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االستيالء على أرض بنابلس وإبعاد مقدسية

االحتالل يصيب 4 شبان يف كفر قدوم 
ويقتلع 200 شجرة غرب سلفيت

حماس: المظاهرات الرافضة 
للتطبيع تعرب  عن إرادات الشعوب

محافظات/ فلسطني:
املغلــف  املعــدين  بالرصــاص  شــبان   4 أصيــب 
باملطــاط، وعــرات باالختنــاق بالغاز، مســاء أمس، 
خــالل قمــع قــوات االحتالل مســرة منــددة بالتطبيع 
انطلقــت مــن بلــدة كفر قــدوم قضاء قلقيليــة باتجاه 

البوابــة الحديديــة املغلقــة، فيــا اقتلعــت جرافــات 
االحتــالل )200( شــجرة غــرب ســلفيت، وأخطــرت 
باالســتيالء عــى أرض جنــوب نابلــس. وأفــاد منســق 

مــراد  قــدوم  كفــر  يف  الشــعبية  املقاومــة 
االحتــالل  جنــود  عــرات  بــأن  شــتيوي 

رئيسة حزب جزائري: 
نراهن عىل المقاومة 
الدولية يف القضية 

الفلسطينية
الجزائر/ وكاالت:

لويــزة  الجزائــري،  العــال  حــزب  رئيســة  قالــت 
حنون: إن مشهد التوقيع عى اتفاق التطبيع يف 
واشــنطن بــني الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب 
ورئيس وزراء االحتالل بنيامني نتنياهو والبحرين 

أوســلو  باتفــاق  ذكرهــا  واإلمــارات، 
للقضيــة  خطــًرا  "انعراًجــا  كان  الــذي 

وقفة يف الفلوجة 
العراقية رفًضا التفاقيات 

التطبيع مع االحتالل
 بغداد/ فلسطني:

نظمــت عشــائر ومجلــس أمنــاء الربــاط املحمــدي 
أمــس،  العراقيــة،  الفلوجــة  مبدينــة  )الصوفيــة( 
االحتــالل  مــع  التطبيــع  التفاقيــات  رفًضــا  فعاليــة 
الشــعب  مــع  لوقوفهــا  وتأكيــًدا  اإلرسائيــي، 
باســم  متحدثــون  وأجمــع  وحقوقــه.  الفلســطيني 
املحمــدي  الربــاط  ومجمــع  الفلوجــة  عشــائر 

كان  ألي  يحــق  ال  أنــه  عــى  وسياســيون 
فلســطني  وأرض  حقــوق  عــن  يتنــازل  أن 

االحتالل يغلق الطريق الذي يربط القدس بجنوب الضفة الغربية المحتلة ُقبيل ساعات من االحتفال باألعياد اليهودية           ) أ ف ب (

إعادة فتح الموالت التجارية بغزة مع االلتزام بإجراءات السالمة           )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

بعد اتفاقات التطبيع مع االحتالل

كيـــف سيستقبـــل 
المقدسيون زيارات الوفود 

العربية للمسجد األقىص؟
غزة-القدس املحتلة/ نور الدين صالح:

كانــت مدينــة القــدس واملســجد األقىص حــارضة يف اتفاق التطبيع 
الــذي جــرى االنتهــاء مــن مراســمه يف واشــنطن بــني اإلمــارات ودولــة 

كان  -وإن  التلويــح  خــالل  مــن  أمريكيــة،  برعايــة  االحتــالل 
غــر مبــارش- بتنفيــذ زيــارات للمســلمني عــر االتفــاق. ويف 

االحتالل يسلم 
المواطنة مريم 

العجلوين قرارًا 
باإلبعاد عن القدس

رام الله/ فلسطني:
االحتــالل  ســلطات  ســلمت 
اإلرسائيلـــــــــــــــــــي، املواطنــــــــــــــــــة مريــــم 
بــاب  حــي  ســكان  مــن  العجلــوين 

باإلبعــاد  قــراًرا  املغاربــة، 
القــدس  مدينــة  عــن 

جهاز تعقيم ذيك.. 
صناعــة محليـــة 

بجهد فردي يف غزة 
للوقاية من "كورونا"

غزة/ صفاء عاشور:
يف  الصنــع  محــي  جهــاز  بــات 

بقطــاع  الجميــع  متنــاول 
اســتخدامه  وميكــن  غــزة 

»الداخلية« تؤكد أن التعايش ما زال بعيًدا
90 إصابة بكورونا يف غزة.. 

و"الصحة" تشتيك من 
نقص مواد الفحص

غزة/ فلسطني:
نقــص  مــن  أمــس،  غــزة،  قطــاع  الفلســطينية يف  الصحــة  وزارة  حــذرت 
مــواد فحــص كورونــا، يف الوقــت الــذي أعلنــت فيــه عــن )90( إصابــة 

أن  الوطنــي  واألمــن  الداخليــة  وزارة  أكــدت  فيــا  بالفــروس، 
القطاع ما زال بعيًدا عن مرحلة التعايش.

يف ميناء خان 
يونس.. صيادون 
يلزتمون إجراءات 

الوقاية من "كورونا"
خان يونس/ محمد أبو شحمة:

إجــراءات  والتــزام  قليلــة  بأعــداد 
مــن  والوقايــة  الســالمة 
بــدأ  "كورونــا"،  فــروس 

غزة/ أدهم الريف:
للحفــاظ  أرائــك  أربــع  ســكيك  محمــود  يضــع 
عى التباعد االجتاعي بني الزبائن الوافدين 
ملحلــه التجــاري املخصــص لبيــع األحذيــة يف 

عمــر  بشــارع  بـ"البلــد"،  الشــهرة  املنطقــة 
املختــار رشقــي مدينــة غــزة، املــكان التجــاري 
إىل  ســكيك  ولجــأ  غــزة.  مدينــة  يف  األهــم 
ذلــك ضمــن سلســلة إجراءات وقائية مشــددة 

يلتــزم بهــا حفاًظــا عــى نفســه والعاملني لديه 
والزبائــن كذلــك مــن جائحــة فــروس "كورونــا" 

التي وصلت داخل قطاع غزة الشهر 
املــايض، بعدمــا حالــت اإلجــراءات 

وقفة إسناد لألسري ماهر األخرس يف جنني

دة تصاحب قرار  إجراءات وقائية ُمشدَّ
"الداخلية" فتح محالت تجارية بغزة

تحذيرات من طقوس تلمودية غير مسبوقة

دعوات للنفري والرباط 
فـي "األقصــى" لصــد

اقتحامات المستوطنني
القدس املحتلة/ فلسطني:

دعــت مؤسســة القــدس الدوليــة، أمــس، أهــايل مدينــة القــدس املحتلــة للنفــر 
وشــد الرحــال إىل املســجد األقــىص املبــارك والربــاط فيــه طيلــة فــرة األعيــاد 

اليهودية لصد أي محاولة من املســتوطنني القتحام املســجد وأداء 
الطقــوس التلموديــة يف ســاحاته. وأوضحــت القــدس الدوليــة يف 

ضغط أمريكي على دول لقبول التطبيع

أبو مرزوق: حماس ال تنازع 
فتح عىل التمثيل الخارجي

الدوحة/ فلسطني:
أكــد عضــو املكتــب الســيايس لحركــة حــاس د. مــوىس أبــو مــرزوق، أن حاس 
ال تنــازع حركــة فتــح عــى مســألة التمثيــل الخارجــي، وإمنــا تحاول تقديم نفســها 
بوصفهــا جــزءا مــن الحــراك الوطنــي. جــاءت ترصيحــات أبــو مــرزوق يف حديــث 
لقنــاة األقــىص، مســاء أمــس، دعــا فيهــا "فتــح" إىل التفهــم بأن حــاس ال تنازعها 

حقــوق  تحقيــق  باتجــاه  الدفــع  تحــاول  وإمنــا  الخــارج،  يف  التمثيــل 
الشــعب الفلســطيني، كــا تريــد أن تتنافــس عــى مكاســب لصالــح 

غزة/ فلسطني:
قالــت حركــة املقاومــة اإلســالمية )حــاس(، أمــس: إن خــروج املظاهــرات الرافضــة للتطبيــع مــع االحتــالل 
اإلرسائيــي يف بلــدان عربيــة، مــا هــو إال إدراك منهــم لخطــورة التطبيــع مــع االحتــالل. ودعا املتحدث باســم 
الحركــة حــازم قاســم يف ترصيــح أمــس، هــذه الحكومــات إىل اإلصغــاء لصــوت الشــعوب الرافــض للتطبيــع، 

مشًرا إىل أن هذه املظاهرات تؤكد رفض الشعوب لكل أشكال التطبيع مع االحتالل.
وأضــاف أن الشــعوب تــدرك بضمرهــا القومــي خطــورة توقيــع اتفاقات التطبيع مــع االحتالل، الفًتا 
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"خليك بالبيت".. 
رضورة اجتماعية 

يف زمن "كورونا"
غزة/ نور الدين صالح:

مهــدي  قــي  أم  املواطنــة  متتنــع 
)28 عاًمــا( عــن زيــارة بيت 

15

5 وفيات و636 إصابـــة
بكورونا يف محافظات الضفة

رام الله/ فلسطني:
اللــه،  رام  يف  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
أمــس، عــن تســجل )5( حــاالت وفــاة و)636( إصابــة 
جديــدة بفــروس كورونــا املســتجد، و)278( حالــة 
تعــاٍف مــن الفــروس خــالل الـــ24 ســاعة األخــرة يف 
صحفــي  بيــان  الــوزارة  وبّينــت  املحافظــات.  جميــع 
يف  كورونــا  فــروس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  أمــس، 
نســبة  بلغــت  فيــا   ،)% 70.3( بلغــت  فلســطني 

الوفيــات  ونســبة   ،)% 29.1( النشــطة  اإلصابــات 
)0.6 %( مــن مجمــل اإلصابــات. وأوضحــت أّنــه تــّم 

تســجيل )124( إصابــة يف مدينــة القدس املحتلة، 
بعــد  الغربيــة املحتّلــة،  الضفــة  و)512( إصابــة يف 
أن  إىل  وأشــارت  جديــًدا.  فحًصــا   )3213( إجــراء 
حــاالت الوفــاة الجديــدة ســجلت لـــمواطنة مــن يطــا 

)85 عامــا( ومواطــن مــن أريحــا )73 عامــا(، 
ومواطــن مــن بيــت لحــم )89 عامــا(، إضافــة 

جنني/ فلسطني:
واإلســالمي  الوطنــي  العمــل  فصائــل  نظمــت 
جنــني،  محافظــة  يف  الظهــر  ســيلة  بلــدة  وأهــايل 
األخــرس  ماهــر  لألســر  إســناد  وقفــة  أمــس،  ليلــة 
وطالــب  يوًمــا.   54 منــذ  الطعــام  عــن  املــرب 
ســلطات  عــى  بالضغــط  الوقفــة  يف  املشــاركون 

االحتــالل اإلرسائيــي لإلفــراج عــن األســر األخرس، 
الــذي تــزداد حالتــه الصحيــة صعوبــة. ودعــا فاعــور 
صبــح عضــو قيــادة الجبهــة الدميقراطيــة يف جنــني 
األرسى،  نــرصة  أجــل  مــن  الحــراك  مــن  مزيــد  إىل 

تحمــل  إىل  الدوليــة  املؤسســات  وكل 
األرسى  لــه  يتعــرض  مــا  إزاء  مســؤولياتها 

غزة/ فلسطني:
الصحفيــة  واملؤسســات  والكتــل  األطــر  وجهــت 
يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة املحتلــة، نــداء إىل 
اإلعــالم  لدعــم  الوطنيــة   والــركات  املؤسســات 
املحــي الفلســطيني الذي يواجــه أزمة مالية حادة 

نتيجة تراجع العائدات اإلعالنية.
أن  أمــس،  بيــان  يف  الصحفيــة  األطــر  وأوضحــت 
املحليــة  الفلســطينية  اإلعالميــة  املؤسســات 

تعصــف  كبــرة  ماليــة  ضائقــة  مــن  تعــاين 
بها وتهدد اســتمرار عملها نتيجة األوضاع 

وجهته للكيانات االقتصادية الوطنية

األطر والمؤسسات الصحفية تطلق نداًء لدعم اإلعالم المحيل
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رام الله/ فلسطني:
مريــم  املواطنــة  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســلطات  ســلمت 
العجلــوين مــن ســكان حــي بــاب املغاربــة، قــراًرا باإلبعــاد عــن 

مدينة القدس املحتلة.
أبــو  أمجــد  املقدســيني  األرسى  أهــايل  لجنــة  رئيــس  وأفــاد 
عصــب، يف بيــان أمــس، أن ســلطات االحتــال رفضــت طلــب 
"مل الشــمل" الــذي تقــدم بــه زوج مريــم األســر املحــرر محمــد 
العجلــوين )32 عاًمــا(، قبــل عــدة ســنوات، وبنــاء عليــه  جــر 
قــررت إبعــاد زوجتــه عــن القــدس املحتلــة، وأمهلتــه أســبوعني 
لاعرتاض عىل القرار، واصًفا القرار بأنه جائر، ويعد أحد أبرز 

أوجه الظلم واالستبداد بحق زوجات األرسى املقدسيني.
األربعــة  وأطفالهــم  وزوجتــه  العجلــوين  أن  عصــب،  أبــو  وبــني 
وزيــادة  وتفريقهــا  العائلــة  تفتيــت  كابــوس  اليــوم  يعيشــون 

أعبائها.
ويتعمد االحتال التنغيص عىل عائات األرسى املقدسيني، 
عــىل  ويقــدم  املقدســيات،  غــر  مــن  املتزوجــني  وتحديــًدا 

إبعادهن بحجج واهية.

م  االحتالل ُيسلِّ
المواطنة مريم 
العجلوني قراًرا 

باإلبعاد عن القدس

غزة-القدس املحتلة/ نور الدين صالح:
األقــى  واملســجد  القــدس  مدينــة  كانــت 
حــارضة يف اتفــاق التطبيــع الــذي جــرى االنتهــاء 
اإلمــارات  بــني  واشــنطن  يف  مراســمه  مــن 
خــال  مــن  أمريكيــة،  برعايــة  االحتــال  ودولــة 
التلويــح -وإن كان غــر مبــارش- بتنفيــذ زيــارات 

للمسلمني عر االتفاق.
ويف ظــل عــدم الحديــث املبــارش عــن مســألة 
الزيارة، لكن هل ُيكن أن يكون ذلك من خال 
بنــد الســياحة يف اتفــاق التطبيــع، الــذي ينــص 
عــىل رغبــة الطرفــني -اإلمارات ودولــة االحتال- 
املتبادلــة يف تعزيــز التعــاون الســياحي بينهــا 
التنميــة  عنــارص  مــن  رئيًســا  عنــًرا  بصفتــه 
االقتصاديــة وإقامــة روابــط أوثــق بــني الشــعوب 

والثقافة؟
بجــوالت  القيــام  عــىل  تعمــل املؤسســات  كــا 
دراسية متبادلة لزيادة املعرفة يف مجال تنمية 

الحاالت عىل اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل 
الوفــود امُلطبعــة إىل األقــى، كــا فعلــت يف 

السابق.
وأكــد أن املقدســيني لــن يقبلــوا زيــارة أي وفــود 
تطبيعيــة للمســجد األقــى، حيــث ســيفعلون 
معهــا كــا فعلــوا حينــا دخــل أحــد امُلطبعــني 
رشطــة  بحايــة  أعــوام  عــدة  قبــل  الســعوديني 

االحتال، بطرده من ساحات األقى.
ورأى حامــي أن مســألة زيــارة الوفــود لألقــى 
بوعــي  مرهونــة  التطبيــع  اتفاقــات  بنــد  تحــت 
الشــعوب العربيــة واإلســامية التــي مــا زال فيها 
بقيــة حيــاء مــن حرص وحب لألقى، ويدركون 
أن طريــق األقــى ال ُيكــن أن ترســل مــن خــال 

اتفاقات أو معاهدات.
وشــدد عــىل أن "هــذه االتفاقــات لــن ُيكتــب لها 
الحيــاة، ألنهــا جــاءت ضــد حــركات التاريخ الذي 
التاريــخ  مــر  عــىل  الهبــوط  حالــة  فيــه  شــاهدنا 

الثقافيــة  والســياحة  الــرتاث  وتســويق  وإدارة 
الســياحية  الروابــط  تنويــع  بهــدف  والريفيــة 
وتعميقهــا، والســعي لاســتفادة مــن ميزانيــات 
املتبادلــة  الســياحة  لتعزيــز  الوطنيــة  التســويق 

بني الواليات.
شــكل  ســيكون  كيــف  هنــا،  األبــرز  والســؤال 
هــذه الزيــارات؟ وهــل سيســتقبل املقدســيون 
وحراس ومرابطو املسجد األقى هذه الوفود 
تطبيعهــا  وّقعــت  التــي  اإلمــارات  عــر  القامــة 

العلني مع دولة االحتال؟
فلســطني  يف  العليــا  اإلســامية  الهيئــة  عضــو 
جميل حامي، مل يستبعد أن ُتقدم )إرسائيل( 
عىل خطوات "حمقاء" كا فعلت يف السابق، 
عــر سلســلة مــن اإلغــراءات وتســهيل قدومهــم 

للمسجد األقى تحت ذريعة "السياحة".
مــع  هاتفــي  اتصــال  خــال  حامــي  وقــال 
"فلســطني"، إن قوات االحتال تعمد يف هذه 

وماتت حيث ُأنشئت".
واســتنكر حامــي هرولــة بعــض الــدول العربيــة 
مضيًفــا:  االحتــال،  مــع  عاقاتهــا  تطبيــع  عــىل 
بحالــة  يتمثــل  تاريخــي  مشــهد  أمــام  "نحــن 
انحطــاط عنــد بعــض الــدول العربيــة التــي تظــن 

أنها تستطيع الترف كا يحلو لها".
وبــنّي أن هــذه الــدول تظــن أنهــا ســتغر الواقــع، 
لكنها تجهل حقيقة االحتال الذي يسعى منذ 
عــام 1967 لتغيــر الواقع التاريخي والجغرايف 
الفلســطينية  األرايض  وكل  القــدس  ملدينــة 

بشكل عام.
وعّد حامي، أن حالة الهرولة والتطبيع العريب 
تســتجيب  ولــن  "مؤقتــة"  حــايل  الوقــت  يف 
طريــق  أن  تــدرك  التــي  العربيــة،  الشــعوب  لهــا 
وال  االتفاقــات  عــر  ليــس  األقــى  املســجد 

التريحات من هنا وهناك.
زيارات مرفوضة

األقــى،  املســجد  يف  مرابطــون  أكــد  كــا 
الوفــود  هــذه  الســتقبال  امُلطلــق  رفضهــم 
ارتكــب املجــازر  الــذي  مــع االحتــال  امُلطبعــة 
قتــل  اإلســامية،  واملقدســات  األقــى  بحــق 

وأصاب آالف الفلسطينيني.
أكــدت  حلــواين،  هنــادي  املقدســية  املرابطــة 
الوفــود  هــذه  مثــل  لزيــارة  امُلطلــق  رفضهــا 
للمســجد  بـ"الخائنــة  وصفتهــا  التــي  امُلطبعــة 

األقى والقضية الفلسطينية".
مــع  هاتفــي  اتصــال  خــال  حلــواين  وقالــت 
الوفــود  هــذه  اســتقبال  "ســيكون  "فلســطني": 
كا الســابقة، التي طردها املقدســيون ومنعها 
من دخول املسجد األقى، خشية تدنيسه".

لألقــى  القــدوم  اســتطاعوا  "إذا  وأضافــت: 
فليأتــوا، يك يــروا طريقــة اســتقبالهم مــن أهــل 

القدس، حيث ستكون باألحذية والنعال".
وعــّدت حلــواين كل شــخص وافــق عــىل زيــارة 

القــدس بهــذه الطريقــة "خائًنــا لله واملســلمني، 
والجرحــى،  الشــهداء  دمــاء  كل  نــي  فهــو 

والبيوت التي هدمها االحتال املجرم".
هكــذا بــدا الحــال للمرابطــة زينات الجــاد، التي 
قالت إن زيارة هذه الوفود املطبعة "مرفوضة، 
فهــم  لاحتــال،  وخدمــة  رغبــة  جــاؤوا  لكونهــم 

مثلهم مدنسون لألقى".
مــع  هاتفــي  اتصــال  خــال  الجــاد  وأكــدت 
"فلســطني"، أن شــباب األقــى واملقدســيني 
فيــه  ويعيثــون  األقــى  يدخلــون  يرتكوهــم  لــن 
فساًدا، "فكان األوىل عىل هؤالء دعم الشعب 
نحــو  الهرولــة  مــن  بــداًل  وقضيتــه  الفلســطيني 

التطبيع مع االحتال"، وفق تعبرها.
والبحريــن  اإلمــارات  دولتــي  تطبيــع  واســتنكرت 
عــىل  "تآمــًرا  ذلــك  معتــرًة  االحتــال،  مــع 
الفلســطينيني الذيــن يتعرضــون ألبشــع الجرائــم 

من االحتال اإلرسائيي منذ سنوات طويلة".

بعد اتفاقات التطبيع مع االحتالل
كيف سيستقبل المقدسيون زيارات الوفود العربية للمسجد األقصى؟

رام الله/ فلسطني:
أفــادت معطيــات نرشتهــا الدائــرة اإلعاميــة 
لحركــة "حــاس" بالضفــة الغربيــة املحتلــة، 
ارتقــاء شــهيد  املــايض شــهد  األســبوع  بــأن 
يف  مواجهــات  وانــدالع  جنــني،  يف  طبيــب 
50 نقطــة مواجهــة، تخللهــا إلقــاء زجاجــات 
ناريــة  ومفرقعــات  ناســفة  وعبــوات  حارقــة 
يف عــدة مواقــع، وأصيــب خالهــا عــرشات 

املواطنني.
وذكــرت املعطيــات التــي وردت ضمن تقرير 
"حصاد األسبوع"، أمس، أن الطبيب نضال 
محمد جبارين )54 عاًما( استشهد، بقنبلة 
جنــني،  قضــاء  برطعــة  حاجــز  قــرب  صــوت 
الغضــب  يــوم  خــال  املاضيــة،  الجمعــة 
الــذي دعــت لــه القيــادة املوحــدة للمقاومــة 

الشعبية.
ببلــدة  مواجهــات  الجمعــة  اندلعــت  كــا 
العيســوية يف القدس املحتلة، ومواجهات 
أخــرى يف قريــة كفــر قــدوم بقلقيليــة يف إثــر 
قمــع املســرة األســبوعية ضــد االســتيطان، 
والحاجــز الشــايل ملدينــة قلقيليــة، وبــاب 
الخليــل،  يف  العــروب  ومخيــم  الزاويــة 
واملدخل الشــايل لبيت لحم وبلدة جناتة 

يف بيــت لحــم، واملدخــل الشــايل ملدينــة 
البرة يف رام الله، وحاجز برطعة يف جنني، 
وســنريا  بيديــا  يف  حســان  وخلــة  وحــارس 
القبليــة،  وعصــرة  ومادمــا  ســلفيت،  يف 
 14 يف  متفرقــة  مواجهــات  ضمــن  وذلــك 
منطقــة، أصيــب خالهــا عدد من املواطنني 
املغلــف  املعــدين  بالرصــاص  منهــم  ثاثــة 
اإلصابــات  مــن  عــدد  جانــب  إىل  باملطــاط، 

باالختناق بالغاز السام.
 8 إحصــاء  تــم  املــايض،  والخميــس 
شــعفاط  مخيــم  يف  اندلعــت  مواجهــات، 
وقطنة يف ضواحي القدس املحتلة، وبيت 
ســرا والبــرة يف رام اللــه، والولجــة يف بيــت 
لحــم وزبوبــا يف جنــني، وطمون يف طوباس، 

والحاجز الشايل ملدينة قلقيلية.
وأحــي األربعــاء املــايض 6 نقاط مواجهة، 
القــدس،  بضواحــي  شــعفاط  مخيــم  يف 
ومدينــة البــرة يف رام اللــه، واللــن الرشقيــة 

بنابلس، ومدينة قلقيلية.
وشــهد منتصــف األســبوع، 7 نقــاط مواجهــة 
بــني شــبان وقــوات االحتــال، تخللهــا إلقــاء 
االحتــال  دوريــات  عــىل  حارقــة  زجاجــات 
جنــويب  حــوارة  بلــدة  يف  ومســتوطنيه 

نابلــس، واندلعــت مواجهــات يف قرية حزما 
وجــر  الزاويــة  وبــاب  القــدس،  بضواحــي 
حلحول ومستوطنة بيت حجاي ومستوطنة 
كرمــي تســور يف الخليــل، ومخيــم األمعــري 

يف رام الله.
وأحــي االثنــني املايض، 7 نقاط مواجهة، 
يف مخيــم شــعفاط والعيســوية يف القــدس 
الخليــل،  يف  العــروب  ومخيــم  املحتلــة، 
طولكــرم،  ومدينــة  اللــه،  رام  يف  ورسدا 
وسبسطية يف نابلس، وعزون يف قلقيلية.

يف  مواجهــات  اندلعــت  املــايض،  واألحــد 
الطــور، ومخيــم العروب ومســتوطنة نجهوت 
يف  إيــل  بيــت  ومســتوطنة  الخليــل،  يف 
مواجهــة،  نقــاط   4 ضمــن  وذلــك  اللــه،  رام 
أطلــق خالهــا أكــواع ناســفة عــىل مســتوطنة 
بيــت إيــل، وزجاجــات حــارق عــىل دوريــات 

االحتال يف مخيم العروب.
فقــد  املــايض،  األســبوع  مــن  الســبت  أمــا 
مــن  كل  يف  مواجهــة،  نقــاط   4 اندلعــت 
وخرســا  القــدس،  مدينــة  يف  الجــوز  وادي 
وباب الزاوية يف الخليل، وقلقيلية يف كفر 
قــدوم، أطلــق خالهــا شــبان زجاجــات حارقة 

يف مواجهات خرسا.

جنني/ فلسطني:
عــد القيــادي يف حركــة حــاس عبــد الجبــار 
نضــال جباريــن  الطبيــب  استشــهاد  أن  جــرار 
أمــام  أننــا  يؤكــد  منظــم  صهيــوين  "إرهــاب 
يف  اآلمنــني  يقتــل  مغتصــب  مجــرم  محتــل 
كل مــكان". ولفــت جــرار يف تريــح أمــس، 
إىل أن مــا يقــوم بــه املحتــل مــن قتــل وســفك 
إىل  الوقــوف  العــرب  مــن  يســتدعي  للدمــاء 
جانب الشــعب الفلســطيني وقضيته األوىل 

املحتــل  جانــب  إىل  الوقــوف  ال  فلســطني، 
والتطبيــع مــع مجــرم يســفك دماءنــا ويأرسنــا 
يف كل لحظــة. وقــال: "نقــول للعــرب، انظــروا 
مع من تطبعون، أنتم تطبعون مع من يقتلون 
اآلمنــني مــن أطفالنــا وشــبابنا عــىل الحواجــز 
مارســات  أن  جــرار  وأضــاف  بــارد".  بــدم 
االحتــال تظهــر صورته الحقيقية البشــعة يف 
قتــل اآلمنــني وترويعهــم. وشــدد جــرار عــىل 
مواجهــة  يف  واحــًدا  ــا  صفًّ نكــون  "أن  رضورة 

كل املؤامــرات عــىل شــعبنا وكل مــا يخطــط 
ضدنــا كفلســطينيني تحديــًدا يف مثــل هــذه 

األوقات".
وكان الطبيــب جباريــن "٥٤ عاًمــا" استشــهد 
إلقــاء  جــرَّاء  مــن  بإصابتــه  متأثــًرا  الجمعــة، 
مطاردتــه  أثنــاء  يف  صــوت  قنبلــة  االحتــال 
مــن قبــل جنــود االحتــال عند إحــدى فتحات 
بالقــرب مــن حاجــز  جــدار الفصــل العنــري 

برطعة.

رام الله/ فلسطني:
التحريــر  التنفيذيــة ملنظمــة  اللجنــة  أمــني رس  قــال 
مــن  تنســحب  لــن  فلســطني  إن  عريقــات:  صائــب 
جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة التعاون االســامي، 
"وســتقول كلمتهــا بــأن عــىل العــرب حايــة قراراتهم 
التــي أقرتهــا القمــم الســابقة". وذكــر عريقــات، يف 
تريــح إذاعــي أمــس، أن "اتفــاق التطبيــع اإلمــارايت 
رؤيــة  اعتــاد  عــىل  ينــص  االحتــال  مــع  البحرينــي 

ترامب للسام أو ما يعرف بـ"صفقة القرن"".
وأشــار إىل أنــه "مل يــرد يف اتفــاق التطبيــع أبــًدا ذكــر 

دولــة فلســطينية عــىل حــدود الرابــع مــن حزيــران مــن 
القــدس  رشقــي  وعاصمتهــا  وســتني،  ســبعة  عــام 
أو قضايــا الوضــع النهــايئ". ويف ســياق آخــر، قــال 
يف  عبــاس  محمــود  الرئيــس  خطــاب  إن  عريقــات: 
الجمعية العامة لألمم املتحدة خال األيام املقبلة 
ســيكون "مــن أهــم الخطابــات أمــام هــذه املؤسســة 
األممية". وأضاف أن الخطاب سيكون "خطاب الرد 
الحملــة  ظــل  يف  الفلســطيني  والتحــدي  والصمــود 
التي تشنها الواليات املتحدة عىل قضيتنا، ويقف 
فصائلــه،  بــكل  شــعبنا  وخلفــه  الرئيــس  وجههــا  يف 

القــرن  صفقــة  وإســقاط  الوحــدة  تحقيــق  أجــل  مــن 
عــر املقاومــة الشــعبية والقيــادة املوحــدة". وعــىل 
صعيــد الخطــوات املقبلــة، لفــت إىل أن "الهــدف 
اآلن هــو تثبيــت الوحــدة الوطنيــة وإنهــاء االنقســام 
الشــعبية  للمقاومــة  املوحــدة  القيــادة  وإنجــاح 
والتمســك باملؤسســات الوطنيــة وتعزيزهــا". وأفاد 
بــأن الخطــوة األخــرى منع أي دولة عربية من تكرار ما 
قامــت بــه اإلمــارات والبحريــن، محــذًرا مــن أن بعــض 
الــدول تعتقــد أن مصالحهــا ومكانتهــا تقبــل القــدس 

"عاصمة لـ)إرسائيل(" واألقى تحت سيادتها.
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القدس املحتلة/ فلسطني:
أمــس،  الدوليــة،  القــدس  مؤسســة  دعــت 
أهايل مدينة القدس املحتلة للنفر وشد 
املبــارك  األقــى  املســجد  إىل  الرحــال 
اليهوديــة  فــرتة األعيــاد  والربــاط فيــه طيلــة 
لصد أي محاولة من املســتوطنني القتحام 
يف  التلموديــة  الطقــوس  وأداء  املســجد 

ساحاته.
بيــان  يف  الدوليــة  القــدس  وأوضحــت 
االحتــال  ســلطات  أن  أمــس،  صحفــي، 
"الســجود  يســمى  مــا  مؤخــًرا  فرضــت 
امللحمــي" وهــو االنبطــاح داخــل ســاحات 
خبيثــة  خطــوة  يف  األقــى؛  املســجد 
العبــادات  يســمى  ملــا  للتأســيس  وخطــرة 
القربانيــة، وتحويــل األقــى ملركــز روحــي 
لليهــود يف طريــق ســعيهم لهــدم املســجد 
عــىل  املزعــوم  الهيــكل  وإقامــة  املبــارك 
أنقاضــه. وحــذرت مــن محــاوالت االحتــال 
داخــل  أخــرى  طقــوس  اســتكال  فــرض 
بالبــوق،  النفــخ  مثــل  األقــى  املســجد 
وتقديــم القرابــني النباتيــة التــي يقدمونهــا 
عنــد  العــرش"  عيــد  "مثــار  يســمى  فيــا 
اليهود. وشددت عىل أن هذه االعتداءات 

مل تكــن إالَّ بالتطبيــع العــريب الفاضــح الذي 
مارســته بعــض الــدول، وهرولــة دول أخــرى 

نحو التطبيع مع االحتال.
املســجد  وخطيــب  إمــام  أكــد  بــدوره 

األقــى، ورئيــس الهيئــة اإلســامية العليــا 
وجــوب  صــري،  عكرمــة  الشــيخ  بالقــدس 
املبــارك،  األقــى  للمســجد  الرحــال  شــد 
والربــاط فيــه ملــن يســتطيع للوقــوف أمــام 

إفــراغ  منهــا  املــراد  االحتــال  مخططــات 
وتفريــغ  أهلهــا  مــن  املقدســة  املدينــة 
ظــل  يف  خاصــة  األقــى  مــن  املســلمني 
بــرورة  طالــب  كــا  اليهوديــة.  األعيــاد 

فلســطني  ألهــايل  كبــر  حشــد  توفــر 
ولتشــغيل  إلعارهــا  القــدس  مدينــة  يف 
أســواقها الراكــدة والتوجــه إىل مقدســاتها 
العــرب  صــري  وناشــد  فيهــا.  للصــاة 
الدعــم  أشــكال  كل  تقديــَم  واملســلمني 
تتوقــف  وأالَّ  وأهلهــا  القــدس  ملدينــة 
تتهــاوى  التــي  الشــعارات  عنــد  املســاندة 
أمــام مــا يجــري عــىل األرض مــن إجــراءات 
صهيونيــة تهويديــة بالتــوازي مــع اتفاقــات 

التطبيع املتتالية.
س األعيــاد  تتكــدَّ القادمــة  الشــهور  وخــال 
تنــوي  حيــث  صورهــا،  بــأرشس  اليهوديــة 
اقتحامــات  تنفيــذ  الهيــكل  جاعــات 
والعــدد.  الكــم  ال  والشــكل،  النــوع  تعتمــد 
مخططــات  عــدة  الهيــكل  جاعــات  ولــدى 
نفــخ  مقدمتهــا  يف  األقــى،  القتحامــات 
البــوق داخلــه ويف بســتانه الرشقــي خــال 

عيد رأس السنة.
الواقعــة  التوبــة"  "أيــام  يســمى  مــا  وخــال 
بــني رأس الســنة و "يــوم الغفــران" تســتعد 
داخــل  ســجود  لتنفيــذ  الهيــكل  جاعــات 
وتصويرهــا  علنيــة  صلــوات  مــع  األقــى 

للعلن.

