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غزة/ فلسطني:
شــيع مئــات الفلســطينيني، أمــس، جثــاين الصياديــن محمــود وحســن 
الزعزوع، اللذين قتلها الجيش املرصي قرب الحدود املائية مع مرص 

جنويب قطاع غزة، وســط إرضاب شــامل للصيادين ومطالبات 
املوكــب  وانطلــق  الحادثــة.  يف  جــدي  بتحقيــق  حقوقيــة 

غزة/ أدهم الرشيف:
أن  االســتيطان،  شــؤون  يف  مختصــان  خبــران  رأى 
عــى  تعديــات  إدخــال  االحتــال  حكومــة  نوايــا 
الخرائــط التــي أوجدتهــا مــا تســمى "صفقــة القــرن"، 
تهــدف إىل الســيطرة عــى مزيــد مــن أرايض الضفــة 
الغربيــة ومصادرتهــا لصالح املســتوطنات. وطبًقا ملا 

أفــادت بــه وســائل إعــام إرسائيليــة يف وقــت ســابق، 
فــإن التعديــات التــي تطلبهــا ســلطات االحتــال مــن 
تقــرح  القــرن"،  "صفقــة  خرائــط  عــى  ترامــب  إدارة 
فــرض الســيادة عــى أجــزاء أكــر مــا جــاء يف الخطــة 

األمريكيــة املزعومــة للســام، مقابــل التنازل 
وأوضحــت  أخــرى.  أماكــن  يف  مناطــق  عــن 

ذكرى "هبة النفق" تنكأ جراح أمهات 
الشهداء.. و"األقصى" ال يزال في خطر

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
رغم مرور أربعة وعرشين عاًما عى "هبة النفق" ما زالت عائات 

الشــهداء تســتذكر لحظــات فــراق أبنائهــا، يف حــني ال 
املبــارك  األقــى  املســجد  حــول  قامًئــا  الخطــر  يــزال 

الديمقراطيــــة: االنتفاضـــــة الشعبيــــة 
الشاملة خيار شعبنا لالستقالل والعودة

غزة/ فلسطني:
محطــة  شــكلت  األقــى  انتفاضــة  إن  الدميقراطيــة  الجبهــة  قالــت 

تاريخيــة يف املســار النضــايل لشــعبنا الصامــد، وأكــدت 
املفاوضــات  وفشــل  وقيــوده،  أوســلو  اتفــاق  فشــل  فيــه 

عقدان على االنتفاضة الفلسطينية الثانية 
والمستقبـــل ال يــزال "موحًشـــا" لألجيـــــال 

غزة/ نور الدين صالح:
يوافق اليوم الذكرى العشرين النتفاضة األقصى 
الفلسطينية التي انطلقت شرارتها، عقب اقتحام 
زعيم المعارضة اإلســرائيلية آنذاك أرييل شــارون 
يــوم 28 ســبتمبر/ أيلــول 2000، باحات المســجد 

األقصــى المبــارك بحماية نحو ألفيــن من الجنود 
والقــوات الخاصــة اإلســرائيلية، مــا أدى النــدالع 
مواجهــات عنيفــة. وتجــّول شــارون في ســاحات 

القدســي"  "الحــرم  إن  وقــال:  األقصــى، 
أثــار  ممــا  إســرائيلية،  منطقــة  ســيبقى 

ر وسائلها وقدراتها  المقاومة ُتطوِّ

20 عاًمـــا علـــى انـــدالع انتفاضـــة 

األقـــصى والشـــــرارة لــــم تنطفــــئ

تشييع الصياَدْيِن الزعزوع وسط مطالبات 
بتحقيـــــــق جـــــــدي وإضـــــــــــراب للصياديـــــــــن

مشاركون في تشييع جثماني الصيادين محمود وحسن الزعزوع بمدينة دير البلح وسط القطاع أمس    )تصوير/ ياسر فتحي(

               تحصل على عضوية شرفية 
فـــي نقابـــة الصحفييـــــن الكويتييــــن

غزة/ عبد الله الركاين:
حصلــت صحيفــة فلســطني اليوميــة يف قطــاع غــزة عــى عضويــة رشفيــة بنقابــة 
الصحفيــني الكويتيــني. وجــاء يف شــهادة العضويــة التــي وقعهــا رئيــس مجلــس 
إدارة نقابة الصحفيني الكويتية د. زهر العباد: "بناء عى توصية رئيس مجلس 
اإلدارة وقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 27 ديسمر 2020، فقد تقرر منح العضوية 
الرشفيــة يف نقابــة الصحفيــني الكويتيــة وهــي منظمــة دوليــة معتمــدة مــن منظمة 
العمــل الدوليــة ومشــهرة يف دولــة الكويــت لـ"صحيفة فلســطني" التي تصدر يف 

قطــاع غــزة وتحمــل شــعار حارســة الحقيقــة، وميثلهــا الزميــل الصحفــي 
العبــاد ألبــو شــالة  أبــو شــالة". ومتنــى  4األســتاذ مفيــد أحمــد حســن 

وقفة غاضبة في طوباس ضد 
تطبيع األنظمة العربية مع االحتالل

طوباس/ فلسطني:
طوبــاس  يف  غاضبــة  ووقفــة  مســرة  يف  أمــس،  املواطنــني،  عــرشات  شــارك 
بالضفة الغربية املحتلة، ضد تطبيع األنظمة العربية مع االحتال اإلرسائييل.

وجــاءت املســرة والوقفــة بدعــوة مــن القــوى الوطنيــة واإلســامية يف محافظــة 
طوبــاس، دعــًا للمواقــف الفلســطينية ورفًضــا للتطبيــع مع )إرسائيــل(. وانطلق 
املشاركون يف مسرة راجلة من دوار الشهداء مقابل بلدية طوباس، هاتفني 
ومؤكــدة  الوطنيــة  للمصالحــة  ومؤيــدة  العــريب،  للتطبيــع  رافضــة  شــعارات 

عــى الحقــوق الفلســطينية. وانتهــت املســرة بوقفــة عــى الشــارع 
3الرئيــس للمدينــة، تخللتهــا كلــات وطنيــة وإســامية، نــادت بتعجيــل 

خبيران: تعديل "خرائط الضم" إحكام 
للسيطرة وسلب للمزيد من األراضي

محافظات/ عبد الله التركماني:
اقتحمت مجموعة من المستوطنين أمس، 
المسجد األقصى بمدينة القدس المحتلة، 
االحتــال  قــوات  مــن  مشــددة  بحراســة 

اإلسرائيلي. وبحسب مصادر محلية فإن 25 
مستوطنا نفذوا اقتحاما جديدا داخل باحات 
المســجد األقصــى. وفــي ســياق متصــل، 
اعتقلت قوات االحتال اإلســرائيلي، أمس، 

فلســطينيين اثنين واحتجزت أطفالهما في 
قريــة عانيــن غربــي جنيــن، بالضفــة الغربيــة 

المحتلة. وذكرت مصادر فلســطينية 
أن قوات االحتال اعتقلت

25 مستوطنًا يقتحمون األقصى واالحتالل 

يعتقل مواطنين ويحتجز أطفالهما غربي جنين

152

كورونــــا يقتــــل 
مليـــــــون إنســان 
حـــــــــول العالـــــم

عواصم/ وكاالت:
تجــاوزت الوفيــات الناجمــة عن فروس 
املليــون،  عتبــة  املســتجد  كورونــا 
تفشــيه،  بــدء  عــى  أشــهر  تســعة  بعــد 
بحســب موقــع وورد ميــر املختص يف 
أكــر  إصابــة  وأحصيــت  اإلحصائيــات. 
من 33.2 مليون شــخص، شــفي منهم 
مــا يزيــد عــن 24.5 مليونــا. ويف عــدة 
ومدريــد،  باريــس  منهــا  أوروبيــة  مــدن 
الجديــدة  للقيــود  املعارضــون  تجمــع 
املفروضــة، يف محاولــة لوقــف تفــي 
رفضهــم  عــن  تعبــرا  كورونــا،  فــروس 
15سيدة فلسطينية تجلس حول حقائبها منتظرة فتح معبر رفح البري أمس   )تصوير/ رمضان األغا(لهــا. وتخــى منظمــة الصحــة العامليــة 
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7 وفيات وتسجيل 554 إصابة 
جديدة بـ"كورونا" في الضفة

رام الله/ فلسطني: 
أعلنــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة تســجيل 7 حــاالت وفــاة و554 
إصابــة جديــدة بفــروس كورونــا، و1491 حالــة تعــاٍف خــال الـــ24 
الوزيــرة  وأضافــت  الوطــن.  محافظــات  جميــع  يف  األخــرة  ســاعة 
الكيلة يف بيان صحفي، أمس، أن نسبة التعايف من فروس كورونا 

تسجيل 115 حالة تعاٍف
الصحة بغزة :وفاتان و66إصابة 

بـ"كورونا" خالل الـ24 ساعة الماضية 
غزة/ فلسطني:

أعلنــت وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة صبــاح أمــس، تســجيل حالتــي 
إجــراء  بعــد  الوبــايئ  بفــروس "كورونــا"  وفــاة و66 إصابــة جديــدة 
فحــص لـــ2243 عينــة خال الـ24 ســاعة املاضية. وذكرت الصحة، 

هنية يهاتف عائلة الزعزوع: 
تواصل مستمر لتأميــــن 
عـــودة الصيــــاد الثالـــــــث

غزة/ محمد القوقا:
أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مساء أمس، أن قرابة 700 مسافر غادروا القطاع 
عبــر معبــر رفح البري الواصل بين جمهورية مصر العربية، وذلك في اليوم األول 
من فتحه استثنائًيا لمدة 3 أيام. وأفادت الوزارة أن المغادرين هم من المسجلين 
بكشوفات الهيئة العامة للمعابر والحدود بالوزارة وكشف التنسيقات المصرية. 

ومنذ ساعات فجر أمس عملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود على

السلطات المصرية تفرج عن 3 مواطنين من غزة بعد اعتقال ألشهر

نحـــو 700 مغـــادر مــن قطـــاع غــزة 
في أول أيام فتح معبر رفح استثنائًيا
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غزة/ فلسطني:
أمــس،  الفلســطينيني،  مئــات  شــيع 
وحســن  محمــود  الصياديــن  جثــاين 
الجيــش  قتلهــا  اللذيــن  الزعــزوع، 
مــع  املائيــة  الحــدود  قــرب  املــري 
مر جنويب قطاع غزة، وســط إرضاب 
شــامل للصياديــن ومطالبــات حقوقيــة 

بتحقيق جدي يف الحادثة.
الجنائــزي  املوكــب  وانطلقــت 
للشــقيقني الزعزوع من مجمع الشــفاء 
الشــهيدين  منــزل  إىل  وتوجــه  الطبــي، 
يف مدينــة ديــر البلــح وســط قطاع غزة؛ 
إللقــاء نظــرة الوداع عليها قبل الصالة 

عىل جثانيها أمام منزل العائلة.
أقــارب  الجنــازة،  يف  وشــارك 
قليــل  وعــدد  وصيــادون،  الشــهيدين، 

من الجريان.
الجنــازة  يف  املشــاركون  وردد 
بحايــة  طالبــت  التــي  الشــعارات 
الصياديــن خــالل عملهــم لتوفــري لقمــة 
العيش الكرمية لهم، وطالبوا بتشكيل 

لجنة تحقيق يف الحادثة.
املريــة،  البحريــة  القــوات  وكانــت 
أطلقت فجر الجمعة، النار عىل قارب 
صيــد قــرب الحــدود املائيــة املريــة 
الفلســطينية، كان عــىل متنــه األشــقاء 
محمــود  الزعــزوع  عائلــة  مــن  الثالثــة 
منهــم  اثنــني  وقتلــت  ويــارس،  وحســن 
وجرحــت  ومحمــود،  حســن  وهــا 

الجانــب  أو  االحتــالل  مــن  ســواء  لهــا 
الصياديــن  نقابــة  وأعلنــت  املــري. 
مــن  ســيغلق  البحــر  أن  األول،  أمــس 
عــر الســبت ولغايــة الســاعة الرابعــة 

من بعد عر اليوم االثنني.
ونعى اتحاد عال غزة "شــهيدي لقمة 
بعــض  حــدث  "إن  وقــال:  العيــش"، 
التجــاوز للحــدود البحريــة فإنهــا كانــت 
هرًبــا مــن زوارق االحتالل التي ال ترتك 
لكنهــم  الصياديــن،  وتالحــق  إال  فرصــة 

القــارب  ســحب  بعــد  واعتقلتــه  يــارس 
إرضاب  أمــس،  عــّم  املســتهدف. 
غــزة؛  قطــاع  يف  للصياديــن  شــامل 
الصياديــن  استشــهاد  عــىل  احتجاًجــا 
الزعــزوع واعتقــال الســلطات املريــة 
شــقيقهم. وأفــادت مصــادر محليــة بــأن 
القطــاع  محافظــات  بجميــع  الصياديــن 
امتنعــوا عــن الصيــد تضامًنــا مــع عائلــة 
اســتهجان  رســالة  وإيصــال  الزعــزوع، 
يتعرضــون  التــي  االنتهــاكات  ضــد 

هــذه املــرة هربــوا مــن املــوت عــىل يــد 
األشــقاء  يــد  عــىل  للمــوت  االحتــالل 
إىل  ترتقــي  ال  شــنيعة  جرميــة  يف 
مبــادئ  تراعــي أي  الجــوار، وال  أخــالق 

لإلنسانية".
مــن جانبــه، عــر مركــز امليــزان لحقــوق 
ملقتــل  الشــديد  أســفه  عــن  اإلنســان 
الثالــث،  شــقيقهم  وإصابــة  صياديــن 
يف أثنــاء قيامهــم بالصيــد يف املنطقــة 
الحدوديــة بــني جمهوريــة مر العربية 

وقطــاع غــزة. وطالــب مركــز امليــزان يف 
يف  جــدي  تحقيــق  بفتــح  أمــس،  بيــان 
لتكــرار ســقوط ضحايــا  نظــًرا  الحادثــة، 
يف  الفلســطينيني  الصياديــن  مــن 

أحداث مشابهة.
ودعــا املركــز الســلطات املريــة إىل 
النــار  إطــالق  قواعــد  يف  النظــر  إعــادة 
املتبعــة، وال ســيا أن حــوادث تجــاوز 
دول  تشــهدها  للحــدود  الصياديــن 
العــامل املشــاطئة للبحــار واملحيطــات 

كافة وهي حوادث تتكرر دوًما.
املســتقلة  الهيئــة  أعربــت  حــني  يف 
املظــامل"  "ديــوان  اإلنســان  لحقــوق 
الصياديــن  مقتــل  لحــادث  أســفها  عــن 
الثالــث،  شــقيقهم  وإصابــة  الزعــزوع 
مــن  مركبهــم  تجــاه  النــار  إطــالق  جــراء 
قبــل البحريــة املريــة بعــد اجتيازهــم 
مطالبــة  املريــة،  البحريــة  للحــدود 

بالتحقيق يف حيثيات الحادثة.
أنــه  أمــس،  بيــان  يف  الهيئــة  وأكــدت 
بالنظــر إىل تكــرار أحــداث إطــالق النــار 
الســنوات  خــالل  ضحايــا  وســقوط 
املاضية، فإنها تدعو الجهات الرسمية 
بإجــراء  العربيــة  مــر  جمهوريــة  يف 
األصــول يف  وفــق  الالزمــة  التحقيقــات 
الفلســطينيني، ويف  الصياديــن  مقتــل 
واتخــاذ  املشــابهة،  األخــرى  األحــداث 
االلتــزام  بشــأن  القانونيــة  اإلجــراءات 

مبعايري استخدام القوة وتناسبها.

غزة/ فلسطني:
بالتزاماتهــا  بالوفــاء  اللــه،  رام  يف  اشــتية  حكومــة  حقوقــي  مركــز  طالــب 
التــي  ــل مســؤولياتها والرتاجــع عــن اإلجــراءات العقابيــة  القانونيــة، وتحمُّ
االنقســام  بذريعــة   ،2017 آذار  مــارس/  يف  غــزة  قطــاع  عــىل  فرضتهــا 
هــذه  الســتمرار  مــرر  أي  يعــد  مل  أنــه  مؤكــدا  والجغــرايف،  الســيايس 

العقوبات يف ظل األجواء اإليجابية للحوار بني حركتي حاس وفتح.
وكانــت حركتــا حــاس وفتــح أعلنتــا يف بيــاٍن مشــرتٍك الخميــس املــايض، 
أنهــا توصلتــا إىل اتفــاق إلجــراء االنتخابــات العامــة يف أعقــاب محادثات 
وفــدي الحركتــني يف تركيــا. وأكــد البيــان أنــه تــم إنضــاج رؤيــة متفــق عليهــا 
والرئاســية  الترشيعيــة  العامــة  االنتخابــات  تنظيــم  بشــأن  الوفديــن  بــني 

واملجلس الوطني، تبدأ باالنتخابات الترشيعية يف غضون ستة أشهر.
وقال املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، يف بيان له أمس، إن التطورات 
اســتحقاقات  اللــه  بــرام  الفلســطينية  الحكومــة  عــىل  تفــرض  الحاليــة، 
رضورية، تهيئًة ملناخ إنهاء االنقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وأهمها 
الرتاجــع عــن قــرار قطــع رواتــب املئــات مــن موظفي الســلطة الفلســطينية 
عىل خلفيات سياسية، والرتاجع عن قرار التقاعد املبكر، ووقف العمل 
بنظــام التقاعــد املــايل، واالســتقطاعات عــىل رواتــب موظفــي الخدمــة 

العسكرية والخدمة املدنية، والتي تصل إىل نحو 50%.
واعتر املركز أن تلك اإلجراءات تتعارض مع قانون الخدمة املدنية رقم 
)4( املعــدل لســنة 2005، وقانــون الخدمــة يف قــوى األمــن الفلســطيني 
بالحقــوق  الخــاص  الــدويل  العهــد  أحــكام  ومــع   ،2005 لســنة   )8( رقــم 
فلســطني  دولــة  أصبحــت  والــذي  والثقافيــة،  واالجتاعيــة  االقتصاديــة 
طرفــا فيــه منــذ عــام 2014.  كــا أن هــذه التطــورات تتطلــب ضــان دعــم 
األدويــة  وتوريــد  عــادل،  بشــكل  غــزة  يف  الخدميــة  القطاعــات  موازنــات 
واألجهزة واملستلزمات الطبية إىل مستودعات وزارة الصحة يف القطاع.

وأشــار إىل تحذيــره عــىل امتــداد الســنوات املاضيــة، مــن تداعيــات هــذه 
غــزة،  قطــاع  لســكان  واالجتاعيــة  االقتصاديــة  األوضــاع  عــىل  اإلجــراءات 
ســيا يف ظــل الحصــار اإلرسائيــي املفــروض واملســتمر ألكــر مــن 13 

عاما، وما خلفه من ارتفاع يف معدالت الفقر والبطالة.

وأوضحــت أن الخريطــة اإلرسائيليــة تتضمــن 
توســيع الخطــة األمريكيــة لتضم مســتوطنات 
نقطــة  عرشيــن  حــوايل  يف  تقــع  معزولــة 

عشوائية.
الطرق االستيطانية

خليــل  االســتيطان  شــؤون  يف  الخبــري  وعــزا 
التفكجــي، الرغبــة اإلرسائيليــة يف التعديــل 
عامــل  إىل  القــرن"،  "صفقــة  خرائــط  عــىل 
مناطــق  يف  متــر  التــي  االســتيطانية  الطــرق 
الفلســطينية،  الســلطة  لســيطرة  تخضــع 
ويخــى االحتــالل إغالقهــا وقطــع التواصــل 

اإلرسائيي بني املستوطنات.
وأفاد التفكجي بأن سلطات االحتالل عندما 
"صفقــة  لخرائــط  بديــاًل  مخطًطــا  وضعــت 
هــذه  تبقــى  أن  ضــان  أرادت  إمنــا  القــرن"، 
الطــرق تحــت الســيطرة اإلرسائيلية، ولضان 
الســيطرة عــىل الجانــب الفلســطيني وليــس 

العكس.
يف  يقــع  الطــرق  هــذه  مــن  جــزًءا  أن  وبــني 
منطقــة األغــوار، واآلخر داخل الضفة الغربية 
املحتلــة، مضيفــا أن الهــدف مــن هــذا التغري 
إحــكام الســيطرة اإلرسائيليــة، والحفــاظ عىل 
املســتوطنات  بــني  الجغــرايف  التواصــل 
وحتى ال يســتطيع الجانب الفلســطيني قطع 

هذا التواصل.
ــه التفكجــي إىل أن الضــم مل يؤجــل فعلًيــا  ونبَّ
مــن  فــرض  إىل  االحتــالل  يهــدف  مــا  بقــدر 
الوقائــع عــىل األرض الفلســطينية والســيطرة 
يف  لتــأيت  منهــا،  املزيــد  يف  واالســتيطان 

حدثــت  قــد  ضــم  بعمليــة  وتقــوم  مــا  لحظــة 
فعلًيا، أو دون اإلعالن عنها أصاًل.

الضــم يف مرحلتــه األوىل  أن مخطــط  وذكــر 
يهــدف إىل ضــم )%30( من الضفة الغربية، 
ومســاحتها  األغــوار  منطقــة  ذلــك  ويشــكل 
مرحلــة  ويف  الغربيــة،  الضفــة  مــن   )37%(

أيًضــا   )30%( ضــم  )إرسائيــل(  تريــد  الحقــة 
ألصحابهــا  الضفــة  مســاحة  مــن  لتبقــى 

الفلسطينيني )40 %( فقط.
توسيع مناطق الضم

االســتيطان  شــؤون  يف  الخبــري  أكــد  بــدوره 
عبد الهادي حنتش، أن "صفقة القرن" التي 
أعلن عنها الرئيس األمرييك دونالد ترامب، 
كتبــت  لكنهــا  )إرسائيــل(  إعــداد  مــن  هــي 

بأوراق أمريكية.
وأضــاف حنتــش لـ"فلســطني"، أنــه ومبوافقــة 
الخطــة  األمريكيــة  اإلدارة  درســت  ترامــب، 
قبــل أن توافــق عليهــا وتعلــن عنهــا فعلًيــا يف 

نهاية يناير/ كانون الثاين 2020.
كتبــت  التــي  االحتــالل  ســلطات  أن  وذكــر 
الخطــة األمريكيــة تريــد اآلن أن يعــدل ويبدل 
ويضيــف إليهــا مزيــًدا مــن مشــاريع التهويــد 
إرسائيليــة  "الصفقــة  قائــاًل:  واالســتيطان، 
بــكل معنــى الكلمــة لكنهــا مبوافقــة ومباركــة 
مــن إدارة ترامــب وكذلــك مبســاعدة اإلدارة 

األمريكية لتنفيذها".
وعــدَّ حنتــش التعديــالت التــي تريــد حكومــة 
االحتــالل برئاســة بنيامــني نتنياهــو، إدخالهــا 
عــىل مخطــط "صفقــة القــرن" وخاصــة فيــا 

يتعلــق بالخرائــط "عمليــة ضــم أخــرى ألراض 
فلســطينية، ألن االحتــالل اإلرسائيــي وضــع 
خطة متناسقة صنفت قرابة مليون و)400( 
ومنعــت  دولــة،  أمــالك  مناطــق  دونــم  ألــف 
املواطنني الفلسطينيني من مزاولة أعالهم 
بحجــج  ضمهــا  بهــدف  األرايض،  هــذه  يف 

أمنية وبحجة أمالك دولة.
هــذه  وضــع  االحتــالل  "يريــد  وأضــاف: 
لتكــون  االســتيطان  ســلطة  تحــت  األرايض 
اســتيطاين  احتيــاط  مبنزلــة  املســتقبل  يف 
للضم وفرض القانون اإلرسائيي عليها شأن 

املستوطنات اإلرسائيلية األخرى".
إقنــاع  يحــاول  االحتــالل  أن  حنتــش  ويــرى 
العــامل بصدقــه واحرتامــه للقوانــني الدوليــة، 
وهــذا عــاٍر مــن الصحــة متاًمــا، فالــذي يجــري 
عــىل أرض الواقــع مخالــف متاًمــا ملــا تدعيــه 
املســتوى  عــىل  حتــى  االحــالل  ســلطات 

السيايس.
وأكمل: "يريد االحتالل فرض وقائع جديدة 
دون ضجة إعالمية، لذلك يتحدث االحتالل 
يف اإلعــالم عــن يشء لكــن مــا يجــري يشء 
ــا، وهــي عمليــة ضــم هادئــة لتفــادي  آخــر كليًّ
االتحــاد  مــن  خاصــة  الدوليــة  الفعــل  ردود 

األورويب".
وكانــت حكومــة االحتــالل تنــوي بــدء تنفيــذ 
املــايض،  متــوز  يوليــو/  يف  الضــم  مخطــط 
لكنهــا تراجعــت عــن عمليــة الضــم علنًيــا بعد 
مناوئــة  ودوليــة  محليــة  فعــل  ردود  سلســلة 

للمخطط اإلرسائيي.

غزة/ نور الدين صالح:
يوافــق اليــوم الذكرى العرشين النتفاضة األقىص 
عقــب  رشارتهــا،  انطلقــت  التــي  الفلســطينية 
اقتحام زعيم املعارضة اإلرسائيلية آنذاك أرييل 
شــارون يــوم 28 ســبتمر/ أيلــول 2000، باحــات 
ألفــني  نحــو  بحايــة  املبــارك  األقــىص  املســجد 
من الجنود والقوات الخاصة اإلرسائيلية، ما أدى 

الندالع مواجهات عنيفة.
وتجــّول شــارون يف ســاحات األقــىص، وقــال: إن 
إرسائيليــة،  منطقــة  ســيبقى  القــديس"  "الحــرم 
فاندلعــت  الفلســطينيني،  اســتفزاز  أثــار  مــا 
املواجهات بني املصلني والجنود اإلرسائيليني، 
 250 وُجــرح  املصلــني  مــن  ســبعة  واستشــهد 

آخرون، كا ُأصيب 13 جنديًا إرسائيليًا.
رمــًزا  الــدرة"  "محمــد  الفلســطيني  الطفــل  ويعــد 
اقتحــام  مــن  يومــني  فبعــد  الثانيــة،  لالنتفاضــة 
املســجد األقــىص، أظهــر رشيــط فيديــو التقطــه 
مراســل قناة تلفزيونية فرنســية يف 30 ســبتمر/

أيلــول 2000، مشــاهد إعــدام للطفل )11 عاما( 
الذي كان يحتمي إىل جوار أبيه برميل إسمنتي 

يف شارع صالح الدين جنويب مدينة غزة.
محطات االنتفاضة

ومــرّت انتفاضــة األقــىص منــذ اندالعهــا مبحطــات 
بعــض  لتحقيــق  أدت  عــّدة،  وعســكرية  سياســية 
بــذل  رغــم  أخــرى،  يف  واالخفــاق  اإلنجــازات 
التضحيــات  مــن  الكثــري  الفلســطيني  الشــعب 

وتقديم الشهداء والجرحى.
رفيــق  أحمــد  د.  الســيايس  واملحلــل  الكاتــب 
عــوض، قــال: إن االحتــالل تعامــل بشــكل عنيــف 
واســتخدم  اندالعهــا  منــذ  األقــىص  انتفاضــة  مــع 
أســلحته الثقيلــة، وذلــك بعــد اشــرتاك الجاهــري 

مع بعض "التشكيالت العسكرية".
ورأى عــوض خــالل حديثــه لصحيفــة "فلســطني"، 
التــي  االنجــازات  األقــىص مل تحقــق  انتفاضــة  أن 
حيــث  إليهــا،  ترنــو  الفلســطينيني  عيــون  كانــت 

تعاملت معها )ارسائيل( بطريقة قاسية جدًا ومل 
تســمح للفلســطينيني بتحقيــق أي نجــاح إىل حــد 
كبــري. وأوضــح أن االنتفاضــة انتهــت ببنــاء جــدار 
القضيــة  وتراجــع  الضفــة  يف  العنــري  الفصــل 
الفلســطينية، ورضب مؤسســات الســلطة خــالل 
مــدن  كل  طالــت  التــي  الواقــي"  "الســور  عمليــة 

الضفة الغربية املحتلة.
تغيــري  إىل  عــوض،  وفــق  االنتفاضــة  أدت  كــا 
عميــق يف النظــام الســيايس الفلســطيني وتغــري 
رؤيــة العــرب لحــل القضيــة عــن طريــق "املبــادرة 
)ارسائيــل(  التــزام  وعــدم  للســالم"،  العربيــة 
عــىل  مشــددة  قيــود  وفــرض  )أوســلو(  باتفاقيــة 

الفلسطينيني يف الحركة والتنقل.
وأضــاف أن "االنتفاضــة شــهدت تضحيــات عاليــة 
أنهــم شــعب مضحــي  مــن الفلســطينيني وأثبتــوا 
ومبادر، إال أن انجازات االنتفاضة سياسيا كانت 
قليلــة"، الفتــًا إىل أنــه تــم محــارصة الراحــل يــارس 
العنــري،  الفصــل  جــدار  وبنــاء  آنــذاك  عرفــات 

وأصبح التمويل الدويل مرشوطًا.
ولفت إىل أن "املجتمع اإلرسائيي" أضحى أكر 
السياســية  قيودهــا  )ارسائيــل(  وشــددت  تطرفــًا، 
"لكــن  مســتدركًا  الفلســطينيني،  عــىل  واألمنيــة 
يومنــا  حتــى  تتوقــف  مل  الفلســطينية  املقاومــة 
هــذا، وتأثــري االنتفاضــة ال زال قامئًا والحواجز يف 
الضفــة موجــودة وذكريــات الهجــوم عــىل املــدن 

قامئة".
عالمة فارقة

انتفاضــة  الفلســطينية  املقاومــة  واســتغلت 
وأبرزهــا  نوعيــة  إنجــازات  لتحقيــق  األقــىص 
 ،2005 عــام  غــزة  قطــاع  عــن  االحتــالل  اندحــار 
التــي  والعســكرية،  القتاليــة  أدواتهــا  وتطويــر 
كانــت يف بدايتهــا الحجــر واملقــالع والعمليــات 
التــي  الصواريــخ  لتصنيــع  وصــواًل  االستشــهادية 

يصل مداها قلب امُلدن املحتلة. 
الباحث يف الشؤون العسكرية واألمنية رامي أبو 

زبيــدة، قــال: إن انتفاضــة األقــىص شــّكلت عالمة 
فارقــة يف تاريــخ الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه 

ونضاله الطويل مع االحتالل اإلرسائيي.
وأوضــح أبــو زبيــدة خــالل حديثــه مــع "فلســطني"، 
مــن  طويلــة  فــرتة  بعــد  جــاءت  االنتفاضــة  أن 
ومراوغــة  واالحتــالل،  الســلطة  بــني  املفاوضــات 
عليهــا،  املفروضــة  االلتزامــات  بتنفيــذ  األخــرية 
مــع  عالقاتهــا  وانفتــاح  العــريب  التخبــط  وحالــة 
تدنيــس  "شــارون"  محاولــة  أن  وبــنّي  )ارسائيــل(. 
املســجد األقىص فّجرت مشاريع الفلسطينيني، 
العامــل األســايس الشــتعال االنتفاضــة،  وكانــت 
مشــريًا إىل أن العمــل املســلح والقــوة العســكرية 
مــن  االحتــالل  عــىل  التأثــري  يف  واضحــة  كانــت 
رضبــت  التــي  االستشــهادية  العمليــات  خــالل 

العمق االرسائيي وشّلت الحركة فيه.
شــّلت  االستشــهادية  العمليــات  أن  إىل  وأشــار 
وانتجــت  للكيــان  الداخليــة  الجبهــة  يف  الحركــة 
غــزة بفضــل  عــن  اندحــار االحتــالل ومســتوطناته 
املقاومة. واستدرك "لكّن تكالب بعض األنظمة 
العربيــة ورضب االحتــالل للضفــة وعمليــة الســور 
لألجهــزة  تطويــر  عمليــة  مــن  تبعهــا  ومــا  الواقــي 
األمنية التابعة للسلطة يف التنسيق مع االحتالل 

أوقف بشكل كبري من عمل املقاومة".
العمــل  أن  زبيــدة،  أبــو  ذكــر  غــزة،  قطــاع  يف  أمــا 
انجــازات  وحقــق  كبــري  بشــكل  تطــور  العســكري 
املقاومــة  صواريــخ  تطويــر  حيــث  مــن  كبــرية، 
اســتطاعت  غــزة  أن  وأكــد  األنفــاق.  وعمليــات 
ايجــاد بيئــة مناســبة للعمــل العســكري والتدريب 
ردع  عــىل  قــادرة  مقاومــة  وأنتجــت  والتطويــر 
العدوانــات  خــالل  جليــًا  ذلــك  وظهــر  االحتــالل، 

الثالثة التي شنها االحتالل عىل القطاع. 
ولــن  مل  "املقاومــة  أن  عــىل  زبيــدة  أبــو  وشــدد 
بقــي االحتــالل جامثــًا عــىل أرض  تتوقــف طاملــا 
فلســطني، لكنهــا تتصاعــد أو تنخفــض يف بعــض 

األحيان حسب العوامل عىل األرض".

تشييع الصياَدْيِن الزعزوع وسط مطالبات بتحقيق جدي 
وإضراب للصيادين

مركز حقوقي يطالب حكومة 
اشتية بإنهاء العقوبات 

المفروضة على غزة

خبيران: تعديل "خرائط الضم" إحكام للسيطرة 
وسلب للمزيد من األراضي

ر وسائلها وقدراتها  المقاومة ُتطوِّ
20 عاًما على اندالع انتفاضة األقصى والشرارة 

لم تنطفئ غزة/ أدهم الشريف:
رأى خبيــران مختصــان فــي شــؤون االســتيطان، أن 
نوايا حكومة االحتالل إدخال تعديالت على الخرائط 
التــي أوجدتهــا ما تســمى »صفقة القــرن«، تهدف 
إلى الســيطرة على مزيد مــن أراضي الضفة الغربية 

ومصادرتها لصالح المستوطنات.

وطبًقــا لما أفادت به وســائل إعالم إســرائيلية في 
وقت ســابق، فإن التعديالت التي تطلبها سلطات 
االحتــالل مــن إدارة ترامــب علــى خرائــط »صفقــة 
القــرن«، تقتــرح فرض الســيادة على أجــزاء أكبر مما 
جاء في الخطة األمريكية المزعومة للسالم، مقابل 

التنازل عن مناطق في أماكن أخرى.

مواطنون يشيعون جثاين الشهيدين الصياَدْين يف دير البلح أمس           ) تصوير/ يارس فتحي (



3محليات االثنين 11 صفر 1442هـ 28 سبتمبر/ أيلول 
Monday 28 September 2020

FELESTEENONLINE

تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

األطماع األمنية والعسكرية 
اإلسرائيلية فيما بعد التطبيع

إعالن تغيير اسم صيدلية
تعلن صيدلية )نور الهدى( الواقعة في معسكر جباليا، شارع 
صالة أبو خاطر، عن تغيير اسمها لتصبح صيدلية )خضر فارم(.

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
/ADM/2020 إعالن طرح عطاء

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

لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني. 
فعىل 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 
املؤهلــن و املرخصــن و املتخصصــن فقــط الحــق يف االشــراك 
، علــًا بــأن آخــر موعــد لتقديــم العــروض هــو يــوم الخميــس املوافــق 
، وذلــك يف صنــدوق  الواحــدة ظهــرًا  الســاعة  1/10/2020 حتــى 
الهــالل  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 اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.

