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تعزية ومواساة
تتقــدم أرسة رشكــة  االتصــاالت الفلســطينية بأحــر التعــازي واملواســاة من 

الزميل زهري خرض جنينة "الدائرة الفنية" بوفاة والده
الحاج خضر جنينة

ســائلني املــوىل عــز وجــل أن يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه وأن يســكنه 
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصرب وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون
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يف ختام زيارة "تاريخية" إىل لبنان 

هنية يؤكد وحدة الموقف 
الفلسطيين وصــــواًل إلعادة 

تفعيل منظمة التحرير
بريوت/ فلسطني:

اختتم رئيس املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية "حامس"، إسامعيل 
املوقــف  وحــدة  مؤكــًدا  لبنــان،  إىل  بـ"التاريخيــة"  الحركــة  وصفتهــا  زيــارة  هنيــة 

الفلســطيني وأهميــة تطويــر العالقــات الداخليــة وصــواًل إلعــادة تفعيــل 
الفلســطينية. وقــال ترصيــح صــدر عــن مكتــب هنيــة  التحريــر  منظمــة 

اجتماع بني حركَتْ حماس وفتح 
يف تركيا الستكمال الحوارات

أنقرة/ فلسطني:
عقــدت حركتــا حــامس وفتــح، أمــس، اجتامًعا بينهام يف تركيــا، امتداًدا للقاءات 
والحــوارات بــني القــوى الفلســطينية لتطبيــق مخرجــات اجتــامع األمنــاء العامــني 
للفصائــل. وأكــد عضــو املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس 
د. خليــل الحيــة، يف ترصيــح لــه، حــرص حركتــه عــى تحقيــق الوحــدة الوطنيــة 
وصــوال إىل إســراتيجية وطنيــة شــاملة ملواجهــة التحديــات واملخططــات التــي 

تســتهدف القضيــة الفلســطينية. وُعقــد مطلــع ســبتمرب/ أيلــول الجــاري 
اجتــامع األمنــاء العامــني للفصائــل الفلســطينية يف رام اللــه وبــريوت، 

رام الله/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية تخــي فلســطني 
عــن تــرؤس مجلــس جامعــة الــدول العربيــة يف دورتــه 
الحاليــة، يف حــني عــدت حركــة حــامس القــرار "رســالة 
احتجاج واضحة عى سياسة جامعة الدول العربية".

مؤمتــر  خــالل  املالــي  ريــاض  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 

صحفــي بــرام اللــه، أمــس: إن "فلســطني ال يرشفهــا أن 
تشــاهد هرولــة العــرب نحــو التطبيــع خــالل رئاســتها"، 
القمــم  لقــرارات  فاضحــة  مخالفــة  التطبيــع  أن  مؤكــًدا 

العربية بخصوص مبادرة السالم العربية.
"إمــا  األخــري  الجامعــة  اجتــامع  أجــواء  أن  إىل  وأشــار 
يشــجع وإمــا يســكت عــن التطبيــع". وحمــل املالــي 

الدول التي طّبعت عالقاتها مع )إرسائيل( املسؤولية 
عن ذلك، مطالًبا األمانة العامة لجامعة الدول العربية 
التــي  الــدول  مواقــف  مــع  والتامهــي  التغــايض  بعــدم 
عــى  الخارجيــة  وزيــر  وشــدد  االحتــالل.  مــع  طبعــت 

عــدم رغبــة فلســطني باالنســحاب من الجامعة 
حتــى ال تــرك فراًغــا، مــا يفتــح األبــواب أمــام 

رام الله فلسطني:
الفلســطيني  األســري  نــادي  حــذر 
للقــرار  الخطــرة  التداعيــات  مــن 
بإغــالق  القــايض  اإلرسائيــي 
بـ"كانتينــا"  الخــاص  الحســاب 
املــزودة  الرشكــة  لصالــح  األرسى 
وهــي  "ددش"،  باملشــريات 
التــي تتعامــل معهــا هيئــة  الرشكــة 
منــذ  واملحرريــن  األرسى  شــؤون 
األســري،  نــادي  وأوضــح  عامــا.   13

يف بيــان لــه، أمس، أن هيئة شــؤون 
جــرت  وكــام  واملحرريــن،  األرسى 
قــد  كانــت  شــهر،  كل  يف  العــادة 
الحوالــة  "ددش"  لرشكــة  حّولــت 
أخــرى  حوالــة  وكذلــك  الشــهرية 
كانــت فرضتهــا ســلطات االحتــالل 

عــام  يف  ابتزازيــة  بطريقــة 
الســجناء  لصالــح   2007

البطش: االعتقاالت لن 
تثنينا عن دورنا الوحدوي

الجهاد اإلسالمي: 
اعتقال الشيخ 

نخلة محاولة لعزل 
القيادة الوطنية 

غزة/ فلسطني:
أكــدت حركــة الجهــاد اإلســالمي 
يف فلســطني، أن اعتقــال قــوات 
القيــادي  اإلرسائيــي  االحتــالل 
"محاولــة  نخلــة،  ســعيد  الشــيخ 

أبنــاء  إلرهــاب  يائســة 
شــعبنا وعــزل القيــادات 

إن لم توقف إدارة 
السجون اإلهمال الطيب

شومان: أوضاع 
األرسى يف السجون 
كارثية وأرسى عوفر 

سيرضبون
رام الله/ فلسطني:

وصــف رئيــس الهيئة العليا ملتابعة 
أمــني  واملحرريــن  األرسى  شــؤون 
شــومان أوضاع األرسى يف ســجون 
االحتــالل اإلرسائيــي بأنهــا كارثيــة، 

اإلهــامل  سياســة  بفعــل 
الطبي املتعمد.

أرسى "إيشل" يرشعون يف خطوات 
احتجاجّية للمطالبة بتحسني 

دون بالتصعيد ظروفهم ويهدِّ
رام الله/ فلسطني:

أمــس يف خطــوات احتجاجيــة  رشع أرسى ســجن "إيشــل" اإلرسائيــي، 
متصاعــدة عــى الظــروف الحياتيــة الصعبــة، وعــدم مراعــاة إدارة 
مكتــب  وأفــاد  كورونــا.  وبــاء  ظــل  للتباعــد يف  االحتــالل  ســجون 

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
الســلطة  قــرار  سياســيان  محلــالن  عــّد 
حقهــا  عــن  فلســطني  تخــي  الفلســطينية 
برئاســة الجامعــة العربيــة يف دورتها الحالية، 
رســالة احتجــاج لعجزهــا عــن إدانــة التطبيــع، 
قــرار  يوجــه  الســيايس  املــال  بــات  بعدمــا 

ــا،  الجامعــة يف غيــاب الــدول املؤثــرة تاريخيًّ
مؤكديــن أن اســتعادة الوحــدة الفلســطينية 

ا. ستكون الرسالة األبلغ فلسطينيًّ
ريــاض  الفلســطيني  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 

ال  "فلســطني  إن  أمــس:  املالــي، 
العــرب  هرولــة  تشــاهد  أن  يرشفهــا 

"األورومتوسطي": سكان غزة 
يعيشون كالمحكومني باإلعدام

جنيف/ فلسطني:
وصــف املرصــد األورومتوســطي العقوبــات األحاديــة مــن بعــض الــدول 
يــؤدي  قــد  قاتــل  بـ"ســالح  املدنّيــني  الســكان  ضــد  )إرسائيــل(  ومنهــا 

املســبوقة  غــري  املخاطــر  مــع  خصوًصــا  املدنيــني  هــالك  إىل 
التــي تشــّكلها جائحــة كورونــا". وقــال األورومتوســطي يف بيــان 

دعوة مفّوض "أونروا" لزيارة غزة 
لـ"مراقبة تقصري وارتباك الوكالة"

غزة/ فلسطني- صفا:
دعــت اللجنــة املشــركة لالجئــني يف قطــاع غزة الثالثــاء املفوض العام 
لـ"أونــروا" فيليــب الزارينــي لزيــارة القطــاع  لالطــالع مــن كثــب عــى أداء 

إدارة الوكالة وحالة الردد واالرتباك التي تعيشها.
وتتهــم اللجنــة "أونــروا" بالتقصــري يف عــدم وجــود خطــط عــى 

تخّل فلسطني عن رئاسة الجامعة العربّية "الضعيفة" سيعطلها 6 أشهر

تحليل: المال السيايس يتحّكم 
بقراراتها يف غياب الدول المؤثرة 

حماس تدعم القرار وتعده رسالة احتجاج واضحة

الخارجيــــة تعلــــن تخلــــي فلسطيــــن 
عـــن رئاســـة مجلـــس الجامعـــة العربيـــــة

وقفة داعمة لألسري خريي حنون يف طولكرم

تحذير من تداعيات إغالق حساب 
"الكانتينا" الخاص بمشرتيات األرسى

محافظات/ فلسطني:
فجــر  اإلرسائيــي،  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت 
أمس، 21 مواطًنا، من بينهم قيادي يف حركة 
منازلهــم  دهــم  عقــب  اإلســالمي"،  "الجهــاد 
مناطــق  يف  مبحتوياتهــا  والعبــث  وتفتيشــها 
متفرقة بالضفة الغربية والقدس املحتلتني.

وقال جيش االحتالل يف بيانه لوسائل اإلعالم 
الفلســطينيني  مــن  عــددا  اعتقلــت  قواتــه  إن 
بالضفــة الغربيــة، جــرى تحويلهــم للتحقيــق - 

لدى األجهزة األمنية بدعوى املشاركة
ضــد  شــعبية  مقاومــة  أعــامل  يف 
الســياق،  هــذا  ويف  املســتوطنني 

عواصم/ فلسطني- وكاالت:
وغربيــة،  وإســالمية  عربيــة  دول  رؤســاء  أكــد 
أمــس، أنــه ال ميكن حل الرصاع الفلســطيني–

اإلرسائيي إال من خالل إقامة دولة فلسطينية 
وعاصمتهــا   1967 حــدود  أســاس  عــى 

"القدس الرشقية".
جــاء ذلــك خــالل االجتــامع الســنوي لالحتفال 
بالذكرى الخامســة والســبعني لتأســيس األمم 

تقنيــة  عــرب  واملنعقــد  املتحــدة، 
"فيديو كونفرنس".

إصابات واعتقاالت بمواجهات 
مع االحتالل يف الضفة والقدس

أمري قطر يدعو إلنهاء حصار غزة

رؤساء دول: ال حل للرصاع 
دون إقامة دولة فلسطينية
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45 إصابة بفريوس"كورونا" بغزة
غزة/ فلسطني:

أعلنــت وزارة الصحــة يف قطــاع غــزة، أمــس، تســجيل 45  إصابــة، 
و95 حالــة تعــاٍف، مــن فــريوس كورونــا. وأوضحــت الــوزارة، يف 

تقرير يومي يستعرض مستجدات فريوس كورونا، 

 الكيلة: االحتالل تسبب بإتالف 100 ألف مسحة فحص

5 وفيـــــات و512 إصابـــة 
بـ"كورونا" يف الضفة

رام الله/ فلسطني:
و512  وفيــات،   5 تســجيل  اللــه،  رام  الصحــة يف  وزارة  أعلنــت 

يف  تعــاٍف  حالــة  و1047  "كورونــا"،  بفــريوس  إصابــة 
الكيلــة  مــي  الصحــة  وزيــرة  وأوضحــت  الغربيــة.  الضفــة 

5 أهايل األرسى يعتصمون أمام مقر الصليب األحمر يف طولكرم أمس 

 االحتالل يغلق باب الخليل الذي يقع يف الجهة الغربية من سور البلدة القديمة بالقدس ، ويدنس محيطه بأعالم االحتالل      ) فلسطني (

غزة/ فلسطني:
مثنت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس"، 
مــن  ومؤسســاتها  الكويــت  دولــة  موقــف 
التطبيــع مــع االحتــالل اإلرسائيــي، ودعمهــا 

الناطــق  وقــال  الفلســطيني.  للشــعب 
يف  القانــوع  اللطيــف  عبــد  الحركــة  باســم 
ترصيــح مكتــوب لــه أمــس: "مطالبــة عرشات 
مــن  عــدد  وســبقها  الكويتيــة  املنظــامت 

النــواب بتجريــم التطبيــع مــع االحتــالل تعــرب 
عن أصالة شعب الكويت الشقيق ودعمهم 

وأضــاف  العادلــة".  لقضيتنــا 
التحــرك  هــذا  "نقــدر  القانــوع: 

حمـــــاس تثــــمـــــن موقــــف الكـــــويت 
ومؤسساتها الرافض للتطبيع مع االحتالل
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ن موقـــف الكويـــت ومؤسساتهـــا مـــن التطبيـــع مـــع االحتـــالل حمـــاس ُتثمِّ أمام مجلس حقوق اإلنسان
"األورومتوسطي": 
سكان غزة يعيشون 

كاملحكومني باإلعدام
جنيف/ فلسطني:

وصف املرصد األورومتوسطي العقوبات األحادية من بعض 
الدول ومنها )إرسائيل( ضد السكان املدنّيني بـ"سالح قاتل 
قــد يــؤدي إىل هــالك املدنيــني خصوًصــا مــع املخاطــر غــر 

املسبوقة التي تشّكلها جائحة كورونا".
وقال األورومتوســطي يف بيان مشــرك مع "املعهد الدويل 
الـــ45 ملجلــس  الــدورة  أمــام اجتامعــات  للحقــوق والتنميــة" 
الحصــار  إّن  أمــس  املتحــدة  لألمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق 
اإلرسائيــي املحكــم عــى قطــاع غــزة منــذ 14 عاًما أّثر بشــكل 
مرّوع يف جميع مناحي الحياة يف القطاع الذي يسكنه أكرث 
من 2 مليون شخص، وخصوًصا قطاعي الصحة واالقتصاد.

وجــاء يف الكلمــة التــي ألقاهــا الباحــث يف األورومتوســطي 
"تيــم اليوســف" أّنــه يف الوقــت الــذي تكافــح فيــه غــزة تفــي 
بنســبة 47٪  نقًصــا  الطبــي  القطــاع  يواجــه  فــروس كورونــا، 
االســتهالكية  املــواد  يف  و33٪  األساســية  األدويــة  يف 
يف  الطبــي  العــالج  التــامس  مــن  الســّكان  وُينــع  الطبيــة، 
الخــارج. كــام تســّببت إجــراءات اإلغــالق الوقائيــة مبزيــد مــن 
ظــل  الســكان يف  وأصبــح  أصــاًل،  الهــش  لالقتصــاد  الضعــف 
هــذه الصعوبــات يعيشــون يف وضــع أشــبه باملحكــوم عليهــم 

باإلعدام.
بــأي حــال  أّنــه ال يجــوز  وأشــارت املنظمتــان يف بيانهــام إىل 
للعقــاب  أداًة  العشــوائية  العقوبــات  اســتخدام  األحــوال  مــن 
الجامعــي والتضييــق عــى املدنيني من أجل انتزاع مكاســب 
سياســية، مشــّدًدا عى رضورة تحييد الســكان عن النزاعات 
اســتخدام  عــدم  يضمــن  مبــا  البلــدان،  أو  املجموعــات  بــني 

معاناتهم ورقة مساومة يف تلك النزاعات.

في ختام زيارة "تاريخية" إلى لبنان 
هنية يؤكد وحدة املوقف الفلسطيني وصواًل إلعادة تفعيل منظمة التحرير

حماس تدعم القرار وُتعده رسالة احتجاج واضحة
الخارجيــة تعلـــن تخلـــي فلسطيـــن 

عــن رئاســـة مجلـــس الجامعــــة العربيـــة

النقابات املهنية تنّظم وقفة ضد "التطبيع"

مزهر يشيد باملواقف الجزائرية الرافضة للتطبيع

غزة/ فلسطني:
مثنت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس"، 
مــن  ومؤسســاتها  الكويــت  دولــة  موقــف 
التطبيــع مــع االحتــالل اإلرسائيي، ودعمها 

للشعب الفلسطيني.
وقــال الناطــق باســم الحركــة عبــد اللطيــف 
أمــس:  لــه  مكتــوب  ترصيــح  يف  القانــوع 
الكويتيــة  املنظــامت  عــرات  "مطالبــة 
وســبقها عــدد مــن النــواب تجريــم التطبيــع 
شــعب  أصالــة  عــن  يعــران  االحتــالل  مــع 

لقضيتنــا  ودعمهــم  الشــقيق  الكويــت 
العادلة".

التحــرك  هــذا  "نقــدر  القانــوع:  وأضــاف 
تجريــم  قانــون  إقــرار  معــه  ونأمــل  األصيــل 
املنظــامت  مختلــف  ندعــو  كــام  التطبيــع 
تنســجم  العــرب التخــاذ خطــوات  والنــواب 
مــع مواقــف شــعوبهم الرافضــة للتطبيــع مع 

العدو الصهيوين".
وكان مجلــس الــوزراء الكويتــي أكــد االثنني 
جانــب  إىل  الوقــوف  الكويــت  التــزام 

إىل  للوصــول  الفلســطيني،  الشــعب 
حــل عــادل يشــمل إقامــة دولــة فلســطينية 

عاصمتها رشقي القدس.
بيــان صحفــي عقــب  وقــال املجلــس، يف 
"القضيــة  إن  األســبوعي:  اجتامعــه 
قضيــة  باعتبارهــا  مركزيــة،  الفلســطينية 

العرب واملسلمني األوىل".
الجهــود  كل  "تأييــده  املجلــس  وجــدد 
عــادل  حــل  إىل  الوصــول  إىل  الهادفــة 
يضمــن  الفلســطينية،  للقضيــة  وشــامل 

االحتــالل  إنهــاء  الفلســطيني  للشــعب 
وعودة الالجئني".

بالتزامــن  الــوزراء،  مجلــس  موقــف  وجــاء 
بيــان أصدرتــه 41 جمعية نفع عام كويتية، 
التطبيــع  "برفــض  متســكها  فيــه  أكــدت 
مــع  )ســالم(  اتفاقيــة  أي  عــى  والتوقيــع 
كانــت  ومهــام  املحتــل  الصهيــوين  العــدو 

األسباب".
وشددت أن موقفنا "كان وما زال وسيبقى 
وعــدم  ونبــذه  الكيــان  هــذا  رفــض  هــو 

االعراف به حتى تحرير فلسطني".
اإلمــارات  وقعــت  املــايض،  واألســبوع 
والبحريــن اتفاقيتــي التطبيــع مــع االحتــالل 
برعايــة  األبيــض،  البيــت  يف  اإلرسائيــي، 
حالــة  متجاهلتــني  األمريــي،  الرئيــس 

الغضب يف األوساط الشعبية العربية.
وأعلنــت قــوى سياســية ومنظــامت عربيــة، 
رفضهــا بشــكل واســع لهــذا االتفــاق، وســط 
اتهامــات بأنــه "طعنــة" يف ظهر قضية األمة 

بعد رضبة مامثلة من اإلمارات.

بروت/ فلسطني:
الســيايس  املكتــب  رئيــس  اختتــم 
"حــامس"،  اإلســالمية  املقاومــة  لحركــة 
الحركــة  وصفتهــا  زيــارة  هنيــة  إســامعيل 
وحــدة  مؤكــًدا  لبنــان،  إىل  بـ"التاريخيــة" 
تطويــر  وأهميــة  الفلســطيني  املوقــف 
العالقات الداخلية وصواًل إلعادة تفعيل 

منظمة التحرير الفلسطينية.
هنيــة  مكتــب  عــن  صــدر  ترصيــح  وقــال 
أمــس، إن رئيــس حــامس والوفــد املرافــق 
نحــو  اســتمرت  للبنــان  زيــارة  اختتــام  لــه، 
ثالثــة أســابيع، التقيــا خاللهــا العديــد من 
والشــعبية  الرســمية  اللبنانيــة  القيــادات 

والحزبية والفكرية.
وأوضح أن هنية خالل هذه اللقاءات عر 

عــن دعــم وحــدة لبنــان وأمنــه واســتقراره، 
األخويــة  بالعالقــة  االعتــزاز  عميــق  وعــن 
مكوناتــه  مبختلــف  الشــقيق  لبنــان  مــع 

السياسية واالجتامعية.
كام أشاد بدور لبنان التاريخي إىل جانب 
العادلــة،  الفلســطيني وقضيتــه  الشــعب 
الفلســطينيني،  لالجئــني  واحتضانــه 
ورفــض  العــودة،  بحــق  التمســك  مؤكــًدا 
كل مشــاريع التوطــني والتهجــر والوطــن 
بــكل  لبنــان  مــع  العالقــة  عــاًدا  البديــل، 

مكوناته عالقة إسراتيجية.
كــام أثنــى هنيــة عــى دور لبنــان املقــاوم 
الصهيــوين،  العــدو  عــى  انتــرص  الــذي 
وأجره عى االندحار عن معظم الجنوب 
عــام ٢٠٠٠، ثــم صمــد وانتــرص يف حــرب 

متوز عام 2006.
وشارك رئيس حامس يف اجتامع األمناء 
الفلســطينية  للقــوى والفصائــل  العامــني 
الــذي عقــد يف بــروت ورام اللــه بتاريــخ 
والتقــى  الجــاري،  ســبتمر  أيلــول/   ٣
والقــوى  الفصائــل  بقــادة  ثنــايئ  بشــكل 

الفلسطينية املقيمني خارج فلسطني.
املوقــف  "وحــدة  أن  هنيــة  وأكــد 
يف  األســاس  حجــر  هــي  الفلســطيني 
مواجهــة التحديــات الخطــرة التــي تواجــه 

القضية الفلسطينية".
الفلســطينية  العالقــة  تطويــر  إىل  ودعــا 
الداخليــة، وترتيــب البيــت الفلســطيني، 
منظمــة  وتفعيــل  بنــاء  إعــادة  إىل  وصــواًل 
التحرير الفلسطينية عر انتخاب مجلس 

والخــارج،  الداخــل  يف  جديــد  وطنــي 
واحــدة  وطنيــة  اســراتيجية  ووضــع 
تصفيــة  ومشــاريع  االحتــالل  ملواجهــة 
تســمى  مــا  وخصوًصــا  فلســطني،  قضيــة 
وجريــة  الضــم  وخطــة  القــرن  صفقــة 

التطبيع.
الحلــوة  عــني  مخيــم  حــامس  رئيــس  وزار 
عاصمــة الشــتات الفلســطيني يف لبنــان، 
والتقى بوفود شعبية كبرة من الالجئني 
إىل  واســتمع  وممثليهــم،  الفلســطينيني 
يف  ومعاناتهــم  املعيشــية  أوضاعهــم 
املخيــامت، مؤكــًدا "االلتحــام بــني قيــادة 
أماكــن  كل  يف  شــعبنا  وأبنــاء  الحركــة 

وجوده".
وشــدد هنيــة عــى "رضورة تفعيــل دور 

الشــتات،  يف  الفلســطينيني  الالجئــني 
ريثــام  لهــم  الكريــة  الحيــاة  وتوفــر 
ديارهــم  إىل  العــودة  مــن  يتمكنــون 
منــذ  منهــا  أخرجــوا  التــي  وممتلكاتهــم 
"املخيــامت  أن  مؤكــًدا   ،"١٩٤٨ عــام 
الفلســطينية هــي محطــات نضاليــة عــى 
بــؤر توتــر أو  طريــق العــودة، ولــن تكــون 

صندوق بريد ألحد".
وطالب هنية الدولة اللبنانية مبؤسساتها 
اإلنســانية  الحقــوق  بإقــرار  كافــة 
الفلســطينيني،  لالجئــني  واالجتامعيــة 
ظــروف  وتحســني  صمودهــم،  ودعــم 
حياتهم، وإنهاء معاناتهم، وبحث بشكل 
التــي تواجههــم  معمــق اإلشــكاالت كافــة 

وسبل حلها.

رام الله/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية تخــي 
فلســطني عــن تــرؤس مجلــس جامعــة الدول 
العربيــة يف دورتــه الحاليــة، يف حــني عــدت 
حركة حامس القرار "رسالة احتجاج واضحة 

عى سياسة جامعة الدول العربية".
املالــي  ريــاض  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
خــالل مؤمتــر صحفــي بــرام اللــه، أمــس: إن 
هرولــة  تشــاهد  أن  يرفهــا  ال  "فلســطني 
العرب نحو التطبيع خالل رئاستها"، مؤكًدا 
أن التطبيــع مخالفــة فاضحــة لقــرارات القمــم 

العربية بخصوص مبادرة السالم العربية.
وأشار إىل أن أجواء اجتامع الجامعة األخر 

"إما يشجع وإما يسكت عن التطبيع".
وحمل املالي الدول التي طّبعت عالقاتها 
مــع )إرسائيل( املســؤولية عــن ذلك، مطالًبا 
األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربية بعدم 
التغايض والتامهي مع مواقف الدول التي 

طبعت مع االحتالل.
رغبــة  عــدم  عــى  الخارجيــة  وزيــر  وشــدد 
حتــى  الجامعــة  مــن  باالنســحاب  فلســطني 
أمــام  األبــواب  يفتــح  مــا  فراًغــا،  تــرك  ال 

سيناريوهات مختلفة.
وأضــاف: "مــا شــهدناه يف االجتــامع األخــر 
وقيمهــا،  للجامعــة  قيميــا  انهيــارا  يعكــس 
وقرارهــا  الجامعــة  تاريــخ  عــى  وتواطــؤا 

وسكوتا عنه".
تعيشــها  التــي  املاليــة  األزمــة  إن  وقــال 
فلسطني ترجع إىل عدم التزام بعض الدول 

بشبكة األمان العربية.
من جانبها قالت حركة املقاومة اإلســالمية 
"حــامس" إن قــرار الســلطة تخــي فلســطني 
عــن حقهــا يف تــرؤس مجلــس جامعــة الدول 
"رســالة  يعــد  الحاليــة،  بدورتــه  العربيــة 
احتجاج واضحة عى سياسة جامعة الدول 

العربية". 

وقــال املتحــدث باســم الحركــة فــوزي برهوم 
"الجامعــة  أمــس:  صحــف  ترصيــح  يف 
انحرفت عن مســارها الســيايس، واستمرت 
يف سياســاتها القارصة والخطأ يف التعامل 

مع الرصاع مع االحتالل اإلرسائيي". 
كل  إىل  أيضــا  رســالة  "هــي  وأضــاف: 
املطبعيــني الذيــن ارتكبــوا خطيئــة سياســية 
كــرى بحــق الشــعب الفلســطيني وشــعوب 

املنطقة". 
وأكــد برهــوم أن القرار الفلســطيني منســجم 
العــام لشــعبنا ولشــعوب  متاًمــا مــع املــزاج 
األمــة املتعلقــة قلوبهــا بفلســطني، "والــذي 
هــذا  لتصويــب  مدعــاة  يكــون  أن  يجــب 
املســار الخطــأ للجامعــة والعمــل عــى دعــم 
وتعزيز نضال وصمود الشعب الفلسطيني 
يف مواجهــة االحتــالل ومخططاتــه ورضورة 
مــع  التطبيــع  أشــكال  مــن  شــكل  أي  إنهــاء 

العدو".

غزة/ فلسطني:
املوحــدة  الوطنيــة  القيــادة  أكــدت 
النقابيــة  واألطــر  الشــعبية  للمقاومــة 
رضورة  عــى  غــزة  يف  الفلســطينية 
العامــني  قــرارات اجتــامع األمنــاء  تنفيــذ 
للفصائــل وعــى رأســها وحــدة املوقــف 
وتفعيــل  االنقســام  وإنهــاء  الفلســطيني 
املقاومــة بأشــكالها ردا عــى املطبعــني 
الوطنــي  املجلســني  قــرارات  وتطبيــق 

واملركزي.

وقــال محمــد صيام نقيــب املوظفني يف 
القطــاع العــام بغــزة خــالل مؤمتــر صحفي 
طعنــة  يعــد  العــريب  التطبيــع  إن  أمــس: 
وقضيتهــا  األمــة  ظهــر  يف  غائــرة  غــادرة 

األوىل القدس واألقىص.
ومثــن دور جامهــر البحريــن يف رفضهــم 
العربيــة  األنظمــة  مطالبــا  للتطبيــع، 
املطبعــة إىل مراجعة حســاباتها والعودة 

إىل ضمر أمتها.
ودعا صيام النقابات واالتحادات املهينة 

لفلســطني  املنــارصة  والدوليــة  والعربيــة 
ووضــع  نقــايب  دويل  مؤمتــر  عقــد  إىل 
خطــة متكاملــة ملواجهــة جرية التطبيع، 
انطالقــا مــن دور النقابــات الطليعــي يف 

خدمة قضايا األمم والشعوب.
وطالــب أحــرار األمــة يف مشــارق األرض 
يف  مســؤولياتها  بتحمــل  ومغاربهــا 
التصدي ملؤامرة التطبيع وإعالن رفضها 
دوليــة  هيئــة  وتشــكيل  واســتنكارها، 

ملقاومة التطبيع وفضح املطبعني.

غزة/ فلسطني:
أشــاد عضو املكتب الســيايس للجبهة الشــعبية 
باملواقــف  مزهــر  جميــل  فلســطني  لتحريــر 
دومــًا  املنــارصة  واملبدئيــة  األصيلــة  الجزائريــة 
القضيــة  مقدمتهــا  ويف  العربيــة  األمــة  لقضايــا 
فخــره  مؤكــدًا  للتطبيــع،  والرافضــة  الفلســطينية، 
واعتــزازه بهــذه املواقــف الجذريــة الثابتــة لجزائــر 
مليــون  ونصــف  املليــون  وبلــد  والثــورة  العروبــة 

شهيد.
املكتــب  نرهــا  ترصيحــات  يف  مزهــر  واعتــر 
آمنــت  الجزائــر  أن  الشــعبية،  للجبهــة  اإلعالمــي 
كقضيــة  الفلســطينية  بالقضيــة  الــدوام  عــى 
مركزيــة تقــع يف صلــب اهتامماتهــا، والتــي عــر 
عنهــا الشــعب الجزائــري وقيادتــه يف احتضناهم 

الدائــم للثــورة الفلســطينية وتقديــم كل أشــكال 
الدعــم لشــعبنا الفلســطيني يف مراحــل التــرد 

والتهجر.

وأضــاف مزهــر أنــه يف الوقــت الــذي تشــتد فيــه 
املؤامــرات عــى الشــعب الفلســطيني وخاصــة 
مــن بعــض "األنظمــة الرجعيــة" العربيــة الرســمية 
كانــت تقــف الجزائــر دومــًا يف مقدمــة الداعمــني 
بكافــة  املقاومــة  يف  شــعبنا  وحــق  لفلســطني 

أشكالها.
وأحزابــًا  وقيــادة  شــعبًا  الجزائــر  موقــف  أن  وأكــد 
ومبــديئ،  ثابــت  فلســطني  مــع  ومؤسســات 
ســالت  التــي  الذكيــة  الجزائريــة  الدمــاء  وتؤكــده 
من أجل قضية فلسطني، حيث تحتفظ الذاكرة 
مبئــات مــن املقاتلــني الجزائريــني الذيــن انضموا 
معاركهــا  يف  وشــاركوا  الفلســطينية  الثــورة  إىل 
استشــهد  مــن  ومنهــم  اإلرسائيــي  العــدو  ضــد 

وأصيب فداًء لفلسطني وعروبتها.

جانب من الوقفة



3محليات األربعاء 6 صفر 1442هـ 23 سبتمبر/ أيلول 
Wednesday 23 September 2020

FELESTEENONLINE

تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

رؤية إرسائيلية النعكاس 
االتفاقيات مع العرب 

عىل الفلسطينيني
ينظر اإلرسائيليون إىل توقيع االتفاقيات مع اإلمارات والبحرين 
عــى أنــه مــؤرش إىل أي مــدى تــم دفــع القضيــة الفلســطينية عــن 
األجنــدة العربيــة، رغــم أنهــا ال تــزال قامئــة، لكــن يف ظــل أنــه ال 
توجــد مفاوضــات، واملســتوطنات تنمــو، واألفــق الســيايس غــر 
موجــود بالفعــل، والوضــع االقتصــادي صعــب، والكورونا ترضب 
الضفــة الغربيــة، فــإن قــراءة يف الواقــع الفلســطيني عشــية هــذه 

االتفاقات يبدو أمًرا ملحًا والزمًا.
برسعــة  االحتفــال  إرسائيــل  عــى  يتعــن  ال  ذاتــه،  الوقــت  يف 
أنهــا  رغــم  والبحريــن،  اإلمــارات  مــع  التطبيــع  اتفاقيــات  عقــب 
بدايــة لتأثــر الدومينــو الــذي قــد يدفــع الــدول األخــرى لتوقيــع 
اتفاقات مشــابهة مع إرسائيل، مثل ُعان والســعودية واملغرب 
والســودان، وليــس مــن املستحســن الترسع بإجــراء اتصاالت مع 
النقابــات املهنيــة العربيــة، فالعالقــات ســتظل بــاردة، ألن الــرأي 
العام العريب معاٍد جًدا إلرسائيل، بسبب الدعاية املعادية لها 

التي قادها اإلسالميون.
السؤال الذي يطرحه اإلرسائيليون: ما الذي يعتزم الفلسطينيون 
فعله اآلن، يف ظّل أّن الرئيس محمود عباس ال يؤمن بأي نوع من 
التصعيد العســكري، واالتجاه الســائد يف الســلطة الفلســطينية 
هو االنتظار، حيث ترى أن االنتخابات األمريكية تلوح يف األفق 

يف أقل من شهرين، ما يدفعها للتفاؤل بشكل عام.
التقييــم  وفــق  الفلســطينية،  الســلطة  يف  القامئــة  الرؤيــة 
أنــه إذا فــاز جــو بايــدن يف االنتخابــات األمريكيــة،  اإلرسائيــي، 
يف  األمريكيــة  السياســة  يف  حقيقــي  تغيــر  حــدوث  فيتوقــع 
الــرق األوســط، أمــا إذا تــم انتخــاب ترامــب، فلــن يكــون لديــه 
الكثــر ليقدمــه إلرسائيــل عــى حســاب الفلســطينين، وهنــاك 
احتــال آخــر أنــه يف فــرة واليــة ترامــب الثانيــة، قــد يكــون أكــر 

حرية من االضطرار للتفكر بعوامل قاعدة دعمه اإلنجيي. 
االحتــال الضئيــل مــن وجهــة النظــر اإلرسائيليــة، أن ترامــب يف 
واليته الثانية ســيتخذ إجراءات أكر رصامة ضد الفلســطينين، 
وبالتــايل، بحســب أبــو مازن، فــإن الوقت يلعب لصالحهم، ومع 
ذلك فإّن أي خليفة يخوض االنتخابات الرئاسية، أو يتم تعيينه 
رئيًســا ملنظمة التحرير الفلســطينية قد يجد نفســه يف مواجهة 

انهيار عندما يتعلق األمر بالرأي العام. 
الفلســطينية،  الســلطة  مــن  إحباطهــم  يخفــون  ال  الفلســطينيون 
ولذلــك فــإّن الســؤال الكبــر مــاذا ســيحدث يف اليــوم التــايل يف 
حــال حصــول تطــّور غــر متوقــع لعبــاس، بالتزامــن مــع القطيعــة 
العربيــة،  الــدول  مــع  الســائد  والتوتــر  إرسائيــل،  مــع  القامئــة 
فهــل سنشــهد انــدالع انتفاضــة ثالثــة أو رمبــا انتخابــات رئاســية 
فلســطينية، مــع وجــود احتــاالت بــأن يفــوز مرّشــح حــاس، ألن 
واحــدًا  مرشــحًا  هنــاك  أن  يبــدو  وال  ومتضاربــة،  منقســمة  فتــح 

للرئاسة باسم الحركة.
تــرى املحافــل اإلرسائيليــة أّن هــذا االنقســام بــن أصــوات فتــح 
أن  يعنــي  ذلــك  كل  حــاس،  مرشــح  النتصــار  الطريــق  ســيفتح 
السلطة الفلسطينية باتت أكر هشاشة، وعدم استقرار من أي 

وقت مىض، وهذا أبعد ما يكون عن خدمة مصالح إرسائيل.

العربية واإلســالمية بأن الفلســطيني بريء ما 
يجــري ولــن يســاهم فيــه ولــن يســكت عنــه فهــو 

موقف براءة من هذا التيار".
وبــن عــوض أن هــذا االعتــذار ســيعطل عمــل 
ملنعهــا  قادمــة  أشــهر  ســتة  ملــدة  الجامعــة 
للمطبعــن  بــراءة  أو  تطبيــع  منــح صكــوك  مــن 
األنظمــة  بعــض  ملوقــف  غضــب  موقــف  وهــو 

وللجامعة التي تأكل أبناءها.

لــن توقــف الهرولــة  ونّبــه إىل أن هــذه الخطــوة 
حًقــا  ليــس  التطبيــع  قــرار  "ألنَّ  التطبيــع،  نحــو 
ا للدول التي متارســه بل هي أوامر من  ســياديًّ
فــوق، وســيطبعون حتــى لــو خرجــت فلســطن 

وغرها من الدول من الجامعة".
وأكــد أّن الخطــوة األقــوى التــي عــى الشــعب 
الفلسطيني امليض بها، هي االلتفات للبيت 
الداخي وتقديم منوذج قوي للوحدة الوطنية 

دور  واســتعادة  الفلســطيني  البيــت  وترتيــب 
ومواجهــة  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة 
االحتالل يف امليدان، وبذلك ســرتدع هؤالء 

املطبعون.
وعــارض عــوض فكــرة انســحاب فلســطن مــن 
وانفصالهــا  إســالمية  أو  عربيــة  منظــات  أي 
يجــب  "إذ  واإلســالمي،  العــريب  الفضــاء  عــن 
أن نبقــى ال نهــرب، فــا حــدث اليــوم جــزء مــن 

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
الســلطة  قــرار  سياســيان  محلــالن  عــّد 
الفلســطينية تخي فلســطن عن حقها برئاسة 
الحاليــة، رســالة  العربيــة يف دورتهــا  الجامعــة 
بعدمــا  التطبيــع،  إدانــة  عــن  لعجزهــا  احتجــاج 
بــات املــال الســيايس يوجــه قــرار الجامعــة يف 
أن  مؤكديــن  ــا،  تاريخيًّ املؤثــرة  الــدول  غيــاب 
استعادة الوحدة الفلسطينية ستكون الرسالة 

ا. األبلغ فلسطينيًّ
ريــاض  الفلســطيني  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
املالــي، أمــس: إن "فلســطن ال يرفهــا أن 
خــالل  التطبيــع  نحــو  العــرب  هرولــة  تشــاهد 
رئاســتها"، مؤكــًدا أن التطبيــع مخالفــة فاضحــة 
مبــادرة  بخصــوص  العربيــة  القمــم  لقــرارات 

السالم العربية.
املحلــل الســيايس أحمــد رفيق عوض رأى يف 
الخطــوة الفلســطينية رســالة احتجــاج وغضــب 
مــع  املطبعــة  العربيــة  الــدول  بعــض  ملوقــف 
)إرسائيــل( وعجــز الجامعــة عــن إدانــة التطبيــع 

وكأنها تشجعه.
رســالة  أن  "فلســطن"  لصحيفــة  وأوضــح 
الفلسطينين إىل العرب تفيد بأنهم لن يكونوا 
ترفــض  ال  أو  تقبــل  جامعــة  لــدورة يف  رؤســاء 
هــذه  عــى  زور  شــاهد  يكونــوا  ولــن  التطبيــع، 
املرحلــة، "وهــي رســالة للعامل كله والشــعوب 

تصويب العالقة مع الجامعة التي نحن مكون 
أسايس منها لنقطع الطريق عى املطبعن".

عقــدت  الجــاري  أيلــول  ســبتمرب/   9 ويف 
الجامعــة العربيــة اجتاعا عاديا عى مســتوى 
لكــن  فلســطن،  برئاســة  الخارجيــة  وزراء 
االجتــاع عجــز عــن إصــدار قــرار يديــن تطبيــع 
العالقات بن اإلمارات واالحتالل اإلرسائيي.

 15 يف  وقعتــا  والبحريــن  اإلمــارات  وكانــت 
مــع  العــار  اتفاقيتــي  الجــاري  ســبتمرب/أيلول 
برعايــة  األبيــض  بالبيــت  )إرسائيــل( يف حفــل 
الرئيــس األمــريك دونالد ترامب، متجاهلتن 
حالة الغضب يف األوساط الشعبية العربية.

