
"الداخلية": نواجه 
كورونا بسياسة 

"التدرج الحذر" 
والمعركة ما 

زالت طويلة
غزة/ فلسطني:

وزارة  باســم  املتحــدث  قــال 
بغــزة  الوطنــي  واألمــن  الداخليــة 
والجهــات  الــوزارة  إن  البــزم  إيــاد 
الحكومية املختصة تواجه فريوس 
كورونــا بسياســة "التــدرج الحــذر"، 
وذلــك بعــد مــرور شــهر عىل دخول 
الوبــاء القطــاع، منبها إىل أن معركة 

املواجهة ما زالت طويلة.
بــث  يف  البــزم  وأوضــح 
صفحتــه  عــر  مبــارش 

الواليات المتحدة 
تتجاوز 200 ألف 
وفاة بـ"كورونا" 

وانتشاره يتسارع 
في أنحاء العالم

باريس/ وكاالت:
عتبــة  املتحــدة  الواليــات  تجــاوزت 
كورونــا  بفــريوس  وفــاة  ألــف   200
مــن  قياســية  موجــة  دفعــت  فيــا 
اإلصابــات الجديــدة الســلطات يف 
أوروبا إىل إعادة فرض قيود صحية 

صارمة.
وقد سّجلت أقوى دولة يف العامل 
يومــا   41 قبــل  الحصيلــة  هــذه 

االنتخابــات  مــن  فقــط 
حــّذرت  بينــا  الرئاســية، 
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الرشطة الفلسطينية تشدد إجراءات الدخول والخروج يف محافظة رفح أمس   )تصوير /يارس فتحي(

قوات االحتالل تهدم منزاًل قيد اإلنشاء وبرئين جنوب مدينة الخليل أمس    ) أ ف ب (

القدس املحتلة-غزة/ محمد املنرياوي:
أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــالل  قــوات  شــنت 
وممتلكاتهــم  املواطنــني  ملنــازل  هــدم  حملــة 
يف مناطــق متفرقــة بالضفــة الغربيــة املحتلــة، 

وأخطــرت آخريــن بالهــدم يف القــدس املحتلة، 
اقتحــام  املســتوطنني  عــرشات  جــدد  فيــا 
املســجد األقــى املبــارك واقتلــع عــدد منهــم 

أشجار زيتون للمواطنني غرب سلفيت.

قــوات  هدمــت  الخليــل،  غــرب  جنــوب  ففــي 
االحتــالل منــزاًل قيــد اإلنشــاء وبرئين لجمع مياه 

كهربــاء  عمــود   15 وأزالــت  األمطــار، 
بيــت  بلــدة  طــه يف  يف منطقــة خلــة 

دون اقتحام األقصى ويقتلعون أشجار زيتون غرب سلفيت المستوطنون يجدِّ
االحتـالل يشـن حملـة هــدم لمنـازل 

المواطنني ومنشآتهم يف الضفة الغربية

ممثل حماس يف لبنان 
يبحث مع سفري تركيا 

المستجدات الفلسطينية
بريوت/ فلسطني:

لبنــان  ممثلهــا يف  برئاســة  حــاس،  اإلســالمية  املقاومــة  مــن حركــة  وفــد  بحــث 
د. أحمــد عبــد الهــادي، أمــس، مــع الســفري الــريك يف لبنــان هــاكان تشــاكيل، 
مســتجدات القضية الفلســطينية. وقدم عبد الهادي ووفده خالل لقائه الســفري 

الريك مبقر الســفارة الركية يف بريوت، رشحا حول آخر مســتجدات 
القضيــة الفلســطينية، مشــريا إىل أنهــا متــر بلحظــات حاســمة، تتطلــب 

الزبم: فتح معرب رفح يف 
االتجاهني ثالثة أيام من 

األسبوع القادم
غزة/ فلسطني:

قــال املتحــدث باســم وزارة الداخليــة واألمــن الوطني إيــاد البزم، إن وزارته أبلغت 
أمــس، مــن الجانــب املــري بفتــح معــر رفــح الري أيــام األحد واالثنــني والثالثاء 
وأصحــاب  العالقــني  ســفر  لتســهيل  االتجاهــني  كال  يف  القــادم  األســبوع  مــن 

الحــاالت الطارئــة. وأضــاف البــزم يف تريــح أمــس، أن الداخليــة أنهــت 
كل الرتيبــات والتجهيــزات يف معــر رفــح الســتقبال العالقــني، وهيئــة 

الخليل/ فلسطني:
اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســلطات  أصــدرت 
 17 عــىل  باالســتيالء  ا  عســكريًّ قــراًرا  أمــس، 
الغربيــة  بالضفــة  الخليــل  قلــب  يف  موقعــا 

املحتلة.

املناطــق  تظهــر  خرائــط  االحتــالل  ووزع 
املســتهدفة باللــون األحمــر، وأرفقها بتريح 
عســكري يؤكــد "وضــع اليــد" عــىل ممتلــكات 

املواطنني ألغراض أمنية.
وأوضــح رئيــس تجمــع شــباب ضــد االســتيطان 

الناشــط عيــى عمــرو، أن القــرار العســكري 
اإلرسائيــي يطــال 17 موقًعــا يف تــل الرميــدة 
وشارع الشهداء، ومحيط مستوطنة "كريات 

 )h2( أربع"، يف املنطقة املصنفة
حسب اتفاقية "أوسلو".

قرار إرسائييل باالستيالء عىل 17 موقًعا يف قلب الخليل

السـفري األمريــيك لــدى 
االحتـــالل: خطـــة الضـــم 

مؤجلة وليست ملغــاة
النارصة/ فلسطني:

إن  أمــس:  فريدمــان،  ديفيــد  االحتــالل  لــدى  األمريــي  الســفري  قــال 
تأجيــل الضــم اإلرسائيــي ألراٍض فلســطينية بالضفــة الغربيــة، ال يعني 

إلغاءه.
ونقلــت هيئــة البــث "اإلرسائيليــة" عــن الســفري األمريــي 
قولــه يف مؤمتــر لصحيفــة "جروزاليــم بوســت"، يف إشــارة 

مئات الفلسطينيني 
يوقعون عىل جدارية رفًضا 

للتطبيع مع االحتالل
غزة/ فلسطني: 

وقــع مئــات الفلســطينيني، أمــس، عــىل جداريــة كبــرية وضعــت عــىل 
جدار املجلس الترشيعي يف مدينة غزة، رفًضا للتطبيع مع االحتالل 

اإلرسائيي وتنديًدا باملطبعني.
للبيــع"،  مــش  -فلســطني  "التطبيــع خيانــة  عنــوان:  وتحــت 
وقــع املئــات ويتقدمهــم نــواب يف الترشيعــي ولفيــف مــن 

غزة/ فلسطني:
أكــدت أطــر ومؤسســات صحفيــة، أمــس، 
رفضها املطلق ألشــكال التطبيع مع كيان 
مقدمتهــا  ويف  اإلرسائيــي،  االحتــالل 
التطبيــع اإلعالمــي والثقــايف، واصفــًة إياه 
بالخــروج عــن اإلجاع الشــعبي واإلعالمي 

مــع  والتواصــل  للتطبيــع  الرافــض  العــريب 
االحتالل.

بيــان  يف  واملؤسســات  األطــر  وعــرت 
صحفــي، عــن صدمتها لعقد لقاء إعالمي 

تطبيعــي عــر برنامــج )زووم( بني 
مريــني،  صحفيــني  مجموعــة 

وقفة للشعبية برفح 
احتجاًجا عىل استمرار 

تقصري األونروا
رفح/ فلسطني:

نظمت دائرة الالجئني يف الجبهة الشــعبية لتحرير 
وقفــة  أمــس،  صبــاح  رفــح  مدينــة  يف  فلســطني 
احتجاجيــة أمــام مركــز األونروا يف حي تل الســلطان 

قيــادات  مــن  مبشــاركة  املدينــة،  غــريب 
عــن  وممثــي  الجبهــة  وأعضــاء  وكــوادر 

3 2

15

3 وفيات و503 إصابات 
بفريوس كورونا يف الضفة

رام الله/ فلسطني:
الكيلــة،  مــي  اللــه،  رام  يف  اشــتية  بحكومــة  الصحــة  وزيــرة  أعلنــت 

تســجيل 3 وفيــات و503 إصابــات بفــريوس كورونــا، و819 
حالــة تعــاٍف، خــالل الـــ24 ســاعة األخــرية، يف الضفــة الغربيــة 

5 وفيات و6948 إصابة 
بكورونا لدى االحتالل

النارصة/ فلسطني:
أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــالل  بحكومــة  الصحــة  وزارة  أعلنــت 

تســجيل 5 حــاالت وفــاة و6948 إصابــة بفــريوس كورونا، 
خالل الـ24 ساعة املاضية.

رام الله/ فلسطني:
قرر األرسى يف خمسة سجون إرسائيلية، أمس، 
إرجــاع وجبــات الطعــام وإغــالق األقســام اليومني 
القادمــني؛ احتجاًجــا عــىل قــرار االحتــالل إغــالق 
حساب "الكانتينا" الخاصة مبشرياتهم وإعادة 

غزة/ جال غيث:
اعتقــال  االحتــالل اإلرسائيــي  تواصــل ســلطات 
عرشات األســريات الفلســطينيات يف ســجونها، 
ظــروف  وســط  كورونــا،  فــريوس  تفــي  رغــم 
بالزيــارة  لعوائلهــن  ُيســمح  ال  حيــث  قاســية، 

"األخرس" يواصل إضرابه 
وتحذيرات من التفاف 
االحتالل على حقوقه

رام الله-غزة/ محمد عيد:
عــن  املــرب  األخــرس  ماهــر  األســري  أعلــن 
الطعــام منــذ 59 يوًمــا، مواصلــة إرضابــه حتــى 
مــن  حريتــه  ونيــل  اإلداري،  اعتقالــه  انتهــاء 

سجون االحتالل اإلرسائيي، تحسًبا 
من التفاف االحتالل عىل حقوقه.

األسير "نخلة" يخضع 
لعملية جراحية بعد يوم 

من اعتقاله
القدس املحتلة/ فلسطني:

قالــت عائلــة األســري ســعيد نخلــة )59 عامــا( من 
إن  أمــس،  املحتلــة،  الغربيــة  بالضفــة  اللــه  رام 
ســلطات االحتــالل أبلغتهــا أنــه ســيخضع لعمليــة 

جراحية، دون توضيح تفاصيل.
ونقــل نــادي األســري عــن زوجــة األســري 

الحوالة الخاصة بها.
وأوضــح نــادي األســري يف بيــان لــه أن األرسى يف 
ســجون "عســقالن، وجلبــوع، ورميــون، ونفحــة، 

رفــض  عقــب  ذلــك  قــرروا  ومجــدو( 
املاليــة  الحوالــة  اســتالم  االحتــالل 

عليهــن  واالطمئنــان  بهــن  الهاتفــي  االتصــال  أو 
وتوفــري احتياجاتهــن مــن املالبــس واملعقــات 

واملطهرات للوقاية من الفريوس.
عددهــن  البالــغ  األســريات  وتشــتي 
"الدامــون"  ســجن  يف  أســرية   )37(

األرسى يف 5 سجون يقررون خطوات 
احتجاجية اليومني القادمني

معاناة األسريات الفلسطينيات 
تتضاعف مع انتشار "كورونا"

فشل الحوار مع إدارة سجن "عوفر" واألمور تتجه لإلضراب

ُيحَرْمن الزيارات واالتصال الهاتفي

4

5 5

9

4

4

أطر ومؤسسات صحفيــة 
ترفــض التطبيــع اإلعــــالمي 

والثقايف مــع االحتــالل

غزة/ فلسطني:
إصابــة   73 بغــزة،  الصحــة  وزارة  ســجلت 
إجــراء  بعــد  كورونــا،  بفــريوس  جديــدة 
2009 عينــات جديــدة خــالل الـ24 ســاعة 

تقريرهــا  يف  الــوزارة  وذكــرت  املاضيــة. 
التعــايف  حــاالت  عــدد  أن  أمــس،  اليومــي 
بلغ 90 حالة، مبينة أن إجايل املصابني 
الراكمــي منــذ مــارس/ آذار املــايض بلــغ 

2518، منهــا 1763 حالــة نشــطة، و738 
حالــة تعــاٍف، و17 حالــة وفــاة. بــدوره، قال 

الصحــة  وزارة  باســم  املتحــدث 
أرشف القــدرة: إن فــرص تفي 

73 إصابة جديدة بكورونا يف غزة وتعايف 90 حالة
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النارصة/ فلسطني:
قــال الســفري األمريــي لدى االحتالل ديفيــد فريدمان، 
أمــس: إن تأجيــل الضــم اإلرسائيــي ألراٍض فلســطينية 

بالضفة الغربية، ال يعني إلغاءه.
ونقلت هيئة البث "اإلرسائيلية" عن السفري األمريي 
قوله يف مؤمتر لصحيفة "جروزاليم بوست"، يف إشارة 

إىل خطط الضم "لقد تقرر تأجيل تطبيقها".
يعنــي  ال  ذلــك  "إن  األمريــي:  الســفري  واســتدرك 

إلغاءها".
مــع  اإلمــارات  دولــة  تطبيــع  ســياق  يف  ذلــك  وجــاء 
االحتــالل، حيــث زعمــت اإلمــارات أن تطبيــع عالقاتهــا 
فــرض  مــن  األخــرية  منــع  إىل  يهــدف  )إرسائيــل(،  مــع 

سيادتها عىل أجزاء من الضفة الغربية املحتلة.
لكن )إرسائيل(، نفت ذلك، وقالت: "إنها وافقت عىل 

تأجيل خطة الضم فقط، وليس وقفها بشكل كامل".
وأكد رئيس وزراء االحتالل بنيامني نتنياهو، مراًرا عىل 

أن تأجيل الضم، ال يعني إلغاءه.
وتســمح خطة صفقة القرن املزعومة لـ)إرسائيل(، بضم 

نحو 30 إىل %33 من مساحة الضفة الغربية.

السفير األمريكي لدى 
االحتالل: خطة الضم 

مؤجلة وليست ملغاة

قرار عسكري إسرائيلي باالستيالء على 17 موقًعا في قلب الخليل
الخليل/ فلسطني:

أصدرت ســلطات االحتــالل اإلرسائيي، 
عــىل  باالســتيالء  ا  عســكريًّ قــراًرا  أمــس، 
بالضفــة  الخليــل  قلــب  يف  موقعــا   17

الغربية املحتلة.
املناطــق  تظهــر  خرائــط  االحتــالل  ووزع 
وأرفقهــا  األحمــر،  باللــون  املســتهدفة 
اليــد"  "وضــع  يؤكــد  عســكري  بترصيــح 
ألغــراض  املواطنــني  ممتلــكات  عــىل 

أمنية.
ضــد  شــباب  تجمــع  رئيــس  وأوضــح 
أن  عمــرو،  عيــى  الناشــط  االســتيطان 
القــرار العســكري اإلرسائيــي يطــال 17 
موقًعا يف تل الرميدة وشارع الشهداء، 
ومحيــط مســتوطنة "كريــات أربــع"، يف 
املنطقة املصنفة )h2( حسب اتفاقية 

"أوسلو".
وأضــاف عمــرو يف ترصيحــات صحفيــة، 
أن مســاحة األرايض املســتهدفة تصــل 
إىل ثالثة دومنات و807 أمتار وتقع يف 
مدينــة  وســط  األهميــة  شــديدة  منطقــة 

الخليل.
وتشــمل املنطقــة التــي ينــوي االحتــالل 
الســيطرة عليهــا منزلــني أحدهام مأهول 

الحواجز واملواقع العسكرية.
وتعــاين الخليــل مــن وجــود أكــر مــن 50 
موقعا اســتيطانيا يقيم بها نحو 30 ألف 
مســتوطن، يعملــون عىل تعزيــز القبضة 

الشاملة عىل املدينة.
إنشــاء  املاضيــان  العامــان  وشــهد 
املســتوطنني 6 بــؤر اســتيطانية جديــدة 
املواطنــني املصــادرة يف  أرايض  عــىل 

لعائلــة أبــو مرســة، كــام أن األرايض تقــع 
يف  وتعرضــت  حساســة  منطقــة  يف 
باالســتيالء  محــاوالت  لعــدة  الســابق 

عليها ونصب خيام من املستوطنني.
وحــذر عمــرو أن اســتيالء االحتــالل عــىل 
هــذه املناطــق يعنــي مامرســة مزيــد من 
الشــهداء  شــارع  ســكان  عــىل  التضييــق 
إقامــة  خــالل  مــن  الرميــدة  تــل  وحــي 

محافظــة الخليــل وتحديــدا عــىل أرايض 
والســموع،  ويطــا،  نعيــم،  وبنــي  دورا، 

والظاهرية، وسعري.
وكانت الســلطة الفلســطينية قد وقعت 
 1997 عــام  االحتــالل  مــع  اتفاقيــة 
االنتشــار"  إعــادة  بـ"بروتوكــول  عرفــت 
ووافقــت مبوجبهــا عــىل تقســيم الخليل 
القدميــة إىل )h1( و)h2( التــي يحتفــظ 

املســؤوليات  بجميــع  االحتــالل  فيهــا 
والصالحيــات وهــي املنطقــة التــي يقــع 

فيها املسجد اإلبراهيمي.
املتطــرف  ارتكبهــا  التــي  املجــزرة  وبعــد 
عــام  جولدشــتاين  بــاروخ  اإلرسائيــي 
1994، والتــي أدت إىل استشــهاد 29 
أثنــاء  يف  املئــات  وإصابــة  فلســطينيا 
املســجد،  يف  الفجــر  صــالة  أدائهــم 
قســمته حكومــة االحتــالل زمانيــا ومكانيا 
بني املسلمني واليهود، وفرضت قيودا 

عىل دخول املصلني املسلمني إليه.
االحتــالل  وزراء  رئيــس  زعــم  ومؤخــرا 
بنيامــني نتنياهــو أن مدينــة الخليــل، مبــا 
ســتكون  اإلبراهيمــي،  املســجد  فيهــا 
ســيتم  أي  االحتــالل،  "ســيادة"  تحــت 

ضمها إىل )إرسائيل(.
ومنذ احتالل مدينة الخليل عام 1967 
ثم بناء مستوطنة "كريات أربع"، يسعى 
االحتــالل لتحويــل املدينــة القدميــة يف 
يف  ســاعده  مســتوطنة،  إىل  الخليــل 
للمدينــة  أوســلو  اتفاقيــة  تقســيم  ذلــك 
الخليــل  وضــع  الــذي  األمــر  قســمني، 
ســيطرته  تحــت  اإلبراهيمــي  واملســجد 

بالكامل.

غزة/ فلسطني:
أمــس،  صحفيــة،  ومؤسســات  أطــر  أكــدت 
رفضهــا املطلــق ألشــكال التطبيــع مــع كيــان 
مقدمتهــا  ويف  اإلرسائيــي،  االحتــالل 
إيــاه  واصفــًة  والثقــايف،  اإلعالمــي  التطبيــع 
واإلعالمــي  الشــعبي  اإلجــامع  عــن  بالخــروج 
مــع  والتواصــل  للتطبيــع  الرافــض  العــريب 

االحتالل.
بيــان  يف  واملؤسســات  األطــر  وعــرت 
صحفــي، عــن صدمتهــا لعقــد لقــاء إعالمــي 
تطبيعــي عــر برنامــج )زووم( بــني مجموعــة 
وســعوديني،  مرصيــني،  صحفيــني 
وبحرينيــني،  وجزائريــني،  وســودانيني، 
يســمى  مــا  بينهــم  إرسائيليــني  ومســؤولني 
وزيــر التعــاون اإلقليمــي يف كيــان االحتــالل 

"أوفري أكونيس".
مــع  "تزامًنــا  يــأيت  اللقــاء  أن  واعتــرت 
الصهيوأمريكيــة  الهجمــة  حــدة  تصاعــد 

الفلســطينية، كــام متّثــل انحيــازا لالحتــالل 
حقــوق  حســاب  عــىل  ملزاعمــه  وانتصــارا 

شعبنا وثوابته".
وأضافت أن مثل تلك اللقاءات التطبيعية، 
الشــعبي  واملوقــف  الضمــري  عــن  تعــرّ  ال 
العربيــة  أمتنــا  وشــعوب  ألبنــاء  األصيــل، 

واإلسالمية التي نفاخر بها دوما.
التطبيعيــة  اللقــاءات  أن  عــىل  وشــددت 
مــع قــادة وممثــي االحتــالل، "لــن تغــرّي مــن 
حقيقــة أن هــذا الكيــان، ســيظل كياًنــا طارًئــا 
والتاريــخ،  الجغرافيــا  نواميــس  عــن  وخارًجــا 
أو  الزمــن  طــال  مهــام  زوال  إىل  حتــاًم  وأنــه 

قرص".
وطالبــت املؤسســات والنقابــات الصحفيــة 
يف بلــدان أولئــك املطّبعني، ويف مقدمتها 
مبحاســبة  العــرب،  الصحفيــني  اتحــاد 
اللقــاء  ذلــك  يف  شــاركوا  مــن  ومعاقبــة 
ــا، ووضعهــم يف  التطبيعــي، وعزلهــم إعالميًّ

التــي تســتهدف القضيــة الفلســطينية، ومــا 
يواكبها من انحدار قيمي وســقوط ســيايس 
ووطنــي وأخالقــي مــن بعض األنظمة العربية 
يف  تكــون  أن  نفســها  عــىل  ارتضــت  التــي 
خدمــًة  وأمتنــا،  لشــعبنا  املعــادي  الخنــدق 
وارتهاًنا إلرادة الكيان اإلرسائيي ومن خلفه 
بحســب  املتصهينــة"،  األمريكيــة  اإلدارة 

البيان.
القيمــي  "انحــدار  بأنــه  جــرى  مــا  ووصفــت 
مــن  حفنــة  قبــل  مــن  والوطنــي  واألخالقــي 
العــريب  الشــعبي  اإلجــامع  عــن  الخارجــني 
واإلسالمي الرافض لكل أشكال التطبيع مع 

كيان االحتالل".
إقامــة  أن  واملؤسســات  األطــر  وأكــدت 
االحتــالل  كيــان  مــع  تطبيعيــة  عالقــات  أي 
ومقاومتــه  لشــعبنا  بالغــة  إســاءة  "متّثــل 
والنقابيــة  الشــعبية  وللمواقــف  وتضحياتــه، 
العربيــة واإلســالمية األصيلــة تجــاه القضيــة 

عــرة  ليكونــوا  الســوداء"،  "العــار  كشــوفات 
ل له نفســه التطبيــع مع العدو  لــكل مــن تســوِّ

املركزي لألمة.
األحــرار،  أمتنــا  ومثقفــي  كتــاب  دعــت  كــام 
تنبــض  "التــي  اإلعالميــة  واملؤسســات 
الضــوء  تســليط  إىل  الحــي"،  أمتنــا  بضمــري 
عىل املخاطر الناجمة عن التطبيع مع كيان 
االحتــالل، ويف مقدمتــه التطبيع اإلعالمي، 
ويحــاول  األمــة  وعــي  يســتهدف  الــذي 
تدجينهــا وترويضهــا للقبول بهذا الكيان يف 

قلب األمة.
األطــر  مثنــت  ذاتــه،  الوقــت  ويف 
واملؤسســات، عالًيــا مواقــف كل النقابــات 
التــي  واإلســالمية،  العربيــة  واالتحــادات 
والعــدل  الحــق  لضمــري  انحيازهــا  أعلنــت 
واإلنســانية الــذي ميثلــه شــعبنا يف مواجهــة 
أشــكال  كل  برفضهــا  والعــدوان،  الباطــل 

التطبيع "الحرام" مع كيان االحتالل.

أطر ومؤسسات صحفية ترفض التطبيع اإلعالمي والثقافي 
مع االحتالل

بريوت/ فلسطني:
بحــث وفــد مــن حركة املقاومة اإلســالمية حامس، 
برئاســة ممثلهــا يف لبنــان د. أحمــد عبــد الهــادي، 
هــاكان  لبنــان  يف  الــريك  الســفري  مــع  أمــس، 

تشاكيل، مستجدات القضية الفلسطينية.
الســفري  لقائــه  خــالل  ووفــده  الهــادي  عبــد  وقــدم 
الــريك مبقــر الســفارة الركيــة يف بــريوت، رشحــا 
الفلســطينية،  القضيــة  مســتجدات  آخــر  حــول 
مشريا إىل أنها متر بلحظات حاسمة، تتطلب من 
الجميــع االتحــاد والعمل مــن أجل وقف املؤامرات 

التي تحاك ضدها.
عــن  صــادر  بيــان  بحســب  الهــادي،  عبــد  وقــال 
الحركــة، إن هرولــة بعــض الــدول العربيــة للتطبيــع 
مــع االحتــالل اإلرسائيــي، تشــكل رضبــة للقضيــة 
الفلسطينية وطعنة بالظهر، داعيا تلك الدول إىل 

مراجعة حساباتها ووقف هرولتها نحو التطبيع.
صــورة  يف  الــريك  الســفري  الهــادي  عبــد  ووضــع 
اجتــامع  ونتائــج  الفلســطينية  الداخليــة  األوضــاع 
األمنــاء العامــني للفصائــل الــذي انعقــد أخــريا يف 

بريوت ورام الله، الفتا إىل أن حركتي حامس وفتح 
النظــر  وجهــات  تقريــب  يف  مهــام  شــوطا  قطعتــا 
باتجــاه إنهــاء االنقســام، مؤكــدا أن حركتــه مصممــة 
عىل تحقيق الوحدة الوطنية ملواجهة التحديات.

وعــرض ممثــل حــامس نتائــج زيــارة رئيــس املكتــب 
لبنــان،  إىل  هنيــة  إســامعيل  للحركــة  الســيايس 

ولقائه مختلف قيادات فلسطينية ولبنانية.
وبشــأن أوضــاع الالجئــني الفلســطينيني يف لبنــان، 
دعــا عبــد الهــادي وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني 
طــوارئ  خطــة  إقــرار  إىل  "أونــروا"  الفلســطينيني 
مــن  التخفيــف  يف  الالجئــني  ملســاعدة  عاجلــة 
معاناتهــم االقتصاديــة، كــام دعــا إىل إقــرار الحقوق 

املدنية واإلنسانية للفلسطينيني يف لبنان.
الحاصــل  بالتقــارب  الــريك  الســفري  هنــأ  بــدوره 
بــالده  موقــف  مؤكــدا  وفتــح،  حــامس  بــني حركتــي 
تحظــى  وأنهــا  الفلســطينية،  القضيــة  مــن  الثابــت 
وأن جميــع  الــريك،  الشــعب  لــدى  كبــرية  مبكانــة 

املخططات واملؤامرات مصريها الفشل.

ممثل حماس في لبنان يبحث مع سفير 
تركيا المستجدات الفلسطينية

النارصة/ فلسطني:
أن  العريــة،  "هآرتــس"  صحيفــة  ذكــرت 
األمنيــة  املؤسســة  يف  كبــاًرا  أعضــاء 
القيــادة  مؤخــًرا  حــذروا  اإلرسائيليــة، 
األزمــة  أن  مــن  اإلرسائيليــة  السياســية 
الفلســطينية  الســلطة  يف  االقتصاديــة 
تزداد سوًءا، وميكن أن تؤدي إىل "اندالع 

املواجهات".
إن  أمــس،  العريــة،  الصحيفــة  وقالــت 
املؤسســة األمنيــة اإلرسائيليــة تــرى أنــه ال 
التنســيق  الســتئناف  حــل  إيجــاد  مــن  بــد 
عــىل  يســهل  مــا  الطرفــني،  بــني  األمنــي 
التــي  الصعوبــات  مــع  التعامــل  الســلطة 
وهــي  كورونــا،  وبــاء  بســبب  تواجههــا 
املســؤولون  وصفهــا  التــي  الصعوبــات 
بأنهــا "األكــر خطــورة" هنــاك يف العقــد 
أن  إىل  الصحيفــة  وأشــارت  املــايض. 

متوقًعا يف الفرة القريبة املقبلة".
املســؤولني  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
الســيايس  للمســتوى  قولهــم  األمنيــني 
خالل مداوالت مغلقة، إن رئيس السلطة 
محمــود عبــاس، قــرر االمتنــاع عــن دخــول 
وصفــوه  وأنهــم  )إرسائيــل(،  مــع  مواجهــة 
بالنســبة  املثــايل  الفلســطيني  بـ"الزعيــم 
لـ)إرسائيل("، ودعوا إىل السعي من أجل 

التوصل إىل تفاهامت معه.
يف  اعتقــاد  يســود  الصحيفــة،  وحســب 
بــأن )إرسائيــل(  األمــن اإلرسائيــي،  جهــاز 
بإعــادة  "معنيــون  الفلســطينية  والســلطة 

التنسيق األمني بني الجانبني".
وكان عبــاس قــد أعلــن عــن وقف التنســيق 
األمنــي يف أعقــاب نــر "صفقــة القــرن" 
وإعــالن رئيــس حكومــة االحتــالل بنيامــني 
تنفيــذ مخطــط ضــم  عزمــه  عــن  نتنياهــو، 

تقريًبــا  فلســطيني  مليــون  نصــف  فــإن 
يف الضفــة الغربيــة فقــدوا مــكان عملهــم 
وغرقــوا يف ديــون مــن جــراء أزمــة كورونــا، 
وأن هــذا الوضــع أدى إىل "وهــن" أجهــزة 
قلًقــا"  "يثــري  الــذي  األمــر  الســلطة  أمــن 

ا. إرسائيليًّ
مطلــع  إرسائيــي  أمنــي  مســؤول  وقــال 
املخابــرات  جهــاز  رئيــس  إن  للصحيفــة، 
ارغــامن،  نــاداف  "شــاباك"  العامــة 
القــدس والضفــة  واملســؤول عــن منطقــة 
الغربيــة يف الجهــاز "يحافظــان عــىل قنــاة 

مفتوحة" مع السلطة الفلسطينية.
وكشــف املســؤول أنــه "تــم تقديــم وثيقــة 
تضمنــت كل ردود الفعــل املحتملــة مــن 
جانــب الســلطة الفلســطينية عــىل الضم، 
واملوقــف حيــال كل الســيناريوهات هــو 
أن هــذا حــدث ال ميكــن تليينــه، وســيكون 

تطــور  أن  يزعــم  اإلرسائيــي  األمــن  جهــاز 
االقتصــاد الفلســطيني يف الضفــة الغربية 
يف السنوات األخرية منح )إرسائيل( قدًرا 
مســتوى  ارتفــاع  وأن  الهــدوء،  مــن  كبــرًيا 
لالمتنــاع  حفزهــم  الفلســطينيني  حيــاة 
عــدة  أعقــاب  األمنــي، يف  التصعيــد  عــن 

أحداث حساسة. 
يف  االحتجاجــات  أن  الصحيفــة  وادعــت 
متحــورت  األخــرية  الســنوات  يف  الضفــة 
حول قضايا مدنية، مثل األجور والتقاعد 

وغالء املعيشة.
األمــن  جهــاز  يف  املســؤولني  وبحســب 
اإلرسائيــي، فــإن انتشــار فــريوس كورونــا 
غــرّي صــورة الوضــع، واعتــروا أن ســيناريو 
انهيار السلطة الفلسطينية واندالع موجة 
أكــر  "بــات  ذلــك  أعقــاب  مواجهــات يف 
"ليــس  كهــذا  ســيناريو  أن  إال  واقعيــة"، 

مناطــق يف الضفــة الغربيــة، تشــمل غــور 
"ســيادة  وفــرض  واملســتوطنات،  األردن 

)إرسائيل(" عليها.
األمــن  جهــاز  إن  الصحيفــة:  وقالــت 
اإلرسائيي، يعتقد أنه يف إطار تفاهامت 
باستئناف التنسيق األمني، ستتم تسوية 
عــدة موضوعــات كان لهــا تأثــري يف تــردي 
بينهــا  الضفــة،  يف  االقتصــادي  الوضــع 

تصاريح العمل، والتجارة بني الجانبني.
الرضائــب  مســتحقات  تحويــل  وكذلــك 
الفلســطينية،  الســلطة  إىل  والجــامرك 
ســن  أعقــاب  يف  تســلمها  ترفــض  التــي 
)إرسائيــل( قانوًنــا يقــي بخصــم رواتــب 
هــذه  مــن  الشــهداء  وعائــالت  األرسى 
جهــاز  تقديــرات  وحســب  املســتحقات. 
األمــن اإلرسائيــي، اســتناًدا إىل معطيات 
الفلســطيني،  املركــزي  اإلحصــاء  مكتــب 

لــه تأثــري حاســم يف الوضــع يف الســلطة 
الفلســطينية وفينــا، انطالقــا مــن االعتقــاد 
قابــال  ســيكون  االقتصــادي  الوضــع  أن 

لالشتعال".
الوضــع  أن  إىل  نفســه  املســؤول  وأشــار 
الفلســطينية  الســلطة  يف  االقتصــادي 
ليــس موجــودا عــىل رأس ســلم أولويــات 
كوخــايف،  أفيــف  الجيــش  أركان  رئيــس 
الحلبــة  عــن  مســؤوال  يكــن  مل  "وهــو 
يف  تــواله  منصــب  أي  يف  الفلســطينية 
)جبهــة(  يف  يــرى  وكوخــايف  املــايض، 
الشــامل التهديــد املركــزي وجل اهتاممه 

منصب هناك".
الســلطة  ايــرادات  إجــاميل  أن  إىل  يشــار 
الفلســطينية تراجــع بنحــو 70 يف املائــة، 
من جراء أزمتي املقاصة وجائحة كورونا، 

وفق بيانات وزارة املالية الفلسطينية.

الرضائــب  عائــدات  واملقاصــة: 
الفلســطينية عــىل وارداتهــا مــن االحتــالل 
املائــة  يف   3 عمولــة  مقابــل  والخــارج، 

تجبيها "تل أبيب" نيابة عن السلطة.
ويبلــغ معــدل أمــوال املقاصــة نحــو 200 
مليون دوالر شهريا، تقتطع منها سلطات 
االحتالل نحو 40 مليونا، مقابل خدمات 

للفلسطينيني، خصوصا الكهرباء.
ويف 20 أيار/مايــو املــايض، أعلن رئيس 
يف  أصبــح  أنــه  عبــاس،  محمــود  الســلطة 
والتفاهــامت  االتفاقــات  جميــع  مــن  حــل 
واإلرسائيليــة،  األمريكيــة  الحكومتــني  مــع 
ومن جميع االلتزامات املرتبة عليها مبا 
فيهــا األمنيــة، وذلك ردا عىل عزم حكومة 
االحتــالل بــدء إجــراءات ضــم غــور األردن، 
واملســتوطنات بالضفــة الغربية املحتلة، 

يف األول من متوز/يوليو املقبل.

تقديرات إسرائيلية: الضفة تقترب من نقطة الغليان بسبب 
األزمة االقتصادية
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مــع تنامــي التوتــر الــريك اإلرسائيــي، تنشــغل األوســاط البحثيــة 
مــع  التوتــر  اســتمرار  مــآالت  اســترشاف  يف  اإلرسائيليــة  واألمنيــة 
تركيا يف املرحلة القادمة، عىل اعتبار أن الخالفات معها ليســت 
مؤقتــة، ولــن تختفــي بعــد أردوغــان، بــل تعكــس اتجاهــات بعيــدة 

املدى يف املجتمع الريك.
رغــم مظاهــر العــداء الــريك لـ"إرسائيــل"، تطالب األوســاط األمنية 
واالســراتيجية بــأن تكــون حكومتهــم حــذرة للغايــة يف تعاملهــا مــع 
تركيا، فال مصلحة إرسائيلية بتحويلها إىل عدو نشط، مع أن تركيا 
تظهــر درجــة مــن الرباغامتيــة تجــاه "إرسائيــل"، فلــم تقطــع عالقاتها 
الدبلوماســية متاًمــا معهــا، وتحافــظ عــىل عالقــات تجارية واســعة، 
بجانــب عالقــات الطــران مع "إرسائيل"، التي تعد مهمة للســياحة 

لها، وللمحافظة عىل الوصول للقدس.
القــراءة اإلرسائيليــة للسياســة الركيــة تشــر لتحولهــا لدولــة كبــرة 
ومهمــة، مبــا يتــامىش مــع تطلعــات أردوغــان، لتمجيــد مكانــة بــالده 
الســاحة  يف  والنشــاط  اإلقليميــة،  للهيمنــة  بالســعي  الدوليــة، 
العــراق  يف  عســكري  بوجــود  واالحتفــاظ  العامليــة؛  اإلســالمية 
وســوريا وقطــر والصومــال، وتحــدي اليونــان عىل بحــر إيجة، لعرقلة 

وصول "إرسائيل" ومرص وقربص لألسواق األوروبية. 
التــي  النفــوذ  أدوات  تحديــد  لـ"إرسائيــل"  مهــم  الحالــة،  هــذه  يف 
ســتجعل مــن املمكــن كبــح جــامح طموح القيــادة الحالية يف تركيا، 
عــىل املســتوى االقتصــادي، بكونــه مصــدر قــوة أردوغــان، لكنــه قــد 
يصبــح نقطــة ضعفــه، بهــدف منعــه مــن تشــكيل تهديــدات ملصالح 
"إرسائيل" الحيوية، ورشاكاتها يف النظام اإلقليمي، لركز النشاط 
وحشــد  واشــنطن،  عــىل  تركيــا  بشــأن  اإلرسائيــي  الدبلومــايس 

جامعات الضغط النفطية يف الواليات املتحدة للغرض ذاته.
يف الوقــت نفســه، ال تــردد "إرسائيــل" بالعمــل مــع مــرص واليونــان 
واإلمــارات لتقويــة املحــور الــذي يحــاول "احتــواء" تركيــا، بجانــب 
تركيــا  بســلوك  الوعــي  وتوســيع  لفرنســا،  الحاليــة  التحــركات 
اإلشــكايل، ألن دول البلقان عانت العبء العثامين يف املايض، 

وتخويف اآلخرين من تركيا: رومانيا وبلغاريا ورصبيا وكوسوفو.
ا ضد تركيا،  صحيح أنه ال ميكن لـ"إرسائيل" أن تلتزم عماًل عســكريًّ
ويجــب أن تــرشح ذلــك لرشكائهــا يف رشق البحــر املتوســط، لكــن 
املؤسســة الدفاعيــة ومجتمــع املخابــرات يف "إرسائيــل" مطالبــون 
الــريك مخاطــر  الســلوك  فيــه  يشــكل  الــذي  الواقــع  مــع  بالتكيــف 
عــىل "إرسائيــل" ومصالحهــا الحيويــة، عــرب فحــص اآلثــار املرتبــة 
يف  التطــورات  ومتابعــة  الركيــة،  البحريــة  نشــاط  تكثيــف  عــىل 
املجال النووي الريك، ومراقبة نشــاط تركيا يف القدس، وتحييد 
نفوذها فيها، مع أن األردن ومرص والسعودية ودول الخليج رشكاء 

طبيعيون يف إحباط النفوذ الريك يف القدس.
تكمــن  الــريك،  النظــام  إلضعــاف  اإلرسائيليــة  الجهــود  قلــب  يف 
أو  ترســيخ  يف  رئيًســا  دوًرا  تلعــب  ألنهــا  االقتصاديــة،  املســألة 
تقويــض قبضــة أردوغــان عــىل الســلطة، مــن خــالل مواجهــة تركيــا 
لصعوبات انخفاض قيمة اللرة، وكبح النمو، والديون املتضخمة، 
ألن االقتصاد الريك أصبح اآلن أكرث عرضة للخطر بسبب كورونا، 
التــي أدت لركــود اقتصــادي، وحرمــت تركيــا مــن مصــدر دخــل مهــم 

بسبب انهيار قطاع السياحة.

"انشغال" إسرائيلي 
بـ"إشغال" تركيا في داخلها

غزة/ فلسطني: 
وقــع مئــات الفلســطينيني، أمــس، عــىل 
جــدار  عــىل  وضعــت  كبــرة  جداريــة 
غــزة،  مدينــة  يف  الترشيعــي  املجلــس 
رفًضــا للتطبيــع مــع االحتالل اإلرسائيي 

وتنديًدا باملطبعني.
خيانــة  "التطبيــع  عنــوان:  وتحــت 
املئــات  وقــع  للبيــع"،  مــش  -فلســطني 
ويتقدمهم نواب يف الترشيعي ولفيف 
مــن  وحشــد  الفصائــل  قيــادات  مــن 

املواطنني عىل الجدارية.
املوقعــون  "نحــن  الجداريــة:  ونصــت 
نؤكد أن فلســطني من بحرها إىل نهرها 
أرض عربية إســالمية وتحريرها واجب، 
محتــل  كيــان  الصهيــوين  الكيــان  وأن 
فلســطني  ألرض  مغتصــب  وعنــرصي 
بــكل  التطبيــع  وأن  األقــى  واملســجد 

أشكاله خيانة".

