
خطيب األقىص: آثم من يردد 
النشيد الوطني اإلرسائييل

القدس املحتلة/ فلسطني:
أفتى الشــيخ عكرمة صربي، خطيب املســجد األقىص، ورئيس الهيئة 

اإلســامية العليــا، مبدينــة القــدس، بُحرمــة غنــاء املســلمني، 
فتــواه،  صــربي،  الشــيخ  وعّلــل  اإلرسائيــي.  الوطنــي  للنشــيد 
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ا عىل حاجز أبو الريش يف ساحات املسجد اإلبراهيمي أمس        )فلسطني( جيش االحتال يعتقل طفًا فلسطينيًّ

غزة/ أدهم الرشيف:
املقاومــة  لحركــة  الســيايس  املكتــب  عضــو  قــال 
حركتــه  إن  الهنــدي:  ســهيل  حــاس  اإلســامية 
األمنــاء  اجتــاع  مخرجــات  بتنفيــذ  كثــًرا  معنيــة 

العامني للفصائل الوطنية الذي عقد يف رام الله 
وبروت، مطلع سبتمرب/ أيلول الحايل.    

خــال  الهنــدي  وعــدَّ 
صحيفــة  مــع  حديثــه 

أكد اهتمام حماس بتنفيذ مخرجات اجتماع األمناء العامين
الهندي لـ"فلسطني": إحياء )م.ت.ف( مبشاركة 

جميع الفصائل سيعود بتأثريات إيجابية
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أم الفحم- غزة/ نور الدين صالح:
الحركــة اإلســامية يف األرايض  نائــب رئيــس  أكــد 
الخطيــب،  كــال  الشــيخ   ،1948 عــام  املحتلــة 

اليهوديــة  أن االحتــال اإلرسائيــي يســتغل األعيــاد 
لانقضــاض عــىل املســجد األقــىص والتفرد 

بــه، وذلــك ضمــن محاوالتــه الراميــة 
لتقســيمه زمانًيا ومكانًيا. 
خــال  الخطيــب  وقــال 

إغالق القدس بدعوى كورونا "وسيلة خبيثة إلقصاء أهلنا في القدس وأراضي الـ48"
الخطيب لـ"فلسطني": االحتالل يستغل األعياد 

لتنفيذ مخططاته يف األقىص

هيئة مقدسية تدعو للرباط يف 
األقىص خالل فرتة األعياد اليهودية

القدس املحتلة/ فلسطني:
دعت هيئة مقدسية جاهر شعبنا الفلسطيني إىل الرباط والوجود 

الدامئني يف باحات املســجد األقىص املبارك، وخال فرتة 
املقدســية  الهيئــة  رئيــس  وشــدد  خاصــة.  اليهوديــة  األعيــاد 

شال غزة/ فلسطني:
أحــد  تشــييع  يف  أمــس،  املواطنــني،  مئــات  شــارك 
لحركــة  العســكري  الــذراع  القســام  كتائــب  مقاتــي 
حــاس، قــى أول مــن أمــس خــال عملــه يف أحــد 

أنفــاق املقاومــة شــايل قطــاع غــزة. وانطلق املوكب 
الجنائــزي امُلقنــن للشــهيد خليــل لبــد )27 عامــا( مــن 

القطــاع،  شــايل  اإلندونيــي  املستشــفى 
حيــث  لاجئــني،  جباليــا  مبخيــم  منزلــه  إىل 

تشييع جثامن شهيد قىض خالل 
"اإلعداد والتجهيز" بنفق للمقاومة
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3

غزة/ فلسطني:
الرافــض للتطبيــع  تبــون،  الرئيــس الجزائــري عبــد املجيــد  مّثنــت فصائــل املقاومــة الفلســطينية، موقــف 
مــع االحتــال اإلرسائيــي، داعيــة زعــاء وحــكام الــدول العربيــة للحــذو حــذوه يف رفــض االرتهــان للهيمنــة 
"الصهيوأمركية" ورفض التطبيع. وقالت الفصائل يف بيانات صحفية منفصلة، أمس: إّن موقف الرئيس 
تبــون يعــرّب عــن املوقــف العــريب األصيــل الــذي يحتضــن القضيــة الفلســطينية والداعــم لهــا. وكان الرئيــس 

الجزائري أعلن أن باده لن تشارك يف عملية التطبيع ولن تباركها، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية 
هي مبدئية بالنســبة للجزائر و "قضية مقدســة  للشــعب الجزائري". وأضاف  "تبون" يف لقاء مع 

ب مبوقف الـرئيس  فصائل فلسطينّية تـرحِّ
الجـزائـري الـرافض للتطبيع 
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برملانيون فرنسيون: التطبيع 
اإلمارايت والبحريني ليس 

"معاهدات سالم"
باريس/ فلسطني:

مــع  والبحرينــي  اإلمــارايت  التطبيــع  باتفاقيتــي  فرنســًيا  برملانًيــا   61 نــدد 
)إرسائيــل(. وقــال الربملانيــون، يف رســالة مشــرتكة، أمــس: إن "االتفــاق 
شــامل".   لســام  احتــال  أي  ويعرقــل  الفلســطينية  القضيــة  مــن  يتهــرب 

واعتــربوا الوثيقــة املوقعــة يف البيــت األبيــض ليســت "معاهــدة 
أنــه  وأضافــوا  بحــاس".  ترامــب  يعلنــه  مــا  عكــس  عــىل  15ســام 

41 منظمة كويتية تطالب بقانون يجرم 

التطبيع مـع االحتـالل
الكويت/ األناضول:

دعت 41 منظمة يف الكويت، أمس، برملان الباد إىل إقرار قانون "يجرم" التطبيع مع )إرسائيل(.
جــاء ذلــك يف بيــان مشــرتك صــادر عــن هــذه املنظــات غــر الحكوميــة، وأبرزهــا "جمعيــة املحامــني"، 
أبنــاء  الكويتيــة". وقالــت املنظــات: "نضــم صوتنــا إىل  و"جمعيــة املعلمــني"، و"الجمعيــة االقتصاديــة 
الشــعب الكويتــي الحــر بدعــوة مجلــس األمــة )الربملــان( والحكومــة، إىل رسعــة إقــرار قانون تجريــم التطبيع 

مع العدو الصهيوين". وشــددت عىل "رفض كل أشــكال التطبيع مع )إرسائيل( أو التوقيع عىل 
15أي اتفاقيــة ســام معهــا مهــا كانــت األســباب". وأكــدت أنهــا "ترفــض كل املحــاوالت التــي تريــد 

غزة/ جال غيث:
رون وممثلو مؤسسات حقوقية، إىل زيادة  دعا محرَّ

التضامــن والتفاعــل الرســمي والجاهــري 
انتهــاكات  يواجهــون  الذيــن  األرسى  مــع 

خالل اعتصام إلكتروني
دعـوات لـزيـادة التضـامـن 

الـرسمي والجمـاهريي 
مـع األسـرى
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يخوضان إضراًبا مفتوًحا عن الطعام ضد اعتقالهما اإلداري
تحـذيـر مـن تـدهـور األوضـاع الصحية 

لألسيـرين األخــرس وشعيبـات
رام الله/ فلسطني:

حــذرت أوســاط معنيــة بشــؤون األرسى مــن تدهــور األوضــاع الصحية لألســرين ماهر األخــرس )49 عاًما(، وعبد 
الرحمن شعيبات )31 عاًما(، املرضَبنْي عن الطعام يف سجون االحتال اإلرسائيي منذ عرشات األيام؛ رفًضا 
العتقالها اإلداري. ويواصل األسر األخرس من بلدة سيلة الظهر بجنني يف الضفة الغربية املحتلة، اإلرضاب 

57 يومــا، وميــر بوضــع صحــي ســيئ، يف حــني يســتمر األســر شــعيبات  املفتــوح عــن الطعــام منــذ 
5مــن بيــت لحــم، بــاإلرضاب منــذ 34 يوًمــا عــىل التــوايل، وحالتــه الصحيــة تشــهد تردًيــا وفــق مؤسســات 

األرسى القاصـرون.. 
أوضـاع مأسـاوية و"صيد 

سهـل" لكـورونا
غزة/ جال غيث:

داخــل غــرف ضيقــة وقــذرة، ســيئة التهويــة واإلنــارة، 
يعاين األرسى القارصون املحتجزون يف قســم )1( 
بســجن "الدامــون" أوضاًعــا حياتية غاية يف الســوء، 

االحتــال  ســجون  إدارة  تعمــد  ظــل  يف 
االعتقاليــة،  ظروفهــم  إهــال  اإلرسائيــي 

محافظات/ فلسطين:
أطلقت ما تســمى "جماعات الهيكل" اليهودية المتطرفة، أمس، دعوات لتكثيف اقتحامات المســجد األقصى المبارك خالل  »األعياد 
اليهودية«، في حين أخطرت سلطات االحتالل بوقف البناء بمزرعة وجدران استنادية ببيت لحم، وبإزالة منشأتين في األغوار الشمالية. 

واقتحم عشــرات المســتوطنين المتطرفين، أمس، المســجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراســة مشــددة من شــرطة 
االحتالل اإلسرائيلي، وسط تصاعد الدعوات المتطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد خالل "األعياد اليهودية" المقبلة. 

جمـاعات الهيكـل املتطرفة تطلـق دعـوات 
القتحـامـات املسجـد األقصـى

15

رام الله/ فلسطني:
يف  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
رام اللــه، أمــس، تســجيل )9( حــاالت وفــاة 
و)611( إصابــة بفــروس كورونــا و)931( 

الـــ24 ســاعة األخــرة يف  حالــة تعــاٍف يف 
محافظات الضفة.

للحالــة  يومــي  تقريــر  يف  وأوضحــت 
أنهــا ســّجلت )569( إصابــة يف  الوبائيــة، 

القــدس  )146( يف  منهــا  الغربيــة  الضفــة 
 . فحًصــا   )4249( إجــراء  بعــد  املحتلــة، 

حــاالت   )6( ســّجلت  أنهــا  وبّينــت 
وفاة بالقدس، و)3( بالضفة، وهي 

9 وفيات و611 إصابة بكورونا يف الضفة

16 وفاة و1653 إصابة بكورونا 
يف )إرسائيل(

القدس املحتلة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة يف حكومــة االحتــال اإلرسائيــي، وفاة 16 
شــخًصا متأثريــن بإصابتهــم بفــروس كورونا املســتجد، يف حني 

تواصل اإلجراءات االحترازية بمحافظات القطاع
42 إصابة بكورونا يف غزة وال قرار بتحصيل 

رسوم الفحص من املسافرين

إغــاق شــارع الرشــيد متاًمــا ضمــن إجــراءات مواجهــة 
كورونا بغزة أمس       )تصوير/ يارس فتحي( غزة/ فلسطني:

أعلنــت وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة، أمس، تســجيل )45( إصابة، 
و)37( حالــة تعــاٍف، مــن فــروس كورونــا يف الـــ24 ســاعة األخــرة، 
مــن  بعــد تحصيــل رســوم مســحات كورونــا  تقــرر  أنهــا مل  مؤكــدة 
املســافرين. وأوضحــت الــوزارة، يف تقريــر الحالــة الوبائيــة أمــس، 

أنها أجرت فحوصات لـ)2122( عينة يف الـ24 ساعة املاضية.
القطــاع،  يف  نشــطة  إصابــة   )1830( هنــاك  أن  وبّينــت 
1515إضافــة إىل )17( وفــاة، منــذ وصــول الفــروس إىل قطــاع 

5

بدء محاكمة 
املعتقلني 
األردنيني 

والفلسطينيني 
يف السعودية 

اليوم
عّان/ فلسطني:

كشــف رئيــس لجنــة املعتقلــني 
األردنيني يف السعودية، خرض 
املشايخ، النقاب عن استئناف 
املعتقلــني  محاكمــة  جلســات 
يف  والفلســطينيني  األردنيــني 

غزة/ فلسطني:
لفشــل  أســفها  عــن  "حــاس"  حركــة  أعربــت 
املتحــدة،  باألمــم  ممثــا  الــدويل،  املجتمــع 
عليهــم  يقــع  "مــا  الفلســطينيني  حايــة  يف 

احتــال  مــن  وعنرصيــة  وإرهــاب  عــدوان،  مــن 
صهيــوين غاشــم". جــاء ذلــك يف بيــان لعضــو 
باســم  الحركــة  يف  الدوليــة  العاقــات  مكتــب 
نعيــم، مبناســبة اليــوم العاملــي للســام، الــذي 

عــام.  كل  مــن  أيلــول  ســبتمرب/  الـــ21  يوافــق 
وقــال نعيــم: "لألســف الشــديد فــإن املجتمــع 

الدويل، ممثا باألمم املتحدة، فشل 
حتــى اآلن يف حايــة شــعبنا مــا يقــع 

"حامس": املجتمع الدويل فشل يف حامية الفلسطينيني
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بعد اعتقال 35 يوًما
اإلفراج عن 

الصحفي عبد 
الرحمن ظاهر 
بكفالة مالية 

باهظة
نابلس/ محمد عيد:

الســلطة،  أمــن  أجهــزة  أفرجــت 
عبــد  الصحفــي  عــن  أمــس، 
قضائــه  بعــد  ظاهــر  الرحمــن 
األمــن  ســجون  يف  يومــا   35
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وأضــاف: مــن هنــا يــأيت الخطــر عــى األقــى، 
ظــروف  يســتغل  مــا  دامئــا  االحتــال  أن  خاصــة 
األعيــاد مبوســميها يف شــهري نيســان وأيلــول، 
لتأديــة  املســتوطنني  اقتحامــات  لتكثيــف 

الطقوس التلمودية وغريها من الجرائم.
حاولــت  اإلرسائيليــة  املؤسســة  أن  مــن  وحــذر 
أن تســتغل، ومبكــر ودهــاء، إغــاق البــاد وعدم 
لألقــى،  الوصــول  مــن  الفلســطينيني  متكــني 
باقتحامــه  واليهــود  للمســتوطنني  بالســاح 
وتدنيســه، وهو ما يجعل شــعبنا أمام مســؤولية 
القادريــن  كونهــم  املقدســيني،  وخاصــة  كبــرية 

عى الوصول للقدس دون غريهم.
الفلســطينيون  يثــق  أاّل  رضورة  عــى  وشــدد 
بوعود املؤسســة اإلرسائيلية ألنها دامئا تنقض 
العهود واملواثيق وتجد لنفسها املربرات التي 
الراميــة  أهدافهــا  لتحقيــق  تســعى  خالهــا  مــن 

للسيطرة عى األقى.

يف  مكــر،  كلــه  وتربيــرا  خبيثــة  "وســيلة  كورونــا 
والداخــل  القــدس  يف  أهلنــا  إلقصــاء  محاولــة 
بدخــول  لليهــود  الســاح  مقابــل  يف  املحتــل، 
األقى"، مثمنا موقف وزارة األوقاف والشؤون 
الدينيــة بالقــدس التــي تنبهــت لنوايــا االحتــال 

وبــنّي أن االحتــال مينــع خــروج أي مقــديس مــن 
لكنــه  كورونــا،  فــريوس  تفــي  بحجــة  البيــوت 
دخــول  أمــام  املغاربــة  بــاب  يفتــح  املقابــل  يف 
بحايــة  األقــى،  وتدنيســهم  املســتوطنني 
رشطتــه. وعــّد الخطيــب إغــاق القــدس بحجــة 

ألنهــا  كورونــا،  بســبب  اإلغــاق  قــرار  وألغــت 
أدركت أنه سُيستغل من املستوطنني وحكومة 

االحتال وأعادت فتح بوابات األقى.
اتفاقات التطبيع

وعّلــق الخطيــب عــى "اتفــاق العــار" التطبيعــي 
الذي وقتعه دولة اإلمارات ومملكة البحرين مع 
االحتــال برعايــة أمريكيــة قبل عــدة أيام، قائا: 
مــن  صــدرت  أوامــر  بــل  اتفاقــات  ليســت  هــذه 
البيــت األبيــض ملــا وصفــه باملحميــات للتوقيــع 

عليها.
ورأى أن هــذه االتفاقــات تــأيت يف ســياق تعزيــز 
املوقــف اإلرسائيــي وخاصــة لنتنياهو وللرئيس 
مــع  خاصــة  أكــر،  ترامــب  دونالــد  األمريــي 
قــرب االنتخابــات األمريكيــة املزمــع عقدهــا يف 

نوفمرب/ ترشين الثاين القادم.
وبنّي أن هذه االتفاقات ليس لها أي مردود عى 

اإلمارات أو البحرين وال من سيأيت بعدها.

واعتــرب تلــك االتفاقــات "طعنــة غــادرة يف ظهــر 
القضية الفلســطينية والقدس واألقى بشــكل 
خــاص، يف ظــل ادعــاءات أن األقــى ســيصبح 
يف  الديانــات  كل  مــن  الجميــع  لصــاة  مكانــًا 
إشــارة لنــزع وحدانيــة الحــق وإعطــاء حــق مزعوم 

لليهود بالصاة فيه".
خطــريا  دورا  تــؤدي  اإلمــارات  أن  مــن  وحــذر 
وتحــاول  واألقــى،  القــدس  قضيــة  طعــن  يف 
الســاح  عــرب  إنجــاز  صاحبــة  نفســها  تصــور  أن 
للمســلمني بالدخــول لألقــى، رغــم أنه مل يكن 

ممنوعا من قبل.
وتابــع أن )إرسائيــل( كانــت دامئــا تتمنــى وصــول 
لتكــر  للقــدس  اإلســامي  العــامل  مــن  وفــود 
خــال  مــن  ســتدخل  ألنهــا  املقاطعــة،  حاجــز 
بدخــول  لهــم  ستســمح  التــي  وهــي  مطاراتهــا 
زعمهــا،  وفــق  الســيادة  ألنهــا صاحبــة  األقــى، 
واآلن تحقــق لهــا بشــكل رســمي عــرب االتفاقــات 

التي وقعتها اإلمارات.
الــدول األوروبيــة تنتهــج  ونّبــه الخطيــب إىل أن 
املســبوق"  وغــري  الســافر  "االنحيــاز  سياســة 
أيضــا  العربيــة  األنظمــة  باتــت  فيــا  لاحتــال، 

مكشوفة يف تواطؤها.
وأكــد أن كل هــذه املؤامــرات العربيــة والدوليــة 
بالقيــام  ملزمــا  الفلســطيني  الشــعب  تجعــل 
بواجبــه تجــاه حايــة املســجد األقــى يف ظــل 
أن الشــعوب العربيــة واإلســامية مشــغولة يف 
الديكتاتوريــة  أنظمتهــا  مــن  عــن نفســها  الدفــاع 
التي تســعى لســحقها حفاظا عى وجودها يف 

سدة الحكم.
يتعــب  ال  بــأن  الفلســطيني  الشــعب  وطالــب 
التــي يقدمهــا  مــن طــول املشــوار والتضحيــات 
اســتمرار  ظــل  يف  خاصــة  األقــى،  للمســجد 
مــع  التطبيــع  نحــو  والهرولــة  العــريب  التواطــؤ 

االحتال.

القدس املحتلة/ فلسطني:
استشــهاد  الدوليــة،  القــدس  مؤسســة  وّثقــت 
مقــديس برصــاص االحتــال اإلرسائيــي واحتجــاز 
ســكنية  منشــأة   51 مــن  أكــر  وهــدم  جثانــه، 
املحتلــة،  القــدس  يف  تجاريــة  ومحــال  وزراعيــة 

خال أغسطس/ آب املايض.
لشــهر  إحصــايئ  تقريــر  يف  املؤسســة  وذكــرت 
أغســطس املــايض، صــادر عــن قســم الدراســات 
االحتــال  قــوات  أن  أمــس،  لهــا،  التابــع  واإلعــام 
بلــدة  مــن  هلســة  أرشف  املقــديس  قتلــت 
الســواحرة الرشقيــة، بالرصــاص، عنــد بــاب حطــة، 
أحد أبواب املسجد األقى، واحتجزت جثانه، 
فيا اعتقلت نحو 103 فلسطينيني من القدس، 
منهم 9 ســيدات و12 قارصا، وتركزت االعتقاالت 
ســلوان  وبلــدة  القدميــة  والبلــدة  العيســاوية  يف 

وساحات األقى.  
يهوديــا  مســتوطنا   2150 مــن  أكــر  واقتحــم 
املتطــرف  الحاخــام  بينهــم  األقــى،  املســجد 
يهــودا غليــك، بحراســة أمنيــة مشــددة، يف حــني 
ركبــت رشطــة االحتــال كامــريات مراقبــة يف حــي 

عني اللوزة ببلدة سلوان، وفق تقرير املؤسسة.
مــن  أكــر  هدمــت  االحتــال  قــوات  أن  وأضافــت 
51 منشــأة ســكنية وزراعيــة ومحــال تجاريــة، بينهــا 

27 منشــأة أجــرب أصحابهــا عــى هدمهــا بأيديهــم، 

وتركــزت أغلــب عمليــات الهــدم يف بلــدة ســلوان 
وحــي جبــل املكــرب، مشــرية إىل أن عمليات الهدم 

للمنــازل تــرشدت مــا يزيــد عــن 85 فــردا، معظمهم 
من األطفال.

االحتــال  ســلطات  أبعــدت  ذاتهــا،  الفــرة  ويف 
أكــر مــن 15 مواطنــا عــن مدينــة القــدس والبلــدة 
القدميــة واملســجد األقــى ملــدد تــراوح مــا بــني 

أسبوع إىل 6 أشهر.
 1000 بنــاء  عــى  االحتــال  ســلطات  وصادقــت 
وحــدة ســكنية اســتيطانية يف املنطقــة املعروفــة 
باســم )E1( عــى أرايض عناتــا والطــور والعيزريــة 
تســمى  مــا  وقــررت  القــدس،  رشقــي  ديــس  وأبــو 
التابعــة  )الــرباق(  الغــريب"  الحائــط  بـــ"إدارة 
افتتــاح مواقــع  إعــادة  بالقــدس،  االحتــال  لبلديــة 
القتحامــات  الحائــط  تحــت  املتواجــدة  األنفــاق 
املستوطنني، وذلك ألول مرة منذ خمسة أشهر. 
كــا صادقــت ســلطات االحتــال عــى عــدٍد مــن 
ربــط  إىل  تهــدف  التــي  االســتيطانية،  املشــاريع 
الكتلــة االســتيطانية "بنيامــني" قــرب رام اللــه مــع 
القدس، وتشــمل بناء نحو 560 وحدة اســتيطانية 
جديدة يف مســتوطنة "هار حوماه"، وشــق طريق 
مــع  "بنيامــني"  الصناعيــة  املنطقــة  يربــط  رسيــع 

املنطقة الصناعية "عطريوت" شال القدس.
القــدس  يف  االحتــال  بلديــة  أن  التقريــر  وتابــع 
صادقــت عــى خطــة إلقامــة مجمــع اســتيطاين يف 
الجانــب الرشقــي لقريــة العيســاوية، عى مســاحة 
بـــ"وادي  املعــروف  املــرشوع  وهــو  دومًنــا،   90

السيليكون".

شال غزة/ فلسطني:
يف  أمــس،  املواطنــني،  مئــات  شــارك 
تشــييع أحــد مقاتــي كتائب القســام الذراع 
مــن  أول  قــى  حــاس،  لحركــة  العســكري 
أمــس خــال عملــه يف أحــد أنفــاق املقاومة 

شايل قطاع غزة.
وانطلــق املوكب الجنائزي امُلقنن للشــهيد 
املستشــفى  مــن  عامــا(   27( لبــد  خليــل 
منزلــه  إىل  القطــاع،  شــايل  اإلندونيــي 
مبخيم جباليا لاجئني، حيث تم أداء صاة 
الجنــازة أمــام املنــزل بحضــور عــدد قليل من 
املتبعــة  باملعايــري  التزامــا  ورفاقــه؛  عائلتــه 
يف الجنازات بسبب تفي جائحة كورونا.

تقدمــه  الــذي  الجنائــزي  املوكــب  وجــاب 
مســلحون من كتائب القســام شــوارع مخيم 
تــم  حيــث  املقــربة  إىل  طريقــه  يف  جباليــا 

مواراة جسد الشهيد الرى هناك.
واعتــرب القيــادي يف حركــة حــاس، النائــب 
مشــري املرصي، خال مراســم التشــييع، أن 
استشهاد لبد يف نفق للمقامة يؤكد ميض 
مبســرية  القســام  كتائــب  يف  املجاهديــن 
اإلعداد والتجهيز تحضرًيا ملعركة التحرير.

وعملــه  الشــهيد  مبناقــب  املــرصي  وأشــاد 
ســتواصل  القســام  أن  مؤكــًدا  املقــاوم، 

الســري عــى نهجــه ونهــج بقيــة الشــهداء يف 
املقاومة حتى تحرير األرض الفلسطينية.

وكانــت كتائــب القســام قــد نعــت يف بيــان 

أنــه  موضحــة  لبــد،  الشــهيد  لهــا  عســكري 
استشهد جراء انهيار نفق للمقاومة.

أن  مؤكــدة  الشــهيد،  مبناقــب  وأشــادت 

"دمــاء الشــهداء ســتبقى نرباســا يف طريــق 
املحتلــني  تحــرق  ونــارا  فلســطني،  تحريــر 

حتى يندحروا عن أرضنا".

إغالق القدس بحجة كورونا "وسيلة خبيثة إلقصاء أهلنا في القدس وأراضي الـ48"

الخطيب لـ"فلسطين": االحتالل يستغل األعياد لتنفيذ مخططاته في األقصى
أم الفحم- غزة/ نور الدين صالح:

أكــد نائــب رئيــس الحركــة اإلســالمية فــي األراضــي 
المحتلة عام 1948، الشيخ كمال الخطيب، أن االحتالل 
اإلسرائيلي يستغل األعياد اليهودية لالنقضاض على 

المسجد األقصى والتفرد به، وذلك ضمن محاوالته 
الرامية لتقسيمه زمانًيا ومكانًيا. وقال الخطيب خالل 
حديث خاص بصحيفة "فلســطين": إن هذا المشروع 
كان دائما حاضرا في برنامج المؤسســة اإلسرائيلية، 

وله أولوية خاصة مع وجود تيار يميني قوي اآلن في 
الشــارع اإلســرائيلي وله يد مباشــرة في دفة الحكم 
عبــر حكومــة بنياميــن نتنياهــو األشــد تطرفا. وأشــار 
إلــى أن التيــار الدينــي والقومــي الــذي ينــادي ببنــاء 

الهيــكل المزعــوم ومواصلــة االعتداء على المســجد 
األقصــى، أصبــح له حضــورا في الحكومــة والمجلس 
الــوزاري المصغــر "الكابينيــت" ولهــم أحــزاب تمثلهم 

في الحكومة المتطرفة.

استشهاد مقدسي واحتجاز جثمانه وهدم 
51 منشأة بالقدس خالل الشهر الماضي

تشييع جثمان شهيد قضى خالل "اإلعداد والتجهيز" 
بنفق للمقاومة

أبو ظبي/ األناضول:
أبرمــت اإلمــارات و)إرسائيــل(، أمــس، اتفاقيــة 
لتعزيــز التعــاون الفنــي والثقــايف يف مجــاالت 
مظاهــر  أحــدث  يف  والتلفزيــون،  الســينا 

التطبيع بني الجانبني.
ووفــق صحيفــة "البيــان" اإلماراتيــة اململوكــة 
للدولــة، فقــد أعلنــت لجنــة أبــو ظبــي لألفــام 
ومدرســة  اإلرسائيــي،  الســينا  وصنــدوق 
ســام شــبيغل لإلنتاج السينايئ يف القدس، 
عــن توقيــع اتفاقيــة إطاريــة للتعــاون الثقــايف 

املشرك يف مجاالت السينا والتلفزيون.
يف  اللجنتــان  "ســتعمل  االتفاقيــة  ومبوجــب 
يف  ثقــايف  تعــاون  بنــاء  عــى  األفــام  مجــال 

تعزيــز  بهــدف  املحتــوى،  صناعــة  مجــاالت 
ثقافــة التســامح والتعلــم وبنــاء تفاهــم ثقــايف 
مشــرك ُيــريس دعائــم التعــاون بني الشــعبني 
اإلمــارايت واإلرسائيــي". كا نصت االتفاقية 
أيضًا عى التخطيط إلقامة مهرجان سينايئ 
إقليمــي ســنوي، يقــام بالتنــاوب بــني أبــو ظبــي 
و)تل أبيب(. ونقلت الصحيفة اإلماراتية عن 
هانــز فريكــني، رئيــس لجنــة أبــو ظبــي لألفــام، 
قولــه "ســعداء بهــذا التعــاون التاريخي مع كل 
ومدرســة  اإلرسائيــي  الســينا  صنــدوق  مــن 

سام شبيغل لإلنتاج السينايئ".
وتابــع "واثقــون مــن أن الرشاكــة الجديــدة بــني 
واســعة  آفاقــًا  ســتتيح  و)إرسائيــل(  اإلمــارات 

لصنــاع املحتــوى الســينايئ والتلفزيوين يف 
أمامهــم  إتاحــة املجــال  مــن خــال  اإلمــارات، 
لتوسيع آفاقهم وتطوير مهاراتهم واالستفادة 

من خربات جديدة"، حسب املصدر ذاته.
اإلمــارات  وّقعــت  املــايض،  واألســبوع 
)إرسائيــل(  مــع  تطبيــع  اتفاقيتــي  والبحريــن 
يف البيــت األبيــض، برعايــة الرئيــس األمريي 
الغضــب  حالــة  متجاهلتــني  ترامــب،  دونالــد 

يف األوساط الشعبية العربية.
عربيــة،  ومنظــات  سياســية  قــوى  وأعلنــت 
رفضها بشــكل واســع لهذين االتفاقني، وســط 
القضيــة  ظهــر  يف  "طعنــة"  بأنهــا  اتهامــات 

الفلسطينية.

رام الله/ فلسطني:
للربيــة  الفلســطينية  الوطنيــة  اللجنــة  أعلنــت 
لحــم  بيــت  والعلــوم، حصــول مدينــة  والثقافــة 
املتحــدة  األمــم  منظمــة  شــبكة  عضويــة  عــى 
العامليــة  "يونســكو"  والثقافــة  والعلــم  للربيــة 

ملدن التعلم.
بنــاء  يف  للمســاهمة  تهــدف  التعلــم،  ومــدن 
لتطويــر  جديــدة  أدوات  وصياغــة  القــدرات 
وتريــع  ودعــم  التعلــم،  مــدن  ورصــد  وتنفيــذ 
خــال  مــن  الحيــاة،  مــدى  التعلــم  مارســة 
مــن  والتعلــم  الحــوار،  مجــال  يف  أنشــطتها 

األقران، والتعاون بني املدن األعضاء.
أمــس،  بيــان،  يف  الوطنيــة،  اللجنــة  واعتــربت 

هــذه العضويــة، إنجازا فلســطينيا هاما ملدينة 
مــن  فيــه  التحديــد، ملــا  عــى وجــه  لحــم  بيــت 
مساهمة يف تحقيق عدد من األهداف الهامة 

يف مجال التعلم.
وذكــرت أن األهــداف مــن وراء العضويــة تتمثــل 
ودون  عادلــة  بصفــة  الجيــد  التعليــم  بضــان 
إقصــاء، وتوفــري إمكانيــات للتعلــم مــدى الحياة 

للجميع وبشكل مستدام ومرن.
اإلعــان  أن  إىل  الوطنيــة  اللجنــة  وأشــارت 
تقيمهــا  احتفاليــة  خــال  ســيتم  العضويــة  عــن 
الشــبكة  أعضــاء  عــن  لإلعــان  "اليونســكو" 

الجدد، غدا األربعاء.
وشبكة "اليونسكو" العاملية ملدن التعلم هي 

شبكة دولية ذات توجه لتوفري اإللهام والدراية 
وأفضــل املارســات التــي ميكــن ملــدن التعلم 
يف جميــع مراحــل التنميــة أن تســتفيد بشــكل 
مــع  األفــكار  مشــاركة  خــال  مــن  منهــا،  كبــري 

املدن األخرى.
التــي تنشــأ مــع تطــور  وهنــاك حلــول للقضايــا 
مدينــة تعلــم واحــدة يف مــدن أخــرى، وتدعــم 
التنميــة  أهــداف  جميــع  تحقيــق  الشــبكة 
املســتدامة الســبعة عــرش، وال ســيا الهــدف 
الـ4 )ضان التعليم الجيد املنصف والشــامل 
للجميــع(  الحيــاة  مــدى  التعلــم  فــرص  وتعزيــز 
وآمنــة،  شــاملة  املــدن  )جعــل  الـــ11  والهــدف 

مرنة ومستدامة(.

أحدث مظاهر التطبيع
اتفاقية تعاون سينمائي بين اإلمارات و)إسرائيل(

بيت لحم تحصل على عضوية "يونسكو" العالمية لُمدن التعلم

 جانب من تشييع جثان الشهيد خليل لبد يف مخيم جباليا أمس

كال الخطيب 
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ــا كبرًيا يتمثل يف اخرتاق  يف ذروة مــا ميكــن وصفــه إنجــاًزا إرسائيليًّ
جــدار املقاطعــة العربية، وتجاوز الفلســطينيني، وصوًل ألشــقائهم 
العــرب، لكــن اإلرسائيليــني مــا زالــوا يتمنــون الكثــري مــن األمنيــات 
وأحــام  تتوقــف،  ل  أمنيــات  وهــي  الجديــد،  عامهــم  واألحــام يف 
مــا  الفلســطيني،  شــعبنا  أنقــاض  عــى  قامــوا  ألنهــم  تنقــي،  ل 

يجعلهم يف حالة تطلع دائم، وأطاع ل تنتهي!
آخــر التطلعــات اإلرسائيليــة التــي رصحــوا بهــا، أن يكــون لهــم رئيــس 
حكومــة ل يبــذر روًحــا رشيــرة بينهــم، ألنــه منــذ 12 عاًمــا، يواصــل 
نتنياهو نرشها، ما أنتج دولة منقســمة وخارسة، ل تثق بقيادتها، 

فريسة سهلة للجائحة.
هــذه األمنيــة تشــمل حتــى أنصــار نتنياهــو، الذيــن يتمنــون ببســاطة 
حياة مستقرة وهادئة وآمنة، وخالية من الفساد، يتمّنون ألنفسهم 
رئيس حكومة ليس "ساحًرا"، بل زعيًا يتعامل ببساطة مع شؤون 
دولــة الحتــال، ويبــذل قصــارى جهــده ملــداواة جروحهــا، يتمنــون 

حياة صافية يفتقدونها يف "إرسائيل".
يصبــح  يلمســه  يشء  كل  أن  عــى  اإلرسائيليــني  عــّود  نتنياهــو 
غامًضــا، معّقــًدا يف بعــض الهتامــات الكامنــة واملتعرجة، أو يف 
قــاع مــزدوج، صحيــح أنــه قــد يبــدو بنظــر معجبيــه وأنصــاره مدهًشــا 
كبــري  ســيايس  إنجــاز  تحقيــق  عــن  فضــا  واإلثــارة،  التحــدث  يف 
مــا  مــن اإلرسائيليــني  الكثــري  لكــن  الخليــج،  مــع دول  للغايــة  ومهــم 
زالــوا يشــعرون بأنهــم أجانــب ومنفيــون يف دولتهم، يشــعرون دامًئا 

بالختناق، وصعوبة التنفس.
أكــر مــن ذلــك، يعــرتف اإلرسائيليون يف عامهم الجديد أنهم باتوا 
مــادة خــام ممتــازة ألي تاعــب، مــادة ناعمة ومرنــة لخلق دكتاتورية 
أشــبه بدميقراطيــة أسســها نتنياهــو، وهــذا الســبب يف أن حركــة 
الحتجــاج ضــده منعشــة ومشــجعة وحيويــة، ألنهــم فجــأة يســمعون 
ا وواضًحــا، يخرتق األصــداء الخادعة التي تغمرهم منذ  خطاًبــا حــادًّ
مــن  بعــد ســنوات  الشــعور فيهــم  ســنوات، احتجاًجــا يعيــد إحيــاء 

األكاذيب واملبالغات.
"إرسائيل" يف عهد نتنياهو أصبحت دولة عاجزة، وغري مبالية، يف 
وجــه أنانّيتــه املفرتســة، وفســاده، لذلــك مــن منطلــق القلــق عليها، 
بـ"املعجــزة"  مــا يصفونهــا  فــإن  أنفســهم،  اإلرسائيليــني  آلراء  وفًقــا 
ا  التــي أقامتهــا آخــذة يف التــايش، ومــن أجل ذلك يقفون أســبوعيًّ
القــدس املحتلــة، وأمــام  أمــام مقــر رئيــس الحكومــة يف  للتظاهــر 
منزلــه يف قيســارية، ويواصلــون الــراخ، ودعوتهــم لــه: "اخــرج مــن 

حياتنا، واذهب يف طريقك".
يكــون  لــن  أن اإلصــاح املرجــو  واحــًدا واضًحــا،  لكــّن هنــاك شــيًئا 
قادًرا عى البدء طاملا بقي نتنياهو يف الســلطة، فاســتمرار حكمه 
يتناقض مع اإلصاح، ويحكم عى "إرسائيل" باملزيد واملزيد من 
الــرشور، حتــى مقّربيــه يشــهدون أنــه ل يســتمع أبــدا، إنــه منفصــل، 

ويعيش يف فضاء ل يتناسب إل مع نفسه.
بالنفــس، ألنــه  القــوة والتشــدد والثقــة  نتنياهــو  ُيظهــر  قــد  أخــريًا.. 
وســاخر  متاعــب،  أب  لكنــه  األمــة،  "أب"  نفســه  يــرى  أن  يحــب 
ومستغل ومستخدم، ومن املستحيل أن يشعر بصفات الشفافية 
والشفقة الحقيقية لإلرسائيليني؛ ألنه السبب يف تدهور ظروفهم 

بسبب إخفاقاته املتواصلة!

اعترافات إسرائيلّية ممهورة 
موع بتوقيع الّدم والدُّ

القدس املحتلة/ فلسطني:
شــعبنا  جاهــري  مقدســية  هيئــة  دعــت 
الفلسطيني إىل الرباط والتواجد الدائم 
يف باحــات املســجد األقــى املبــارك، 

وخال فرتة األعياد اليهودية خاصة.
وشدد رئيس الهيئة املقدسية ملناهضة 
رضورة  عــى  الهدمــي،  نــارص  التهويــد 
التواجد الفلسطيني الدائم يف األقى 
لحايته من قطعان املستوطنني الذين 
يكثفــون اقتحاماتهــم لباحتــه خــال فــرتة 

األعياد املمتدة حتى أكتوبر املقبل.
أن  أمــس،  بيــان،  يف  الهدمــي،  وأوضــح 
الحتــال يســتغل فــرتة األعيــاد مــن أجل 
تكثيــف اقتحــام املســتوطنني للمســجد 
األقى، بالتزامن مع منع الفلسطينيني 
فيــه  والصــاة  للمســجد  الوصــول  مــن 

بحجة جائحة كورونا.
يســمح  الحتــال  أن  إىل  وأشــار 

للمســتوطنني الذيــن يبعــدون أكــر مــن 
إليــه  بالوصــول  األقــى  عــن  مــرت   500

بينا مينع املقدسيني منذ ذلك.
اســتغلت  الحتــال  ســلطات  أن  وأكــد 
يف  البعــاد  وقوانــني  كورونــا  جائحــة 
مــن  األقــى  لتفريــغ  منهــا  محاولــة 
ذلــك  يف  فشــل  لكنــه  فيــه،  املرابطــني 

بجهــود الدعــوات املســتمرة للربــاط يف 
للصــاة  املواطنــني  وقــدوم  املســجد، 
والرباط فيه من كل املدن الفلسطينية.