غياب املؤثرين
ويرى املحلل الســيايس مخيمر أبو ســعدة أن 
قرار السلطة التخي عن رئاسة الدورة الحالية 
التــي  اإلهانــة  بعيــد  يــأيت  العربيــة  للجامعــة 
تعرضــت لهــا فلســطن حينا مل تســتطع أخذ 

قرار بإدانة التطبيع االمارايت.
وأكــد هــذه الخطــوة لــن توقــف مســار التطبيــع 
العــريب- اإلرسائيــي، حيــث فشــلت الجامعــة 
الــدول  أغلــب  أن  واضًحــا  وكان  إدانتــه  يف 

العربية معه.
"الجامعــة  لـ"فلســطن":  ســعدة  أبــو  ويقــول 
العربية يف أضعف صورها، فالدول للتي كان 
لهــا ثقــل ســيايس وســكاين كالعــراق وســوريا 

ا  واليمــن وضعهــا مأســاوي وهنــاك دول تاريخيًّ
أصواتهــا غــر مؤثــرة وينظر لها كدول هامشــية 
كجيبــويت والصومــال وموريتانيــا، بينــا تقــود 
التــي  الخليــج  ودول  والســعودية  اإلمــارات 
متلك املال الجامعة وهي مؤيدة للتطبيع".

الجامعــة  مــن  الــكي  االنســحاب  أن  ويــرى 
عــى  بالنفــع  منــه  أكــر  بالــرضر  ســيعود 
كثــًرا  ناضلــوا  فالفلســطينين  فلســطن، 
حتــى نالــوا عضويــة الجامعــة العربيــة يف قمــة 
التحريــر  عــام ١٩٧٤، وأصبــح ملنظمــة  الربــاط 
مقعــد كممثــل للفلســطينين مــا دعــم القــرار 

الفلسطيني املستقل.
يكــن  مل  العــام  ذلــك  "قبــل  وأضــاف: 
يتخــذون  العــرب  وكان  ممثــل  للفلســطينين 
القرارات بخصوصهم كا أن عضوية الجامعة 
هــي مــن مهــدت للعضويــة يف األمــم املتحــدة 
كــريس  عــى  فالحفــاظ  لــذا  مراقــب،  مبقعــد 
رســالة  وإيصــال  العربيــة  بالجامعــة  فلســطن 
احتجــاج وانتقــاد أفضــل مــن االنســحاب الــذي 
سيرك لغرنا التحدث باسمنا يف الجامعة".

يف  والفصائــل  الوطنيــة  الســلطة  وكانــت 
فلســطن قــد انتقدتــا بشــدة اتفاقيتــي العــار 
العربيتــن مــع االحتــالل، واصفة إيــاه بالخيانة 
اإلجــاع  عــن  والخــروج  الظهــر  يف  والطعنــة 

العريب ومبادرة السالم العربية.

تخّلي فلسطين عن رئاسة الجامعة العربّية "الضعيفة" سيعطلها 6 أشهر
تحليـــل: املـــال السياســـي يتحّكــم بقراراتهـــا فـي غيــاب الــــدول املؤثـــرة

اجتامع بني حركَتْي حامس 
وفتـــح فـــي تركيـــــا 
الستكامل الحوارات

أنقرة/ فلسطن:
عقدت حركتا حاس وفتح، أمس، اجتاًعا بينها يف تركيا، امتداًدا 
للقاءات والحوارات بن القوى الفلسطينية لتطبيق مخرجات اجتاع 

األمناء العامن للفصائل.
وأكــد عضــو املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس 
د. خليــل الحيــة، يف ترصيــح لــه، حــرص حركتــه عــى تحقيــق الوحــدة 
الوطنيــة وصــوال إىل إســراتيجية وطنيــة شــاملة ملواجهــة التحديــات 

واملخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية.
العامــن  األمنــاء  اجتــاع  الجــاري  أيلــول  ســبتمرب/  مطلــع  وُعقــد 
للفصائــل الفلســطينية يف رام اللــه وبــروت، برئاســة رئيــس الســلطة 
محمــود عبــاس، ومشــاركة قيــادات الفصائــل، التــي أكــدت أن القضيــة 
التصفويــة،  القــرن"  "صفقــة  أمــام  مراحلهــا  بأخطــر  متــر  الفلســطينية 

ومخطط الضم اإلرسائيي، والتطبيع مع االحتالل.
مــن  لجنــة  تشــكيل  عــى  الختامــي  بيانهــم  يف  املجتمعــون  واتفــق 
شــخصيات وطنية وازنة، تحظى بثقة الجميع، تقدم رؤية إســراتيجية 
لتحقيــق إنهــاء االنقســام واملصالحــة والراكــة، خــالل مــدة ال تتجــاوز 
للمجلــس  املرتقبــة  للجلســة  توصياتهــا  لتقديــم  أســابيع،  خمســة 

املركزي.
املقاومــة  لقيــادة  موحــدة  وطنيــة  لجنــة  تشــكيل  عــى  توافقــوا  كــا 
الشعبية الشاملة، عى أن توفر اللجنة التنفيذية مبنظمة التحرير لها 

جميع االحتياجات الالزمة الستمرارها.
وكانــت القيــادة الوطنيــة املوحــدة للمقاومــة الشــعبية قــد أعلنــت يف 
لقــرارات اجتــاع  انطــالق برامجهــا وفعالياتهــا، تجســيدا  بيانهــا األول 

األمناء العامن.
وطالبــت بتوحيــد الجهــود نحــو العــدو املركــزي إلحيــاء الجبهــة العربيــة 
املســاندة للنضــال ضــد االحتــالل و"صفقــة القــرن" والتطبيــع العــريب، 
وإلسقاط اتفاقات العار والخيانة التي أبرمها حكام اإلمارات والبحرين.

ينفجــران  الشــامل  الشــعبي  والفعــل  املقاومــة  أن  عــى  وشــددت 
بطابعهــا اإلنســاين التحــرري الحضــاري بوتــرة تصاعديــة تتطــور إىل 

أرقى أشكالها عى األرايض الفلسطينية املحتلة.

منتــدى اإلعالمييــن يستنكــر لقــاء صحفييـــن عـــرب بوزيـــر إرسائيلـــي
غزة/ فلسطن:

اإلعالميــن  منتــدى  اســتنكر 
صحفيــن  لقــاء  أمــس  الفلســطينين 
وزيــر  يتقدمهــم  إرسائيليــن  مــع  عــرب 
"أوفــر  اإلرسائيــي  اإلقليمــي  التعــاون 

أكونيس".
صحفــي،  بيــان  يف  املنتــدى،  وعــّد 
املوقــف  يف  جديــدة  انتكاســة  اللقــاء 
لدعــم  املطلــوب  العــريب  اإلعالمــي 
خطــًرا  وتراجًعــا  الفلســطينية،  القضيــة 

يف مستوى نبذ االحتالل اإلرسائيي.
اتحــاد  ملوقــف  "تنكــر  اللقــاء  إن  وقــال 
للتطبيــع  الرافــض  العــرب  الصحفيــن 
مــع االحتــالل، وهــو مــا يســتلزم مواقــف 

مهزلــة  ملواجهــة  االتحــاد  مــن  حاســمة 
التطبيــع، الراميــة لتشــويه وعــي األجيــال 

وتزييف الحقائق".
وأضــاف: "املشــاركون واملتورطــون يف 
عــى  االحتــالل  مــع  اإلعالمــي  التطبيــع 
نافــذة  يفتحــون  وقيمتهــم  عددهــم  قلــة 
خطــرة لتســلل روايــة االحتــالل املغرضة 
والكاذبة، ويســوقون للتعايش معه رغم 
الجرائــم التــي يرتكبهــا صباح مســاء بحق 
الشعب الفلسطيني وبحق املقدسات 
املســجد  مقدمتهــا  ويف  اإلســالمية، 
يتطوعــون  وبذلــك  املبــارك،  األقــى 
االحتــالل  وأجنــدة  أهــداف  لخدمــة 
اإلرسائيــي ســواء بوعــي أو دون وعــي، 

العربيــة  األمــة  ثوابــت  عــن  ويتخلــون 
واإلسالمية وقضيتها املركزية".

بعــض  أســفه "النــزالق  وأبــدى املنتــدى 
الصحفيــن العــرب مــن مــرص واإلمــارات 
والســودان  والبحريــن  والســعودية 
والجزائر وبعض وســائل اإلعالم الناطقة 

بالعربية ملربع التطبيع اآلسن".
العربيــة  اإلعــالم  وســائل  ودعــا 
"فضــح  إىل  األحــرار  والصحفيــن 
املطبعن والتصدي ملحاوالت التطبيع 
االحتــالل،  مــع  واإلعالمــي  الثقــايف 
وعــدم الســاح برعنــة وجــود االحتالل 
وتراثنــا  ومقدســاتنا  ألرضنــا  الغاصــب 
عــى  والحفــاظ  ومســتقبلنا،  وتاريخنــا 

وعي األجيال العربية وإميانها والتفافها 
حول القضية الفلسطينية".

وجــدد تأكيــده أن التطبيــع اإلعالمــي مع 
االحتالل ميثل طعنة يف قلب الشعب 
الفلســطيني، وهديــة مجانية لالحتالل، 
واصطفاًفــا إىل جانــب باطــل زائــل عــى 

حساب حق باق.
ثقافــة  تغيــر  محــاوالت  كل  عــّد  كــا 
لالحتــالل  الرافضــة  العربيــة  الشــعوب 
مــن  مــع  نفعــًا  تجــدي  "لــن  واالســتعار 
مــن  وأن  والكرامــة،  العــزة  عــى  تربــوا 
يف  وســقطوا  والهــوان  الــذل  رضعــوا 
االحتــالل  مــع  والتطبيــع  الخيانــة  وحــل 
التاريــخ"،  مزابــل  مصرهــم  اإلرسائيــي 

بحسب البيان.
نقابــة  دانــت  ذاتــه،  الســياق  يف 
اللــه  بــرام  الفلســطينين  الصحفيــن 
الوزيــر  مــع  العــرب  الصحفيــن  لقــاء 

اإلرسائيي.
ودعــت النقابــة يف بيــان صحفــي اتحــاد 
قراراتــه  لتطبيــق  العــرب  الصحفيــن 
الصحفيــن  وطــرد  التطبيــع  بتجريــم 
عضويتــه  مــن  اللقــاء  يف  املشــاركن 

ووضعهم عى قوائم سوداء.
إىل  العــرب  الصحفيــن  دعــت  كــا 
مقاطعتهــم وطردهــم مــن أي لقــاء عــريب 
فعلهــم  ويناســب  يليــق  مبــا  ونبذهــم 

"الخيانة" لفلسطن ولألمة العربية.

دعوة مفّوض "أونروا" لزيارة غزة لـ"مراقبة تقصري وارتباك الوكالة"
غزة/ فلسطن- صفا:

لالجئــن  املشــركة  اللجنــة  دعــت 
املفــوض  الثالثــاء  غــزة  قطــاع  يف 
الزارينــي  فيليــب  لـ"أونــروا"  العــام 
كثــب  عــن  لالطــالع  القطــاع  لزيــارة 
عى أداء إدارة الوكالة وحالة الردد 

واالرتباك التي تعيشها اإلدارة.
بالتقصــر  "أونــروا"  اللجنــة  وتتهــم 
يف عدم وجود خطط عى مستوى 
البيئــة  وصحــة  والتعليــم  الصحــة 

واإلغاثة.
وقالــت اللجنــة يف بيــاٍن ســابٍق لهــا: 
مــن  عــدد  يف  أوهمتنــا  الوكالــة  إّن 
ســابقا  حدثــت  التــي  االجتاعــات 
وقــوع  وعنــد  جاهــزة  خططهــم  أن 
نلمــس  مل  امليــدان  ويف  الجائحــة 

شيًئا عى أرض الواقع.
ويف مؤمتــر صحفــي أمــام بوابة مقر 
طالبــت  غــزة،  يف  األمميــة  الوكالــة 
غــزه  قطــاع  يجــري يف  "مــا  مبتابعــة 
مــن إهــال وترهــل والمبــاالة حيــث 
األمــر خطــر ويهــدد بكارثــة إنســانية 
يف أوســاط الالجئــن جــراء جائحــة 

كورونا".
وتســاءلت اللجنــة عــن عــدم توزيــع 
الســلة الغذائيــة ملســتحقيها ملــدة 
17 يوًما من دخول جائحة كورونا.

وطالبــت اللجنــة املشــركة برسعــة 
الكوبونــات  توزيــع  آليــة  تغيــر 
الغذائيــة، قائلــًة: إن اآلليــة املتبعــة 
وال  فعالــة  وغــر  جــدًا  بطيئــة 
الصحيــة  الوقايــة  متطلبــات  توفــر 
للمســتفيدين عــالوة عــى إمكانيــة 
تعرض املواد الغذائية يف املخازن 

إىل التلف نظرًا لطول مدة التوزيع.
"أونــروا"  أن  اللجنــة  وأشــارت 
"تعيــش حالــة اإلربــاك والــردد مــن 
الظهــر  إدارة  وتتبــع سياســة  جانــب 
مــن  بهــا،  املنوطــة  للمســؤوليات 
وبــاء  تفــي  ظــل  يف  آخــر  جانــب 
غــزة  قطــاع  يف  وانتشــاره  كورونــا 

وخاصة يف أوساط الالجئن".
أنهــا  مؤمترهــا  يف  اللجنــة  وأكــدت 
النــداءات  مــن  العديــد  أطلقــت 
املختلفــة  والفعاليــات  والرســائل 
الالجئــن ودق  يف كافــة مخيــات 
اإلدارة  مطالبــن  اإلنــذار  جــرس 
"ولكــن  ودورهــا  بواجباتهــا  القيــام 
اإلدارة  زالــت  فــال  اســتجابة،  دون 
تعيــش حالــة الحجــر والعزلــة وعــدم 
املطلوبــة  للمســؤوليات  املخالطــة 

منها".

املشــركة  اللجنــة  ناشــدت  كــا 
األمــن العــام لألمــم املتحــدة حــث 
نــداء  إىل  لالســتجابة  العــامل  دول 
االســتغاثة الــذي صــدر عــن الوكالــة 
تلبيــة لالحتياجــات الطارئــة لجائحــة 
 93 مببلــغ  قــدرت  والتــي  كورونــا، 

مليون دوالر.
"أونــروا"،  حــذرت  املقابــل،  يف 
أمــس، مــن أن كافــة برامجهــا باتــت 
املاليــة  األزمــة  بســبب  مهــددة 

الكبرة التي متر بها.
 وقــال املستشــار اإلعالمــي لرئاســة 
"إن  حســنة:  أبــو  عدنــان  "األونــروا" 
املنظمة األممية بالكاد اســتطاعت 
توفــر رواتب شــهر أيلول/ ســبتمرب 
الجاري، ولكن رواتب شــهر ترين 
تكــون  لــن  املقبــل  أكتوبــر  األول/ 

قادرة عى توفرها". 

حتــى  منــا  مطلــوب  "اآلن  وأضــاف: 
ديســمرب  األول/  كانــون  نهايــة 
 200 لدينــا  يكــون  أن  املقبــل 
مليــون دوالر حتــى ُنســّر بهــا كافــة 
الصحيــة  ســواء  "األونــروا"،  برامــج 
وندفــع  اإلغاثيــة،  أو  التعليميــة  أو 
هــذا  لكــن  املوظفــن،  رواتــب 

املبلغ غر متوفر". 
وتابــع: "مــن أجــل ذلــك فإننــا نطلــق 
هــذا التحذيــر ألن "أونــروا" متــر يف 
أزمــة ماليــة صعبــة للغايــة، ألن كل 

يشء بات مهدًدا".
طلبــا  تواجــه  إنهــا  "أونــروا"  تقــول: 
بســبب  خدماتهــا  عــى  متزايــدا 
فلســطن  الجئــي  عــدد  زيــادة 
هشاشــة  ودرجــة  املســجلن 
وفقرهــم  يعيشــونها  التــي  األوضــاع 

املتفاقم.

جانب من املؤمتر
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الجئون يشتكون من تباطؤ "األونروا" بتوزيع املساعدات الغذائية 

عبي العريب للتطبيع".. هل سيؤثر عىل األنظمة امُلطبعة؟ "الرفض الشَّ
غزة/ نور الدين صالح:

العربيــة  الشــعوب  تتوقــف تحــركات  مل 
عــى  الفلســطينية  للقضيــة  املنــارصة 
التــي  وخاصــة  طويلــة،  ســنوات  مــدار 
ســارعت أنظمتهــا للهرولــة نحــو تطبيــع 
عالقاتهــا مــع )إرسائيــل( وآخرهــا دولتــي 
اإلمارات والبحرين مطلع شــهر ســبتمرب 

الجاري.
وتعالت أصوات شعوب الدول العربية 
التــي  أنظمتهــا  ضــد  للوقــوف  امُلطبعــة 
األمريكيــة  اإلدارة  إلرضــاء  ســارعت 
مــع  عالقاتهــا  تطبيــع  نحــو  والســعي 
االحتــالل، عــى حســاب طعن الشــعب 

الفلسطيني يف خارصته وقضيته.
تصاعــد  فــإن  مراقبــن،  وبحســب 
للتطبيــع  والرافضــة  املنــددة  األصــوات 
األنظمــة  تضــع  الصهيــوين  الكيــان  مــع 
مــع  تطبيــع  اتفاقيــات  عــى  املوقعــة 
مــع  مبــارشة  مواجهــة  يف  )إرسائيــل(، 
تزايــد  أن  إىل  مشــرين  شــعوبها، 
للتطبيــع  الشــعبي  الرفــض  دائــرة 
ُيضعــف موقــف تلــك األنظمــة ويجعــل 

االتفاقيات بال جدوى.

مــع  التطبيــع  مقاومــة  جمعيــة  مؤســس 
االحتــالل اإلرسائيــي، الناشــط إبراهيــم 
كامل الدين، أكد أن الشعب البحريني 
)إرسائيــل(  مــع  التطبيــع  مبــدأ  يرفــض 
حتى قبل توقيع االتفاق األخر، مشرًا 
لصــد  تســعى  عــّدة  مؤسســات  أن  إىل 

االعرتاف مع العدو.
اتصــال  خــالل  الديــن  كــامل  وأوضــح 
مــع صحيفــة "فلســطن"، أن قرابــة 26 
جمعية ومؤسسة يف البحرين أصدرت 
االحتــالل  مــع  التطبيــع  تديــن  بيانــات 

وتطالب بالرتاجع عنه.
وبــّن أن هــذا الصــوت الرافض يعرب عن 
القضيــة  تجــاه  البحريــن  شــعب  وحــدة 
الفلســطينية، معتربًا ذلك أمرًا أساســيًا 
التاريــخ،  بالنســبة للبحريــن عــى مــدار 
البحرينــي  الشــعب  أن  إىل  الفتــًا 
متضامــن مــع القضيــة الفلســطينية منذ 

النكبة عام 48. 
وأشار إىل أن شعب البحرين متمسك 
بدوره تجاه الشعب الفلسطيني وتأييد 
قضيتــه ورفــع صوتــه، ويؤكــد رفضــه ألي 
ســواء  االحتــالل  مــع  التعامــل  مــن  نــوع 

أو  اجتامعــي  أو  ثقــايف  أو  اقتصــادي 
تنظيم زيارات لألرض املحتلة.

الشــعبي  الرفــض  اســتمرار  أن  وأكــد 
ايجابيــة، مســتداًل  تأثــرات  لــه  ســيكون 
بذلك، عى تحركات الشارع البحريني 
ســنة  قبــل  مؤمتــران  انعقــد  حينــام 
االقتصاديــة،  التنميــة  بحجــة  تقريبــًا 
والتــي اســتطاعت افشــاله، حتــى باتــت 
)ارسائيــل( تعتــرب البحريــن منطقــة غــر 

آمنة.
رضورة  إىل  الديــن،  كــامل  ودعــا 
الشــعب  مكونــات  بــن  الوحــدة  إمتــام 
الفلســطيني والفصائــل مــن أجــل انهــاء 
تكالــب التطبيــع العــريب مــع االحتــالل، 
لــكل  رادعــًا  ستشــكل  الوحــدة  "ألن 

انسان يفكر بالتطبيع"، وفق تعبره.
وطالــب بــرورة إنشــاء صنــدوق عــريب 
الفلســطيني،  الشــعب  صمــود  لدعــم 
املحتلــة،  ألراضيــه  بعودتــه  واملطالبــة 
ُتجيــز  الدوليــة  الرشائــع  كل  ألن 
بــكل  أرضهــم  اســتعادة  للفلســطينين 
"كل  مضيفــًا  املمكنــة،  الوســائل 
مشــاعر الشــعوب العربيــة مــع الشــعب 

الفلســطيني ولــن تتغــر بوصلتهــم عــن 
ذلك".

مضاد للتطبيع
بدوره، قال الكاتب واملحلل السيايس 
الــرأي  إن  الغــربا:  شــفيق  الكويتــي 
أن  يســتطيع  ال  اإلمــارات  يف  الشــعبي 
املســاحات  غلــق  بحكــم  أحــد  يصلــه 
رغــم  البحريــن  يف  لكــن  السياســية، 
التطبيــع إال أنــه يوجــد رأي عام ومجتمع 

مدين مضاد للتطبيع.
وأوضــح الغــربا خــالل اتصــال هاتفي مع 
صحيفة "فلســطن"، أن الرأي الشــعبي 
ُمعلــن  وهــذا  للتطبيــع  مضــاد  العــريب 
مجتمــع  لديهــا  دولــة  كل  يف  وواضــح 

مدين لديه حريات.
وبّن املوقف العريب وحتى اإلســالمي 
عربيــة  بأبعــاد  مرتبــط  التطبيــع  مــن 
أن  إىل  مشــرًا  كثــرة،  وإســالمية 
عالقــة  تتطلــب  الصهيونيــة  عقيــدة 
غالــب مغلــوب مــع العامل العــريب، كام 
تتطلــب تفتيــت اإلقليــم لــدول صغــرة 

الحجم ليسهل السيطرة عليها.
كام تتطلب رضب إيران وتركيا ألسباب 

)ارسائيــل(  تجــاه  بنديتهــم  تتعلــق 
حــراك  كل  وتحجيــم  ورضب  والغــرب، 

شعبي عريب دميقراطي، وفق قوله. 
لالتفــاق  انعــكاس  أهــم  أن  وبــّن 
هــو  االرسائيــي  البحرينــي  االمــارايت 
مشــددًا  فلســطينية،  لصحــوة  التحــول 
الشــعب  ينجــر  "ال  أن  رضورة  عــى 
االمــارات  مــع  ملهاتــرة  الفلســطيني 
والبحريــن، ويجــب عــدم التعميــم ابــدا 

عى الشعبن االمارايت والبحريني".
وصالبــة  بقــوة  العمــل  رضورة  وأكــد 
الفلســطيني  الشــعب  قــوى  لتوحيــد 
حركتــي  وخاصــة  وفصائلــه،  السياســية 
والزخــم  الحيــاة  إلعــادة  وفتــح،  حــامس 
الفلســطيني،  الوطنــي  التحــرر  لحركــة 
داعيًا لفتح أفق فلســطيني شــعبي يرفع 
من درجة املقاومة املدنية لالستيطان 

واالحتالل والتفرقة.
كــام شــدد عــى رضورة "فتــح املســاحة 
للقــوى الشــبابية الفلســطينية الصاعدة 
املطوقــة  والضفــة  املحــارصة  غــزة  يف 

وفلسطن الداخل والشتات". 
الكويــت،  يف  منظمــة   41 وكانــت 

االثنــن املــايض، دعــت برملــان البــالد 
مــع  التطبيــع  "يجــرم"  قانــون  إقــرار  إىل 
)ارسائيــل(. وقالــت املنظــامت – غــر 
"نضــم  مشــرتك:  بيــان  يف  الحكوميــة- 
الكويتــي  الشــعب  أبنــاء  إىل  صوتنــا 
)الربملــان(  األمــة  مجلــس  بدعــوة  الحــر 
قانــون  إقــرار  رسعــة  إىل  والحكومــة، 
تجريم التطبيع مع العدو الصهيوين".

إعــالم  وســائل  أفــادت  والجمعــة، 
ترامــب  دونالــد  الرئيــس  بــأن  أمريكيــة، 
مــع  عالقاتهــا  الكويــت  تطّبــع  أن  توقــع 
)إرسائيــل( قريبــا، فيــام مل يصدر تأكيد 

أو نفي من الكويت بهذا الشأن.
ســرتيت  "وول  صحيفــة  وقالــت 
جورنــال": إن ترامــب عقــب لقائــه نجــل 
صبــاح  نــارص  الشــيخ  الكويــت،  أمــر 
إن  قــال:  الصبــاح،  الجابــر  األحمــد 
"الكويــت قــد تصبــح قريبــا البلــد التايل 

ليطبع عالقاته مع )إرسائيل(".
وجــاءت ترصيحــات الرئيــس األمريــي، 
يف  والبحريــن،  اإلمــارات  توقيــع  بعــد 
15 ســبتمرب/ أيلــول الجــاري، اتفاقيتــي 
البيــت  يف  )إرسائيــل(  مــع  التطبيــع 

األبيــض، برعايــة أمريكيــة، متجاهلتــن 
الشــعبية  باألوســاط  الغضــب  حالــة 

العربية.
جمهوريــة  تجربــة  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
عالقاتهــا  تطبيــع  يف  العربيــة  مــرص 
الحكومــة  تقيــم  حيــث  )ارسائيــل(،  مــع 
حكومــة  مــع  قويــة  عالقــة  املرصيــة 
االحتــالل، لكــن شــعبها يرفــض التطبيــع 
ُمطلقــًا مــع االحتــالل وهو مــا أرغم مرص 
معهــا  رســمية  اتفاقــات  توقيــع  لعــدم 

حتى اآلن.
أن  املرصيــة،  التجربــة  الغــربا  وعّلــق 
لــكل  الخــوف  بعــن  تنظــر  الصهيونيــة 
مــرص  يف  وقــع  كــام  عــريب  حــراك 
املرحلــة  يف  يقــع  وقــد   ،2011 عــام 

القادمة.
ورغم العالقات الجّيدة عى املســتوى 
لكــّن  و)إرسائيــل(،  مــرص  بــن  الرســمّي 
مســتوى  تعكــس  ال  العالقــات  تلــك 
مــن  كّل  يواجــه  إذ  الشــعبّي،  التطبيــع 
هجومــًا  إرسائيــّي  مبســؤول  يلتقــي 
للتطبيــع  رفضــًا  وإجــراءات،  إعالمّيــًا 

الشعبّي بن مرص و)إرسائيل(.

غزة/ محمد أبو شحمة: 
غــزة،  قطــاع  فلســطينيون يف  اشــتىك الجئــون 
الالجئــن  وتشــغيل  الغــوث  وكالــة  تباطــؤ  مــن 
توزيــع  عمليــات  يف  "األونــروا"  الفلســطينين 
عليهــم  الدوريــة  الغذائيــة  املســاعدات 
واملعروفــة باســم "الكابونــات"، خاصــة يف ظل 

تفيش فروس كورونا.
منفصلــة  أحاديــث  يف  الجئــون  وأكــد 
معيشــية  بأوضــاع  ميــرون  أنهــم  لـ"فلســطن"، 
صعبــة يف ظــل جائحــة كورونــا، وعــدم متكنهــم 
لعائالتهــم  رزق  مدخــل  وإيجــاد  العمــل  مــن 

بسبب توقف الحياة يف قطاع غزة.
وبدأت "أونروا" يف قطاع غزة، يف 9 سبتمرب/ 

لتوزيــع  جديــدة  آليــة  باتبــاع  الجــاري،  أيلــول 
املســتفيدين  عــى  الغذائيــة  مســاعداتها 
فــروس  تفــيّش  مــن  للوقايــة  الالجئــن؛  مــن 

"كورونا".
وكانت الوكالة األممية، قد توقفت عن توزيع 
حظــر  حالــة  بســبب  غــزة،  يف  املســاعدات 
التجــوال التــي فرضتها وزارة الداخلية يف غزة، 

عى إثر اكتشاف تفيش فروس كورونا.
عــى  يعتمــد  أنــه  أكــد  منصــور  تامــر  الالجــئ 
املســاعدات الغذائيــة التــي تصلــه مــن األونروا 
كل ثالثة شــهور يف توفر أهم مصدر للطعام 
والحليــب،  والســكر،  الدقيــق،  وهــو  بيتــه  يف 

والزيت، واألرز.

وقــال منصــور لـ"فلســطن": "منــذ بــدء جائحــة 
غــزة  قطــاع  يف  الحــاالت  واكتشــاف  كورونــا 
عــى  الكابونــات  توزيــع  األونــروا  أوقفــت 
أن  خاصــة  املاســة،  الحاجــة  رغــم  الالجئــن 
الغالبيــة منهــم ال يوجــد لــه مدخــل رزق وتعــد 
الكابونــة مهمــة جــدًا يف توفــر أدىن متطلبــات 

حياتهم".
وأوضــح أن وكالــة الغــوث بعــد فرتة من الجائحة 
الالجئــن،  عــى  املســاعدات  بتوزيــع  بــدأت 
جــدًا، حيــث مل  بطيئــة  كانــت  الطريقــة  ولكــن 
يســتلم أكــر مــن 50 عائلــة يف منطقــة ســكنه 

املساعدة الدورية.
عاشــور  اللــه  عبــد  الالجئــن  اشــتىك  كذلــك 

الــذي تخصصــه لــه "األونــروا" مســاعدة غذائية 
مضاعفــة كل ثالثــة شــهور مــن بــطء شــديد يف 
تســليم الوكالــة الدوليــة املســاعدات الغذائيــة 

لالجئن، رغم جائحة فروس كورونا.
"يف  لـ"فلســطن":  حديثــه  يف  عاشــور  وقــال 
هــذا الوقــت والــذي نعاين فيه مــن أزمة صحية 
نحــن بحاجــة إىل املســاعدة الغذائيــة، ويجــب 
وآمنــة  رسيعــة  طريقــة  تجــد  أن  الوكالــة  عــى 
لتوزيــع "الكابونــات"، ألنــه لــن يحتمــل الالجــئ 

استمرار عدم استالمه املساعدة".
وبــن أنَّ املســاعدات الغذائيــة التــي ترصفهــا 
يعرفــون  الالجئــن  جميــع  الغــوث،  وكالــة 
خاصــة  أطفالهــم،  غــذاء  توفــر  يف  أهميتهــا 

الدقيق، واألرز، كون الالجئ لن يستطيع رشاء 
دقيق تقدر تكلفتها بـ300 شيكل شهريًا.

وال يختلــف حــال الالجــئ عــي الحاممــي عــن 
أنــه اضطــر إىل االســتدانة مــن  ســابقيه، فأكــد 
تأخــر  بســبب  لعائلتــه  وأرز  دقيــق  رشاء  أجــل 
املســاعدات  توزيــع  مــن  الدوليــة  الوكالــة 

الغذائية لالجئن.
لـ"فلســطن":  حديثــه  يف  الحاممــي  وقــال 
"قبــل أســبوع أعلنــت الوكالــة عــن آليــة لتوزيــع 
بطيئــة  كانــت  ولكنهــا  الغذائيــة،  املســاعدات 
املوظفــن  مــن  قليــل  عــدد  هنــاك  كــون  جــدًا 

الذين يقومون باملهمة".
ودعــا الحاممــي وكالــة الغــوث إىل اإلرساع يف 

الالجئــن  عــى  الغذائيــة  توزيــع املســاعدات 
والظــروف  كورونــا،  جائحــة  ظــل  يف  خاصــة 
االقتصادية الصعبة التي يعاين منها الالجئن 

يف قطاع غزة.
مــع "األونــروا"  صحيفــة "فلســطن" تواصلــت 
للحصــول عــى توضيــح مــن قبلهــا حــول ســبب 
عــى  الغذائيــة  املســاعدات  توزيــع  تأخــر 
هــذا  كتابــة  حتــى  رد  أي  تتلــقَّ  ومل  الالجئــن 

التقرير.
يذكــر أن مــا يزيــد عــن نصــف ســكان قطــاع غــزة 
املقدمــة  الغذائيــة  املعونــة  عــى  يعتمــدون 
وكالــة  عــرب  الــدويل  املجتمــع  مؤسســات  مــن 

"األونروا".

غزة/ أدهم الرشيف:
ميلــك مــراد يونــس ثــالث طرق لصيد األســامك، 
لكنــه ال يــزال محروًمــا مــن مامرســتها يف بحــر غزة 
جائحــة  فرضتهــا  التــي  الطارئــة  الظــروف  بســبب 
شــبه  إغــالق  مــن  رافقهــا  ومــا  "كورونــا"  فــروس 
كامــل يف القطــاع الســاحي املطل عى األبيض 

املتوسط بطول 40 كيلومرًتا.
يف معسكر دير البلح وسط قطاع غزة، ال يفصل 
بضعــة  ســوى  والبحــر  يونــس  الصيــاد  بيــت  بــن 
أمتــار جعلــت مــن عالقتــه مبياهه الزرقاء شــيًئا ال 
يقاوم بالنسبة له، منذ نعومة أظفاره حتى أصبح 

عمره اآلن 33 عاًما.
ويف منطقــة مثــل قطــاع غــزة البالــغ تعداد ســكانه 
إىل  العمــل  فــرص  فيــه  وتنحــدر  نســمة  مليــوين 
ملجــأ  يونــس  أمــام  يعــد  مل  املســتويات،  أدىن 
إلعالــة أرستــه املكونــة مــن 7 أفــراد )زوجتــه وبناته 

الخمس وابنه الوحيد( سوى بحر غزة.
لصيــد  مخصصــا  قارًبــا  امتالكــه  عــدم  ومــع 
التــي  الخاصــة  أســاليبه  لديــه  فــإن  األســامك، 
يستخدمها يف املناطق الصخرية قرب الشاطئ 
وتوجد فيها أنواع مختلفة من الكائنات البحرية، 

ولديه أيًضا املعدات الالزمة لصيدها.
ويتقــن يونــس كــام يقــول لصحيفــة "فلســطن"، 
الصيــد  وقصبــة  بأنواعهــا  الشــباك  اســتخدام 

)السنارة( واملسدس البحري.
الوســائل  اســتخدم  املاضيــة،  األعــوام  وطيلــة 
املوســم  حســب  األســامك  لصيــد  الثــالث 
واملعــدات الالزمــة لــه، إال أنه منذ انتشــار جائحة 
"كورونا" يف غزة نهاية أغسطس/ آب املايض، 

أصبح ال يستخدم منها شيًئا.
يضيف يونس وقد بدا مستاًء: قبل أيام حاولت 
النــزول للبحــر وأنــا أحمــل معــدات الصيــد، لكــن 
مــن  ومنعــوين  جــاؤوا  البحريــة  الرشطــة  عنــارص 
ذلــك. وتســاءل عــن الــرر الــذي سيســببه حــال 

السامح له مبامرسة الصيد قرب الشاطئ.
ولفــت إىل أن ذلــك تــرك تداعيــات ســلبية عــى 
أرستــه، ومل يعــد قــادرا عــى تلبيــة احتياجاتهــا، 
أو  غذائيــة  مســاعدات  أي  أحــد  لــه  يقــدم  ومل 

غرها.
ويف قطــاع غــزة، تعــد األســامك باختالف أنواعها 
وأحجامهــا وجبــة مهمــة ورئيســة للســكان، ويــزداد 
الطلــب عليهــا مــع انخفــاض أســعارها هــذا العــام 
كبــرة  كميــات  صيــد  مــن  الصياديــن  متكــن  مــع 

ومتنوعة.
جهود إليجاد حلول

ويتخذ صيادون كر من البحر ملجأ للرزق وليس 
أمامهم سواه، وهذا ما يحصل مع الصياد محمد 
مقداد، الذي ابتاع قبل أسابيع ممتلكات منزلية 
لــرشاء مســدس بحــري )هاربــون( مخصــص لصيد 

األسامك.

وميلــك مقــداد، يف الثالثينيــات مــن عمــره، وهو 
مــن ســكان معســكر الشــاطئ، قــدرة كبــرة عــى 
كتــم النفــس لدقائــق والغــوص يف أعــامق البحــر 
لصيــد األســامك، غــر أنــه أصبــح غــر قــادر هــذه 

األيام عى فعل ذلك بسبب جائحة كورونا.
الحاجــة  بأمــسِّ  إنــه  لـ"فلســطن":  مقــداد  يقــول 
كميــات  الســتخراج  للبحــر  للنــزول  األيــام  هــذه 
مــن األســامك خاصــة أن موســم الصيــد بطريقــة 

الغوص قد بدأ ويستمر ألشهر.
وقــال مســؤول لجــان الصياديــن يف اتحــاد لجــان 
يف  الصياديــن  إن  بكــر،  زكريــا  الزراعــي  العمــل 
يســتخدم  األول  قســمن،  إىل  ينقســمون  غــزة 
القــوارب عــى بعــد أميــال مــن الشــاطئ، وآخــرون 

يستخدمون وسائل بسيطة للصيد.
وذكــر بكــر لـ"فلســطن" أن قــوارب الصيــد تعمــل 
حاليــا بكامــل طاقتهــا، وفاق إنتاجها العام الحايل 

املاضيــة،  الســنوات  إنتــاج  عــن  األســامك  مــن 
افتقدهــا  التــي  الرسديــن  أســامك  وخاصــة 

الصيادون سابًقا.
وبــن أن الصياديــن الذيــن يعملون قرب املناطق 
حتــى  صيــاد،  ألــف  عددهــم  ويتجــاوز  الشــاطئية 
ومل  املســتويات  أدىن  يف  صيدهــم  اللحظــة 
الكميــات املناســبة، بســبب  مــن صيــد  يتمكنــوا 

توقيت عملهم تزامًنا وجائحة كورونا.
وأشــار إىل أن الصياديــن وخاصــة الفئــة العاملــة 
عــى قــوارب كبــرة يف عــرض البحــر، اســتطاعت 
تأمــن الغــذاء الســمي لســكان قطــاع غــزة هــذا 
ذلــك  وأدى  كبــرة،  كميــات  صيــد  بعــد  العــام 
إىل انخفــاض أســعارها، األمــر الــذي جعلهــا يف 
األســواق  تعطــش  إىل  الفًتــا  الجميــع،  متنــاول 
لألسامك يف ظل إغالق محالت اللحوم الحمراء 

يف مناطق متفرقة من القطاع.

يف  ظهــرت  التــي  كورونــا،  جائحــة  أن  إىل  ــه  ونبَّ
الصــن وانتقلــت لغالبيــة دول العــامل يف وقــت 
مــن  فئــة  عــى  تداعيــات خطــرة  تركــت  قيــايس، 
الصيادين ممن ليس باستطاعتهم النزول للبحر، 
وعــادت بهــم إىل مربــع الفقــر مــن جديــد، وأصبــح 
القــوت  توفــر  قــادر عــى  غــر  عــدد كبــر منهــم 

اليومي لعائالتهم. 
وبن أن رشيحة الصيادين تأثرت كثًرا بانتهاكات 
االحتــالل اإلرسائيــي وحصــاره لغــزة الــذي يحــول 
دون دخــول املعــدات الالزمــة للصيــد، مبيًنــا أن 
إغــالق الســلطات املحليــة شــاطئ غــزة أمــام فئــة 
مــن الصياديــن، ســيجعل هؤالء غــر قادرين عى 

إطعام أبنائهم.
مســتمرة  وحــوارات  جهــود  وجــود  إىل  وأشــار 
الجهــات املعنيــة واملســؤولة إليجــاد حلــول  مــع 
للمناطــق  بالدخــول  للصياديــن  تســمح  مناســبة 

إجــراءات  وفــق  مهنتهــم  ومامرســة  الشــاطئية 
تفــيش  دون  للحيلولــة  والســالمة  الوقايــة 

الفروس.
إغالق كامل

الصياديــن،  أبلغــت  البحريــة  الرشطــة  وكانــت 
بإغــالق البحــر بشــكل كامــل يف محافظــة شــامل 
غــزة قبــل أيــام، حســب ما أعلن نقيــب الصيادين 

نزار عياش.
منــع  قــرار  أن  صحفــي  ترصيــح  يف  عيــاش  وبــن 
ســاعة،   48 ملــدة  اســتمر  البحــر،  يف  العمــل 

بسبب تفيش فروس كورونا.
العقيــد  البحريــة  الرشطــة  إدارة  مديــر  وبــرر 
رامــي نوفــل، منــع مامرســة الصيــد يف املناطــق 
الســاحلية بــأن بعــض الصياديــن يتســببون بحالــة 
ازدحام يف مناطق متفرقة، وشــاهد ذلك بنفســه 
خالل جولة له عى شاطئ منطقة الشيخ عجلن 

جنوب غرب مدينة غزة.
نوفــل  قــال  مــا  حســب  الصياديــن،  هــؤالء  ومــن 
"الســالطعن"  الجلمبــات  لـ"فلســطن"، صيــادو 
الذين يســتخدمون شــباك الجرافة والطرح، األمر 
الــذي قــد يســبب حالــة مــن الفــوىض خــالل بيــع 
األسامك، واحتاملية أكرب النتقال الفروس حال 

إصابة أحد من بن املوجودين بالفروس.
ــه إىل صــدور قــرار عــن وزارة الداخليــة واألمــن  ونبَّ
الوطنــي بإغــالق الســاحل بالكامــل أمــام الجميــع، 
عمــل  باســتئناف  الســامح  يتــم  أن  متوقًعــا 

الصيادين قرب الشاطئ األسبوع املقبل.
بغــزة  املســؤولة  الرســمية  الجهــات  وفرضــت 
الوبــاء  تفــيش  ملنــع  صارمــة  إجــراءات  سلســلة 
إغــالق  انتشــاره، شــملت  أماكــن  ومحارصتــه يف 
واملســاجد،  والجامعــات  واملــدارس  األســواق 
ومنع التجمعات، وهو ما تشيد به منظمة الصحة 
العامليــة التــي يعمــل مكتبهــا بغــزة بالتعــاون مــع 

الوزارات املختلفة ملواجهة الفروس.