تحذيرات من طقوس تلمودية غير مسبوقة
دعوات للنفير والرباط في "األقصى" لصد اقتحامات المستوطنين
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تجــاه  املقاومــة  صواريــخ  انطــاق  مــن  ســاعات  بعــد 
التطبيــع  اتفاقــات  عــى  ا  ردًّ الجنوبيــة،  املســتوطنات 
الخليجية اإلرسائيلية يف واشــنطن، وقبلها انتهاء "جولة 
التــي  ازدادت األصــوات اإلرسائيليــة  األخــرة،  البالــن" 
نتنياهــو رئيــس الحكومــة تجــاه  بنيامــن  تهاجــم سياســة 
إنهــاك  عــن  تســفر  أنهــا  بزعــم  غــزة،  قطــاع  املقاومــة يف 
املســتوطنن، وانعــدام الشــفافية، وعــدم القــدرة عــى 

التصدي لحامس.
أكــر مــن ذلــك، يصــف اإلرسائيليــون الرافضــون لسياســة 
الحكومــة والجيــش تجــاه غــزة، أنهــا ملتويــة وضــارة، ألن 
ويتهمــون  ويشــكون،  يتذمــرون،  الجنــوب  مســتوطني 

نتنياهو بأنه ليس لديه سياسة واضحة تجاه غزة. 
الغريــب أن العكــس هــو الصحيــح، فقــد وضــع نتنياهــو 
سياســة واضحــة يف التعامــل مــع غزة، لكنها سياســة غر 
ألنهــا  املحليــة،  وقياداتهــم  املســتوطنن  لــدى  مقبولــة 
بالتأكيــد ليســت جيــدة معهــم، ومــن أهــم خطوطهــا أن 
نتنياهو يؤمن بالتسوية مع حامس، ولهذه الغاية، أوكل 
املهمــة لرجلــه الــري رئيس مجلس األمن القومي مائر 

بن شبات.
نتنياهــو دأب عــى الترصيــح أن "إرسائيــل" ال تريــد حرًبــا 
ســيكون  الصمــت  عــى  الــرد  أن  عــى  ويــرص  غــزة،  يف 
مثنــه الهــدوء، وبذلــك يتبــع نهًجــا غــر مقبول، مــن وجهة 
تقطــر  لظاهــرة  اعتبــاره  خــال  مــن  املســتوطنن،  نظــر 
الصواريــخ وجــوالت التصعيــد القصــرة كل بضعــة أشــهر 
مســألة معقولــة، أمــا الجيــش فيتبــع سياســة أكــر بــروًدا 
عــى  مثبتــة  وهــي  الحكومــة،  سياســة  هــذه  واعتــدااًل، 
أرض الواقــع، رغــم أنهــا ســيئة للمســتوطنن، لكنها جيدة 

بنظرها.
مــن  الطلــب  عــى  اإلرسائيليــة  الحكومــة  تواظــب 
مستوطني الجنوب تحمل ما تعدها "حرب االستنزاف" 
التــي متارســها حــامس، بزعــم أن ضحايــا القلــق والتوتــر 
أفضــل حــااًل مــن اإلصابة الجســدية يف أثنــاء حرب عنيفة 
ــا، يف حــن أن حــامس، صاحبــة الســيادة عــى غــزة،  حقًّ
تتحــدث معهــا الحكومــة عــر أطــراف ثالثــة ورابعــة، ويرى 
قادتهــا أنفســهم محصنــن مــن االغتيــاالت، خشــية مــن 

انتقامها الجدي يف حال التعرض ألحدهم.
سياســة  يتبعــان  والجيــش  الحكومــة  أن  القــول،  خاصــة 
تركــز عــى كل جهــد ممكن لعدم االنحدار لعملية حربية 
إىل  اســتناًدا  التكلفــة،  كانــت  مهــام  واســعة،  عســكرية 
القناعــة املحبطــة بــأن الحــرب ضــد غــزة ســتعيدنا لنقطــة 
البدايــة نفســها، مــا دفــع بعــض أنصــار الليكــود لاعرتاف 
األكــر  النهــج  هــو  غــزة  تجــاه  نتنياهــو  موقــف  أن  مبــرارة 

يسارية وتراخًيا.
سياســة نتنياهــو تجــاه غــزة واضحــة ومتســقة، لكنهــا غــر 
مقبولة من قبل املستوطنن يف الجبهة الجنوبية، بزعم 
أنها سياسة رجل منفصل عن الواقع يف الجنوب، وبعد 
فــرتة مــن الزمــن ســيدرك رؤســاء التجمعات االســتيطانية 
بغــاف غــزة حقيقــة أن السياســة موجــودة، رغــم أنهــا ال 
تحظــى بإعجابهــم، وال يتــم أخــذ رأيهــم يف الحســبان، ألن 
آراء املســتوطنن ال تهــم نتنياهــو كثــًرا، مــا دام أن 36 

مقعًدا يف الكنيست يؤمنون بها!

إحباط إسرائيلي من السياسة 
"العاجزة" تجاه غزة

وأضافــت حنــون أنــه "منــذ العــدوان عــى 
العراق عام 1991 والعامل العريب يعيش 
مل  أنهــا  إىل  مشــرًة  وتقهقــًرا"،  انحطاًطــا 
التوقيــع، ألنــه "جــاء يف  إعــان  تســتغرب 
عنهــا  القنــاع  أســقطت  عامليــة  أزمــة  ظــل 
كل  إفــاس  وأظهــرت  كورونــا،  جائحــة 

األنظمة مبا فيها التي تحكم العامل".
البــاب  فتــح  أوســلو  "اتفــاق  أن  واعتــرت 
القيــادة  ألن  اليــوم  يحــدث  مــا  أمــام 
الفلســطينية اضطــرت إىل تقديــم تنازالت 
"القيــادة  أن  إىل  الفتــًة  جــًدا"،  خطــرة 
بعــد  التنــازل  إىل  اضطــرت  الفلســطينية 
األنظمــة  قبــل  مــن  القضيــة  عــن  التخــي 
لــإدارة  الــوالء  أعلنــت  التــي  املجــاورة 

األمريكية واإلمرياليات عى نحو عام".
وقالــت رئيســة حــزب العامل الجزائري، إن 
"اتفــاق أوســلو هــو النكبــة الثانية لنا ونحن 
مل ندعمــه ومل نتوقــع خــًرا منــه"، مؤكــدة 
جديــدة  ليســت  اإلماراتيــة  "الخطــوة  أن 
وعمرها 15 سنة تقريًبا ولن تكون جديدة 
عــى باقــي األنظمــة العربيــة التــي ســتطبِّع 

أيًضا".
وأشــارت إىل أن "الصــورة اتضحــت اليــوم 
الخائنــة  األنظمــة  عــى  االتــكال  وال ميكــن 
مأســاة  عــن  املســؤولية  ــل  تتحمَّ التــي 
الشــعب الفلســطيني وتجزئــة فلســطن"، 
موضحة أن "األنظمة العربية التي فرضت 
الفلســطيني  الشــعب  عــى  وصايتهــا 

تتاجــر للبقــاء يف الحكــم، وتبحــث دامًئــا 
عــن الدعــم الخارجــي والدليــل عــى ذلــك 
عندمــا قــال ترامــب: إن النظــام الســعودي 
بحســب  أمريــكا"،  بفضــل  قامًئــا  زال  مــا 

تعبرها.
وشــددت حنــون عــى أن "األنظمة العربية 
تتحّمــل املســؤولية عن نكبــة الـ48 والقرار 
الصهيــوين فركتــه القــوى اإلمريالية التي 
الثانيــة"،  العامليــة  الحــرب  يف  انتــرصت 
نــراه  الــذي  األرسلــة  "توقيــع  أن  موضحــة 
اليوم وّحد الفصائل الفلســطينية وجعلها 

تّتخذ موقًفا من اتفاق أوسلو.

وأكــدت أنــه "يجــب أن نرجــع إىل املبــادئ 
التــي تأسســت عليهــا الثــورة الفلســطينية 
دولــة  أجــل  مــن  للنضــال   1965 عــام 
مّل  يتطّلــب  وهــذا  موحــدة  فلســطينية 
بكافــة  "الثــورة  أن  إىل  منوهــة  الشــمل"، 
للقضيــة  الحــل  هــي  وأنواعهــا  أشــكالها 

الفلسطينية والثورة الجزائرية مثال".
الجزائــري  العــامل  حــزب  رئيســة  ولفتــت 
خرجــت  الفلســطينية  "القضيــة  أن  إىل 
مــن اإلطــار العــريب وهنــاك تضامــن واســع 
التــي  مــع القضيــة يف الواليــات املتحــدة 
العنرصيــة"،  ضــد  ثــورة  فيهــا  انطلقــت 

ليــس  اليــوم  يحــدث  "مــا  أن  إىل  مشــرة 
مل  واإلمــارات  البحريــن  ألن  ســام  اتفــاق 
ترفعا الساح يوًما بل هي عملية تطبيع".

وإذ ســألت "مــاذا ننتظــر مــن أنظمــة تذبــح 
الشــعب اليمنــي الشــقيق وســاهمت يف 
تدمر العراق و سوريا وتريد تدمر لبنان 
وأذنابهــا؟"،  األمريكيــة  للمصالــح  خدمــة 
اعترت أن "هذه األنظمة العربية ترفضها 
الشــعوب  هــذه  وتحــّرر  شــعوبها املقّيــدة 

العربية مرتبط بتحّرر الفلسطينين".
الحديــث  أنــه "ال ميكــن  وأضافــت حنــون 
نشــهده  مــا  ظــل  يف  عربيــة  جامعــة  عــن 
اليــوم مــن أرسلــة وهــي تتحــّول يومــا بعــد 
أنهــا  يــوم إىل جامعــة عريــة"، الفتــة إىل 
تعليــق  "بــرورة  موقفهــا  عــى  زالــت  مــا 
عضويــة الجزائــر يف جامعة الدول العربية 
مــع  طبّعــت  دولــة  أي  مــع  نجتمــع  ال  يك 

)إرسائيل(".
وقالــت إن "التطبيــع مل يبــدأ مــع اإلمــارات 
إمنــا مــع دول أخــرى كانــت تســيطر عــى 
جامعــة الــدول العربيــة"، معترة أنه "عى 
الجزائر أن تراجع سياستها الخارجية فيام 
تكــون  وأن  طبعــت  التــي  الــدول  يخــص 
بوصلتنــا فلســطن للحفــاظ عــى هويتنــا 

وثورتنا".
الجزائريــن  أن  عــى  شــددت  حنــون 
انتزعــوا  بأنهــم  سيشــعرون  وشــعًبا  دولــة 
تســتقل  عندمــا  كلًيــا  االســتقال 

وصفتهــا  مــا  أن  موضحــة  فلســطن"، 
بالجامعــة "العريــة" تحــاول تحويل العدو 
من أن يكون )إرسائيل( إىل أن تكون إيران 
والكيــان  اإلمريــايل  املــد  "تقــاوم  ألنهــا 

الصهيوين وهذا غر مقبول".
وتحريــف  تحويــل  "هنــاك  أن  وأكــدت 
للقضيــة الفلســطينية مــن قضيــة احتــال 
عــريب  رصاع  إىل  بالكفــاح  طــرده  يجــب 
"الجامعــة  أن  إىل  مشــرة  إرسائيــي"، 
العربيــة اليــوم ال تشــكل خطــًرا فقــط عــى 
شــعوب  عــى  بــل  الفلســطيني  الشــعب 

املنطقة".
"املقاومــة  عــى  تراهــن  أنهــا  وأعلنــت 
وال  الفلســطينية،  القضيــة  يف  الدوليــة" 
وقالــت  العربيــة،  باملقاومــة  تحرصهــا 
القضيــة  مــع  أتضامــن  "ال  كجزائريــة  أنــا 
الفلســطينية، بــل هــي قضيتــي باألســاس 
كنــا  أن  منــذ  الوطنــي  بتحررنــا  ومرتبطــة 

تحت االحتال الفرنيس".
قلقنــا  "مصــدر  أن  أوضحــت  حنــون 
بالنســبة لاخــرتاق اإلرسائيــي هــي القــارة 
اإلفريقيــة التــي يحــاول الكيــان الصهيــوين 
نظــًرا  باملــال  ســنوات  منــذ  اقتحامهــا 
مؤكــدة  الصعــب"،  االقتصــادي  لوضعهــا 
شــر  كل  الســتعادة  اليــوم  "املعركــة  أن 
إىل  البحــر  مــن  الفلســطينية  األرض  مــن 
النهــر والثــورة الفلســطينية مل ولــن متــوت 
وبالوحدة حول الهدف سيتحقق النرص".

واشنطن/ وكاالت:
ذكــرت صحيفــة "وول ســرتيت جورنــال" األمريكيــة، 
أراد  بــن ســلامن،  الســعودي محمــد  العهــد  أن ويل 
أن يوقــع اتفــاق تطبيــع مــع )إرسائيــل( بعــد اإلمــارات 
والبحرين، إال أن والده امللك سلامن عارض ذلك.

أمــس،  مــن  أول  الصحيفــة  عــن  تقريــر صــدر  ولفــت 
إىل وجــود جــدال محتــدم وخافــات بــن بــن ســلامن 
والعاهــل الســعودي بخصــوص "تطبيع العاقات مع 
)إرسائيــل("، حيــث يدفــع األمــر الشــاب إىل تجــاوز 
القضية الفلسطينية وعقد صفقة مع دولة االحتال 

برعاية أمريكية.
عبــد  بــن  ســلامن  امللــك  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
مقاطعــة  عديــدة  لســنوات  أيــد  لطاملــا  العزيــز، 
مســتقلة  فلســطينية  بدولــة  واملطالبــة  )إرسائيــل( 
مــع  إقامــة عاقــات تجاريــة  يريــد  بــن ســلامن  أن  إال 
)إرسائيل(، وإنشاء جبهة موحدة ضد إيران، وتجاوز 
الرصاع اإلرسائيي -الفلســطيني الذي يعده معقًدا 

ُذهــل  الســعودي  العاهــل  أن  إىل  ولفتــت  وصعًبــا. 
بشــدة خــال إجازتــه عنــد إعــان الرئيــس األمريــي، 
دونالــد ترامــب، يف 13 آب/ أغســطس، عــن توقيــع 
الكامــل"  لـ"التطبيــع  اتفاًقــا  واإلمــارات  )إرسائيــل( 

لعاقاتهام.
وذكرت أن ســبب ذهول وصدمة امللك الســعودي، 
أن ويل العهــد مل يبلــغ والــده مســبًقا باالتفــاق بــن 

)تل أبيب( وأبو ظبي. 
أن  مــن  خــي  ســلامن  بــن  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
يعارض والده االتفاق باعتباره ال يساهم يف مطلب 
الفلســطينين بإقامــة دولــة مســتقلة، لدرجــة أنــه )لــو 
اإلمــارات  توقــع  أن  باإلمــكان  كان  ملــا  امللــك(  علــم 

اتفاًقا مع )إرسائيل( بهذه السهولة.
التطبيــع  اتفــاق  إعــان  بعــد  أنــه  إىل  وأشــارت 
اإلرسائيــي اإلمــارايت، طلــب العاهــل الســعودي من 
وزير خارجيته إعادة التأكيد عى التزام باده بإقامة 

دولة فلسطينية.

أفــراد  أحــد  كتــب  ذلــك  بعــد  أنــه  الصحيفــة  وبينــت 
العائلــة املالكــة مــن املقربــن إىل امللك الســعودي 
فيــه  جــدد  للســعودية،  مملوكــة  صحيفــة  يف  مقــااًل 
أن  يجــب  اإلمــارات  أن  إىل  وأملــح  بــاده  موقــف 
تضغــط عــى )إرسائيــل( مــن أجل تقديــم املزيد من 

التنازالت.
وذكرت الصحيفة أنه خال اجتامع بن صهر ترامب 
وكبــر مستشــاريه، جاريــد كوشــر، وويل العهــد يف 
الســعودية، محمــد بــن ســلامن، قــال األخــر إن والده 
"لــن يقبــل باتفــاق تطبيــع بــن )إرسائيــل( واململكــة 

العربية السعودية".
تفعلــه  أن  ميكــن  مــا  أقــى  أن  العهــد  ويل  وأكــد 
اململكة يف الوقت الحايل، بسبب اعرتاض امللك 
"البحريــن  انضــامم  يف  املســاهمة  هــو  الســعودي، 

الصغرة" إىل اتفاق التطبيع مع )إرسائيل(.
يف  الســيايس  املحلــل  أشــار  الســياق،  هــذا  ويف 
صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت"، ناحــوم برنيــاع، أول 

مــن أمــس، أنــه يف الســعودية يوجــد خــاف بــن ويل 
العهــد "الــذي يدفع باتجاه التطبيع، الذي سيحســن 
تــررت  التــي  املتحــدة،  الواليــات  يف  مكانتــه 
بســبب اغتيــال الصحــايف خاشــقجي"، وبــن امللك 
عــن  الرتاجــع  ويرفــض  فيتــو،  "الــذي وضــع  ســلامن، 
مبــادرة الســام الســعودية، التــي اشــرتطت التطبيــع 

بانسحاب )إرسائيل( إىل حدود 1967".
وأضاف أنه "يف هذه األثناء سمح النظام السعودي 
بالتطبيــع.  وصايتــه،  تحــت  التــي  الدولــة  للبحريــن، 
والبحرين كانت هدية عزاء من بن ســلامن لرتامب، 
وســلفة عــى الحســاب املســتقبي. وتــم فتح ســامء 
كلــه  وهــذا  اإلرسائيليــة.  الــركات  أمــام  الســعودية 
يجري يف العلن، فوق الطاولة. ومثة شك إذا كانت 
الســعودية ســتقدم عى خطوة أخرى، حاسمة، قبل 

االنتخابات األمريكية".
يشــار إىل أن الســعودية تدخلت فعا دعام ملســار 
التطبيــع الــذي تقــوده أبــو ظبــي، وذلــك عــر إعانهــا 

فتــح أجوائهــا أمــام الطــران اإلرسائيــي، عــى الرغــم 
من متسكها إعامًيا باملبادرة العربية كحل لتحقيق 

التسوية يف املنطقة.
رئيــس  مــن  ترحيًبــا  القــى  الســعودي  القــرار  والقــى 
وصفــه  الــذي  نتنياهــو،  بنيامــن  االحتــال،  حكومــة 
بـ"التحــول الهائــل"، وهــو كان قــد تحــدث ســابًقا عــن 
اتصــاالت رسيــة مــع عــدد مــن قــادة الــدول العربيــة، 
حديثــه  ســياق  يف  األمريــي،  الرئيــس  رصح  فيــام 
عــن التطبيــع اإلمــارايت، بــأن "محادثــات الســام مــع 

السعودّية بدأت".
التقديــرات  تشــر  أحرونــوت"،  لـ"يديعــوت  ووفًقــا 
اإلرسائيليــة إىل أن الســعودية ســتنتظر إىل مــا بعــد 
نوفمــر  الثــاين/  تريــن  يف  األمريكيــة  االنتخابــات 
املقبــل، قبــل أن تقــرر ما إذا كانت ســتطبع عاقاتها 
مع )إرسائيل(؛ يف غضون ذلك، "هناك تفاؤل" يف 
اتفــاق تطبيــع  التوصــل إىل  إمكانيــة  مــن  )إرسائيــل( 

وشيك مع السعودية.

رئيسة حزب جزائري: نراهن على المقاومة الدولية في القضية الفلسطينية

صحيفة أمريكية: خالفات في األسرة الحاكمة بالسعودية حول التطبيع مع االحتالل

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
أفــادت رشــا الســايح زوجــة الصحفــي عبــد 
الرحمــن ظاهــر بــأن صحــة زوجهــا املعتقل 
خلفيــة  عــى  الســلطة  أمــن  أجهــزة  لــدى 
سياســية منــذ أكــر من شــهر قــد تدهورت 

نتيجة اإلهامل الطبي الذي يتعرض له.
وقالت الســايح يف رســالة بعثتها لوســائل 
إن  أمــس:  حقوقيــة،  ومنظــامت  إعــام 
يتدهــور  الرحمــن  لعبــد  الصحــي  "الوضــع 

وغــر مطمــن، حيــث يعــاين التهابــا رئويــا 
دمويــا  ونزيفــا  ســعال،  ونوبــات  حــادا، 
بســبب الظــروف غــر الصحيــة يف الزنزانــة 

التي يحتجز فيها".
صحــة  أن  الرســالة  يف  الســايح  وأضافــت 
زوجهــا متعبــة يف حــن يســأل أبنــاؤه عنــه 
باســتمرار، متابعــة: "نفســيتنا تعبــت مــن 
استمرار اعتقاله ومتديده مرة وراء مرة".

الصحــي  الوضــع  رغــم  أنــه  وأوضحــت 

الصعب الذي يعيشه ظاهر، فإن محكمة 
الصلح يف نابلس مددت اعتقاله ملدة 5 
أيام. وحملت زوجة املعتقل يف ســجون 
الفلســطينية  الســلطة  الوقــايئ،  األمــن 
رشيــك  حيــاة  عــن  الكاملــة  املســؤولية 

حياتها "الذي تدهور وضعه الصحي".
مــن  محامــون  "مجموعــة  قالــت  بدورهــا، 
الناشــط  يرتأســها  التــي  العدالــة"،  أجــل 
الدفــاع  محامــي  كراجــة،  مهنــد  الحقوقــي 

الخــاص بعبــد الرحمــن: إن "الدفاع ممنوع 
مــن زيــارة الناشــط ظاهر يف مــكان توقيفه 

منذ احتجازه وحتى تاريخه".
وأضافــت املجموعــة أن "مــا مُيــارس بحــق 
وإنقــاذ  تطبيــق  بدعــوى  ظاهــر  الناشــط 
قانونيــة  مجــزرة  حقيقتــه  يف  هــو  القانــون 
انتهــاك  يتــم  وأنــه  ســّيام  بحقــه،  ُترتكــب 
القانون األســايس الفلســطيني وضامنات 
بالحــد  تقتــي  التــي  العادلــة  املحاكمــة 

مــن زيارتــه يف أي  الدفــاع  األدىن متكــن 
وقت، ال منعه من مامرسة هذا الحق".

مــع  يحقــق  الوقــايئ  األمــن  أن  إىل  يشــار 
قضايــا  خلفيــة  عــى  "ظاهــر"  الصحفــي 
والتعبــر وعملــه  الــرأي  بحريــة  لهــا عاقــة 
الصحفــي، منــذ عام 2015، وكلها أعامل 
للســلطة  فيهــا  ُيِســئ  مل  قدميــة  صحفيــة 
الفلســطينية أو ميارس القدح أو التشــهر 

بحق أفراد أو مؤسسات.

رام الله/ فلسطن:
شــاركت عــرات النســوة، أمــس، يف 
القتــل  جرائــم  ضــد  احتجاجيــة  وقفــة 
كان  والتــي  املجتمــع،  يف  والعنــف 
آخرهــا الجرميــة البشــعة التــي حدثــت 
يف وادي النــار قــرب بيــت لحــم، وراح 

ضحيتها مواطن وزوجته وشقيقته.
واحتشــدت املشــاركات تلبيــة لدعــوة 
تجمــع املؤسســات التنمويــة النســوية 

الزقــاق،  بــاب  منطقــة  يف  لحــم  ببيــت 
ورددن شــعارات منــددة بجرائــم القتــل 
لهــا.  حــد  بوضــع  وطالــن  والعنــف 
وقالــت مديــرة مؤسســة تنميــة وإعــام 
يف  فــراج،  ســهر  النســوية  املــرأة 
التنمويــة:  املؤسســات  تجمــع  كلمــة 
إن هــذه الوقفــة تــأيت للتنبيــه مبخاطــر 
كان  والتــي  والعنــف،  الجرميــة  ازديــاد 
يف  وقعــت  التــي  الجرميــة  آخرهــا 

وادي النــار، واملطالبــة بســن منظومــة 
ودعــوة  وقانونيــة،  اجتامعيــة  حاميــة 
يلــزم  مــا  التخــاذ  املختصــة  الجهــات 
عــى وجــه الرعة لوقف هذه الجرائم 
ومحاســبة  الفلســطيني  املجتمــع  يف 

املجرمن.
وأشارت فراج إىل أنه منذ بداية العام 
الجــاري ســجلت 26 جرميــة قتل بحق 

النساء.

رفح/ فلسطن:
نعت رسايا القدس الذراع العسكري 
لحركــة الجهــاد اإلســامي أمــس، أحــد 
مقاتليهــا يف لــواء رفــح جنــوب قطــاع 
غــزة. وأوضحــت الرايــا يف بيــان لهــا 
أن املجاهــد وائــل حامــد الســبع )25 
عاًمــا( تــويف يف إثــر مــرض عضــال أمل 

بــه. وقالــت: "إننــا يف رسايــا القــدس 
لنؤكــد  املجاهــد،  شــهيدنا  نــزف  إذ 
رساًجــا  ســتبقى  الشــهداء  دمــاء  أن 
العــزة  درب  نحــو  للمجاهديــن  منــًرا 
يف  قدًمــا  املــي  وعــى  والكرامــة، 
كامــل  تحريــر  حتــى  املقاومــة  نهــج 

فلسطن الحبيبة".

تدهور الحالة الصحية لمعتقل سياسي في سجون السلطة يثير قلق زوجته

سرايا القدس تنعى أحد بيت لحم: وقفة احتجاجية ضد جرائم القتل والعنف
مقاتليها في رفح

الجزائر/ وكاالت:
قالت رئيســة حزب العمال الجزائري، لويزة حنون: إن مشهد 
التوقيــع علــى اتفــاق التطبيــع فــي واشــنطن بيــن الرئيــس 
األمريكــي دونالــد ترامــب ورئيــس وزراء االحتــال بنياميــن 

نتنياهو والبحرين واإلمارات، ذكرها باتفاق أوسلو الذي كان 
»انعراًجا خطًرا للقضية الفلسطينية«.

دت في مقابلة مع قناة الميادين، أن »التوقيع يأتي في  وأكَّ
ــط فيه ترامب يميًنا وشــمااًل للبحث عن وســيلة  وقــت يتخبَّ

للبقــاء فــي منصبــه، وكذلــك األمــر لنتنياهــو الــذي يواجــه 
قضايا فساد«، مشيرًة إلى أنه »لوال خيانة األنظمة العربية 
المهرولة لألســرلة ومعها بعض اإلعام العربي لما وصلت 

القضية الفلسطينية إلى هذه المرحلة من التقهقر«.

لويزة حنون
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"خليك بالبيت".. ضرورة اجتماعية في زمن "كورونا"
غزة/ نور الدين صالح:

تمتنــع المواطنــة أم قصــي مهــدي )28 عاًمــا( 
عــن زيــارة بيــت أهلهــا منــذ بدايــة تفشــي جائحة 

كورونــا داخــل المجتمــع في قطــاع غــزة، حفاًظا 
على سالمة أطفالها من جهة وعائلتها من جهة 

أخرى.

وال تــزال الجهــات الحكوميــة تفــرض حالــة حظــر 
التجــوال بيــن محافظــات قطــاع غــزة منــذ قرابة 
شــهر، مــن أجــل الســيطرة علــى الحالــة الوبائية، 

خاصــة مــع ارتفــاع منحنــى اإلصابات فــي الوقت 
إجــراءات  التــزام  ضــرورة  إلــى  إضافــة  الحالــي، 

السالمة والوقاية.

إنهــا  لـ"فلســطني"،  مهــدي  وتقــول 
البقــاء  وتلتــزم  أهلهــا  زيــارة  ترفــض 
ســامتها  عــى  حفاًظــا  بيتهــا،  يف 
وأطفالهــا، وتكتفــي باالتصال الهاتفي 
شــبه يومــي عــى والديهــا، لاطمئنــان 

عى أحوالهام.
وتوضــح أن قطــاع غــزة ميــر يف مرحلــة 
خطرة بســبب تفيش فريوس كورونا، 
إجــراءات  اتبــاع  رضورة  تتطلــب 
السامة والوقاية، وأبرزها االلتزام يف 
للــرورة  إال  الخــروج  وعــدم  البيــوت 
القصــوى، من أجل مســاعدة الطواقم 

الطبية يف السيطرة عى الوباء.
وتدعــو املواطنــني اللتــزام اإلجــراءات 
التــي فرضتها الحكومــة أبرزها االلتزام 
االجتامعــي  والتباعــد  البيــوت  يف 
الخــروج  عنــد  الكاممــات  وارتــداء 
فــريوس خفــي  أمــام  "ألننــا  للــرورة، 

وخطر"، عى حد تعبريها.
وال يختلــف الحــال لــدى املواطنــة أم 
محمــد جــر )50 عاًما( حيث أوصت 
بناتهــا املتزوجــات بعــدم زيارتهــا يف 
ظل استمرار حالة الخطر التي تداهم 
قطــاع غــزة يف الوقــت الحــايل، نتيجــة 

تفيش فريوس كورونا.
إنهــا  لـ"فلســطني"،  جــر  وقالــت 

عــر  بناتهــا  مــع  بالتواصــل  تكتفــي 
التواصــل  ومواقــع  الهاتفــي  االتصــال 
الراهــن،  الوقــت  يف  االجتامعــي، 
وســامتهن،  ســامتها  عــى  حفاًظــا 
يك ال يكــنَّ ســبًبا يف نقــل العــدوى ال 

قدر الله.
وأكــدت أنهــا تلتــزم بيتهــا منــذ تفــيش 
حفاًظــا  ُمطلًقــا  تخــرج  وال  الفــريوس 
انتقــال  مــن  وعائلتهــا  نفســها  عــى 
بالتواصــل  وتكتفــي  الفــريوس، 
التواصــل  مواقــع  عــر  أقاربهــا  مــع 
املواطنــني  كل  داعيــًة  االجتامعــي، 
يف  االلتــزام  رضورة  النســاء  وخاصــة 

البيوت.
شــادي  املواطــن  تنتــاب  حــني  يف 
الــردد  مــن  حالــة  عاًمــا(   37( عايــش 
بســبب  وذلــك  والديــه،  زيــارة  حــول 
فــرض حظــر التجــوال، وخشــية انتقــال 
الفــريوس مــن أي شــخص آخــر، ونقلــه 

لعائلته.
لكــنَّ عايــش اضطر لزيــارة والدته التي 
قبــل  مــرات  كيلــو  عــدة  عنــه  تبعــد 
حالتهــا  عــى  لاطمئنــان  أيــام،  عــّدة 
الصحية، متسلًحا بإجراءات السامة 
الكاممــة،  ارتــداء  أهمهــا  والوقايــة 
حفاًظــا عــى ســامتهام، وفق ما روى 

االلتــزام  الجميــع  عــى  يجــب  وتابــع: 
يف البيوت واتباع كل وســائل الوقاية 
الســامة  اللــه  ونســأل  والســامة، 
التامــة لجميــع أبنــاء شــعبنا وأن يــزول 
هذا الوباء يف أقرب وقت بإذن الله.

