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قطر تعتذر عن تسلُّم 
الدورة الحالية للجامعة 

العربية بدل فلسطني
الدوحة/ فلسطني:

اعتــذرت دولــة قطــر عــن تســلم الــدورة الحاليــة لجامعــة الــدول العربيــة، عوًضا عن 
الســلطة الفلســطينية التــي كانــت قــد تخلــت عــن رئاســة الــدورة العاديــة ملجلس 
الجامعــة عــى املســتوى الــوزاري. وكان وزيــر الخارجيــة بحكومــة اشــتية، ريــاض 

املالــي، أعلــن الثالثــاء املــايض تخــي فلســطني عــن رئاســة مجلــس 
الجامعــة العربيــة للــدورة الحاليــة، عــى خلفيــة اتخــاذ األمانــة العامــة 

هنية يهاتف عباس لتأكيد 
موقف حركته الداعم 
إلنجاح الحوار الوطين

الدوحة/ فلسطني:
هاتــف رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس إســاعيل 
هنيــة، رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس، مســاء أمــس، لتأكيــد موقــف 
حركتــه الداعــم إلنجــاح الحــوار الجــاري بــني قيادة حركته وحركة فتح. وشــدد هنية 

عــى أهميــة بنــاء جبهــة وطنيــة واحــدة للتصــدي للمؤامــرات التــي تواجه 
الحــوارات  لهــذه  عبــاس  رعايــة  عــى  ُمثنًيــا  املرحلــة،  هــذه  15شــعبنا يف  5

رام الله-غزة/ محمد املنرياوي:
بينهــم صحفــي،  أصيــب عــرات املواطنــني، 
أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــالل  قــوات  بنــريان 
مناهضــة  وفعاليــات  مســريات  قمعهــا  عقــب 

لالســتيطان يف مناطق متفرقة بالضفة الغربية 
املحتلــة، يف حــني أحــرق مســتوطنون عــرات 
بلــدة  أرايض  يف  املعمــرة  الزيتــون  أشــجار 

الخرض جنوب بيت لحم.

مواطنــني،  ســبعة  أصيــب  قلقيليــة،  ففــي 
بينهــم صحفــي، بالرصــاص املعــدين املغلــف 

باملطاط، والعرات بحاالت اختناق، 
مــن جــراء قمــع قوات االحتالل مســرية 

النارصة/ فلسطني:
اإلرسائيــي  االحتــالل  وزراء  رئيــس  أوعــز 
بنيامــني نتنياهــو، أمــس، بعقــد اجتــاع فــور 
بعــد  تــواره"  "ســمحات  عيــد  مــن  االنتهــاء 
املقبــل  أكتوبــر  األول/  تريــن  مــن  العــارش 

سلفيت/ فلسطني:
أدى عــرات املواطنــني وفعاليــات محافظــة 
"خلــة  منطقــة  يف  الجمعــة  صــالة  ســلفيت 
حســان" امُلهــددة باالســتيالء عليهــا يف بلدة 

بهــدف  األعــى"،  التخطيــط  لـ"مجلــس 
املصادقة عى أعال بناء واسعة يف الضفة 

الغربية املحتلة.
اإلخبــاري  الســابعة"  "القنــاة  موقــع  وكشــف 
أن نتنياهــو وافــق عــى املصادقــة عــى بنــاء 

بديا غرب سلفيت.
وأقيمــت الفعاليــة بدعــوة مــن هيئــة مقاومــة 
العمــل  وفصائــل  واالســتيطان،  الجــدار 
ســلفيت،  محافظــة  ومؤسســات  الوطنــي، 

أكرث من 5000 وحدة اســتيطانية يف الضفة 
الغربيــة. ويــأيت ذلك عقب التجميد املعلن 
لالســتيطان يف الضفــة الغربيــة منــذ شــباط/ 

اتفاقيــات  يعــرّض  ال  حتــى  فربايــر، 
والبحريــن  اإلمــارات  مــع  التطبيــع 

ولجان املقاومة الشعبية.
محمــود  "فتــح"  حركــة  رئيــس  نائــب  وقــال 

العالول، إن الحركة تبذل كل الجهود 
الوطنيــة،  الوحــدة  إرســاء  أجــل  مــن 

مستوطنون يحرقون عشرات أشجار الزيتون جنوب بيت لحم عين حماس: مواصلة االحتالل االستيطان تكشف أكاذيب الُمطبِّ

إصابة عرشات المواطنني بقمع االحتالل 
مسريات وفعاليات يف الضفة

نتنيـاهـو يوعـز ببنـاء 5 آالف
وحدة استيطانية يف الضفة المحتلة

اللجان الشعبية بكفر 
قدوم تكتشف كامريا 

مراقبة أخفاها االحتالل
قلقيلية/ مصطفى صربي:

الغربيــة  بالضفــة  قلقيليــة  رشق  قــدوم  كفــر  قريــة  أهــايل  اكتشــف 
املحتلــة، ولجــان الحراســة الشــعبية، كامــريا مراقبــة داخــل حجــر مــن 

عمليــة  خــالل  اإلرسائيــي  االحتــالل  جنــود  زرعهــا  الطــوب، 
اقتحــام القريــة فجــر أمــس، وتــم توثيــق ذلــك بريــط فيديــو 

االحتالل يمنع مئات 
المواطنني من الصالة 

يف األقىص بذريعة كورونا
القدس املحتلة/ فلسطني: 

مــن  الفلســطينيني  مئــات  اإلرسائيليــة،  االحتــالل  قــوات  منعــت 
خــارج البلــدة القدميــة بالقــدس املحتلــة مــن أداء صــالة الجمعــة 

باملســجد األقــى، تحــت ذريعــة إجــراءات مكافحــة 
فريوس كورونا.

وفاة و45 إصابة
بفريوس كورونا يف غزة

غزة/ فلسطني:
بفــريوس  وفــاة  حالــة  تســجيل  أمــس،  غــزة،  يف  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
"كورونا"؛ لريتفع عدد الوفيات يف القطاع، منذ بدء تفيش الجائحة إىل 

.18
وقالــت الــوزارة يف بيــان لهــا، إن حالــة الوفــاة للدكتــور محمــد نعــان أبــو 
هربيــد )68 عاًمــا(؛ مــن جــراء إصابتــه بفــريوس كورونــا يف مستشــفى غــزة 

ا". األورويب، مشريًة إىل أنه كان يعاين "فشاًل كلويًّ
ويف وقت سابق من أمس، أعلنت الوزارة، تسجيل 45 إصابة 

مع بدء اإلغالق الشامل
)إرسائيل( تسجل رقًما 

قياسيًّا جديًدا باإلصابات 
اليومية بكورونا

النارصة/ فلسطني:
أمــس  الصحــة يف حكومــة االحتــالل اإلرسائيــي مســاء  أعلنــت وزارة 

تسجيل 8,178 مصاًبا بفريوس كورونا يف الساعات الـ24 األخرية.
وجــاءت النتيجــة بعــد إجــراء 66,640 فحًصا، بحســب بيان 

صادر عن الوزارة.

رام الله/ فلسطني:
6 وفيــات و407 إصابــات  ســجلت وزارة الصحــة يف رام اللــه، أمــس، 

بـ"كورونا"، و368 حالة تعاٍف يف الـ24 ساعة املاضية.
"كورونــا"  فــريوس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  بيــان  يف  الــوزارة  وأوضحــت 
بلغت 74  %،يف حني بلغت نسبة اإلصابات النشطة 25.4 %،ونسبة 

الوفيــات 0.6  % مــن مجمــل اإلصابــات. وتوزعــت اإلصابات 
الجديــدة يف املحافظــات عــى النحــو اآليت: الخليــل 91، 

خان يونس/ فلسطني:
يونــس،  خــان  مدينــة  يف  غفــرية  جاهــري  شــيعت 

أمس، جثان املغدور أحمد زيك البشيتي.
عبــد  مســجد  أمــام  الجنــازة  صــالة  املشــيعون  وأدى 

الرحمن بن عوف غرب املدينة.

غزة/ فلسطني:
قال املتحدث باسم وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
االســتعداد  بصــدد  الــوزارة  إن  الهــور:  عــادل  بغــزة، 
اإلداري لتنظيــف وتعقيــم املســاجد، وتجديــد وضــع 
امللصقــات عــى األرض لرتتيــب وقــوف املصلــني، 
مشــريا إىل أن قــرار فتحهــا مــن خــالل توصيــات لجنــة 

وحــرض الجنــازة عــدد مــن الوجهــاء واملخاتــري وقــادة 
الفصائل. وطالبت حركة املقاومة اإلسالمية حاس 
يف محافظــة خــان يونس، الجهات القضائية والنيابية 

اإلجــراءات  اّتخــاذ  يف  اإلرساع  بــرضورة 
املغــدور  املواطــن  قاتــل  بحــق  القانونيــة 

كورونــا. ولفــت الهور خالل حديٍث إلذاعة "القدس" 
إغــالق  قــرار  اتخــذت  األوقــاف  وزارة  أن  إىل  أمــس، 
فــريوس  لتفــيش  األوىل  اللحظــات  منــذ  املســاجد 
وفــق  وذلــك  املصلــني،  حيــاة  عــى  كورونــا؛ حفاظــا 

فتاوى  دينية محددة.
االســتعداد  بصــدد  الــوزارة  أن  إىل  ونبــه 

تشييع جثمان المغدور "البشييت".. 
وحماس تطالب بترسيع المحاكمة

"أوقاف غزة": نستعد إداريًّا لفتح المساجد.. 
والقرار وفق توصيات لجنة كورونا

النيابة العامة تبدأ التحقيق في مقتله وتسريب صوره

غزة/ فلسطني:
للمعابــر  العامــة  الهيئــة  أعلنــت 
الداخليــة  بــوزارة  والحــدود 
كشــف  وصــول  الوطنــي،  واألمــن 
مــن  املرصيــة"  "التنســيقات 
للمقــررة  املــرصي،  الجانــب  قبــل 
غــًدا  رفــح  معــرب  عــرب  مغادرتهــم 
إجــراء  تــم  أنــه  إىل  مشــرية  األحــد، 
بفــريوس  الخــاص  الطبــي  الفحــص 

كورونا لهم أمس.
إىل  لهــا،  بيــان  الهيئــة يف  ولفتــت 
وصــول ملحق كشــف "التنســيقات 
الجانــب  قبــل  مــن  املرصيــة" 
املــرصي، واملقــررة مغادرتهــم عرب 

معرب رفح يوم االثنني.
امللحقــني  أســاء  أن  وأكــدت 

إجــراء  بالكشــف عليهــم 
الفحــص الطبــي الخاص 

وصول ملحق كشف »التنسيقات المصرية« للمقررة مغادرتهم االثنين
إجراء فحص كورونا للمسافرين عرب معرب رفح غًدا

مواطنـــون يــؤدون "الجمعــة" 
يف "خلة حسان" المهددة باالستيطان

ِتي{ ًة َفاْدُخِي يِف ِعَباِدي َواْدُخِي َجنَّ رِْضيَّ ُة اْرِجِعي ِإىَل َربِِّك َراِضَيًة مَّ ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ }َيا َأيَّ 
تعزية ومواساة

ممثلــة  الفلســطينية  الــزكاة  هيئــة  تتقــدم 
بأحــر  فيهــا  العاملــني  وكافــة  أمنائهــا  مبجلــس 

التعازي واملواساة من سعادة األخ/
د. عالءالدين الرفايت 

رئيس مجلس أمناء هيئة الزكاة الفلسطينية بوفاة 
والدته الحاجة "أم جواد الرفاتي"

سائلني املوىل عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.
 إنا لله وإنا إليه راجعون

"الداخلية": 
نتابع فقدان آثار 
3 صيادين قرب 
الحدود البحرية 

مع مصر
غزة/ فلسطني:

وزارة  باســم  املتحــدث  قــال 
الوطنــي  واألمــن  الداخليــة 
إنَّ  أمــس،  البــزم،  إيــاد  بغــزة، 
آثــار  فقــدان  تتابــع  الــوزارة 
فلســطينيني  صياديــن  ثالثــة 
يف أثنــاء عملهــم الليلــة قبــل 
الحــدود  قــرب  املاضيــة، 
جنــوب  مــرص  مــع  البحريــة 

قطاع غزة.
ترصيــح  يف  البــزم  وأكــد 
صحيفــة  وصلــت  صحفــي 
عنــه  نســخة  "فلســطني" 

الجهــات  أن  أمــس، 
ُتجــري  املختصــة 

ا لسيدة مسجلة للسفر يف غزة أمس    )تصوير/ محمود أبو حصرية( طبيب ُيجري فحًصا طبيًّ

شبان يرشقون قوات االحتالل بالحجارة خالل تظاهرة يف نابلس أمس      )أ ف ب(
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حالتا وفاة لفلسطينيين في البرازيل وإيطاليا
6 وفيات و407 إصابات 
بـ"كورونا" يف الضفة والقدس
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القدس املحتلة/ فلسطني: 
مئــات  اإلرسائيليــة،  االحتــال  قــوات  منعــت 
القدميــة  البلــدة  خــارج  مــن  الفلســطينيني 
الجمعــة  صــاة  أداء  مــن  املحتلــة  بالقــدس 
إجــراءات  تحــت ذريعــة  األقــى،  باملســجد 

مكافحة فريوس كورونا.
عــى  املتواجديــن  االحتــال،  جنــود  وبــرر 
بقيــود  املنــع  القدميــة،  البلــدة  مداخــل 
ســلطات  تفرضهــا  التــي  الشــامل  اإلغــاق 

االحتال للحد من تفيش الفريوس.
ومتنع قيود االحتال املفروضة منذ أكرث من 
أســبوع، وتــم تشــديدها بعــد ظهــر الجمعــة، 
املواطنــني مــن االبتعــاد عــن منازلهم ملســافة 

تزيد عن كيلومرت واحد.
االحتــال  قــوات  إن  عيــان:  شــهود  وقــال 
الخارجيــة  البوابــات  عــى  املتواجديــن 
بحــق  مخالفــات  حــرروا  األقــى  للمســجد 

مواطنني وصلوا من خارج البلدة القدمية.

يف بيــان، إن 1200 فلســطيني فقــط متكنــوا 
من أداء الصاة باملسجد األقى.

وأضافت الدائرة أن املصلني الذين سمحت 
هــم  املســجد  بدخــول  لهــم  االحتــال  قــوات 

عنــد  الجمعــة  صــاة  املصلــني  مئــات  وأدى 
بــايب العامــود واألســباط، احتجاجــا عــى منع 

االحتال دخولهم لباحات األقى.
وقالــت دائــرة األوقــاف اإلســامية بالقــدس، 

فقط ســكان البلدة القدمية مبدينة القدس. 
وعــادة مــا يشــارك بالصــاة يف األقــى أكــرث 
من 10 آالف مصل منذ بداية تفيش كورونا، 

وتزيد األعداد عن 50 ألفا باأليام العادية.

سلفيت/ فلسطني:
أدى عرشات املواطنني وفعاليات محافظة 
"خلــة  منطقــة  يف  الجمعــة  صــاة  ســلفيت 
حسان" امُلهددة باالستياء عليها يف بلدة 

بديا غرب سلفيت.
وأقيمــت الفعاليــة بدعــوة مــن هيئــة مقاومــة 
العمــل  وفصائــل  واالســتيطان،  الجــدار 
ســلفيت،  محافظــة  ومؤسســات  الوطنــي، 

شــعبنا  يعيشــها  التــي  املعانــاة  نــدرك  أننــا 
واملســتوطنني،  االحتــال  إرهــاب  نتيجــة 
بإرادتنــا نســتطيع أن نحمــي  أنــه  لكــن نؤمــن 
هــذه األرض، ولدينــا تجــارب عديــدة متكــن 
وإفشــال  األرض،  حاميــة  مــن  شــعبنا  فيهــا 

مخططات االستيطان.
من جهته، أشار رئيس هيئة مقاومة الجدار 
واالســتيطان وليد عســاف، إىل أن االحتال 

ولجان املقاومة الشعبية.
محمــود  "فتــح"  حركــة  رئيــس  نائــب  وقــال 
العالــول، إن الحركــة تبــذل كافــة الجهــود مــن 
أجــل إرســاء الوحــدة الوطنيــة، مضيفــا "اننــا 
عــى ثقــة بقدرتنــا عــى الصمــود، وإفشــال 
الثقــة  وهــذه  االحتــال،  مخططــات  كافــة 
رشطها األسايس الوحدة الوطنية، وانسجام 
كافة مكونات شعبنا الفلسطيني". وأضاف 

مدينــة  لبنــاء  حســان"  "خلــة  يف  يخطــط 
اســتيطانية جديــدة مبســاحة 4 آالف دونــم، 
وقــام بتزويــر 1350 دومنــا مــن أجــل متريــر 

املخطط االستيطاين.
أصحــاب  مــع  بالتعــاون  الهيئــة  أن  وأوضــح 
التزويــر،  هــذا  بكشــف  قامــوا  األرايض، 
الذيــن  األرايض  أصحــاب  بصمــود  مشــيدا 

نجحوا بالتصدي لاحتال.

1200 مصلٍّ أدوا "الجمعة" في باحاته

االحتالل يمنع مئات المواطنين من الصالة في األقصى 
بذريعة كورونا

مواطنون يؤدون "الجمعة" في "خلة حسان" المهددة 
باالستيطان

النارصة/ فلسطني:
بنيامــني  اإلرسائيــي  االحتــال  وزراء  رئيــس  أوعــز 
نتنياهو، أمس، بعقد اجتامع فور االنتهاء من عيد 
"ســمحات تــواره" بعــد العــارش مــن ترشيــن األول/ 
األعــى"،  التخطيــط  لـ"مجلــس  املقبــل  أكتوبــر 
يف  واســعة  بنــاء  أعــامل  عــى  املصادقــة  بهــدف 

الضفة الغربية املحتلة.
أن  اإلخبــاري  الســابعة"  "القنــاة  موقــع  وكشــف 
نتنياهو وافق عى املصادقة لبناء أكرث من 5000 

وحدة استيطانية يف الضفة الغربية.
ويــأيت ذلــك عقــب التجميــد املعلــن لاســتيطان 
يف الضفــة الغربيــة منــذ شــباط/ فربايــر، حتــى ال 
يعــرّض اتفاقيــات التطبيــع مــع اإلمــارات والبحريــن 
بتجميــده  تلتــزم  مل  أبيــب"  "تــل  أن  رغــم  للخطــر، 

فعليا بل اكتفت باإلعان فقط.
االحتــال  جرافــات  رشعــت  الســياق،  ويف 
يف  توســعة  بأعــامل  أمــس،  واملســتوطنني، 

مستوطنة "معاليه إفرايم" يف األغوار الوسطى.
إن جرافــات االحتــال  وقالــت مصــادر فلســطينية 
مســاحات  بتجريــف  املاضيــة  األيــام  رشعــت 

شاسعة تعادل مساحة املستوطنة الحالية.
وأقيمت "معاليه إفرايم" عام 1978م، عى أراٍض 
صادرتهــا  دومًنــا،   1,464 مســاحتها  فلســطينية 
ســلطات االحتــال مــن أرايض بلــدة الجفتلــك يف 

محافظة أريحا عام 1970.
وتقــع املســتوطنة عــى طــول املنحــدرات الرشقية 

لجبال الضفة الغربية يف غور األردن.
وتبلــغ املســافة الفاصلــة بــني مدينة القــدس وغور 
األردن 157 كيلومــرتًا، ويخطــط االحتــال لضمهــا 

ضمن مناطق التوسع االستيطاين.
األردن  وغــور  القــدس  بــني  االســتيطاين  والربــط 
التــي   ،»E1« مســتوطنة  بنــاء  خــال  مــن  ســيتم 
ســتنطلق مــن مســتوطنة "معاليــه إفرايــم"، وربطهــا 
بتجمع "معاليه أدوميم" االستيطاين، الجاثم عى 

أرايض القدس املحتلة.

بدورهــا، اعتــربت حركــة حــامس، مواصلــة حكومــة 
االحتال مشــاريعها االســتيطانية تكشف أكاذيب 

املطبعني معها.
يف  قاســم،  حــازم  "حــامس"  باســم  الناطــق  وقــال 
بنــاء  عــى  االحتــال  إن مصادقــة  أمــس:  ترصيــح، 
يعكــس  بالضفــة،  االســتيطانية  الوحــدات  آالف 
عــى  املوقعــة  األطــراف  رّوجتهــا  التــي  األكاذيــب 
بوقــف "مخطــط  يتعلــق  فيــام  التطبيــع،  اتفاقيــات 

الضم مقابل التطبيع".
وأضــاف قاســم: "مثــل هــذه القــرارات اإلرسائيليــة 
ارتكبهــا  التــي  الجرميــة  حجــم  تؤكــد  االســتيطانية 
الكيــان  هــذا  مــع  تطبيــع  اتفاقيــات  وقــع  مــن 

االستعامري".
وشــدد عــى أن "هــذا اإلعــان يؤكــد مــا حذرنــا منــه 
منذ البداية، من أن اتفاقات التطبيع مع االحتال، 
ضــد  الجرائــم  مــن  مزيــد  ارتــكاب  عــى  ستشــجعه 

الشعب الفلسطيني".
"شــجع  العــريب  التطبيــع  أن  قاســم  وأكــد 
)إرسائيــل( عــى االســتمرار باالســتيطان بــاألرايض 

الفلسطينية".

عين حماس: مواصلة االحتالل االستيطان تكشف أكاذيب الُمطبِّ
نتنياهو يوعز ببناء 5 آالف وحدة 

استيطانية في الضفة المحتلة

ووســط صمــت حكومــة الســودان، خرجت 
مليــارات   7 دفــع  طلبهــا  عــن  ترسيبــات 
دوالر، حتى متيض يف طريق التطبيع إىل 
نهايتــه، بحســب وســائل إعــام محليــة، مــا 
اعتربه مراقبون، مناورة حتى ال تثري سخطا 
شــعبيا، وتدفــع مبوضــوع األمــوال لكســب 

مؤيدين للخطوة داخليا.
الســودان  إن  اإلعــام  وســائل  وقالــت 
و4  نقــدا،  دوالر  مليــارات   3 سيتســلم 
مليــارات كمســاعدات عينيــة ولوجســتية، 
الســودان  حصــول  تســهيل  عــن  فضــا 
النقــد  صنــدوق  مــن  ومنــح  قــروض  عــى 

واملانحني.
إال أن محللــني يــرون أن املبلــغ املطلــوب 
مــن الســودان، لــن يســاهم يف حــل أزمــات 
ميكــن  ال  املبلــغ  هــذا  أن  باعتبــار  البــاد، 
البــاد  كــون  ملموســا،  تغيــريا  ُيحــدث  أن 
منهــارة اقتصاديــا، وتفتقــد للبنيــة التحتيــة 

والتنمية.
اقتصاديــة  أزمــة  مــن  يعــاين  فالســودان 
طاحنــة، تتمثــل يف انعــدام الوقــود والقمــح 
الجنــوين  واالرتفــاع  الكهربــاء،  وقطــع 
لألســعار، ووصــول ســعر الــدوالر إىل أكــرث 
مــن 250 جنيهــا، مقابــل 55 جنيهــا كســعر 

رسمي.
الســام  فعمليــة  ذلــك،  إىل  إضافــة 
بالســودان مكلفــة للغايــة، باعتبــار أن الباد 
بحاجــة لدعــم أكــرب لتحمل عودة النازحني، 

عى التمويل الدويل أيضا.
التــي  األمــوال  فــإن  اقتصاديــني،  وبحســب 
حــل  يف  تســاهم  قــد  الســودان  طلبهــا 
اســتخدامها  تــم  حــال  يف  جزئيــا،  أزمتــه 
بشــكل صحيــح يف تنميــة القطــاع الزراعــي 
تحديــات  تواجهــه  مــا  وهــو  والصناعــي، 

بسبب سوء اإلدارة والفساد.
وإىل حــني انعقــاد املفاوضــات التكميليــة 
بيــان  بحســب  وأمريــكا،  الســودان  بــني 
مجلس الســيادة، املقررة األســبوع الجاري 
هــذا  يظــل  األفريقيــة،  الــدول  إحــدى  يف 

امللف قابا لتغريات.
املاليــة،  الســودان  ومطالــب  فالتطبيــع 
الراعيــة  الــدول  قامئــة  مــن  اســمه  وحــذف 
املفاوضــني  بقــدرة  رهــن  لإلرهــاب، 
عــى  نقــاط  تحقيــق  عــى  الســودانيني 
يربطهــا  التــي  واشــنطن،  رغبــات  حســاب 
األمريكيــة  الرئاســة  بانتخابــات  الكثــريون 

املقبلة.
ورفعــت إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب، يف 
6 أكتوبــر/ ترشيــن األول 2017، عقوبــات 
اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا عى 

السودان منذ 1997.
لكــن واشــنطن مل ترفــع اســم الســودان مــن 
املــدرج  لإلرهــاب"  الراعيــة  "الــدول  قامئــة 
األخــرية  اســتضافة  إثــر   ،1993 عــام  منــذ 
الزعيــم الســابق لتنظيــم القاعــدة أســامة بن 

الدن.

الخرطوم/ األناضول:
الخرطــوم  متــيض  خجولــة،  تبــدو  بخطــى 
يف  أمــًا  )إرسائيــل(،  مــع  التطبيــع  نحــو 
الراعيــة  الــدول  قامئــة  مــن  اســمها  رفــع 
مليــارات  عــى  والحصــول  لإلرهــاب، 
الــدوالرات، للخــروج من أزمتها االقتصادية 

املتصاعدة. 
الــاءات  املشــهد يف عاصمــة  بــدا  هكــذا 
اعــرتاف  ال  تفــاوض،  ال  صلــح،  "ال  الثاثــة 
مجلــس  رئيــس  عــودة  بعــد  بإرسائيــل"، 
السيادة عبد الفتاح الربهان، من العاصمة 

اإلماراتية أبو ظبي.
قــال  الجــاري،  أيلــول  ســبتمرب/   23 ويف 
املســؤولني  مــع  مباحثاتــه  إن  الربهــان، 
األمريكيني يف اإلمارات، التي استمرت 3 
أيــام، تناولــت قضايــا عــدة، بينهــا "الســام 

العريب مع )إرسائيل(".
اإلعــام  وزيــر  نفــي  رغــم  ذلــك،  يــأيت 
الحكومــة  باســم  املتحــدث  الســوداين 
مناقشــة  صالــح،  محمــد  فيصــل  االنتقاليــة 
قضيــة  اإلمــارات  يــزور  كان  الــذي  الوفــد 

التطبيع مع )إرسائيل(.
ولعــل وضــع اإلدارة األمريكيــة التطبيــع مــع 
)إرسائيــل( ورفــع اســم الســودان مــن قامئــة 
الــدول الراعيــة لإلرهــاب يف ســلة واحــدة، 
االنتقاليــة  الحكومــة  بتوجــه  عجــل  مــا  هــو 
لطي هذا امللف، رغم تعقيداته الشائكة، 

بحسب مراقبني.

الــرصاع  دمرهــا  التــي  املناطــق  وإعــامر 
ودارفــور،  األزرق  والنيــل  كردفــان  بجنــوب 
وتكلفة دمج قوات الحركات املســلحة يف 

الجيش الحكومي.
منــذ  دارفــور  يف  حربــا  الســودان  ويشــهد 
2003، وكذلــك يف واليتــي النيــل األزرق 

ويســعي   ،2011 منــذ  كردفــان  وجنــوب 
خــال  مــن  الواليــات  يف  الســام  لتحقيــق 
عاصمــة  يف  الســودان  ســام  مفاوضــات 
الحــركات  مــع  جوبــا،  الســودان  جنــوب 

املسلحة.
جدوى التطبيع

ويظل السؤال املطروح بقوة، ماذا ستجني 
الخرطــوم مــن التطبيــع مــع )إرسائيــل(، يف 
التــي تعــاين منهــا،  ظــل األزمــات الطاحنــة 
الحكومــة  عــى  املعلقــة  الشــعب  وآمــال 

االنتقالية، إضافة إىل تحديات املرحلة.
ويعتــرب محللــون أن الفائــدة الوحيــدة التــي 
مــن  الخرطــوم،  عليهــا  تحصــل  أن  ميكــن 
الجانــب  مــع  حاليــا  الجاريــة  املفاوضــات 
مــع  للتطبيــع  الســودان  وقبــول  األمريــي، 
متويــل  عــى  الحصــول  هــي  )إرسائيــل(، 

دويل يف الفرتة املقبلة.
إال أن البعــض يــرى، أنــه حتــى هــذه الفائــدة 
التطبيــع  بــدون املــيض يف  تتــم  ميكــن أن 
إىل نهايتــه، باعتبــار أن إزالة اســم الســودان 
مــن قامئــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب كفيــل 
بإخــراج البلــد مــن عزلتــه الدوليــة، وحصوله 

حوافز التطبيع.. مليارات أمريكية تداعب 
واقع السودان المتدهور 

النارصة/ فلسطني- األناضول:
عــن  العربيــة،  "معاريــف"  صحيفــة  كشــفت 
مــع  االحتــال  حكومــة  تجريهــا  اتصــاالت 
حكومتــي الســودان وســلطنة عــامن، قد تســفر 
تطبيــع  اتفــاق  إىل  التوصــل  عــن  اإلعــان  عــن 

خال وقت قريب.
بــأن لقــاء ســيجمع  وأفــادت قنــاة 24 العربيــة، 
نتنياهــو  بنيامــني  االحتــال  حكومــة  رئيــس 
عبــد  الســوداين  االنتقــايل  املجلــس  برئيــس 
الثاثــاء  أوغنــدا  دولــة  يف  الربهــان،  الفتــاح 
إنهــا  "معاريــف"،  صحيفــة  وقالــت  املقبــل. 
حصلــت عــى معلومــات عــن وجــود اتصــاالت 
وحكومتــي  االحتــال  حكومــة  بــني  متقدمــة 
اتفاقــي  لتوقيــع  عــامن  وســلطنة  الســودان 
تطبيــع، بوســاطة أمريكيــة. وادعــت الصحيفــة 
االحتــال  حكومــة  بــني  اتصــال  حــدوث 
إىل  يفــيض  قــد  مؤخــرا،  العامنيــة  والحكومــة 
إصــدار بيــان حــول توقيــع اتفــاق التطبيــع هــذا 

األسبوع.
وأضافت نقا عن مصادرها: "يف حالة وجود 
األســبوع  إىل  تأجيلــه  ســيتم  فنيــة،  صعوبــات 

الذي يليه".
توشــك  الســودان  بــأن  الصحيفــة  أفــادت  كــام 
عــى إعــان تطبيــع العاقــات مــع )إرسائيــل(، 

األيام القليلة املقبلة.
الســيادة  يناقــش مجلســا  الســياق،  ويف هــذا 
والــوزراء و"قــوى الحريــة والتغيــري" بالســودان، 
اليــوم الســبت، التطبيــع مــع )إرسائيــل(، ضمن 

الواليــات  مــع  املباحثــات  نتائــج  اســتعراض 
املتحدة، مؤخرا، يف اإلمارات. 

والتغيــري"  الحريــة  "قــوى  مــن  وكشــف مصــدر 
رئيــس  أن  أمــس،  "األناضــول"،  لوكالــة 
الفتــاح  عبــد  االنتقــايل،  الســيادة  مجلــس 
مباحثاتــه  نتائــج  اليــوم،  يســتعرض  الربهــان، 
الحكــم  لــرشكاء  األمريكيــني،  املســؤولني  مــع 

بالسودان. 
يســتهدف  الســبت  اجتــامع  أن  وأوضــح 
حــول  مشــرتكة  ســودانية  رؤيــة  إىل  الوصــول 
بالتطبيــع  املتعلقــة  ســيام  املباحثــات،  بنــود 
الحريــة  "قــوى  أن  وأضــاف  )إرسائيــل(.  مــع 
والتغيــري تؤيــد رفــع اســم الســودان مــن قامئــة 
الدول الراعية لإلرهاب، دون ربط ذلك مبلف 

التطبيع مع )إرسائيل(".
وأعلنت قوى سياسية يف السودان، يف وقت 
ســابق، رفضها القاطع للتطبيع مع )إرسائيل(، 
يف خضم حديث عن تطبيع سوداين محتمل 
بعــد اإلمــارات والبحريــن، اللتــني انضمتــا إىل 
ســام  باتفاقيتــي  املرتبطتــني  ومــرص،  األردن 
عــى  و1979   1994 عامــي  أبيــب  تــل  مــع 

الرتتيب.
يــوم  البلــدان الخليجيــان، يف واشــنطن  ووقــع 
اتفاقيتــني  الجــاري،  أيلــول  ســبتمرب/   15

مــا  وهــو  )إرسائيــل(،  مــع  عاقاتهــام  لتطبيــع 
واتهامــات  واســع  عــريب  شــعبي  برفــض  قوبــل 
بخيانة القضية الفلســطينية، يف ظل اســتمرار 

االحتال اإلرسائيي ألراٍض عربية.

ترجيحات بتوقيع ُعمان 
والسودان اتفاق تطبيع مع 

)إسرائيل( هذا األسبوع

بنيامني نتنياهو
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يف الوقت الذي ظهرت فيه رسالة الدعم املوجهة لقاتل عائلة 
دوابشة، من عدة حاخامات يهود، الفتة ومستنكرة، ألنها تعني 
تحريًضــا عــى مزيــد مــن جرائــم القتل بحق الفلســطينيني، فهي 
يف الوقــت ذاتــه مل تكــن مفاجئــة، ألنهــا منســجمة مــع توجهــات 
عليهــا  حصــل  التــي  الدعــم  وحملــة  اليهوديــة،  الرسيــة  الحركــة 
الحاخــام بــاروخ غولدشــتاين منفــذ مجزرة الحــرم اإلبراهيمي يف 
الخليل، وسيبقى إىل األبد من ال يتأثرون بقتل الفلسطينيني.

فــور إصــدار الحكــم عــى عمريام بن أوليئيل قاتل عائلة دوابشــة 
مــن قريــة دومــا، نــر عــرات الحاخامــات نــداء بعنــوان "أعطــوا 
يف  اليهوديــة  الرسيــة  بالحركــة  يذكرنــا  وهــو  لعمــريام"،  األمــل 

الثامنينيات، ومذبحة الحرم اإلبراهيمي يف 1994.
ر األمر مؤخرًا بعد قتل املواطنة الفلســطينية عائشــة الرايب  تكرَّ
يف  الحاخامــات  كبــار  يواصــل  حيــث  املســتوطنني،  بأيــدي 
أي  ويعتــرون  الرمــال،  يف  رؤوســهم  دفــن  الدينيــة  الصهيونيــة 
محاكمــة للقتلــة اإلرهابيــني اليهود بأنها "حبكة" ضدهم، مع أن 

الحقيقة عكس ذلك متاًما.
وكشــف النقــاب أنــه بــني 2015-2013 وحدهــا، جــرت خمــس 
محــاوالت يهوديــة إلشــعال النــار يف منــازل فلســطينية مأهولــة 
للهــروب  فتحــات  بهــا  املنــازل  مــن  أربعــة  الغربيــة،  الضفــة  يف 
مــن الســقف، أو الفنــاء الخلفــي، ونجــت العائــات الفلســطينية 
بأعجوبــة، يف حــني مل يكــن ملنــزل عائلــة دوابشــة يف قريــة دوما 
وريهــام  ســعد  والديهــام  عــى  ُحكــم  لذلــك  للفــرار،  طــرق  أي 

والطفل باملوت بالنار واالختناق.
بجانب عمليات القتل املرعنة حاخاميًا، دأب املســتوطنون 
عى كتابة شعارات عنرصية عى جدران منازل الفلسطينيني، 
ومــن املفــردات الدارجــة "االنتقــام مــن دمــاء عبــدك املســفوح، 

املوت للعرب، مملكة إرسائيل".
يتســحاق  الحاخــام  كتــب  اإلبراهيمــي،  الحــرم  مذبحــة  بعــد 
غينزبــرغ كتيبــا بعنــوان "طــوىب للرجــل"، ووجــه كلــامت املديــح 
والثنــاء للقاتــل غولدشــتاين، وقام بتحريــر كتاب "توراة امللك" 
اليهوديــة  ســتار  تحــت  األبريــاء  دمــاء  باســتباحة  يســمح  الــذي 
والقداسة، حيث كتب حرفيا عن قتل أطفال العدو: "مسموح 
أن تــؤذي طفــًا إذا كان واضًحــا أنــه حــني ينمــو ســيؤذينا، ألنهــم 
سينمون بطريقة غري قابلة لإلصاح، ويتعني علينا قتلهم عى 

أي حال".
بــن  لعمــريام  الدعــم  إعــان  عــى  وقــع  ذاتــه  غينزبــرغ  الحاخــام 
أوليئيــل منفــذ مجــزرة دوابشــة مــع الحاخــام يتســحاق شــابريا، 
أحــد مؤّلفــي كتــاب "تــوراة امللــك" الذي يشــغل منصب رئيس 
يتســهار،  مســتوطنة  يف  حــي"  يوســف  "أود  الدينــي  املعهــد 
بــني  تتمحــور  التــي  العاقــة  يربــط  مبــارش  خــط  غينزبــرغ  وكأن 
غولدشــتاين وبــن أوليئيــل"، وإال كيف صــادق نفس الحاخامات 

باإلجامع عى قتل 3 من أفراد عائلة فلسطينية أثناء نومهم.
هذه النوعية من الحاخامات ال يبالون بالطفل الفلسطيني الذي 
احــرق حتــى املــوت أثنــاء نومــه، وال يبالــون بقتــل أم فلســطينية 
لثامنية أطفال بإلقاء حجر كبري عى رأســها، وينرون كتيبات 

مديح لقاتل العرات من املصلني الفلسطينيني.