الهــالل  دائــرة املشــريات بجمعيــة  مــع  لالستفســار ميكــن االتصــال 
األحمر الفلسطيني عىل األرقام التالية : هاتف : 2630555 - 08– 

2641906 - 08 داخيل 337 فاكس : 2641904 - 08
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جــاء االتفــاق اإلمــارايت اإلرسائيــيل، شــاماًل العديــد مــن البنــود ذات 
األبعــاد األمنيــة والعســكرية، التــي تنــص عــىل التعــاون الثنــايئ يف 
هــذه املجــاالت، وتعهدهــا "باتخــاذ تدابــري مهمــة ملنــع اســتخدام 
أراضيهــا لتنفيــذ هجــوم معاد يســتهدف الطــرف اآلخر، وعدم دعم 
كل طــرف أي عمليــات معاديــة يف أرايض الطــرف اآلخــر، والتنســيق 

األمني الثنايئ، وتوثيق العالقة األمنية العسكرية".
االســتفادة  فرضيــات  مــن  بدقــة  املصاغــة  النصــوص  هــذه  زادت 
اإلرسائيلية من القواعد العسكرية اإلماراتية، سواء يف الخليج العريب، 
أو باب املندب، أو البحر األحمر، وصواًل ألن تنشئ “إرسائيل” قاعدة 
عسكرية يف اإلمارات، وإمكانية أن متيض بهذا املسار لزيادة موطئ 

أقدامها يف سوقطرى ومضيق باب املندب وجيبويت.
بقدر ما تعطي االتفاقية أماًل لإلمارات تحديًدا، للدفاع عن نفســها 
أمــام تهديــد أي عــدوان متوّهــم مــن إيــران، فإنهــا يف الوقــت ذاتــه 
“إرسائيــل”  أن  يعنــي  الفرضيــة  هــذه  تحقــق  ألن  للخطــر،  تعرضهــا 
ميكنهــا رضب أهــداف إيرانيــة يف ميــاه الخليــج، أو يف قلــب إيــران 
ذاتهــا، مــا ســيقابله مــن اســتهداف إيــراين لهذه القواعــد اإلرسائيلية 

يف الخليج.
مــع العلــم أن الحديــث اإلرسائيــيل عــن إمكاِن الوجود العســكري يف 
قواعد إماراتية، أو إنشاء قواعد إرسائيلية يف منطقة الخليج، ليس 
وليــد اللحظــة، وألن مثــل هــذه الرتيبات تســتغرق وقًتــا طوياًل، فمن 
املؤكد أن األمر سبق بحثه بن “إرسائيل” واإلمارات وما يجري اآلن 

هو اإلعالن عنه فقط.
اإلماراتيــة  الخطــوة  عــىل  صامتــة  تقــف  لــن  جهتهــا،  مــن  إيــران 
للتــأزم،  مرشــًحا  الخليــج  مبنطقــة  الوضــع  يجعــل  مــا  -اإلرسائيليــة، 
فإيــران موجــودة يف كل مــكان عــر الحــرس الثــوري أو عــر خالياهــا 
املسلحة النامئة، وذراعها الطويلة قد تشكل عامل استنزاف لهذه 

القواعد اإلرسائيلية يف الخليج.
يبــدو أن هــذه األطــاع اإلرسائيليــة لهــا ما يررها ويدعمها، ألســباب 
عــدة، أهمهــا أن تضــع لنفســها موطئ قدم الخليــج العريب، املنطقة 
وجودهــا  كــون  عــن  فضــاًل  ــا،  وتجاريًّ ــا  ونفطيًّ ا  إســراتيجيًّ املهمــة 
ــا من إيــران، ما يداعب  العســكري يف هــذه البقعــة ســيقربها جغرافيًّ

طموحها مبحاولة تشديد الحصار حولها، وتضييق الخناق عليها.
أكــر مــن ذلــك، فــإن االتفاق العلنــي اإلمارايت اإلرسائييل، ســيجعل 
أيــدي جهــاز املوســاد طليقــة بصــورة رســمية يف دول الخليــج، مبــا 
تهديــد  كل  ملواجهــة  واالســتخباري،  األمنــي  التعــاون  ذلــك  يف 
يحيــط بـ”إرسائيــل”، عــر الوجود العســكري اإلرسائيــيل يف القواعد 

اإلماراتية، أو إقامة قواعد إرسائيلية داخل الحدود اإلماراتية.
كــا تســتهدف “إرسائيــل” مــن وراء ذلــك، الوصــول للســيطرة عــىل 
املضائــق البحريــة األهــم يف املنطقــة، والتابعــة للقواعــد اإلمــارات 
واالســراتيجي،  العســكري  نفوذهــا  متــدد  يعــزز  مــا  والســعودية، 
البحــر  يف  بينهــا  العســكري  التعــاون  لتكثيــف  الطريــق  بتمهيــد 
األحمــر، وتوســيع التنســيق األمنــي بهــذه املنطقــة، وصــواًل لتعزيــز 

تحالفها العسكري.

دمشق- صنعاء/ فلسطن:
عبــد  اليمنــي  الرملــان  يف  النائــب  عــد 
الكريــم رشف شــيبان أن التطبيــع العــريب 
مــع االحتــالل اإلرسائيــيل هدفــه "تصفيــة 
الفلســطينية، وتجريــم املقاومــة  القضيــة 
يف  يحــدث  فيــا  املتســبب  واعتبارهــا 

فلسطن وليس االحتالل".
وقــال شــيبان وهــو عضــو الهيئــة الشــعبية 
)غــري  فلســطن  ملنــارصة  اليمنيــة 
الركيــة:  "األناضــول"  لوكالــة  حكوميــة(، 
"إن التطبيع مغامرة خطأ ســتعود مبخاطر 
العربيــة، وســتؤثر يف  الــدول  كبــرية عــىل 

استقرارها الداخيل".
شــأن  "مــن  اليمنــي:  الرملــاين  وأضــاف 
هــذه الخطــوة التــي تتعــارض مــع مواقــف 
مســتوى  يف  تؤثــر  أن  العربيــة  الشــعوب 
العربيــة.  للــدول  الداخــيل  االســتقرار 
الحكومــات  عــزل  إىل  أيضــا  يــؤدي  وقــد 
رشعيــة  تقويــض  ثــم  ومــن  الشــارع  عــن 

وجودها".
"كيــف  اليمنــي:  الرملــاين  وتســاءل 
باملجــان،  املحتــل  مــع  ســالما  يعقــدون 
ويريدون لشــعوبهم أن تصمت؟"، متهًا 
الحكومات التي توقع اتفاقيات ســالم مع 

بالتطبيــع"،  االكتفــاء  "بعــدم  )إرسائيــل( 
قائال: "إنها تسعى أيضا لتجريم املقاومة 
واعتبارهــا  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  ضــد 
املتســبب مبــا يحــدث لفلســطن وليــس 
الصهاينــة". وشــدد عــىل أن "التطبيــع لــن 

ينتقــص بــأي حــال مــن الحقــوق املرشوعــة 
للشــعب الفلســطيني أو مصادرتهــا، ألنــه 
ليــس مــن حــق أي جهــة التنــازل عــن شــر 
"تحريــر  إن  وقــال:  فلســطن".  مــن  واحــد 
فلســطن قــادم ال محالــة. املهرولــون نحــو 

التطبيــع ســيالقون مصــري مــن ســبقهم مــن 
التاريــخ".  مــن  ســابقة  فــرات  يف  الخونــة 
وتابع شيبان: "القضية الفلسطينية قضية 
كل العــرب، وال يجــب الســاح باالنتقــاص 
يف  قــدم  الــذي  الفلســطيني  الحــق  مــن 

تضحيــات  فلســطن  شــعب  ســبيله 
جســيمة خــالل عقــود طويلــة مــن الزمــن". 
ويف ســياق متصــل أكــد ســفري جمهوريــة 
باكســتان لدى ســوريا ســعيد محمد خان، 
القضيــة  عــن  بالتخــيل  تقبــل  لــن  بــالده  أن 
التــي  الضغوطــات  رغــم  الفلســطينية، 
يتغــري  ولــن  ثابــت  وموقفنــا  لهــا،  تتعــرض 

تجاهها.
لقائــه  لــدى  خــان  محمــد  الســفري  وشــدد 
ملنظمــة  السياســية  الدائــرة  عــام  مديــر 
أنــور  الســفري  الفلســطينية  التحريــر 
الشــعب  أن  عــىل  أمــس،  الهــادي،  عبــد 
يرفضــان  بــالده  وحكومــة  الباكســتاين 
مــا  اإلرسائيــيل  االحتــالل  مــع  التطبيــع 
حقــه  الفلســطيني  الشــعب  يأخــذ  مل 
وعاصمتهــا  املســتقلة  دولتــه  بإقامــة 
تطبيــع  أي  أن  وأكــد  الرشقيــة".  "القــدس 
إقامــة  قبــل  والعــرب  )إرسائيــل(  بــن 
ســينتج  املســتقلة  الفلســطينية  الدولــة 
باملارســات  )إرسائيــل(  اســتمرار  عنــه 
الوحشــية ضــد الفلســطينين، مشــرًيا إىل 
مــا  إذا  العــامل  يف  ســيتحقق  الســالم  أن 
تــم تطبيــق قــرارات الرشعيــة الدوليــة فيــا 

يخص القضية الفلسطينية.

سفير باكستان: نرفض التطبيع مع االحتالل

برلماني يمني: التطبيع هدفه "تصفية القضية الفلسطينية" 
وتجريم المقاومة

رام الله/ فلسطن:
كشــفت مصــادر ُمطّلعــة تفاصيــل 
مــا جــرى مؤخــًرا يف الضفة الغربية 
واســتهداف  تتبــع  مــن  املحتلــة 
للقيــادي  املــوايل  التيــار  خاليــا 
محمــد  فتــح  حركــة  مــن  املفصــول 
دحــالن، بعــد اتفــاق التطبيع الذي 

وّقعته اإلمارات مع "إرسائيل".
املحليــة  "صفــا"  وكالــة  ونقلــت 
حملــة  إن  قولهــا:  املصــادر  عــن 
االعتقاالت التي جرت مؤخًرا بحق 
يف  املتواجــد  لدحــالن،  موالــن 
دولــة اإلمــارات، جــاءت يف ســياق 
"إجــراءات مشــددة أمر بها الرئيس 
يف  التيــار  ضــد  عبــاس  محمــود 

الضفة".
وشــددت عــىل أن "الرئيــس أصــدر 
وال  ومشــددة،  صارمــة  تعليــات 
تحتمــل املهادنــة يف ملــف التيــار 
املوايل لدحالن بالضفة الغربية".

وشــهدت العالقــة بــن حركــة فتــح 
تهدئــة  الضفــة  يف  دحــالن  وتيــار 
ملحوظــة خــالل األشــهر املاضيــة، 
التطبيــع  اتفــاق  إعــالن  بعــد  لكــن 
عــاد  )إرسائيــل(،  مــع  اإلمــارايت 
التصعيد إىل الواجهة من جديد.

وأكــدت املصــادر أن عبــاس أوكل 
العســكرية  االســتخبارات  لجهــاز 
دحــالن  ملــف  عــن  املســؤولية 
بــكل تفاصيلــه يف الفــرة الراهنــة. 

جهــاز  الرئيــس  "أوكل  وقالــت: 
العســكرية مبتابعــة  االســتخبارات 
اإلجــراءات التــي ُتتخــذ كافــة، وهــو 
حالًيــا  املخــول  الرســمي  الطــرف 
املهــام  توزيــع  يف  امللــف،  بهــذا 
الثالثــة،  األمنيــة  األجهــزة  بــن 
الوقــايئ  واألمــن  املخابــرات 

واالستخبارات".
وأوضحــت أن جهــاز االســتخبارات 
داخلًيــا  املهــات  عــرشات  نفــذ 
التطبيــع  اتفــاق  بعــد  وخارجًيــا، 

اإلمارايت مع )إرسائيل(، "يف إطار 
لــكل  ومتجــددة  قدميــة  متابعــات 

نشاط تيار دحالن".
املهــات  أن  املصــادر  وبّينــت 
"أسســت  الجهــاز  نفذهــا  التــي 

لالعتقاالت األخرية".
أن  امُلّطلعــة  املصــادر  وكشــفت 
العســكرية  االســتخبارات  جهــاز 
املــايل  الخــط  كشــف  مــن  متّكــن 
بــن دحالن والضفــة الغربية، وكان 

بعض ما ُكشف "مفاجًئا".

االســتخبارات  جهــاز  أن  وأكــدت 
مبالــغ  عــن  كشــف  العســكرية 
مــن  مؤخــًرا  دخلــت  كبــرية  ماليــة 
إىل  الخــارج  يف  دحــالن  تيــار 
املفاجــئ  "لكــن  الغربيــة،  الضفــة 
ونقلــه  تحويلــه  تــم  بعضهــا  أن 
املســتوى  رفيعــي  موظفــن  عــر 
يف  أعالهــم  رأس  عــىل  زالــوا  مــا 
املصــادر  وأضافــت  الســلطة". 
الخطــر  ناقــوس  "دق  ذلــك  أن 
دحــالن  بــأن  القيــادة  لــدى  مجــدًدا 

داخــل  بعنــارصه  موجــوًدا  زال  مــا 
واملدنيــة  األمنيــة  املؤسســتن 
ومبناصــب رفيعــة". وأشــارت إىل 
أن االعتقــاالت األخــرية التي طالت 
عضــو املجلــس الثــوري لحركة فتح 
هيثــم الحلبــي مــن نابلــس، وســليم 
أمنــي  مســؤول  وهــو  صفيــة،  أبــو 
ســابق كان يعمل يف إدارة املعابر 
أريحــا،  يف  ثــم  ومــن  غــزة،  بقطــاع 
ليســت ســوى حلقــة مــن عــرشات 
جهــاز  تابعهــا  التــي  الحلقــات 
املوالــن  ملــف  يف  االســتخبارات 

لدحالن.

وأقــر دميــري ديليــاين املتحــدث 
باســم تيار "اإلصالح الدميقراطي" 
باعتقــال  دحــالن  ملحمــد  التابــع 
الضفــة  يف  األمنيــة  األجهــزة 
"العــرشات" مــن منــارصي دحــالن، 
ورأى  األخــرية.  األســابيع  خــالل 
"محاولــة  االعتقــاالت  أن  ديليــاين 
عــن  االنتبــاه  لــرف  عبــاس  مــن 
وعــن  الدبلوماســية،  اخفاقاتــه 
مــع )إرسائيــل(،  التطبيــع  اتفاقــات 
تيــار  أن  حقيقــة  إلخفــاء  ومحاولــة 
كبــرًيا  فصيــاًل  اآلن  أصبــح  دحــالن 

داخل فتح".

مصادرة أموال ضخمة واعتقال متنّفذين موالين له
مصادر: تعليمات "صارمة" من عباس ضد تيار دحالن في الضفة

بسم الله الرحمن الرحيم 
ْوَن أُُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة"  ا ُتَوفَّ َ "ُكلُّ َنْفٍس َذآِئَقُة اْلَمْوِت َوِإنَّ

"صدق الله العظيم"
تعزية ومواساة 

بقلــوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى حركة حامس يف 
شامل غزة  األسري املحرر 

عبد الحي عبدالدايم أبو عيطة
 55 عاًما ، والذي توىف اليوم الســبت املوافق 26 سبتمرب 

يف حادث سري مؤمل يف مرشوع بيت الهيا شامل القطاع. 
ويعترب أبوعيطة من محرري صفقة األرسى يف مثانينيات القرن 

املايض وقد أبعد إىل األردن ومن ثم عاد إىل غزة .
نسأل الله العظيم له الرحمة واملغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.
حركة المقاومة اإلسالمية حماس _ شمال غزة

 طوباس/ فلسطن:
مســرية  يف  أمــس،  املواطنــن،  عــرشات  شــارك 
الغربيــة  بالضفــة  طوبــاس  يف  غاضبــة  ووقفــة 
املحتلــة، ضــد تطبيــع األنظمة العربية مع االحتالل 
بدعــوة  والوقفــة  املســرية  وجــاءت  اإلرسائيــيل. 
محافظــة  يف  واإلســالمية  الوطنيــة  القــوى  مــن 
ورفًضــا  الفلســطينية  للمواقــف  دعــًا  طوبــاس، 
املشــاركون يف  وانطلــق  )إرسائيــل(.  مــع  للتطبيــع 
بلديــة  مقابــل  الشــهداء  دوار  مــن  راجلــة  مســرية 
للتطبيــع  رافضــة  شــعارات  هاتفــن  طوبــاس، 

العــريب، ومؤيــدة للمصالحــة الوطنية ومؤكدة عىل 
بوقفــة  املســرية  وانتهــت  الفلســطينية.  الحقــوق 
كلــات  تخللتهــا  للمدينــة،  الرئيــس  الشــارع  عــىل 
وطنية وإسالمية، نادت بتعجيل تطبيق املصالحة 
الفلسطينية، وتأكيد املقاومة الشعبية لالحتالل، 
ورفــض  واالســتيطان،  الضــم  مخططــات  ورفــض 
األســبوع  وشــهد  االحتــالل.  مــع  العــريب  التطبيــع 
املــايض فعاليــات يف مناطــق مختلفــة يف الضفــة 
الغربية وقطاع غزة تنديدا بتوقيع اتفاقيات تطبيع 

اإلمارات والبحرين مع االحتالل برعاية أمريكية

الدوحة/ فلسطن:
كرمــت حركــة حــاس أمــس، الســفري اإليــراين يف 
فــرة  انتهــاء  مبناســبة  ســبحاين  عــيل  محمــد  قطــر 

عمله.
رئيــس  ســبحاين،  الســفري  اســتقبال  يف  وشــارك 
خالــد  حــاس  لحركــة  الســابق  الســيايس  املكتــب 
أبــو  مــوىس  الســيايس  املكتــب  وعضــو  مشــعل، 

مرزوق، وعزت الرشق، وسامي خاطر.
الشــكر والتقديــر لســعادة  ووجهــت قيــادة حــاس 
العالقــات  وتعزيــز  دعــم  يف  جهــوده  عــىل  الســفري 
الثنائيــة، ومواقفــه املرشفــة عــر الســنوات الطويلــة 
إيــران  دعــم  وعــىل  الفلســطينية،  القضيــة  تجــاه 

لتطلعــات وآمــال الشــعب الفلســطيني يف العــودة 
والتحريــر. ومتنــت قيــادة حــاس التوفيــق للســفري 
ســبحاين فيــا ســيعهد لــه مــن مهــام يف املســتقبل 

القريب.
لحركــة  وامتنانــه  شــكره  عــن  ســبحاين  أعــرب  بــدوره 
حمـاس وقادتها يف الدوحة عىل حفاوة االستقبال، 
مســتذكرًا محطــات لقاءاتــه مــع قــادة الحركــة فــرات 
عملــه الســابقة ســفريًا يف عــّان ودمشــق وبــريوت 

والدوحة.
تجمــع  التــي  املتينــة  العالقــة  عــىل  وأكــد ســبحاين 
بــالده مــع الحركــة، وتأكيــده موقف إيران الثابت يف 

دعم الشعب الفلسطيني.

وقفة غاضبة في طوباس ضد تطبيع 
األنظمة العربية مع االحتالل

م سفير إيران في الدوحة حماس ُتكرِّ
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عقدان على االنتفاضة الفلسطينية الثانية والمستقبل 
ال يزال "موحًشا" لألجيال 

رام الله-غزة/ وكاالت:
عقــدان مــّرا علــى االنتفاضــة الثانية، والفلســطينيون 
الذيــن كبــروا فــي أعقابها يجــدون أنفســهم محاطين 

بحواجــز سياســية وماديــة كثيــرة وســط آمــال ضئيلــة 
في المســتقبل. هنــا في مخيم جنين شــمالي الضفة 
الغربية المحتلة، ترفع صور شباب فلسطينيين يرتدون 

الكوفيــات ويحملــون بنــادق كالشــنكوف. استشــهد 
اإلســرائيلية،  االحتــالل  قــوات  اعتقلتهــم  أو  هــؤالء 
لكــن ألــوان الصــور تبهــت مــع مــرور الوقــت. يقــول 

نضــال تركمــان )48 عاما( الذي شــارك فــي االنتفاضة 
الفلسطينية األولى بين عامي 1987 و1993: "عندما 

أسير في المخيم، أقارن بين الماضي وما أراه اليوم".

الفلســطينية  االنتفاضــة  واندلعــت 
الثانيــة يف 28 أيلول/ســبتمرب 2000، 
املعارضــة  زعيــم  اقتحــام  بعــد  عــى 
شــارون  أريئيــل  حينهــا  اإلرسائيليــة 

لباحات املسجد األقىص املبارك.
وُيعــّد املســجد األقــىص أحد أبرز ثالثة 

مواقع مقّدسة للمسلمني.
كانــت  ســنوات،  خمــس  مــدار  وعــى 
كل الضفــة الغربيــة املحتلــة وقطــاع غزة 

مرسحا لتلك املواجهات.
وشهد مخيم جنني حيث يسكن نضال 
حصــار  إىل  أدت  عنيفــة  مواجهــات 
ربيــع  يف  للمخيــم  إرسائيــي  عســكري 

عام 2002، استمر ألكرث من شهر.
مــر وقــت قصــر قبــل أن ُيعتقــل تركــان 
الــذي فقــد اثنــني مــن أشــقائه شــهداء، 
لدوره يف عملية فدائية أدت إىل مقتل 
ستة إرسائيليني، ليقيض عى إثره 17 

عاما يف سجون االحتالل.
الهجرة أو المقاومة

تغــرت  عامــا،  عرشيــن  مــدار  عــى 
الحياة اليومية يف شــوارع جنني بشــكل 
كبــر، لكــن بقــي هنــاك مــا يذّكــر بأيــام 
املنتــرشة  امللصقــات  مثــل  االنتفاضــة 
أمــى  ســابق  ومقــاوم  الجــدران  عــى 

يبيع العنب عى كريس متحرك.
أحــداث  عــى  االحتــالل  قــوات  ردت 
جــزء  احتــالل  أعــادت  بــأن  االنتفاضــة، 

كبــر مــن الضفــة الغربيــة وبــدأت ببنــاء 
بذريعــة  العنــري؛  الفصــل  جــدار 

حاية كيانها.
الفقــر،  الســاحي،  غــزة  قطــاع  أمــا 
حصــارا  فيعــاين  بالســكان،  املكتــظ 
عــام  منــذ  مســتمرا  خانقــا  إرسائيليــا 

.2007

 ،2017 الثاين/ديســمرب  كانــون  ويف 
دونالــد  األمــريك  الرئيــس  اعــرف 
لـ)إرسائيــل(،  بالقــدس عاصمــة  ترامــب 
الــدويل  اإلجــاع  تناقــض  خطــوة  يف 
الــذي تــرك تحديــد مكانــة املدينــة إىل 

حني إبرام "اتفاق سالم".
وقبــل أســابيع مــن حصــار مخيــم جنــني، 
يــارا  التوأمتــان،  تركــان  ابنتــا  ولــدت 

وسارة، اللتان كربتا دون والدها.
تقــول ســارة )18 عامــا( التــي تدرس يف 
كليــة تكنولوجيــا املعلومــات، "رفضنــاه 
يف البدايــة، مل نتمكــن مــن إيجــاد مكان 

له يف قلوبنا".
بعــد  ولدتــا  كونهــا  مــن  الرغــم  وعــى 
تفخــران  لكنهــا  الثانيــة،  االنتفاضــة 
بنظرة الناس يف املخيم إىل والدها.

توافــق ســارة شــقيقتها الــرأي وتضيــف: 
جاريــة،  االنتفاضــة  أحــداث  زالــت  "مــا 
االعتــداءات يوميــة وهنــاك جرحــى، مل 

يتم حل أي يشء".
هنــا،  مســتقبل  "ال  أن  الشــابة  وتــرى 

بني الفلســطينيني الذين تقل أعارهم 
يرأســها  التــي  والقيــادة  عامــا   30 عــن 
عبــاس  محمــود  الفلســطيني  الرئيــس 

)84 عاما(.
هــذا  "أزمــة  فــإن  الخطيــب،  وبحســب 
االنتفاضــة  خــالل  فعــال  بــدأت  الجيــل 
الشــباب  أن  إىل  مشــرا  الثانيــة"، 
عمليــة  أن  يــدرك  بــدأ  الفلســطيني 
الســالم غــر ناجعــة مــا أدى إىل فقــدان 

األمل.
 20( عــدي  يقــول  جنــني،  مخيــم  ويف 
تتمثــل  الحيــاة  يف  أولويتــه  إن  عامــا( 
يف كســب املــال إلعالــة أرستــه والــزواج 

الحقا.

أو  الهجــرة  هــا  الوحيــدان  الخيــاران 
املقاومة".

"فقدان األمل"
60 يف  يســيطر جيــش االحتــالل عــى 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  مــن  املئــة 
ويشــعر كثر من الفلســطينيني باألىس 
مــن  الرغــم  عــى  االحتــالل  الســتمرار 
لهــم  تحقــق  مل  التــي  )أوســلو(  اتفاقيــة 

شيئا.
وّقــع  الجــاري،  أيلول/ســبتمرب   15 يف 
لتطبيــع  اتفــاق  األبيــض  البيــت  يف 
مــن  وكل  )إرسائيــل(  بــني  العالقــات 
الســلطة  ونــددت  والبحريــن،  اإلمــارات 

والفصائل بهذا االتفاق.

قيــادة  فشــلت  األرض،  عــى  لكــن 
الســلطة الفلســطينية وبشــكل كبــر يف 
حشــد الشــبان الفلسطينيني لالحتجاج 

عى هذه الخطوة.
غســان  الســيايس  املحلــل  ورأى 
شــعور  إىل  ذلــك  مــرد  أن  الخطيــب 
"بالعزلــة  الفلســطيني  الشــباب 

والحرمان" من أي دور سيايس.
وقــال الخطيــب: "منــذ 15 عامــا مل تجَر 
اقتصاديــة  أزمــة  وهنــاك  االنتخابــات 
)...( الشــباب منشــغلون بالبحــث عــن 

عمل".
وتشر بيانات األمم املتحدة إىل فجوة 
املئــة،  60 يف  نحــو  تصــل إىل  عمريــة 

هدم وجدار
يقول عدي الذي يعمل حالقا ويقيض 
الفيديــو  ألعــاب  يف  فراغــه  أوقــات 
الجيــش  يفعلــه  عــا  أكــرث  "نتحــدث 
والهجــات  اإلرسائيــي، هــدم املنــازل 

والجرحى".
ويقــوم جيــش االحتــالل وبشــكل منتظم 
بهدم منازل الفلســطينيني املبنية دون 
تراخيــص -والتــي يــكاد مــن املســتحيل 
منــازل  يهــدم  كــا  عليهــا-  الحصــول 
املقاومــني املتهمــني بتنفيــذ عمليــات 

فدائية.
مشــارف  عــى  ديــس  أبــو  بلــدة  ويف 
رشقــي القــدس املحتلــة، التــي ضمتهــا 
وعزلتهــا   1967 العــام  يف  )إرسائيــل( 
تداعيــات  تبــدو  بالجــدار،  الحقــا 

االنتفاضة ظاهرة للعيان.
تضطر الشابة آية أبو العمل )18 عاما( 
مــن بلــدة جبــل املكــرب جنــوب القــدس، 
للمــرور عــرب أحــد الحواجــز اإلرسائيليــة 
أبــو  بلــدة  يف  جامعتهــا  إىل  للوصــول 

ديس حيث تدرس "الربية الخاصة".
وترى آية أن حياة الجيل الســابق كانت 
الحيــاة  كانــت  "أكيــد  وتقــول  أفضــل، 
أفضل، ال جدار وال حواجز وفرص عمل 

كثرة".
يــدرس  الــذي  عامــا(   22( مؤيــد  أمــا 
الحقوق يف نفس الجامعة، فيشر إىل 

الجــدار الخرســاين العــايل الــذي يقابــل 
أحــد مداخــل الجامعــة ويقــول إنه "أكرب 
مثــال" عــى التحديــات التــي يواجههــا 

الشباب الفلسطيني.
ال مستقبل

يواجــه  املحــارص،  غــزة  قطــاع  ويف 
حــد  إىل  أســوأ  ظروفــا  الفلســطينيون 
كبــر، إذ أدى الحصــار اإلرسائيــي إىل 
الكهربــايئ،  للتيــار  املســتمر  االنقطــاع 
لالســتعال،  الصالحــة  امليــاه  ونقــص 
وارتفــاع معدالت البطالة والتي وصلت 
يف صفــوف الشــباب إىل 65 يف املئــة 

وفقا ألرقام البنك الدويل.
تقــول ســجى عــاد )20 عاما( من قطاع 

غزة، "لألسف، ال مستقبل لدينا".
وتضيــف "أمامنــا تحديــات كبــرة جــدا، 
الســفر،  ميكننــا  ال  مســتمر،  حصــار 
فــرص  تتوافــر  ال  الداخــي،  االنقســام 
اإلحبــاط،  يولــد  هــذا  للشــباب،  عمــل 
يف  فلســطينية  بدولــة  عنــدي  أمــل  ال 

املستقبل القريب".
وبينا يحاول العديد من الفلسطينيني 
البقــاء، يــرى تركــان أن انتفاضــة ثالثــة 

"أكرب" ستندلع يوما ما.
ويضيــف "مــا زلــت أحــاول التعــرف إىل 
بنــايت ألتقــرب منهــن، ويعتقــد مــن هــم 
مثي أن املقاومة يجب أن تســتمر ألن 

األجيال تعاين".

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
رغــم مــرور أربــع وعرشيــن عاًمــا عــى "هبــة النفــق" 
مــا زالــت عائــالت الشــهداء تســتذكر لحظــات فــراق 
أبنائها، يف حني ال يزال الخطر قامًئا حول املسجد 
يبتكــر  االحتــالل  يفتــأ  مل  الــذي  املبــارك  األقــىص 
الطــرق للمســاس بــه لتهويــده، فيجــد يف مواجهتــه 
شعًبا صامًدا يقدم الغايل والنفيس ألجل القدس.

ففــي صبــاح يــوم الخامــس والعرشيــن مــن ســبتمرب/ 
الفلســطيني  الشــعب  انطلــق   ،1996 عــام  أيلــول 
والعــامل  )إرسائيــل(  فاجــأت  هبــة  يف  فئاتــه  بــكل 
اإلرسائيــي  االحتــالل  ســلطات  أقدمــت  أن  بعــد 
عــى فتــح نفــق أســفل املســجد األقــىص املبــارك، 
فانصهــرت جميــع فئــات الشــعب الفلســطيني يف 
بوتقة املواجهة والتصدي ملدة ثالثة أيام متتالية، 
وبلــغ عــدد الشــهداء الفلســطينيني الذيــن ســقطوا 
يف هــذه الهبــة )63( شــهيًدا، و)1600( جريــح يف 

عموم األرايض الفلسطينية.
كأنه اليوم

والــدة الشــهيد رائــد رشاكــة، الحاجــة كرميــة صبــاح 
"أم نــادر" تؤكــد أن يــوم فراقــه مل يــزل مبخيلتها كأنه 
املــدارس  طــالب  مــن  كأقرانــه  رائــد  كان  إْذ  اليــوم، 
االحتــالل  قــوات  عــى  الحجــارة  إللقــاء  يذهبــون 
ســارع  حيــث  النفــق"  "هبــة  انــدالع  مــع  وخاصــة 
رائــد لالنخــراط فيهــا دفاًعــا عــن املســجد األقــىص 

املبارك.
ا إللقاء الحجارة ويعود  وتضيف: "كان يذهب يوميًّ
بســالم إىل أن جــاء الخامــس والعــرشون مــن أيلــول 
إذ قصفــت قــوات االحتــالل بالطائــرات َمْن اشــتبكوا 
رائــد"، حيــث  ابنــي  معهــا فبلغنــي خــرب استشــهاد 
حاولت قوات االحتالل اقتحام رام الله مســتخدمة 
عــى  النــران  إطــالق  كوبــرا املروحيــة يف  طائــرات 
املواطنــني مــا أوقــع عــدًدا مــن الشــهداء والجرحــى 

منهم رائد )15 عاًما( من مخيم الجلزون.
حولهــا  لتجــد  للمستشــفى  نــادر"  "أم  هرعــت 
الكثريــن ممــن فقــدوا أبناءهــم مثلهــا، تقــول: "مــا 
خفف مصيبتي أنني لدي خمسة أوالد وثالث بنات 

بخــالف رائــد فكانت مصيبتي أخف ممن استشــهد 
ابنهم الوحيد".

الشــهيد  والــد  عــى  ــا  قويًّ كان  الصدمــة  وقــع  لكــن 
الــذي ُأصيــب بأمــراض مزمنــة مــن شــدة الحــزن عى 
ابنه أنهكت قواه حتى تويف يف عام 2013 وهو ال 

يفتأ يذكر "نادر".
وتزور "أم نادر" قرب ابنها باســتمرار ولن تنســاه أبًدا، 
قائلــة: "لقــد ذهــب فــداًء للقــدس ومــا يؤملنــي أن 
طريــق تحريــر القــدس مــا زال طويــاًل ويحتــاج ملزيد 
يؤخــر  والــدويل  العــريب  والوضــع  التضحيــات،  مــن 
تحريــره لكننــا كفلســطينيني ضحينا وما زلنا نضحي 

بالغايل والنفيس يف سبيل تحريره".
وتشــر إىل أن ذكرى "هبة النفق" من كل عام تنكأ 
الجلــزون  مخيــم  يف  كــرث  أمهــات  وجــراح  جراحهــا 
ســبيل  يف  أبناءهــن  فقــدن  الوطــن  ربــوع  وباقــي 

القدس.
وكلــا  عاًمــا  وعــرشون  أربعــة  "مــرت  وتضيــف: 
بــأن  ألمــه  دعــوت  فلســطيني  باستشــهاد  ســمعُت 
مينحها الله الصرب عى مصيبتها كا صربين عى 

فراق رائد".
بــدوره، بــني عضــو لجنــة الدفــاع عــن ســلوان فخــري 
ومــا  كانــت  اإلرسائيليــة  الحفريــات  أن  ديــاب  أبــو 
زالــت مســتمرة أســفل املســجد األقــىص املبــارك 

األتربــة  "بهــدف ســحب  النفــق"،  قبــل وبعــد "هبــة 
أحــدث  مــا  تلــك األساســات  مــن أســفل  والصخــور 
واملنــازل  املســجد  أســفل  كثــرة  تشــققات 

املجاورة".
وأوضــح أن خطــورة النفــق تتمثــل يف أنــه ميتــد مــن 
املنطقــة الجنوبيــة الغربيــة للمســجد حتــى الشــال 

ا بطريق اآلالم". "ما يعرف يهوديًّ
وقــال أبــو ديــاب: "كان الهــدف منــه تســهيل دخــول 
املســتوطنني إىل باحات األقىص من ســاحة حائط 
مــن  الغــريب  الجــزء  يف  النهيــارات  أدى  مــا  الــرباق 

املسجد".
وأضاف: "توقفوا عن حفره يف إثر هبة شعبنا لكن 
حفرياتهــم مل تنتــِه فقامــوا باملزيــد مــن الحفريــات 
واألنفاق أســفل املســجد، حتى أصبحت أساســاته 
معلقــة يف الهــواء، ويف حــال أي هــزة ينهــار وهــذا 
هــو هدفهــم ألن إزالــة املســجد وإقامة الهيكل عى 

سلم أولوياتهم".
احتــالل  منــذ  )إرسائيــل(  أن  إىل  ديــاب  أبــو  ولفــت 
الوضــع  تغيــر  تحــاول  القــدس  مــن  الرشقــي  الجــزء 
مختلفــة  أســاليب  خــالل  مــن  األقــىص  يف  القائــم 
وال  وغرهــا،  النفــق  وحفــر  األقــىص  حــرق  منهــا 
وخاصــة  الفلســطينيني  ســوى  مواجهتهــا  يف  تجــد 

املقدسيني.

غزة/ فلسطني:
حصلــت صحيفــة فلســطني اليوميــة يف قطــاع غزة 
عى عضوية رشفية بنقابة الصحفيني الكويتيني.

رئيــس  وقعهــا  التــي  العضويــة  شــهادة  يف  وجــاء 
مجلــس إدارة نقابــة الصحفيــني الكويتيــة د. زهــر 
العبــاد: "بنــاء عــى توصيــة رئيــس مجلــس اإلدارة 
وقــرار مجلــس اإلدارة بتاريــخ 27 ديســمرب 2020، 
نقابــة  يف  الرشفيــة  العضويــة  منــح  تقــرر  فقــد 
الصحفيــني الكويتيــة وهــي منظمــة دوليــة معتمدة 
دولــة  يف  ومشــهرة  الدوليــة  العمــل  منظمــة  مــن 
يف  تصــدر  التــي  فلســطني"  لـ"صحيفــة  الكويــت 
قطاع غزة وتحمل شعار حارسة الحقيقة، وميثلها 
الزميــل الصحفــي األســتاذ مفيــد أحمــد حســن أبــو 

شالة".
صحيفــة  وألرسة  شــالة  ألبــو  العبــاد  ومتنــى 
"فلســطني" دوام التوفيــق والنجــاح، واملزيــد مــن 

االرتقاء يف العمل الصحفي.
وعــد مديــر تحريــر صحيفــة "فلســطني" مفيــد أبــو 
العضويــة  هــذه  أن  أمــس،  لــه  شــالة يف تريــح 
عالقــة  عــى  تــدل  فارقــة  عالمــة  متثــل  الرشفيــة 
الكويتــي  الشــعبني  بــني  العريقــة  التواصــل 
والفلســطيني، موجهــًا شــكره لنقيــب الصحفيــني 
أمــرًا  الكويــت  ولدولــة  العبــاد،  زهــر  الكويتيــني 

وحكومًة وشعبًا.
وقــال أبــو شــالة إن هــذه العالقــة "ال تتأثــر بأجــواء 
بهــا  متــر  التــي  التطبيــع  ومنغصــات  السياســة 
املنطقــة هــذه األيــام، ونحــن نثــق كثــرا بالشــعب 
الكويتي ومؤسســاته الكويتية، خاصة أن الربملان 
للقضيــة  منــارصة  واضحــة  مواقــف  لــه  الكويتــي 
مــرارًا  الكويتيــة  القيــادة  وأكــدت  الفلســطينية، 
متســكها بالحقــوق الفلســطينية الكاملــة وأنهــا لــن 

تسر عى خطى املطبعني".
وبنّي أن هذه العضوية الرشفية بنقابة الصحفيني 
الكويتيــني، التــي تــأيت تزامنــا مــع اليــوم العاملــي 
للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، "هي فخر لنا 
واعتــزاز بهــذه النقابــة األصيلــة التــي جســدت هذه 

العالقة بني الشعبني الفلسطيني والكويتي".

وأضــاف أبــو شــالة: "نفتخــر بهــذه الشــهادة، وال 
الصحفيــني  إلخواننــا  الجميــل  نــرد  كيــف  نعــرف 
واإلعالميــني الكويتيــني، ولكن حســبنا أننا وإياهم 
ونعمــل  الحقيقــة،  أجــل  مــن  واحــدة  جبهــة  يف 
ســويًا مــن أجــل نــرش الحقيقــة، وهذه الشــهادة لها 
مدلــول ســيايس عــى اهتــام الشــعب الكويتــي 
ومؤسســاته بقطــاع غــزة الــذي تصــدر منــه صحيفــة 

فلسطني".

نقابــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  شــالة  أبــو  وشــكر 
كــا وجــه  العبــاد،  زهــر  د.  الكويتيــة  الصحفيــني 
شــكره لدولة الكويت أمرًا وحكومًة وشــعبًا، وعرب 
الكويتــي يف جبهــة  الشــعب  باســتمرار  أملــه  عــن 
الدفــاع عــن الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية خاصــة 
يف ظــل هرولــة املطبعــني مــع العــدو اإلرسائيــي 
ويضطهــد  األرض  يغتصــب  الــذي  الوقــت  يف 

اإلنسان الفلسطيني.

ذكرى "هبة النفق" تنكأ جراح أمهات 
الشهداء.. و"األقصى" ال يزال في خطر

"صحيفة فلسطين" تحصل على عضوية شرفية 
بنقابة الصحفيين الكويتيين
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ما قل ودلماذا بعد؟ما قل ودلماذا بعد؟ما قل ودل
د. وائل المناعمة

 إعالن عطاء رقم )2020/23( 
لصالح مشــروع "ســكن إنســاني الئق فــي قطاع 

غزة “ لترميم وإعادة تأهيل 8 منازل
تعلن جمعية غزي دستك - مكتب قطاع غزة - بتمويل من: وقفية البيوت 
طــرح  عــن  الكويــت  دولــة   – العامليــة  الرحمــة  جمعيــة  وبــإرشاف  الكرميــة 
عطاء لصالح ترميم منازل ضمن مرشوع “ســكن إنســاين الئق يف قطاع غزة 
“تبعــًا للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء. فعــى 
يف  باملشــاركة  وترغــب  رســميًا  واملســجلة  االختصــاص  ذات  الــرشكات 
هــذا العطــاء مراجعــة جمعيــة غــزي دســتك يف مقرهــا الكائــن غــزة – شــارع 
الجالء-مفرتق الزهارنة-عامرة أبو حليمة -الطابق األول للحصول عى رزمة 
العطــاء، وذلــك خــالل ســاعات الــدوام الرســمي من الســاعة الثامنــة صباحًا 
وحتى الساعة الثالثة مساًء كل يوم عدا يوم الجمعة، وفقًا للرشوط اآلتية:

1. أن تكــون الرشكــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص 
سارية املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.

2. أن يكــون تصنيــف الرشكــة بحــد أدىن درجــة رابعــة مبــاين وأن تكــون 
الرشكة قد نفذت مشاريع ترميم مشابهة مع ارفاق ما يثبت ذلك.

3. يجب عى املورد تقديم كفالة بنكية )دخول عطاء( أو شيك بنيك ُمصدق 
مــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة 5 % مــن قيمــة العطــاء، 

وترفق ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
4. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة 120 يومــًا مــن آخــر 
موعد لتسليم العطاء، ويجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر.

5. أن تكــون الرشكــة قــادرة عــى توفــر فواتــر رضيبيــة، مــع تقديــم 
شهادة خصم من املنبع ملن يرسو عليه العطاء.

6. رســوم اإلعالنات يف الصحف )ملدة يومني( عى من يرســو عليه 
العطاء، ومثن رزمة العطاء )200 شيكل( غر مسرتدة.

7. يحق للجمعية تأجيل العطاء، إعادة طرحه، تجزئة العطاء، إلغاؤه دون إبداء 
األسباب والسعر ليس املعيار األسايس يف عملية الرتسية.

8. لالستفســار: مراجعــة قســم اللــوازم واملشــرتيات بجمعيــة غــزي دســتك 
عى جوال رقم 0592460110 يف أوقات الدوام الرسمي.

مع تحيات جمعية غزي دستك - مكتب قطاع غزة

دعـوة عطـاء - أعمال / بلدية خان يونس
)MDPIIICII(  اسم البلد: فلسطني، اسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية

اسم العقد: إنشاء شارع رقم 5 المرحلة الخامسة   
MDPIIICII-1521120-01 :رقم العقد

1( حصلت منظمة التحرير الفلســطينية لصالح الســلطة الوطنية الفلســطينية - صندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية -  عى 
منحة من مجموعة من الرشكاء واملمولني باإلضافة إىل مساهمة السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة 10 % من تكلفة يف برنامج 
تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة / الــدورة الثانيــة.  وقــد حصلــت بلدية خان يونس  عى منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض 
الهيئات املحلية )املتلقية للمنحة( لتنفيذ مرشوع إنشــاء شــارع رقم 5 املرحلة الخامســة ، وتنوي اســتعامل جزء من أموال هذه 

املنحة الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد رقم )MDPIIICII-1521120-01( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة
2( تدعــو بلديــة خــان يونــس املقاولــني املؤهلــني للتقــدم لعطــاء مــرشوع إنشــاء شــارع رقــم 5 املرحلــة الخامســة   . فــرتة 

تنفيذ األعامل هي 90 يوم.
3( العطاءات ســتكون عطاءات تنافســية محلية )NCB( وحســب اآلليات املعتمدة لدى صندوق تطوير وإقراض الهيئات 

املحلية ، الرشاء حسب عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للمقاولني املؤهلني املحليني وذلك حسب وثائق العطاء.
4( متطلبات التأهيل موجودة يف وثائق العطاء.

5( املقاولون املؤهلون ميكنهم الحصول عى املعلومات الالزمة من بلدية خان يونس ، – قسم املشرتيات، هاتف: 
082053054 فاكــس: 082053155، وميكنهــم االطــالع عــى وثائــق العطــاء والحصــول عليهــا حســب العنــوان أدنــاه 

وذلك ابتداًء من التاسعة  صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا من تاريخ 28 /09/ 2020 وحتى تاريخ 28/10/ 2020. 
6( نســخة كاملــة مــن العطــاءات باللغــة اإلنجليزيــة ميكــن الحصــول عليهــا للمقاولــني املهتمــني من خالل تقديــم طلب خطي عى 
العنوان أدناه ومقابل دفع رسم غر مسرتد مقداره )100 يورو( وطريقة الدفع من خالل شيك مصدق أو الدفع لحساب البلدية 

)بنك فلسطني/فرع خان يونس/حساب رقم 50057(. نسخ العطاء ستكون متوفرة يف بلدية خان يونس عى العنوان أدناه.
7( املرشوع شــامل رضيبة القيمة املضافة وعى املقاولني تقديم اســعارهم شــاملة رضيبة القيمة املضافة وإحضار 

خصم مصدر ساري املفعول.
8( زيــارة املوقــع واالجتــامع التمهيــدي: جميــع املقاولني مدعوون للمشــاركة يف الجولــة امليدانية واالجتامع التمهيدي 
يــوم االحــد    املوافــق 18 اكتوبــر  2020  يف متــام الســاعة العــارشة صباحــًا، حيــث أن االجتــامع التمهيــدي ســيعقد يف 

بلدية خان يونس، عى العنوان أدناه وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.
9( يجب أن تكون عروض أسعاركم سارية املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ إقفال املناقصة، وجميع العطاءات يجب 

أن ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة )6,000  يورو( سارية املفعول ملدة 118 يوم من تاريخ إقفال املناقصة.
10( العطاءات يجب أن تقدم إىل العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 28/10/2020  الساعة الثانية عرش ظهرًا، العطاءات 
االلكرتونية غر مقبولة، العطاءات املتأخرة عن موعد التســليم ســيتم رفضها، ســيتم فتح العطاءات بحضور املقاولني 

أو ممثليهم والذين يرغبون بذلك عى العنوان أدناه، الساعة الثانية عرش ظهرًا، بتاريخ 28/10/2020.
11( العنوان املشار إليه أعاله هو: بلدية خان يونس  ، املبنى الرئييس،  الطابق االول، الدائرة املالية – قسم املشرتيات. 
بلدية خان يونس

Specific Procurement Notice

 Request for Bids Small Works
(One-Envelope Bidding Process)

  Municipality of Khan Younis
Country: Palestine

Name of Project: Municipal Development Project Third Phase Second Cycle MDPIIICII

Contract Title:  Construction of Road No.5   -5th Stage 

RFB Reference No.: MDPIIICII-1521120- 01

The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian National Authority 

(PNA), has received an initial financing from the World Bank-International Development 

Association (IDA), PA, KFW, Denmark, SDC, VNG, GIZ and AFD towards the cost of the 3rd 

phase of the Municipal Development Program (MDP3).  

Municipality of Khan Younis  invites sealed Bids from eligible Bidders for Construction of Road No. 5   -5th Stage.

1. Bidding will be conducted through national competitive procurement using a Request for Bids 

(RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 

(“Procurement Regulations”), and is open to all Bidders as defined in the Procurement Regulations. 

2. Interested eligible Bidders may obtain further information from Municipality of Khan Youins , 

procurement section,  , Tel: 082053054, Fax: 082053155, and inspect the Bidding Documents 

and inspect the bidding document during office hours at 9:00 am to 13:00 noon from 28th Of 

September ,2020 to 28th  October 2020  at the address given below 

3. The submission of a written application to the address below and upon payment of a 

nonrefundable fee of 100 Euro (   ). The method of payment will be in a Cashier’s Check or Direct 

deposit to Municipality account number (Bank of Palestine, Khan Youins Branch, A/C No.  50057). 

4. Bids must be delivered to the address below on or before 28/ 10/ 2020 - 12:00 noon. 

Electronic Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened 

in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend 

at the address below on 28  /10 /2020 -  12:00 noon. 

5. All Bids must be accompanied by a bid security of 6,000 Euro (   ) and shall be valid for 118 days after bid closing date.

6. Grant is VAT included, bidders to price with VAT.

7. A Site Visit and Pre-Bid Meeting: Contractors are invited to attend the site visit which will 

be held on Sunday ; October 18, 2020 at 10:00 A.M., the pre-bid meeting shall be held at 

Municipality of Khan Youins at the address given below, after finishing site visit .

8. The address referred to above is :  Khan Younis City – city Centre - Al Seka St., Municipality 

of Khan Youins, First Floor ,   procurement   Section 

Younis Municipality  فقــد عــن  ســامل  عاشــور  هشــام  الزهــراء  فاطمــة   / أنــا  أعلــن 
هويتــي التــي تحمــل رقــم 403241367 فأرجــو ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد
هوية

"ما حك جلدك مثل ظفرك"
   الكثــر منــا يتســاءل حــول جديــة لقــاءات املصالحــة الفلســطينية 
التــي  الســابقة  عــن املــرات  أن تختلــف  هــذه املــرة، وهــل ميكــن 
أصابت شعبنا يف حينه بنوع من اإلحباط بإمكاِن إنجاز املصالحة 
واقًعا يشــعر به املواطن للوصول إىل إنهاء االنقســام الفلســطيني 

وتشكيل حكومة متثل الكل الفلسطيني دون متييز؟
بالتأكيــد يحــق للمواطــن القلــق والتخــوف أيًضــا هــذه املــرة مــا مل 
ننتقــل مــن مرحلــة الترصيحــات اإليجابيــة واللقــاءات التلفزيونيــة 
إىل الواقع العميل والحقيقي الذي يجســد املصالحة ليشــعر بها 

كل مواطن فلسطيني خاصة من الضفة الغربية أو قطاع غزة.
فطريــق املصالحــة بحاجــة إىل خطــوات عمليــة رسيعة تبــدأ بإنهاء 
العقوبــات املفروضــة عــى قطــاع غــزة وإطــالق رساح املعتقلــني 
السياســيني يف ســجون األجهــزة األمنيــة، وتشــكيل حكومــة وحــدة 
وطنيــة متثــل مصالــح الفلســطينيني كافــة وليســت حكومــة حزبيــة 
ضيقة، وحكومة الوحدة هذه يجب أن تسبق الدعوة لالنتخابات 
حتــى تكــون مســؤولة عــن التحضر إلجراء االنتخابــات بالتعاون مع 
لجنــة االنتخابــات املركزيــة لتحديــث ســجل الناخبــني واإلرشاف 
عــى عمليــة الرتشــيح واالقــرتاع والطعــن ومــا يصاحــب االنتخابات 
مــن احتياجــات حتــى نضمــن نزاهــة الوصــول إىل نتائــج متثــل رغبــة 
أرضت  التــي  االنقســام  حالــة  مــن  للخــروج  الفلســطيني  الناخــب 

بالقضية الفلسطينية سنوات طويلة.
الوطنــي  التوافــق  تأكيــد رضورة تشــكيل حكومــة  مــن  بــد  وهنــا ال 
أن  املباحثــات  يف  أعلــن  كــام  وليــس  لالنتخابــات،  الدعــوة  قبــل 
االنتخابات تسبق تشكيل الحكومة الوطنية املوحدة ألنه ببساطة 
كيــف ميكــن ضــامن إجــراء االنتخابــات يف ظــل اســتمرار االنقســام 
والضفــة؟  غــزة  مــن  لــكل  إدارتــني حكوميتــني منفصلتــني  ووجــود 
وهــل نضمــن القبــول بنتائــج االنتخابــات مــن جميــع األطــراف حــال 

انعقادها؟
باعتقــادي أن طريــق املصالحــة بــات معروًفــا للجميــع ويحتــاج إىل 
قــرار جــريء وشــجاع مــن الجميــع خاصــة بعــد فشــل الرهــان عــى 
إمــكاِن الحصــول عــى الســالم والدولــة الفلســطينية مــن املحتــل، 
وفشل الرهان عى الجامعة العربية وسقوط هذه األنظمة واحًدا 
تلــو اآلخــر للتطبيــع مــع العــدو الصهيــوين وإدارة الظهــر للقضيــة 
الفلســطينية، فلــم يعــد أمامنــا كفلســطينيني إال الوحــدة الوطنيــة 
برنامــج مقــاوم  الوطنيــة والبــدء يف  بثوابتنــا  الحقيقيــة والتمســك 
شــامل يجمع الكل الفلســطيني النتزاع حقوقنا املســلوبة من بني 

أنياب املحتل الغاصب.

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
أكــد محلــالن سياســيان أن األنظمــة العربيــة 
بــااًل للقطاعــات الواســعة  الرســمية ال تلقــي 
من شعوبها الرافضة للتطبيع مع )إرسائيل(، 
مشــرين إىل أن الرفض الشــعبي الســوداين 
النظامــنْي  توجــه  دون  يحــول  لــن  واملغــريب 

الحاكمني نحو التطبيع متى ارتأيا ذلك.
وكان رئيس حزب "األمة القومي" بالســودان 
مــع  التطبيــع  عــدَّ  قــد  املهــدي،  الصــادق 
لــه  مرادًفــا لالستســالم وال صلــة  )إرسائيــل( 

بالسالم.
"مخاطــر  بعنــوان  نــدوة  يف  املهــدي  وقــال 
التطبيــع مــع العــدو الصهيــوين"، بالعاصمــة 
الخرطــوم، أول مــن أمــس، إن "التطبيــع هــو 
تواجــه  ال  فــاآلن  لالستســالم"،  دلــع  اســم 
أي دولــة عربيــة )إرسائيــل( مواجهــة حربيــة، 
واملواجهــة املوجــودة هــي مــع قــوى شــعبية 

غر حكومية.
وأوضــح أن مــرشوع التطبيــع الحــايل ال دخــل 
مــع  قادمــة  لحــرب  ميهــد  بــل  بالســالم،  لــه 
للرئيــس  االنتخابيــة  الحظــوظ  ويخــدم  إيــران 
وزراء  ولرئيــس  ترامــب،  دونالــد  األمريــيك 

االحتالل اإلرسائييل بنيامني نتنياهو.
مجلــس  رئيــس  قــال  املــايض،  واألربعــاء 
الربهــان،  الفتــاح  عبــد  الســوداين  الســيادة 
األمريكيــني  املســؤولني  مــع  مباحثاتــه  إن 
يف اإلمــارات، والتــي اســتمرت خــالل 3 أيــام 

القدس املحتلة/ فلسطني:
العليــا  بـ"املحكمــة  يســمى  مــا  وافقــت 
العامــة  النيابــة  طلــب  عــى  اإلرسائيليــة" 
مكانــة  منــح  بشــأن  ردهــا  تقديــم  بتأجيــل 
أن  بعــد  دارفــور،  إقليــم  مــن  لجــوء  لطالبــي 
"تطــورات  حــول  معلومــات  النيابــة  قدمــت 
رسيــة مــع الســودان، قــد يكــون لهــا تأثــر يف 
صحيفــة  ذكــرت  حســبام  االلتــامس"،  نتائــج 

"هآرتس" أمس.
الخميــس املــايض،  وقــرر قضــاة املحكمــة، 
أنــه يف إثــر املــواد الرسية التي قدمت لهم، 
سُيســمح للنيابــة بتقديــم معلومــات جديــدة 
املقبــل،  الثاين/ينايــر  كانــون  يف  أخــرى، 

القــادة  مــع  وحــواره  لإلمــارات  االنتقــايل 
اإلماراتيني.

لــن  الشــعبي  الرفــض  أن  إىل  أن  إىل  ونبــه 
يف  حــدث  كــام  الرســمي  التوجــه  يعــوق 
ا  اإلمــارات والبحريــن، فرغــم أن قطاًعــا شــعبيًّ
الحكومــات،  لــه  ذهبــت  مــا  يرفــض  واســًعا 
فإنهــا قامــت بالتطبيــع، مشــًرا إىل أن عــرف 
النظــام العــريب الديكتاتــوري قائم عى أنه ال 
يقيم أي اعتبار لرأي الشعوب واملؤسسات 
األهليــة، ويجعــل تحديــد مصالــح الدول بيد 
قياداتها. وتابع أن القيادة السودانية تحاول 
إقنــاع الشــعب بــأن التطبيــع ســيجلب لــه مــا 
يطلبــه مــن أمــوال، وســرفع اســمه مــن قامئــة 
قــد يجعــل  الــذي  األمــر  الدوليــة"  "اإلرهــاب 
يف  جائــزة  االتفاقيــة  هــذه  أن  يــرى  البعــض 
بالســودان  ســتذهب  ألنهــا  السياســة  عــرف 

الفقر باتجاه انفراجة.
اململكــة  التفــات  محيســن  اســتبعد  كــام 
للتطبيــع،  الرافــض  الشــعب  لــرأي  املغربيــة 
يف  وطويــل  ووثيــق  حافــل  تاريــخ  لهــا  فهــي 
التطبيــع مــع االحتــالل، مل تخِفــه يوًمــا، لكــن 
رســمية  لتصبــح  العالقــات  تلــك  تتطــور  أن 
ممهورة بإعالن سيايس ال يوجد أي إشارات 
اآلن  أنــه حتــى  ذلــك، مضيفــا  عــى  رســمية 
تؤكد القيادة املغربية أنها تدعم وجود حل 
عادل للقضية الفلســطينية وحق شــعبنا يف 
تقريــر املصــر، ومتمســكة مببادرة التســوية 

اللجــوء  إعــادة طالبــي  األخــرة بحــث قضيــة 
إطــار  يف  الســودان  إىل  )إرسائيــل(  يف 
املحادثــات حــول التطبيع، وأنه يف إثر ذلك 
لــن يكــون باإلمــكان اتخــاذ قــرار بشــأن طلبات 

اللجوء يف هذه املرحلة.
لألمــم  الالجئــني  ميثــاق  مبوجــب  أنــه  إال 
الالجئــني  مفوضيــة  وإيضاحــات  املتحــدة، 
األممية خالل األشهر األخرة، فإنه يف حال 
ســلطات  بــني  عالقــات  تطبيــع  اتفــاق  إبــرام 
)إرسائيــل(  ســتبقى  والســودان،  االحتــالل 
التــي  اللجــوء،  طلبــات  يف  بالنظــر  ملزمــة 

امتنعت عن النظر فيها حتى اليوم. 
طــرد  يحظــر  بأنــه  الالجئــني  ميثــاق  ويقــي 

تناولــت عــدة قضايــا، بينهــا الســالم العــريب 
مع )إرسائيل(.

وأعلنت قوى سياســية يف الســودان رفضها 
القاطــع للتطبيــع مــع )إرسائيــل(، يف خضــم 
بعــد  تطبيــع ســوداين محتمــل  عــن  حديــث 
إىل  انضمتــا  اللتــني  والبحريــن،  اإلمــارات 
األردن ومــرص، املرتبطتــني باتفاقيتــي ســالم 
مــع )تــل أبيــب( عامــي 1994 و1979 عــى 

الرتتيب.
قمع الشعوب

املحلــل الســيايس تيســر محيســن بــني أن 
هناك مؤرشات حقيقية لذهاب دول عربية 
أن  فُرجــح  االحتــالل،  مــع  للتطبيــع  جديــدة 
تلتحــق الســودان قريًبــا "وفًقــا لرغبــة النظــام 
الســيايس واملجلس االنتقايل الســوداين"، 
هنــاك  نفســه  الوقــت  يف  أنــه  إىل  مشــًرا 
قطاع واســع من املجتمع الســوداين نقابات 
وأحزاب  ترفض أن  تكون السودان جزًءا من 
عملية التطبيع التي تتم يف العامل العريب.

وبني محيســن لصحيفة "فلســطني" أن ذلك 
ال يعني أن النظام الســيايس ســيلتزم املزاج 
العــام وميتنــع عن إغــراءات التطبيع، فهناك 
بعــض املــؤرشات ظهــرت عــى الســطح تبني 
اتجاهــه نحــو التطبيــع كلقــاءات بــني قيادات 
إفريقيــة،  دول  يف  وإرسائيليــني  ســودانية 
ومــدح مــن مســؤول يف الخارجية الســودانية 
للتطبيــع اإلمــارايت، وزيــارة رئيــس املجلــس 

وقبل إصدار قرار حكم يف االلتامس.
ســيايس  مصــدر  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
مــن  االتصــاالت  "تتواصــل  قولــه:  إرسائيــيل 
أجل التوصل إىل اتفاقية تطبيع عالقات مع 
الســودان، وســيتم يف إطارهــا بحــث مســألة 
وســيأخذ  أيضــا.  الســودان  مــن  املهاجريــن 
التغيــرات  بالحســبان  الدولــة  موقــف 
الداخليــة التــي طرأت يف الســودان وتأثرها 
يف  املوجوديــن  الســودانيني  قــدرة  عــى 
)إرسائيل( عى العودة إىل دولتهم والعيش 

بها بأمان".
إرسائيليــة  سياســية  مصــادر  وأفــادت 
مطلعــة للصحيفــة، بأنــه جــرى يف األســابيع 

العربية.
وذكر أن ذلك ال يعني أنها لن تطبع إن ارتأت 
محكومــة  صــارت  مصالحهــا  أن  بزعــم  ذلــك 
تعرضــت  لــو  فيــام  املســار  لهــذا  بالدخــول 
إلغــراءات مــن بعــض الــدول العربيــة الوازنــة 
بنفوذهــا  واإلمــارات  ومــرص  كالســعودية 

املايل والسيايس.
يعنــي  ال  الرســمي  التطبيــع  أن  إىل  ونبــه 
التوجــه،  هــذا  وراء  ستنســاق  الشــعوب  أن 
ملــف  أغلقــت  التــي  مــرص  إىل  فبالنظــر 
الــرصاع مــع االحتــالل منــذ عرشات الســنني، 
تنجــز  أن  عــى  حريصــة  )إرسائيــل(  وكانــت 
عــى الصعيــد الشــعبي املحــيل فيهــا ويف 
التــي وقعــت معاهــدات  الــدول  مــن  غرهــا 
املــزاج  يف  لتحــول  للتمهيــد  معهــا  ســالم 
مــع  للتعاطــي  قابــاًل  ليكــون  العــريب  العــام 
اإلرسائيليــني، إال أن التطبيــع رغــم كل ذلــك 
واالحتــالل  الحاكمــة  املؤسســة  بــني  ظــل 
مــن  املطبعــني  نســبة  تتجــاوز  فلــم  فقــط، 

الشعوب الـ10%.
ضعف التحركات الشعبية

عصــام  الســيايس  املحلــل  انتقــد  بــدوره 
عــدوان ضعــف التحــركات للشــعوب العربية 
يجعلهــا  مــا  )إرسائيــل(،  مــع  التطبيــع  تجــاه 
عاجــزة عــن إحــداث أي تغيــر يف املشــهد 
حيــث  البحريــن  يف  حــدث  كــام  الســيايس 
للتطبيــع  املناهضــة  الحــراكات  قمعــت 

شــخص إىل مكان تكون فيه حياته أو حريته 
يف خطــر. وتــرددت يف األيــام األخــرة أنبــاء 
حــول عــدة حــاالت وقعــت فيهــا مذابــح يف 

السودان.
وجــاء قــرار املحكمــة العليــا لــدى نظرهــا يف 
قــرار  بإصــدار  أحدهــام  طالــب  التامســني، 
يلــزم "الدولــة" باالعــرتاف بســودانيي دارفــور 
كالجئــني، يف حــني طالــب االلتامس الثاين 

مبنحهم إقامة مؤقتة.
وكانــت املحكمــة العليــا قد طالبــت الدولة، 
بتفســر  املــايض،  العــام  مــارس/آذار  يف 
ســبب رفضها منح طالبي اللجوء من دارفور 
مكانة مقيم مؤقت، يف حني ســعت النيابة 

وانتهت.
وعــرب عــدوان يف حديثــه لـ"فلســطني"، عــن 
قــدرة  عــدم  عــن  ذلــك  عــى  بنــاء  اعتقــاده 
الشــعب الســوداين عــى تغيــر التوجهــات 
الحكوميــة نحــو التطبيــع، مبيًنــا أن الحكومــة 
وتســوق  مفــرط  بشــكل  تكــذب  الســودانية 
فيــه  وأن  عــريب  اتفــاق  أنــه  عــى  التطبيــع 
مصلحــة للســودان إلقامــة مشــاريع خدماتية 

إرسائيلية.
واعتــرب أن )إرسائيــل( وحلفاءهــا ماضــون يف 
االحتــالل يف  دولــة  يقبــل  عــريب  تيــار  خلــق 
املنطقة، مردفا أن املغرب مثاًل، رغم وجود 
يهود كرث فيها إال أن عددا كبرا منهم يرفض 
إقامة عالقات مع )إرسائيل(، كام أن الحركة 
اإلســالمية فيهــا قوية لذلــك لن يبادر النظام 
املغــريب للتطبيــع العــريب مــع )إرسائيــل( إال 

بعد تطبيع دولة بحجم السعودية.
األنظمــة  مــع  التطبيــع  يرافــق  أنــه  وأشــار إىل 
ســعي إرسائييل للتطبيع مع الشــعوب، وإْن 
ا إال أن وســائل  كان يســر بشــكل بطــيء جــدًّ
العربيــة  للمجتمعــات  اإلرسائيــيل  االخــرتاق 
متواصلــة، حيــث ال تكــف عــن محاولــة رشاء 

ذمم الناس.
ولفت إىل أن انضامم األنظمة بشكل رسمي 
للتطبيــع يفتــح املجــال واســعا النتقــال األمــر 
برسعــة لــدى الشــعوب وتوجيههــا لالنبطــاح 

أمام االحتالل.

منذئــذ إىل تأجيــل تقديــم تفســرها بذرائــع 
مختلفة.

 )6285( االحتــالل حاليــا  دولــة  ويوجــد يف 
 )20%( قرابــة  يشــكلون  ا،  ســودانيًّ مواطًنــا 
مــن  هربــوا  وقــد  فيهــا.  اللجــوء  طالبــي  مــن 
السودان يف إثر املجازر املرتكبة يف إقليم 
منــذ  األزرق،  والنيــل  النوبــا  وجبــال  دارفــور 
عــام 2003. وقــدم )4500( منهــم طلبــات 
للحصول عى لجوء سيايس يف )إرسائيل(، 
أكــرث  منــذ  وبعضهــم  طويلــة،  ســنوات  منــذ 
مل  االحتــالل  ســلطات  لكــن  ســنوات،  عــرش 
ُتجــب عــى أي مــن هذه الطلبات، باســتثناء 

رد إيجايب عى طلب واحد فقط. 

"العليا اإلرسائيلية" تؤجل قرارها بشأن الالجئني السودانيني

المهدي: التطبيع اسم مرادف لالستسالم وال صلة له بالسالم

محلالن: الرفض الشعيب السوداين والمغريب 
للتطبيــع لن يـــردع الحكـــام عن المضـــي فيــــه
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لــو أردنــا أن نــزرع شــجرة مثمــرة ودامئــة الخــرة يف ســاحة املســجد 
األقــى فإننــا ســنختار الزيتــون ألســباب كثــرة: زيتهــا الــذي يــكاد 
يــيء ولــو مل متسســه نــار ألنهــا عــى ربوة عاليــة ال رشقية وال غربية 
ومثرهــا الــذي يزّيــن املوائــد وفيها أيضا صبغ لآلكلني، ومن الناحية 
الجاملية فهي شجرة تتزّين بثيابها الخراء وال تتخّى عنها فتصبح 
ترخــي  الصيــف  لهيــب  وعنــد  شــتاء،  يف  وال  خريــف  يف  ال  جــرداء 

ظاللها بسخاء لكل من يلوذ إىل حامها من املصّلني األحرار.
األقــى،  ربــت يف ســاحة املســجد  زيتونــة  عــن  اليــوم  ســنتحّدث 
أينعــت وأمثــرت وامتــّدت أغصانهــا بعيــدا بعيــدا، أنعشــت األرواح 
تناولنــا  لــو  والهضــاب، حســبنا  الــدروب  وأنــارت  القلــوب  وأتحفــت 
غصنــا واحــدا مــن أغصانهــا لنجــده معلــام مــن معــامل الخــر والهــدى 
بالفعل أوال وبحال وسمت العلامء الصالحني ثانيا ومبقولة الحكمة 
وزراعــة القيــم اإلنســانية العاليــة ثالثــا، أغصانهــا كلهــا كذلــك إال أن 
حديثنــا عــن أكرثهــا متّيــزا أضــاء بنــوره األفــق كالشــمس إذا أرشقــت 

ذهبت بضياء النجوم مهام علت وتعاظمت. 
هــذا الغصــن الجميــل بقلبــه العــايل بهمتــه القــوي بإرادتــه مل تقنعــه 
قلبــه  مقــاس  عــى  تعــد  مل  التــي  حجارهــا  بــكل  الحجــارة  انتفاضــة 
وعظــا  القــدر  ليلــة  النــاس  وعــظ  انطلــق،  املــكان  ذات  مــن  الكبــر، 
بليغــا يف ســاحة املســجد األقــى ليــال، ثــم رسى فجــرا إىل موعظــة 
الفعــل ليكــون الوعــظ أبلــغ وأعظم، أحيى الليل بقيام يحيي القلوب 
ويشــعل الهمــم ويخــرج إرادة الرجــال، مل يكــن قيامــه قيــام الخاشــع 
الهارب من سطوة واقع االحتالل املّر اللئيم بل كان خشوع املحّب 
العاشــق املســتجيب لحيــاة يرتضيهــا املــوىل، تكيــد العــدا وتــّر 
الصديــق، هنــاك وحــده كان أّمــة تشــتبك مــع املحتــّل نيابــة عــن أّمــة 
املليــار ونصــف، الــكل ذهــب لينام بعد قيام ليلة متنح مقيمها ألف 
شــهر ســوى نضــال زلــوم الــذي أراد أن يزيــد فيكــون شــهيدا قــد ترجم 
القيــام بتضحيــة العظــام، يشــهد بذلــك عــى ظلــم قــد متــّدد كثــرا 
وطال وعى أّمة قد طال سباتها ورضيت بعيش األيتام عى موائد 

اللئام، خاض املعركة وحده ونقل االنتفاضة إىل مرحلة جديدة.
 ثــم إن اللــه مل يكتــب لــه الشــهادة الريعــة وأراد لــه أن يكــون كل 
يــوم شــهيًدا يف ســجون يحتــاج فيهــا النــاس إىل هــذا القلــب الكبــر 
وليكــون زيتونــة مغروســة يف أعــامق كل معتقــل يحتــاج إىل خالــص 
الضيــاء مــن معــني تلــك الزيتونــة املقدســية التــي مــّدت فرعهــا إىل 
عتمــة  يبــّدد  والهدايــة  للنــور  مصــدرا  فــكان  املعتمــة  الزوايــا  هــذه 

الزنازين وظالم االحتالل.
تجــّذرت  التــي  الفلســطينية  الزيتونــة  هــذه  زلــوم  فــدوى  الحاجــة    
وانبعثــت مــن تربــة األقــى املباركــة وارتــوت مــن مياهــه العذبــة، مل 
تغادر املكان الذي ســكنها كام ســكنته، صحيح أن الســكن كان يف 
مشارف القدس، يف مدينة البرة إال أن الجذور هناك ومداد الروح 
بقيــت موصولــة حيــث النشــأة األوىل، وكان لهــا الــزواج مــن العــامل 
االزهــري الــذي ســّخر حياتــه كلهــا يف زراعــة الزيتــون املبــارك، هــذا 
الــذي يعــي قيــم الديــن والوطــن ويبنــي انســان فلســطني  الزيتــون 
القوي الفدايئ املجاهد الذي يشكل جيل النرص والتحرير القادم. 
الحاجــة زيتونــة األقــى املباركــة أنجبت بنني وبنات كل منهم ينتج 
النــور والضيــاء، منهــم رائــد متقــّدم يف العطــاء وأميــن نجيــب مــرق 
دون انقطــاع وضيــاء حمــل االســم واملعنــى بــكّل امتيــاز وأيّب أىب إال 
عــزّة البــالد والعبــاد ومثلهــم مــن "الزيتونــات" املاجــدات، وكان لهــم 
املــزروع يف الخنــدق املتقــدم املشــتبك الدائــم األقــرب، مناضــل 
يناضــل بقــّوة وســخاء، يــزرع الزيتــون ويرفــع رايــة الجهــاد يف مصانــع 

الرجال.
مل تهــن ومل تحــزن ومل ترتاجــع قيــد أمنلــة أمــام حجــم التضحيــات 
وتحــت مطــارق التحديــات وطــول األمل واالبتــالءات، يذهــب املــرء 
لها مواســيا ومؤازرا فيعود بقبس من نور وقّوة وهّمة رجال، يتســّلل 
للمــرء احتــامل ســامع أنــني أو شــكوى أو داّلــة أو عتــاب مــن تقصــر 
أو لــوم عــى تأخــر فــرج خاصــة بعــد أن طــال االمــر عــى مــدار مــا 
يزيــد عــى ربــع قــرن ونضــال يقــارع املحتــل يف الســجون، ولهــا مــن 
األحفــاد أيضــا نصيــب، فــال تجــد إال الرضــا التــام وتلقــي املهالــك 
بوجــه ضاحــك، قــد زرع يف أعامقهــا وتــّرب يف جذورهــا أن كل 
يشء يف ســبيل اللــه ورفعــة األقــى وتحريــر فلســطني يهــون ودونــه 
كل التضحيــات. متنحــك مــن النــور واألمــل بقلــب وجــل وكأن هــذه 
اآليــة الكرميــة هــي التــي تحّدثــك: "يؤتــون مــا آتــوا وقلوبهــم وجلــة" 
تعطــي الكثــر وتضّحــي بالغــايل والنفيــس وتشــعر بالتقصــر وكأنهــا 

مل يفعل شيئا. 
هــذه هــي االّم الفلســطينية املؤمنــة بســرتها الذهبيــة: عطــاء وصرب 
ورضــا عــن حــّب وطيــب خاطــر وفنــاء عــن كل حظ من حظــوظ الدنيا 
الضيقــة والزائلــة، هــي عالقــة أزليــة مع رّب حميــد عظيم عزيز لطيف 
كريــم، تســمو بهــا الــروح وتشــّف لتصل إىل أعى مــا يف هذه الحياة 
مــن مســتوى إنســاين نبيــل، تعمــل املــرأة مــن موقــع األم واألخــت 
والزوجة وتعطي وتضّحي وتخلص وتتفاىن بروحها وأوالدها وكّل ما 
متلك من دنياها، الحاجة فدوى زلوم من صاحبات السر الذهبية 
التــي رســت أقدامهــن يف األرض كشــجرة زيتــون وكان لهــا مــن الثمر 

ما يكاد زيته ييء ولو مل متسسه نار. 