العــريب مــع الحتــال  التطبيــع  وقــال إن 
زاد مــن جــرأة األخــري يف ارتــكاب الجرائم 
اقتحاماتــه  بحــق املقدســيني، وتكثيــف 
الواقــع  تغيــري  ومحاولــة  لألقــى، 

عــن  األمــرييك  اإلعــان  بعــد  املقــديس 
القدس عاصمة للكيان الرسائييل.

حمــات  خطــورة  مــن  الهدمــي  وحــذر 
الهــدم اإلرسائيليــة ملنــازل املقدســيني 

التي تصاعدت خال اآلونة األخرية.
أســاقفة  رئيــس  أكــد  ذاتــه،  الســياق  يف 
املطــران  األرثوذكــس،  للــروم  سبســطية 
مدينــة  يف  الربــاط  أن  حنــا،  اللــه  عطــا 
القــدس والصمود والثبــات فيها والدفاع 
عــن مقدســاتها وأوقافهــا امنا هو واجب 
روحي وانساين ووطني بالدرجة األوىل.

وقال حنا يف تريح صحفي أمس: إن" 
أبنــاء املدينــة املقدســة يحملــون هــذه 
بهــذا  الــرشف أن يقومــوا  الكرامــة وهــذا 
الواجب باسم شعبنا وأمتنا فهم يقفون 
يف الخطوط األمامية دفاًعا عن القدس 
املســتهدفة  وأوقافهــا  ومقدســاتها 

واملستباحة".

وأضاف "منر مبرحلة عصيبة وجب فيها 
التأكيــد عــى رضورة التاحم اإلســامي 
املســيحي، والتعــاون والتواصــل الدائــم 
يســتهدفون  الذيــن  ألن  بيننــا،  فيــا 
املقدســات اإلســامية هم ذاتهم الذين 

يستهدفون أوقافنا املسيحية".
قائــًا:"  الوطنيــة،  الوحــدة  إىل  ودعــا 
كنــا يف كل  كــا  نكــون دوًمــا  أن  وجــب 
حــني يف حالــة وحــدة وطنيــة حتــى وإن 
بعــض  يف  النظــر  وجهــات  يف  اختلفنــا 
للــود  يفســد  ل  فالختــاف  القضايــا، 

قضية".
ملراجعــة  البعــض  "حنــا"  وطالــب 
مدينــة  بــه  متــر  مــا  ألن"  حســاباتهم، 
أي  نتجــاوز  يجعلنــا  أن  يجــب  القــدس 
خــاف يف تحليــل بعــض القضايــا، وأن 
القــدس  عــن  بالدفــاع  موحديــن  نكــون 
ومقدساتها املستهدفة واملستباحة".

"حنا": الدفاع عن المقدسات واجب أخالقي ووطني
هيئة مقدسية تدعو للرباط في األقصى خالل فترة األعياد اليهودية

دولة فلسطني
اإلدارة العامة للوازم العامة
لجنة العطاءات املركزية

تعلن وزارة املالية / لجنة العطــاءات املركــزية عن طرح عطاءات حكومية 
مختلفة  تبعًا للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء.

اإلدارة   / املاليــة  وزارة  مراجعــة  العطــاء  هــذا  املشــاركة يف  الراغبــني  فعــى 
العامة للوازم العامة ـ املبنى الجديد غرب محطة فارس للبرتول خال أوقات 
الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول عــى كراســة املواصفــات ووثائــق العطاء. 
مقابل دفع مبلغ مايل 300 شيكل غري مسرتد تورد اىل خزينة وزارة املالية .

آخــر موعــد لقبــول العــروض  بالظــرف املختــوم يف صنــدوق العطــاءات 
يف غـــزة الســاعة الحاديــة عــرش مــن يوم الثنــني املوافق 28/09/2020 
وتفتح املظاريف بحضور ممثيل املتناقصني يف نفس الزمان واملكان. 

لجنة العطاءات املركزية ماحظة:ـ
1. أجرة اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

2. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي الســامي أو بنــك 

اإلنتاج أو بنك الربيد صالحة ملدة ثاثة شهور 
3. الدارة العامة للوازم غري مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء .

4. الدارة العامة للوازم غري مسئولة عن عمليات الرف .

.www.mof.gov.ps 5. لاطاع عى كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة املالية

6. للمراجعة والستفسار هاتف رقم :0598967679

 دولة فلسطني - وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون املالية

دائرة املشرتيات – غزة
تبعــًا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــرتيات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن 
للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــى 
الراغبــني يف املشــاركة مــن أصحــاب الختصــاص املســجلني رســميًا 
وترغــب يف املشــاركة يف هــذا العطــاء الحصــول عــى جميــع وثائــق 
اللكــرتوين  مــن خــال املوقــع  مــن املعلومــات  أو مزيــد  املناقصــة 
لــوزارة الصحــة  www.moh.gov.ps  أو مــن خــال صفحــة دائــرة 
Facebook.com/ املشــرتيات عــى موقــع التواصــل الجتاعــي

  mohprocurement

العطــاء ميكــن للرشكــة طباعــة مســتند املناقصــة  1. للمشــاركة يف 

املختــوم بختــم دائــرة املشــرتيات يف وزارة الصحــة وتعبئــة األســعار 
العطــاء مقابــل دفــع مبلــغ  بذلــك يف وثائــق  الخاصــة  النــاذج  عــى 
)100( شــيكل غــري مســرتدة يتــم وضعهــا يف ظــرف منفصــل داخــل 

مظــروف العطــاء ومــن ثــم تقوم وزارة الصحة بتوريده إىل خزينة وزارة 
املالية، ويف حال مل يرفق سعر كراسة العطاء سيتم رفض العرض. 
2. أخــر موعــد لقبــول العــروض بالظرف املختوم يوم الثنني املوافق 

28/09/2020 الســاعة 11:10 صباحًا وســيتم فتح املظاريف يف 
نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

ساعة فتح رقم العطاءاسم العطاءم
املظاريف

1

غيــار  قطــع  توريــد 
خاصة بالغازات الطبية 
لمجمع الشفاء الطبي

88/2020 11:10
صباحًا

3. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي الســامي أو بنــك 

النتــاج أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة 
وتكــون صالحــة  الرشكــة  مــن مســتحقات  الكفالــة  قيمــة  بحجــز  يفيــد 
ملــدة ثاثــة شــهور ويف حــال مل تتمكــن الرشكــة مــن احضــار الكفالــة 
مــن املصــادر املذكــورة يجــب احضار تعهد بتقديم الكفالة أو كتاب 

حجز املستحقات فيا بعد.
4. أجرة اإلعان عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.

5. ارفــاق شــهادة خلــو رضيبــي أو صــوره عنهــا أو شــهادة خصــم رضيبــي 

صادرة عن الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
6. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

 دولة فلسطني - وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون املالية

دائرة املشرتيات – غزة
تبعــًا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــرتيات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن 
للــرشوط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــى 
الراغبــني يف املشــاركة مــن أصحــاب الختصــاص املســجلني رســميًا 
وترغــب يف املشــاركة يف هــذا العطــاء الحصــول عــى جميــع وثائــق 
اللكــرتوين  املوقــع  خــال  مــن  املعلومــات  مــن  مزيــد  أو  املناقصــة 
لــوزارة الصحــة  www.moh.gov.ps  أو مــن خــال صفحــة دائــرة 
Facebook.com/ املشــرتيات عــى موقــع التواصــل الجتاعــي

  mohprocurement

املناقصــة  للرشكــة طباعــة مســتند  العطــاء ميكــن  للمشــاركة يف   .1

املختــوم بختــم دائــرة املشــرتيات يف وزارة الصحــة وتعبئــة األســعار 
مبلــغ  دفــع  مقابــل  العطــاء  وثائــق  بذلــك يف  الخاصــة  النــاذج  عــى 
)100( شــيكل غــري مســرتدة يتــم وضعهــا يف ظــرف منفصــل داخــل 

مظــروف العطــاء ومــن ثــم تقوم وزارة الصحــة بتوريده إىل خزينة وزارة 
املالية، ويف حال مل يرفق سعر كراسة العطاء سيتم رفض العرض. 
2. أخــر موعــد لقبــول العــروض بالظــرف املختوم يوم الثنني املوافق 

28/09/2020 الســاعة 11:15 صباحــًا وســيتم فتــح املظاريــف يف 
نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

ساعة فتح رقم العطاءاسم العطاءم
املظاريف

رأس 1 وتركيــب  توريــد 
 )2( عــدد  كمبرســور 
لمجمع الشفاء الطبي

89/2020 11:15
صباحًا

3. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي الســامي أو بنــك 

بــوزارة املاليــة  النتــاج أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة 
صالحــة  وتكــون  الرشكــة  مســتحقات  مــن  الكفالــة  قيمــة  بحجــز  يفيــد 
ملــدة ثاثــة شــهور ويف حــال مل تتمكــن الرشكــة مــن احضــار الكفالــة 
مــن املصــادر املذكــورة يجــب احضار تعهــد بتقديم الكفالة أو كتاب 

حجز املستحقات فيا بعد.
4. أجرة اإلعان عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.

5. ارفــاق شــهادة خلــو رضيبــي أو صــوره عنهــا أو شــهادة خصــم رضيبــي 

صادرة عن الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
6. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

 دولة فلسطني - وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون املالية

دائرة املشرتيات – غزة
تعلن وزارة الصحة – دائرة املشرتيات عن إعادة طرح عطاء تبعا  للرشوط 
الراغبــني  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
يف املشــاركة مــن أصحــاب الختصــاص املســجلني رســميًا وترغــب يف 
املشــاركة يف هــذا العطــاء الحصــول عــى جميع وثائــق املناقصة أو مزيد 
www. لــوزارة الصحــة   مــن املعلومــات مــن خــال املوقــع اللكــرتوين 

موقــع  عــى  املشــرتيات  دائــرة  صفحــة  خــال  مــن  أو    moh.gov.ps

  Facebook.com/mohprocurement التواصل الجتاعي
العطــاء ميكــن للرشكــة طباعــة مســتند املناقصــة  للمشــاركة يف   .1

املختــوم بختــم دائــرة املشــرتيات يف وزارة الصحــة وتعبئــة األســعار 
مبلــغ  دفــع  العطــاء مقابــل  وثائــق  بذلــك يف  الخاصــة  النــاذج  عــى 
)300( شــيكل غــري مســرتدة يتــم وضعهــا يف ظــرف منفصــل داخــل 

مظــروف العطــاء ومــن ثــم تقــوم وزارة الصحة بتوريده إىل خزينة وزارة 
املالية، ويف حال مل يرفق سعر كراسة العطاء سيتم رفض العرض. 
2. أخــر موعــد لقبــول العــروض بالظرف املختوم يوم الثنني املوافق 

28/09/2020 الســاعة 11:00 صباحًا وســيتم فتح املظاريف يف 
نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

رقماسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح 
املظاريف

1

توريد وتركيب وتشغيل 
تكييف مركزي لكشــك 
مجمــع  فــي  الــوالدة 

الشفاء الطبي
87/2020 11:00

صباحًا

3. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي الســامي أو بنــك 

النتــاج أو بنــك الربيــد أو كتــاب مــن الخزينــة العامــة بــوزارة املاليــة 
وتكــون صالحــة  الرشكــة  مســتحقات  مــن  الكفالــة  قيمــة  بحجــز  يفيــد 
ملــدة ثاثــة شــهور ويف حــال مل تتمكــن الرشكــة مــن احضــار الكفالــة 
مــن املصــادر املذكــورة يجب احضــار تعهد بتقديم الكفالة أو كتاب 

حجز املستحقات فيا بعد.
4. أجرة اإلعان عدد )2( عى من يرسو عليه العطاء.

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

صادرة عن الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
6. لجنة العطاءات غري ملزمة بقبول أقل األسعار.

غزة/ فلسطني: 
دعــت لجنــة القدس واألقى يف املجلس الترشيعي لتوثيق 
املحتلــة،  القــدس  مدينــة  يف  اإلرسائيــيل  الحتــال  جرائــم 
بهــدف  الدوليــة  للمحاكــم  وأدلــة  كبيانــات  لتقدميهــا  متهيــدًا 

محاكمة قادة الحتال.
بحضــور  أمــس،  اللجنــة،  عقدتــه  اجتــاع  عقــب  ذلــك،  جــاء 
النائــب خميــس  أبــو حلبيــة، ومقررهــا  النائــب أحمــد  رئيســها 

النجار.
وأطلعــت اللجنــة عــى تقاريــر حــول أوضاع مدينــة القدس وما 
لــه مــن هجــات مــن قبــل الحتــال يف ظــل تســارع  تتعــرض 
عمليات التطبيع، وتابعت دور الترشيعي يف تنفيذ القوانني 
القــدس، مســتعرضة  بشــأن مدينــة  ســنها  التــي  والترشيعــات 

سبل دعم املقدسني ماديًا ومعنويًا.
وأكــدت اللجنــة عــى أهميــة نرش الثقافــة والتوعية حول قضية 
القــدس، وتكثيــف التغطيــة اإلعاميــة وتوثيــق مــا تتعــرض لــه 

املدينة املقدسة من انتهاكات وجرائم مستمرة.
ملقاضــاة  القانــوين  البعــد  تفعيــل  رضورة  عــى  وشــددت 
ومحاكمــة مجرمــي الحــرب الصهاينة عى جرامئهم ضد مدينة 

القدس واملقدسات اإلسامية.

تدعــو  بالتشــريعي  القــدس  لجنــة 
تمهيــدًا  االحتــالل  جرائــم  لتوثيــق 

القدس املحتلة/ فلسطني:لتقديمها للمحاكم الدولية
املســجد  خطيــب  صــربي،  عكرمــة  الشــيخ  أفتــى 
األقــى، ورئيــس الهيئــة اإلســامية العليــا، مبدينــة 
القــدس، بُحرمــة غنــاء املســلمني، للنشــيد الوطنــي 

اإلرسائييل.
وكالــة  مــع  حــوار  فتــواه، يف  الشــيخ صــربي،  وعّلــل 
األناضول، باحتواء النشــيد اإلرسائييل، أبيات تزعم 
ومدينــة  فلســطني،  أرايض  لكامــل  اليهــود  ملكيــة 
القــدس، التــي تضــم املســجد األقــى، ثالــث أهــم 

املقدسات اإلسامية.
ورأى أن ترديــد النشــيد مــن قبــل "البعــض" يف دولــة 
اإلمارات العربية املتحدة، هو تعبري عن "جهل" أو 

"َصْهَينة".
وجــاءت أقــوال صــربي، بعــد أن تكررت يف األســابيع 
الوطنــي  للنشــيد  إماراتيــني،  غنــاء  ظاهــرة  األخــرية، 

اإلرسائييل، أو عزف ألحانه عى العود.
ويعيــد املتحــدث بلســان جيــش الحتــال أفيخــاي 
يف  املســبوقة  غــري  املشــاهد،  هــذه  نــرش  أدرعــي 
عــى  و)إرسائيــل(،  العــرب  بعــض  بــني  العاقــة 

حساباته يف منصات التواصل الجتاعي.
ويشــري صــربي إىل أن تريــد هــذا النشــيد هــو "قبــول 

واملعــراج  اإلرساء  أرض  بــأن  اإلرسائيــيل  بالزعــم 
أرض  اإلرسائيليــون  يســميه  مــا  هــي  )فلســطني(، 
املســجد  التــي يف جنباتهــا  القــدس  وأن  صهيــون، 

األقى هي أرض إرسائيلية".
أمريــن:  أحــد  يعنــي  النشــيد  هــذا  تــردد  "إن  وقــال: 
ومعانيــه،  مبضمونــه  املعرفــة  وعــدم  الجهــل  إمــا 
األمريــن  وكا  والَصْهَينــة،  والتدحــرج  النــزلق  وإمــا 

مصيبة".
نكــن  "مل  العليــا  اإلســامية  الهيئــة  رئيــس  وأضــاف 
نتوقــع أن يكــون النشــيد املتعلــق بالحتــال، ُينشــد 
يف أي دولــة عربيــة، ولكــن كل إنــاء مبــا فيــه ينضــح، 

ونسأل الله الفرج وبيان الحقيقة".
وتابع صربي: "ما من شــك أن الذي يردده )النشــيد 
الوطنــي اإلرسائيــيل( يكــون آمثــا، ألنــه يقــر بالتنــازل 

عن أرض اإلرساء واملعراج لغري املسلمني".
وكانــت صحيفــة التحــاد اإلماراتيــة، قــد نــرشت يف 
الثامــن عــرش مــن الشــهر الجــاري، مشــهدا ملواطــن 
الوطنــي  النشــيد  العــود  عــى  يعــزف  إمــارايت 

اإلرسائييل.
وكتبــت الصحيفــة "رســالة ســام حملتهــا أوتــار عــود 
عــزف  عــرب  املنصــوري،  أحمــد  اإلمــارايت  املواطــن 

لحن النشيد الوطني اإلرسائييل".
الحتــال  وزراء  رئيــس  بلســان  املتحــدث  وعّقــب 
أوفري جندملان عى املشهد الذي أعاد نرشه عى 
حســابه يف تويــرت، قائــًا: "مــا أجمل العزف: مواطن 
إمــارايت يعــزف نشــيدنا الوطنــي "هتيكفــا" )األمــل( 
عى العود... هذا املشهد كان يبدو خياليا سابقا 

وما أجمله اآلن".
ول تتوقف األمور عند هذا الحد، إذ ينرش إماراتيون 
التصــال  وســائل  منصــات  يف  حســاباتهم  عــى 
الجتاعي رسائل تارة باللغة العربية وأخرى باللغة 

العربية، تعترب )إرسائيل( "الدولة الشقيقة".
ومــن ضمــن ذلــك، رشيــط فيديــو قصــري يظهــر فيــه 
الســنة  رأس  بعيــد  )إرسائيــل(  يهنئــون  إماراتيــون 
إخواننــا  لــكل  ســعيدة  "ســنة  عنــوان  تحــت  العربيــة 

وحبايبنا يف )إرسائيل( الشقيقة".
ويقول أحد املواطنني اإلماراتيني يف الرشيط "من 
دولة اإلمارات نقول ســنة ســعيدة )شــناه توفاه( لكل 

إخواننا وحبايبنا يف )إرسائيل( الشقيقة".
الجديــدة،  العربيــة  بالســنة  لكــم  "نبــارك  وأضــاف 
بالخــري  حــول  وكل  ســنة  كل  عليكــم  اللــه  أعادهــا 

واألمن واألمان".

خطيب األقصى: آثم من يردد النشيد الوطني اإلسرائيلي
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أكد اهتمام حماس بتنفيذ مخرجات اجتماع األمناء العامين

الهندي لـ"فلسطين": إحياء )م.ت.ف( بمشاركة جميع الفصائل سيعود بتأثيرات إيجابية
غزة/ أدهم الشريف:

قــال عضــو المكتــب السياســي لحركــة المقاومــة 
اإلسالمية حماس سهيل الهندي: إن حركته معنية 

بشكل كبير بتنفيذ مخرجات اجتماع األمناء العامين 
للفصائــل الوطنية الذي عقــد في رام الله وبيروت، 

مطلع سبتمبر/ أيلول الحالي.

وعدَّ الهندي خالل حديثه مع صحيفة "فلســطين"، 
أنَّ تنفيــذ المخرجــات التــي شــملت إطــالق القيادة 
الوطنيــة الموحــدة للمقاومــة الشــعبية، وإعــادة 

إحيــاء منظمــة التحريــر، وإجــراء انتخابــات شــاملة، 
من شــأنه أن يترك آثاًرا ســتكون في صالح الشــعب 

الفلسطيني.

وأضــاف الهنــدي: ال شــك أن مخرجــات 
اجتــاع األمنــاء مبــا فيهــا إنشــاء القيــادة 
يف  الراكــدة  امليــاه  حــرك  املوحــدة 
امللــف الفلســطيني الداخــي، وأوصــل 
واملتآمريــن؛  لاحتــال  شــعبنا  رســالة 
وتحــت  واحــد  رجــل  قلــب  عــى  أننــا 
قيــادة جامعــة تشــمل الكل الفلســطيني 

ملواجهة إجرام االحتال.
وأشــار إىل أن إطــاق القيــادة املوحــدة 
الضفــة  يف  مشــركة  فعاليــات  صاحبــه 
منهــا  الهــدف  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة 
"إيصــال رســائل متكــررة للعــدو املجــرم 
توافــق  عــى  الفلســطيني  الشــعب  أن 
مواجهتــه  يف  واحــدة  ووحــدة  تــام 
لــه ســواء  املتاحــة  الوســائل  باســتخدام 
كانــت املقاومــة الشــعبية أو إذا اضطــر 
أخــرى  وســائل  الســتخدام  مســتقبًا 

ملواجهة هذا العدو".
القيــادة  انطــاق  عــن  اإلعــان  وجــاء 
الوطنيــة املوحــدة للمقاومــة الشــعبية، 

قبــل أيــام كواحدة من مخرجات اجتاع 
األمناء العامني.

خطــرة  تداعيــات  مــع  ذلــك  وتزامــن 
األمريــي  الرئيــس  إدارة  إرصار  تركهــا 
"صفقــة  تنفيــذ  عــى  ترامــب،  دونالــد 
القــرن" والتــي كان مــن نتائجهــا الظاهــرة 
إعــان دولتي اإلمــارات والبحرين تطبيع 
العاقات مع )إرسائيل(، ومخطط الضم 
االحتــال  حكومــة  رئيــس  ينــوي  الــذي 
بالســيطرة  تنفيــذه  نتنياهــو،  بنيامــني 
عــى مزيــد مــن أرايض املواطنــني يف 

الضفة الغربية املحتلة.
وأكــد الهنــدي أن اجتاع األمناء يعكس 
إنهــاء  عــى  واإلرصار  الوطنيــة  الوحــدة 
الداخــي  البيــت  وترتيــب  االنقســام، 
مبــا  التحريــر  منظمــة  إحيــاء  وإعــادة 
يضمن مشاركة حركتي حاس والجهاد 

اإلسامي.
وقــال: "وجــود هــذا البيــت الجامــع بعــد 
إعــادة بنائــه )منظمــة التحريــر( مبشــاركة 

صادقة من الجميع لتطبيقها عى أرض 
الواقع".

اتصاالت مستمرة
الســيايس  املكتــب  عضــو  واســتدرك 
لحــاس، أن اتصــاالت مســتمرة وجاريــة 
حــول  والفصائــل  وفتــح  حــاس  بــني 
مخرجــات اجتــاع األمنــاء، وهــذا األمــر 
يحتــاج إىل رسعــة يف األداء ومتابعــات 
5 أســابيع  يوميــة، ألن الفــرة املحــددة 
لتنفيذ املخرجات كاملة، تكاد تنتهي.

التوافــق  أهميــة  إىل  الهنــدي  ــه  نبَّ كــا 
عى إجراء انتخابات فلسطينية يشارك 
فيهــا الكل ليختار الشــعب الفلســطيني 
املرحلــة  ســتقود  التــي  الوطنيــة  قيادتــه 
املقبلة، عاًدا أن ذلك يشــكل "الرســالة 
األقــوى لاحتــال يف ظــل الظروف التي 

نعشيها اليوم".
وكانــت آخــر انتخابــات فلســطينية جرت 
يف ينايــر/ كانــون الثاين 2006، وفازت 
فيهــا كتلــة "التغيــر واإلصــاح" املمثلــة 

ايجابيــة  تأثــرات  لــه  الفصائــل  جميــع 
ومؤثــرة  قويــة  ورســالة  جــًدا،  كثــرة 
لاحتــال واإلدارة األمريكيــة أن موقــف 
القيــادة  بإطــاق  موحــد  اليــوم  شــعبنا 
بنــاء  وإعــادة  االنقســام  وإنهــاء  الوطنيــة 

املنظمة".

وأكمــل: أن ذلــك يشــكل "رســالة قويــة 
ومزلزلــة للعــدو، لكن هــذا األمر يتطلب 
تــم  مــا  انجــاز  يف  اإلرساع  الجميــع  مــن 
التوافــق عليــه، وال يكفــي إطاق القيادة 
باقــي  تحتــاج  بينــا  لوحدهــا  الوطنيــة 
ونوايــا  االنجــاز  يف  رسعــة  إىل  القضايــا 

عــن حركــة حــاس بأغلبيــة ســاحقة، يف 
فيهــا  تشــارك  برملانيــة  انتخابــات  أول 

الحركة اإلسامية.
الفلســطينية  "القضيــة  أن  عــى  وشــدد 
أصبحــت يف مهــب الريــح بعــد ســنوات 
طويلة من اتفاق )أوسلو(، فيا يسيطر 
االحتــال عــى القدس والضفــة الغربية 
املحلتــنيْ )..( هــذه األمــور تحتــاج إىل 
مواجهته بالوحدة وبإعادة إحياء منظمة 

التحرير".
ه إىل أن االتصاالت الجارية بني فتح  ونبَّ
وحــاس والفصائــل مل تتطــرق بعــد إىل 
إعــادة بنــاء إحيــاء املنظمــة، متوقًعــا أن 

األمر بحاجة إىل مزيٍد من الوقت.
وإحيــاء  االنقســام  إنهــاء  أن  وتابــع: 
منظمــة التحريــر وإجــراء انتخابــات نزيهة 
بــإرادة  بالقيــادة  الثقــة  لتجديــد  شــاملة 
فلســطينية، ملفــات مــن املهم انجازها، 
جــًدا   قويــة  رســالة  "ســتكون  أنهــا  عــاًدا 
الشــعب  عــى  تآمــر  ومــن  لاحتــال 

ترامــب  وإلدارة  وقضيتــه،  الفلســطيني 
التي تحاول النيل من صمودنا وثباتنا".

وأكمــل: الوحــدة ســتكبح جــاح كل مــن 
يفكر يف الهرولة للتطبيع مع االحتال، 
أن  عــى  االســتعجال  املطلــوب  لذلــك 
تكــون النوايــا صادقــة لتنفيــذ مخرجــات 

اجتاع األمناء.
وأضاف: الكل يتفق عى أهمية منظمة 
التحريــر الفلســطينية كونهــا تشــكل بيًتــا 
تنــادي  الفصائــل  جميــع  لكــن  جامًعــا، 
مــن  وإحيائهــا  إعــادة إصاحهــا  بــرورة 

خال انتخابات يشارك فيها الجميع.
يشــار إىل أن سلســلة اتفاقيــات وقعــت 
والفصائــل  وفتــح  حــاس  حركتــا  عليهــا 
أخــرى،  عربيــة  وأطــراف  مرصيــة  برعايــة 
ومنهــا اتفــاق القاهــرة عــام 2011، لكــن 
 14 مــدار  عــى  يطبــق  مل  منهــا  شــيًئا 
ســنة، وهــو مــا يجعل تحقيــق املصالحة 
الوطنيــة هــذه املــرة أمــًرا رضورًيــا ال مفــر 

منه، كا يرى مراقبون.

سهيل الهندي

عــى  منشــورا  كتــب  "ظاهــر"  وكان 
فيــه  انتقــد  بــوك"  "فيــس  بـــ  صفحتــه 
التعاون األمني بني الســلطة واالحتال 

اإلرسائيي.
مــن  كراجــة  مهنــد  املحامــي  وأفــاد 
مجموعــة "محامــون من أجــل العدالة"، 
يف بيــان، بــأن "ظاهــر" ســيحر جلســة 
 19 بتاريــخ  حــددت  التــي  املحكمــة 

أكتوبر القادم.
لــه العديــد  و"ظاهــر" صحفــي ومخــرج 
فيهــا  يعالــج  التــي  الفنيــة  األعــال  مــن 
القضايــا االجتاعيــة، وعضــو يف نقابــة 
ويعمــل  الفلســطينيني،  الصحفيــني 
يف  الخارجــي  اإلنتــاج  وحــدة  مديــر 

تلفزيون النجاح.
محاكمــة  جلســة  مــع  وبالتزامــن 
محكمــة  ســاحة  شــهدت  الصحفــي، 
فيهــا  شــارك  تضامنيــة،  وقفــة  الصلــح 
القيــادي يف حركــة حاس وصفي قبها 
والنائب يف املجلس الترشيعي يارس 
منصــور إىل جانــب عــدد مــن النشــطاء 

والصحفيني وعائلة ظاهر.

دعــا  تــأيت  الوقفــة  أن  قبهــا  وأكــد 
وانتصارا للقانون األســايس الذي كفل 
حرية الرأي والتعبر والحريات العامة، 

بكافة أشكالها ومظاهرها.
وجدد قبها رفضه لاعتقال السيايس، 
الــرأي  حريــة  خلفيــة  عــى  واالعتقــال 
وتكميــم  املاحقــة  وأشــكال  والتعبــر، 

األفواه.
مــن جهتهــا، قالــت الصحفية مجدولني 
تعــرض  ظاهــر  الصحفــي  إن  حســونة 

للظلم، ومل يتمكن املحامي من زيارته 
للقانــون  انتهــاك  يف  شــهر  مــن  ألكــر 

الفلسطيني.
يف  كلمتهــا  خــال  حســونة،  وحــذرت 
أجهــزة  اســتمرار  مــن  الوقفــة،  ذات 
املواطنــني  حقــوق  بانتهــاك  الســلطة 

وتلفيق التهم الباطلة بحقهم.
وبحســب املحامــي كراجــة، فــإن أجهزة 
الســلطة كانــت تحقــق مــع الفنــان بأمور 
متصلــة بعمله الصحفــي وإنتاجه برامج 

الوطــن،  إىل  عودتــه  قبــل  تلفزيونيــة، 
العامــة  املخابــرات  جهــازي  وأغلقهــا 

والنيابة العامة سابًقا.
وقال إن موكله كان محتجًزا يف ظروف 
التعذيــب،  مــن  جــزًءا  وُتعــد  قاســية، 
وأصيب عى إثرها بعدة أمراض، منها 
عرضــه  مــن  وُمنــع  حــاد،  رئــوي  التهــاب 
عــى لجنــة طبيــة مختصــة وكذلــك ُحرم 

من العاج الازم.
كانــت  احتجــازه  ظــروف  أن  وأضــاف 
ســيئة للغاية، فـ "أول ليلة نام يف غرفة 
يف  فــراش،  دون  البــاط،  عــى  فارغــة 
انفراديــة  زنزانــة  ثــم يف  الطــور،  منطقــة 
الجنيــد،  ســجن  يف  يوًمــا،   25 ملــدة 
حولتــه  وتابــع:  أخــرى".  زنزانــة  إىل  ثــم 
أجهزة أمن الســلطة يف أول أســبوع إىل 
أصيــب  بعدمــا  الوطنــي  املستشــفى 
تهويــة  عــدم  نتيجــة  رئــوي،  بالتهــاب 
املعيشــية،  ظروفهــا  وصعوبــة  الزنزانــة 
وطلــب طبيــب تحويلــه إىل لجنــة طبية 
مختصــة، "لكنــه مــن 22 يوًمــا مل يتلــّق 

أي عاج".

غزة/ فلسطني:
لتحريــر  الدميقراطيــة  الجبهــة  دعــت 
القيــادة  بتشــكيل  اإلرساع  إىل  فلســطني 
الشــعبية،  للمقاومــة  املوحــدة  الوطنيــة 
االســراتيجية  لرســم  الوطنيــة  والهيئــة 
ومقاومــة  الشــاملة  للمجابهــة  الوطنيــة 
وخطــط  نتنياهــو"،   – ترامــب  "صفقــة 
سياســات  ومواجهــة  وتطبيقاتهــا،  الضــم 
االحتــال  دولــة  مــع  والرشاكــة  التطبيــع 

وتداعياتها.
وقالــت الجبهــة يف بيــان صحفــي، أمــس: 
لقــد أقــر اجتــاع األمنــاء العامــني يف رام 

اللــه ويف بــروت )3/9/2020( تشــكيل 
توجهاتــه  لرجمــة  الهيئتــني،  هاتــني 
والتنظيميــة،  والربنامجيــة  السياســية 
إنهــاء االنقســام واســتعادة  مبــا يف ذلــك 
الوحدة الداخلية، وإطاق أوسع مقاومة 
شــعبية يف وجــه االحتــال واالســتيطان، 
العربيــة  التحــرر  حركــة  دور  واســتنهاض 
واســنادها،  شــعبنا  نضــاالت  دعــم  يف 
مقاومــة  خنــدق  يف  معــه  واالشــراك 
عــى  مــى  لقــد  وأضافــت:  التطبيــع. 
العامــني  األمنــاء  اجتــاع  قــرارات  صــدور 
حــوايل ثاثــة أســابيع، دون خطــوة عمليــة 

تلبي تطبيق مخرجات االجتاع وقراراته، 
الوطنيــة  للقيــادة   )1( رقــم  البيــان  ســوى 
املوحــدة، والــذي أثــار إصــداره االلتبــاس 
يف الصــف الوطنــي، نظــرًا ملــا رافــق ذلــك 

من تجاوزات.
قضيتنــا  يخــدم  ال  الزمــن  أن  وأكــدت 
مــن  العكــس  عــى  هــو  بــل  الوطنيــة، 
األمــريك  التحالــف  يخــدم  بــات  ذلــك 
اإلرسائيي الذي ينشط بحيوية ملموسة 
عى محور اإلستيطان ومصادرة األرايض 
وهــدم منازل الفلســطينيني وبنــاء الوقائع 
ثانيــة  جهــة  ومــن  جهــة،  مــن  امليدانيــة 

الدفع بكل قوة نحو توسيع دائرة التطبيع 
العريب اإلرسائيي.

صياغــة  إعــادة  إىل  الجبهــة  وأشــارت 
معايــر  وفــرض  اإلقليميــة،  املعــادالت 
بعــض  تحلــل  لتــربر  وقيــم  ومفاهيــم 
مســؤولياتها  مــن  العربيــة  العواصــم 
الوطنيــة والقوميــة نحــو شــعوبها والقضية 
رشاكات  يف  والدخــول  الفلســطينية، 
سياســية مــع التحالــف املذكــور لــن تعــود 
الخــراب،  عــى املنطقــة إال باملزيــد مــن 
تحــت ســيل مــن االدعــاءات املزيفــة عــن 

السام والتنمية واالزدهار.

غزة/ فلسطني:
مّثنت فصائل املقاومة الفلسطينية، موقف الرئيس 
الرافــض للتطبيــع مــع  تبــون،  الجزائــري عبــد املجيــد 
الــدول  وحــكام  زعــاء  داعيــة  اإلرسائيــي،  االحتــال 
للهيمنــة  االرتهــان  رفــض  يف  حــذوه  للحــذو  العربيــة 

"الصهيوأمركية" ورفض التطبيع.
وقالت الفصائل يف بيانات صحفية منفصلة، أمس: 
العــريب  تبــون يعــرّب عــن املوقــف  الرئيــس  إّن موقــف 
األصيــل الــذي يحتضن القضية الفلســطينية والداعم 
لها. وكان الرئيس الجزائري أعلن أن باده لن تشارك 
يف عمليــة التطبيــع ولــن تباركهــا، مؤكــدًا أن القضيــة 
وهــي  للجزائــر  بالنســبة  مبدئيــة  هــي  الفلســطينية 

"قضية مقدسة بالنسبة للشعب الجزائري".
إعــام محليــة:  وســائل  مــع  لقــاء  أضــاف يف  "تبــون" 
لقــد الحظنــا نوعــًا مــن الهرولــة للتطبيــع مــع )إرسائيل( 
للقضيــة  حــل  يوجــد  "ال  أنــه  عــى  مشــددًا  مؤخــرًا، 
حــدود  يف  الفلســطينية  بالدولــة  إال  الفلســطينية 

1967 وعاصمتها القدس الرشيف".

الرئيــس  مبوقــف  "حــاس"،  حركــة  رحبــت  فقــد، 
الجزائري عبد املجيد تبون الرافض لتطبيع العاقات 

بني دول عربية واالحتال.
وذكــر القيــادي يف "حــاس"، د. ســامي أبــو زهــري، 
عــرب حســابه يف تويــر"، أن حركتــه تثمــن ترصيحــات 
"تبــون" حــول رفضــه القاطــع للتطبيــع ومتســكه بدعــم 

القضية الفلسطينية.
ووصــف أبــو زهــري ترصيحات "تبــون" بأنه "تعبر عن 

أصالة املوقف الجزائري تجاه قضية فلسطني".
كــا أشــادت الجبهــة الدميقراطيــة لتحريــر فلســطني، 
الــذي  "تبــون"،  للرئيــس  الوطنــي والقومــي  باملوقــف 
أعــاد التأكيــد عــى أن القضيــة الفلســطينية مقدســة، 
مســتقلة  فلســطينية  دولــة  بإقامــة  إال  تحــل  ولــن 

عاصمتها القدس.

وأضافــت الجبهــة أن ترصيحــات وتأكيــدات الرئيــس 
تبــون تعكــس حقيقــة مشــاعر الجزائــر حكومــة وشــعبًا 
البلــد  وهــي  الفلســطينية،  القضيــة  إزاء  ورئاســة، 
األيــام  الوطنيــة منــذ  القضيــة  الــذي احتضــن  العــريب 
واحتضــن  الفلســطينية  املقاومــة  النطاقــة  األوىل 
والدة إعــان اســتقال دولــة فلســطني يف املجلــس 

الوطني الفلسطيني يف 15/11/1988.
يــأيت  الجزائــري،  الرئيــس  صــوت  أن  وأضافــت 
ليخــرق الصمــت العــريب إزاء حملــة التطبيــع العربيــة 
العــريب  للموقــف  منوذجــًا  ويشــكل  اإلرسائيليــة، 
واإلســامية،  العربيــة،  القمــم  قــرارات  رســمته  كــا 
والرشعيــة الدوليــة، وكــا تفرضــه متطلبات الســيادة 
الوطنية، يف مواجهة املرشوع اإلرسائيي يف عدائه 

السافر لشعوب املنطقة العربية.
لتحــذو  العربيــة  العواصــم  داعيــة  الجبهــة  وختمــت 
حــذو الجزائــر ورئيســها، وتســتعيد موقعهــا يف دعــم 
القضية الوطنية وحقوق شعبها، وقطع العاقات مع 
دولــة االحتــال، وعزلهــا، التزامــًا بقــرارات قمــة بــروت 

.)2002(
غــزة  كــا وجهــة مســؤول حركــة املجاهديــن بســاحة 
الجزائــري  الشــعب  إيل  التحيــة  عــودة،  أبــو  نائــل  د. 
والرئيس عبد املجيد تبون ملوقفه املرشف الرافض 

للتطبيع مع العدو الصهيوين.
وأضــاف أبــو عــودة يف ترصيــح صحفــي، أن "موقــف 
هــذه  يف  عــز  وســام  لنــا  يشــكل  املتقــدم  الجزائــر 
التــي تتعــرض فيهــا قضيتنــا ايل  املرحلــة الحساســة 
مشاريع خيانة لتضحيات شعبنا يف الدفاع عن األمة 

وكرامتها".
وأكــد أن "الجزائــر مبوقفهــا الشــجاع تعــرب عــن محــور 
مقاومة جديد لدعم وتعزيز صمود شعبنا أمام محور 
الخيانــة والغــدر الــذي تقدمته االمارات والبحرين يف 

رشعنة االحتال وتجميل وجوده باملنطقة".

بعد اعتقال 35 يوًما
اإلفراج عن الصحفي عبد الرحمن ظاهر بكفالة مالية باهظة

"الديمقراطية" تدعو لإلسراع في تشكيل "القيادة الموحدة" 
لرسم إستراتيجية المجابهة

ب بموقف  فصائل فلسطينّية ترحِّ
الرئيس الجزائري الرافض للتطبيع 

نابلس/ محمد عيد:
أفرجت أجهزة أمن السلطة، أمس، عن الصحفي عبد الرحمن 
ظاهــر بعد قضائه 35 يوما في ســجون األمــن الوقائي؛ دون 
إذن مــن النيابــة أو توجيــه أي اتهــام لــه. وحكمــت محكمــة 

صلــح نابلــس على الصحفــي "ظاهر" بكفالــة عدلية قيمتها ٥ 
آالف دينــار؛ بعــد إدانته بالــذم الواقع على الســلطة بموجب 
قانــون الجرائم اإللكترونية وقانون العقوبات، وإثارة النعرات 
الطائفية حسب قانون الجرائم اإللكترونية وقانون االتصاالت.

الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون

عبد الرحمن ظاهر
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شكراً للجزائر، فلسطني 
فخورة بدعمكم 

المادي والمعنوي
بأعــى صوتــه ضــد  الــذي رصخ  تبــون  الجزائــري  للرئيــس  شــكرًا 
مــع  إال  تكــون  لــن  الجزائــر  املطبعــن:  ضــد  وهتــف  التطبيــع، 
فلســطن، أكانت ظاملة أو مظلومة، كام قالها من قبل الرئيس 

الراحل هواري بومدين. 
وشــكرًا للشــعب الجزائــري البطــل عــى كّل مــا يقدمــه للشــعب 
الفلســطيني مــن مســاعدات ماديــة، تصــل إىل أفــواه الجوعــى، 
وتكسو عظام الضعفاء، وهذا ما تحّقق من خالل جمعية الربكة 
تتلقــى  التــي  الجمعيــة  واإلنســاين،  الخــري  للعمــل  الجزائريــة 
مفاصــل  يف  منافعــه  لتصــب  الجزائــري،  الشــعب  مــن  دعمهــا 

الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة.
مســاعدات جمعيــة الربكــة الجزائريــة للعمــل الخــري واإلنســاين 
تتدفــق يف أكــر مــن مجــال مــن مجــاالت الحاجــة لســكان قطــاع 
املكفولــن  األيتــام  مــن  عــدد  عــى  تــوزع  فاملســاعدات  غــزة، 
وتقــدم  الفقــراء،  مــن  مجموعــة  عــى  وتــوزع  الجمعيــة،  مــن 
املساعدات لطالب الجامعات املحتاجن، وتقدم مساعدات 
لتعمــر  واإلنســاين  الخــري  للعمــل  الجزائريــة  الربكــة  جمعيــة 
الجمعيــة  وتــوزع  اإلرسائيــي،  االحتــالل  دمرهــا  التــي  البيــوت 
املســاعدات املوســمية يف األعيــاد، ويف فصــل الشــتاء تقــدم 
املالبــس لــأرس الفقــرة، وقــد قدمــت جمعية الربكــة هذا العام 
أضحية العيد لعرشة آالف أرسة، كام تقوم الجمعية مبســاعدة 
املزارعــن يف حفــر آبــار امليــاه، وكل ذلــك بهــدف تعزيز صمود 
ســكان غــزة، وتثبيــت وجودهــم فــوق أرضهــم، وهــذا الــذي أغاظ 
املوســاد  جهــاز  رأســها  وعــى  اإلرسائيليــة،  األمنيــة  األجهــزة 
اإلرسائيــي، الــذي راح يشــن الحمــالت اإلعالميــة ضــد جمعيــة 
الجهــاز  وقــدرة  الحديثــة،  التقنيــة  الجزائريــة، مســتخدمًا  الربكــة 
عــى الكــذب والتدليــس مــن خــالل العمــالء، فبعــد أن عجــز عــن 
اتهــام القامئــن عــى الجمعيــة يف قطــاع غــزة بالرسقة والفســاد، 
راح يتهــم جمعيــة الربكــة الجزائريــة للعمــل الخــري واإلنســاين 
غــزة،  قطــاع  يف  املقاومــة  لرجــال  املســاعدات  تقــدم  بأنهــا 
ولكتائب القســام بالتحديد، وأن هذا العمل العســكري يتناىف 
مــع عمــل الجمعيــة الخــري، والتــي يرأســها يف الجزائــر الشــيخ 

أحمد اإلبراهيمي.
جهــاز  يبثهــا  التــي  اإلعالميــة  الفقــرات  بعــض  شــاهدت  لقــد   
فيهــا  الجزائــري، ويحذرهــم  الشــعب  املوســاد اإلرسائيــي إىل 
مــن تقديــم أموالهــم لهــذه الجمعيــة، والتــي تذهــب لرجــال غــزة، 
ليشــروا بهــا ســالحًا وقنابــل وصواريــخ، وتقــول دعايــة املوســاد 
اإلرسائيــي: إن أموالكــم أيهــا الجزائريــون ال تذهــب لســد أفــواه 
الجوعى واملحتاجن يف قطاع غزة، وإمنا تذهب لرشاء السالح 
"لإلرهابين" كام يزعم جهاز املوســاد، الذي يبث روح الشــك 
يف العمــل الخــري وفــق دراســات نفســية صهيونيــة خبيثــة، ال 
تهــدف إىل تنفــر الشــعب الجزائــري عن تقديــم الدعم لجمعية 
الربكة فقط، فجهاز املوساد يعرف أن الشعب الجزائري بروحه 
وقلبــه ومالــه وعقلــه يعشــق املقاومــة، ولكــن املوســاد يهــدف 
مــن هــذه الحملــة إىل شــيطنة جمعيــة الربكــة الجزائرية، وتشــويه 
صورتها أمام املجتمع الدويل، بهدف تجرميها، وتحريم عملها 
الخطــوة  ليبــدأ  باإلرهــاب،  اتهامهــا  خــالل  مــن  غــزة،  قطــاع  يف 
التاليــة، وهــي تحريــض أمريــكا عــى محاربة الجمعيــة، إلخراجها 
عليهــا،  املاليــة  العقوبــات  فــرض  قبــل  اإلنســاين،  بعدهــا  مــن 

والتضييق عى أنشطتها، حتى داخل الجزائر نفسها.
الشــعب الجزائــري شــعب مقــاوم، وهــو عاشــق للحريــة، لذلــك 
سيفشــل املوســاد اإلرسائيي يف دق إســفن الحقد والكراهية 
بن الشــعب الفلســطيني وأفق مقاومة الشــعب الجزائري، ولن 
تؤثــر دعايــة املوســاد اإلرسائيــي عــى قــرار الحكومــة الجزائرية، 
دعمــه  ســيواصل  الــذي  البطــل  الشــعب  قــرار  عــى  تؤثــر  ولــن 
، وســيواصل تســير  لجمعيــة الربكــة الجزائريــة يف رســالة تحــدٍّ
اإلبراهيمــي،  أحمــد  الشــيخ  عليهــا  يــرشف  التــي  الخــر  قوافــل 
فهذه القوافل التي تتدفق بالخر والصمود باتجاه املحارصين 
يف قطــاع غــزة، هــي رســالة وفــاء وعطــاء مــن شــعب املقاومــة 
إىل شــعب املقاومــة، وهــي رســائل رفــض للتطبيــع مــع العــدو 
اإلرسائيــي، بــل قــد ترتــد دعايــة املوســاد ضــد جمعيــة الربكــة 
تقديــم  مــن  املزيــد  وإىل  لفلســطن،  العشــق  مــن  مزيــد  إىل 
املســاعدات، فالشــعب الجزائــري شــعب متحــدٍّ شــجاع واثــق 
قــوي، وســيقف بــكل رجولــة وشــهامة يف وجــه الدعايــة الخبيثــة 

التي يبثها جهاز املوساد.
وســيظل وعــي املواطــن الجزائــري مقــربة يدفــن فيهــا مخططــات 
جهــاز املوســاد، والــذي يســعى مــن خــالل تشــويه عمــل جمعيــة 
الربكة الجزائرية إىل تخويف عموم الجمعيات الخرية املتربعة 
ألهــايل فلســطن، والتلويــح أمامهــا بالعقوبــات الدوليــة، وهــذا 
التدليــس لــن ينطــي عــى شــعب الجزائــر البطــل، وكــام رفضت 
كافــة  الجزائــر  التطبيــع، ســرفض شــعب  أشــكال  كافــة  الجزائــر 
أشــكال التضليــل، والتــي تهــدف إىل الفصــل بن مســتقبل هذه 
األمة الباحثة عن الحرية والدميقراطية، وبن مستقبل الشعب 

الفلسطيني الذي يقاوم محتي أرضه، ومغتصبي مستقبله.

غزة/ جامل غيث:
ســيئة  وقــذرة،  ضيقــة  غــرف  داخــل 
األرسى  يعــاين  واإلنــارة،  التهويــة 
 )1( قســم  يف  املحتجــزون  القــارصون 
بســجن "الدامــون" أوضاًعــا حياتية غاية 
يف الســوء، يف ظــل تعمــد إدارة ســجون 
ظروفهــم  إهــامل  اإلرسائيــي  االحتــالل 
االعتقاليــة، وعــدم تقديــم احتياجاتهــم 
للوقايــة مــن فروس كورونا، ما يجعلهم 

صيًدا سهاًل لإلصابة باملرض.
وكانت هيئة شــؤون األرسى واملحررين 
األرسى  إن  لهــا،  بيــان  يف  قالــت 
 )1( قســم  يف  املحتجزيــن  القارصيــن 
يف ســجن الدامــون والبالــغ عددهــم 20 
أســًرا، يعانــون أوضاًعــا حياتية غاية يف 
الســجون  إدارة  تعمــد  ظــل  يف  الســوء، 

إهامل ظروفهم االعتقالية.
ال  املذكــور  القســم  أن  الهيئــة  وذكــرت 
فيهــا  ويحتجــز  اآلدمــي،  للعيــش  يصلــح 
التهويــة  عدميــة  غــرف  داخــل  قــارصون 
مليئــة  كريهــة،  ورائحتهــا  واإلضــاءة، 

رام الله/ فلسطن:
مــن  األرسى  بشــؤون  معنيــة  أوســاط  حــذرت 
ماهــر  لأســرين  الصحيــة  األوضــاع  تدهــور 
األخــرس )49 عاًمــا(، وعبــد الرحمــن شــعيبات 
)31 عاًمــا(، املرضَبــن عن الطعام يف ســجون 

األيــام؛  عــرشات  منــذ  اإلرسائيــي  االحتــالل 
رفًضا العتقالهام اإلداري.

ســيلة  بلــدة  مــن  األخــرس  األســر  ويواصــل 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  بجنــن  الظهــر 
اإلرضاب املفتــوح عــن الطعــام منــذ 57 يومــا، 
ومير بوضع صحي يسء، فيام يســتمر األســر 
شــعيبات مــن بيــت لحــم، بــاإلرضاب منــذ 34 
تشــهد  الصحيــة  وحالتــه  التــوايل،  عــى  يوًمــا 

تردًيا وفق مؤسسات حقوقية.
اإلنســان،  لحقــوق  الضمــر  وحملــت مؤسســة 
حيــاة  عــن  الكاملــة  املســؤولية  االحتــالل، 
تدهــور  بعــد  وشــعيبات،  األخــرس  األســرين 
حالتهام الصحية، داعية املجتمع الدويل إىل 
رسعة التدخل لوقف سياسة االعتقال اإلداري 

املتبعة بحق الفلسطينين.
األســر  إن  لهــا،  بيــان  يف  املؤسســة  وقالــت 
متــوز  يوليــو/   27 منــذ  املعتقــل  األخــرس 
املــايض، محتجــز يف مشــفى "كابــالن" تحــت 
حراسة قوات إدارة سجون االحتالل، ويتعرض 
للمعاملة الســيئة وغر اإلنســانية، رغم تدهور 
حالتــه الصحيــة، إذ يعــاين مــن ضعــف الســمع 

سياسة اإلهامل الطبي بحقهم.
يف  القارصيــن  األرسى  أن  وذكــر 
صغــرة  غــرف  يف  محتجــزون  الدامــون 
وتنبعــث  تهويــة،  بهــا  توجــد  ال  جــدا، 
أي  بهــا  يوجــد  وال  كريهــة،  رائحــة  منهــا 
يتــم  وال  اإلنســانية،  للحيــاة  مقومــات 
إخراجهــم لـ"الفــورة"، محــذرا مــن تدهور 
أوضاعهــم الصحيــة، وإصابتهــم بكورونــا 
املتعمــدة  االحتــالل  سياســات  جــراء 

واملمنهجة املامرسة بحقهم.
ودعــا الزغــاري للتدخل العاجــل لإلفراج 
الذيــن  واملــرىض  األطفــال  األرسى  عــن 
الســجانن  مــن  الوبــاء  خطــر  يواجهــون 
املؤسســات  مطالًبــا  القمــع،  وقــوات 
محايــدة  طبيــة  لجنــة  بإرســال  املعنيــة 
لــإلرشاف عــى الوضــع الصحي لأرسى 

يف ظل انتشار كورونا. 
بيئة السجن

فيام أكد مدير اإلعالم يف وزارة األرسى 
أوضــاع  أن  عبــده،  إســالم  واملحرريــن 
األرسى القارصين يف سجن "الدامون" 

وسيلة لالنتقام  والعقاب الجامعي، وأصدرت 
بحــق الفلســطينين منــذ عــام 1967 نحــو 54 
ألــف قــرار  باالعتقــال اإلداري، بــن قــرار جديــد 
قــراًرا   )736( بينهــا  مــن  االعتقــال،  وتجديــد 

صدرت منذ مطلع العام الجاري.
أن  أمــس،  لــه  ترصيــح  يف  فروانــة  وأوضــح 
العمريــة  الفئــات  كل  طالــت  القــرارات  تلــك 
املعتقلــن  مــن  الكثــر  وأن  واالجتامعيــة، 
عــدة  مــرات  لهــم  االحتــالل  جــدد  اإلداريــن 
وأمضــوا ســنوات عديــدة يف األرس، دون تهمــة 
اإلداري  االعتقــال  أن  أو محاكمــة، مشــرا إىل 
واســتثنائيا،  شــاذا  تدبــرا  ليــس  ميــارس  بــات 
وإمنــا وفقــا لسياســة ثابتــة، مــا يؤكــد عــى أن 
صــارخ  وبشــكل  يخالــف  اإلرسائيــي  الســلوك 

قواعد القانون الدويل اإلنساين.
ولفــت إىل أنــه أمــام صمــت املجتمــع الــدويل 
والقانونيــة  الحقوقيــة  املؤسســات  وعجــز 
اإلداري،  االعتقــال  لسياســة  حــد  وضــع  يف 
فــرادى  اإلداريــون،  املعتقلــون  علينــا  يطــل 
وجامعــات، يف إشــهار ســالح األمعــاء الخاويــة 
الســتمرار  رفضــا  الطعــام(؛  عــن  )اإلرضاب 
اعتقالهم التعسفي، مؤكدا أن "هذا حقهم".

األخــرس  األســرين  وإســناد  دعــم  إىل  ودعــا 
منــذ  اإلرضاب  يواصــالن  اللذيــن  وشــعيبات 
مــدة طويلــة، ويواجهون أوضاًعــا صحية صعبة 

للغاية، نتيجة اإلرضاب.

والحاممــات  والجــرذان،  بالحــرشات 
داخل الغرف، ومن دون أبواب.

سياسة قمعية
وقــال املتحــدث اإلعالمــي باســم نــادي 
األســر، عبــد اللــه الزغــاري، إن األرسى 
رأســهم  وعــى  االحتــالل  ســجون  يف 
القــارصون، يتعرضــون لسياســة قمعيــة 
وصعبــة  ســيئة  ظــروف  يف   واحتجــاز 

زادت منذ بداية جائحة كورونا.
لصحيفــة  الزغــاري  وأضــاف 
منــذ  الســجون  إدارة  أن  "فلســطن"، 
اللحظــة  حتــى  كورونــا  جائحــة  بدايــة 
عــى  امللقيــة  باملســؤوليات  تقــم  مل 
القارصيــن  األرسى  لحاميــة  عاتقهــا 
مــن الفــروس، ومل توفــر لهــم أي مــواد  
تنظيف أو معقامت، وتحرمهم من زيارة 

املحامن واألهل.
قســم  يف  القارصيــن  األرسى  أن  وبــن 
)1( بســجن "الدامــون" يعانــون أوضاًعــا 

حياتية سيئة، يف ظل الجرائم املامرسة 
مواصلــة  الســجن  إدارة  وتعمــد  بحقهــم 

وتقرحات يف الفم، وفقدان حاد يف وزنه، كام 
يعاين من غيبوبة متقطعة.

املعتقــل  الضمــر،  وفــق  شــعيبات،  واألســر 
منــذ 4 يونيــو/ حزيــران املــايض، محتجــز يف 
صحيــة  أوضــاع  مــن  ويعــاين  "الرملــة"  مشــفى 
ســيئة جــدا، إذ يعــاين مــن مشــاكل يف الكبــد، 
الــدم،  يف  الحديــد  وتكســر  دم،  وضعــف 
األمعــاء،  يف  والتهابــات  املفاصــل  والتهابــات 
واإلرضاب عــن الطعــام زاد األمــر ســوًءا بشــكٍل 

ملحوظ.
ســجون  يف  معتقــاًل   356 أن  وأضافــت 
االحتــالل يخضــون لالعتقال اإلداري، مناشــدة 
منظــامت املجتمــع املــدين واملدافعــن عــن 
حقــوق اإلنســان وأحــرار العــامل للقيــام بتفعيــل 
حمالت التضامن الدويل مع األرسى والضغط 
االحتــالل  إجبــار  أجــل  مــن  حكوماتهــم  عــى 
عــى احــرام قواعــد القانــون الــدويل، وقواعــد 

العدالة الدولية.
وطالبــت املؤسســة اللجنــة الدوليــة للصليــب 
األحمر بالتدخل العاجل ملنع مزيد من تدهور 
للمعتقلــن  والصحيــة  اإلنســانية  األوضــاع 

املرضبن عن الطعام.
األرسى،  بشــؤون  املختــص  قــال  جهتــه،  مــن 
األسر املحرر عبد النارص فروانة، إن االحتالل 
لجــأ إىل االعتقــال اإلداري كخيــار ســهل وبديل 
منــه  وجعلــت  الجنائيــة،  لإلجــراءات  ومريــح 

صعبة جدا، يف ظل تعمد إدارة السجن 
مواصلة جرامئها بحقهم.

لصحيفــة  حديــث  يف  عبــده  ووصــف 
ســجن  يف   )1( قســم  "فلســطن" 
"الدامــون" الخــاص باألرسى القارصين، 
بــيء الســمعة؛ كونــه ال يصلــح للعيش 
اآلدمــي، وتنبعــث منه رائحة كريهة نظًرا 

لسوء التهوية فيه.
العــام  بدايــة  منــذ  األرسى  إن  وقــال 
البيئــة  ســوء  مــن  يشــتكون  الجــاري 
وتفــي  الســجون،  يف  االعتقاليــة 
الحرشات والقوارض، ومواصلة سياسة 
الطبــي املتعمــد بحقهــم، إىل  اإلهــامل 
توفــر  وعــدم  الســجن،  اكتظــاظ  جانــب 
مــا  كورونــا،  مــن  للوقايــة  احتياجاتهــم 
أي  يف  بالفــروس  لإلصابــة  يعرضهــم 

لحظة.
تســتغل  الســجون  إدارة  أن  وبــن 
جائحــة كورونــا لفــرض مزيــد مــن الواقــع 
خــالل  مــن  األرسى  عــى  االعتقــايل 
بحقهــم  املامرســة  االســتهتار  حالــة 

مــن  للوقايــة  احتياجاتهــم  إدخــال  ومنــع 
املحامــن  منــع  جانــب  إىل  الفــروس، 
مــن التواصــل معهــم، ومنــع األهــايل مــن 
زيارة أبنائهم يف السجون بحجة كورونا.

ســجون  إدارة  أن  التأكيــد  عبــده  وجــدد 
االحتــالل متــارس كل أشــكال التعذيــب 
األرسى،  بحــق  والجســدي  النفــي 
وتتبع معهم سياسة اإلهامل الطبي يف 
محاولة لقتلهم وتضييق الخناق عليهم.

لإلفــراج  العاجــل  بالتدخــل  وطالــب 
الذيــن  األطفــال  خاصــة  األرسى  عــن 
مــن  ويحرمــون  كورونــا،  خطــر  يواجهــون 
احتياجاتهم، ومينعون من التواصل مع 

العامل الخارجي.
ويواصــل االحتــالل اعتقــال نحــو خمســة 
آالف أسر، بينهم )200( طفل و)700( 
يعانون أمراًضا مختلفة بينهم 24 أسرا 
يقيــم بشــكل دائــم يف مستشــفى ســجن 
"الرملــة"، و17 أســًرا مصاًبا بالرسطان، 
و)450( معتقــاًل إدارًيا وفق إحصائيات 

رسمية.

األسري "عارضة" يبدأ عامه 
الـ25 بسجون االحتالل

جنن/ فلسطن:
بــدأ األســر محمــود عارضــة مــن بلــدة عرابــة جنــوب غــرب جنــن 
بالضفة الغربية املحتلة، أمس، عامه الـ25 يف سجون االحتالل 

اإلرسائيي.
وأفــاد مديــر نــادي األســر يف جنــن منتــرص ســمور، بــأن األســر 
عارضــة محكــوم بالســجن مــدى الحيــاة، وأمــى ســنوات طويلــة 
صحيــة  أوضاعــا  ويعــاين  الزيــارات،  مــن  والحرمــان  العــزل  يف 
صعبــة. وكانــت قــوات االحتــالل قــد اعتقلتــه يف 21 ســبتمرب/ 
أيلــول 1996، وأصــدرت بحقــه حكــام بالســجن املؤبــد باإلضافة 
إىل 15 عامــا؛ بتهمــة االنتــامء والعضويــة يف الجنــاح العســكري 
لحركة الجهاد اإلســالمي يف فلســطن، واملشــاركة يف عمليات 

للمقاومة أدت ملقتل جنود إرسائيلين.
 ،1975 الثــاين  ترشيــن  نوفمــرب/   8 يف  ولــد  عارضــة  واألســر 
وهــو أعــزب، وتعــرض خــالل فــرة اعتقالــه الطويلــة للكثــر مــن 
يف  عزلتــه  حيــث  الســجون،  إدارة  مــن  والتضييــق  العقوبــات 
19 يونيــو/ حزيــران 2011، وبعــد 4 أشــهر مــن العــزل عقــدت 

لــه محكمــة داخليــة وجــددت لــه العــزل ملــدة 60 يومــا دون ذكــر 
األسباب.

كام تم عزله يف 11 يونيو 2014 عى خلفية اكتشاف نفق يف 
سجن شطة معد للهروب وأمى يف العزل ما يزيد عن سنة.

أوضاعــا  يعيشــون  االحتــالل  ســجون  يف  األرسى  أن  إىل  يشــار 
صحية استثنائية، فهم يتعرضون إىل أساليب تعذيب جسدي 
الكثريــن  أجســاد  وتضعــف  تــؤذي  ممنهجــة،  وحشــية  ونفــي 

منهم.
ويعد الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية واملامطلة املتعمدة 
يف تقديم العالج لأرسى املرىض واملصابن، والقهر واإلذالل 
والتعذيب التي تتبعها طواقم االعتقال والتحقيق، من أساليب 

التعذيب الجسدي والنفي التي يتعرض لها األرسى.

األرسى القارصون.. أوضاع مأساوية و"صيد سهل" لكورونا

يخوضان إرضاًبا مفتوحا عن الطعام ضد اعتقالهما اإلداري
تحذير من تدهور األوضاع الصحية

 لألسريين األخرس وشعيبات

غزة/ جامل غيث:
دعــا أرسى محــررون وممثلــو مؤسســات 
حقوقيــة، إىل زيــادة التضامــن والتفاعــل 
الرســمي والجامهــري مــع األرسى الذين 
يواجهــون انتهــاكات إرسائيلية متصاعدة 

ومتعددة يف ظل جائحة كورونا.
االعتصــام  خــالل  هــؤالء،  وشــدد 
 Meet" اإللكروين الذي نظم عرب برنامج
" ويحــايك االعتصــام األســبوعي ألهــايل 
األرسى الــذي يقــام يــوم االثنــن مــن كل 
أســبوع يف مقــر اللجنــة الدولية للصليب 
األحمــر مبدينــة غــزة، عــى رضورة وقــوف 
وتدويــل  ملســاندة  الفلســطيني  الــكل 

قضية األرسى.
وجــاء االعتصــام االلكــروين، بعــد توقــف 
االعتصام الجامهري بســبب اإلجراءات 

الصحية املتبعة للوقاية من كورونا.
ونظــم االعتصــام االلكــروين يف أســبوعه 
الحاديــة  الســاعة  التــوايل،  عــى  الثــاين 
مــن  بدعــوة  أمــس،  صبــاح،  مــن  عــرشة 

رساحهم، مضيًفا: إن الوقفات التضامنية 
واالعتصامــات لهــا مثــرة كبــرة يف التأثــر 

عى األرسى والسجان اإلرسائيي.
غــن،  جهــاد  املحــرر  األســر  وأشــاد 
تســليط  أجــل  مــن  تبــذل  التــي  بالجهــود 
الضــوء عــى قضيــة األرسى، مشــًرا إىل 
حــرص  يؤكــد  االلكــروين  االعتصــام  أن 
األرسى  رســائل  إليصــال  املعنيــن 

والعمل من أجل إنهاء معاناتهم.
وأكــد غــن أن األرسى بحاجــة ملــن يقــف 
أفنــوا  "فهــم  ويســاندهم  جانبهــم  إىل 
حياتهــم خلــف القضبــان مــن أجــل تحريــر 
أرضهــم ومقدســاتهم مــن دنــس املحتــل 

الغاصب".
وأجــزم أن التطبيــع العــريب مــع االحتــالل، 
كفاحــه  مواصلــة  عــن  شــعبنا  يثنــي  لــن 
ســلبها  التــي  وأرضــه  أرساه  الســتعادة 
الفلســطيني  الــكل  داعًيــا  االحتــالل، 
إىل  للوقــوف  العــامل  ورشفــاء  وأحــرار 

جانب أرسنا.

واملحرريــن،  األرسى  واعــد  جمعيــة 
وبالتعاون مع مفوضية الشهداء واألرسى 
والجرحى يف حركة فتح، ومؤسسة مهجة 

القدس للشهداء واألرسى والجرحى.
االعتصــام  خــالل  املشــاركون  وهتــف 
واســناد  دعــم  بعبــارات  االلكــروين، 
أنتــم  أبطــال  يــا  "يــا أرسانــا  األرسى منهــا: 
حيــو  حيــو  و"األســر  النضــال"،  شــعلة 
والــي عملــوا مــا يف زيــه"، وأخــرى "مــن 

عوفر لعسقالن طلوا طلوا هل أبطال".
وقــال األســر املحــرر أميــن الرشاونــة: إن 
التضامــن مــع األرسى يرفــع مــن معنويات 

األرسى وذويهم أيضا.
يتابعــون  األرسى  أن  الرشاونــة  وأكــد 
واالعتصامــات  الوقفــات  باهتــامم 
مــا  ظــل  يف  خاصــة  معهــم  التضامنيــة 
يتعرضــون لــه مــن اعتــداءات متكررة عى 

يد السجان اإلرسائيي.
الــكل  تضامــن  رضورة  عــى  وشــدد   
إطــالق  حتــى  األرسى  مــع  الفلســطيني 

للقــوى  األرسى  لجنــة  عضــو  دعــا  بينــام 
)فــدا(  حــزب  عــن  واالســالمية  الوطنيــة 
وقضيــة  رســالة  إلبقــاء  حســونة،  بســام 

األرسى حارضة لحن انهاء معاناتهم.
وحث حسونة عى رضورة تسليط الضوء 
عــى الجرائــم اإلرسائيلية املامرســة بحق 
العــامل  انشــغال  ظــل  األرسى خاصــة يف 
بجائحــة كورونــا، وحالــة القمــع والتضييــق 

التي تشهدها السجون.
غليان السجون

القــدس  مهجــة  مؤسســة  مديــر  وشــدد 
أن  مزهــر،  يــارس  واألرسى  للشــهداء 
الدعــم  مــن  املزيــد  إىل  بحاجــة  األرسى 
واالســناد لحاميتهــم مــن بطــش الســجان 
مــن  بحالــة  متــر  الســجون  وأن  خاصــة 
اإلرسائيليــة  االقتحامــات  جــراء  الغليــان 

املتكررة.
ماهــر  األســران  أن  إىل  مزهــر  وأشــار 
عــن  املفتــوح  إرضابــه  يواصــل  األخــرس، 
يواصــل  فيــام  يوًمــا،   )59( منــذ  الطعــام 

إرضابــه  شــعيبات  الرحمــن  عبــد  األســر 
رفًضــا  التــوايل  عــى  الـــ)35(  لليــوم 
تدهــور  وســط  اإلداري،  العتقالهــام 

أوضاعهام الصحية.
األرسى  مركــز  مديــر  دعــا  جانبــه،  مــن 
للدراســات رأفــت حمدونــة، إىل تدويــل 
جديــدة  وســائل  وإيجــاد  األرسى  قضيــة 

للتضامن معهم. 
مواصلــة  عــى  التأكيــد  حمدونــة  وجــدد 
مــن  األرسى  جميــع  تحريــر  حتــى  العمــل 
خلف القضبان، داعًيا الكل الفلســطيني 
املســاندة  الفعاليــات  يف  للمشــاركة 

والداعمة لهم.
يف  "فتــح"  حركــة  ممثــل  شــدد  بــدوره، 
لجنــة األرسى للقوى الوطنية واإلســالمية 
نشــأت الوحيــدي، عــى رضورة مواصلــة 
يحــايك  الــذي  االلكــروين  االعتصــام 
األرسى،  ألهــايل  األســبوعي  االعتصــام 
جائحــة  بســبب  إقامتــه  يتعــذر  والــذي 

كورونا.

خالل اعتصام إلكرتوين

دعوات لزيادة التضامن الرسمي والجماهريي مع األرسى
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الدولة والمصالحة 
مــن املثــر للســخرية أن نصــف الــدول عــى أنهــا وطنيــة أو 
اليــوم،  نراهــا  التــي  بالطريقــة  الفلســطينية  للقضيــة  خائنــة 
فالــدول التــي تنســق مــن خلفنــا وتهــرول تجــاه االحتــال هــي 
خائنة والدول " الوطنية " هي التي تعرتف بدولة فلسطينية 
مــا يســمى الرشعيــة  قــرارات  اســتنادا إىل   67 عــى حــدود 
الدولية أو األمم املتحدة ومجلس األمن وما تم من اتفاقات 
أساســها التنــازل الفلســطيني عــن ثاثــة أربــاع الوطــن، ويف 
املقابــل االعــرتاف برشعيــة االحتال عــى ثاثة أرباع الوطن 

التي تنازلت منظمة التحرير عنها.
مــن هــذا املنظــور بالنســبة يل ال يوجــد اختاف حقيقي بني 
تلك الدول، خاف فرعي ال عاقة له باألصول واملبادئ وكل 
تلك الدول رشيكه يف التنازل للمحتل عن فلسطني، وهذا 
ما يجب أن ينتبه إليه كل فلسطيني وعريب ومسلم أننا ضد 
إقامــة دولــة فلســطينية إىل جانــب دولــة إرسائيليــة معــرتف 
بهــا، ال نقبــل إســقاط حــق الشــعب الفلســطيني عــن أي جــزء 
مــن فلســطني، وان كانــت فصائــل منظمــة التحريــر ومؤيــدو 
اتفاقيــة أوســلو يتناســون حقنــا الرشعــي يف فلســطني كاملة 
ال بــد لآلخريــن أال يغفلــوا هــذه املســألة وال بــد مــن إثارته يف 
كل وقــت حتــى ال نضلــل جامهــر شــعبنا واألمتــني العربيــة 
واإلســامية، لــن يكــون االعــرتاف برشعيــة االحتال ألي شــر 
مــن فلســطني أمــرا بدهيــا وتحصيــل حاصــل كــام يريــد أنصار 

السام أو املتآمرون عى القضية الفلسطينية.
عى معاريض اتفاقية أوسلو من سياسيني وإعاميني اخذ 
والتأكيــد عليهــا يف كل  الجــد  هــذه املســألة عــى محمــل 
مناسبة لتبيان الفرق بني مرشوع أوسلو ومرشوع املقاومة، 
حتى ال نساهم يف تضليل الشعب وإضاعة الحقوق وحتى 

نبني للناس بوجود فرق جوهري بني املرشوعني.
بالعــودة إىل املصالحــة نجــد انــه ال جديــد عى ارض الواقع، 
حتــى الجامهــر يف الضفــة الغربيــة مل تغضــب ومل تخــرج 
تلبيــة ألول بيــان صــدر عــن القــوى الوطنيــة املوحــدة، وهــذا 
دليــل عــى أن الشــعب غــر مقتنــع بوجــود مصالحــة، غــر 
مقتنــع بوجــود نوايــا للمقاومــة، ورمبــا هنــاك مــن يخــي من 
املحاســبة واملاحقة جراء املشــاركة يف فعاليات املقاومة 
أن  الفلســطينية  القيــادة  نطالــب  نحــن  الســلمية.  الشــعبية 
تذهــب مبــارشة إىل انتخابــات عامــه بعــد تشــكيل حكومــة 
وحــدة  وطنيــة جديــدة تعكــس جديــة التوجــه إىل املصالحــة 

وإحداث تغيرات حقيقية.

خان يونس/ فلسطني:
للجبهــة  التابعــة  الاجئــني  لجنــة  نظمــت 
الشــعبية لتحريــر فلســطني، أمــس، وقفة 
جامهريــة أمــام مركــز األونــروا يف بيــت 
حانــون شــامل قطــاع غــزة احتجاجــًا عــى 
والتهــرب  واملامطلــة  املراوغــة  "سياســة 
إدارة  بهــا  تقــوم  التــي  املســئوليات  مــن 
واملخيــامت  الاجئــني  بحــق  األونــروا 

خاصة يف ظل جائحة كورونا".
وكــوادر  قيــادات  الوقفــة  يف  وشــارك 
القــوى  عــن  وممثلــني  الجبهــة  وأعضــاء 
الوطنيــة واإلســامية والعديــد مــن أهايل 
الفتتــا  خالهــا  ورفعــوا  حانــون،  بيــت 
تنــدد بسياســات األونــروا، وتدعــو مديــر 
شــاميل  ماتيــاس  غــزة  يف  عملياتهــا 
للرحيــل، ومؤكديــن أنه "جزء من الحصار 
الظــامل الــذي يتعــرض له شــعبنا يف غزة، 
وأنــه ميــارس دورًا متســاوقًا مــع محــاوالت 
دور  وانهــاء  الاجئــني  قضيــة  تصفيــة 

األونروا".
اللجنــة  عضــو  البســيوين  فــاح  وألقــى 
لجنــة  كلمــة  الشــعبية  للجبهــة  املركزيــة 
الوقفــة  "هــذه  أّن  فيهــا  أكــد  الاجئــني، 
عــن  الشــعبية  الجبهــة  مــن  دفاعــًا  تــأيت 

الاجئــني  وخاصــة  شــعبنا  أبنــاء  عمــوم 
منهم والتي بدأت وكالة األونروا التنصل 
إىل  وصــواًل  تدريجيــًا  مســئولياتها  مــن 
إخاء مسئوليتها الكاملة عن املخيامت 
مــن خال سلســلة إجــراءات هدفت إىل 
تقليــص خدماتهــا، وإلغــاء عقــود مئــات 
يف  تلكؤهــا  عــن  ناهيــك  املوظفــني، 
القيام مبسئولياتها تجاه أبناء شعبنا يف 

ظل جائحة كورونا".
املتبعــة  "السياســة  أن  البســيوين  وأكــد 
مــن إدارة الوكالــة تؤكــد مــن جديــد تبعية 
ماتيــاس شــاميل مديــر عملياتهــا يف غزة 
وتســاوقه  العدوانيــة  ترامــب  ادارة  إىل 
مــع مخططــات صفقــة القــرن الهادفــة إىل 
دويل  كشــاهد  االونــروا  عــى  االجهــاز 
شــعبنا  نكبــة  عــى  وقانــوين  وتاريخــي 
الاجئــني  وتــرشد  ومأســاة  الفلســطيني 

من ديارهم".
ودعا األونروا "لرضورة تحمل مسؤوليتها 
واملخيــامت  الاجئــني  تجــاه  الكاملــة 
وتشــغيليًا  وإغاثيــًا  وصحيــًا  خدماتيــًا 
الصعبــة  املعيشــية  االوضــاع  ظــل  يف 
وتداعيــات جائحــة كورونــا، وإىل رضورة 
عــى  توزيــع املســاعدات  آليــات  تغيــر 

بعــدد  قياســًا  القطــاع  يف  الاجئــني 
تســليمها  تــم  التــي  القليلــة  العائــات 
املاضيــة  األيــام  خــال  املســاعدات 
مقارنة بالعائات املستحقة ومبا يضمن 
تســليم الســلة الغذائيــة بالكامــل دون أي 

تقليص ووفق الية توزيع رسيعة".
وتابع البسيوين قائًا: "إن عملية التوزيع 
للمنــازل بهــذه الطريقــة التــي متــت وغر 
للمواطنــني  تزاحــاًم  ســببت  املدروســة 
الســلة  اســتام  موعــد  عــن  لاستفســار 
يخالــف  وهــذا  بهــم  الخاصــة  الغذائيــة 
االجــراءات الصحيــة والتباعــد الجســدي 
املطلــوب، كــام أن بعــض املواد التي تم 
تســليمها شــارف تاريــخ صاحيتهــا عــى 

االنتهاء وخاصة الدقيق والحليب".
العيــادات  فتــح  "رضورة  إىل  دعــا  كــام 
بكامــل طاقتهــا الطبيعيــة يف ظــل جائحــة 
كورونــا، مؤكــدًا أنــه مــن غــر املعقــول أن 
يتــم فتــح هــذه العيــادات بنصــف طاقتهــا 
ماســة  بحاجــة  الــذي شــعبنا  الوقــت  يف 

للعاج والدواء".
وختم كلمته "بالرفض املطلق الســتمرار 
الوظيفــي  الرتهيــب  أســلوب  اســتخدام 
املوظفــني  مــع  الوكالــة  إدارة  قبــل  مــن 

وخاصــة أذنــة املــدارس والضغــط للعمل 
يف صحة البيئة".

وقف التعديات
اللجنــة  مــن  وبدعــوٍة  خانيونــس  ويف 
صبــاح  نظــم  امُلخّيــم،  ألهــايل  الشــعبية 
أمــس، املئــات مــن الاجئــني وقفــة عــى 
بوابــة مركــز توزيــع "األونــروا"، حيــث منــع 
املحتجــون مديــر عمليــات وكالــة الغــوث 
العمليــات  ومديــر  شــاميل  ماتيــاس 
باملنطقــة الجنوبيــة محمــد العايــدي مــن 

الخروج من املركز.
عــن املحتجــني خــال  وطالــب ممثلــون 
رضورة  عــى  االونــروا  مســؤويل  لقائهــم 
وقــف التعديــات عــى الحصــة الغذائيــة 
باعتبارهــا  الفلســطينيني،  لاجئــني 
تهديــد لألمــن الغــذايئ آلالف العائــات 
وتهــرب لألونــروا مــن التزاماتهــا التــي جــاء 

عليها القرار األممي.
التوزيــع  برنامــج  يف  "التلكــؤ  أّن  ــدوا  وأكَّ
إدارة  حــول  التســاؤالت  مــن  الكثــر  يثــر 
التأخــر  وأســباب  األونــروا،  عمليــات 
وأهدافــه، يف ظــل تــدين مســتوى عمــل 
وعــدم  األونــروا  داخــل  يف  البيئــة  صحــة 
عملهــا يف كامــل طاقاتهــا لتأديــة مهامهــا 

مــام  املخيــامت،  وأحيــاء  األهــايل  تجــاه 
صحــة  تطــال  مخاطــر  عليــه  ســيرتتب 
اإلنسان وحياته خصوصًا يف ظل جائحة 

كورونا.
متــرضري  عــن  تخلــت  األونــروا  أن  كــام 
كورونــا مــن مصابــني ومحجوريــن وعــامل 
نزولهــم  عــى  يعتمــدون  والــذي  مياومــة 
يف الشــارع كمصــدر للدخــل مــن خــال 
عــدم تقدميهــا أي مســاعدات لهــم، كــام 
أن الطبابــة وخدماتهــا للمــرىض واألطفال 
بــدء  منــذ  متوقفــة  املخيــامت  وأهــايل 
ســواء  وخدماتــه  والتعليــم  الجائحــة، 
بالتعليــم عــن بعــد واحتياجاتــه ال يقــوى 
عى تلبيتها أهايل املخيم أو اإلجراءات 
التي ســتتخذها االونــروا لتوفر إجراءات 

السامة والوقاية.
وسجل املحتجون غضبهم تجاه األونروا 
"تقصــر ومراوغــة  مــن  ومديــر عملياتهــا 
مبســئولياتها  القيــام  يف  ومامطلــة 
وتلبيتهــا احتياجــات أهــايل املخيــامت، 
يف  األونــروا  تلكــؤ  الســتمرار  ورفضهــم 
إجــراءات  لتوفــر  إجــراءات  اتخــاذ  عــدم 
وعمــوم  للمخيــامت  والوقايــة  الســامة 

الاجئني".