حين يحصل الَقَتلة اليهود على 
الِغطاء الديني من الحاخامات

الدوحة/ فلسطني:
لحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس  قــال 
إســامعيل  حــامس  اإلســامية  املقاومــة 
هنيــة: إن التفاهــم مــع حركــة "فتــح" يأيت 
الوطنــي  الحــوار  أمــام  الطريــق  لتمهيــد 
الجامــع  اإلطــار  والــذي يشــكل  الشــامل، 
يف  النهائيــة  ومآالتــه  الحــوار  ملخرجــات 

امللفات املركزية.
وأوضــح هنيــة، يف بيــان، أمــس، أن نتائــج 
اجتــامع  يف  لاعتــامد  ســتعرض  الحــوار 
خاص لألمناء العامني للفصائل، مشــريا 
تعقــد  ســوف  حــامس  قيــادة  أن  إىل 
مــع  التفاهــامت  بشــأن  اجتامعــا خاصــا، 
وبحــث  بشــأنها،  القــرار  التخــاذ  "فتــح"، 
الحــوار عــى املســتوى  ســبل اســتكامل 

الوطني يف املسارات كافة.
عــن  تعــر  الحــوارات  هــذه  إن  وقــال: 
استشــعارا  وذلــك  وقــرار  وتوجــه  إرادة 
بالخطــر املشــرك الــذي يتهــدد القضيــة 
بتكريــس  راســخة  وقناعــة  الفلســطينية، 

دمشق/ فلسطني: 
من منزله املتهالك يف مخيم درعا إىل 
سوق "الهال" املتاخم للمخيم، يسلك 
الاجــئ الفلســطيني عــامد طريقــه بــني 
املنازل املدمرة كل صباح متوّجًها إىل 

عمله يف الخضار والبضائع.
يشــكل الســوق نافــذة الحيــاة الوحيــدة 
كبــري  كــمٌّ  وأرستــه،  لـ"عــامد"  بالنســبة 
مــن الشــقاء والتعــب مقابــل أجــر زهيــد 
ال يتجــاوز دوالرا واحــد يف اليــوم، لكنــه 
بيضــات  و3  اليــوم  خبــز  لــراء  يكفــي 
واحــدة،  جــن  قطعــة  أو  لــن  وســطل 

وأحيانا يعود للبيت بالخبز فقط!
لـ"عــامد"  بالنســبة  املشــهد  يتكــرر 
الاجئــني  مخيــم  يف  يــوم  كل  وأرستــه 
أمــل،  بارقــة  أي  دون  الفلســطينيني، 
واصفــا ذلــك املشــهد لـ"قــدس بــرس": 
بســبب  فيــه  أعمــل  ال  الــذي  اليــوم  يف 
مــرض أو أي ظــرف طــارئ، نلجــأ إىل مــا 
تبقــى مــن املعونة الغذائيــة التي وزعها 
أمــا  أشــهر،  عــدة  قبــل  األحمــر  الهــال 
بالنســبة للحــوم والفواكــه فقــد نســيناها 
الغــاء  ظــل  يف  طويــل،  زمــن  منــذ 

الفاحش لألسعار.
ويعاين من هذه الحال معظم من تبقى 
يعملــون  الذيــن  خاصــة  املخيــم،  يف 

وبعــض  للغايــة،  صعــب  للمدرســة 
بجانــب  للمــرور  يضطــررن  الطالبــات 
م املنــازل،  أكــوام مــن الــردم، جــراء تهــدُّ

والتي باتت مرتعا للكاب الضالة.
ويشــري "عامد" إىل أن معظم املدارس 
املــدارس  وأن  دمــرت،  درعــا  يف 
املوجــودة يف مخيــم درعــا للمرحلتــني 
مــدارس  أمــا  واالعداديــة،  االبتدائيــة 
املرحلة الثانوية فهي خارج املخيم، ما 
يحــول دون إرســال الكثــري مــن العائــات 

بناتهن إىل تلك املدارس.
الواقع الصحي

وتقــول الاجئــة الفلســطينية "رزان" إن 
الواقــع الصحــي للمخيم يف الحضيض، 
فــا يوجــد أطبــاء أو ممرضــني، ويوجــد 
صيدليــة واحــدة فقــط يديرهــا شــخص 

ليس له عاقة بالصيدلة !
يبعــد  مشــفى  أقــرب  أن  وأوضحــت 
حــوايل 3 كــم، أمــا مســتوصف "أونــروا" 
وجــوده  لعــدم  بالكامــل  مغيــب  فهــو 
داخــل املخيم ويحتاج املريض لنصف 
ســاعة بالســيارة للوصــول إليــه بعــد نقله 

لحي القصور داخل املدينة.
وتشــري "رزان" إىل أن بعــض املــرىض ال 
يتمكنــون مــن الذهــاب للمشــفى خــارج 
املخيــم؛ خوفــا مــن االعتقــال باعتبارهم 

كعــامل  الحــرة،  األعــامل  يف  باليوميــة 
البناء وأصحاب البسطات.

وال يعــرف "عــامد" كيــف ســيدبر أمــوره 
يف الشــتاء، ووكيــف ســيؤمن مصاريــف 
الــكاز  برميــل  ســعر  أن  ويبــني  التدفئــة، 
يزيــد،  أو  دوالرا   90 يبلــغ  لــر(   200(

وهــو املبلــغ الــذي يجنيــه يف 4 شــهور 
بأحســن األحــوال، مشــريا إىل وعــود مــن 
لــر   100 بتوزيــع  مجلــس مدينــة درعــا 

فقط خال الشتاء.
العائلــة  أن  النظــر إىل  ويلفــت "عــامد" 
عــى  شــهريا  دوالر   300 إىل  تحتــاج 
ســتكون  الشــتاء  قــدوم  و"مــع  األقــل، 

األوضاع املعيشية مأساوية".
وتشــغيل  الغــوث  وكالــة  ويوضــح: 
الاجئــني الفلســطينيني "أونــروا"، توزع 
كل 4 شــهور 100 دوالر لــكل فــرد، إال 
أن هــذا املبلــغ يحــول للســوري مبعــدل 
ويختفــي  ســورية،  لــرية  ألــف   120

 60 إىل  ليصــل  املبلــغ  هــذا  نصــف 
 27 للفــرد، أي  لــرية ســورية فقــط  ألــف 
هــذا  أن  إىل  مشــريا  تقريبــا،  دوالر 
القضــم للمســاعدات "بســبب عمليات 
االختاس داخل أروقة )أونروا(، وحصة 

البنك املركزي".
أما عن املدارس يقول "عامد": الطريق 

الحــرب  خلفيــة  عــى  أمنيــا،  مطلوبــني 
مام يهدد تدهور حاالتهم الصحية.

"إيــاد"  الفلســطيني  الشــاب  يفكــر  وال 
شــأن  شــأنه  البــاد،  خــارج  بالهجــرة  إال 
املخيــم؛  شــباب  مــن  العــرات 
فاألوضــاع املعيشــية الصعبــة، وافتقــار 
وقلــة  األساســية،  للخدمــات  املخيــم 
فــرص العمــل، تجعل من الحياة جحيام 

ال يطاق بالنسبة للشباب.
الفلتــان  هــو  "إيــاد"  يــؤرق  مــا  أكــر  أمــا 
إىل  ميتــد  والــذي  درعــا  يف  األمنــي 
داخل املخيم، مشــريا إىل تكرر حاالت 
التــي  واالغتيــاالت،  والرسقــة  الخطــف 
جهــات،  لعــدة  تتبــع  خايــا  بهــا  تقــوم 
خافــات  خلفيــة  عــى  تكــون  وأحيانــا 

شخصية.
وأردف "إيــاد": أي مشــكلة صغــرية ترى 
مــا  وكثــريا  ســاحه،  يســحب  الجميــع 
يحــدث إطــاق نار، مــام يعرض األهايل 
الطائــش،  بالرصــاص  اإلصابــة  لخطــر 
تعاطــي  ظاهــرة  تفــي  مــن  محــذرا 
املخــدرات التــي يــروج لهــا تجــار الحرب 

من خارج املخيم.
صالحــا  يعــد  مل  املخيــم  إن  ويقــول 
للعيــش؛ لذلــك يفكــر النــاس بالهجــرة، 
املرتبــة  التكلفــة  يبقــى  العائــق  أن  إال 

عى قرار الهجرة ماليا وأمنيا.
ويدلل عى أن تكلفة االنتقال من درعا 
إىل تركيا، 3 آالف دوالر، يدفع جزء من 
هــذا املبلــغ لحواجــز النظــام املتواجدة 
عى طول الطريق من درعا حتى حدود 
إدلب، بينام مينع الفلسطيني السوري 

من دخول األردن!
نــزوح كبــرية  وشــهد مخيــم درعــا موجــة 
تصاعــد  نتيجــة  األهــايل،  صفــوف  يف 
اســتهدفت  التــي  القصــف  عمليــات 
خــال  لــه  املجــاورة  واألحيــاء  املخيــم 
الحرب، ما أدى إىل دمار حوايل 80 % 
من مبانيه وحاراته ومساحته العمرانية.

ويقع مخيم درع لاجئني الفلسطينيني 
جنــويب ســوريا، الــذي أنشــئ بــني عامي 
الحــدود  مــن  بالقــرب  و1951،   1950

الاجئــني  إيــواء  أجــل  مــن  األردنيــة، 
األجــزاء  مــن  الوافديــن  الفلســطينيني 
الشــاملية والرقيــة مــن فلســطني، يف 
أعقــاب االحتال اإلرسائييل لفلســطني 

عام 1948.
أصبــح  األخــرية،  الحــرب  انــدالع  ومــع   
املخيــم غارقــا يف العنف واضطر 90% 
مــن ســكانه إىل مغادرتــه، والبحــث عــن 
مدينــة  مثــل  أخــرى  مناطــق  يف  األمــان 

درعا أو دمشق أو حتى األردن.

جنني-غزة/ جامل غيث:
أســابيع  ثاثــة  منــذ  ربايعــة،  فــادي  يضطــر 
الــرب  مليــاه  صهريــج  مــن  أكــر  لــراء 
أسبوعًيا بسعة 3 كوب كلام نفدت املياه 
مــن منزلــه، بســبب شــح امليــاه وانقطاعهــا 
املتكــرر يف بلــدة "ميثلــون" جنــويب جنــني 

بالضفة الغربية املحتلة.
لصحيفــة  حديثــه  يف  ربايعــة،  ويشــتىك 
وانقطاعهــا  امليــاه  شــح  مــن  "فلســطني" 
املتكــرر منــذ نحــو ثاثــة أســابيع، رغم غنى 

املنطقة مبخزون املياه الجوفية.
ويشــري ربايعــة إىل أن املشــكلة بــدأت يف 
هــذا  وازدادت   2015 عــام  منــذ  الظهــور 
األيــام بعــد تراجــع مضخــة امليــاه عن توفري 
امليــاه  ســلطة  وقيــام  الســكان  احتياجــات 
الفلســطينية بتوزيعهــا عــى قــرى جديــدة 
املتعــارف  الســتة  البلــدات  عــن  خاًفــا 
عليها وهي "ميثلون، ســرييس، الجديدة، 

مسلية، صري، الجربة".
ويشــري إىل أنــه بــات غــري قــادًرا عــى رشاء 
املياه املحاة كونه عاطل عن العمل منذ 

الحال كثرًيا عن إيهاب محمود، الذي أكد 
أن أزمــة امليــاه طالــت كل قطاعــات البلــدة 
الزراعيــة  املحاصيــل  تــرر  إىل  وأدت 
وتراجــع االنتــاج الحيــواين بشــكل كبــري يف 

ظل ارتفاع درجات الحرارة.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  محمــود  وبــني 
الســكان تلقــوا وعــود أكــر من مــرة من أجل 
حــل مشــكلة امليــاه لكــن دون جــدوى، مــا 
دفعهــم أهــايل ومؤسســات بلــدة ميثلــون، 
لاحتجــاج  الخمــي  يــوم  اعتصــام  لتنظــم 
عى شح املياه وانقطاعها املتكرر رغم أن 
املنطقة تقع فوق مخزون للمياه الجوفية. 
املشــكلة  هــذه  تحــل  مل  "إن  وقــال: 
خطواتنــا  تصعيــد  عــى  مقبلــون  فنحــن 
االحتجاجيــة للمطالبــة بحقنــا يف الحصــول 
عــى ميــاه الــرب"، داعًيا رئيــس الحكومة 
ورئيس ســلطة املياه بإنهاء معاناة األهايل 

املتفاقمة.
وضع مأساوي

وأكــد رئيــس بلدية ميثلــون محمود ربايعة، 
منهــا  ويعــاين  الــرب  ميــاه  أزمــة  وجــود 

ادخرهــا  التــي  األمــوال  أشــهر، والســتنزاف 
عــى  وانفاقهــا  املاضيــة  الســنوات  طــوال 
بســبب  أفــراد  ســبعة  مــن  املكونــة  أرستــه 

جائحة كورونا.
خطوات احتجاجية

وصــب محمــد ســرييس، جــام غضبــه عــى 
بلدية ميثلون، وســلطة املياه الفلسطينية 
التــي عملــت طــوال الفــرة املاضيــة توزيــع 
امليــاه عــى قــرى وبلــدات جديــدة وتراجــع 

مضخة املياه عن العمل.
وبني سرييس لصحيفة "فلسطني" أن مياه 
الــرب مل تصــل ملنزلــه منــذ مــا يزيــد عــن 
أسبوعني ما تسبب مبعاناة كبرية ألرسته، 
رغــم  الصهاريــج  مــن  امليــاه  لــراء  ودفعــه 
ارتفاع سعرها وبات يف نهاية املطاف غري 

قادًرا عى توفريها.
ويؤكد أنه يف حال مل تحل املشكلة بشكل 
عــى  مقبلــون  البلــدة  ســكان  فــإن  جــذري 
منهــا نصــب  احتجاجيــة  سلســلة خطــوات 
خيمة اعتصام دامئة أمام برئ ميثلون ومنع 
ضــخ امليــاه لحني حل القضية. وال يختلف 

بلــدات وقــرى "ميثلــون، ســرييس،  ســكان 
منــذ  الجربــة"  صــري،  مســلية،  الجديــدة، 

20يوًما عى التوايل.

وقــال ربايعــة لصحيفــة "فلســطني": "نحــن 
مــن  محــذًرا  عليــه"،  نحســد  ال  وضــع  يف 
انفجــار الســكان يف أيــة لحظــة بســبب شــح 
امليــاه وعــدم وصولهــا ملنازلهــم منــذ نحــو 

ثاثة أسابيع.
وأضاف: إن البرئ كان يزود 30 ألف نســمة 
باملياه وكانت توفر احتياجات املواطنني 
قــوة ضــخ  كانــت  الســتة حيــث  القــرى  يف 
امليــاه 245 كــوب يف الســاعة، لكــن منــذ 
بتغيــري  الفلســطينية  امليــاه  ســلطة  قيــام 
انتاجهــا  يتجــاوز  ال  والتــي  امليــاه  مضخــة 
110 كــوب، بــدأت األزمــة وظهــرت معانــاة 

املواطنني.
تشــتهر  كانــت  أن  بعــد  املنطقــة  أن  وأكــد 
تعــاين  باتــت  الجوفيــة  امليــاه  مبخــزون 
مــن شــح امليــاه وأصبــح ســكانها يشــتكون 
محمــود  الســلطة  رئيــس  داعًيــا  العطــش، 
عبــاس ورئيــس الــوزراء بإصــدار تعليامتهــم 

لحل هذه القضية بعد فشــل كافة الجهود 
واالتصــاالت لحلهــا. وأشــار إىل أن ســكان 
القرى الستة املجاورة كانت تعتمد طوال 
األعوام املاضية عى مياه برئ ميثلون قبل 
لـــ17 الــف  أن تزيــد ســلطة امليــاه التوزيــع 
نسمة عام 2010 ليصل من يعتمون عى 
وتبــدأ مشــكلة  نســمة  ألــف   47 نحــو  البــرئ 
شــح امليــاه يف الظهــور. وذكــر أن املشــكلة 
بعــد  20 يوًمــا خاصــة  تفاقمــت قبــل نحــو 
توقــف املضخــة التــي ركبــت عــام 2010، 
مــن  كــوب  أالف   3 مــن  انتاجهــا  وتراجــع 
بســبب  105كــوب  إىل  باليــوم  امليــاه 
رداءتها وعدم قدرتها عى مواصلة العمل 
بالجــودة املطلوبــة ولتوزيعهــا عــى القــرى 

الجديدة.
الجوفيــة  امليــاه  أن  البلديــة  رئيــس  وأكــد 
احتياجــات  لســداد  تكفــي  ميثلــون  أســفل 
ســلطة  مطالًبــا  املجــاورة،  الســتة  القــرى 
احتياجــات  توفــري  عــى  بالعمــل  امليــاه 
جائحــة  بســبب  ومراعاتهــم  املواطنــني 

كورونا وتوفري احتياجاتهم من املياه.

املؤسســات  بنــاء  يف  الراكــة  مبــدأ 
الفلسطينية الناظمة لشعبنا يف الداخل 
التحريــر  منظمــة  إطــار  يف  والخــارج 
يف  الســلطة  ومؤسســات  الفلســطينية 
الوطنيــة  القيــادة  وعــر  وغــزة،  الضفــة 

املوحدة لقيادة املقاومة الشعبية.
تحقيــق  تــويل  حــامس  أن  هنيــة  وأوضــح 

الوحدة الوطنية اهتامما استثنائيا.
السياســية  القاعــدة  أن  إىل  ولفــت 

املوقــف  مــن  انطلقــت  الجــاري  للحــوار 
)صفقــة  برفــض  املوحــد  الفلســطيني 
التطبيــع(،  ومســار  الضــم  وخطــة  القــرن 
وســبل مواجهة هذه التحديات الخطرية 
جبهــة  بنــاء  إطــار  يف  وسياســيا  ميدانيــا 
فلســطينية موحــدة تتصدى للتهديدات 
بقضيتنــا  تحيــط  التــي  االســراتيجية 
ركائزهــا  وتســتهدف  الفلســطينية، 
األساســية املتمثلــة يف القــدس واألرض 

التفاهــم  أن  إىل  وأشــار  والاجئــني. 
اإليجــايب الــذي تــم يف تركيــا مســتند يف 
القاهــرة  التفاقيــات  األساســية  محــاوره 
ســابقة،  فــرات  يف  توقيعهــا  تــم  التــي 

وخاصة االتفاق الشامل 2011.
وفــدا  بذلــه  الــذي  بالجهــد  هنيــة  وأشــاد 
بــه  قامــا  ومــا  الحركتــني،  مــن  الحــوار 
ليــس  وقــت  منــذ  مكثفــة  اتصــاالت  مــن 
بالقصــري، مبــا يعكــس توجهــات وجديــة 

قيادة الحركتني.
بيــان  يف  أكدتــا  قــد  الحركتــان  وكانــت 
التــي  مشــرك، الخميــس، أن الحــوارات 
جمعتهام، يف مدينة اســطنبول الركية، 
تــم خالهــا إنضــاج رؤيــة متفــق عليها بني 
عنهــا  االعــان  يتــم  أن  عــى  الوفديــن، 
األول/ تريــن  مــن  األول  يف  رســميا 

أكتوبر املقبل.
تــم الركيــز خــال  أنــه  وأشــار البيــان إىل 
اللقاء، عى بحث املسارات التي اتفق 
عليهــا يف مؤمتــر األمنــاء العامــني الــذي 

اللــه  رام  يف  الشــهر  هــذا  مطلــع  انعقــد 
وبريوت.

جــرى  فقــد  املشــرك  البيــان  وبحســب 
إنضــاج رؤيــة متفــق عليهــا بــني الوفديــن 
عــى أن تقــدم للحــوار الوطنــي الشــامل 
مبشــاركة القوى والفصائل الفلسطينية، 
عــن  والرســمي  النهــايئ  اإلعــان  ويتــم 
التوافق الوطني يف لقاء األمناء العامني 

تحت رعاية الرئيس محمود عباس.
تتجــاوز  أال  رضورة  عــى  البيــان  وشــدد 
تلــك الخطــوات، األول مــن تريــن أول/ 
املســار  يبــدأ  بحيــث  املقبــل،  أكتوبــر 
املؤمتــر  بعــد  والتطبيقــي  العمــيل 

مبارشة.
حــامس  حركتــي  اجتامعــات  وبــدأت 
املــايض،  الثاثــاء  تركيــا،  يف  و"فتــح"، 
رس  أمــني  "فتــح"،  حركــة  وفــد  ويــرأس 
اللجنة املركزية للحركة جريل الرجوب، 
رئيــس  نائــب  حــامس،  وفــد  تــرأس  فيــام 

مكتبها السيايس صالح العاروري.

أكد أنها تمّهد لحوار وطني شامل
هنية: قيادة حماس ستعقد اجتماًعا بشأن التفاهمات مع "فتح"

مخيم درعا.. معاناة زادتها الحرب السورية بؤًسا

األهالي غاضبون.. ورئيس البلدية يناشد الرئيس
في بلدة "ميثلون".. منازل لم تُزْرها المياه منذ 20 يوًما

بريوت/ فلسطني:
قواتهــا  ســحب  العــراق  عــى  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  عرضــت 
االحتــال  مــع  العــريب  التطبيــع  انضاممــه ملوجــة  مقابــل  أراضيــه،  مــن 

اإلرسائييل، وفق صحيفة "األخبار" اللبنانية.
ولفتــت الصحيفــة إىل احتــامل تصعيــد الواليــات املتحــدة دبلوماســيا 

ضد العراق، يف ضوء رسائل تهديد وجهتها إىل بغداد مؤخرا.
ونقلت الصحيفة اللبنانية عن مصادر حكومية مل تسمها، أن التهديد 
يعــزى إىل ســببني، مبــارش وغــري مبــارش، تحــاول الواليــات املتحــدة من 
لــه بغــداد، وابتــزاز  بوابتهــام تحميــل طهــران مســؤولية مــا قــد تتعــرض 
الــذي يرفضــه  األخــرية للدفــع بهــا نحــو اللحــاق بركــب التطبيــع، األمــر 

العراق حكومة وشعبا وقوى سياسية.
األمريــي  التهديــد  يرتبــط  املبــارش،  الســبب  يف  أنــه  وأوضحــت 
باالســتهداف شــبه اليومــي للســفارة األمريكيــة واملرافــق الدبلوماســية 
األخرى، وقوافل الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدويل األمريي.

وأضافــت أن الســبب غــري املبــارش، الــذي تصفــه املصــادر بالحقيقــي، 
فهــو ســعي الواليــات املتحــدة إىل ربــط انســحابها مــن البــاد بصفقة أو 
مقايضة تاريخية كرى. ويف هذا اإلطار، يسود انطباع لدى املعنيني 
يف بغــداد، أن واشــنطن تريــد مــن أجــل إمتــام االنســحاب، اســتحصال 
تقتضيــه  مبــا  بالســري  حاليــا،  إعــان  دون  مــن  ولــو  العــراق،  مــن  التــزام 

"صفقة القرن" التصفوية ومشاريع التطبيع العريب مع )إرسائيل(.

صحيفة: واشنطن عرضت 
االنسحاب من العراق لقاء 

تطبيعه مع )إسرائيل(

إسامعيل هنية
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وقفة تضامنية مع األسري 
"األخرس" عقب دخوله مرحلة 

صحية خطرة
جنني/ فلسطني:

شارك عرشات املواطنني، مساء أمس، يف وقفة إسناد وتضامن مع 
األسري املرضب عن الطعام يف سجون االحتالل اإلرسائييل منذ 60 
يوًما، ماهر األخرس، عقب دخوله مرحلة صحية خطرة تهدد حياته.

وانضــم للوقفــة التــي نظمتهــا حركــة الجهــاد اإلســالمي يف بلــدة ســيلة 
الظهر مبحافظة جنني يف الضفة الغربية املحتلة، تضامًنا مع األسري 
األخــرس ودعــًا ألرسى ســجن "عوفــر، حشــد غفــري مــن املتضامنــني 

وشخصيات وطنية وحقوقية.
وقــال القيــادي يف حركــة الجهــاد اإلســالمي الشــيخ خــرض عدنــان، يف 
كلمــة لــه خــالل الوقفــة: "نقف اليوم إســناًدا والتحاًما مع األســري ماهر 

األخرس وأرسانا يف سجن عوفر".
ا،  وأوضــح عدنــان أن إرضاب األســري األخــرس دخــل مرحلــة خطــرة جــدًّ
مشريا إىل املشهد الذي ظهر فيه األخرس عرب الشاشات وهو ملقى 
عــى رسيــر اإلرضاب عــن الطعــام، ليحقــق انتصــاًرا بصورتــه وبرفضــه 

لقرار تجميد اعتقاله اإلداري.
ونبــه إىل أن هنــاك عــرشات األرسى يلفظــون أنفاســهم داخــل ســجون 
االحتــالل مثــل معتصــم رداد واملــرىض منهــم، مشــدًدا عــى رضورة 
دعــم األرسى يف "عوفــر"، حيــث إنهــم يف حالــة غضــب بعدمــا قتــل 

االحتالل زميلهم األسري داود الخطيب ونفذ عرشات االقتحامات.
داخــل  األرسى  حالــة  تعكــس  اليــوم  األخــرس  األســري  حالــة  أن  وبــني 
ســجون االحتــالل وُتعــرّف العــامل بوحشــيته وظلمــه "هــذا العامل الذي 
يصمــت عــى أملنــا وأملنــا ويقبــح وجهــه صبــاح مســاء بدماء الشــهداء 
وآهــات األرسى وينكشــف زيفــه وكذبــه عندمــا يتحــدث عــن حقــوق 

وكرامة اإلنسان".
ولفــت عدنــان إىل أن األرسى يف طريقهــم لخطــوات جاعية من أجل 

الكرامة وتحصيل حقوقهم كأرسى حرب عند االحتالل.

خامييس لـ"فلسطني": الشيخ 
رائد صالح يقبع داخل العزل االنفرادي 

االحتالل يسلم جثامن الشهيدة كعابنة بعد عام من احتجازه

األسري "عابد" من جنني عباس يطالب األمم املتحدة بعقد مؤمتر دويل للسالم
يبدأ عامه الـ18 يف األرس

جنني/ فلسطني:
بــدأ األســري حســام عابــد )39 عامــا(، مــن بلــدة كفردان غــرب مدينة جنني 
التــوايل يف  الثامــن عــرش عــى  أمــس، عامــه  الغربيــة املحتلــة،  بالضفــة 

سجون االحتالل اإلرسائييل.
وأوضــح نــادي األســري أن قــوات االحتــالل كانــت قــد اعتقلــت عابــد يف 
25 ســبتمرب/ أيلــول 2003، وأصــدرت املحكمــة اإلرسائيليــة بحقــه حكا 

بالسجن املؤبد ثالث مرات، إضافة إىل 55 عاما ونصف.
واألســري عابد يقبع حاليا يف ســجن "رامون"، وكانت قوات االحتالل قد 

هدمت منزل عائلته يف 14 يوليو/ متوز 2003.

االحتالل يجّدد اإلداري 
لألسري شواهنة للمرة الثانية

 رام الله/ فلسطني:
األســري  بحــق  اإلداري  االعتقــال  اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســلطات  جــددت 
فارس حســني شــواهنة )45 عامًا( من بلدة الســيلة الحارثية قضاء مدينة 

جنني للمرة الثانية عى التوايل.
وكان شواهنة خاض إرضابا عن الطعام رفًضا العتقاله االداري ومارسات 

إدارة السجون بالقمع ورش الغاز تجاه األرسى.
واعتقلــت قــوات االحتــالل شــواهنة يف 24 يونيــو املــايض بعــد اقتحــام 
مــن  عــددًا  طالــت  اعتقــاالت  حملــة  خــالل  الحارثيــة  ســيلة  يف  منزلــه 

املواطنني يف الضفة الغربية.
مــن  أكــر  االحتــالل  ســجون  أمــى يف  أن  ســبق  محــرر  أســري  وشــواهنة 
وشــقيق  باملؤبــد  املحكــوم  رضغــام  األســري  شــقيق  وهــو  ســنوات،   ٦

االستشهادي سليان شواهنة.

إمباكت: )إرسائيل( تتبع سياسة متعمدة يف حرمان األرسى من الرعاية الصحية

العقيد نوفل: الرشطة البحرية اتخذت
 إجراءات وقائية لحامية الصيادين واملواطنني

غزة/ فلسطني:
البحريــة  للرشطــة  العامــة  اإلدارة  مديــر  أكــد 
اتخــذت  رشطتــه  أن  نوفــل،  رامــي  العقيــد 
جائحــة  انتشــار  مــع  كافــة  الوقائيــة  اإلجــراءات 
لحايــة  غــزة؛  قطــاع  يف  كورونــا  فــريوس 
الصياديــن واملواطنــني املصطافــني عــى حــد 

سواء.
اإلعالمــي  للمكتــب  نوفــل يف حديثــه  وأوضــح 
البوابــة  البحريــة شــكلت  للرشطــة، أن الرشطــة 
يف  القطــاع  محافظــات  طــول  عــى  الغربيــة 
أعلنــت  حيــث  كورونــا،  جائحــة  مــع  التعامــل 
االســتنفار التــام لجميــع عنارصها لضبط الحالة 

األمنية عى الساحل.
ولفــت إىل أنــه مــع بداية انتشــار فريوس كورونا 
خــارج مراكــز الحجــر وإعــالن العمــل وفق الخطة 
التــام  االســتنفار  أعلنــا  الداخليــة،  بــوزارة  "ج" 
تســيري  مــع  املحافظــات،  كل  يف  لعنارصنــا 
دوريــات راجلــة وعامئــة عــى مــدار 24 ســاعة، 
أمــام  كامــل  بشــكل  البحــر  إغــالق  تــم  حيــث 
عمــل  إىل  باإلضافــة  واملصطافــني،  الصياديــن 
الســاحيل لفصــل  الخــط  امتــداد  حواجــز عــى 

املحافظات واملناطق.
وأشــار إىل ورود عدة مناشــدات من الصيادين 
بحاجتهــم للصيــد، وعــى إثرهــا قامــت الرشطة 
املختصــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق  البحريــة 

اتخــاذ  مــع  عملهــم  مبارســة  لهــم  للســاح 
الفــريوس،  مــن  للوقايــة  الالزمــة  اإلجــراءات 
مراكــب  لدخــول  معينــة  ســاعات  تحديــد  وتــم 
الصيــد البحــر والخــروج منــه، مــع مواصلــة منــع 
املصطافني بشكل كامل من النزول للشاطئ.

وأضــاف أنــه بعــد فتــح املجــال للصيــد تــم نقــل 
حســبة الســمك من داخل امليناء إىل خارجها، 
مــع اتخــاذ اإلجراءات الوقائية، ومنع املواطنني 
مــن التجمــع حــول نقــاط بيــع األســاك، وفتــح 
وبيعــه يف  مــن رشائــه  الســمك  لتجــار  املجــال 
األماكــن املخصصــة، وتحديــد وقــت البيــع مــن 
ا. الساعة الخامسة حتى التاسعة صباحا يوميًّ

وذكــر نوفــل أنــه بعــد تشــديد اإلجــراءات عــى 
ســاحل البحــر مــن وزارة الداخليــة، تــم الســاح 
الفــرة  املينــاء خــالل  بالتوافــد إىل  للصياديــن 
التاســعة  حتــى  الرابعــة  مــن  يوميــا  الصباحيــة 
حتــى  الرابعــة  مــن  املســائية  والفــرة  صباحــا، 
أخــذ  عــى  التأكيــد  مــع  مســاء،  عــرش  الحاديــة 

االحتياطيات الوقائية باستمرار.
ونــوه إىل أنــه تــم منــع الحركــة بشــكل تــام عــى 
طــول شــارع الرشــيد خــالل الفرة املســائية من 
الســاعة الســابعة مســاء حتــى الســابعة صباحــا، 
مــع تشــديد اإلجــراءات عــى املركبــات خــالل 

فرة الساح الجزئية بالحركة.
ونــوه إىل إصابــة ســتة عنــارص مــن داخــل إدارة 

عملهــم،  رأس  عــى  وهــم  البحريــة،  الرشطــة 
و"نحن بدورنا قمنا منذ اللحظة األوىل مبتابعة 
حالتهــم الصحيــة ونقلهم ملراكــز العزل الخاصة 
بالتنســيق مع الجهات املختصة، باإلضافة إىل 
التواصــل مــع أرسهــم وتقديــم الدعــم املعنــوي 

واملادي لهم".
تتعامــل  البحريــة  الرشطــة  أن  نوفــل  وأوضــح 
الحــدود  تتجــاوز  التــي  الصياديــن  مراكــب  مــع 
حيــث  مســبقا،  عليــه  متفــق  بروتوكــول  وفــق 
تقــرر  وهــي  للجهــات املختصــة  تحويلهــم  يتــم 

حجرهم وفق نتائج التحقيقات معهم.
وشــدد عــى أن التعليــات مــن قيــادة الرشطــة 
عــى  االعتــداء  بعــدم  البحريــة  عنــارص  لجميــع 
املواطنــني بــأي شــكل مــن األشــكال، وأن هناك 
متابعــة يوميــة لهــذه التعليــات، ومــن يخالــف 

يتم محاسبته وفق القانون.
وأشاد بالتزام املواطنني بالتعليات وتعاونهم 
وتفهمهــم  القانــون  تنفيــذ  يف  الرشطــة  مــع 
أجــل  مــن  اإلجــراءات  بهــذه  القيــام  لــرضورة 

املصلحة العامة والحفاظ عى صحتهم.
عنــد  مظلمــة  لديهــم  الذيــن  املواطنــني  ودعــا 
الرشطــة البحريــة بالتوجــه ألقــرب موقــع وتقديم 
الشــكاوى  مــع  التعامــل  يتــم  حيــث  شــكوى، 
بشكل مبارش من قبل القيادة ورد املظامل إىل 

أهلها.

أريحا/ فلسطني:
االحتــالل  ســلطات  ســلمت 
اإلرسائيــيل، مســاء أمــس، جثــان 
الشــهيدة نايفة محمد كعابنة من 
مدينــة  جنــوب  جــرب  عقبــة  مخيــم 
املحتلــة  الغربيــة  بالضفــة  أريحــا 
إىل ذويها، بعد عام من احتجازه.

عاًمــا(   50( كعابنــة  واستشــهدت 
 ،2019 أيلــول  19 ســبتمرب/  يف 
أثنــاء  يف  االحتــالل  برصــاص 
مرورهــا عــرب حاجــز قلنديــا شــال 
القــدس املحتلــة، بزعــم محاولتها 

تنفيذ عملية طعن.
قــد  االحتــالل  قــوات  وكانــت 
"كعابنــة"  عــى  النــار  أطلقــت 
أن  قبــل  طويــاًل،  تنــزف  وتركتهــا 
بعــد  فيــا  أُعلــن  ثــم  تعتقلهــا، 

استشهادها متأثرة بجراحها.
 253 مــن  أكــر  أن  إىل  يشــار 
"مقابــر  يف  محتجــزون  شــهيًدا 
محتجــزون  منهــا   55 األرقــام"، 
عــام  منــذ  االحتــالل  ثالجــات  يف 

.2015

لالحتــالل  العامــة  النيابــة  وكانــت 
قــد أعلنــت مطلــع فربايــر/ شــباط 
أســاء  عــن  مــرة،  وألول   ،2020
املحتجــزة  مــن  شــهيًدا   123

نيويورك/ فلسطني:
طالب رئيس السلطة الفلسطينية 
أمــني  أمــس،  عبــاس،  محمــود 
أنطونيــو  املتحــدة  األمــم  عــام 
مؤمتــر  إىل  بالدعــوة  غوترييــش، 

دويل للسالم مطلع 2021.
مســجلة  كلمــة  يف  عبــاس  وقــال 
الجتاعــات   75 الــدورة  أمــام  لــه 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة: 
لألمــم  العــام  األمــني  "أدعــو 
اللجنــة  مــع  وبالتعــاون  املتحــدة، 
ومجلــس  الدوليــة،  الرباعيــة 
األمــن أن يبــدأ يف ترتيبــات عقــد 
مؤمتــر دويل كامــل الصالحيــات، 
مبشــاركة األطــراف املعنيــة كافــة 

ابتداء من مطلع العام القادم".
وأضــاف أن ذلــك بهدف االنخراط 
عــى  حقيقيــة  ســالم  عمليــة  يف 
أســاس القانون الــدويل والرشعية 
املحــددة،  واملرجعيــات  الدوليــة 
مشــريا إىل أنــه يف الوقــت الــذي 
وافــق فيــه الفلســطينيون عى كل 
املبــادرات التــي طرحــت عليهــم، 
مــن  تنصلــت  )إرسائيــل(  فــإن 

االتفاقيات املوقعة معها كافة.
وتابــع أنــه رغم أن الرشعية الدولية 
مل تبــق لنــا ســوى األرض املحتلــة 
ســلطة  أن  إال   ،1967 عــام  منــذ 
اإلدارة  خلفهــا  ومــن  االحتــالل، 

أماكــن  وحــددت  جثامينهــم، 
دفنهم.

ويطلــق مصطلــح "مقابــر األرقــام" 
عــى مدافــن بســيطة، كشــف عــن 
أربــع منهــا، محاطــة بالحجــارة دون 
قــرب  كل  فــوق  ومثبــت  شــواهد، 
لوحــة معدنيــة تحمــل رقــا وليــس 
ملــف  رقــم  ولــكل  الشــهيد،  اســم 

اســتبدلتها  الحاليــة،  األمريكيــة 
الضــم  وخطــط  القــرن"  بـ"صفقــة 
أرض  مــن  باملئــة   33 مــن  ألكــر 

دولة فلسطني.
التطبيــع  اتفاقــات  أن  إىل  ولفــت 
بني اإلمارات والبحرين واالحتالل 
للمبــادرة  "مخالفــة  اإلرسائيــيل 
وركائــز  وأســس  للســالم،  العربيــة 
والعــادل  الدائــم  الشــامل  الحــل 

بــه  تحتفــظ  الشــهيد  حــول  خــاص 
الجهة األمنية لالحتالل.

وكشــفت وســائل إعالم عربية يف 
مقابــر،   4 عــن  األخــرية  الســنوات 
عســكرية  منطقــة  يف  إحداهــا 
عنــد ملتقــى الحــدود اإلرسائيليــة 
واثنتــان  اللبنانيــة،  الســورية 
مبناطق عسكرية يف غور األردن، 

وفقا للقانون الدويل".
منظمــة  أن  عــى  تأكيــده  وجــدد 
تفــوض  مل  الفلســطينية  التحريــر 
التفــاوض  أو  للحديــث  أحــدا 
وأن  الفلســطيني،  شــعبنا  باســم 
الدائــم  للســالم  الوحيــد  "الطريــق 
منطقتنــا  يف  والعــادل  والشــامل 
يتمثــل بإنهــاء االحتــالل وتجســيد 
عــى  فلســطني  دولــة  اســتقالل 

والرابعة شال مدينة طربيا.
أصــدرت   2019 ســبتمرب  ويف 
العليــا  االحتــالل  محكمــة 
العســكري  للقائــد  يجيــز  قــرارا 
جثامــني  احتجــاز  اإلرسائيــيل 
ودفنهــم  الفلســطينيني  الشــهداء 
اســتعالهم  ألغــراض  مؤقتــا 

كأوراق تفاوض مستقبلية.

حــدود 1967 بعاصمتهــا القــدس 
الرشقية".

الفلســطيني  الوضــع  وبشــأن 
الداخــيل، قــال عبــاس إن شــعبنا 
االنتخابــات  إلجــراء  يســتعد 
الربملانية ثم الرئاســية، ومبشاركة 
كل القــوى واألحــزاب والفعاليــات 
العقبــات  كل  برغــم  الوطنيــة، 

واملعيقات.

