم  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  بقيــادة  "إرسائيــل"  مــع  "التطبيــع"  إن خطــوات 
البحريــن، أعقبهــا بشــكل غريــب مشــاركة كل مــن رصبيــا وكوســوفا مــن منطقــة 
البلقــان؛ لكــن هــذه الخطــوات التــي اتخذتهــا الدولتــان الخليجيتــان إىل جانــب 
إنهــا تقــوم عــى برنامــج يقــّوض كل مــا هــو طبيعــي  البلقــان مريبــة، إذ  دولتــي 

واعتيادي.
فيــا يتعلــق بانضــام دولتــي البلقــان إىل ركــب التطبيــع، فإن املعاملــة املهينة 
التــي تعرضــت لهــا أثنــاء التوقيــع عى اتفاق التطبيع يشــر بشــكل واضح إىل أن 
ذلــك تــم تحــت التهديــد والضغــوط وفــرض عليهــا. يف املقابــل، كان ســلوك 

املسؤولني البحرينيني واإلماراتيني مع ترامب أثناء التوقيع عى االتفاق أبعد 
ما يكون عن ترصفات اإلنسان الطبيعي.

هــذا يشــر يف الحقيقــة إىل أن اتفــاق التطبيــع أبــرم يف ظــروف غــر اعتياديــة 
تفتقــر إىل أســس العالقــات اإلنســانية الطبيعيــة. كــا يشــر اإلطــار العام إىل أن 

هذه الدول مل تخر مبحض إرادتها تطبيع العالقات مع "إرسائيل".
لعــل أبــرز مثــال عــى ذلــك الســودان الــذي ُيتوقــع أن ينســج عى نفــس املنوال، 
وإن كان مل يوقــع عــى اتفــاق التطبيــع بعــد، ويف الوقــت الــذي كنــت أكتــب 
فيــه هــذا املقــال، اطلعــت عــى خــر نرتــه صحيفــة "واال" اإلرسائيليــة تحــدث 
عــن عقــد اجتــاع يضــم مســؤولني إرسائيليــني وآخريــن ســودانيني يف أبــو ظبــي 
برعايــة إماراتيــة وأمركيــة، وحســب هــذا الخــر، فــإن الواليــات املتحــدة تتعهــد 

بإزالة السودان من قامئة الدول الداعمة لإلرهاب مقابل التطبيع.
القامئــة، ومــا ترتــب عنــه مــن  لكــم أن تتخيلــوا أن إدراج الســودان ضمــن هــذه 
إجراءات كان مبثابة عقاب لشعب عظيم ُترك املاليني من أفراده دون غذاء أو 
دواء؛ ليعانــوا األمريــن مــن مجاعــات وفقــر وأمــراض. لكن هــذه الويالت ليس لها 
أي أهميــة بالنســبة للواليــات املتحــدة األمركيــة أو الــدول األوروبية، وبالطبع مل 
تكرث لها "إرسائيل". مل تطرأ أي تغيرات تذكر عى وضع السودان سواء من 
حيث سياســته أو مواقفه؛ لكن مقابل اتفاق التطبيع ســيتخلص من اإلجراءات 

املتخذة ضده.
هــذا هــو االبتــزاز الــدويل الــذي يصــب يف مصلحــة "إرسائيــل" ويــرئ كل مــن 
يطبــع العالقــات معهــا مــن جرائــم اإلرهــاب، ال أحــد يف العــامل يجهــل مــا ارتكبتــه 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن جرائــم إنســانية وإرهاب يف اليمــن؛ لكن التطبيع 

مع "إرسائيل" سيكون كفيال بترئتها من كافة التهم املوجهة لها.
مل تنضــم اململكــة العربيــة الســعودية حتــى اآلن إىل مهزلــة التطبيــع هــذه؛ لكــن 
بــن ســلان لواجبــه ودوره بدفعــه البحريــن ودعمــه لهــا يف هــذه  تأديــة محمــد 
العمليــة كفيــل للتســر عــى مــا اقرفــه مــن مارســات تنتهــك حقــوق اإلنســان، 
وتلميــع صورتــه أمــام العــامل. يبــدو أن اتفــاق التطبيــع مــع "إرسائيــل" أصبــح مثــل 
صــك الغفــران، الــذي يطهــر حاملــه مــن جميــع ذنوبــه. أمــا الــدول التــي ال متلــك 
مــا يطهرهــا مــن ذنوبهــا، فُتســاَوم عــى حريتهــا واســتقالليتها مــن خــالل االبتــزاز 

باملجاعة والفقر.

مــا  تريــر  ســبيل  بأمريــن يف  قامــت  التطبيــع  بركــب  التحقــت  التــي  الــدول  إن 
فعلتــه وإظهــار أنــه أمــر طبيعــي؛ أولهــا خلــق تصــور بــأن الــدور ســيأيت عــى قطر 
لتنضــم لهــم، ال ســيا أنهــا معروفــة لكونهــا من أكرث الدول معارضــة لهذه الحملة 
التطبيعيــة، ومــن شــأن تطبيــع قطــر مع "إرسائيــل" أن يريح هذه الدول، ويجعلها 
الذيــن  التطبيعيــة طبيعيــة. مثلهــم مثــل املجرمــني  أن هــذه املعاهــدة  تثبــت 
يرغبــون بتوريــط الصالحــني يف الجرائــم ليــرروا للنــاس أن ما ارتكبته أيديهم أمر 
طبيعــي، وعــى حــد قــول دوستوفيســي، إن املتعــة األكــر لجميــع املذنبــني 
أن يكــون البابــا نفســه قــد ارتكــب الذنــوب نفســها؛ لكــن األخبــار التــي تؤكــد أن 
موقف أمر قطر ثابت ومل يتغر تجاه "إرسائيل" سبب لهم خيبة أمل، وتركهم 

يتخبطون يف الذل لوحدهم.
ثانيها، زعم هذه الدول أن تركيا هي أول الدول اإلسالمية التي اعرفت بدولة 
"إرسائيــل"، ومتلــك عالقــات اعتياديــة معهــا، خاصــة أن تركيــا كانــت مــن أكــرث 
الــدول انتقــادا لهــذه الحملــة التطبيعية عى املســتوى الرســمي؛ لكن العالقات 
الركيــة اإلرسائيليــة ال تشــبه أبــدا حملــة التطبيــع، التــي تقودهــا دولــة اإلمــارات 
اليــوم، وذلــك بغــض النظــر عــن حقيقــة أن تركيــا فعــال اعرفــت بـ"إرسائيــل" عنــد 
تأسيسها، وال شك أن من كان يحكم تركيا يف تلك املرحلة تعجل باتخاذ مثل 
هــذا القــرار، حتــى أن العالقــات الركيــة اإلرسائيليــة املســتمرة حتــى يومنا يعود 
تاريخهــا إىل ذات الحقبــة الزمنيــة، ولطاملــا كانــت العالقــات الركية اإلرسائيلية 

متعرثة حتى قبل تقلد حزب العدالة والتنمية زمام السلطة.
يف عهــد حــزب العدالــة والتنميــة مل تتطــور العالقــات الركيــة اإلرسائيليــة؛ بــل 
تشــهد تراجعــا مســتمرا، ناهيــك عــن أن تركيــا وظفــت هــذه العالقــات لخدمــة 
مصلحــة الفلســطينيني، وخــالل 20 عامــا األخــرة، مل تتــواَن تركيــا عــن التنديــد 
بشــكل علنــي ورســمي بجميــع االنتهــاكات اإلرسائيليــة وخطــوات ضــم األرايض، 

والحث عى اتخاذ إجراءات ضدها عى املستوى الدويل.
وخالل 11 عاما األخرة، يبدو واضحا ما آلت إليه العالقات الركية اإلرسائيلية 
التــي كانــت طبيعيــة فيــا مــى، حيــث ألغيــت االتفاقــات يف مجــال الدفــاع 
املشــرك، واســتخدام الطــران اإلرسائيــي للمجــال الجــوي الــريك للتدريــب، 

واتفاقات رشاء األسلحة من "إرسائيل" وغرها.
إن الثورة يف الصناعات العســكرية الركية التي نشــهدها اليوم والنجاح الفائق 

يف مكافحــة اإلرهــاب نديــن بــه إىل قطــع التعــاون املشــرك مــع "إرسائيــل" يف 
هــذا املجــال. يف الواقــع، مل تخــر تركيــا شــيئا بتقليصهــا نطــاق العالقــات مــع 
"إرسائيــل" -بــل عــى العكــس مــن ذلــك- ربحت الكثر وعــى رأس ذلك النجاح 
يف مجــال مكافحــة اإلرهــاب، فقــد كانــت عمليــات االستكشــاف التــي كانــت 
تجريهــا تركيــا مــن خــالل الطائــرات املســرة إرسائيليــة الصنــع تخــدم املنظــات 
اإلرهابية أكرث من تركيا، ذلك أن املعلومات كانت تصل إىل أيدي املنظات 
اإلرهابية قبل أن تصل إىل تركيا، وهو ما يفر سبب استهداف األسلحة، التي 
كانت تشريها تركيا من "إرسائيل"، لألهداف الخاطئة مثل الجبال والصخور.

بعد تدهور العالقات الركية اإلرسائيلية، وبعد أن أصبحت مجرة عى تصنيع 
عتادهــا العســكري بنفســها، حققــت تركيــا نجاحات مهمــة يف مجال الصناعات 
العســكرية. اليــوم، مل يعــد حــزب العــال الكردســتاين اإلرهــايب ضمــن أوليــات 
تركيا، وذلك بفضل تدهور العالقات مع "إرسائيل"، وهذا يف الحقيقة املثال 
الــذي ينبغــي عــى اإلمــارات العربيــة املتحــدة وغرهــا مــن الــدول التــي وافقــت 

عى التطبيع أن تحتذي به.
مــن  شــكل  بــأي  تركيــا  تتجاهــل  مل  العالقــات،  مــن  املســتوى  هــذا  ومــع  اليــوم 
الكفــاح  القــرن، وهــي تواصــل  الضــم وصفقــة  األشــكال االنتهــاكات ومحــاوالت 
العربيــة  الــذي وقعــت فيــه اإلمــارات  الوقــت  والنضــال لصالــح فلســطني، ويف 
اتفــاق التطبيــع مــع "إرسائيــل"، تشــهد فلســطني والعــامل اإلســالمي بــأرسه أكــرث 
الحمــالت اإلرسائيليــة عنجهيــة ورشاســة وعدوانيــة؛ فهــل تراجعــت "إرسائيــل" 
عــن أي مــن سياســاتها العدوانيــة بعــد توقيــع اتفــاق التطبيع مع اإلمــارات؟ وهل 
الفلســطيني؟ وهــل هنــاك أي  للطــرف  ســاهم ذلــك يف تحقيــق أي مكاســب 

مطالب تصب لصالح الفلسطينيني؟
ال مجال ملقارنة هذا االتفاق مع العالقات الركية اإلرسائيلية، وحتى يف أسوأ 
اللحظات يف تاريخ عالقاتها مع "إرسائيل"، مل تلحق تركيا بنفســها هذا القدر 
من العار واإلهانة. يف املقابل، اختارت هذه الدول يف أفضل األوقات، وحتى 

مع امتالك القوة لوضع حد لالحتالل والظلم، العار واملهانة.
إن املقاربــة التــي تتبعهــا هــذه الدول لتوطيد عالقتها بـ"إرسائيل" تحاول تقديم 
اتفاق التطبيع عى أنه نجاح وفخر، وبإظهار مثل هذا الحاس والفرح املخزي 

والعبثي، ال تعدو أن تكون هذه الدول سوى خدم ذليلني لـ"إرسائيل".

التــي  الفلســطينية  والوحــدة  املصالحــة  محادثــات  أن  مــن  الرغــم  عــى 
اســتضافتها إســطنبول الركيــة، هــذا األســبوع، مــن شــأنها كــا لقــاء قــادة 
الفصائــل الــذي ُعقــد بالتــوازي بــني رام اللــه وبــروت، أن تعــزز األمــل لدى 
"صفقــة  ملواجهــة  موحــد  فلســطيني  فعــي  تحــرك  يف  الفلســطينيني 
انتخابــات  اللقــاءات لجهــة االتفــاق عــى  القــرن"، إال أن مخرجــات هــذه 
وكأن  رســالة  تبعــث  أشــهر،  ســتة  بعــد  ورئاســية،  تريعيــة  فلســطينية، 
تصفيــة  مخطــط  مواجهــة  يف  أمرهــا  تســتعجل  ال  الفلســطينية  القيــادة 

القضية الفلسطينية.
الجــدول الزمنــي الــذي تــم نــره والحديث عنه، وكــرره أمس األول جريل 
الرجــوب يف مقابلــة مــع قنــاة "األقــى"، يتحــدث عــن لجنــة تحضريــة 
لتجهيــز االســتعدادات لهــذه االنتخابــات، وســتة أشــهر إلجرائهــا، تتشــّكل 

لذلــك فــإن أي قطيعــة مــع مــرص هــي حــرق للســفن، وهــذا مــا يدفــع الحركــة 
فالجهــد  بــأول،  أوال  مطلعــني  وإبقــاء املرصيــني  وتطويرهــا  العالقــة  لتعزيــز 
املــرصي يف هــذا امللــف إســراتيجي ال ميكــن االســتغناء عنــه، لكــن هــذه 
مــا  تتابــع  فـ)إرسائيــل(  ألغــام(،  )حقــل  عــى  تســر  مجملهــا  يف  الخطــوات 
يجــري مــن كثــب ولــن تســمح بالتقــارب بــني فتــح وحــاس ورمبــا تتدخــل يف 
وقــت الــذروة إلفســاد كل يشء ليــس وحدهــا بــل بتواطــؤ عــريب وضوء أخرض 

أمريي.
ألن الفلســطينيني ليســوا وحدهم الالعبني يف املشــهد وهناك أطراا أخرى 
الســيايس  املوقــف  لتشــتيت  اســراتيجيا  هدفــا  االنقســام  بقــاء  يف  تــرى 
الفلســطيني  الــرصاع  وإبقــاء  وحــدوي  عمــل  أي  واجهــاض  الفلســطيني، 
الفلسطيني قامئا، فذلك من شأنه دعم مروع التطبيع، واستكال فصول 
صفقــة القــرن، ومحاولــة فــرض رشعيات جديدة تحظى بدعم دويل عر دعم 

بعض الشخصيات إلدارة السلطة لتمرير املخططات التصفوية.
صحيــح أن املحادثــات توصلــت لتفاهــات مهمــة عــى نقــاط مركزيــة ومنهــا 
إنهــاء االنقســام الداخــي، ووضــع اســراتيجية ملواجهــة التحديــات، وعــى 
ليــس كافيــا، ومــا  العــريب، إال أن ذلــك  رأســها الخطــة االمريكيــة، والتطبيــع 
دمنــا نخــى االفســاد والتطفــل مــن أطــراف أخرى فعلينا العمــل لحاية هذا 
االتفــاق، مــن خــالل حشــد الدعــم العــريب والغــريب لهــذا االتفــاق، وتجــاوز 
تطبيــق  عــى  تؤثــر  قــد  مفاجئــة  عقبــات  أي  تخطــي  عــر  املــايض،  أخطــاء 
االتفــاق، وتفعيــل أدوات الضغــط عــى تــل أبيــب، مــن خالل رســائل واضحة 
بأن أي تدخل إرسائيي ســيواجه بغضب فلســطيني ومواجهة شــعبية عارمة 

تجتاح كل األرايض الفلسطينية.

وفق التقارير املتواترة، ســواء من واشــنطن أم من تل أبيب، فإن الراكب 
القادم املرشح اعتالؤه قاطرة التطبيع، هو السودان مقابل رفعه عن الئحة 
اإلرهــاب، وتغذيــة خزينتــه بعــدة مليــارات مــن الدوالرات، وســلطنة ُعان 
خــالل أســبوع أو أســبوعني يف أكــرث تقديــر، بحســب تقريــر لـ"معاريــف" 
أول أمس. هذا كله يثر السؤال ملاذا يجب انتظار االنتخابات بعد ستة 
أشــهر، مــا دام تــم تشــكيل قيــادة موحــدة للمقاومــة الشــعبية؟ كــا يطــرح 
وجــود هــذه الهيئــة أيضــًا ســؤااًل مــا هــي أشــكال املقاومــة املقصــودة، وما 
هــو ســقفها، وهــل هنــاك نّيــة فعليــة لتفعيلهــا؟ األمــر األكيــد أنــه ال قطــار 
التطبيع ينتظر وال سياســات االســتيطان تنتظر ما ســتؤول إليه االنتخابات 
املقبلــة، وهــو مــا يلــزم القيــادة الفلســطينية بــكل فصائلهــا وتنظياتهــا، 

بتريع مواجهة التطبيع وتصفية القضية من دون انتظار.

إعالن إسطنبول.. المخاوف واآلمال

العالقات التركية اإلسرائيلية ليست مرجًعا للتطبيع

التطبيع ال ينتظر

أحمد أبو زهري

ياسين أقطاي
مستشار الرئيس التركي

الجزيرة نت

فالجهد المصري في هذا الملف إستراتيجي ال 
يمكن االستغناء عنه، لكن هذه الخطوات في 

مجملها تسير على )حقل ألغام(، فـ)إسرائيل( تتابع 
ما يجري من كثب ولن تسمح بالتقارب بين فتح 

وحماس وربما تتدخل في وقت الذروة إلفساد كل 
شيء ليس وحدها بل بتواطؤ عربي وضوء أخضر 

أمريكي.

في عهد حزب العدالة والتنمية لم تتطور العالقات 
التركية اإلسرائيلية؛ بل تشهد تراجعا مستمرا، 

ناهيك عن أن تركيا وظفت هذه العالقات لخدمة 
مصلحة الفلسطينيين، وخالل 20 عاما األخيرة، لم 

تتواَن تركيا عن التنديد بشكل علني ورسمي بجميع 
االنتهاكات اإلسرائيلية وخطوات ضم األراضي، 

والحث على اتخاذ إجراءات ضدها على المستوى 
الدولي.

نضال محمد وتد
العربي الجديد

الواضح أن قطار التطبيع الذي يقوده دونالد ترامب 
وبنيامين نتنياهو بسرعة وقوة وفظاظة لن ينتظر 

االنتخابات الفلسطينية، بل يسارع لتحميل أكبر عدد 
ممكن من األنظمة العربية في عرباته الخلفية

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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غزة/ فلسطني:
الوطنــي،  االقتصــاد  وزارة  قالــت 
املســتهلك  حاميــة  طواقــم  إن 
زيــارة   111 أمــس،  نظمــت، 
تجاريــة  محــال  عــى  تفتيشــية 
ظــل  يف  غــزة،  بقطــاع  وأســواق 

جائحة كورونا.

بيــان،  يف  االقتصــاد  وأوضحــت 
أمــس، أنــه تــم تحريــر 21 محــر 
مخالفــني  تجــار  بحــق  ضبــط 
جــوالت   7 وتنفيــذ  لألســعار 

ميدانية للمحالت التجارية.
محــارض   8 تحريــر  إىل  وأشــارت 
ولحــوم  غذائيــة  ملــواد  إتــالف 

وأجبــان وألبــان ومرشوبات ودقيق 
الصالحيــة،  ومنتهــي  فاســد 
التزامهــا  لعــدم  ملخابــز  ومحــارض 

إجراءات الوقاية.
ونبهت االقتصاد إىل أن الجوالت 
تركــزت عــى املخابــز بغيــة التأكد 

من نظافتها والتزامها بالسالمة.