الشعبّية تنظم وقفتين في بيت حانون وخان يونس رفًضا لتهّرب 
"األونروا" من مسؤولياتها

رشكة توزيع كهرباء
محــافــــظـــات غــــــزة

إعالن مناقصة رقم 27/ 2020
الخاصة:- طباعة نموذج الفاتورة الشهرية

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

- موعــد تســليم العطــاءات ابتــداء مــن صبــاح يــوم االثنــني املوافــق 
05/10/2020 وحتى الساعـة 12:00ظهرأ من نفس اليوم.

 08/10/2020 املوافــق  الخميــس  يــوم  املظاريــف  فتــح  موعــد   -
الساعة 12 ظهرًا

الرشكــة  مبقــر  املشــرتيات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــى  الحصــول  ميكــن   -
الرئييس بغزة شارع جامل عبد النارص " الثاثيني " اعتبارًا من يوم االثنني املـوافـق  
21/09/2020  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 100 شيكـل فقط ) غر 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 يومني( عى من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غر 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 28/ 2020
الخاصة:- شراء لوحات توزيع كهرباء جهد منخفض 

تحكم سكادا
تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاه 

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

05/10/2020 وحتى الساعـة 12:00ظهرأ من نفس اليوم.
- موعد فتح املظاريف يوم الخميس املوافق 08/10/2020 الساعة 11 صباحًا

الرشكــة  مبقــر  املشــرتيات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــى  الحصــول  ميكــن   -
الرئييس بغزة شارع جامل عبد النارص " الثاثيني " اعتبارًا من يوم االثنني املـوافـق  
21/09/2020  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 500 شيكـل فقط ) غر 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 يومني( عى من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غر 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

 ) انتاج فيديو , بث وانتاج حلقات تلفزيونية ,انتاج وبث اعان تلفزيوين(
ربحيــة  غــر  أهليــة  جمعيــة  والطفــل  املــرأة  لحاميــة  عايشــة  جمعيــة 
النســاء  تخــدم   8136 تســجيل  رقــم  الداخليــة  وزارة  لــدى  مســجلة 

ضحايا العنف بكافة أشكاله يف قطاع غزة.
رقــم  عطــاء  بطــرح  والطفــل  املــرأة  لحاميــة  عايشــه  جمعيــة  ترغــب 
16/2020 والخــاص بتنفيــذ انشــطة حملــة اعاميــة ضمــن برنامــج أب- 
الطفولة املبكرة " ارشاك الرجال كرشكاء متساويني يف تنمية الطفولة 
املبكــرة، منــع العنــف واملســاواة بــني الجنســني" يتــم تنفيــذ املــرشوع 
بالرشاكــة  بــني مركــز اإلرشــاد الفلســطيني يف الضفــة الغربيــة والقــدس 
UN -Woman الرشقية بدعم ومتويل من هيئة األمم املتحدة للمرأة

فمن يرغب برشاء العطاء الحضور إىل مقر الجمعية الستام كراس العطاء، 
حيث سيكون االستام بدءًا من يوم الثاثاء املوافق22.09.2020 خال 
ســاعات الــدوام الرســمي مبقــر الجمعيــة الكائــن يف غــزة، مينــاء غــزة الثانيــة 
بالقرب من فندق غزة الدويل بناية رقم 8/2011 من الساعة 9:00 صباحًا 

حتى الساعة 1:00 ظهرًا وفقًا للرشوط التالية:
• قيمة كراس العطاء 100 شيكل غر مسرتدة.

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

• يجب عى الرشكات املشرتكة يف العطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 
5 % مــن قيمــة العطــاء باســم جمعيــة عايشــة لجامية املــرأة والطفل وذلك إما 
كفالة بنكية ســارية املفعول ملدة شــهرين من تاريخ إصدار الكفالة أو شــيك 

بنيك مصدق والتقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
• آخــر موعــد لتســليم العطــاء بالظــرف املغلــق واملختــوم يــوم االحــد 

املوافق 04.10.2020  الساعة الثانية عرش ظهرًا.
• سيتم فتح مظاريف العطاءات يوم االثنني املوافق 05.10.2020  

الساعة 12:00 مساًء.
لاستفسار يرجى التواصل عى جوال رقم 0593500045

إدارة الجمعية 

إعالن عطاء 
تنفيذ حملة اعالمية

رشكة توزيع كهرباء
محــافــــظـــات غــــــزة

تســليم وفتــح مظاريــف  تمديــد موعــد  إعــالن 
مناقصة رقم 25/ 2020

الخاصة:- شراء مواد كهربائية "تأريض"
تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن متديــد موعــد تســليم 

وفتح مظاريف العطاء أعاه حسب املواعيد التالية:-     
  - موعــد تســليم العطــاءات ابتــداء مــن صبــاح يــوم الخميس املوافق 

01/10/2020 وحتى الساعـة 12:00ظهرأ من نفس اليوم.
- موعد فتح املظاريف يوم االحد املوافق 04/10/2020 الســاعة 

11 صباحًا

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

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

رام الله/ فلسطني:
نقلــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن يف تقريــر أصدرتــه أمــس، شــهادات 
مــن  يــروون  و"عوفــر"،  "الدامــون"  مبعتقــي  يقبعــون  أرسى  لثاثــة  جديــدة 

خالها تفاصيل اعتقالهم الوحشية وظروف التنكيل بهم.
القــارص أحمــد علقــم )17  الهيئــة، شــهادة  التــي ســجلها تقريــر  ومــن اإلفــادات 
عامــًا( مــن بلــدة بيــت أمــر قضاء الخليل، والــذي جرى اعتقاله بعد اقتحام جيش 
االحتال منزله، حيث مل يتوقف جنود االحتال وطوال الطريق عن رضبه بعنف 
عــى وجهــه وظهــره، ومــن ثــم ُنقــل إىل مركــز تحقيــق "عســقان"، وهنــاك جــرى 
اســتجوابه لســاعات طويلــة وهــو مقيــد اليديــن والقدمــني عــى كــريس صغــر، 
وبقــي 9 أيــام مبركــز توقيــف "عســقان" ومــن ثــم ُنقــل إىل قســم )1( مبعتقــل 
"الدامــون". كــام نكلــت قــوات االحتــال بالشــاب مصطفــى بيــاري أثنــاء اعتقالــه 
مــن منزلــه، حيــث انهــال عليــه الجنــود بالرضب املرح عى جميع أنحاء جســده، 
كام قاموا برضب رأسه بالحائط عدة مرات، وبعدها جرى اقتياده ملركز توقيف 
وإهانتــه  رضبــه  املحققــون  تعمــد  التحقيــق  وطــوال  الســتجوابه،  "املســكوبية" 
وإذاللــه، وبقــي 38 يومــًا مبركــز تحقيــق "املســكوبية" وبعدهــا ُنقــل إىل ســجن 
"عوفــر". يذكــر بــأن األســر بيــاري تراجــع وضعــه الصحــي عقــب التنكيــل بــه أثنــاء 
عملية اعتقاله، حيث أصبح يعاين من أوجاع حادة يف رأسه وأذنه اليرسى كام 
أنه يشتيك من مشاكل يف النظر، وهو بحاجة ملتابعة طبية لحالته. ووثق تقرير 
الهيئــة تعــرض الشــاب عبــد اللــه صبــح )19 عامــًا( مــن مدينــة جنــني، الــذي جــرى 
توقيفــه واعتقالــه عــى إحــدى الحواجــز العســكرية بالقــرب مــن مدينــة طولكــرم، 
العتداء جنود االحتال بالرضب بشكل تعسفي، وجرى استجوابه مبركز توقيف 

"حوارة"، حيث بقي فيه ملدة 17 يومًا قبل أن ينقل إىل معتقل "عوفر".

غزة/ فلسطني:
أمــن  أجهــزة  اعتقــال  "فتــح"،  حركــة  يف  الدميقراطــي  اإلصــاح  تيــار  أدان 
التيــار ومؤيديــه،  أنصــار  مــن  الغربيــة املحتلــة عــدًدا  الضفــة  الســلطة يف 
معتــًرا ذلــك تعدًيــا صارًخــا عــى القانــون وتجــاوًزا لألعــراف التــي اســتند 
عليهــا نضــال شــعبنا طــوال عقــود. وقــال التيــار يف بيان صحفــي، أمس: إن 
أجهــزة عبــاس األمنيــة أقدمــت عــى اعتقــال هيثــم الحلبي عضــو املجلس 
الثــوري بحركــة فتــح، واللــواء ســليم أبــو صفيــة، وبعــض رفاقهــام، وســبقها 
اعتقــال العــرشات مــن أبنــاء فتــح، يف تعــٍد صــارٍخ عــى القانــون، وتجــاوٍز 

لألعراف التي استند إليها نضال شعبنا العادل طيلة عقود".
وأشار إىل أن "التهم جاهزٌة لدى نيابة عباس عند اعتقال املناضلني، تارة 
بإثــارة النعــرات، وتــارة أخــرى بتلقــي أمــوال، وثالثــة بتجــارة ســاح، والتعبــر 
مجــرد  النيابــة  جهــاز  ليصبــح  أرشار"،  "عصابــة  أوراقهــا  يف  املســتخدم 
أداٍة رخيصــٍة لــدى األجهــزة األمنيــة والقضــاء برمتــه مطيــًة للمتنفذيــن يف 
السلطة". وتابع: "تأيت هذه الجرائم يف تعبٍر واضٍح عن فشل سلطة رام 
اللــه يف مواجهــة التحديــات الكــرى، فقــد كان ديدنهــا، وال يــزال، الهــروب 
مــن مواجهــة العــدو املركــزي، واســتبدال هــذه املواجهــة بافتعــال أزمــاٍت 
داخليــٍة واشــعال فــٍن إلضعــاف الجبهــة الداخليــة وإشــغال الجامهــر عــن 
رؤيــة حقيقــة ضعــف وفشــل وجــن وهــوان قيــادة الســلطة؛ التــي أوصلــت 

قضيتنا الوطنية إىل أضعف حاالتها" وفق تعبره.
ودعــا تيــار اإلصــاح الدميقراطــي "كل قــوى شــعبنا الحيــة إىل التحــرك يف 
مواجهــة جرائــم هــذه الســلطة، وندعــو عى وجه التحديــد مناضي حركتنا 
الرائدة فتح إىل القيام بواجبهم ومسؤولياتهم تجاه مناضي الحركة الذين 
رفضــوا االنصيــاع لسياســاٍت ضّيعــت الوطــن وأودت بالقضيــة، فالتاريخ لن 

يرحم وذاكرة الشعب لن تسامح".

غزة/ فلسطني:
العمــل  لجــان  اتحــاد  يف  الصياديــن  لجــان  مســؤول  بكــر  زكريــا  دعــا 
محــددة  مســاعدات  تخصيــص  إىل  املســؤولة  الجهــات  الزراعــي، 

للصيادين يف قطاع غزة.
الصياديــن مل  بــأن  أمــس،  األقــى،  بكــر، يف ترصيــح إلذاعــة  وأفــاد 
يتلقــوا أي مســاعدات أو تعويــض مــن أي جهــة عدا املنحة القطرية، 

مشددا عى أن الصياد هو واحد من رشائح املجتمع.
ووثق بكر ثاث عمليات إطاق نار إرسائيلية تجاه مراكب الصيادين 
منــذ تفــي فــروس كورونــا بغــزة، الفتــا إىل أن الصياديــن يعملــون 

وفق إجراءات وقائية مشددة.
وقــال: إن هنــاك عــدًدا محــدوًدا ملراكــب الصيــد تعمــل داخــل البحر 

وترتكز يف مراكب الرسدين الكبرة.
دامًئــا  تتعــرض  والحســكات  الصغــرة  الصيــد  مراكــب  أن  إىل  ونــوه 
لعمليات إطاق نار من زوارق االحتال، مستدركا أن "صيادوها من 
أكــر املترضريــن يف ظــل الجائحــة". وأفاد بكر بأن كميات األســامك 
مــن  األعــى  هــي  والرسديــن  الجــر  مراكــب  عــر  صيدهــا  يتــم  التــي 
الســنوات املاضية بعرشات املرات. ويعمل الصيادون يف مســاحة 
قدرهــا 15 ميــا بحريــا، وذلــك وفــق تفاهــامت التهدئــة التــي أبرمتهــا 

مرص بني فصائل املقاومة واالحتال.
غزة/ فلسطني:

أعلنــت ســلطة الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة بغــزة أمــس عــن فتح باب 
الجديــدة، ملــن  الكهربائيــة  اســتقبال طلبــات ترخيــص املولــدات 
يرغــب مــن املســتثمرين والقطــاع الخــاص، وذلــك وفــق نظــام منــح 

الرتخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ألغراض التجارة.
وأوضحــت ســلطة الطاقــة يف بيــان مكتــوب، أنــه عــى مــن يرغــب 
يف تقديــم األوراق الازمــة والبــدء يف اإلجــراءات مــن خــال تعبئــة 
النــامذج الخاصــة بالرتخيــص واملتوفــرة عــى املوقــع اإللكــرتوين 

لسلطة الطاقة واملوارد الطبيعية.
بعــد  الازمــة  األوراق  إرســال  الطاقــة إىل رضورة  ســلطة  وأشــارت 
 licences@penra.gov.ps اإللكــرتوين  الريــد  عــر  تعبئتهــا 

وذلك اعتبارًا من 22/09/2020.

الطاقة: فتح باب استقبال 
طلبات ترخيص المولدات 

الكهربائية

بكر يدعو إلى تخصيص 
مساعدات للصيادين في غزة

"تيار اإلصالح" يدين اعتقال 
أجهزة السلطة عدًدا من أنصاره

ضربوا رأس أحدهم في الحائط
ل  هيئة األسرى: قوات االحتالل تنكِّ

بثالثة شبان في أثناء اعتقالهم
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

أحد مقربيه الحد أغنى الدول الخليجية بطلب عاجل ملساعدة 
مالية للسلطة، وبالفعل توجه ذلك الشخص لتلك الدولة حامال 
الفلســطيني،  للشــعب  العاجلــة  باإلغاثــة  عرفــات  يــارس  رســالة 
اســتقبل زعيــم تلــك الدولــة مبعــوث عرفــات واســتمع جيــدا إىل 
رســالته التــي يحملهــا وأبــدى موافقتــه عىل الطلــب، ولكنه طلب 
مهلــة إلجــراء مكاملــة مــع الرئيــس األمريــي بــوش االبــن يف ذلــك 
الوقــت، وبعــد أن تــم التواصــل وفقــا لظــروف الرئيــس األمريــي 
بإجراء املحادثة، وبعد أن اســتمع بوش لزعيم تلك الدولة الذي 
أخــره بنيتــه التــرع للفلســطينيني مببلــغ مــن املــال لســد العجــر 
الكبــر يف موازنــة الســلطة، طلــب الرئيــس األمريــي مــن ذلــك 
الزعيم التواصل مع مستشارة األمن القومي األمريي كونداليزا 
رايس يف ذلك الوقت النشغاله من جانب وألنها هي املسؤولة 
عــن هــذه امللــف مــن جانــب آخــر، وبعــد أن متــت املكاملــة  بــني 
الزعيــم  وكونداليــزا، أبــدت األخــرة موافقتهــا عــىل طلــب الزعيــم 
عىل أال يزيد املبلغ عن 50 مليون دوالر فقط، وأن يتم التسليم 
مــن خــالل الجامعــة العربيــة، وعــىل الفــور وضــع الزعيــم طائرتــه 
الخاصــة تحــت تــرف مبعوث أبو عامر للتوجه من فوره للقاهرة 
الســتالم املبلــغ مــن الجامعــة العربيــة، هبــط  مبعــوث عرفــات يف 
القاهــرة وكان يف اســتقباله امــني عــام الجامعــة العربيــة يف ذلــك 
الوقــت عمــر مــوىس، ومــا إن تشــابكت يــدا الرجــالن للمصافحــة 
باللهجــة  ســاخرة  جملــة  عــن  مــوىس  عمــر  شــفتا  انفرجــت  حتــى 

املرية) هام خمسني مليون مفيش غرهم(.
هــذه القصــة تشــر إىل ان معظــم الــدول العربيــة إن مل يكــن كلها 
قــرار يتعلــق بالقضــة الفلســطينية  إال  ال تســتطيع أن تتخــذ أي 
التنســيق  بعــد  وبالطبــع  وموافقتــه،  األمريــي  الســيد  مــن  بــإذن 
الــدول  لهــذه  يوعــز  الــذي  الصهيــوين  االحتــالل  مــع  الكامــل 

ســالم" مثــل وادي عربــة، إال أن التطبيــع مل يحــدث ألن الخطــوات 
تغــرت  لذلــك  كبــرة.  أمريكيــة  بضغــوط  كانــت  متــت  التــي 
السياســة األمريكيــة يف الســنوات األخــرة، وأصبحــت تركــز عىل 
التمهيد إلقامة عالقات رسمية مع بعض الحكومات بفتح جسور 
رسية واتصاالت غر معلنة، مبوازاة متييع سياسة املقاطعة من 
الدول العربية، لكرس القطيعة النفسية بني العرب و"إرسائيل".

إىل  بيلــني،  يــويس  اإلرسائيــي،  البيئــة  وزيــر  زيــارة  وســجلت 
طريــق  عــىل  الخطــوات  أوىل  مــن  واحــدة   1994 يف  البحريــن 

التطبيع الذي أعلن عنه مؤخرا.
والبحريــن  اإلمــارات  حكومتــي  دفــع  الــذي  مــا  الســؤال:  ويبقــى 
لتوقيــع "اتفــاق ســالم" مــع الكيان اإلرسائيي األســبوع املايض؟ 
نــزاع  تدخــال يف  ومل  املواجهــة"  "دول  مــن  ليســتا  فالحكومتــان 
وليــس هنــاك رضورة تســتدعي "تريــد  مــع املحتلــني،  مســلح 
يجــد  لــن  الســؤال  وهــذا  لهــا.  وجــود  ال  التــي  التــامس"  نقــاط 
االجابــات الوافيــة نظــرا لحساســية بعــض األســباب. وميكــن رصد 

أربعة أسباب إلقدام أبو ظبي واملنامة عىل خطوة التطبيع:
مــع اســتمرار تداعيــات مــروع التطبيــع بــني حكومتــي اإلمــارات 
حــول  التســاؤالت  تتعمــق  اإلرسائيــي،  االحتــالل  مــع  والبحريــن 
العــريب  العاملــني  يف  الشــعبية  اإلرادة  عــىل  للقفــز  دوافعهــام 

واإلسالمي، واحتامالت توسع ردود الفعل داخل البلدين.
األول: الرغبــة األمريكيــة لتحقيــق اخــراق دبلومــايس يف الــرق 
األوســط بهــدف تســويق دونالــد ترامــب وتحســني فــرص إعــادة 

الرئيــس مل  هــذا  العــام.  نهايــة  قبــل  األمريكيــة  للرئاســة  انتخابــه 
أصبــح  حتــى  منــه،  أســوأ  املعــارص  تاريخهــا  يف  أمريــكا  تشــهد 
فباإلضافــة  اســتثناء،  بــدون  اإلنســاين  الــذوق  تــرم ذوي  موضــع 
تبنــى  "العنريــني"،  خانــة  يف  يجعلــه  الــذي  اليمينــي  لتطرفــه 

أحــد  هامــش  عــىل  الوفــاق  حكومــة  يف  الــوزراء  أحــد  حدثنــي 
التــي أود  الرســالة  لهــا دالالت تشــر إىل  اللقــاءات، عــن حادثــة 

إيصالها من خالل هذا املقال للقارئ الكريم.
ذكر يل ذلك الوزير) وهو حسب علمي كان مقربا جدًا من توين 
بلــر وتربطهــام عالقــة صداقــة وثيقــة( أنه يف عهد الرئيس الراحل 
يــارس عرفــات عانــت الســلطة الفلســطينية مــن عجــز مــايل كبــر 
لدرجــة انهــا عجــزت عــن دفــع رواتــب املوظفــني، فأوفــد أبــو عامر 

مــع اســتمرار تداعيــات مــروع التطبيــع بــني حكومتــي اإلمــارات 
حــول  التســاؤالت  تتعمــق  اإلرسائيــي،  االحتــالل  مــع  والبحريــن 
العــريب  العاملــني  يف  الشــعبية  اإلرادة  عــىل  للقفــز  دوافعهــام 
البلديــن،  داخــل  الفعــل  ردود  توســع  واحتــامالت  واإلســالمي، 
فقــد  والبحريــن،  اإلمــارات  ســكان  يعيشــه  الــذي  القمــع  فرغــم 

ظهرت بوادر التململ والرفض يف األجواء الشعبية.
أصــدرت لجنــة مكافحــة التطبيــع اإلماراتيــة بيانــات شــجبت فيهــا 
عــن  األول  املســؤول  يعتــر  الــذي  أبوظبــي  عهــد  ويل  مغامــرة 
السياســة الخارجيــة، كــام عــر بعــض اإلماراتيــني عــن ســخطهم 
عر وسائل التواصل االجتامعي. أما البحرين فقد شهدت هبة 
شــعبية قويــة ضــد الخطــوة الحكوميــة، واعترتهــا مــررا ملعارضة 
الشــعبي  الحــراك  متيــز  وقــد  بتغيرهــا.  واملطالبــة  الحكومــة 

البحراين بقوته وتعدد األطياف املشاركة فيه وتنوع أساليبه.
فلــم تتوقــف االحتجاجــات واملظاهــرات واالعتصامــات الرافضــة 
للتطبيــع، ومل تهــدأ وســائل التواصــل االجتامعــي التــي اكتظــت 
والتحليــالت  املقــاالت  وتعــددت  والرفــض.  التنديــد  مبواقــف 
يراقــب  مــن  يســتطيع  وال  املوضــوع.  ذلــك  حــول  واملقابــالت 
املشــهد البحرينــي إال اســتنتاج حقيقــة واحــدة؛ أّن هنــاك شــعًبا 
رافًضــا بشــكل مطلــق سياســات حكومتــه، وراغبــا يف اإلطاحة بها 

لقيامها مبا يعتره الشعب "خيانة".
االســتفزاز  عــىل  الحكــم  إرصار  الغضــب،  مشــاعر  مــن  وزاد 
والفــن واإلعــالم  الرياضــة  باســتضافة اإلرسائيليــني يف مجــاالت 

بشكل رسيع. ويف ذلك من االستفزاز ما ال يحتمله الكثرون.
بالخطــوة  للقيــام  والبحريــن  اإلمــارات  حكومتــي  دفــع  الــذي  مــا 
التــي أدت لنتائــج كارثيــة ملــن قــام بهــا ســابقا؟ فــام يــزال مشــهد 
عمليــة االغتيــال التــي تعــرض لهــا الرئيــس املــري األســبق، أنور 
األمــة  ثوابــت  تحديــه  دفــع مثــن  فقــد  للعيــان؛  ماثلــة  الســادات 
ومشاعرها بزيارة القدس وتوقيع اتفاقات كامب ديفيد. يومها 
العربيــة  الجامهــر  اعترتهــا  التــي  الخطــوة  تلــك  الســادات  بــرر 
"خيانــة" بأنهــا رضورة إلنهــاء حالــة التوتــر مــع الكيــان اإلرسائيــي 
لــي تتوفــر فرصــة بنــاء مــر واقتصادهــا. وبعــد أكرث مــن أربعني 
عامــا مل يتغــر وضــع مــر نحــو األفضــل، بــل حــدث عكــس ذلــك 
العــامل  يف  ونفوذهــا  الســيايس  مــر  دور  تراجــع  فقــد  متامــا؛ 
اقتصادهــا  لراجــع  باإلضافــة  الــدويل،  الصعيــد  وعــىل  العــريب 

وتردي أوضاعها السياسية.
فإذا كان السادات قد استهل حقبة حكمه بإطالق رساح اآلالف 
مــن الســجناء الذيــن اعتقلــوا خــالل فرة حكم ســلفه، جامل عبد 
النــارص، فــإن الحاكــم العســكري الحــايل قــد فتــح الســجون عــىل 
مصاريعهــا فأصبحــت تضــم أكــرث مــن 30 ألــف معتقــل ســيايس، 

ميثل اإلخوان املسلمون نسبة كبرة منهم.
أما مروع التطبيع الذي كان األمريكيون واإلرسائيليون يأملون 
بحدوثــه، وعــىل مــدى العقــود األربعــة املاضيــة مل تــؤد البوابــة 
املريــة إىل طريــق معّبــد للكيــان اإلرسائيــي، ومــع أن كال مــن 
األردن واملغــرب قــد اتخذتــا خطــوة مامثلــة نجــم عنهــا "اتفاقــات 

بالتعامــل مــع الفلســطيني وفقــا للرؤيــة الصهيونيــة التــي ال تــرى 
يف الشــعب الفلســطيني اال مجموعــة مــن الغوغــاء الذيــن يجب 
التخلــص مــن غوغائيتهــم بالوســيلة املتاحــة وفقــا للظــروف التــي 
متــر بهــا املنطقــة، فقــد تســتخدم دولــة االحتــالل ضدهــم القــوة 
العســكرية حينــا وقــد تســتخدم الوســائل الدبلوماســية بالتعــاون 
مــع أصدقائهــا حينــا وقــد تســتخدم املــال حينــا آخــر، املهــم أن 
معظــم الــدول العربيــة تعمــل وفقــا للمنظومــة الصهيونيــة ووفقــا 
ملصلحــة االحتــالل الــذي يحــرك بعــض الــدول العربيــة مبــارشة 
كــوكالء لــه والبعــض االخــر مــن خــالل اإلدارة االمريكيــة، ومــام ال 
شك فيه أن الدول العربية تعلم وهي تنفذ اإلمالءات األمريكية 
أنها تنفذ الرغبات الصهيونية بالدرجة االوىل وإن كان من خالل 

التوجيهات االمريكية.
 بالعــودة لقضيــة التطبيــع العــريب مــع "إرسائيــل" فاألمــر ال يعــدو 
كونه كشــفا للعالقة القامئة ومامرســتها بشــكل علني ودون أدىن 
ال  لنــا كفلســطينيني، حتــى  جيــد  أمــر  ذاتــه  بحــد  وهــذا  مواربــة، 
ينخدع البعض منا أو تلتبس عليه املواقف املتباينة لهذه الدول 
املطبعــة، ولنعلــم أنهــا تتخــذ مواقفهــا وفقا للمصلحــة الصهيونية 
وان ُغلفت بالرغبة يف مساعدة الفلسطينيني أو التضامن معهم 
إبراهيــم  اتفاقيــة  توقيــع  أن  اإلمــارات  خارجيــة  وزيــر  رصح  )كــام 

ملصلحة الفلسطينيني( وحبائل السياسة طويلة وال نهاية لها. 
امتــدت  عالقــة  كشــف  مــن  بــه  يقومــون  مــا  أن  الصهاينــة  يــدرك 
ألعوام طويلة ليس له تأثر كبر عىل مســار الراع الفلســطيني 
ووفقــا  األحــوال  كل  عــىل  قامئــة  كانــت  فالعالقــة  الصهيــوين، 
للمصالــح الصهيونيــة، ورمبــا كان إخفــاء العالقــة قبــل ذلــك خــرا 
للصهاينــة مــن كشــفها، وذلــك لتمرير املواقــف العربية املطلوبة 
وفقــا للرغبــات الصهيونيــة، ومــا يدركــه الصهاينــة أيضــًا ان كشــف 

الفلســطيني  الــراع  إنهــاء  إىل  يــؤدي  لــن  اليــوم  العالقــة  هــذه 
الصهيــوين أو تصفيــة القضيــة الفلســطينية وفقــا ملــا تــم التوقيــع 
عليــه بــني االحتــالل وهــذه الــدول بقــدر مــا يــؤدي إىل النيــل مــن 
اإلرادة الفلســطينية ومحاولــة رضب عوامــل الصمود الفلســطيني 

واخضاعه لإلمالءات الصهيونية. 
أيضــا مــا تدركــه الــدول املطبعــة أن تصفيــة القضيــة الفلســطينية 
بالشــكل الــذي ترغــب بــه دولــة االحتــالل لــن يكون عــىل يد الدول 
ولــن  الــدور،  هــذا  تلعــب  أن  مــن  بكثــر  أصغــر  فهــي  املطبعــة 
تســتطيع تلك الدول أو الدويالت التي تبعد عن فلســطني آالف 
الكيلــو مــرات أن تفــرض عــىل الفلســطينيني ) الذيــن بنــوا تلــك 
الــدول ووضعــوا أســس نهضتهــا الحضاريــة والعمرانيــة( أن يقبلــوا 
بذلك وال تعدو محاوالت تلك الدول إال كنفخ يف كر االحتالل 
لزيــادة لهيبــه أمــال يف صهــر عزميــة الصمــود الراســخة يف وجــدان 
الشــعب الفلســطيني خاصة من آمن منهم مبســار الســالم والتزم 
باملقــررات العربيــة التــي دعــت للســالم وســوقت لــه، اليوم يقف 
الفلسطيني وحده كام وقف دامئًا، ولكنه يعلم جيدًا أنه يحارب 
الداخــي،  املوقــف  بوحــدة  يتســلح  أن  وعليــه  وحيــدًا،  معركتــه 
وجودهــا  يف  ســاهمت  التــي  الفرقــة  ينبــذ  قــواه  يســتجمع  وأن 
دول عربيــة، وأن يحــدد أولويــات معركتــه مــع عــدوه حتــى لــو مــر 
قطــار التطبيــع عــىل عــدد آخــر من العواصم العربيــة، فالراع يف 
أصلــه فلســطيني ولــن ينتهــي إال بــرىض الفلســطيني ووفقا لهواه. 
ولكــن ســيعرف الفلســطيني مســاره الوطنــي جيــدًا دون تعتيــم أو 
تشويش من هذه الدول، ولن تخدعنا شعارات التضامن العريب 
أو العمل العريب املشــرك أو اتفاق الدفاع العريب املشــرك أو 
حتى مقررات الجامعة العربية التي اتضح اليوم أنها مجرد رساب 

كان يحسبه الفلسطيني ماء. 

سياســات تؤكــد ذلــك عندمــا أصــدر أمرا مبنع مواطنني من ســبع 
دول إســالمية مــن دخــول أمريــكا. كــام أنــه أصبــح رمــزا للكراهيــة 
وتحــدي الــذوق العــام، وعــدم قدرتــه عــىل اســتيعاب التطــورات 
العلميــة وخطــر الوبــاء الذي عصف بأمريــكا وحصد أرواح اآلالف 
قــرار  األمريكيــة تجســدت كذلــك يف  الرغبــة  أبنائهــا. هــذه  مــن 
القــدس يف تحــد واضــح  بلــده إىل مدينــة  نقــل ســفارة  ترامــب 

للقرارات الدولية التي تعتر املدينة "محتلة".
الغربيــة  السياســة  تأسســت  عقــود،  أربعــة  مــدى  عــىل  الثــاين: 
تجــاه املنطقــة عــىل أعمــدة عديدة أهمها شــيطنة إيــران والدفع 
كانــت  السياســة  هــذه  معهــا.  والتطبيــع  "إرسائيــل"  الحتضــان 
واضحــة متامــا، ولكــن تم ترويجها بأســاليب هادئة، اســتخدمت 

فيها األموال النفطية عىل نطاق واسع.
الثالث: أن إدارة ترامب استهدفت ظاهرة "اإلسالم السيايس" 
بشكل ممنهج وثابت. فاملنتمون لهذا االتجاه من دول وحركات 
إســالمية، حملــت لــواء رفــض االحتــالل اإلرسائيــي واالعــراف 
بكيانــه. وتوافقــت رغبــات اإلدارة األمريكيــة مــع توجــس الــدول 
لــه  فســح  لــو  فيــام  الســيايس"،  "اإلســالم  تبعــات  مــن  الثــالث 
املجــال لالســتمرار، باإلضافــة للرغبــة اإلرسائيليــة الحتــواء تلــك 
الظاهرة التي لو فســح املجال لها ضمن مناخ من الحرية، لرمبا 
اجتاحت صناديق االقراع يف أية انتخابات دميقراطية حرة يف 

تلك البلدان.
املنطقــة  تاريــخ  مــن  األخــرة  الســبعة  العقــود  أكــدت  الرابــع: 
معارضة أي توجه سيايس يف املنطقة يطالب بتحرير فلسطني 
الدعــوات  قمعــت  ولذلــك  "إرسائيــل".  مــع  التعامــل  ويعــارض 
كافــة إلقامــة منظومــات سياســية دميقراطيــة يصعــد للحكــم مــن 

خاللها هؤالء.
وميكــن اعتبــار الحريــات العامــة والدميقراطيــة مــن بــني ضحايــا 
أنحــاء  يف  العامــة  الشــعبية  فاملشــاعر  اإلرسائيــي.  االحتــالل 
العــامل العــريب كافــة، ترفــض التخــي عــن قضيــة فلســطني، ولــو 
وجــدت مســارات سياســية تحــول تلــك املشــاعر إىل سياســات 
وطنيــة ثابتــة، ملــا أقــدم أحــد مــن الحــكام عــىل خطــوات مــن هذا 
النــوع، خصوصــا مــع اســتمرار العــدوان اإلرسائيــي عــىل الــدول 
العربيــة املجــاورة والجهــات الفلســطينية عامــة. ويعتقــد حــكام 
اإلمــارات والبحريــن أن بنــاء الجســور مــع "إرسائيــل" يحميهــم من 

الضغوط الخارجية للقبول بالتحول الدميقراطي.
الخامــس: أن هــؤالء الحــكام يشــعرون بالخــوف املســتمر عــىل 
العــر  الســنوات  ويف  معارضيهــم،  مــن  الســلطوية  مواقعهــم 
براســة،  معارضيهــا  اإلمــارات  حكومــة  اســتهدفت  األخــرة 
واعتقلــت العــرات منهــم ومــا يــزال أغلبهــم معتقــال. وتطالــب 
املنظــامت الحقوقيــة الدوليــة بإطــالق رساح الناشــط الحقوقــي 
أســباب  بــني  ومــن  وســواهام.  الركــن  ومحمــد  منصــور  أحمــد 
العــدوان الســعوديـ  اإلمــارايت عــىل اليمــن املتواصــل منــذ أكرث 
مــن خمســة أعــوام، الخشــية مــن وجــود ميــن دميقراطــي حــر غــر 
خاضع لإلمالءات السعودية. ولذلك ترى اإلمارات يف التطبيع 

مــع "إرسائيــل" وســيلة لحاميــة الحكــم مــن الغضــب املتوقــع من 
ضحايا القمع.

أمــا البحريــن، فلهــا قصــة مختلفة متاما؛ فمنذ أكرث من مائة عام 
املطالبــة مبنظومــة سياســية عريــة  االحتجاجــات  تتوقــف  مل 
عــن  ونجــم  الطبيعيــة املروعــة،  للمواطنــني حقوقهــم  تضمــن 
هــذا التوتــر شــعور الحكومة بعدم القــدرة عىل مواجهة التحدي 
الداخي مبفردها؛ فاستدعت يف العام 2011 قوات سعودية 
"الربيــع  ضمــن  انطلقــت  التــي  شــعبها  ثــورة  لقمــع  وإماراتيــة 

العريب".
دوافــع  بعــض  الســتيعاب  مــادة  توفــر  مجتمعــة  العوامــل  هــذه 
وكان  "إرسائيــل".  مــع  للتطبيــع  والبحريــن  اإلمــارات  حكومتــي 
بإمكانهــام عــدم فعــل ذلــك؛ ألنــه انقــالب عــىل الثوابــت العربيــة 
عدوانــه  يواصــل  الــذي  نتنياهــو  لبنيامــني  وهديــة  واإلســالمية، 
فالبلــدان  املجــاورة.  العربيــة  والشــعوب  الفلســطينيني  عــىل 
ليســا بحاجــة حقيقيــة للدعــم اإلرسائيــي، وال يتوقــع أن تنهــال 
االســتثامرات اإلرسائيليــة عــىل املنطقــة، بــل العكــس هــو الــذي 
يحــدث، ومــن املتوقــع أن تحصــد "إرسائيــل" فوائــد اقتصاديــة 
وسياسية كثرة عىل حساب الشعب الفلسطيني. لذلك اعتر 
الشــعبان اإلمــارايت والبحــراين خطــوة التطبيــع "خيانــة"، وبذلــك 
يغذيهــا  جديــدة  جامهريــة  لحــراكات  جديــدة  ظــروف  تهّيــأت 
الغضب إزاء السياســات الرســمية القمعية تجاه املواطنني من 

جهة، والخيانية تجاه الشعب الفلسطيني واإلجامع العريب.
إنهــا واحــدة مــن اللحظــات التاريخية التــي لن متر بدون أن ترك 
يف  تســاهم  وقــد  عمومــا،  العــريب  الوضــع  عــىل  خطــرة  آثــارا 
تفجــر أوضــاع املنطقــة نظــرا لتعمــق الشــعور باإلحبــاط والخيانة 

واالستسالم.

التطبيع.. رب ضارة نافعة

دوافع التطبيع و»طبائع االستبداد«

المستشار/ أسامة سعد

يدرك الصهاينة أن ما يقومون به من 
كشف عالقة امتدت ألعوام طويلة ليس 
له تأثير كبير على مسار الصراع الفلسطيني 
الصهيوني، فالعالقة كانت قائمة على كل 
األحوال ووفقا للمصالح الصهيونية، وربما 
كان إخفاء العالقة قبل ذلك خيرا للصهاينة 
من كشفها، وذلك لتمرير المواقف العربية 
المطلوبة وفقا للرغبات الصهيونية

د. سعيد الشهايب
كاتب بحريين

القدس العريب

ال يستطيع من يراقب المشهد 
البحريني إال استنتاج حقيقة واحدة؛ 
أّن هناك شعًبا رافًضا بشكل مطلق 
سياسات حكومته، وراغبا في 
اإلطاحة بها لقيامها بما يعتبره 
الشعب »خيانة«.

