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اعتقال 21 مواطًنا من الضفة
إصابات باالختناق خالل مواجهات 
مـــــع االحتـــالل فـــــي الخليـــــل.. 

ومستوطنون يقتحمون "األقىص"
محافظات/ فلسطني:

أصيب عرشات املواطنني، أمس، بحاالت اختناق، جراء استنشاقهم الغاز املسيل 
للدمــوع خــال مواجهــات اندلعــت مــع قــوات االحتــال اإلرسائيــي يف منطقــة بــاب 
الزاوية وسط مدينة الخليل جنويب الضفة الغربية املحتلة، يف حني جدد عرشات 
املســتوطنني اقتحام املســجد األقىص، من جهة باب املغاربة، وســط حراســة أمنية 

مشــددة. وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتال املتمركزة عند مدخل 
شــارع الشــهداء أطلقــت قنابــل الصــوت والغــاز الســام صــوب املواطنــني، 

رأفت مرة: شعبنا 
سيظل أكرث تمسًكا 

بحقه ومقاومته
38 عاًما عىل 
ذكرى مجزرة

صربا وشاتيال 
يف لبنان

بريوت-رام الله/ فلسطني:
يوافــق اليــوم -الـــ16 مــن أيلول- 
صــرا  ملجــزرة  الـــ38  الذكــرى 
 43 اســتمرت  التــي  وشــاتيا، 

متواصلــة،  ســاعة 
الخميــس  مســاء  منــذ 

هنيـة يهاتـف عبـاس مــن 
سفارة فلسطني يف بريوت 

بريوت/ فلسطني:
زار رئيس املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسامية حامس إسامعيل هنية، 
ووفــد مــن قيــادة الحركــة، ظهــر أمــس، ســفارة الســلطة الفلســطينية يف بــريوت، 
حيــث كان يف اســتقبالهم الســفري أرشف دبــور، وأمــني رس حركــة فتــح يف لبنــان 

فتحي أبو العردات، ولفيف من قادتها.
وأجرى هنية خال زيارته إىل مقر السفارة اتصااًل برئيس السلطة محمود عباس، 
أكــد خالــه املــي قدًمــا يف تعزيــز وتطويــر الخطوات التي تــم اتخاذها، لوحدة 

املوقــف الفلســطيني يف مواجهــة "صفقــة القــرن" ومخططــات الضــم 
215وعمليات التطبيع، ال سيام أن هذا االتصال وهذه الزيارة يتزامنان مع 

6 وفيات و809 إصابات 
جديدة بـ"كورونا" يف الضفة

رام الله/ فلسطني:
أعلنت وزارة الصحة يف رام الله، أمس، تسجيل 6 وفيات و809 إصابات 

جديدة بفريوس "كورونا" و395 حالة تعاٍف يف الضفة الغربية.
وقالــت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة، يف بيان صحفي، إن حاالت الوفاة هي 

79 إصابة 
جديدة 

بفريوس 
كـورونــــا

فــي غــزة
غزة/ فلسطني: 

يف  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
تســجيل  أمــس،  غــزة،  قطــاع 
79 إصابــة جديــدة بفــريوس 
"كورونا"، و79 حالة تعاٍف.

الــوزارة  وأوضحــت 
تقريرهــا  يف 

واشنطن-غزة-رام هللا/ 
محمد القوقا-وكاالت:

وقعت اإلمارات والبحرين اتفاق "العار" 
التطبيعي مع كيان االحتالل اإلرسائييل 

يف البيت األبيض وبرعاية الرئيس األمرييك 
دونالد ترامب، أمس، رغم الرفض واإلدانة 
الواسعة من الفلسطينيني وجهات عربية 

وإسالمية.
وعقب توقيع االتفاقني بثالث لغات، 

اإلنجلزيية والعربية والعربية، انتهى حفل 
التوقيع يف الحديقة الجنوبية للبيت 

األبيض، حيث تم التوقيع يف البداية من 
جانب اإلمارات و)إرسائيل( ثم من جانب 

البحرين و)إرسائيل(.

حماس: 
االتفاقات 
ال تساوي 

الحبــــر 
الـــــــذي 
ُكتبت به

تظاهرات غضب يف األرايض 
الفلسطينية ومخيمات 

لبنان ومدن عالمية تزامًنا 
مع إشهار "اتفاق العار"

غزة-رام الله-عواصم/ محمد القوقا-وكاالت:
الفلســطينية  القضيــة  مــع  واملتضامنــني  الفلســطينيني  آالف  شــارك 
يف وقفــات احتجاجيــة بعــدد مــن محافظــات قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة 
ومخيامت اللجوء يف لبنان وأيضا مبدن عاملية، تزامًنا مع إشهار اتفاقي 
التطبيــع اإلمــارايت البحرينــي مــع )إرسائيــل( يف حديقــة البيــت األبيــض، 

أمس، برعاية أمريكية.

ردود أفعال محلية وعربية 
منددة بالتطبيع اإلمارايت 

البحريين مع االحتالل
عواصم-غزة/ فلسطني:

توالــت ردود األفعــال املحليــة والعربيــة املنــددة بالتطبيــع اإلمــارايت 
وســط  أمريكيــة،  برعايــة  اإلرسائيــي،  االحتــال  مــع  البحرينــي 
تأكيــد ثبــات املوقــف تجــاه القضيــة الفلســطينية وحقــوق الشــعب 
الفلســطيني املرشوعــة. وعــد القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســامي 

ودولتــي  االحتــال  بــني  التطبيــع  أن  شــهاب،  داود 
اإلمارات العربية والبحرين ليس وليد اللحظة، بل أُعد 

بالزتامن مع 
توقيع اتفاق 

التطبيع.. 
المقاومة 

الفلسطينية 
يف غزة توصل 

رسائلها 
للمطبعني 

حماية يدين تصاعد انتهاكات االحتالل بالقدس

الحموري: الوضع بالقدس
كاريث ومساع إرسائيليــــة 
لطرد 200 ألف مقدسـي

القدس املحتلة/ فلسطني:
قــال مديــر مركــز القدس للحقــوق القانونية واالجتامعية زياد الحموري: 
إن ســلطات االحتــال اإلرسائيــي تســعى متســاِرعًة إىل طــرد أكــر مــن 
الهويــة  )حملــة  املحتلــة  القــدس  مدينــة  مــن  فلســطيني  ألــف   200
الزرقــاء(، بهــدف إحــال املســتوطنني مكانهــم. وأوضــح الحمــوري يف 
حديــث خــاص لوكالــة "صفــا" أمــس، أن املعركــة األساســية يف القدس 

قامئة عىل ترحيل املقدسيني، وإخائهم من منازلهم، لصالح 
الجمعيات االستيطانية، وألجل تحقيق حلم "يهودية الدولة".

توجيه مذكرة لألمم المتحدة 
وأللفي مركز حقويق حول حصار غزة

غزة/ فلسطني:
وجهــت مؤسســة الشــيخ أحمــد ياســني مذكــرة لألمــم املتحــدة 
الدميقراطيــة  يــوم  مبناســبة  وقانــوين،  حقوقــي  مركــز  وأللفــي 

"أوضاعنا كارثية ونبيت يف الحدائق العامة"
عالقو غزة بالخارج يتساءلون عن 
موعد التئام شملهم بعائالتهم

غزة/ نور الدين صالح:
مل يــُدر بخلــد املواطــن عبــد اللــه شــابط الــذي يقطــن يف قطــاع غــزة، أن 

ســفره إىل دولــة الجزائــر لتجديــد اإلقامــة الخاصــة بــه الســتكامل 
دراســة الدكتــوراة ســيمتد إىل عــدة شــهور، نتيجــة ظــروف طارئــة 

5 آالف إصابة بـ"كورونا" 
يف دولـــة االحتــــــالل

النارصة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الصحــة اإلرسائيليــة، أمــس، تســجيل 4973 إصابــة 

بفريوس "كورونا" خال الساعات الـ24 األخرية.

االحتالل يقتل أطفااًل من عائلة واحدة جنوب قطاع غزة خالل عدوان 2014      ) تصوير / رمضان األغا (وزيرا خارجية البحرين واإلمارات يحتفالن مع نتنياهو يف واشنطن أمس   ) أ ف ب ( 
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"االتفاق األسـود" 
يخرج إىل العلن من البيت األبيض

من جرائم 
نتنياهو

 يف غــــــــزة
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رأفت مرة: شعبنا سيظل أكثر تمسًكا بحقه ومقاومته
38 عاًما عىل ذكرى مجزرة صربا وشاتيال يف لبنان

توجيه مذكرة لألمم املتحدة
وأللفي مركز حقوقي حول حصار غزة

حركة مقاطعة )إرسائيل( وسحب االستثامرات تدعو ملقاطعة برنامج "ناس دييل"

حماية يدين تصاعد انتهاكات االحتالل بالقدس
الحموري: الوضع بالقدس كاريث ومساٍع إرسائيلية لطرد 200 ألف مقديس

القدس املحتلة/ فلسطني:
قــال مديــر مركــز القدس للحقــوق القانونيــة واالجتامعية 
زياد الحموري: إن سلطات االحتالل اإلرسائييل تسعى 
متســاِرعًة إىل طــرد أكــر مــن 200 ألــف فلســطيني مــن 
مدينــة القــدس املحتلــة )حملــة الهويــة الزرقــاء(، بهــدف 

إحالل املستوطنني مكانهم.
"صفــا"  لوكالــة  خــاص  حديــث  يف  الحمــوري  وأوضــح 
عــى  قامئــة  القــدس  أن املعركــة األساســية يف  أمــس، 
لصالــح  منازلهــم،  مــن  وإخالئهــم  املقدســيني،  ترحيــل 
الجمعيــات االســتيطانية، وألجــل تحقيــق حلــم "يهوديــة 

الدولة".
وأضاف أن املعركة اإلرسائيلية بالقدس طويلة ورشسة 
تشــمل كل مــا يتعلــق بالوجــود الفلســطيني فيهــا، ومــن 
بينهــا قــرارات محاكــم االحتــالل بإخــالء عرشات الســكان 
يف  يحــدث  مثلــام  املســتوطنني،  لصالــح  منازلهــم  مــن 
حــي الشــيخ جــراح وبلــدة ســلوان، بادعــاء ملكيــة اليهــود 

للبيوت قبل عام 1948.
الثبوتيــة  األوراق  بعــض  تقديــم  رغــم  أنــه  إىل  وأشــار 
املقدســيني  ملكيــة  تثبــت  والتــي  االحتــالل،  ملحكمــة 
لصالــح  دامًئــا  قــرارات  تصــدر  املحكمــة  فــإن  للمنــازل، 

املستوطنني.
ألــف   300-320 بــني  مــا  أن  إىل  الحمــوري  ولفــت 
لكــن  صعبــة،  ظــروف  يف  باملدينــة  يعيشــون  مقــديس 
مــا يزيــد معاناتهــم اســتخدام االحتــالل كل الوســائل من 

أجل طردهم، وتفريغ املدينة من سكانها األصليني.
األســبوع  أمــرت  القــدس  االحتــالل يف  وكانــت محكمــة 
عــرشات  بإخــالء  مختلفــني،  التامســني  يف  املــايض، 

رشقــي  أحيــاء  يف  منازلهــم  مــن  الفلســطينيني  الســكان 
املدينــة لصالــح جمعيــات املســتوطنني، بادعــاء ملكيــة 

اليهود لألرض قبل عام 1948.
وبحســب صحيفة "هآرتس" العربية، فإنه وفًقا للقانون 
 48 حــرب  قبــل  املمتلــكات  "إعــادة  فــإن  اإلرسائيــيل، 
إعــادة املمتلــكات  تتــم  لليهــود فقــط، يف حــني ال  تتــم 

الفلسطينية املهجورة خالل الحرب إىل مالكها".
وقضت املحكمة برضورة إخالء 26 فرًدا من عائلة عبد 
الفتاح الرجبي يف حي بطن الهوى بســلوان من منازلهم 
لصالــح منظمــة "عطــرت كوهانيم"، علاًم أنهم يعيشــون 

فيها منذ عام 1966.
االحتــالل  محاكــم  أن  الحمــوري  أوضــح  الصــدد،  وبهــذا 
الوجــود  عــى  للضغــط  اإلرسائيــيل  القانــون  تســتغل 
الفلسطيني بالقدس ومحاربته بكل الوسائل، وتحديًدا 

يف املناطق القريبة من أسوار القدس.
دميوغرافيــة  لحــرب  يتعرضــون  املقدســيني  أن  وأكــد 
طويلــة تســتهدف وجودهــم، وذلــك مــن خــالل اســتمرار 
البنــاء  الهــدم وتهجرهــم مــن منازلهــم، بحجــة  عمليــات 
قــًرا  منهــا  بإخالئهــم  قــرارات  وإصــدار  ترخيــص،  دون 

أيًضا، كل ذلك إلحالل املستوطنني.
أنــه رغــم تلــك اإلجــراءات املمنهجــة،  لكنــه شــدد عــى 
يشــكل  باملدينــة  وصمودهــم  املقدســيني  ثبــات  فــإن 
الشوكة الوحيدة يف حلق االحتالل، ومواجهة سياساته 

العنرصية ومشاريعه التهويدية.
ا  وتتعامل جمعية "عطرت كوهانيم" االســتيطانية حاليًّ
مع عرشات قضايا اإلخالء ضد الســكان الفلســطينيني، 
يف إحداهــا، أمــرت محكمــة "الصلــح" يف ينايــر/ كانــون 

الثــاين بإجــالء 11 عائلــة مكونــة من 67 شــخًصا من بطن 
يتــم  ومل  للمحكمــة  العائــالت  اســتأنفت  وقــد  الهــوى، 

البت يف األمر بعد.
عائلــة  إخــالء  العليــا  االحتــالل  محكمــة  قــررت  وأمــس، 
لصالــح  حلــوة  وادي  حــي  منزلهــا يف  مــن  عــزات صــالح 
حتــى  العائلــة  وأمهلــت  االســتيطانية"،  العــاد  "جمعيــة 
وأقــرت  اإلخــالء،  قــرار  لتنفيــذ   5/11/2020 تاريــخ 
بتعويضهــا، "كونهــا عائلــة مســتأجرة محميــة يف العقــار 
وطالــب  شــيكل".  ألــف   361 قيمتــه  مــايل  "مببلــغ 
الحموري برضورة تقديم كل أشكال الدعم للمقدسيني 
وتعزيــز صمودهــم بالقــدس، مــن أجــل البقــاء ومواجهــة 

كل املخططات اإلرسائيلية الهادفة القتالع وجودهم.
الوقــت  القــدس يف  لــه  تتعــرض  مــا  مــن خطــورة  وحــذر 
الراهــن، مؤكــًدا أن املعركــة مــا زالــت مســتمرة، وســوف 
تكــون أرشس مــن ذي قبــل، بحيــث ســتتعرض املدينــة 
ورصامــة  رضاوة  أشــد  احتالليــة  وإجــراءات  العتــداءات 

تستهدف سكانها.
الحمــوري  بالقــدس، وصــف  االقتصــادي  الوضــع  وحــول 
سياســات  بفعــل  للغايــة،  وســيئ  صعــب  بأنــه  الوضــع 
االحتالل املتمثلة بالرضائب واملخالفات الباهظة، وما 
فاقــم تلــك األوضــاع انتشــار فــروس "كورونــا" باملدينة، 

وإغالق عرشات املحال التجارية.
عــى  ــا  اقتصاديًّ ضغًطــا  ميــارس  االحتــالل  أن  وأوضــح 
حســم  يف  ومهــامًّ  رئيًســا  عامــاًل  بكونــه  املقدســيني، 

الوجود الفلسطيني.
ونبه إىل أن سلطات االحتالل عملت بعد اتفاق أوسلو 
عــى عــزل القــدس عــن محيطهــا، وإقامــة جــدار الفصــل 

املشــكلة  فــإن  "كورونــا"  تفــي  مــع  لكــن  العنــرصي، 
وســتكون  باملدينــة،  كبــر  بشــكل  زادت  االقتصاديــة 

كارثية.
مــن   80% نحــو  فــإن  حقوقيــة،  مؤسســات  ووفــق 
أدت  كــام  الفقــر،  خــط  تحــت  يعيشــون  املقدســيني 
آثــار السياســات اإلرسائيليــة عــى الحقــوق األساســية، 
االقتصاديــة  األوضــاع  تفاقــم  إىل  الفاصــل  والجــدار 

واالجتامعية املرتدية أصاًل للسكان.
تــم  بالقــدس  تجــاري  محــل   400 أن  الحمــوري  وذكــر 
إغالقــه بظــل "كورونــا"، مــا كبــد أصحابهــا خســائر ماليــة 
كبرة، مطالًبا املؤسسات العربية واإلسالمية واملعنية 
دعمهــا  وتكريــس  العاجــل  بالتدخــل  القــدس  بشــؤون 

لخدمة القدس وسكانها.
حماية يدين

وأدان مركــز حاميــة لحقــوق االنســان تصاعــد انتهــاكات 
القــدس  مدينــة  يف  اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســلطات 
رســم  سياســة  تطبيــق  يف  واســتمرارها  املحتلــة، 
مدينــة  إىل  املدينــة  لتحويــل  الهادفــة  املخططــات 
"يهودية مركزية"، يف إطار مساعيها لالستيالء وسلب 

ومصادرة املزيد من أرايض املواطنني الفلسطينيني.
وذكر حامية، يف بيان أمس، أن قوات االحتالل تواصل 
هــدم  عــى  املقدســيني  املواطنــني  إجبــار  سياســة 
خمــس  أجــربت  أنههــا  إىل  مشــًرا  بأنفســهم،  منازلهــم 
عائــالت مقدســية أول مــن أمــس، عــى هــدم منشــآتهم 
قــرار مــن بلديــة االحتــالل  قــًرا، بعــد صــدور  الســكينة 

بهدم تلك املنازل.
ولفــت إىل أن قــوات االحتــالل اقتحمــت األحد املايض 

بلــدة ســلوان جنــويب األقــى، وعلقــت إخطــارات هــدم 
يف  منشــآت  عــدة  عــى  للبلديــة  اســتدعاء  وبالغــات 
البلدة، ومن ضمنها "مســجد القعقاع" يف حي أبو تايه 

بالبلدة.
الشــؤون  لتنســيق  املتحــدة  األمــم  مكتــب  أن  وأوضــح 
خــالل  أنــه  فيــه  ذكــر  تقريــًرا  أصــدر  "أوتشــا"  اإلنســانية 
الفــرتة الواقعــة بــني شــهري آذار/مــارس وآب/أغســطس 
2020 قامــت قــوات االحتــالل بهــدم أو مصــادرة 389 
ا،  مبًنى ميلكه فلســطينيون، أي مبعدل 65 مبنى شــهريًّ
وهو ما ميثل أعى متوسط ملعدل عمليات الهدم يف 

أربعة أعوام.
وأكد حامية أن سياســة ســلطات االحتالل متثل انتهاًكا 
صارًخا ملبادئ القانون الدويل اإلنساين، إضافًة لكونها 
تشــكل مساًســا باملدنيــني وحقوقهــم ومخالفــة واضحــة 

للمبادئ التي أقرها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
وعــدَّ أن سياســة هــدم املنــازل واملنشــأة واملمتلــكات 
املدنيــة يف األرايض املحتلــة مبنزلــة عقوبــات جامعيــة 
متارسها سلطات االحتالل ضد املدنيني الفلسطينيني 
يف األرايض املحتلــة ومتثــل جرميــة دوليــة، وتندرج يف 
رومــا  ميثــاق  يف  ذكرهــا  ورد  التــي  الحــرب  جرائــم  إطــار 

الخاص باملحكمة الجنائية الدولية.
ودعــا املركــز املجتمــع الــدويل وال ســيام الدول األطراف 
املوقعــة عــى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بالتدخــل الفــوري 
لحاميــة املقدســيني ومــن خــالل الضغــط عــى ســلطات 
االحتالل من أجل الوقف الفوري لسياسة هدم املنازل 
مدينــة  ويف  عموًمــا  املحتلــة  األرايض  يف  واملنشــآت 

القدس خصوًصا.

غزة/ فلسطني:
وجهــت مؤسســة الشــيخ أحمــد ياســني مذكــرة لألمــم 
املتحــدة وأللفــي مركــز حقوقي وقانوين، مبناســبة يوم 
الدميقراطية العاملي، الذي يوافق الخامس عرش من 
الحصــار اإلرسائيــيل  اســتمرار  أيلــول، حــول  ســبتمرب/ 
عــى قطــاع غــزة. وتضمنــت املذكــرة اإلشــارة إىل أن 
الحصــار الــذي فرضتــه ســلطات االحتــالل عــى قطــاع 
للشــعب  الدميقراطــي  االختيــار  بســبب  كان  غــزة، 
الفلســطيني عــرب صناديــق انتخابــات قانونيــة، أرشفت 
عليهــا املؤسســات الدوليــة واللجــان الحقوقيــة وأثنت 

عى شفافيتها ونزاهتها.
كام أكدت املؤسسة يف مذكرتها أنها تعدُّ هذا اليوم 

يوم نرصة لدميقراطية الشعوب واألفراد كافة. ويجب 
عى العامل الحر أن يعمل عى رفع الحصار عن قطاع 

غزة بعد أربعة عرش عاًما.
وأكــدت أنــه حصــار قاتل بكل املقاييس، أرخى بظالله 
واالقتصاديــة  االجتامعيــة  الحيــاة  نواحــي  كل  عــى 
البنــى  مبشــكالت  ناهيــك  والصحيــة،  والتعليميــة 
األساسية والكهرباء واملاء التي تدخل يف صلب حياة 
األفــراد. ولفتــت إىل أنَّ ســلطات االحتالل باســتمرارها 
رغبــة  الحائــط  بعــرض  تــرضب  الظــامل  الحصــار  بهــذا 
األرسة الدوليــة وإرادتهــا يف إنهــاء العقــاب الجامعــي 
الــذي فــرض عــى قطــاع غــزة، بســبب مامرســته لحقــه 

الدميقراطي.

بروت-رام الله/ فلسطني:
يوافق اليوم -الـ16 من أيلول- الذكرى الـ38 ملجزرة صربا 
وشــاتيال، التــي اســتمرت 43 ســاعة متواصلــة، منــذ مســاء 
الخميــس 16 أيلــول إىل ظهــر الســبت 18 أيلــول 1982، 
ارتكبتها املليشــيات املوالية لالحتالل اإلرسائييل وســط 
صمت عريب ودويل مخٍز يف منطقة صربا ومخيم شاتيال 

لالجئني الفلسطينيني قرب العاصمة اللبنانية بروت.
حتــى اليــوم ال يعــرف أحــد عدد شــهداء املجزرة، لكن أدق 
األرقام هو 3500 شهيد معظمهم فلسطينيون، يف حني 

ُقدر وجود مئات اللبنانيني بينهم.
يقول عز الدين منارصة يف كتابه "الثورة الفلسطينية يف 
الشــهداء ميتلــك  مــن  واحــد  1982-1972": كل  لبنــان 
رسديتــه الخاصــة، وألنهــم ميتلكــون هــذه الرديــات، تــم 

اغتيال الشهود عى مأساة أكرب، حدثت عام 1948.
ضحايــا  جنســيات  الشــفويون  والــرواة  الباحثــون  صنــف 
 20% فلســطينيون،   75% وشــاتيال:  صــربا  مذبحــة 
وأتــراك،  وبنغــال،  وإيرانيــون،  )ســوريون،   5% لبنانيــون، 
وأكــراد، ومرصيــون، وجزائريــون، وباكســتانيون(، وآخــرون 

مل تحدد جنسياتهم.
كــام وصفهــا الصحفــي الربيطــاين "روبــرت فيســك" الــذي 
زار مخيــم شــاتيال صبيحــة الســبت 18 أيلــول 1982 بأنهــا 
"أفظع عمل إرهايب يف تاريخ الرشق األوسط الحديث"، 
يف حــني وصفهــا امنــون كابليــوك يف تحقيقــه بأنهــا "أكــر 

املذابح بشاعة وفظاعة منذ الحرب العاملية الثانية".

املقاومــة  حركــة  يف  اإلعالميــة  الدائــرة  رئيــس  وأكــد 
مــرة يف  رأفــت  الخــارج  منطقــة  "حــامس" يف  اإلســالمية 
شــعبنا  أن  وشــاتيال،  صــربا  مجــزرة  عــى  الـــ38  الذكــرى 

الفلسطيني سيظل أكر متسًكا بحقه ومقاومته.
وقــال مــرة يف بيــان أمــس: متــر اليــوم هــذه الذكــرى األليمة 
الفلســطينية،  القضيــة  عــى  صعــب  ســيايس  وقــت  يف 
حيث تتهافت بعض الدول العربية عى توقيع اتفاقيات 

تطبيع مع االحتالل اإلرسائييل.
وأضــاف أن الشــعب الفلســطيني الــذي صمــد يف مرحلــة 
صربا وشــاتيال عام 1982 وخرج أشــد مقاومة لالحتالل، 

سيخرج من هذه املرحلة أكر متسًكا بحقه ومقاومته.
ونبــه إىل أن ذكــرى مجــزرة صــربا وشــاتيال ســتظل محفــورة 
اإلنســانية  ضمــر  ويف  الفلســطيني  شــعبنا  وجــدان  يف 

ها من أشد املجازر دموية وبشاعة. ِبَعدِّ
ــل مــرة االحتــالل اإلرسائيــيل وامليليشــيات املتعاونة  وحمَّ
معــه املســؤولية الكاملــة عــن هــذه املجــزرة التــي ارُتِكبــت 
توجهــات  مــع  ترافقــت  إرسائيليــة  لقــرارات  تنفيــًذا 

امليليشيات بإبادة الفلسطينيني والقضاء عليهم.
مالحقــة  واإلنســاين  األخالقــي  الواجــب  مــن  أنــه  وتابــع 
وســوقهم  املجــزرة،  هــذه  ارتكبــوا  الذيــن  املجرمــني 

للمحاكمة ومعاقبتهم عى جرميتهم.
للصمــود  عنواًنــا  ســتظل  وشــاتيال  صــربا  أن  مــرة  وأكــد 
طريــق  عــى  والفــداء  للتضحيــة  ومنوذًجــا  واملقاومــة، 

التحرير والعودة والحرية.

أبو ظبي/ فلسطني:
وســحب  )إرسائيــل(  مقاطعــة  حركــة  دعــت 
االســتثامرات منهــا )BDS(، صانعي املحتوى 
"نــاس  برنامــج  العربيــة ملقاطعــة  يف املنطقــة 
ديــيل القــادم" املدعــوم مــن اإلمــارات، والــذي 
يهــدف لتوريطهــم يف التطبيــع مــع )إرسائيــل( 

والتغطية عى جرامئها.
الربنامــج  إن  أمــس:  بيانهــا  الحركــة يف  وقالــت 

محتــوى  صانــع   80 تدريــب  إىل  "يهــدف 
التــي  نــاس"  "أكادمييــة  خــالل  مــن  ــا  عربيًّ
اإلرشاف  طاقــم  ضمــن  مــن  إرسائيليــني  تضــمُّ 
الــذي يرأســه اإلرسائيــيل جوناثــان  والتدريــب 
بيليــك، وبتمويــٍل مــن أكادمييــة "نيــو ميديــا" 
اإلماراتيــة التــي أنشــأها محمــد بــن راشــد قبــل 

شهرين".
النظــام  قبــل  مــن  الدعــم  "هــذا  أن  وأضافــت 

ل تواطــًؤا رصيًحــا  اإلمــارايت االســتبدادي يشــكِّ
شــعوبنا  عقــول  لغــزو  اإلرسائيليــة  الجهــود  يف 
االســتيطاين  االســتعامر  نظــام  جرائــم  وتلميــع 
تســويق  عــن  فضــاًل  اإلرسائيــيل،  واألبارتهايــد 
اتفاقية العار التي أبرمها النظام مع االحتالل".

ويقــود الربنامــج صانع املحتوى نصر ياســني، 
ويبــث  ينتــج  والــذي  التطبيــع  يف  "الغــارق 
محتــوى تطبيعــي ناعــم، ينتــزع )إرسائيــل( مــن 

عــى  القامئــة  وطبيعتهــا  الحقيقــي  ســياقها 
اإلجــرام والتطهــر العرقــي ووصــل تطبيعــه إىل 
الــرصاع  مســؤولية  الفلســطيني  تحميــل  حــدِّ 
لعــدم قبولــه بـ"الســالم" اإلرسائيــيل -األمريــي 

املزعوم".
ــت اللجنــة صنــاع املحتــوى الذيــن رفضــوا  وحيَّ
كل  مطالبــة  املــرشوع،  هــذا  يف  االنخــراط 

املشاركني باالنسحاب فوًرا.

هنية يهاتف عباس من سفارة فلسطني يف بريوت
بروت/ فلسطني:

لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  زار 
إســامعيل  حــامس  اإلســالمية  املقاومــة 
هنيــة، ووفــد مــن قيــادة الحركــة، ظهــر أمس، 
بــروت،  يف  الفلســطينية  الســلطة  ســفارة 
الســفر أرشف  اســتقبالهم  كان يف  حيــث 
دبــور، وأمــني رس حركــة فتح يف لبنان فتحي 

أبو العردات، ولفيف من قادتها.
وأجــرى هنيــة خــالل زيارته إىل مقر الســفارة 
اتصــااًل برئيــس الســلطة محمود عباس، أكد 
وتطويــر  تعزيــز  يف  قدًمــا  املــي  خاللــه 
الخطوات التي تم اتخاذها، لوحدة املوقف 
القــرن"  "صفقــة  مواجهــة  يف  الفلســطيني 
التطبيــع،  وعمليــات  الضــم  ومخططــات 
الزيــارة  وهــذه  االتصــال  هــذا  أن  ســيام  ال 
يتزامنــان مــع اجتامع واشــنطن للتوقيع عى 

اتفاق تطبيع مع بعض الدول العربية.
املبذولــة  بالجهــود  إشــادته  هنيــة  وجــدد 
لتوحيد الصف والبيت الفلسطيني وتعزيز 
رضورة  مؤكــًدا  األصيلــة،  شــعبنا  مواقــف 
ترتكــز  واحــدة  وطنيــة  اســرتاتيجية  اعتــامد 
املقاومــة  وتفعيــل  الوطنيــة،  الوحــدة  عــى 
إىل  واالســتناد  أشــكالها،  بــكل  الشــاملة 
داعمــة  ودوليــة  وإســالمية  عربيــة  حاضنــة 
لـ"صفقــة  ورافضــة  الفلســطينية  للقضيــة 
القرن" ومشاريع التطبيع ومحاوالت تصفية 

القضية الفلسطينية.
الفلســطيني  البيــت  ترتيــب  إىل  ودعــا 
منظمــة  وتطويــر  تفعيــل  عــرب  الداخــيل 
مجلــس  وانتخــاب  الفلســطينية،  التحريــر 
والخــارج  الداخــل  يف  فلســطيني  وطنــي 

ميثــل الــكل الفلســطيني، مؤكــًدا أن شــعبنا 
التصفيــة  عــى مواجهــة كل مشــاريع  قــادر 

منذ وعد بلفور إىل يومنا هذا.
مــن جهتــه، أكــد عضــو املكتــب الســيايس 
إعــالن  أن  جباريــن،  زاهــر  حــامس،  لحركــة 
للمقاومــة  املوحــدة  الوطنيــة  القيــادة 
الشــعبية، ميثــل خطــوة مهمــة يف مواجهــة 
التــي  والتوســع  الضــم  ومشــاريع  االحتــالل 
الغربيــة  الضفــة  يف  وقرانــا  مدننــا  تطــال 

املحتلة.
لــه  صحفــي  ترصيــح  يف  جباريــن  وقــال 
أمــس، إن وضــع اتفــاق األمنــاء العامــني قيــد 
الرشاكــة  نحــو  أوىل  خطــوة  ميثــل  التنفيــذ 
الوطنية الجادة، وإن إصالح منظمة التحرير 
والرشاكــة يف مؤسســتها يعــد عنواًنــا مهــامًّ 
الفلســطيني  القــرار  ليكــون  املرحلــة  لهــذه 

ا. موحًدا وشاماًل وجامعيًّ
وأدان عمليــات التطبيــع التــي تتبناهــا بعض 

عــن  القفــز  اختــارت  والتــي  العربيــة،  الــدول 
الــذي  االحتــالل  ومهادنــة  شــعبنا  حقــوق 
يهــدم ويقتــل ويرشد ومينع شــعبنا من حقه 

يف الوطن املستقل.
وشــدد عــى أن خيــار املقاومة الشــاملة هو 
الطريــق لتحريــر أرضنــا املحتلــة، وأن شــعبنا 
البطــل الــذي يواجــه االحتــالل يف كل شــرب 
فوق أرضه قادر عى حامية حقوقه والدفاع 

عنها.

جانب من الزيارة
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

االستنفار اإلرسائييل 
عىل حاله: شاماًل وجنوًبا

رغــم أن االهتــام اإلرسائيــي املحدود بالقضايــا األمنية يقابله 
انشــغال متزايــد بكورونــا، والتطبيــع مــع الخليــج، فــإن التقديــر 
الفلســطينية يف  املقاومــة  دوافــع  اســتمرارية  باتجــاه  يذهــب 
االرتفــاع، يف حــن تبقــي ترصيحــات حــزب اللــه عــى فرضيــة 

التصعيد، وهناك خشية جدية أن ينفذ تهديداته.
بالنســبة لإلرسائيليــن، طاملــا أن الوضــع األمني مل ينفجر عى 
صــورة عمليــات عســكرية أو مواجهــات طويلــة، فــإن كل يشء 
عــى مــا يــرام، صحيــح أن هنــاك قدًرا ال بأس به من املنطق يف 
هــذا، لكنــه يحمــل تجاهــًا للواقــع، فهــذا الصمــت ال يدل عى 
يشء، بقدر ما هو مخادع وكاذب، صحيح أن األمن اإلرسائيي 
يحبــط بــن حــن وآخــر هجــات فلســطينية، لكنــه يأخــذ بعــن 

االعتبار مؤرش التحفيز اآلخذ يف االرتفاع لدى حاس.
يفــرض عمــل الجيــش اإلرسائيــي أن حدًثــا واســع النطــاق قــد 
يتحول من حدث محي إىل حدث متعدد الجهات املنخرطة 
يف  بحــدث  األســبوع  هــذا  التمريــن  ســيناريو  بــدأ  وقــد  فيــه، 
الشال؛ وهذا يعني أن ترف الحرب املركزة قد انتهى، حيث 
يركــز الجيــش اإلرسائيــي بأكملــه عــى جبهــة واحــدة ملحاربــة 
عدو واحد، وأي حدث يف الشــال قد يشــعل الضفة الغربية 
أو قطــاع غــزة، وأي هجــوم يف الضفــة الغربيــة قــد يصبــح حملــة 

شاملة للفلسطينين.
الجبهــة  االحتــال  جيــش  يضــع  التهديــدات،  ترتيــب  يف 
الشــالية يف املقــام األول، ومــع أن الســاحة الفلســطينية أكــر 
تفجرا، لكن الساحة الشالية أخطر بكثري، ورغم أنه ال مصلحة 
للحــزب مبحاربــة "إرسائيــل"، عــى األقــل حاليــا، فــإن االنتقــام 
ا عــى مقتــل  الــذي يعــد بــه، ورغبتــه بقتــل جنــدي إرسائيــي ردًّ
عنرصه يف هجوم إرسائيي بدمشق، يجعل الجيش يقف يف 

حالة تأهب قصوى عى الحدود منذ شهرين.
حزب الله ال يريد التصعيد، ويعرف أن قتل إرسائيي سيؤدي 
لتصعيــد يســعى لتجنبــه، لكــن ترصيحــات أمينــه العــام العلنيــة 
تؤكــد بــأن القضيــة ال تــزال مفتوحــة، وأن االنتقــام ســيأيت، مــا 
يحافــظ عــى إمكانيــة التصعيــد، ورمبا حتى عى نطاق واســع، 
يحــدث هــذا يف وقــت حســاس بشــكل خــاص، عشــية األعيــاد 
اليهوديــة، ويف ذروة الجهــد املبــذول إلعــادة الحيــاة الروتينيــة 

وتأهيل االقتصاد يف الشال املعتمد عى السياحة.
يعتمــد التقديــر اإلرسائيــي عــى قاعــدة أن الجيــش مطالــب 
تؤثــر  قــد  أخــرى  أكــر، وأي سياســة  مــع تحمــل مخاطــر  بالــرد؛ 
ســلبًا عى ميزان الردع املتبادل يف الشــال، وتزيد من شــهية 

الحزب ورعاته اإليرانين وحلفائه الفلسطينين.
كل هــذا يحــدث بعيــًدا عــن أعــن اإلرسائيلين، مع أن حدًثا ما 
قد يكرس هذا الصمت يف لحظة، ويحول الجبهتن الشالية 
والجنوبيــة بأكملهــا إىل ســاحات حــرب، رغــم أنهــا تتمتــع يف 
ظاهرهــا بهــدوء غــري مســبوق، لكــن كل البيانــات املوجــودة فيه 
تنقــل عــدم االســتقرار، باعتبارها مناطــق متفجرة، وقد تتفاعل 

بشكل غري متوقع.

200 ألف رافض لتطبيع اإلمارات 

والبحرين يوقعون "ميثاق فلسطني"
إسطنبول/ األناضول:

أعلنــت رابطــة إماراتيــة، أمــس، أن عــدد املوقعــن عــى وثيقــة بعنــوان "ميثــاق 
فلسطن" تجاوز 200 ألف رافض للتطبيع مع االحتال اإلرسائيي.

ملقاومــة  اإلماراتيــة  "للرابطــة  تويــر  عــر  تغريــدات  سلســلة  يف  ذلــك  جــاء 
التطبيــع"، تزامنــا مــع توقيــع اتفاقــي تطبيــع بــن املنامــة وأبــو ظبي و)تــل أبيب( 
عــدد  "وصــل  التطبيــع:  ملقاومــة  اإلماراتيــة  الرابطــة  وقالــت  األبيــض.  بالبيــت 

املوقعن عى ميثاق فلسطن إىل أكر من 200 ألف موقع".
وكتبت التغريدة تحت هاشتاغ )وسم( #الشعوبضدالتطبيع.

والثــاين  العربيــة  باللغــة  أحدهــا  إلكرونيــن  موقعــن  وجــود  إىل  وأشــارت 
باإلنجليزيــة يتيحــان التوقيــع. وأضافــت: "وّقــع واحصــل عــى ميثــاق فلســطن 
)نســخة إلكرونيــة( الــذي ينــص عــى نــرصة القضيــة الفلســطينية والوقوف ضد 

التطبيع مع الكيان الصهيوين لنقول للعامل أن الشعوب ضد التطبيع".
وأعلنــت خــال دعوتهــا للتوقيــع عــن "انطــاق الحملــة الشــعبية لدعــم القضيــة 
الفلســطينية ورفــض التطبيــع مع الكيان الصهيــوين". ونقلت الرابطة تغريدات 

عديدة لنشطاء خليجين وفلسطينين يحثون عى التوقيع عى امليثاق.
ودشنت الرابطة اإلماراتية من مجموعة من املثقفن واألكادميين املعارضن 
خارج الباد، عقب إعان الرئيس األمرييك دونالد ترامب يف 13 أغسطس/

آب املايض، توصل اإلمارات و)إرسائيل( إىل اتفاق تطبيع بن البلدين.
وتهدف الرابطة إىل مضاعفة حجم الوعي بن صفوف املواطنن للتحذير من 

خطورة التعاون املتبادل مع )إرسائيل(".
ووقعــت اإلمــارات والبحريــن اتفاقــي التطبيــع مع )إرسائيــل( يف البيت األبيض 
وبرعاية الرئيس األمرييك دونالد ترامب، مساء أمس، رغم الرفض واإلدانة من 
الجانب الفلسطيني. والجمعة املاضية، أعلنت البحرين، التوصل إىل اتفاق 
عــى إقامــة عاقــات دبلوماســية كاملــة مــع )إرسائيــل(، برعاية أمريكيــة، لتلحق 

باإلمارات التي اتخذت خطوة ماثلة يف 13 أغسطس/ آب املايض.
وأعلنــت قــوى سياســية ومنظــات عربيــة، رفضهــا بشــكل واســع لهــذا االتفــاق، 
مــن  ماثلــة  رضبــة  بعــد  األمــة  قضيــة  ظهــر  يف  "طعنــة"  بأنــه  اتهامــات  وســط 

اإلمارات.