غزة/ رامي رمانة:
تســببت األزمــة االقتصاديــة الراهنــة التــي 
بســبب  الفلســطينية  األرايض  تشــهدها 
تســلم  الســلطة  ورفــض  كورونــا،  جائحــة 
أمــوال املقاصــة يف اتســاع دائــرة االدخــار 
الســالب عنــد األفــراد واملؤسســات، وهــو 
اقتصاديــون  منــه اختصاصيــون  يحــذر  مــا 
وعــى  االســتثامر  عــى  لخطورتــه 

املؤرشات االقتصادية ككل.
بزيــادة  الســالب"  "االدخــار  ويعــرف 
الدخــل  عــن  االســتهالك  عــى  النفقــات 
يلجــأ  حــني  يف  الفــرد،  يحصلــه  الــذي 
البنــوك  مــن  واالقــراض  للمديونيــة 

ومؤسسات التمويل للتعويض.
د.  االقتصــادي  االختصــايص  وبــني   
أســامة نوفــل أن االدخــار الســالب، يقــاس 
الدخــل  إىل  االســتهالك  نســبة  حســب 
املحــي، حيــث إنــه كلــام تراجعــت نســبة 
زاد  املحــي  الدخــل  اىل  االســتهالك 
بينهــا  فيــام  تتنافــس  الــدول  االدخــار، وأن 
من أجل تعظيم نسبة االدخار إىل الدخل 

املحي.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  نوفــل  وأضــاف 
فلسطني تسجل عجزًا يف االدخار، حيث 

إن ) %138( هي نسبة االدخار السالب.  
مــن  الطبيعيــة  الحالــة  يف  أنــه  إىل  وأشــار 
املفــرض أن يــوزع الدخــل إىل قســمني، 
قســم اســتهالك، وقســم ادخــار، لكــن يف 
الســالب  االدخــار  الفلســطينية  الحالــة 
يأخــذ توســعًا وهــذه ظاهــرة خطرة بســبب 

حالة البطالة املرتفعة وحالة الفقر.
الســالب  االدخــار  حالــة  أن  نوفــل  وبــني 
واألثــاث  للحــي،  الفــرد  بيــع  تعكــس 

واألصول من اجل االنفاق عى أرسته.
وأكــد أن خطــورة االدخــار الســالب تتمثــل 
فعــادة  باالســتثامر،  حــاد  تراجــع  يف 
املدخرات يسعى الفرد لجمعها وتأمينها 
عليــه  يعــود  لــه  مــرشوع  إقامــة  أجــل  مــن 

بالفائدة.
وصعــد معــدل البطالــة يف فلســطني إىل 
26.6 باملئــة خــالل الربــع الثــاين 2020، 
األول،  الربــع  يف  باملئــة   25 مــع  مقارنــة 
وسط تأثري سلبي لتفيش فريوس كورونا 

عى الوظائف.
لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  وقــال 
يف  العاملــني  عــدد  إن  الفلســطيني، 
الســوق الفلســطينية، تراجــع خــالل الربــع 
الثــاين مــن مليــون فــرد إىل 888.7 ألفــا، 

بنسبة هبوط بلغت 12 باملئة.
الذيــن هــم  العاملــة  القــوى  عــدد  وتراجــع 
الضفــة  ســوق  يف  عملهــم،  رأس  عــى 
الغربيــة بنســبة 10 %، بينــام كان الراجــع 

أكرب يف قطاع غزة بنسبة 17 باملئة.
وبلغــت نســبة البطالــة يف قطــاع غزة حتى 
باملئــة   49 املــايض  الثــاين  الربــع  نهايــة 
 203.2 بلــغ  العمــل  عــن  عاطلــني  بعــدد 
البطالــة  بلغــت  حــني  يف  فــرد،  آالف 
بعــدد  باملئــة   14.8 الغربيــة  الضفــة  يف 

118.2 ألف فرد.
مــن جانبــه أكــد االختصــايص االقتصــادي  
الســالب  االدخــار  أن  الــرب،  أبــو  نــور  د. 
املســتوى  عــى  ســلبية  تداعيــات  لــه 
االقتصــادي الوطنــي ككل، حيــث إن أفراد 
تقلبــات  ألي  عرضــة  يصبحــون  املجتمــع 
عــن  ميتنعــون  وايضــا  مفاجئــة  اقتصاديــة 
االســهام يف تنفيذ مشــاريع تعود الفائدة 

عى املجتمع.
إن  "فلســطني"  لصحيفــة  الــرب  أبــو  وقــال 
االدخــار ســالح قــوي للتعاطــي مــع أوقــات 
القويــة  والــدول  الناجــح  والفــرد  الطــوارئ، 
تلجــأ إليــه وتعطيــه األولويــات يف أعاملهــا 
وأنشطتها ألنه ميكنها من تجاوز املخاطر 

تتعــذر  حينــام  خاصــة  بهــا  املحدقــة 
االستدانة من الداخل أو الخارج.

ودعا إىل اتباع سياســة اســتهالك متوازنة 
اســتهالك  إىل  ذلــك  يــؤدي  ال  بحيــث 
االدخــار  أو  االدخــار  عــى حســاب  الكثــري 
املكنوز وبه يحرم الشخص نفسه وعائلته 
املــال  حســاب  عــى  املتطلبــات  مــن 

وتخزينه.
بغــزة  الوضــع  أن  عــى  الــرب  أبــو  وشــدد 
مختلــف  عــى  تحــرك  إىل  بحاجــة 
املســتويات مــن أجــل رفــع الحصــار كامــاًل 
كل  بإدخــال  والســامح  الســكان،  عــن 
احتياجاتــه مــن الســلع والخدمات دون أي 

قيود أو رشوط.
كام أكد أهمية اإلفراج عن أموال املقاصة 
مــن  العــام  القطــاع  موظفــو  يتمكــن  لــي 
اســتالم كامل رواتبهم وتســلم مؤسســات 

القطاع الخاص حقوقهم املالية أيضًا.
 ومل تســتلم الســلطة أمــوال املقاصــة منذ 
 650 شــهري  مبتوســط  املــايض  مايــو 
اىل  للتوجــه  دفعهــا  مــا  شــيقل  مليــون 
لــرف  ســيولة،  عــى  للحصــول  البنــوك 
وللنفقــات  ملوظفيهــا  رواتــب  أنصــاف 

الجارية.

غزة/ فلسطني:
أدهــم  الزراعــة  وزارة  باســم  الناطــق  قــال 
البسيوين، أمس، إن افتتاح موسم الزيتون يف 
قطاع غزة، ســيكون يف الســابع من شــهر أكتوبر 
املقبل، ضمن إجراءات وقائية تم التنسيق لها 

مع وزارة الداخلية.
وأضاف البسيوين يف حديث إلذاعة األقىص، 
أنهــم وضعــوا خطــة ملوســم الزيتــون هــذا العــام 
يف ظل انتشــار كورونا، تتمحور بتأمني وصول 
املزارعني ألراضيهم الزراعية وتسهيل حركتهم 
حتــى يتســنى لهــم الذهــاب لحقولهــم وقطــف 

هــذا  الزيتــون  موســم  أن  إىل  وأشــار  الزيتــون. 
العــام يــأيت ضمــن ظــروف اســتثنائية، مضيفــًا 
" نعلــم أنــه موســم تــرايث تجتمــع فيــه العائــالت 
ولكن ال يجب أن يكون كباقي األعوام املاضية 
مع رضورة االلتزام بإجراءات الوقاية والســالمة 

التي حددتها وزارتا الداخلية والصحة".
يكــون  أن  رضورة  عــى  البســيوين  وشــدد 
مــن  بالحــد األدىن  الزراعيــة  لــألريض  الذهــاب 
األطفــال  اصطحــاب  وعــدم  املطلوبــة  األعــداد 
الذهــاب  مبواعيــد  االلتــزام  مــع  الســن  وكبــار 
والعودة لألرايض الزراعية وكذلك عملية نقل 

مثــار الزيتــون للمعــارص، منبهــًا إىل أنه ســيكون 
هناك إجراءات مشددة داخل معارص الزيتون 

ملنع االزدحام والتجمعات.
الزيتــون،  مــن  دونــم  ألــف   30 لدينــا  وتابــع: 
ومتوقــع أن تكــون الكميــات التــي ســيتم نقلهــا 
عمليــة  عليــه  يرتــب  وهــذا  كبــرية  للمعــارص 
تنظيميــة يف املعــارص ملنــع خــرق اإلجــراءات 

الصحية. 
وأضــاف أنــه تــم اإلعــداد مــع أصحــاب املعــارص 
واملواطنــني  الزيتــون  وجــود  أماكــن  بتحديــد 

داخل معارص الزيتون.

تداعياته خِطرة على االقتصاد واالستثمار

خار السالب" عان دائرة "االدِّ كورونا وأزمة املقاصة ُتوسِّ
"االقتصاد": 21 محرض ضبط ملخالفني 

بالقطاع خالل 111 زيارة تفتيشية 

جانب من جولة  وزارة االقتصاد أمس          )فلسطني(

نيويورك/ وكاالت:
شهدت أسعار النفط تعامالت متقلبة، أمس، 
تتجاذبهــا مخــاوف ضعــف الطلــب وزيــادة يف 
املعروض تشــده إىل أســفل، يقابلها دعم من 

تراجع املخزونات األمريكية. 
لبحــر  القيــايس  برنــت  خــام  عقــود  وكانــت 
الثــاين،  نوفمرب/ترشيــن  تســليم  الشــامل، 
بنســبة  أو  ســنتا   31 مبقــدار  مرتفعــة  تتــداول 

0.74 باملئة عند 42.25 دوالر للربميل.
وزاد خــام غــرب تكســاس الوســيط األمريــي، 
 31 مبقــدار  الثــاين،  نوفمرب/ترشيــن  تســليم 
إىل  أيضــا،  باملئــة،   0.74 بنســبة  أو  ســنتا 

40.58 دوالر للربميل.
وحــول الخــام اتجاهــه صعــودا ليعوض خســائره 
يف التعامالت املبكرة، مغلبا عامل الدعم من 
تراجــع املخزونــات األمريكيــة، الخــام والبنزيــن 

 غزة/ فلسطني:
ســلطة  يف  املولــدات  ملــف  مســؤول  ذكــر 
الطاقــة، املهنــدس أحمد أبو العمرين، أنهم 
اســتقبلوا طلبــات ملســتثمرين جــدد للعمل 
يف مولــدات الكهربــاء التجاريــة بقطــاع غــزة، 
أبــدت  للمســتثمرين  الطلبــات  أن  مؤكــدا 
قبوال بالتسعرية التي حددتها سلطته لسعر 

كيلو وات الكهرباء.
وأوضــح أبــو العمريــن أن إقــرار املســتثمرين 
الجــدد بــكل رشوط ســلطة الطاقة املوجودة 
مــن  وات  الكيلــو  تعرفــة  أن  يؤكــد  بالنظــام، 
الكهرباء الذي حددته سلطته بـ2.5 شيقل، 
"متاح عمليا"، لكنه يحتاج إىل إدارة الطاقة 

واألحامل.
وقــال أبــو العمريــن يف مقطــع فيديــو، نــرشه 
أمــس:  بــوك"،  "فيــس  بـــ  صفحتــه  عــى 

ويضطــر هــؤالء نتيجــة غيــاب كهربــاء الدولــة 
الكهربــايئ  اللبنانيــة إىل االشــراك باملولــد 
عليهــم،  الكهربــاء  فاتــورة  فتزيــد  الخــاص؛ 
غيــاب  عــن  ناجمــة  تأثــريات  إىل  باإلضافــة 
لالجئــني  املعيــيش  الواقــع  عــى  الكهربــاء 

الفلسطينيني.
وأفــاد الناشــط اإلعالمــي، عبــد اللــه اللــوزي، 
والســبب  شــهور،  منــذ  مســتمرة  األزمــة  بــأن 
الرئيــي لذلــك، هــو أّن املولــد الرئيــي ال 
نتيجــة  طاقتــه،  عــن  الزائــد  الضغــط  يتحمــل 

الزدياد السكان يف املخيم.
قبــل  أنــه  بــرس"  لـ"قــدس  اللــوزي  وأوضــح 
أشــهر جــرى اتفــاق بــني املنحــة األملانيــة مــن 
جهــة "أونــروا" ورشكة قاديشــا اللبنانية، عى 
إعــادة ترميــم غرفــة الكهربــاء وتكبــري املولــد 
والديجنتــري الخــاص باملخيــم، بتكلفــة تصل 
إىل 20 ألــف دوالر أمــرييك، إال أّن الخــالف 
بــني املتعهــد والجهــة املانحــة حــول كيفيــة 

رصف املبلغ، حال دون العمل باملرشوع.
واسرســل اللــوزي: "وعليــه تــم تحويل الهبة 
إىل مرشوع آخر، وبقيت غرفة الكهرباء دون 

ترميم".

حســبام  ســواء،  حــد  عــى  التقطــري  ونواتــج 
أظهــرت بيانــات إدارة مركــز معلومــات الطاقــة، 
األربعــاء، غــري أنــه يتجــه إىل خســارة أســبوعية 

بحوايل ثالثة باملئة.
يف وقــت ســابق مــن الجلســة، هبــط الخامــان 
 41.72 إىل  باملئــة،  نصــف  بنحــو  القياســيني 
للخــام  دوالر  و40.14  برنــت  لخــام  دوالر 
يف  الخــام  أســعار  انخفــاض  وجــاء  األمريــي. 
التعامــالت املبكــرة مدفوعــة مبخــاوف تراجــع 
تــوايل  مــع  العامليــة،  األســواق  يف  الطلــب 
األخبــار عــن تســجيل أرقــام قياســية للمصابــني 
املاضيــني،  اليومــني  مــدى  عــى  بكورونــا 
كالواليــات  القويــة  االقتصــادات  يف  خصوصــا 
املتحــدة، البلــد األكــر تــررا يف العــامل مــن 

الفريوس واملستهلك األكرب للطاقة.
كام سجلت كل من بريطانيا وإسبانيا وأملانيا 

مفصلــة  دراســة  أعــّدت  الطاقــة  ســلطة  إّن 
املولــدات  مــن  املباعــة  الكهربــاء  لتســعرية 
املعنيــة،  الجهــات  مــع  بالتعــاون  الخاصــة، 
طويلــة،  فــرة  مــن  متــت  الدراســة  وهــذه 
مــن  وات  الكيلــو  تكلفــة  أن  إىل  وخلصــت 
الكهرباء بالوضع الطبيعي، ال يتجاوز 1.89 

أغورة للكيلو وات/ساعة.
وأضاف: اطلعنا عى الدراسة، التي نرشها 
أصحاب املولدات التجارية، والتي وصلتنا 
ووضعناهــا  هــي،  كــام  وأخذناهــا  رســميا، 
بنــامذج رياضيــة للتأكــد مــن صحــة األرقــام، 
وممكــن أن نصــل لخالصــة تتعلــق بالفواقــد 
الفنيــة العاليــة، التي يجب أن يعوضها برفع 
السعر التي تشكل %30 من اإلنتاج، والتي 
تســببها عــدم تــوازن األحــامل يف شــبكاتهم، 
وهي موجودة يف كل مشــاريع الطاقة، لكن 

وذكــر أن اجتــامع حصــل منــذ أســبوعني بــني 
أهــايل قطــاع )ج( يف املخيــم، وممثــل عــن 
حــل  إليجــاد  محاولــة  يف  األملانيــة،  املنحــة 

ألزمتهم، دون الوصول إىل نتيجة.
بــني  وأضــاف اللــوزي: كذلــك جــرى اتصــال 
بكــر  أبــو  الفلســطينية  الفصائــل  رس  أمــني 
األســدي بأحــد فعاليــات الحــي، واعــًدا إّيــاه 
االثنــني  يــوم  بحلــول  لألزمــة  مخــرج  بإيجــاد 
القــادم، حيــث أن الحديــث يــدور حــول دفــع 
13 ألف دوالر أمرييك يك يتم البدء برميم 

الغرفة.
مخيــم  يف  الشــعبية  اللجنــة  عضــو  وقــال 
تلقــت  اللجنــة  إن  عــوض،  ديــب  البــداوي، 
لعــرض  "أونــروا"  وكالــة  قبــل  مــن  وعــًدا 
املــرشوع مــن قبــل إدارة قســم الهندســة يف 

الوكالة.
"عنــد  بــرس"،  "قــدس  لـــ  عــوض،  وأضــاف 
االنتهــاء مــن املناقصــة، ورســوها عــى رشكة 
الخلــل  إصــالح  عــى  العمــل  ســيتّم  معينــة، 

وإعادة ترميم غرفة الكهرباء".
مــن  جــزًءا  أن  نوضــح  أن  علينــا  "لكــن  وتابــع: 
املشــكلة يقع عى عاتق األهايل، حيث أّن 

أرقامــا قياســية يف أعــداد اإلصابــات خــالل يوم 
واحد.

اإلنتــاج  اســتئناف  النفــط  متاعــب  مــن  وزاد 
والتصدير يف ليبيا.

والخميس، توقع رئيس مجلس إدارة املؤسسة 
الوطنيــة للنفــط يف ليبيــا مصطفــى صنــع اللــه، 
خــالل  النفــط  لصــادرات  تدريجيــا"  "ارتفاعــا 
األيــام واالســابيع القادمــة، بعدمــا وصلــت يف 
مايو/أيار إىل أدىن مستوياتها عى اإلطالق.

وتأثرت أسعار النفط سلبا، أيضا، بتريحات 
نقلــت عــن وزيــر النفــط العراقــي إحســان عبــد 
عــى  العــراق  بــان  وأفــاد  الخميــس،  الجبــار، 
وشــك التوصــل التفــاق مــع مجموعــة "أوبك+" 
بخصــوص إعفــاء البلــد الــذي يواجــه أزمــة مالية 
حادة من تخفيضات متفق عليها لالنتاج، وهو 

ما نفاه الناطق باسم الوزارة يف وقت الحق.

من يعمل يف املجال، يجب عليه تحســني 
فواقد الطاقة".

 وأشــار إىل أّن "أصحــاب املولــدات، لديهــم 
التشــغيلية  املصاريــف  يف  كبــرية  مبالــغ 
أخــذ  وحاولنــا  بدراســتهم،  وضعــت  التــي 
ولــو  فيهــا،  املبالــغ  التشــغيلية  املصاريــف 
رياضيــة،  منــاذج  يف  ووضعناهــا  أخذناهــا 
الفنــي  بالفاقــد  التســليم  وبــدون  أنــه  نجــد 
الكيلــو  تكلفــة  تكــون  فيــه،  يقــرون  الــذي 
وات عليهــم 2 شــيكل بالضبــط عــى فــرض 
املبالــغ  التشــغيلية  مبصاريفهــم  التســليم 

فيها". 
الســوالر  ســعر  وضعــت  الــوزارة  أّن  وأوضــح 
أعى من السعر العادي وثبتته عى خمسة 
الكيلــو  تكلفــة  تكــون  أّن  ومقابــل  شــواكل، 

وات عليه بنفس التسعرية.

جــزًءا منهــم ال يدفــع اشــراكه الخــاص لرشكة 
كهربــاء لبنــان، األمــر الــذي يؤثــر عــى عمــل 

الرشكة".
واســتدرك عــوض: نحــن كأعضــاء يف اللجنــة 
الشعبية، كنا وما زلنا نتابع املوضوع، حيث 
للتســهيل  11 ديجينتــرًيا،  الســابق  أمّنــا يف 
عــى أهلنــا يف القطــاع )ج(، إال أّن الخلــل مــا 
يزال موجوًدا، ونأمل أن يتّم حّله وأن تصدق 

"أونروا" معنا يف القريب العاجل.
ويحّمل أبناء املخيم، الفصائل الفلسطينية 
ووكالــة "أونــروا"، مســؤولية تــردي أوضاعهــم 
عنهــم،  الكهربــايئ  التيــار  وانقطــاع  الحياتيــة 
عــرب  إمــا  بالتصعيــد  إّياهــم  متوعديــن 
الطرقــات  قطــع  خــالل  مــن  أو  االعتصامــات 

حتى نيل مطالبهم.
ويقــع مخيــم البــداوي عــى مرتفــع يطــل عــى 
رئيســان:  مدخــالن  ولــه  طرابلــس،  مدينــة 
الجنــويب مــن جهــة طرابلــس القبــة، والشــاميل 
عــى  املطــل  الجبــل  البــداوي  طريــق  عــى 
مدينــة البــداوي، ويقّســم املخيــم إىل أربعــة 
قطاعات )أ، ب، ج، د( يتوزع عليها الســكان، 

الذين يبلغ عددهم حوايل 18 الف نسمة.

معامالت متقلبة للنفط واتجاه نحو خسائر أسبوعية

أبو العمرين: استقبلنا طلبات للعمل يف »مولدات 
الكهرباء« وفق رشوط »الطاقة«

أزمة الكهرباء يف مخيم البداوي بلبنان.. معضلة تنتظر حالًّ

الزراعة: 7 أكتوبر موسم قطف الزيتون بغزة ضمن إجراءات وقائية

بيروت/ فلسطين: 
أقــدم عــدد مــن ســكان مخيــم البداوي شــمال لبنــان، األســبوع الماضــي، على قطــع طريق 

المخيم، احتجاًجا على انقطاع التيار الكهرباء وبشكل كامل منذ أشهر مضت.
القطــاع )ج( أو كمــا يعــرف بحــّي آل ســويدان، يعانــي منــذ أشــهر مضــت بانقطــاع تــاٍم للتيار 

الكهربائي، األمر الذي يفاقم حياة سكان المخيم.
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 نيويورك/ األناضول:
بنغالديــش،  وزراء  رئيســة  قالــت   
إن  أمــس:  واجــد،  حســينة  شــيخة 
الالجئــن  أزمــة  خلقــت  ميامنــار 
الروهينغيــا وعليهــا إيجــاد حــل لهــا 

داخل أراضيها.
بالدهــا  كلمــة  خــالل  ذلــك  جــاء 
العامــة  75 للجمعيــة  الــدورة  أمــام 
يف  املنعقــدة  املتحــدة،  لألمــم 
بنيويــورك  للمنظمــة  الدائــم  املقــر 

األمريكية.
وأضافــت واجــد أن "أســوأ أشــكال 
ضــد  والجرائــم  الجامعيــة  اإلبــادة 
اإلنســانية التــي عانتهــا أمتنــا خــالل 
نضالنا من أجل االستقالل، دفعتنا 
الفلســطينية،  القضيــة  لدعــم 
وتقديــم املأوى املؤقت ألكرث من 

مــن مواطنــي ميامنــار  1.1 مليــون 
النازحن قرسا".