أكدت العقود السبعة األخيرة من 
تاريخ المنطقة معارضة أي توجه 
سياسي في المنطقة يطالب بتحرير 
فلسطين ويعارض التعامل مع 
"إسرائيل". ولذلك قمعت الدعوات 
كافة إلقامة منظومات سياسية 
ديمقراطية يصعد للحكم من خاللها 
هؤالء.
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جولة تفّقدية لعدٍد من معاصر الزيتون
"االقتصاد": تحرير 32 محرض ضبط 

لتجار مخاِلفني خالل 260 جولة
غزة/ فلسطني:

قالت وزارة االقتصاد الوطني بغزة: إن طواقم حامية املستهلك 
التابعــة لهــا نظمــت 260 زيــارة تفتيشــية عــى املحــال التجاريــة 

واألسواق.
وذكــرت الــوزارة يف بيــان أمــس أنــه تــم خــال هذه الزيــارات تحرير 
32 محــر ضبــط بحــق تجــار مخالفــني لألســعار، فيــام تــم تحريــر 
ومرشوبــات  وألبــان  وأجبــان  غذائيــة  ملــواد  إتــاف  محــر   19
ودقيــق فاســد ومنتهــي الصاحيــة، خــال 17 جولــة ميدانيــة عى 

املحات التجارية.
بيــع  التفتيــش عــى محــال  ركــزت حمــات  أن طواقمهــا  وأفــادت 

الدواجن واألسواق ومحال بيع الخروات.
ملتــزم  غــر  ذهــب  بيــع  محــل  ضبــط  تــم  إنــه  بيانهــا  يف  وقالــت 
املســتهلك  حاميــة  طواقــم  أن  إىل  منوهــة  الوقايــة،  بإجــراءات 
تتعامــل مــع كافــة الباغــات الــواردة عــى األرقام املعتمــدة لديها 

لإلباغات.
ويف ســياق آخــر نظمــت طواقــم وزارة االقتصــاد الوطنــي، جولــة 

تفقدية لعدد من معارص الزيتون يف محافظة خان يونس.
وذكــرت الــوزارة، أن هــذه الجــوالت تــأيت يف إطــار االســتعدادات 

ملوسم عرص الزيتون.
وقــال رئيــس قســم الصناعــات الغذائيــة بــاإلدارة العامــة للصناعــة 
محمــود الســيقيل: إن الجولــة التفقديــة جــاءت ملتابعــه الــرشوط 
الفنيــة الازمــة لعمــل معــارص الزيتــون، ومتابعــة اجــراءات األمــن 

والسامة وإجراءات الرتاخيص.
لحاميــة  العامــة  اإلدارة  مــع  بالتنســيق  متــت  الجولــة  أن  وأوضــح 
املعــارص  أصحــاب  اعطــاء  خالهــا  تــم  بالــوزارة،  املســتهلك 
االرشــادات والتعليــامت الفنيــة الازمــة للعمــل، والتأكيــد عــى 
اتبــاع االجــراءات الصحيــة والتــى تتمثل يف نظافــة املكان واآلالت 

املستخدمة يف عرص الزيتون.

ضبط وإتالف كمّية من الحبش 
وتوقيف مذبح يف خان يونس 

 خان يونس/ فلسطني:
يونــس،  خــان  محافظــة  يف  الوقــايئ  الطــب  األغذيــة  مراقبــة  فريــق  نفــذ 
وباالشــرتاك مــع صحــة بلديــة خانيونــس ومباحــث التمويــن حملــة رقابيــة 

عى إحدى مزارع الحبش.
الحصــول  بــدون  املزرعــة  يف  والتجميــد  للذبــح  مــكان  ضبــط  تــم  حيــث 
عــى موافقــة صحيــة ومخالــف للــرشوط الصحيــة، حيــث تــم ضبــط 456 
كيلوجــرام صــدر حبــش بــدون بطاقــة بيــان، واتــاف 616 كيلوجــرام أجــزاء 

مختلفة من الحبش غر صالحة لاستهاك اآلدمي.
وأفــاد فريــق مراقبــة االغذيــة أنــه تــم تحريــر محر ضبــط بالواقعة وتحويل 
امللــف للنيابــة الســتكامل اإلجــراءات القانونيــة وتــم توقيــف املذبــح عــن 

العمل لحني التزام صاحب املكان بتوفر الرشوط الصحية.
كــام وتــم خــال الجولــة ضبــط 1.5طــن صــدر حبــش والتحفــظ عليهــا يف 
وتــم  كــام  املنتــج،  عــى  بيــان  بطاقــة  يوجــد  ال  حيــث  الثاجــات  إحــدى 
اتــاف 342 كجــم قطــع حبــش بســبب الفســاد الظاهــري الناتج من حروق 
التجميــد يف نفــس املــكان، وتــم عمــل محــر ضبــط بالواقعــة وتحويــل 

امللف للنيابة.
وأكــدت إدارة الطــب الوقــايئ - مراقبــة األغذيــة انــه ال مجــال للتهــاون أو 
لصحــة  تهديــد  ويشــكل  الغــذاء  بســامة  يســتهرت  مــن  كل  مــع  التســامح 

وسامة املواطنني.

"الحكم املحيل" تضع تعديالت 
مُلخططات خزانات الوقود 

ونظام موّزعي الغاز
غزة/ فلسطني:

عقــدت وزارة الحكــم املحــيل اجتامعــًا لدراســة مخططــات محطــة الوقــود 
ومخططــات مخــازن الوقــود التــي تقــدر ســعتها التخزينيــة للمخــازن قيــد 
االنشاء )3( مايني لرت واملخازن القامئة التي تقدر سعتها )1.6( مليون 
الواقعــة يف  التحريــر  التابعــة لرشكــة  بهــا  الشــوارع املحيطــة  لــرت وشــبكة 

منطقة الشوكة شارع صاح الدين.
وتــم عقــد اجتــامع آخــر لدراســة نظــام موزعــني الغــاز، وجــاء ذلــك بحضــور 
كًا من الوكيل املســاعد لوزارة الحكم املحيل، م. ســعيد عامر، ومدير 
األمــن والســامة )الدفــاع املــدين(، د. م. محمــد املغــر وم. نعيم اللوح، 
مديــر دائــرة التنظيــم بالــوزارة ، م. زيــاد ابــو عبيــد مســؤول دائــرة الشــكاوي 
بالــوزارة ،و م. يوســف القــرا املكتــب املصمــم واملــرشف، و يوســف أبــو 
يونــس وفيصــل أبــو يونــس أصحــاب مرشوع مخازن الوقــود ومحطة الوقود 

التابعة لهم.
وتنــاول االجتــامع التعديــات الخاصــة مبحطــة الوقود ومخــازن الوقود وتم 
االتفــاق عــيل إعــداد مخطــط ملســطح املــرشوع ملخــازن الوقــود حســب 
فــوق  كانــت  منشــأ  اي  وضــع  بعــدم  االلتــزام  يتــم  ان  وعــى  املطلــوب، 
الخزانــات القدميــة او الجديــدة وبنهايــة االجتــامع تــم التوافــق عــيل عمــل 
زيــارات ميدانيــة ملــرشوع الخزانات بحضــور وزارة الحكم املحيل والدفاع 

املدين.
وتم وضع اللمسات األخرة عى نظام موزعني الغاز متهيدا لعرضه عى 

اللجنة املركزية العتامد حسب األصول.

المحجر البيطري يستقبل )200( رأس من األبقار
توزيـــع مدخـــالت زراعيـــة 

علـــى مزارعيـــن فـــي رفــــح

طالب بتحقيق في عملية التوزيع
العمىص: استثناء عامل غزة 

من مساعدات "وقفة عز" متييز عنرصي

بائعو الدواجن بغزة يحتّجون على تحديد األسعار

الزراعــة: األسعــار عادلــة تحقــق هامــش ربــح للجميـــع
غزة/ رامي رمانة:

بائــع  يواصــل  التــوايل  عــى  الثــاين  لليــوم 
الدواجن "أبو خالد" يف مخيم النصرات 
رفضــًا  محلــه،  إغــاق  غــزة  قطــاع  وســط 
االقتصــاد  وزارة  حددتهــا  التــي  للتســعرة 
مؤخرًا، معتربًا أن السعر الجديد ال يعطيه 
النفقــات  تغطيــة  حتــى  أو  ربــح  هامــش 
التشــغيلية مــن أجرة محــل، وعامل، ومثن 

استهاك الكهرباء والغاز.
وكانــت وزارة االقتصــاد بغــزة، قــد حــددت 
ســعر بيع الدجاج بـ"9 شــيقل للكيلو عى 
أرضــه، و9.3 شــيقل جملــة، و10 شــيقل 
للمســتهلك"، محــذرة التجــار واملوزعــني 
مــن التاعــب باألســعار، وهو القــرار الذي 

القى رفًضا من التجار.
الدجــاج  رشاء  لعــدم  املواطــن  ودعــت 
يتصــل  وأن  شــيقل   10 مــن  أعــى  بســعر 
أو  املحــل  عــن  ويبلــغ  االقتصــاد  بــوزارة 

املوزع الذي يتاعب بالسعر.
لـــصحيفة  خالــد  أبــو  الدواجــن  بائــع  وبــني 
"فلســطني" أن تحديــد األســعار بالشــكل 
وأن  مصلحتهــم،  يف  يصــب  ال  املذكــور 
الدعــم  لهــم  تقــدم  الزراعــة أن  عــى وزارة 
التــي  االغــاق  أيــام  ظــل  يف  واإلســناد 
حيــث  عاليــة،  خســائر  بعملهــم  ألحقــت 
كورنــا  مــن  للحــد  املتبعــة  االجــراءات 

وتراجع الرشاء.
عــن  العــدول  االقتصــاد  بــوزارة  وأهــاب 
فتــح  مــن  اســتنكاره  عــن  معــربا  القــرار، 

املجال إلدخال الدجاج الكامل املستورد 
أن  إىل  مشــرًا  اإلرسائيليــة،  الســوق  مــن 
ذلــك يعتــرب خطــوة نديــة وليــس كــام تقول 

الحكومة  لتغطية العجز.
مــن جانبــه بــني مــريب الدواجــن، فــادي أبــو 
للمــوزع  الدجــاج  كيلــو  يبيــع  أنــه  طعيمــة 
عند سعر 9 شواقل، وهي تسعرة بالكاد 
"حيــث  بســيًطا،  ربــح  هامــش  تعطيــه  أن 
إن النــزول عــن هــذا الســعر يعنــي تكبدنــا 

مزيًدا من الخسائر".
"فلســطني"  أبــو طعيمــة لصحيفــة  ولفــت 

إىل أنــه خــر يف غضــون شــهر 50 ألــف 
الحظــر  فــرض  بســبب  وذلــك  شــيقٍل، 
للحــد مــن تفــي جائحــة كورونــا الســيام 
يف األيــام األوىل إذ مل يتمكــن حينهــا مــن 
ترصيف إنتاج مزارعه إىل الســوق فاضطر 

إىل البيع بخسارة.
تعرضــت  الســبعة  مزارعــه  أن  وأضــاف 
بســبب  إليهــا  الوصــول  لصعوبــة  للّنفــوق 
األخــرة  الحــر  موجــة  أن  كــام  الحظــر، 

تسببت يف حدوث نفوق عاٍل.
ويــرى أبــو طعيمــة أن خفــض ســعر الدجاج 

أي  البدايــة،  مــن  متابعتــه  يتــم  أن  يجــب 
حيــث  مــن  واألعــاف  الصيصــان  متابعــة 
بيضــة  ســعر  أن  مبينــًا  والســعر،  الجــودة 
الفقس املستوردة من الخارج ال تزيد عن 
نصــف شــيقل، بينــام أن صاحب الفقاســة 
وهــو  شــواقل،   3-4 عنــد  الصــوص  يبيــع 
املــزارع  إىل  الفتــًا  عاليــة،  أرباحــًا  يحقــق 
خليــط مــن الصيصــان املتعــددة املنشــأ، 
البيانــات  إخفــاء  يتعمــدون  تجــار  حيــث 
الدقيقــة عــن الجهــات املســؤولة يف غــزة 
بتقديــم بيانــات مــزّورة وهــذا يتســبب يف 

نفوق الدواجن.
كــام بــني أبــو طعيمــة أن ســعر طــن العلــف 
اإلرسائيــيل  الســوق  مــن  للتجــار  واصــل 
يبيعونهــم  وهــم  شــيقل،   )1800( عنــد 
ملــريب الدواجــن عنــد ) 2600 ( شــيقل، 
يوميــًا  تســتهلك  املــزارع  أن  إىل  مشــرًا 
األعــاف  مســتوردي  أن  أي  طــن   100
معــدودي األصابــع يحققــون أرباًحــا كبــرة 
الزراعــة  وزارة  رغبــت  إن  وبالتــايل  جــدًا، 
تصــل  يك  األســعار  ضبــط  االقتصــاد  أو 
مــن  البــد  مائــم   بســعر  املســتهلك  إىل 
الفقاســات  أصحــاب  جانــب  مــن  ضبطهــا 

ومستوردي األعاف.
أن  الزراعــة  وزارة  اعتــربت  جهتهــا،  مــن 
األســعار عادلــة وهــي تحقــق هامــش ربــح 
للجميع، وأن الزيادة عى األسعار يدخل 

يف باب االستغال والشجع.
أدهــم  الــوزارة  باســم  املتحــدث  وبــني 
أن  "فلســطني"،  لصحيفــة  البســيوين 
البيــض املســتورد واألعــاف هــي  أســعار 

أسعار دولية يحددها العرض والطلب.
املــربد  الدجــاج  إدخــال  البســيوين  وبــرر 
إىل قطــاع غــزة لتغطيــة العجــز القائــم يف 
الكميات املعروضة من الدواجن، مشــرًا 
الدواجــن  يف  الكبــرة  النفــوق  حالــة  إىل 
ويف  املرتفعــة،  الحــرارة  درجــات  بســبب 
الوقت نفسه عزوف املربني خال الفرتة 
نظــرًا  البيــع  لرتاجــع  الرتبيــة  عــن  الفائتــة 

إلجراءات الحد من كورونا.

غزة/ فلسطني:
وصــف رئيــس االتحاد العــام لنقابات 
غــزة  قطــاع  يف  فلســطني  عــامل 
ســامي العمــي، عــزم وزارة العمــل 
اللــه  بــرام  الفلســطينية  والســلطة 
عــى اســتثناء عــامل قطــاع غــزة مــن 
عــز"  "وقفــة  صنــدوق  مســاعدات 
ســترصفها  التــي  املاليــة  للدفعــة 

ا. الشهر الجاري متييًزا عنرصيًّ
وقــال العمي يف ترصيح صحفي: 
اللــه  بــرام  العمــل  وزارة  إعــان  إن 
مشــمولني  غــر  غــزة  عــامل  أن  عــن 
بدفعــة املســاعدات القادمة، والتي 
عامــل  ألــف   68 منهــا  سيســتفيد 
 700 بواقــع  الجــاري  الشــهر  نهايــة 
عــى  يدّلــل  عامــل،  لــكل  شــيكل 
عــدم تحمــل املســؤولية، وأن مــوال 
الصنــدوق ذهبــت ملســاعدة "أبنــاء 
والعــامل  للمحتاجــني  وليــس  العــز" 

بســبب  بيوتهــم  يف  جلســوا  الذيــن 
جائحــة كورونــا، وأغلقــوا محاتهــم، 

وتوقف دخلهم.
وزارة  مــن  نتوقــع  "كنــا  وأضــاف: 
الدفعــة  كل  ــص  تخصِّ أن  العمــل 
املالية لعامل غزة هذا الشــهر، نظرا 
لحجــم األوضــاع املعيشــية الصعبــة 
لهــؤالء العــامل وعــدم قدرتهــم عــى 
األساســية،  احتياجاتهــم  تلبيــة 
وفقدانهــم أعاملهــم، يف ظــل تعطــل 
مــن   95% عمــل  وتوقــف  الحركــة 

مصانع القطاع".
إال  الــوزارة  أبــت  "لكــن  واســتدرك: 
وكأن  أخــرى،  مــرة  ظهرهــا  تديــر  أن 
املــدن  باقــي  عــن  منفصلــة  غــزة 

الفلسطينية".
الفلســطينية  الســلطة  إن"  وأردف: 
اســم  تســتخدم  واضــح  هــو  وكــام 
غــزة وعاملهــا فقــط يف عمليــة جمــع 

التربعات، التي تصل باسم الشعب 
الفلســطيني، ولكن تســتثني غزة من 

عملية التنفيذ عى األرض".
وشدد العمي، عى أن عامل غزة 
يف أمــس الحاجــة إىل إغاثــة طارئــة، 
لهــم  عــز  وقفــة  صنــدوق  وتخصيــص 
خــال الفــرتة القادمــة، مطالبــا بفتــح 
توزيــع  عمليــة  يف  مســتقل  تحقيــق 
املساعدات ضمن الصندوق، وآلية 

رصفها وهوية املستفيدين.
خلقــت  كورونــا  جائحــة  أن  وبــني 
ربــع  تعطــل  ظــل  يف  كارثيــا،  واقعــا 
مليــون عامــل قبــل الجائحــة، وتــرر 
بصــورة  عامــل  ألــف   160 مــن  أكــر 
مبارشة، مبعدل خســارة بلغت أكر 
من 32 مليون دوالر، وهو ما يحتاج 
إىل تدخــات عاجلــة وطارئــة، "لكــن 
السلطة ووزارة العمل ال زالت غائبة 

عن املشهد".

رفح/ فلسطني:
توزيــع مدخــات  الزراعــة يف  وزارة  شــاركت 
زراعيــة كاملــة ملســاحة "دومنــني" عــى عــدٍد 
مــن مزارعــي املناطق الحدودية، يف الشــوكة 

والفخاري مبحافظة رفح جنوب قطاع غزة.
ويــأيت ذلــك، ضمــن مــرشوع اصــاح وتطويــر 
ومنظــامت  القيمــة،  وساســل  األســواق، 
)دعــم  املانحــني  متعــدد  املنتجــني 
الــذي   )àraالـــ االســتثامر+ صغــار املزارعــني 
مــع  بالتعــاون   FAO الفــاو  منظمــة  تنفــذه 
وزارة الزراعــة، واتحــاد لجــان العمــل الزراعــي، 

ومتابعة مديرية زراعة رفح.
ويهــدف املــرشوع إىل تشــجيع زراعــة الثــوم 

للمزارعني يف قطاع غزة.
الذيــن  للمزارعــني،  التوزيــع  عمليــة  وجــرت 
استهدفهم املرشوع، وفق إجراءات السامة 

والوقاية املتبعة يف ظل جائحة كورونا.
مــن املدخــات  الثانيــة  الدفعــة  كــام تشــمل 
الزراعيــة شــبكة ري كاملــة ملســاحة دومنــني 

لنفس املزارعني.
الرقابــة  دائــرة  اســتقبلت  اخــر،  جانــب  مــن 
والحجــر البيطــري بــوزارة الزراعــة عــدد )200( 
مــن  مــن األبقــار، والتــي ســيتم فحصهــا  رأس 
مطابقتهــا  مــن  للتأكــد  الفنيــة،  اللجنــة  قبــل 
الفلســطينية  والــرشوط  للمواصفــات، 
املوضوعــة مــن قبــل وزارة الزراعــة وســامتها 

وخلوها من االمراض السارية.
يذكــر أن املحجــر البيطري الــذي اقامته وزارة 
ال  خانيونــس  مبحافظــة  أعــوام  منــذ  الزراعــة 
زال يقــوم بعملــه مــن اســتقبال وحجر وفحص 
للحيوانــات التــي يتم اســترادها مــن الخارج، 
حيــث يعتــرب خط الدفــاع االول ضد األمراض 

الوبائية.
وتقــوم لجنــة فنيــة مختصــة بتصنيــف األبقــار 
للمســتهلك  وصولهــا  مــن  للتأكــد  وفحصهــا 
الجهــود  هــذه  وتــأيت  جيــدة،  صحيــة  بحالــة 
يف ظــل حالــة الطــورائ مــع اســتمرار جائحــة 

"كورونا".

ترخيــص مصانــع بحجـم استثمـاري 8.5 مالييـن دوالر بالضفـة

املعــادن  منتجــات  صناعــة  واســتحوذت 
الافلزيــة األخــرى )مصانــع الطــوب والبــاط 
الباطــون  ومصانــع  األرصفــة،  وحجــر 
األكــرب  الحصــة  عــى  الحجــر(  ومناشــر 
وبنســبة %89.7 مــن إجــاميل رأس املــال، 
واللدائــن  املطــاط  منتجــات  صناعــة  تلتهــا 
بنســبة %7.1، ومــن ثــم صناعــة املنتجــات 
الغذائية بنســبة 2.7، وصناعة املرشوبات 

بنسبة %0.6 من قيمة راس املال.
وتعمــل حاليــًا املنشــآت البالغــة 147 ألــف 
وتخضــع  اإلنتاجيــة  طاقتهــا  بكامــل  منشــأة 
االقتصــاد  وزارة  طواقــم  ومتابعــة  لرقابــة 

للربوتوكــول  تطبيقهــا  لضــامن  الوطنــي 
كورونــا  فــروس  مــن  للوقايــة  الصحــي 
الــوزارة  أن  اىل  االشــارة  مــع  )كوفيــد19-( 
ألــف   42 مــن  أكــر  تشــغيل  عــى  عملــت 

منشأة خال فرتة اإلغاق الكيل.
اإلنتــاج  لكميــات  القيــايس  الرقــم  وســجل 
خــال   6.76% نســبته  ارتفاعــًا  الصناعــي 
حزيــران  بشــهر  مقارنــة   2020 متــوز  شــهر 
2020، إذ ارتفــع الرقــم القيــايس لكميــات 
اإلنتاج الصناعي إىل 142.60 خال شــهر 
متوز 2020 مقارنة بـ 133.56 خال شهر 
 =  2018 األســاس  )ســنة   2020 حزيــران 

.)100
ويساهم القطاع الصناعي بنسبة %13 من 
الناتــج اإلجــاميل املحــيل باألســعار الثابتــة 
إجامليــة  مضافــة  وبقيمــة   ،2019 للعــام 
هــذا  ويشــغل  دوالر،  مليــار   2 بلغــت 
القطــاع حــوايل %12.4 من إجاميل القوى 
العاملــة الفلســطينية يعملــون يف قطاعات 
املرشوبــات،  الغذائيــة،  )املنتجــات 
املابــس، الصناعــات الجلديــة، املنتجــات 
الدويــة، املنتجــات  الكيامويــات،  الورقيــة، 
اإلنشــائية واملعدنيــة واألثــاث( وغرهــا مــن 

األنشطة االقتصادية.

وطنيــة  منشــأة صناعيــة   53 حاليــًا  وتعمــل 
تــم تأسيســها خــال الجائحــة الصحيــة عــى 
بطاقــة  الواقــي  واللبــاس  الكاممــات  إنتــاج 

انتاجية تقدر بـ 200 ألف كاممة يوميا.
وافتتحــت الــوزارة مؤخــرا املركــز اإلبداعــي 
خلــق  بهــدف  "خيطــان"  األزيــاء  لتصميــم 
فــرص تشــغيل للنســاء والشــباب مــن خــال 
تطويــر سلســلة القيمــة للمابــس والنســيج، 
الهادفــة  املشــاريع  مــن  عــددا  وتنفــذ 
املشــاريع  ودعــم  الصناعــة  تحديــث  التــي 
الصغرة ومتناهية الصغر األكر تررا من 

الجائحة الصحية.

رام اهلل/ فلسطين:
 أعلنــت وزارة االقتصــاد الوطني، 
أمــس عــن ترخيصهــا 8 مصانع 
 8.5 بلــغ  إجمالــي  مــال  بــرأس 

ماليين دوالر خالل الشهر الماضي. 
وتوقعــت الــوزارة فــي بيانها أن 
المباشــرة  لــدى  المصانــع  توفــر 
فــي إقامتهــا فــي محافظــات 

الخليــل، وبيــت لحم، وجنيــن، ورام 
اهلل والبيــرة، ونابلــس، أكثــر من 
400 فرصــة عمــل مباشــرة وغير 

مباشرة.
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واشنطن تعلن فرض عقوبات "أممية" عىل إيران ومادورو

الجزائر تعلن إجراء انتخابات "عـــون": لبنـــان يتجـــه إلـــى جهنـــم إذا لـــم تتشكـــل الحكومـــة
ترشيعية مبكرة بعد 

االستفتاء عىل الدستور
الجزائر/ وكاالت:

ســتجري  بــاده  أن  تبــون  املجيــد  عبــد  الجزائــري  الرئيــس  أكــد 
انتخابات ترشيعية مبكرة عقب استفتاء عىل دستور جديد يف 

األول من نوفمرب/ترشين الثاين املقبل.
وقال تبون عىل التلفزيون الرسمي "سنجري انتخابات ترشيعية 

عقب االستفتاء"، دون أن يحدد موعدا.
وكان الرئيــس الجزائــري -الــذي انتخــب للمنصــب يف ديســمرب/

سياســية  إصاحــات  بتنفيــذ  تعهــد  قــد  املــايض-  األول  كانــون 
واقتصاديــة تلبيــة ملطالــب االحتجاجــات الضخمــة التــي أجــربت 
الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة عىل االســتقالة يف أبريل/

نيسان 2019.
وانتخب الربملان الحايل يف عام 2017 ملدة 5 أعوام، وميلك 

فيه حلفاء بوتفليقة أغلبية ساحقة.
دســتور  عــىل  الثــاين  نوفمرب/ترشيــن  يف  الجزائريــون  ويصــوت 
جديــد يشــمل منــح الربملــان ورئيــس الــوزراء دورا أكــرب، وتوفــر 

املزيد من الحريات.
العــام  مــن  فرباير/شــباط  يف  عارمــة  احتجاجــات  واندلعــت 
املــايض ضــد ســعي بوتفليقــة لفــرة جديــدة يف املنصــب بعــد 
20 عامــا يف الســلطة، وطالــب فيهــا املحتجــون برحيــل النخبــة 

الحاكمة برمتها.
يف  املــايض،  مــارس/آذار  يف  املظاهــرات  الحكومــة  وحظــرت 

إطار إجراءات للحد من انتشار فروس كورونا.

"كورونا" يفرض إجراءاته عىل احتفال
 األمم املتحدة بذكرى التأسيس

"العمل اإلسالمي" يقرر خوض
 االنتخابــات النيابيــة فـــي األردن

السعودية بصدد العودة التدريجية للعمرة والزيارة

القبض عىل امرأة
 متهمة بإرسال طرد

 "قاتل" إىل ترامب
واشنطن/األناضول:

أعلنت الســلطات األمريكية، أمس، إلقاء القبض عىل امرأة يشــتبه 
يف أنهــا أرســلت طــردا يحتــوي عــىل مــادة "الريســن" القاتليــة إىل 

الرئيس دونالد ترامب.
ونقلــت شــبكة "يس إن إن" عــن مســؤول أمريــي ـ مل تســمه ـ قولــه 
إن املــرأة "اعتقلــت أثنــاء محاولتهــا دخــول الواليــات املتحــدة مــن 
كنــدا عنــد معــرب حــدودي يف واليــة نيويــورك، وإنهــا كانــت تحمــل 

مسدسا".
واألســبوع املــايض، اعرضــت الســلطات األمريكيــة طــرًدا يحتــوي 

عىل مادة الريسن القاتلة، تم إرساله إىل ترامب.
ورجح املحققون إمكانية أن يكون الطرد قادما من كندا.

مــن جهتهــا، قالــت مــاري ليــز بــاور، املتحدثــة الرئيســية باســم وزيــر 
الســامة العامــة الكنــدي، بيــل بلــر، إنهــم يتابعون التقاريــر املقلقة 
عــن الطــرود التــي تحتــوي عــىل مــادة الريســن املوجهــة إىل مواقــع 

الحكومة الفيدرالية األمريكية".
وأضافــت: "ســلطات إنفــاذ القانــون الكنديــة تعمــل عــن كثــب مــع 
نظرائهــا األمريكيــن. وألن األمــر قيــد التحقيــق، فــا ميكننــا اإلدالء 

مبزيد من التعليقات"، حسب املصدر ذاته.

نيويورك/ األناضول:
احتفلــت األمــم املتحــدة، أمــس، بالذكــرى الســنوية الـــ75 
لتأسيسها، وسط أجواء غر مسبوقة نتيجة تفيش فروس 

كورونا.
اإلجــراءات الوقائيــة الصارمــة التــي اتبعتهــا املنظمــة الدولية 
بقاعــة  الدبلوماســين  مــن  فقــط   200 بتواجــد  ســمحت 
نيويــورك  مدينــة  يف  املتحــدة،  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 

األمريكية.
وهــذا الحضــور يعــد محــدودا إىل حــد كبــر فعــادة ما كانت 
تشــهد القاعــة تواجــدا أكــر مــن ألفــي شــخص يف الــدورات 
يحتــل  فيــا  مقاعــد   6 دولــة  لــكل  ُيخصــص  إذ  الســابقة، 

الضيوف مقاعد موجودة عىل جانبي القاعة.
ووجه رئيس الجمعية العامة السفر الريك فولكان بوزكر، 
بالتباعــد  الخاصــة  اإلرشــادات  بقــراءة  االحتفــال  بدايــة  يف 
الجسدي عىل املشاركن يف االحتفال داخل القاعة، قبل 
أن يبــدأ فيلــم تســجييل قصــر يحــي قصــة تأســيس األمــم 

املتحدة منذ 75 عاما.
األعضــاء  الــدول  بوزكــر،  دعــا  االفتتاحيــة،  كلمتــه  ويف 
بالتعدديــة  الجاعــي  "االلتــزام  إىل  الدوليــة،  باملنظمــة 
التعــددي  العمــل  خــال  مــن  كورونــا،  جائحــة  ومواجهــة 

الفعال".
تشــكيل  يف  محــوري  بــدور  تقــوم  املتحــدة  "األمــم  وقــال: 
املســتقبل الذي نريده وال توجد منظمة دولية أخرى لديها 

املرشوعية والتأثر الذي تتمتع به منظمتنا".
أنطونيــو  املتحــدة  لألمــم  العــام  األمــن  حــدد  جانبــه،  مــن 
التحديــات  أهــم  االحتفــال،  خــال  كلمتــه  يف  غوتريــش، 
تلــوح  مناخيــة  "كارثــة  مقدمتهــا  ويف  العــامل،  تواجــه  التــي 
يف األفــق، وانهيــار التنــوع البيولوجــي، وتزايــد حــدة الفقــر، 

وانتشار الكراهية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية".
وأردف غوتريــش قائــا: "كشــفت جائحــة كورونــا هشاشــة 
عاملنــا، واليــوم أصبــح لدينــا فائــض مــن التحديــات متعــددة 

األطراف، ونقص يف الحلول متعددة األطراف".
وتابــع: "الســيادة الوطنيــة، وهــي إحــدى ركائــز ميثــاق األمــم 
املتحــدة، تســر جنًبــا إىل جنــب مــع تعزيــز التعاون الدويل 
القائــم عــىل القيــم املشــركة واملســؤوليات املشــركة يف 

السعي لتحقيق التقدم للجميع".
ويتزامــن احتفــال األمــم املتحدة بالذكرى الـ75 لتأسيســها، 
بينــا تعيــش العديــد مــن الدول حول العــامل خاصة بالرشق 
األوســط، رصاعــات سياســية وعســكرية وأزمــات اقتصاديــة 

وصحية خانقة.
الــذي  يواجــه جائحــة كورونــا  العــامل  فــإن  ذلــك  إضافــة إىل 
بــدأ بالتفــيش بشــكل رسيــع وواســع انطاقــا مــن الصــن مــع 
بدايــة العــام الجــاري، ليتجــاوز عــدد املصابــن فيــه عامليــا، 
حتى مســاء أمس، 31 مليونا و312 ألفا، تويف منهم قرابة 
966 ألفــا، وتعــاىف مــا يزيــد عــىل 22 مليونــا و894 ألفــا، 

وفق موقع "ورلدمير".

عان/ األناضول:
قرر حزب "جبهة العمل اإلسامي" األردين، أمس، 
خــوض االنتخابــات النيابيــة املقــررة يف العــارش مــن 

نوفمرب/ترشين الثاين املقبل.
)الــذراع  الحــزب  عــن  صــادر  بيــان  يف  ذلــك  جــاء 
بــاألردن(،  املســلمن  اإلخــوان  لجاعــة  الســيايس 
تــاه نائــب أمينــه العــام وائــل الســقا ، خــال مؤمتــر 

صحفي بالعاصمة عان.
وتحــت اســم "التحالــف الوطنــي لإلصــاح"، شــارك 
الحــزب باالنتخابــات األخرة التي جرت عام 2016، 
 2010 عامــي  أجريتــا  لدورتــن  مقاطعتهــا  بعــد 

و2013، وحاز عىل 14 مقعدا )من أصل 130(.
وقــال الحــزب يف بيانــه، إن "قــرار املشــاركة جاء بعد 
لقــاءات مســتمرة، ومــداوالت شــورية مبراكــز صنــع 

القرار يف مؤسسات الحزب".
مربمــج  إلضعــاف  يتعــرض  "األردن  أن  واعتــرب 
ملؤسسات الدولة، يف ظل تحديات هي األصعب 

يف محيطنا العريب واإلقليمي".
وأردف: "يحتم علينا التزامنا الوطني ٔان نعمل بكل 
جهودنــا الصادقــة للحفــاظ عــىل مٔوسســات الدولــة 

واستقرارها يف مواجهة كل الصعوبات".
يف  املخلصــة  الوطنيــة  األصــوات  "وجــود  وتابــع: 
كل  وجــه  يف  وقوفنــا  عــىل  ئوكــد  مــا  هــو  الربملــان 
املؤامــرات التــي تحــاك لــألردن وتســتهدف كينونتــه 

الوطنية".
وأفاد بأن ذلك يأيت "خصوصا يف ظل هرولة بعض 
االحتــال  مــع  للتطبيــع  الرســمية  العربيــة  األنظمــة 

الصهيوين".
ويف 15 ســبتمرب/ أيلــول الجــاري، وقعــت اإلمــارات 

يف  )إرسائيــل(  مــع  تطبيــع  اتفاقيتــي  والبحريــن، 
البيــت األبيــض، برعايــة أمريكيــة، متجاهلتــن حالــة 
والرفــض  العربيــة  الشــعبية  األوســاط  يف  الغضــب 

الفلسطيني.
تتعــرض  اإلســامية  "الحركــة  أن  البيــان،  ذكــر  كــا 
مبــا  الوطنيــة،  أدوارهــا  بســبب  واضــح،  الســتهداف 
أن متريــر  الذيــن يعتقــدون  العابثــن  لــكل  يــروق  ال 

مشاريعهم املشبوهة ال يكون إال باستبعادها".
مــراد  للحــزب،  العــام  األمــن  حــذر  جهتــه،  مــن 
الحكومــة  مارســات  "اســتمرار  مــن  العضايلــة، 
ومنتســبيه  الحــزب  أعضــاء  تجــاه  األمنيــة  والقبضــة 
واملتحالفن معه، والضغوطات عليهم، لثنيهم عن 

الدخول يف كتل الحزب االنتخابية".
عــىل  املؤمتــر،  نفــس  خــال  العضايلــة،  وشــدد 
هــذا  يف  القادمــة  االنتخابــات  بتســير  "العبــث  أن 
التوقيت بالذات، سيكون عبث باستقرار الدولة".

األردن،  يف  املســلمن  اإلخــوان  جاعــة  وشــهدت 
انشقاق بعض منتسبيها أثناء فرة "الربيع العريب"، 
متخــض عنهــا تشــكيل جمعيــة اإلخــوان املســلمن 
أسســها مراقــب عــام الجاعــة األســبق عبــد املجيد 

ذنيبات.
واعتربت الجاعة هذا األمر، انقابًا عىل رشعيتها، 
الحكومــة األردنيــة، ممثلــة  ال ســيا بعدمــا منحــت 
الجديــدة  الجمعيــة  االجتاعيــة،  التنميــة  بــوزارة 

ترخيصا يف مارس/ آذار 2015.
مــن  أول  أوقفــت،  قــد  األردنيــة  الســلطات  وكانــت 
أمس، املدير التنفيذي للجنة املركزية لانتخابات 
يف الحــزب، بــادي الرفايعــة، بتهمتي "إطالة اللســان 

وتحقر رئيس دولة صديقة".

الرياض/ األناضول:
قــال وزيــر الحــج والعمرة الســعودي محمد صالح 
التدريجيــة  العــودة  بصــدد  اململكــة  إن  بنــن، 
للعمرة والزيارة مع مراعاة االحرازات الصحية.

وأضــاف "بنــن" خــال مؤمتــر افــرايض، أمــس، 
أن باده ســتعتمد يف مراحل العودة التدريجية 
للعمــرة والزيــارة، عــىل الحلــول التقنيــة )الحجــز 
عــن بعــد(، التــي متكــن الــرشكات واملؤسســات، 

من تسويق الخدمات عامليا ومحليا.
وأشــار الوزيــر، إىل أنــه ســيكون هنــاك أكــر مــن 
30 رشكة محلية وعاملية ميكن التعامل معها.

وذكــر أن رشكات العمــرة تخــدم نحــو 16 مليــون 
معتمــرا مــن الداخــل من املواطنــن واملقيمن، 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  مواطنــي  ومــن 

ومعتمري الخارج.
الســعودية  علقــت  املــايض  مــارس/آذار  ويف 
العمــرة داخليــا وخارجيــا نتيجــة تفــيش فــروس 

"كورونا".

وتســتهدف الســعودية 30 مليون معتمر بحلول 
"رؤيــة  اإلصاحــي  برنامجهــا  بحســب   ،2030

."2030
مــن  العديــد  اســتخدمت  الســعودية،  وكانــت 
هــذا  حــج  موســم  خــال  االحرازيــة  اإلجــراءات 

العام بأعداده القليلة للغاية.
خلــو  مــن  التأكــد  اإلجــراءات،  تلــك  بــن  ومــن 
الكامــات،  ولبــس  "كورونــا"،  مــن  الشــخص 
وتطهــر  االجتاعــي،  التباعــد  عــىل  والحفــاظ 
األســطح، وتحديد عدد محدد لركاب الحافات 

املصاعد، وغرها من اإلجراءات.
وارتفــع عــدد املعتمريــن العــام املــايض بنســبة 
 19.16 إىل  ليصــل   ،2018 عــن  باملئــة   4.6
مليــون معتمــر، 61.1 باملئــة منهــم مــن الداخــل 

و38.9 باملئة من الخارج.
وشكل السعوديون 27.7 باملئة من املعتمرين 
غــر  باملئــة   72.3 مقابــل  املــايض  العــام 

سعودين.

كابول/ األناضول:
قتــل 11 رجــل أمــن أفغانيــا، أمــس، يف هجومن 
اســتهدفا مخفريــن  "طالبــان"  لحركــة  منفصلــن 

للرشطة والجيش بواليتي "كابيسا" و"بلخ".
عبــد  كابيســا،  رشطــة  باســم  املتحــدث  وقــال 
 6 إن  صحفــي،  ترصيــح  يف  شــوريش،  الشــايق 
عنــارص رشطــة قتلــوا يف هجــوم لحركــة طالبــان 

عىل مخفر بقضاء "تاغاب".

طالبــان  صفــوف  يف  خســائر  وقــوع  إىل  وأشــار 
خــال اشــتباكات اندلعــت عقــب الهجــوم عــىل 

املخفر.
منــر  بلــخ،  واليــة  باســم  املتحــدث  قــال  بــدوره، 
أحمــد، إن عنــارص طالبــان شــنت هجومــا عــىل 
مخفر عسكري بالوالية، أسفر عن مقتل 5 رجال 

أمن وأرس 3 آخرين.
ومل تصدر "طالبان" أي بيان بشأن الهجومن.

واشنطن/ وكاالت:
فــرض سلســلة  أمــس  الواليــات املتحــدة  أعلنــت 
عقوبات تستهدف خصوصا وزارة الدفاع االيرانية 
والرئيــس الفنزويــيل نيكــوالس مــادورو، وذلك يف 
املتحــدة،  األمــم  بعقوبــات  مجــددا  العمــل  إطــار 

داعية الدول األوروبية إىل االقتداء بها.
ترامــب  دونالــد  األمــريك  الرئيــس  وأعلــن 
 27 تســتهدف  املتحــدة  األمــم  عقوبــات  أن 
املنظمــة  لكــن  وكيانــات،  أشــخاص  بــن  جهــة 
األمميــة تؤكــد أن القــرار يف هــذا األمــر ال يعــود 

لواشنطن.
وجــاء يف بيــان لرامــب أن "الواليــات املتحــدة 
أعادت تفعيل العقوبات األممية عىل إيران".

