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غزة/ أدهم الرشيف:
حــاس  لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  أكــد 

جمــع  الــذي  الثنــايئ  اللقــاء  أن  بــدران،  حســام 
حركتي حاس وفتح يف إسطنبول، مؤخًرا، ليس 

بديــًا عــن الحــوار الشــامل بــن جميــع الفصائــل، 
الفًتــا إىل توافــق التنظيمــن األكربيــن يف 

الســاحة الفلســطينية عىل 
الــذي  اللقــاء  يف  نقــاط 

فة" "جهود كبيرة تبذلها حماس عنوانها الوصول إلى صفقة تبادل ُمشرِّ
بدران: لقاء إسطنبول ليس بدياًل عن الحوار 

الشامل وتواَفْقنا عىل نقاط مع فتح
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محافظات/ فلسطين:
حولــت شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي مدينة القــدس المحتلة ومحيطهــا إلى ثكنة عســكرية، وفرضت 
طوًقا عســكرًيا على بلداتها. وبينما اقتحم عشــرات المســتوطنين، أمس، المســجد األقصى المبارك، 
بحراســة مشــددة مــن قــوات االحتــالل، أغلقــت األخيــرة المســجد اإلبراهيمــي بمدينــة الخليــل أمــام 
المصلين، وشددت إجراءاتها في محيطه وفي البلدة القديمة؛ بذريعة تأمين احتفاالت المستوطنين 
بـ"عيد الغفران". ونصبت قوات االحتالل الحواجز العسكرية والكتل اإلسمنتية بالمدينة وعلى مداخلها 

الرئيســة وطرقاتهــا، وانتشــرت بكثافــة، وخاصــة في بلــدات بيت حنينا وشــعفاط والشــيخ جراح، 
وأغلقت كل الطرق وفصلت المناطق عن بعضها عشية العيد اليهودي وحتى مساء اليوم.

القدس املحتلة/ األناضول:
االحتــال  ســلطات  إن  املتحــدة،  األمــم  قالــت 
مبنــى   500 مــن  أكــر  هدمــت  اإلرسائيــي 
فلســطيني، يف الضفــة الغربيــة مبــا فيهــا رشقــي 
القــدس، منــذ بدايــة العــام الجــاري، بحجــة البنــاء 

رام الله/ فلسطن:
اإلنســان  لحقــوق  الفلســطينية  املؤسســة  وجهــت 
"شــاهد" مؤخــًرا، رســالة عاجلــة إىل املدعيــة العامــة 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فاتــو بنســودا، تعــرب فيهــا 

النارصة/ فلسطن:
فتــح  إعــادة  إىل  أمــس،  املتابعــة،  لجنــة  دعــت 
ملفــات املســؤولن اإلرسائيليــن املتورِّطــن يف 
ا يف "هبــة القــدس واألقــى"  قتــل 13 فلســطينيًّ
ذلــك  منــذ  املواطنــن  وعــرشات   2000 عــام 

رام الله/ فلسطن:
تســجيل  أمــس،  اللــه،  رام  الصحــة يف  وزارة  أعلنــت 
)10( حــاالت وفــاة و)468( إصابــة بفــروس كورونــا، 
األخــرة  ســاعة  الـــ24  خــال  تعــاٍف  حالــة  و)1520( 
يف محافظــات الضفــة الغربيــة، بعــد فحــص )4516( 

غزة/ يحيى اليعقويب:
طفــل  آهــات  أمــوت!"  بديــش  أعيــش  بــدي  "يابــا؛ 
يــزال  ال  عصيبــة،  أيــام  يف  يطلقهــا  بــاألمل  مصحوبــة 
ومــرض  األمل  ســوى  منهــا  يعــرف  مل  بحيــاة  يتشــبث 

مراكز الحجر الصحي 
توفر فرص عمل لِحرَفيني 

شباب يف غزة
غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

دفعــت قلــة فــرص العمــل بعــدد من الشــباب الحرفين العاطلن 
عن العمل للتوجه للعمل داخل مراكز الحجر الصحي املنترشة 
يف أنحــاء قطــاع غــزة املختلفــة ،حيــث يخضعــون لحجــر صحــي 
إجباري ملدة 21 يوما يف كل مرة يعملون بها ينقطعون بها عن 
أرسهــم، ويعرضــون أنفســهم لخطــر العــدوى مــن "املحجوريــن" 
الشــاب  دائــم.  حــذر  حالــة  يف  يجعلهــم  الــذي  األمــر  اآلخريــن، 
إيهــاب الحســنات 37عامــا مــن مدينــة ديــر البلــح كان عاطــا عــن 
العمــل قبــل أن تلــوح لــه فرصــة العمــل يف مراكــز الحجــر الصحــي 

الشــؤون  تنســيق  مكتــب  وقــال  املرخــص.  غــر 
اإلنســانية التابــع لألمــم املتحــدة "أوتشــا"، أمس، 
يف تقريــر، إن ســلطات االحتــال هدمــت 506 

مباٍن يف الضفة الغربية )مبا فيها رشقي 
القدس(، منذ مطلع العام الجاري.

عــن تضامنهــا معهــا ضد العقوبــات األمريكية ودعتها 
لإلرساع لفتح تحقيق يف األرايض الفلسطينية. 

عــن  الرســالة  هــذه  يف  "شــاهد"  وأعربــت 
بخصــوص  بنســودا  مــع  الكامــل  تضامنهــا 

أبــو  يعقــوب  الشــهيد  قتــل  إىل  وصــواًل  الحــن، 
القيعان يف شهر كانون الثاين/ يناير 2018.

ــدت لجنــة املتابعــة، يف بيــان، أنَّ "مســؤولية  وأكَّ
عــن  بأذرعهــا املختلفــة  دولــة )إرسائيــل( 
تســقط  ال  والجرميــة  القتــل  مسلســل 

الوبائيــة  الحالــة  تقريــر  الــوزارة يف  وأوضحــت  عينــة. 
أن نســبة التعــايف مــن فــروس كورونــا يف فلســطن 
بلغــت )79.3 %(، يف حــن بلغــت نســبة اإلصابــات 

 0.7( الوفيــات  ونســبة   ،)%  20( النشــطة 
%( مــن مجمــل اإلصابــات. وأشــارت إىل أنهــا 

مــر  إىل  قــدم  جســده،  ينهــش  الــذي  الرسطــان 
بتحويلــة طبيــة قبــل تســعة أشــهر، لكــن بدعــوى أزمــة 

فروس "كورونا" توقف عمل املستشــفيات 
املتعاقــدة مــع الســلطة، ومل تجــَر لــه العملية 

مستوطنون نصبوا خيمة في ساحته
االحتالل يغلق املسجد اإلبراهيمي أمام 

املصلني لالحتفال باألعياد اليهودية
الخليل/ فلسطن:

أغلقــت ســلطات االحتــال اإلرسائيــي، مســاء أول مــن أمــس، املســجد 
إجراءاتهــا  مــن  وشــددت  املصلــن،  أمــام  الخليــل  مبدينــة  اإلبراهيمــي 

تأمــن  بحجــة  القدميــة؛  البلــدة  ويف  محيطــه  يف  العســكرية 
وأفــاد  الغفــران".  "عيــد  يســمى  بـــا  املســتوطنن  احتفــاالت 

في الذكرى الـ20 النتفاضة األقصى
دعوات لحامية األقىص وتأكيد عىل 

جدوى املقاومة يف وجه االحتالل
رام الله-غزة/ فلسطن:

دعت فصائل وشــخصيات فلســطينية، أمس، يف الذكرى العرشين 
الربــاط يف املســجد  2000، إىل مواصلــة  النتفاضــة األقــى عــام 

األقــى املبــارك وحايتــه بكل قوة من مخططات االحتال 
اإلرسائيــي، مؤكــدة جــدوى املقاومــة يف وجــه جرامئــه بحق 

استشهد خاللها )102( أسير

122 ألف حالة اعتقال منها 2200 

امرأة منذ انتفاضة األقىص
غزة/ فلسطن:

نفذت قوات االحتال اإلرسائيي 122 ألف حالة اعتقال، منها )2200( 
امرأة وفتاة، و)17400( طفل، منذ اندالع انتفاضة األقى عام 2000.

وأوضــح مركــز فلســطن لدراســات األرسى يف تقريــر لــه مبناســبة 
الذكرى الـ20 الندالع انتفاضة األقى التي وافقت أمس، الثامن 

»اإلبراهيمي« ُيسّلم رسالة 
لألمني العام لألمم املتحدة دعاًم 

لحقوق الفلسطينيني
رام الله/ فلسطن:

ســلم وزيــر الخارجيــة الجزائــري األســبق األخــر اإلبراهيمي، لألمــن العام لألمم 
املتحــدة أنطونيــو غوتريــش، نــص البيــان الــذي صــدر عــن مجموعــة كبــرة مــن 
الشــخصيات العربية البارزة دعًا للشــعب الفلســطيني ونضاله ضد ما يتعرض 
له من ظلم كبر واعتداء عىل حقوقه وكرامته وأرضه. وذكر يف الرسالة املوجهة 

إىل األمــن العــام أن املبــادرة وقــع عليهــا أكــر مــن ٧٥٠٠ شــخص مــن 
15كل بلــدان املنطقــة تقريًبــا؛ وبــدأت أعداد أخرى من املنطقة وخارجها 

ل القدس إىل ثكنة عسكرية  االحتالل ُيحوِّ
و 44 مستوطًنا يقتحمون األقىص
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بينها 134 شرقي القدس
األمم املتحدة: االحتالل هدم أكرث من 

500 مبنى فلسطيني منذ بداية العام

تضامنت معها ضد العقوبات األمريكية
"شاهد" تدعو "الجنائية الدولية" إىل فتح 

تحقيق يف األرايض الفلسطينية

ا عام 2000 متورطون في قتل 13 فلسطينيًّ
املتابعة تدعو إلعادة فتح التحقيق مع 

مسؤولني إرسائيليني

ل 10 حاالت وفاة  محافظات الضفة ُتسجِّ
و503 إصابات بكورونا 

بحاجة لعملية عاجلة في أقرب وقت بتكلفة 10 آالف دوالر
استغاثة "قبل فوات األوان" .. من ينقذ 

طفاًل وحيًدا ألهله من املوت؟

أزمة األونروا املالية تقرتب 
من "الخط األحمر"

غزة/ نور الدين صالح:
األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل  لوكالــة  املاليــة  األزمــة  دخلــت 
هــذه  تهــدد  مرحلــة عصيبــة  "األونــروا"  الفلســطينين  الاجئــن 
املــرة رواتــب اآلالف مــن موظفــي الوكالــة يف مناطــق عملياتهــا 
األزمــة  أن  مــن  الاجئــن  شــؤون  يف  مراقبــون  وحــذر  الخمــس. 
عــىل  أثــرت  بعدمــا  املوظفــن  عــىل  ســلبا  ســتنعكس  املاليــة 
الفلســطينين  لاجئــن  املقدمــة  اإلغاثيــة  الخدمــات  نوعيــة 
خاصــة يف قطــاع غــزة، خصوصــا يف ظــل تفــي فــروس كورونــا 
داخــل املجتمــع. وتعــاين الوكالــة األمميــة التــي تقــدم خدماتهــا  
لنحــو 5.5 مايــن الجــئ فلســطيني مــن أزمــة ماليــة حــادة منــذ 

ل 35 إصابة  الصحة بغزة ُتسجِّ
بكورونا وحجر العائدين 

ا ألسبوعني أحدهام منزليًّ
غزة/ فلسطن:

أعلنت وزارة الصحة يف قطاع غزة، أمس، تسجيل 
)35( إصابــة بفــروس "كورونــا" املســتجد، خــال 
الـ24 ساعة املاضية. وأوضحت الوزارة، يف تقرير 

فــروس  مســتجدات  يســتعرض  يومــي 
كورونــا، أنهــا أجــرت فحوصــات لـــ)1810( 

16 وفاة بكورونا 

يف )إرسائيل( ترفع 
الحصيلة إىل 1499

القدس املحتلة/ فلسطن:
االحتــال  حكومــة  يف  الصحــة  وزارة  أفــادت 
متأثريــن  إرسائيلًيــا   )16( بوفــاة  اإلرسائيــي، 
يف  املســتجد،  كورونــا  بفــروس  بإصابتهــم 

جديــدة  إصابــة   )826( ُشــخصت  حــن 
الصحــة  معطيــات  وبحســب  بالفــروس. 

ع عشائري يدعو إلى سرعة تنفيذ أحكام مرتكبي جرائم القتل َتجمُّ
بحر: العدالة يجب أن تأخذ مجراها 

لحفظ حقوق املواطنني
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غزة/ فلسطن:
د.  الترشيعــي  املجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  أكــد 
أحمــد بحــر، رضورة احــرام القانــون وتحقيــق العدالــة 
حتــى تأخــذ مجراها؛ حفاظــا عىل حقوق املواطنن. 

جــاء ذلــك، خــال اســتقبال بحــر يف مكتبــه، أمــس، 
العشــائر  وشــيوخ  واملخاتــر  الوجهــاء  مــن  وفــدًا 

رئيــس  مقدمتهــم  يف  اإلصــاح،  ورجــال 
6الهيئــة الوطنيــة لشــؤون العشــائر أبو ســلان 
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مستوطنون يقتحمون باحات املسجد األقى وسط حراسة أمنية مشددة أمس          )فلسطن(

    )Apa(        مؤمتر صحفي لتجمع العشائر والوجهاء أمام مقر املجلس الترشيعى بغزة أمس
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القدس املحتلة/ األناضول:
قالت األمم املتحدة، إن سلطات االحتالل 
مبنــى   500 مــن  أكــر  اإلرسائيــي هدمــت 
فيهــا  مبــا  الغربيــة  الضفــة  يف  فلســطيني، 
رشقــي القــدس، منــذ بدايــة العــام الجــاري، 

بحجة البناء غري املرخص.
اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  وقــال 
التابــع لألمــم املتحــدة "أوتشــا"، أمــس، يف 
تقريــر، إن ســلطات االحتــالل هدمت 506 
مبــاين يف الضفــة الغربيــة )مبــا فيهــا رشقــي 

القدس(، منذ مطلع العام الجاري.
وأضــاف إن مــن بــن املبــاين الـــ)506(، تــم 

هدم 134 مبنى يف رشقي القدس.
ســلطات  أن  إىل  "أوتشــا"  مكتــب  ولفــت 
خــالل  مبنــى   22 هدمــت  االحتــالل 

األسبوعن املاضين.
مبًنــى   22 مصــادرة  أو  هــدم  "تــم  وقــال 
إىل  االفتقــار  بحجــة  فلســطينيون  ميلكــه 
الســلطات  تصدرهــا  التــي  البنــاء،  رخــص 
 50 تهجــري  إىل  أدى  مــا  اإلرسائيليــة، 
 200 بنحــو  األرضار  وإلحــاق  فلســطينًيا 

آخرين".
وأضــاف "ُســجلت 12 عمليــة هــدم، والتــي 
أصحــاب  أيــدي  عــى  منهــا  مثانيــة  ُنفــذت 
الرشقيــة،  القــدس  يف  أنفســهم،  املبــاين 

لتجنب املزيد من الغرامات والرسوم".
تقــع  األخــرى،  العــرشة،  املبــاين  أن  وذكــر 

 60% التــي تبلــغ نحــو  يف املنطقــة )ج(، 
مــن مســاحة الضفــة الغربيــة وتقــع تحــت 

السيطرة اإلرسائيلية الكاملة.
يف  األممــي  اإلنســاين  املنســق  وكان 
جيمــي  املحتلــة  الفلســطينية  األرايض 
أن  مــن  مؤخــرا  حــذر  قــد  ماكغولدريــك، 
تشــهد  املرشوعــة  غــري  الهــدم  "عمليــات 
فــريوس  جائحــة  خــالل  حــادا  ارتفاعــا 

كورونا".
يف  أصــدره  مكتــوب  ترصيــح  يف  وقــال 
العــارش مــن شــهر ســبتمرب/أيلول الجاري: 

اإلرسائيليــة  الســلطات  تهــدم  "عندمــا 
املنازل أو املباين التي تؤّمن سبل العيش 
فهــي  أو تجربهــم عــى هدمهــا،  ألصحابهــا 
عــادًة مــا تتــذرع باالفتقــار إىل رخــص البناء، 
عليهــا  الفلســطينين  حصــول  ُيعــّد  التــي 
نظــام  بســبب  املســتحيل  رضب  مــن  أمــًرا 
التخطيــط التقييــدي والتمييــزي، مــا يرتك 
هؤالء دون خيار سوى البناء دون ترخيص".

يف  املمتلــكات  تدمــري  "ُيحظــر  وأضــاف 
اإلقليــم املحتــل مبوجــب القانــون الــدويل 
اإلنســاين، إال إذا كانــت العمليــات حربية و 

تقتيض حتًا هذا التدمري".
ذلــك،  عــى  "عــالوة  ماكغولدريــك  وتابــع 
فــان هــدم املبــاين األساســية خــالل جائحــة 
ألنــه  خــاص  بشــكل  القلــق  يثــري  كورونــا، 
يزيــد مــن تعقيــد الوضــع العــام يف الضفــة 

الغربية".
فلســطينية  حقوقيــة  منظــات  وتشــتيك 
وإرسائيلية ودولية من أن سلطات االحتالل 
تقّيــد البنــاء الفلســطيني يف الوقــت الــذي 
االســتيطان  عمليــات  مــن  فيــه  تصاعــد 

بالقدس والضفة الغربية.

رام الله/ فلسطن:
اإلنســان  لحقــوق  الفلســطينية  املؤسســة  وجهــت 
"شــاهد" مؤخًرا، رســالة عاجلة إىل املدعية العامة 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فاتو بنســودا، تعرب فيها 
عن تضامنها معها ضد العقوبات األمريكية ودعتها 

لإلرساع لفتح تحقيق يف األرايض الفلسطينية. 
وأعربــت "شــاهد" يف هــذه الرســالة عــن تضامنهــا 
التــي  العقوبــات  بخصــوص  بنســودا  مــع  الكامــل 
فرضتهــا الواليــات املتحــدة عــى كبــار املســؤولن 
يف املحكمة الجنائية الدولية، ومن بينهم املدعية 

العامة للمحكمة. 
أصــدر  ترامــب  دونالــد  األمريــيك  الرئيــس  وكان 
يســمح  املــايض  يونيو/حزيــران  يف  ــا  تنفيذيًّ أمــًرا 
للواليــات املتحــدة بحظــر أصــول موظفــي املحكمــة 

الجنائية الدولية ومنعهم من دخول البالد.
وعرضــت "شــاهد" يف رســالتها التسلســل الزمنــي 
يف إطــار متابعــة مجريــات افتتــاح تحقيــق للمحكمة 
الفلســطينية  الجرائــم اإلرسائيليــة يف األرايض  يف 

املحتلة:
أودع   ،2015 ينايــر  الثــاين/  كانــون   2 ففــي 
إىل  انضامهــم  صــّك  الفلســطينيون  املســؤولون 
املحكمــة الجنائيــة الدوليــة لــدى األمن العام لألمم 
املتحــدة آنــذاك بــان يك مــون، الــذي أشــار إىل أن 
نظــام رومــا األســايس ســيدخل حّيــز التنفيــذ لدولــة 

فلسطن يف 1 نيسان/ إبريل 2015.
ويف 22 أيــار/ مايــو 2018، أحــال وزيــر الخارجيــة 
الوضــع يف فلســطن إىل مكتــب  املالــيك  ريــاض 
للمحكمــة  العــام  املدعــي  مطالًبــا  العــام،  املدعــي 
الجنائيــة الدوليــة بالتحقيــق، وفًقــا للواليــة القضائيــة 

والجاريــة  الســابقة  الجرائــم  يف  للمحكمــة،  الزمنيــة 
واملســتقبلية يف إطــار الســلطة القضائيــة للمحكمة 
دولــة  أرايض  أنحــاء  جميــع  يف  ُترتكــب  والتــي 

فلسطن.
ويف 20 كانون األول/ ديسمرب 2019، وبعد إجراء 
املدعــي  أعلنــت  اإللزامــي،  التمهيــدي  التدقيــق 
بنســودا  فاتــو  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  العــام 
لفتــح  القانونيــة  املعايــري  جميــع  اســتيفاء  "تــم  أنــه 

التحقيق".
يف  املحكمــة  إىل  موقفهــم  الفلســطينيون  وقــّدم 
2020، وأشــاروا فيــه إىل العــدد  16 آذار/ مــارس 
الكبــري مــن الــدول واملنظــات الدوليــة التــي تعتــرب 
املحكمــة  تحكــم  أن  رضورة  وإىل  دولــة،  فلســطن 
مــن  للغــرض  وفًقــا  واليتهــا  يف  الدوليــة  الجنائيــة 

نظامها التأسييس.
املحكمــة  عدالــة  يــدي  بــن  "شــاهد"  ووضعــت 
تحقيــق  فتــح  يف  املحكمــة  تأخــر  حــول  تســاؤالتها 
الفلســطينية  األرايض  يف  اإلرسائيليــة  بالجرائــم 

املحتلة حتى تاريخ إعداد هذه الرسالة. 
جميــع  تســّخر  أنهــا  رســالتها  يف  "شــاهد"  وقالــت 
قدراتهــا وتوثيقاتهــا وإصداراتهــا حــول االنتهــاكات 
محكمــة  بتــرصف  املحتلــة  األرايض  يف  الحقوقيــة 

الجنايات الدولية.
كا دعت املدعية لإلرساع يف عملية فتح تحقيق 
باالنتهــاكات اإلرسائيليــة املنظمــة، والتــي ترقــى إىل 
جرائم حرب، واتباع اإلجراءات القانونية الالزمة من 
أجــل الــرشوع يف هكــذا مســار ال ســيا أن اتفاقيــة 
منــذ  فلســطن  لدولــة  التنفيــذ  حيــز  دخلــت  رومــا 

العام 1 نيسان/ إبريل 2015.

بينها 134 شرقي القدس

األمم المتحدة: االحتالل هدم أكثر من 500 مبنى 
فلسطيني منذ بداية العام

تضامنت معها ضد العقوبات األمريكية
"شاهد" تدعو "الجنائية الدولية" إلى فتح 

تحقيق في األراضي الفلسطينية

غزة/ جال غيث:
دعــت مؤسســات معنيــة بشــؤون األرسى 
األخــرس،  ماهــر  األســري  مســاندة  إىل 
املــرب عــن الطعــام لليــوم الـــ65 عــى 
التــوايل رفًضــا العتقالــه اإلداري، والــذي 
يعاين تدهوًرا خِطًرا عى صحته ودخوله 
مستشــفى  داخــل  متكــررة،  غيبوبــة  يف 
اإلرسائيــي  االحتــالل  "كابــالن"، محملــًة 

املسؤولية الكاملة عن حياته.
وحــذرت تغريــد األخــرس، مــن استشــهاد 
خــالل  وأكــدت  األخــرس،  األســري  زوجهــا 
اإللكــرتوين  االعتصــام  يف  مشــاركتها 
 "googel Meet" الذي نظم عرب برنامج
ألهــايل  األســبوعي  االعتصــام  ويحــايك 
اثنــن يف  يــوم  يقــام كل  الــذي  األرسى، 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  مقــر 
مبدينة غزة، والذي يتعذر إقامته بسبب 
جائحة كورونا، أن الوضع الصحي لزوجها 

بات خِطًرا للغاية. 
وبحســب متابعــة األطبــاء لحالتــه، حــذروا 
قريبــة،  باتــت  استشــهاده  لحظــة  أن  مــن 
لرفضــه تنــاول املدعات الطبية أو إجراء 
مواصلــة  عــى  وإرصاره  الفحوصــات، 

إرضابه املفتوح عن الطعام.
ونظــم االعتصــام اإللكــرتوين يف أســبوعه 
الحاديــة  الســاعة  التــوايل،  عــى  الثالــث 
عرشة من صباح أمس، بدعوة من جمعية 
واعــد األرسى واملحرريــن، وبالتعــاون مــع 
والجرحــى  واألرسى  الشــهداء  مفوضيــة 
يف  فتــح  لحركــة  العليــا  القياديــة  بالهيئــة 
القــدس  مهجــة  ومؤسســة  غــزة،  قطــاع 

للشهداء واألرسى والجرحى.
االعتصــام  خــالل  املشــاركون  وهتــف 

كرس إرضابه عن الطعام.  
أن زوجهــا مســتمر يف  األخــرس  وأكــدت 
اإلرضاب حتــى نيــل حريتــه أو استشــهاده 
"ولن ترهبه مخابرات االحتالل ولن تكرس 
عزميتــه وســيواصل معركتــه حتــى انتــزاع 
الفلســطينية  املقاومــة  داعيــة  حريتــه"، 
والســلطة واملؤسســات املعنيــة بقضايــا 

األرسى للتدخل العاجل إلنقاذ زوجها.
مساندة األسرى

بــدوره دعــا مديــر جمعيــة واعــد لــألرسى 
واملحرريــن عبــد اللــه قنديــل، ملســاندة 
إرضابــه  يف  املســتمر  األخــرس،  األســري 
االســتجابة  حتــى  الطعــام  عــن  املفتــوح 
ملطالبــه بإنهــاء اعتقالــه اإلداري املخالف 

لكل األعراف والقوانن الدولية.
خصــص  اإللكــرتوين  االعتصــام  أن  وبــن 
أمس ملساندة األسري األخرس، املستمر 
يف إرضابــه عــن الطعــام حتى نيل حريته، 
كل  يتابعــون  األرسى  أن  إىل  مشــرًيا 
إىل  تنظــم  التــي  والوقفــات  الفعاليــات 
صمودهــم  تدعــم  أنهــا  خاصــة  جانبهــم 
وتزيد من صالبتهم يف مواجهة الســجان 

وإســناد  دعــم  بعبــارات  اإللكــرتوين، 
لألســري األخــرس منهــا: "حيــاة ماهــر يف 
خطــر هبــوا وقومــوا يــا بــرش، وملاهــر جينا 
نقــول معــك معــك عى طــول، ويا أرسانا 

يا أبطال أنتم شعلة النضال".
أوضاع مأساوية

مــن  البالــغ  زوجهــا  أن  األخــرس  وبينــت 
العمــر )49 عاًمــا( مــن بلــدة ســيلة الظهــر 
مشــكالت  يعــاين  جنــن،  مدينــة  قضــاء 
بعــد  يوًمــا  تتفاقــم  للغايــة  كبــرية  صحيــة 
اآلخر، وفقد القدرة عى الحركة ويصاب 
بحالــة إغــاء متكررة، ويعاين صعوبة يف 
النطــق وضعًفــا يف الرؤية وفقدان حاســة 
عــى  الوقــوف  يســتطيع  وال  الســمع، 
قدميــه، كــا فقــد أكــر مــن نصــف وزنــه، 

متوقعة استشهاده يف أي لحظة.
وحملــت ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي 
املســؤولية  ســجونها  بــإدارة  ممثلــة 
الكاملة، عا سيتعرض له زوجها لرفضها 
االســتجابة ملطالبــه املرشوعــة والعادلــة، 
متــارس  االحتــالل  مخابــرات  أن  مؤكــدة 
بهــدف  زوجهــا  عــى  مســتمرة  ضغوًطــا 

لــه:  كلمــة  يف  قنديــل  وقــال  الغاصــب. 
اإللكــرتوين  االعتصــام  مواصلــة  "إن 
إىل  ومســاندتنا  وقفتنــا  عــى  دليــل  لهــو 
جانــب أرسانــا"، مشــدًدا لــن نتخــى عــن 
أرسانا وسنســخر كل اإلمكانات لنرصتهم 

وتدويل قضاياهم حتى تحريرهم.
يف حــن أكــد املتحــدث باســم مفوضيــة 
رامــي  والجرحــى  واألرسى  الشــهداء 
األعــراف  لــكل  االحتــالل  مخالفــة  عــزارة، 
واملواثيــق الدوليــة تجــاه األرسى، مدلــاًل 
االعتقــال  سياســة  مبواصلــة  ذلــك  عــى 
واعتقــال  الطبــي  واإلهــال  اإلداري 
النساء واألطفال وكبار السن، واملنع من 
الزيــارة. وطالــب عــزارة، برسعــة التحــرك 
قبــل  األخــرس،  املعتقــل  حيــاة  إلنقــاذ 
فوات األوان، مؤكًدا أن األخرس ســيخرج 
منتــرًصا مــن هــذه املعركــة التــي خاضهــا 

بأمعائه الخاوية رفًضا العتقاله اإلداري.
استراتيجية وطنية

األرسى  لجنــة  عضــو  حمــل  جهتــه  مــن 
مصطفــى  واإلســالمية  الوطنيــة  بالقــوى 
اإلرسائيــي  االحتــالل  مســلاين، 
املعتقــل  حيــاة  عــن  الكاملــة  املســؤولية 
يف  مســلاين  وقــال  األخــرس.  اإلداري 
إحــدى  اإلداري  االعتقــال  إن  لــه:  كلمــة 
قمــع  يف  املســتخدمة  االحتــالل  أدوات 
منــه  محاولــة  يف  الفلســطيني  الشــعب 
ومنًعــا  الفلســطيني  الشــارع  لتفريــغ 
ملواجهتــه، مؤكــًدا أن إجــراءات االحتــالل 
وســيواصل  شــعبنا،  نضــال  توقــف  لــن 

التجهيز واإلعداد للمواجهة القادمة.
املؤسســات  صمــت  واســتنكر 
أمــام  واإلنســانية  الدوليــة  واملنظــات 

بحــق األرسى، مضيًفــا:  جرائــم االحتــالل 
"إن هــذا الصمــت يقتــل األرسى ويســهم 
إدارة  وتغــول  معاناتهــم،  زيــادة  يف 
داعًيــا  منهــم"،  والنيــل  عليهــم  الســجون 
املؤسســات الدوليــة للخــرج عــن صمتهــا 
وتوفــري الحايــة لــألرسى ووقــف سياســة 

االعتقال اإلداري.
وطنيــة  اســرتاتيجية  بصياغــة  وطالــب 
االعتقــال  سياســة  ملواجهــة  موحــدة 
اإلداري املخالف لكل األعراف واملواثيق 
عــى  والعمــل  الدوليــة، وحايــة األرسى 

تحريرهم من خلف القضبان.
مهجــة  مؤسســة  مديــر  دعــا  جانبــه  مــن 
القــدس للشــهداء واألرسى يــارس مزهــر، 
الــذي  األخــرس  األســري  واســناد  لدعــم 
يواجه سياسة االعتقال اإلداري املخالفة 

لكل األعراف والقوانن الدولية.
وقــال مزهــر يف كلمــة له، األســري األخرس 
يدافع خالل معركة األمعاء الخاوية التي 
وعــن  األمــة  ورشف  كرامــة  عــن  يخوضهــا 
االعتقــال  ســيف  ليكــرس  أرسانــا  جميــع 
بنــاء  رقــاب  عــى  املصلــت  االداري 

الشعب الفلسطيني.
وبــن أن األســري األخــرس، يعــاين تدهــوًرا 
ويتعــرض  الصحــي  وضعــه  يف  خِطــًرا 
لغيبوبــة متكــررة يف اليــوم الواحــد، وبات 
قدميــه  عــى  الوقــوف  عــى  يقــوى  ال 
عــن  إرضابــه  طــول  بســبب  الحديــث  أو 
لالســتجابة  االحتــالل  ولتعنــت  الطعــام 

ملطالبة العادل بإنهاء اعتقاله.
اعتقــال  االحتــالل  ســلطات  وتواصــل 
 )450( بينهــم  أســري،  نحــو خمســة آالف 

معتقاًل إدارًيا وفق إحصائيات رسمية.

زوجته تحذر من استشهاده

دعوات لمساندة األسير المضرب األخرس وتحميل 
االحتالل المسؤولية عن حياته

األسري ماهر األخرس

الخليل/ فلسطن:
أول  مســاء  اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســلطات  أغلقــت 
مــن أمــس، املســجد اإلبراهيمــي مبدينــة الخليــل أمــام 
يف  العســكرية  إجراءاتهــا  مــن  وشــددت  املصلــن، 
محيطــه ويف البلــدة القدميــة؛ بحجــة تأمــن احتفــاالت 

املستوطنن بـا يسمى "عيد الغفران".
أبــو  حفظــي  الشــيخ  اإلبراهيمــي  املســجد  مديــر  وأفــاد 
سنينة بأن قوات االحتالل نرشت جنودها بأعداد كبرية 
يف محيــط املســجد والبلــدة القدميــة، وضيقــت عــى 
املواطنــن الذيــن يقطنــون املنطقــة متهيــدا الحتفــاالت 

املستوطنن.
وقال أبو ســنينة إن ســلطات االحتالل أغلقت املســجد 
أمــام  وباحاتــه،  وســاحاته  أروقتــه  بجميــع  اإلبراهيمــي 
األحــد حتــى  يــوم  الثالثــة مســاء  الســاعة  مــن  املصلــن 
أن  إىل  الفتــا  االثنــن،  مســاء  مــن  العــارشة  الســاعة 
املستوطنن نصبوا خياما يف حديقة ومتنزه املسجد.

وشــدد عــى أن املســجد اإلبراهيمــي هــو عنــوان مدينــة 
الخليــل التاريخــي والدينــي، مؤكــدا أن منــع املســلمن 
مــن أداء الصــالة ومارســة الشــعائر الدينيــة فيــه يعتــرب 
الدينيــة  األعــراف  لــكل  الظلــم، ومنافيــا  أنــواع  أشــد  مــن 

واإلنسانية.
وأغلقــت ســلطات االحتــالل املســجد االبراهيمــي ملدة 
يومن يف العرشين من الشهر الجاري، لذات الذريعة، 
كــا ســتغلقه يف الســابع والتاســع مــن الشــهر املقبــل، 

مبناسبة "عيد العرش".
اإلبراهيمــي  املســجد  اســتباحة  االحتــالل  ويتعمــد 
لســوائب املســتوطنن، باإلضافة إىل منع رفع األذان أو 

دخول املوظفن يف كثري من األحيان.
املــايض  أغســطس  االحتــالل مطلــع  وأقدمــت حكومــة 
وبشــكل رســمي عــى نقــل صالحيــة إدارة املســجد مــن 
بلديــة الخليــل إىل مــا يســمى "مجلس التخطيط األعى 

اإلرسائيي".

مستوطنون نصبوا خيمة في ساحته
االحتالل يغلق المسجد 

اإلبراهيمي أمام المصلين 
لالحتفال باألعياد اليهودية
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فة" "جهود كبيرة تبذلها حماس عنوانها الوصول إلى صفقة تبادل ُمشرِّ
بدران: لقاء إسطنبول ليس بدياًل عن الحوار الشامل تواَفْقنا 

على نقاط مع فتح

رشكة توزيع كهرباء
محــافــــظـــات غــــــزة

إعالن مناقصة رقم 30/ 2020
الخاصة:- تجديد رخصة

Firewall FortiGate الجدار الناري للشبكة
أعــاه  العطــاء  طــرح  عــن  غــزة  كهربــاء محافظــات  توزيــع  تعلــن رشكــة 

حسب البيانات و املواعيد التالية:-
االثنــن املوافــق  يــوم  مــن صبــاح  ابتــداء  العطــاءات  - موعــد تســليم 

12/10/2020 وحتى الساعـة 12:00ظهرأ من نفس اليوم.
- موعــد فتــح املظاريــف يــوم الخميــس املوافــق 15/10/2020 الســاعة 

11 صباحًا
- ميكن الحصول عىل مستندات العطاء من دائرة املشرتيات مبقر الرشكة 
الرئييس بغزة شارع جامل عبد النارص " الثاثيني " اعتبارًا من يوم االثنن 
املـوافـــق  28/09/2020  علمـــًا بـــأن مثـــن نسخـــة العطـــاء 50 شيكـــل فقط 

) غري مسرتدة ( .
- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــاميل قيمــة 

العطاء, مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 
-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .
- أجرة اإلعان )ملدة يومن( عىل من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .
- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 

للتواصل مع دائرة املشرتيات:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكرتوين •

• موبايل رقم : 0599300112 , 0599849269
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء
محــافــــظـــات غــــــزة

إعالن مناقصة رقم 23/ 2020
الخاصة:- شراء أجهزة سيرفرات

لزوم إدارة الحاسوب
أعــاه  العطــاء  تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح 

حسب البيانات و املواعيد التالية:-
- موعــد تســليم العطــاءات ابتــداء مــن صبــاح يــوم االثنــن املوافــق 

12/10/2020 وحتى الساعـة 12:00ظهرأ من نفس اليوم.
- موعــد فتــح املظاريــف يــوم الســبت املوافــق 17/10/2020 الســاعة 

11 صباحًا
مبقــر  املشــرتيات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــىل  الحصــول  ميكــن   -
الرشكــة الرئيــيس بغــزة شــارع جــامل عبــد النــارص " الثاثينــي " اعتبــارًا مــن 
يوم االثنن املـوافـــق  28/09/2020  علمـــًا بـــأن مثـــن نسخـــة العطـــاء 300 

شيكـل فقط ) غري مسرتدة ( .
- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــاميل قيمــة 

العطاء, مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 
-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .
- أجرة اإلعان )ملدة يومن( عىل من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .
- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 

للتواصل مع دائرة املشرتيات:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكرتوين •

• موبايل رقم : 0599300112 , 0599849269
رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

رشكة توزيع كهرباء
محــافــــظـــات غــــــزة

إعالن مناقصة رقم 26/ 2020
الخاصة:- شراء زي وأحذية للعاملين في الشركة

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاه 
حسب البيانات و املواعيد التالية:-

- موعــد تســليم العطــاءات ابتــداء مــن صبــاح يــوم االثنــن املوافــق 
12/10/2020 وحتى الساعـة 12:00ظهرأ من نفس اليوم.

 17/10/2020 الســبت املوافــق  يــوم  فتــح املظاريــف  - موعــد 
الساعة 12 ظهرًا

- ميكــن الحصــول عــىل مســتندات العطــاء مــن دائــرة املشــرتيات 
مبقر الرشكة الرئييس بغزة شــارع جامل عبد النارص " الثاثيني " 
اعتبارًا من يوم االثنن املـوافـــق  28/09/2020  علمـــًا بـــأن مثـــن 

نسخـة العطـاء 100 شيكـل فقط ) غري مسرتدة ( .
- يرفــق مــع كل عطــاء تأمينــًا ابتدائيــًا بقيمــة %3 مــن اجــاميل قيمــة 

العطاء, مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 
-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرضائب .
- أجرة اإلعان )ملدة يومن( عىل من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غري ملتزم مبا ورد يف اإلعان .
كراســة  يف  الــواردة  والخاصــة  العامــة  الــرشوط  بكافــة  االلتــزام   -

العطاء. 
للتواصل مع دائرة املشرتيات:

Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكرتوين •
• موبايل رقم : 0599300112 , 0599849269

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

اعـــالن
تعلــن اللجنــة املحليــة للتنظيــم والبنــاء يف بلديــة جباليــا النزلــة بــأن 
للبلديــة  بطلــب  تقــدم  قــد  الهــيس  محمــد  ردیــف  مفیــد   / الســيد 
)107م(  الــذي ميلكهــا مبســاحة  بنــاء عــىل قطعــة األرض  لرتخيــص 
 1816 رقــم  القطعــة  مــن   )+98  97( رقــم  القســيمتن  والواقعــة يف 
الواقعــة يف منطقــة النزلــة واملطلــة عــىل شــارع القــدس والــذي كان 
مقام عليها منزل سكني قديم سابقا للاملك السابق / عوين محمد 

أبو النور
فعــىل كل مــن لــه حــق االعــرتاض عــىل ذلــك أن يتقــدم باعــرتاض إىل 
لجنة التنظيم املحلية يف بلدية جباليا خال أوقات الدوام الرسمي 
وملــدة 15 يومــا مــن تاريــخ هــذا اإلعــان ويف أوقــات الدوام الرســمي 

ولن يلتفت ألي اعرتاض بعد ذلك .
بلدية جباليا النزلة

غزة/ أدهم الرشيف:
لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  أكــد 
حــامس حســام بــدران، أن اللقــاء الثنايئ 
يف  وفتــح  حــامس  حركتــي  جمــع  الــذي 
عــن  بديــًا  ليــس  مؤخــًرا،  إســطنبول، 
الفصائــل،  جميــع  بــن  الشــامل  الحــوار 
األكربيــن  التنظيمــن  توافــق  إىل  الفًتــا 
يف الســاحة الفلســطينية عىل نقاط يف 
اللقــاء الــذي اســتمر يف املدينــة الرتكية 

ثاثة أيام.
ملــف  مســؤول  وهــو  بــدران  وبــن 
العاقــات الوطنيــة يف حركــة حامس، أن 
النقــاط املتفــق عليهــا جــار طرحهــا عــىل 
الفصائل داخل الوطن وخارجه للوصول 
إىل صيغــة مشــرتكة مــع الجميع، يتلوها 
اإلعــان عــن عقد اجتــامع جديد لألمناء 
اإلعــان  املقــرر  مــن  وخالــه  العامــن 
القضايــا  حــول  التوافــق  عــن  الرســمي 

املطروحة.
خــال  بــدران  ترصيحــات  وجــاءت 
منتــدى  نظمــه  الكــرتوين  صحفــي  لقــاء 
مــن  أمــس،  الفلســطينين،  اإلعاميــن 
 ،"Google meet" تطبيــق  خــال 
الصحفيــن  مــن  مجموعــة  مبشــاركة 
محليــة  إعاميــة  وســائل  يف  العاملــن 

ودولية.
املصالحــة  ملــف  يف  الحــراك  أن  وذكــر 
مــن  أشــهر   3 قبــل  مجــدًدا  بــدأ  الوطنيــة 
اآلن، بلقــاء جمــع نائــب رئيــس املكتــب 
العــاروري  صالــح  لحــامس  الســيايس 
وعضــو اللجنــة املركزيــة يف حركــة فتــح 
جربيل الرجوب، وتىل ذلك عدة لقاءات 
بغزة والضفة إىل أن عقد اجتامع األمناء 
العامــن يف العاصمــة اللبنانيــة بــريوت، 
مطلــع ســبتمرب/ أيلــول الحــايل. وأوضــح 

مبعنــى أن الحــوار كان فلســطينًيا خالًصا 
"وهــذا يعطينــا مزيد مــن الحرية والراحة 
مــع  اللقــاءات  والطأمنينــة وساســة يف 
احرتامنــا لــكل جهة ميكن أن تكون راعية 

لهذا الحوار".
وبن أن الحوار ركز عىل رضورة الوصول 
الفلســطيني  الــكل  بــن  لنقطــة مشــرتكة 
اعتبــار  أولهــا  رئيســية  عناويــن  ضمــن 
الوطنــي  للحــوار  أرضيــة  الثنــايئ  الحــوار 
مــع ضــامن  الشــامل وليــس بديــا عنــه، 
والفصائــل  القــوى  جميــع  مشــاركة 

واملجتمع املدين.
املقاومــة  ملــف  اللقــاء  بحــث  كــام 
املوحــدة  الوطنيــة  والقيــادة  الشــعبية 
األمنــاء  اجتــامع  يف  عليهــا  املتوافــق 

العامن، وهم مرجعية هذه القيادة.
كيفيــة  عــىل  ركــز  الحــوار  أن  إىل  ونــوه 
املراكمــة عــىل اجتــامع األمنــاء العامن، 
العمــل  مــن  حالــة  إىل  الوصــول  وكيفيــة 

املشرتك بن الكل الفلسطيني.