وتابعــت: "لقــد انقىض أكرث من 3 
أي  يتمكــن  مل  ولألســف  ســنوات، 
مــن  ميامنــار(  )الجئــي  منهــم  أحــد 
العــودة إىل وطنــه.. املشــكلة مــن 
حــل  إيجــاد  ميامنــار ويجــب  صنــع 

لها يف ميامنار".
الــدويل  املجتمــع  واجــد  ودعــت 
إىل القيــام بــدور أكــرث فعاليــة لحــل 

أزمة الجئي الروهنغيا.
مــن  اآلالف  مئــات  حاليــا  ويعيــش 
يف  املســلمة  الروهنغيــا  أقليــة 
مخيامت مزدحمة يف كوكس بازار 
ببنغالديــش، وُيعتقــد أن أكــرث مــن 
740 ألفا من هؤالء الالجئن، فروا 
آب  أغســطس/  منــذ  ميامنــار  مــن 

املذكــور،  التاريــخ  ومنــذ   .2017
يف  املســلحة  القــوات  تشــن 
حملــة  بوذيــة  ومليشــيات  ميامنــار 
عســكرية، وترتكب مجازر وحشــية 
أراكان  يف  املســلمة  األقليــة  ضــد 

)غرب(.
منــذ  املســتمرة  الجرائــم  وأســفرت 
آالف  مقتــل  عــن  الحــن،  ذلــك 
مصــادر  بحســب  الروهنغيــن، 
محليــة ودوليــة متطابقة، فضال عن 
لجــوء قرابــة مليــون إىل بنغالديش، 

وفق األمم املتحدة.
وتعتــر حكومــة ميامنــار الروهنغيــا 
مــن  نظاميــن"  غــر  "مهاجريــن 
األمــم  تصنفهــم  فيــام  بنغالديــش، 
املتحــدة "األقليــة األكــرث اضطهادا 

يف العامل".

واشنطن/ وكاالت:
املتحــدة  الواليــات  أرســلت 
تعزيــزات  جديــد  مــن  األمريكيــة 
بعــد  ســوريا،  إىل  عســكرية 
تعزيــزات  آخــر  عــى  أســبوعن 
إىل  وصلــت  وذخــرة  لوجســتية 

هناك.
لوكالــة  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
أرســلت  واشــنطن  بــأن  األناضــول، 
املاضيــن  األســبوعن  خــالل 
معــدات  تضــم  شــاحنة   300 نحــو 
عسكرية ولوجستية، إىل قواعدها 
املنتــرة بــن محافظتــي دير الزور 

والحسكة.
وأوضحت املصادر، أن التعزيزات 
العربــات  عــرات  ضمــت 
وصناديــق  الكبــرة،  املصفحــة 
ذخــرة، وطعــام ورشاب، و خزانات 
مســتلزمات  إىل  إضافــة  وقــود، 

لوجستية أخرى.
الشــاحنات  أن  إىل  وأشــارت 
معــر  عــر  دخلــت  األمريكيــة 
العــراق  بــن  الحــدودي  "الوليــد" 
وســوريا، واتجهــت مــن هنــاك إىل 

القواعد األمريكية.
واألســبوع املــايض، أعلــن الجيــش 
انتشــاره  تعزيــز  عــن  األمريــي 
العســكري يف شــامل رشق سوريا، 
عى الرغم من جهود ســابقة للحد 

مــن وجــوده هناك، يف خطوة تأيت 
بعــد التوتــر بــن القــوات األمريكيــة 

والروسية يف املنطقة.
القيــادة  باســم  املتحــدث  وقــال 
املركزيــة األمريكية )ســنتكوم( بيل 
أوربان يف بيان؛ إن القيادة "نرت 
الطلعــات  وكثفــت  ســنتينال  رادار 
الجويــة للمقاتــالت األمريكيــة فوق 
بــراديل  عربــات  ونــرت  قواتنــا، 

القتاليــة لتعزيز القوات األمريكية" 
عليهــا  يســيطر  التــي  املنطقــة  يف 
حلفائــه  مــع  األمريــي  الجيــش 

األكراد.
طلــب  أمريــي،  مســؤول  وأفــاد 
عــدد  بــأن  هويتــه،  كشــف  عــدم 
العربات املدرعة التي تم إرســالها 
الســت،  يتجــاوز  مل  كتعزيــزات 

يرافقها "أقل من 100" جندي.

وأضــاف أوربــان دون أن يــأيت عــى 
التعزيــزات  هــذه  إن  روســيا،  ذكــر 
تهدف إىل "املســاعدة يف ضامن 
ســالمة وأمن قوات التحالف"، وأن 
الواليــات املتحــدة "ال تســعى إىل 
يف  أخــرى  دولــة  أي  مــع  التصــادم 
ســوريا، لكنهــا ســتدافع عــن قــوات 
األمــر  تطلــب  حــال  يف  التحالــف 

ذلك".

واشنطن ترسل تعزيزات عسكرّية جديدة إىل سوريا

جانب من التعزيزات العسكرية    

بروت/ األناضول:
عــون،  ميشــال  اللبنــاين،  الرئيــس   قــال 
نظــره  أطلقهــا  التــي  املبــادرة  إن  أمــس: 
الفرنيس إميانويل ماكرون بشأن تشكيل 

الحكومة "ال تزال مستمرة".
اللبنانيــة،  للرئاســة  بيــان  يف  ذلــك  جــاء 
املكلــف  بالرئيــس  عــون  جمــع  لقــاء  بعــد 
مصطفى أديب يف قرص بعبدا ببروت، 
قــدم خاللــه االعتــذار عــن إكــامل مهامــه 

يف تشكيل الحكومة.
وذكــر البيــان أن عــون "قِبــل اعتــذار رئيــس 
تشــكيل  عــدم  عــن  املكّلــف  الحكومــة 
الحكومــة الجديــدة، ومتنــى لــه التوفيــق، 

شاكرا له الجهود التي بذلها".
وأكــد عــون، بعــد قبولــه اعتــذر أديــب، أن 
تــزال مســتمرة وتلقــى  "هــذه املبــادرة ال 
منا كل الدعم، وفق األســس التي أعلنها 

الرئيس الفرنيس".
ونقل البيان الرئايس عن أديب قوله "أنه 
عنــد وصــول املجهــود لتشــكيل الحكومــة 
مراحله األخرة، تبّن له أن التوافق الذي 
قِبــل عــى أساســه هــذه املهمــة الوطنيــة 

مل يعد قامئا".
وأشار إىل أن "تشكيلة باملواصفات التي 
وضعهــا باتــت محكومــة ســلفا بالفشــل، 
الوطنيــة  الوحــدة  عــى  منــه  وحرصــا 
بدســتوريتها وميثاقيتهــا، فإّنــه يعتذر عن 

متابعة مهّمة تشكيل الحكومة".
الحريري يأسف

ويف تعليق فوري، أعرب رئيس الحكومة 
عــن  الحريــري،  ســعد  الســابق  اللبنانيــة 
الرئيــس  مبــادرة  "فشــل"  إزاء  أســفه 

الفرنيس، يف بيان له.
يقــدم  جديــدة،  "مــرة  الحريــري:  وقــال 
أهــل السياســة يف لبنــان ألصدقائنــا حول 
الفشــل يف  عــن  العــامل منوذجــا صارخــا 
املصلحــة  ومقاربــة  العــام  الشــأن  إدارة 

الوطنية".
لســقوط  املؤيديــن  مخاطبــا  وأضــاف 
املبادرة الفرنســية: "ستعضون أصابعكم 
ندما لخسارة صديق من أنبل األصدقاء"، 

يف إشارة إىل ماكرون.
وأعرب عن أســفه "لهدر فرصة اســتثنائية 
لوقــف  تتكــرر  أن  الصعــب  مــن  ســيكون 
عــى  البــالد  ووضــع  االقتصــادي  االنهيــار 

سكة اإلصالح املطلوب".
لكــن الحريــري رأى أن "مبــادرة ماكــرون مل 
تســقط، ألن الذي ســقط هو النهج الذي 
الخــراب"،  إىل  واللبنانيــن  لبنــان  يقــود 

عى حد وصف البيان.
واعتر رئيس الوزراء السابق أنه "لن تنفع 
االتهامــات  تقــاذف  أســاليب  ذلــك  بعــد 
ورمــي املســؤولية عــى اآلخريــن، ووضــع 
كل  مواجهــة  يف  لبنــاين  رئيــيس  مكــون 

املكونات األخرى".
وأضــاف: "لقــد كان لنــا رشف التنــازل من 
أجــل لبنــان )..( لالســتثامر املســؤول يف 
املبــادرة الفرنســية، غــر أن اإلرصار عــى 
إبقــاء لبنــان رهينــة أجنــدات خارجيــة بــات 
الزوايــا  تدويــر  عــى  طاقتنــا  يفــوق  أمــرا 

وتقديم التضحيات".
وحــول اعتــذار أديب، قــال إن "اللبنانين 
املعرقلــن  خانــة  يف  اعتــذاره  يضعــون 
الذيــن مل تعــد هنــاك حاجــة لتســميتهم، 
الداخــل  يف  أنفســهم  عــن  كشــفوا  وقــد 

والخارج".
بري يتهم أطرافا بـ"بإغراق" املبادرة

ويف تعليــق لرئيــس مجلــس النــواب، نبيه 
باملبــادرة  أحــد متمســك  قــال: "ال  بــري، 
الفرنســية بقــدر متســكنا بهــا ولكــن هنــاك 
األصــول  كل  يخالــف  فيــام  أغرقهــا  مــن 

املتبعة"، دون أن يسمي أحدا.
بيــان تلقــت األناضــول  بــري يف  وأضــاف 
نسخة منه، إن "املبادرة الفرنسية روحها 
هــي  والحكومــة  اإلصالحــات،  وجوهرهــا 

اآللة التي عليها تنفيذها بعد إقرارها".
الكتــل  "كل  بــأن  اعتقــاده  عــن  وأعــرب 
املجلــس  وأن  اإلصالحــات،  هــذه  مــع 
النيــايب أكــرث املتحفزيــن إلقرار ما يجب، 
ونحــن عــى موقفنــا بالتمســك باملبــادرة 

الفرنسية وفقا ملضمونها".

بعد اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة
عون: مبادرة ماكرون يف لبنان ال تزال مستمرة

طهران/ وكاالت:
اعتــر الرئيــس اإليــراين حســن روحــاين، 
منطلــق  هــو  األبيــض  البيــت  أن  أمــس، 
الجمهوريــة  بحــق  املرتبكــة  "الجرائــم" 
العقوبــات  ســيام  ال  اإلســالمية، 
تفرضهــا  التــي  القاســية  االقتصاديــة 

واشنطن.
وقال روحاين يف خطاب متلفز "العنوان 
الصحيــح لــكل الجرائــم والضغــوط عــى 
الشــعب اإليــراين العزيــز هــو واشــنطن، 

مقاطعة كولومبيا، البيت األبيض".
وتابــع خــالل االجتــامع األســبوعي للجنــة 
مكافحــة فــروس كورونــا املســتجد "من 
هــم داخــل هذا املبنى )البيت األبيض( 
ارتكبــوا كميــة مــن الجرائم بحق الشــعب 
ضغــط  مثــة  تــرون،  وكــام  اإليــراين، 

ومشاكل كل يوم".
يلعنــوا  أن  النــاس  أراد  "اذا  وأضــاف 
التــي  واملشــاكل  األزمــات  )مصــدر( 
البيــت  هــو  العنــوان  البــالد،  تعانيهــا 

األبيض يف واشنطن".
دونالــد  األمــريك  الرئيــس  واعتمــد 
ترامــب، الــذي يتوىل منصبــه منذ العام 
قصــوى"  "ضغــوط  سياســة   ،2016

التوتــر  منســوب  وارتفــع  إيــران.  عــى 
واشــنطن  انســحاب  مــع  البلديــن  بــن 
2018 بشــكل أحــادي مــن االتفــاق  يف 
فــرض  وإعادتهــا  اإليــراين،  النــووي 

عقوبات عى طهران.
وهدف االتفاق املوقع بن إيران وست 
2015، اىل نيــل  دول كــرى يف العــام 
ضامنــات بعــدم ســعي طهــران المتــالك 
عقوبــات  رفــع  مقابــل  نــووي،  ســالح 
اقتصادية مفروضة عليها منذ سنوات.

املــايض  األســبوع  واشــنطن  وأعلنــت 
عقوبــات  فــرض  إعــادة  أحــادي  بشــكل 
بــاك"  "ســناب  آليــة  مبوجــب  أمميــة 
إنهــا تســتند اىل  تقــول  التــي  الخالفيــة، 
األمــن  مجلــس  وقــرار  النــووي  االتفــاق 
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لكــن الخطــوة األمركيــة األخــرة لقيــت 
عــدة  دول  رأت  اذ  واســعة،  انتقــادات 
مــن  لواشــنطن  بينهــا حلفــاء تقليديــون 
اإلجــراء  أن  االتفــاق،  عــى  املوقعــن 

يفتقد لألساس القانوين.
وأّثــرت العقوبــات األمركيــة التــي أعيــد 
فرضهــا عــى إيــران بشــكل ســلبي عــى 
لجهــة  ســيام  ال  املحــي،  االقتصــاد 

الحــد مــن مصدر رئيــيس لإليرادات هو 
النفــط وتراجــع ســعر  عائــدات تصديــر 
إزاء  )الريــال(  املحليــة  العملــة  رصف 

الدوالر.
وزيــر  اىل  انتقــادات  روحــاين  ووجــه 
بومبيــو،  مايــك  األمــريك  الخارجيــة 

واصفا إياه بـ"وزير للجرائم".
وأضاف أن األخر "رّصح بفخر إنه حجز 
70 مليــار دوالر مــن املــوارد اإليرانيــة"، 
مــن  طهــران  منــع  اىل  إشــارة  يف 
االســتفادة مــن أمــوال لهــا يف الخــارج، 
إضافــة اىل "منــع رشاء األدويــة والغــذاء 
مــن خــالل فــرض عقوبــات ظاملــة وغــر 

قانونية وغر انسانية".
معفيــة  الطبيــة  واملعــدات  واألدويــة 
العقوبــات  مــن  التقنيــة  الناحيــة  مــن 
األمركيــة، لكــن العمليات املرتبطة بها 
غالبــا مــا تصطدم بعدم رغبة املصارف 
يف إجرائهــا خشــية التعــرض لعقوبــات 

يف الواليات املتحدة.
وتعرّضــت واشــنطن يف منتصــف آب/

أغســطس املــايض النتكاســة كبــرة يف 
محاولتهــا متديــد  لــدى  األمــن  مجلــس 
الــذي  طهــران  عــى  األســلحة  حظــر 

ينتهــي يف تريــن األول/أكتوبــر طبقــًا 
لالتفاق النووي.

تجــاوب  عــدم  ذلــك،  اىل  يضــاف 
املجلــس مــع إعــالن بومبيــو قبــل شــهر 
تفعيل آلية "ســناب باك" إلعادة فرض 
العقوبــات الدوليــة، وصــوال اىل إعالنــه 
األخر بإعادة فرض العقوبات األممية.

ويف رســالة مؤرخــة 23 أيلول/ســبتمر 
كشــفت عنهــا األمم املتحدة الســبت، 
دعــت ســفرة واشــنطن كيــي كرافــت 
املنظمة الدولية اىل "اتخاذ اإلجراءات 
باللجنــة  العمــل  إلعــادة  الرضوريــة 
املشــكلة مبوجب القرار 1737 ولجنة 

الخراء املرتبطة بها".
وينص القرار الصادر عن مجلس األمن 
الدويل يف العام 2006، عى تشكيل 
ملتابعــة  األمــن  مبجلــس  مرتبطــة  لجنــة 
املفروضــة  الدوليــة  العقوبــات  تنفيــذ 
يف  "فشــلها  خلفيــة  عــى  إيــران  عــى 

وقف برنامج تخصيب اليورانيوم".
إيــران  بــن  العالقــات  أن  ويذكــر 
منــذ  مقطوعــة  املتحــدة  والواليــات 
الثــورة  مــن  عــام  نحــو  بعــد   ،1980

اإلسالمية.

كييف/ األناضول:
أعلنــت وزارة الداخليــة األوكرانيــة، 
ضحايــا  حصيلــة  ارتفــاع  أمــس، 
التــي  العســكرية  الطائــرة  تحطــم 
تحطمت أول أمس، إىل 26 قتياًل.

وقالت الوزارة يف بيان، إن شخص 
آخــر تــويف أمــس، بعــد مــرصع 25 
الطائــرة  تحطــم  موقــع  يف  شــخصا 
مبنطقــة خاركيــف ) شــامل رشق(، 

فيــام اليــزال هنــاك مصــاب يتلقــى 
العالج يف املستشفى.

والجمعة، تحطمت طائرة عسكرية 
منطقــة  يف   "AN-26" طــراز  مــن 
"خاركيــف" شــامل رشقــي أوكرانيــا، 
مــن   7 بينهــم  شــخصا،   27 تقــل 

طاقم الطائرة.
مــن  طالًبــا  تقــل  الطائــرة  وكانــت 
التابعــة  للطــران  خاركيــف  جامعــة 

األوكرانيــة  املســلحة  للقــوات 
مــن  بالقــرب  الحــادث  وقــوع  عنــد 
منطقــة  يف  العســكري  املطــار 

"تشوجويف" الشاملية الرقية.
العــام  النائــب  مكتــب  وذكــر 
األوكــراين، أول أمــس، أن الحــادث 
أسفر عن مقتل 25 شخًصا، فضاًل 
عــن إصابــة شــخصن بجــروح بالغة، 

قبل أن ترتفع الحصيلة إىل 26.

بنغالديش: ميامنار سبب أزمة 
الروهينغيا والحل بيدها

ارتفاع عدد ضحايا الطائرة العسكرية 
األوكرانية املنكوبة إىل 26

 خالل كلمة رئيسة وزراء بنغالدش  أمام الدورة  الـ75 للجمعية العامة لألمم املتحدة أمس   

روحاين يعّد البيت األبيض منطلق "الجرائم" بحق إيران

ملكة بريطانيا تعاين عجزًا يف 
ميزانّيتها بسبب كورونا

لندن/ وكاالت:
قال املدير املايل ألعامل ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية: إن الحسابات 
امللكيــة قــد تعــاين مــن عجــز محتمــل قــدره 35 مليــون جنيــه إســرليني 

بسبب جائحة كورونا.
وبحسب هيئة اإلذاعة الريطانية، قال مايكل ستيفنز، إن انخفاض عدد 
بـــ15  زوار قــرص باكغنهــام، وقلعــة وندســور، ســيؤدي إىل خســائر تقــدر 

مليون جنيه يف السنوات الثالث املقبلة.
ولفت إىل أن تكلفة تجديد القرص يف السنوات العر املقبلة املقدرة 

بـ369 مليون جنيه، قد تواجه عجزا بقيمة 20 مليونا.
ولفــت إىل أن القــرص اتخــذ عــددا مــن اإلجراءات من أجل تقليل النفقات 

والرواتب.
ودوقــة  دوق  جولــة  كانــت  القــرص،  عــن  الصــادر  املــايل  التقريــر  ويف 
الخارجيــة  الرحلــة  هــي  أفريقيــا  جنــوب  إىل  املســتوى  رفيعــة  ساســكس 
الرسمية األكرث تكلفة يف العام املايض، حيث بلغت حوايل 246 ألف 

جنيه إسرليني.
وجاء يف التقرير أيضا أن نفقات زيارة أمر ويلز إىل ســلطنة عامن ملدة 
يومن لتقديم التعازي يف وفاة السلطان قابوس بن سعيد شملت رحلة 

عى طائرة مستأجرة تكلفتها 210,345 جنيًها إسرلينًيا.
واســتقل دوق يورك طائرة مســتأجرة إىل إيرلندا الشــاملية لحضور بطولة 

غولف بتكلفة 15,848 جنيًها إسرلينًيا.