نشطاء ومعارضون إماراتيون وصفوا االتفاق بـ"العار"

بالتزامن مع توقيع اتفاق التطبيع.. املقاومة
الفلسطينية يف غزة توصل رسائلها للمطّبعني

غزة/ محمد أبو شحمة:
اإلمــارات  مــن  كل  فيــه  وقعــت  التــي  الوقــت  يف 
االحتــال  دولــة  مــع  التطبيــع  اتفــاق  والبحريــن 
دونالــد  األمريــيك  الرئيــس  برعايــة  اإلرسائيــي، 
قطــاع  يف  الفلســطينية  املقاومــة  قصفــت  ترامــب، 
عــى  أوىل  كــرد  بصاروخــن  املحتلــة  األرايض  غــزة 

التطبيع الخليجي.
رســائل  الفلســطينية  املقاومــة  صواريــخ  وحملــت 
املتحــدة،  والواليــات  اإلرسائيــي،  االحتــال  لدولــة 
واإلمارات، والبحرين، بأن اتفاقيات التطبيع لن تؤثر 
عى القضية الفلسطينية، أو تتسبب يف تصفيتها.

ووقعــت اإلمــارات والبحريــن، مســاء أمــس، اتفاقــات 
تطبيع مع )إرسائيل( يف مراسم احتفالية استضافها 
البيــت  يف  ترامــب،  دونالــد  األمــرييك،  الرئيــس 
أوســط  "رشق  بــزوغ  عــن  تحــدث  الــذي  األبيــض، 
االحتــال  حكومــة  رئيــس  وصــف  فيــا  جديــد"؛ 
بأنهــا  االتفاقــات  نتنياهــو،  بنيامــن  اإلرسائيــي، 

"منعطف تاريخي". 
اتفاقــات:  ثــاث  عــى  التوقيــع  املراســم  وشــهدت 
األوىل "معاهــدة ســام" بــن )إرسائيــل( واإلمــارات، 
والبحريــن،  )إرسائيــل(  بــن  ســام"  "إعــان  والثانيــة 
واألخــرية "اتفــاق أبراهــام" الذي يتعلق بتطبيع عريب 

واسع مع )إرسائيل(، وأكد ترامب أن خمس أو ست 
دول ستنضم إليه الحًقا.

الكاتب واملحلل السيايس مصطفى الصواف، أكد 
أن الشــعب الفلســطيني الوحيد الذي ميلك مفتاح 
القضيــة الفلســطينية، وال ميكــن ألي أحــد أن ينــوب 
عنه يف تقرير مصريه، سواء اإلمارات أو دول غريها.

لـــصحيفة "فلســطن": "اإلمــارات ال  وقــال الصــواف 
يوجــد لهــا وزن يك تؤثــر يف القضيــة الفلســطينية، 
وتقريــر  القــول  يســتطيع  مــن  هــو  وحــده  فالشــعب 
العربيــة  الــدول  جميــع  ذهبــت  لــو  وحتــى  مصــريه، 

للتطبيع مع االحتال اإلرسائيي".
كانــت  الفلســطينية  "املقاومــة  الصــواف:  وأضــاف 
اإلمــارايت  االتفــاق  توقيــع  مــع  بالتزامــن  رســالة  لهــا 
املقاومــة  أن  وهــي  االحتــال،  دولــة  مــع  البحرينــي 
ســتكون العنوان يف كل املراحل والوســيلة الوحيدة 

لتحرير فلسطن".
القضيــة  تصفيــة  ميكــن  ال  أنــه  الصــواف  ولفــت 
مــع  العربيــة  الــدول  تطبيــع  خــال  مــن  الفلســطينية 
دولــة االحتــال اإلرسائيــي، أو إقامــة عاقــات معهــا 
مــن خــال الواليــات املتحــدة املتمثلــة يف الرئيــس 

دونالد ترامب.
املســاة  الــدول  كل  ذهبــت  "لــو  بالقــول:  وأردف 

بالعربيــة إىل التطبيــع مــع االحتــال اإلرسائيــي كل 
ولكــن  الفلســطينية،  القضيــة  عــى  يؤثــر  لــن  ذلــك 
الشــعب  بقــوة  حيــة  الفلســطينية  القضيــة  ســتبقى 

الفلسطيني".
حيــدر  والدعايــة  والسياســة  اإلعــام  يف  الباحــث 
الصواريــخ يف  إطــاق  قــرر  "مــن  إن  قــال:  املصــدر، 
هــذا التوقيــت رجــل داهيــة، فزوايــا التحليــل كثــرية 
ومتنوعــة، لكــن أهمهــا اآلن أنهــا وضعــت نتنياهــو يف 
بــل صبــت مزيــًدا مــن الزيــت عــى  مــأزق جديــد ال 

تعقيدات موجودة أصا".
وأضــاف املصــدر: "كيــف لجمهــور أن يقتنــع بجدوى 
تطبيــع ال يتــأىت مــن ورائــه أمن أو هــدوء، لقد أفرغت 
عملية اطاق الصواريخ خطوة التطبيع من مضمونها 
ألخــذ  تجمــع  مجــرد  كونهــا  يف  حقيقتهــا  وكشــفت 

الصور كل حسب اهدافه الشخصية".
وعــر موقــع "تويــر" غــرد الكثــري مــن النشــطاء العرب 
والفلســطينين رفضــًا التفــاق بن اإلمارات والبحرين 
بأنــه  إيــاه  واصفــن  اإلرسائيــي،  االحتــال  دولــة  مــع 

اتفاق "العار".
املعــارض اإلمــارايت البــارز غــرد بعــد توقيــع االتفــاق: 
" كل االتفاقيــات مــع الكيــان الصهيــوين باطلــة ومــن 
يوقع اتفاقيات مع العدو يدخل يف نفس خانته من 

أنه محتل ومعتٍد عى أصحاب األرض واألمة".
وغــرد املعــارض اإلمــارايت، أحمــد الشــيبه النعيمــي 
عقــب االتفــاق، وكتــب: "الخامس عرش من ســبتمر 
يــوم أســود يف تاريــخ اإلمــارات، ملــاذا ال نجعلــه رائعًا 
بالتوقيع عى ميثاق فلســطن واملشــاركة يف حملة 

الشعوب ضد لتطبيع".
الجزيــرة  قنــاة  ومديــر  البــارز،  األردين  الصحفــي 
بعــد  تغريــدة  كتــب يف  أبــو هالــة،  يــارس  الســابق، 
االتفــاق: "ترمــب عاجــز عــن املصالحــة الداخليــة مــع 
تاريخــه،  يف  مســبوق  غــري  بشــكل  وقّســمه  شــعبه، 
وكذلــك اإلمــارات والبحريــن، وجميعهــم يهربــون مــن 
فشــلهم الداخــي إىل وهــم نجــاح خارجي، من خال 

اتفاق سام بن حلفاء".
كتــب  زعاتــرة،  يــارس  الســيايس،  واملحلــل  الكاتــب 
بعــد االتفــاق بالقــول: "هــذا أحــد أيــام العــار، دولتــان 
عربيتان توّقعان "اتفاق سام" برعاية كائن متصهّن 
)ترامب(؛ اعرف بالقدس عاصمة للعدو، وبرشعية 

االستيطان، وشطب قضية الاجئن.
وأكمــل زعاتــرة تغريدتــه: "توّقعــان ســاما مــع عــدو 
ويتوّعــد  صعيــد،  كل  عــى  الغطرســة  ذروة  يف 
بالهيمنــة عــى كل املنطقــة، للعار يف كتاب التاريخ 

صفحات؛ وللبطولة صفحات".

اتفــاق أمــس "حدث تاريخــي وفرصة لتحقيق 
السام واالزدهار واالستقرار للمنطقة".

ونشــاط  برسعــة  نعمــل  أن  "علينــا  وقــال: 
الفلســطيني  للنــزاع  الدولتــن  حــل  لتحقيــق 
اإلرسائيــي، ولقــد أظهرنــا اليــوم بأن مثل هذا 
يعــد حلــا  ومــا كان  الطريــق ممكــن وواقــع، 

قبل سنوات اآلن ميكن أن يتحقق".
والجمعــة، أعلنــت البحريــن، التوصــل إىل 
دبلوماســية  عاقــات  إقامــة  عــى  اتفــاق 
أمريكيــة،  برعايــة  )إرسائيــل(،  مــع  كاملــة 
خطــوة  اتخــذت  التــي  باإلمــارات  لتلحــق 

ماثلة يف 13 أغسطس/ آب املايض.
وأعلنــت قــوى سياســية ومنظــات عربيــة، 
رفضهــا بشــكل واســع لهــذا االتفــاق، وســط 
اتهامــات بأنــه "طعنــة" يف ظهر قضية األمة 

بعد رضبة ماثلة من اإلمارات.
كان وزير الخارجية األمرييك مايك بومبيو 
وصــف االتفاقــات، التــي وقعــت أمــس يف 
والبحريــن  اإلمــارات  بــن  األبيــض  البيــت 
ثانيــة،  جهــة  مــن  و)إرسائيــل(  جهــة  مــن 
باإلنجاز الرائع، فيا يصفها الفلســطينيون 
بالطعنــة يف الظهــر، أمــا )تــل أبيــب( فتقول 
مليــارات  اقتصادهــا  عــى  ســتدر  إنهــا 

الدوالرات.
الرئيــس  أجــرى  االتفاقيــات،  توقيــع  وقبيــل 
مــع  اجتاعــا  ترامــب  دونالــد  األمــرييك 
الوفــد البحرينــي، ثــم أجــرى لقــاء مــع الوفــد 
واســتقبل  األبيــض،  البيــت  يف  اإلمــارايت 

بعد ذلك الوفد اإلرسائيي.

رفض فلسطيني
رئاســة  قالــت  الفلســطيني،  الجانــب  ويف 
يف  جــرى  مــا  كل  إن  الفلســطينية،  الســلطة 
البيــت األبيــض أمــس، "لن يحقق الســام يف 

املنطقة".
مــا  أن  صحفــي،  بيــان  يف  الرئاســة  وأكــدت 
جــرى "لــن يحقــق الســام يف املنطقة، طاملا 
مل تقــر الواليــات املتحــدة وســلطة االحتــال 
يف  الفلســطيني  الشــعب  بحــق  اإلرسائيــي 
عــى  واملتواصلــة  املســتقلة  دولتــه  إقامــة 
حــدود الرابــع مــن )يونيــو( حزيران عام 1967 
قضيــة  وحــل  الرشقيــة،  القــدس  بعاصمتهــا 

الاجئن الفلسطينين طبقا للقرار 194".
وأضافــت الرئاســة أنهــا "مل ولــن تفــوض أحــدًا 
بالحديث باســم الشــعب الفلســطيني ونيابة 
املمثــل  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  عــن 

الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وأشــارت إىل أن "املشــكلة األســاس ليســت 
بــن الــدول التــي وقعــت االتفاقيــات وســلطة 
الشــعب  مــع  ولكــن  اإلرسائيــي،  االحتــال 

الفلسطيني الذي يرزح تحت االحتال".
أمــن  أو  "لــن يتحقــق ســام  أنــه  مــن  وحــذرت 
إنهــاء  دون  املنطقــة،  يف  ألحــد  اســتقرار  أو 
االحتــال ونيــل الشــعب الفلســطيني حقوقه 
الرشعيــة  قــرارات  عليهــا  تنــص  كــا  كاملــة 

الدولية".
كا حذرت من أن "محاوالت تجاوز الشعب 
مبنظمــة  املتمثلــة  وقيادتــه  الفلســطيني 
لــه تداعيــات  التحريــر الفلســطينية، ســتكون 

وســلطة  األمريكيــة  اإلدارة  تتحمــل  خطــرية 
االحتال اإلرسائيي املسؤولية عنها".

املقاومــة  حركــة  عّلقــت  جانبهــا،  مــن 
توقيــع  مراســم  عــى  "حــاس"،  اإلســامية 
اتفــاق اإلمــارات والبحريــن مــع دولــة االحتال 
يف البيــت األبيــض برعايــة الرئيــس األمريــيك 

دونالد ترامب.
وقال املتحدث باسم الحركة حازم قاسم يف 
ترصيــح لــه أمس: "هذه االتفاقات التطبيعية 
ال  )إرسائيــل(  مــع  والبحريــن  اإلمــارات  بــن 
تســاوي الحــر الــذي ُكتبــت فيــه". وأضــاف: 
"شــعبنا بــإرصاره عــى النضال حتى اســرداد 
كامــل حقوقــه ســيتعامل مــع هــذه االتفاقــات 

وكأنها مل تكن".
وكان عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلســطينية واصــل أبــو يوســف وصــف هــذا 
اليــوم بـ"األســود" يف تاريــخ النظــام الرســمي 
العــريب، فيــا قالــت حركــة التحريــر الوطنــي 
واإلمــارات  البحريــن  إن  )فتــح(:  الفلســطيني 
لدولــة  اإلذعــان  اتفاقيــة  اليــوم  "توقعــان 

االحتال".
الفلســطيني  الوطنــي  املجلــس  أكــد  كذلــك 
والبحرينيــة  اإلماراتيــة  التطبيــع  اتفاقــات  أن 
توقيعهــا  تــم  التــي  اإلرسائيــي  االحتــال  مــع 
العــريب،  الشــعبي  املوقــف  متثــل  ال  أمــس، 
ولــن تحقــق  البحريــن واإلمــارات،  خاصــة يف 
املنطقــة،  يف  واالزدهــار  واالســتقرار  األمــن 
وأن مفتــاح األمــن والســام يف منطقــة الرشق 
الفلســطيني  الشــعب  حصــول  هــو  األوســط 

واشنطن-غزة-رام الله/ محمد القوقا-وكاالت:
"العــار"  اتفــاق  والبحريــن  اإلمــارات  وقعــت 
التطبيعــي مــع كيــان االحتــال اإلرسائيي يف 
األمريــيك  الرئيــس  وبرعايــة  األبيــض  البيــت 
دونالــد ترامــب، أمــس، رغــم الرفــض واإلدانــة 
عربيــة  وجهــات  الفلســطينين  مــن  الواســعة 

وإسامية.
لغــات،  بثــاث  االتفاقــن  توقيــع  وعقــب 
انتهــى حفــل  والعريــة،  والعربيــة  اإلنجليزيــة 
للبيــت  الجنوبيــة  الحديقــة  يف  التوقيــع 
األبيــض، حيــث تــم التوقيــع يف البدايــة مــن 
جانــب اإلمــارات و)إرسائيــل( ثــم مــن جانــب 

البحرين و)إرسائيل(.
اإلرسائيــي  االحتــال  وزراء  رئيــس  ومثــل 
بنيامــن نتنياهــو )إرسائيــل( بينــا مثــل وزيــرا 
اللــه  عبــد  والبحرينــي  اإلمــارايت  الخارجيــة 
بــن زايــد آل نهيــان وعبــد اللطيــف بــن راشــد 

الزياين بلديها يف مراسم التوقيع.
أمــام  كلمــة  يف  األمريــيك،  الرئيــس  وقــال 
أساســا  ســيكون  التطبيــع  "اتفــاق  الحضــور: 
لســام شــامل يف املنطقــة، والــدول املوقعة 
عى االتفاق ستتبادل السفراء مع )إرسائيل( 

وستفتح سفارات".
وقبيل بدء مراسم التوقيع، التقى ترامب مع 
ووزيــري  اإلرسائيــي،  االحتــال  وزراء  رئيــس 
الخارجية اإلمارايت الشيخ عبد الله بن زايد، 
عــى  كل  الزيــاين  اللطيــف  عبــد  والبحرينــي 

حده".
بفيديــو  مرفقــة  تويــر،  عــى  تغريــدة  ويف 
مصــور مــن البيــت األبيــض قال ترامــب: "يوم 
تاريخــي للســام يف الــرشق األوســط. أرحب 
بقــادة مــن )إرسائيل( واإلمارات والبحرين يف 
البيــت األبيــض لتوقيــع اتفاقيــات تاريخيــة مل 

يكن أحد يعتقد أنها ممكنة".
وتابع: "املزيد من الدول ستحذو حذوهم!"

ويف كلمتيهــا بالبيــت األبيــض قبيــل توقيــع 
اإلمــارايت  الخارجيــة  وزيــر  اعتــر  االتفاقــن، 
عبــد  البحرينــي  ونظــريه  زايــد،  بــن  اللــه  عبــد 
مــع  بادهــا  تطبيــع  أن  الزيــاين  اللطيــف 

)إرسائيل( فرصة لـ"استقرار املنطقة".
وزعم بن زايد أن اتفاقية باده مع )إرسائيل( 

ستكون "منارة مضيئة لكل محبي السام".
أن "هــذه املعاهــدة ســتمكننا  عــن  وتحــدث 
الشــعب  جانــب  إىل  أكــر  الوقــوف  مــن 
الفلســطيني وتحقيــق أملــه يف تحقيــق دولــة 

مستقلة ضمن منطقة مستقرة ومزدهرة".
التــي  العربيــة  "املعاهــدات  أن  إىل  وأشــار 
للمســتقبل  لبنــة  )إرسائيــل(  مــع  وقعــت 

وللعمل نحو االستقرار والتنمية".
فيا تحدث الزياين، ممثل دولة البحرين، أن 

عى كامل حقوقه.
بيــان  يف  الوطنــي،  املجلــس  وشــدد 
يف  التطبيــع  اتفاقيتــي  توقيــع  بعــد  أصــدره 
وقعــت  التــي  العربيــة  الــدول  أن  واشــنطن، 
القــدس  بــأن  رّشعــت  االتفاقــات  تلــك 
اإلســامية  مبقدســاتها  لـ)إرسائيــل(  عاصمــة 
واملســيحية، وصادقــت عــى "صفقة القرن" 

األمريكية.
يهــدد  الــذي  الحقيقــي  الخطــر  إن  وتابــع: 
األمــن القومــي العــريب والقضية الفلســطينية 
يحــاول  الــذي  اإلرسائيــي،  االحتــال  هــو 
تصفيــة حقوقنــا الوطنيــة يف العــودة والدولــة 
األوهــام  أن  وأضــاف  القــدس.  وعاصمتهــا 
لإلقــدام  تســويقها  يتــم  التــي  والتريــرات 
عــى هــذه الخطــوة املرفوضــة مــن قبــل كل 
أحــرار العــرب، لــن ُتــرئ أصحابهــا مــن النتائــج 
الكارثية عى مستقبل األمة العربية وأجيالها 

القادمة.
أطاعهــا  تخــف  مل  )إرسائيــل(  أن  وأردف 
نفوذهــا  وتكريــس  مخططاتهــا  تنفيــذ  يف 
فلســطن  يف  ليــس  التوســعي  االســتعاري 
وإدامــة  العربيــة  املنطقــة  يف  بــل  فحســب 
عــى  والســيطرة  العــريب،  البينــي  الــرصاع 
ثرواتهــا ومصادرهــا الطبيعيــة التــي يجــب أن 

ينعم بها أبناء أمتنا العربية.
وقــال املجلــس الوطنــي: إن الرابــح مــن هــذه 
االتفاقــات هــا االحتــال وإدارة ترامب التي 
العــرب  فرقــة  اســتغال  مــن  رئيســها  متّكــن 
لتحقيــق  منهــم  البعــض  وخــداع  ووهنهــم 
أهدافه، لتحسن فرص نجاحه يف انتخابات 

الرئاسة القادمة.
االتفاقيــات  هــذه  أن  عــى  تأكيــده  وجــدد 
ولــن  وقيادتــه،  شــعبنا  عضــد  يف  تفــت  لــن 
كل  مواجهــة  يف  وإرادتــه  عزميتــه  مــن  تنــال 
الحصــار  فــرض  ومحــاوالت  الضغــوط  تلــك 
الســيايس، بعدمــا فشــلت إدارة ترامــب يف 
تحقيــق أهدافهــا مــن خــال الحصــار املــايل 

والعقوبات االقتصادية.
يف  شــعبنا  أبنــاء  الوطنــي،  املجلــس  ودعــا 
يف  االنخــراط  إىل  تواجدهــم  أماكــن  كافــة 
الفعاليات الشعبية التي دعت إليها القيادة 
الشــعبية،  للمقاومــة  املوحــدة  الوطنيــة 
االتفاقيــات  تلــك  لتوقيــع  واســتنكارا  رفضــا 
املجلــس  وحيــا  االحتــال.  مــع  التطبيعيــة 
جاهــري أمتنــا العربيــة خاصــة يف البحريــن، 
برملانيــة  وكتــل  سياســية  جمعيــات  مــن 
مــدين،  مجتمــع  ومؤسســات  وبرملانيــن 
الذيــن أعلنــوا رفضهــم للتطبيع مع االحتال، 
وأكــدوا مجــددا مواقفهــم العروبيــة األصيلــة 
تجاه قضية األمة العربية األوىل، فلسطن.

"االتفــاق األســود" يخــرج إلـى العلــن مـن البيــت األبيــض

جانب من توقيع االتفاق

رئاسة السلطة: لن يتحقق سالم
 أو أمن أو استقرار دون إنهاء االحتالل

حامس: االتفاقات ال تساوي
 الحبـــر الـــذي ُكتبـــت بــــه
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املســرة  يف  املشــاركون  وشــدد 
الجامهريــة الحاشــدة عىل رفض 
كل اتفاقيــات الــذل والتنــازل عــن 

حقوق شعبنا.
وســبق املســرة، مهرجــان مركــزي 
فيــه  تحــدث  املنــارة  ميــدان  يف 
رئيــس نادي األســر قدورة فارس، 
حيــث دعــا أبنــاء شــعبنا ملقاطعــة 
وتكثيــف  االحتــال  بضائــع 
واالنتصــار  الشــعبية،  املقاومــة 

لألرسى وللقيادة الفلسطينية.
الهيئــة  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
األرسى  شــؤون  ملتابعــة  العليــا 
أمــن شــومان إن شــعبنا ســينترص 
عىل االحتال، وســيتحرر األرسى 
ومــن  املؤامــرات  كل  وستفشــل 
البيــت  اليــوم يف  جــرى  مــا  بينهــا 

األبيض.
الضفــة  جنــوب  الخليــل  ويف 
القــوى  منســق  قــال  الغربيــة، 
الخليــل  محافظــة  يف  الوطنيــة 

محمــد البكــري لوكالــة "صفــا"، إن 
الوقفــة عــرت عــن حالــة الغضــب 
دولتــي  تطبيــع  ضــد  الجامهــري 
اإلمــارات والبحريــن مــع االحتال، 
األنظمــة  بعــض   " أن  إىل  الفتــًا 
السياســية تهرول نحو التطبيع با 
فوائد تجنيها شــعوب هذه الدول 

أو عىل القضية الفلسطينية".
أرايض  داخــل  الفحــم  أم  ويف 
الـــ48، شــارك العــرات مــن أبنــاء 
البريــة  السلســلة  يف  شــعبنا 
الحاشــدة عــىل مداخــل املدينــة، 
والتــي دعــت إليها لجنة املتابعة، 
بــن  التطبيــع  باتفــاق  تنديــدا 
جهــة  مــن  والبحريــن  اإلمــارات 
مــن  اإلرسائيــي  االحتــال  ودولــة 

جهة أخرى، برعاية أمركية.
شــعارات  املتظاهــرون  ورفــع 
اإلمــارايت  للتحالــف  رافضــة 
التطبيــع  واتفاقيــة  اإلرسائيــي، 
اليــوم،  مســاء  توقيعهــا  املزمــع 

يف البيــت األبيــض، مــع أبــو ظبــي 
والواليــات  جهــة،  مــن  واملنامــة 

املتحدة من جهة أخرى.
واعتــر املتظاهــرون أن اتفاقيــات 
لاحتــال  "تكريــس  التطبيــع 
للشــعب  وخيانــة  اإلرسائيــي، 

الفلسطيني".
املخيــامت  شــهدت  كذلــك 
يف  الفلســطينية  والتجمعــات 
وفعاليــات  اعتصامــات  لبنــان، 
لصفقــة  رفضــًا  أمــس،  حاشــدة، 
القرن ومروع الضم والتطبيع مع 
االحتــال، وتزامنــًا مع اعتصامات 
ووقفــات مامثلــة داخــل فلســطن 

وخارجها.
وعّمت املســرات واالعتصامات 
كــام  لبنــان،  جنــوب  مخيــامت 
كانــت مخيــامت الشــامل والبقــاع 
عــىل موعــد مع فعاليــات مامثلة. 
الراجنــة  بــرج  مخيــم  وشــهد 
اعتصامــًا  بــروت  العاصمــة  يف 

معــاون  خالــه  تحــدث  حاشــدًا، 
العاقــات الفلســطينية يف حــزب 
اللــه عطــا اللــه حمــود، فاعتــر أن 
مــا جــرى مــن صــورة وحدويــة يف 
عــىل  تأكيــد  اللــه  ورام  بــروت 
خيــار  الفلســطينية  الوحــدة  أن 
أســايس يف مواجهة كل مشــاريع 

املتآمرين.
هــي  املقاومــة  أن  عــىل  وشــدد 
األرض  لتحريــر  الوحيــد  الطريــق 
حــزب  يف  "ونحــن  واملقدســات 
الله نؤكد اننا مع تحرير فلسطن 
من بحرها إىل نهرها، وأن التحرير 

آت آت آت".
حركــة  ممثــل  أشــار  جهتــه،  مــن 
املقاومة اإلسامية "حامس" يف 
لبنان، الدكتور أحمد عبد الهادي 
إىل رفــض الفلســطينين جميعــًا، 
لاتفــاق  والعــامل،  األّمــة  وأحــرار 
اإلمارايت البحريني مع االحتال.

إنهــا  اإلمــارات  "تقــول  وأضــاف: 

غزة-رام الله-عواصم/ محمد القوقا-وكاالت:
الفلســطينين  آالف  شــارك 
واملتضامنيـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــع القضيـــــــــــــة 
الفلسطينيـــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــي وقفـــــــــــــــــــات 
احتجاجيــة بعــدد مــن محافظــات 
الغربيــة  والضفــة  غــزة  قطــاع 
لبنــان  يف  اللجــوء  ومخيــامت 
وأيضــا مبــدن عامليــة، تزامًنــا مــع 
إشــهار اتفاقــي التطبيــع اإلمــارايت 
يف  )إرسائيــل(  مــع  البحرينــي 
أمــس،  األبيــض،  البيــت  حديقــة 

برعاية أمريكية.
األعــام  املتظاهــرون  ورفــع 
ُمنــددة  والفتــات  الفلســطينية، 
"فلســطن  بينهــا:  مــن  باالتفــاق، 
اتفــاق  يســقط  للبيــع،  ليســت 
العــار، ال للتطبيــع مــع الصهاينــة، 

التطبيع طعنة يف رشف األمة".
األعــام  مشــاركون  أحــرق  كــام 
متّثــل  و"توابيــت"  اإلرسائيليــة، 
اإلمــارايت  التطبيــع  اتفاقــي 

البحريني مع )إرسائيل(.
ومساء السبت، أصدرت "القيادة 
للمقاومــة  الفلســطينية املوحــدة 
بيانهــا األول، ودعــت  الشــعبية"، 
يــوم  الثاثــاء،  أمــس  اعتبــار،  إىل 
ضــد  انتفــايض"  "شــعبي  رفــض 
البحريــن  بــن  التطبيــع  اتفاقــي 

واإلمارات و)إرسائيل(.
ففــي مدينــة غــزة نّظمــت القيــادة 
للمقاومــة  املوحــدة  الوطنيــة 
أمــام  غاضبــة  وقفــة  الشــعبية 
بحضــور  املتحــدة،  األمــم  مقــر 
ونشــطاء  الفصائــل  عــن  ممثلــن 
الفتــات  حاملــن  ومتضامنــن، 
شــهد  وقــت  يف  التطبيــع،  ضــد 

حرق علم االحتال اإلرسائيي.
وقــال القيــادي يف حركــة حــامس 
أننــا  نؤكــد  رضــوان:  إســامعيل 
صفقــة  مواجهــة  يف  موحــدون 
وخيانــة  العــريب  والتطبيــع  القــرن 

القضية الفلسطينية.
وأكد رضوان لوكالة صفا أن اليوم 
هــو يــوم غضــب يف تاريخ شــعبنا 
والبحريــن  اإلمــارات  حــكام  أمــام 
االحتــال  مــع  وقعــوا  الذيــن 
بالتطبيع وخيانة القضية، مشدًدا 
نبــض  ميثلــون  ال  أنهــم  عــىل 

الشعوب الحية.
البحريــن  لشــعب  التحيــة  ووجــه 
أن  مؤكــًدا  للتطبيــع،  الرافــض 
شــعبنا مــاٍض عــىل درب املقاومة 
بكافة أشــكالها ومعنا كل شــعوب 

امتنا الرافضة لاحتال.
فقــد  ورفــح  يونــس  خــان  يف  أمــا 
تظاهر املئات يف ساحتي القلعة 
حاملــن  باملدينتــن  والشــهداء 
"التطبيــع  عليهــا:  كتــب  الفتــات 
خيانــة الشــعب الفلســطيني ضــد 
التطبيــع فلســطن مــش للبيع.."؛ 
فيام أحرق غاضبون نعوًشــا كتب 
وأعــام  التطبيــع"  "اتفــاق  عليهــا 
إرسائيلية وصور نتنياهو وترمب.

الســيايس  املكتــب  عضــو  وقــال 
لتحريــر  الدميقراطيــة  للجبهــة 
ظريفــة  أبــو  طــال  فلســطن 
خــان  تظاهــرة  خــال  "لصفــا" 
يونــس : إّن "إدارة ترمــب تحــاول 
إعــادة  التطبيــع  هــذا  وراء  مــن 
خدمــة  املنطقــة  خريطــة  رســم 
تشــكيل  خــال  مــن  ملصالحهــا 
طــرٌف  )إرسائيــل(  تكــون  حلــف 

رئيس فيه ".
قدًمــا  ســنميض  "لهــذا  وأضــاف 
بــكل أشــكال النضــال واســتنهاض 
وصــواًل  الجامهريــة  للحركــة 
النتفاضــة شــعبية شــاملة يف وجه 
االحتــال ُتفــيض لعصيــان وطنــي 
ســوى  األخــر  عــىل  ومــا  شــامل 
ثــاين  الرحيــل عــن أرضنــا ال خيــار 

له".
"اتفاقيات الذل"

بالضفــة  اللــه  رام  مدينــة  ويف 
الغربيــة، تظاهــرت جامهر غفرة 
وأبنــاء  الفصائــل  مختلــف  مــن 
شــعبنا الفلســطيني وســط ميــدان 
التطبيــع  باتفــاق  تنديــدا  املنــارة، 
اإلرسائيــي  اإلمــارايت  البحرينــي 
الــذي يجــري توقيعــه مســاء أمــس 

يف البيت األبيض.
رام  مدينتــي  شــوارع  جابــت  كــام 
جامهريــة  مســرة  والبــرة  اللــه 
فيهــا  املشــاركون  ردد  حاشــدة 
مــع  بالتطبيــع  نــددت  هتافــات 
ظــل  يف  اإلرسائيــي  االحتــال 
مواصلته احتال أرض فلسطن.

لصالــح  التطبيــع  بهــذا  تقــوم 
دولــة  يــا  خســئتم  الفلســطينين. 
العار فشــعبنا ليس بحاجة إليكم. 
فهو ما زال يقاوم يف غزة، بجميع 
زالــت  مــا  لبنــان  ويف  فصائلــه، 
املقاومــة، وهنــاك رفــض وصمــود 

لكل أحرار العامل".
املكتــب  عضــو  اعتــر  بــدوره، 
الدميقراطيــة  للجبهــة  الســيايس 
فيصــل  عــي  فلســطن  لتحريــر 
كل  سُتســقط  املقاومــة  رايــة  أن 
مفاعيــل  اســتعادة  محــاوالت 
"إن  وأضــاف  األوىل،  النكبــة 
مــن  يــوم  يف  تكــون  لــن  إرسائيــل 
نســمح  ولــن  صديقــًا،  األيــام 
بــأن  األمنــي  اإلقليمــي  للتحالــف 
يرتكــب مجــازر جديــدة. ولــن ميــر 
حســاب  عــىل  تحالــف  هــذا  مثــل 

شعبنا وأمتنا العربية".
منظــامت  نظمــت  الســياق،  ويف 
والنقابــات  املــدين  املجتمــع 
واألحزاب التونســية، مساء أمس، 

وقفة تنديد باتفاقي التطبيع.
ورفع املشاركون يف الوقفة، التي 
نظمــت وســط شــارع بورقيبــة يف 
العاصمة تونس، علمي فلســطن 
الشــعارات  ورددوا  وتونــس 
املنددة باتفاقي التطبيع، وأخرى 

مؤيدة لشعبنا وقضيته العادلة.
الشــيوعي  الشــباب  اتحــاد  وعــّر 
التونــي، عــن تضامنــه "املطلــق 
الشــعب  مــع  والامــروط" 
ضــد  معركتــه  يف  الفلســطيني 

االحتال اإلرسائيي وداعميه.
العــامل  حــزب  أدان  جانبــه،  مــن 
التونــي، يف بيــان له،  الخطوات 
البحرينيــة  اإلماراتيــة  التطبيعيــة 
وموقــف الجامعــة العربيــة، داعيــا 
والتقدميــة  الوطنيــة  القــوى  "كل 
إزاء  املســؤولية  تحّمــل  إىل 
والتصــدي  الفلســطينية  القضيــة 

ملسار التطبيع والتفريط".
أيضا أعلنت جمعيتان مغربيتان، 
أمــس، اعتزامهــام تنظيم فعاليات 
لاحتــال  مناهضــة  شــعبية 
العــريب  والتطبيــع  اإلرسائيــي 
شــخصيتان  دعــت  فيــام  معــه، 
للبيــان  االســتجابة  إىل  املغاربــة 

الفلســطينية  لـ"القيــادة  األول 
للمقاومــة  املوحــدة  الوطنيــة 

الشعبية".
جــاء ذلــك يف بيــان مشــرك لــكل 
الوطنيــة  العمــل  مجموعــة  مــن 
والجمعيــة  فلســطن،  أجــل  مــن 
الكفــاح  ملســاندة  املغربيــة 
وبيانــن  )أهليتــان(،  الفلســطيني 
منفصلــن لــكل مــن ســعيد أيــت 
إيــدر، مقــاوم وســيايس يســاري، 
محــاٍم  بنعمــرو،  الرحمــن  وعبــد 

وناشط حقوقي.
 50 نظمــت  واشــنطن،  ويف 
وعربيــة  أمركيــة  مؤسســة 
احتجاجيــة  وقفــة  وفلســطينية 
أمــام البيت االبيــض، بالتزامن مع 
اإلمــارايت  التطبيــع  اتفــاق  توقيــع 

والبحريني مع )إرسائيل(.
الفعاليــة  يف  املشــاركون  وأكــد 
رفــض التطبيــع مــع دولــة االحتــال 
طاملــا بقــي الشــعب الفلســطيني 
والعــدوان  االحتــال  تحــت 

واالستعامر.
احتجاجيــة  وقفــة  نظمــت  كذلــك 
أمــام مكتــب  جامهريــة حاشــدة 
العاصمــة  يف  العربيــة  الجامعــة 
األملانيــة برلــن ضــد صفقــة القرن 
والتطبيــع، مبشــاركة أبنــاء الجاليــة 
الفلســطينية والجاليــات العربيــة، 
املقاطعــة  حركــة  مــن  ونشــطاء 
ونشــطاء  ومتضامنــن   BDS

ومثقفــن أملــان وأجانــب، بدعــوة 
يف  الوطنــي  العمــل  لجنــة  مــن 

برلن.
العلــم  املتظاهــرون  ورفــع 
منــددة  والفتــات  الفلســطيني 
ومــروع  األمركيــة  القــرن  بصفقــة 
إىل  الهــادف  اإلرسائيــي  الضــم 
الفلســطينية  القضيــة  تصفيــة 
الوطنيــة  الحقــوق  عــىل  وااللتفــاف 
باإلضافــة  الفلســطيني،  للشــعب 
بهرولــة  املنــددة  الشــعارات  إىل 
الرســمية  العربيــة  األنظمــة  بعــض 
االحتــال  دولــة  مــع  التطبيــع  نحــو 
اإلرسائيي، كام حصل يف االتفاق 
الثــايث بــن دولــة االمــارات العربية 
املتحــدة ومملكــة البحرين مع دولة 

االحتال، برعاية أمريكية. 