غزة/ فلسطني:
الداخليــة  وزارة  باســم  املتحــدث  قــال 
وزارتــه  إن  البــزم،  إيــاد  الوطنــي  واألمــن 
املــرصي  الجانــب  مــن  أمــس،  أبلغــت 
بفتــح معــرب رفح الــربي أيام األحد واالثنني 
كال  يف  القــادم  األســبوع  مــن  والثالثــاء 
العالقــني  ســفر  لتســهيل  االتجاهــني 

وأصحاب الحاالت الطارئة.
أمــس،  ترصيــح  يف  البــزم  وأضــاف 
الرتيبــات  كل  أنهــت  الداخليــة  أن 
الســتقبال  رفــح  معــرب  يف  والتجهيــزات 
العالقــني، وهيئــة املعابــر أصــدرت إعالًنــا 
مــن أجــل أن يقــوم املواطنــون يف الخــارج 

والراغبون بالعودة بتسجيل بياناتهم.
مســافر  آالف   3 مــن  أكــرث  أن  إىل  وأشــار 

وقفــة  الجداريــة  عــىل  التوقيــع  وســبق 
الفلســطينية  املقاومــة  فصائــل  لقــادة 
يف  الفعاليــة  هــذه  عــىل  تــرشف  التــي 
إطــار سلســلة فعاليــات أطلقتهــا مؤخــًرا 

رفًضا للتطبيع.
وأشــاد القيــادي يف حركــة املجاهديــن 
د. نائــل أبــو عــودة، خــالل كلمتــه نيابــة 

باملواقــف  املقاومــة،  فصائــل  عــن 
الرافضــة  األصيلــة  والشــعبية  الرســمية 
للتطبيــع ويف مقدمتــه موقــف الرئيــس 

الجزائري عبد املجيد تبون.
وقــال أبــو عــودة: نلتقــي اليــوم مــع أمتنــا 
من غزة املحارصة لنعي الصوت رفًضا 
لهذا التفاقيات التطبيع، داعًيا الزعامء 

وزارة  كشــوفات  يف  مســجلني  غــزة  يف 
لتســهيل  "ســنجتهد  وتابــع:  الداخليــة، 
ســفر أكــرب عــدد ممكــن مــن هــؤالء خــالل 

األيام الثالثة لفتح املعرب". 

ولفــت البــزم إىل أنه ســيتم نرش كشــوفات 
بأســامء املواطنــني املغادريــن مــن قطــاع 
وقــت  خــالل  املــرصي  الجانــب  إىل  غــزة 

الحق من قبل هيئة املعابر.

إلعــالء  واملســلمني  العــرب  والحــكام 
الصوت رفًضا للتطبيع.

لــن  االتفاقيــات  هــذه  أن  عــىل  وشــدد 
تغر من حقيقة وواقع أن فلسطني هي 
أرض إســالمية عربيــة، وأن هــذا الكيــان 
املزعــوم هــو احتــالل إجرامــي عنرصي، 

قتل شعبنا ورشده عن أرضه.
الــدويل  للمجتمــع  الدعــوة  وجــدد 
واملؤسســات األممية برضورة محاســبة 
بحــق  عــىل جرامئهــم  وقادتــه  االحتــالل 

شعبنا.
مــن جهتــه، جــدد الناطــق باســم املؤمتر 
الشــعبي لفلســطينيي الخارج يف برلني 
للتطبيــع  رفــض شــعبنا  أحمــد محيســن 

ا كان شكله. مع االحتالل أيًّ
هرولــة  ســامه  مــا  محيســن  واســتهجن 
بعــض األنظمــة العربيــة للتطبيع، مؤكًدا 
رفــض شــعبنا يف كل أماكنــه للتطبيــع، 

رابــط  عــن  أمــس  اإلعــالن  تــم  أنــه  وأكــد 
للموطنني الراغبني بالعودة إىل قطاع غزة 
لتســجيل بياناتهم حتى تتمكن الوزارة من 
باســتقبالهم  الخاصــة  اإلجــراءات  ترتيــب 
الوقايــة  إجــراءات  وفــق  لغــزة  وإدخالهــم 
وفــق  "نتــرصف  البــزم:  وقــال  والســالمة. 
إجراءات مشددة عىل معرب رفح ونترصف 
غــزة  القادمــة إىل قطــاع  الحــاالت  مــع كل 
عــىل أنهــا مصابــة، وأصبحــت لدينــا تجربة 
من املرات السابقة لفتح املعرب للتعامل 

مع استقبال العالقني".
وشدد عىل أنه سيتم نقل جميع القادمني 
إىل قطــاع غــزة إىل مراكــز الحجــر الصحــي 
الســتقبال  وتجهيزهــا  ترتيبهــا  تــم  التــي 
العالقني. إىل ذلك، قالت وزارة الداخلية 

فلســطني  مــع  العهــد  "نجــدد  وقــال: 
عربيــة  فلســطني  للمطبعــني  ونقــول 
إســالمية وإن انبطــاح واستســالم أنظمــة 
الشــعب  يزيــد  لــن  لالحتــالل  التطبيــع 
ومتســًكا  وقــوة  ثباًتــا  إال  الفلســطيني 

بأرضه وحقوقه".
االحتــالل  سيشــجع  التطبيــع  أن  وأكــد 
األرض  لتهويــد  عدوانــه  مواصلــة  عــىل 
والضفــة،  القــدس  وضــم  الفلســطينية 
موضًحــا أن االتفــاق اإلمــارايت البحريني 
هو تخلٍّ واضح عن القضية الفلسطينية 

وخدمة لالحتالل.
طعنــة  ــل  مثَّ التطبيــع  محيســن  ووصــف 
والعروبــة  األمــة  خــارصة  يف  غــدر 
والشــعب الفلســطيني، داعًيــا الســلطة 
االعــراف  لســحب  الفلســطينية 
أوســلو  اتفاقيــة  ولفــظ  باالحتــالل 

وملحقاتها.

ســيتم  انــه  أمــس،  مكتــوب  ترصيــح  يف 
لجميــع  كورونــا  فــروس  فحوصــات  إجــراء 
املغادريــن مــن القطــاع كّل يف محافظتــه، 
مــدار  عــىل  الجمعــة  غــد  يــوم  مــن  اعتبــاًرا 
حتــى  صباًحــا   9 الســاعة  مــن  أيــام  ثالثــة 
الصحــة.  وزارة  ترتيبــات  ووفــق  12 ظهــًرا، 
وقالــت الــوزارة: "ســيتم إبــالغ كل مســافر 
مبوعــد ومــكان إجــراء الفحــص مــن خــالل 
املحمــول".  الهاتــف  عــرب  نصيــة  رســالة 
كشــوفات  نــرش  ســيتم  أنــه  وأوضحــت 
الخميــس.  اليــوم  مــن  اعتبــاًرا  املســافرين 
كــام دعــت الــوزارة جميــع املســافرين إىل 
التــزام كل مســافر موعــد الفحــص الخــاص 
الســالمة  إجــراءات  التــزام  وكذلــك  بــه، 

والوقاية خالل إجراء الفحص.

مئات الفلسطينيين يوقعون على جدارية رفًضا للتطبيع مع االحتالل

سيبلغ كلُّ مسافر بموعد ومكان الفحص برسالة نصية
البزم: فتح معبر رفح في االتجاهين ثالثة أيام من األسبوع القادم

إياد البزم

واشنطن/ فلسطني:
دعــت حركــة مقاطعــة )إرسائيــل( وســحب االســتثامرات منهــا وفــرض 
العقوبــات "BDS" إىل مقاطعــة املــدون "نــاس ديي" حامل الجنســية 
اإلرسائيليــة. ودعــت حركــة املقاطعة يف بيان، أمس، "صناع املحتوى 
وأصحــاب النفــوذ يف املنطقــة العربيــة إىل مقاطعة برنامجه املرتقب، 

والذي يهدف إىل توريطهم يف التطبيع.
وقالــت: إن التطبيــع يســاعد )إرسائيــل( عــىل إخفــاء جرامئهــا، ولفتــت 
إىل أن رئيــس التدريــب يف هــذه األكادمييــة يدعــى يوناتــان بيليــك، 

الذي خدم يف جيش االحتالل اإلرسائيي.
واُتهم "ناس" مراًرا بأنه يساعد عىل تبييض صورة االحتالل اإلرسائيي، 
عــام  قيــام )إرسائيــل  عــن  زعــم يف مقطــع فيديــو مدتــه دقيقــة  حيــث 
1948(، وأن الفلســطينيني غــادروا وقتــل بعضهــم وبقــي البعــض يف 
أرضهم، مضيًفا أنه "اختار قبول حدود )إرسائيل( وفلســطني وامليض 
قدًمــا ألنــه يوجــد يف الحيــاة أشــياء أكــرث قيمة من قطعــة أرض". وانتقد 
البيــان حركــة التعــاون بــني أكادمييــة نــاس وأكادمييــة نيــو ميديــا، وهــي 
مؤسســة تدريــب رقميــة أطلقــت يف اإلمــارات العربيــة. ويعــد نصــر 
ياســني، املعروف باســم "ناس ديي"، من أشــهر الشــخصيات العربية 
عــىل يوتيــوب، حيــث يتابعــه أكــرث مــن مثانيــة ماليــني مســتخدم عــىل 
واســعة  شــهرة  وقــد حصــد  انســتغرام،  عــىل  مليــون  و1.6  فيســبوك، 

بسبب مقاطع الفيديو التي ينرشها منذ عام 2016.

"BDS" تحذر من التعامل مع 
المدون "ناس ديلي" لتورطه 

في التطبيع

رفح/ فلسطني:
الشــعبية  الجبهــة  الالجئــني يف  دائــرة  نظمــت 
لتحريــر فلســطني يف مدينــة رفــح صباح أمس، 
وقفة احتجاجية أمام مركز األونروا يف حي تل 
السلطان غريب املدينة، مبشاركة من قيادات 
القــوى  عــن  الجبهــة وممثــي  وكــوادر وأعضــاء 

الوطنية واإلسالمية والالجئني.
باللغتــني  شــعارات  الوقفــة  يف  ورُفعــت 
ماتيــاس  برحيــل  مطالبــة  والعربيــة  اإلنجليزيــة 
وبأنهــا  األونــروا  بسياســات  ومنــددة  شــاميل، 
سياســية بامتيــاز وتتســاوق مــع صفقــة القــرن، 

وأن ماتياس ينفذ تعليامت ترامب.
وألقــى عضــو دائــرة شــئون الالجئني يف الجبهة 
خاللهــا  دعــا  كلمــة  غــايل  أبــو  بســام  الشــعبية 
إدارة األونــروا للراجــع عــن كل إجراءاتهــا التــي 
وإنهــاء  الخدمــات  يف  تقليــص  مــن  اتخذتهــا 
عقــود مئــات املوظفني، والتوقف عن سياســة 
إرهــاب املوظفــني وخاصــة األذنــة، وتوفــر كل 
مقومــات الرعايــة الصحيــة لهــم يف أثنــاء تأديــة 
بتخصيــص  عاجــٍل  بشــكٍل  والقيــام  مهامهــم، 
للمخيــامت  العاجلــة  امليزانيــات  مــن  املزيــد 

يف ظل جائحة كورونا.
وأكــد أبــو غــايل أن هــذه الوقفــة تــأيت اســتمراًرا 
الشــعبية  الجبهــة  تواصــل  الــذي  للضغــط 
مامرســته عــىل إدارة غــوث وتشــغيل الالجئني 
مبديــر  ممثلــة  "األونــروا"  الفلســطينيني 
بـ"ســيئ  وصفــه  الــذي  غــزة  يف  عملياتهــا 
ومستشــاريه  شــاميل"  "ماتيــاس  الصيــت" 
الذيــن مل يدخــروا وســيلة أو خطــة أو إجــراء يف 
ســبيل االنقضــاض عــىل حقــوق الالجئــني يف 
املخيامت خدماتًيا وتشغيلًيا وصحًيا وإدارًيا 
إال ومارسوها تحت تربيرات وأكاذيب واهية.

واعتــرب أبــو غــايل أن مــا يجــري عــىل األرض مــن 
سياســات ومخططات لهذه اإلدارة هو تســاوٌق 
علنــٌي وتواطــٌؤ واضــٌح مــع صفقــة القــرن والتــي 
عــىل  االنقضــاض  الخبيثــة  أهدافهــا  أبــرز  مــن 
حــق العــودة وإنهــاء دور وكالــة غــوث وتشــغيل 

نكبــة  عــىل  كشــاهد  الفلســطينيني  الالجئــني 
ومأساة شعبنا الفلسطيني.

وأكــد أن شــعبنا ال تخدعــه الصــورة وال األفــالم 
بهــا ماتيــاس  التــي يقــوم  الهوليديــة اإلعالميــة 
أزمــة  يعيــش  أنــه  عــىل  تؤكــد  والتــي  شــاميل، 
حقيقيــة بعــد أن نجحــت احتجاجــات الجبهــة 
عنــه  التــوت  ورقــة  إســقاط  يف  املتواصلــة 

وكشف مخططاته الخبيثة.
أن  املعقــول  غــر  "مــن  غــايل:  أبــو  وتســاءل 
مــواد  مــن  خدماتهــا  بتوقيــف  األونــروا  تقــوم 
إغاثيــة ونظافــة وخدمات يف املخيامت والتي 
واملطلــوب  الطبيعيــة،  األيــام  يف  بهــا  تقــوم 
منهــا بشــكل عاجــل أن تزيــد وتوســع مــن هــذه 
الخدمــات يف ظــل كورونــا مــن خدمات صحية 
وإغاثية ومساعدة للمحجورين وتقديم الدواء 

الالزم لهم ولجموع الالجئني".
ــل  َتحمُّ يف  األونــروا  دور  أن  عــىل  وشــدد 
مسئولياتها تجاه الالجئني الفلسطينيني وفًقا 
للقــرار األممــي )302( عــام 1949 واضــح وال 

خاصــة  األونــروا  يف  املســئولني  عــىل  يجــب 
ماتياس شاميل التهرب من تنفيذه يف جميع 
املجــاالت ) التعليــم والرعاية الصحية واإلغاثة 
املخيــامت(  يف  التحتيــة  البنــى  وتحســني 
يف  واملخيــامت  الالجئــني  لخدمــة  وصــواًل 
حاالت الطوارئ خاصة يف ظل جائحة كورونا.

"األونــروا"  إدارة  "تواصــل  غــايل:  أبــو  وقــال 
مســئولياتها  مــن  واملتعمــد  املمنهــج  هروبهــا 
املخيــامت،  يف  الالجئــني  جمــوع  تجــاه 
وخصوًصــا يف قطــاع غــزة الــذي يعــاين أوضاًعا 
الجــوع  مــن  ويــن  صعبــة  ومعيشــية  كارثيــة 
الحصــار  اســتمرار  جــراء  مــن  والبطالــة  والفقــر 

والعدوان".
ودعــا األونــروا لضــامن توزيــع املــواد الغذائيــة 
الئقــة  وبطريقــة  اســتثناء  ودون  الجميــع  عــىل 
الجائحــة، ورضورة  مــن مخاطــر  تحمــي شــعبنا 
إضافة املواليد الجدد إىل بطاقات الالجئني، 
وتوفــر  الغذائيــة،  الســلة  تقديــم  واســتمرار 

فرص عمل للعامل يف ظل حالة الطوارئ.

وقفة للشعبية برفح احتجاًجا على استمرار 
تقصير األونروا

واشنطن-عامن/ فلسطني:
أعلنــت الرشكــة املشــغلة لتطبيــق منصــة مؤمتــرات الفيديــو "زووم"، أن جامعــة 
ســان فرانسيســكو لن ُيســمح لها باســتخدام منصة مؤمترات الفيديو الخاصة بها 
الســتضافة حدث "ُيظهر الخاطفة الفلســطينية ليىل خالد، ألن مشــاركتها تنتهك 
املتعلقــة  األمريكيــة  للقوانــني  املســتخدم  بامتثــال  املتعلقــة  الرشكــة  سياســة 
لدراســات  األكادميــي  "الربنامــج  توجيــه  بعــد  ذلــك  ويــأيت  اإلرهــاب".  مبكافحــة 
الجاليــة العربيــة واملســلمة يف املهجــر" بجامعــة واليــة ســان فرانسيســكو، دعــوة 
والعدالــة  الجنــدر  مــن؟  "رسديــات  بعنــوان  علميــة  نــدوة  يف  للمشــاركة  لخالــد 
أو  انتــامء املتحدثــة  أمــس: "يف ضــوء  بيــان  واملقاومــة". وأضافــت الرشكــة يف 
الواليــات املتحــدة،  إرهــايب يف  أجنبيــة مصنفــة كتنظيــم  عضويتهــا يف منظمــة 
ولعــدم قــدرة الجامعــة عــىل تأكيــد مــا هــو خــالف ذلــك، قررنــا أن االجتــامع ينتهك 

رشوط خدمة Zoom وال يجوز استخدام التطبيق لهذا الحدث املحدد".
للضغــوط  "زووم"  رضــوخ  رفضهــا  الهــادي  عبــد  ربــاب  النــدوة  مديــرة  وأعلنــت 
الصهيونية والعنرصية، مؤكدة التزام الجامعة بحامية الفصول الدراسية والبحث 
عن بديل. إىل ذلك، اســتنكر مركز "صدى سوشــيال" إعالن إدارة "زووم" منعها 
جامعــة ســان فرانسيســكو مــن اســتخدام منصــة مؤمتــرات الفيديــو الخاصــة بهــا 

الستضافة ندوة تشارك فيها السياسية الفلسطينية ليىل خالد.
وأكد املركز، يف ترصيٍح له أمس، أّن "القرار ميثل انضامًما لسياســات التضييق 
عــىل املحتــوى الفلســطيني، وخضوًعــا للمعايــر اإلرسائيليــة الخاصــة مبالحقــة 

املحتوى الفلسطيني والتضييق عىل حريات الفلسطينيني ومالحقتهم".
واعترب تذرع إدارة زووم بانتامء املتحدثة ملا اعتربته "منظمة ارهابية مصنفة يف 
الواليات املتحدة"، تأكيًدا عىل الخضوع التام من قبل اإلدارة للمعاير األمريكية 
املجحفة بحق الفلسطينيني، ومحاولة تعميم هذه املعاير عىل املشركني يف 

التطبيق واملستخدمني له دون إرادة منهم بهذا الخضوع للمعاير األمريكية.
وأشــار املركــز إىل أن هــذا التوجــه لــدى منصــة زووم يثــر مخــاوف بشــأن مزيــد 
مــن التضييــق عــىل األنشــطة الفلســطينية عــرب التطبيــق، خصوًصــا أن هــذا القــرار 
مــن إدارة زوم صــدر بعــد ضغــوط مارســتها منظــامت ومجموعــات صهيونيــة يف 
الواليــات املتحــدة، مــا يــي بقابليــة إدارة زووم لقبــول هــذا النــوع مــن الضغــوط 

املوجهة ضد املشاركات الفلسطينية.
وشــدد املركــز عــىل رضورة إيقــاف كل أشــكال املالحقــة للمحتــوى الفلســطيني، 
والتوقــف عــن دعــم سياســات االحتــالل مــن قبــل رشكات و إدارات مواقــع التواصــل 
االجتامعــي. كــام دعــا إىل العمــل املشــرك بــني كافــة املؤسســات املعنيــة، ألجــل 
مســاحة مــن الدميقراطيــة يف الفضــاء الرقمــي مشــددا عــىل أهميــة الضغــط حاليــا 
عىل إدارة منصة زووم ملنعها من امليض قدما بسياسات وقرارات من هذا النوع.

"صدى سوشيال": القرار خضوع للضغوط 
اإلسرائيلية واألمريكية

تطبيق "زووم" يقرر منع ليلى 
خالد من الظهور على منصته

جانب من التوقيع عىل جدارية ضد التطبيع يف غزة أمس   ) تصوير / محمود أبو حصرة (

جانب من الوقفة يف خان يونس أمس        ) تصوير/ يارس فتحي (
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رشطة املرور: سنحاسب 
كل مركبة تخالف منع التجوال

غزة/ فلسطني:
أكد مدير اإلدارة العامة لرشطة املرور والنجدة بالرشطة، العميد 
عيل النادي، أنه ســيتم "التطبيق واملحاســبة" لكل مركبة تخالف 
إجــراءات منــع التجــوال بعــد الســاعة الثامنــة مســاًء يف محافظات 
قطــاع غــزة، وفقــًا لقانــون حظــر التجــوال املفــروض عــى قطــاع غزة 

منذ الخامس والعرشين من الشهر املايض.
وقال النادي يف ترصيح صحفي، أمس، إن اإلدارة العامة لرشطة 
ــع مخالفــات عــدم االنصيــاع لتعليــات الرشطــة بحــق  املــرور توقِّ
كل مركبة مخالفة مببلغ "150" شــيكال, إضافة إىل محاســبة كل 
ســائق يقــود املركبــة دون لبــس الكامــة واتخــاذ إجــراءات الوقايــة 

والسالمة.
فــرض اإلجــراءات صعوبــة,  وبــنّي أن الرشطــة واجهــت يف بدايــة 
مشــرًا يف الوقــت ذاتــه إىل أن هنــاك التزامــًا مــن الجميــع بعــد 
الجهــد املكثــف مــن عنــارص اإلدارة العامــة لرشطــة املــرور وباقــي 

إدارات الرشطة يف املحافظات مبشاركة األجهزة األمنية".
مــن املنظومــة  العامــة لرشطــة املــرور هــي جــزء  وذكــر أن اإلدارة 
خــالل  مــن  الفلســطيني,  للمواطــن  خدماتهــا  وُتقــّدم  الرشطيــة, 
إىل  إضافــة  واملخالفــات,  والحــوادث  الطرقــات  عــى  اإلرشاف 
الحفــاظ عــى املؤسســات واملقــدرات واملتابعــة والتنســيق مــع 
جهــات االختصــاص, والجهــات ذات العالقــة ال ســيا وزارة النقــل 

واملواصالت".
وشــدد عــى أنــه ســتتم محاســبة كل مركبــة تخالــف منــع التجــوال 
بعــد الســاعة الثامنــة مســاًء وذلــك وفقــًا للقانــون, مشــرًا إىل أنــه 
خدمــات  وتخــص  تنســيق  لهــا  التــي  املركبــات  بتحــرك  ُيســمح 

املواطنني كالصحة والبلديات وطواقم رشكة الكهرباء .
وأشــار النــادي إىل تضافــر جهــود رشطــة املــرور والرشطــة البحريــة 
ُيعــد  الــذي  الرشــيد,  شــارع  يف  املتمثــل  الســاحل  طريــق  عــى 
شــارعًا أساســيًا للســر, خاصــة بعــد دخــول وقــت حظــر التجــوال, 
مبيًنــا أنــه بعــد حظــر التجوال يتم التعامل مع دخول املركبات من 

خالل آلية معينة عرب التنسيق لها مع جهات االختصاص.
وذكــر أن قســم الخيالــة الــذي ينبثــق عــن دائــرة النجــدة يف اإلدارة 
العامــة لرشطــة املــرور يقــوم بعمــل دوريــات راجلــة يف األوقــات 
الطبيعيــة قبــل الجائحــة حــول املــدارس, مبّينــا أن لــه دورا مهــا 
خــالل جائحــة كورونــا عــى طــول الرشيــط الســاحيل وخاصــة يف 

ظل عدم التزام بعض املواطنني منازلهم.

ُيحَرْمن الزيارات واالتصال الهاتفي
معاناة األسريات الفلسطينيات تتضاعف مع انتشار "كورونا"

فشل الحوار مع إدارة سجن "عوفر" واألمور تتجه لإلضراب
األرسى يف 5 سجون يقررون 

خطوات احتجاجية اليومني القادمني
رام الله/ فلسطني:

وجبــات  إرجــاع  أمــس،  إرسائيليــة،  ســجون  خمســة  يف  األرسى  قــرر 
قــرار  عــى  احتجاًجــا  القادمــني؛  اليومــني  األقســام  وإغــالق  الطعــام 
وإعــادة  الخاصــة مبشــرياتهم  "الكانتينــا"  إغــالق حســاب  االحتــالل 

الحوالة الخاصة بها.
وأوضــح نــادي األســر يف بيــان لــه أن األرسى يف ســجون "عســقالن، 
وجلبوع، ورميون، ونفحة، ومجدو( قرروا ذلك عقب رفض االحتالل 

استالم الحوالة املالية الخاصة بـ"الكانتينا" الخاصة بهم.
الــذي ميــس  "الخطــر"  االحتــالل  قــرار  تداعيــات  مــن  النــادي  وحــذر 
احتياجات األرسى األساسية، حيث يعتمدون مبا يزيد عى 60% 
أساســية  واحتياجــات  لهــم  جيــد  توفــر طعــام  "الكانتينــا" يف  عــى 
التــي  الصعبــة  الحياتيــة  الظــروف  مــن  ســيفاقم  الــذي  األمــر  أخــرى، 

يواجهونها أصاًل.
وطالب املؤسســات الوطنية واألهلية والحقوقية والدولية بالوقوف 

عند مسؤولياتها لوقف هذا االنتهاك الخطر.
يف ســياق متصــل قــال مديــر مكتــب إعــالم األرسى ناهــد الفاخــوري، 
وإن  فشــلت،  "عوفــر"  ســجن  إدارة  مــع  الحــوار  جلســات  نتيجــة  إن 
الســاعات القادمــة حاســمة بشــأن قــرار دخــول اإلرضاب املفتــوح عــن 

الطعام.
ونبه الفاخوري يف ترصيح صحفي، أمس، إىل أن مئات األرسى يف 
"عوفــر" يســتعدون لخــوض معركــة "األمعــاء الخاويــة"، عــى رأســهم 

قامات وطنية وأرسى مرىض وكبار يف السن.
وأكــد أن األرسى عاِقــدوا العــزم عــى انتــزاع حقوقهــم مهــا كلفهــم 
الدخــول  قــرر أرسى عوفــر  أنــه يف حــال  مــن مثــن، منبهــا إىل  ذلــك 
باإلرضاب فإن األرسى يف باقي السجون لن يقفوا مكتويف األيدي.

ويتعــرض األرسى يف ســجن "عوفــر" منــذ استشــهاد رفيقهــم األســر 
داود الخطيب يف 2 سبتمرب/ أيلول الجاري، إىل حمالت قمع شبه 

يومية.
وســجلت عــرشات اإلصابــات بــني صفــوف األرسى مــن جــّراء رشــهم 
بالغــاز، واالعتــداء عليهــم بالــرب املــربح والــكالب البوليســية خالل 

عمليات االقتحام، عدا عن عمليات العزل والنقل.
املاضيــة  األيــام  خــالل  "عوفــر"  يف  األرسى  نفــذ  ذلــك،  عــى  ا  وردًّ
القمــع  مــن  مبزيــٍد  الســجن  إدارة  عليهــا  ردت  احتجاجيــة،  خطــوات 
الهيئــة  منهــم  أســًرا   34 ذلــك  عــى خلفيــة  ونقلــت  واالقتحامــات، 

التنظيمية لألرسى يف قسم )20(.
ُيشار إىل أن أرسى سجن "عوفر" يبلغ عددهم قرابة 850، يواجهون 
ارتفاًعــا يف أعــداد املصابــني بفــروس كورونــا الــذي وصــل إىل قرابــة 

24 أسًرا، إىل جانب عمليات القمع واملداهات املستمرة.
االقتحــام  عمليــات  مــن  وقواتهــا  االحتــالل  ســجون  إدارة  وصّعــدت 
للسجون منذ مطلع العام املايض، الذي شهد أشد عمليات القمع 

منذ سنوات، وواصلت ذلك خالل العام الجاري.

نفذا عملية أسر وقتل 3 مستوطنين
6 أعوام عىل استشهاد املقاومني أبو عيشة والقواسمي

غزة/ جال غيث:
اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســلطات  تواصــل 
اعتقال عرشات األسرات الفلسطينيات 
فــروس  تفــي  رغــم  ســجونها،  يف 
كورونــا، وســط ظــروف قاســية، حيــث ال 
االتصــال  أو  بالزيــارة  لعوائلهــن  ُيســمح 
الهاتفــي بهــن واالطمئنــان عليهــن وتوفــر 
واملعقــات  املالبــس  مــن  احتياجاتهــن 

واملطهرات للوقاية من الفروس.
وتشــتيك األســرات البالغ عددهن )37( 
أوضاعــا  "الدامــون"  ســجن  يف  أســرة 
بعــد  زادت  الصعوبــة  يف  غايــة  معيشــية 
انتشــار فروس كورونا، ومواصلة سياسة 
اإلداري،  واالعتقــال  الطبــي،  اإلهــال 
والعــزل االنفــرادي، واملداهــات الليليــة 
لغرفهــن مــن وحــدات القمــع، واملنــع مــن 

الزيارة، ومحاولة سحب منجزاتهن.
تشديد الخناق

األرسى  بشــؤون  املختصــة  وأكــدت 
يف  األســرات  واقــع  أن  الطويــل،  بــرشى 

جــراء  مــن  جــًدا  مــؤمل  "الدامــون"  ســجن 
الســجن  إدارة  تتبعهــا  التــي  السياســات 
بحق األسرات، التي تخالف كل األعراف 

واملواثيق الدولية.
وقالــت الطويــل لصحيفة "فلســطني": إن 
إدارة الســجن اتخــذت مــن فروس كورونا 
مربًرا لها لتشديد خناقها عى األسرات 
بدعــوى  عائالتهــن،  زيــارة  مــن  ومنعهــن 

مواجهة الفروس ومنع انتقاله للسجن.
شــاعة  الفــروس  "بــات  وأضافــت: 
تتخذهــا ســلطات االحتــالل ممثلــة بــإدارة 
األســرات  عــى  للتنغيــص  ســجونها 
وعقابهــن"، مؤكــدة أن الفــروس ال ميكــن 
أن ينتقــل لألســرات خــالل الزيــارة؛ ألنهــا 
تتــم خلــف عــازل زجاجــي ويتــم التواصــل 

عرب ساعة الهاتف.
تهمــل  الســجن  إدارة  أن  إىل  وأشــارت 
وال  األســرات  وغــرف  الســجن  تعقيــم 
املعقــات  مــن  احتياجاتهــن  لهــن  توفــر 
الســجانني  أن  إىل  الفتــة  واملطهــرات، 

الواضــح  اإلهــال  سياســة  ميارســون 
فــال  واملتعمــد تجــاه األرسى واألســرات 
يوفــر لهــن أدىن احتياجاتهــن للوقايــة مــن 

الفروس.
ونبهــت إىل أن األســرات يعملــن طــوال 
اإلصابــة  مــن  أنفســهن  لحايــة  الوقــت 
بفروس "كورونا" من خالل الحرص عى 
النظافــة الشــخصية ونظافــة املــكان الــذي 
يوجدن به لحاية أنفسهن ومنع اإلصابة.

الطويــل،  وفــق  األســرات،  وتطالــب 
بالتحــرك املســتمر واملتواصــل لنرصتهــن 
بالفــروس،  اإلصابــة  مــن  وحايتهــن 
بصفقــة  رساحهــن  إطــالق  عــى  والعمــل 
خلــف  معاناتهــن  تنهــي  مرشفــة  تبــادل 

القضبان.
أوضاع مأساوية

األرسى  بشــؤون  املختصــة  أكــدت  كــا 
ســجن  يف  األســرات  أن  الحــايف،  ســناء 
اعتقاليــة  ظروفــا  يعانــني  "الدامــون" 
ومعيشــية غايــة يف الصعوبــة والقســوة ال 

سيا يف ظل تفىش فروس كورونا.
لصحيفــة  الحــايف  املحــررة  وقالــت 
تراعــي  ال  الســجون  إدارة  إن  "فلســطني" 
أعــار األســرات واحتياجاتهــن الخاصــة، 
وال توفــر لهــن الحــد األدىن مــن مقومــات 
يف  خاصــة  الســالمة  وإجــراءات  الوقايــة 

ظل تفىش الفروس.
اتخــذت  الســجون  إدارة  أن  إىل  وأشــارت 
ســجن  داخــل  محــدودة،  إجــراءات 
األســرات  فيــه  توجــد  الــذي  "الدامــون" 
العديــد  وإصابــة  الفــروس،  تفــي  بعــد 
أن  مؤكــدة  والســجانات،  الســجانني  مــن 
كافيــة وال  غــر  اتخــذت  التــي  اإلجــراءات 
مــن  لألســرات  حقيقيــة  حايــة  تشــكل 

اإلصابة بالفروس.
تحــرم  تــزال  ال  الســجون  إدارة  أن  وبينــت 
احتياجاتهــم  مــن  واألســرات  األرسى 
الروريــة كاملعقــات واملنظفــات، إىل 
جانــب التأخــر يف توفــر احتياجاتهــن من 
حرمانهــن  وتواصــل  الســجن،  "كانتينــا" 

االتصــال  أو  باألهــل  وااللتقــاء  الزيــارة 
بذويهن.

ســمحت  الســجون  إدارة  أن  إىل  ولفتــت 
يف  األســرات  لبعــض  األهــل  بزيــارات 
يســمح  مل  حــني  يف  متفاوتــة،  فــرات 
أجهــزة  عــرب  األهــايل  مــع  بالتواصــل  لهــن 
وعــدم  الزيــارة  منــع  ظــل  يف  االتصــاالت 

انتظامها بسبب جائحة كورونا.
وذكــرت أن إدارة ســجون االحتــالل تشــدد 
الخنــاق عــى األســرات بذريعــة فــروس 
كورونــا"، حيــث تحرمهــن الزيــارة منذ نحو 
بإدخــال  لهــن  يســمح  وال  أشــهر،  مثانيــة 
االتصــال  أو  املالبــس،  مــن  احتياجاتهــن 

بذويهن. 
كل  الحــايف  املحــررة  وناشــدت 
واإلنســانية  الحقوقيــة  املؤسســات 
واملعنية بشــؤون األرسى التحرك الفوري 
األســرات  احتياجــات  لتوفــر  والعاجــل 
بالفــروس  اإلصابــة  مــن  وحايتهــن 

والساح لهن بالزيارة.

الخليل/ فلسطني: 
السادســة  الســنوية  الذكــرى  أمــس،  وافقــت، 
الستشــهاد املقاومني القســاميني عامر أبو عيشــة 
ومروان القواســمي، اللذين نفذا عملية أرس وقتل 
ثالثــة مســتوطنني وإخفــاء جثامينهــم ألســابيع يف 

مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية املحتلة.
صغــره،  منــذ  االعتقــال  مــرارة  تجــرع  والقواســمي 
فــكان االعتقــال األول لــه وهــو يف عمــر 18 عاًمــا، 
وحكــم عليــه بالســجن 20 شــهًرا، واعتقــل بعدهــا 
االعتقــال  يف  معظمهــا  قــى  متفاوتــة  مــرات 

اإلداري.
وأطلــق االحتــالل رساحــه يف آذار/مــارس 2012، 

وتزوج الحًقا وأنجب طفلة.
ونشط القواسمي يف صفوف حركة حاس، وذاع 

صيتــه بعــد أن اتهمــه االحتــالل بــأرس املســتوطنني 
 12 الخليــل يف  منطقــة  الثالثــة يف  اإلرسائيليــني 
أبــو  عامــر  الشــهيد  برفقــة   ،2014 يونيو/حزيــران 

عيشة.
أمــا الشــهيد أبــو عيشــة فشــكل منوذًجــا يف حياتــه 
وشــهادته للشــباب الفلســطيني املقاوم، فكان ذو 
سمعة طيبة وقريب من عائالت األرسى والشهداء 

والفقراء.
واعتقــل للمــرة األوىل يف ترشيــن الثــاين/ نوفمــرب 
مــدة  اإلداري  االعتقــال  يف  ومكــث   ،2005 عــام 
ستة شهور، ثم اعتقل مرة ثانية يف نيسان/ إبريل 

من عام 2007.
املقاومــة  يف  مرشًفــا  تاريًخــا  عائلتــه  ومتلــك 
واالستشهاد، حيث سبقه شقيقه الشهيد زيد أبو 

عيشــة يف اشــتباك مســلح مع قوات االحتالل عام 
2005، واعتقــل والــده يف عــام 1995 ملــدة 22 

شهًرا، وهدم منزلهم حينها.
وبعد العملية البطولية التي نفذها املقاومان 12 
االحتــالل  قــوات  شــنت  2014م،  يونيو/حزيــران 
حملة اعتقاالت واسعة يف الضفة الغربية املحتلة 

شملت أكرث من 1000 فلسطيني.
واستمرت تلك العملية حتى أعلن جيش االحتالل 
جثــث  عــى  العثــور  يونيــو،   30 االثنــني،  مســاء 
املســتوطنني بعــد 19 يوًمــا مــن العمليــة، مدفونــة 
غــريب مدينــة حلحــول شــال مدينــة الخليــل، يف 

حني مل يعرث عى البطلني مروان وعامر.
خــالل  مــن  املقاوَمــني  االحتــالل  قــوات  وطــاردت 

تفجر منزيل عائلتيها.

ويف 23 أيلول/ سبتمرب عام 2014 وعند الساعة 
الثالثــة فجــرا، حــارصت قــوات االحتــالل منــزال قــرب 
مســجد الربــاط يف حــي الجامعــة مبدينــة الخليــل، 

وكانا قد لجأ إليه الشهيدان.
رشعــت قــوات االحتــالل يف إطــالق رصاص كثيف 
يف الحــي وأجــرت عمليــات تفجــر يف املــكان قبل 

مطالبة قاطني املنزل بالخروج وتسليم أنفسهم.
وبعــد ســاعات مــن إطــالق النــار املتبــادل، قصفت 
قــوات االحتالل املبنــى بالقنابل الحارقة، وأعلنت 
عــن متكنهــا مــن اغتيــال املطاردين عامر أبو عيشــة 

ومروان القواسمي.
وخرجــت مدينــة الخليــل بأكملهــا يف جنــازة مهيبــة 
لتشــيع  عــيل  بــن  الحســني  مســجد  مــن  للبطلــني 

جثاين الشهيدان يف مقربة الشهداء.

غزة/ فلسطني:
الداخليــة  وزارة  باســم  املتحــدث  قــال 
إن  البــزم  إيــاد  بغــزة  الوطنــي  واألمــن 
املختصــة  الحكوميــة  والجهــات  الــوزارة 
تواجــه فــروس كورونا بسياســة "التدرج 
عــى  شــهر  مــرور  بعــد  وذلــك  الحــذر"، 
أن  إىل  منبهــا  القطــاع،  الوبــاء  دخــول 

معركة املواجهة ما زالت طويلة.
عــرب  مبــارش  بــث  يف  البــزم  وأوضــح 
أن  أمــس،  "فيســبوك"  عــى  صفحتــه 
خمســة  يف  عملــت  الداخليــة  وزارة 
كورونــا،  ملواجهــة  أساســية  مســارات 
وفــرض  الشــامل  اإلغــالق  يف:  متثلــت 
وصــول  وتســهيل  التجــوال،  حظــر 
للمواطنــني،  األساســية  الخدمــات 
وتوعيــة املواطنــني بإجراءات الســالمة، 
والحفــاظ عــى الحالــة األمنيــة يف ظــل 
االنشــغال مبواجهــة الفــروس، وحايــة 
القوات العاملة من اإلصابة بالفروس.