أن مــا تعرضــت لــه قضيــة فلســطن مــن 
اإلرسائيــي  االحتــال  حكومــة  مخطــط 
برئاســة بنيامــن نتنياهــو، لضم أجزاء من 
الضفــة الغربيــة، والتطبيع الذي أقدمت 
عليــه دولتــا االمــارات والبحريــن "جعلنــا 
نقــف عنــد مســؤولياتنا، والشــعور بعــدم 
القــادم  وأن  الوقــت  مــن  الكثــري  وجــود 

يستهدف الجميع". 
وأشــار إىل أن رئيــس املكتــب الســيايس 
بــادر  هنيــة،  إســامعيل  حــامس  لحركــة 
فتــح  وحركــة  الســلطة  برئيــس  باالتصــال 
خطــوات  ذلــك  وتــا  عبــاس،  محمــود 
تراكميــة عــرب اللقــاءات التي عقدت بن 
الرجــوب والعــاروري وصــواًل للقاء األمناء 

العامن ومن ثم لقاء اسطنبول.
منــه  بــد  ال  "كان  اللقــاء  هــذا  أن  وأكــد 
وللتأكيــد  الثنائيــة  اللقــاءات  الســتكامل 
أن  مبيًنــا  الرئيســية"،  القضايــا  عــىل 
حركتــي فتــح وحــامس "كانتــا يف ضيافــة 
رعايتهــم"،  تحــت  نكــن  ومل  األتــراك 

القــرار  يف  رشاكــة  نريــده  مــا  وتابــع: 
الفلســطينية  واملؤسســات  واملقاومــة 
بكلتيهــا ويف مقدمتهــا وأهمهــا منظمــة 
املنبثقــة  املؤسســات  وكافــة  التحريــر 
أنــه  عنهــا. وأكمــل: "وصلنــا إىل مرحلــة 
ال ميكــن الحفــاظ عــىل التمــرتس الــذي 
للوصــول  نســعى  لذلــك  ســابًقا،  كان 
القــرار  يف  حقيقيــة  وطنيــة  رشاكــة  إىل 
واملقاومة بأشكالها وأنواعها"، الفًتا إىل 
االتفــاق عــىل تفعيــل وتطويــر املقاومــة 
حــق  بأشــكالها  املقاومــة  وأن  الشــعبية، 

للشعب الفلسطيني.
كــام أشــار إىل أن حــامس تريــد رشاكــة 
الفلســطينية،  املؤسســات  يف  فعالــة 

وعىل رأسها منظمة التحرير.
وبحــث لقــاء اســطنبول رضورة الوصــول 
إىل مقاربة وتوافق وطني عنوانه الرجوع 
االقــرتاع  أوراق  خــال  مــن  الشــعب  إىل 

يف االنتخابات، بحسب بدران.
واســتدرك أن حــامس تريــد االنتخابــات 
القاعــدة  أو  الكــر  عــدم  قاعــدة  "عــىل 
الوطنيــة  الحالــة  أن  باعتبــار  الصفريــة 
نريدهــا   )..( الرصاعــات  تحتمــل  ال 
انتخابــات هادئــة يتبعهــا حكومــة وحــدة 
الــكل  مشــاركة  فيهــا  نضمــن  فلســطينية 

الفلسطيني".
وأوضــح عضو املكتب الســيايس لحركة 
الخطــوة  ينتظــر  الجميــع  أن  حــامس، 
وهــي  اســطنبول  لقــاء  بعــد  املقبلــة 
اجتــامع األمنــاء العامــن مجدًدا لإلعان 
الطريــق  وخارطــة  الوطنــي  التوافــق  عــن 
الفلســطينية التــي مــن خالهــا ســنواجه 
مــن  قضيتنــا  تهــدد  التــي  املخاطــر 
صفقــة القــرن وخطــة الضــم اإلرسائيليــة، 

والتطبيع مع االحتال.

للذهــاب  الجهــود  كل  نبــذل  وأردف: 
حقيقيــة،  فلســطينية  وحــدة  باتجــاه 
صادقــون وجــادون، ونتوقــع أن حركة فتح 
مقبلة وليس كام كان سابًقا، وسنتجاوز 
تدخــل  دون  الخافيــة،  القضايــا  جميــع 

من أي طرف.
يف  إشــكالية  ألي  وجــود  ال  أنــه  وأكــد 
ذهاب الوفود الفلسطينية يف أي وقت 

كان.
أرسى  تبــادل  صفقــة  موضــوع  ويف 
جديــدة مــع االحتــال اإلرسائيــي، أكــد 
تبذلهــا حركــة حــامس،  كبــرية  أن جهــود 
عنوانهــا الوصــول لصفقــة تبــادل "مرشفة 
مــن  ممكــن  عــدد  أكــرب  تحريــر  تضمــن 

األرسى واألسريات".
الســنة  يف  حــراكات  "خضنــا  وأضــاف: 
املعطــل  هــو  االحتــال  لكــن  املاضيــة، 
األسايس ألي تقدم حتى اآلن، ونتنياهو 

يتاعب بجامهريه يف هذا امللف".
ولدى كتائب القســام الجناح العســكري 
لحركــة حــامس، عدد من جنود االحتال 
العســكري  العــدوان  خــال  أرستهــم 
املوســع عــىل غــزة صيــف ســنة 2014، 

والذي امتد 51 يوًما.
أول،  ترشيــن  أكتوبــر/  شــهري  ويف 
وديســمرب/ كانــون أول مــن عــام 2011، 
نجحــت حركــة حــامس يف إبــرام صفقــة 
مرصيــة،  برعايــة  )إرسائيــل(  مــع  تبــادل 
وأســرية  أســرًيا   1027 خالهــا  حــررت 
عــىل مرحلتــن، مقابــل تســليم  جلعــاد 
قــى  الــذي  املدفعيــة  جنــدي  شــاليط 
 5 مــن  ــد  أزيَّ بغــزة  القســام  لــدى  أســرًيا 

سنوات.
مئــات  املحرريــن  بــن  مــن  وكان 

املحكومن باملؤبدات.

رام الله/ فلسطن:
رحبــت القوى الوطنية واإلســامية 
االنتخابــات  إجــراء  عــىل  باالتفــاق 
مــروًرا  الربملانيــة  مــن  بــدًءا  العامــة 
الوطنــي  واملجلــس  بالرئاســية 
تــم  مــا  إطــار  يف  أمكــن  حيثــام 

االتفاق عليه.
أهميــة  أمــس،  بيــان  يف  وأكــدت 
لرتتيــب  املبذولــة  الجهــود  دعــم 
واالجتامعــات  الداخــي  الوضــع 
فتــح  حركتــي  بــن  تجــري  التــي 
وحامس، وخاصة األجواء الســائدة 
بعــد قــرار القيــادة الفلســطينية يف 
املــايض،  أيــار  مــن  عــرش  التاســع 
محمــود  الســلطة  رئيــس  وإعــان 
عبــاس عــن أن منظمة التحرير التي 
وقعــت االتفاقــات هي يف حل من 
كل هــذه االتفاقــات والتفاهــامت، 

مبا فيها مع الواليات املتحدة.
مســار  عــىل  القــوى  أكــدت  كــام 
االنتفاضــة املجيــدة التي انطلقت 
أيلــول  مــن  والعرشيــن  الثامــن  يف 

أن  عــىل  مشــددة   ،2000 عــام 
هــذه التضحيــات الجســام ســتبقى 
واالســتقال  الحريــة  طريــق  تنــري 
والتصميــم عــىل رفــض أي مســاس 
بحقــوق شــعبنا الثابتــة يف العــودة 
الدولــة  وإقامــة  املصــري  وتقريــر 
كاملــة  املســتقلة  الفلســطينية 

السيادة وعاصمتها القدس.
الشــهداء  القــوى  واســتذكرت 
العمــل  فصائــل  كل  مــن  العظــام 
الوطني الذين ســقطوا باســتهداف 
مــن  وإعدامــات  واغتيــاالت 
واملعتقلــن  واألرسى  االحتــال، 

األبطال والجرحى.
التصعيــد  سياســة  وأدانــت 
العدوانيــة االحتاليــة واإلعــان عن 
االســتيطانية  الوحــدات  آالف  بنــاء 
االســتعامرية بالتزامن مع عمليات 
البنــاء والتوســع القامئــة، واملــي 
عــىل  الوقائــع  فــرض  محاولــة  يف 
يتطلــب  الــذي  األمــر  األرض، 
والحاميــة  الحراســة  لجــان  تفعيــل 

وتعزيــز وانخــراط الجميــع يف إطــار 
عــن  دفاًعــا  الشــعبية  املقاومــة 

األرض والحقوق.
الرشعيــة  قــرارات  عــىل  وشــددت 
الــدويل وأهميــة  الدوليــة والقانــون 
الــدويل  املجتمــع  جهــود  تضافــر 
للضغــط عــىل االحتــال لانصيــاع 

الدوليــة  الرشعيــة  قــرارات  لتنفيــذ 
تحــت  دويل  مؤمتــر  خــال  مــن 
ورفــض  املتحــدة،  األمــم  رعايــة 
وثوابــت  حقــوق  ميــس  مــا  كل 
ومقاومــة شــعبنا يف ظــل املخاطــر 
وخاصــة  املاثلــة،  والتحديــات 

السياسة األمريكية املعادية.

تجاهــل  مــن  القــوى  وحــذرت 
االحتال لنداءات شعبنا وأرساهم 
السياســات  لوقــف  األبطــال 
مــن  لــه  يتعرضــون  ومــا  العدوانيــة 
اســتمرار األســري  مخاطــر، وخاصــة 
عــن  اإلرضاب  يف  األخــرس  ماهــر 
تكثيــف  إىل  ودعــت  الطعــام. 

جانــب  إىل  للوقــوف  الفعاليــات 
واملشــاركة  وعائاتهــم  األرسى 
أمــام  الفعاليــات  يف  الواســعة 
األمــم  ومقــار  األحمــر  الصليــب 
املتحــدة يف كل املحافظــات مــن 
أجــل إطــاق رساحهــم جميعــا دون 

قيد أو رشط أو متييز.

القوى الوطنية واإلسالمية ترحب باتفاق إجراء االنتخابات العامة

حسام بدران

النارصة/ فلسطن:
ملفــات  فتــح  إعــادة  إىل  أمــس،  املتابعــة،  لجنــة  دعــت 
ا  املسؤولن اإلرسائيلين املتورِّطن يف قتل 13 فلسطينيًّ
وعــرشات   2000 عــام  واألقــى"  القــدس  "هبــة  يف 
الشــهيد  قتــل  إىل  وصــواًل  الحــن،  ذلــك  منــذ  املواطنــن 
يعقوب أبو القيعان يف شهر كانون الثاين/ يناير 2018.

دولــة  "مســؤولية  أنَّ  بيــان،  يف  املتابعــة،  لجنــة  ــدت  وأكَّ
)إرسائيل( بأذرعها املختلفة عن مسلســل القتل والجرمية 
ال تســقط بالتقــادم. مــن ناحيتنــا كقيــادة للجامهــري العربيــة 
لن نسقط املطلب مبحاكمة املجرمن مهام طال الزمن".

وأشــارت إىل أّن لجنــة التحقيــق الرســمية برئاســة القــايض 
ملقاضــاة  تحقيــق  ملفــات  بفتــح  "أوصــت  أور  ثيــودور 
أفــراد  مــع  التحقيــق  ووحــدة  الرشطــة  أن  إال  املتورطــن، 
القضــايئ  العامــة واملستشــار  والنيابــة  )ماحــاش(  الرشطــة 
مــزوز، أغلقــوا املّلفــات  حكومــة االحتــال األســبق، مينــي 
بشــكل تعســفي ومجــاٍف للحقيقــة وللمعطيــات الواضحــة، 
ملجــرد  القتــل  ارتكبــوا  الذيــن  املجرمــن  إىل  تقــود  التــي 

القتل".
وأضــاف البيــان: "نحــن نعلــم يقيًنــا طــوال الوقــت، أن قــرار 
إغــاق امللفــات كان بهدف التغطية عىل املجرمن الذين 
قتلوا أبناء شــعبنا باســم دولة )إرسائيل( حتى جاء الكشــف 
عــن ترصيحــات النائــب العــام الســابق شــاي نيتســان، ومــا 
نتنياهــو  بنيامــن  االحتــال  حكومــة  رئيــس  الحقــا  أّكــده 
)ألســبابه الفاســدة(، بــأّن إغــاق ملــف جرميــة قتــل الشــهيد 
يعقــوب أبــو القيعــان مل يســتند إىل الحقيقــة وإىل الوقائع، 
إمنــا جــاء مــن أجــل املحافظــة عىل ’ســمعة ومكانــة’ الرشطة 

والنيابة العامة.
أّن اغــاق كل امللفــات  وتابــع: "هــذا األمــر يؤّكــد مجــّدًدا 
عــىل  الّتســرّت  أجــل  مــن  جــاء  عــرب  مواطنــن  قتــل  بشــأن 
’الســمعة’ القــذرة، وعــىل االعتبــارات اإلرسائيلية الرســمية، 
التي تبيح الجرمية ضد اإلنسان العريب وتعترب دمه مهدورا 

سلفا".
وأكمــل أّنــه "عــىل ضــوء ذلــك، ليــس لــدى لجنــة املتابعة أي 
ثقــة بالرشطــة والنيابــة العامة وماحاش، لتقوم بتحقيق نزيه 
يف الجرائــم التــي ارتكبــت باســم )إرسائيــل( ضد املواطنن 

العرب".
وتّبنــت لجنــة املتابعــة نقاًطــا يف ورقــة املوقــف الحقوقّيــة 
التي أصدرها مركز "عدالة"، هي تشكيل لجنة مستقلة من 
أعضــاء معروفــن مبصداقيتهــم ومهنيتهــم، يتــّم اختيارهــم 
مبوافقــة القيــادة السياســية العربيــة يف )إرسائيــل(، وتكــون 

قراراتها ملزمة قانونيا.
وصاحيــات اللجنــة التــي دعــا إليهــا "عدالــة" هــي "فحــص 
التحقيقــات  القانونيــة يف جميــع  اإلخفاقــات واملخالفــات 
 2000 أكتوبــر  يف  واألقــى’  القــدس  ’هّبــة  ملفــات  يف 
إىل  باإلضافــة  التحقيقــات"،  جهــاز  عمــل  مجمــل  وفحــص 
"التوصيــة بتوجيــه االتهــام إىل املســؤولن عن القتل وجرح 
املئــات"، و"التحقيــق يف قضايــا القتــل الفــردي ملواطنــن 
فلســطينين يف إرسائيــل منــذ عــام 2000، والتــي أغلقهــا 

ماحاش".

ا عام 2000 متورطون في قتل 13 فلسطينيًّ
المتابعة تدعو إلعادة فتح 

التحقيق مع مسؤولين 
إسرائيليين
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في الذكرى الـ20 النتفاضة األقصى

دعوات لحماية األقصى ولتأكيد جدوى المقاومة في 
وجه االحتالل

رام الله-غزة/ فلسطين:
دعت فصائل وشخصيات فلسطينية، أمس، في 
الذكرى العشــرين النتفاضة األقصى عام 2000، 
إلى مواصلة الرباط في المسجد األقصى المبارك 

االحتــالل  مــن مخططــات  قــوة  بــكل  وحمايتــه 
اإلســرائيلي، مؤكــدة جــدوى المقاومة في وجه 
جرائمــه بحق الشــعب الفلســطيني ومخططاته 
االســتيطانية التهويديــة. ويوافــق 28 ســبتمبر/ 

أيلول، ذكرى اندالع االنتفاضة الثانية أو انتفاضة 
األقصى التي بدأت شــرارتها باقتحام رئيس وزراء 
االحتــالل آنــذاك أرئيــل شــارون، باحــات المســجد 
القــدس  مدينــة  شــهدت  والحقــا،  األقصــى. 

مواجهــات عنيفة أســفرت عــن إصابة العشــرات، 
وســرعان ما امتدت إلى جميع المدن في الضفة 
الغربية المحتلة وقطاع غزة، وسميت بـ"انتفاضة 

األقصى".

مقارنــة  الثانيــة،  االنتفاضــة  ومتيــزت 
بــاألوىل التــي اندلعــت عــام 1987، 
وتــرة  وتصاعــد  املواجهــات،  بكــرة 
التــي  املســلحة  املقاومــة  أعــال 

نفذتها الفصائل الفلسطينية.
مــن جهتهــا، دعــت حركــة املقاومــة 
الشــعب  أبنــاء  حــاس  اإلســامية 
الفلســطيني لــرورة االســتمرار يف 
الرحــال إىل املســجد األقــى  شــد 
والربــاط فيــه والدفــاع عنــه والتصدي 
لجنــود االحتال واملســتوطنني بكل 

قوة مها كلف ذلك من مثن.
بيــان صحفــي  ووجهــت حــاس يف 
النــدالع  الـــ20  الذكــرى  مبناســبة 
والوفــاء  التحيــة  األقــى،  انتفاضــة 
لشــهداء انتفاضــة األقــى املباركــة 
الذين جعلوا من دمائهم سدا منيعا 

يف وجه االحتال ومخططاته.
الفلســطيني  الشــعب  عــى  وأثنــت 
يف القــدس والضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة واألرايض املحتلة عام 1948، 
ومخيات الشتات، عى صمودهم 
وثباتهــم يف وجــه املؤامــرات، ويف 
ســاحات  يف  املرابطــون  مقدمتهــم 

األقى.
ومثنت صمود املرابطني ومتسكهم 
حــول  الدائــم  والتفافهــم  بحقوقهــم 
املقاومــة الباســلة، معاهــدة إياهــم 
دفاعــا  الطريــق  بهــذا  املــي  عــى 

عن القدس واألقى.
ملــا  الكامــل  رفضهــا  عــن  وعــرت 
أقدمــت عليــه بعــض الــدول العربيــة 
مــن تطبيع للعاقات مع )إرسائيل(، 
الــدول  جامعــة  موقــف  مســتهجنة 
وانحرفــت  تراجعــت  التــي  العربيــة 
عــن مســارها ورفضت إدانــة التطبيع 

والثــورة يف وجــه املحتــل؛ باعتبارها 
السبيل لتحرير فلسطني والقدس.

الســيايس  املكتــب  عضــو  وأكــد 
الشــيخ  اإلســامي  الجهــاد  لحركــة 
األقــى  انتفاضــة  أن  عــزام،  نافــذ 
ســتظل نقطــة مضيئــة تحمــل ذكراهــا 
إلهامــا لــكل األجيال ملواصلة الكدح 
والنضال واملقاومة وليتأكد الجميع 
وجــه  يف  املقاومــة  جــدوى  مــن 

محاوالت االستئصال واإلخضاع.
مكتوبــة  كلمــة  يف  عــزام،  وقــال 
بذكــرى انتفاضــة األقــى: عــرون 
عامــا متــر عــى االنتفاضــة املباركــة 
التي حملت اسم املسجد األقى 
والتي كانت نقطة مضيئة يف تاريخ 
وترســخت  الفلســطيني  الشــعب 
معهــا صــورة هــذا الشــعب كشــعب 

شامخ ومكافح ال يستكني.
األقــى  انتفاضــة  أن  إىل  ولفــت 
مــن  ســنوات  ســبع  بعــد  اشــتعلت 
التوقيــع عــى اتفــاق "أوســلو" الــذي 
لهــا  ُأريــد  جديــدة  ملرحلــة  دشــن 
الواقــع،  لألمــر  تكريســا  تكــون  أن 
الشــعب  أن  الكثــرون  ظــن  حيــث 
صفحــة  طــوى  قــد  الفلســطيني 
النضــال واملقاومــة، بــل كان هنــاك 
رهــان عــى أن املنطقة كلها ســتودع 
تاريخهــا وروحهــا وتدخــل يف حقبــة 

السام املدنس.
كــا  الفلســطينيني  أن  إىل  وأشــار 
أســقطوا يف انتفاضتهــم األوىل عــام 
١٩٨٧ كل النظريــات التــي تحدثــت 
عن التعايش مع االحتال والتسليم 
باألمــر الواقــع، عــادوا مــرة أخــرى عــر 
انتفاضتهــم الثانيــة ليســقطوا الرهان 
وليعيــدوا  "أوســلو"  اتفــاق  عــى 

مع االحتال.
العمــل  مســار  أن  حــاس  وأكــدت 
املشــرك والحــوار الوطنــي الشــامل 
ترتيــب  أجــل  مــن  بــه  مضــت  الــذي 
ومقاومــة  الفلســطيني  البيــت 
هــو  مخططاتــه  ومواجهــة  املحتــل 
لــن  عليــا  وقيمــة  اســراتيجي  خيــار 
ســبيل  وســتبذل يف  عنهــا،  تراجــع 

تحقيق ذلك كل الوسع وزيادة.
ثورة حتى التحرير

واإلصــاح  التغيــر  كتلــة  واعتــرت 
القــدس  نحــو  الطريــق  الرملانيــة، 
الشــهداء  آالف  عبــده  الــذي 
"الطريــق  وفدائهــم  بتضحياتهــم 
أن يتخلــف  الــذي ال ميكــن  األصيــل 
عنــه شــعبنا املجاهــد"، مضيفــة أن 
والثــورة واملقاومــة  االنتفاضــة  خيــار 
الكفيــل  وهــو  شــعبنا،  خيــار  هــو 
وتوحيــد  الداخــي  صفــه  برتيــب 

رايته وتحقيق أهدافه وتطلعاته.
بذكــرى  بيــان  يف  الكتلــة  وقالــت 
هــذه  أمــس،  إن  األقــى  انتفاضــة 
هــذا  الوقــت  يف  تــأيت  الذكــرى 
بالســام  الواهمــني  كل  عــى  لــرد 
واملطبعني مع االحتال بأن رهانكم 
خــارس،  وأن أوليــاء الــدم متمســكون 

بكامل أرضهم وترابهم.
وشــددت عــى أن املطلــوب وطنيــا 
التــي  الحساســة  املرحلــة  هــذه  يف 
متــر بهــا القضيــة الفلســطينية وأمــام 
لألقــى  املســتمر  االســتهداف 
وحالــة  للقــدس  التهويــد  وسياســة 
عنهــا  الرســمي  العــريب  التخــي 
بجانــب  أنظمتهــا  بعــض  واصطفــاف 
الــراص  مــن  مزيــد  هــو  االحتــال، 
االنتفاضــة  خيــار  وإشــعال  الوطنــي 

االعتبار لقضيتهم ولبندقيتهم.
انتفاضــة  بذكــرى  "احتفالنــا  وأردف 
متســكنا  عــى  تأكيــد  هــو  األقــى 
بحقوقنا ورفضنا لكل الضغوط التي 
تهدف لتصفية القضية الفلسطينية 
االستســام"،  عــى  شــعبنا  وإجبــار 
واألرسى  للشــهداء  التحيــة  موجهــا 

والجرحى.
مسؤولية انفجار األوضاع

اللجنــة  عضــو  حــذر  ناحيتــه،  مــن 
التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة 
مــن  خالــد،  تيســر  الفلســطينية 
عــى  املرتبــة  الخطــرة  النتائــج 
يف  االحتــال  حكومــة  مارســات 
يف  وخاصــة  املحتلــة،  القــدس 
إياهــا  محمــا  األقــى،  املســجد 
مــا  إذا  األوضــاع   انفجــار  مســؤولية 
املســؤولة  غــر  سياســتها  واصلــت 
يف هــدم منــازل املواطنــني بالجملــة 
والتطهــر  "الرانســفر"  وسياســة 
املدينــة  يف  الصامــت  العرقــي 

وضواحيها.
إن  أمــس،  لــه  بيــان  يف  خالــد  وقــال 
مــن  االحتــال  حكومــة  بــه  تقــوم  مــا 
املســتوطنني  القتحامــات  تشــجيع 
الرســميني  املتطرفــني  وغــاة 
ومــا  األقــى  لباحــات  وغرهــم 
تهجــر  عمليــات  مــن  لــه  تخطــط 
يف  للفلســطينيني  عرقــي  وتطهــر 
القــدس ومحيطهــا، لتفريــغ املنطقة 
مجــال  إىل  وتحويلهــا  ســكانها  مــن 
حيوي للنشــاطات االســتيطانية، من 

شأنه دفع األوضاع نحو االنفجار.
ولفــت إىل أن الوضــع الحــايل أشــبه 
مبا شــكلته الزيارة االســتفزازية التي 
قــام بهــا شــارون قبــل عريــن عامــا 

ومــا  االنتفاضــة  أشــعلت  مــن رشارة 
رافقها.

ودعــا يف هــذه املناســبة إىل رضورة 
القيــادي  االجتــاع  قــرارات  ترجمــة 
أيــار  مايــو/  مــن  عــر  التاســع  يف 
االتفاقيــات  مــن  بالتحلــل  املــايض 
التي تم التوقيع عليها مع االحتال، 
التــي  االنتقاليــة  الفــرة  واعتبارهــا 
املوقعــة  االتفاقيــات  عليهــا  نصــت 
وواشــنطن،  والقاهــرة  "أوســلو"  يف 
التزامــات مل  مــن  عليــه  انطــوت  مبــا 

تعد قامئة.
االعــراف  ســحب  يجــب  أنــه  وتابــع 
الفلســطيني بدولة االحتال، ووقف 
االقتصــادي  باريــس  باتفــاق  العمــل 
عــى  بنــي  الــذي  مكوناتــه،  بــكل 
للقانــون  مخالفــة  شــيطانية  فكــرة 
الــدويل مضمونهــا الضــم مــن خــال 
الغــاف الجمــريك الواحــد بــني دولــة 
تحــت  الواقعــة  واملناطــق  االحتــال 
يعرفهــا  مل  ســابقة  يف  االحتــال 
حالــة  يف  ســوى  االســتعار،  تاريــخ 
الجزائــر قبــل االســتقال عــن فرنســا، 
عمليــة  بخطــوات  التوجــه  ومواصلــة 
إىل  فلســطني  دولــة  انضــام  نحــو 
جميــع هيئات ووكاالت ومؤسســات 
واالتفاقيــات  املتحــدة  األمــم 
املكانــة  لتعزيــز  عنهــا؛  املنبثقــة 
لدولــة  والدبلوماســية  السياســية 

فلسطني.
وأكــد أهميــة إعــداد القــوة ملواجهــة 
االحتــال برجمــة مخرجــات اجتــاع 
العمــل  لفصائــل  العامــني  األمنــاء 
الثالــث  يف  واإلســامي  الوطنــي 
بخطــوات  الجــاري،  الشــهر  مــن 
عمليــة مــن خــال التعجيل بتشــكيل 

غزة/ فلسطني:
ألــف   122 اإلرسائيــي  االحتــال  قــوات  نفــذت 
وفتــاة،  امــرأة   )2200( منهــا  اعتقــال،  حالــة 
و)17400( طفــل، منــذ انــدالع انتفاضة األقى 

عام 2000.
يف  األرسى  لدراســات  فلســطني  مركــز  وأوضــح 
تقرير له مبناســبة الذكرى الـ20 الندالع انتفاضة 
األقــى التــي وافقــت أمــس، الثامــن والعريــن 
مــن  ســبتمر/ أيلــول، أنــه حــني انــدالع االنتفاضة 
عــام 2000 مل يكــن يف ســجون االحتــال ســوى 
700 أســر، ثــم ارتفــع هــذا العــدد بشــكل كبــر 

نتيجــة انتهاجــه سياســة االعتقاالت بشــكل كبر، 
وخاصة بعد عملية إعادة احتال الضفة الغربية 
عام 2002، إىل أن وصل عدد األرسى يف أعى 

معدالته عام 2004 إىل 12 ألف أسر.
وقــال مديــر املركــز، الباحــث رياض األشــقر، يف 
تدريجيــا  انخفضــت  األرسى  أعــداد  إن  التقريــر 
يف الســنوات التاليــة إىل أن وصــل عددهــم يف 
الوقت الحايل إىل )4500( أســر ، بينهم )38( 
أســرة، و)150( طفا، و)8( نواب يف املجلس 

التريعي، و380 أسرا إداريا.
اعتقال النساء واألطفال

وكشــف األشــقر أن االحتــال مل يســتنث النســاء 
انتفاضــة  انــدالع  منــذ  االعتقــال  حمــات  مــن 
األخــرة  األعــوام  خــال  صعــد  حيــث  األقــى، 
مــن اســتهدافهن بالقتــل واالعتقال واالســتدعاء، 
لنســاء  اعتقــال  حالــة   )2200( املركــز  ورصــد 
وفتيــات منــذ ســبتمر 2000، بينهــن العــرات 
واملريضــات  والجريحــات  القــارصات،  مــن 
شــهداء  وزوجــات  وأكادمييــات،  واملســنات، 

إصــدار أحــكام انتقاميــة بحــق األطفــال، وصلــت 
إىل السجن املؤبد، دون مراعاة ألعارهم.

اختطاف النواب
واعتقــل  اختطــف  االحتــال  أن  األشــقر  وبــني 
خــال الســنوات املاضيــة عــددا كبــرا مــن نــواب 
بحصانــة  يتمتعــون  الذيــن  التريعــي  املجلــس 
برملانيــة، حيــث وصلــت حــاالت االعتقــال التــي 
اســتهدفت النــواب منــذ عــام 2000 إىل )69( 
حالة، مبا فيهم رئيس املجلس نفســه، باإلضافة 

لعدد من الوزراء.
وأطلــق االحتــال رساح غالبيــة النواب بعد قضاء 
فــرة محكومياتهــم يف الســجون التــي تراوحــت 
اختطــاف  وأعــاد  شــهرا،   50 إىل   30 بــني  مــا 
عليهــم  وفــرض  مــرات،  عــدة  منهــم  العــرات 
االعتقــال اإلداري، وال يــزال يختطــف )8( نــواب، 
بينهــم النائبــة خالــدة جــرار التــي ال تــزال موقوفــة 
منذ عام، ومنهم 5 يخضعون لاعتقال اإلداري، 

واثنان صدرت بحقهم أحكاما قاسية ومرتفعة.
شهداء الحركة األسيرة

وخــال انتفاضــة األقــى، ارتقــى )102( شــهيد 
للحركة األسرة، فيا ارتفع عددهم إىل )225(، 
نتيجــة اإلهــال الطبــي أو التعذيــب الشــديد أو 
القتل العمد والتصفية الجسدية بعد االعتقال، 
بيــت  مــن  الخطيــب  داود  الشــهيد  آخرهــم  كان 
لحــم، بعــد 18 عامــا عى اعتقاله نتيجة اإلهال 
الطبــي املتعمــد، حيــث كان يعــاىن من مشــاكل 

يف القلب، بحسب املركز.
نتيجــة  استشــهدوا  أســرا   )40( أن  وأوضــح 
اإلهــال الطبــي املتعمــد، بينا )3( استشــهدوا 
وشــهيد  والقــايس،  العنيــف  التعذيــب  بســبب 

وأرسى. وال يــزال االحتــال يعتقــل )38( أســرة 
يف ظــل ظــروف قاســية ومأســاوية، ويحرمهم من 
حقوقهن املروعة وميارس بحقهن كل أشكال 
اإلهانــة والتعذيــب والتضييــق عليهــن، مبــا فيهــا 
تركيب كامرات يف ســاحات وممرات الســجن، 
لحريــة  وتقييــدا  لخصوصيتهــن  انتهــاكا  يعــد  مــا 

الحركة داخل السجن، وفق املركز.
وذكــر أنــه خــال انتفاضــة األقــى وضعــت أربــع 
حيــث  الســجون،  داخــل  مواليدهــن  أســرات 
اختطفــن وهــن حوامــل، ووضعــن يف ظروف أقل 
ما يطلق عليها بأنها غر إنسانية، وهن مقيدات 
ومل يســمح االحتــال ألحــد مــن ذويهــن بالتواجــد 

بجانبهن خال عملية الوالدة.
انتفاضــة  انــدالع  حــني  بأنــه  األشــقر  أفــاد  كــا 
ســجون  يف  طفــل  أي  هنــاك  يكــن  مل  األقــى 
اختطــف  االنتفاضــة  ســنوات  وخــال  االحتــال، 
مل  طفــل   )17400( عــن  يزيــد  مــا  االحتــال 
تتجــاوز أعارهــم الثامنة عر، والعرات منهم 
تــم إطــاق النــار عليهم وإصابتهــم قبل االعتقال، 
ظــروف  يف  والســجون  التحقيــق  إىل  ونقلــوا 
قاســية، وتــم التحقيــق معهــم قبــل تقديــم العاج 

لهم.
وقال إن عدد األطفال األرسى اآلن )150( طفا، 
موزعني عى ســجون "عوفر ومجدو والدامون"، 
بينهــم  املختلفــة،  والتحقيــق  التوقيــف  ومراكــز 
وميــارس  عامــا،   15 أعارهــم  تتجــاوز  ال  عــدد 
التنكيــل،  أســاليب  أبشــع  بحقهــم  االحتــال 
ويحرمهــم مــن كل حقوقهــم املروعة، ويضغط 

عليهم للعمل مع مخابراته.
مــن  األخــرة  األعــوام  خــال  االحتــال  وصعــد 

عليــه  واملبــارش  الحــي  النــار  إطــاق  نتيجــة  آخــر 
خــال صدامــات مــع إدارة ســجن النقــب، وهــو 
ارتقــى  حــني  يف  طولكــرم،  مــن  األشــقر  محمــد 
الشــهيد راســم غنيــات مــن رام اللــه حرقــا عــام 
اندلــع يف معتقــل "مجــدو"  إثــر حريــق   ،2005

نتيجة ماس كهربايئ.
االحتــال  محاكــم  أن  تقريــره،  يف  املركــز  وبــني 
انتفاضــة  ســنوات  خــال   أصــدرت  الصوريــة 
اعتقــال  قــرار   )30800( عــن  يزيــد  مــا  األقــى 
إداري مــا بــني قــرارات جديــدة وتجديــد اعتقــال 
واضحــة،  تهــم  دون  تعســفي  بشــكل  إداري، 
ويتذرع بوجود ملف رسى لهؤالء ال يسمح ألحد 
العســكرية  النيابــة  ممثــل  ســوى  عليــه  باالطــاع 
وقــد  اإلداري،  األمــر  يصــدر  الــذي  والقــايض 
أمــى العــرات من األرسى ســنوات طويلة من 
االعتقــال  ذريعــة  تحــت  الســجون  يف  أعارهــم 
اإلداري املتجــدد ملــرات متعددة وصلت إىل 8 

مرات لبعض األرسى.
وأكد أن محاكم االحتال أصدرت خال سنوات 
حكــم   500 عــن  يزيــد  مــا  األقــى  انتفاضــة 
بتنفيــذ  اتهمتهــم  أرسى  بحــق  املؤبــد  بالســجن 
عمليــات أدت إىل مقتــل جنــود أو مســتوطنني، 
الذيــن  باملؤبــد  املحكومــني  عــرات  عــن  عــدا 
تحــرروا يف صفقــة "وفــاء األحــرار" عــام 2011، 

وأعيد اعتقالهم وأعيدت أحكامهم السابقة.
وجــدد مركــز فلســطني مطالبتــه لفصائــل العمــل 
بــرورة  شــعبنا  وأبنــاء  واإلســامي  الوطنــي 
توحيــد الجهــود ووضــع قضيــة األرسى عى ســلم 
مــن  والوســائل  الطــرق  بــكل  والســعي  األوليــات، 

أجل إطاق رساحهم.

القيــادة الوطنيــة املوحــدة للمقاومة 
إلنجــاز  الوطنيــة  والهيئــة  الشــعبية، 
االســراتيجية الوطنيــة التــي ينبغــي 
وطنيــة  طريــق  خارطــة  تشــكل  أن 

روافعها مقاومة شعبية واسعة.
إطاق املقاومة الشعبية

وذكــرت الجبهة الدميقراطية لتحرير 
انتفاضــة  ذكــرى  أن  فلســطني، 
إضافيــا  حافــزا  تشــكل  األقــى 
االحتــال  لدحــر  النضــال  أجــل  مــن 
وإفشــال  االســتيطان،  وتفكيــك 
"صفقــة القــرن" التصفويــة، وإحبــاط 

مروع "الضم" اإلرسائيي.
أن  لهــا،  بيــان  الجبهــة يف  وأضافــت 
اســتذكار االنتفاضــة الثانيــة، وقبلهــا 
خطــوات  تحقيــق  يتطلــب  األوىل، 
تــم  مــا  تطبيــق  أجــل  مــن  عمليــة 
املجلــس  يف  وطنيــا  عليــه  التوافــق 
املركــزي،  واملجلــس  الوطنــي 
ويف  العامــني،  األمنــاء  واجتــاع 
أوســلو،  اتفــاق  إلغــاء  ذلــك  مقدمــة 
الوطنــي   الســيايس  الســقف  لتوفــر 

لانتفاضة القادمة حتا.
االرتباطــات  فــك  رضورة  وأكــدت 
مبــا  نحــوه،  وااللتزامــات  باالحتــال 
بــه،  االعــراف  ســحب  ذلــك  يف 
ووقــف التنســيق مــع جيشــه وأجهزته 
اإلداريــة،  ومؤسســاته  األمنيــة، 
بشــكل تــام، وفــك االرتبــاط بالغاف 
الجمــريك الــذي جعــل مــن اقتصادنا 
االقتصــاد  مــن  جــزءا  الوطنــي 

اإلرسائيي وتابعا له وملحقا به.

تشــكيل  يف  التلكــؤ  أن  واعتــرت 
القيــادة الوطنيــة املوحــدة للمقاومة 
الشــعبية، وتشــكيل الهيئــة الوطنيــة 
الوطنيــة  املواجهــة  برنامــج  إلنجــاز 
وتحقيــق  لاحتــال،  الشــاملة 
خطوات عى طريق إنهاء االنقسام، 
واستعادة وحدة مؤسسات السلطة 
الفلســطينية، مــن شــأنه أن يضعــف 
من صدقية اجتاع األمناء العامني، 
وصدقيــة قراراتهــم، وهــم املســتوى 
القيــادي  األعــى واألول يف الصــف 

الفلسطيني.
وقــف  رضورة  عــى  وشــددت 
الرهانــات عــى املشــاريع والحلــول 
أثبتــت فشــلها، واالرتقــاء إىل  التــي 
مستوى خطورة الحدث والتحديات 
والحقــوق  القضيــة  تواجــه  التــي 
الوطنيــة، واعتــاد خيــارات التوافــق 
الوطنــي، نحــو مقاومــة شــعبية تقــود 
إىل االنتفاضة الشاملة، عى طريق 
التحــول إىل العصيــان الوطني لدحر 

االحتال.
عدالــة  مركــز  لفــت  ذلــك،  إىل 
الحقوقــي، يف ورقــة موقف بالذكرى 
إىل  األقــى،  النتفاضــة  الـــ20 
برصــاص  فلســطينيا   13 استشــهاد 
يعقــوب  املــريب  آخرهــم  االحتــال، 
وتهجــر  هــدم  خــال  القيعــان  أبــو 
قريــة أم الحــران بــاألرايض املحتلــة 
عــدم  إىل  مشــرة   ،1948 عــام 
بشــكل  متــورط  أو  تقديــم أي مجــرم 
للمحاكمــة،  مبــارش  غــر  أو  مبــارش 

هــذه  عــى  عقاًبــا  شــخص  ينــل  ومل 
الجرائم.

العليــا  املتابعــة  لجنــة  وتبنــت 
مركباتهــا  بــكل  العربيــة  للجاهــر 
عدالــة،  مركــز  مطالــب  السياســية 
جديــد  تحقيــق  بفتــح  مطالبــة 

ملحاسبة املسؤولني عن الجرائم.
االحتــال  حكومــة  عدالــة  وطالــب 
مــن  مســتقلة  لجنــة  بتشــكيل 
مبصداقيتهــم  معروفــني  أعضــاء 
ومهنيتهــم، يتــم اختيارهــم مبوافقــة 
يف  العربيــة  السياســية  القيــادة 
قرارتهــا  وتكــون  املحتــل،  الداخــل 
فحــص  وصاحياتهــا  قانونيــا  ملزمــة 
القانونيــة  واملخالفــات  اإلخفاقــات 
ملفــات  التحقيقــات يف  يف جميــع 
مجمــل  وفحــص   2000 أكتوبــر 
لعمــل جهــاز التحقيقــات، والتوصيــة 
بتوجيــه االتهــام إىل املســؤولني عــن 

القتل وجرح املئات.
يجــب  صاحياتهــا  مــن  أن  وأضــاف 
أن يكــون التحقيــق يف قضايــا القتــل 
الفــردي ملواطنــني فلســطينيني يف 
1948 منــذ  األرايض املحتلــة عــام 
رشطــة  أغلقهــا  والتــي   2000 عــام 

"ماحاش".
وشــدد عــى رضورة إصــدار لوائح 
املســؤولني  ضــد  فوريــة  اتهــام 
القيعــان،  أبــو  الشــهيد  قتــل  عــن 
وكذلــك ضد أفراد ســلطات إنفاذ 
القانــون لعرقلتهــم ســر التحقيــق 

والعدالة.