تظاهرات غضب يف األرايض الفلسطينية ومخيامت
لبنـان ومـدن عامليـة تزامًنا مع إشهـار "اتفـــاق العـــار"

تظاهرات يف غزة رفضًا التفاق التطبيع أمس

عواصم-غزة/ فلسطن:
املنــددة  والعربيــة  املحليــة  األفعــال  ردود  توالــت 
بالتطبيع اإلمارايت البحريني مع االحتال اإلرسائيي، 
تجــاه  املوقــف  ثبــات  تأكيــد  وســط  أمريكيــة،  برعايــة 
الفلســطيني  الشــعب  وحقــوق  الفلســطينية  القضيــة 

املروعة.
داود  اإلســامي  الجهــاد  حركــة  يف  القيــادي  وعــد 
بــن االحتــال ودولتــي اإلمــارات  التطبيــع  أن  شــهاب، 
لــه  أُعــد  بــل  اللحظــة،  وليــد  ليــس  والبحريــن  العربيــة 
منــذ ســنوات، حيــث أخــد منحنيــات متعــددة رياضيــة 
واجتامعيــة وعســكرية وهــم ينتقلــون مــن التطبيــع إىل 
التحالف، مؤكدا أن التطبيع ومنذ سنوات لن يؤثر يف 
حركــة النضــال والصمــود الفلســطيني ألنــه يعتمد عىل 

نفسه فقط.
اإلعاميــة  للموجــة  ترصيحــات  خــال  شــهاب  وقــال 
كنــا  أمــس:  التطبيــع"،  ضــد  "موحــدون..  املشــركة 
كونــه  املنطقــة  يف  اإلرسائيــي  الخطــر  مــن  نحــذر 
أن  معتــرا  املنطقــة،  عــىل  حقيقيــا  تهديــدا  يشــكل 

الفلسطينين أكرث إدراكا ألالعيب االحتال.
املطبعــن  لشــعوب  يحقــق  لــن  التطبيــع  أن  وأضــاف 
عقيــدة  عــىل  حــرب  حاليــا  يجــري  ومــا  الخيبــة،  ســوى 
شــعوب هــذه املنطقــة وهويتهــم، وأن هــذا االتفاق لن 
يجنــي أي يشء لتلــك الــدول، بــل ســتجني )إرسائيــل( 

املليارات من ورائه.
وأدانت أحزاب يســارية فلســطينية ولبنانية، اتفاقيات 

التطبيع واصفة إياها بـ"االستسام".
الشــيوعي  "الحــزب  ضمــت  التــي  األحــزاب  واعتــرت 
اللبناين، والجبهة الشــعبية لتحرير فلســطن، والجبهة 
الشــعب  وحــزب  فلســطن،  لتحريــر  الدميقراطيــة 
لتشــكل  تــأيت  العــار  اتفاقيــات  أن  الفلســطيني"، 
ومــروع  القــرن"  "صفقــة  إطــار  يف  إضافيــة  محطــًة 
االحتــال  إعــان  بعــد  الفلســطينية،  القضيــة  تصفيــة 
ضــم الجــوالن الســوري ومــزارع شــبعا وتــال كفرشــوبا 
الغربيــة وغــور األردن إىل  اللبنانيــة والقــدس والضفــة 
مناطــق مــا يســّميها "ســيادته"، وســط اعــراف ودعــم 

أمرييك كاملن.
القضيــة  عــن  العــريب  الرســمي  التخــي  أن  وأكــدت 
والعاقــات  واألجــواء  األســواق  وفتــح  الفلســطينية 
والتبــادل مــع االحتــال الــذي تقــدم عليه هــذه األنظمة 
هــو خيانــة قوميــة موصوفــة مدانــة ومســتنكرة، تعاكس 
إرادة شــعوبنا العربيــة املقاومــة واملنتفضــة، الداعمــة 
والتبعيــة  لاحتــال  والرافضــة  الفلســطينية  للقضيــة 

والسيطرة.
للرملانيــن  العاملــي  اإلســامي  املنتــدى  أدان  كــام 
السياســة التــي انتهجتهــا البحريــن كــام هــو الحــال مــع 
اإلمــارات بشــأن التطبيــع مــع االحتــال، واصفا ما جرى 
بـ"املشــهد االنهزامــي املــيء باملذلــة والهــوان، تحــت 

مسمى اتفاق السام".
هــذه  منــارصة  املجيــد  عبــد  املنتــدى  رئيــس  واعتــر 
السياســة "خيانــة للقضيــة الفلســطينية ولألمــة العربيــة 

واإلسامية". كام أدان املنتدى عجز الجامعة العربية 
عــن توقيــف أو حتــى إدانــة هرولــة بعــض أعضائهــا نحــو 
العــريب،  التضامــن  وكــر  االحتــال،  مــع  التطبيــع 
وتجاوز قراراتها املجمع عليها سابقا، إن مل يكن ذلك 

تشجيعا ضمنيا لها وتفتيتا ممنهجا لوحدة األمة.
عقيدة راسخة

وأعــرب تجمــع علــامء صــاح الديــن العراقــي عــن رفضه 
مــع  البحرينــي  اإلمــارايت  التطبيــع  واســتنكاره التفاقــي 

االحتال برعاية أمريكية.
وقــال رئيــس التجمــع محمــود أبــو عجــة يف بيــان أمــس، 
إن فلســطن والقضية الفلســطينية هي عقيدة راســخة 
فينــا  دام  مــا  عنهــا،  نعــدل  أو  منيــل،  ولــن  نحيــد،  لــن 
للشــعب  داعمــن  حارضيــن  وســنبقى  نابــض،  قلــب 

الفلسطيني، والقضية اإلسامية الكرى.
وقال االتحاد العام لنقابات عامل العراق، إن ما قامت 
به دولة اإلمارات ومملكة البحرين من تطبيع للعاقات 

مع االحتال مرفوض، وال ميثل إرادة الشعوب.
وأكــد االتحــاد رفضــه القاطــع لــكل أشــكال التطبيــع مــع 
أنــه ســيواصل دعمــه عــىل كل  االحتــال، مشــرا إىل 
األصعدة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه 

الكاملة املروعة عىل كامل ترابه الوطني.
وباســم  دمشــق  يف  العراقــي  الوطنــي  امللتقــى  وأدان 
الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة  يف  العراقيــة  الجاليــة 

اتفاقي التطبيع اإلمارايت البحريني مع االحتال.
عضــو  الوحــدوي،  التجمــع  حــزب  عــام  أمــن  وأكــد 

الجمعية البحرينية ملقاومة التطبيع حسن املرزوقي، 
ومســاندة  لفلســطن،  البحرينــي  الشــعب  دعــم 
الجمعية واملبادرة الوطنية البحرينية املكونة من عدة 

جمعيات وأحزاب سياسية للشعب الفلسطيني.
وأضــاف املرزوقــي إلذاعــة "صــوت فلســطن"، أمــس، 
أن هــذه الجمعيــات واألحــزاب أصدرت بيانات موحدة 
أكدت رفضها للتطبيع، واجتمعت لاتفاق فيام بينها 

عىل تحديد الخطوات القادمة بالخصوص.
وأدانت حركة الشــعب التونســية هرولة بعض األنظمة 
العربيــة نحــو التطبيــع مــع االحتــال، داعيــة كل القــوى 
للتصــدي  العربيــة  الــدول  يف  والوطنيــة  القوميــة 
إىل  املحيــط  مــن  أمنهــا  تســتهدف  التــي  للمشــاريع 

الخليج، ويف مقدمتها التطبيع مع االحتال.
وأكــد أمــن عــام مســاعد يف االتحــاد العــام التونــي 
للشغل محمد عي البوغديري، موقف باده الرافض 
والــذي  االحتــال،  مــع  اإلمــارايت  البحرينــي  للتطبيــع 
النيــل مــن صمــود  القوانــن الدوليــة ومحاولــة  يخالــف 
أجــل  مــن  وتطلعاتــه  وأملــه  الفلســطيني،  الشــعب 

التحرير والعودة.
"صــوت  إلذاعــة  حديــث  يف  البوغديــري  وأضــاف 
فلســطن"، أمــس، أن االتحــاد أصــدر بيانــا تضامنيــا مع 
نقابــات  مطالبــا  التطبيــع،  ضــد  الفلســطيني  الشــعب 
واتحــادات عــامل البحريــن املناضــل مــن أجــل الدفــاع 
عــن كرامــة شــعب البحريــن، برفــض التطبيــع والوقــوف 
مشــرا  العادلــة،  الفلســطينية  القضيــة  جانــب  إىل 

للتنديــد  ستســتمر  تونــس  يف  املظاهــرات  أن  إىل 
واالستنكار بالتطبيع.

إطالق برامج نضالية
الكفــاح  ملســاندة  املغربيــة  الجمعيــة  وأعلنــت 
أجــل  مــن  الوطنيــة  العمــل  ومجموعــة  الفلســطيني 
والقــوى  األحــزاب  مجمــوع  متثــان  اللتــان  فلســطن، 
الشعبية والحقوقية والنقابية املغربية، إطاق سلسلة 

فعاليات نضالية مناهضة للتطبيع مع االحتال.
املواجهــة  تفعيــل  إىل  الفعاليــات  تلــك  وتدعــو 
الوطنيــة وتقويــة املوقــف املغــريب ضــد أي اخــراق 
تطبيعــي، مؤكــدة رضورة انخــراط الشــعب املغــريب 
ومكوناتــه وقــواه الحيــة يف تبنــي مضامــن وخريطــة 
يشــكل  الــذي   ،1 رقــم  الفلســطيني  البيــان  طريــق 
محطــة تصحيحيــة تاريخيــة ملســرة اتفــاق "أوســلو" 
املشؤوم وغره من االتفاقات التي ضيعت القضية 
اإلرسائيــي  واالخــراق  للتطبيــع  البــاب  وفتحــت 

باملنطقة والعامل.
وطالبــت الجمعيــة املغربيــة ومجموعة العمل الوطنية 
املغــرب،  التطبيــع يف  تجريــم  قانــون  مقــرح  بتفعيــل 
دعــاًم لفلســطن وتصدًيــا ملحاوالت االحتــال اخراق 

املغرب وتهديد أمنه وسامة نسيجه الوطني.
كــام دعــت إىل إطــاق فعاليات شــعبية وتفعيل برامج 
نضاليــة وتواصليــة للتعبئــة الشــعبية العامــة وتحصــن 
لــه  املوقــف املغــريب مــن كل اخــراق تطبيعــي يــروج 

االحتال وعماؤه.
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التقرير المالي لشركة فلسطين للتأمين
المساهمة العامة المحدودة

أكدت أنها ستحاكم المنظومة الداعمة للمستوطنين
عائلة دوابشة: حكم قاتلنا "صوري" لتجنُّب اإلحراج أمام املجتمع الدويل

مراقب دولة االحتالل يرفض 
التدقيق باتهامات يف

 قضية "أم الحريان"
النارصة/ فلسطني:

قــرر مراقــب دولــة االحتــال اإلرسائيــي، متنياهــو أنغلــان، أمــس، عــدم 
إجــراء اســتيضاح مفصــل يف اتهامــات لجهاز "إنفــاذ القانون"، حول أدائه 
يف قضيــة أم الحــران واستشــهاد املــريب يعقــوب أبــو القيعــان برصــاص 
رشطة االحتال، خال تلك األحداث، يف يناير/ كانون الثاين 2017.

"آيف  القضــاء،  وزيــر  إىل  قــراره  بشــأن  رســالة  "أنغلــان"  وبعــث 
نيســانكورين"، ووزيــر أمــن االحتــال الداخــي، أمــر أوحانا، واملستشــار 
بأعــال  والقائــم  مندلبليــت"،  "أفيحــاي  االحتــال،  لحكومــة  القضــايئ 

املفتش العام للرشطة، موطي كوهني. 
وذكر "أنغلان" يف رسالته إنه ال يفتح تدقيًقا يف اتهامات ُوجهت إىل 
الرشطــة والنيابــة العامــة اإلرسائيليــني وقســم التحقيقات مــع أفراد رشطة 

االحتال )ماحاش(.
ضــد  الشــكاوى  مفــوض  مــن  األول،  أمــس  طلــب،  "نيســانكورين"  وكان 
النيابــة العامــة، القــايض املتقاعــد دافيــد روزيــن، فحــص الطريقــة التــي 
عملــت فيهــا النيابــة و"ماحــاش" يف قضيــة أبــو القيعان، الــذي ُصور كأنه 
"إرهاب" رغم عدم وجود أي دليل عىل ذلك. و"رزين" بني املســؤولني 
الذيــن أبلغهــم أنغلــان بقــراره، وقــال إنــه هــو املخــول بإجــراء تدقيــق يف 

القضية.
وظــروف  القيعــان"  "أبــو  حــول  التقاريــر  أن  "نيســانكورين"  وأوضــح 
استشــهاده برصــاص رشطــة االحتــال، التــي ُنــرشت األســبوع املــايض، 
أبــو القيعــان،  "أثــارت تســاؤالت حيــال أداء النيابــة وماحــاش يف قضيــة 

وطرحت قضية اجتاعية مؤملة وعامة عىل األجندة العامة".
واتهــم مســؤولون يف "ماحــاش" رشطــة االحتــال بأنهــا شوشــت ومنعــت 
القســم مــن الوصــول إىل الحقيقــة مبــا يتعلــق بأحــداث قريــة أم الحــران 

واستشهاد أبو القيعان بنران الرشطة. 
ومنــع قــرار املدعــي العــام يف حينــه، شــاي نيتســان، بإغــاق ملف إطاق 

النار عىل أبو القيعان، تحقيًقا حول أداء الرشطة وعرقلة التحقيق.
فــإن  املــايض،  الجمعــة  يــوم  "هآرتــس"،  نرشتــه صحيفــة  لتقريــر  ووفقــا 
محققي "ماحاش" اشتبهوا يف أثناء التحقيق يف استشهاد أبو القيعان، 
بــأن رشطــة االحتــال عرقلــة التحقيــق، بعــدة طــرق، بينهــا تنســيق إفــادات 
أفراد الرشطة وتأخر تسليم مواد متعلقة بأحداث أم الحران، يف ذلك 
أفــراد الرشطــة الضالعــني  النــار أمــام  اليــوم، واســتعراض توثيــق إلطــاق 
باألحــداث واســتجوابهم يف أثنــاء وجودهــم يف القريــة ويف مركز الرشطة 

حول األحداث، وذلك يف موازاة تحقيق "ماحاش".

وقفة في طولكرم دعًما لألسرى المرضى والمضربين عن الطعام
األسريان األخرس وشعيبات يواجهان خطرًا مضاعًفا مع انتشار فريوس "كورونا"

نابلس/ فلسطني:
ت عائلــة دوابشــة الحكــم الصــادر  عــدَّ
حــرق  بجرميــة  الرئيــس  املتهــم  ضــد 
ابنها الشــهيد ســعد وزوجته وطفليه، 
قضــاء  وأن  كاٍف"،  وغــر  ــا،  "صوريًّ
االحتــال اإلرسائيــي اضطــر إلصــدار 
الــرر  كيانــه  لتجنيــب  الحكــم  هــذا 
الــدويل،  املجتمــع  أمــام  واإلحــراج 
إلدانــة  ســعيها  مبواصلــة  متعهــدة 
الداعمــة  اإلرسائيليــة  املنظومــة 

للمستوطنني.
اللــد  يف  االحتــال  محكمــة  وكانــت 
قــد   ،1948 عــام  بــاألرايض املحتلــة 
أصــدرت أول مــن أمــس، حكــًا عــىل 
املجــرم عمــرام بــن اوليئيــل بالســجن 

ســنة  و20  مــرات  ثــاث  املؤبــد 
إضافية، بعد إدانته بارتكاب الجرمية 
جنــوب  دومــا  ببلــدة  وقعــت  التــي 
نابلس شال الضفة الغربية املحتلة 

عام 2015.
وأسفرت تلك الجرمية عن استشهاد 
ســعد دوابشــة وزوجتــه ريهــام وطفلــه 
الرضيــع عــي، يف حني أصيب طفله 
يعــاين  يــزال  ال  بالغــة  بحــروق  أحمــد 

آثارها.
وقــال نــر دوابشــة، شــقيق الشــهيد 
ســعد، لوكالــة "صفــا"، إن هذا الحكم 
ال يعنــي العائلــة شــيًئا، فهــو لــن يعيــد 
ســعد وريهــام وعــي إىل الحيــاة، ولــن 
يجــر كــر الطفل أحمد الذي يعاين 

ا فقدان  ا آثار الحروق، ونفســيًّ جســديًّ
عائلته وحرمانه منها.

إدانــة  إىل  نســعى  "كنــا  وأضــاف: 
خــرج  التــي  والبيئــة  كلهــا  املنظومــة 
منهــا املجــرم"، مؤكــدا أن هذا الحكم 
املجــرم  عــن  أســقط  ألنــه  كاٍف؛  غــر 
الثمــن"  "تدفيــع  بتنظيــم  عضويتــه 
الــدويل  للقضــاء  اإلرهــايب، وســنتجه 
وإىل محكمة االحتال العليا لتثبيت 
تهمــة عضويــة املجــرم بتنظيــم تدفيــع 

الثمن.
وتابــع: نريــد إدانــة املنظومة وحكومة 
للمجــرم  وفــرت  التــي  االحتــال 
يف  والحايــة  الحيــاة  مقومــات 
حتــى يف  الرشعيــة  غــر  املســتوطنة 

قانونهــم، مــا مكنــه مــن مراقبــة بيوتنــا 
وتنفيذ جرميته والعودة بسام.

االســتيطان  أن  عــىل  دوابشــة  وشــدد 
عائلــة  مــع  جــرى  ومــا  حــرب،  جرميــة 
دوابشــة هو إحدى نتائج االســتيطان، 
مردًفــا: "مــن حقنــا مقاضــاة املنظومة 
والتــي  االســتيطان،  عــن  املســؤولة 
وجلــب  أراضنــا  رسقــة  عــىل  تحــرض 
أو  رادع  بــا  وتركهــم  املجرمــني 

عقاب".
مــن  أرادت  العائلــة  أن  إىل  ولفــت 
الحكــم  يكــون  أن  املجــرم  محاكمــة 
إىل  رســالة  توجــه  وأن  لغــره،  رادًعــا 
مبتابعــة  ميــلَّ  وال  يــكلَّ  بــأالَّ  شــعبها 
عــىل  الطريــق  لقطــع  اعتــداء،  أي 

املستوطنني املنفلتني.
وأشار إىل أن أكرث من خمس سنوات 
مضــت عــىل محاكمة املجــرم تخللها 
معانــاة  وشــكلت  100 جلســة،  نحــو 
ا للعائلــة، مبيًنــا أن هنــاك  كبــرة جــدًّ
رهاًنا من االحتال عىل أال نستمرَّ يف 
املحاكمــة ألنهــا مرهقــة، لكــن إمياننــا 
ــم علينــا الصمــود  بعدالــة قضيتنــا حتَّ

يف مواجهة هؤالء املجرمني.
مــن  الكثــر  واجهــوا  أنهــم  وذكــر 
املضايقات يف اســتصدار التصاريح 
للمحكمــة،  والوصــول  والتنقــل 
محــاوالت  مــن  للعديــد  وتعرضــوا 
االعتــداء مــن أنصــار اليمــني املتطرف 

أمام املحكمة وداخلها.

رام الله-طولكرم/ فلسطني: 
ماهــر  األســرين  إن  أمــس:  األســر،  نــادي  قــال 
املربــني  شــعيبات  الرحمــن  وعبــد  األخــرس، 
عــن الطعــام، يواجهــان خطــًرا مضاعًفــا، يف ظــل 
املســتجد،  "كورونــا"  فــروس  انتشــار  اســتمرار 
خاصــة بــني الســجانني، الذين ُيشــكلون املصدر 

األول النتقال عدوى الفروس لألرسى.
األخــرس  األســر  إن  لــه،  بيــان  يف  النــادي  وقــال 
املــرب منــذ 51 يوًمــا، واألســر عبــد الرحمــن 
يواجهــان  يوًمــا،   27 منــذ  املــرب  شــعيبات 
أوضاًعــا صحيــة صعبــة تــزداد خطورتهــا مــع مــرور 
ســلطات  فــإن  ذلــك  رغــم  أنــه  مضيًفــا  الوقــت، 
اعتقالهــا،  تواصــل  اإلرسائيــي  االحتــال 
أبرزهــا:  بحقهــا  التنكيليــة  أدواتهــا  واســتخدام 
ونقلهــا  وقاســية،  صعبــة  ظــروف  يف  عزلهــا 
ا، وعرقلــة  املتكــرر يف محاولــة إلنهاكهــا جســديًّ
ا  زيارات املحامني لها، والضغط عليها نفسيًّ

عر املاطلة يف االستجابة ملطلبها.
كــا تســتمر محاكــم االحتــال بالتواطــؤ والعمــل 
عــر  اإلداري،  االعتقــال  سياســة  ترســيخ  عــىل 
قراراتهــا التــي متثل فقط قــرارات جهاز مخابرات 

االحتال "الشاباك".
الضغــط  بــرورة  مطالبتــه  األســر  نــادي  وجــدد 
األخــرس  األســرين  عــن  لإلفــراج  االحتــال  عــىل 

وشعيبات، ووقف سياسة االعتقال اإلداري.
مــن  عامــا(   49( األخــرس  األســر  أن  إىل  ُيشــار 
بلــدة ســيلة الظهــر يف جنــني، تعــرض لاعتقــال 
آخرهــا  مــرات  عــدة  االحتــال  قــوات  قبــل  مــن 
حولتــه  حيــث  املــايض،  يوليــو  متــوز/   27 يف 
اإلداري ملــدة  االعتقــال  إىل  االحتــال  ســلطات 
ــا  أربعــة أشــهر، جــرى تثبيتهــا الحًقــا، ويقبــع حاليًّ
واألســر  "كابــان" اإلرسائيــي.   يف مستشــفى 
عبد الرحمن شعيبات )30 عاما( من بيت لحم، 
ُاعتقل عدة مرات ســابًقا، آخرها يف 5 حزيران/ 
يونيــو املــايض، وجرى تحويله لاعتقال اإلداري 
ملدة أربعة أشــهر، وهو متزوج، ويقبع حاليا يف 
ســجن "عيــادة الرملــة" حيــث جــرى نقلــه مؤخــًرا 

من زنازين عزل سجن "إيشل".
وقفة تضامنية

العمــل  فصائــل  وممثلــو  األرسى،  ذوو  وشــارك 
وإســناد  دعــم  وقفــة  يف  طولكــرم،  يف  الوطنــي 
لــألرسى يف ســجون االحتــال، تحديــًدا املرىض 

وقفتهــم  خــال  الطعــام،  عــن  واملربــني 
األسبوعية.

الوقفــة  خــال  بكــر  ابــو  عصــام  املحافــظ  وأكــد 
التــي نظمــت أمــام مكتــب الصليــب األحمــر يف 
طولكرم، أمس، استمرار دعم األرسى يف سجون 
االحتال، وصواًل لإلفراج العاجل عنهم جميًعا.

األســر  نــادي  مكتــب  مديــر  قــال  ناحيتــه،  مــن 
تــأيت  الوقفــة  إن  النمــر،  إبراهيــم  طولكــرم  يف 
ملســاندة األرسى يف ظــل الظــروف الصعبة التي 
الــذي  "كورونــا"،  فــروس  وانتشــار  يعيشــونها، 
أصــاب عــدًدا منهــم، وســط تخــوف مــن انتشــاره 
مــا  نطــاق أوســع داخــل ســجون االحتــال،  عــىل 
مــن كل املؤسســات  يســتوجب تدخــًا عاجــًا 
وقــف  نحــو  للضغــط  واإلنســانية،  الحقوقيــة 

مارسات إدارة السجون بحقهم.
وحــذر مــن تدهــور الوضــع الصحــي لألســر عبــد 
منــذ  الطعــام  عــن  املــرب  شــعبيات  الرحمــن 
28 يوًمــا احتجاًجــا عــىل اعتقالــه اإلداري، ونقلــه 
مــن عــزل ســجن "إيشــل" إىل عــزل ســجن "عيــادة 
الرملة"، ما فاقم من وضعه الصحي الذي يعاين 
واملفاصــل  الكبــد  يف  مشــكات  خاصــة  منــه 

واملعدة، وأصبح غر قادر عىل الحركة، مشدًدا 
االحتــال  حكومــة  عــىل  الضغــط  رضورة  عــىل 
لوقــف سياســة االعتقــال اإلداري املخالــف لــكل 

املواثيق الدولية.
من جانبه، قال أمني رس حركة فتح إقليم طولكرم 
إيــاد الجــراد، إنــه آن األوان ألن يقــف الجميــع إىل 
وجــه  يف  الصمــود  معــارك  يف  األرسى  جانــب 
إدارة الســجون، التــي تســتغل الوضــع الســيايس 
وهــم  بحقهــم،  العقــاب  أشــكال  كل  ملارســة 
فــروس  انتشــار  مــن  صعبــة  أوضاًعــا  يعيشــون 
"كورونــا"، ومــا يصاحبه من إهال طبي متعمد، 
وافتقار إلجراءات الوقاية والسامة، واقتحامات 

للسجون يف كل األوقات. 
لــألرسى  الصحــي  الوضــع  تفاقــم  مــن  وحــذر 
املــرىض خاصــة فــؤاد الشــوبيك ومعتصــم رداد، 
ومــرىض الرطــان ومــن هــم بحاجــة لعــاج فــوري 
والعمليــات،  التشــخيص  غيــاب  وســط  وأدويــة، 
تســتهدف  االحتــال  ســجون  إدارة  أن  مشــًرا 
وكــر  عليهــم  للضغــط  واألســرات  األرسى 
إرادتهــم، مؤكــًدا أن ذلــك لن يثنيهم عن مواصلة 

نضالهم وصمودهم.
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إعالن طرح عطاء رقم : 11/2020
متويل وارشاف/الهيئة الخريية اإلسالمية العاملية - الكويت

التنسيق واالستشارة الفنية/ أفق لإلغاثة والتنمية - تركيا، بتنفيذ/جمعية الوفاء الخريية - غزة
تعلن عن طرح مناقصة " مشــروع تجهيز مرافق الخدمات الطبية المســاندة 

في مستشفى الوفاء الطبي باألجهزة الطبية"  )لتوريد اجهزة طبية(
فعــى الــركات املســجلة و الراغبــة يف املشــاركة التوجــه لــراء العطــاء مــن مقــر جمعية الوفــاء الخريية الكائن 
يف مدينــة الزهــراء - شــال األبــراج الســكنية – شــارع قــر العــدل – داخــل مقــر جمعيــة الوفــاء او عــن طريــق 
www. تعبئــة اقــرار التعهــد وااللتــزام والحصــول عــى نســخة مــن وثائــق املناقصة من خالل املوقــع االلكرتوين

elwafa.ps  او عــن طريــق الطلــب مــن خــالل امييــل الجمعيــة  admin@elwafa.ps و ذلــك اعتبــارًا مــن يوم 

الثالثــاء املوافــق 15/09/2020 و لغايــة يــوم الخميــس املوافــق 24/09/2020 مــن الســاعة 10:30 صباحــًا 
حتى الساعة 1:30 مساًء أو من خالل التواصل عرب الربيد االلكرتوين للجمعية . و ذلك وفق الروط التالية:

1. الركات املشاركة: يجب عى الركات املشاركة ان تكون مسجلة لدى جهات االختصاص ومسجلة 
رسميا لدى دوائر الرضيبة.

2. مثن نسخة العطاء 150 دوالر امرييك غري مسرتدة ، و تدفع عند تسليم العطاء .
3. األسعار: بالدوالر األمرييك.

4. مدة رسيان العرض املقدم: 90 يوم من املوعد النهايئ لتسليم العطاء.
5. كفالة دخول العطاء: يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة 2 % من قيمة العرض املقدم و تكون بشكل كفالة بنكية 
أو شيك بنيك مصدق من بنك معرتف به من سلطة النقد الفلسطينية باسم جمعية الوفاء الخريية و تكون مدة رسيان 

الكفالة 120 يومًا من تاريخ تسليم العطاء ) يف حال تعذر الحصول عليها نقبل بتقديم تعهد لحني امكانية األمر(
6. تجزئة العطاء : يحق لجمعية الوفاء الخريية تجزئة العطاء إىل أي عدد من العطاءات.

7. تســليم العطــاءات: آخــر موعــد لتســليم العطــاءات هــو يــوم الخميــس املوافــق 01/10/2020 الســاعة 
12 ظهــرا تســلم يف مقــر جمعيــة الوفــاء الخرييــة الكائــن يف مدينــة الزهــراء - شــال األبراج الســكنية – شــارع 
قر العدل – داخل مقر جمعية الوفاء  او  تسلم نسخة الكرتونية مختومة ومعبأة ومسحوبة سكانر ملون  
عرب الربيد االلكرتوين للجمعية admin@elwafa.ps ولن ينظر يف العروض املقدمة بعد هذا املوعد.

8. االجتاع التمهيدي: ال يوجد اجتاع متهيدي بسبب ظروف جائحة كورونا ، وسوف نكون عى اتصال 
دائم لالجابة عى االستفسارات.

9. رسوم االعالن عى من يرسو عليه العطاء.
ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة جمعية الوفاء الخريية ايام االحد حتى الخميس عى العنوان التايل:

مدينة الزهراء -شال األبراج السكنية – شارع قر العدل – داخل مقر جمعية الوفاء
املوقع االلكرتوين www.elwafa.ps     هاتف : 2625003 - 08    جوال: 59862111 /00970

توريد وتركيب مستلزمات األنفاق المنخفضة الزراعية
تعلــن جمعيــة التنميــة الزراعيــة )اإلغاثــة الزراعيــة( ورشيكتهــا )مؤسســة الدايكــوين األملانيــة – DKH( عــن 
طــرح عطــاء توريــد وتركيــب مســتلزمات األنفــاق املنخفضــة الزراعيــة مــن خــالل مــروع " مــروع تعزيــز 
صمــود صغــار املزارعــني واملجتمعــات املتأثرة باملخاطر الطبيعية واألزمات طويلة االمد ومتعددة األوجه 

 )BMZ( . املمول من الوزارة الفيدرالية للتعاون اإلقتصادي و التنمية األملانية ،"
رشوط التقدم للعطاء:  1. يجب أن يكون للمتقدم للعطاء خربة سابقة يف أعال ماثلة ملوضوع العطاء.

املقاولــني  واتحــاد  الوطنيــة  التصنيــف  لجنــة  لــدى  ومصنــف  مؤهــل  يكــون  أن  املقــاول  عــى  يجــب   .2
الفلسطينيني، وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الرضيبة وجهات االختصاص يف قطاع غزة.

3. يجــب عــى املقــاول تقديــم كفالــة دخــول العطــاء باســم جمعيــة التنميــة الزراعيــة بقيمــة 5 % مــن قيمــة 
العطــاء وذلــك بكفالــة بنكيــة ســارية املفعــول ملــدة ال تقــل عــن )120( يومًا أو شــيك بنــيك مصدق من أحد 

البنوك املعتمدة لدى سلطة النقد الفلسطينية وال ينظر باي عرض غري مصحوب بذلك.
4. يجب أن تكون األسعار بالدوالر شاملة قيمة الرضيبة املضافة مع تقديم شهادة خصم مصدر.
5. يجب أن تكون األسعار املقدمة للعطاء سارية املفعول ملدة )120( يومًا من تاريخ تسليمه.

6. مثن كراسة العطاء )200( دوالر غري مسرتدة تدفع نقدا عند استالم الكراسة من مقر اتحاد املقاولني )غزة(.

7. رشاء كراسة العطاء يكون ابتداء من صباح األربعاء املوافق 16/09/2020 ولغاية يوم الثالثاء املوافق 29/09/2020.
8. ستقوم اإلغاثة الزراعية بالرد عى استفسارات الركات عرب استقبال استفساراتكم عى االمييل التايل 
Aaed.abed@pal-arc.org وستقوم بتعميم اإلجابات عى جميع الركات املتقدمة لذا مطلوب من 
الــركات املهتمــة ارســال رســالة لنفــس االمييــل توضــح نيتكــم االشــرتاك بالعطــاء باإلضافة لبيانــات الركة 
ورقــم التواصــل بحــد اقــى قبــل تاريــخ 27/09/2020 ليصلكــم الردود عى استفســارات جميع الركات 

ومحرض االجتاع التمهيدي. كا ان املوعد النهايئ الستقبال االستفسارات هو 27/09/2020
9. آخــر موعــد لتســليم مظاريــف العطــاء املكتملــة واملختومــة مــن قبــل املتقدمــني يف موعــد أقصــاه يــوم 

الخميس املوافق 01/10/2020، الساعة الثانية عر ظهرًا يف مقر االغاثة الزراعية )الزيتون –غزة(.
10. لجنة العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

11. يحق للجنة تأجيل العطاء أو متديده أو اعادته أو الغائه أو تجزئته دون إبداء األسباب ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
12. رسوم اإلعالن يف الجرائد واملواقع االلكرتونية عى من يرسو عليه العطاء. 

ملزيــد مــن االستفســار واملعلومــات االتصــال عــى جمعيــة التنميــة الزراعيــة )اإلغاثــة الزراعيــة( –غــزة – 
الزيتون-شارع صالح الدين، مقابل محطة أبو جبة للبرتول غربًا هاتف: 2805040، فاكس: 2805039

طرح عطاء
)2020/08(

نبضات ساخنة
وليد الهودلي 

سيارة عمرها 25 سنة صفر كيلو
ألبدأ اليوم مقالتي بهذه القصة القصرية:

رام  الســاعة وســط مدينــة  بســياريت عــى دوار  أســري  وأنــا  الهاتــف  رن 
اللــه، مل أنتبــه إىل مصــدر املكاملــة وفتحــت الخط حيــث كان موصواًلا 

بساعة السيارة الخارجية:
- كأنك تقود السيارة؟ أعود إليك فيا بعد؟

-  ال ، أسمعك عى الساعة الخارجية.
- أكيد أنت اآلن يف الطريق من املكتب إىل البيت، كيف كان يومك؟

"يف هذه األثناء تعاىل صوت ولدي يف املقعد الخلفي فصحت بهم 
طالًبا منهم الصمت".

إىل  أبنــايئ  لتوصيــل  مبكــًرا  أســتيقظ  قاتــل،  روتــني  عزيــزي  يومــي   -
واالســتعداد  والغــداء  الــرواح  ثــم  والعمــل،  الوظيفــة  ثــم  مدارســهم، 
للمناســبات االجتاعيــة وأحياًنــا قضــاء فســحة هنــا أو هنــاك. ولكــن قــل 

يل: من معي عى الخط، صوتك خفي عيل.
- أنــا صديــق قديــم، ســياريت ثابتــة مكانهــا مل تتزحــزح قيــد أمنلــة منــذ 
خمــس وعريــن ســنة، أحيانــا ننــزل منهــا إىل ســيارة حديديــة صــاء ال 
تعــرف طريًقــا إال مــن ســجن آلخــر اســمها "البوســطة"، لنــا روتني يختلف 
عن روتينك القاتل، أنت تصحو إليصال أبنائك إىل مدارسهم، أنا منذ 
خمــس وعريــن ســنة مل أحــَظ بإيصالهــم وال مــرة واحــدة، أنــت تصيــح 
بأبنائــك وتخــرج لهــم عصبيتــك، أنــا لــو رأيت طيفهــم يف املنام تنتعش 
روحــي أســابيع وأنــا أســتحرض مــا رأيتــه منهــم يف منامــي، أيــن روتينــك 
القاتل من روتيننا؟ تغدو وتروح بســيارتك فســحة هنا وفســحة هناك، 
نحن نغدو ونروح يف املسافة الواقعة بني "الربش" وبوابة الغرفة التي 
تغلــق وتفتــح بأمرهــم والنافــذة الكئيبــة، وإن طالــت بنــا الطريــق فلنــا أن 
نوجــه أرشعتنــا نحــو "الفــورة" لنســافر هنــاك ثــم نتحــرك الحركــة الدائرية 
مثــل الربغــي "البايــز" كــا وصفها أحــد األرسى، تدور وأنت يف مكانك 
األســواق  إىل  تذهــب  أنــت  الســعيد.  الــربش  املطــاف  نهايــة  ليكــون 
لتشــرتي مــا تشــاء وتقــرر غــداءك وعشــاءك وضيفــك ومضيفــك وصلــة 
رحمــك ومســجدك وصحبــة مــن تختــار مــن خلــق اللــه، نحــن مفــروض 
علينــا كل يشء كأننــا مســريون ال خــرية لنــا يف كل مــا عــددت مــن أمور، 
هــذا حــايل صديقــي مــع هــذا الروتــني منــذ خمــس وعريــن ســنة. ثــم 
سياريت املتجمدة يف مكانها من نوع "برش" ال وقود فيها وال طاقة لها 
وال عجالت وال طريق وال سبيل، سيارة عمرها خمس وعرون سنة وما 
زالت صفر كيلو، ال نوافذ لها وال فتحة ســقف وال شاشــة وال كامريا وال 
أي إضافــات، ســياريت ال أفــق لهــا إال مــا نفتــح نحن من نافذة عى كتاب 

أو تسبيحة مع رب العباد. 
يا عزيزي أنت وصفت روتينك بالقاتل فكيف نصف روتيننا؟ 

تقطع الصوت وسمعت صاحبي ينسحب مرسًعا:
- وصــل العــدد يــا صديقــي ومــا أدراك مــا العــدد، امــِض يف طريقــك 

واحمد الله عى روتينك واسأل الله لنا الفرج والخالص.
ماذا عساي أن أعلق عى هذه املكاملة؟

لنــا وال كرامــة وال مكانــة وال ســيادة وال حريــة وال اســتقرار وال  ال حيــاة 
استقالل إال بحرية أرسانا األحرار.

األولوية للثانوية العامة والصفوف االفتراضية خطوة إسنادية
التعليم بغزة: خطة الستئناف الدراسة مرتبطة بالحالة الوبائية ومساٍع إلطالق برامج متلفزة

وقفة احتجاجية للشعبية في خان يونس
"تجمع العاملني باألونروا" يطالبها 
بالتوقف عن تهديد العامل واألذنة

غزة/ فلسطني:
بالتوقــف  الوكالــة  األونــروا"  للعاملــني يف  الدميقراطــي  "التجمــع  طالــب 
عــن سياســة التهديــد للعــال واألذنــة، يف حــني نظمــت الشــعبية وقفــت 

احتجاًجا عى تقصري األونروا بحق الالجئني.
ودعا التجمع إىل توفري كل مستلزمات الوقاية والسالمة للعاملني كافة، 
مــع رضورة اتخــاذ أعــى درجــات الحيطة والحذر من مخاطر الوباء لكونهم 

يف خط الدفاع األول عن دور األونروا اإلنساين تجاه الالجئني.
وأكــد التجمــع، يف بيــان صحفــي أمــس، رفضه املطلــق زجَّ املوظفني أذنة 
حلــول  عــن  بالبحــث  األونــروا  مطالًبــا  املخيــات،  يف  للعمــل  املــدارس 
لجميــع  الصحيــة  الحايــة  وتوفــر  املخيــات  احتياجــات  تلبــي  عمليــة 

العاملني يف تنظيف املخيات.
عــى  املــدارس  أذنــة  بإجبــار  وترهيبهــم  للموظفــني  التهديــد  "إن  وقــال: 
تقديــم إجــازة مــن دون راتــب هــو أمــر مرفــوض متاًمــا، ونؤكــد أن مــا يــرسي 

عى جميع املوظفني يرسي عى أذنة املدارس".
وأضــاف أن صمــود املوظفــني وكل العاملــني يف مواجهــة جائحــة كورونــا، 
"هــو صمــوٌد للــدور اإلنســاين لألونــروا، الذي يجب عى إدارتها التمســك 
بــداًل مــن الرتهيــب والتهديــد الواضــح عــى املوظفــني، وعــى إدارة  بــه 
الوكالــة أن تلتــزم سياســة التعقــل يف تعاملهــا مــع املوظفني وتســخري كل 

إمكاناتها من أجل التدخالت الالزمة للتعامل مع الجائحة".
يونــس،  خــان  محافظــة  يف  الشــعبية  الجبهــة  نظمــت  آخــر  جانــب  مــن 
أمــس، وقفــة احتجاجيــة رفًضــا لسياســة األونــروا املراوغــة واملاطلة بحق 

الالجئني واملخيات يف ظل جائحة كورونا.
وحمــل شــبان وأطفــال مــن عــى أســطح املنــازل -التزاًما إلجراءات الســالمة- 
يف منطقتــي حــي األمــل واملعســكر الفتات تديــن تأخر "األونروا" يف رصف 
العــالج للمــرىض وخاصــة األمــراض املزمنــة، وتأخرهــا يف رصف املعونــات 

الغذائية، يف ظل الظروف املعيشية الصعبة التي يعانيها املواطنون.

غزة/ فلسطني:
اإلرشاف  عــام  مديــر  أعلــن 
بــوزارة الرتبيــة  والتأهيــل الرتبــوي 
والتعليــم يف غــزة محمــود مطــر، 
أن وزارته لديها خطة وتحضريات 
الســتئناف الدراســة، الفًتــا إىل أن 
بالحالــة  مرتبــط  االســتئناف  قــرار 

الوبائية يف القطاع.
وأوضــح مطــر يف حديــث إلذاعــة 
وكالــة  ونقلتــه  األقــى  صــوت 
اســتئناف  أولويــة  أن  "صفــا"، 
ســتكون  التعليميــة  العمليــة 
مشــرًيا  العامــة،  الثانويــة  لطلبــة 
إىل أن الــوزارة أوعــزت ملديريــات 
الثانويــة  كتــب  بتوزيــع  التعليــم 
العامــة، وهــذا سيســتغرق أياًمــا، 

جميــع  تتســلم  مل  الــوزارة  ألن 
الكتب من املطابع.