ولفــت إىل الســيطرة النســبية عــى بــؤر 
انتشار الفروس بعد مرور 11 يوما من 
فــرض حظــر التجــوال، وهــو مــا قــاد إىل 
إجــراءات التخفيــف عــن بعــض املناطــق 
وفــق تقييــم الحالــة الوبائيــة، منبهــا إىل 
وجــود مناطــق ال تــزال تخضــع إلجــراءات 
اإلصابــات  نســبة  الرتفــاع  نظــرا  مشــددة 

فيها.
املختصــة  والجهــات  الــوزارة  أن  وذكــر 
بسياســة  تعمــل  كورونــا  مبواجهــة 
تخفيــف  تــم  حيــث  الحــذر"،  "التــدرج 
اإلجراءات عن بعض القطاعات الحيوية 
خاصــة،  بروتوكــوالت  وفــق  واألساســية 
مؤكــدا حــرص الجهــات الحكوميــة عــى 
األساســية  الخدمــات  وصــول  اســتمرار 
للمواطنــني وتلبيــة احتياجاتهــم بشــكل 

دائم يف ظل حالة الطوارئ.
وبني البزم أنه تم تحويل 404 منازل إىل 
مراكــز للحجــر الصحــي بعــد وقــوع عــدد 
مــن اإلصابــات داخلهــا، مــا شــكل إرهاقــا 
لألجهــزة الرشطيــة واألمنيــة التــي تعمــل 
اســتقبال  تــم  أنــه  مردفــا  تأمينهــا،  عــى 
ومناشــدة  اتصــال  ألــف   427 مــن  أكــرث 
من املواطنني عرب أرقام الطوارئ بوزارة 

الداخلية منذ بدء انتشار الفروس.
وتابــع "واجهنــا تحديــا خاصــا متثــل يف 
املوازنة بني االستنفار الكامل ملواجهة 
كورونــا، وبــني الحفاظ عى حالة الســلم 
القطــاع"،  داخــل  واملجتمعــي  األمنــي 

حاجــزا   372 نــرش  تــم  أنــه  إىل  مشــرا 
رشطيــا وأمنيــا عــى مســتوى محافظــات 
اإلغــالق  خطــة  بدايــة  منــذ  غــزة  قطــاع 

وفصل املحافظات وتقسيمها.
وأوضــح أن لديهــم بــوزارة الداخليــة أكــرث 
رشطــي  وعنــرص  ضابــط  ألــف   21 مــن 
الجائحــة،  مواجهــة  يف  يعملــون  وأمنــي 
مســتجد  عنــرص  ألفــي  اســتيعاب  بعــد 
العمــل  ويجــري  الحــايل،  الشــهر  خــالل 

عى استيعاب 500 آخرين.
151 مــن ضبــاط وعنــارص  ونبــه إىل أن 
الــوزارة أصيبــوا بالفــروس، وتم تشــكيل 
يف  العاملــة  القــوات  لحايــة  لجنــة 

متابعــة  يف  بدورهــا  وتقــوم  امليــدان، 
العنــارص  وإلــزام  اإلصابــة،  حــاالت 

بإجراءات الوقاية والسالمة.
أن  الداخليــة  باســم  املتحــدث  وأكــد 
زالــت  مــا  كورونــا  فــروس  مــع  املعركــة 
لتحويــل  املواطنــني  داعيــا  طويلــة، 
إجــراءات الســالمة والوقايــة إىل ســلوك 
"فالعــالج الوحيــد للفــروس هو االلتزام 

بتلك اإلجراءات".
ووجــه الشــكر للمواطنــني عــى تفهمهــم 
الجهــات  اضطــرت  التــي  اإلجــراءات 
مكافحــة  أجــل  مــن  لفرضهــا  الحكوميــة 
قــوة،  مــن  أوتيــت  مــا  بــكل  الفــروس 

مشــددا عــى أن قــرار حظــر التجمعــات 
بشــكل كامل ال يزال ســاريا حفاظا عى 
يخالــف  مــن  وأن  املواطنــني،  ســالمة 
ســيعرض  والســالمة  الوقايــة  إجــراءات 

نفسه للمساءلة القانونية.
الدوام الحكومي

املكتــب  رئيــس  توقــع  جهتــه،  مــن 
ســالمة  بغــزة  الحكومــي  اإلعالمــي 
معــروف، اإلعــالن عن إجــراءات تخفيف 
جديــدة األســبوع املقبــل إذا مــا ظلــت 
الوتــرة  ذات  عــى  مبجملهــا  األمــور 

الحالية.
وأوضــح معــروف خالل حديثه مع إذاعة 
األســبوع  خــالل  أنــه  أمــس،  "األقــى" 
مبجملهــا  األمــور  ظلــت  مــا  إذا  القــادم 
ســيكون  الحاليــة  الوتــرة  ذات  عــى 
قــد  جديــدة  تخفيــف  إجــراءات  هنــاك 
تشــمل العــودة للــدوام الحكومــي الــذي 

هو قيد الدراسة والتقييم.
تقدمهــا  التــي  الخدمــات  أن  وأضــاف 
يناســب  مبــا  الحكوميــة  الــوزارات 
الظــروف الراهنــة يف قطــاع غــزة مل تتأثــر 
يف ظــل الجائحــة، ومــا أعلنتــه الداخليــة 
خدمــة  آالف   5 مــن  أكــرث  تقديــم  عــن 
للمواطنني عى صعيد إصدار بطاقات 
الهويــة وتجديد جوازات الســفر وغرها 
مــن املعامــالت الروريــة، كانت دليال 
واضحا عى تقديم الوزارات خدماتها.

قدمتــه  تصــورا  هنــاك  أن  إىل  وأشــار 
وزارة الربيــة والتعليــم العــايل بغــزة ومــا 
زال قيــد الدراســة، إلعــادة طلبــة الثانوية 
العامــة ملقاعــد الدراســة، وهذا التصور 
بشــكل  ويراعــي  األخــرة،  فصولــه  يف 
كبــر الحالــة الوبائيــة وإجــراءات الوقايــة 
والسالمة لنحو 30 ألف طالب وطالبة.

معروف: العودة للدوام الحكومي قيد الدراسة والتقييم
"الداخلية": نواجه كورونا بسياسة "التدرج الحذر" واملعركة ما زالت طويلة

جانب من تشديد إجراءات اإلغالق وحظر التجوال يف بعض املناطق
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ماذا بعد؟
د. فايز أبو شمالة

ماذا تبقى للفلسطينيني؟
مــن  الكثــر  عنهــم  تخلــت  أن  بعــد  للفلســطينيني  تبقــى  فــاذا 
األنظمــة العربيــة، واعرتفــت بـ"إرسائيــل"، وبــدأت معهــا حفل 
زفــاف التطبيــع؟ هــل مبقــدور الفلســطينيني فعــل يشء يف 
غيــاب الدعــم الرســمي العــريب، ويف زمــن تغييــب الجاهر 

العربية عن الفعل املؤثر يف قرارات األنظمة؟
فــوق  فهــم  أوًل،  ألنفســهم  يلتفتــوا  أن  الفلســطينيني  عــى 
مــا  الذيــن  األرض املحتلــة مخــرًزا يف عــني الحتــال، وهــم 
زالــوا يقبضــون عــى معظــم األرض يف الضفــة الغربيــة موئــل 
فلســطني  أرض  عــى  الســكانية  األغلبيــة  وهــم  األطــاع، 
السياســية، وهــم الواقــع الــذي تعجــز "إرسائيــل" عــن تخطيــه 
أو تجــاوزه حتــى ولــو وصلــت يف عاقتهــا الدبلوماســية مــع 
الصــني، ومــا وراء البحريــن واملحيطــات، فصاحــب األرض، 
وصاحــب القضيــة، وصاحــب القــرار أقــوى مــن كل الغربــاء، 
والتاريــخ  اللغــة  يف  الــركاء  لــكل  الرســالة  صاحــب  وهــو 
واملســتقبل، والفلســطينيون هــم األقــدر عى قلــب الطاولة، 
وفرض معادلتهم عى الكبر قبل الصغر، ولكن ذلك قرين 
املحتــل  مفاصــل  عــى  املوجــع  والطــرق  امليــداين،  الفعــل 

اإلرسائييل، وذلك من خال الخطوات اآلتية:
أوًل: خلخلــة الســتقرار الــذي تســتقوي فيــه دولــة الحتــال، 
خــال  مــن  وذلــك  التطبيــع،  مؤامــرة  لتمريــر  بــه  واســتعانت 
البــدء الفــوري يف املواجهــات امليدانيــة مــع جنــود الحتــال 
املهرجانــات  قــر  وعــدم  ومســتوطنيه،  اإلرسائيــيل 
واملســرات داخــل املــدن، فالخــروج إىل الطــرق اللتفافيــة 
أشــكال  يبــدع  الفلســطيني  الشــعب  وتــرك  للمســتوطنني، 
مقاومتــه، لكفيــل بأن يحــدث املتغرات الكبرة؛ التي تربك 

املشهد الهادئ الذي تحرص علية دولة الحتال.
ثانًيا: لضان نجاح الواجهات، ولتأكيد جدية الفلسطينيني 
يف اتباع نهج جديد، ل بد من إلغاء اتفاقية أوســلو، وكل ما 
ترافــق معهــا مــن معاهــدات أو اتفاقيــات، مبــا يف ذلــك حــل 
الســلطة الفلســطينية، وســحب العرتاف الفلســطيني بدولة 
"إرسائيل"، واســتقالة رئيس الســلطة الفلســطينية، ومن أكرث 
املشــجعني عــى التطبيــع، فهــو مــن دعــا إىل زيــارة القــدس 

تحت الحتال اإلرسائييل.
إن اســتقالة رئيس الســلطة الفلســطينية لتشــكل رضبة تحت 
الحــزام ألمريــكا و"إرسائيــل"، وكل األنظمــة العربيــة الاهثــة 
خلــف التطبيــع، والذيــن اتخــذوا مــن اتفاقيــة أوســلو مــاًذا، 
الرذائــل  كل  ملارســة  ســاتًرا  عبــاس  الســيد  سياســة  ومــن 

السياسية.
ثالًثــا: وحتــى ل تشــكو األرض املحتلــة مــن الفــراغ القيــادي، 
يتــم التوافــق بــني التنظيــات الكبــرة واملؤسســات الوطنيــة 
والدينيــة عــى مرجعيــة قياديــة جديــدة للقــرار الفلســطيني، 
اللجنــة  مــن  أعضــاء  تضــم  مؤقتــة،  قيــادة  مســمى  تحــت 
التنفيذية ملنظمة التحرير، وآخرين ترىض عنهم التنظيات 
هــذا  خــال  مــن  ليتــم  التحريــر،  منظمــة  يف  املشــاركة  غــر 
الجمــع تشــكيل قيــادة مكتــب تنفيــذي مــن ثاثــة أشــخاص، 
الحياتيــة  الشــؤون  إدارة  مهمــة  لهــم  تــوكل  انتقاليــة،  ولفــرتة 

والنضالية للشعب الفلسطيني.
رابًعا، ويك متارس القيادة النتقالية دورها بأمانة ومسؤولية 
اإلرسائيليــة  الســطوة  عــن  البتعــاد  عليهــا  واقتــدار،  وكفــاءة 
كادر  معظــم  انتقــال  خــال  مــن  وذلــك  املحتلــني،  وعربــدة 
القيــادة إىل غــزة، ليســتقل القــرار الوطنــي الفلســطيني مــن 
التبعيــة، ويحتمــي بــإرادة الشــعب بعيــًدا عــن تأثــر وضغــوط 
منســق شــؤون املناطق الجرنال كميل أبو ركن، وبقية طواقم 

األجهزة األمنية اإلرسائيلية.
خامًســا: الترسيع يف عمل اللجان املشــكلة من التنظيات 
التــي التقــت يف بــروت ورام اللــه قبــل أيــام، والتــي كلفــت 
الوصول إىل قواســم مشــرتكة لكل القضايا الخافية، مبا يف 
ذلك الربنامج السيايس، والقيادة املشرتكة، وإعادة ترتيب 
األوضــاع داخــل منظمــة التحريــر، بحيــث تكــون الخيمــة التــي 

يستظل بنورها كل مقومات الشعب الفلسطيني.
فئاتــه وأطيافــه  بــكل  الفلســطيني  الشــعب  سادًســا: إرشاك 
يف كل خطــوة تصعيديــة أو سياســية تنجــم عــن التطــورات 
لجــان  تشــكيل  خــال  مــن  إل  ذلــك  يتحقــق  ول  امليدانيــة، 
أحياء يف كل شــارع وحارة، لتكون حلقة الوصل بني القيادة 

واملجتمع.
مــا ســبق مــن أفــكار قــد تشــكل منطلًقــا لســتكال جلســات 
لحــوار  قاعــدة  تشــكل  وقــد  الفلســطيني،  الوطنــي  الحــوار 
يف   ويســهم  الحتــال،  صــدر  إىل  الســهام  يصــوب  عاجــل 
الفلســطيني،  القــرار  اســتقالية  مــن  إنقــاذه  مــا ميكــن  إنقــاذ 
فلــم يبــَق للفلســطينيني إل أنفســهم، وجاهــر األمــة العربية 
واإلســامية، فالتاريــخ يشــهد أن الــذي يقــف مــع نفســه يجــد 
هــي  واملواجهــة  جانبــه،  إىل  يصطفــون  األرض  ســكان  كل 
العــريب  املحيــط  يســتنفر  الــذي  الفلســطيني  الفعــل  محــور 
ودون  حســاباتهم،  ويرهــق  األعــداء،  ويســتفز  واإلســامي، 
الفعــل ســيظل األمــر عــى مــا هــو عليــه، وســتظل الدنيــا كلها 
بــرد  يكتفــي  مبــن  مســتهينة  الحــدث،  صنــاع  إىل  مشــدودة 
الفعــل اللفظــي عــى الحــدث، وقــد علمتنا تجارب الشــعوب 
أن الذي يريد وطًنا ل ينام، وأن من يتحدى الظلم ل يضام.

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال - بلديـة غزة
الــدورة  الثالثــة /  البلديــات املرحلــة  برنامــج تطويــر  اســم املــروع: 

)MDPIII-CII( الثانية
اســم المشــروع الفرعي: توريــد وتركيب حجر جبهة 
وبالط انترلوك في مناطق متفرقة من مدينة غزة

الوطنيــة  الســلطة  لصالــح  الفلســطينية  التحريــر  1( حصلــت منظمــة 

الفلسطينية - صندوق تطوير وإقراض الهيئات املحلية - عى منحة 
بقيمــة 130 مليــون يــورو مــن مجموعة من الركاء واملمولني )البنك 
التعــاون  الدمناركيــة،  الحكومــة  للتنميــة،  الفرنســية  الوكالــة  الــدويل، 
الملــاين )الوكالــة األملانيــة للدعــم الفنــي والبنــك الملــاين للتنميــة(، 
التحــاد  الهولنــدي،  البلديــات  اتحــاد  للتنميــة،  الســويرسية  الوكالــة 
األورويب( باإلضافــة اىل مســاهمة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف 

إطار برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية.
2( وقد حصلت بلدية غزة عى منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض 

الهيئات املحلية )املتلقية للمنحة( لتنفيذ مروع توريد وتركيب حجر 
جبهة وباط انرتلوك يف مناطق متفرقة من مدينة غزة وتنوي استعال 
جزء من أموال هذه املنحة الفرعية يف عمل دفعات تحت العقد رقم :  

MDPIIICII-1221109-55 الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

3( املقاولون املعنيون ميكنهم الحصول عى املعلومات الازمة من بلدية 

غــزة، قســم العقــود الهندســية، الســيد/ فرج ســامل، هاتــف: 082832200 
فاكــس: 082824400، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة التاســعة صباحــًا وحتــى 
الثانية بعد الظهر من تاريخ 24/09/2020 وحتى تاريخ 08/10/2020.

4( عــروض األســعار يجــب أن تقــدم عــى العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 

08/10/2020 الساعة الثانية عر ظهرًا. 
5( املروع شامل رضيبة القيمة املضافة.

6( زيارة املوقع والجتاع التمهيدي: جميع املقاولني مدعوون للمشاركة يف 

الجولــة امليدانيــة والجتــاع التمهيــدي يوم الخميــس املوافق 01/10/2020 
التمهيــدي  لاجتــاع  التجمــع  أن  حيــث  صباحــًا،  العــارشة  الســاعة  متــام  يف 

سيكون يف ساحة البلدية الخارجية ومن ثم النطاق للجولة امليدانية.
الطابــق  الرئيــي،  بلديــة غــزة، املبنــى  أعــاه:  اليــه  العنــوان املشــار 

بلديـة غزةاألول، قسم العقود الهندسية.

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة القتصاد الوطني

اإلدارة العامة للركات 
 مراقب الركات

إعالن للعموم
يعلــن مراقــب الــركات - أن رشكــة/ مهــرات املــرق للتجــارة 
العامــة واملقــاولت واملســجلة كركــة ذ.م.م وميثلهــا الســيد /

بهجت سليان سامل حمد واملسجلة لدينا تحت رقم 563154681 
بتاريــخ 08/04/2013م أنــه تــم اعتــاد طلب الركة فتح فرع جديد 
لهــا ليكــون يف غــزة - الرمــال - مفــرتق الرسايا - ويحق للركة مارســة 
األعال املنصوص عليها يف غاياتها يف الفرع الجديد وفقا للقانون، 

تحريرا يف 23 /09 /2020م
مراقب الركات

العليا اإلسرائيلية جمدت اعتقاله دون اإلفراج عنه
األسري األخرس يواصل إرضابه وتحذيرات من التفاف االحتالل عىل حقوقه

األسريان عبيد يبدآن عامهام االعتقايل الـ17

بارك انتخابات نقابة الصحفيين التونسيين
منتدى اإلعالميني يدعو إىل 

انتخابات نقابية فلسطينية
غزة/ فلسطني:

يف  الدميقراطيــة  التجربــة  الفلســطينيني  اإلعاميــني  منتــدى  بــارك 
نقابــة الصحفيــني بتونــس، التــي تــأيت يف ســياق الســتجابة لحــق الزمــاء 

الصحفيني يف تونس بنقابة تعرب عن واقعهم وطموحهم.
وتقدم املنتدى، يف بيان، أمس، بالتهنئة للصحفيني الفائزين بانتخابات 
النقابــة التــي فتحــت األفــق أمــام جيــل جديــد مــن الصحفيــني قــادر عــى 

الدفاع عن حقوقه.
ودعا املنتدى القامئني عى نقابة الصحفيني الفلســطينيني إىل رضورة 
واملؤسســات  واألطــر  الفلســطينيني  الصحفيــني  مطالــب  مــع  التجــاوب 
للنقابــة  النتخابــات واإلصــاح  إطــاق قطــار  بــرورة  الصحفيــة املناديــة 
التي خذلت العديد من الصحفيني وتركتهم يواجهون السجن والعتقال 

وكان آخرهم الزميل عبد الرحمن ظاهر.
وأكد منتدى اإلعاميني أنه آن األوان لطي صفحة التفرد بالنقابة، مطالبا 
برتجمــة الشــعارات عــى أرض الواقــع مــن خــال توافــق صحفــي عــام عى 
خطــوات إصاحيــة داخــل النقابــة متهيــًدا إلجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة 

تكفل التعبر عن نبض الصحفيني.

األسري "نخلة" يخضع لعملية جراحية بعد يوم من اعتقاله
القدس املحتلة/ فلسطني:

قالــت عائلــة األســر ســعيد نخلــة 
بالضفــة  اللــه  رام  مــن  عامــا(   59(

إن  أمــس،  املحتلــة،  الغربيــة 
أنــه  أبلغتهــا  الحتــال  ســلطات 
دون  جراحيــة،  لعمليــة  ســيخضع 

توضيح تفاصيل.
زوجــة  عــن  األســر  نــادي  ونقــل 
األسر نخلة، أنه كان بحاجة إلجراء 
عملية قسطرة قبل اعتقاله، لكونه 
القلــب،  يف  مشــاكل  مــن  يعــاين 
إل أن اعتقالــه مــن جيــش الحتال 

حال دون ذلك.
وكانــت قــوات الحتــال اعتقلــت 
عقــب  أمــس،  مــن  أول  نخلــة، 
اقتحــام منزلــه يف مخيــم الجلــزون 

شال رام الله.
ويعــاين األســر نخلــة مــن مشــاكل 
جــراء  مــن  مختلفــة،  صحيــة 
العتقــالت املتكــررة التــي تعــرض 
يف  أمــى  حيــث  ســابقا،  لهــا 
الســجون اإلرسائيليــة أكــرث مــن 17 

عاما.
نخلــة  األســر  عائلــة  وحّملــت 
حياتــه  عــن  املســؤولية  الحتــال 
يواجــه إىل جانــب األرسى  حيــث 
الطبــي  اإلهــال  املــرىض، 

واستمرار انتشار فروس كورونا.
ســجون  داخــل  األرسى  ويعيــش 
صحيــة  أوضاعــا  الحتــال 
إىل  يتعرضــون  فهــم  متدهــورة، 
أساليب تعذيب جسدي ونفي 

وحشــية ممنهجــة، تــؤذي وتضعف 
أجساد الكثر منهم.

ويعــّد الحرمــان مــن الرعايــة الطبيــة 
املتعمــدة  واملاطلــة  الحقيقيــة، 
لــأرسى  العــاج  تقديــم  يف 
والقهــر  واملصابــني،  املــرىض 
طواقــم  تتبعهــا  التــي  واإلذلل 
العتقــال والتحقيــق، مــن أســاليب 
والنفــي  الجســدي  التعذيــب 

التي يتعرضون لها.
يف  الطبيــة  العيــادات  أن  كــا 
ســجون الحتــال تفتقــر إىل الحــد 
الصحيــة،  الخدمــات  مــن  األدىن 
واملعدات واألدوية الطبية الازمة 
ملعاينــة  الختصاصيــني  واألطبــاء 
املرضيــة  الحــالت  ومعالجــة 
املتعددة، يف حني يفرض "دواءه 
الوحيــد املتوفــر فيهــا،  الســحري" 
وهــو حبــة )األكامــول( التــي تقــدم 

عاًجا لكل مرض.

القدس املحتلة/ فلسطني:
ونائــل  أحمــد  املقدســيان  األســران  بــدأ 
عبيــد عامهــا العتقايل الســابع عر عى 
التــوايل داخل ســجون الحتال اإلرسائييل 

ضمن حكمها مدى الحياة. 
القــدس  أرسى  أهــايل  لجنــة  رئيــس  وأفــاد 
بــأن األســر املقــديس  أبــو عصــب،  أمجــد 
نائل سامة عبيد )43 عاًما( من العيساوية 
عــى  عــر  الســابع  العتقــايل  عامــه  بــدأ 

التوايل داخل سجون الحتال.
وأديــن   24/9/2004 يف  نائــل  واعتقــل 
بالنتاء لكتائب الشهيد عز الدين القسام 

الجناح العســكري لحركة حاس، وحكمت 
عليــه املحكمــة الحتاليــة بالســجن املؤبــد 
7 مرات إضافة إىل 30 عاما، وقد تنقل يف 
معظــم الســجون، وحــرم مؤخــرا مــن الزيــارة. 
داخــل  ويعــاين  لطفــل،  وأب  متــزوج  وهــو 
متعــددة،  صحيــة  مشــاكل  مــن  الســجون 

أبرزها الحساسية والجيوب األنفية.
أحمــد محمــد  املقــديس  األســر  بــدأ  كــا 
عامــه  العيســاوية  مــن  عاًمــا(   54( عبيــد 

السابع عر يف سجون الحتال.
وتعــرض   ٢٠٠٤/٩/٢٢ يف  أحمــد  واعتقــل 
محاكــم  تصــدر  أن  قبــل  قــاس  لتحقيــٍق 

بالســجن  يقــي  حكــًا  بحقــه  الحتــال 
عاًمــا   30 إىل  إضافــة  مــرات  ســبع  املؤبــد 
أخــرى؛ بتهمــة النتاء إىل كتائب القســام، 
وتوصيــل استشــهاديني نفــذا عمليــة نوعيــة 
 80 وأصيــب  إرسائيلًيــا   15 فيهــا  قتــل 

آخرون.
ويعاين األســر من سياســة اإلهال الطبي 
املتعمــدة، حيــث تراجعــت حالته الصحية 
خــال األعــوام األخــرة بعــد إصابتــه بجلطــة 
يف ســاقه وماطلــت إدارة ســجون الحتــال 
يف تقديــم العــاج الــازم لــه ومــا زال يعــاين 

آثارها.

رام الله-غزة/ محمد عيد:
األخــرس  ماهــر  األســر  أعلــن 
املرب عن الطعام منذ 59 يوًما، 
مواصلة إرضابه حتى انتهاء اعتقاله 
ســجون  مــن  حريتــه  ونيــل  اإلداري، 
مــن  تحســًبا  اإلرسائيــيل،  الحتــال 

التفاف الحتال عى حقوقه.
فيديــو  مقطــع  يف  األخــرس،  وأكــد 
"كابــان"  مستشــفي  داخــل  مــن 
هنــاك  أن  أمــس،  اإلرسائيــيل، 
عــى  لالتفــاف  إرسائيليــة  محاولــة 
الســجون،  إدارة  قبــل  مــن  إرضابــه 
اإلداري  اعتقالــه  بتجميــد  تتمثــل 

دون الستجابة ملطالبه.
العتقــال  تجميــد  أنَّ  إىل  وأشــار 
اعتقالــه،  إنهــاء  يعنــي  ل  اإلداري 
الخــدع  عــيلَّ  متــر  "لــن  قائــًا: 
بــإرضايب  اإلرسائيليــة، وأنــا مســتمر 
حتى أكون حرًّا يف بيتي، وسننتر 

آجًا أم عاجًا".
أن  املــرب  األســر  وأضــاف 

املرحلــة املقبلــة مــن أيــام اإلرضاب 
تتطلب عزمية وارادة عالية وتحمل 
ســبقوه  مبــن  مشــيًدا  املصاعــب، 
تجربــة  خاضــوا  الــذي  األرسى  مــن 

اإلرضاب عن الطعام.
الحتــال  محكمــة  وأصــدرت 
بتجميــد  قــراًرا  أمــس،  العســكرية، 
العتقــال اإلداري لأســر املــرب 
عنــه،  اإلفــراج  دون  عاًمــا(،   50(

مشــفى  يف  محتجــًزا  إبقائــه  مــع 
"كابان".

ومؤسســات  فصائــل  وحــذرت 
التفــاف  خطــورة  مــن  حقوقيــة، 
ســلطات الحتــال اإلرسائييل عى 
إرضاب األسر ماهر األخرس الذي 
يخــوض إرضابــا مفتوحــا عن الطعام 

منذ 59 يوما.
مهجــة  مؤسســة  مــن  وفــد  وســلم 
القــدس، ولجنــة األرسى يف القــوى 
أمــس،  واإلســامية،  الوطنيــة 
األحمــر؛  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 

واملفوض السامي لحقوق اإلنسان 
مذكرة قانونية حول الوضع الصحي 
واإلنســاين؛ لأســر املرب رفضا 
لعتقالــه اإلداري الجائــر يف ســجون 
يوليــو  متــوز/   27 منــذ  الحتــال، 

املايض.
ســلطات  أن  املذكــرة  وأوضحــت 
األســر  بحــق  أصــدرت  الحتــال 
األخــرس أمــر اعتقــال إداري ملــدة 4 
لــه أي اتهــام،  شــهور دون أن توجــه 
و"عقــب صــدور هــذا القــرار الجائــر 
بحقــه، رشع األخــرس منــذ اعتقالــه 
الطعــام؛  عــن  مفتــوح  إرضاب  يف 

لإلفراج عنه وعودته إىل عائلته".
املؤسســات  املذكــرة  وطالبــت 
املنــوط  بدورهــا  القيــام  الدوليــة 
بهــا يف حايــة األرسى يف ســجون 
مارســات  وفضــح  الحتــال؛ 
مقدمتهــا  ويف  بحقهــم؛  الحتــال 
املتعمــد  الطبــي  اإلهــال  سياســة 
األرسى؛  بحــق  البطــيء  والقتــل 
النفــرادي  العــزل  وكذلــك 

والتعذيب والعتقال اإلداري.

القــدس  مهجــة  مؤسســة  وطالبــت 
القانونيــة،  املذكــرة  خــال  مــن 
بــرورة  الدوليــة  املؤسســات 
الوقــوف عنــد مســؤولياتها، والعمل 
الفــوري عــن األســر  الجــاد لإلفــراج 
واملوجــود  الطعــام  عــن  املــرب 

حالًيا يف مشفى "كابان".
الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  وعــدَّ 
قــرار  عدنــان،  خــر  اإلســامي 
األخــرس  األســر  بحــق  املحكمــة 
محاولــة لالتفــاف عــى إرضابــه عــن 

الطعام.
أمــس،  بيــان،  ووصــف عدنــان، يف 
تجميــد الحتــال لاعتقال اإلداري 
"محاولــة  بأنــه  املــرب  لأســر 
اإلرضاب  عــى  لالتفــاف  فاشــلة 

وكرسه".
األســر  نــادي  قــال  جهتــه،  مــن 
املحكمــة  قــرار  إن  الفلســطيني 
العتقــال  بتجميــد  القــايض  العليــا 
اإلداري لأســر األخــرس، ل يعنــي 

إنهاء اعتقاله اإلداري.
القــرار  أن  األســر  نــادي  ورأى 

إرضاب  عــى  التفــاف  محاولــة 
األســر األخــرس وخدعــة، "مُتــارس 
دورهــا  عــربه  العليــا  املحكمــة 
املخابــرات  جهــاز  مــع  املتواطــئ 
كــذراع  وُتســاهم  )الشــاباك(، 
سياســة  ترســيخ  يف  أســايس 
مــن  والنتقــام  اإلداري  العتقــال 

األرسى".
العليــا  املحكمــة  أن  إىل  ولفــت 
إىل  لجــأت  أن  ســبق  لاحتــال 
وتحــول  كخدعــة،  التجميــد،  قــرار 
ألداة مركزيــة تســتخدمها ملواجهــة 
سياســة  ضــد  األرسى  إرضابــات 
حينــا  وذلــك  اإلداري،  العتقــال 
لأســر  الصحــي  الوضــع  يكــون 
مرحلــة  إىل  وصــل  قــد  املــرب 

بالغة الخطورة.
وحّمــل الحتــال كامــل املســؤولية 
األخــرس،  األســر  مصــر  عــن 
يف  مضاعًفــا  خطــًرا  يواجــه  الــذي 
اســتمرار  مــع  "كابــان"  مشــفى 
لُتشــكل  الوبــاء،  انتشــار  تصاعــد 
ــا عــدة معــارك، تبــدأ  معركتــه فعليًّ

جانــب  إىل  الســجان  مواجهــة  مــن 
أوضــاع  مــع  الوبــاء،  خطــر  مواجهــة 

صحية صعبة وخطرة.
جهــات  كل  األســر  نــادي  ودعــا 
واملؤسســات  الختصــاص 
وجــه  عــى  الدوليــة  الحقوقيــة 
الجــاد لوضــع  بالتدخــل  الخصــوص 
حد ملعاناة األســر األخرس ووقف 

اعتقاله.
الجبهــة  حــذرت  بدورهــا 
الدميقراطيــة لتحريــر فلســطني مــن 

خطر يهدد حياة األسر األخرس.
وشــدد ممثــل الجبهــة الدميقراطيــة 
الوطنيــة  للقــوى  األرسى  لجنــة  يف 
يف  منصــور،  إبراهيــم  واإلســامية 
املحكمــة  قــرار  أن  أمــس،  بيــان، 
اإلداري  العتقــال  تجميــد  العليــا 
لأســر األخــرس مع إبقائــه محتجًزا 
محاولــة إرسائيليــة بائســة لالتفاف 
التــي  النضاليــة  املعركــة  عــى 
يخوضها األسر األخرس ألجل نيل 

حريته.
ودعا منصور كل مكونات الشــعب 
الرسيــع  للتحــرك  الفلســطيني 
األســر  حيــاة  إلنقــاذ  والعاجــل 
ســجون  يف  األرسى  وكل  األخــرس 
الحتــال قبــل فــوات األوان مبزيــد 
مــن الحــراك الشــعبي يف امليــدان 
ورفــع الصــوت عالًيــا دعــًا وإســناًدا 

لأرسى.
الجبهــة  يف  القيــادي  وطالــب 
الدميقراطية املؤسسات الرسمية 
ملــف  نقــل  بــرورة  الفلســطينية 
وتحريــك  اإلداري  العتقــال 
املؤسســات  يف  األرسى  ملــف 
مبــا  الدوليــة  واملحافــل  الحقوقيــة 
وهيئاتهــا  املتحــدة  األمــم  فيهــا 
الجنايــات  ومحكمــة  املختلفــة 
الدولية لتعرية السياســة العدوانية 
الحتــال  لحكومــة  اإلرسائيليــة 
األرسى  ضــد  الســجون  وإدارات 

الفلسطينيني.
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تعلــن جمعيــة الهــال االحمــر لقطــاع غــزة عــن طــرح عطــاء )إنشــاء مســاحة امنــه يف مدينــة غــزة( الكائــن يف 
مدينــة غــزة وذلــك حســب جــدول الكميــات واملواصفــات والــروط العامــة والخاصــة املتوفــرة يف وثائــق 

العطاء فعىل الراغبني يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية :-
1. يجــب عــىل املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجًا لــدى جهــات االختصــاص ومصنفــًا لــدى إتحــاد 

املقاولني الفلسطينيني يف مجال األبنية درجة رابعة عىل األقل وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة .
2.  األســعار غــر شــاملة لرضيبــة القيمــة املضافــة وعــىل املقــاول الــذي يرســو عليــه العطــاء تقديــم فاتــورة 

صفرية حيث ان املروع معفى من رضيبة القيمة املضافة.
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 90 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

4. يجــب إرفــاق تأمــني ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة )1000 $( فقــط ســبعامئة دوالر أمريــي ال غــر إمــا 

كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مصــدق، وســاريًا ملــدة  90 يومــا مــن آخــر موعد الســتام العطــاءات، وال تقبل 
األموال النقدية أو الشيكات الشخصية.

5. كل رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول عىل نسخة من العطاء عيل العنوان التايل )جمعية 

الهــال االحمــر لقطــاع غــزة – مقابــل جامعــه االزهــر- قســم املاليــة ( مقابــل مبلــغ غــر مســرد وقــدره 200 شــيكل 
للعطاء الواحد بدءًا من يوم االربعاء املوافق 23/09/2020 م وحتى يوم االربعاء املوافق 30/09/2020م ، 

وذلك خال أوقات الدوام الرسمي )من الساعة التاسعة صباًحا وحتى الساعة الواحدة  ظهرا(  
6. ستعقد زيارة املوقع و االجتامع  التمهيدي للرد عىل استفسارات املشاركني يف العطاء يوم الخميس 

املوافق 01/10/2020 م الساعة العارشة صباحًا انطاقا من مقر جمعية الهال االحمر لقطاع غزة.
7. آخر موعد لتسليم العطاء الساعة الثانية عرة من يوم الخميس املوافق 08/10/2020 م. مع العلم أنه لن 

يقبل أي عطاء بعد هذا املوعد وال تقبل العروض بالفاكس أو اإلمييل وإمنا يجب تقدميها بالظرف املختوم .
8. يتــم إيــداع العطــاءات يف املــكان املخصــص لهــا عيل العنــوان التايل )جمعية الهال االحمر لقطاع غزة 

– قســم املشــريات.(  وســيتم فتــح املظاريــف بحضــور مــن يرغــب مــن املتقدمني للعطاء يف يوم تســليم 
العطاءات وذلك يف نفس املكان.

9. رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة جمعيــة الهــال االحمــر لقطــاع غــزة وذلــك خــال ســاعات الــدوام 
الرسمي أو االتصال عىل هاتف 009708 – 2864750  رقم داخيل 118 .

إدارة الجمعية 

دعوة لالشتراك في مناقصة عامة
إعالن طرح عطاء رقم : ) 2020/12 (

مشروع إنشاء مساحة آمنة في مدينة غزة

مساحة حرة
د. عصام شاور

اللحام ورمي
 حامس بالباطل

معــا:  وكالــة  تحريــر  رئيــس  اللحــام  نــارص  الدكتــور  يقــول 
تهديــد  وهــو  االنتخابــات،  إلجــراء  واحــد  ســبب  هنــاك 
عــن  الدعــم  بوقــف  املانحــة  والــدول  األورويب  االتحــاد 
انتخابــات  إجــراء  ينفــذوا  مل  إن  حــامس  وعــن  الســلطة 
إىل  فعــا  ذاهبــني  نكــون  قــد  لذلــك  العــام،  نهايــة  قبــل 
االنتخابــات، ليــس ألننا نحرم صندوق االنتخابات ونلتزم 

الدميقراطية بل خشية من وقف الدعم.
يقــول املثــل "ميــوت الزمــار ويــده تلعــب"، والكاتب غر 
النزيــه ال ميكنــه تغيــر طبعــه يف قلــب الحقائــق وخلــط 
الحابل بالنابل، حتى لو كان ذلك عىل حساب الحقيقة، 
وكان ســببا يف تضليــل النــاس فضــا عــن اكتســاب اإلثــم 
وهــو أخطــر مــا يف األمــر، ولكــن كثريــن يبيعــون دينهــم 
بدنيــا غرهــم أو مــن أجــل مــا ال يســتحق مــن دنيا ال تعدل 

عند الله جناح بعوضة.
عندمــا يقــول الدكتــور نــارص اللحام إن حامس مثلها مثل 
األورويب  الدعــم  توقــف  تخــى  الفلســطينية  الســلطة 
لهــا، ولذلــك ســتوافق عــىل إجراء انتخابــات، عن أي دعم 
أورويب لحامس يتحدث السيد اللحام؟ هل هي األموال 
التــي تــدار بهــا وكالــة الغــوث؟ أم هي األمــوال املخصصة 
منهــا  اليســر  الجــزء  إرســال  ويتــم  الفلســطينية  للســلطة 
إىل قطــاع غــزة عــىل هيئــة أدويــة ومســاعدات طبيــة؟ أم 
هــي رواتــب مــا تبقــى مــن موظفني للســلطة الفلســطينية 
يف غــزة؟ غــزة ال تأخــذ مــا تســتحق وال نصــف مــا تســتحق 
مــن األمــوال املخصصــة لهــا أصــًا يف ميزانيــة الســلطة، 
فكيــف ســندعي أن حــامس تتلقــى الدعــم األورويب؟ إذا 
كان الســيد العــامدي يــرف إرشاًفــا مبــارًشا عــىل توزيــع 
للمقاومــة  دوالر  أي  يتــرب  ال  حتــى  القطريــة  األمــوال 
فكيــف ســندعي أن حــامس تتلقــى أمــوااًل مــن الخارج؟ أنا 
برصاحــة اســتثقلت هــذه االدعــاءات الباطلــة من شــخص 
نكــن لــه االحــرام والتقديــر لكثــر مــن مواقفــه، وأعتقد أن 
املطلوب منه أن يثبت ادعاءاته حتى ال تحتســب ضده 

وضد مصداقيته اإلعامية.
أما املســألة األخرى فإن من يســتمع إىل الدكتور اللحام 
يظــن أن حركــة حــامس مشــاركة يف تعطيــل االنتخابــات 
نــارص،  الدكتــور  األخ  نســأل  ونحــن  إجراءهــا،  ترفــض  أو 
مــن الــذي أوقــف عمليــة انتخابــات الهيئــات املحليــة بعد 
انطاقهــا يف غــزة بقــرار مــن الرئاســة؟ مل توقفهــا حــامس، 
خــرج أحــد املحامــني مدفوًعــا مــن جهــات يعرفهــا اللحــام 
يصــدر حكــاًم  الفلســطيني  بالقضــاء  فــإذا  فيهــا،  ليطعــن 
بوقفهــا فــوًرا، وهــذا يعنــي أن الســلطة الفلســطينية هــي 
التــي ال تريــد إجــراء انتخابــات، يعنــي أن منظمــة التحريــر 
هــي التــي تعطــل االنتخابــات، والشــمس ال تغطى بغربال 

وال مبقال للدكتور نارص اللحام.

روى تفاصيل ما حدث معه طيلة 36 يوًما من االعتقال

اإلعالمي ضاهر لـ"فلسطني": تهم السلطة املوجهة يل غريبة
نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة-صفا:

عبــد  التلفزيــوين  املخــرج  أكــد 
الرحمــن ظاهــر، املفــرج عنه حديًثا 
بعــد اعتقالــه عــىل خلفيــة سياســية 
تجــاوزت أكــر مــن شــهر، أنه تعرض 
لظــروف غايــة يف الصعوبــة داخــل 
بالضفــة  الوقــايئ  األمــن  ســجون 
الغربيــة، بتهــم تتعلــق بحريــة الــرأي 

والتعبر.
حديــث  يف  ظاهــر  وقــال 
لـ"فلســطني": "خــال وجــودي يف 
والقهــر  بــاألمل  شــعرت  الســجن، 
االنفــرادي  العــزل  يف  خاصــة 

ألسابيع".
وأضــاف: "رغــم أننــي مظلــوم، يتــم 
عــىل  ال  مــرة  كل  االعتقــال  متديــد 
يشء ســوى أننــي عربت عــن الرأي، 

كام أباح يل القانون".
وتابــع ظاهــر: "قــد يزعــج هــذا الرأي 
بعض األطراف )بالسلطة( فرميك 
يف العزل القاهر يف ظروف صحية 
سيئة، ومع ذلك فإن االعتقال بحد 

ذاته عذاب للنفس البرية".
"الــذم  تهمــة  توجيــه  تــم  أنــه  وأكــد 
لــه، و"إثــارة  الســلطة"  الواقــع عــىل 
النعرات الطائفية"، وقال إنها "تهم 

مستغربة وتثر التساؤالت".
وخــال التحقيــق معــه، لفــت ظاهر 
إىل أن محققي أجهزة أمن السلطة 
وجهــوا لــه أســئلة دارت حــول برامــج 
لشــخصيات  ناقــدة  تلفزيونيــة 
ومؤسســات حكوميــة وجهات ذات 
نفــوذ، إضافــة إىل عملــه اإلعامــي 

داخل وخارج الوطن.
أن  مــن  اســتغرابه  ظاهــر  وأبــدى 
التــي  التلفزيونيــة  الربامــج  تصبــح 
تســلط الضــوء عــىل الهوية الوطنية 
االحتــال  وانتهــاكات  الفلســطينية 
وانتقاد بعض األخطاء الفتاكة التي 
الدولــة،  مؤسســات  يف  تحــدث 
البعــد  كل  بعيــدة  اتهامــات  محــط 

عن الواقع، كام قال.
الحريــات  أن  إىل  االنتبــاه  ولفــت 
بحاجــة  فلســطني  يف  عــام  بشــكل 
التطويــر  مــن  طويــل  مشــوار  إىل 
القوانــني  وتريــع  والحاميــة 

الصارمة لحفظها من أي مساس.
اســتمرار  مــن  اســتغرابه  أبــدى  كــام 
قبــل  مــن  املتاحقــة  التمديــدات 

املحكمــة لــه، حيــث يشــعر أن جهة 
مــا كانــت معنيــة بوجــوده يف أطول 

مدة ممكنة داخل السجن.
عــىل  الدولــة  قيــام  أن  إىل  وأشــار 
بإعطــاء  إال  يتــم  لــن  متــني  أســاس 
األديــان  كفلتهــا  التــي  الحريــات 
والتريعات والقوانني ومنح الحق 
للمواطــن بالتعبــر عــن همــه ونقــده 
مقصلــة  تحــت  يوضــع  أن  دون 
الرقيب والتهديد بقمعه وإسكاته.