ارتقى خاللها )102( شهيد للحركة األسيرة
122 ألف حالة اعتقال منها 2200 امرأة منذ انتفاضة األقصى
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ماذا بعد؟ما قل ودل

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

غزة “ لترميم وإعادة تأهيل 8 منازل
تعلــن جمعيــة غــزي دســتك - مكتــب قطــاع غــزة - بتمويــل مــن: وقفيــة 
البيــوت الكرميــة وبــإرشاف جمعيــة الرحمــة العامليــة – دولــة الكويــت 
عــن طــرح عطــاء لصالــح ترميــم منــازل ضمــن مــروع “ســكن إنســاين 
الئق يف قطاع غزة “تبعًا للروط واملواصفات املوضحة يف كراسة 
ووثائــق العطــاء. فعــى الــركات ذات االختصاص واملســجلة رســميًا 
وترغــب باملشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة جمعية غزي دســتك يف 
مقرهــا الكائــن غــزة – شــارع الجالء-مفــرق الزهارنة-عــارة أبــو حليمــة 
ســاعات  خــالل  وذلــك  العطــاء،  رزمــة  عــى  للحصــول  األول  -الطابــق 
الثالثــة  الســاعة  الثامنــة صباحــًا وحتــى  الســاعة  الرســمي مــن  الــدوام 

مساًء كل يوم عدا يوم الجمعة، وفقًا للروط اآلتية:
1. أن تكــون الركــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص 

سارية املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
2. أن يكــون تصنيــف الركــة بحــد أدىن درجــة رابعــة مبــاين وأن تكــون 

الركة قد نفذت مشاريع ترميم مشابهة مع ارفاق ما يثبت ذلك.
3. يجــب عــى املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة )دخــول عطــاء( أو شــيك 

بنــي ُمصــدق مــن أحــد البنــوك املعتمدة لدى ســلطة النقد بنســبة 5 
% مــن قيمــة العطــاء، وترفــق ضمــن وثائــق العطــاء وال تقبــل الشــيكات 

الشخصية أو املبالغ النقدية.
4. يجب أن تكون األســعار ســارية املفعول ملدة 120 يومًا من آخر 

بعملــة  األســعار املقدمــة  تكــون  أن  العطــاء، ويجــب  لتســليم  موعــد 
الدوالر.

5. أن تكــون الركــة 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 مسردة.
7. يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء، إعادة طرحه، تجزئة العطاء، إلغاؤه 

عمليــة  يف  األســايس  املعيــار  ليــس  والســعر  األســباب  إبــداء  دون 
الرسية.

غــزي  اللــوازم واملشــريات بجمعيــة  8. لالستفســار: مراجعــة قســم 

دستك عى جوال رقم 0592460110 يف أوقات الدوام الرسمي.

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

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

1( حصلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية لصالــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية - صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات 
املحليــة -  عــى منحــة مــن مجموعــة مــن الــركاء واملمولــني باإلضافــة إىل مســاهمة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
بنسبة 10 % من تكلفة يف برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية.  وقد حصلت بلدية خان يونس  
عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقيــة للمنحــة( لتنفيــذ مــروع إنشــاء شــارع 
رقــم 5 املرحلــة الخامســة ، وتنــوي اســتعال جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمل دفعات تحــت العقد رقم 

)MDPIIICII-1521120-01( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة
2( تدعو بلدية خان يونس املقاولني املؤهلني للتقدم لعطاء مروع إنشاء شارع رقم 5 املرحلة الخامسة   

. فرة تنفيذ األعال هي 90 يوم.
3( العطــاءات ســتكون عطــاءات تنافســية محليــة )NCB( وحســب اآلليــات املعتمــدة لــدى صنــدوق تطويــر 

وإقــراض الهيئــات املحليــة ، الــراء حســب عطــاءات تنافســية محليــة مفتوحــة للمقاولــني املؤهلني املحليني 
وذلك حسب وثائق العطاء.

4( متطلبات التأهيل موجودة يف وثائق العطاء.

قســم   –  ، يونــس  خــان  بلديــة  مــن  الالزمــة  املعلومــات  عــى  الحصــول  املؤهلــون ميكنهــم  املقاولــون   )5

العطــاء  وثائــق  عــى  االطــالع  وميكنهــم   ،082053155 فاكــس:   082053054 هاتــف:  املشــريات، 
والحصول عليها حسب العنوان أدناه 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 الحصول عليها للمقاولــني املهتمني من خالل تقديم طلب 
خطي عى العنوان أدناه ومقابل دفع رســم غر مســرد مقداره )100 يورو( وطريقة الدفع من خالل شــيك مصدق 
أو الدفع لحســاب البلدية )بنك فلســطني/فرع خان يونس/حســاب رقم 50057(. نســخ العطاء ســتكون متوفرة يف 

بلدية خان يونس عى العنوان أدناه.
القيمــة  اســعارهم شــاملة رضيبــة  تقديــم  املقاولــني  وعــى  القيمــة املضافــة  املــروع شــامل رضيبــة   )7

املضافة وإحضار خصم مصدر ساري املفعول.
8( زيارة املوقع واالجتاع التمهيدي: جميع املقاولني مدعوون للمشاركة يف الجولة امليدانية واالجتاع 

التمهيــدي يــوم االحــد    املوافــق 18 اكتوبــر  2020  يف متــام الســاعة العــارشة صباحــًا، حيــث أن االجتــاع 
التمهيدي سيعقد يف بلدية خان يونس، عى العنوان أدناه وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية.

9( يجــب أن تكــون عــروض أســعاركم ســارية املفعــول ملــدة 90 يــوم مــن تاريــخ إقفــال املناقصــة، وجميــع 

العطــاءات يجــب أن ترفــق بكفالــة دخــول عطــاء بقيمــة )6,000  يــورو( ســارية املفعــول ملــدة 118 يــوم مــن 
تاريخ إقفال املناقصة.

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 

ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

التطبيع بوابة لتصفية قضية الالجئني
ال ميكــن الفصــل بــني تأخــر رواتــب موظفــي األونــروا يف قطــاع غــزة هــذا الشــهر، وبــني 
تشــديد الحصــار عــى قطــاع غــزة مــن جهــة، وتصفيــة عمــل األونــروا كمقدمــة لتصفيــة 

قضية الالجئني من جهة أخرى.
تصفيــة قضيــة الالجئــني هــي األعقــد مــن كل قضايــا الحــل النهــايئ، وتصفيتهــا تبــدأ 
بالتضييق املايل عى مؤسســة األونروا التي اقرضت عرة ماليني دوالر من األمم 
املتحــدة لدفــع رواتــب املوظفــني عــن شــهر أيلــول، كــا ذكــر ذلــك مديــر عمليــات 
األونروا يف غزة ماتياس شــايل، والذي لوح بعدم رصف رواتب املوظفني لألشــهر 
القادمــة لعــدم توفــر املــال الــكايف، بــل وضــع املوظــف الــدويل احتــال رصف نصــف 
راتــب لعــدد 13 ألــف موظــف يف قطــاع غــزة، ليتقــاىض يف هــذه الحالــة كل موظفــي 
اللــه،  بــني موظفــي حكومــة رام  قطــاع غــزة نصــف راتــب تقريبــًا، وتتحقــق املســاواة 
وحكومة غزة، وموظفي األونروا، والذين ظنوا أنفسهم تحت رعاية املنظمة الدولية، 

ويف منأى عن الضائقة املالية، واإلجراءات العقابية، وتأخر الراتب.
إنــه الحصــار الــذي يبــدأ مــن غــزة، والتجويــع املنظــم، فموظــف األونــروا ال يــرف 
عــى نفســه وأرستــه فقــط، وإمنــا يــرف عــى أخيــه، وأبيــه، وأختــه، ورمبــا عــى 
بعــض أقربائــه، فــدورة مــال موظفــي األونــروا تخفــف املعانــاة عــن ســكان قطــاع غزة، 
لذلــك فــإن القــرار األمريــي الصــادر ســنة 2018، والقــايض بوقــف متويــل األونــروا 
بــدأ يعطــي مثــاره عــوزًا، وبــدأت املعانــاة تظهر بعدم توفر املــال لرف الراتب، أو 
لــرف نصــف راتــب، وهــذا املخطــط لــه عالقــة قويــة بحصــار غــزة، وتركيــع أهلهــا، 
كخطــوة أوىل عــى طريــق التصفيــة النهائيــة لقضيــة الالجئــني، وذلــك بإنهــاء عمــل 
األونــروا، وإلغــاء التفويــض الــذي منحتــه لهــا الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة قبــل 

سبعني عامًا.
وتحســبًا النفجــار الوضــع، وتفاديــًا ملشــاكل إنســانية قد تنجم عــن التضييق املايل 
ملؤسسات األونروا، وضع معهد دراسات األمن القومي اإلرسائييل عدة تصورات 

لتصفية قضية الالجئني بأمن وهدوء، ودون ردة فعل سلبية، ومنها:
أوال: إنشاء منظمة بديلة عن األونروا، تحمل أي اسم كان، هدفها تقديم خدمات 
إنسانية لسكان قطاع غزة والضفة الغربية، وال تشرط ملن يتلقى الخدمة أن يكون 
الجئــًا، مــن هنــا فــإن زيــادة عــدد املنتفعني مــن وزارة الشــؤون االجتاعية قد يكون 

مخرجًا، أو يف إنشاء أي جسم دويل مشابه، يسهم يف تقديم املساعدات. 
ثانيــا: يرافــق مــع إنشــاء املنظمــة البديلــة تغيــر جــذري يف تعريــف وضع الالجئ، 
فالالجئــون املســجلون لــدى األونــروا قبــل ســبعني عامــًا كان عددهــم 700 ألــف 
2020 بلــغ 5.5 ماليــني  الجــئ، بينــا الالجئــون الفلســطينيون املســجلون ســنة 
الجــئ، وهنــا يصــر تجديــد األهليــة ملــن له الحــق يف الحصول عى الدعم من قبل 

املنظمة البديلة.
ثالثــا: الحــل البديــل لقضيــة الالجئــني، وهــو التوطــني حيــث يقيمــون، ويتحقــق ذلــك 
مــن خــالل قيــام الــدول العربيــة املطبعــة مــع إرسائيــل مبنــح الجنســية لــكل فلســطيني 
يقيــم عــى أراضيهــا، وإعطائــه حــق املواطنــة، ليقطــع عالقتــه بــأرض اســمها فلســطني، 
مــع العمــل عــى تشــجيع هجــرة الفلســطينيني إىل الــدول األوروبية، وتجنيســهم حيث 
يتواجــدون، ويف ذلــك حــل جــذري لقضيــة الالجئــني، وتصفيــة للقضيــة الفلســطينية 
بشــكل عــام.  املخطــط اإلرسائيــيل املدعــوم مــن اإلدارة األمريكيــة نافــذ يف املنطقــة 
واالســتنكار  بالشــعارات  إيقافــه  ميكــن  وال  الطريــة،  الجــن  قطعــة  يف  الســكني  نفــاذ 
واالنتظار، ال بد من موقف فلسطيني موحد عى كل الجبهات، ويف كل أماكن تواجد 
الفلســطينيني يف األردن والضفــة ولبنــان وغــزة، الرخــة املوحــدة مرعبــة، ومزعجــة 
للمخطــط، والحــراك الواســع الرافــض لتقليــص خدمات األونــروا قد يكون مادة التالقي 

األوىل، وهي نقطة االنطالق القابلة للتمدد، واألمر بني يدي الشعب الفلسطيني.

غزة/ نور الدين صالح:
إلغاثــة  املتحــدة  األمــم  لوكالــة  املاليــة  األزمــة  دخلــت 
مرحلــة  "األونــروا"  الفلســطينيني  الالجئــني  وتشــغيل 
مــن موظفــي  تهــدد هــذه املــرة رواتــب اآلالف  عصيبــة 

الوكالة يف مناطق عملياتها الخمس.
األزمــة  أن  مــن  الالجئــني  شــؤون  يف  مراقبــون  وحــذر 
املاليــة ســتنعكس ســلبا عــى املوظفــني بعدمــا أثــرت 
لالجئــني  املقدمــة  اإلغاثيــة  الخدمــات  نوعيــة  عــى 
الفلســطينيني خاصــة يف قطــاع غــزة، خصوصــا يف ظــل 

تفيش فروس كورونا داخل املجتمع.
وتعــاين الوكالــة األمميــة التي تقدم خدماتها  لنحو 5.5 
ماليــني الجــئ فلســطيني مــن أزمــة ماليــة حــادة منــذ أن 
أوقفــت إدارة الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب يف 31 
آب/ أغســطس 2018 مســاهاتها يف متويل األونروا، 
مّتهمــة الوكالــة األمميــة بأنهــا "منحــازة بشــكل ال ميكــن 

إصالحه".
وأعلــن مديــر عمليــات وكالــة "األونــروا" يف قطــاع غــزة، 
ماتيــاس شــايل، أمــس أن األزمــة املاليــة التــي متــر بهــا 
الوكالة تهدد رواتب 30 ألف موظف بينهم 13 ألفًا يف 

غزة، فيا يتزايد الضغط بعد كورونا.
وأضــاف شــايل يف تريحــات صحفيــة، "ســنكون يف 
رواتــب  دفــع  قادريــن عــى  إذ ســنكون  كارثــة حقيقيــة، 
شــهر ســبتمرب/ أيلــول بعدمــا اســتلفنا 10 ماليــني دوالر 
األشــهر  بخصــوص  أمــا  املتحــدة  األمــم  مــن  أمــريك 

املقبلة فال تتوافر األموال الالزمة لدفع الرواتب".
انعكاسات سلبية

نائــب رئيــس اتحــاد املوظفني العرب يف "األونروا" عبد 
العزيز أبو سويرح، أكد أن األزمة املالية للوكالة سيكون 

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
دفعــت قلــة فــرص العمــل بعــدد مــن الشــباب الحرفيــني 
مراكــز  داخــل  للعمــل  للتوجــه  العمــل  عــن  العاطلــني 
الحجر الصحي املنترة يف أنحاء قطاع غزة املختلفة 
،حيــث يخضعــون لحجــر صحــي إجبــاري ملــدة 21 يوما 
عــن أرسهــم،  بهــا  ينقطعــون  بهــا  يعملــون  مــرة  كل  يف 
ويعرضــون أنفســهم لخطــر العــدوى مــن "املحجوريــن" 

اآلخرين، األمر الذي يجعلهم يف حالة حذر دائم.
الشــاب إيهاب الحســنات 37عاما من مدينة دير البلح 
كان عاطــال عــن العمــل قبــل أن تلــوح لــه فرصــة العمــل 
يف مراكــز الحجــر الصحــي يف املهنــة التي يقتنها وهي 
صيانــة شــبكات الكهربــاء، إذ يتــم حجــره يف كل مــرة مــع 

املوجودين داخل الحجر ملدة ٢١ يوما. 
أرستــه  عــى  ينفــق  فهــو  للــردد  مجــال  أمامــه  يكــن  مل 
املكونــة مــن ســتة أفــراد، فالتحــق بالعمــل التابــع لــوزارة 
الــوزارة  لــه  وفــرت  حيــث  اإلمــداد"،  "وحــدة  الداخليــة 

عــى هــذه الخطــوة، فســيكون لنــا موقــف جــاد يف الــرد 
مــع  دامئــًا  فنحــن  بتنفيذهــا،  نســمح  ولــن  ذلــك  عــى 

املوظفني ومطالبهم".
مؤشر خطير

الوكالــة  بهــا  متــر  التــي  املاليــة  األزمــة  أن  شــك  وال 
املقدمــة  والخدمــات  الالجئــني  عــى  أيضــًا  ســتنعكس 
لهــم يف القطــاع، وفــق عضــو اللجــان الشــعبية لالجئــني 

زياد الرفندي.
وأوضح الرفندي لصحيفة "فلسطني"، أن األزمة التي 
متــر بهــا األونــروا يف الوقــت الحــايل مــن أســوأ األزمــات، 
وهــو مــا ظهــر جليــًا خاصة يف ظل كورونا، عدا عن عدم 

وجود خطط أو برامج لسد العجز الحاصل.
وعــّد أن األزمــة املاليــة التــي متــر بهــا األونروا لهــا "مردود 
ســيايس عــى الشــعب الفلســطيني ومتريــر للمشــاريع 
الصهيوأمريكيــة، قائــاًل: "للوكالــة دور أكــرب وقــدرة عــى 
جلــب األمــوال مــن الــدول املانحــة، وليــس التوجــه نحــو 

املساس برواتب املوظفني".
ووصف املساس بالرواتب والخدمات "مؤرشا خطرا" 
والــدول  الجهــات املختصــة  مــن  يتطلــب موقفــًا وطنيــًا 
املانحــة ملســاندة الوكالــة يف توفــر الخدمــات اإلغاثيــة 

لالجئني.
وبنّي الرفندي أن األزمة التي مير بها قطاع غزة خاصة 
الخدمــات  تتطلــب مضاعفــة  كورونــا،  تفــيش  ظــل  يف 
الصحيــة واإلغاثيــة لالجئــني، وليــس تقليصهــا، بســبب 

توقف كثر من األعال وارتفاع نسبة الفقر والبطالة.
يؤثــر  وتغييبهــا  مهــم"  "أمــر  الوكالــة  وجــود  أن  وأوضــح 
ســلبًا ويرفــع أعــداد الفقــراء، عــدا أنــه "مطلــب أمريــي- 
حــق  وشــطب  القــرن  صفقــة  مــع  يتــاىش  ارسائيــيل 

احتجنــا ملســتلزمات  "إذا  قائــال:  بالتخريــب،  يقومــون 
ملراكــز  وتوصلهــا  الداخليــة  وزارة  لنــا  توفرهــا  للعمــل 

الحجر لعدم إمكانية خروجنا للخارج".
فيهــا ضغــط  يوجــد  ال  كان  الحجــر  مراكــز  أن  إىل  ونــوه 
حينــا كانــت تقتــر عــى التعامل مع فئة املســافرين 
لكــن ازداد ضغــط العمــل بعــد إعــالن حالــة الطــوارئ يف 
قطاع غزة، معتربا أن الحجر الصحي مبثابة عامل جديد 
يلتقــي فيــه اإلنســان بكافــة صنــوف النــاس مــن املثقــف 
واملســتهر مــا صقــل تجربتــه الشــخصية يف الحيــاة، 

كا يقول.
الظــروف ذاتهــا دفعــت الشــاب ســامل العفــش ٢٩ عامــا 
مــن مخيــم النصــرات لاللتحــاق بالعمــل مبراكــز الحجــر 
الصحــي يف مجــال التعقيــم مــع الــركات التــي تعمــل 

يف هذا املجال داخل الحجر.
مــن  مكونــة  عائلــة  "أعيــل  لـ"فلســطني":  العفــش  وقــال 
مثانيــة أفــراد وأجهــز شــقتي للــزواج ومل أكــن أعمــل، فا 

لهــا انعكاســات ســلبية عــى املوظفــني والالجئــني يف 
القطاع بشكل عام، معتربًا املساس برواتب املوظفني 

"خط أحمر".
"مســؤولية  "فلســطني":  لصحيفــة  ســويرح  أبــو  وقــال 
وتّلمــس  غــزة  أهــل  جــراح  عــى  الوقــوف  شــايل 
كورونــا  جائحــة  ظــل  يف  خاصــة  الالجئــني،  احتياجــات 

وتراكم األزمات".
وقــال إنــه "ليــس مــن اختصــاص" مديــر عمليــات األونــروا 
األقاليــم  يف  املوظفــني  جميــع  عــن  الحديــث  بغــزة 
الخمــس، مقــدرا أنهــا "رمبــا تكــون تريحــات شــخصية 
أو تعــرب عــن رأيــه، ألن هــذا األمــر يتحــدث فيــه املفــوض 

العام وجهات مختصة )يف األونروا(".
خــط  املوظفــني  "رواتــب  أن  عــى  ســويرح  أبــو  وشــدد 
أحمر، خاصة يف ظل اشــتداد األزمات يف غزة، كا أن 
تقليصهــا يؤثــر عــى االقتصــاد يف القطــاع بشــكل عــام"، 
لرواتــب  تذهــب  األونــروا  ميزانيــة  مــن   70% أن  مبينــا 
املوظفــني، "وتقليصهــا ســيعني املــي نحــو التقليص 
سنة بعد األخرى". وأكد أنه من "املفرض التفكر يف 
كيفيــة الحصــول عــى التمويل ومخاطبــة الدول املانحة 
ســيناريوهات  وضــع  وليــس  الســنوية،  التزاماتهــا  لدفــع 

لتقليص الرواتب والخدمات".
عــى  ســيؤثر  الرواتــب  تقليــص  أن  ســويرح،  أبــو  وبــنّي 
عــدد كبــر من املوظفــني خاصة الذين لديهم التزامات 
مــا ينعكــس عــى  للبنــوك، وامُلعيلــني ألرس ممتــدة، 
التــذرع  أن  موضحــًا  منهــم،  املقدمــة  الخدمــة  جــودة 
األمــان  عــى  خطــرًا  "يشــكل  وآخــر  وقــت  بــني  باألزمــة 

الوظيفي للموظفني".
وأضــاف يف هــذا الســياق: "يف حــال أقدمــت الوكالــة 

اللبــاس الواقــي وتــم توعيته من قبل وزارة الصحة بطرق 
الوقاية من العدوى.

وقــال: "لعــدم وجــود عمــل اضطــررت للمخاطرة بحيايت 
يف  صحــي  حجــر  أول  فــكان  العيــش،  لقمــة  لتأمــني 
الخامــس والعريــن مــن شــهر رمضــان يف حجــر بيــت 

حانون".
أخــذ  يتــم  الحجــر  نهايــة  بعــد  "ثــم  الحســنات:  وأضــاف 
عينة كورونا مني وإذا تبني أنها سلبية أخرج ثم أمكث 
اســبوعني يف منــزيل ثــم أعــود للعمــل يف بيــت حانــون 
بينا عملت يف املرة الثالثة يف مركز حجر دير البلح". 
وتابع: "يف البداية ترددت ولكن ظروف غزة وقلة فرص 
لكــن  بقدميــه  للمــوت  يذهــب  كمــن  جعلتنــي  العمــل 
وزاريت الداخليــة والصحــة توفــران لنا كل أمور الســالمة 

والوقاية وأصبح لدي خربة بأمور الوقاية".
وأشــار إىل أن هنــاك ٥٣٠ غرفــة مبركــز حجــر ديــر البلــح 
تحتاج لصيانة بشكل يومي خاصة يف وجود أطفال قد 

العودة والالجئني".
وكان مــن بــني تريحــات شــايل، أنــه "ال مُيكــن فصــل 
عــن  كورونــا  جائحــة  ملواجهــة  املخصصــة  األمــوال 
األمــوال األساســية التــي نحتاجهــا، حيــث نحتــاج شــهريًا 
رواتــب  لدفــع  أمــريك  دوالر  مليــون   18 لغــزة وحدهــا 
املوظفــني واســتمرار الخدمــات الغذائيــة لالجئني حتى 
مــا  ويجــدوا  باألمــراض  يبقــوا بصحــة جيــدة وال يصابــوا 

يكفي من الطعام ليتناولوه".
وأكمل "حتى اآلن لدينا ما يقارب من 10 ماليني دوالر 
أمريك، وهو متويل خاص بدعم الربنامج الغذايئ وما 

هو متوافر حاليًا يكفي لنهاية العام الحايل".
واألســبوع املــايض، قــال املستشــار اإلعالمــي لألونــروا 
التابعــة  فلســطني  صــوت  إلذاعــة  حســنة،  أبــو  عدنــان 
مليــون   200 عجــزا مببلــغ  تواجــه  الوكالــة  إن  للســلطة، 
العــام  نهايــة  حتــى  اإلنســانية  برامجهــا  لتغطيــة  دوالر 
الجــاري. وحــذر أبــو حســنة مــن أن جميــع برامــج الوكالــة 
مهددة بالتوقف قريبا بفعل العجز املايل يف ميزانيتها، 
وهــو مــا اعتــربه رئيس اللجنة الشــعبية ملواجهة الحصار 

ا. جال الخرضي، بأنه مؤرش خطر جدًّ
وقال الخرضي، يف تريح صحفي الجمعة: إن "األزمة 
بــدأت تدخــل منحنــى جديــدا حــني بــدأت تطــال رواتــب 

املوظفني، وهذا مساس باملوظفني وعوائلهم".
أميــن  األردن،  خارجيــة  وزيــر  أكــد  ذلــك  مــع  وبالتزامــن 
الســيايس  الدعــم  توفــر  اســتمرار  أهميــة  الصفــدي، 
خدماتهــا  اســتمرارية  لضــان  األونــروا  لوكالــة  واملــايل 
إىل  التوصــل  لحــني  األممــي  تفويضهــا  وفــق  الحيويــة 
حــل دائــم وعــادل لقضيــة الالجئــني وفقــًا لقــرارات األمــم 

املتحدة ذات الصلة.

أتــردد  مل  الحجــر  مبراكــز  العمــل  فرصــة  يل  الحــت  إن 
يف  تدريبتــني  دورتــني  تلقيــت  الوضــع.  خطــورة  رغــم 

املستشفيات ثم انخرطت بالعمل".
للمســافرين يف  رفــح  فتــح معــرب  منــذ  أنــه يعمــل  وبــني 
الصحــي  للحجــر  املــايض حيــث يخضــع حاليــا  فربايــر 
للمرة التاسعة، قائال: "يف املرة األوىل شعرت بالرهبة 
ثــم اختالطــي بالنــاس خفف هذه الرهبــة حيث أصبحنا 

كأرسة واحدة".
وأشــار إىل أنــه خضــع للحجــر الصحــي أربــع مــرات يف 
بيــت حانــون ومثلهــا يف ديــر البلــح واآلن يف رفــح، مبينا 
أن هــذه التجربــة عرفتــه عــى أنــاس مــن جميــع أطيــاف 

املجتمع.
وقــال: "نعمــل بشــكل يومــي عــى تعقيــم املــكان وكل 
مــا داخلــه مبــا فيــه القامــة ومــع اتخــاذ كافــة إجــراءات 
يوفرهــا  للعمــل  أدوات  احتــاج  حــال  ويف  الســالمة، 

املشغل".

مراكز الحجر الصحي توفر فرص عمل لحرفيني شباب يف غزة

أزمة األونـــروا الماليـــة تقتــــرب من "الخط األحمــر"
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سطوة األحزاب
 وسلطة الشعب

أحمــد  د.  الفلســطينية،  التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  قــال 
مجــدالين: إن اتفــاق حركتــي فتــح وحامس األخــر بحاجة إلقرار من الهيئات 
التنظيميــة للحركتــن، مــن جانــب آخــر أكــد  د.صــري صيــدم عضــو اللجنــة 
املركزيــة لحركــة فتــح بأنــه مــن البديهــي أن تلجــأ كل األطــر يف كل الفصائــل 
لنقــاش تفاصيــل التفاصيــل املتعلقــة باالتفــاق  طاملــا يشــمل االنتخابــات 

الترشيعية والرئاسية واملجلس الوطني.
وحــامس  فتــح  باســم  تحــدث  انــه  مجــدالين  الدكتــور  أقــوال  عــى  املأخــذ 
وتدخل يف شؤونهام الداخلية وإن كانت لديه معلومات حول نية الطرفن 
عــرض االتفــاق عــى الهيئــات التنظيميــة، ولكــن األكــر أهميــة مــن ذلــك هــو 
دون  عديــدة  لســنوات  الفلســطيني  بالقــرار  فلســطينية  أطــراف  اســتفراد 
العودة إىل الشعب الفلسطيني مصدر السلطات وصاحب القرار الفصل 
يف صناديــق االقــراع، وهــي سياســة متبعــة يف الفصائل ويؤكد ذلك أقوال 
د.صيــدم بأنــه ســيتم مناقشــة تفاصيــل التفاصيــل يف األطــر الحزبية ألهمية 
االتفاق وما سيرتب عليه من تغيرات وخاصة فيام يتعلق بركيبه منظمة 

التحرير الفلسطينية.
حقيقــة  وهــذه  الفلســطيني  الشــارع  غالبيــة  متثــل  الفلســطينية  الفصائــل 
الفصائــل  متارســها  التــي  الداخليــة  الدكتاتوريــة  ولكــن  إنكارهــا،  ميكــن  ال 
واألحزاب الفلسطينية ال تؤهل تلك األغلبية التخاذ قرارات تخص الشعب 
نيابة عنه، ولدينا فكرة واضحة عن كيفية اتخاذ القرارات وإجراء االنتخابات 
والرغيــب  واملعــارف  الشــخصية  املصالــح  فيهــا  تؤثــر  التــي  الداخليــة 
والرهيــب وغرهــا مــن أدوات يعرفهــا القايص والداين، وان كانت تختلف 
يف درجاتها من حزب آلخر  ومن منطقة ألخرى إال أن الصبغة العامة تفتقر 
إىل النزاهــة التــي ميكــن  االطمئنــان لهــا، كــام أن هنــاك فئــة معتــرة ال عالقــة 

لها باألحزاب وال متثلها األحزاب وال يجوز إهاملها أو تجاوزها.
خالصة القول انه ال بد من تخفيف سطوة األحزاب عى حياة الفلسطينين 
وخاصة فيام يتعلق بالشؤون السياسية، ال مناص من الرجوع إىل الشعب 
الفلســطيني بالدرجــة األوىل يف القضايــا اإلســراتيجية حتــى يكــون القــرار 
اقرب إىل الصواب، والشعب يتحمل نتيجة أخطائه ال أخطاء األحزاب التي 
تديــر لــه ظهرهــا إال عنــد الحاجــة إىل صوتــه يف صنــدوق االقــراع. لذلــك إن 
مل تكــن االنتخابــات متاحــة أو هنــاك عقبــات، يجــب اللجــوء إىل االســتفتاء 
العــام كلــام اقتضــت الــرورة، وال داعــي للتــذرع بوبــاء كورونــا أو باألوضــاع 
الشــعب  تواجــه  معضلــة  اكــر  الن  الذرائــع  مــن  ذلــك  غــر  أو  السياســية 
الفلســطيني هو حرمانه من حق اختيار قادته وممثليه وبرامجه السياســية، 
فكيــف ســنامرس حقنــا يف تقريــر املصــر إن مل يكــن لدينــا الفرصــة الختيــار 

من ميثلنا؟. 

غزة/ فلسطن:
املجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  أكــد 
الترشيعــي د. أحمــد بحــر، رضورة احــرام 
تأخــذ  حتــى  العدالــة  وتحقيــق  القانــون 
مجراها؛ حفاظا عى حقوق املواطنن.

جاء ذلك، خالل استقبال بحر يف مكتبه، 
واملخاتــر  الوجهــاء  مــن  وفــدًا  أمــس، 
يف  اإلصــالح،  ورجــال  العشــائر  وشــيوخ 
مقدمتهــم رئيــس الهيئــة الوطنيــة لشــؤون 
العشائر أبو سلامن املغني، ونائب مدير 
وزارة  يف  للعشــائر  العامــة  اإلدارة  عــام 
الداخلية عالء الدين العكلوك، وبحضور 
الترشيعــي  يف  القانونيــة  اللجنــة  رئيــس 

النائب محمد فرج الغول.
مــع  الترشيعــي  املجلــس  إن  بحــر  وقــال 
تحقيــق العدالــة وإنفــاذ القانــون، وتقديــم 
والرسيعــة،  العادلــة  للمحاكمــة  الجنــاة 
مشــددًا عــى أن العدالــة يجــب أن تأخــذ 

مجراها لحفظ حقوق املواطنن.
يســعى  الترشيعــي  أن  عــى  بحــر  وشــدد 
وتنفيــذ  التقــايض؛  اجــراءات  لترسيــع 
األحكام الصادرة عن املحاكم املختصة.

من جانبه، قال النائب الغول: إن القانون 
مــن  ويحــد  للجنــاة  قويــا  رادعــا  يشــكل 
الجرائــم، الفتــًا إىل أن الترشيعــي يشــكل 
يتعلــق  فيــام  القضائيــة  للجهــات  غطــاًء 
بامتنــاع رئيــس الســلطة عــن التوقيــع عــى 
أحــكام اإلعــدام وخاصة بعــد انتهاء واليته 

منذ عام 2009م.

الترشيعــي  املجلــس  أن  الغــول  وأضــاف 
الجنايــات  محكمــة  تشــكيل  عــى  يعمــل 
تشــكيل  ســيتم  ذلــك  ولحــن  الكــرى، 
القضايــا  يف  تنظــر  قضائيــة  هيئــات 
أســاس  العــدل  أن  إىل  مشــرًا  الكــرى، 
"وأن  العــدل،  أســاس  والتنفيــذ  امللــك 
الصلــح بــن املتخاصمــن ال يلغــي الحــق 

العام".
الوجهــاء  رفــض  أكــد املغنــي  مــن جانبــه، 
التــي  العائليــة  للشــجارات  واملخاتــر 
أن  إىل  الفتــًا  املاضيــة،  األيــام  وقعــت 
الوجهــاء يعملــون عــى إنهــاء كل أشــكال 

الشجارات وآثارها.
ميدانيــة  محكمــة  إنشــاء  املغنــي  واقــرح 
لتصــدر  الكــرى،  الحــوادث  وقــوع  فــور 

داعيــًا  الجنــاة،  عــى  العادلــة  أحكامهــا 
عــى  للمصادقــة  الترشيعــي  املجلــس 
موافقــة  انتظــار  وعــدم  اإلعــدام،  أحــكام 

رئيس السلطة محمود عباس.
دامئــا  يعملــون  اإلصــالح  رجــال  إن  وقــال 
وللمحافظــة  شــعبهم،  خدمــة  عــى 
والوطنــي،  االجتامعــي  النســيج  عــى 
موقــف صــارم  باتخــاذ  الترشيعــي  مطالبــًا 
يف  الســالح  يســتخدمون  الذيــن  ضــد 

الشجارات العائلية.
التجمــع  طالــب  االجتــامع،  وعقــب 
واألعيــان  والعشــائر  للوجهــاء  العشــائري 
ورجــال اإلصــالح يف قطــاع غــزة، بــرورة 
تنفيذ األحكام الصادرة بحق جرائم القتل 
مســاهمًة يف اســتقرار الســلم املجتمعي 

عــام  مديــر  نائــب  وقــال  الفلســطيني. 
مؤمتــر  خــالل  العكلــوك  عــالء  العشــائر 
صحفــي للتجمــع عقد أمــام مقر املجلس 
إن شــعبنا تابــع حــاالت القتــل املؤملة يف 
مجتمعنــا كــام رصدنــا وقــوع العديــد مــن 
القليلــة  األيــام  العائليــة يف  املشــاجرات 
نتــج عنهــا لألســف عــدد  املاضيــة والتــي 
هــذه  بــن  مــن  املختلفــة  االصابــات  مــن 

العائالت.
وشــجبه  التجمــع  إدانــة  العكلــوك  وأكــد 
لجرائــم القتــل واالعتــداء التــي وقعــت يف 
محافظــات مختلفــة مــن قطاع غزة، وندين 

املجرمن الذين قاموا بارتكابها.
غــزة  يف  األمنيــة  األجهــزة  بجهــود  وأشــاد 
وتدخلهــا  األمنيــة،  الحالــة  ضبــط  عــى 
التطــور املشــاجرات  الحكيــم لوضــع حــد 
الخالفــات  عــن  الناتجــة  واملشــاكل 

العائلية.
مــن  بيــد  الــرب  إىل  العكلــوك  ودعــا 
حديد عى أيدي كل من تسّول له نفسه 
العبــث بحالــة االســتقرار والســلم األهــي 
واملجتمعــي املتجســدة يف غــزة، والتــي 

يشهد لها القايص والداين.
وطالب العكلوك قيادة الفصائل برورة 
ضبــط عنارصهــا، والتأكيــد عليهــم بعــدم 
مشــاجرات  أي  يف  الســالح  اســتعامل 
كــام  الفلســطينية،  العوائــل  بــن  تحــدث 
نؤكــد أن الســالح الطاهــر هــو الــذي يوجــه 
ســالح  هــو  ذلــك  دون  ومــاد  لالحتــالل 

مشــبوه. كــام طالــب الجهــات الحكوميــة 
تنفيــذ  يف  اإلرساع  بــرورة  املختصــة 
مرتكبــي  بحــق  صــدرت  التــي  العقوبــات 

ا كان حيثياتها. ا كان نوعها وأيًّ جرمية أيًّ
املجلــس  عــام  مديــر  قــال  ذلــك،  إىل 
رغــم  إنــه  املدهــون  نافــذ  د.  الترشيعــي 
عليهــا  املنصــوص  القانونيــة  اإلجــراءات 
عبــاس  محمــود  الرئيــس  مصادقــة  وعــدم 
يف  آليــة  بحــث  مــن  بــد  ال  أنــه  إال  عليهــا 
أحــكام  تنفيــذ  أن  أجــل  مــن  الترشيعــي 
عــى حرمــات  يعتــدي  مــن  لــكل  اإلعــدام 

املجتمع.
لـ"إذاعــة  ترصيــح  يف  املدهــون  وأضــاف 
األقــى": "نحــن نعيــش وضــع اســتثنايئ 
حتــى  االنقســام  حالــة  تنتهــي  أن  ونتمنــى 
تعــود اللحمــة ويعود املجلس الترشيعي 
بفعاليــة كاملــة بأعضائــه يف الضفــة وغــزة 
لنؤكــد عــى أهميــة تنفيذ أحــكام اإلعدام 

وذلك تحقيقًا للردع العام".
وقــع   – عبــاس  الرئيــس  أن  إىل  وأشــار 
تنــص  دوليــة  اتفاقيــات  عــى  لألســف 
عــى عــدم جــواز تنفيــذ أحــكام اإلعــدام - 
وأصبحنــا يف حــرة بأنــه ال يوجــد مصادقة 
للوضــع  الرئيــس وال صالحيــات  قبــل  مــن 
إال  االحــكام  هــذه  لتنفيــذ  بغــزة  القائــم 

باملصادقة وفقًا القانون".
وأكــد املدهــون أن تنفيــذ أحــكام اإلعــدام 
ليســت عمليــة ســهلة للجهــات الرســمية 

وهناك إجراءات قانونية لتنفيذها.

تجمع عشائري يدعو إلى سرعة تنفيذ أحكام مرتكبي جرائم القتل 
بحر: العدالة يجب أن تأخذ مجراها لحفظ حقوق المواطنين

إعـالن عن تلزيم كافتيريا
حديقة الجندي المجهول 
بطريـق الظـرف المختـوم

تعلـــن بلديـــة غــــزة عــــن رغبتهــا يف تلزيــم كافتريــا حديقــة الجنــدي املجهــول 
التابعــة لهــا باإلضافــة للســاحة األماميــة مــن الجهــة الغربيــة مبســاحة تقريبيــة 
)450(م2 بطريــق الظــرف املختــوم وذلــك خــالل الفتـــرة مـــن 22/9/2020م  

وحتـى 28/09/2020م  وفــق الشــروط التالية:-
التوقيــع عــى العقــد قابلــة  تبــدأ مــن تاريــخ  التلزيــم ســنة ميالديــة  1. مــدة 

للتجديد مبوافقة البلدية فقط.
إيجــارات  قســـم  إىل  التوجـــه  املــزاودة  يف  الدخــول  يرغــب  مــن  عــى   .2

أمــالك البلديـــة بالدائــرة املاليـــة للحصـــول علـــى الئحـــة املـــزاودة ورشوطهـــا 
وذلك مقابل دفـــع مبلغ )200( شــيكل رســوم غر مســردة خالل الفرة من 

29/9/2020م وحتـى 04/10/2020م قبل موعد فتح املظاريف.
3. آلية تقديم العطاء

• تقديم الئحة املزاوده وتعبئة النموذج املرفق والتوقيع عليهام ووضعهام 
داخل الظرف املختوم.

• وضع مبلغ التلزيم بالكامل )نقدًا أو بشيك بنيك( داخل الظرف املختوم.
• وضع مبلغ التأمن املســرد بقيمة  )5,000( شــيكل نقدُا أو مبوجب شــيك 

بنيك أو كفالة بنكية قابلة للتجديد داخل الظرف املختوم.
• أن يقـوم املزاود بوضـع الظـرف املختوم للمزاودة الخاصة به قبل الساعة 
الثانيــة عــرشة ظهــرًا مــن يــوم األحــد املوافــق 04/10/2020م، وذلــك يف 
صنــدوق العطــاءات املخصــص لذلــك بغرفــه الســيد/ منســق اإلدارة العامة 
للشئون املالية ولن يسمح ألي شخص تقديم الظرف الخاص به بعد هذا 

املوعد ولن يلتفت إليه.
4. ســيتم فتـــح مظاريــف املــزاوده الســاعة الثانيــة عــرشة ظهــرًا من يـــوم األحد 

املوافق 04/10/2020م بنفس املكان. 
5. يف حالة عدم بلوغ املزاودة الســعر املناســب  يحق للبلدية إلغاء املزاودة 

وترسيتها بالطريقة  التي تراها مناسبة ألي شخص من املتنافسن يف املزاودة 
امللغاة أو من غرهم وفقًا للمصلحة العامة للبلدية  دون إعادتها مرة أخرى,

6. ســيتم معاينة الكافتريا يوم الخميس املوافق 1/10/2020م أثناء فرة الدوام 

الرسمي للبلدية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة والنصف من بعد الظهر.
7. يحـــرم كـــل مــن عليـــه مستحقـــات أو عوائــد ماليــة للبلديــة مــن الدخــول يف 

املــزاودة إال بعـــد تسديـــدها قبـــل الدخــول باملــزاودة وإحضـــار شــهادة خلــو 
طرف بذلك مـن الجهـات املختصـة بالبلدية.