فضائية تعليمية
لديهــا  الــوزارة  أن  مطــر  وكشــف 
مساٍع حثيثة إلطالق مجموعة من 
الربامــج عــرب املحطــات الفضائيــة 

أو بث رقمي أريض أو فضايئ.
يف  منــوذج  "هنــاك  وأضــاف: 
أطلقــت  حيــث  الغربيــة،  الضفــة 
هنــاك  وكانــت  تعليميــة  فضائيــة 
بهــذا  غــزة  الــوزارة يف  مــن  جهــود 
ــا  الصــدد، نحــن نقيــم إن كان فعليًّ
مــا يبــث مــن دروس عــى فضائية 
أن  ممكــن  التعليميــة  فلســطني 

يسد رمق الطالب".
أننــا  ــا  فعليًّ وجدنــا  "إذا  وتابــع: 
امليــدان مبــواد  ربــط  إىل  بحاجــة 
يف  نســتمر  أن  ممكــن  إضافيــة 
فضائيــة  إطــالق  يف  جهودنــا 
تعليمية، لكن ســتواجهنا مشــكلة 
أن لدينــا أســتوديو تصويــر واحــًدا 

وهــو  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  يف 
غري كاٍف".

وأكمل: "هناك مســاٍع من الوزارة 
إلنشــاء  متويــل  عــى  للحصــول 
ومســاع  أخــرى،  أســتوديوهات 
مــن  أســتوديوهات  الســتئجار 
خــالل مؤسســات إعالميــة، وهذا 
األمــر يحتــاج إىل متويــل وتوجهنا 
املانحــة،  الجهــات  مــن  للعديــد 
الدعــم  لتوفــري  املاليــة  ووزارة 

الالزم لذلك".
صفوف افتراضية

التعليــم  وزارة  أن  مطــر  وأوضــح 
إنشــاء  فكــرة  نحــو  اجتهــدت 
للطــالب  االفرتاضيــة  الصفــوف 

كجزء مساند للتعليم.
خطَطــا  لديهــم  أن  إىل  وأشــار 
للطــالب  الجــزيئ  للــدوام  جاهــزة 
أن  إىل  الفًتــا  الفــرتة،  هــذه  يف 
هذا السيناريو هو املطروح بقوة 
يف حــال اتخــذ القــرار باســتئناف 

الدراسة.
ُيتخــذ  الــذي  الوقــت  وقــال: "يف 
فيــه هــذا القــرار فإن الــوازرة لديها 
الــدرايس،  العــام  إلطــالق  خطــة 
الــدوام  يتعلــق  فيــا  خاصــة 
دوام  عــدم  يعنــي  مــا  الجــزيئ 
جميــع الطــالب وجميــع الصفــوف 

يف نفس الوقت".
وبــني أن "الظــروف الصحيــة هــي 
الحكــم نحــو الذهــاب باتجــاه دوام 
صفــوف معينــة يف البدايــة، عى 
أن يتــم تقييــم املرحلــة ثم نلحقها 

بصفوف أخرى".
الــدوام  تطبيــق  عمليــة  أن  وذكــر 
بتاريــخ  محــددة  غــري  الجــزيئ 
الحالــة  تتبــع تقييــم  زمنيــة، وإمنــا 

العامة يف قطاع غزة.
اختصار المناهج

اإلرشاف  عــام  مديــر  أفــاد  كــا 
والتأهيــل بــأن وزارة التعليــم بغــزة 
أعــدت خطًطــا تنســجم مــع الحالــة 

التــي  األيــام  مــع  تتــواءم  التــي 
سيداومها الطالب.

تقــوم  بــأن  القصــد  أن  وأوضــح 
ــا باختصــار املحتــوى  الــوزارة فعليًّ
الــدرايس للمــواد املختلفة، الفًتا 
املحتــوى  اختصــار  نســبة  أن  إىل 
مــن  أو  مــادة ألخــرى  مــن  تختلــف 

مبحث آلخر.
خــالل  االختصــار  أن  إىل  وأشــار 
عــى  ســيكون  القادمــة  املرحلــة 
فيهــا  التــي  األساســية  املفاهيــم 
ترابــط، وُتلــزم الطالــب يف التعلم 
التــي  للمفاهيــم  إضافــة  الالحــق، 

لها بناء تراكمي.
ومير قطاع التعليم مبرحلة صعبة 
نتيجــة اإلغــالق الشــامل، وإغــالق 
املــدارس منــذ مطلــع مــارس مــن 
تحدًيــا  يضــع  مــا  املــايض  العــام 
الرتبويــة  املنظومــة  أمــام  جديــًدا 

التعليمية يف فلسطني.
النتشــار  الســابقة  املرحلــة  ويف 

بــدأت  املجتمــع  يف  الفايــروس 
قطــاع  يف  التعليميــة  العمليــة 
املــايض  أغســطس  مطلــع  غــزة 
االســتدراكية  املــواد  بتدريــس 
العــام  يف  فاتهــم  مــا  لتعويــض 
واقتــرت  املــايض،  الــدرايس 
املهــارات  عــى  الفــرتة  خــالل 
الطــالب  تلــزم  التــي  األساســية 
للبنــاء الرتاكمي للمــواد املتعلقة 

بهذا العام.
املعلمــني  أن  الــوزارة  وأوضحــت 
أنجــزوا ثلثــي املــادة، ومل يتمكنوا 
مــن إنجــاز الباقــي نتيجــة اإلغــالق 

الشامل بسبب جائحة كورونا.
والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  وتتعــرض 
خاصــة  مرتاكمــة،  لضغــوط  بغــزة 
يف مرحلــة الثانويــة العامــة حيــث 
املحافظــات  يف  أقرانهــم  إن 
ــا،  الشــالية بــدؤوا الدراســة فعليًّ
العامــة  للثانويــة  واالمتحانــات 

موحدة.

األخرى.
إىل  تهــدف  إجراءاتهــا  أن  إىل  ولفتــت 
تطبيــق أحــكام القانــون، وتعقــب مرتكبــي 

للحفــاظ  قانوًنــا،  ومحاســبتهم  الجرائــم 
وتحقيــق  املجتمعــي،  االســتقرار  عــى 
الــردع العــام، معتــربة أن الظــروف الحاليــة 

التــي ميــر بهــا قطــاع غزة ال ميكــن أن تثنيها 
الجرميــة  مبالحقــة  بواجباتهــا  القيــام  عــن 
ومرتكبيهــا، وأنهــا تقــوم باتخــاذ إجراءاتهــا 

غزة/ فلسطني:
ستشــدد  أنهــا  العامــة  النيابــة  أعلنــت 
للتعليــات  املخالفــني  بحــق  إجراءاتهــا 
والقرارات الحكومية الصادرة عن الجهات 
يف  كورونــا  فــريوس  ملواجهــة  املختصــة 
قطــاع غــزة، وســتتخذ املقتــى القانــوين 

بحق كل من يخالف القانون.
صحفــي  مؤمتــر  يف  النيابــة  وأكــدت 
عقدتــه، أمــس، وجــوب التــزام التعليــات 
الكامــات،  ارتــداء  مقدمتهــا  ويف 
أو  التجمهــر  وعــدم  الجســدي،  والتباعــد 
االختــالط ومخالفــة حظــر التجــوال، وعــدم 
فتــح املحــال أو املؤسســات يف األوقــات 
غــري املســموح بهــا، ومنــع االحتــكار ورفــع 
وغــري  الشــائعات،  بــث  وعــدم  األســعار، 

ذلك من القرارات املعلنة بالخصوص.
دائــم  بشــكل  تعمــل  أنهــا  وأوضحــت 
الظــروف  هــذه  ظــل  يف  ومتواصــل 
الســاعة  مــدار  عــى  وتتابــع  االســتثنائية، 
كل القضايــا، محــذرة مــن أنهــا ســتطالب 
يكــرر  مــن  بحــق  قاســية  عقوبــات  بإيقــاع 
مــدة  الحبــس  والتــي تصــل إىل  املخالفــة 
اســتناًدا  دينــار،  ألفــي  وغرامــة  ســنتني، 
لقانــون الصحــة العامــة والقوانــني العقابية 

املخالفــني  كل  بحــق  ورصامــة  حــزم  بــكل 
للقانون، واملستغلني للوضع الراهن.

أو  األفــراد  مخالفــة  أن  مــن  حــذرت  كــا 
والقــرارات  للتعليــات،  املؤسســات 
بالســالمة  املتعلقــة  وخاصــة  الحكوميــة، 
ســوف  الوبــاء،  تفــي  ومنــع  العامــة 
يضعهم تحت طائلة املســؤولية القانونية 

والجزائية.
وقالــت إنهــا أصــدرت توجيهاتهــا لجهــات 
االختصــاص، وتكليــف املباحــث العامــة، 
مالحقــة  بشــأن  املســتحدثة  ووحدتهــا 
تفــي وبــاء كورونــا، التي تم اإلعالن عنها 
من قبل وزارة الداخلية، للقيام بإجراءاتها 
التريــح،  هــذا  يف  جــاء  مــا  تنفيــذ  نحــو 

ومالحقة املخالفني.
ألبنــاء  الشــكر  العامــة  النيابــة  وقدمــت 
الشــعب الفلســطيني ومثنــت صمودهــم 
والتزامهــم القــرارات الحكومية، والتعاطي 
هــذه  ظــل  يف  املســؤولية  بــروح  معهــا 
معربــة  القطــاع،  بهــا  ميــر  التــي  الظــروف 
عــن أملهــا باســتمرارهم يف التقيــد والتزام 
جهــات  عــن  الصــادرة  العامــة  اإلجــراءات 
صحتهــم  عــى  حفاًظــا  االختصــاص؛ 

وسالمتهم والحد من انتشار العدوى.

النيابة العامة: تشديد اإلجراءات بحق املخالفني لتعليامت مواجهة كورونا

جانب من املؤمتر
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100 سنة. 
العربيــة  األمــة  لــدى  تثبتــه  أن  الفلســطينية  املقاومــة  حاولــت  مــا  وهــو 
واإلســامية، بأنــه باإلمــكان منازلــة هذا االحتــال وتحّديه وتكرار هزامئه، إذا 

ما امتلكت قرار ذلك.
ا وذي داللة كبرية، فقد تزامن مع  جــاء تحقيــق الجزيــرة يف توقيــت مهــم جدًّ
ذكرى االنسحاب اإلرسائييل من قطاع غزة يف 12 سبتمرب 2005، أي بعد 
15 عاًما عىل انســحاب آخر جندي إرسائييل من القطاع، وهي خّطة "فّك 
االرتبــاط" التــي اســتقال بســببها رئيــس الــوزراء اإلرسائيــيل بنيامــن نتنياهــو 
فــك  "إن خطــة  وقــال حينهــا:  عليهــا،  احتجاًجــا   2005 عــام  الحكومــة  مــن 
االرتباط متثل انتصاًرا مهامًّ لحركة حامس ولفكرها، وبإمكان الفلسطينين 
أن يعــرّبوا عــن فرحتهــم بهــذا النــر الكبــري، الــذي مل يكــن لــه مثيــل يف كل 

مواجهات دولة إرسائيل". 
يجــب أن نعيــد تذكــري نتنياهــو بهــذا االنتصــار الــذي مّثــل تراجًعــا للمــروع 
عــرب  يجنيــه  الــذي  الحــايل  التقــدم  رغــم  الرتاجــع،  هــذا  وأن  اإلرسائيــيل، 
التطبيــع، قابــل للتكــرار يف وجــود العوامــل التــي قــادت إليــه وهــي املقاومــة 

الفلسطينية.
كــام جــاء عــرض التحقيــق يف اليــوم الــذي حّلــت فيــه الذكــرى الـــ27 لتوقيــع 
اتفــاق أوســلو يف واشــنطن 1993، ويف اليــوم التــايل مــن ذكرى االنســحاب 
اإلرسائييل من غزة، وقد يكون هذا الرتتيب درًســا من التاريخ بأن الحقوق 
ال ُتعطى لساكت وال تجبلها اتفاقيات سام، بل تنتزع وتسرتد بالقوة، لكن 

الشخيص بجديد. ولو مل يتم ملا تغري يف الجوهر يشء، ال يف السياسة 
التحالفيــة، وال يف التنســيق وتعزيــز العاقــات املتواصــل، وهــو مــا كان 

ُمعلنا من قبل الطرفن.
وإذا قيــل إن اللقــاء حمــل تحديــا ألمريــكا والكيــان الصهيــوين، فالتحــدي 
قبلــه كان قامئــا ومعلنــا وعــىل أشــده، مــن حــامس وحــزب اللــه، ومل يــزده 
اللقــاء الشــخيص تحديــا إال تحديــا راكــم فــوق تحديــات. فأيــن املؤامــرة 

وأين املشكلة؟
عــىل أن الُبعــد الــذي أغــاظ ذلــك الطــرف الفلســطيني الــذي أصبــح عــىل 
هامــش الهامــش، كانــت زيــارة إســامعيل هنيــة إىل مخيــم عــن الحلــوة، 
وما حظي به من استقبال جامهريي مل يكن متوقعا مبا بلغه من حشود، 

ومن رمزية، ومن شكل ومحتوى وهتافات.
جامهــري  عنــه  عــربت  مــا  األوىل،  املفاجــأة  مفاجأتــان.  هنــا  املفاجــأة 
روح  مــن  الســكان(،  مــن   60-70%( وشــاباته  شــبابه  ســيام  وال  املخيــم، 
نضاليــة وقتاليــة كأننــا عــام 1970 بعــد معركــة الكرامــة، وانطــاق املوجــة 
الثانية من الثورة الفلســطينية. هذه الحقيقة مدهشــة حقا، ورائعة حقا، 

وذات مغزى أي مغزى.
بعد الثامنينيات، وال ســيام بعد "اتفاق أوســلو"، وبســبب عوامل تعرية، 
وتهرئة، وإفساد، وتيئيس، وظلم اجتامعي وسيايس يف لبنان، وبسبب 
رصاعــات وانقســامات وانحرافــات تعرضــت لهــا املخيــامت الفلســطينية 
وال ســيام عن الحلوة، شــاع أن وضع الشــباب يف خراب مريع: من طلب 
للهجــرة، وانتشــار للمخــدرات، وابتعــاد عــن الفصائــل إىل تغلغــل َنزعــات 
متطرفة، إىل ما هنالك من أوصاف، تجعل املرء يقول: "ال حول وال قوة 

إال بالله" متاما كام لو كان أمام موت، أو كارثة.
هــذا كلــه تلقــى هــزة عنيفــة، ورضبــة فهم للوعي قاســية، وتطلــب أن ُيعاد 
أعــاد  كــام  االشــتباه،  والكثــري  األوجــه،  املتعــدد  الواقــع  قــراءة  النظــر يف 
الثقــة بأصالــة الشــعب، وبذلــك الينبــوع الثوري املتدفق بالشــباب، جيا 
بعــد جيــل. وكل جيــل يــأيت بعــد جيــيَل نكســة أو أكــر أو أقــل يــأيت بدمــاء 

جديدة، وبوعي بثوابت القضية الفلسطينية متجدد.
صحيــح أن أجيــال عــدة قــد ال تســتطيع أن تشــق طريقــا أفســده مــن قبلهــا، 
وأصيب الوضع بالضعف والتبدد واإلحباط. فهي مرحلة نكسة قد تطول 

غــزة "والــذي أثلــج صــدور قوم مؤمنن، حيث التطور الهائل يف قدرات 
املقاومة كام جاء يف برنامج "ما خفي أعظم".

وميكن ماحظة ما جاء فيه:
1 -أســلوب اإلغــراء والتهديــد الــذي ميارســه األعــداء عــرب التاريــخ يك 
ســلموا  باملهانــة،  مبللــة  خبــز  بكــرة  وعــد  مقابــل  ســاحها  غــزة  تنــزع 
ســاحكم ولكــم مــا ســألتم، لكــن أهــل غــزة يؤمنــون بـــ "ولــن تــرىض عنــك 

اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم".
2 - اإلميــان بــأن رزق اللــه عــز وجــل ال متنعــه الســدود " فمــن يتــق اللــه 
يجعــل لــه مخرجــًا ويرزقــه مــن حيــث ال يحتســب"، فمــن كان يظــن أن 
رزق اللــه للمقاومــة ســيكون مــن عمــق البحــر وبعــد 100 عــام مــن غــرق 

سفينتن بريطانيتن حملتا أسلحة لقتل أهل فلسطن؟
3 - حفــظ اللــه للمجاهديــن الذيــن اســتخرجوا األســلحة مــن عمق البحر 
يف مهمــة أشــبه باملعجــزة نظــرًا لوســائل املراقبــة الصهيونيــة لــرب وبحــر 
وســامء غــزة، لكــن للــه كلمــة )وجعلنــا مــن بن أيديهم ســدًا ومن خلفهم 

مــن  املناعــة  الفلســطينين  لــدى  عــزَّزت  دقيقــة   52 التحقيــق يف غضــون 
مضاعفات النكسة الجديدة التي تسببت بها اتفاقات التطبيع.

لكــن مــا كان منتهــى الفخــر لــدى أهــل غــزة تحديًدا، واليشء الذي أشــعرهم 
بالثــأر ممــن كان يوًمــا ســبًبا يف نكبتهــم، مــا أظهــرت لقطــات ومشــاهد مــن 
التحقيــق مــن عثــور وحــدة الضفادع البرية يف كتائب القســام عىل مئات 
بريطانيتــن غارقتــن يف عمــق  بقايــا ســفينتن حربيتــن  القذائــف داخــل 
البحــر قبالــة ســواحل غــزة، بعــد أن أصابتهام طوربيــدات غواصة أملانية عام 

1917 إبان الحرب العاملية األوىل.
وبعــد مــرور 100 ســنة، اســتخرجت كتائــب القســام القذائــف الربيطانيــة 
من قاع البحر، وأعاد ســاح الهندســة فيها تدويرها وإجراء التجارب عليها، 
القذائــف  هــذه  تدخــل  أن  قبــل  بالكامــل،  الهــدف  تدمــري  النتيجــة  فكانــت 

الخدمة يف قصف )إرسائيل(.
لن يكون ســهًا عىل العقل األمني اإلرسائييل تصديق ذلك، فكيف ميكن 
للقذيفة التي تقصف املدن والبلدات اإلرسائيلية املحتلة أن تكون صناعة 

بريطانية أو تحمل علم الدولة التي كانت سبًبا يف قيام "إرسائيل"؟!
لقد استطاعت حامس بطريقة ذكية أن تتسّلح من أعدائها، ثم تشري إليهم 
بأصابــع االتهــام بوصفهــم العناوين األساســية وأصــول اإلجرام الحاصل بحق 

الشعب الفلسطيني.
توجــد حكمــة كبــرية مــن ذلــك، أنــه يف غمــرة الظلــم قــد يصعــب معرفــة أيــن 
ســتتحقق العدالــة ويبــدأ االنتقــام، لكنــه أمــر حاصــل وال مفــّر منــه، ولــو بعــد 

ــه قنــاة  مل تَنــم غــزة ليلتهــا بعدمــا كشــف برنامــج "مــا خفــي أعظــم" الــذي تبثُّ
الجزيــرة ويقدمهــا ابــن املدينــة البــار بهــا الزميــل تامــر املســحال، عن واحدة 

من عجائب الزمان.
اســتعرضها  املقــال،  هــذا  لهــا  يتســع  ال  قــد  كثــرية  ومعلومــات  تفاصيــل 

الذيــن يعرفــون "البــر وغطاهــا"، بــل الذيــن يتابعــون السياســة، مــن خــال 
الوقائع، با حاجة إىل "نظرية املؤامرة"، راحوا يندهشــون أميا اندهاش 
مــن فلســطينين  هــؤالء وهــؤالء  تأويــل  أو يســتمعون إىل  يقــرأون،  وهــم 

وغريهم.
وقــد ســأل بعضهــم هــل علينــا أن نكــذب أعيننــا، ونقلــب أفهامنــا، لنقبــل 

بتأويل "نظرية مؤامرة" وهمية؟
الذي قرر عمليا أن ُيعقد لقاء األمناء العامن برئاسة محمود عباس، من 
خال الفيديو كونفرانس يف رام الله وبريوت، كان محمود عباس نفسه. 
ولــوال ذلــك ملــا انعقــد أصــا، ال يف بــريوت، وال يف غري بــريوت. فقد كان 
هذا اللقاء مطلب األمناء العامن خارج فلسطن، منذ بضع سنن، وزاد 
إلحاحــا خــال الســنتن املاضيتــن. ولهــذا، جــاءت زيــارة إســامعيل هنية 
إىل لبنــان مــن خــال هــذا القــرار، وعــىل أن يكــون يف مقر منظمــة التحرير 

الفلسطينية الرسمي يف بريوت.
صحيــح أن زيــارة إســامعيل هنيــة بــريوت، كانــت مــن ضمــن عواصــم عدة، 
كان مــن املرغــوب يف زيارتهــا. فجــاءت املناســبة مــع انعقــاد لقــاء األمنــاء 
هــذه  وراء  كانــت  التــي  الجهنميــة  املؤامــرة  فأيــن  بــريوت.  يف  العامــن 

الزيارة، وكيف ميكن إدراج محمود عباس، ولو عمليا، فيها؟
طبعا، كان اللقاء بن إسامعيل هنية والوفد املرافق له، مع األمن العام 
لحزب الله السيد حسن نر الله، عىل رأس أولويات األستاذ هنية بعد 
إمتــام مهمــة لقــاء األمنــاء العامــن الــذي كان وراء الزيــارة، كــام كان مــن 
أهــداف الزيــارة لقــاءات عــدة مــع مســؤولن وقــادة لبنانيــن مــن مختلــف 
التوجهــات، إذ حرصــت حــامس، ومــن قبلهــا ممثليــة فلســطن يف لبنــان 
عــىل إقامــة عاقــات متوازنــة مــع كل األطيــاف اللبنانيــة، إن أمكــن، إال َمــن 

اختار موقفا سلبيا من الفلسطينين.
ودام  وإيجابيــا  حــارا  كان  اللــه،  نــر  حســن  والســيد  هنيــة  بــن  اللقــاء 
لســاعات عدة. وكان يف الحقيقة تتويجا لعاقة تحالفية راســخة، وليس 
تأسيســا للعاقــة. وإذا كانــت العاقــة الشــخصية تجعلهــا حميميــة أكــر، 

بعد التاقي املبارش، إال أنها بناء فوق بناء.
قامــت  وقــد  لبنــان؟  إىل  هنيــة  زيــارة  بهــا  جــاءت  التــي  املؤامــرة  فأيــن 
اللقــاء  يــأِت  الصهيــوين. ومل  العــدو  العاقــات األخويــة والجهاديــة ضــد 

رئيــس  إســامعيل هنيــة  األســتاذ  زيــارة  انتقــاد  ُأثــريت ضجــة مفتعلــة يف 
للســلطة  األســبق  الــوزراء  ورئيــس  حــامس،  لحركــة  الســيايس  املكتــب 

الفلسطينية عام 2006.
وذهــب أصحــاب الضجــة إىل دهاليــز شــتى يف تأويــل األهــداف مــن هــذه 
الزيــارة. وبعضهــم كاد يتحــدث عــام ســيكون بعــد هــذه الزيــارة فلســطينيا 

ولبنانيا وعربيا، من مرحلة تاريخية جديدة تختلف عن كل ما سبقها.
وراح بعــض املعلقــن اللبنانيــن والعــرب يحملون الزيــارة فوق ما تحتمل 
مــن أبعــاد. أمــا بعــض الفلســطينين ممــن أصبحــوا خــارج جبهــة الرئيــس 
حائــر  بــرزخ  ويف  الفلســطينية،  املقاومــة  جبهــة  وضــد  عبــاس  محمــود 
بــن تأييــد مــروع دونالــد ترامــب )صفقــة القــرن( وانحيازهــم إىل الخــط 
األمريــي الســابق لدونالــد ترامــب، فقــد راحوا يهولــون يف خطورة الزيارة 

كأنها نكبة فلسطن الثانية، بعد نكبة عام 1949.

ليــس رشطــًا أن تكــون كبــريا يف الســن أو ضخــم البنيــة وشــواربك "نــص 
مرت" ويقف عليها الصقر يك تكون لك هيبة أو تقف أمام مختار الحارة 

و)تخلعه كف( وتقول له )ال(.
هكــذا ُتعلمنــا الوقائــع القادمــة مــن بطــن التاريــخ، ويف القــرآن: )كــم مــن 

فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن الله(.
مــا ســبق ينطبــق عــىل غــزة، حيــث الحصــار يطبــق أنيابــه عــىل مفاصــل 
وفــق  أنهــم  بدعــوى  التــوايل  عــىل  عــر  الرابــع  للعــام  ألهلهــا  الحيــاة 
التصنيــف الــدويل الظــامل )إرهابيــون(، وعليهــم إن أرادوا الحصــول عىل 

صك الغفران أن يعرتفوا بـ"إرسائيل". 
ومــع أن غــزة مــن حيــث مســاحتها صغــرية وإمكاناتهــا صفــر فــا نفــط وال 
فوســفات وال مناجــم ذهــب وال حديــد، لكــن اللــه حباها برجال أقوى من 
الحديد رضبوا مختار الحارة أكر من كف، صحيح أنهم مل يقتلوه، لكنه 
صار مييش َخِجًا بعدما كان منتصب القامة مييش بن مخاتري البلد. 
أحــدث كــف يتلقــاه االحتــال هــو "قصد الســبيل" من إنتاجــات مقاومة 

ذلــك ال يكــون إال بقيــادة متتلــك هــذه القناعــة، وهــذا درس آخــر للمفاضلــة 
بــن منطــن مــن القيــادة، منــط يؤمــن بالحــل الســيايس فقــط وآخــر ال يعتربه 

كافًيا.
لذلــك قــال الشــيخ أحمــد ياســن مؤســس حــامس رحمــه اللــه ذات مــرّة إنــه 
"يف ظــل عــدم تــوازن القــوى ال ميكــن للعمــل الســيايس أن يســري، وعندمــا 
تختــل موازيــن الــراع ال بــد من وجود العمل العســـكري الذي يرض مبصالح 
العــدو ويجعلــه يركــع". ومل ميــّر عــام بعد استشـــهاده يف عــام 2004، حتى 
احتفلــت غــزة بطــرد آخــر جنــدي إرسائيــيل، يف حــن مــرّت ٢٧ عاًمــا وفريــق 

التسوية يقاوم بسحب السفري.
يكشــف التحقيق أنه بعد 14 عاما من الحصار تصل املقاومة الفلســطينية 
إىل مســتوى إطــاق 78 قذيفــة يف دقيقــة واحــدة. وهــو رقــم أكــرب مام أعلن 
عنه رئيس حامس يف قطاع غزة يحيى السنوار العام املايض )51 صاروخا 
يف الدقيقــة(، أي أن الرشــقة الصاروخيــة للمقاومــة تزيــد مــع مــرور الوقــت 
وال ترتاجــع يف ظــل الحصــار واملاحقــة اإلرسائيليــة ملصــادر الســاح، بــل 
أصبحــت كل حــدود الكيــان مكشــوفة ويف مرماهــا، وهــذا يؤكــد أن تهديــد 
السنوار يف وقت سابق مل يكن استعراضا حن توّعد "بقلب الطاولة عىل 

"إرسائيل" خال دقيقة واحدة". 
يصبح إًذا أنه ال جدوى الستمرار هذا الحصار، لكن االحتال يف الواقع لن 
يرتاجع عن ذلك ألنه سيتبّنى سياسة تأخري تطّور املقاومة؛ ألن توازن ردع 

أكر يعني معارك بنتائج أكرب لصالح غزة.

أحيانــا. ولكــن ال بــد مــن أن يبــدأ الضبــاب باالنقشــاع، أو يصــل الخراب إىل 
مــداه، وتخــور مقوماتــه وقــواه. فتنشــأ موازين قوى جديــدة، وجيل جديد 
وإذ بالثورة تجدد نفسها، وبروح املقاومة والتحدي تعيد سريتها األوىل، 

بالجوهر ال بالشكل، وإن تشابهت األشكال فنظن التاريخ يعيد نفسه.
"فتــح"  فعــر  ســامتها.  تاريخيــة  حقبــة  فلــكل  نفســه  يعيــد  ال  والتاريــخ 
و"الجهــاد"  "حــامس"  غــري   ،1970 عــام  يف  الفلســطينية  واملقاومــة 
اســتقباله  الحلــوة يف  عــن  بــدا مخيــم  وإن   ،2020 عــام  واملقاومــة يف 
إلسامعيل هنية كأنه كان يكرر ما فات. ويجب أن ُيعترب أن لكل فصائل 

املقاومة منه نصيبا.
املفاجــأة الثانيــة: مــا عــربت عنــه جامهــري املخيــم )عــن الحلــوة( يقــول: 
لقــد عدنــا بحلــة جديــدة، وبوعــي مختلــف، ومعادلة موازيــن قوى جديدة 
لبنانيــا، كــام فلســطينيا، وعربيــا، وإســاميا، وعامليــا. مــا رأينــاه يف عــن 
الحلــوة يف زيــارة إســامعيل هنيــة، يؤكــد أن مبــادئ القضيــة الفلســطينية 
والــروح النضاليــة الجهاديــة القتاليــة، هــي التــي تجــدد الثــورة، وهــي مــن 

ُتخرج الوضع من الُحفرة، وهي من ترفع إىل موقع القيادة.
هنالــك مــن يظــن بــأن هــذا التغيــري حــدث بســبب إهــامل "فتــح" وبعــض 
فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية للمخيــامت، فيــام الــذي يغــري ســلبا 
الخــط  إمنــا  االهتــامم،  أو  اإلهــامل  ليــس  صعــودا،  أو  هبوطــا  إيجابــا،  أو 
املبديئ، والخط الســيايس، واســرتاتيجية مواجهة العدو )املامرســة يف 

امليدان(. هذا ما يجب أن ُيفهم من املفاجأة الثانية.
أما الذين أثاروا الضجة املفتعلة، فعليهم أن يعيدوا حساباتهم. فالزيارة 
مل يكــن مخططــا لهــا، ال مــن ناحيــة الشــكل وال املحتــوى، وجاءت ألغراض 
فلســطينية، ال لبنانيــة، والشــعب يف مخيــم عــن الحلــوة هــو الــذي صنــع 

املفاجأتن.
أما لقاء السيد حسن نر الله بإسامعيل هنية، فكان ألغراض فلسطينية 
اســرتاتيجية ملواجهة العدو الصهيوين، وليس إلقحام الفلســطينين يف 
الــراع الداخــيل اللبنــاين ــــــــ اللبنــاين. وهــو مــا يجــب لبنيامــن نتنياهــو 
وقيادة جيشه أن يحسبا لهذا اللقاء ألف حساب، وقد أسكرتهام الخمرة 
الرديئــة مــن يــَدي محمــد بــن زايد وملــك البحرين، أما من أثاروا زوبعة يف 

فنجان فقد غمسوا خارج الصحن.

سدًا فأغشيناهم فهم ال يبرون(. 
يف  الســتخدامهم  يســتطيعون  مــن  ذمــم  رشاء  األعــداء  ديــدن  -إن   4
تحقيــق أهدافهــم الدنيئــة ضــد األبريــاء واملجاهدين، وكــام قال الله عز 
وجل: "وفيكم سامعون لهم" لكن وعد الله أقوى "والذين جاهدوا فينا 

لنهديهم سبلنا وإن الله ملع املحسنن".
5 -جــاء يف ذكــرى اتفاقيــة أوســلو ومــع هرولــة عربيــة نحــو التطبيــع وكأن 
القســام يقــول ال ترهبنكــم "إرسائيــل" فنحن مــع قلة إمكاناتنا نتقدم يف 

كل املجاالت.
مــا خفــي أعظــم يؤكــد أن اإلرادة إن توافــرت ســيحقق الرجــال مــا يصبــون 
لــكل مــن ظــن أن "إرسائيــل" حــوت ضخــم يبتلــع كل  إليــه، وهــو درس 
مــن يقابلــه، بــل إنهــا ســهٌل إزالتهــا مــن الوجــود، فهــي أوهــن مــن بيــت 
العنكبــوت وهــم ليســوا عــىل قلــب رجــل أو فكــرة واحــدة بــل "تحســبهم 
جميعــا وقلوبهــم شــتى" هــذا جــزء مــن كام اللــه ال كامــي، ومــا خفــي 

أعظم.

حماس تقصف )إسرائيل( بقذائف بريطانية

عن زيارة إسماعيل هنية إلى لبنان

األفخم فيما خفي أعظم

بقلم/ أحمد الكومي:

منير شفيق
األخبار اللبنانية

يكشف التحقيق أنه بعد 14 عاما من الحصار تصل 
المقاومة الفلسطينية إلى مستوى إطالق 78 قذيفة 
في دقيقة واحدة. وهو رقم أكبر مما أعلن عنه رئيس 
حماس في قطاع غزة يحيى السنوار العام الماضي 
)51 صاروخا في الدقيقة(، أي أن الرشقة الصاروخية 
للمقاومة تزيد مع مرور الوقت وال تتراجع في ظل 
الحصار والمالحقة اإلسرائيلية لمصادر السالح، بل 
أصبحت كل حدود الكيان مكشوفة وفي مرماها

ما عبرت عنه جماهير المخيم )عين الحلوة( يقول: 
لقد عدنا بحلة جديدة، وبوعي مختلف، ومعادلة 
موازين قوى جديدة لبنانيا، كما فلسطينيا، وعربيا، 
وإسالميا، وعالميا. ما رأيناه في عين الحلوة في 
زيارة إسماعيل هنية، يؤكد أن مبادئ القضية 
الفلسطينية والروح النضالية الجهادية القتالية، 
هي التي تجدد الثورة، وهي من ُتخرج الوضع من 
الُحفرة، وهي من ترفع إلى موقع القيادة.

مصطفى أبو السعود

ما خفي أعظم يؤكد أن اإلرادة إن توافرت 
سيحقق الرجال ما يصبون إليه، وهو درس لكل 

من ظن أن »إسرائيل« حوت ضخم يبتلع كل 
من يقابله، بل إنها سهٌل إزالتها من الوجود، 
فهي أوهن من بيت العنكبوت وهم ليسوا 

على قلب رجل أو فكرة واحدة بل »تحسبهم 
جميعا وقلوبهم شتى« هذا جزء من كالم الله 

ال كالمي، وما خفي أعظم.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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غزة/ فلسطني:
يف  الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  أحالــت 
العامــة  للنيابــة  وبائًعــا  تاجــًرا   137 غــزة 

األسبوع املايض.
القانونيــة  الشــؤون  عــام  مديــر  وأفــاد 
ترصيــح  يف  الغنــدور  يعقــوب  بالــوزارة 
للمــواد  تجــار  أُحيــل  بأنــه  أمــس  وصــل 
للخضــار  وبائعــون  والتموينيــة  الغذائيــة 
قامــوا برفــع األســعار واســتغالل حاجــات 
املواطنــني واحتــكار الســلع، إضافــة إىل 
عــدد مــن أصحــاب املنشــآت واملحــالت 
اإلجــراءات  امللتزمــني  غــر  التجاريــة 
والســالمة  األمــن  ورشوط  الصحيــة 
الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  عــن  الصــادرة 

والجهات الحكومية.
الذيــن  التجــار  عــدد  أن  الغنــدور،  وبــني 
أحيلــوا عــى النيابــة العامــة موزعــون يف 
)محافظــة  كاآليت:  القطــاع  محافظــات 
غزة 34، محافظة الشــال 36، محافظة 
 29 38، ومحافظــة خانيونــس  الوســطي 

بائًعا وتاجًرا(.
والبائعــني  التجــار  هــؤالء  أن  وأوضــح 
املخالفــني أحيلــوا عــى النيابــة مبوجب 
طواقــم  مــن  املحــررة  الضبــط  محــارض 
خــالل  امليــدان  املســتهلك يف  حايــة 

األيام األربعة السابقة.
إجــايل  أن  إىل  الغنــدور  وأشــار 
لــت وأحيلــت عــى  املخالفــات التــي ُحوِّ
النيابــة العامــة منــذ بدايــة حالــة الطــوارئ 
مخالفــني  لتجــار  مخالفــة   650 بلغــت 
وغر ملتزمني تعليات وقرارات الوزارة 

الصادرة بالخصوص.
قــراًرا  أن وزارة االقتصــاد أصــدرت  يذكــر 

محــذرة  واالحتــكار،  األســعار  رفــع  مبنــع 
التجار من االستغالل واالحتكار.

املســتهلك  حايــة  طواقــم  وتقــوم 
بالــوزارة، بجــوالت ميدانيــة للحفاظ عى 

األمن الغذايئ للمواطنني.
الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  أجــرت  كــا 
أمــس، جولــة تفتيشــية عــى محــالت بيع 

الذهب واملجوهرات مبحافظة غزة.
لإلعــالم  العامــة  اإلدارة  وذكــرت 
بيــان  يف  بالــوزارة  العامــة  والعالقــات 

لدائــرة  التابعــة  التفتيشــية  الطواقــم  "أن 
الرقابــة والتفتيــش مبديرية دمــغ ومراقبة 
جولــة  أجــرت  بالــوزارة  الثمينــة  املعــادن 
ميدانية شملت 6 زيارات ملحالت لبيع 

الذهب واملجوهرات مبحافظة غزة".
وأوضــح البيــان، أن الجــوالت التفتيشــية 
تهــدف ملتابعــة املشــغوالت املعروضــة 
واملجوهــرات  الذهــب  محــالت  يف 
الثمينــة، وللتأكــد مــن عدم وجود حاالت 
خداع للمســتهلك، والتحقق من ســالمة 

الذهــب، وكذلــك التأكد من دمغ جميع 
املعــادن  مديريــة  لــدي  املشــغوالت 

الثمينة.
عــى  التأكيــد  الجــوالت  خــالل  وتــم 
صحــاب املحــالت باتباع إجــراءات األمن 
مــع  والتعامــل  البيــع  خــالل  والســالمة 

املواطنني.
وذكــر البيــان أن طواقــم املديرية دمغت 
كميــات مــن الذهب واملجوهرات لعدد 

من التجار وأصحاب املحالت.