العليــا  الوطنيــة  اللجنــة  وأطلقــت 

لـ"فلسطني".
وبــنيَّ أنــه مل يصافــح والدتــه باليد رغم 
اشــتياقه الشــديد لهــا، ولكــن املرحلــة 
الحــذر  مــن  مزيــًدا  تتطلــب  الحاليــة 
أجمــل  مــن  اإلجــراءات  تلــك  واتبــاع 

حامية بعضنا بعًضا، حسب قوله.

يف  والــديت  إىل  ذهبــت  وأضــاف: 
عــى  لاطمئنــان  خاطفــة  زيــارة 
أطفــايل  اصطحــاب  دون  صحتهــا 
رغــم اشــتياقهم لهــا، يف ســبيل التــزام 
بــأن  أثــق  وأنــا  الوقائيــة،  اإلجــراءات 

الحامي هو الله.

حملــة  غــزة  يف  كورونــا  ملواجهــة 
أحبابــك"  يقتــل  "اســتهتارك 
للمساهمة يف رفع الوعي املجتمعي 
بخطورة عدم التزام إجراءات السامة 
الهشــة والتــي  الفئــات  والوقايــة عــى 
تقدرها الجهات املختصة بنحو 100 
ألــف مســن إىل جانــب عــرات آالف 

األطفال ومئات النساء الحوامل. 
إىل  املواطنــني  الحملــة  وتدعــو 
رضورة التــزام لبــس الكاممــة والتباعــد 
والنظافة الشخصية وعدم املصافحة 
والحفاظ عى املرىض وكبار السن.

النفــس  علــم  أســتاذ  يؤكــد  بــدوره 
األقــى  جامعــة  يف  االجتامعــي 
بغــزة د. درداح الشــاعر، رضورة عــدم 
الوقــت  يف  األقــارب  بــني  الزيــارات 
الــرورة  عــى  واقتصارهــا  الحــايل 
القصــوى، نتيجــة ملرحلــة الخطــر التي 

أحدثتها تفيش "كورونا".
وأوضــح الشــاعر خــال اتصــال هاتفي 
مــع "فلســطني"، أن وســائل التواصــل 
مواقــع  ومثــل  األهــل،  بــني  كثــرية 
والهواتــف  االجتامعــي  التواصــل 
كل  تقــرب  باتــت  التــي  الحديثــة 
املشــكلة  أن  إىل  مشــرًيا  التفاصيــل، 
األساســية يف كورونــا هــي االختــاط 

واملامسة. وبنيَّ أنه "يف حال اضطر 
الدرجــة  مــن  ذويــه  لزيــارة  املواطــن 
األوىل األخــذ بعــني االعتبــار التدابــري 
الكاممــة  ارتــداء  وأهمهــا  االحرازيــة 
عــى  حفاًظــا  االجتامعــي،  والتباعــد 

سامته وسامتهم".
وانتقــد حالــة الراخــي التــي ينتهجهــا 
بعــض املواطنــني رغــم تفــيش كورونــا 
يف القطــاع، مرجًعــا ســبب ذلــك إىل 
اطمئنــان بعضهــم بــأن كورونــا لــن توثــر 
"لكــن  لإلنســان،  العامــة  الصحــة  يف 
هــذا ليــس ســبًبا يدفــع للراخــي، ألن 
نقــل  يف  ســبًبا  يكــون  قــد  املســتهر 
مــن  الســن  وكبــار  ملــرىض  العــدوى 

ضعاف املناعة"، حسب قوله.
وأثنى الشاعر عى حملة "استهتارك 
يقتــل أحبابــك"، لكونهــا تعمــل عــى 
وتزيــد  املواطنــني  لــدى  الوعــي  رفــع 
"لكــن  مســتدرًكا:  لديهــم،  الحــرص 
ال نريــد العيــش يف حالــة هلــع وقلــق 
مفــرط، ألن ضعــف املناعــة النفســية 

يضعف املناعة الجسدية".
لــدى  الوعــي  زيــادة  رضورة  وأكــد 
التــرف مــع  املوطنــني حــول كيفيــة 
الفــريوس، مع التزام إجراءات الوقاية 

والسامة والتباعد االجتامعي.

لندن/ فلسطني:
أعرب عدد من قيادات الجالية الفلسطينية يف بريطانيا 
عــن تخوفهــم مــن انكــامش مســاحة حريــة التعبــري داخــل 
حزب العامل، عندما يتعلق األمر بالحقوق الفلســطينية 

وبالراع مع االحتال اإلرسائييل.
حــزب  لقيــادة  ُوجهــت  مفتوحــة  رســالة  يف  ذلــك  جــاء 
العامل الريطاين وقعها أكادمييون ونشــطاء وصحفيون 
ومحامون ورؤساء مؤسسات تضامنية أغلبهم من أعضاء 
الحــزب  ــا  تاريخيًّ يعــد  الــذي  الريطــاين  العــامل  حــزب 

الريطاين األكرث تضامًنا مع الشعب الفلسطيني. 
وجــاء يف الرســالة أن املســاحة املتاحــة لعــرض حقائــق 
تاريــخ الشــعب الفلســطيني وحقائــق املعاناة املســتمرة 
والــراع مــع االحتــال يف الفضــاء العــام باتــت مهــددة 
بشــدة يف ظــل القيــادة الجديــدة لحزب العــامل، وخاصة 
لعــداء  الجديــد  التعريــف  الحــزب  قيــادة  تبنــي  بعــد 
ذكــرى  إلحيــاء  الــدويل  التحالــف  حــدده  الــذي  الســامية 
الهولوكوســت، مبــا يف ذلــك اإلجــراءات التأديبيــة داخــل 
الحــزب، دون اإلشــارة إىل املخــاوف املتعلقــة بالتهديــد 
الــذي تشــكله هــذه األمثلــة املعتمــدة مــع التعريف عى 
حقــوق الفلســطينيني وأعضــاء الحــزب الذيــن يدافعــون 
للشــعب  العدالــة  أجــل  مــن  ويعملــون  حقوقهــم  عــن 

الفلسطيني.
وأشــارت الرســالة إىل أن حــزب العــامل الــدويل يتحمــل 
ضــد  املســتمرة  املظــامل  معالجــة  يف  خاصــة  مســؤولية 
تقريــر  مــن حقــه يف  حــرم  الــذي  الفلســطيني،  الشــعب 
الــذي  الــدور  إبــان االنتــداب الريطــاين بســبب  املصــري 
عــام  نكبــة  إىل  أدت  اســتعامرية  كقــوة  بريطانيــا  لعبتــه 
مــن  قــًرا  الفلســطينيني  تهجــري  تــم  عندمــا   ،1948

منازلهم.  وأشاد موقعو الرسالة بأهمية االلتزامات التي 
قدمها حزب العامل يف املؤمترات الحزبية األخرية، مبا 
يف ذلــك رفــض مــا يســمى "صفقة القــرن" األمريكية وأي 
حل مقرح ال يقوم عى أســاس االعراف بحق الشــعب 
املصــري  تقريــر  يف  للتــرف  القابــل  غــري  الفلســطيني 
يف  عليــه  املنصــوص  النحــو  عــى  ديــاره،  إىل  والعــودة 

القانون الدويل.
ســلع  عــى  حظــر  لفــرض  الحــزب  قيــادة  بدعــوة  ورحبــوا 
بضــم  )إرسائيــل(  مقرحــات  عــى  ا  ردًّ املســتوطنات 

مساحات أخرى من أرايض الضفة الغربية املحتلة. 
إال أنهم أعربوا عن قلقهم العميق إزاء الخطوات التي يتم 
اتخاذهــا داخــل الحــزب والتــي لــن تــؤدي إال إىل تقليــص 
للفلســطينيني  العــامل  حــزب  يف  املتاحــة  املســاحة 
الريطانيــني وغريهــم مــن األعضــاء لتأكيــد حقوقهــم يف 

النضال من أجل إنهاء اضطهاد الشعب الفلسطيني. 
وأكــدوا أن التعامــل مــع مشــكلة معــاداة الســامية داخــل 

السياســية  االلتزامــات  مــع  تتعــارض  أال  يجــب  الحــزب 
لحريــة التعبــري ولحاميــة الحقــوق الفلســطينية، وأال تكون 
عــى حســاب احــرام حقــوق الفلســطينيني يف النضــال 

ضد االحتال وضد العنرية اإلرسائيلية.
وشــددوا عــى أن احــرام حــق الفلســطينيني وأنصارهــم 
يف التعبــري عــن معاناتهــم مــن االحتــال ال يتعــارض بــأي 
شــكل مــن األشــكال مــع محاربــة معــاداة الســامية، بــل إنــه 

جزء ال يتجزأ من هذا النضال ضد العنرية. 
ومعــاداة  الصهيونيــة  معــاداة  بــني  الخلــط  مــن  وحــذروا 
الســامية، مشــددين عــى رضورة التمييز بــني الصهيونية 
التــي هــي أيديولوجيــة سياســية وحركــة أدت إىل تجريــد 
الفلســطينيني مــن ممتلكاتهــم، ودعمت وأنشــأت الدولة 
الجامعيــة،  مــن حقوقهــم  وتحرمهــم  التــي متيــز ضدهــم 
ســواء أولئــك الذيــن يعيشــون تحــت االحتال العســكري 
يف الضفــة والقطــاع والقــدس، أو حتى أولئك املواطنني 
الفلســطينيني يف )إرسائيــل(، أو أولئــك الذيــن يعيشــون 
يف املنفــى كاجئــني محرومــني مــن حقهــم بالعــودة إىل 

وطنهم. 
األورويب  التواصــل  منتــدى  رئيــس  بــرياوي  زاهــر  وقــال 
عــى  املوقعــة  الشــخصيات  وإحــدى  الفلســطيني 
"كــري  الجديــد  الحــزب  زعيــم  تعهــدات  إن  الرســالة 
ســتارمر" يف ســباق االنتخابــات لقيــادة الحــزب وعاقاتــه 
مــع املجموعــات املواليــة لـ)إرسائيــل( يف الحــزب، مثــل 
)إرسائيــل( يف  و"أصدقــاء  اليهــودي"،  النــواب  "مجلــس 
التــي  هــي  اليهــود"،  العــامل  و"حركــة  العــامل"،  حــزب 
جعلت الحزب أكرث تشددا يف النظر للحركة التضامنية 

مع فلسطني.
وقــال: "حيــث منــح ســتارمر لهــذه املجموعــات الداعمــة 
مــن  الحــزب ســيمكنها  نفــوذا كبــريا يف  لدولــة االحتــال 
تفســري وتطبيــق تعريــف معــاداة الســامية بالشــكل الــذي 
يخــدم دولــة االحتــال ومنــع انتقادهــا، وســيصبح انخراط 
مؤيــدة  أنشــطة  أي  يف  العــامل  حــزب  وأعضــاء  قياديــي 

لفلسطني أمرا صعبا". 
وأضاف برياوي "هذا الســلوك لقيادة الحزب أثر بشــكل 
التضامــن  وحمــات  الفلســطينيني  قــدرة  عــى  ملحــوظ 
التواصــل  عــى  املتحــدة  اململكــة  يف  فلســطني  مــع 
الفعاليــات  تنظيــم  وعــى  العــامل،  حــزب  قيــادات  مــع 
التضامنيــة، وخصوصــا إذا مــا تضمنــت هــذه الفعاليــات 
انتقــادا إلرسائيــل".  يذكــر أن زعيــم حزب العامل الســابق 
للحقــوق  املؤيديــن  أكــرث  مــن  كان  كوربــني"  "جريمــي 
واالعــراف  االحتــال  بإنهــاء  واملطالبــني  الفلســطينية 
بالدولــة الفلســطينية، ويعتقــد بــأن مواقفــه مــن القضيــة 
الفلسطينية كانت سببا رئيسيا لإلطاحة به يف انتخابات 

الحزب األخرية يف إبريل املايض.

غزة/ صفاء عاشور:
الجميــع  متنــاول  يف  الصنــع  محــيل  جهــاز  بــات 
بقطــاع غــزة وميكــن اســتخدامه مــن قبــل الصغــري 
اليديــن  لتعقيــم  حــاًّ  يوفــر  حيــث  الكبــري،  قبــل 
يف  الجســم  حــرارة  درجــة  وقيــاس  والقدمــني 
العامــة  واألماكــن  واملؤسســات  املستشــفيات 

التي يرتادها الناس بكرثة.
الــذي  التعقيــم  جهــاز  اخــراع  صاحبــة  وتصــف 
حيــث  "ذيك"،  بأنــه  عديــدة  أنــواع  منــه  تتفــرع 
أرشفــت هبــة الهنــدي عــى تصنيعه من ألفه إىل 

يائه داخل قطاع غزة وبجهود محلية.
وأوضحــت الهنــدي أن الجهــاز هــو صنــع محــيل 
مــا  منــذ  صناعتــه  عــى  العمــل  وجــرى   ،100%

ظهــور  بعــد  وذلــك  شــهور،  خمســة  مــن  يقــرب 
مراكــز  داخــل  كورونــا  بفــريوس  مصابــة  حــاالت 
الحجــر بقطــاع غــزة. وقالــت الهنــدي يف حديــث 
مراكــز  يف  الجائحــة  انتشــار  "إن  لـ"فلســطني": 
النشــاطات  أبــرز  وتوقــف  الصحــي،  الحجــر 
واألعــامل منتصــف شــهر مــارس املــايض، دفعنــا 
يف  الجهــاز  هــذا  مثــل  وجــود  بــرورة  للتفكــري 

قطاع غزة".
وأضافــت الهنــدي: "يف البدايــة توجهنــا لعمــل 
تطوير عى أجهزة تعقيم اليدين يف غزة، إال أننا 

وجدنا أنها ال تتقبل درجة لزوجة املعقم )الهاي 
جل( املتوفر يف القطاع، لذلك توجهنا لتصنيع 
أجهــزة تلبــي احتياجاتنــا املحليــة". وأشــارت إىل 
عــى  يحتــوي  كان  للتعقيــم  ذيك  جهــاز  أول  أن 
جهــاز حســاس لتعقيــم اليديــن ويتــم التحكــم من 
ُتســتخدم  التــي  جــل(  )الهــاي  كميــة  يف  خالــه 
يف تعقيــم اليديــن، مضيفــة أنــه ميكــن للصغــار 
اســتخدام الجهــاز مــن خــال التحكــم يف مــكان 
1ســم- مــن  مكانــه  يــراوح  والــذي  جــل(  )الهــاي 

يحتــوي  الجهــاز  أن  الهنــدي  وذكــرت  30ســم. 

عــى شاشــة ذكيــة لعــرض الفيديــو، ويعمــل عند 
أخــذ الحســاس إلشــارة الجســم مــن مســافة مــر 
إرشــادات  أنــه يعطــي  كــام  أمتــار،  عــرة  وحتــى 
واســتخدام  اليديــن  تعقيــم  لكيفيــة  وتوجيهــات 
الجهــاز، الفتــًة إىل أنــه ال ميكــن الســامح بدخــول 

املكان إال بعد تعقيم اليدين والجسم.
جهــاز  مــن  أنــواع  مثانيــة  هنــاك  أن  إىل  ونبهــت 
حيــث  مميزاتــه،  لــه  نــوع  وكل  الــذيك،  التعقيــم 
يوجــد الجهــاز الــذيك الرقمــي املتطــور، والجهــاز 
الخــاص  والجهــاز  اآلمــن،  والجهــاز  الــذيك، 
باألطفال واملدارس، والجهاز الخاص باملطاعم، 
وجهــاز  واملداخــل،  بالبوابــات  الخــاص  والجهــاز 

التعقيم الذيك الخاص باملصاعد.

وحــول أســعار هــذه األجهــزة، أوضحــت أنهــا يف 
"متنــاول الجميــع"، ســواء مــن مراكــز حكوميــة أو 
مؤسســات، أو حتــى املــدارس وريــاض األطفال، 
االحرازيــة  األمــور  كل  فيهــا  تتوفــر  وجميعهــا 
املوافــق عليهــا مــن قبــل وزارة الصحــة، والتــي تم 
عــى  موافقتهــا  عــى  للحصــول  معهــا  التواصــل 

الجهاز، كام تقول.
مميزات عديدة

د الهنــدي أبــرز ميــزات تلــك األجهــزة، فمــن  وتعــدِّ
وجهــة نظرهــا تتمتــع "مبواصفــات قويــة جميعهــا 
تعمــل عــى تلبيــة الغــرض األســايس منهــا وهــو 
توفــري التعقيــم املناســب للحاميــة مــن فــريوس 
كورونــا، وذلــك من خال تعقيم اليدين، وقياس 

درجة الحرارة، ومكان لوضع املحارم املعطر".
مــن األجهــزة  أخــرى  أنــواع  وأضافــت: "كــام توجــد 
تعمــل عــى تعقيــم اليديــن وقيــاس الحــرارة ورذاذ 
الجســم، وتوجــد ميــزة تعقيــم القدمني بالكلور يف 
أنــواع أخــرى مــن أجهــزة التعقيــم الذكيــة التــي يتــم 
تصنيعهــا". وأردفــت الهنــدي: "توجــد أيًضــا ميــزة 
ووســيلة  البوابــة،  مــن  يدخــل  مــن  عــدد  حســاب 
اتصــال تخــر املســؤول عــن انتهــاء )الهــاي جيــل( 
أنــه يف حــال  ورضورة إعــادة تعبئتــه"، منبهــًة إىل 
زر  فصــل  يتــم  الجهــاز،  يف  املعقــم  وجــود  عــدم 

األمــان عــن البوابــة وإغاقهــا حتــى ال مُيســح ألحــد 
تعقيــم  أجهــزة  هنــاك  أن  إىل  ولفتــت  بالدخــول. 
الجهــاز  ربــط  يتــم  ذكيــة خاصــة باملصاعــد حيــث 
بالناقــل الكهربــايئ الــذي لــن يفتــح للراكب إال بعد 
أجهــزة  بالكامــل، وكذلــك  التعقيــم  إجرائــه عمليــة 
ميكــن ربطهــا بالبوابــات للمؤسســات والــركات. 
وأكــدت الهنــدي أنهــا تعمــل عــى تطويــر األجهــزة 
باستمرار مبا يضمن مزيًدا من الكفاءة يف العمل، 
الفتًة إىل أن آخر ما متت إضافته من مميزات هو 
أنــه مهــام عقــم الشــخص نفســه ولكن درجــة حرارته 
أكرث من 39 درجة مئوية، فإن البوابة لن تفتح له.

وشــددت عــى أن الجهــاز صديق لإلنســان الذي 
لــن يحتــاج إىل ملــس أي يشء، وإمنــا فقــط عليــه 
وضع اليد يف مكان املخصص للحساس والذي 
يعمــل عــى قيــاس درجة الحــرارة وتزويده بكمية 
ورذاذ  لليديــن  تعقيــم  ثــم  الســائل  مــن  مناســبة 
القدمــني،  تعقيــم  اللحظــة  نفــس  للجســم، ويف 
إعطائــك  "مــع  فقــط  ثــواٍن   5 خــال  ذلــك  وكل 
ترحيًبا باملكان الذي توجد به". وذكرت الهندي 
تــم بالفعــل اســتخدام الجهــاز يف عــدد مــن  أنــه 
واملخابــز  املستشــفيات  مثــل  العامــة  األماكــن 
منــذ شــهر، وكانــت ردود الفعــل "جيــدة" ومل ترد 

أي شكاوى عى هذه األجهزة.

خان يونس/ محمد أبو شحمة:
الســامة  إجــراءات  والتــزام  قليلــة  بأعــداد 
والوقايــة مــن فريوس "كورونا"، بدأ العرات 
من الصيادين دخول ميناء مدينة خان يونس 
عى شاطئ بحر املدينة، استعداًدا لإلبحار 
بحًثا عن مصدر رزقهم يف ساعات محدودة.

الصيــاد أحمــد قنــن اســتيقظ باكــًرا للذهــاب 
إىل عملــه يف البحــر، فكانــت الكاممة الطبية 
أول مــا يهتــم بارتدائــه قبــل خروجــه مــن منزلــه 
الواقع يف مخيم خان يونس غريب املدينة.

كــام يتفقــد "قنــن" أوراق التصاريــح الخاصــة 
مبهنــة الصيــد، والتــي مــن خالهــا تســمح لــه 
الرطــة البحريــة بدخــول مينــاء خــان يونــس، 
الــذي  الصغــري  قاربــه  عــر  البحــر  دخــول  ثــم 
 3 إن  "قنــن":  يقــول  محــرك.  عــى  يعمــل 
حواجز تابعة للرطة أوقفته يف أثناء توجهه 

إجــراءات  التزامــه  مــن  للتأكــد  املينــاء،  إىل 
الســامة والوقاية من فريوس كورونا، إضافة 
الصيــد. ومتنــع  مــن عملــه يف مهنــة  للتأكــد 
مــن  املواطنــني  أجهزتهــا  مبختلــف  الرطــة 
االصطياف عى شــاطئ بحر املدينة، وذلك 
ضمــن إجــراءات الحاميــة مــن فــريوس كورونــا 
الــذي بــدأ يف التفــيش يف قطــاع غــزة، قبــل 

قرابة شهر.
وزارة  ســمحت  الجــاري،  الشــهر  ومطلــع 
الداخليــة واألمــن الوطنــي بالتنســيق مع وزارة 
الزراعــة للصياديــن مبزاولــة عملهــم يف البحــر 
وفــق ضوابــط وإجــراءات وقائيــة مشــددة، مــع 

اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني.
أمــام  البحــر  البحريــة  الرطــة  وفتحــت 
الصياديــن وفــق ســاعات محــددة ولفرتــني، 
عــى أن يتــم فتــح بشــكل مســتمر أمــام حركــة 

الصياديــن عــى فرتــني، األوىل مــن الســاعة 
صباًحــا،  التاســعة  وحتــى  فجــًرا  الخامســة 
وحتــى  عــًرا  الرابعــة  الســاعة  مــن  واألخــرى 

التاسعة مساًء.
غالبيــة  أن  علــوان  محمــود  الصيــاد  ويؤكــد 
إجــراءات  التــزام كبــري يف  لديهــم  الصياديــن 
كورونــا،  فــريوس  مــن  والوقايــة  الســامة 
حيــث ال يدخــل أحــد املينــاء إال مــع ارتدائــه 
الكاممــة الطبيــة. وأوضــح علــوان يف حديثــه 
قــرارات  التزمــوا  الصياديــن  أن  لـ"فلســطني"، 
الرطــة البحريــة، حيــث يذهبــون إىل البحــر 
وفق الساعات املحددة، ومل يخرق أي أحد 

النظام املوجود.
مــن  الخــروج  بعــد  الصياديــن  أن  إىل  ولفــت 
البحــر، ال يتجمعــون كالســابق عــى الشــاطئ 
أو أمــام غــرف الشــباك الخاصــة بهــم، حيــث 

مــن  تــم اصطيــاده  مــا  بإرســال  الجميــع  يقــوم 
أســامك إىل الحســبة الخاصة بالتجار. وأشار 
إىل أن الحسبة أيضا تشهد إجراءات من قبل 
الرطة البحرية، حيث ال يســمح بدخول أي 
مــن املواطنــني لــراء األســامك، بــل يســمح 
فقــط لعــدد قليــل مــن التجــار وفــق إجــراءات 
الســامة الوقاية، لبيع األســامك، ثم الخروج 

منها بشكل منتظم.
وبــني علــوان أن الرطــة البحريــة منــذ جائحــة 
وخــروج  دخــول  تنظيــم  عــى  تعمــل  كورونــا، 
الصياديــن مــن املينــاء، والعمــل عــى توعيــة 
بغــزة،  الداخليــة  وزارة  وتفــرض  الصياديــن. 
القطــاع،  مناطــق  جميــع  يف  للتجــوال  حظــًرا 
منذ 24 أغســطس املايض، عقب اكتشــاف 
املجتمــع  داخــل  بالفــريوس  اإلصابــات  أوىل 

)من غري العائدين من الخارج(.

في رسالة مفتوحة لقيادة الحزب
فلسطينيو بريطانيا يتخوفون من انكماش 

مساحة حرية التعبير داخل حزب العمال

جهاز تعقيم ذكي.. صناعة محلية بجهد فردي في غزة 
للوقاية من "كورونا"

في ميناء خان يونس.. صيادون يلتزمون إجراءات الوقاية من "كورونا"
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د. فايز أبو شمالة

اهتم بعض الكتاب والباحثني والسياسيني باسم أول طائرة 
أرض  عــى  وحطــت  الســعودية،  ســاء  عــرت  إرسائيليــة 
اإلمــارات العربيــة، واقتــر التعليــق عــى أن اســم الطائــرة 
"كريات جات" مأخوذ من اسم مستوطنة صهيونية أقيمت 
عــى أرايض قريتــي الفالوجــة وعراق املنشــية املغتصبتني 
التســمية  بــني  يربــط  أن  البعــض  وحــاول   ،1948 ســنة 
اإلرسائيــي  الجيــش  فيهــا  انتــر  التــي  الفالوجــة  ومعركــة 
الكتــاب  بعــض  وذهــب   ،48 ســنة  املــري  الجيــش  عــى 
إىل الربــط بــني التطبيــع وتطــور مســتوطنة كريــات جــات يف 
مجــال التكنولوجيــا، ولكــن الجميــع تجاهل العمــق التاريخي 
لتســمية املســتوطنة ذاتهــا باســم "كريــات جــات"، ومــن ثــم 
الرمزية التوراتية لتسمية الطائرة "كريات جات"، واختيارها 

لعبور ساء الجزيرة العربية.
أســاء  يختــارون  فهــم  دالالتهــا،  الصهاينــة  عنــد  لألســاء 
املــدن والقــرى واألماكــن واملصانــع  واألســلحة والــركات 
تنســجم ومعتقداتهــم،  وتاريخيــة  بدقــة جغرافيــة  واألشــياء 
فلكل اسم مناسبة أو حكاية أو مرجعية تاريخية أو توراتية، 
بعــرات  إرسائيــل  دولــة  قيــام  قبــل  الصهاينــة  أقــام  وقــد 
الســنني، "صندوق استكشــاف فلسطني" الذي قام بعملية 
املواقــع  أســاء  وجمــع   ،1871-1877 بــني  للبــاد  مســح 
القدميــة والخرائــب والقــرى، وأعــدَّ قوائــم لألســاء تحــوي 
أكــر مــن 10 آالف اســم، جــرى مواءمتهــا مــع األســاء التــي 

وردت يف كتابهم الديني "التناخ".
يقيمــون  أنهــم  الصهاينــة  يزعــم  الدينيــة،  روايتهــم  ولتأكيــد 
مســتوطناتهم يف أرض فلســطني عــى إرث األجــداد، مــن 
هنــا جــاءت تســمية مســتوطنة "كريــات جــات"، والتي تعني 
"جــات"  مدينــة  إىل  تســميتها  وترجــع  املعــرة،  بالعريــة 
إحــدى املــدن الفلســطينية الخمــس التــي وردت يف كتــاب 
بــأن  التاريخيــة  "جــات"  مدينــة  وتتميــز  اليهــودي،  التنــاخ 
ســكانها كانــوا مــن العاليــق، وفيهــا ولــد "جالــوت" الجبــار 
وغــره مــن رجــال الجبابــرة الفلســطينيني، و"جالــوت" الجبار 
هــذا هــو الــذي قتلــه داود، وفــق روايــة كتــاب العهــد القديــم 

"التناخ".
الزمــن  يف  الصهاينــة  اســتدعاه  املزيــف،  التاريــخ  ذاك 
اآلبــاء،  أرض  إىل  العــودة  أكذوبــة  ميــرروا  لــي  الراهــن، 
وإقامــة املســتوطنات يف أماكــن أقــام عليهــا أجدادهــم قبل 
القدميــة  األســاء  إىل  أضافــوا  ثــم  ومــن  عــام،  آالف  ثاثــة 
لفظــة "كريــات" وتعنــي بالعربيــة "قريــة"، وهــذا مــا حصــل 
مــع "جــات" املدينــة الفلســطينية التــي انتــر عليهــا داود، 
وضمهــا إىل مملكتــه، والتــي حملــت اليــوم اســم مســتوطنة 
"كريات جات"، ولتأكيد مصداقية كتبهم الدينية املقدسة 
التــي وعدتهــم بالنــر، وتوثيًقــا لحقوقهــم التوراتيــة يف باد 
أول  عــى  جــات"  "كريــات  اســم  تســجيل  تعمــدوا  العــرب، 

طائرة إرسائيلية تعر ساء الحجاز.
مســتوطنة كريات جات الحالية ال يتعدى ســكانها 50 ألًفا، 
وهــي مســتوطنة إرسائيليــة ال تتميــز كثــًرا عــن آالف املــدن 
لليهــود،  الســكنية  والتجمعــات  واملســتوطنات  والقــرى 
ــا،  اقتصاديًّ ثقــًا  تشــكل  ال  جــات"  "كريــات  فاملســتوطنة 
وال هــي منــارة ثقافيــة أو تجاريــة أو علميــة تتميــز عــن بقيــة 
حــروف  بتســجيل  تكرميهــا  يتــم  ومل  اليهوديــة،  التجمعــات 
بــأن للتاريــخ  اســمها عــى أهــم طائــرة سياســية إال للتأكيــد 
واملعتقــد لــدى الصهاينــة قيمــة معنويــة ورمزية تفوق بكثر 
قيمة املكان املادية، لذلك تم تطريز اســم "كريات جات" 
عــى واجــه الطائــرة التــي مــرت فــوق مكــة املكرمــة واملدينــة 

املنورة يف طريقها إىل أرض اإلمارات.
أرض  عــى  تحــط  طائــرة  أول  لتســمية  التاريخــي  العمــق  إن 
اإلمــارات يعكــس الحلــم اليهــودي يف دولــة أوســع مــن دولــة 
إرسائيــل السياســية؛ التــي حددتهــا اتفاقيــة ســايكس بيكــو، 
كــا يزعمــون  اليهــود  فانتســاب أرض "جــات" إىل مالــك 
أقامهــا  التــي  الدولــة  حــدود  حتــى  بالتمــدد  الحلــم  يعكــس 
داود عــى أقــل تقديــر، والتــي تتجــاوز مبســاحتها مســاحة 
دولــة إرسائيــل الحاليــة، فدولــة داود عرت نهــر األردن رشًقا، 
للمســتقبل،  الليطــاين شــااًل، وهــذا يؤســس  نهــر  وعــرت 
والحلــم بدولــة إرسائيــل التوراتيــة، والتــي تتجاوز حدود دولة 

داود التاريخية، لتمتد من النيل إىل الفرات.
طريــق  عــى  املــايض  إىل  العــودة  تعنــي  جــات"  "كريــات 
تحقيــق الــذات يف الزمــن الحارض، فالتســمية تقول للعرب: 
لقد عدنا بعد غياب، لقد ولدنا من جديد، وبعثنا املايض 
الســحيق، ونحــن نســتدعي التاريــخ؛ لنؤكــد ألنفســنا كيهــود 
باطــل  عــرب  يــا  لكــم  ولنؤكــد  أواًل،  وهــذا  عقيدتنــا؛  صــدق 

معتقداتكم، وفساد واقعكم السيايس. 
فهــل أدرك ابــن زايــد وهــو يســتقبل طائــرة "كريــات جــات" 
أدرك  هــل  البهرجــة،  عــى  اإلمــارات  قــدرة  تفــوق  بســعادة 
األبعــاد السياســية والعقائديــة التــي يحيكهــا الصهاينــة ضــد 

الرق وضد األمة العربية؟ أم أنه غافل عا ميكرون؟

ما اسم أول طائرة إسرائيلية 
عبرت سماء السعودية؟

بتمويــل مــن الهيئــة الخريــة اإلســامية العامليــة بدولــة الكويت، تعلــن جمعية الرحمة لإلغاثة والتنميــة وبالتعاون مع بلدية 
عبسان الكبرة، عن طرح عطاء مروع "حفر برئ وتوريد وتركيب وتشغيل محطة لتحلية مياه الرب" يف منطقة عبسان 

الكبرة، وذلك حسب الروط واملواصفات وجدول الكميات الخاصة باملروع، وحسب التفاصيل التالية:

فعى الركات التي ترغب باملشاركة يف العطاء التوجه للحصول عى نسخة منه من مقر جمعية الرحمة 
لإلغاثة والتنمية خال أوقات الدوام الرسمي، وفيا يي الروط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب 

يف التقدم للعطاء املذكور:
1. يجب عى املتقدم للعطاء أن يكون مسجا رسميا لدى جهات االختصاص ومسجا يف دوائر الرضيبة.