8. يلتزم من ترسو عليه املزاوده إحضار شهادة عدم مامنعة )له وللعاملن 

معه( من الجهات املختصة.
9. البلديــة غــر ملزمــة بقبــول أعــى األســعار ولهــا حــق االختيار وفقــًا ملا تراه 

مناسبًا ويحقق املصلحة العامة لها.
10. يلتزم من يرسو عليه املزاوده دفع قيمة اإلعالنات بالصحف املحلية .

بلديــة غــزة

دولة فلسطن - وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون املالية

دائرة املشريات – غزة
تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــريات عــن إعــادة طــرح عطــاء تبعا للرشوط 
الراغبــن  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
يف  وترغــب  رســميًا  املســجلن  االختصــاص  أصحــاب  مــن  املشــاركة  يف 
املشــاركة يف هــذا العطــاء الحصــول عــى جميــع وثائــق املناقصــة أو مزيــد 
www.moh.  مــن املعلومــات مــن خــالل املوقع االلكروين لــوزارة الصحة

التواصــل  موقــع  عــى  املشــريات  دائــرة  صفحــة  خــالل  مــن  أو    gov.ps
  Facebook.com/mohprocurement االجتامعي

1. للمشاركة يف العطاء ميكن للرشكة طباعة مستند املناقصة املختوم بختم 

دائرة املشريات يف وزارة الصحة وتعبئة األسعار عى النامذج الخاصة بذلك 
يف وثائــق العطــاء مقابــل دفــع مبلــغ )100( شــيكل غر مســردة يتم وضعها يف 
ظــرف منفصــل داخــل مظــروف العطــاء ومــن ثــم تقــوم وزارة الصحــة بتوريــده إىل 
خزينة وزارة املالية، ويف حال مل يرفق سعر كراسة العطاء سيتم رفض العرض. 
املوافــق  الخميــس  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

01/10/2020 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 
الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن أو ممثليهم.

رقم العطاءاسم العطاءم

1

توريد قطع غيار خاصة بالغازات 
88/2020الطبية لمجمع الشفاء الطبي

2

توريد وتركيب
89/2020رأس كمبرسور بالشفاء

3. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســالمي أو بنــك االنتــاج 

أو بنــك الريــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمــة 
الكفالــة مــن مســتحقات الرشكــة وتكــون صالحــة ملــدة ثالثــة شــهور ويف حــال 
مل تتمكــن الرشكــة مــن احضــار الكفالــة مــن املصــادر املذكــورة يجــب احضار 

تعهد بتقديم الكفالة أو كتاب حجز املستحقات فيام بعد.
4. أجرة اإلعالن عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.

5. ارفاق شهادة خلو رضيبي أو صوره عنها أو شهادة خصم رضيبي صادرة 

عن الدوائر الريبية يف قطاع غزة.
6. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

دولة فلسطن - وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون املالية

دائرة املشريات – غزة
للــرشوط  تبعــًا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــريات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن 
الراغبــن  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
يف  وترغــب  رســميًا  املســجلن  االختصــاص  أصحــاب  مــن  املشــاركة  يف 
املشــاركة يف هــذا العطــاء الحصــول عــى جميــع وثائــق املناقصــة أو مزيــد 
www.moh.  مــن املعلومــات مــن خالل املوقع االلكــروين لوزارة الصحة

التواصــل  موقــع  عــى  املشــريات  دائــرة  صفحــة  خــالل  مــن  أو    gov.ps
  Facebook.com/mohprocurement االجتامعي

1. للمشاركة يف العطاء ميكن للرشكة طباعة مستند املناقصة املختوم بختم 

دائرة املشريات يف وزارة الصحة وتعبئة األسعار عى النامذج الخاصة بذلك 
يف وثائق العطاء مقابل دفع مبلغ )200( شــيكل غر مســردة يتم وضعها يف 
ظــرف منفصــل داخــل مظــروف العطــاء ومــن ثــم تقــوم وزارة الصحــة بتوريــده إىل 
خزينة وزارة املالية، ويف حال مل يرفق سعر كراسة العطاء سيتم رفض العرض. 
املوافــق  األربعــاء  يــوم  املختــوم  بالظــرف  العــروض  لقبــول  موعــد  أخــر   .2

07/10/2020 الســاعة 11:00 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف نفــس 
الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصن أو ممثليهم.

رقماسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح 
املظاريف

1

تطوير شبكة مياه اطفاء 
الحريق في مجمع الشفاء 

ومستشفى الرنتيسي
/92

2020

 11:00
صباحًا

3. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســالمي أو بنــك االنتــاج 

أو بنــك الريــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة يفيــد بحجــز قيمة 
الكفالــة مــن مســتحقات الرشكــة وتكــون صالحــة ملــدة ثالثــة شــهور ويف حــال 
مل تتمكــن الرشكــة مــن احضــار الكفالــة مــن املصــادر املذكورة يجــب احضار 

تعهد بتقديم الكفالة أو كتاب حجز املستحقات فيام بعد.
4. أجرة اإلعالن عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.

5. ارفاق شهادة خلو رضيبي أو صوره عنها أو شهادة خصم رضيبي صادرة 

عن الدوائر الريبية يف قطاع غزة.
6. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

خان يونس/ محمد أبو شحمة:
شــاركت جامهــر غفــرة يف مدينــة خــان 
مســرة  يف  غــزة  قطــاع  جنــويب  يونــس 
قاتــل  بإعــدام  للمطالبــة  أمــس،  حاشــدة، 
الرصاف أحمد زيك البشيتي )53 عاًما(.

وردد هــؤالء خــالل املســرة التــي جابــت 
شوارع املدينة، شعارات تطالب برسعة 
الــرصاف،  بقاتــل  القصــاص  حكــم  تنفيــذ 
يف  التأخــر  وعــدم  محاكمتــه،  وترسيــع 

التنفيذ، حتى يكون القاتل عرة لغره.
وقالــت عائلــة البشــيتي، يف بيــان، إنهــا: 

"تتابــع مجريــات العمــل اإلجرامــي الــذي 
ابننــا  حــق  يف  )م.ع(  املجــرم  بــه  قــام 
العاليــة  والهامــة  القامــة  ذي  املغــدور 
اإلرصار  ســبق  مــع  البشــيتي،  أحمــد 
بــه  تربطــه  كانــت  ملــا  غــدًرا  والرصــد 

مواثيق الصداقة".
وأضافــت العائلــة: "ننظــر ألمــر القصــاص 
أبنائــه  مــن  ورشكائــه  القاتــل  هــذا  مــن 
وأخيــه، وننتظــر عــى أحــر مــن الجمــر أمــر 
القضــاء العــادل يف هــذه الجرميــة البالغة 

الخطورة، والقصاص العادل".

املــايض،  الخميــس  الرشطــة،  وعــرت 
بعــد  البشــيتي  الــرصاف  جثــامن  عــى 
عمليات البحث والتحري والتي استمرت 
ســاعات، ومتكنــت املباحــث العامــة مــن 
إلقــاء القبــض عــى مشــتبه بــه وهو )م، ع( 

58 عامًا.

أقــّر الجــاين  وخــالل التحقيقــات األوليــة، 
بقيامــه بخطــف تاجــر العملــة "البشــيتي" 
النــار عليــه، ورسقــة مبلــغ  بإطــالق  وقتلــه 
مايل بقيمة 150 ألف دوالر كان بحوزته، 

كام أقّر بدفن جثة القتيل يف منزله.

مواطنون غاضبون في خان يونس يطالبون بإعدام 
قاتل الصراف البشيتي 

غزة/ فلسطن:
دعــا النائــب يف املجلــس الترشيعــي يحيــى العبادســة، الســلطة يف رام اللــه إىل 

احرام القانون ووقف سياسة التمييز بن املحافظات الفلسطينية.
وأكد العبادسة، يف بيان، أمس، عى أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية 
، مشــرًا إىل أن الســلطة رغــم األجــواء اإليجابيــة مل تنفــذ خطــوات عمليــة إلنهــاء 
االنقســام. وقــال إن الضامنــة األساســية لتحقيــق الوحــدة الوطنية وإنهاء االنقســام 
هــي تطبيــق ســيادة القانــون لكــن الســلطة مل تحــرم القانــون حتــى اآلن  "فسياســة 
التمييز بحق غزة واضحة مع أن األصل أن يكون املواطنون متساوين يف الحقوق 
ســيادة  احــرام  وقــت  تتحقــق  الوطنيــة  الوحــدة  أن  عــى  وشــدد  والواجبــات".  
القانــون، وأن يحتكــم الجميــع ملعايــر محــددة ضمــن تقاســم مــوارد الســلطة دون 

متييز  "فالحكومة ليست للضفة فقط".
ودعا العبادســة الســلطة إىل احرام الحريات العامة والحقوق ووقف االعتقاالت 
والتنســيق األمنــي؛ ألن هــذه القضايــا قضايــا أساســية ال بــد مــن الحديــث عنهــا 

لتحقيق رشاكة كاملة.

غزة/ فلسطن:
أعلنــت وزارة الربيــة والتعليــم العــايل بالتعاون مــع وزاريت الداخلية والصحة أنها 
ســتجري محــاكاة عمليــة بهــدف فحــص إمكانيــة افتتــاح املــدارس وترتيــب العــودة 

اآلمنة للعملية التعليمية مبحافظات قطاع غزة. 
وســيجري عقــد املحــاكاة يف الرابــع مــن الشــهر املقبــل يف مدرســة خالد الحســن 

الثانوية للبنن يف مديرية تعليم خان يونس.
وأفــادت الــوزارة، يف بيــان، أمــس، بأنــه ســيتم إحضــار نصــف طالب املدرســة وفق 
إجــراءات الســالمة والوقايــة الصحيــة، وتنفيــذ محــاكاة لعقــد يــوم درايس كامــل 
والتأكد من ســالمة الخطط واإلجراءات والدليل الذي وضعته الوزارة  الســتئناف 
الدراســة بشــكل آمــن.  وجــاء ذلــك، ختامــا الجتامعــا عقــد يف مدينــة خــان يونــس 
لرتيــب إجــراء املحــاكاة، ويشــمل دوام اإلدارة واملعلمــن مبكــرًا، تواجــد اللجنــة 
ارتــداء  مــن  والتأكــد  الحــرارة  وقيــاس  باملعقــامت  الطــالب  الســتقبال  الصحيــة 
الكاممــة، انتشــار املعلمــن وفريــق الضبــط املنــاوب ملتابعــة التباعــد، الطابــور 

الصباحي وكلمة توجيهية، التحرك إىل الفصول بصحبة املعلم.
وكذلك يشمل التعامل مع حالة مشتبه بها، متابعة إجراءات السالمة، اسراحة 

أوىل ثم  اسراحة ثانية وصوال حتى مغادرة الطلبة بنظام.

رام الله/ فلسطن:
توفــر منــح  أمــس، عــن  العلمــي،  العــايل والبحــث  التعليــم  أعلنــت وزارة 
2020- الــدرايس  للعــام  موريتانيــا  يف  مختلفــة  بتخصصــات  دراســية 

واالختصــاص  ودكتــوراة  )ماجســتر  العليــا  الدراســات  مبجــال   ،2021

العايل للطب(.
موقعهــا  لزيــارة  املنــح  هــذه  عــى  باملنافســة  املعنيــن  الــوزارة  ودعــت 
والوثائــق  والتعليــامت،  التفاصيــل،  كامــل  عــى  لالطــالع  اإللكــروين، 

املطلوبة، والرشوط، والتخصصات، واملوعد النهايئ للتقديم.

العبادسة يدعو السلطة إلى احترام 
القانون ووقف سياسة التمييز

"التعليم" تعلن إجراء محاكاة لفحص 
إمكان العودة اآلمنة للمدارس

التعليم العالي تعلن عن منح 
دراسات عليا في موريتانيا

جانب من اللقاء
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

يشــرط القانــون األســايس أن يكــون املكلــف رئيــس القامئــة الحائــزة عــى أكــر 
عــدد مــن املقاعــد يف الربملــان" ولكــن جــرى العــرف الدســتوري عــى أن يكلف 
الرئيــس زعيــم القامئــة األكــرب يف الربملــان وذلــك الشــراط القانــون األســايس 
إعطــاء الثقــة للحكومــة مــن خالل الربملــان بالتصويت عليهــا باألغلبية املطلقة 
وفقــًا للــادة )66( ، إال أن ذلــك ال مينــع مــن أن تتوافــق الكتــل الربملانيــة عــى 

شخصية وطنية، تحظى بتصويت أغلبية  الربملان عليها.
ولنفرض أن الحكومة ُشــكلت ووافق عليها الربملان املنتخب، هل ســيكون 
تشــكيل هــذه الحكومــة مبثابــة إنهــاء لالنقســام أم أن هــذه الحكومــة ســتقيد 
بالقيــود التــي كان يفرضهــا الرئيــس أبــو مــازن عــى الحكومــات الســابقة والتــي 
كان يســميها حكومــات الرئيــس، ومنــع هــذه الحكومــة مــن التعامل مع الوضع 
القائــم يف قطــاع غــزة " باعتبــاره وضعــًا غــر رشعــي مــن وجهــة نظــر الرئيــس"، 
شــعار  رفــع  خــالل  مــن  الســابقة  الفــرة  خــالل  املصالحــة  عطــل  الــذي  األمــر 
التمكــن أواًل والــذي كان يقصــد بــه إقصــاء غــزة متامــا مــن املشــهد والتفــرد 
عــى صعيــد  ســواء  فيهــا  القائــم  الرســمي  بالوضــع  االعــراف  وعــدم  بالقــرار 

املؤسسات او األفراد.  
ولو افرضنا جداًل أن الرئيس لن يقدم عى هذه الخطوة، وسيســمح للحكومة 
بحرية العمل والبدء بتوحيد املؤسسات باعتبارها كلها مؤسسات وطنية وأن 
املوظفــن فيهــا هــم موظفــون مــن أبنــاء الوطــن ورشعيتهــم جميعــًا تســتمد مــن 
انتائهــم للوطــن، ولــو افرضنــا ذلــك جــداًل، فباملنطق البســيط لألمور ما الذي 
مينــع أبــو مــازن مــن القيــام بهــذه الخطــوة اآلن مــن خــالل حكومــة أشــتية إذا كان 
لديه هذا النفس الوحدوي، ليشعرنا فعاًل أنه تخى عن مواقفه السابقة تجاه 

غزة.
 ملــاذا مل يرفــع أبــو مــازن العقوبــات املفروضــة عى غــزة حتى هذه اللحظة، 

عــدة قذائــف "الو" عــى  إطــالق االحتــالل  وتطــور املوقــف إىل حــد 
مــن  الــذي  العســكري  االرتبــاط  لنقطــة  التجــؤوا  الذيــن  املواطنــن 
أمــن الســلطة واالحتــالل للقيــام  أنهــا كانــت تجمــع أجهــزة  املفــرض 
بــدور "التنســيق األمنــي"، وازداد املشــهد قســاوة حــن قصفت طائرة 
"أباتــي" ســيارة مدنيــة خاليــة مــن الــركاب كانــت متوقفــة يف نفــس 

املكان.
مــن  واملصابــن  الشــهداء  عــدد  ارتفــاع  مــع  أنــه  هنــا،  األهــم  أن  غــر 
املتظاهريــن، نتيجــة االســتهداف املبــارش والقنــص اليومــي املتعمــد 
للمواطنــن يف كافــة املواقــع واملحافظــات، اســتدعى ذلــك تدخــل 
عنــارص أمــن الســلطة للــرد عــى مصــادر إطــالق النــار، وإن كان هــذا 
األمــر غــر منظــم وفيــه خروًجــا عــن تعليــات "بعض" قيادات الســلطة 
لدخــول  تحــول مهمــة وحافــًزا  نقطــة  أنــه شــكل  إال  آنــذاك،  وأجهزتهــا 
فصائل املقاومة الفلسطينية "بعن قوية" عى الخط الذي حوربت 
فيــه لســنوات وتحملــت ألجلــه مــرارات وعذابــات كثــرة، ومــا عــادت 
وارتباطــات  اتفاقيــات  أليــة  حســاًبا  تعمــل  هــذا  يومنــا  إىل  املقاومــة 

لــه ومصافحتــه، ومعاهدتــه والتطبيــع معــه، وهــم الذيــن قاطعــوه ســنن  اليــد 
طويلــة وحاربــوه، وحــارصوه وعزلــوه، إميانــًا منهــم بعدالــة القضيــة الفلســطينية 
التــي أيدوهــا ونارصوهــا بحــٍق خــالل عمرهــم القصــر، ومســرتهم السياســية 

الجديدة بعد االستقالل والتخلص من االستعار.
تطــرأ،  جذريــٌة  وتغــراٌت  تظهــر،  قاســيٌة  وحقائــق  يرتســم،  جديــٌد  مــؤمٌل  واقــٌع 
بعــد أن نجــح األمريكيــون واإلرسائيليــون يف نقــب الجــدار العــريب وتقويضــه، 
ومتزيــق الوحــدة العربيــة وتفريقهــا، فقــد متكنــوا بســبٍل كثــرٍة ووســائل عديدة 
مــن اســتدراج األنظمــة العربيــة واســتالتها، رضــًا أو كرهــًا، اقتناعــًا أو خضوعــًا، 
وألزموهــا كــا األولــن باالعــراف بالكيــان الصهيــوين والتطبيــع معــه، والقبــول 
بــه واملشــاركة معــه، واحتفــت اإلدارة األمريكيــة مبــن ســبق وطبــع، وضغطــت 
عــى مــن تأخــر وتــردد، وتوعــدت من عارض ورفض، وهــددت من قاوم وصمد، 
ولكنهــا باتــت عــى يقــن أن القطــار قــد انطلــق، وأن صافــرة الرحيــل عن القضية 

الفلسطينية قد بدأت، واالنسالخ عنها والرباءة منها قد أصبحت حقيقة.
الــرباءة والتخــي، واالبتعــاد والنــأي  العربيــة تتنافــس عــى  باتــت األنظمــة  بــل 
بالنفس، وأخذت تتجرأ عى الفلسطينين وتحرض عليهم، وتبني التحالفات 
ضدهــم، وتنتقدهــم وتلعــن قيادتهــم، وتحملهــم مســؤولية مــا أصابهــم ولحــق 
منهــم،  الرجيــم  الشــيطان  الصهيــوين  بالكيــان  يســتعيذون  لعنــة  وكأنهــم  بهــم، 
ويحتمــون بــه ويلجــؤون إليــه، وكأن الفلســطينين رٌش مطلــق يحيق بهم، وعبٌء 
الــر املطلــق والعــدو  كبــر ينــوؤون تحتــه، ونســوا أن الكيــان الصهيــوين هــو 
األول والشــيطان األكــرب، فهــو عــدٌو مريــٌد ال يغــر جلــده، وال يبــدل قناعاتــه، وال 
يصحح عقائده، وال تتوقف أطاعه وال يشبع نهمه، وال يكف عن أعال القتل 

واالعتداء والعدوان.
يف مواجهــة حالــة االنهيــار املريــع يف العــامل العــريب، نجــد حالــًة من التاســك 
والصمــود، والثبــات والتحــدي، لــدى دول العــامل اإلســالمي، التــي مل يخدعهــا 
إىل  يطأمنــوا  ومل  كالمــه  يصدقــوا  ومل  أحابيلــه،  عليهــا  تنطــِل  ومل  العــدو 
أفعالــه، بــل تأكــد لديهــم أنــه عــدٌو قاتــٌل ماكــٌر كاذٌب محتــٌل غاصــٌب، وأنــه يناور 
إىل  ويصــل  أهدافــه  ليحقــق  ويكــذب  املراحــل،  ليتجــاوز  ومياطــل  ليكســب، 
غاياتــه، ويتظاهــر بالســالم ليســتفرد بالفلســطينين ويــرق أرضهــم وأحالمهــم 

املواطــن  لــدى  أمــاًل  لتحيــي  باملصالحــة  الخاصــة  األحــداث  وتــرة  تتســارع 
الفلسطيني بإعادة اللحمة للنظام السيايس الفلسطيني وإنهاء زمن االنقسام 

الذي استمر ثالثة عر عامًا حتى اآلن.
تــزداد نســبة التفــاؤل بعــد لقــاء إســطنبول بــن قياديت فتح وحاس الذي أســفر 
عــن تفاهــات عــى عــدد مــن النقــاط التــي كانــت حتــى وقــت قريــب ســببا يف 

عدم تحقيق الوحدة الوطنية.
رمبــا كان مــن أبــرز النقــاط املختلــف حولهــا هــي قضيــة االنتخابــات، مــن حيــث 
كيفيــة وتوقيــت إجرائهــا والنظــام االنتخــايب الــذي ســتجري عــى أساســه، وهــل 
ســتتزامن االنتخابــات للتريعــي والرئاســة والوطنــي أو ســتتابع وهــل القــدس 

ستدخل يف العملية االنتخابية أم ال، ودور االحتالل املعطل يف كل ذلك.
هذه النقاط كانت سببًا يف عدم الوصول لالنتخابات وخاصة قضية مشاركة 
أن  الفلســطينين ال ميكــن  مــن قيمــة وطنيــة يف وجــدان  القــدس مبــا متثلــه 
تســقط من املعادلة، ومبا يشــكله إســقاط القدس من االنتخابات من دالالت 
لها أبعادها السياســية والوطنية، ما تشــر إليه األحداث أن اجتاع إســطنبول 
قــد أنهــى هــذه الخالفــات بتوافــق بــن الفصلــن األكربيــن عليهــا ويف انتظــار 
عرضهــا عــى الفصائــل بعــد موافقــة قيــاديت الحركــن حتــى تحظــى باإلجــاع 

الوطني.
السؤال املهم هنا، هل تكمن حل عقدة االنقسام يف إجراء االنتخابات؟؟؟

لنتصــور أن االنتخابــات قــد أجريــت وظهــرت نتائجهــا وبغــض النظــر عــن الفائــز 
فيها، كيف سيؤثر إجراءاتها عى إنهاء االنقسام؟

لنتدرج مع األحداث تسلسليًا حتى نسترف ما ميكن أن نصل إليه من نتائج.
فبعــد أن تعلــن نتائــج االنتخابــات يفــرض بالرئيــس حســب املــادة )65( مــن 
القانون األســايس أن يكلف أحد الشــخصيات الوطنية بتشــكيل الحكومة " وال 

يف  الثانيــة  االنتفاضــة  انــدالع  بدايــة  عــى  الحيــة  شــهاديت  أســجل 
الثامــن والعريــن مــن ســبتمرب2000، فقد كانــت الرارة األوىل يف 
املسجد األقىص، حن هب املصلون للدفاع عن مسجدهم وغضًبا 
القتحامــه يــوم الجمعــة مــن قبل )أرائيل شــارون(  رئيس وزراء االحتالل 
اإلرسائيــي األســبق آنــذاك، ولكــن "رشارة اللظــى" التــي قــادت الهبــة 
الفلســطينية لالســتمرار وعدم االنطفاء كســابقاتها، كانت باستشهاد 
الطفل )محمد الدرة( وانتشار صورته املؤملة كالنار يف الهشيم وهو 

ميوت يف حضن والده.
فلقد عايشت ذلك اليوم، والحدث أمام ناظري عى مفرق الشهداء 
بغــزة "نتســاريم" ســابًقا، حينهــا تجمــع الغاضبــون مــن أبنــاء شــعبنا يف 
اليوم التايل، معربين عن غضبهم القتحام األقىص ورشقوا االحتالل 
بالحجارة، وكان الرد الهمجي من ِقبل املوقع العسكري املتواجد يف 
هــذه املنطقــة بــأن أطلــق وابــاًل كثيًفــا مــن الرصــاص بشــكل هســتري 
والشــيوخ  والشــباب  األطفــال  مــن  الُعــّزل  عــى  االتجاهــات  كل  ويف 

والنسوة، ما أوقع عرات الشهداء والجرحى من ضمنهم الدرة.

ويف  الجبهــات  عــى  وحدهــم  أنهــم  مــرٍة  ألول  الفلســطينيون  العــرُب  يشــعر 
بقوتهــم،  إرادتــه  ويتحــدون  الصهيــوين مبفردهــم،  العــدو  يواجهــون  امليــدان، 
ويفشلون مخططاته بتكاثفهم، ويتحملون أذاه بصربهم، ويصمدون يف وجهه 
بإميانهــم، ويــرون عــى االنتصــار عليــه بيقينهــم، وقــد آملهــم كثــرًا انفضــاض 
الــدول العربيــة عنهــم، وتخليهــم عــن مســؤولياتهم القوميــة والدينيــة تجاههــم، 
وتفضيلهــم العــدو عليهــم، وتحالفهــم معه ضدهم، واتفاقهم معه عليهم، ومد 

وملــاذا مل يراجــع عــن قــراره بحــل الربملــان الــذي عارضتــه كافــة الفصائــل 
مقــررات املجلــس  مــازن  أبــو  ينفــذ  اآلن؟ ملــاذا مل  والقــوى املدنيــة حتــى 
املركزي املجمع عليها من كافة القوي الفلسطينية سواء الداخلة يف إطار 
منظمة التحرير ام تلك التي ما زالت خارجها حتى اللحظة؟ ملاذا ال يسمح 
أبــو مــازن بإطــالق املقاومــة الشــعبية مــن عقالهــا ضــد االحتــالل يف الضفــة 
بالشــكل الــذي يزعــج االحتــالل وليــس بالكيفيــة التــي متــارس بهــا االن وفقــا 

ملتطلبات التنسيق األمني؟
هــذه األســئلة وغرهــا تشــعرنا بــأن املشــكلة ال تكمــن يف االنتخابــات -عــى 
أهميتها- ولكن املشكلة الحقيقية تكمن يف العقلية التي يبدو أن أبا مازن 

ال زال يفكر من خاللها.
لذلــك فإننــي أدعــو الرئيــس أبــو مــازن وإلشــعارنا جميعــًا كفلســطن بجديــة 
الخطــوات التــي تجــرى اآلن، ألن يبــدأ فــورًا باتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بإنهاء 
االنقســام، وعى وجه التحديد رفع العقوبات عى غزة، والســاح لحكومة 
اشتية بتوحيد املؤسسات الفلسطينية الرسمية بن غزة والضفة، وتوحيد 
جهــاز القضــاء ودمــج املوظفــن ووضــع موازنــة موحــدة للوطــن ككل، وذلــك 
متهيدًا إلجراء االنتخابات واستالم حكومة جديدة برعية انتخابية جديدة 
الستكال خطوات إنهاء االنقسام بوجود مجلس تريعي منتخب يراقب 
أداء الحكومة و يسن القوانن، ومن ثم إجراءات انتخابات رئاسية فمجلس 

وطني متهيدا لتصبح منظمة التحرير اإلطار الجامع للكل الفلسطيني .
نحــن اآلن يــا ســيادة الرئيــس بأمــس الحاجــة إىل بارقة أمل من خالل خطوات 
عمليــة حتــى نشــعر أن مــا يحــدث هــو قناعــات وليــس تكتيــكات سياســية 

فرضتها عليك الظروف السياسية الراهنة.
فهال وجدنا لديكم آذانًا صاغية؟  

كانت تكبل أيديها وتحول بينها وبن الدفاع عن شعبها.
وحتــى ال يلومنــا مــن يــرون يف  التفاهــات الحاليــة مــع غــزة بأنهــا ال 
تختلــف عــن االتفاقيــات بــن الســلطة واالحتــالل واالدعــاء بأنهــا تســر 
بــذات النهــج، أقــول : ال وجــه للمقارنــة بن َمن يعدون العدة لالحتالل 
و يجربونه عى الرضوخ لتنفيذ )الحد االدىن( من الحقوق واملطالب 
وبــن  بســيطة،  أخــرى  ووســائل  الصواريــخ  وقــع   تحــت  الفلســطينية 
مــن كان يراهــن عــى املفاوضــات واألنظمــة املتخاذلــة وظــل يحــارب 
املقاومــة يف ســبيل الحفــاظ عــى كيــان أوســلو الهــش ألكــر مــن ٢٥ 
عــى  واالســتيالء  املقدســات  تهويــد  يف  العــدو  توغــل  حتــى  عاًمــا 

األرض والتنكر لكل الحقوق الفلسطينية".
وهنا أضيف: ال بد أن الجميع فهم الدرس وتعلم من تجاربه وال داعي 
للمكابــرة أكــر، فالعــودة إىل خيــار الوحــدة واملقاومــة يفــرض أنــه هــو 
الطريــق الوحيــد الــذي يجــب أن نســلكه ملجابهــة االحتــالل والتطبيــع 
ويف  الجميــع،  عنــا  وتخــى  باعنــا  أن  بعــد  معــه،  املتدحــرج  العــريب 

النهاية التعايل عى كل الجراح و" ملناش إال بعض".

ومستقبلهم، ويهود بالدهم ويزور تاريخهم، فنابذوه العداء رغم بعدهم عنه، 
وقاطعــوه رغــم الحاجــة، وحاربــوه التزامــًا بعقيدتهــم ومتســكًا بثوابتهــم، ووفــاًء 
بوعدهــم وعهدهــم مــن اللــه عــز وجل، تضامنًا مع الفلســطينين وانتصارًا لهم، 
لهــم والداعمــة لقضيتهــم، رغــم فداحــة  وأعلنــوا مواقفهــم الريحــة املؤيــدة 

الثمن وقسوة العقوبات، وشدة الحصار ورضاوة ردود الفعل األمريكية.
أعلنت الباكستان عى لسان رئيس حكومتها عمران خان، استنكارها الشديد 
ملوجة التطبيع العربية مع الكيان الصهيوين، واستهجن تنايس العرب للجرائم 
الصهيونية يف فلسطن املحتلة ضد أهلها وأرضها، ودعا إىل منارصة الشعب 
الفلســطيني وعــدم التخــي عنــه، فهــو شــعب مظلــوٌم ومضطهــٌد، واعتــرب أنــه ال 
اســتقرار يف املنطقــة دون حــٍل عــادٍل يــريض الفلســطينين ويحقــق أهدافهــم 
الوطنيــة املروعــة يف أرضهــم ووطنهــم، وربــط يف موقفــه الداعــم لفلســطن 

بتمسكه وشعب باكستان بوحدة أرض كشمر ووجوب استعادتها.
قيادتهــا  واملرتبطــة  وجراحهــا،  بهمومهــا  املشــغولة  البعيــدة  أفغانســتان  أمــا 
بــاإلدارة األمريكيــة واملرهونــة لهــا، فقــد أعلنــت أنهــا ال تــرى عــداًل يف التخــي 
عــن الفلســطينين، وليــس مــن اإلنصــاف الوقوف مــع القاتل ضد الضحية، وقد 
ثبت أن الفلسطينين عى مدى قرٍن من الزمان يعانون من الظلم واالضطهاد 
والحرمــان، بينــا رفــل اإلرسائيليــون بالحقوق الفلســطينية ونعمــوا بها وحدهم، 
املروعــة،  التاريخيــة  حقوقهــم  مــن  األرض  وأهــل  الحــق  أصحــاب  وحرمــوا 
واعتــربوا أن القــوى املعاديــة لــن تتمكــن مــن إكــراه الفلســطينين وحملهم عى 

التنازل عن حقوقهم.
أما ماليزيا التي تتطلع إىل مواصلة مشوارها االقتصادي الالفت، فقد أعلنت 
رفضها االعراف بالكيان الصهيوين، ورفضت التعاون معه أو تطبيع العالقات 
الرســمية والشــعبية معه، ومنعت دخول رياضين إرسائيلين إليها، وتكبدت 
خسائر كبرة نتيجًة ملوقفها الرافض للتعامل مع الفرق الرياضية اإلرسائيلية، 
وأعلنــت عــن عــدم ندمهــا عــى موقفهــا املنــارص للحــق والقضية الفلســطينية، 
رغــم االنتقــادات األمريكيــة والضغــوط السياســية التــي تعرضــت لهــا ســلطاتها 
الحاكمة، علًا أنها ما زالت تؤمن أن الكيان الصهيوين يتآمر عى اقتصادها، 
ويســعى لتقويــض اســتقرارها، وأنــه مــن نفــذ عمليــة اغتيــال العامل الفلســطيني 

فادي البطش عى أرضها.
أحــدًا يســتطيع أن ينكــر  فــال أعتقــد أن  إيــران،  أمــا الجمهوريــة اإلســالمية يف 
مــن  الفلســطينية  للقضيــة  تقدمــه  مــا  يتجــاوز  أو  دورهــا،  يخفــي  أو  موقفهــا، 
الفتــة،  فمواقفهــا  واملــادي،  والعســكري  الســيايس  الدعــم  أنــواع  مختلــف 
وأدوارهــا بــارزة، وتضحياتهــا معروفــة، ودعمهــا موصول بال انقطاع، وممدود بال 
حــدود، رغــم الضائقــة االقتصاديــة التــي تعانيهــا، واملؤامــرات التــي تحــدق بهــا، 
والتحديات التي تواجهها، إال أنها تعترب أن نرة فلسطن واجبة، ومساعدتها 
فرض، والوقوف إىل جانبها تكليٌف رباين وواجٌب إنساين، وهي ترفض وتدين 
كل أشــكال االعــراف والتطبيــع مــع الكيــان الصهيوين، وتعتــربه خيانًة وتفريط، 
ولعلهــا تدفــع رضيبــة مواقفهــا حصــارًا وتهديــدًا، واســتهدافًا القتصادها ورضبًا 

الستقرارها، ومحاولًة لعزلها وشيطنتها.
الــدول اإلســالمية الداعمــة، وال تتأخــر عــن رسب  ال تغيــب تركيــا عــن واجهــة 
قيادتهــا  أعلنــت  فقــد  للوائهــا،  والحاملــن  لفلســطن  املنارصيــن  املســلمن 
إدانتهــا لالعــراف بالكيــان الصهيــوين ورفضهــا التطبيــع معــه، وفتحــت بالدهــا 
واســعًة للفلســطينين قــوًى وأحزابــًا، وشــخصياٍت وعامــًة، للعيــش يف أرضهــا، 
والتالقي فيها، وتنظيم االجتاعات يف ربوعها، متهيدًا للوحدة الفلسطينية، 
وإنهــاء االنقســام ورأب الصــدع وجمــع الكلمــة، ومــن قبــل عــال صوتهــا وارتفعت 
نــربة خطابهــا دفاعــًا عــن القــدس واملســجد األقــىص، ورفضــًا لــكل االجــراءات 

اإلرسائيلية التعسفية بحق الفلسطينين وحقوقهم.
يف الوقــت الــذي يشــعر فيــه الفلســطينيون بالكثــر من الحزن واألىس لســقوط 
الحصون العربية، وتهاوي أسوارها القومية، وانحراف قادتها وحكامها، رغم أن 
بعض الدول العربية ما زالت صامدة وثابتة، وباقية ومستمرة، رغم التهديدات 
التي تتعرض لها، والتحديات التي تعيشها، فإنهم يبدون اعتزازهم وتقديرهم 
إىل  وتقــف  وتنارصهــم  وتؤيدهــم،  تحتضنهــم  التــي  اإلســالمي  العــامل  لــدول 
جانبهم، ويشعرون بأنها سنٌد وظهٌر، وأن الله عز وجل قد َمنَّ عليهم وعوضهم 
خــرًا، فــا تركهــم وحدهــم يف العــراء نهبــًا للعــدو، بــل أيدهم بجنــوٍد من عنده، 
وأكرمهــم مبــن ينتــر لهــم مــن غــر العــرب، متامــًا كــا حمــى اإلســالم قدميــًا 

وحفظ علومه بكثٍر من غر العرب.

هل يكمن الحل يف االنتخابات؟

شهاديت عىل االنتفاضة الثانية.. "ملناش إال بعض"

القضية الفلسطينية بني الوالء اإلسالمي والتخيل العريب

المستشار/ أسامة سعد

د. مصطفى يوسف اللداوي

 لماذا لم يرفع أبو مازن العقوبات المفروضة 
على غزة حتى هذه اللحظة، ولماذا لم 
يتراجع عن قراره بحل البرلمان الذي عارضته 
كل الفصائل من كل القوى المدنية حتى 
اآلن؟ لماذا لم ينفذ أبو مازن مقررات 
المجلس المركزي المجمع عليها من كافة 
القوي الفلسطينية سواء الداخلة في إطار 
منظمة التحرير أم تلك التي ما زالت خارجها 
حتى اللحظة؟ لماذا ال يسمح أبو مازن 
بإطالق المقاومة الشعبية من عقالها ضد 
االحتالل في الضفة بالشكل الذي يزعج 
االحتالل وليس بالكيفية التي تمارس يها 
اآلن وفًقا لمتطلبات التنسيق األمني؟

في مواجهة حالة االنهيار المريع في العالم 
العربي، نجد حالًة من التماسك والصمود، 
والثبات والتحدي، لدى دول العالم 
اإلسالمي، التي لم يخدعها العدو ولم 
تنطِل عليها أحابيله، ولم يصدقوا كالمه ولم 
يطمئنوا إلى أفعاله، بل تأكد لديهم أنه عدٌو 
قاتٌل ماكٌر كاذٌب محتٌل غاصٌب، وأنه يناور 
ليكسب، ويماطل ليتجاوز المراحل، ويكذب 
ليحقق أهدافه ويصل إلى غاياته، ويتظاهر 
بالسالم ليستفرد بالفلسطينيين ويسرق 
أرضهم وأحالمهم ومستقبلهم.

فايز أيوب الشيخ

ال وجه للمقارنة بين َمن يعدون العدة لالحتالل 
و يجبرونه على الرضوخ لتنفيذ الحد االدنى من 
الحقوق والمطالب الفلسطينية تحت وقع  
الصواريخ ووسائل أخرى بسيطة، وبين من كان 
يراهن على المفاوضات واألنظمة المتخاذلة 
وظل يحارب المقاومة في سبيل الحفاظ على 
كيان أوسلو الهش ألكثر من ٢٥ عاًما حتى توغل 
العدو في تهويد المقدسات واالستيالء على 
األرض والتنكر لكل الحقوق الفلسطينية«.
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الشهر الماضي
تسجيل 27 تاجرًا 

ووكالتني تجاريتني
 و270 عالمة تجارية 

بالضفة
رام الله /فلسطني:

 ســجلت وزارة االقتصــاد الوطنــي 27 تاجــرًا جديــدًا يف 
شــكلت  املــايض،  آب  شــهر  خــال  التجــاري  الســجل 

اإلناث %14.8 منهم.
يف  نابلــس  محافظــة  جــاءت  اإلحصــايئ،  التقريــر  ووفــق 
املرتبــة األوىل مــن حيــث عــدد التجار الجدد املســجلني 
يف الســجل التجــاري بنســبة وصلــت إىل %29.6، تلتهــا 
والبــرة  اللــه  رام  ثــم   ،22.2% بنســبة  الخليــل  محافظــة 

بنسبة 14.8% .
تجاريتــني،  وكالتــني  ذاتهــا  الفــرة  يف  الــوزارة  وســجلت 
األوىل مــن ســويرسا يف مجــال )عطــور وميــاه تجميــل(، 
والثانية من تركيا يف مجال) سيارات نقل وتركات خفيفة 

أو سيارات تجارية مفتوحة(.
الصحيــة  الجائحــة  خــال  ســجلت  الــوزارة  أن  اىل  يشــار 
 780 املــايض،  آب  ولغايــة  آذار  منــذ  املمتــدة  الراهنــة 
تاجــرًا جديــدا، يف حــني ســجلت يف ذات الفــرة2491 
تاجــرا، ويعــود االنخفــاض اىل تداعيات الجائحة الصحية 
عــى مختلــف اقتصاديــات البلدان، التي تراجع مبوجبها 

كافة املؤرشات االقتصادية.
وبخصوص حقوق امللكية الفكرية، تم إيداع 172 عامة 
تجاريــة لــدى الــوزارة مــن أجــل تســجيلها خــال شــهر آب 
وتســجيل 270 عامــة تجاريــة جديــدة، كــا تــم تجديــد 
197 عامة تجارية بعد مرور أكرث من سبع سنوات عى 
تســجيلها، وعــى صعيــد آخــر تــم إيــداع  رســم صناعــي 

واحد، وتم ايداع رسم صناعي واحد.

االقتصاد تحرر 42 محرض ضبط 
وإتالف خالل 169 جولة تفتيشية

غزة/فلسطني:
قالــت وزارة االقتصــاد الوطنــي يف غــزة، إن طواقــم حايــة املســتهلك نفــذت 
 42 التجاريــة واألســواق حــررت خالهــا  زيــارة تفتيشــية عــى املحــال   169

محرض ضبط وإتاف.
وذكــرت أنــه تــم تحريــر 23 محــرض ضبــط بحــق تجــار مخالفــني لألســعار، و13 

محرض إتاف ملواد غذائية ومنتهية الصاحية .
وأوضحــت أنــه تــم تحريــر 4 محــارض ضبــط ملخابــز لعــدم التزامهــم بإجــراءات 

الوقاية، ومحرضي ضبط لصيدليات مل تلتزم بإجراءات السامة .
وأشــارت الــوزارة إىل أنــه تــم تنفيــذ 13 جولــة ميدانيــة للمحــات التجارية، و9 

جوالت ملحات بيع الذهب يف محافظات القطاع .

اإلحصـــاء: ارتفـــاع فـــي أسعـــار املنتـــج خـــالل أغسطـــس املاضـــي

زراعة خانيونس تتفقد
 مزارع الحبش والفلفل الحار

خان يونس/فلسطني:
نفــذت لجنــة الطــوارئ مبديريــة زراعــة خانيونس، جولة ميدانية عى عدد من 

مزارع الحبش يف منطقة املحررات جنوب القطاع.
كا أجرت لجنة الطوارئ عدة زيارات ميدانية باملحافظة عى مصنع لتعبئة 
األعاف ومشاتل الزينة، باإلضافة ملزارعي الفلفل الحار، وذلك ضمن خطة 

الطوارئ التي تنفذها الوزارة يف ظل استمرار أزمة كورونا.
وتســعى وزارة الزراعــة إىل تذليــل كل العقبــات، وإيجــاد الحلــول املناســبة 

والتي تضمن استمرارية املوسم الزراعي بشكل مميز ومثمر.
وخــال الجولــة تــم تقديــم االرشــادات الازمــة للمزارعــني، كــا تــم االســتاع 
إىل املشــاكل التــي تواجــه هــذه القطاعــات، وســبل حلهــا، وضــان الجــودة 

واستمرار العمل وفق رشوط السامة.