النارصة/ مصطفى صربي: 
الحركــة  رئيــس  أن  خايــي،  عمــر  املحامــي  أكــد 
زنازيــن  داخــل  يقبــع  صــالح،  رائــد  الشــيخ  اإلســالمية 
وبجانبــه  "عســقالن"،  ســجن  يف  االنفــرادي  العــزل 

معتقلني إرسائيليني جنائيني.
موكلــه،  زيــارة  مــن  متكــن  الــذي  خايــي،  وأفــاد 
الخميــس، بــأن إدارة الســجن متنــع إدخال الصحف إليه 
رغــم تقدميــه طلبــا بذلــك، إضافــة إىل طلب آخر بنقله 
إىل ســجن قريــب  مــن مــكان ســكنه؛ للتخفيــف عــى 

عائلته ووالدته املسنة عناء التنقل ألجل الزيارة. 
حاليــا  زيارتــه  أوقفــت  الســجن  إدارة  أن  إىل  ولفــت 

بسبب جائحة كورونا.
برنامجــه  ويــزاول  جيــدة  بصحــة  يتمتــع  "الشــيخ  وقــال: 
الذي أعده لنفسه يف السجن عى مستوى العبادات 

واملطالعة والكتابة". 
وأضــاف خايــي: "الشــيخ صــالح ســواء كان داخــل 
ويثبــت  يرفــع املعنويــات  مــن  هــو  أو خارجــه  الســجن 

دامئا انتصاره عى السّجان اإلرسائييل".
وبــدأ الشــيخ رائــد صــالح، يف 16 أغســطس املــايض، 

قضاء محكوميته بالسجن الفعيل، البالغة 28 شهرا.
ويف يوليو/ متوز املايض، رفضت املحكمة املركزية 
اإلرسائيليــة يف حيفــا، اســتئنافا تقــّدم بــه طاقــم الدفــاع 

عن الشيخ صالح، عى قرار سجنه.
وقــررت املحكمــة آنــذاك أن يبــدأ الشــيخ صــالح، قضاء 
محكوميتــه بالســجن الفعــيل، البالغــة 28 شــهرا، يــوم 
16 أغســطس/ آب. ويف 24 نوفمــرب/ ترشيــن الثــاين 
2019، أدانــة محكمــة الصلــح يف حيفــا الشــيخ صــالح 
منظمــة  و"تأييــد  اإلرهــاب"،  عــى  "التحريــض  بتهمــة 

محظورة"، وفق املصدر ذاته.
وحكمــت املحكمــة يف 10 فربايــر/ شــباط املــايض، 
مــع  28 شــهرا،  الشــيخ صــالح  عــى  الفعــيل  بالســجن 

تخفيض 11 شهرا قضاها باالعتقال الفعيل.
وحظــرت )إرسائيــل( الحركــة اإلســالمية، برئاســة صالح، 

يف 27 نوفمرب 2015.

لندن/ فلسطني:
قالــت مؤسســة الفكر الدولية لسياســات 
حقــوق اإلنســان "إمباكــت"، إن ســلطات 
سياســة  متــارس  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
ممنهجــة يف حرمــان األرسى واملعتقلــني 
يف ســجونها مــن الرعايــة الطبية، وتتعمد 
تعريضهــم ملخاطــر صحيــة، خاصة خالل 

أزمة تفيش فريوس كورونا.
يف  لنــدن،  ومقرهــا  املؤسســة  وذكــرت 
تقرير موجز لها أمس، أنه ومنذ االحتالل 
عــام  القــدس  ورشقــي  الغربيــة  للضفــة 
أكــر  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت   ،1967
مــا  أي  فلســطيني،  ألــف(   800( مــن 
يقــرب مــن )%20( مــن إجــايل الســكان 
 8( نحــو  اعتقلــت  فيــا  فلســطني،  يف 
آالف( طفل فلســطيني منذ عام 2000، 
الغالبية العظمى منهم حرموا من الرعاية 

الصحية ملرة واحدة عى األقل.
األرسى  أن  إىل  التقريــر  وأشــار 

واملعتقلــني الفلســطينيني يعيشــون يف 
االحتــالل،  ســجون  داخــل  ســيئٍة  ظــروٍف 
ويواجهــون أشــكااًل مختلفــة مــن املعاملة 
التعذيــب،  ذلــك  يف  مبــا  الالإنســانية، 
واالكتظــاظ، والعــزل االنفــرادي، عــدا عــن 
تهديــد أقاربهــم، ويف كثــري مــن الحــاالت 
زيــارات  أو  العائليــة  الزيــارات  منــع 

املحامني.
الصحــة  سياســات  يف  الباحثــة  وقالــت 
لــدى إمباكــت الدوليــة رشــا كالــويت، إن 
األمــراض تنتــرش بشــكل كبري بني األرسى 
الرعايــة  ومنــع  الطبــي  اإلهــال  نتيجــة 
الصحية، مشريًة إىل أنه عادًة ما ُيصابون 
واإلســهال  التنفــي،  الجهــاز  بالتهابــات 
والفشــل  القلــب،  وأمــراض  الــدم،  وفقــر 

الكلوي.
األكــر  األمــراض  أن  كالــويت،  وأضافــت 
تتنــوع  االحتــالل  ســجون  داخــل  انتشــاًرا 
نتيجــة  واألمعــاء؛  الــكى  أمــراض  بــني  مــا 

التــي  الطعــام  عــن  املتكــررة  اإلرضابــات 
يتبعهــا األرسى احتجاًجــا عــى أوضاعهــم 

السيئة يف السجون.
وأشارت إىل أن األرسى يتعرضون بشكٍل 
بفــريوس  باإلصابــة  متزايــد  لخطــر  خــاص 
كورونــا؛ بســبب ســوء النظافــة واكتظــاظ 

الزنازين.
إدارات  فرضــت  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
مــن  املشــريات  عــى  قيــوًدا  الســجون 
عــى  الصعــب  مــن  فأصبــح  املقاصــف، 
الصحيــة  املنتجــات  رشاء  األرسى 
إدارة  ضبــاط  يقــوم  فيــا  واملطهــرات، 
الســجون بإجــراء عمليــات تفتيــش يوميــة 

دون ارتداء قفازاٍت واقية أو أقنعة.
وأكــدت أن قــرار محكمــة االحتــالل العليــا 
أحقيــة  بعــدم   2020 متــوز  يوليــو/  يف 
كإجــراٍء  االجتاعــي  بالتباعــد  األرسى 
وقــايئ لفــريوس كورونــا، فاقــم املشــكلة، 
قــوة  بصفتهــا  )إرسائيــل(  أن  مردفــة 

احتــالل ملزمــة مبوجــب القانــون الــدويل 
واملعتقلــني  األرسى  حصــول  بضــان 
عــى مســتوى الئــق مــن الرعايــة الصحيــة 

الجسدية والنفسية.
تقيــد  الســجون  إدارة  أن  إىل  ونوهــت 
كل  يف  لهــم  الصحيــة  الرعايــة  توفــري 

الحاالت تقريًبا.
ســلطات  الدوليــة  "إمباكــت"  وطالبــت 
املعاملــة  ســوء  عــن  بالكــف  االحتــالل 
والتعذيب واالعتداء الجسدي والنفي 
أهميــة  عــى  مشــددًة  األرسى،  ضــد 
تقليــل االزدحــام وتحســني النظافة داخل 
الزنازيــن، وتوفــري األدويــة واملســتلزمات 

الطبية يف الوقت املناسب.
األطبــاء  بزيــارات  الســاح  إىل  ودعــت 
األرسى  رساح  وإطــالق  املســتقلني، 
بالفــريوس  اإلصابــة  لخطــر  املعرضــني 
انتشــاره،  مــن  للتخفيــف  مؤقــت  بشــكل 

والحاية منه.

الرئيس عباس خالل كلمته
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العين الثالثة
إياد القرا

دولة فلسطني - وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون املالية

دائرة املشرتيات – غزة
تعلــن وزارة الصحــة – دائــرة املشــرتيات عــن طــرح عطــاء تبعًا للرشوط 
واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــى الراغبــني 
يف املشاركة من أصحاب االختصاص املسجلني رسميًا وترغب يف 
املشاركة يف هذا العطاء الحصول عى جميع وثائق املناقصة أو مزيد 
www.  مــن املعلومــات مــن خــال املوقــع االلكــرتوين لــوزارة الصحة

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

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

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

مظــروف العطــاء ومــن ثــم تقوم وزارة الصحة بتوريده إىل خزينة وزارة 
املالية، ويف حال مل يرفق سعر كراسة العطاء سيتم رفض العرض. 
2. أخر موعد لقبول العروض بالظرف املختوم يوم الخميس املوافق 

01/10/2020 الســاعة 11:10 صباحًا وســيتم فتح املظاريف يف 

نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

رقم اسم العطاءم
العطاء

ساعة فتح 
املظاريف

1
ترميم قسم العمليات في 
المستشفى االندونيسي

/91

2020

 11:10

صباحًا
االثنــني  يــوم  املــكان  الــرشكات ملعاينــة  قبــل  مــن  املوقــع  زيــارة   .3

املوافــق 28/09/2020 الســاعة 11 بالتواصــل مــع املهندس نارص 
الرشايف جوال رقم 0597918365.

4. يجب ارفاق كفالة بنكية من البنك الوطني االســامي أو بنك االنتاج 

أو بنك الربيد أو كتاب من الخزينة العامة بوزارة املالية يفيد بحجز قيمة 
الكفالــة مــن مســتحقات الرشكــة وتكــون صالحــة ملــدة ثاثــة شــهور ويف 
حــال مل تتمكــن الرشكــة مــن احضــار الكفالــة من املصــادر املذكورة يجب 

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

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

صادرة عن الدوائر الرضيبية يف قطاع غزة.
7. لجنة العطاءات غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

دولة فلسطني - وزارة الصحة 
اإلدارة العامة للشؤون املالية

دائرة املشرتيات – غزة
تبعــًا  عطــاء  طــرح  عــن  املشــرتيات  دائــرة   – الصحــة  وزارة  تعلــن 
العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات  للــرشوط 
فعى الراغبني يف املشاركة من أصحاب االختصاص املسجلني 
عــى  الحصــول  العطــاء  هــذا  يف  املشــاركة  يف  وترغــب  رســميًا 
جميــع وثائــق املناقصــة أو مزيد من املعلومات من خال املوقع 
االلكــرتوين لــوزارة الصحــة  www.moh.gov.ps  أو مــن خــال 
االجتامعــي  التواصــل  موقــع  عــى  املشــرتيات  دائــرة  صفحــة 

  Facebook.com/mohprocurement

العطــاء ميكــن للرشكــة طباعــة مســتند املناقصــة  1. للمشــاركة يف 

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

مظــروف العطــاء ومــن ثم تقــوم وزارة الصحة بتوريده إىل خزينة وزارة 
املالية، ويف حال مل يرفق سعر كراسة العطاء سيتم رفض العرض. 
2. أخر موعد لقبول العروض بالظرف املختوم يوم الخميس املوافق 

01/10/2020 الســاعة 11:00 صباحًا وســيتم فتح املظاريف يف 

نفس الزمان واملكان بحضور من يرغب من املناقصني أو ممثليهم.

رقماسم العطاءم
 العطاء

ساعة فتح 
املظاريف

1

انشاء غرفة لكتبة العيادات 
الخارجية وحمامات الجمهور 
في مستشفى بيت حانون

/90

2020

 11:00

صباحًا
3. يجــب ارفــاق كفالــة بنكيــة مــن البنــك الوطنــي االســامي أو بنــك 

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

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

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

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

الّسنوار "شخصية قوّية جّدًا" 
زامري: الجدار األريض حول غزة سينتهي يف مارس املقبل

النيابة العامة تبدأ التحقيق في مقتله وتسريب صوره
تشييع جثامن املغدور "البشيتي"..

 وحمـــاس تطالـــب بترسيـــع املحاكمـــة

ا لفتح  "أوقاف غزة": نستعد إداريًّ
املساجد.. والقرار وفق توصيات 

لجنة كورونا
غزة/ فلسطني:

عــادل  بغــزة،  الدينيــة  والشــؤون  األوقــاف  وزارة  باســم  املتحــدث  قــال 
الهــور: إن الــوزارة بصــدد االســتعداد اإلداري لتنظيف وتعقيم املســاجد، 
وتجديــد وضــع امللصقــات عى األرض لرتتيب وقوف املصلني، مشــرا 

إىل أن قرار فتحها من خال توصيات لجنة كورونا.
ولفت الهور خال حديٍث إلذاعة "القدس" أمس، إىل أن وزارة األوقاف 
فــروس  لتفــي  اللحظــات األوىل  إغــاق املســاجد منــذ  قــرار  اتخــذت 

كورونا؛ حفاظا عى حياة املصلني، وذلك وفق فتاوي دينية محددة.
ونبــه إىل أن الــوزارة بصــدد االســتعداد اإلداري، لكــن "ال يعنــي ذلــك بــأن 
املســاجد ســتفتح غــًدا"، مضيفــا أن فتحهــا ســيكون مــن خــال توصيــات 

لجنة كورونا، صاحبة االختصاص يف إصدار القرارات.
واعتــرب عــودة الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة مؤرشا إلعــادة الحياة إىل 

طبيعتها، وأن املساجد ستكون جزًءا من عملية التخفيف.
وأشــار الهــور إىل أنــه منــذ اللحظــة األوىل لتفــي فــروس كورونــا، ولجنــة 
معونــات  املســتورة  واألرس  املجتمــع  مــن  كثــرة  لرشائــح  تقــدم  الــزكاة 

غذائية، وذلك من أجل الوقوف مع أبناء شعبنا يف هذه األزمة.

"مباحث كورونا" بغزة ُتغلق
 82 محًل ومنشأة مخالفة

غزة/ فلسطني:
ــا  أغلقــت "مباحــث كورونــا" بالرشطــة يف قطــاع غــزة، 82 محــًا تجاريًّ
فــروس  ملواجهــة  والســامة  الوقايــة  إلجــراءات  مخالفــني  ومنشــأة، 

كورونا، خال الـ24 ساعة املاضية.
وبحســب التقريــر اليومــي للمباحــث، شــملت تلــك املنشــآت محــااًل 
لبيع املواد الغذائية والدواجن، ونقاط بيع، وبسطات خرضاوات، إىل 

جانب مراكز بيع أجهزة كهربائية وخلوية.
واملراكــز،  الرشطــة  إدارات  مــع  وبالتعــاون  أنهــا  املباحــث  وأوضحــت 
أوقفت 36 من أصحاب تلك املحال املخالفة، نظرا لتكرار مخالفتهم 
حظــر  تعليــامت  خرقــوا  مواطنــا   30 جانــب  إىل  الســامة،  إلجــراءات 

التجوال يف ساعات املساء.
وأضافت أنه تم إحالة 10 من أصحاب املحال التجارية للنيابة العامة، 
تحريــر  بعــد  والســامة،  الوقايــة  إلجــراءات  مخالفتهــم  لتكــرار  وذلــك 

تعهدات سابقة بحقهم.
وتواصــل دوائــر املباحــث العامــة ومباحــث كورونــا، جوالتهــا الدوريــة 
يف محافظــات ومناطــق قطــاع غــزة ملتابعــة التــزام املواطنــني واملحال، 
الســامة  بإجــراءات  كافــة،  القطاعــات  يف  واملؤسســات  واملنشــآت، 

املفروضة حفاظا عى سامة أبناء شعبنا من اإلصابة بالفروس.

"الداخلية": نتابع فقدان آثار
3 صيادين قرب الحدود

 البحرية مع مرص
غزة/ فلسطني:

قال املتحدث باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني بغزة، إياد البزم، 
أمــس، إنَّ الــوزارة تتابــع فقــدان آثــار ثاثــة صياديــن فلســطينيني يف 
أثنــاء عملهــم الليلــة قبــل املاضيــة، قــرب الحــدود البحريــة مــع مــر 

جنوب قطاع غزة.
وأكــد البــزم يف تريــح صحفــي وصلــت صحيفة "فلســطني" نســخة 
الجانــب  مــع  اتصــاالت  ُتجــري  املختصــة  الجهــات  أن  أمــس،  عنــه 

املري ملعرفة مصر الصيادين الثاثة.
إن  أمــس،  صبــاح  قالــت  غــزة  قطــاع  يف  الصياديــن  نقابــة  وكانــت 
معلومــات وصلتهــا تفيــد بإطــاق الســلطات املريــة النــار باتجــاه 

قارب صيد فلسطيني يحمل ثاثة أشخاص.
مــن  اثنــني  بإصابــة  تفيــد  األوليــة  املعلومــات  أن  النقابــة  وذكــرت 
الصياديــن واعتقــال الثالــث ومصــادرة املركــب واقتيادهــم جميًعــا 

إىل جهة غر معلومة يف الجانب املري.
الثاثــة  األشــقاء  هــم  املعتقلــني  املصابــني  الصياديــن  أن  وبينــت 

"محمود ويارس وحسن" زعزوع.

قطر تعتذر عن تسلُّم الدورة 
الحالية للجامعة العربية

 بدل فلسطني
الدوحة/ فلسطني:

اعتذرت دولة قطر عن تسلم الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، 
عوًضــا عــن الســلطة الفلســطينية التــي كانــت قــد تخلــت عــن رئاســة 

الدورة العادية ملجلس الجامعة عى املستوى الوزاري.
وكان وزيــر الخارجيــة بحكومــة اشــتية، رياض املالــي، أعلن الثاثاء 
املايض تخيل فلســطني عن رئاســة مجلس الجامعة العربية للدورة 
الحاليــة، عــى خلفيــة اتخــاذ األمانــة العامــة للجامعــة موقفــا داعــام 
لإلمارات والبحرين اللتني طّبعتا عاقاتهام مع االحتال اإلرسائييل 

برعاية أمريكية، يف مخالفة ملبادرة التسوية العربية.
وأكدت قطر حســب رســالة وجهتها املندوبية العامة القطرية لدى 
الجامعة العربية، أمس، متســكها بحقها يف الرئاســة املقبلة للدورة 

155، يف مارس/ آذار املقبل.

وفــق  العربيــة  للجامعــة  الحاليــة  الــدورة  لرئاســة  قطــر  اختيــار  وجــاء 
الرتتيب الهجايئ ألسامء الدول، واستنادا إىل نص املادة السادسة 
مــن النظــام الداخــيل ملجلــس جامعــة الــدول العربيــة التــي تقــول إنــه 
الــوزاري مبــارشة  "إذا تعــذر عــى رئيــس املجلــس عــى املســتوى 
أعــامل الرئاســة، أســندت الرئاســة الوقتيــة ملنــدوب الدولــة التــي لهــا 

رئاسة الدورة التالية".

الوفاق الوطني 
وسبل املواجهة

اســطنبول  مــن  وفتــح  حــامس  حركتــي  بــني  املشــرتك  البيــان 
استكامل لبيان بروت الصادر عن لقاء األمناء العامني، الذي 
جمع نقاط االتفاق يف بيان وتجاهل نقاط الخاف يف سبيل 
تقريــب املواقــف وســد الفروقــات، وهــذا أمــر مهــم ومنطقــي 
بــني األطــراف ويقــرتب مــن  نحــو الذهــاب لحــوار ذي جــدوى 

القدرة عى اإلجابة عن كيفية مواجهة املخاطر.
مــا تضمنــه بيــان اســطنبول حــول الذهــاب إىل االنتخابــات هــو 
التعامــل  ميكــن  ال  واألمــر  مســاعدة،  بيئــة  يحتــاج  لكــن  مهــم, 
معــه بنظــام الفزعــة، كــام يحــدث كل مرة، خاصة يف ظل عدم 
إزالــة  وأبرزهــا  االنتخابــات,  إلجــراء  املســاعدة  البنيــة  معالجــة 
تجــارب  ولدينــا  زالــت مســتمرة،  ال  التــي  غــزة  عــن  العقوبــات 
ســابقة يف الدعــوة لعقــد االنتخابــات ومل تنجــح الســلطة يف 

مترير ذلك، رغم موقف حامس اإليجايب يف حينه.
بشــكل  امليــدان  االحتــال يحكمهــا  عــى  الضغــط  أدوات  إن 
أسايس، سواء من قبل املقاومة أو من قبل السلطة لو أرادت 
ذلك، بوقف التنسيق األمني فعلًيا، ووقف ماحقة املقاومة 
العســكرية، وإعــادة تفعيــل املقاومــة الشــعبية، وقــد يفهم أنه 
ليــس بحاجــة لقــرار معلــن، لكــن ميكــن أن تغض الســلطة النظر 

عن تحرك املقاومني، أو إطاق بعضهم بالتدريج.
إرساع السلطة نحو بروت واسطنبول هو مسعى محمود وإن 
جــاء بعــد التلويــح األمريــي بجلــب قيــادة فلســطينية جديــدة 
عى غرار جلب محمود عباس سابًقا لرئاسة السلطة، وخاصة 
ممــن كانــوا باألمــس رشكاء واليــوم تحولــوا ألعــداء، والتهديــد 
األمريــي ميكــن أن يحــدث ومتوقــع، لكن األمر يتعلق بطريقة 
تصعيــده للحكــم، وهــذا قــد يدفــع الواليــات املتحــدة للتفكر 

مجدًدا وخاصة أن ظروف 2004 تختلف عن 2020.
يك نواجــه موجــة التطبيــع نحتــاج لتوحــد املواقــف، وبــدءًا مــن  
السلطة بخطوات فعلية دبلوماسية، بعيًدا عن سياسة الحرد 
املتبعــة، وخاصــة أن الســلطة نفســها جنــدت جامعــة الــدول 

العربية يف تبني مواقف تدعم عاقتها مع االحتال.
التحــرك فلســطينًيا بشــكل موحــد نحــو الهيئــات واالتحادات 
مــن  للتحذيــر  العربيــة  الــدول  يف  والجامهريــة  الشــعبية 
الفلســطيني،  الوطنــي  الحضــور  وتعزيــز  التطبيــع،  مخاطــر 
التصــدي  مســؤولية  مــن  جــزءا  العربيــة  الشــعوب  وتحميــل 
الفلســطينيني،  عــى  تختــر  ال  خطورتــه  باعتبــار  للتطبيــع 
وإن كانــوا هــم املتــرضر الرئيــي، إال أنــه ال يعفــي الشــعوب 

العربية.

خان يونس/ فلسطني:
خــان  مدينــة  يف  عفــرة  جامهــر  شــيعت 
يونــس، أمــس، جثــامن املغــدور أحمــد زيك 

البشيتي.
وأدى املشيعون صاة الجنازة أمام مسجد 

عبد الرحمن بن عوف غرب املدينة.
وحــرض الجنــازة عــدد من الوجهــاء واملخاتر 

وقادة الفصائل.
وطالبــت حركــة املقاومة اإلســامية حامس 
يف محافظة خان يونس، الجهات القضائية 
اّتخــاذ  يف  اإلرساع  بــرضورة  والنيابيــة 
املواطــن  قاتــل  بحــق  القانونيــة  اإلجــراءات 
وإقامــة  البشــيتي،  زيك  أحمــد  املغــدور 

القصاص للحفاظ عى لحمة املجتمع.
عــن  أمــس،  بيــان،  يف  حــامس،  وأعلنــت 
عائلــة  مــع  الكامــل  وتعاطفهــا  "تضامنهــا 
الجلــل،  مصابهــا  يف  الشــاعر   - البشــيتي 
ووقوفها بجوار ذوي الشهيد املغدور حتى 
القصــاص  وينفــذ  مجراهــا،  العدالــة  تأخــذ 
العادل فيمن ســولت له نفســه ارتكاب هذه 

الجرمية املنكرة".
"الشــاعر"  البشــيتي  عائلــة  أبنــاء  ودعــت 
بــرضورة التحــيل بأعــى درجــات الحكمة يف 
التعامل مع القضية، وذلك من أجل إفساح 
املجــال للجهــات املختصــة القيــام بدورهــا 

عى أكمل وجه".
وتقّدمت بالشــكر لوزارة الداخلية والرشطة 
يف محافظة خان يونس عى رسعة كشفها 

خيوط الجرمية.

ســيبقى  شــعبنا  أّن  عــى  حــامس  وأّكــدت 
تعاليــم  عــى  محافًظــا  موحــًدا  واحــًدا 
األخــوة  بــأوارص  ومتمســًكا  الحنيــف،  ديننــا 
يف  الجرائــم  هــذه  تفــت  ولــن  والتكاتــف 

عضده.
إنهــا  العامــة:  النيابــة  قالــت  املقابــل،  يف 
بــدأت تحقيقاتهــا يف واقعــة مقتــل املجنــي 

عليه منذ اكتشافها.
وأضافــت النيابــة، يف بيــان، أمــس: إن نيابــة 
خان يونس الجزئية تابعت جهود املباحث 
العامــة وتحرياتهــا وصــواًل إىل القبــض عــى 
وضبــط  الجرميــة،  بارتــكاب  بــه  املشــتبه 

األدوات املستخدمة فيها وآثارها.
وذكــرت أّن رئيــس نيابــة خــان يونــس الجزئيــة 
املجنــي  جثــة  النيابــة مبعاينــة  وكيــل  كلــف 
بدائــرة  الترشيــح  عــى  واإلرشاف  عليــه، 
الطب الرشعي، باإلضافة إىل تكليف فريق 
الجرميــة  مــرح  معاينــة  الجنائيــة  األدلــة 
وإعداد التقارير الفنية الازمة، وقد اســتمر 
حتــى  الليــل  طــوال  املتهمــني  اســتجواب 

صباح الجمعة وتم توجيه التهم لهم.
وأكــدت النيابــة العامــة أنهــا ســتحرص عــى 
إنهــاء اإلجــراءات بالرعــة والدقــة املمكنــة، 
املحكمــة  إىل  القضيــة  ملــف  وإحالــة 
بهــدف  القــادم؛  األســبوع  خــال  املختصــة 
واملطالبــة  املتهمــني،  مبحاكمــة  االرساع 
وفقــًا  بحقهــم  العقوبــات  أقــى  بإيقــاع 

للقانون.
كــام أعلنــت النيابــة العامــة بدءهــا تحقيقــًا 

يف  التحقيــق  أرسار  إفشــاء  حــول  مســتقًا 
الجرميــة  مــرح  صــور  وتريــب  الواقعــة 
جرميــة  ميثــل  ذلــك  كــون  عليــه،  واملجنــي 
قانــون  مــن   )٥٩( املــادة  لنــص  اســتنادًا 
اإلجــراءات الجزائيــة الفلســطيني، وســتتخذ 
إجراءاتهــا الحازمــة بحــق مــن يثبــت ارتكابــه 

لذلك.
وأعلنــت الرشطــة الفلســطينية عــن اعتقــال 
أحمــد زيك  العملــة  تاجــر  بقتــل  بــه  مشــتبه 
البشــيتي يف خــان يونــس جنــوب قطــاع غــزة 

بعد باغ لديها بتغّيبه.
وذكرت وزارة الداخلية واألمن الوطني عى 
العامــة  املباحــث  أن  اإللكــرتوين  موقعهــا 
بالرشطــة تلقــت ظهــر الخميــس إشــارة تفيــد 
بتغيب البشيتي، موضحة أنه بعد عمليات 
متكنــت  ســاعات  اســتمرت  وتحــّر  بحــٍث 
عــى  القبــض  إلقــاء  مــن  العامــة  املباحــث 

املشتبه به.
األوليــة  التحقيقــات  أنــه خــال  ولفتــت إىل 
العملــة  تاجــر  بخطــف  بقيامــه  الجــاين  أقــّر 
البشــيتي وقتلــه بإطــاق النــار عليــه، ورسقــة 
كان  دوالر  ألــف   150 بقيمــة  مــايل  مبلــغ 
يف  القتيــل  جثــة  بدفــن  أقــّر  كــام  بحوزتــه، 

منزله.
الوطنــي  الداخليــة واألمــن  وزار وكيــل وزارة 
عائلــة  نعيــم  أبــو  توفيــق  اللــواء  غــزة  يف 
املغــدور يف خــان يونــس، وأّكــد أن الجــاين 
يف قبضــة األجهــزة األمنيــة، وســيمثل أمــام 

القضاء، وسيأخذ القانون مجراه.

النارصة/ صفا: 
االحتــال  جيــش  أركان  قائــد  نائــب  قــال 
مــن  االنتهــاء  إّن  زامــر":  "آيــال  اإلرسائيــيل 
بنــاء الجــدار األريض حــول قطاع غزة ســينتهي 

خال آذار/ مارس املقبل.
وأضــاف "زامــر"، الذي شــغل ســابقًا منصب 
يجــري  العمــل  أن  الجنوبيــة،  املنطقــة  قائــد 

حاليًا عى آخر 7 كم من الجدار.
العائــق  مــن  كــم   58 إىل  "وصلنــا  وتابــع: 
كــم   7 الـــ  تشــييد  مــن  وســننتهي  األريض، 

املتبقية حتى مارس املقبل".
القطــاع  جبهــة  عــى  األمنيــة  األوضــاع  وحــول 
وفرصــة انــدالع موجــات تصعيــد جديدة، ذكر 
يتحســن  لــن  القطــاع  يف  الوضــع  أن  "زامــر" 
عــى املــدى القريــب، وأن جــوالت التصعيــد 

ستستمر مرة كل عدة أشهر.
قــال  القطــاع،  يف  التســوية  جهــود  وبشــأن 
التســوية؛  يف  قدمــًا  الســر  "نحــاول  زامــر: 
ولكــن  القطــاع،  املعانــاة يف  لتخفيــف  ســعيًا 
إىل حد معني وطاملا بقيت مشــكلة األرسى 

واملفقودين با حل، ليست لدي فكرة حول 
وجــود تقــدم يف هــذا امللــف، وهنالــك أمــور 

يفضل الصمت فيها".

ووصــف "زامــر" قائــد حركة حــامس يف قطاع 
غزة يحيى الســنوار بأنه "شــخصية قوية جدًا، 

وذات تأثر كبر يف غزة".
وأضــاف: "هــو عــدو قبــل كل يشء، ومكــث 
لدينــا ســنني يف الســجن، ويعرفنــا، وإحــدى 
لألمــور  نظرتــه  يف  توجهــه  التــي  املحــددات 
هــو خــرق الحصــار، ويتــرف كزعيــم مــدين، 
ولكنــه ال زال متمســكًا بتدمــر )إرسائيــل(، من 
مــن املــدى  أســلوب عملــه  أنــه غــر  املمكــن 

القريب للبعيد".
األســلحة  صفقــة  حــول  ســؤال  عــى  وردًا 
إرضارهــا  وإمكانيــة  لإلمــارات  األمريكيــة 
إنــه  "زامــر"  قــال  للجيــش،  النوعــي  بالتفــوق 
تفــوق  عــى  الحفــاظ  الجيــش  عــى  يتوجــب 

نوعي يف الرشق األوسط.
وأشــار إىل أن الجيش ينظر بقلق إىل حصول 
متطــورة،  أســلحة  عــى  املنطقــة  يف  دول 
ال  قولــه،  وفــق  املتحــدة،  الواليــات  أن  كــام 
تــزال ملتزمــة بالحفــاظ عــى التفــوق النوعــي 

اإلرسائييل.

يحيى السنوار



آراء السبت 9 صفر 1442هـ 26 سبتمبر/ أيلول 6
Saturday 26 September 2020

FELESTEENONLINE

فالتاريــخ الوطنــي الفلســطيني شــهد عمليــات اغتيال ومحــاوالت اغتيال 
كثــرة. منهــا القــادة الثالثــة يف بــروت ابــو يوســف النجــار وكــال عدوان 
وكــال نــارص عــام 1973. ومنهــا عمليــة اغتيــال القائــد أبــو جهــاد الوزيــر 
يف تونس عام 1988 ومنها محاوالت اغتيال أبو عار وغره من القادة.
محاولة اغتيال األخ خالد مشعل حملت الكثر من املعاين والدالالت.

بــد مــن التوقــف عنــد املنــاخ  قبــل الخــوض يف املعــاين والــدالالت، ال 
السيايس واألمني السائد يف تلك الفرتة.

فقــد مثــل دخــول حركــة حــاس إىل ســاحة الــراع املبــارش واملواجهــة 
مــع االحتــالل اإلرسائيــي عــام 1987 عنــرا مهــا يف العمــل الوطنــي 
الفلســطيني. فقــد تحولــت حاس خالل ســنوات قليلــة إىل عامل مؤثر 
وقــوة أساســية ذات مســتوى شــعبي وحضــور ســيايس وعمــل ميــداين 

عربت عنه االنتفاضة والعمليات املتواصلة.
صــارت   1993 عــام  أوســلو  واتفــاق   1991 عــام  مدريــد  مؤمتــر  وبعــد 

حاس قوة أكرث تأثرًا بفعل رفضها لنتائج هذه االتفاقيات.
منــذ عــام 1993 حتــى تاريــخ محاولة االغتيال، واجهت حاس سياســيًا 
وشعبيًا وإعالميًا اتفاق أوسلو ألنها رأت فيه إلغاء للحقوق الفلسطينية 

ولنتائج االنتفاضة.
ثــم بعــد جرميــة اغتيــال املهنــدس يحيــى عيــاش عــام 1996 تصاعــدت 
الهجــات العســكرية التــي نفذتهــا كتائــب القســام، واســتهدفت عمــق 
االحتــالل بعمليــات تفجــر قويــة حطمــت صورتــه، وأحدثــت خلــاًل أمنيــًا 

كبرًا وخسائر اقتصادية، وهشمت عملية التسوية.
الخســائر الكبــرة التــي منــي بهــا االحتــالل بعــد التفجــرات يف القــدس 
برعايــة  العــامل  دول  مــن  عــددا  دفعــت  وغرهــا،  والعفولــة  والخضــرة 
 1996 امريكيــة لعقــد مؤمتــر يف رشم الشــيخ يف شــهر آذار / مــارس 
الــذي أعلــن الحــرب عــى مــا ســمي )اإلرهــاب(. واإلدارة األمريكيــة قــررت 
اعتقــال  كعمليــة  قيادتهــا  ومالحقــة  حــاس  محــارصة  الفــرتة  تلــك  يف 

املنطقة.
 مرتكزات هذه الدراسة:

* التســامح الديني الذي ســيتم عى أســاس تســوية النزاع بني 
أبناء أبونا إبراهيم وأزواجه )سارة وهاجر( يف منطقتنا.

* نــزع القدســية عــن األماكــن املقدســة والرتكيــز عــى قدســية 
الفكرة الدينية فقط.

* إعادة تعريف الراع باملنطقة وخصوًصا العريب الصهيوين 
عى أنه رصاع )مياه، طاقة، غذاء(.

* تأسيس أماكن عبادة للجميع يف كل منطقة الرشق األوسط 
)معابد، كنائس( أسوة باملساجد، وهذا ما تم بناؤه باإلمارات 
ومــا أعلــن عنــه ويل عهــد الســعودية محمــد بــن ســلان ســيتم 

ثم تأيت خلفهم الرشكات ذات املعارف واملعدات فتستخرج 
الــرثوات وتتقاســمها مــع أهل األرض… ومــن الطبيعي أن يكون 

مثن املعرفة أعى مبا ال ُيقاس من مثن األرض!
كل  يف  الخارجيــة  وزيــري  فــإن  للحــق،  وإحقاقــًا  ولإلنصــاف 
ذهبــا  قــد  املتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  البحريــن  دولتــي  مــن 
العــدو  مــع  الصلــح  مهمــة  انجــاز  عــى  متلهفــني  واشــنطن  إىل 
اإلرسائيــي باعتبارهــا املدخــل لصنــع الســالم.. والتكفل بإيواء 
اعطتهــم  التــي  أرضهــم  مــن  ســُيطردون  الذيــن  الفلســطينيني 
يف  تقــام  فاخــرة  مخيــات  يف  دماءهــم،  فأعطوهــا  اســمها 
غياهــب الصحــراء بــني الشــارقة والفجــرة، أو يف جــزر ُتبنــى أو 
ُتشرتى جاهزة كتلك التي ُتعد للشيوخ يف مواسم صيد البقر 

الوحيش والغزالن التي تأخذ إىل الشعر!
هــا قــد ارتفــع عــدد الــدول العربيــة التــي تعتمــد العقــل واآللــة 
الحاســبة إىل خمــس، والباقــي يرتبــص مبتلعًا ردود الفعل التي 
صدرت عى الخطوة الجريئة التي اتخذتها اإلمارات والبحرين 
ليقرر، من َثم موعده مع الصلح.. خصوصًا بعد أن مرت إجازة 
مــرور طائــرات “العــال” االرسائيليــة يف األجــواء الســعودية مــن 

دون اعرتاضات أو تداعيات مزعجة.
عــودوا إىل التاريــخ، أيهــا املعرتضــون: لقــد كان اليهــود رشكاء 
للعــرب يف كل أرضهــم بــدءًا بشــبه الجزيــرة العربيــة وصــواًل إىل 
االندلس!صحيح أن إرسائيليي هذه األيام مقاتلون اسُتقدموا 
مــن الغــرب، معززيــن “بإنجازات ادولف هتلــر، ووصايا هرتزل 
وعصــا مــوىس”، لكــن العــرب الذيــن اشــتهروا بإكــرام الضيــف 
مــن دخــول  أرضهــم وحاولــوا منعهــم  قــد رفضوهــم رشكاء يف 
أورشــليم.. وكان ال بــد مــن الحــرب، وقــد ربحها املؤهلون عى 

بناء الدولة القائدة: )ارسائيل(!

مل ترتاجع حاس وتقدمت يف مرشوعها الســيايس  والوطني ..وتعزز 
وقادتهــا  رجالهــا  تضحيــات  بفعــل  حــاس  املقاومــة ومتكنــت  مــرشوع 
وحولهــا اإلجــاع الشــعبي والفصائــي مــن االنتصــار يف عــدة حــروب.. 

وهي اليوم قائدة العمل الوطني.
املكتــب  رئيــس  مشــعل  خالــد  املجاهــد  األخ  اغتيــال  محاولــة  تكــن  مل 
الســيايس لحركــة حــاس يف 25 أيلــول / ســبتمرب عــام 1997 محاولــة 

االغتيال األوىل لقيادي فلسطيني .