السيرة الذهبية لألم 
الفلسطينية.. الحاجة 

فدوى زلوم نموذًجا

غزة/ أدهم الريف:
أوجــد وصــول جائحة فروس "كورونا" 
أغســطس  نهايــة آب/  غــزة  قطــاع  إىل 
بــني  كبــرة  تكاتــف  حالــة  املــايض، 
املواطنــني، فلجــأ بعضهــم إىل تقديــم 
تــربع  وغرهــم  الغذائيــة،  املعونــات 
وآخريــن  املتعففــة،  لــأرس  باملــال 
قدمــوا خرباتهــم يف مجــاالت مختلفــة 
ودون أي مقابل، وفق التزام بإجراءات 

السالمة والوقاية.
وإثــر تداعيــات الجائحــة، انطلقت يف 
قطــاع  جنــويب  الســكنية  حمــد  مدينــة 
غــزة، مبــادرة "ســرت وغطــاء" قبــل أيــام، 
واالغاثــة  املســاعدة  تقديــم  بهــدف 
ألرس محتاجــة وأخــرى تخضــع للحجــر 

الصحي بعد االشتباه بإصابتها.
أبــو  أرشف  الحملــة  منســق  وأوضــح 
اعفــاء  شــملت  املبــادرة  أن  مشــايخ، 
مدينــة  ســكان  مــن  املواطنــني  بعــض 
حمــد مــن ديونهــم إىل جانــب تقديــم 
مجانيــة  وأخــرى  مخفضــة  خدمــات 
الكهربــاء  فنيــي  مــن  العطــاء  أهــل  مــن 
والصيانــة والنجــارة والتربيد والتكييف 

والخدمة الطبية املجانية؛ وغرها.
مهنيــني  فنيــني  أن  مشــايخ  أبــو  وبــني 
قدمــوا خدمــات ملــا يقــارب 85 شــقة 
يف األســبوع األول للمبــادرة، مضيًفــا 
مســتمًرا،  اليــزال  هــؤالء  عطــاء  أن 
وشــملت الخدمــات إصــالح مصاعــد، 
يب  "يــو  وأجهــزة  الكرتونيــة  ولوحــات 

أس"، وصيانة شبكات الكهرباء.
أعلــن  النجاريــن  أحــد  أن  إىل  وأشــار 
"امللتــي  أبــواب  صيانــة  خدمــة  عــن 
الســكنية  الشــقق  وأبــواب  لــوك" 
ملــدة شــهر مجاًنــا، وآخريــن أصحــاب 
تقديــم  عــن  أعلنــوا  وحــرف  مهــن 
والثالجــات  الغســاالت  صيانــة  خدمــة 
خصــم  وبعدهــا  أســبوع  ملــدة  مجاًنــا 
وإصــالح  املحتاجــة،  للحــاالت   30%

املتعففــة  األرس  وثالجــات  غســاالت 
قدمــوا  كــام  مجاًنــا،  شــهور   6 ملــدة 
يوًمــا،  لـــ15  مجاًنــا  الســباكة  خدمــة 
وأيًضــا صيانــة الكهربــاء مجاًنــا لجميــع 

سكان حمد.
وذكــر أن إحــدى الصيدليــات قدمــت 
30 رشيحة لفحص السكر إىل جانب 

تربعهــا بجهــاز فحــص الســكر، ووفــرت 
بعــض أصنــاف العــالج مجاًنــا أو بســعر 

الجملة للحاالت اإلنسانية.
أنشــأتها  التــي  ذاتهــا،  املدينــة  ويف 
واإلســكان  العامــة  األشــغال  وزارة 
القطريــة  اللجنــة  مــن  كامــل  بتمويــل 
محليــة  رشكــة  قدمــت  غــزة،  إلعــامر 
إنرتنــت  بطاقــات  اإلنرتنــت  لخدمــات 
مجانيــة ملدة شــهر لجميــع الخاضعني 

للحجر، والبالغ عددهم21 شخًصا.
صيدليــات  فــإن  مشــايخ،  ألبــو  ووفًقــا 
الخدمــة  تقديــم  عــن  أعربــوا  وأطبــاء 
لحــاالت  الالزمــة  املجانيــة  الطبيــة 
البســيطة  والجــروح  األوىل  اإلســعاف 
إبــر تغريــز، وغيــار، وغيــار حــروق  مــن 
املتاحــة  اإلمكانيــات  وحســب 
واملتوفرة ضمن مبادرة "سرت وغطاء".

اإلدارة  مديــر  أكــد  ذلــك،  يف غضــون 
األوقــاف  وزارة  يف  للــزكاة  العامــة 
ســليم،  أســامة  الدينيــة  والشــؤون 
لجانهــا  خــالل  مــن  تعمــل  إدارتــه  أن 
قطــاع  محافظــات  يف  املنتــرة 
املبــادرات  مــع  التنســيق  عــى  غــزة، 

املواطنــني،  ملســاعدة  تنطلــق  التــي 
وتدعمها وفق اإلمكانيات املتاحة.

 47 أن  لـ"فلســطني"،  ســليم  وأوضــح 
لجنة زكاة تتبع اإلدارة العامة بالوزارة، 
قطــاع  محافظــات  أحيــاء  عــى  موزعــة 
كيلومــرت   365 مســاحته  البالــغ  غــزة 
مربــع، بتعــداد ســكاين يصــل مليــوين 
التــي  املبــادرات  وتلقــى  نســمة. 
أطلقهــا متطوعــون وخــرون يف أحيــاء 
لجــان  تأييــد  القطــاع،  مــن  متفرقــة 
لديهــا  وأن  خاصــة  ودعمهــا،  الــزكاة 
بحاجــة  الذيــن  املواطنــني  بيانــات 
عــى  قــدرة  ومتلــك  مســاعدات  إىل 

إيصالها، بحسب سليم.
ومنــذ وصــول الجائحة لغزة، كام يقول 
ســليم اســتطاعت لجــان الــزكاة تقديم 
50 ألف مساعدة، تنوعت بني سالل 

خضــار وطــرود غذائيــة وأخــرى صحية، 
ومســاعدات  عذبــة،  ميــاه  وتوفــر 
نقديــة، ورغيــف الخــرب أيًضــا، واللحوم 
الطازجــة واملجمــدة، وغــر ذلــك مــن 
املساعدات التي بأمس الحاجة إليها 
ظــل  يف  املواطنــني  مــن  كبــر  عــدد 

الظروف الحالية.
لجــان  إدارة  مجالــس  أن  إىل  وأشــار 
الــزكاة تتواصــل مــع الجهــات املانحــة 
وفاعــي الخــر يف الداخــل والخــارج، 
االحتياجــات  اإلمــكان  بقــدر  وتوفــر 
الالزمــة لــأرس املدرجــة أســامئها يف 

كشوفات اللجان.
ولفــت إىل أن املواطنــني الخاضعــني 
عــى  منازلهــم  يف  الصحــي  للحجــر 
ومــن  الــزكاة،  لجــان  أولويــات  ســلم 
تــرروا  الذيــن  املواطنــون  يــأيت  ثــم 
أصحــاب  مــن  "كورونــا"،  جائحــة  مــن 
ليــس  اليوميــة وكذلــك ممــن  األعــامل 
لهــم مصــدر دخــل أســايس، وغرهــم 

من املحتاجني للمساعدات.
إصابــات  ظهــور  بدايــة  منــذ  وأكمــل: 
بفــروس "كورونــا" بغــزة، بــدأت لجــان 
طــوارئ  خطــة  وفــق  عملهــا  الــزكاة 
معــدة مســبًقا تضمــن التــزام األعضــاء 
إجــراءات  بجميــع  فيهــا  العاملــني 
حاميــة  الالزمــة  والوقايــة  الســالمة 
لهــم وللمجتمــع أيًضــا وللحيلولــة دون 

تفيش الفروس.

وسط التزام بإجراءات الوقاية والسالمة 
يين ِضد "كورونا" "ستر وغطاء".. هنا يتجلى تكاتف الغزِّ

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  لالســتثامر  العربيــة  الهيئــة  مــن  بتمويــل 
اإلســالمي للتنمية، ، وبالتنســيق مع وزارة الزراعة الفلســطينية، تدعوكم الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف 
فلسطني للمشاركة يف عطاء مروع انشاء وتجهيز وحدة األبحاث والتجارب لأسامك بخان يونس ضمن 

اتفاقية التمكني االقتصادي لقطاع الصيد البحري واالستزراع السميك يف قطاع غزة
 وذلك حسب جدول الكميات واملواصفات والروط العامة والخاصة املرفقة فعى الراغبني يف التقدم 

للعطاء مراعاة الروط التالية:-
1. يجب عى املقاول املتقدم للعطاء أن يكون مسجل لدى جهات االختصاص ومصنف لدى اتحاد املقاولني الفلسطينيني 

يف مجال املباين درجة ثانية عى االقل وكهروميكانيك درجة ثالثة عى االقل وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الريبة.
2. املروع 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 تأمني ابتدايئ باسم الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني، 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 الستالم 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 فلسطني ( مقابل مبلغ غر مسرتد 
وقــدره 50 دوالر أمريــيك  للعطــاء الواحــد بــدءًا يــوم االحــد املوافــق )27/9/2020 ( الســاعة 10 صباحــًا وحتــى يــوم الخميــس 

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

05/10/2020 م الساعة العارشة صباحا انطالقا من مقر الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني .
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 فلسطني.
9. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

10. الهيئة العربية الدولية لإلعامر يف فلسطني غر ملزمة بالرتسية عى اقل االسعار دون ابداء االسباب. 

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

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

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

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

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

الراغبني يف التقديم لهذا العطاء مراعاة الروط التالية:
1. يجــب أن تكــون الركــة 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 الركــة 

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 غر 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 اإلعالنات ملدة 4 أيام عى من يرسو عليه العطاء

تكاليــف  بتحميــل  املؤسســة  ســتقوم  العــرض،  تجزئــة  حــال  يف   .8

االعالن بني املوردين نسبة وتناسب. 
9. ال يشرتط 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 عر ظهرا،  مع العلم انه لن تقبل بعد هذا املوعد.
12. يرجى مراعات االتصال قبل الحضور لضامن حضور املوظفني املختصني .

13. لالستفسار يرجى االتصال عى رقم هاتف 2150240

الوسطى/ فلسطني:
شــارك الجئــون فلســطينيون يف 
مخيم النصرات لالجئني وسط 
قطــاع غــزة يف وقفــة احتجاجيــة 
أمــام مقــر وكالــة غــوث وتشــغيل 
الالجئني الفلسطينيني "أونروا" 
"أونــروا"  لتقليصــات  رفًضــا 
وغيــاب خطــة طــوارئ صحية مع 

تفيش جائحة كورونا.
ورفع املشاركون يف الوقفة التي 
دعت لها دائرة الالجئني ووكالة 
الدميقراطيــة  بالجبهــة  الغــوث 
وكتلــة  فلســطني  لتحريــر 
يافطــات  العامليــة،  الوحــدة 
تنــدد بتقليصــات "أونــروا" التــي 
الغذائيــة  املســاعدات  مســت 
خطــط  وغيــاب  الدوريــة، 
"كورونــا"،  ملواجهــة  الطــوارئ 
وســط هتافــات رافضــة لتصفيــة 
مســؤول  وحــذر  الغــوث.  وكالــة 
الجبهــة  يف  النصــرات  فــرع 
أبــو  القــادر  عبــد  الدميقراطيــة 
شــاويش، من محاوالت تقليص 
خدمــات "أونــروا" كونهــا تصــب 
يف فــرض الحصــار عــى الوكالــة 
عــى طريق تصفيتهــا والخالص 
وحــق  الالجئــني  قضيــة  مــن 
األممــي  القــرار  وفــق  عودتهــم 
"صفقــة  مــع  متاشــيًا   ،194
نتنياهــو" التصفويــة".  ترامــب- 
"أونــروا"  شــاويش  أبــو  وطالــب 
البطالــة  برنامــج  بتفعيــل 
الخريجــني  وتوظيــف  والطــوارئ 
وعــودة املوظفــني املفصولــني، 
وزيــادة وتحســني جــودة املــواد 
اإلغاثيــة وفتــح مراكــز الخدمــات 
اإلغاثية مبا يحفظ كرامة جموع 
وكالــة  طالــب  كــام  الالجئــني. 
مســئولياتها  بتحمــل  الغــوث 
وتوفــر  غــزة،  بقطــاع  الصحيــة 
لضــامن  الالزمــة  اإلمكانــات  كل 
الفلســطيني  الالجــئ  ســالمة 
جراحيــة.  وعمليــات  عــالج  مــن 
تجاهــل  اســتمرار  أن  واعتــرب 
األزواج  تســجيل  "أونــروا" 
ورصف  الجــدد  واملواليــد 
مســاعدات إغاثيــة لهــم، يهــدف 
الوكالــة مــن ورائــه لشــطب هوية 

الالجئ الفلسطيني. 
املفــوض  شــاويش  أبــو  ودعــا 
موازنــة  لدمــج  لـ"أونــروا"  العــام 
املوازنــة  ضمــن  الغــوث  وكالــة 
العامــة لأمــم املتحــدة، مطالبــًا 
يف الوقــت نفســه بــرصف أرضار 

عدوان 2014 عى قطاع غزة.
مــن ناحيتــه، أكــد عضــو اللجنــة 
مبخيــم  لالجئــني  الشــعبية 
شــاويش  أبــو  أميــن  النصــرات 
الغــوث  وكالــة  لسياســة  رفضــه 

اإلغاثيــة  الخدمــات  بتقليــص 
التــي  والتشــغيلية  والصحيــة 
تستهدف قضية الالجئني وحق 

العودة.
ودعــا إدارة وكالــة "أونروا" لوقف 
ضــد  املمنهجــة  سياســاتها 
الالجئني الفلســطينيني، مؤكدًا 
أن حركــة الالجئــني بــكل لجانهــا 
ســتبقى  الالجئــني  مبخيــامت 
الالجئــني  حقــوق  عــن  مدافعــة 

الفلسطينيني.

 وقفة أمام مقر "أونروا" وسط 
القطاع رفضًا للتقليصات وغياب خطط 

غزة/ فلسطني:الطوارئ
املجلــس  يف  الصحيــة  اللجنــة  رئيــس  دعــا 
النجــار،  خميــس  د.  النائــب  التريعــي 
املؤسسات الدولية واملجتمعية إلنقاذ الوضع 
الصحــي يف قطــاع غــزة، وملكافحــة أزمة كورونا، 
وزارة  تبذلهــا  التــي  الكبــرة  بالجهــود  مشــيًدا 

الصحة بغزة يف مواجهة الجائحة.
وأوضــح النجــار يف بيــان لــه أمــس، أن الطواقــم 
مــن  العديــد  بتنفيــذ  تقــوم  بغــزة  الصحيــة 
هــذا  انتشــار  مــن  اإلجــراءات لحاميــة املجتمــع 
الوبــاء مــن خــالل حجــر املصابــني واملخالطــني 
والعائديــن مــن الســفر والتتبــع الخارطــة الوبائيــة 

محدوديــة  خطــورة  إىل  ونبــه  املــرض.  لهــذا 
املــوارد الطبيــة الخاصــة بأزمــة كورونــا، مبيًنــا أن 
ا يف هذه املوارد  وزارة الصحة تعاين نقًصا حادًّ
التــي تــأيت كتربعــات للقطــاع، وهــي قليلــة يف 
ظــل تواصــل جهــود الــوزارة التــي تفحــص ٢٠٠٠ 

ا. حالة كورونا يوميًّ
وطالــب النجــار املؤسســات الصحيــة والدوليــة 
والخرية بزيادة ودعم القطاع الصحي يف غزة، 
وكذلــك وزارة الصحــة بــرام اللــه، بإرســال حصــة 
الطبيــة،  واملســتلزمات  األدويــة  مــن  القطــاع 
هــذه  ظــل  الســيايس يف  البعــد  عــن  واالبتعــاد 

األزمة.

النائب "النجار" يدعو المؤسسات 
الدولية لدعم القطاع الصحي 

لمواجهة كورونا
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

إىل ذلــك كلــه انســحاب دول أساســية يف النظــام الرســمي العــريب 
بســقفها  واملفاوضــات  التســوية  ملســرة  الشــكلية  رعايتهــا  مــن 
مــا كشــف ظهــر قيــادة  التقليــدي، نحــو ســقف أدىن بكثــر، وهــو 
الســلطة الفلســطينية، كونهــا ال ميكــن أن تغامــر باالنغــاس التــام 

يف تجليات الرؤية االستسالمية التطبيعية العربية األخرة.
كل هــذه التغــرات جــاءت لصالــح مــروع املقاومــة كمنهج، حتى 
مــع وجــود خــالف عــى أشــكالها األجــدى، إمنــا مثــة قناعــة عامــة 
بالحاجة لتفعيلها، وهو خالف قد ال يكون من املفيد كثرًا التوقف 
عنده قبل النظر يف املتاح أصاًل من أشكال هذه املقاومة. وحني 
نقول املتاح فاملقصود –مكانًا-يف ســاحة الضفة الغربية، ميدان 
املواجهــة املركــزي، واملحتــاج نهضــة جذريــة يف أدوات املقاومــة 

ووسائلها وإمكاناتها، وعى مستوى الوعي أيضا.
الفلســطيني  الوعــي  الحاجــة الســتنهاض املقاومــة يف  تعنــي  وال 
أن جمهــور الضفــة الغربيــة معــارض لخيــار املقاومــة أو زاهــد يف 
فاعليتها، بل عى العكس، وليس أدّل عى ذلك من حالة االبتهاج 
التي تصيب هذا الجمهور عند حدوث عملية مقاومة يف الضفة، 
أو وهو يتابع إنجازات املقاومة يف غزة، خالل الحروب الصهيونية 

عليها، أو أثناء جوالت التصعيد املحدودة.
لكن ما يحتاجه هذا الجمهور اليوم اكتساب الثقة بأن تضحياته 
لــن تذهــب هــدرا، وســتكون مجديــة يف إطــار مــروع املقاومــة 
ظهــره  أن  إىل  االطمئنــان  القناعــة  تلــك  متطلبــات  وأول  العــام، 

لــو تأملنــا قــول اللــه عزوجــل )َوَعــَى أَْن َتْكرَُهــوا َشــْيًئا َوُهــَو َخــْرٌ 
َلُكــْم( وأســقطناه عــى قصــة التطبيــع، ســنجد خــًرا كثــًرا، لكــن 
العــدو  ضــد  العمــل  عــن  والكســل  للرتاخــي  مدعــاة  ليــس  هــذا 

ومشاريعه وأعوانه.
فا يا ترى الوجه اآلخر للتطبيع؟

1 -كشــف عــورة أنظمــة صدعتنــا بنرصتهــا للقضية الفلســطينية، 
كنا نظنهم يف لحظات غفلتنا أنهم ُأســود، لكن ملا عقلنا اتضح 

أنهم عمالء وأجنب من األرانب.
2 -إحــداث تأثــر نفــي ســلبي عند الصهاينــة خاصة املفكرين 
االنهيــار،  وشــك  عــى  دولتهــم  بــأن  الدولــة  بشــؤون  والعارفــني 
وهــو  "نتنياهــو"  االحتــالل  دولــة  وزراء  رئيــس  تخــوف  ولنتمعــن 
الســيايس املفكــر )ســأعمل ألن تبقــى إرسائيــل مائــة عــاٍم، ومل 
نعمــر أكــر مــن 80 عاًمــا قبــل ذلــك وهــي دولــة الحشــمونائيم(، 
ولــو اعتربنــا ميــالد "إرسائيــل" عــام 1948 وأضفنــا عليه 80 عاما 
ســيصبح 2028 يعنــي أنــه حتــى تلــك الســنة ســيتقى املنطقــة 

العربية تغيل تحتها رمال حارقة.

االتفاقيــات املتفرعــة يف مجــاالت اإلعــالم والهايتــك واالتصــاالت 
وتبــادل املعلومــات والفنــون والثقافــة، مــع حشــد قيــم الديــن التــي 
تدعــو للتســامح بــني األديــان مــن خــالل اســتحضار منــاذج مقاِبلــة 
زعزعــت الوجــدان اإلنســاين مــن بشــاعتها لداعــش وغرهــا بقصــد 
التسلل بني الحدود الفاصلة لفئات املجتمع وطبقاته املختلفة.

الحــركات اإلســالمية ُوضعــت يف دائــرة واحــدة حتــى يســهل متريــر 
املخطــط مــن خــالل عــزل الشــباب عــن الخطــاب الدينــي الحــريك 
الــذي يربــط بــني رســالة الســاء وتكليــف التســخر بإعــار األرض 
الشــجاعة يف مواجهــة األعــداء، والحــق  الجيــل عــى قيــم  وإنشــاء 
والرحمــة  األوطــان  عــن  دفاًعــا  والتضحيــة  للمظلــوم،  باالنتصــار 
والتســامح بطريقــة مختلفــة بتمييــع ثقافــة الجيــل وأدوات التمييــز 

والقياس لديه، واالستحواذ ملن ميلك مااًل.
هــذا املخطــط يســتهدف باألســاس نــزع القيــم الوطنيــة مــن جيــل 
الشــباب، ويف أحســن األحــوال عزلــه عــن دائــرة الفعــل، أو تحييــده 
مــن خــالل االنكفــاء والجــري خلــف رغيــف الخبــز دون االلتفــات ملــا 

يجري عى مستوى الهوية واالنتاء للوطن وقيمه الوطنية.
ال  ولكــن  األولويــات،  ســلم  عــى  اإلســالمي  الخطــاب  يضــع  رمبــا 
يســتثني كل طاقــات األمــة الرافضــة ملــا يجــري واإلذعــان ملــا ُيرَســم 

ويخطط له يف قادم األيام. 
وتهجــر  وتهــود  وتفتــك  تقتــل  بينــا  االحتــالل صديــق  دولــة  جعــل 

وتحارص، محاولة يائسة لن تتم وإن وقع البعض وطبع.
تاريــخ  تزويــر  خــالل  مــن  باملشــاعر  والعبــث  التاريــخ  تشــويه 
دولــة  قيــام  ملنــع  شــالالت  دماؤهــم  ســالت  الذيــن  الفلســطينيني 
االحتــالل مــن النيــل إىل الفــرات، واتهامهــم ببيــع األوطــان، مواقــف 

معيبة رُسقت من أفواه الجوعى للكرامة والرف.
هــذه  حــكام  مــن  ُوعــدت  التــي  للســلطة  وخيانــة  غــدر  يجــري  مــا 

يف هــذه املرحلــة مــن الزمــن الفلســطيني املتتابعــة تغراتــه مثــة 
ملكافحــة  ســبياًل  املقاومــة،  انتهــاج  رضورة  عــى  وإجــاع  توافــق 
اإلجــراءات الصهيونيــة املختلفــة، من انتهــاكات يومية ومخططات 
األغــوار  ضــم  لخطــة  تلبيــة  األرض  عــى  تنفيذهــا  يتــم  اســتيطانية 
غــزة،  وحصــار  الغربيــة،  الضفــة  مــن  أخــرى  شاســعة  ومســاحات 

وتهويد القدس.
الخــالف هــو عــى آليــات هــذه املقاومــة، فبينــا تركــز قيــادة حركــة 
فتــح عــى الشــكل الشــعبي لهــا حــرصا، وتحديــدًا محمــود عبــاس 
الــذي ال يــود مصادمــة )الرعيــة الدوليــة( والخــروج عــن إطارهــا، 
فــإن مجمــل الفصائــل األخــرى ومن ضمنها قاعدة واســعة يف حركة 
فتح تؤمن باملقاومة املسلحة، وبرضورتها وبجدواها. لكن املهم 
بشــكل عــام هــو وجــود توافــق عــى رضورة انتهــاج املقاومــة، وهــو 
وضع مل تعد تناوئه الحســابات السياســية للمســتوى الرســمي يف 
السلطة وحركة فتح، وهو الذي كان دامئًا ينادي بتعطيل املقاومة 

ألجل إعطاء فرصة ملروع التسوية، عرب مراحله املختلفة.
املقاومــة  كفــة  ترّجــح  خالصــة  إىل  الفلســطينية  الحالــة  تصــل  أن 
كخيــار عــى حســاب غرهــا من خيارات ومســارات هــو تطور مهم، 
وما كان ليحصل لوال ثبوت انتكاس مروع التسوية بعد الرضبات 
املميتة املتتالية التي وجهها له كيان االحتالل اإلرسائييل، حيث 
عهودهــم  لــكل  وتنكبــوا  بالــرتاب،  صفحاتــه  االحتــالل  قــادة  مــرغ 
الســابقة لركائهــم الفلســطينيني يف هــذا املــروع، فيــا أضيف 

ــالُم أنــه َكاَن يســر َمعــه اْثَنــا  ُيــْرَوى َعــْن ســيدنا ِعيــَى َعَلْيــِه السَّ
َأْنَتَنــْت،  َكْلــٍب  ِجيَفــِة  َعــَى  َفَأَتــْوا  األَْقِوَيــاِء  اْلُمْؤِمِنــنَي  ِمــَن  َعــَرَ 
َلــْم  ِعيــَى  ُدَنا  َســيِّ ــا  أَمَّ اْلَكْلــَب،  اْجَتــاُزوا  ــى  َحتَّ ِبآَناِفِهــْم  أََخــُذوا 
َيْفَعــْل, فلــا َتَجاَوُزوهــا َقاُلــوا َمــا أُنــْنَ اْلَكْلــِب؟ إال ســيدنا ِعيَى 

َقاَل: َما َأَشدَّ َبَياَض َأْسَناِنِه.
هــذه اللفتــة تؤكــد مــدى اإليجابية التي يتمتع بها ســيدنا ِعيَى 
حيــث نظــر للمســألة مــن زاويــة الــكأس اململــوءة، وكأنهــا رســالة 

لنا. 
مغزى القصة السابقة هو موجة تطبيع أنظمة عربية مع االحتالل 
أو لنقــل )إخــراج العالقــة مــن الــر للعلــن( ومــا قابلهــا مــن موجــة 

استنكار وغضب يف الشارع العريب واإلسالمي.
التطبيــع بــال شــكٍّ أمــٌر شــنيٌع، لكنــه مل يكــن ليحــدث لــوال ظــروف 
يفرضهــا واقــٌع مختــل املعايــر حيــث العــدو الصهيــوين ميلــك 
قــوة وغطرســة مدعوًمــا بالحنــان األمريــي، وطــرف ضعيــف مل 
يدخل قادته أي معركة مرفة، لكن عى أكتافهم تنام نياشــني 

ما قتلت ذبابة.

التطبيــع  وطبيعــة  مــى،  عــا  يختلــف  املنطقــة  يف  التزاحــم 
باالســم  ســبق  عــا  اختلفــت  تحالفيــة  املعقــودة  واملعاهــدات 
األهــداف  تحقيــق  عــى  حرصــت  حيــث  اإلبراهيمــي؛  واملعنــى 
بالتنــازل عــن  السياســية عــى مســتوى عــاٍل مــن خــالل املقايضــة 
حقــوق الشــعب الفلســطيني مقابــل التحالف مــع العدو الصهيوين 
يف مواجهــة إيــران، وزجــت بالديــن مــن خــالل اســم االتفــاق وبنــوده 
وتفعيل املنصات الدعائية عى مستوى فردي مشايخ، ومستوى 
مؤسسات مواقع وفضائيات وصحف ومجالت، يف محاولة إلغراق 
الفضاء بقيم التسامح بني األديان بشكل تجريدي يعزل النص عن 
األتباع وسلوكهم يف مواجهة األعداء، فالعدو مل يعد احتالاًل نظًرا 
ألنــه صاحــب الديانــة اليهوديــة التــي يجــب أن تتســامح معهــا ومــع 
املؤمنني بها انطالًقا من اللحظة الراهنة متجاوًزا كل ما جرى عى 
مــدار العقــود الســبعة املاضيــة، فــال عــني تــرى مدنــا وبلــدات وقرى 
وأوطان مهدمة وال أذن تســمع أنيًنا ومشــتىك، وال ذاكرة تســتحرض 
تفاصيل ما جرى لشعب ُقتِّل وُهجر وقام عى أنقاضه كيان محتل 

أصبح ديانة يهودية ُيتسامح معها وُتحرتم.
وانقســم  األقــى،  يف  للصــالة  املؤمنــني  كل  دعــا  ترامــب 
الفلســطينيون قبــل أشــهر بــني تشــجيع الزيــارة وعدمهــا، مــن رفــض 
مــن الفلســطينيني رفــض بدعــوى عدم اإلقــرار باالحتالل عرب املرور 
بوثائــق صــدرت مــن العــدو عــن جســور ومطــارات يســيطر ويهيمــن 

عليها.
ومــن وافــق قصــد ربــط العــرب واملســلمني بالقــدس واألقــى مــن 

خالل التزاور والصلوات فيها.
فالفعــل واحــد والنوايــا مختلفــة، األمــر الــذي يجعلنــا أكر حذًرا يف 
تحليل التحوالت والتغيرات يف طبيعة املعاهدات واالتفاقيات.

االتفــاق أبراهــام ركــز عى شــبكة العالقات مــا دون الدولة من خالل 

سيكون محميًا من الخلف، ولن تناله أيٍد فلسطينية باألذى عند 
أول خــالف مــن ممثــيل مســار املقاومــة، أي القناعــة بــأن التوجــه 
لتفعيل املقاومة هو خيار اسرتاتيجي وليس خطة تكتيكية آنية، 
قــد تتوقــف إذا مــا الح وعــٌد مــا مــن جهــة خارجيــة ُيغــري بتحصيــل 

مكاسب سياسية عى مائدة التفاوض.
عمليا، تقول التجربة إن اإلنسان قادر عى مجابهة أذى اعدائه، 
والنهــوض بعــد كل رضبــة مهــا كانــت قاســية، لكــن حصــار أبنــاء 
جلدتــه إيــاه وتكبيلهــم أطرافــه وإجهاضهــم عنفوانــه ُيضّيــق عليــه 

الخناق ويقتل براعم انطالقه يف مهدها.
املضحيــة  النــاذج  تقديــم  الفلســطيني  الجمهــور  يعــدم  لــن 
وإلشــاعة  أوال،  ثقتــه  الســرتداد  حاجــة  مثــة  لكــّن  املقدامــة، 
أجــواء مــن االطمئنــان يف صفــوف مــن ُيراَهــن عليهــم لحمــل لــواء 
الســابقة،  والخيبــة  االستســالم  عهــود  مــع  وللقطــع  املواجهــة، 
واالمتناع النهايئ عن لعب أي دور لصالح تأمني جبهة املحتل. 
ويف حــال اســرتدت الجاهــر ثقتهــا بجــدوى مــا ميكــن أن تبذله، 
وبوجــود تغــّر حقيقــي يف نوايــا وتوجهــات ودور الداعــني اليــوم 
اجــرتاح  يف  مشــكلة  هنالــك  تكــون  فلــن  الشــعبية،  للمقاومــة 
األدوات والوســائل واآلليات، فكل مرحلة تفرز ما يناســبها منها، 
إذا كانــت روح نخبتهــا الرائــدة يف التضحيــة متعافيــة، ومطمئنــة 
إىل ســالمة ظهرهــا، ومبــرصة مواضــع أقدامهــا، وموطــن خطوتهــا 

التالية.

3 -زيــادة كــره وحقــد الشــعوب العربيــة تجــاه أنظمتهــا الفاســدة، 
قــد يدفعهــا ذلــك لثــورة عارمــة ضــد أنظمتهــا مــا ميهــد لــزوال 
"إرسائيــل"، وهنــا لإلمــام محمــد الغــزايل رحمــه اللــه رأي حيــث 
يقــول: )إن زوال إرسائيــل قــد يســبقه زوال أنظمــة عربيــة عاشــت 

تضحك عى شعوبها(.
إعالميــني،  مثقفــني،  علــاء،  شــخصيات،  عــورة  -كشــف   4
سياسيني، كنا نعدهم من األخيار، فإذا بهم أرخص من الخيار، 
بثمــن بخــس،  الخوالــف" فباعــوا آخرتهــم  مــع  أن يكونــوا  "رضــوا 

انقلبوا عى أعقابهم صاغرين.
ما الواجب علينا اآلن؟

ما يحدث من هرولة تجاه التطبيع يعطينا حافز بأن نعمل بجدية 
أكــر تجــاه حشــد الطاقــات لفضح خبث األنظمــة املطبعة والتي 

يف طريقها للتطبيع، النظر ملن يؤيد التطبيع عى أنه خائن.
تلــك كانــت رؤيتــي للوجــه اآلخــر للتطبيــع وعلينــا أن ننظــر إليــه 
ــُه اْلَخِبيــَث ِمــَن  باعتبــاره يــأيت وفــق الســياق القــرآين: "ِلَيِميــَز اللَّ

ِب". يِّ الطَّ

الدويــالت مبواقــف داعمــة سياســية واقتصاديــة، تآمــرت وانقلبــت 
وســتتآمر وتنقلب كا خانت دول املنطقة وســتخون مرص كدولة 

وأمة.
عــراة وإن  االســتيعاب حفــاة  عــى  العقــول  قــدرة  يفــوق  يجــري  مــا 
شــعروا أنهــم ُملكــوا مــااًل وســلطاًنا أصــاًل هــو ملــك وســلطان ورثــوه، 

لكنهم غمسوه بذل وخنوع.
يســارعون إىل تنكيــس كل رايــة وخنــق كل فكــرة وإســقاط كل دولــة 
وحــل كل حركــة وحــزب ينافــح عــن أمن واســتقالل املنطقة، يعبثون 
يف كل مكان ، من تونس مروا والشواهد شاخصة.. ويف السودان 

حلوا غرباًنا ، ويف الجزائر فشلوا لكنهم حاولوا.
يف تركيا...

يف سوريا...
ويف كل مكان 

دمــى ُتحــرك ومخططــات جهنميــة ُتدبر ليســت قدًرا مقــدوًرا علينا، 
أو مصًرا مكتوًبا لنا.. لكنهم سيستمرون يف محاوالتهم، لن تفشل 
ألن عنــارص فشــلها موجــود فيهــا كــا قيــل يف مواجهــة مؤامــرات 

سبقت ومخططات حيكت يف املايض.
يجــب أن نواجــه الخطــط بالخطــط، وإرادة الــر بــإرادة الحــق دون 
مــا  مــآالت  واســتحضارها  بالخطــر،  قطاعاتهــا  بــكل  األمــة  إحســاس 

ميكن أن تسفر عليه هذه املخططات لن نتمكن من مواجهتها.
ال بــد مــن التحــرك املنظــم الــذي يبــدأ بتوعيــة الشــعوب واســتجاع 
بالرتقيــع إمنــا  التــي ال تواَجــه  قوتهــا يف مواجهــة هــذه املؤامــرات 
القريــب  املــايض  يف  وثبــت  املقابلــة،  واالســرتاتيجيات  بالــرؤى 
والبعيد أن األمة يف مواجهة التحديات الوافدة لديها قدرة مكنوزة 

كامنة تستنفرها بقوة صاعقة.
فال خوف إن عزمنا خاصة إذا عرفنا القصد ووضح السبيل.

يف آفاق المقاومة الشعبية وروح جمهورها

الوجــه اآلخـــر للتطبيـــع

دمى ُتحرك ومخططات جهنمية ُتدبر

لمى خاطر

محمود مرداوي 

لن يعدم الجمهور الفلسطيني تقديم النماذج 
المضحية المقدامة، لكّن ثمة حاجة السترداد 
ثقته أوال، وإلشاعة أجواء من االطمئنان في 
صفوف من ُيراَهن عليهم لحمل لواء المواجهة، 
وللقطع مع عهود االستسالم والخيبة 
السابقة، واالمتناع النهائي عن لعب أي دور 
لصالح تأمين جبهة المحتل. وفي حال استردت 
الجماهير ثقتها بجدوى ما يمكن أن تبذله، 
وبوجود تغّير حقيقي في نوايا وتوجهات ودور 
الداعين اليوم للمقاومة الشعبية، فلن تكون 
هنالك مشكلة في اجتراح األدوات والوسائل 
واآلليات

ال بد من التحرك المنظم الذي يبدأ 
بتوعية الشعوب واستجماع قوتها 
في مواجهة هذه المؤامرات 
التي ال تواَجه بالترقيع إنما بالرؤى 
واالستراتيجيات المقابلة، وثبت 
في الماضي القريب والبعيد أن 
األمة في مواجهة التحديات 
الوافدة لديها قدرة مكنوزة كامنة 
تستنفرها بقوة صاعقة.
فال خوف إن عزمنا خاصة إذا عرفنا 
القصد ووضح السبيل.

مصطفى أبو السعود

ما يحدث من هرولة تجاه التطبيع يعطينا 
حافًزا للعمل بجدية أكثر تجاه حشد الطاقات 
لفضح خبث األنظمة المطبعة والتي في 
طريقها للتطبيع، النظر لمن يؤيد التطبيع على 
أنه خائن.
تلك كانت رؤيتي للوجه اآلخر للتطبيع وعلينا 
أن ننظر إليه باعتباره يأتي وفق السياق 
ِب«. يِّ ُه اْلَخِبيَث ِمَن الطَّ القرآني: »ِلَيِميَز اللَّ
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بنسبة 50 %
الرشوع يف رصف رواتب 

موظفــي السلطـــة غـــًدا
رام الله/ فلسطني:

رواتــب املوظفــني  عــن رصف  اللــه  بــرام  املاليــة  وزارة  أعلنــت 
العموميني لشهر أغسطس املايض، غًدا الثالثاء.

الراتــب ملــن  كامــل  أنــه ســيتم رصف  لهــا  بيــان  وأوضحــت يف 
رواتبهم دون )1750( شيقاًل. 

وأنــه ســيتم رصف 50 % مــن الراتــب ملــن رواتبهــم تزيــد عــى 
)1750( شيقاًل وبحد أدىن 1750 شيقاًل.

رواتــب  رصف  يف  للبــدء  غــًدا  ســتخصص  أنــه  إىل  وأشــارت 
موظفــي الصحــة والتعليــم واألمــن، وبعد غــد للبدء برصف باقي 

الرواتب.
1750 شــيقاًل  الحــد األدىن  أنــه مبوجــب اعتــاد  ونبهــت إىل 

يكون املعدل املرجح لرصف الرواتب 63 %.