رام الله/فلسطني:
ارتفاعــًا  املنتــج  ألســعار  العــام  القيــايس  الرقــم  ســجل 
نســبته %0.69 خــال شــهر آب/ اغســطس مقارنــة مــع 
شــهر متــوز يوليــو، وبلــغ الرقــم القيــايس العــام 93.75 

خال شهر آب مقارنة بـ 93.10 خال شهر متوز .
سجل الرقم القيايس ألسعار املنتج للسلع املستهلكة 
محليًا من اإلنتاج املحيل ارتفاعًا نسبته %0.79، وبلغ 
الرقم القيايس ألسعار املنتج للسلع املستهلكة محليًا 
93.50 خــال شــهر آب مقارنــة بـــ 92.76 خــال شــهر 

متوز  
ســجل الرقــم القيــايس ألســعار املنتــج للســلع املصــدرة 
وبلــغ   ،0.17% مقــداره  انخفاضــًا  املحــيل  اإلنتــاج  مــن 

مــن  املصــدرة  للســلع  املنتــج  ألســعار  القيــايس  الرقــم 
بـــ  مقارنــة  آب  شــهر  خــال   95.98 املحــيل  اإلنتــاج 

96.14 خال شهر متوز .
والبخــار  والغــاز  الكهربــاء  إمــدادات  أســعار  ســجلت 
وتكييف الهواء ارتفاعًا نســبته %11.57، والتي تشــكل 

أهميتها النسبية %9.33 من سلة املنتج.
الــرف  وأنشــطة  امليــاه  إمــدادات  أســعار  وســجلت 
نســبته  ارتفاعــًا  ومعالجتهــا  النفايــات  وإدارة  الصحــي 
%1.23، والتــي تشــكل أهميتهــا النســبية %1.69 مــن 

سلة املنتج.
كا سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغال 
املحاجر ارتفاعًا طفيفًا نســبته %0.09 خال شــهر آب 

مــن   1.26% النســبية  أهميتهــا  تشــكل  والتــي   ،2020
سلة املنتج.

نشــاط  مــن  املنتجــة  الســلع  أســعار  ســجلت  بينــا 
مقــداره  انخفاضــًا  األســاك  وصيــد  والحراجــة  الزراعــة 
 32.14% النســبية  أهميتهــا  تشــكل  والتــي   ،1.48%
مــن ســلة املنتــج، النخفــاض أســعار الســلع ضمن نشــاط 
هــذا  نتــج   ،3.40% مبقــدار  الدامئــة  غــر  املحاصيــل 
االنخفــاض بصــورة رئيســية عــن انخفــاض أســعار معظــم 
 1.51 الزهــرة  ســعر  متوســط  بلــغ  حيــث  الخــرضاوات 
شــيقل/كغم، ومتوســط ســعر بنــدورة بيــوت باســتيكية 
1.31 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الثوم الجاف 5.16 
شــيقل/  1.36 البطاطــا  ســعر  ومتوســط  شــيقل/كغم، 

الســلع ضمــن نشــاط زراعــة املحاصيــل  كغــم، وأســعار 
النخفــاض  وذلــك   ،2.27% مبقــدار  املعمــرة  الدامئــة 
شــيقل/كغم،   2.00 باملتوســط  ليبلــغ  العنــب  أســعار 
شــيقل/كغم،   2.93 ليبلــغ  الليمــون  ســعر  ومتوســط 
شــيقل/كغم،   2.00 ليبلــغ  الــدراق  ســعر  ومتوســط 
عــى الرغــم مــن ارتفاع أســعار الســلع ضمن نشــاط صيد 
األساك  بنسبة %0.92، وأسعار السلع ضمن نشاط 
اإلنتــاج الحيــواين بنســبة %0.27، حيــث بلــغ متوســط 
سعر ماعز بلدي - حي 28.87 شيقل/كغم، ومتوسط 
ســعر خــاروف بلــدي - حــي  26.52 شــيقل/كغم، بينا 
انخفــض ســعر البيــض الطــازج – حجــم 2 كغــم – ليبلــغ 
باملتوسط 8.88 شيقل/كرتونة، وسعر الدجاج الاحم 

الحي ليبلغ باملتوسط 7.73 شيقل/كغم.
الصناعــات  مــن  املنتجــة  الســلع  أســعار  وشــهدت 
والتــي   ،0.01% مقــداره  طفيفــًا  انخفاضــًا  التحويليــة 
مــن ســلة املنتــج،   55.59% النســبية  تشــكل أهميتهــا 
املعدنيــة  املنتجــات  صناعــة  أســعار  انخفــاض  بســبب 
الافلزيــة األخــرى غــر املصنفــة يف مــكان آخــر مبقــدار 
 ،1.45% %2.99، وأســعار صناعــة املابــس مبقــدار 
وأســعار صناعة املنســوجات مبقدار %0.98، وأســعار 
مبقــدار  والحيوانيــة  النباتيــة  والدهــون  الزيــوت  صناعــة 
%0.55، رغــم ارتفــاع أســعار صناعــة األعــاف الحيوانية 
منتجــات  صناعــة  وأســعار   ،0.50% بنســبة  املحــرضة 

املخابز بنسبة 0.49%.

النقــاط  هــذه  تقــوم  وبالتــايل 
بيوتهــم،  للمواطنــني يف  بالتوصيــل 
آمنــة  بطريقــة  للــراء  توجيههــم  أو 

وصحية.
قامــت  الــوزارة  إن  القــدرة  وقــال 

الداخليــة  وزارة  مــع  بالتنســيق 
يف  العاملــني  حركــة  بتســهيل 
القطــاع الزراعــي مــن مزارعني ومريب 
الحيــواين وتجــار وموزعــني،  االنتــاج 
للتنقــل  أو  املحافظــات  داخــل  إمــا 

بينهــا، وتعاونــت مــع وزارة االقتصــاد 
عــن  لإلعــان  التمويــن،  ومباحــث 
أسعار الخرضوات والدجاج والبيض 

لتجنيب استغال املواطنني.
وبــني أن اللجنــة الزراعيــة املختصــة 

غزة/فلسطني:
يف  االقتصاديــة  اللجنــة  عقــدت 
الفلســطيني  التريعــي  املجلــس 
جلســة  عــدوان،  عاطــف  د.  برئاســة 
د.  الزراعــة  وزارة  لوكيــل  اســتاع 
بحضــور  وذلــك  القــدرة،  إبراهيــم 
د.  النــواب  مــن  كل  اللجنــة  أعضــاء 
ســامل ســامة ود. جميلــة الشــنطي، 
الــوزارة يف  إجــراءات  عــى  للتعــرف 
الحفــاظ عــى األمــن الزراعــي خــال 

جائحة كورونا.
وأوضــح د. القــدرة أن وزارة الزراعــة، 
املعــدة  الطــوارئ  خطــة  فعلــت 
إغــاق  مــع  تتعامــل  والتــي  مســبقًا، 
األســواق، يف حــال انتشــار فــروس 
وذلــك  غــزة،  قطــاع  يف  كورونــا 
الزراعــي،  القطــاع  عــى  للمحافظــة 
املتاحــة  الطاقــات  بــكل  والعمــل 

لتوفر احتياجات املواطنني.
وتتمثــل الخطــوط العريضــة للخطــة 
البديلة للوزارة، يف نقل الخرضوات 
إىل  واملــزارع،  اإلنتــاج  مراكــز  مــن 
مراكــز تجميــع رئيســية، حيــث تقــوم 
بتعبئــة املنتجــات الزراعيــة حســب 
إرشاف  تحــت  الصحيــة  الــروط 
ذات  الــوزارات  مــن  مختصــة  لجــان 
العاقــة، ثــم توزيعهــا عــى محــات 
الفرعيــة،  البيــع  ونقــاط  التجزئــة 

مباحــث  مــع  بالتعــاون  الــوزارة  يف 
التمويــن أتلفــت 50 طنــا من أعاف 
محافظــة  يف  العجــول  تســمني 
للــروط  مطابقتهــا  لعــدم  رفــح، 
ذلــك  أن  إىل  الفتــًا  واملواصفــات، 
التــي  الرقابيــة  الحملــة  ضمــن  يــأيت 
تقــوم بهــا وزارة الزراعــة عــى مصانــع 
األعــاف  مــوردي  ومســتودعات 
الحيوانيــة، للحفــاظ عــى مدخــات 
القطــاع الزراعــي والحيــواين وخاصــة 

قطاع األعاف.
عــى  رده  يف  القــدرة  وأوضــح 
حــول  االقتصاديــة  اللجنــة  تســاؤالت 
حايــة  يف  الــوزارة  وإجــراءات  آليــة 
أن  األســعار،  وضبــط  املســتهلك 
وزارة الزراعــة ســتزيد كميــة العــرض 
من الخرضوات والدجاج يف أسواق 
القطاع، للســيطرة عى جشــع وطمع 
الُتجــار حــال عــدم التزامهــم بأســعار 

السلع املعلنة من قبل الوزارة.
وىف نهايــة اللقــاء، شــكر د. عــدوان 
جهــود  عــى  الزراعــة  وزارة  وكيــل 
توفــر  يف  املتواصــل  وزارتــه 
املنتجــات الزراعيــة، والحفــاظ عــى 
عــى  مشــددًا  األســعار،  اســتقرار 
أهمية ضبط الســوق واالســتمرار يف 
متابعة اإلنتاج الزراعي للحفاظ عى 

املستهلك من تقلب األسعار.

الترشيعي يستمع  لوكيل وزارة الزراعة حول إجراءات الحفاظ عىل األمن الزراعي

جانب من الجلسة

تزرع داخل الدفيئات وفي األرض المكشوفة
العروة الخريفية.. مصدر رئيس إلمداد السكان باإلنتاج النبايت

بــداًل مــن األرض املكشــوفة لتوفــر 
درجــة حــرارة أعــى مــن املوجــودة 

اآلن.
وأضــاف أبــو ســعدة يف حديثــه أن 
عــى  تشــتمل  املكشــوفة  الزراعــة 
البطاطــس،  و  الفاصوليــا،  زراعــة 
و البازيــاء، و الفــول، و الســبانخ، 
والســلق، و الكوســا، و وامللفوف، 

و الزهرة، و البقدونس.
الفراولــة  أن  ســعدة  أبــو  وذكــر 

أيضــًا تــزرع يف العــروة الخريفيــة، 
مقــدرًا  باســتيكية،  انفــاق  داخــل 
بنحــو)  املوســم   هــذا  املســاحة 
أن  إىل  ،الفتــًا  دونــم   )  600
التوســع يف زراعــة الفراولــة مرتبط 
بالتصدير إىل الخارج فكلا تعذر 

التصدير قلت املساحة.
واســتعرض أبــو ســعدة يف حديثــه  
أسلوب التعقيم املتبع قبل زراعة 
الخريفيــة،  العــروة  يف  األراض 

يلجــأ  أن  إمــا  املــزارع  أن   مبينــًا 
إىل التعقيــم الشــميس وهنــا يتــم 
تقليــب األرض بعــد انتهــاء قطــف 
الصيفيــة،  املحاصيــل  وحصــاد 
الشــمس  ألشــعة  معرضــة  وتركهــا 
عــى مــدار 3 أشــهر تقريبــا ً أو أن 
الكيــاوي  التعقيــم  أســلوب  يتبــع 
باســتخدامه مــواد كياويــة "وهــي 
بخــاف  كثــرًا  نشــجعها  ال  مــواد 
التعقيــم الشــميس، املفيــد أكــرث 

للبنــات واألرض عــى حــد ســواء" 
كا يقول.

التــي  املحاصيــل  أبــرز  وعــن   
الفــرة،  هــذه  خــال  قطفهــا  يتــم 
اســتعرض أبــو ســعدة أبرزهــا وهــي 

مثار الزيتون، والبلح والجوافة.
اجــايل  أن  ســعدة  أبــو  وأوضــح 
مســاحة األرض املزروعــة بالزيتون 
 39950 تقــدر)  غــزة  قطــاع  يف 
مثمــر   )  33400  ( منهــا  دومنــا   )

غزة/ رامي رمانة:
مــا  أو  الخريفيــة  الزراعــة  تعــد 
"العــروة  بـــ  املزارعــني  بــني  يعــرف 
املحطــات  أهــم  مــن  الخريفيــة" 
الزراعية التي متد الســلة الغذائية 
متعــددة  بأصنــاف  غــزة  قطــاع  يف 

من الخرضوات والثار.
فــرة  طــول  مــن  تــأيت  فأهميتهــا   
إمدادهــا لإلنتــاج عى مدار نصف 
تعتمــد  أنهــا  كــا  تقريبــًا،  عــام 
عــى أســلوبني مــن الزراعــة، وهــا 
واملغطــاة،  املكشــوفة  الزراعــة 
فيــا أنــه خال هــذه الفرة يحصد 
والبلــح  الزيتــون  مثــار  املزارعــون 

والجوافة.
 واســتعرض م . حســام أبو ســعدة، 
خانيونــس  زراعــة  مديريــة  مديــر 
جنــوب قطاع غــزة، أبرز املحاصيل 
التــي يتــم زراعتهــا  يف هــذه الفرة 
ســواء داخــل الدفيئــات الزراعية أو 

األرض املكشوفة.
لصحيفــة  ســعدة  أبــو  وبــني 
الدفيئــات  داخــل  أنــه  "فلســطني" 
والباذنجــان،  البنــدورة،  تــزرع  
الحلــو،   الفلفــل  و  الفلفــل،  و 

والفاصوليا ، والخيار.
إنتــاج  أن  إىل  ســعدة  أبــو  وأشــار   
تلك املحاصيل يطرح يف السوق 
أشــهر  ســتة  مــدار  عــى  املحــيل 
تقريبًا وهو بذلك يغطي االحتياج 
الســكاين من تلك األصناف، الفتًا 
إىل أنــه يتــم اللجــوء إىل الدفيئــات 

و)6550 ( غر مثمر. 
تلــك  تنتــج  أن  ســعدة  أبــو  ورجــح 
املســاحة املثمــرة نحــو ) 23500 
طــن ( مــن الزيتــون، وهــي كميــات 
مــن   )  80-90%  ( مــن  تغطــي 

احتياج السكان املوسم الحايل.
يف  أنــه  إىل  ســعدة  أبــو  وأشــار   
الزيتــون  حقــق  املــايض  املوســم 
ظاهــرة  إىل  الفتــًا   ، ذاتيــا  اكتفــاء 
تبــادل الحمــل عند الزيتون، حيث 
يختلف الحمل من عام عن اآلخر.

مســاحة  أن   ســعدة  أبــو  وذكــر 
تقــدر  بالجوافــة  املزروعــة  األرض 
 )1720( منهــا  دومًنــا،  بـــ)2092( 
دومًنــا مثمــًرا، )و372( دومًنــا غــر 
متوســط  أن  إىل  مشــرًا  مثمــر. 
 )600( الواحــد،  الدونــم  إنتــاج 
محصــول  فــإن  وعليــه  كيلوجــرام، 
يقــدر  الحــايل  املوســم  الجوافــة 
ــا، مشــرًا إىل صنــف  بـــ)2750( طنًّ
يف  تطــرح  تبقــى  الجوافــة  مــن 

السوق لنحو شهر .
انتــاج قطــاع  أبــو ســعدة  كــا رجــح 
املوســم  هــذا  البلــح   مــن  غــزة 
الحــايل بــــ ) 15(ألــف طــن، مشــرًا 
الدونــم  انتــاج  متوســط  أن  إىل 
 )  600 يعطــي)  بالبلــح  املــزروع 

كيلو جرام.
 وذكــر أبــو ســعدة أن أهــم أصنــاف 
البلــح املزروعــة بغــزة هــو الحيــاين 
وتقــدر نســبته) %95 ( يليــه بنــت 

العيش والربحي.
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تقرير: ترامب مل يدفع الرضائب خالل عرش سنوات

الجزائر.. أكرب حزب إسالمي يدعو لرفض "دستور يخدم العلامنيني"

إنزال للجيش الرتيك 
شاميل العراق ملطاردة 

عنارص من حزب العامل 
الكردستاين

أربيل/ وكاالت:
قالــت مصــادر محليــة )شــايل العــراق( إن الجيــش الــريك 
األرايض  داخــل  حدوديــة  مواقــع  عــى  جويــا  إنــزاال  نفــذ 
كردســتان  إقليــم  يف  دهــوك(  محافظــة  )شــايل  العراقيــة 
حــزب  مســلحي  مالحقــة  إطــار  يف  يــأيت  والــذي  العــراق، 

العال الكردستاين.
وأضافــت املصــادر أن اإلنــزال تــم عى 9 مواقع حدودية يف 
ناحيــة باتيفــا )شــايل قضــاء زاخــو( عــى الحــدود العراقيــة 
الركيــة، وأن قصفــا مدفعيــا واشــتباكات مســلحة وقعت مع 

عنارص من حزب العال الكردستاين عقب اإلنزال.
وعن الخسائر التي نجمت، ذكر مصدر أمني كردي أنه ليس 
لديــه معلومــات مؤكــدة حــول الخســائر بشــكل دقيــق؛ لكــن 
هنــاك معلومــات تفيــد بأن عنرصين اثنني من حزب العال 

قتال يف املعارك.
ويف ســياق ذي صلــة، قالــت منظمــة كروكــس املســيحية إن 
رجــال ديــن مســيحيني يف العــراق يحــذرون مــن أن الهجات 
إقليــم  يف  العراقيــة  األرايض  داخــل  الركيــة  العســكرية 
كردســتان ومحافظــة نينــوى، تتســبب يف ترشيــد مزيــد مــن 

املسيحيني.
املســيحية  بالشــؤون  تعنــى  التــي  املنظمــة،  ونقلــت 
األمريكيــة  أريزونــا  واليــة  مــن  وتتخــذ  خاصــة،  والكاثوليكيــة 
مقــرا لهــا، عــن األب عانوئيــل يوخنــا قولــه إن عــددا كبــريا 
مــن القرويــني املســيحيني اضطروا إىل الهــروب من منازلهم 
بســبب عمليــات الجيــش الــريك، التــي تهــدف إىل رضب 
مواقــع مقاتــي حــزب العــال الكردســتاين الريك املعارض 

داخل األرايض العراقية.
عمليتــه  ضمــن  هجاتــه  وســع  قــد  الــريك  الجيــش  وكان 
أعلنــت  أنقــرة  كانــت  والتــي  النمــر"،  بـ"مخلــب  املعروفــة 
انطالقهــا منتصــف يونيو/حزيران املــايض ملالحقة مقاتي 
حزب العال الكردستاين الريك املعارض داخل األرايض 

العراقية.

القضاء الرتيك يوّجه اتهامات لستة
سعوديني إضافيني يف قضية مقتل خاشقجي

مرص.. حكم نهايئ بإعدام 6 مدانني بتأسيس خلية مسلحة

نيويورك/ وكاالت:
قالــت صحيفــة "نيويــورك تاميــز" نقــال 
عــن بيانــات اإلقرار الرضيبــي إن الرئيس 
األمرييك دونالد ترامب مل يدفع سوى 
750 دوالرا فقــط مــن رضائــب الدخــل 
2016 و2017،  االتحاديــة يف عامــي 
تكبــد  عــن  لســنوات  اإلبــالغ  بعــد 
مرشوعاتــه التجاريــة خســائر فادحة يك 
يحــدث توازنــا مــع إيراداتــه التــي بلغــت 

مئات املاليني من الدوالرات.
وأضافــت الصحيفــة أن ترامــب -الــذي 
رفــض التقريــر بوصفــه "أخبــارا كاذبــة"- 
 ١٠ خــالل  الدخــل  رضائــب  يدفــع  مل 
سنوات يف آخر 15 عاما، رغم حصوله 
خــالل  دوالر  مليــون   427.4 عــى 
2018 من برنامج تلفزيون الواقع الذي 

يقدمه وغري ذلك من الصفقات.
املعلومــات  تلــك  عــن  الكشــف  وجــاء 
أكــر  قبــل  الســابقة  الخاصــة  الرضيبيــة 
مــن  الثالــث  انتخابــات  مــن  شــهر  مــن 
ترامــب  بــني  الثــاين  نوفمرب/ترشيــن 

والدميقراطي جو بايدن.
ونفى ترامب هذا التقرير خالل مؤمتر 

بأنــه  ووصفــه  األبيــض  بالبيــت  صحفــي 
"أخبار كاذبة متاما"، مشــريا من جديد 
التدقيــق املســتمر كســبب لعــدم  إىل 

كشفه إيراداته.
محامــي  أحــد  وهــو  غارتــن،  آالن  وقــال 
لصحيفــة  بيــان  يف  ترامــب،  مؤسســة 
نيويــورك تاميــز إن ترامــب دفــع ماليــني 
خــالل  شــخصية  كرضائــب  الــدوالرات 
الســنوات العــرش املاضيــة دون التأثــري 

عى رضيبة الدخل املحددة.
وميثل رفض ترامب املســتمر الكشــف 
اعتــاد  إجــراء  عــن  تخليــا  رضائبــه  عــن 

مرشحو الرئاسة القيام به.
الرؤســاء  عــى  القانــون  يفــرض  وال 
بياناتهــم  تفاصيــل  نــرش  األمريكيــني 
املاليــة، إال أن كل الرؤســاء املتعاقبــني 
بهــذه  قامــوا  نيكســون  ريتشــارد  منــذ 

الخطوة.
ويخــوض ترامــب حاليــا معركــة قضائيــة 
نيويــورك  مدينــة  ادعــاء  ممثــي  مــع 
الذيــن  بالكونغــرس  والدميقراطيــني 

يسعون للحصول عى إيراداته.
اســتطاع  ترامــب  إن  الصحيفــة  وقالــت 

خــالل  مــن  الرضيبيــة  فاتورتــه  تقليــل 
اإلبــالغ عــن تكبــد إمرباطوريتــه التجارية 

خسائر فادحة.
كــا ذكــرت أن ترامــب أبلــغ عــن خســائر 
عــام  يف  دوالر  مليــون   47.4 بلغــت 
يف  مــايل  إقــرار  يف  قولــه  رغــم   2018
ذلــك العــام إنــه حقــق دخــال ال يقــل عــن 

434.9 مليون دوالر.
وشــددت الصحيفــة عــى أن الوثائــق ال 
تكشف سوى ما أبلغه ترامب للحكومة 
عــن نشــاطه التجــاري ومل تكشــف ثروته 

الحقيقية.
وقالت إنها حصلت عى بيانات اإلقرار 
الرضيبي التي تغطي أكر من ٢٠ عاما 
مؤسســته  داخــل  والــرشكات  لرامــب 
الصحيفــة  لــدى  يكــن  ومل  التجاريــة. 
معلومــات عــن إيراداتــه الشــخصية يف 

2018 أو 2019.
وحصلت "نيويورك تاميز" عى نسخة 
مــن الســجالت الرضيبيــة لرامــب ، يف 
وقــت يخــوض فيــه هــذا األخــري معركــة 
مدينــة  يف  املحققــني  ضــد  قضائيــة 
نيويــورك للحيلولــة دون الحصــول عــى 

هذه السجالت.
وذكــرت الصحيفــة أن ترامــب دفع 750 
الدخــل  عــى  فدراليــة  كرضيبــة  دوالرا 
خالل سنة 2016 ومبلغا ماثال خالل 

عامه األول يف البيت األبيض.
مجلــس  رئيســة  اتهمــت  جهتهــا،  مــن 
بيلــويس،  نانــي  األمــرييك،  النــواب 
الرضائــب  بقانــون  بالتالعــب  ترامــب 

والتهرب من دفع ما بذمته.
أصدرتــه  بيــان  يف  بيلــويس  وقالــت 
تاميــز"  "نيويــورك  صحيفــة  تقريــر  إن 
التــي  االســتثنائية  اإلجــراءات  يكشــف 
بقانــون  للتالعــب  ترامــب  اعتمدهــا 
مــن  العــادل  نصيبــه  ودفــع  الرضائــب 
الرضيبــة بينــا يقــوم باقــي األمريكيــني 

بذلك.
التقريــر  هــذا  أن  بيلــويس  وأوضحــت 
يقــدم دليــال آخــر عــى رضورة االطــالع 
للرئيــس  الرضيبيــة  اإلقــرارات  عــى 
برنامــج  أن  مــن  والتحقــق  األمــرييك، 
بشــكل  دوره  يــؤدي  الرئــايس  التدقيــق 
وفــق  الئــق،  غــري  تأثــري  أي  دون  فعــال 

تعبريها.

الجزائر/ األناضول:
دعــت حركــة مجتمــع الســلم، وهــو 
بالجزائــر،  إســالمي  حــزب  أكــرب 
أمس، إىل رفض مرشوع الدستور، 
اســتفتاء  يف  بـــ"ال"  والتصويــت 
الشعبي، معتربا إياه "يخدم التيار 

العلاين" يف البالد.
صحفــي  مؤمتــر  يف  ذلــك  جــاء 
لرئيس الحزب الجزائري عبد الرزاق 
مقــري، بشــأن إعــالن موقف الحزب 
الــذي  الدســتوري  التعديــل  مــن 
مطلــع  شــعبي  الســتفتاء  ســيطرح 

نوفمرب/ ترشين الثاين املقبل.
وقــال مقــري للجزائريــني: "اذهبــوا 

باملاليــني إىل الصنــدوق وعــربوا بـــ 
)ال( لهــذه الخروقــات التــي مســت 
هويتكم وبينوا أن األغلبية الشعبية 
اللوبيــات  تغلــب  أن  تســتطيع 

)الجاعات املؤثرة والفاعلة(".
بـــ )ال( هــو  وأضــاف أن "التصويــت 
والدســتور  التوجــه  هــذا  لرفــض 
 )..( املســيطر  العلــاين  والتيــار 
ومقاطعة االســتفتاء تأيت لتســهيل 
وهنــاك  الدســتور  هــذا  متريــر 
تيــار يف هــذه البــالد يظهــر أنــه مــع 
املقاطعــة لكــن أفــكاره موجودة يف 
تزكيتــه  يريــد  وهــو  الدســتور  هــذا 

)يف إشارة للتيار العلاين(.

مســمومة  فقــرات  "هنــاك  وتابــع: 
 )65( املــادة  مثــل  الهويــة  تهــدد 
الربويــة  املنظومــة  تجعــل  التــي 
وهــذا  هويــة،  وبــدون  حياديــة 

مرفوض".
ويتألــف مــرشوع تعديــل الدســتور 
أبــواب،  و7  ديباجــة  مــن  الجزائــري 
منــع  مــواده  أبــرز  يف  ويضــم 
الرشــح للرئاســة ألكــر مــن فرتــني 
ســواء  واحــدة(  لــكل  ســنوات   5(

متتاليتني أو منفصلتني.
رئيــس  تعيــني  أيضــا  يشــمل  كــا 
الربملانيــة،  األغلبيــة  مــن  الحكومــة 
يف  الجيــش  مبشــاركة  والســاح 

مهام خارج الحدود، برشط موافقة 
ثلثي أعضاء الربملان.

عبــد  الجزائــري  الرئيــس  ويعتــرب 
الدســتور  تعديــل  تبــون  املجيــد 
يف  األســاس  حجــر  مبثابــة 
إصالحــات جذريــة تعهــد بهــا قبــل 
وبعــد اعتالئــه ســدة الحكــم يف 19 

ديسمرب/كانون أول املايض.
يف  معارضــة  قــوى  تشــكك  فيــا 
باإلصــالح  الحاكــم  النظــام  وعــود 
الجــذري، وتعتــرب أن مــا أعلنــه مــن 
إصالح هو مجرد شعارات ومحاولة 
لتجديــد واجهتــه مــن دون إحــداث 

انتقال دميقراطي حقيقي.

إسطنبول/ وكاالت:
وجهــت النيابــة العامــة يف إســطنبول تهــا أمــس إىل ســتة 
ســعوديني إضافيــني يشــتبه تورطهــم يف مقتــل الصحــايف 
املعارض جال خاشــقجي يف تركيا عام 2018، وفق ما 

ذكرت وسائل إعالم تركية.
وتطالب النيابة بالســجن مدى الحياة الثنني من املشــتبه 
بهــا ولخمــس ســنوات لألربعــة اآلخريــن لدورهــم يف قتــل 
خاشــقجي وتقطيــع أوصالــه يف القنصليــة الســعودية يف 
بحســب   ،2018 األول/أكتوبــر  2 ترشيــن  إســطنبول يف 

وسائل اإلعالم.
الئحــة  صــدرت  الذيــن  الســتة  الســعوديون  يتواجــد  وال 
االتهــام بحقهــم قبــل أيــام قليلة من الذكرى الثانية الغتيال 

خاشقجي يف تركيا وبالتايل ستتم محاكمتهم غيابيا.
محاكمــة  3 متوز/يوليــو  إســطنبول يف  القضــاء يف  وبــدأ 
املقربــني  مــن  اثنــان  بينهــم  غيابيــا،  آخريــن  ســعوديا   20
مــن ويل العهــد الســعودي األمــري محمــد بــن ســلان هــا 
نائــب رئيــس االســتخبارات أحمــد العســريي واملستشــار 
وجهــت  القحطــاين،  ســعود  امللــي  بالديــوان  اإلعالمــي 
إليهــم الســلطات الركيــة اتهامــات لدورهــم املفــرض يف 

جرمية القتل.
"واشــنطن  كاتــب يف صحيفــة  وهــو  واغتيــل خاشــقجي، 

وقّطــع جســده يف  الســعودي،  للنظــام  ومنتقــد  بوســت" 
ترشين األول/أكتوبر 2018 يف القنصلية الســعودية يف 

اسطنبول حيث توّجه للحصول عى وثائق.
وكان يبلغ من العمر 59 عاما وقت وفاته. ومل يتم العثور 

عى رفاته.
يف  الســعودية  العربيــة  اململكــة  الحادثــة  هــذه  وأغرقــت 
واحــدة مــن أســوأ أزماتهــا الدبلوماســية وأثــرت ســلبا عــى 
صــورة ويل العهــد الذي أشــار مســؤولون أتــراك وأمريكيون 

إىل أنه أعطى أوامر القتل.
روايــات  وقدمــت  االغتيــال  يف  تورّطهــا  نفــت  وبعدمــا 
عديــدة للوقائــع، أكــدت الريــاض أخــريا أن عمليــة القتــل 

نّفذها عمالء سعوديون ترّصفوا بشكل فردي.
وبعــد محاكمــة غامضــة يف الســعودية، حكــم عى خمســة 
سعوديني باإلعدام يف كانون األول/ديسمرب وعى ثالثة 

آخرين بالسجن بتهمة االغتيال من إجايل 11 مّتها.
ومل يتــم توجيــه أي تهــم إىل القحطــاين كــا متــت تربئــة 

العسريي.
التــي  اإلعــدام  أحــكام  ألغــت  الريــاض  يف  محكمــة  لكــن 
النهــايئ  حكمهــا  يف  أيلول/ســبتمرب  أوائــل  يف  صــدرت 
وحكمــت عــى خمســة متهمــني بالســجن 20 عامــا وثالثــة 

آخرين ملدد تراوح بني سبع و10 سنوات.

القاهرة/ األناضول:
أيدت أعى محكمة طعون يف مرص، أمس، حكا بإعدام 
غــريب  مســلحة"،  خليــة  بـ"تأســيس  مدانــني  أشــخاص   6

القاهرة.
"قضــت محكمــة  الرســمية،  األنبــاء املرصيــة  وكالــة  ووفــق 
املعروفــة  القضيــة  يف  متهمــني   6 طعــن  برفــض  النقــض 
إعالمًيــا بـ)لجنــة خليــة امللثمــون بكرداســة( وتأييــد أحــكام 

اإلعدام".
كا خففت املحكمة، حكا ســابقا ضد 7 آخرين مدانني 
يف القضيــة ذاتهــا، مــن املؤبــد )25 عامــا( إىل الســجن 10 

سنوات، حسب املصدر ذاته.
ووفــق القانــون املــرصي، يعــد الحكم نهائيا وباتا وغري قابل 

للطعن أمام أية محكمة أخرى.
جنايــات  محكمــة  قضــت   ،2019 أغســطس/آب  ويف 

القاهرة، يف حكم أويل بإعدام 6 متهمني أدينوا بتأسيس 
خلية مســلحة، وقتل 3 أشــخاص، غريب القاهرة يف الفرة 

ما بني عامي 2013 و2015.
بـ"تأســيس خليــة  مــرارا  نفوهــا  اتهامــات  وواجــه املتهمــون 
إرهابيــة عــى خــالف القانــون، تهــدف إىل االعتــداء عــى 
رشطــي،  بينهــم  أشــخاص   3 وقتــل  الدولــة،  مؤسســات 
وذخائــر  ناريــة  أســلحة  وحيــازة  العــام،  بالنظــام  واإلخــالل 

ومفرقعات".
ورفضــت مــرص، يف الســنوات األخــرية، انتقــادات حقوقيــة 
دعــا  حيــث  إعــدام،  أحــكام  وتنفيــذ  إصــدار  بشــأن  دوليــة 

املنتقدون إىل إلغاء هذه العقوبة.
وعــادة مــا تقــول القاهــرة إنهــا تلتــزم بالقانــون يف مواجهــة 
الخارجــني عنــه، وتحــرص عــى اســتفادة املتهمــني مــن كل 

درجات الطعن القانونية.

وإن الوقت قد حان إلنهاء األزمة يف إقليم 
ناغورين كارباخ.

ونــدد برملــان أرمينيــا أمــس مبــا وصفــه بأنــه 
أذربيجــان  مــن  شــامل"  عســكري  "هجــوم 
عى ناجورنو قرة باغ وقال إن تدخل تركيا، 
التي تساعد باكو، يف األزمة يهدد بزعزعة 
اســتقرار املنطقــة. ونفــت أذربيجان تدخل 

تركيا يف القتال.
علييــف  إلهــام  أذربيجــان  رئيــس  وأعلــن 
وزيــر  وقــال  الجزئيــة.  العســكرية  التعبئــة 
أمــس إن ســتة مدنيــني  خارجيــة أذربيجــان 
ُقتلوا وأصيب 19 منذ اندالع االشــتباكات 

مع القوات األرمينية.
ونقلــت وكالــة إنرفاكــس لألنبــاء عــن ممثل 
مئتــي  إن  قولــه  األرمينيــة  الدفــاع  لــوزارة 

أرميني أصيبوا.
وأعلــن اإلقليــم االنفصــايل يف وقــت ســابق 
15 جنديــا إضافيــا مــن قواتــه. كان  مقتــل 
ناغــورين كاربــاخ قــد ذكــر أول مــن أمــس أن 
16 مــن جنــوده قتلــوا وأصيب ما يربو عى 
مئــة بعــد أن شــنت أذربيجــان هجومــا جويــا 

ومدفعيا.
عــى  الســيطرة  اســتعاد  إنــه  اإلقليــم  وقــال 
بعض األرايض التي كان قد خرسها األحد 

وإن أذربيجــان تســتخدم املدفعيــة الثقيلــة 
يف القصف.

عــن  لألنبــاء  إنرفاكــس  وكالــة  ونقلــت 
يف  الدفــاع  لــوزارة  اإلعالمــي  املســؤول 
أذربيجان أنار إفيازوف قوله إن جيش بالده 
ســيطر عــى العديــد مــن املرتفعــات ذات 
تاليــش  قريــة  قــرب  االســراتيجية  األهميــة 

يف قرة باغ.
واملدفعيــة  الصواريــخ  "نســتخدم  وقــال: 
مــا  العــدو  مواقــع  ضــد  جويــة  ورضبــات 

يجربه عى تسليم املواقع".
وأشــار إىل أن قائد كتيبة هجومية محمولة 

باكو/ وكاالت:
الثــاين  لليــوم  اشــتباكات  أمــس،  اندلعــت 
إقليــم  بســبب  وأذربيجــان  أرمينيــا  بــني 
ناغــورين كاربــاخ وســط أنبــاء عــن اســتخدام 
واملدفعيــة  والصواريــخ  الجويــة  القــوات 
لســقوط  أدى  الــذي  القتــال  يف  الثقيلــة 

عرشات القتى.
االنفصــايل  كاربــاخ  ناغــورين  إقليــم  وأعلــن 
آخريــن   28 مقتــل  أمــس  أذربيجــان  يف 
القــوات  مــع  اشــتباكات  يف  جنــوده  مــن 
األذربيجانيــة، لريتفــع بذلــك إجــايل عــدد 

قتاله إىل 59.
الســوفيتيتني  الجمهوريتــني  بــني  والقتــال 
السابقتني هو األرشس منذ سنوات وجدد 
منطقــة  يف  االســتقرار  بشــأن  املخــاوف 
جنوب القوقاز وهي ممر لخطوط األنابيب 

التي تنقل النفط والغاز ألسواق عاملية.
إقليميــة  قــوى  يجــر  قــد  شــامل  رصاع  وأي 
كــربى مثــل روســيا وتركيــا. ولــدى موســكو 
تدعــم  بينــا  أرمينيــا  مــع  دفاعــي  تحالــف 
مــن  أغلبيــة  يقطنهــا  التــي  أذربيجــان  أنقــرة 

العرق الريك.
وقالــت أنجيــال فرانجيان وهي صانعة أفالم 
الســكان  إن  كاربــاخ  ناغــورين  يف  وثائقيــة 
القصــف  أصــوات  وإن  للمخابــئ  لجــأوا 
كل  أن  إىل  مشــرية  باســتمرار  مســموعة 
الشــوارع  وأصبحــت  أغلقــت  املتاجــر 

مهجورة.
واآلخــر  الحــني  بــني  اشــتباكات  ونشــبت 
الجمهوريتــني  بــني  عقــود  مــدى  عــى 
إقليــم  بســبب  الســابقتني  الســوفيتيتني 
يف  يقــع  الــذي  املنشــق  بــاغ  قــرة  ناجورنــو 

أذربيجان لكن يديره األرمن.
وقــال الرئيــس الريك رجب طيب أردوغان 
إنــه ينبغــي عــى أرمينيــا االنســحاب  أمــس 
تحتلهــا  التــي  أذربيجــان  أرايض  مــن  فــورا 

جوا يف الجيش األرميني قتل قرب تاليش. 
ومل يتسن التأكد بعد من هذا النبأ.

"جهود دبلوماسية"
دبلوماســية  جهــودا  االشــتباكات  وحفــزت 
يعــود  الــذي  الــرصاع  يف  التوتــر  لخفــض 
األغلبيــة  ذات  أرمينيــا  بــني  لعقــود 
األغلبيــة  ذات  وأذربيجــان  املســيحية 
املســلمة. وحثــت الصــني الجانبــني عــى 
وقــف  إىل  روســيا  ودعــت  النفــس  ضبــط 
فــوري إلطــالق النــار بينــا قالــت تركيــا إنهــا 

ستساند أذربيجان.
ونقلت وكالة إنرفاكس عن ســفري أرمينيا 
نحــو  نقلــت  تركيــا  إن  قولــه  روســيا  لــدى 
أربعــة آالف مقاتــل مــن شــال ســوريا إىل 

أذربيجان. ونفت باكو هذا االتهام.
إقليــم  يعــد  الــدويل،  القانــون  ومبوجــب 
ناغــورين كاربــاخ جــزءا مــن أذربيجــان لكــن 
األرمــن الذيــن يشــكلون األغلبيــة العظمــى 

من سكانه يرفضون حكم باكو.
بدعــم  الخاصــة  شــؤونه  اإلقليــم  ويديــر 
أذربيجــان  عــن  انشــقاقه  منــذ  أرمينيــا  مــن 
االتحــاد  انهيــار  لــدى  نشــب  رصاع  خــالل 

السوفيتي يف 1991.
وعى الرغم من االتفاق عى وقف إطالق 
النــار يف 1994 بعــد مقتــل اآلالف ونــزوح 
تتبــادالن  الدولتــني  أن  إال  أكــرب،  أعــداد 
هجــات  بشــن  االتهامــات  متكــرر  بشــكل 
الحــدود  وعــى  كاربــاخ  ناغــورين  حــول 

بينها.
ومتــر خطــوط أنابيــب تنقــل النفــط والغــاز 
الطبيعي من بحر قزوين من أذربيجان إىل 

األسواق العاملية قرب ناجورنو قرة باغ.
وقتــل مئتا شــخص عــى األقل يف تصاعد 
للرصاع بني أرمينيا وأذربيجان يف نيسان/ 
إبريــل 2016. وقتــل 16 عــى األقــل يف 

اشتباكات يف متوز/ يوليو.

تجدد االشتباكات بني أرمينيا وأذربيجان وأنباء عن مقتل العرشات

دبابة تتبع لجيش أذربيجان تطلق قذائف تجاه أهداف يف أرمينيا
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غزة/ هدى الدلو:
عــر البــث املبــارش عــى مواقــع )يوتيــوب وفيــس بوك، وتويــر(، أوصل 
شعراء وكتاب بحرينيون وفلسطينيون بأمسية فنية رسالتهم املناهضة 

للتطبيع مع االحتالل.
الدميقراطــي  الشــباب  "جمعيــة  نظمتهــا  التــي  الفنيــة  األمســية  شــعار 
البحريني" فعالية تضامنية مع الشــعب الفلســطيني كان: "من رام الله 

إىل البحرين شعب واحد ال شعبني".
الناشــطة يف التجمــع رميــا عــراج أوضحــت أن هــذه األمســية تأيت لتؤكد 
ما يقال عن الفن أنه دعوة لفهم اإلنسان وترجمة مبادئ األمم وهمومها 
ومــا تتطلــع إليــه، ويــأيت هــذا املهرجــان الفنــي ليؤكــد حــق فلســطني يف 

تقرير مصريها وأن تكون مستقلة أبية.
وأضافت األمسية الشاعر الناقد والكاتب الصحفي كريم ريض، الذي 
ــا بعنــوان: "حالــة زهاميــر نــادرة"، وســعى فيــه أن يؤكــد أن  ــا أدبيًّ قــدم نصًّ

القدس عاصمة لفلسطني األبدية. 
وكان للشــاعر الفلســطيني جعفــر حجــاوي مــن قريــة حجــة، الــذي درس 
ــا يف الكويــت، وشــارك يف العديد  الهندســة امليكانيكيــة، ويعمــل حاليًّ
مــن األمســيات األدبيــة، ثــالث قصائــد شــعرية: األوىل بعنــوان "نكبــة"، 

والثانيــة "اشــتقت يل"، واألخــرية حملــت عنــوان "لكــن"، وعــد حجــاوي 
األمسية وسيلة ليعلو فيها صوت الحق عى كل صوت.