معاناتهم تتصاعد مع استمرار إغالق البحر

يف املناطق الشاطئية.. صيادون مع وقف التنفيذ بسبب "كورونا"
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أرسى "إيشل" يرشعون 
بخطوات احتجاجّية للمطالبة 

بتحسني ظروفهم 
دون بالتصعيد ويهدِّ

رام الله/ فلسطني:
بخطــوات  أمــس،  اإلرسائيــي،  "إيشــل"  ســجن  أرسى  رشع 
احتجاجيــة متصاعــدة عــى الظــروف الحياتيــة الصعبــة، وعــدم 

مراعاة إدارة سجون االحتالل للتباعد يف ظل وباء كورونا.
بــأن أرسى "إيشــل"  لــه،  بيــان  إعــالم األرسى يف  وأفــاد مكتــب 
أغلقــوا أقســام الســجن وقــرروا إرجــاع وجبــات الطعــام، اليــوم؛ 
احتجاجا عى سوء ظروفهم االعتقالية واستهتار إدارة السجون 
بحياتهــم تزامنــا مــع ارتفــاع اإلصابــات بــني الســجانني واألرسى 

بفريوس كورونا.
بعــد  التنظيــم  بحــل  يلوحــون  فــإن األرسى  وبحســب املكتــب، 
فشــل الحوارات مع إدارة الســجون، مؤكدا مرشوعية الخطوات 

النضالية التي ينفذونها.
وحمــل االحتــالل املســؤولية الكاملــة عــا يحــدث مــع األرسى، 
الدولــة  واملؤسســات  اإلنســان  حقــوق  مؤسســات  مطالبــا 
انتهــاكات  العاجــل واالطــالع عــى أوضاعهــم وفضــح  بالتدخــل 

االحتالل بحقهم.
ويتصاعــد الخطــر عــى مصــري األرسى الذين يواجهون الّســجان 
ووباء كورونا، وما يزيد من مستوى املخاوف هو حرص الرواية 
التــي  الســجون  إدارة  تعلنــه  مبــا  األرسى  بإصابــات  املتعلقــة 

تواصل استخدام الوباء كأداة قمع وتنكيل بحقهم.
املؤسســات  األرسى  مؤسســات  طالبــت  ســابق،  وقــت  ويف 
الحقوقية الدولية وعى رأسها اللجنة الدولية للصليب األحمر 
الخطــري،  التطــور  هــذا  ظــل  بتحمــل مســؤولياتها املطلوبــة يف 
االحتــالل  عــى  وضغــط  مضاعــف  جهــد  إىل  يحتــاج  والــذي 
للســاح بوجــود لجنــة طبيــة محايدة ترشف عــى نتائج وعينات 

األرسى.
ُيشــار إىل أن االحتــالل حــّول بعــض األقســام يف الســجون إىل 
مــا ُتســمى مبراكــز "للحجــر الصحــي"، ال تتوفر فيها أدىن رشوط 
الرعايــة الصحيــة، بــل فيهــا يواجــه األســري املصــاب عمليــة عــزل 

مضاعفة، وأوضاعا حياتية قاسية.

في حال لم توقف إدارة السجون اإلهمال الطبي
شومان: أوضاع األرسى يف السجون كارثية وأرسى عوفر سيرضبون

البطش: االعتقاالت لن تثنينا عن دورنا الوحدوي
الجهاد اإلسالمي: اعتقال الشيخ نخلة محاولة لعزل القيادة الوطنية

األسري "شعيبات" يعلِّق إرضابه بعد 
انتزاع اتفاق بتحديد سقٍف العتقاله

بيت لحم/ فلسطني:
أفــادت عائلــة األســري عبــد الرحمــن شــعيبات مــن بيــت لحــم بالضفــة الغربيــة املحتلــة، 
بتعليــق إرضابــه عــن الطعــام الــذي اســتمر 43 يوًمــا يف ســجون االحتــالل اإلرسائيــي؛ 

احتجاًجا عى اعتقاله اإلداري.
وأوضحــت عائلــة شــعيبات أمــس، أن ابنهــا األســري عبــد الرحمــن متكــن مــن انتــزاع اتفــاق 

يقيض بتحديد سقف زمني العتقاله اإلداري.
واألسري شعيبات )30 عاما( من بيت ساحور يف بيت لحم، ُاعتقل عدة مرات سابقا، 
كان آخرهــا يف الخامــس مــن يونيــو/ حزيــران 2020، وجــرى تحويلــه لالعتقــال اإلداري 

ملدة أربعة أشهر.
وســبق أن حــذرت مؤسســات األرسى وجهــات حقوقيــة مــن أن األســريين ماهــر األخــرس 
وعبد الرحمن شعيبات يواجهان أوضاًعا صحية خطرية، ُيقابلها تعنت ورفض االحتالل 

باالستجابة ملطلبها املتمثل بإنهاء اعتقالها اإلداري.
وقال نادي األسري يف بيان له: إن األسري األخرس )49 عاما( بلدة سيلة الظهر يف جنني 

مرضب منذ 58 يوما، وال يزال محتجًزا يف مستشفى "كابالن" اإلرسائيي.
واإلرضاب املفتوح عن الطعام أو ما يعرف بـ"معركة األمعاء الخاوية"، هو امتناع األسري 
عــن تنــاول كل أصنــاف وأشــكال املــواد الغذائيــة املوجودة يف متناول األرسى باســتثناء 

املاء وقليل من امللح.

النائب شهاب يدين تصاعد 
حمالت االعتقال يف مدن الضفة

غزة/ فلسطني:
أدان النائب يف املجلس الترشيعي الفلســطيني د. محمد شــهاب تصاعد حمالت 
االعتقــال التــي تشــنها ســلطات االحتــالل اإلرسائيــي التــي كان آخرهــا أمــس باعتقــال 
ا من مدن الضفة الغربية، عاًدا ذلك دلياًل جديًدا عى إجرام  )18( مواطًنا فلسطينيًّ

االحتالل ويكشف حالة الفشل التي يعيشها قادته.
االحتــالل  قــوات  تشــنها  التــي  االعتقــاالت  "حملــة  أمــس:  شــهاب يف ترصيــح  وقــال 
ومــا صاحبهــا مــن مارســات وأعــال وحشــية وبربريــة تعــد انتهــاًكا للقانــون وللحقــوق 

الفلسطينية".
ودعــا إىل التوجــه للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وتقديــم قــادة االحتــالل للمحاكمــة عى 
جرامئهــم بحــق الشــعب الفلســطيني، "فــا يحــدث مــن حمــالت اعتقــال يوميــة لهــو 
إجــراء تعســفي ظــامل يــأيت ضمــن سياســة االحتــالل القمعيــة بحــق أبنــاء شــعبنا بعــد 

فشله أمام صمود شعبنا".
وأوضــح شــهاب أن االحتــالل يحــاول مــن خــالل هــذه االعتقــاالت لفــت األنظــار عــن 

اعتداءات وانتهاكات مستوطنيه عى األرض واإلنسان الفلسطيني.
بدورهــا  القيــام  إىل  واإلنســانية  الحقوقيــة  واملنظــات  الــدويل  املجتمــع  ودعــا 
ومسؤوليتها يف حاية األرسى والدفاع عنهم، والعمل عى اإلفراج عنهم من سجون 

االحتالل.

غزة/ فلسطني:
يف  اإلســالمي  الجهــاد  حركــة  أكــدت 
االحتــالل  قــوات  اعتقــال  أن  فلســطني، 
اإلرسائيي القيادي الشــيخ ســعيد نخلة، 
شــعبنا  أبنــاء  إلرهــاب  يائســة  "محاولــة 
عــن  املؤثــرة  الوطنيــة  القيــادات  وعــزل 
الوطنــي  والحــراك  الســيايس  املشــهد 
لتوحيــد املوقــف والفعــل الفلســطينيني 
والتطبيــع  والضــم  العــدوان  مواجهــة  يف 

والحصار".
الشــيخ  أمــس:  بيــان  يف  الحركــة  وقالــت 
مــرات  منــه  تنــل  مل  محــرر  نخلــة  ســعيد 
الطويــل،  األرس  ســنوات  وال  االعتقــال 
الوازنــة  الوطنيــة  الشــخصيات  مــن  وهــو 
والفاعلــة يف ســاحة العمــل الوطنــي ومــن 
املســؤولية  بحجــم  الواعيــة  القيــادات 
اللحظــات  أشــد  يف  الصعــاب  ويتحمــل 

رغم مرضه".
االحتــالل  اإلســالمي  الجهــاد  وحملــت 

املسؤولية عن أي َأذى يتعرض له الشيخ 
نخلة الذي يعاين من أمراض مزمنة.

السياســات  هــذه  عــى  الــرد  أن  وأكــدت 
يســتوجب  الصهيونيــة  العدوانيــة 
املوحــد  الوطنــي  باملوقــف  التمســك 
واملستند لإلجاع الشعبي والوطني يف 

التصدي ملخططات االحتالل وإجرامه.
من جانبه، أكد عضو املكتب السيايس 
لحركــة الجهــاد اإلســالمي خالــد البطــش، 
أن اعتقــال قــوات االحتــالل للشــيخ نخلــة 
شــال  الجلــزون  مخيــم  يف  منزلــه  مــن 
لدعــاة  واضحــٌة  رســالٌة  اللــه،  رام  مدينــه 
التــي  الجهــود  ولــرضب  الوطنيــة  الوحــدة 
تبذلهــا الحركــة بالضفــة الغربيــة لتقريــب 
وجهــات النظــر بــني الفرقــاء ودعــم جهــود 
استعادة الوحدة عى الساحة الوطنية .

صحفــي  ترصيــح  يف  البطــش  وأوضــح 
أمس، أن الشيخ نخلة يشغل موقع عضو 
لجنــة القــوى الوطنية واإلســالمية بالضفة 

الوطنيــة  مبواقفــه  ومعــروف  املحتلــة، 
الثابتة فيا يتعلق بالرصاع مع العدو.

وعّد البطش، اعتقال القائد نخلة رســالة 
غــري  مــن  بأنــه  اإلســالمي  الجهــاد  لحركــة 
املســموح لهــا الحضــور الدائــم باملشــهد 
الوطني عى مســتوى الفعل الســيايس، 
الطليعــي يف  بدورهــا  تقــوم  أن  وممنــوع 
دورهــا  وقــف  وكذلــك  املحتــل،  مقاومــة 
يف تليني املواقف لدى األشقاء بالقوى 
للمبتغــى  للوصــول  واإلســالمية  الوطنيــة 
وإنجــاح  والرشاكــة  الوحــدة  يف  الوطنــي 

فكرة القيادة املوحدة.
وأشــار البطــش، إىل حضــور الشــيخ نخلــة 
مؤخــًرا لعــدد مــن اللقــاءات املهمــة ويف 
رئيــس  إليهــا  دعــا  التــي  تلــك  مقدمتهــا 
الســلطة محمــود عبــاس وحرضها بوصفه 

ممثاًل لحركة الجهاد اإلسالمي.
وبــني البطــش أن هــذه اللقــاءات نجحــت 
األمنــاء  لقــاء  لعقــد  الرتتيــب  يف  مؤخــًرا 

وشــكلت  وبــريوت،  اللــه  بــرام  العامــني 
وطنًيــا مــا أطلــق عليهــا بالقيــادة الوطنيــة 
بعــض  عــن  النظــر  "بــرصف  املوحــدة، 
قــررت  املالحظــات عــى اإلخــراج والتــي 
لنجــاح  عنهــا  الطــرف  تغــض  أن  الحركــة 
هــذا املكــون الوطنــي كمدخــل ملواجهــة 
األخالقــي  الســقوط  ووقــف  االحتــالل، 
جرميــة  ومواجهــة  العــرب،  للمطبعــني 
ضــم األرض الفلســطينية لســيادة العــدو 

املزعومة".
أن  عــى  يراهنــون  شــعبنا  أبنــاء  أن  وأكــد 
وحــدة  املوحــدة  القيــادة  هــذه  تشــكل 
موقف وطني وتضع آليات عمل مشرتكة 

تعزز خيار املواجهة مع االحتالل.
وقــال البطــش: "يعتقــد العــدو مخطئــًا أن 
القيــادي ســعيد نخلــة ســريهب  اعتقــال 
قيــادات الجهــاد اإلســالمي التــي وهبــت 
وســيثني  والوطــن  للديــن  خدمــة  نفســها 
ومهامهــا  دورهــا  مواصلــة  عــن  الحركــة 

الوحــدة  االحتــالل وتحقيــق  يف مواجهــة 
وإنهاء االنقسام".

وأضاف: "لكننا نؤكد أن دورنا سيتواصل 
ملجاهدينــا  والتهديــد  االعتقــال  رغــم 
وقياداتنا بالضفة الغربية والتي ستواصل 
دورها مع الكل الوطني ملواجهة مشاريع 
العادلــة  الفلســطينية  لقضيتنــا  التصفيــة 
خدمــة  األمريكيــة  اإلدارة  تقودهــا  التــي 
مــن  الهرولــة  ولوقــف  الصهيــوين  للعــدو 
قبــل بعــض األنظمــة العربيــة التــي تصــب 

يف خدمة االجندة الصهيوامريكية .
أن  التجربــة  "أثبتــت  البطــش:  وأضــاف 
قائــد وســيواصل حمــل  القائــد ســيخلفه 
الراية قائد جديد يعرف ما عليه من دور 
ليغيــظ األعــداء وينجــز املهــام، وســتبقى 
حركــة الجهــاد ورجالها األبرار رفاق طوالبة  
صوالحــة،  وايــاد  جــرادات،  وهنــادي 
ولــؤي  الســعدي الخيــار األمثــل للمقاومة 

والتحرير.

رام الله/ فلسطني:
وصف رئيس الهيئة العليا ملتابعة شؤون 
األرسى واملحرريــن أمــني شــومان أوضــاع 
األرسى يف ســجون االحتــالل اإلرسائيــي 
اإلهــال  سياســة  بفعــل  كارثيــة،  بأنهــا 

الطبي املتعمد.
وأكد شــومان خالل االعتصام األســبوعي 
الصليــب  أمــام  أمــس،  األرسى،  ألهــايل 
األحمــر يف مدينــة البــرية، أن األرسى يف 

إرضاب  يف  ســيرشعون  عوفــر  ســجون 
غــد  يــوم  مــن  بــدءا  الطعــام  عــن  مفتــوح 
إدارة  ترتاجــع  مل  حــال  يف  الخميــس 
الطبــي  اإلهــال  سياســة  عــن  الســجون 
والعقوبــات الجاعيــة ومنع زيارة األهايل 

منذ بداية جائحة "كورونا".
وأوضــح أن أكــر مــن )30( أســرًيا أصيبــوا 
بالفــريوس، "وهــذا ينــذر بكارثــة إنســانية 
الوقائيــة  اإلجــراءات  اتخــاذ  يتــم  مل  إذا 

الالزمة من قبل إدارة السجون"، الفًتا إىل 
وجــود اكتظــاظ بعــدد األرسى يف أقســام 

"عوفر".
زالــوا  مــا  األرسى  مــن  خمســة  بــأن  وأفــاد 
عــن  املفتــوح  إرضابهــم  يف  مســتمرين 
الطعــام رفًضا لسياســة االعتقــال اإلداري، 
األخــرس  ماهــر  األســري  رأســهم  وعــى 
مــن  ويعــاين  يوًمــا   )60( منــذ  املــرضب 

وضٍع صحٍي صعب.

الوطنيــة  القــوى  ممثــل  أكــد  بــدوره 
عصــام  والبــرية  اللــه  رام  يف  واإلســالمية 
بكــر، أن واقــع األرسى يتحــدث عــن نفســه 
فهنــاك اإلهــال الطبــي وعمليــات القمــع 
تقــوم  ال  التــي  الســجون  يف  املتواصلــة 
وقائيــة  أو  التزامــات صحيــة  بــأي  إداراتهــا 

يف ظل انتشار الوباء.
املنهجيــة  يؤكــد  األمــر  "وهــذا  وقــال: 
وامعــان دولــة االحتــالل يف القفــز عــن كل 

املواثيــق والقوانــني الدوليــة التــي تحمــي 
األرسى".

كا دعا بكر إىل إيجاد آلية للضغط عى 
وإيفــاد  إجراءاتهــا  لوقــف  االحتــالل  دولــة 
كثــب  مــن  للوقــوف  دوليــة  تحقيــق  لجــان 
لكشف حقيقة ما يجري يف السجون من 
انتهاكات، والعمل من أجل توفري حاية 
ومؤسســاتها  املتحــدة  األمــم  قبــل  مــن 
لألرسى واألسريات يف سجون االحتالل.

تقــف عنــد مســؤولياتها لوقــف هــذا اإلجــراء 
الخطــر بــأرسع وقــت ممكن، وإال فإن النتائج 
ســتكون كارثيــة بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن 

معنى.
مــن جانــب آخــر، نفــذ ذوو األرسى وفصائــل 
وقفــة  أمــس،  طولكــرم،  يف  الوطنــي  العمــل 
خــريي  األســري  املســن  الناشــط  مــع  إســناد 
حنــون، الــذي اعتقلتــه قوات االحتالل أمس 

من منزله يف بلدة عنبتا رشق طولكرم.
التــي  الوقفــة  خــالل  املشــاركون،  وأكــد 
نظموهــا أمــام مكتــب الصليــب األحمــر يف 
املدينة، رضورة الضغط لإلفراج عن األسري 
املــرىض واملرضبــني  وعــن األرسى  حنــون، 
عــن الطعــام، ومواصلة دعمهم ومســاندتهم 
مارســات  مــن  لــه  يتعرضــون  مــا  ظــل  يف 
قمعيــة وتعســفية مــن قبــل إدارة الســجون، 

وسط إهال طبي متعمد بحق املرىض.
وقال مدير مكتب نادي األسري يف طولكرم 
الفلســطينية  األنبــاء  لوكالــة  النمــر،  إبراهيــم 
"وفــا"، إن وقفــة اليــوم هــي مســاندة لألرسى 
يف ظــل الظــروف الصعبــة التــي يعيشــونها، 
وتحديــدا األســري املناضــل حنــون، الذي مل 
يغــب طيلــة 18 عامــا عــن اعتصــام األرسى، 
األحمــر  الخــان  يف  وكان  وناضــل  وقــاوم 
قبــل  مــن  للــرضب  وتعــرض  وبلعــني وجبــارة 
جنــود االحتــالل دون أي مراعــاة لكــر ســنه، 
لتقــوم باعتقالــه يــوم أمــس وزجــه يف ظــروف 
لكــر  منهــا  محاولــة  يف  ســيئة،  اعتقاليــة 

اإلرادة الفلسطينية.
الصحــي  الوضــع  تدهــور  مــن  وحــذر 
خاصــة  الطعــام،  عــن  املرضبــني  لــألرسى 
شــعيبات  الرحمــن  وعبــد  األخــرس  ماهــر 

املرضبــني منــذ 40 يومــا ويعيشــون ظروفــا 
صعبــة للغايــة، وأصبحــت حياتهــم مهــددة 
يف  األشــبال  األرسى  جانــب  إىل  بالخطــر، 
إصابــة   35 وجــود  مــع  الدامــون،  ســجن 
وســط  األرسى،  صفــوف  يف  بـ"كورونــا" 
مــا  والوقايــة،  الســالمة  إلجــراءات  افتقــار 
أكــر  البالــغ عددهــم  يتهــدد حيــاة األرسى 

من 4500 أسري وأسرية.
تحمــل  رضورة  عــى  النمــر  وشــدد 
املؤسســات الحقوقيــة واإلنســانية الدوليــة 
الــدويل،  األحمــر  الصليــب  رأســها  وعــى 
مســؤولياتها املطلوبــة يف ظــل هــذا التطور 
الخطــر، وإرســال مندوبيهــا لالطمئنان عى 
حياة األرسى، وتوفري املتطلبات الرضورية 
لهــم للوقايــة مــن انتشــار فــريوس "كورونــا"، 

والضغط نحو اإلفراج عنهم.

رام الله/ فلسطني:
مــن  الفلســطيني  األســري  نــادي  حــذر 
اإلرسائيــي  للقــرار  الخطــرة  التداعيــات 
القايض بإغالق الحساب الخاص بـ"كانتينا" 
األرسى لصالح الرشكة املزودة باملشرتيات 
"ددش"، وهــي الرشكــة التــي تتعامــل معهــا 
 13 منــذ  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة 

عاما.
وأوضــح نــادي األســري، يف بيــان لــه، أمــس، 
أن هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، وكــا 
قــد  كانــت  شــهر،  كل  يف  العــادة  جــرت 
الشــهرية  الحوالــة  "ددش"  لرشكــة  حّولــت 
فرضتهــا  كانــت  أخــرى  حوالــة  وكذلــك 
ســلطات االحتــالل بطريقــة ابتزازيــة يف عــام 
الجنائيــني، حيــث  الســجناء  لصالــح   2007
الحوالــة  بهــذه  الخــاص  املبلــغ  اســتالم  تــم 
ووزعت "الكانيتنا" الخاصة بالجنائيني، يف 
حــني تــم إبــالغ البنــك أن املبلــغ املخصــص 

لألرسى األمنيني قد تم إغالقه.
اإلجــراء  هــذا  أن  األســري  نــادي  واعتــر 
االنتقــايئ التعســفي إجــراء خطــر مــن شــأنه 
الحياتيــة  الظــروف  تفاقــم  يف  يتســبب  أن 
علــا  الســجون،  داخــل  لــألرسى  الصعبــة 
"الكانتينــا" يف  عــى  يعتمــدون  األرسى  أن 
طعامهــم  ووجبــات  احتياجاتهــم  تغطيــة 
%60، خاصــة  عــى  يزيــد  أســايس  بشــكل 
أن املطابــخ التابعــة إلدارة ســجون االحتــالل 
أبســط  يراعــون  ال  يديرهــا ســجناء جنائيــون 
بطريقــة  الطعــام  ويعــدون  النظافــة  قواعــد 
ســيئة، "األمر الذي يدفع أرسانا املناضلني 
إىل إعــداد وجبــات بديلــة عــن الــذي تقدمــه 

إدارة السجون".
وأضاف أنه يف ضوء هذا القرار الخطر ونظرا 
لحالــة التوتــر الشــديد الســائدة يف ســجون 
االحتالل جراء السياســات الخطرة املتبعة، 
فــإن انفجــار األوضاع داخل الســجون بشــكل 

غري مسبوق بات مسألة وقت فقط.
املؤسســات  بــكل  األســري  نــادي  وأهــاب 
أن  والدوليــة  والحقوقيــة  واألهليــة  الوطنيــة 

وقفة داعمة لألسير خيري حنون في طولكرم

تحذير من تداعيات إغالق حساب "الكانتينا" الخاصة مبشرتيات األرسى

جانب من الوقفة التضامنية مع األسري خريي رمضان بطولكرم
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نبضات ساخنه
وليد الهودلي 

األسري ماهر يونس عّدوه 
خمًسا وأربعني ألف مرّة! 

هــل نتصــّور بــرا يبلــغ الحقــد يف صدورهــم اىل درجــة أن 
يطلقــوا عــى انســان خمســا وأربعــن الــف رصاصــة؟! وكان 
ثــاث رصاصــات  يــوم  أربعــن ســنة، كّل  مــدار  ذلــك عــى 
ومــرة  الظهــرة،  وســط  ومــرة  صباحــا،  مــرّة  األقــّل،  عــى 
مســاء. هــذا العــّد الــذي ميارســونه عــى أســرنا دون كلــل 
عــامل  اىل  وتنقلــه  انســان  حيــاة  تنهــي  الرصاصــة  ملــل.  أو 
الغيــب الــذي نؤمــن أنــه شــهادة وســعادة ملــن هــّب منافحــا 
عمــق  تصيــب  الرصاصــة  هــذه  أن  إال  وقضيتــه،  وطنــه  عــن 
حّيــا  وتبقيــه  بــاألمل  احساســه  مناطــق  كّل  وتــرب  القلــب 
يف ســجونهم، كان املقّرر اعدام ماهر يونس وكريم يونس 
إال أنهــا قــّررا ابقاءهــا عــى قيــد الحيــاة ليارســوا عليهــا 
اإلعــدام يف العــام مــا يزيــد عــى الــف مــرّة. هــذا العــّد هــو 
االقبح واالشــنع واألكرث أملا وســحقا من كل أســاليب القمع 
والتنكيــل والعنــت الــذي ميــارس عــى أرسانــا يف ســجونهم 

ليل نهار.
مــا يقــارب الخمــس وأربعــن مــرّة مــارس العــدّو الصهيــوين 
لعبتــه املفضلــة عــى كل تفاصيل وتضاريس هذا االنســان 
الفلســطيني الحّر الكريم الذي يســّمى ماهر يونس، العدد 
نــزع  أشــد أملــا ومــرارة مــن اطــاق رصاصــة، أشــّد أملــا مــن 
الــروح وســحبها مــن الجســد، ال يشء يــؤمل أكــرث مــن العــدد 
يف ســجونهم، ال رداءة طعــام وال ســوء تهويــة وال الحــر يف 
زنازينهــم باكتظــاظ خلــف جــدران رطبــة قارصــة يف الشــتاء 
وقائظــة يف الصيــف وال قهــر زيــارة وال تجــارب أدوية وإهال 
طبّي متعّمد وال قمع هراوة وال ضّخ غاز عرب جرارهم لتجعل 
مــن زنازينهــم فــرن غــاز ملتهبا، ال يشء أســوأ من هذا العدد 
الذي يريدون لك أن تنظر لنفسك أنك مجرّد رقم ال جذور 
لــه يف األرض وال فــروع لــه يف الســاء، إمنــا أنــت رقــم مجــرّد 
ال معنــى لــك وال طعــم وال لــون وال رائحــة وال قضيــة وال وطــن 
وحتــى إنــه مــن املمكــن أال يكــون لــك أّم قــد ولدتــك، لذلــك 
تراهــم يرجعــون األم عــن الزيــارة بدعــوى أنــه ال إثبــات لوجــه 

القرابة بن هذا الرقم وأمه!  
ماهر يونس بهدوء سمته وعمق نظره وزهد لسانه إذ ال يقول 
كثــرا عــى عــادة غــره مــن االرسى، يلــوذ يف صمــت عميق 
ليواجــه ماكينــة العــذاب بصــرب وإبــاء، يوجــه حركــة الســجن 
مبــا تراكــم لديــه مــن خــربات وقــدرات تجعلــه يقــّدر املوقف 
فيطــرح الــرأي الرشــيد. هــو وإخوتــه مــن فلســطن املحتلــة 
ســنة مثانيــة وأربعــن ال يعرفــون لغــة عدّوهم فحســب وإمنا 
يعرفــون تفاصيــل تفاصيــل شــئون عدّوهــم، خــرباء يف منــط 
تفكــر هــذا الســّجان ومــا يعتمــل يف صــدره وكيــف يتــرف 
وكيــف يتخــذ القــرار، لذلــك تجدهــم يضعــون النقــاط عــى 
عســقان  يف  زارنــا  مــرّة  أذكــر  ودّقــة.  براعــة  بــكل  الحــروف 
وفــد مــن نــواب الكنيســت اإلرسائيــي يف غرفة زيــارة االهل 
،وكان يف حينها الذي يفصل االرسى عن زوارهم يف غرفة 
الزيــارة شــبك، وتعّمــد أحــد نوابهــم ان يســلم عــى االرسى 
مبــّد أصابعــه مــن فتحــات الشــبك، عــاد االرسى يحّدثــون ما 
جــرى معهــم وان أعضــاء كنيســت قــد ســّلموا عــى االرسى 
مــن خــال فتحــات الشــبك، عّلــق أرسى فلســطن املحتلــة 
ســنة مثانيــة وأربعــن: هــؤالء يفحصــون الشــبك أمنيــا ومل 
يســّلموا عليكــم شــعورا انســانّيا، وبالفعــل بعــد فــرة وجيــزة 
الشــبك اىل زجــاج وتركيــب هواتــف  بتغيــر  قــرارا  اتخــذوا 

لتكون الزيارة من خالها. 
أن  مــا  يومــا  أســرا  كان  مــن  خاصــة  املــرء  عــى  يســهل  ال 
يســتوعب هذه الســنوات التي تقارب األربعن كيف مرّت 
مــن قلــب وجســد وروح هــذا الرجــل العزيــز الكريــم، رجــل 
بهذه الدرجة من العزة وعلّو القامة ألنه انتر ألعظم قضية 
ويــذوب،  يتــاىش  أن  لــه  أريــد  شــعب  ومــن  الوجــود،  يف 
ويف ظــرف مل يكــن ســها أن ينظــر أحــد اىل ســيفه وليــس 
احتــاال  يكافــح  أن  الطغــاة،  أن ميتشــقه ويشــهره يف وجــه 
كّفــه  عــى  روحــه  حامــا  وفــداء  عــزّة  وقفــة  ويقــف  غاشــا 
ويتقــّدم الصفــوف مناضــا مجاهــدا مــع ثّلــة قليلــة بــل نادرة 
تلــك األيــام، وقــت هزميــة الناس وانكســارهم ُيقدم غر آبه 
مبــا ســتكون عليــه النتائــج، فقــط هنــاك واجــب وهنــاك مــن 
يلبــي النــداء هــذه هــي املعادلــة مهــا كان الظــرف ومهــا 
امليــدان  يف  الشــهادة  تتخّطــاه  النــاس،  حــال  عليــه  كان 
ليكــون يف هــذا  الشــهادة عــى حبــال مشــانقهم  وتتخّطــاه 
يف  معهــم  دامئــا  وامللتحــم  واملتقــّدم  امللتهــب  الخنــدق 
هذه السجون الغاشمة ووجها لوجه مع هذا العّد املقيت 

صبحا وظهرا ومساء.
ماهر يونس قامة ليســت فلســطينية بامتياز فحســب وامنا 
قامة عاملية ترنو لها عيون كّل االحرار، تقف اللغة وتنحني 
له رافعة قبعتها ألنها تعجز عن الوفاء له ولو بجزء يسر ما 
يســتحّق، وال يســعفه اآلن إال أحــرار مثلــه يف خنــادق الــكّل 
يعلمها ليخرجوه عنوة من ضنك هذا العّد املقيت وليعّد 
هــو بنفســه أيامــه الباقيــات يف هــذه الحيــاة دون عددهــم 
اللئيــم، انــه يأمــل وحــّق لــه أن يأمــل أن يتحــّرر من هــذا الوباء 
وأن ينعم بأيام ال يصحو فيها عى صوت هذا النعيق: عدد 

عدد.         

إعادة إعالن طرح مناقصة رقم 2020/6م
)مناقصة شراء طرود صحية(

يعلــن مركــز شــؤون املرأة-غــزة وبتمويــل مــن الصنــدوق االنســاين لارض 
الفلســطينية املحتلــة عــن املناقصــة الخاصة بــراء طرود صحية، فعى 
الركات املتخصصة الراغبة يف املشاركة الحصول عى كراسة ووثائق 
املناقصــة مــن الدائــرة املاليــة يف مقــر مركز شــؤون املــرأة يف مدينة غزة 
خــال الــدوام الرســمي مــن الســاعة 9:00 صباحــا حتــى 2 بعــد الظهــر. 
فعى الراغبن يف التقدم للعطاء مراعاة التعليات والروط التالية:

اســتام كراســة ووثائــق املناقصــة ابتــداء مــن يــوم األربعــاء املوافــق 
23/09/2020 وحتى يوم الخميس املوافق24/09/2020 مقابل 

مبلغ وقدره 100 شيكل غر مسردة تدفع للدائرة املالية باملركز.
- آخر موعد لتسليم الوثائق بالظرف املختوم هو يوم االثنن املوافق 28/09/2020 

يف متام الساعة الثانية عر ظهرًا، ولن يقبل استام العطاء بعد ذلك.
- تفتــح املظاريــف بشــكل علنــي يف مقــر املركــز يف متــام الســاعة الثانيــة 
عر وربع ظهرا )PM 12:15( من يوم االثنن املوافق 28/09/2020.

املوافــق  الخميــس  يــوم  للعطــاء  التمهيــدي  االجتــاع  يعقــد   -
24/09/2020 الساعة العارشة صباحًا عرب تقنية الزوم.

- كافة العطاءات يجب أن تكون مصحوبة بتأمن ابتدايئ مقداره 5 % 
من قيمة العطاء وذلك عى شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك مصدق 
عى أن يكون عرض األسعار والكفالة سارية املفعول لفرة 120 يومًا 
من تاريخ اإلقفال. وال تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية. 

- لن يقبل العطاء يف حالة اإلخال بأي رشط من رشوطه املوضحة يف كراسة العطاء
- السعر ال يشمل رضيبة القيمة املضافة.

- يجب أن تكون األسعار بالدوالر.
- املؤسسة غر ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

- يلتزم املورد الفائز بتقديم فاتورة أصلية باملبلغ حسب األصول.
- أجرة اإلعان يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

إجــراءات  أخــذ جميــع  العطــاء  هــذا  املشــاركن يف  عــى  ماحظــة/ 
السامة والوقاية املطلوبة ملواجهة فروس كورونا

لاستفســار يرجــى مراجعــة مركــز شــؤون املــرأة- مبدينــة غزة – شــارع 
النر – مفرق اللبابيدي- عارة السعيد- الدور الثاين

تليفــون:  ربيــع.  شــرين  أ.  املــروع  منســقة  عــى  االتصــال  أو   
2877312, 2877311, او جوال رقم 0599343198. 

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

العطاء فعى الراغبن يف التقدم للعطاء مراعاة الروط التالية :-
1. يجــب عــى املقــاول املتقــدم للعطــاء أن يكــون مســجًا لــدى جهــات االختصــاص ومصنفــًا لــدى إتحــاد 

املقاولن الفلسطينين يف مجال األبنية درجة رابعة عى األقل وأن يكون مسجل رسميًا يف دوائر الريبة .
2.  األســعار غــر شــاملة لريبــة القيمــة املضافــة وعــى املقــاول الــذي يرســو عليــه العطــاء تقديــم فاتــورة 

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

4. يجــب إرفــاق تأمــن ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة )1000 $( فقــط ســبعائة دوالر أمريــيك ال غــر إمــا 

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

5. كل رشكة ترغب يف التقدم لهذا العطاء تستطيع الحصول عى نسخة من العطاء عي العنوان التايل )جمعية 
الهــال االحمــر لقطــاع غــزة – مقابــل جامعــه االزهــر- قســم املاليــة ( مقابــل مبلــغ غــر مســرد وقــدره 200 شــيكل 
للعطاء الواحد بدءًا من يوم االربعاء املوافق 23/09/2020 م وحتى يوم االربعاء املوافق 30/09/2020م ، 

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

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

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

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

9. رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.

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

إدارة الجمعية 

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

مشروع إنشاء مساحة آمنة في مدينة غزة

معــروف يتوّقـــع فتـــح معبـــر رفـــح األسبـــوع القـــادم

2445 مصاًبا منذ بداية الجائحة في قطاع غزة

العبادلة: فرق تتبع كورونا تعمل عىل مدار الساعة لتحديد املصابني واملخالطني

"القدس ماليزيا" تشارك يف فعاليات
UIAM أسبوع القدس الثقايف يف جامعة

القدرة: وصلنا ملرحلة صعبة من نقص
 املواد املخربية الخاصة بـ"كورونا"

كواالملبور/ فلسطن:
ماليزيــا  القــدس  مؤسســة  اختتمــت 
القــدس  أســبوع  فعاليــات  أمســن 
مــع  بالتعــاون  الــذي نظمتــه  الثقــايف 
يف  العامليــة  اإلســامية  الجامعــة 

العاصمة املاليزية كواالملبور. 
الثقــايف  األســبوع  فعاليــات  وحــر 
املاضيــة  الجمعــة  يــوم  جــرى  الــذي 
داتــؤ  بروفيســور  الجامعــة  رئيــس 
كــرَّم  الــذي  الــرزاق  عبــد  الكفــل  ذو 
يف  دورهــا  عــى  القــدس  مؤسســة 

اإلعداد لفعاليات األسبوع.
ماليزيــا  القــدس  وشــاركت مؤسســة 
بعــدة برامــج عى مدار أيام األســبوع 
واملقتنيــات  الصــور  معــرض  منهــا 
الجوانــب  عكســت  التــي  الراثيــة 
الثقافيــة والحضاريــة ملدينة القدس 
ومشــغوالت  تقليديــة  ثيــاب  مــن 
يدويــة ونســخ عــن صحــف مقدســية 

قدمية ومجسات.
لــزواره  الفرصــة  املعــرض  أتــاح  كــا 
القتناء كتب وإصدارات املؤسســة، 
كبــرا  إقبــاال  املعــرض  القــى  وقــد 
واهتامــا مــن الــزوار وإدارة الجامعــة 
التــي طلبــت بــأن يكون معرًضــا دامًئا 

يف املكتبة املركزية. 
"جولــة  عــى  الفعاليــات  واشــتملت 
األقــى"  املســجد  يف  تعريفيــة 
أبــو  رشيــف  د.  فيهــا  اصطحــب 
شــالة رئيــس الجامعــة وكبــار الــزوار 
للتعريــف مبعــامل املســجد األقــى 

وتاريخه وواقعه.
مــن جانــب آخــر، عقــدت املؤسســة 
مؤخــرا نــدوة نقاشــية لكتــاب "قضيــة 
التاريخيــة  خلفياتهــا  فلســطن: 
مبناســبة  املعــارصة"  وتطوراتهــا 
ماليزيــا  القــدس  مؤسســة  إطــاق 
الكتــاب  مــن  اإلنجليزيــة  للطبعــة 
الزيتونــة  مركــز  مــع  بالتعــاون 

للدراسات واألبحاث.
الطلبــة  مــن  لفيــف  النــدوة  وحــر 
مبشــاركة  الجامعــة،  يف  واألســاتذة 

آخرين عرب تطبيق زووم.
أخميتوفــا  أملــرا  د.  النــدوة  وأدارت 
بالجامعــة  التاريــخ  بقســم  األســتاذة 
يف  وتحــدث  العامليــة  اإلســامية 

غزة/ فلسطن:
الصحــة  وزارة  باســم  املتحــدث  قــال 
القــدرة:  أرشف  د.  بغــزة  الفلســطينية 
إن الوضــع الصحــي يف القطــاع وصــل 
املــواد  نقــص  مــن  صعبــة  مرحلــة  إىل 
فــروس  بفحــص  الخاصــة  املخربيــة 

"كوفيد 19" يف املخترب املركزي.
وأوضــح القــدرة يف تريــح نر أمس، 
أن املــواد التشــغيلية الخاصــة بالجهــاز 
املخربي املســتلم من اللجنة القطرية 
القادمــة  الســاعات  خــال  ســتنفد 
وســتنخفض قــدرة املختــرب عــى إجراء 

فحص كوفيد19 إىل النصف.
أنــه يف حــال توقــف إجــراء  وأشــار إىل 

النــدوة د. رشيــف أبــو شــالة رئيــس 
وتنــاول  ماليزيــان  القــدس  مؤسســة 
أهميــة الكتــاب والهــدف مــن إصداره 
مؤسســته  وخطــة  ماليزيــا،  يف 
يف  محليــة  لغــات  بعــدة  إلصــداره 
مرجعــا  لتكــون  آســيا  رشق  جنــوب 

للباحثن واملهتمن. 
الكتــاب د. محســن  وتحــدث مؤلــف 
وبخلفيــات  بالكتــاب  ُمعرّفــًا  صالــح 
نــر  الكتــاب  أن  إىل  وأشــار  نــره، 
بســبع لغــات وطبــع يف عــدة بلــدان، 
منبهــا إىل القبــول الواســع الذي لقيه 
وتكــرار  وإلكرونيــًا  ورقيــًا  الكتــاب 
أهــم  املؤلــف  بــن  كــا  طبعاتــه.  

ذلــك  ســينعكس   19 كوفيــد  فحــص 
الخارطــة  متابعــة  اســتمرار  عــى  ســلبًا 
وحــاالت  املخالطــن  وفحــص  الوبائيــة 
االشتباه واملسحات العشوائية داخل 

املجتمع.
وقــال: "يف حــال توقــف إجــراء فحــص 
لــه  ســيكون  ذلــك  فــان   19 كوفيــد 
التــي  الجهــود  عــى  خطــرة  تداعيــات 

نقوم بها ملواجهة الوباء".

والتاريخيــة  السياســية  الخاصــات 
التي توصل لها الكتاب. 