والنقــد  الحــر  الفكــر  أن  ولفــت إىل 
أينــام  الفســاد  تفــي  ومعارضــة 
يضمــن  الحــق،   كلمــة  وقــول  وجــد 
الــدول  ملنــع  قومًيــا  دقيًقــا  ميزاًنــا 
أو  الظلــم  انتشــار  أو  االنهيــار  مــن 
مــن  رقيــب  دون  فالدولــة  الرهــل، 
الخلــل  يصــوب  الــذي  الشــعب 
دامًئــا هــي دولة عرجــاء مهام كانت 
متينــة  والســلطوية  األمنيــة  قوتهــا 
وقويــة فحريــة الكلمــة وضــامن عدم 
مقومــات  إحــدى  هــي  مساســها 

العدالة واالستقرار.
الصلــح  محكمــة  أن  إىل  يشــار 
يــوم  أصــدرت  نابلــس،  مدينــة  يف 
ظاهــر،  عــن  باإلفــراج  قــراًرا  االثنــني 
بكفالــة عدليــة 5 آالف دينار أردين، 
يف  اعتقالــه  عــىل  يوًمــا   36 بعــد 

سجون السلطة.
ومخــرج  صحفــي  وهــو  وظاهــر، 
لإلنتــاج  مديــًرا  يعمــل  وفنــان، 
ومركــز  النجــاح  بفضائيــة  الخارجــي 
النجــاح  لجامعــة  التابعــني  اإلعــام 
بنابلــس، اعتقــل يف الســابع عــر 
بدعــوى  املــايض،  أغســطس  مــن 

"الذم الواقع عىل السلطة".
ويف حديــث لوكالــة "صفــا" عقــب 
اإلفــراج عنــه، تحدث عن مابســات 
اعتقالــه، مبيًنــا أن ثاثــة مــن أفــراد 
األمــن الوقــايئ بلبــاس مــدين كانــوا 
مــكان  مــن  خروجــه  لــدى  ينتظرونــه 

عمله، وقاموا باقتياده.
مرافقتهــم  منــي  "طلبــوا  وقــال: 
معــي  للحديــث  الوقــايئ  مقــر  إىل 
ملــدة نصــف ســاعة فقــط، وعندمــا 
وصلــت املقــر تفاجــأت بأننــي قيــد 

االحتجاز".
تعلــم  مل  عائلتــه  أن  إىل  ولفــت 
بأمــر اعتقالــه إال بعــد مــرور 3 أيــام، 
منتصــف  بعــد  إحضــاره  تــم  عندمــا 
وصــادروا  بيتــه  لتفتيــش  الليــل، 

األجهزة اإللكرونية.
وأضــاف: "طــوال هذه الفرة كانت 
عائلتــي تفتــش عني وتحاول معرفة 
مصــري، وعندمــا كانــت تتواصــل 
مع مركز اإلعام كان الزماء هناك 
املركــز  غــادرت  أننــي  يبلغونهــم 

كاملعتاد".
األيــام  خــال  "حاولــت  وتابــع: 
األوىل االتصــال بزوجتــي لطأمنتها، 
وطلبــت االتصــال مبحــاٍم لتوكيلــه، 

لكنهم مل يسمحوا يل".
ظروف صعبة

دون  مــى  األول  اليــوم  أن  وأكــد 
ووضــع  ســؤال،  أي  لــه  يوجــه  أن 
وكان  صعبــة،  بظــروف  زنزانــة  يف 
ينــام عــىل البــاط بــا فــراش، وهــو 
ضيــق  بنوبــة  بإصابتــه  تســبب  مــا 
إىل  نقلــه  اســتدعى  مــا  تنفــس، 

الخدمات الطبية العسكرية.
للطــوارئ  تحويلــه  جــرى  وهنــاك 
باملستشــفى الوطنــي، وأجريت له 
بعــض الفحوصــات وصــور األشــعة، 
وتبــني إصابتــه بالتهــاب رئــوي حــاد، 
يف  لليلــة  ببقائــه  األطبــاء  وأوىص 
املستشفى، لكن هذا مل يحصل.

املستشــفى  مــن  "نقلــت  وقــال: 
إىل زنازيــن ســجن الجنيد، ومكثت 
هنــاك قرابــة 10 أيــام وكنــت أتلقى 

الدواء".
 25 نحــو  أمــى  أنــه  إىل  وأشــار 

يومــا يف العــزل االنفــرادي قبــل أن 
يحرض ســجني آخر، وكانت الزنزانة 
بوضــٍع مــزٍر مــن حيث ســوء النظافة 
والضغــط والحــرارة العاليــة، وهو ما 
أثر يف اســتجابته للعاج، وتســبب 

بإصابته بنوبات ضيق تنفس.
وأكد أنه مل يعرض عىل الطبيب إال 
مــرة واحــدة، وكانــت بعدما أصيب 
الطبيــب  وأبلغهــم  باألنــف،  بنزيــف 
طبيــة،  لجنــة  عــىل  عرضــه  بــرضورة 
لكنهــم مل يفعلــوا، وكانــوا يكتفــون 

بإعطائه الحبوب املسكنة.
نبش بالماضي

ومــا  التحقيــق  طبيعــة  مــن  ويبــدو 
مغلقــة  قدميــة  قضايــا  مــن  احتــواه 
هــدف  أن  ســنوات،  منــذ  ومنتهيــة 
عــىل  الحصــول  ليــس  االعتقــال 
بقــدر  مــا،  اعــراف  أو  معلومــة 
رأيــه  عــن  التعبــر  عــىل  معاقبتــه 

وانتقاداته املتكررة للسلطة.
وقال: "يف آخر جلسة تحقيق لدى 
النيابة ســألتهم: ملاذا تعيدون فتح 
ويتــم  ســنوات،  منــذ  مغلــق  ملــف 
أن  مــع  املــدة  هــذه  كل  توقيفــي 
التحقيــق معــي انتهــى يف أول 10 
أيــام! لكنــي مل أحصــل عــىل إجابــة 

كافية وشافية".
جــرى  القضايــا  هــذه  أن  وذكــر 
عودتــه  عنــد  حولهــا  اســتجوابه 
يعلــم  وال  عامــني،  قبــل  لفلســطني 
عــىل وجــه الدقــة ســبب نبشــها يف 

هذا الوقت.
2018 بعــد  وعــاد ظاهــر يف عــام 
رحلــة عمــل ملــدة قرابــة 5 ســنوات 
وصولــه  وعنــد  واألردن،  لبنــان  يف 
ملعــرب الكرامــة تــم تحويلــه للنائــب 
وأغلــق  اســتجوبه  الــذي  العــام 
امللــف لكونــه قدمًيــا وليــس فيه ما 

يدينه مبخالفة القانون.
لســبع  حينهــا  "خضعــت  وقــال: 

لــدى  اســتجواب  جلســات 
أغلــق  ثــم  العامــة،  املخابــرات 
امللــف، وســافرت بعدهــا وعــدت 

ومل أتعرض للتحقيق".
محاور التحقيق

وأصيــب ظاهــر بالدهشــة يف أثناء 
النيابــة،  لــدى  تحقيــق  أول جلســة 
عندما وجهوا له سؤااًل: ماذا تعني 
يف  والتعبــر؟  الــرأي  حريــة  لــك 
جــرى  التــي  القضايــا  كل  أن  حــني 
التحقيــق معــه حولها تتعلق بحرية 

الرأي والتعبر.
برامــج  حــول  التحقيــق  وتركــز 
للســلطة،  ناقــدة  تلفزيونيــة 
والسؤال عمن ميولها، وما إذا كان 
متولهــا،  خارجيــة  جهــات  هنــاك 
الربامــج،  وينتــج هــذه  يؤلــف  ومــن 
واتجاهــات الفضائيــات التــي عمل 
معها، وعن طبيعة عمله بالخارج.

وأشــار إىل أن "األمــن فتــح األجهــزة 
الخاصــة يب، وفتشــها  اإللكرونيــة 
ووجــد أن كل مــا فيهــا مطابــق ملــا 

ذكرته بالتحقيق".
مــا  جميــع  أن  عــىل  ظاهــر  وشــدد 
مظلــة  تحــت  يقــع  بإنتاجــه  يقــوم 
القانــون حتــى وإن تضمــن انتقــاًدا 
مستشــار  وهنــاك  أحياًنــا،  ا  حــادًّ
قانــوين يدقــق بــكل حلقــة لتفــادي 

الوقوع بأي مخالفة قانونية.
وقــال: "أحياًنــا يســاء تفســر بعض 
البعــض  ويعدهــا  االنتقــادات، 
مســتغاًّ  القانــون،  تجــاوزت  أنهــا 

التفسر املطاط للقانون".
يثنيــه  لــن  أن هــذا االعتقــال  وأكــد 
اإلعاميــة،  رســالته  إكــامل  عــن 
واجبــه  عــن  للراجــع  يدفعــه  ولــن 

املهني.
ســيكون  مــاذا  "ســئلت  وأضــاف: 
عنــي؟  اإلفــراج  بعــد  توجهــي 
فقلــت لهــم: دخلــت عبــد الرحمن 

الرحمــن،  عبــد  وأنــا  وســأخرج 
وســأمارس عمــيل اإلعامي بنفس 
النهج وتحت مظلة القانون، سواء 

أعجب ذلك البعض أم ال".
تجربة قاسية

يتعــرض  مل  أنــه  ظاهــر  وأكــد 
أو اإلهانــات  للتعذيــب الجســدي 
تجربــة  كانــت  لكنهــا  اللفظيــة، 
بالعــزل  أمــى  حيــث  قاســية 
وجــرى  طويلــة،  فــرة  االنفــرادي 
بعــد  مــربر  دون  اعتقالــه  متديــد 

انتهاء التحقيق.
هــذه  يف  مــا  "أصعــب  وقــال: 
التجربة هو الشعور بالظلم والقهر 
بســبب ســجني دون أي مربر أمني 
أو قانوين عىل موضوع ال يستحق 

التوقيف لساعة واحدة".
وأضــاف: "كنــت أعــد األيــام، ومــع 
كان  باالعتقــال  يــوم  كل  مــرور 

مستقبيل املهني يترضر".
يتعمــدون  كانــوا  أنهــم  وأوضــح 
قبــل  النيابــة  لــدى  معــه  التحقيــق 
إلقنــاع  املحكمــة،  جلســة  موعــد 
لطلــب  باالســتجابة  القــايض 

التمديد.
وأضــاف "تــم متديــد اعتقــايل 15 
يومــا مل أتعــرض خالهــا للتحقيــق 

إال قبل الجلسة التالية".
وأشار إىل أنه مل يتمكن من توكيل 
املحامي، وإمنا بادر املحامي من 
تلقاء نفســه ألخذ توكيله مســتغاًّ 
ومل  باملحكمــة،  وجــوده  فــرة 
يتمكــن مــن زيارتــه إال قبــل اإلفــراج 
بيوم واحد بقرار من القايض، كام 
مل يحصــل عــىل نســخة مــن ملــف 

التحقيق.
بين التضامن والغياب

نقابــة  إنــكار  ظاهــر  واســتغرب 
بطاقتهــا،  يحمــل  أنــه  الصحفيــني 
متابعــة  عــن  تقاعســها  لتربيــر 

قضيته.
وأشــار إىل أن نقيــب املهندســني 
بالنقابــة،  عضــو  بصفتــه  زاره 
والنيابــة،  القضــاء  مــع  وتواصــل 

وتابع قضيته حتى النهاية.
وعــرب ظاهــر عــن شــعوره باالمتنــان 
واالرتياح لكل املواقف املتضامنة 
معــه، رغــم أنــه مل يكــن عــىل اّطــاع 
عــىل مــا يجــري مــن تضامــن، لكونه 

معزوال عن العامل.
اطلعــت  اإلفــراج  "بعــد  وقــال: 
عــىل مــا قــام بــه زماء وشــخصيات 
اعتقــايل،  ونقابيــة خــال  حقوقيــة 
وشــعرت باالمتنــان لهــم ولــكل مــن 
البلــد  أن  وتيقنــت  معــي،  وقــف 
مــا  نســيجنا االجتامعــي  وأن  بخــر 

زال قوًيا".

"السالمة الخريية" تزود جرحى ذوي 
اإلعاقة مبستلزمات طبية وإغاثية

غزة/ فلسطني:
وزعــت جمعيــة الســامة الخريــة احتياجــات طبيــة وإغاثيــة لجرحى ذوي 
اإلعاقــة –الشــلل، بــكل محافظــات قطــاع غــزة، عــرب إيصالهــا مبــارشة إىل 
بيوتهــم، وذلــك منــذ اللحظــة األوىل لإلعــان عــن انتشــار فــروس كورونــا 

داخل املجتمع.
وأفادت الجمعية يف بيان مكتوب، أنها أرسلت مستلزمات طبية وأدوية 
لــكل مقراتهــا يف محافظــات القطــاع وقامــت بتســليمها للجرحــى وعمــل 

الغيارات الطبية املستمرة لهم يف بيوتهم، مبا يكفيهم ملدة شهرين.
نحــو ٥٠٠ طــرد خضــار و٢٠٠ طــرد غــذايئ  أيضــا  أنهــا وزعــت  وأضافــت 
الجرحــى يف جميــع  لهــؤالء  فضــا عــن طــرود صحيــة -نظافــة شــخصية- 

املحافظات.
وقالــت: "بدعــم كريــم مــن مؤسســة أمان-فلســطني تــم توزيــع أكــر مــن 
٦٠٠ طــرد صحــي شــخيص وأكــر مــن ١٥٠ بدلــة وقايــة شــخصية مــع كل 
مســتلزماتها عــىل لجــان الطــوارئ يف جميــع محافظــات غــزة يك تقــوم 

اللجان بعملها عىل أكمل وجه".
وفضا عن ذلك أشارت إىل توفرها أجهزة لفحص الحرارة عىل بلديات 
غــزة وخــان يونــس ورشطــة محافظــة غــزة وخــان يونــس، ضمــن جهودهــا 
لتوفــر الدعــم الــازم لــكل أبنــاء شــعبنا عامــة والجرحــى خاصــة، يف ظــل 

الظروف الحالية التي فرضتها جائحة كورونا.
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أخــص هنــا بالذكــر املرحــوم الدكتــور )ســعيد عبــد اللــه ســلامن( وزيــر الرتبيــة 
والتعليم األسبق، وصاحب جامعة عجامن للعلوم والتكنولوجيا -أول جامعة 

خاصة يف منطقة الخليج.
"اإلخــوان  جامعــة  مــن  يكــن  مل  لكنــه  اإلســام..  شــعائر  يقيــم  كان  نعــم؛ 
ــا ومخلًصــا ألمتــه وعروبتــه، لــذا وجــب  املســلمني"، بــل إنــه كان واعًيــا ووطنيًّ

إقصاؤه!
لذكــر  داعــي  ال  املنــايف  ويف  الســجون،  يف  يقبعــون  مثلــه  آخــرون  وهنالــك 
النكــر عليهــم، أعرفهــم معرفــة يقينيــة، بوطنيتهــم  أســامئهم خشــية تشــديد 
وإخاصهــم لقضايــا أمتهــم؛ أيًضــا وجــب التخلــص منهــم، ومــن نــر أفكارهــم 
النرة بني أبناء وطنهم؛ حتى يفعل ابن زايد ما يريد بعد أن خا له امليدان!

إنها خربشــات يف السياســة، يف دنيا العشــائرية والقبلية، واملال الزائد الذي 
ميكــن إغداقــه مييًنــا ويســاًرا دون حســاب يف رشاء الذمــم والضامئــر بهــدف 

تحليل الحرام، وتحريم الحال.
أما أين الشعب؟ فا أستطيع أن أحدد وضعه أمام اإلرهاب الرسمي واإلغراء 

والتعتيم ونر الرتهات واألكاذيب.
ويرفــض  وينــدد  الشــوارع عانيــة،  إىل  يخــرج  البحريــن  الشــعب يف  هــو  هــا 
مواقــف حكامــه، ويؤيــد القضيــة الفلســطينية التــي تم التنكر لهــا يف اتفاقيات 

العار التي متت، والتي سوف تتم!
بأبخــس  تــم رشاء ضامئرهــم  الديــن  رجــال  مــن  فئــة ضالــة  مواقــف  ننــى  وال 

األمثان، واملناصب، وقد برروا للحكام الخونة خياناتهم وقذارة أفاعيلهم.
مرة أخرى؛ إنها خربشات سياسية اختلطت وتفاعلت مع القبلية والعشائرية 

البالية، التي تدعو لعبادة الحاكم وعدم مخالفته!
لست أخىش أن يتم ما هو أكرث من ذلك.. إن الفرحة العارمة ملا تم، واإلعان 
الرصيح عن أن "إرسائيل" هي املخلص الوحيد مام يدعون رشوًرا وهمية من 

إن حــرارة اللقــاء بــني اإلمــارات والكيــان الصهيــوين، والفــرح األمريــي له، تنبئ 
عن تفاعات بقدر هذه الفرحة وحرارة اللقاء..

باملناســبة؛ ال أدري كيف ُوقع االتفاق املشــؤوم هذا، بني الكيان الصهيوين، 
ودولــة اإلمــارات، وهــي دولــة فيدراليــة؛ مركبــة مــن ســبع إمــارات، وإن إنشــاء أي 
عاقــات أو اتفاقيــات، والدخــول يف معاهــدات إقليميــة أو دوليــة، ال بــد مــن 

موافقة أعضاء االتحاد عليها..
هنــا أنشــأ اتفــاق التطبيــع هــذا عــن دولــة اإلمــارات الشــيخ محمــد بــن زايد، ويل 
عهــد إمــارة أبوظبــي، يف غيبــة رئيــس الدولة الشــيخ )خليفة بن زايد( فأين بقية 

اإلمارات، وأعضاء املجلس األعىل.. حكام اإلمارات؟
املعلــوم  قبضــوا  يكونــوا  أن  هــو  األوىل  الســؤال؛  هــذا  عــن  إجابتــان  هنالــك 
مــن محمــد بــن زايــد، والثانيــة قــد يكونــوا تعرضــوا لضغــوط شــديدة مــن النــوع 
الــذي ال ميكــن مقاومتــه، أو االثنتــان مًعــا.. وأخــص بالذكــر هنا الشــيخ الدكتور 
)سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل( حاكم الشارقة، صاحب 
املواقــف القوميــة والعروبيــة، وســليل أرسة القواســم ذات التاريــخ املجيد يف 
مقاومة االستعامر، والوقوف مع القضايا القومية، وخاصة قضية فلسطني.. 
بــن صقــر القاســمي( ويل عهــد إمــارة  وكان ميكــن أن أســتثني الشــيخ )خالــد 
رأس الخيمــة، الــذي قضــت املؤامــرة النجســة بتنحيتــه عــام 2004، بســبب 
مواقفــه الوطنيــة والقوميــة الريفــة؛ وأســتثني أيًضــا بعــض الشــيوخ مــن أبنــاء 
الطبقة الحاكمة ممن ال حول لهم وال قوة، الذين تحكمهم األعراف العشائرية 
والعصبيــة القبليــة، أكــرث مــام تحكمهــم مقتضيــات الحــال يف القضايــا القومية 
والخارجيــة؛ يضــاف إليهــم بعــض النخــب الفكرية والسياســية، وقد تم قمعهم 
يف املعتقات واملنايف، تحت شتى الذرائع؛ ومنها أنهم )إخوان مسلمون(. 
يف حــني أن البعــض منهــم ال عاقــة لهــم باإلخــوان ال مــن قريــب، وال مــن بعيــد، 

وإن كانوا يعبدون الله، ويصلون، ويحجون وغر ذلك من الشعائر.

عــداء إيــران! وكأين أرى يف األفــق أن هنالــك مــا هــو أكــرث من ذلك يفيض إىل 
إقامــة أكــرث مــن تطبيــع واعــرتاف بالكيان الصهيوين أال وهــو إقامة نيتو خليجي 
تحــت اســم تحالــف أو كومنولــث أو حتــى إقامــة فيدراليــة أو كونفدراليــة أو 
كومنولــث أو دومنيــون مــع هــذا العــدو الــذي أصبــح صديًقــا حميــاًم. والذيــن 

طبلوا وزمروا لهذا اللقاء ولهذا املستوى من اإلجراءات التي طبقته.
هــذا وإنهــم قــد أداروا ظهرهــم بالكليــة للقضية الفلســطينية؛ بــل راحوا يكيلون 
التهــم ملحــور املقاومــة ولإلضــاءات الريفــة التــي تبتغــي تحريــر فلســطني.. 
وكــام هــم ماضــون يف ذلــك تســول لهــم أنفســهم الدنيئــة أو الضبابيــة والتعتيم 
الــذي يعمهــون فيــه لــراء ذمــم بعــض الحــكام العــرب املتخاذلــني مــن خــارج 
املنطقــة الخليجيــة ليدخلــوا يف هــذا اإلطــار الســمج الــذي يــرون فيــه مرضــاة 
ــا يف العــامل وهــي أمــركا الصهيونيــة وأوروبــا  ا واقتصاديًّ للقــوة األكــر سياســيًّ
االســتعامرية بقيــادة الصهيونيــة يف تــل أبيــب التــي أضاعهــا التفــكك العــريب 
بالتساوق مع اإلمريالية العاملية التي ما زالوا يدينون لها بكل وفاء وإخاص!

هــذه النوايــا الريــرة التــي ينفذهــا أفاقــوا الحكــم والسياســة يف معظــم الــدول 
العربيــة التابعــة واملتلطيــة يف جحــور أســيادها يف معســكر واشــنطن ولنــدن 
يقــف يف وجههــا محــور آخــر يختلــف يف رؤيــاه ويف منشــئه ويتصــدى لهــؤالء 
الجبنــاء وأســيادهم برفــع صــوت الحــق واملقاومــة املســلحة إضافــة إىل البقيــة 
املتبقية من الرفاء من أبناء أمتنا العربية الباسلة الذين مل يستِطع معسكر 
ولكــن  طويلــة  املعركــة  فــإن  وهكــذا  ترهيبهــم..  أو  تطويعهــم  والخيانــة  الــرده 
والــزوال  بــه  وللمطالبــني  للحــق  النــرص  أن  البديهيــات-  -كــام يف كل  نهايتهــا 

للباطل وأصحابه.
وإن هي إال خربشــات سياســية وليســت إال أوهاًما وتخرصات ال ســبيل لبقائها 
وانتصارهــا عــىل أمــة لهــا تاريــخ ولها ماٍض يف مقارعــة الخطوب، مكلٌل بالنرص 

املؤزر بإذن الله.

خربشات سياسية..
فيديرالية بين أبوظبي والكيان الصهيوني

غازي أبو دقة

إن الفرحة العارمة لما تم، واإلعالن الصريح عن أن 
»إسرائيل« هي المخلص الوحيد مما يدعون شروًرا 

وهمية من عداء إيران! وكأني أرى في األفق أن 
هنالك ما هو أكثر من ذلك يفضي إلى إقامة أكثر 

من تطبيع واعتراف بالكيان الصهيوني أال وهو 
إقامة نيتو خليجي تحت اسم تحالف أو كومنولث 

أو حتى إقامة فيدرالية أو كونفدرالية أو كومنولث 
أو دومنيون مع هذا العدو الذي أصبح صديًقا 

حميًما. 

ال شــك أن موقــف الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس الــذي بــارك فيــه اتفــاق الســام 
ا، يضاف إىل ذلك  بــني اإلمــارات والبحريــن مــع “إرسائيــل” مل يلَق قبواًل فلســطينيًّ
حيثيــات فشــل متريــر مــروع القــرار الفلســطيني يف الجامعــة العربيــة، وهــو مــا 
دفع وزير الخارجية الفلســطينية د. رياض املالي لاعتذار عن رئاســة فلســطني 
ملجلــس جامعــة الــدول العربيــة، وهــو مــا يشــر إىل أن تذهــب الفصائــل تجــاه 
املصالحــة دون مــرص، حتــى وإن كان التتويــج فيهــا فــا أعتقــد أن القاهرة ســتكون 
ســعيدة يف حــال أنجــزت فصــول الحــوار الوطنــي عــىل أرض خصمهــا الســيايس 
تركيــا، فكيــف الحــال ســيكون يف حــال كان التتويــج يف تركيــا وبحضور قطر وإيران 
وبعض األطراف األخرى؟ موجة هجوم اإلعام املرصي عىل حامس يف تقديري 
هــي رســالة للحركــة بــأالَّ تنصــاع لتوجهــات الرئيــس عبــاس عــر اســتدارة كاملــة مــن 

مرص إىل تركيا.
ثانًيا: ماذا يجري يف تركيا.

معلومــات مــن داخــل مقــر املقاطعــة تفيــد بــأن الرئيــس عبــاس أبلــغ اللــواء جريــل 
إنجــازه  ســيتم  ومــا  املقبــل  الخميــس  يــوم  مــع حــامس حتــى  بالجلــوس  الرجــوب 
فالرئيــس عبــاس موافــق عليــه ال ســيام ملــف االنتخابــات، ويف تقديــري أن عاقــة 
الرئيــس عبــاس مبحــور قطــر تركيــا وعاقــة حــامس القوية بنفس املحور ستســاهم 

إيجاًبا يف إحداث اخرتاق مبلف املصالحة.
ومــن مصــادر مقربــة مــن حــامس أفــادت بأنهــا أرســلت تطمينــات للرئيــس عبــاس 
بعــدم رغبتهــا يف الهيمنــة املطلقــة عىل النظام الســيايس الفلســطيني، وأن مبدأ 
الراكــة وليــس املغالبــة هــو القاعــدة التــي ســتكون عنــوان املرحلــة ال ســيام لــو 

جرت االنتخابات الشاملة قريًبا.
 ثالًثا: أين تكمن املصلحة الفلسطينية؟

مرص دولة مركز وليس من مصلحة أحد تجاوزها فهي رئة قطاع غزة وحامس التي 

لقــاء لألمنــاء العامــني يف بــروت، وحــوارات للمصالحــة يف تركيــا، فأيــن دور مرص 
املكلــف مــن جامعــة الــدول العربيــة برعايــة ملــف املصالحــة؟ وهــل مثــة رابــط بني 
اإلرسائيــي،  اإلمــارايت  التطبيــع  يديــن  الــذي  الفلســطيني  القــرار  مــروع  فشــل 
محــور  مــع  الفلســطيني  التوافــق  هــل  أخــرى  وبطريقــة  االســتدارة؟  هــذه  وبــني 
قطــر تركيــا ســينجز املصالحــة الفلســطينية بعيــًدا عــن املحــور اآلخــر؟ أيــن هــي 
املصلحة الفلســطينية؟ هل ترصيحات الســفر األمريي يف تل أبيب اســتفزت 
الفلســطينيني إلنجــاز االنتخابــات؟ وهــل ممكــن أن يكــون هنــاك توافــق مــن تحــت 
الطاولة بني عباس -هنية عىل توافقات يف املناصب الثاثة )املجلس الوطني 

-املجلس التريعي -الرئاسة( بني الحركتني؟
أســئلة كثــرة ومثــرة، قــد ال تســعفنا مقالــة لتنــاول امللــف مــن كل جوانبــه، ولكــن 

بإطالة رسيعة وموجزة نحاول أن نسترف املسار إىل أين يسر.
أواًل: املصالحة واالستدارة.

اســتقبل الرئيــس الــرتيك اتصــااًل هاتفًيــا مــن الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس 
يطلعــه عــىل فحــوى اللقــاءات التــي ســتجمع قــادة حركــة حــامس وفتــح يف تركيــا 
التــي بــدأت يــوم الثاثــاء، حيــث ســيجتمع الســيد إســامعيل هنيــة ونائبــه الشــيخ 
صالــح العــاروري باللــواء جريــل رجــوب وروحــي فتــوح، كــام طلــب الرئيــس عبــاس 
االنتخابــات  عــىل  للمراقبــة  مراقبــني  توفــر  عــىل  تركيــا  تعمــل  أن  أردوغــان  مــن 

الفلسطينية.
السياق التاريخي لحوارات املصالحة شهد دخول أكرث من دولة عىل رعاية ملف 
املصالحــة، فمــن الســنغال إىل اليمــن إىل قطــر وصواًل ملوســكو وليــس انتهاًء عند 
السعودية، ولكن يف كل ملف كان التتويج يف مرص، وكانت القيادة الفلسطينية 
تطلع الرئيس املرصي وجهاز املخابرات العامة عىل كل التفاصيل. فهل ما زال 

التوجه الفلسطيني يف نفس االتجاه؟

تتنفــس منهــا، وعليــه ينبغــي لحركة حامس اإلبقاء عىل اســرتاتيجية االنفتاح التي 
تبناها رئيس مكتبها السيايس إسامعيل هنية، كام أن القضية الفلسطينية ورقة 
رئيســة تعزز من مكانة مرص ودورها يف اإلقليم فإن فقدت هذه الورقة ســيرتاجع 
دورهــا، وعليــه مطلــوب مــن القاهــرة أن تســتوعب تداعيــات توقيــع اتفــاق الســام 
بني اإلمارات والبحرين مع “إرسائيل”، عر إطاق يد الدبلوماســية الناعمة التي 

يبناها جهاز املخابرات العامة املرصي.
رابًعا: اتفاقيات تحت الطاولة.

لست مقتنًعا بأن الرئيس محمود عباس ُمرص عىل إنجاز املصالحة واالنتخابات 
بهذه الرسعة، بل مثة اعتبارات تسللت للمشهد الفلسطيني لعل أهمها:

1. اتفــاق الســام بــني )إرسائيــل( وكلٍّ مــن البحريــن واإلمــارات عــىل مبــدأ الســام 
مقابل السام.

2. ترصيحــات الســفر األمريــي ديفيــد فريدمــان حــول النائــب محمــد دحــان، 
وهو ما عزز أهمية إغاق باب الرعية أمام أقوى خصومه.

3. مثــة احتــامل أن حركــة حــامس أرســلت تطمينــات للرئيــس عبــاس مفادهــا أن 
الحركــة لــن تســيطر عــىل منظمــة التحريــر وقــد تــرتك رئاســتها للرئيــس، بعــد زيــادة 
صاحيتهــا واســتعادة مكانتهــا وقوتهــا، مقابــل توافــق بــني الحركتــني عــىل انتخاب 
رئيــس متوافــق عليــه يضعــف مــن فــرص فــوز دحــان أو مــروان الرغــويث يف حــال 
جرت انتخابات رئاسية، وانتخابات تريعية وحكومة وحدة وطنية قوية تؤسس 

ملا سبق.
خطــوات  وأن  دولــة  أي  تخــرسا  بــأالَّ  وحــامس(  )فتــح  الحركتــني  أنصــح  الخاصــة: 
ترتيب البيت الفلسطيني تبدأ من املصالحة واالنتخابات، وأن مواجهة التطبيع 
بعــد ذلــك تكــون أكــرث قــوة وتأثــًرا، أمــا سياســة حــرق الســفن فهــي ال تخــدم ســوى 

االحتال وتزيد من الفجوة بني األمة العربية واإلسامية.

المصالحة الفلسطينية بين تركيا ومصر
د. حسام الدجني

حماس أفادت بأنها أرسلت تطمينات للرئيس عباس 
بعدم رغبتها في الهيمنة المطلقة على النظام 

السياسي الفلسطيني، وأن مبدأ الشراكة وليس 
المغالبة هو القاعدة التي ستكون عنوان المرحلة ال 

سيما لو جرت االنتخابات الشاملة قريًبا.

شاسع . 
واللعــن  الشــجب  تســتحق  الخطــورة  يف  غايــة  األخــرة  املواقــف 
لفاعليهــا، ولكــن مــا ينقــص املــروع الصهيــوين ليــس فقاعــات تطفو 
عىل الســطح بتدخات ال تعكس ما يجول يف العمق والداخل، إمنا 

قبول وإقرار بالوجود .
املــروع الصهيــوين يعــاين مــن عقــدة الوجــود يف الوعــي والاوعــي 
لدى الشعوب ؛ حيث ُيقَرأ التاريخ وُتستحرض محطاته ونقاط التحول 
فيــه كيــف كانــت أمــم قويــة صاعــدة وأصبحــت ضعيفــة هابطــة، كيف 
تغرت موازين القوى يف غمضة عني وانتباهتها خاصة عندما يكون 
ســلم التطــور الحضــاري يلعــب لصالــح أمــة مســلوبة اإلرادة مــن جــزء 
كبــر مــن حكامهــا ال يعــرون عــن إرادتهــا ويطمحــون بالبقــاء من خال 

االستقواء باملحتلني ، لكنها متلك كل فرص النهوض واالرتقاء.
قبــل أســابيع عــىل ســبيل املثــال وليــس الحــرص كان يحــاول نتنياهــو 
انقشــاع  بعــد  واآلن  التغيــر،  يف  النعطافــة  التطبيــع  فرحــة  تحويــل 
الدخــان واتضــاح الصــورة األمــور تبــدت عــىل حقيقتهــا، لــن تقلــل مــن 

القنابــل  تلقــى  عندمــا  أرجوكــم  فتهلكوهــم  النــاس  هلــك  تقولــوا  ال   
الدخانية وُتشهر املوبقات املفضوحة غر املعلنة عىل مدار عقود 
فاعلمــوا أن يف األمــر مكيــدة، واملقصــود التأثر عىل الشــعوب ســلبًا 

وليس الفعل بذاته 
عىل بشــاعة التطبيع واإلقرار بوجود االحتال من حكام متطفلني إال 
أن البعد الوهمي يف السياق املخطط الجهنمي رْضب حالة الصمود 
وهــدم ســقف البيــت عــىل ســاكنيه ليخلو املرسح للنفــوذ الصهيوين 

والحكام الخانعني.
يف األســابيع القليلــة املاضيــة أدار نتنياهــو حملــة إعاميــة اســتندت 
عــىل قــرارات وإجــراءات واقعيــة جــاءت مثــار جهــود إعاميــة ممتــدة 
عــىل مــدار  أشــهر واســرتاتيجية اســتخبارية أمنيــة دبلوماســية قادهــا 

املوساد عىل مدار سنوات وعقود مضت .
كانــت حصــادًا مــرًا مْهــام خففنــا مــن وقعــه ورضره كــون التطبيــع تآمــر 

وخيانة.
لكــن مــا بــني التهويــل يف اآلثــار املرتتبــة والنتائــج يف املســتقبل بــون 

ســوءة ما فعل الخانعون ، ولكن ليس كام صور نتنياهو وهول ترمب 
، بــل شــاهدنا مواقــف مختلفــة وروحــًا وطنيــة داعمــة للفلســطينيني 

وقضيتهم العادلة.
كل املحطات التاريخية التي أعقبها نرص ومتكني شهدت تفاصيل 
يف املشــهد ال تختلــف عــن التــي نعاينهــا يف الحــارض؛ حيــث تحــرك 
عــىل  وعيونهــم  منطقتنــا  عــىل  والهيمنــة  بخراتنــا  طمعــًا  املحتلــون 
القدس ســّهل وثّبت احتالهم الخونة الخانعون واســتغلوا انقســامنا 
رص  بعــد  إال  حــرة  عــادت  ومــا  والولــوج،  الســيطرة  يف  وخافاتنــا 
نعيــش  الــذي  ، فاملشــهد  للخونــة واملحتلــني  الصفــوف والتصــدي 
تكــرر يف املــايض بــكل تفاصيلــه، املشــاعر التــي تنتابنــا انتابــت مــن 
ســبقنا، كان مــن بــني أجدادنــا مــن واىل الفرنــج واملغــول وانقســم يف 
وتحقــق  الصــف  اْلتــأم  النهايــة  يف  لكــن  وتقديراتــه،  املشــهد  قــراءة 

التمكني والنرص .
فا تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني 

واعلموا يقينًا أنه ال يحدث يف ملك الله إال ما أراد الله

تطبيع الحكام ال يعني صنع الوجود لالحتالل
محمود مرداوي 

المواقف األخيرة غاية في الخطورة تستحق 
الشجب واللعن لفاعليها، ولكن ما ينقص المشروع 

الصهيوني ليس فقاعات تطفو على السطح 
بتدخالت ال تعكس ما يجول في العمق والداخل، 

إنما قبول وإقرار بالوجود .

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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غزة/ فلسطني:
بغــزة،  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  أعلنــت 
جولــة   250 مــن  أكــر  نظمــت  طواقمهــا  أن 
تفتيــش ومتابعــة، وحــررت فيهــا 39 محــر 

ضبط.
وذكرت يف بيان لها أمس، أن دائرة املعادن 
بيــع  عــى محــال  8 جــوالت  أجــرت  الثمينــة 
رفــح  محافظــة  يف  واملجوهــرات  الذهــب 

لتأكيد التزامهم إجراءات السالمة.
حاميــة  طواقــم  أن  إىل  االقتصــاد  وأشــارت 
تفتيشــية  زيــارة   224 نظمــت  املســتهلك 
عــى املحــال التجاريــة واألســواق، ونفــذت 
التجاريــة،  للمحــالت  ميدانيــة  جولــة   17
وحــررت فيهــا 39 محــر ضبــط بحــق تجــار 

مخالفني لألسعار.
محــر   23 تحريــر  تــم  أنــه  إىل  ونبهــت 
وأجبــان  ولحــوم  غذائيــة  ملــواد  إتــالف 
ومنتهــي  فاســد  ودقيــق  ومرشوبــات  وألبــان 
الصالحيــة، وتــم تحريــر عــدة محــارض ضبــط 
التزامهــم  لعــدم  تجاريــة  محــال  ألصحــاب 
إجراءات الوقاية وأوضحت االقتصاد أنه تم 
تحريــر محــري ضبــط ملخابــز لعــدم وجــود 
بطاقــة بيــان، مؤكــدًة أن طواقمهــا مــا زالــت 
عــى  الــواردة  البالغــات  كل  مــع  تتعامــل 
وزارة  أصــدرت  آخــر  ســياق  ويف  أرقامهــا. 
االقتصاد قراًرا بشــأن تخصيص أيام لتقديم 

الخدمات ملراجعي الوزارة.
والعالقــات  لإلعــالم  العامــة  اإلدارة  وقالــت 
العامــة بالــوزارة يف بيــان أصدرتــه أمــس، إن 
القــرار ينــص عــى تخصيــص أيــام الســتقبال 
املراجــني الراغبــني بالحصول عى خدمات 

اســتقبال  يتــم  التــايل:  حســب  الــوزارة 
مراجعــي دائــرة التجــارة واملعابــر يف صالــة 
واســتقبال  االســبوع،  أيــام  طيلــة  الجمهــور 
مراجعــي اإلدارة العامــة للرشكات، ومديرية 
املصــادر واملــوارد الطبيعيــة، ومديرية دمغ 
حاميــة  ودائــرة  الثمينــة،  املعــادن  ومراقبــة 
املستهلك أيام األحد والثالثاء والخميس، 
واستقبال مراجعي اإلدارة العامة للصناعة، 
االثنــني  يومــي  الفكريــة  امللكيــة  ودائــرة 
تعميــاًم  الــوزارة  أصــدرت  كــام  واألربعــاء. 
ملتلقــي الخدمــات بأن ســاعات العمل تبدأ 

مــن الســاعة التاســعة صباًحــا حتــى الســاعة 
أي  بدخــول  يســمح  ولــن  ظهــًرا،  الواحــدة 

مراجع قبل أو بعد الوقت املحدد.
اتخــاذ  املراجعــني  عــى  أن  التعميــم  وبــني 
تلقــي  عنــد  والســالمة  الوقايــة  إجــراءات 

الخدمة يف الوزارة.
ووضعــت الــوزارة رشوًطــا ملتلقــي الخدمــة 
ودوائــر  إدارات  يف  وجودهــم  أثنــاء  يف 
الــوزارة تشــمل ارتداء الكاممــة طيلة الوجود 
يف مركــز تقديــم الخدمــة، وتعقيــم األيــدي 
لــدى  الكاملــة  البيانــات  وتدويــن  جيــًدا، 

موظف االستقبال، وإحضار قلم خاص بكل 
مراجــع، واملحافظــة عى التباعد الجســدي 
التعليــامت  والتــزام  الخدمــة،  داخــل مراكــز 

التي تصدر عن الجهات الرسمية.
وقالــت الــوزارة إنه لن يســمح بدخول الوزارة 
املــرض،  أعــراض  عليــه  تظهــر  شــخص  ألي 
ألصحــاب  إال  الــوزارة  بدخــول  يســمح  ولــن 

املعامالت فقط.
وطالبــت الــوزارة األشــخاص الذيــن تتجــاوز 
أعامرهــم الـــ60 عاًمــا بعــدم مراجعــة الــوزارة 

حفاًظا عليهم.