»االقتصاد« تستعرض 
إنجازاتها يف ضبط الحالة 

التجارية يف غزة
 غزة/ فلسطني:

اســتعرضت اإلدارة العامــة لحايــة املســتهلك بــوزارة االقتصــاد 
التجاريــة  الحالــة  وتســهيل  ضبــط  يف  إنجازاتهــا  بغــزة  الوطنــي 
حتــى   25/8 بــني  مــا  الفــرة  خــالل  القطــاع  محافظــات  كل  يف 

24/9/2020 يف ظل حالة الطوارئ.
تــم تنظيــم "545" جولــة تفتيشــية عــى املنشــآت  أنــه  وذكــرت 
واألســواق التجاريــة موزعــة عــى أغلــب أحيــاء محافظــات قطــاع 

غزة.
الجــوالت  زيــارة ميدانيــة خــالل  تنفيــذ "7390"  تــم  أنــه  وبينــت 

اليومية موزعة عى املنشآت التجارية والصناعية.
مبخالفــة  متعلقــة  ضبــط  محــر   )1392( تحريــر  إىل  وأشــارت 
القانــون واملواصفــة الفلســطينية املعمــول بهــا ورفــع لألســعار، 
باإلضافــة إىل تحريــر )314( محــر إتــالف مبــواد غذائيــة وغــر 

غذائية منتهية الصالحية وغر صالحة لالستهالك.
وأفــادت بأنــه تــم إجــراء فحوصات مخربية لعدد )34( عينة خالل 

جائحة كورونا.
الوبــاء ملحافظــات قطــاع  أنــه خــالل اإلعــالن عــن دخــول  وبينــت 
غــزة، تــم العمــل بنظام الطوارئ والتنســيق مــع الجهات املختصة 
األساســية،  لألصنــاف  الســلعي  املخــزون  توفــر  عــى  للعمــل 
وضبــط  الســلع،  أســعار  رفــع  لعــدم  واملحــال  األســواق  ومتابعــة 
املخابــز  عمــل  واســتمرار  والخضــار،  والبيــض  الدجــاج  أســعار 
ومحطــات تحليــة امليــاه وتعبئــة الغــاز املنــزيل، وتســهيل توزيــع 
عــى  والعمــل  لكامــل املحافظــات،  األساســية  الغذائيــة  املــواد 
لجنــي  اإلنتاجيــة، وتوجيــه املزارعــني  القطاعــات  تســهيل حركــة 

محاصيلهم الزراعية واإلنتاجية.
مــدة  التنظيــف خــالل  ومــواد  بتوزيــع املعقــات  الســاح  أيًضــا 
املنــع، واملشــاركة يف اجتــاع مــع وزارة الزراعــة وبعــض التجــار 
واملزارعــني لتحديــد ســقف ألســعار الخــراوات األساســية يف 
الوطنيــة  اللجنــة  اجتــاع  يف  واملشــاركة  للمســتهلك،  القطــاع 
واملخابــز  املطاعــم  التــزام  مــدى  ملناقشــة  املهنيــة  للســالمة 
يف  املتبعــة  والســالمة  األمــن  ورشوط  الصحيــة  بالــروط 

املنشآت.
املشــاركة يف لجــان الطــوارئ املركزيــة لــكل محافظــة، والتنســيق 

مع املؤسسات الدولية.

في يوم السياحة العالمي
خسائــر القطــاع السياحــي تجــاوزت املليــار دوالر من جـــراء "كورونـــا"

"مباحث كورونا" تغلق
 105 محال ومنشآت ُمخالفة

غزة/ فلسطني:
أغلقــت دائــرة "مباحــث كورونــا" باملباحــث العامــة يف الرطــة، 
105 محــال ومنشــآت تجاريــة مخالفــة يف محافظــات غــزة أثنــاء 
مهامها اليومية يف متابعة املخالفني إلجراءات الوقاية والسالمة 

يف مواجهة فروس كورونا.
وبحســب تقريــر أمــس، فقــد أوقفــت املباحــث 20 مــن أصحــاب 
مخالفــة  تكــرار  بعــدم  تعهــدات  بحقهــم  وحــررت  املنشــآت  تلــك 
اإلجــراءات، كــا أوقفــت 100 مواطــن خالفــوا قــرار حظــر التجــوال 

يف ساعات املساء بجميع املحافظات.
41 تجمًعــا محظــوًرا ملواطنــني خالفــوا  أنهــت  أنهــا  وأشــارت إىل 

تعليات عدم التجمهر وحظر التجوال.
وبّينت أنه يتم إحالة القضايا املذكورة إىل كل من مفتش تحقيق 
الرطــة، والنيابــة العامــة، وذلــك بحســب طبيعة كل قضية؛ ألخذ 

املقتىض القانونية بحق املخالفني.
الرطــة،  إدارات  ســائر  مبســاندة  كورونــا"،  "مباحــث  وتواصــل 
جوالتهــا اليوميــة يف كل املناطــق واملحافظــات؛ ملتابعــة التــزام 
املواطنــني واملحــال التجاريــة واملنشــآت باإلجــراءات املفروضــة 
بحــق  القانونيــة  اإلجــراءات  واتخــاذ  الفــروس،  انتشــار  ملواجهــة 

املخالفني.

الخطوط القطرية تقر: 
تكبدنا خسائر بـ1.9 مليار دوالر

السعودية تخطط الستئناف
التأشريات السياحية مطلع العام الجديد

الرياض/ وكاالت:
قــال وزيــر الســياحة الســعودي أحمــد الخطيب، 
التأشــرات  الســتئناف  تخطــط  بــالده  إن 
الســياحية بحلــول أوائــل 2021 بعــد أشــهر مــن 
التعليــق وســط إجــراءات حكوميــة صارمــة ملنــع 

انتشار فروس كورونا.
للســياح  أبوابهــا  فتحــت  التــي  اململكــة،  تريــد   
األجانــب يف ســبتمرب 2019 مــن خــالل إطــالق 
نظــام تأشــرات جديــد لـــ 49 دولــة، أن يســاهم 
املحــي  الناتــج  مــن   10% بنســبة  القطــاع 

اإلجايل بحلول عام 2030.
تأشــرة  عــى  "للحصــول  الخطيــب  وقــال 
أوائــل  عــن  اآلن  حتــى  نتحــدث  نحــن  ســياحية، 

العام املقبل".
وأضــاف أحمــد الخطيــب يف مقابلــة افراضيــة: 

تطــورات  أي  حدثــت  أو  األمــور  تحســنت  "إذا 
إيجابيــة فيــا يتعلــق باللقــاح، فقــد نــرع ذلــك 

إىل وقت مبكر".
حدودهــا  اململكــة  أغلقــت  فربايــر،  أواخــر  يف 
أمــام الحجــاج األجانــب والســياح مــن 25 دولــة 
عــى األقــل. يف مــارس، منعــت جميــع الســفر 

داخل وخارج البالد.
وقال الخطيب إن قطاع الســياحة ترر بشــدة، 
بنســبة 35%  تراجعــا  يشــهد  أن  املتوقــع  ومــن 
%45- بحلــول نهايــة العــام، غر أن الركيز عى 
السياحة املحلية خالل الصيف خفف من حدة 

الراجع.
"هــذا الوبــاء خطــر أصــاب الجميع، لكننا شــهدنا 
صيًفــا قوًيــا للغايــة بعــد فــرة اإلغــالق مــن ينايــر 

إىل مايو".

الدوحة/ وكاالت:
أعلنــت الخطــوط الجويــة القطريــة، 
أمــس عن خســائر بلغــت 7 مليارات 
للســنة  دوالر(  مليــار   1.92( ريــال 
املالية املنتهية يف 31 مارس آذار، 
تعصــف  التــي  كورونــا  أزمــة  وســط 
العــامل.   أنحــاء  يف  الطــران  بقطــاع 
وكشــفت الركــة عــن تســلمها 7.3 
مالكتهــا،  مــن  مقدمــا  ريــال  مليــار 
الحكومــة القطريــة، بعــد مــارس آذار 

وتحويلها إىل أسهم جديدة فيها.
للخطــوط  التنفيــذي  الرئيــس  وكان 
يف  قــال  قــد  الباكــر،  أكــرب  القطريــة 
يونيــو املــايض، إنــه رمبا يتم تريح 
موظفــي  مــن   %  20 عــن  يقــل  مــا 

املجموعــة، معتــربا أنــه من الصعب 
القــول متــى ســتعود الركة لتحقيق 

ربحية بسبب الجائحة.
"الخطــوط  أن  كشــف  حــني  ويف 
 5 بيــع  عــى  ســتقدم  القطريــة" 
طائــرات 737 ماكــس جرى تســلمها 
تجــري  الركــة  إن  قــال  بالفعــل، 
وبوينــغ  إيربــاص  مــع  محادثــات 
الطائــرات  تســليات  إلرجــاء جميــع 
يتــم  "قــد  أنــه  مــن  وحــذر  املعلقــة. 
إلغــاء طلبيــات رشاء طائــرات إذا مل 
الطائــرات  صناعــة  رشكات  توافــق 

عى تأجيل عمليات تسليم".
وشــدد عــى أن الركــة لــن متــارس 
أي  مــع  املســتقبل  يف  أعــاال 

رشكــة لصناعــة الطائــرات تجعــل مــن 
الصعب تأجيل تسليم طائرات.

إىل ذلك، أوضح أن الركة ســتبقي 
 10 مــن  املكــون  أســطولها  عــى 
دون  إيــه380  إيربــاص  طائــرات 
تحليق حتى الفرة من منتصف إىل 
أواخــر 2021. وقــال: "بعض طياري 
بقيــادة  ســيقومون  إيــه380  الطائــرة 

رحالت للطائرة إيه350".
أنــه ال  باملقلــب اآلخــر، شــدد عــى 
يف  حصــص  لــراء  حاليــا  نخطــط 

رشكات طران أخرى.
الــركاب، ذكــر  أعــداد  وعــى صعيــد 
أن الركة نقلت 1.8 مليون راكب 

منذ مارس.

رام الله/ وفا:
الداخليــة  الســياحة  إيــرادات  خســائر  قــدرت 
أمريــي،  دوالر  مليــار   1.15 يقــارب  مبــا 
الخــارج  مــن  الوافــدة  الســياحة  والتــي تشــمل 

واملحلية، بسبب فروس "كورونا".
ووزارة  الفلســطيني  اإلحصــاء  جهــاز  وأصــدر 
مشــرًكا،  ــا  صحفيًّ بياًنــا  واآلثــار،  الســياحة 
الــذي  العاملــي،  الســياحة  يــوم  ملناســبة 
يوافــق 27 ســبتمرب مــن كل عــام بهدف تعزيز 
الوعي يف املجتمع الدويل بأهمية الســياحة 
والسياســية  والثقافيــة  االجتاعيــة  وقيمتهــا 
"الســياحة  شــعار  وتحــت  واالقتصاديــة، 

والتنمية الريفية".
يأيت االحتفال باليوم العاملي للســياحة لعام 
2020، يف لحظــة حرجــة، تعانيهــا الســياحة 
من اآلثار املدمرة الناتجة عن جائحة كورونا، 
القطاعــات  كل  يف  شــلل  إىل  أدت  والتــي 
الخدماتيــة واإلنتاجيــة يف العــامل بشــكل عــام 

وفلسطني بشكل خاص.

ا  منــوًّ فلســطني  يف  الســياحة  قطــاع  وشــهد 
حيــث  مــن  الســابقة  األعــوام  خــالل  متتالًيــا 
القطــاع  هــذا  يف  االســتثارات  ارتفــاع 
اإلجــايل  املحــي  الناتــج  يف  ومســاهمته 
تلعبــه  الــذي  الســيايس  بالــدور  واملتأثــر 
فلســطني عــى الخريطــة الســياحية العامليــة 
إجــايل  وبلــغ  الدينيــة،  الســياحة  مــن حيــث 
)أي  الســياحية  لألنشــطة  املضافــة  القيمــة 
نشــاًطا  وحــدة متــارس  املتولــدة ألي  القيمــة 
ا( يف فلسطني يف عام 2018  ا إنتاجيًّ سياحيًّ
أمريــي،  دوالر  ماليــني   408 مجموعــه  مــا 
ليشــكل مــا نســبته %2.5 مــن الناتــج املحــي 
املنشــآت  عــدد  بلــغ  حــني  يف  اإلجــايل 
العاملــة بهــذا القطاع مــا مجموعه )10,706( 

منشآت يف فلسطني.
ويشكل إجايل ما ينفق عى قطاع السياحة 
الناتــج  مــن   9% يقــارب  مــا  فلســطني  يف 
املحــي اإلجــايل أي مــا يعــادل 1.5 مليــار 
دوالر أمريي موزعة بنسبة %89 عى انفاق 

الســياحة  عــى  و11%  الوافــدة،  الســياحة 
املحلية. 

الســياحة  يف  الحــاد  االنخفــاض  جــراء  مــن 
الوافــدة واملحليــة خــالل العرة شــهور آذار/ 
إيــرادات  قــدرت خســائر  أول/2020،  كانــون 
الســياحة  تشــمل  والتــي  الداخليــة  الســياحة 
الخــارج والســياحة املحليــة مبــا  مــن  الوافــدة 

يقارب 1.15 مليار دوالر أمريي. 
وتشــر التقديــرات األوليــة إىل تراجــع انفــاق 
الســياحة الوافدة إىل فلســطني بنســبة 68% 
باملقارنــة مــع عــام 2019 لتبلــغ 466 مليــون 
دوالر أمريــي، لتقــدر خســائر قطــاع الســياحة 
الوافــدة إىل فلســطني بحــوايل 1.021 مليــار 
دوالر أمريــي لعــام 2020. وقــدرت خســائر 
االنفــاق عــى الســياحة املحلية يف فلســطني 
خــالل عــام 2020 بقيمــة 134 مليــون دوالر 

أمريي.
األنشــطة  عــى  كورونــا  جائحــة  أثــر  وكان 
الســياحية كبــًرا، خاصــة يف محافظتــي بيــت 

لحم والقدس اللتني تســتقبالن العدد األكرب 
مــن النــزالء والســياح، حيــث يوجــد مــا نســبته 
يف  الفنــادق  نــزالء  عــدد  إجــايل  مــن   81%
محافظتــي بيــت لحــم والقــدس، مــا يجعلهــا 

األكرث ترًرا عى مستوى الوطن.
بلــغ عــدد العاملني يف األنشــطة ذات العالقة 
بالقطاع الســياحي خالل الربع الثاين من عام 
2020 نحو 33 ألف عامل يشكلون ما نسبته 
%3.7 مــن إجــايل العاملــني يف فلســطني، 
وباملقارنــة مــع ذات الفــرة من العام الســابق، 
ووصــل   ،23% بنســبة  العــدد  انخفــض  فقــد 

عددهم يف حينه نحو 43 ألف عامل.
املواقــع  شــهدته  الــذي  الــزوار  عــدد  ارتفــع 
الغربيــة خــالل شــهري  الضفــة  الســياحية يف 
كانون الثاين وشباط من العام الجاري بنسبة 
وصلت إىل %7، إال أن هذه املواقع شهدت 
خــالل النصــف األول مــن عــام 2020 هبوًطــا 
كبًرا يف عدد الزيارات الوافدة بنسبة 64% 
مقارنــة بــذات الفــرة مــن العــام الســابق، وبلــغ 

عددهــا خــالل النصــف األول مــن عــام 2020 
مــن   46% منهــا  زيــارة،  ألــف   658.2 نحــو 
الفلســطينيني املقيمــني يف أرايض 1948، 
وتركــز هــذا االنخفــاض يف عــدد الــزوار خــالل 

الربع الثاين يف عام 2020.
انخفاًضــا يف  املحافظــات  كل  شــهدت  كــا 
عــدد الزيــارات الوافــدة يف النصــف األول مــن 
العــام الحــايل بنســب تراوحت بني %60 يف 
واألغــوار،  وأريحــا  نابلــس  مــن محافظتــي  كل 
يف  والبــرة،  اللــه  رام  محافظــة  يف  و88% 
حني شــهدت محافظة طولكرم ارتفاًعا بنســبة 
%17 مقارنة بذات الفرة من العام السابق.

ليــايل  أعــداد  شــهدته  الــذي  االرتفــاع  رغــم 
كانــون  شــهري  خــالل  الفنــادق  يف  املبيــت 
عــى  و8%   22% بنحــو  وشــباط  الثــاين 
ليــايل  بعــدد  انخفاًضــا  هنــاك  فــإن  التــوايل، 
يف   60% بنســبة  الفنــادق  يف  املبيــت 
النصــف األول مــن العــام الجــاري وصــل نحــو 

377.5 الف ليلة.

اشــتية أن الخســائر املبارشة النتفاضة 
األقــى تقــرب مــن )13( مليــار دوالر 
 ،2015 حتــى  االنتفاضــة  بدايــة  منــذ 
وغر املبارش تقدر بنحو )2.6( مليار 

دوالر.
"فلســطني"  لصحيفــة  اشــتية  وأوضــح 
تدمــًرا  شــهدنا  االنتفاضــة  خــالل  أنــه 
املناطــق  يف  التحتيــة  للبنيــة  كبــًرا 
عــن  املــدن  وفصــل  الفلســطينية، 
مــن  الكثــر  وتحويــل  بعًضــا،  بعضهــا 
املدن الصناعية إىل ثكنات عسكرية، 
مــن  العديــد  أغلقــت  ذلــك  إثــر  ويف 

وتــررت  والــركات،  املصانــع 
جــراء عمليــات  مــن  الزراعيــة  األرايض 
التوسع االستيطاين والتجريف لصالح 

إقامة جدار الضم العنرصي.
وبــني اشــتية أن االحتــالل منــع العــال 
الفلســطينيني مــن الوصــول إىل أماكن 
العمــل يف الداخــل املحتــل ملدة عام 
كامل من بدء االنتفاضة، ثم سمح لهم 
ذلــك  أبقــى  لكنــه  التدريجيــة  بالعــودة 
غــزة حتــى  قطــاع  عــال  عــى  ممنوًعــا 

اليوم.
وكان مــن أشــد نتائــج االنتفاضــة خراًبــا 

جــدار  بنــاء  الغربيــة،  الضفــة  عــى 
الفصــل العنــرصي، والــذي يبلــغ طولــه 
728 كــم، ويلتهــم 23 % مــن أرايض 
مناطــق  يف  خاصــة  الغربيــة،  الضفــة 
جنــني وقلقيليــة وســلفيت والقــدس، 
ويفصل 36 تجمعا سكانيا "72000" 

مواطن عن أراضيهم الزراعية. 
إىل  الغربيــة  الضفــة  الجــدار  ويقســم 
كنتونات منفصلة، ودخول 11 تجمًعا 
نســمة"  ألــف   26" ا  فلســطينيًّ ا  ســكانيًّ
إىل  اضافــة  الداخــل،  أرايض  إىل 
حرمــان الفلســطينيني مــن 50 بــًرا مــن 

غزة/ رامي رمانة:
جميــع  األقــى  انتفاضــة  أصابــت 
الفلســطينية  اإلنتاجيــة  القطاعــات 
برر بالغ وألحقت باالقتصاد الوطني 
خســائر ماليــة فادحــة قــدرت بنحــو 15 

مليار دوالر.
حيث عمدت سلطات االحتالل خالل 
االنتفاضة عى فرض حصار اقتصادي 
وإغــالق شــامل وقيــود مشــددة، عــى 
حركــة األفــراد والبضائــع، ومنــع وصــول 
العال إىل أماكن عملهم يف الداخل 

املحتل.
أدت  العنجهيــة  اإلجــراءات  وهــذه 
وارتفــاع  الفقــر  انتشــار  تســارع  إىل 
مســبوقة  غــر  درجــات  إىل  حدتــه، 
تقديــرات  حســب   %  60 بلغــت 
املؤسســات الرســمية والدوليــة، بعــد 
أن كانت %22 قبل الحصار واإلغالق 
اإلرسائيــي, وارتفــاع معــدالت البطالــة 
يف  بلغــت  معهــودة  غــر  نســب  إىل 

املتوسط ما بني -50 56 %.
كــا أدت سياســات االحتــالل املتبعــة 
العقوبــات  إجــراءات  تطبيــق  يف 
الجاعية والفردية، إىل تأثرات بالغة 
الخطــورة، عــى األوضــاع االقتصاديــة، 
والتعليميــة  والثقافيــة،  واالجتاعيــة، 

والنفسية والصحية.
أو  الثانيــة  الفلســطينية  واالنتفاضــة 
 28 يف  اندلعــت  األقــى،  انتفاضــة 
يف  فعلًيــا  وتوقفــت   2000 ســبتمرب 
الهدنــة  اتفــاق  بعــد   2005 فربايــر   8
الذي عقد يف قمة رشم الشيخ والذي 
الفلســطيني املنتخــب  الرئيــس  جمــع 
حديًثــا محمــود عبــاس ورئيــس الــوزراء 

اإلرسائيي أرئيل شارون.
وبــني االختصــايص االقتصــادي د. بكر 

مــر  ماليــني   7 توفــر  الجوفيــة  امليــاه 
مكعب من املياه تقع ضمن األرايض 

التي تم االستيالء عليها.
االختصــايص  أكــد  جانبــه  مــن 
أن  عــى  االقتصــادي د. معــني رجــب 
التصعيــد  بدايــة  كانــت  االنتفاضــة 
اإلرسائيــي عــى قطــاع غــزة، مبيًنــا أن 
االحتالل وســع من عدوانه عى البنية 
التحتيــة الزراعيــة خاصــة يف املناطــق 
الوصــول  املزارعــني  ومنــع  الحدوديــة 
إليهــا فضــاًل عــن ذلــك قلــص مســاحة 
الصيد، وقتل وجرح الصيادين وصادر 

معداتهم.
"فلســطني"  لصحيفــة  رجــب  وأضــاف 
الســلبية  االنتفاضــة  نتائــج  مــن  أنــه 
غــزة  االقتصــاد حرمــان االحتــالل  عــى 
عــى  واقتصارهــا  املعابــر  كامــل  مــن 
جنــوب  ســامل  أبــو  كــرم  فقــط  معربيــن 
شــال  لألفــراد  "إيــرز"  ومعــرب  القطــاع 
رفــح  معــرب  بقــى  حــني  يف  القطــاع، 
خــروج  بعــد  مغلًقــا  القطــاع،  جنــوب 
فتحــة  ُيعــاد  أن  قبــل  منــه  األوروبيــني 

بصورة متقطعة.
االحتــالل  أن  رجــب  االقتصــادي  يــرى 
اإلرسائيــي اســتغل انــدالع االنتفاضــة 
مــع  لالتفــاق  ظهــره  إعطــاء  يف 
الفلســطينيني بشــأن الغــاز املكتشــف 
قبالــة شــواطئ قطــاع غزة حيث منعت 
دوليــة  رشكــة  أي  االحتــالل  ســلطات 
منعــت  كــا  الغــاز،  اســتخراج  مــن 
الفلســطينيني الوصــول إىل الغــاز يف 

داخل البحر.
أن  يــدرك  االحتــالل  أن  إىل  وأشــار 
يعنــي  الفلســطيني  االقتصــاد  تعاظــم 
يف  التفــرد  عــى  الفلســطينيني  قــدرة 

القرار السيايس.

االحتالل استهدف البنية التحتية والمناطق الصناعية والزراعية
15 مليار دوالر خسائر االقتصاد الفلسطيني خالل انتفاضة األقىص

جدار الفصل العنرصي يقسم ويقضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية
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مقتل »9« يشتبه بانتامئهم لتنظيم الدولة بعد مطاردتهم شامل لبنان

ترامـــب وبايـــدن يخوضـــان أول مناظـــرة مباشـــرة غــــًدا

ر من محاوالت "تدمري" مرص السييس ُيحذِّ

الرشطة الربيطانية 
تعتقل شخًصا بعد مقتل 

أحد أفرادها بالرصاص
لندن/ وكاالت:

قالــت رشطــة لنــدن أمــس إنهــا ألقــت القبــض 
عــى رجــل لاشــتباه بأنــه مصــدر ســاح نــاري 
وذلــك يف إطــار تحقيــق يف مقتــل أحــد أفــراد 

الرشطة الربيطانية بالرصاص.
وُقتــل الرشطــي مــات راتانــا )54 عامــا( داخــل 
مركــز احتجــاز يــوم الجمعــة عندمــا أطلــق عليه 
رجــل مكبــل باألغــال النــار. وُيعتقد أن الرجل 

صوب املسدس عى نفسه بعد ذلك.
وقالــت رشطــة العاصمــة الربيطانيــة يف بيــان 
إنهــا ألقــت القبــض عــى رجــل “يف الســاعات 
)مدينــة(  يف  األحــد  صبــاح  مــن  األوىل 
لاشــتباه  نورفولــك  )مبقاطعــة(  نورويتــش 
بتقدميــه ســاحا ناريــا”. ومــا زال املشــتبه بــه 

يرقد يف حالة حرجة باملستشفى.

واشنطن/ وكاالت:
مرحلــة جديــدة  األمريكيــة  االنتخابــات  تدخــل 
تحتــدم فيهــا املنافســة هــذا األســبوع عندمــا 
ترامــب  دونالــد  األمــرييك  الرئيــس  يجــري 
بينهــا، يف  مناظــرة  أول  بايــدن  جــو  وخصمــه 
لألمريكيــن  أخــريا  يتيــح  تلفزيــوين  عــرض 

متابعتها يف مواجهة مبارشة.
تحــدى  بعدمــا  الثاثــاء  غــدا  املناظــرة  وتــأيت 
محافظــة  ورّشــح  الدميوقراطيــن  ترامــب 
العليــا  املحكمــة  قاضيــة  مــكان  للحلــول 
الليرباليــة روث بــادر غينســبورغ التــي توفيــت 

هذا الشهر.
ويتصدر بايدن )77 عاما( اســتطاعات الرأي 
عــى صعيــد البــاد كــا يف معظــم الواليــات 
الحزبــن  بــن  والءهــا  تبــّدل  التــي  املتأرجحــة 
حاســمة  وتعــد  والدميوقراطــي  الجمهــوري 
ترشيــن   3 يف  االنتخابــات  لنتيجــة  بالنســبة 

الثاين/نوفمرب.

حملتــه  يخــوض  عامــا(   74( ترامــب  لكــن 
هــذه  بــن  يتنقــل  إذ  برشاســة  االنتخابيــة 
الواليات عى منت طائرته الرئاسية "اير فورس 
وان" يف وقــت يّتبــع بايــدن اســراتيجية أهدأ. 
ماهــرة  اســتعراضية  كشــخصية  تاريخــه  ومــع 
ونقاشــاته الحاميــة، يأمــل ترامــب بــأن تدفــع به 
املناظــرة التــي ســتجري يف كليفانــد ليتصدر 

النتيجة.
ونظرا إىل القيود املفروضة جّراء كوفيد19-، 
جــرت معظــم فعاليات هذا املوســم االنتخايب 
عــن بعــد. ويزيــد ذلــك مــن أهميــة أول مناظــرة 
دقيقــة،   90 منهــا  كل  تتواصــل  ثــاث  مــن 
وحيــث ســيقارن عــرشات مايــن األمريكيــن 
بــن املرشــحن اللذيــن يتهــم كل منها اآلخر 

بأنه يشكل تهديدا للواليات املتحدة.
مخاطر عالية

ويــرى ترامــب أن ترشــيحه أميــي كــوين باريــت 
لتكــون قاضيــة يف املحكمــة العليــا، وهــو أمــر 

ســيدفع بالهيئة للميل باّتجاه اليمن لســنوات 
قادمــة، ســيوفر دفعــة إىل األمام لحملته للفوز 

بوالية ثانية.
التــي  املناظــرة  بنتائــج  التكّهــن  يصعــب  لكــن 

ستبث عى الهواء مبارشة.
أســئلة  عــى  اإلجابــة  ترامــب  عــى  وســيكون 
تتعلــق بوفــاة 200 ألــف شــخص بكوفيــد19- 
وتداعيــات الوبــاء االقتصاديــة واإلنهــاك الــذي 
يسود أجزاء واسعة من الباد وأخبار الفضائح 
حــن  بــن  بإدارتــه  تعصــف  التــي  والفــوىض 

وآخر.
ولدى ترامب ثقة كبرية برباعته عى املرسح.

يف  بــه  يقابــل  الــذي  التــودد  بخــاف  لكــن 
أو  نيــوز"  "فوكــس  مــع  األســبوعية  اتصاالتــه 
االنتخابيــة،  التجّمعــات  يف  الداعمــة  األجــواء 
علنــا  يصفــه  خصــم  مبواجهــة  نفســه  ســيجد 

بـ"السام".
وقــال الخبــري االســراتيجي الجمهــوري ســتيف 

لرامــب  معارضتــه  يخفــي  ال  الــذي  شــميدت 
"عندمــا  يس":  يب  ان  إس  "إم  شــبكة  عــى 
املناظــرة،  مــرسح  إىل  بايــدن  جــو  يصعــد 
ستكون تلك أول مرة منذ أربع سنوات يحظى 
دونالــد  ملواجهــة  بفرصــة  فيهــا  األمريكيــون 

ترامب عى ما قام به".
وأمــا بايــدن، فســيكون عليــه الثبــات فحســب 

باعتباره متقدما يف االستطاعات.
لكنــه ســيواجه خصــا يصفــه كثــريون باألكــر 

استفزازا عى الساحة.
وقال مدير مركز دراســات الكونغرس والرئاســة 
يف الجامعــة األمريكيــة ديفيــد باركــر "ال يوجــد 
اإليقــاع  ترامــب ســيحاول  أن  فعليــا يف  شــك 

به".
طويــا  تاريخــا  بايــدن  "لــدى  أن  وأضــاف 
كشــخصية يســهل اســتفزازها، وجــاءت معظــم 
زاّلتــه التــي ميكــن تذكرها عندمــا كان يرد عى 

سؤال أو تعليق استفزه".

وقــى ترامــب شــهورا وهــو يعّلــق عــى حالــة 
بايدن العقلية.

وضــع  يف  األســبق  الرئيــس  نائــب  إن  ويقــول 
ذهنــي يسء للغايــة حتــى أنــه طــرح احتال أن 
يكــون بايــدن تنــاول عقاقــري تحّســن أداءه يف 

انتخابات الحزب الدميوقراطي التمهيدية.
يف  املناظــرات  تجربــة  خــاض  بايــدن  لكــن 
التمهيديــة  الدميوقراطــي  الحــزب  انتخابــات 
يف وقت سابق هذا العام. كا ألقى سلسلة 
خطابات القت ترحيبا بشكل عام خال حملة 

االنتخابات.
يســتقبل  أنــه  مــن  الرغــم  فعــى  ترامــب،  وأمــا 
أســئلة مــن مجموعــات من الصحافيــن، إال أنه 
نــادرا مــا يوافــق عــى إجــراء مقابــات شــخصية 

مع محاورين يشتهرون بأسلوبهم الرشس.
كــا أنــه مل يجــر مناظــرة مبارشة مــع خصم منذ 
مــع هيــاري كلينتــون يف  التــي أجراهــا  تلــك 

.2016

القاهرة/ وكاالت:
مــن  أمــس  الســييس  الفتــاح  عبــد  املــري  الرئيــس  حــذر 
مخططــات "نــرش الفــوىض وزعزعــة االســتقرار" يف البــاد، 

مطالبًا املواطنن بالوعي مبخاطر "ما يحاك ملر".
الســييس  عــن  اإللكــروين  اإلهــرام"  "بوابــة  موقــع  ونقــل 
قولــه خــال افتتــاح مجمــع التكســري الهيدروجينــى للبــرول 
مزيــد  إىل  تحتــاج  مــر  إن  القليوبيــة،  مبحافظــة  مبســطرد 
خــداع  يســتطيع  أحــد  "ال  انــه  والعمــل، مضيفــا  الجهــد  مــن 

املواطنن".
وأضــاف الرئيــس املــري أنــه يراهــن عى "وعــي املواطنن 
فيــا تقــوم بــه الدولــة"، مشــريًا إىل أن "حمــات التشــكيك 
مســتمرة ضــد مــر رغــم مــا تقــوم بــه من إنجــازات عى كافة 

املستويات".
أســايس  رشط  هــا  واالســتقرار"  "األمــن  أن  إىل  وأشــار 

لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالســتمرار يف اإلصاح، وقال 
مســطرد  تكريــر  مجمــع  مــرشوع  مثــل  عــدة  مرشوعــات  إن 
تأخــرت ســنوات طويلــة "بســبب أحــداث 2011" يف إشــارة 
إىل الثــورة التــي أطاحــت الرئيــس الراحــل حســني مبــارك. 
يأيت ذلك غداة  مقتل شخص خال اشتباكات مع الرشطة  
ليــل الجمعــة الســبت يف قريــة البليــدة بالقــرب مــن مدينــة 
العيــاط )قرابــة 60 كيلومــر جنــوب القاهــرة( أثنــاء تظاهــرة 

معارضة للرئيس املري، بحسب أرسته ومصادر طبية.
وبحســب مواقــع ووســائل إعــام مريــة وعربيــة قريبــة مــن 
جاعــة اإلخــوان املســلمن، شــارك عــرشات يف  تظاهــرات 
معارضة للسييس يف عدد من القرى املرية. فيا نفت 
وســائل اإلعــام املواليــة للحكومــة املرية وقــوع تظاهرات 
ونقلت بثًا مبارشًا يظهر اســتمرار الحياة بصورة طبيعية يف 

معظم املدن املرية الكربى.

بريوت/ وكاالت:
مســلحن  تســعة  عــن  يقــل  ال  مــا  قتــل 
يف  الدولــة  لتنظيــم  بانتائهــم  ُيشــتبه 
شــال لبنــان، بعد عمليــة مطاردة قامت 
مــا  بحســب  الداخــي،  األمــن  قــوى  بهــا 
بــرس  فرانــس  وكالــة  أمنــي  مصــدر  أفــاد 

أمس.
األمــن  لقــوى  العامــة  املديريــة  وقالــت 
الداخي يف بيان، إن شعبة املعلومات 
تواجــد  مــكان  "تحديــد  مــن  متكنــت 
أعضــاء املجموعــة االرهابيــة يف منطقــة 
ثــم  منعــزل"،  منــزل  يف  خالــد  وادي 
قتــل  "اىل  أدى  مــا  معهــم،  اشــتبكت 
جميــع االرهابيــن"، بــدون تحديــد عــدد 

القتى.
وكشــف مصدر أمني لوكالة فرانس برس 
أعضــاء  مــن  األقــل  عــى  تســعة  "مقتــل 
يرتفــع  قــد  أنــه  إىل  وأشــار  املجموعــة"، 
عــدد القتــى، مــع احتــال وجــود جثــث 
بــن األنقــاض التــي خلفتهــا عمليــة قــوى 
األمــن، إثــر تفجــري جــزء مــن املبنــى الذي 

كانوا يتحّصن فيه املسلحون.
وتــأيت العمليــة بعــد أكــر مــن شــهر مــن 
مبطــاردة  األمــن  وقــوى  الجيــش  قيــام 
شــال  كفتــون  بلــدة  يف  بهــم  مشــتبه 
يقودهــا  مجموعــة  وتحديــدا  لبنــان، 
يف  تورطــت  التــاوي،  خالــد  املطلــوب 
أغســطس  21 آب/  جرميــة وقعــت يف 

ثاثــة  فيهــا  قتــل  املذكــورة،  البلــدة  يف 
مــن أبنــاء البلــدة، هم عنــران من رشطة 
بعدمــا  البلديــة  رئيــس  ونجــل  البلديــة 
اشــتبهوا بســيارة مركونــة ليــًا اىل جانــب 

الطريق.
أنــه  الداخــي  األمــن  قــوى  بيــان  وأوضــح 
مــن  أكــر  أصــل  مــن  ثاثــة  اعتقــال  تــم 
15 شــخصا يشــتبه بانضامهــم للخليــة 

"اإلرهابية".
إلقــاء  الجمعــة  اللبنــاين  الجيــش  وأعلــن 
القبــض عــى مشــتبه بــه يف قتــل أربعــة 
جنود يف وقت ســابق هذا الشــهر خال 

عملية دهم.
اعتقــال  محاولتهــم  أثنــاء  الجنــود  وُقتــل 

يف  الحقــًا  ُقتــل  الــذي  التــاوي  خالــد 
منطقــة  يف  الجيــش  مــع  اشــتباكات 
البداوي قرب مدينة طرابلس الســاحلية 

يف 14 أيلول/سبتمرب.
ليــل  اعلنــت  الجيــش  قيــادة  كانــت 
عســكرين  "استشــهاد  األحــد  الســبت 
إثنــن" إضافــة إىل مقتــل "إارهــايب كان 
الدخــول  ويحــاول  ناريــة  دراجــة  يســتقّل 
عرمــان-  محلــة  يف  الجيــش"  مركــز  إىل 

املنية شال الباد.
عــى  جثتــه،  عــى  الكشــف  بعــد  وعــر 
قنابــل يدويــة و"حــزام ناســف كان ينــوي 
بيــان  بحســب  املركــز"  داخــل  تفجــريه 

الجيش.

األذربيجــاين يقاتــل عــى أرضــه. قــره 
باغ أذربيجانية ".