2. يجب أن تكون األسعار بالدوالر وشاملة رضيبة القيمة املضافة.
3. يجب عى املتقدم أن يكون قادرًا عى إصدار فواتر رضيبية وشــهادة خصم من املنبع مع الدفعات 

املالية املقدمة من طرفه.
4. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوما من تاريخ تقديم العطاء.

5. العطاء يجب أن يكون مصحوبا بكفالة دخول عطاء بقيمة )1,000 $( من أحد البنوك املعتمدة لدى 
سلطة النقد الفلسطينية، إما بكفالة أو بشيك بني مصدق، باسم جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية، عى 

أن تكون مدة رسيان الكفالة 90 يوما من تاريخ تقديم العطاء.
6. يتــم تســليم العطــاء يف مقــر جمعيــة الرحمــة لإلغاثــة والتنميــة حســب العنــوان املذكــور أدنــاه، ولــن يتــم 

النظر يف العطاءات املقدمة بعد املوعد النهايئ للتسليم املذكور يف الجدول.
7. جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية غر ملزمة بقبول أقل األسعار، ولها الحق يف إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون بيان األسباب.

8. رسوم اإلعان يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء. 
9. ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية-الشؤون املساندة، خال أوقات 

الدوام الرسمي، أو االتصال عى هاتف رقم )2623647(أو جوال رقم )0595788444(. 
العنوان: جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية– غزة – تل الهوى– شارع دمشق–مقابل وزارة املالية

أوقات الدوام الرسمي: األحد، الثاثاء، الخميس من الساعة 10:00 صباحا إىل الساعة 03:00 مساء
جمعية الرحمة لإلغاثة والتنمية 

إعالن طرح عطاء 

أعلــن أنــا / عــي كــال خميــس الغــول عن فقــد هويتي التي 
تحمــل رقــم 803894385 فأرجــو ممــن يجدهــا أن يســلمها 

ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر
فقد
هوية

ماذا بعد؟

رام الله/ وكاالت:
تواصــل بنــوك عاملــة يف الضفــة الغربيــة 
عــرات  حســابات  إغــاق  غــزة  وقطــاع 
األرسى داخــل ســجون االحتــال واألرسى 
تهديــدات  خلفيــة  عــى  املحرريــن، 

إرسائيلية قبل عدة أشهر.
القــرار  تجميــد  عــن  الحديــث  ورغــم 
قــرارات  الســلطة  وإصــدار  اإلرسائيــي 
باســتمرار اســتقبال الرواتب لحني إنشــاء 
بالقــرارات  مرتبــط  غــر  داخــي  بنــك 
يــزال  مــا  البنــوك  بعــض  فــإن  الدوليــة، 
واملحرريــن  األرسى  بعــض  مــن  يطلــب 

إغاق حساباتهم.
حــاس  حركــة  يف  القيــادي  واســتهجن 
البنــوك  بعــض  مواصلــة  عــون  أبــو  نزيــه 

رفض استقبال رواتب األرسى.
البنــوك  تلــك  أن  إىل  عــون  أبــو  وأشــار 
تترف بهذه الطريقة الا وطنية، وكأنها 
بأمر من "الحاكم العسكري اإلرسائيي".

تراجــع  أن  عــون عــى رضورة  أبــو  وشــدد 
وسياســاتها،  ســلوكها  البنــوك  هــذه 
املجتمــع  مكونــات  مــع  تتكامــل  وأن 

قضايــا  تجــاه  تقــدم  التــي  الفلســطيني 
باملصالــح  مرهونــة  تبقــى  وأال  الوطــن، 

املادية.
للســلطة كلمتهــا  يكــون  أن  وأكــد رضورة 
متفرجــة  تبقــى  وأال  القضيــة،  هــذه  يف 
عــى  تأخــذ  وأن  األحــداث،  هــذه  عــى 
عاتقهــا مســؤولية ما يرتتــب عى البنوك 

من أرضار فيا لو عاقبها االحتال".
األرسى  ومعانــاة  الشــهداء  "دمــاء  وقــال: 
هي التي عبدت الطريق لصمود الشعب 

أمــام التحديــات واملؤامــرات، وال ينبغــي 
أن يتخــى أحــد عــن هــؤالء األبطــال الذين 

ما بخلوا عليكم بزهرات شبابهم".
تنكر لنضاالت األرسى

املجلــس  يف  النائــب  أشــار  جانبــه،  مــن 
أن  إىل  القرعــاوي  فتحــي  التريعــي 
استمرار أزمة رواتب األرسى بهذا الشكل 
املؤسف، نوع من التنكر لنضاالتهم وملا 
قدموه من زهرة شــبابهم يف ســبيل إعزاز 

هذا الوطن ورفع شأنه.

وقــال: "يجــب وضــع حد لهذه اإلشــكالية 
التي متس رشيحة غالية عى قلوبنا من 

أبناء هذا الوطن".
رفــض  يقابــل  أن  القرعــاوي  وطالــب 
البنــوك اســتقبال رواتــب األرسى  بعــض 
يجــب أن يقابــل باالســتهجان واالســتنكار 

والخطوات الفعلية عى األرض.
البنــوك خدمــة  وأكــد أن مــن مهــام هــذه 
كافة أبناء الوطن بكل فئاتهم وتوجهاتهم 

ورشائحهم وبعيًدا عن كل الضغوط.
رضوخ للتهديدات

أمــا الكاتــب واملحلــل الســيايس ياســني 
عــز الديــن فقــال: إن البنــوك تعمــل وفــق 
األمريكيــة،  االحتــال واإلدارة  تهديــدات 
والســلطة ال تســتطيع إجبارهــا عــى خــرق 

قوانني االحتال.
املســؤولية  الســلطة  الديــن  عــز  وحمــل 
البنــوك،  مــع  لــألرسى  التامــة ملــا حصــل 
عــى  فرضــت  طويلــة  ولســنوات  ألنهــا 
البنــوك ماحقــة أمــوال املقاومــة، تحــت 

مسمى "غسل األموال".
إمــا  يكــون  أن  ميكــن  العــاج  أن  ويــرى 

يف  تعســًفا  األكــر  البنــوك  مبقاطعــة 
محاربــة األرسى، حتــى تكون عرًة لغرها 
وإال فإن جميع البنوك ستلحق بالركب.

بنــوك  ة  عــدَّ شــبان  اســتهدف  أن  وســبق 
يف مــدن الضفــة املحتلــة احتجاجــا عــى 
إغاق حسابات بنكية ألرسى يف سجون 

االحتال ومحررين وذويهم.
واســتنكرت عــّدة جهات رســمية وشــعبية 
بــه  قامــت  مــا  بــاألرسى  ُتعنــى  وحقوقيــة 
ألوامــر  انصيــاع  بأنــه  معتــرة  البنــوك، 

االحتال وإماءاته.
وعــدت حركــة حــاس أن إغــاق البنــوك 
وحرمانهــم  ومحرريــن  ألرسى  حســابات 
مــن مســتحقاتهم ميثــل اســتجابة واضحــة 

لإلماءات اإلرسائيلية.
بتعطيــل  البنــوك  خطــوة  أن  إىل  يشــار 
الســلطة  قطــع  ســبقتها  األرسى  رواتــب 
مــن  التريعــي  املجلــس  نــواب  رواتــب 
لقطــع  إضافــة  واإلصــاح  التغيــر  كتلــة 
االحتــال  ســجون  يف  أرسى  رواتــب 
بســبب  شــهداء  وعائــات  ومحرريــن 

انتائهم السيايس.

الخليل/ صفا:
ما تزال عائلة األسر حسن شحادة تحاول 
الحصــول عــى معلومــات عــن نجلهــا، منذ 
تلقيهم خر إصابته بفروس كورونا داخل 

قسم "14" يف سجن "عوفر".
األســر،  والــد  شــحادة  محمــد  ويقــول 
يف  اعتقــل  عاًمــا(   20( حســن  نجلــه  إن 
املــايض،  آب  أغســطس/  شــهر  منتصــف 
لــه إدارة ســجون االحتــال فحــص  وأجــرت 
نتيجتــه  وكانــت  اعتقالــه  فــور  الفــروس 

سلبية.
"عتصيــون"  مركــز  يف  احتجــازه  وبعــد 
إىل  حســن  ُنقــل  يوًمــا،   15 للتحقيــق 
ســجن "عوفــر" ليتــم الكشــف عــن إصابتــه 
إىل  نقلــه  قبــل  هنــاك،  كورونــا  بفــروس 
سجن "هداريم". وبلغت حصيلة األرسى 
إصابــة،   28 كورونــا  بفــروس  املصابــني 
وســط خطــر يهــدد حيــاة نحــو 700 أســر 

مريض يف سجون االحتال اإلرسائيي.

يعانــون   40 املــرىض  األرسى  بــني  ومــن 
أمراًضــا مزمنــة، و10 مصابــون بالرسطــان، 
كورونــا  بفــروس  املصــاب  األســر  بينهــم 

كال أبو وعر.
شحُّ المعلومات

وتتســاءل عائلة األســر شحادة عن ظروف 
عــدة  محــاوالت  بعــد  الصحيــة،  نجلهــا 
للحصــول عــى معلومــات حولــه بالتواصل 
الدوليــة  واللجنــة  األرسى،  وزارة  مــع 
الحقوقيــة  واملنظــات  األحمــر  للصليــب 
والــد  أفــاد  مــا  بحســب  ردود"،  أي  "دون 
يف  شــحادة  ويتخــوف  شــحادة.  األســر 
أن  مــن  املحليــة  "صفــا"  لوكالــة  حديــٍث 
ا  تشــكل اإلصابة بالفروس تهديًدا حقيقيًّ
اإلهــال  سياســة  ظــل  يف  نجلــه  لحيــاة 
الطبي التي تتعامل بها إدارة الســجون مع 

األرسى.
ويلفــت إىل أنــه "مل يســمح لنجلــه مبقابلة 
محاميه منذ اعتقاله، وإىل اآلن مل تصلهم 

أي معلومــات عنــه ســوى إباغهــم بإصابته 
بفروس كورونا".

ويضيــف: "حســن كان أحــد األرسى الذين 
داخــل  القمــع  قــوات  العتــداء  تعرضــوا 
ســجن عوفر، قبل نقله إىل ســجن هداريم 

بسبب إصابته بالفروس".
عبء جديد

وشــكل وصــول فــروس كورونــا إىل داخــل 
اإلهــال  سياســة  مــع  بالتزامــن  الســجون 
الســجون  مصلحــة  متارســها  التــي  الطبــي 
كاهــل  عــى  جديــًدا  ثقــًا  األرسى  تجــاه 

األرسى وذويهم.
وتقــول نــدى جيويس والدة األســر محمد 
حســن لوكالــة "صفــا"، إن العائلة عايشــت 
تجاربهــا  عــن  ومختلفــة  صعبــة  ظروًفــا 
"أنهــا  موضحــًة  االعتقــال،  يف  الســابقة 
واعتقــل  بنفســها  األرس  تجربــة  خاضــت 
زوجهــا وابنتهــا ســابًقا، لكــن اعتقــال محمد 
يف الظــروف الصحيــة الراهنــة كان له وقعه 

املختلف واألصعب عى اإلطاق".
إصابــة  اّدعــت  الســجن  إدارة  أن  وتوضــح 
نجلهــا محمــد بفــروس كورونــا يف بدايــة 
تبــني  الفحوصــات  إعــادة  وبعــد  اعتقالــه، 
"القلــق  أن  مضيفــًة  ســلبية،  نتيجتــه  أن 
والخــوف عــى مصــر محمد مــا زال قامًئا، 
خاصــًة بعــد وصــول الفــروس إىل صفــوف 
األرسى". وتشــر الجيــويس إىل أن أهــايل 
أبنائهــم،  مصــر  عــى  قلقــون  األرسى 
بسبب سياسة اإلهال يف تقديم العناية 
الصحيــة لــألرسى، وشــح املعلومــات حول 
داخــل  األرسى  يعيشــها  التــي  الظــروف 

سجون االحتال.
إهمال وتضييق

األرسى  شــؤون  هيئــة  رئيــس  ر  ويحــذِّ
واملحررين قدري أبو بكر من ارتفاع أعداد 
مؤكــًدا  األرسى،  صفــوف  بــني  اإلصابــات 
األرسى  بهــا  ميــر  التــي  األوضــاع  خطــورة 

داخل سجون االحتال.

إدارة  أن  "صفــا"  لوكالــة  بكــر  أبــو  ويوضــح 
مــن  مصاًبــا  أســًرا   28 عزلــت  الســجون 
وأجــرت  و"جلبــوع"  "عوفــر"  ســجني 
الفًتــا  املخالطــني،  لــألرسى  فحوصــات 
إىل أن غالبيــة األرسى املصابــني متاثلــوا 
للتعــايف مــن الفــروس مــن بينهــم األســر 

كال أبو وعر.
ويشــكك رئيــس هيئــة شــؤون األرسى يف 
الكشــف  بعــد  االحتــال،  إجــراءات  جديــة 
فــور  محرريــن  ألرسى  إصابتــني  عــن 
خروجهــم مــن الســجن، يف حــني أن إدارة 
الســجون كانــت تنفــي وجــود أي إصابــات 

بني األرسى.
وكانــت ســلطات االحتــال منعــت زيارات 
األرسى ملــدة تزيــد عــى ثاثــة أشــهر قبــل 
اســتئنافها يف الســادس مــن متــوز/ يوليــو 
املايض، كا ســحبت إدارة الســجون نحو 
بينهــا  الســجن  "كانتينــا"  مــن  صنًفــا   140

منظفات ومعقات.

ر للمناضلين سلوك غير وطني َتنكُّ
أزمة رواتب األسرى مع البنوك.. رفض للحلول وغياب للضغوط

وسط قلق األهالي
"كورونا" في السجون.. معلومات مفقودة ومصير مجهول

جنني/ فلسطني:
واإلســامي  الوطنــي  العمــل  فصائــل  نظمــت 
وأهــايل بلــدة ســيلة الظهــر يف محافظــة جنــني، 
ليلــة أمــس، وقفــة إســناد لألســر ماهــر األخــرس 

املرضب عن الطعام منذ 54 يوًما.
وطالــب املشــاركون يف الوقفــة بالضغــط عــى 
عــن  لإلفــراج  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات 
الصحيــة  حالتــه  تــزداد  الــذي  األخــرس،  األســر 

صعوبة.
الجبهــة  قيــادة  عضــو  صبــح  فاعــور  ودعــا 
الدميقراطيــة يف جنــني إىل مزيــد مــن الحــراك 
املؤسســات  وكل  األرسى،  نــرة  أجــل  مــن 

الدوليــة إىل تحمــل مســؤولياتها إزاء مــا يتعــرض 
محمــًا  االحتــال،  ســجون  داخــل  األرسى  لــه 
ســلطات االحتال املســؤولية الكاملة عن حياة 

األسر األخرس.
مــن جهتــه، أكــد منســق فصائــل العمــل الوطنــي 
مكونــات  كل  أن  ديــاك  أبــو  راغــب  جنــني  يف 
ا واحًدا لدعم صمود أرسانا  شــعبنا ســتبقى صفًّ

حتى نيل حريتهم.
والحقوقيــة  الدوليــة  املؤسســات  كل  ودعــا 
واإلنســانية ومنظمــة الصليــب األحمــر للتدخــل 
والعمــل عــى إنقــاذ حيــاة أرسانا، والضغط عى 

سلطات االحتال حتى يتم تحريرهم.

رام الله/ فلسطني:
وزارة  باســم  املتحــدث  قــال 
اللــه  رام  يف  والتعليــم  الرتبيــة 
"إن  أمــس:  الخضــور،  صــادق 
مــن  وطالبــة  طالــب  ألــف   420
الحــادي  الخامــس وحتــى  الصــف 
عــر ســيعودون اليــوم األحد إىل 

املــدارس  يف  الدراســة  مقاعــد 
ووكالــة  والخاصــة،  الحكوميــة، 
إىل  لينضمــوا  "األونــروا"  الغــوث 
حــني  يف  آخريــن،  ألــف   300
ســيتم تقييــم الوضــع الصحــي يف 

قطاع غزة".
تريــح  يف  الخضــور  وأضــاف 

الحالــة  أن  أمــس،  صحفــي، 
الســيطرة  عــن  تخــرج  مل  الوبائيــة 
يف املدارس، مع اســتمرار التزام 
وتقييــم  الصحــي،  الروتوكــول 
ضمــن  باســتمرار  الوبائيــة  الحالــة 
إجــراءات الســامة العامــة، مبيًنــا 
أنــه ُوضعــت خطــة تكنولوجية يف 
فلســطني  قنــاة  وإطــاق  التعليــم 
دروس  ملتابعــة  التعليميــة؛ 

الطلبة ضمن التعليم املدمج.

وقفة إسناد لألسير ماهر األخرس في جنين

التربية: 420 ألف طالب يعودون اليوم إلى 
مقاعد الدراسة في الضفة
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تدفق أموال الخليج 
مقدمة لزوال االحتالل

شــاهدنا كيــف تفاجــأ الرئيــس الــريب الكســندر فوتشــتيش 
قبــل أيــام حــن أعلــن الرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب عــن 
قــرار رصبيــا نقــل ســفاراتها إىل القــدس يف مؤمتــر صحفــي 
جمعهام، كل من شاهد الواقعة وردة فعل الرئيس الريب 
أدرك أنــه مل يكــن لــه علــم باملوضــوع، وأن الرئيــس األمريــي 
أراد فرض أمر واقع. يبدو أن سياسة اإلحراج هي املعتمدة 

لدى ترامب يف هذه املرحلة.
وزيــر الخارجيــة اإلمــارايت كان كالتائــه يف واشــنطن يف حفل 
التوقيــع عــى عمليــة التطبيــع الخيانيــة، ومل يكــن يــدري أي 
ملــف ميســك وأيــن يوقــع، أما البحرين فرغــم مباركة برملانها 
عى توقيع ممثلها عى اتفاقية التطبيع، أكد رضورة العودة 
إىل الربملــان قبــل اتخــاذ أي إجــراءات جديــدة تتعلق بتنفيذ 
ُجــرَّت  البحريــن  أن  الخيانيــة، وهــذا يعنــي  التطبيــع  اتفاقيــة 
جــرًّا إىل واشــنطن ولكــن الربملــان حــاول كبــح جنــون ترامــب 
وانبطــاح القيــادة البحرينيــة، وأعتقــد أن مــا قالــه ترامــب عــن 
استعداد الكويت وقطر توقيع اتفاقات مامثلة ال أساس له 
من الصحة، ولكن القادم يعتمد عى قدرة األطراف األخرى 

عى الصمود أما البلطجة األمريكية.
ترامــب يعمــل عــى الهــروب مــن الواقــع ومــداراة فشــله يف 
انتصــارات  تحقيــق  ويريــد  والخارجيــة،  الداخليــة  سياســاته 
أيًضــا  يفعلــه  مــا  وهــذا  بالجبنــاء،  تعــج  مياديــن  يف  ســهلة 
بنيامــن نتنياهــو الــذي تالحقــه تهــم الفســاد وعــار الهزميــة 
يفعلــه  مــا  ولكــن  ا،  سياســيًّ نجمــه  أفــول  واقــراب  غــزة  يف 
وهــو  وجــل،  عــز  اللــه  كتــاب  يف  ورد  شــيًئا  يحقــق  كالهــام 
التفــوق غــر املســبوق قبــل الســقوط واالندثــار، فــام يحصل 
اآلن هــو تحصيــل املزيــد مــن األمــوال والبنــن وكــرة النفــر، 
فأمــوال غالبيــة دول الخليــج أصبحــت تحــت تــرف الكيــان 
اإلرسائيــي، وكل أهــل الضــالل ومــن ضمنهــم مــن يعيشــون 
يف جزيــرة العــرب أصبحــوا حلفــاء للكيــان اإلرسائيــي، وهذا 
يعنــي -واللــه أعلــم- اقــراب وعــد اآلخــرة كــام ورد يف ســورة 
اإلرساء: "َفِإَذا َجاَء َوْعُد اآْلِخرَِة ِلَيُســوُءوا ُوُجوَهُكْم َوِلَيْدُخُلوا 

وا َما َعَلْوا َتْتِبًرا". ُ َل َمرٍَّة َوِلُيَتربِّ اْلَمْسِجَد َكاَم َدَخُلوُه َأوَّ
بنيامــن نتنياهــو يخوفنــا بأن تحالف التكنولوجيا اإلرسائيلية 
مــع األمــوال الخليجيــة ســيحول الكيــان اإلرسائيــي إىل دولــة 
بــأن األمــوال الخليجيــة  عظمــى ال تهــزم، ولكننــا عــى يقــن 
واألمريكيــة واألوروبيــة لــن تزيــد مــن عمــر الكيــان اإلرسائيــي 
يوًمــا واحــًدا، ولــن متنــع زوالــه، يقــول عــز وجــل يف محكــم 
وا َعن َسِبيِل  تنزيله: "إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُينِفُقوَن أَْمَواَلُهْم ِلَيُصدُّ
ًة ُثمَّ ُيْغَلُبوَن   َوالَِّذيَن  ِه  َفَسُينِفُقوَنَها ُثمَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَ اللَّ
وكــذب  العظيــم  اللــه  صــدق  وَن"،  ُيْحــَرُ ــَم  َجَهنَّ ِإىَلٰ  َكَفــُروا 

تحالف املأزومن املهزومن.

رام الله/ فلسطن:
التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو  دعــا 
فيهــا،  الالجئــن  شــؤون  دائــرة  رئيــس  الفلســطينية، 
أحمــد أبــو هــويل، وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن 
رسيعــة  خطــة  عمــل  إىل  "األونــروا"  الفلســطينين 
التحضــر  خــالل  مــن  "كورونــا"،  فــروس  ملواجهــة 

املسبق للتعاطي مع أي طارئ.
وقــال أبــو هــويل يف بيــان لــه، أمــس، إن االتصــاالت 
بــن دائــرة شــؤون الالجئن والــدول املضيفة ووكالة 
"كورونــا"،  أزمــة  بدايــة  منــذ  تنقطــع  مل  "األونــروا" 

ملواجهة التحديات التي تواجه عمل الوكالة.
وأشــار إىل الجهد املشــرك لحشــد املوارد املالية 
لهــا، والتحــرك باتجــاه املانحــن لحثهــم عــى تقديم 
وتغطيــة  "األونــروا"  موازنــة  لدعــم  إضــايف  متويــل 
أزمــات  الوقــوع يف  للحيلولــة دون  املــايل،  عجزهــا 
جديــدة تؤثــر عــى خدماتهــا املقدمــة لالجئن، مبا 
يضمــن توفــر األمــوال الالزمــة لتأمــن املســاعدات 
النقدية لالجئن الفلســطينين يف ســوريا، ولبنان، 
الطارئــة  الغذائيــة  املســاعدات  وتأمــن  واألردن، 

لالجئن يف فلسطن.
ومثــن أبــو هــويل، تــربع الجمهوريــة األملانيــة بقيمــة 
التنميــة  بنــك  خــالل  مــن  دوالر،  مليــون   62.7
األملــاين لدعــم ميزانية "األونروا"، التي تواجه عجًزا 

ا كبًرا. ماليًّ
اســتمرار  يف  سيســهم  الدعــم  هــذا  أن  وأوضــح 
"األونــروا" يف تقديــم خدماتهــا الحيويــة يف مناطــق 
عملياتها ملا يقارب 5.9 مالين الجئ فلســطيني، 
خاصــة  "كورونــا"،  جائحــة  بســبب  تــررت  التــي 
والبنيــة  واإلغاثــة،  والصحــة،  التعليــم،  مجــاالت  يف 

التحتية للمخيامت.
وطالب أبو هويل "األونروا" باإلرساع يف وضع آليات 
التنميــة  بنــك  مــن  برامجهــا املمولــة  لتنفيــذ  عمليــة 
األملــاين، خاصــة يف لبنــان، مــن خــالل بــدء العمــل 
يف برنامــج النقــد مقابــل العمــل والــذي ستســتفيد 
الفلســطينين،  الالجئــن  مــن  واســعة  منــه رشيحــة 
الــذي فقــدوا مصــادر رزقهــم وأعاملهــم اليوميــة يف 
الحكومــة  مــن  املتخــذة  الوقائيــة  اإلجــراءات  إطــار 

اللبنانية ملواجهة فروس "كورونا".

غزة/ فلسطن:
قــال د. محمــد أبــو ســلمية مديــر عــام مجمــع الشــفاء 
فــروس  مــع  التعايــش  ملرحلــة  الوصــول  إن  الطبــي: 
كورونا، يتطلب أن يكون عدد املتعافن من املرض 
املصابــن  مــن  بكثــر  أكــر  ســاعة،   24 كل  خــالل 
مرحلــة  يف  يــزال  ال  القطــاع  أن  موضًحــا  بالفــروس، 
الســيطرة عــى فــروس كورونــا ومل نصــل ملرحلــة مــا 

قبل التعايش.
صــوت  إلذاعــة  حديــث  خــالل  ســليمة  أبــو  وأشــار 
األقــى، إىل أن األيــام القادمــة ستشــهد إعادة النظر 
يف اســتئناف إجــراء العمليــات الجراحيــة املجدولــة، 
ــا نقــوم بإجــراء العمليــات الطارئــة وشــبه  وقــال: "حاليًّ

الطارئة". 
وبــنَّ أن املجمــع يأخــذ مســحات لجميــع الداخلــن 
لــه للتأكــد مــن خلوه من وباء كورونا وســالمة الطواقم 

الطبية واملرىض.
وأضاف: "أقسام غسل الكى والطوارئ والوالدة يف 
ــا وال تغــر عليها يف ظل  مجمــع الشــفاء تعمــل طبيعيًّ

تفيش جائحة كورونا".

عــى  تدلــل  مــؤرشات  "هنــاك  ســلمية:  أبــو  وتابــع 
أن الوضــع بغــزة مــا زال جيــًدا مــن خــالل االنخفــاض 
الواضــح بعــدد اإلصابــات واالســتقرار الكبــر بحــاالت 

املصابن".
وبلــغ عــدد حــاالت الوفيــات بقطــاع غــزة منــذ الجائحــة 
15 حالــة وهــي من أصحاب األمراض املزمنة، وحتى 

العنايــة  غــرف  يف  كبــرة  أعــداد  يوجــد  ال  اللحظــة 
املركزة املتصلة بأجهزة التنفس الصناعي -بحســب 

أبو سلمية.
أصيبــت  التــي  الحــاالت  مــن   97% أن  إىل  ولفــت 
بفــروس كورونــا كانــت بأعــراض بســيطة وكثــر منهــا 

تعاىف.
وتابــع مديــر مجمع الشــفاء الطبي: "املؤرشات تدلل 
نلتــزم  ال  بأننــا  يعنــي  ال  وهــذا  لغــزة  قــادم  خــر  عــى 

إجراءات الوقاية والسالمة".
وقــال: "للقضــاء عــى فــروس كورونــا يجــب أن يكون 
الكاممــة  ارتــداء  نســر عليــه وهــو  عندنــا منــط حيــاة 
والتباعــد الجســدي والنظافــة الشــخصية ومــن دونهــا 

سنكون يف وضع خطر ومقلق".

خان يونس/ أحمد املري:
قــال مديــر رشطــة محافظــة خــان يونــس 
العميــد ســالمة بركــة، إن جهــاز الرطــة 
ــا، يف  يوميًّ عملــه  ــم  ُيقيِّ املحافظــة  يف 
ظــل جائحــة كورونا، وذلك ضامًنا لعدم 

تكرار أي خطأ يحصل.
وأوضــح بركــة خــالل لقــاء جمعــه، أمــس، 
بعــدد مــن الصحفيــن يف خــان يونــس، 
"فلســطن"،  صحيفــة  فيــه  شــاركت 
رقابيــة  جهــات  لديــه  الرطــة  جهــاز  أن 
تتابــع العمــل وتحاســب املخطئــن مــن 

عنارصها.
وقال بركة: "إن الرطة لديها من القيم 
املعياريــة  والنظــم  واألخالقيــة  املهنيــة 
مــا تفتخــر بالحديــث عنــه خــارج حــدود 

الوطن".
لجميــع  مؤسســة  الرطــة  "إن  وتابــع: 
وتقــف  أطيافــه  بــكل  الشــعب  أفــراد 
مواطــن  كل  مــن  واحــدة  مســافة  عــى 

فلسطيني".
وبــنَّ بركــة أن املواطنــن ســطروا وقفــة 
الرطــة  عنــارص  مــع  والتحمــوا  مرفــة 
وقدمــوا لهــا الدعــم املعنــوي واملــادي، 

بــه الرطــة مــن إجــراءات  وأن مــا تقــوم 
الحفــاظ  هــي  األســايس  هدفهــا 
دور  عــى  مشــدًدا  ســالمتهم".  عــى 
وعــدم  الحقائــق،  نــر  يف  الصحفيــن 

مثمًنــا الــدور العظيــم ألبنــاء شــعبنا يف 
كل املواقف.

عــى  امللقــى  الــدور  "أهميــة  وأكــد 
عاتــق اإلعالميــن يف توعيــة املجتمــع، 

واألخبــار  الشــائعات،  مــع  التعامــل 
املختلقة أو املجتزأة.

الفــرة  يف  واجهــت  الرطــة  أن  وذكــر 
القريبة املاضية، الكثر من املشكالت 

املغرضــة،  واألبــواق  واالفــراءات، 
وكان  والتشــويه،  التصيــد  جانــب  إىل 
أننــا  إال  بالقانــون،  االعتبــار  رد  بإمكانهــا 
يف الرطــة "تجاوزنــا هــذه اإلشــكاالت 
وقمنــا  عاليــة  مبســؤولية  وتعاملنــا 
مبعالجة األمر بسبب الظرف الذي مير 

به القطاع".
وقــال بركــة: إن بعــض القــرارات الصعبــة 
املتشــددة يف بعــض املناطــق جــاءت 
حسب الخريطة الوبائية، وخطورة األمر 
مبــا يتعلق يف انتشــار فايــروس كورونا، 
ا، بــل  ومل تتخــذ هــذه القــرارات عشــوائيًّ

عرب نخب ومؤسسات محلية.
وأضاف: كان لزاًما علينا التشدد لكس 
منحنــى الجائحــة يف االنتشــار"، مشــًرا 
مــن  كثــر  يف  وجــدت  الرطــة  أن  إىل 
املحطات تفهم املواطنن، وتقدميهم 

الدعم اللوجستي لعنارص الرطة.
وأكد مدير رشطة محافظة خان يونس، 
فايــروس  ملــف  إطــار  ويف  رشطتــه  أن 
ــمت املحافظة لـ22 مربًعا،  كورونا، قسَّ
يف حــن عملــت بكامل طاقة عنارصها 

املتوفرة.