وبني أبو هداف لصحيفة "فلسطني" أن النخلة الواحدة 
تحمــل )15-10( قطًفــا، وهــو عــدد تقلــص بعــد تعــرض 
ســابًقا  النخلــة  كانــت  إذ  النخيــل  سوســة  آلفــة  النخيــل 

تحمل )22-18( قطًفا.
واســتعرض أبو هداف جملة من املشــكالت التي تواجه 
سوســة  خاصــة  الزراعيــة  اآلفــات  منهــا  البلــح،  مزارعــي 
النخيــل، وغيــاب الدعــم الحكومــي للمزارعــني ال ســيام 
يف ترصيف إنتاجهم، ومعوقات االحتالل عى املعابر، 
وعدم اهتامم املستثمرين بإنشاء وحدات تصنيع تقوم 

عى االستفادة من مثار البلح.

وأشــار إىل أن كيلــو البلــح يبــاع اآلن يف الســوق املحــي 
عنــد شــيقل واحــد، ومــع ذلــك فــإن االقبــال عليه ضعيف 

نظًرا لرتاجع القوة الرشائية عامة عند الناس.
مــن  تعــد  الخنافــس،  مــن  لنــوع  اســم  النخيــل،  وسوســة 
النخيــل، تصيــب  تهاجــم  التــي  الحرشيــة  اآلفــات  أخطــر 
املبكــر  الكشــف  لألشــجار، يصعــب  األســايس  الهيــكل 
لإلصابــة والتــي تحتــاج إىل معرفــة جيــدة وخــرة عمليــة 

طويلة.
مــن جهتــه قــال املــزارع ســامي أبــو عريــف مــن ديــر البلــح 
تــزرع  املنطقــة  يف  املنــازل  غالبيــة  إن  القطــاع،  وســط 

البلــح، وتــأكل مثــاره ناضجــة أو رطًبا، كام أن رطبه يدخل 
يف صناعة الكعك والدبس.

وبــني أبــو عريــف لصحيفــة "فلســطني" أنــه يــزرع دومنــني 
مــن البلــح الحيــاين األحمــر، مشــًرا إىل أن موســم البلــح 
ا لكثر من املزارعني. كان يف السابق يشكل عائًدا ماديًّ

وأهــاب بــوزارة الزراعــة بإعطــاء البلح مزيًدا من االهتامم، 
وإدخال أصناف تتواءم مع بيئة قطاع غزة.

مــن جهتــه بــني مديــر دائــرة البســتة الشــجرية يف وزارة 
الدونــم  إنتــاج  متوســط  أن  الجدبــة،  فضــل  م.  الزراعــة، 

املزروع بالبلح يعطي )600( كيلو جرام.

ورجــح الجدبــة أن ينتــج قطــاع غــزة املوســم الحايل )15( 
الســكاين  االحتيــاج  تغطــي  كميــات  وهــي  طــن،  ألــف 
الغربيــة  الضفــة  أســواق  إىل  للتصديــر  فائًضــا  وتحقــق 

والخارج.
املحافظــة  أن  "فلســطني"  لصحيفــة  الجدبــة  وذكــر 
احتضانهــا  حيــث  مــن  األســد  نصيــب  تأخــذ  الوســطى 
اإلجامليــة  املســاحة  تبلــغ  حيــث  النخيــل،  ألشــجار 
)5100( دونم، تليها محافظة خان يونس جنوب القطاع 
)3200( دونــم، يف حــني أن محافظتــي غــزة والشــامل 
تتقاربان يف املســاحة )1185( دومًنا، و)1180( عى 

التــوايل، أمنــا محافظــة رفــح فتــأيت يف الرتتيــب األخــر 
مبساحة تقدر بـ)970( دومًنا.

وذكر أهم أصناف البلح املزروعة بغزة، الحياين وتقدر 
بــني صنفــي  بـــ)%95( وتتــوزع النســبة املتبقيــة  نســبته 

الرحي وبنت العيش.
ولفــت الجدبــة إىل أن وزارة الزراعــة منعت إدخال البلح 
فرصــة  إلعطــاء  وذلــك  الخــارج،  مــن  املســتورد  األصفــر 

للمنتج املحي يف تسويق إنتاجه.
وبــني أن قطــف محصــول البلــح يبــدأ يف العــادة منتصف 

سبتمر ويستغرق )50-40( يوًما.

الزراعة ترجح إنتاج 15 ألف طن

املزارعون يبدؤون قطف مثار البلح بغزة وسط انخفاض يف األسعار
غزة/ رامي رمانة:

شــرع مزارعــو البلــح في قطاع غزة في قطــف ثمار تعبهم 
ــا، غيــر أن تراجــع القــوة  علــى أمــل أن يحققــوا عائــًدا ماديًّ
الشرائية في القطاع الذي يواجه جائحة كورونا، تقف عثرة، 

ومع ذلك فإن األمل يحيط بالمزارعين لتصدير إنتاجهم إلى 
الخارج.

وُتقدر وزارة الزراعة بغزة، إجمالي المساحة المزروعة بالبلح 
)11635( دونًما؛ )9320( مثمر و)2315( غير مثمر، وتقوم 

صناعــات غذائية كثيرة على البلح المزروع بغزة كـ"العجوة" 
و"المربى" و"الدبس" و"المختومة".

ويشرف المزارع أيسر أبو هداف من القرارة جنوب القطاع، 
على نحو 250 نخلة تتوزع على مساحة 10 دونمات زراعية.

غزة/ فلسطني:
جولــة  واآلثــار  الســياحة  وزارة  أمــس  نفــذت 
تفقدية ملطاعم خان يونس جنوب قطاع غزة. 
توجــه  طاقمهــا  "إن  بيــان  يف  الــوزارة  وقالــت 
إىل مدينــة خــان يونــس، وأجــرى جولــة تفتيــش 
املصنفــة  املطاعــم  لــكل  ميدانيــة  ومتابعــة 
ســياحية يف املدينــة، والتــي تعمــل يف ظــل 
وجبــات  تجهــز  التــي  ســواء  الطــوارئ  حالــة 
للمواطنــني داخــل الحجــر أو التوصيــل الخاص 

خان يونس/ فلسطني:
البيطريــة  للخدمــات  العامــة  اإلدارة  نفــذت 
بــوزارة الزراعــة، وبالتعــاون مــع وزارة االقتصــاد 
التمويــن جــوالت ميدانيــة  الوطنــي، ومباحــث 
مشــرتكة عــى مــريب الحبــش يف محافظــة خان 

يونس.
الطــوارئ،  خطــة  ضمــن  الجولــة  هــذه  وجــاءت 

يف  مواطنــني  وجــود  مينــع  حيــث  للمنــازل، 
داخل املطاعم.

وأوضحــت الــوزارة أنهــا الحظــت التزاًما بنســبة 
مــن  والوقايــة  الســالمة  بإجــراءات  ا  جــدًّ كبــرة 
قبــل املطاعــم التــي متــت زيارتهــا، يف حــني 
أبدت بعض املالحظات املهمة للعاملني من 
أجــل إكــامل إجــراءات الحاميــة والحفــاظ عــى 
تســوية  رضورة  إىل  إضافــة  العامــة،  الصحــة 

أوضاعهم القانونية بعد انتهاء األزمة.

التي أعدتها الوزارة، ملتابعة عمل املزارع يف 
ظل ظروف جائحة كورونا.

وخــالل الجولــة متــت متابعــة بعــض الشــكاوى 
مــدى  عــى  الــوزارة ولالطــالع  تصــل إىل  التــي 
وســالمتها،  البيضــاء  اللحــوم  منتجــات  توفــر 
والتزامهم الرشوط الصحية والفنية حتى تصل 

للمستهلك بأمان وخالية من أي شوائب.

وزارة السياحة تنفذ جولة
 تفقدية ملطاعم خان يونس

جوالت مشرتكة عىل 
مريب الحبش جنوب القطاع

غزة/ فلسطني:
أكد فريق قسم مراقبة األغذية والطب الوقايئ 
التابــع لــوزارة الصحــة، مواصلــة جوالتــه الرقابيــة 
إطــار  يف  وذلــك  غــزة،  قطــاع  محافظــات  يف 
العمل املتواصل صباًحا ومساء، وبالتعاون مع 
مباحث التموين بهدف متابعة تطبيق الرشوط 
الصحيــة واإلجــراءات الوقائيــة الخاصــة يف ظــل 

جائحة كورونا.
فرقنــا  "نفــذت  الوقــايئ:  الطــب  إدارة  وقــال 
امليدانيــة جولــة يف مدينــة غــزة عــى املحــالت 
وســبعامئة  طــن  إتــالف  تــم  حيــث  التجاريــة، 
كيلوجــرام مرتديــال فاســدة، بعــد أن أبلــغ عنهــا 

التاجر حيث تم إتالفها حسب األصول".
 ٧ زيــارة  تــم  املســائية  جولتنــا  ويف  وأضافــت: 
منشــآت مختلفة حيث كان هناك إخطار ألحد 
الغذائيــة  املــواد  مــن  لكميــة  وإتــالف  املطاعــم 

املختلفة حوايل ٢٠ كجم.

ونبهــت إىل أن فــرق األغذيــة تابعــت إجــراءات 
لضــامن  املنشــآت  لهــذه  والســالمة  الوقايــة 

التزامهم والحد من انتشار جائحة كورونا.
ويف محافظــة خــان يونــس، نفذ الطب الوقايئ، 
جولــة رقابيــة صباحيــة بالتعــاون مــع صحــة بلدية 
خــان يونــس ومباحــث التمويــن حيــث شــملت 
خاللهــا  تــم  غذائيــة،  منشــأة   11 زيــارة  الجولــة 
عمــل إخطــار صحــي ملحــل مجمــدات وإتــالف 
71 كيلو من لحوم الحبش الفاســدة، وتم أيًضا 
األساســية  الصحيــة  الــرشوط  تطبيــق  متابعــة 
جائحــة  ظــل  يف  الخاصــة  الوقائيــة  واإلجــراءات 

كورونا.
مراقبــة  قســم  فريــق  زار  رفــح،  محافظــة  ويف 
صحــة  مــع  بالتعــاون  الوقــايئ  الطــب  األغذيــة 
منشــآت   9 التمويــن،  ومباحــث  رفــح  بلديــة 
غذائيــة وتــم تحريــر إخطــار صحــي واحد وإتالف 

20 كجم مواد غذائية منتهية الصالحية.

"مراقبة األغذية" تتلف كميًة من املواد 
الغذائية املختلفة الفاسدة

تحدد أياًما لتقديم خدماتها للجمهور

االقتصاد تحرر 39 محرض ضبط ملخالفني

جانب من الجولة التفقدية يف غزة أمس          )فلسطني(

وزارة املالية تطلق خدمة 
خلو الطرف اإللكرتوين

غزة/ فلسطني:
ــا مــن  أطلقــت وزارة املاليــة خدمــة جديــدة لطلــب خلــو الطــرف إلكرتونيًّ
إجــراءات  ظــل  يف  املكلفــني  عــن  تخفيًفــا  وذلــك  الــوزارة،  موقــع  خــالل 

الوقاية من فروس كورونا.
وبينت الوزارة أن طريقة إصدار خلو طرف إلكرتوين يتم بواسطة املكلف 
أو مندوبه بعد دخوله املوقع اإللكرتوين للوزارة ثم إضافة طلب إلصدار 
خلــو طــرف مــن رضيبــة القيمــة املضافة، ويســتطيع املكلــف متابعة حالة 

الطلب من خالل الخدمة دون الحاجة إىل مراجعة مكاتب الريبة.
وذكــرت الــوزارة أن املكلــف ميكنــه تزويــد الجهــات الحكوميــة برقــم خلــو 
الجديــدة  اإللكرتونيــة  الخدمــة  أن  إىل  مشــرة  بياناتــه،  وعــرض  الطــرف 
الحدوديــة  املعابــر  يف  عملــه  تســهيل  املكلــف  خاللهــا  مــن  يســتطيع 
بصفــة  الريبــة  ملكاتــب  للحضــور  الحاجــة  دون  الحكوميــة  والجهــات 
تفــي  مــن  ووقايــة  املعامــالت  تنفيــذ  مــا يضمــن رسعــة يف  شــخصية، 

فروس كورونا.
تجــدر اإلشــارة إىل أن وزارة املاليــة تعمــل وفــق خطــة منظمــة ملواجهــة 
جائحــة كورونــا، وســخرت كل إمكاناتهــا ومقدراتهــا لحاميــة املواطنني من 

أي مخاطر.
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بغداد/ األناضول:
هجومــا  إن  أمــس،  عراقــي،  عســكري  مصــدر  قــال 
بعبوة ناسفة استهدف رتال منسحبا ينقل معدات 
لقوات التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة، 

يف محافظة صالح الدين، شاميل العراق.
وقــال النقيــب بقيــادة عمليــات صــالح الديــن )تتبــع 
إن  "األناضــول"،  لوكالــة  محمــد،  ســعد  الجيــش( 
"رتــال كان ينقــل معــدات لقــوات التحالــف الــدويل 
بعبــوة  هجــوم  إىل  تعــرض  العــراق  مــن  املنســحبة 
الرسيــع  الطريــق  عــى  مجهولــون  فجرهــا  ناســفة 

وسط املحافظة".
وأوضح أن "املعلومات األولية تشري إىل أن أرضار 

مادية لحقت بإحدى مركبات الرتل".
ومنــذ يوليــو/ متوز املايض، زادت وترية الهجامت 
الصاروخيــة ضــد البعثــات الدبلوماســية، ال ســيام 
سفارة واشنطن وقواعد عسكرية عراقية تستضيف 

جنودا ودبلوماسيني أمريكيني منذ أشهر طويلة.
ورغــم تكرارهــا بكثافــة مل تعلــن أي جهة مســؤوليتها 
عــن تلــك الهجــامت، فيــام تتهــم واشــنطن فصائــل 

عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراءها.
"كتائــب  بينهــا  مســلحة،  شــيعية  فصائــل  وكانــت 
حــزب اللــه" املرتبطــة بإيــران، هــددت باســتهداف 
إذا  العــراق،  األمريكيــة يف  القــوات  تواجــد  مواقــع 
مل تنســحب امتثــاال لقــرار الربملــان القــايض بإنهــاء 

الوجود العسكري يف البالد.
كانــون  ينايــر/   5 يف  العراقــي  الربملــان  وصــوت 
التواجــد  إنهــاء  عــى  باألغلبيــة  املــايض،  الثــاين 
العســكري األجنبي عى أرايض البالد، إثر اغتيال 
ســليامين،  قاســم  اإليــراين  القــدس"  "فيلــق  قائــد 
أبــو  الشــعبي"  "الحشــد  هيئــة  رئيــس  نائــب  رفقــة 
مهــدي املهنــدس، يف قصــف أمريــي قــرب مطــار 

بغداد.

ويف رســالة مســجلة بالفيديــو، ألقــى ترامــب كلمــة 
أمــام الجمعيــة العامة لألمم املتحدة التي افتتحت 
أول مــن أمــس هاجــم فيهــا بكــني لعــدم فعــل يشء 

لوقف انتشار ما سامه "فريوس صيني".
كورونــا  لفــريوس  بالســامح  بكــني  ترامــب  واتهــم 
"بالخــروج مــن الصــني وإصابــة كل العــامل"، موضحــا 
"مع بدء انتشار الفريوس، حّظرت الصني الرحالت 
الجويــة الداخليــة فيــام ســمحت للطائــرات مبغــادرة 

البالد".
إنــه يجــب "محاســبة الصــني عــى أفعالهــا"،  وقــال 

مشريا إىل أزمة كوفيد19-.
ووفقا إلحصاءات وكالة الصحافة الفرنسية، أصيب 
أكرث من 31 مليون شــخص يف أنحاء العامل وتويف 
ظهــور  منــذ  بكوفيــد19-  ألفــا   962 مــن  يقــرب  مــا 
الصــني يف  الفــريوس يف مدينــة ووهــان يف رشق 

أواخر العام 2019.
وذكــرت منظمــة الصحــة العامليــة أول مــن أمــس أنــه 
تم تســجيل نحو مليوين إصابة يف أنحاء العامل يف 

أسبوع واحد حتى 20 أيلول/سبتمرب.
أن  املتحــدة  لألمــم  التابعــة  الوكالــة  وأوضحــت 
الزيادة بنسبة ستة يف املئة هي "العدد األكرب من 
اإلصابات الذي يســجل عى اإلطالق خالل أســبوع 

واحد منذ بدء تفيش الوباء".
اجتياز فصل الشتاء

الــوزراء  رئيــس  الزيــادة  هــذه  أجــربت  أوروبــا،  يف 
عــن  اإلعــالن  عــى  جونســون  بوريــس  الربيطــاين 
ارتفــاع  مــن  للحــد  محاولــة  يف  جديــدة  خطــوات 
"بهــدف  الحكومــة  وقالــت  بالوبــاء.  الوفيــات  عــدد 
موظفــي  عــى  الفــريوس،  احتــواء  يف  املســاعدة 

املكاتــب الذيــن ميكنهــم العمــل مــن املنــزل القيــام 
عــى  مدمــر  تأثــري  مــن  املخــاوف  رغــم  بذلــك" 

االقتصاد.
قواعــد  الخميــس  اليــوم  تدخــل  أن  املفــرض  ومــن 
جديدة حيز التنفيذ تطال الحانات وأماكن الضيافة 
يســمح  خطــط  عــن  التخــي  جــرى  كــام  األخــرى، 

مبوجبهــا للجامهــري بالعــودة إىل حضــور األحــداث 
الرياضية.

وقد تبّينت إصابة العديد من العبي كرة القدم يف 
الدوري اإلنكليزي املمتاز ما توّجب عزلهم وتأجيل 

مباريات.
وحــّذر جونســون مــن أن القيــود الجديدة قد تســتمر 

ســتة أشــهر داعيــا إىل بــذل جهــد جامعــي "لتجــاوز 
فصل الشتاء معا".

وقــال مستشــاروه الطبيــون إن اململكــة املتحدة قد 
تشهد 50 ألف إصابة بفريوس كورونا يوميا بحلول 
منتصــف ترشيــن األول/أكتوبــر إذا مل يتــم اتخاذ أي 

إجراء.

ترامــب  مثــل  تعــرض  الــذي  جونســون  ولفــت 
النتقادات واسعة النطاق بسبب تعامله مع الوباء، 
الجامعــي  مصرينــا  يعتمــد  مل  "تاريخيــا،  أنــه  إىل 

وصحتنا الجامعية عى سلوكنا الفردي مطلقا".
التباعــد  مــن  أشــهر  مــن  املواطنــني  ســأم  مــع  حتــى 
حياتهــم  عــى  املفروضــة  والقيــود  االجتامعــي 
اليوميــة التــي مل يكــن مــن املمكــن تصورهــا ســابقا، 
ســيواجه مئــات املاليــني مــن األشــخاص إجــراءات 

أكرث رصامة يف املستقبل.
دعــا  الكامــل،  اإلغــالق  تخفيــف  مــن  أشــهر  وبعــد 
الحــد  إىل  مدريــد  ســكان  اإلســباين  الصحــة  وزيــر 
هــذا  الجســدية واصفــا  مــن تحركاتهــم واتصاالتهــم 

التدبري بـ"األسايس".
مــن  جــزء  يف  شــخص  ألــف   850 حــواىل  ويخضــع 

منطقة مدريد حاليا إلجراءات العزل مرة جديدة.
ويف كل أنحــاء أوروبــا، تــم تقليــص أو إلغــاء مئــات 

األحداث الكربى.
حفلــة  تقــام  لــن   ،1944 العــام  منــذ  األوىل  للمــرة 
العــام  هــذا  ســتوكهومل  يف  نوبــل  جوائــز  توزيــع 
ســيبث  افــرايض  احتفــال  ســيقام  بــل  كاملعتــاد، 

مبارشة عى شاشات التلفزيون.
تقــام ســنويا يف  التــي  الحفلــة  كــام ســيتم تقليــص 
الــروج ملنــح جائــزة نوبــل للســالم يف كانــون األول/

ديسمرب.
ويف أسراليا، خففت السلطات بعض القيود التي 

تسببت بحظر السفر الداخي بني الواليات.
ومثــل نيوزيلنــدا املجــاورة، دفعــت القيــود الصارمة 
معدل انتقال العدوى املجتمعية إىل ما يقرب من 

الصفر يف كثري من أنحاء أسراليا.

الواليات املتحدة تتجاوز 200 ألف وفاة بـ"كورونا" وانتشاره يتسارع يف أنحاء العامل
باريس/ وكاالت:

تجــاوزت الواليــات المتحــدة عتبــة 200 ألــف وفاة بفيــروس كورونا 
فيمــا دفعــت موجة قياســية من اإلصابات الجديدة الســلطات في 

أوروبا إلى إعادة فرض قيود صحية صارمة.

وقــد ســّجلت أقــوى دولــة في العالم هــذه الحصيلة قبــل 41 يوما 
فقط من االنتخابات الرئاسية، بينما حّذرت منظمة الصحة العالمية 
من أن اإلصابات الجديدة في كل أنحاء العالم وصلت إلى مستويات 

قياسية.

وقــال الرئيــس األميركــي دونالد ترامــب الذي يواجــه معركة صعبة 
إلعــادة انتخابه ويتخّلف عن منافســه الديموقراطــي جو بايدن في 
اســتطالعات الــرأي، إن تجــاوز عتبــة 200 ألف وفاة هــو "عار" ملقيا 

باللوم على الصين.

ارتفاع عدد وفيات كورونا بالواليات املتحدة إىل ما يزيد عن 200 ألف وفاة                   )فلسطني(

عبوة ناسفة تستهدف رتًل منسحًبا
 للتحالف الدويل شاميل العراق

جانب من االنفجار شاميل العراق أمس      )فلسطني(

القاهرة/ وكاالت:
الفتــاح  عبــد  املــري  الرئيــس  بحــث 
بالقاهــرة  عقــده  لقــاء  -يف  الســييس 
أمس مع اللواء املتقاعد خليفة حفر 
النــواب املنعقــد يف  ورئيــس مجلــس 
طــربق عقيلــة صالــح- تطــورات الوضــع 

يف ليبيا وجهود وقف إطالق النار.
الرئاســة  باســم  املتحــدث  وقــال 
تريــح  يف  رايض  بســام  املريــة 
صحفــي إن الرئيــس اطلــع عى "جهود 
كل األطــراف لتنفيــذ وقف إطالق النار 
الجهــود  وعــى  جهــة،  مــن  امليــداين 
برعايــة  الســالم  عمليــة  لدفــع  الليبيــة 

األمم املتحدة من جهة أخرى".
رئيــس  أيضــا  اللقــاء  يف  وشــارك 
عبــاس  املريــة  العامــة  املخابــرات 
أنبــاء  وكالــة  نقلتــه  ملــا  وفقــا  كامــل، 

الرشق األوسط املرية الرسمية.
أشــاد  فقــد  الرســمية  للوكالــة  ووفقــا 

صنعاء/ وكاالت:
التمويــل  نقــص  مــن  أمــس  املتحــدة  األمــم  حــذرت 
يف اليمــن، مشــرية أنــه تــم تقليــص 15 مــن أصــل 41 
برنامجــا إنســانيا رئيســيا، باإلضافــة إىل تقليــل توزيــع 
املــواد الغذائيــة وقطــع الخدمــات الصحيــة يف أكــرث 

من 300 مرفق صحي.
قــد  األخــرى  الربامــج  فــإن  األمــم املتحــدة  وبحســب 
متويــال  تلقيهــا  عــدم  حــال  مامثــال  مصــريا  تلقــى 

إضافيا.
وقــال بيــان صــادر عن مكتب منســقة األمــم املتحدة 
يف  إنــه  غرانــدي  ليــز  اليمــن  اإلنســانية يف  للشــؤون 
مــن  وآب/اغســطس  نيســان/ابريل  بــني  مــا  الفــرة 
العــام الجــاري، اضطرت الوكاالت إىل "تقليل توزيع 
املــواد الغذائيــة وقطــع الخدمــات الصحيــة يف أكــرث 

من 300 مرفق صحي".

بهــا  قــام  التــي  بالتحــركات  الســييس 
الســيايس  املســار  "لدعــم  صالــح 
التنفيذيــة  املؤسســات  وتوحيــد 
والترشيعيــة يف ليبيــا" كــام أثنــى عى 
مكافحــة  "يف  حفــر  قــوات  موقــف 
اإلرهاب والتزامه بوقف إطالق النار".

وأضافــت الوكالــة املريــة أن الرئيس 
دعا كافة األطراف "لالنخراط اإليجايب 
الليبيــة  األزمــة  حــل  مســارات  يف 
املنبثقــة مــن قمــة برلــني برعايــة األمــم 
املتحــدة، وإعــالن القاهــرة وصوال إىل 

االنتخابات الرئاسية والربملانية".
وذكــر املتحــدث املــري أن الرئيــس 
االجتامعــات  كافــة  بنتائــج  رحــب 
الدوليــة واإلقليميــة التي عقدت خالل 
عــى  أكــدت  والتــي  املاضيــة،  الفــرة 
إرســاء الســالم وتفعيل مسارات الحل 

السيايس الشامل.
ســامه  مبــا  الســييس  رحــب  كــام 

مســتحيلة.  األوضــاع  "أصبحــت  غرانــدي  وأكــدت 
ذلــك  ومــع  العــامل،  يف  إنســانية  أزمــة  أســوأ  فهــذه 
ليــس لدينــا املــوارد التــي نحتاجهــا إلنقاذ األشــخاص 
الذيــن يعانــون وســيفقدون حياتهــم إذا مل منــد لهــم 

يد العون".
وبحسب غراندي فإن "عواقب نقص التمويل فورية 
وهائلــة ومدمــرة. وتوجــب عــى كل شــخص يعمــل 
يف املجــال اإلنســاين تقريًبــا أن ُيخــرب أرسًة جائعــًة 
أو شــخصا مريضــا بأنــه مل يعــد باإلمــكان مســاعدتهم 

ألننا ال منلك التمويل الذي نحتاج إليه لذلك".
ويف حزيران/يونيو املايض، جمعت األمم املتحدة 
1,35 مليار دوالر من املســاعدات اإلنســانية لليمن 
يف مؤمتــر للامنحــني اســتضافته الســعودية، إال أن 
املطلــوب  التمويــل  نصــف  نحــو  يــوازي  الرقــم  هــذا 

والبالغ 2,41 مليارا.

"التعاطــي اإليجــايب امللمــوس لكافــة 
األطــراف ســواء رشق أو غــرب ليبيــا مــع 

آليات حل األزمة".
رئيــس  التقــى  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
الوفــاق  لحكومــة  الرئــايس  املجلــس 
فايــز  دوليــا  بهــا  املعــرف  الوطنــي 
األعــى  املجلــس  رئيــس  مــع  الــرساج 
للدولة خالد املرشي، وأكدا التزامهام 
بوقــف إطــالق النــار ومخرجــات مؤمتــر 

برلني لحل األزمة.
ووفقــا لبيــان أصدره املجلس الرئايس 
للحكومــة فقــد أكــد الــرساج واملــرشي 
وجميــع  النــار  إطــالق  بـ"وقــف  االلتــزام 
األرايض  كل  يف  القتاليــة  العمليــات 
رست  منطقتــا  تكــون  وأن  الليبيــة، 
منزوعــة  )وســط(  والجفــرة  )شــامل( 

السالح".
وكذلك شددا عى رضورة "استئناف 
إنتــاج وتصديــر النفــط، تحــت إرشاف 

ال  بشــكل  كرمــاء  املانحــون  "كان  غرانــدي  وأكــدت 
يصــدق خــالل فــرة الحــرب، حيــث قدمــوا مليــارات 
الــدوالرات لدعــم األشــخاص الذيــن ال مــالذ لهــم وال 
أحــد ميكنهــم اللجــوء إليــه. لكننــا نعــاين مــن تقصــري 
كبري هذا العام، وبعيدين جدا عام نحتاج إليه وإىل 

حّد كبري".
الحوثيــني،  بــني  حرًبــا   2014 منــذ  اليمــن  ويشــهد 
والقــوات املواليــة لحكومــة الرئيــس املعرف به عبد 
ربــه منصــور هــادي. وتصاعــدت الحــرب مــع تدخــل 
التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة يف آذار/

مارس 2015.
اليمــن  يشــهد  االقتتــال،  مــن  ســنوات  ســت  وبعــد 
انهيــارا يف قطاعــه الصحــي، فيــام يعيــش أكــرث مــن 
تتفــى  ومخيــامت  مــدارس  نــازح يف  3,3 ماليــني 

فيها األمراض كالكولريا بفعل شح املياه النظيفة.

املؤسســة الوطنيــة للنفــط واســتكامل 
الخطــوة اإليجابيــة لبناء الثقة مبراجعة 
يف  املركــزي  ليبيــا  مــرف  حســابات 

كل من طرابلس والبيضاء )رشق(".
تســيطر  -التــي  حفــر  قــوات  وكانــت 
قــد  النفطــي-  الهــالل  منطقــة  عــى 
موافقتهــا  األخــرية  اآلونــة  يف  أعلنــت 
ومــن  النفــط،  ضــخ  اســتئناف  عــى 
الداعمــة  روســيا  أعلنــت  جانبهــا 
بالوصــول إىل تســوية  لحفــر تفاؤلهــا 

سياسية.
وفــدان  توصــل  أســبوعني،  وقبــل 
ومجلــس  للدولــة  األعــى  للمجلــس 
اتفــاق  إىل  بطــربق  املنعقــد  النــواب 
املناصــب  تــويل  معايــري  عــى 
السيادية من أجل إنهاء حالة االنقسام 
مبؤسســات الدولــة، وذلــك يف ختــام 
جولــة مباحثــات جرت مبدينــة بوزنيقة 

املغربية.

السييس يبحث مع حفرت وصالح جهود وقف إطلق النار يف ليبيا

األمم املتحدة: نقص التمويل يقطع خدمات 300 مرفق صحي باليمن
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خطورة املحتوى الذي يقدمه الربنامج حذرت منها حركة مقاطعة )إرسائيل( 
وسحب االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها )BDS(، وطالبت بعدم 
التعاطي مع برنامج "ناس دييل" الشهري عىل موقع التواصل )فيس بوك(، 

وطلبت من املشاركني يف أكادمييته االنسحاب.
وأوضحــت حركــة املقاطعــة يف بيــان لهــا عــرب )فيــس بــوك( أن برنامــج "نــاس 
إىل  يهــدف  ياســني"،  "نصــري  يدعــى  شــاب  يديــره  الــذي  القــادم،  ديــيل" 
تدريــب 80 مــن صانعــي املحتــوى العــريب مــن طريــق "أكادميية نــاس" التي 

تضم إرسائيليني ضمن طاقم اإلرشاف والتدريب. 
صناعة املحتوى

ويــرأس طاقــم التدريــب باألكادمييــة اإلرسائيــيل "جوناثــان بليــك" بتمويــل 
مــن أكادمييــة نيــو ميديــا اإلماراتيــة التــي أنشــأها حاكــم إمــارة ديب، محمد بن 
راشد، قبل شهرين، وهو ما دفع عدًدا من املشاركني إلعالن انسحابهم من 
الربنامــج، منهــم اإلعالميــة الفلســطينية مــن قطــاع غــزة إرساء الرشيــف، وفًقــا 

للبيان. 
ياســني،  نصــري  متابعــي  مــن  "كنــت  "فلســطني":  الرشيــف لصحيفــة  تقــول 
فلديــه أســلوب يف تقديــم املحتــوى مختلــف عــن الجميــع، ولديــه إمكانــات 
هائلــة، لهــذا شــاركت يف األكادمييــة لعــيل أكتســب مــن خربتــه، وذلــك قبل 
أن أصــدم مبعرفتــي نوايــا التطبيــع مــع االحتــالل، وحديثــه عــن التعايــش مــع 
املحتل يف فلسطني، خاصة حلقته عن القدس التي بث لغًطا كبرًيا فيها".

ما لفت انتباه الرشيف لإلعجاب مبحتوى ياسني أنه يجول العامل ويتعرف 
إىل ثقافــات الشــعوب واللغــات، قبــل أن تتكشــف األمــور ويعــرف نفســه أنــه 
"مواطــن إرسائيــيل" رغــم أنــه فلســطيني من األرايض املحتلة ســنة 1948م، 

ويتحول اإلعجاب إىل كره، "فالقضية مقدمة عىل كل يشء".
وتضيــف: "نصــري ياســني لــه فيديوهــات عديــدة يســتطيع الوصــول لشــباب 
العرب والغرب بســهولة؛ فهو يســتهدفهم، ولديه جيش من املتابعني لكونه 
يذهب إىل مختلف األماكن، وتفاجأت أنه فلسطيني من كرثة اندماجه يف 

فكر الغرب".
إغراءات مادية

أثــار اســتغراب الرشيــف أن األكادمييــة مل تضــع أي رشوط للتقديــم،  مــام 
فقــط أن تكــون مهتــامًّ بصناعــة املحتــوى، وليــس رشًطــا أن تكــون )يوتيوبر( أو 
شــخصية مؤثرة عىل مواقع التواصل االجتامعي، تتابع: "أحببت املشــاركة 
حينــام أعلنــت األكادمييــة الشــهر املــايض فتــح باب التســجيل مدة أســبوع، 
مــن  وأســلوب  آخــر  وجــه  األكادمييــة  أن  اتضــح  التطبيــع  أســلوب  مــع  لكــن 
أســاليب التطبيــع، لهــذا انســحبت مــع مجموعــة مــن العراقيــني والســوريني 

املشاركني".

ورغــم كل املغريــات املاديــة التــي وضعتهــا األكادمييــة إذ يحصل املشــارك 
عــىل مبلــغ بقيمــة ســتة آالف دوالر خــالل ســتة أشــهر تدريــب، إضافــة إىل 
ا من التاســعة صباًحا حتى التاســعة  تدريب عىل مســتوى عال يســتمر يوميًّ
مساء، ضمن إطارات مختلفة وأماكن متنوعة، وتدريب كامل عىل منظومة 
صناعة املحتوى والتصوير ... وغريها، كانت متثل إلرساء "فرصة جميلة"، 
"لكــن قضيتنــا أوىل مــن كل الفــرص وال تخضــع للمســاومة" هــذه املبــادئ 

بداخلها مقدمة عىل أي يشء.
تقــول: "نحــن ضــد التطبيــع، وضد الــذي يحدث رغم محاوالتنا لنرش القضية 
ونســتخدم  إليهــا،  نلــج  التــي  املحافــل  كل  يف  عنهــا  والدفــاع  الفلســطينية 
العديــد مــن الوســائل، رغــم التضييــق املــامرس علينــا، فــال نــرك منــربًا إال 
ونتحــدث فيــه عــن فلســطني والوضــع العــام واملأســاة التــي يعيشــها شــعبنا 

بالداخل والخارج".
يف غضــون أيــام أصبــح ياســني حديــث اإلعــالم العــريب، خاصــة أنــه يتصــدر 
مشــهد التطبيــع يف أزمــة تواجــه فيهــا القضيــة الفلســطينية مخاطــر كبــرية، 
اتفــاق تطبيــع العالقــات مــع دولــة االحتــالل  إبــرام اإلمــارات والبحريــن  بعــد 

اإلرسائييل.

شــاب آخــر عراقــي انســحب مــن الربنامــج، يقــول لصحيفــة "فلســطني" طالًبــا 
عدم كشــف اســمه: "القضية الفلســطينية هي القضية األساسية واملحورية 
للعــامل العــريب، وهــي متثــل لنــا العراقيــني األســاس الــذي تربينــا عليــه يف 
املــدارس، وهــي الكفــاح الــذي نتمنــى عيشــه، وهــي الوطــن املقــدس بعــد 

العراق".
عــن انســحابه يكمــل: "عرفــت أن لــه عالقــة بالتطبيــع، ونحــن العراقيني نرفض 
التطبيع ونرفض اسمه وكل أشكاله ولن نخون بلدنا الثاين فلسطني، وأعمل 
أصاًل عىل إنشــاء رشكة تجمع الفاعلني واملؤثرين عىل )السوشــيال ميديا( 
)نــاس ديــيل( دون  لتنجــح فيهــا فكــرة قويــة مثــل فكــرة  العــريب،  الوطــن  يف 

أهداف سياسية )مشبوهة(".