واشنطن/الجزيرة نت:
أعلــن رئيــس بلدية نيويــورك بيل دي بالزيو، 
لرؤســاء   "20 "أوربــان  قّمــة  مــن  انســحابه 
"مجموعــة  يف  الكــرى  املــدن  بلديــات 
املقبــل  األربعــاء  تبــدأ  أن  املقــرر   ،20الـــ
متعلقــة  مخــاوف  بســبب  الســعودية،  يف 

بانتهاكات حقوق اإلنسان.
ويــأيت إعــالن دي بالزيــو هــذا وســط دعوات 
الحــدث،  ملقاطعــة  عامليــة  منظــامت  مــن 
جــامل  الســعودي  الصحفــي  مــع  تضامنــا 
بــالده  قنصليــة  يف  قتــل  الــذي  خاشــقجي 
النتهــاكات  ورفضــا   ،2018 يف  بإســطنبول 
حقوق اإلنســان. وقال دي بالزيو "لقد أظهر 
مــدن  تعمــل  أن  أهميــة  )كوفيــد19-(  وبــاء 

العامل معا يف حن تدافع عاّم هو حق".
وأضــاف "ال ميكننــا قيــادة العــامل بــدون رفــع 
صوتنــا يف انتقــاد الظلــم. أنــا أحــض زمــاليئ 
يف مــدن عامليــة أخــرى عــى االنضــامم إيّل 
يف االنسحاب من قمة يوم 20 هذا العام".

الحكومــة  مــن  فــوري  تعليــق  أي  يصــدر  ومل 
السعودية أو منظمي الحدث.

وكانــت أكــرث مــن 10 منظامت دولية لحقوق 
اإلنسان ناشدت يف رسالة مشركة األسبوع 
9 مــدن عامليــة،  املــايض، رؤســاء بلديــات 
مل  إذا  القّمــة  مقاطعــة  نيويــورك،  فيهــا  مبــا 
مســجونن،  نشــطاء  عــن  الســعودية  تفــرج 
بينهــم نســاء، ومل تحاســب املســؤولن عــن 

جرمية خاشقجي.
انتقاد وتراجع

وقالــت الرســالة إن حكومــة الســعودية غــر 
مؤهلة وال مناسبة الستضافة قمة "مجموعة 

الـ20، ومؤمتر "أوربان 20".
وقتل خاشــقجي يف 2 أكتوبر/ترين األول 
2018، داخــل القنصليــة الســعودية مبدينة 
العــام  الــرأي  هــزت  قضيــة  يف  إســطنبول، 
بــأن  الريــاض  تنفيهــا  اتهامــات  مــع  الــدويل، 
ويل العهد محمد بن سلامن، هو من أصدر 

أمر اغتياله.

تتزامن مع ذكرى مقتل خاشقجي
عمدة نيويورك يقاطع قمة يف السعودية
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يعــد جفــاف الكلــى أحــد أعــراض المراحــل المتقدمــة 
لفشــل الكلــى، ويعّد جفاف جســم اإلنســان أحد أهم 

األسباب له.
ووفــق الموقــع اإللكترونــي »ويــب طــب«، يتكــون 

جســم اإلنســان من الماء بنســبة 60 - %70، إذ يحتاج 
جســم اإلنســان للماء من أجل القيام بجميع الوظائف 

الحيوية. 
يحدث الجفاف لدى اإلنسان عند خسارته لكمية وافرة 

من الماء نتيجة لإلســهال الشديد، والقيء، والتعرق، 
وكثرة التبول بسبب اإلصابة بمرض السكري.

يسبب الجفاف البسيط التعب لإلنسان وعدم قابليته 
للقيام بالوظائف الصحية الطبيعية. 

القاهرة/ فلسطين:

بيــروت  مدينــة  باتجــاه  تتقــدم  االحتــال  قــوات 
متضاربــة،  األخبــار  محــاور؛  عــدة  مــن  لمحاصرتهــا 
المرابطــون علــى تخــوم بيــروت لحمايــة »عــروس 
الشرق األوســط« وهم يتصدون لمحاوالت دخول 

العاصمة اللبنانية، لكن قوات جيش االحتال حاصرت 
مخيمي »صبرا وشاتيا« لاجئين الفلسطينيين من 

جميع االتجاهات.
االحتــال  جيــش  ارتكبهــا  التــي  المجــزرة  فصــول 

ومليشيات لبنانية على مدار ثاثة أيام متتالية في 
16 ســبتمبر/أيلول 1982، راح ضحيتهــا نحــو ثاثــة 

آالف من اللبنانيين والاجئين الفلسطينيين، ال تزال 
محفورة في الذاكرة الفلسطينية.

غزة/ يحيى اليعقوبي:

ويــؤدي الجفــاف الحــاد إىل جفاف وفشــل الــكىل؛ لذلك ينصح برشب املاء 
دامًئا خصوًصا يف األجواء الحارة ويف أثناء مامرسة التامرين الرياضية. 

تــؤدي اإلصابــة بالجفــاف بشــكل مســتمر إىل جفــاف الــكىل وفشــلها الكامــل 
يف بعض األحيان، ولكن كيف ميكن عالج جفاف الكىل؟

ميكــن عــالج جفــاف الــكىل مــن خــالل عــالج مشــكلة الجفــاف لــدى اإلنســان، 
إذ متتلــك الــكىل القــدرة عــىل الشــفاء مــن تلقــاء نفســها، ويف مــا يــأيت أهــم 

الطرق املستخدمة يف عالج جفاف الكىل: 
منط الغذاء. يقوم الطبيب بوصف نظام غذايئ قليل باألمالح والبوتاسيوم 
إىل أن يتم عالج جفاف الكىل؛ إذ تقوم الكليتان بطرح األمالح والبوتاسيوم 
خارج الجسم، لذلك يعد تقليل هذه املواد مهام جًدا من أجل راحة الكىل 

يف هذه الفرتة. 
ال يكفــي تغيــر منــط الغــذاء وحــده يف شــفاء تلف الكىل، ولكنه يســاعد يف 
الحامية من األسباب التي قد تؤدي إىل تفاقم الحالة الصحية، ويف ما يأيت 

نصائح حول هذا النظام الغذايئ:
يجب عىل املريض املصاب بجفاف الكىل أخذ الحيطة والحذر عند تناول 
أي مــن املأكــوالت التــي تحتــوي عــىل البوتاســيوم، مثــل: املــوز، والســبانخ، 

والربتقال، والبطاطا، والطامطم. 
ينصــح بتنــاول األطعمــة التــي تحتــوي عــىل نســبة قليلــة جــًدا مــن البوتاســيوم 

مثل: التفاح، والفراولة، والعنب، والزهرة.
كميــة  تنظيــم  عــىل  تعمــل  التــي  األدويــة  بوصــف  الطبيــب  يقــوم  األدويــة. 
الفســفور والبوتاســيوم يف الــدم، إذ ال تســتطيع الــكىل التخلــص مــن هــذه 

املواد عند وصولها إىل مرحلة الجفاف. 

مــن الجديــر بالذكــر بــأن األدويــة ال تســتطيع عــالج تلــف الــكىل واملشــكالت 
الصحية التي تسببها بشكل كامل. 

غســيل الــكىل.. عندمــا يصــل فشــل الــكىل إىل مرحلــة متقدمــة جــًدا فإنــه 
يجــب يف هــذه الحالــة اتخــاذ اإلجــراء الــالزم مــن أجــل القيــام بعمليــة غســيل 

الكىل. 
ال تساعد عملية غسيل الكىل يف الشفاء ولكنها تعد عملية بديلة من أجل 

القيام بوظيفة الكىل بداًل عنها إىل حني شفائها. 
الوقايــة مــن جفــاف الــكىل. مــن أهــم الطــرق لعــالج جفــاف الــكىل هــو عــالج 
ســبب الجفــاف، لذلــك تعــد الوقاية مــن الجفاف أول خطوات العالج، وأهم 

طرق الوقاية تتم عن طريق ما يأيت:
غالًبــا مــا يتــم إمــداد جســم اإلنســان بالســوائل عــن إصابتــه بالجفــاف إمــا عــن 

طريق الفم أو الوريد. 
ال يعد املاء وحدة كاٍف لدى األطفال الرضع إذ يؤدي الجفاف إىل اضطراب 
مســتوى األيونــات داخــل أجســامهم؛ لــذا يعــد اســتخدام ســائل بيديااليــت 

الذي يحتوي عىل كمية متوازنة من األيونات أكرث أماًنا لألطفال.
يعــود القــرار حــول تعليــق املحاليــل مــن أجــل حقنهــا يف الوريــد للطبيــب 
املعالــج اعتــامًدا عــىل مــدى خطورة الجفاف، ومــدى قابلية املريض لرشب 

السوائل عن طريق الفم، وقابلية املريض للتعايف من الجفاف.
متابعة حالة املريض من خالل مراقبة البول؛ إذ عند إصابة اإلنسان بجفاف 
الــكىل تقــوم الــكىل بحبــس الســوائل بقــدر اإلمــكان مــا يــؤدي إىل قلــة التبــول 
قبــل  الطبيــب  الحــاالت يتعــني استشــارة  البــول، ويف جميــع  وزيــادة تركيــز 

اتخاذ أي إجراءات صحية.

ما عالج جفاف الكلى؟

"صبرا وشاتيال".. مشاهد مرعبة في ذاكرة ناجين

مــن قناصــة االحتــالل مــارا مبخيــم "صــربا" حتى وصل "مستشــفى غــزة"، إذ كان 
املشفى مالذا آمنا لكل الهاربني من حمم النار واملجازر.

يف منزلــه كان املشــهد مختلفــا، فتــح الــكالم جــرح قلبــه وكأنــه حــدث باألمــس 
يف صوتــه ألــف حكايــة مــن الوجــع يرويها هنا لصحيفة "فلســطني": "بعد انتهاء 
املجــزرة، مــرت الدوريــة مــن حاراتنــا وســمعت صــوت طفــل: "بعدكــم طيبــني!" 
.. يتوعــد الجنــود الطفــل، حتــى طرقــوا بــاب منزلنــا، فتحــت أمــي البــاب ونــادت 

إخويت الصغار، طلبوا منها االصطفاف عىل الحائط، ونادوا أيب".
 مل يشــفع لــه مــا قالــه والــده لهــم: "أنــا زملــة كبــر.."، رد عليــه الجنــود بتعجــرف: 
"طيــب روح جيــب مصــاري"، ومــا أن اســتلموا كل مــا جمعــه مــن البيــت، طلبــوا 
منــه االصطفــاف مــع زوجتــه وأطفالــه، وقبــل أن يصــل الحائط باغتتــه رصاصة من 
الخلــف ســقط عــىل األرض عــىل مســمع زوجتــه، التــي مل تجــرؤ عــىل االلتفــاف 
نحوهــم؛ فحدثــت مجــزرة  واطــالق رصاصهــم  بنادقهــم  بفتــح  وبــدؤوا  للخلــف، 
أخــرى يف عائلــة أبــو رسور نجــم عنهــا استشــهاد والــده وإخوتــه األربعــة، كلهــم 

تم إعدامهم.
التــي  ســعاد  أختــي  "بقيــت  حدوثــه:  مــن  عاًمــا   38 بعــد  رسور  أبــى  مشــهد 

وصــربا هــو اســم حــي تابــع إداريا لبلدية الغبــري يف محافظة جبل لبنان، تحده 
مدينــة بــروت مــن الشــامل، واملدينــة الرياضيــة مــن الغــرب، ومدافــن الشــهداء 

من الرشق، ومخيم شاتيال من الجنوب.
ســكنت مخيم صربا نســبة كبرة من الفلســطينيني، لكنه ال ُيعد مخياًم رســميًا 
لالجئني رغم ارتباط اسمه بشاتيال الذي يعد مخياًم دامئا لالجئني، إذ أسسته 
وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني التابعــة لألمــم املتحــدة )األونــروا( عــام 1949، 

إليواء املئات من الذين تدفقوا إليه من قرى شامل فلسطني بعد النكبة.
الخميــس، السادســة إال ربعــا، الهــدوء ألقــى بظاللــه عــىل املخيــم، انفجــار هــز 
أرجــاء املنطقــة، اعتقــد النــاس أن الصــوت ناجــم عــن بــدء رشارة الهجــوم، فهرب 

من هرب، وعاشوا حالة ذعر.
شــاب يافــع خــرج مــن مخيــم "شــاتيال" يــرخ بهســتريا: ذبحــوا أهــي.. ذبحــوا 
أهــي، يف ليــل مل تضــئ فيــه إال قنابــل "الصهاينــة"، ينــادي الفدائيــني الذيــن 
اســتطاعوا تأخــر "جيــش االحتــالل" و"أعوانهــم" من التوغل أكــرث باتجاه منطقة 

صربا بعد االنتهاء من جرمية "مذبحة شاتيال".
لم يصدقه وقتها الواقفون.. وظنوا أنه لّص أو مجنون!

ومــع خيــوط الفجــر األوىل بــدأ "املســلحون مــن جيــش االحتــالل واملليشــيات 
تخــوم  عــىل  وهــم  حولهــا  ومــن  صــربا  ســكان  ينــادون   " لــه  املســاندة  اللبنانيــة 
املخيــم، طالبــني منهــم أن يأتــوا جميعــًا.. ومعهــم هوياتهــم.. والنــاس مرتابــون 

منهم ال يستجيبون..
ثــم جــاء الخــرب اليقــني: ذبحــوا النــاس يف شــاتيال وهــم قادمــون إىل صــربا وقــد 

طّوقوا املنطقة.. فاهربوا..
"نظرة خاطفة"

ألقــى الالجــئ الفلســطيني محمــد رسور نظــرة خاطفــة مــن ســطح منزلــه ملعاينــة 
مــا يجــري، فوجــد املشــهد قــد تغــر، قــوات تهاجــم املخيــم، صــوت إطــالق نــار، 
رصاخ، وبــكاء، ومســبات وشــتائم، نــزل إىل االســفل يخــرب والــده مبــا رآه، وألــح 
عليــه: "خلينــا نطلــع مــن منطقــة املخيــم"، مــرة ثانيــة صعــد هــو وشــقيقه ليجــد 
األعداد يف ازدياد، هنا حســم والده األمر: "خلص اطلعوا انتم، انا راجل كبر 

." شو بدهم يفَّ
يف الخــارج، ال زالــت القنابــل املضيئــة تتســاقط عــىل املخيــم يك يتســنى لهــم 
رؤيــة النــاس وقتلهــم، هــرب محمــد رسور تحــت أزيز الرصــاص الذي انهال عليه 

تعرضــت لشــلل نصفــي، كان املشــهد مرعبــا، 40 ســاعة، قتــل، ذبــح، تنكيــل، 
جثــث ملقــاة بالشــوارع، وكانــت األجــواء بعــد املجــزرة مرعبــة، ومــن مل يقتــل تم 
اعتقاله )...( حتى اآلن كل يوم عالق مشــهد قتل عائلتي بذهني، مشــهد قتل 
جارنا وقطع رأسه وتعليقه عىل باب املنزل، جارتنا قتلوها وهي ترضع طفلها، 

وال زلنا نعاين من املجزرة".
أين ذهب الرجال؟

"َهــرج وَمــرج عاشــه الكبــار بــني االســتجابة لهم أو املخاطرة بالهــرب من املنطقة 
ومــن املفارقــات أنهــم كانــوا يهددوننــا بالســالح مــن بعيــد.. ال يقرتبــون خوفــًا 
مــن وجــود مســلحني يفاجئونهــم مــن بعــض األحيــاء!.. كانــوا كلــام تقــدم النــاس 
اطأمنــوا وتوّغلــوا أكــرث وأخرجــوا املزيــد مــن بيوتهــم".. تعيــد ســهاد عكيلــة التي 
كانت طفلة آنذاك رواية تفاصيل القصة، راحلة إىل تلك االيام املليئة باألمل.

الجانبــني  وعــىل  حارقــة،  شــمس  تحــت  طويــل  طريــق  يف  ومشــينا  "مشــينا 
مســلحون يصّوبــون بنادقهــم باتجاهنــا؛  حتــى وصلنــا الســفارة الكويتيــة؛ وقفنــا 
طويــاًل بانتظــار مــا ســتؤول إليــه األمــور،  ثــم قامــوا بفصــل الرجــال عــن النســاء،  
وهنــا تعالــت أصــوات قلوبهــن؛  لدرجــة أخافــت الجنــود أو باألحــرى "البلطجيــة" 

فعّجلوا باإلجراءات".
صــّف الرجــال يف طابــور طويــل، ومــن ُيشــار إليــه إمــا أن ُيلقــى يف حفــرة كبــرة 
وهكــذا،   املجهــول،  مصــره  حيــث  الشــاحنة  إىل  يصعــد  أو  مســبقًا،  أعّدوهــا 
شباب يف أعامر الورد، ذهبوا إىل غر رجعة.. ومن مل يستشهد بقي ليستكمل 

فصول "دراما" املوت التي عاشوها جميعًا بدرجات وِنَسب متفاوتة.
جــاءت اللحظــة الحاســمة: اقتــادوا الرجــال.. مل نــْدِر إىل أيــن.. وأُمــرت النســاء 

وأطفالهن بالعودة من حيث أتني..
موقــف ال ُينــى: يــوم طويــل، حّر شــديد.. ازدحام خانــق.. وقد بلغت القلوب 
الحناجــر.. حالــة ضيــاع عشــناها.. ال أســتطيع التعبــر عنهــا بالكلــامت.. بعدهــا 
صــدر قــرار اإلعــدام.. أو هكــذا ظننــا.. ذهب الرجال إىل غر رجعة: أيب، بعض 
أعاممــي، أبناؤهــم.. جراننــا.. مل يبــق أحــد.. أخذوهــم ليكملــوا مــا بــدؤوا منــذ 

ثالثة أيام!.
ال زالــت تلــك التفاصيــل محفــورة يف ذاكرتهــا: بعــد ذلــك واجَهنــا "البلطجيــة" 
ومعهــم بعــض الصهاينــة.. عنــد أحــد الحواجز عاملنا أحدهــم بلؤم وغلظة )...( 
يف رحلــة العــودة... كنــا كالــذي ُيســاق إىل الذبــح.. ذبــح مــن نــوع آخــر.. رسنــا 
يف الطريــق نفســه.. وقــد بــدا مــن غــر رجالنــا أطــول.. واملــوت يلــّف املــكان.. 
رأيــُت املــوت يف نظــرات أمــي التائهــة.. يف عيــون نســوة حّينا..  حتى عدنا إىل 
حّينا.. وكان املشهد مؤملًا .. كل امرأة ثكىل.. بزوجها.. ابنها.. أخيها.. مآٍق 

تحّجرت.. ووجوه غاب لونها.. ترسم كل عالمات االستفهام: أين الرجال؟".
"مــا أذكــره أننــي وأخــي انتظرنــا أيب رحمــه اللــه عنــد مفــرق حّينــا.. مــع مــن ينتظر، 
وأمــي وأختــاي بقــني يف املنــزل.. مل نكــن متأكديــن مــن عودتــه.. لكــن  األمــل 
وقــف إىل جانبنــا يرتقــب، ســمعنا صــوت انفجــار دوى يف األرجــاء، فجــأة عــادة 
أيب" .. لحظــات ال تنســاها عكيلــة: "ركضنــا وســط الطريــق العــام باتجاهه؛  رغم 
صغــر ســني مل أصــدق أنــه عــاد مــع العائديــن.. هــو هــو.. أجــل.. تعلقنــا برقبتــه 
واحتضنــاه بشــدة )...( عــاد رجــال حّينــا إال جارنــا الطيــب، كان منظــر زوجتــه ال 

ينى أغمي عليها". 
وبعدهــا اتضحــت املؤامــرة وبانــت تفاصيلها،  األخبــار تتواىل، جيش االحتالل 
)الجنــاح  اللبنانيــة  والقــوات  الجنــويب  لبنــان  جيــش  مــع  بالتعــاون  اإلرسائيــي 
العسكري لحزب الكتائب( ارتكبوا املجزرة عىل مدى ثالثة أيام.. العامل يتنّبه 

للمجزرة بعد انتهائها،  بينام هناك آالف الضحايا األبرياء.

الجئون يروون لـ "فلسطين" كيف ارتكبت قوات االحتال أبشع الجرائم 

محمد أبو رسور

سهاد عكيلة
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غزة/ هدى الدلو:

تلــك الــورود الطبيعيــة التــي تبعــث الجمــال فــي النفــس بفعل 
رائحتهــا الزكيــة التي ترمز لكل ما هو جميل حيث الحب والمودة 

واالحترام والتقدير بين العائالت واألفراد في مناسباتهم الحزينة 
قبل الســعيدة، تحولت حقولها بعد أن ظهر فيروس كورونا في 

قطــاع غزة إلــى بيئة حزينة، فقد أصبحــت طعاًما للحيوانات في 
ظل توقف المناسبات االجتماعية وفرض اإلجراءات الوقائية.