أبو هولي يدعو األونروا لعمل خطة سريعة 
لمواجهة "كورونا"

أبو سلمية: للوصول للتعايش يجب أن يكون 
المتعافون أكثر من المصابين

خالل لقاء مع الصحفيين
ا لضمان عدم تكرار األخطاء م عملنا يوميًّ مدير شرطة خان يونس: ُنقيِّ

يلتــزم  إنــه  لـ"فلســطن"  ســكيك  وقــال 
التباعــد  وتشــمل  الوقائيــة  اإلجــراءات 
الكاممــة،  وارتــداء  االجتامعــي، 

واستخدام املعقامت.
ســمحت  بغــزة  الداخليــة  وزارة  وكانــت 
باســتئناف  التجاريــة  املحــال  ألصحــاب 
عملهــم يف شــارع "عمــر املختــار" الذي 
"الســاحة"  بــن ميــدان فلســطن  يربــط 
وحي الشجاعية، وفتحوا أبواب محالهم 
أمام املواطنن للتســوق بشــكل جزيئ، 

صباح أمس.
واتخــذت "الداخليــة" قرارهــا بالتنســيق 
مــع وزارة االقتصــاد الوطنــي، مــع ضــامن 
الســبت  أيــام  املالبــس  محــال  فتــح 
واالثنن واألربعاء، يف حن ُتفتح محال 
األحذيــة والذهــب أيــام األحــد والثالثــاء 
 10 الســاعة  مــن  وذلــك  والخميــس، 

صباًحا حتى 6 مساًء.
االلتــزام  رضورة  عــى  الــوزارة  وشــّددت 
الزمنيــة  الفــرة  بخــالف  التــام  باإلغــالق 

املخصصة للمحال التجارية.
لكــن ســكيك بــدا مســتاًء مــن فتــح محلــه 

خاصــة  فقــط،  أيــام  ثالثــة  التجــاري 
عمــر  شــارع  يف  األحذيــة  محــالت  أن 
املختــار، ال يتجــاوز عددهــا 10 محالت 
تجاريــة، يف حــن أن محــالت املالبــس 
ســتفتح  وهــي  باملئــات،  عددهــا  يقــدر 

يف يوم واحد، كام قال.
وصــول  دون  ســيحول  ذلــك  أن  ورأى 
الزبائــن إىل محــالت األحذيــة، إذ يأتــون 
كاملــة  احتياجاتهــم  لــراء  الســوق  إىل 
اليــوم  ويف  الجائحــة،  ظــروف  بســبب 
يجــدوا  لــن  مالبــس  يشــرون  الــذي 

محالت األحذية تفتح أبوابها.
وعــاد أحمــد الغرابــي الــذي يديــر محــاًل 
لبيــع املالبــس النســائية يف شــارع عمــر 
املختــار، لفتــح محلــه مــع التــزام مشــدد 
بإجراءات الســالمة والوقاية من فروس 
مــن  يوًمــا   25 قرابــة  بعــد  "كورونــا"، 
اإلغالق املتواصل منذ لجوء السلطات 
الحيــاة  مناحــي  إغــالق  إىل  الرســمية 
وحظــر التجــوال ضمن سلســلة إجراءات 
صارمــة ملواجهــة الفروس؛ أشــادت بها 
جهــات دوليــة كمنظمــة الصحــة العاملية 

التابعة لألمم املتحدة.
وقــال الغرابي لـ"فلســطن"، إنه يحرص 
واســتخدام  الكاممــة  ارتــداء  عــى 
للمحــل،  الوافديــن  لجميــع  املعقــامت 
مشــًرا إىل أن الجائحة تســببت بضعف 

كبر يف الحركة الرائية.
ورغــم ذلــك يــر عــى أهميــة تعليامت 
مــن  للوقايــة  الداخليــة  وزارة  وقــرارات 
مــن  جملــة  شــملت  التــي  الفــروس، 
يجــب  الصحيــة  والــروط  الضوابــط 

بفتــح  الســامح  فــرة  خــالل  اتباعهــا 
املحال.

الجهــات  أن  "الداخليــة"  وأكــدت 
"الداخليــة"  وزاريت  يف  املختصــة 
االلتــزام  مــدى  ســراقب  و"االقتصــاد" 
حيــث  واإلجــراءات،  الضوابــط  بتلــك 
ســيتم إغــالق املحال املخالفــة، واتخاذ 
أصحابهــا،  بحــق  القانونيــة  اإلجــراءات 
الــذي  دوميــة،  خالــد  يخشــاه  مــا  وهــذا 
املالبــس  لبيــع  تجاريــْن  محلــْن  يديــر 

النسائية كذلك.
الجائحــة  أن  لـ"فلســطن،  دوميــة  وذكــر 
"ولــدي  للتجــار،  كبــرة  خســائر  ســببت 
محــالن تجاريــان تكلفــة البضائع يف كل 
واحــد منهــام تصــل لـــ100 ألــف دوالر"، 
مشًرا إىل لجوئه إىل تخفيض كبر يف 
أســعار املالبــس لجلــب الزبائــن للــراء 
بســبب تراجع الحركة الرائية من جراء 
الظــروف  تــردي  وبعــد  "كورونــا"  جائحــة 
االقتصاديــة يف قطــاع غــزة البالــغ تعــداد 

سكانه مليوين نسمة.
واملباحــث  الرطــة  قــوات  وتنشــر 
غــزة  مــن  متفرقــة  مناطــق  يف  العامــة 
املحــالت  أصحــاب  التــزام  ملتابعــة 
املفروضــة،  الضوابــط  التجاريــة 
والتقســيم الزمنــي الــذي تــم إقــراره، مــن 
أجــل الحفــاظ عــى ســالمة املواطنــن، 

وللحد من انتشار الفروس.
ويف مناطــق أخــرى مــن مدينــة غــزة، مل 
تقــر بعــد وزارة الداخليــة فتحهــا بســبب 
ولحاميــة  فيهــا،  الفــروس  انتشــار 
اإلصابــة  احتامليــة  مــن  املواطنــن 

يضــم  الــذي  رضــوان  الشــيخ  كحــي  بــه، 
مناطــق تجاريــة تلبــي جميــع احتياجــات 
املواطنــن، مــن مــواد غذائيــة ومالبــس 

وغرها.
يف  بالفــروس  املصابــن  عــدد  وبلــغ 
الحي املكتظ سكانًيا 221 إصابة حتى 
ازديــاد  يف  الرقــم  زال  ومــا  أمــس،  يــوم 

يومي.
لجــأت  كيــف  "فلســطن"  ورصــدت 
كتــل  وضــع  إىل  الرســمية  الجهــات 
الشــوارع  عنــد  رمليــة  وكثبــان  اســمنتية 
واملفرقــات املؤديــة إىل ســوق الشــيخ 
مــع دوريــات  تزامًنــا  الحــي،  رضــوان يف 
شــوارع  بــن  تتنقــل  الرطــة  لجهــاز 
املحــال  أصحــاب  التــزام  لضــامن  الحــي 

بإجراءات السالمة والوقاية.
الحــي،  يف  للمخالفــن  بالنســبة  أمــا 
لجــأت الرطــة إىل احتجــاز عــدد منهــم 
عــى  إلجبارهــم  محاولــة  يف  لســاعات 
االلتــزام بالقــرارات الصادرة عنها حفاًظا 

عى املجتمع من خطورة الفروس.
املــوالت  رشعــت  الســياق،  ويف 

الخاضعــة  املناطــق  يف  التجاريــة 
التجــوال  حظــر  إجــراءات  لتخفيــف 
أمــس،  صبــاح  غــزة،  قطــاع  مبحافظــات 
وفــق  للتســوق،  املواطنــن  باســتقبال 
املتفــق  والســالمة  الوقايــة  ضوابــط 
وأصحــاب  الداخليــة  وزارة  بــن  عليهــا 
تلــك املــوالت، وفــق إعــالن مديــر عــام 
خليــة  ورئيــس  املركزيــة،  العمليــات 
األزمــة يف وزارة الداخليــة العميــد فايــق 

املبحوح.
وذكر العميد املبحوح أن املوالت التي 
أعيــد فتحهــا هــي الواقعــة ضمــن النطاق 
الجغرايف للمناطق التي تشهد تخفيًفا 
ُمشــددًا  التجــوال،  حظــر  إلجــراءات 
عــى اســتمرار إغــالق املــوالت الواقعــة 
تشــديدًا  تشــهد  التــي  املناطــق  يف 
لإلجراءات، عى أن يبدأ عمل املوالت 
مــن الســاعة 7:00 صباًحــا حتــى 7:30 
فتــح  "إعــادة  بروتوكــول  وفــق  مســاء، 
معايــر  يتضمــن  الــذي  املــوالت"، 
العــدوى  مكافحــة  وسياســات  الســالمة 

ملنع تفيش املرض.

دة تصاحب قرار "الداخلية" فتح محالت تجارية بغزة إجراءات وقائية ُمشدَّ
غزة/ أدهم الشريف:

يضع محمود سكيك أربع أرائك للحفاظ 
على التباعد االجتماعي بين الزبائن 

الوافدين لمحله التجاري المخصص لبيع 

األحذية في المنطقة الشهيرة بـ"البلد"، 
بشارع عمر المختار شرقي مدينة غزة، 
المكان التجاري األهم في مدينة غزة.
ولجأ سكيك إلى ذلك ضمن سلسلة 

إجراءات وقائية مشددة يلتزم بها 
حفاًظا على نفسه والعاملين لديه 
والزبائن كذلك من جائحة فيروس 

"كورونا" التي وصلت داخل قطاع غزة 

الشهر الماضي، بعدما حالت اإلجراءات 
الصارمة للجهات الرسمية دون وصوله 

منذ أن غزا العالم انطالًقا من جمهورية 
الصين قبل أشهر.

جانب من اللقاء يف خان يونس أمس            ) تصوير/ يارس فتحي (

جانب من فتح املحال التجارية يف غزة أمس 
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يف غزة منذ ٢٠٠٦، وعليه فإن الرسمية العربية التي كانت عىل األقل تستنكر مثل هذا 
العدوان نجدها اليوم تقوم بتكريم املعتدي الصهيوين.

الحقيقــة كباحثــن وطــالب يف العالقــات الدوليــة نتســاءل عــن الســياق الــذي ميكــن مــن 
خالله تفســر هذا املســخ الســيايس الحاصل يف املوقف الســيايس العريب، وما عالقة 

التوقيت يف إعالن مثل هذه الخطوة الخسيسة والنذلة.
يف املقابل كسياسين وأبناء مرشوع مقاوم علينا اإلجابة عىل سؤال ما العمل?! 

عنــد تنــاول املحــور األول والــذي عليــه التعامــل مــع ســؤال ملــاذا? ومــاذا? نجد أن املســألة 
الزمــاين والثــاين هــو التفســر  ميكــن تناولهــا يف منهجــن علميــن، األول هــو التفســر 

الرتاكمي.
 أمــا الرتاكمــي فيمكــن فهــم خطــوة االتفــاق يف ســياق املــرشوع الصهيوأمريــي املمتــد 
زمانيا لتأمن وتكريس التفوق النوعي للكيان الصهيوين عىل غره من مكونات املنطقة 
ومــن ثــم متكينــه مــن أن يكــون القــوة اإلقليميــة املســيطرة واألكــر يف الــرشق األوســط. 
وظهر هذا التصور بشكل جيل مع وصول املتطرف اليميني ترامب إىل سدة الحكم يف 
٢٠١٧، والذي أعلن حينها رصاحة رفضه لحل الدولتن، وكذلك عدم تصوره لحل الدولة 
الواحد، بل هي دولة يهودية "إرسائيلية" وال يشء غر ذلك. ولعل هذا يتقاطع مع رؤية 
رئيــس وزراء العــدو الصهيــوين نتنياهــو، الــذي رأى منــذ البداية أن أي حل للرصاع ال يكون 
إال من خالل البوابة العربية وليس عر البوابة الفلسطينية، فهو ال ينظر إىل الفلسطينين 
عــىل أنهــم مــن بنــي البــرش ناهيــك عــن أن يعطهــم أي اعتبــار ســيايس كمواطنــن ولــو مــن 

ال يخفــى عــىل كل ذي رأي أن مــا حــدث مؤخــًرا مــن توقيــع اتفــاق ثــاليث بــن بــن النظــام 
ورعايــة  ونتنياهــو،  شــخص  يف  الصهيــوين  املتطــرف  واليمــن  والبحرينــي  اإلمــارايت 
الرئيــس األمريــي ترامــب، ومــا رشــح مــن موقــف مخز للجامعة العربيــة يف رفض املقرتح 
الفلســطيني بشــجب واســتنكار هــذا االتفــاق، ال يشــكل صدمــة ولكنــه بالتأكيــد يشــكل 

تحواًل يف املوقف العريب الرسمي املعلن تجاه القضية الفلسطينية.
وكــا علــق وزيــر الخارجيــة اإليــراين الدكتــور جــواد ظريــف أن االتفاق عبــارة عن إعالن بن 
حلفاء قدمين، لكنه يف املقابل يشكل تراجعا يف املوقف العريب الرسمي، خاصة إذا 

ما استحرضنا مسألتن:
تلــك  فشــل  ورغــم   ،٢٠٠٢ عــام  العربيــة  باملبــادرة  التزمــت  العربيــة  الرســمية  أن  األوىل 
املبــادرة، إال أن اتفــاق التطبيــع اإلمــارايت البحرينــي األخــر يشــكل رســميا تشــييع جنــازة 
بهــا  يعــرتف  فلســطينية  دولــة  قيــام  اشــرتطت  التــي  الســعودي  عبداللــه  امللــك  مبــادرة 
دولًيــا عــىل حــدود الرابــع مــن حزيــران 1967، وتحقيــق عــودة الالجئــن واالنســحاب مــن 
الجوالن السورية املحتلة، مقابل اعرتاف وتطبيع العالقات بن الدول العربية مع الكيان 

الصهيوين.
الثــاين أن الكيــان الصهيــوين اليــوم هــو يف حالــة عــدوان عــىل الشــعب الفلســطيني مــن 
خــالل مــا ســمي مبــرشوع صفقــة القــرن ومحاوالته املتكررة لضــم أراض من الضفة الغربية 
وكذلك االعتداءات املســتمرة عىل أهلنا يف القدس وعىل املســجد األقىص، وعدوانه 
املستمر من خالل الحصار الخانق إنسانيا وسياسيا واقتصاديا عىل شعبنا الفلسطيني 

الدرجــة الثانيــة. لذلــك فهــو مــن جهــة يرفض أن يجلس ويتفاوض مع الرئيس الفلســطيني 
محمــود عبــاس الــذي يفــرتض ضمــن أدبياتهم أنه رشيكهم يف "الســالم"، ومن جهة أخرى 
يفــرض عــىل الجانــب الفلســطيني كل االلتزامــات األمنيــة وتحمــل تكاليــف إدارة الشــأن 
التنفيــذي اإلداري للشــعب الفلســطيني، يف صــورة الحتــالل يتــم تأمينــه مــن قبــل مــن 

يحتلهم، وكذلك ال يتحمل أي تكاليف اتجاه هذا الشعب املقهور.
والنتيجــة فهــذا التصــور يخــدم الفكــرة االســرتاتيجية لعمليــة االنتقــال املتوقعــة يف بنــاء 
نظــام عاملــي جديــد تســتطيع فيــه أمريــكا أن يكــون لهــا ثكنــة متقدمــة وقويــة يف منطقــة 
الــرشق األوســط يف شــكل الكيــان الصهيــوين الجديــد والــذي يتصــف بتطويعــه وســيطرته 

عىل مكونات اإلقليم، وأنه اليد التي تبطش بها الهيمنة األمريكية يف هذه الجغرافيا.
أما التحليل الزماين، فيتعلق بواقع األمر الذي يخرنا كمراقبن، بحجم األزمة السياسية 
واملحليــة الخانقــة لــكل مــن ترامــب ونتنياهــو يف مجتمعاتهــم، فرتامــب مل يعــد لديــه أي 
ملــف يقدمــه للناخــب األمريــي يف االنتخابــات الرئاســية القادمــة، خاصة بعد فشــله يف 
إدارة الشــأن الداخيل وملف الفســاد الذي يواجهه وتحرك الشــارع ضده شــخصيا، وعىل 
الصعيد الخارجي بدت عالقاته متوترة مع تركيا ومل ينجح يف تطويق إيران، وال يف قمع 
قــوى وحــركات املقاومــة ال يف فلســطن وال يف املنطقــة. كال الشــخصن يظــن واهــا أن 
اتفاقا رسيعا مع أنظمة ال تشكل أي وزن جيوسيايس يف املنطقة وال يف اإلقليم، ميكن 
أن يشــكل طــوق نجــاة لهــا مــن أزماتهــم الداخليــة، يف املقابــل فإن تبعاتهــا األمنية داحل 

اإلقليم تستحق الدراسة.

القضية الفلسطينية والموقف العربي الجديد
د. خالد القدومي

ممثل حماس في طهران

فترامب لم يعد لديه أي ملف يقدمه للناخب األمريكي في 
االنتخابات الرئاسية القادمة، خاصة بعد فشله في إدارة الشأن 

الداخلي وملف الفساد الذي يواجهه وتحرك الشارع ضده شخصيا، 
وعلى الصعيد الخارجي بدت عالقاته متوترة مع تركيا ولم ينجح 
في تطويق إيران، وال في قمع قوى وحركات المقاومة ال في 

فلسطين وال في المنطقة. كال الشخصين يظن واهما أن اتفاقا 
سريعا مع أنظمة ال تشكل أي وزن جيوسياسي في المنطقة وال 

في اإلقليم، يمكن أن يشكل طوق نجاة لهما من أزماتهم الداخلية، 
في المقابل فإن تبعاتها األمنية داحل اإلقليم تستحق الدراسة.

وهــا طعنــًة يف ظهــر العرب ملا كانــت متثله مرص من مكانٍة قويٍة  الرافضــة لالتفــاق؛ ألنهــم عدُّ
لدى نفوس العرب يف حينها.

وقــد ذكــر بنيامــن بــن أليعــازر، وزيــر الدفــاع اإلرسائيــيل األســبق أن "التعــاون بيننــا وبــن مــرص 
يتجاوز التعاون االسرتاتيجي".

وملــا ُســئَل يــارس عرفــات يف حينهــا عــن اتفاقيــة الســالم مــع مرص فأجاب: "دعهــم يوقعون ما 
يحلو لهم. السالُم املزيُف لن يدوَم".

بــن األردن والكيــان الصهيــوين عــام  ُوقعــت  * معاهــدة وادي عربــة: وهــي معاهــدُة ســالٍم 
1994. طبعــت هــذه املعاهــدة العالقــات بــن البلديــن وتناولت النزاعــات الحدودية بينهم 

تحت مسمى السالم والتعايش. 
"إرسائيل" التي مل تحرتْم هذه االتفاقية يوًما ما، فرسعان ما أدى االتفاق إىل نتائج عكسية 
مــن قبــل الكيــان الصهيــوين املعهــود عليــه بذلــك، فأثــارت ترصفــاُت "إرسائيــل" خــالل ذلك 
الوقــت, مــا كان يف مذبحــة قانــا عــام 1996 يف جنــوب لبنــان، وقــرار الحكومــة الصهيونيــة 
يف حينهــا بنــاء مســتوطنات يف مدينــة القــدس، وأحــداث َهّبــة النفــق بعــد حفــر "إرسائيــل" 
مجموعــة مــن األنفــاق تحــت املســجد األقــىص -ضجــًة مــن االنتقــادات لنتنياهــو يف العــامل 
العــريب، وال ننــى الحادثــة الشــهرة يف 25 ســبتمر 1997 مــن محاولــٍة الغتيــال األســتاذ 
خالد مشعل -أبو الوليد- من ِقبل امُلوساد اإلرسائييل والتي كانت عالمًة فارقًة يف العالقة 
مــع اململكــة األردنيــة والتــي عــىل إثرهــا هــدد امللــك حســن بإلغــاء االتفاقيــة إْن مل يعــَط 
أبــا الوليــد الرتيــاق املضــاد للســم وعــىل إثرهــا -أيًضــا- تــم االفــراج عــن الشــيخ أحمــد ياســن 

رحمه الله. 
* اتفاقيــة أوســلو التــي ســأخترص يف رسدهــا ذلــك بأنــه مل يكــن لهــا أي بنــٍد إيجــايب لصالــح 
القضيــة الفلســطينية والتــي كشــفت األيــام أن يــارس عرفــات كان مجــًرا عليهــا، ذلــك بــأن 
ول العربيــة بــدأت توقيــَع معاهــداِت تطبيــع مــع الصهاينــة وهــي مــن أجرتــه عــلى ذلــك؛  الــدُّ
حتــى أنــه يف اجتــاع املنظمــة واللجنــة املركزيــة يف تونــس يف حينهــا، قال لهــم هذا االتفاق 

ة، وكأنه سالٌم بَن دوٍل قد نشبت بينها حروٌب منذ عقود.  حروٌب وهميُة، وانتصاراٌت كرتونيَّ
جلَس الجميُع عىل طاولٍة واحدٍة للتوقيع، تفقَد الجميُع بعضهم بعًضا، اآلن مشهُد التمثيل 

قد اكتمل.
يف حينها كان اإلعالم العاملي يقول أين صاحُب القضيِة الحقيقي؟

ــه الفلســطيني صاحــب القضيــة وصاحــب الحــق، ألنهــم يعلمــون  هــو الغائــُب عــن املشــهِد إنَّ
ا للــرصاع العريب اإلرسائييل،  جيــًدا أن الذيــن وقعــوا عــىل هــذا االتفــاق ال ميلكون حالًّ حقيقيًّ
وال ميلكــون أي مكامــَن للقــوِة يف هــذا االتفــاق، فهــو اتفــاٌق ُصــوريٌّ لتحســِن صــورِة نتنياهــو 
أمــاَم الجمهــور اإلرسائيــيل. ليظهــَر كاملنتــرِص مــع حليفــه ترامب، فهو الــذي تالحُقه الفضائُح 

الجنسية امُلرسبة والتهرب الرضيبي وصندوق االقرتاع عا قريب هو الفيصل والحكم. 
االحتــالل  وزراء  رئيــس  كلمــة  وتكــراًرا  مــراًرا  وأعدتهــا  الحضــور  كلــات  يف  انتباهــي  لفــت 
اإلرسائييل، قال فيها: "لقد عملُت جاهًدا من أجل إرسائيل قويًة وقويًة للغاية؛ ألن التاريَخ 

أّكَد أّن القوَة تجلُب األمَن والُحلفاَء، وكا قال ترامب القوُة تجلُب السالم". 
متعنــت جيــًدا يف هــذه الكلــات وفهمــت منهــا أن "إرسائيــل" تجرُّهــم جــرَّ البعــِر إىل طاولــة 

التوقيع والتطبيع. 
ولنذهــب  اإلمــارايت،  الوزيــر  ُيوزعهــا  كان  التــي  املصطنعــِة  االبتســاماِت  مــن  -اآلن-  دعونــا 
للســؤال الغريــب الــذي ســأله الوزيــر البحرينــي الــذي مــا إن حطــت رحالــه يف البيــِت األبيــض 

حتى سأل: ما بنوُد االتفاق؟
مهزلُة العرِب أنهم يوقعون بلغِة عدوهم التي ال يفقُهونها وعدوهم يوقع باللغة التي يريد. 
نرجــع للــوراء قليــاًل لنتذكــَر االتفاقيــات التــي وقعهــا العرب من قبل حتــى نتأكَد أنها مل تجلب 

للعرِب أيَّ نفٍع حقيقي!
* معاهــدة كامــب ديفيــد وقعهــا الراحــل أنــور الســادات عــام 1979 والتــي القــت اســتنكاًرا 
ا وكبًرا حينا كان العرب يعدون "إرسائيل" ِكياًنا مغتصًبا ال ميكن القبول به، ويف  ا قويًّ عربيًّ
إثرهــا تــم تعليــق عضويــة مــرص يف جامعــة الدول العربية وســحب الســفراء بينهــا وبن الدول 

اتفــاُق عالــٍة ولصالــِح الصهاينــة. ولكــن هــذا مــا رســمه العــرب والصهاينــة برعايــة أمريــكا ولــن 
أحصل عىل أفضل من ذلك.

وها هي السلطة الفلسطينية بعد أن قدمت كل ما يلزم منها، ِبيعت يف سوِق نخاسٍة بعد 
27 عاًما عىل اتفاقية أوســلو املشــؤومة التي حولت بعض أجهزة الســلطة الفلســطينية من 

حراِس وطٍن إىل حراس مستوطنات تحت مسمى التنسيق األمني.
وبعــد 27 عاًمــا عــىل آخــر اتفاقيــات الذل والعار مع الكيان الصهيوين واملتمعن للمشــهد أن 
الــدول العربيــة مل تجــِن أي منفعــٍة لهــا وال للقضيــة الفلســطينية مــن خلــف تلــك املعاهدات، 

بل أوصلت القضية الفلسطينية إىل مرحلة الحضيض. 
تفاجــأ الجميــع باتفــاق أُبــرِم بــن اإلمــارات والبحرين من جهة والكيان الغاصب من جهة أخرى 
تحــت مســمى التعايــش والســالم، وَطــيِّ صفحاِت املايض وصناعة الجيــل الجديد والقضية 

الجديدة. 
ال أعلــم مــاذا يقصــد وزيــر داخليــة البحرين بقوله ُنؤســس لجيــٍل جديٍد، وقضيٍة جديدة. فهل 
هنــاك قضيــة للعــرب غــر القضيــة الفلســطينية التــي هــي ُلــبُّ الــرصاع بــن العــرب والصهاينة 

منذ 70عاًما؟! 
 أم أن فلسطن أصبحت ال تعنيهم ألبتة ال من قريب وال من بعيد.

أي  تحــرتُم  ال  "إرسائيــَل"  أن  االتفاقيــات  مــن مختــرص  ومــا رسدنــاه  كلــه  هــذا  الشــاهد يف 
اتفاقيــٍة، وتتعامــل مــع أي اتفاقيــة مــن منظــوِر منفعــٍة أمنيــة فقــط ال غــر. بل وتعــد أي اتفاقية 
تحصيل حاصل من أجل أمنها، وأن األمن اإلرسائييل ال تحده حدود وال ُتوِقُفه اتفاقيات هنا 
أو هنــاك. ولهــذا كان خطــاب نتنياهــو يف حــد ذاتــه نوًعــا مــن الزعرنــة واملراهقــة السياســية، 
فهــو رســالُة تهديــد ال رســالة ســالم للمطبعــن بقولــه إن القــوَة تجلــب الجميــع إلينــا ومبباركــة 

أمريكية، وبدعٍم ال محدود.
فهل ستلتحق بقية الدول العربية يف ركِب التطبيع مع الكيان؟

هذا ما ستكشفه األيام القادمة.

القوة تجلب األمن والحلفاء
سفيان قديح

»إسرائيَل« ال تحترُم أي اتفاقيٍة، وتتعامل مع أي 
اتفاقية من منظوِر منفعٍة أمنية فقط ال غير. بل 

وتعد أي اتفاقية تحصيل حاصل من أجل أمنها، 
وأن األمن اإلسرائيلي ال تحده حدود وال ُتوِقُفه 

اتفاقيات هنا أو هناك. ولهذا كان خطاب نتنياهو 
في حد ذاته نوًعا من الزعرنة والمراهقة السياسية، 
فهو رسالُة تهديد ال رسالة سالم للمطبعين بقوله 

إن القوَة تجلب الجميع إلينا وبمباركة أمريكية، 
وبدعٍم ال محدود.

ولكنها متتاز بكثافة )وهذا يحتاج نقاًشــا مســتقاًل( اســتبطان الصهيونية وشــكله ودوافعه. 
هــذا "التمّيــز" الفــت، ال ألنــه مــن دولــة عربّيــة، بــل ألن إقامــة أفضــل العالقات بــن دولتن ال 
يســتلزم هبــوط إحداهــا مــع األخــرى إىل مســتوى مديــر حملــة عالقــات عامــة، كــا تفعــل 
اإلمــارات مــع "إرسائيــل" حالًيــا، خصوًصــا أن األخــرة "متفتحــة" للغايــة يف هــذا الجانــب؛ 
مثاًل حكومة فكتور أوربان يف املجر من أهم حلفاء "إرسائيل" يف أوروبا، ومل يعّكر صفو 

هذه العالقات املميزة أن أوربان مييني متطرّف، معروف بال سامّيته وعنرصيته.
القيــادة  مشــاطرة  األول،  اإلمــارايت:  الســلوك  هــذا  تفســر  يف  تســاعد  أمــور  ثالثــة  مّثــة 
ــح هــذا الزعــم  ــة يف نظرتهــا إىل العــرب واملســلمن، يرجِّ ــة األيديولوجيــا الصهيونيَّ اإلماراتيَّ
سلوك اإلمارات، يف أكرث من مكان وملف، ال دخل لفلسطن بها. مثاًل تتحالف اإلمارات 
مــع الهنــد مجابهــة لباكســتان التــي تريــد، بدعــم صينــي، منافســة املوانــئ اإلماراتيــة، ولكــن 
اإلمــارات تتجــاوز "تحالــف الــرضورة" إىل اإلعجــاب برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، 
وتكرميــه ومدحــه رســمًيا، عــىل الرغــم من أنــه هندويس متطرّف، عــىل الطريقة الصهيونية 
يف توحيــد الديــن بالقوميــة، وينتمــي ملنظمة فاشــّية، ويكابد الهنود املســلمون يف عهده 
اضطهــاًدا متواصــاًل. الثــاين، تعويــض املــّرر؛ فالدولــة العربّيــة ســابًقا بــّررت تطبيعها بأمور 
كثــرة، مثــل العجــز أمــام التفــوق العســكري اإلرسائيــيل، التقــرب مــن أمــركا، إعاقــة الحــرب 
التنمية، وغرها. ال ميكن لإلمارات تقديم أحدها، وحن حاولت ذلك انقلبت تريراتها 
مساخر. الحل اإلمارايت لهذه املشكلة تحويل غياب املّرر إىل عدم حاجة إليه، وهذا ال 
يكون باعتبار "إرسائيل" كياًنا طبيعًيا، بل تجاوز ذلك إىل تكريسها دولة محرتمة، تستحق 
املحبة والتقدير، يجب التنافس لعقد أفضل العالقات معها. األمر الثالث اســرتاتيجي. 
منــذ انتكاســة الثــورة العربّيــة، ظهــر مرّبــع إقليمــي يتســابق عــىل جّثــة العامل العــريب: إيران، 
تركيــا، "إرسائيــل"، اإلمــارات. عــىل املســتوى املــايل، لــدى اإلمــارات إمكانــات ضخمــة؛ 
فيهــا مثــاًل ثالــث أضخــم صنــدوق ســيادي يف العــامل عــام 2019. ولكنهــا ضعيفــة عــىل 
باقــي املســتويات االســرتاتيجّية األخــرى، مثــل العمــق الجغــرايف والــوزن الســكاين وإنتــاج 
التكنولوجيــا واســتيعابها وضخامــة الجيــوش واالقتصــاد اإلنتاجي. من هنا، ترز حاجة عند 

تطبيــع اإلمــارات مــع "إرسائيــل" قديــم؛ يــؤّرخ بعُضهــم بدايَتــه بعــام 2003، حن ُســِمح لوفد 
إرسائيــيل بحضــور مؤمتــر اقتصــادي يف اإلمــارات، ولكــن األخــرة مل تكــن األقــدم تطبيًعــا، 
وال األمــن تواصــالً مــع "إرسائيــل"؛ فهــي كانــت متأخــرة عــن دول أخــرى، مثل قطــر والبحرين 
وُعــان التــي فتحــت قنــوات تواصــل علنية مع "إرسائيل" منذ التســعينّيات، متعللة باتفاق 
أوســلو. ولكــن هــذه العالقــات تطــورت، يف غضــون أقــل مــن عرشيــن عاًمــا، مــن التطبيع إىل 
التحالــف )منــذ 2015 عــىل التقريــب(، ثــم اســتبطان الصهيونّيــة تدريجًيــا منــذ اإلعــالن عــن 
"صفقــة القــرن" وصــواًل إىل ذروتــه مــع اإلعــالن عــن "اتفاقيــة أبراهــام". وتفــرض علينا خطورة 
هــذا التطــور األخــر فهمــه ووضعــه يف ســياقه، حتــى تنفتــح آفــاٌق ملواجهــة عقباتــه، عــوض 

االكتفاء برضب األكف تعجًبا من أحوال هذا الزمان وأهله.
ليســت القيــادة اإلماراتّيــة أول مــن نحــا هــذا املنحــى يف مقاربــة "إرسائيــل" عربًيــا؛ فقــد 
مــع  وتعاونــت  االحتــالل(،  دولــة  إقامــة  )قبــل  مبكــًرا  لبنــان  يف  مارونّيــة  نخــب  تصهينــت 
املنظــات الصهيونّيــة، ال مــن منطلــق "الــرضورة" فحســب، بــل ومــن منطلقــات حاســة 
أيديولوجّية، وتقاطع يف األفكار العنرصية ضد العرب والعروبة كذلك. ومن صلب هذه 
النخــب املتصهينــة، ظهــر الحًقــا اليمــن االنعــزايل يف الحــرب األهليــة اللبنانّيــة الذي قاتل 
مــع "إرسائيــل"، وتبّنــى خطابهــا العنــرصي. وتجب اإلشــارة كذلك إىل أمــٍر ُيغفل أحياًنا، أن 
فريــق "تطبيــع الــرضورة" )بقيــادة مــرص وريادتهــا( يتقاطــع خطابــه مــع الخطــاب الصهيــوين 
قومــي  التعــرّض لضغــط  أو  فلســطيني،  طــرف  مــع  االختــالف  مثــل  أزمــات معينــة،  نتيجــة 
كبــر، بســبب موقفــه مــن القضيــة الفلســطينية؛ حينهــا يقاوم النظام املطبــع ذلك الضغط 
عــر الهجــوم األعمــى عــىل فلســطن والفلســطينين؛ أمــور مــن قبيــل "بيــع الفلســطينين 
أرضهــم" و"ارتــزاق الفلســطينين مــن قضيتهــم" كانــت، مثــاًل، مــن املفــردات الشــائعة يف 
حمــالت التحريــض والكراهيــة التــي قادتهــا الصحــف املرصيــة الرســمية التــي شــنتها عــىل 
الفلســطينين، ُبعيــد اغتيــال يوســف الســباعي وزيــارة أنور الســادات القــدس املحتلة عام 
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إًذا يف مســألة التصهــن العــريب، ليســت اإلمــارات رائــدة يف األقدميــة أو يف املضمــون، 

اإلمــارات للتحالــف مــع أحــد األضــالع الثالثــة. وقــد اختــارت "إرسائيــل"، ألســباب مختلفــة. 
ولكن التحالف وحده غر كاٍف، ألن اإلمارات تدرك أن اعتالءها خشبة مرسح اإلقليم كان 
ناتج تزامنات فريدة تشــكل جدائل من "الحظ الســعيد"، منها تزامن ظهور دونالد ترامب 

يف البيت األبيض مع محمد بن سلان يف السعودية.
القائــم، عــر  الوضــع  بــن زايــد، تثبيــت  أبوظبــي، محمــد  والحــال هــذه، يحــاول ويل عهــد 
سياســات مثابــرة، مثــل دعــم اليمــن املتطــرّف يف الــدول الدميقراطّيــة، ألن ُمرّكــب نزعتــه 
االنكفائيــة سياســًيا والعنرصّيــة ثقافًيــا يحّمســه لدعــم دولــة "منوذجّيــة"، مثــل اإلمــارات، 
تجمــع الــرثاء والبطــش والحكــم املشــيخي ومعــاداة الدميقراطيــة، مــع ترحيــب باملتاحــف 
والفنــون، وتوفــر أكــرث أمنــاط العيــش الغــريب رفاهيــة وانطالًقــا، وتحقيــق إنجــازاٍت يف ســد 

الفجوة بن الجنسن، وامتالكها أبراًجا أضحت مهوى قلوب نجوم العامل وأثريائه. 
ولكــن أهــم مــا ســيثّبت املوقــع اإلمــارايت املتقــّدم يف خريطــة اإلقليــم ليــس دعــم اليمــن 
األورويب، وليــس االســتثار املــرسف يف الصــورة الّراقــة، وليــس التحالــف مــع "إرسائيــل" 
بحــد ذاتــه، بــل أن تكــون اإلمــارات "إرسائيــل" إضافّيــة يف االســرتاتيجّية والوعي األمركين 
اللذين ال يؤثر فيها تغرُّ اإلدارات والرؤساء. "إرسائيل" يف هذا السياق أكرث من حليف: 
هــي أواًل مكانــة ُيطمــح إليهــا.. مثــل أعــىل، ومــن هــذا التــوق ملكانــة "إرسائيــل الثانيــة" تــأيت 
تعبــرات حــب الســلطة اإلماراتيــة "إرسائيــل" بهــذه املبالغــة التــي أخــذت أشــكااًل منحرفــة 
سايكولوجًيا، ومنه أيًضا يأيت حقدها الصهيوين عىل الحوارض العربية، وفرحها النروين 

بخرابها، كا نراه يف اليمن وليبيا مثاًل.
عــىل كل حــال، يبقــى املــّد اإلمــارايت العنيــف يف املنطقــة العربّيــة ظرفًيــا، وليــس ناتــج 
قــدرات كامنــة تضمــن دميومــة السياســات، ويف هــذا أمــٌل ملــن يخــوض معركتــي النضــال 
الرهــان  هــي  النضاليــة  مشــاركته  مــن  أمــا  العــريب.  العــامل  يف  الدولــة  وبنــاء  الفلســطيني 
املســرتيح عىل "فشــل املخططات"، فعليه أن يتذّكر أن "املخططات" يف البالد العربية 
تفشل أحياًنا، ولكن بعد أن تسبب دماًرا هائاًل، رمبا أشّد من الدمار الذي كانت ستلحقه 

بنا، لو أنها نجحت.