أمــا محمــد طالــب الــذي يــدرس املوســيقا، ورنيــم أبــو ضحــى -وكالهــا 
فلســطينيا الجنســية ومقيــان يف األردن- فشــاركا بأنشــودة مــن الــراث 
املقاومــة  أهميــة  عــى  فيهــا  ليدلــال  الهــوى"  مويــل  "ميــا  الفلســطيني 
يف الدفــاع عــن األرض، وكانــت األنشــودة الثانيــة "شــيد قصــورك عــى 

املزارع". 
مــن البحريــن شــارك املوســيقي الناشــط محمــد جــواد، الــذي عــر عــن 
شــكره لضيافتــه يف األمســية، ويــرى أنــه عــى كل شــخص أن يجتهــد يف 
إيصــال صوتــه، وقــدم أنشــودتني: األوىل "شــالوم" التــي تناهــض صفقــة 
ترامب-نتنياهو وتسخر ما يسمى "السالم"، واملتضامنة مع الشعب 

الفلسطيني وقضيته املقدسة، وأنشودة "هبت النار".
ثــم انتقلــوا إىل مقطــع تصويــري اســتطلعوا فيــه مشــاعر عينــة مــن أطفال 
عــى  تربــوا  الطفولــة  يف  أن  بــني  فلســطني،  تجــاه  البحرينــي  الشــعب 
أهزوجة "طاح املطر عى الطني الله يخيل فلسطني"، وعندما أصبحوا 
يف االبتدائيــة تعلمــوا أنشــودة "بــالد العــرب أوطاين من الشــام لبغداد"، 
ويف الثانويــة تعلمــوا ان فلســطني أرض عربيــة وجــزء ال يتجــزأ مــن الوطن 

الكبــري، ولكــن اليــوم قــد عصفت املناهج ما قبل وبعد التطبيع بالعديد 
من القيم املغروســة فيهم متهيًدا لصناعة جياًل ال يعرف عن فلســطني 

أرًضا وشعًبا أي يشء.
فلســطني  تجــاه  البحرينيــني  األطفــال  مشــاعر  يظهــر  فيديــو  ُعــرض  ثــم 
ومدى حبهم لها لكون فيها املسجد األقىص، ووجهوا رسالة لالحتالل 

اإلرسائييل باالندحار عن أرض فلسطني.
ويف مشاركة للفنانة أساء فرج الله شكرت الشعب البحريني الذي بدر 
عنــه الــرد الواضــح تجــاه إعالن التطبيع مع االحتالل، برفضه ذلك عالنية، 
يف حــني أن الحــكام كانــوا يطبعــون خفيــة، واليوم أصبح عى املأل، آملة 

أن يكون للشعب البحريني مشاركة فاعلة يف تحرير فلسطني. 
وقدمــت أنشــودة للفنانــة ســناء مــوىس وهــي مقطــع مــن "الشــلعيات" 
نســبة لشــلعة القلــب، وهــي مــن ضمــن الراثيــات التــي تدلــل عــى أن 

الوجع الفلسطيني مل ينتِه.
والشــاعر البحرينــي مهــدي ســلان -ولــه 10 مجموعــات شــعرية- عــر 
عــن أســفه لكــون دولتــه البحريــن مــن الــدول املطبعــة، "فهــو أمــر يحــز يف 

القلب ويؤمل ويوجع"، وقد شارك بقصيدة يف األمسية.
آالء  الشــاعرة  شــاركت  حيــث  غــزة  إىل  األمســية  محطــات  وانتقلــت 

للفنــان  مشــاركة  ويف  لضمــة"،  "حنــت  شــعرية  بقصيــدة  القطــراوي 
الفلســطيني كــال خليــل أكــد أن قضيــة فلســطني هي قضية كل إنســان 

عريب، وقدم أنشودة "شايفك حريان". 
وختمــت عــراج بقــول غســان كنفــاين: "عندمــا نقــف مــع اإلنســان فهــذا 
"فالشــعب  معقبــة:  بالهويــة"،  وال  واللحــم  بالــدم  لــه  عالقــة  ال  يشء 
فــال  ووجــع،  قضيــة  صاحــب  كان  أينــا  اإلنســان  مــع  يقــف  البحرينــي 

للتطبيع كل أشكاله".

غزة/ يحيى اليعقويب:
"يابــا؛ بــدي أعيــش بديــش أمــوت!" آهــات طفــل مصحوبــة 
بــاألمل يطلقهــا يف أيــام عصيبــة، ال يــزال يتشــبث بحيــاة مل 
الرسطــان  ومــرض  األمل  ســوى  منهــا  يعــرف 
إىل  قــدم  جســده،  ينهــش  الــذي 
طبيــة  بتحويلــة  مــر 
قبــل تســعة 

توقــف عمــل  فــريوس "كورونــا"  أزمــة  بدعــوى  لكــن  أشــهر، 
املستشــفيات املتعاقدة مع الســلطة، ومل تجَر له العملية 
الجراحيــة يف مستشــفى معهــد نــارص، املفــرض إجراؤهــا 

قبل تسعة أشهر؛ وفًقا لحديث والد الطفل.
كــر "الــورم الدمــوي" ونهــش جســد الطفــل زيك إيــاد زيــد، 
تضخــم  فيهــا،  البــر  وأفقــده  اليمنــى  للعــني  وصــل  حتــى 
وجهــه ضعفــي حجمــه املعتــاد، وال يــزال يتمــدد أكرث فأكرث 
يف جســده، ومــا زالــت العمليــات متوقفــة، حتــى إن عــاد 
"معهــد نــارص" فعليــه  االصطفــاف يف طابــور مواعيــد 
دوره،  يصــل  حتــى  كامــاًل  عاًمــا  يســتمر  قــد 
"وقــد يكــون الطفــل فــارق الحيــاة" 
والــده،  منــه  يتخــوف  مــا  هــذا 
الرحيمــة"  "القلــوب  مناشــًدا 
وكل  الحيــة"  "الضائــر  وأصحــاب 
مــن يســتطيع املســاعدة مســاعدته 
بإجــراء عمليــة إزالــة الــورم، التــي تبلــغ 
 10 )قرابــة  جنيــه  ألــف   150 تكلفتهــا 
آالف دوالر( قبــل أن يفــارق الطفــل الحياة، 
فالــورم وصــل ملرحلــة خطرية ويهــدد حياته، 
وإن مل يحدث فسيكون األب أمام خيار واحد 
بغــزة،  العمليــة  إلجــراء  بغــزة  شــقته  بيــع  فقــط، 

وتكون العائلة مشتتة مرة أخرى.
الخاصــة  املريــة  املستشــفيات  يف  األطبــاء  قــرر 
للــرورة إجــراء حقــن مــادة إليقــاف النــزف، ثــم إجــراء 
عمليــة اســتئصال الــورم يف أقــرب وقــت، وهــذا مــا كان 
يجب فعله أول ما قدم الطفل ووالده إىل مر؛ حسبا 

يضيف.

نزف دموي
"ال ميــر يــوم أو ثالثــة إال يحــدث معــه نــزف مــن أنفــه، وفمــه، 
ومنــذ أربعــة أشــهر يعيــش زيك عــى املســكنات، وعــالج 
وقــف النــزف، وهــذه حياتنــا، يجــب إجــراء العمليــة عاجــاًل، 
الــورم يكــر كثــرًيا حتــى وصــل للعــني وأفقــده البــر" يقــول 
والــد الطفــل، مشــرًيا إىل أنــه أرســل كتاًبــا لوزيــرة الصحــة د. 
مــي الكيلــة يف حكومــة د. محمــد اشــتية، "لكنهــا رفضتــه"، 

وفًقا لقوله.
 يقــول األب الــذي يخــى فقــدان ابنــه الوحيــد يف حديــث 
مــع صحيفــة "فلســطني" بصــوت املتــأمل وكلــات مقهــورة 
ودمــوع تســيل رغــًا عنــه، يحــرر تلــك الكلات التــي بقيت 
حبيســة قلبــه خــالل تســعة شــهور مــع "مســكنات إضافيــة" 
يف  لهــا  مفعــول  ال  أن  أدرك  املســؤولون،  إياهــا  أعطــاه 
نــارص،  حالــة طفلــه: "جئنــا بتحويلــة طبيــة للعــالج مبعهــد 
وطلبــوا منــي صــور رنــني مغناطيــي وتحاليــل، وكل واحــد 
مــن التحاليــل كان يســتغرق أســبوًعا، وكلهــم عــى نفقتــي 
الخاصــة، وكنــت أفعــل املطلــوب عى أمل إجــراء العملية، 
لكــن -يــا لألســف- ال يــزال العمــل باملعهــد متوقًفــا بســبب 

كورونا".
حالــة زيك "خطــرة" وال يســتطيع إجــراء العمليــة -وفًقــا لقول 
والــده- ســوى املستشــفيات املتخصصــة، "هنــاك طبيــب 
معــه طاقمــه الطبــي وافــق عــى إجرائهــا، ولكــن عــى نفقتــي 
الخاصــة بتكلفــة 10 آالف دوالر، فهــذه العمليــة بحاجة إىل 
أجهزة حديثة" يطلق والده نداء استغاثة عى أمل أن يجد 
مــن يلبــي النــداء، ويعيــد البســمة إىل طفلــه، الــذي تســيطر 

عليه هواجس املوت والرحيل عن الحياة.
"الزم تجــرى العمليــة بأقــرب وقــت، أنــا بجيــب البنــي أدويــة 

ومســكنات مــن شــدة األمل، وكل مــا يتأخــر وميــر يــوم بتكون 
أخطــر مــن األول، وهــدا كالم الطبيــب )...( كــوين موظــف 
مســكنات  فيــه  بجيــب  راتبــي  كل  الفلســطينية  بالســلطة 

البني" بلهجة عامية رشح حاله الصعب.
السفارة غائبة

يحتــي جرعــة صمــت، ثــم يلقــي اللــوم عى أطبــاء، وعى 
السلطة والسفارة، قائاًل: "اإلنسانية ماتت )...( فكل واحد 

يعمل ملصلحته وكأن حياة اإلنسان ليس لها أهمية".
مــن املحــاوالت التــي قــام بهــا والــده عــى أمــل تحســن حالــة 
طفلــه نظــًرا لحجــم الــورم العــالج مبركــز "الجامــا نايــف" عــر 
جلســتني، لكــن مل يبــِد أي تحســن، فذهــب إىل أطبــاء مــخ 
وأعصــاب، وأكــدوا رضورة إجــراء عمليــة إزالــة الــورم، لكونــه 

فقد النظر بعينه اليرسى.
مــاذا عــن الســفارة؟، يــرد بعدمــا أطلــق تنهيــدة زفــر فيهــا كل 
أن  مفــرض  التــي  املؤسســة  هــذه  مــع  واجهــه  الــذي  األمل 
متثــل الفلســطينيني خــارج وطنهــم: "الســفارة معهــا علــم، 
ويف كل مرة يحولوننا إىل أطباء عى نفقتنا الخاصة، ويف 
كل مــرة يصلنــا الــرد منهــم: روح دور، شــوفلك مستشــفى، 

مستشفيات خاصة بنعالجش فيها".
بــني انتظــار عــودة "معهــد نارص" للعمــل، وعثور والده عى 
أي مســاعدة، يســتمر الورم بنهش جســد زيك، حتى وصل 
لقاع الجمجمة وأفقده البر يف عينه، يتأمل الطفل، حتى 
باتــت املســكنات نفســها ال تســتطيع تســكني آالمــه، وأي 
مســكنات تســكن هواجــس طفــل يريــد أن يعيــش حيــاة مل 
واملســكنات،  والعــالج  املستشــفيات  ســوى  منهــا  يعــرف 
روحــه؟!"  املــوت  يزهــق  أن  قبــل  زيك  حيــاة  ينقــذ  "فمــن 

يتساءل أبوه.

شارك فيها شعراء وكتاب بحرينيون وفلسطينيون

عبر مواقع التواصل.. أمسية فنية بحرينية فلسطينية رافضة للتطبيع

بحاجة لعملية عاجلة 
في أقرب وقت بتكلفة 

10 آالف دوالر

استغاثة "قبل فوات األوان" .. 
من ينقذ طفًل وحيًدا ألهله من الموت؟
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السادســة مســاًء، يف يوم إبحارهم األخري، 
رويــًدا،  رويــًدا  أشــعتها  الشــمس  تســحب 
انطلــق  الــوردي،  باللــون  الســاء  وتتوشــح 
البحريــة،  رحلتهــم  يف  الثالثــة  اإلخــوة 
عجلــة  ودارت  الــرزق"،  "بــاب  قاصديــن 
الوقــت إىل الخامســة والنصــف فجــًرا، وهو 

موعد عودتهم للمنزل.
ســمعت األم صــوت خطــوات ابنهــا نضــال، 
مــن  إخوتــه  إلحضــار  يذهــب  ــا  يوميًّ وهــو 
مرفــأ الصياديــن "بديــر البلــح" وســط قطــاع 
لكــن  نومهــا،  يف  وغفــت  اطأمنــت  غــزة؛ 
أن  دون  دقائــق،  بعــد  أيقظهــا  مــا  شــيًئا 
ابنهــا:  زوجــة  تســأل  اســتيقظت  تــدري 
"جــاب نضــال إخوته؟"، لرتد الكنة: "أحمد 
يحــدث  فــال  األم  صعــدت  فــوق"،  ونضــال 
هــذا اللقــاء األخــوي باكــًرا، وفتحــت البــاب 
لتجــد الدمــوع تغــرق ابنيهــا، اجتــاح قلبهــا 
كل يشء مخيــف: "ويــن إخوتــك؟!"، كان 
عــى أحمــد أن يصــارح أمــه بأصعــب يشء 
ممكــن أن ينــزل عــى قلــب أي أم، بصعوبــة 
استجمع قواه ونطق أمامها: "إخويت اثنني 
مستشــهدين والثالث متصاوب أو معتقل 
وقفــت  اليقــني"،  الخــر  عــارف  حــدش   ..
ســمعت  مــا  تصــدق  ال  شــاردة،  صامتــة، 

حتى أغمي عليها من هول الصدمة.
يف بيــت العــزاء؛ تســتقبل "هــال" الزعــزوع 
خطيبــة وابنــة عم الشــهيد حســن، املعزين 
ووجــع،  والصدمــة،  الحــرة،  بدمــوع 
وكأنهــا يف كابــوس، فوالدهــا حســن تــويف 
إثرهــا  يف  يوًمــا،   45 قبــل  قلبيــة  بســكتة 
تحــاول  كامــاًل،  عاًمــا  زفافهــا  فرحــة  أجلــت 
زقــاق  بــني  مــن  والنهــوض  جراحهــا،  ترميــم 
األمل، ونفــض حــزن قلبهــا، مل تلبــث كثــرًيا 
حتــى لحقتهــا صدمــة ثقيلــة أخــرى، بفــراق 
"الحســنني"   فقــدت  "حســن"،  خطيبهــا 
األب والخطيــب، وبقيــت هي تتجرع مرارة 
الرحيــل، وقســوة الغيــاب، رحــال وتــركا لهــا 
غارقــة يف  تركوهــا  "الجميلــة"،  الذكريــات 
الحــزن، تــوايس نفســها بــني الدمــوع، وأي 

دموع أصعب من وجع الفراق؟!
بحًثا عن حياة كريمة

  وأنــت تســتمع إىل صــوت والــدة الشــهداء 
وهي تجهش بالبكاء، عليك أن تضع قلبك 
جانًبــا ألن صــوت األمل هنــا أصعــب مــن أن 
تصفه الكلات: "خرجوا من البيت، ما إن 
جهــزوا شــباك وخيــوط الصيــد، ووضعوهــا 

يف ســلة، حتــى أخــذوا هواتفهــم، وخرجــوا 
يســعون إىل لقمــة العيــش لســرت أنفســهم 

وحتى نعيش بكرامة، مثل باقي الناس".
"ميــا!" ... "مــش طالبــني أكــرت مــن الســرت، 
طموح حسن يبني بيت مبساحة 60 مرت، 
وأخــوه  فيــه،  ونفــرح  عرســه  فرحــة  ويكمــل 
طموحهــم  ..."هــي  لــه"  نخطــب  محمــود 

مش كبري ال بدهم قصور وال عارات".
عــى  وأمل"  بـ"عفويــة  املكلومــة  األم  تــرد 
الحــدود  أوالدهــا  قــارب  تجــاوز  ادعــاءات 
"إخــوة  فعلــه  مــا  يبــي  وقلبهــا  البحريــة، 
الجــوار": "هــو يف بني اإلخوة حدود، حتى 

قابلوهم بوابل رصاص؟!".
للقمــة  ذاهبــون  وهــم  أبنــايئ  فعــل  "مــاذا 
العيش سالحهم الخيط وصنارة الصيد؟!" 
صوتهــا  يف  صوتهــا،  بــى  األم،  تتســاءل 
تنهيدة تقطر بالحزن: "كنت خائفة عليهم 
مــن غــدر البحــر، لكــن كان هنــاك مــن فتــك 
أن  نفســه  الوقــت  يف  تؤكــد  لكنهــا  بهــم"، 
الفلسطينيني واملرصيني سيظلون إخوة.

هو "رد الجميل لهم"؟!
 "حســبي اللــه ونعــم الوكيــل" بهــا اكتفــت 
الذيــن  ألبنائهــا  حــدث  مــا  عــى  بالتعليــق 

أعيد اثنان منهم بالكفن.
منزلهــم،  اإلخــوة  يغــادر  ال  ادعيلنــا"  "مّيــا 
قبــل نيــل دعــوات أمهــم، يذهبــون ســاعات 
يصيــدون  البحــر؛  ظلــات  بــني  طويلــة، 
عائلــة  إلعالــة  دخــاًل  ويوفــرون  األســاك، 
كاملــة، وكذلــك ســداد ديون مثــن القارب، 
"إذا ربنا أكرمنا راح نرجع بصيد وفري" هذا 
مــا متنــوه آخــر مــرة، "لكــن ال جابــوا الدفعــة 

وال اليل بعدها" تتحر والدتهم.
"أوالدي هيــك ذنبهــم، إنهــم راحــوا يكســبوا 
لقمــة  علينــا  اســتكرتوا  عيشــهم،  لقمــة 
عيــش بالحــالل، مــش طالبــني إال يســرتونا 
ويرصفوا عى أبوهم ويســددوا متن مزارع 

الجاج والقارب".
منيــت العائلــة يف 2014م بخســارة كبــرية 
بعدما دمر االحتالل اإلرسائييل مرشوعهم 
مبزرعــة دجــاج، وحطم حلــم والدهم، تريث 

بيًتــا جديــًدا، كان قلبــه عــى إخوتــه، حلــم 
 ... عــيل  قلبــه  كان  مســتقبله،  يكــّون  أن 
حسن شخص جميل ومالك بريء، ال تجد 
مثلــه كثــرًيا، ذهــب للبحــر وهــو متأمــل أن 
يعــود فهنــاك حلــم ينتظــره، وفرحة تأجلت 

بسبب وفاة أيب".
"موعــد الزفــاف أُّجــل مــدة ســنة بعــد وفــاة 
أيب قبل 45 يوًما" ســكت صوتها، ماســحة 
ربنــا  للــه  "الحمــد  هنــا:  غلبتهــا  دموًعــا 
أين  الفخــر  ويل  فراقهــم،  عــى  يصــرين 

خطيبة وابنة عم الشهيد حسن".
عند الفجر أفاقت هال قبل الشمس، تنتظر 
ــا مــن حســن، جــرت العادة أن  اتصــااًل هاتفيًّ
يعطيهــا رســالة االطمئنــان: "هينــي روحــت 
بــدي أحــي  بــدك يش، اطلعــي أشــوفك 
معــك"، لكــن هــذه املــرة مل يــأت االتصال، 
بــل جــاء خــر نزل مثل صاعقــة هزت قلبها، 
وعمقــت جراحهــا، ليغــرس الحــزن مخالبــه 

فيها، أن حسن شهيد.
"الســاعة  الحديــث:  عــى  تقــوى  تــكاد  ال 
يب  يتصــل  يــوم  كل  مســاء  الخامســة 

ويحدثني قبل إغالق هاتفه بالبحر".
بــه،  هــال  اتصلــت  األخــري،  اليــوم  لكــن يف 
منــه  أنهــا مل تســمع  إال  الــكالم  ســبقته يف 
مســتعجل"،  "مســتعجل،  كلمتــني:  إال 
"فهــل كان اســتعجال العمــل أم اســتعجال 
الــروح؟"، أدركــت أنهــا كانــت عالمــة عــى 
واكتفــت  االثنــان،  يفهمهــا  مل  الرحيــل 
وينــور  عليــك  يســهل  "اللــه  لــه:  بالدعــاء 
حــدس  -وكأنــه  قلبهــا  لكــن  طريقــك"، 
شــيًئا  هنــاك  أن  تشــعر  جعلهــا  داخــيل- 
راح  أنــه  حاســة  عليــه،  خايفــة  "كنــت  مــا: 
يصــري إيش عشــان هيــك اتصلــت بــس مــا 

رضيتش أبني له".
كرميــة،  عيشــة  يعيشــني  واعــدين  "كان 
نفسه أكون سعيدة، يعوضني عن والدي، 
رحــل  كبــرية"  وحنيــة  قلــب  طيبــة  فلديــه 
األطــالل  عــى  تبــي  هــال  وتــرك  حســن 
الذكريــات التــي جمعتهــا مًعا، "تحطمت 
أحالمــي، وحرمــت فرحــة وســعادة، وقتــل 
خطيبــي بــدم بارد، بعدما اخرتقت جســده 
الرصاصــات وهــو يحمــي )بصــدره العــاري( 
يســتطع  مل  جســده  لكــن  ويــارس،  محمــود 
اخرتقتــه  بعدمــا  محمــود  جســد  حايــة 
رصاصتــان واحــدة بالكتــف والثانية بالفخذ 

واستشهد يف إثرها" والقول لهال.

جميل األشقاء
بــني  تربــط  وهــي  دموعهــا،  مســحت 
التعليــق  يف  اإلنســان  يحــار  مشــهدين 
غرقــت  ملــا  املاضيــة  "الســنة  عليهــا: 
ســفينة صياديــن مرصيــني قبالــة مينــاء ديــر 
ونقلوهــم  إلنقاذهــم،  أوالدي  هــب  البلــح، 
إىل املشــفى مــع باقــي الصياديــن ... نزلوا 
املــوج،  تحــت  مــن  يطلعوهــم  بدراعاتهــم 
"رشــح  بالفــراش  أســبوع  عيانــني  وضلهــم 
وأنفلونزا"، وهيك يا مرص؟! ليش؟! إيش 
الصنــارة  غــري  حاملــني  مــش  وهــم  عملــوا 
الشــهيدين  والــدة  تقــول  والخيــط؟!" 

بحرة.
من وســط األمل، تنبش بتفاصيل ما صنعه 
عــادوا  املركــب،  إنقــاذ  "يــوم  أبناؤهــا: 
ارمتــوا  خلفهــم،  التعــب  يجــرون  أوالدي 
عــى فراشــهم، يحدثوننــي: )اســكتي مّيــا؛ 
غرقــوا  مرصيــني  صياديــن  يف  حــرام  يــا 
وســاعدنا يف حملهم عى املستشــفى("، 
متســائلة هــل اســتهداف أبنائهــا بالرصــاص 

مخنــوق  وصــوت  الفــراق  بدمــوع  حالهــا 
بالوجع.

حلم انطفأ
قبــل ســبعة أشــهر، عقــد حســن قرانــه عــى 
ابنة عمه "هال"، وهو من مصايب مسريات 
أطلــق  الســلمية،  الحصــار  وكــر  العــودة 
عليــه االحتــالل رصاصــة يف صــدره ومكــث 
يف العناية املركزة خمسة أيام، وخرج من 
املــوت، وواصــل طريــق بحثــه عــن الحيــاة، 
عليــه  ضــاق  وحينــا  "العيــش"،  ولقمــة 
البحــر، نــزل البحــر مع إخوته قبل أســبوعني 
بشكل متواصل، يسابق الزمن ليتم فرحته 
عــى ابنــة  عمــه، ويبنــي شــقة مبســاحة 60 
مــرًتا مربًعــا، ويجهــز تكاليــف الزفــاف، لكنــه 

حرم هذا الحلم. 
الهاتفــي،  الخــط  مــن  اآلخــر  الجانــب  عــر 
مســكون  بالحــزن  مــيلء  القــادم  الصــوت 
باألمل، كان صوت خطيبة الشــهيد حســن: 
استشــهاده  قبــل  فيهــا  حدثنــي  مــرة  "آخــر 
ويبنــي  نفســه  يســرت  أن  يحلــم  كان  بيــوم، 

األم "الزعزوع".. قلب "يحترق" على 
"محمود وحسن" ويرقب ما يكحل عينها بـ"ياسر"

بإعادتهما بالكفن »إخوة الجوار يردون جميل الصياَدْين«

"هال" لم تتعاَف من جراح وفاة والدها لتشيع خطيبها

غزة/ يحيى اليعقوبي:
فردت ذراعيها تحتضن حزنها، وتلملم جراح قلبها المتناثرة 
علــى قارعة األلم؛ لم تســتعد للمــوت، والفراق، والوجع، 
ورحيل اثنين من أبنائها في وقت واحد،  لم تستوعب أن 
يستهدفهما األشــقاء. أبناؤها الشباب الصيادون الثالثة 
خرجــوا للبحــث عــن "لقمة العيــش" يبحثون فــي ظلمات 
البحــر عن األســماك، أدواتهم "الصنارة والخيط" وشــباك 
الصيــد، لكــن هذه المــرة لم يعد اثنان منهم، فاستشــهد 
"حســن" و"محمــود" برصــاص البحرية المصريــة؛ و"اعُتقل 

الثالــث"، هــذا النبأ الذي وصلها مــن نقابة الصيادين فجع 
األم. الحدث جرى الخميس الماضي، لكن الخبر اليقين من 
النقابة "استشــهاد أخوين واعتقال الثالث"، وصل العائلة 
ظهر السبت، قرابة يوم ونصف ظلت العائلة تحت رحمة 
األخبــار المتضاربــة. السادســة مســاًء، فــي يــوم إبحارهم 
األخير، تســحب الشــمس أشــعتها رويًدا رويًدا، وتتوشــح 
السماء باللون الوردي، انطلق اإلخوة الثالثة في رحلتهم 
البحريــة، قاصديــن "باب الــرزق"، ودارت عجلة الوقت إلى 

الخامسة والنصف فجًرا، وهو موعد عودتهم للمنزل.

مشاركون في تشييع جثماني الصيادين محمود وحسن الزعزوع بمدينة دير البلح وسط القطاع أمس                   )تصوير/ ياسر فتحي(
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نيويورك/ وكاالت:
فــروس كورونــا املســتجد ألول  منــذ ظهــور 
مــرة يف بدايــة عــام 2020،  تطــورت العديــد 
مــن املفاهيــم حــول كيفية إصابة األشــخاص 
بعــدوى الفــروس وكيفيــة حامية أنفســنا من 

اإلصابة به.
املعلومــات  يف  التطــور،  هــذا  مــع  ولكــن 
مــن  حالــة  نشــأت  املتغــرة،  والتوصيــات 
الحــاالت تســببت يف  بعــض  االربــاك، ويف 

ظهور املعلومات املضللة.
الصحــة  ملنظمــة  العــام  املديــر  وقــال 
غيربيســوس،  أدهانــوم  تيــدروس  العامليــة، 
إنــه "متامــًا كــام انتــر كوفيــد19- يف جميع 
الشــائعات،  تنتــر  كذلــك  العــامل،  أنحــاء 
واألكاذيــب، واملعلومــات املضللــة حولــه"، 
مشــرًا إىل أنهــا ال تقــل خطــورة عن الفروس 

ذاته.
وأوضــح تيــدروس أن منظمة الصحة العاملية 
ورشكائهــا "يدعــون جميــع البلــدان إىل وضــع 
املعلومــات  لتعزيــز  وطنيــة  عمــل  خطــط 
الصحية القامئة عىل أسس علمية ومكافحة 

املعلومات املضللة".
وأضــاف تيــدروس: "ندعــو وســائل اإلعــام، 
املــدين،  واملجتمــع  التكنولوجيــا،  ورشكات 
والباحثــن يف كل مــكان ملنــع انتشــار الوبــاء 

املعلومايت".
واملفاهيــم  الخرافــات  بعــض  يــي  وفيــام 

الخاطئة الشائعة حول فروس كورونا 
كبار السن هم فقط من يتأثرون بالفروس

النــاس مــن جميــع الفئــات  الحقيقــة هــي أن 
كورونــا  بفــروس  تأثــروا  قــد  العمريــة 
املستجد. وبينام أن كبار السن هم من أكرث 
الفئات عرضًة لإلصابة مبرض "كوفيد19-"، 
باملــرض،  اإلصابــة  عــن  الناجمــة  والوفــاة 
مــن اإلصابــة  ليســوا محصنــن  الشــباب  فــإن 

بالعدوى بأي حال من األحوال.
ووجــدت دراســة جديدة ُنــرت يوم األربعاء 
التقريــر األســبوعي لألمــراض والوفيــات  يف 
األمــراض  عــىل  الســيطرة  ملراكــز  التابــع 
تــراوح  الذيــن  الشــباب  أن  منهــا،  والوقايــة 
أعامرهــم بــن 20 و29 عامــًا ميثلــون نســبة 
تصــل إىل أكــرث مــن %20 مــن جميــع حــاالت 
اإلصابة املؤكدة بـ"كوفيد19-" يف الواليات 
يونيو/حزيــران،  أشــهر  خــال  املتحــدة 
تعــد  والتــي  ويوليو/متــوز، وأغســطس/آب، 
أعىل معدل انتشار لجميع الفئات العمرية.

وأبلــغ املركــز الوطنــي لإلحصــاءات الصحيــة 
مرتبطــة  وفــاة  حالــة   1,800 مــن  أكــرث  عــن 
بـ"كوفيــد19-" بــن الشــباب دون ســن الـــ35 

تقلل من انتقال فروســات الجهاز التنفيس 
بنسبة تصل إىل 56%.

مرشــح  عــىل  الجراحيــة  األقنعــة  وتحتــوي 
مشــحون إلكروســتاتيكيًا يلتقــط الجزيئــات 

الفروسية.
ذات  األقنعــة  ارتــداء  تجنــب  ويجــب 
الصاممــات، إذ يف حــن أنهــا تجعل التنفس 
غــر  الهــواء  تطلــق  فإنهــا  قليــًا،  أســهل 
مصابــًا  مرتديهــا  كان  إذا  لذلــك،  املرشــح، 
مــن  اآلخريــن  يحمــي  ال  فهــذا  بالفــروس، 
مــن  الغــرض  يهــزم  مــام  بالعــدوى،  اإلصابــة 

القناع يف املقام األول.
إذا  فقــط  بـ"كوفيــد19-"  اإلصابــة  ميكنــك 
مــن  يعــاين  شــخصًا  وثيــق  بشــكل  خالطــت 

أعراض املرض 
وتوفــر دليــل مبكــر عــىل أن الفــروس ميكــن 
أن ينتــر ليــس فقــط مــن خــال اللمــس أو 
مــن خــال قطــرات الجهــاز التنفــيس، بــل مــن 
خــال الهبــاء الجــوي أيضــًا، الــذي ميكــن أن 
ويســافر  ســاعات،  ملــدة  الهــواء  يف  يبقــى 
ملســافة تزيــد عــن 6 أقــدام أو أكــرث، خاصــًة 

يف األماكن ذات التهوية املنخفضة.
األمــراض  عــىل  الســيطرة  مراكــز  أن  وبينــام 
ال  العامليــة  الصحــة  ومنظمــة  منهــا  والوقايــة 
يتعرفان بذلك بشكل رصيح بعد، إال أنهام 

تسران ببطء يف هذا االتجاه.
األمــراض،  عــىل  الســيطرة  مراكــز  ونــرت 
إرشــاداٍت  األســبوع،  نهايــة  عطلــة  خــال 
الفــروس  بانتقــال  يتعلــق  فيــام  جديــدة 
املحمول جوًا، ولكنها عادت إىل توجيهاتها 
القدميــة يــوم االثنــن، موضحــًة أن الصياغــة 
الجديــدة كانــت عبارة عن نســخة مســودة مل 

تتم مراجعتها بالكامل بعد.
فيروس كورونا يشبه اإلنفلونزا

وفــروس  "كوفيــد19-"  فــروس  يتشــابه 
اإلنفلونــزا وقــد يشــركان يف بعــض األعــراض 
والتعــب،  الحمــى،  ذلــك  يف  مبــا  املامثلــة 
كبــرة  اختافــات  هنــاك  أن  إال  والســعال. 

بينهام. 
ووفًقــا ألحــدث تخمن ملراكز الســيطرة عىل 
األمــراض والوقايــة منها، فإن احتاملية الوفاة 
لألشــخاص  منخفضــة  "كوفيــد19-"  مــن 
الذين تقل أعامرهم عن 50 عامًا. وبن 50 
إىل 69 عامًا، تبلغ النسبة %0.5، وبالنسبة 
 70 عــن  أعامرهــم  تزيــد  الذيــن  لألشــخاص 

عامًا، فإنها تقفز إىل نسبة 5.4%.
اإلنفلونــزا  بســبب  الوفــاة  احتامليــة  وتبلــغ 

حوايل نسبة 0.1%.
ووفقــًا لإلحصائيــن يف مراكز الســيطرة عىل 

بــن  وفــاة  حالــة   419 ذلــك  يف  مبــا  عامــًا، 
شباٍب تقل أعامرهم عن الـ25 عامًا.

كــام تــم إدخــال 851 طفــًا دون ســن الـــ18 
عامًا إىل املستشفى.

وقــد يكــون كبــار الســن أكــرث عرضــة لإلصابــة 
املوجــودة  الحــاالت  مــن  معاناتهــم  بســبب 
مســبقًا، وتعــرف باســم األمــراض املصاحبــة، 
أســوأ،  كورونــا  فــروس  عــدوى  تجعــل  التــي 
أو قــد تضعــف أجهزتهــم املناعيــة مــع تقــدم 

العمر.
أمــراض  مــن  أيًضــا  الشــباب  بعــض  ويعــاين 
لإلصابــة  عرضــة  أكــرث  تجعلهــم  مصاحبــة 

باملرض الشديد.
أن  للفــروس  ميكــن  األطفــال،  بعــض  وعنــد 
الجهــاز  فعــل  رد  يف  املبالغــة  يف  يتســبب 
التهــاب  حــدوث  إىل  يــؤدي  مــام  املناعــي، 
وإطــاق سلســلة مــن التفاعــات الكيميائيــة 
الســيتوكن"،  "عاصفــة  باســم  املعروفــة 
التــي تدمــر الجســم، وهــي حالــة تعرف باســم 
عنــد  األجهــزة  متعــدد  االلتهــاب  متازمــة 

األطفال.
األقنعة ال تحميك من فيروس كورونا

رمبــا يكــون هــذا هو املفهــوم الخاطئ األكرث 
إثــارة للجــدل عىل اإلطــاق. ويف وقت مبكر 
من الجائحة، قيل إن األقنعة ليست رضورية 
ملــن هــم  ليســوا مخالطــن عــن قــرب بشــكل 
منتظم للمرىض. باإلضافة إىل ذلك، بسبب 
يومنــا  حتــى  املــوارد  يف  املســتمر  النقــص 
هــذا، ُطلــب مــن األشــخاص تــرك األقنعة من 
طــراز "N-95" للعاملــن يف مجــال الرعايــة 

الصحية يف الخطوط األمامية.
ولكن األقنعة أصبحت رضورية بعد أن بدأنا 
األهميــة،  يف  بالغتــن  حقيقتــن  فهــم  يف 
نقــل  لألشــخاص  ميكــن   أنــه  هــي  األوىل 
عــدوى الفــروس حتــى وإن مل تظهــر عليهــم 
أعــراض املــرض. والثانيــة هــي أن الفــروس 
ينتــر عــىل األرجــح عــرب الهــواء، يف قطــرات 
صغرة تحتوي عىل فروسات تسمى الهباء 
الجــوي، وليــس فقط من قبل مامســة ســطح 

ملوث أو التعرض لقطرات تنفسية كبرة.
مــن  اآلخريــن  األشــخاص  األقنعــة  وتحمــي 
مرتديهــا،  يطلقــه  أن  ميكــن  الــذي  الــرذاذ 
والــذي يحتــوي عــىل فروســات، يف الهــواء 
عن طريق التنفس، أو العطس، أو الســعال، 

أو حتى التحدث.
ووجــدت بعــض الدراســات أن األقنعــة ميكــن 
أن تقلــل مــن كميــة القطــرات التــي يتنفســها 
الشــخص يف الهواء بنســبة تصل إىل 90%. 
األقنعــة  أن  الدراســات  إحــدى  وجــدت  كــام 

األمــراض والوقايــة منهــا، من املرجح أن يأيت 
مــرض "كوفيــد19-" ضمــن قامئــة األســباب 
الواليــات  يف  للوفيــات  األوىل  العــرة 
 .2020 عــام  يف  األعــامر  لجميــع  املتحــدة 
ومــن املحتمــل أن يــأيت يف املرتبــة الثالثــة، 

بعد أمراض القلب والرسطان.
ضــد  اللقــاح  عــىل  الحصــول  للجميــع  ميكــن 

فروس كورونا خال شتاء هذا العام
وكان هناك الكثر من التكهنات حول موعد 
الحصــول عــىل اللقــاح ضــد فــروس كورونــا، 
وقــت  يف  املتفائلــة  التوقعــات  بعــض  مــع 
ويتوقــع  األول.  تريــن  أكتوبــر/  مــن  مبكــر 
بيانــات  امتــاك  املطوريــن  مــن  العديــد 

جاهزة للمشاركة هذا الخريف.
ولكن أنتوين فاوتيش وغره من قادة الصحة 
العامــة قالــوا إنــه مــن غــر املرجــح أن يتوفــر 

لقاح بحلول يوم االنتخابات األمريكية.
األمريكيــة  والــدواء  الغــذاء  إدارة  وتــدرس 
قواعد جديدة لرخيص لقاح "كوفيد19-"، 
الوضــع  عــىل  مطلعــة  مصــادر  لثاثــة  وفًقــا 
القواعــد  هــذه  أن  الحســابات  وتظهــر   ،
ســتدفع الرخيــص ملــا بعــد يــوم االنتخابــات 

األمريكية.
وحتى إذا حصل إحدى اللقاحات املرشحة 
حــاالت  يف  لاســتخدام  ترصيــح  عــىل 
الطــوارئ أو موافقــة رصيحــة يف خريــف هــذا 
جرعــات  لتوفــر  طريقــة   توجــد  فــا   ، العــام 

كافية للجميع عىل الفور.
رئيــس  الســاوي،  منصــف  الدكتــور  وقــال 
مبــادرة  وهــي  الفائقــة  الرسعــة  عمليــة 
فعاليتــه  ثبتــت  "إذا  الحكوميــة:  اللقاحــات 
يف نوفمرب/تريــن الثــاين أو يف ديســمرب/

كانون األول، فلن يتوفر لدينا جرعات كافية 
من اللقاح". 

وأوضــح الســاوي أنــه ســيتوفر بضعــة ماين 
نوفمرب/تريــن  يف  اللقــاح  جرعــات  مــن 
يف  منهــا  مليونــًا   20 أو   10 ورمبــا  الثــاين 
ديســمرب/كانون األول، مضيفــًا أنهــا ســتكون 
الســكان  لبعــض  اللقــاح  إعطــاء  لبــدء  كافيــة 

وليس الجميع.
وقال الســاوي، الذي أشــار إىل أنه ليس من 
املسلم به أن يكون أي لقاح فعااًل مبا يكفي 
ألن البيانــات غــر متاحة بعد، إن مجموعات 
الرعايــة  مجــال  يف  العاملــن  مثــل  معينــة، 
لإلصابــة  املعرضــن  واألشــخاص  الصحيــة 

باملرض، ستكون لهم األولوية.
أمــا بالنســبة للبقيــة، يبــدو أن اللقاح ســيتوفر 
لهم "بحلول منتصف عام 2021" ، وفقًا ملا 

قاله الساوي.