نيويورك/ فلسطين:

ال يكاُد يخلو أب أو أّم من أحيان تمّر عليهما يشعران فيها باإلعياء 
والحيــرة لمعرفــة الّســبيل األمثــل لتأديــب طفلهمــا. فمــن نافلة 

القول إّن ضبط الّنفس ليس باألمر الهّين سواًء أكنت تتعامل مع 
عويــل طفــل صغيــر أو مــع مراهق غاضــب. وال يتمّنــى أّي والد أو 

والدة أن يجدا نفســيهما في مواقف كهذه، ومع ذلك فإن زبدة 
القول هي أّن الّصراخ والعنف الجسدي غير مجديين.

في غزة.. كورونا ُيلقي الزهور في "سلة المهمالت"

ة؟ ب طفلك بطريقة ذكية وصحيَّ كيف ُتؤدِّ

كام الذي يرتقب والدة طفله، انتظر املزارع ماهر أبو دقة –صاحب 
خمسة دومنات- ما يقارب مثانية أشهر وهو يف حالة متابعة لتلك 
الشــتالت الزراعيــة، حيــث اعتنــى بهــا ورعاهــا كــام طفلــه املدلــل، 
حينــام جــاء موعــد القطــاف انصــدم بالحــال الــذي وصــل إليــه الــورد 

ليكون علًفا للحيوانات، أو يف مكبات النفايات؛ وفق قوله.
والالفنــدر،  كالجــوري  الــورد  مــن  مختلفــة  أصنافــا  دقــة  أبــو  ويــزرع 
والفــل والياســمني وغريهــا، واليــوم تواجــه الحــرق أو أن تكــون طعاًما 
للحيوانــات فيتــم إتــالف كميــات كبــرية منهــا بشــكل يومــي بســبب 
كورونــا، بعــد أن كانــت تبــاع ملحــالت الزهــور لتزيــن صــاالت األفــراح 

والسيارات، ويف مناسبات التخرج وأعياد امليالد.
فإتــالف الــورد بهــذه الطريقــة وصفــه ب"القــايس"، ومبجــرد أن تــرى 
بنــريان تشــتعل يف قلبــه، "دمــي بينحــرق  عينــاه ذلــك فإنــه يشــعر 
عليهــا وأصــاب بحالــة إحبــاط شــديد ملــا أشــوف تعبــي راح بغمضــة 

عني".
بــه  أملــت  التــي  مأســاته  "فلســطني"  لصحيفــة  دقــة  أبــو  يــروي 
واشتعلت حرقة يف قلبه، وال يطفئها يشء: "كانت بداية حكايتي 
بعــد عــدوان 2014م، حيــث منــذ فــرتة وأنــا أعــاين مــن البطالــة رغــم 
أين خريــج تنميــة اقتصاديــة واجتامعيــة، ففكــرت كثــرًيا يف مــروع 

ألتخلــص مــن املشــكلة وأعتــاش منــه وعائلتــي، فارتأيت فكــرة إنتاج 
زهور القطف بداًل من استريادها من االحتالل اإلرسائييل".

حفر بيده وأسنانه الرتبة، وغرس البذرة يف قلبه قبل أرضه، وزرع ما 
يقارب 10 أصناف مختلفة ألول مرة متغلًبا عىل مشكلة املبيدات 
الحرية واألســمدة واأليدي العاملة، ومســتثمًرا وجود اإلمكانات، 
والرتبة املناسبة، فخرج مبنتج يعادل املستورد، وأصبح يوزع عىل 
محافظات القطاع، ومل تعد غزة بحاجة إىل استرياد الزهور محقًقا 

مع مزارعني آخرين اكتفاًء ذاتًيا، من خالل منتج وطني.
ويضيــف: "ُتلــم يب اليــوم كارثــة بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، 
ألــف دوالر،   80 بقيمــة  تكبــدت خســائر ماديــة  املــرة األوىل  ففــي 
وبلغــت هــذه املــرة 100 ألــف دوالر، هــذا عــدا عــن األزمة النفســية 

التي تلحق يب"، إىل جانب أنه فقد مصدر رزقه؛ وفق قوله.
والــذي يزيــد الطــني بلــة أنــه مديــن ملحــالت األســمدة واملبيــدات 
الحريــة، وملتــزم بدفــع أجــور خمســة عــامل، هــذا عــدا عــن فواتــري 

املياه العذبة والكهرباء، وغريها من النفقات والخسائر.
وكان أبو دقة قد دعا أصحاب املبادرات الستثامر الورود وتوزيعها 
عــىل األطبــاء ورجــال األمــن واملــرىض ملــا لــه مــن أثــر نفــي جميــل، 

لكن ذلك مل ميكنه من تجاوز األزمة التي حلت مبزروعاته.

لكن لحسن الحظ هناك طرق أخرى مجدية أكرث وأحدها 
األمــم  منظمــة  موقــع  استشــار  اإليجــايب.  التأديــب  هــو 
املتحدة للطفولة "يونسيف" أستاذة اإلرشاد االجتامعي 
لألطفــال واألرسة بجامعــة أكســفورد لــويس كلوفــر، وهــي 
أّم لصبّيــني صغرييــن أيضــًا، ليستكشــف معهــا كيــف مــن 
املمكــن لهــذا النهج أن يســاعد األهــايل عىل بناء عالقات 
إيجابيــة مــع أطفالهــم وعــىل تعليمهــم مهــارات مــن قبيــل 

املسؤولية، والتعاون، واالنضباط الذايت.
مــا هــو ســبب اختيــار التأديــب اإليجــايب؟ تقــول كلوفــر: 
يف  الــّراخ  أو  أطفالهــام  رضب  الوالــدان  يحّبــذ  "ال 
وجههــم، لكننــا نفعــل ذلــك حــني نشــعر باإلجهــاد وال نرى 
أمامنــا أّي وســيلة أخــرى". لكــّن الربهــان ســاطع: الــراخ 
والــرب بــكّل بســاطة غــري مجديــني وقــد يتســّببان بــأذى 
أكــرب عــىل املــدى الطويــل. وقــد يؤثــر الــراخ والــرب 
ســلبًا يف حيــاة الطفــل كّلهــا حّتــى. كــام قــد يــؤدي الجــّو 
النفي الّساّم الذي يخّلفه هذا األسلوب إىل مجموعة 
املدرســة،  تــرك  خطــر  كارتفــاع  الســلبية  النتائــج  مــن 
وأمــراض  واالنتحــار،  املخــّدرات،  وتعاطــي  واالكتئــاب، 

القلب.
تضيف كلوفر: "األمر أشبه بقول أحدهم لك: ‘خذ هذا 
الــدواء، إنــه لــن ينفعــك، بــل ســيزيد مــن مرضــك’. حــني 
نوقن بأن أمرًا ما غري نافع، فإن ذلك يعطينا سببًا وجيهًا 

للبحث عن طرائق أخرى".
بداًل من العقاب ومن األشياء التي ال ينبغي فعلها، يرّكز 

إىل مستواهم وتختيل بهم".
"هفوات األطفال"

أْثــِن عــىل أفعالهــم الحميــدة. غالبــًا نجــد أننــا معر اآلباء 
واألمهــات نرّكــز عــىل هفــوات أطفالنا وقد ال نفّوت فرصة 
لإلشــارة إليهــا. وقــد يفهــم طفلــك ذلــك عــىل أنــه ســبيٌل 
إىل جذب انتباهك إليه، ما يديم من ســلوكياته الســيئة 

بداًل من أن ينهيها.
ال يشء يعطي األطفال نشوة كالّثناء، فاملديح يجعلهم 
يشــعرون بأنهــم يحظــون بحّب أهاليهــم وبأّنهم متمّيزون. 
وتنصــح كلوفــر الوالديــن قائلــة "ترّقبــا صــدور فعــل حميد 
عنهــم وأثنيــا عليــه، حتــى وإن مل يكــن ذلــك الفعــل ســوى 
لعبهم مع أخ أو أخت لهم لخمس دقائق. فمن شأن ذلك 
أن يحّفز السلوكيات الحميدة وأن يقّلل من الحاجة إىل 

أسلوب التأديب اإليجايب عىل تنمية عالقة إيجابية مع 
طفلك وعىل إفهامه ما هو املطلوب منه حيال سلوكه. 
لــكّل أب وأّم أّن هــذا األســلوب ناجــع وإليكــم  والبــرى 

الطريقة التي بوسعكم استخدامها للبدء بتطبيقه:
خّصص وقتًا لالختالء بطفلك. تعّد الخلوة أمرًا مهاًم لبناء 
أي عالقة جيدة فام بالك حني تكون العالقة التي نتحدث 
عنهــا هــي تلــك التــي تجمعك بطفلك. تقــول كلوفر: "من 
املمكــن أن يكــون ذلــك لعريــن دقيقة يف اليوم. أو حتى 
لخمــس دقائــق. وبوســعك دمــج الوقــت هــذا مع نشــاطات 
كجيل الصحون سوية وغنائك ألغنية ما، أو التحّدث معه 
وأنــت تنــر الغســيل. بيــُت القصيد هنــا هو أّن اهتاممك 
يجب أن يكون منصّبًا عىل طفلك. املهم حًقا هو أن تركز 
عىل طفلك. أي أن تطفئ التلفاز، وتغلق هاتفك، وتنزل 

اللجوء إىل معاقبتهم".
أفهــم طفلــك مــا الــذي تنتظــره منــه بالضبــط. تقــول كلوفــر 
"إن إعالمك لطفلك مبا عليه فعله بالضبط أجدى بكثري 
مــن إعالمــك لــه مبــا هــو ممنــوع مــن فعلــه. فحــني تطلــب 
أو أن يكــون مؤّدبــًا،  الفــوىض مثــاًل،  يثــري  أال  مــن طفلــك 
أّمــأ  بالضبــط.  فعلــه  عليــه  مــا  فهــم  عليــه  تصّعــب  فإنــك 
األوامــر الواضحــة كـــ ‘مللــم كّل ُلَعِبــَك لــو ســمحت وضعهــا 
يف الصنــدوق املخّصــص لهــا’ فهــي تفهمــه متامــًا مــا هــو 

املطلوب منه، وتزيد من احتامل استجابته لطلبك".
ابتكر أساليَب لتلهيته. تقول كلوفر: "حني َيْحُرُن طفلك 
اســرتاتيجية  إيجابيــة  أكــرث  بنشــاط  إلهــاؤُه  يكــون  فقــد 
نافعة. فحني ترف انتباهه نحو يشء آخر — بتغيريك 
للموضــوع، أو بلعــب لعبــة، أو بأخذه إىل غرفة أخرى، أو 
مبشــية معــه، فإنــك تكــون قــد نجحــت يف رصف طاقتــه 

نحو سلوك إيجايب".
للقيــام  فرصــة  طفلــك  أعــِط  هادئــة.  عواقــب  اســتخدم 
مبــا هــو صــواب عــن طريــق رشحــك لــه عــن عواقــب ســوء 
الســلوك التــي قــد تنتظــره. فمثاًل إذا مــا أردت أن يتوقف 
طفلك عن الشخبطة عىل الحيطان، فعليك إعالمه بأن 
عليــه أن يكــّف عــن فعــل ذلــك وإال فإنــك ســتنهي وقــت 
اللعــب املخصــص لــه. مــن شــأن هــذا أن يعطــي أطفالك 

تحذيرًا وفرصة لتغيري سلوكهم يف آن معًا.
فــإن مل يكّفــوا، فعليــك تنفيــذ وعيــدك بهــدوء وبــدون أن 
تظهــر غضبــك، "وأثــِن عــىل نفســك لفعلــك ذلــك ألّنــه 

ليس أمرًا سهاًل!" والقول هنا لكلوفر التي تضيف أيضًا: 
"أّمــا إن توقفــوا، َفــِكْل لهــم املديــح كيــاًل. فــام تفعلــه هــو 
أنــك تخلــق حلقــة رّد فعــل إيجــايب لطفلــك. وقد أظهرت 
الدراســات نجاعــة العواقــب الهادئــة يف تعليــم األطفــال 

عن عواقب سوء سلوكهم".
بأطفالــك  إن اختــالءك  الصغــار.  مــع األطفــال  التعاطــي 
أمــر ســيبعث املــرح يف نفســك، وهــو عــالوة عــىل ذلــك 
تقليــدًا  تقليدهــم  "بوســعك  كلوفــر  وتضيــف  مجــايّن! 
)الطناجــر(  القــدور  عــىل  معهــم  تــرب  أن  أو  فكاهيــًا، 
باملالعــق، أو أن تغّنــوا ســوية. هنــاك كميــة مذهلــة مــن 
األبحــاث التــي تثبــت أن لعبــك مع أطفالك يســاعد عىل 

منّو أدمغتهم".
التعاطي مع األطفال األكرب سّنًا. كام هو الحال مع األطفال 
الثنــاء  عــىل  الحصــول  أيضــًا  املراهقــون  يحــّب  الصغــار، 
ويرغبــون يف أن تكــون لهــم الحظــوة عنــد أهاليهــم. ولــذا فــإن 

قضاء وقت منفرد معهم أمر مهّم بالنسبة لهم أيضًا.
عــىل  يســاعدوك  أن  منهــم  "تطلــب  أن  كلوفــر  وتقــرتح 
وضــع بعــض القواعــد حني ترع يف االتفاق معهم عىل 
مــا هــو مطلــوب منهــم. أجلســهم وحــاول التوصــل التفــاق 
معهم بشــأن املســموح واملمنوع يف املنزل. وبوســعهم 
أيضــًا أن يســاعدوك عــىل تحديــد عواقــب الســلوكيات 
املرفوضة. إرشاكهم يف العملية هكذا يســاعدهم عىل 
معرفــة أنــك تفهــم أنهــم قــد دخلــوا يف طــور االســتقالل 

بذاتهم".

"قتل الفيروس مهمة  ال تخلو من المخاطرة" 

المزارع أبو دقة: صارت إما علًفا للحيوانات أو نفايات
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بسبب مرض 
نفيس نادر... 
طفلة تعيش

10 سنوات 
عىل الخزب فقط

لندن/ وكاالت:
بريطانيــة  طفلــة  عاشــت  نــادر،  مــرض  بســبب 

ملدة 10 سنوات عىل الخبز ورقائق البطاطا.
وبحسب قناة "فوكس نيوز"، كانت الفتاة مارتا 
ديفيــز حتــى بلوغهــا ســنة ونصــف كانــت تــأكل 
الطعام املعتاد لألطفال يف هذا العمر، ولكنها 
أصيبــت مبــرض نفــي غريــب مرتبــط بالخــوف 

من الطعام غري املعتاد.
وتقــول والدتهــا: "كانــت تــرخ وتدفــع الطعــام 
بعيــدا. وقــد حاولــت مســاعدتها ومكافحة هذه 
الوقــت ســاءت  الحالــة، إال أن األمــور مــع مــرور 
يعتمــد  للفتــاة  الغــذايئ  النظــام  وبــات  أكــر". 

فقط عىل الخبز املحمص ورقائق البطاطا.
قطعتــي  تــأكل  "كانــت  الفتــاة  والــدة  وأضافــت 
الفطــور  وجبــة  الزبــدة يف  مــع  خبــز محمصتــن 
وثالثة يف العشاء. كانت تأكل نوعا واحدا من 

الخبز طيلة هذه الفرتة".
وقررت أرسة الفتاة عرضها عىل معالج بالتنويم 
املغناطيــي، وبالفعــل عقــب الجلســة األوىل 
تــأكل  بــدأت  ثــم  بيتــزا  قطعــة  مارتــا  تناولــت 
الخــروات والفواكــه، وعقــب أســابيع تذوقــت 

ما يقارب من 50 طبقا ومأكوالت أخرى.

واشنطن/ وكاالت:
أكــدت دراســة جديــدة أن الدهــون الزائــدة يف البطــن هــي يف 
الواقــع مرتبطــة بخطــر الوفاة، بــرف النظر عن  كمية الدهون 

الكلية املوجودة يف جسمك.
ووجــدت الدراســة أن كل زيــادة مبقــدار 10 ســنتيمرتات يف 
دهــون البطــن لــدى النســاء، ترفع من خطر الوفاة بنســبة 8٪، 

بينام تزيد هذه النسبة إىل ٪12 لدى الرجال.
ولكن إليك بعض األخبار السارة

يرتبط الوركن والفخذين األكرب حجاًم بانخفاض خطر الوفاة 
املبكرة، وفقًا للدراسة التي نرشتها The BMJ يوم األربعاء. 
ورمبــا تســاعد دهــون هــذه املناطــق يف وقايــة اإلنســان مــن 
وذلــك  بالــدم،  والســكر  املرتفعــة  الكوليســرتول  مســتويات 

بحسب دراسات سابقة.
وتعــد هــذه نتائــج تحليــل 72 دراســة، شــملت أكــر مــن 2.5 
مليون مشارك، متت دراسة حالتهم من ثالث إىل 24 عامًا.

وقال الباحثون: "تشري نتائجنا إىل إمكانية استخدام مقاييس 
مــع  باالشــرتاك  )الدهــون( كنهــج إضــايف،  الســمنة املركزيــة 

مؤرش كتلة الجسم، لتحديد مخاطر الوفاة املبكرة".
دور دهون البطن

تركــز معظــم قياســات الــوزن عــىل مــؤرش كتلــة الجســم، الــذي 
الطــول  مربــع  عــىل  ويقســمه  بالكيلوغــرام  وزنــك  يحســب 

باألمتار.
وإذا كان مــؤرش كتلــة الجســم هــو أقــل من 18.5، فهذا يعني 

أن وزنك أقل من الطبيعي.
الجســم  كتلــة  مــؤرش  يــرتاوح  كان  إذا  وزنــك طبيعيــًا  ويعتــرب 
بــن 18.5 و 24.9. وتعتــرب بدينــًا عندمــا يكــون مــؤرش كتلــة 

الجسم بن 25 و29.9، بينام يعاين اإلنسان من السمنة إذا 
كانت النتيجة تزيد عن 30.

ما سبب خطورة دهون البطن؟
تشــري دهــون البطــن إىل تراكــم نــوع من الدهون، يعرف باســم 
الدهــون الحشــوية، حــول أعضاء داخليــة مختلفة، مثل الكبد 

والبنكرياس واألمعاء.
ويطلق عىل هذه الدهون الحشوية اسم "الدهون النشطة"، 
بروتــن  إفــراز  خــالل  مــن  الهرمــون،  وظيفــة  عــىل  تؤثــر  ألنهــا 
يؤدي إىل زيادة مقاومة األنســولن، ما يجعلنا عرضة ملرض 
الســكري مــن النــوع 2، وارتفــاع ضغــط الــدم، والكوليســرتول 
ومــرض  الرسطــان  أنــواع  وبعــض  القلــب،  وأمــراض  الزائــد، 

الزهامير. 
عــن  تختلــف  الحشــوية  الدهــون  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
الدهــون القابلــة للذوبــان التــي نراهــا يف الذراعــن والســاقن 

والفخذين. 
ماذا تفعل؟

يجــب أن تحــرص عــىل تنــاول ســعرات حراريــة أقــل ومامرســة 
املزيد من التامرين الرياضية

ركز عىل نظام غذايئ نبايت ميلء بالخضار والفواكه الطازجة 
أو املجمدة

اخــرت مصــادر الربوتــن الخاليــة مــن الدهون ومنتجــات األلبان 
قليلة الدسم

تناول الحبوب الكاملة فقط
قلل من تناول السكر

راقب أحجام حصتك )نصيحة: اســتخدم طبق الســلطة بداًل 
من طبق العشاء(

واشنطن/ الجزيرة نت:
منيل دوما إىل رؤية اإلسفنج البحري كيشء ناعم ولن، 
إذ يبــدو اإلســفنج الزجاجــي عــىل ســبيل املثــال كمزهرية 
الهــش  تــدع مظهــره  لكــن ال  أو منحوتــة زجاجيــة جميلــة، 

يخدعك، فهيكله البنايئ قوي جدا.
هــذا األمــر دفــع باحثــي كليــة "هارفــارد جــون إيــه بولســون 
 Harvard John A( التطبيقيــة"  والعلــوم  للهندســة 
 Paulson for Engineering and Applied
الزجاجيــة  الهيــاكل  محــاكاة  إىل   )Sciences SEAS
مــن  املقبــل  الجيــل  لتصميــم  وذلــك  البحــري،  لإلســفنج 
الطويلــة  الجســور  وكذلــك  واألطــول  األقــوى  املبــاين 

واملركبات الفضائية األخف وزنا.
هياكل مرنة وقوية

ماتريالــز"  "نيتــرش  دوريــة  نرشتهــا  بحثيــة  ورقــة  أفــادت 
21 ســبتمرب/أيلول الجــاري  )Nature materials( يف 
بــأن البنــاء الهيــكيل ملربــع شــبيك الشــكل إلســفنج ســلة 
زهرة فينوس )Euplectella aspergillum( واملوجود 
يف أعــامق البحــار لديــه نســبة مــن القــوة إىل الــوزن هــي 

روما/ وكاالت:
هــم ســائح إيرلنــدي بتشــويه الكولوســيوم يف رومــا  اتُّ
بعد أن رصده أفراد األمن زاعمن أنه نحت األحرف 
اإليطــايل  الهيــكل  هــذا  عــىل  اســمه  مــن  األوىل 

القديم.
الخــاص  األمــن  إن  "كارابينــريي"  رشطــة  وقالــت 
بالكولوسيوم ألقى القبض عىل رجل يبلغ من العمر 

32 عامًا، وأبلغوا الضباط عىل الفور.
ُنقشــا  الرجــل   الســم  األوليــن  الحرفــن  إن  وقيــل 
بواســطة نقطــة معدنيــة عىل عمــود يف الطابق األول 

من هذا املعلم الذي يبلغ عمره ألفن عام. 
وُيعــد الكولوســيوم مــن أحــد عجائــب الدنيــا الســبع 
يف العــامل الحديــث، وهــو مــن ضمــن مواقــع الــرتاث 
العاملي إىل جانب 54 مواقع إيطالية أخرى ُتشكل 

املركز التاريخي للمدينة.
إللحاقــه  اســمه،  ُيذكــر  مل  الــذي  الرجــل،  واُتهــم 
الــرر مبعلــم تاريخــي وفنــي، فقــًا ملــا أكدتــه رشطــة 
"كارابينريي" لـCNN، وهو أمر ُيعد جرمية بحسب 

القانون اإليطايل.