اإلمــارايت  التطبيــع  التفــاق  ترامــب  تســمية  صدفــة  ليــس 
باإلبراهيمــي، حيــث ينطلــق األمريكان والصهاينــة لحّل الراع 
العريب الصهيوين من دراسة ترعاها جامعة هارفارد األمريكية 
األديــان  لحــوار  األمريكيتــني  واملخابــرات  الخارجيــة  مبظلــة 
الصهيــوين،  الكيــان  مركزيتــه  جديــد  أوســط  رشق  لتأســيس 
لذلــك تــم التوجــه والرتكيــز عــى إبــراز قضيــة التســامح الديني، 
للخــروج  والسياســة  الديــن  رجــال  مــن  نخبــة  اختــاروا  وعليــه 
الســاوية  األديــان  بــني  املشــرتكة  العوامــل  إلبــراز  بتوصيــات 
الثالثة لصياغتها وكتابتها يف مجلد واحد ليتم تداوله وقراءته 
يف األماكــن املقدســة املشــرتكة بــداًل مــن الكتــب الســاوية 
الثالثــة )كالتلمــود الصهيــوين(، وهــو أقــرب للديــن الجديد يف 

مل تعــد الخيانــة جرميــة عظمــى بحــق األمــة والوطــن، بــل باتــت 
فرصــة إلحــراز الجوائــز العامليــة يف بطولــة “الســالم”.. فــاألرض 
للقــادر عــى أخذهــا، ولــو باملدفــع وقصــف الطائــرات الحربيــة 
والدبابــات، وليــس للعاجــز عــن اســتثارها واســتخراج خراتها، 
ولو بفضل الخرباء األجانب الذين يجيئون فينقبون ويكتشفون، 

الدكتور موىس ابو مرزوق عام 1995 من قبل األمريكيني.
نتنياهــو الــذي جــاء يف تلــك الفــرتة بعــد انتخابــات أســقطت شــمعون 

بريز بدأ يتنصل من التسوية ويتعهد بالحل األمني.
يف  قمــع  املقاومــة:  إلجهــاض  االجــراءات  مــن  للكثــر  االحتــالل  خطــط 
الداخل الفلسطيني وزيادة عمليات االغتيال واالعتقال والهدم والطرد.

يف الخــارج قــرر االحتــالل تصفيــة الشــخص املتهــم بالتحريــض و قيــادة 
العمليات التي نفذت ضد االحتالل ويف العمق الصهيوين.

أهــداف كثــرة ُدرســت.. لكــن نتنياهــو اختــار خالــد مشــعل، يف مغامــرة 
سياســية وأمنيــة ضاربــًا عــرض الحائــط باالتفاقيــات املوقعــة حديثــا مــع 
األردن عــام 1994 وبالعالقــة مــع امللــك حســني، ومتجــاوزًا نصائــح عدد 

من مسؤويل األجهزة األمنية.
نقــل نتنياهــو معركــة املواجهــة مــع حــاس إىل خــارج فلســطني.. تحــول 

مهم، ألن الهدف يستحق.. يف نظر االحتالل.
كانت الالئحة املستهدفة تتضمن عدة أساء. نتنياهو أرص عى خالد 
مشــعل لألســباب الثالثة التالية كا كشــف الحقا: مشــعل مســؤول عن 

التجنيد والتمويل وتحريك الخاليا من الخارج.
قناعة نتنياهو تقاطعت عند خالد مشعل.. عليه أن يدفع الثمن.

الســيايس  املكســب  جــدا..  مثــني  املتوقــع  الصيــد  كبــر..  الهــدف 
وبتجــاوز  باملغامــرة..  نتنياهــو  يغــري  كان  االحتــالل  لنتنياهــو وحكومــة 

خطوط دقيقة محظورة سياسيا وأمنيا ..
الرد عى الرضبات والعمليات النوعية الخارقة التي نفذت عامي 96 و 

97 كانت غر معتادة بنوعيتها ونتائجها.

الــرد يف نظــر اإلرسائيليــني كان يرتكــز عــى مســتوى قيــادي رفيــع يقنــع 
نتنياهــو  قيمــة  ويرفــع  حــاس  جــاح  يكبــح  وقــد  بالــرد  اإلرسائيليــني 

داخليا..
أفشــلت  واملرافــق  الســائق  يقظــة  مشــعل.  خالــد  حمــت  اللــه  إرادة 

الجرمية.
سقط املوساد اإلرسائيي يف شوارع العاصمة األردنية. مرافق مشعل 
ألقــى القبــض عــى جــزء مــن الخليــة اإلرهابيــة التــي ســممت مشــعل.. 

بعدما الحقهم يف الشوارع حيث انضم له الناس.
مرافــق مشــعل أمســك عنــارص املوســاد يف شــوارع عــان كالدجاجات 

الخائفة.
امللك األردين حسني بن عبد الله اعترب أن نتنياهو تجاوز كل الخطوط 

الحمر ومل يحرتم اتفاق السالم: عليه أن يدفع الثمن.
رئيــس  ياتــوم  داين  واملجــرم  نتنياهــو  عــى  جــدا  صعبــة  ايامــًا  كانــت 

املوساد حينها.
لكــن إرصار امللــك حســني وبالتنســيق مــع حــاس أجــرب االحتــالل عــى 

اإلفراج عن الشيخ اإلمام احمد ياسني.
ســجون  مــن  ياســني  احمــد  الشــيخ  خــرج  مشــعل..  صحــة  تحســنت 
التســوية  تعرضــت  سياســية..  شــعبية  حــاس  اكتســبت  االحتــالل.. 

لرضبة شديدة.
يومها سقط املوساد امام حركة حاس.

محاولــة االغتيــال كانــت صعبــة لكــن حــاس تخطتهــا وظلــت متمســكة 
بنهجها املقاوم.

مل ترتاجع حاس وتقدمت يف مرشوعها السيايس والوطني.. وتعزز 
مــرشوع املقاومــة ومتكنــت حــاس بفعــل تضحيــات رجالهــا وقادتهــا 
وحولهــا االجــاع الشــعبي والفصائــي مــن االنتصــار يف عــدة حــروب.. 

وهي اليوم قائدة العمل الوطني..
دفعــت حركــة حــاس امثانــا كبــرة عــى طريــق الحريــة : االمــام الشــيخ 
احمــد ياســني والدكتــور عبــد العزيز الرنتيــي واحمد الجعربي وجال 
مــن  الرشيــف وغرهــم غرهــم  الديــن  ومحيــي  ســليم  وجــال  منصــور 

الرجال واالبطال.

إنشاؤه باملدينة املنورة.
* إنهــاء الحــدود السياســية بــني دول املنطقــة ليســهل تنفيــذ 
"إرسائيــل الكــربى" مــن النيــل اىل الفــرات تحــت اســم مــرشوع 

االتفاق االبراهيمي.
* املطبخ االستعاري للمنطقة أشار لتهشيم الدول املركزية 
الثــالث يف الوطــن العــريب )مــر، ســوريا، العــراق( إلنفاذ هذا 

املرشوع.
* نــرش الفتنــة الطائفيــة باملنطقــة لتفكيــك الــدول وإضعافهــا 

إلنفاذ هذا املرشوع.
* ال مانع من إلغاء دول قامئة وإعادة تبعيتها ملركزية املنطقة 

الرشق أوسطية بحلتها الحديثة.

إن العــرب بــال قيــادة وال قائــد. واألرض التــي ال تختــزن الذهــب 
األسود وال تلتمع شواطئها بالذهب األبيض )الغاز( بال قيمة.

ثــم أن العــامل قــد تغــر، فســقط االتحــاد الســوفيايت مرضجــًا 
بدمــاء االشــرتاكية والشــيوعية، وســاد رأس املــال يف العــامل 
أجمــع فقامــت عــى ركائــزه الــدول، ومــن الطبيعــي أن تســقط 
غــاز يف  وال  أرضهــا  نفــط يف  وال  مــال عندهــا  ال  التــي  الــدول 

بحرها.
القرار اآلن ملن ميلك أكرث، أما الفقراء فلهم أن ينتظروا الوعد 

اإللهي بإنصافهم يف املقبل من األيام..
إنه عر القوة، وللقوة ثالثة مصادر: الذهب األصفر والذهب 
األســود )النفــط( والذهــب األبيض )الغــاز(.. وها أن أهل الغاز 
والنفــط قــد صالحــوا مــن كانوا عدوًا، بل أن دولة التجمع األكرب 

من الفقراء )أي مر( قد صالحت، فاذا ينتظر اآلخرون؟!
يف  الدمــار  أتــرى  ســوريا؟  يف  الخــراب  أتــرى  حولــك:  انظــر 

العراق؟ أترى التدمر والكولرا والجرب يف اليمن؟
الصلح هو املشفى وهو الدواء!

انظر إىل )إرسائيل(، وأين أنت منها؟
انت تقول الشعر وهي تصنع القنبلة الذرية!

ثيابــك،  ذلــك  يف  مبــا  جميعــًا،  احتياجاتــك  تســتورد  انــت 
و)ارسائيل( تصدر الدبابات والهليكوبرت والطائرات إىل بعض 

الدول يف افريقيا وامركا الالتينية.
ماذا يصنع يف األردن أو يف البحرين أو يف دولة االمارات؟

كم تبلغ قيمة الصادرات االرسائيلية، سواء يف مجال الصناعة 
اليهــا  وأوصــل  الصــني  جــدار  اخــرتق  الــذي  الحــريب  واالنتــاج 
الســالح يف حــني كان العــرب ينظمــون القصائــد يف ليــو شــاو 
تــيش، يل شــيان نيــان، يانــغ شــانغ كــون والكبــر ماوتــي تونــغ 

الذي مىش أرض الصني بطولها والعرض عى قدميه؟
الســادات  وغطــى  مــر،  يف  النارصيــة  التجربــة  رضبــت  لقــد 
بالقــوة  حســني  امللــك  واحتمــى  واالنفتــاح،  بالصلــح  الهزميــة 

االرسائيلية وهو يوقع معاهدة الصلح يف وادي عربة.
وخــاض صــدام حســني مجموعــة مــن املغامــرات منهــا الحــرب 
ضــد إيــران التــي اســتمرت أكــرث مــن مثــاين ســنوات، ومنهــا غــزو 
الكويــت الــذي ألــب عليــه العــرب أجمعــني فتواطــأوا مع الغرب 
االمــريك يف حصــاره والتضييق عى الشــعب العراقي جميعًا 
قبــل أن يقتحمــوا بغــداد ويعــرثوا عليــه مختبئــًا يف جحــر معتــم 

فسلموه إىل الشيعة ليعدموه، فتكون فتنة..
لكن العراق نجا من الفتنة وان كانت الدولة قد انهارت فيه..

املنظــات  قتــال  ومــن  الحصــار  مــن  تعــاين  ســوريا  هــي  وهــا 
االرهابية ومن االقتحامات والتمدد الرتيك يف شالها ورشقها 
وانتقــال بعــض القــوات االمركيــة مــن العــراق إىل حيــث النفــط 

والغاز يف سوريا، دير الزور والحسكة وبعض البادية.
كأن العــرب عــى عتبــة مرحلــة جديــدة تحتــاج إىل قيادة مؤهلة 

ليك يجتازوا هذا املضيق الذي تحارصهم فيه أزمة الضياع.
ولن يجيء االنقاذ من الخارج، بل ال بد أن يولد من رحم النكبة 

أو األزمة التي يعاين فيها الجميع الضياع..
… والصبــاح آٍت، ولــو بعــد حــني. فــال يعقــل أن تــدوم العتمــة، 
والفجــر آت، ولــو كــره باعــة االوطــان الســاعني إىل الصلــح مــع 
وطهــارة  األمــة  رشف  عــن  دفاعــًا  ســقطوا  الذيــن  بدمــاء  العــدو 

األرض.
“الحــج” إىل )ارسائيــل(، يف كيانهــا املحصــن اآلن  إن موســم 
باالعرتافــات العربيــة قــد اضــاع العــرب عــن هويتهــم وحقهم يف 

ارضهم.

ذكرى محاولة اغتيال مشعل.. كيف سقط الموساد أمام حماس؟

هــذه صفقــة القــــرن

إّنهم يحّجون إىل )إرسائيل(.. عىل جثث أهلهم!

رأفت مرة

طالل سلمان
رأي اليوم

لم تتراجع حماس وتقدمت في مشروعها 
السياسي والوطني.. وتعزز مشروع 
المقاومة وتمكنت حماس بفعل تضحيات 
رجالها وقادتها وحولها اإلجماع الشعبي 
والفصائلي من االنتصار في عدة حروب.. 
وهي اليوم قائدة العمل الوطني..

الصباح آٍت، ولو بعد حين. فال 
يعقل أن تدوم العتمة، والفجر آٍت، 
ولو كره باعة األوطان الساعون 
إلى الصلح مع العدو بدماء الذين 
سقطوا دفاعًا عن شرف األمة 
وطهارة األرض

محمد حافظ العبادلة

لذلك يجب إعادة النظر في تحالفات الدول 
على أساس التحرر من االحتالل الصهيوني 
وتشكيل جبهة وطنية تشمل األمتين العربية 
واإلسالمية إلفشال هذا المخطط بعد 
أن تأكد للجميع أن كل المنطقة العربية 
واإلسالمية مستهدفة في خيراتها المادية 
والبشرية والعلمية والدينية.
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إدارة أمريكيــة ضــان قــدرة )إرسائيــل( عــى "مواجهــة وهزميــة 
أي تهديــد عســكري تقليــدي حقيقــي مــن أي دولــة مبفردهــا، 
أو تحالــف محتمــل بــن دول، أو مــن أطــراف مــن غــري الــدول". 
واليوم تجد اإلدارة األمريكية نفسها رهينة هذا القانون الصارم 
الذي ال ميكنها تخّطيه، وهي أصاًل ال تريد ذلك، وهو ما مّكن 
)إرسائيــل( مــن ابتــزاز الواليــات املتحدة، يف وقٍت تحصل فيه 
إدارة ترامــب عــى مــا تريــد مــن املــال اإلمــارايت الســخي، أو 
قــل الســائب، ولكــن مــن دون متكينها مــن تهديد )إرسائيل( أو 

منافستها إقليميًا.
اإلمــارات  املزعومــة،  )إرسائيــل(  مخــاوف  تهدئــة  ســبيل  ويف 
تعديــل  األول،   .-35 أف  طائــرات  أرادت  إذا  خياريــن،  أمــام 
أقــل  تكــون  بحيــث  لهــا،  تصنيعهــا  ســيجري  التــي  املقاتــالت 
كفاءة تكنولوجيًا وقتاليًا، لضان تفوق املقاتالت اإلرسائيلية 
الواليــات  إن  األمريكيــون  العســكريون  الخــراء  ويقــول  عليهــا. 
املتحــدة متلــك القــدرة أصــاًل عــى التحّكــم مبســتوى الكفــاءة 
عــى  بنــاًء  الطائــرات،  مــن  النــوع  لهــذا  والتكنولوجيــة  القتاليــة 
وبنــاًء  بهــا.  للتحّكــم  الــدول  أو  للطياريــن  ُتعطــى  التــي  الرمــوز 
متلــك  املتحــدة  للواليــات  حليفــة  دولــة  مــن  مــا  ذلــك،  عــى 
مقاتــالت مــن هــذا الطــراز تعــادل، مــن حيــث الكفــاءة القتاليــة 
والتكنولوجية، التي يستخدمها سالح الجو األمرييك. الثاين، 
أن تــزّود الواليــات املتحــدة )إرسائيــل( بــرادارات خاصــة قــادرة 
عــى   ،35  - إف  طــراز  مــن  اإلماراتيــة  املقاتــالت  عــى رصــد 
الرغــم مــن أن إحــدى أهــم ميزات هذه املقاتلة أنها قادرة عى 

تفادي الرصد بأجهزة الرادار، ولذلك توصف بـ"الشبح".
إىل  الحــد  ذلــك  باإلمــارات  األمــرييك  االســتخفاف  ويتعــّدى 
إعطــاء رشكات إرسائيليــة عطــاء تصنيع بعض أجزاء املقاتالت 

فتــح اجتــاع األمنــاء العامــن للفصائــل الفلســطينية يف 3 أيلــول 
/ســبتمر 2020 الفرصــة أمــام الســري قدمــًا باتجــاه إعــادة ترتيــب 
مواجهــة  الفلســطيني يف  الصــف  وتوحيــد  الفلســطيني،  البيــت 

االحتالل.
غــري أن املراهنــة عــى إصــالح الســلطة الفلســطينية أو اعتبارهــا 
قاطــرة للتغيــري الوطنــي مل يعــد أمــرًا ممكنــًا. إن اآلمــال يف بنــاء 
رشعيــة فلســطينية حقيقيــة وبنــاء مؤسســات ترشيعيــة ورئاســية 
وتنفيذيــة شــفافة، ناتجــة عــن انتخابــات حــرة تحــت االحتــالل هــي 
التــي  والحقائــق  االحتــالل  تغــّول  ظــّل  املنــال؛ يف  بعيــدة  أحــالم 
أنشأها عى األرض، وإفشاله املؤكد واملبكر لقيام سلطة وطنية 

تواجهه وتتحداه.
ترتيب البيت الفلسطيني:

بثالثــة  أساســًا  ترتبــط  الفلســطيني  البيــت  ترتيــب  إعــادة  إن 
محددات:

- وجود برنامج وطني مبني عى الثوابت.
وعــن  االحتــالل  عــن  بعيــدًا  وطنــي  قــرار  صناعــة  عــى  القــدرة   -

الضغوط الخارجية.
الداخــل  يف  الفلســطيني  للــكل  جامعــة  رســمية  مظلــة  وجــود   -
التحريــر  )منظمــة  واشــراطاته  لالحتــالل  غــري خاضعــة  والخــارج، 

الفلسطينية(.
الســلطة  مــرشوع  وصــل  أوســلو،  اتفــاق  عــى  عامــًا   27 وبعــد 
الفلسطينية إىل طريق مسدود، فليس مثة أفق لدولة فلسطينية 
حقيقية. والسلطة تواجه خيار تكريس دورها كسلطة يف خدمة 
نفســها  حــلَّ  خيــار  أو  القــذرة؛  مهامــه  يف  عنــه  تنــوب  االحتــالل 
وتحميــل االحتــالل مســؤولياته؛ أو خيــار فصــل الجانب الســيايس 
عــن الخدمــايت واملــدين يف دورهــا فُتبقي عى الجانب املدين، 
وتعيــد الســيايس إىل منظمــة التحريــر الفلســطينية، كــا تلغــي 
دورهــا األمنــي املتعــاون مــع االحتــالل. وهــي يف كل األحــوال مل 
تعــد تحمــل مرشوعــًا وطنيــًا ميكــن البنــاء عليــه، بعــد أن أصبحــت 
يف الضفة الغربية أداة مهرئة بيد العدو، فاشلة سياسيًا ومنهارة 
اقتصاديــًا، وموظفــة أمنيــًا إلســكات الشــعب الفلســطيني ومنــع 

انتفاضته وانفجاره يف وجه العدو.
فالســلطة  الثالثــة،  االحتــاالت  بــن  مــن  االختيــار  يكــن  وأيــًا 
الفلســطينية تجاوزهــا التاريــخ وتجاوزتهــا األحــداث كمدخــل لحّل 
الصهاينــة  لفلســطن، وتجاوزهــا  للتحريــر املرحــي  أو  الدولتــن 
واألمريــكان، كــا يجــري تجاوزهــا مــن امُلطبِّعن العــرب. ومل يعد 
أمــام الفلســطينين، وخصوصــًا القيادة الرســمية ملنظمة التحرير 
والســلطة نفســها وحركــة فتــح، مــن خيــار إال البحــث عــن "قاطــرة" 
أو رافعــة أخــرى ملرشوعهــم الوطني ومرشوعهم يف التحرير؛ وإال 

فسيتجاوزهم التاريخ أيضًا.
سلطة بال أفق:

وعى ذلك، فليس مثة أفق النتخابات شفافة وشاملة للمجلس 
الترشيعي، بحيث تشمل الضفة الغربية مبا فيها القدس وقطاع 

غزة.
وليس مثة أفق لحكومة وحدة وطنية تشــارك فيها قوى املقاومة 

ومتارس عملها يف الضفة الغربية.
وليــس مثــة أفــق بالنســبة لحــاس لتشــكيل حكومــة أو املشــاركة 

فيها، لو فرضنا جداًل أنها ستفوز يف االنتخابات.
وليــس مثــة أفــق لحــاس نفســها أن تجمــع بن الســلطة واملقاومة 

يف الضفة الغربية.
وليــس مثــة أفــق لقــوى املقاومــة أن ترفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة 

حتى لو تشكلت حكومة وطنية بتوافق فتحاوي حمساوي.
إن مــا نتحــدث عــن اســتبعاده هــو املراهنة عى البناء املؤســي 
الرامــج  أمــا  االحتــالل؛  تحــت  الفلســطيني  الوطنــي  التمثيــي 
املشــركة بن الفصائل، وتنســيق أشــكال املقاومة املختلفة يف 

مواجهة االحتالل، فيجب تفعيلها وتعزيزها.
فتح أمام مفرق طرق:

الــذي شــهدناه هــذا الصيــف  الفتحــاوي  الحــراك  نرجــو أن ميثــل 
نحــو تفعيــل الوحــدة الوطنيــة ومواجهــة صفقــة ترامــب ومشــاريع 
الضــم خطــوة نحــو تغيــري نوعــي يف الســاحة الفلســطينية. فحركــة 

مــن  تخرجهــا  حقيقيــة  مراجعــة  فإمــا  تاريخــي  مفــرق  أمــام  فتــح 
مســار أوســلو والتســوية والســلطة الخادمــة لالحتــالل، وتعيدهــا 
ملربــع املقاومــة، وتدفعهــا لرتيــب حقيقــي للبيت الفلســطيني؛ 
وإمــا مخاطــر االضمحــالل والــزوال كــا زالــت أوســلو، وكا تهاوى 

مرشوع التسوية.
آن لحركة فتح أن تعرف باملســار الفاشــل لتجربة أوســلو، وبحالة 
يــه" التــي قــادت الشــعب الفلســطيني إليهــا. آن لفتــح ولقيادة  "التِّ
السلطة أن تأمر كوادرها وضباطها يف األجهزة األمنية بالكف عن 
مالحقة كوادر املقاومة وقمع التيارات املخالفة ملســار أوســلو. 
فليــس يف الســلطة مثــة مــا يســتحق التضحيــة وال املعانــاة، إذ إن 

نهاية هذا املسار واضحة... فال دولة و"ال من يحزنون".
املقاومة "السلمية":

ألزمت اتفاقات أوســلو الســلطة الفلســطينية باستخدام الوسائل 
تبنــي  أن  غــري  بذلــك.  االحتــالل  تلــزم  مل  لكنهــا  فقــط،  الســلمية 
املقاومة "السلمية" كأساس النتزاع الحقوق الفلسطينية، ال يثري 
إال ســخرية االحتــالل، ورمبــا بعض الشــفقة مــن املجتمع الدويل، 

الذي سيرك االحتالل يتابع بطشه وتهويده لألرض واإلنسان.
فــا الجديــد الــذي ســتقدمه املقاومــة "الســلمية" بعــد عــرشات 
كان مثــة  وإذا  أســاليب.  لهكــذا  املتواصــل  الفشــل  مــن  األعــوام 
فائــدة لهــذه املقاومــة فلتكــن أداة مــن أدوات الحــد األدىن، وليس 
جوهر االسراتيجية النضالية الجهادية الفلسطينية التي تتطلب 
اللغة التي يفهمها االحتالل واملجتمع الدويل.. وهي لغة القوة.

كــا أن مواصلــة النضــال الســلمي عــى املســتوى الــدويل وتبنــي 
تحــت  "دولــة"  االحتــالل إىل  تحــت  مــن "ســلطة"  االنتقــال  رؤيــة 
االحتالل، لن ُيحدث فارقًا نوعيًا ُيغرّي مجرى األحداث؛ فقد سبق 
للفلســطينين أن أعلنــوا دولتهــم املســتقلة يف 1/10/1948، 
أخــرى يف 15/11/1988؛ وجــرى  مــرة  االســتقالل  أعلنــوا  كــا 
تجاوزهــا يف كلتــا الحالتــن. وحتــى اآلن تعــرف نحــو 135دولــة 
بفلســطن كدولــة محتلــة، دون أن مينــع ذلــك يهوديــًا صهيونيــًا 
يجــري  التــي  "الدولــة"  هــذه  أرايض  يف  االســتيطان  مــن  واحــدًا 

قضمها وهضمها بشكل منهجي نشط.
القرار الفلسطيني املستقل:

وطنــي  قــرار  صناعــة  مركــز  متثــل  اللــه  رام  أن  يف  الجــدل  أصبــح 
مستقل رضبًا من العناد واملاحكة. فإذا كان القرار بطبيعته هو 
تعبــري عــن اإلرادة الحــرة للشــعب، فــإن االحتــالل هــو يف جوهــره 

تحطيم وتشويه لهذه اإلرادة.
الســلطة  مبدخــالت  التحّكــم  عــى  قــادرًا  االحتــالل  كان  وإذا 
ومخرجاتهــا وتعطيلهــا وإفشــالها، فــال ميكن الحديــث عن صناعة 
قــرار وطنــي. إّن ســلطًة ُقزمــت لخدمــة االحتــالل ال ميكــن املراهنة 
يســعى  ســلطة  أن  كــا  كبــرية.  وطنيــة  أجنــدات  لتنفيــذ  عليهــا 
أصحابهــا لتجــاوز الخطــوط الحمــراء لالحتــالل ســيجري تعطيلهــا. 

ويف كلتــا الحالتــن ليــس مثــة أفــق لبيئــة عمــل ســيايس حر يصنع 
قرارًا مستقاًل.

ومــا هــو أهــم أن القــرار الفلســطيني ليــس مرهونــًا بالضفــة الغربيــة 
الداخــل  فيــه  يشــرك  قــرار  هــو  وإمنــا  الفلســطيني،  بالداخــل  أو 
والخــارج، حيــث يعيــش مــا يزيــد عن نصف الشــعب الفلســطيني 

يف الخارج.
منــذ أكــر مــن عــرش ســنوات تحدثنا أن املدخل األنســب إلصالح 
البيــت الفلســطيني هــو إعــادة بنــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية، 
ســلطة  عــن  بعيــدًا  الفلســطيني  املؤســي  القــرار  يكــون  وأن 
مــررات  كل  الفلســطينية  الســلطة  فقــدت  وقــد  أمــا  االحتــالل. 
مارســة دور وطنــي فعــال، وفقــدت رام اللــه قدرتهــا متامــًا عــى 
الترشيعــي  )املجلــس  حــرة  مؤسســية  ملارســة  مظلــة  توفــري 
بتمثيــل  ملنظمــة(  واملركــزي  الوطنــي  واملجلــس  للســلطة، 
فلســطيني شــامل وشــفاف؛ فــإن الكــرة قــد رجعــت إمــا للخــارج أو 

لقطاع غزة للقيام مبثل هذا الرتيب.
استئناف عمل منظمة التحرير:

وبالتايل، فليس أمام الســلطة ســوى إعادة تعريفها لتكون إحدى 
أدوات النضال يف مرشوع وطني أوسع منها، يحدد هو أدوارها، 
وال تفــرض هــي معاملــه وال مســاراته. وعــى منظمــة التحريــر أن 

تأخذ زمام املبادرة وفق املحددات التي أرشنا إليها.
ليس من املتوقع أن يكون استئناف منظمة التحرير ومؤسساتها 
عملهــا يف الخــارج أمــرًا ســهاًل؛ فالكثــري مــن البلــدان تنــأى بنفســها 
اجتاعــات  أو  املنظمــة  هــذه  مؤسســات  مــن  أي  احتضــان  عــن 
مجالسها التمثيلية، والبلدان الرئيسية والفاعلة املعنية بامللف 
الفلســطيني غارقــة يف مســار التســوية والتطبيــع، ومعظمهــا )إن 
مل يكــن كلهــا( لديــه فيتــو ضــد مشــاركة حــاس وقــوى املقاومــة 
فعــال يف  إســهام  يــؤدي إىل  الســيايس" مبــا  "اإلســالم  وتيــارات 
القيادة وصناعة القرار الفلســطيني، أو خروج منظمة التحرير من 
مربــع التســوية إىل مربــع املقاومــة حتــى لــو كان ذلــك تعبــريًا عــن 

اإلرادة الحرة للشعب الفلسطيني.
الفلســطيني يف  للشــعب  الحــرة  اإلرادة  انتــزاع  فــإن  ذلــك،  ومــع 
اختيار قيادته وصناعة قراره أمر يستحق العناء، كا أن تصويب 
املسار السيايس للمنظمة وتفعيل مؤسساتها ال ينبغي أن يأخذ 
إذنــًا مــن أحــد. ويجــب البحــث عــن صيــغ إبداعيــة تكفــل اســتمرار 
البيئــة املؤسســية للعمــل واســتمرار املقاومــة. وهــي صيــغ ليــس 
مــن الــروري أن تكــون ذات طبيعــة بريوقراطيــة مثقلــة بالتكاليف 
والشــكليات الرســمية؛ وإمنــا ذات طبيعــة ديناميــة عاليــة مرتبطــة 

بطبائع الثورات وحركات التحرير.
ولألمانــة، فــإن كاتــب هــذه الســطور ليــس متفائــاًل بســلوك قيــادة 
املنظمــة، لكــن الواجــب يقتــي الدفع بأي جهــود باتجاه الخروج 

من املأزق الفلسطيني ومواجهة االحتالل.

كان أحد أهم األسباب املعلنة ملسارعة اإلمارات إىل "تطبيع 
شــامل" لعالقاتهــا مــع )إرسائيــل( الشــهر املــايض )أغســطس/ 
آب(، وتوقيــع اتفاقيــة ســالم معهــا يف 15 الشــهر الجــاري، أن 
أبــو ظبــي تطمــح إىل الحصــول عــى أســلحة أمريكيــة متطــّورة، 
األســلحة  تلــك  بتزويــد  تســمح  األمريكيــة ال  القوانــن  أن  غــري 
دبلوماســية  عالقــات  تقيــم  ال  األوســط  الــرشق  يف  دولــة  ألي 
َعــت االتفاقيــة يف واشــنطن،  مــع )إرسائيــل(. وفعــاًل، مــا إن ُوقِّ
حتى تصاعد النقاش أمريكيًا وإرسائيليًا بشأن طلب اإلمارات 
األفضــل عامليــًا، حيــث  ُتَعــّد  التــي   35  - بيعهــا طائــرات أف 

تتمتع مبزايا قتالية عالية جدًا. 
صحيــٌح أن الرئيــس األمــرييك، ترامــب، أعــرب عــن رغبتــه يف 
بيع اإلمارات تلك الطائرة الحربية باهظة الثمن، إال أن أصواتًا 
يف الواليــات املتحــدة و)إرسائيــل( عــّرت عــن قلقهــا الشــديد 
مــن أن ميــّس ذلــك التفــوق النوعــي العســكري اإلرسائيــي يف 
املنطقة. و)إرسائيل( هي الدولة الوحيدة يف الرشق األوسط 
التي متلك هذا النوع من الطائرات، تسلمت دفعة أوىل عام 
2016، وهــي متتلــك 26 منهــا، ويف طريقهــا إىل 50. وعــى 

الرغم ما قيل عن موافقة رئيس الوزراء اإلرسائيي، نتنياهو، 
عــى تزويــد اإلمــارات بهــذه املقاتلــة، إال أن ذلــك ال يعنــي أن 
املؤسســتن، األمريكيــة واإلرسائيليــة، ســتقدمان عــى ذلــك 
مــن دون تعديــالت تضمــن بقــاء تفــوق )إرسائيــل( العســكري 
يف املنطقة. وكا قال مســؤول أمرييك كبري، فإن صفقة أف 
- 35 مــع اإلمــارات "لــن تتــم إال إذا مل تعــرّض أمــن )إرسائيــل( 

للخطر". وهذا بيت القصيد. 
النوعــي  "التفــوق  قانــون   2008 عــام  يف  الكونغــرس  ســّن 
أي  عــى  ويشــرط  املنطقــة.  يف  لـ)إرسائيــل(  العســكري" 

التي ســتصّدر إليها. واملفارقة أن أبو ظبي تعّد نفســها حليفة 
املنطقــة!  يف  )إرسائيــل(  مســتوى  عــى  املتحــدة  للواليــات 
فــإن  العريــة،  أحرونــوت  يديعــوت  لصحيفــة  تقريــر  وحســب 
ســتتوىل  مــن  هــي  اإلرسائيليــة  الجويــة"  "الصناعــات  رشكــة 
صناعة بعض أجنحة الطائرات التي تريدها اإلمارات، وعددها 
24 مقاتلــة، بقيمــة ثالثــة ماليــن دوالر للجناحــن. وحســب 
الصحيفــة، ســيوكل إىل رشكــة "إلبيــت" اإلرسائيليــة، بالتعــاون 
مــع أخــرى أمريكيــة، حق تصنيع خوذ متطــّورة للطيارين، بقيمة 
األثــايف،  ثالثــة  أن  غــري  الواحــدة.  للخــوذة  دوالر  ألــف   400
ترصيح السفري األمرييك لدى إرسائيل، ديفيد فريدمان، بأن 
اإلمــارات لــن تحصــل عى هذه املقاتالت قبل ســبع ســنوات! 
األمر الذي يرشح ما عناه وزير الدفاع األمرييك، مارك إسر، 
بينــي  اإلرسائيــي،  نظــريه  املــايض  الثالثــاء  اســتقباله  عنــد 
غانتــس، بقولــه: "أقــول للجميــع منــذ البدايــة، إن حجــر الزاويــة 
العســكري  التفــّوق  عــى  الحفــاظ  هــو  الدفاعيــة  عالقتنــا  يف 
النوعــي إلرسائيــل يف املنطقــة". مــا يعنــي أن طائــرات أف - 
35 املصّنعــة لإلمــارات، واملعّدلــة لناحيتــي الكفــاءة القتاليــة 

والتكنولوجية، ستكون بعد سبع سنوات جزءًا من املايض!
مــا ســبق أن اإلمــارات، مهــا حاولــت أن تتصهــن يف  يؤّكــد 
مبكانــة  أبــدًا  تحظــى  لــن  املنطقــة،  يف  وســلوكها  خطابهــا 
)إرسائيــل( يف واشــنطن. أقــى مــا ميكــن أن تطمــح إليــه أبــو 
ظبــي، أن تحظــى ببعــض الــرىض األمــرييك، مــن خــالل التواطؤ 
التــام مــع )تــل أبيــب(، والتاهــي مــع أجندتهــا. هــذا ال يعنــي 
هــذه،  املقاتــالت  صفقــة  مــن  شــيئًا  تحقــق  لــن  اإلمــارات  أن 
فباإلضافــة إىل إشــباع نهــم ترامــب املــايل، فإنهــا قد تســتخدم 
هــذه الطائــرات يف املســتقبل إلنزال املوت وإحداث الخراب 

ما بعد السلطة الفلسطينية

االزدراء األميركي اإلسرائيلي لإلمارات

محسن محمد صالح
تي آر تي عربي

المراهنة على إصالح السلطة الفلسطينية أو 
اعتبارها قاطرة للتغيير الوطني لم يعد أمرًا ممكنًا، 
إن اآلمال في بناء شرعية فلسطينية حقيقية وبناء 

مؤسسات تشريعية ورئاسية وتنفيذية شفافة، 
ناتجة عن انتخابات حرة تحت االحتالل هي أحالم 

بعيدة المنال.

أسامة أبو ارشيد
العربي الجديد

ه الكونغرس على أي إدارة  يشترط قانون َسنَّ
أميركية ضمان قدرة )إسرائيل( على »مواجهة 

وهزيمة أي تهديد عسكري تقليدي حقيقي من 
أي دولة بمفردها، أو تحالف محتمل بين دول، 

أو من أطراف من غير الدول«

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

يف  وتفعــل  فعلــت  كــا  أخــرى،  وإســالمية  عربيــة  دول  يف 
اليمن وليبيا، وقبل ذلك يف أفغانســتان. ويف موضوع إيران، 
ال تصّدقــوا أن أبــو ظبــي ســتجرؤ وحدهــا عــى مهاجمتهــا مــن 
دون إعــالن حــرب أمريكيــة عليهــا. وبهــذا، تريــد اإلمــارات التــي 
تضغــط بشــدة إلبــرام الصفقــة قبــل عيدها الوطنــي، يف الثاين 
من ديسمر/ كانون األول املقبل، أن تجعل من نفسها خفريًا 
عربيًا لدى الطامح إىل لعب دور رشطي املنطقة، )إرسائيل(، 
فيا تتخّفف أمريكا من مسؤولياتها هناك، للركيز أكر عى 

الخطر القادم من الرشق األقى، الصن.
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غزة/ فلسطني:
نظمت طواقم حامية املستهلك 
يف وزارة االقتصــاد الوطنــي بغزة، 
أمــس، 213 زيــارة تفتيشــية عــى 
واألســواق  التجاريــة  املحــات 

العامة.
وذكــرت الــوزارة، يف بيــان، أمــس، 
محــر   36 حــررت  طواقمهــا  أن 
مخالفــني  تجــار  بحــق  ضبــط 

لألسعار.
وأشــارت إىل أن طواقمهــا نفــذت 
للمحــات  ميدانيــة  جولــة   17
 15 تــم خالهــا تحريــر  التجاريــة، 
غذائيــة  ملــواد  إتــاف  محــر 
ولحــوم وأجبــان وألبان ومرشوبات 
ودقيق فاسد ومنتهي الصاحية.

دمــغ  مديريــة  قيــام  إىل  ولفتــت 
ومراقبــة املعــادن الثمينــة بإجــراء 
محــال  عــى  ميدانيــة  جــوالت   8
يف  واملجوهــرات  الذهــب  بيــع 
عليهــم  للتأكيــد  غــزة  محافظــة 

بااللتزام باإلجراءات السامة.

طواقمهــا  تحريــر  إىل  ونوهــت 
بائعــي  مــن  لعــدد  محــارض  عــدة 

الخروات لرفعهم األسعار.

أن  االقتصــاد  وزارة  وأكــدت 
شــملت  امليدانيــة  جوالتهــا 
نظافتهــا  مــن  للتأكــد  املخابــز 

وأهابــت  بالســامة.  والتزامهــا 
بالتعــاون  املواطنــني  بجميــع 

واإلباغ عن املخالفني.