تفعيــل  إعــادة  أن  األمــريك  الرئيــس  وتابــع 
واضحــة  رســالة  "يوجــه  األمميــة  العقوبــات 
الــدويل  املجتمــع  وألركان  اإليــراين  للنظــام 

الرافضن الوقوف بوجه إيران".
حظــر  فــرض  تعيــد  أنهــا  ترامــب  إدارة  وتقــول 
أممــي عــىل األســلحة انتهكتــه إيــران، ال ســيا 
نفــط  منشــآت  اســتهدف  الــذي  الهجــوم  يف 

سعودية.
لكنهــا تســتند يف ذلــك إىل قــرار أممــي رّحــب 
باالتفــاق النــووي الــذي أبرمــه الرئيــس األمريك 
العــام  يف  إيــران  مــع  أوبامــا  بــاراك  الســابق 

.2015

الواليــات  انســحاب  أعلــن  قــد  ترامــب  وكان 
املتحــدة مــن هــذا االتفــاق يف العــام 2018، 
لكنه يتحجج بأن واشنطن تبقى "مشاركة" فيه، 

وفق ما هو وارد يف نصه.
مجلــس  يف  األعضــاء  الــدول  غالبيــة  وترفــض 
األمــن حجــة واشــنطن، يف حــن تشــدد الــدول 
األوروبيــة الحليفــة لواشــنطن عــىل أولويــة إنقاذ 

الحل السلمي للربنامج النووي اإليراين.
استهداف مادورو

مــن جهتــه، قال وزير الخارجية األمريك مايك 
األوروبيــة  املعارضــة  عــن  ســؤاله  لــدى  بومبيــو 
العقوبــات  "تفعيــل  إن  واشــنطن  ملوقــف 
مســؤولية ملقاة عىل عاتق كل الدول األعضاء 

يف األمم املتحدة".
اململكــة  بالتأكيــد  يشــمل  األمــر  "هــذا  وتابــع 
متــي  أن  نتوّقــع  وأملانيــا.  وفرنســا  املتحــدة 

هذه الدول يف تفعيل هذه العقوبات".
وغالبيــة األفــراد املدرجــن يف قامئــة عقوبــات 
بعقوبــات  مســتهدفون  املتحــدة"  "األمــم 
اإليــراين  الدفــاع  وزيــر  بينهــم  ومــن  أمركيــة، 

واملنظمة اإليرانية للطاقة الذرية.
يف مــوازاة ذلــك تســعى الواليات املتحدة إىل 
مــادورو،  نيكــوالس  الفنزويــيل  الرئيــس  إطاحــة 
الســاعي بشــكل متزايــد إىل تعزيــز التعــاون مع 

إيران يف املجال النفطي.

وأعلنــت وزارة الخارجيــة األمركيــة أنهــا تفــرض 
مبوجــب  مــادورو  عــىل  عقوبــات  مجــددا 
بنــاء عــىل قــرار  املرســوم الصــادر عــن ترامــب 
األمــم املتحــدة، مشــرة إىل تعامــل يف مجــال 

الدفاع بن إيران والرئيس الفنزوييل.
فــرض  يجيــز  مرســوما  أمــس  ترامــب  ووقــع 
"عقوبــات اقتصاديــة شــديدة بحــق أي بلــد أو 
ونقــل  وبيــع  تقديــم  يســاهم يف  فــرد  أو  رشكــة 
اســلحة تقليدية اىل الجمهورية االســامية يف 
إيــران"، وفــق مــا أورد مستشــار ترامــب لألمــن 

القومي روبرت اوبراين.
يعمــل  عامــن،  نحــو  "منــذ  بومبيــو  وقــال 
مســؤولون فاســدون يف طهــران مــع النظــام غــر 
حظــر  عــىل  لالتفــاف  فنزويــا  يف  الرشعــي 

الساح الذي قررته األمم املتحدة".
وقــال وزيــر الخارجيــة األمــريك للصحافين إن 
"اجراءاتنــا اليــوم هي تحذير ينبغي أن يســمعه 

العامل أجمع".
وســبق أن فرضــت الواليــات املتحــدة يف العــام 
بعدمــا  إيــران  عــىل  مشــددة  عقوبــات   2018
أعلن ترامب انسحاب باده من االتفاق النووي 
الــذي نــص عــىل كبح األنشــطة النوويــة اإليرانية 

مقابل إنعاش اقتصاد الجمهورية اإلسامية.
امتثــال  حينهــا  املتحــدة  األمــم  مفتشــو  وأكــد 

طهران ملندرجات االتفاق.

مقتل 11 عنرصًا أمنيًا بهجومني لـ"طالبان" يف أفغانستان

بروت/ وكاالت:
أن  مــن  أمــس  عــون  ميشــال  اللبنــاين  الرئيــس  حــذر 
البــاد تتجــه نحــو "جهنــم" يف حــال عــدم توافق القوى 
إعــان  يؤمــل  كان  حكومــة  تشــكيل  عــىل  السياســية 
تأليفها قبل أســبوع، وال تلوح يف األفق حلول لتبديد 

العراقيل أمام والدتها.
الرئيــس  أعلــن  مــا  -وفــق  السياســية  القــوى  وتعهــدت 
الفرنــي إميانويــل ماكــرون يف ختــام زيارتــه لبــروت 
مبهمــة  "حكومــة  بتشــكيل  الحــايل-  الشــهر  مطلــع 
وتحظــى  مســتقلة"  مجموعــة  "مــن  مؤلفــة  محــددة" 
أقصاهــا  مهلــة  يف  السياســية  األطــراف  كافــة  بدعــم 

أسبوعان.
لكــن مســاعي التشــكيل تــراوح مكانهــا مــع إرصار حزب 
اللــه وحليفــه حركــة أمــل بزعامــة رئيــس الربملــان نبيــه 
بري عىل تســمية وزرائها والتمســك بحقيبة املالية، 
األمــر الــذي تعارضــه أطــراف أخــرى، أبرزهــا زعيــم تيــار 

املستقبل سعد الحريري.
يــرص  الشــيعي  "الثنــايئ  أن  اللبنــاين  الرئيــس  وأوضــح 

عــىل التمســك بــوزارة املاليــة، وعــىل تســمية الوزيــر 
وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكرمية".

وأضاف "باملقابل، ال يريد الرئيس املكلف )مصطفى 
أديــب( األخــذ برأي رؤســاء الكتــل يف توزيع الحقائب 
وتســمية الــوزراء، ويطــرح املــداورة الشــاملة، ويلتقــي 

معه يف هذا املوقف رؤساء حكومة سابقون".
وخــال مؤمتــر صحفــي، قــال عــون -الــذي يعــد أحــد 

أبــرز حلفــاء حــزب اللــه السياســين- "نحــن اليــوم أمــام 
أزمــة تشــكيل حكومــة مل يكــن مفرضــا أن تحصــل، ألن 
التــي تنتظــر لبنــان ال تســمح بهــدر أي  االســتحقاقات 

دقيقة".
التعــب  بــدا عليــه  وأضــاف رئيــس الجمهوريــة -الــذي 
وتلعثــم مــرات عــدة- "مــع تصلــب املواقــف ال يبــدو 
يف األفــق أي حــل قريــب، ألن كل الحلــول املطروحــة 

تشكل غالبا ومغلوبا".
وردا عىل سؤال عا ستؤول إليه األمور يف حال عدم 

التوافق، أجاب عون "طبعا إىل جهنم".
ومنذ تكليفه بتشــكيل الحكومة نهاية الشــهر املايض 
أديــب  مصطفــى  زار  للبنــان،  ماكــرون  زيــارة  عشــية 
رئيــس الجمهوريــة 4 مــرات من دون عرض أي تشــكيلة 

حكومية.
اختصاصيــن  حكومــة  تشــكيل  إىل  أديــب  ويطمــح 
الــذي  املتســارع  االقتصــادي  االنهيــار  وقــف  هدفهــا 

يشهده لبنان منذ عام.
وقــال يف بيــان أمــس إن "أوجــاع اللبنانيــن تســتوجب 
تشــكيل  تســهيل  أجــل  مــن  األطــراف  جميــع  تعــاون 
تعهــدت  أن  ســبق  الربنامــج  محــددة  مهمــة  حكومــة 

األطراف بدعمها".
املبــادرة  إنجــاح  عــىل  "العمــل  إىل  األطــراف  ودعــا 
الفرنســية فــورا ومــن دون إبطــاء"، مؤكــدا أنه ســيواصل 
العمل من أجل تشكيل الحكومة، بعد تقارير إعامية 
تحدثت عن احتال تخليه عن هذه املهمة الصعبة.
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غزة/ يحيى اليعقويب:
األمــر أن النــور يف قلبهــا ال ينطفــئ بـ"اســمه"؛ 
وأن روحــه البيضــاء هــي بقعــة الضــوء الوحيــدة 
ســنوات  ثــاث  مــرت  فؤادهــا،  يف  املتبقيــة 
تهرب فيها أفكارها عن هذا العامل الخايل منه 
إليــه؛ لكنــه اليــوم مدهــا بنــور آخــر، إنــه إبراهيــم 
املحتــل  مقارعــة  يف  لــه  كان  فقــد  نجــا،  أبــو 
"صــوالت وجــوالت"، وبصمــة خلــف كل انفجار 
كل  مــن  نجــا  وجيشــه،  االحتــال  حصــون  دك 
محــاوالت اغتيالــه حتــى لقبــه رفاقــه بـ"صاحــب 

األرواح السبعة".
رحــل زوجهــا شــهيًدا منــذ ثاثــة أعــوام؛ لكنهــا 
يف كل يوم تنقب صفحات الذاكرة، تكتشف 
شيًئا جديًدا يف شخصيته، تحن إىل ابتسامة 
انطفــأت؛ وكأنــه برحيلــه أطفــأ معــه شــعاع النــور 
مــن "صــدر البيــت"، فبــات كل ركــن فيــه مليًئــا 

بالحزن عىل فراق "أيب املعتصم".
ابنتهــا "هنــاء"  التلفــاز، جلســت  قبالــة شاشــة 
"مــا  برنامــج  يتابعــون  وإخوتهــا،  عاًمــا(   19(
"الصفقــة  عنــوان:  حمــل  الــذي  أعظــم"  خفــي 
والســاح"، مرت مشــاهد، لشخصيات، وصور 
صــدور  "أثلجــت  وقــد  املقاومــة  لصواريــخ 
أبطــال  أحــد  صــورة  مــرت  حتــى  املتابعــن"، 
هنــاء  نظــرت  بانفعــال  الشــهداء،  املقاومــة 
بكامــل اتســاع عينيهــا عــىل الشاشــة، فكانــت 
عــن  املقاومــة  كشــفت  وقــد  لوالدهــا،  صــورة 
تدويــر  "إعــادة  لهــا  مــروع  يف  الكبــر  دوره 
قذائــف االحتــال التــي مل تنفجر بغزة وقذائف 
العامليــة  الحــرب  منــذ  غارقتــن  لســفينتن 
والبطولــة"،  "الفخــر  مشــاعر  تجلــت  األوىل"، 
مــع اتصــاالت ورســائل تصلهــم مــن املحبــن، 
مــأ  أنهــم عاشــوا تحــت ظــال رجــل  مدركــن 

اسمه األرض بأفعاله.

األخــرى  الجهــة  مــن  "املعتصــم"  أم  صــوت 
أبطــال  أحــد  قصــة  رشيــط  يقــص  للهاتــف، 
لحظــة  نامئــة؛  كنــت  أين  "صحيــح  املقاومــة: 
عــرض الربنامــج، لكنــي يف الصبــاح اســتيقظت 
يســألني  الجميــع  ورســائل،  اتصــاالت  عــىل 
عــن شــعوري، فقلــت لهــم: إنــه رفــع رأيس يــوم 
ومكانتــه  قــدره  أعــرف  كنــت  ألين  استشــهاده 
يف املقاومــة يف زواجنــا، وقبلــه؛ فقد كان ابن 
عمي وأعرف حسن خلقه، وسأبقى مفتخرة به 

طوال حيايت".
وداع خلف الكفن

وافــق  2017م،  )يونيــو(  حزيــران   7 القصــة: 
الـ12 من رمضان؛ أبو "املعتصم" عاد من يوم 
اعتــكاف أمضــاه مبدينة غزة، وقبل خروجه من 
إعــداد طبــق  مــن زوجتــه  املنــزل عــًرا طلــب 

"سلطة خضار".
عىل عتبات البيت نظرته وقعت عىل حفيدته 
"بتــول" )6 أعــوام( تريــد الخــروج من املنزل مع 
وداعــب  املنــزل،  بــاب  خلــف  اختبــأ  والدتهــا، 
حفيدتــه كعادتــه يخرهــا: "بــدك تيجــي معــي 
وال مــع إمــك؟"، وكــرر االختبــاء وراء الباب عدة 
مــرات يغطــي وجهــه بيديــه، تارًكا آخر ابتســامة 

له عند باب البيت.
"مّيا، يف انفجار يف أبويا باملوقع مش عارفن 
عــىل  طويــل  وقــت  ميــض  مل  وضعــه"  كيــف 
ابنهــا "معتصــم"  وقــدوم  مــن املنــزل،  خروجــه 
بهــذا الخــرب؛ "خرجــت مــن املنــزل عــىل عجل، 
مــن شــدة الخــوف عليــه" تســتذكر زوجته، لكن 
لهــا  تعــرض  حــروق  "شــوية  طأمنهــا:  أحدهــم 
واآلن هــو باملشــفى"، أو باألحــرى حــاول تهدئة 
بــركان خوفهــا، لكــن خــرب االستشــهاد وصلهــا: 
"حمــدت اللــه، واســرجعت يف مصــايب، فقــد 
عزيــز  مثلــه  رجــل  رأيس،  املعتصــم  أبــو  رفــع 

إمســاك  يحــب  ومل  الدنيــا،  يحــب  مل  علينــا، 
املال".

أم  قلــب  يف  غصــة  األخــر  الــوداع  تــرك 
املعتصــم، تذكــر كل تفاصيلــه: "كان غريًبــا، 
حتــى إن الطبــق الــذي طلبــه نيس أخــذه، ورغم 
كل  مــع  وقــف  أمــره،  مــن  وعجلتــه  انشــغاله، 
فهــو  حفيدتــه  وداعــب  قليــًا،  قابلــه  شــخص 
يعشــق الصغــار، إىل درجــة أنــه صاحب "نفس 
مجموعــة  مــع  الطعــام  لتنــاول  مســتعد  طيبــة" 

صغار وال يتأفف".
مــرور  أن متــر  تــأىب  املؤملــة  الذكريــات  أن  إال 
الكــرام دون أن تنبــش أحزانهــا: "حملــوه عــىل 
تــرك  بــه؛ مل أره، فاالنفجــار  األكتــاف، وجــاؤوا 

أثًرا عىل جسده".
بقيت صورة "أيب املعتصم" التي خرجت من 
املنزل، صاحب االبتسامة و"الوجه البشوش" 
ودعــت  زوجتــه،  رأتهــا  التــي  األخــرة  الصــورة 

روحه "الطيبة".
شــخصيته-  يف  تنقــب  زالــت  -مــا  "أتــدري؟" 
بيــوم  استشــهاده  قبــل  أنــه  أحدهــم  "حدثنــي 
شــاهده بزاويــة املســجد يبــي ويقــرآ القــرآن، 
عــىل  عــرت  وقــد  غــزة،  وضــع  عــىل  حزيًنــا 
مذكــرة، يــدون بهــا أجندته اليوميــة من مواعيد 

حتى ال ينىس".
تلفــت حديثهــا: "رزقــت ســت  ملحوظــة هنــا 
بنــات، مل يتكلــم يوًمــا قــط، ومل يبــِد اعراضــه 
ا  عــىل حكــم اللــه يوًمــا، فقــد كان ســعيًدا جــدًّ
أن  بعــد  البنــات  يفضــل  ظــل  إنــه  حتــى  بهــن، 
رزقت ثاثة أوالد ذكور، وكان حنوًنا عليهن".

يبتســم صوتهــا، ولعلهــا نالــت مــن شــخصيته: 
"هــل تــدري؟، كان يعطينــا املــال، ويأخــذ منــه 

ما يحتاج له، وكان معظمه لعمله املقاوم".
الشــخصية  هــذه  يف  تنبــش  زالــت  مــا 

يــا  بــك  افتخــرت  ــا  لهــا، حقًّ املحبــن ال حــر 
أيب" الصوت هنا قادم من ابنته هناء.

والدهــا:  مــع  ذكرياتهــا  أجمــل  كانــت  هنــا 
"الــيء الــذي ال ينــىس مرافقتــه يل إليصــايل 
الطريــق يعطينــي نصائــح،  إىل املدرســة، يف 
أنــىس  ال  الصفــات،  يف  أشــابهه  كنــت  فقــد 
ويــوم  تصاحبــي"،  مــن  "اعــريف  يل:  كلامتــه 
املنصــة  عــىل  املدرســة  كرمتنــي  استشــهاده 

افتخاًرا ببطوالته".
مل تخُل الحياة من املزاح بن البنت ووالدها، 
يوًمــا عاتبتــه عــىل غيابــه عــن املنــزل، انتزعــت 
ابتســامة مــن صوتهــا: "كنــا منازحــه، وأحكيلــه: 
ذلــك  يتقبــل  فــكان  متــزوج"،  يــيِّ  "روح 

ضاحًكا".
مل تعد هناء ترى البحر جميًا كام كان حينام 
تذهــب مــع والدهــا كل جمعــة موعــًدا مقدًســا 
منعكســة  صورتــه  ســوى  تــرى  ال  اآلن  بينهــام، 
عــىل تلــك امليــاه املتألئــة مع انعكاس أشــعة 
وتبقــى  املشــهد  يتــاىش  عليهــا،  الشــمس 
صــورة والدهــا يف كل مــرة تلمــع، تشــتم رائحــة 
تذكرهــا  التــي  األمــواج،  صــوت  مــن  الشــوق 

بصوت والدها.
نجله معتصم )30 عاًما(  يلخص بعض اليء 
مســرة والــده يف درب املقاومــة التــي تحتــاج 
الفخــر  توفيــه حقــه: "يل  حتــى  مجلــدات  إىل 
قائــًدا  كان  واإلعــداد،  الهندســة  رجــل  أيب  أن 
ا بكتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام،  عســكريًّ
انضــم للمقاومــة وكان مــن الرعيــل األول، ورغم 
كان  املقاومــة  صفــوف  يف  الكبــرة  مواقعــه 
شــديد التواضــع بــن النــاس ويقــول لهــم: )إين 

مثي مثلكم وأقل منكم(".
ترك أبو املعتصم ذكريات جميلة مع جرانه، 
حتــى  مبســاعدتهم،  الجميــع  يســبق  فدامًئــا 

بعــد  بيتنــا  شــاهد  "الجميــع  "املتواضعــة": 
عــدوان  يف  قصــف  أنــه  –علــاًم  إعــامره  إعــادة 
االحتــال عــىل غــزة عــام 2014م– وكان بيًتــا 
البيــت،  صــدر  يف  مفروشــة  حصــرة  ــا،  عاديًّ
وغرفة ضيوف هدية من أهي، كان يحن عىل 
كثــًرا يف  يبقــي طعاًمــا  أن  يحــب  ال  الغابــة، 

البيت، يحب توزيعه عىل املحتاجن".
قــدًرا، وجــد أبــو املعتصــم الفــارق الزمنــي بينــه 
وبــن زوجتــه يف العمر مســاحة للمزاح الدائم، 
فقــد كانــت تكــربه بثامنيــة أشــهر، تعلــق وقــد 
بهــذه  "كان ميازحنــي  كذلــك:  هنــا  ابتســمت 

املسألة: )أنا ماخد وحدة عجوز(".
قبــل أيــام؛ أوقــدت العائلــة شــموع الحــزن، فقد 
املعتصــم  أيب  مليــاد  الـــ54  الذكــرى  مــرت 
"ممزوجة بالحزن والفخر"، فهو من مواليد 17 
أيلول )سبتمرب( 1966م، وولدت معها إحدى 
رسائــره "العســكرية" وخرجــت إىل النــور، مــن 
"رحم املقاومة" وتوهجت سرته بن الناس.

مــرت ثــاث ســنوات وال يــزال طيفــه يحــوم يف 
البيت، أم املعتصم يعريها ذاك الشوق: "ال 
يــزال صوتــه وهــو يطلــب منــي أن أوقظه العر 
زلــت  مــا  يــرن يف أذين،  للذهــاب إىل عملــه، 

أسمع الصوت كل يوم".
حتــى "قطــة" اعتنــى بها افتقدتــه، أم املعتصم 
وكانــت  "حمــود"  "لقبهــا  القصــة:  تــروي 
تتحســس قدومه املنزل، وحينام يأيت تســبقه 
ســمك  علبــة  ليشــري  فيذهــب  غرفتــه،  إىل 
لهــا، ويطعمهــا، وبعــد استشــهاده، ظلــت تأيت 

غرفته مدة طويلة ثم رحلت".
حالوة الروح

ودع  متعجــًا؛  يركــض  رأيتــه  استشــهاده  "يــوم 
الجميــع دون أن يــدري )...( ويــوم نــر صورتــه 
مــن  اتصــاالت  وصلتنــا  الجزيــرة،  قنــاة  عــىل 

لحظاته األخرة، معتصم ينبش يف التفاصيل: 
"قبــل استشــهاده بأقــل من ســاعة، حينام غادر 
املنزل عىل عجل، ورأى مياه الرف الصحي 
قــد خرجــت للســطح عنــد بيــت جراننا، اتصل 
بالبلديــة، وأوصــاين بالوقــوف معهــم، وكان لــه 
الفــاروق مبخيــم  بنــاء مســجد  فضــل كبــر يف 

الشابورة".
مواقف جهادية

ســرته  يف  لــه،  املشــهودة  املواقــف  ومــن 
املنشورة عىل املوقع اإللكروين لـ"القسام"، 
تدريبــه  أثنــاء  يف  ٢٠٠٦م،  عــام  "إصابتــه 
مجموعــة مــن املجاهديــن عــىل رمايــة القنابــل 
بالخطــأ  القنابــل  إحــدى  ســقطت  إذ  اليدويــة، 
قــرب املجاهديــن، فــام كان منــه إال أن ضحــى 
بنفســه وأرسع نحوهــا لقذفهــا بعيــًدا، مــن أجل 
إنقاذ بقية املجاهدين، فانفجرت بالقرب منه.

قــدم الشــهيد بعملــه هــذا الــذي مكــث بســببه 
يف  منوذًجــا  التعــايف  رسيــر  عــىل  عامــن 
عــىل  والخــوف  والفــداء  والتضحيــة  البطولــة 
إخوانــه، وقتهــا أبهــرت جرأتــه الجميــع، وســجل 

هذا الفعل يف تاريخ سجله البطويل.
ومــا إن تعــاىف مــن إصابتــه حتى اســتأنف عمله 
واصــل  إذ  املتفجــرات،  مخاطــر  وســط  يف 
الهندســية،  األعــامل  يف  والتطويــر  الصناعــة 
دفــع  العســكري  التصنيــع  يف  عملــه  ولعــل 
الغتيالــه،  عــدة  محــاوالت  لتنفيــذ  االحتــال 

لكنها باءت جميعها بالفشل.
"حينام يكشــف الســتار عن بعض املهام التي 
شــارك فيهــا، ســتعلمون أن هــذا الرجــل خلــف 
كل انفجــار دّك جيــش االحتــال، وخلــف كل 
بارود ونار" هذا ما كشف عنه، ولكن "ما خفي 
صنــدوق  يف  مغلًفــا  الكثــر  زال  فــام  أعظــم"؛ 

أرسار املقاومة.

بطاقة تعريفية:
إبراهيم حسين أبو نجا

أحد قادة سالح الهندسة في "القسام".
التحق بصفوف "القسام" أوائل انتفاضة األقصى عام 

2000م.

عمل في وحدة التصنيع العسكري التابعة للكتائب.
تولى قيادة دائرة اإلعداد والتدريب في لواء 

رفح.
نفذ االحتالل محاوالت عدة الغتياله 

لكنها باءت جميعها بالفشل، حتى 
أصبح رفاقه ينادونه بـ"صاحب 

األرواح السبعة".
خالل عدوان 2008م استهدف 
طيران االحتالل الحربي منزله 

بمخيم الشابورة لالجئين 
برفح.

استشهد في انفجار عرضي 
بأحد مواقع الكتائب عام 

2017م.

إبراهيم أبو نجا.. 
في ذكرى ميالده 

توهجت سيرته

أمينة سره تبوح لـ"فلسطين" 
بـ"أجمل الذكريات"



11منوعات الثالثاء 5 صفر 1442هـ 22 سبتمبر/ أيلول 
Tuesday 22 September 2020

FELESTEENONLINE

غزة/ حنني مرتجى:
بريشــة وألــوان تقــف رنــني منهمكة برســم الكاممة بأناملها 
عــى وجــوه األطفــال الذيــن يتجمعــون بالقــرب منهــا، مــا 
إن تنتهــي مــن الرســم لطفــل حتــى تبــدأ عالمــات الفــرح 

تتشكل عى مالمحهم.
إعالن حظر التجوال يف غزة منذ 24 آب )أغسطس( بعد 
اكتشــاف حــاالت مصابــة بكورونــا داخــل القطــاع دفع رنني 
للتغريــد خــارج الصنــدوق، والبحــث عــن طريقــة جديــدة 
تداعب بها األطفال وتحبب إليهم ارتداء الكاممة، حتى 
اهتــدت إىل فكــرة رســمها بأشــكال كرتونيــة جذابــة عــى 

وجوه األطفال الذين يقطنون بالقرب من منزلها.
رنــني الزريعــي )18 عاًمــا( مــن ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة 

بغــزة،  والشــباب  الفتيــات  مــن  العديــد  مــن  واحــدة  هــي 
الذيــن اســتثمروا  وقتهــم خــالل مــدة الحجــر املنــزيل يف 

صقل وتطوير مهاراتهم ومواهبهم املتعددة.
"أردت مــن تلــك املبــادرة الذاتيــة التــي قمــت بهــا إدخــال 
ارتــداء  األطفــال، وتوعيتهــم رضورة  قلــوب  عــى  الفرحــة 
الكاممــة مــع تفــي هــذا الفــروس وخطورتــه، خاصــة أّن 
هنــاك فئــة منهــم ليــس لديهــم وعــي بأهميــة ارتدائهــا، وال 

يرغبون بها" تقول رنني لصحيفة "فلسطني".
تبلور الفكرة

"منــذ بدايــة حظــر التجــوال أفكــر يف تطويــر موهبتي، وأن 
أتعلــم أســلوًبا جديــًدا بالرســم، حتــى منــت تلــك الفكــرة 
ثــم  أواًل،  وجهــي  عــى  تنفيذهــا  وبــدأت  مخيلتــي،  إىل 

وإتقان، فبدؤوا دعمها، ومن هنا نقطة انطالقها.
بالرســم،  تتعلــق  واحــدة  دورة  بســوى  رنــني  تلتحــق  مل 
ذاتهــا،  عــى  باالعتــامد  موهبتهــا  صقــل  عــى  وعملــت 
منصــة  عــى  فيديــو  مقاطــع  مــن  ينــر  مــام  بالتعلــم 
)يوتيوب(، وشــاركت بلوحاتها يف العديد من املعارض 

الفنية التي كانت تقام بقطاع غزة.
وبعــد نجاحهــا يف الثانويــة العامــة دفعهــا شــغفها وحبهــا 
الشديد للرسم إىل دراسة تخصص الرتبية الفنية، وتركز 
يف معظــم رســوماتها عــى األطفــال ومعاناتهم وحقوقهم 

املسلوبة يف فلسطني.
تطويرها املستمر لذاتها جعلها تبدع يف الرسم بالفحم 
اإلتقــان،  غايــة  يف  لوحــات  وإخــراج  األكريليــك،  وألــوان 

طورتها بالرسم عى وجوه األطفال، ونجحت بها، والقت 
إعجاب كثرين من األطفال".

ومل تقترص أعاملها عى تلك الفكرة، فخالل مدة الحجر 
رســم  يف  الفنانــني  مــن  مجموعــة  مــع  شــاركت  املنــزيل 
كورونــا،  عــن  تتحــدث  رســومات  عــى  تحتــوي  جداريــة 
أرادت  التــي  اللوحــات  مــن  العديــد  رســمها  إىل  إضافــة 
بهــا إيصــال رســالة للمواطنــني بــرورة البقــاء يف منازلهم 

لحامية أنفسهم.
بداية موهبتها

ذات يــوم كانــت تخــط بأناملهــا إحــدى الرســومات وهــي 
ذلــك  فنــال  االبتدائيــة،  املرحلــة  يف  أعــوام،   ١٠ بســن 
بإبــداع  ترســم  وجدوهــا  وعائلتهــا،  معلمتهــا  إعجــاب 

وأيًضــا أبدعــت يف صناعــة املشــغوالت اليدويــة والرســم 
باملكيــاج الســيناميئ، والقــت تلــك الرســومات إعجــاب 
كثريــن مــن متابعيهــا عــر صفحاتهــا يف مواقــع التواصــل 

االجتامعي.
طموح وصعوبات

والحصــار  املعابــر،  وإغــالق  الكهربــايئ،  التيــار  انقطــاع 
اإلرسائيــي املفــروض عــى قطــاع غــزة منــذ أكــر مــن 14 
مســرتها  يف  تواجههــا  التــي  الصعوبــات  أبــرز  مــن  ســنة 

الفنية.
تطمح رنني إىل املشــاركة يف املعارض الدولية، وإنشــاء 
معــرض خــاص بهــا وبلوحاتها الفنية، وأن تخلق لها بصمة 

متيزها من غرها من الرسامني بغزة.

القاهرة/ فلسطني:
هناك تشابه إىل حد كبر بني فروس األنفلونزا 
املقابــل  ولكــن يف  املســتجد،  كورونــا  وفــروس 
يوجــد بعــض الفــروق التــي تســاعد عــى التمييــز 

بينهام.
نزالت الرد واألنفلونزا والفروسات التاجية مثل 
فروس كورونا املســتجد فروســات معدية تؤثر 
عــى الجهــاز التنفــي، وتنتقــل بالطــرق نفســها: 
االتصــال املبــارش مــع شــخص مصاب أو مالمســة 
ســطح يحمــل الفــروس؛ وفًقا إلفادة موقع "ويب 

طب" اإللكرتوين.
فروق في األعراض

مــن  كل  أعــراض  يف  االختالفــات  بعــض  هنــاك 
األنفلونــزا وفــروس كورونــا املســتجد، فأعــراض 
كورونــا  فــروس  أعــراض  مــن  أكــر  األنفلونــزا 

املستجد.
األنفلونــزا  أعــراض  تتمثــل  األنفلونــزا:  أعــراض 
فيــام يــي، علــاًم بأنهــا قــد ال تظهــر جميعهــا لــدى 
حمــى-  إعيــاء-  ســعال-  املصــاب:  الشــخص 
قشــعريرة- صــداع- آالم يف العضــالت والجســم- 
ســيالن األنــف- انســداد األنــف- التهــاب الحلــق- 

القيء واإلسهال.
تكــون  ولكنهــا  حمــى،  الــرد  نــزالت  تتضمــن  وقــد 
أقــل حــدة، وغالًبــا مــا تؤثــر عــى الجهــاز التنفي 
العلــوي فقــط، ما يســب احتقــان الجيوب األنفية 

البسيط وسيالن األنف والسعال.
يــي  فيــام  املســتجد:   كورونــا  فــروس  أعــراض 
املســتجد:  كورونــا  لفــروس  الرئيســة  األعــراض 
الحمــى- ســعال جــاف وميكــن أن يصاحبــه بلغــم- 
ضيــق يف التنفــس- آالم شــديدة يف العضــالت 
والجســم- التهــاب الحلــق- فقــدان حاســتي الشــم 

نيودلهي/ الجزيرة نت:
وصــل فــروس كورونــا ألبعــد األماكــن وأكرها 
تحصيًنــا يف العــامل، فــروس صغــر يتســلل 
عر الهواء وينتر، ومل تســتطع كرى الدول 
الفــروس،  تفــي  دون  تحــول  أن  وأقواهــا 
معزولــة  جزيــرة  يف  تعيــش  قبيلــة  مثــة  لكــن 
متاًمــا عــن البــر اســتطاعات أن متنــع ماليني 
أنفســهم  والبــر  والبكتريــا  الفروســات 
جزيــرة  تســكن  قبيلــة  إنهــا  لهــا،  الوصــول  مــن 
جــزر  مــن  واحــدة  وهــي  الشــاملية،  ســنتنيال 

أندمان باملحيط الهندي وتتبع الهند.
جزيرة معزولة عن البشر

التواصــل  محــاوالت  كل  الجزيــرة  قاومــت 
مــن  اآلالف  عــرات  مــدار  عــى  الغربــاء  مــع 
الذيــن حاولــوا  الســنني، حتــى إن املغامريــن 
تجــاوز القانــون الــذي مينــع التواصــل واقرتبــوا 
مــن أهــايل القبيلــة لقــوا حتفهــم رمًيا بالســهام 
ومــن  الجزيــرة،  مشــارف  إىل  وصولهــم  فــور 
جــون  املبــر  مقتــل  الحــوادث  تلــك  أشــهر 
ألــني تشــاو، وهــو أمــريك لقي حتفــه عى يد 

مجموعة من األفراد من قبيلة سنتينليز.
ما يعرف عن الجزيرة حتى اآلن

القبيلــة  وأفــراد  الجزيــرة  عــن  يعــرف  مــا  كل 
عــى  الراســية  القــوارب  مــن طريــق  قــد جمــع 
فســكان  ســهامهم،  مرمــى  مــن  أبعــد  مســافة 
الغابــات  الصيــد يف  عــى  يعيشــون  الجزيــرة 
وامليــاه الســاحلية، ويعتقــد أن لديهــم نوعــني 
مختلفني من املنازل تقســم بني أكواخ كبرة 

والتذوق.
وهنــاك بعــض األعــراض النــادرة لفــروس كورونــا 
ســيالن  الغثيــان-  اإلســهال-  وهــي:  املســتجد، 

األنف.
وهــذا يعنــي أن األعــراض األوليــة لفــروس كورونــا 
التنفــي،  الجهــاز  عــى  تأثــًرا  أقــل  املســتجد 
أكــر  الوقــت لتصبــح  تــزداد حدتهــا مبــرور  ولكــن 
الرئــوي  االلتهــاب  تســبب  ألنهــا  وذلــك  خطــورة، 
تــؤدي  وقــد  الحــادة،  التنفــي  الجهــاز  ومتالزمــة 

إىل أمراض خطرة.
األشــخاص  مــن  العديــد  أن  أيًضــا  لوحــظ  وقــد 
املصابني بفروس كورونا املســتجد قد ال تظهر 

عليهم هذه األعراض.
فروق في مدة الحضانة

تختلــف األنفلونــزا عــن فــروس كورونــا املســتجد 
تكــون  األنفلونــزا  حالــة  ففــي  حضانــة،  مــدة  يف 
املــدة مــا بــني حــدوث العــدوى وظهــور األعــراض 
كورونــا  بفــروس  اإلصابــة  حالــة  يف  أمــا  قصــرة. 
األعــراض األوىل يف  تبــدأ  أن  املســتجد فيمكــن 
الظهــور بعــد مــدة أطــول قــد تصــل إىل 14 يوًمــا، 
وخــالل هــذه املــدة ميكــن أن تنتقــل العــدوى مــن 

شخص إىل آخر.
فروق في مضاعفات المرض

يف  خاصــًة  الشــائعة،  األمــراض  مــن  األنفلونــزا 
موســم الشــتاء، وال تشــكل خطــورة عــى الجســم 
عليهــا  القضــاء  يســهل  إذ  األحيــان،  معظــم  يف 
باألدويــة املضــادة للفروســات، والحصــول عــى 
الراحة، وتناول السوائل الدافئة، ولكن يف بعض 
خطــرة  مضاعفــات  تســبب  أن  ميكــن  الحــاالت 

بالجسم.
خطــورة  فيشــكل  املســتجد  كورونــا  فــروس  أمــا 

املؤقــت،  للســكن  تبــدو  صغــرة  ومالجــئ 
وترتــدي النســاء سالســل أليــاف مربوطة حول 
يرتــدي  كــام  ورؤوســهن،  وأعناقهــن  خرصهــن 
الرجــال قــالدات وعصابــات الــرأس لكــن بحزام 
خــرص أكــر ســمًكا، وغالًبــا مــا يحملــون الرمــاح 

واألقواس والسهام.
محاوالت التواصل

يف أواخــر القــرن الـــ18 وصــل فريــق بحثــي إىل 
الجزيــرة واختطــف مجموعة من األفراد لغرض 
مرضــوا  مــا  رسعــان  لكــن  العلميــة،  األبحــاث 
إىل  األطفــال  نقــل  فأعــادوا  البالغــون،  ومــات 
الجزيرة مع بعض الهدايا، ولكن ال أحد يعرف 
أمــراض  أي  نقلــوا  األطفــال  هــل  اليــوم  حتــى 

للجزيرة أم ال.
الحصبــة  مثــل  أمراًضــا  إن  العلــامء  ويقــول 
واألنفلونــزا قــد تكــون وبائيــة ومدمــرة للجزيرة، 
ومناعــة ســكانها لــن تتحملهــا، مــع أنهــم عــى 
مــا يبــدو يتمتعــون بصحــة جيــدة، فليــس لدى 
التــي  الفروســات  ضــد  مناعــة  أجســادهم 
وال  الحــايل،  الوقــت  يف  البريــة  تعانيهــا 
تســمح القبيلــة بالتواصــل مــع البــر مطلًقــا، 
مــا يجعلهــا يف حصــن منيــع مــن الفروســات 
مثــل كورونــا، لكــن إن وصلــت فإنهــا قد تفتك 
بهــم، حتــى إن كانــت فروســات أكــر ضعًفــا 

من كورونا.
ويف عام 1974م شــقت مجموعة من علامء 
مــن  ومصــور  الفيلــم  وطاقــم  األنروبولوجيــا 
ناشــيونال جيوغرافيــك ومجموعــة مــن رجــال 

عــى الجســم يف كثــر مــن الحــاالت، إذ ميكــن أن 
يســبب اإلصابــة مبشــكالت صحيــة عديــدة ناتجة 
عن ضيق التنفس وتلف خاليا الجهاز التنفي، 

خاصًة مع عدم توافر عالج له.
اختالف في العالج

لألدويــة  داع  يوجــد  ال  املوســمية  األنفلونــزا 
يف  إال  الحالــة  هــذه  يف  للفروســات  املضــادة 
وميكــن  الصحيــة،  املريــض  حالــة  تعقــد  حالــة 
املنــزل  يف  األنفلونــزا  أعــراض  مــن  التخفيــف 
بالعالجات الشــائعة التي ال تســتلزم وصفة طبية 

يف كثر من األحيان.
أمــا يف حالــة اإلصابــة بفــروس كورونــا املســتجد 
فــال يوجــد عــالج للقضــاء عليه حتى اآلن، وبذلك 
إن املريــض يحصــل عــى األدويــة التــي تســاعد 
إىل  ويحتــاج  فحســب،  األعــراض  تخفيــف  عــى 
معــه يف  للتعامــل  رعايــة طبيــة يف املستشــفى 
حالــة اإلصابــة بأعــراض خطرة مثل ضيق التنفس 
ا حتى ال يتسبب  وغره، كام يجب عزله عزاًل تامًّ

يف نقل العدوى.
توافر اللقاح

ميكن الوقاية من األنفلونزا من طريق تناول لقاح 
األنفلونــزا الســنوي، إذ يســاعد هــذا اللقــاح عــى 
تقليــل فــرص اإلصابــة باملــرض، وتخفيف أعراضه 

يف حالة اإلصابة به.
أما فروس كورونا املستجد فلم يصدر أي لقاح 
الوقايــة  طــرق  إن  وبذلــك  اآلن،  حتــى  لــه  مضــاد 
تتمثل يف غسل اليدين جيًدا باستمرار، وتجنب 
املــرىض والوجــود يف األماكــن املزدحمــة، وعدم 
قــدر اإلمــكان، ويف  مالمســة األســطح املختلفــة 
حالة مالمســتها يجب غســل اليدين عى الفور، 

واستخدام املعقم باستمرار.