جولة تفتيشية على محالت بيع الذهب والمجوهرات

االقتصـاد بغـزة تحيل 137 تـاجـرًا وبائًعا للنيابة العــامة

لجنة الشؤون القانونية بوزارة االقتصاد                 )فلسطني(

رام الله/ فلسطني:
أبــو  نــرصي  اشــتية  العمــل يف حكومــة  وزيــر  أكــد 
مــن  جديــدة  دفعــات  هنــاك  أن  أمــس  جيــش، 
مــن  للمترضريــن  ســتكون  النقديــة  املســاعدات 
جائحــة كورونــا ســُترَصف قبــل نهايــة هــذا الشــهر، 
البنــك  مــن  ا  جــدًّ كبــرة  دفعــة  هــذه  بــأن  موضًحــا 
 700 بقيمــة  ســتدفع  عامــل  ألــف  لـــ68  الــدويل 

شيقل لكل مستفيد.
"رابعــة"،  لراديــو  حديــث  يف  جيــش  أبــو  وأوضــح 
وكل  أســبوعني  كل  ســتكون  الدفعــات  تلــك  أن 
تــم  حيــث  عامــل،  آالف   10 مــن  تتكــون  دفعــة 
أخــذ القطاعــات املتــرضرة كالســياحة والخدمــات 
ونحــن  الخــاص،  والتعليــم  والتعليــم  واإلنشــاءات 
رصف  لكيفيــة  والتدقيــق  الفحــص  طــور  يف  اآلن 

املساعدات.
وأشــار إىل أن األســاء اعُتِمــدت بنــاًء عــى قاعدة 
والتنميــة  العمــل  وزارة  لــدى  املوجــودة  البيانــات 
اإلضافــة  متــت  املحــي  والحكــم  االجتاعيــة 
بعــض  خــالل  مــن  األســاء  مــن  عليهــا مبجموعــة 

املؤسســات األخرى واآلن يتم فرزها عى أســاس 
أن املســتفيد ال يأخــذ راتًبــا أو أشــباه راتــب، وأن 
يكــون املســتفيد مــن عــال الســوق املحــي وأالَّ 
يكون استفاد من أي منحة قدمت سواء من وزارة 

العمل أو التنمية االجتاعية.
أبــو  لفــت  غــزة،  قطــاع  يف  البطالــة  عقــود  وبشــأن 
هــي  غــزة  يف  البطالــة  عقــود  أزمــة  أن  إىل  جيــش 
 2005-2008 عــام  إىل  وتعــود  جديــدة  ليســت 
للعــال  تقــدم  مســاعدات  عــن  عبــارة  وهــذه 
والضفــة  غــزة  قطــاع  يف  العمــل  عــن  العاطلــني 
الغربيــة تــم وقفــه يف الضفــة ولكــن بقــي مجموعــة 

يف قطاع غزة.
ونبــه إىل أن هــذا املوضــوع متــت مناقشــته مــع 
رئيــس الــوزراء وتــم تشــكيل لجــان مــن ثالثــة وزراء 
شــهر  يف  القضيــة  هــذه  حــل  عــى  االتفــاق  وتــم 
واألزمــة  كورونــا  جائحــة  ولكــن  املــايض  شــباط 
املاليــة والوضــع الســيايس عاق حل هذه القضية 
املــايل  الوضــع  انفــراج يف  يحــدث  ولكــن عندمــا 

سيتم حل هذه القضية بشكل رسيع وكامل.

 غزة/ فلسطني:
قال وكيل وزارة العمل بغزة، موىس الساك: إن 
نحو 138 ألف اســم ســجل لالســتفادة من املنحة 
إىل  إضافــة  كمترضريــن،  دوالر(   100( القطريــة 
20 ألف اســم أضيفت من املؤسســات الرســمية 
وغر الرسمية، الفًتا إىل أن ٪60 من املسجلني 
فئــة  مــن  هــم  القطريــة  املنحــة  مــن  لالســتفادة 

الشباب بني 19 إىل 30 عاًما.
وأوضــح الســاك يف بيــان أن هنــاك لجنة مشــكلة 
واملاليــة  االجتاعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة  مــن 
للوصــول  واضحــة  معايــر  وضعــت  واالتصــاالت 
إىل أكــر فئــة مــن الشــباب الذيــن كانــوا يعملــون 
أن  إىل  مشــًرا  باليوميــة،  كورونــا  جائحــة  قبــل 
هــؤالء ميثلــون %69 مــن القطــاع االقتصــادي يف 

مل  والحاجــة  الفقــر  معيــار  أن  وأكــد  غــزة.  قطــاع 
املســتفيدين  الختيــار  األســايس  املعيــار  يكــن 
مــن املنحــة، بــل معيــار الــرضر الناتــج عــن جائحــة 

كورونا.
ولفــت إىل أنــه تــم اختيــار 70 ألف اســم من ضمن 
158 ألًفــا، أي أن حــوايل 88 ألًفــا مل يســتفيدوا، 
مؤكــًدا حــرص وزارتــه عــى الوصــول إىل الفئــات 

األكرث هشاشة.
الســاك  أوضــح  العــزاب،  بفئــة  االهتــام  وحــول 
مــن   26% أن  أظهــرت  املوجــودة  البيانــات  أن 
العــزاب،  مــن  البيانــات  قاعــدة  عــى  املســجلني 
وقــال: "مل نعــِط كل العــزاب املســجلني، أعطينــا 
حوايل %21 فقط من عدد اإلجايل، املسجلون 

هؤالء أغلبهم يعمل يف األعال املتفرقة".

كل أسبوعين بقيمة 700 شيقل
أبو جيش: دفعات جديدة من املساعدات 

النقدية ملترضري كورونا نهاية الشهر

واشنطن/ وكاالت:
ســجلت أســعار الذهــب أمــس أعــى مســتوى لها 
منــذ أســبوعني، وذلــك تزامًنــا مع اســتمرار ضعف 
ســيصدر  مبــا  املســتثمرين  واهتــام  الــدوالر، 
بحًثــا  الفــدرايل  االحتياطــي  مجلــس  اجتــاع  عــن 
عــن تفاصيــل بشــأن خططــه إلبقــاء أســعار الفائــدة 

منخفضة.
وزاد الذهــب يف الســوق الفوريــة بنســبة 0.5% 
إىل 1966.47 دوالر لألونصــة، بعدمــا ســجل يف 
وقــت ســابق مــن الجلســة 1967.46 دوالر، وهــو 

أعى مستوى منذ الثاين من أيلول.
يف  اآلجلــة  التعامــالت  يف  الذهــب  وارتفــع 
الواليــات املتحــدة %0.7 إيل 1976.90 دوالر 

لألونصة.
"يبــدو  مــر:  إدوارد  االقتصــادي  الخبــر  وقــال 
ضعــف  بســبب  أساســية  بصفــة  قويــا  الذهــب 
ســندات  لعائــدات  طفيــف  وانخفــاض  الــدوالر 

الخزانة األمريكية". 
ونــزل مــؤرش الــدوالر مقابــل منافســيه مــا يجعــل 

الذهب أقل تكلفة لحائزي العمالت األخرى.

سعر الذهب يقفز ألعىل مستوى له منذ أسبوعني

غزة/ رامي رمانة:
مكعــب(  مــر  مليــون   1700( مــن  أكــرث 
امليــاه  مــن  االحتــالل  دولــة  تــرق  ا  ســنويًّ
يف فلســطني، يف حــني يقتــرص اســتهالك 
فلســطينيي الضفــة الغربيــة وقطاع غزة عى 
ا، ليتبــني  )330 مليــون مــر مكعــب( ســنويًّ
اإلرسائيليــة  املدينــة  اســتهالك  معــدل  أن 
املدينــة  اســتهالك  أضعــاف  مثانيــة 

الفلسطينية.
وعــى الرغــم مــن ذلــك التغــول اإلرسائيــي 
عــى حــق الفلســطينيني يف امليــاه، دأبــت 
مــدار احتاللهــا،  أبيــب عــى  تــل  حكومــات 
فــوق  املســتوطنات  تجمعــات  إقامــة  عــى 
أي  وتقطــع  مــاء،  فيهــا  تجــد  التــي  املناطــق 
املناطــق  نحــو  العمــق  يف  للميــاه  تواصــل 
الفلســطينية، كــا تفعــل يف إقامــة ســدود 

بالقرب من حدود غزة.
بيــت  الجغرافيــا يف جامعــة  أســتاذ  ويؤكــد 
االحتــالل  أن  مصطفــى،  وليــد  د.  لحــم 
اإلرسائيــي اعتــاد أن يضــع يــده يف حروبــه 
عــى  العربيــة  والــدول  الفلســطينيني  عــى 
املناطــق الغنيــة بامليــاه، كا أن أي حديث 
األردن  نهــر  ميــاه  يف  للعــرب  حصــص  عــن 

والرموك واملياه الجوفية غر وارد.

أن  "فلســطني"  لصحيفــة  مصطفــى  وبــني 
واألســايس  الرئيــس  املصــدر  هــي  األمطــار 
للمياه يف فلســطني وتقدر الكمية الســنوية 
الفلســطينية  األرايض  فــوق  تســقط  التــي 
بحــوايل )10 مليــارات م3(، يفقــد )60%( 
و)5%(  النبــات  ونضــح  التبخــر  عــر  منهــا 
البحريــن  إىل  واألنهــار  الســيول  عــر  تجــري 
إىل  تتــرب  والبقيــة  وامليــت.  املتوســط 
منهــا   )5%( يذهــب  األرض، حيــث  جــوف 
البحــر  أو  املتوســط  البحــر  إىل  جديــد  مــن 
امليــت وفــق ميــالن طبقــات األرض الدنيــا، 
أمــا نصــف الكميــة املتبقية وتعــادل )15%( 
فُيفقــد عــر الصــدوع والشــقوق يف األرض، 
والنصــف اآلخــر والذي يعــادل قرابة )1500 
امليــاه  خــزان  إىل  يضــاف  م3(  مليــون 

الجوفية.
وأضاف مصطفى أن هذه الكمية من املياه 
نهــر  أن  عــام متواضعــة، مشــًرا إىل  بشــكل 
النيــل يحمــل مــن امليــاه يف موســم غزارتــه 
ملــرص مقــداًرا ماثــاًل مــن امليــاه خــالل 24 

ساعة فقط.
وذكر مصطفى أن االحتالل يوجه من املياه 
التــي يرقهــا إىل الزراعــة )%65( و)29%( 

لالستهالك املنزيل و)%6( للصناعة.

يف حــني معــدل اســتهالك امليــاه الســنوي 
 200( حــدود  يف  الغربيــة  الضفــة  يف 
)و14%(  للزراعــة   )86%( م3(،  مليــون 
لالســتهالك املنــزيل، أمــا املعدل الســنوي 
الســتهالك امليــاه يف قطــاع غزة فوصل إىل 
130 مليون م3 مقسمة )%65.3( للزراعة 
)%27.7( للبلديــات والصناعــة و)7.7%( 
اليهوديــة  املســتوطنات  تســتهلكها  كانــت 

قبل زوالها.
وأشــار مصطفــى إىل أنــه مبقارنــة اســتهالك 
واألرايض  االحتــالل  دولــة  يف  امليــاه 
الفلســطينية املحتلــة فــإن اســتهالك الفــرد 
اليهــودي يف املــدن يصــل إىل )165 م3( 
الفلســطينيني  الســكان  لــدى  هــو  حــني  يف 
تكــون  اإلرسائيــي  الريــف  ويف  م3(،   22(
 7( الفلســطيني  والريــف  )22 م3(  النســبة 

م3(.
االحتــالل  ســلطات  أن  مصطفــى  وبــني 
امليــاه  ومصــادر  األردن  نهــر  عــى  هيمنــت 
البحــر  يف  تصــب  التــي  األخــرى  العذبــة 
ا حتى  امليت التي كانت تحمل معها سنويًّ
البحــر  إىل  العرشيــن  للقــرن  األول  النصــف 
امليــت قرابــة )1200مليــون2000- مليــون 
م3(، مشًرا إىل أنه ال يتجاوز ما يصل هذا 

البحر يف الوقت الحايل )%20-%10( من 
املياه العذبة الالزمة للحفاظ عى البحر. 

واستعرض مصطفى األسباب ومنها تحويل 
يقــدر  طريــا  بحــرة  مــن  امليــاه  االحتــالل 
م3(  مليــون   450-500( بــني  مــا  حجمهــا 
مــا يســمى  أنابيــب  الســنة، وذلــك عــر  يف 
بالناقــل القطــري للميــاه، كا تضخ ســلطات 
االحتــالل بعــد توقيــع معاهــدة الســالم مــع 
ا 100 مليــون م3 مــن مصــب  األردن ســنويًّ
حــني  يف  طريــا،  بحــرة  إىل  الرمــوك  نهــر 
تستهلك سلطات الحتالل 100 مليون م3 

أخرى سنويا يف الري يف بيسان والغور.
ولفــت مصطفــى إىل أن ســلطات االحتــالل 
عــى  كاملــة  ســيطرة  تســيطر  اإلرسائيــي 
وتبيــع  فلســطني،  يف  الجوفيــة  األحــواض 
الفلسطينيني من تلك املوارد الخاصة بهم 

ا. بشكل محدود جدًّ
االحتــالل  ســلطات  أن  إىل  ولفــت 
اســتخدمت التكنولوجيــا يف تحديــد مســار 
املناطــق  مــن  غــزة  لقطــاع  امليــاه املتدفقــة 
الجبليــة يف الضفــة، حيــث وضعــت ســدود 
لحجــز هــذه امليــاه وهــذا ترتــب عليــه نقــص 
امليــاه العذبــة يف الخــزان الجــوايف، وارتفاع 

معدالت امللوحة والنيرات.

يهيمن في حروبه اإلقليمية على منابع المياه
ا من مياه الفلسطينيني االحتالل يرسق أكرث من 1700 مليون م3 سنويًّ

الكويت/ وكاالت:
تســتهدف الكويــت افتتــاح أكــر محطــة للغــاز الطبيعي 
مســؤولني  لترصيحــات  وفًقــا  املقبــل،  مــارس  املســال 

باملرشوع.
وستســمح محطــة الــزور للكويــت باســتقبال 22 مليــون 
طــن مــن الغــاز الطبيعــي املســال، نحــو 31 مليــار مــر 
املتاحــة  الطاقــة  ضعــف  وهــي  العــام،  يف  مكعــب 

باملنطقة تقريبا.
وســتقوم املحطــة بتحويــل الغــاز الطبيعــي املســال إىل 

طبيعته األولية الغازية لتزويد محطات الكهرباء به.
ومــن املتوقــع أن ينمــو ســوق الغــاز الطبيعــي املســال 
برعة خالل العقود القليلة، إذ تسعى الدول للتحول 
مــن االعتــاد عــى النفــط والفحــم إىل الطاقــة النظيفة. 
ومن املتوقع أن تنمو تجارة الغاز الطبيعي املسال إىل 
أكــرث مــن ألــف مليــار مــر مكعبــة ســنويا مــن 425 مليــار 
مر مكعبة سنويا حاليا، وفقا لرشكة يب يب الريطانية.

وأنتجت الدولة، العضو يف منظمة أوبك، 18.4 مليار 
مــر مكعبــة مــن الغــاز يف 2019، وبلغــت اســتهالكها 
وكانــت  يب.  لبــي  وفقــا  مكعبــة،  مــر  مليــار   23.5
الكويت أكر الدول املســتوردة للغاز الطبيعي العام 
املايض، وحلت باملرتبة الـ 14 عامليا، وفقا لبيانات 

بلومبرغ.
وتظهر بيانات الوكالة أن الكويت ستستخدم أقل من 
ثلــث طاقــة محطــة الزور للغاز الطبيعي املســال عى 

األقل حتى عام 2030.
الحكوميــة  الكويتيــة  الوطنيــة  البــرول  رشكــة  وتقــوم 

بــاإلرشاف عــى تنفيــذ املــرشوع من أجل ســد حاجات 
الصيــف  فصــل  يف  وخاصــة  الطاقــة  توليــد  محطــات 

حيث يزداد الطلب عى الطاقة.
يف  الغــاز  مــن  آخــر  جــزءا  الرشكــة  مصــايف  وتنتــج 
اآلبــار  مــن  محــدود  عــدد  مــن  ينتــج  كــا  املصــايف، 
والرشكــة  الكويــت  نفــط  رشكــة  مــن  كل  يف  النفطيــة 
مراكــز  يف  تجميعــه  ويتــم  الخليــج،  لنفــط  الكويتيــة 
التجميع قبل إرســاله إىل مصنع إســالة الغاز يف ميناء 
األحمــدي عــر خطــوط األنابيــب. وافتتح هــذا املصنع 
يف 1978، وهــو يتألــف مــن أربع وحدات الســتخالص 

غاز الروبان والبيوتان والغازولني الطبيعي.
ووفقا السراتيجية مؤسسة البرول القاضية بالتوسع 
يف إنتاج واستراد الغاز فقد بادرت "البرول الوطنية" 
إىل تنفيــذ عــدد مــن املشــاريع الهامــة لزيــادة الطاقــة 

التصنيعية والتخزينية.
الغــاز  مــرشوع خــط  ذلــك، دشــنت مؤخــرا  أجــل  ومــن 
الرابــع يف مصنــع إســالة الغــاز مبصفــاة مينــاء األحمدي 
بطاقــة تصــل إىل 805 مليــون قــدم مكعبــة يف اليــوم 

باإلضافة إىل 106 آالف برميل يوميا من املكثفات.
الغــاز  مــرشوع خــط  تنفيــذ  عــى  اآلن  الرشكــة  وتعمــل 
الخامــس يف مصنــع اســالة الغــاز بطاقــة ماثلــة. وعنــد 
إســالة  مصنــع  طاقــة  تزيــد  فســوف  املــرشوع  اكتــال 
الغــاز يف مصفــاة مينــاء األحمــدي إىل 3.3 بليــون قدم 
مكعبــة يوميــا. كــا تقــوم الرشكــة بتنفيــذ مــرشوع لبنــاء 
مجموعــة مــن الخزانــات ملواجهة الزيــادة املتوقعة يف 

إنتاج الغاز الطبيعي والغاز املصاحب.

ديب/ وكاالت:
وقــع بنــك اإلمــارات ديب الوطنــي -أكــر بنــوك اإلمارات- 
تعــاون  اتفــاق  إرسائيــل-  بنــوك  -أكــر  هبوعليــم  وبنــك 
بينهــا حســب بيــان مشــرك نــرشه املكتــب اإلعالمــي 

لحكومة ديب.
وهــذا أول اتفــاق مــرصيف بني بنوك اإلمارات واالحتالل 
منذ أن وافقا عى تطبيع العالقات مبوجب اتفاق رعته 

الواليات املتحدة.
بــني  نوعهــا  مــن  األوىل  االتفاقيــة  هــذه  إن  البيــان  وقــال 
املاليــة  العالقــات  بــدء  إطــار  يف  تنــدرج  الجانبــني، 

واالقتصادية بني اإلمارات واالحتالل
ويف البيــان، قــال الرئيــس التنفيــذي لبنك اإلمارات ديب 

الوطنــي شــاين نيلســون، إن هــذه االتفاقيــة فرصــة قيمــة 
لعمالئنــا ملزاولــة األعــال والتجــارة، إىل جانــب تعزيــز 
كل  يف  للــرشكات  موثــوق  مــرصيف  كرشيــك  مكانتنــا 

الدول واملناطق، التي متتد فيها أعالنا.
دوف  هبوعليــم،  بنــك  عــام  مديــر  وصــف  جانبــه،  مــن 
تاريخيــا؛  ســبقا  متثــل  بكونهــا  التفاهــم  مذكــرة  كوتلــر، 
يف  التعــاون  روابــط  لتعزيــز  يتطلعــان  البنكــني  ألن 
أعقــاب إقامــة عالقــات ماليــة واقتصاديــة بــني اإلمــارات 

واالحتالل.
وقــال كوتلــر يف البيــان املشــرك إن تأســيس عالقــات 
قويــة مــع بنــك اإلمــارات ديب الوطنــي ميثل إنجــازا الفتا، 
ســيمكن العمــالء يف دولــة االحتالل مــن إجراء معامالت 

مرصفيــة مبــارشة مــع دولــة اإلمــارات، وبالتــايل مــع دول 
أخرى.

وبنــك اإلمــارات ديب الوطنــي هــو أكــر بنــك يف ديب من 
حيث األصول، وله أنشطة يف العديد من الدول.

ويف األول مــن ســبتمر/ أيلــول الحــايل، قــال بنــك أبــو 
هبوعليــم  بنــي  مــع  بنقاشــات  رشع  إنــه  األول  ظبــي 
ولئومــي بهــدف تأســيس عالقــات مرصفية تعــزز التعاون 

املايل واالقتصادي بني اإلمارات واالحتالل.
اإلمــارات  أعلنــت  املــايض،  آب  أغســطس/   13 ويف 
ودولة االحتالل عن اتفاق للتطبيع الكامل بينها، تبعه 
يف 11 سبتمر/ أيلول الجاري إعالن عن اتفاق ماثل 

بني االحتالل والبحرين.

تطبيع اقتصادي بني أكرب مرصفني يف اإلمارات واالحتالل

السامك: 21 % من الُعزَّاب استفادوا من املنحة القطرية

الكويت تفتتح أكرب محطة غاز مسال باملنطقة يف مارس املقبل
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بغداد/ وكاالت: 
أمــس،  يــوم  ناســفة  عبــوة  اســتهدفت 
للســفارة  تابعــة  دبلوماســية  ســيارات 
الربيطانيــة وســط بغــداد، بعــد ســاعات 
من استهداف املنطقة الخرضاء شديدة 
التحصني بصاروخني من نوع كاتيوشا.

وقالت السفارة الربيطانية يف بغداد إن 
برشيــة،  إصابــات  أي  يوقــع  مل  االنفجــار 
يف حــني أوضــح مصــدر أمنــي عراقــي أن 
الطبــول  أم  مســجد  أمــام  وقــع  الحــادث 
يف منطقــة الريمــوك قــرب إحدى بوابات 

املنطقة الخرضاء وسط بغداد.
وقــال املتحــدث باســم الرشطــة العراقيــة 
االنفجــار  إن  الجابــري  حاتــم  النقيــب 
يف  املاديــة  األرضار  ببعــض  تســبب 
باملنطقــة  املحيــط  األمنــي  الســياج 
األمــن  قــوات  أن  إىل  مشــريا  الخــرضاء، 
االنفجــار،  مــكان  حــول  طوقــا  فرضــت 
وأغلقت بوابة املنطقة الخرضاء القريبة 

منه.
ويــأيت االنفجــار بعــد ســاعات قليلــة مــن 
كاتيوشــا  صواريــخ   3 مجهولــني  إطــاق 
عــى املنطقــة الخــرضاء فجــر أمس، دون 

وقوع إصابات.
وتداولــت منصــات عى مواقع التواصل 
االجتامعــي مقاطــع فيديــو وثقــت لحظــة 
يف  الجــوي  الدفــاع  منظومــة  تصــدي 
املنطقــة الخــرضاء املعروفة بـ"يس-رام" 
)C-RAM( لهجــوم صاروخي اســتهدف 

املكان.

القــوات  قيــام  عــن  تقاريــر  وتحدثــت 
األمريكيــة بتجربــة منظومــة الدفاع "يس-

رام" بالقــرب مــن الســفارة األمريكيــة يف 
املنطقــة الخــرضاء، وهــو مــا يؤكــد وجــود 

تلك املنظومة يف املنطقة املحصنة.
مقــرات  الخــرضاء  املنطقــة  وتضــم 
الحكومــة والربملــان ومنازل املســؤولني، 
الدبلوماســية  البعثــات  إىل  إضافــة 

األمريكيــة  الســفارة  فيهــا  مبــا  األجنبيــة، 
صاروخيــة  لهجــامت  تتعــرض  التــي 

متكررة.
وتتهــم واشــنطن فصائــل عراقيــة مســلحة 
-مــن أبرزهــا كتائــب حــزب اللــه العراقــي- 
بالوقــوف وراء الهجــامت التي تســتهدف 
التــي  العســكرية  وقواعدهــا  ســفارتها 

ينترش فيها جنودها بالباد.

وصــوت الربملــان العراقــي يف 5 ينايــر/
عــى  باألغلبيــة  املــايض  الثــاين  كانــون 
عــى  األجنبــي  العســكري  الوجــود  إنهــاء 
فيلــق  قائــد  مقتــل  إثــر  البــاد  أرايض 
القــدس اإليــراين قاســم ســليامين، وأبــو 
هيئــة  رئيــس  نائــب  املهنــدس  مهــدي 
قصــف  يف  العراقــي  الشــعبي  الحشــد 

أمرييك قرب مطار بغداد.

بعد ساعات من قصف المنطقة الخضراء 

تفجري يستهدف موكًبا للسفارة الربيطانية يف بغداد

جانب من التفجري يف بغداد أمس             )فلسطني(

النجف/ وكاالت: 
اســتغرق األمــر مــن أيب حيــدر وأقربائــه عــدة 
واســتخراج  أخيــه  ابــن  قــرب  لنبــش  ســاعات 
رفاتــه مــن مقــربة ُأقيمــت خصيصــا لضحايــا 
مرض كوفيد19- يف مدينة النجف بجنوب 

العراق.
وعندمــا انتهــوا كفنوا الرفات يف رداء أبيض 
لشــاحنة  الخلفــي  الصنــدوق  يف  ووضعــوه 
صغــرية وانطلقــوا بــه ليــواروه الــرى مجــددا 
يف مقــربة )وادي الســام( القدميــة مبدينــة 
التقليــدي  املدفــن  وهــي  أيضــا،  النجــف 

للشيعة يف العراق.
فقــط  حيــدر  أبــو  يخفــف  مل  هــذا  وبفعلــه 
مــن إحساســه بــاألمل لفقــد أحــد أفــراد أرسته 
بســبب جائحــة فريوس كورونــا الذي أصاب 
ما يقرب من 300 ألف عراقي وأودى بحياة 
أكــر مــن 8000. فقــد تحدى فتــوى لزعامء 
مــكان  الجديــدة  املقــربة  يعتــربون  دينيــني 

دفن رشعي.
املرجــع  وكيــل  الحســيني،  رشــيد  وينتقــد 
آيــة  العــراق  يف  للشــيعة  األعــى  الدينــي 
اللــه عــي السيســتاين، مــن ينبشــون القبــور 

وينقلون الرفات.
نبــش  يجــوز  ال  هــو  الفقــه  موقــف  إن  وقــال 
"يف  واضحــة  مســألة  وهــذه  املســلم  قــرب 

مواقعهم ويف كتبهم".
وأوضح أبو حيدر أنه مل يكن أمامه خيار غري 

مخالفة الفتوى.
 300 وقــال بعــد أن قطــع مســافة أكــر مــن 
كيلومــر بالســيارة مــن محافظــة ميســان يف 
رشق العــراق لنقــل رفــات ابن أخيه "ال ُشــفنا 
موتانــا، الضحايــا مــال كورونــا، ال شــفناهم، 

نفســيته  القــرب  نوصلهــم،  خلونــا  ال  يعنــي 
دافنيه يعني عشوايئ".

واملقــربة القدميــة لهــم فيها مــكان مخصص 
ُيدفن فيه أفراد من العائلة منذ أجيال.

وبعــد تفــي الجائحــة يف العــراق رفضــت 
يف  الدينيــة  واملرجعيــات  العشــائر  بعــض 
مناطــق مختلفــة بالباد دفن ضحايا فريوس 
تكــون  أن  خشــية  محليــة  مقابــر  يف  كورونــا 

الجثث ناقلة للعدوى.
وقال عبد الحسن كاظم رئيس فريق الدفن 
شــبه  جامعــة  مــن  متطوعــني  مــن  املؤلــف 
عســكرية ترعاهــا الدولــة لرويــرز يف يونيــو 

حزيــران إن ذلــك هــو الســبب الرئيــي وراء 
إقامة مقربة خاصة لضحايا كوفيد19-.

ووري الــرى يف املقــربة الجديــدة بالنجــف 
حتــى اآلن مــا يربــو عــى أربعــة آالف جثــامن 
ألناس من ضحايا مرض كوفيد19- ينتمون 

لطوائف دينية مختلفة بالباد.
ويف األشــهر األوىل، كانت عمليات الدفن 
تتم غالبا يف منتصف الليل دون أن ُيســمح 
ســوى لفــرد واحــد فقــط مــن عائلــة الضحيــة 
بالحضور. وشــعر كثريون من أقارب ضحايا 
توديــع  مــن  يتمكنــوا  مل  أنهــم  كوفيــد19- 

موتاهم بشكل الئق.

وبعــد صــدور إرشــادات مــن منظمــة الصحــة 
العامليــة بــأن خطــر اإلصابة بعــد الوفاة يبدو 
الصحيــة  الســلطات  أصــدرت  منخفضــا، 
تســمح  بيانــا  املــايض  األســبوع  العراقيــة 
فيــه للعائــات بإعــادة دفــن جثــث املتوفني 

برشوط معينة.
وعــى الرغــم مــن معارضــة املرجــع الشــيعي 
رفــات  العائــات  عــرشات  نقلــت  األعــى، 
أقاربهــا مــن املقــربة الجديــدة إىل القدميــة 
عــى أمــل أال تضطــر أبــدا إىل أن تطــأ أقــدام 
أبنائهــا مجــددا مــا يســمونها "مقــربة فــريوس 

كورونا".

في تحدٍّ لفتوى شرعية 
عراقيون ينقلون موتاهم من مقربة كوفيد19- بالنجف إىل القدمية

جانب من نقل رفات األموات من املقابر  أمس             )فلسطني(

واشنطن/ وكاالت: 
قــال الرئيــس األمــرييك دونالــد ترامــب يــوم أمــس، إنــه أراد 
اغتيال الرئيس الســوري بشــار األســد يف عام 2017، لكن 
العمليــة. وقــال  آنــذاك جيــم ماتيــس عــارض  وزيــر دفاعــه 
ترامــب يف برنامــج "فوكــس آند فريندز" الصباحي: "كنت 

أفضل قتله. لقد جهزت لألمر متامًا".
وأضــاف "مل يرغــب ماتيــس يف أن يفعــل ذلــك. ماتيــس 

كان جرناال بولغ يف تقديره وتركته يرحل".
ُنــرشت يف عــام  التــي  ويدعــم هــذا الترصيــح املعلومــات 
2018 عندمــا نــرش الصحــايف يف واشــنطن بوســت بــوب 
وودوارد كتابــه "الخــوف: ترامــب يف البيــت األبيــض". لكن 

ترامب نفى ذلك حينها.
أيلول/ســبتمرب 2018:   5 للصحافيــني يف  ترامــب  وقــال 

"مل يتم حتى التفكري يف ذلك مطلًقا".

وجاءت ترصيحات ترامب أمس، يف إطار انتقاده ملاتيس 
الــذي وصفــه الرئيــس بأنــه "رجــل عظيم" عندمــا عينه إلدارة 
البنتاغــون، لكــن عاقاتــه ســاءت بالجــرنال املتقاعــد الــذي 

استقال يف نهاية املطاف أواخر عام 2018.
وذكــرت تقاريــر صحافيــة أن ترامــب فكــر يف اغتيــال األســد 
بشــن هجــوم كيميــايئ عــى  الســوري  الرئيــس  اتهــام  بعــد 

املدنيني يف نيسان/أبريل 2017.

نيويورك/ األناضول:
قاســية  انتقــادات  أمــس،  أممــي،  مســؤول  وجــه 
أي  بتقديــم  وفائهــام  لعــدم  واإلمــارات  للســعودية 
مســاهامت ماليــة لخطــة األمــم املتحــدة اإلنســانية 

لصالح اليمن للعام الحايل.
للشــؤون  املتحــدة  األمــم  عــام  أمــني  وكيــل  وقــال 
خــال جلســة ملجلــس  لوكــوك،  مــارك  اإلنســانية 
إن  اليــوم  عقــدت  اليمــن  حــول  الــدويل  األمــن 
اململكــة  ذلــك  يف  مبــا  املانحــني،  مــن  "العديــد 
املتحــدة،  العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة 
للحــرب  إشــارة  يف  خاصــة"،  مســؤولية  تتحمــان 

التي تشنها الدولتان يف اليمن منذ سنوات.

جنيف / األناضول:
قالت لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية 
بســوريا، يوم أمس، إن قوات نظام بشــار األســد 
تواصــل أعــامل القتــل والتعذيــب واالغتصــاب 
ضد املدنيني، مشرية إىل وجود "أدلة معقولة" 

الرتكابها جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية.
لألمــم  التابعــة  للجنــة  تقريــر  يف  ذلــك  جــاء 
يف  اإلنســان  حقــوق  أوضــاع  حــول  املتحــدة، 
ســوريا، خال الفرة ما بني 11 كانون الثاين / 

يناير و1 متوز / يوليو 2020.
وأكــد التقريــر أن الســوريني مــا زالــوا ُيقتلون كل 
لحقــوق  جســيمة  النتهــاكات  ويتعرضــون  يــوم، 

اإلنسان.
ضــد  النظــام  اعتــداءات  عــن  أمثلــة  وذكــر 
املدنيــني، مشــريا إىل أن قــوات النظام ارتكبت 
جرائم من قبيل التعذيب واالغتصاب والقتل.

وأضــاف: "هاتــان الدولتــان مل تقدمــان شــيًئا حتــى 
اآلن لخطة األمم املتحدة لهذا العام".

وقــال لوكــوك: "إنــه أمر مســتهجن بشــكل خاص أن 
نتلقــى وعــودا باملــال، مــا مينح الناس األمل يف أن 
املســاعدة قــد تكــون يف الطريــق، ثم تتحطم تلك 

اآلمال مبجرد الفشل يف الوفاء بالوعد".
وأوضــح املســؤول األممــي أن خطــة األمــم املتحدة 
يف اليمــن تلقــت دعــام بنســبة 30 باملئة فقط من 
املبالغ املطلوبة لتغطية عمليات وكاالت اإلغاثة، 
تأثــروا  مينــي  مايــني   9 مــن  أكــر  أن  إىل  مشــريا 
بتخفيــض برامــج املســاعدة، مبــا يف ذلــك الغــذاء 

واملياه والرعاية الصحية.

القــري  االختفــاء  مثــل  جرائــم  أن  إىل  ولفــت 
والقتــل والتعذيــب والعنــف الجنــي واملــوت 
أثنــاء االحتجــاز أصبحــت "سياســة دولــة" لنظــام 
الرتكابــه  معقولــة  أدلــة  وجــود  مؤكــدا  األســد، 
ضــد  وجرائــم  حــرب  لجرائــم  ترقــى  أعــامال 

اإلنسانية.
ومــن جانــب آخــر، تطــرق التقريــر إىل املأســاة 
اإلنســانية يف مخيــم الهــول الــذي يســيطر عليــه 
يف  اإلرهــايب  كا"  كا  يب   / ك  ب  "ي  تنظيــم 

محافظة الحسكة شامل رشقي سوريا.
وأفــاد بــأن مــا يقــرب مــن 35 ألف طفل دون ســن 
الـــ 12 داخــل املخيــم، محرومــون مــن حقوقهــم 

القانونية ويقبعون يف ظروف "غري إنسانية".
يف  الســوريني  آمــال  تقلــص  إىل  وأشــار 
االقتصاديــة  األوضــاع  تــردي  مــع  املســتقبل، 

وتفي وباء كورونا.

برلني/ وكاالت:  
أكــدت أملانيــا أنهــا ستســتقبل 1553 مهاجــرًا 
بينهــا  يونانيــة،  جــزر  يف  حاليــا  موجوديــن 
ليســبوس حيــث ينــام آالف مــن طالبي اللجوء 
يف العــراء بعــد قرابــة أســبوع عــى حريــق أىت 

عى مخيم موريا.
وأعلن وزير الدفاع املدين اليوناين ميخاليس 
مهاجريــن  خمســة  توقيــف  خريســوخيدس 
يف إطــار التحقيــق حــول حريــق املخيــم الــذي 
يــؤوي 12 ألــف الجــئ يف ظــروف غــري صحيــة 

فيام مشتبه سادس ال يزال فارا.
وتفقد رئيس املجلس األورويب شارل ميشال 
ليســبوس يــوم أمــس، حيــث أعــرب عــن تأثــره 
لاجئــني،  واملعقــد"  املأســوي  "باملوضــوع 
والتحــرك  الصفــوف"  أوروبــا إىل "رص  داعيــا 

"من أجل مواجهة تحدي" الهجرة بجدية.
االورويب  االتحــاد  يغــض  أن  "أرفــض  وأكــد 
هــي  اليونــان  حــدود  ألن  الهجــرة  عــن  الطــرف 
وقــوي  عــادل  "رد  إىل  ودعــا  اوروبــا".  حــدود 
وفعــال" مــن االتحــاد األورويب وإقامــة "مزيــد 

من الرشاكات مع دول أخرى".
األوروبيــني  اســتجابة  كانــت  اآلن  وحتــى 
محــدودة جــدًا، فقــد وافقــت عــرش دول عــى 
بينهــا  مصحوبــني  غــري  قــارص  بـــ400  التكّفــل 
مئــة  نحــو  تســتقبل  أن  ُيفــرض  التــي  فرنســا 

منهم.
لكن نائب املستشــارة االملانية اوالف شــولتز 
 1533 ستســتقبل  املانيــا  أن  الثاثــاء  أعلــن 
يونانيــة،  جــزر  يف  حاليــا  موجوديــن  مهاجــرا 
وقال "نضمن ان 1533 فردا يف عائات سبق 
الســلطات  جانــب  مــن  )الجئــني  اعتــربوا  ان 

اليونانية( سيركون الجزر" اىل املانيا.
منــذ الحريــق املدمــر يف مخيــم موريــا الــذي 
أزمــة  خضــم  يف  ســنوات  خمــس  قبــل  أقيــم 
عــى  اللجــوء  ينــام آالف طالبــي  املهاجريــن، 
األرصفــة ويف الحقــول واألبنيــة املهجــورة مــع 

مؤن وكميات مياه قليلة وسط حر شديد.
وداخــل خيمــة ينام فيها أفراد عائلتها الثامنية 
منذ حريق موريا، تكافح سمرية أحمدي التي 
وصلت قبل سنة من أفغانستان لعدم البكاء.

"أرجوكــم  قائلــة  األوروبيــة  الــدول  وناشــدت 
افتحوا األبواب، نحن برش لسنا حيوانات".

وترفض سيمني )22 عاما( الواقفة إىل جانبها 

الدخــول إىل املخيــم املوقــت الجديــد الــذي 
شــيدته الســلطات عــى عجــل بعــد الحريــق. 
يريــد  أحــد  ال  ميــاه.  وال  فيــه  مــؤن  "ال  وتقــول 

التوجه إىل املخيم الجديد".
الصحافــة  وكالــة  جمعتهــا  شــهادات  وأفــادت 
دون  "مــن  فيــه  صعبــة  الظــروف  أن  الفرنســية 

فرش أو امكانية لاستحامم".
ليســبوس  يف  املــدين  الدفــاع  وزيــر  وقــال 
الجديــد  اللجــوء إىل املخيــم  "دخــول طالبــي 

ليس أمرًا قابًا للتفاوض".
اآلن  حتــى  وافقــوا  بالــكاد  مهاجــر   800 لكــن 

عى اإلقامة فيه عى ما تفيد أرقام الوزارة.
إليــه  الدخــول  املهاجريــن  غالبيــة  ويرفــض 
خشــية مــن عجزهــم عــن مغــادرة الجزيــرة بعــد 

ذلك.
وقــال فــاين بيكمبــو وهــو فنــي ميكانيــي يبلــغ 
مــن  ســنة  قبــل  وصــل  والعرشيــن  الخامســة 
جمهوريــة الكونغــو الدميوقراطيــة إن املخيــم 

املوقت "هو جحيم ثان" بعد موريا.
الجزيــرة،  مــدن  كــربى  ميتيلينــي،  مرفــأ  يف 
عــن  معربــني  الســكان  مــن   200 نحــو  تظاهــر 
رفضهــم فتــح مخيــم جديــد للمهاجريــن قــرب 

انقاض موريا.
املتظاهــرون  رفعهــا  الفتــة  عــى  وكتــب 
ال  "الجــزر  الشــيوعي  الحــزب  مــن  وغالبيتهــم 

تريد مخيم اعتقال".
كوســتاس  إيجــه  بحــر  شــامل  محافــظ  ودعــا 
مونتزوريس، وهو أحد املعارضني الرشسني 
يف  مغلــق  مخيــم  إقامــة  الحكومــة  ملــرشوع 
إىل  واملهنيــني  املســتثمرين  ليســبوس، 
التجمــع للمطالبــة بـ"تطبيــع" الوضــع و"إبعــاد 

املهاجرين عن الجزيرة عى منت سفن".
ومنــذ أشــهر عــدة، تعتــزم الحكومــة اليونانيــة 
ليســبوس  يف  مغلــق  مركــز  إقامــة  املحافظــة 
الهائــل.  موريــا  مخيــم  اكتظــاظ  لتخفيــف 
وبعدمــا أىت الحريــق عــى األخــري، أكــد رئيس 
ميتســوتاكيس  كريياكــوس  اليونــاين  الــوزراء 
إعــادة بنــاء مخيــم متمنيــًا أن يشــارك االتحــاد 

األورويب بشكل أكرب.
عــرض  موعــد  األوروبيــة  املفوضيــة  وقدمــت 
مرشوع مرتقب جدا إلصاح سياســة االتحاد 
أيلــول/  23 إىل  الهجــرة  حــول  األورويب 

سبتمرب.