أن  مــوىس،  نائــل  د.  االقتصــادي  االختصــايص  وأكــد 
وقــف تســلم الســلطة ألمــوال املقاصة، وجائحــة كورونا، 
شــّكا نقطتــني فارقتــني يف الوضــع الفلســطيني برمتــه 
ويف الضفــة الغربيــة عــى وجــه التحديــد، مشــرًا إىل أن 
هــذا التحــدي وضــع الســلطة أمــام أزمــة ماليــة األشــد يف 

تاريخها.
وقال موىس: إن أزمتي املقاصة وجائحة كورونا تسببتا 
يف تراجع إجاميل اإليرادات بأكرث من 70 %، مبينًا إىل 
أن االغــاق الناجــم عــن مواجهــة جائحــة كورونــا أدى إىل 
تراجــع حــاد يف اإليــرادات العامــة مــن الجبايــة املحليــة 

مبقدار النصف تقريبا.
 وأضــاف مــوىس أن الوضــع املــايل الحرج دفع بالســلطة 

إىل االســتدانة مــن الجهــاز املــريف وهــذا ترتــب عليــه 
ارتفــاع يف حجــم الديــن لتلــك املصــارف تجــاوز مليــاري 
دوالر تقريبًا، كام أن الدين الخارجي للسلطة ارتفع إىل 

أكرث من 1.4 مليار دوالر.
يف  فلســطيني  مليــون  نصــف  فــإن  االحصــاء،  وحســب 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فقــدوا وظائفهــم لتداعيــات 

الجائحة عى األنشطة االقتصادية.
الخــاص  القطــاع  ارتفــاع مســتحقات  مــوىس إىل  وأشــار 
عــى حكومــة اشــتية إىل نحــو مليــاري دوالر، كــام بلغت 
التقاعــد عــى وزارة  املســتحقات املرتاكمــة لصنــدوق 

املالية نحو ملياري دوالر.
أيضــًا  القاتــم  بســتاره  االقتصــادي  الوضــع  أســدل  وقــد   

تراجــع  حيــث  الفلســطينية،  البورصــة  نشــاط  عــى 
مقارنــة  العــام  هــذا   70% مــن  بأكــرث  التــداوالت  حجــم 
مــع العــام 2019، حيــث إنــه خــال إفصاحــات النصــف 
مــؤرش  فقــد  الفلســطينية،  املســاهمة  للــرشكات  األول 
"القــدس" الرئيــي أكــرث من %15 من قيمته منذ بداية 

العام الجاري.
بنســبة 53%  الــرشكات املدرجــة  أربــاح  تراجعــت  كــام 
إىل 77 مليــون دوالر فقــط يف النصــف األول مــن العــام 
الفــرتة  يف  دوالر  مليــون   163.9 حــوايل  مــن  الحــايل، 

املقابلة من العام املايض.
معــني  د.  االقتصــادي  االختصــايص  تطــرق  جهتــه  مــن 
والــذي  غــزة  قطــاع  يف  االقتصــادي  الوضــع  إىل  رجــب 

اعتربه عى حافة االنهيار.
يف  تعــاين  كانــت  غــزة  إن  رجــب:  االختصــايص  وقــال 
انخفــاض  نتيجــة  شــديدة،  ماليــة  ضائقــة  مــن  األســاس 
معــدل النمــو بشــكل ملمــوس، وتــدين نصيــب الفــرد من 
الناتــج املحــي االجــاميل مــع اســتمرار البطالــة العاليــة 
الشــباب  بطالــة  بخــاف   45-50% مــن  تراوحــت  التــي 
والفقــر  النســاء  بــني  البطالــة  ارتفاعــًا إضافــة اىل  األكــرث 

الشديد.
املأمــول  "كان  "فلســطني":  لصحيفــة  رجــب  وأضــاف 
أن يتعــاىف اقتصــاد غــزة تدريجيــًا خــال الربــع األول مــن 
الفرصــة  تــرتك  مل  كورونــا  جائحــة  أن  إال   2020 العــام 
معانــاة  أكــرث  الوضــع  أصبــح  حيــث  الغــزي  لاقتصــاد 

بعــد توقــف املهــن وتعطــل اآلالف عــن مهنهــم، وتراجــع 
القــوة الرشائيــة يف األســواق وارتفاع معدالت الشــيكات 

املرتجعة.
وذكــر رجــب أن القطــاع الخــاص تأثــر كثــرًا، ومل يتمكــن 
التجــار ورجــال األعــامل مــن التنقــل إىل الخــارج بســبب 
الجائحــة عــدا عــن عراقيــل االحتــال اإلرسائيــي أساًســا، 
فضًا عن أن أزمة الكهرباء كانت ذات تأثر سلبي عى 

األنشطة االقتصادية بغزة.
ولفــت رجــب إىل أن تراجــع القــوة الرشائيــة، خفــض مــن 
االيــرادات التــي تجبيهــا الحكومــة يف غــزة، وهــذا تــرك 
تأثــره عــى نفقاتهــا التشــغيلية الشــهرية وعــى رصف 

رواتب املوظفني الحكوميني.

ستمتد اآلثار السلبية للعام الجديد

ا يف جميع قطاعاته منذ 9 أشهر.. االقتصاد الفلسطيني يسجل تراجًعا حادًّ
 غزة/ رامي رمانة:

منذ بداية العام الذي مضى منه تســعة أشــهر، ســجل االقتصاد 
الفلسطيني تراجعا حادًا في كافة قطاعاته وأنشطته سواء على 

المستوى الفردي أو الرسمي.

واشــتدت وطــأة هــذا التراجــع فــي ظــل توقــف الســلطة عــن 
تســلم أمــوال )المقاصــة( مــن الجانــب اإلســرائيلي، وغــزو جائحة 
كورونا، وتقلص الدعم الدولي للخزينة العامة، واســتمرار الحصار 
اإلسرائيلي على قطاع غزة وكذلك عقوبات رئيس السلطة أيًضا.

ويرجــح مراقبــون اقتصاديــون فــي أحاديــث منفصلــة لصحيفــة 
"فلســطين" أن يبقى الوضع االقتصادي يراوح مكانه بل يســجل 
مزيــدًا من التأزم يمتد للربــع األول والثاني من العام المقبل وأن 

تكون فرص التعافي ضئيلة جدًا.

واشنطن/أ ف ب:
متــر منظمــة الــدول املصــدرة للنفــط "أوبــك" 
 60 )OPEC ( -التــي مــى عــى تأسيســها 

التــي  العواصــف  أســوأ  مــن  بواحــدة  عامــًا- 
شــهدتها عــى امتــداد وجودهــا مــع انخفــاض 
الطلــب عــى النفــط بســبب فــروس كورونــا 
"كوفيــد19- واالنتقــال إىل الطاقــة النظيفــة، 
ورغــم تــآكل احتكارهــا واحتــدام الخــاف يف 
صفوفهــا لكــن الخــرباء يــرون أن دورهــا مل ينتــه 

بعد.
املحلــل  لوبيــز  ســيبيل  فيليــب  يقــول 
املســتقل ومدير رشكة جيوبوليا االستشــارية 
آفــاق  كانــت  أن  يســبق  ("مل   Geopolia(

الكارتــل )التحالــف( املســتقبلية غــر مواتيــة 
إىل هذا الحد".

املحلــل  كاســا  دي  ألربتــو  كارلــو  ويجيــب 
تريــدس"  "أكتيــف  يف  املتخصــص 
البعــض إىل حــد  )ActivTrades( "يذهــب 

الزمــن.  عليهــا  عفــا  منظمــة  أوبــك  إن  القــول 
تأثــًرا  أنهــا "أقــل  ال أصــدق ذلــك"، ويضيــف 
بالتأكيــد مــام كانــت عليه يف املايض، لكنها 

ما زالت متثل وزنًا ثقيا".
وقــد تأســس التحالــف يف 14 ســبتمرب/أيلول 
1960 مببادرة من السعودية وإيران والعراق 
والكويــت وفنزويــا، ويضــم اآلن 13 عضــًوا، 
باإلضافــة إىل 10 دول أخــرى، إذا أخذنــا يف 
االعتبــار املوقعــني عــى اتفاقيــة أوبك بلس، 

الــدول متثــل  بينهــم روســيا. وكل هــذه  ومــن 
نصف اإلنتاج العاملي من الذهب األسود.

تصحيح األوضاع
مواجهــة  ويف  مارس/آذاراملــايض،  يف 
خــارج  الوبــاء  تفــي  مــع  األســعار  انخفــاض 
الصــني، فشــل الكارتــل وحلفــاؤه يف االتفــاق 
عــى مــا يجب فعله. وأدى االفتقار للتنســيق 
مــع  األســعار،  يف  تاريخــي  انخفــاض  إىل 
إىل  نيويــورك  يف  الربميــل  ســعر  انخفــاض 
أبريل/نيســان  نهايــة  الســلبية  املنطقــة 

املايض.
ثــم قامــت مجموعــة "أوبــك بلــس" بتصحيــح 
مــن   20% إىل  يصــل  مــا  بخفــض  الوضــع 
باالرتفــاع  لألســعار  ســمح  مــا  وهــذا  إنتاجهــا، 

إىل نحو 40 دوالًرا للربميل حاليًا.
وأظهــر هــذا العمــل املشــرتك أن املجموعــة 
"ال  الســوق  يف  رائــًدا  دوًرا  تلعــب  تــزال  ال 
تســتطيع الواليــات املتحــدة أن تؤديــه، كــون 

رشكات النفط لديها خاصة" وفق لوبيز.
لكــن هــذه السياســة عــززت يف الوقــت نفســه 
مــن وضــع األمركيــني كأول منتــج يف العــامل 
وجففــت   ،2018 عــام  نهايــة  مــن  اعتبــارًا 

املوارد املالية ألعضاء التكتل.
مــن هنــا تنشــأ صعوبــة ضــامن احــرتام الجميــع 
للحصــة املحــددة بعد تخفيض اإلنتاج، وهي 
لضــامن مصداقيــة  ذلــك رضوريــة  مــع  مهمــة 
الطاقــة  وزيــر  قولــه  يكــّرر  كــام  الكارتــل، 

ــه  وُيوجَّ ســلامن،  بــن  العزيــز  عبــد  الســعودي 
إىل  بالحصــص  االلتــزام  عــدم  يف  اإلصبــع 

نيجريا والعراق بشكل متكرر.
ذروة االستهالك

عمليــات  أدت  "كوفيــد19-"  لوبــاء  اســتجابة 
اإلغــاق والقيــود املفروضــة عــى الســفر إىل 
تخفيــض اســتهاك النفــط. ويتوقــع البعــض 
العــام  مســتوى  إىل  مطلقــًا  يعــود  لــن  أنــه 

املايض.
ووفق الســيناريو الذي وضعته واملتوافق مع 
اتفاقيــة باريــس للمنــاخ بهــدف إبقــاء االحــرتار 
أقــل بكثــر مــن درجتني مئويتني أو حتى 1.5 
درجة، تعتقد وكالة الطاقة الدولية أن الطلب 
عــى النفــط ســيبدأ يف االنخفــاض الســنوات 

القليلة املقبلة، عام 2022 تقريبا.
وتقول باوال رودريغيز-ماسيو املحللة برشكة 
ريســتاد إنرجــي )Rystad Energy( إن هــذا 
الرتاجــع املعلــن "ال يعنــي أننــا ســننتقل منــذ 
الغــد إىل اســتهاك صفــري" مشــرة إىل أنــه 
باســتهاك  العــامل  اســتمر  األزمــة،  ذروة  يف 
بــداًل مــن  70 مليــون برميــل يومًيــا،  أكــرث مــن 

100 مليون قبل الوباء.
بلــغ  لــو  "حتــى  ليقــول  كاســا  دي  ويعــود 
الطلــب ذروتــه، فمــن املحتمــل جــًدا أن يظــل 
النفــط مصــدر طاقــة محورًيــا خــال 20 عاًمــا 

املقبلة".
التنفيــذي  الرئيــس  بويانيــه  باتريــك  وأعلــن 

لرشكــة توتــال يف يونيو/حزيــران املــايض أن 
اإلنتاج ســيبلغ 50 مليون برميل يومًيا بحلول 

.2040-2050

احتياطات كبيرة
يف عامها الستني، ما زالت أوبك إذن بعيدة 
وانخفــاض  دورهــا.  تفقــد  أن  عــن  البعــد  كل 
 10 "حــوايل  إىل  براميلهــا  إنتــاج  تكلفــة 
ريســتاد  لــدى  تقــول املحللــة  كــام  دوالرات" 
إنرجــي -مثلــام هــو الحــال بالنســبة للســعودية 
يجعــل  األرض-  مــن  النفــط  تســتخرج  التــي 

املنظمة قادرة عى الصمود.
وتضيف "استخراج النفط يف السعودية أقل 
تكلفــة بكثــر يف مــا يخلفه من انبعاثات ثاين 
أكســيد الكربــون مقارنــة مــع تقنيــة التصديــع 
واســع  نطــاق  عــى  املســتخدمة  املــايئ" 
النتقــادات  وتعرضــت  املتحــدة،  بالواليــات 

بسبب األرضار التي تخلفها يف البيئة.
احتياطيــات  أكــرب  الكارتــل  أعضــاء  ولــدى 
إذ  العــامل،  مســتوى  عــى  الخــام  النفــط  مــن 
والعــراق  وإيــران  والســعودية  فنزويــا  تحتــل 
أربعــة مــن املراكــز الخمســة األوىل مــن حيــث 
االحتياطيــات العامليــة، وفق وكالة معلومات 

الطاقة األمركية.
وستســتفيد حصتهــم يف الســوق مــن العــودة 
فنزويــا  عــودة  انتظــار  يف  لليبيــا،  الوشــيكة 
وإيــران اللتــني مــا زالتــا خاضعتــني للعقوبــات 

األمركية.

"االقتصاد" تحرِّر 36 مخالفة بحق ُتّجار و15 محرض إتالف

جانب من جولة طواقم حامية املستهلك أمس             )فلسطني(

ضمن خطة التعايش المقترحة
نقايب يطالب بإعادة فتح 

املنشآت السياحية يف غزة
غزة/ فلسطني: 

طالــب عضــو مجلــس إدارة الهيئــة الفلســطينية للمطاعــم والفنــادق 
والخدمــات الســياحية معــني أبــو الخــر، الجهــات الحكوميــة يف غــزة 
بإعادة فتح املنشــآت الســياحية ضمن خطة التعايش املقرتحة من 

الهيئة.
وأكــد أبــو الخــر، يف تريــح، أمــس، عــى رضورة أن تاحــق وزارة 
االقتصــاد  مســتقبل  متــس  التــي  االشــاعات  مروجــي  الداخليــة 

واملنشآت السياحية.
ويــأيت ذلــك يف أعقــاب إغــاق وزاريت الداخليــة واالقتصــاد مطعــم 

"التايلندي" يف مدينة غزة ملدة 48 ساعة.
عــى  إغــاق املطعــم؛ حرًصــا  بقــرار  التــام  االلتــزام  الخــر  أبــو  وأكــد 

سامة العاملني واملواطنني.
وذكــر أن اكتشــاف إصابــة املوظــف يف املطعــم جــاءت بعــد ســاعة 
مــن عودتــه إىل العمــل، بعــد إجــازة ملــدة 20 يومــا، معرًبــا عــن دعمــه 

وإسناده ألصحاب املطعم والعاملني فيه، ومتمنيا لهم السامة.
وقــال أبــو الخــر: إن مطعــم التايانــدي يعتــرب أحــد مــوردي الوجبــات 
التــي  والســامة  الصحــة  معايــر  ضمــن  الحجــر  ألماكــن  الغذائيــة 
وضعتهــا الجهــات املختصــة، معتــرًبا أنــه منــوذج متقــدم يف االلتــزام 

مبعاير الوقاية.

854 ألف عاطل عن 

العمل يف )إرسائيل( 
بسبب كورونا

النارصة/ فلسطني:
انضــم أكــرث مــن 11,300 إرسائيــي إىل فئــة العاطلــني عــن 
العمــل داخــل الكيــان اإلرسائيــي، فيام قــدم أكرث من 120 

ألف آخرين طلبات للحصول عى عمل.
وذكــرت "مصلحــة االســتخدام والتشــغيل يف )إرسائيــل("، 
يف بيــان، أمــس، أن اكــرث مــن مائــة وعرشيــن الــف شــخص 
قدمــوا طلبــات للحصــول عى عمل منذ الخميس املايض 

أي قبل يوم واحد من دخول االغاق حيز التنفيذ.
وأشــارت إىل أن معظمهــم أخرجــوا يف إجــازة غــر مدفوعــة 

األجر.
اىل  يعــودوا  مل  املســتخدمني  آالف  "مئــات  إن  وقالــت 
أماكــن عملهــم منــذ شــهر مــارس/ اذار املــايض. إن هــذه 
املدة الطويلة قد تتسبب ببطالة مزمنة، مام سيؤدي اىل 
خلــق جيــل تائــه مــن العاطلــني عــن العمــل هــذا اىل جانــب 

العواقب األخرى".
وأكــدت أن مجمــوع العاطلــني عــن العمــل يبلــغ حاليا 854 

ألف إرسائيي.

بسبب كورونا وتراجع الطلب.. هل انتهت صالحية أوبك؟

واشنطن/ وكاالت:
أطلــق الخبــر االقتصــادي ســتيفن روتــش، تحذيرا 
جديــدا بشــأن انهيــار الــدوالر، حيــث قــال روتــش، 
العــام  إن  ييــل،  بجامعــة  التدريــس  هيئــة  عضــو 

القادم سيكون قاسيا عى الدوالر.
ووفقــا للخبــر فــإن "فكرتــه التي قد تبــدو مجنونة" 
بأن الدوالر سينهار يجب أال تبدو كذلك، مشرا 

إىل وجود بيانات تدل عى ذلك.
الواليــات  الجــاري يف  الحســاب  إن "عجــز  وقــال: 
التــوازن  مقيــاس الختــال  أوســع  وهــو  املتحــدة، 
الــدويل مــع بقيــة العــامل، عاىن من تدهور قيايس 
معــدل  يســمى  مــا  كــام ســجل  الثــاين.  الربــع  يف 
مجمــوع  وهــو  الصافيــة،  الوطنيــة  املدخــرات 
مدخــرات األفــراد والــرشكات والقطــاع الحكومــي، 
إىل  عائــدا  الثــاين  الربــع  يف  قياســيا  انخفاضــا 
املنطقــة الســلبية للمــرة األوىل منذ األزمة املالية 

العاملية".
االقتصــادي  الخبــر  توقــع  املــايض،  يونيــو  ويف 
أو  العــام  يف  األمريــي  للــدوالر  انهيــار  حــدوث 
العامني املقبلني، لكنه اآلن يرى أن ذلك يحدث 

بحلول نهاية عام 2021.
كام رجح روتش، الرئيس السابق لبنك االستثامر 
"مورغــان ســتاني آســيا"، احتــامل حــدوث ركــود 
فــوق  املتحــدة  الواليــات  يف  مــزدوج  اقتصــادي 

%50 هذا العام.

وقــال: "مــع اقرتابنــا مــن موســم اإلنفلونــزا وارتفــاع 
الوفيــات،  وصعــود  الجديــدة  اإلصابــة  معــدالت 
فــإن خطــر حــدوث هــزة )اقتصاديــة يف الواليــات 

املتحدة( ليس باألمر الذي ميكنك تجاهله".
الــدوالر،  مــؤرش  أن  "بلومــربغ"  موقــع  مــن  ويظهــر 
الذي يقيس قيمة العملة األمريكية أمام سلة من 
العمــات الرئيســية، كان يف بدايــة العــامل الجاري 
عنــد مســتوى 97 نقطــة، أمــا اآلن فيبلــغ املــؤرش 

94 نقطة.
ويف السياق، قال املتحدث باسم صندوق النقد 
الــدويل، جــري رايــس: إن التوقعــات االقتصاديــة 
العاملية ليست قامتة متاما كام كان متوقعا يف 

يونيو املايض.
أفضــل  جــاءت  اقتصاديــة  بيانــات  أن  إىل  وأشــار 
مــن املتوقــع مــن الصــني وغرهــا مــن االقتصادات 

املتقدمة.
وأضــاف رايــس أن املوقــف ال يــزال "غــر مســتقر" 
يف الكثــر مــن الــدول الناميــة واألســواق الناشــئة 
بخــاف الصــني، الفتــا إىل أن صنــدوق النقــد قلــق 

أيضا حيال تنامي مستويات الدين.
التعــاون  منظمــة  قالــت  ســابق  وقــت  ويف 
االقتصــادي والتنميــة إن الناتــج املحــي اإلجــاميل 
العاملــي ســيخرس 7 تريليونــات دوالر بنهايــة عــام 
2021 جــراء أزمــة كورونــا، واصفا ذلك "بالصدمة 

الكبرة".

خبري اقتصادي محّذرًا:
 الدوالر سينهار يف 2021
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جوبا/ وكاالت:
إن  املتحــدة:  األمــم  قالــت 
فيضانــات عارمــة شــهدتها دولــة 
أكــر  أجــرت  الســودان  جنــوب 
600 ألــف عــى الفــرار مــن  مــن 
إذ  متــوز  يوليــو  منــذ  منازلهــم 
تســبب هطــول األمطــار الغزيــرة 
عــن  النيــل  فيضــان  يف  ألشــهر 

ضفتيه.
مــن  الســودان  جنــوب  ويعــاين 
مــن  التعــايف  يف  صعوبــات 
اســتمرت  أهليــة  حــرب  تبعــات 
خمــس ســنوات ويشــهد بالفعــل 

نقصا حادا يف الغذاء.
غــر  الهطــول  إن  علــاء  ويقــول 
يحــدث  لألمطــار  التقليــدي 
زاد  الطقــس  مــن  منــط  بســبب 

التغر املناخي من حدته.
وقــال آالن نوديهــو منســق األمــم 
اإلنســانية  للشــؤون  املتحــدة 
يف جنــوب الســودان إن جائحــة 
فــروس كورونا املســتجد تعقد 
للمســاعدة.  املنظمــة  تحــرك 
إيصــال  تكلفــة  وزادت 
بســبب  اإلنســانية  املســاعدات 
موظفــي  لحايــة  االحتيــاج 

فيــه  تتكــدس  وقــت  اإلغاثــة يف 
األرس يف مناطق مكتظة.

الخميــس  يــوم  نوديهــو  وأضــاف 
خــال زيــارة للمناطــق املتــررة 
اضطــر  الفيضانــات،  "بســبب 
أعــى  لانتقــال ملناطــق  النــاس 

وليس هناك الكثر منها".
املتحــدة  األمــم  أن  إىل  وأشــار 

دوالر  مايــن  عــرة  خصصــت 
مــن  املترريــن  ملســاعدة 
حاجــة  هنــاك  لكــن  الفيضانــات 
ألكر من 40 مليون دوالر أخرى 

بنهاية العام.
مديــر  ماثيــو هولينجــورث  وقــال 
يف  العاملــي  األغذيــة  برنامــج 
األرس  إن  الســودان  جنــوب 

األشــجار  أوراق  عــى  تقتــات 
والحنطة.

كافيــا  ليــس  "هــذا  وأضــاف 
صحيــة  حالــة  يف  ليبقيهــم 
إىل  مشــرا  جيــدة"  وجســانية 
بعــض  توزيــع  املقــرر  مــن  أن 
الغذاء الشــهر املقبل لكن ذلك 

ليس كافيا.

د 600 ألف شخص فيضانات عارمة يف دولة جنوب السودان ُترشِّ

جانب من الفيضانات يف السودان أمس      )فلسطن(

لبنان.. أهايل السجناء 
يقطعون عدًدا من الّطرقات 

للمطالبة بإقرار قانون العفو
بروت/ وكاالت:

قطع أهايل السجناء املوقوفن يف السجون اللبنانية بعد 
ظهر أمس، عددا من الطرقات شال لبنان وجنوبه ورشقه 
بإقــرار  بــروت الجنوبيــة للمطالبــة  ويف ضاحيــة العاصمــة 
قانــون العفــو عنهــم خاصــة يف ظــل تفــي جائحــة فــروس 

كورونا املستجد )كوفيد19-(، يف عدد من السجون.
وقطع أهايل السجناء، طريق املطار القديم يف الضاحية 
العــام.  العفــو  قانــون  بإقــرار  مطالبــن  لبــروت  الجنوبيــة 
إقــرار  يف  اإلرساع  إىل  دعــت  وهتافــات  شــعارات  ورددوا 

القانون.
لبنــان(  كــا قطعــوا الطريــق أمــام رسايــا طرابلــس )شــال 
ونفذوا اعتصامًا، طالبوا فيه بـاإلفراج عن أبنائهم يف سجن 
رومية وإقرار قانون العفو العام، يف ظل تفي الفروس 

املميت بشكل كبر بن السجناء”.
ويف مدينــة صيــدا )جنــوب لبنــان( نفــذ أهــايل املحكومن 
واملوقوفــن اعتصامــًا تحــت عنــوان “التصعيــد مســتمر”، 
وذلــك للمطالبــة بالعفــو العــام الشــامل للســجناء، ونفــذوا 
وقفــة وســط الطريــق يف ســاحة املدينــة، رافعــن الفتــات 

تطالب بالعفو العام الشامل للسجناء.
ويف منطقة ضهر البيدر )رشق لبنان( أقدم أهايل السجناء 
عــى إغــاق الطريــق مطالبــن بـــاإلرساع بإقــرار العفــو العام 
وتحســن أوضاع أبنائهم يف ظل انتشــار فروس “كورونا” 

يف السجون.

ارتفاع عدد قتىل الرشطة 
املرصية بواقعة هروب 

سجن طرة إىل 4
القاهرة/ وكاالت:

قتــى الرطــة املرصيــة  عــدد  إن  إعــام مرصيــة:  قالــت وســائل 
متأثــرا  وفــاة مجنــد  بعــد  وذلــك  قتــى،   4 إىل  الخميــس،  ارتفــع، 
بجراحه التي أصيب بها يف الحادث الذي وقع قبل يومن، جراء 
إحباط محاولة هروب فاشلة لـ4 من املحكوم عليهم باإلعدام من 

سجن طرة بالقاهرة، بحسب رواية وزارة الداخلية.
وأكــدت املصــادر ذاتهــا إصابــة رئيــس مباحــث ســجن طــرة بجــروح 
خطــرة، واحتجــازه يف غرفــة العنايــة املركــزة مبستشــفى جنــويب 

القاهرة.
بينهــم  رشطيــن   3 مقتــل  إعــام،  وســائل  أعلنــت  واألربعــاء، 
ضابطــان، و4 مدانــن بحكــم اإلعدام، إثــر "إحباط" محاولة هروب 

من سجن جنويب القاهرة.
4 املودعــن بحجــز اإلعــدام، حاولــوا  الـــ  وأوضحــت أن املدانــن 
الهروب من السجن صباح األربعاء، فيا تصدت لهم قوة التأمن 

الرطية، ما أدى إىل مرصعهم جميعا.
ومل تقــدم وســائل اإلعــام املحليــة تفاصيــل بشــأن طبيعــة قضايــا 

املحكوم عليهم باإلعدام، وما إذ كانت "جنائية أم إرهابية".
ويعــرف ســجن طــرة بأنــه مــن أكــر الســجون املرصيــة، وهــو ســجن 
شــديد الحراســة يقــع يف أقــى جنــوب العاصمــة، وبــه عــدد مــن 

املباين وتتفاوت درجات تأمن مبانيه.
وتعــد محــاوالت الهــروب مــن الســجون أمــرا نــادرا يف مــرص، ومل 
تحــدث بشــكل واضــح إال خــال أحــداث ثــورة ينايــر عــام 2011، 

وتضاربت التقارير حول كيفية حدوثها واملسؤولية عنها.

بكن/ وكاالت:
آالف  الصينيــة  الســلطات  دمــرت 
املســاجد يف شــينجيانغ، حســبا 
ذكــر مركــز أبحــاث اســرايل أمــس، 
انتهــاكات  عــن  تقريــر  أحــدث  يف 
واسعة لحقوق االنسان يف اإلقليم 

املضطرب.
وتقول مجموعات حقوقية إن أكر 
األويغــور  مــن  شــخص  مليــون  مــن 
مــن  غالبيتهــم  آخريــن  ومســلمن 
محتجــزون  بالركيــة،  الناطقــن 
اإلقليــم  أنحــاء  يف معســكرات يف 
البــاد،  غــرب  شــال  يف  الواقــع 
فيا ُيرغم الناس عى التخيل عن 

تقاليدهم ومنها الدينية.
وتــم تدمــر قرابــة 16 ألــف مســجد 
بحســب  أرضار،  بهــا  ُألحقــت  أو 
االســراتيجية،  السياســة  معهــد 
كانبــرا،  مقــره  ابحــاث  مركــز  وهــو 
استند يف تقريره إىل صور االقار 
مئــات  وثقــت  التــي  االصطناعيــة 
املواقع املقدســة، وإىل منذجات 

إحصائية.
يف  حصــل  الدمــار  ومعظــم 
الســنوات الثاث األخرة، ويعتقد 
أن 8500 مســجد ُدمــرت بالكامل، 
مزيــدا  رصــد  الــذي  التقريــر  وفــق 
أورومتــي  خــارج  األرضار  مــن 

وكاشغر.

والعديد من املســاجد التي نجت 
من التدمر أزيلت قببها ومآذنها، 
أن  قــدر  الــذي  التحقيــق  بحســب 
أقــل مــن 15,500 مســجدا ســليم 
ومتــرر مــا زالــت قامئــة يف أنحــاء 

شينجيانغ.
يكــون  املعلومــات  صحــت  وإن 
املســلمن  عبــادة  أماكــن  عــدد 
عقــد  منــذ  اإلقليــم  األدىن يف  هــو 
االضطرابــات الوطنيــة التي أججتها 

الثورة الثقافية يف الستينات.
باملقارنــة فــإن الكنائــس املســيحية 
شــينجيانغ،  البوذيــة يف  واملعابــد 
مركــز  تحقيــق  شــملها  والتــي 
أو  للدمــار  تتعــرض  مل  األبحــاث، 

ألرضار.
ثلــث  أيضــا إن قرابــة  وقــال املركــز 
يف  املهمــة  اإلســامية  املواقــع 
األرضحــة  بينهــا  ومــن  شــينجيانغ، 
الدينيــة،  الزيــارة  وطــرق  واملقابــر 

سويت باألرض.
وكالــة  أجرتــه  تحقيــق  وتوصــل 
املــايض  العــام  بــرس  فرانــس 
ُدمــرت  املقابــر  عــرات  أن  إىل 
تناثــر  إىل  أدى  مــا  املنطقــة،  يف 
الرفــات البريــة وحجــارة املدافــن 

املكرسة يف أنحاء املواقع.
أهــايل  أن  عــى  الصــن  وتــرص 
شــينجيانغ "يتمتعــون بحريــة دينية 

كاملة".

تقرير: السلطات الصينية دمرت آالف املساجد
 يف شينجيانغ بالسنوات األخرية

األعام الصينية ترفرف فوق مسجد يف مدينة كاشغر أمس      )فلسطن(

موسكو/ وكاالت:
بن عرض ضانات بعدم التدخل االنتخايب 
االســتخدام  ضــّد  دويل  اتفــاق  وطــرح 
قــّدم  الحديثــة،  للتكنولوجيــات  العــدايئ 
الرئيــس الــرويس فادميــر بوتــن اقراحــات 
لواشــنطن عى مشــارف االنتخابات الرئاسية 
األمركيــة ولكــن يف مجــال تبــدو فيه موســكو 

كصاحبة سوابق.
وقــت  يف  أيضــًا  االقراحــات  هــذه  وتــأيت 
غربيــة  شــبهات  الروســية  الســلطات  تواجــه 
يف قضية تســميم املعارض البارز للكرملن 
اليكــي نافالنــي يف آب/ أغســطس، وهــي 
اتهامات تنفيها موسكو وتعتر أّنها "زائفة".

واشــنطن،  عــى  الــرويس  الرئيــس  وعــرض 
"تبــادل  أمــس،  الكرملــن  نــره  إعــان  يف 
ضانــات بعــدم التدخــل، مبــا يف ذلــك يف 
العمليــات االنتخابيــة، خاصــة عــر اســتخدام 

تكنولوجيا املعلومات والتواصل".
قبيــل  املقــّدم  االقــراح  هــذا  ويتطلــع 
االنتخابــات الرئاســية األمركيــة املرتقبــة يف 
3 تريــن الثاين/نوفمــر، إىل العمــل حــول 
التــي  االعتــداءات  ملواجهــة  عاملــي  اتفــاق 

تستخدم تلك التكنولوجيات.
التحديــات  "مــن  إعانــه  يف  بوتــن  وكتــب 
العــامل املعــارص  الكــرى يف  االســراتيجية 
املجــال  يف  النطــاق  واســعة  مواجهــة  خطــر 
الرقمــي. وتقــع مســؤولية خاصــة يف تفاديهــا 
عى األطراف الرئيســين يف األمن العاملي 

يف مجال املعلومات".
بينهــا  كافــة،  الــدول  أخاطــب  "وإذ  وقــال 

إىل  التوصــل  أقــرح  املتحــدة،  الواليــات 
سياســيًا  الــدول  فيــه  تلتــزم  دويل  اتفــاق 
تكنولوجيــا  تســتخدم  رضبــة  توجيــه  بعــدم 

املعلومات والتواصل".
ســرغي  الــرويس  الخارجيــة  وزيــر  وتــا 
الفــروف اإلعــان عــر التلفزيــون، بينــا كان 
بوتــن يتوجــه لحضــور املنــاورات العســكرية 
والتــي  البــاد  جنــوب  يف  "قوقــاز2020-" 
يشــارك فيهــا آالف الجنــود وعــدد مــن الدول 

الحليفة، بينها الصن.
أرسى  نكــون  ال  "دعونــا  اإلعــان  وذكــر 

خافاتنا".
اتهامــات  ســنوات  منــذ  روســيا  وتواجــه 
وبــث  معلوماتيــن  قراصنــة  باســتخدام 
التواصــل  مواقــع  عــى  كاذبــة  معلومــات 
يف  االنتخابيــة  العمليــات  عــى  للتأثــر 

الغرب.
وموســكو متهمــة تحديــدا بشــن حملــة دعــا 
االنتخابــات  يف  ترامــب  دونالــد  لرشــيح 
الرئاسية األمركية عام 2016 ما ساهم يف 

فوزه.
وســبق لباريــس أن اتهمــت روســيا بالســعي 
الحــايل  الرئيــس  حملــة  عــى  التأثــر  إىل 
إميانويل ماكرون، بينا تدور شــبهات حول 
تدّخلها يف اململكة املتحدة إّبان اســتفتاء 

بريكست.
كــا توجــه اتهامــات إىل الكرملــن بالســعي 
األمركيــة  االنتخابــات  حملــة  عــى  للتأثــر 
الجاريــة حاليــا والتــي يتنافــس فيهــا ترامــب 

مع املرشح الدميوقراطي جو بايدن.

األســبوع  خــال  الفــروف  ســرغي  وقــال 
الحــايل لوكالــة تــاس "ال نريــد حقــًا أن تكــون 
الواليــات  غــرار  عــى  دوليــًا  كبــرة  دولــة 

املتحدة يف أزمة".
وســبق لعــدد مــن الكيانــات واألفــراد الــروس 
أمركيــة  بعقوبــات  اســتهدافهم  جــرى  أن 
خاصــة  األخــرة،  الســنوات  غضــون  يف 
بســبب مســاعي التدخــل املرتبطــة بأجهــزة 
االستخبارات الروسية أو بشخصيات متهمة 
املليارديــر  مثــل  املســاعي  هــذه  بقيــادة 

يفغيني بريغوجن.
وتحّركــت يف هــذا الســياق عالقــة وســائل 
ملجموعــات  وســبق  االجتاعــي.  التواصــل 
فيسبوك وتوير وغوغل ومايكروسوفت أن 
أعلنــت إحبــاط هجات الكرونيــة وتفكيك 
حمــات تضليليــة كانــت تقــاد مــن الخــارج، 

بخاصة من روسيا.
وتتهــم روســيا بتحريك قراصنــة معلوماتين 
الغربيــة  املؤسســات  مــن  عــددا  اســتهدفوا 
مثــل الرملــان األملــاين ومكتب املستشــارة 

أنغيا مركل.
االتهامــات  هــذه  مجمــل  الكرملــن  وينفــي 
متهــًا بــدوره األوروبيــن واألمركين بقيادة 
التضليــل  عــى  تقــوم  موســكو  عــى  حــرب 
اإلعامــي. وآخــر أمثلــة الكرملــن عــى ذلــك 

قضية تسميم املعارض اليكي نافالني.
وكان مدير االســتخبارات الخارجية الروسية 
عــى  بالتحريــض  املتحــدة  الواليــات  اتهــم 
الرئيــس  عــى  الحاليــة  االحتجاجــات  حملــة 

البيارويس الكسندر لوكاشنكو.

بوتني يعرض عىل واشنطن تبادل "ضامنات 
بعدم التدخل" يف االنتخابات

أنقرة/ األناضول:
الــريك مولــود تشــاووش  الخارجيــة  انتقــد وزيــر 
النــواب  مجلــس  رئيســة  ترصيحــات  أوغلــو، 
واصفــا  بــاده،  ضــد  بيلــويس  نانــي  األمريــي 
إياهــا بأنهــا تتمتــع بـ"جهــل التــام"، ووصولهــا إىل 

رئاسة املجلس مثار قلق.
وقال تشــاووش أوغلو، يف تغريدة عى "توير" 
بيلــويس  عبــارات  عــى  رده  معــرض  يف  أمــس، 
بيلــويس  نانــي  "وصــول  لركيــا،  املعاديــة 
رئاســة  منصــب  إىل  التــام  بجهلهــا  املعروفــة 
مجلــس النــواب األمريــي يدعــو للقلــق بالنســبة 
لدميقراطيــة بادهــا". وأضــاف تشــاووش أوغلو: 

سيول/ وكاالت:
قــّدم زعيــم كوريــا الشــالية كيم جونــغ أون أمس 
اعتــذارا نــادرا بشــأن عمليــة قتــل مواطــن كــوري 
بـ"املعيبــة  الحادثــة  واصفــا  البحــر،  يف  جنــويب 
وغــر املتوقعــة"، وفــق مــا أفــاد مكتــب الرئاســة 

يف سيول.
ومــن النــادر جــدا أن تقــّدم كوريــا الشــالية، بــل 
يف  الرســالة  وتــأيت  اعتــذارات.  شــخصيا،  كيــم 
بــن  العاقــات  عــى  طــرأ  الــذي  الجمــود  ظــل 
النوويــة  املحادثــات  توقــف  ووســط  الكوريتــن 

بن بيونغ يانغ وواشنطن.
تســعى  الشــالية  كوريــا  إّن  محللــون  وقــال 
الســرضاء جارتها بعد الحادثة التي تعد األوىل 
بحــق  الشــالية  الكوريــة  القــوات  تنّفذهــا  التــي 

"ستتعلمون احرام إرادة الشعب الريك".
دونالــد  األمريــي  الرئيــس  أجــاب  والخميــس 
ترامــب خــال مؤمتــر صحفــي عــى ســؤال "هــل 
تتعهدون بحدوث انتقال ســلمي للســلطة عقب 
مــاذا  :"ســرى  قائــًا  األمريكيــة؟"  االنتخابــات 
قالــت  ترامــب،  ترصيــح  عــى  وردا  ســيحدث". 
بيلــويس: "نحــن نعلــم أن ترامــب معجــب مبــن، 
فهو معجب ببوتن، وكيم جونغ أون، وأردوغان، 
يف  لســت  أنــك  الرئيــس  الســيد  أذكــر  إننــي  إال 
أو  تركيــا  أو  روســيا،  يف  وال  الشــالية،  كوريــا 
السعودية، نحن يف الواليات املتحدة التي تدار 

بالدميقراطية".

مواطــن مــن الشــطر الجنــويب منــذ عقــد، وأثــارت 
غضبا يف كوريا الجنوبية.