عبــد  الفاتــح  الربوفيســور  وقــدم 
العلــوم  بقســم  األســتاذ  الســام 
اإلســامية  بالجامعــة  السياســية 
العامليــة مطالعــة للكتــاب أكــد فيهــا 
عــى دقــة محتــواه العلمــي وســهولة 

قراءته وشموله.
موراكــن  األســتاذة  قدمــت  كــا 
ركــزت  الكتــاب  يف  قــراءة  مخدومــي 
عى أهميته العلمية قياســًا بالكتب 
فلســطن  قضيــة  عــن  املنشــورة 
إىل  النظــر  ولفتــت  باإلنجليزيــة 

العديد من مزاياه.

وأكــد أن الــوزارة تعــاين نقصــًا حــادًا يف 
وبنــوك  املختــربات  لــوازم  مــن   65%
الفحوصــات  عــى  ســيؤثر  مــا  الــدم 
االخــرى التــي يحتاجهــا مــرىض كوفيــد 
املحليــة  الجهــات  كافــة  وطالــب   .19

واإلقليميــة والدوليــة إىل انقــاذ الوضــع 
لتلبيــة  الفــوري  والتدخــل  الصحــي 
احتياجاتنــا املخربية والدوائية الطارئة 

ملواجهة الجائحة.

غزة/ عبد لله الركاين:
الحكومــي  رئيــس املكتــب اإلعامــي  توقــع 
بغــزة ســامة معــروف، فتــح معرب رفــح الربي 
تحديــد  بانتظــار  القــادم،  األســبوع  مجــدًدا 

الجانب املري املوعد الفعي.
وأكــد معــروف يف تريحات إذاعية أمس، 
أن الجانــب الفلســطيني أتــم االســتعدادات 
الازمــة واإلجــراءات املتعلقــة بالوقايــة مــن 
الصحــي  الحجــر  ســيا  وال  كورونــا  فــروس 
للعائديــن، مشــًرا إىل أن الجانــب املــري 
بنتيجــة  غــزة  مــن  املغادريــن  تزويــد  طلــب 

فحص كورونا.
بوضــع  اجتهــدت  الصحــة  "وزارة  وأضــاف: 
آليــة تضمــن حصــول كل فــرد يريــد املغادرة 
أال  عــى  بــه  الخاصــة  الفحــص  نتيجــة  عــى 
تاريــخ  مــن  ســاعة   48 زمنيــة  فــرة  تتجــاوز 

وصوله إىل الصالة املرية".
ُكّلفــت  الصحــة  وزارة  أنَّ  معــروف  وبــن 
كافــة  حصــول  تضمــن  عمــل  آليــة  بإعــداد 
وفــق  الفحــص  نتيجــة  عــى  املغادريــن 

الطلب املري.
ونــوه إىل أنــه "مل يتــم الحديــث عــن فــرض 

هــو  أثــر  ومــا  الفحــص،  إجــراء  عــى  رســوم 
القيمــة الفعليــة للفحــص املخــربي، مبعنــى 
أن هــذا الفحــص رسيــع وغــر عــادي، تخــرج 
نتيجته خال ســاعات وال يحتاج 24 ســاعة 

كباقي الفحوصات".
عــرب  الفحــص  إعــان  أن  معــروف  وأوضــح 
إن  حيــث  فهمــه،  ُأيسء  الســياحة  رشكات 
وليــس  دوالًرا،   30 تكلفتــه  الفحــص  قيمــة 

رسوًما تم فرضها من وزارة الصحة.
بعــض  قدمتهــا  طروحــات  "هنــاك  وقــال: 
الجهــات مفادهــا أن يقــوم املواطــن بتحمــل 

تكلفــة جــزء مــن الفحــص، لكن هــذا األمر مل 
يناقش حتى اللحظة".

أي  وجــود  حــال  يف  أنــه  معــروف  وأكــد 
رفــح  مبعــرب  يتعلــق  فيــا  مســتجدات 
وتفاصيل املغادرة يتم نرها عرب الجهات 

الرسمية فقط.
وتابــع: "عملنــا عــى فتــح معــرب رفــح خــال 
تخفيــف  إطــار  يف  مــرات   4 اإلغــاق  فــرة 

األعباء وتلبية احتياجات املواطنن".
مرحلــة  يف  حالًيــا  "نحــن  معــروف:  وأردف 
التــدرج الحذر للســاح لقطاعــات املجتمع 

بإعــادة العمــل وفــق إجــراءات الســامة وفــق 
واملعطيــات  منطقــة،  لــكل  الوبائيــة  الحالــة 
هــي  التقــي  فــرق  توفرهــا  التــي  الصحيــة 
العامل التخاذ أي إجراءات مستقبلية عى 

صعيد املناطق السكانية".
األســاس  هــو  املواطنــن  التــزام  أن  وشــدد 
يف نجــاح املجتمعــات يف مواجهــة فروس 
كورونــا، وضــان االلتــزام بإجــراءات الوقايــة 
التي أقرتها الصحة يقع عى عاتق أصحاب 
املنشآت التي أعيد فتحها ووعي املواطن 

بتعليات السامة.

غزة/ جال غيث:
قــال مســؤول مكافحــة العــدوى بــوزارة الصحة 
فــرق  إن  العبادلــة،  رامــي  الدكتــور  غــزة،  يف 
"كورونــا"  )كوفيــد19-(  فــروس  أثــر  تتبــع 
تعمــل عــى مدار الســاعة لتحديد املصابن 

واملخالطن ملنع انتشار الفروس.
وأكــد العبادلــة لصحيفــة "فلســطن"، أنه يتم 
فــورا أخــذ عيانــات مــن أي شــخص تظهر عليه 
تفــى  ملنــع  محاولــة  يف  اإلصابــة  أعــراض 

الفروس بالقطاع والحد منه.
وأفاد بأن العدد اإلجايل للمصابن باملرض 
يف قطاع غزة، منذ مارس/ آذار املايض بلغ 
2445 حالــة، مؤكــًدا أن العديــد من الحاالت 

املسجلة ُشفيت.

واملخالطــن  املحجوريــن  عــدد  أن  وبــن 
آالف   7 الـــ  تجــاوز  القطــاع  يف  للمصابــن 
املحجوريــن  بــن  "مــن  مضيًفــا:  شــخص، 
أشــخاص مل يصابــوا بالفــروس"، مدلًا عى 
ذلــك بحجــر حــي الصربة مبدينــة غزة بالكامل 
"نظــًرا لوجــود عــدد كبر مــن اإلصابات داخله 

وملنع انتشار الوباء".
وأكــد أن عــدد املصابن بالفروس يف الحي 
عــدد  أن  إىل  مشــًرا  مصاًبــا،  الـــ40  يفــوق 
املخالطــن ممتــد بســبب الكثافــة الســكانية 

يف املنطقة.
بالكامــل  الحــي  إغــاق  تــم  أنــه  إىل  وأشــار 
واعتبــاره منطقــة موبــوءة واعتبــار جميــع مــن 
فيــه يف عــداد املخالطــن خشــية مــن انتقــال 

الفروس إىل خارج الحي وللكثافة السكانية 
املرتفعة هناك.

الطواقــم املختصــة والعاملــة يف  وقــال: "إن 
القطــاع تعمــل بــن الفينــة واألخــرى لتخفيــف 
اإلجــراءات يف بعــض املناطــق، مــا عــدا حــي 
شــال  محافظــة  مــن  أجــزاء  وبعــض  الصــربة 
القطــاع بســبب تفــي الوبــاء هنــاك وللحــد 

من انتقاله لخارج تلك املناطق.
وأكد العبادلة أن بعض األشخاص املصابن 
الوصــول  يصعــب  واملخالطــن  بالفــروس 
ظهــور  لعــدم  هوياتهــم  وتحديــد  إليهــم 
األعراض عليهم ولعدم شعورهم باإلصابة.  

الفــرق  أن  العبادلــة  أكــد  العمــل  آليــة  وعــن 
العاملــة يف امليــدان تعمل وفق منهج علمي 

بحيــث تتابــع االصابــات أواًل بــأول، والتواصــل 
مــع املواطنــن املصابن وطأمنتهم وتحديد 

أماكن سكناهم وحاالتهم املرضية.
وأكمل: "ومن ثم يتم التواصل من قبل فريق 
التقــي ألخــذ كل املعلومــات مــن املصاب 
مــن  بهــا  تنقــل  التــي  واملناطــق  واملخالطــن 
أجــل تحديــد قامئــة املخالطــن ومــن ثــم يتــم 
املصابــن  لنقــل  اإلســعاف  ســيارات  توجيــه 
نســخة  إرســال  بعدهــا  ويتــم  العــزل،  ألماكــن 
لســحب  الوقــايئ  الطــب  لدائــرة  للتقــي 
فــرق  تتــوىل  ثــم  املخالطــن،  مــن  العينــات 
ويتــم  عملهــا  منزلًيــا  املحجوريــن  متابعــة 
تقديــم بعــض االحتياجــات للمحجوريــن مــن 

قبل وزارة التنمية.

متوافــرة يف  املصابــن  احتياجــات  أن  وبــن 
القطــاع،  مستشــفيات  يف  الحــايل  الوقــت 
معرًبــا عــن خشــيته مــن تفــى الوبــاء وعــدم 
القدرة عى توفر كل احتياجات املصابن، 
داعًيــا جميــع الجهــات للمعنيــة للعمــل عــى 

توفر كل احتياجات الصحة. 
متوافــرة  املنــزيل  الحجــر  معــدات  أن  وذكــر 
الــوزارات  مــع  تتعــاون  الفــرق  فبعــض 
املخالطــن  لرعايــة  املعنيــة  واملؤسســات 

ومتابعتهم صحًيا وتوفر احتياجاتهم. 
ولفــت إىل التــزام نســبة كبــرة مــن املواطنن 
مــن  املقدمــة  وبالنصائــح  املنــزيل  بالحجــر 
الفــروس  مــع  للتعامــل  املعنيــة  الجهــات 

واتباع اإلجراءات االحرازية للوقاية منه.
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فهل يحمل ترصيح فريدمان إعالًنا رصيًحا، يديل به ألّول مرة مسؤول أمرييك 
رفيــع املســتوى بشــكل علنــي، بانتهــاء صالحيــة الرئيــس أيب مــازن؟ مــا يعنــي 

العودة إىل سيناريو "اإلزاحة" بدحالن هذه املرّة؟
لقــد ســبق الشــارع الفلســطيني فريدمــان يف تقريــره ملســتقبل أيب مــازن، حــن 
السياســية  للبحــوث  الفلســطيني  املركــز  أجــراه  رأي  اســتطالع  نتائــج  أظهــرت 
واملســحية بالضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يف الفــرة بن 12-10 ســبتمرب 2020، 
أن الغالبية العظمى، ونســبتها %78، تقول إن ترحيب مرص باالتفاق اإلمارايت 

اإلرسائييل يعني تخليها رسمًيا عن الرئيس عباس.
ردود الفعــل املتشــّنجة عــى الترصيــح، تكشــف أنــه أحــدث هــزّة سياســية يف 
املقاطعــة بــرام اللــه، بدرجــة أكــرب مــا أحدثته رمبا القــرارات األمريكية مجتمعة 
ضد الســلطة، مثل نقل الســفارة، وإغالق مكتب منظمة التحرير يف واشــنطن، 

وقطع املعونات، وغريها.
للقيــادة  األبيــض  البيــت  يف  الصفقــات  صانــع  مــن  الســيايس"  "البيــع  هــذا 
الفلسطينية التي هرمت يف التسوية، ُتطرح يف مقابله صفقات بأموال طائلة 
وغــري مســبوقة، ومحــاوالت اقــراب مــن الفئــة التــي متّســكت بفكــرة املقاومــة 

إلحراز االحرام والتقّدم السيايس.
يف غضــون شــهرين فقــط، يكشــف رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حــاس 
إســاعيل هنيــة أن حركتــه رفضــت عرضــا مــن جهــات مدفوعــة من قــوى كربى، بـ 
15 مليار دوالر مقابل نزع ســالح املقاومة، ثم يعلن بعدها بأســابيع أن جاريد 

كوشــر، صهــر ترامــب وكبــري مستشــاري البيــت األبيــض، أرســل رســالة للحركــة 

العراقــي للكويــت  ثــم االحتــالل  العراقيــة.  الحــرب اإليرانيــة  كانــت هنــاك 
وحــرب الخليــج األوىل التــي أعقبتــه. ثــم حــرب االســتنزاف التــي مورســت 
عــى العــراق عســكريا واقتصاديــا وعلميــا. تــى ذلــك هجــات 11 أيلــول 
)ســبتمرب( 2001 التــي، رغــم أن الواليــات املتحــدة كانــت مرسحهــا، إال أن 
ارتداداتهــا الحقيقيــة وفاتورتهــا األكــرب كانــت يف املنطقــة العربيــة. ترتــب 
العاملــي  اإلرهــاب  عــى  وحــرب  للعــراق،  األمريكيــن  احتــالل  ذلــك  عــن 
أكــرب،  وغمــوض  كــربى  برسعــة  »داعــش«  ميــالد  ثــم  لهــا.  نهايــة  أال  يبــدو 
واســتيالئه عــى أجــزاء مــن العــراق بطريقــة تشــبه أفالم هوليوود. وســط كل 
ذلــك شــهدت العديــد مــن الــدول العربيــة ثــورات داخليــة أســقطت أنظمــة 

لت إىل كوابيس. ديكتاتورية فاشلة، لكنها )الثورات( رسعان ما تحوَّ
دفعــت املنطقــة العربيــة، بالجملــة والتجزئــة، مثنــا باهظــا لهــذه األحــداث. 
توزعت الفاتورة بن الشعوب مبستويات مختلفة، لكن جميع مجتمعات 

املنطقة دفعت، بشكل أو بآخر، مثنا معينا.
من ســخرية القدر أن الفلســطينين، الذين ال دولة لهم إال عى الورق، هم 

األكرث تأثرا ودفعوا الفاتورة األكرب.
النتيجة األخطر لتلك األحداث كانت فقدان الدول العربية هامش الحركة 
والقــدرة عــى التحكــم يف مصائرهــا، نظــرا لواقــع اســراتيجي جديــد متثــل 
بحــارض ومســتقبل شــعوب املنطقــة  قــوى غــري عربيــة تحكمــت  بــروز  يف 
مــن  كٌل  وجــدت  وإيــران.  وتركيــا  "إرسائيــل"  هــي  القــوى  هــذه  وحكامهــا. 
الــدول الثــالث الســبب والطريقــة للظفــر بنصيــب مــن التأثــري يف املنطقــة 
عــى حســاب شــعوبها. عــى اختالفهــا، اتفقــت هــذه الــدول عــى تصفيــة 

حساباتها يف الدول العربية، وفق الظرف والحاجة.

عــى فتــح أســواق عربيــة، مــن شــأنها الحد مــن الهيمنة اإلرسائيلية عــى التجارة 
الخارجية للضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تســيطر "إرسائيل" عى %90 من 

إجايل التجارة الخارجية، بشقيها من الصادرات والواردات.
ومــن شــأن املســاعدات العربيــة بديــال للمســاعدات الغربيــة أن تعــّزز خطــوات 
تنميــة فلســطينية مســتقلة عــن سياســات االحتــالل اإلرسائيــيل التــي أوقعــت 
االقتصــاد الفلســطيني يف رشك املســاعدات األمريكيــة واألوروبيــة املرشوطــة 
أساســًا، وفــق توجهــات املتربعــن، وقــد متّكــن املســاعدات العربيــة االقتصــاد 
الفلســطيني يف تحســن أدائــه، عــرب فتــح قنــوات تشــغيل وإيجــاد اســتثارات 
جديــدة. ومــن شــأن ذلــك فتــح فــرص عمــل آلالف الفلســطينين. ومــع تحســن 
أداء االقتصــاد الفلســطيني، ميكــن أن تكــون خيــارات التعليــم والصحــة وإعــادة 
إعــار مــا دمرتــه الحــروب اإلرسائيليــة املتكــّررة عــى قطــاع غــزة متاحــة بشــكل 
أوســع للفلســطينين، وهذا يزيد فرص رفع ســوية التنمية البرشية ومؤرشاتها 
التــي باتــت معيــارًا لتطــور الشــعوب واألمــم. وميكن تعزيز االعراف بفلســطن 
الفلســطينيون تعزيــز املصالحــة  اســتطاع  إذا  الدوليــة،  دولــة يف املؤسســات 
باألفعال، وليس باألقوال والبيانات السياسية، ومن ثم التوجه بخطاب سيايس 
دبلومــايس موحــد وجامــع، بعــد االتفــاق عى قيادة وطنية فلســطينية موحدة، 
دائــرة  تكتمــل  أن  ميكــن  وال  مشــركة.  كفاحيــة  واســراتيجية  برنامــج  ووضــع 
املصالحــة الحقيقيــة مــن دون تفعيــل دور منظمــة التحريــر ومشــاركة الغالبيــة 
اجــراح ســبل  الداخــل والشــتات يف  الفلســطيني يف  الشــعب  مــن  الصامتــة 
كفاحية ناجعة؛ واملقصود بالقوة الصامتة الفعاليات السياسية واالقتصادية، 
وقد يكون ذلك مبثابة جدار متن يف مواجهة صفقة القرن والتطبيع مع دولة 

االحتالل.
ستكون عملية تعزيز املصالحة الحقيقية باألفعال مبثابة طوق نجاة للحّد من 
الضغوط اإلرسائيلية واألمريكية عى الفلسطينين، ويرفع، يف الوقت نفسه، 

القاهــرة، والضــوء األخــر املمنــوح مــن الســعودية، مــا يعني أن دحالن ســيكون 
عى األغلب جزًءا من هذا الدور.

إن التحــّول الخطــر يف املوقــف العــريب، وليس اتفاقات التطبيع األخرية بعينها، 
لــن يكــون إال مقدمــة لتحــّول ســيايس أكــرث جــرأة وخطــورة يف مســار الــرصاع مــع 
العروبــة،  مفــردات  وكل  العــريب  العمــق  منطــق  معــه  وسيســقط  )إرسائيــل(، 
وسيتحقق فيه قول األديب السوري محمد املاغوط: "كل األوطان تنام وتنام، 
ويف اللحظة الحاسمة تستيقظ، إال الوطن العريب يف اللحظة الحاسمة ينام" !

مــا توصــل لــه فريدمــان بقولــه إن "القيــادة الفلســطينية الحاليــة بحاجة لالنضام 
نتيجــة واقعيــة  التاريــخ"، هــو  مــن  الخطــأ  الجانــب  الـــ21؛ ألنهــم يف  القــرن  إىل 
لتمّســك الســلطة وقيــادة حركــة فتــح بنهــج ســيايس مل مينحهــا مــن وجهــة نظــر 

فريدمان مكاًنا يف القرن الـ 21. 
يعني ذلك أن فريدمان ال يرى أن أكرث من 30 عاًما ســلكته قيادة الســلط وفتح 
يف التســوية السياســية مــع )إرسائيــل( ميكــن أن مينحهــا التقديــر عــى ذلــك أو 
املكافأة بدولة فلسطينية يف حدود عام 67 كان يفرض وفق اتفاق أوسلو أن 

يحصلوا عليها يف عام 1998، أي قبل 22 عاًما.
يف  املتحــدة  للواليــات  ســفرًيا  تعــّن  الــذي  فريدمــان،  ترصيحــات  تعكــس 
)إرسائيل( يف ديسمرب 2016 بعد رسالة وجهتها منظمة صهيونية إىل مجلس 
الشيوخ األمرييك، االنطباع لدى البيت األبيض بإدارة ترامب عن قيادة الرئيس 
والرجــل  أوســلو"،  وصاحــب  واملحادثــات  االتفاقــات  "رجــل  عبــاس  محمــود 

األفضل يف حينه، لخالفة الرئيس املتمرّد يارس عرفات. 

يف  األمريــيك  الســفري  ترصيحــات  ومســؤوليها  الفلســطينية  للســلطة  تــرق  مل 
)إرسائيــل( ديفيــد فريدمــان، لصحيفــة "إرسائيــل اليــوم" التي قــال فيها: "ندرس 
ابتــداًء  وهــي  عبــاس"،  محمــود  بالرئيــس  دحــالن  محمــد  القيــادي  اســتبدال 
ترصيحات ليست غريبة، من منطق أن اتفاق اإلمارات سيمنحها دوًرا سياسًيا 
متقدًمــا يف املنطقــة والقضيــة الفلســطينية، مســتفيدة مــن تحالفهــا أيًضــا مــع 

واالستمرارية.
كانــت العجلــة تــدور يف صمــت لكــن بفعاليــة، إىل أن انتهــت باإلعــالن غري 

املفاجئ بإقامة عالقات ثنائية كاملة.
للرئيــس  انتخابيــة  هديــة  ليكــون  زمنيــا  التطبيــع  برمجــة  أن  هــو  املفاجــئ 
األمريــيك دونالــد ترامــب. هديــة أكــرب مــن املناســبة، إذ كان يف متنــاول 
اإلماراتين مساعدة ترامب بطرق أخرى، واالحتفاظ بورقة التطبيع للعبها 

يف ظرف آخر أفضل.
املفاجــئ أيضــا مــا تــى 13 آب )أغســطس(: ذلــك االندفــاع غــري املســبوق 
من املسؤولن اإلماراتين نحو "إرسائيل"، واستعجالهم لتوقيع عدد كبري 
مــن الصفقــات واالتفاقــات يف زمــن قيــايس. اســتعجل القــادة اإلماراتيــون 
)وال زالــوا( ليربهنــوا لرامــب أنهــم »عــى أهــل قــدر العــزم«. واســتعجلوا 
ليبعثوا إليران رسالة تجعلها تعيد التفكري يف وضعها باملنطقة وعالقتها 
بهــا. واســتعجلوا، وهــذا ال يقــل أهميــة، ألنهــم واثقــون مــن أن قــادة عــرب 
آخريــن قادمــون إىل عربــة التطبيــع قريًبــا، فــأرادوا أن يأخــذوا مســافة نحــو 

األمام ليحتفظوا بالريادة يف القرب من واشنطن وتل أبيب.
نهايــة  ليــس  اآلن  يحــدث  مــا  األيــام.  هــذه  نشــهده  ِلــا  للصدفــة  مــكان  ال 
املسار، بل منعرج هام يف الطريق ستليه منعرجات أخرى ال تقل أهمية.

مــا يحــدث هــذه األيــام )وســيحدث يف املســتقبل املنظــور والبعيــد( هــو 
إفريقيــا  األوســط وشــال  الــرشق  وتراكــات عاشــتها منطقــة  وقائــع  مثــرة 
)والخليــج( خــالل العقــود األخــرية، قّلــا شــهدتها منطقــة أخــرى يف العامل. 
حتــى لــو مل تغــرّي تلــك األحــداث شــكل املنطقــة )حتى اآلن عــى األقل( إال 

أنها غرّيت مالمحها وتركت فيها ندوبا ال مُتحى.

ليــس يف اندفــاع دولــة اإلمــارات نحــو التطبيــع مــع "إرسائيــل" أّي مفاجــأة. 
كذلــك ليــس يف تطبيــع البحريــن هــي األخرى )التي يبــدو أنها كانت هدية 
مــن الســعودية لـ"إرسائيــل" والواليــات املتحــدة حتــى تربــح الريــاض بعــض 
الوقــت وتتجنــب الحــرج ولــو مؤقتــا( أّي مفاجــأة. األوىل »طّبعــت« ألنهــا 

متتلك الجرأة والرغبة، والثانية »طّبعت« ألنها ال متلك قرارها.
اإلمــارات  ســتطّبع  »متــى«  هــو:  األخــرية  الســنوات  خــالل  الســؤال  كان 

والبحرين عالقاتها مع "إرسائيل"، وليس »هل« ستطّبعان.
عليــه  عملــت  املــايض  )أغســطس(  آب  شــهر  مــن  عــرش  الثالــث  إعــالن 
اإلمــارات بجديــة طيلــة عــرش ســنوات أو أكــرث، تركــز الجهــد حــول إســقاط 
اإلرصار  عنوانــه  مــدروس  عمــل  وفــق  "إرسائيــل"  تجــاه  النفــي  الحاجــز 

ُيعــد تأكيــد الفصائــل الفلســطينية التــي اجتمعت أخريًا، يف بــريوت ورام الله، 
رفضهــا املطلــق جميــع املشــاريع الهادفــة إىل تصفيــة القضيــة الفلســطينية، 
خطــوة مهمــة يف االتجــاه الصحيــح، لكنهــا منقوصــة، وتحتــاج لخطــوات عمليــة 
لرســيخ قيــادة فلســطينية موحــدة، واجــراح ســبل كفاحيــة ممنهجة ومدروســة 
املختلفــة.  بأبعادهــا  القــرن  صفقــة  مقدمتهــا  ويف  التحّديــات،  ملواجهــة 
وميكــن الجــزم بــأن الخطــوة التاليــة يجــب أن تكــون وضــع أســس إلنهاء االنقســام 
الفلســطينية،  الوطنيــة  الوحــدة  لرســيخ  ذلــك  بعــد  والعمــل  الفلســطيني، 
واالتفاق عى توجهات كفاحية مشركة عى كل الصعد، حيث سقط الرهان 
عــى اســتمرار املفاوضــات، فبعــد أكــرث مــن 27 عامًا من اتفــاق إعالن املبادئ 
بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية و"إرسائيــل"، تشــري الحقائــق إىل  )أوســلو( 
تضاعــف النشــاط االســتيطاين التهويــدي بشــكٍل ملحــوظ، ســواء يف مقيــاس 
بينهــا  ومــن  الغربيــة،  الضفــة  املســتوطنات يف  بنــاء  أو يف  األرايض  مصــادرة 

مدينة القدس التي تتعرّض ألكرب هجمة استيطانية منذ 1967.
ســتكون وحــدة الصــف مقّدمــة أساســية لجمــع القــدرات الكامنــة لــدى الشــعب 
يف داخــل فلســطن التاريخيــة واملهاجــر القرسيــة، ملواجهــة التحّديــات التــي 
تعصف بالقضية الفلسطينية، ويف املقدمة منها صفقة القرن والتطبيع العريب 
املتسارع مع "إرسائيل"، وكذلك مواجهة النشاط االستيطاين اإلرسائييل يف 
األرايض الفلســطينية، والجدار العازل الذي يعد أكرب مرشوع اســتيطاين منذ 
1948، ناهيــك عــن السياســات اإلرسائيليــة الراميــة إىل إخــراج فكــرة يهوديــة 

الدولــة إىل حيــز الوجــود، مــن خالل إصدار رزمة من القوانن العنرصية الجائرة 
خــالل العقــد األخــري. ومــن التحّديــات التــي يواجههــا الفلســطينيون بعد تعزيز 
املصالحــة رضورة العمــل عــى فــّك االرتبــاط باالقتصــاد اإلرسائيــيل، وإيجــاد 
الســبل لالنطــالق بتنميــة مســتقلة تدفــع باتجــاه الحــد مــن األزمــات االقتصاديــة 
العمــل  أْوىل  بــاب  مــن  يكــون  وقــد  البطالــة.  مثــل  الفلســطينية،  واالجتاعيــة 

عــرب أطــراف باســتعداده للجلــوس مــع قــادة حــاس يف أي مــكان تحــدده ســواء 
عاصمة عربية أو أوروبية.

ويضــاف إىل ذلــك إعــالن واشــنطن مؤخــًرا، خــالل بيــان أمرييك قطري مشــرك، 
أنهــا تشــارك قطــر قلقهــا مــن الوضــع اإلنســاين يف قطــاع غــزة، ورضورة اتخــاذ 

خطوات لتحسن الظروف املعيشية هناك.
صفقــة  متريــر  املتحــدة  الواليــات  محــاوالت  ســياق  يف  يــأيت  ذلــك  أن  نــدرك 
القــرن بــدون أي مقاومــة لهــا، لكنــه يف الوقــت نفســه يكشــف عــن أثــر القــوة يف 
تحديد شكل التعاطي اإلقليمي والدويل معك، وهذا هو امليزان الذي يحكم 

العالقات الدولية، إىل جانب املصالح التي ال تجلبها التسويات فقط.
والتــي  الفلســطينية،  املقاومــة  فصائــل  بهــا  وتتمســك  تدركهــا  قناعــات  وهــذه 
الـــ21،  القــرن  التاريــخ يف  مــن  الجانــب الصحيــح  نقلتهــا مبعيــار فريدمــان إىل 
وتقــّدر املقاومــة أن الواليــات املتحــدة تحــاول معهــا مــا بــدأت بــه مــع حركة فتح، 
لكــن بثمــن أكــرب هــذه املــرة، إال أن الــرّد اليوم مل يخضع للنقاش يف ظل املعرفة 

بأن املصلحة من ذلك إرسائيلية.
وهــذا مــا يجــب أن يدركــه الرئيــس عبــاس الــذي بتقديــري لــن ُيغــرّي قناعاته، فهو 
يؤمــن أشــد اإلميــان بــأن "بيضــة اليــوم خــري من بقرة البارحــة"، وهو الذي قال يف 
حوار سابق مع قناة cbc املرصية يف 2014 إنه "ال يؤمن بحركات املقاومة.. 
ال يوجــد يشء اســمه حركــة مقاومــة"، وهــو بذلــك قلــل عــى نحــو خطــر مــن قــدر 
الوظيفــة الوجوديــة للشــعب الفلســطيني. وعليــه، فــإن مــن تخــّى عــن تقديــر 

شعبه، ال يتوقع التقدير من غريه.

ثــم تداخلــت املصالــح والعــداوات فأصبحــت القرارات االســراتيجية التي 
يتخذها الحكام العرب، خصوصا القريبون من الحرائق، مرتبطة بشــكل أو 
بآخــر بإحــدى هــذه الــدول الثــالث أو كلهــا: الســعودية تدّمــر اليمــن بذريعة 
إيــران. مــرص تنــاور مــن حــول ليبيــا بذريعــة تركيــا. اإلمــارات تضغــط عــى 
الرباعــي العــريب لقطــر بذريعــة  الســودان لتقّربهــا مــن "إرسائيــل". حصــار 
إيران وتركيا. الجامعة العربية تجتمع لبحث ليبيا بسبب تركيا )ال ألن ليبيا 

انهارت(.. إلخ.
الحقــا تغــرّي املشــهد فُأصبحــت القامئــة الثالثية ثنائية، تركيــا وإيران. تغرّي 
موقــع "إرسائيــل" وتغــرّي التعاطــي معهــا. انتقلــت مــن معســكر العــداء إىل 
معســكر املحّبــة. بقيــت القــرارات العربيــة االســراتيجية مرتبطــة بهــا، لكــن 
يف اتجــاه آخــر وشــكل مختلــف. أصبــح االقــراب مــن "إرسائيــل" بســبب 
التطبيــع  يدخــل  »الشكشــوكة«  هــذه  وســط  وإيــران.  تركيــا  )وذريعــة( 

اإلمارايت مع "إرسائيل".
هنــاك مرحلــة أخــرى يف املديــن املتوســط والبعيــد ســتتضمن إســقاط 
حاجــز نفــي آخــر وأخــري ضمــن عمــل يســتهدف املتأخريــن عــن التطبيــع، 
ويجعــل العــداء لـ"إرسائيــل" هــو الخطأ وليــس التطبيع معها كا كان الحال 

يف املايض.
الخشــية األكــرب أن يــأيت يــوم يصبــح فيــه »املطّبعــون« أغلبيــة، ويوصفــون 
بالحكــاء واألذكيــاء والعقــالء.. يــوم تشــعر فيــه دول عربيــة رافضــة للتطبيــع 

بالعزلة، وبالحاجة للتودد من أجل التطبيع، فيقال لها: ال حاجة لنا بك!
آنذاك سيحفظ التاريخ أن التطبيع الخليجي يف صيف 2020 كان الضوء 

األخر والبوابة الرئيسة.

بعــد مفاوضــاٍت عبثيــٍة مديــدة  الفلســطيني،  الســيايس  الخطــاب  مــن ســقف 
وبائســة، بحيــث يكــون مــن الســهولة املطالبــة بتفكيــك معــامل االحتــالل، ومنهــا 
املســتوطنات، عوضــًا عــن تجميدهــا. وكذلــك ميكــن املطالبــة بتطبيــق قراراٍت 
دوليــٍة صــادرة، ومنهــا املتعلقــة بــاألرسى الفلســطينين، والســيادة عــى امليــاه 
الفلسطينية التي تسيطر عليها "إرسائيل"، واعتبار املستوطنات غري رشعية، 
خصوصــًا أن هنــاك قبــواًل بعضويــة فلســطن يف منظــات عديــدة تابعــة لألمــم 

املتحدة.
املطالبــة  الوطنيــة  املصالحــة  تعزيــز  بعــد  للفلســطينين  أجــدى  يكــون  وقــد 
بتدويل عدة ملفات، خصوصا االستيطان واألرسى واملياه، ناهيك عن رضورة 
العمــل لتفعيــل القــرارات الدوليــة التي تعتــرب األعال التهويدية االحتاللية يف 
القــدس باطلــة، ويف املقدمــة التغــريات الجغرافيــة والدميوغرافيــة، كــا تحتم 
الرورة املطالبة بعودة الالجئن الفلسطينين إىل وطنهم الوحيد فلسطن، 
والتعويــض املــادي والنفــي عــن األرضار التــي لحقــت بهــم إثــر نكبــة 1948. 
ومّثــة قــرارات دوليــة تدعــو إىل ذلــك، ويف املقدمــة القــرار 194 الصــادر عــن 

الجمعية العامة لألمم املتحدة.
التحّديــات الجمــة التــي تواجــه املــرشوع الوطنــي الفلســطيني، ويف مقدمتهــا 
تعزيــز  يف  اإلرساع  تتطلــب  "إرسائيــل"؛  مــع  العــريب  والتطبيــع  القــرن  صفقــة 
والترصيحــات،  البيانــات  يتعــدى  حقيقــي،  بشــكل  الفلســطينية  املصالحــة 
وإنهــاء حالــة االنقســام مــن دون رجعــة، فتجميــع الجهــد الفلســطيني، واالتفــاق 
عى برنامج ســيايس مشــرك وخيارات سياســية وكفاحية مســتقبلية مشــركة 
مــن شــأنها أن تســقط صفقــة القــرن وتداعياتهــا املختلفــة، وتحــّد، يف الوقــت 
نفســه، مــن السياســات اإلرسائيليــة التهويديــة الجارفــة، ويف مقدمهــا النشــاط 
االســتيطاين الذي يقضم األرض، ويرســم جغرافيا سياســية إرسائيلية قرسية، 

خصوصا يف القدس.

دحالن والجزرة

وماذا لو أصبح التطبيع هو القاعدة؟

قيادة فلسطينية موحدة وسبل كفاحية مشتركة

أحمد الكومي

توفيق رباحي
كاتب صحافي جزائري

القدس العربي

وهذه قناعات تدركها وتتمسك بها فصائل 
المقاومة الفلسطينية، والتي نقلتها بمعيار 
فريدمان إلى الجانب الصحيح من التاريخ في القرن 
الـ21، وتقّدر المقاومة أن الواليات المتحدة تحاول 
معها ما بدأت به مع حركة فتح، لكن بثمن أكبر 
هذه المرة، إال أن الرّد اليوم لم يخضع للنقاش في 
ظل المعرفة بأن المصلحة من ذلك إسرائيلية.

ما يحدث هذه األيام )وسيحدث في المستقبل المنظور 
والبعيد( هو ثمرة وقائع وتراكمات عاشتها منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا )والخليج( خالل العقود 
األخيرة، قّلما شهدتها منطقة أخرى في العالم. 

نبيل السهلي
العربي الجديد

ومن شأن المساعدات العربية بديال 
للمساعدات الغربية أن تعّزز خطوات تنمية 
فلسطينية مستقلة عن سياسات االحتالل 

اإلسرائيلي التي أوقعت االقتصاد الفلسطيني 
في شرك المساعدات األميركية واألوروبية 

المشروطة أساسًا، وفق توجهات المتبرعين، 
وقد تمّكن المساعدات العربية االقتصاد 

الفلسطيني في تحسين أدائه، عبر فتح قنوات 
تشغيل وإيجاد استثمارات جديدة. ومن شأن 

ذلك فتح فرص عمل آلالف الفلسطينيين. 

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 



اقتصادية األربعاء 6 صفر 1442هـ 23 سبتمبر/ أيلول 8
Wednesday 23 September 2020

FELESTEENONLINE

دعًما للمنتج المحلي
ر وقف  "الزراعة" ُتقرِّ
استيراد البلح األصفر

غزة/ فلسطني:
قــررت وزارة الزراعــة وقــف اســترياد فاكهــة )البلــح األصفــر( مــن الخــارج 
ســبتمرب  مــن  والعرشيــن  الســابع  مــن  ابتــداء  وذلــك  غــزة،  قطــاع  إىل 

الجاري.
ويــأيت القــرار لحاميــة املنتــج الوطنــي املحــي من البلــح األحمر ودعم 

املزارعني، خصوصًا مع بدء موسمه.
القطــاع جولــة تفقديــة  نفــذت لجنــة طــوارئ شــامل  ويف ســياق آخــر 
ألســواق تجميــع الخضــار، ونقــاط البيــع املعتمــدة وتــأيت هــذه الزيــارة 
ضمن سلســلة زيارات متواصلة بهدف ضبط حالة الســوق بخصوص 
االلتــزام باألســعار املعتمــدة وتوافــر كميــات الخضــار مبــا يســد حاجــة 

املواطنني.
بدورها، أوضحت اللجنة أنها مستمرة ومتواصلة ضمن خطة معتمدة 
الــكايف  بالشــكل  للمواطنــني  الســلع  لتوفــري  الزراعــة  وزارة  أعدتهــا 
واآلمن، مشــددة عىل عدم احتكار الســلع أو التالعب باألســعار، وأن 

لدى الوزارة البدائل التي تضمن سري األمور يف نصابها الصحيح.

غزة/ فلسطني:
بحث وفد من الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق يف غزة 
مــع وزارة االقتصــاد إمكانيــة إعادة تفعيل النشــاط االقتصادي 

لهذا القطاع مبا ال يتعارض مع إجراءات السالمة.
وقــدم رئيــس الهيئــة عبــدو غنيــم مقرتًحــا للبــدء يف اعادة فتح 
بعــض املنشــآت تدريجًيــا يف بعــض املناطــق املصنفــة أنهــا 

غري موبوءة.
وقــال غنيــم إن أكــر مــن 200 منشــأة ســياحية مــا بــني فنــادق 
ومطاعــم ومقــاٍه تضــم أكــر من 1500 عامل أصبحوا عاطلني 

عن العمل.
دراســة  عــىل  بالعمــل  وادي  رشــدي  الــوزارة  وكيــل  ووعــد 
املقــرتح ومناقشــته مــع جميــع الجهــات ذات العالقــة مبــا ال 
يتعارض مع أمن وســالمة املواطنني، وللمســاهمة يف إعادة 

تفعيل النشاط االقتصادي.
كام استعرض غنيم واقع املنشآت السياحية يف ظل انتشار 
التــي  والخســائر  الطــوارئ،  حالــة  وتطبيــق  كورونــا  فايــروس 
لحقت باملنشآت السياحية والتي وصلت لنسبة 100%.

"وفــا"،  وكالــة  لـــ  مطلــع،  فلســطيني  مصــدر  وقــال 
أكــد متســك  لكنــه  التوقيــع"،  نشــارك يف حفــل  "مل 
فلســطني بعضويــة املنتــدى. وذكــر املصــدر، الــذي 
توقــع  قــد  فلســطني  أن  اســمه،  ذكــر  عــدم  طلــب 

االتفاقية بشكل منفصل يف وقت الحق.
وتهدف املنظمة، التي أعلن عن تأسيسها يف كانون 
الثــاين 2019، إلنشــاء ســوق إقليميــة للغــاز وترشــيد 
تنافســية،  أســعار  وتقديــم  التحتيــة  البنيــة  تكلفــة 

حسب ما جاء يف وثائقها التأسيسية.
وأكــد اختصاصيــون اقتصاديــون أن االحتــالل ســيكون 
املستفيد األكرب من االتفاقية، ألنه سيتمكن من بيع 
الغــاز إىل األســواق األوروبيــة مــا ســيعود عليــه ذلــك 
بالربح الكبري ويتمكن من تنفيذ مشــاريع اســرتاتيجية 
يف  خاصــة  الصناعيــة  ومناطقــه  مســتوطنيه  تخــدم 
ســيمكن  االتفــاق  فــإن  ذلــك  عــن  فضــاًل  النقــب، 

الصــادرات  مــرور  فــرض ســيطرته عــىل  مــن  االحتــالل 
العربية النفطية يف خطوط النقل املشرتكة.