الجزيــرة،  إىل  طريقهــم  املســلحة  الرطــة 
لكنهــم أطلــق عليهــم أيًضــا وابــل مــن الســهام 
واألقــواس، وأصيــب مخــرج الفيلــم، وخرجــت 

املجموعة دون تصوير.
التواصل السلمي الوحيد

وخــالل عقــود حــاول الرئيــس اإلقليمــي لــوزارة 
القيــام  بانديــت  الهنــد  يف  القبليــة  الشــؤون 
املعزولــة،  الجــزر  مجتمــع  إىل  زيــارات  بعــدة 
ورصح الحًقــا لشــبكة يب يب يس )BBC( عــن 
الذيــن هددوهــم  القبيلــة  أهــايل  مــع  لقاءاتــه 
ــا منهــم،  بالفعــل، لكــن مل يقتلــوا أو يجرحــوا أيًّ
ألنهم كانوا يرتاجعون كلام ثار سكان القبيلة.

مــن  الهدايــا  تحمــل  البعثــات  تلــك  كانــت 
األواين وكميــات كبــرة مــن جــوز الهنــد، كــام 
حرصــت البعثــة عــى ضــم 3 مــن رجــال قبيلــة 
أونــج، وهــي قبيلــة محليــة مجــاورة ملســاعدة 
القبيلــة  وســلوك  خطــاب  تفســر  يف  البعثــة 
املعزولــة، لكنهــم قوبلــوا أيًضــا بوجــوه غاضبــة 
أفــراد  مــن  باألقــواس  املســلحني  لبعــض 

القبيلة، األمر الذي أجرهم عى الرتاجع.
الوحيــدة  هــي  ســنتينليز  قبيلــة  وليســت 
املعزولــة عــن العــامل، بــل هنــاك العديــد مــن 
عــن  وتنعــزل  الغابــات  تســكن  التــي  القبائــل 
العــامل ألســباب مختلفــة، لكــن يغلــب عليهــا 
الخــوف مــن العــامل الخارجي، وهناك العديد 
مــن الســكان األصليــني يف الرازيــل يســكنون 
غابــات األمــازون يف فقاعــة بريــة بعيــدة عــن 

البر.

برسمها على وجوههم.. رنين تجذب األطفال إلى الكمامة

5 فروق 
بين فيروَسي 

األنفلونزا وكورونا 
المستجد

محصنة من الوباء وممنوعة على 
البشر.. أكثر الجزر عزلة في العالم
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واشنطن/ وكاالت:
املشــارك  واملؤســس  املليارديــر  كان 
لـ"مايكروســوفت"، بيــل غيتــس، أحــد رواد األعامل 
الذين أتيحت لهم الفرصة لقاء والعمل مع عاملقة 
ســتيف  الراحــل  أمثــال  التكنولوجيــا،  مجــال  يف 

جوبز، مؤسس رشكة "آبل".
ويف مقابلــة مــع وكالــة "بلومبــرغ"، حــاول غيتــس، 
اعتبــار  ميكــن  كان  إذا  مــا  ســؤال  عــن  اإلجابــة 
املليارديــر إيلــون ماســك هــو النســخة القادمــة مــن 
جوبــز، نظــرا لإلنجــاز الــذي حققتــه رشكتيــه "تســا" 

و"سبيس إكس".
وقــال غيتــس: "إذا كنــت تعــرف النــاس شــخصيا، 
فــإن هــذا النوع من التبســيط املفــرط يبدو غريبا"، 
مضيفــا أن هنــاك بعــض االختافــات الرئيســية بــن 

طريقة عمل ماسك وجوبز.
مهنــدس  يكــون  ألن  أكــر  مييــل  "إيلــون  وأضــاف: 
عمــي تجريبــي. ســتيف كان عبقريــا يف التصميــم 
واختيــار األشــخاص والتســويق. ال ميكنــك الخلــط 

بينهام".
غالبــا مــا يتحــدث ماســك عــن جدول أعاملــه ويديه 
موضوعتــان عــىل النهــج املقرر اتباعه، عىل ســبيل 
املثــال، أثنــاء اإلعــان عــن نتائــج أعامل "تســا" يف 
نوفمرب/ ترشين الثاين عام 2017، نه كان يقيض 
جميع الســاعات يف مصنع إنتاج البطاريات، حتى 
االســتحامم  عــن  ويتخــىل  األرض  عــىل  ينــام  أنــه 

لتحقيق مســتهدف إنتاج ســيارة "تســا 3" يف عام 
.2018

هــذا  عــىل  شــخصيا  "أنــا  آنــذاك:  ماســك  وقــال 
الخط، أحاول حل املشــكات بنفيس، نحن نعمل 
كنــت  بذلــك.  للقيــام  األســبوع  يف  أيــام  ســبعة 
مشــكات  تشــخيص  يف  للمســاعدة  متواجــدا، 
معايرة الروبوت، لذلك أنا أفعل كل ما بوسعي".

"لقــد  ســابقا:  غيتــس  قــال  جوبــز،  إىل  بالنســبة 
كان ســاحرا يف تحفيــز النــاس بشــكل مفــرط، كان 
بإمــكاين رؤيتــه وهــو يلقــي التعاويــذ، وبعــد ذلــك 

كنت أنظر إىل الناس وأراهم مفتونن".
كتب غيتس منشور، الشهر املايض، عرب مدونة، 
قل فيه إن السيارات الكهربائية "لن تكون أبًدا حًا 
عملًيا" الســتبدال الشــاحنات ومركبات املســافات 
غيتــس،  تعليقــات  عــىل  ماســك  ورد  الطويلــة. 
قائــا إنــه "ليــس لديــه أدىن فكــرة" عــن الشــاحنات 

الكهربائية.
ســيارة  إن  "بلومبــرغ"،  مقابلــة  يف  غيتــس  قــال   
ماسك الكهربائية "متثل مساهمة كبرة يف جهود 
ذلــك  "فعلــت  تســا  وأن  املنــاخ"،  تغــر  مكافحــة 
األخــرى،  الســيارات  "رشكات  وأن  عاليــة"  بجــودة 

التي ترى نجاحه، ستدخل السوق.
انتقد غيتس أيضا موقف ماسك من دعوات البقاء 
يف املنــازل، حيــث وصــف األخــر هــذه الدعــوات 

بأنها "فاشية" يف أبريل/ نيسان املايض.

برلن/ وكاالت:
دعــوى  إنســتغرام  لتطبيــق  مســتخدمة  أقامــت 
فيســبوك  رشكــة  عــىل  األســبوع  هــذا  قضائيــة 

إلتهامها بـ"التجسس" عىل املستخدمن.
الدعــوى  صاحبــة  كونديتــي،  بريتنــي  وقالــت 
القضائيــة، بنــص الدعــوى املرفوعــة أمــام محكمــة 
ســان فرانسيســكو الفيدراليــة بالواليــات املتحــدة: 
عــن  وقيمــة  مثينــة  بيانــات  يجمــع  كان  "إنســتغرام 
ســوى  إليهــا  ليصــل  يكــن  مل  والتــي  مســتخدميه، 
مــن خــال تشــغيل الكامــرات عــن قصــد". وعــرب 
عــن  الخصوصيــة"  "شــديدة  لبيانــات  الوصــول 
فيلــه"،  "دويتشــه  موقــع  بحســب  مســتخدميهم، 

األملاين.
مــن  عــدد  الحــظ  "إندبندنــت"،  موقــع  وبحســب 
مستخدمي إنستغرام أثناء استخدامهم للتطبيق، 
خــال شــهر يوليــو/ متــوز، أن الرمــز الخــاص بخدمة 
اللــون  يحمــل  كان  هواتفهــم  عــىل   FaceTime

األخــر، وهــو مــا يعنــي أن الكامــرا كانــت تعمــل 
دون علمهم.

اإلدعــاء  فيســبوك  رشكــة  نفــت  جانبهــا،  ومــن 
املســتخدمن  مــن  عــدد  الحظــه  مــا  وأرجعــت 
املســتخدمن  تنبيــه  يف  تســبب  "خلــل"  إىل 
بشــكل خاطــئ مــن أن تطبيــق إنســتغرام يســتخدم 

الكامرات بهواتف آيفون.

 نيودلهي/ وكاالت:
أعــادت الســلطات يف الهنــد فتــح موقــع تــاج محــل 
األثــري الشــهر أمــام الــزوار، وذلــك بعــد أطــول فرتة 

إغاق يف تاريخه، دامت 6 أشهر.
وتقرر إغاق املعلم الســياحي الشــهر يف مارس/ 
آذار بعدمــا فرضــت الســلطات يف البــاد إجــراءات 

صارمة من أجل منع انتشار فروس كورونا.
زائــر يوميــا فقــط،  5 آالف  واآلن سُيســمح بدخــول 
مــرض  مــن  للوقايــة  ســامة  إجــراءات  تطبيــق  مــع 
حــاالت  زيــادة  مــع  يتزامــن  مــا  وهــو  كوفيــد19-، 

اإلصابة الجديدة بفروس كورونا.
الســياحية  املعــامل  مــن  واحــدا  محــل  تــاج  ويعــد 
يســتقبل  وكان  العــامل،  يف  للســياح  جذبــا  األكــر 
أكر من 70 ألف شخص يوميا، قبل انتشار الوباء.

األبيــض،  الرخــام  مــن  املصنــوع  الريــح  وشــيد 
مــن اإلمرباطــور  بتكليــف  الســابع عــرش،  القــرن  يف 
املغويل، شاه جهان، تخليدا لذكرى زوجته ممتاز 

محل.
وأُغلــق تــاج محــل مــرة لفــرتة وجيــزة يف عــام 1978 
عندمــا رضبــت فيضانــات مدينــة أغــرا حيــث يوجد 
عــام  أيــام يف  لعــدة  أخــرى  ومــرة  الشــهر،  املعلــم 

1971 بسبب الحرب بن الهند وباكستان.
التصوير الجامعي ممنوع

ســينغ،  كومــار  يوغــاش  املحــي،  الصحفــي  وقــال 
لبي يب يس إن السلطات طهرت املجمع كله قبل 
فتــح األبــواب يف الثامنــة صباحــا، كام ارتدى جميع 

العاملن فيه األقنعة.
لقيــاس  يخضعــون  الزائريــن  إن  الســلطات  وقالــت 
درجــة الحــرارة عنــد مدخــل املجمــع، كــام يطلــب 
منهــم دفــع مثــن التذاكــر إلكرتونيــا. ويطلــب منهــم 

أيضا االلتزام بالتباعد االجتامعي أثناء الزيارة.
ويســمح للــزوار بالتقــاط صــور، أو تصويــر أنفســهم 

فرادى، ولكن ُيحظر عليهم التصوير الجامعي.
ويقــول ســينغ إنــه ال يتوقــع إقبــاال كبرا مــن الزوار ما 

دامت اإلصابات بفروس كورونا يف تزايد.
5 مايــن إصابــة حتــى  مــن  أكــر  الهنــد  وســجلت 
اآلن. ويــأيت إقليــم أوتــار براديــش، حيث يوجد تاج 
محــل، يف املركــز الخامــس من بن املناطق األكر 

تررا بالفروس يف الهند.
الــذي ســتفعله  لــرى مــا  إنــه ينتظــر  ويقــول كومــار 
الســلطات لفــرض احــرتام قواعد الســامة والتباعد 
زيــارة  كبــرة  مجموعــات  تبــدأ  عندمــا  االجتامعــي 

املعلم الشهر.
وتحيــط بالريــح حدائــق غنــاء يتجــول فيهــا الــزوار 
ويلتقطــون الصــور يف الهــواء الطلــق، ولكــن املبنــى 
نفسه مكان مغلق با تهوية تقريبا، وهو ما يسهل 
يف  يقفــون  الــزوار  أن  خاصــة  الفــروس،  انتقــال 

طوابر طويلة النتظار دورهم للدخول والخروج.
مكان خاٍو

يقول غوتام شارما، الذي جاء من دلهي لزيارة تاج 
محل، إنه كان ينتظر منذ شــهور إعادة فتح املعلم 

السياحي.
يف  ضعيفــا  ســيكون  اإلقبــال  أن  أعــرف  "كنــت 
البدايــة، ولــذا فإنــه مــن األســلم زيــارة تــاج محــل يف 

األيام األوىل من إعادة فتحه".
وكان أمــام أبــواب تــاج محــل عــدد قليــل مــن الــزوار 
يوم االثنن، وهو مشــهد غر معتاد يف تاريخ أبرز 
معــامل الهنــد التاريخيــة والســياحية، الــذي ال يهــدر 

كبار ضيوف الباد فرصة زيارته.
وقد زار الرئيس األمرييك، دونالد ترامب، وزوجته 
املــايض.  شــباط  فربايــر/  يف  محــل  تــاج  ميانيــا، 
املعلــم  زاروا  الذيــن  اآلخريــن  العــامل  قــادة  ومــن 
تــرودو،  جاســتن  كنــدا،  وزراء  رئيــس  الشــهر 

والرئيس الرويس، فادميرب بوتن.

مدريد/ الجزيرة نت:
الخفافيــش  أن  األشــخاص  بعــض  يعتــرب 
كائنــات مخيفــة، فيــام يــرى البعــض اآلخــر 
أنهــا حيوانــات رائعــة. وقــال موقــع "ســوبر 
 )supercurioso( اإلســباين  كوريوســو" 
يف تقريــر إن الخفافيــش متثــل 20 باملئــة 
عــىل كوكــب األرض  الثدييــات  أنــواع  مــن 
نــوع   1100 مــن  أكــر  وجــود  إىل  بالنظــر 

منها.
الوحيــدة  الثدييــات  الخفافيــش  وتعــد 
القــادرة عــىل الطــران، وهــي منتــرشة يف 
كل قارة من العامل باستثناء القارة القطبية 

الجنوبية.
عــن  مثــرة  معلومــة   16 هنــا  ونقــدم 

الخفافيش:
تســتطيع  ليليــة  حيوانــات  1.الخفافيــش 
تســتخدم  ال  لكنهــا  الظــام،  يف  الرؤيــة 
املوقــع  تحــدد  وإمنــا  الصغــرة،  عيونهــا 
التــي  األصــوات  خــال  مــن  بالصــدى 

تصدرها.
2.مــن خــال هــذا الصــدى املرتــد، تعــرف 
الخفافيــش أيــن يتعــن عليها الطــران. إذا 
املــيض  ميكنهــا  ارتــداد،  هنــاك  يكــن  مل 
قدمــا ألن ذلــك يعنــي أنــه ال توجــد عقبــات 
صــدى،  هنــاك  كان  وإذا  طريقهــا،  يف 
ميكنها تحديد املســافة التي تفصلها عن 
مختلــف األجســام مــن خــال رسعــة ارتداد 

املوجات الصوتية.

وقــد عــر عليــه يف ســيبريا عــام 2005، 
ُثّبــت  وكان يرتــدي رباطــا لتحديــد الهويــة 

عليه عام 1964.
8.الخفافيــش متعــددة األحجــام، أصغرهــا 
الخفــاش الطنــان الــذي يــرتاوح حجمــه بــن 
غرامــن،  حــوايل  ويــزن  مليمــرتا  و33   29
وأكربهــا خفــاش الثعلــب الطائــر الفلبينــي 
الــذي يبلــغ طــول جناحيــه 1.5 مــرتا ويــزن 
تختلــف  كــام  كيلوغرامــا،   1.2 حــوايل 
ألوانــه: أســود أو بنــي أو رمــادي أو أصفــر أو 

أحمر.
9.الخفافيــش مــن أكلــة الحــرشات، لكنهــا 
الخفافيــش  ابتــاع  عــىل  أيضــا  قــادرة 
حــرشة   3000 إىل  يصــل  ومــا  الصغــرة، 
صغــرة يف ليلــة واحــدة. يف كهــف براكن، 
تعيــش  التــي  الخفافيــش  هــذه  أن  يقــدر 
مــن  طــن   200 تــأكل  أن  ميكنهــا  هنــاك 

الحرشات يف الليلة.
يف  واحــدة  مــرة  الخفافيــش  10.تنجــب 

السنة.
مســتعمرات  يف  الخفافيــش  11.تعيــش 
كبرة، حيث تقوم بتدفئة بعضها البعض، 
بشــكل يســاعدها عــىل توفــر الطاقة، كام 
تحافظ عىل حرارة أجســامها بشــكل فردي 

عن طريق لف أجنحتها حول جسمها.
عــىل  تتغــذى  التــي  الخفافيــش  12.تفــرز 
الدم مادة مضادة للتخر يف لعابها، متت 
دراســتها مــن قبــل العلــامء يف العديــد مــن 

3.الغــذاء املعتــاد ملعظــم الخفافيــش هــو 
تتغــذى  األنــواع  بعــض  ولكــن  الحــرشات، 
اآلخــر  وبعضهــا  واألســامك  الفاكهــة  عــىل 

يتغذى عىل الدم.
الخفافيــش  مــن  فقــط  أنــواع   3 4.هنــاك 
تتغذى عىل الدم تعرف باسم الخفافيش 
يف  تعيــش  وهــي  الدمــاء،  مصاصــة 
وتتميــز  أمــركا،  مــن  االســتوائية  املناطــق 
بهــا  تخــرتق  للغايــة  حــادة  بأســنان صغــرة 
هــذه  خطــر  يكمــن  وال  الحيوانــات.  جلــد 
الخفافيــش يف كميــة الــدم التــي تســتطيع 
محتملــة  حاملــة  كونهــا  يف  وإمنــا  لعقهــا، 

لداء الكلب.
مبفردهــا،  الخفافيــش  بعــض  5.تعيــش 
العيــش يف  عــام إىل  لكنهــا متيــل بشــكل 
تقــع  الكهــوف،  يف  كبــرة  مســتعمرات 
 )Bracken( براكــن"  "كهــف  يف  أكربهــا 
بالقرب من ســان أنطونيو يف تكســاس يف 
الواليــات املتحــدة األمركية. وُيعتقد أنها 

تتكون من أكر من 20 مليون خفاش.
حتــى  الطبيعــة  يف  الخفافيــش  6.تعيــش 
20 عامــا، وميكــن أن تصــل بعــض األنــواع 
مثــل الخفافيــش البنيــة إىل 30 عامــا، وهو 
الصغــرة  الثدييــات  باقــي  عــن  مــا مييزهــا 
الفــران  أو  الجــرذان  مثــل  شــيوعا  األكــر 
التــي تعيــش مــا يزيــد قليا عــن عامن يف 

املتوسط.
7.أكــرب خفــاش بلــغ مــن العمــر 41 عامــا، 

البلــدان لعــاج مــرىض القلــب وإبطــاء آثار 
الجلطات عند البرش.

أن  إىل  الحديثــة  األبحــاث  13.توصلــت 
أن  ميكــن  الخفافيــش  أنــواع  بعــض  رسعــة 

تصل إىل 150 كيلومرتا يف الساعة.
الحيوانــات  مــن  قليــل  عــدد  14.هنــاك 
املفرتســة التــي تتغــذى عــىل الخفافيــش، 
عــىل غــرار البــوم والصقــور والثعابــن، لكن 
أكــر مــا يســبب الوفيــات بــن الخفافيــش 
هو األمراض. أسوأ ما ميكن أن تتعرض له 
الخفافيــش هــو "متازمــة األنــف األبيــض"، 
حيــث يغطــي العفــن أجنحتهــا وأنفهــا أثناء 
متــوت  املــرض  هــذا  وبســبب  الســبات، 

املاين من الخفافيش كل عام.
للغايــة  نظيفــة  حيوانــات  15.الخفافيــش 
مثــل القطــط، وتقــيض الكثــر مــن الوقــت 
يف العنايــة بنفســها، حيــث تقــوم بتنظيف 

فرائها وخاصة آذانها.
16.عــدد الخفافيــش آخــذ يف االنخفــاض 
بســبب إزالــة الغابــات والتلــوث والصناعــة 

التي قضت عىل العديد من موائلها.
عقــب  عــىل  رأســا  تنــام  17.الخفافيــش 
إىل  أوال  ذلــك  يعــود  مختلفــة.  ألســباب 
النــوم  مــن  مينعهــا  الــذي  أجنحتهــا  حجــم 
هــذه  تتمتــع  ال  وثانيــا،  طبيعــي،  بشــكل 
الحيوانــات  ضــد  حاميــة  بــأي  الكائنــات 
أماكــن  يف  تتــدىل  لذلــك  املفرتســة، 

يصعب الوصول إليها.

لندن/ وكاالت:
قــال علــامء يف بريطانيــا إن اختبــارا رسيعــا 
نجح يف اكتشــاف اإلصابة بفروس كورونا 
يف  بدقــة  املريــض  حالــة  تشــخيص  مــع 
غضــون 90 دقيقــة دون الحاجــة إىل مختــرب 

متخصص.
وأظهــرت دراســة أجرتهــا "إمربيــال كوليــدج 
حــد  إىل  متاثــل  االختبــار  نتائــج  أن  لنــدن" 
حاليــا  املعتمــدة  االختبــارات  نتائــج  بعيــد 

يف املعامل.
وُيستخدم اختبار الفحص الرسيع بالفعل 
الصحــة  لهيئــة  تابعــة  مستشــفيات   8 يف 
للتعــرف برسعــة عــىل  الربيطانيــة  الوطنيــة 

املرىض الذين يحملون الفروس.
أخــذ  عــىل  قــادر  شــخص  أي  ويســتطيع 

هــذا  لكــن  والدقــة،  الرسعــة  بــن  مفاضلــة 
االختبار ينجح يف تحقيق االثنن".

وطلبــت اململكــة املتحدة بالفعل خمســة 
آالف جهــاز "Nudgebox" و5.8 مليــون 
مــن عبــوات الفحــص التــي تســتخدم ملــرة 

واحدة فقط.
أن  يف  يتمثــل  كبــر  عائــق  يوجــد  أنــه  بيــد 
اختبــارا  يجــري  الرسيــع  الفحــص  جهــاز 
واحــدا فقــط يف كل مــرة، وهــذا يعنــي أنــه 
خــال يــوم واحــد، ميكن للجهــاز إجراء نحو 

16 اختبارا.
وقــال كــوك: "إنــه مفيــد يف املراكــز الطبية 

التي تسعى إىل اتخاذ قرار رسيع".
رسيعــا  اكُتشــف  مريــض  عــن  وتحــدث 
إصابته بفروس كورونا األســبوع املايض، 

اســتخدام  والحلــق  األنــف  مــن  مســحة 
.DnaNudgeالجهاز، الذي طورته رشكة

صغــرة  عبــوة  داخــل  املســحة  وتوضــع 
تستخدم مرة واحدة، وتحتوي عىل املواد 

الكيميائية الازمة إلجراء االختبار.
مجلــة  نرشتهــا  التــي  الدراســة،  وقارنــت 
"النســيت ميكروب"، النتائج التي شــملت 
وخضعــت  شــخصا   386 مــن  عينــات 
الختبــار "DnaNudge" الرسيــع مــع نتائــج 

االختبارات املعملية.
مــن  كــوك،  غراهــام  الربوفيســور  وقــال 
األداء  "كان  لنــدن:  كوليــدج  إمربيــال 
متشــابها، وهــو أمــر مطمــن للغايــة عندمــا 

تسعى إىل إدخال تقنية جديدة".
وأضــاف: "يشــمل العديــد مــن االختبــارات 

ديكســاميثازون  عقاقــر  تنــاول  يف  وبــدأ 
ورميديسيفر.

االختبــارات  هــذه  مثــل  تصبــح  أن  وميكــن 
املستشــفيات  يف  أكــرب  فائــدة  ذات 

مستقبا.
ووصــف لورانــس يونــغ، مــن جامعــة واريــك 
التقنيــة  البحــث،  يف  مشــارك  غــر  وهــو 

الجديدة بأنها "مبتكرة".
وأضــاف: "ميكــن أن يلعــب االختبــار دورا 
مهام عندما يتعن اتخاذ قرار بشأن مريض 
محتمــل عــىل الفــور، مثــل فحــص املــرىض 
لتحديد قرار دخولهم املستشفى أو إجراء 

جراحة.
وأضــاف: "عــىل الرغــم مــن ذلــك ليس هذا 

هو الحل إلجراء اختبار شامل مجّمع".

بيل غيتس يوضح الفرق بني
عقلية إيلون ماسك وستيف جوبز

دعوى تتهم فيسبوك بتشغيل كامريات 
إنستغرام دون علم المستخدمني

تاج محل يستقبل الزائرين
 بعد أطول إغالق يف تاريخه

رسعتها وطعامها وكيفية نومها.. 
معلومات ال تعرفها عن الخفافيش

فريوس كورونا.. اختبار رسيع يكتشف 
اإلصابة بكوفيد19  خالل 90 دقيقة
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غزة/فلسطني:
حددت محكمة التحكيم الريايض الفلسطيني 
موعــدًا  الجــاري  ســبتمرب  شــهر  مــن   27 يــوم 
إلصــدار القــرار النهــايئ بخصــوص قضيــة مباراة 
نهــايئ كأس غــزة 2020-2019، التي جمعت 
بني فريقي شــباب رفح وغزة الريايض يوم 30 

من شهر يونيو املايض.
كــا وحــددت اللجنــة موعــد جلســة املرافعــة 
أجــل  مــن  املداولــة،  جلســة  وموعــد  النهــايئ 
الوصــول إىل نقطــة إصــدار الُحكــم يف القضيــة 
املرفوعــة للمحكمــة مــن قبــل نــادي شــباب رفح 

يوم 19 من شهر يوليو املايض.
وينتظــر ناديــي شــباب رفــح وغــزة الريــايض قرار 

مــا  كل  قدمــا  بعدمــا  الصــرب،  بفــارغ  املحكمــة 
لديها من مرافعات خاصة بالقضية.

وكان شــباب رفــح ظهــر بقــوة أمــام املحكمــة من 
خــالل لجنــة قانونيــة ثالثيــة برئاســة املستشــار 
ملــف  تــوىل  الــذي  مخيمــر،  حــادة  القانــوين 
إدارة  لقــرار  األوىل  الســاعات  منــذ  القضيــة 
الرياضيــة  للمحكمــة  التوجــه  رفــح  شــباب 
لالستئناف عىل قرار لجنة االستئناف الخاصة 

باتحاد كرة القدم.
القــدم  كــرة  باتحــاد  االســتئناف  لجنــة  وكانــت 
يوليــو  شــهر  مــن   14 يــوم  قرارهــا  أصــدرت 
املــايض بإعــادة املبــاراة بالكامــل، وذلــك بنــاء 
نــادي  مــن  إليهــا  عــىل دراســة امللــف املرفــوع 

غــزة الريــايض، الــذي اســتأنف عىل قــرار اتحاد 
كــرة القــدم باعتــاد فــوز شــباب رفــح إداريًا )-3

0( وتتويجــه بلقــب البطولــة للمــرة الســابعة يف 

تاريخه.
وكانــت مبــاراة نهايئ كأس غزة بني شــباب رفح 
وغــزة الريــايض توقفت عند الدقيقة )27( من 
الشــوط األول بعدمــا كان شــباب رفــح متقدمــًا 
بثالثــة أهــداف نظيفــة، حيــث رفــض الريــايض 
اســتكال املبــاراة احتجاجــًا عــىل وجــود عــدد 
زائد من الجاهري عىل مدرجات نادي شباب 
رفــح، يف وقــت كان اتحــاد كرة القدم قد ســمح 
العبــني  بــني  فــردًا   )125( بحضــور  فريــق  لــكل 

وجهاز فني وإدارة وجاهري.

غزة/ عالء شايل: 
ظهــر الالعــب الفلســطيني حامد حمدان يف 
أول مشــاركة رســمية لــه يف الــدوري املــري 
املمتاز هذا املوسم خالل لقاء فريقه طنطا 
األســبوع  FC(، ضمــن منافســات  )مــر  مــع 
الثامــن والعرشيــن مــن الــدوري التــي انتهــت 

بالتعادل السلبي. 
البــدالء  مقاعــد  عــىل  املبــاراة  حمــدان  وبــدأ 
قبــل أن يحصــل عــىل فرصــة املشــاركة األوىل 

لــه بقــرار مــن املديــر الفنــي الجديــد للفريــق 
الكابــن رضــا عبــد العــال، مــع بدايــة الشــوط 

الثاين. 
مــردودًا  وقــدم  قــوي  بشــكل  حمــدان  وظهــر 
جيــدًا يف الشــوط الثــاين, وكان حلقــة وصــل 
لزمالئه يف خط الوســط, لكن دون أن يتمكن 
فريقه من هز شباك الخصم, لتنتهي املباراة 

بالتعادل السلبي.
وتعترب هذه املشــاركة األوىل مهمة لحمدان 

يف إمكانيــة حصولــه عــىل دقائــق أكــر وفرص 
وإمكاناتــه  قدراتــه  وإثبــات  للمشــاركة  أخــرى 

يف رحلة احرتافه األوىل. 
العبــي  أبــرز  مــن  كان  حمــدان  أن  إىل  يشــار 
غــزة الصاعديــن وظهــر بشــكل قوي مــع فريقه 

السابق غزة الريايض قبل عامني.
وانتقــل حمــدان للــدوري املــري عــرب بوابــة 
نادي برياميدز، الذي أعاره لفريق طنطا عىل 

أمل املشاركة ومن ثم استعادته مستقباًل.

غزة/ عالء شايل: 
اســتعداداته  القــدس  هــالل  نــادي  بــدأ 
ملنافســات دوري املحرتفــني املوســم القــادم 
الشــهيد  اســتاد  يف  مغلــق  تدريبــي  مبعســكر 

فيصل الحسيني يف رام الله. 
عبــد  للفريــق  الجديــد  الفنــي  املديــر  ويتطلــع 
اللــه الصيــداوي لتهيئــة األجــواء بشــكل إيجــايب 
منافســات  انطــالق  قبــل  الفريــق  ملنظومــة 
املوسم الجديد بالتنسيق مع اللجنة املسرية 

ألعال النادي.

بجميــع  األعــال  تســيري  لجنــة  واجتمعــت 
النهائيــة للفريــق  القامئــة  بعــد وضــع  الالعبــني 
الركائــز  الجديــدة وتجديــد عقــود  بالتعاقــدات 

األساسية لالستمرار للموسم القادم. 
تســيري  لجنــة  رئيــس  الســالمية  عــوض  وقــال 
األعــال إن الالعبــني ينتمــون ملؤسســة كبــرية 
عــىل  تتويجــًا  األكــر  القــدس  هــالل  بحجــم 
الصعيــد املحــي واألكــر متثياًل عىل الصعيد 

الخارجي يف كأس االتحاد اآلسيوي. 
منافســات  لدخــول  القــدس  هــالل  ويســعى 

للمنافســة  ســعيًا  بقــوة  املحرتفــني  دوري 
واستعادة لقب دوري املحرتفني الذي ذهب 
بعدمــا  املــايض  لخزائــن مركــز بالطــة املوســم 

توج به هالل القدس ثالثة مواسم متتالية.
ومــر نــادي الهــالل بأزمــة كبرية عــىل الصعيدين 
املايل واإلداري يف اآلونة األخرية بعد استقالة 
عصــب،  أبــو  باســم  الدكتــور  النــادي  رئيــس 
العنــارص  مــن  كبــري  عــدد  رحيــل  إىل  أدى  مــا 
األساســية للفريــق أمثــال حــارس املرمــى رامــي 

حادة ومحمد درويش وعبد الله جابر.

غزة/ عالء شايل:
كشــفت مصــادر مقربة مــن اتحاد كرة القدم 
لألعضــاء  اإلداريــة  املناصــب  توزيــع  عــن 
الــدورة  الجــدد لرئاســة لجــان االتحــاد خــالل 

الحالية حتى العام 2024. 
للجنــة  رئيســًا  الســطري  كــال  وســيكون 
ســيكون  فيــا  االتحــاد،  يف  املســابقات 

محمــد زكريــا األغــا يف منصــب رئيــس لجنــة 
الحكام. 

وســيتوىل وجــدي جــودة رئاســة لجنــة شــؤون 
العطــا  أبــو  صــالح  ســيكون  فيــا  الالعبــني، 

رئيسًا للجنة الكرة الشاطئية والفوتوسال. 
أما يارس رضوان فســيكون يف رئاســة اللجنة 
ســيكون  حــني  يف  واملنتخبــات،  الفنيــة 

ســامر ظاهــر مديــرًا للدائــرة املاليــة لالتحاد، 
فيــا ســيتكلف الحقــًا  ســامي أبــو الحصــني 

مبنصب األمني العام املساعد. 
وســيبدأ رؤســاء اللجــان الجــدد خــالل األيــام 
أعضــاء  تشــكيل  حــول  التشــاور  القادمــة 
النطــالق  اســتعدادًا  املختلفــة  اللجــان 

منافسات املوسم الجديد.

غزة / مؤمن الكحلوت:
واصل نادي املجمع اإلسالمي هيمنته عىل بطوالت 
عــىل  التاســع  للموســم  غــزة  الطاولــة يف  تنــس  لعبــة 

التوايل.
وحصد امُلجمع اإلســالمي جميع البطوالت الرســمية 
منذ "9" سنوات تلقي خاللها خسارتني فقط كانت 
أمــام شــباب خانيونــس قبــل "3" أعــوام، والثانيــة أمام 

شباب الربيج يف شهر يوليو من العام املايض.

الالعبــني  عــىل  بطوالتــه  يف  املجمــع  نــادي  واعتمــد 
ُيرسي أبو سيف، عبدالله السقا، حسام الباز وأسعد 
إرحيــم، وذلــك بقيــادة مدربه عبد الســالم غريز، ومن 
عبــد  ومحمــد  النديــم  نائــل  اللعبــة  مــرشيف  خلفهــم 

العال.
ومثل نادي املجمع اإلســالمي فلســطني يف العديد 
من البطوالت العربية، والتي كان أخرها يف اململكة 

املغربية قبل "6" سنوات.

حمدان 
يظهر ألول مرة 

في الدوري 
المصري مع 

طنطا

27 سبتمبر
موعد صدور قرار 

المحكمة الرياضية في 
قضية نهائي كأس غزة

يقود استعدادات هالل 
القدس للموسم الجديد  الصيداوي

رؤساء ُجدد للجان اتحاد 
كرة القدم في دورته الجديدة

المجمع اإلسالمي
ُيهيمن على كرة الطاولة 

للعام التاسع على التوالي
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بدء محاكمة املعتقلني األردنيني والفلسطينيني  ... »حامس«: املجتمع الدويل فشل  ... 

9 وفيات و611 إصابة ... 

41 منظمة كويتية تطالب... 

برملانيون فرنسيون: التطبيع اإلمارايت... 

16 وفاة و1653 إصابة...  42 إصابة بكورونا يف غزة... 

غزة/ فلسطني:
واألمــن  الداخليــة  وزارة  أفــادت 
الوطنــي يف قطــاع غــزة، بأنها تعمل 
مــع الجهــات املختلفــة لفتــح معــر 
املقبــل،  األســبوع  الــري  رفــح 
مؤكــدة إنهــاء ترتيبــات فتــح املعــر 

يف كال االتجاهني.

وقــال املتحــدث باســم الــوزارة إيــاد 
البــزم يف ترصيحــات لقناة األقىص 
تواصــل  عــى  "نحــن  أمــس:  مســاء 
مــع الجانــب املــرصي بهذا الشــأن، 
ولكــن تعــّذر فتــح املعر خالل هذا 
فتحــه  أجــل  مــن  ونعمــل  األســبوع 

األسبوع القادم".

العامــة  الهيئــة  أعلنــت  أيــام  وقبــل 
للمعابــر والحدود بــوزارة الداخلية، 
لســفر  التســجيل  اســتئناف  عــن 
اتجــاه  يف  اإلنســانية  الحــاالت 
الــري  رفــح  معــر  عــر  املغــادرة 
ســالمة  عــى  "حرًصــا  ــا،  إلكرتونيًّ
بظــل  املواطنــني وتلبيــة حاجاتهــم 
اســتمرار إغــالق مكتــب التســجيل 

بسبب جائحة كورونا".
جنــوب  الــري  رفــح  معــر  وأغلــق 
أغســطس/  منتصــف  غــزة،  قطــاع 
آب املــايض، بعــد فتحه اســتثنائًيا 
بســفر  للســامح  أيــام  ثالثــة،  ملــدة 
كال  يف  العالقــني  املواطنــني 

االتجاهني.

منــذ  الخاصــة  ووحداتهــا  االحتــالل  رشطــة  وانتــرت 
ووفــرت  بواباتــه،  وعنــد  األقــىص  باملســجد  الصبــاح 
وجامعــات  املســتوطنني  القتحامــات  الكاملــة  الحاميــة 

"الهيكل" املزعوم.
وأفــادت دائــرة األوقــاف اإلســالمية بالقــدس املحتلــة بــأن 
)32( مســتوطًنا اقتحمــوا املســجد األقــىص خــالل الفــرتة 

ألداء  محــاوالت  وســط  باحاتــه،  يف  وتجولــوا  الصباحيــة، 
طقوس تلمودية باملسجد ويف الجهة الرقية منه.

وال تــزال رشطــة االحتــالل تواصــل مالحقــة الفلســطينيني 
عــى  الخنــاق  وتضييــق  لألقــىص،  الدخــول  مــن  ومنعهــم 
عــن  وإبعادهــم  األوقــاف،  وموظفــي  املســجد  حــراس 

املسجد.
ودعــت الهيئــة اإلســالمية العليــا يف القــدس أبنــاء البلــدة 
األقــىص  املســجد  إىل  الرحــال  شــد  لتكثيــف  القدميــة 

وإعامره لصد اقتحامات املستوطنني.
وطالبــت يف بيــان لهــا أمــس، بــرورة توفــر حشــد كبــر 
ألهــايل فلســطني يف مدينــة القــدس إلعامرهــا ولتشــغيل 

أسواقها الراكدة، والتوجه إىل مقدساتها للصالة فيها.
فيــه  والربــاط  للمســجد،  الرحــال  شــد  وجــوب  وأكــدت 
إفــراغ  منهــا  املــراد  االحتــالل  مخططــات  أمــام  للوقــوف 
مــن  املســلمني  وتفريــغ  أهلهــا  مــن  املقدســة  املدينــة 

األقىص خاصة يف ظل "األعياد اليهودية".

املتطرفــة  الهيــكل"  "جامعــات  تســمى  مــا  وتخطــط 
لنفــخ  املعبــد"  "جامعــات  يســمى  مــا  تحــت  املنضويــة 
البــوق يف األقــىص خــالل "األعيــاد اليهوديــة"، خصوًصــا 
فيام يسمى بـ "يوم الغفران" الذي يوافق يوم االثنني 28 
من الشهر الحايل وفًقا ملنشورات الجامعات املتطرفة.

االثنــني  يــوم  البــوق  يف  النفــخ  منهــم  مجموعــة  وتنــوي 
الصــالة خــالل  بعــض كتــب  أروقــة األقــىص وإدخــال  يف 
االقتحام الصباحي، علاًم أن الجامعات املتطرفة قدمت 
طلًبا بذلك لرطة االحتالل التي ردت بدراسة الطلب.

كــام تنــوي تنفيــذ "ســجود داخــل األقــىص وفًقــا للتعاليــم 
التلموديــة مــع صلــوات علنيــة مصــورة" خــالل مــا يســمى 
"أيام التوبة" الواقعة بني "رأس السنة" و"يوم الغفران".

وتواصل رشطة االحتالل لليوم الرابع عى التوايل، فرض 
حصارها وإغالقها املشــدد عى مدينة القدس املحتلة 
مــن  الحــد  بحجــة  القدميــة، ومحيطهــا،  البلــدة  ومداخــل 

تفيش فروس "كورونا".
ويتعــرض املســجد األقىص يومًيــا القتحامات وانتهاكات 
مــن املســتوطنني ورشطــة االحتــالل، فيــام تــزداد وترتهــا 

يف األعياد اليهودية.
مــن جانــب آخــر اعتقلــت قــوات االحتــالل، أمــس، شــاًبا، 
واســتدعت صحفًيــا مقدســًيا مــن بلــدة العيســوية شــامل 

رشق القدس املحتلة.