الســمكية  الــروة  قطــاع  يف  املســؤول  وقتــل 
بإطاق النار عليه الثاثاء من قبل جنود كورين 
إرضام  تــم  أنــه  ســيول  أفــادت  بينــا  شــالين، 
النــران يف جّثتــه عندمــا كان يف البحــر، كإجــراء 
عــدوى  انتقــال  خشــية  يبــدو  مــا  عــى  احــرازي 

كوفيد19-.
واعتــذر كيــم عــى "خيبــة األمــل" التــي تســببت 
بهــا الحادثــة للشــعب الكــوري الجنــويب والرئيس 
عــى  مســاعدتهم  مــن  بــدال  جــاي-إن،  مــون 
بحســب  الخبيــث"،  كورونــا  "فــروس  مواجهــة 
مــا ذكــر مستشــار األمــن القومــي يف ســيول ســوه 

هون.

 إصابتان طعًنا بسكني يف باريس قرب 
مقر "شاريل إيبدو" سابًقا

باريس/ وكاالت:
بعــد حــوايل ســت ســنوات مــن الهجــوم عــى شــاريل إيبــدو التــي نــرت 
إصابــة  عــن  بســكن  طعنــا  هجــوم  أســفر  محمــد،  للنبــي  مســيئة  رســوما 
شــخصن أمــس يف باريــس قــرب املبنــى الســابق للصحيفــة األســبوعية 

الفرنسية الساخرة فيا اعتقل اثنان من املشتبه بهم.
مفرضــن  لــركاء  باريــس  يف  محاكمــة  جلســات  مــع  حادثــة  وتتزامــن 
 2015 الثاين/ينايــر  كانــون  يف  إيبــدو  شــاريل  عــى  الهجــوم  ملنفــذي 

والذي أودى بحياة 12 شخصا.
وأفــاد تقريــر أويل للرطــة عــن إصابــة أربعــة أشــخاص، اثنــان منهــم "يف 
أنهــا خفضــت الحصيلــة يف وقــت الحــق إىل إصابتــن  حــال حرجــة" إال 
فقــط. وأفــاد مصــدر قضــايئ عــن توقيــف شــخص قرب ســاحة باســتيل يف 

باريس عى ما ذكرت قيادة الرطة يف العاصمة الفرنسية.
بــه ثــان مرتبــط بالهجــوم عــى مــا أفــاد مصــدر  كــا أوقــف الحقــا مشــتبه 

قضايئ وكالة فرانس برس.

رّدًا على تصريحاتها المعادية لُتركيا
تشاووش أوغلو ينتقد نانيس بيلويس 

ويتهمها بـ"الجهل التام"

زعيم كوريا الشاملية يعتذر عن قتل 
"منشق" كوري جنويب
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نيويورك/ فلسطين:
مــع اســتمرار جائحــة كوفيــد19-، يواجــه الوالــدون تدّبــر كيفية 
قضاء احتياجات مختلفة خارج المنزل وحماية صحة األســرة في 

الوقت نفسه.

 ويجيب موقع منظمة األمم المتحدة للطفولة »يونيســيف« 
عــن أســئلة ملحــة ويقدم إرشــادات للحفاظ على الســامة في 

الفضاءات الخارجية.

برتكيــز  كحــول  عــى  يحتــوي  يديــن  مطهــر  حمــل  يف  فّكــر 
60 باملئــة عــى األقــل، ومناديــل مطّهــرة، ومناديــل ورقيــة، 

وكاممات قامشــية احتياطية، وكيس قابل لإلقفال لتخزين 
تنــاول  أثنــاء  )مثــًا،  اســتخدامها  عــدم  عنــد  الكاممــات 

األطعمة أو املرشوبات(.
تأكــد قبــل مغــادرة املنــزل مــن أن جميع أفــراد األرسة بصحة 

جيدة وال تظهر عليهم أي أعراض.
باّتبــاع  البعــض  بعضهــم  تذكــر  األرسة  أفــراد  عــى  ينبغــي 
الوقــت خــارج املنــزل،  أثنــاء قضــاء  الرئيســية  االحتياطــات 
مــن قبيــل املحافظــة عــى مســافة مــرت واحــد عــن اآلخريــن، 
مــن  اآلخريــن  مــن  االقــرتاب  عنــد  قامشــية  كاممــة  وارتــداء 
)العينــن  الوجــه  ملــس  عــن  واالمتنــاع  األرسة،  أفــراد  غــر 
واألنــف والفــم( أو ملــس ســطح الكاممــة، وغســل اليديــن أو 

تطهرهام بصفة متواترة.
وحــال عودتــك إىل املنــزل، َتحقــْق من غســل اليدين باملاء 

والصابون فورًا ملدة 20 ثانية عى األقل.
هــل مــن اآلمــن ألرسيت قضــاء الوقــت مــع مجموعــة صغــرة 
مــن األصدقــاء املقّربــن؟ يتعــن عــى كل أرسة أن تتخــذ 
بعــض  يــي  وفيــام  الخــاص.  وضعهــا  عــى  بنــاء  قــرارات 

العوامل الرئيسية ألخذها باالعتبار:
تاِبــْع آخــر املســتجدات حــول مســتوى انتشــار كوفيــد19- 
يف مجتمعك املحي. وعمومًا، كلام كان معدل االنتشار 
يف  للفــروس  املحتمــل  التعــرّض  خطــر  زاد  كلــام  أعــى، 

األماكن العامة.
إذا كنت تعيش مع أشخاص يواجهون خطرًا زائدًا بالتعرّض 
ملــرض شــديد مــن كوفيــد19- )أفــراد األرسة األكــر ســنًا، 
والجــدود، وأفــراد األرسة الذيــن يعانــون مــن مشــاكل صحية 
أصــًا(، يجــب عــى جميــع أفــراد األرسة اتخــاذ احتياطــات 

إضافية لحاميتهم. وقد يشمل ذلك تقييد اتصال األطفال 
األطفــال  مــع  اللعــب  ذلــك  )مبــا يف  أشــخاص آخريــن  مــع 
اآلخريــن(، أو إذا كان ذلــك صعبــًا )مثــًا عنــد عودة األطفال 
أفــراد  عــن  بعيــدًا  األطفــال  إبقــاء  فينبغــي  املــدارس(،  إىل 

األرسة املعرضن للخطر عندما يكون ذلك ممكنًا.
وبالنسبة ألي شخص يقوم بنشاط اجتامعي، فمن األفضل 
اقتصار النشاط عى خارج املنزل وتحديده بفرتة قصرة. 
وينبغــي االكتفــاء بعــدد صغــر من األفراد ومع أفراد العائلة 
أو األصدقــاء أنفســهم أو مــع أصدقــاء تثــق بأنهــم ميارســون 

أيضًا االحتياطات الوقائية اليومية.
ســببه  لهــم  لتــرشح  وقتــًا  ــص  وخصِّ بقــرارك  أطفالــك  أبلــغ 
وأهميتــه. ومهــام كان قــرارك، فمــن املهــم أن تحافــظ عــى 
تواصــل مفتــوح مــع أطفالــك. وشــجعهم عــى التعبــر عــن 
شــواغلهم وأن يكونــوا رصيحــن إذا مل يتقيــدوا بالقواعــد. 
وهــذا مهــم خصوصــًا لألطفــال األكــر ســنًا واملراهقــن، إذ 
ينزعــون للمخاطــرة أكــر مــن غرهم أو يشــعرون بضغط من 
أقرانهــم لانخــراط يف أنشــطة اجتامعيــة. حــاول توجيههــم 
وإرشادهم باالستعانة بالعلم )ما الذي نعرفه، وما الذي ال 

نعرفه(، وتوخي التعاطف والتفّهم أثناء ذلك.
 هل من اآلمن استخدام املراحيض العامة؟

شــّجع أفــراد أرستــك عى اســتخدام املرحــاض قبل مغادرة 
املنــزل ومحاولــة تقليــص اســتخدام املراحيــض العامــة إىل 
احتجــت  وإذا  ازدحامهــا.  مــدى  تعلــم  ال  إذ  األدىن،  الحــد 
الســتخدام مرحــاض عــام، حافــظ عــى مســافة مــرت واحــد 
عــى األقــل عــن اآلخريــن، واســتخدم كاممة واغســل يديك 
باملاء والصابون بعد اســتخدام املرحاض مبارشة. وإذا مل 
يتوفــر املــاء والصابــون، اســتخِدم مطهر يديــن يحتوي عى 

كحول برتكيز 60 باملئة عى األقل.

هل ميكن أن ينترش كوفيد19- يف الهواء الطلق؟ اإلجابة، 
لألسف، نعم. إذ ميكن لكوفيد19- أن ينترش يف أي مكان 
ــر أن الفروس  تتصــل فيــه عــن قــرب بشــخص مصــاب. وتذكَّ
ينترش بصفة رئيسة عر الرذاذ التنفيس الذي يبثه شخص 
 — الغنــاء  أو  الــكام  أو  العطــس  أو  الســعال  عــر  مصــاب 
القريبــن  اآلخريــن  األشــخاص  أفــواه  يف  يدخــل  والــذي 
وأنوفهــم وعيونهــم. وميكــن أن ينتقــل الفــروس أيضــًا عــر 
الجــوي( مــن مســافة قصــرة، خصوصــًا يف  الهــواء )الهبــاء 
األماكــن الداخليــة املزدحمــة وســيئة التهويــة. وقــد يصــاب 
الشــخص أيضــًا مــن خــال ملــس فمــه أو أنفــه أو عينيــه بعــد 

ملس سطح ملوث بالفروس.
بنــاء عــى ذلــك وعــى مــا نعرفــه عــن الفــروس، ُيعتــر خطر 
انتقــال الفــروس أقــل بكثــر يف الهــواء الطلــق باملقارنــة مع 
انتقالــه يف الفضــاءات الداخليــة املغلقــة، ولكــن من املهم 
عــى  كاملحافظــة   — احتياطــات  النــاس  يتخــذ  أن  أيضــًا 
مســافة مــرت واحــد عــى األقــل بعيــدًا عــن اآلخريــن، وارتــداء 
كاممــة قامشــية عنــد االقرتاب من اآلخرين، وغســل اليدين 
بصفة متواترة، والتفّحص الذايت بشأن أعراض كوفيد19- 

قبل مغادرة املنزل.
كيف ميكن ألرسيت أن متيض وقتًا خارج املنزل بأمان؟ إن 
االســتمرار بالنشــاط البــدين هــو أحــد أفضــل الطــرق لجميــع 
والعقليــة.  البدنيــة  الصحــة  عــى  للمحافظــة  األرسة  أفــراد 
الرئيســية  الخطــوات  بعــض  اتخــاذ  خــال  مــن  وميكنــك 
لفــروس  التعــرض  خطــر  تقليــص  عــى  أرستــك  مســاعدة 

كوفيد19- إىل الحد األدىن.
عنــد التخطيــط ألنشــطة خــارج املنزل، حــاول تجّنب أوقات 
أقــل  مســارات  واســتخِدم  املزدحمــة،  واألوضــاع  الــذروة 

ازدحامًا كلام أمكن.

مع كورونا.. إرشادات للحفاظ  
على السالمة خارج المنزل

املختلفــة  الحكوميــة  األجهــزة  فيهــا  بذلــت  قليــًا،  ويزيــد  َأْشــُهر  ســبعة 
)Covid-19( إىل  فايــروس كورونــا  جهــودًا حثيثــة وجبــارة ملنــع دخــول 
قطــاع غــزة، وقــد نجحــت يف ذلــك نجاحــًا ُأشــر إليــه بالبنــان، عــى الرغــم 
مــن ذلــك كانــت معظــم التوقعــات ُتشــر إىل أن اجتيــاح هــذه الجائحــة مــا 
هــو إال مســألة وقــت، وفعــًا هــذا مــا كان، َفَقْبــل مــا يزيــد عــن شــهٍر تقريبــًا 
تــم اإلعــان مــن ِقَبــل الجهــات املختصــة عــن اكتشــاف أول حالــة ُمصابــة 
بالفايــروس يف قطــاع غــزة، وتــا ذلــك فصــٌل وعــزٌل ملحافظــات قطــاع غــزة 
عن بعضها البعض لحرص ومنع انتشار هذا الفايروس، وال زالت الجهود 
حتــى اللحظــة ُتبــذل لكبــح ِجــامح انتشــاره عــى أمــل القضــاء عليــه وتطهــر 

القطاع منه.
ال يخفى عى أحد كيف ألقت هذه الجائحة بظالها عى مناحي الحياة 
املختلفــة، فهــي أبعــدت العامــل عــن مــكان عمله، واألســتاذ عــن جامعته، 
واملعلــم عــن مدرســته، والطالــب عــن مقعــد دراســته، وقــد توقفت عجلة 
تــروق للبعــض لروتينيتهــا- عــن العمــل،  التــي مل تكــن  الحيــاة اليوميــة – 
فأصيــب االقتصــاد يف َمْقَتــل، والتعليــم تشــتت أركانــه، ومتزقــت أوارص 
الُقــرىب إال قليــًا، فقــد أضحــت هــذه الجائحــة محنــًة عــى البــاد والعبــاد، 

عافانا الله وإياكم من رشورها، وأخرجنا منها ساملن غامنن.
التزام املنزل وعدم مغادرته، كان من أبرز املظاهر التي نشأت يف وقت 
انتشــار )كورونــا(، وذلــك حفاظــًا عــى األرواح البرشيــة مــن اإلصابــة بذلك 
الفايــروس، مــا َنَتــَج عنــه فائــض كبــر من الوقت مل ُيْحِســن كثٌر من الناس 
اســتغاله، لكــْن يف املقابــل هنــاك مــن أَْحَســَن وأجــاد يف اســتثامر ذلــك 
امَلــْورِد الثمــن )الوقــت( مــن خــال االســتفادة مــن املنصــات اإللكرتونيــة 
م يف جانب منها خدمات التدريب اإللكرتونية، ويف  املختلفة التي ُتَقدَّ
م خدمــات العمــل عــن ُبعــد، وكثــٌر مــن أولئــك نجــح يف  جانــب آخــر ُتَقــدَّ
تحويــل تلــك املحنــة لتغــدو منحــة يســتفيد منهــا شــخصيًا، ومــن َثّم يكون 

رافعًا وداعاًم القتصاد وطنه.
يحــرين يف هــذا الســياق قصــة نجــاح إلحــدى األمهات -ربــة منزل-، وقد 
تنفيذهــا  عــى  قامئــًا  ُكنــت  التــي  التدريبيــة  األنشــطة  أحــد  التقيتهــا يف 
العام املايض، َفَعِلمُت منها أنها تحمل مؤهًا علميًا يف تخصص اللغة 
اإلنجليزيــة، وقــد َشــاركْت يف العديــد مــن الــدورات اإللكرتونيــة التــي لهــا 
عاقة مبارشة بتخصصها وقد اجتازتها بنجاح، ويف مسار متواٍز التحقت 
بــدورات تدريبيــة إلكرتونيــة تختــص بتنميــة املهــارات التســويقية والعمــل 
اإللكــرتوين عــن ُبعــد يف مجــال الرتجمــة، وبعــد اجتيازهــا لتلــك الــدورات 
م  التدريبيــة بنجــاح، بــدأت بالعمــل عــى املنصــات اإللكرتونيــة التــي ُتَقــدِّ
خدمات العمل عن ُبعد، ونجحت يف تشبيك عاقات عمل مع العديد 
من املؤسسات والرشكات املحلية والخارجية؛ من أجل تقديم خدمات 
الرتجمــة املختلفــة لهــم، وقــد أثبتت وجودها عى تلك املنصات لجودة 
الخدمة التي ُتقدمها، وقد أصبح هذا العمل ُيِدُر عليها دخًا ال َيِقل عن 

الخمسامئة دوالر شهريًا وهي تعمل من املنزل فقط!!
يف املقابل تجُد اليوم كثرًا من الشباب والفتيات العاطلن عن العمل، 
وتــرى خريجــي الجامعــات، قــد اصطدمت آمالهــم وأحامهم وطموحاتهم 
ع عن ِبْكرَة  بالواقع االقتصادي املرير يف قطاع غزة وســوق العمل امُلتشــبِّ
الــذي ال مُيكــن مواجهتــه وُمجابهتــه،  الواقــع  ــون بذلــك  أبيــه، وهــم يحتجُّ
لوا الركون والخضوع له وانتظار برنامج تشــغيٍل مؤقت هنا أو هناك  َفَفضَّ
بــن الفينــة واألخــرى -هــذا إن وصلــه الــدور- لكن قّلام تجد من ُيفكر منهم 
خــارج الصنــدوق يف كيفيــة اســتثامر مهاراتــه املختلفــة ومعارفه العلمية، 
التدريــب  منصــات  ُمهــا  ُتَقدِّ التــي  املختلفــة  الــدورات  مــن  واالســتفادة 
الــذي  ُبعــد  العمــل عــن  ُســوق  ثــم االنخــراط يف  اليــوم، ومــن  اإللكرتونيــة 
أصبح مفتوحًا عى مرصاعيه ملعظم التخصصات، ومُيكن أن يســتوعب 
أصحاب املهارات والقدرات املختلفة، ممن ميتلكون النية والقدرة عى 

تحويل االبتاءات امُلختلفة لتميس ِنَعاًم بفضل من الله تعاىل ومنة.
ابــة، والصــر عى  إذًا مــا الســبيل إىل ذلــك؟ النيــة الصادقــة، والعزميــة الوثَّ
تلقــي الِعلــم وتحصيــل املعــارِف، واقتنــاص املهــارات هــي البدايــة، ومــن 
ثــمَّ دراســة احتيــاج ســوق العمــل عــن ُبعــد مبــا يتوافــق مــع ميــول ورغبــات 
أو  امُلرشــدين  بأحــد  االســتعانة  مُيكننــا  إذ  فينــا،  واحــٍد  كل  وتخصــص 
امُلوجهــن يف التســويق اإللكــرتوين أو أحــد ريــادي تطويــر األعــامل ذي 
اإللكرتونيــة  الــدورات  يف  الرتكيــز  ذلــك  يــي  املجــال،  هــذا  يف  الخــرة 
إىل  الوصــول  ومُيكــن  املطلــوب،  املســار  يف  املهــارات  لتنميــة  الازمــة 
العناويــن اإللكرتونيــة لتلــك املنصــات مــن خــال البحــث عــن )منصــات 
التدريب اإللكرتونية( باستخدام محركات البحث املعروفة، مثل محرك 
البحــث الشــهر Google، ويف نتائــج البحــث ســيتم اســتعراض عــرشات 
م خدمــة التدريــب  املنصــات اإللكرتونيــة -العربيــة واألجنبيــة- التــي ُتَقــدِّ
منــا  يقــوم كل  وعليــه  واملياديــن،  املجــاالت  مــن  الكثــر  اإللكرتونيــة يف 
بتحديــد مــا يلزمــه مــن دورات متخصصــة بنــاًء عــى مســار العمــل الــذي 
تــم تحديــده ســابقًا -ليــس بالــرورة أن نتفــق جميعــًا يف نفــس الــدورات 
التي سنلتحق بها-، وبعد اجتيازنا لتلك الدورات بنجاح وقد استثمرناها 
بفاعلية وكفاءة، نبدأ بالتسويق ألعاملنا والخدمات التي مُيكننا تقدميها 
عر منصات العمل عن ُبعد، ومن َثمَّ التشبيك مع الجهات ذات العاقة 
للبدء يف بناء مرشوعنا الخاص، الذي سنتعهده بالرعاية والتطوير وبذل 

الوقت والُجهد يف سبيل االرتقاء به.
ختامــًا، مــن كانــت بداياتــه ُمحرقــة، حتــاًم ســتكون نهاياتــه ُمرِشقــة، إذ إن 
املطلــوب منــا التــوكل عــى اللــه عــز وجــل َحــقَّ التــوكل، والصــر ثــم الصر 
ثــم الصــر، فــا تســتعجلوا قطــف الثــامر وحصــد النتائــج رسيعًا، بــل علينا 
الَتَمهــل حتــى ينمــو وينُضــج مرشوعنــا مــن أرض امِلْحَنــة ومتتــد أغصانــه 
ات بعيدة، ومن َثمَّ يتساقط مثر امِلْنَحة الذي سيعود بالنفع  الوارفة ِلَمَديَّ
علينــا وعــى مجتمعنــا، واللــه نســأل أن يحفظنــا وإياكــم وأحبابنــا مــن رش 

هذه الجائحة وأن يخرجنا منها ساملن غامنن.

المحنة منحة
م. أشرف مشتهى
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القاهرة/ فلسطين:

تشــتهر الخضار الخضــراء بارتباطها بفوائــد صحية عديدة، 
إضافة إلى طعمها اللذيذ، فما أنواع الخضار الخضراء؟

هل تبحث عن أنواع الخضار الخضراء المختلفة لتزرعها في 
حديقة المنزل، أو لصنع صحن سلطة لذيذ؟ هل تساءلت 

عن مدى معرفتك بأنواع الخضار الخضراء من قبل؟ يقدم 
موقع »ويب طب« اإلجابة عن هذه األسئلة.

غزة/ يحيى اليعقوبي:

ارتخــى جســده المتعــب تحــت ظالل شــجرة هارًبا من شــمس 
الظهيرة، يسترق بعًضا من الوقت، هي األخرى فردت جناحيها 

حاجبــة الخيــوط الصفــراء عنه تظّلــه تحت ظلهــا الوحيد هناك، 
بعدما أمضى تسع ساعات عمل متواصلة يخدم فيها مصابي 

األغــا«  »إحســان  بمدرســة  المحجوريــن  »كورونــا«  فيــروس 
المجاورة لمستشفى غزة األوروبي.

ماذا تعرف عن أنواع الخضار الخضراء المختِلفة؟ 

"يوسف داود".. "صانع جمال" لمصابي "كورونا" 

الفيتامينــات،  مــن  العديــد  عــى  الخــراء  الخضــار  تحتــوي 
املعــادن، واملــواد الكيميائيــة النباتيــة التــي تســاعد يف محاربــة 

األمراض املختلفة ومنها الرسطان.
الخــراء  الخضــار  اســتهالك  بــأن  العديــدة  الدراســات  تثبــت 
بشــكل مســتمر يســاعد يف الحامية من رسطان املعدة ورسطان 

الرحم. 
تعــد الخضــار الخــراء غنيــة مبــواد الكاروتينويــدات التــي يقــوم 
جســم اإلنســان بتحويلهــا إىل فيتامــن A  والــذي يســاعد بــدوره 

يف الحامية من األمراض.
كــام تســاعد الخضــار الخــراء يف تقليــل خطــر اإلصابــة بأمــراض 
القلــب، إذ أثبتــت بعــض الدراســات بــأن اســتهالك حصة واحدة 
اإلصابــة  تقليــل خطــر  يســاعد يف  يومًيــا  الخــراء  الخضــار  مــن 

بأمراض القلب بنسبة 23%.
أخــًرا مــن أهــم فوائــد اســتهالك الخضــار الخــراء هــي فاعليتهــا 
يف تقليل محيط الخرص لإلنسان واملساعدة يف خسارة الوزن، 
فعى ســبيل املثال يحتوي كوب واحد من الســبانخ عى ســبعة 
سعرات حرارية فقط، وكمية هائلة من فيتامن A والكالسيوم.

أنواع الخضار الخراء
بالفيتامينــات  جــًدا  غنيــة  تعــد  بأنهــا  الخــراء  الخضــار  تتميــز 
واملعــادن وقليلــة بالســعرات الحراريــة يف نفــس الوقــت، فيــام 

يأيت أهم أنواع الخضار الخراء.
الكرنب

الغنيــة  الخــراء  الخضــار  أنــواع  أكــر  أحــد  الكرنــب  يعــد 
بالفيتامينــات، املعــادن، ومضــادات األكســدة، يحتــوي الكرنــب 

.C وفيتامن ،A فيتامن ،K عى فيتامن
كام يحتوي الكرنب أيًضا عى مادة لوتن وبيتا كاروتن الالزمة 
أجــل محاربــة عوامــل األكســدة يف جســم اإلنســان، حيــث  مــن 
ينصــح باســتهالك الكرنــب بشــكل ينء مــن أجــل الحصــول عــى 

الفائدة بشكل كامل. 
اإلنباتات المصغرة

اإلنباتــات املصغــرة هــي عبــارة عن خضار ورقيــة صغرة تنمو من 
بذور النباتات واألعشاب ويبلغ طولها 2.5 - 7.5 سم. 

تــم اســتخدام اإلنباتــات املصغــرة قدمًيــا يف الزينــة فقــط ولكنهــا 
تستخدم االن من أجل فوائدها الصحية العديدة، حيث تحتوي 
اإلنباتــات املصغــرة عــى عنــارص غذائية هامة بنســبة %40 عند 

مقارنتها بالنبات األصيل.

البامية
ال تحتوي البامية عى األلياف والفيتامينات العديدة فحسب، 
ولكــن تعــد الباميــة مفيــدة جــًدا يف تقليــل الســكر يف الــدم، كــام 

تساعد البامية يف تقليل القلق والتعب وتعزيز املناعة. 
الفاصولياء الخراء

يقــوم العديــد مــن األشــخاص بتنــاول طبــق الفاصوليــاء الخــراء 
حــول العــامل ملــا ميتــاز بــه هــذا الطبــق مــن مــذاق شــهي ولذيــذ، 
حيــث تحتــوي الفاصوليــاء الخــراء عــى العديــد مــن العنــارص 
الغذائيــة الهامــة، كــام تحتــوي أيًضــا عــى الربوتينــات والفوليــك 

أسيد. 
الخيار

وكميــة  األكســدة  مضــادات  مــن  العديــد  عــى  الخيــار  يحتــوي 

 C،( فيتامينــات  عــى  الغالــب  اإلنباتــات املصغــرة يف  تحتــوي 
E،K( وغالًبــا مــا تنمــو يف الحدائــق املنزليــة مــام يجعــل عمليــة 

الحصول عليها سهلة.
السبانخ

يعــد الســبانخ مــن أشــهر الخضــار الخــراء الورقيــة والتــي ميكــن 
الصلصــات،  الحســاء،  مثــل  األطبــاق  مــن  العديــد  يف  إدراجهــا 

العصائر، والسلطات. 
 ،A فيتامــن ،K يحتــوي الســبانخ عــى كميــة وافــرة مــن فيتامــن
وعنــرص املنغنيــز، كــام يحتــوي الســبانخ عــى حمــض الفوليــك 
والــذي يعــد أحــد العنــارص الهامــة يف إنتــاج خاليــا الــدم الحمــراء 

والحفاظ عى صحة الجنن أثناء الحمل. 
الملفوف

امللفــوف هــو عبــارة عــن أحــد أنــواع الخضار الخــراء ذات الورق 
إىل  األبيــض،  األخــر،  مــن  امللفــوف  ألــوان  تتعــدد  الســميك، 
البنفســجي. ينتمــي امللفــوف إىل عائلــة براســيكا والتــي تحتــوي 

أيضا عى الكرنب والربوكيل.
مــادة  عــى  باحتوائهــا  العائلــة  هــذه  يف  النباتــات  تتميــز 
الطعــم،  يف  مــرارة  الخضــار  هــذه  متنــح  والتــي  جلوكوزينوليــت 
كــام يســاعد امللفــوف يف تقليــل فــرص إصابــة اإلنســان مبــرض 

الرسطان خصوًصا رسطان الرئة واملريء. 
خرشوف )أرضي شوكي(:

يعد الخرشوف من أهم الخضار الخراء التي تساعد يف تقليل 
عوامل األكسدة يف جسم اإلنسان، محاربة عوامل الشيخوخة، 
وتقليل فرص اإلصابة برسطان الثدي، كام يعد نبات الخرشوف 

مصدر جيد للحديد، األلياف، والفيتامينات املختلفة. 
البروكلي

يحتــوي الــربوكيل عــى الفــوالت واألليــاف ويســاعد يف التقليــل 
القلــب،  أمــراض  الســكري،  مــرض  بالســمنة،  اإلصابــة  خطــر  مــن 
والرسطــان. ميكــن اســتخدام الــربوكيل يف تحضــر العديــد مــن 
األطباق اللذيذة مثل الحساء، السلطات، املقبالت، كام ميكن 

استخدامه يف صنع لفائف السويش أيًضا.
الجرجير

يســاعد الجرجر يف وقاية اإلنســان من اإلصابة مبرض الســكري، 
تحســن النظــر، وتعزيــز صحــة القلــب، حيــث ميكــن اســتخدام 
الجرجر يف تحضر السلطات أو صلصة املعكرونة، كام ميكن 

تجفيفه واستخدامه يف أطباق عدة أيًضا. 

وافــرة مــن املــاء، حيــث يتــم اســتخدام رشائــح الخيــار غالًبــا يف 
ســن  تقــدم  عالمــات  مبحاربــة  الخاصــة  التجميــل  مســتحرات 

البرشة. 
كــام يســاعد الخيــار يف تقليــل فــرص اإلصابــة بالرسطــان، تعزيــز 

صحة الدماغ، ويساعد أيًضا يف خسارة الوزن. 
ورق العنب

الكالســيوم،  الفيتامينــات،  األليــاف،  العنــب عــى  يحتــوي ورق 
والحديد، حيث تم استخدام ورق العنب قدمًيا من أجل عالج 
اإلســهال، غــزارة دم الحيــض، التهــاب الكبــد، ارتفــاع الســكر يف 

الدم، واملغص. 
ميكــن اســتخدام ورق العنــب يف عــدة أطبــاق مــن خــالل حشــوه، 

أو تجفيفه، أو صنع شاي األعشاب باستخدام ورق العنب.

مــا لبــث حتــى قطــع صــوت إســعاف قــادم، هــذا االرتخــاء 
يوســف  النظافــة  عامــل  حمــل  الفــور  عــى  اللحظــي، 
ســيارة  مــن  املصابــة  الحالــة  نزلــت  التعقيــم"،  "جــرة  داود 
اإلســعاف، ليدخل يرش "الكلور" يف كل أجزاء اإلســعاف 
مــن الداخــل والخــارج، غر آبــٍه بإمكانية نفاد الفروس غر 
املريئ حتى بداخل مالبس الوقاية التي يرتديها، ثم سار 
خلــف خطــوات املصــاب يــرش األرض خلفــه، يتقّفــى أثــر 
الفــروس يف كل مــكان ولــج إليــه املصــاب، هــذا املشــهد 
ــا عــدة مــرات وعــى مــدار 21 يومــا أمىض  يتكــرر معــه يوميًّ

يف العمل.
خدمة أبناء شعبنا

"رمبــا حاجتــي املاديــة لتجهيــز مصاريــف الدراســة كانــت 
أحــد األســباب التــي دفعتنــي للعمــل وكذلــك عيشــنا يف 
اإليجار، إال أن السبب األهم هو حبي لخدمة أبناء شعبي 
هو الســبب األهم والدافع الرئيس لذلك".. يقول يوســف 

داود عرب الهاتف لصحيفة "فلسطن".
مــن املهــام الرئيســة املوكلــة إىل عــامل النظافة ومن بينهم 
هذا الشاب، توزيع الطعام، وتلبية متطلبات املحجورين 
املصابــن، وتعقيــم الحــاالت املصابــة الداخلة أو الخارجة 
من املدرسة أو املستشفى حسب تواجد عامل النظافة.

بلهجــة  عملــه  خــالل  خوفــه  يخفــي  ال  "رىض"،  بابتســامة 
عامية: "كنت أمسك جرة التعقيم، أرّش الدرج، أي مكان 
يدخــل إليــه املريــض أتتبعــه )...( كنــت خايــف خاصــة ملا 

تدخل سيارة االسعاف لكن وكلت األمور لله".

إىل املشفى، والتقطت انفاسها ومتاثلت للشفاء فيام بعد".
"كعامــل نظافــة فــإن علينــا مســؤولية كبــرة، فنحــن نعمــل عــى 
يف  النظافــة  إجــراءات  عــن  املســؤولون  فنحــن  الســاعة،  مــدار 
الفــروس".. ورغــم  مراكــز حجــر املصابــن، ومســؤوليتنا قتــل 
بالــذي يســر يف حقــل خطــر، فقــد  أشــبه  أنــه  إال  الكبــر  دوره 
أعلنــت الرشكــة التــي يعمــل ضمــن أفرادهــا، عــن إصابــة عــرشة 
عامل نظافة بفروس كورونا غالبيتهم يعملون مبستشفى غزة 

األورويب.
شــجرة،  ظــالل  تحــت  يرتخــي  وهــو  صــورة  ليوســف  انتــرشت 
وتفاعــل معهــا رواد مواقــع التواصــل االجتامعــي، يــرك تعليقــا 
هنــا، بعفويــة طلقــة: "كنــت شــغال مــن الفجــر، وكنــت تعبــان 
كتر، ما لقيتش مكان اقعد تحت غر الشجرة، ارتحت شوي 

ورجعت أكمل شغل".
فترة عمل جديدة

مــع تــوارد أســامء املصابــن مــن عــامل النظافــة إىل مســامعهم، 
يكــون  أن  هواجــس  لديــه  أصبحــت  أصدقائــه،  بعــض  ومنهــم 
الفحــص  نتيجــة  انتظــار  وقــت  مــّر  لذلــك  طالــه،  قــد  الفــروس 
صعًبــا، فــرة عصيبــة مل ينســها: "كنــت خائفــا جــدا أن تكــون 
النتيجــة )موجبــة(، كذلــك أمــي كانــت تنتظــر النتيجــة عــى أحر 
مــن الجمــر، إال أنهــا جــاءت )ســلبية( وهــذا مــا قلــل مــدة الحجر، 

وما ساعدين للعودة مرة أخرى للعمل".
أنهــى داود، فــرة العمــل والحجــر، ومــا إن مــىض أســبوع عــى 
عودته ملنزله، يستعد للعودة لعمل وحجر آخر االثنن القادم، 
املصابــن؟"..  خدمــة  بهــدف  أم  ماديــا  الســبب  كان  "فهــل 

فسحة فرح
طلبــات  زادت  املدرســة  إىل  اإلصابــة؛  حــاالت  توافــد  مــع 
املصابــن وتعــددت احتياجاتهــم، وألقيــت مســؤولية إضافيــة 
عى عاتق داود ورفاقه العامل، لكن ومن بن هذه االنشغاالت 
خلق فسحة من فرح، كانت بشكل مختلف، يضحك: "طلبت 
مــن أمــي تجهيــز قالــب "جاتــوه" مــع اقراب يــوم ميالد صديقي 
يف  املحجوريــن  جميــع  مبشــاركة  بــه  واحتفلنــا  العمــل،  يف 
املدرســة، واســتطعنا كــرس الحواجــز بيننــا وخلقنــا أجــواء مــن 

الفرح، واللمة الطيبة".
أمــا هنــا فاحتــار مــاذا يفعــل: "بينــام كنــت أوزع وجبــات الطعــام 
عليهــا،  وأغمــي  أرضــا  إحداهــن  ســقطت  املحجوريــن،  عــى 
شعرت بالخوف أو أن الفروس قد خطف روحها، مل أعرف ماذا 
أفعــل، لكــن عــى الفــور اســتدعيت الطاقــم الطبــي وجــرى نقلهــا 

وأين  متعــددة،  وســائط  دبلــوم  أدرس  أين  "صحيــح  يجيــب: 
إعالــة  وكذلــك  الجامعيــة،  الرســوم  لدفــع  العمــل  لهــذا  لجــأت 
أرسيت، لكنــي أحببــت العــودة للعمــل حتى أخــدم الناس، ومن 

شدة حبي لذلك رفضت أخذ فرة راحة ملدة 21 يوما".
الــيء الــذي رســم الرضــا عــى وجــه داود، وجعلــه يعــود ثانيــة 

للعمل يف خدمة املحجورين، هو تقدير الناس لعمله، والنظر 
إليــه كـــ "صانــع جــامل" ونظــرة احرامــي مجتمعي، هذه الســهام 
انغرســت يف قلبــه، وأوقــدت شــعلة العمل لديــه، وحفزته أكر 
وكذلــك أعادتــه ملــكان خطــر، رمبــا غــره يهــرب منــه، وال يتمنــى 

العودة إليه.

"قتل الفيروس مهمة  ال تخلو من المخاطرة" 
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موسكو/ وكاالت:
يعــد املــاء عنــًرا رضورًيــا للحيــاة، ويجــب رشب كميــة كافيــة منــه عــى مــدار اليــوم للحفــاظ عــى الحالــة 
الصحية للجسم، وانخفاض منسوبه عن الحد الطبيعي، قد يعيق قدرة الجسم عى العمل بشكل صحيح.

يشكل املاء %70 من وزن الجسم لدى الشخص البالغ، بينام يشكل ما يصل إىل %75 من وزن الجسم 
لدى األطفال.

الماء أم الطعام أهم؟
ووفقــا ملوقــع "Eat this"، ال يســتطيع الشــخص العيــش بــدون تنــاول املــاء لفــرة طويلــة جــدا، 
ولكــن يختلــف مقــدار الوقــت املحــدد الــذي ميكنــك العيــش خاللــه بدونهــا مــن شــخص آلخر، 
وذلــك تبعــا لبعــض العوامــل املســاهمة يف اســتخدام الجســم للامء، مثل الظــروف البيئية، 

العمر، الوزن، الجنس، مستوى النشاط، الحالة الصحية، واألطعمة التي يتم تناولها.
وأشــارت دراســة إىل أنــه "ال ميكــن للجســم البقــاء عــى قيــد الحيــاة ألكــر مــن 8 إىل 21 

يوما بدون طعام وماء".
أوضحــت الدراســة أن "املــاء أهــم بكثــر للجســم مــن الطعــام، حيــث ميكــن لألشــخاص 

الذين ينخرطون يف اإلرضاب عن الطعام مع تناول املياه أن يعيشوا بضعة أشهر".
أثار كارثية

وتوضــح الدراســات أن عــدم الحصــول عــى كميــة كافيــة مــن املــاء، قــد تســبب أرضار 
يف أعضــاء الجســم، مثــل تلــف األنســجة، قلــة التبــول، وبالتــايل صعوبــة التخلــص مــن 
املركبــات الضــارة بالجســم، تكــون حصــوات الــكى، اإلصابة باإلمســاك، خلل يف آلية 

عمل املفاصل، اضطراب ضغط الدم، وتلف الدماغ.
عالمات نقصان الماء في الجسم

ومــن العالمــات التــي تــدل عــى عــدم رشب امليــاه بكميــة مناســبة، الشــعور بالعطــش 
والجفاف الخفيف والصداع والشعور بالتعب وجفاف الفم والغثيان.