العرصيــة  التغــريات  نتيجــة  العمــل  ضغــوط  تتفاقــم 
التــي تشــهدها بيئــات األعامل، ومــن الواجب إدارتها 
اســتمرار  لضــامن  ومســؤولية؛  باحــراف  واســتيعابها 
نجــاح املنظــامت وتطورهــا، وقــد اهتــم رجــال الفكــر 
اإلداري والتنظيمــي بضغــوط العمــل نظــًرا الرتباطهــا 
بالعنــرص البــرشي وتأثرياتهــا فيه، لكونــه محور العمل 
املــوارد  تســيري  عــن  واملســؤول  املنظــامت،  يف 

األخرى، وتحقيق أهدافها. 
تعريف "ضغط العمل"

يف  العاملــني  تواجــه  التــي  التحديــات  أكــرث  ومــن 
املنظــامت "ضغــط العمــل"، وقد عرفه "كابلن" بأنه: 
أي خصائــص موجــودة يف بيئــة العمــل تخلــق تهديًدا 
للفرد، ويعرف "لوثانز" ضغط العمل بأنه: االستجابة 
أو  جســامين  انحــراف  عنــه  ينتــج  ظــرف  أو  ملوقــف 

نفساين أو سلويك ألفراد املنظمة. 
عــن  ناتجــة  تغيــريات  إىل  العمــل  ضغــط  ويشــري 
لالنحــراف  تدفعهــم  وأعاملهــم  األفــراد  بــني  التفاعــل 
عــن أدائهــم الطبيعــي، ويتكــون "ضغــط العمــل" مــن: 
"املسبب" وهي األمور التي تؤدي إىل ردود الفعل، 
و"االســتجابة" وتكــون عــرب ردود الفعــل، و"التفاعــل" 

وهي األفعال والترصفات والسلوكيات. 
مصادر "ضغط العمل"

توجــد داخــل بيئــة العمل وخارجهــا مثريات ومنبهات 
مجموعهــا  يف  تشــكل  كثــرية  ومشــكالت  ومواقــف 
مصــادر ضغــط العمــل، وتكــون الســبب يف حــدوث 
املصــادر  ومنهــا  مختلفــة،  وســلوكيات  أفعــال  ردود 
يف  تؤثــر  وكلهــا  والشــخصية،  والوظيفــة  التنظيميــة 
تأديــة  أثنــاء  يف  األفــراد  لــدى  العمــل  ضغوطــات 
مهامهــم. ومــن ضغــوط العمــل الناتجــة عــن املصــادر 

التنظيمية كل ما يتعلق بخصائص املناخ التنظيمي، 
ومنه الهيكل التنظيمي والنمط القيادي والسياسات 

واإلجراءات والقوانني والثقافة التنظيمية السائدة.
وهناك مصادر تتعلق بالضغوط يف الوظيفة تتمثل 
يف عــدم األمــان الوظيفــي، وصعوبــة العمــل، وكــرثة 
طلبــات الوظيفــة ورصاع الــدور وتعارضــه وغموضــه، 
العــبء  وزيــادة  الوظيفــي،  التقــدم  فــرص  وتــدين 
الوظيفــي أو قلتــه، وعــدم املشــاركة يف صنــع القــرار 
وانعــدام الحوافــز، وكذلــك اختــالل أحــوال وظــروف 
والحــرارة  اإلضــاءة  ومنهــا  املاديــة  العمــل  وبيئــة 
والضوضــاء والتهويــة واملكتــب واألثــاث وغريهــا ... 
واملســؤولية تجــاه اآلخريــن؛ فاألفــراد املســؤولني عن 
آخريــن يعانــون ضغــوط عمــل مرتفعــة، فكلــام كانــت 
نظرتهــم واتجاهاتهــم إيجابية أو ســلبية نحو العاملني 
عــىل  فــرد  يحصــل  وقــد  زادت،  أو  الضغــوط  قلــت 
ضغــط  لزيــادة  مصــدر  وهــذا  منخفــض،  أداء  تقييــم 
العمل لديه، وطبيعة قيادة األفراد، وعالقات العمل 
تؤثــر يف ضغــوط العمــل؛ فمثــاًل انتقــاد أداء العمــل 
بصورة قاسية، واالبتعاد عن الثناء والتقدير والتعزيز 
والتحفيــز، كل ذلــك يســهم يف زيــادة ضغــط العمــل 
الرضــا  مســتوى  وانخفــاض  املعنويــة  الــروح  وتــدين 

الوظيفي. 
وتتعلــق  الفرديــة  بالضغــوط  تتعلــق  وهنــاك مصــادر 
العمــل؛  بضغــوط  للشــعور  مســبًبا  الفــرد  بشــخصية 
يف  يبالــغ  منــط  فهنــاك  الشــخصية،  منــط  ومنهــا 
الطمــوح، لديــه طمــوح وظيفيــة مفرطــة تجعلــه تحــت 
ضغط ال داعي منه، ومستعجل لديه رغبة يف إنجاز 
أكــرب عــدد مــن املهــام ويشــعر دامًئا أنــه تحت ضغط 
الوقت، وهناك منط آخر صبور وليس يف عجلة من 

عــىل  القــدرة  وعــدم  والقلــق  واإلحبــاط  باليــأس 
الركيــز، وعــدم املبــاالة، وضعــف تحمــل املســؤولية 
االنفعــال  أو  بالغضــب  يعــرف  مــا  وهــذا  واملقاومــة، 

السلبي. 
المشكالت الناتجة عن "ضغط العمل" 

وسبل التغلب عليها
إن اإلحساس املتزايد بضغوط العمل له انعكاسات 
أدائهــم  ومســتوى  العاملــني  ســلوك  عــىل  ســلبية 
الوظيفــي وعــىل املنظــامت عامــة، ومنهــا وجــود بيئــة 
عمــل مليئــة باملشــكالت والــرصاع النفــي واإلحباط 
والــردد واإلرهــاق، وحــدوث اضطرابــات نفســية مــن 
توتــر واكتئــاب وشــعور باليــأس وقلــة الثقــة بالنفــس، 
والتأويــل الخطــأ يف كل املواقــف، وســوء العالقــات 
بــني األفــراد، والحساســية الزائــدة تجــاه زمــالء العمل، 
واالستياء من جو العمل، والتشتت الذهني وضعف 
الركيز يف العمل، وتزايد العدوانية ورسعة الغضب 
مــن أبســط األمــور، وامليــل للتفكــري املتشــائم، وكرثة 
وارتفــاع  األنظمــة  احــرام  وعــدم  والتمــرد  الخــوف، 

معدل الشكاوى والتظلامت والدعاوى القضائية. 
وضغــوط العمــل تســبب أيًضــا الخســائر االقتصاديــة 
للمنظــامت وتــؤدي إىل ظهــور الكثــري من املشــكالت 
التنظيميــة، ومنهــا حــدوث اختــالل وظيفــي وضعــف 
الوظيفــي،  والتــرب  والتغيــب  األداء،  مســتوى 
ودوران العمــل وضعــف الــروح املعنويــة، وانخفــاض 
اإلنتاجية، وكراهية العمل والشــعور بعدم الرضا عنه 

وضعف االنتامء للمنظمة.
العمــل  ضغــط  مــع  التعامــل  املوظــف  ويســتطيع 
وإدارتــه بالبحــث عن مســببات الضغوط ووضع خطة 
لحلها والتخلص منها، وتنظيم مكان العمل، وجدولة 

أمــره ولديــه ثقــة وهــدوء، وكذلــك مــدى التوافــق بــني 
الفرد ووظيفته والدوافع الشخصية واختالف قدرات 
داخــل  األفــراد  بــني  العمــل  يف  والعالقــات  األفــراد، 
املنظــامت، ومنهــا العالقة مع الزمالء ومدى التوافق 
واالنســجام بينهــم وشــدة متاســكهم وتآزرهــم، ومدى 
توافــر روح املــودة واأللفــة بينهــم، كل ما ســبق له دور 

يف التفاوت باإلحساس بضغط العمل.
"استجابة" العاملين لضغوط العمل

عــن  تنتــج  حالــة  بأنــه:  العمــل  ضغــط  )غــراث(  عــرف 
أمــام  الفــرد  تضــع  بحيــث  والبيئــة  الفــرد  بــني  تفاعــل 
مطالب أو عوائق أو فرص، وقدد حدد "هانز سييل" 
تجــاه  والجســدية  النفســية  اإلنســاين  الفعــل  ردود 
التهديــد،  أو  للخطــر  التنبــه  مرحلــة  وهــي  الضغــط، 
ثــم  والتحــدي،  للمواجهــة  الجســم  يتجهــز  وفيهــا 
مرحلــة "مقاومــة مســببات الضغــط" إذ يــزول القلــق 
والتوتــر بــزوال أعــراض الضغــط، ويف حــال اســتمرت 
مرحلــة  نصــل إىل  عليهــا  التغلــب  دون  مــدة طويلــة 
ضغــط  بارتفــاع  اإلنســان  يصــاب  وفيهــا  "اإلنهــاك"، 
الــدم واألزمــات القلبيــة نتيجــة لضعف وســائل الدفاع 

واملقاومة.
ومــن ذلــك يتضــح لنــا االختــالف يف درجــة اســتجابة 
هــذه  تســتفز  فقــد  األعــامل،  لضغــوط  العاملــني 
جهودهــم  وتســخر  العاملــني  حــامس  الضغــوط 
ملقاومتهــا، وتزيــد مــن دافعيتهــم نحــو العمل وتخلق 
واالنضبــاط  والقــوة  واملثابــرة  التحــدي  روح  لديهــم 
وتحقيــق  فرصــة  إىل  التهديــد  لتحويــل  العمــل؛  يف 
واالنفعــال  بالغضــب  يعــرف  مــا  وهــذا  األهــداف، 
اإليجــايب، ويســاعد ذلــك يف رفــع كفــاءة العاملــني 
بعضهــم  يصــاب  وقــد  املميــزة،  قدراتهــم  واكتشــاف 

تنظيــم  مهاراتــه يف  وتحســني  ورق،  عــىل  يقلقــه  مــا 
الوقــت وترتيــب األولويــات، وتطويــر مهاراتــه الذاتيــة 
الجوانــب  عــىل  والركيــز  واالجتامعيــة،  واملهنيــة 
اإليجابيــة يف بيئــة العمــل وإحســان الظــن باآلخريــن 
واالهتامم بالرعاية الذاتية واالعتناء بالنفس ومكافأة 
الرياضــة  مبامرســة  النفــس  عــن  بالرويــح  الــذات 
والنــوم  والتأمــل  االســرخاء  ومامرســة  بانتظــام، 
واالســتمتاع  بالنفــس،  الثقــة  وبنــاء  كافيــة،  ســاعات 
باإلجــازات لالعتنــاء بالنفس وضــامن الرعاية الذاتية، 
يف  الغــرق  مــن  بــداًل  العامــة  الصــورة  عــىل  والركيــز 
التفاصيل، وتســجيل املواقف التي مير بها العامل، 

وتحديد وقت قصري ملحاسبة الذات ومراجعتها.
دور العالقات العامة 

تتوقــف إدارة الضغــوط والتخفيــف مــن حدتهــا عــىل 
لتحويلهــا  معهــا؛  التعامــل  عــىل  املؤسســة  قــدرة 
دور  يــأيت  وهنــا  إيجابيــة،  إىل  ســلبية  ضغــوط  مــن 
واالســتفادة  بوظائفهــا  للقيــام  العامــة  العالقــات 
تهيئــة  للمســاهمة يف  العاملــني فيهــا؛  مــن مهــارات 
ترفــع املعنويــات وتدعــم روح  ظــروف عمــل محفــزة 
عــىل  بالعمــل  العراقيــل  وتتحــدى  الواحــد،  الفريــق 
تحليــل الضغــوط التــي تعانيها املنظــامت، والوقوف 
ضغــوط  مســتويات  وتحليــل  ورصــد  أســبابها  عــىل 
العمــل، والعــادات الذهنيــة والســلوكية التــي تســيطر 
عــىل العاملــني نتيجــة تلــك الضغــوط ووضــع حلــول 
لهــا، ووضــع الربامــج إلفســاح املجــال أمــام العاملــني 
الراحــة  مــن  قســًطا  وإعطائهــم  هواياتهــم  ملامرســة 
بتنظيــم  مــن حــدة الضغــوط  واالســرخاء والتخفيــف 
الحفالت والرحالت واملناســبات التي تعزز االحرام 
وبنــاء  طيبــة  تكويــن عالقــات  وتســهم يف  املتبــادل، 

جســور التواصــل الفعــال بني زمــالء العمل والعاملني 
الجيــد  واالســتامع  الحــوار  بــاب  وفتــح  واملديريــن، 
لوجهــات نظرهــم واحرامهــا واســتيعابها ومشــاركتهم 
يف العمــل، وكذلــك االقــراب مــن مشــاكل العاملــني 
الشخصية والعائلية وتلمس احتياجاتهم، واالهتامم 

بشؤونهم األرسية. 
وكذلــك للعالقــات العامــة دور يف تدريــب العاملني 
وجدولــة  األولويــات  وترتيــب  الوقــت  إدارة  عــىل 
األعــامل واملهــام املطلــوب إنجازهــا وتنميــة مهــارات 
وتحســني  االنفعــاالت  وإدارة  اإليجــايب،  التفكــري 
العواطــف  واســتخدام  إلدارة  العاطفــي  الــذكاء 
بطريقــة بنــاءة وإيجابية، وتزويدهم مبهارات مواجهة 
الضغوط، كل ذلك يعزز انتامء العاملني للمنظامت 
وتحفزهــم  يعانونهــا  التــي  الضغــوط  مــن  ويقلــل 
ميكــن  وبذلــك  العمــل،  نحــو  دافعيتهــم  مــن  وتزيــد 
آراء  يف  بالتأثــري  العامــة  العالقــات  جهــود  تثمــر  أن 
جامهريها الداخلية وســلوكيتاهم وكســب تأييدهم 

ومساندتهم ألعامل املنظامت وتحقيق أهدافها. 
وتســتطيع العالقات العامة تقديم النصح واملشــورة 
لــإلدارة العليــا للمســاهمة يف تقليــل حــدة الضغــوط 
والرقابــة  الصارمــة  اإلجــراءات  بتخفيــف  مبطالبتهــا 
العاملــني  بــني  والعــدل  العمــل،  عــىل  الشــديدة 
ال  وظائــف  يف  ووضعهــم  ملشــكالتهم،  واالســتامع 
مــن  اإلكثــار  وعــدم  ومؤهالتهــم،  قدراتهــم  تتخطــى 

متطلبات العمل التي تفوق قدراتهم. 
وال شــك أن إدارة ضغــوط العمــل تــؤدي إىل تحســني 
األداء وتعزيز االنتامء والحفاظ عىل نشاط العاملني 
واإلنتاجيــة،  الكفــاء  ورفــع  العمــل  جــودة  وتحســني 

وتعمل عىل تحقيق قدر كبري من الرضا الوظيفي.

"ناس ديلي" .. تطبيع من بوابة "صناعة المحتوى"

إسراء الشريف بعد انسحابها من 
البرنامج: قضيتنا مقدمة على كل الفرص

شاب عراقي: نرفض كل أشكال التطبيع ولن نخون "بلدنا الثاني" فلسطين

غزة/ يحيى اليعقوبي:
شــاب  )يوتيوبــر(  بمشــروع  األمــر  يتعلــق  لــم 
التواصــل االجتماعــي،  معــروف علــى مواقــع 
يدعــى نصيــر ياســين، وال يتوقــف عنــد معرفة 
الشــعوب وعاداتهــم؛ عبــر برنامج "نــاس ديلي" 
الــذي يديــره بل كان مجرد التحضير لبث رســائل 
تحــث علــى التطبيــع مــع االحتــالل؛ كمــا يؤكد 

مراقبون.
الدقيقــة  تتعــدى  ينتجهــا، ال  مقاطــع فيديــو 
يقــول  عنهــا  المشــاهدات  مالييــن  وتتجــاوز 
يقنــع  أن  بهــا  يحــاول  ياســين  "إن  المراقبــون: 
جمهوره بأهمية ما يســمى "السالم" المزعوم 
واالحتــالل  النكبــة  متجــاوًزا  )إســرائيل(،  مــع 

والجرائم التي ارتكبها األخير وال يزال".

د. يحيى إبراهيم المدهونالعالقات العامة وإدارة "ضغوط العمل" في المنظمات
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غزة/ هدى الدلو:
رشكــة  حــذف  تجــاه  املواطنــن  أفعــال  ردود  تعــددت 
عــن خرائطهــا، فضجــت مواقــع  دولــة فلســطن  جوجــل 
التواصــل االجتامعــي مبنشــورات لخوفهــم مــن تذويــب 
عــى  الخريطــة  معــامل  وطمــس  الفلســطينية،  القضيــة 
أرض الواقــع ويف العــامل االفــرايض، فكان ذلك الرشارة 
ــا  فعليًّ موقًفــا  يتخــذا  ألن  شــابن  دفعــت  التــي  األوىل 
وفــق قدراتهــام بإطــاق مبادرة "دزداين" لرســيخ الهوية 
ابتكــرا  إذ  تنــى"،  عنــوان: "يك ال  تحــت  الفلســطينية 

أحجية لرسيخ صورتها يف أذهان األجيال الجديدة.
درس  قلقيليــة،  مدينــة  مــن  عاًمــا(،   34( جبــارة  رامــي   
تصميم جرافيك، واســتثمر ذلك يف تأســيس املرشوع 
لتوصيــل  يســعى  الــذي  اإللكرونيــة،  بالتجــارة  الخــاص 
كل  يف  األوطــان  ثقافــة  تعــزز  متنوعــة  عربيــة  منتجــات 

مكان، وسينطلق قريًبا. 
ورشيكتــه يف املبــادرة التــي جمعهــا بــه العمــل التطوعي 
آيــات عثــامن )٣٤ عاًمــا( مــن قضــاء الخليــل، عضــو يف 

جمعية راجع للعمل الوطني.
األول  منتجنــا  "طرحنــا  "فلســطن":  لصحيفــة  يقــول 

اســتجابة لحــذف رشكــة جوجــل فلســطن عــن خرائطهــا، 
إذ عملنــا عــى تصميــم وتنفيــذ خريطــة فلســطن قبــل 
وبذلــك  الطــرق،  بــكل  محوهــا  يحــاول  الــذي  االحتــال 
يكــر الجيــل الجديــد جيــل اآليبــاد وجوجــل فــا يجــدون 
أمامهــم ســوى خريطــة ملــا تبقــى من فلســطن، ومن هنا 
جــاءت فكــرة عمــل "بــازل" لرســخ الخريطة أكرث، وســيلة 
تعليميــة، خصوًصــا مــع وجــود الحظــر الشــامل والحجــر 

املنزيل وانتشار game boards انتشاًرا واسًعا".
إىل  وصــا  حتــى  متعــددة  تصاميــم  بتجربــة  قامــا  وقــد 
الشــكل الحــايل للخريطــة الــذي القــى استحســاًنا ورواًجا 
لــدى النــاس، فبمجــرد تركيبهــم الخريطــة أصبحــوا أكــرث 
قــدرة عــى تخيــل أماكــن املــدن ومســاحاتها وعاقاتهــا، 
بنفــس  وتتعلــم  تلعــب  النــاس  أنــه  مــن  أحــى  يف  "مــا 

الوقت".
وعــن فكــرة املبــادرة يتابــع جبــارة حديثــه: "مــع األحــداث 
املتســارعة التــي منــر بهــا ومحاولة طمــس معامل القضية 
بأنــه علينــا فعــل يشء يعــزز الهويــة  الفلســطينية فكرنــا 
عــن  أكــرث  يعــرف  الجديــد  الجيــل  ويجعــل  الفلســطينية 
شــكل  عــى  فلســطن  خريطــة  فصممنــا  فلســطن، 

سينســون، وهذه الخريطة تزيد من ارتباط الفلســطيني 
بأرضه يك ال ينى.

ويبــن جبــارة أنــه بعــد طرحهــام خريطــة فلســطن عــى 
شــكل "بــازل" قــد القــت رواًجــا واســًعا، مــا دفعهام لطرح 
مســابقات تعريفيــة عــن فلســطن عــر حســاباتهام يف 
ا، ويقوم كل  مواقع التواصل ليشارك فيها املئات دوريًّ
مــن يقتنــي الخريطــة بتصويــر وتوثيــق تعليــم أطفالــه مــن 

طريق اللعب اليومي.
"بــازل"  شــكل  عــى  الخريطــة  أن  نظــن  "كنــا  ويضيــف: 
ركبوهــا  مــن  بــأن  تفاجأنــا  لكــن  لألطفــال،  مناســبة 
إذ  األعــامر،  مختلــف  مــن  منهــا  وتعلمــوا  واســتمتعوا 
يافــا  عــن  ليحدثوهــم  أجدادهــم  حــول  األحفــاد  يتجمــع 

وطريا قبل االحتال".
مــا ينعــش قلبهــام وصــول ردات فعل إليهام أقل ما يقال 
عنهــا رائعــة، فيصــل إليهــام فيديــو ألم وابنهــا وهي تعرفه 
فلســطن ومدنهــا، واملدينــة التــي ينحدر منهــا أجداده، 
إىل جانــب الرســائل والتعليقــات اليوميــة عــر الصفحــة 
الخاصــة باملبــادرة، والجميــل أن بعًضــا صححــت لديــه 
بعــض املعلومــات الخطــأ وتعــرف إىل مــدن فلســطينية 

أداة  ولتصبــح  تســلية،  أداة  ألنهــا  )أحجيــة(،  "البــازل" 
املحافظــات  بشــكل  األحجيــة  قطــع  وجعلنــا  تعليميــة، 
أن  فبمجــرد  االحتــال؛  قبــل  لفلســطن  الحقيقيــة 
فلســطن:  عــن  الكثــر  ســتتعلم  القطــع  تركيــب  تعيــد 
محافظاتها، وحدودها ومســاحات املدن، وســتطبع يف 

ذاكرتك ولن تنساها أبًدا بعدها".
مــن  تصميــامت  جربــا  النهــايئ  الشــكل  اعتــامد  وقبــل 
النهايــة  يف  لكــن  وكرتــون،  ورق  مــن  مختلفــة  خامــات 
اعتمدا أن تكون خشــبية حتى تدوم وتبقى كتحفة فنية 

أيًضا تحتفظ بها األرس.
دزداين  Dozdani هــي كلمــة عربيــة تنحــدر من اللهجة 
الفلســطينية العاميــة، ومعناهــا املحفظــة املطــرزة التــي 
مــن  بخيــوط  بتطريزهــا  الكبــار  الســيدات  تتفنــن  كانــت 
الحريــر والخــرز والقصــب، يتذكــر الفلســطينيون الذيــن 
نشــؤوا يف جميــع أنحــاء العــامل أن والديهــم يشــرون إىل 
املحافظ عى أنها "دزداين" لتعزيز الهوية الفلسطينية 

للخريطة.
أما تســمية "يك ال تنى" فهذا هو األســاس لفكرتهام، 
واألبنــاء  ميوتــون  اآلبــاء  أن  عــى  االحتــال  راهــن  إذ 

جديدة وأين تقع عى الخريطة.
 "وتصــل إلينــا أحياًنــا اتصاالت من جدات يرغنب بإهداء 
أحفادهن ليك ال ينسوها وتكون أمام عيونهم ومحفورة 
بعــض  تحمــس  هــو  بــدين  يقشــعر  ومــا  قلوبهــم،  يف 

املغربن القتنائها" يقول جبارة.
ويشــر إىل أنهــام يحــاوالن يف املــدة الحاليــة أن يصــا 
فكــرة  إيصــال  ألجــل  النــاس  مــن  ممكــن  عــدد  أكــر  إىل 
املبــادرة، وطــرح املنتجــات الجديــدة، كخريطــة تجمــع 
األردن وفلســطن مًعــا، عــى شــكل "بــازل"، لتعــزز قيمــة 
يف  أنهــام  كــام  واملصائــر،  الحــدود  والتصــاق  التآخــي 
املــدة املقبلــة يعمــان عــى طــرح جديــد يحمــل مدًنــا 

وقرى فلسطينية بشكل تفصييل أكرث.
الظــروف  ســببها  واجهتهــام  التــي  املشــاكل  أكــر 
كورونــا،  أزمــة  وهــي  العــامل،  بهــا  التــي ميــر  االســتثنائية 
ولكــن "التحــدي األكــر لدينــا هــو نــرش الفكــرة لتصل إىل 

كل فلسطيني يف الداخل والخارج".
الهويــة  تعزيــز  يف  دور  لهــام  يكــون  أن  إىل  ويطمحــان 
الفلســطينية بابتــكار وســائل أكــرث لتعريــف الجيــل الحــق 
الفلسطيني الضائع، واملساهمة يف بناء ثقافة العودة.

يف "النــادي" يركــض طفــل مرتدًيــا كاممتــه 
يقــرب مــن األكيــاس الرميلــة يســند قدميــه 
ويســقط  الهــواء  يف  يتشــقلب  ثــم  عليهــا 
بظهره عى الفرشة، ثم آخر يركض مستنًدا 
عــى الفرشــة فيدفعــه "زمركهــا" إىل أعــى 
فيمــد قدميــه مســتنًدا عــى حائط إســمنتي 
عــى  واقًفــا  وينــزل  الهــواء  يف  يتشــقلب 

قدميه، يؤديان حركات الجمباز.
يســدد أبــو جامــع مــن بلدة عبســان الصغرة 
رشقــي محافظــة خــان يونــس رضبــات بكلتــا 
يديــه اللتــن لفهمهــا بربــاط أبيــض، وركات 
ثــم  املــدىل،  الســيارة  إطــار  نحــو  بقدميــه 

حانًيــا  بــه  آخــر ميــي  إطــاًرا  برقبتــه  يحمــل 
مســدًدا  يركــض  ثــم  قليلــة،  أمتــاًرا  ظهــره 
ركلــة بقدمــه اليمنــى لقطعــة خشــب طويلــة 
أمســك شــابان بطرفيهــا فيقســمها نصفــن، 
الشــبان  مــن  يطلــب  قتاليــة  حــركات  وهــي 

القيام بها.
بالرياضــة  شــغف  عاًمــا(   25( جامــع  أبــو 
وحــب ملامرســتها دفعــاه لتعلمهــا بالتجربة 
وخــوض العديــد من الــدورات، خراته التي 
تراكمــت عــى مــدار 15 عاًمــا بــدأ يعلمهــا 
الحجــر  مــدة  خــال  البلــدة  وشــبان  ألطفــال 
املنــزيل بعــد إعــان حالــة الطــوارئ يف 24 
حــاالت  اكتشــاف  بعــد  أغســطس(  مــن آب 
مصابــة بفــروس "كورونا" )كوفيد19-( يف 

داخل املجتمع يف قطاع غزة.
اإلمكانــات،  لقلــة  جامــع  أبــو  يستســلم  مل 
املهملــة  األغــراض  بعــض  تجميــع  بــدأ  بــل 
التدريــب  أدوات  عــن  بديــًا  واســتخدمها 
الحقيقيــة، وافتتحهــا بهــا ناديــه الــذي يضــم 
10 ســنوات  مــن  أعــامر  تتفــاوت  15 العًبــا 
ا مدة ساعتن  حتى 35 عاًما، يتدربون يوميًّ
عــى قســمن، لــيك مينــع االختــاط بينهــم 

وفق قواعد الوقاية والتباعد االجتامعي.
ملــل  دفــع  والركــض  والرياضــة  بالشــقلبات 
الحجــر املنــزيل عنــه وعن أبنــاء الحي، يقول 
لصحيفة فلسطن: "أعلمهم فنون الكاراتيه 
والجمبــاز، والباركــور، واملاكمــة، واللياقــة، 

واســتثمرت الحجــر املنــزيل بالرفيــه عنهــم 
مــع  ســيام  ال  بعضهــم،  مهــارات  وتطويــر 
إغــاق النــوادي الرياضيــة، وأحــاول منحهــم 

الكثر من الخرات التي اكتسبتها".
الســاعة  مــن  التدريبــات  "أبــدأ  ويضيــف: 
املتدربــن  أجــد  ولكنــي  ظهــًرا،  الثالثــة 
ينتظروننــي قبــل هــذا املوعد بســاعة، حتى 
يــوم الجمعــة أدربهــم، فالشــغف هــو الــذي 
عــى  تدريبهــم  موعــد  ينتظــرون  يجعلهــم 
أحــر مــن الجمــر، فهــم يفرغــون عــن أنفســهم 
يكتســبون  نفســه  الوقــت  ويف  بالرياضــة، 
أخــرى  وينمــون  مهــارات  ويتعلمــون  لياقــة 

يتمتعون بها".
واملــكان الــذي يــدرب به اســتأجره أبو جامع 
لــيك يتســنى لــه تدريــب الشــبان واألطفــال 
يف مــكان مغلــق، وليــس يف الشــارع، وفــق 

قوله.
أدوات  ميتلــك  بــأن  جامــع  أبــو  يحلــم 
وبعــض  للجمبــاز،  كفرشــات  للتدريــب 
املتدربــن  تشــعر  التــي  القتاليــة،  األدوات 

بأنهم يف ناٍد حقيقي.
ومــدة الحجــر املنــزيل كانــت فرصــة ذهبيــة 
مهاراتــه  ليــامرس  جامــع  أبــو  اســتثمرها 
بلدتــه،  أبنــاء  مــن  غــره  ويفيــد  الرياضيــة، 
أثبــت لــكل مــن لديــه موهبــة أن اإلمكانــات 
ا ميكن أن تكون بديًا ليامرس  البسيطة جدًّ

أي موهوب موهبته وينفع بها اآلخرين. 

برلن/ الجزيرة نت:
مــن  أكــرث  اآلن  األدويــة إىل غايــة  طرحــت رشكات 
300 فحص للكشف عن فروس كورونا املستجد 
"سارس كوف 2" املسبب ملرض كوفيد19- يف 
جســم اإلنســان، لكن جميعها ميكن تقســيمها إىل 

ثاثة أنواع، فام هي؟ وكيف تعمل؟
ولرصــد إصابــات فــروس كورونــا املســتجد طــورت 
العديــد مــن الفحوصــات منــذ ظهــوره نهايــة العــام 
تســتخدم  نوًعــا   350 ونحــو  اليــوم،  إىل  املــايض 
وفًقــا  وذلــك  العــامل،  مختــرات  جميــع  يف  ــا  حاليًّ
لتقرير نرشه موقع دويتشه فيله، وميكن تقسيمها 

إىل ثاثة أقسام.
فحص "بي سي آر"

وهــو  ــا،  حاليًّ املســتخدمة  الفحوصــات  أكــرث  مــن 
منظمــة  لــدى  األوىل  بالدرجــة  املعتمــد  الفحــص 

الصحة العاملية، وكذلك الصن مهد الوباء.
"البوليميــزال  تفاعــل  الفحــص  هــذا  يقيــس 
املتسلســل" يف جســم اإلنســان، وله تاريخ طويل 
يف رصــد عــدة فروســات، مرتبطــة باألنفلونــزا، أو 
متازمة نقص املناعة البرشية املكتســب "إيدز" 
)AIDS(، أو الفروســات املعوية، أو الفروســات 

املرتبطة بالجهاز التنفيس، ومنها الفروسات من 
فصيلة كورونا.

يف هــذا الفحــص تؤخــذ عينــات مــن لعــاب الحلق، 
أو عينــة مــن خــراج الرئــة، والخطــوة الثانيــة تتمثــل 
يف تحديــد هــل العينــة املســتخرجة تحتــوي عــى 
)الجينــوم   2 كوفيــد  لســارس  الوراثيــة  الشــفرة 
جميــع  تعــزل  ذلــك  وقبــل  للفــروس(،  الــورايث 
عــى  للحصــول  العينــة،  يف  الوراثيــة  املعلومــات 

مــادة خالصــة تخلــط بالفــروس التاجــي املســتجد 
نفســه. وعــر عمليــة كيميائيــة يرصــد هــل جينــوم 
الفــروس موجــود يف العينــة املأخــوذة أم ال، ويف 
مصــاب  الشــخص  أن  ذلــك  يعنــي  اكتشــافه  حــال 

بفروس كورونا املستجد.
الوراثيــة  الشــفرة  عــى  يعــرث  مل  حــال  يف  لكــن 
غــر  اإلنســان  أن  يعنــي  ال  ذلــك  فــإن  للفــروس 

مصاب.
فحص األجسام المضادة

)Antigen-Tests( 

وبــادرت  املــايض،  الصيــف  طــور  الفحــص  هــذا 
لاســتخدام  أنــواع  طــرح  إىل  املطــورة  الــرشكات 
املنزيل مثل فحص الحمل الذي ميكن رشاؤه من 
الصيدليــة، غــر أن الفحوصــات املنزليــة مل تظهــر 
تلك الفاعلية التي وعدت بها الرشكات املنتجة، 
ال  متصــل  جهــاز  إىل  بحاجــة  الفحوصــات  فهــذه 

يتوافر إال يف املخترات.
اللعــاب،  مــن  بعينــة  اســتعن  الفحــص  هــذا  ويف 
ومــن إيجابياتــه أنــه األرسع عــى اإلطاق ألنه يقدم 

دقيقــا  ليــس  أيًضــا  لكنــه  دقيقــة،   15 يف  نتيجــة 
كفحص "يب يس آر".

فحص المقايسة االمتصاصية المناعية 
لإلنزيم المرتبط "إيليزا"

هــذا الفحــص يســمى أيًضا اختبار الطــرق املناعية 
اإلنزميية، وهو األكرث دقة، لكنه األكرث تكلفة.

ويقــوم هــذا الفحــص بالكشــف عــن وجــود أجســام 
مصــل  يف  املناعــة  نقــص  فــروس  ضــد  مضــادة 
الدم، وهو عادة ما يستعمل للكشف عن إصابات 
مــرض املناعــة املكتســب )إيــدز(، وتؤخــذ عينــات 
مــن الــدم، وبطريقــة علميــة معقدة تحتســب كمية 
األجســام املضــادة يف الــدم، ثــم مســتوى املناعــة 
املكتســبة ضــد األمــراض الفروســية، ومــن ذلــك 

فروس كورونا املستجد.
املصابــن  قــدرة  يصنــف  تحديــًدا  الفحــص  وهــذا 
لعــاج  الــدم  ببازمــا  التــرع  عــى  الســابقن 
املصابــن يف حالــة خطــرة، وطــورت نســخ مــن هذا 
لكــن  األطبــاء،  عيــادة  يف  الســتخدامها  الفحــص 
استخدامها يبقى محدوًدا نظًرا لتكلفتها الكبرة.

شاب وشابة 
يبتكران "أحجية" 
لترسيخ خريطة 
فلسطين في 
األذهــــــــــــان  

بعد أن حذفتها جوجل عن خرائطها

بـ"شقلبات" و"ركالت" 
يدفع أبو جامع ملل "الحجر"

فحوصات كورونا: 
ما أنواعها؟ وما مدى فاعليتها؟

يدرب 
أطفال 
وشبان 

بلدته 

خان يونس/ مريم الشوبكي:
أرض رمليــة يعلوهــا ســقف مــن 
"الزينجو"، وفرشتان من اإلسفنج 
"الضغــط العالــي"، وإطــار ســيارة 
معلــق بحبــل ُمجــدل تدلــى مــن 
الســقف، وأكياس مليئة بالرمال، 
وكيــس مالكمــة وقفازاتها، هذا 
ناد جهزه الشاب وسيم أبو جامع 
فيــه  يــدرب  بســيطة  بإمكانــات 
أطفال وشبان الحي على رياضات 

مختلفة وفنون قتالية أيًضا.



 تشديد إجراءات اإلغالق وحظر التجوال أمس يف مخيم جباليا بمحافظة شمال غزة ضمن خطة الطوارئ 
لمحارصة انتشار فريوس كورونا.
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لندن/ وكاالت:
عطلــت  جائحــة  خضــم  يف  حاليــا  نعيــش 
كــا  العقليــة،  وصحتنــا  وروتيننــا  حياتنــا 
مــن  اآلبــاء كلهــم يصارعهــم عــدد كبــر  أن 
األسئلة واملخاوف، مع عودة الدراسة يف 

مختلف بلدان العامل.
ويحــدد تقريــر منشــور، عــر موقــع "تاميــز 
نــاو"، مجموعــة مــن النصائــح األبويــة  نيــوز 
عليهــا  يســر  أن  ينبغــي  التــي  الفعالــة، 
معظــم أوليــاء األمــور قبــل ذهــاب أطفالهــم 

إىل املدرسة يف زمن الكورونا.
وجاءت تلك النصائح عىل النحو التايل:

-1 التلقيح:
إعطــاء  مــن  التأكــد  اآلبــاء  عــىل  يجــب 
أطفالهــم التطعيــات الروتينية يف الوقت 
"كوفيــد  لقــاح  انتظارهــم  أثنــاء  املحــدد، 

."19
طفلــك  تلقيــح  مــن  التأكــد  الــروري  مــن 
وتتخــذ  األخــرى،  األمــراض  جميــع  ضــد 
تعقيــم  إجــراءات  أيًضــا  املستشــفيات 
لضــان  صارمــة  نظافــة  وتدابــر  منتظمــة 
أقــى درجــات األمــان، ويجــب أال يــردد 
ألطفالهــم  املستشــفيات  زيــارة  يف  اآلبــاء 

عند الحاجة.
-2 نشاط بدين من قوي إىل متوسط

يجب أن يشــارك األطفال يف أنشــطة مثل 

املحمــول  للكمبيوتــر  وبالنســبة  واحــًدا، 
ولشاشــة  قدمــن،  تكــون  أن  يجــب 

التلفزيون يجب أن تكون 10 أقدام.
- تجنب مشاهدة الشاشة فور االستيقاظ 

أو قبل النوم.
بانتظــام  الشاشــة  فواصــل  مــن  تأكــد   -
ملــدة 10 دقائــق كل ســاعة. ينصــح أيًضــا 
باالبتعــاد عــن الشاشــة ملــدة 20 ثانيــة كل 

20 دقيقة.
 10-15 عنــد  الكمبيوتــر  شاشــة  ضــع   -
درجة تحت مستوى العن، لتقليل إجهاد 

الرقبة والعن.
عــىل  األطفــال  بتشــجيع  أيًضــا  ُينصــح   -

استخدام أجهزة الكمبيوتر املكتبية.
- كن عىل علم باملحتوى الذي يســتهلكه 

األطفال واجلس معهم ملراقبة ذلك.
للعــن  منتظمــة  فحوصــات  بإجــراء  قــم   -

واسترش طبيب العيون الخاص بك.
-4 وقت العائلة الثمن والهوايات:

وقــت  تخصيــص  اآلبــاء  عــىل  يجــب 
"للتواصــل" مــع أطفالهــم يومًيــا. ميكــن أن 
تكــون مــدة ذلــك قصــرة مثــل 20 دقيقــة، 
عــىل  الطفــل  يحصــل  أن  يجــب  ولكــن 

اهتام كامل خالل هذا الوقت.
يعد االنخراط يف أنشطة مثل قراءة كتاب 
الفنــون والحــرف اليدويــة وحــل  ومارســة 

الدراجــات  ركــوب  أو  الجــري  أو  املــي 
داخل مبانيهم السكنية.

يف  املشــاركة  أيًضــا  تســاعد  أن  ميكــن 
الرقــص  مثــل  العائليــة  التاريــن  جلســات 
إىل  ومــا  الرياضيــة  والتاريــن  والزومبــا 
الفئــة  يف  األطفــال  عــىل  يجــب  ذلــك. 
مارســة  عاًمــا   16 إىل   5 مــن  العمريــة 

الرياضة البدنية ملدة ساعة يومًيا.
-3 الرؤية ووقت الشاشة

جــًدا  الصعــب  مــن  الحــايل،  الوقــت  يف 
كل  ألن  لألطفــال  الشاشــة  وقــت  تقليــل 
يشء تقريًبا أصبح افراضًيا - من الفصول 
الدراســية يف املدرســة إىل التفاعــل مــع 

األصدقاء.
تعمــل الشاشــة أيًضــا كمصــدر للرفيــه يف 
غياب األنشــطة الخارجية، وســط إجراءات 

الحجر الصحي.
اآلبــاء منوذًجــا  يكــون  أن  املهــم  مــن  ولكــن 
يحتــذى بــه ألطفالهــم - يجــب أن يحــدوا / 
يقللــوا مــن اســتخدام شاشــاتهم، لتحفيــز 

أطفالهم عىل فعل اليء نفسه.
بعــض القواعــد التــي يجــب اتباعهــا أثنــاء 

محاوالت تقليل وقت الشاشة:
أثنــاء  املطلوبــة  املســافة  عــىل  حافــظ   -
للهواتــف  بالنســبة   - الشاشــة  مشــاهدة 
قدًمــا  املســافة  تكــون  أن  يجــب  الذكيــة، 

األلغــاز وتبــادل القصــص مًعــا طرًقــا رائعــة 
للتواصــل. بــرف النظــر عــن هــذا، يجــب 
مارســة  عــىل  األطفــال  تشــجيع  أيًضــا 

هواياتهم واهتاماتهم بنشاط.
-5 الفيتامينات والنظام الغذايئ:

الفيتامينــات  مكمــالت  تكــون  أن  ميكــن 
والزنــك مفيــدة، ألولئــك الذين يعانون من 

نقص يف املناعة.
اليومــي  االســتهالك  يكــون  أن  وميكــن 
خاصــًة  لألطفــال  مفيــًدا  )د(  لفيتامــن 
تعرضهــم  فيهــا  يكــون  التــي  األوقــات  يف 
ألشــعة الشــمس محدوًدا. ويجب أن يتبع 
األطفال أيًضا نظاًما غذائًيا صحًيا ومتوازًنا 
والدهــون  واألليــاف  بالروتينــات  غنًيــا 
لتقويــة  املعقــدة،  والكربوهيــدرات 

املناعة.
ويجــب تجنــب طلــب الطعام مــن الخارج، 
يف  مبــا  الغذائيــة،  املــواد  جميــع  وغســل 

ذلك البقالة جيًدا.
-6 اليقظة والحاية الخارجية:

أثنــاء  يجــب حايــة األطفــال بشــكل كاف 
الخروج.

تزيــد  الذيــن  األطفــال  جميــع  عــىل  يجــب 
أعارهم عن سنتن، ارتداء الكامات.

ويجــب الحفــاظ عــىل التباعــد االجتاعــي 
والتعقيم والنظافة يف جميع األوقات.

مؤسس 
"فيسبوك" يكشف 

عن نوع الهاتف 
المفضل لديه

واشنطن/ وكاالت:
لرشكــة  التنفيــذي  الرئيــس  كشــف 
"فيســبوك"، مــارك زوكربــرغ، عر مقابلة 
مــع املــدون التقنــي ماركوس براونيل، عن 

نوع الهاتف املفضل لديه.
الهاتــف  عــن  زوكربــرغ  ســئل  فعندمــا 
يف  إنــه  قــال  يســتخدمه،  الــذي  الــذيك 
الســنوات األخــرة يفضــل منتجــات رشكــة 
الــذي  الهاتــف  يحــدد  ومل  "سامســونغ"، 

يستخدمه.
نظــام  هــو  "األندرويــد"  نظــام  أن  وأضــاف 
كبــار  ونصــح  لديــه  املفضــل  التشــغيل 
الهواتــف  باســتخدام  الرشكــة  مديــري 

الذكية عىل هذه املنصة.
الوقــت  يف  يســتخدم  ال  أنــه  إىل  وأشــار 
الحــايل أجهــزة "آيفــون" عىل خالف رجال 

األعال اآلخرين.

خبرية تغذية تكشف 
أخطر وجبات اإلفطار

موسكو/ وكاالت:
كشفت أخصائية التغذية الروسية إينا كونونينكو، 
ىف  الغالبيــة  يتناولهــا  التــي  األطعمــة  أســوأ  عــن 

الصباح.
الخبــرة  نصحــت  روســية،  إعــالم  لوســائل  ووفقــا 
باســتبعاد رقائــق حبوب اإلفطــار من النظام الغذايئ 
الصباحــي، ألنهــا تزيــد مــن إفــراز األنســولن والــذي 
يؤدي بدوره إىل انخفاض مستوى السكر يف الدم، 

ونتيجة لذلك يشعر الشخص بالجوع.
يف  الخطــرة  األطعمــة  قامئــة  تشــمل  لهــا  ووفقــا 
وجبــة اإلفطــار كل مــن: املوســيل وحبــوب اإلفطــار 

املنقوعة يف الحليب أو العصر.
العصائــر  تنــاول  مــن  كونونينكــو  حــذرت  باإلضافــة 
املصنعــة والعصائــر الطازجــة يف الصبــاح، وكذلــك 
أو  املــرىب  مــع  املحمــص  والخبــز  السندويشــات 
معجــون الشــوكوالتة، مشــرة إىل أن العصائــر غنيــة 

بالسكريات البسيطة.
مــادة  عــىل  العصائــر  "تحتــوي  الخبــرة:  وقالــت 
التــي تنتقــل برسعــة إىل الكبــد، وتتحــول  الفركتــوز 

إىل دهون من هنا نبدأ باكتساب الوزن الزائد".

رشكة تعيد "سيارة خارقة 
يتيمة" من الرشق األوسط 
بعد 30 عاًما من "الضياع"

لندن/ وكاالت:
مارتــن"  "أســتون  رشكــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  نجــل  تعقــب 
الســابق فيكتــور جاونتليــت، حركــة ســيارة "بولــدوغ" الخارقة 
التــي  الرشكــة  إىل  اســرجاعها  بهــدف  عاًمــا   30 مــن  ألكــر 

صنعتها.
وأنتجــت رشكــة "أســتون مارتــن" ســيارة واحــدة يتيمــة خارقــة 
وتحديــدا  عامــا،   40 قبــل  "بولــدوغ"،  اســم  عليهــا  أطلــق 
يف عــام 1979 والتــي متيــزت برسعتهــا الخارقــة يف ذلــك 

الوقت.
وخططــت الرشكــة يف ذلــك الوقــت إلنتــاج حــوايل 15 - 25 
اعتــر  جاونتليــت  فيكتــور  لكــن  الصنــف،  هــذا  مــن  ســيارة 
املرشوع مكلًفا جدا ومل يتم بناء ســوى ســيارة واحدة فقط 

يف ذلك العامل.
وقــام رئيــس مجلــس اإلدارة يف ذلــك الوقــت ببيــع الســيارة 
األزمــة  تفــادي  بهــدف  إســرليني،  جنيــه  ألــف   130 مببلــغ 

االقتصادية التي عانت منها الرشكة ومنعها من االنهيار.
ووصــف ريتشــارد الســيارة بأنهــا "مخلــوق أســطوري" وقــال: 
"مل يرهــا أحــد تعمــل منــذ 30 عامــا عــىل األقــل"، وأضــاف: 
"تعني هذه السيارة يل بشكل شخيص الكثر، ألنني كنت 
مهووًســا بهــا عندمــا كنــت طفــاًل"، بحســب وكالــة "يب يب 

يس".
وأمضــت الثالثــن عاًمــا يف محــالت تخزين حــول العامل مبا 
يف ذلــك قضــاء بعــض الوقــت يف الواليــات املتحــدة، لكــن 
السيارة اآلن يف مكان بالرشق األوسط، تم رشاؤها من قبل 
أحــد عشــاق الســيارة قبــل نقلهــا إىل أحــد املخــازن بهــدف 
عملية الرميم التي يرشف عليها ريتشارد بشكل شخيص.