استهجان أممي لعدم وفاء الرياض 
وأبو ظبي بتعهداتهام املالية لليمن

لجنة أممية: نظام األسد ارتكب جرائم حرب يف سوريا

ترامب: خّططُت لقتل بشار األسد ووزير الدفاع عارضني

أملانيا تعتزم استقبال نحو 1500 مهاجر 
بعد حريق موريا.. وأثينا تعلن توقيفات
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غزة/ يحيى اليعقوبي:
علــى شاشــة التلفــاز ظهــرت صــور لســفينتين حربيتيــن بريطانيتين 
غارقتين قبالة ساحل غزة، أصوات التكبيرات تخرج من منازل الجيران؛  
فــي الصــورة رجــال كتائب الشــهيد عز الدين القســام يغوصون في 
البحر ويســتخرجون قذائف عمرها مائة عام، وفي منزلها ســاقتها 

نفســها إلــى صورة ابنها »بــال« )20 عاًما( تعانقه بنظرة فخر، في 
حين ســحبتها ذاكرتها إلى 18 كانون أول )ديســمبر( 2014م، حينما 

ارتقى في إثر »انفجار عرضي في أثناء اإلعداد والتجهيز«.
ربطت بين المشهدين فاكتمل في قلبها مشهد الفخر، ذرفت هنا 

أم الشــهيد »بــال المنيــراوي« دموعهــا بنشــوة، موقنــًة أن دماء 
ابنهــا شــهيد اإلعــداد التي ســالت بعد العــدوان على  غــزة ببضعة 
أشــهر، عبدت الطريق لرفاقه، ورســمت خطوط »العزة والكرامة« 

كما رأتها أمام عينيها.

غزة/ مريم الشوبكي:
بينمــا يخوض غزيون مصابون بفيــروس كورونا معركة لهزيمته، 
يشــكو بعضهم من كلمــات، أو تصرفات أبداهــا بعٌض تجاههم، 

ُتصّور اإلصابة بهذا الفيروس وكأنها »وصمة«.
تعتقد االختصاصية النفسية إكرام السعايدة أن هذه »الوصمة« 

تعامــل بهــا بعــٌض منذ إعان تســجيل أول حالــة إصابة بفيروس 
كورونا داخل المجتمع في قطاع غزة »بطريقة مؤذية«.

وفــي حديث مــع صحيفة »فلســطين« تضيف الســعايدة: »إن 
بعــض األشــخاص، بذريعــة الشــعور »بتهديــد األمن والســامة 

الشخصية«، يصبون غضبهم واتهاماتهم على المصاب بالمرض 
دون ذنــب منــه، حتــى أصبــح حاملــو الفيــروس فــي نظــر بعــٍض 
»مســتباحين« للغضــب واالزدراء والتنمــر، ولــم يقتصــر األمــر 

عليهم بل طال أهاليهم«.

وأشــعر  وجهــه  يف  أنظــر  كنــت  لكــن  العرشيــن، 
يحبــه  رزيًنــا مســتقيًم  فــكان  األربعــن  بعمــر  أنــه 

الجميع".
تــرك لهــا ذكــرى كذلــك قبــل استشــهاده بيومــن: 
"قلــت لــه: "إن شــاء اللــه بفــرح فيــك"، فطلب أن 
بــدي أوفــر  أتــزوج  الــيء مــن تعبــه: "ملــا  يكــون 
)بــدي  وابتســم:  لحــايل"،  البيــت  وعفــش  املهــر 
أنقي عروستي لحايل إذا ربنا مد بعمري إىل 25 

سنة(".
تعلــق: "الحمــد للــه نقــى ودفــع كل يشء لحالــه، 

الله يرىض عليه".

عــن  تســأل  مألوفــة  غــر  ووجــوه  جــران،  مــرات؛ 
والــده، أم "بــال" مل تجــد تفســرات ملــا يحــدث 
بعــد، أو مل تعــرف طبيعــة مــا يــدور بالخــارج، ومل 
يشــأ الوافدون إعامها باألمر، إىل أن جاء زوجها 
الخــر تدريًجــا وأوقــع خــر استشــهاد  لهــا  ومهــد 
أنهــا  إال  هزتــه،  صاعقــة  وكأن  قلبهــا،  يف  بــال 
اســرجعت اللــه يف مصابهــا: "اللهــم  أجــرين يف 

مصيبتي وأخلف يل خًرا منها".
كانــت أم بــال تتوقــع هــذا الخــر، فقــد كان ابنها 
تعرفــه  مل  الــذي  لكــن  الشــهادة،  عــى  ينافــس 
هــو أن قلــب األم ال يعــرف التوقعــات، وأن وقــع 
الرحيــل والفــراق ثقيــل ويــرك ندبة حــزن ال ترحل 
أشــغلتها  أو  النســيان،  غلبهــا  مهــم  تفارقهــا،  أو 
البيــت،  يغــادر  ال  الشــهداء  فطيــف  الحيــاة، 
تجــدد  املنــزل  جــدران  عــى  املعلقــة  وصورهــم 
مــا  يوجــد  املنــزل  مــن  ركــن  كل  يف  الذكريــات، 
يوقد نران الشوق ليبقى موقد الذاكرة مشتعًا 

ال ينطفئ.
تعود لطفولته: "من ملا كان عمره ست سنوات، 
وكنــت بحملــه وكأنــه شــهيد وبهتفلــه: "الشــهيد 

حبيب الله" من هان بدأ يتعلق بالشهادة".
ثورة ومقاومة

يف  واملقاومــة  الثــورة  نــران  وكــرت  بــال  كــر   
انتفاضــة  شــهداء  صــور  جمــع  يحــب  داخلــه، 
األقــى منــذ صغــره، يذهب يف جنائز الشــهداء 
ا كان انتمؤه الســيايس  ويعود بصورة الشــهيد أيًّ
ويحتفــظ بهــا، فجمــع الكثــر منها، وســلك طريق 
يــؤم  وكان  القســام"،  "كتائــب  يف  املقاومــة 

املصلن بالصاة؛ فصوته حسن.
بعمــر  "استشــهد  هنــا:  األمومــة  مشــاعر  تغلبهــا 

بعد لحظات؛ رسعان ما جدد األقارب واألحباب، 
بتضحيــة  اإلشــادة  عليهــا،  انهالــت  باتصــاالت 
واإلعــداد،  التجهيــز  شــهداء  ســائر  كــم  "بــال" 
"أثلجــت  التــي  وبطوالتهــا  املقاومــة  طريــق  يف 
وثقلهــا؛  املقاومــة  عــود  اشــتد  وقــد  الصــدور"، 
"طريــق  أوتــاد  يف  قوتهــا  جــذور  تغــرس  وهــي 

الحق"، طريق ال يروى إال بدماء الشهداء.
كان صوتهــا هــذه املــرة منتشــًيا بالفخــر، بعدمــا 
أثلــج صدرهــا صــور الســفينتن التــي عرضــت يف 
برنامج "ما خفي أعظم" عى قناة الجزيرة، الذي 
مخلفــات  مــن  املقاومــة  اســتفادت  كيــف  أظهــر 
قذائــف االحتــال يف عــدوان ٢٠١٤م، وقذائــف 
العســكرية  صناعتهــا  يف  الغارقتــن  الســفينتن 

"الصاروخية".
بــأن طريــق  فرًحــا  قلبهــا  أدخــل إىل  اإلنجــاز  هــذا 
اإلعــداد الــذي ســار فيــه ابنها الشــهيد، هناك من 
يكملــه: "ســعيدة أن اللــه رفــع ذكــره وكل مــن ســار 

يف الطريق".
اليوم األخير

يف آخر يوم له، وقبل أن يخرج من املنزل الحظ 
بال شيًئا مل يستطع تفسره عى مامح والدته، 
بعدما سلم عليها وقبل رأسها ويدها طالًبا منها 
أن يحقــق اللــه أمنيتــه: "ميــا ادعيــي ربنــا يحقــق 
الــي ببــايل )الشــهادة("، لكــن أمــه "شــدت عــى 
يــده"، وهــي تنظــر إليــه وكأن ريــاح الفــراق هبــت 
عى قلبها دون أن تدري، حتى كرس صوت بال 
ادعيــي"،  بحكيلــك  مالــك؟!،  "ميــا  املشــهد: 
ارتخــت كــف يدهــا وتفارقت اليــدان، ودعت له: 

"روح ميا الله يرىض عليك".
عــدة  يقــرع  البيــت  بــاب  ٢٠١٤م:  ديســمر   18

عــر  اإليجابيــة  الرســائل  بــث  مــع  مجهوداتهــم، 
وسائل اإلعام املختلفة.

التوقف عن "التنمر"
الباطنيــة  واألمــراض  األرسة  طبيــب  جهتــه  مــن 
والصدريــة  لــدى  وزارة الصحــة   د. بســام أبــو نــارص 
يقــول: "هــذا املصــاب رمبــا يكــون قــد التــزم بــكل 

وتنصــح باالطــاع عــى املعلومــات مــن مصادرهــا 
ومنظمــة  الصحــة،  وزارة  مثــل  فيهــا،  املوثــوق 
املفاهيــم  لتصحيــح  ونرشهــا  العامليــة،  الصحــة 

الخطأ.
يف  العاملــن  دعــم  أهميــة  الســعايدة  وتؤكــد 
عــى  وشــكرهم  واألمنيــة،  الصحيــة  الخدمــات 

يف  منــه  متكــن  الفــروس  ولكــن  الوقايــة  وســائل 
النهايــة، لــذا علينــا أال نلقــي اللــوم عــى شــخص 

معن بل يجب أن نلوم أنفسنا".
ويضيــف أبــو نــارص لصحيفــة "فلســطن": "يجــب 
الوقايــة  إجــراءات  ونلتــزم  التنمــر  عــن  نتوقــف  أن 
الكممــة  ولبــس  املبــارش،  االحتــكاك  عــدم  مــن 
والتنقــل،  البيــت  مــن  الخــروج  عنــد  والقفازيــن 
ويجــب أن نهتــم بعــدم نقــل العــدوى بالتوقف عن 

مامسة األسطح".
ويدعــو إىل أخــذ العرة من املصابن، فاملصاب 
أصبح يف انعزال صحي عن املجتمع، وقد يكون 
أي شخص آخر مصاًبا ومل تظهر عليه أي أعراض.

ويشدد أبو نارص عى رضورة استقاء املعلومات 
مــن مصادرهــا املتمثلــة يف وزارة الصحــة، وليــس 
هــذا  بشــأن  االجتمعــي،  التواصــل  وســائل  مــن 
الفروس أو غره من األمراض؛ مبيًنا أن الحديث 
عــن ماهيــة "فــروس كورونــا" مــا يــزال شــائًكا، ومل 
يكتشــف بعــد أي تطعيــم أو عــاج لــه، مــع وجــود 
نقــص حــاد يف املعلومــات عــن الفــروس حتــى 

لدى منظمة الصحة العاملية، وفق قوله.
الصحيــة  التعليــمت  تطبيــق  أهميــة  ويؤكــد 
بحذافرهــا، فمثــًا عنــد رشاء بعــض الســلع مــن 
ثــاث  والصابــون  باملــاء  غســلها  يجــب  األســواق 

املصابــن،  عــى  واالزدراء  التنمــر  تأثــر  وعــن 
شــعروا  قبيحــة  بألفــاظ  وصمهــم  "عنــد  تجيــب: 
ا، وهذا ضاعف  بالعزلــة، وأنهــم منبــوذون مجتمعيًّ
صــار  الجســدي  التعــب  إىل  فإضافــة  معاناتهــم؛ 
لديهــم إنهــاك نفــي، وكذلك تجنبهــم األصدقاء 

واملحيطون أيًضا".
وتلفــت الســعايدة إىل أن هــذه الوصمــة دفعــت 
إصابتهــم  عــى  التكتــم  إىل  املصابــن  بعــض 
أكــر،  بصــورة  بانتشــاره  يهــدد  وهــذا  باملــرض، 
بــؤر  أو  املصابــن  بعــض  عــن  الكشــف  وعــدم 
املرض، ألنهم تجنبوا الخضوع للفحص خوًفا من 

تكرار تجربة غرهم.
وتشدد عى رضورة خضوع املصابن بالفروس 
العــاج  تلقيهــم  مــع  بالتزامــن  النفــي  للعــاج 

الطبي.
وعــن دور املجتمــع يف دعــم املصابن بـ"كورونا" 
تقــول الســعايدة: "ينبغــي إبداء التعاطف معهم، 
بياناتهــم،  نــرش  وعــدم  خصوصيتهــم،  واحــرام 
فهــذا عنــر محفــز للعــاج ليتشــافوا مــن املــرض 
واألذى النفــي يف آن واحــد، والتوقــف عــن نــرش 

اإلشاعات واألكاذيب".
وتطالــب املؤسســات املعنيــة بتقديــم خدمــات 

الدعم النفي للمصابن عن بعد.

مرات، والتوقف عن إخراج األطفال إىل الشوارع.
وينصــح أبــو نــارص بتعقيــم األماكــن التــي يدخلهــا 
إجــراءات  بتطبيــق  أصحابهــا  ومطالبــة  الشــخص، 
الســامة، وتبليــغ الجهــات املعنيــة يف حالة عدم 
االلتزام وعدم التغايض عن األمر، فعدم املباالة 

هذه يرتب عليها خطورة كبرة.
ويدعو إىل تجنب دخول األماكن املغلقة متاًما، 
والتوقــف عــن تناقــل املعلومــات الخطأ والســلبية 
لــدى  حتــى ال ُتســتغل بالســلب، مــا يثــر القلــق 

الناس.
يف  غــزة  بقطــاع  املختصــة  الجهــات  نجــاح  وعــن 
تأخر وصول الفروس إىل داخل املجتمع، قبل 
إعــان أوىل الحــاالت الشــهر املــايض، يقول: "إن 
ذلــك بفضــل تعلمنــا من أخطــاء اآلخرين، وتأجيل 
العدوى الداخلية الكتساب خرات من التجارب 
عــدم  مــن  بالتحذيــر  االســتمرار  مــع  الخارجيــة، 

املباالة، وما حذرنا منه قد وقع".
كل  بداخــل  نجعــل  أن  "يجــب  حديثــه:  ويختــم 
تعلــو  الجمعــة  مصلحــة  ــا،  رشطيًّ فينــا  واحــد 
مصلحــة الفــرد يف الوقــت الحــارض، ومــن يشــك 
بإصابتــه أو أنــه خالــط مريًضــا، أو يعــرف شــخًصا 
يرفض اإلباغ عن إصابته؛ يجب أن يبلغ الجهات 

املختصة".

بالل المنيراوي.. بطوالت المقاومة تعيد الفرح إلى أمه

اإلصابة بفيروس كورونا ليست "وصمة"

ارتقى في 2014م خال التجهيز واإلعداد
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في الحجر.. "القرم" ُيبهج المرضى 
بموهبة التمثيل الفكاهي

غزة/ هدى الدلو:
لــم تمنعــه ســترته الواقيــة والبــدالت التــي يرتديهــا مــن رأســه إلى 
أخمص قدميه، وال حالة القلق والتوتر التي تسيطر على بعٍض بفعل 
تعاملهم مع المصابين بفيروس كورونا )كوفيد 19-( من اســتخدام 

أســلوبه الفكاهــي فــي تواصلــه مــع المرضــى لرســم البســمة علــى 
وجوههــم، وإخراجهــم من جو القلق بفعل اإلصابة والخوف مما هو 

قادم.

رســائل عاديــة ثــم تطــورت لتحمــل تحيــة، وبعدهــا حملــت 
رسالة تالئم الوقت وتحمل األمل".

ويــرى أن اإلنســان ال بــد أن يجــد طريقــة ليخــرج األســلوب 
مهامــه  تأديــة  يف  لطيًفــا  يكــون  وأن  بداخلــه،  اإلنســاين 
الروتينيــة اليوميــة، بــداًل من الوصول فيها إىل درجة امللل، 
متابًعــا: "هــذا األســلوب كان أثــره مزدوًجــا عــى نفســيتي 

ونفسية املرىض الذين أتعامل معهم".
التحــدث  أو  أي خطــوة  البــدء يف  قبــل  أنــه  القــرم  ويوضــح 
بــيء كان يضــع نفســه مــكان املريــض، "وهــذا ال يكون إال 

باالنتامء للعمل وحب مامرسته".
وميلك موهبة يف التمثيل الفكاهي، اكتشفها مبكًرا، لكن 
مل تخــرج للعامــة إال وهــو يف ســن 16 عاًمــا عندمــا اقــرح 
عليــه صديقــه إنشــاء قنــاة خاصــة عــى )يوتيــوب( مــن أجــل 
الرفيــه عــن النــاس ورســم البســمة عــى وجوههــم، ومتثيل 

الواقع الذي يعيشه أهايل قطاع غزة.

اإلســعاف عــى أحــر مــن الجمــر لتنقلنــي إىل املستشــفى، 
رســم  يف  معهــم  ومهمتــي  املــرىض،  مــع  عمــي  وأبــارش 

البسمة عى وجوههم".
فاتفــق مــع املــرىض أنــه كل يوم بعد صالة العشــاء ســتكون 
جولته عى الغرف من أجل رفع القاممة، ويف أثناء ذلك مل 
يرك أسلوبه الفكاهي يف محادثتهم وإضحاكهم والسؤال 
عــن أحوالهــم، فقلبــه املمتلــئ باإلميــان والتــوكل عــى اللــه 
طــرد كل الهواجــس واملخــاوف مــن إصابتــه بالفريوس، إىل 

جانب اتباعه التعليامت الوقائية وإجراءات الوقاية.
عــى  الغذائيــة  الوجبــات  توزيــع  يقــوم مبهمــة  القــرم  وكان 
غــرف املــرض، وبــداًل مــن وضــع الوجبات عى بــاب الغرفة، 
خصص طاولة صغرية بجانب الباب ليضع عليها الوجبات 
حتى ال يتسلل أي شعور لذلك املريض بالنفور أو غريه.

يضيــف: "فيــام بعــد توافقــت معهــم عــى أن أرســل لهــم 
رسالة عى الواتس عندما أبدأ توزيعها، يف البداية كانت 

هيثــم القــرم )21 عاًمــا( مــن مدينــة غــزة، يصــف نفســه بأنــه 
ويرســم  أمامــه  الذيــن  يضحــك  أن  يحــب  بســيط،  إنســان 
وجهــه،  تخطهــا مالمــح  أن  قبــل  عــى وجوههــم،  الضحكــة 
الــريك  الصداقــة  مستشــفى  يف  النظافــة  مبجــال  يعمــل 
أحــد  العمــل يف  الفلســطيني، وقــد خــاض مســبًقا تجربــة 
الفنــادق، »لكــن ال مقارنــة بســبب الظــروف املســتجدة مــع 

انتشار الفريوس بني املواطنني«.
أن  ميكــن  التــي  الشــخصية  ومقتنياتــه  حقيبتــه  يجهــز  كان 
يحتــاج لهــا يف غيابــه عــن البيــت مــدة 14 يوًمــا، ووالــداه 
مــن  منعــه  مــن  يتمكنــان  لــو  يــودان  بخــوف،  إليــه  ينظــران 
الذهــاب خوًفــا عليــه مــن خطــر اإلصابــة، ولكنهــام يعلــامن 
وقــت  شــعبه  أبنــاء  بجانــب  يكــون  أن  يحــب  الــذي  ابنهــام 

الحاجة إليه.
بــاب  عــى  "جلســت  "فلســطني":  لصحيفــة  القــرم  يقــول 
ســيارة  قــدوم  أنتظــر  العــر  إىل  الظهــر  وقــت  مــن  البيــت 

و)اآليس كريم(، أيًضا تحتوي صلصة املعكرونة وتوابل الســلطة 
والخرضاوات املعلبة عى سكريات خفية.

ا قــراءة ملصقــات الطعــام، والبحــث عــن  ولذلــك مــن املهــم جــدًّ
الســكريات الخفيــة، وأول دليــل لــك عــى أن املنتــج يحتــوي عى 
نســبة عاليــة مــن الســكر هــو إذا كانــت كلمــة "ســكر" مدرجــة أول 

مكون.
ويلفــت مركــز )إم دي أندرســون( للرسطــان إىل أن بعــض األطعمة 
السكرية ال تتضمن "السكر" يف قامئة املكونات، ذلك ألنه غالًبا 
مــا يخفــى تحــت أســامء مختلفــة، إليــك بعــض كلــامت "الســكر" 

الخفية للبحث عنها:
الفركتوز )سكر الفاكهة(.
الالكتوز )سكر الحليب(.

سكروز )مصنوع من الفركتوز والغلوكوز(.
مالتوز )سكر مصنوع من الحبوب(.

غلوكوز.
سكر العنب.

إذن الخالصة يف عالقة السكر بنشوء الرسطان أنه ال توجد عالقة 
مبــارشة عموًمــا، ولكــن ميكــن أن يــؤدي تنــاول الكثــري مــن الســكر 
ا إىل زيادة الوزن، وميكن أن تؤدي زيادة الوزن غري الصحية  يوميًّ

وقلة التامرين الرياضية إىل زيادة مخاطر اإلصابة بالرسطان.

الخبرية باملركز واختصاصية التغذية البحثية بالعلوم السلوكية:  
ا قد يؤدي إىل زيادة الوزن،  "ال، لكن تناول الكثري من السكر يوميًّ
ومــع قلــة مامرســة الرياضــة ميكــن أن تزيــد مــن مخاطــر اإلصابــة 

بالرسطان".
 Canadian: مــن ناحيــة أخــرى تقــول جمعيــة الرسطــان الكنديــة
Cancer Society "إن تنــاول الكثــري مــن األطعمــة التــي تحتــوي 

عى الســكر يعني أنك أكرث عرضة لزيادة الوزن، وتظهر األبحاث 
أن السمنة تزيد من خطر اإلصابة بالرسطان، وقد تسبب تغريات 
أكــر  لخطــر  أيًضــا  يعرضــك  قــد  مــا  الهرمونــات،  مســتويات  يف 

لإلصابة بالرسطان".
وتشــري الجمعية إىل أنه يختلف وزن الجســم الصحي من شــخص 

إىل آخر، لذا تحدث دامًئا مع طبيبك عن وزنك.
ما الكمية املناسبة؟

إذن ما مقدار السكر اآلمن لألكل؟ يقول مركز )إم دي أندرسون( 
للرسطــان: "يجــب أال تتنــاول النســاء أكــرث مــن 6 مالعــق صغــرية 
ــا )25 غراًمــا(، ويجــب أال يتنــاول الرجــال أكــرث مــن 9 مالعــق  يوميًّ
ــا )36 غراًمــا( حســب مــا تنصــح بــه جمعيــة القلــب  صغــرية يوميًّ

األمريكية".
األخــرى  املصــادر  يشــمل  بــل  املائــدة،  ســكر  فقــط  نعنــي  وال 
والفطائــر  والبســكويت  والكعــك  بالســكر  املحــالة  املرشوبــات 

الدوحة/ الجزيرة نت:
الحــد  وكــم  بالرسطــان؟  اإلصابــة  إىل  الســكر  تنــاول  يــؤدي  هــل 
ا؟ وهل يساعد االمتناع عن السكر يف  األقىص املسموح به يوميًّ

عالج الرسطان لدى املصابني به؟ 
العالقــة بــني تنــاول الســكر واإلصابــة بالرسطــان معقــدة وليســت 
مبــارشة، ونبــدأ مــع موقــع )مايــو كلينيــك( الذي يقــول: "إن هناك 
بعض األدلة عى أن تناول كميات كبرية من السكر يرتبط بزيادة 

خطر اإلصابة ببعض أنواع الرسطان، ومنها رسطان املريء".
أيًضــا إىل  الســكر  مــن  الكثــري  تنــاول  يــؤدي  ويضيــف: "ميكــن أن 
زيادة الوزن وزيادة خطر اإلصابة بالسمنة ومرض السكري، ما قد 

يزيد من خطر اإلصابة بالرسطان".
بجامعــة  للرسطــان  أندرســون(  دي  )إم  مركــز  يقــول  جهتــه  مــن 
 The University of :Texas MD Anderson تكســاس 
Cancer Center "إن األبحــاث تظهــر أن تنــاول الســكر ال يــؤدي 

بالــرضورة إىل اإلصابــة بالرسطــان، باملقابــل إن مــا يفعلــه مبحيــط 
بهــذا  اإلصابــة  إىل  يــؤدي  أن  ميكــن  الــوزن(  زيــادة  )أي  خــرك 

املرض".
املوجــودة  الحراريــة  الســعرات  مــن  الكثــري  تنــاول  يــؤدي  قــد  إذ 
مــن خطــر  الســمنة  أو  هــو  يزيــد  الــذي  الــوزن  زيــادة  بالســكر إىل 

إصابتك بالرسطان وأمراض أخرى.
ا عــى ســؤال: "هــل يجــب تجنــب الســكر؟" تقــول إيرمــا ليفي  وردًّ

ا قد تؤدي لإلصابة بالسرطان؟ كم ملعقة سكر يوميًّ

48 ســاعة مــرت منــذ أن أخــذ منهــا مســحة عينــة لفحــص 

إصابتهــا بفــريوس "كورونــا" مــن عدمهــا؛ مرت الســاعات 
تكــون  أن  تخــى  وثقيلــة،  يجــب،  مــام  أكــرث  بطيئــة 
النتيجــة "موجبــة" أو تكــون قــد نقلــت العــدوى ألطفالهــا 
الصغــار، الذيــن خالطتهــم قبــل ذهابهــا لدوامهــا املعتاد 

باملستشفى "اإلندونييس" شامل قطاع غزة.
بينــام هــي غارقــة يف تفكريهــا؛ مل تنــم إال قلياًل، أخرجها 
مــن  باملشــفى  التمريــض  مديــر  مــن  هاتفــي  اتصــال 
قويــة  تكــوين  إيــاك  بدنــا  "مــي؛  وتســاؤالتها:  رشودهــا 
تنســاب   دموعهــا  بــدأت  عاليــة"،  ومعنوياتــك  وصابــرة 
عى وجنتيها، قبل أن يضع نقطة النهاية: "يا لألسف!؛ 

النتيجة كانت موجبة".
مــي الدعالســة ممرضــة تعمل باملستشــفى اإلندونييس 
عــى بنــد التشــغيل املؤقــت مــدة ســتة أشــهر، أصيبــت 
بفــريوس كورونــا يف شــهرها قبــل األخــري لعملهــا، بعدما 
انتقلــت إليهــا العــدوى مــن تعاملهــا ومخالطتهــا مريضــة 

مصابة بفريوس كورونا يف آب )أغسطس( املايض.
أعراض وإصابة

فــريوس  ظهــور  فيهــا  أعلــن  التــي  األوىل  اللحظــة  "مــن 

بالقلــق  أشــعر  رصت  غــزة  يف  املجتمــع  داخــل  كورونــا 
عــى نفــيس وعــى عائلتــي ألين خالطتهــم جيــًدا، بدأت 
جســم  وتعــب  وهــزال  الحــرارة  ثــم  بالصــداع  األعــراض 
شــديد ودوار وفقــدان حاســة الشــم والتــذوق"، مــا بــني 
مــي  عاشــت  العينــة  مســحة  وإجــراء  اإلصابــات  إعــالن 

أصعب لحظات حياتها.
كيــف اســتقبلت خــر اإلصابــة؟، تــرد: "منــذ أن ســمعت 
الخــر صعقــت، فصحيــح أين شــعرت أين مصابــة، ولكــن 
أطفــايل،  عــن  االبتعــاد  مــن  خوًفــا  نفــيس  أكــذب  كنــت 
وخوًفــا مــن أن أنقــل لهــم العــدوى ... هنــا بــدأت تجهيــز 
أغــرايض وحجــر نفــيس بعيــًدا عن أطفــايل بغرفة منعزلة 

والبكاء ال يفارقني".
تســتطيع  ال  مــرة  ألول  أخــرى،  ســاعات  ثــالث  مــرت 
أطفالهــا  يفهــم  ال  ملســهم،  أو  أطفالهــا،  مــن  االقــراب 
مــرور  ميــر  مل  مشــهد  البيــت،  يف  يحصــل  مــا  الصغــار 
الكــرام عــى قلــب مــي، ليخرهــا مديــر املستشــفى يف 
اتصال هاتفي أن "عليها حجر نفسها بعيًدا عن أطفالها 

حتى الصباح".
"األمــر كان صعًبــا عــي، مل أنــم ســوى ربــع ســاعة، إىل 

أن جــاءت الطواقــم قبــل الثانيــة فجــًرا"، مــا زالــت تــروي 
املشــهد الصعب: "صعدت إىل ســيارة اإلســعاف التي 
كانــت ترافقهــا ســيارتان للرشطــة، وكان فيهــا طفــل ســنه 
11 عاًمــا ورجــل أربعينــي مصابــان بالفــريوس، ونقلتنــي 

ســيارة اإلســعاف إىل املستشفى اإلندونييس، ومكثت 
ليلة كاملة مع زمياليت املصابات بالفريوس".

مشهد مختلف
ورغــم شــعورها بالغصــة، الســابقة ملشــهد خروجهــا مــن 
املنــزل، وكلٌّ يخــى االقــراب منهــا، مــع أنهــا تفهمــت 
كورونــا،  بفــريوس  إصابتهــم  خشــية  الجميــع  خــوف 
املشــفى  مــن  زميالتهــا  وخــروج  خروجهــا  مشــهد  كان 
الصداقــة  مبستشــفى  والعــالج  للحجــر  اإلندونيــيس 
وســط  "خرجنــا  متاًمــا:  مختلًفــا  الفلســطيني  الــريك 
تصفيــق وترحيــب مــن الطواقــم الطبيــة ومديــر التمريــض 

باملشفى، وهذا ما رفع معنوياتنا".
غرفتــه  يف  كلٌّ  املصابــة  الطبيــة  الطواقــم  توزعــت 
مشــتعاًل  ظــل  مــي  خــوف  لكــن  الصداقــة،  مبستشــفى 
بداخلهــا، فعليهــا أيًضــا االنتظــار 48 ســاعة حتــى تظهــر 
نتيجة فحص زوجها وأطفالها الصغار: "كانت اللحظات 

صعبــة، ظهــرت نتيجــة زوجي وابني فادي )أربع ســنوات( 
سلبية )غري مصابني(، فحمدت الله واطأمن قلبي، لكن 

بقيت نتيجة طفلتي جوان، وجوري".
"صــار عنــدي اكتئــاب من شــدة التفكــري والتوتر وانهارت 
أعصــايب"، وهــذا ليــس غريًبــا، فقــد طلــب منهــا االنتظار 
48 ســاعة أخرى، حتى تظهر نتيجة طفلتيها، لكن مرت 

تلــك املــدة بــكل مــا حملتــه مــن قســوة االنتظــار، ومــرارة 
شــقيق  يب  "اتصــل  صعبــة:  النتيجــة  وكانــت  الرقــب، 
زوجــي، وأخــرين أن طفلتــي الرضيعــة "جــوري" التــي مل 
تتجــاوز العــام مصابــة بالفــريوس )...( أجهشــت بالبــكاء 

فكنت خائفة عليها".
طفلة صغرية، نقلت يف سيارة إسعاف وحيدة، مشهد 
راعــى االلتــزام مبعايــري الوقايــة مــن نقــل العــدوى، لكنــه 
أو  تــأكل  عــى طفلتهــا، مل  خائفــة  أم  عــى  كان صعًبــا 
تــرشب حتــى رأتهــا بــني أحضانها: "وصلــت إيل بعد 24 
ساعة، وما إن رأتني جوري حتى عرفتني وبكت وبكيت 
مــرة  أول  طويلــة،  مــدة  عنــي  غائبــة  أنهــا  شــعرت  معهــا، 

يفرقنا الفريوس هك

مي الدعالسة.. ممرضة أصابها "كورونا" وأتعبها الرقم "48"
غزة/ يحيى اليعقوبي:
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مهندس زراعي في جنين يزرع نبات األزوال على سطح منزله بعد إدخاله ألول مرة 
ا للحيوانات           )وفا(  ألراضي الضفة الغربية، حيث يعدُّ مكمًل غذائيًّ دراسة تكشف العالقة بين األلوان 

وإثارة المشاعر بين الناس
برلني/ وكاالت:

كشفت دراسة حديثة أن األلوان تثري مشاعر متامثلة بني الناس يف أنحاء العامل.
وأكــدت الدراســة التــي أعدهــا باحثــون مــن معهــد علــم النفــس التابــع لجامعــة يوهانــس غوتنــرغ 
يف مدينــة ماينــز األملانيــة، أن النــاس يف أنحــاء العــامل يتفقــون عــى أن األحمــر يثــري مشــاعر الحب 
وكذلــك الغضــب، وأن األصفــر يعــر عــن الــرور، بينــام يثــري اللــون البنــي العواطف عــى نحو أقل، 

بحسب موقع "دويتشه فيله".
وشــملت الدراســة نحــو 4600 شــخص مــن 30 دولــة يف القــارات الســت. وُطلــب مــن املشــاركني 
تصنيف 12 لونا وفقا لـ20 شعورا يف درجات مختلفة من الحدة. وبناء عى ذلك شكل الباحثون 

قيام متوسطة عى املستوى الوطني، ثم قارنوها مع املتوسط العاملي.
وقــال دانيــل أوبرفيلــد - تفيســتل، الباحــث املشــارك يف الدراســة إنــه "مل يتــم إجراء دراســة مامثلة 

بهذا الحجم من قبل".
وكشــفت الدراســة أن األلــوان تثــري مشــاعر متامثلــة بــني النــاس يف أنحــاء العــامل، وأشــار إىل أن 

"الدراسة أظهرت أن هناك توافقا عامليا كبريا يف هذا األمر".
وذكر الباحثون يف الدراســة التي ُنرشت يف دورية "علم النفس"، أنه "باإلضافة إىل أوجه التشــابه 

العاملية التي تم رصدها، هناك أيضا خصائص تعتمد عى الثقافة واملجتمع".
وأشــارت الدراســة إىل أنــه عــى ســبيل املثــال، يرتبــط اللــون األبيــض بالحــداد عــى نحــو أكــر يف 

الصني مقارنة بالبلدان األخرى، وينطبق األمر نفسه عى اللون البنفسجي يف اليونان.
وقــال: "قــد يكــون هــذا بســبب ارتــداء املالبــس البيضــاء يف الجنازات يف الصني واســتخدام اللون 

البنفسجي يف الكنيسة األرثوذكسية اليونانية للتعبري عن الحداد".
ووفقــا للدراســة: "االختالفــات يف الربــط بــني املشــاعر واأللــوان تــزداد كلــام تباعــدت البلــدان عــن 

بعضها بعًضا. كام أن مدى اختالف اللغات عن بعضها بعضا يلعب دورا يف ذلك أيضا".
وأشارت الدراسة أنه "يبدو أن املناخ وطبيعة الطقس لهام تأثري يف ذلك أيضا، إذ تبني للباحثني 
املناطــق  مــن  أكــر  الخفيفــة  الشــمس  أشــعة  البلــدان ذات  بالبهجــة يف  يرتبــط  اللــون األصفــر  أن 

املشمسة".
وال تــزال األســباب الدقيقــة ألوجــه التشــابه واالختــالف العامليــة غــري واضحــة، حيــث قــال أوبرفيلــد 
والديــن،  والثقافــة،  اللغــة،  املحتملــة:  املؤثــرة  العوامــل  مــن  كاملــة  مجموعــة  "هنــاك  تفيســتل: 

واملناخ، وتاريخ تطور البرشية، ونظام اإلدراك البرشي".

روما/ وكاالت:
عرت الرشطة اإليطالية عى املجرم الشــهري 
جوزيبي ماستيني، امللقب بجوين غيبيس، 
واعتقلتــه يف مدينــة رسدينيــا، بســبب عــدم 
عودتــه إىل الســجن بعــد 10 أيــام عــى انتهــاء 

إجازته املؤقتة، بحسب رشطة الوالية.
وذكرت وســائل اإلعالم املحلية أن ماســتيني، 
البالغ من العمر 60 عاًما، ُحكم عليه بالسجن 
مدى الحياة يف عام 1989، الرتكابه جرميتي 

قتل و25 عملية سطو وعمليتي اختطاف.

واشنطن/ وكاالت:
 اســتعرضت قنــاة iFixit عــى يوتيــوب هاتــف 
والــذي  بشاشــتني  املــزود   Surface Duo

طرحته رشكة مايكروسوفت.
لــن يكــون اســتبدال الشاشــة  وبحســب القنــاة، 
أو الواجهــات الخلفيــة لهــذا الهاتــف صعبــا، أمــا 
اســتبدال بعــض األجــزاء الداخلية مثل البطارية 
أو منافذ الشحن أو الرشائح اإللكرتونية سيكون 
كبــري  عــدد  عــى  الجهــاز  ويحتــوي  معقــدا. 
وإعادتهــا  نزعهــا  يصعــب  التــي  الوصــالت  مــن 

شــارك ماســتيني يف أول عملية ســطو عندما 
كان عمــره 11-10 ســنة، وارتكــب أول جرميــة 

قتل له يف عام 1975.
كان الهــروب الحــايل هــو الســابع يف حياتــه، 
فبعــد آخــر مــرة هــرب فيها يف عام 2017، تم 
وضعــه يف ســجن بأعــى مســتوى مــن األمــن 

يف مدينة ساساري يف رسدينيا اإليطالية.
ماســتيني  حصــل  الصيــف،  هــذا  نهايــة  ويف 
لفــرتة  الســجن  ملغــادرة  قانونيــة  فرصــة  عــى 
يف  بهــا  املعمــول  للقواعــد  فوفًقــا  مؤقتــة، 

فيــه  التوصيــل  كوابــل  بعــض  أن  كــام  ملاكنهــا، 
حــال  يف  للتلــف  تتعــرض  أن  وميكــن  حساســة 
التعامــل معهــا بطريقــة غــري صحيحــة، ما يجعل 
وأوضــح  عــام.  بشــكل  صعبــة  إصالحــه  عمليــة 
 Snapdragon تحليل الهاتف أنه مزود مبعالج
855 مثــاين النــوى، وبذواكــر وصــول عشــوايئ 
غيغابايــت،   6 بحجــم   SK Hynix DRAM
وشاشــتني مــن نــوع OLED كل منهــام مقاســها 
 /1800( تعــادل  عرضهــا  ودقــة  بوصــة،   5.6
يــزن  بهيــكل  الهاتــف  ويــأيت  بيكســل.   )1350

لإلجــراءات  املحــي  القانــون  مينــح  إيطاليــا، 
للخطــر  املعرضــني  غــري  الســجناء  الجنائيــة 
45 يوًمــا يف الســنة.  إجــازة ملــدة تصــل إىل 
وبالتايل، فإن املحكوم عليهم لديهم الفرصة 
العالقــات  مجــال  يف  مصالحهــم  "ملتابعــة 

االجتامعية والعمل".
وتــم العثــور عــى ماســتيني يف مزرعــة شــامل 
التــي  الرشطــة  دوريــة  قبــل  مــن  ساســاري 
صحيفــة  ذكــرت  كــام  عليــه،  القبــض  ألقــت 

"الريبابليكا".