ويقــول الدكتــور الربيطــاين كيــث غراميــز لصحيفــة "مــرو" اإلنجليزيــة: "لدينــا عــدد مــن 
اآلليات للحفاظ عى توازن مســتويات الســوائل كام تســاعد أجهزة االستشــعار املوجودة 
يف أدمغتنــا عــى اكتشــاف التغــرات يف حالــة الرطيــب، مــا يــؤدي إىل العطــش وانخفــاض 

التبول".
وتابــع: "ميكــن أن تشــمل أعــراض الجفــاف الخفيــف اإلصابــة بصــداع أو تعــب أو غثيــان أو جفــاف 

الفم أو الشفتني".
ونصح غراميز بتجنب املرشوبات الغازية أو منتجات األلبان فور الشعور بالغثيان.

وتــويص إحــدى املقــاالت يف املجلــة الطبيــة الربيطانيــة بــرشب 1.5 لــر مــن املــاء يوميــا للحفــاظ عــى 
مســتويات الســوائل يف الجســم، كــام تنصــح أيضــا بإضافــة نصــف ملعقــة صغــرة مــن امللح إىل املــاء يوميا 

لتعويض فقدان الصوديوم من خالل التعرق.

اكتشاف أثري فريد... 
كلب "سلوقي" ينام بجانب 

إنسان منذ 8 آالف عام 
ستوكهومل/ وكاالت:

اكتشــف علامء اآلثار وجود كلب قد دفن قبل حوايل 8400 عام بجانب جســد 
إنسان يف موقع أثري يعود إىل العصور الحجرية يف السويد.

ودفن األشــياء الثمينة إىل جنب مع الرفات البرشية، كان عبارة عن تقليد قديم 
امليــت  الشــخص  أقــارب  يــرك  حيــث  الجنائزيــة"،  "البضائــع  اســم  عليــه  يطلــق 

األشياء الثمينة أو التي أحبها يف حياته معه يف داخل املدفن.
وقــام أحــد الخــرباء املتخصصــني بالعظــام الحيوانيــة بالكشــف عــن بقايــا الكلــب 
املكتشفة يف املوقع، مبينا أن هذه البقايا "تشبه إىل حد ما الكلب السلوقي"، 

والذي متتع ببنية قوية.
وبحســب صحيفــة "ديــي ميــل" الربيطانية، فقد غطت الرمال واملياه مســتوطنه 
عــاش فيهــا البــرش بســبب ارتفــاع مســتوى ســطح البحر ما وضــع طبقات من الطني 

والرمال فوق املكان ساهمت بالحفاظ عى هذه البقايا آلالف السنني.
وتعترب املنطقة "Ljungaviken" التي تم العثور فيها عى الكلب هي جزء من 
موقــع شاســع حيــث تقــوم الســلطات املحليــة وعلــامء اآلثــار حالًيــا بتنفيــذ واحدة 

من أكرب الحفريات األثرية التي أجريت يف املنطقة.
ووجــد العلــامء نحــو 56 بنــاء أثريــا وموقعــا وحفــر منتــرشة يف املوقــع، لكــن عظــام 
الــكالب تعتــربا اكتشــافا أثريــا هــو األول مــن نوعــه، خصوصــا أنهــا كانــت بجانــب 
اإلنســان، حيــث تعمــل الســلطات عــى نقــل البقايــا إىل متحــف "بليكينج" بهدف 

الدراسة.
وقالت العاملة املتخصصة بالعظام يف متحف بليكينج أوال ماجنيل، إن "الكلب 
وجــد محفوظــا بشــكل جيــد، وحقيقــة أنــه ُدفــن يف منتصــف العــر الحجــري هــو 

أمر فريد".
قــال علــامء اآلثــار الســويديون إن عمليــة دفــن الكلــب مــع شــخص، هــي عمليــة 
فريدة جدا، مشرين إىل أن األحياء غالًبا ما يركون أشياء مثينة بجانب املوىت 
لكن هذه املرة األوىل التي يرصد فيها كلب بهذا الشكل الجيد بعد أكر من 8 

آالف عام، ما يعني أن اإلنسان قد تعلق بهذا الحيوان يف حياته.

فرنسا.. ألجل 4 ساعات بموقف 
السيارات ادفع 198 ألف دوالر

باريس/ الجزيرة نت:
فوجــئ فرنــي بــأن فاتــورة وقــوف ســيارته يف موقــف ســيارات يف باريــس هــي 170 ألفــا 

و392 يورو نحو 198 ألف دوالر، فام الرس؟
وقالت صحيفة لوبوان )lepoint( الفرنسية إن الجميع يعلم أن باريس ترتفع فيها أسعار 
كل الخدمــات، وُصــدم روالنــد 60 عاًمــا، الــذي يعيــش يف ســني ومــارن، عندمــا اكتشــف 
قيمــة تذكــرة وقــوف ســيارته يف موقــف إيديغــو، يف محطــة ســان ســولبيس، الواقعــة يف 

الدائرة السادسة يف باريس.
ورصح لصحيفــة لوبــوان، قائــال "وصلــت عنــد منتصــف النهــار تقريبــا إىل باريــس، وغادرت 
يف اليوم ذاته عند حوايل الساعة 4 مساء. وألجل 4 ساعات يف موقف السيارات ُطلب 

مني دفع مبلغ قدره 170 ألفا و392 يوروا".
وبســبب تصميمــه عــى عــدم دفــع هــذا املبلــغ "الهائــل"، أوقف روالند ســيارته أمــام حاجز 
الخــروج مــن موقــف الســيارات، واملشــكلة أنــه ال وجــود ألي عامــل يف املحطــة، ومــا عّقــد 
الوضــع أكــر هــو االزدحــام املــروري خلفــه؛ لذلــك اتصــل بحراســة موقــف الســيارات يف 

املحطة.
وقال روالند "بدا املحاور قلًقا بشأن موقفي أكر من قلقه بشأن الخلل الوظيفي والوضع 
غر املعقول الذي وجدت نفي فيه. باختصار، بعد إخضاعي الســتجواب، ســألني عن 

لوحة سياريت ورقم هاتفي، وقرر أخًرا فتح الحاجز".
وضعية متوترة

بّينــت الصحيفــة أنــه كان مــن املمكــن أن تنتهــي هــذه القصة عند هــذا الحد، إال أن الحاجز 
أُغلــق قبــل أن يخــرج روالنــد ســيارته، ليجــد نفســه محبوســا مجــددا. وبســبب نفــاد صــرب 
ســائقي الســيارات املحارصيــن خلــف ســيارة روالنــد بــدؤوا الضغــط عــى أبــواق ســياراتهم، 
وأخذ التوتر يتصاعد، خاصة أن سائًقا من جملة السائقني حصل أيًضا عى تذكرة بسعر 

170 ألفا و392 يوروا.
وبعد انتشــار الفوىض العارمة، حاول روالند االتصال برقم مكتوب يف موقف الســيارات، 
إال أن املحاولة فشلت بسبب مشكلة يف الشبكة. ومضت 45 دقيقة قبل أن يتمكن من 

الخروج من موقف السيارات.
وقال روالند للصحيفة "لقد علقت يف موقف سيارات حيث ال وجود إلرشاف، وال مراقبة، 
وال خدمــة، وال أي وجــود ألي شــخص قــادر عــى مســاعدتك يف حالــة حــدوث مشــكلة؛ إن 

هذا األمر خطر ومخيف!"
مــن جانبهــا، أوضحــت إدارة موقــف إيديغــو -"التــي تتأســف عــى وقــوع هــذه الحادثــة"- أن 
خطأ حاسوبيا حصل يف تطبيق "أو يب إن جي أو"، وهو ما سبب وقوع كل ذلك. و"ُحلت 

املشكلة برسعة"، حسب الرشكة التي متتلك 120 موقف سيارات يف باريس.

لندن /وكاالت:
اكتشف ألكسندر فلمنج عام 1928، مفاجأة أول مضاد 
حيوي يف العامل عندما ظهر عفن غريب يف أحد أطباق 
تجاربه قىض عى جميع الفروسات التي حوله، لتشكل 

هذه الحادثة حدا فاصال يف عامل الطب والصحة.
وقــام العلــامء يف ذلــك الوقــت بتجميــد العفــن األصــي 
عليــه  الحفــاظ  بهــدف  فلمنــج،  طبــق  يف  ظهــر  الــذي 

ودراسته بشكل معمق واالستفادة منه مستقبال.
وبعــد 92 عامــا مــن التجميــد، قــرر مجموعــة علــامء إعادة 
إحيــاء عينــة مــن فطريــات فلمنــج، وقامــوا بتســجيل الرقــم 
يف  مســاعدتهم  بهــدف  النــووي،  لحمضــه  التسلســي 

التــي  النتائــج  لكــن  جديــدة،  حيويــة  مضــادات  تطويــر 
الحظوها كانت غريبة بعض اليشء.

تيــم  "أكســفورد"  يف  الجامعــي  واالســتاذ  العــامل  وقــال 
باراكلــو: "بعــد هــذه الفــرة الطويلــة التــي قضاهــا العفــن 

بالتجميد، ينمو مرة أخرى بكل بساطة".
وأضــاف باراكلــو: "مــا عليــك ســوى أخــذ قطعــة صغــرة 
مــن العفــن املجمــد يف هــذا األنبــوب ووضعــه يف طبــق 

مناسب وسينترش برسعة كبرة".
وعــرب العــامل عــن دهشــته، قائال: "لقــد أدركنا، أنه مل يقم 
أحــد بتســجيل تسلســل جينــوم هــذا البنســلني األصــي، 

عى الرغم من أهميته التاريخية للتجارب".

واســتخدم الفريق املعلومات الجينية ملقارنة البنســلني 
املنتــج يف عهــد فلمنــج مــع ســاللتني مــن البنســلني يف 
املضــادات  إلنتــاج  واســع  نطــاق  عــى  تســتخدم  أمريــكا 

الحيوية الصناعية.
مــن  النوعــني،  بــني  اختــالف  وجــود  الفريــق  والحــظ 
حيــث املعلومــات الجينيــة، بــني البنســلني التــي ينتجــه 
العفــن األصــي األول وبــني البنســلني املصنــع، وهــو مــا 
خالــف توقعاتهــم، بحســب البحــث املنشــور يف مجلــة 

."Scientific Reports"
هــو  العمليــة  هــذه  مــن  الهــدف  أن  إىل  الباحــث  ونــوه 
طبيعــي  بشــكل  تطــورت  التــي  االختالفــات  عــن  البحــث 

يف أنــواع املضــادات الحيويــة املختلفة والتي من شــأنها 
إنتــاج املضــادات  الضــوء عــى كيفيــة تعديــل  أن تلقــي 
ضــد  "املعركــة  للمســاعدة يف  املســتقبل  الحيويــة يف 

الجراثيم والفروسات".
حــول  االقراحــات  بعــض  لنــا  يقــدم  "قــد  باراكلــو:  وقــال 
كيفيــة محاولــة تحســني اســتخدامنا أو تصميــم مضــادات 

حيوية جديدة ملكافحة البكتريا".
وأضــاف الباحــث: "بــذل الكثــر مــن الجهــد يف البحــث 
عــن فئــات جديــدة مــن املضــادات الحيويــة. ولكــن بعــد 
استخدامها لفرة من الوقت، خالل فرة 5 أو 6 سنوات 

تفقد هذه املضادات مقاومتها".

وأدرك ألكســندر فلمنــج مكتشــف أول مضــاد حيــوي يف 
بســبب  للخطــر  يتعــرض  أن  ميكــن  اكتشــافه  أن  العــامل 
مقاومــة املضــادات الحيويــة طبيعيــا وحــذر مــن املخاطر 
أثنــاء  ألقاهــا  التــي  املحــارضة  يف  الشــأن،  هــذا  حــول 
حصولــه عــى جائــزة نوبل يف عام 1945، بحســب "يس 

إن إن".
فيــه ألي  الــذي ميكــن  الوقــت  يــأيت  "قــد  فلمنــج:  وقــال 
شــخص يف املتاجــر رشاء البنســلني، لكــن هنــاك مخاطر 
تتمثل من عدم معرفة الجرعات بشكل دقيق، ما يعرض 
ميكروباته لكميات غر قاتلة من الدواء، يجعلها مقاومة 

للمضاد".

"النتائج غريبة" .. علماء يعيدون إحياء العفن الذي أنتج أول مضاد حيوي قبل 92 عاًما

كم يوًما يستطيع اإلنسان العيش من دون شرب الماء؟

تنظيم حملة للتبرع بالدم رغم تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة 
تحت عنوان  »حملة العطاء في زمن الوباء« أمس      )فلسطين(
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القاهرة/وكاالت:
إحالــة  باإلجــاع  املرصيــة  األوملبيــة  باللجنــة  والقيــم  والهيئــات  األنديــة  لجنــة  قــررت 
مرتــى منصــور، رئيــس مجلــس إدارة نــادي الزمالــك إىل لجنة التحقيق إعاال بأحكام 
مواد املدونة الســلوكية الصادرة من مجلس إدارة اللجنة األوملبية املرصية بجلســته 

املؤرخة يف 29 آب/أغسطس .2018
وقالت اللجنة يف بيان رسمي بعد اجتاع مطول أمس، إنها كلفت اللجان املختصة 
مبــادئ  تخالــف  تجــاوزات  أو  خــروج  أي  ومتابعــة  برصــد  املرصيــة  األوملبيــة  باللجنــة 
امليثــاق األوملبــي والخلــق الريــايض القويــم متهيــدًا إلحالتهــا إىل الهيئــات الرياضيــة 

الدولية التخاذ شؤونها.
وعقــدت اللجنــة اجتاعــًا أول أمــس، ناقشــت خاللــه الشــكاوى املقدمــة مــن كاًل مــن 
محمــود الخطيــب رئيــس النــادي األهــي وعمــرو الجناينــى رئيــس اتحــاد كــرة ومــن لجنة 
الحــكام ومــن هــاين العتــال نائــب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك من ممدوح عباس 
رئيــس مجلــس إدارة نــادى الزمالــك الســابق ومــن عبــد اللــه جــورج عضــو مجلــس إدارة 

نادى الزمالك ومن هشام نرص رئيس اتحاد كرة اليد.

القاهرة/وكاالت:
أعلن نادي برياميدز املرصي لكرة القدم، أمس، تعاقده رسميًا مع رشيف إكرامي، حارس 
مرمــى األهــي الســابق، لينضــم إىل صفــوف الفريــق بدايــة مــن املوســم املقبــل يف صفقــة 

انتقال حر.
وذكــر برياميــدز عــر حســابه الرســمي عــى موقع« تويــر« للتواصل االجتاعــي، أن إكرامي 

انضم لصفوف الفريق بعقد ميتد ثالثة مواسم.
يذكر أن رشيف إكرامي هو ثالث صفقات برياميدز يف املوسم الجديد، بعد التعاقد مع 

أحمد فتحي ورمضان صبحي.
ويحتل برياميدز املركز الثالث يف ترتيب الدوري املرصي برصيد 54 نقطة

القاهرة/وكاالت:
ســقط فريــق املقاولــون العــرب يف فــخ الخســارة أمــام مضيفــه مــرص املقاصــة صفــر1- يف 
الــدوري  مــن  والعرشيــن  التاســعة  الجولــة  أمــس، يف  الفريقــن  بــن  التــي جمعــت  املبــاراة 

املرصي املمتاز لكرة القدم، والتي شهدت تعادل حرس الحدود وطالئع الجيش سلبيا.
ويديــن مــرص املقاصــة بالفضــل يف هــذا الفــوز لالعبــه محمــد جابــر ميــدو الذي ســجل هدف 

املباراة الوحيد يف الدقيقة 70.
ورفــع املقاصــة رصيــده إىل 40 نقطــة يف املركــز الســادس وتوقــف رصيــد املقاولــون العــرب 

عند 49 نقطة يف املركز الرابع.
ويف املباراة الثانية، تعادل حرس الحدود مع طالئع الجيش سلبيا.

ومل يتمكــن الفريقــان مــن اســتغالل الفــرص التــي أتيحــت لهــا أمــام املرميــن ليحصــل كل 
منها عى نقطة.

ورفــع حــرس الحــدود رصيــده إىل 30 نقطــة يف املركــز الخامس عرش، كا رفع طالئع الجيش 
رصيده إىل 34 نقطة يف املركز التاسع.

إكرامي
مدريد/ )أ ف ب(:

يف  لآلمــال  املخيبــة  بدايتــه  تعويــض  مدريــد  ريــال  ســيحاول 
بتعادلــه  اإلســباين  للــدوري  بطــال  لقبــه  عــن  دفاعــه  مســتهل 
السلبي أمام ريال سوسييداد يف االسبوع الثاين بعدما حصل 
عــى أســبوع راحــة، وذلــك عندمــا يحــل اليــوم، ضيفــا للمبــاراة 
الثانية خارج ملعبه عى ريال بيتيس صاحب املركز الثاين يف 
الــدوري برصيــد 6 نقــاط مــن فوزيــن أمــام أالفيــس -1صفــر وبلــد 
الوليــد -2صفــر، ليتخلــف بفــارق االهــداف فقــط عــن املتصــدر 

املفاجأة غرناطة.
ويغادر نادي العاصمة إىل إشبيلية يف رحلة محفوفة باملخاطر 
بعد الصورة الباهتة التي ظهر بها أمام سوسييداد يف ظل األداء 

الخجــول للعائــد بعــد عامــن من اإلعارة للدوري الهولندي وبعد 
عام يف سوسييداد الشاب املوهوب الرنوجي مارتن أوديغارد 
)21 عامــا(، فيــا خــر ريــال جهــود الويلــزي غاريــث بيــل الــذي 

قرر العودة إىل فريقه السابق توتنهام هوتسر االنكليزي.  
الديــن  زيــن  الفرنــي  مدربــه  بقيــادة  املدريــدي  النــادي  ختــم 
انتصــارات   10 مــع   2019-2020 املــايض  املوســم  زيــدان 
وتعــادل يف 11 مبــاراة محققــا لقبــه الـــ34 يف تاريخــه، إال انــه 
ســان  يف  الجديــد  املوســم  بدايــة  يف  املوعــد  عــى  يكــن  مل 

سيباستيان.
نقطتــن وعانينــا  الســلبي »خرنــا  التعــادل  بعــد  زيــدان  ورأى 
لخلق الفرص وتحديدا يف الشــوط الثاين. خضنا مباراة جيدة 

عى الصعيد الدفاعي ولكن افتقرنا لبعض االشياء من الناحية 
الهجومية، وبالتحديد تسجيل الهدف«.

التغيــريات  مــن  العديــد  احــداث  عــدم  اىل  اشــارة  يف  وتابــع 
يف الفريــق مقارنــة مــع املوســم املــايض »صحيــح اننــا منلــك 
مجموعــة مشــابهة، ولكنهــا مجموعــة فزنــا معهــا وبطريقة جميلة 
)...(. ميكــن قــول الكثــري، واننــا ســنعيد الكــرة مــع العجــزة، ومــن 
دون تغيــري... يجــب ان نكــون جاهزيــن وســتكون االمــور صعبــة 
وطويلة، ولكننا منلك رغبة الدفاع عن لقبنا وسنفعل بذلك«.

وبــدوره يســتهل أتلتيكــو مدريــد مبارياتــه بعــد اســبوعن راحــة 
بلقــاء صعــب أمــام غرناطــة املتصــدر مــن فوزيــن عــى أتلتيــك 

بلباو -2صفر وأالفيس 2-1.

ُيحال إلى لجنة تحقيق في األولمبية

ينضم رسميًا لبيراميدز

المقاصة يهزم المقاولون 
وتعادل الحرس والجيش 

في الدوري المصري

مرتضى منصور

ريال مدريد يواجه بيتيس بحثًا عن الفوز األول

ميسي ينتقد برشلونة 
: "أنت الرقم 1" وسواريز يردُّ

ليفربول
يتطلع لمواصلة 

انطالقته المثالية 
على حساب أرسنال

الدوري اإلسباني

برشلونة/ )أ ف ب(:
شــن االرجنتينــي ليونيــل ميــي نجــم برشــلونة االســباين هجومــا 
عنيفــا جديــدا عــى مجلــس ادارة ناديــه، الســيا يف مــا يتعلــق 
بالطريقة التي تخى فيها عن زميله االوروغوياين لويس سواريز 

املنتقل اىل الخصم املحي اتلتيكو مدريد.
وقــال ميــي الــذي هــدد بــرك النــادي الكاتالــوين قبــل ان يعــدل 
عن قراره، عى انستاغرام يف رسالة وداعية لسواريز أمس "كان 
جديــرا بهــم ان يقولــوا لــك وداعــا عــى قــدر مــا تســتحق كونــك 
احــد افضــل الالعبــن يف تاريــخ النــادي، وليــس القيــام بطــردك 
كــا فعلــوا. لكــن يف الحقيقــة وكــا هــي االمــور، مل يعــد يشء 

يفاجئني".
وتابــع ميــي "كنــت قــد بــدأت يف التعــود عــى الفكــرة )رحيــل 
وصعقتنــي  املالبــس،  غرفــة  اىل  دخلــت  اليــوم  لكــن  ســواريز(، 
معــك  أتشــارك  أال  حقــا  الصعــب  مــن  ســيكون  امُلــرة.  الحقيقــة 
حيــايت اليوميــة داخــل وخــارج امللعــب. ســوف نفتقــدك كثــريا. 
لقــد مــرت ســنوات كثــرية، العديــد مــن األهداف، وجبــات االفطار 
والعشــاء.. الكثــري مــن األشــياء التــي لــن أنســاها أبــدا، كل هــذه 

األيام معا".

وختم ميي "أمتنى لك كل التوفيق يف هذا التحدي الجديد. 
العائلتــن  أن  مبــا  ســواريز  عائلــة  اىل  إشــارة  )يف  كثــريا  أحبكــم 

مقربتان جدا(. أراك قريبا يا صديقي".
ورد ســواريز عــى منشــور ميــي، مشــيدا باألرجنتينــي مع انتقاد 
مبطــن إلدارة برشــلونة "أنــت الرقــم واحــد، ال تــدع قلــة مــن النــاس 

يطمسوا كم أنت عمالق يف هذا النادي وعامل كرة القدم".
وتابع سواريز "أشكرك يا صديقي عى هذه الكلات، وأشكرك 
مــرة أخــرى عــى كونــك أنــت، عــى مــا كنــت عليــه بالنســبة يل 

وعائلتي منذ اليوم األول".
دامئــا ممتنــا مليــي  "ســأكون  األوروغويــاين  املهاجــم  وأضــاف 
اإلنســان، املــرح والعاطفــي، ألنــه عندمــا يتعلــق األمــر بـ)ميــي( 
يف  +اســتمر  لــك  قلتــه  مــا  تنــس  ال  يعرفــه.  الجميــع  الالعــب، 

االستمتاع وأظهر السبب خلف كونك الرقم +1".
ودخــل نجــم برشــلونة الســابق الرازيي نيــار الذي غادر "كامب 
نــو" يف صيــف 2017 لالنتقــال اىل باريــس ســان جرمــان بعــد أن 
دفــع األخــري البنــد الجــزايئ يف عقــده وقــدره 222 مليــون يــورو، 
عــى الخــط بجملــة مختــرصة انتقــد بهــا إدارة النــادي الكاتالــوين 

بالقول "الطريقة التي يفعلون بها األشياء ال تصدق".

لندن/وكاالت:
يتطلع ليفربول إىل مواصلة انطالقته املثالية بتحقيق االنتصار 
الثالث عى التوايل يف بداية مشــوار الدفاع عن لقب الدوري 
اإلنجليــزي املمتــاز لكــرة القــدم، لكنه يواجه مهمــة صعبة عندما 
يخــوض مباراتــه يف املرحلــة الثالثــة التــي تنطلــق اليــوم، حيــث 
يصطدم مساء االثنن يف ختام املرحلة مع أرسنال الذي أظهر 

تطورًا واضحا خالل املوسم الجديد.
اثنــن  بــن  صدامــا  الثالثــة  املرحلــة  منافســات  تشــهد  كذلــك 
مــن الفــرق التــي حققــت الفــوز يف املرحلتــن األوليــن، حيــث 
يلتقــي كريســتال بــاالس مــع إيفرتــون، بينا يحل ليســر ســيتي، 

املتصدر بفارق األهداف، ضيفا عى مانشسر سيتي غدًا.
بيــب  الفنــي  املديــر  يدربــه  الــذي  ســيتي،  مانشســر  وخــاض 
جوارديوال، مباراة واحدة فقط، حيث تأخرت بداية مشواره يف 
املوسم الجديد بعد أن حصل عى أسبوع راحة إضايف عقب 
النهايــة املتأخــرة ملشــواره يف املنافســات األوروبيــة للموســم 

املايض.
أمــام  األوىل  مباراتــه  يف  قويــا  عرضــا  ســيتي  مانشســر  وقــدم 
عــى  مجــددا  بقــوة  للمنافســة  مســتعدا  وبــدا  وولفرهامبتــون 

اللقب هذا املوسم.
أمــا مانشســر يونايتــد الــذي خاض مباراة واحــدة أيضا، فيتطلع 
برايتــون  عــى  ضيفــا  يحــل  عندمــا  األول  االنتصــار  تحقيــق  إىل 
اليوم، يف افتتاح منافسات املرحلة، كا يحل تشيلي ضيفا 

عى ويسر برومويتش ألبيون.
وتشــهد املرحلة نفســها لقاء بريني مع ســاوثهامبتون وتوتنهام 
مع نيوكاســل وشــيفيلد يونايتد مع ليدز يونايتد وويســتهام مع 

وولفرهامبتون وفولهام مع أستون فيال. 

الدوري اإلنجليزي 
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)إرسائيل( تسجل  ...  وفاة و45 إصابة  ... 

هنية يهاتف عباس  ... 

بفريوس "كورونا" يف قطاع غزة يف الـ24 ساعة املاضية.
وأوضحــت أن إجــايل اإلصابــات منــذ آذار/ مــارس املــايض بلــغ ألفــن 

و658، منها ألف و701 حالة نشطة، فيا تعاىف 940 مصابا.
اإلجــراءات  تشــديد  غــزة،  يف  الداخليــة  وزارة  قــررت  الخميــس  ومســاء 
املتبعــة ملكافحــة تفــي الجائحــة مبناطــق جديــدة بنــاء عــى تحديــث 

تقييم الحالة الوبائية.

178 مريًضــا يســتعينون  بينهــم  مــن  708 إصابــات،  الخطــرة  وبلــغ عــدد اإلصابــات 
بأجهــزة تنفــس، بحســب البيــان الــذي أشــار إىل أن مجمــل اإلصابات منذ بدء انتشــار 
الفــريوس بلــغ 217,899، يف حــن بلــغ مجمــل الوفيات منذ بداية الجائحة 1,412 
حالــة وفــاة.  وأفــادت هيئــة البــث الرســمية "كان" أن 400 طالــب مــن معهد تلمودي 
أصيبــوا بفــريوس كورونــا خــال أدائهــم طقوســهم يف "الكنيــس الكبــري" يف مدينــة 

القدس خال "رأس السنة اليهودية" األسبوع املايض.
ووفًقــا للهيئــة فــإن %21 مــن الفحوصــات التــي اجريــت الخميــس يف القــدس كانت 

إيجابية، وأن نصف املرىض يف املدينة من "الحريديم". 
يف هــذه األثنــاء افتتــح مستشــفى للطــوارئ يف موقــع "حصــن" تحــت األرض يف 
مدينة حيفا لعاج العدد القيايس ملرىض فريوس كورونا املســتجد )كوفيد 19(، 
يف إرسائيــل. وأعلــن مستشــفى "رامبــام" الواقــع شــال فلســطن املحتلــة، الــذي 
يديــر املرفــق، أمــس أن مستشــفى "ســامي عوفــر" املحصــن للطــوارئ تحــت األرض 
هو أكرب مركز لعاج فريوس كورونا يف أرايض الـ48 حيث يضم 700 رسير و140 
جهاز تنفس اصطناعي ويقع عى عمق 16.5 مرًتا تحت األرض. وبعد ظهر أمس، 
دخلــت قيــود جديــدة حيــز التنفيــذ لتعزيــز عمليــة اإلغــاق اإلرسائيــي. وســيضطر 
األفراد اآلن إىل التزام البقاء يف منطقة ال تزيد عى كيلومرت واحد كحد أقىص عن 

منازلهم، كا سيتعن إغاق جميع الرشكات واألسواق غري األساسية.

نابلــس 23، بيــت لحــم 46، قلقيليــة 7، رام اللــه والبــرية 43، جنــن 19، ســلفيت 8، 
أريحــا واألغــوار 19، طولكــرم 56، القــدس وضواحيهــا 95. ولفتــت الــوزارة إىل وجــود 
43 مريًضــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، بينهــم 12 مريضــا موصولــون بأجهــزة التنفــس 

االصطناعــي. مــن جانــب آخــر، فّضــت الرشطــة مبســاندة األجهــزة األمنيــة، 4 تجمعــات 
الصــادرة عــن  الغربيــة، خافــا للتعليــات  لحفــات زفــاف يف جنــن شــايل الضفــة 

الحكومة مبنع التجّمعات وإقامة األعراس، بهدف الحد من انتشار فريوس كورونا.
وأفــادت إدارة العاقــات العامــة واإلعــام يف الرشطــة بــرام اللــه أمــس، بأنــه وبعــد ورود 
معلومــات لغرفــة عمليــات رشطــة املحافظــة حــول إقامــة 4 حفــات زفــاف يف عدد من 
بلــدات املحافظــة، تحركــت قــوة من الرشطة تســاندها األجهــزة األمنية إىل مكان إقامة 

هذه الحفات وعملت عى فضها وتفريق املشاركن فيها حسب األصول.
ويف سياق متصل، حررت رشطة املحافظة 151 مخالفة لعدد من املحال واملنشآت 
واألفــراد لعــدم التــزام إجــراءات الســامة العامــة وارتــداء الكامــات. مــن جانــب آخــر، 
أمــس،  كورونــا،  بفــريوس  وفــاة  حالتــي  بتســجيل  واملغرتبــن  الخارجيــة  وزارة  أفــادت 
بصفــوف الجاليــات الفلســطينية حــول العــامل، مــا يرفــع حصيلــة الوفيــات إىل 256. 
وأشــارت الخارجيــة يف بيــان، إىل أن عــدد اإلصابــات بفــريوس كورونا بصفوف جالياتنا 

حول العامل وصل إىل 6110 إصابات، و5052 حالة تعاف.
ونقــل البيــان عــن ســفارة فلســطن لــدى إيطاليــا، تســجيل حالــة وفــاة جديــدة بفــريوس 
كورونــا يف صفــوف الجاليــة للمواطــن عــي العــوراين، لريتفــع عــدد حــاالت الوفــاة إىل 
حالتــن. وأعلنــت ســفارة فلســطن لــدى الربازيل تســجيل حالة وفــاة جديدة بفريوس 
كورونــا يف صفــوف الجاليــة للمواطــن محمــد املشــني، لريتفــع عــدد حــاالت الوفاة إىل 

5 حاالت.

كفر قدوم األسبوعية.
وأفــاد منســق املقاومــة الشــعبية يف كفــر قــدوم مــراد شــتيوي بــأن قــوات 
الرصــاص  باســتخدام  املســرية  يف  املشــاركن  هاجمــت  االحتــال 
املعــدين املغلــف باملطــاط، وقنابــل الصــوت والغــاز املســيل للدمــوع، 
مــا أدى إلصابــة 7 مواطنــن بالرصــاص "املطاطــي" بينهــم الصحفي نضال 
اشــتية، والعــرشات بحــاالت اختنــاق، مشــريا إىل أنــه جــرى نقــل إصابتــن 
إىل مستشــفى درويــش نــزال الحكومــي مبدينــة قلقيليــة، وعولــج البقيــة 

ا. ميدانيًّ
ونــدد املشــاركون يف املســرية بالتطبيــع مــع االحتــال، مردديــن هتافــات 

مناهضة لاحتال واستيطانه.
ويف جنــوب نابلــس، أصيــب عــدد مــن املواطنــن بقمــع قــوات االحتــال 

فعالية حراثة األرايض املهددة باالستياء يف قرية عصرية القبلية.
وأفــادت مصــادر محليــة بــأن قــوات االحتــال قمعت فعاليــة حراثة أرايض 
شــبان  ثاثــة  إلصابــة  أدى  مــا  "يتســهار"،  مســتوطنة  مــن  القريبــة  القريــة 
بقنابــل الغــاز املســيل للدمــوع بشــكل مبــارش يف منطقــة الوجــه والصــدر 

والقدم، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العاج.
االحتــال  قــوات  بــن  القريــة  يف  اندلعــت  مواجهــات  أن  وأضافــت 
واملســتوطنن الذي هاجموا القرية من جهة، واملواطنن الذين تصدوا 

للهجوم وأصيب عدد منهم باالختناق.
ويف الخليــل، أصيــب عــدد مــن املواطنن باالختناق، نتيجة استنشــاقهم 
الغاز املسيل للدموع، أطلقته قوات االحتال خال مواجهات اندلعت 

يف منطقة باب الزاوية.
وذكــرت مصــادر محليــة أن قــوات االحتــال أطلقــت الرصــاص املعــدين 
املغلــف باملطــاط، وقنابــل الصــوت والغاز املســيل للدمــوع، ما أدى إىل 
ــا، يف حــن اعتلــت  إصابــة عــدد مــن املواطنــن باالختنــاق عولجــوا ميدانيًّ

القوات أسطح املنازل القرية من باب الزاوية.
اعتقاالت ومداهات

مــن جهــة ثانيــة، اعتقلــت قــوات االحتــال محمــد اعويضــات )24 عاًمــا( 
عقب تفتيش بيته يف بلدة شيوخ العروب شال الخليل، وعاثت خراًبا 

يف عدد من املنازل ببلدة يطا.
واقتحمت قوات االحتال فجر أمس، بلدة السيلة الحارثية غرب جنن، 
وداهمــت منــزل أحــد املواطنــن، وحطمــت محتوياتــه، واســتولت عــى 

مبلغ من املال.
وأفاد املواطن عدنان يوسف جرادات بأن جنود االحتال اقتحموا منزله، 
أفــراد عائلتــه، واســتولوا عــى  وفتشــوه وحطمــوا محتوياتــه، واســتجوبوا 

مبلغ )6400 شيقل(.
واندلعت مواجهات بن الشبان وجنود االحتال الذين أطلقوا الرصاص 

املعدين املغلف باملطاط وقنابل الصوت، والغاز املسيل للدموع.
للغــاز  كثيــف  إطــاق  وســط  زبوبــا  قريــة  االحتــال  قــوات  اقتحمــت  كــا 

املسيل للدموع، ما أدى إىل إصابة عدد من املواطنن باالختناق.
واســتولت قــوات االحتــال عــى شــاحنة ثقيلــة و "باجــر" يف مســافر يطــا 

جنوب محافظة الخليل.
الخليــل  جنــوب  يطــا  مســافر  والصمــود يف  الحايــة  لجنــة  منســق  وأفــاد 
فــؤاد العمــور، بــأن قــوات االحتــال اســتولت عــى شــاحنة ثقيلــة و"باجــر" 
يف  عملهــا  خــال  العــدرة،  وإبراهيــم  بحيــص،  إســاعيل  للمواطنــن 

استصاح أراضيها يف الجهة الرشقية من مسافر يطا.
وبشأن انتهاكات املستوطنن، أحرق عدد منهم عرشات أشجار الزيتون 

املعمرة يف أرايض بلدة الخرض جنوب بيت لحم.
وذكــرت مصــادر محليــة أن املســتوطنن أحرقــوا 50 شــجرة زيتــون معمــرة 
يف منطقــة وادي الشــام جنــوب غــرب الخــرض، تعــود ملكيتهــا للمواطــن 

أمن صاح.

مصور.
وظهــر يف الرشيــط املصــور مجموعــة مــن جنــود االحتال املشــاة ومعهم 
ســلم، وأحدهم يحمل حجر طوب، وهم يتســللون داخل أزقة القرية، ثم 
زرعوا حجر الطوب عى جدران أحد املنازل وانسحبوا من املكان، وعند 
اكتشــاف األمر تم إزالة حجر الطوب والعثور بداخله عى كامريا وأجهزة 

أخرى لتشغيل الكامريا عن بعد.
منسق املسرية األسبوعية يف كفر قدوم، مراد شتيوي، أوضح لصحيفة 
"فلســطن" أن جنــود االحتــال تســللوا ومعهــم حجــر طــوب، وتــم وضعــه 
الــذي  الخطــاب  بــن  عمــر  ملســجد  املقابلــة  املنــازل  جــدران  أحــد  عــى 
تنطلق منه املسرية األسبوعية، وعند العثور عى الكامريا من قبل لجان 

الحراسة ويقظة املواطنن تم إتافها.
االحتــال  اقتحــم جيــش  ذلــك مبــدة قصــرية،  بعــد  أنــه  شــتيوي  وأضــاف 
بوحشــية املنطقــة، وتوجــه إىل مــكان الكامــريا، واقتحــم منــزل املواطــن 
حســام شــتيوي، وروع أطفالــه وهــدده باالعتقــال، وتــم تخريــب محتويات 

املنزل.
وتابع أن لجان الحراسة الشعبية أتلفت الكامريا التي كانت بداخل حجر 
الطوب، حيث تبن أن له فتحات من األمام، ومغلق من الجهة الخلفية، 
وعى ما يبدو أن الكامريا دقيقة جدا، مشــريا إىل إن هذا من األســاليب 
التي يتم بها مواجهة املسرية الشعبية التي انطلقت منذ عرش سنوات.

ونبه إىل أنه قد يكون هناك كامريات مراقبة إضافية تم زرعها يف أماكن 
القريــة  زرعــت وســط  كونهــا  اكتشــافها  تــم  الكامــريا  فهــذه  املواجهــات، 
وقبالــة جامــع القريــة املركــزي، وهنــاك احتــاالت كبــرية بــزرع كامــريات 

مراقبة أمنية يف مناطق بعيدة عن وسط القرية.
وبــن شــتيوي أن فشــل االحتــال يف قمــع املســرية األســبوعية حــذا بــه 
إىل اســتخدام عــدة وســائل أمنيــة، منهــا زرع عبــوات ناســفة يف منطقــة 
املواجهــات حتــى تنفجــر يف املشــاركن باملســرية، وقــد أصيــب مواطــن 
جــراء هــذه العبــوات، واليــوم جــاء دور كامــريات املراقبــة األمنيــة وقبلهــا 

الكائن بن أشجار الزيتون وحمات االعتقال واملاحقة.
أشــجار  مــن  العديــد  العســكرية  االحتــال  اقتلعــت جرافــات  ذلــك،  إىل 
الزيتــون املعمــرة بالقــرب مــن النقطة العســكرية وبــرج املراقبة يف منطقة 

املنطار غريب بلدة عزون املحاذية للطريق االلتفايف رقم )55(.
برفقــة  ضخمــة  عســكرية  جرافــة  بقيــام  "فلســطن"،  عيــان  شــهود  وأفــاد 
معــدات عســكرية أخــرى باقتاع أشــجار زيتون معمــرة، وتجريف املنطقة 
املحيطــة بالنقطــة العســكرية، وذلــك ظهــر أمــس، ووجــود مكثــف لقــوات 
االحتــال بزعــم إلقــاء الحجــارة عــى مركبــة مســتوطن كانــت تســري عــى 

الطريق االلتفايف املحاذي للبلدة من الناحية الشالية.
ويحيــط االحتــال "عزون" بســت بوابات أمنيــة وزراعية وبرجن للمراقبة، 
إضافــة إىل كامــريات املراقبــة عــى املدخــل الشــايل، وامتداد املنطقة 
املحاذيــة للطريــق االلتفــايف، إضافــة إىل االقتحامــات اليوميــة وحمــات 

االعتقال.