وقــال أســتاذ الجغرافيــا يف جامعــة بريزيــت بالضفــة 
االحتــالل  إن  اللــه،   حــرز  اللــه  عبــد  د.  املحتلــة  
اإلرسائيي سيحقق فائدة كبرية جدًا من دخوله هذه 
االتفاقية، حيث إنه يطمح يف األســاس إليصال غازه 
املكتشــف قبالة الســاحل إىل الخارج، ويف االتفاقية 
فرصة ســانحة لبيع الغاز إىل  مناطق أوروبا ومنافســة 

الغاز الرويس.
عائــد  أن  اللــه لصحيفــة "فلســطني" إىل  وأشــار حــرز 
تنفيــذ  مــن  االحتــالل  ــن  وميكِّ كبــريًا  ســيكون  الغــاز 
مشــاريع اســرتاتيجية تخــدم اقامــة مســتوطنات عــىل 
وتنفيــذ  النقــب  و  الضفــة  يف  الفلســطينيني  ارايض 
مشــاريع تحليــة مليــاه البحــر االحمــر بعــد التطبيــع مــع 

الخليج.

الفلسطينية يف االتفاق سيكون هامشيا بروتوكوليا، 
ولن يأخذ أهميته باملعنى الحقيقي عىل األرض.

وحــث دراغمــة الســلطة عــىل الرتيــث حــني التوقيــع 
عىل أي اتفاق مصريي، حتى ال يتكرر حدوث أخطاء 
التــي  باريــس االقتصاديــة  اتفاقيــة  الســابق مثــل  كــام 
كبلــت االقتصــاد الفلســطيني وجعلته مشــوها وتابعًا 

لالقتصاد االرسائيي.
لــإرشاف  يطمــح  االحتــالل  أن  إىل  دراغمــة  ولفــت 
والتحكــم يف صــادرات العــرب مــن الطاقــة للخارج ألنه 

يدرك أنه يعزز قوة العرب اقتصاديًا.
عبــد  عمــر  د.  الســابق  املاليــة  وزيــر  قــال  جانبــه  مــن 
الــرازق إن القــوة التفاوضيــة للســلطة الفلســطينية يف 
هــذا الظــرف ضعيفــة جــدًا، ويف حــال توقيعهــا عــىل 

هذا االتفاق ستكون الغلبة لبقية الدول األخرى.
وأضــاف عبــد الرازق لصحيفة "فلســطني" أن الســلطة 

ونبــه إىل أن االتفاقيــة ســتوفر عــىل االحتــالل انشــاء 
خطــط ناقلــة جديــدة، كــام انهــا ســتمكنه مــن  التحكــم 

يف وارادت العرب النفطية.
وشــدد حرز الله عىل أن االحتالل االرسائيي يســابق 
رنتيــس  حقــل  يف  املوجــود  الغــاز  رسقــة  يف  الزمــن 
وبيــع  محليــًا  وتســويقه  الغربيــة  الضفــة  منطقــة  يف 

الفلسطينيني منه أيضًا.
النفــط  مشــتقات  مــن  فلســطني  واردات  وتقــدر 
اإلرسائيي بنحو مليار لرت سنويا، بإجاميل يصل إىل 

1.3 مليار دوالر. 
بــدوره قــال االختصــايص االقتصادي د. هيثم دراغمة 
إن وجــود الســلطة الفلســطينية أو عدمــه ال يقــدم أي 
يشء يف هــذه االتفاقيــة ألن االحتــالل هــو من يتحكم 

باملوارد الطبيعية وتحديدًا الطاقة.
وبــني دراغمــة لصحيفــة "فلســطني" أن وضــع الســلطة 

حــني تدخــل اتفاقيــة الغــاز يف رشق البحــر املتوســط 
فإنهــا تســتند إىل الغــاز املوجــود قبالــة شــواطئ قطاع 
غــزة وهــذا املخــزون ال تســتطيع الســلطة اقرار مصريه 

يف ظل حالة االنقسام.
وتضــم ميــاه غــزة اإلقليميــة حقلني رئيســني للغاز هام 
الرئيــس ويقــع عــىل  البحــري وهــو الحقــل  حقــل غــزة 
عمــق 603 مــرتات تحــت ســطح البحــر و36 كــم غــرب 
مدينــة غــزة. أّمــا الحقــل الحــدودي فهــو أصغــر ســعًة 
امليــاه  بــني  الفاصلــة  الدوليــة  الحــدود  عــرب  وميتــد 

اإلقليمية لقطاع غزة واملياه اإلقليمية إلرسائيل.
ر رشكــة الغــاز الربيطانيــة بحســب موقعهــا عــىل  وتقــدِّ
الحقلــني  يف  االحتياطيــات  حجــم  اإلنرتنــت  شــبكة 
برتيليــون قــدم مكعــب، يف حــني تعتقــد رشكــة اتحاد 
قــدم  تريليــون   1.4 يبلــغ  االحتياطــي  بــأن  املقاولــني 

مكعب.

رام الله/ فلسطني:
 ســجل مــؤرش تســجيل الــرشكات لــدى وزارة االقتصــاد 
آب  شــهر  يف   68.8% بنســبة  ارتفاعــًا  الوطنــي 
ارتفــع  كــام  الســابق،  متــوز  بشــهر  مقارنــة  املنــرم، 

بنسبة %74.2 مقارنة بنفس الشهر العام املايض.
 162 تســجيلها  أمــس،  بيانهــا،  يف  الــوزارة  وبينــت 
رشكة جديدة يف محافظات الضفة الغربية برأســامل 
إىل  الفتــة  دوالر،  مليــون   14.3 إىل  وصــل  إجــاميل 
تسجيل رأس املال )املرح به عند التسجيل( لهذه 
الشــهر  مــع  مقارنــة   7.5% بنســبة  ارتفاعــًا  الــرشكات 
الســابق، كام ســجل ارتفاعًا بنســبة %58.9 باملقارنة 

مع نفس الفرتة من العام املايض.
600رشكــة،  كورونــا،  فــريوس  منــذ  الــوزارة  وســجلت 
دوالر،  مليــون   85.7 إىل  وصــل  إجــاميل  برأســامل 

يف حــني ســجلت يف ذات الفــرتة مــن العــام املــايض 
 147.4 اىل  وصــل  اجــاميل  برأســامل  رشكــة   839
تداعيــات  إىل  االنخفــاض  ويعــود  دوالر  مليــون 
االقتصــاد  مكونــات  مختلــف  عــىل  الصحيــة  الجائحــة 

الفلسطيني.
أيــار   11 يف  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  وأعلــن 
واملســتثمرين  املواطنــني  طلبــات  إعفــاء  املــايض 
رســوم  مــن  جديــدة  رشكات  تســجيل  يف  الراغبــني 
نهايــة  حتــى  العامــة  للخزينــة  تدفــع  التــي  التســجيل 
مــن  مجموعــة  االقتصــاد  وزارة  اتخــذت  كــام   ،2020
الــرشكات  تســجيل  عمليــات  لتبســيط  اإلجــراءات 

خاصة خالل فرتة الجائحة الصحية املستمرة.
وســمحت الــوزارة خــالل الجائحــة الصحيــة للــرشكات 
املســاهمة العامــة بعقــد اجتامعــات هيئاتهــا العامــة، 

من الرشكات الجديدة املسجلة فقط تراوح رأساملها 
فئــة  يف  تســجل  ومل  دوالر،  ومليــون  ألــف   500 بــني 

املليون دوالر فأكر أي رشكة جديدة.
الـــ  يقــارب  مــا  الــوزارة  شــطبت  املــايض،  متــوز  ويف 
لعــدم  الــوزارة االقتصــاد،  مــن ســجالت  3500 رشكــة 
أحــكام  إىل  باالســتناد  القانونيــة  أوضاعهــا  تصويــب 
املــواد 32 و218 مــن قانــون الــرشكات رقــم 12 لســنة 

.1964

وصــّدق مجلــس الــوزراء يف جلســته االخــرية بنــاء عىل 
عــدد  متويــل  عــىل  الوطنــي  االقتصــاد  وزيــر  توصيــة 
مــن الــرشكات غــري الربحيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة علــام أن الــرشكات غــري الربحيــة  متثــل مــا نســبته 
%8 مــن قطــاع املنظــامت غــري الربحيــة، ويبلــغ عــدد 

الرشكات غري الربحية 300 رشكة.

مــن أجــل توزيــع أربــاح نقديــة عــىل مســاهميها، حيث 
 130 يقــارب  مــا  األربــاح املوزعــة إىل  قيمــة  ســتصل 
عــىل  يزيــد  منهــا  وعــدد املســتفيدين  مليــون دوالر، 
47 ألــف مســاهم، ومنــح متويــالت بقيمــة تزيــد عــىل 
40 مليــون دوالر لــرشكات غــري ربحيــة تركزت معظمها 
يف قطــاع غــزة ضمــن مشــاريع تنمويــة وزراعيــة وتنمية 
املرأة ويف مجال املســاعدات الطبية وتعزيز القطاع 
الصحــي، إضافــة إىل مشــاريع دعــم نفيس واجتامعي 

لألطفال وغريها من املشاريع.
عىل صعيد توزيع عدد الرشكات الجديدة املســجلة 
حسب فئة رأس املال، تبني أن %71.6 من الرشكات 
مل يتجاوز رأسامل الواحدة منها 100 ألف دوالر، كام 
أن %26.5 مــن الــرشكات الجديــدة املســجلة تــراوح 
رأساملها ما بني 100 ألف و500 ألف دوالر، و1.9% 

عويضة: تراجع تداوالت 
بورصة فلسطين بنسبة

 70 % في 8 أشهر
رام الله/ فلسطني: 

قال الرئيس التنفيذي لبورصة فلســطني أحمد عويضة، أمس، 
األوىل  الثامنيــة  األشــهر  يف  تراجعــت  البورصــة  تــداوالت  إن 
مــن العــام بنســبة %70، مقارنــة مــع الفــرتة املقابلــة مــن العــام 

املايض.
وأضــاف عويضــة، يف حديــث إلذاعــة "صــوت فلســطني"، أن 
معدل قيمة تداوالت الجلســة الواحدة لعام 2020 تراجع اىل 
حوايل مليون دوالر، وهو اســتمرار للرتاجع عىل مدى األعوام 

السابقة.
بــكل  اســتثنايئ  "عــام  بأنــه   2020 عــام  عويضــة  ووصــف 
كل  يف  وإمنــا  فلســطني  بورصــة  يف  فقــط  ليــس  املقاييــس، 
عــىل  وتداعياتهــا  كورونــا  جائحــة  بســبب  العــامل،  بورصــات 
االقتصــاد، التــي انعكســت بشــكل مبــارش عــىل الســيولة وعــىل 

تداول االسهم الفلسطينية".
املدرجــة،  للــرشكات  األول  النصــف  إفصاحــات  أن  وأوضــح 
أظهــرت تراجعــا يف أرباحهــا وأدائهــا املــايل، الفتــا إىل أن "أداء 
البورصــة الفلســطينية كان مشــابها لعــدد كبــري مــن البورصــات 
العربيــة، ألن جميــع البورصــات توجهــت بنفــس االتجاه، كام أن 
مــؤرش القــدس َفَقــَد أكــر مــن %15 من قيمته منــذ بداية العام 

الجاري".
إىل  الفلســطينية  الــرشكات  أربــاح  يف  الرتاجــع  عويضــة  وعــزا 
جائحــة  تداعيــات  إىل  إضافــة  االقتصــاد،  يف  كبــري  انكــامش 
"كورونا" وعدم قدرة فلسطني عىل دفع التزاماتها مبا يف ذلك 
رواتب املوظفني، ناهيك عن األزمة السياســية وانعكاســاتها، 

وكذلك املعايري املالية املحددة التي طبقت هذا العام.
ســيولة  بأزمــة  "ميــر  الفلســطيني  االقتصــاد  أن  عويضــة  وأكــد 
جائحــة  بانتهــاء  مرتبــط  البورصــة  تعــايف  أن  مبينــا  حقيقيــة"، 
دولــة  تعانيهــا  التــي  املاليــة  لألزمــة  حــل  وإيجــاد  "كورونــا"، 

فلسطني، وانفراجة سياسية واقتصادية بشكل عام.

رام الله/ فلسطني:
رام  حكومــة  يف  العمــل  وزارة  باســم  املتحــدث  قــال 
اللــه رامــي مهــداوي، أمــس، إن وزيــر العمــل نــري أبــو 
الــدويل، بشــأن  البنــك  جيــش، توصــل إىل اتفــاق مــع 

العامل املترضرين من فريوس كورونا يف قطاع غزة.
وأضاف مهداوي، يف تريح ُنرش عىل صفحة الوزارة 
عــىل فيســبوك، إن االتفــاق يهــدف لتخصيــص جزء من 
قطــاع  يف  املترضريــن  للعــامل  النقديــة  املســاعدات 

غزة.
وكان وزيــر العمــل قــال إن مــرشوع البنك الدويل لدعم 
مخصــص  كورونــا  فــريوس  مــن  املترضريــن  العــامل 
للضفــة الغربيــة املحتلــة، مشــرًيا إىل أنــه "جــاٍر العمل" 

عىل مرشوع مخصص لغزة.
أن  البدايــة  يف  طالبــت  وزارتــه  أن  جيــش  أبــو  وذكــر 
يكــون املــرشوع للوطــن بكاملــه، "لكنــه كان مخصًصــا 
مــن البنــك الــدويل للمحافظــات الشــاملية كــون الوبــاء 

منترًشا بها".
وأضــاف أن "الــوزارة تعمــل ملــرشوع متخصــص لقطــاع 
غــزة، وجــاٍر العمــل عليــه مــع البنــك الــدويل والــرشكاء 

الدوليني، وخصوًصا بعد انتشار الوباء يف القطاع.
الســامك  مــوىس  غــزة  يف  العمــل  وزارة  وكيــل  وكان 
قــال يف تريــح ســابق إن غــزة ليــس لهــا نصيــب مــن 
مساعدات نقدية بقيمة 700 شيقل سترفها الوزارة 

يف الضفة لـ68 ألف عامل مترضر من وباء كورونا.

بقيمة 24 مليون يورو
اتفاقية مشروع للمياه 

والزراعة في غزة
رام الله/ فلسطني:

عــت الحكومــة بــرام اللــه اتفاقيــة مرشوع للميــاه والزراعة يف قطاع  وقَّ
غزة ممول من صندوق "املناخ األخرض" بقيمة 24 مليون يورو.

الحــرارة  ارتفــاع درجــات  تأثــريات  مــن  الحــد  املــرشوع اىل  ويهــدف 
بســبب  الجفــاف  مســتوى  وارتفــاع  األمطــار  معــدالت  وانخفــاض 
مــن  إضافيــة  مــن كميــات  باالســتفادة  وذلــك  املناخيــة،  التغيــريات 
لــدى  مصــادر ميــاه بديلــة ميكــن اســتخدامها للزراعــة املســتدامة، 

السكان األكر عرضة للخطر يف قطاع غزة.
جاء ذلك يف مكتب رئيس الوزراء مبدينة رام الله، بحضور القنصل 
الفرنيس العام يف القدس رينيه تروكاز، ورئيس سلطة جودة البيئة 

جميل مطور، ومن منظمة األغذية والزراعة الفاو شريو فيوريللو.

ألمانيا تدعم مشاريع 
للضفة وغزة بــ 56 

مليون يورو
رام الله/ فلسطني:

يف  الخارجيــة  وزيــر  أمــس  وقــع 
املالــي  ريــاض  اللــه  رام  حكومــة 
أملانيــا  جمهوريــة  ممثــل  مــع 
عــن  ممثــاًل  كالجــس  كريســتيان 
الحكومــة األملانيــة، اتفاقيــة دعــم 
 56 بقيمــة  القطاعــات  متعــدد 

مليون يورو. 
محمــد  الحكومــة  رئيــس  وأوضــح 
ســتذهب  املنحــة  أن  اشــتية 
 27 بواقــع  غــزة  لقطــاع  معظمهــا 

مليون يورو للمياه.

االقتصاد: ارتفاع مؤشر تسجيل الشركات بنسبة 68.8 %

السلطة تتغيب عن توقيع "منتدى غاز شرق المتوسط"

اقتصاديون: االحتالل المستفيد األكبر وسيورد إنتاجه للسوق األوروبية
غزة/ رامي رمانة:

 وقــع ممثلــو خمــس دول مطلــة علــى البحــر 
األبيــض المتوســط إضافــة إلــى األردن، أمــس 
اتفاقية إطالق "منتدى غاز شــرق المتوســط"، 

فــي حفــل تغيبــت عنــه الســلطة الفلســطينية 
اختصاصيــون  ويؤكــد  االحتــالل،  وحضــره 
اقتصاديــون أن االحتــالل هو المســتفيد األول 
من هذه االتفاقية ألنها ســتمكنه من تسويق 

انتاجه النفطي إلى السوق االوروبية وسيحقق 
عائــدا كبيرا يتيح له تنفيذ مشــاريع اســتراتيجية 
تخــدم مخططاتــه فــي فلســطين والمنطقــة 

العربية.

والــدول الموقعــة هــي: االحتالل اإلســرائيلي، 
ومصــر، واليونــان، وإيطاليــا، واألردن، وقبــرص. 
دائــرة  عبــر  لقــاء  فــي  االتفاقيــة  توقيــع  وتــم 

تلفزيونية مغلقة لممثلين عن الدول الست.

بحث إعادة فتح المطاعم والمنشآت السياحية بغزة

مهداوي: تخصيص جزء من مساعدات 
العمال المتضررين من كورونا لغزة

جانب من االجتماع 
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صنعاء/ وكاالت: 
لجهــاز  املتكــرر  التوقــف  مــن  الغــزايل  يعــاين محمــد 
غســيل الــكىل يف العاصمــة اليمنيــة صنعــاء بســبب 

النقص الحاد يف الوقود بشامل البالد.
نفــاد  بســبب  الكهربائيــة  املولــدات  توقــف  وعنــد 
لتشــغيل  الحطامــي  محمــد  املمــرض  يلجــأ  الديــزل 

جهاز تنقية الدم يدويا ملنع حدوث جلطات.
ويقول الحطامي "نبذل قصارى جهدنا".

ويعاين الشطر الشاميل من اليمن، الخاضع لسيطرة 
بالحكومــة  اإلطاحــة  منــذ  إليــران  املوالــن  الحوثيــن 
عــام  نهايــة  صنعــاء  يف  الســعودية  مــن  املدعومــة 
2014، مــن نقــص الوقــود عــىل مــدى خمســة أعــوام 

الرعايــة  نظــام  أنهكــت  التــي  األهليــة  الحــرب  مــن 
الصحية اليمني.

الــالزم  الوقــود  واردات  إن  املتحــدة  األمــم  وقالــت 
ونقــل  امليــاه  ومضخــات  الطاقــة  مولــدات  لتشــغيل 
الثالثــة  األشــهر  خــالل  بشــدة  تراجعــت  البضائــع 
املاضية مام عمق األزمة اإلنســانية التي جعلت 80 

باملئة من اليمنين يعيشون عىل املساعدات.
وتقول األمم املتحدة إن الوقود يف الســوق الســوداء 
الرســمي.  الثمــن  بضعــف  يبــاع  الشــاميل  بالشــطر 
الوقــود  محطــات  أمــام  الطويلــة  الطوابــر  وأصبحــت 
مشهدا مألوفا، وقال الغزايل إنه دفع مبلغا "ضخام" 

لسيارة أجرة قبلت أن تقله إىل املستشفى.
الحوثيــن  لســيطرة  الخاضعــة  املناطــق  وواردات 
يجــب أن متــر عــر ضوابــط صارمــة يفرضهــا التحالــف 

العسكري الذي تقوده السعودية والذي يقاتلهم.
ويتهــم الحوثيــون التحالــف بشــن حــرب اقتصاديــة من 

خــالل منــع للســفن التجاريــة الحاصلــة عــىل إذن مــن 
الشــامل.  يف  حموالتهــا  تفريــغ  مــن  املتحــدة  األمــم 
ويقــول التحالــف الــذي يســيطر عــىل البحــر واملجــال 

الجوي إنه مينع تهريب األسلحة.
وقبل أسبوعن علق الحوثيون الرحالت الجوية التي 
تنظمهــا األمــم املتحــدة ورحــالت نقــل املســاعدات 
مــن الهبــوط يف صنعــاء يف تحــرك يبــدو احتجاجيــا، 
وقــت  يف  املســاعدات  توفــر  عــىل  الحقــا  ويؤثــر 

يعاين فيه البلد من تفيش فروس كورونا أيضا.
وتســجيلها  كورونــا  إصابــات  عــن  الكشــف  وعمليــة 
إن  املتحــدة  األمــم  وتقــول  اليمــن،  يف  منخفضــة 

الفروس ينترش دون رصد.
بينهــا  2029 إصابــة  اليمنيــة عــن  وأعلنــت الحكومــة 
586 وفــاة. ومل تقــدم ســلطات الحوثيــن إحصــاءات 

منــذ 16 مايــو أيــار حــن ســجلت أربــع حــاالت إصابــة 
ووفاة واحدة.

وقبيــل موجــة ثانيــة محتملة لتفيش الفروس فتحت 
األســبوع  هــذا  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
مستشــفى مجانيــا لعــالج حــاالت كوفيــد19- بســعة 
60 رسيــرا يف مدينــة عــدن حيــث العاصمــة املؤقتــة 

للحكومة اليمنية.
يف  متطوعــة  طبيبــة  وهــي  الكنــدي،  فاطمــة  وقالــت 
جمعية خرية مينية، إنه من الصعب عالج املرىض 

بسبب نقص اإلمدادات األساسية.
وأضافت "تنترش يف عدن أمراض معدية أخرى مثل 
حمــى الضنــك واملالريــا. هــذه األمــراض تؤثــر عــىل 
النــاس بشــكل كبــر بســبب نقــص التغذية الســليمة، 

ألن معظم اليمنين يعيشون تحت خط الفقر". 

واشنطن/ وكاالت: 
قبل ستة أسابيع من موعد االنتخابات الرئاسية األمركية، 
الواليــات  يف  كورونــا  فــروس  وفيــات  حصيلــة  تخّطــت 
املتحــدة منــذ أول ظهــور للوبــاء عــىل أراضيهــا عتبــة مئتــي 
ألــف، وفــق جامعــة جونــز هوبكنــز، مع مواصلــة كوفيد19- 

حصد مئات الوفيات يوميا يف البالد.
يف  مقرهــا  التــي  للجامعــة  املرجعيــة  الحصيلــة  وأوردت 
بالتيمــور 200 ألــف وخمــس وفيــات صبــاح أمس، من 6,9 
ماليــن إصابــة، األمــر الذي يجعــل من فروس كورونا هذا 
الواليــات املتحــدة،  للوفيــات يف  الثالــث  الســبب  العــام 
آب/ منــذ  توّقعــت  قــد  كانــت  عــدة  دراســات  أن  علــام 

أغسطس بلوغ معّدل الوفيات هذا.
األســبق  املديــر  فريــدن  تــوم  أطلقهــا  تغريــدة  يف  وجــاء 
ملراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا "ســيصبح كوفيــد 
ثالث مســبب للوفيات هذا العام يف الواليات املتحدة، 
)مــرض  والزهاميــر  القلبيــة،  والســكتة  الحــوادث،  متخطيــا 
القلــب  وأمــراض  الرسطانيــة  األمــراض  خلــف  الخــرف("، 
الفعليــة  الحصيلــة  كانــت  وإن  حتــى  الدمويــة،  واألوعيــة 
للفروس أعىل مام هو معلن نظرا إىل قلة الفحوص التي 

كانت تجرى يف بداية الجائحة.
يف  شــخص   5300 تــويف  األخــرة  الســبعة  األيــام  ويف 
دول  يف  ألفــن  مقابــل  الوبــاء،  جــراء  املتحــدة  الواليــات 
االتحــاد األورويب، وفــق معطيــات جمعتهــا وكالــة فرانــس 

برس استنادا إىل مصادر رسمية.
الحصيلــة  تشــكل  الســكان،  عــدد  إجــاميل  إىل  ونســبة 
التــي  تلــك  أضعــاف  أربعــة  أمــركا  يف  للوفيــات  اليوميــة 

تسجل يف أوروبا.
وبحســب مرصــد "كوفيــد تراكينــغ بروجكــت" يبلــغ عــدد 

املصابــن الذيــن أدخلــوا أقســام اإلنعــاش ســتة آالف، كام 
يبلــغ عــدد أولئــك املوصولــن بأجهــزة تنفــس اصطناعــي 

ألفا و500.
مــام  أكــر  بشــكل  متفشــيا  بــات  الفــروس  أن  إىل  ونظــرا 
القــدرات  يتخطــى  عبئــا  يشــكل  وال  الربيــع  عليــه يف  كان 
شــهدناه  مــام  العكــس  عــىل  للمستشــفيات  االســتيعابية 
ســابقا يف نيويــورك، ال يبــدو الوبــاء يف صلــب اهتاممــات 
حملــة  يخــوض  الــذي  ترامــب  دونالــد  األمــريك  الرئيــس 
مــن  الثالــث  اســتحقاق  يف  ثانيــة  بواليــة  للفــوز  انتخابيــة 

ترشين الثاين/نوفمر.
وينصــب تركيــز ترامــب هــذا األســبوع عــىل اختيــار خلــف 
التــي  غينســبورغ  بــادر  روث  العليــا  املحكمــة  لقاضيــة 

توفيت الجمعة.
عىل صعيد الجائحة، وعىل الرغم من ارتفاع وترة تفيش 
الفــروس يف وســط الواليــات املتحــدة، ال يعتــزم ترامــب 
فــرض قيــود جديــدة، يف مقاربــة تعاكــس التوّجــه الحــايل 

يف أوروبا حيث عاودت وترة التفيش االرتفاع.
ويراهــن ترامــب عــىل التوّصل إىل لقاح بحلول نهاية شــهر 

ترشين األول/أكتوبر.
وقــال أمــس، أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة التــي 
عــىل  ســننترص  اللقــاح،  "ســنوزع  الفيديــو  عــر  تعقــد 
حقبــة  يف  وســندخل  للجائحــة  حــدا  ســنضع  الفــروس، 

جديدة غر مسبوقة من االزدهار والتعاون والسالم".
إال أن كمية الجرعات من اللقاح املرتقب ستكون محدودة 
جــدا يف األشــهر األوىل. لكــن بحلــول الفصــل الثــاين مــن 
لتلقيــح  كافيــة  إنتــاج جرعــات  نظريــا  ســيتم   2021 العــام 
330 مليــون أمــريك، علــام أن كل هــذه التقديرات تشــر 

أنــه، بالوتــرة الحاليــة، ستســّجل الواليــات املتحــدة،  إىل 

حتى ذاك الحن، عرشات بل مئات آالف الوفيات.
وأول مــن أمــس، قــال املرشــح الدميوقراطــي جــو بايــدن، 
خصم ترامب يف االستحقاق الرئايس، إن "أمركا دفعت 

الثمن األغىل مقارنة ببقية دول العامل".
دونالــد  أكاذيــب  "بســبب  الدميوقراطــي  املرّشــح  وتابــع 
ترامــب وعــدم كفاءتــه يف األشــهر الســتة األخــرة تكبّدنــا 

أفدح الخسائر يف التاريخ األمريك".
ويف بداية الجائحة قّلل ترامب من خطورتها، وأخفى عن 
األمركيــن يف شــباط/فراير أنــه كان يعلــم بــأن الفــروس 
ينتقــل بالهــواء وأنــه أخطــر مــن اإلنفلونــزا، وفــق ترصيحــات 
أدىل بها يف سلسلة مقابالت مع الصحايف بوب ودوورد.

وأوقفــت اإلدارة األمركيــة خطــة لتوزيــع الكاممــات أعّدهــا 
األمــراض  مكافحــة  مراكــز  وأجــرت  األمــريك،  الريــد 
والوقاية منها عىل تعديل توصياتها لتشــجيع العودة إىل 

الحياة الطبيعية.
نــرشت مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا  والجمعــة 
عىل موقعها أن فروس كورونا ينتقل بشكل أسايس عر 
"رذاذ اإلفرازات التنفسية والجزيئات الصغرة، عىل غرار 
الهباء الجوي الناجم عن قيام مصاب بالسعال أو العطس 

أو الغناء أو التنفس".
أمــا فرضيــة انتقــال العــدوى عــر قطــرات صغــرة تطفــو يف 
الهــواء لدقائــق أو لســاعات، التــي يتبناهــا عــدد متزايد من 
الدراســات، فــال يعترهــا خــراء مراكــز مكافحــة األمــراض 
والوقايــة منهــا، وال منظمــة الصحــة العامليــة إىل حــد اآلن 

فرضية أساسية.
وأول مــن أمــس، أعلنــت مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة 
نــرش "عــن طريــق  النــص بعــد أن  أنهــا حذفــت هــذا  منهــا 

الخطأ".

نيويورك/ وكاالت: 
طيــب  رجــب  الــريك  الرئيــس  دعــا 
صــادق"  "حــوار  إىل  أمــس،  أردوغــان 
لحــّل النــزاع بن بالده من جهة واليونان 
واالتحــاد األورويب مــن جهــة أخــرى يف 
رشق املتوســط، رافضــًا أي "مضايقــة" 

تستهدف تركيا.
مســبقًا  مســّجل  خطــاب  يف  وقــال 
أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 
"أولويتنــا هــي حــّل النزاعــات عــر حوار 
الــدويل  القانــون  عــىل  مبنــي  صــادق، 

وأساس عادل".
وتــدارك "لكــن أريــد أن أؤكــد بوضــوح 
أننا لن نسمح أبدًا بأي إمالء أو مضايقة 

أو هجوم".
وقــت  إردوغــان يف  وتــأيت ترصيحــات 
رشق  يف  مناطــق  وأنقــرة  أثينــا  تتنــازع 
املتوسط ُيحتمل أن تكون غنية بالغاز 

الطبيعي.
آب/أغســطس،  مــن  العــارش  ويف 
زلــزايل  رصــد  ســفينة  تركيــا  أرســلت 
بــن  امليــاه  إىل  حربيــة  ســفن  ترافقهــا 

التوتــر يف  وتصاعــد  وقــرص.  اليونــان 
أجــرى  عندمــا  آب/أغســطس،  أواخــر 

البلدان مناورات عسكرية متوازية.

واليونــان مســتعدتان لبــدء "محادثــات 
يف  خالفاتهــام  بشــأن  اســتطالعية" 

رشق املتوسط.

الســاحل  إىل  الســفينة  عــودة  لكــن 
الريك أحيت آمال التهدئة.

وأعلنت الرئاسة الركية أمس، أن تركيا 

واقــرح إردوغــان عقــد مؤمتــر إقليمــي 
الــدول  ومصالــح"  "حقــوق  ملناقشــة 
املطلة عىل رشق املتوســط، مبا فيها 
"جمهورية شــامل قرص الركية" التي 

ال تعرف بها إال أنقرة.
"املبــادرات  أن  الــريك  الرئيــس  ورأى 
األحاديــة من جانــب اليونان والقبارصة 
يف  األزمــة  مصــدر  هــي  اليونانيــن" 

املتوسط.
وقرص منقسمة إىل شطرين منذ عام 

.1974

مــن  دواًل  خطابــة  يف  إردوغــان  وانتقــد 
فتــح  "نّيتهــا  أعلنــت  تســميتها،  دون 
انتهــاك  يف  القــدس،  يف  ســفارات 
والقانــون  املتحــدة  األمــم  لقــرارات 

الدويل".
وقــال إن مجــرد "إنشــاء دولــة فلســطينية 
مستقلة وسيادية" مع القدس الرشقية 

عاصمة لها، ميكن أن يحّل النزاع.
مغايــرة  حلــول  عــن  "البحــث  أن  وأكــد 
لهــذا )الحــّل( ســيكون مــن دون جــدوى 

وأحادي الجانب وغر عادل".

فرنسا تواصل ضغوطها 
لتشكيل حكومة جديدة 
في لبنان بعد انقضـــــاء 
الموعـــــــــد النهائـــــــــــي

باريس- بروت/ وكاالت: 
قال مصدر دبلومايس فرنيس إن فرنسا تضغط عىل الساسة 
اللبنانيــن لتشــكيل حكومــة جديــدة يف "إطــار زمنــي معقــول" 
النتشــال البلــد مــن أزمــة عميقــة لكنهــا مل تحــدد موعــدا نهائيــا 
ســبتمر  منتصــف  يف  الســابق  املوعــد  انتهــاء  بعــد  جديــدا 

أيلول.
وقــال الرئيــس اللبنــاين ميشــال عــون لزعــامء الكتــل السياســية 
إن البلــد ذاهــب إىل "جهنــم" إذا مل ُتشــكل حكومــة جديــدة 
رسيعا إلخراج البلد من أسوأ أزمة مير بها منذ الحرب األهلية 

التي دارت بن عامي 1975 و1990.
لكــن الطائفيــة السياســية ال تــزال عائقــا أمام اختيــار الوزراء من 

أجل تنفيذ إصالحات اقتصادية.
وقــال السياســيون للرئيــس الفرنــيس إميانويــل ماكــرون أثنــاء 
إنهــم  آب  أغســطس  يف  بــروت  مرفــأ  انفجــار  بعــد  زيارتــه 
سيشــكلون حكومــة اختصاصيــن خــالل 15 يومــا، يف إرساع 
يف  املوعــد  وانقــى  شــهورا.  تســتغرق  مــا  عــادة  لعمليــة 

األسبوع املايض.
وازداد التوتــر يف لبنــان يــوم أمــس، بعــد أن هــز انفجــار جنــوب 
البالد. وقال مصدر أمني إن االنفجار وقع يف مستودع أسلحة 

لجامعة حزب الله ذات النفوذ والتسليح الكبرين.
اللــه  حــزب  متســك  بســبب  السياســية  املحادثــات  وتعــرت 
وحليفته حركة أمل باختيار عدة وزراء من بينهم وزير املالية.

نهــايئ  عــن وضــع موعــد  امتنعــت  باريــس  إن  وقــال املصــدر 
رشيطــة  الوقــت  مــن  املزيــد  الساســة  منحــت  لكنهــا  جديــد 
حكومــة  بتشــكيل  فرنــيس  مطلــب  تلبيــة  عــىل  يعملــوا  أن 

اختصاصين لتنفيذ اإلصالحات.
يتحركــون  تدعهــم  "فرنســا  لرويــرز  الفرنــيس  املصــدر  وقــال 

لألمام، لكن يف إطار زمني معقول".
يف  دويل  مؤمتــر  الســتضافة  مســتعدة  إنهــا  فرنســا  وقالــت 
النصف الثاين من شهر أكتوبر ترشين األول لجمع مساعدات 
مــن املانحــن الذيــن يطلبــون تطبيــق إصالحــات قبــل تقديــم 
جديــدة  لحكومــة  طريــق  خارطــة  باريــس  ووضعــت  األمــوال. 

للقضاء عىل الفساد وإعادة بناء االقتصاد.
الــوزراء  رئيــس  اقــراب  عــىل  مــؤرشات  هنــاك  ليســت  لكــن 

املكلف مصطفى أديب من تشكيل حكومة.
وقــال مصــدر ســيايس شــيعي بــارز إن الجامعتــن الشــيعيتن 
الرئيســيتن تــرصان عــىل اختيــار وزيــر املاليــة وإال لــن تشــاركا 
األرجــح عرقلــة أي  الحكومــة، وهــي خطــوة ســتعني عــىل  يف 

سياسات حكومية مبجرد إرسالها إىل الرملان.
وقال مصدر آخر مطلع عىل عملية تشكيل الحكومة "الجميع 

منتظر. ال أعتقد أن املبادرة الفرنسية انتهت".

بغداد/ وكاالت: 
العراقــي  الرملــان  رئيــس  دعــا 
أمــس،  يــوم  الحلبــويس،  محمــد 
حضــور  إىل  السياســية  القــوى 
املقبــل  الســبت  للرملــان  جلســة 

ملناقشة قانون االنتخابات.
تغريــدة  يف  الحلبــويس  وقــال 
إنــه  "تويــر"  يف  حســابه  عــىل 
"أصبــح لزامــا إكــامل فقــرة الدوائــر 
عــادل  قانــون  إلنجــاز  االنتخابيــة، 
ومنصــف، إلجــراء انتخابــات مبكــرة 
وتعــر  الشــعب،  تطلعــات  تلبــي 

عن إرادته".
ودعا الحلبويس القوى السياســية 

مســؤولياتها  تتحمــل  أن  جميعــا 
جلســة  وحضــور  القانــون،  إلنجــاز 
جــدول  ســيكون  التــي  الســبت 
واحــدة  بفقــرة  محــددا  أعاملهــا 
الدوائــر  إلكــامل  مخصصــة 

االنتخابية".
ويــدور جــدل يف الرملان العراقي 
بشــأن التوافــق عــىل تعديل الفقرة 
االنتخابيــة  بالدوائــر  املتعلقــة 
تؤيــد  ففيــام  االنتخابــات،  بقانــون 
إجــراء  السياســية  الكتــل  بعــض 
االنتخابــات وفقــا للدائــرة الواحــدة 
لــكل محافظــة، تفضــل كتــل أخــرى 
املتعــددة  االنتخابيــة  الدوائــر 

دائــرة  أســاس  عــىل  )تنقســم 
يف  قضــاء  لــكل  واحــدة  انتخابيــة 

املحافظة(.
التجــارب  يف  العــراق  واعتمــد 

االنتخابية السابقة طريقة التمثيل 
املحافظــة  معاملــة  مــع  النســبي 
لنظامــي  وفقــا  واحــدة،  كدائــرة 
القوائــم املغلقــة واملفتوحــة، مــام 
ســمح بفوز مرشــحن حصلوا عىل 
أصــوات قليلــة، ملجــرد أن القوائــم 
عــىل  حصلــت  تدعمهــم  التــي 

أصوات كثرة.
العراقــي  الــوزراء  رئيــس  وكان 
مــع  بحــث  الكاظمــي،  مصطفــى 
الحلبــويس يــوم الســبت املــايض 
قانــون االنتخابــات وأهميــة االنتهاء 
منــه رسيعــا، للمــي قدمــا بإجــراء 
يف  املقــررة  املبّكــرة  االنتخابــات 

يونيو/حزيران املقبل.
زعيــم  حــذر  أمــس،  مــن  وأول 
الــوزراء  ورئيــس  النــرص  ائتــالف 
األســبق حيدر العبادي، من وجود 
ال  التــي  السياســية  القــوى  بعــض 
لصالــح  تضغــط  أو  متاطــل  تــزال 
مســتقبلها  عــىل  لخشــيتها  رأيهــا 
متطلبــات  أن  مؤكــدا  الســيايس، 
حــارضة  ســتكون  العراقــي  الشــارع 
النهائيــة  الصيغــة  اعتــامد  عنــد 

لقانون االنتخابات.
ومــن املقــرر أن تجــرى االنتخابــات 
يونيــو/ يف  العــراق  يف  املبكــرة 

حزيران املقبل.

يبذلون قصارى جهدهم
نقـــص الوقــــود يجعــــل حيــــاة 

األطبـــاء فـــي اليمــن أكثـــر صعوبة
وفيـــات فيـــروس كورونــــا فـــي الواليـــات 

المتحـــدة تتخطــــى عتبــــــة مئتــــي ألـــــف

الحلبوسي يدعو لحسم معضلة الدوائر االنتخابية في العراق 

أردوغـــــــان يدعـــــــو إلــــــــى "حـــــــوار صـــــــــادق" بشــــــــأن 
شـــــــــرق المتوســـــــــــــط ويرفـــــــــــــض أي "مضايقـــــــــــــــــة"

محمد الحلبوسي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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غزة/ هدى الدلو:
مــع ظهــور فيــروس كورونــا داخــل المجتمــع فــي قطــاع غزة منــذ آب 
)أغســطس(، نفــذ رجــال األمــن والطواقــم الطبيــة خطوات وإجــراءات 
للحد من انتشــاره بين المواطنين ولحماية شــعبهم من هذا »العدو« 

الذي قد يفتك بهم، وقد القت هذه الجهود إشادة وإعجاًبا شعبيين 
الفتين، عبر عنهما كثيرون بالتصفيق لهم وغير ذلك.

وليد األغا من مدينة غزة يوجه رسالة شكر وعرفان لـ«عظمة الجهد« 

الــذي يبذلــه رجــال األمــن والطواقــم الطبيــة مــن أجــل أبناء شــعبهم، 
بالرغم من قلة اإلمكانات وشــح الموارد، فهم »رأس الحربة أمام هذا 

الفيروس المستجد وجهل بعٍض«، على حد تعبيره.