اإلمارات وإسرائيل.. لنقرأ رسائل الحب المريض
أيمن نبيل

العربي الجديد

، يبقى المّد اإلماراتي العنيف في المنطقة العربّية 
ظرفًيا، وليس ناتج قدرات كامنة تضمن ديمومة 
السياسات، وفي هذا أمٌل لمن يخوض معركتي 

النضال الفلسطيني وبناء الدولة في العالم العربي. 
أما من مشاركته النضالية هي الرهان المستريح 
على »فشل المخططات«، فعليه أن يتذّكر أن 
»المخططات« في البالد العربية تفشل أحياًنا، 
ولكن بعد أن تسبب دماًرا هائاًل، ربما أشّد من 
الدمار الذي كانت ستلحقه بنا، لو أنها نجحت.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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غزة/ رامي رمانة:
يقرتب نحو الشهر عىل فرض حظر التجوال يف قطاع 
غزة، يف إطار اإلجراءات املتخذة للســيطرة عىل وباء 
"كورونا" ومنع انتشــاره، وهذا الحظر بال شــك أحدث 
أرضاًرا كبــرة يف األنشــطة التجاريــة والصناعيــة وأفقد 

العديد أعاملهم.
االنهيــار  مرحلــة  إىل  غــزة  قطــاع  يصــل  ال  وحتــى 
الحكوميــة  الجهــات  عملــت  الكامــل  االقتصــادي 
املختصــة عــىل تخفيــف اإلجراءات مــن منطقة ألخرى 
تجاوًبــا  ذلــك  لقــي  وقــد  الوبائيــة،  الخريطــة  حســب 

ا من القطاع الخاص والعامل. إيجابيًّ
لكن يبقى التساؤل عن مدى إمكاِن قطاع غزة املثقل 
مبعــدالت فقــر عاليــة وبطالــة وحصار الصمود يف وجه 
الــدول  موقــف  عــن  ومــاذا  املرضيــة،  العاصفــة  هــذه 

األزمــة  مــن  للخــروج  القطــاع  مســاعدة  يف  املانحــة 
املالية الراهنة؟

االختصايص االقتصادي ســمر الدقران، بني أن لجنة 
املتابعة الحكومية يف غزة، تعاملت بحنكة ووعي مع 
تبعــات الوبــاء، حيــث إنهــا حني شــعرت بتــأزم األوضاع 
االقتصاديــة يف قطــاع غــزة، قــررت التــدرج يف إعــادة 
بعــض األنشــطة التجاريــة والصناعيــة وهــذا بــال شــك 
يكون له التأثر اإليجايب يف إعادة تنشيط االقتصاد.

حظــر  أن  "فلســطني"  لصحيفــة  الدقــران  وأضــاف 
التجــوال املعمــول بــه يف قطــاع غــزة مــا زال مســتمرًّا، 
وهذا دفع باملنتجني والتجار إىل التوقف عن العمل، 
ــا وكبدهــم خســائر فادحــة، وهنــا  مــا أثــر فيهــم اقتصاديًّ

هم بحاجة إىل تعويض.
وأشــار إىل أن املؤسســات الحكوميــة يف غــزة تواجــه 

كامــل  تعــوض  أن  تســتطيع  فــال  ماليــة  أزمــة  أساًســا 
املترضرين أو تقدم مساعدات مالية وإغاثية للعامل 

املترضرين.
القانــوين  غــر  الحصــار  لرفــع  الــدويل  ودعــا املجتمــع 
وغــر األخالقــي وغــر اإلنســاين عــن قطاع غزة، مشــًرا 
ا تعاين تبعات  إىل أن الدول التي يعد اقتصادها قويًّ
جائحة كورنا، فام بال قطاع غزة املنهك يف األساس؟

أعلنــت  قــد  بغــزة  الحكوميــة  املتابعــة  لجنــة  وكانــت 
حظــر  فــرض  عــن  املــايض،  أغســطس  آب/   24 يف 
تجوال تام يف جميع املحافظات، مبا يشــمل مقرات 
التعليميــة  واملؤسســات  والخاصــة  الرســمية  العمــل 
والنــوادي  األفــراح  وصــاالت  واألســواق  واملســاجد 
ســبع  تســجيل  بعــد  وذلــك  التجمعــات،  ومنعــت 
مخيــم  يف  الحجــر  مراكــز  خــارج  ملواطنــني  إصابــات 

املغازي وسط قطاع غزة.
مــؤرشي  ارتفــاع  اإلغــالق املفاجئــة، إىل  وأدت حالــة 
البطالــة والفقــر اللذيــن وصــال ما قبل أزمة كورونا ومع 
%52 عــىل مســتوى قطــاع  بدايــة العــام الحــايل إىل 

غزة.
نائــل  د.  االقتصــادي  االختصــايص  قــال  جانبــه  مــن 
مــوىس: إن الوضــع االقتصــادي يف قطــاع غــزة صعــب 
يبقــي  أن  يســتطيع  ال  القطــاع  فــإن  ثــم  ومــن  للغايــة، 
املنشــآت االقتصاديــة والتجاريــة مغلقــة، يف ظــل مــا 
يواجهــه قطــاع غــزة مــن حصار منذ 14 عاًما، ويف ظل 
التواطــؤ العــريب والــدويل عليــه، ومــا يتعــرض لــه مــن 

عقوبات من السلطة.
الضفــة  أن  "فلســطني"  لصحيفــة  مــوىس  وأضــاف 
العــامل  دول  وبقيــة  اإلرسائيــي  واالحتــالل  الغربيــة 

عــىل  اإلبقــاء  أن  النهائيــة  املحصلــة  يف  اســتنتجوا 
املنشــآت االقتصاديــة مغلقــة بســبب كورونــا يســبب 
الكثــر مــن الخســائر املبــارشة وغــر املبــارشة خاصــة 
يف الضفة يف ظل تراجع اإليرادات املحلية وقرصنة 
الدعــم  تراجــع  وأيًضــا  املقاصــة  أمــوال  االحتــالل 

الدويل.
وأكــد مــوىس لصحيفــة "فلســطني" رضورة أن تتحــرك 
مؤسسات املجتمع الدويل تجاه ما يتعرض له سكان 
غزة من ظلم، وأنه ال بد من جميع الدول الوقوف عند 

مسؤولياتها.
الالجئــني"  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  بالذكــر  وخــص 
اإلغاثيــة  الربامــج  زيــادة  إىل  إياهــا  داعًيــا  "أونــروا"، 
املياومــة  لعــامل  ســيام  ال  للعمــل  الالزمــة  واملاديــة 

والعاملني يف القطاع الخاص والباعة املتجولني.

غزة/ فلسطني:
التابعــة  كورونــا"  "مباحــث  دائــرة  أوقفــت 
 119 بغــزة  الرشطــة  يف  العامــة  للمباحــث 
التجــوال،  حظــر  لقــرارات  مخالًفــا  مواطًنــا 
مخالفــة  ومنشــأة  محــالًّ   31 وأغلقــت 
إطــار  يف  والوقايــة،  الســالمة  إلجــراءات 
الجهــود املبذولــة ملواجهــة انتشــار فــروس 

كورونا.
عــىل  املباحــث  عمــل  خــالل  ذلــك  جــاء 
قطــاع  محافظــات  يف  املنتــرشة  الحواجــز 
برفقــة  ميدانيــة  جــوالت  جانــب  إىل  غــزة، 
وحفــظ  التدخــل  وقــوات  املراكــز،  رشطــة 
حظــر  وإجــراءات  قــرارات  لتطبيــق  النظــام، 

الحركة والتجوال.
ويف التفاصيــل، أوقفــت "مباحــث كورونــا" 
يف محافظــة شــامل غــزة، 56 مــن أصحــاب 
وأغلقــت  املخالفــة،  والبســطات  املحــال 
إجــراءات  التزامهــام  لعــدم  منهــا  ــني  محلَّ

الوقاية والسالمة.
يلتزمــوا  مل  مواطًنــا،   28 أوقفــت  كــام 
خــالل  التجــوال  حظــر  فــرض  تعليــامت 

ساعات املساء.
ويف املحافظة الوسطى، أغلقت املباحث 
17 محــالًّ ومنشــأة مخالفــة إلجــراءات األمــن 
والسالمة، منها 7 صالونات حالقة، ومحال 

مواد غذائية ودواجن.
وحــررت املباحــث تعهدات بحــق 57 محالًّ 

آخريــن؛ إللزامهــا إجراءات األمن والســالمة، 
وعدم تكرارها املخالفة.

شــخًصا   35 كورونــا"  "مباحــث  وأوقفــت 
يف املحافظــة الوســطى خالفــوا قــرار حظــر 
التجــوال، وأحالتهــم إىل الجهــات املختصــة 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

أما يف محافظة رفح، فقد أغلقت املباحث 
ا غر ملتزم إجراءات الوقاية  12 محالًّ تجاريًّ
والســالمة، وحررت تعهــدات بحق أصحابها 

ملنع تكرار املخالفة.
باقــي  وبإســناد  كورونــا،  مباحــث  وتواصــل 
متابعــة  يف  جهودهــا  الرشطــة،  إدارات 

والقطاعــات  واملنشــآت  املواطنــني  التــزام 
والســالمة  الوقايــة  إجــراءات  املختلفــة، 
فــروس  انتشــار  مــن  للحــد  املفروضــة 
بحــق  القانونيــة  اإلجــراءات  وتتخــذ  كورونــا، 
أبنــاء  ســالمة  عــىل  حفاًظــا  املخالفــني؛ 

شعبنا.

في ظل استمرار جائحة "كورونا"

دعوة املجتمع الدويل ملساعدة املترضرين بغزة وحامية االقتصاد من االنهيار

إغلق31 محلًّ ومنشأة مخالفة لإلجراءات بغزة

جانب من اإلغالق يف غزة أمس                 )فلسطني(

غزة/ فلسطني:
القــدرة،  إبراهيــم  د.  الزراعــة  وزارة  وكيــل  أكــد 
مــن  العــرض  بزيــادة  ســتقوم  الــوزارة  أن  أمــس، 
غــزة،  قطــاع  أســواق  يف  والدجــاج  الخــرضاوات 
للســيطرة عىل جشــع الُتجار عند عدم التزامهم 

أسعار السلع املعلنة من الوزارة.
للتجــار  مهلــة  إعطــاء  تــم  أنــه  القــدرة  وأوضــح 
اللتــزام األســعار املعلنــة وإن مل يلتزمــوا ذلــك 
والطامطــم  املــربد  الدجــاج  بدخــول  فسُيســمح 
وإغــراق الســوق بزيــادة العــرض للســيطرة عــىل 
"إذا  قائــاًل:  للســلع،  واحتكارهــم  التجــار  جشــع 
مل يلتــزم الُتجــار أســعار الدجــاج املعلنــة نتوقــع 
دخــول الدجــاج املربد لقطاع غزة خالل اليومني 

القادمني".
املنتجــات  توفــر  مــع  أنــه  إىل  القــدرة  ولفــت 
الخــارج  مــن  باســترادها  األســواق  يف  والســلع 
كبــر يف  انخفــاض  أيــام ســيكون هنــاك  خــالل 

األسعار.
كيلــو  بيــع  ســعر  حددنــا  "أمــس  أنــه  إىل  وأشــار 
يلتــزم  مل  وإذا  شــيقل  بـــ2  للمســتهلك  البصــل 
اســتراده  بــاب  ســُيفتح  التســعرة  هــذه  التجــار 

رام الله/ فلسطني:
إنهــا  اللــه،  رام  العامــة يف  األشــغال  وزارة  قالــت 
اعتمــدت وبوســاطة الفريــق الوطني إلعادة إعامر 
قطاع غزة، عدة دفعات للرصف للمقاولني ضمن 
ســتوزع  دوالر،  مليــوين  بنحــو  الكويتيــة  املنحــة 
التحتيــة املهدمــة  عــىل قطاعــات امليــاه والبنيــة 

منذ عام 2014.
وأوضحــت الــوزارة يف بيــان أمــس أنهــا اعتمــدت 
دفعــات مــا يقــارب 800 ألــف دوالر لصالــح تنفيذ 
الحزمــة الثانيــة مــن مرشوع الخــط الناقل الجنويب 
وتطويــر الشــبكات، التــي تســتقبل مياًهــا إضافيــة 

من خارج قطاع غزة -مرشوع قطاع املياه.
وأضافــت أنهــا اعتمــدت دفعــات بنحــو 560 ألف 
دوالر لصالح مشــاريع البنية التحتية يف محافظة 

مــن الخــارج وهــذه سياســتنا للتعامــل مــع شــجع 
التجار يف هذه املرحلة".

ة متاجــر يف قطــاع غــزة عــن  وكانــت أعلنــت عــدَّ
فهــا عــن بيــع لحــوم الدواجــن بأنواعها )دجاج  توقُّ

كامل، فخذ، صدر كبدة، جناح(.
ار  ف برفض تجَّ وبرَّرت املتاجر ســبب هذا التوقُّ
وزارة  دتهــا  حدَّ التــي  باألســعار  البيــع  الدواجــن 

االقتصاد يف غزة.
دت ســعر بيــع الدواجــن بـــ"9  وكانــت الــوزارة حــدَّ
شــواقل للكيلــو عــىل أرضــه، و9.3 جملــة، و10 
للمســتهلك"؛ وهــو القــرار الــذي القــى رفًضا من 

التجار.
بإدخــال  أمــس،  وســمحت "االقتصــاد" أول مــن 
الدجــاج الكامــل امُلــربَّد إىل الســوق املحي يف 
القطاع؛ قائلة إنَّ ذلك قد ُيســهم يف نزول ســعر 

ا. الكيلو عن 10 شواقل كام هو حاليًّ
ــدت الــوزارة أّن طواقمهــا ُتجــري جوالت عىل  وأكَّ
محــال بيــع الدواجــن ملتابعة التزامهم التســعرة 

التي حددتها.
وأشــارت إىل تحريــر عــدد مــن محــارض الضبــط 

بحق عدد من التجار لرفعهم أسعار الدواجن.

تنفيــذ  لصالــح  دوالر  ألــف  و700  غــزة،  شــامل 
مشاريع البنية التحتية يف محافظتي خان يونس 
البنيــة  ملشــاريع  التعويضــات  مبالــغ  مــن  ورفــح، 
التحتية يف املحافظة الوسطى، يف مجال البنية 
التحتيــة املهدمــة مــن عدوان عــام 2014، وذلك 

بتمويل من املنحة الكويتية.
إن  زيــارة:  محمــد  العامــة  األشــغال  وزيــر  وقــال 
عــىل  املــرشف  الوطنــي  بالفريــق  ممثلــة  الــوزارة 
متابعــة رصف فواتــر املنحــة الكويتيــة ســتواصل 
املســتحقة  الدفعــات  كل  إنجــاز  عــىل  العمــل 

لصالح املقاولني.
مــن الجديــر ذكــره، أن قيمــة املنحــة الكويتية تبلغ 
تغطــي  ملشــاريع  مخصصــة  دوالر،  مليــون   200

جميع مناحي الحياة يف قطاع غزة.

الزراعة: سنزيد العرض باألسواق 
للسيطرة عىل جشع الُتجار

اعتامد رصف دفعات مقاويل
 غزة من املنحة الكويتية

الخليل/ فلسطني:
للتكنولوجيــا  أكســيس"  "إكســا  رشكــة  أطلقــت 
وهــي   Eplaza اإللكرتونيــة  املنصــة  املتطــورة، 
الســوق اإللكــرتوين األول يف فلســطني مــن حيــث 
الشــمولية والشــفافية وســهولة عمليــات الــرشاء مــن 

داخل التطبيق.
كــام أن التطبيــق بحســب مطوريــه، متــاح باملجــان 
والــرشكات  التجاريــة  املحــال  أصحــاب  لجميــع 
أمــام  ومنتجاتهــم  ســلعهم  لعــرض  والبائعــني 

املستهلكني ورواد اإلنرتنت.
والتطبيــق متــاح مجاًنــا ملســتخدمي أجهــزة أندرويد 
للمنصــة  الدخــول  شــخص،  أي  وبإمــكان  وآيفــون، 
منتجاتــه  وعــرض  الخــاص  متجــره  عــىل  والحصــول 

والبدء بالحصول عىل األرباح.
إدارة  مجلــس  رئيــس  يقــول  التطبيــق  هــذا  وحــول 
"يف  عابديــن:  شــاهر  جــروب"  "عابديــن  مجموعــة 
ظــل جائحــة كورونــا الحظنــا أن عمليــات الــرشاء عــرب 
حاميــة  وبهــدف  مســتمر،  بشــكل  تنمــو  اإلنرتنــت 
مــن  عمــل  فريــق  خــالل  ومــن  قمنــا  املســتهلك، 
الشباب املاهرين يف مجال تكنولوجيا املعلومات 
عــىل  بالعمــل  اإللكــرتوين،  والتســويق  والتصميــم 

تطوير منصة Eplaza للتسوق اإللكرتوين".
وأضــاف عابديــن: "هدفنــا هــو حاميــة املســتهلك، 
بحيث توفر Eplaza البيع املبارش بني املستهلك 
ومنتجــات  عنــوان  عــرض  يتــم  وهنــا  والعــارض، 
العارض بشكل واضح يف صفحة العارض، وبهدف 
ضــامن الشــفافية يقــوم فريــق الدعم الفنــي مبتابعة 

عمليات البيع والرشاء عرب منصة Eplaza، وتكون 
أســعار الســلع واملنتجات عىل Eplaza هي ذاتها 
عــىل  العارضــني  ونشــجع  االعتياديــة  الســوق  يف 
خــالل  مــن  للمســتهلكني  خاصــة  عــروض  تقديــم 

منصتنا".
وتابــع عابديــن: "بخصــوص املــاركات العاملية التي 
 Eplaza يف  فإننــا  باقتنائهــا،  املســتهلك  يرغــب 
ومن خالل فريق العمل نتعامل معها بشكل خاص 
لحاميــة املســتهلك وضــامن حصولــه عــىل املنتــج 

العاملي من مورديه للسوق املحي".
وقــال: "تــم بإنشــاء ســوبر ماركــت إلكــرتوين ســيعلن 
عنــه خــالل األيــام القادمــة، وســنقوم بتطويــر متاجــر 
الفنــادق، والــيء  إلكرتونيــة للمطاعــم وحجــوزات 
املميز الذي يعمل عليه فريقنا هو متاجر الحرفيني 
ــا،  يوميًّ املطلوبــة  املهــن  وأصحــاب  والخدمــات 
بحيــث توفــر فرصــة للعــامل واملهنيــني املحرتفــني 
عــرض أنفســهم للباحثــني عنهــم وهذا األمر ســيكون 

األول من نوعه عىل مستوى فلسطني".
مــن جانبــه أضــاف يحيــى صالح املديــر العام لرشكة 
الصداقــة  لجمعيــة  التنفيــذي  واملديــر   Eplaza
نقــل  املوقــع  هــذا  أن  الصينيــة،  الفلســطينية 
التجربــة الناجحــة ملوقــع "عــي بابا" مــن الصني إىل 

فلسطني.
وتابــع قائــاًل: "زمــاليئ يف فريــق العمــل مســتعدون 
لتقديــم االستشــارات الفنيــة والدعــم الفنــي لزبائننا 
الكــرام، ونؤكــد أن عــرض املنتجــات عــىل منصتنــا 

باملجان".

رصف 700 شيقل لـ68 
ألف مترضر من كورونا 

نهاية الشهر
رام الله/ فلسطني:

قال وزير العمل يف حكومة رام الله نرصي أبو جيش أمس، 
إن وزارته ســتبدأ نهاية الشــهر الجاري يف رصف مســاعدات 
نقديــة مببلــغ 700 شــيقل لـــ68 ألــف عامل تــرضروا من جراء 

فروس كورونا.
وأضاف أبو جيش يف ترصيح إذاعي: "بدأنا يف فرز األسامء 
فــرًزا دقيًقــا بعــد أخذهــم من وزارات العمــل والتنمية والحكم 
املحــي وجهــات أخــرى، وســيتم إعطــاء املســتحقني نهايــة 

الشهر عىل دفعات".
وبعــد  عامــل  آالف   10 بواقــع  األوىل  "الدفعــة  أن  وأوضــح 

أسبوع 10 آالف وهكذا".
وقعتهــا  اتفاقيــة  إىل  جيــش  أبــو  أشــار  متصــل،  ســياق  ويف 
وزارتــه مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ بقيمــة 600 ألــف 
دوالر لدعــم أصحــاب املنشــآت الصغــرة ومتناهيــة الصغــر 

املترضرة من كورونا.
وأوضــح أن الدعــم الفنــي واملــايل ســيصل إىل 100 منشــأة 
الغربيــة،  الضفــة  يف  و75  غــزة  قطــاع  يف   25 صغــرة: 
لكونهــا  أساًســا  والخدمــات  الســياحة  قطــاع  وسيســتهدف 

املترضر األساس من اإلغالق.
وذكــر أن لجنــة مشــكلة مــن وزارة العمــل وصنــدوق التشــغيل 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ستختار املنشآت املترضرة 

لرصف املساعدة لها.

إطلق منصة Eplaza للتسوق يف فلسطني
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إىل  تســعى  ال  املتحــدة  "الواليــات  أن  أوربــان  وأضــاف 
رصاع مــع أي دولــة أخــرى يف ســوريا، لكنهــا ســتدافع عن 

قوات التحالف إذا لزم األمر".
إن  نفســها،  للوكالــة  رفيــع،  أمريــي  مســؤول  وقــال 
"واشــنطن أرســلت 6 مدرعــات بــراديل قتاليــة، وأقل من 

100 جندي إضايف إىل رشقي سوريا".

وأضاف املسؤول مشرتطا عدم الكشف عن هويته، إن 
"التعزيــزات تهــدف ألن تكــون إشــارة واضحــة إىل روســيا 
لتجنــب أي أعــال اســتفزازية وغــر آمنــة ضــد الواليــات 

املتحدة وحلفائها هناك".
عــن  واشــنطن  كشــفت  املــايض،  آب  أغســطس/  ويف 
مواجهة بني دورية أمنية روتينية تابعة للتحالف الدويل 
ضد تنظيم الدولة، وأخرى عسكرية روسية، قرب مدينة 

املالكية، شال رشقي سوريا.
وأشــارت إىل أن املركبــة الروســية صدمــت مركبــة "إم. 
مــا  للتحالــف،  تابعــة  لأللغــام  مضــادة  يف"  يت.  إيــه. 
تســبب يف إصابــة طاقمهــا، الفتــا إىل أنــه "بهــدف تهدئة 

الوضع، غادرت دورية التحالف املنطقة".
وصلــت  املــايض،  حزيــران  يونيــو/  يف  أنــه  إىل  يشــار 
قوات عسكرية روسية، عرب مروحيات وعربات مدرعة، 
إىل قريــة "قــر ديــب" التابعــة ملدينــة املالكيــة، حيث 

متركزت هناك.
إال أن دوريــات أمريكيــة قطعــت الطريــق عــى شــاحنات 
كانــت تحمــل معــدات لوجســتية إىل النقطــة التي نزلت 
إىل  العــودة  عــى  وأجربتهــا  الروســية،  القــوات  فيهــا 

القامشيل قرب الحدود السورية الرتكية.
ويف مــرات عديــدة ســابقة، اعرتضــت دوريــات أمريكيــة 
إىل  الوصــول  حاولــت  التــي  الروســية  القوافــل  طريــق 

حقول النفط يف املنطقة.
دعم فرنيس لقوات األسد

وعى صعيد متصل، ذكرت صحيفة فرنســية أن منظمة 
الدعــم  تقــدم  الفرنســية،  الــرق"  مســيحيي  "انقــذوا 
ملليشــيا النظــام الســوري، يف محافظــة حــاه وريفهــا، 

منذ 7 سنوات، وفق ما ذكرته صحيفة "ميديا بارت".
خطــرة  "ارتباطــات  بعنــوان  تقريــرا  الصحيفــة  ونــرت 
بــني منظمــة انقــذوا مســيحيي الــرق ومليشــيا األســد"، 
املســاعدات  تقديــم  تّدعــي  املنظمــة  أن  فيــه  أفــادت 
الداخليــة  الحــرب  التدخــل يف  دون  ســوريا  ملســيحيي 
هناك، لكنها يف الواقع تدعم مليشيا "الدفاع الوطني" 

التابعة لنظام األسد يف سوريا منذ عام 2013.
النظــام  مــع  عالقاتهــا  فرنســا  قطــع  مــن  ســنوات  وبعــد 
الفرنســية،  الدفــاع  2012، منحــت وزارة  عــام  الســوري 
منظمة انقذوا مسيحيي الرق، لقب "مؤسسة رشيكة 

يف الدفاع الوطني"، يف فرباير/ شباط 2017.
ومتتلــك املنظمــة الفرنســية عالقــات وثيقــة مــع مليشــيا 
املتهمــة   ،)MNDF( محــردة  يف  الوطنــي"  "الدفــاع 
بارتكاب جرائم حرب يف سوريا، والناشطة يف محافظة 

حاه وريفها، منذ 2013.
ويظهــر يف مقاطــع فيديــو عــى يوتيــوب، رجــل األعــال 
 ،)MNDF( مليشــيا  زعيــم  الوكيــل،  ســيمون  الســوري 
وهــو يتقــدم بالشــكر ملنظمــة انقــذوا مســيحيي الــرق 

الفرنسية إزاء املساعدات التي تقدمها لهم.
وبحسب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، فإن مليشيا 

الدفــاع الوطنــي يف محــردة شــاركت يف هجات النظام 
ونهبــت   ،2019 عــام  وإدلــب  حــاه  عــى  الســوري 
األدوات املنزليــة يف تلــك املناطــق وباعتهــا يف ســوق 

مدينة السقيلبية املسيحية القريبة من محردة.
الفرنســية  للمنظمــة  اإللكــرتوين  املوقــع  ويســتعرض 
ومــر  ولبنــان  واألردن  وســوريا  العــراق  يف  نشــاطاتها 

وإثيوبيا وباكستان وأرمينيا منذ عام 2013.
وعــن مهمــة املنظمــة يوضــح املوقــع أنهــا تتمثــل بـ"إعادة 

نسج الروابط مع مسيحيي الرق".
"ألكســندر  املنظمــة  ممثــيل  صــور  االنتبــاه  ويلفــت 

جــودارزي" و"بنيامــني بالنشــارد" وهــا يحمــالن بنــادق 
الكالشينكوف يف سوريا.

وبالرغــم مــن أن املنظمــة تدعــي أن مهمتهــا يف ســوريا 
تتمثل يف تقديم املســاعدات اإلنســانية للمدنيني، إال 
مقطــع فيديــو ســجلته عــام 2016 يظهر فيه "جودارزي" 
وهــو يقــدم البطانيــات واملســاعدات الغذائيــة لشــبيحة 

"الدفاع الوطني" يف محردة.
ويقــول باحثــو "هيومــن رايتس ووتــش" إنه من املعروف 
أن عنــارص األســد ارتكبــوا العديــد مــن انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان، وأن جميــع املنظــات غــر الحكوميــة العاملــة 

يف سوريا عى علم بذلك.
ومنــح ممثــال املنظمــة "ألكســندر جــودارزي" و"بنيامــني 
بالنشــارد" جائــزة "إنقــاذ محــردة" إىل "ســيمون الوكيــل" 
أن  يظهــر  وهــذا   ،2019 نوفمــرب  الثــاين/  تريــن  يف 
املنظمــة اضطلعــت مبهمــة "مكافــأة املســيحيني الذين 

يدافعون عن أنفسهم".
كــا منحــت املنظمــة جائــزة ماثلــة لـ"نابــل العبــد اللــه" 
قائــد مليشــيا "الدفــاع الوطنــي" يف منطقة "الســقيلبية" 

)مدينة بحاة( بدعوى "إنقاذ السقلبية".
وتتهــم منظمــة "ســوريون مــن أجــل الحقيقــة والعدالــة"، 
ومقرهــا فرنســا، "العبــد اللــه" بافتتــاح معســكر تدريــب 

لألطفال يف "السقيلبية" و"محردة".
وتشــر "ســوريون من أجل الحقيقة والعدالة" أن "العبد 
الله" و"الوكيل" يهدفان إىل زيادة عدد ميليشيا الدفاع 

الوطني.
تقديــر  عــى  الحائــزان  و"الوكيــل"  اللــه"  "العبــد  وُيتهــم 
انقــذوا مســيحيي الــرق، بارتــكاب 7 جرائــم حــرب يف 

حاة يف 2012 و 2014 و 2017.
Pro- العدالــة  "مــع  منظمــة  أعدتــه  تقريــر  وبحســب 

املتحــدة،  الواليــات  يف  مقرهــا  الســورية،   "justice

فقــد 25 مدنيــا حياتهــم يف عــام 2012 عندمــا قصفــت 
مــن  كلــم   2 بعــد  )عــى  "حلفايــا"  مدينــة  يف  منازلهــم 

محردة(، بأوامر من "الوكيل".