"ناسا" ترسل 
أول رائد فضاء 

إىل القطب 
الجنويب للقمر

واشنطن/ وكاالت:
أعلنت وكالة الفضاء األمريكية نيتها 
إرســال أول ســيدة ورجــل إىل القمــر 

منذ عام 1972.
األنبــاء  وكالــة  نقلتــه  مــا  وبحســب 
مــن  "ناســا"،  وكالــة  عــن  الفرنســية 
 28 املــرشوع  يكلــف  أن  املتوقــع 
موافقــة  ويتطلــب  دوالر،  مليــار 

الكونغرس عىل ميزانيته.
جيــم  "ناســا"  مديــر  وأعلــن 
الرحلــة  أهــداف  أن  بريدنشــتاين 
واملنافــع  العلمــي  "الكشــف  هــي 
االقتصاديــة واإللهــام للجيــل الجديــد 

من املستكشفن".
وســتكون الرحلة التي ســتعرف باســم 
مراحــل  ثــالث  عــىل  "أرتيمــس"، 
ســتتضمن الــدوران حــول القمــر ومــن 
ثــم الهبــوط يف قطبه الجنويب بحلول 
عــام 2024، وســيبقى فريــق الرحلــة 

مدة أسبوع عىل سطح القمر.
أوريجــن"  "بلــو  رشكــة  وتســعى 
بيــزوس  جيــف  لصاحبهــا  الفضائيــة 
إىل  العمالقــة،  أمــازون  رشكــة  مالــك 
املركبــة  بنــاء  امتيــاز  عــىل  الحصــول 

التي ستتجه للقمر.

6 تحصينات لألطفال خالل الدراسة يف زمن كورونا

محطة الفضاء الدولية تنجو 
من حطام فضايئ مجهول

بعد مناورة ناجحة
واشنطن/ وكاالت:

تجنــب"،  "منــاورة  الدوليــة  الفضــاء  مــن محطــة  عــىل  الفضــاء  رواد  أجــرى 
لضان عدم اصطدام املحطة بقطعة نفايات فضائية مجهولة.

يجــب أن ميــر الحطــام بعيــدا عــن املحطــة بـــ "عــدة كيلومــرات )أميــال("، 
ولكن بدافع الحذر الشــديد، تم تغير مســار محطة الفضاء الدولية لنقلها 

بعيدا عن الجسم املجهول، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
وقالــت وكالــة الفضــاء األمريكيــة "ناســا" إن "أفــراد الطاقم الثالثة - روســيان 
وأمريــي - انتقلــوا إىل مركبتهــم الفضائيــة ســويوز مــع بــدء املنــاورة حتــى 

يتمكنوا من اإلخالء إذا لزم األمر".
وأكــد جيــم بريدنشــتاين، رئيــس ناســا يف تغريــدة عــىل موقــع "تويــر"، أن 

"مناورة برن اكتملت.. رواد الفضاء يخرجون من املالذ آمن".
وذكرت "ناسا"، أن "الوقت املحدد القراب الحطام الفضايئ من املحطة 

كان )22:21 بتوقيت غرينتش(".
تــدور محطــة الفضــاء الدوليــة عــىل ارتفــاع 260 ميــال )420 كيلومــرا( فوق 

األرض، برسعة تبلغ حوايل 17130 ميال يف الساعة.
بهــذه الرسعــة، ميكــن حتــى لجســم صغــر أن يلحــق أرضارا جســيمة بلوحــة 

شمسية أو جانب آخر من جوانب املحطة.
هــذا النــوع مــن املنــاورة رضوري بشــكل منتظــم. وقالــت ناســا إن "25 مــن 

هذه املناورات حدثت بن عامي 1999 و 2018".

واشنطن/ وكاالت:
جورجيــا  واليــة  ســكان  مــن  واحــدة  ارتــدت 
األمريكيــة "كورســيت" ملــدة 18 ســاعة يوميــا 
ســنتيمرا   35 إىل  خرهــا  حجــم  لتقليــص 

بهدف الدخول ملوسوعة غينيس.
قالــت  الريطانيــة،  صــن"  "ذا  لصحيفــة  ووفقــا 
26 عاًمــا،  العمــر  مــن  البالغــة  ســامي ويلســون 
إنهــا بــدأت يف فقــدان الــوزن الزائــد يف نيســان 
منحنيــات  إضافــة  وبهــدف   ،2019 أبريــل   /
 38 بقطــر  مشــد  ارتــداء  يف  بــدأت  لجســمها، 

سنتيمر ملدة 18 ساعة يوميا.
وقالــت ويلســون :"أريــد أن أحصــل عــىل أصغر 
ســم،   35 إىل  قلصتــه  إذا  العــامل.  يف  خــر 
حديــث  طفــل  رأس  حجــم  بنفــس  فســيكون 
الرقــم  مــن  أقــل  ســنتيمرات  وثالثــة  الــوالدة، 

القيايس العاملي الحايل".

لندن/ وكاالت: 
دماغيــة  رقيقــة  العلــاء  مــن  مجموعــة  صنعــت 
ثالثيــة األبعــاد قــد تشــكل ثــورة يف عــامل الطــب 
العصبيــة  األمــراض  مــن  الشــفاء  يف  وتســاعد 

والدماغية.
عــىل  واختبارهــا  الرقيقــة  بتطويــر  العلــاء  وقــام 
مجموعــة مــن الحيوانــات بنجاح، ويأمل الباحثون 
عــىل  لالســتخدام  تكييفهــا  إمكانيــة  يف  اآلن 

البرش.
وبحســب صحيفــة "دييل ميــل"، الريطانية، فإن 
أمــراض  لعــالج  الرقيقــة ميكــن اســتخدامها  هــذه 
الجهــاز العصبــي، مبــا يف ذلــك أمــراض الشــلل، 
الكهربائيــة  اإلشــارات  عــن  الكشــف  طريــق  عــن 

وإطالقها.
قــادرة  الرقيقــة ســتكون  هــذه  إن  العلــاء  ويقــول 
أيضــا عــىل االتصــال بجهــاز الحاســوب وســتقدم 

مجموعة من الفوائد الطبية للجيل القادم.
بجهــاز  البــرشي  الدمــاغ  ربــط  يكــون  مــا  وعــادة 
العلمــي  الخيــال  كّتــاب  عمــل  مــن  كمبيوتــر 
وصانعــي األفــالم، لكــن األبحــاث الجديــدة جاريــة 
عــىل الرقيقــة جعلــت هــذه التكنولوجيــا حقيقــة 

واقعة.
مجلــة  نرشتهــا  التــي  الجديــدة،  الدراســة  ويف 
اســتخدم  املتخصصــة،  العلميــة   "nature"

تواجــه  مــا  غالًبــا  بأنهــا  ويلســون  اعرفــت  كــا 
الشــارع،  يف  املــارة  مــن  ســلبية  أفعــال  ردود 
وقالــت: "عندمــا أذهــب للتســوق، يحــدق يب 
النــاس، ويف بعــض األحيان يتوقفون ويطرحون 
تســاؤالت حــول ســبب صغــر خــري ويســألون 
النــاس  ينتقــد  كــا  مؤمًلــا.  هــذا  كان  إذا  عــا 

شكل خري ويقولون إنه غريب وقبيح".
أصبحــت  حياتهــا  أن  إىل  ويلســون،  ولفتــت 
 " وقالــت:  الزائــد،  وزنهــا  خســارة  بعــد  أفضــل 
مــن االنتباه...أريــد فقــط  الكثــر  أحصــل عــىل 
حجــم  تقليــص  ميكننــي  مــدى  أي  إىل  أرى  أن 

خري".
يونــغ  كايث  األمريكيــة  أن  إىل  اإلشــارة  وتجــدر 
البالغــة مــن العمــر 83 عاًمــا كانــت قــد ســجلت 
رقا قياسيا يف موسوعة غينيس ألصغر خر 

يف العامل مبقاس 38 سنتيمر.

الطبقــات  متعــددة  رقيقــة  رشيحــة  الباحثــون 
القطــط والجــرذان  الشــويك عنــد  الحبــل  لتحفيــز 

وسمك الزرد.
وأظهــرت الدراســة أيًضــا أن الرشيحــة فعالــة عــىل 
ســطح الدمــاغ واألعصــاب والعضــالت املحيطية، 
بالتطــورات  التكنولوجيــا  تســمح  أن  وميكــن 
العالجية للحاالت التي تؤثر عىل هذه األنسجة.

ويقــول أحــد مؤلفــي الدراســة الروفيســور إيفــان 
يف  "شــيفيلد"  جامعــة  يف  العامــل  مينيــف 
بريطانيــا، إن البحــث يوضــح كيــف ميكن للطباعة 
ثالثية األبعاد أن تفيد الباحثن يف هذا املجال.

الطباعــة  يف  امليــزة  "إن  الروفيســور:  وأضــاف 
النــاذج  تغيــر  بإمكانيــة  تكمــن  األبعــاد  ثالثيــة 
مــرة  برسعــة  إنتاجهــا  وإعــادة  املزروعــة  األوليــة 
أخرى حسب الحاجة للمساعدة يف دفع البحث 

واالبتكار يف الواجهات العصبية إىل األمام".
ونــوه الباحــث إىل أنــه يف املســتقبل من املمكن 
طباعة وتصنيع هذه الرقائق أثناء عملية الجراحة 
يف غرفــة العمليــات خــالل دقائق مبا ينســجم مع 

حالة كل مريض.
رصــد  تســتطيع  الرقائــق  هــذه  إن  الخــراء  وقــال 
يف  الدقيقــة  الكهربائيــة  النبضــات  واستشــعار 
أن  مــن شــأنها  والتــي  العصبــي،  والجهــاز  الدمــاغ 

تفتح آفاقا كبرة أمام عالج األمراض العصبية.

أمريكية ترتدي "كورسيت" 18 ساعة 
والنتيجة خرص بقطر 35 سنتيمرتًا

تعالج األمراض".. رقيقة إلكرتونية
تصل الدماغ بالحاسوب 

ل ثورة يف عالم الطب ُتشكِّ
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غزة/ عالء شاميل: 
افتتــح نــادي خدمــات رفح املتحف الخاص ببطوالته وإنجازاته عىل 
مــدار ُربــع قــرن مــن الزمــن يف كل األلعــاب، وذلــك خــالل احتفــال 
خــاص أقامــه يف مقــره بدعــم ورعايــة الدكتــور فتحــي عفانــة ســفري 
تفــي  بســبب  واحرتازيــة  صحيــة  إجــراءات  وفــق  العربيــة،  األرسة 

فايروس كورونا. 
وحــر افتتــاح املتحــف، إبراهيــم أبــو ســليم نائــب رئيــس اتحاد كرة 
القــدم، والدكتــور أنــور الشــاعر رئيــس بلدية رفح وعبد الســالم هنية 
مساعد األمني العام للمجلس االعىل للشباب والرياضة وعدد من 
رؤســاء النــادي الســابقني وأبرزهــم الحــاج درويش الحــويل والدكتور 
محفــوظ عثــامن وفتحــي أبــو العــال واملحامــي محمــود يوســف، إىل 

جانب أعضاء اتحاد كرة القدم.

كلمتــه،  خــالل  املتحــف  إقامــة  راعــي  فتحــي عفانــة  الســفري  وأكــد 
تــرىب  الــذي  رفــح  لخدمــات  املتحــف  هــذا  بإقامــة  وفخــره  اعتــزازه 

وترعرع بني جدرانه.
وقــال إبراهيــم أبــو ســليم نائــب رئيــس اتحــاد كــرة القــدم إن خطــوة 
خدمــات رفــح بإنشــاء هــذا املتحــف املميزة خطوة الســتذكار ماٍض 

ريايض يفوح عرب طياته عبق املجد والعطاء الوطني الريايض.
العــام للمجلــس االعــىل  وقــال عبــد الســالم هنيــة مســاعد األمــني 
للشــباب والرياضــة إن االهتــامم باملتاحــف الرياضيــة املختلفــة يف 
ومنطلقــًا  مجتمعيــًا  ومطلبــًا  حضاريــًا  اتجاهــًا  الرياضيــة  مظاهرهــا 

ثقافيًا رياضيًا يكرس مفهومه املجتمعات الواعية.
ُيطــل منهــا  تاريخيــة مهمــة  نافــذة  وأكــد هنيــة أن املتحــف يشــكل 
الجميــع عــىل املــايض العريق وتنوير للحارض واملســتقبل، مشــريًا 

إىل أن املتاحــف تعتــرب مكانــًا يجمــع بــني الثقافــة والتعليــم والرتاث 
واملعرفة. 

وأشــاد الدكتــور أنــور الشــاعر رئيــس بلديــة رفــح بهــذا االنجــاز الكبــري 
الــذي يؤكــد عــىل حجــم انجــازات وعراقــة وبطــوالت وتاريــخ محافظة 
ويف  املتحــف  هــذا  عــىل  القامئــني  لــكل  التحيــة  موجهــُا  رفــح، 
األرسة  ســفري  عفانــة  فتحــي  الدكتــور  والراعــي  الداعــم  مقدمتهــم 
العربيــة وإدارة نــادي خدمــات رفــح وكل مــن عمــل عــىل وجــود هــذا 

املتحف عىل أرض الواقع.
وقــال رائــد جــودة عضــو مجلــس إدارة نــادي خدمــات رفــح إن هــذا 
املتحف يوثق لإلرث الريايض التي توارثته األجيال بعدة إنجازات 

وعىل صعيد عدة ألعاب خالل سنوات طويلة. 
وأكد جودة أن املتحف يحتوي عىل دروع وكؤوس جميع البطوالت 

التي حققها النادي إىل جانب قمصان الفريق عىل مدار ربع قرن، 
إىل جانب بعض األدوات امُلستخدمة يف تحقيق البطوالت.

كــام وضــم املتحــف كل الــدروع والهدايــا التي تلقاهــا النادي خالل 
مسريته محليًا وعربيًا وقاريًا.

وكان خدمــات رفــح حصــل عــىل درع الدوري )6( مرات يف تاريخه، 
وبطولــة دوري فلســطني مــرة واحــدة وبطولــة كأس غــزة )3( مــرات 
إىل  الســوبر،  كأس  وبطولــة  واحــدة،  مــرة  فلســطني  كأس  وبطولــة 
جانــب حصولــه عــىل امليداليــة الربونزيــة وكأس املركــز الثالــث يف 

بطولة األندية العربية أبطال الدوري عام 1996 بالقاهرة.
وقــام مجلــس إدارة نــادي خدمــات رفــح بتكريم الســفري فتحي عفانة 
مــن خــالل منحــه درع النــادي وتســلمه نيابــة عنــه ابــن عمــه االســتاذ 

عبد الرازق عفانة الذي مثله يف االحتفال.

غزة / مؤمن الكحلوت:
كــرم مجلــس إدارة النــادي األهــي الفلســطيني مســاء 
"مــا  برنامــج  ُمقــدم  املســحال,  تامــر  اإلعالمــي  أمــس، 
ُيبــث عــىل قنــاة الجزيــرة  الــذي  ُخفــي أعظــم" الشــهري 

القطرية.
تكريــم  إن  مســعود،  محمــود  النــادي  رئيــس  وقــال 
املســحال يــأيت ملــا ُيقدمــه املســحال مــن دعــم كبــري 
للقضيــة الفلســطينية عــىل الصعيــد اإلعالمــي، حيــث 
بــرز اســمه بشــكل الفــت خــالل العقــد املــايض، خاصة 

عندما كان ُمراساًل لقناة الجزيرة خالل الحروب الثالثة 
عىل غزة.

وأشــار مســعود إىل أنــه ســيتم تعيــني املســحال ضمــن 
الــذي ســيتم اإلعــالن عــن تشــكيله  الــريف  املجلــس 
خــالل الفــرتة القادمــة، إىل جانــب وضع قميص النادي 

الذي يحمل اسمه عىل الجدران الداخلية للنادي.
مــع مســعود،  وشــكر املســحال خــالل اتصــال هاتفــي 
وســام  إيــاه  ُمعتــربًا  التكريــم،  هــذا  عــىل  األهــي  إدارة 
عــىل صــدره، وأنــه يفتخــر بالفــرتة القصــرية التــي لعــب 

فيها للنادي وارتداء قميصه.
وكان املســحال يســكن يف حي الشــيخ رضوان بالقرب 
انتقالــه  قبــل  الفلســطيني  األهــي  النــادي  مقــر  مــن 

لالستقرار يف قطر.
يف  فلســطني  مثــل  وأن  لــه  ســبق  املســحال  أن  ُيذكــر 
الرنويــج  تســتضيفها  التــي  للناشــئني  الدوليــة  البطولــة 
كــام  تقريبــًا،  "10"ســنوات  ُعمــره  كان  ســنويًا، عندمــا 
تحــت  اإلســالمية  الجامعــة  منتخــب  قميــص  ارتــدي 

قيادة املدرب الراحل نايف عبد الهادي.

غزة/مؤمن الكحلوت:
كــرة  اتحــاد  يف  الجديــد  العضــو  الســطري  كــامل  قــال 
القدم، إن االتحاد ينتظر قرارًا من وزارة الصحة لتحديد 

موعد انطالق املوسم الكروي الجديد يف غزة.
وأوضــح الســطري أنــه مــن امُلبكــر الحديــث عــن موعــد 
فايــروس  إنتشــار  ظــل  يف  الجديــد،  املوســم  انطــالق 
"كورونــا" بشــكل كبــري، وخضــوع العديــد مــن املناطــق 
لحظــر التجــول وفصــل املحافظــات عــن بعضهــا، مؤكــدًا 

أن ذلك ُيصعب عملية انتقال الالعبني واملدربني.
الوقــت  يف  املوســم  ينطلــق  ال  أن  الســطري  وتوقــع 
القريــب، ُمشــريًا اىل أنــه يف حــال قــرر االتحــاد إطــالق 
كافيــة  فرصــة  األنديــة  ســُيعطي  ُمجــددًا،  البطــوالت 

للتجهيز واإلعداد.
األرسة  أبنــاء  لجميــع  التامــة  الســالمة  الســطري  ومتنــي 
الرياضية بشــكل خاصة, واملجتمع الفلســطيني بشــكل 

عام, وأن ينتهي هذا الوباء يف القريب العاجل.

السطري: 
انطالق الموسم 

مرتبط بقرار 
وزارة الصحة

خدمات رفح برعاية السفير 
فتحي عفانة

يفتتح متحف بطوالته وإنجازاته 
بحضور أبو سليم وهنية

األهلي الفلسطيني  
ُيكرم اإلعالمي القدير 

تامر المسحال

سيتم تعيينه في منصب شرفي



رياضة الخميس 7 صفر 1442هـ 24 سبتمبر/ أيلول 2020 14
Thursday 24 September

FELESTEENONLINE

روما/وكاالت:
أعلــن نــادي يوفنتــوس اإليطــايل لكــرة القــدم مســاء الثالثــاء عــودة املهاجــم اإلســباين 
ألفارو موراتا إىل صفوف الفريق بعقد إعارة من أتلتيكو مدريد اإلسباين، وذلك بعد 

أربعة أعوام من رحيله عن يوفنتوس.
وأوضــح يوفنتــوس أن موراتــا )27 عامــًا( وقــع عقــد اإلعــارة ملــدة موســم واحــد، وذلــك 

مقابل دفع عرشة ماليني يورو )7ر11 مليون دوالر( ألتلتيكو مدريد.
وميكــن متديــد اإلعــارة ملــدة موســم آخــر بقيمــة مامثلــة، أو ضــم الالعــب بعقــد نهــايئ 

مقابل 45 مليون يورو.
وكان موراتا قد قىض موسمني مع يوفنتوس وتوج مع الفريق بلقبي الدوري والكأس 
يف عــام 2015 و2016، وقــد ســجل للفريــق 27 هدفــا خــالل 93 مبــاراة تحــت قيادة 

املدير الفني ماسيميليانو أليجري.
وبعــد موســميه مــع يوفنتــوس، عــاد موراتــا إىل ريــال مدريــد وتــوج معــه بلقــب دوري 
أبطــال أوروبــا مرتــني وكذلــك بلقبــني يف الــدوري اإلســباين، وبعدهــا انتقــل للعب يف 

تشيليس اإلنجليزي وأتلتيكو مدريد.

دورمتوند/وكاالت:
مل يرتك الرنويجي إيرلينغ هاالند مهاجم فريق بوروســيا دورمتوند األملاين لكرة القدم أي 
جهــد يف محاولــة لتحســني أدائــه كالعــب، مبــا يف ذلــك أخــذ حاممــات الجليــد واســتخدام 

نظارات خاصة ليك يستغرق يف نومه.
 ورصح هاالنــد )20 عامــًا( لصحيفــة )رور ناخريشــن( األملانيــة أمــس، "أرى أن هــذه وســائل 

مناسبة لزيادة تحسني املستوى".
وأضاف هاالند "أســتخدم هذه النظارات الخاصة يف املســاء. إنها تســاعدين يف الحصول 

عىل نوم أعمق وأفضل كونها تقوم بتصفية الضوء األزرق من األجهزة الكهربائية".
وأحــرز هاالنــد 18 هدفــا رائعــا خــالل 20 مبــاراة رســمية لدورمتونــد منــذ انضاممــه للفريــق 
األملــاين قادمــا مــن ريــد بول ســالزبورج النمســاوي يف كانون ثان/ينايــر املايض، لكنه يقول 
إنــه ينبغــي عليــه أن يصبــح "العــب كــرة قــدم أفضــل بكثــر، وهــذه الوســائل تقــودين يوميــا 

لذلك".
وأكــد هاالنــد "كل يــوم يقــدم فرصــة لتصبــح أفضــل. لــذا يف النهايــة يتعلــق األمــر بالعقليــة. 

آمل أن أبقي ذهني صافيا وأمتنى أن يأيت إيرلينغ هاالند أفضل".

تونس/وكاالت:
تأهــل فريقــا الرتجــي التونــيس واالتحــاد املنســتري لنهــايئ كأس تونــس لكــرة القــدم، وذلــك 

بعد فوز األول عىل هالل الشابة، والثاين عىل الصفاقيس يف نصف نهايئ البطولة.
وفــاز الرتجــي عــىل هــالل الشــابة -2صفــر، يف الــدور قبــل النهــايئ للمســابقة، حيــث تقــدم 
الرتجــي يف الدقيقــة العــارشة عــن طريــق فوســيني كوليبــايل، قبــل أن يضيــف إليــاس شــتى 

الهدف الثاين يف الدقيقة 42.
وجاء فوز االتحاد املنستري عىل الصفاقيس -1صفر، وكان الوقت األصيل للمباراة انتهى 

بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وســجل فهمــي بــن رمضــان هــدف املبــاراة الوحيــد يف الدقيقــة الثالثــة مــن الشــوط اإلضــايف 
الثــاين، كــام شــهد اللقــاء تعــرض محمــد بن عيل العب الصفاقيس للطرد بعــد تلقيه البطاقة 

الحمراء املبارشة يف الدقيقة 49.
وكان الرتجــي تــوج بلقــب الــدوري التونــيس للمــرة 30 يف تاريخــه، ويســعى الســتعادة لقــب 

الكأس الغائب عن خزائنه منذ عام .2016

هاالند

بودابست/وكاالت:
للموســم  األوروبيــة  املنافســات  ختــام  مــن  قليلــة  أســابيع  بعــد 
األوروبيــة  املنافســات  مــن  الجديــد  املوســم  ينطلــق  املــايض، 
رســميا اليــوم، عــىل ملعــب "بوشــكاش أرينــا" بالعاصمــة املجريــة 
بودابســت بلقــاء بايــرن ميونــخ األملــاين حامــل لقــب دوري أبطــال 
أوروبــا لكــرة القــدم مــع أشــبيلية اإلســباين بطــل الــدوري األورويب، 
يف مبــاراة كأس الســوبر األورويب، وذلــك يف ظــل اســتمرار أزمــة 
يف  الجامهــر  حضــور  حــول  الجــدل  واســتمرار  كورونــا  جائحــة 

املدرجات.
ومل يشــهد بايــرن ميونــخ تغيــرات كبــرة عــىل قامئــة العبيــه التــي 
ودوري  والــكأس  الــدوري  بثالثيــة  املــايض  املوســم  يف  توجــت 
األبطــال، لكــن النــادي البافــاري شــهد صفقة كبرة متثلت يف ضم 

لروي ساين من مانشسرت سيتي اإلنجليزي.
وقــدم العــب خــط الوســط ســاين عرضــا جيــدا يف ظهــوره األول مع 
بايــرن، حيــث ســجل هدفــا وســاعد يف تســجيل هدفــني أخريــن 

للفريــق يف املبــاراة التــي انتهــت بفــوز بايــرن عــىل شــالكه -8صفر 
يــوم الجمعــة املــايض يف افتتــاح منافســات املوســم الجديــد مــن 

الدوري األملاين )بوندسليغا(.
وقــال تومــاس مولــر بشــأن زميلــه الجديد ســاين :"كنا نرغب يف أن 
يقــدم بدايــة جيــدة يف مشــواره مــع الفريــق. وأكدنــا أيضــا رضورة 

التزامه منذ البداية يك يصبح جزءا من هذه املجموعة."
ومــن ناحيــة أخــرى، خــر بايــرن ميونــخ جهــود عنــر بــارز، حيــث 
ألكانتــارا إىل  تياجــو  توصــل  املــايض  الجمعــة  يــوم  النــادي  أعلــن 

اتفاق لالنتقال إىل ليفربول.
أما أشبيلية، فسيخوض غدا مباراته األوىل يف املوسم الجديد، 
حيــث جــرى تأجيــل أول مباراتــني لــه يف الــدوري اإلســباين ملنحــه 
فرصــة أكــر مــن الوقــت بعــد الختام املتأخر ملشــواره يف املوســم 
املــايض، وســيبدأ مشــواره يف الــدوري اإلســباين مبواجهــة قادش 

يوم االثنني املقبل ضمن املرحلة الثالثة من املسابقة.
ورحــل عــن فريــق أشــبيلية بالفعــل العــب الظهــر األيــر ســرجيو 

ريجيلون، الذي كان واحدا من العنارص البارزة التي قادت الفريق 
للتتويج بالدوري األورويب.

ريــال  مــن  إعــارة  بعقــد  أشــبيلية  لفريــق  يلعــب  ريجيلــون  وكان 
مدريــد، ومل يكــن مبقــدور أشــبيلية ضمــه بعقــد نهــايئ، ليعود إىل 
ريال مدريد قبل أن ينتقل قبل أيام قليلة إىل توتنهام اإلنجليزي.

وتعاقــد أشــبيلية مــع ماركــوس أكونــا لتعويــض رحيله، وقد يســجل 
الالعب مشاركته األوىل مع الفريق يف املباراة أمام بايرن ميونخ.

وجــرى الســامح لــكل مــن بايــرن ميونــخ وأشــبيلية ببيــع ثالثــة أالف 
تذكــرة ملشــجعيه، وينتظــر اســتخدام 30 % مــن ســعى مدرجــات 

االستاد الذي يسع 67 ألف مشجع.
لكــن الســلطات الصحيــة األملانيــة أعلنــت قبــل أيــام أن بودابســت 

تشهد معدالت عالية من خطر اإلصابة بعدوى كورونا.
وتردد أن نحو 800 تذكرة جرى إعادتها أمس الثالثاء، بينام سجل 
أشــبيلية إعــادة 2500 تذكــرة، حيــث مل يتلقــى االتحــاد األورويب 

)يويفا( سوى أقل من 350 طلبا لرشاء التذاكر.

ُيجاور رونالدو من جديد

يستعين بحمامات الجليد 
للتحسن مع دورتموند

يتأهالن لنهائي كأس تونس
الترجي واالتحاد المنستيري

الدوحة/وكاالت:
أعلــن االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، أمــس، اعتبــار الهــالل الســعودي حامــل لقــب دوري أبطــال 
آســيا منســحبًا من منافســات املوســم الجاري، وذلك عقب إخفاقه يف تنفيذ الالئحة املطلوبة 
والتي تتطلب تواجد 13 العبًا من أجل خوض مباراة الفريق أمام شباب األهيل اإلمارايت ضمن 

مباريات املجموعة الثانية باملسابقة.
وذكــر االتحــاد اآلســيوي يف بيــان لــه عــر موقعــه الرســمي عــىل شــبكة اإلنرتنــت، أن الهــالل خالف 
املــادة 3-4 مــن اللوائــح الخاصــة ببطــوالت االتحــاد اآلســيوي وبالتــايل تــم اعتبــاره منســحبا مــن 

البطولة.
وأوضــح االتحــاد أن املــادة تنــص عــىل أنــه يف حــال كان لــدى الفريــق املشــارك أو النــادي أقــل 
مــن 13 العبــًا )مبــا يف ذلــك حــارس مرمــى واحــد( مــن أجــل خــوض املبــاراة، وذلــك ألي ســبب 
)ســواء كان متعلقــًا بفــروس كورونــا أم ال(، فــإن الفريــق أو النــادي املشــارك ال يكــون قــادرًا عــىل 
خــوض املبــاراة، وســيكون هــذا الفريــق أو النــادي مســؤواًل عــن عــدم إقامــة املبــاراة، وبالتــايل يتم 
اعتباره منسحبًا من البطولة. ويخضع الفريق أو النادي املشارك واتحاده الوطني لإلجراءات يف 

تعليامت البطولة، بحسب ما هو منصوص عليه".
وأضــاف االتحــاد يف بيانــه :" تــم اعتبــار جميــع املباريــات التــي خاضهــا نــادي الهــالل )الــذي قــام 
بتقديــم قامئــة تضــم 11 العبــًا للمبــاراة( الغيــة وغــر محتســبة، وذلــك بحســب املــادة السادســة 
مــن تعليــامت دوري أبطــال آســيا، وبالتــايل فقــد تأهــل باختاكــور األوزبــيك وشــباب األهــيل ديب 

إىل دور الـ16.
وأضــاف االتحــاد أن تعليــامت البطولــة تســمح بتســجيل 35 العبــا يف قامئــة كل نــاد، لكــن الهــالل 
سجل 30 العبا فقط سافر منهم 27 العبا إىل الدوحة، مشرا إىل أنه دعم الجهاز الفني للنادي 
السعودي الذي تأثر بوجود حاالت إصابة بكورونا داخله بالسامح بإضافة حارس مرمى أخر بعد 

إصابة حارسه بالفروس.
وتضيــف التعليــامت: "يف الظــروف االســتثنائية، ويف حالــة عــدم التأثــر عــىل جــدول البطولــة 
القــدم، ميكــن للجنــة املســابقات يف  املعتمــد مــن األمانــة العامــة يف االتحــاد اآلســيوي لكــرة 
بهــذه املســؤوليات( أن تقــوم بعمــل  القــدم )أو أي لجنــة فرعيــة مناطــة  لكــرة  االتحــاد اآلســيوي 

استثناء وتسمح بإعادة جدول املباراة املعنية".
وكان الهــالل الســعودي تــوج بلقــب دوري أبطــال آســيا العــام املــايض، بعــد تغلبــه يف املبــاراة 

النهائية عىل أوروا ريدز الياباين -3صفر يف مجموع مبارايت الذهاب واإلياب.

موراتا

يسعيان للفوز بكأس السوبر األوروبية اليوم
بايرن ميونخ × إشبيلية

االتحاد اآلسيوي يعتبر 
الهالل السعودي منسحبًا 

من دوري أبطال آسيا

برلني/وكاالت:
أعلــن االتحــاد األورويب لكــرة القــدم )يويفــا( أمــس، 
القامئــة النهائيــة للمرشــحني لجائــزة أفضــل العــب 
يف أوروبــا وقــد ضمــت روبــرت ليفاندوفســيك نجــم 
هجــوم بايــرن ميونخ األملــاين وزميله حارس املرمى 
مانشســرت  نجــم  برويــن  دي  وكيفــن  نويــر،  مانويــل 

سيتي اإلنجليزي.
وذكر اليويفا أن ليفاندوفســيك ونوير، العبي بايرن 
بثالثيــة  املــايض  املوســم  خــالل  املتــوج  ميونــخ 
الــدوري والــكأس ودوري األبطال، ودي بروين صانع 
أكــر عــدد مــن  ألعــاب مانشســرت ســيتي، حصــدوا 
النقاط يف التصويت الذي شارك فيه مدربو الفرق 
الــــ80 املشــاركة يف املنافســات األوروبيــة وممثلــو 
وســائل اإلعالم، حيث شــارك يف التصويت ممثل 
لإلعالم لكل من الدول الــ55 األعضاء يف اليويفا.

وســيجرى تتويــج الفائــز خــالل حفــل ســحب قرعــة 
أول  يف  أوروبــا  أبطــال  لــدوري  املجموعــات  دور 

ترشين أول/أكتوبر املقبل.
ويتــوىل  ميونــخ  بايــرن  قيــادة  شــارة  نويــر  ويرتــدي 
حراســة مرمى الفريق بشــكل أســايس، بينام تصدر 
ليفاندوفسيك قامئة الهدافني يف كل من بطوالت 
الــدوري والــكأس ودوري األبطــال، مســجال إجــاميل 

55 هدفا.

أمــا دي برويــن، فيتصــدر قامئــة صانعــي األهــداف 
يف أوروبــا، حيــث عــادل رقــام قياســيا بصناعــة 20 
هدفا يف الدوري اإلنجليزي املمتاز خالل املوسم 

املايض كام سجل 13 هدفا.
العــب  ميــيس  ليونيــل  األرجنتينــي  النجــم  وغــاب 
برشــلونة اإلســباين والنجــم الرازيــيل نيــامر العــب 
باريــس ســان جرمــان الفرنيس عن القامئــة النهائية 
بعدمــا تقاســام املركــز الرابــع يف التصويــت، بينــام 
جــاء النجــم الرتغــايل كريســتيانو رونالــدو مهاجــم 

يوفنتوس اإليطايل يف املركز العارش.
بينــام ضمــت القامئــة النهائيــة للمرشــحات لجائــزة 
أفضــل العبــة، لــويس برونــز ووينــدي رينــاد العبتــي 
ليون الفرنيس املتوج بدوري أبطال أوروبا، وبرنيل 
هاردا التي انتقلت مؤخرا من فولفسبورج األملاين 

إىل تشيليس اإلنجليزي.
أما جائزة أفضل مدرب، فستكون ألملانيا بالتأكيد، 
حيــث ضمــت القامئــة النهائيــة للمرشــحني، هانزي 
فليــك مــدرب بايــرن ميونــخ ويورجــن كلــوب مــدرب 
ليفربــول بطــل الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز وجوليــان 
ناجلزمــان مــدرب اليبــزج الذي وصل إىل الدور قبل 

النهايئ بدوري األبطال.

اإلعالن عن القائمة النهائية 
للمرشحين لجوائز االتحاد األوروبي
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الوبــاء تبقــى قامئــة واألمــر مرهــون بالتــزام املواطنــن، مشــرا إىل مناطــق 
انخفضــت فيهــا اإلصابــات، لكــن مــع عــدم التــزام املواطنــن زادت نســبة 

تسجيل اإلصابات فيها وقاربت النسب العاملية.
وذكــر القــدرة خــالل لقــاء عــى قنــاة األقــى الفضائيــة، أمــس، أن منطقــة 
الرتكــان يف غــزة ومنطقــة جباليــا شــاال، زادت فيهــا نســبة اإلصابة خالل 

الساعات املاضية، وبالتايل تم تشديد اإلجراءات عليها.
ولفــت إىل أن فــرق التقــي الوبايئ مســتمرة يف متابعــة الخارطة الوبائية 
يف املناطق التي تتصدر منها اإلصابات لتحديد مصدرها والكشف عن 
املخالطــن، وأن األيــام القادمــة ستشــهد مزيــدا مــن حــاالت التعــايف بعد 

إمتام فرتة العزل وفق الربتوكول املعتمد.
واعتــرب رأس الحربــة يف اســتمرار إجــراءات التقــي الوبــايئ هــو املختــرب 
املركزي الوحيد يف قطاع غزة، منوها إىل أنه إذا مل تتوفر املواد الخاصة 
باملخترب سيكون لدينا مشكلة حقيقية يف إمتام عمليات الفحص وتتبع 

الخارطة الوبائية واملخالطن واملسح العشوايئ.
ونــوه إىل أن "الجهــاز الــذي اســتلمناه مــن اللجنــة القطريــة رفــع يف القــدرة 
عــى فحــص العينــات بنحــو ٪50، لكنــه مهــدد بالتوقــف خالل الســاعات 
القادمة إذا مل تتوفر املواد التشغيلية الخاصة به وسيصبح لدينا مشكلة 

كبرة".
وأشــار القــدرة إىل أن أكــر مــن ٪70 مــن املســحات املخربيــة تؤخــذ مــن 
داخــل املجتمــع للتعــرف أكــر عــى الحالــة الوبائيــة يف املناطــق، وأن مــا 
وصــل وزارة الصحــة الفــرتة املاضيــة هــي مســاعدات إســعافية ال تكفــي 
ملواصلة العمل وال تتناسب مع حجم احتياجنا الفعيل، مطالبا الجهات 
املحليــة واإلقليميــة والدوليــة بالتحــرك الفــوري إلنقــاذ الوضع الصحي يف 

القطاع.

الوفــاة  أمــس، أن حــاالت  بيــان صحفــي  الكيلــة يف  املحتلــة. وأوضحــت 
الجديــدة ســجلت ملواطنــة )83 عامــا( من بيتلــو، ومواطن )90 عاما( من 

مدينة رام الله، ومواطنة )69 عاما( من الخليل.
الخليــل  محافظــة  عــى  توزعــت  الجديــدة  اإلصابــات  أبــرز  أن  وأضافــت 
)150(، ومحافظــة نابلــس )64(، ومحافظــة بيــت لحــم )79(، ومحافظــة 
قلقيلية )24(، ومحافظة رام الله والبرة )18(، وجنن )14(، وســلفيت 
)10(، وأريحــا واألغــوار )11(، وطولكــرم )50(، وطوبــاس )2(، وضواحــي 

القدس )8(.
ولفتــت إىل أن نســبة التعــايف مــن فــروس كورونــا يف فلســطن بلغــت 
ونســبة   ،26.3% النشــطة  اإلصابــات  نســبة  بلغــت  حــن  يف   ،73.1%

الوفيات %0.6 من مجمل اإلصابات.
وحــول األوضــاع الصحيــة للمصابــن، قالــت الكيلــة إن هنــاك 44 مصابــا 
يتلقــون العــالج يف غــرف العنايــة املكثفــة، بينهــم 8 موصولــون بأجهــزة 

التنفس االصطناعي.
الخارجيــة  وزارة  ســجلت  العــامل،  حــول  الفلســطينية  الجاليــة  وبشــأن 
يف  كورونــا  بفــروس  واحــدة  وفــاة  حالــة  اشــتية،  بحكومــة  واملغرتبــن 

السعودية، و4 إصابات جديدة بصفوف الجالية يف أمريكا.
وأوضحت أنه بذلك يرتفع عدد الوفيات يف صفوف الجالية حول العامل 
إىل 254، واإلصابات إىل 6106، يف حن سجلت 2052 حالة تعاٍف.

وذكــرت وزارة صحــة االحتــالل أن حصيلــة الوفيــات ارتفعــت إىل 1317، 
واإلصابــات إىل 203136، مشــرة إىل أن مــن بــن اإلصابــات 658 حالــة 
171 مصابــا يســتعن بأجهــزة التنفــس االصطناعــي، فيــا  خطــرة منهــا 
268 مصابا حالتهم متوسطة، يف حن متاثل 144401 مصابا للشفاء.

كورونــا  لشــؤون  املصغــر  اإلرسائيــيل  الــوزاري  االحتــالل  مجلــس  وعقــد 
واإلجــراءات  التقييــدات  لبحــث  جلســة  أمــس،  كورونــا"،  "كابينيــت 

املشددة التي سيتم فرضها للحد من انتشار الفروس.
ونقلــت القنــاة الســابعة العربيــة، عــن وزيــر جيــش االحتــالل بينــي غانتــس 
قولــه: إنــه يؤيــد فــرض إغــالق كامــل فوري يف )إرسائيــل( لخفض معدالت 

اإلصابة بكورونا.
نتنياهــو:  بنيامــن  االحتــالل  حكومــة  لرئيــس  قــال  غانتــس  أن  وأضافــت 
"نحــن بحاجــة إىل الدخــول يف إغــالق كامــل يف أقــرب وقــت ممكن لوقف 
العدوى، فرضه اآلن أفضل من بعد شهر يكون فيه الرضر أكرب والتحدي 

الطبي أكرب".