قائــًا:  كورونــا("،  )فــروس  يغزوهــا  أن  يريــد 
إجــراءات  تطبيــق  يف  لــه  يتصــدون  مــن  "فهــم 

السامة، وإلزام املواطنني تطبيقها".
احرتاًمــا  القبعــات  ترفــع  "لهــم  ويضيــف: 
لجهودهم يف حامية أبناء شعبهم، فهم العني 

الساهرة عىل املجتمع".
أيًضــا معلــم مــادة اللغــة اإلنجليزيــة يف إحــدى 
"رغــم  يقــول:  بغــزة  الحكوميــة  املــدارس 
يعانيهــا  التــي  الصعبــة  االقتصاديــة  األوضــاع 
الشــعب الفلســطيني، ومنــه رجــال "الصحــة" 
و"الداخليــة"، إنهــم يــؤدون رســالتهم الوطنيــة 

بكل مهنية، فالكام ال يفي بحقهم".
رســالة  يوجــه  طافــش  أحمــد  الشــاب  بــدوره 
لحاميــة  بالنهــار  الليــل  يصلــون  "للذيــن 

شــعبهم"، فــا يســعه إال أن يقــدم لهــم التحيــة 
والتقديــر "لجهودهــم العظيمــة التي يبذلونها، 
يلحــق  أن  ميكــن  الــذي  )كورونــا(  الخطــر  رغــم 

بهم".
مــن  تتمنــى  غزيــة،  شــابة  شعشــاعة  بــدور 
األطبــاء  "يتمكــن  وأن  الوبــاء،  يــزول  أن  جهتهــا 
ومعهــم أبنــاء شــعبنا مــن إحــكام الســيطرة عىل 
الفروس"، مضيفة: "رجال الرشطة والطواقم 
حســاب  عــىل  ضحــوا  الطرفــان  هــذان  الطبيــة 

حياتهم وعائاتهم لحامية الشعب".
املواطنــني  عــىل  الجهــود متنــت  هــذه  وأمــام 
التزام اإلجراءات التي تتخذها وزارتا الداخلية 
عــىل  للســيطرة  الواقــع،  أرض  عــىل  والصحــة، 

الفروس ومنع انتشاره.

ويف دردشــة مــع صحيفــة "فلســطني" يقــول: 
"إنهــم تحملــوا مــا مل تتحملــه الجبــال"، معرًبــا 
عــن أملــه يف أن يلتــزم املواطنــون التعليــامت 

الصادرة عن وزاريت الداخلية والصحة.
أهــايل  عــر  املاضيــة،  املــدة  مــدار  وعــىل 
األمــن  رجــال  لجهــود  امتنانهــم  عــن  القطــاع 
نوافــذ  مــن  وســاندوهم  الطبيــة،  واألطقــم 
منازلهم بالتصفر والتصفيق وترديد األناشيد 
ولرفــع  معكــم"  "إنــا  لهــم:  ليقولــوا  الوطنيــة 
معنوياتهــم، وكان ذلــك ضمــن مبــادرة أطلقهــا 

نشطاء تواصل اجتامعي.
كذلــك الشــاب رائــد العايــدي )30 عاًما( يعر 
عن شكره واحرتامه ألولئك الجنود امليدانيني 
فيــام يصفهــا بـ"معركــة غــزة ضــد عــدو جديــد 

مواطنون لرجال الشرطة واألطقم الطبية: "لكم ترفع القبعات"

ال تســتطيع أن تتخلــص مــن ذكريــات أيــام ماضيــة مــا يــزال رمادها يغطي ذكرياتها حــني كانت بنًتا صغرة 
ا، تشعر بالغربة، يجتاح  بني أخوين يكرانها، تقيض ليلها وحيدة بعد خروج والدتها للعمل اللييل يوميًّ
الخوف والقلق والوساوس جنبات نفسها، تنهال عليها أسئلة كثرة ولكنها تضطر إىل الصمت مرغمة.

- أمي، ملاذا ال تبقني معي يف البيت؟
- يجب أن أذهب ألحرض لكم نقوًدا.
-أريدك أنت يا أمي، ال أريد النقود.

- وكيف سأشــرتي لك فســتاًنا تذهبني فيه لحضور عرس ابن خالك؟!، وكيف ستشــرتين األلوان الراقة 
والدفاتر امللونة والحقيبة الجميلة إن مل أذهب إىل العمل؟!، ومن سيحرض لنا الطعام وكل ما نحتاج؟!
- ما يحرضه أخي أحمد يكفينا، ال أريد الفستان وال ألواًنا أو دفاتر، ال أريد أي يشء، أريدك أنت فقط.

ا، لذا كوين بنًتا حكيمة وتعاوين  - راتب أحمد قليل ال يكفينا، وأنت تعلمني، والدك ال ينفق علينا نهائيًّ
يل مسؤولية نفسك. معي وتحمَّ

اضطرت الصغرة إىل الصمت، ضمت ذاتها داخل الرسير وهي تلمح أمها تتزين وترتدي أجمل الثياب 
وتنظــر لنفســها بإعجــاب يف املــرآة، قالــت لهــا الصغــرة وهــي تهمُّ بالخروج: "أرجوك أمــي، ال تتأخري، أنا 

أنتظرك".
قال األم: "سأراك غًدا صباًحا، تصبحني عىل خر، نامي جيًدا". 

خرجــت وهــي تحــدث نفســها قائلــة: "الحريــة جميلــة يا ابنتي، صحيح أين أتعــب كثًرا يف عميل، ولكني 
أجد نفيس، ستفهمني ذلك عندما تكرين".

مل ينــم أحمــد يف تلــك الليلــة يف البيــت، ليســت هــذه هــي املــرة األوىل التــي يفعلهــا، ففــي كثــر مــن 
األحيان ما إن تخرج األم حتى يخرج أحمد يف إثرها وال يعود إال يف صباح اليوم التايل، يطلب من أخته 

ا بينهام مقابل بعض النقود والحلوى. مارية أن ُتبقي األمر رسًّ
أمــا رايض فيبقــى ســاهًرا قبالــة الحاســوب مــرة وعــىل ألعــاب هاتفــه الــذيك مــرة أخــرى، تســمع األغاين من 
غرفتها، تطلب منه إخفاض الصوت، ولكنه يأمرها أال تزعجه، وبداًل من ذلك يطلب منها أن ُتغلق الباب 

عىل نفسها فا يترسب الصوت إليها. 
يف الليــايل العاصفــة واملاطــرة واملرعــدة تســتبدُّ بهــا املخــاوف، متــيض شــطًرا مــن الليــل باكيــة مرعوبــة، 
تخر والدتها عن مخاوفها يف الصباح، فتضحك منها قائلة: "ألن تكفي عن الدلع؟!، أمل تكري بعد؟!".

تناهــى إىل ســمعها ذات أصيــل حديــث الجــارات حينــام كانــت تلعــب يف الحــي مــع أميمــة ابنــة الجــران 
حني قالت أم سامل ألم محمود: "مسكينة مارية، تلعب براءة األطفال وال تدري ما الذي تفعله والدتها 

من وراء الجميع!".
- "يبدو أنك تخفني شيًئا مهامًّ عن جارتك الحبيبة يا أم سامل، أليس كذلك؟!" وغمزت بطرف عينها.

- "كل ما يف األمر أنني ال أحب الفضائح، وال أحب تناول سرة الناس".
- "هيا، قويل ماذا هناك؟".

- "رشع الناس يلوكون سرة أم أحمد، فعملها الدائم يف الورشة ليًا يف وسط الرجال وهي تضع عطوًرا 
وألواًنــا صارخــة عــىل وجههــا، وترتــدي أجمــل الثيــاب التــي تصــف وتشــف تفاصيل جســدها، أال يثر ذلك 

الشبهات حولها، ويجلب لها القيل والقال يف رأيك؟!".
- "أال أزيدك من الشعر بيًتا؟!".

- "ماذا هناك؟، يبدو أنك تعرفني أشياء أخرى!".
- "ســمعتهم يقولــون إن لهــا عاقــة مــع أحــد العــامل الذيــن تعمــل معهم، فقد شــوهدت مــرات عدة تخرج 

وتتمىش برفقته بعد انتهاء العمل وقبل عودتها للبيت".
مل تتوقــف املرأتــان إىل هنــا، بــل ابتعدتــا إىل أكــر مــن ذلــك، والصغــرة مارية تســمع ولكن دون أن تدرك 
كل مــا يقــال، شــعرت بخطــر كبــر يتهددهــا عندمــا قالــت إحداهــن: "ويقولــون إن زوجها ســوف يقتلها إن 

علم بذلك".
فــرَّت ماريــة الطفلــة إىل البيــت، انكفــأت عــىل نفســها يف الرسيــر تبــي دون أن تجــد مــن ميســح دمعهــا، 
ويربت عىل كتفها، سمعت أصواًتا مخيفة، شاهدت خلف الزجاج ظل شبح يحاول فتح النافذة، مسها 

الرعب، رصخت بقوة وسقطت يف أديم عميق مل تشفع لها طفولتها فيه.

أين يختبئ الناس 
في الظالم يا أمي؟!

د. زهرة خدرج   

انتــرش فــروس كورونــا يف األشــهر األخرة بشــكل أكر 
عــن األشــهر الســابقة، مــا زاد عــدد اإلصابات والوفيات 

يف العامل.
داخــل  الشــهر  يقــارب  مــا  قبــل  الفــروس  انتــرش  وقــد 
قطــاع غــزة وأصــاب املئــات، األمر الذي أقلــق الجميع، 
ويف مقدمتهــم منظمــة الصحــة العامليــة، التي حذرت 
مــن خطــورة تضاعــف عــدد اإلصابــات تحــت الحصــار 

املفروض عىل القطاع.
أعلنــت  غــزة،  قطــاع  يف  اإلصابــات  اكتشــاف  وفــور 
التــي  الطــوارئ  حالــة  القطــاع  يف  الحكوميــة  الجهــات 
خالهــا فصلــت وعزلــت املحافظــات املختلفــة ملنــع 
إال  املواطنــني  تجــوال  وحظــرت  الفــروس،  تفــي 
للــرضورة القصــوى وطالبتهــم باتبــاع إرشــادات الوقايــة 

من فروس كورونا، وقد انترش الوعي لدى املواطنني 
برضورة وأهمية ارتداء الكاممة وخطورة عدم لبسها.

واســتخدامها  الكاممــة  املواطنــني  ارتــداء  بعــد  لكــن 
هناك من ال يتخلصون منها بطرق ســليمة، إذ ياحظ  
وجــود كاممــات عــىل األرض، وهــي خطــر قائــم عــىل 
الطريــق، وبعــض وســائل الوقايــة األخــرى كالقفــازات، 
األمــر ليــس بســيًطا كــام يتصــور بعــٌض، فقــد تســبب 
فــروس  النتقــال  ترسيًعــا  املعديــة  النفايــات  تلــك 
كورونا بداًل من الحد منه، وقد تكون أيضا ســبًبا بنقل 
العديد من األمراض املعدية، فقد ينتقل املرض من 

الكاممة من طريق لعب األطفال بها أو بطرق أخرى.
لذلــك مــن يتحمــل املســئولية أواًل هــو املواطــن الــذي 
عــر  املســتخدمة  الكاممــة  مــن  تخلصــه  عليــه  يجــب 

أيًضــا  الشــارع،  يف  بإلقائهــا  وليــس  املهمــات،  ســلة 
املؤسســات  مختلــف  عــىل  التوعيــة  مســئولية  تقــع 
املعنية بنرش الوعي واإلرشادات الصحيحة للتخلص 
مــن الكاممــة والقفــازات ووســائل الوقايــة، إىل جانــب 
العمــل عــىل تعزيــز وجــود صناديــق خاصــة يف شــوارع 
أو  كرتونيــة  صناديــق  أو  العامــة  واألماكــن  القطــاع 
باستيكية لوضع الكاممات بها، وعدم التخلص منها 
مــع النفايــات املعتــادة، والتعامــل معهــا نفايــات طبية 

معدية.

"خطر" على الطريق
شادى األعرج  

عضو المجموعة الفلسطينية 
إلدارة األزمات والكوارث
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غزة/ يحيى اليعقوبي:

وعكة صحية نالت من جسده؛ بعد أيام عمل مضنية تتبع 
فيها خريطة الوباء، والحق فيروس كورونا في كل زاوية 
بمحافظــة شــمال القطــاع، كما الــذي يتجــول في حقل 
ألغام، أمام عدو غير مرئي، أربعة أيام متواصلة استمرت 

الوعكــة ولــم يتعاف النقيــب أنور أبو القرع رئيس قســم 
اإلدارة بالمباحــث العامــة فــي محافظــة الشــمال، حتى 
فقــد حاســة الشــم في اليــوم الخامــس، فكانــت عالمة 

واضحة على حتمية إصابته بفيروس كورونا.

هذا الفيروس ال يفرق بين الناس، يطال كل شيء يقترب من 
مسافة الخطر، »هل بالفعل أصابني؟« ظل سؤااًل محيًرا، إلى 
أن أبلــغ مديــره باألمر، وجاءت الطواقم الطبية ألخذ مســحة 

فحص وألزم نفسه بالحجر المنزلي إلى حين خروج النتيجة.

غزة/ مريم الشوبكي:

فــي حديقــة منزلها أو فــي غرفة الضيافة، تبحث أســيل 
النجــار عــن الهــدوء لتصور مقاطــع فيديــو تعليمية للغة 
اإلنجليزية والرياضيات بهاتفها الذكي، تبثها عبر صفحتها 

في موقع فيس بوك.
أسيل )26 عاًما( التي تقطن في خان يونس جنوب قطاع 
غزة لم تجد وظيفة، فسلكت طريق الدروس الخصوصية، 

إذ كانت تقوم بذلك قبل تفشــي »كورونا« وإعالن حالة 
الطــوارئ، لتتوقــف عــن اســتقبال طلبتهــا بســبب حظــر 

التجوال الذي فرضه كورونا وضرورة التباعد االجتماعي.

أصيب هو وزوجته وثالثة من أطفاله بكورونا
من غرف الحجر .. النقيب "أنور أبو القرع" رفض "استراحة المقاتل"

هاتف ذكي و"أستوديو ورق".. شّبان يستأنفون أعمالهم في المنازل

مســاء 3 أيلول )ســبتمرب( 2020م: حاالت اإلصابة يف ازدياد بالخارج، 
منطقة شامل القطاع مصنفة "بقعة حمراء"؛ عىل أحر من الجمر ينتظر 
أبو القرع النتيجة، فهو متحمس للعودة إىل العمل ونيل رشف مقارعة 
الفــروس، اتصــال هاتفــي مــن زميلــه أخرجــه مــن االنتظــار، رجــت يــده 
واهتــز قلبــه، "هــل يريــد إبالغــي بالعــودة للعمــل أم النتيجــة ســلبية؟" 
سؤال خاطف مر عليه بلمح البرص، قبل أن يسمع صوت املتصل عرب 
الطــرف اآلخــر بعــد أن مهــد األمــر تدريًجــا ووصــل للنقطــة الفاصلــة: "يــا 
لألسف يا صديقي، نتيجة فصحك إيجابية )مصاب("، للوهلة األوىل 
مل يصدق األمر: "شــكلك بتمزح؟!"، زميله يحســم األمر: "األمر جدي 

وال يوجد به مزاح".
ضريبة العمل

"حينهــا شــعرت بالتوتــر والقلــق، وبعــد اســتدراك املوقــف علمــت أن 
مــا أصابنــي هــو قضــاء وقــدر مــن اللــه، ورضيبــة العمــل لخدمــة الوطــن 
واملواطــن، واحتســبت ذلــك عنــد اللــه، وتذكــرت قــول اللــه )تعــاىل(: 
ِل  ــِه َفْلَيَتــَوكَّ ــُه َلَنــا ُهــَو َمْواَلَنــا  َوَعــىَل اللَّ ــن ُيِصيَبَنــا ِإالَّ َمــا َكَتــَب اللَّ "ُقــل لَّ
اْلُمْؤِمُنــوَن" هكــذا تلقــى الصدمــة األوىل كــام يــروي أبــو القــرع لصحيفــة 

"فلسطني".
لكــن املشــهد مل يكتمــل بعــد: "بعــد إخبــار األهــل وزوجتــي بالنتيجــة 
تلقــت ذلــك بالصــرب، وكانــت تكــر مــن قــول "الحــول وال قــوة إال باللــه"، 
ولكــن دموعهــا غلبــت صربهــا، وأما أبنايئ فأجهشــوا بالبكاء، علاًم أنني 

أرسيت مصابــون أبلغــوين بانتظــار تعليــامت أخــرى، لكــون األمــر أصبــح 
يتعلــق بــأرسة ال شــخص، وبعــد لحظــات تواصلــت مــع دكتــور مــن وزارة 
ديــر  الصحــي يف  للحجــر  مــع عائلتــي  بــأين ســأنقل  الصحــة، وأخــربين 

البلح، لكونه مخصًصا للعائالت".
املنــزيل  الحجــر  عــىل  باإلبقــاء  الصحــة  وزارة  إقنــاع  جاهــًدا  "حاولــت 
مــع تعهدنــا بااللتــزام التــام، فرفــض األمــر لكونــه يتعــارض مــع إجــراءات 
الســالمة والوقايــة املتخــذة مــن وزارة الصحــة، وأمهلونــا ســاعة لتجهيــز 
العمــل  يف  مديــري  مــع  فتواصلــت  للحجــر،  لنقلنــا  متهيــًدا  أنفســنا 
وأطلعتــه عــىل آخــر املســتجدات، فطلــب منــي التــوكل عــىل اللــه )عــز 
وجــل( وطمئننــي أن املــكان جيــد ومناســب للعائــالت"، وهكــذا انتهــى 

األمر بنقله للحجر.
حالة طوارئ

الخاصــة  التقاريــر  إعــداد  تركــز عملــه عــىل  الطــوارئ  إعــالن حالــة  منــذ 
بجائحــة كورونــا، وتوثيــق مهــام األقســام الجغرافيــة واإلداريــة، وتنظيــم 
لجنــة  واجتامعــات  باملباحــث،  الخاصــة  الطارئــة  االجتامعــات  عقــد 
الطــوارئ العليــا ملواجهــة الجائحــة وحــرص الوبــاء يف محافظــة الشــامل، 
والقيــام بعــدة جــوالت ميدانيــة إىل أقســام مباحــث الشــامل ملتابعــة 
تطبيــق تعليــامت وزارة الداخليــة بفــرض حظــر التجــوال داخــل منطقــة 

االختصاص.
تخللها لقاءات مع أصحاب املوالت واملخابز لتوفر الحاجات اليومية 

أخفيت خرب إصابتي عن والديت، ألنها ال تحتمل ذلك لكونها مريضة".
خــالل تلــك األيــام أشــغل وقتــه بالدعــاء والتــرع إىل اللــه )عــز وجــل( 
كانــت  األثنــاء  تلــك  يف  القــرآن،  وتــالوة  الريــايض  النشــاط  ومامرســة 
تــرده اتصــاالت األهــل واألصدقاء والزمــالء لالطمئنان عىل صحته، لكنه 
ظــل عــىل رأس عملــه: "خــالل هــذه املــدة كنــت عــىل تواصــل مســتمر 
مــع إداريت واألقســام اإلداريــة والجغرافيــة ملتابعــة تطبيــق اإلجــراءات 

ا". املتخذة مع جائحة كورونا يوميًّ
ساعة ترقب

الســادس مــن أيلــول )ســبتمرب( 2020م: اقرتبــت نتيجــة فحــص عينــات 
زوجته وأطفاله، يف ساعة ترقب، تلقى اتصااًل من الزميل نفسه الذي 
أبلغه بنتيجته، وهو الرائد حسني الحواجري، كانت لحظة صعبة مرت 
قاســية عليــه، يســتذكرها مبــرارة: "أبلغنــي بــأن نتيجــة كل مــن زوجتــي 
وأبنــايئ: عاصــم وفتحــي ونبيــل )إيجابيــة( أي أنهــم مصابــون بفــروس 

كورونا، أما نتيجة كل من ابنتي سندس وابني محمد فـ)سلبية(".
ا وصدمــة كبــرة، ومــا أحزننــي هــو علمــي أن  "كانــت لحظــة صعبــة جــدًّ
أرسيت ســتخرج للحجــر الصحــي ونــرتك طفلــني مــن أبنــايئ يف البيــت 

)غر مصابني("، كانت العائلة أمام فراق مؤقت أول مرة يف حياتها.
"ما طبق عىل الناس طبق عىل رئيس قســم املباحث كذلك"، يدلل: 
"اســتقبلت أوامــر الحجــر باتصــال مــن وزارة الداخليــة، وأخربوين خالله 
بأين ســأنقل للحجر الصحي )...( وعندها أخربتهم بأن أربعة من أفراد 

للمواطــن، ومنــع االســتغالل واالحتــكار مــع الجائحــة، كانــت الجــوالت 
امليدانية يومية وعىل مدار الساعة منذ إعالن حالة الطوارئ.

"مــن أصعــب مــا واجهتــه خــالل عميل هــو الذهــاب إىل العمل واإلياب 
الشــمس  الكاممــة تحــت أشــعة  ارتــداء  مــع  القدمــني  منــه مشــًيا عــىل 
ســاعة   )12( بنظــام  نعمــل  بأننــا  علــاًم  التجــوال،  منــع  مــع  الحارقــة، 
متواصلــة، مــا يبعدنــا عــن األهــل، مــع حاجتهــم لنــا يف هــذه الظــروف"، 

ورغم ذلك تقبل كل ما أصابه برضا وفخر بنفسه.
أمــًرا  أكبادهــم  فلــذات  مــن  اثنــني  وتــرك  البيــت  مــن  خروجهــم  كان 
ا، خاصــة مــع ذهابهــم إىل مــكان مجهــول، تقــول زوجتــه: "مــا  صعًبــا جــدًّ
وتــر األمــر هــو حضــور اإلســعاف لنقلنــا إىل مــكان الحجــر ولحظــة فــراق 
األهــل واألحبــة، وعنــد وصولنــا إىل مــكان الحجــر الصحــي يف كرافانــات 
ديــر البلــح، وهــي تقــع يف منطقــة )أرايض املحــررات(، ورغــم توافــر كل 
الخدمات الالزمة للمكوث يف املكان طوال مدة الحجر أثر األمر علينا 
ا، لوجــود حاجــز شــبيك أمــام الكرافانــات التــي كنــا فيهــا، ووجــود  نفســيًّ

بوابة مغلقة بقفل من الخارج".
مامرسة متارين رياضية وألعاب هادفة وتالوة وحفظ آيات من القرآن 
)الواتــس( إلشــغال وقتهــم  الكريــم ومتابعــة واجباتهــم املدرســية عــرب 
والتخفيــف عنهــم خــالل مــدة الحجــر، بهــذا حاولــت األم التغلــب عــىل 
تشــتت العائلة، فكانت وســائل التواصل االجتامعي أداة للربط بينهم 

طوال مدة الحجر التي استمرت 15 يوًما.

هــذه الشــابة وغرهــا كثــرون، مــن العاملــني مبشــاريع خاصــة 
أو وظائــف يف مؤسســات، اضطرهــم الحجــر املنــزيل منذ آب 
)أغســطس( إىل مواصلــة أعاملهــم يف البيــت، إلنجــاز املهــام 

املوكلة إليهم.
تذكــر أســيل الحاصلــة عــىل بكالوريــوس تعليــم أســايس أنهــا 
التعليمــي، ففكــرت يف  عــن طريــق ملواصلــة عملهــا  بحثــت 
بطــرق رشح  لهاتــني املادتــني  تســجيل فيديوهــات تعليميــة 
مبســطة، ومــا إن بــدأت يف نرشهــا حتــى القت إعجاب أمهات 

طلبتها ومتابعيها أيًضا، وطالبوها باالستمرار يف ذلك.
"فكــرت  تضيــف:  "فلســطني"  صحيفــة  مــع  حديــث  يف 
ألن  الحــايل،  ســبتمرب  مطلــع  يف  الــدروس  رشوح  بتصويــر 
كثــًرا مــن األطفــال بعــد تعطــل املدارس ال يتابعــون الصفوف 
لهــم  توصــل  الفيديوهــات  هــذه  أن  ووجــدت  االفرتاضيــة، 

املعلومة بطريقة سهلة".
وتتابــع: "اســتقبلت إشــادة مــن األهــايل مبــا أقــوم بــه، ألنهــم 
األســئلة  حــل  مــن  أكــر  التعليميــة  الفيديوهــات  يفضلــون 
واالمتحانــات اإللكرتونيــة القصرة، ويطلبون مني رشح بعض 
عليهــم  يســهل  حتــى  وتبســيطها  لديهــم  املبهمــة  الــدروس 

فهمها ورشحها ألطفالهم".
تصويــر  يف  األوىل  تجربتهــا  عــن  رضاهــا  أســيل  وتبــدي 
وأطفالهــم،  األهــايل  لــدى  رواًجــا  القــت  ألنهــا  الفيديوهــات، 
أيًضــا بهــا اســتثمرت وقتهــا يف أمــر مفيــد محبــب إليهــا، رغــم 
إىل  األزمــة، واضطرارهــا  بدايــة  منــذ  املــادي  الدخــل  انقطــاع 
تســجيل الفيديوهات لياًل حتى يعم الهدوء ويســكت صوت 

العمــل عــن بعــد: "هــي املــرة األوىل التــي أخــوض بهــا العمــل 
يف البيــت، وهــي تجربــة غنية أضافت يل معلومات جديدة، 
نصــف  يســتنزف  كان  الــذي  املكتبــي  الــدوام  مــن  وحررتنــي 

يومي".
حلقــات  تســجيل  "بــدأت  فلســطني:  لصحيفــة  ويضيــف 
التواصــل االجتامعــي يف  يبــث عــىل مواقــع  الــذي  برنامجــي 
األســتوديو، ولكــن بعــد إعــالن حالــة الطــوارئ توقفنــا عــن فعل 
عــن  للبحــث  الربنامــج  القامئــني عــىل  مــع  ذلــك، فاجتمعــت 

اإلمكانات البديلة الستكامل بث الحلقات".
ويتابــع: "قــررت اســتثامر مســاحة مــن غرفتــي وتحويلهــا إىل 
الربنامــج،   يتوقــف  ال  حتــى  متواضعــة  بإمكانــات  أســتوديو 
وتبقى مشكلة وحيدة، وهي التصوير، لذلك أخذت التحدي 
وأخــربت القامئــني عليــه بقــراري يف إعــداد وتصويــر ومونتــاج 

الحلقات بنفيس".
خلــف تخــرج يف قســم تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال بالكليــة 
ليكــون  أهلــه  امتيــاز،  مبعــدل  التطبيقيــة  للعلــوم  الجامعيــة 
والعالقــات  التخطيــط  مكتــب  يف  عامــة  عالقــات  موظــف 

الخارجية فيها.
مؤقًتــا  أبوابهــا  الكليــة  إغــالق  رغــم  موظًفــا  تتوقــف  مل  مهامــه 
بســبب الفــروس، إذ حولــت ووزعــت املهــام عىل املوظفني 
عــن بعــد، يبــني أنــه مــن اللحظــة األوىل مل يتوقــف العمــل، إذ 
تحــول املوظفــون إىل خليــة نحــل بإنجــاز األعــامل وجدولتهــا 

حسب جدول الكهرباء.
ويبــني خلــف أنــه كان يضطــر إىل تصويــر حلقاتــه يف منتصــف 

الباعة الجائلني.
أستوديو في غرفة

ليــد" صنــع إبراهيــم خلــف  بجرائــد وخيطــان ملونــة و"ملبــات 
أســتوديو يف غرفتــه، اختــار مســاحة منهــا ألصــق عــىل حائطها 
مواقــع  اختصــارات  عليهــا  طبــع  ورق  وقصاصــات  الجرائــد 
بخيطــان حمــراء أضفــت  مًعــا  التواصــل االجتامعــي، وربطهــا 

عليها ملسة جاملية.
يســتطع  مل  املنــزيل  الحجــر  وبســبب  اإلضــاءة،  عنــرص  بقــي 
البســيط، فكــر  توفــر ملبــات ملونــة لتعطــي حيويــة لديكــوره 
خــارج الصنــدوق ولــون اللمبــات فمنحتــه مثــل إضــاءة اللمبات 
امللونة الجاهزة، وخالل 48 ســاعة أنهى تصميم األســتوديو، 

لينطلق بتسجيل الحلقة قبل موعدها املحدد.
يتحــدث الصحفــي خلــف )22 عاًمــا( عــن تجربتــه األوىل يف 

الليــل عــىل موعــد مجــيء التيــار الكهربــاء، حينــام كان عــدد 
ساعات وصله يقدر بأربع ساعات فقط.

يف  عملــه  إمتــام  خــالل  يواجههــا  التــي  الصعوبــات  وعــن 
تصويــر الحلقــات أو موظــف عالقــات عامــة، يوضــح أن انقطــاع 
الكهرباء واإلنرتنت هام أعظم عائقني، إضافة إىل عدم توافر 

اإلمكانات لعمل أستوديو بجودة عالية.
عــن  أيًضــا،  وســلبيات  إيجابيــات  لــه  البيــت  يف  والعمــل 
العمــل،  يف  املرونــة  إليــك  "يضيــف  يتحــدث:  اإليجابيــات 

املهــام املوكلــة  إنجــاز  مــع  يتناســب  أولوياتــك مبــا  وترتيــب 
إليــك، كــام تســتطيع إنجــاز مهامك يف الوقت الذي يناســب 
ظروفــك، ومينحــك هامًشــا للجلوس مــع عائلتك أطول وقت 

ممكن، وهذا ما كنت أفتقده خالل الدوام املكتبي".
فيــام يتعلــق بالســلبيات يذكــر أن العمــل الوجاهــي ومتابعتــه 
أفضل بكثر من العمل يف البيت، حيث اإلمكانات املتاحة 
محدودة من كهرباء وإنرتنت، ما يؤثر عىل إمتام املهام عىل 

أكمل وجه.
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 صيادون فلسطينيون يعاودون من رحلة صيد قرابة شاطئ بحر شمال غزة

الدوحة/ الجزيرة نت:
املجموعــة  كواكــب  أن  النــاس  مــن  كثــر  يظــن 
الشمسية أجرام ال يراها سوى العلامء باستخدام 
تلســكوباتهم ومراصدهــم الفلكيــة، وهــو اعتقــاد 

خطأ ال أساس له من الصحة.
بــل إن جميــع الكواكــب التــي تحمل أســامء عربية 
)عطــارد والزهــرة واملريــخ وزحــل واملشــري( ترى 
بالعــن املجــردة وبســهولة أيضــا، وعــادة مــا تكون 
المعــة ومميــزة وتلفــت االنتبــاه أكــر مــام تفعلــه 
النجوم املتأللئة يف ليايل الشتاء الصافية أو يف 
أيــام الصيــف حن يجرب الحر الناس عىل الخروج 

للعراء أو املبيت فوق أسطح بيوتهم.
أسامء الكواكب عند العرب

وحضاراتهــم  ثقافاتهــم  مبختلــف  القدمــاء  ميــز 
الكواكــب مــن النجــوم، صحيح أن العرب يطلقون 
عــىل النجــوم يف بعــض األحيــان اســم "كواكب"، 

لكنهــم يتبعــون ذلــك بوصــف "الثابتــة" تفريقا لها 
عــن الكواكــب الســيارة التــي تطــوف بــن النجــوم، 
وهــي الكواكــب الخمســة املعروفــة، وهــذا يعنــي 
أن كل األمم قد رأت الكواكب الخمسة وعرفتها، 

بل أطلقت عليها أسامء وفقا لبعض صفاتها.
فقد أخذ كوكب عطارد اســمه لرسعة حركته يف 
الســامء، إذ ال يكاد يظهر بضعة أيام حتى يغيب 
الســامء  أجــرام  أملــع  فهــو  الزهــرة  أمــا  األفــق،  يف 
بعــد الشــمس والقمــر، وهــو زاهــر ســاطع بحيــث 
إنــه ميكــث يف الســامء إمــا قبــل رشوق الشــمس 
يف  جــرم  يضاهيــه  ال  لســاعتن  غروبهــا  بعــد  أو 
الســامء، وهــو الــذي يــرى عــادة بالقــرب مــن القمر 

الهالل.
أمــا كوكــب املريــخ فســمي كذلــك ألنه أمــرخ، أي 
بســبب  أحمــر  وهــو  الحمــراء،  البقــع  عليــه  تظهــر 
وفرة أكسيد الحديد عىل سطحه، لذلك يسمى 

قدر
الكواكب في أيام األسبوع

أطلقــت أســامء الكواكــب والشــمس والقمــر يف 
اللغات ذات األصول الالتينية عىل أيام األسبوع 
السبعة، ذلك أن األجرام السيارة يف السامء هي 

7، 5 كواكب والشمس والقمر.
)يــوم  األحــد"  "صنــداي/  اإلنجليزيــة  يف  ونجــد 
القمــر(،  )يــوم  االثنــن"  و"منــداي/  الشــمس( 

و"ساتورداي/ السبت" )يوم زحل(.
ويف الفرنســية نجد بقية األيام "ماردي/الثالثاء" 
)يــوم  األربعــاء"  و"مركــرودي/  املريــخ(،  )يــوم 
عطــارد(، و"جــودي/ الخميــس" )يوم املشــري(، 

و"فندوردي/ الجمعة" )يوم الزهرة(.
التســميات  هــذه  يدرجــون  املنجمــون  يــزال  وال 
يف خرائطهــم املعروفــة باســم "الهوروســكوب"، 
أيــام  للتنبــؤ بحظــوظ وطالــع األشــخاص بحســب 

يناير/كانــون  حتــى  مرئيــا  املنظــر  هــذا  وســيظل 
يبــدأ  حــن   2021 الجديــد  العــام  مــن  الثــاين 
الكوكبــان بالغــروب مــع الشــمس، أو حــن تنتقــل 
الشــمس مــن برجهــا الذي هي فيــه اآلن )العذراء( 

إىل برج القوس حيث يقع كال الكوكبن.
ويف يــوم 25 مــن الشــهر الجــاري ســيقف القمــر 
الربيع )نصف بدر( بن الكوكبن مشكال معهام 
مثلثــا صغــرا ال يزيــد أطــول أضالعــه عــىل مقــدار 
كــف اليــد عنــد مدهــا يف الســامء، ليكــون منظــرا 
وفرصــة  الفلــي،  التصويــر  لهــواة  وفرصــة  خالبــا 
الكوكبــن،  هذيــن  عــىل  يتعرفــوا  ألن  للنــاس 
وســيتكرر هــذا املشــهد يــوم 22 أكتوبر/ترشيــن 

األول ويوم 19 نوفمرب/ترشين الثاين.
الــرشق  ناحيــة  الزهــرة  فيســطع كوكــب  فجــرا  أمــا 
ليــس كمثلــه يشء بــن أجرام الســامء بلون أبيض 

زاهر.

الكوكب األحمر.
والجــامل  الحســن  اشــرى  فقــد  املشــري  أمــا 
لنفســه، فهــو أبيــض المــع عــىل الــدوام، وهــو أكرب 
الكواكــب وأفضلهــا رؤيــة بالتلســكوبات، إذ تظهر 
غيميــن  حزامــن  جانــب  إىل  أقــامر،   4 حولــه 

ملونن ينصفان قرصه األبيض.
بــن  ببــطء  يزحــل  الــذي  زحــل  كوكــب  وأخــرا، 
يظــل  لكنــه  اللمعــان،  متفــاوت  وهــو  النجــوم، 
األجمــل بــن الكواكــب بســبب حلقاتــه التــي ترى 

حتى بتلسكوبات الهواة الصغرة.
وقــد جمــع الشــيخ ناصيــف اليازجــي أســامء هــذه 
ارات حســب ترتيبهــا مــن األبعــد إىل األقرب  الســيَّ

بقوله:
يخها  تلــك الــدراري زحــل فاملشــري.. وبعــده مرِّ

يف األثر
شــمس فزهــرة عطــارد قمــر.. وكلهــا ســائرة عــىل 

ميالدهــم ومواقــع الكواكــب يف الســامء يومئــذ، 
املعــادن،  بأحــد  كوكــب  كل  إىل  ويرمــزون 
فرمزون للشمس بالذهب، وإىل القمر بالفضة، 
ولعطارد بالزئبق، وإىل الزهرة بالنحاس، وللمريخ 
وأخــرا  بالقصديــر،  املشــري  وإىل  بالحديــد، 

لزحل بالرصاص.
في سماء الغروب

إذا أحببــت أن تتعــرف عــىل الكواكــب عيانــا فــام 
عليــك إال أن تخــرج بعيد غروب الشــمس بقليل، 
وانظــر يف الســامء نحــو الجنــوب وســرى جرمــن 
أبيضــن المعــن قريبــن مــن بعضهــام، أحدهــام 
أملــع مــن أخيــه، هــذا هــو كوكــب املشــري، أمــا 
الثاين فهو كوكب زحل )لونه مائل إىل الصفرة(، 
وهــو أخفــت ألنــه يقــع عــىل ضعــف بعــد كوكــب 
مليــون  و400  )مليــار  األرض  مــن  املشــري 

كيلومر(.

"أزيل دماغه".. علماء يعيدون إحياء وجه 
مومياء لطفل مصري عاش قبل ألفي عام

القاهرة/ وكاالت:
حنــط مجموعــة مــن املرصيــن القدمــاء، يف مطلــع األلفيــة األوىل، طفــال مرصيــا بعــد موتــه نتيجــة 
إصابتــه مبــرض مميــت، يرجــح أنــه التهاب رئوي قاتل، وحنط جســده الصغــر وأزيلت بعض أعضائه، 

ولفت رفاته بقطع كتانية بشكل متقاطع، وتم لصق وجه صغر عىل مقدمة املومياء.
وبحسب العلامء، كانت هذه "الصورة"، أو طريقة الدفن، جزًءا من تقليد شائع بن بعض املرصين 

يف العرص اليوناين الروماين، الذين عاشوا يف فرة القرن األول وحتى القرن الثالث بعد امليالد.
ولكــن الســؤال الــذي حــر العلــامء عــىل مــدى أعــوام، هــو دقــة هــذه الصــورة، وانطباقهــا مــع صاحــب 

الجسد الصغر املدفون يف داخل هذه املومياء الصغرة.
وملعرفــة ذلــك، قــام فريــق مــن العلامء يف النمســا وأملانيا بفحص جســد هــذا الطفل الصغر ونفذوا 

عملية إعادة بناء رقمية ثالثية األبعاد لوجهه.
وبحســب مجلــة "livescience" العلميــة، أظهــرت نتائــج هــذه األبحــاث أن الصــورة كانــت دقيقة إىل 
حــد مــا، باســتثناء جانــب واحــد، جعــل الفنــان الــذي رســم الصــورة قبــل ألفــي عــام تقريبــا الطفل يبدو 
أكــرب بنحــو 3 أو 4 ســنوات. ونوهــت الصحيفــة إىل أنــه، مــن بــن مــا يقــرب مــن 1000 صــورة موميــاء 
تــم اســتعادتها مــن مــرص يف الفــرة اليونانيــة الرومانيــة، ال تــزال هنــاك نحــو100 صــورة فقــط ملتصقة 
باملومياء. ويعترب املرشوع هو األول من نوعه، من حيث مقارنة صور مومياء لطفل صغر من مرص 
القدمية بإعادة بناء وجهه. حيث اختار الباحثون هذا الصبي الذي عر عىل موميائه يف مثانينيات 

القرن التاسع عرش يف مقربة قريبة من هرم هوارة، جنوب غرب القاهرة.
املوميــاء التــي يبلــغ طولهــا نحــو 30 بوصــة )78 ســم(، يعــود تاريخها إىل ما بن 50 ســنة قبل امليالد 

و100 سنة بعد امليالد، موجود اآلن يف املتحف املرصي يف ميونخ.
وقــام الفريــق بفحــص املوميــاء ومراجعــة نتائــج األشــعة الســينية املأخــوذة للموميــاء يف عــام 1984 

حتى يتمكنوا من إنشاء صورة رقمية ثالثية األبعاد لجسم الصبي.
وكشــف التصويــر املقطعــي املحوســب عــن اســتئصال دمــاغ الصبي وبعض األعضــاء من بطنه، وهي 

مامرسة شائعة أثناء التحنيط يف مرص القدمية.
وقــال مديــر معهــد علــم األمــراض يف العيــادة األكادمييــة يف ميونيــخ بوغنهــاوزن يف أملانيــا والباحث 
املــرشف عــىل الدراســة أندريــاس نرليــش: إن "منــو العظــام واألســنان كشــف عــن عمــر الصبــي عنــد 
وفاته، والذي حدث رمبا بسبب االلتهاب الرئوي، حيث لوحظ وجود بقايا أنسجة تعرضت للتكثف 

يف الرئة".