ال تقل خطورة عن الفريوس ذاته.. 
إليكم 5 مفاهيم خاطئة حول فريوس كورونا

واشنطن/ وكاالت:
حذرّت إدارة الغذاء والدواء األمريكية، من أن حشوات 
األســنان الفضيــة، املعروفــة باســم الحشــوة امللغميــة، 
الفئــات املعرضــة  لبعــض  قــد تســبب مشــاكل صحيــة 

للخطر.
أن  املحّدثــة  والــدواء  الغــذاء  إدارة  إرشــادات  وذكــرت 
مواد الحشو ميكن أن تؤدي إىل مشاكل صحية ألولئك 

الذين يعانون من فرط الحساسية للزئبق.
والحشوة امللغمية هي مزيج من مجموعة معادن منها 

الزئبق، والفضة، والنحاس، والقصدير.
والــدواء  الغــذاء  إدارة  أكــدت  ســنوات،  مــدى  وعــىل 
األمريكيــة وجمعيــة طــب األســنان األمريكيــة أن املــادة 
حشــو  مــواد  توفــر  إىل  دعــا  مــن  هنــاك  ولكــن  آمنــة، 

األسنان التي ال تحتوي عىل الزئبق منذ السبعينيات.
وأوضحــت توصيــات إدارة الغــذاء والــدواء املحّدثــة أن 
األشــخاص،  بالنســبة ملعظــم  آمنــة  امللغميــة  الحشــوة 
مبــا  املــادة،  تجنــب  عليهــا  يجــب  فئــات  هنــاك  ولكــن 
يف ذلــك النســاء الحوامــل، والنســاء اللــوايت يخططــن 
وخاصــة  واألطفــال،  املرضعــات،  والنســاء  للحمــل، 
األطفال دون سن السادسة، واألشخاص الذين يعانون 
مــن مشــاكل يف الــكىل، واألشــخاص الذيــن يعانــون من 
حاالت عصبية موجودة مســبقًا مثل التصلب املتعدد 

أو مرض باركنسون أو الزهامير.
وتســتخدم الحشــوة امللغميــة عــىل نطــاق واســع ألنهــا 
األخــرى،  الحشــو  مــواد  مــن  تكلفــة  وأقــل  ودامئــة  قويــة 

كميــات صغــرة  تطلــق  أن  الوقــت ميكــن  مبــرور  ولكــن 
مــن بخــار الزئبــق. وتعتمــد كميــة البخــار املنبعــث عــىل 

مقدار طحن أسنانهم وعمر الحشو املحدد.
وكتبــت إدارة الغــذاء والــدواء عــىل موقعهــا اإللكــروين 
أن  إىل  تشــر  األدلــة  غالبيــة  أن  مــن  الرغــم  عــىل  أنــه 
التعرض للزئبق بسبب الحشوة امللغمية  ال يؤدي إىل 
آثــار صحيــة ســلبية يف املجمــل، إال أنــه ال ُيعــرف ســوى 
الــذي قــد يحدثــه  التأثــر  القليــل مــن املعلومــات عــن 
هــذا التعــرض عــىل أفراد املجموعات املحددة، الذين 
قــد يتعرضــون لخطــر أكــرب مــن اآلثــار الصحيــة الســلبية 

املحتملة.
وبالنسبة لألشخاص يف تلك الفئات املعرضة للخطر، 
تقرح إدارة الغذاء والدواء األمريكية أن يستخدم أطباء 

األسنان بدائل، مثل حشوات مادة الراتنج والزجاج.
وال تــويص إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة األشــخاص 
حالــة  يف  تكــون  التــي  الحشــوات  اســتبدال  أو  بإزالــة 
جيــدة، ألن اإلزالــة ميكــن أن تزيــد مــن التعــرض لبخــار 

الزئبق، وتؤذي بنية األسنان الصحية.
وبعد تحديث إرشادات إدارة الغذاء والدواء األمريكية 
، قالــت الجمعيــة األمريكيــة لطــب األســنان إنهــا "تعيــد 
تأكيــد موقفهــا بــأن الحشــوة امللغميــة هــي خيــار ســليم 

وآمن وفعال لتعبئة التجاويف".
وأشــارت الجمعيــة األمريكيــة لطــب األســنان إىل أنه "مل 
يتــم االستشــهاد بأدلــة علميــة جديــدة كجــزء مــن توصية 

إدارة الغذاء والدواء األمريكية".

روما/ وكاالت:
املاضيــة  القليلــة  األشــهر  خاليــة يف  املحيطــات   
كورونــا  فــروس  جائحــة  مــن  مخــاوف  بســبب 
املســتجد. ويجعــل ذلــك قــرار عائلــة إيطاليــة يف 
بــدء مغامــرة ملحميــة عىل منت مركب رشاعي أمرًا 

جريئًا، أو متهورًا، بحسب رأي البعض.
وبــاع ســتيفانو وســارة باربريــس، وهــام ثنــايئ يف 
يف  صغــرة  بلــدة  مــن  عمرهــام  مــن  األربعينيــات 
منطقة لومباردي، منزلهام لتمويل رحلة ستســتمر 

ملدة عام.
وخــال الرحلــة، يهــدف الثنــايئ إىل عبــور املحيــط 
األطليس، واستكشــاف منطقة البحر الكاريبي، أو 

رمبا أبعد من ذلك.
وســرافق الثنــايئ أطفالهــم الثاثة، وهم الغو )11 

عامًا(، وتينا )8 أعوام(، وتيمو )3 أعوام(.
وسرافقهم أيضًا كلبهم األليف، بيرب.

وســيكون قــارب طولــه 17 مــرًا مبثابــة منــزل هــذه 
"الجــامل  أي  "شــيبومي"،  ُيدعــى  وهــو  العائلــة، 

الراقي" باللغة اليابانية.
ألن  األطفــال  ســيصطحبان  إنهــام  الثنــايئ  وقــال 
تعليميــة ال  تجــارب حيــاة، وفرصــًا  الرحلــة ســتوفر 

تفوت.
نحــن  "بالطبــع   :CNNلـــ باربريــس  ســارة  وقالــت 
نشــعر بخــوف كبــر"، ثــم أضافــت: "هــذا جنــون، 
يونيــو/ يف  نبحــر  أن  املفــرض  مــن  كان  ولكــن 

بعنــا  ولقــد  الوضــع.  لتحســن  وانتظرنــا  حزيــران، 
منزلنــا يف وقــت ســابق مــن هــذا العــام قبــل تفيش 
الفروس. ولذلك، نحن ال نستطيع االنتظار للعام 
القــادم. وبحلــول ذلــك الوقــت، ســنكون قــد أنفقنــا 

كل املال الذي جمعناه من البيع".
مــن  ســبتمرب/أيلول  نهايــة  يف  العائلــة  وســتغادر 
غــرب  شــامل  ليغوريــا،  يف  سبيتســيا  ال  مقاطعــة 
إيطاليــا لتتوجــه إىل جــزر البليــار اإلســبانية أواًل، ثم 

إىل جبل طارق، واملحيط األطليس.
ومــع التطــور الرسيــع ألزمــة فــروس كورونــا، ذكــرت 
سارة أن العائلة مستعدة لتغير خططها والتكيف 

عىل الطريق عند الحاجة.
حياة مختلفة

الرحلــة  الدافــع وراء هــذه  الثنــايئ عــىل أن  ويــرص 
حيــاة  أســلوب  تجربــة  رغبــة  مــن  تــأيت  الطموحــة 

مختلف، والسامح ألطفالهام باستكشافه أيضًا.
وقالــت ســارة، وهــي مصممــة أزيــاء: "نحــن ســعداء 
اآلن، ولكننــا نشــعر بالفضــول الشــديد لتجربــة نــوع 
مختلــف مــن الحيــاة.. بعيــدًا مــن الروتــن اليومــي، 

وإيقاع املدارس".
وإعــادة  التحضــر  يف  شــهورًا  الثنــايئ  وأمــى 
تصميــم قاربهــام الراعــي ليتحــول إىل منــزل عائــم 

مريح.
إذ  البحــر،  عــن  غريبــة  العائلــة  هــذه  وليســت 
األبيــض  البحــر  حــول  يبحــرون  وهــم  األطفــال  نشــأ 

املتوسط، ويف ظروف صعبة.
مختبر عائم

وشــجعهم الوقــت الــذي قضــوه يف البحــر األبيــض 
املتوسط أيضًا عىل بدء مغامرتهم، وذلك بعد أن 
شــهدت العائلــة كيفيــة تأثــر تغــر املنــاخ والزحف 

العمراين عىل األماكن القريبة من بلدها. 
ويأمــل الثنــايئ بجعــل أطفالهم يشــاركون يف إجراء 
األبحــاث كجــزء مــن تعليمهــم املنــزيل يف القــارب 

لتسليط الضوء عىل املخاوف البيئية.
ومــن شــأن خلفيــة ســتيفانو كخبــر فيزيــايئ نــووي 

املساعدة يف الجانب العلمي.
ويحتضــن القــارب "معمــًا عامئــًا" لجمــع البيانــات 
عــن اســتهاك الطاقــة وامليــاه، والتلــوث عــرب قطــع 
الباستيك الدقيقة، إىل جانب مرصد ملشاهدة 

الدالفن والحيتان.
التــي  وســيتم مشــاركة مقاطــع الفيديــو والبيانــات 
سيتم جمعها مع مختلف املنصات عرب اإلنرنت، 

ومع طلبة من عدة مدارس إيطالية.
وأثــارت مغامــرة العائلــة بعــض الجــدل يف إيطاليــا، 
وانتقــد البعــض العائلــة لقــرار اصطحــاب أطفالهــم 

يف رحلة قد تكون محفوفة باملخاطر.
ولكــن،  أنانيــن،  بأننــا  وصفنــا  "تــم  ســارة:  وقالــت 
زوجــي  مــع  أبحــرت  إذا  باألنانيــة  سأشــعر  كنــت 
مبفردنــا وتــرك أطفالنــا وعــدم الســامح لهــم بتجربــة 

هذه الفرصة الفريدة".
مــيء  القــارب  أن  إىل  أيضــًا  ســارة  وأشــارت 
مبعدات لإلســعافات األولية الطارئة، واملضادات 
الحيويــة، وكل مــا قــد يحتاجــون إليــه، إىل جانــب 
لطلــب  إليهــا  يحتاجــون  التــي  التكنولوجيــا  توفــر 

املساعدة يف حال حدوث يشء.
"االستمتاع بكل لحظة"

وقــال خبــر اإلبحــار اإليطــايل الــذي عــرب املحيــط 
إن  مارتينــي،  ماوريتســو  مــرات،  عــدة  األطلــيس 
برحلــة  العائلــة  الســتمتاع  قــوي  احتــامل  هنــاك 

سلسلة مع أحوال الطقس الجيدة هذا العام.
وال يقلــق الثنــايئ عــام ســيأيت الحقــًا بعــد االنتهــاء 
مــن الرحلــة والعــودة إىل إيطاليــا دون وجــود مــكان 
عــىل  الركيــز  يفضلــون  فهــم  فيــه،  للمكــوث  لهــم 

اللحظة الحالية واالستمتاع بها دون القلق.
وقالت ســارة: "حلمنا الحقيقي هو اإلبحار وصواًل 
إىل بولينيزيــا يف يــوم مــن األيــام، والبقاء يف البحر 
مجانيــة.  ليســت  األحــام  ولكــن  عامــن.  أو  لعــام 
بــكل  ونســتمتع  بخطــوة،  لنأخــذ كل خطــوة  واآلن، 

لحظة من هذه الرحلة القادمة". 

إدارة الغذاء والدواء األمريكية
تحذر من مخاطر حشوات 

األسنان الفضية لبعض الفئات

باعوا لك ما يملكونه..
عائلة إيطالية تستعد لرحلة 

"ملحمية" يف البحر يف ظل كورونا
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غزة/ عالء شاميل: 
قضيــة  عــى  الســتار  الرياضيــة  املحكمــة  أســدلت 
نهــايئ كأس غــزة التــي اســتمرت )88( يومــًا تخللهــا 
التتابــع يف القضــاء الريــايض نتيجــة االحــداث التــي 
واكبــت املبــاراة النهائيــة للــكأس التــي جمعــت بني 
شــباب رفــح وغــزة الريــايض يــوم 30 مــن شــهر يونيــو 

املايض. 
تتويــج شــباب  اعتــامد  الرياضيــة  وقــررت املحكمــة 
االســتئناف  لجنــة  قــرار  وإبطــال  للــكأس،  بطــاًل  رفــح 
الداعــي إلعــادة املبــاراة مــن بدايتهــا، إذ تعتــر هذه 
القضيــة األوىل التــي تقــرر فيهــا املحكمــة الرياضيــة 

بعد إنشائها خالل األسابيع املاضية. 
القضيــة  هــذه  مــن  املســتفادة  الــدروس  وتعــددت 

لجــان  بقــرارات  مــرورًا  النهــايئ  إقامــة  لحظــة  منــذ 
أحــداث  مــن  تبعهــا  ومــا  واالســتئناف  املســابقات 
الناديــني وصــواًل  بــني  وتراشــق رســمي وجامهــري 

للقرار النهايئ للمحكمة الرياضية. 
المحكمة الرياضية

إنجــازات  أبــرز  أحــد  الرياضيــة  املحكمــة  وتعتــر 
املرحلــة الحاليــة التــي وضــع الجميــع ثقتــه فيها رغم 
أنهــا حديثــة الــوالدة واإلنشــاء، إال أنهــا بــدأت قويــة 
قــرارًا بعــد عــدة جلســات مــع شــخصيات  وأعطــت 
مــن الناديــني وشــهود وتقارير من كافــة اللجان التي 

تابعت القضية من بدايتها. 
ويؤســس قرار املحكمة الرياضية لفرتة جديدة يف 
الواقــع الريــايض يف فلســطني يف فــض النزاعــات 

القضائية بني األندية والالعبني تبعًا للوائح وقوانني 
يحكــم فيهــا رجــال قضــاء ومحكمــني رياضيــني مــن 

مختلف محافظات الوطن. 
اتحاد كرة القدم

واســتفاد اتحــاد كــرة القــدم دروســًا عديــدة من هذه 
القضيــة التــي كان أساســها عــدم تطبيــق القــرارات 
التــي تــم االتفــاق عليها قبل إقامة املباراة التي كان 
األمــر  تنظيمهــا،  عــن  واألخــر  األول  املســؤول  هــو 
الــذي يضــع اتحــاد كــرة القــدم تحــت ضغــط اختيــار 
والقوانــني  اللوائــح  وتطبيــق  املناســبني  األشــخاص 
والقــرارات املتفــق عليهــا مبــا يضمــن ســر العمليــة 
الرياضيــة بعيــدًا عــن األهــواء أو الضغوطــات منعــًا 
لعــدم تأزيــم نفســه يف أي قضيــة ميكنــه الســيطرة 

عليها من البداية.
إدارات األندية

ويف نفــس الســياق بــات مــن الــروري عــى جميــع 
إدارات األنديــة أن تضــع ثقتهــا املطلقــة يف التتابــع 
القضــايئ للرياضــة الفلســطينية املمثلــة باملحكمــة 
عمليــة  ملامرســة  داعــي  ال  فإنــه  وعليــه  الرياضيــة 
الرتاشــق الرســمي والجامهــري بــني األنديــة يف أي 

قضية كانت. 
الريــايض  غــزة  بــني  الــكأس  نهــايئ  قضيــة  وأعطــت 
وشــباب رفــح درســًا قويــًا إلدارات األنديــة مبحاولــة 
اســتعادة حقهــا حــال شــعرت بالظلــم يف أي قضيــة 
حســب التتابــع القضــايئ مــن لجنــة االنضبــاط مرورًا 

بلجنة االستئناف واملحكمة الرياضية.

غزة/ عالء شاميل: 
التزمت لجنة تســير أعامل نادي غزة الريايض الصمت بعد صدور قرار 
املحكمة الرياضية برفض قرار لجنة االستئناف وتتويج شباب رفح بلقب 
كأس غــزة بعــد األحــداث التــي واكبــت املبــاراة النهائيــة التــي أقيمت يوم 

30 من شهر يونيو املايض. 
ومل يصــدر غــزة الريــايض أي موقفــًا أو بيانــًا رســميًا إزاء القــرار بعد أن كان 
قد حصل عى قرار من لجنة االستئناف بإعادة املباراة من بدايتها، لكن 
املحكمــة الرياضيــة أبطلتــه واعترتــه خــارسًا بنتيجــة إداريــة )3-0( حينــام 
رفــض اســتكامل املبــاراة التــي توقفــت عنــد الدقيقــة )27( عندمــا كان 

شباب رفح متقدمًا بثالثية نظيفة. 
وقالــت مصــادر رســمية إن إدارة غــزة الريــايض أجلــت اجتامعهــا الــذي 
كانت تنوي عقده بعد إعالن املحكمة القرار لعدم التعامل بردة فعل. 

ولــن تكــون إدارة غــزة الريــايض قــادرة عــى صياغــة موقــف مضــاد لقــرار 
املحكمــة الرياضيــة إال إذا أرادت التوجــه ملحكمــة )كاس( الدولية وهو ما 

يبدو صعبًا بسبب التكاليف الباهظة لهذه الخطوة. 
ويف ســياق آخــر اعتــر شــباب رفــح أن قــرار املحكمــة هــو انتصــار لحقــه 
يف التتويــج باللقــب، مبينــًا أن القــرار يؤكــد صحــة موقــف الزعيم وأحقيته 
باللقــب بعــد جهــود كبــرة مــن اللجنــة القانونيــة التــي بــدأت عملهــا يف 

الفرتة األخرة برئاسة املستشار القانوين حامدة مخيمر.

غزة/ عالء شاميل: 
بعــد  أفراحهــا  رفــح  شــباب  جــددت جامهــر 
الزعيــم  باعتبــار  الرياضيــة  املحكمــة  قــرار 
بطــاًل لــكأس غــزة 2020 بعــد األحــداث التــي 
واكبــت املبــاراة النهائيــة التــي أقيمــت يــوم 

الثالثني من يونيو املايض. 
االجتامعــي  التواصــل  مواقــع  وضجــت 
رفــح  شــباب  لجامهــر  متعــددة  مبنشــورات 
التــي جــددت فرحتهــا بهــذا اللقــب الجديــد 

يف موســم كاريث عــى صعيــد الــدوري لكنــه 
توهج كثرًا يف بطولة الكأس. 

يف  الزعيــم  جامهــر  مــن  املئــات  وتجمــع 
مقــر النــادي بعــد اإلعــالن عــن القــرار النهــايئ 
للمحكمــة الرياضيــة الــذي صب يف مصلحة 
لسلســلة  جديــد  لقــب  بإضافــة  رفــح  شــباب 
إىل  عددهــا  وصــل  التــي  الرســمية  األلقــاب 

)14( لقبًا. 
قــرار  أن  رفــح  شــباب  جامهــر  واعتــرت 

املحكمــة الرياضيــة أعــاد الحــق لشــباب رفــح 
التــي  الغاليــة  والــكأس  واللقــب  بالتتويــج 
لجنــة  تقــرر  أن  قبــل  النــادي  خزائــن  دخلــت 
االستئناف يف اتحاد الكرة إعادة املباراة من 
بدايتهــا األمــر الــذي دفــع شــباب رفــح للتقدم 
مبلف قانوين للمحكمة الرياضية التي قررت 
أمس اعتبار شباب رفح بطاًل للكأس وبطالن 
قرار لجنة االستئناف الداعي إلعادة املباراة 

من بدايتها.

اجتماع عادي 
التحاد كرة القدم 

العتماد اللجان
غزة / مؤمن الكحلوت:

لــه اليــوم، مبقــره املؤقــت  يعقــد اتحــاد كــرة القــدم اجتامعــًا عاديــًا 
مببني اللجنة األوملبية غرب مدينة غزة .

وســيناقش االتحــاد عــدة موضوعــات، أبرزهــا اعتــامد تشــكيل اللجان 
املختلفــة، ودراســة مــدي امكانيــة انطالق املوســم الريايض الجديد 

يف املستقبل.
الرياضيــة  املحكمــة  قــرار  االتحــاد  سيســتلم  متصــل،  ســياق  ويف 
النهــايئ القــايض بتتويــج شــباب رفــح ببطولــة الكأس، وتســليم نســخة 

منه لناديي شباب رفح وغزة الريايض.
وُيعد هذا االجتامع األول للمجلس الجديد بعد تزكيته يوم 11 من 
شــهر ســبتمر الجــاري، حيــث أن تعليــامت وإجــراءات لجنــة الطوارئ 
أعلنت عن إغالق كافة املؤسسات الرياضية بسبب جائحة كورونا 

من خمسة أسابيع تقريبًا.

غزة / مؤمن الكحلوت:
وصــل الالعــب الــدويل الســابق حســام وادي ايل غــزة، بعــد رحلــة ســفر 

لعدة دول أوروبية استمرت ملدة عام.
ودخــل وادي يف الحجــر الصحــي الــذي يســتمر ملــدة أســبوع، قبل العودة 

إىل منزله من جديد.
ومل يقــرر وادي العــودة للمالعــب مــن جديــد، أم االســتقرار عــى قــراره 

السابق باالعتزال بسبب معاناته من االصابة.

التي اعتبرت شباب رفح بطاًل للكأس

غزة الرياضي 
يلتزم الصمت بعد قرار 

المحكمة الرياضية

جماهير شباب رفح
وادي يصل إلى غزة   تجدد أفراحها بلقب كأس غزة

بعد غياب لمدة عام

دروس 
ُمستفادة 
من قضية 
نهائــــــــــي 
كأس غزة
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مدريد/ )أ ف ب(:
يعــاين األملــاين طــوين كــروس، العــب وســط ريــال مدريــد حامــل 
لقــب الــدوري االســباين لكــرة القــدم، مــن إصابــة يف العضــات 

العليا لفخذه االيرس، بحسب ما أشار النادي املليك أمس.
ومل يوضح النادي مدة غياب بطل العامل الســابق عن املاعب، 

لكن تقارير إسبانية اشارت اىل غيابه نحو اسبوعني.
وقــد يغيــب كــروس )30 عامــا( عــن مباراتــني يف الليغــا املحليــة 
اىل  باالضافــة  االحــد،  وليفانتــي  االربعــاء  الوليــد  بلــد  ريــال  ضــد 

لقاءات منتخب باده الدولية. 
وتلعــب املانيــا عــى ارض تركيــا وديــا يف 7 أكتوبــر، قبــل توجههــا 
اىل اوكرانيــا يف العــارش منــه ثــم اســتقبال ســويرسا يف 13 ضمــن 

دوري األمم األوروبية. 
وكان العــب الوســط قــد طلــب أول أمــس الخــروج قبــل االســراحة 
مــن املواجهــة التــي تغلــب فيهــا بصعوبــة عــى ريــال بيتيــس 3-2 
يف الــدوري االســباين، علــا بأنــه ســقط يف املبــاراة االوىل بفــخ 

التعادل السلبي عى أرض ريال سوسييداد.

برلني/ )أ ف ب(:
القــدم،  لكــرة  اإلنجليــزي  الــدوري  لقــب  حامــل  ليفربــول،  أعلــن 
انتقال حارسه البديل االملاين لوريس كاريوس إىل أونيون برلني 

األملاين عى سبيل اإلعارة حتى نهاية موسم 2021.
يف  مبــاراة   49 يف  ليفربــول  ألــوان  عامــا(   27( كاريــوس  وحمــل 
مختلف املسابقات، بعد انتقاله من ماينتس يف صيف 2016، 
يف  كلــوب  يورغــن  املدرب-مواطنــه  تشــكيلة  مــع  يتــدرب  وكان 

مطلع املوسم الحايل.
قــال كاريــوس الــذي بــدأ مشــواره يف اكادمييــة مانشســر ســيتي 
االنجليزي "اتطلع لفرصتي الجديدة يف برلني، وانا سعيد للعب 
مجددا يف البوندسليغا". وحصد كاريوس شهرة "سلبية" كبرية 
ارتكــب سلســلة  2018، عندمــا  اوروبــا  ابطــال  نهــايئ دوري  يف 
مدريــد  ريــال  أمــام  ليفربــول  خســارة  اىل  أدت  فادحــة  اخطــاء 

االسباين 3-1 يف اسطنبول.
بــني  انتقالــه  بعــد  كاريــوس،  ليفربــول  يعــري  الثانيــة  املــرة  وهــذه 
2018 و2020 إىل صفوف بشيكتاش الريك. وينضم كاريوس 
يف بلــده االم إىل املهاجــم النيجــريي تايــوو أوونيــي املعــار ايضــا 

من ليفربول.

لشبونة/ )أ ف ب(:
أعلــن نــادي بنفيــكا وصيــف بطــل الــدوري الربتغــايل لكــرة القــدم 
ســيتي  مانشســر  اىل  ديــاز  روبــن  الــدويل  مدافعــه  تنتقــال 
االنجليــزي مقابــل 68 مليــون يــورو، ضمنهــا قيمــة انتقــال مدافــع 
االخــري الــدويل االرجنتينــي نيكوالس أوتامندي إىل صفوف االول 

مقابل 15 مليون يورو.
انــه توصــل اىل اتفــاق مــع مانشســر  لــه  بيــان  وأعلــن بنفيــكا يف 
مــع مكافــآت  عامــا( اىل صفوفــه   23( ديــاز  انتقــال  عــى  ســيتي 
بقيمة 3,6 مايني يورو استنادا اىل النتائج التي سيحققها فريق 
املدرب االسباين جوسيب غوارديوال، موضحا أن الصفقة ستتم 

بعد الفحوص الطبية التي سيجريها الاعب يف مانشسر.
مبــاراة دوليــة(   23( الربتغــايل  الــدويل  الدفــاع  وســيخلف قطــب 
ن يف بنفيكا، قطب دفاع منتخب االرجنتني أوتاميندي  الذي تكوَّ
)32 عاما( الذي يعرف جيدا كرة القدم الربتغالية كونه لعب مع 

بورتو يف الفرة بني صيف 2010 ويناير 2014.
وكان مــدرب بنفيــكا جــورج جيــزوس اوضــح ان رحيــل روبــن ديــاز 

أصبح رضورة لتحقيق التوازن املايل للنادي.

كروس
يغيب عن 

ريال مدريد 
أسبوعين

ينتقل إلى أونيون برلين 
ُمعارًا من ليفربول

ينتقل من بنفيكا إلى 
مانشستر سيتي

كاريوس

روبن دياز

برلني/ )أ ف ب(:
أعلــن نــادي ماينتــس أمــس إقالــة مدربه أخيم 
بيريلورتــرس مــن منصبــه بعــد خســارة الفريــق 
يف املرحلتــني االوليــني من الدوري االملاين 

لكرة القدم.
ودفــع بيريلورتــرس الــذي اســتلم االدارة الفنية 
مــن  وأنقــذه  املــايض  نوفمــرب  يف  للفريــق 
اىل  بقيادتــه  الثانيــة  الدرجــة  إىل  الهبــوط 

املركــز الثالــث عــر، مثــن الخســارة املذلــة 
هــذا  العائــد  شــتوتغارت  أمــام  أرضــه  عــى 

املوسم اىل دوري االضواء 4-1 السبت.
روفــن  ملاينتــس  الريــايض  املديــر  وقــال 
رشويدر يف بيان "الوقت الذي أمضيناه معا 
ــز مبعركــة ناجحة لتفادي الهبوط وظروف  متيَّ
العمــل أصبحــت صعبــة بســبب وبــاء فريوس 
كورونــا الجديــد. يســتحق أخيــم بيريلورتــرس 

الوقــت  هــذا  يف  وموقفــه  لعملــه  احرامنــا 
العصيب بالنسبة لنا جميعا".

وأضاف "ســيتم تدريب الفريق حتى إشــعار 
آخــر" مــن قبــل مســاعد املــدرب الحــايل يــان 

موريتس ليخته.
وبات بيريلورترس ثاين مدرب يقال من منصبه 
يف غضــون أيــام قليلــة يف البوندســليغا بعــد 

مدرب شالكه دافيد فاغرن.

برشلونة/ )أ ف ب(:
أشــاد املــدرب الهولنــدي لنــادي برشــلونة رونالــد 
كومــان بالنجــم الواعــد للنــادي الكاتالــوين أنســو 
فــايت، بعــد مســاهمته الفعالــة يف الفــوز الكبــري 
عــى فياريــال )-4صفــر( أول أمــس يف املرحلــة 

الثالثة من الدوري اإلسباين لكرة القدم.
االوىل  للمبــاراة  نجــا  نفســه  فــايت  وفــرض 
بتســجيله  املوســم  هــذا  الليغــا  يف  للباوغرانــا 
ثنائيــة )15 و19( واصطيــاده ركلــة جــزاء ترجمهــا 
هــدف  اىل  ميــي  ليونيــل  األرجنتينــي  النجــم 
ثالــث )35( قبــل ان يتســبب االخــري يف الهــدف 
الرابع الذي سجله املدافع باو بالخطأ يف مرمى 

فريقه )45(.
"موفيســتار  لقنــاة  ترصيــح  يف  كومــان  وقــال 
بــاس": "إنــه العــب شــاب يتعــني عليــه البحــث 

عن االنتظام يف أسلوب لعبه وأدائه".
وأضــاف "لقــد أثبــت أن أمامــه مســتقبا مبهــرا، 

وأنــا ســعيد جــدا بــه. توغاتــه يف الجهــة اليــرسى 
كانــت هائلــة، لقــد عرفنــا كيفيــة االســتفادة مــن 

مؤهاته بشكل جيد جدا".
وأعرب كومان عن ســعادته بأداء فريقه قائا "أنا 
ســعيد بــأداء الفريــق خصوصــا يف الشــوط األول 
أهــداف، وقدمنــا مســتوى  أربعــة  حيــث ســجلنا 
رائعــا مــع الكثــري مــن الرسعة... الجانب الســلبي 
الوحيــد هــو أننــا فقدنا الكثري من الكرات وخفت 

كثافتنا يف الشوط الثاين".
ووجه كومان رسالة شديدة اللهجة اىل منتقديه 
الكبــري عــى فياريــال، مؤكــدا  بالفــوز  ومنافســيه 
اســتعداده العــادة الفريــق اىل منصــات التتويــج 
جميــع  يف  املــايض  املوســم  عنهــا  غــاب  التــي 

املسابقات.
مــن جهــة أخــرى، امتــدح كومــان نجمــه الفرنــي 
أنطوان غريزمان الذي دفع به أساسيا إىل جانب 
ميــي وفــايت والربازييل فيليبي كوتينيو العائد 

ميونيــخ  لبايــرن  معــارا  كان  أن  بعــد  الفريــق  اىل 
األملــاين. قــال كومــان "غريزمــان لعــب يف مركــز 
يتطلب منه االنطاق من الجناح األمين والتوغل 
إىل وســط امللعــب. يف طريقتنــا يف اللعــب، ال 
يتعني عليه اللعب علىالجناح، يجب أن يتوغل 
إىل وســط امللعــب لفتــح املســاحات، وبإمكانــه 

تغيري مركزه مع ليو )ميي(".
أنــه مل  )رغــم  وادائــه  بعملــه  "أنــا ســعيد  وأضــاف 
يســجل أي هدف(، وأنا أويل اهتاما قليا ملن 

يسجل )األهداف(".
جديــد  هجــوم  قلــب  مــع  التعاقــد  وبخصــوص 
لويــس  األوروغويــاين  الــدويل  رحيــل  لتعويــض 
"مــن  قــال كومــان  أتلتيكــو مدريــد،  ســواريز إىل 
الجيــد دامئــا أن يكــون لديــك قلــب هجــوم لــيك 
ولكــن  الهجــوم،  يف  أخــرى  خطــة  لديــك  تكــون 
ميكننــا اللعــب بشــكل مثــايل بــدون قلــب هجوم 

أو املهاجم رقم 9".

كومان يؤكد أن أنسو فاتي أمامه مستقبل واعد

ريو دي جانريو/ )أ ف ب(:
خــوض  عــى  الربازيــيل  فامنغــو  نــادي  أجــرب 
بقــرار  القــدم  لكــرة  الــدوري املحــيل  مبــاراة يف 
قضــايئ اتخــذ قبــل 10 دقائــق مــن موعــد اللقــاء 
ضــد باملــرياس، وذلــك عــى الرغــم مــن إصابــة 

19 من العبيه بفريوس كورونا املستجد.
وبعــد أن قــررت محكمــة العمــل بواليــة ريــو دي 
املســتحيل  مــن  ألنــه  املبــاراة  إرجــاء  جانــريو 
الاعبــني  مــن  املزيــد  إصابــة  عــدم  ضــان 

اســتأنف  فامنغــو،  يف  العاملــة  والطواقــم 
بحجــة  الُحكــم  القــدم  لكــرة  الربازيــيل  االتحــاد 
"حادثــة  كان  النــادي  يف  الفــريوس  تفــي  أن 
منعزلــة ال ميكــن نســبها اىل الــدوري الربازيــيل 

لكرة القدم".
وحكــم قــايض العمــل الفــدرايل فيــريا دي ميلــو 
فيليــو بــأن محكمــة ريــو دي جانــريو، حيــث مقــر 
فامنغــو حامــل لقبــي الــدوري الربازيــيل وكوبــا 
ليربتادوريــس ألندية أمريكا الجنوبية، "تجاوزت 

حــدود اختصاصهــا" ألن املباراة مقررة يف ســاو 
باولو حيث مقر باملرياس.

بانتظــار صــدور  الفريقــان يف امللعــب  وتواجــد 
القرار باالستئناف املقدم من االتحاد الربازييل. 
وبعد أن الغي الحكم الصادر من محكمة ريو دي 
جانريو، وجد فامنغو نفســه مضطرا اىل خوض 
فريقــه  مــن  عنارصهــا  معظــم  بتشــكيلة  اللقــاء 
لتحــت 21 عامــا، لكنــه نجــح رغــم ذلــك يف فرض 

التعادل عى باملرياس 1-1.

لندن/ )أ ف ب(:
نــادي تشــلي االنجليــزي  أكــد فرانــك المبــارد مــدرب 
لكــرة القــدم أنــه يعــاين اليجــاد الوقــت مــن أجــل العمــل 
عــى فريقــه الظاهــر بحلــة جديــدة هــذا املوســم بعــد 
الصفقــات العديــدة التــي أبرمهــا هــذا الصيــف، وذلــك 

بسبب الجدول املزدحم.
ونجا تشلي من الهزمية السبت املايض يف املرحلة 
الثالثة من الدوري املمتاز، بعدما عّوض تأخره بثاثية 

اىل تعادل 3-3 امام وست بروميتش.
ثــاث  مــن  الرابعــة  نقطتــه  اللنــدين  النــادي  وحصــد 
مباريــات هــذا املوســم يف الربمريليــغ، بعــد فــوزه عــى 
برايتــون يف املبــاراة االوىل قبــل ان يســقط )صفــر2-( 

امام ليفربول حامل اللقب يف الثانية.
وألقــى المبــارد باللــوم عــى "االخطــاء الفرديــة الواضحــة 
وســت  امــام  فريقــه  مبعانــاة  تســببت  التــي  جــدا" 
افلتــت  الثــاين عندمــا  الهــدف  بروميتــش، الســيا يف 
الكــرة مــن الوافــد الجديــد اىل قلــب الدفــاع الربازيــيل 
روبنســون  كالــوم  لايرلنــدي  ســمح  مــا  ســيلفا  تياغــو 

بتسجيل الهدف.
إال أن الــدويل االنجليــزي الســابق قــال إنــه يجــد صعوبــة 
يف ايجــاد الوقــت الــكايف يف الحصــص التدريبيــة، يف 
الفريــق مباراتــني يف االســبوع واســتعداد  ظــل خــوض 

الاعبني لالتحاق مبنتخبات بادهم.
وقــال قبــل مبــاراة تشــلي مــع توتنهــام يف الــدور الرابع 
مــن كأس الرابطــة امــام مضيفــه توتنهام "مــا زلت أقولها 
وأنا ال أتوسل أو أختلق األعذار، إنها مجرد حقيقة. جزء 
مــن ســبب نجاحنــا املوســم املــايض هــو العمــل الــذي 

قمنا به خال التارين."
وتابــع "عندمــا يكــون لديــك العبني جــدد، فأنت ترغب 
حقا يف العمل عى هذا النحو. مل نحظ بالفرصة بعد، 
)املشــكلة( ليســت فقط يف الدفاع، بل بالطريقة التي 

نلعب بها بشكل عام، تحتاج للعمل".

فالمنغو 
يخوض مباراة 
رغم إصابة 19 

العبًا بكورونا

الدوحة/ )أ ف ب(:
أوقعــت قرعــة ربــع نهــايئ دوري أبطــال آســيا يف 
كــرة القــدم أمس نادي النرص الســعودي مجددا 
األهــيل،  مواطنــه  أمــام  "محليــة"  مواجهــة  يف 
فيــا يلتقــي برســبوليس اإليــراين مــع باختاكــور 
األوزبــيك. وكان النــرص، وصيــف 1995 والــذي 
يخــوض ربــع النهــايئ للموســم الثــاين تواليــا، قد 
تخطى االحد مواطنه اآلخر التعاون -1صفر يف 
مثــن النهــايئ، بهدف مهاجمــه املغريب املتألق 

راهنا عبد الرزاق حمدالله.
وُســحبت القرعــة يف اســتاد الجنــوب بالعاصمة 
القطريــة الدوحــة، حيــث تقــام مباريــات منطقــة 
فــريوس  التجمــع بســبب تفــي  بنظــام  الغــرب 

كورونا املستجد.
بدوره، كان األهيل، وصيف البطولة يف 1986 
و2012، قــد بلــغ هــذا الــدور بفوزه عى شــباب 

بعــد  الرجيــح  بــركات  اإلمــارايت  ديب  األهــيل 
تعادلها 1-1.

النــرص  مــدرب  فيتوريــا  روي  الربتغــايل  وقــال 
الســياق  عــن  مختلفــة  ســتكون  "املواجهــة 
املحيل وبظروف مغايرة..نعرف بضعنا البعض 
جيــدًا، وبالتــايل املباراة ســُتلعب عى جزئيات 
صغرية، هي مبثابة نهايئ ونحن جاهزون للقيام 

مبا علينا بهدف مواصلة املنافسة".
الــدوري  يف  االخــرية  الفريقــني  مبــاراة  وكانــت 

انتهت بالتعادل 2-2.
واجهنــاه  صعــب،  خصــم  "األهــيل  وأضــاف 
مرتــني خــال الــدوري، لكننــا أمــام مهمة جديدة 
يجب أن ننجزها، لن نغري الكثري لدينا اســلوبنا 
واســراتيجيتنا املعتمــدة وســنتحرض بالطريقــة 
فــادان  الــرصيب  قــال  بــدوره  املعهــودة". 
"ســنواجه خصــًا  األهــيل  مــدرب  ميلويفيتــش 

بالخصوصيــة  تحظــى  املبــاراة  وقويــًا،  صعبــًا 
لكنهــا مختلفــة متامــًا عــن املواجهــات املحليــة، 
املناســبة تفــرض نفســها، ونريــد أن ُنظهر أفضل 

صورة ممكنة".
الــدور  هــذا  بلغــت  التــي  الفــرق  "كل  وأضــاف 
استحقت التأهل، وباتت متلك طموحًا كبريًا، 
نأمــل أن نكــون يف املوعــد ونقــدم األفضــل ألننــا 

جئنا اىل هنا من أجل املنافسة".
الــذي  باختاكــور  ياقــي  الثانيــة،  املبــاراة  ويف 
يخــوض ربــع النهــايئ للمــرة االوىل منــذ 2009 
وبلغ نصف النهايئ يف 2003 و2004، خصا 
طهــران  اســتقال  تخطيــه  بعــد  جديــدا  ايرانيــا 

حامل اللقب مرتني 1-2 يف مثن النهايئ.
أما برسبوليس وصيف 2018، فكان قد تخطى 
و2011   1989 لقــب  حامــل  القطــري  الســد 

بنتيجة -1صفر يف الدقائق االخرية.

 يؤكد حاجة تشلسي 
للوقت والتمارين 
لفــــــــرض إيقاعــــــه

المبارد

دوري أبطال آسيا
مواجهة سعودية في ربع النهائي بين النصر واألهلي

ماينتس األلماني يقيل مدربه بييرلورتسر
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اإلبراهيمي يسلم رسالة لألمني العام ... 

16 وفاة بكورونا يف )إرسائيل(... 

ل 10  ...  محافظات الضفة ُتسجِّ

ل 35 إصابة بكورونا  ...  الصحة بغزة ُتسجِّ

ل القدس إىل ثكنة عسكرية  ...  االحتالل ُيحوِّ

عــرات  اقتحــام  مــع  ذلــك  وتزامــن 
املســجد  املتطرفــني  املســتوطنني 
املغاربــة  بــاب  مــن  املبــارك  األقــى 

بحراسة مشددة من رشطة االحتالل.
اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وذكــرت 
بالقــدس أن رشطــة االحتــالل أغلقــت باب 
الســاعة الحاديــة عــرة صباًحــا  املغاربــة 
عقــب اقتحــام )44( مســتوطًنا املســجد 
بشــكل  باحاتــه  يف  وتجولهــم  األقــى، 

استفزازي.
تلقــوا  املســتوطنني  أن  وأوضحــت 
خــالل االقتحــام رشوحــات عــن "الهيــكل" 
طقــوس  أداء  بعضهــم  وحــاول  املزعــوم، 
تلموديــة يف املســجد، وقامــت مجموعــة 
باالنبطــاح أرًضــا يف الجهــة الرقيــة منــه. 

وجــاءت تلــك االقتحامــات تلبيــة لدعوات 
ألنصارهــا  املزعــوم  الهيــكل  جامعــات 
وجمهور املستوطنني باستباحة املسجد 

تزامنا مع بدء أحد األعياد اليهودية.
)عــدا  يومًيــا  األقــى  ويتعــرض املســجد 
انتهــاكات  لسلســلة  والســبت(  الجمعــة 
واقتحامات من املستوطنني والجامعات 
اليهودية املتطرفة وعىل فرتتني صباحية 
تلــك  وتــرة  تــزداد  حــني  يف  ومســائية، 
االقتحامات خالل فرتة األعياد اليهودية.

وواصلت رشطة االحتالل تضييق الخناق 
عــىل أهــل القدس، وعــزل البلدة القدمية 
عن محيطها بالكامل، بحيث تسمح فقط 
لسكانها بالصالة باألقى ضمن إجراءات 

وقائية.

كــام منعــت تلــك القــوات املصلــني مــن 
التنقــل  الوصــول للمســجد؛ بدعــوى منــع 
عــن  مــرت   )500( عــىل  تزيــد  ال  ملســافة 

املنازل ملنع انتشار فروس "كورونا".
وتحــاول رشطــة االحتــالل تخفيــض أعــداد 
يف  بالتدقيــق  املســلمني  املصلــني 
الحواجــز  وإقامــة  والتفتيــش  الهويــات 
البلــدة القدميــة،  التــي تعيــق الحركــة يف 
والغرامات التعسفية بدعوى عدم ارتداء 
الذيــن  للمقدســيني  حتــى  الكاممــات 

يرتدونها.
يف اإلطار ذاته، أغلقت سلطات االحتالل 
اإلرسائيــي، أمــس، املســجد اإلبراهيمــي 
مبدينــة الخليــل أمام املصلني، وشــددت 
إجراءاتهــا يف محيطــه وبالبلــدة القدميــة؛ 

بذريعــة تأمــني احتفــاالت املســتوطنني بـــ 
"عيد الغفران".