ومنطقــة  أرمينيــا  مــن  كل  وأعلنــت 
العرفيــة  األحــكام  بــاغ  قــره  ناغــورين 

والتعبئة العامة.
نيكــول  األرمينــي  الــوزراء  رئيــس  وقــال 
باشــينيان "اســتعدوا للدفاع عن أرضنا 
املقّدســة"، متهــًا أذربيجــان بـ"إعــان 

الحرب" عى شعبه.
وأفــادت أرمينيــا يف وقــت ســابق أمــس 
مناطــق  أذربيجــان هاجمــت  قــوات  أن 
يف  مبــا  بــاغ  قــره  ناغــورين  يف  مدنيــة 

املنطقــة ســتيباناكرت،  ذلــك عاصمــة 
امــرأة  مقتــل  عــن  أســفرت  عمليــة  يف 

وطفل.
الدفــاع  وزارة  أعلنــت  بدورهــا، 
األرمينيــة  القــوات  أن  األذربيجانيــة 
وذكــرت  النــار  إطــاق  وقــف  انتهكــت 
لكبــح  مضــادة  "عمليــة  أطلقــت  أنهــا 
وضــان  األرمينيــة  القتــال  أنشــطة 
ســامة الســكان" باســتخدام الدبابــات 
والطــريان  املدفعيــة  والصواريــخ 

العسكري والطائرات املسرّية.
الرئاســة  باســم  املتحــدث  وأكــد 

حاجييــف  حكمــت  األذربيجانيــة 
ســقوط  عــن  تقاريــر  "وجــود  بيــان  يف 
قتــى وجرحــى يف صفــوف املدنيــن 

والعسكرين".
األذربيجانيــة  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
مــن  بالعديــد  "لحقــت أرضار جســيمة 

املنازل والبنية التحتية املدنية".
يف  املحــي  املســؤول  أشــار  بــدوره، 
ســقوط  إىل  بغاريــان  أرتــاك  بــاغ  قــره 
"ضحايا مدنين" من سكان املنطقة.

وقال رئيس قره باغ أرايك هاروتيونيان 
يف  للربملــان  طارئــة  جلســة  خــال 

بحســب  )خانكنــدي  ســتيباناكرت 
"أعلنــت  األذربيجانيــة(  تســميته 
األحــكام العرفيــة" وتعبئة جميع األفراد 
العســكرية  الخدمــة  عــى  القادريــن 
 18 مــن  أكــر  أعارهــم  تبلــغ  والذيــن 

عاما.
دعوة لوقف إطالق النار

قــره  األرمينيــون  االنفصاليــون  وانتــزع 
بــاغ مــن باكو يف حرب يف التســعينات 

أودت بـ30 ألف شخص.
وجّمدت املحادثات لحل نزاع قره باغ، 
الذي يعد بن أســوأ النزاعات الناجمة 

باكو/ وكاالت:
وشــك  عــى  ويريفــان  باكــو  بــدت 
اندلعــت  بعدمــا  حــرب  يف  االنخــراط 
الجيــش  بــن  أمــس  عنيفــة  مواجهــات 
األذربيجــاين واالنفصاليــن األرمينيــن 
أدت  بــاغ  قــره  ناغــورين  منطقــة  يف 
مــن  ومدنيــن  إىل ســقوط عســكرين 

الجانبن، بينهم طفل عى األقل.
العــام  منــذ  اشــتباكات  أســوأ  وزادت 
واســعة  حــرب  انــدالع  احتــال   2016
النطــاق بــن أذربيجــان وأرمينيــا اللتــن 
نــزاع  يف  عقــود  مــدى  عــى  انخرطتــا 

للسيطرة عى ناغورين قره باغ.
من شأن اندالع مواجهة من هذا النوع 
القوقــاز  يف  الجاريــن  البلديــن  بــن 
واللذين كانا ضمن االتحاد السوفيايت 
أن يدفــع القوتــن اإلقليميتــن روســيا 

وتركيا للتدخل.
ودعت كل من روســيا وفرنســا وأملانيا 
فــوري  "وقــف  إىل  األورويب  واالتحــاد 
البابــا  صــى  فيــا  النــار"،  إلطــاق 

فرنسيس يك يسود السام.
الدفــاع  وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
يف اذربيجــان آرتــرسون هوفهانيســيان 
إّن قتــاال عنيفــا اندلــع عــى طــول جبهة 

ناغورين قره باغ بعد ظهر أمس.
وأعلنــت اذربيجــان أّن قواتهــا دخلــت 
ســبع قرى خاضعة لســيطرة األرمينين 
مــا  وهــو  العنيفــة،  املواجهــات  خــال 

نفته أرمينيا.
"أرضنا المقّدسة"

تعّهــد  لألمــة،  متّلفــز  خطــاب  ويف 
علييــف  إلهــام  األذربيجــاين  الرئيــس 

باالنتصار عى القوات األرمينية.
وقــال إن "قضيتنــا عادلــة وســننتر"، 
مكــررا اقتباســا شــهريا نقــل عن خطاب 
الدكتاتور السوفيايت جوزيف ستالن 
العامليــة  الحــرب  خــال  روســيا  يف 

الثانية.
"الجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  أّن  علييـــــــــف  وتابــــــــع 

عــام  الســوفيايت  االتحــاد  انهيــار  عــن 
1991، منــذ اتفــاق لوقــف إطاق النار 

أبرم سنة 1994.
وقيــام   1994 اتفــاق  توقيــع  ورغــم 
وســاطة روســية أمريكيــة فرنســية تحت 
تــزال  ال  مينســك"،  "مجموعــة  اســم 

االشتباكات املسلحة متواترة.
وحّملت حليفة اذربيجان تركيا يريفان 
وتعّهــدت  العنــف  انــدالع  مســؤولية 

بدعم باكو.
الركيــة  الرئاســة  باســم  الناطــق  وقــال 
"نديــن  تويــر  عــى  كالــن  إبراهيــم 
بشــدة اعتــداء أرمينيــا عــى أذربيجــان. 
خرقــت أرمينيــا وقــف إطــاق النــار عــرب 
مهاجمتهــا مواقــع مدنيــة"، معربــا عــن 

دعم باده "الكامل" لباكو.
وزيــر  إن  موســكو  ذكــرت  جهتهــا،  مــن 
خارجيتهــا ســريغي الفــروف تحدث مع 
نظــريه الــريك مولــود تشــاوش أوغلــو، 
إطــاق  وقــف  "رضورة  عــى  مشــددا 

النار يف أرسع وقت ممكن".
تــريك  دبلومــايس  مصــدر  وأفــاد 
"العــدوان  ناقشــا  املســؤولن  أّن 

األرميني".
بــدوره، قــال رئيــس املجلــس األورويب 
شــارل ميشــال إّن "األعــال العســكرية 
يجب أن تتوقف يف شكل عاجل ملنع 
املزيــد مــن التصعيــد"، ودعــا "لعــودة 
رشوط  دون  للمفاوضــات  فوريــة 

مسّبقة".
عــى  إن  سياســيون  مراقبــون  وقــال 
املحادثــات  تكثيــف  العامليــة  القــوى 

لوقف تطور النزاع.
وأفادت اوليسيا فارتانيان من مجموعة 
بــرس  فرانــس  وكالــة  الدوليــة  االزمــات 
حــرب  مــن  خطــوة  بعــد  عــى  "نحــن 

واسعة النطاق".
وأضافــت أن "أحــد األســباب الرئيســية 
للتصعيــد الحــايل هــو عــدم وجــود أي 
وســاطة دوليــة اســتباقية بــن الجانبــن 

ألسابيع".
مركــز  مديــر  ترينــن  دميــري  وكتــب 
تويــر  عــى  موســكو  يف  كارنيغــي 
"الحرب تتواصل. حان الوقت لروســيا 
بشــكل  املتحــدة  والواليــات  وفرنســا 

فردي وجاعي لوقفها".
أذربيجــان  أن  بــاغ  قــره  رئاســة  وأفــادت 
بدأت صباح أمس قصف خط التاس 
بــن الطرفــن وأهدافــا مدنيــة، مبــا يف 

ذلك ستيباناكرت.
التابعــة  الدفــاع  وزارة  وأكــدت 
أســقطت  قواتهــا  أن  لانفصاليــن 
للجيــش  تابعتــن  مروحيتــن 
مســرية.  طائــرات  وثــاث  األذربيجــاين 

وهو ما نفته باكو.
األمــر  باكــو  يف  الدفــاع  وزارة  ونفــت 
عــى  تــرد  كانــت  قواتهــا  إن  وقالــت 

هجوم من قبل أرمينيا.
القــوات  أن  إىل  حاجييــف  وأشــار 
األرمينيــة يف قــره بــاغ "انتهكــت بشــكل 
صــارخ نظــام وقــف إطاق النار وشــّنت 
باســتخدام أســلحة ذات العيــار الثقيــل 
عــى  هجومــا  ومدفعيــات  وقاذفــات 
مواقع لقوات أذربيجان املسلحة عى 

طول خط التاس".
وذكــرت وزارة النقــل يف أذربيجــان أنهــا 
فرضــت "قيــودا عــى اإلنرنــت" ملنــع 

"االستفزازات األرمينية".
الجمعــة  أرمينيــا  علييــف  واتهــم 
بتقويــض محادثــات الســام املرتبطــة 

بقره باغ.
مواجهــات  أدت  متوز/يوليــو،  ويف 
عــى الحــدود بن البلدين إىل ســقوط 

17 جنديا عى األقل من الطرفن.
بــرب  حينهــا  أذربيجــان  وهــددت 
محطــة أرمينيــا للطاقــة الذريــة يف حــال 
هاجمت يريفان منشآت اسراتيجية.

ولقــي نحــو 110 أشــخاص حتفهــم يف 
آخــر مواجهــات اندلعــت يف نيســان/

أبريل 2016.

نذير حرب بني أذربيجان وأرمينيا عىل وقع مواجهات دامية يف قره باغ

لقطة من فيديو نرشه الجيش األذربيجاين لقصفه مواقع للجيش األرميني
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في العناية المركزة؛ إشارة طبية وصلت للطبيب محمد 
أبــو األعــور بوجــود حالة لرجل عمــره )53( عاًمــا ومصاب 
بفيــروس »كورونــا« ويعانــي مــرض »الســكري«، حينمــا 
انتصف الليل عند الثانية عشرة، ارتدى الطبيب المالبس 

الوقائيــة وقــد اســتغرقت وقًتا منه، وعلــى  الفور وضع 
األطبــاء وصالت األجهزة الطبية، المريض طلب الحديث 

ا مع أهله بعد ساعة من وصوله. هاتفيًّ
»اآلن نصــف الليــل، بكــرة بتتحســن وبتكلمهــم الصبح«، 

وغفا المريض متشوًقا لطمأنة أهله، حتى انتهى )شفت( 
الطبيــب »أبــو األعــور«، وجــاء طبيــب آخــر حتــى انقلبــت 
األمور »رأًســا علــى عقب« فجأة في الصبــاح وتدهورت 

حالة المريض.

غزة/ يحيى اليعقوبي:

فن اإللقاء من املهارات األهم لدى األشخاص األكرث 
التوجيــه  يف  األنبيــاء  أســلوب  فهــي  وتأثــًرا،  فعاليــة 
وتقديــم النصــح، قــال )تعاىل(: "َوِعْظُهْم َوُقْل َلُهْم يِف 

َأْنُفِسِهْم َقْوًل َبِليًغا".
اآلخريــن  عــى  الحكــم  معايــر  أهــم  مــن  إنهــا  كــا 
إيصــال  يســتطيع  ل  الــذي  فالشــخص  بالنجــاح، 
املعلومــة لآلخريــن يصنــف شــخًصا غــر ناجــح، عــى 

الرغم من فعاليته بالعمل.
الشــخص  يدفــع  الجمهــور  مواجهــة  مــن  الخــوف  إن 
يشــعرون  اآلخريــن  يجعــل  مــا  الصمــت،  لتفضيــل 
بامللــل، ومينعهــم مــن التحــاور معــه، وبذلــك تحجب 

عنه كثر من املعلومات. 
القواعــد  مــن  قائــم عــى مجموعــة  فــن وعلــم  اإللقــاء 
واألصــول واملفاهيــم، التــي ميكــن اكتســابها بالتعلــم 

والتدريب.

عنــه،  نتحــدث  الــذي  للمحتــوى  روًحــا  تجعــل  التــي 
ارسد قصــة عنــك أو عــن غــرك أو عــن رشكــة، عــى 
األقــل ارسد قصــة واحــدة، وينصــح أن تكــون يف بدايــة 
اللقــاء، مــع رضورة اختيــار القصــة املناســبة وعرضهــا 
بصوت يالئم مراحل القصة من مقدمة وعقدة وحل، 

وعنارصها من أحداث ووقائع وشخصيات وحوار.
مــع  تكلــم  أصدقــاؤك:  كأنهــم  النــاس  مــع  تحــاور   _
جمهورك بثقة، ولتتمكن من ذلك كرر املحتوى أكرث 

من مرة لتتفادى األخطاء وتعالجها.

ثانًيا: كن مبدًعا.
اإلبداعيــة،  طرحهــا  بطريقــة  مرتبــط  األفــكار  انتشــار 
علــاء األعصــاب أثبتــوا أن املخ يفــرز مادة الدوبامني 
ســبب  وهــذا  تســعده،  التــي  األشــياء  يدمــن  حينــا 
نجــاح انتشــار األفــكار الجديــدة، ولتصبــح مميًزا يجب 
عــرض أفــكارك بطريقــة إبداعيــة جديدة، وليك تصبح 

إليك ٣ خطوات رئيسة لتعلم مهارة اإللقاء مستوحاة 
من الكاتب كارمن غالو.

ا. أوًل: كن عاطفيًّ
يك تســتطيع إيصــال أي رســالة لآلخريــن يجــب عــى 
هــذه الرســالة أن تخاطــب القلب والعقــل مًعا، وهذا 
الجــزء  بتجاهلهــم  النــاس  مــن  الكثــر  عنــه  يغفــل  مــا 
العقــي  الجــزء  عــى  ويركــزون  للمســتمع،  العاطفــي 
واملعلومــات  الحقائــق  رسد  يف  املتمثــل  فقــط 
ــا أن ذلــك ســيجعلهم أكــرث واقعيــة  واإلحصائيــات، ظنًّ
وتأثــًرا، لكنهــا -يا لألســف- تصيب املســتمع بامللل 

وعدم الرتكيز.
وليك تخاطب وجدان اآلخرين عليك مراعاة النقاط 

الثالث التالية:
_ كن شغوًفا: اقتنع مبا تقول وحب ما تقوم به. 

_ ارسد القصص بفن: اإلنسان بطبعه يحب القصص 

مميًزا استخدم القاعدتني التاليتني:
_ اســتخدم عنرص الصدمة: صدم الجمهور مبعلومة 
حينــا  بيلجيتــس  فعــل  كــا  تــرصف،  أو  فيديــو  أو 
اســتخدام علبــة فيهــا منــوس، وفتحهــا أمــام الجمهــور 
عــر  أفريقيــا  يف  املالريــا  تنتــر  كيــف  لتوصيــل 

النموس.
الجمهــور يضحــك  الدعابــة: اجعــل  _ اســتخدم روح 
ويتفاعــل معــك، فاملــرح يجعلهم أكرث تركيًزا، لكن ل 
تستخدم النكتة ألنها ببساطة ستفقد احرتامهم لك، 
تكلــم عــن موقــف مضحــك أو تشــبيه مضحــك يدخــل 

الرسور دون أن تفقد احرتامك.
ثالًثا: كن حاضًرا باألذهان.

ولــيك تــرتك بصمتــك ســهلة التذكر، يجــب عليك أن 
تستخدم القواعد الثالث التالية:

أن  الدراســات  أثبتــت  دقيقــة:  الـــ18  قانــون  اتبــاع   _

اإلنســان يفقــد تركيــزه بعــد 18 دقيقــة، ويشــعر بزخــم 
املعلومات وبذلك تقل فرصه بتذكر ما يقال.

أســلوبك  اصنــع  أحــًدا،  تقلــد  ل  أنــت:  كــا  كــن   _
الخاص وطريقتك الخاصة التي متيزك من اآلخرين.

فكرتــك:  إليصــال  الجمهــور  حــواس  اســتخدم   _  
خاصــة  فكرتــك،  إليصــال  الحــواس  جميــع  اســتخدم 
حاســة البرص، فاإلنســان يتذكر ٦٥٪ من املعلومات 
يف حالة اســتخدام الصور، أما الصوت فـ١٠٪ فقط، 
اســتخدام  إىل  إضافــة  أكــرث،  الصــور  اســتخدم  لــذا 

مهارات الصوت بطبقاته وقوته حسب املوقف. 
أن  عليــك  النــاس  بقبــول  تحظــى  لــيك  تذكــر:  ختاًمــا 
ــا ذا حضــور بالــغ مؤثــر يف حياتهــم،  تكــون شــخًصا قويًّ
ولــيك تســتطيع التأثــر بهم عليــك أن متلك الخطاب 
يف  املميــزة  والطريقــة  بــه،  تخاطبهــم  الــذي  املميــز 

إلقائه.

"محمد أبو األعور".. طبيب لم يسعفه 
الوقت لتحقيق األمنية األخيرة للمريض

الوسطى، وانتدب للعمل مبستشفى غزة األورويب للعمل فيه مدة 14 
يوًما، وكان نظام العمل )24 ساعة مقابل راحة يومني(.

لكــن هنــا، كان الــيء مختلًفــا، يعلــق عــى املريض الــذي تويف: "كان 
لكننــا  ــا،  هاتفيًّ أهلــه  محادثــة  أراد  واجهتنــي،  التــي  املواقــف  أصعــب 

أجلناه إىل الصباح، فلم يكن له نصيب أن يتحدث مع أهله".
يعمل الطبيب أبو األعور مبستشفى شهداء األقىص منذ عام 2013م، 
واملفــرتض أن يذهــب للتعامــل مــع املــرىض املحجوريــن العائدين من 
الخــارج يف شــهر أيــار )مايــو( املــايض، وتظهــر عليهــم عالمــات اإلصابــة 
بفــروس "كورونــا"، لكــن ظروفــه العائليــة وضعــت حاجًزا أمامــه، فوالده 
مريــض "كى"، والطبيــب هــو مــن يذهــب معــه إىل املشــفى يف كل 

جلسات غسل الكى.
حــالت  ظهــور  زيــادة  مــع  غــزة  األمــور يف  اشــتدت  "حينــا  يســتدرك: 
اإلصابــة بالفــروس داخــل املجتمع، لبيت نداء "الوطن"، ووكلت أخي 
القلــب  وأمــراض  والضغــط  الســكر  معاناتــه  رغــم  للمشــفى،  أيب  بنقــل 

وضعــه األطبــاء عــى جهــاز التنفــس "الصطناعي" وبقــي ثالثة أيام عى 
هذا اليء، حتى تويف مودًعا الدنيا، ومل يستطع ساع صوت عائلته 

وحديثهم.
يف داخــل قســم العنايــة املركــزة، أحــد األقســام األكــرث حساســية داخــل 
املستشــفيات، يدنــو الطبيــب أبــو األعــور وزمــالؤه، مــن املريــض خــالل 
ا مــن  عمليــة وصــل أنبــوب تنفــس اصطناعــي، فيكــون وجهــه قريًبــا جــدًّ
املريض، معه يكون قريًبا من الخطر، ومن "املسافة صفر" يواجه خطر 

انتقال العدوى إليه.
تأجيل ورحيل

"مــن املشــاهد الصعبــة داخــل غــرف العنايــة حينــا كنــت أعمــل مــع 
الــذي  الواقــي املضاعــف  اللبــس  مريــض، وشــعرت بالختنــاق بســبب 
كنــت أرتديــه )...( شــعرت أننــي أريــد الذهــاب إىل البــاب واستنشــاق 
نفس هواء" يســتهل الطبيب حديثه مع صحيفة "فلســطني"، علًا أنه 
يعمــل طبيــب عنايــة مركــزة مبستشــفى شــهداء األقــىص يف املحافظــة 

وحاجته املاسة يل".
بداية العمل

كان الطبيــب أبــو األعــور مــن أوائــل األطبــاء املنتدبــني ملستشــفى غــزة 
عــن  يقــول  العنايــة،  ألطبــاء  األوىل  املجموعــة  فريــق  ضمــن  األورويب، 
بداية العمل: "حينا ذهبنا ملستشفى غزة األورويب مل يكن كل يشء 
جاهز بنســبة %100، لكن بدأت أمور الســكن تتحســن، وفضلنا العمل 
24 ســاعة داخــل غرفــة العنايــة وراحــة يومــني، لتخفيــف مــدة الختــالط 

باملصابني والتنقل بني سكن األطباء وغرف املرىض".
يف أول يــوم لــه؛ وصلــت حالــة مصابــة ملســنة طرقــت بــاب الـــ70 عاًمــا، 
وتعــاين "الســكر والضغــط" مصابــة بالفــروس؛ ظــل أبــو األعــور والطاقــم 
الطبــي يراقبــون حالتهــا عــى مــدار الوقت، خشــية أي انتكاســة مفاجأة، 
"هناك منطقة آمنة داخل غرف العناية، نستطيع الجلوس فيها وحينا 
نريــد الدخــول عــى املريــض نرتدي املالبس الواقية، منها ثالثة أغطية 

عى الوجه".

األطبــاء؛  قلــب  مــن  والحــذر  الخــوف  تذهــب  لــن  األغطيــة  هــذه  كل 
خشــية انتقــال العــدوى إليهــم، فــأي خســارة هنــا تســبب إربــاًكا للعمــل، 
ألن الطاقــم الطبــي املخصــص لعــالج مصــايب فــروس "كورونــا" خضــع 
والعــالج،  املــرىض،  مــع  التعامــل  طــرق  يف  ومكثفــة  خاصــة  لــدورات 

وارتداء األغطية الواقية.
عــى  بالدخــول  يبــدأ  العنايــة،  غــرف  داخــل  اليومــي  الطبيــب  روتــني 
املرىض الســاعة التاســعة صباًحا لســحب الفحوصات، وعمل "غازات 
حســب  عــى  التنفــي،  بالجهــاز  الخاصــة  اإلعــدادات  وتغيــر  الــدم" 

الفحص اليومي، وإجراء أشعة صدرية للمريض.
 بعــد ســاعة مــن العمــل يخــرج األطبــاء مــن غرفــة العنايــة، ويبــدأ عامــل 
التعقيــم رشــهم، ثــم يســتبدلون ثيابهــم، ثــم الدخــول لالســتحام، ثــم 
يعــودون لإلجــراء نفســه والدخــول عــى املــرىض الســاعة الرابعــة عرًصا، 
واتبــاع إجــراءات الخــروج نفســها، وتكــرار األمــر الســاعة الحاديــة عــرة 

مساًء، إل إذا حدث طارئ.

تحدث لـ"فلسطين" عن العمل داخل "غرفة العناية"

كيف تتقن مهارة اإللقاء بـ 3 خطوات؟
د. محمد اللقطة 

استشاري تنمية بشرية
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غزة/ هدى الدلو:

كالحالــة االســتثنائية في الشــارع الغزي بفعل فيــروس كورونا، يبدو 
حال بيت الطفلين محمد وقاســم أبو ســمرة، حيث تتولى والدتهما 
مهمــة اســتقراره وهدوئــه حتــى االنتهــاء من تســجيل حلقــة جديدة 
لتحميلهــا عبــر قناة يوتيوب الخاصــة بهم »جوكر توب«، إذ يســتثمرا 

أوقاتهما في الحجر المنزلي لتجهيز وإنتاج مسلســل كوميدي لشهر 
رمضان القادم، وأفالم كرتون عن إيجابيات وسلبيات في الشخصية، 

وكيفية تعديل السلبية بطريقة جميلة.
عرفــا نفســهما بأنهمــا طفــالن الجئــان تنحــدر أصــول أجدادهمــا مــن 

مدينة المجدل، وبصوت جاد وصل عبر سماعة الهاتف، يقول محمد 
لصحيفة »فلسطين«: »نحلم أن تصل قناتنا للعالمية، وتكون بوصلة 
يشــار إليهــا بإبــداع أطفال فلســطين رغم قلــة اإلمكانــات«، ثم تبعه 

تأكيًدا من قاسم وصل صداه عبر السماعة ذاتها.

القاهرة/ فلسطين:

تتحكــم األطعمــة في صحتنا تحكًما كبيًرا، فهناك أطعمة تســاعد في رفع 
مســتوى النشــاط والطاقة في الجســم، وأخرى تســبب انخفاضها، ويجب 

علينا التقليل منها.
إذا كنت تشعر بالخمول وانخفاض مستوى الطاقة لديك، فقد تكون هذه 

األطعمــة هي المســؤولة عن حــدوث ذلك، ولذلك يجب إعــادة النظر في 
تناولها وتجنبها بقدر المستطاع؛ وفق إفادة موقع »ويب طب«.

محمد وقاسم.. طفالن يتغلبان على "الحجر" بموهبة إنتاج حلقات )يوتيوب(

أطعمة تسبب انخفاض مستوى الطاقة لديك

تــوب" هــي قنــاة  "مل ننشــئ القنــاة عبًثــا دون هــدف، فـ"جوكــر 
واعــدة، نســعى ألن تكــون مــرآة عاكســة لــكل الظــروف القاســية 
التــي يعيشــها الشــارع الفلســطيني مــن أوضــاع صعبــة ومــآٍس، 
كوميديــة  و)إسكتشــات(  ومقابــات  تحديــات  القنــاة  وتعــرض 

وثقافية، وترفيهية، وتربوية" يحدثنا قاسم. 
قبــل نحــو عــام ونصــف كانــت فكــرة محمــد )16 عاًمــا(، وقاســم 
)14 عاًما( واإلنشاء الفعيل للقناة، لتتناول مختلف املجاالت، 
وســميت ذلــك االســم للخــروج عــن املألوف وتقديــم هواياتهام 
يف التمثيــل، ولتكــون ســبيًا للتعبــر عــن أبســط حقــوق الطفــل 

الفلسطيني. 
ولكــون محمــد األكــر تصــدر )املايــك( أواًل ليحــدث عــن نفســه، 
النــدي  وصــويت  والغنــاء  التمثيــل  يف  موهبــة  "لــدي  قائــًا: 
املرحلــة  أخرتنــي معلمتــي يف  كــام  الكريــم  القــرآن  تــاوة  يف 
االبتدائيــة، وبــدأت أبحــث عــن مــكان ألطــور وأنــر أعــاميل فلــم 
أجد يف غزة مؤسسة تتبنى موهبتي، فقررت القفز نحو اإلعام 
الجديــد لنــر مواهبــي عــر قنــاة عــى اليوتيــوب، لقد  شــاركت 
يف العديــد مــن املســابقات وحصلــت عــى دورات يف كتابــة 

السيناريو والقصة القصرة ألدعم موهبتي".
ا، واحتاج لوقــت طويل ليحقق  وكانــت البدايــة لديــه صعبــة جــدًّ
حلم التمثيل وكتابة السيناريو واإلخراج، ويتذكر أول )إسكتش( 
كان بعنــوان "البطيخــة" يتحــدث عــن عقــوق الوالدين ودعوتهام 
املســتجابة، وحــث األطفــال عــى طاعــة األب واألم، وتعزيز قيم 

األدب واالحرتام عند التحدث معهام.
اكتشــف  فقــد  ذلــك،  حــدود  عنــد  عنــد محمــد  األمــر  يقــف  مل 
مواهب أخرى يف شــخصيته متتد صلتها لابتكارات العلمية، 
فصنــع ماكينــة لغــزل البنــات مــن مخلفــات البيئــة وقدمهــا هديــة 
ملدرسته، وابتكر زجاجة تحايك صنبور املياه والنافورة، إضافة 
إىل تجارب علمية عديدة وجلها نالت إعجاب املدرســن، إنه 

أيًضا يعزف عى كؤوس املاء معزوفات موسيقية.
أمــا قاســم فتحــدث عــن املهــارات التــي ميتلكهــا يف لعــب كــرة 
القــدم، وإنتــاج ألعــاب مــن مخلفــات البيئــة، ولديــه ميــول نحــو 

التمثيل والتصوير واملونتاج.
حالة من القلق تســيطر عليهام من بداية اختيارهام الفكرة إىل 

بجــوال  والتصويــر  األدوار  توزيــع  يف  والبــدء  الســيناريو،  كتابــة 
محمــد، واالســتعانة بهاتــف والدتهــام، ليتمكنــا مــن التقاط صور 

من زوايا أخرى، ويليها عمل املونتاج عى الجوال.
ويقــول قاســم: "هنــاك نقــص يف املعــدات والكامــرا، وأحياًنــا 
األقــارب  أحــد  عنــد  ونذهــب  صــورت،  التــي  املــواد  نجمــع 
)املونتــاج  لعمــل  املحمــول  الحاســوب  بجهــاز  مســتعينن 
الرمــر(، لكونــه برنامًجــا يحتــاج إىل إمكانــات، وطيلــة التســجيل 
تكــون أيدينــا عــى قلبنــا مــن انقطــاع الكهربــاء يف غــر موعدها، 
وتليهــا معانــاة البحــث عــن مــكان يتوافــر فيــه إنرتنــت رسيع لرفع 

الفيديو".
ويتابع محمد: "خاصة القول إن هناك معاناة كبرة عند إنتاج 
أي عمــل، ولكــن هــذا حافــز كبــر لــي أســتمر وأقــدم أفضــل مــا 
لــدي، فبــدأت أتعلــم برامــج تصميــم ثــايث األبعــاد ليكــون هناك 

تنوع يف األعامل التي أقدمها".
ويضيــف: "وأجهــز إلنتــاج مجموعــة مــن حلقــات "حكايــا وطــن" 
تــؤرخ وتــدون معانــاة وأمل الشــعب الفلســطيني، وتخلد الذاكرة 
لتحــي  اإلرسائيليــن،  والتعذيــب  القتــل  تحــت  الفلســطينية 
حكايــة وطــن وشــعب اقتلــع عنــوة مــن أرضــه، وذاكرتــه التي تأيب 
املوت وترص عى الحياة، لتعزيز التواصل مع األجيال التي مل 
تعارص النكبة، ولتأكيد أن الفلســطينين صامدون ومتمســكون 
التــي  واإلرهــاب  القمــع  مــن سياســات  بالرغــم  والهويــة  بــاألرض 
الهويــة  ولرتســيخ  واألرض،  اإلنســان  ضــد  االحتــال  ميارســها 
الوطنية واملحافظة عى اإلرث الثقايف أداة محاربة لاحتال".

وحول محمد درســه يف الكتاب املدريس الذي يحمل عنوان: 
توظيــف  إطــار  فيلــم كرتــوين، يف  اللــه عمــر" إىل  لقــي  "هكــذا 
الغرفــة  يف  املمتــع  والتعلــم  النشــط  التعلــم  إســرتاتيجيات 
الصفيــة، يقــول: "أحلــم أن أحصــل عى درع اليوتيوب الذهبي، 
الكوميديــة  واملسلســات  الحلقــات  مــن  سلســلة  وإنتــاج 

الهادفة".
مل يتــواَن والدهــام مؤمــن أبــو ســمرة عــن تشــجيعهام ودعمهــام، 
ومواهبهــام،  ميولهــام  بــن  الفاصــل  الخــط  عــى  والحفــاظ 
أوقاتهــام،  تنظيــم  يف  فيتابعهــام  الــدرايس،  والتحصيــل 
ومساعدتهام يف حل أي مشكلة وتذليلها لتكون محفًزا لهام.

حبوب اإلفطار
األفضــل  اإلفطــار  أن  األفــراد  مــن  كثــر  يعتقــد 
ولكــن  اإلفطــار،  حبــوب  هــو  والصغــار  للكبــار 
يومــك،  بهــا  لتبــدأ  مثاليــة  جميعهــا  ليســت 
مــن  كبــر  كــم  عــى  تحتــوي  التــي  فالحبــوب 

السكريات ميكن أن ترض بصحتك.
ال شــك أن الســكر يرفــع الطاقــة رسيًعــا، ولكــن 
هــذا ال يســتمر مــدة طويلــة، ورسعــان ما يرتفع 
يحــدث  وحينــام  الــدم،  يف  الســكر  مســتوى 
األجــزاء  يف  اضطــراب  يحــدث  فإنــه  ذلــك، 
املســؤولة عــن التنبــه بالدمــاغ، وبذلــك تفقــد 

قدًرا كبًرا من الطاقة.
مــن  الصحيــة  األنــواع  اختيــار  يجــب  ولذلــك 
حبــوب اإلفطــار التــي ال تحتــوي عــى قدر كبر 

من السكريات.
 مشروبات الطاقة

مروبــات  أن  األشــخاص  مــن  كثــر  يعتقــد 
الطاقــة هــي الســبيل املثــايل لتجديــد الحيوية 
هــذا  الحقيقــة  يف  ولكــن  اليومــي،  والنشــاط 

اعتقاد خطأ.
عــى  للعمــل  مصنوعــة  الطاقــة  مروبــات  إن 
بالكافيــن  الجســم  إذ متــأ  القصــر،   املــدى 

 الخبز األبيض
مــن  تصنــع  التــي  الخبــز  أنــواع  مــن  الكثــر  هنــاك 
الدقيــق األبيــض، وينصــح بتجنبهــا واســتبدال بهــا 

الخبز املصنوع من الدقيق األسمر.
األبيــض  الدقيــق  مــن  فالكربوهيــدرات املصنوعــة 

بالطاقــة  الشــخص  ويشــعر  مــدة،  والســكر 
تنخفــض  ســوف  ذلــك  بعــد  ولكــن  والنشــاط، 

نسبة السكر يف الدم أكرث من ذي قبل.
نشــاطه  وقلــة  الجســم  تعــب  يــزداد  وبذلــك 

وطاقته فيام بعد.

تســبب ارتفاًعــا شــديًدا يف نســبة الســكر بالــدم، 
الذي ينخفض بعد ذلك انخفاًضا كبًرا.

أمــا الخبــز املصنــوع مــن الحبــوب الكاملــة والقمــح 
فيستغرق وقًتا طويًا المتصاصه، ما يحافظ عى 

زيادة الطاقة مدة أطول.
 األطعمة المقلية

بالزيــوت  واملتشــبعة  املقليــة  األطعمــة  تحتــاج 
بالجســم،  لهضمهــا  طويــل  وقــت  إىل  والدهــون 
وبذلك يحتاج الجسم إىل عمل مجهود كبر لنقل 
الــدم مــن األطــراف إىل األعضــاء، مــا يــرتك الجســم 

بطاقة أقل مدة 6 إىل 8 ساعات.
وينطبــق هــذا عــى مختلــف األطعمــة البطيئــة يف 
الهضــم، مثــل األطعمــة التــي تحتــوي عــى الدهون 
أثنــاء  يف  الجســم  طاقــة  تســتهلك  التــي  الضــارة، 

هضمها بداًل من تحويلها إىل طاقة.
مشروبات الكافيين

عــى  تحتــوي  التــي  املروبــات  تنــاول  حــال  يف 
ــا، ســوف تكــون مفيــدة  كميــة كافيــن معتدلــة يوميًّ

للصحة وتعزز الطاقة لديك.
ولكن إذا أصبحت تعتمد عى الكافين للحصول 
مــن  القريبــة  األوقــات  يف  خاصــًة  الطاقــة،  عــى 
النــوم، فإنهــا ســوف تــرض جســمك ألنــه يقلــل مــن 

رغبتــك يف النــوم، وبذلــك ال تحصــل عــى القــدر 
الــكايف منــه، وهــذا ال شــك ســيؤدي إىل انخفــاض 

الطاقة لديك.
األغذية المنخفضة السعرات الحرارية

تتناولهــا  التــي  الحراريــة  الســعرات  قننــت  إذا 
دماغــك  يعطــي  فســوف  الــازم،  مــن  أكــرث  ــا  يوميًّ
إشــارة بالجــوع، مــا يــؤدي إىل بــطء عمليــة األيــض 

وانخفاض مستوى الطاقة يف الجسم.
األطعمــة  مــن  مناســبة  كميــة  تنــاول  هــو  واألفضــل 
عــى فــرتات منتظمــة، وعــدم إهــامل أي وجبــة مــن 
الوجبات األساســية، أو تنتظر حتى تشــعر بالجوع 

الشديد.
 األطعمة المنخفضة الحديد

يساعد الحديد يف تحويل السعرات الحرارية إىل 
طاقــة، ولذلــك عندمــا ينقــص مــن النظــام الغــذايئ 
الخــاص بــك، فســوف يقلــل مــن مســتويات الطاقة 

يف جسمك ويزداد شعورك بالتعب والخمول.
عــى  اليومــي  غــذاؤك  يحتــوي  أن  ينصــح  ولذلــك 
عــى  تحتــوي  التــي  األطعمــة  مــن  مناســبة  كميــة 
الحديــد مثــل الخــرضاوات الورقيــة واللحوم والكبد 
املكــرات  إىل  إضافــة  البحريــة،  واملأكــوالت 

والفواكه املجففة والشوكوالتة الداكنة.