القاهرة/ الجزيرة نت:
توصــل فريــق بحثــي مــري ألول مــرة إلنتــاج أليــاف 
النخيــل،  ألشــجار  الثانويــة  املنتجــات  مــن  نســجية 
مثــل الجريــد والعرجون وغريهــا، والتي أطلق عليها 
أليــاف "بــامل فــل" )PalmFil(، والتــي تعــد إضافــة 
التنــوع  يف  وزيــادة  الطبيعيــة،  لألليــاف  جديــدة 
األليــاف املحــدودة املوجــودة  الحيــوي ملحاصيــل 

بالفعل.
وفرة في النواتج الثانوية

وجــد الفريــق البحثــي -الــذي يقــوده الدكتــور محمد 
األملانيــة  بالجامعــة  املســاعد  األســتاذ  امليــداين، 
املرية، وبتوجيه من الربوفيسور حامد املوصيل 
أســتاذ هندســة اإلنتــاج غــري املتفــرغ بجامعــة عــن 
املنتجــات  مــن  لالســتفادة  كبــرية  فرصــة  شــمس- 
الثانويــة لنخيــل التمــر للحصــول عىل ألياف نســجية 

مستدامة.
نخلــة  مليــون   140 الشــجرة  هــذه  عــدد  ويتجــاوز 
األغذيــة  ملنظمــة  وفقــا  العــامل،  مســتوى  عــىل 
 Food and Agriculture( "فــاو"  والزراعــة 
كبــرية  كميــات  وتنتــج   ،)"Organisation "FAO
مــن املنتجــات الثانويــة تتجاوز 8.4 مالين طن يف 
العــام، وغالبــا تعــد مخلفــات زراعيــة، ويتــم حرقهــا 

يف الحقول املفتوحة.
بــدأ الفريــق البحثــي -ذو الخــربة املتنوعــة يف مجال 
علوم األلياف وتكنولوجيا الغزل والنســيج وهندســة 
تطويــر  خطــة  باألليــاف-  املدعمــة  املركبــة  املــواد 
عــىل  بالعمــل   ،2016 عــام  نهايــة  منــذ  املــرشوع 
إثبات املفهوم وتطوير النموذج األوىل الذي أصبح 

جاهزا اآلن.
وخــالل تلــك الفــرتة، قــام الفريــق بنــرش عــدة أوراق 
بحثيــة يف بعــض الدوريــات العلمية املرموقة، مثل 

"تعتــرب  قائــال  البحثيــة-  الورقــة  مؤلفــي  وأحــد  هارفــارد 
نســبة القــوة إىل الــوزن أحــد أهــم معايري تصميــم الهياكل 
البنائية يف العديد من املجاالت، مثل هندسة الطريان، 
وميكــن أن توفــر هــذه الهندســة املســتوحاة مــن الطبيعــة 
خريطة طريق لتصميم هياكل أخف وزنا وأكر قوة وذات 

تطبيقات عديدة".
حزم هيكلية متقاربة

الجســور حتــى  مــن  بدايــة  الهندســية  اإلنشــاءات  تعتمــد 
إذ  الُقطريــة،  الشــبكية  الهيــاكل  عــىل  التخزيــن  أرفــف 
الُقطريــة  الحــزم  مــن  العديــد  التصاميــم  هــذه  تســتخدم 
الصغــرية واملتقاربــة مــن بعضهــا البعــض، وذلــك لتوزيــع 

األحامل الواقعة عليها بالتساوي.
الهندســية يف  الفكــرة  هــذه  اخــرتاع  بــراءة  ســجلت  وقــد 
أوائــل القــرن الـــ19 باســم املهنــدس املعــامري إيثيل تون 
الــذي أراد التوصــل إىل طريقــة إلنشــاء جســور متينــة مــن 

مواد خفيفة الوزن ورخيصة.
ويــرشح فرنانديــز األمــر قائــال "طــور تــون طريقــة بســيطة 
والتــي  املربعــة  الشــبكية  الهيــاكل  لتثبيــت  تكلفــة  وأقــل 

األعــىل مقارنــة بــأي تصاميم شــبكية تقليدية أخرى والتي 
طاملا استخدمت لتشييد املباين والجسور منذ قرون.

ويــرشح ماتيــوس فرنانديــز -وهــو باحــث يف الدراســات 
توصلــوا  التــي  النتائــج  للدراســة-  األول  واملؤلــف  العليــا 
إليها يف البيان املنشــور عىل صفحة كلية هارفارد قائال 
"ميكننــا إعــادة بنــاء هيــاكل أكــر قــوة ومرونــة مــن خــالل 
إعادة ترتيب املواد املوجودة داخل الهيكل اإلســفنجي 

بشكل دقيق".
ويضيــف "توصلــت نتائجنــا إىل أن إســرتاتيجية التعزيــز 
يف  املعــدالت  أعــىل  حققــت  قــد  لإلســفنج  القطــري 
كميــة  عــىل  اختربناهــا  بعدمــا  وذلــك  االنبعــاج،  مقاومــة 

محددة من املادة".
الــذي  امليكانيــيك  الخلــل  أشــكال  أحــد  هــو  واالنبعــاج 
أو  األرضيــة  الهــزات  إثــر  الخرســانية  للمكونــات  يحــدث 
ثــم ال تتحمــل مكونــات تلــك  التعــرض إىل إجهــاد زائــد، 
املــادة الخرســانية هــذا القــدر الزائــد مــن اإلجهــاد وتبــدأ 

يف االنهيار.
جامعــة  يف  العلــامء  كبــري  -وهــو  ويفــر  جيمــس  ويعلــق 

ويف حال إدانته، سيواجه الرجل عقوبة كبرية.
إىل  تصــل  ملــدة  بالســجن  الجرميــة  هــذه  وُتعاقــب 

عام، أو غرامة ال تقل عن 2،400 دوالر. 
وقالت عاملة اآلثار املســؤولة عن املدرج الروماين 
"يجــب   :CNNلـــ رينالــدي،  فيديريــكا  القديــم، 

الحفاظ عىل الكولوسيوم،
 مثــل أي نصــب آخــر ميثــل تاريخنــا جميعــًا، ويجــب 

تسليمه إىل األجيال املستقبلية".
ويف عــام 2014، تــم تغريــم ســائح رويس بـــ20 ألــف 
يــورو لنحتــه حــرف "K" عــىل قســم مــن الطــوب يف 

هذا املعلم التاريخي.
وبــدأ بنــاء الكولوســيوم، الــذي ُيعتقد أنــه أكرب ُمدرج 
يف العــامل، يف فــرتة بــن عامــي 70 إىل 72 ميالديــًا 

يف عهد أباطرة فالفيان.
وكان هــذا املــدرج يحتضــن حــوايل 50 ألــف متفــرج 
يقاتلــون  وهــم  املصارعــن  يأتــون ملشــاهدة  كانــوا 

بعضهم البعض، والحيوانات الخطرة.
وقالت رينالدي: "إنه معلم يستحق احرتام الجميع 

ألنه ملك للجميع، ويجب أن يبقى كذلك".

 Industrial "إندســرتيال كروبــس آنــد برودكتــس"
Crops and Products )Elsevier( و"سيليلوز" 
بروســيدينج  ريســريش  و"ماتريالــز   ،)Cellulose(
)MRF(، إضافــة إىل كتــاب بعنــوان "مركبات ألياف 
 )Date Palm Fiber Composites( "نخيل التمر

.)Springer( "تحت النرش يف "شربنجر
وعقد الدكتور محمد امليداين وفريق العمل ندوة 
يوتيــوب  عــىل  تســجيلها  نــرش  إلكرتونيــة،  علميــة 
عــن  للحديــث  الجــاري،  ســبتمرب/أيلول   19 يف 
والتســويقية  التطبيقيــة  البحــوث  العمــل يف  تطــور 
لألليــاف، تحــت عنــوان "دعــم التحــول إىل األليــاف 

الطبيعية: منوذج بامل ِفل".
المواد المتجددة والتنمية المستدامة

ويف النــدوة، نقــل امليــداين عــن أســتاذه املوصــيل 
الفكــر  إىل  إضافــة  املتجــددة،  املــواد  إن  قولــه 
املالمئــة  الظــروف  وجــود  يف  يؤديــان  املتجــدد، 
إىل التنميــة املســتدامة، ويجــب اســتخدام العلــم 
الكتشــاف املــواد غــري املســتغلة يف البيئــة حولنــا 
وتطويعهــا لخدمــة املجتمــع ومتيــزه، وهــذا مــا قــاد 

الفريق البحثي للتوصل إىل هذه النتيجة.
ووفقا للورقة املنشــورة بدورية إندســرتيال كروبس 
فــإن   ،2020 ســبتمرب/أيلول  يف  برودكتــس  آنــد 
اســتدامة  األكــر  املــواد  عــىل  املتزايــد  الطلــب 
باألليــاف  االهتــامم  زيــادة  إىل  أدى  واملتجــددة 
الطبيعيــة، التــي ال تعتــرب صديقــة للبيئــة فحســب، 

بل تتميز أيضا بخصائص عالية نظرا لخفة وزنها.
وتعــد أشــجار النخيــل عمومــا -وليســت نخيــل التمر 
تنتــج  التــي  الطبيعيــة  األليــاف  مصــادر  مــن  فقــط- 
عنهــا كميــات هائلــة من املنتجــات الثانوية للتقليم 
مصــادر  أكــر  مــن  واحــدة  يجعلهــا  مــام  الســنوي، 

األلياف الطبيعية املتوفرة.

تســتخدم حتــى يومنــا هــذا، وعــىل الرغــم مــن أنهــا تــؤدي 
الغرض فإنها ليســت مثالية وتتســبب يف إهدار املواد، 

كام أنها قارصة عىل ارتفاع معن ال ميكن تجاوزه".
أن  املمكــن  مــن  هــل  للتســاؤل:  ذلــك  "دفعنــا  ويضيــف 
نجعــل تلــك الهيــاكل البنائية أكر كفاءة باســتخدام مواد 

أقل والتي تحقق يف النهاية نفس الدرجة من القوة؟".
أن  املمكــن  مــن  هــل  للتســاؤل:  ذلــك  "دفعنــا  ويضيــف 
نجعــل تلــك الهيــاكل البنائية أكر كفاءة باســتخدام مواد 

أقل والتي تحقق يف النهاية نفس الدرجة من القوة؟".
اإلسفنج أكثر كفاءة وقوة

لحسن الحظ كانت اإلجابة مخبأة يف اإلسفنج الزجاجي 
-وهــو مجموعــة مــن اإلســفنج ينتمــي إليهــا إســفنج ســلة 

زهرة فينوس- والذي ألهم عمليات البحث والتطوير.
وليك يعزز هذا النوع من اإلسفنج جسمه أنبويب الشكل 
فإنــه يســتخدم نوعــن مــن الدعامــات الهيكليــة الُقطريــة 
مربعــة  شــبكة  مكونــة  وتتحــد  تتقاطــع  والتــي  املتوازيــة، 

كأساس قوي لبنية تشبه رقعة الشطرنج.
يف  بالوظيفــة  الشــكل  ترابــط  درس  -الــذي  ويفــر  ويــرى 

العديــد مــن الهيــاكل اإلســفنجية ألكــر مــن 20 عامــا- أن 
"هذه األنواع من اإلسفنج ما زالت تبهرنا بالكثري".

النــوع مــن اإلســفنج ومحاكاتــه مــع الواقــع  وبتجربــة هــذا 
ومقارنة تركيبه الهيكيل بالعديد من التصاميم الهندسية 
تفــوق  العلــامء  الحــظ  حاليــا  املوجــودة  الشــكل  شــبكية 
عليهــا  الدراســة  محــل  لإلســفنج  الهنــديس  التصميــم 
جميعا، إذ استطاع هذا النوع من اإلسفنج تحمل األوزان 

الثقيلة دون أي انبعاج.
كــام أشــار العلــامء إىل أن البنيــة املزدوجــة واملتقاطعــة 
بشــكل متــوازي قــد عــززت القــوة الهيكليــة لهــذا النــوع من 
اإلســفنج بأكــر مــن %20 دون الحاجــة إىل إضافــة مــواد 

أخرى لتحقيق هذا األثر.
وترى كاتيا بريتولدي -وهي أستاذة امليكانيكا التطبيقية 
يف جامعــة هارفــارد واملشــاركة يف الدراســة- أن "دراســة 
البنايــات  تشــييد  مــن  ســتمكننا  اإلســفنجية  الهيــاكل 
الهندسية املقاومة لالنبعاج، وهو ما سترتتب عليه آثار 
عدة مهمة لتحسن استخدام املواد يف تطبيقات البنية 

التحتية الحديثة".

علماء هارفارد يحاكون اإلسفنج البحري لتصميم الجيل المقبل من ناطحات السحاب

إيطاليا.. اتهام سائح إيرلندي بتشويه 
الكولوسيوم الذي ُيعد إحدى عجائب 

الدنيا السبع يف العالم الحديث

فريق مرصي يتوصل إلنتاج أول 
ألياف نسجية من منتجات النخيل

دراسة جديدة: دهون 
البطن تزيد خطر الوفاة
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غزة/فلسطني:
هنــأ عبــد الســام هنيــة مســاعد األمــني العــام للمجلــس األعــى 
فــوز  بعــد  املــري  األهــي  النــادي  إدارة  والرياضــة،  للشــباب 
فريق كرة القدم بلقب الدوري املري ملوسم 2019-2020 

للمرة الـ42 يف تاريخه.
وأكــد هنيــة، يف اتصــال هاتفــي مع العامــري فاروق نائب رئيس 

النــادي األهــي، وخالــد مرتجى عضــو مجلس إدارة النادي عى 
واملــري،  الفلســطيني  الشــعبني  تربــط  التــي  العاقــة  عمــق 

مقدمًا تهانيه إىل منظومة وجامهري القلعة الحمراء.
النــادي  وأبــرق هنيــة، تهانيــه للكابــن محمــود الخطيــب رئيــس 
الجامهــري  شــغف  موضحــًا  الــدوري،  درع  بتحقيــق  األهــي 
الفلسطينية بالكرة املرية، متمنيًا املزيد من التقدم للنادي 

األهي والكرة املرية وتحقيق املزيد من اإلنجازات.
وبــدوره أعــرب العامــري فــاروق، عــن اعتزاز مجلــس إدارة النادي 
هنيــة  إىل  شــكره  مقدمــًا  فلســطني  مــن  التهنئــة  بهــذه  األهــي 
واألرسة الرياضيــة عــى جســور التواصــل والعاقــات التــي تربــط 
يف  األهــي  النــادي  وجامهــري  محبــي  ومهنئــًا  الشــعبني،  بــني 

فلسطني.

هنية يبارك لألهلي المصري فوزه 
بلقب الدوري للمرة الـ 24 في تاريخه

خالل 
اتصال 

مع 
فاروق 
ومرتجى

غزة / مؤمن الكحلوت:
أعلــن ابراهيــم العقــاد اســتقالته مــن عضوية لجنة االســتئناف باتحــاد كرة القدم، بعد 

أقل من ٢٠ يومًا، عى تعيينه يف اللجنة املركزية عى مستوي الوطن.
وقــال العقــاد لـ"فلســطني"، إن قــراره جــاء بعــد مراجعــة مــع ذاتــه، ورفضــه تقلــد أي 
منصــب ريــايض رســمي خــال الفــرة القادمــة، مشــريًا اىل أنــه رفــض عضويــة اتحــاد 

الكرة، وعضوية مجلس إدارة نادي اتحاد خانيونس.
وقدم العقاد اعتذاره رسميًا، لنائب رئيس االتحاد ابراهيم أبو سليم، عن االستمرار 

يف منصبه.

العقاد 
يستقيل من لجنة 

االستئناف باتحاد كرة القدم

غزة/ عاء شاميل: 
تســود الشــارع الريــايض يف قطــاع غــزة حالــة مــن الرقــب الكبــري بانتظــار معرفــة قــرار 
املحكمة الرياضية يف قضية نهايئ كأس غزة بني شباب رفح وغزة الريايض واملتوقع 

أن يتم اإلعان عنه اليوم بشكل رسمي. 
ودرست املحكمة الرياضية امللف القانوين الذي قدمه شباب رفح يف إطار اعراضه 
عــى قــرار لجنــة االســتئناف باتحــاد كــرة القــدم التــي قــررت إعــادة املبــاراة مــن بدايتهــا 
بعــد أن ســبق التحــاد الكــرة اعتــامد الخســارة اإلداريــة لغــزة الريايض وتتويج شــباب رفح 

باللقب. 
بعــد  الفلســطينية  الرياضيــة  املحكمــة  تدرســها  التــي  األوىل  القضيــة  هــذه  وتعتــر 
تأسيســها يــوم 22 مــن شــهر يوليــو املــايض، والتــي تضــم عــدد كبــري مــن املحكمــني 

واملحامني من غزة والضفة الغربية. 
يتــم ترسيــب أي  أن  الكبــرية عــى عمليــة دراســة امللــف دون  التعتيــم  وتســود حالــة 

معلومات تعطي اإلشارة للقرار النهايئ الذي سيعلن عنه رسميًا. 
ويأمــل شــباب رفــح يف تثبيــت تتويجــه بلقــب كأس غــزة بعدمــا تقــدم بثاثيــة نظيفــة 
يف أول 27 دقيقــة قبــل أن ينســحب غــزة الريــايض، الــذي يأمــل هــو اآلخــر اعتــامد قرار 
لجنة االســتئناف بإعادة املباراة من بدايتها وأخذ فرصة جديدة للمنافســة عى لقب 
الكأس، ومحاولة العودة ملنصات التتويج رغم الظروف الصعبة التي مير بها "العميد" 

بعد الهبوط التاريخي للدرجة األوىل. 

ُتصدر قرارها في قضية 
نهائي كأس غزة اليوم

المحكمة الرياضية

غزة / مؤمن الكحلوت:
هاخــت"  "فينيكــس  فريــق  العــب  مقــاط  عــي  كشــف 
إصابتــه  عــن  النقــاب  النقــاب،  الطائــرة  لكــرة  البلجيــي 

بفريوس "كورونا" امُلستجد.

أنــه أصيــب بالفــريوس نتيجــة ُمخالطتــه  وأوضــح مقــاط 
ألحد األشخاص امُلصابني.

وقــال مقــاط العــب فريــق نــادي الصداقــة الســابق، إنــه 
ســيخُلد للراحــة والعــاج خال الفرة الحالية، وســيقوم 

بحجر نفسه ملدة 14 يومًا.
عــن  ســُيبعده  بالفايــروس  إصابتــه  أن  مقــاط  ووأكــد 
الــذي يســتعد  تدريبــات فريقــه خــال الفــرة الحاليــة، 

ملنافسات الدوري املمتاز الفرع "ب" يف بلجيكا.