االحتــالل  قــوات  بــأن  مواطنــون  وأفــاد 
نــرت جنودهــا بأعــداد كبــرة يف محيــط 
الحــرم، والبلــدة القدميــة، وضيقــت عــىل 
املنطقــة،  يقطنــون  الذيــن  املواطنــني 

متهيدا الحتفاالت املستوطنني.
من جانب آخر اقتحمت قوات من جيش 
الســيق  وادي  تجمــع  أمــس،  االحتــالل، 
البــدوي قــرب قرية ديــر دبوان رشق مدينة 
اللــه وســط الضفــة الغربيــة املحتلــة،  رام 
أعــامل  ونفــذت  املــكان  يف  وانتــرت 

متشيط وبحث يف املكان.
مــن ناحيــة ثانية اعتقلت قوات االحتالل، 
فجر أمس، مواطنا من قرية حوسان غرب 

بيــت لحــم، وذلــك بعــد دهــم منــزل والــده 
وتفتيشه.

مــن جانــب آخــر أصيــب عــدد مــن الشــبان 
باالختنــاق مســاء أمــس، خــالل مواجهــات 
مــع قــوات االحتالل عىل املعرب الشــاميل 
الغربيــة  الضفــة  شــامل  قلقيليــة  ملدينــة 

املحتلة.
االحتــالل  قــوات  بــأن  شــهود  وأفــاد 
اســتهدفت الشــبان بالرصــاص املطاطــي 
صــوب  للدمــوع  املســيل  الغــاز  وقنابــل 
منــازل املواطنــني القريبة، مــا أدى إلصابة 

عدد منهم وشبان اخرين باالختناق.
الحــق  االحتــالل  جيــش  أن  إىل  وأشــاروا 
الشــبان حتــى مدخــل حديقــة الحيوانــات 

الوطنية يف قلقيلية.

تنضــم إىل حملــة التواقيــع. ويأمــل منظمو املبادرة أن تكون بداية لتحرك 
عــريب ودويل متواصــل دفاًعــا عــن الحقــوق الفلســطينية ودعــاًم لنضــال 

الشعب الفلسطيني ضد الظلم املفروض عليه.
ورئيــس  العامــة،  الجمعيــة  رئيــس  مــن  رســائل مامثلــة إىل كل  وُســلمت 
الســامية  واملفوضــة  اإلنســان،  حقــوق  مجلــس  ورئيــس  األمــن،  مجلــس 
لحقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة. وستســلم الحًقــا رســائل مامثلة إىل 

جامعة الدول العربية، واالتحاد اإلفريقي، واالتحاد األورويب.

سجلت )10( حاالت وفاة مبحافظات الضفة الغربية املحتلة مبا 
فيهــا القــدس، وهــي ملواطنــني مــن النارصيــة )55 عامــا( والبــاذان 
)60 عامــًا( يف محافظــة نابلــس، ومواطــن )52 عامــًا( مــن جنــني 
ومواطنــة )76 عامــًا( مــن عنــزا، ومواطــن )50 عامــًا( من بيت لحم، 
مواطــن )70 عامــًا( مــن قطنــة قضــاء القــدس، ومواطــن )81 عامــًا( 
مــن قــراوة بنــي زيــد مبحافظــة رام اللــه والبــرة، مواطنــة )56 عامــًا( 
من قلقيلية، إضافة إىل حالتي وفاة من مدينة القدس املحتلة.

وأوضحت أنها سّجلت )383( إصابة جديدة يف الضفة الغربية، 
و85 يف القدس.

وذكــرت أن اإلصابــات الجديــدة توزعــت حســب اآليت: محافظــة 
الخليــل )68(، محافظــة نابلــس )67(، محافظــة بيــت لحــم )50(، 
)43(، جنــني  والبــرة  اللــه  رام  )12(، محافظــة  محافظــة قلقيليــة 
)19(، سلفيت )8(، أريحا واألغوار )29(، طولكرم )66(، طوباس 

)1(، القدس وضواحيها )105(.
وبّينــت أنهــا ســّجلت )1520( حالــة تعــاٍف مــن بينهــا )513( يف 

القدس.
وتابعــت وزيــرة الصحــة أن حــاالت التعــايف الجديدة ســجلت يف: 
محافظــة الخليــل )164(، محافظــة جنــني )30(، محافظــة قلقيليــة 
)34(، محافظــة طولكــرم )59(، محافظــة ســلفيت )15(، محافظــة 
نابلس )89(، محافظة رام الله والبرة )275(، محافظة بيت لحم 

)213(، مدينة القدس )513(، أريحا واألغوار )128(.
العنايــة  غــرف  يف  مريًضــا   )44( وجــود  الصحــة  وزيــرة  وأكــدت 
التنفــس  بأجهــزة  موصولــون  مريضــا   )14( بينهــم  املكثفــة، 

االصطناعي.

تســجيل  تــّم  أّنــه  وذكــرت  املاضيــة.  ســاعة  الـــ24  خــالل  عينــات 
)145( حالــة تعــاٍف جديــدة مــن مصــايب فــروس كورونــا. وبّينــت 
أّن إجــاميل املصابــني بـ"كورونــا" يف قطــاع غــزة منــذ شــهر مــارس/

آذار بلغ )2826( إصابة، منها )1485( حالة نشطة، و)21( وفاة، 
وتعايف )1320( حالة.

من جانبه قال املتحدث باسم وزارة الصحة يف غزة أرشف القدرة 
إنــه تــم اعتــامد فــرتة أســبوع حجــر صحــي للعائديــن عــرب معــرب رفــح 

الربي، وسيطلب منهم االلتزام يف البيت أسبوعا آخر.
وعّد القدرة خالل لقاء مع وكالة "شهاب" أمس، أن هذه املرحلة 
مهمة يف تثبيط انتشار فروس كورونا، مؤكًدا أن جهود التقيص 
حققــت نتائــج جيــدة يف التعــرف إىل الخارطــة الوبائيــة لإلصابــات 

املكتشفة وسلسلة املخالطني.
وأضــاف: "نقــدر التــزام املواطنــني اإلجــراءات الوقائية، وهو محور 
رئيس يف انخفاض أعداد اإلصابات ونجاح جهود مواجهة الوباء".

وعــد القــدرة انخفــاض اإلصابــات وارتفــاع عــدد املتعافــني مــؤرًشا 
إيجابًيــا، مشــًرا إىل أن جهــود التقــيص اســتطاعت حتــى اللحظــة 
تســطيح منحنــى انتشــار الوبــاء وكــر حدته يف قطــاع غزة، "وكلام 
زادت لدينــا مــواد الفحــص املخــربي يســاعدنا ذلــك يف التعمــق 

أكرث يف املجتمع".
فحــص  آالف   )8( املــايض  الخميــس  تســلمت  الصحــة  أن  وذكــر 
مخــربي مــن منظمــة الصحــة العامليــة، الفًتــا إىل قــدرة الــوزارة عــىل 

إجراء )2000( فحص مخربي يف اليوم الواحد.
مجمــل  مــن   )66639( إىل  النشــطة  اإلصابــات  ارتفعــت  اإلرسائيليــة، 
اإلصابــات التــي وصلــت إىل )233118( تعــاىف منهــا )164980(، يف 
انتشــار  بــدء  منــذ  حالــة،   )1499( إىل  الوفيــات  ارتفعــت حصيلــة  حــني 

الفروس يف البالد، يف آذار/ مارس املايض.
عــدد  وارتفــع   ،)763( إىل  وصــل  الخطــرة  اإلصابــات  عــدد  أن  وذكــرت 

الحاالت التي تحتاج إىل تنفس اصطناعي بواقع )208( حاالت.
وأشارت املعطيات إىل وجود )1532( حالة داخل املشايف اإلرسائيلية، 
بينهــا )287( بحالــة متوســطة، يف حــني يتلقــى )61142( مصابــا العــالج 

املنزيل، و)3965( يف الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

خالل لقاء رؤساء البلديات الكبرى بمدير عمليات وكالة الغوث
اتحاد البلديات يبحث 

مع "األونروا" التعاون 
لتحسني واقع الخدمات

غزة/ فلسطني:
الالجئــني  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  مــع  غــزة  قطــاع  بلديــات  اتحــاد  بحــث 
"أونروا"، ســبل التعاون املشــرتك يف تحســني واقع الخدمات املقدمة 
للمواطنــني، يف ظــل الضائقــة املاليــة التــي متــر بهــا البلديــات بســبب 

تفيش جائحة كورونا.
التابــع  الصحيــة  الرعايــة  مركــز  يف  أمــس،  عقــد  لقــاء  خــالل  ذلــك  جــاء 
لوكالــة الغــوث بحــي النــر يف مدينــة غــزة، شــارك فيــه رئيــس االتحــاد، 
رئيــس بلديــة غــزة د. يحيــى الــراج، ونائبــه رئيــس بلديــة خانيونــس عالء 
عمليــات  ومديــر  الشــاعر،  أنــور  د.  رفــح  بلديــة  ورئيــس  البطــة،  الديــن 
الوكالة ماتياس شــاميل، ومدير منطقة غزة ماجد البايض، واملستشــار 

رشحبيل الزعيم.
وأكد الراج، أن البلديات تقدم الخدمات األساسية لسكان قطاع غزة 
الذيــن يزيــد عددهــم عــىل مليــوين نســمة غالبيتهــم مــن الالجئــني، يف 
ظــل ظــروف هــي األســوأ عىل اإلطــالق، بفعل جائحة كورونــا واإلجراءات 

املتخذة ملواجهتها والظروف االقتصادية الصعبة.
هــذه  مواجهــة  يف  الصمــود  عــن  عاجــزة  أصبحــت  البلديــات  أن  وذكــر 
األزمة، ما يهدد برتاجع مســتوى الخدمات األساســية وال ســيام تشــغيل 
الــرف  ميــاه  ومعالجــة  املواطنــني،  منــازل  إىل  وتوصيلهــا  امليــاه  آبــار 

الصحي، وخدمة ترحيل النفايات ومخلفات مراكز الحجر الصحي.
مــن جانبــه؛ أكــد شــاميل أن "األونــروا" تقــدم خدمــات متعــددة لالجئــني 
يف مخيــامت قطــاع غــزة، رغــم الضائقــة املالية التي متر بها، مشــيًدا يف 
الوقــت ذاتــه بجهــود البلديــات يف تقديــم الخدمــات األساســية يف ظــل 

جائحة كورونا وعدم توقفها رغم حالة الطوارئ وتقييد الحركة.
كام بحث الجانبان تطوير البنية التحتية والخدمات التي تقدمها الوكالة 
للمخيــامت، واملســاعدة يف جلــب متويــل ملشــاريع عاجلــة ملعالجــة 
مشــكلة انجــراف الشــاطئ يف عــدد مــن املــدن الســاحلية، واملســاهمة 

يف تحسني واقع خدمات املياه والنظافة داخل مخيامت قطاع غزة.

بلدية غزة تبحث
 مع أطراف العالقة فتح 

ا "سوق الزاوية" جزئيًّ
غزة/ فلسطني:

بحثــت بلديــة غــزة وقيــادة رشطــة محافظــة غــزة وأصحــاب محــالت 
"ســوق الزاويــة" ســبل فتــح الســوق ضمــن إجــراءات صحيــة ووقائية 

من فروس كورونا .
جاء ذلك خالل لقاء عقد يف مقر رشطة املحافظة، أمس، حرضه 
راس،  أبــو  أحمــد  البلديــة  رئيــس  نائــب  برئاســة  البلديــة  مــن  وفــد 
ومديــر رشطــة محافظــة غــزة العميــد جــامل الديــب، ونائبه املقدم 

هاشم الرحي، ووفد من تجار سوق الزاوية .
وتــم خــالل اللقــاء وضــع اآلليــات املناســبة إلعــادة الفتــح الجــزيئ 
لســوق الزاويــة مــع مراعــاة جميــع إجــراءات الســالمة والوقاية للحد 

من انتشار فروس كورونا.
وتشــمل اآلليــة تشــغيل قطــاع ُتجــار الجملــة يف ســوق "الزاويــة"، 
بشــكل تدريجي وُمجزَّأ حفاًظا عىل الســالمة العامة، كام ســتنفذ 
رشطــة البلديــة جــوالت ميدانية لضامن عدم حدوث ازدحامات أو 

مخالفات إلجراءات السالمة داخل السوق.

العثور عىل جثة
 مواطن عىل سطح بناية 

يف رام الله
رام الله/ فلسطني:

أفادت الرطة الفلسطينية مساء أمس، بالعثور عىل جثة مواطن 
الضفــة  وســط  اللــه  رام  مدينــة  يف  البنايــات  إحــدى  ســطح  عــىل 

الغربية املحتلة.
بارشتــا  العامــة  والنيابــة  إنهــا  مقتضــب  بيــان  الرطــة يف  وقالــت 

التحقيق يف ظروف الوفاة.

حامس ُتهنِّئ "رشكاء النضال" 
بالذكرى الـ20 النطالقة لجان 

املقاومة الشعبية
غزة/ فلسطني:

هنــأت حركــة حــامس، أمــس، "رفقــاء املقاومــة ورشكاء النضــال، يف لجــان 
املقاومة الشعبية" بالذكرى الـ)20( النطالقتهم.

وقال املتحدث باسم حركة حامس حازم قاسم يف بيان تهنئة: إن انطالقة 
لجان املقاومة الشعبية شكلت إضافة مهمة وكبرة يف مسرة املقاومة 
الفلســطينية ضــد االحتــالل، وتركــت بصــامت نوعيــة يف الفعــل الجهادي 

والعمل العسكري والتكتيك امليداين يف مواجهة جيش االحتالل.
وأشــار إىل أن انطالقــة لجــان املقاومــة الشــعبية، ســاهمت إىل جانــب 
كل قــوى املقاومــة الفاعلــة عــىل األرض، يف تعزيــز التيــار املقــاوم يف 
فلســطني مــع انطــالق انتفاضــة األقــى، حتــى أصبــح تيــار املقاومــة هــو 

صاحب الكلمة ومحط اإلجامع الوطني.
وقــوًدا  كانــت  الشــعبية  لجــان املقاومــة  وقــادة  دمــاء مؤســي  أن  وأكــد 
دافًعــا الســتمرار الفعــل املقــاوم لدى مقاتــي اللجان، وكانت إىل جانب 
دمــاء كل املقاومــني رضيبــة العــزة والكرامة، كخطوة عىل طريق االنتصار 

الكامل الذي سيحققه شعبنا ومقاومته عىل املحتل.

أبو بكر: األوضاع يف
 مختلف السجون تتجه نحو 

التصعيد واالنفجار
رام الله/ فلسطني:

إن  أمــس،  بكــر،  أبــو  قــدري  رئيــس هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن  قــال 
األوضــاع يف مختلــف الســجون واملعتقــالت اإلرسائيليــة، ذاهبــة باتجــاه 
اإلرسائيليــة  السياســات  اســتمرت  لــو  واالنفجــار  والضغــط  التصعيــد 

العنجهية بحق األرسى والتضييق الخانق بحقهم.
وبــني أبــو بكــر يف تريــح أمــس، أن ســلطات االحتــالل ومنــذ مطلــع العــام 
الحــايل تواصــل سياســة غــر مســبوقة يف القمــع والتنكيــل بحــق األرسى 
إدخــال  مــن  أشــهر  منــذ  تحرمهــم  إذ  واملعيشــية،  االعتقاليــة  وظروفهــم 
األمــوال لحســاباتهم يف الكانتينــا مــن قبــل ذويهــم، ال ســيام أرسى غــزة، 
وكذلك من إدخال املالبس والسجائر، كام تحرم املئات منهم الزيارات 
بحجج واهية وزائفة، وقد عمدت منذ أيام أيضا بإغالق الحساب الخاص 

بكانتينا األرسى األمنيني.
وأضــاف أن هنــاك ســجوًنا اتخــذت خطــوات تصعيديــة قبــل أيــام بإعــادة 
بعــض وجبــات الطعــام ضــد هــذه السياســة، "وقــد نشــهد خطــوات أكــرث 
االحتــالل  ســلطات  واصلــت  مــا  إذا  املقبلــة،  الفــرتة  خــالل  تصعيــًدا 
التنغيــص عــىل األرسى والتهجــم عــىل حقوقهــم  محاولتهــا الفاشــية يف 

والتضييق عليهم يف كل تفاصيل حياتهم اليومية".

غزة/ فلسطني:
عقــدت لجنــة الرتبيــة والقضايــا االجتامعيــة 
الفلســطيني  التريعــي  املجلــس  يف 
جلســة  الجمــل،  الرحمــن  عبــد  د.  برئاســة 
اســتامع لوكيــل وزارة التنميــة االجتامعية د. 

غازي حمد.
مقــر  يف  عقــدت  التــي  الجلســة  وحــرض 
املجلس، أمس، كل من النواب د. خميس 
شــهاب  محمــد  ود.  اللجنــة،  مقــرر  النجــار 
وهــدى نعيــم ود. يحيــى مــوىس ود. ســامل 
ســالمة، للتعــرف عــىل اســتعدادات الــوزارة 
وإنجازاتهــا  كورونــا،  جائحــة  مــع  للتعامــل 

خالل الفرتة املاضية.
وذكر حمد أن وزارته قدمت خطة ملواجهة 
لجنــة  مــن  اعتامدهــا  وتــم  كورونــا  جائحــة 
آذار  مــارس/  منتصــف  الحكوميــة  املتابعــة 
املــايض، واشــتملت عــىل توفــر خدمــات 
إغاثيــة ألعــداد كبرة من املواطنني، وإقامة 
مراكز إيواء للعائدين من خارج غزة، وتوفر 

احتياجاتها من مستلزمات املعيشة.
وقــال حمــد إن قيمــة مــا أنفقتــه الــوزارة عــىل 
تلــك املســتلزمات بلغــت نحــو 10 ماليــني 

شيقل.
جديــدة  خطــة  اعتــامد  تــم  أنــه  إىل  وأشــار 
تضمــن  املــايض  أغســطس  نهايــة  يف 
االســتمرار يف توفــر املســاعدات اإلغاثيــة 
ملراكــز اإليــواء واملناطــق املغلقــة والبيــوت 

املحجــورة واألرس الفقــرة، الفتًا إىل أنه يتم 
الــوزارة  التــي تقدمهــا  متابعــة املســاعدات 
مــع  بالتنســيق  يومــي  وبشــكل  إلكرتونيــا 

وزاريت الصحة والداخلية.
ويف رده حــول تســاؤالت اللجنــة عــن املنحة 
تــم  أنــه  إىل  أشــار  رصفهــا،  وآليــه  القطريــة 
دوالر   100 بقيمــة  نقديــة  مســاعدة  رصف 
عامــل  ألــف   70 لـــ  القطريــة  املنحــة  ضمــن 

مترضر.
أرسة  آالف   110 نحــو  أن  حمــد  وذكــر 

فلسطينية استفادت من املنحة القطرية.
وتطــرق إىل أن وزارتــه قدمــت خــط هاتــف 
تضــم  التــي  املحجــورة  للمنــازل  مجــاين 
مخالطني، ومساعدات إغاثية لنحو 2600 
ووزعــت  الصحــة،  وزارة  حددتهــا  منــزل 
آالف الطــرود الغذائيــة كمســاعدات إغاثيــة 

استفاد منها نحو %85 من تلك املنازل.
مســاعدات  بتوزيــع  الــوزارة  قامــت  وتابــع: 
ذوي  عوائــل  مــن  أرسة  أللــف  نقديــة 
نفــاد جميــع  مؤكــدا  الخاصــة،  االحتياجــات 
املســاعدات اإلغاثية املوجودة يف مخازن 

الوزارة ملواجهة كورونا.
ونوه إىل أن التنمية االجتامعية تعمل حاليًا 
اإلغاثيــة  املؤسســات  مــع  التنســيق  عــىل 
قاعــدة  إلدخــال  املؤسســات"  "تجمــع 
بيانات جميع املســتفيدين من مســاعدات 
اإللكرتونيــة  املنظومــة  ضمــن  املؤسســات 

الحكومية.
الــوزارة عــىل تحديــث  وشــدد عــىل حــرص 
يف  تنحــر  بحيــث  الفقــرة،  األرس  قوائــم 
شــهري،  دخــل  لديهــا  توجــد  ال  التــي  األرس 
إلكرتونيــة  بيانــات  قاعــدة  وجــود  مؤكــدا 
مــع  بالتعــاون  القوائــم  تلــك  عــىل  تحتــوي 

وزاريت االتصاالت والداخلية.
االجتامعيــة  التنميــة  وزارة  وكيــل  وأكــد 
املطاعــم  عمــل  وتتابــع  تراقــب  وزارتــه  أن 
التــي توفــر الوجبــات ملراكــز اإليــواء وذلــك 
واملانحــة،  املمولــة  الجهــات  مــع  بالتعــاون 
املســتلزمات  توفــر  تكلفــة  أن  إىل  مشــرًا 
شــيقال   20 هــي  مواطــن  لــكل  املعيشــية 

يوميًا.
ونبــه حمــد إىل أن الحكومــة يف رام اللــه مل 
تقــدم أي مســاعدات إغاثيــة رغــم وعــودات 
الوفد الوزاري الذي زار غزة، مؤخرا، منوها 
تقدمهــا  التــي  املســاعدات  جميــع  أن  إىل 
اتحــادات  خــالل  مــن  تتــم  اشــتية  حكومــة 
العامل والنقابات، دون أي رقابة أو تنســيق 

مع وزارة التنمية يف غزة.
وزارة  وكيــل  الرتبيــة،  لجنــة  رئيــس  وشــكر 
وزارتــه  جهــود  عــىل  االجتامعيــة  التنميــة 
املتواصلــة رغــم قلــة االمكانيــات واملــوارد، 
إىل  داعيــًا  كورونــا،  جائحــة  مواجهــة  يف 
املواطنــني  ودعــم  خدمــة  يف  االســتمرار 

واألرس املتعففة.

ندوة تدعو إلنشاء 
شبكة للمدونني العرب 

ضد التطبيع
رام الله/ فلسطني:

أجمــع مشــاركون يف نــدوة "قــادة رأي اإلعــالم االجتامعــي 
فلســطني  معهــد  نظمــه  الــذي  التطبيــع"،  مواجهــة  يف 
القاطــع  "الرفــض  عــىل  أمــس،  القومــي  األمــن  ألبحــاث 
الصهيــوين  الكيــان  مــع  املوقعــة  التطبيــع  التفاقيــات 
لقضيــة  وخيانــة  انهزاًمــا وخنوًعــا  باعتبارهــا  االســتعامري 
فلســطني ولألمــة العربيــة، تشــكل مساًســا فظيًعــا بكرامــة 

اإلنسان العريب".
تطبيــع  مــن  تتضمنــه  مــا  خطــورة  مــن  املشــاركون  وحــذر 
إعالمــي وثقــايف لكونــه يشــكل اخرتاًقــا للوعــي والثقافــة 
وتبييــض  املزيفــة  الصهيونيــة  الروايــة  لصالــح  العربيــة 
قــام  الــذي  االســتيطاين  االســتعامري  االحتــالل  صــورة 
ويقــوم بارتــكاب تطهــر عرقــي وإبــادة جامعيــة للشــعب 
توســعية  اســتعامرية  سياســات  متبًعــا  الفلســطيني، 
تســتهدف كل األقطــار العربيــة والهيمنــة عــىل مقــدرات 
شعوبها وتفتيت كياناتها الوطنية ومتزيق وحدة العرب.

وأكد املشــاركون أن اتفاقيات التطبيع جرى التمهيد لها 
من خالل حملة منظمة من التضليل اإلعالمي واستخدام 
واعتربوهــا خطــوة  املتوفــرة،  الهائلــة  املاديــة  اإلمكانــات 
يف إطــار إقامــة تحالــف عــريب إرسائيــي برعايــة أمريكيــة 
يضفــي الرعيــة عــىل الوجــود االســتعامري االســتيطاين 
يف فلســطني، ويســتهدف إطبــاق الحصــار عىل الشــعب 

الفلسطيني ومامرسة الضغط لفرض االستسالم عليه.
كــام أكــدوا أنــه ورغــم إقــدام بعــض األنظمــة العربيــة عــىل 
الجامهــر  فــإن  حكامهــا،  مصالــح  عــىل  حفاظــا  التطبيــع 
عــىل جراحهــا وهمومهــا  التطبيــع وتعلــو  ترفــض  العربيــة 
متمسكة بقضية فلسطني باعتبارها قضية العرب األوىل 

التي يجب أن توىل األهمية التي تستحق من الجميع.

أكد نفاد جميع المساعدات الموجودة في مخازن الوزارة
لجنة برملانية تعقد جلسة استامع لوكيل وزارة التنمية االجتامعية
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بعد ما يزيد عىل

شهر... راعي غنم يحل 
لغز اختفاء طفلة

الرباط/ وكاالت:
متكــن راعــي أغنــام يف ضواحــي مدينة زاكورة املغربية، من حل لغز 

اختفاء طفلة ملا يزيد عن شهر، بعثوره عىل جثتها.
ووجــد الراعــي جثــة الطفلــة صاحبة الخمس ســنوات يف جبل قريب 
مــن قريتهــا "تفركالــت"، وتــم التعــرف عىل هوية الطفلــة التي تعاين 
مــن إعاقــة جســدية وذهنيــة مــن خــالل املالبــس التي كانــت ترتديها 

قبل اختفائها.
دمــاء  آثــار  عــىل  العثــور  تــم  أنــه  نيــوز"،  "ســكاي  األب ملوقــع  وقــال 
عــىل مالبــس الطفلــة، مرجحــا أنهــا اختطفــا ألنهــا كانــت تعــاين إعاقة 

جسدية ال تسمح لها بالوصول إىل الجبل.
وشدد الوالد عىل أنه يجهل سبب وفاتها ويتساءل ما إذا كانت قد 

تعرضت إىل اعتداء جنيس أو اغتصاب قبل وفاتها.
مالبســات  عــىل  للتعــرف  تحقيقــا  املغربيــة  الســلطات  وفتحــت 
وظروف مقتل الطفلة بهدف تحديد هوية الجاين ومعاقبته بأقىص 

عقوبة.

عىل خيط رفيع من 
الصخور.. مغامر يعرب "جبل 

حفيت" بطريقة ممزية
باريس/ وكاالت:

يصعــب مقارنــة الجــري عــىل الجبل بالجري يف الشــارع، فكل خطوة 
بالصخــور  عــىل األرض املتعرجــة واملليئــة  تركيــزًا شــديدًا  تتطلــب 

الكبرية والصغرية. 
وهــذه ليســت املــرة األوىل التــي يخــوض فيهــا الريــايض الفرنــيس، 
يــزور جبــل حفيــت بشــكل  كليمنــت فيجــري، مغامــرة مامثلــة، فهــو 

متكرر للتدرب.
مــع  رحلتــه  ملشــاركة  صديقــه  مــع  مغامرتــه  يوثــق  أن  مؤخــرًا  وقــّرر 
الجميع. بداية، ســتظن األمر مســتحياًل، لكنك ســتجد فيجري خفيفًا 
مثــل الريــش ويركــض عــىل طــول قمــم جبــل حفيــت، كأنــه عىل خيط 

رفيع من الصخور، دون اتباع مضامر محدد وخاص بالعدائني.
ويقــول الريــايض الفرنــيس، أثنــاء حديثــه مــع موقــع CNN بالعربيــة: 
"ليــس هنــاك رس عنــد الجــري، ستســتمتع بالجــري أكــر كلــام كنــت 
مستعدًا.. املفتاح هو التدرب.. ميكنك بسهولة العثور عىل مكان 

متتزج فيه الرمال والصخور".
ما هي القواعد البسيطة التي يجب اتباعها؟

استخدام نظام تحديد املواقع العاملي
احــرص عــىل اصطحــاب صديقــك حتى ال تشــعر بامللل أثناء الســري 

عىل طرق الجبل
ألــق نظــرة عــىل تطبيقــات مختلفــة تقدم نصائح جيــدة وطرق محددة 

للموقع الذي ستتجه إليه
مقارنــة  أكــر   20٪ حــوايل  أي  إضافيــة،  ميــاه  بنســبة  نفســك  زود 

بتوقعاتك
ومــن املحتمــل أن يخــوض الريــايض الفرنــيس الكثــري مــن الســباقات 
يف أوروبــا خــالل العــام 2021، مبجــرد أن تتحســن الظــروف الصحيــة 

يف جميع أنحاء العامل.

نصف مليون سمكة 
قرش مهددة بسبب 

فريوس كورونا
لندن/ وكاالت:

باتــت أســامك القــرش مهــددة يف ظــل الســعي الحثيــث للحصــول عــىل 
مــادة "الســكوالني" املتوفــرة يف أكبادهــا، بعدمــا اكتشــف العلــامء أنهــا 

أحد املكونات الرئيسية للقاح فريوس كورونا قيد التطوير.
مــن نصــف  مــا يقــرب  باتــت  وبحســب صحيفــة "التلغــراف" الربيطانيــة، 

مليون سمكة قرش مهددة باملوت.
ويقول نشــطاء الحفاظ عىل البيئة إن أكر من ثالثة ماليني ســمكة قرش 

تقتل كل عام للحصول عىل زيت كبدها الستخدامات مختلفة.
ويســتخدم "الســكوالني" مــن أســامك القــرش حاليــا يف الطــب كجــزء مــن 
مــادة مســاعدة، وهــو مكــون يجعــل اللقــاح أكــر فعاليــة ويخلــق اســتجابة 

مناعية أكرب.
كاليــن"  "جالكسوســميث  الربيطانيــة  األدويــة  رشكــة  تســتعني  بالفعــل 

مبادة "سكوالني" يف صناعة لقاحات اإلنفلونزا.
وأعلنــت الرشكــة الربيطانيــة أنهــا ســتصنع مليــار جرعــة مــن هــذه املــادة 

املساعدة لالستخدام يف لقاحات "كوفيد - 19".
ويتطلب صنع طن واحد من مادة "سكوالني"، 3000 سمكة قرش، كام 
أعلنت أحد املنظامت أن تحصني كل شــخص يف العامل بجرعة واحدة 
من لقاح كورونا املحتوي عىل "سكوالني"، سيتطلب حوايل 250 ألف 
سمكة قرش، اعتامدا عىل الكميات املستخدمة، وقد يتضاعف العدد 

ليصل إىل نصف مليون سمكة قرش.
ويخىش دعاة الحفاظ عىل البيئة أن يؤدي االرتفاع املفاجئ يف الطلب 

عىل أسامك القرش إىل دفع بعض األنواع إىل حافة االنقراض.

ما الذي يحدث خالل دقيقة 
واحدة عىل اإلنرتنت يف 2020

عواصم/ وكاالت:
نرش موقع visualcapitalist، إحصائية حول ما يتم تداوله عىل شبكة 

االنرتنت يف هذا العام يف دقيقة واحدة.
ففــي الوقــت الــذي انتقــل فيــه الكثريون للعمل من املنــازل، إال أن الطابع 
الرتفيهــي عــىل الشــبكة كان هــو الغالــب، يف وقــت يســتخدم فيــه 4,5 

مليار شخص للشبكة يوميا.
ما الذي يحدث كل دقيقة عىل اإلنرتنت ىف 2020 كام ييل:

-"نتفليكــس": يتــم بــث مــا يصــل إىل 404,444 ســاعة مــن الفيديوهات 
من قبل املستخدمني كل دقيقة.

- "تيك توك": يتم تحميل التطبيق حواىل 2704 مرة كل دقيقة.
- "أمازون": يتم شحن حواىل 6659 شحنة كل دقيقة.

- "زووم": يتم دخول 208,333 مشارك ىف محادثات الفيديو.
- "تويرت": يكتسب حواىل 319 مستخدم جديد كل دقيقة.

قبــل  مــن  الفيديوهــات  مــن  500 ســاعة  رفــع حــواىل  يتــم  "يوتيــوب":   -
املستخدمني.

- "انستغرام": يتم نرش 347222 ستوريز.
- "واتساب": يتم إرسال ما يصل إىل 41.7 مليون رسالة.

- "سبوتيفاي: يتم إضافة 28 مقطع صويت إىل املكتبة.

رصد أول جمل من نوعه يف الصني
بكني/ وكاالت:

رصد مقطع فيديو يف محمية أنانبا الربية الوطنية الطبيعية مبقاطعة قانسو 
الصينية، أول جمل أبيض يف العامل.

ويظهر يف الفيديو 11 جمال بريا ترشب املاء، من بينها جمل أبيض اللون، 
"شــينخوا"  وكالــة  بحســب  العــامل،  يف  رصــده  يتــم  الــذي  األول  أنــه  يعتقــد 

الصينية.
الذيــن  الخــرباء  آراء  وفــق  إنــه  الطبيعيــة،  املحميــة  العاملــني يف  أحــد  وقــال 
يف  املوجــودة  الفصيلــة  لــذات  ينتمــي  األبيــض  الجمــل  الفيديــو،  فحصــوا 
باالنقــراض،  الحيوانــات املهــددة  مــن  الســنامني  اإلبــل ذات  املوقــع. وتعــد 
حيث تندرج بالقامئة الحمراء الخاصة باالتحاد العاملي للحفاظ عىل البيئة.

فاجعة تهز سوريا... 
أستاذ يقتل بناته وينتحر 

بعد نرشه سبب ذلك 
بموقع "فيسبوك"

دمشق/ وكاالت:
قيــام  بعــد  مروعــة  حادثــة  الســورية  طرطــوس  مدينــة  شــهدت 
مــدرس رياضيــات بقتــل بناتــه الثــالث وانتحــاره بعــد أن كتــب 

عىل صفحته يف "فيسبوك" أسباب قيامه بذلك".
تفاجــأ أصدقــاء مطــاع ســالم عــىل موقــع "فيســبوك"، مبنشــور 

عىل صفحته يبدأ بعبارة:
"عندما تقرؤون هذا املنشور أكون قد انتحرت وقتلت بنايت"، 
وكشــف أن قيامــه بذلــك جــاء بعــد تهديــدات مــن أشــخاص ذكر 
أحــد  إنجــاز  عــن  تأخــره  حــال  يف  وبناتــه  هــو  بحرقــه  أســامءهم 

األعامل التي أعطوه مهلة لتنفيذها.  
وبعــد أن كتــب تفاصيــل التهديــدات واألســامء التــي شــاركت 
بالضغــط عليــه، وأشــار إىل أن جهــازه املحمــول يحتــوي عــىل 
تســجيالت صوتيــة وأدلــة تكشــف كل يشء، قــام بإطــالق النــار 

عىل بناته وزوجته ثم أطلق النار عىل نفسه وانتحر.
فارقت البنات الثالثة الحياة فيام أصيبت زوجته وتم إسعافها 
إىل املشــفى، ونقلــت "الوطــن" عــن مديــر مستشــفى الباســل 
يف طرطــوس الدكتــور ٕاســكندر عــامر تأكيــده ٔان االٔم ٔاصيبــت 
بطلــق نــاري يف ســاقها وتخضــع لعمــل جراحــي، وال خطــر عــىل 

حياتها.
وتفاعــل اآلالف حزنــا مــع املنشــور الــذي كتبــه غدير ســالم عىل 
أن  قبــل  شــخص   600 مــن  أكــر  وشــاركه  أمــس  يــوم  صفحتــه 
تتــم إزالتــه مــن الصفحــة صبــاح أمــس. فيــام ضجــت صفحــات 

التواصل السورية بالخرب وبصور للعائلة املفجوعة.

كاتبة إماراتية تستنجد 
بعد منعها من السفر 

بسبب معارضتها 
للتطبيع مع )إرسائيل(

أبو ظبي/ وكاالت:
كاتبــة  أطلقتهــا  دعــوة  "تويــرت"  موقــع  عــىل  انتــرشت 
إماراتيــة قالــت إنهــا منعــت مــن الســفر مــن اإلمــارات، 

بسبب مواقفها الرافضة للتطبيع مع )إرسائيل(.
وكتبت الكاتبة اإلماراتية، ظبية خميس، عىل حسابيها 
مبواقــع "فيســبوك" و"تويــرت" إنــه تــم منعهــا مــن الســفر 
عــرب مطــار ديب برحلــة إىل القاهــرة بقــرار صــادر مــن أبــو 

ظبي دون إبداء أسباب ذلك".
عــىل  يرجــع  املنــع  ســبب  إن  قائلــة  خميــس  وأضافــت 
األغلب ملواقفها املعلنة ضد الصهيونية والتطبيع مع 

)إرسائيل(.
وأعربــت خميــس عــن خشــيتها عــىل حريتهــا وحياتهــا 
بإيصــال  الجميــع  وطالبــت  واالعتقــال".  التهديــد  مــن 
رســالتها إىل منظــامت حقــوق اإلنســان يف أي مــكان، 
محملــة حكومــة اإلمــارات كامــل املســؤولية عن أي قمع 

أو اعتقال أو اغتيال أو تصفية تتعرض لها.
وتداول نشــطاء عرب مواقع التواصل االجتامعي نبأ منع 
أعلــن  كــام  واســع،  بشــكل  الســفر  مــن  الكاتبــة خميــس 

العديد من الكتاب والشعراء التضامن معها ودعمها.
أيلــول  ســبتمرب/   15 والبحريــن يف  اإلمــارات  ووقعــت 
البيــت  يف  )إرسائيــل(  مــع  تطبيــع  اتفاقيتــي  الجــاري، 
الغضــب  أمريكيــة، متجاهلتــني حالــة  برعايــة  األبيــض، 

يف األوساط الشعبية العربية.

لماذا اآلن، وما الجديد؟!
األحــداث  واجهــة  إىل  )إرسائيــل(  مــع  بالتطبيــع  دفــع  الــذي  مــا 
اإلمــارات  عــام ٢٠٢٠م؟! ملــاذا تعجلــت  مــن  األخــري  الربــع  يف 
هــذه  يف  اآلبيــض  البيــت  يف  االتفــاق  ترســيم  يف  والبحريــن 
الفرتة؟! وملاذا تهرول القيادة العسكرية السودانية نحو ترسيم 
اتفــاق تطبيــع برعايــة ترامــب قبــل نهايــة العــام؟! هــل اكتشــفت 
هــذه الــدول شــيئا جديــدا يف )إرسائيل (يغــري بالتعجيل؟! وما 

هو اليشء الذي كان غائبا ثم اكتشفته هذه الدول؟!
هــذه األســئلة تجــري حــول التوقيــت مــن ناحيــة، وبــني الجديــد 
املكتشف من ناحية ثانية؟ أما الجديد املكتشف فال وجود له 
يف الواقع، )فإرسائيل( هي )إرسائيل(، واالحتالل هو االحتالل، 
ومصالــح العــرب مــع دولــة االحتــالل هــي هــي منــذ عقــود خلــت، 
ومل بحــدث عليهــا تغيــري يغــري بالعالقــة، والقضية الفلســطينية 
هــي هــي منــذ عقــود خلــت، واملطالــب الفلســطينية مل تتغــري، 
وقبلــت فلســطني باملبــادرة العربية كحد أدىن ملطالبها، إرضاء 
للمملكــة والعــرب. نعــم، ال جديــد ، ومــن يزعــم وجــود مــربرات 
جديــدة عليــه أن يربزهــا، وأن يقدمهــا للــرأي العــام، ودون ذلــك 
تكــون الــدول قــد رضبــت خطــأ عــىل ســنوات املقاطعــة، وقــررت 
الذهــاب يف طريــق التطبيــع عــىل أنــه الصــواب الــذي غاب، وتم 

اكتشافه مؤخرا؟!
نعم، ال ثبات يف السياسة، ولكن مثة ثبات ومبادئ يف القضية 
الفلســطينية، ويف العالقــة مــع دولــة تحتــل فلســطني وأرايض 
عربية أخرى بقوة السالح. هذه املبادئ ترفض االحتالل، وهي 
احتــالل  ترفــض  العربيــة  الــدول  التــي جعلــت  نفســها  املبــادئ 
إيــران للجــزر اإلماراتيــة، واحتــالل العــراق للكويــت، وحــني أخطأ 
عرفــات يف موضــوع الكويــت حاســبت الكويــت ودول الخليــج 
عرفات والفلســطينيني حســابا عســريا؟! فهل لدول املبادئ أن 

تحاسب من خرج عىل املبادئ؟!
التــي  هــي  العربيــة  الــدول  أن  أظــن  فــال  التوقيــت،  توقيــت  أمــا 
الــذي اختــار  التوقيــت، أرجــح األقــوال أن ترامــب هــو  اختــارت 
لتعزيــز  البيــت األبيــض  الرعايــة منــه يف  لــذا كانــت  التوقيــت، 
فــرص نجاحــه يف االنتخابــات التــي ســتعقد بعــد شــهر مــن اآلن. 
العرب مل يختاروا توقيت اإلعالن، وال مكان الرتسيم، وإرسائيل 
أيضــا مل تخرتهــام، والطرفــان التقيــا عنــد مســاندة ترامــب يف 
االنتخابــات، وهــذا هــو التوقيــت املناســب. ترامــب كان يحــث 
يف  )إرسائيــل(  مــع  تطبيعهــا  لرتســيم  الســعودية  نحــو  الخطــى 
هــذه األســابيع الفاصلــة بينــه وبني االنتخابات، ولكن الســعودية 
حاجــة  يف  ليســت  والعربيــة،  اإلســالمية  الــدول  بــني  مبكانتهــا 
لتعجيــل الخطــى نحــو التطبيع، وسياســتها التقليدية تقوم عىل 
الرتيــث والــرتدد، وتفضــل العالقات غــري املعلنة يف املواضيع 

التي تثري حرجا وخالفا.
خالصــة القــول : ال جديــد يغــري بالتطبيــع، والتوقيــت يناســب 
ترامب ونيتنياهو وال يناسب اإلمارات والبحرين، وال املهرولني 
وتــل  األبيــض  للبيــت  الهدايــا  تقــدم  العربيــة  الــدول  الجــدد. 
أبيــب، والدولتــان ال تقدمــان شــيئا لهــم يحتمــون بــه من هجامت 

الرافضني واملنتقدين.؟!