برلن/ الجزيرة نت:
ما  التغذية املفيدة لصحة األسنان؟ وما أفضل الوجبات 
البينيــة لألســنان؟  ومتــى يجــب خلــع رضس العقــل؟ هذه 

األسئلة وغرها نجيب عنها يف هذا التقرير.    
أوضح طبيب األسنان األملاين شتيفان تسيمر أن سبب 
تسوس األسنان يرجع  إىل التغذية الخاطئة، حيث ينشأ 
التســوس بســبب تناول الكثر من  الكربوهيدرات خاصة 
رواســب  املوجــودة  عــىل  البكتريــا  وتســتخدم  الســكر. 
يف  بدورهــا  تتســبب  أحــامض  إلنتــاج  الســكر  األســنان 

حدوث تسوس  األسنان.        
مــا  عــىل  فقــط  يعتمــد  ال  األمــر  أن  إىل  تســيمر  وأشــار 
نأكلــه، بــل متــى وكيــف،  موضحــا أنــه أثنــاء فــرات الراحــة 
بــن الوجبــات تحــدث عمليــات معقــدة يف الفــم،  فهنــاك 
ترســبات البكتريــا التــي تنتــج األحــامض مــن الســكر، ثــم 
تنخفــض قيمــة  األس الهيدروجينــي ملســتوى متــدٍن )أي 
ترتفــع الحموضــة(، وتتــم إزالــة الكالســيوم املوجــود عــىل 

األسنان.      
وأضاف تسيمر أن األمر يستغرق حوايل 45 دقيقة حتى 
تتجــاوز قيمــة  األس الهيدروجينــي هذه القيمة مرة أخرى، 

وخالل هذا الوقت تكون السن  ضعيفة.    
 والخــرب الجيــد أن الجســد ينظــم هــذا بنفســه إذا أخــذ وقتا 
كافيــا لذلــك. وهــذا  يعنــي أخــذ راحــة لعــدة ســاعات بــن 
تنــاول وجبــة خفيفــة أو رشب أي  يشء  الوجبــات وعــدم 

بينها.      
الخضروات وجبة مثالية

يخــص  فيــام  الصحيــح  االختيــار  هــي  الخــروات   وتعــد 
الوجبــات البينيــة، نظــرا ألنهــا  تحتــوي عــىل ســكريات أقــل 
وتحتــاج ملزيــد مــن املضــغ، وذلــك مثــل أعــواد الكرفــس 
 الغني باأللياف الذي ينظف األســنان إىل حد ما، كام أن 

الفلفل والجزر  مفيدان أيضا.        
التفــاح  تنــاول  الحلــوة ميكنهــم  األطعمــة  يفضلــون   وملــن 
الذي يحتوي عىل نسبة من السكر ولكنها ليست عالية. 
وعــىل العكــس مــن هــذا فــإن تنــاول فواكــه  تحتــوي عــىل 
نســبة عالية من الســكر كاملوز يســتلزم اســتخدام فرشــاة 

األسنان  بعدها عىل الفور.      
 أطعمة تلتصق باألسنان.. تجنبها!  

  ويفضــل أيضــا تنــاول األطعمــة التــي ال تلتصــق باألســنان، 
حيــث يســبب التصاقهــا  صعوبــة غســلها وبقاءهــا لفــرة 
أطــول عــىل األســنان، ومــن ثــم اإلرضار باألســنان،  فرقائــق 
املضــغ  بأســطح  تلتصــق  املثــال  ســبيل  عــىل  البطاطــس 
مــن  العــايل  محتواهــا  عــرب  اإلرضار  بهــا  يف  وتتســبب 

الكربوهيدرات.          
فيتامينات مهمة

 وبشــكل عــام تلعــب الفيتامينــات دورا مهــام يف الحفــاظ 
والخــروات  فالثــامر  والفــم  ككل،  األســنان  عــىل صحــة 
ذات األوراق الخراء والخروات الصفراء تحتوي  عىل 

الفــم األملــاين أن أرضاس العقــل تظهــر حتــى ســن الـــ 20، 
األمــر  -إن تطلــب  أن  يتــم خلعهــا  أنــه يجــب  مشــرا إىل 
ذلك- قبل سن الـ 25، حيث يكون من  السهل استئصال 

العظــام املحيطــة رغــم تشــكل الجــذور. وقد يضطر 
الطبيب لخلع  رضس العقل مبكرا إذا أعاق خروج 

األرضاس املجاورة.      
يف  أيضــا  العقــل  رضس  يخلــع  كــام 

عنــد  مضاعفــات  حــدوث  حــال 

الكثر من فيتامن "إيه" )A(، وهذا بدوره مفيد للغشاء 
 )D( "املخاطــي املبطــن للفــم.  كــام ميتــاز فيتامــن "دي

 بأهمية كبرة لنمو األسنان وقوتها.          
متى يجب خلع ضرس العقل؟

يف بعض الحاالت يتسبب رضس العقل يف آالم  شديدة 
تســتوجب خلعــه. ويف هــذا الجانب، أوضح اختصايص 
جراحــة الفــم والفــك والوجــه األملــاين تورســن رايــرشت 
أن متاعــب رضس العقــل  تحــدث بســبب صغــر الفــك أو 
خروجــه مــن املوضــع غــر الصحيــح -أي ظهــوره مــن اللثــة 

بشــكل جــزيئ أو  خروجــه مقلوبــا- مــام يتســبب يف 
وكذلــك  العقــل،  رضس  فتحــة  صغــر 

يف  تتســبب  لــه  أكيــاس   مرافقــة 
تــرر العظــام والجــذور يف 

منطقته.        
أن  رايــرشت   وأضــاف 

أرضاس العقل غالبا 
يف  مــا  تتســبب 
متاعــب  حــدوث 
االلتهابــات  مثــل 
والــورم واألمل، وقــد 

تــر أيضا  باألســنان 
املجاورة.      

جراحــة  خبــر  وأردف 

البــزوغ، مثــل عــدوى  حول تاج الســن تســبب أملا شــديدا 
عند فتح الفم، وكذلك إذا كان من املحتمل أن  يتسبب 

رضس العقل بحدوث مضاعفات يف مرحلة ما.    

هل تريد رؤية عطارد والمريخ والمشتري بالعين المجردة؟ إليك طريقة المشاهدة

التفاح فاكهة صديقة لألسنان.. 
والكرفـــس  والفلفــــــــل والجــــــــزر منظفـــــــــات طبيعيــــــــــة  
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غزة/فلسطني:
أعلــن عبــد الســام هنيــة األمــني العــام املســاعد للمجلــس األعىل 
للشــباب والرياضــة عــن االنتهــاء مــن املرحلــة األوىل مــن مســاعدة 
األرس الرياضيــة املتــررة مــن جائحــة كورونــا، بالتعــاون مــع وزارة 

العمل.
العمــل  وزارة  مــع  وبالتعــاون  األعــىل  املجلــس  بــأن  هنيــة  وقــال 
الرياضيــني  مــن  اســم   )500( أضــاف  قــد   املختصــة،  والجهــات 
املنحــة  عــر   )100$( بواقــع  كورونــا،  جائحــة  مــن  املترريــن 

القطرية.
املرحلــة  بــرف  ســيتكفل  األعــىل  املجلــس  بــأن  هنيــة  وأضــاف 
لعــدد   )50$( بواقــع  املتــررة  لــأرس  املســاعدات  مــن  الثانيــة 
)250( أرسة خال األسابيع القادمة، ضمن جهوده للتخفيف عن 

األرس الرياضية يف ظل الظروف الصعبة بسبب جائحة كورونا.
وكان املجلــس األعــىل قــد نفــذ العديد من املشــاريع واملبادرات 

منــذ بدايــة الجائحــة، حيــث قــدم املجلــس )6000( وجبــة طعــام 
تقديــرًا  والبلديــات،  والرشطــي  الصحــي  املجــال  يف  للعاملــني 

لجهودهم يف مواجهة جائحة كورونا.
كــا أعلــن املجلــس عــن االنتهــاء مــن املرحلــة األوىل مــن تطويــر 
أرضيــة  ألــف دوالر، شــملت تطويــر   40 ملعــب فلســطني مببلــغ 

امللعب وإنشاء مضار امليش والحديقة الفرعية للملعب.
وضمــن جهــوده لخدمــة القطــاع الصحي أعلن املجلس األعىل عن 
طــرح العطــاء الخــاص بتوســعة مشــفى شــهداء األقــى ونقــل مقــر 
نــادي اتحــاد ديــر البلــح، مبنحــة مــن املجلــس واللجنــة الحكوميــة 

بقيمة 120 ألف دوالر.
األعــىل  أطلــق املجلــس  الطارئــة ملواجهــة كورونــا  وضمــن خطتــه 
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم خطة إلطاق املوسم الدرايس 
عــر بــث الــدروس التعليميــة عــر شــبكة أمــواج اإلعاميــة، حيــث 

أرشف املجلس عىل وضع الرتتيبات النهائية للبدء يف الخطة.

المجلس األعلى للشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة العمل
ُيعلن عن مساعدة العائالت الرياضية

من متضرري كورونا بقيمة 80 ألف دوالر

غزة/ عاء شايل: 
ال زال ملعــب فلســطني يخضــع لعــدة مراحــل 
مــن اإلصــاح والتأهيــل بعمليــة مســتمرة ليكون 
بصــورة متكاملــة قبــل انطــاق املوســم الجــدد 
الذي سيتأجل بسبب استمرار جائحة كورونا. 
العــام  األمــني  هنيــة  الســام  عبــد  وأعلــن 

املســاعد للمجلس األعىل للشــباب والرياضة 
عــن انتهــاء املرحلــة األوىل مــن إصــاح ملعــب 

فلسطني. 
وقــال هنيــة إن املرحلــة األوىل شــملت إعــادة 
إصاح وتأهيل بعض املرافق وأرضية امللعب 
خــال الفــرتة الحاليــة بهــدف تجهيزهــا بصــورة 

املضــار  تبليــط  وأهمهــا  للمباريــات  مناســبة 
الداخيل للملعب وطاء املدرجات.

ســيدخل  فلســطني  ملعــب  أن  هنيــة  وأكــد 
والتأهيــل  اإلصــاح  مــن  ثانيــة  مرحلــة  يف 
خــال الفــرتة القادمــة لتجهيــزه بأفضــل صــورة 

الستقبال املوسم الجديد.

العربي الكويتي
ُيجرم التطبيع مع 

االحتالل ويتضامن 
مع فلسطين

ملعب فلسطين 
يخضع لعدة 

مراحل من 
اإلصالح والتأهيل

غزة/وائل الحلبي:
تواصل الجاهري الرياضية يف الكويت دعمها للقضية الفلســطينية يف ظل 
مــا متــر بــه مــن مؤامــرة خطرية، متثلت يف هرولة بعض الدول العربية للتطبيع 
العلنــي مــع دولــة االحتــال، ويف مقدمتهــا دولــة اإلمــارات ومملكــة البحريــن، 

اللتني وقعتا عىل معاهديت  تطبيع مع دولة االحتال.
لإلمــارات  "املخزيــة"  الخطــوات  بهــذه  نــددت  الكويتــي  العــريب  جاهــري 
والبحريــن رافضــة أي شــكل مــن أشــكال التطبيــع مــع االحتــال ومطالبــة بإقــرار 

الرملان الكويتي لقانون تجريم التطبيع مع الصهاينة.
ورفعــت جاهــري العــريب الفتــة مناهضــة للتطبيــع يف مدرجــات ســتاد جابــر 
الدويل، الذي احتضن مباراة نهايئ كأس األمري بني العريب ونظريه الكويت.

الفتــة جاهــري العــريب كتــب عليهــا "ال للتطبيــع.. كويتيــون ضــد التطبيــع.. 

قانــون تجريــم التطبيــع مطلــب شــعبي"، يف إشــارة ملطالبــة الرملــان بــرورة 
إقرار قانون تجريم التطبيع قبل نهاية دورة الرملان الحايل.

وال تعــد هــذه الخطــوة األوىل للرياضــة الكويتيــة منــذ اعــان اإلمــارات اتفاقهــا 
الشــهر  الكويتــي  الــدوري  يف  القمــة  مبــاراة  شــهدت  حيــث  االحتــال،  مــع 
الكوفيــة  يرتــدون  وهــم  الفريقــني  العبــي  دخــول  والســاملية  القادســية  بــني 

الفلسطينية.
بــدوره غــرد حســاب جاهــري العــريب عــىل موقــع التواصل االجتاعــي "تويرت" 
بعبارة "التطبيع خيانة" مرفقًا صورة الافتة التي رفتها الجاهري يف امللعب 

خال النهايئ.
وتــوج العــريب بلقــب كأس أمــري الكويــت للمــرة األوىل منــذ عــام 2008، بعــد 

فوزه عىل نظريه الكويت بهدفني مقابل هدف.

غزة/ عاء شايل: 
أعلنــت لجنــة تســيري أعــال نــادي هــال القــدس توصلهــا 
التفاق مع العب الوسط الدويل محمد درويش لتجديد 
القــادم  للموســم  الفريــق  عقــده واالســتمرار يف صفــوف 
2021-2020 واملقرر انطاقه يوم 25 من شهر سبتمر 

الجاري. 
وقالــت مصــادر صحفيــة إن مراســم التوقيــع بــني درويــش 
وهــال القــدس جــرت عــن بعــد، بســبب التــزام الاعــب 
بالحجــر الصحــي نتيجــة انتشــار وتفــيش فايــروس كورونــا، 
بانتظار أن ينضم درويش ملعسكر الهال بعد نهاية فرتة 

الحجر املنزيل. 

القــدس  هــال  جاهــري  والقبــول  الراحــة  أجــواء  وعمــت 
بعد تجديد عقد درويش، الذي ميثل ركيزة أساسية يف 

مشوار الفريق يف الفرتة الحالية. 
وميثــل درويــش قيمــة فنيــة كبــرية يف وســط ميــدان هــال 
القــدس، وقــادر عــىل تعويــض الغيابــات التي سيشــهدها 
الفريــق خــال املوســم القــادم، ومنهــا عــودة محمد باســم 

لصفوف فريقه السابق مؤسسة البرية.
ويخــوض هــال القــدس معســكرًا تدريبيًا مغلقًا، يف مقر 
ســتاد فيصــل الحســيني بالــرام، بعدمــا قــام املــدرب عبــد 
للفريــق  متكامــل  إعــداد  برنامــج  بوضــع  الصيــداوي  اللــه 

استعدادًا للموسم الجديد.

غزة/وائل الحلبي:
الاعــب  مــع  تعاقــده  باطــة  نــادي  إدارة  مجلــس  أعلــن 
عاطــف أبــو بــال يف إطــار مســاعيه لعزيــز صفــوف الفريق 
اآلســيوي  االتحــاد  كأس  يف  األوىل  ملشــاركته  تحضــريًا 

والتي سيبدأها من دور املجموعات.
وعــىل الرغــم مــن محــاوالت عــدة فــرق يف الضفــة للتعاقــد 
جميعهــا  أن  إال  املاضيــة  املواســم  يف  بــال  أبــو  مــع 
اصطدمت برفض اتحاد كرة القدم رفع عقوبة حرمانه من 

اللعب يف الدوري الفلسطيني مدى الحياة.
وقــال منــر رشايعــة رئيــس نــادي باطــة إنــه نجــح يف إقنــاع 
اتحــاد الكــرة بضــم أبــو بــال والســاح لــه بالعــودة لــدوري 
املحرتفــني خاصــة وأن الفريــق يســتعد ملشــاركة تاريخيــة 

يف كأس االتحاد اآلسيوي.
وأضــاف رشايعــة أن أبــو بــال ســيلتحق بتدريبــات الفريــق 

من أجل إمتام جاهزيته قبل انطاق منافسات الدوري.
وُيعد أبو بال من أفضل املواهب التي لعبت يف دوري 
املحرتفــني وللمنتخــب الوطنــي خــال الفــرتة مــن 2010 
لقــب  لحصــد  الظاهريــة  شــباب  قــاد  حيــث   2013 إىل 
الــدوري للمــرة األوىل يف تاريخــه، قبل أن يرتكب مخالفة 
مــن خــال توقيعــه لناديــني يف آن واحــد، حيــث كان وقــع 
عــىل كشــوفات شــباب الخليــل برغــم رسيــان عقــده مــع 
الظاهرية، ليقوم بعدها باالنتقال لفريق من فرق الداخل 
الفلسطيني املحتل، األمر الذي دفع االتحاد لحرمانه من 

العودة للدوري الفلسطيني مدى الحياة.

درويش 

أبو بالل 

أنهى المرحلة األولى ويستعد إلطالق الثانية

إطالق الموسم 
الدراسي ببث 

الدروس التعليمية 
عبر شبكة أمواج 

الرياضية

يجدد عقده مع 
هالل القدس

يعود لدوري المحترفين 
من بوابة بالطة
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روما/ )أ ف ب(:
فتــح مكتــب االدعــاء العــام يف بريوجيــا تحقيقــا الشــتباهه بــأن املهاجــم األوروغويــاين 
لويــس ســواريز غــش يف امتحــان اللغــة اإليطاليــة الــذي خضــع لــه الخميــس املــايض، 
متهيدا النتقال أصبح مستبعدا جدا اىل يوفنتوس بطل الدوري يف املواسم التسعة 

املاضية.
ومبــا أن ســواريز العــب مــن خــارج االتحــاد األورويب، ليــس بامكانــه الدفــاع عــن ألــوان 
يوفنتــوس ألن األخــري وصــل اىل الحــد األقــى مــن الالعبــن املســموح بهــم مــن خارج 
االتحــاد األورويب، مــا اضطــر ابــن الـــ33 عاما اىل إجراء فحص اللغة اإليطالية الخميس 

يف بريوجيا من أجل نيل الجنسية مبا أن زوجته إيطالية.
لكن يبدو اآلن أن سواريز يف مشكلة أكرب من عدم قدرته عىل االلتحاق ببطل "سريي 
أ"، وذلك بعدما "أظهر التحقيق أن املوضوعات التي متت مناقشتها أثناء االمتحان 
قــد تــم االتفــاق عليهــا مســبقا مــع املرشــح وأن العالمة ُمنحت له حتــى قبل االمتحان" 

بحسب ما أفاد االدعاء العام.

روما/ )أ ف ب(:
عاقب القضاء الريايض اإليطايل أمس فريق روما لكرة القدم باعتباره خارسا صفر-

3 مباراته ضد هيالس فريونا األحد املايض يف املرحلة األوىل من الدوري وذلك 
إلرشاكه العبا غري مدرج يف قامئته للموسم الجديد هو الغيني أمادو دياوارا.

وأعلنــت رابطــة الــدوري يف بيــان لهــا أن "القــايض الريــايض )...( وبالنظــر إىل أن 
رومــا أرشك العبــا غــري مــدرج عــىل +قامئــة الـــ +25 )...( قــرر معاقبــة رومــا بالعقوبــة 

الرياضية باعتباره خارسا صفر3-".
وكان روما سقط يف فخ التعادل السلبي أمام فريونا.

وتنــص قوانــن االتحــاد االيطــايل عــىل وجــوب تســجيل جميــع الالعبــن الذيــن تزيــد 
أعامرهم عن 22 عاما يف قامئة تضم 25 العبا يتم إرسالها له قبيل انطالق املوسم 

متهيدا ملشاركتهم يف الدوري.
وخلت القامئة التي تقدم بها نادي العاصمة من العب وسطه دياوارا الذي احتفل 

بعيد ميالده الـ23 يف 17 يوليو املنرصم.

لندن/ )أ ف ب(:
أعلن رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونسون أمس أنه سيتم تعليق املخطط الذي يسمح 
بعــودة مرحليــة وجزئيــة للجامهــري اىل املالعــب يف مختلــف الرياضــات يف البــالد اعتبــارا 
مــن االول مــن اكتوبــر، وذلــك بســبب االرتفــاع الحــاد يف حــاالت املصابــن بفــريوس كورونــا 

املستجد.
وأقيمــت بعــض االختبــارات يف مختلــف املنافســات حيــث تــم الســامح بتواجــد الف شــخص 
كحــد أقــى يف املدرجــات، كتجربــة لعــودة الجامهــري بشــكل أكــرب اعتبــارا مــن بدايــة الشــهر 

املقبل.
إال أن حكومــة جونســون فرضــت قيــود جديــدة صارمــة يف البــالد مــن أجــل الحــد مــن تفــي 

الوباء.
وقال جونســون )56 عاما( يف كلمة أمام مجلس العموم "علينا أن نقر بأن انتشــار الفريوس 

بات يؤثر عىل قدرتنا إلعادة فتح األعامل واملعارض واألحداث الرياضية الكبرية".
وتابع "لذا لن نتمكن من القيام بذلك اعتبارا من االول من اكتوبر وأدرك اآلثار املرتتبة عىل 
أنديتنا الرياضية التي تشّكل حياة وروح مجتمعاتنا، ويعمل املستشار ووزير الثقافة بشكل 

عاجل عىل ما ميكننا القيام به اآلن لدعمها".

روما

روما/ )أ ف ب(:
عقــد  أمــس  فيــدال  أرتــورو  التشــييل  الوســط  العــب  وقــع 
بعقــد  اإليطــايل  إنــرت  اىل  اإلســباين  برشــلونة  مــن  انتقالــه 
لعامــن مــع خيــار التمديــد لعــام ثالــث مقابــل مليــون يورو، 

وذلك بحسب ما أعلن الفريقان.
وقــال برشــلونة يف بيــان "توصــل برشــلونة وإنــرت ميــالن اىل 
اتفــاق بخصــوص انتقــال الالعــب ارتــورو فيــدال"، مضيفــا 
عــىل  يــورو  مليــون  لربشــلونة  اإليطــايل  الفريــق  "ســيدفع 

دفعات".
وأجــرى  ميالنــو  اىل  األحــد  مســاء  عامــا  الـــ33  ابــن  ووصــل 
انتقالــه  صفقــة  إلمتــام  متهيــدا  الروتينــي  الطبــي  الفحــص 

اىل فريــق املــدرب أنتونيــو كونتــي، حيــث ســيلعب مجددا 
الــدوري  بلقــب  معــه  تــوج  أن  بعــد  األخــري  قيــادة  تحــت 
اإليطــايل ثــالث مــرات خــالل مــرور التشــييل بيوفنتوس بن 

2011 و2015.
وقــال إنــرت يف موقعــه الرســمي "اعتبــارا مــن اليــوم، ســيكون 
نفــس  مــع  لـ+نرياتســوري+،  األمامــي  الخــط  يف  فيــدال 
األهــداف عــىل الــدوام: القتــال، تقديم كل ما لديه والفوز. 
إنــرت.  ألــوان  عــن  يدافــع  تشــييل  العــب  ســادس  ســيكون 
لويــس  بيتســارو،  دافيــد  تبعــه  زامورانــو  إيفــان  كان  األول 
خيمينيــس، غــاري ميديــل و)الالعــب الحــايل يف الفريــق( 

أليكسيس سانشيس".

متهم بالغش في امتحان 
اللغة اإليطالية

يخسر إداريًا أمام فيرونا

ممنوعة من دخول المالعب البريطانية
الجماهير

لندن/ )أ ف ب(:
وصــف جوناثــان بارنيــت وكيــل أعــامل الالعــب الويلــزي غاريــث بيــل العائــد اىل 
توتنهــام االنجليــزي عــىل ســبيل االعــارة ملوســم واحــد مــن ريــال مدريــد، معاملــة 
جامهــري النــادي االســباين تجــاه موكلــه بالـ"مخزيــة" معتــربا ان بطــل اســبانيا مل 

يعمل عىل تحسن االمور.
وعــاد بيــل )31 عامــا( االســبوع الفائــت اىل توتنهــام الــذي غــادره عام 2013 اىل 
نــادي العاصمــة االســبانية بصفقــة قياســية عامليــة حينهــا بلغــت 85 مليون جنيه 

اسرتليتي )109 مالين دوالر(.
وحقق الجناح الذي ينتهي عقده مع ريال عام 2022، لقب دوري ابطال اوروبا 

اربع مرات ولقب الدوري املحيل مرتن يف مدريد.
كــام يتصــدر قامئــة الهدافــن الربيطانيــن يف "ال ليغا" عــرب التاريخ مع 80 هدفا 

يف 171 مباراة.
اال انــه مل يجــد مكانــا لــه يف تشــكيلة املــدرب الفرنــي زيــن الديــن زيــدان الــذي 
عــاد لواليــة ثانيــة يف العاصمــة االســبانية يف مــارس 2019 وحــاول التخــيل عنــه 
مطلــع املوســم املــايض اىل احــد انديــة الــدوري الصينــي، لكــن الصفقــة الغيــت 

يف اللحظة االخرية.
واعتــرب وكيلــه ان الــدويل الويلــزي مل يعامــل باالحــرتام الــذي يســتحقه، إذ قــال 
يف حديــث مــع هيئــة االذاعــة الربيطانيــة "يب يب يس" إنــه "يف رأيــي، مل ُيعامــل 

بالطريقة الصحيحة مع شخص قدم الكثري لناٍد عظيم".
وتابــع "أعتقــد أن االمــور ســارت عــىل نحــو خاطــئ. مــن الصعــب القــول مــا كانــت 
املشــكلة تحديــدا ولكــن أعتقــد أنــه بالنســبة لشــخص حقــق كل مــا حققــه مــع نــاد 

لسبع سنوات، كان يجب أن يحظى مبعاملة أفضل".
ألــوم أحــدا أو الدخــول يف التفاصيــل. أعتقــد أن معاملــة  وأضــاف "ال أريــد أن 

الجامهري كانت مخزية والنادي مل يساعد. هذا كل ما أريد قوله".

لندن/ )أ ف ب(:
أكد مدرب نادي تشلي اإلنجليزي فرانك المبارد أمس أن حارس مرمى 
نادي رين الفرني ومنتخب السنغال لكرة القدم إدوار مندي يف طريقه 

لالنضامم إىل صفوف النادي اللندين.
وقــال المبــارد يف مؤمتــر صحــايف "منــدي يجــري الزيــارة الطبيــة يف الوقت 
الــذي أتحــدث فيــه معكــم، وبالتــايل، يف حــال جــرت األمــور بشــكل جيــد، 

سيكون قريبا أحد عنارص فريقنا".
وســتكلف الصفقة النادي اللندين 20 مليون جنيه اســرتليني )26 مليون 
يــورو( مــا ســريفع نفقاتــه يف ســوق االنتقــاالت الصيفيــة إىل 220 مليــون 
وكاي  فرينــر  تيمــو  األملانيــن  مــع  ســابقا  تعاقــد  حيــث  اســرتليني  جنيــه 
هافريتــس واملغــريب حكيــم زيــاش والربازيــيل ثياغو ســيلفا وبن تشــيلويل 
والسنغال ماالنغ سار يف سعيه اىل املنافسة عىل لقب بطل الربميرليغ.

مــع االســباين كيبــا  انضــامم منــدي أن يخلــق منافســة رشســة  ومــن شــأن 
اريساباالغا )25 عاما( الذي تعاقد معه تشلي صيف 2018 يف صفقة 
قياســية بالنســبة لحــارس مرمــى )80 مليــون يــورو(، لكــن مســتواه تراجــع 
بشــكل رهيــب وكــرت أخطــاؤه املوســم املــايض وبدايــة الحــايل آخرهــا 

خطأه الفادح ضد ليفربول )صفر2-( يف املرحلة الثانية األحد.

وكيل بيل  
يصف معاملة جماهير 

ريال مدريد لموكله 
"بالمخزية"

سواريز

فيدال ُيغادر برشلونة 
ويوقع رسميًا مع إنتر ميالن

مندي حارس عرين السنغال 
في طريقه إلى تشلسي باريس/ )أ ف ب(:

ميلــك نــادي مرســيليا فيديوهــات تظهــر الربازييل نيامر 
مهاجــم باريــس ســان جرمــان، الــذي قــال إنــه كان ضحيــة 
إهانــات عنرصيــة، وهو يتوجه بنفســه بترصيحات مهينة 
لليابــاين هــريويك ســاكاي خالل املبــاراة املثرية للجدل 
الحــايل ضمــن  الشــهر   13 الفريقــن يف  التــي جمعــت 
مصــدر  رصح  مــا  وفــق  القــدم،  لكــرة  الفرنــي  الــدوري 

مقرّب من نادي مرسيليا لوكالة فرانس برس الثالثاء.
وجهــت  إهانــات عنرصيــة  مــن  اشــتىك  قــد  نيــامر  وكان 
يف  مرســيليا،  مدافــع  ألفــارو  االســباين  قبــل  مــن  اليــه 
الكالســيكو الــذي شــهد توتــرا كبــريا بــن الفريقــن ,أدى 

اىل طرد خمسة العبن.
وقــال مصــدر مقــرب مــن مرســيليا طلب عدم ذكر اســمه 
ان النــادي ميلــك مشــاهد تظهــر نيــامر يتوجــه بعبــارات 
مهينــة اىل ســاكاي، لتؤكــد بالتــايل معلومــات بثهــا راديو 
"كادينا كوب" االسباين. وهذه الترصيحات العنرصية، 

وفقا للمصدر نفسه، أدىل بها نيامر مرتن.
وأفــادت قنــاة "غلوبــو" الربازيليــة ان ســان جرمــان أرســل 
اىل رابطــة الــدوري الفرنــي فيديــو يظهــر، وفقــا لخــرباء 

يف قــراءة الشــفاه، أن نيــامر كان ضحيــة إهانات عنرصية 
دي  "بــارك  ملعــب  عــىل  أقيمــت  التــي  املبــاراة  يف 

برانس".
وتــأيت هــذه املعركــة اإلعالميــة يف الوقــت الذي فتحت 
فيــه اللجنــة التأديبيــة يف االتحــاد الفرنــي تحقيقــا بحق 

الفارو يف اتهامات عنرصية بحق الربازييل.
نيــامر،  التحقيــق دراســة كالم  ان يشــمل  ومــن املتوقــع 
الــذي ُيزعــم أنــه أطلــق إهانــات معاديــة للمثليــن باتجــاه 

ألفارو، وفقا لصور حللتها وسائل إعالم إسبانية.
من جهته، قدم سان جرمان بطل فرنسا فيديو اىل رابطة 
الــدوري مرفقــا بصــور "تظهــر تــرصف الالعبــن"، وفــق مــا 
العاصمــة لوكالــة فرانــس  نــادي  مــن  أفــاد مصــدر مقــرب 
برس فّضل عدم الكشف عن اسمه، مدحضا االتهامات 

بحق الربازييل.
وقــال املصــدر "هــذه مجــرد ادعــاءات أدىل بهــا صحــايف 
إســباين بإدارة من قبل مرســيليا من دون شــك. بالنســبة 
لنــا، ال قيمــة لهــا. عــادة يف هــذه الحــاالت، عندمــا يكــون 
لديــك مقطــع فيديــو، تقــوم ببثــه عــىل مواقــع التواصــل 

االجتامعي، إذ تكون فّعالة أكر".

نيمار ُمدان بتوجيه إهانات 
عنصرية وفق فيديو لمرسيليا
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انطالق مهرجان أفالم المقاومة 
الدويل بنسخته الـ16 يف طهران

طهران/ فلسطني:
يف أجواء مفعمة بخليط الحذر والحامس مًعا، انطلقت أمس فعاليات الفرتة 

األوىل من "مهرجان أفالم املقاومة الدويل" يف دورته الـ16 عرب اإلنرتنت.
ويســلط املهرجــان الضــوء عــى الروح الحقيقية لســينام املقاومــة، ودورها يف 
بنــاء امتــداد ســيناميئ ميّجــد تضحيــات أبطــال املقاومــة العاملــني يف مختلف 

املجاالت العسكرية والصّحية والفكرية والثقافية والسياسية.
الثقافيــة  فتــح  مؤسســة  تنظمــه  الــذي  للمهرجــان،  الجديــدة  الــدورة  وتنســجم 
اإليرانيــة، مــع التحــوالت الصعبــة التــي متــّر بهــا دول العــامل، فالقامئــون عــى 
الفعاليــة كان خيارهــم املقاومــة "املفهــوم الــذي يتبنــاه املهرجــان" مصّممــني 
جائحــة  رشر  مــن  توخًيــا  االنرتنــت  عــرب  عــر  السادســة  النســخة  إقامــة  عــى 

"كورونا".
 27 حتــى   21( بــني  املمتــدة  األوىل  الفــرتة  أعــامل  متابعــة  فرصــة  وســتتاح 
ســبتمرب/أيلول( الجــاري، وألول مــرّة عــن بعــد، وعرب منّصة إلكرتونية يتّم النفاذ 
إليهــا بواســطة املوقــع اإللكــرتوين للمهرجــان أو مواقــع خاصــة أو قنــوات داخــل 

إيران لعرض األفالم، وهي بادرة األوىل من نوعها يف الجمهورية اإلسالمية.
قســمي  يف  للتنافــس  املنتخبــة  األفــالم  اإليرانيــة  الوثائقيــة  القنــاة  وســتعرض 
"مهرجــان املهرجانــات" )محــي( و"املدافعــون عــن الصّحــة" )دويل مخصــص 

لفريوس كورونا(.
وأقيم حفل افتتاح الدورة السادسة عر ملهرجان أفالم املقاومة الدويل، يف 

حديقة متحف الدفاع املقدس.
وحــر حفــل االفتتــاح مديــر املهرجــان مهــدي عظيمــي مريابــادي، وجمــع مــن 
رأســهم  عــى  اإليرانيــني  العســكريني  واملســؤولني  والســينامئيني  الفنانــني 

املتحدث باسم الجيش العميد "شاهني تقي خاين".
وأزيح الستار عن قاعدة بيانات شاملة لفناين سينام الثورة اإلسالمية والدفاع 
املقــدس، عــالوة عــى إقامــة مراســم تكريــم العديــد مــن املنتــج الســينامئيني 
والوثائقيــني واملوســيقيني ومخرجــي وكتــاب ســيناريو، باإلضافــة إىل عــدد مــن 

السينامئيني الشهداء.
وتتضمــن املرحلــة األوىل مــن "مهرجــان أفــالم املقاومــة الــدويل" أربعــة أقســام 
)قســم  الصحــة  عــن  املدافعــني  لقســم  مخصصــة  وأخــرى  محليــة  منهــا  ثالثــة 
لســينام  املخصــص  املهرجــان  مــن  الثانيــة  الفــرتة  ســُتقام  حــني  يف  كورونــا(. 

املقاومة خالل نوفمرب/ ترين الثاين 2020 وملّدة أسبوع.

مــن  عامــا(   68( ملواطــن  ســجلت  الوفــاة  حــاالت  أن  أمــس،  بيــان،  يف 
قلقيليــة، ومواطــن )54 عامــا( مــن عــني مصباح مبحافظــة رام الله والبرية، 
ومواطنــة )85 عامــا( مــن عرابــة مبحافظــة جنــني، ومواطــن )59 عامــا( مــن 
عقابــا مبحافظــة طوبــاس، إضافــة ملواطــن مــن صــور باهــر مبدينــة القــدس 

املحتلة.
املحافظــات  يف  توزعــت  الجديــدة  اإلصابــات  أن  إىل  الكيلــة  ولفتــت 
حسب التايل: الخليل )39(، ونابلس )72(، وبيت لحم )59(، وقلقيلية 
)37(، ورام اللــه والبــرية )38(، وجنــني )25(، وســلفيت )12(، وأريحــا 

واألغــوار )10(، وطولكــرم )81(، وطوبــاس )8(، وضواحــي القــدس )3(، 
ومدينة القدس )128(.

الخليــل  الجديــدة ســجلت يف محافظــات:  التعــايف  أن حــاالت  وبينــت 
)198(، وجنني )55(، وطولكرم )43(، وقلقيلية )46(، ونابلس )249(، 

وطوباس )54(، وضواحي القدس )301(، ومدينة القدس )101(.
وذكــرت أن نســبة التعــايف مــن فــريوس "كورونــا" بلغــت %72.1، فيــام 
مــن   0.7% الوفيــات  %27.2، ونســبة  النشــطة  بلغــت نســبة اإلصابــات 

مجمل اإلصابات.
 8 41 مريضــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، بينهــم  وأكــدت الكيلــة وجــود 

مرىض عى أجهزة التنفس االصطناعي.
يف ســياق متصل، كشــفت وزيرة الصحة، عن تســبب ســلطات االحتالل 
اإلرسائيي بإتالف 100 ألف مســحة خاصة بفريوس "كورونا" قبل أيام، 
إثر عرقلة إجراءات دخولها من األردن إىل فلســطني، بالتنســيق مع األمم 

املتحدة.
وأوضحت الكيلة يف ترصيح إلذاعة "صوت فلسطني" الرسمية أن ذلك 
أدى إىل نقــص يف املســحات الخاصــة بإجــراء فحــص "كورونــا"، مبينــة أن 

ما هو متوفر اآلن يكفي 3 أيام فقط.
وأشــارت إىل أن وزارة الصحة ســتعمل عى ترشــيد اســتهالك املســحات 
املتوفرة، إذ يقترص إجراء الفحوصات حالًيا عى املخالطني من الدرجة 

األوىل فقط.
ولفتــت الكيلــة لوجــود وعــود بوصــول كميــات كافيــة مــن املســحات اليــوم 
األربعــاء، يف حــني وصلــت 20 ألــف مســحة مــن منظمــة الصحــة العامليــة 

إىل قطاع غزة أول من أمس.
اإلصابــات  بــأن  واملغرتبــني،  الخارجيــة  وزارة  أفــادت  آخــر،  جانــب  مــن 
بفــريوس "كورونــا" يف صفــوف الجالية الفلســطينية حول العامل ارتفعت 

إىل 6102، عقب إصابة فلسطينيني من جاليتنا يف أمريكا.
وأفاد فريق العمل املختص مبتابعة أوضاع الجالية يف الواليات املتحدة 
األمريكيــة، وفــق بيــان للخارجيــة، أمس، بتســجيل إصابتــني جديدتني بني 
صفــوف الجاليــة يف داالس، لريتفــع عــدد اإلصابــات إىل 3668 إصابــة، 

فيام مل تسجل أية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد حاالت الوفاة 76.

"جنــني"  مخيــم  يف  محليــة  مصــادر  أفــادت 
ملدينــة  املحــاذي  الفلســطينيني  لالجئــني 
رسيــة  أبــو  فيصــل  الشــاب  بإصابــة  جنــني، 
برصاصة يف ساقه، فيام أصيب العرات من 
املواطنني، بحاالت اختناق أثناء اقتحام قوات 

االحتالل للمخيم.
وذكــرت املصــادر أن قــوات االحتــالل داهمــت 
عــدة منــازل واعتقلــت أربعــة شــبان هــم، عبادة 
ارميلــة،  ابــو  الغــول، ومحمــد زبيــدي، وصــدام 

ومحمد الغزاوي .
ويف نابلس )شامال(، اعتقلت قوات االحتالل 
مــن منطقــة "عســكر  أبــو عيشــة  الشــاب معــاذ 
صفــوان  والشــاب  املدينــة،  رشقــي  البلــد" 
بالجبــل الجنــويب  الصــدر مــن شــارع "هــواش" 
بــأن  فلســطينية،  مصــادر  وأفــادت  بنابلــس. 
"الجلــزون"  مخيــم  اقتحمــت  االحتــالل  قــوات 
وأعــادت  )وســط(،  اللــه  رام  شــامل  لالجئــني 
حركــة  يف  القيــادي  املحــرر  األســري  اعتقــال 
الجهاد اإلسالمي سعيد نخلة من داخل منزله 
"نعلــني"  بلــدة  اقتحمــت  كــام  املخيــم.  يف 
املحــرر  األســري  واعتقلــت  اللــه(،  رام  )غــريب 
إبراهيــم رسور والشــاب عبــد القــادر مصطفــى 
الخواجا، عقب مداهمة منزليهام وتفتيشها.