اتحاد كرة القدم 
ُيعيد فتح أبوابه 
من جديد اليوم

غزة/مؤمن الكحلوت:
أعلــن اتحــاد كــرة القــدم يف غــزة العــودة للعمــل يف مقــره يف املدينــة ابتــداء مــن 
اليوم، وذلك بعد مرور أكرث من شهر غى إغاق ابوابه تنفيذًا لقرار لجنة الطوارئ 

بسبب انتشار فريوس كورونا يف املجتمع.
وكان اتحــاد كــرة القــدم واألنديــة الرياضيــة أغلــق أبوابــه أمــام املراجعــني مثلــه مثل 
األنديــة واملؤسســات الحكوميــة األخــرى بعدمــا صــدر قــرار مــن لجنــة الطــوارئ مــن 

خال املجلس األعى للشباب والرياضة.
وســيكون بإمــكان األنديــة العــودة ملراجعــة كل ما يتعلــق مبعاماتها مع اتحاد كرة 
القدم سواء بقيد الاعبني وشطبهم استعدادًا للموسم الكروي الجديد -2020

.2021

وكان اتحــاد كــرة القــدم أعلــن أمــس تأجيــل انطــاق بطوالتــه يف الضفــة الغربيــة 
وغــزة إىل أجــل غــري مســمى، بعدمــا كان ُمقــررًا انطاقها يوم 25 من شــهر ســبتمر 

الجاري، وذلك يف ظل اإلجراءات الخاصة للحد من انتشار فريوس "كورونا".

بعد شهر على إغالق مقره بسبب "كورونا"

يتعرض 
لإلصابة 

بفيروس 
كورونا

المحترف 
مقاط
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القلق يساور  ...  5 وفيات  ...  إصابة 7 شبان  ... 

10 وفيات  ... 

وفاة مواطنني  ... 

العــاج، خــال مواجهــات عنيفــة  لتلقــي  الحكومــي يف قلقيليــة  نــزال 
اندلعت بعد انطاق املسرية الشعبية يف القرية.

ويف الخليــل أصيــب عــرات املواطنــني مســاء أمــس، باالختنــاق جراء 
إطاق قوات االحتال اإلرسائييل قنابل الغاز السام يف منطقة الظهر 

ببلدة بيت أمر شامل الخليل.
وقــال الناشــط اإلعامــي يف بلــدة بيــت أمــر محمــد عــوض: إن قــوات 
االحتال اقتحمت منطقة الظهر القريبة من مســتوطنة "كرمي تســور" 
جنــوب البلــدة، وجــرت إثــر ذلــك مواجهــات مع عدد من الشــبان تركزت 
بجانــب مســجد الصمــود يف املنطقــة، واطلــق جنــود االحتــال قنابــل 
الغــاز الســام املســيل للدمــوع، مــا تســبب بإصابــة عــدد مــن املواطنني 

بحاالت اختناق، وتم عاجهم ميدانيا.
يشــار إىل أن قــوات االحتــال تتعمــد اقتحــام عــدة مناطــق يف بيت امر 
بشــكل متواصــل، وتقــوم باســتفزاز املواطنــني اثنــاء فاحتهــم اراضيهم 

للتضييق عليهم وتهجريهم.
يف الســياق، اقتحم عرات املســتوطنني املدججني بالســاح تحت 
حامية جنود االحتال مساء أمس، البلدة القدمية وحي الزاهد وعني 

العسكر يف مدينة الخليل.
كــام صــادرت قــوات االحتــال، أمــس، مضخــة وخــاط باطــون يف بلــدة 
الكرمــل جنــويب مدينــة الخليــل جنــويب الضفــة الغربيــة املحتلــة، بحجة 

عملها يف منشأة غري مرخصة.
وأوضــح منســق لجنــة "الحاميــة والصمــود" لجبــال جنــوب الخليــل 
بلــدة  اقتحمــت  االحتــال  قــوات  أن  العمــور،  فــؤاد  يطــا  ومســافر 
ملصنــع  يعــودان  باطــون  وخــاط  مضخــة  وصــادرت  الكرمــل 

"املتميزون" بحجة عملها يف بناء منزل غري مرخص.
مــن  الجــاري،  العــام  بدايــة  منــذ  االحتــال صعــد  جيــش  أن  وذكــر 
البنــاء  انتهاكاتــه ضــد الفلســطينيني يف مناطــق )ج(، ومنهــا منــع 
عــى  لاعتــداء  إضافــة  املنــازل،  وهــدم  معــدات،  ومصــادرة 
بدايــة  منــذ  وزع  االحتــال  جيــش  بــأن  العمــور  وأفــاد  املزارعــني. 
العــام 2020، أكــر مــن )750( إخطــارا بوقــف البنــاء وهــدم منــازل 

ومنشآت فلسطينية، رشق وجنوب بلدة يطا.
وأشــار العمــور إىل أن مــررات االحتــال ملامرســة انتهاكاتــه ضــد 
عــى  الحصــول  "عــدم  بزعمــه  تتمثــل  الفلســطينيني،  املواطنــني 
مــع  تنســيق  دون  )ج(  مصنفــة  مناطــق  يف  العمــل  أو  تراخيــص 
الجيــش".   إىل ذلــك أصيــب شــابان بالرصــاص املعــدين املغلــف 
باملطاط، خال هجوم للمستوطنني، أمس، عى مزرعتني لرتبية 

الدواجن يف قرصة جنوب نابلس.
وأفــاد مســؤول ملــف االســتيطان شــامل الضفــة غســان دغلس، بأن 
مجموعــة مــن املســتوطنني هاجمــت مزرعتــني لرتبيــة الدواجــن، 
وحطمــت محتوياتهــام، وألحقــت ارضارا فيهــام، وأصيــب شــابان 
التــي  املواجهــات  خــال  باملطــاط  املغلــف  املعــدين  بالرصــاص 
لحاميــة  حــر  الــذي  االحتــال  جيــش  مــع  املنطقــة  يف  دارت 

املستوطنني.
وأضــاف أن املســتوطنني اســتهدفوا مزرعــة تعــود للمواطــن عــديل 
ا يف داخلها،  محمد زرق وحطموا محتوياتها، وأحرقوا جراًرا زراعيًّ
فيام عاثوا فساًدا وخرابا يف محتويات املزرعة األخرى التي تعود 
خزانــات  يف  أرضارا  وألحقــوا  عواطلــة،  فــادي  للمواطــن  ملكيتهــا 

املياه فيها.

اعتامد بروتوكول حجر العائدين عر معر رفح ملدة أســبوع واحد، عى 
أن يتم إجراء املسح املخري للمستضافني يف اليوم الخامس.

وأوضح املتحدث باسم وزارة الصحة، أرشف القدرة أمس، خال حديث 
إذاعي أنه يف حال ظهرت نتيجة الفحص "سلبية" يف اليوم السابع يعود 
املواطــن إىل منزلــه وفــق نظــام صحــي ويحجــر نفســه يف بيتــه مدة أســبوع 
أخــر. وأضــاف القــدرة أنــه يف حــال كانــت نتيجــة فحــص العينــة إيجابيــة 
العــزل إىل حــني متاثلــه  عــزل صاحــب املســحة يف مستشــفى  فســيتم 
للشــفاء. وجهــزت وزارة الصحــة مــع رشكائهــا يف املؤسســات الحكوميــة، 
خانيونــس،  ويف  وشــامله  غــزة  قطــاع  جنــوب  يف  الصحــي  الحجــر  مراكــز 

باإلضافة إىل تجهيز بعض الفنادق لكبار السن والحاالت املرضية.
وأشــار القــدرة إىل توفــري فريــق مــن التثقيــف الصحي التابع لــوزارة الصحة 
الســتقبال العائديــن وتعريفهــم باإلجــراءات املطلوبــة خــال فــرتة الحجــر 

لزيادة السامة والوقاية من فايروس كورونا.
وقــال: "خصصــت وزارة الصحــة مراكــز إلجــراء الفحــص املخــري لكافــة 
املســافرين يف مختلف محافظات القطاع قبل مغادرتهم وفق كشــوفات 
وزارة الداخليــة، حيــث أجــرت مراكــز الفحــص يوم الجمعة )628( مســحة 

للمغادرين يوم األحد مجاًنا".

مجمــل  مــن   )67628( إىل  النشــطة  اإلصابــات  ارتفعــت  اإلرسائيليــة، 
اإلصابات التي وصلت إىل )226586( تعاىف منهم )157523(، بينام 
ارتفعــت حصيلــة الوفيــات إىل )1417( حالــة، منذ بدء انتشــار الفريوس 

يف الباد، يف آذار/ مارس املايض.
وذكــرت أن عــدد اإلصابــات الخطــرة وصــل إىل )728(، فيــام ارتفــع عــدد 
الحاالت التي تحتاج إىل تفس اصطناعي بواقع )19( حالة عن الحصيلة 

الرسمية األخرية وبلغ )200( حالة.
املشــايف  داخــل  حالــة   )1439( وجــود  إىل  املعطيــات  وأشــارت 
اإلرسائيليــة، بينهــم )264( بحالــة متوســطة، فيام يتلقى)62331( مصابا 

العاج املنزيل، و)3858( يف الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

ومواطــن )68 عامــا( مــن الســموع مبحافظــة الخليــل، ومواطــن )64 عامــا( 
من بيت فوريك مبحافظة نابلس.

ولفتــت إىل وجــود )42( مريضــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، بينهــم )11( 
مريضا عى أجهزة التنفس االصطناعي.

بلغــت  فلســطني  يف  كورونــا  فــريوس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وأضافــت 
ونســبة   ،)24.7%( النشــطة  اإلصابــات  نســبة  بلغــت  فيــام   ،)74.6%(

الوفيات )%0.7( من مجمل اإلصابات.
وأوضحت أن اإلصابات الجديدة توزعت يف املحافظات حسب التايل: 
اللــه  رام   ،)8( قلقيليــة   ،)50( لحــم  بيــت   ،)46( نابلــس   ،)14( الخليــل 
والبــرية )16(، جنــني )19(، ســلفيت )25(، أريحــا واألغــوار )6(، طولكــرم 
)30(، طوباس )5(، ضواحي القدس )4(، فيام تم إجراء 3177 فحصا.

التعــايف الجديــدة ســجلت يف محافظــات: الخليــل  وذكــرت أن حــاالت 
)137(، جنني )34(، بيت لحم )214(، سلفيت )16(.

بلغــت  فلســطني  يف  كورونــا  فــريوس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  وبينــت 
ونســبة   ،)24.7%( النشــطة  اإلصابــات  نســبة  بلغــت  فيــام   ،)74.6%(

الوفيات )%0.7( من مجمل اإلصابات.

تردي أوضاعه الصحية ووصولها ملرحلة الخطر.
ومــا يزيــد مــن خشــية الزوجــة األخــرس )40 عاًمــا( أن زوجهــا فقــد القــدرة 
عــى الحركــة ويصــاب بحالــة إغامء متكررة، ويعاين من صعوبة يف النطق 
وضعف بالرؤية وفقدان حاسة السمع، وال يستطيع الوقوف عى قدميه، 

كام فقد أكر من نصف وزنه، كام تقول.
ورغــم كل ذلــك تؤكــد األخــرس لصحيفــة "فلســطني" أن زوجهــا مســتمر 
مؤكــدة  اإلداري،  اعتقالــه  ينهــي  حتــى  الخاويــة،  األمعــاء  معركــة  بخــوض 
أن زوجهــا يشــعر مبؤامــرة تحيكهــا إدارة الســجون ومحاكمــه لدفعــه لفــك 
إرضابــه عــن الطعــام مقابــل تجميــد اعتقاله اإلداري، خاصة بعد انســحاب 
الســجانني بزيهم العســكري واســتبدالهم بسجانني بزي مدين يف محاولة 

لخداعه.
وتصــف األخــرس، التــي تقيــم يف بلــدة ســيلة الظهــر قضــاء مدينــة جنــني 
شاميل الضفة الغربية برفقة أبنائها الستة، قرار تجميد االعتقال اإلداري 

لزوجها بالخدعة وهدفه كرس اإلرضاب املفتوح عن الطعام.
وتؤكــد أن محكمــة االحتــال العليــا متــارس دورهــا املتواطــئ مــع جهــاز 
املخابــرات "الشــاباك" لرتســيخ سياســة االعتقــال اإلداري واالنتقــام مــن 

زوجها يك يستجيب لها وينهى إرضابه.
وتعــرب عــن تخوفهــا جــراء تدهــور األوضــاع الصحيــة لزوجهــا )49 عاًمــا( 
ودخولــه يف غيبوبــة متكــررة يف اليــوم الواحــد، إىل جانــب وجود تلف يف 
الدمــاغ ونقــص باألكســجني املرســل للدمــاغ، وشــعوره يف ثقــل بقدميــه 
يف  وضعــف  والصــدر  الــرأس  يف  شــديدة  وآالم  تحريكهــا  قدرتــه  وعــدم 

عضلة القلب، وفق ما أكده محامي نادي األسري الذي زاره مؤخًرا.
وتضيف: إن األوضاع الصحية لزوجها مقلقة جًدا وهي يف تراجع مستمر 
وبات ال يقوى عى الحركة والرتكيز وال يشعر مبن حوله وفقد الكثري من 
وزنه كام يعاين من صعوبة يف النطق وضعف يف حاسة السمع ما ينذر 

بخطورة وضعه الصحي نظًرا لطول إرضابه املفتوح عن الطعام.
لكــن يف الوقــت ذاتــه تؤكــد أن عزميــة وإرصار زوجهــا ملواصلــة اإلرضاب 

ستكرس اعتقاله.
تواطؤ األطباء

ســجون  إدارة  مــع  يتواطــؤون  اإلرسائيليــني  األطبــاء  أن  األخــرس  وتؤكــد 
االحتــال ملامرســة الضغــط عــى زوجهــا ودفعــه لكــرس إرضابــه، مناشــدة 
يف هذا السياق اللجنة الدولية للصليب األحمر إلرسال طبيب مختص 
ليتابع الوضع الصحي له، مؤكدة أن "أطباء السجون ال يعرفون الرحمة".

وتواصل ســلطات االحتال حرمان عائلة األســري األخرس، من زيارته منذ 
اعتقاله يف 27 متوز/ يوليو املايض.

وتقــول: إن معركــة زوجهــا "ماهــر" هــي معركــة الــكل الفلســطيني فالجميع 
عرضــه لاعتقــال اإلداري، ويتوجــب عــى الــكل الوقــوف إىل جانبه وعدم 

تركه يقارع السجان وحيًدا عى أرسة مستشفى "كابان" العسكري.
وناشــدت الزوجة األخرس كل املؤسســات الدولية والرســمية والحكومية 
التدخــل الفــوري والعاجــل إلنقــاذ حيــاة زوجهــا الــذي يعــاين مــن تدهــور 
مســتمر يف وضعــه الصحــي، مؤكــدة وجــود تقصــري كبــري مــن الصليــب 
األحمر واملؤسسات العاملة يف مجال األرسى؛ إلنقاذ زوجها من املوت 
يف مواجهــة سياســة االعتقــال اإلداري التــي تــر بالــكل الفلســطيني كــام 

تقول.
واالعتقال اإلداري هو إجراء تلجأ له قوات االحتال العتقال الفلسطينيني 
معرفــة  مــن  ومحاميــه  املعتقــل  يحــرم  مــام  محاكمــة،  ودون  تهمــة،  دون 
أســباب االعتقــال، بذريعــة وجــود ملــف رسي، وغالًبــا يجــدد أمــر االعتقال 

اإلداري بحق املعتقل وملرات متعددة.
ويصــدر أمــر االعتقــال اإلداري بنــاء عــى قائــد املنطقــة العســكرية الــذي 
يعطيــه ســلطة احتجــاز شــخص أو أشــخاص ملــدة تصــل إىل ســتة أشــهر، 

قابلة للتجديد.
وتواصل سلطات االحتال اعتقال نحو خمسة آالف أسري، بينهم )450( 

معتقًا إدارًيا وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.

مرص.. حكم نهايئ 
برفض نقل رضيح "أبو 

حصرية" للقدس
القاهرة/ األناضول:

قضــت أكــر محكمــة للطعــون اإلداريــة يف مــرص، أمــس، بشــكل نهــايئ، 
برفــض نقــل رضيــح كان مــزارا لحاخامــات وســياح يهــود إرسائيليــني، إىل 

مدينة القدس املحتلة.
جــاء ذلــك حســب مــا نقلتــه وســائل إعــام محليــة بينهــا صحيفتــا األهــرام، 

واليوم السابع.
وقضــت املحكمــة اإلداريــة العليا، باعتبــار طعن الجهة اإلدارية الحكومية 
ضــد حكــم القضــاء اإلداري باإلســكندرية، حــول رضيــح الحاخــام اليهــودي 
وتأييــد  الطعــن  لرفــض  إشــارة  يكــن"، يف  "كأن مل  أبــو حصــرية،  يعقــوب 

الحكم السابق.
وحسب املصادر "يصبح حكم محكمة القضاء اإلداري نهائيًا وباتا"

يف  رفضــت  اإلســكندرية  مبحافظــة  اإلداري  القضــاء  محكمــة  وكانــت 
ديسمر/ كانون أول 2014، نقل الريح ملدينة القدس، قبل أن تطعن 

عليه الجهات اإلدارية، دون أن تفصح املصادر عن أسباب الطعن.
مــرصي  أقامهــا محامــي  دعــوى  عــى  بنــاء  اإلداري صــدر  القضــاء  وحكــم 
طالب فيها بنقل رفات الحاخام أبو حصرية إىل دولة االحتال اإلرسائييل 

وإلغاء االحتفالية اليهودية السنوية التي تقام فيه، وفق إعام رسمي.
واســتند الحكــم إىل أمريــن أولهــام أن "اإلســام يحــرتم األديــان الســاموية 
وينبذ نبش قبور موتاها"، والثاين كون "فلســطني أرضا محتلة وال يجب 
عــى أرض  الريــح  هــذا  بتواجــد  الدولــة عليهــا  يهوديــة  إضفــاء رشعيــة 

عربية".
وكان الحكم الصادر يف 2014، قرر أيضا إلغاء أثرية الريح الصادر من 
وزارة الثقافــة 2001، الفتقــاده "الخصائــص الدالــة عــى ذلــك والنطوائــه 

عى خطأ تاريخي"، فضا عن وقف االحتفاالت السنوية.
يذكــر أن قريــة "دميتــوه" مبدينــة دمنهــور، شــاميل البــاد، التــي تحتضــن 
تــا يعلــوه قــر أبــو حصــرية كانــت تشــهد احتفــاالت ســنوية، عــر حضــور 
حافــات إرسائيليــة يف أواخــر ديســمر/كانون األول، وأوائــل يناير/كانون 
الثــاين مــن كل عــام، إلقامــة طقــوس دينيــة واحتفاليــة يف محيــط الريــح 

تحت حراسة أمنية.
وتوقفــت االحتفــاالت بشــكل الفــت منــذ عــام 2011 عقــب ثــورة ينايــر/ 
كانون ثان 2011، قبل أن تعود بشكل محدود للغاية يف أواخر 2018، 

دون أن تتكرر لآلن.
ووفــق تقاريــر إرسائيليــة، فـ"أبــو حصــرية" )1880-1805م( هــو يعقــوب 
بــن مســعود، حاخــام يهــودي مــن أصــل مغــريب، عــاش يف القــرن التاســع 
عر، ويعتقد لدى يهود أنه شــخصية "مباركة"، وهو ما كان دامئا محل 

تشكيك من باحثني مرصيني وعرب.

وفاة مواطن بحادث 
سري يف بيت الهيا

غزة/ فلسطني:
أعلنــت رشطــة املــرور يف غــزة مســاء أمــس، عــن وفاة مواطــن جراء حادث 

سري يف بيت الهيا شاميل قطاع غزة.
وأفــادت رشطــة املــرور يف ترصيــح مقتضــب، بوفــاة املواطــن عبدالحــي 

عبد الدايم أبو عيطة )55 عاًما(، جراء حادث يف مروع بيت الهيا.