يحلمان بأن تكون قناتهما بوصلة إلبداع أطفال فلسطين
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بريوت/ الجزيرة نت:
منطقــة  يف  صنًعــا  األكــر  املونــة  إنهــا 
الشــمس  تكتنــز  فهــي  والجبــل،  البقــاع 
لتصمــد يف وجــه الــرد. والكشــك -كــا 
يســمى يف بالد الشــام- معروف بأساء 
أخــرى يف كل مــن تركيــا وأرمينيــا وإيــران 
النــاس  ويتناولــه  ومنغوليــا.  والقوقــاز 
منــه  يعــّد  والبعــض  عشــاًء.  أو  فطــورا 
الصلصــات مثــل اللــن أو اللــن الجميــد 

لبعض الطبخات.
أو  لــن  أو  عــن حليــب  عبــارة  والكشــك 
هــي  هــذه  وامللــح.  الرغــل  مــع  لبنــة، 
املكونــات، ولكــن لــكل منطقــة أو عائلــة 
مــن  ورثتهــا  التــي  التقليديــة  طريقتهــا 

األجداد.
الكشك الجبلي

تســتخدم  إنهــا  لبنــان  جبــل  مــن  جبــور  دارك  جــان  تقــول 
الرغــل األبيــض املتوســط الحجــم. تنقــع كل كيلــو برغــل 
مــع كيلــو لــن وملعقــة كبــرية مــن امللــح يف وعــاء، تبقيــه 
حتــى اليــوم التــايل ليــرب الرغــل كل كميــة اللــن، ثــم 

تطحنه بالبيت أو املطحنة كمرحلة أوىل.
ثــم مــن كل كيلــو مــن هــذا املزيــج تضــع كيلو لبنــة يضاف 
يــوم  الكيلــو كل  أيــام، وميــزج خمــس   5 تدريجيــا خــالل 
جــدا  حــارا  الطقــس  يكــون  أال  األفضــل  ويــرك،  ويغطــى 
فيتســبب يف حموضــة زائــدة، ويف اليــوم األخــري ميكــن 
كــرات  وصنــع  األخــر،  الكشــك  يســمى  منــه  جــزء  أخــذ 
ووضعهــا يف أوعيــة زجاجيــة مــع زيــت الزيتــون، ويــؤكل 

مثل اللبنة.

والكمية الباقية تقســم إىل قطع تفرد عىل قطعة قاش، 
وتقلــب كل فــرة خــالل يــوم كامــل حتــى تجــف وتصبــح 
الكشــك  ويؤخــذ  القمــح،  مثــل  للطحــن  وقابلــة  قاســية 
جاهــزا  ويصبــح  وينخــل  ليطحــن  املطحنــة  إىل  الجــاف 
للتخزيــن أو االســتخدام املبــارش. وتعتــر جبــور أنــه مــن 
حفــظ  أوعيــة  أو  قــاش،  أكيــاس  يف  تخزينــه  األفضــل 

زجاجية محكمة اإلقفال.
البقاعي المشهور

تقــوم فاطمــة حميــة مــن البقــاع الشــايل بصنــع الكشــك 
كــا تعلمتــه مــن جدتهــا يف القريــة. وكانــت تســاعد أمها 
يف تحضــري املونــة منــذ كان عمرهــا 10 ســنوات، وتقــول 

إن لكل قرية طريقتها يف صناعته.

تضيــف الحليــب املخلــوط بــن حليــب 
البقــر والغنــم واملاعــز مــن دون أن تغليــه 
مع امللح، وتركه 3 إىل 5 أيام بحسب 
درجــة حــرارة الطقــس حتــى يتحــول إىل 
لــن، ثــم تغســل الرغــل األبيــض الحبــة 
فوقــه  وتضــع  يجــف  وتركــه  الكاملــة، 
الحليــب حتــى يغمــره، وتكبســه بيديهــا 
حبــات  بــن  الدخــول  مــن  الهــواء  ملنــع 
الرغل وتركه لعّدة ساعات، ثم تأخذه 
إىل املطحنة وتستخدم كسارة الكشك 

فيصبح مثل املرهم.
بعدها تضيف اللبنة عىل مدار 5 أيام، 
الهــواء  املزيــج ملنــع  وتكبــس  وتدعكهــا 
صباحا ومســاء وتعدل امللح، ثم تضعه 
قطعا عىل السطح. وتأخذ منه الكشك 
األخر، وتضع له النكهات التي تريدها 

وتضعه مغمورا بالزيت يف أوعية زجاجية بالثالجة.
الباكــر،  الصبــاح  يف  لســاعتن  ليجــف  الباقــي  وتــرك 
وتفركه كل ســاعتن حتى يعود ويصبح كالرغل، وتركه 
يومــا إضافيــا يف الشــمس لتحصــل عــىل الكشــك الــذي 
زكيــة.  ورائحــة  مميــزة  نكهــة  وذا  وحامضــا  أبيــض  تريــده، 
وتطحنــه ناعــا بعــد أن يجــف متامــا، وتنــره عىل قاش 
يف الداخل حتى يرد وتنخله. وتسمي ما تقوم به برحلة 

ابن بطوطة يف الكشك.
وتعتــر فاطمــة أن العمــل يف الكشــك دقيق جًدا ويحتاج 
معرفــة وخــرة، ألن الخطــأ الصغــري أو الخلــط الزائــد وعدم 
معرفــة متــى أصبــح جاهزا يفســد مونة عــام كامل ويعطيه 

طعا مرا.

"أمازون" تقتحم 
عالم ألعاب الفيديو 

بإطالق "لونا"
واشنطن/ وكاالت:

الفيديــو  أللعــاب  منصتهــا  إطــالق  "أمــازون"  رشكــة  أعلنــت 
بالطلب املسبق، مطلقة عليها اسم "لونا".

وتسعى الركة لدخول املنافسة يف مجال ألعاب الفيديو، 
يف  الفيديــو  أللعــاب  منصتهــا  "جوجــل"  إطــالق  عقــب 
2019، ومايكروســوفت التــي أطلقــت مؤخــرا خدمة "كالود 

جيمينج".
مــن  يبــدأ  "لونــا"  منصــة  يف  االشــراك  أن  أمــازون  وأعلنــت 
5.99 دوالرات شــهريا، وتتيــح االســتفادة بعــدد غــري محدود 

من ساعات اللعب، ومكتبة واسعة من ألعاب الفيديو.
منصتهــا،  مــع  يــدوي  تحكــم  لوحــة  بطــرح  الركــة  وســتقوم 

مقابل 49.99 دوالرا.
الكمبيوتــر  أجهــزة  عــىل  التحكــم  ولوحــة  املنصــة  وســتعمل 
الشــخصية وحواســيب "مــاك" وأجهــزة "فايــر يت يف" ونظــام 

IOS واألجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد".

واشنطن/ وكاالت:
طالبت الســلطات يف مدينة ليك جاكســون بوالية 
تكســاس األمريكيــة الســكان بعــدم اســتخدام ميــاه 
آكل  قاتــل  مبيكــروب  تلوثهــا  الحتــال  الصنابــري 
للدماغ. وحّذرت الهيئة املحلية للمياه من التلوث 
املحتمل إلمداداتها للمدينة -التي يقطنها حوايل 

27 ألف شخص - األميبا النيجلرية الدجاجية.
عندمــا  عــادة  األشــخاص  األميبــا  هــذه  وتصيــب 
طريــق  عــن  أجســامهم  إىل  امللوثــة  امليــاه  تدخــل 

األنف. وعادًة ما تكون هذه العدوى قاتلة.
وتعــّد حــاالت العــدوى بهــذا النــوع من األميبــا نادرة 
 34 تســجيل  تــّم  حيــث  املتحــدة،  الواليــات  يف 

إصابة فقط بن عامي 2009 و2018.
وُطلــب مــن 8 مناطــق يف مقاطعــة تكســاس عــدم 
اســتخدام إمدادات املياه الخاصة بهم ألي ســبب 
كان، باستثناء غسل املراحيض. لكّن التحذير رُفع 
يــوم الســبت عــن كل املناطــق مــا عــدا مدينــة ليــك 

جاكسون.

سنغافورة/ وكاالت:
تعتــزم ســنغافورة أن تكــون أوىل الــدول التي تعتمد 
اســتخدام تقنيــة التحقــق من الشــخصية عر بصمة 
الوجــه، وذلــك يف إطــار مروعهــا الخــاص بنظــام 

الهوية الرقمية الوطنية.
البيولوجــي  االســتدالل  فحــُص  وســيهيئ 
للسنغافورين وصوال آِمًنا للخدمات يف القطاعن 
الخــاص والعــام. وتقــول الحكومــة يف ســنغافورة إن 
هــذا النظــام ســيكون أساســا لالقتصــاد الرقمــي يف 
واآلن  البنــوك،  أحــد  يف  تجريبــه  تــم  وقــد  البــالد. 

يجري تعميمه يف أنحاء البالد.
هويــة  عــىل  التعــرُّف  عــىل  األمــر  يقتــر  وال 
تأكيــد  إىل  ذلــك  يتجــاوز  وإمنــا  األشــخاص، 

حضورهــم ِفعليــا. وتتــوىل إمــداد ســنغافورة بهــذه 
التــي أسســها  الريطانيــة  بــروف  التقنيــة رشكــة آي 
الوثــوق  "يتعــن  يقــول:  الــذي  َبــد  أنــدرو  ويرأســها 
تنظــر  ال  وأنــك  بالفعــل،  حــارض  الشــخص  أن  مــن 
إىل صــورة فوتوغرافيــة، أو مقطــع فيديــو مســجل، 
التقنيــة  تفعيــل  املقــرر  ومــن  مزيــف".  مقطــع  أو 
الوطنيــة يف ســنغافورة،  الرقميــة  الهويــة  نظــام  يف 
بــاس". وســتهيئ التقنيــة  واملعــروف باســم "ِســنغ 

فرصة الوصول إىل الخدمات الحكومية.
يقول أندرو: "هذه هي املرة األوىل التي ُتستخَدم 
عــر  الشــخصية  مــن  للتحقــق  تقنيــة ســحابية  فيهــا 
بصمة الوجه لتأمن هوية األشخاص يف ظل نظام 

الهوية الرقمية الوطنية".

واشنطن/ الجزيرة نت:
العــامل  البحــث يف  محــركات  أشــهر  أمــس  احتفــل 
غــرّي شــعاره يف  لتأسيســه، حيــث  الـــ22  بالذكــرى 
)دودل  عليــه  يطلــق  والــذي  الرئيســية،  الصفحــة 
Doodle(، إىل آخــر يبــدو فيــه الحــرف األول مــن 

اســم محــرك البحــث باللغــة اإلنجليزيــة )G(، وهــو 
يحتفل بعيد ميالده 22 أمام جهاز حاســوب تظهر 
وهــي  اســمه،  حــروف  بقيــة  متثــل  شــخصيات  فيــه 
تحتفــل معــه عــن بعــد بتقنيــة اجتاعــات الفيديــو، 
عــىل  كورونــا  جائحــة  لتأثــري  واضحــة  إشــارة  يف 

احتفال هذا العام.
رســميا  جوجــل  البحــث  محــرك  خدمــة  وأطلقــت 
يــوم 27 ســبتمر/أيلول 1998 مــن قبــل الري بايــج 
كانــا يدرســان يف جامعــة  اللذيــن  بريــن  وســريغي 

ستانفورد بكاليفورنيا.

ملصطلــح  يعــود  اآلن  عامليــا  املشــهور  واالســم 
عــام  حــوايل  بســيطة  نزهــة  خــالل  نشــأ  ريــايض 
1920. فأثنــاء مــي عــامل الرياضيــات األمريــي 
إدوارد كاســر مع ابن أخيه الشــاب ميلتون ســريوتا 
نيوجــرييس، طلــب كاســر مســاعدته  غابــات  يف 
يف اختيــار اســم لرقــم محــري، وهــو رقــم 1 متبوعــا 

بـ100 صفر.
 ،)!Googol( "غوغــول"  بكلمــة  ميلتــون  ورد 
واكتســب املصطلح شــهرة واســعة النطاق بعد 20 
1940، شــارك يف  عــام  بإدراجــه يف كتــاب  عامــا 

تأليفه كاسر بعنوان "الرياضيات والخيال".
أكــر  مــن  واحــدا  جوجــل  البحــث  محــرك  ويعتــر 
ألفابيــت  رشكــة  أن  كــا  عامليــا،  زيــارة  املواقــع 
رشكات   4 أكــر  مــن  تعــد  لجوجــل-  األم  -الركــة 

تكنولوجيا يف العامل.

القاهرة/ وكاالت:
هــل تســاءلت يوًمــا أيــن يقــع أعــىل نصــب تــذكاري 

يف العامل؟ 
ويف مــر، وبالتحديــد يف عــروس البحــر األبيــض 
املتوســط، اإلســكندرية، يقــف "عمــود الســواري" 
بارتفــاع يصــل إىل حــوايل 27 مًرا، ما يجعله أعىل 
الهيئــة  ملوقــع  وفًقــا  العــامل،  يف  تــذكاري  نصــب 

العامة لالستعالمات املرية.
ويعــد عمــود الســواري أحــد أشــهر املعــامل األثريــة 
يف اإلســكندرية، ويــرز بــن اآلثــار القامئــة فوق تل 
بــاب ســدرة، يف بهــو معبــد "الرسابيــوم"، بحســب 

موقع البوابة اإللكرونية ملحافظة اإلسكندرية.
حجــر  مــن  واملصنــوع  العمــود،  جســم  ويتألــف 
طولهــا  أســطوانية  قطعــة  مــن  األحمــر،  الغرانيــت 
مــر   2.70 القاعــدة  عنــد  وقطرهــا  مــر،   20.75
الــكيل  االرتفــاع  ويبلــغ  مــر،   2.30 التــاج  وعنــد 
للعمود مبا فيه القاعدة حوايل 26.85 مًرا، وفًقا 

ملوقع محافظة اإلسكندرية.
والجديــر بالذكــر أن "عمــود الســواري" عــرف خًطــا 
"بومبــي"،  عمــود  باســم  الصليبيــة  الحــروب  منــذ 
ويرجــع هــذا الخطــأ إىل أن األوربيــن ظنــوا أن رأس 
القائد الروماين بومبي، الذي هرب إىل مر فراًرا 
وضــع  قــد  املريــون،  وقتلــه  قيــر  يوليــوس  مــن 
الــذي  العمــود،  تــاج  فــوق  يف جــرة جنائزيــة مثينــة 
عــرف أيًضــا باســم "عمــود ثيودوســيان" يف العــر 

البيزنطي.
أما عن تســميته الحالية، "عمود الســواري"، فتعود 
إىل العــر العــريب، إذ يعتقــد أنهــا جــاءت نتيجــة 
ارتفاعــه الشــاهق بــن 400 عمــود آخر والتي تشــبه 
صواري السفن، ولذلك أطلق عليه العرب "عامود 
وفًقــا  "الســواري"،  بعــد  فيــا  وأصبــح  الصــواري"، 

ملوقع محافظة اإلسكندرية.
هــذا  أقامــوا  اإلســكندرية  ســكان  أن  املرجــح  ومــن 
الرومــاين  اإلمراطــور  لذكــرى  تخليــًدا  العمــود 

"دقلديانوس"، بعد أن جاء إىل مر خالل النصف 
الثــاين مــن القــرن الثالــث امليــالدي، وأخمــد الثــورة 
"دوميتيانــوس"،  الرومــاين  القائــد  أشــعلها  التــي 
الهــدوء  بأخيــل، يف اإلســكندرية، وأعــاد  امللقــب 

واالستقرار والرخاء إىل املدينة.
أثــري مــري،  ويحــي زيــاد مــريس، وهــو باحــث 
 CNN ملوقــع  الســواري"  "عمــود  إىل  زيارتــه  عــن 
زيارتــه  منــذ  طويــل  زمــن  مــر  إنــه  ويقــول  بالعربيــة، 
مــع  قــرر  لذلــك  الســواري،  األخــرية ملنطقــة عمــود 
صديقــه عمــل جولة لزياة املوقع األثري يف يوليو/ 

متوز هذا العام.
وســائل  مــن  العديــد  تتوفــر  أنــه  مــريس  ويوضــح 
للموقــع،  الوصــول  للــزوار  تتيــح  التــي  املواصــالت 
إذ ميكــن الوصــول عــن طريــق ســيارة أجــرة، أو عــن 
أو  املنشــية،  منطقــة  مــن  "امليكروبــاص"  طريــق 
ميكــن اســتخدام الــرام مــن ميــدان "ســانت جيني" 
غــرب  كرمــوز  بحــي  العمــود  منطقــة  إىل  للوصــول 

اإلسكندرية.
ويقول مريس، الذي حرص عىل توثيق العمود من 
عــدة زوايــا مختلفــة: "لن يتوقع الزائر مدى ضخامة 

وروعة العمود إال بعد الوقوف بجانبه".
ويــرى مــريس أن أهــم مــا مييــز عمــود الســواري هــو 
القطعــة  مــن  األســطواين  البــدن  ســواء  نحتــه،  دقــة 
القاعــدة  أو  الزخــارف،  مــن  التــاج  أو  الواحــدة، 
اليونانيــة  باللغــة  نقًشــا  تحمــل  التــي  الضخمــة 
يحتــوي عــىل اإلهــداء الخــاص بالعمــود لإلمباطــور 

"دقلديانوس".
"عمــود  منطقــة  بزيــارة  الراغبــن  مــريس  وينصــح 
أو  الزيــارة،  قبــل  تاريخــه  عــن  بالقــراءة  الســواري" 

اصطحاب أحد املرشدين السياحين للمكان.
"عمــود  منطقــة  زيــارة  أن  إىل  مــريس  يشــري  كــا 
نســبًة  الشــئ  بعــض  مرهقــة  تكــون  قــد  الســواري" 
بعــض  تطلــب  التــي  املوقــع  تضاريــس  لطبيعــة 

اللياقة البدنية.

أطول نصب تذكاري يف العالم.. 
ما حكاية "عمود السواري" يف مرص؟

تحذير لمدينة أمريكية من 
ميكروب آلك للدماغ يف المياه

بصمة الوجه.. سنغافورة أول دولة يف 
العالم تستخدم التقنية يف بطاقة الهوية

بشعار يعرب عن االحتفال وسط جائحة 
كورونا.. جوجل يحتفل بعيد ميالده الـ22 

واشنطن/ وكاالت:
دشنت منصة التواصل االجتاعي "توير" اختباًرا 
جديــًدا عــىل ميــزة ترغــب يف طرحهــا عــىل موقعها 

وذلك لتحجيم نر مزيد من املحتوى السلبي.
فــإن   ،mashable موقــع  نقــل  مــا  فبحســب 
امليــزة الجديــدة ستســاعد يف كشــف مــا إذا كان 
قــرأوا  أو  اطلعــوا  قــد  املنصــة  يف  املســتخدمون 
املقــاالت التــي يقومون بإعــادة تغريدها مرة أخرى 

عىل حساباتهم الشخصية.
وأضاف املوقع أن القامئن عىل املنصة سعيدون 
بنجاح االختبار عىل امليزة الجديدة، وســوف تبدأ 

طرح هذه الخاصية قريًبا عىل مستوى العامل.
وأوضــح املوقــع أن القامئــن عــىل منصــة التواصــل 
طالعــوا  املئــة،  يف   40 مــن  أكــر  أن  إىل  توصلــوا 

األخبار قبل نرها يف خالل فرة التجربة.
وأشــارت "تويــر" إىل أنــه يف بعــض الحــاالت يقــرأ 
الناس املقاالت ويتخلون عن إعادة تغريدها، ما 

يعطي إشارة جيدة.
الخاصيــة  عــىل  واحــد  بتغيــري  "تويــر"  وســتقوم 
قبــل إطالقهــا عــىل صعيــد واســع، فبمجــرد أن يــرى 
املســتخدم الخاصيــة، ســوف تظهــر بحجــم أقل يف 

املرات املقبلة.

"تويرت" يطور مزية جديدة
يف إعادة نرش التغريدات

الكشك اللبناين الشهي.. طرق لصناعته بأيدي األمهات
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هنية يتفقد أعمال تطوير ملعب فلسطين ويستقبل الرياضي حوش

شباب رفح بطٌل لكأس غزة 2020

غزة/وائل الحلبي:
إلغــاء  الرياضيــة"  "املحكمــة  الريــايض  التحكيــم  هيئــة  قــررت 
قــرار لجنــة االســتئناف التابعــة التحــاد كــرة القــدم والــذي قــى 
واعتــرت   ,2020 غــزة  كأس  نهــايئ  مبــاراة  بإعــادة  حينــه  يف 
نادي شــباب رفح بطاًل للكأس بعد انســحاب غزة الريايض من 

املباراة بعد مرور 27 دقيقة.
جــاء قــرار املحكمــة الرياضيــة خــالل الجلســة الثالثــة الختاميــة 
للهيئــة املختصــة بحضــور عبد الرؤوف الســيناوي رئيس الهيئة 
اللجنــة،  أعضــاء  دف  أبــو  ومحمــد  ردايــدة  وناجــي  القضائيــة 
وجــال  القــدم  كــرة  اتحــاد  رئيــس  نائــب  ســليم  أبــو  وإبراهيــم 
العقييل الرئيس الســابق للجنة االســتئناف باالتحاد، وممثلني 

عن ناديي شباب رفح وغزة الريايض.
وكانــت املحكمــة عقدت جلســتني ســابقتني اســتمعت فيها 
لكافة الحيثيات من جانب نادي شباب رفح ولجنة االستئناف 

واتحاد كرة القدم.
وأضــح الســيناوي أن املحكمــة تلقــت ملــف الطعــن مــن نــادي 

شــباب رفــح عــى قــرار لجنــة االســتئناف بإعــادة مبــاراة نهــايئ 
كأس غزة 2020 بينه وبني نادي غزة الريايض, بعد انســحاب 
األخرية من املباراة التي أقيمت يف نهاية شهر يونيو املايض 

عى ملعب رفح البلدي.
وقال السيناوي خالل الجلسة إن لجنة االستئناف أخطأت يف 
عــدم اختصــام نــادي شــباب رفــح يف الطعــن املقــدم إليهــا مــن 
نــادي غــزة الريــايض خاصــة وأن الفريق الرفحي مترضر من قرار 

لجنة االستئناف.
وأضــاف الســيناوي، "قامــت لجنــة االســتئناف بتقديــم محارض 
مكتوبة بخط اليد وتضمنت فحصحها وشطبها وحشوها وهو 

أمر مخالف للقانون".
وأضــاف الســيناوي أن لجنة االســتئناف ارتكبــت أخطاء قانونية 
وآليــة  الجلســة  بنصــاب  يتعلــق  مــا  أهمهــا  ومضمونــًا  شــكاًل 
التصويــت عــى القــرار، خاصــة وأن شــباب رفــح مل يكــن طرفــًا 

يف تنظيم املباراة.
وأشــار الســيناوي إىل أن حيثيــات القــرار جــاءت بنــاء عــى عدم 

مســؤولية نــادي شــباب رفــح عــى تنظيــم املبــاراة وأنــه مل يكــن 
صاحب األرض، وأن اتحاد كرة القدم كان املسؤول عن تنظيم 
املبــاراة، إىل جانــب أن موافقــة نــادي غــزة الريايض عى لعب 
املباراة وأن الحكم تعامل بشكل قانوين وصحيح مع انسحاب 
الريايض مبنحه املهلة القانونية قبل أن يطلق صافرة النهاية.

وختم السيناوي حديثه أنه وبناء عى كل الحيثيات فقد قررت 
الهيئــة التحكيميــة إلغــاء قــرار لجنــة االســتئناف بإعــادة املبــاراة 

واعتبار نادي شباب رفح فائزًا بلقب كأس غزة 2020.
ترحيب رفحي

بأحقيتــه يف  بقــرار املحكمــة  رفــح  نــادي شــباب  رحــب  بــدوره 
"منصفــًا  كان  القــرار  أن  معتــرًا  غــزة،  كأس  بلقــب  التتويــج 
اللوائــح  مــن املحكمــة وتعبــريًا أمينــًا وســليًا مل نصــت عليــه 

والقوانني".
وقدم نادي شــباب رفح التهنئة لجاهري ومجلس إدارة النادي 
والعبيــه، شــاكرًا لهــم الدعــم واملــؤازرة خــالل الفــرة الســابقة، 
اللحظــة  منــذ  النــادي بصحــة موقفهــم  ادارة  ثقــة  عــى  مؤكــدًا 

األوىل لقرار لجنة االستئناف بإعادة املباراة.
القانــوين  الشــكر للمستشــار  ووجــه مجلــس إدارة شــباب رفــح 
حــادة مخيمــر، عــى دوره البــارز يف تقديــم امللــف القانــوين 
النــادي بكافــة  للمحكمــة بكافــة الحيثيــات للدفــاع عــن حقــوق 

الطرق املرشوعة لرسيخ قيم العدالة.
نــادي غــزة الريــايض أي ترصيــح رســمي  مــن جانبــه مل ُيصــدر 
تعقيبــًا عــى الجلســة الختاميــة للمحكمــة, إال أن مصــادر مقربة 
والتزامهــا  بالقــرار  ترحيبهــا  النــادي كشــفت  إدارة  مــن مجلــس 

الكامل مبا أقرته املحكمة الرياضية.
وأوضح املصدر أن مجلس ادارة النادي ســيعقد جلســة طارئة 
قــرار املحكمــة  للتعقيــب عــى  بيانــًا رســميًا  اليــوم وســيصدر 
بإلغاء قرار لجنة االستئناف القايض بإعادة مباراة نهايئ كأس 

غزة 2020.
مــن  بقــرار  فيهــا  البــث  يتــم  التــي  األوىل  املــرة  هــذه  وتعتــر 
اللجنــة  مــن  واعتادهــا  تشــكيلها  بعــد  الرياضيــة  املحكمــة 

األوملبية الفلسطينية برئاسة املستشار محمد األحمد.

بعد 88 يومًا على "النهائي" غير الُمكتمل

المحكمة الرياضية تعتمد قرار اتحاد الكرة وُتلغي قرار لجنة االستئناف

غزة /فلسطني:
بتنفيــذ  والرياضــة  للشــباب  األعــى  املجلــس  بــارش 
الرياضيــني  مســاعدة  مراحــل  مــن  الثانيــة  املرحلــة 
تشــمل  والتــي  كورونــا،  جائحــة  مــن  املترضريــن 
مختلــف  مــن  رياضيــة  أرسة   )250( مســاعدة 

محافظات غزة.
العــام  األمــني  مســاعد  هنيــة  الســالم  عبــد  وقــال 
للمجلــس األعــى للشــباب والرياضــة بــأن املجلــس 
األرُس  لتلــك  ماليــة  مســاعدات  توفــري  عــى  عمــل 
ظــل  يف  الرياضيــني  تجــاه  مســؤولياته  مــن  انطالقــًا 

الظروف الصعبة التي متر بها غزة.

هذا املوقف النبيل, والذي يدلل عى شهامة أبناء 
شعبنا بشكل عام والرياضيني عى وجه الخصوص.

ويف موضــوع آخــر، وضمــن حالــة املتابعــة للمرحلــة 
األوىل مــن تطويــر ملعــب فلســطني، قــام هنيــة رفقة 
املــدراء العامــون باملجلــس، بجولــة تفقدية لالطالع 

عن آخر األعال يف امللعب.
وأكد هنية بأنه تم االنتهاء من تغيري أرضية امللعب 
باإلضافــة إلقامــة مضــار املــي والحديقــة الخاصــة 
بــه، معلنــًا بأنه ســيتم تطوير املــدرج الغريب بركيب 
الكــرايس للمدرجــات الخاصــة بالصحفيــني، وتجهيز 

منصة كبار الزوار قبيل انطالق املوسم الريايض.

وأضاف بأنه استفاد من املنحة ما يقرب من )800 ( 
أرسة رياضية مببلغ اجايل مثانية آالف دوالر بواقع 
100 دوالر لكل عائلة، وزعت من خالل الكشوفات 

التي تسلمها املجلس من األندية الرياضية.
ويف ســياق منفصل اســتقبل هنية الشــاب عبد الله 
حــوش أحــد العبــي نــادي خدمــات دير البلــح، والذي 
قــدم موقفــًا مرشفــًا بتنازلــه عــن قيمــة الديــون لصالــح 
عائلة الشهداء الصيادين، عر مسامحته بباقي مثن 

القارب من مصاٍغ ذهبي ومبلغ 4000 شيكل.
 4000 مبلــغ  الرياضــة  األرسة  باســم  هنيــة  وقــدم 
شــيكل للريــايض حــوش، معــرًا عــن شــكره لــه عــى 
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7 وفيات وتسجيل 554 إصابة ... 

الصحة بغزة :وفاتان  ... 

نحـــو 700 مغـــادر مــن  ... 

كورونا يقتل مليون ... 

25 مستوطنًا يقتحمون ... 

  املواطنن يوســف أســعد ياســن، وأمين تيســر خليل ياســن، عقب 
الفلســطينية  األنبــاء  وكالــة  نقلتــه  مــا  وفــق  القريــة،  يف  منزليهــا  دهــم 
يوســف،  طفــي  احتجــزت  قــد  القــوات  تلــك  "وفا".وكانــت  الرســمية 
وهــا مصطفــى وفــادي، ومحمــد نجــل أميــن، أثنــاء رعيهــم األغنــام قــرب 
جــدار الفصــل العنــري، وقامــت باســتجوابهم لســاعات، قبــل أن تطلق 
للجــدار  املحاذيــة  زبوبــا  قريــة  االحتــال  قــوات  واقتحمــت  رساحهــم. 
املســيل  الغــاز  قنابــل  إطــاق  وســط  جنــن،  غــريب  شــال  العنــري 

للدموع، وسرت آلياتها يف شوارع القرية يف خطوة استفزازية.
إىل ذك، أوقفت قوات االحتال أمس، العمل يف خط مياه واحتجزت 

العال يف منطقة عاطوف باألغوار الشالية.
وقال رئيس مجلس قروي عاطوف عبد الله بشارات: إن قوات االحتال 
مــع  بالتعــاون  مزارعــون  ينفــذه  زراعــي  ميــاه  خــط  يف  العمــل  أوقفــت 
املجلس رشق القرية، واحتجزت أربعة عال، كا استولت عىل مركبة 

ومعدات العمل.

النشــطة  اإلصابــات  نســبة  بلغــت  فيــا   ،76.7% بلغــت  فلســطن  يف 
%22.6، ونسبة الوفيات %0.7 من مجمل اإلصابات.

)29 و69  الجديــدة ســجلت ملواطنــن  الوفــاة  أن حــاالت  وأشــارت إىل 
عاما( من فقوعة مبحافظة جنن، ومواطنن )77 و80 عاما( من جوريش 
القــدس  مدينــة  مــن  مواطنــن   3 إىل  إضافــة  نابلــس،  ونابلــس مبحافظــة 
الجديــدة  اإلصابــات  أن  وأضافــت،  والســبت(.  الجمعــة  يومــي  )خــال 
توزعــت حســب التــايل: محافظــة الخليــل )119(، محافظــة نابلس )83(، 
محافظــة بيــت لحــم )33(، محافظــة قلقيليــة )5(، محافظة رام الله والبرة 
)41(، جنــن )28(، ســلفيت )8(، أريحــا واألغــوار )26(،  طولكــرم )26(، 

خــال   170( القــدس  مدينــة   ،)12( القــدس  ضواحــي   ،)3( طوبــاس 
يومن(. وتابعت وزيرة الصحة أن حاالت التعايف الجديدة سجلت يف: 
محافظــة الخليــل )157(، محافظــة جنــن )33(، محافظــة قلقيليــة )78(، 
محافظــة طولكــرم )67(، محافظــة ســلفيت )23(، محافظــة نابلــس )82(، 
محافظــة رام اللــه والبــرة )784(، محافظــة طوبــاس )25(، مدينــة القــدس 
)127(، قطاع غزة )115(. ولفتت إىل وجود 44 مريضًا يف غرف العناية 

املكثفة، بينهم 14 مريضا عىل أجهزة التنفس االصطناعي.

يف بيان أّنه تّم تسجيل حالة وفاة املواطنة حليمة رسحان خليل أبو جزر 
)87 ســنة( مــن رفــح جنــويب القطــاع، وأخــرى للمواطنــة مريــم خليــل أحمــد 

حمدان )93 ســنة( من خان يونس. كا ذكرت أّنه تّم تســجيل 115 حالة 
تعــاٍف جديــدة مــن مصــايب فــروس كورونا. وبّينــت أّن إجايل املصابن 
بـ"كورونــا" يف قطــاع غــزة منــذ شــهر مــارس/ آذار بلــغ 2791 إصابــة، منهــا 

1595 حالة نشطة، و21 وفاة، وتعايف 1175 حالة.

العــامل بشــكل  الوبــاء املليونــن مــا مل يتحــرك  بلــوغ وفيــات 
أقــوى، فيــا تتضاعــف الدعوات إىل تشــارك عــادل للقاحات 

املستقبلية ضد الفروس.
وانطلق السباق نحو اللقاح مع سعي كل دولة لضان حصول 
الواليــات  وضمنــت  الجرعــات.  مــن  يكفــي  مــا  عــىل  ســكانها 
املتحدة وفرنسا واليابان أصًا أكرث من نصف الجرعات التي 

ستكون متاحًة يف مرحلة أوىل.
أمــركا  أصــوات  إىل  الجمعــة،  صوتهــا  أســراليا  وضمــت 
املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  أمــام  للمطالبــة  الاتينيــة 
بتمكن جميع البلدان من الحصول عىل اللقاحات ضد وباء 

كوفيد19- بشكل حر.
يف إســبانيا، تســتعد منطقــة مدريــد لتمديــد قيــود فرضتهــا 
األســبوع املــايض، عــىل بعــض األحيــاء حتــى تشــمل أحيــاء 
جديــدة. واعتبــارًا مــن اليــوم االثنــن، يصبــح عــىل 167 ألــف 
شــخص إضــايف البقــاء يف بيوتهــم وعــدم الخــروج إال للعمــل 
وبذلــك  املدرســة،  إىل  األوالد  وإرســال  الطبيــب  وزيــارة 
تكــون القيــود شــملت مــا يزيــد بقليــل عــن مليــون شــخص يف 

املنطقة.
إىل  األشــخاص  مئــات  نــزول  يف  التدابــر  هــذه  وســاهمت 

شوارع العاصمة اإلسبانية.
وردد املتظاهرون أمام برملان منطقة مدريد "هذا ليس عزال 

إنه متييز".
الفئــات  كافــة  مــن  املحتجــون  رفعهــا  التــي  الشــعارات  ومــن 

العمرية "ال يفرضون قيودا عىل األغنياء".
ويف باريس تجمع العرشات من أصحاب املطاعم والحانات 
أمــس،  واملطاعــم  الفنــادق  قطــاع  عــن  وممثلــون  واملاهــي 
تطــال  التــي  الصحيــة  اإلجــراءات  تشــديد  عــىل  احتجاجــا 

مؤسساتهم يف العاصمة الفرنسية.
ويف اململكــة املتحــدة، ســتخضع نصــف منطقــة ويلز إلغاق 
شــامل، فاعتبــارًا مــن الســاعة 18:00 أمــس األحــد، مل يعــد 
أو  للعمــل  إال  الخــروج  وســوانيس  كارديــف  ســكان  بإمــكان 

التعلم.

الحصيلة وصلت لـ 1000
لجنة الطوارئ: عدم التزام 

إجراءات الوقاية ينذر بارتفاع 
مصابي كورونا شمال غزة

غزة/ نور الدين صالح:
حــذر رئيــس لجنــة الطــوارئ املركزيــة يف محافظــة شــال غــزة 
د. جميــل ســليان، مــن أن اســتمرار املواطنــن بعــدم التــزام 
إجــراءات الســامة والوقايــة مــن فروس كورونا قــد يرفع أعداد 

املصابن يف شال القطاع.
وقــال ســليان خــال اتصــال هاتفــي مــع صحيفــة "فلســطن" 
االلتــزام  يف  الراخــي  مــن  حالــة  تشــهد  الشــال  محافظــة  إن 
وينــذر  خطــرًا  ُيشــّكل  مــا  وهــو  والوقايــة،  الســامة  بإجــراءات 

بارتفاع أعداد اإلصابات خال الفرات القادمة.
وأشــار إىل أن وزارة الصحــة رصــدت قرابــة 1000 إصابــة بــن 
املواطنــن منــذ بدايــة انتشــار الجائحــة يف القطــاع، منتصــف 
شهر مارس/ آذار املايض، الفتًا إىل أن ارتفاع اإلصابات يكون 
يف العائــات املمتــدة، التــي تنتقــل العــدوى ألفرادهــا بصــورة 

أكرب.
محافظــة  يف  كورونــا  مصــايب  مــن   95% مــن  أكــرث  أن  وبــّن 
إىل  يحتــاج  وبعضهــا  جيــدة،  صحيــة  بحالــة  ميــرون  الشــال، 
العنايــة املركــزة يف حــن توفيــت حالتــان فقــط مــن بلــدة بيــت 

حانون، وتوجد حاليًا حالة صحية أخرى يف وضع خِطر.
ولفــت إىل أن الفــرق الطبيــة ال تــزال مســتمرة يف أخــذ العينــات 
العشــوائية من املواطنن، "حيث يتم حجر املواطنن الذين 
تظهــر نتيجتهــم إيجابيــة، يف حــن يتــم حجــر املخالطــن لهــم 
ملــدة أســبوع، ثــم يتــم أخــذ عينــات منهــم، لتحديــد هــل يبقون 
املستشــفى  يف  الصحــي  للحجــر  نقلهــم  يتــم  أم  بيوتهــم  يف 

األورويب حال اكتشاف إصابتهم".
الوقائيــة  اإلجــراءات  املواطنــن  التــزام  رضورة  تأكيــد  وجــدد 
التــي أقرّتهــا وزارة الصحــة، حفاظــًا عــىل ســامتهم مــن جهــة، 
ومســاعدة الطواقــم الطبيــة يف محــارصة الوبــاء وعــدم تفشــيه 

من جهة أخرى.
منحنــى  يســتمر  أن  أملــه  عــن  الطــوارئ،  لجنــة  رئيــس  وأعــرب 
اإلصابــات يف الســر نحــو األفضــل ســواء يف محافظــة الشــال 
أو يف جميــع املحافظــات، يف أعقــاب انخفــاض اإلصابــات يف 

غالبية املحافظات.
ودعا ســليان، الجهات الحكومية وخاصة وزارة الداخلية إىل 
تجــوال املواطنــن،  األمنيــة ومنــع  اإلجــراءات  رضورة تشــديد 
واالســتمرار يف إغــاق األســواق، خاصــة عنــد فتــح املحــات 

واملوالت التجارية.
حظــر  إجــراءات  تشــديد  غــزة  يف  األمنيــة  األجهــزة  وأعــادت 
التجوال واإلغاق يف محافظة شال غزة بعد فرة قصرة من 
تخفيــف اإلجــراءات املفروضة عليها، وذلك بســبب اكتشــاف 

بؤر إصابات جديدة بن املواطنن.
وفرضــت الجهــات الحكوميــة يف قطــاع غــزة حظــر التجــوال يف 
حــاالت  أوىل  اكتشــاف  عقــب  املــايض،  آب  أغســطس/   24

الســواتر  ووضعــت  املجتمــع،  داخــل  مــن  بـ"كورونــا"  اإلصابــة 
الرملية واالسمنتية بن الشوارع واألحياء السكنية يف محاولة 

لتطويق األزمة وتقليل أعداد املصابن.