اللــه(،  رام  )شــاميل  زيــت"  "بــري  بلــدة  ويف 
املواطــن  منــزل  االحتــالل  قــوات  داهمــت 
خلــف شــعالن، املــرة الثانيــه يف اقــل مــن شــهر 
حيــث ســبق واعتقلــت نجلــه عــز الديــن خلــف 
شــعالن بعــد اقتحــام منزلــه بتاريــخ الثامــن مــن 
أيلول/ســبتمرب الجــاري، كــام اســتولت قــوات 
االحتــالل عــى ثــالث مركبــات تعــود ملواطنــني 

مــن ســكان البلــدة. وأثنــاء عملية اقتحــام قوات 
االحتــالل لـ"بــري زيــت"، اندلعت مواجهات مع 
قــوات االحتــالل، حيــث رشــق عرات الشــبان 
والزجاجــات  بالحجــارة  االحتــالل  دوريــات 
الحارقــة، مــا أدى إلصابــة دوريــة بزجاجــة حارقــة 

بصورة مبارشة.
اعتقلــت  اللــه(  رام  )رشقــي  "ســلواد"  وبلــدة 
مصطفــى  عبدالقــادر  هــم:  مواطنــني  ثالثــة 

الخواجا، ومجاهد النجار، ورشاد حامد.
كــام اعتقلــت قــوات االحتــالل ثالثــة مواطنــني 
لحــم  بيــت  محافظــة  يف  مختلفــة  مناطــق  مــن 
)جنوبــا(، وهــم: محمــد زيــاد العتيــق مــن مخيم 
 30( الورديــان  حســن  واســيد  شــامال،  عايــدة 
عامــا( مــن منطقــة جبــل هنــدازة رشقــا، وحســام 
محمــد الشــيخ )30عامــا( مــن قريــة مــراح ربــاح 

جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
ويف الخليــل )جنوبــا(، ُاعــادت قــوات االحتــالل 
اعتقــال األســري املحــرر أحمــد عيــى شــاللدة 

من بلدة "سعري" شامل رشق الخليل.
القــوات  اعتقلــت  املحتلــة،  القــدس  ويف 
الشــاب يوســف أبــو حمــد مــن العيزريــة رشقــًا، 

والفتى قيس حسون من مدينة القدس.
القــدس  رشقــي  "العيســاوية"  بلــدة  وشــهدت 
وقــوات  الشــبان  بــني  مواجهــات  املحتلــة، 
واعتقلــت  البلــدة  اقتحمــت  التــي  االحتــالل 

ثالثة شبان.
من جانب آخر، سورت قوات االحتالل، أمس، 
العوجــا األساســية املختلطــة،  مدرســة شــالل 
وعددا من املساكن املكونة من الصفيح ، يف 
تجمع عني العوجا شامل مدينة أريحا متهيدا 

بــأن  غوامنــة،  فرحــان  املواطــن  وقــال  للهــدم. 
وصــورت  التجمــع،  اقتحمــت  االحتــالل  قــوات 
املدرســة  وحــارصت  املنطقــة  يف  املســاكن 
والســبت  الجمعــة  يومــي  بناؤهــا  أعيــد  التــي 
املاضيــني، بالتعــاون مــع هيئــة مقاومــة الجدار 

واالستيطان ووزارة الرتبية والتعليم.
وأشــار إىل أن االحتــالل يحــاول هــدم املدرســة 
وتضــم  صفيــة،  غرفــة   13 عــى  تحتــوي  التــي 
طلبــة مــن الصــف األول حتــى التاســع، للضغــط 

عى السكان وترحيلهم من األرايض.
إىل ذلك، اســتولت ســلطات االحتالل، أمس، 
قــرب حاجــز  الباعــة املتجولــني  عــى بســطات 

قلنديا شامل القدس املحتلة.
جنــود  برفقــة  شــاحنة  بــأن  عيــان،  شــهود  وأفــاد 
البســطات  هــذه  بتحميــل  قامــت  االحتــالل، 
محتوياتهــا،  تدمــري  بعــد  عليهــا  واالســتيالء 
املــكان  يف  مواجهــات  إثرهــا  عــى  واندلعــت 

دون وقوع إصابات.
عــى  أمــس،  االحتــالل،  قــوات  اســتولت  كــام 
تطوعــي  بشــكل  تعمــل  كانــت  ثقيلــة  آليــات 
لصالح بناء مستشفى لعالج مرىض الرسطان، 

يف منطقة زيف جنوب الخليل.
وقــال منســق اللجــان الشــعبية ملقاومــة الجدار 
واالســتيطان رشق يطــا وجنــوب الخليــل راتــب 
الجبــور، إن قــوات االحتــالل داهمــت املنطقــة 
واســتولت عى جرافة و"باجرين" وشــاحنتني، 
تعــود ملواطنــني مــن الخليــل، أثنــاء عملهــا يف 
التخصــي  الخليــل  مستشــفى  أرض  تأهيــل 
الرسطــان  "مــرىض  لجمعيــة  التابــع  لــأورام 

الخريية الخليل".

حمــد  بــن  متيــم  الشــيخ  قطــر،  أمــري  نــدد  فقــد 
آل ثــاين، أمــس، بعجــز املجتمــع الــدويل أمــام 

"تعنت" )إرسائيل( تجاه الفلسطينيني.
عــى  دويل  إجــامع  "هنــاك  كلمتــه:  يف  وقــال 
اإلجــامع  هــذا  ورغــم  فلســطني،  قضيــة  عدالــة 
أيــة  يتخــذ  وال  عاجــزا  الــدويل  املجتمــع  يقــف 
خطــوات فعالــة يف مواجهــة التعنــت اإلرسائيــي، 
الفلســطينية  األرايض  احتــالل  يف  واالســتمرار 
والعربيــة، وفــرض حصــار خانــق عــى قطــاع غــزة، 
والتوســع املســتمر يف سياســة االســتيطان )...(، 
الرعيــة  لقــرارات  فاضــح  انتهــاك  يف  وذلــك 
عليــه  توافــق  الــذي  الدولتــني  وحــل  الدوليــة، 
املجتمــع الــدويل." وأضــاف أن "الســالم العــادل 
واملنشــود ال ميكــن تحقيقــه إال مــن خــالل التــزام 
الرعيــة  وقــرارات  مبرجعيــات  التــام  )إرسائيــل( 
الدوليــة، والتــي قبلها العرب، وتقوم عليها مبادرة 
إىل  الــدويل  املجتمــع  ودعــا  العربيــة."  الســالم 
)إرسائيــل(  وإلــزام  القانونيــة  مبســؤوليته  "القيــام 
بفك الحصار عن قطاع غزة وإعادة عملية السالم 
مصداقيــة،  ذات  مفاوضــات  عــرب  مســارها  إىل 
بحيــث تقــوم عــى القــرارات الدوليــة، وليــس عى 

القوة".
وشــدد عــى رضورة "إنهــاء االحتــالل خــالل مــدة 
زمنيــة محــددة، وإقامــة دولــة فلســطني املســتقلة 
"القــدس  وعاصمتهــا   1967 عــام  حــدود  عــى 
لجميــع  اإلرسائيــي  االحتــالل  وإنهــاء  الرقيــة"، 

األرايض العربية املحتلة".
عبــد  امللــك  األردين  العاهــل  أكــد  جهتــه،  مــن 
الــرصاع  إلنهــاء  الوحيــد  الســبيل  أن  الثــاين  اللــه 
املركــزي يف منطقتنــا، وهــو الــرصاع الفلســطيني 
وفقــًا  الدولتــني"،  "حــل  عــى  مبنــي  اإلرسائيــي، 

للقانون الدويل وقرارات األمم املتحدة.
الفلســطيني-  الــرصاع  إن  الثــاين  اللــه  عبــد  وقــال 
منــذ  بــدأ  الــذي  الوحيــد  الــرصاع  هــو  اإلرسائيــي 
إىل  يتفاقــم  زال  ومــا  املتحــدة  األمــم  تأســيس 
الســالم  نحــو  الوحيــد  الطريــق  وإن  هــذا،  يومنــا 
العــادل والدائــم يجــب أن يفــي إىل قيــام الدولة 
الفلســطينية املســتقلة، ذات الســيادة، والقابلــة 
عــام  حزيــران  مــن  الرابــع  خطــوط  عــى  للحيــاة، 

1967، وعاصمتها "القدس الرقية".

لهــذا  حــل  إىل  الوصــول  ميكننــا  "ال  أنــه  وأكــد 
القــدس  عــى  للحفــاظ  العمــل  دون  الــرصاع، 
الريــف كمدينــة تجمعنــا ورمــزًا للســالم، لجميــع 
مــن  الهاشــمية،  الوصايــة  وكصاحــب  البريــة. 
اإلســالمية  املقدســات  عــى  الحفــاظ  واجبــي 
واملســيحية يف القــدس، ولكــّن مســؤولية حاميــة 
جميعــًا".  عاتقنــا  عــى  تقــع  املقدســة  املدينــة 
بدوره، قال الرئيس التونيس قيس ســعيد إن حق 
الفلســطيني يف أرضــه مل يجــد طريقــه  الشــعب 
وأوضــح  املتحــدة.  األمــم  عهــد  التطبيــق يف  إىل 
مل  الحقــوق  مــن  "الكثــري  أن  كلمتــه  يف  ســعيد 
تجــد طريقهــا إىل التطبيــق، ومنهــا حــق الشــعب 
الفلســطيني يف أرضه". وأضاف أن "الوقت حان 
للتفكــري معــا يف مســتقبل اإلنســانية جمعــاء ورفع 

الظلم عن كل إنسان يف العامل".
الفتــاح  عبــد  املــرصي  الرئيــس  قــال  حــني،  يف 
الحــق  إىل  الوصــول  اســتنزف  لقــد  الســييس، 
مــن  العديــد  واســتنفذ  أجيــاال  الفلســطيني 
بــات يثقــل الضمــري اإلنســاين  القــرارات إىل حــد 
وال ســبيل للتخلــص مــن هــذا العــبء وفتــح آفــاق 
الســالم والتعــاون والعيــش املشــرتك إال بتحقيــق 
الفلســطيني  للشــعب  املروعــة  الطموحــات 

يف إقامــة دولتــه املســتقلة وعاصمتهــا "القــدس 
الرقية".

وأضــاف الســييس يف كلمتــه: لــي يعــم الســالم 
واألمــن ان عــى املجتمــع الــدويل تفعيــل التزامــه 
والتصــدي  انتظــاره  طــال  الــذي  الســالم  بتحقيــق 
لإلجــراءات التــي تقتطــع األرض مــن تحــت أقــدام 
وحــل  التســوية  أســس  وتقــوض  الفلســطينيني 
الدولتــني التــي تتبناهــا القــرارات الدوليــة، والتــي 
الســالم  تحقيــق  إىل  ســعيا  مــرص  إليهــا  بــادرت 

الشامل والعادل والدائم.
طيــب  رجــب  الــرتيك  الرئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
أردوغــان إنــه ال ميكــن حــل الــرصاع الفلســطيني–

فلســطني  دولــة  إقامــة  خــالل  مــن  إال  اإلرسائيــي 
جغرافيــا  واملتصلــة  الســيادة  وذات  املســتقلة 
عــى أســاس حــدود 1967 وعاصمتهــا "القــدس 

الرقية"، وفقا لرؤية حل الدولتني.
)إرسائيــل(،  كلمتــه،  يف  أردوغــان  وانتقــد 
الشــعب  ضــد  الــدويل  القانــون  النتهاكاتهــا 

الفلسطيني.
يكــون  ال  خطــة  أيــة  تدعــم  لــن  بــالده  أن  وأكــد 
الشــعب الفلســطيني طرفــا فيهــا، مشــريا إىل أن 
"الفلســطينيني يواجهــون سياســة القمــع والعنــف 

من جانب إرسائيل منذ أكرث من نصف قرن".
كام انتقد الدول التي أعلنت نيتها فتح ســفارات 
تعقيــد  يف  يســاهم  ذلــك  إن  وقــال  بالقــدس، 

القضية ال حلها.
ديــاز  ميغيــل  الكــويب  الرئيــس  أعلــن  جهتــه،  مــن 
بــالده املحــاوالت اإلرسائيليــة لضــم  كانيــل رفــض 
أراض يف الضفــة الغربيــة، وقــال إنهــا تدعــم إقامــة 
الرقيــة"،  "القــدس  عاصمتهــا  فلســطينية  دولــة 

مجددا دعم بالده لفلسطني.

أن إجــاميل املصابــني يف القطــاع منــذ مــارس/ آذار املــايض وصــل إىل 
2445 إصابة، تعاىف منها 648.

وبّينت أن هناك 1780 إصابة نشطة يف القطاع، باإلضافة إىل 17 وفاة.
وتفرض وزارة الداخلية يف غزة، حظرا للتجوال يف جميع مناطق القطاع، 
منذ 24 آب/أغسطس املايض، عقب اكتشاف أوىل اإلصابات املحلية 
بالفــريوس مــن غــري العائديــن مــن الخــارج، اال أنهــا قامــت بتخفيفــه عــى 

ضوء التقييم املستمر للحالة الوبائية.

الجيش يوعز بإقامة مشفى ميداين للمرىض
3843 إصابة بـ"كورونا" يف كيان االحتالل 

النارصة/ فلسطني:
إصابــة   3843 تســجيل  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســلطات  أعلنــت 

بفريوس "كورونا" خالل الساعات الـ24 األخرية.
وقالت وزارة الصحة اإلرسائيلية يف بيان، إن إجاميل اإلصابات بالفريوس 

ارتفع إىل 192.579؛ منها 1273 وفيات، و140.743 حالة تعاف.
وأضافــت أن 653 مــن مجمــل اإلصابــات يف حالــة صعبــة و279 يف حالــة 

متوسطة.
وبدأت حكومة االحتالل منذ يوم الجمعة املايض، تنفيذ خطة "إغالق"، 

تستمر 3 أسابيع، يف محاولة للحد من اتساع رقعة انتشار الجائحة. 
ويف ســياق متصــل، أوعــز جيــش االحتــالل، بإقامــة مستشــفى عســكري 
أعلنــت مشــاف يف مدينــة  مــرىض "كورونــا" بعدمــا  ميــداين الســتقبال 

القدس املحتلة، توقفها عن استقبال مزيد منهم نتيجة التكدس.
وذكــرت وســائل إعــالم إرسائيليــة، أن وزيــر جيــش االحتــالل بينــي غانتــس، 
باالســتعداد إلنشــاء مستشــفى ميــداين "يف ظــل  الجيــش  لقيــادة  أوعــز 
اســتيعاب  عــن  املستشــفيات  بعــض  وعجــز  الوبائيــة  الصــورة  تفاقــم 

املرىض".
وتتجه حكومة االحتالل للدفع نحو تشديد إجراءات اإلغالق الذي دخل 
يومــه الخامــس، عــرب تقليــص العمــل وفــرض حظــر التجــوال التــام، فيــام 
صادقــت يف ســاعات متأخــرة مــن الليــل عــى خطة لتوســيع شــبكة األمان 

االقتصادي بظل جائحة "كورونا".
ويــأيت التوجــه نحــو تشــديد اإلجــراءات والتقييــدات، يف ظل اتســاع دائرة 
انتشــار الفــريوس، وتســجيل معــدل قيــايس يومــي يف اإلصابــات، حيــث 

تطالب وزارة الصحة اإلرسائيلية تشديد إجراءات اإلغالق.
وتطلــب وزارة الصحــة تشــديد سياســة اإلغــالق حتــى درجــة حظــر التجــول 
الكامــل، وتقليــص العمــل يف القطــاع الخــاص إىل %30، أما قطاع العمل 
العام والحكومي، يتم الدفع نحو العمل مبوجب حالة الطوارئ، وتقليل 

التجمعات والتجمهر.
مــن  التجــوال،  وحظــر  املشــددة  اإلجــراءات  عــى  املصادقــة  حــال  ويف 
املتوقــع أن تدخــل هــذه التقييــدات حيــز التنفيــذ يف األســبوع املقبــل، 

بعد ما يسمى بـ "يوم الغفران".
وبحســب مــا أفــادت اإلذاعــة اإلرسائيليــة الرســمية "كان"، فــإن االتجاه هو 
االنتظــار ومعرفــة مــا إذا كان اإلغــالق الحــايل له تأثــري يف تقليل اإلصابات 
نحــو  الجهــات  بعــض  تدفــع  فيــام  العــدوى،  سلســلة  قطــع  يف  ويســاهم 
تشــديد إجراءات اإلغالق وإنفاذ القانون للحد من "كورونا" يف املناطق 

والتجمعات السكنية، التي تشهد ارتفاعا مبعدل اإلصابات بالفريوس.
وبســبب االكتظــاظ يف املستشــفيات، تســتعد مستشــفيات "هداســا" 
و"شــيبا" إلنشــاء أقســام "كورونــا" جديــدة، حيــث تشــهد املستشــفيات 
االســتيعابية  القــدرة  تجــاوز  وبعضهــا  األقســام،  مختلــف  يف  ازدحامــا 
للمرىض، فيام يالحظ نقص يف عدد األرسة كام هو معروف يف موســم 

فريوس اإلنفلونزا يف الشتاء.
وأصبحــت دولــة االحتــالل أول مــن يعيــد فــرض الحجــر الصحــي العــام يف 
العــامل، حيــث دخــل حيــز التنفيــذ منذ أيام بســبب تفيش وبــاء "كورونا"، 

ومن املقرر أن يستمر الحجر ملدة ثالثة أسابيع، مع إمكانية التمديد.

أول اتصال "علين" بني 
نتنياهو وويل عهد البحرين

النارصة/ األناضول:
تحدث رئيس وزراء االحتالل اإلرسائيي بنيامني نتنياهو، 
أمــس، هاتفيــا مــع ويل عهــد البحريــن األمــري ســلامن بــن 

حمد آل خليفة، بحسب إعالم عربي وبحريني.
يــدور عــن أول  الحديــث  العــربي إن  وقــال موقــع "والــال" 
منــذ  البحريــن  عهــد  وويل  نتنياهــو  بــني  علنــي  اتصــال 

التوقيع عى اتفاق التطبيع بني )تل أبيب( واملنامة.
بــني  التعــاون  خــالل املكاملــة  بحثــا  الجانبــني  أن  وأوضــح 

البلدين والتطورات اإلقليمية.
وقــال ويل عهــد البحريــن لنتنياهو إن اتفاق التطبيع الذي 
وقــع بــني البلديــن سيســاعد يف تعزيــز األمــن واالســتقرار 

واالزدهار بالرق األوسط، وفق املصدر ذاته.
بدوره، تعهد نتنياهو بإعالن خطوات عملية قريبا تجسد 

التعاون بني )تل أبيب( واملنامة.
وقــال نتنياهــو يف تغريــدة عــى تويــرت: "أجريــت اتصــاال 
هاتفيا مع ويل عهد البحرين سمو األمري سلامن بن حمد 

وكانت املكاملة رائعة وودية جدا".
وتابع : "أكدنا مرة أخرى مبادئ اتفاقيات إبراهيم )اتفاقي 
والبحريــن(  اإلمــارات  مــن  وكل  االحتــالل  بــني  التطبيــع 
البلديــن  بــني  لالتفاقيــات  رسيــع  تطبيــق  عــن  وتحدثنــا 
وكيــف نجعــل هــذا الســالم ســالما اقتصاديــا وتكنولوجيــا 

وسياحيا".
وختم نتنياهو تغريدته بالقول "ستسمعون عن الخطوات 

العملية قريبا".
من جانبها، ذكرت وكالة أنباء البحرين )رسمية( أن سلامن 
بــن حمــد أكــد لنتنياهو خالل االتصال "عى أهمية تعزيز 
األمــن والســلم الــدويل ومواصلة الجهود الداعمة للســالم 

واالستقرار واالزدهار".
وأضافت: "كام جرى استعراض مجاالت التعاون الثنايئ 
مــن  وعــدد  البلديــن  بــني  الســالم  تأييــد  إعــالن  إطــار  يف 

املستجدات عى الساحتني اإلقليمية والدولية".
واألســبوع املــايض، وّقعــت البحريــن واإلمــارات اتفاقيتي 
تطبيــع مــع )إرسائيــل( يف البيــت األبيــض، برعايــة الرئيــس 
األمريــي دونالــد ترامــب، متجاهلتــني حالــة الغضــب يف 

األوساط الشعبية العربية.

 

غزة/ فلسطني:
عــن  القطــاع  يف  األبقــار  مربيــات  أعربــت 
تخوفهن من حجم األرضار والخسائر التي 
تكبدوهــا مــن جــراء تفيش فــريوس كورونا 
يف غــزة ومــا أعقبــه مــن إجــراءات احرتازية 

أدت إىل توقف عملية الراء.
إحــدى  األدهــم  جميــالت  وأوضحــت 
أنهــا  القطــاع،  شــامل  يف  األبقــار  مربيــات 
اضطــرت للخــروج من منزلها لبيع الحليب 
عقــب  والجــريان  للمعــارف  ومشــتقاته 
تخــوف  بســبب  الــراء  عمليــات  توقــف 
يحــدث  قــد  الــذي  التلــوث  مــن  املصانــع 
مــن جــراء انتشــار فــريوس كورونــا محليــا، 
إضافــة إىل عــدم إمكانيــة تخزيــن كميــات 
الحليب يف ظل انقطاع التيار الكهربايئ.

مــرات  يف  أنهــا  إىل  األدهــم  وأشــارت 
عديــدة عملــت عــى توزيــع كميــات مــن 
التلــف  مــن  عليــه  خوًفــا  مجاًنــا  الحليــب 
جــراء  مــن  عانــني  املربيــات  أن  إىل  الفتــة 

عدم توافر األعالف ما انعكس سلًبا عى 
عمليــة التغذيــة، بيــد أن عددا قليال منهن 
متكــن مــن تخزيــن كمية مــن هذه األعالف 

تحسبًا ألي طارئ.
ويؤكد مزارعون وخرباء االقتصاد الزراعي 
هنــاك  أن  الغذائيــة  املنتجــات  وموزعــو 
صعوبــات هائلــة تعــرتض سالســل إمــداد 
املــواد الغذائيــة والســيام منتجات األلبان 
التي واجهت مشــكالت متعددة أكرث من 
بقيــة الســلع الزراعيــة وقبلهــا ألن اللــن ال 
يتــم تجميــده مثــل اللحــوم وال وضعــه يف 

مخازن وصوامع مثل الحبوب.
ويعد قطاع مريب األبقار ومنتجي الحليب 
واحد من أكرث القطاعات خطورة يف هذه 
املرحلــة، حيــث توقفــت عمليــة تســويق 
كاملــة،  شــبه  بصــورة  واألجبــان،  الحليــب 
األبقــار  مــزارع  أصحــاب  ينتظــر  وقــت  يف 
أي حــل ميكنهــم مــن حاميــة مزارعهــم مــن 

تبعات هذه األزمة.

الداخلية تشدد إجراءات اإلغالق 
بمنطقيت "جباليا" و"الرتكمان"

غزة/ فلسطني:
أعلنــت وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي تشــديد اإلجــراءات 
غــزة،  قطــاع  مخيــم جباليــا شــامل  منطقتــي  عــى  واإلغــالق 
و"الرتكامن" رشقي مدينة غزة، بعد ارتفاع أعداد اإلصابات 

بفريوس كورونا فيهام.
وذكرت الوزارة يف بيان صحفي، مساء أمس، أنه تم تقسيم 
املنطقتني إىل عدة مربعات، داعيًة أهايل املنطقتني إىل 
الحد من الحركة، وااللتزام الكامل بإجراءات الســالمة حتى 

يتم السيطرة عى بؤر تفيش الوباء.
وأوضحت أنه سيتم تشديد إجراءات الفصل بني محافظتي 

غزة وشامل غزة، وبني محافظة غزة وباقي املحافظات.
وأشــارت إىل اســتمرار قرار منع التجمعات يف املحافظات 
الســالمة  بإجــراءات  بالتقيــد  املواطنــني  مطالبــة  كافــة، 
والوقاية؛ حتى نتجنب العودة لسياســة تشــديد اإلجراءات 

واإلغالق.
أمــام  البحــر  شــاطئ  إغــالق  اســتمرار  الــوزارة  وأكــدت 
أن  عــى  مشــددة  كافــة،  املحافظــات  يف  املصطافــني 
األجهــزة املختصــة تواصــل اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة بحــق 

املخالفني.

"كورونا" يضاعف معاناة 
وخسائر مربيات األبقار يف غزة 
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أبــعاد
أ.د. يوسف رزقة

مل تعــد الجامعــة العربيــة يف مركــز االهتــام واالحــرام عنــد 
الفلســطينيني، وال ســيا عند الســلطة الفلســطينية نفسها. 
يف  الجامعــة  مجلــس  رئاســة  عــن  التخــي  قــررت  فلســطني 
الرئاســة  عــن  فلســطني  تخلــت  العــام.  لهــذا  الــدورة  هــذه 
كبديــل عــن املطالــب الشــعبية باالنســحاب مــن الجامعــة. 
قيادة السلطة قررت عدم االنسحاب، ولكنها ال تخفي أملها 
مــن الــدول الرئيســة يف الجامعــة، ملنعهــا قــرار إدانــة الخــروج 
عــى املبــادرة العربيــة. وهــي ال تســتطيع تجــاوز املطالــب 

الشعبية، فقررت االنسحاب من رئاسة الجامعة.
مصالــح  يحقــق  ال  ولكنــه  جيــد،  دبلومــايس  موقــف  هــذا 
وقــرار  الشــعبية،  للمطالــب  يســتجيب  وال  الفلســطينيني، 
االنســحاب كان أوجــب يف هــذه املرحلــة التــي تتخــذ فيــه 
عالقاتهــا  الــدول  تصلــح  لــي  مطيــة  الفلســطينية  القضيــة 
ومصالحها مع أمريكا. فلســطني ليســت قضية لالســتهالك 
القطري للدول، ال ســيا يف حالة األزمة مع واشــنطن. قادة 
الــدول يبــدون يف حاجــة إىل مــن يعيد تثقيفهم بفلســطني، 
ويعيد عليهم املفاهيم األساسية يف القضية الفلسطينية.

الجامعــة  واجــب  هــو  الجذريــة  املفاهيــم  عــى  التأكيــد 
فشــذ  هــذه،  مهامهــا  فشــلت يف  الجامعــة  ولكــن  العربيــة، 
قادة الدول وذهبوا إىل تنايس املفاهيم املوروثة عن اآلباء 
أبيــب،  وتــل  واشــنطن،  واألجــداد، وحلــت محلهــا مفاهيــم 
حتــى بتنــا نســمع يف دول الخليــج مــن يزعــم أن حــق اليهــود 
ويطلــب  إنــكاره،  ميكــن  ال  تاريخــي  حــق  هــو  فلســطني  يف 
الحقيقــة  بهــذه  أن يعرفــوا  وقاحــة  بــكل  الفلســطينيني  مــن 

التاريخية!
إذا كانــت الجامعــة العربيــة مؤسســة ال تحــرم قراراتهــا، وال 
تدافــع عنهــا وتســتبدلها كــا يســتبدل الرجــل مالبســه، فإنــه 
مثــة مشــكلة أخــرى يف بعــض مجتمــع املثقفني من شــعوب 
للفلســطينيني، واتهامهــم  بعــدم احرامهــم  الخليــج تتعلــق 
باالتجــار بقضيتهــم، أو ببيعهــم أرضهــم، وهــي أمــراض غــري 
موجــودة، وإن كانــت موجــودة، فهــي أمــراض فرديــة تتعلــق 
باألفراد، وال عالقة لها بالشعوب التي ضحت مبا متلك من 

أجل فلسطني والقدس واألقىص.
نعــم، إن رئاســة الجامعــة يف هــذه املرحلــة ال جــدوى منهــا، 
مــن  فلســطني  انســحبت  ولــو  بهــا،  لفلســطني  حاجــة  وال 
الجامعــة فــإن ذلــك لــن يــر القضيــة الفلســطينية، ورمبــا ال 
يفيدهــا عمليــا أيضــا، ولكنــه يبقــى تعبــريا نفســيا واجبــا عــن 
الذات الشــعبية يف هذه املرحلة. وعى القيادة االســتاع 

ملطالب الشعب.

فلسطين تترك 
رئاسة الجامعة

تحقيق يكشف سبب 
مقتل مئات األفيال 

التي "سارت في دوائر"
بوتسوانا/ وكاالت:

كشــف تحقيــق رســمي ســبب وفــاة مئــات األفيــال التــي قتلــت يف 
ظــروف غامضــة يف بوتســوانا والتــي شــاهدها الســكان املحليــون 
االســتغراب  مــن  الكثــري  أثــار  مــا  موتهــا،  قبــل  دوائــر"  يف  "ســارت 

والتساؤالت.
مــن  أكــر  إن  لهــم،  بوتســوانا يف ترصيحــات  مــن  وقــال مســؤولون 
العــام  300 فيــل نفقــت يف بوتســوانا يف وقــت ســابق مــن هــذا 

مــن الســموم املوجــودة يف امليــاه التــي تنتجهــا البكترييــا الزرقــاء، 
بحسب صحيفة "ديي ميل" الربيطانية.

وكانت سلسلة الوفيات التي رصدها العلاء وسكان املنطقة قد 
صدمــت املتابعــني، حيــث وجــدت مئــات الفيلــة النافقــة بجانــب 

برك املياه.
وأفــاد الســكان املحليــون يف املنطقــة أنهــم رأوا األفيــال "متــي 
يف دوائــر" مــا يشــري إىل أنهــا أصيبــت بضعــف عصبي إما بســبب 

مسببات األمراض أو حاالت التسمم.
وتعتــرب البكترييــا الزرقــاء مــن الكائنات املجهرية الشــائعة يف املاء 
وتوجــد أحياًنــا يف الربــة، وال تنتــج جميعهــا الســموم، لكــن العلاء 
يقولــون إن بعــض أنــواع هــذه البكترييــا تنتــج ســموما قاتلــة بشــكل 

متكرر عند تغري املناخ وارتفاع درجات الحرارة.
وقــال ســرييل تاولــو، نائــب مديــر إدارة الحيــاة الربيــة واملتنزهــات 
النافقــة  البــالد، يف مؤمتــر صحفــي إن عــدد األفيــال  الوطنيــة يف 

ارتفع إىل 330 فيال.
وأظهرت الصور الجوية جثثهم منترشة عرب دلتا أوكافانغو واألجزاء 

الشالية األخرى من البالد.
وتم اإلبالغ عن أول حالة وفاة غري عادية يف مايو/ أيار عندما نفق 
169 فياًل يف فرة قصرية يف دلتا أوكافانغو، موطن الحياة الربية 

املستنقعات الخصبة.
املــايض  يونيــو/ متــوز  بحلــول منتصــف  تقريًبــا  العــدد  وتضاعــف 
حيــث رصــدت %70 مــن الوفيــات بجانــب بــرك امليــاه، بحســب 

املصادر املحلية.

"قد ُتسبب أمراًضا حرجًة"... 
ر من  جهات طبية عربية ُتحذِّ

عدوى فطرية تنتشر في 
صالونات الحالقة

الرياض/ وكاالت:
حذرت مؤسسة طبية عربية من عدوى فطر "الكانديدا"، مبينة أن 

هذا الفطر ينترش بشكل كبري يف صالونات الحالقة والتجميل.
امللــك ســعود  فقــد حــذرت مدينــة  "تواصــل"،   وبحســب موقــع 
الطبية من انتشار عدوى فطر "الكانديدا"، مبينه أهم الطرق التي 

يجب اتباعها للوقاية من اإلصابة.
ففــي التغريــدة التــي نرشتهــا "ســعود الطبيــة" عــى صفحتهــا يف 
توير، أكدت املؤسسة السعودية الطبية أهمية الوقاية من هذه 
الفطــر عــن طريــق الحفــاظ عــى نظافــة الجلــد واملالبــس وتبديلهــا 

بشكل دوري عند التعرق أو البلل.
مؤكــدة  بالصابــون،  الغســيل  رضورة  عــى  املؤسســة  وشــددت 
أن أكــر األماكــن التــي تتــم فيهــا العــدوى هــي صالونــات الحالقــة 
والتجميــل، وعــى رضورة الحــرص عــى اختيــار الصالونــات التــي 
العــدوى  انتشــار  ملنــع  بدقــة  بهــا  وتلتــزم  النظافــة  معايــري  توافــق 

وانتقالها.
يعترب فطر "الكانديدا"، من أنواع الخائر التي تعيش يف األغشية 
املخاطيــة للجســم عنــد الكثــري مــن األشــخاص، لكــن وجــود هــذه 
الفطريــات بكميــات قليلــة يف بعــض مناطــق الجســم ال يعترب ضارا 

وغري مؤذ.
أن  شــانه  مــن  واملفــرط  الرسيــع  الفطريــات  هــذه  انتشــار  ويعتــرب 

يسبب أمراضا حرجة وخطرية ومستعصية يف بعض الحاالت.

على ارتفاع 800 متر.. 
شاب تركي يطير بسريره 
ويأخذ غفوة في السماء

أنقرة/ الجزيرة نت:
نرش طيار املظالت الريك حسن كافال مقطع فيديو له، وهو يطري 

برسيره عى ارتفاع 800 مر، باستخدام املظالت فقط.
وأخــذ كافــال غفــوة نــوم قصــرية عــى رسيــره املتنقــل أثنــاء الطريان، 
قبــل أن يهبــط مــرة أخــرى ويقفــز باســتخدام املظــالت، وهــو مــا أثــار 

إعجاب رواد مواقع التواصل االجتاعي.
وعلــق كافــال عــى املقطــع قائــال "عندمــا كنت طفــال صغريا، كنت 
أحلــم دامئــا بالطــريان أثنــاء النــوم عــى رسيري. إذا كنت تريد شــيئا 

ما حقا، أعتقد أنه سيحدث بالتأكيد".

باريس/ الجزيرة نت:
مــن  أخــذت  بيانــات  أظهــرت 
190 دراســة جمعــت مــن قبــل 3 

منظــات غــري حكوميــة أن إشــعاع 
جانــب  -إىل  املحمــول  الهاتــف 
الحرشيــة  املبيــدات  اســتخدام 
وإزالــة الغابــات- قــد يكون من بني 
األسباب التي تفرس تراجع أعداد 

الحرشات يف أوروبا.
"نوفــال  صحيفــة  وذكــرت 
هــذا  يف  الفرنســية  أوبرسفاتــور" 
التقرير أنه حسب تحليل نرش يف 
17 ســبتمرب/أيلول تضمن بيانات 

190 دراســة أجرتهــا  مأخــوذة مــن 
الجمعيــة األملانيــة للحفــاظ عــى 
منظمتــني  مــع  بالتعــاون  الطبيعــة 
أملانيتــني  حكوميتــني  غــري 
فإنــه  لوكســمبورغ،  مــن  وأخــرى 

يكــون لإلشــعاع  أن  مــن املحتمــل 
الكهرومغناطيــي املتزايــد تأثــري 
عــامل  عــى  خاصــة  البيئــة،  عــى 

الحرشات.
ويتزامــن إصــدار هــذا التحليــل مع 
اســتعداد أوروبا الســتخدام شبكة 
الجيــل الخامــس التــي من املتوقع 
أن توفــر إنرنــت أرسع بـــ100 مــرة 
مقارنــة بشــبكة الجيــل الرابــع، مــا 
التحذيــرات،  مــن  العديــد  أثــار 
حايــة  دعــاة  قبــل  مــن  خاصــة 

البيئة.
يف املقابــل، تظهــر حــوايل 60% 
من هذه الدراسات اآلثار السلبية 
عــى  التقنيــات  هــذه  الســتخدام 
والذبــاب،  والدبابــري  النحــل 
وذلــك وفقــا لهــذه املنظــات غــري 

الحكومية.
"تراجع الخصوبة"

بــني  الضــارة  اآلثــار  هــذه  تــراوح 
عــى  القــدرة  الحــرشات  فقــدان 
بســبب  االتجاهــات  تحديــد 
املجــاالت املغناطيســية وتدهــور 

وضعــف  الجينيــة  املورثــات 
الريقات.

عــن  الصــادر  اإلشــعاع  ويســبب 
والشــبكات  املحمولــة  الهواتــف 
فــاي  الــواي  مثــل  الالســلكية 
خاليــا  يف  الكالســيوم  قنــاة  بفتــح 
إىل  يــؤدي  مــا  الحــرشات، 
تدفــق كميــات كبــرية مــن أيونــات 
الجرعــة  وتــؤدي  الكالســيوم، 
العالية من الكالسيوم إىل حدوث 
مســببة  متسلســلة  تفاعــالت 
وفقــا  وذلــك  الخلــوي"،  "اإلجهــاد 

ملا أظهرته إحدى الدراسات.
لتعــرض  الســلبية  اآلثــار  وتشــمل 
انخفــاض  لإلشــعاع  الحــرشات 
االتجاهــات  تحديــد  عــى  القــدرة 
يشــري  كــا  الخصوبــة،  وتراجــع 
مؤلفو التحليل إىل أن إيقاع الليل 
الحــرشات  عنــد  يتعطــل  والنهــار 

وتختل وظائف الجهاز املناعي.
مــن  مجموعــة  أظهــرت  وقــد 
اليونــان  يف  أجريــت  الدراســات 
أن اإلشــعاع الصــادر عــن الهواتــف 

مــن  بكثــري  رضرا  أكــر  املحمولــة 
املجال املغناطيي.

يوهانــس  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
األملانيــة  الجمعيــة  مديــر  إنســل 
للحفــاظ عــى الطبيعــة يف منطقة 
"تحليــل  أن  فورمتبــريغ  بــادن 
البيانــات يظهــر مــدى الحاجــة إىل 
جميــع  يف  مفتوحــة  أعيننــا  إبقــاء 
أســباب  تحليــل  عنــد  االتجاهــات 
بشــكل  الحــرشات  أعــداد  تراجــع 
املســألة  هــذه  أن  كــا  كبــري، 
ألنهــا  منــا،  للكثرييــن  مزعجــة 
اليوميــة  عاداتنــا  مــع  تتعــارض 
واملصالــح االقتصادية القوية وراء 
استخدام تكنولوجيا االتصاالت".

أوبرسفاتــور  نوفــال  تقريــر  ويقــول 
نــرشت  أملانيــة  لدراســة  وفقــا  أنــه 
أكتوبــر/ يف  "نيتــرش"  مجلــة  يف 

2019، انخفضــت  ترشيــن األول 
للمفصليــات  الحيويــة  الكتلــة 
أوروبــا  يف  ســنوات   10 خــالل 
بنسبة %67 يف املراعي، و41% 

يف الغابات.

الدوحة/ الجزيرة نت:
رمبــا ال توجــد فــرة أفضــل مــن اآلن للتمتــع بجســد 
وذلــك  والعــدوى،  األمــراض  مقاومــة  عــى  قــادر 
ملقاومــة عــدوى فــريوس كورونا املســتجد "ســارس 
كــوف 2" املســبب ملــرض كوفيــد19-، فــا أفضــل 

السبل الطبيعية لتقوية الجهاز املناعي؟
ال ينصح األطباء باالعتاد عى املكمالت الغذائية 
يجــب  إمنــا  قــوي،  مناعــي  جهــاز  عــى  للحصــول 

االعتاد عى سبل طبيعية.
وميكنــك القيــام ببعــض األمــور البســيطة والطبيعية 
لتقويــة املناعــة، والتــي تعترب أكر صحية من تناول 
املكمــالت مــن أي نــوع، وذلــك وفقــا لتقريــر نــرشه 

موقع دويتشه فيله.
ولتقوية املناعة طبيعيا ينصح بالتايل:

1 - تنــاول كميــة معقولــة مــن املنتجــات الطازجــة، 
مثال ما يعادل كوبا من الفراولة أو حفنة صغرية من 
الفلفــل األخــر أو مــا يعــادل فنجانــني من الكرنب، 
الغنيــة  والخــروات  الفواكــه  بتنــاول  وينصــح 

بالفيتامينات.
عــى  للحصــول  للشــمس  بانتظــام  التعــرض   -  2

.)D( "فيتامني "دي
3 - النــوم مبقــدار كاف يــراوح بــني 7 و8 ســاعات 

بكني/ وكاالت:
متكن علاء صينيون من كشف رس السائل الغامض 
خــالل  برونــزي  وعــاء  داخــل  عليــه  العثــور  تــم  الــذي 

عمليات الحفر يف مقربة عمرها 2000 عام.
وبحســب وكالة "شــينخوا" الصينية، وجد العلاء أن 
الســائل هــو مــرشوب عالجــي يحتــوي عــى الكحــول، 
وتخفيــف  الــدم  نزيــف  وقــف  يف  يســتخدم  كان 

يوميا.
4 - محاولــة االبتعــاد عــن التوتــر الشــديد، ومن طرق 
تخفيف التوتر مارسة التارين الرياضية بانتظام، 
أو الحصول عى جلسة تدليك، أو مارسة التأمل 
بالحصــول  االســرخاء  أو  بعمــق،  التنفــس  ومتاريــن 
أو  للموســيقى،  االســتاع  أو  ســاخن،  حــام  عــى 
حتــى مجــرد قضــاء بعــض الوقــت وحــدك أو برفقــة 

أصدقائك املفضلني.
البحــر  بنمــوذج  يعــرف  مــا  باتبــاع  البــدء  ميكــن   -  5
تنــاول  يتضمــن  إذ  التغذيــة،  يف  املتوســط 
والحبــوب  والســمك  الزيتــون  وزيــت  الخــروات 

وبعض الفواكه.
تنــاول  مــن  أكــر  صحــي  األمــور  بهــذه  والقيــام 
املكمــالت مــن أي نــوع، لكــن مــع ذلــك ميكــن تنــاول 

الفيتامينات يف حالة وجود نقص لدى الشخص.
عمومــا،  املناعــة  لتقويــة  النصائــح  هــذه  ختامــا، 
وهــي ال تغنــي عــن التوصيــات الطبيــة للحايــة مــن 
عــدوى كورونــا، وهــي االلتــزام بالتباعــد االجتاعــي 
أثنــاء  الفــم  وتغطيــة  الشــخصية،  النظافــة  ومعايــري 
العطاس والســعال، وارتداء الكامة وفق إرشــادات 
الســلطات الصحيــة يف بلــدك، ومراجعــة الطبيــب 

فورا عند الشك باإلصابة أو ظهور أعراض.

االلتهابات.
ويواصــل الخــرباء دراســة الســائل مــن أجــل الحصــول 
عــى أكــرب قــدر ممكــن مــن املعلومــات عــن الخامــات 

التي صنع منها وطريقة تحضريه.
إعــادة  القدميــة خــالل عمليــات  عــى املقــربة  وعــر 
بنــاء أحــد األحيــاء الفقــرية يف مدينــة سامننشــيا يف 

محافظة خنان.

هواتفنا المحمولة تلعب دوًرا في القضاء على الحشرات

منها الفراولة.. 5 طرق طبيعية لتقوية المناعة

سر سائل غامض عثر عليه داخل 
مقبرة صينية عمرها 2000 عام