اعتقلــت  االحتــالل  قــوات  بــأن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
الشــاب مالــك مصطفــى بعــد مداهمــة بلــدة العيســوية، 
ادكيــدك  قــاروط  محمــد  الصحفــي  اســتدعت  كــام 
بــاب  عنــد  الريــد"  "رشطــة  مركــز  يف  معــه  للتحقيــق 

الساهرة.
واعتقاالتهــا  مامرســاتها  االحتــالل  رشطــة  وتواصــل 
املشــدد  واإلغــالق  الحصــار  رغــم  املحتلــة،  بالقــدس 
املفروض عى املدينة لليوم الرابع عى التوايل، بحجة 

الحد من تفيش فروس "كورونا".
ويف جنــوب الضفــة الغربيــة املحتلــة أخطــرت ســلطات 
مزرعــة  يف  البنــاء  بوقــف  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــالل 
قريــة  يف  اســتنادية  وجــدران  الدواجــن  لرتبيــة  صغــرة 
الضفــة  جنــوب  لحــم  بيــت  مدينــة  غــرب  شــامل  الولجــة 

الغربية املحتلة.
وأفــاد الناشــط يف قريــة الولجــة ابراهيــم عــوض اللــه بــأن 
اقتحمــت منطقــة عــني جويــزة  قــوة عســكرية إرسائيليــة 
شــامال، وأخطــرت بوقــف البنــاء مبزرعــة لرتبيــة الدواجــن 
اســتنادية  وجــدران  خيــارة،  أبــو  وليــد  املواطــن  ميلكهــا 

للمواطن نارص شحادة.
اســتيطانية  هجمــة  إىل  جويــزة  عــني  منطقــة  وتتعــرض 
منظمــة، تخللهــا هــدم منــازل واخطــار جــدران اســتنادية 

وأخرى بوقف البناء وتحريف أراٍض.

كــام أخطــرت قــوات االحتــالل اإلرسائيــي، أمــس، بإزالــة 
منشأتني يف خربة يرزا باألغوار الشاملية.

وقــال الناشــط الحقوقــي عــارف دراغمــة: إن اإلخطاريــن 
للشــقيقني  يعــودان  زراعيتــني  منشــأتني  يســتهدفان 
إزالتهــام خــالل  رامــي وحافــظ مســاعيد، وينصــان عــى 
)96( ســاعة وإعــادة األرض ملــا كانــت عليــه، بحجــة عدم 

الرتخيص.
اإلرسائيــي،  االحتــالل  قــوات  اســتولت  طوبــاس  ويف 
مســاء أمــس، عــى صهريــج ميــاه يف أثنــاء عملــه يف يــرزة 

رشق طوباس.
بــأن االحتــالل  عــارف دراغمــة،  الحقوقــي  الناشــط  وأفــاد 
اســتوىل عــى صهريــج ميــاه ألحــد املقاولــني، يف أثنــاء 

عمله عى تسهيل طريق رشق طوباس.
اعتقاالت

أمــس،  قــوات االحتــالل،  اعتقلــت  ويف مدينــة طولكــرم 
أسًرا محرًرا من بلدة عنبتا رشق طولكرم.

اعتقلــت  االحتــالل  قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
الناشــط املســن خري ســعيد حنون )61 عاما(، بعد أن 

داهمت منزله يف البلدة.
خــالل  حنــون  عــى  اعتــدت  االحتــالل  قــوات  وكانــت 
أرايض  عــى  االســتيالء  ضــد  احتجاجيــة  لوقفــة  قمعهــا 
قــرى جبــارة والــراس وشــوفة جنــوب رشق طولكــرم مطلــع 

الشــهر الجاري، لغرض إقامة منطقة صناعية اســتيطانية 
عليهــا. وحنــون أســر محــرر قــى أكرث من مثان ســنوات 
مــن عمــره يف ســجون االحتــالل، وناشــط يف الفعاليــات 
املناهضــة للجــدار واالســتيطان، وعضــو لجنــة التنســيق 

الفصائي يف محافظة طولكرم.
يف حــني اعتقلــت قــوات االحتــالل طفــال عــى حاجــز أبو 
الريــش العســكري، غــرب الحــرم اإلبراهيمي الريف يف 

مدينة الخليل.
االبراهيمــي  الحــرم  أغلقــت  االحتــالل  ســلطات  وكانــت 
منذ مســاء الســبت املايض، وفرضت إجراءات مشددة 
يف البلــدة القدميــة وســط مدينــة الخليــل بزعــم تأمــني 

االحتفال بعيد رأس السنة العرية.
كــام احتجــزت قــوات االحتــالل، مســاء أمــس، طفلني من 
بلــدة قريــوت جنــوب نابلــس، حيــث أفــاد مديــر مكتــب 
هيئــة الجــدار واالســتيطان شــامل الضفــة، مــراد شــتيوي 
بــأن جنــود االحتــالل احتجــزوا الطلفــني عمــرو عطــا اللــه 
خازم )13 عاما( ومحمد سعادة خليل )14 عاما( عقب 
مســتوطنة  مــن  بالقــرب  العــني  طريــق  عــى  تواجدهــام 

"شيلو".
وأشــار اىل أن طريــق العــني مغلقــة منــذ انــدالع انتفاضــة 
األقــىص، ويحــرم االحتــالل أهــايل قريــوت مــن ســلوكها، 

باعتبارها قريبة من املستوطنات.

جمـاعات الهيكـل املتطرفة تطلـق... 

ملواطــن )65 عامــًا( مــن مدينــة الخليــل، ومواطنــة )60 عامــًا( 
من بيت كاحل، ومواطن )91 عامًا( من حوسان جنوب بيت 
لحــم، إضافــة إىل 6 حــاالت وفــاة يف القــدس )جبــل املكــر 

وشعفاط والبلدة القدمية وبيت حنينا وقلنديا(.
وأشــارت إىل أن اإلصابــات الجديــدة توزعــت حســب التــايل: 
محافظــة   ،)11( نابلــس  محافظــة   ،)151( الخليــل  محافظــة 
بيــت لحــم )60(، محافظــة قلقيليــة )10(، محافظــة رام اللــه 
والبــرة )105(، جنــني )34(، ســلفيت )18(، أريحــا واألغــوار 

)30(، طولكرم )1(، القدس وضواحيها )149(.

الغربيــة،  الضفــة  تعــاٍف يف  )691( حالــة  بتســجيل  وأفــادت 
و)240( يف القدس املحتلة.

ســجلت  الجديــدة  التعــايف  حــاالت  أن  إىل  الصحــة  ولفتــت 
يف: محافظة الخليل )211(، محافظة جنني )22(، محافظة 
ســلفيت  محافظــة   ،)37( قلقيليــة  محافظــة   ،)31( طولكــرم 
طوبــاس  محافظــة   ،)350( واألغــوار  أريحــا  محافظــة   ،)15(

)25(، مدينة القدس )240(.

وذكــرت أن )34( مريًضــا يوجــدون يف غــرف العنايــة املكثفة، 
بينهم )8( مرىض عى أجهزة التنفس االصطناعي.

غــزة يف مــارس/ آذار املــايض، مشــرة إىل 
 )2400( إىل  املصابــني  اإلجــاميل  العــدد 

إصابة، تعاىف منهم )553(.
بغــزة  مــن جانــب آخــر، قالــت وزارة الصحــة 
رســوم  تحصيــل  بعــد  تقــر  مل  إنهــا  أمــس، 

مسحات كورونا من املسافرين.
لفحــص  األساســية  التكلفــة  أن  وأوضحــت 
فــروس "كورونــا" الواحــد هــي )30( دوالًرا، 
مشــًرا إىل أنــه يتــم دراســة تحصيــل الرســوم 

من عدمه للراغبني يف السفر.
أمــس،  مســاء  بيــان  يف  الصحــة  وأشــارت 
عقب تواصل رئيس جمعية وكالء الســياحة 
والســفر بغزة وســيم مشــتهى مع وكيل وزارة 
الصحــة يوســف أبــو الريــش بحــث معــه آليــة 
الــري  رفــح  معــر  عــر  املســافرين  حصــول 

عى إفادة فحص فروس كورونا.
وبينت أنها ستجري فحص )PCR( لفروس 
كوفيــد 19 للمســافرين إىل جمهوريــة مــرص 
الداخليــة،  العربيــة حســب كشــوفات وزارة 

الفتة إىل أن الفحص سيكون قبل 48 ساعة 
من التاريخ املحدد للسفر.

تقريــر  سيســتلم  املســافر  أن  إىل  ونبهــت 
نتيجة الفحص" يف صالة املغادرة يف معر 

رفح.
لســحب  مراكــز  ســتوفر  أنهــا  الصحــة  وأكــد 
العينات يف كل محافظة وسيعلن عن تلك 

املراكز يف الوقت املناسب.
تواصل اإلجراءات االحرتازية

يف اإلطــار ذاتــه تواصلــت أمــس اإلجــراءات 
املشددة ملكافحة تفيّش فروس "كورونا" 

الوبايئ يف قطاع غزة.
وبرغم إعالناتها تخفيف بعض قيود اإلغالق 
يف مناطــق معّينــة يف قطــاع غــزة، فــإّن وزارة 
اســتمرار  أّكــدت  الوطنــي  واألمــن  الداخليــة 
املحافظــات  جميــع  بــني  التحــرك  منــع 
واملناطــق الخاضعــة لقــرار تخفيف إجراءات 
حظــر التجــوال، بعــد الســاعة الثامنــة مســاء، 
مشــّددة  صباًحــا،  الســابعة  الســاعة  وحتــى 

عــى أّنهــا ســُتتخذ اإلجــراءات القانونيــة بحق 
املخالفني. كام أّكدت استمرار قرار الفصل 
بني املحافظات، ومنع الحركة والتنقل بينها 
باســتثناء رجــال األمــن، والصحــة، واملصالــح 

التجارية الرورية.
خــالل  املواطنــني  تحــرك  أّن  وأوضحــت 
الساعات املسموح بها يكون وفق إجراءات 
ارتــداء  مقدمتهــا  ويف  والوقايــة،  الســالمة 
الكاممــة، والتباعــد الجســدي، مؤّكــدة عــى 
 ،)16( الـــ  ســن  دون  األطفــال  خــروج  حظــر 
وامُلســنني مــن )60( عاًمــا فــام فــوق؛ حفاًظا 
عى سالمتهم، كام أّكدت استمرار اإلغالق 
الكامــل لشــاطئ البحــر أمــام املصطافني يف 

جميع املحافظات.
الوطنــي  واألمــن  الداخليــة  وزارة  وكانــت 
املــايض  أغســطس/آب   24 منــذ  فرضــت 
أعلنت عن حظر التجوال وفرضت إجراءات 
تســجيل  بعــد  غــزة؛  قطــاع  يف  ُمشــددة 
إصابات بفروس "كورونا" داخل املجتمع.

ُشخصت )1653( إصابة بالفروس منذ منتصف الليلة املاضية.
وتعتــزم حكومــة االحتــالل تشــديد اإلجــراءات للحــد مــن انتشــار الجائحــة 
خالل فرتة اإلغالق، وسط تقارير بأن وزارة الصحة ستدفع خالل اجتامع 
الــذي  كورونــا(،  )كابينيــت  كورونــا  لشــؤون  املصغــر  الــوزاري  املجلــس 
يعقد اليوم، نحو تشديد القيود لتصل إىل حظر تام للتجوال. وبحسب 
املعطيات الرسمية، فإن اإلصابات النشطة ارتفعت إىل )52263(، بعد 
تعايف )136502(، من مجمل اإلصابات التي وصلت إىل )190037(. 
وارتفعت حصيلة الوفيات إىل )1272( حالة، منذ بدء انتشار الفروس 

يف دولة االحتالل، يف آذار/ مارس املايض.
أظهــرت البيانــات أن عــدد اإلصابــات الخطــرة وصــل إىل )653(، يف حــني 
انخفض عدد الحاالت التي تحتاج إىل تفس اصطناعي بواقع حالتني عن 

الحصيلة الرسمية األخرة وبلغ )169( حالة.
ويستدل من املعطيات الرسمية الواردة، تسجيل )16( حالة وفاة خالل 

الساعات الـ24 املاضية.
وأشــارت القناة العامة اإلرسائيلية إىل أن القيود املحتملة تشــمل إضافة 
بنســبة  الخــاص  القطــاع  العمــل يف  تقليــص  للتجــوال،  التــام  الحظــر  إىل 

)%30(، وانتقال القطاع العام إىل العمل مبوجب أنظمة الطوارئ.

وأشــارت إىل أن القيــود املتوقعــة قــد تدخــل إىل حّيــز التنفيــذ بعــد مــا 
يسمى "يوم الغفران" الذي ينتهي يف الـ29 من سبتمر/ أيلول الجاري.

السجون السعودية، بدءا من اليوم الثالثاء.
التــي  الجلســات  عــدد  إن  املشــايخ:  وقــال 
ُوزعــوا عليهــا )14( جلســة، مبعــدل )3( إىل 

)5( موقوفني يف الجلسة الواحدة.

"قــدس  لوكالــة  خــاص  ترصيــح  يف  وأضــاف 
املحكمــة  يف  ســتكون  "املحاكــامت  بــرس": 
وستشــمل  بالريــاض،  املختصــة  الجزائيــة 
وكفــالء  وفلســطينيني  أردنيــني  معتقلــني 
الجنســية  يحملــون  ممــن  املعتقلــني 

السعودية".
األردنيــة  الخارجيــة  وزارة  املشــايخ  وطالــب 
بإرســال عدد من املحامني لحضور الجلســات 
عــن املعتقلــني، وكذلــك لالطمئنــان  والدفــاع 
تفــيش  مــع  الصحيــة، خاصــة  أوضاعهــم  عــى 
الســعودية،  الســجون  يف  "كورونــا"  فــروس 
سيام وأن أهايل املعتقلني مل يلتقوا بأبنائهم 
مــارس  آذار/  شــهر  منتصــف  منــذ  املعتقلــني 

الســعودية  الســلطات  منــع  بســبب  املــايض 
الزيارات نتيجة انتشار جائحة "كورونا".

الفــوري  لإلفــراج  الســعودية  الحكومــة  ودعــا 
املوجهــة  التهــم  وأن  ســيام  املعتقلــني،  عــن 
القانــون  يف  ُمجرّمــة  تكــن  "مل  للمعتقلــني 
السعودي كدعم الشعب الفلسطيني؛ حيث 
حمــالت  تنظــم  الســعودية  الســلطات  كانــت 
الشــعب  صمــود  لدعــم  الترعــات  لجمــع 

الفلسطيني يف وجه االحتالل".
وكان املحامي مصطفى نرص الله، الوكيل عن 
عــدد مــن املعتقلــني الفلســطينيني واألردنيني 
يف الســعودية، قــد كشــف يف ترصيــٍح ســابق 
أن النيابــة العامــة باململكة وجهت للمعتقلني 
تهــام تــرتاوح بــني االنتــامء لكيــان إرهــايب ودعــم 

أنشطته ماليا.
وأوضــح أن املعتقلــني شــخصيات فلســطينية 
الخــري،  محمــد  رأســها  عــى  رمزيــة،  ذات 

الذي يتوىل موقع ممثل حركة "حامس" بصفة 
سياسية لدى السعودية منذ عام 1992، وفق 

اتفاق ثنايئ بني الحركة وسلطات اململكة.
يشــار إىل أن الســلطات الســعودية، بدأت يف 
عــرات  مبحاكمــة  املــايض،  مــارس  آذار/   8
الجــوازات  مــن حملــة  )بعضهــم  الفلســطينيني 
أراضيهــا،  داخــل  مقيمــون  وهــم  األردنيــة( 

بدعوى دعم املقاومة الفلسطينية.
فقــد  "حــامس"،  يف  مســؤولني  وبحســب 
مــرات،  عــدة  الســعودية  الحركــة  خاطبــت 
عــن  اإلفــراج  أجــل  مــن  وســطاء  وأدخلــت 
الذيــن  والفلســطينيني،  األردنيــني  املعتقلــني 

أضافت الرياض مللفهم بعض السعوديني.
ويتوزع املعتقلون عى أربعة سجون سياسية 
ذهبــان  بالريــاض،  )الحائــر  الســعودية  يف 
الدمــام  وســجن  أبهــا،  يف  شــعار  جــدة،  يف 

السيايس(.

عليــه مــن عــدوان، وتحقيــق حلمه بالحرية واالســتقالل، مــا يحرمه العيش 
بسالم أو املساهمة يف صناعته حول العامل".

وأضــاف: "العــامل يحتفــل باليــوم العاملــي للســالم، وبهــذه املناســبة نــود 
للســالم  حبــا  األرض  شــعوب  أكــرث  مــن  الفلســطيني  شــعبنا  أن  التأكيــد 
وتعزيزه بني كل البر". وأشــار إىل أن الشــعب الفلســطيني محروم من 
العيــش بســالم يف وطنــه منــذ 7 عقــود، "بــل ومتــارس عليــه كل أصنــاف 

اإلرهاب والعنرصية من احتالل صهيوين غاشم )إرسائيل(".
ويف 13 مايو/أيار املايض، قال الجهاز املركزي لإلحصاء الفلســطيني، 
ألــف مــن أصــل  تــم تهجــر قرابــة )800(   ،1948 إنــه منــذ "النكبــة" عــام 
)1.4( مليــون فلســطيني، مــن قراهــم ومدنهــم إىل الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة والــدول العربيــة املجــاورة. وبحســب البيانــات، ارتكبــت العصابــات 
بحــق  ومذبحــة  مجــزرة   )70( مــن  أكــرث  "النكبــة"،  خــالل  الصهيونيــة، 

الفلسطينيني، ما أودى بحياة ما يزيد عى )15( ألف فلسطيني.
وســيطر االحتــالل اإلرسائيــي خــالل مرحلــة "النكبــة"، عــى )774( قريــة 
ومدينة فلسطينية، دمر )531( منها بالكامل، وما تبقى تم إخضاعه إىل 
كيــان االحتــالل وقوانينــه. وأشــارت البيانــات إىل أن مــا يزيــد عــى )100( 
ألف فلســطيني، استشــهدوا منذ عام 1948، واعتقل مليون فلســطيني 

منذ عام 1967.

جــر الكويــت لهــذا املســتنقع النــن، متاشــيًا مــع املوقــف الرســمي 
والشعبي الكويتي".

وأضافــت: "موقفنــا كان ومــا زال وســيبقى هــو رفــض هــذا الكيــان 
ونبذه وعدم االعرتاف به حتى تحرير فلسطني".

وأشــار البيــان، إىل املرســوم األمــري الصــادر يف 6 يونيــو/ حزيــران 
1967، واملســتمر إىل اليــوم، والــذي نــص عــى أن "دولــة الكويــت 

يف حــرب دفاعيــة منــذ صبــاح اليــوم )تاريــخ صــدوره( مــع العصابــات 
الصهيونية يف فلسطني املحتلة".

والجمعة، أفادت وســائل إعالم أمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب 
توقع أن تطّبع الكويت عالقاتها مع )إرسائيل( قريبًا، فيام مل يصدر 

تأكيد أو نفي من الكويت بهذا الشأن.
لقائــه  عقــب  ترامــب  إن  جورنــال"،  ســرتيت  "وول  صحيفــة  قالــت 
نــارص صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح،  نجــل أمــر الكويــت، الشــيخ 
قــال إن "الكويــت قــد تصبــح قريبــا البلــد التــايل ليطبــع عالقاتــه مــع 
توقيــع  بعــد  األمريــي،  الرئيــس  ترصيحــات  وجــاءت  )إرسائيــل(". 
اتفاقيتــي  الجــاري،  أيلــول  ســبتمر/   15 يف  والبحريــن،  اإلمــارات 
أمريكيــة،  برعايــة  األبيــض،  البيــت  يف  )إرسائيــل(  مــع  التطبيــع 

متجاهلتني حالة الغضب باألوساط الشعبية العربية.

"بخــالف مــرص واألردن مل تشــن اإلمــارات حربــا ضــد )إرسائيــل( وهــو 
الحــال بالنســبة للبحريــن" وشــددوا عــى أن "اتفــاق التطبيــع يعــرتف 
بحكــم األمــر الواقــع باحتــالل املناطــق وال يفــرض أي تنــازل لصالــح 

الفلسطينيني".
وأكــد الرملانيــون أن "نهــج أبــو ظبــي واملنامــة يقطــع بالفعل اإلجامع 

العريب الذي أرسته مبادرة السالم العربية".

لندن/ فلسطني:
قــررت املنصــة الدوليــة ملنظــامت املجتمــع 
"آي  فلســطني  ألجــل  العاملــة  املــدين 
وبرامجهــا  نشــاطاتها  وقــف  بالســتاين" 
وســحب أوراق اعتامدهــا مــن لنــدن وإغــالق 

مكتبها وترسيح العاملني فيها.
وأكــدت "أي بالســتاين" يف بيــان صــادر عــن 
مجلــس إدارتهــا أمــس، أنهــا مل تدخــر جهــًدا 
إلثبات حيادية توجهاتها وقانونية عملها يف 

أكرث من مناسبة.
وشــددت عــى أنــه مل يبــق لهــا بعــد تصاعــد 
حمــالت الضغــط التــي حالــت دون اســتمرار 
الراميــة   وخططهــا  لرامجهــا  تقدميهــا 
املــدين  املجتمــع  مبؤسســات  للنهــوض 
الفلســطيني، وحرًصــا منهــا بــأن ال يلحــق بــأي 
فلســطني  يف  الريكــة  املؤسســات  مــن 

السياســة  هــذه  بســبب  أذى  وخارجهــا 
آســفًة  تقــوم  أن  إال  التعســفية  اإلرسائيليــة 

باتخاذ القرار املؤمل.
يف  تــأيت  املتصاعــدة  الحملــة  أن  وذكــرت 
املمنهجــة  اإلرسائيليــة  السياســة  ســياق 
التــي تســتهدف منظــامت املجتمــع املــدين 
الفلســطيني والــدويل عر اتهامهــا باإلرهاب 
والعمــل ضمــن أجندة سياســية منحازة، وهو 
حيادهــا  مؤكــدة  بالســتاين"،  "ٓاي  نفتــه  مــا 
الفلســطيني  للشــعب  فقــط  وانحيازهــا 

وحقوقه.
وعــرت املنصــة عــن اعتزازهــا بعمــل فريقهــا 
خــالل تلــك الفــرتة القصرة من عمرها، وعن 
حملــة  مواجهــة  عــى  قدرتهــا  لعــدم  أســفها 
بــأي  ميكــن  ال  "التــي  اإلرسائيليــة  الضغــط 
حــال أن تســجل ســوى يف ســجل مامرســات 

االحتالل القذرة والخبيثة وغر األخالقية".
وقالت إن تأسيس املنصة جاء كثمرة لجهود 
ونشــطاء  مســتقلني  أكادمييــني  مجموعــة 
"الذيــن  الفلســطيني،  املــدين  املجتمــع 
توحــدت فكرتهــم حــول رضورة تفعيــل جهــود 
املــدين  املجتمــع  مؤسســات  يف  العاملــني 
الفلســطيني والتشــبيك مــع مؤسســات حــول 

العامل لدعم صمود الشعب الفلسطيني".
وأضافت: "لقد أخذت "آي بالســتاين" عى 
املــدين  باملجتمــع  االرتقــاء  مهمــة  عاتقهــا 
الفلسطيني من خالل توظيف كافة الطاقات 
املبذولــة  الجهــود  وتجميــع  واإلمكانيــات 
نفــذت  الغايــة  هــذه  ولتحقيــق  وتفعيلهــا، 
عددًا من األنشطة التي تهدف إىل التشبيك 
والتنســيق بــني مؤسســات وهيئــات املجتمع 
العاملــة  واملنظــامت  الفلســطيني،  املــدين 

ألجل فلسطني يف الداخل ويف الخارج.
وشــددت املؤسســة "عــى ســعيها لتأســيس 
إطــار تنســيقي جامــع لكافــة املؤسســات غــر 
الحكومية العاملة يف الشأن الفلسطيني يف 

كل املجاالت".
دعــم  مــن  كل  بالســتاين"  "آي  وشــكرت 
عملهــا،  إنجــاح  يف  دوًرا  لــه  وكان  مســرتها 
العاملــة  واملؤسســات  املبــادرات  موصيــة 
الفكــرة  الســتلهام  لفلســطني  واملنــارصة 
أعــى  أجــل  مــن  حثيــث  بشــكل  والعمــل 

مستوى للتنسيق بني مختلف مكوناتها.
عديــد  عقــدت  بالســتاين"  "آي  أن  يذكــر 
املــدين  املجتمــع  منظــامت  مــع  الــراكات 
قنــوات  فتــح  أجــل  مــن  والدوليــة  املحليــة 
اتصــال فيــام بينهــم، مــام كان لــه أثــًرا واضًحــا 

بإبراز وتطوير أداء املؤسسات املحلية.

الداخلية تعلن إنهاء الرتتيبات لفتح معرب 
رفــح األسبـوع القـادم

أكدت حيادها وانحيازها للشعب الفلسطيني وحقوقه فقط
بعد تصاعد حمالت الضغط.. "آي بالستاين" تغلق مكتبها يف لندن
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علماء يكتشفون كويكًبا 
مفاجًئا قرب الشمس

تايبيه/ وكاالت:
قــام علــاء الفلــك مؤخــرا ببنــاء منــاذج دقيقة ملجموعــات الكويكبات 
حيــث  حديثــة،  حاســوب  أنظمــة  باســتخدام  الشــميس،  نظامنــا  يف 
كويكبــات  وجــود  ســابق  وقــت  يف  املطــورة  النــاذج  هــذه  توقعــت 
بحجــم كيلومــر واحــد تــدور حــول الشــمس، لكــن مل يتمكــن العلــاء 

من رصدها سابقا.
لكــن العلــاء اســتطاعوا أخــرا رصــد أحدهــا يــدور حول الشــمس لكنه 
الســابقة  النــاذج  تعديــل  يســتدعي  مــا  كيلومــرا،   2 بحــوايل  أكــر 
بالكامــل. ونــر علــاء ورقــة بحثيــة جديــدة تحمــل عنــوان "كويكــب 
مبقيــاس كيلومــر داخــل مــدار كوكــب الزهــرة"، للباحــث واملؤلــف 
الرئيــيس الروفيســور وينــغ هــون إيــر، أســتاذ علــم الفلــك يف معهــد 

علوم الفلك التابع للجامعة الوطنية املركزية يف تايوان.
اكتشــاف  كان  فقــد  العلميــة،   "sciencealert" مجلــة  وبحســب 
بهــذا  كويكبــات  وجــود  بعــدم  تتنبــأ  النمــوذج  ألن  مفاجئــا  الكويكــب 
الحجــم داخــل مــدار كوكــب الزهــرة، لكــن وجــوده قد يكــون دليًل عىل 

وجود مجموعة جديدة من الكويكبات التي مل ترصد بعد.
إحصائيــة،  صدفــة  االكتشــاف  هــذا  يكــن  مل  "إذا  املؤلفــون:  وكتــب 
فقد يأيت AV2 2020 من مصدر غر مكتشــف بعد من الكويكبات 
الداخليــة لكوكــب الزهــرة، وقــد تحتــاج منــاذج تجمعــات الكويكبــات 
املفضلــة حالًيــا إىل تعديــل". يوجــد حوايل مليون كويكب معروف، 
والغالبيــة العظمــى منهــم خــارج مــدار األرض، بينــا يوجــد جــزء صغر 

يقرب مبداراته من مدار كوكب األرض.

س من فضلك"  "تنفَّ
حملة لدعم األطباء خالل 

سباق "فورميال 1" يف روسيا
موسكو/ وكاالت:

 " الــرويس  والبنــك  ســيغودنيا"  "روســيا  الدوليــة  األنبــاء  وكالــة  تقــوم 
VTB" بالتعــاون مــع منظمــة )ROSGONKI(  املرفــة عــىل ســباق 

"فورميــل 1" يف روســيا، بتنظيــم حملــة "تنفــس مــن فضلــك" بهــدف 
أثنــاء جائحــة  الصحيــة  الرعايــة  دعــم األطبــاء واملتطوعــن يف مجــال 
 "1 "فورميــل  ســباق  فــرة  خــلل  املســتجد،  كورونــا  فــروس  تفــي 

القادم.
وسيقام سباق "فورميل 1" يف روسيا يف حلبة " سوتي أوتودروم" 
برعايــة بنــك "VTB" الــرويس،  يف الفــرة مــا بن 24 إىل 25 ســبتمر 
/ أيلــول املقبــل، وســينفذ املتفرجــون الذيــن يجلســون عــىل منصــة 
"دانيــل كفيــات" )T3( عــرض القمصــان الكتــوب عليهــا "تنفــس مــن 
فضلــك"، دعــا للكــوادر الطبيــة الروســية يف البــلد والتــي كافحــت 

ومازالت تكافح وباء فروس كورونا املستجد.
االلتــزام  مــع  الســباق،  أثنــاء  االجتاعــي  التباعــد  املتفرجــون  وينفــذ 
بجميــع املعايــر الصحيــة املــوىص بهــا يف البــلد وبــإرشاف مــن قبــل 
الفــرق الطبيــة املرفــة عــىل الســباق. ويتزامــن مــع الحــدث فعاليــات 
برامــج  تنفيــذ  إىل  باإلضافــة   ،"2 "فورميــل  ســباق  دعــم  مثــل  أخــرى، 
ترفيهيــة كبــرة تشــمل العديــد مــن الحفــلت املوســيقية تنفذهــا فرق 
شــهرة مثــل "Zemfira" و"Tesla Boy" و"Therr Maitz" وعــرض 

"دي جي" وغرها من األحداث الرفيهية املثرة.

روبوتات 
صينية تتسابق 

تحت الماء
بكن/ وكاالت:

اســتخدام  يف  العــامل  يتوســع 
الروبوتــات بأنواعهــا بعدمــا أصبحــت 
التطــور  مســرة  يف  أساســيا  مكونــا 
التــي تعــد الصــن إحــدى  العاملــي، 
تصنيعهــا  مجــال  يف  الرائــدة  الــدول 
للستخدامات املدنية والعسكرية.

صناعــة  يف  التقنــي  التطــور  ونتيجــة 
املمكــن  مــن  أصبــح  الروبوتــات 
اســتخدامها يف الــر والبحــر والجــو، 

لتؤدي مهامها بكفاءة عالية.
الصينيــة  تلفزيــون  شــبكة  ونــرت 
إنــه  قالــت  فيديــو،  مقطــع  الدوليــة 
تحــت  للروبوتــات  مســابقة  يرصــد 

املاء يف منطقة داليان.
وقالــت الشــبكة :إن تلــك الروبوتــات 
مهــام  لتنفيــذ  املنافســة  تخــوض 
فــرق  بقيــادة  املــاء  تحــت  محــددة 
مــن  بتشــغيلها  تقــوم  التــي  العمــل 
عىل اليابســة. ويظهر الفيديو بعض 
الروبوتات وهي تقوم بالتقاط أشياء 
وتحطيمهــا  املــاء  ســطح  تحــت  مــن 
بينــا تتواجــه روبوتــات أخــرى وجهــا 

إىل وجه تحت املاء.

طوكيو/ وكاالت:
قدمــت رشكــة "ســوين" اليابانيــة اعتــذاًرا بشــأن 
 ،"5 "بليستيشــن  الجديــدة   األلعــاب  منصــة 
التــي كان قــد أعلــن عــن موعــد إطلقها وســعرها 

للجمهور األربعاء املايض.
واعتذرت "سوين" ملستهلكيها من أن الطلبات 
املســبقة عىل الجهاز ســادها حالة من الفوىض 

لكرثة اإلقبال عىل رشائها وحجزها.
عــىل  الرســمي  "بليستشــن"  حســاب  وكتــب 
موقع "توير": "لنكن صادقن، كان من املمكن 
أن تكــون الطلبــات املســبقة عــىل "بليستيشــن 

5" أكرث سلسة، نحن حقا نعتذر عن ذلك".
األلعــاب  ملنصــة  املســبقة  الطلبــات  وبــدأت 
األربعــاء  يــوم   "5 "بليستيشــن  الجديــدة 
يــوم مــن إعــلن "ســوين" أن  املــايض، أي قبــل 
الــذي  األمــر  الطلبــات،  التجزئــة ســيتلقون  تجــار 
كــرى  محــلت  وقيــام  التدافــع،  إىل  ذلــك  أدى 
مثــل "واملــارت" بفتــح بــاب تلقــي الطلبــات عىل 
الجهاز بشكل عشوايئ، حتى أن بعض الطلبات 

املسبقة اختفت بعد حوايل دقيقة.
أن  للجمهــور  اعتذارهــا  يف  "ســوين"  وقالــت 
ستوفر املزيد من "بليستيشن 5" خلل األيام 
التجزئــة  تجــار  بــأن  ووعــدت  املقبلــة،  القليلــة 
سيشــاركون املزيد من التفاصيل، كا تعهدت 
الركة أن ستوفر املزيد من األجهزة حتى نهاية 

العام الحايل.

األمريكيــة  اإللكرونيــة  البيــع  منصــة  وبــدأت 
"أمــازون" أيضــا يف تحذيــر عملئها من أن بعض 
قــد   "5 "بليستيشــن  عــىل  املســبقة  الطلبــات 
تصــل بعــد يــوم اإلطلق، وذلك عىل األرجح ألن 
بائــع التجزئــة ال يعــرف بالضبــط عــدد الوحــدات 

التي سيحصل عليها.
إن  املــايض  األربعــاء  "ســوين"  رشكــة  وقالــت 
الشــهرة،  ألعابهــا  منصــة  مــن  الجديــد  الجيــل 
ســيطرح يف شــهر نوفمر/ ترين الثاين بســعر 
غــر  للنســخة  دوالرا  وبـــ399   دوالرا،   499
املــزودة مبحــرك أقــراص، حســبا أفــادت وكالــة 

"رويرز".
ومــن املقــرر أن تطــرح "ســوين" جهازهــا الجديــد 
يف  الثــاين،  تريــن  نوفمــر/   12 يف  للبيــع 
عــدد مــن الــدول، منهــا اليابــان وأمريــكا، عــىل أن 
تطرحهــا يف باقــي دول العــامل بعــد أســبوع واحد 

من هذا التاريخ.
ســابقة،  تقاريــر  بخــلف  اإلعــلن  هــذا  ويــأيت 
إطــلق  أجلــت  "ســوين"  أن  إىل  أشــارت 
"بليستيشــن 5"  مــن يوليــو/ متــوز املايض إىل 

أكتوبر/ ترين األول املقبل.
مــا  إنتــاج  عــزم "ســوين"  عــن  التقاريــر  وكشــفت 
يصــل إىل 10 مليــن وحــدة مــن "بليستيشــن 
وأنهــا   ،2020 الجــاري  العــام  نهايــة  5"بحلــول 
تســتهدف الوصــول بالتقديــرات إىل 11 مليــون 

وحدة بحلول مارس/ آذار 2021.

"سوين" تقّدم اعتذارًا بشأن "باليستيشن 5" 

ال اتفاقّيات إدارّية 
وال اتفاقيات سالم؟!

كاتبــة  قامــت  أبرهــام،  التفــاق  الفلســطينية  االنتقــادات  عــىل  ا  ردًّ
والبحريــن،  اإلمــارات  دولتــي  وعــن  االتفــاق  عــن  تدافــع  ســعودية 
فقالــت: نحــن إذا نظرنــا التفــاق كامــب ديفيد بن مــر و)إرسائيل( 
نجــد أن الســادات اســتطاع مــن خــلل االتفــاق أن يســتعيد ســيناء 
وهــذا  منهــا،  االنســحاب  )إرسائيــل(  عــىل  يفــرض  وأن  بالكامــل، 
بــن األردن  مكســب كبــر ملــر. وإذا نظرنــا التفاقيــة وادي عربــة 
و)إرسائيل( نجد أن األردن استعادت كامل أراضيها من )إرسائيل(، 
وهو مكســب جيد لألردن. أما إذا نظرنا التفاقية أوســلو بن منظمة 
التحرير )وإرسائيل( نجد أن منظمة التحرير مل تتمكن من استعادة 
األرايض الفلســطينية املحتلــة يف عــام ١٩٦٧م، ألن االتفــاق كان 
هزيــًل، إذ اقتــر عــىل أن تعــرف إرسائيــل مبنظمــة التحريــر ممثــل 
للفلســطينين، وتعــرف املنظمــة )بإرسائيــل( عــىل مســاحة ٧٨٪  
مــن أرض فلســطن، ثــم يجــري تفــاوض عــىل قضايــا الحــل النهــايئ، 
ا(، وليس اتفاق سلم وأرض  أي: )أّن االتفاق بينهم كان اتفاقا إداريًّ

كا فعلت مر واألردن.
وبنــاء عــىل هــذا التحليــل، ذهبــت الكاتبــة لتأييــد اتفــاق اإلمــارات 
والبحريــن، والدفــاع عنــه، ولــوم الفلســطينين عــىل اتفــاق أوســلو. 
وعليه ال يجوز لهم انتقاد اتفاق أبرهام؟! وهنا أقول تعقيًبا عىل ما 
أوردته الكاتبة السعودية: إن ما جاء يف مقالك فيه نظر؟!، نعم قد 
تكونــن محّقــة يف بيــان ضعــف وهــزل اتفاق أوســلو، وأنــِت تعيدين 
أمــا  حينــه،  يف  للتفــاق  الرافضــن  الفلســطينين  انتقــادات  هنــا 
امتداحــك التفــاق كامــب ديفيــد ففيــه نظــر أيًضــا، ألن غــزة احتلــت 
مع سيناء يف نفس اليوم، وكانت غزة تخضع لحكم اإلدارة املرية 
بشــكل مبــارش، واتفــاق كامــب ديفيــد قفــز عــن غــزة وأهملهــا، ومل 
تطالب بها مر يف اتفاق كامب ديفيد، وكان الواجب بحسب 
مقتــى الحــال أن تعيــد مــر غــزة ملواطنيهــا خاليــة مــن االحتــلل 

لترئة ذمتها من مسئولية األمانة عليها.
وأما األردن فإنه كان يحكم الضفة الغربية بشــكل مبارش من عان، 
وكان الواجــب يقتــي منــه أن يســتعيد الضفــة خاليــة مــن االحتلل 
ألنــه ال فــرق بــن أراضيهــا التي اســتعادها، وبــن أرايض الضفة التي 
كانــت وديعــة عنــده، ولكــن األردن فشــل كــا فشــلت مــر، وكل 
االتفاقــن كامــب ديفيــد ووادي عربــة ألقــى مســئولية غــزة والضفــة 
غــزة  أودعــوا  الفلســطينيون  التحريــر.  الفلســطينين ومنظمــة  عــىل 
والضفــة لــدى مــر والضفــة لــدى األردن خاليتــن مــن االحتــلل، ثم 
باالحتــلل  مســكونتن  للفلســطينين  الوديعتــن  الدولتــان  أعــدت 

واالستيطان؟! ويف هذا إجحاف بالوجبات القانونية والتاريخية.
العربيــة  الــدول  عقدتهــا  التــي  االتفاقيــات  كل  إّن  القــول:  خلصــة 
ســواء )كامب ديفيد أم وادي عربة وأوســلو وأبرهام( هي اتفاقيات 
هزيلة وناقصة. قد تكون خدمت الدول املوقعة، ولكنها مل تخدم 
قدمتــه  الــذي  الدفــاع  يصــح  ال  وعليــه  البتــة.  الفلســطينية  القضيــة 
الكاتبــة إذا مــا أعــادت النظــر للتفاقيــات بشــكل موضوعــي وعلمي.  
نحــن الُكّتــاب يف النهايــة ضحايــا السياســة والــوالء للقــادة أو الــدول 

يف كثر من األحيان.