غزة/ فلسطن:
مــن  الصحيــة  والطواقــم  األطبــاء  شــارك 
موظفي الســلطة الفلســطينية يف قطاع غزة 
بوقفــات احتجاجيــة يف كل املستشــفيات 
رفضــًا  بغــزة  الحكوميــة  الصحيــة  واملراكــز 
الحكوميــة  والسياســات  املــايل  للتقاعــد 
اللجنــة  مــن  بدعــوة  القطــاع  موظفــي  بحــق 
حقــوق  الســتعادة  الوطنيــة  للحملــة  العليــا 

املوظفن يف املحافظات الجنوبية.
ورفــع املشــاركون يافطــات تنــدد باســتمرار 
سياسة التقليصات املالية بحق املوظفن 

الحكومين يف غزة.
الوقفــات  يف  املتحدثــون  وناشــد 
االحتجاجيــة الرئيــس محمــود عباس ورئيس 
الوزراء د. محمد اشتية اتخاذ التدابر التي 
الخدمــة  ملوظفــي  الــكاريث  الوضــع  ُتنهــي 
العموميــة يف القطــاع، ووقــف الحســومات 
وإلغــاء قــرارات التقاعــد املــايل واإلجبــاري، 
مــن  مــع  املســاواة  قــدم  عــىل  والتعامــل 
يعملون يف الوظيفة العمومية بغض النظر 

عن املنطقة الجغرافية.
اللجنــة  عضــو  البيــوك  عــاء  د.  وقــال 
أمــام  كلمتــه  يف  الوطنيــة  للحملــة  العليــا 
بخــان  نــارص  مستشــفى  يف  املعتصمــن 
يونــس: "نطالــب ســيادة الرئيــس باملعالجــَة 
املــايلِّ  التقاعــِد  بإلغــاء  والعاجلــة  الفوريــَة 
واملبكِر الذي امتهن كرامة املوظف وحرمه 
مــن أبســط حقوقه، حيث شــمل هــذا القرار 
ــًة ونخبــة مــن فئــات ورشائــح  غــر القانــوين ثلَّ

الوظيفة العمومية باملحافظات الجنوبية".
إجراءات مجحفة

وتســببت تلــك اإلجــراءات يف معاناة كبرة 
وعائاتهــم،  الوطنيــة  الســلطة  ملوظفــي 
وأدخلــت الســواد األعظــم منهــم إىل دائــرة 
العــوز والفاقــة، وعــدم قــدرة غالبيتهــم عــىل 
مــا  للبنــوك،  املاليــة  بالتزاماتهــم  الوفــاء 
واحتجــاز  القانونيــة  للماحقــات  عرّضهــم 

العرشات منهم.  
وبشــكل  كذلــك  أثــرت  اإلجــراءات  أّن  كــا 
عميق يف تكريس الفقر. كا طالت آثارها 

وأصحــاب  الخــاص  القطــاع  املبــارشة  غــر 
املهن املختلفة. 

وقــال د. البيــوك: "عندمــا نتكلــم عــن وزارة 
الصحــة فإّننــا نتكلــم عــن أطّباَء وكبــاِر األطباِء 
وممرِّضــن وفنيــَن وإداريَن، كيف ال ونحن 
لــُه  نتكلــُم عــن الجيــِش األبيــض الــذي ترفــع 
القبعــاُت، وهــم يتقدمــون الصفــوف للدفاع 

عن أبناء شعبهم يف ظل جائحة كورونا".
مــن جهتــه ناشــد د. يــارس  املجــدالوى مــن 
مستشــفى شــهداء االقــى الرئيــس عبــاس 
رئيــس  دولــة  يــا  الرئيــس  ســيادة  "يــا  قائــًا: 

هــذا  نحتِمــَل  أن  بإمكاننــا  يعــد  مل  الــوزراء 
الظلــم والتمييــز، مل نعــد نحتمــل هــذا القهَر 
اإلقصــاء  هــذا  نحتمــل  نعــد  مل    ، الوظيفــيَّ
ولقــوت  لحقوقنــا  والتســويف  والتهميــش 
الحكومــة  مصداقيــة  إن  حيــث  اطفالنــا 
الفلســطيني  شــعبنا  وأن  املحــك،  عــىل 
وإنصــاف  التمييــز،  سياســات  وقــف  ينتظــر 
موظفي غزة بإلغاء التقاعد املايل، ورصف 
لكافــة  واملتأخــرات  املســتحقات  كامــل 
املوظفــن، باإلضافــة للمســاواة يف رصف 

الرواتب للجميع".  

اللجنــة  عضــو  ســعيد  بســام  د.  واشــاد 
الســلطة،  موظفــي  كل  بجهــود  اإلعاميــة 
الطاقــة  ســلطة  عــن  نتكلــم  "عندمــا  وقــال: 
واملوارد الطبيعية فإّنا نتكلم عن مهندسَن 
نتكلــم  وعندمــا  أْكفــاَء  وإداريــن  ومهنيــَن 
عــن التعليــم العــايل فإّنــا نتكلــم عن أســاتذِة 
ــاٍت وإداريــن أْكفــاَء، عندمــا  جامعــاٍت وكليَّ
فإّننــا  والتعليــم  الربيــة  وزارة  عــن  نتكلــم 
نتكلم عن ُنظار مدارَس ومرشــديَن تربويَن 
وإداريــن أْكفــاء ومعّلمــن وجنود مجهولن 
واملنظــات  الحكوميــة  مؤسســاتنا  وكل 

الشعبية". 
رئيــس  حــاد  أحمــد  د.  شــدد  جهتــه،  مــن 
أمــام  لــه  كلمــة  يف  االعاميــة  اللجنــة 
املعتصمن يف مستشفى الشفاء عىل أن 
مطالــب موظفــي الســلطة مرشوعــة وعادلــة 
للتعبــر  واإلرضاب  االعتصــام  حقهــم  ومــن 
هدفــه  ســلمي،  إرضاب  وهــو  رأيهــم،  عــن 
إعــادة الحقــوق ألصحابهــا، وال أحــد يســعى 
نعلــم  مــن  ألننــا  لتخريــب  أو  فــوىض  لعمــل 
النــاس القيــم الســليمة واملواريــث الثقافية 

والدينية.
للفصائــل  الدعــوة  حــاد  وجــدد 
ألن  والقانونيــة  الحقوقيــة  واملؤسســات 
الحكومــة  موظفــي  مــع  تضامنهــا  تعلــن 
والعمــل بجــد مــن اجــل إنصافهــم والوقــوف 
بجانبهــم يف إلغــاء التقاعــد املــايل  إداريــا 
وماليا وتنفيذ ترقيات املوظفن ودرجاتهم 

التي يستحقونها.

موظفو السلطة في القطاع يحتجون رفضًا للتقاعد المالي ويتوعدون بالتصعيد

الدميقراطية: االنتفاضــة الشعبيـة ... 
خيــاًرا وحيــًدا للفــوز بالحقــوق الوطنيــة املرشوعة يف دحر االحتال وتفكيك 

االستيطان، واالستقال والعودة.
وأضافت الجبهة يف بيان صحفي أمس، ملناسبة الذكرى الـ)20( لانتفاضة 
الثانيــة "األقــى" التــي تصــادف اليــوم، أن االنتفاضــة أدخلــت الرعــب إىل 
قلــب التحالــف األمــريك –اإلرسائيــي، األمــر الــذي أرغــم اإلدارة األمريكيــة 

لتجييش كل إمكاناتها لوقفها، واستئناف املفاوضات.
كا أدخلت الرعب إىل بعض العواصم العربية ما دعا أحد الرؤساء العرب 
إىل االستنجاد بواشنطن و)إرسائيل( إلخاد االنتفاضة رسيًعا قبل أن متتد 

نرانها إىل باقي املنطقة )عىل حد تعبره(.
وقالــت الجبهــة: إنــه ورغــم االجتيــاح اإلرسائيــي وغــزوه للضفــة الفلســطينية 
وفــرض الحصــار عــىل الرئيــس )الراحــل( يــارس عرفــات، يف تواطــؤ مفضــوح 
والخيــار  النمــوذج  باعتبارهــا  االنتفاضــة،  فــإن  العربيــة،  الدوائــر  بعــض  مــن 
الفلســطيني لحرب االســتقال وللحرب الشــعبية ضد االحتال واالســتيطان 
والضم، مل تتوقف بل واصلت تقدمها بأشكال مختلفة، وما زالت االنتفاضة 
الشعبية الشاملة خيارًا وطنيًا ساميًا، من أجل اجتياز حرب االستقال ضد 
العامــن  األمنــاء  قــرار  أن  الدميقراطيــة  وأوضحــت  واالســتيطان.  االحتــال 
تشــكيل القيــادة الوطنيــة املوحــدة للمقاومــة الشــعبية يف اســتلهام للتاريــخ 
الــرثي لشــعبنا، مــن شــأنه أن ينقــل العمليــة النضاليــة نحو مرحلــة أرقى، تقوم 
الوطنــي بديــًا ملــرشوع  الربنامــج  الخيــارات السياســية لصالــح  عــىل حســم 
أوســلو البائــد، وســلوك كل أشــكال النضــال كــا تكفلهــا لشــعبنا الرشعيــة 
الدوليــة، دفاعــًا عــن أرضــه وســيادتها وضــد االحتــال واالســتيطان. ودعــت 
الجبهــة إىل رضورة اإلرساع يف تشــكيل القيــادة الوطنيــة املوحــدة للمقاومــة 
الشعبية، لتكون قائدة للنضال اليومي لشعبنا يف جميع مناطق وجوده يف 

املناطق املحتلة ويف الشتات.
شــهداء  وكل  االنتفاضــة  شــهداء  ذكــرى  بــأن  بيانهــا  الدميقراطيــة  وختمــت 
شعبنا ستبقى حارضة باعتبارها دعوة ملواصلة النضال حتى الفوز بالحرية 

واالستقال والعودة.

جانب من الوقفة االحتجاجية بمدينة غزة أمس

مشعــــل يعـــــــزي العائلـــــــة 
في استشهاد نجليها الصياَدْين

هنية يهاتف عائلة الزعزوع: 
تواصـــل مستمـــــر لتأميــــــن 
عــــــــــودة الصيـــــــــاد الثالـــث

غزة/ فلسطن:
هاتف رئيس املكتب السيايس لحركة حاس، إساعيل هنية، 
مســاء أمس، عائلة الزعزوع، حيث قدم لهم التعازي واملواســاة 
باستشهاد نجليهم الصيادين محمود وحسن، مؤكًدا أن حاس 

تقف إىل جانبهم يف هذا املصاب الجلل.
اتصــاالت  هنــاك  أن  مكتبــه،  أصــدره  هنيــة يف تريــح  وأوضــح 
تجــري مــع املســؤولن يف مــر لتأمــن عــودة نجلهــا الثالــث 

يارس إىل القطاع.
"الصياَديــن  إن  قالــت  الفلســطينين  الصياديــن  نقابــة  وكانــت 
استشهدا برصاص البحرية املرية وأصيب شقيقها الثالث، 
يف حــن أعلنــت عــن إغــاق البحــر أمــام الصيــد ملــدة ثاثــة أيــام 

تضامًنا مع عائلة الشهداء".
ويف وقت ســابق أمس هاتف رئيس املكتب الســيايس الســابق 
لحركــة حــاس، خالــد مشــعل، عائلــة الزعــزوع معزيــا باستشــهاد 

نجليهم.
وتقــدم مشــعل مــن والــدي الشــهيدين محمــود وحســن الزعــزوع 
"بأحــر التعــازي واملواســاة؛ داعيــا اللــه أن يتقبــل الشــهيدين يف 
علين مع النبين والصديقن والشهداء وحسن أولئك رفيقا"؛ 
مصابهــم  عــىل  والســلوان  الصــرب  جميــل  ذويهــا   "يلهــم  وأن 

الجلل".
الفلســطينين يف قطــاع  الصياديــن  نقيــب  كــا هاتــف مشــعل 
غــزة، نــزار عيــاش وقــدم لــه أحــر التعــازي واملواســاة باستشــهاد 

الصيادين.
وشيعت جاهر غفرة مبدينة دير البلح وسط قطاع غزة أمس 

جثاين الصيادين وسط غضب شديد.
اســتنكارا فلســطينيا  الصياديــن  هــؤالء  اســتهداف  وأثــار حــادث 
واســعا ومطالبــة بالتحقيــق املــري وتغيــر قواعــد إطــاق النــار 

تجاه الفلسطينين.

 نقــل املســافرين مــن املحافظــات 
إىل الصالــة الخارجيــة ملعــرب رفــح، 
والوقايــة  الســامة  إجــراءات  وفــق 
الفصــل  إجــراء  ظــل  والتباعــد، يف 
التجــوال  وحظــر  املحافظــات  بــن 

ملواجهة جائحة كورونا.
يف  املعابــر"  "هيئــة  وذكــرت 
بيــان، أن أطقمهــا جّهــزت حافــات 
صــاالت  داخــل  املســافرين 
املغــادرة يف املعــرب، حيــث بدأت 
مغادرتهــا باتجــاه الصالــة املريــة 
وبــدأ  كــا  الصبــاح،  ســاعات  منــذ 
يف  العالقــن  مــن  أعــداد  وصــول 

صالة االستقبال.
الليلــة  منتصــف  حتــى  تصــدر  ومل 
أي إحصائيــة مــن الهيئــة حــول عدد 
قطــاع  إىل  الواصلــن  املواطنــن 

غزة.
وتوقع الناطق باسم وزارة الداخلية 
بغــزة إيــاد البــزم، أن يصــل مــا بــن 
خــال  مســافر   1500 إىل   1000

األيام الثاثة لفتح املعرب. 
وأوضــح البــزم يف تريــح صحفي، 

إىل  العالقــن  وصــول  وفــور  أنــه 
تــم البــدء باتبــاع  قطــاع غــزة أمــس، 
إجــراءات الوقايــة والحجــر الصحــي 
الصحــي  الحجــر  أن  بحقهــم، مبينــًا 
ويف  أيــام  ســبعة  ملــدة  ســيكون 
فحــص  إجــراء  يتــم  منهــا  الخامــس 

"كورونا".
الداخليــة  وزارة  وكيــل  أجــرى  وقــد 
اللــواء توفيــق أبــو نعيــم، يف وقــت 
جولــة  أمــس،  مســاء  مــن  متأخــر 
رفــح  معــرب  مرافــق  عــىل  تفقديــة 
املعابــر  هيئــة  عــام  مديــر  برفقــة 
أبــو  فــؤاد  العميــد  والحــدود، 
عــىل  نعيــم  أبــو  واطلــع  بطيحــان. 
اســتمرار  ظــل  يف  العمــل  ســر 
يف  العائديــن  مــن  أعــداد  وصــول 
اليوم األول لفتح املعرب استثنائيًا.

املريــة  الســلطات  وفتحــت 
كا  يف  رفــح(  )معــرب  أمــس، 
أيــام،  ثاثــة  ملــدة  االتجاهــن 
قطــاع  وإىل  مــن  العالقــن  إلدخــال 
غــزة، بعــد إغــاق اســتمر أكــرث مــن 

شهر ونصف.

يف  الخارجيــة  وزارة  وأعلنــت 
مــن  األخــرة  الدفعــة  أن  اللــه،  رام 
أبنــاء  مــن  الســودان  يف  العالقــن 
غــزة،  قطــاع  محافظــات  وطــاب 
جمهوريــة  عــرب  الســبت،  غــادرت 

مر العربية.
وقالــت الــوزارة يف بيان لها، أمس، 
الخرطــوم  فلســطن يف  إن ســفارة 
قامــت منــذ أربعة أشــهر مبســاعدة 
جميــع الطــاب وتســوية أوضاعهــم 
الهجريــة وتحملــت تكاليــف رســوم 
الحــاالت  مــن  للكثــر  املخالفــات 
وقدمــت للعالقــن البالــغ عددهــم 
)168(، مســاعدات عينيــة وطبيــة 

ومالية، ومتكنت من تســهيل سفر 
واألطفــال  النســاء  مــن  غالبيتهــم 
ومــن هــم فــوق األربعن. وشــملت 
 )55( حــوايل  األخــرة  الدفعــة 
عالقــا. يف هــذه األثنــاء، أصــدرت 
والحــدود،  للمعابــر  العامــة  الهيئــة 
نقــل  توقيــت  حــول  تنويهــا  أمــس، 
مــن  اإلثنــن  اليــوم  املســافرين 
املحافظــات  يف  وجودهــم  أماكــن 

إىل معرب رفح.
عــىل  املســافرين  الهيئــة  وحثــت 

فجــرًا يف  الســاعة 4:00  التواجــد 
األماكــن التــي تــم اإلعــان عنهــا يف 
جميع املحافظات، وعدم التأخر.

أفرجــت  ذلــك،  مــع  وبالتزامــن 
عــن  أمــس  املريــة  الســلطات 
بعــد  غــزة  قطــاع  مــن  مواطنــن   3
جــرى  أشــهر،  لعــدة  اعتقالهــم 
دخولهم يف الفوج األول للقادمن 

عرب معرب رفح الربي.
مــن  إن  محليــة،  مصــادر  وقالــت 
بــن املواطنــن الذيــن افــرج عنهــم 
ابراهيــم  أحمــد  رأفــت  الصياديــن 
قنــن،  عــوض محمــد  قنــن، وطــارق 
 7 مــن  أكــرث  اعتقــال  بعــد  وذلــك 
أشــهر مــن الجانــب املــري. كــا 
عــن  املريــة  الســلطات  أفرجــت 
الطالــب محمــد احمــد العقــاد بعد 
اعتقــال دام أكــرث مــن عــام، والــذي 
كان يــدرس الطــب يف الجامعــات 
املريــة، وتــم اعتقالــه مــن وســط 
القاهــرة. ونقــل املواطنــون الثاثــة 
وفــق  الصحــي  الحجــر  مراكــز  إىل 
بســبب  االحرازيــة  اإلجــراءات 
حيــث  كورونــا،  وبــاء  انتشــار 

سيمضون سبعة أيام يف الحجر.
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لندن/ الجزيرة نت:
متكــن فريــق بحثــي أمريــي بريطــاين مغــريب 
الالحــم  الديناصــور  أن  تأكيــد  مــن  مشــرك، 
 )Spinosaurus( "ســبينوصور"  املســمى 
هــو أول ديناصــور مــايئ يف تاريــخ البحــث عن 
شــال  أنهــار  وتســيد  عــاش  الديناصــورات، 
مليــون   90 مــن  أكــر  قبــل  القدميــة  إفريقيــا 

سنة.
النهر القديم

نــرت  التــي  النتائــج  تلــك  إىل  وللتوصــل 
ريســرش"  "كريتيشــيوس  دوريــة  يف 
وأصــدرت   )Cretaceous Research(

 University of( بورتســموث  جامعــة 
Portsmouth( الربيطانيــة بيانــا رســميا عنها 
يف 21 ســبتمرب/أيلول الجــاري، لجــأ الفريــق 
البحثــي إىل فحــص مجموعــة مــن الحفريــات 

التي وجدت يف منطقة "كم كم" املغربية.
هــذه املنطقــة التــي تســمى أيضــا "حــادة"، 
هي تشكيل حجري شبه صحراوي يقع جنوب 

رشق املغرب عىل الحدود مع الجزائر.
وقــد اهتــم الباحثــون بشــكل أســايس بالبحــث 
عا كان قدميا مجرى نهر يف تلك املنطقة. 
وبفحــص الحفريــات يف تلــك املنطقــة التــي 
 45% أن  وجــد  النهــر،  قــاع  مــا  يومــا  كانــت 
منهــا ألســنان الديناصــور ســبينوصور )1200 

ســن( والبقية كانت لنوع من األســاك ســمي 
بينــا   ،)Onchopristis( "أونكوبريســتس" 
مثلــت الحفريــات مــن الديناصــورات األخــرى 

نسبا طفيفة.
وبحســب الدراســة، فــإن العثــور عــىل أســنان 
نهــر  مجــرى  يف  الكميــة  بهــذه  الســبينوصور 
يكــن  مل  الديناصــور  هــذا  أن  يعنــي  قديــم، 
فقــط يعيــش بعــض حياتــه يف املــاء، بــل رمبــا 
كان يعيــش معظــم أو كامــل حياتــه يف املــاء، 
وبذلك تؤكد الدراســة نظرية أن الســبينوصور 

كان ديناصورا مائيا.
عمالق الحم

وبطــول حــوايل 15 مــرا وارتفــاع 5 أمتــار، يعد 
الســبينوصور أضخم الديناصورات املفرســة 
التي عاشــت عىل ســطح األرض، وإذا وقفت 
طابــور  أمــام  تقــف  أن  طولــه  فسيشــبه  أمامــه 
مكــون مــن 5 إىل 6 ســيارات يف صــف واحــد 
أن  ارتفاعــه  وسيشــبه  بعضــا،  بعضهــا  خلــف 

تقف أمام منزل من طابقني!
شــكوك  هنــاك  كانــت  األوىل  اللحظــة  منــذ 
طويــل  فرأســه  الســبينوصور،  حــول  تحــوم 
أضخــم  لكنــه  التمســاح،  رأس  يشــبه  ومدبــب 
جســم  يضــع  أن  ميكــن  حيــث  كبــر،  بفــارق 
حــادة  أســنان  مــع  فمــه،  يف  كامــل  إنســان 
عــىل  ويحمــل  مرعبــة،  ومخروطيــة  وضخمــة 

ظهره رشاعا عظميا َمهيبا.
لكــن العــدد القليــل من حفريــات هذا الوحش 
دون  طويلــة  لفــرة  حالــت  إفريقــي  الشــال 
اكتشــاف طبيعــة حياتــه، إال أن ذلــك الرس بدأ 

يف التّكشف قبل عدة أشهر.
جدل بحثي

املســاعد  األســتاذ  إبراهيــم،  نــزار  وكان 
ديرويــت  جامعــة  يف  البيولوجيــا  بقســم 
مــريس، املستكشــف مــع مؤسســة ناشــونال 
جيوغرافيــك العامليــة، ذا األصــول املغربيــة، 
قــد فجــر مفاجــأة حينا اكتشــف حفريات يف 
املغرب للســبينوصور تشــر إىل أن ذيله كان 
عريضا يشــبه الزعنفة، وليس مدببا مثل ذيل 

رفاقه من الثروبودات كالترانوصور.
دوريــة  يف  الكشــف  هــذا  نتائــج  ونــرت 
"نيتــر" )Nature(، وأكــد فريــق نــزار البحثي 
ميكانيكيــة  محــاكاة  عــرب  النتائــج  تلــك  عــىل 
للكيفية التي ميكن بها لذيل كهذا أن يساعد 
السبينوصور عىل السباحة، مقارنة مبجموعة 

أخرى من الديناصورات واألساك.
تلــك  كشــف  يــأيت  الســياق،  هــذا  ويف 
أن  ليؤكــد  الجديــدة  البحثيــة  املجموعــة 
الســبينوصور كان بالفعــل يعيــش منــط حيــاة 
مائيــا، وهــو مــا أنهى جدال يف الوســط البحثي 

عمره حوايل 100 سنة.

"فيسبوك ماسنجر" قد 
يصبح تطبيق المراسلة 
االفرتايض عىل "آيفون"

واشنطن/ وكاالت:
كشــفت تقاريــر عــن مســاعي رشكــة "فيســبوك" األمريكيــة للتواصــل 
االجتاعي لجعل تطبيقها "ماســنجر" كتطبيق املراســلة االفرايض 

عىل هواتف "آيفون".
وظل "فيسبوك" لسنوات يحاول إقناع رشكة "آبل" باستبدال تطبيق 
بتطبيــق "فيســبوك ماســنجر"،  املراســلة االفــرايض عــىل أجهزتهــا 
واآلن زاد إلحاح "فيســبوك" بشــأن طلبها بعدما أصبح نظام تشــغيل 
"آي أو إس 14" للمســتخدمني بتحديــد متصفــح إنرنــت وتطبيقات 

بريد إلكروين بديلة.
ويف هذا الصدد، قال نائب رئيس "فيسبوك"، ستان تشودنوفسي، 
ملوقــع "ذ إنفورميشــن": "نشــعر أن النــاس يجــب أن يكونــوا قادريــن 
عــىل اختيــار تطبيقــات مراســلة مختلفــة وتطبيقــات افراضيــة عــىل 
هواتفهم". "بشــكل عام، كل يشء يتحرك يف هذا االتجاه عىل أي 
حــال." يشــار إىل أن نظــام تشــغيل الهاتــف املحمــول مــن "أندرويــد" 
املفضــل  املراســلة  تطبيــق  اختيــار  بالفعــل  للمســتخدمني  يتيــح 
لديهــم، لكــن لألســف، رمبــا لــن متنــح رشكــة "آبــل" مســتخدميها هذا 
الخيار، وال يزال تطبيق رسائل "آبل" الخاص بها أحد أسباب اإلقبال 
عــىل رشاء هواتفهــا، وذلــك ألنهــا تعمل بنظام الرســائل املشــفرة، ما 

يجعلها تتفاخر مبارسات الخصوصية الخاصة بها.
ويــرى موقــع "إندغادجيــت" أن عدم الســاح للمســتخدمني باختيار 
تطبيق املراسلة االفرايض الخاص بهم ميكن أن يضيف إىل الحجة 
بــأن "آبــل" متــارس "الســلوكيات االحتكاريــة"، الفتــا إىل أن  القائلــة 
بشــأن  متزايــدة  انتقــادات  تواجــه  األمريكيــة"  التكنولوجيــا  "عمالقــة 
الرســوم التــي تفرضهــا عــىل متجــر تطبيقاتهــا، مــا جعلهــا لتحقيقــات 

متعددة ملكافحة االحتكار.
وذكر املوقع أن رشكات تقنية مثل "Epic Games" و"ســبوتيفاي" 
أجــل  مــن   "App Fairness" يدعــى  تحالــف  شــكلوا  وغرهــا 
الضغــط عــىل كال مــن رشكتــي "آبــل" و"جوجــل" لتغيــر قواعد متجر 

التطبيقات والسياسات التقييدية األخرى.

أخصايئ يكشف 
أسباب اإلصابة 

برسطان الرأس والعنق
موسكو/ وكاالت:

تعــد أورام الــرأس والعنــق هــي ســادس أكــر األورام الخبيثــة شــيوعا 
يف العــامل، حيــث تنشــأ مــن الســبيل الهــوايئ الهضمــي العلــوي، مبــا 
يف ذلــك الشــفة وجــوف الفــم وجوف األنف والجيــوب جانب األنفية 

والبلعوم والحنجرة.
ووفقــا لرئيــس قســم أورام الــرأس والعنــق يف املركــز الوطني للبحوث 
الطبية لألورام الرويس، عيل مودونوف، فإن ظهور ورم يف الرأس أو 

العنق يرتبط ارتباًطا مبارًشا بتناول الكحول والنيكوتني.
وأضاف أن من أعراض املرض هي آالم يف الحلق والحنجرة، وكذلك 

بحة يف الصوت، حسب موقع "دكتور رامبلر".
وأشار إىل أنه يف %60 من الحاالت ميكن عالجها يف حال مراجعة 

الطبيب املختص يف مرحلة مبكرة.

أسنان ديناصور المغرب تؤكد 
أنه كان وحش أنهار شمال إفريقيا

مانيال/ وكاالت:
األمــواج  ركــوب  لــوح  َفَقــد  رجــل  اندهــش 
يف  الضخمــة  األمــواج  بــني  بــه  الخــاص 
العثــور  تــم  أنــه  اكتشــف  عندمــا  هــاواي 
عليــه يف الفلبــني، أي عــىل بعــد أكــر مــن 

5،200 ميل )حوايل 8،369 كيلومر(.
الــذي  األمــواج  وراكــب  املصــور  وفقــد 
يعيــش يف هــاواي، دوغ فالــر، لوح ركوب 
"وامييــا"  خليــج  يف  بــه  الخــاص  األمــواج 
بأواهو يف فرباير/شــباط يف عام 2018، 
موقــع  يف  صفحتــه  عــىل  ملنشــورة  وفًقــا 

"فيسبوك".
فالــر:  كتــب  أغســطس/آب،   17 ويف 
ألننــي  الشــديد  بالحــزن  شــعرت  "لقــت 
متكنت من ركوب أكرب األمواج يف حيايت 
عىل هذا اللوح. ولهذا السبب كان يعني 

الكثر بالنسبة يل".
وكان فالــر يأمــل أنــه قــد عــر صيــاد محيل 
انتهــى  أنــه  أو  بــه،  الخــاص  اللــوح  عــىل 
املطاف به يف كاواي، فهو سمع أنه مكان 

محتمل لتواجد األلواح املفقودة. 
لوحــه يف  أن يظهــر  أبــًدا  يتوقــع  ولكنــه مل 

الفلبني.
وكتــب فالــر: "إن ذلــك عىل بعد 5،200 

ميل!".
ورشح راكــب األمــواج أن املالــك الجديــد 

ليتعلــم  محــيل  صيــاد  مــن  اشــراه  للــوح 
مــع  تواصــل  ثــم  األمــواج،  ركــوب  كيفيــة 
اليــل  هــاواي،  يف  املقيــم  األلــواح  صانــع 

كارسون، عرب موقع "فيسبوك".
أننــي شــعرت بالضيــق  وقــال فالــر: "رغــم 
لفقدانــه، إال أننــي ســعيد أن لوحــي انتهــى 
هــذه  بتعلــم  يرغــب  شــخص  يــدي  بــني 

الرياضة".
وتواصلت CNN مع فالر للحصول عىل 

تعليقه.
وأمــا املالــك الجديد للوح ركوب األمواج، 
جنــوب  ابتدائيــة  مدرســة  يف  معلــم  فهــو 
الفلبني ُيدعى جيوفان برانزويال، وفًقا ملا 

.)AFP( "ذكرته وكالة "فرانس برس
واشــرى برانزويــال اللــوح مقابــل 40 دوالر 
أغســطس/ يف  وجــده  محــيل  صيــاد  مــن 

آب يف عــام 2018، أي بعــد 6 أشــهر مــن 
فقدان فالر له.

الباهــت  اللــون األزرق  مــن  اللــوح  وتحــول 
إىل اللون األصفر أثناء رحلته عرب املحيط 

الهادئ.
الــذي  كارســون،  مــع  برانزويــال  وتواصــل 
االكتشــاف  هــذا  عــن  فالــر  بــدوره  أخــرب 

األشبه مبعجزة. 
وذكــر برانزويــال، الــذي يبلــغ مــن العمر 38 
عاًمــا، لوكالــة "فرانــس بــرس" أنــه اندهــش 

اشــراه  الــذي  اللــوح  أن  اكتشــف  عندمــا 
أىت مــن هــاواي، وقــال: "لقــد كان حلمــي 
أن أتعلــم ركــوب األمــواج، وركــوب األمــواج 

الكبرة هنا".
الحــايل،  الوقــت  برانزويــال: "يف  وأضــاف 
األمــواج  ركــوب  لــوح  اســتخدام  ميكننــي 
بــه  ســأعتني  أننــي  وأخربتــه  بــه.  الخــاص 

جيًدا".
كان  أنــه  "فيســبوك"  عــرب  فالــر  وكتــب 
ســيزور برانزويــال لــوال قيــود الســفر الناتجــة 
املســتجد  كورونــا  فــروس  جائحــة  مــن 

"كوفيد19-". 
بعــض  إلرســال  املــال  يجمــع  اآلن  ولكنــه 
املعدات لربانزويال الذي يرغب يف تعلم 
الرياضة، إىل جانب مواد قراءة ملساعدة 

طلبته عىل تعلم اللغة اإلنجليزية.
البعــض  بعضهــا  مــع  الثنــايئ  وتواصــل 
عــرب اإلنرنــت، وقــال فالــر لوكالــة "فرانس 
برس" إنه يعتزم زيارته عند استطاعته من 
أجــل اســتعاده لوحه، ومنــح برانزويال لوًحا 

جديًدا.
إىل  للذهــاب  يل  عــذر  "إنــه  فالــر:  وقــال 
ثــم  القصــة"،  وإكــال  والزيــارة،  الفلبــني 
برانزويــال  تعليــم  أن  يعتقــد  أنــه  أضــاف 
"نهايــة  سيشــكل  األمــواج  ركــوب  كيفيــة 

رائعة".

بعد فقدانه بهاواي.. رجل يعرث عىل لوح ركوب 
أمواج خاص به عىل بعد 8 آالف كيلومرت يف الفلبني

السودان.. بني 
المبادئ والمصالح

قامئــة  يف  الرابعــة  أو  الثالثــة  الدولــة  الســودان  يكــون  هــل 
التطبيــع؟! هــذا الســؤال يفــرض أن قــرار التطبيــع قــد تقرر، 
ومــا تبقــى هــو التوقيــت املناســب! ال أحــد يجــزم بذلــك، 
ولكن يف زمن العجائب كل يشء ممكن، وقابل للتنفيذ. 

الســودان يتعــرض حاليــا لضغوط وإغــراءات من أجل ركوب 
الضغــوط  األمركيــة.  االنتخابــات  قبــل  التطبيــع  مركــب 
اإلمــارات  ومــن  األمركيــة،  اإلدارة  مــن  تــأيت  واإلغــراءات 
جوهــر  اإلعالميــة.  املصــادر  بعــض  بحســب  واململكــة، 
مــع  عالقتــه  الســودان  طبــع  إذا  يقــول:  التطبيــع  معادلــة 
مــن  الســودان  اســم  األمريكيــة  اإلدارة  فســرفع  )إرسائيــل( 
قامئــة اإلرهــاب األمركيــة، وســيحظى الســودان بعــدد مــن 

مليارات الدوالرات من أمركا واإلمارات، واالستثارات.
الرئيس الربهان يرى أن العرض فرصة للسودان للخروج من 
عنــق الزجاجــة. وحمــدوك رئيس الــوزراء يقول إن املوضوع 
يرفــض  املهــدي  والصــادق  مجتمعــي.  لنقــاش  يحتــاج 
التطبيــع، ويقــول إن التطبيــع اســم دلــع لالستســالم. نعــم، 
السودان يعاين أزمات اقتصادية، ومالية، وحروبا داخلية، 
وحصارا، وقد غادر إيران والتحق باململكة واإلمارات بحثا 
عن الحلول، ولكنه مل يجدها، حتى جاءه العرض من خالل 

تل أبيب، فهل تقدم تل أبيب الحل؟!
يف  غارقــون  الســودان  وأهــل  جيــدا،  الســودان  أعــرف  أنــا 
وقدميــة،  متعــددة  أحــزاب  وتقودهــم  والجــدل،  السياســة 
وحــزب  األمــة  كحــزب  دينيــة  قواعــد  مــن  ينطلــق  وبعضهــا 
املرغنــي، واإلخــوان، والجبهــة القوميــة الســودانية، إضافــة 
لألحــزاب اليســارية، هــذه الركيبــة ال تتفــق عــىل التطبيــع 
البتــة، بــل وتعيــق عمــل قــادة الجيــش والحكومــة، لــذا أرجــح 
أاّل يذهــب الســودان إىل التطبيــع، وأقــول إن مــا يجــري اآلن 

هو عجلة من قادة الجيش.
الســودان بركيبتــه الشــعبية والحزبيــة قومــي عــريب ال يقبــل 
التطبيــع، ويدافــع عــن القضيــة الفلســطينية، ويتبنى الرؤية 
مشــهورة،  الــالءات  ذات  الخرطــوم  وقمــة  الفلســطينية، 
يتحقــق، وعــىل  إغــراءات مزيفــة جلهــا ال  التطبيــع  وفوائــد 
قــادة املجلــس العســكري أخــذ العــربة مــن اآلخريــن، ومــن 
اتفاق أوسلو، والبقاء يف الجانب العريب القومي أفضل له 
من التبعية ملحور أمركا - تل أبيب. ونحن نناشد األحزاب 
الســودان  مــراث  عــىل  تحافــظ  وأن  تتحــرك  أن  الشــعبية 

املرف.