)APA( قيادة رشطة املنطقة الوسطى يف قطاع غزة يتجولون يف دير البلح ويوزعون كاممات طبية عى املواطنني

جنيف/الجزيرة نت:
أفــادت مصــادر للجزيــرة بأن وفدي الحكومة اليمنية 
والحوثيني وقعا يف جنيف عى املرحلة األوىل من 
اتفاقيــة تبــادل األرسى، مــن جهــة أخــرى وصــل أكــر 
مــن 100 مســلح مــن املجلــس االنتقــايل الجنــويب 
لجزيــرة ســقطرى ضمــن جهود اإلمــارات لبناء قاعدة 

عسكرية يف األرخبيل اإلسرتاتيجي.
وأفــادت املصــادر أن املرحلــة األوىل تشــمل أكــر 
ســعوديون  بينهــم  الطرفــني،  مــن  أســري  ألــف  مــن 

وسودانيون.
وقــال الصحفــي اليمنــي بشــري الحــاريث مــن جنيــف، 
إن هــذه املرحلــة تعــد االخــرتاق األول الــذي أحدثــه 
مارتــن  لليمــن  الخــاص  املتحــدة  األمــم  مبعــوث 
غريفيــث، حيــث اســتطاع إقنــاع الطرفــني بالتوقيــع 

عى املرحلة األوىل من اتفاقية تبادل األرسى.
وأضاف الحاريث أنه بحسب املعلومات املتوفرة، 
فســيطلق رساح 1081 أســريا مــن الطرفــني، بينهــم 

19 أسريا سعوديا وآخرون سودانيون.
وأفــاد الحــاريث بــأن مؤمتــرا صحفيــا ســيعقد اليــوم 
االحد، لإلعان عن جميع التفاصيل بشأن االتفاق، 
مشريا إىل أن اتفاقية جنيف الحالية هي استكامل 
ملشــاورات ســابقة عقــدت يف ســتوكهومل وعــاّمن، 
ومــن املفــرتض أن تتبعهــا مراحــل أخــرى الســتكامل 

ملف األرسى الذين يعدون باآلالف يف الجانبني.

ويف ســياق آخــر، قالــت مصــادر محليــة يف أرخبيــل 
ســقطرى اليمنــي إن أكــر مــن 100 مســلح تابعــني 
إماراتيــا،  املدعــوم  الجنــويب  االنتقــايل  للمجلــس 
وصلــوا إىل األرخبيــل عــى مــن ســفينة قادمــة مــن 

عدن التي يسيطر عليها املجلس.
وتشــري املصــادر إىل أن معظــم املســلحني ينتمــون 
بعــد  انتقلــوا  وأنهــم  ويافــع،  الضالــع  منطقتــي  إىل 
ترافقهــا  حافــات  مــن  عــى  لألرخبيــل  وصولهــم 
عربات عســكرية إىل مقر اللواء األول مشــاة بحري، 

حيث يسيطر مسلحو االنتقايل.
بنــاء  وتــرية  تصاعــد  مــع  التطــورات  هــذه  وتتزامــن 
"قطينــان"  منطقــة  يف  إماراتيــة  عســكرية  قاعــدة 

اإلسرتاتيجية غريب أرخبيل سقطرى.
اإلمــارات  إن  للجزيــرة  قــال  حكومــي  مصــدر  وكان 
غــرب  كبــرية  عســكرية  قاعــدة  بنــاء  عــى  تعمــل 
ســقطرى ويف منطقة إســرتاتيجية ترف عى جزر 
األرخبيــل الغربيــة، كــام تعمــل عــى إنشــاء معســكر 

يف الجزء الرقي من األرخبيل.

كــام نقــل موقــع "ســاوث فرونــت" املتخصــص يف 
مصــادر  عــن  واإلســرتاتيجية  العســكرية  األبحــاث 
عربيــة وفرنســية مل يســمها، أن اإلمــارات وإرسائيــل 
املعلومــات  لجمــع  تحتيــة  بنيــة  إنشــاء  تعتزمــان 
االستخبارية العسكرية يف جزيرة سقطرى اليمنية.

تشمل أكرث من ألف أسري.. توقيع 
اتفاق تبادل أرسى بني الحكومة 

اليمنية والحوثيني
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الصيادون..
 ألك العيش ُمّر

عيــش  لقمــة  أجــل  مــن  ُتقتــل  أن  واألَمــرُّ  ُمــّر.  العيــش  أكل 
مــرة. واألمــر مــن املــّر أن يقتلــك مــن كان الواجب يقتيض 
ســقاها  عائلــة  الزعــزوع  آل  ومنقــذا!  عونــا  لــك  يكــون  أن 
خفــر الســواحل املــري املــّر علقــا. أبنــاء العائلــة حســن 
ومحمــود ويــارس ذهبــوا إىل البحــر طلبــا للصيــد، وتوفــر 
عــى  كانــوا  الثالثــة  مريــض.  عائلهــا  ألرسة  العيــش  لقمــة 
مل  هــم  وســيناء،  غــزة  بــن  البحريــة  الحــدود  مــن  مقربــة 
اخــرق  الغــادر  القناصــة  ســالح  ولكــن  الحــدود،  يخرقــوا 
رهــن  ويــارس  ومحمــود،  حســن  فقــى  الثالثــة،  أجســاد 
االعتقــال. رحــم الله الشــهيدين، وفــك أرس الثالث، وألهم 

أهلهم الصرب والسلوان.
لهــا باملغفــرة،  بــاألمل والدعــاء  غــزة ودعــت املغدوَرْيــن 
ولكــن ســؤال األمل كان عــى كل لســان: ملــاذا قتــل خفــر 
الســواحل الصياديــن؟! مــا الجنايــة التــي ارتكبوهــا؟! وهــل 
اخــراق الحــدود البحريــة مــن أجــل الصيــد جرميــة توجــب 
نــران  إطــالق  الســواحل  خفــر  مبكنــة  كان  أمــا  القتــل؟! 
تحذيريــة لطردهــم، أو اإلحاطــة بهــم واعتقالهــم؟!  ملــاذا 

القتل هو الحل؟!
لقد كرر خفر السواحل املري قتل الصياد الفلسطيني 
ألدىن مالبسة، فهل الخطأ يف الخفر، أم يف التعليات؟! 
أم أنــه مثــة كراهيــة تحتــاج ليــد رحيمــة لتنزعهــا مــن حــراس 
البحــر؟ مــر التــي عرفناهــا ال تكــره وال تقتــل، فــا الــذي 

أفسد سالح الخفر فقتلوا الزعزوع حسن ومحمود؟ 
مل يكــن محمــود وحســن مــن رجــال املنظــات، ومل يكونــا 
كريــم،  وعيــش  حــالل  زرق  طالبــي  كانــا  اإلرهابيــن،  مــن 
إىل  بصاحبهــا  تفــيض  وقــد  مــرة،  الكريــم  العيــش  ولقمــة 
وابــن  أجــل أب مريــض وأم مريضــة،  مــن  طلــب الصعــب 

يبيك من الجوع.
حن ألقت أمواج البحر ببعض اإلخوة املرين لساحل 
غزة اســتضافهم ســكان غزة وأكرموهم وأعادوهم ســاملن 
ملــر، فهــم إخــوة ورحــم، وكان هــذا هــو الواجــب، فلاذا 
مل يفعــل خفــر الســواحل مــع صيــاد غــزة مبقتــى الرحــم، 

والجرة؟! 
عــى  يقــوى  وال  القلــم،  ويكــر  القلــب،  يعتــر  األمل 
اســتكال املقال، لذا أختم بالدعاء بالرحمة للشــهيدين، 
وأنصــح الصياديــن بالحــذر من الحــدود املرية، والله هو 
الرزاق ذو القوة املتن. رحم الله الصيادين أمواتا وأحياء 

يطلبون العيش مبركب املوت والخطر.

معالج نفيس يحدد 
نصيحة مهمة للسيطرة 

عىل نوبات القلق
الرياض/ وكاالت:

يعــاين املصابــون باضطــراب القلــق مــن نوبــات املشــاعر املفاجئــة 
املتعلقة بالخوف أو الرعب، والتي تصل إىل ذروتها خالل دقائق.

وبحســب صحيفة "عاجل" الســعودية، قال املعالج النفيس أســامة 
الجامع، إن املصابن باضطراب القلق يزداد قلقهم إذا كان يفكرون 

يف أمور هي خارج تحكمه مثل صحة اآلخرين.
وأوضــح الجامــع أن املصــاب باضطــراب القلــق يــزداد اطمئنانــه عنــد 

التفكر يف أمور تحت تحكمه مثل سلوكياته وقراراته واختياراته.
التعــرض  عنــد  القلــق  باضطــراب  للمصابــن  الجامــع نصيحــة  ووجــه 
لهــذه النوبــات، تتمثــل يف كتابــة مــا يالحظونــه عــى النــاس حولهــم 

مثل كم عددهم وكم شخصا يرتدي نظارة ووصف ديكور املكان.
وشــدد املعالج النفيس عى أن تركيز األشــخاص املصابن بالقلق 
عــى أجســادهم واألعــراض التــي تظهــر عليهــم، يجعــل األمــور تــزداد 

سوءا، بينا إذا ركزوا عى األحداث حولهم يقل القلق.
وأتــم الجامــع "حــاول أن تغــرق نفســك بتفاصيــل مــا تشــاهده حولــك 

وتعدده وتكتبه، لترف ذهنك عن أعراضك الجسدية".

واشنطن/ الجزيرة نت:
أعلنت رشكة رينغ )Ring( للكامرات 
أمــازون  لرشكــة  اململوكــة  األمنيــة 
)Amazon( عــن إطــالق كامــرا "رينغ 

 Ring Always( كام"  هــوم  آلوايــز 
الداخليــة  للمراقبــة   )Home Cam

املنــزل  حــول  الطــران  ميكنهــا  التــي 
للمراقبة أثناء وجودك بالخارج.

أن  الطائــرة  الكامــرا  لهــذه  وميكــن 
منزلــك،  حــول  مســتقل  بشــكل  تحــوم 
اكتشــفت  إذا  تنبيهــات  وترســل 
الطــوارئ  حــاالت  أو  حريقــا  أو  دخــالء 
املنــزل.  عــن  بعيــدا  وجــودك  أثنــاء 
وقالــت الرشكــة إنهــا تهــدف ملســاعدة 
األشــخاص عــى مراقبــة منازلهــم دون 
كامــرات.  عــدة  تثبيــت  إىل  الحاجــة 

تحديــد مســار  للمســتخدمن  وميكــن 
حملهــا  طريــق  عــن  للكامــرا  محــدد 
بجميــع أنحاء املنزل، وميكنها التحقق 
مــن حــدوث أي اضطرابــات مثــل وجود 
دخيــل أو حريــق إذا تــم تفعيــل خاصية 

.)Ring Alarm( رينغ آالرم
إنســايدر  بيزنــس  موقــع  ونقــل 
الرشكــة  عــن   Business insider

التســجيل  ميكنــه  الجهــاز  إن  قولهــا 
صــوت  وإصــدار  الطــران،  أثنــاء  فقــط 
ال  وعندمــا  يســجل،  أنــه  إىل  للتنبيــه 
إطفــاء  يتــم  فإنــه  مراقبــة  هنــاك  تكــون 
 5 الكامــرا، وتعمــل البطاريــة لحــوايل 
للقيــام  مصممــة  الكامــرا  ألن  دقائــق 
برحــالت قصــرة مدتهــا دقيقــة واحــدة 
دوالرا   250 الجهــاز  وســيكلف  فقــط، 

عنــد إطالقــه عام 2021. واســتحوذت 
أمــازون عــى "رينــغ" أوائــل عام 2018 
مقابل مليار دوالر، وقد واجهت بعض 
واألمــان  الخصوصيــة  حــول  الجــدل 
تصنعهــا،  التــي  املراقبــة  ملنتجــات 
مئــات  مــع  تســببت رشاكاتهــا،  حيــث 
أنحــاء  بجميــع  الرشطــة  إدارات  مــن 
الواليــات املتحــدة، يف إثــارة مخــاوف 
دعــاة الخصوصيــة وجاعــات الحقــوق 
املدنيــة واملرشعــن. وعــادت "رينــغ" 
أمــان  لتحســن  تخطــط  إنهــا  لتقــول 
منتجاتهــا. وكشــفت أنهــا ســتطلق يف 
وقــت الحــق مــن هــذا العــام تكنولوجيا 
أنهــا  رغــم  معينــة،  ألجهــزة  التشــفر 
ســتكون  التــي  املنتجــات  تحــدد  مل 

متوافقة مع هذا التشفر.

تاريخ السكر.. قصة 
مأساوية وراء اكتشاف 

أكرث المنتجات حالوة
باريس/ الجزيرة نت:

ليــس الســكر ضــارا بالصحــة وحدهــا، بــل باملجتمــع أيضــا؛ فخلــف حالوتــه 
التي رافقت أفراح الناس واحتفاالتهم عرب التاريخ تكمن معاناة غر عادية، 
كــا جــاء يف قصــة هــذا املنتــج التــي رواهــا أســتاذ التاريــخ الفخــري بجامعــة 

"يورك" جيمس والفن يف كتابه "تاريخ السكر املذهل.. تاريخ العامل".
ويلخص سولن روي هذه القصة لصحيفة لوفيغارو )lefigaro( الفرنسية، 
منطلقا من األرضار املتعددة التي وصفها بالكارثية بالنسبة للقوى العاملة 
مــن العبيــد وعــال الســخرة الذيــن زرعــوه، وباملروعــة بالنســبة للبيئــة يف 
املناطــق التــي ُزرع فيهــا، أمــا آثــاره عــى الصحــة فلــم تعــد تحتــاج إىل دليل، 

ومع ذلك "يظل السكر رائجا"، كا يقول املؤرخ.
وبسبب الرشاهة أو االستشفاء، ورمبا كرمز ديني أو إلظهار الرثوة والقوة، 
أصبحــت "األطعمــة واملرشوبــات الســكرية معروفــة لــدى بعــض الحضــارات 
منــذ آالف الســنن"، فاســتهلك الســكر أوال عــى شــكل عســل، ورسعــان مــا 
ُصنــع مــن قصــب الســكر يف الهنــد قبــل قرنن من ميالد املســيح، كا يقول 

الكاتب.
ويبــدو أن ثقافــة قصــب الســكر -كــا يــرى املــؤرخ- التــي ولــدت يف الهنــد 
انترشت يف أفريقيا والرشق األوســط ويف حوض البحر األبيض املتوســط، 
وبحلــول عــام 1400 زرع قصــب لســكر يف مــر وســوريا واألردن وشــال 

أفريقيا وإسبانيا، ورمبا إثيوبيا وزنجبار.
ثــم عــرب قصــب الســكر املحيــط األطلــيس -كا يقــول املؤرخ- وبــدأت قصة 
إنتاجــه يف األمركتــن بعــد عــام  الكبــر يف  الســكر املأســاوية "باالنفجــار 
1600" ليشــبع نهــم الــرشكات، ولكــن مثــن ذلــك كان أملــا كبــرا، متثــل يف 

جلــب العبيــد مــن أفريقيــا، ثــم اســتبدالهم الحقــا بعال من آســيا، ومل تكن 
ظروفهم املعيشــية أفضل، ثم بتدمر الشــعوب واملناظر الطبيعية والتنوع 

البيولوجي يف األمركتن بسبب مزارع قصب السكر العمالقة.
أمــا بالنســبة لصحــة آكيل الســكر، فــروي جيمــس والفــن أن هــذا املنتــج 
الذي كان حكرا عى األقوياء، وكان تذوقه يف البالط الفرنيس واإلنجليزي 
وراء مــا ُعــرف عــن لويــس الرابــع عــرش أو إليزابيــث إيــر من أســنان تالفة، قبل 

أن ينترش التسوس بن عامة الناس فيا بعد.
ومــع زيــادة اإلنتــاج -كــا يقــول املــؤرخ- أصبــح الســكر واملنتجــات املصنعة 
منــه كدبــس الســكر والعصــر املحــى، وســيلة غــر مكلفــة وفعالــة لزيــادة 

السعرات الحرارية التي يحصل عليها أفقر الناس.
ولذلــك -يــرى والفــن- أن وبــاء الســمنة الــذي يعاين منــه العامل اليوم جاءت 
بذوره من الثورة الصناعية، واألرباح الناتجة عن تجارة السكر، التي خلقت 
قراراتهــا  ومتــيل  االســتعارية  الحــروب  يف  تســهم  كانــت  كبــرة  تكتــالت 

السياسية.
ــن للنكهة، يعــد مادة حافظة  وختــم الكاتــب بــأن الســكر إضافــة إىل أنــه ُمحسِّ
ممتــازة، وهــو حجــر الزاويــة يف فلســفة صناعــة األغذيــة، الــذي مكنهــا مــن 
تحويــل طعــام منخفــض التكلفــة إىل ذهــب تجــاري، وخلــق عاملــا يكون فيه 

الطعام غر الصحي أكرث ربحية من الطعام الجيد.

الحيوانات األليفة تلعب 
دورًا يف مكافحة آثار كورونا

لندن/ وكاالت:
عاىن الكثرون من آثار نفســية ســلبية بســبب اإلغالق الناجم عن تفيش 

فروس كورونا املستجد.
وكشف استطالع رأي أن وجود حيوان أليف ساهم يف خفض مستويات 
التوتر، بحســب موقع "ياهو". وأجرى باحثون بريطانيون اســتطالعا عى 
6000 بريطاين، رأوا أن امتالك حيون أليف يعزز الصحة العقلية ويقلل 

من الشعور بالوحدة، ويساعد عى خفض مستويات التوتر.
وأفــادت نتيجــة االســتطالع بــأن تســعة مــن كل عــرشة مشــاركن ســاعدهم 
أنهــا  عــى  املشــاركون  وأجمــع  اإلغــالق،  تحمــل  يف  األليــف  حيوانهــم 

ساعدتهم يف الحفاظ عى لياقتهم ونشاطهم.
وســجل الباحثــون كيــف تعامــل النــاس مــع إجــراءات اإلغــالق خــالل ذروة 
الوبــاء يف اململكــة املتحــدة، واعتــرب معظــم الذين شــاركوا يف البحث أن 

حيواناتهم األليفة كانت مصدر دعم كبر.

مقهى أمرييك يعزل 
زبائنه بفقاعات هوائية 
لمكافحة "كوفيد19-"

نيويورك/ وكاالت:
تعمل فقاعات هوائية عى تعزيز عمل مقهى صغر يف نيويورك، 
حيــث توفــر هــواء نقيــا يف كبســوالت آمنــة عــى األرصفــة للزبائــن 

الذين يخشون فروس "كورونا".
وأصبحت الخيام البالستيكية التي يستغرق إعدادها دقيقة واحدة 
متثــل نقطــة جــذب يف املقهــى عــى الجانــب الغــريب العلــوي مــن 

مانهاتن وال سيا مع ازدياد برودة ورطوبة الطقس يف الخريف.
مــن  اثنــن  مــع  العشــاء  تتنــاول  كانــت  بينــا  وريث  فالــري  وقالــت 
زمالئهــا يف العمــل "مــع كل مــا يحــدث يف هــذا العــامل، فــإن تنــاول 
الطعام يف فقاعة ميثل أحد أفضل التجارب التي ميكن أن منر بها، 
مضيفــة "لديهــم كل يشء آمــن ونظيــف. يفصــل بــن كل يشء وآخر 

ستة أقدام"، وفق وكالة "رويرز".
وقــال رئيــس بلديــة نيويــورك، بيــل دي بالســيو إن نيويــورك ملتزمــة 
بجعــل تنــاول الطعــام يف الهــواء الطلــق خيــارا دامئــا آلالف املطاعــم 
التي تبنت هذا الفكر منذ تفيش جائحة فروس كورونا يف الربيع.

الطلــق  الهــواء  يف  بالــدفء  الزبائــن  شــعور  اســتمرار  عــى  وحفاظــا 
خالل أشهر الخريف والشتاء ستسمح املدينة للمطاعم باستخدام 
أجهزة تدفئة معينة وخيام مغلقة. وميكن للمطاعم أيًضا إعادة فتح 
أبوابها لتناول الطعام يف الداخل بسعة 25 يف املئة يوم األربعاء.

وقال آالن شيفرو مالك املقهى إنه نظرا للطاقة املحدودة للمقهى 
الطهــاة  رواتــب  لدفــع  تكفــي  لــن  مقعــدا  العرشيــن  فــإن"  بالداخــل 
واملوظفــن اآلخريــن. ومــن الــذي ســيدفع مــاال ليــأكل يف الــربد أو 

املطر أو الثلج دون حاية؟".
ووفرت 15 فقاعة عى شيفرو معاناة ومتاعب كثرة. وبسعر 400 
دوالر تكفــي الكبســولة لســتة أشــخاص ويطلــب الزبائــن حجزهــا عــرب 

الهاتف.
وقــال شــيفرو "األرس تحبهــا. واألطفــال يحبونهــا. واألصدقــاء الذيــن 
يريدون االلتقاء معا يحبونها .كانت الساء متطر قبل أسبوعن... 

وكان كل من بداخل تلك الفقاعات يقضون وقتا سعيدا".

كامريا طائرة من أمازون لحماية بيتك 
من اللصوص والحرائق