عوا.
عــوا  بيــت  بلديــة  رئيــس  وأفــاد 
آليــات  بــأن  الكريــم مســاملة،  عبــد 
قيــد  منــزاًل  هدمــت  االحتــالل 
اإلنشاء للمواطن مفيد أبو زعنونة؛ 
بزعــم البنــاء غــر القانــوين، إضافــة 
ملكيــة  تعــود  برئيــن  هــدم  إىل 
إحداهــا للمواطــن نــوح الحــروب، 
الــذي تســلم مؤخــرا إخطــارا بهــدم 
منزلــه، مشــرا إىل أن تلــك القوات 
يف  كهربــاء  عمــود   15 أزالــت 

املنطقة ذاتها.
وكانت قوات االحتالل قد أخطرت 
مؤخــرا بهــدم منزلــن يف املنطقــة 
للمواطنــن محمــد القطيــل، وجابر 
اعرتاضــات  وقدمــا  عــوض،  أبــو 
محاكــم  يف  القــرارات  هــذه  عــى 

االحتالل.
داهمــت  لحــم،  بيــت  غــرب  ويف 
بتعزيــزات  االحتــالل  آليــات 
عسكرية منطقة " الخار" جنوبا، 
ورشعــت بهــدم جــدران اســتنادية 
بتــر،  قريــة  يف  زراعيــة  ألراٍض 
إتــالف  إىل  أدى  مــا  إخطــار،  دون 

املزروعات.
االحتــالل  قــوات  هدمــت  كــا 
ســوًرا زراعًيــا يحيــط بــأرض زراعيــة 
للمواطــن حســن الخواجــا، تقــدر 
مســاحتها بدونــم واحــد، مبنطقــة 
باب شــهاب يف بلدة نعلن غرب 

رام الله.
املتــرضر  املواطــن  وأوضــح 
االحتــالل  ســلطات  أن  الخواجــا، 
كانــت قــد أخطرتــه قبــل نحو شــهر 
بزعــم  الســور،  بنــاء  عــن  بالتوقــف 

قربــه من جدار الفصل العنرصي، 
لكنهــا مل متهلــه إلمتــام إجــراءات 
الهــدم  قــرار  عــى  طعــن  تقديــم 

لدى املحاكم اإلرسائيلية.
االحتــالل  جرافــات  هدمــت  كــا 
قريــة  مدخــل  عــى  أفــراح  قاعــة 
جبــارة جنــوب طولكــرم، مبســاحة 
مبنــى  ويضــم  مربــع.  مــرت   900
القاعة شقة سكنية صغرة تقطن 
فيها إحدى العائالت من طولكرم، 
حيث قام جنود االحتالل بطردها 

منها قبل الرشوع بالهدم.
املواطنــن  ألحــد  القاعــة  وتعــود 
عــام  املحتلــة  األرايض  يف 
1948، وكان قــد تلّقــى إخطارات 

بالهدم، بزعم عدم الرتخيص.
عارتان سكنيتان

القــدس،  مدينــة  رشق  وجنــوب 
بهــدم  االحتــالل  قــوات  أخطــرت 
عارة ســكنية ومنزلن، قبل أيام، 

يف منطقة وادي الحمص.
مكونــة  األوىل  الســكنية  والعــارة 
مــن ثالثــة طوابــق، تبلــغ مســاحتها 
1000 مرت مربع، بتكلفة إجالية 
نحــو 800 ألــف شــيقل، للمواطــن 

هيثم زيتون.
وأفاد زيتون بأنه وعائلته حاصلون 
املنطقــة  كــون  تراخيــص،  عــى 
تقــع ضمــن املناطــق املصنفــة )أ( 
الفلســطينية،  للســلطة  التابعــة 
بالهــدم  إخطــار  أي  يتلــق  مل  وأنــه 
وتعمــدت  البنــاء،  عمليــة  خــالل 
حتــى  االنتظــار  االحتــالل  قــوات 
االنتهــاء مــن بنــاء منزلــه إلخطارهــم 

بهدمه.

احتالليــة  نوايــا  وجــود  مــن  وحــذر 
أن  بحجــة  املنطقــة،  بحــق  مبّيتــة 
يشــكل  الفلســطيني  التواجــد 

خطًرا عى األمن اإلرسائييل.
مــن جانبــه، قــال املواطــن محمــد 
اآلخــر  البيــت  صاحــب  عمــرة 
قــوات  إن  بالهــدم:  املهــدد 
مته قبل يومن قرارا  االحتالل ســلّ
بهدم الطابق الثاين من منزله بعد 
مــداوالت قضائيــة، وتوكيــل محــام 
أفضــت يف النهايــة إىل االكتفــاء 

بهدم طابق واإلبقاء عى آخر.
قــوات  اعتقلــت  ثانيــة،  جهــة  مــن 
االحتــالل 00000 مواطنــا خــالل 
حمــالت دهــم وتفتيــش ومالحقــة 
الضفــة  يف  متفرقــة  مبناطــق 

الغربية.
ففــي جنــوب بيــت لحــم، اعتقلت 
املحــرر  األســر  االحتــالل  قــوات 
شــاهر طقاطقــة )25 عامــا(، بعــد 
يف  وتفتيشــه  ذويــه  منــزل  دهــم 
جنــوب  ويف  فجــار،  بيــت  بلــدة 
االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  جنــن 
والشــاب  زيــود،  حافــظ  الفتــى 
أثنــاء  قباطيــة،  مــن  ياســن  صالــح 
دوثــان"  حاجــز"  عــى  مرورهــا 
بلــدة  مــن  القريــب  العســكري 
قــوات  اعتقلــت  كــا  يعبــد. 
االحتــالل املواطــن محمد خاليلة 
من بلدة السموع جنوب الخليل، 
يف  املنــازل  مــن  عــددا  وفتشــت 
حــي جبــل جوهــر، وحــارة الشــيخ، 
فيــا اعتقلــت عبــادة عبــد الــرازق 
منزلــه  دهــم  بعــد  عامــا(   ٢٨(

وتفتيشه يف طوباس.

انتهاكات المستوطنين
املســتوطنن  عــرشات  وجــدد 
صبــاح أمــس، اقتحاماتهــم باحــات 
بــاب  جهــة  مــن  األقــى  املســجد 
مشــددة  أمنيــة  بحراســة  املغاربــة 

من قوات االحتالل.
بــأن قرابــة  وأفــادت مصــادر محليــة 
األقــى  اقتحمــوا  مســتوطنا   55
وتجولــوا  الصباحيــة،  الفــرتة  خــالل 

يف باحاته بشكل استفزازي.
منعــت  االحتــالل  قــوات  وكانــت 
فجــر أمــس املصلــن املقدســين 
مــن خــارج البلــدة القدميــة مبدينــة 
صــالة  أداء  مــن  املحتلــة  القــدس 
األقــى،  املســجد  داخــل  الفجــر 
حيــث وضعــت مكعبــات إســمنتية 
متهيــدا إلغالقــات األســبوع القادم 
الغفــران-  "عيــد  مــع  بالتزامــن 

الكيبور" اليهودي.
واقتلــع مســتوطنون أمــس، أشــجار 
زيتــون يف خلــة حســان ببلــدة بديــا 
بحايــة  ســلفيت،  محافظــة  غــرب 

قوات االحتالل.
أمــا يف قطــاع غــزة، فتوغلــت عــدة 
آليات عســكرية إرسائيلية ملســافة 
املغــازي  مخيــم  رشق  محــدودة 
باملحافظة الوسطى، وسط إطالق 
بعمليــات  ورشعــت  متقطــع،  نــار 
أرايض  يف  وتجريــف  متشــيط 
الســياج  مــن  القريبــة  املواطنــن 

الفاصل.
وأجــرب التوغــل وإطــالق النــار بعض 
داخــل  يعملــون  الذيــن  املزارعــن 
أراضيهــم القريبــة مــن املــكان إىل 

مغادرتها خشية عى حياتهم.

بيت لحم/فلسطن:
االنســان،  لحقــوق  الفلســطيني  املركــز  طالــب 
بالتحقيــق  عنــه،  صــدر  بيــان  يف  أمــس،  مســاء 
نظــارة  لــدى  موقــوف  وفــاة  ظــروف  يف  الفــوري 

رشطة بيت لحم يف الضفة الغربية.
وكانــت مصــادر طبيــة يف مستشــفى بيــت جــاال 
عــن  أمــس،  مــن  أول  مســاء  أعلنــت   الحكومــي 
وفاة املوقوف لدى الرشطة الفلسطينية، )أ. ع. 
ق(، 49 عامــًا، وذلــك عقــب نقلــه إليهــا.  وأصدر 
املتحدث باسم الرشطة، العقيد لؤي ارزيقات، 
بيانــًا مقتضبــًا ذكــر فيــه أن النيابة العامة والرشطة 
تحققــان بوفــاة موقــوف يف نظــارة مديريــة رشطــة 
بيــت لحــم، دون أي ترصيــح بتفاصيــل أخــرى عــن 

الواقعة.
الرشطــة  فــإن  املركــز،  تحقيقــات  ووفــق 
املواطــن  أوقفــت  قــد  كانــت  الفلســطينية 

برلن/ فلسطن:
دعت هيئة املؤسسات والجمعيات الفلسطينية 
الفعاليــة  برلــن، إىل املشــاركة يف  والعربيــة يف 
الــكل  مبشــاركة  غــزة  قطــاع  مــن  انطلقــت  التــي 
"ال  عنوانهــا  جداريــة  بإطــالق  الفلســطيني، 
يف  تقــام  حيــث  خيانــة"،  التطبيــع  للتطبيــع.. 
العــامل،  حــول  واملــدن  العواصــم  مــن  العديــد 
للتوقيع عليها من أبناء شعبنا يف رد شعبي عى 

موجة التطبيع العريب مع االحتالل اإلرسائييل.
إقــدام  أمــس،  لهــا  بيــان  يف  الهيئــة  واســتنكرت 
اإلمارات العربية ولحاق البحرين بها عى التطبيع 
مع )إرسائيل( يف الوقت الذي تستمر فيه عربدة 
قطعــان املســتوطنن وجيــش االحتــالل وتواصــل 

عان/ فلسطن:
أمــس،  األردنيــة،  الخارجيــة  وزارة  أفــادت 
اليــوم  عــان،  يف  ســيعقد  اجتاًعــا  بــأن 
األردن  خارجيــة  وزراء  يضــم  الخميــس، 
االتحــاد  وممثــل  وأملانيــا  وفرنســا  ومــرص 
األورويب لبحث سبل دعم عملية التسوية 
واالحتــالل  الفلســطينية  الســلطة  بــن 

)أ.ع.ق(، من بلدة صوريف، شايل غرب مدينة 
الخليــل، ومقيــم يف شــارع الصــف، وســط مدينة 
عــى   ،2020 ســبتمرب   20 بتاريــخ  لحــم،  بيــت 
خلفيــة شــكوى مدنيــة )شــيكات مرجعــة(، بقــرار 
مــن املحكمــة.  وعقــدت املحكمــة يف بيت لحم 
يــوم أمــس الثالثــاء املوافــق 22 ســبتمرب 2020، 
جلســة للنظــر يف قضيتــه، حيــث قدمــت زوجتــه 
تقارير تثبت معاناته من مرض نفيس، وطالبت 
بإخالء سبيله خشية من محاولته االنتحار، إال أن 
املحكمــة مــددت توقيفه بناًء عى تقديم النيابة 
العامة تقريرًا من طبيب نفيس آخر يؤكد فيه أن 
املوقــوف ليــس لديــه نزعــة لالنتحــار، وأن توقيفه 
ال يهدد حياته.  ويف ســاعات مســاء أمس، وجد 
املوقــوف مشــنوقًا )بواســطة غطــاء وســادة(، يف 
لحــم.   بيــت  رشطــة  مديريــة  يف  التوقيــف  غرفــة 
وجــرى نقــل املوقــوف اىل مستشــفى بيــت جــاال 

عدوانهم وحصارهم عى أبناء شعبنا.
وأمتنــا  شــعبنا  أبنــاء  مــن  العديــد  أن  إىل  ولفتــت 
لبــوا النــداء الــذي أطلقته الهيئة يف برلن للتوقيع 
الفلســطيني،  التجمــع  مقــر  يف  الجداريــة  عــى 
وإعــالن رفضهــم للتطبيع وإدانتــه والتربؤ منه ومن 
التربيــرات  كل  ورفــض  ركبــه,  يف  الســائرين  كل 
بــأن  املطبعــن،  مــن  ســيقت  التــي  والتعليــالت 
تطبيعهــم أىت  خدمــة منهــم للقضيــة الفلســطينية 

وملساعدة الفلسطينين.
مــع  التطبيــع  الفعاليــة،  يف  الحضــور  ووصــف 
الشــعب  بحــق  ترتكــب  جرميــة  بأنــه  االحتــالل، 
النضاليــة،  خارصتــه  يف  وطعنــة  الفلســطيني، 
ومكافــأة  الفلســطيني،  للــدم  اســتباحة  هــو  بــل 

اإلرسائييل.
وأوضحــت الــوزارة أن وزراء خارجيــة األردن 
االتحــاد  وممثــل  وأملانيــا  وفرنســا  ومــرص 
الخميــس،  اليــوم  ســيعقدون  األورويب 
دعــم  ســبل  "لبحــث  اجتاًعــا،  عــان  يف 
األوســط  الــرشق  يف  الســلمية  العمليــة 
باتجاه التوصل لسالم عادل وشامل ودائم 

الحكومي، حيث أعلن االطباء عن وفاته.
يذكر ان املوقوف )أ.ع.ق(، هو أحد كوادر حركة 
فتــح، وكان برتبــة تنظيميــة، عضــو إقليــم، وســبق 
ان اعتقــل لــدى قــوات االحتــالل االرسائيــيل عدة 
مرات.  كا يشار إىل أنه كان يعاين من اكتئاب 

نفيس منذ فرتة طويلة.
يؤكــد املركــز عــى أن حيــاة املوقوفن يف مراكز 
العامــة  التوقيــف والســجون مســؤولية املديريــة 
الداخليــة،  ووزارة  والتأهيــل  اإلصــالح  ملراكــز 
1998 بشــأن مراكــز  وفــق قانــون رقــم )6( لســنة 
 )7( املــادة  تنــص  حيــث  والتأهيــل،  اإلصــالح 
منــه عــى أن "...يعتــرب النــزالء يف أي مركــز مــن 
املراكــز تحــت الحفــظ القانــوين يف عهــدة مديــر 
العامــة  النيابــة  أن  املركــز  يؤكــد  كــا  املركــز."  
وجهات التوقيف هي الجهة املســؤولة عن حياة 

وسالمة املعتقلن.

لالحتــالل عــى جرامئــه ستشــجعه عــى مواصلــة 
بطشــه وعدوانــه عــى شــعبنا وأرضنــا ومقّدســاتنا، 

بل ويعد نكبة جديدة تضاف لنكبات شعبنا.
وأكدوا أن شعبنا يدرك أن التطبيع جزء من الثمن 
الــذي يدفعــه املطبعــون للمحافظــة عــى البقــاء، 
لتوهمهــم بــأن ذلــك هــو املفتــاح  لدخــول البيــت 

األبيض الذي يؤّمن لهم البقاء والحاية.
برلــن: إن االحتــالل واهــم  وقــال املتحدثــون يف 
بهذا التطبيع، ألن أبناء أمتنا وشــعوبنا العربية لن 
ينزلقــوا هــذا املنزلــق نحــو التطبيــع، مؤكديــن أن 
قضيــة فلســطن هي القضيــة املحورية واملركزية 
ألمتنــا التــي تشــكل العمــق االســرتاتيجي لشــعبنا 

وقضيتنا.

يف املنطقة".
ويعــد هــذا االجتــاع الثالــث مــن نوعــه، إذ 
فربايــر/  شــهر  يف  ميونــخ  يف  األول  ُعقــد 
متــوز  يوليــو/  يف  والثــاين   ،2020 شــباط 

املايض عرب آلية االتصال املريئ.
يذكر أن مفاوضات التســوية بن االحتالل 

والسلطة متوقفة منذ عام 2014.

مركز حقويق يطالب بالتحقيق يف وفاة موقوف 
لدى نظارة رشطة بيت لحم

دعوة من برلني للمشاركة بالتوقيع عىل جدارية ضد التطبيع

غزة/ فلسطن:
العــام املستشــار  النائــب  ناقــش 
أمــس،  املدهــون،  الديــن  ضيــاء 
الفرعيــة  البعثــة  رئيــس  مــع 
للصليــب األحمــر يف قطــاع غــزة 
ايجناســيو كاراسيس، الضانات 
وظــروف  واإلنســانية  القانونيــة 
االحتجــاز للنــزالء يف ظــل جائحــة 

كورونا.
وأشار املدهون خالل زيارته مقر 
البعثة الدولية ولقاء رئيسها، إىل 
جهــود منظومــة العدالة الجنائية، 
من النيابة العامة ووزاريت العدل 
قانــون  إنفــاذ  يف  والداخليــة، 
البديلــة،  والتدابــر  العقوبــات 
الصــادر عــن املجلــس الترشيعي 

يف فرباير/ شباط املايض.
اإلجرائيــة  املعيقــات  ولفــت إىل 
القانــون  مــواد  بعــض  لتطبيــق 
تطبيقهــا  ووســائل  املذكــورة، 
وإمــكان مســاهمة  واقعــا عمليــا، 

النائب العام ورئيس "بعثة الصليب" يناقشان 
ظروف احتجاز الزنالء يف ظل جائحة كورونا

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر 
مبــا  ودعمــه،  ذلــك  إســناد  يف 
اإلصالحيــة  التوجهــات  يحقــق 
وإصــالح  تأهيــل  يف  الحديثــة 

بتقويــم  واإلســهام  النــزالء، 
املظاهر السلبية يف املجتمع.

وأكــد النائــب العــام حرصــه عــى 
مــع  والتنســيق  التعــاون  توثيــق 

الحقوقيــة والدوليــة  املؤسســات 
يف  النيابــة  سياســات  ضمــن 
مكونــات  كل  عــى  االنفتــاح 

العدالة.

غزة/ فلسطن:
والرياضــة  الشــباب  وزارة  أعلنــت 
يف قطــاع غــزة، أمــس، عــن اســتئناف 
املقبلــن  الشــباب  تزويــج  مــرشوع 
عــى الــزواج ممــن تجــاوزت أعارهم 
 )500( وبواقــع  عاًمــا(،   33(
مســتفيد. وذكر وكيل وزارة الشــباب 
والرياضــة، "أحمــد محيســن"، أنــه تم 
بعــد  أيــام  قبــل  املــرشوع  اســتئناف 
توقفه بســبب دخــول الجائحة لقطاع 

غزة وإعالن حالة الطوارئ.
إلذاعــة  حديــث  يف  خــالل  وأوضــح 
املــرشوع  أن  األقــى"،  "صــوت 
بقيمــة  شــاب   )500( منــه  يســتفيد 
مليــوين دوالر مــن املنحــة القطريــة، 
وتــم إنجــاز جــزء كبــر منــه قبــل دخول 

الجائحة لغزة.
العمــل  يجــري  أنــه  محيســن  وأكــد 
إلنجاز املرشوع بأرسع وقت ممكن، 

يف جميع محافظات قطاع غزة، عدا 
بهــا  التــي تقيــدت  محافظــة الشــال 
الحركــة بســبب اإلجراءات املشــددة 

للحد من انتشار فروس كورونا. 
وقــال: "جــرى اكتــال املــرشوع يف 
ويجــري  ورفــح  خانيونــس  محافظتــي 
اليــوم اكتالــه يف املحافظــة  خــالل 
الذيــن  الشــباب  ونطمــن  الوســطى، 
مل نســطع الوصــول إليهــم يف مناطق 
القادمــة  األيــام  يف  بانــه  الشــال 
بــكل  وجاهــزون  إليهــم  ســنصل 

طواقمنا الكتال املرشوع".
وبــّن محيســن أن كل مــن انطبقــت 
عليــه رشوط املــرشوع التي حددتها 
الــوزارة ممــن ســجلوا مــن )33 عامــا( 
فا فوق سيستفيد من منحة الزواج 

البالغة أربعة آالف دوالر.
وتابع: "نســعى ألن يكون ســن الزواج 
عاًمــا   30 مــن  املقبلــة  املرحلــة  يف 

عــى  املقبلــن  للشــباب  فــوق  فــا 
للجهــات  كتاًبــا  جهنــا  وقــد  الــزواج، 
وعــى  غــزة  قطــاع  يف  املســؤولة 
رأســها رئيــس حركــة حــاس يف غــزة 
يحيــى الســنوار لدعم مــرشوع الزواج 
واملشاريع الصغرة والنظر يف جيل 

التسعينات".

مبالــغ  توفــرت  "حــال  وأضــاف: 
ماليــة لــدى الــوزارة لدعــم املشــاريع 
الصغــرة ســنعلن عــرب موقــع الــوزارة 
عــن فتــح بــاب التســجيل لالســتفادة 
مــن هــذه املشــاريع لنســتهدف مــن 
ضوابــط  وفــق  الشــباب  فئــة  خاللهــا 

ومعاير محددة".

"الشباب والرياضة" تستأنف العمل بمرشوع تزويج الشباب

األردن تستضيف اليوم اجتماًعا عربًيا أوروبًيا لبحث "التسوية"

المباحث العامة تضبط ُمخرتيق 
صفحة "لجنة متابعة كورونا"

غزة/ فلسطن:
الرشطــة  يف  العامــة  باملباحــث  اإللكرتونيــة"  "الجرائــم  دائــرة  أفــادت 
الفلسطينية بقطاع غزة، أمس، بضبط شخصن اخرتقا صفحة "اللجنة 
الصحية ملتابعة فروس كورونا" عى فيسبوك، التابعة لوزارة الصحة 

الفلسطينية.
وأوضــح مديــر دائــرة الجرائــم اإللكرتونيــة، أن الصحــة اشــتكت بتعــرض 
الصفحــة املذكــورة لالخــرتاق، حيــث عملــت أطقــم الدائــرة عــى تتّبــع 

االخرتاق ومصادره، ومتكنت من تحديد هوية ومصدر االخرتاق.
وذكــر مديــر "الجرائــم اإللكرتونيــة"، يف ترصيــح لـــ "موقــع الداخليــة" أنه 
تــم التعــرف عــى شــخصن يقفــان وراء االخــرتاق، وهــا: )م، ف( و)ع، 

ف(، ُمشًرا إىل توقيفها التخاذ املقتىض القانوين.
وأضــاف أن الشــخصن أقــرا خــالل التحقيــق األويل بقيامهــا بعمليــة 
االخــرتاق، إىل جانــب محــاوالت اخــرتاق صفحــات وحســابات أخــرى، 
الفًتــا إىل إحالتهــا إىل النيابــة العامــة؛ الســتكال اإلجــراءات القانونية 

بحقهم.
املخرتقــة،  الصفحــة  اســتعادة  مــن  متكنــت  الفنيــة  األطقــم  أن  وبــّن 

وتأمينها؛ لضان عدم اخرتاقها مرة أخرى.
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واشنطن/ الجزيرة نت: 
العاصفــة  تشــكلت  عندمــا 
 18 يف  ويلفريــد  االســتوائية 
كان  الجــاري،  ســبتمرب/أيلول 
لألعاصــر  الوطنــي  املركــز 
 National( املتحــدة  بالواليــات 
قــد   )Hurricane Center

العواصــف  أســاء  قامئــة  اســتنفد 
بــدء  منــذ  فقــط  الثانيــة  للمــرة 
ويف   .1950 عــام  يف  التســمية 
تشــكلت  ســاعات،  غضــون 
اآلن  تعرفــان  أخريــان  عاصفتــان 

باسم ألفا وبيتا.
موسم مل ينته بعد

موقــع  عــى  لهــا  مقــال  يف 
 The( كونفرسيشــن"  "ذي 
 18 بتاريــخ   )Conversation

سبتمرب/أيلول الجاري استعرضت 
األســتاذ  وود  كيمــربيل  الكاتبــة 
املســاعد لألرصــاد الجوية بجامعة 
 Mississippi( مسيســيبي  واليــة 
أســباب   )State University

ارتفاع أعداد وشدة األعاصر هذا 
العام.

ما سبب كرثة األعاصر املدارية؟
-كتلــة  اضطــراب  يوجــد  عندمــا 
أو  الحمليــة  الســحب  مــن  كبــرة 
العواصــف الرعديــة- فــوق املحيط 
الظــروف  بعــض  فــإن  األطلــي، 
الجوية ستســاعده يف التحول إىل 

إعصار استوايئ.
والكثــر  الدافــئ  املــاء  ويســاعد 
اكتســاب  عــى  الرطوبــة  مــن 
االضطرابــات للقــوة. ويــؤدي عــدم 
االســتقرار إىل متكــن طرود الهواء 
مــن االرتفــاع ألعى واالســتمرار يف 

تكوين عواصف رعدية.
وهــذا العــام، كانــت درجــات حرارة 
البحــر أعــى مــن املتوســط  ســطح 
املحيــط  مــن  كبــر  جــزء  عــرب 
أقــل  الريــاح  قــص  وكان  األطلــي 
من املتوسط، وهذا يعني أنه كان 
أكــرث مالءمــة مــن املعتــاد لتكويــن 

األعاصر املدارية.
 "La Niña ورمبــا يكــون لـــ "النينيــا
النينيــا  وظاهــرة  بهــا.  عالقــة  أيضــا 
 El النينيــو  ظاهــرة  عكــس  هــي 
تكــون  عندمــا  تحــدث   –  Niño

-حنــا، وإســاياس، ولــورا، وســايل- 
هــذه  يف  املعتــاد  مــن  أكــرث  وهــو 
األعاصــر.  موســم  مــن  املرحلــة 
مــن  العديــد  أيضــا  الحظنــا  لكننــا 
قصــرة  االســتوائية  العواصــف 

العمر التي كان لها تأثر أقل.
وعندمــا يتطــور اإلعصــار املــداري 
من اضطراب يتشكل فوق أفريقيا، 
فــإن أمامــه الكثر فــوق املحيط مع 
مســاحة للتنظيم واكتســاب القوة. 
لكن هذا العام، تشكلت عواصف 
عديــدة يف أقــى الشــال، أقــرب 

إىل الساحل األمريك.
وقــد جاء معظمها من االضطرابات 
التــي مل تكــن واعــدة للغايــة حتــى 
 Gulf( انتقلــت فــوق تيــار الخليــج
Stream(، وهو تيار محيطي كبر 

خليــج  مــن  الدافــئ  املــاء  يحمــل 
املكســيك حتــى الســاحل الرشقي 

إىل شال املحيط األطلي.

إثــارة  "األكــرث  إن  كيمــربيل  تقــول 
إىل  وصلنــا  أننــا  هــو  للدهشــة 
لهــذا   23 الـــ  االســتوائية  العاصفــة 
العــام، بيتــا، وهــذا أبكــر بأكــرث مــن 
العــام   ،2005 بعــام  مقارنــة  شــهر 
للعديــد  املســجل  الوحيــد  اآلخــر 

من العواصف املساة".
أعاصــر  موســم  فــإن  ذلــك،  مــع 
 2020 لعــام  األطلــي  املحيــط 
العواصــف  ومــع  بعــد.  ينتــه  مل 
املتنبئــون  تحــول  الجديــدة، 
ألســاء  األبجديــة  القامئــة  مــن 
األبجديــة  أحــرف  إىل  األشــخاص 
 ،2005 موســم  ويف  اليونانيــة. 
الحــروف  مــن  عواصــف   6 شــهدنا 

اليونانية، تنتهي بزيتا.
املحيــط  نشــاط  ســبب  مــا  إذن، 
تقــول  العــام؟  هــذا  األطلــي 
األرصــاد  علــاء  "كان  كيمــربيل 
بعــض  يتابعــون  مثــي  الجويــة 
االختالفــات املهمــة، مبــا يف ذلــك 
العديــد مــن العواصــف االســتوائية 
التي تشكلت بالقرب من الساحل 

األمريك".

يف  البحــر  ســطح  حــرارة  درجــات 
رشق ووســط املحيــط الهــادئ أقــل 

من املتوسط.
أمنــاط  عــى  التربيــد  هــذا  ويؤثــر 
الطقــس يف جميــع أنحــاء الواليــات 
يف  مبــا  أخــرى،  وأماكــن  املتحــدة 
يف  الريــاح  قــص  إضعــاف  ذلــك 

حوض املحيط األطلي.
ســبتمرب/أيلول  أوائــل  ويف 
الوطنيــة  اإلدارة  قــررت  الجــاري، 
الجــوي  والغــالف  للمحيطــات 
 NOAA" )National"
 Oceanic and Atmospheric

Adminstation( أننــا دخلنــا يف 

."La Niña" منط مناخ
وقــد كان هــذا النمــط يرتاكــم منــذ 
املمكــن  مــن  كان  لذلــك  أســابيع، 
الشــائعة  الظــروف  هــذه  تكــون  أن 
مالءمــة  مــدى  يف  ســاهمت  قــد 
لألعاصــر  األطلــي  املحيــط 

املدارية هذا العام.
منعطف قبالة الساحل األمريك

ســاحل  أعاصــر   4 ورضبــت 
العــام  هــذا  املتحــدة  الواليــات 

املداريــة  األعاصــر  وتحتــاج 
لتتشــكل عــادة إىل درجــات حــرارة 
أعــى مــن درجــة حرارة ســطح البحر 
وتزيــد عــى 80 درجــة فهرنهايــت 
وميكــن  مئويــة"،  درجــة   26.6"

عــى  الدافئــة  امليــاه  تســاعد  أن 
حــدوث  يف  الخليــج  تيــار  طــول 

االضطرابات باألعاصر املدارية.
العواصــف  هــذه  ألن  ونظــرا 
بعيــدة  بالفعــل  كانــت  االســتوائية 
إىل حــد مــا يف الشــال، مل يكــن 
لديها الكثر من الوقت الكتســاب 

القوة.
ومل يــدرس خــرباء األرصــاد الجويــة 
مــن  العديــد  ل  تشــكُّ ســبب  بعــد 
هــذا  الطريقــة  بهــذه  العواصــف 
أن  املحتمــل  مــن  ولكــن  املوســم، 
يكــون ذلــك بســبب ميــاه املحيــط 
األطلــي األكــرث دفئــا مــن املعتــاد 

وموقع تيار الخليج.

"إيرباص" تقلب موازين 
الطريان بـ 3 طائرات غريبة 

وجديدة كليًّا
باريس/ وكاالت:

كشفت رشكة "إيرباص"، املتخصصة يف مجال صناعة طائرات الركاب، 
عــن خطتهــا إلطــالق أول طائــرات "عدميــة االنبعاثــات"، يف العــامل بشــكل 
فريــد وعــري. وبحســب الرشكــة، فــإن الطائــرات الجديــدة التــي تعمــل 
بالوقود الهيدروجيني ميكن أن تدخل الخدمة بحلول عام 2035 تقريبا.

ونــرشت الرشكــة فيديــو يظهــر ثالثة تصاميم جديدة من رشكة "إيرباص"، 
ميــزة  تســتخدم  جــدا وعــري،  بشــكل غريــب  الطائــرات  إحــدى  وتظهــر 

األجنحة املثلثة الحديثة.
وقال الرئيس التنفيذي للرشكة غيوم فوري، إن التصاميم الثالثة ملفهوم 
"زيرو" )عدمية االنبعاث( متثل "لحظة تاريخية لقطاع الطران التجاري".

وأكــد فــوري أن اســتخدام الهيدروجــن يف مجــال الطــران مــن شــأنه أن 
"يحد بشكل كبر من تأثر الطران عى املناخ".

ويعتمــد مفهــوم الطــران الخــايل مــن االنبعاثــات بشــكل كبــر عــى إيجاد 
أو  متجــددة  مصــادر  مــن  الهيدروجــن  مــن  كبــرة  كميــات  إلنتــاج  طــرق 

منخفضة الكربون، بحسب "يب يب يس".
يعتمــد معظــم اإلنتــاج عــى نطــاق واســع يف الوقــت الحــايل عــى الوقــود 

األحفوري، وخاصة امليثان، وال يعترب منخفض الكربون.

بطارية فائقة وسعر 
منافس.. "ريلمي" تطرح 
هاتف "يس 15" يف مرص

القاهرة/ وكاالت:
كشــفت رشكــة "ريلمــي"، خــالل احتفاليــة كــربى عــن 4 مــن أحــدث 
منتجاتها الذكية الجديدة، تقرر طرحها رسميا يف السوق املري.

وجــاء عــى رأســها املجموعــة الجديــدة، هاتــف "يس 15"، اإلصــدار 
عــدد  بلــغ  والتــي  االقتصاديــة  هواتــف "يس"  مــن سلســلة  األحــدث 
مستخدميها حول العام أكرث من 13 مليون مستخدم، بحسب بوابة 

"األهرام" املرية.
كــا شــملت ســاعات "بــودز كيــو"، بتجربــة اســتاع تصــل إىل 20 
ساعة متصلة، وساعات "بودز كالسيك" التي تدعم الصوت فائق 
"ريلمــي"  ســاعة  جانــب  إىل  الحريــة،  التقنيــات  بأحــدث  الجــودة 
الذكيــة التــي تقــدم حزمــة مــن أحــدث التطبيقــات الرتفيهيــة والطبيــة، 

و14 وضع ريايض.
وميتلــك "يس 15" بطاريــة 6000 ملــي أمبــر مــع كامــرا رباعيــة، 
متكنه من إجراء مكاملات هاتفية ملدة 46.4 ساعة، وتشغيل لعبة 
"بابجي" ألكرث من 10 ســاعات متواصلة، وتطبيق "إنســتغرام" ألكرث 
من 23 ساعة ومشاهدة "يوتيوب" لقرابة 29 ساعة متصلة، وبسعر 

أقل من 3000 جنيه.
ويأيت الهاتف بنســختن األوىل بســعة تخزين 64 غيغابايت وذاكرة 
2790 جنيــه مــري والثانيــة بســعة  4 غيغابايــت بســعر  عشــوائية 
تخزين 128 غيغابايت مع ذاكرة عشوائه 4 غيغابايت بسعر 2990 

جنيه مري.

محاوالت إلنقاذ 270 حوًتا
بعد جنوح جماعي

كانربا/ وكاالت:
يحاول علاء األحياء إنقاذ حياة نحو 270 حوتا عالقة يف املياه الضحلة 
قبالة إحدى الجزر األسرتالية بعدما تعرضت لجنوح جاعي هو األضخم 

منذ عام 2009.
ونــرش موقــع إذاعــة صــوت أملانيــا "دويتشــه فيلــه"، مقطــع فيديــو الحيتــان 
التي جنحت عى الشــاطئ وأصبحت حياتها مهددة بعدما وصلت إىل 

املياه الضحلة وأصبحت غر قادرة عى العودة إىل املياه.
وتشــر تقاريــر إىل أن عــرشات الحيتــان العالقــة تعرضــت للنفــوق قبالــة 

سواحل جزيرة "تسانيا" أصغر واليات البالد.
بعــد  25 حوتــا،  إنقــاذ  فــرق اإلنقــاذ وعلــاء األحيــاة مــن  وبينــا متكنــت 
اكتشاف الجنوح الجاعي لها عى الساحل الغريب للجزيرة، فإن هناك 

محاوالت حثيثة إلنقاذ ما تبقى منها.
وعلقــت الحيتــان قبالــة الجزيــرة التــي تقــع عــى بعــد 240 كيلومــرتا مــن 

الساحل الجنوب الرشقي ألسرتاليا.
ويصــل وزن بعــض تلــك الحيتــان إىل نحــو 3 أطنــان وهــو مــا يعنــي أنــه يف 

حالة جنوحها، فإن عملية إعادتها للمياه تكون يف غاية الصعوبة.
ويعتــرب جنــوح الحيتــان بهــذه الطريقــة أمــرا شــائعا يف املنطقــة، لكنهــا مل 
تشــهد تجمعــا بهــذا الحجــم منــذ أكــرث مــن عقــد، عندمــا تعــرض نحو 200 

حوت للجنوح عام 2009.

أعاصري استوائية متوالية عىل المحيط
األطليس قد تجعل 2020 العام األسوأ

جاكرتا/ وكاالت:
عرثت فرق اإلنقاذ من مقاطعة شال مالوكو 
اإلندونيســية عى صياد ســمك أمىض ثالثة 
أيام ينجرف يف البحر متشبًثا بصندوق كان 

يضع فيه السمك.
أوديــن  غــادر  فلــر"،  "نيــوز  ملوقــع  ووفقــا 
دميان البالغ من العمر 46 عاًما منزله لصيد 

بعض املأكوالت البحرية لبيعها ومل يعد.

 24 بعــد  الرشطــة  الصيــاد  أرسة  وأبلغــت 
الستكشــاف  بحــث  فريــق  ونــرشوا  ســاعة، 
البدايــة  يف  املحيطــة،  وامليــاه  املنطقــة 
قامــوا  أن  بعــد  العثــور عليــه  مل ينجحــوا يف 
بدوريــات يف املنطقــة التــي عادة ما يصطاد 

فيها الدين والصيادون املحليون اآلخرون.
واســتطاع الصياد النجاة عرب التشــبث بوعاء 
تربيــد الســمك برتقــايل اللــون عندمــا رصــده 

جوًعــا  يتضــور  كان  بينــا  اإلنقــاذ،  فريــق 
وجفاًفــا مــن نقــص امليــاه، حيــث جــرى نقلــه 
مينــاء  إىل  وصولــه  بعــد  املستشــفى  إىل 

قريب.
ومــن جانبــه قــال رئيــس فريــق اإلنقــاذ محمــد 
عرفــة: "لســنا متأكديــن بعــد كيــف نجــا مــن 
دون طعــام ومــاء ملــدة ثالثــة أيــام، لكنه رجل 

محظوظ".

رحى االنتخابات..
 المفتاح بيده وحده!

يف  االنتخابــات  مــرشوع  لطــرح  الســلطة  تعــود  كامــل  عــام  بعــد 
وسائل اإلعالم. قبل عام وبالتحديد قبل اجتاع الجمعية العامة 
لألمــم املتحــدة طــرح عبــاس وقــادة الســلطة مــن حولــه مــرشوع 
االنتخابــات الفلســطينية لتجديــد الرشعيات، وأُجريت نقاشــات 
طويلــة يف وســائل اإلعــالم حولها، وحــول قضية القدس ووجوب 
مشــاركتها يف االنتخابــات. وانتهــت املوجــة اإلعالميــة املوجهــة 
ومل تحدث االنتخابات يف فلسطن، ألسباب حقيقية، وأسباب 

غر حقيقية.
أمــا األســباب غــر الحقيقيــة فهــي التطــورات السياســية، وصفقــة 
القــرن، وكورونــا، وأمــا األســباب الحقيقيــة فهــي يف نظــري تكمــن 
عليــه  تتفــق  توقيــت  يف  إلجرائهــا  الحقيقيــة  اإلرادة  غيــاب  يف 
الفصائــل واألحــزاب الفلســطينية مــع عبــاس. مفتــاح التوقيــت، 
ونرش اإلرادة الحقيقية ها بيد محمود عباس وحده دون غره. 
هــو الــذي يقــرر أن تكــون بعــد ثالثــة أشــهر مثــال، أو بعــد ثــالث 
ســنوات. ال أحــد بحكــم الرتكيبــة السياســية للســلطة وللمجتمــع 
الــذي يســتطيع  الفلســطيني ميكنــه أن يقــرر موعدهــا. الوحيــد 

ذلك هو عباس، وال أحد غره.
لــذا أقــول للمهتمــن بهــذا املوضــوع: ال توجــد موانــع لوجســتية 
كبــرة لعــدم إجــراء االنتخابــات، وال توجــد عنــد الفصائــل موانــع 
مــن إجرائهــا، وقــد أبــدت جميعهــا تأييــدا لها دون تحفــظ. مل ُتجَر 
االنتخابــات يف العــام املــايض، واآلن تعــود أســطوانة االنتخابات 
لتدور من جديد، ويجتمع الرجوب والعاروري يف تركيا لتنسيق 
موضوع االنتخابات، ويقول عريقات إن عباس سيطرح موضوع 
االنتخابــات أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، وإن الرئيــس 
جاهــز إلصــدار املرســوم الــذي يحــدد املواقيــت، بعــد التفاهــم 

مع حاس والفصائل!
مــا قيــل، ومــا يقــال، هــو عينــه مــا كان قبــل عــام يف مثــل هــذا 
التوقيــت، وهنــا أود أن أطلــب مــن الرئيــس أن يصــدر املرســوم 
الــذي يحــدد التوقيــت قبــل الذهــاب لألمــم املتحــدة، ولــن يجــد 
مــن الفصائــل معرتضــا وال متحفظــا، فجميعهــم مــع االنتخابــات، 
ومــع تجديــد الرشعيــات. إذا مل يصــدر املرســوم قبــل الذهــاب 
لألمــم املتحــدة، فرمبــا ننتظــر للعــام القــادم، وهكــذا تــدور رحــى 

االنتخابات سنويا.. تسمع جعجعة وال ترى طحنا.

نجاة إندونيســـي تـــــاه يف البحـــر 3 أيـــام