صحيفة: منظمة "مسيحية" فرنسية تدعم "قوات األسد"

واشنطن ترسل قوات ومدرعات إىل سوريا ملواجهة روسيا
واشنطن/ األناضول:

أفادت وكالة أسوشــيتد بــرس األمريكية، أمس، بــأن الواليات 
المتحدة أرســلت قوات إضافية ومدرعات إلى شــرقي ســوريا، 

لمواجهة روسيا.

وقالت الوكالة، إن واشــنطن أرســلت قوات إضافية ومدرعات 
إلــى شــرقي ســوريا، بعــد عــدد مــن االشــتباكات مــع القــوات 
الروســية، بمــا في ذلك حــادث تصادم مركبة مؤخــرا، أدى إلى 

إصابة 4 جنود أمريكيين.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم القيادة المركزية األمريكية 
بيل أوربان، قوله إن الواليات المتحدة أرسلت أيضا أنظمة رادار 
وزادت دوريات المقاتالت في ســماء المنطقة لحماية قواتها 

وقوات التحالف.

قوات أمريكية قرب مدينة القامشيل السورية أمس   )فلسطني(

مدريد/ األناضول:
يف  املســلحة  القــوات  مــن  أفــراد  نظــم 
احتجاجيــة  مســرة  أمــس،  إســبانيا، 
برفــع  للمطالبــة  مدريــد  العاصمــة  يف 

رواتبهم.
تنظيــم  تــم  أنــه  األناضــول  مراســل  وذكــر 
عســكرية  جمعيــات  قبــل  مــن  املســرة 

ينتمي إليها املتظاهرون.
الربملــان  أمــام  مــن  املســرة  وانطلقــت 

واستمرت حتى مقر وزارة املالية.
ورددوا  الفتــات  العســكريون  وحمــل 
هتافــات تطالــب برفــع رواتبهــم، وطلبــوا 
الدعــم  تقديــم  السياســية  األحــزاب  مــن 

لهم.

وأشــار بيــان مشــرتك أعدتــه الجمعيــات 
العســكريني  حصــول  إىل  العســكرية، 
عى رواتب أقل بكثر من رواتب أفراد 

الرطة والدرك يف إسبانيا.
وجــاء يف البيــان: "لســنا عــاال رخيصني 
يف  التشــكيك  ميكــن  ال  وصامتــني. 
إطاعة القوات املســلحة لألوامر ورسعة 

تحركهــا وأدائهــا وجاهزيتهــا. نريــد راتًبــا 
منصًفا ومرًفا".

 11 قيمتهــا  دبابــات  "لدينــا  وأضــاف: 
الذيــن  الجنــود  لكــن  يــورو،  مليــون 
يســتخدمونها يتقاضــون 60 يــورو فقــط 
للقــوات  لألجــور  األدىن  الحــد  فــوق 

املسلحة".

إسطنبول/ وكاالت:
أعلــن الرئيــس الرتيك رجب طيب أردوغان إمكانية 
بــالده محادثــات اســتخباراتية مــع مــر يف  إجــراء 
أي وقــت، موضًحــا أن الروابــط بــني أنقــرة والقاهــرة 

تختلف عن الروابط بني أثينا والقاهرة.
ويف رده عى سؤال بشأن وجود اتصاالت مع مر 
يف مــا يتعلــق بتحديــد مناطــق الصالحيــة البحريــة 
العديــد  "هنــاك  إن  أردوغــان  قــال  البلديــن،  بــني 
مــن التطــورات املختلفــة هنــا، عــى ســبيل املثــال 
إجــراء محادثــات اســتخباراتية مع مر أمر مختلف 
وممكــن، وليــس هنــاك مــا مينــع ذلــك، لكــن اتفاقها 

مع اليونان أحزننا".
وتابع "هناك اختالف كبر بني الروابط القامئة بني 
اليونان ومر وبني روابطنا مع مر، وميكن إجراء 

محادثات استخباراتية مع مر يف أي وقت".
اليونــان،  مــع  املتوتــرة  بالعالقــات  يتعلــق  مــا  ويف 
قــال الرئيــس الــرتيك إن تركيا ليســت لديها مشــكلة 
كرياكــوس  اليونــاين  الــوزراء  رئيــس  لقــاء  يف 
ميتسوتاكيس، وتابع "لكن السؤال الجوهري: ماذا 

سنبحث؟ ويف أي إطار سنلتقي؟".
وأكــد أن تركيــا مســتعدة دامئــا للمفاوضــات بحســن 
لقــاءات  عــرب  أو  ثالــث  طــرف  ســواء مبشــاركة  نيــة، 

بالفيديو.
التنقيــب  ســفينة  ســحب  أن  إىل  أردوغــان  وأشــار 
"عــروج ريــس" إىل مينــاء أنطاليــا يعتــرب "خطــوة لهــا 
مغزاهــا"، كاشــفا أن الســفينة ســتعود لعملهــا يف 

رشق املتوسط بعد انتهاء أعال الصيانة.
وأضــاف "دعونــا مننــح الدبلوماســية فرصــة أخــرى، 
ونطــرح نهجــا إيجابيــا، ونــدع اليونــان تلبي نهجنا يف 

اتجاه إيجايب لنتخذ خطوات وفق ذلك".
وأشــار أردوغــان إىل أن العديــد مــن رؤســاء الــدول 

والحكومات أصبحوا وسطاء ملواصلة املفاوضات 
أنجيــال  األملانيــة  املستشــارة  خاصــة  اليونــان،  مــع 
مــركل، ورئيــس املجلــس األورويب شــارل ميشــال، 
ورئيس الوزراء اإلسباين بيدرو سانشيز، واإليطايل 

جوزيبي كونتي.
حــال حاولــت  أنــه يف  إىل  الــرتيك  الرئيــس  ولفــت 
اليونان جعل أعالها يف جزيرة ميس إجراء لفرض 
األمــر الواقــع فــإن اللقــاء مــع رئيــس الــوزراء اليونــاين 

لن يكون له معنى.
وتطرق أردوغان إىل زيارة رئيسة اليونان إيكاتريني 
ســاكيالروبولو إىل جزيــرة ميــس مؤخــرا، مشــرا إىل 
أنــه "إذا كان الهــدف مــن ذلــك اســتعراض قــوة فــإن 

تركيا قادرة عى القيام باستعراض أكرب".
ماكرون مغردا بالتركية

من جهته، دعا الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون، 
تركيــا إلعــادة فتــح حــوار مســؤول مجــددا بخصــوص 
تويــرت،  عــرب  نرهــا  تغريــدة  يف  املتوســط،  رشق 

باللغة الرتكية، هي األوىل من نوعها.
وقــال ماكــرون يف تغريدتــه: "بعثنــا رســالة واضحــة 
إىل تركيا يف قمة أجاكسيو: دعونا نعيد فتح حوار 
مســؤول، بحســن نية، وبدون ســذاجة، هذه الدعوة 
هــي اآلن أيًضــا دعــوة الربملــان األورويب، يبــدو أنهــا 

قد ُسمعت، فلنتقدم".
واســتضافت مدينة أجاكســيو، وهي عاصمة إقليم 
جزيرة كورسيكا الفرنسية، قمة رؤساء دول االتحاد 
ملناقشــة  املــايض،  األســبوع  الجنوبيــة،  األورويب 

التوتر بني تركيا واليونان رشقي املتوسط.
االتحــاد  دول  زعــاء  قمــة  تنعقــد  أن  املزمــع  ومــن 
األورويب، يف العاصمة البلجيكية بروكســل، يومي 
)25-24( ســبتمرب/ أيلــول الجــاري، ملناقشــة عــدة 

ملفات، بينها رشقي املتوسط.

وماكرون يدعو أنقرة لـ"حوار مسؤول"
أردوغان: ال مانع من إجراء محادثات استخباراتية 

مع مرص لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا
عواصم/ وكاالت:

وأملانيــا  وفرنســا  بريطانيــا  أبلغــت 
إعفــاء  أن  الــدويل  األمــن  مجلــس 
املتحــدة  األمــم  عقوبــات  مــن  إيــران 
اليــوم )20 ســبتمرب(،  سيســتمر بعــد 
الواليــات  تؤكــد  الــذي  املوعــد  وهــو 
املتحــدة أنــه ينبغــي إعــادة فــرض كل 

العقوبات فيه.
الــدويل  األمــن  ملجلــس  رســالة  ويف 
املوقعــة  األوروبيــة  األطــراف  قالــت 
عــى االتفــاق النــووي مــع إيــران إن أي 
قــرار أو إجــراء إلعــادة فــرض عقوبــات 
أثــر  أي  بــال  األمــم املتحــدة "ســيكون 

قانوين".
ورفعــت العقوبــات األمميــة عــن إيران 
مبوجــب االتفــاق النووي الذي وقعته 
مــع القــوى الدوليــة عــام 2015، لكــن 
مــن  انســحبت  املتحــدة  الواليــات 

االتفاق يف عام 2018.

وقال مبعوثو بريطانيا وفرنسا وأملانيا 
لــدى األمــم املتحــدة "عملنــا بــال كلل 
االتفــاق  عــى  الحفــاظ  أجــل  مــن 

النووي، وما زلنا ملتزمني بذلك".
ملتزمــني  يزالــون  ال  أنهــم  وأضافــوا 
مجلــس  لقــرار  الكامــل"  بـ"التنفيــذ 
األمن عام 2015 الذي دعم االتفاق، 

والذي يضم أيضا روسيا والصني.
وكان وزيــر الخارجيــة األمريــي مايك 
بومبيــو قــال الشــهر املــايض إنــه قــام 
يف  يومــا   30 مدتــه  إجــراء  بتفعيــل 
مجلــس األمــن يــؤدي إىل إعــادة فرض 
عقوبــات األمــم املتحــدة عــى إيــران 

ابتداء من السبت املقبل.
ومبوجــب هــذا اإلجــراء يســتمر أيضــا 
التقليديــة  األســلحة  تصديــر  حظــر 
رفعــه يف  مقــررا  والــذي كان  لطهــران 

18 أكتوبر/ترين األول املقبل.

األمــن  مجلــس  أعضــاء  مــن   13 لكــن 

واشــنطن  إجــراء  إن  يقولــون  الـــ15 
باطــل، ألنهــا مل تعــد طرفــا يف االتفاق 

النووي.
وتقول الواليات املتحدة إنه يحق لها 
اتخــاذ ذلــك اإلجــراء، ألن قــرار مجلس 
يشــملها  يــزال  ال   2015 عــام  األمــن 

كطرف مشارك.
تعهد أمريي

بومبيــو  تعهــد  املــايض،  والثالثــاء 
رشاء  مــن  إيــران  واشــنطن  متنــع  بــأن 
وروســية،  صينيــة  عســكرية  معــدات 
حتــى مع اختــالف الحلفاء األوروبيني 

مع موقف واشنطن.
هــذا  عــى  "ســنترف  بومبيــو  وقــال 
حيــازة  مــن  إيــران  ســنمنع  النحــو، 
دفاعيــة  ومنظومــات  صينيــة  دبابــات 
جوية روســية، وبعد ذلك بيع أســلحة 
كل  "ســنبذل  مضيفــا  اللــه"،  لحــزب 
مــا هــو رضوري لضــان تطبيــق هــذه 

العقوبات واحرتامها".
وبالتزامــن مــع مســاعيها إلعــادة فــرض 
أعلنــت  إيــران،  عــى  العقوبــات 
الواليــات املتحــدة أن حاملــة طائــرات 
عــرب  مــرت  بحريــة  وبــوارج  لهــا  تابعــة 
ميــاه  إىل  ووصلــت  هرمــز  مضيــق 

الخليج أمس الجمعة.
وترســل واشــنطن بانتظــام مجموعــات 
حامــالت طائــرات إىل الخليــج إلجــراء 
الواليــات  عمليــات  ودعــم  تدريبــات 
املتحدة والتحالف املناهض لتنظيم 
الدولة يف ســوريا والعراق، لكن إدارة 
ترامــب ســعت إىل تصعيــد الضغــط 

عى طهران.
ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
يف  أنشــطتها  كثفــت  إيــران  فــإن 
مجــال التطويــر النــووي منذ انســحاب 
الواليــات املتحــدة مــن جانــب واحــد 

من هذا االتفاق يف 2018.

حامالت طائرات أمريكية تعبر هرمز

أوروبا ترفض مساعي ترامب إلعادة فرض عقوبات عىل إيران

مدريد.. العسكريون ينزلون إىل الشوارع للمطالبة بزيادة رواتبهم
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خان يونس/ صفا:
وقــت مبكــر  منــذ  يونــس  بخــان  أبــو طعيمــة  مــن عائلــة  ينهمــك شــبان 
مــن الصبــاح يف إعــداد كميــات مــن وصفــة "جريشــة القمــح" الرتاثيــة، 

لتوزيعها عىل األرس املتعففة يف البلدة مع جائحة كورونا.
دقيــق،  وطهــي  كبــر،  بــدين  جهــد  إىل  الوصفــة  هــذه  طهــي  ويحتــاج 
أبــو طعيمــة  لــوال مشــاركة امُلســن محمــود  وال ميكــن لذلــك أن يكــون 
)58عاًمــا( الــذي تعلــم إعدادهــا مــن أجــداده ويجيدهــا منــذ نحــو 25 

عاًما، ويشارك يف إعداد معظم الوالئم يف بلدته وخارجها.
واملكــون الرئيــس للجريشــة هو القمــح املحيل املزروع رشق املدينة، 

وبعض األرز والبهارات ومرق لحم املاعز أو الدواجن.
وتحتــاج تلــك األكلــة الشــعبية لنحــو ثــاث ســاعات عــىل األقــل حتــى 

تصبح جاهزة عىل موقد ناري مرتفع.
وال يغيــب عــن بــال الطاهــي تــذوق وصفتــه مبغرفــة صغــرة بــن فينــٍة 

وأخرى للتحقق من مقاديرها ومذاقها.
ويقــول "أبــو طعيمــة" وهــو ميســك مبغرفــة خشــبية طويلــة يحــرك بهــا 
ا  األكلة ويرتدي الكاممة والقفازات ملراســل "صفا": "أشــارك أســبوعيًّ
يف طهــي الجريشــة أو يف التكيــة التــي يشــتهر بهــا ســكان رشق خــان 

يونس".
ويضيف: "كثر من سكان بلدات رشق املدينة ميتلكون القمح الذي 
مــن أرضهــم صيًفــا وأحياًنــا يطهــون جــزًءا منــه للفقــراء يف  يحصدونــه 
البلــدة بتوزيــع مقــدار يكفــي لــكل أرسة؛ وزاد الطهــي مــع جائحة كورونا 

لتقديم العون لألرس املحتاجة التي ضاق بها الحال بفعل اإلغاق".
اآلبــاء  وأصالــة  معــدن  يعكــس  مشــهد  هــو  املشــهد  "هــذا  ويتابــع: 
واألجداد ومن خلفهم األبناء من أهل فلسطن، خاصة أهل األرياف؛ 
فلــم أذكــر طــوال ســنوات حيــايت عــىل مــدار العقود الخمســة أن غابت 

جائحة كورونا.
ويوضــح أنــه يتلقــى اتصــاالت دامًئــا للتطــوع يف طهــي تلــك الوصفــة 
النــاس  مــن  كثــًرا  أن  بلدتــه؛ مشــًرا إىل  بحكــم خربتــه داخــل وخــارج 

يحبون تناولها ويحثونه عىل إعدادها.
دامًئــا  ووالــدي  أنــا  "تعــودت  "لصفــا":  فيقــول  طعيمــة  أبــو  جهــاد  أمــا 
التوزيع من قمحنا الخاص الذي نخزنه ونطهوه ونوزعه عىل أهل الحي 

هذه األكلة عن موائدنا، ودامًئا ما نرشك فيها اآلخرين من أبناء الحي 
والجران واألقارب خاصة يف التناول".

ويبــن أبــو طعيمــة أن تلــك األكلــة كانــت وجبــة رئيســة لــدى الفــاح يف 
موســم الحصــاد وبقيــة أشــهر العــام مــن املخــزون لديــه؛ وكانــت تطهــى 
بكميات كبرة خاصة يف األفراح والعقائق وبيوت العزاء والرتحم عىل 
األمــوات، ويف أيــام الضيــق كــام هــذه األيــام التــي ميــر بهــا النــاس مــع 

والجــران؛ فقــد أصبــح ذاك الــيء عــادة ونــّر عــىل الحفــاظ عليهــا، 
فكلام قدمنا للناس زادت الربكة يف أرضنا وملكنا".

ويتابــع: "جّهزنهــا اليــوم مقداريــن كبريــن يكفيــان نحــو 250 شــخًصا 
التــي نطهــو فيهــا  الثــاين  ويزيــد ألهــايل الحــي والجــران، وهــي املــرة 
الجريشة منذ ظهور الجائحة بغرض تعزيز التعاون والتعاضد واملحبة 

فيام بيننا".

غزة/ يحيى اليعقويب:
اإلصابــة  وحــاالت  الوقايــة،  إجــراءات  إهــامل 
ازديــاد،  يف  األرسى  بــن  كورونــا  بفــروس 
واألخبار منقطعة عن األهايل، وإعان حاالت 
واقتحــام  "غامضــة"،  بوتــرة  يســر  اإلصابــة 
واعتــداء ورش الغــاز املســيل للدمــوع، ضغط 
هــذه  كل  بســبب  األرسى  يعيشــه  نفــي 
التحديدات ومن قبل "حجرهم القهري" الذي 
مل تجربه البرشية، مشهد قديم الجديد فيه، 
فــروس "كورونــا" إىل األرسى خلــف  تســلل  
قضبــان االحتــال؛ أو إدخالــه إليهــم، ويف كلتــا 
الحالتــن يحيــط املــوت والخطــر بهــم مــن كل 

جانب.
بزنازيــن  قــري"  "حجــر  يف  األرسى  يعيــش 
الــذي  الربغــويث  نائــل  كاألســر  االحتــال، 
أمىض 40 ســنة داخل غرفة صغرة، منعزلن 
تســتطع  مل  حــن  يف  الخارجــي،  العــامل  عــن 
البرشية تحمل "الحجر املنزيل" خطوًة وقائيًة 

من الفروس، شهًرا أو شهرين.
معلومات شحيحة

مر شــهر، وال تزال أخبار األســر حســن شــحادة 
"كورونــا"  بفــروس  املصــاب  عاًمــا(   20(
منقطعــة عــن أهلــه، تصــل إليهــم املعلومــات 
ووســائل  املحامــن  طريــق  مــن  "شــحيحة" 

اإلعام أحياًنا؛ يف حن يغيب صوته عنهم.
يف 17 آب )أغسطس(، أرس االحتال الشاب 
شــحادة يف ســجن "عتصيون"، وبعد 16 يوًما 
 ،)14( رقــم  بالقســم  "عرفــر"  ســجن  إىل  نقــل 

وفيه أعلنت إصابته بفروس "كورونا".
عــىل  أفقنــا  آب،   17 يف  فجــًرا  "الخامســة 
وضــع  أن  بعــد  املنــزل،  بــاب  انفجــار  صــوت 
جنــود االحتــال عبــوة مخصصــة لفتــح األبــواب 
والجدار، ودخلوا حرمة املنزل فجأة، واعتلقوا 
ابنــي، يف سلســلة اعتقــاالت عشــوائية نفذهــا 
االحتــال يف مدينــة بيــت لحــم" يقــول والــده 

لصحيفة "فلسطن" عرب الهاتف.

طريــق الســجانن فقــط )...( بذلــك االحتــال 
داخــل  عــن حيــاة األرسى  يتحمــل املســؤولية 
متواصلــن  أســبوعن  مــدار  عــىل  الســجن". 
وحتى اآلن مل تصل أي معلومات جديدة عن 
حسن، ال مكاملة هاتفية وال زيارة محام، معه 

يزداد خوف وقلق عائلته.
مــن  الغليــظ  محمــود  الشــاب  االحتــال  أرس 
مخيم "الجلزون" شــامل رام الله يف 20 متوز 
)يوليــو(، وبعــد أيــام مــن األرس أعلــن االحتــال 
ذلــك  واتخــذ  كورونــا،  بفــروس  مصــاب  أنــه 
مــدة  انفراديــة  عــزل  زنزانــة  يف  لزجــه  ذريعــة 
شــهر ومثانية أيام متواصلة يف ســجن رميون، 
وحيــًدا تجــرع مــرارة عزلتــه عــن األرسى، ليفــرج 

عنه مطلع أيلول )سبتمرب( الجاري.
والــده يــروي لصحيفــة "فلســطن" مــا جرى مع 
نجله: "ابني مل يشُك من أعراض، يف البداية 
وأعلــن  "عوفــر"  ســجن  يف  االحتــال  أرسه 
إصابتــه، ثــم نقــل إىل رميــون، كان ممنوًعــا من 
ا أو عىل أرض الواقع،  التواصل مع أحد هاتفيًّ
فقــط كان  لــه،  عــاج  أي  االحتــال  يقــدم  ومل 
ميــي وقتــه يف قــراءة القــرآن والصــاة، وكنــا 
نــراه فقــط خــال جلســة املحاكمــة عرب شاشــة 

التلفاز لنطمنئ عليه".

يعــرب عنــه خوفــه عــىل مصــر ابنــه: "ال يوجــد 
مــن طريــق محــام  إال  اتصــال،  معلومــات؛ وال 
اســتطاع زيارتــه مــرة واحــدة، وأفــاد أنــه أصيــب 
بسجن عوفر بعد ستة أيام من دخول السجن، 
يف   20 والقســم   19 القســم  إىل  نقلــوه  ثــم 

سجن "هداريم" معزواًل عن باقي األرسى".
األرسى  وعــىل  عليــه  خايفــن  "إحنــا 
قــد  ســجان،  هــذا  النهايــة  يف  املوجوديــن، 
ا بإصابة األرسى"  يكــون نقــل الفروس أو معنيًّ
هــذا االحتــامل ال يــراود والد شــحادة فقط، بل 
الذيــن  الفلســطينين  األرسى  عائــات  يــراود 
نحــو خمســة آالف يف ســجون  يبلــغ عددهــم 
إىل  الفــروس  ينتقــل  بــده  "كيــف  االحتــال. 
داخــل الســجون؟" ســؤال يحــر شــحادة، لكــن 
مــن  إال  ميكــن  "ال  لــه:  معروفــة  إجابتــه  تبــدو 

توتر وقلق
عائــات  عــىل  يســيطر  الخــوف  فقــط  ليــس 
األرسى املصابــن بفــروس كورونــا، بــل هــذا 
حــال جميــع عائــات األرسى، تغريــد ســهلب 
زوجــة األســر مــوىس الخطيــب املعتقــل منــذ 
عامــن  مــدة  2019م،  )ينايــر(  اآلخــر  كانــون 

ونصف، قلقة كذلك عىل حال زوجها.
ــا  "نحــن خائفــون عليهــم يف هــذه املــدة، يوميًّ
فحوصــات،  وإجــراء  مصابــن،  بوجــود  نســمع 
فضــًا عــن اقتحــام الســجون كل شــهر أكرث من 
مرة وقمع األرسى، ونقلهم إىل أكرث من قسم" 
بعيــدة  هــي  التــي  الخطيــب،  زوجــة  تتحــدث 
عــن زوجهــا لكنهــا تســتمع لــكل خــرب يصدر من 
السجون، تعيش "عىل أعصابها" وهي ترقب 

هذه األخبار.
معانــاة  وصــف  يف  -تحــار  نقــول؟!"  "مــاذا 
حــارة،  "األجــواء  املتــأمل-  بصــوت  األرسى 
يشء  كل  مــن  األرس،  نتيجــة  نفــي  وضغــط 
ويــرون  نفســه  املــكان  يف  يعيشــون  يعانــون، 
الوجــوه نفســها عــىل مــدار الوقــت، رمبا تهون 
علينا مدة اعتقال زوجي، فام بالك بأصحاب 
أكــرث   )...( العاليــة؟!  واألحــكام  املؤبــدات 
الثاثــة  أطفــايل  فقــدان  هــو  يب  يؤثــر  يشء 
والدهــم وهــم يرون أبنــاء األقارب والجران يف 
نــادي األســر  أحضــان آبائهــم". ووفًقــا إلفــادة 
إن أرسى ســجن "عوفــر" -ويبلــغ عددهــم قرابة 
أعــداد  يف  ارتفاًعــا  يواجهــون  أســًرا-   850
جانــب  إىل  "كورونــا"،  بفــروس  املصابــن 

عمليات القمع.

 )14( ُســجلت  )أغســطس(  آب  نهايــة  ومنــذ 
عــىل  “عوفــر”،  ســجن  يف  بالفــروس  إصابــة 
يف  ُســجلت  حالــة   )24( مــن  وهــم  األقــل، 
صفــوف األرسى منــذ بدء انتشــار الوباء، منهم 
اإلفــراج  عقــب  إصابتهــام  اكتشــفت  أســران 

عنهام بيوم، وفًقا ملا ذكر نادي األسر. 
إضراب احتجاجي

املختصــة يف مجــال األرسى، املحــررة بــرشى 
الطويــل تقــول: "إن الوضــع الحــايل يف ســجن 
يعتزمــون  األرسى  وإن  ا،  جــدًّ "عوفــر" صعــب 
فــروس  تفــي  بســبب  إرضاب  يف  الــرشوع 
كورونــا، ولديهــم مطالــب، منهــا توفــر وجبات 
والســامح  املابــس،  وإدخــال  جيــدة،  لــألكل 
وهــذا  األخــرى،  األقســام  وزيــارة  بتنقلهــم 
يحبــون  األرسى  أن  ســنوات  منــذ  متعــارف 

التزاور، لكونهم يف حجر قري أصًا".
"يــا  "فلســطن":  لصحيفــة  الطويــل  تضيــف 
لــألرسى  متابعــة  أي  يوجــد  ال  لألســف!، 
مينــع  االحتــال  وإن  بالفــروس،  املصابــن 
ســوائل  هنــاك  وكذلــك   ،c فيتامــن  عنهــم 
متوافــرة،  غــر  املريــض  لهــا  يحتــاج  متعــددة 
يف  الفــروس  تفــي  يف  خطــورة  وهنــاك 
"عوفــر" الــذي يضــم العــدد األكــرب مــن األرسى 
كوالــدي  والقيــادات،  والشــيوخ  الســن،  كبــار 

الشيخ جامل الطويل، وأرسى مرىض".
مــا  إىل  األرسى  نقــل  يف  كذلــك  "الخطــورة 
لــألرسى  توقيــف  )مركــز  "معبــار"  يســمى 
أرسى  إىل  العــدوى  نقــل  وإمكانيــة  الجــدد(، 
آخريــن" تتابــع، مبينــة أن الفــروس انتقــل إىل 
ســجن عوفر من طريق الســجانن، وأن الوضع 
أســر  أي  ألن  خطــر،  الســجون  كل  داخــل 
ســيخالط جيــش االحتــال لحظــة االعتقال، ثم 
ضبــاط مخابراتــه، ثــم ســجانيه، وهــذه مراحــل 
حــاالت  ارتفــاع  مــع   األرسى  تهــدد  خطــرة 
األرايض  داخــل  كورونــا  بفــروس  اإلصابــة 

املحتلة سنة 1948م".

                        الفريوس يطال األرسى يف "سجون القهر"

يف "عوفر الموت".. القسم )14( "مصيدة لإلصابة بكورونا" 
زوجة األسري 

"الخطيب": نحن 
عىل أعصابنا 

وخائفون عىل 
حياة األرسى

الطويل: هناك 
خطورة بتفيش 

الفريوس يف 
"عوفر" ألنه 

يضم أرسى كبار 
سن ومرىض

المصاب بكورونا 
"حسن شحادة" 

.. ال معلومات 
تطمنئ أهله

"محمود 
الغليظ" .. أصيب 
بالفريوس وعزله 
االحتالل 38 يوًما 

بال عالج

غزيون يتقاسمون "الجريشة" يف زمن الجائحة
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نابلس/ الجزيرة نت:
بــدا الفًتــا هــذا العــام تزايــد عــدد األطفــال الفلســطينيني 
خــال  غيــب،  ظهــر  عــن  الكريــم  القــرآن  حفظــوا  الذيــن 
مــدة الحجــر املنــزيل التــي امتــدت نحــو 5 أشــهر بعــد أن 

اخترصوا زمًنا كبرًيا.
وعــن غريهــا الكثــري اختلفــت حكايــة مــا قبــل النــوم لــدى 
الفتــاة هــدى الباشــا )17 عاًمــا(، فبــداًل مــن قصــة تقرؤهــا 
وتغط يف نوم عميق كان القرآن أنيســها يف ليل حالك، 

ا 5 صفحات وأكرث. فتحفظ منه يوميًّ
حفظ القرآن

ويف حزيــران )يونيــو( 2019م كانــت هــدى قــد رشعــت 
يف حفــظ القــرآن مبركــز البخــاري لتحفيــظ القــرآن الكريــم 
 10 الغربيــة، وأمتــت  الضفــة  نابلــس شــال  يف مدينــة 
الضفــة  يف  كورونــا  فــريوس  اســتفحال  قبــل  منــه  أجــزاء 
الغربيــة وإعــان اإلغــاق أواخــر آذار )مــارس( املــايض، 
الحجــر  مــدة  خــال  كامــا  حفظــه  إىل  ذلــك  ليدفعهــا 

املنزيل.
ودفــع قــرص املــدة والفرصــة التــي منحهــا مركــز البخــاري 
هــدى  بعــد  عــن  والتســميع  الحفــظ  مبواصلــة  لطلبتــه 
مضاعفــة  إىل  الحافظــات  مــن  مجموعتهــا  وكذلــك 
جهدهــا، وتقــول للجزيــرة نــت: "حفظــت 6 أجــزاء خــال 

شهر رمضان وحده".
كبــري  اتبعهــا دور  التــي  واآلليــات  لتشــجيع املركــز  وكان 
ضاعف فرصة هدى ونظرياتها يف املركز للحفظ الكامل 
خــال مــدة الحجــر، كا اســتغلت الغياب عن املدرســة 
نتيجة اإلغاق والحفظ قبل الوصول إىل مرحلة الدراسة 

الثانوية، واالنشغال عن ذلك.
تسميع ذاتي

عاًمــا(   15( خلــف  شــياء  ســلكت  هــدى  وعــى خطــى 
واختــارت لنفســها وقًتــا مــن الليــل وبعــد إنهــاء واجباتهــا 

ع لها، بل كانت تسجل ما تحفظه عرب  تجعل أحًدا يسمِّ
الهاتف ثم تصحح لنفســها بنفســها وتحفظه ثانية، "وكل 
ذلــك مــرده الحاســة الشــديدة للحفــظ يف أقــرص مــدة 

ممكنة".
35 طالًبــا حفظهــم القــرآن،  يف مركــز البخــاري أتــم نحــو 
وبعضهــم أجيــزوا بالســند املتصــل، وهــذه املــرة األوىل 
التــي يصــل فيهــا عــدد الحافظــني إىل هــذا الرقــم خــال 
مــدة قصــرية مثــل هــذه، ومثلهــم العــرات يف املراكــز 

املنزليــة لحفــظ القــرآن، ووضعــت لذلــك برنامًجــا يقــوم 
عــى الحفــظ ليــًا واإلعــادة صباًحــا والتســميع يف اليــوم 

ذاته لرتسخ اآليات أكرث.
استشــعرت  إذ  قصتهــا،  نــت  للجزيــرة  شــياء  وتــروي 
ســعادتها وفخرها بنفســها ومواصلتها الحفظ والتســميع 
كورونــا  حجــر  مــن  أشــهر   3 "خــال  وتقــول:  ــا،  إلكرتونيًّ
حفظت 15 جزًءا، وبذلك أمتمت حفظ القرآن كامًا".