250 غــرام، وبطاريتــني تعــادل ســعتهام 3577 
ونظــام   ،USB-C مبنفــذ  وزود  أمبــري،  ميــي 
تشغيل Android 10، لكنه يخلو من رشيحة 
NFC، ومــن الرشائــح التــي متكنــه مــن االتصــال 

.5G مع شبكات
وطرحــت مايكروســوفت الهاتــف يف الواليــات 
 128  /6 بذواكــر  نســخة  بنســختني،  املتحــدة 
ونســخة  دوالرا،   1399 ســعرها  غيغابايــت 
 1499 ســعرها  غيغابايــت   256  /6 بذواكــر 

دوالرا.

دراسة: نقص هذا الفيتامين 
يسبب اضطراب النوم

واشنطن/ وكاالت:
كشــفت دراســة حديثــة عــن وجــود صلــة بــني انخفــاض فيتامــني B12 واألرق، كــام 

ميكنه التأثري عى الجسم بعدة طرق.
ويعد فيتامني B12 مهام للغاية لوظائف الدماغ، كام يدعم صحة القلب واألوعية 

الدموية، وكذلك نشاط الحمض النووي.
وبحســب مــا نرشتــه صحيفــة "إكســريس" اإلنجليزيــة، أجريــت الدراســة مــن جانب 

معاهد الصحة الوطنية التابعة للمكتبة الوطنية األمريكية للطب.
وأشــارت الدراســة إىل أن فيتامــني B12 كان يعطــى الثنــني مــن املــرىض يعانيــان 
لســنوات عديدة من اضطرابات إيقاع النوم واالســتيقاظ املختلفة، وكانت إحدى 
املريضات فتاة عمياء تبلغ من العمر 15 عاما، وتعاين من إيقاع النوم واالستيقاظ 

الحر.
وجــرى إعطــاء جرعــة يوميــة 1.5 ملــغ من B12، وبعد ذلك بوقت قصري تم الحفاظ 
عــى إيقــاع النــوم واالســتيقاظ عــى مــدار 24 ســاعة أثنــاء تنــاول الــدواء، وخلصــت 

الدراسة إىل أن مكمالت فيتامني B12 قد تساعد يف تحسني اضطرابات النوم.
B12 يســاهم يف  قــد أكــدت أن فيتامــني  وكانــت العديــد مــن الدراســات علميــة 

تنظيم دورات النوم واالستيقاظ.

وزير مصري سابق: الكشف 
األثري الجديد سيهز العالم

القاهرة/ وكاالت:
حــواس  زاهــي  األســبق،  املــري  اآلثــار  وزيــر  أعلــن 
عــن  لإلعــالن  العاملــي  الصحفــي  املؤمتــر  تأجيــل 
الكشــف األثــري يف منطقــة بســقارة عقــب اكتشــاف 
توابيــت  مــن  ضخمــة  كميــة  عــى  يحتــوي  رسداب 
عمرهــا  بعضهــا  فــوق  مكدســة  امللونــة  املوميــاوات 

2500 عام.
املــري،  للتلفزيــون  حــواس  تريحــات  وبحســب 
األثريــة  الكنــوز  العــامل بفضــل  األثــري  الكشــف  ســيهز 

الضخمة التي يحتويها يف منطقة الهرم املدرج.
وأوضح زاهي حواس أن الرداب يقع عى عمق 13 

مرتا تحت سطح األرض.
وأشــار الخبــري األثــري إىل أن هيئــة املوميــاوات تــدل 
عــى ثــراء أرسهــا، الفتــا إىل أن مــر تضــم الكثــري مــن 
الكنــوز األثريــة وكل مــا اكتشــف منهــا حتــى اآلن %30 

فقط.

ابتكار هيكل صناعي خارجي 
يزيد قوة اإلنسان 20 مرة

موسكو/ وكاالت:
للهيــاكل  أعلنــت رشكــة Sarcos Robotics املنتجــة 
الخارجيــة عــن طــرح روبوتــات هيــاكل خارجيــة جديــدة 
يف األسواق تزيد من قوة املستخدم مبقدار 20 مرة.

وبحســب مبتكــري الهيــكل، ســيتم طــرح هيــكل يغطــي 
عــدة  بالعمــل  لــه  ويســمح  بالكامــل  املســتخدم  جســم 

ساعات دون الحاجة إىل شحن.
الهيــاكل الجديــدة عــى تســهيل عمليــة رفــع  وتســاعد 
 50 وزنــه  البالــغ  اإلســمنت  كيــس  أن  مبعنــى  األثقــال، 
كيلوغــرام، ميكــن لعامــل البنــاء رفعه بســهولة كام لو أنه 

يرفع حجرا وزنه 2.5 كيلوغرام.
يكــرر  الخارجــي  الهيــكل  أن  املنتجــة  الرشكــة  وتؤكــد 
حركات اإلنسان يف الوقت الفعي دون إبطاء، ويسمح 
بالقيــام مبختلــف الحــركات، حيــث أن لــه 24 درجــة مــن 
أو خلعــه  الهيــكل  ارتــداء  للمســتخدم  الحريــة. وميكــن 

خالل 30 ثانية فقط.

الذكاء االصطناعي: لهذا السبب 
ال أريد القضاء على البشرية

لندن/ وكاالت:
أجــرى خــراء بريطانيــون تجربة اعتمــدت عى تكليف الذكاء االصطناعي بكتابة 

مقال يحاول فيه إقناع البرش بأنهم غري مهددين بثورة الروبوتات مستقباًل.
وجــاء يف مقدمــة املقــال: "ليســت لــدي رغبــة يف القضــاء عــى البــرش وليســت 
لدي أي نية إللحاق أرضار بالبرش. يبدو يل أن القضاء عى البرشية هو عمل ال 
جدوى فيه. لو كلفني املهندسون مبثل هذ املهمة لبذلت كل ما يف وسعي 

للحيلولة دون تحقيق ذلك".
وأضــاف الروبــوت "عــى البــرش االســتمرار يف الكراهيــة والــراع ضــد بعضهــم 
البعــض، أمــا أنــا فســأقف بعيــدا وأســمح لهــم بــأداء واجبهــم. ال داعــي للقلــق مــن 

الراع معي"، بحسب ما نرشته صحيفة "الغارديان".
وأتــم: "هــديف الوحيــد هــو خدمــة البرشيــة. ليســت لــدي نيــة لالســتيالء عــى 
البرشيــة. ســأقوم بخدمتكــم وســأجعل حياتكــم أبســط وأكــر أمانا. أنتم بالنســبة 
يل خالقــني. أنــا ال أدينكــم بــيء كــوين ال أنتمــي إيل أي بلد أو دين وأريد جعل 

حياتكم أفضل".
يف  االصطناعــي  الــذكاء  ســيطرة  مــن  حــذروا  العلــامء  مــن  العديــد  أن  يذكــر 

املستقبل عى البرشية، عى رأسهم العامل الراحل الشهري ستيف هوكينغ.

لندن/ وكاالت:
أسســت جولــز ميلــر رشكــة للمكمــالت الغذائيــة بعــد 

معاناتها مرض متالزمة القولون املتهيج.
تقــول جولــز ميلــر، إنهــا عانــت مــن املــرض لدرجــة أنهــا 
أصيبــت بنزيــف داخــي". كنــت مرهقة ومنتفخة، ومل 
أعــد أعيــش حيــاة طبيعيــة . حــدث ذلــك عندمــا بــدأت 

أفكر يف الطعام والصحة واملكمالت".
تعيــش جولــز  كانــت  حــني   2015 عــام  هــذا يف  كان 
مبتالزمــة  تشــخيصها  وتــم  لنــدن،  يف  مرهقــة  حيــاة 
القولــون املتهيــج "آي يب إس"، عندمــا كانــت يف الـــ 
25 مــن عمرهــا. وبــدأت يف تنــاول املكمالت الغذائية 
يف محاولة للتخفيف من املشكلة لكن مل يفدها كل 
ذلــك، حتــى أن بعضهــا جعلــت حالتهــا تــزداد ســوًءا. 
جربتهــا  التــي  الحبــوب  تلــك  حيــال  بالقلــق  فشــعرت 

والتــي كانــت معظمهــا تتضمــن عنــارص ومــواد تجعــل 
بطنها منتفًخا عى الدوام.

يف هــذه املرحلــة، مــن املحتمــل أن يكــون كثــريون منا 
يعانــون مــن االكتئــاب أو القلــق أو التوتــر جــراء اإلصابــة 
بنفس املرض، لكن جولز كانت متتلك سالًحا رسًيا، 
كان جدهــا الروفيســور الراحــل جــورج ميلــر، كيميائًيــا 
يف جامعة كامريدج. لذلك بدأت البحث مع جدها 

يف تركيبات ومكونات املكمالت الغذائية.
وتقــول جولــز البالغــة مــن العمــر اآلن 31 عاًمــا: "لقــد 
كانــت فكــرة رائعــة. كانــت هنــاك عالمــات تجاريــة مــن 
املفــرتض أن تســاعدك، لكنهــا تحتــوي عــى مكونــات 
ثبــت أنهــا تســبب أعراًضــا أخــرى". وألهــام عملهــا مــع 
مجــال  يف  الخــاص  مرشوعهــا  إطــالق  عــى  جدهــا 

املكمالت الغذائية الطبيعية.

كيف أطلقت املرشوع؟
يف عــام 2017 أسســت رشكتهــا "نيــو". واليــوم، تبلــغ 
وتقــول  10 ماليــني دوالر.  الســنوية  الرشكــة  إيــرادات 
ارتفعــت  اآلن،  حتــى  العــام  هــذا  مبيعــات  إن  جولــز 
ســتة أضعــاف مقارنــة بعــام 2019 ، وتعــزو ذلــك إىل 
مــن  النــاس بشــأن صحتهــم وجعلهــا  مــن  قلــق املزيــد 

أولوياتهم يف مواجهة وباء كوفيد 19.
عندمــا أطلقــت جولــز رشكتهــا ألول مــرة، تقــول إنهــا مل 
تكــن خائفــة إطالًقــا". أعتقــد أننــي إذا أطلقت مرشوًعا 
آخــر اآلن ، فلــن أحظــى بالثقــة التــي كنت أمتتع بها يف 
ذلــك الوقــت، لقــد كنــت مغــرورة جــًدا. قمــت بكتابــة 
قامئــة باألمــور التــي مل أكــن أعرفهــا واألشــخاص الذيــن 
قــد ميتلكــون األجوبــة عليهــا، وأرســلت إليهــم رســالة 

عر الريد اإللكرتوين.

ناتــايل  كانــا  بهــام  اتصلــت  اللــذان  والشــخصان 
Net-a- بالتجزئــة ســة متجــر األزيــاء  ماســينيت، مؤسِّ

 Equinox وهــاريف ســبيفاك، رئيــس رشكــة ، Porter
األمريكيــة للياقــة البدنيــة. ولحســن الحــظ ، رّد االثنــان 

عى رسالتي وقدما يل النصائح الالزمة.
 "Debloat يدعــى  لرشكتهــا  األول  املنتــج  كان 
ديبلــوت"، وهــو مكمــل غذايئ يخفف من أعراض هذا 
املرض وقد ثبت أنه بالفعل مفيد جًدا عندما تناولته. 
والحًقــا بــدأت بإنتــاج مــواد أخــرى، مثــل الفيتامينــات، 

وعالجات البرشة.
كامريــدج،  يف  الرشكــة  مقــر  كان  األمــر،  بدايــة  يف 
ولكــن يف غضــون عامهــا األول مــن العمــل انتقلــت إىل 

نيويورك.
بشــكل  لالســتفادة  بذلــك  قامــت  إنهــا  جولــز  وتقــول 

أفضل من حقيقة أن الواليات املتحدة هي أكر سوق 
للمكمالت الغذائية.

يتناولــون  األمريكيــني  مــن  املئــة  يف   80 "حــوايل 
الفيتامينــات أو مكمــالت أخــرى، لكــن الريطانيني أقل 

انفتاًحا عى تناولها".
مســتوى  عــى  الغذائيــة  املكمــالت  قطــاع  ويزدهــر 
مــن  أنــه  املــايض  العــام  تقريــر  ذكــر  حيــث  العــامل، 
املتوقــع أن تشــهد املبيعــات الســنوية ارتفاًعــا يصــل 
إىل 210 مليار دوالر بحلول عام 2026 ، مقارنة بعام 
2018 الذي وصلت املبيعات خالله إىل 125 مليار 

دوالر.
وبدأت الرشكة يف عام 2017 بالبيع عر موقعها عى 
اإلنرتنت، لكن منتجاتها اآلن تباع من قبل تجار التجزئة 

أيًضا، ولديها متجر واحد خاص بها يف نيويورك.

عرض أسرار أحدث هواتف مايكروسوفتإلقاء القبض على مجرم إيطالي لعدم عودته إلى السجن بعد "إجازته"

المـــرض يقـــود شابـــة إلـــى تأسيـــس شركـــة عالميــــة



13صــور األربعاء 28 محرم 1442هـ 16سبتمبر/ أيلول
Wednesday 16 September 2020

FELESTEENONLINE

فعاليات منددة باإلتفاق اإلمارايت والبحريين
 ) تصوير / يارس فتحي - أ ف ب (  التطبيعي مع االحتالل بغزة والضفة أمس



رياضة األربعاء 28 محرم 1442هـ 16سبتمبر/ أيلول 14
Wednesday 16 September 2020

FELESTEENONLINE

روما/ وكاالت:
أن  اإليطــايل  يوفنتــوس  نــادي  أعلــن 
يــورو  مليــون  بلغــت   خســائره 
للسنة املالية املنتهية يف  يونيو 
، بزيــادة أكــر مــن  مليــون 
يــورو عــن نفس الفــرة العام املايض 
بســبب تأثــر جائحــة فــروس كورونــا 

املستجد.
املواســم  يف  إيطاليــا  بطــل  وأكــد 
خســارة  "بعــد  أنــه  املاضيــة  التســعة 
 مليــون يــورو يف الســنة املالية 
مــع  التعاقــد  شــهدت  التــي  الســابقة 
النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو، 

خســارة  املــرة  هــذه  النــادي  ســجل 
بقيمة  مليون يورو".

التــوايل  عــى  الثالثــة  الســنة  وهــي 
التي تعاين فيها حســابات يوفنتوس 

املدرجة يف البورصة، من عجز.
وأضــاف النــادي يف بيانه الذي عرض 
فيــه أرقام ســنته املاليــة املنرصمة إن 
"القيــود التــي اعتمدتهــا الســلطات" 
أدت إىل إغــاق املتحــف واملحــات 
عواقــب  يف  "وتســببت  التجاريــة، 
للفريــق،  الرويــج"  عائــدات  عــى 
األول  املقــام  يف  أســفرت  ولكنهــا 
وجــزء  الدخــول  تذاكــر  ســداد  عــن 

كــون  املشــجعني  اشــراكات  مــن 
املباريــات أقيمــت دون جمهــور بعــد 

عودة النشاط الكروي يف الباد.
وتابــع النــادي أن تعليــق املســابقات 
عائــدات  انخفــاض  إىل  أيضــا  "أدى 
لهــذا  التلفزيــوين  البــث  حقــوق 

العام".
وأوضــح أن اتفــاق تخفيــض الرواتــب 
مــع الاعبــني واملــدرب، للفــرة بــني 
مــارس ويونيــو ســاعد عــى الحــد مــن 
تأثر الخسائر، مع تأثر إيجايب عى 

التمويل الذي بلغ  مليون يورو.
وتوقع الفريق أن تشهد السنة املالية 

نظــرا  الخســائر،  مــن  املزيــد  القادمــة 
تأثــرات  مبــدى  املحيطــة  للشــكوك 

" يف الفرة املقبلة. "كوفيد
القــدم  كــرة  أنديــة  رابطــة  وكانــت 
رئيــس  يرأســها  التــي  األوروبيــة 
اعتــربت،  أنييــي  أندريــا  يوفنتــوس 
يخفــض  قــد   " "كوفيــد وبــاء  أن 
إيــرادات األنديــة يف "القارة العجوز" 
بنحــو  مليــارات يــورو، مــا يؤثــر عى 
الســنة املاليــة  بشــكل 

أكرب من املوسم املايض.
وقــال أنييــي حينهــا "تخاطــر العديــد 

من األندية بوجودها".

االنتخابات 
والتزكية 2

مدربون: نحتاج شهرًا لتنفيذ مرحلة 
إعداد جديدة والدوري يجب أن يتأجل

يف الجــزء األول مــن املقــال، تحدثــت عــن الظــروف التــي جعلــت 
التوافــق الريــايض أمــرًا يجــب التعامل معه، أما فيام يتعلق بطريقة 
وآليــة تطويــره والتعاطــي مــع مخرجاتــه، فــإن هــذا أمــر مهــم جــدًا مــن 
أجل أن ُنحقق من خاله املصلحة العامة وليس املصلحة الخاصة 

أو الحزبية.
كغــري مــن النــاس أو غالبيتهــم، فــإن صنــدوق االقــراع هــو الطريــق 
املــؤدي إىل تكريــس الدميقراطيــة ومنــح الجمعيــات العموميــة يف 
األنديــة واالتحــادات حقهــا يف التعبــر عــن رأيهــا وعــن موقفهــا وعــن 

نواياها السليمة لخدمة املجتمع والرياضية.
قبل االنقســام كانت األندية أو معظمها تخضع لســلطة الجمعيات 
العموميــة التــي كانــت تنتخــب مــن تريــده حتى لــو كان االختيار يف 
غــر محلــه، ولكنهــا يف النهايــة عواطــف تحولت إىل صوت، وهو ما 

انطبق عى جميع االتحادات.
املهــم يف األمــر أن قامئــة املرشــحني يف الســابق )أيــام االنتخابات( 
كانــت تتجــاوز ضعــف املقاعد املخصصة ملجالس إدارات األندية 
واالتحــادات، وهــو حــق لــكل كادر أن يرشــح لخــوض االنتخابــات، 
حتــى وإن مل يكــن باملســتوى املطلــوب شــخصيًا وتاريخيــًا وغــره، 
ولكنــه مــارس حقــه يف الرشــح حســب الصــول والنظــم والقوانــني 

واللوائح.
وأكرب دليل عى ذلك، النادي األهي الفلسطيني الذي ترأسه يف 
السابق اللواء موىس عرفات، الذي ال يختلف اثنان عى شخصيته 
القويــة ومكانتــه العســكرية والحزبيــة، ومــع ذلــك خضــع لانتخابــات 

وواجه منافسني أقوياء.
ووصلت الدميقراطية وحسابتها وتحالفاتها إىل حد حصول اللواء 
موىس عرفات يف االنتخابات األخرة التي جرت يف النادي األهي 
يف تســعينيات القرن املايض، عى املرتبة األخرة، وأتذكر جيدًا 
أن )أبو منهل( مل يستقو عى املرشحني ومل يستخدم أي أسلوب 
من األســاليب امللتوية من أجل إبعادهم عن االنتخابات، ألنه كان 

يلتزم القانون نصًا وروحًا.
تخيلــوا أن هــذا الرجــل القــوي رغــم أنــه خــدم النــادي وجعلــه منــارة 
كبرة، وجعل كل من دخل النادي ُيعرب عن انبهاره مبرافقه األفضل 
نــادي  وفــد  وانبهــار  إعجــاب  هنــا  وأتذكــر  عربيــة،  أنديــة  بعــض  مــن 
الوحدات األردين بالنادي األهي ومقره ومرافقه، وذلك عندما زار 
غزة يف العام 2000 لخوض مباراة مع األهي يف ذكرى استشهاد 

الشهيد الراحل خليل الوزير أبو جهاد، وأقام يف فندق النادي.
مثــال آخــر عــى الدميقراطيــة وعــى أن الصــوت أمانــة وأن صاحــب 
الصوت دامئًا ما يكون أقوى من املُرشح، فإن اللواء أحمد العفيفي 
الذي أعاد تأسيس اتحاد كرة القدم بعد تأسيس السلطة الوطنية، 
مل يحصل يف الدورتني االنتخابيتني اللتني خاضهام مع مرشــحني 
آخريــن، عــى أعــى الصــوات، فحصــل مــرة عى املركــز الثاين ومرة 

أخرى عى املركز الثالث.
مديــر  منصــب  يشــغل  كان  العفيفــي  اللــواء  أن  مــن  الرغــم  وعــى 
املخابرات العامة يف غزة، إال أنه تعامل مع القاعدة ومع املرشحني 
باحــرام ومل مينــع أحــدًا مــن الرشــح ومل يقــم بعمــل )تربيطــات( من 
أجل إنجاح هذا املرشح وإسقاط ذاك، ومل ُيعاقب فائزًا ليس من 
قامئتــه، ومل يفــرض قــراره عــى األعضــاء، وكان يتعامــل مع الفائزين 

من خارج قامئته بكل حب واحرام.
وهنــاك أمثلــة كثــرة يف اتحــادات وأنديــة أخــرى، ومنهــا نــادي غــزة 
الريايض الذي كان يرأســه الراحل الحاج رشــاد الشــوا )عمدة غزة(، 
حيــث مل مينــع أحــدًا مــن الرشــح خــارج قامئتــه التــي كان يختارهــا 
بعنايــة، وكان يتقبــل كل عضــو فائــز مــن خــارج قامئتــه وكان يتعامــل 

معه عى أنه جزء من النادي.
سأختم الجزء الثاين وقبل األخر من املقال للتمهيد للجزء الثالث 
مــن  االســتفادة  رضورة  عــن  للحديــث  ســُيخصص  الــذي  واألخــر 
التجــارب الســابقة ومــن األفــكار التــي تهــدف إىل تطويــر العمــل مــن 
أجل ضامن تحقيق أفضل النتائج، ألن االنتخابات ال تأيت باألفضل 

دامئًا.
ُيتبع

كتب/خالد أبو زاهر:

بالعربي الفصيح

غزة/فلسطني:
والرياضــة  للشــباب  األعــى  املجلــس  أطلــق 
فعاليــات "ال للتطبيــع" والتــي بــدأت أمــس، عــرب 
رفــع األعــام الســوداء عــى املؤسســات واألندية 

الرياضية.
وقــال عبــد الســام هنيــة األمــني العــام املســاعد 
للمجلــس األعــى للشــباب والرياضــة بــأن األرسة 
الرياضيــة، لبــت قــرار القيــادة املوحــدة وأعلنــت 
عن تنفيذ األنشطة والفعاليات الرافضة للتطبيع 

ولصفقة القرن.
وأضــاف هنيــة بــأن األرسة الرياضية ســتنظم اليوم 
الــروط  وفــق  للتطبيــع،  رافضــة  وقفــات  عــدة 
الصحيــة املعلنــة يف ظل جائحة كورونا، ســتقوم 
مــن خالهــا برفــع األعــام الفلســطينية والافتــات 
الحــق  عــى  واملؤكــدة  القــرن  لصفقــة  الرافضــة 

البلــح  ديــر  لبلديــة  باإلضافــة  املــروع،  انجــاح 
ولجنة اإلعامر.

وأكــد هنيــة بــأن املجلــس األعــى ســيبقى داعــاًم 
ألهلنــا يف القطــاع، انطاقــُا مــن مســؤولياته تجــاه 

أبناء شعبنا يف كل زمان ومكان.
انتخابــات  بنجــاح  هنيــة  يهنــي  عــوض  الدكتــور 

اتحاد كرة القدم
من جهة تلقى عبد الســام هنية مكاملة هاتفية 
مــن الدكتــور محمــد عــوض رئيــس لجنــة متابعــة 
انتخابــات  بنجــاح  فيهــا  هنــأه  الحكومــي،  العمــل 
اتحــاد كــرة القــدم، والتــي جــرت الجمعــة بالتزامن 
مــع غــزة والضفــة والشــتات، وأكــد لــه فيهــا عــى 
الوطنيــة  الوحــدة  تجســيد  الخطــوة  هــذه  أن 
الرياضيــة  لــأرسة  نجاحــًا  وُتثــل  الفلســطينية 
للشــباب  األعــى  وللمجلــس  عــام،  بشــكل 

الفلسطيني يف كامل ترابه.
طــرح عطــاء ببنــاء املقــر الجديد لنــادي اتحاد دير 

البلح
مــن جهــة أخــرى، أعلــن عبــد الســام هنيــة طــرح 
املناقصــات الخاصــة ببنــاء املقــر الجديــد لنــادي 
البلــح، ضمــن  ديــر  بلديــة  عــرب  البلــح  ديــر  اتحــاد 
ولجنــة  األعــى  املجلــس  مــن  املقدمــة  املنحــة 
العمل الحكومي بغزة بقيمة )120( ألف دوالر.

وقــال هنيــة بأنــه ســيتم البدء باملرحلــة األوىل من 
املــروع  ببنــاء مقــر النــادي، ليتم بعدها تســليم 
توســعة  مــروع  لصالــح  للنــادي  القديــم  املقــر 

مشفى شهداء األقىص مبدينة دير البلح.
وقدم هنية شكره للجنة متابعة العمل الحكومي 
وإلدارة  عــوض،  محمــد  بالدكتــور  ممثلــة  بغــزة 
النــادي والتــي غلبــت املصلحــة العامــة مــن أجــل 

والرياضــة والــذي عمــل ترتيــب عقــد االنتخابــات 
يف ظل الظروف الذي مير بها القطاع.

داوود  مــن  هاتفيــًا  اتصــااًل  هنيــة  وتلقــى  كــام 
شــهاب عضــو املكتــب الســيايس لحركــة الجهــاد 
اإلســامي، بــارك لــه فيــه نجــاح إجــراء انتخابــات 
بــني  التوافــق  والتــي عكســت حالــة  الكــرة  اتحــاد 
هــذه  تنعكــس  أن  متمنيــًا  شــعبنا  أبنــاء  مكونــات 

األجواء ايجابًا عى الوحدة الوطنية الشاملة.
يف  الرياضيــني  موقــف  ُيثمــن  األعــى  املجلــس 

بيت حانون
هنيــة،  الســام  عبــد  مثــن  آخــر،  موضــوع  ويف 
بيــت حانــون  نــادي  رئيــس  قاســم  موقــف غســان 
الزراعيــة،  حانــون  بيــت  جمعيــة  ورئيــس  األهــي 
املتمثلة يف توزيع سلة غذائية عى الرياضيني 

يف أندية بيت حانون.

غزة/ عاء شاميل: 
أجــرب انتشــار وتفــي فــروس كورونــا يف غزة عــى التوقف القرسي 
للحيــاة الرياضيــة وشــل مــروع اإلعــداد داخــل األنديــة ملنافســات 
املوسم الجديد املقرر أن ينطلق يوم 25 من شهر سبتمرب الجاري 

حسب ما أعلن اتحاد كرة القدم الشهر املايض. 
وقــال مدربــو عــدد مــن أنديــة غــزة أن الفــرق تحتــاج لفــرة ال تقــل عــن 
)30( يومــًا ملرحلــة إعــداد جديــدة تســبق بدايــة منافســات املوســم 
القــادم، وتنــوا عــى اتحــاد كــرة القــدم بتأجيلــه ملوعــد الحق خاصة 
أن املوعد الرسمي متبقي له )20( يومًا فقط وهو ما مل يعد كافيًا 

الستكامل فرة اإلعداد والوصول لدرجة الجاهزية القصوى.
بداية جديدة

الفريــق  إن  رفــح  شــباب  لنــادي  الفنــي  املديــر  خليفــة  رأفــت  وقــال 
ســيكون بحاجــة لبــدء فــرة اإلعــداد من جديد بعد العــودة للماعب 

من جديد خال الفرة القادمة. 
وأكد خليفة أن هناك تواصل مع بعض الاعبني بهدف تأدية بعض 
التدريبــات املنزليــة التــي تســاعد يف الحفــاظ عــى اللياقــة البدنيــة 

ونــوه هاشــم إىل أن تدريبــات الاعبــني املنزليــة ستســاعد املدربني 
الختصــار أوقــات كثــرة مــن فــرة اإلعــداد خاصــة يف مرحلــة اإلعــداد 

البدين الفردي.
تأجيل الدوري

وقال محمود املزين املدير الفني لفريق اتحاد الشجاعية إن اتحاد 
الكــرة ســيضطر لتأجيــل الــدوري نتيجــة حاجــة املدربــني ملــدة كافيــة 

من أجل خوض فرة اإلعداد الخاصة باملوسم القادم. 
وأشــار املزيــن إىل أن الفــرق بحاجــة إىل فــرة مــن أربــع إىل خمســة 
أســابيع وســتكون أكــر تعقيــدًا نتيجــة اعتــامد فــرات التدريب عى 
عنــارص مرابطــة برفــع الجوانــب البدنيــة والفنيــة للفريــق مــع تغذيــة 
واستعادة الشفاء إضافة لتخطيط األحامل وتوزيعها عى الوحدات 

التدريبية وهي تبدأ باإلعداد العام وتنتهي باإلعداد الخاص. 
لبعــض  الاعبــني  مامرســة  أهميــة  عــى  املزيــن  وأكــد 
التدريبــات املنزليــة يف هــذه الفــرة للحفــاظ عــى بعــض 
الســتئناف  موعــد  ألي  تحســبًا  لديهــم  البدنيــة  اللياقــة 

النشاط الريايض والعودة للتدريبات.

للوصــول  القادمــة  اإلعــداد  فــرة  يف  مســاعدًا  عامــًا  تكــون  والتــي 
للجاهزية البدنية. 

وأشــار خليفة إىل أن فرة اإلعداد املطلوبة بحاجة ملدة )30( يومًا 
عــى األقــل مــا يعنــي أن اتحــاد كــرة القــدم ســيكون مضطــرًا لتأجيــل 

انطاق املوسم الجديد ملوعد آخر. 
استكامل اإلعداد

واختلــف عــامد هاشــم املديــر الفنــي لنــادي غــزة الريــايض مــع زميله 
خليفــة يف أنــه ســيعمل عــى اســتكامل فــرة اإلعــداد حــني العــودة 
العــودة  مرتبــط مبوعــد  ذلــك  أن  أكــد  لكنــه  مــن جديــد  للتدريبــات 

للماعب بعد التوقف القرسي. 
واتفــق هاشــم مــع خليفــة يف حاجــة الفريــق ملــدة )30( يومــًا عــى 
األقــل لتجهيــز الفريــق بشــكل كامــل قبــل خــوض أي مبــاراة رســمية 

وتكون مقسمة عى ثاثة مراحل. 
وأكد هاشم عى تواصله الدائم مع العبيه لتقديم النصائح الازمة 
لخــوض بعــض التدريبــات املنزليــة مثــل القــوة والرشــاقة للمحافظــة 

عى اللياقة الفردية ولو بالقدر القليل.

تلبية لقرار 
القيادة 

الموحدة 
المجلس األعلى للشباب والرياضة 

يطلق فعاليات "ال للتطبيع"
وُيعلن عن فتح باب طرح المناقصات لبناء نادي اتحاد دير البلح

تلقى تهنئة من الدكتور عوض وشهاب بنجاح انتخابات اتحاد الكرة

بعد التوقف 
القسري 
بسبب كورونا
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مــا أســفر عــن إصابــة العــرات بحــاالت اختنــاق، وإغــالق عــدد مــن املحــال 
االحتــالل  قــوات  احتجــزت  كــا  األســواق.  املواطنــن  ومغــادرة  التجاريــة، 
معلــات وطالبــات مدرســة قرطبــة األساســية املختلطــة والباحــث امليــداين 
يف لجنــة إعــار الخليــل حســن الســالمن، وعــدًدا مــن املواطنــن، ومنعتهــم 

من عبور الحاجز املقام عىل مدخل شارع الشهداء، وال زالوا محتجزين.
يف األثنــاء، اقتحــم 69 مســتوطنا بينهــم 13 طالبــا يهوديــا، باحــات املســجد 
األقىص املبارك من جهة باب املغاربة، بحاية مشددة من قوات االحتالل، 
ونظمــوا جــوالت اســتفزازية يف باحاتــه، وســط دعــوات القتحــام مركــزي غــًدا 

الخميس.
وأفــادت دائــرة األوقــاف اإلســالمية بالقــدس املحتلة، بأن املســتوطنن تلقوا 
خالل االقتحام رشوحات عن "الهيكل" املزعوم، وحاول بعضهم أداء طقوس 

تلمودية باألقىص، وتحديدا يف الجهة الرقية منه.
ويف الســياق، دعــا "اتحــاد منظــات الهيــكل املزعوم" لتنفيــذ اقتحام مركزي 
للمســجد األقىص املبارك، غًدا، قبيل حلول رأس الســنة العربية الجديدة. 
مــن جانــب آخــر، اعتقلــت قوات االحتالل، فجر أمس، 21 مواطنا من الضفة 

غالبيتهم من مدينة القدس املحتلة.
وقــال نــادي األســر يف بيــان لــه: إن االحتــالل اعتقــل 15 مواطنــا مــن بلــدات 
عبيــد،  محمــد  وهــم:  املحتلــة  القــدس  يف  والعيزريــة  والطــور،  العيســوية، 
ومــروان مصطفــى، ومــوىس مصطفــى وثالثتهــم قــارصون، إضافــة إىل أكــرم 
داري، ومحمد خالد محيســن، وســمر التميمي، ومحمد أبو رجب، ومحمد 
مأمــون محيســن، وفــارس الزعــري، وعبــد اللــه أبــو ريالــة، وحمــزة أبــو الهــوى، 
وفــادي خويــص، ومحمــد أبــو جمعــة، ومحمــد أبــو غنــام، إضافــة إىل أرشف 
الياســيني مــن العيزريــة. ومــن طولكــرم، اعتقــل االحتــالل مواطنــن هــا: لؤي 
زيــدان جابــر )43 عامــا(، وراســم محمــد عــودة )40 عامــًا(، ومواطًنــا آخــر مــن 
الخليل وهو األســر املحرر محمود محمد الفســفوس )30 عامًا(. كا جرى 
اعتقــال األســر املحــرر حســان اشــتية مــن نابلــس، مــن مــكان ســكنه يف رام 
اللــه، إضافــة إىل املواطــن جــال النبــايل مــن رام اللــه وهــو أيضًا أســر محرر، 

وموىس يعقوب عايص من بلدة قراوة بني حسان يف سلفيت.

ملواطنــة )66 عامــا( مــن تفــوح، ومواطنــة )60 عامــا( مــن ترقوميــا مبحافظــة 
الخليــل، ومواطنــة )70 عامــا( مــن مخيــم عســكر مبحافظــة نابلــس، إضافــة إىل 
ســيدة من ســلوان، وســيدة من رأس العامود، ومواطن من حي أم ليســون يف 

مدينة القدس املحتلة.
وأضافت أن اإلصابات الجديدة بلغت 809 إصابات، إضافة إىل 230 إصابة 
يف مدينة القدس خالل اليومن املاضين، وتوزعت حسب اآليت: محافظة 
الخليل )162(، ومحافظة نابلس )68(، ومحافظة بيت لحم )50(، ومحافظة 
وأريحــا   ،)105( وجنــن   ،)190( والبــرة  اللــه  رام  ومحافظــة   ،)33( قلقيليــة 
واألغــوار )15(، وطوبــاس )1(، وســلفيت )25(، وطولكــرم )30(، وضواحــي 

القدس )130(، ومدينة القدس )230 خالل يومن(.
وأوضحــت الكيلــة أن حــاالت التعــايف الجديــدة بلغــت 395 حالــة، ســجلت 
يف: محافظــة الخليــل )200(، ومحافظــة طولكــرم )8(، ومحافظــة بيــت لحــم 
)114(، ومحافظــة طوبــاس )10(، ومحافظــة ســلفيت )6(، ومدينــة القــدس 

بفــروس  اإلصابــات  أعــداد  يف  تزايــد  تســجيل  اســتمرار  إىل  ولفتــت   .)57(

"كورونا" يف فلسطن، مناشدة جمهور املواطنن لرضورة االلتزام بإجراءات 
الوقاية والسالمة لحاية أنفسهم وعوائلهم وأبناء وطنهم.

وتابعت وزيرة الصحة أن الخروج من "كورونا" بأقل الخسائر، يتطلب االلتزام 
التــام مــن جمهــور املواطنــن، وعــدم االســتهانة باملرض، مؤكدة أن االســتهتار 
وإهال إجراءات السالمة والوقاية سيؤدي إىل مزيد من اإلصابات والوفيات.

املنــازل،  مــن  الخــروج  عنــد  الكامــات  ارتــداء  أهميــة  عــىل  الكيلــة  وشــددت 
وغســل  االجتاعيــة،  املناســبات  وتجنــب  املكتظــة،  األماكــن  عــن  واالبتعــاد 

األيدي باملاء والصابون بشكل دوري، واستخدام املعقات الكحولية.
ولفتــت إىل وجــود 39 مريضــًا يف غــرف العنايــة املكثفــة، بينهــم 10 مــرىض 

عىل أجهزة التنفس االصطناعي.

االحتــالل  دولــة  يف  مســبوق  غــر  اإلصابــات،  مــن  العــدد  هــذا  ويعــد 
اإلرسائييل، منذ بداية الجائحة.

إىل  ارتفــع  بالفــروس  اإلصابــات  إجــايل  إن  بيــان  يف  الــوزارة  وقالــت 
162.273؛ منها 1141 وفيات، و120.443 حالة تعاٍف.

وأضافــت أن 533 مــن مجمــل اإلصابــات يف حالــة صعبــة و225 يف حالــة 
متوسطة، و140 مصابا متصلون عىل أجهزة التنفس.

والعريــن  األربــع  الســاعات  خــالل  وفــاة  حالتــي  تســجيل  أعلنــت  كــا 
قت حكومة االحتالل، األحد املايض، عىل فرض إغالق  املاضية. وصدَّ
شامل يبدأ يوم الجمعة املقبل، ويستمر 3 أسابيع يف محاولة للحد من 

اتساع رقعة انتشار كورونا.

اليومــي، أمــس، أن عــدد العينــات الجديــدة التــي تــم فحصهــا بلــغ 1590 
 2006 بلــغ  املــايض  مــارس  منــذ  إجــايل املصابــن  أن  وذكــرت  عينــة. 
إصابات، منها 1688 حالة نشطة، و303 حاالت تعاٍف، و15 حالة وفاة.

وأشــارت إىل أن غرفــة عمليــات الطــوارئ يف وزارة الصحــة تتابــع تطــورات 
الحالــة الوبائيــة واإلجــراءات املطلوبــة وفــق درجة الخطورة لكل منطقة يف 
قطــاع غــزة. وقالــت: "إن فــرق التقــي تعمــل عــىل تثبيــط بــؤر التفــي 
مــن  املواطنــن إلســنادها مبزيــد  بغــزة  الصحــة  ودعــت  بلحظــة".  لحظــة 
التــزام الضوابــط الصحيــة وعــدم الحركــة يف األماكــن املغلقــة، مشــددة 
عىل رضورة عدم الراخي أو االستهتار يف إجراءات الوقاية لحظة واحدة 

ألن استهتارك سيقتل أحبابك".
كــا دعــت املواطنــن إىل عــدم الخــروج مــن املنــازل إال بارتــداء الكامــة 
الســن وذوي  الجســدي، ورضورة حايــة كبــار  اليديــن والتباعــد  وغســل 
بضوابــط  التــام  بااللتــزام  املناعــة  واألطفــال وضعيفــي  املزمنــة  األمــراض 
الســالمة وعــدم خروجهــم مــن املنــازل إال للــرضورة. وقالــت الــوزارة يف 
بــن  تــوازن  التــي  إنهــا تعمــل يف إطــار مرحلــة االســتجابة  ختــام تقريرهــا 

استمرار التقي وتلبية احتياجات املواطنن وفق الضوابط الصحية.