ومواقفه الداعمة لها.
مــن جهــة ثانيــة، أشــاد هنيــة بخطــاب عبــاس الــذي ألقــاه مســاء أمــس، يف 

كلمة مسجلة، أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة.
مــن جهتــه، أكــد عبــاس دعمــه لجهــود الحــوار بــن حركتــي حــاس وفتــح 
وبقيــة فصائــل العمــل الوطنــي، مــن أجــل الخــروج بالنتائــج املرجــوة وصواًل 

إلجراء االنتخابات املتفق عليها.
ولفــت إىل أهميــة أن يكــون الجميــع تحــت مظلــة الوحــدة الفلســطينية، 
املرحلــة  هــذه  تواجــه قضيتنــا يف  التــي  والتحديــات  املخاطــر  ملجابهــة 

املصريية.

إسطنبول/ األناضول:
قــال الربوفيســور الفلســطيني عبــد 
الحليــم األشــقر: إنــه قىض نحو 15 
عاما يف الســجون األمريكية، بتهم 
مشــريا  الواقــع،  يف  لهــا  أســاس  ال 
إىل أن عائلتــه عانــت كثــريا خــال 

تلك الفرتة.
وأشــاد األشــقر -وهو مرشــح ســابق 
 2005 عــام  الفلســطينية  للرئاســة 
ألنهــا  ورئيســها  وشــعبها  برتكيــا   -
تســتطيع  التــي  الوحيــدة  الدولــة 
التــي  )إرسائيــل(  مــن  حايتــه 

تاحقه.
يف  ُســجن  أنــه  األشــقر  وذكــر 
طويلــة  لفــرتة  املتحــدة  الواليــات 

بتهمة "دعم حاس".
وبدأ األشقر عمله مديًرا للعاقات 
اإلســامية  بالجامعــة  العامــة 
أن  إىل  مشــريًا   1985 عــام  بغــزة 
وســعها  يف  مــا  تبــذل  )إرسائيــل( 
ألنهــا  وذلــك  الجامعــة،  إلغــاق 
لحركــة  تخضــع  "مؤسســة  تعتربهــا 

حاس".
منحــة  عــى  حصــل  أنــه  وذكــر 
فولربايــت بالواليــات املتحــدة عام 

.1989

وتابــع: ")إرسائيــل( رفضت ســفري 
يف البدايــة بزعــم أين ناشــط هنــا، 
أمريــكا،  إىل  أذهــب  أن  وميكــن 
وأجلــب لهــم املزيــد من املشــاكل 
النهايــة اضطــروا  واملتاعــب، ويف 
مل  ولكــن  بالســفر  يل  للســاح 
إثــارة  عــن  يتوقفــوا  ومل  يرتكــوين 

املتاعب يل".
اإلدارة  أن  األشــقر  وأوضــح 
اإلرسائيليــة كانــت عــى اتصال مع 
املتحــدة  الواليــات  يف  الجامعــة 
إىل  الفتــا  عــّي،  ضغًطــا  وشــكلت 
أنه تلقى العديد من "التحذيرات" 

يف أوقــات كثــرية بــدًءا من األســتاذ 
العلميــة  رســالته  عــى  املــرشف 

وحتى عميد الكلية.
وذكــر الربوفيســور الفلســطيني أنــه 
أنهى أطروحته للدكتوراة يف ســبع 
املقــرر  مــن  كان  أن  بعــد  ســنوات 
أربــع ســنوات فقــط  إنهائهــا يف  لــه 

بسبب هذه الضغوط.
الدكتــوراة  درجــة  عــى  وحصــل 
جامعــة  مــن  دكتــور  ولقــب 

املسيسبي عام 1997.
عــدة  بعــد  أنــه  إىل  أشــار  األشــقر 
ســنوات مــن هــذا تلقــي مكاملــات 
التحقيقــات  مكتــب  مــن  هاتفيــة 
منــه  يطلــب   )FBI(الفيــدرايل
أشــخاص  عــن  مبعلومــات  "اإلدالء 
يف  ســبق  فيــا  أعرفهــم  كنــت 

فلسطن".
حالــة  يف  إنــه  يل  "قالــوا  وأوضــح: 
أواجــه  فلــن  بأصدقــايئ  وشــايتي 
عــّي  وعرضــوا  هنــا،  متاعــب  أي 
والكثــري  الجنســية  عــى  الحصــول 
يوًمــا  أبــع  مل  ولكنــي  املــال،  مــن 
ولــن  ومل  أقربــايئ،  أو  أصدقــايئ 
هنــاك  يكــن  فلــم  يوًمــا،  أخنهــم 
مذنبــن،  يجعلهــم  أو  يدينهــم  مــا 
عــام  ضــدي  دعــوى  رُفعــت  وقــد 
1998 بتهمة دعم ومساندة حركة 

املثــول  رفضــت  ولكنــي  حــاس، 
أمام املحكمة".

عليــه  ُحكــم  إنــه  األشــقر  وقــال 
أمــام  املثــول  لرفضــه  بالســجن 

املحكمة.
عــن  إرضاًبــا  "بــدأت  واســتطرد 
 ،1998 عــام  فربايــر  الطعــام 
الســجن  مستشــفى  إىل  ونقلــوين 
بعدها بأحد عرش يوًما، وأخربوين 
غــريت  حــال  سيســاعدونني  أنهــم 
عــن  اإلرضاب  وواصلــت  رأيــي، 

طيلــة  إرضايب  واســتمر  الطعــام، 
ســتة أشــهر تقريًبــا، وأظــن أن هــذا 
أطــول إرضاب عــن الطعــام يحــدث 
يف الواليات املتحدة األمريكية".

الواليــات  أن  األشــقر  وأوضــح 
املتحــدة أعلنــت حــاس "منظمــة 
هــذا  ومــع   ،1995 عــام  إرهابيــة" 
هــذا  ســبقت  التــي  األحــداث  فــإن 
التاريــخ تــم اســتخدامها يف الحكــم 
ومســاندة  "دعــم  بتهمــة  عليــه 

منظمة إرهابية".
يف  عضــًوا  لســت  "أنــا  وأضــاف: 
حركــة حــاس، ولكنــي ناشــط أؤمن 
فحســب،  الفلســطينية  بالقضيــة 
وأخربت الســلطات األمريكية بهذا 

األمر منذ اليوم األول".
يف  عضــًوا  العمــل  بــدأ  أنــه  وذكــر 
هيئــة التدريس بجامعة هوارد عام 
2000، ولكــن الجامعــة مل ترغــب 

ســنوات   3 بعــد  لــه  التجديــد  يف 
وهــي مــدة عقــده، ومــن هنــا بــدأت 

تربز مشكلة التأشرية واإلقامة.
وقال األشقر: إّن )إرسائيل( أرادت 
ســجنه ومعاقبته، لذا تقدم بطلب 
للواليــات املتحــدة للحصــول عــى 

اللجوء السيايس إليها.
التهمــة  واجــه   2003 عــام  ويف 

وليتذكره الناس.
الفلســطيني  الناشــط  ُســجن  وقــد 
ترشيــن  نوفمــرب/  يف  األشــقر 
وقــىض  نفســه،  العــام  مــن  الثــاين 
عــرش  مــن  يقــرب  مــا  محبســه  يف 
يف  رساحــه  ُأطلــق  حتــى  ســنوات، 

يونيو/ حزيران 2017.
بلــد  عــن  بحــث  أنــه  األشــقر  وذكــر 

يذهب إليه بعد ما حدث.
مــن  قصــرية  مــدة  "بعــد  وتابــع 
اســتدعاين  الســجن  مــن  خروجــي 
مكتــب الهجــرة هــذه املــرة. وعــى 
أننــي  إال  وقتهــا  مــريض  مــن  الرغــم 
ومبجــرد  للذهــاب،  اضطــررت 
اعتقــايل  تــم  هنــاك  إىل  وصــويل 
 18 ملــدة  واحتجــازي  أخــرى  مــرة 
شــهًرا. وقــد قامــوا بهــذا الفعــل مبــا 

يتعارض مع قوانينهم".
ا الرتحيل رسًّ

مكتــب  أن  األشــقر  وأوضــح 
حــاول  الفيــدرايل  التحقيقــات 
)إرسائيــل(  إىل  مبــارشة  ترحيلــه 
بعد إطاق رساحه من الســجن يف 

يونيو/حزيران 2019.
للجــوء  بطلــب  "تقدمــت  وأضــاف 
الســيايس، ولكــن يف حــن مل يقرر 
قــام  يبــت يف طلبــي،  أو  القــايض 
الفيــدرايل  التحقيقــات  مكتــب 

يف  بــه  وُزج  أخــرى  مــرة  نفســها 
أمــام  املثــول  لرفضــه  الســجن 

املحكمة.
ملــدة  الســجن  يف  "مكثــت  وتابــع 
الفــرتة  هــذه  وخــال  شــهرين، 
أخــرى.  مــرة  الطعــام  عــن  أرضبــت 
الفعــل،  أبــًدا عــى هــذا  أنــدم  ومل 
مــا  جانــب  إىل  صغــري  أمــر  فهــذا 
ســبيل  يف  الفلســطينيون  يقدمــه 

قضيتهم".
وأضــاف أن الســلطات طلبــت منــه 
الســيايس،  اللجــوء  ســحب طلــب 
املتحــدة  الواليــات  ومغــادرة 

األمريكية خال شهرين.
وأوضــح األشــقر أنــه حكــم عليــه يف 
اســتمرت  التــي  املحاكمــة  نهايــة 
ليــس  ولكــن   ،2007 عــام  حتــى 
إرهابيــة"  مبنظمــة  "عاقتــه  بتهمــة 
"عرقلــة  بتهمــة  عليــه  ُحكــم  وإمنــا 

العدالة".
القــايض  عــي  "حكــم  واســتطرد 
املــادة  تنــص  بينــا  شــهًرا   135 بـــ 
يتهــم  مــن  تخــص  التــي  القانونيــة 
مــدة  ُيســجن  أن  تهمتــي  بنفــس 

ترتاوح بن 24 إىل 40 شهًرا".
عاقبتــه  املحكمــة  أن  إىل  وأشــار 
بهذا العقاب ليكون عربة للمجتمع 

بنقــي بطائــرة إىل )إرسائيــل( دون 
وبينــا  املحكمــة.  قــرار  ينتظــر  أن 
كانت الطائرة يف األجواء كان أحد 
كبــار القضــاة قــد قرر منحي اللجوء 
عــى  إعــاديت  وطلــب  الســيايس، 
الفــور، وبهــذا عــدت إىل الواليــات 

املتحدة األمريكية مرة أخرى".
وأشــار األشــقر إىل أنــه خضــع لنــوع 
مــن "اإلقامــة الجربيــة" بعد خروجه 
جهــاز  يحمــل  وكان  الســجن،  مــن 
تعقــب يف ســاقه مجــرًبا، فــا يحق 
مــن  إذن  دون  مدينتــه  مغــادرة  لــه 

السلطات.
وختم الناشــط الفلسطيني األشقر 
حديثــه قائــًا: "لقــد عانــت عائلتي 
أوقاًتــا عصيبــة كثــرية ولكنهــم تحلــو 
بالصــرب دامًئــا، وبعــد خروجــي مــن 
محبــي بحثنــا عــن بلــد ال يعيدنــا 
إىل )إرسائيــل( مــرة أخــرى، وأعلــم 

متاما أنه ال يوجد سوى تركيا".
يف  هــذا  حاولنــا  "لقــد  وأكمــل: 
الواليــات املتحدة ومل يفلح األمر، 
ســتكون  تركيــا  أن  متاًمــا  وأؤمــن 
فهــي  لنــا،  بالنســبة  حــااًل  أحســن 
الدولة الوحيدة التي ال زال شعبها 
الشــعب  مــع  يتعاطــف  وزعيمهــا 
الفلســطيني، كــا أن زعيمهــا قــوي 

يستطيع أن يواجه )إرسائيل(".

العالِم األشقر: تركيا الوحيدة اليت تستطيع حماييت من )إرسائيل( 
يخضع لإلقامة الجبرية في أمريكا بعد قضائه 15 عاًما في سجونها دعا "غوتيرش" للقيام بمسؤولياته

الخرضي: إعالن "أونروا" 
عدم رصف رواتب 

موظفيها مؤرش َخِطر
غزة/ فلسطن:

عــد رئيــس اللجنــة الشــعبية ملواجهــة الحصــار جــال الخــرضي، إعــان 
وكالــة "أونــروا" عــدم مقدرتهــا عــى رصف رواتــب موظفيهــا، أكتوبــر 
القادم، مؤرًشا خطرًيا جدا ودليل األزمة املالية الحادة التي تعانيها.

وشــدد الخــرضي، يف بيــان، أمــس، عــى أن "أونــروا" هــي املؤسســة 
الدولية امُلناط بها ملف رعاية الاجئن، والتي تعمل لصالح الاجئن 
الفلســطينين، ولديهــا تفويــض مــن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 

والذي يفرتض أن يكون مشفوعًا بغطاء مايل وشبكة أمان مالية.
ورأى أن عــدم توفــري التمويــل لـ"أونــروا" مُيثــل مشــكلة كبــرية، وهــو أمــر 

يحتم عى املجتمع الدويل تداركها بشكل عاجل ورسيع.
وقــال: "األزمــة تدخــل منحنــى جديــًدا لتطــال رواتــب املوظفــن وهــذا 
مســاس باملوظفــن وعوائلهــم"، مشــددا عــى رضورة عــدم املســاس 
بالخدمــات امُلقدمــة لاجئــن يف مخيــات قطاع غــزة والضفة الغربية 
والقدس وسوريا ولبنان واألردن عى ُصعد تعليمية وصحية وإغاثية.

عامــن املســاعدات  قبــل  أوقفــت  املتحــدة  الواليــات  أن  وأشــار إىل 
املاليــة وحجبــت مــا يزيــد عن 300 مليون دوالر كانت تقدمها ســنويًا 
لـ"أونروا" إىل جانب وجود حملة أمريكية وإرسائيلية ملواجهة "أونروا" 

ودورها يف اغاثة الاجئن الفلسطينين.
وجــدد الخــرضي دعوتــه لكافــة املانحــن الذيــن لديهــم تعهــدات ماليــة 
بــرضورة االســتجابة لتغطيــة العجــز يف موازنــة "أونــروا"، حتــى ال توقــف 

الوكالة عملها ودفع رواتب موظفيها.
ودعــا رئيــس اللجنــة الشــعبية ملواجهــة الحصــار، األمــن العــام لألمــم 
يف  املؤثــر  والعمــل  العاجــل  للتدخــل  غوترييــش  أنطونيــو  املتحــدة 
مــن خــال  "أونــروا"  لوكالــة  املــايل  العجــز  لتأمــن  الــدويل،  املجتمــع 
الــدول املانحــة، وتأســيس شــبكة أمــان ماليــة لضــان تنفيــذ خدماتهــا، 

ومجاراة الوضع الطارئ بسبب جائحة كورونا.

مضاد لـ"كوفيد - 19"
لقاح حادي عرش يدخل 

المرحلة النهائية من 
التجارب الرسيرّية

نيويورك/ وكاالت:
أعلنــت رشكــة "نوفافاكــس" األمريكيــة للتكنولوجيــا الحيويــة الخميــس 
أّنهــا بــدأت يف بريطانيــا املرحلــة الثالثــة مــن التجــارب الرسيريــة عــى 
لقاحهــا املضــاّد ملــرض كوفيــد19-، ليصبــح بذلــك اللقــاح التجريبــي 

الحادي عرش يف العامل الذي يبلغ هذه املرحلة النهائية.
18 و84  بــن  تــرتاوح أعارهــم  10 آالف متطــّوع  إّن  وقالــت الرشكــة 
عامًا سيشاركون يف هذه التجارب. ونقل البيان عن غريغوري غلن، 
املســتوى  "بســبب  إّنــه  قولــه  الرشكــة،  يف  والتطويــر  األبحــاث  مديــر 
الحايل املرتفع النتقال ســارس-كوف2-، ونظرًا إىل أّن هذا املســتوى 
سيستمر عى األرجح يف أن يكون مرتفعًا يف اململكة املتحدة، فإّننا 
متفائلــون بــأّن هــذه املرحلــة الثالثــة مــن التجــارب الرسيريــة املحوريــة 
ستســتفيد مــن عمليــة تطــّوع رسيعــة وســتتوّفر تقييــًا قريــب املــدى 
لفعالية" اللقاح. وهذا هو اللقاح الحادي عرش يف العامل الذي يدخل 
املرحلــة األخــرية مــن التجــارب الرسيريــة التــي يشــارك فيهــا عــرشات 
آالف املتطّوعن يقســمون يف العادة إىل قســمن متســاوين: نصف 

يتلّقى لقاحًا وهميًا والنصف اآلخر يتلّقى اللقاح التجريبي.
وأكرث املشاريع الغربية تقدمًا عى طريق إنتاج لقاح مضاّد للفريوس 
الرشيكــة  آســرتازينيكا،  طّورتــه  الــذي  التجريبــي  اللقــاح  هــو  الفّتــاك 
لجامعة أكسفورد، ولقاحان آخران طورّتها رشكتا "فايزر" و"موديرنا".

باملوازاة هناك مشاريع ماثلة يجري العمل عليها يف كل من الصن 
مــن  حصلــت  رشكات  ســّت  مــن  واحــدة  هــي  ونوفافاكــس  وروســيا. 
الحكومــة الفدراليــة األمريكيــة عــى متويــل مبئــات مايــن الــدوالرات 
إلنتــاج لقــاح مضــاّد لفــريوس كورونــا املســتجّد، وهــي الخامســة التــي 

يدخل لقاحها التجريبي املرحلة الثالثة.
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أ.د. يوسف رزقة

أحمــد زيك البشــيتي رصاف لقــي حتفــه غــدرا بغــرض رسقــة 
مــا معــه مــن أمــوال. جرميــة القتــل متــت يف خــان يونــس مــن 
مجــرم اســتدرج الــراف لبيتــه إلجــراء تبديــل عملــة. القاتــل 
الرشطــة.  بيــان  أفــاد  كــا  الجرميــة  يف  مسدســا  اســتخدم 
الرشطة متكنت من إلقاء القبض عىل الفاعل، وأجرت معه 

تحقيق مركز اعرتف فيه بارتكاب الجرمية.
هــذه أحــداث الجرميــة التــي هــزت مجتمــع القطــاع ومحافظة 
خــان يونــس عــىل وجــه الخصــوص. إن الوقوف عــىل أحداث 
عــىل  ودليــل  جيــد،  أمــر  الرسعــة  بهــذه  وحيثياتهــا  الجرميــة 
يقظــة الجهــات األمنيــة. ولكــن فصــول الجرميــة، وتداعياتهــا، 
وظاللهــا مــا تــزال موضــع نقــاش بــن الكتــاب، ومراكــز حقــوق 

اإلنسان.
وبدايــة أقــول : نعــم، مثــل هــذا الحــدث  يقــع يف أكــر الدول 
أمنــا واســتقرارا، ألن جرميــة القتــل بغــرض الرسقة تعيش يف 
أزقــة املجتمعــات كافــة، بــن أصحــاب الســوابق واألمــراض. 
الرسقة هي عملية بشعة لالستحواذ عىل مال الغري بالقتل 
و الرسقــة، بعيــدا عــن العمــل واالجتهــاد يف طلبــه. جرميــة 
خــان بونــس مــن هــذا النــوع الحامــل لفــريوس االنحــراف عــن 
الــراط املســتقيم، وعــن منهــج الديــن يف تعظيــم جرميــة 

القتل، وجرمية الرسقة.
نعود، ما حدث يف خان يونس يحدث يف مناطق أخرى من 
العــامل، ولكــن مــن الخطــأ تبســيط الجرميــة يف مجتمــع غــزة، 
الــذي يعيــش الحصــار والفقــر، ألن تبســيطها وتهوينهــا يــؤذن 
بتكرارها، جرمية القتل كبرية مبقاييس الله ويجدر أن تبقى 
كبــرية، ويجــدر أن يلقــى فاعلوهــا العقوبة التي قررها الرشع 
الحكيــم لحايــة املجتمــع مــن أمــراض املنحرفــن. ويجــدر 
اإلرساع بإجــراءات التقــايض، ألن مثــل هــذه الجرائــم ال تقبــل 

الروتن والتأجيل.
ال يوجــد يف العقــل واملنطــق أي دفــاع عــن جرميتــي القتــل 
والرسقــة، ومــن الخطــأ ربــط ذلك مبشــكلتي الفقــر والحصار، 
ألن الفقــراء أهــل عفــة وديــن، وال يقتلــون وال يرسقــون. هــذه 
جرميــة انحــراف عــن الديــن، وبعــد عــن مخافة اللــه، ومخالفة 

لقضاء الله وقدره. وال شأن للحصار بهذه الجرائم.
إن مجتمعــا آمنــا يف حاجــة لترسيــع القضــاء، ووضــع جرائــم 
القتــل والرسقــة حيــث وضعهــا خالــق اإلنســان، وبــدون ذلــك 
تتكــرر الجرائــم.  نعــم حالــة الديــن يف غــزة جيــدة، ولكن هذه 
الحالــة ال تعنــي طهــارة املجتمــع مــن املنحرفن طهــارة تامة، 
لــذا ينبغــي الحــذر مــن مديــح املجتمــع والركــون إىل  الحالــة 

الدينية القامئة فيه.

الفقراء ال يقتلون 
وال يسرقون؟!

"ناسا" تنشر ألول مرة 
سيمفونية تعزفها مجّرة درب 

التبانة مع ثقبها األسود
 واشنطن/ وكاالت:

نــرشت وكالــة الفضــاء األمريكيــة )ناســا( مقطــع فيديــو يتضمــن موســيقا 
يف  كواكبهــا  تــوزع  خــالل  مــن  التبانــة  درب  مجــرة  تعزفهــا  لـ"ســيمفونية" 
املجــرة. وقــام الخــراء يف وكالــة "ناســا" بتحويــل قاعــدة البيانــات الخاصة 
مبجــرة درب التبانــة، وترجمتهــا إىل رمــز "ثنائيــة" تتضمــن عــددا من اآلحاد 

واألصفار، ومن ثم ترجمتها وتحويلها إىل ملفات صوتية.
وبهدف وضع املعلومات يف ســياقها الصحيح، أنشــأت "ناســا" مســارات 
سمعية وبرية تتحكم بدرجة الصوت ونغمته من خالل هذه الشيفرات 

التي أنتجتها عملية تحويل بيانات الكواكب إىل رموز مشفرة.
وتم تخصيص رموز وشــيفرات خاصة بالنجوم الكبرية واألضواء الســاطعة 
الفرديــة، بينــا تــم تحويــل ســحب الغبــار إىل أصــوات طائــرات دون طيــار 

وغريها من األصوات املدمجة والفنية.
واختتمــت املعزوفــة التــي أنتجتهــا النجــوم باصطدام املقطع املوســيقي 
بالثقب األسود الذي تبلغ كتلته حوايل 4 مالين ضعف كتلة الشمس، 
ليغطي املقطع القصري املنتج حوايل 400 سنة ضوئية تقريبا، ويشكل 

سمفونية فنية فريدة.

العثور على بديل لبيض الدجاج
 موسكو/ وكاالت:

مينح البيض املخبوزات روعة وهشاشة وخفة، بفضل مكوناته 
العديــدة، التــي تعمــل عــىل مــزج جميــع أجــزاء العجينــة، إال أن 

هناك منتجات ميكن أن تكون بديال كامال لبيض الدجاج.
وقالــت اختصاصيــة الطهــي ومصــورة الطعــام عليــاء ســاموخينا 
لراديو "ســبوتنيك": "هناك أســباب مختلفة الســتبعاد البيض 
مــن النظــام الغــذايئ: الصيــام والحساســية، الحميــة، باإلضافــة 
إىل النظــام الغــذايئ املعتــد عىل املنتوجــات النباتية. وأحياًنا 
قد ال يكون البيض ببســاطة يف الثالجة يف الوقت املناســب. 
خبــز  يف  املضيفــة  بــدأت  إذا  خــاص  بشــكل  ســار  غــري  هــذا 
الفطائر...لكــن اتضــح أن هنــاك طريقــة الســتبدال البيــض دون 
فقــدان جــودة وطعــم املخبــوزات الجاهــزة، عىل ســبيل املثال، 

ميكنك صنع بيضة من بذور الكتان". 
وأضافــت: "ملعقــة كبــرية مــن الكتــان املطحــون تعــادل بيضــة 
واحــدة. ُيســكب طحــن بــذور الكتــان أو بذور الكتــان املطحونة 
يف مطحنــة القهــوة، ونظيــف املــاء الدافــئ أو الســاخن بنســبة 
1: 3، ويتــم خلــط كل يشء، ملــدة خمــس دقائــق تقريبــا، ويتــم 

الحصول عىل كتلة كثيفة، تضاف إىل العجن. سيظل الطعم 
عــىل حالــه، مــا مل يكــن شــخص مــا يكــره الكتــان بشــكل أســايس 

وميكن أن يشعر به يف كل مكان".
وتابعــت: "بيضــة واحــدة تعــادل 50 غرامــا مــن صلصــة التفــاح. 
ســيعطي  املــوز.  عكــس  عــىل  املخبــوزات،  يف  بهــا  تشــعر  ال 
املــوز بعــض املــذاق عــىل أي حــال، خاصــة إذا كانــت حلــوى 
اليقطــن. ميكنــك  تنــاول هريــس  أيًضــا  الشــوكوالتة. ميكنــك 
وهــذا  ســيولة،  أقــل  أضــف  الخبــز،  مســحوق  اســتخدام  أحياًنــا 

يعطي النتيجة أيًضا".

موسكو/ وكاالت:
االجتاعــي،  التواصــل  منصــات  عــر  انتــرش 
فيديــو  مقطــع  املاضيــة،  القليلــة  األيــام  خــالل 
يظهــر عمليــة نقــل مــا يبدو أنها جثث عر ســطح 
أحــد املستشــفيات، بدعــوى أن الوباء خرج عن 

السيطرة يف البالد.
النصــف  يتجــاوز  مل  الــذي  الفيديــو  مقطــع  يف 
البنــاء  ســطح  عــر  متــديل  حبــل  يظهــر  دقيقــة، 
ومربــوط بــه مــا يبــدو أنهــا جثــث مغلفــة، وكتــب 
جثــث  "إنــزال  عليــه  العــرب  املنشــور  متداولــو 

املوىت بفريوس كورونا من املستشفى الرويس 
وتحميلهم يف سيارة نقل، أين لقاح كورونا".

لكــن املقطــع الــذي تــم تداولــه بأكــر مــن لغــة، 
كواليــس  إىل  باألســاس  يعــود  إذ  حقيقــا  ليــس 
الخــاص  التوصيــف  تزييــف  وتــم  فنيــة  تصويــر 
هــذه  فــإن  يف"،  يت  "ريــن  قنــاة  وبحســب  بــه، 
املشــاهد تعــود لفيديــو كليــب للمغنــي الــراب 

"هاسيك".
تــم  دمــى  هــي  املتــداول  باملقطــع  يظهــر  ومــا 
لفهــا لتبــدو كأنهــا جثــث، وحصــل فريــق اإلنتــاج 

إلمتــام  الالزمــة  القانونيــة  املوافقــات  كل  عــىل 
التصوير، وفقا للمنتج ميخائيل ماريزوف.

الصحــة  منظمــة  مندوبــة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
العامليــة لــدى روســيا، ميليتــا فوينوفيتــش، يف 
وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر، إن منظمة الصحة 
اإلصابــة  حــاالت  يف  زيــادة  تســجل  ال  العامليــة 
بفريوس كورونا يف روسيا، عىل عكس أوروبا.

فيــا قــال املديــر اإلقليمــي ألوروبــا يف منظمــة 
اجتــاع  بعــد  كلــوج،  هانــز  العامليــة،  الصحــة 
مــع وزيــر الصحــة الــرويس ميخائيــل موراشــكو: 

"تقــدر منظمــة الصحــة العامليــة بشــدة الجهــود 
لقــاح  لتطويــر  االتحاديــة  روســيا  تبذلهــا  التــي 
ضــد كوفيــد- 19، وبالتحديــد ســبوتنيك- يف. 
وأود مــرة أخــرى أن أشــكر روســيا عــىل جهودهــا 

املمتازة إليجاد لقاح آمن وفعال".
ووجهــت األمــم املتحدة أخريا، الشــكر لروســيا، 
الــرويس  الرئيــس  لعــرض  "ممتنــة  إنهــا  قائلــة 
كورونــا  فــريوس  لقــاح  تقديــم  بوتــن  فالدميــري 
موظفــي  لجميــع  يف(  )ســبوتنيك-  املســتجد 

املنظمة".

الدوحة/ الجزيرة نت:
تــرز  والشــتاء،  الخريــف  فصــي  اقــرتاب  مــع 
بهــا  ســيترف  التــي  الكيفيــة  عــن  تســاؤالت 
فريوس كورونا املستجد؛ فهل سنشهد موجة 
تفــشٍّ ثانيــة؟ وما درجــة الحرارة املثالية النتقال 

فريوس كورونا املستجد؟
الخريف والشــتاء ها موســا الرد واألنفلونزا، 
بيــد أن شــتاء هــذا العــام يحمــل يف طياتــه أيضا 

خطر اإلصابة بفريوس كورونا.
فيروس متغير في الشتاء

املعروفــة،  األخــرى  كورونــا  فريوســات  تفضــل 
الشــتاء  الــرد،  نــزالت  التــي تســبب  تلــك  مثــل 
متامــا؛  مفهومــة  غــري  آليــة  وهــي  لالنتشــار، 
لكــن قــد يكــون لذلــك تفســريات عديــدة. يؤثــر 

الطقس عىل ذلك بالطبع.
الفريوســات  علــاء  وجــد  املختــر،  يف 
األمريكيون أن اإلنفلونزا تنتقل بسهولة أكر يف 
الظروف الباردة والجافة، وقد أثبتت تجاربهم، 
التي أجريت يف عام 2007 ونرشت يف مجلة 
"بلــوس باثوجنــس  )PLOS Pathogens(، أن 

الفــريوس ينتقــل بدرجــة أكــر عنــد 5 درجــات 
بـــ20 درجــة مئويــة، وكذلــك يف  مئويــة مقارنــة 

رطوبة نسبية ترتاوح من 20 إىل 35 باملئة.
يف كلتــا الحالتــن، ليــس هنــاك مــا يضمــن أال 
وحســب  كورونــا،  فــريوس  عــىل  ذلــك  ينطبــق 
كاغنــو، عــىل عكــس الفريوســات األخــرى، فقــد 
أوروبــا، مبــا  الصيــف يف  هــذا  انتشــاره  اســتمر 
يف ذلك إســبانيا وجنوب فرنســا يف املناخات 

الحارة والجافة.
ما درجة الحرارة التي يعشقها؟

بــن الكاتــب أن فريقــا مــن معهــد علــم الحيــوان 
التابــع لألكادمييــة الصينيــة للعلــوم يف مايــو/ 
املثاليــة  الحــرارة  درجــة  أن  قــدر  املــايض  آيــار 
النتقــال فــريوس كورونــا املســتجد تبلــغ حوايل 

6.3 درجات مئوية، وفقا للتقرير.
وذكر الكاتب أنه تم الحصول عىل هذه النتائج 
تخــص  التــي  البيانــات  بــن  الربــط  طريــق  عــن 
األوبئة، وتلك التي تتعلق باألرصاد الجوية من 
عــدة مناطــق يف العــامل، مبــا يف ذلــك الصــن 
هــذه  تبــدو  لكــن  املتحــدة؛  والواليــات  وأوروبــا 

الدقــة،  إىل  تفتقــر  ألنهــا  االســتنتاجات هشــة، 
يف الحقيقــة مــن الصعــب معرفــة تاريــخ إصابــة 
املريــض عــىل وجــه اليقــن، مــا يضعــف ربــط 

ذلك بالظروف الجوية.
ومــا زاد األمــر تعقيــدا أن االســتجابات املناعيــة 
للجســم تبــدو أيضــا أقــل فعاليــة يف الــرد، كــا 
عقــب  ييــل  جامعــة  مــن  أمــرييك  فريــق  أظهــر 
تجربــة عــىل الفــران يف عــام 2015 يف مجلــة 

وقائع األكادميية الوطنية للعلوم األمريكية.
كا أن قلة التعرض للشمس من شأنه أن يقلل 
أيضــا مــن إنتــاج "فيتامــن دي"، املعــروف أنــه 

يؤدي دورا يف جهاز املناعة.
عالوة عىل ذلك، ال يؤثر الطقس الشتوي عىل 
ســلوكيات  تتغــري  بــل  فحســب؛  الفريوســات 
نقــي  حيــث  عميــق،  بشــكل  أيضــا  اإلنســان 
أماكــن  يف  الداخــل،  يف  الوقــت  مــن  املزيــد 
مــن  الفــريوس  النتقــال  مالءمــة  أكــر  ضيقــة 
مضاعفــة  يســتوجب  مــا  وهــو  آلخــر،  شــخص 
وارتــداء  االجتاعــي  التباعــد  واحــرتام  اليقظــة 

األقنعة.

دب يحاول إسقاط طائرة 
رة بعد إزعاجه  مسيَّ

موسكو/ وكاالت:
نرش أحد املصورين الروس من منطقة سخالن مقطع فيديو عىل 
وسائل التواصل االجتاعي "إنستغرام" لدب بري حاول اإلمساك 
بالطائــرة املســرية التــي تقــوم بتصويــره خــالل تناولــه ســمكة عــىل 

شاطئ البحر.
وأظهــرت اللقطــات كيفيــة مالحظــة الــدب للطائــرة املســرية خــالل 
القفــز  عمليــة  خــالل  مــن  وحــاول  الشــاطئ،  عــىل  للســمكة  تناولــه 
الطائــرة  بإبعــاد  املصــور  قــام  أن  بعــد  فشــل  لكنــه  بهــا،  اإلمســاك 

برسعة. 
وقــال مصــور الفيديــو: "يف اليــوم التــايل ذهبــت ألصــور الدببــة مرة 
أخــرى، لكــن مل أكــن محظوظــا بينــا كنــت أصــور دبــا اســتطاع دب 
آخــر مــن إســقاط الطائرة املســرية وفقدتها يف املــكان دون النجاح 

بإعادتها".

 لندن/ وكاالت:
جارتهــا  ابنــة  مــن  مكتوبــة  رســالة  بتلقيهــا  امــرأة  صدمــت 
بطــول 15 مــرتا تطالــب فيهــا بإعــادة لعبهــا املفقــودة يف 
مجــاور  منــزل  مــن ســكان  الخلفــي. طالبــت طفلــة  الفنــاء 
باســتعادة لعبهــا التــي ســقطت يف الفنــاء الخلفــي ملنــزل 
جريانهــا عــن طريق إرســال مالحظــة خطية بطول 15 مرتا؛ 

بحسب صحيفة "ذا صن" الريطانية.
أكــدوا عــدم  أن أصحــاب املنــزل  ونوهــت الصحيفــة إىل 
وجود ألعاب يف الفناء الخلفي، لكن الطفلة أرصت عىل 
وجــود ألعــاب لهــا قــد ســقطت يف حديقــة منــزل جارتهــم، 
يف إحــدى املــدن األمريكيــة. وصدمــت صاحبــة املنــزل 
بتلقيها رسالة خطية مكتوبة باليد من قبل الطفلة البالغة 

مــن العمــر 7 ســنوات فقــط، بطول 15 مرتا، وضحت فيها 
وجــود ألعــاب لهــا يف الفنــاء الخلفــي. وأكــدت الطفلــة يف 
رسالتها حقها باستعادة هذه األلعاب، بعد جدل استمر 

لعدة أيام حول وجود هذه األلعاب من عدمه.
يف  صفحاتهــا  عــىل  الرســالة  املنــزل  صاحبــة  وشــاركت 
مــن  اســتغرابها  عــن  معــرة  االجتاعــي  التواصــل  وســائل 

طوال الرسالة الكبري.
وعلــق النــاس عــىل الصــور بذهــول معريــن عــن احرتامهم 
لهــذه الطفلــة وإلرصارهــا الشــديد عــىل اســتعادة ألعابهــا 
تكــون  أن  اســتحالة  إىل  آخــرون  أشــار  فيــا  الخاصــة، 
الطفلــة الصغــرية قــد كتبت هذه الرســالة الكبرية لوحدها 

مطالبن االستعانة بالرشطة.

فتاة سعودية تتحّدى 
الرجال في مهرجان اإلبل

الرياض/ وكاالت:
أعلنــت املواطنــة الســعودية، وفــاء الشــمري، تحديهــا للرجــال عــر 

مشاركتها يف مهرجان امللك عبد العزيز لإلبل.
تــداول رواد مواقــع التواصــل مقطــع فيديــو للشــمري، أعلنــت خاللــه 
تنطلــق يف  التــي  الخامســة  بنســخته  اإلبــل  مهرجــان  مشــاركتها يف 

األول من ديسمر/ كانون األول املقبل.
وقالــت الشــمري ردا عــىل مــا أشــيع حــول ســعيها للشــهرة فقــط: "مــا 

يف بنت باديه تتميلح يف يشء أجدادها توارثوه".
وأمتــت "نحــن كبنــات باديــة هذا تراثنا، وكلنا اآلن نثبت وجودنا يف 

مجال كان حكرا عىل الرجال فقط".
الســعودية  املســابقات  يف  الفعاليــات  أبــرز  مــن  املهرجــان  ويعــد 

املحلية وكذلك إقليميا بالنسبة لهواة ومالك اإلبل.
وتقام العديد من املسابقات خالل املهرجان، تصل قيمة جوائزها 

إىل ما يزيد عن 88 مليون ريال سعودي.

فيديــــو أثـــــار ضجـــــــة.. هــــل هــــــذه لحظـــــــة تهريــــــــــب 
جثـــــــث موتـــــــى كورونــــــا مــــــــن مستشفــــــــى روســــــــي؟ 

طفلــــــــة تكتــــــــــــب رسالــــــــــــة بطـــــــول 
15 متًرا لجارتها بهدف استعادة لعبها

كورونـــــــــا.. 
مــا درجـــة الحرارة التــي يعشقهــا؟

ة : طائرة مسريَّ ص