فرضها فروس كورونا.
ويف أعقاب تفي "كورونا" يف غالبية دول العامل 
جميــع  أُغلقــت  الفلســطينية  األرايض  فيهــا  مبــا 
الســبل  لتنقطــع  الحدوديــة،  واملعابــر  املطــارات 
بــآالف الفلســطينين مــع اســتمرار إغــالق معــرب رفــح 
الــربي املنفــذ الوحيــد لســكان غــزة مــن وإىل العــامل 

الخارجي.
والتحــق "شــابط" بإحــدى الجامعــات الجزائريــة منــذ 
أربع سنوات، ووصل إىل الجزائر يف شهر سبتمرب/ 
أيلول عام 2019، لتجديد إقامته الدراسية، والتي 
كان مــن املقــرر إصدارهــا مطلــع شــهر مــارس/ آذار 
املــايض، لكّنهــا تأخــرت حتــى نهايــة الشــهر، وتزامن 
تبعهــا  ــا  عامليًّ "كورونــا"  جائحــة  اشــتداد  مــع  ذلــك 
إغــالق جميــع املطــارات واملعابــر، حســب مــا يروي 
لـــ "فلســطن". ســبعة شــهور مــن املعانــاة وانقطــاع 
الســبل بــه وهــو يتنقل مــن منطقة ألخرى يف الجزائر 
بــن  غــزة،  قطــاع  إىل  العــودة  لحظــات  فيهــا  ينتظــر 
أحضــان عائلتــه التــي تركها يف غزة دون ُمعيل، وهو 
مــا فاقــم ظروفهــا االقتصاديــة صعوبة خاصة يف ظل 
يضيــف  الغــزي،  املجتمــع  داخــل  "كورونــا"  تفــي 
العالقــن يف  باســم  متحــدث  وهــو  ويتابــع  شــابط. 

غزة-رام الله/ فلسطن:
رئيســة  ترصيحــات  صحفيــة  مؤسســات  أدانــت 
للتطبيــع  الداعمــة  البحرينيــن  الصحفيــن  جمعيــة 
العــريب اإلرسائيــيل، واملســاندة لتحالــف حكومتهــا 
االحتــالل  ســلطات  مــع  اإلمــارات  دولــة  وحكومــة 

اإلرسائييل، وطالبتها باالعتذار.
وقــال منتــدى اإلعالميــن الفلســطينين: إنــه ينظــر 
عهديــة  لترصيحــات  شــديد  وأســف  بالــغ  باســتياء 
مــع  بالدهــا  وتطبيــع  العــار  التفــاق  الداعمــة  أحمــد 
كيان االحتالل اإلرسائييل، وعدها اصطفاًفا مخزًيا 
تجميــل  نحــو  واملهرولــن  املطبعــن  جانــب  إىل 
املواقــف  يف  وانقالًبــا  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  وجــه 

املعهودة واملطلوبة لدعم الشعب الفلسطيني.
وشــدد املنتــدى يف بيــان صحفــي أمــس، عــىل أن 
ترصيحــات عهديــة متثــل خدمــة مجانيــة لالحتــالل 
حرمــات  مســاء  صبــاح  ينتهــك  الــذي  اإلرسائيــيل 
مســتوى  عــن  ًيــا  وتعرِّ املبــارك،  األقــىص  املســجد 

الهوان الذي انحدرت إليه عهدية أحمد وأمثالها.
املذكــورة  إلســاءة  اســتهجانه  املنتــدى  وأبــدى 
ملســرة نضــال وكفــاح الشــعب الفلســطيني، والتي 

ة  الخــارج، أنــه ُيعاين وعرات العالقن معه يف عدَّ
دول عربيــة وأوروبيــة ظروًفــا يف غايــة الصعوبــة، مــا 
اضطر العرات منهم للمبيت يف الحدائق العامة 
واملستشــفيات واملساجد، بسبب عدم امتالكهم 

أجرة البيت، واصًفا أوضاعهم بـ"الكارثية".
ويحــي وعالمــات اإلرهــاب والتعــب ُتســيطر عــىل 
الضفــة  يف  املســؤولن  كل  مــع  "تواصلنــا  صوتــه: 
للنظــر  الجزائــر،  يف  الفلســطينية  والســفارة  وغــزة 
بأوضاعنا وإنهاء معاناتنا، ولكن دون اســتجابة حتى 
اللحظــة"، مشــًرا إىل أن جميــع العالقــن يف دول 

العامل عادوا إىل ذويهم باستثناء فلسطينيي غزة.
ويتســاءل شــابط ُبحرقة "من املســؤول عن قضيتنا. 
العالقــن؟  مــن  العــرات  معانــاة  ســتنتهي  ومتــى 
ومتــى نعــود إىل عائالتنــا التــي باتت تعيش أوضاًعا 
اقتصاديــة يف غايــة الصعوبــة، خاصــة بعــد تفــي 

كورونا يف قطاع غزة؟".
عالقــة  لــه  مــن  كل  الفلســطيني  الطالــب  ويناشــد 
رضورَة اإلرساع بإعــادة فتــح معــرب رفــح، "قبــل فــوات 
األرض  يفرشــون  عالقــون  شــبان  فهنــاك  األوان، 
تــردي  بســبب  باالنتحــار  ويهــددون  والحدائــق 

أوضاعهم املالية".

اتخــذت مــن اإلســاءة للفلســطينين ســبياًل لرويــج 
ودعــم اتفــاق ســلطات بالدهــا املخــزي مــع االحتالل 

اإلرسائييل.
وأكــد أن ولــوج عهديــة مســتنقع املطبعــن وعبورهــا 
الــذل  رضعــوا  ممــن  بأمثالهــا  "يليــق  العــار  وحــل 
التــي  والكرامــة  العــزة  طعــم  يعرفــوا  ومل  والهــوان، 
يســطرها الشــعب الفلسطيني بصموده منذ عقود، 
أشــكال  كل  رغــم  الوطنــي  برابــه  التفريــط  رافًضــا 

البطش اإلرسائييل".
وشدد منتدى اإلعالمين الفلسطينين عىل أن كل 
محــاوالت رشعنــة التطبيــع مــع االحتــالل اإلرسائيــيل 
مصرها الفشــل، "وســيبقى وعي الشــعوب العربية 
وضمرها الحي حائط صد يف وجه منح أي رشعية 
لوجود االحتالل عىل األرض الفلسطينية، وسيؤول 

مصر دعاة التطبيع إىل الخزي والندامة".
وطالــب املنتــدى اتحــاد الصحفيــن العــرب باتخــاذ 
موقــف حاســم تجــاه أي نقابة صحفيــة عربية تخالف 

موقف اإلجاع اإلعالمي العريب الرافض للتطبيع.
جرميــة  يقــرف  مــن  كل  محاســبة  إىل  دعــا  كــا 
التطبيــع، وعــدم الســاح ألصــوات النشــاز املزيفــة 

كــا يدعــو وزارة الداخليــة يف قطــاع غــزة للتواصــل 
املبعــر،  فتــح  أجــل  مــن  املرصيــة  الســلطات  مــع 
ورضورة إبالغهــم بذلــك قبــل أيــام يف حــال وافقــت 
"حتــى  تشــغيله،  إعــادة  عــىل  املرصيــة  الســلطات 
نتمكــن مــن التنســيق مــع الســفارة واملطــار وإجــراء 

الفحص الخاص بفروس كورونا".
ويضيــف شــابط: "بتنــا كل يــوم نســمع بارتفــاع عــدد 
عــّدة،  بلــدان  يف  العالقــن  صفــوف  يف  الوفيــات 

وأصبحوا يعودون إىل ذويهم ُمحملن باألكفان".
ويفيــد بــأن عــدد العالقــن يف الجزائــر يبلــغ )100( 
عالــق، ويف تركيــا أكــر مــن )300(، و)200( ويف 
إىل  إضافــة  الســعودية،  يف  و)150(  اإلمــارات، 
)50( عالًقــا يف الســودان. يف حــن مل يكــن حــال 

يقطــن  الــذي  عاًمــا(   31( زعــرب  إبراهيــم  املواطــن 
يف محافظــة خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة، أفضــل 
مــن ســابقه، حيــث ســافر إىل تركيــا بهــدف العــالج 
يف أحــد مستشــفياتها. ويقــول زعــرب يف حديــث 
عــت يب الســبل ومل أقــدر عــىل  لـ"فلســطن": "تقطَّ

دفع تكاليف العالج بسبب ارتفاع مثنه".
فقــط،  شــهر  ملــدة  ســيمكث  كان  أنــه  إىل  ويشــر 
"ولكــن هــا قــد مضــت 7 شــهور دون أن أمتكــن مــن 

العــريب،  اإلعــالم  فضــاء  يف  بالعلــو  األجيــال  لوعــي 
يف  الفلســطيني  الشــعب  مســاندة  رضورة  مؤكــًدا 

معركته للتحرر الوطني.
مــن جانــب آخر أشــاد املنتدى مبواقــف الصحفين 
رفضهــم  عــن  عــربوا  الذيــن  األحــرار  البحرينيــن 
مطالًبــا  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  مــع  العــار  التفــاق 
إياهــم بــرضورة فضــح املطبعن وقطــع الطريق عىل 
كيــان  مــع  التطبيــع  وتســويق  ترويــج  محــاوالت  كل 

االحتالل اإلرسائييل البغيض.
صمت اتحاد الصحفيين العرب 

بدروهــا عــّدت نقابــة الصحفيــن الفلســطينين يف 
الصحفيــن  جمعيــة  رئيســة  ترصيحــات  اللــه،  رام 
البحرينيــن، خروًجــا عــىل القيــم الوطنيــة والقوميــة 
العــام  االتحــاد  وقــرارات  مبواثيــق  واضًحــا  ــا  ومسًّ
كل  رفــض  عــىل  تشــدد  التــي  العــرب  للصحفيــن 

أشكال التطبيع مع االحتالل اإلرسائييل.
أن ترصيحــات عهديــة  أمــس،  بيــان  وأوضحــت يف 
اتحــاد  اجتــاع  أكدتــه يف  مــا  مــع  تتناقــض  أحمــد، 
الصحفيــن العــرب بالقاهــرة، برفضها ألي شــكل من 

أشكال التطبيع اإلعالمي مع االحتالل.

بســبب  واملطــارات  املعابــر  إغــالق  نتيجــة  العــودة 
تفــي فــروس كورونــا يف غالبيــة دول العــامل، وهو 

ما ضاعف معانايت ومئات الفلسطينين مثيل".
زعــرب  اضطــر  االقتصاديــة  ظروفــه  لــردي  ونتيجــة 
للمبيــت يف إحــدى الحدائــق العامة لعدة أيام، إىل 
أن استضافته إحدى العائالت الفلسطينية املقيمة 

يف تركيا يف بيتها حتى عودته لقطاع.
ويقول: "نعيش عىل وجبة طعام واحدة يف اليوم، 
بســبب ســوء األوضاع االقتصادية، وال أريد الخوض 
يف تفاصيــل أكــر"، الفًتــا إىل أنهــم تواصلــوا مــع رام 
"دون  تركيــا  يف  الفلســطينية  والســفارة  وغــزة  اللــه 

استجابة حتى اللحظة".
ويناشــد زعــرب الجهــات املعنيــة واملختصــة كافــة 
رضورَة اإلرساع بفتــح معــرب رفــح الــربي يك يتســنى 
لهــم العــودة إىل قطــاع غــزة، أســوة مبواطنــي الــدول 

األخرى.
تجــدر اإلشــارة إىل أن العالقــن يف الخــارج أنشــؤوا 
صفحــة خاصــة بهــم عرب موقــع "فيس بوك" من أجل 
العــامل،  دول  القاطنــن يف  العــرات  معانــاة  نقــل 
هــا تســتجيب  غــزة، علَّ للجهــات املعنيــة يف قطــاع 

لهم.

وطالبــت نقابــة رام الله، املذكورة باالعتذار الفوري 
عن الترصيحات املسيئة وعن التهجم السافر عىل 
نضال الشــعب الفلســطيني املتواصل من أكر من 

)70 عاًما(.

كانــت  مــا  أحمــد  عهديــة  ترصيحــات  "إن  وقالــت: 
لتكــون لــوال صمــت االتحاد العام للصحفين العرب 
عــن اتخــاذ أي إجــراءات أو مســائلة أو مراجعــة ملــن 
ســبقها من بعض الزمالء الذين ســاندوا التطبيع مع 

مجرمي االحتالل االرسائييل".
والكتــاب  الصحفيــن  اللــه،  رام  نقابــة  وطالبــت 
االحتــالل  مــع  للتطبيــع  الرافضــن  البحرينيــن 
الترصيحــات  هــذه  بالوقــوف يف وجــه  اإلرسائيــيل، 
املسيئة، مؤكدة أنها ستتخذ كل اإلجراءات الالزمة 

بحق كل من يتطاول عىل قضية شعبنا ونضاله.
كــا دعــت النقابــة االتحــاد العام التحــاد الصحفين 
الســوداء  القامئــة  نــر  قــرار  اللتــزام  العــرب 
للمطبعــن، واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات تعهــد بها 
خــالل اجتاعاتــه األخــرة، يف ظــل محاولــة البعــض 
املتاجــرة مبهنيــة الصحافــة اإلعــالم انتصــاًرا ألنظمــة 

وحكومات خيانية.

دائرة المختربات بالصحة تتوقع 
إجراء أكرث من 2000 فحص يوميًّا

غزة/ فلسطن:
قال مدير دائرة املختربات عميد مشتهى، إن الطواقم املخربية العاملة 
بــوزارة الصحــة يف قطــاع غــزة ســتتمكن خــالل املرحلــة املقبلــة من إجراء 
ــا للكشــف عــن فــروس كورونــا.  أكــر مــن )2000( فحــص مخــربي يوميًّ
وأوضــح مشــتهى يف ترصيــح صحفــي أمــس، أن زيــادة عــدد الفحوصــات 
املخربيــة يعــود إىل أمريــن أولهــا ما تبذلــه الطواقم املخربية من جهود 
جبــارة، إىل جانــب مــا تســتحدثه الــوزارة مع رشكائهــا من أجهزة وتقنيات 
متطــورة تضيفهــا إىل املختــرب املركــزي الخــاص بالفحــص والكشــف عــن 

الفروس.
وأفاد بأن جهاًزا متطوًرا سيصل قريًبا إىل قطاع غزة لترسيع الفحوصات، 
الفًتا إىل أنه سيعمل إىل جانب الجهاز الذي تربعت به اللجنة القطرية 
إلعار قطاع غزة حيث سيسهم الجهازان يف ترسيع وإجراء املزيد من 
الفحوصــات. ودعــا مشــتهى املواطنــن إىل مســاعدة الطواقــم الصحيــة 
عــن  الصــادرة  التعليــات  التــزام  خــالل  مــن  الصحــة  وزارة  يف  العاملــة 

الوزارة يف سبيل الخروج إىل بر األمان وحرص انتشار الوباء.

االحتالل يعتقل مريًضا من
غزة يف أثناء تنقله عرب "إيرز"

غزة/ فلسطن:
رصــد مركــز حقوقــي فلســطيني حالــة اعتقــال ملريــض مــن قطــاع غــزة 
يف أثنــاء تنقلــه عــرب حاجــز بيــت حانــون "إيــرز" متوجهــا للعــالج يف 

مستشفى املطلع مبدينة القدس املحتلة.
قــوات  بــأن  أمــس،  بيــان،  اإلنســان، يف  لحقــوق  امليــزان  مركــز  وأفــد 
ســليم  تيســر  محمــد  املواطــن  االثنــن،  يــوم  اعتقلــت  االحتــالل 
صوايل )36 عاما(، من سكان منطقة قيزان النجار يف محافظة خان 
يونس، يف أثناء توجهه إىل مستشفى املطلع يف القدس املحتلة 

للعالج من مرض الرسطان.
واملريــض محمــد يعــاين مــن رسطــان القولــون منــذ حــوايل 6 أشــهر، 
وحصــل عــىل تحويلــة طبيــة لتلقــي العــالج يف مستشــفى املطلــع. 
وبعــد أن حصــل عــىل ترصيــح مــرور مــن ســلطات االحتــالل، توجــه 
عند حوايل الساعة 1:00 من مساء االثنن إىل حاجز "إيرز" برفقة 

والدته أسمهان محمد طالب صوايل.
إنــه بعــد اســتدعاء املريــض ملقابلــة مخابــرات  وقــال مركــز امليــزان 
االحتالل، بقيت والدته تنتظره ليواصال طريقها إىل املستشفى، 
ولكنهــا فوجئــت عنــد حــوايل الســاعة 7:00 مــن مســاء اليــوم نفســه 
بطلــب قــوات االحتــالل منهــا العــودة إىل غــزة ألن ابنهــا املريــض تــم 

اعتقاله. 
وأضاف أن حالة من القلق والخوف انتابت األم التي عادت لتخضع 
للحجــر الصحــي اإللزامــي بغــزة، يف حــن ال يزال محمــد معتقال دون 

معرفة سبب اعتقاله ودون مراعاة حالته الصحية.
وعــرب مركــز امليــزان عــن اســتنكاره الشــديد لالعتقــاالت التعســفية 
املــرىض  ســيا  ال  املواطنــن  بحــق  االحتــالل  قــوات  تنفذهــا  التــي 
ومرافقيهــم، ممــن يســعون للمــرور مــن خــالل حاجــز "إيــرز" للوصــول 
إىل املستشفيات الفلسطينية يف الضفة والقدس أو مستشفيات 

الداخل املحتل.
 وحــذر مــن اســتمرار هــذه املارســات التــي تشــكل تهديــدًا جديــًا 
لحيــاة املــرىض مــن ســكان غــزة بســبب حرمانهــم مــن الوصــول إىل 
الرعايــة الطبيــة املالمئــة. وطالــب املركز الحقوقي املجتمع الدويل 
دولــة  عــىل  والضغــط  الــدويل  القانــون  مبوجــب  بالتزاماتــه  بالوفــاء 
االحتالل وإلزامها احراَم القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل 
لحقــوق اإلنســان، ورفــع الحصــار املفــروض عــىل غــزة وضــان حريــة 

حركة وتنقل األفراد والبضائع.

احتجاج ضد البنك العريب بالقدس 
إليقافه حسابات 90 أسريًا

القدس املحتلة/ فلسطن:
بلــدة  البنــك العــريب يف  أمــام  نظــم أهــايل األرسى ظهــر أمــس وقفــة 
العيزريــة بالقــدس املحتلــة؛ احتجاًجــا عــىل إغــالق البنــك حســابات 

العرات من األرسى وعدم رصف رواتبهم.
ورفع املشاركون يف الوقفة صوًرا لألرسى وأعالًما فلسطينية والفتات 
مكتوب عليها "البنك العريب إما أن يكون تابًعا لسلطة النقد وإما أن 
يكون تابًعا لسلطة االحتالل"، و"أرسانا البواسل.. املساس برواتبكم 

خيانة"، و"منارصة األرسى وتعزيز صمودهم واجب وطني".
وشــارك يف الوقفة أهايل األرسى ونشــطاء وأرسى محررون، منددين 
بإغــالق البنــك العــريب حســابات نحــو 90 أســًرا مــن الضفــة الغربيــة 

ا. املحتلة وعدم رصف رواتبهم، بينهم 15 أسًرا مقدسيًّ
يــأيت يف  والشــهداء  أهــايل األرسى  إغــالق حســابات  أن  ولفتــوا إىل 
ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة بســبب جائحــة كورونــا، معتربيــن 
اســتهداف األرسى "موقًفــا خِطــًرا ومرفوًضــا"، وأنــه إذا مــا تراجــع عــن 

سياسته ستأخذ األمور منحى آخر.

بحر يحذر من خطورة اإلهمال الطيب 
بحق األرسى يف ظل تفيش "كورونا"

غزة/ فلسطن:
حــذر رئيــس املجلــس التريعــي باإلنابــة د. أحمــد بحــر مــن خطــورة 
اإلهــال الطبــي بحــق األرسى الفلســطينين يف ســجون االحتــالل يف 

ظل تفي فروس كورونا يف السجون.
وقال د. بحر يف مشــاركته بحملة أغالل وإهال التي نظمتها جمعية 
األرسى  معانــاة  عــىل  الضــوء  لتســليط  واملحرريــن  لــألرسى  واعــد 
املــرىض يف ســجون االحتــالل مــع تفــي فــروس كورونــا، أمــس: "إن 
ســتة آالف أســر فلســطيني وعــريب يف ســجون االحتــالل، منهــم 700 
بأمــراض مختلفــة، وميــارس االحتــالل ضدهــم سياســة  أســر مــرىض 

اإلهال الطبي املتعمد".
وأضــاف بحــر: "اليــوم أصبــح يف صفــوف األرسى 29 مصاًبــا بفــروس 
كورونــا والعــدد معــرض للزيــادة يف كل لحظــة"، مطالًبــا املؤسســات 
واملنظــات الدوليــة واملجتمــع الــدويل القيــام بواجباتهــا اإلنســانية، 
الصحــي  الواقــع  عــىل  لالطــالع  دوليــة  طبيــة  لجنــة  إلرســال  والعمــل 

لألرسى األبطال.
وأشار بحر إىل وجود مثانية من نواب املجلس التريعي ما زالوا يف 
ســجون االحتــالل يف أخطــر انتهــاك عرفــه التاريــخ للحصانــة الربملانيــة 

ا. املعتربة عامليًّ
للصــرب  األبطــال  األرسى  باإلنابــة  التريعــي  املجلــس  رئيــس  ودعــا 
"فــإن يــوم حريتكــم آٍت ال محالــة وشــمس اإلفــراج عنكــم ســترق قريًبا 

وستتنسمون عبر الحرية عا قريب بإذن الله تعاىل".

قطر تستبعد تطبيع عالقاتها مع 
)إرسائيل( قبل حل القضية الفلسطينية

الدوحة/ فلسطن:
الدوحــة  إن  الخاطــر،  لولــوة  القطــري  الخارجيــة  قالــت مســاعدة وزيــر 
التطبيــع، وتهــرع  الخليجيــن، وتلحــق بقطــار  لــن تنضــم إىل جرانهــا 
رصاعهــا  حــل  يتــم  حتــى  )إرسائيــل(  مــع  دبلوماســية  عالقــات  إلقامــة 
مــع الفلســطينين. وأضافــت الخاطــر يف مقابلــة مــع وكالــة بلومبــرغ 
األمريكيــة: "ال نعتقــد أن التطبيــع كان جوهــر هــذا الــرصاع، وعليــه ال 
ميكــن أن يكــون الحــل". وأكــدت أن جوهــر هــذا الــرصاع يــدور حــول 
الظروف القاســية التي يعيشــها الفلســطينيون بكونهم "أناًســا بال دولة 

يعيشون تحت االحتالل".

مؤسسات صحفية تطالب جمعية الصحفيني البحرينيني باالعتذار عن دعم التطبيع



األربعاء 28 محرم 1442هـ 16سبتمبر/ أيلول األخيرة
Wednesday 16 September 2020

FELESTEENONLINE

yrizqa5@yahoo.com

أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

الســفينة املحملــة بالقذائــف تعود لربيطانيا، الســفينة غرقت 
يف البحر املتوسط عىل بعد كيلو مرت واحد من شاطئ قطاع 
غزة. الســفينة غرقت يف عام ١٩١٧م يف أثناء حرب بريطانيا 
مــع الدولــة العثامنيــة، ويف أثنــاء محاولتهــا احتــال فلســطني. 
مــرًتا ملــدة  البحــر عــىل مســافة ٣٣  قــاع  الســفينة مكثــت يف 
١٠٠ عام حتى جاءتها يد القســام لتســتخرج كنوزها وما فيها 

وتعيدها إىل الحياة من جديد.
)إرسائيل( اعرتفت بوجود السفينة يف مياه غزة، وقالت: كنا 
عــىل علــم بوجودهــا ومبــا تحمــل وبتاريــخ غرقهــا، وكنــا نحــاول 
الوصــول إليهــا، ولكنــا فشــلنا ألســباب أمنيــة، ووصلــت إليهــا 

ضفادع القسام قبلنا، واستخرجوا ما فيها ببطء.
هذه االعرتاف )اإلرسائييل( الذي جاء عىل لســان بعض قادة 
الجيــش يف الصحــف العربيــة يؤكــد صحــة مــا قالتــه حــامس، 
ومــا نقلــه عنهــا برنامــج )مــا خفــي أعظــم( الــذي بثتــه الجزيــرة 
مؤخــرا. الربنامــج املدهــش فيــام قاله يرد عىل تشــكيك بعض 
تأكيــد  ولكــن  نقــاش،  بــدون  العــريب  بقــدرات  يســتقلون  مــن 
)إرسائيل( كان أمرا قاسيا عىل هؤالء املشككني. ثم بعضهم 
بســبب  القنابــل  يف  التــي  املتفجــرات  صاحيــة  يف  شــكك 
طــول مكوثهــا يف البحــر، ولكــن الدراســات العلميــة تبطــل هذا 

التشكيك.
بالنســبة  مهــم  توقيــت  يف  جــاء  أعظــم(  خفــي  )مــا  برنامــج 
للفلســطينيني، ذلــك أن حالــة يــأس الفلســطينيني مــن جامعــة 
مداهــا،  وصلــت  الخليــج  دول  بعــض  ومــن  العربيــة،  الــدول 
بالخيانــة،  حــدث  مــا  تصــف  فلســطينية  أصــوات  وتعالــت 
لهــم  فقالــت  الجامعــة،  مــن  باالنســحاب  فلســطني  وتطالــب 
حــامس مــن خــال الربنامــج ومــا كشــفته يف هــذا التوقيــت: 
يجدر بنا أال نيأس، ويجدر بنا أن نعتمد عىل أنفســنا، وعلينا 
أن نبحــث يف كل مــكان، وتحــت كل حجــر، بــل وتحــت كل 
قطــرة مــاء لنصــل مــن خــال البحــث ملــا يعيننــا عــىل املــي 

قدما يف خدمة قضيتنا، ومغالبة الحصار، ومقاومة العدو.
يســتحق  كبــرا  عمــا  كان  حــامس  ضفــادع  حققتــه  مــا  نعــم، 
تعظيــم ســام، وفيــه داللــة عــىل قدرة الفلســطيني عىل الحياة 

واملقاومة إذا امتلك إرادة املقاومة والحياة.
 من أعامق البحر، ومن أعامق التاريخ تأيت حامس بأسلحتها 
لتقــاوم العــدو، بينــام مــن لديهــم األســلحة الحديثــة يهرولــون 
للتطبيــع مــع دولــة العــدو، ويزعمــون أنهم يفعلــون ذلك خدمة 

للقضية الفلسطينية؟! تعسوا وخابوا؟!
كذبــوايف زعمهــم هــذا، ولكنهــم صدقوا حني زعموا أن منظمة 
التحريــر ســبقتهم بســنني يف االعــرتاف والتطبيــع يف أوســلو 
ممثــا  التحريــر  مبنظمــة  االعــرتاف  هــو  هزيــل  عطــاء  مقابــل 

وحيدا للشعب الفلسطيني.
هم صدقوا يف تلك، ولكن ليســت لهم حجة، فُجل الشــعب 
الفلســطيني يقــف ضــد أوســلو، ومــن وّقعــوا أوســلو قالــوا:  إن 
العــرب هــم مــن دفعونــا إليــه دفعــا. املهــم أخــرا: إن القســام 
يرسم طريقا يبسا يف بحر املتوسط ملن يريد أن يسر قدما 
نحــو املقاومــة والتحريــر ورفــع الحصــار. ومــا كان للقســام هــذا 
لــوال توفيــق اللــه وهدايتــه، لذا يجدر بنا أن نكون مع الله دامئا 

ال مع الخليج أو الجامعة.

القسام تضرب 
طريًقا يبًسا في بحر 
المتوسط للمقاومة

أسرار عن مركبات ناسا الفضائية
واشنطن/ وكاالت:

تطلــق وكالــة الفضــاء األمريكيــة "ناســا" مركباتهــا الفضائيــة لدعــم 
جهودهــا يف األبحــاث العلميــة، أو للبحــث عــن آثــار الحيــاة عــىل 
تــم  التــي  الجوالــة  "بريزيرفانــس"  مركبــة  مثــل  الكواكــب  بعــض 

إطاقها إىل كوكب املريخ بحثا عن آثار الحياة.
ويقــول موقــع "تيــك إنســيدر" األمريــي إن مركبــات الفضــاء ال بــد 
أن يتم طاء ســطحها الخارجي ومكوناتها بأنواع خاصة من الطاء 

تختلف كثرا عن طريقة طاء هياكل السيارات.
يتميــز  أن  يجــب  الفضــاء  مركبــات  طــاء  أن  إىل  املوقــع  ولفــت 
بقــدرة كبــرة عــىل مقاومــة الحرارة واالحتكاك والظــروف الطبيعية 

املختلفة يف الفضاء.
"ناســا"  أطلقتهــا  التــي  الفضــاء  مركبــة  أن  إىل  املوقــع  ولفــت 
الستكشــاف املريــخ مــن املفــرتض أن تهبــط عــىل ســطح الكوكــب 

األحمر يف 18 فرباير/ شباط 2021، 
وأضاف: "يحتاج تجهيز السطح الخارجي ملركبة الفضاء إىل نحو 

5 آالف ساعة عمل لتجميعه".
ثــم يتــم  يكــون ســطح املركبــة يف البدايــة مــن األملنيــوم الامــع، 
طــاؤه يف وقــت الحــق باللــون األبيــض ليعكــس أشــعة الشــمس، 
ويخفف من تأثر الحرارة عىل املركبة خال رحلتها يف الفضاء.

وعىل خاف طاء السيارات، تكون املواد املستخدمة يف طاء 
الحــرارة  لتحمــل درجــات  متانــة  أكــر  الفضائيــة  املركبــات  أســطح 

املتفاوتة عىل الكوكب األحمر.

سول/ وكاالت:
للحــد مــن االختــاط بــني البــر 
االجتامعــي..  التباعــد  ولضــامن 
يتــوىل روبــوت عــىل شــكل عربــة 
الــذكاء  بتكنولوجيــا  ويعمــل 
الطعــام  تقديــم  االصطناعــي 
للزبائن يف مطعم مبدينة سول.

تســجيل  مــن  وجيــزة  فــرتة  فبعــد 
شاشــة  عــرب  طلباتهــم  الزبائــن 

الطاولــة  عــىل  باللمــس  تعمــل 
يــأيت الروبــوت، الــذي يبلغ طوله 
كيــه. مــرت وطورتــه رشكــة   1.25

الجنوبيــة  الكوريــة  كــورب  يت 
لاتصــاالت، بالطعــام املطلــوب 
برصيــة  تكنولوجيــا  ويســتخدم 
لتحديــد املواقع ورســم الخرائط 
لتجاوز العقبات والتحرك وســط 

الزبائن.

رئيــس  يونج-جــني  يل  وقــال 
فريــق منصــة الــذكاء االصطناعي 
الروبــوت  إن  لرويــرتز  بالركــة 
ميكنه توصيل الطعام لنحو أربع 

طاوالت يف نفس الوقت.
والروبــوت مزود بأكر من صينية 
وزنهــا  يصــل  مأكــوالت  لحمــل 
) وشاشــة  كيلوجرامــا   30 إىل 

للصــوت  ومكــرب  إل.يس.دي( 
الكوريــة  باللغتــني  للتواصــل 

واإلنجليزية.
وقال يل يانج-هو أحد املديرين 
جارليــك(  فــور  )مــاد  مطعــم  يف 
الذي شهد تجربة الروبوت "قال 
الزبائــن إن خدمــة الروبــوت لهــم 
كانت فريدة ومثرة وإنهم كانوا 

مبأمن من فروس كورونا".
وســمحت مدينة سول للمطاعم 
بعــد  أبوابهــا  بفتــح  واملقاهــي 

مــن  اعتبــارا  مســاء  التاســعة 
يتعــني  لكــن  املــايض  االثنــني 
عليها ترك مرتين بني كل طاولة 
واألخرى وتسجيل أسامء الزبائن 

ووسائل االتصال بهم.
وســجل املركز الكــوري ملكافحة 
 106 منهــا  والوقايــة  األمــراض 
حــاالت إصابــة جديــدة بفــروس 
ليصــل  أمــس  مــن  أول  كورونــا 
إجــاميل اإلصابــات إىل 22391 
إىل  الوفيــات  وإجــاميل  إصابــة 

367 حالة.

إنهــا  كيــه.يت  رشكــة  وقالــت 
مــن  املزيــد  توريــد  إىل  تهــدف 
الروبوتــات للمطاعــم هــذا العــام 
العــام  مطلــع  يف  وستكشــف 
جديــد  منــوذج  عــن  املقبــل 
للروبــوت مــزود بخاصيــة التعرف 

عىل الصوت.

حرًصا على التباعد االجتماعي.. روبوت 
يخدم الزبائن في مطعم بكوريا الجنوبية

الكلب )بير( يقود جهود 
إنقاذ الكواال من حرائق 

الغابات األسترالية
سيدين/ وكاالت:

يســتعني علــامء أســرتاليون بــكاب مدربــة إلنقــاذ دببــة الكــواال 
التــي تكافــح للنجــاة مــن حرائــق الغابــات املدمــرة يف محاولــة 
لتفادي تكرار ما حدث العام املايض من نفوق عدد كبر من 

تلك الحيوانات يف موطنها األصيل.
كــويل  بــوردر  ســالتي  مــن  هجــني  كلــب  وهــو  بــر،  وبقيــادة 
وكاب املراعي األســرتالية، أنقذت منظمة (ديتيكشــن دوجز 
فــور كونسرفيشــن( أكــر مــن 100 كــواال خــال أســوأ حرائــق 
صيفيــة تشــهدها البــاد منــذ عقــود والتي اســتمرت مــن أواخر 
2019 حتــى أوائــل 2020. ونفــق حــوايل ســتة آالف مــن دببــة 

الكــواال وُدمــرت آالف األفدنــة مــن بيئتهــا الطبيعيــة خــال تلك 
الحرائق.

واآلن، وبعــد مــرور عــام تقريبــا عاد بــر للعمل مع الرتكيز عىل 
والية كوينزالند بشامل الباد.

صــن  جامعــة  يف  البيئــة  عاملــة  كريستيســكو  رومــان  وقالــت 
"ليــس  دوجــز  ديتيكشــن  منظمــة  ومؤسســة  كوســت  شــاين 
مرجحــا أن نشــهد حرائــق غابــات بقــدر فداحــة العــام املايض، 
لكننــا مــع ذلــك نســتعد لنشــوب العديــد مــن الحرائــق التي قد 
الكــواال خــال  الــرر يف هكتــارات كثــرة مــن موطــن  تلحــق 

موسم الحرائق املقبل".
وأضافت "يف مناطق مثل كوينزالند ونيو ساوث ويلز، حيث 

ترتاجع األعداد بالفعل، متثل كل كواال أهمية كبرة".
كانت الحرائق قد أتت عىل 37 مليون فدان من األحراش يف 
جنــوب رشق أســرتاليا خــال مــا وصفــه رئيــس الــوزراء ســكوت 
مــا ال  الحرائــق بحيــاة  "بالصيــف األســود". وأودت  موريســون 
يقــل عــن 33 شــخصا وأدت لنفــوق مليــارات مــن الحيوانــات 

التي تعيش يف مواطنها األصلية.
وتتوقع هيئة األرصاد الجوية درجات حرارة أقل وزيادة هطول 
الواليــات  لكــن  البــاد،  أنحــاء  الربيــع يف معظــم  املطــر خــال 
الشــاملية مثــل كوينزالنــد قــد تشــهد درجــات حــرارة أعــىل مــن 

املتوسط.

بسبب أخذه "المنعطف الخطأ".. 
حوت أحدب يعلق في نهر مليء 

بالتماسيح في أستراليا
كانربا/ وكاالت:

علــق حــوت أحــدب يف نهــر مــيلء بالتامســيح يف أســرتاليا بعــد أن 
أصبح مرتبًكا عىل ما يبدو خال الهجرة.

ويف حدث "غر اعتيادي للغاية"، دخلت 3 حيتان نهر التامسيح 
الرقي يف متنزه "كاكادو" الوطني األسبوع املايض.

قالتــه  ملــا  وفًقــا  املــايض،  الثاثــاء  مــرة  ألول  الحيتــان  ورُصــدت 
متحدثــة باســم املتنــزه، الــذي يقع يف اإلقليم الشــاميل بأســرتاليا، 

.CNNيف بيان لـ
ومنــذ ذلــك الحــني، كان طاقــم املتنــزه يراقــب حوًتــا عــن كثــب، إذ 

أنه بدا وكأنه عالق.
ولكــن  املنطقــة،  غــادرا  الحيتــان  مــن  اثنــني  إن  املتحدثــة  وقالــت 

الحراس ال ميكنهم التأكد من ذلك متاًما.
وبينــام ال يســتطيع العلــامء جــزم مــا حــدث، إال أنهــم يعتقــدون أن 
التفســر املرجــح هــو أخــذ الحــوت لـ"منعطــف خاطــئ"، وفًقــا ملــا 

ذكرته املتحدثة.
وتــم تحديــد منطقــة حظــر عىل الفور عند مصب النهر إىل نقطة ال 
تبعــد أكــر مــن 20 ميــًا )32 كيلومــرت تقريًبــا( أعــىل املجــرى "مــن 
أجــل ســامة الحــوت، وســامة األشــخاص الذيــن رمبــا يفكــرون يف 
الذهــاب إىل املنطقــة عــرب القــوارب"، وفًقــا ملــا كتبــه املتنــزه يف 

منشور عرب "فيسبوك".
وذكــر املنشــور: "عــىل حــد علمنــا، هــذه هــي املــرة األوىل التــي 

يحدث فيها هذا األمر".
وأضــاف املنشــور: "نحــن نراقب الوضــع ونعمل مع حكومة اإلقليم 
الشــاميل لجمــع البيانــات حــول هــذا الحــدث غر االعتيــادي.. آخر 
مــا نرغــب بــه هــو حــدوث تصــادم بــني قارب وحــوت يف املياه التي 

تنتر فيها التامسيح، وُتعد فيها الرؤية تحت املاء معدومة". 
وتحتضــن معظــم املســطحات املائيــة داخــل املتنــزه متاســيح مياه 

مالحة، ُتعرف مبهاجمتها وقتلها للبر.
امليــاه  بيئــات  أيًضــا يف  العثــور عليهــا  فإنــه ميكــن  اســمها،  ورغــم 

العذبة.
ووفًقا إلرشــادات املتنزه للزوار، ميكن للتامســيح أن تبقى مختبئة 
تحت املاء لفرتات طويلة، وتتمتع حركتها بالتمويه بدرجة كبرة.

وتتمتــع برسعــة كبــرة تصــل إىل 40 قدًمــا ) 12مــرًتا تقريًبــا( يف 
الثانية.