ونهجت شياء آلية التسميع الذايت لحفظ القرآن، ومل 

غزة/ مريم الشوبيك:
تفاجــأت املســنة حيــاة ســمري بأحــد أقربــاء األرسة يــدق بــاب املنــزل، 
عقلهــا  داخــل  تتصــارع  واألفــكار  برهــة  وقفــت  كورونــا،  جائحــة  يف 
لــه بالدخــول؟، خشــيت غضبــه فاســتقبلته،  أتعتــذر منــه أم تســمح 
حتــى  يتملكانهــا  والخــوف  الرهبــة  كانــت  نفســه  الوقــت  يف  ولكــن 

انقضت ساعة زيارته.
حيــاة )75 عاًمــا( تعــاين مــريض ضغــط الــدم والســكري، منــذ إعــان 
حظر التجوال يف قطاع غزة بعد اكتشاف إصابات بفريوس "كورونا" 
داخل املجتمع الشهر املايض، فرضت حالة الطوارئ داخل بيتها، 

وأخربت بناتها الثاثة وأوالدهن بعدم زيارتها حتى تنقيض الغمة.
وحيــاة ليســت الوحيــدة التــي متــر بهــذه املواقف املحرجــة، بعضهم 
يعلن رصاحة رفضه استقبال أي شخص حتى لو كان عزيًزا، وآخرون 
يتحرجــون مــن األمــر ويرحبون بالزائرين عى مضض، والســؤال يبقى 

هنا: ما الترصف األسلم يف هذه الحاالت؟
تعــرب نفــني الريفــي عــن خوفهــا وخــوف أرستهــا مــن اإلصابــة بفــريوس 
ــا  "كورونــا"، وتســتنكر عــدم مبــاالة بعــٍض ومارســة حياتهــم اعتياديًّ
وتبــادل الزيــارات، رغــم تشــديد وزارة الصحــة عــى رضورة التباعــد، 

والتزام البيوت.
نفني معلمة رياضيات من حي التفاح، تقول لصحيفة "فلســطني": 
"رغــم حــاالت الوفــاة املعلنــة جــراء اإلصابــة بـ"كورونــا"، هنــاك أنــاس 
يقنعون أنفسهم بأن األمر هني، وآخرون يعولون عى قوة مناعتهم".

تضيــف نفــني )35 عاًمــا(: "ال أتحــرج مطلًقــا مــن رفــض اســتقبال أي 
زائــر يف البيــت خــارج نطــاق إخــواين وأخــوايت، ال آمــن نقــل العــدوى 

يل، وإن كان من غري قصد".
مــن  أنــه  أعتقــد  "ال  عاًمــا(:   65( النعســان  شــهرية  تقــول  حــني  يف 
رغــم  االجتاعــي  التباعــد  بفكــرة  الجميــع  اقتنــاع  مبــكان  الســهولة 
تحذيرات الصحة ووزارة الداخلية من االختاط، ال سيا أن موروثنا 
والتقبيــل،  باملصافحــة  التقــارب  عــى  قائــم  والدينــي  االجتاعــي 

وهذان األمران جرس وصول "كورونا" إىل جسدك".
يف بدايــة األمــر جميــع أقــارب شــهرية التزمــوا الحجــر املنــزيل، ولكــن 
أخــرًيا تبــادل بعــٌض الزيــارات، رغــم أن خطــر انتقــال العــدوى مــا يــزال 

عليهــم ومســاعدتهم فيــا يحتاجــون لــه، مــع رضورة عــدم املصافحة 
واالبتعاد مسافة معقولة عنهم.

ويقــول: "أتصــل بأخــوايت وإخــواين لاطمئنــان عليهــم واســتئذانهم 
وال  صــدر  برحابــة  ذلــك  وأتقبــل  األمــر  يرفــض  بعضهــم  لزيارتهــم، 
أتحسس البتة، فهذا حقه املروع يف هذه الظروف االستثنائية".

لغة الجسد
النفســيني  االختصاصيــني  قســم  رئيــس  يقــول  ناحيتــه  مــن 
واالجتاعيني يف اإلدارة العامة للصحة النفسية بغزة إساعيل أبو 
ركاب: "باعتقادي العاقات االجتاعية والتواصل االجتاعي صفة 

قامًئــا، لــذا كانــت تعتــذر إىل كل شــخص يريــد زيارتهــا، ولكــن اليــوم 
باتت تتحرج من األمر، وقد تسبب لها بغضب بعٍض منها.

تقــول: "بــت بــني ناريــن: هــل أرفض ومن يغضب يرَض فيا بعد، أم 
أرحب مع اتخاذ احتياطايت قدر اإلمكان؟".

ــا فيبــني أنــه مع مرور  أمــا كــال الصفــدي الــذي يعمــل موظًفــا حكوميًّ
الوقــت أصبــح الجميــع متقبــًا فكــرة التباعد االجتاعــي، وال يظن أن 

الناس يستطيعون تقبل هذا األمر مدة زمنية طويلة.
يوضــح الصفــدي، مــن حــي الصــربة مبدينــة غــزة، أن هنــاك زيــارات 
أجــل االطمئنــان  مــن  األقــارب  وبعــض  مثــًا،  الوالديــن  رضوريــة إىل 

إنســانية بالدرجــة األوىل، القــرب الجســدي مــن العائلــة واألصدقــاء 
واملحيطني يخلق شعوًرا باألمان".

أمــور طارئــة  "هنــاك  "فلســطني":  ركاب يضيــف لصحيفــة  أبــو  لكــن 
وســبل  الســامة  إجــراءات  وتطبيــق  "كورونــا"،  كجائحــة  تحــدث 
الوقايــة مرتبطــة بثقافــة مجتمــع يجــب أن يتبناهــا أكــرث لكونهــا قانوًنــا 

ا". اجتاعيًّ
وبعٌض حينا يطبق التباعد االجتاعي يصيبه الحرج، فكيف ميكن 
أمــور منصــوص  الحــرج؟، يجيــب: "التقبيــل واملصافحــة  منــع هــذا 
ا وأصبحت دارجة عند أغلب الناس، ولذا إن التوقف  عليها اجتاعيًّ
عن فعلها لتطبيق التباعد االجتاعي يكون باتباع لغة الجسد لتبني 

للشخص الذي أمامك أنك ملتزم إجراءات السامة".
ويبــني أبــو ركاب أنــه باالكتفــاء بلغة الجســد كوضــع اليد عى الصدر 
األصدقــاء،  أو  األقــارب  أو  العمــل  كزمــاء  األشــخاص  مقابلــة  عنــد 
ا أنك ملتزم إجراءات الوقاية من فريوس "كورونا"،  سيفهمون تلقائيًّ
وتحمــي  الحــرج  ملنــع  األســايس  الفاصــل  الجســد  لغــة  إن  لهــذا 

ا. ا واجتاعيًّ األشخاص نفسيًّ
ويوضــح أنــه يف حــال التقــى الشــخص آخر واقرتب منــه ومد يده فلم 
ا عليه أن يعتذر إليه ويبني ســبب  يســلم عليه وشــعر بالحرج، تلقائيًّ
عدم املصافحة عمًا بتحذيرات وزارة الصحة بأن الخطر من انتشار 

"كورونا" ال يزال قامًئا.
ويلفــت أبــو ركاب إىل أن تطبيــق التباعــد االجتاعــي أكــرث تعقيــًدا 
ا، ملا فيها من حرج وحساسية  يف العاقات الداخلية واملقربة جدًّ

عالية أكرث من التعامل مع األصدقاء وزماء العمل.
وينصح يف هذه الحالة بأن يعمم الشخص مرة واحدة داخل العائلة 
بأنه ملتزم إجراءات الوقاية من "كورونا"، وأن والتواصل واملصافحة 
هــذه  يف  أفضــل  اللفظــي  والتواصــل  املــرض،  نســبة  مــن  يزيــدان 

املرحلة منًعا للحرج.
ويدعــو أبــو ركاب إىل التــزام إجــراءات الســامة مــن تباعــد اجتاعــي 
يكــن  فــإذا مل  األحبــاب،  يقتــل  قــد  املبــاالة  فعــدم  الكامــة،  ولبــس 
الشــخص مهتاًّ بصحته فعليه أن يهتم بصحة اآلخرين، فاســتخفافه 

ميكن أن يزهق روًحا سيحاسب عليها يوم القيامة.

األخرى وتلك التابعة لوزارة األوقاف.
تحد كبير

ويكمن الرس هنا يف تحويل "املحنة إىل منحة"، وكيف 
أن خليــة مــن معلــات القــرآن الكريــم عددهــن يفــوق 50 
معلمــة عملــن كخليــة نحــل، وتجــاوزن أزمــة كورونــا بوضع 
برنامــج للتســميع عــن بعــد، مــا ســاهم يف تشــجيع الطلبة 
واالســتمرار،  الحفــظ  عــى  والكبــري  الافــت  وإقبالهــم 

منترصين بذلك عى كل عوامل التثبيط.

قــرآن يف  معلمــة  -وهــي  مرعــي  آيــة  يدفــع  كان  مــا  مثــة 
 11( طالباتهــا  مــع  األمــام  إىل  لتخطــو  البخــاري-  مركــز 
طالبــة( وتنهــي وإياهــن ختمــة القــرآن، وكان ذلــك مبنزلــة 
ا آلية  " كبري لها ولهن عى الســواء، فوضعت يوميًّ "تحدٍّ
للتســميع تقــوم عــى االتصــال بالفيديــو مــع الطالبــة يف 

أوقات متعددة. 
طاقة كبيرة

كان عامــل الوقــت وإرادة الطلبــة أهــم دوافعهــم للحفظ، 
وتقول مرعي يف حديثها للجزيرة نت: "إن حالة الضيق 
والقلق التي عاشها الناس بفعل فريوس كورونا جعلتهم 
يحجمون عن فعل أي يشء، لكنها مثلت لحفظة القرآن 
فرصــة ال ميكــن تعويضهــا، حتــى إن بعضهــم كان يســّمع 

أكرث ما هو مطلوب منه".
وهــذا الــرأي تتبنــاه أســاء هنديــة مديــرة مركــز البخــاري 
الذي يضم 4 نواد فيها نحو 600 طالب، أكرث من 90% 
أعارهــم بــني 8 و17 عاًمــا، ويتخــرج منهم العرات من 

ا. الحفظة سنويًّ
وتقول للجزيرة نت: "إن األطفال يف هذه السن ميلكون 
أكــرب طاقــة وقــدرة عــى الحفــظ، وتغــرس يف هــذه الســن 
والزمنــي  الذهنــي  التفــرغ  عــن  فضــًا  املســتقبل،  مثــار 

الذي ال ميكن الحصول عليه إال يف هذه املدة".
منافسة وحوافز

ووضــع املركــز -وفًقــا إلفــادة هنديــة- برنامًجــا يقــوم عــى 
التحدي واملنافسة يف الحفظ وتقديم الحوافز والهدايا 
العينية بزيارة الطلبة يف منازلهم والتقائهم وفق ضوابط 
أوليــاء  ومشــاركة  األهــايل  تشــجيع  عــن  فضــًا  الوقايــة، 
األمور -وتحديًدا اآلباء- بشكل كبري وملحوظ هذه املرة 
أكــرث مــن الســابق. ويصنــف الحفظــة للقــرآن كامــًا إىل 
حافــظ بالختمــة األوىل، واملجــاز املتصــل بالســند حفًظا 

وتجويًدا عن النبي )صى الله عليه وسلم(.

أطفال فلسطني.. حولوا محنة 
كورونا إىل منحة لحفظ القرآن الكريم

زيارات اجتماعية مفاجئة رغم 
كورونا.. "إحراج" و"تهديد صحي"
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"ريجيم النوم".. دراسة تكشف 
مفاجأة ألصحاب الوزن الزائد

موسكو/ وكاالت:
أثبتــت دراســة حديثــة أن تفويتــك 15 دقيقــة فقــط مــن النــوم كل ليلــة 

كفيلة بزيادة وزن بشكل كبري.
وتــم اســتخالص نتائــج الدراســة املنشــورة يف دوريــة "جامــا" الطبيــة مــن 
بتعقــب  والخاصــة  شــخص،  ألــف  بـــ120  الخاصــة  التطبيقــات  البيانــات 
النوم، واملتصلة بهواتفهم الذكية وساعاتهم وأجهزة تتبع اللياقة الدنية، 

وذلك عىل مدار عامني.
واكتشــفت الدراســة أن األشــخاص الذيــن لديهــم مــؤرشات كتلــة جســم 
أعــىل مــن 30، والذيــن تعتربهــم مراكــز الســيطرة عــىل األمــراض والوقايــة 
6 ســاعات و36 دقيقــة يف  منهــا، يعانــون مــن الســمنة، ينامــون حــوايل 
الليلــة، أي يفوتــون مــا يقــرب مــن 15 دقيقــة مــن فــرة نومهــم األساســية 

خالل 24 ساعة.
بينام وجد الباحثون أن أولئك الذين كان مؤرش كتلة الجسم لديهم أكرث 
صحيــة، ويحافطــون عــىل وزن صحــي، يحصلــون عــىل حــوايل 6 ســاعات 
و52 دقيقــة مــن النــوم كل ليلــة خــالل نفــس فــرة إجــراء تجــارب الدراســة 

)عامني(.
وكتــب مؤلفــون: "توفــر هــذه النتائــج مزيــدا مــن الدعــم لفكــرة أن أمنــاط 

النوم مرتبطة بإدارة الوزن والصحة العامة".
وكانــت العديــد مــن الدراســات الســابقة تناولــت الصلــة بني فقــدان النوم 
وزيــادة الــوزن، وبحســب تقريــر لصحيفــة "يــو إس إيــه تــوداي" يف عــام 
2014، فــإن األبحــاث الســابقة وجــدت أن قلــة الراحــة ميكــن أن تســبب 
وكذلــك  "الجريلــني"،  املســمى  الجــوع  هرمــون  مســتويات  يف  ارتفاعــا 
انخفاض يف هرمون الشبع "لبتني"، كام ثبت أن الشعور بالنعاس يؤدي 

إىل متوسط زيادة 300 سعرة حرارية مستهلكة يوميا.

موسكو/ وكاالت:
أعلن، ألكسيي بويفريوف، وهو أستاذ يف الجامعة 
الطبيــة الحكوميــة األوىل الروســية، أن هنــاك بعض 
مــن األطعمــة التــي تعتــرب مفيــدة ولكنهــا قــادرة، يف 

نفس الوقت، عىل "قتل" الكبد.
ووفقــا ألخصــايئ أمــراض الجهــاز الهضمــي وطبيــب 
خطــرة  تعــد  الدهــون  بويفــريوف،  الطبيــة  العلــوم 
جــدا عــىل الكبــد وميكــن أن تكــون قاتلــة يف بعــض 
الكبــد  مــا يســمى مبــرض  األحيــان، حيــث تســبب 
املــرض  هــذا  ويصيــب  الالكحــويل،  الدهنــي 
األشخاص غري املدمنني عىل الكحول، كام ميكن 
أســلوب  ميارســون  الذيــن  األشــخاص  يصيــب  أن 
حياة صحي. ووفقا للخبري، فإن هذا املرض خطري 
جــدا وميكــن أن تكــون عواقبــه وخيمــة جــدا وميكــن 

العضــو  وإصابــة  الكبــد  يف  فشــل  إىل  يــؤدي  أن 
الكبــد  مــرض  تطــور  أن  الخبــري  وأوضــح  بالرسطــان. 
كميــات  تنــاول  طريــق  عــن  تعزيــزه  ميكــن  الدهنــي 
الدهــون  عــىل  تحتــوي  التــي  األطعمــة  مــن  كبــرية 
فــإن  وبالتــايل،  والفركتــوز.  والســكر  الحيوانيــة 
املنتجــات التــي ميكــن أن "تقتل" الكبد والتي تعد 
صحيــة ومفيــدة ميكــن أن تكــون الفواكــه والعســل، 

."medikforum" حسب موقع
وقــال الطبيــب: "كان لدينــا مريــض مصــاب مبــرض 
بنفســه  يعتنــي  وكان  الالكحــويل،  الدهنــي  الكبــد 
وبصحتــه جيــدا وبطعامــه أيضــا. واتضــح أنــه يتنــاول 
مفيــد  أنــه  معتــربا  العســل،  مــن  كبــرية  كميــات 
للصحــة، وعندمــا توقــف عــن تناولــه بــدأت تحــدث 

تغريات يف كبده".

موسكو/ الجزيرة نت:
إنجــاب  يرغــن يف  الــاليت  النســاء  مــن  الكثــري  تتبــع 
تــوأم العديــد مــن التوصيــات القدميــة التي مل يثبت 
العلــم صحتهــا، ويف هــذا التقريــر الــذي نــره موقــع 
"جاســت ليــدي" الــرويس كشــفت الكاتبة ســفيتالنا 
كروتوفــا عــن بعــض العوامل التــي تزيد فرصة الحمل 
بتوأم. ونؤكد أن النصائح هنا هي لالسرشاد العام، 
وملعرفــة أكــرث عــن الحمــل الصحــي والحمــل بالتوائــم 

يجب استشارة طبيبك.
نتيجــة  يحــدث  بتــوأم  الحمــل  أن  الكاتبــة  وأوضحــت 
يكــون  وقــد  واحــد،  وقــت  يف  بويضتــني  تخصيــب 
إخصــاب  يتــم  الحالــة  هــذه  ويف  متطابقــا،  التــوأم 
اثنتــني وتتطــور إىل  ثــم تنقســم إىل  بويضــة واحــدة 

طفلني يحمالن نفس املعلومات الجينية متاما.
ويف املتوســط، خــالل كل 200 دورة شــهرية تكــون 
األقــل بويضتــان  لــدى املــرأة يف دورة واحــدة عــىل 

نشيطتان يف وقت واحد.
بتوائــم زادت  الحمــل  أن احتــامالت  الكاتبــة  وذكــرت 
خالل الـ30 عاما األخرية نتيجة العديد من العوامل، 
من بينها تأخر سن الزواج واإلنجاب، ومبرور السنني 
Follicle-( يزداد تركيز الهرمون املنشــط للحوصلة

مــام  املــرأة،  دم  يف   )stimulating hormone
يزيــد نضــج البويضــة، ونتيجــة لذلــك تكــون العديــد 
مــن البويضــات جاهــزة لإلخصــاب يف وقــت واحــد، 

مام يزيد احتامل إنجاب توأم.
اإلخصاب الصناعي

مــن  يعانــني  اللــوايت  النســاء  مــن  العديــد  تخضــع 
 in( مشــاكل الخصوبــة لعمليــة اإلخصــاب الصناعــي
vitro fertilization(، ويف حــني أن الهــدف يكون 
يف العادة تلقيح بويضة واحدة إال أنه قد يحدث يف 

بعــض األحيــان تلقيــح العديــد مــن البويضــات يف آن 
واحــد وبالتــايل الحمــل بتــوأم، وغالبــا ما تلجأ النســاء 
للعــالج بالهرمونــات، األمــر الــذي ميكــن أن يؤدي إىل 
نضــوج عــدة بويضــات دفعــة واحــدة، وبالتــايل زيــادة 

حظوظ الحمل بتوأم.
وعــالوة عــىل ذلــك، قــد يكــون الحمــل بتــوأم ناجــام 
تنــاول  عــن  التوقــف  أو  الخصوبــة  أدويــة  تنــاول  عــن 
حبــوب منــع الحمــل، مام يســاعد الجســم عــىل إنتاج 
الهرمونــات التــي تؤثــر عــىل اإلباضــة بشــكل مكثــف، 

ونتيجة لذلك تزيد فرص إنجاب التوائم.
كيف تحملين بتوأم؟

لكــن مــن املهــم  التخطيــط لذلــك مســبقا،  ال ميكــن 
االنتباه إىل تاريخ العائلة، فإذا شهدت عائلة الزوجة 
حــاالت حمــل بتــوأم فــإن احتــامل إنجــاب توائــم يــزداد 
بشــكل كبــري، كــام تــزداد فــرص الحمــل بتوأم بالنســبة 

للمرأة التي سبق أن أنجبت توأما.
ووفقــا للكاتبــة ســفيتالنا كروتوفــا، أظهــرت دراســات 
كبــد  يف  املوجــود  الربوتــني  أن  جديــدة  علميــة 
الحيوانــات ينشــط إنتــاج الهرمونــات األنثويــة ويزيــد 
حساســية املبايــض. وتــويص الكاتبــة بتنــاول اللحوم 

ومنتجات األلبان لزيادة حظوظ الحمل بتوأم.
يشــار إىل أن نشــاط الهرمونــات الجنســية يــزداد يف 
عــىل  إيجــايب  تأثــري  لــه  يكــون  وقــد  الصيــف،  فصــل 
الخصوبــة. وقالــت الكاتبــة إن الحمل بأكرث من جنني 
وال  مبضاعفــات،  املــرأة  إصابــة  احتــامل  يزيــد  قــد 
الــذي تكتســبه املــرأة خــالل  الزائــد  الــوزن  أن  ســيام 
فــرة الحمــل يزيــد الضغــط عىل عضلــة القلب، وقد 
تفتقــر األم واألجنــة إىل الحديــد والعنــارص الغذائيــة 
اســتهالك  زيــادة  يســتدعي  مــام  األخــرى،  املفيــدة 

األطعمة الصحية.

لندن/ وكاالت:
مــن  أدخلــت رشكــة "آيفــون" تحديثــات جديــدة 
شــأنها الكشــف عــن الربامــج أو التطبيقــات التــي 
تقــوم بعمليات تســجيل مكاملــات أو فيديوهات 

من دون علم املستخدم.
أطلقتــه  الــذي  الجديــد  التحديــث  ويضيــف 
الركــة مؤخــرا تحذيــرا واضحــا يظهر عىل شاشــة 
املســتخدم لينبــه مــن وجــود عمليــة تســجيل مــن 

خالل امليكروفون أو الكامريا.
ويحذر جهاز الهاتف املستخدم من خالل نقطة 
صفــراء تظهــر أعــىل شاشــة املوبايــل، تــدل عنــد 
وجودهــا عــىل قيــام أحــد التطبيقــات أو الربامــج 

بالتسجيل بدون علم املستخدم.
وســتتاح هــذه امليــزة بحســب صحيفــة "ذا صــن" 
 iOS" الربيطانيــة عــىل أنظمــة التشــغيل مــن فئــة
14"، والتــي ســتحذر املســتخدم مــن وجــود أي 

عملية تسجيل خارج إرادة املستخدم.

اليمنــى  الزاويــة  يف  برتقاليــة  نقطــة  ظهــور  وعنــد 
عمليــة  وجــود  يعنــي  فهــذا  الشاشــة  مــن  العليــا 
خــالل  ومــن  الكامــريا،  أو  للميكروفــون  تنشــيط 
التمريــر الرسيــع إىل مركــز التحكــم الخــاص بــك، 
ســتتمكن مــن رؤيــة تفاصيــل حــول التطبيــق الذي 

يستخدم امليكروفون.
وأوضحــت رشكــة "آبــل"، يف بيــان لهــا حــول هــذه 
مــن  أســايس  حــق  هــي  "الخصوصيــة  أن  امليــزة، 

حقوق اإلنسان وهي جوهر كل ما نقوم به".
 iOS( أننــا مــع وأضافــت "هــذا هــو الســبب يف 
14(، مننحــك املزيــد مــن التحكــم يف البيانــات 
التي تشــاركها واملزيد من الشــفافية حول كيفية 
أنــه "يظهــر مــؤرش  اســتخدامها".ونوه البيــان إىل 
يف الجــزء العلــوي مــن شاشــتك عندما يســتخدم 
الكامــريا. ويف  أو  امليكروفــون  التطبيقــات  أحــد 
أحــد  كان  إذا  مــا  التحكــم، ميكنــك معرفــة  مركــز 

التطبيقات قد استخدمهام مؤخًرا."

واشنطن/ وكاالت:
هل أنت متفائل أو منفتح أو إنطوايئ أو ساخر؟ 
أظهر بحث جديد تأثري الشخصية عىل الصحة 
يتمتــع  املثــال،  ســبيل  عــىل  للشــخص.  العامــة 
أقــوى،  الــودودون باســتجابة مناعيــة  األشــخاص 
مام يســمح للجســم بالتعايف من اإلصابة بشكل 

أرسع ومحاربة العدوى.
كام أن األشــخاص الذين يتمتعون مبزاج ســعيد 

ميكنهم تجنب النوبات القلبية.
ووجد باحثون من جامعة تينييس خالل دراسة 
تــم نــر نتائجهــا يف املجلــة األوروبيــة لتمريــض 
القلــب واألوعيــة الدموية أن الشــخص الســاخط 
والســاخر ورسيــع االنفعــال وغــري الصبــور، أكــرث 

عرضة للوفاة إذا أصيب بنوبة قلبية ثانية.
يتمتع املنفتحون مبناعة أقوى

عــام  نوتنغهــام  جامعــة  أجرتهــا  لدراســة  وفًقــا 
2015، مييل األشــخاص الودودون إىل اإلصابة 
يعنــي  مــام  االلتهــاب،  مــن  أعــىل  مبســتويات 
اســتجابة مناعية أقوى تســمح للجســم بالتعايف 
أرسع.  بشــكل  العــدوى  ومحاربــة  اإلصابــة  مــن 
املســؤولة  الجينــات  أن  االختبــارات  وأظهــرت 
لــدى   17% بنســبة  نشــاًطا  أكــرث  االلتهــاب  عــن 
أنهــم  عــىل  تحديدهــم  تــم  الذيــن  األشــخاص 

منفتحــون مــن خالل دراســات الشــخصية مقارنة 
باألشخاص االنطوائيني.

يتمتــع املتفائلــون بصحــة أفضــل وخطــر املــوت 
أقل

مــرىض  عــىل   2014 عــام  يف  دراســة  أجريــت 
فتــح  لعمليــة  خضعــوا  العمــر  منتصــف  يف 
مجــرى جانبــي للريــان التاجــي، حيــث اتضــح 
كانــوا  الحيــاة  يف  املتفائلــني  األشــخاص  أن 
يف  األمــر  بهــم  ينتهــي  ألن  مرتــني  عرضــة  أقــل 
أنهــم  إىل  باإلضافــة  أخــرى،  مــرة  املستشــفى 

شعروا بأمل أقل أثناء الجراحة.
االنطوائيون واملتهكمون أكرث عرضة للخرف

فــإن   ،2014 عــام  ســويدية  لدراســة  وفًقــا 
هــم  اآلخريــن  يف  يثقــون  ال  الذيــن  األشــخاص 
أكــرث عرضــة لإلصابــة بالخــرف بثــالث مــرات مــن 
صحيفــة  حســب  تشــاؤًما،  األقــل  األشــخاص 

"التلغراف".
االجتامعــي  النشــاط  أن  الدراســات  وأثبتــت 
والتفاعــل مــع اآلخريــن، وحتــى مجــرد التحــدث 
ضــد  وقــايئ  تأثــري  لــه  يكــون  أن  ميكــن  معهــم 
الذيــن  األشــخاص  يكــون  قــد  لذلــك  الخــرف، 
لديهــم شــخصية أكــرث كراهيــة للبر أكرث عرضة 

للخطر.

واشنطن/ وكاالت:
أعلنــت "فيســبوك" أنهــا تعتــزم إطــالق نّظارات 
ذكية سنة 2021 من عالمة "راي بان" التجارية 
بالتعــاون مــع مجموعــة "إيســيلور لوكســوتيكا" 

الرائدة عاملًيا يف مجال النظارات.
وأوضــح مؤســس املجموعة مــارك زوكربريغ أن 
الراكــة مــع "إيســيلور لوكســوتيكا" تندرج يف 
إطــار مروع أوســع للمجموعــة األمريكية التي 
توفــر  أنيقــة،  تعتــرب  نظــارات  إنتــاج  ترغــب يف 
يف الوقــت نفســه لصاحبهــا ضمــن حقــل رؤيته 
املحيــط  الواقــع  عــن  بيانيــة  ورســوًما  بيانــات 
 "theverge" موقــع  ذكــر  مــا  بحســب  بــه، 

التكنولوجي.
ملنصــة  مخصــص  صحــايف  مؤمتــر  وخــالل 
التابعــة  االفــرايض  للواقــع  "أوكولــوس" 
لـ"فيســبوك"، قــال زوكربــريغ إن نظــارات "راي 
بــان" تشــّكل "مرحلــًة أوىل نحــو نظــارات للواقع 

املعّزز"، مؤكًدا أنها "ُتعَترَب نظارات جميلة".
وتجمع الراكة "تطبيقات فيسبوك وتقنياتها 
مــع ريــادة عالمــات لوكســوتيكا التجارية وخربة 

إيسيلور يف مجال عدسات النظر.
وجاء يف رسالة من "فيسبوك" لرح املروع 
"تخيلــوا نظــارة توّفــر لكــم بالبعــد الثــاليث طبقــة 

والدقيقــة  املفيــدة  اإلضافيــة  مــن املعلومــات 
تبًعــا للمحيــط الــذي توجــدون فيــه، إضافــة إىل 

ما تراه عيونكم".
أن  ميكــن  كهــذه  "أداة  أن  الرســالة  وأضافــت 
بعــض  تنفيــذ  "عــىل  مســتخدمها  تســاعد" 
أو  املفاتيــح  عــىل  كالعثــور  اليوميــة،  املهــام 
لحظــة  أو تســجيل  التنّقــل يف مدينــة جديــدة 

معينة".
توجــه  مــا  غالًبــا  التــي  "فيســبوك"،  وأوضحــت 
حاميــة  يف  النقــص  بســبب  انتقــادات  إليهــا 
الحياة الخاصة للمستخدمني، أن هذا العنرص 

يشكل أحد أولويات املروع.
أي  تجّنــب  عــىل  تحــرص  الركــة  أن  وبــدا 
التــي رافقــت إطــالق  لتلــك  انتقــادات مامثلــة 
آلــة  لتضّمنهــا   2013 عــام  غــالس"  "غوغــل 

تصوير ميكن تشغيلها رسًيا.
ورصفت "فيسبوك" النظر عن بيع هذا املنتج 
نظــارات   2017 عــام  تطلــق  أن  قبــل  للجمهــور 

متصلة باإلنرنت مخصصة للركات.
وعرض زوكربريغ، الجيل الثاين من خوذ الواقع 
أخــّف  وهــي  كويســت"،  "أوكولــوس  املعــزز 
 299.99 بســعر  وتبــاع  مــن ســابقاتها،  وأقــوى 

دوالًرا يف الواليات املتحدة.

تفاخر بإجراء عملية أسنان وهو 
عىل سكوتر.. فكانت هذه العقوبة

واشنطن/ الجزيرة نت:
حكــم عــىل طبيــب أســنان أمرييك بالســجن 12 عاما بتهمــة تعريض حياة 
بعدمــا  التأمــني،  رشكات  مــع  تزويــر  عمليــات  وارتــكاب  للخطــر  اآلخريــن 
ظهــر يف تســجيل مصــور وهــو يعالــج مريضــة وقوفا عىل لــوح "هوفربورد" 

)سكوتر( الكهربايئ.
ويبــني الفيديــو طبيــب األســنان ســيت لوكهــارت "35 عامــا" واقفــا عــىل 
لــوح "هوفربــورد" الكهربــايئ، وهــو جهــاز يتيح التنقل تلقائيــا عرب الوقوف 
عىل منصة متحركة عىل عجلتني )ســكوتر(، ويســتخرج ســنا من فم امرأة 
تبــدو تحــت أثــر التخديــر ثــم يتحــرك داخــل الغرفــة عــىل لوحــه رافعــا يــده 

لالحتفال، كام جاء يف تقرير للفرنسية.
لكــن هــذا "اإلنجــاز" مل يــرُق للهيئــات القضائية يف والية أالســكا األمريكية 
التــي حكمــت عليــه أخــريا بالســجن 20 عامــا، بينهــا 8 ســنوات مــع وقــف 

التنفيذ، وبدفع غرامة قدرها 2.2 مليون دوالر.
ونقــل بيــان أصدرتــه الســلطات القضائيــة املحليــة عن القــايض الناظر يف 
ليــس  فيــه لوكهــارت  "الــذي اشــتهر  التســجيل املصــور  القضيــة قولــه إن 
الجانــب األكــرث خطــورة يف هــذه القضيــة"، فقــد أديــن طبيــب األســنان بـــ 
46 تهمــة، بينهــا مزاولــة مهنــة طــب األســنان بصورة غــري قانونية واختالس 

أموال وعمليات تزوير.
وأوضــح القضــاء يف واليــة أالســكا أن لوكهــارت "كاد يقــي عــىل مــرىض 
كــرث مــن خــالل إجــراء آالف عمليــات التخديــر مــن دون موافقــة )املــرىض( 

ومل يتلق تدريبا" مالمئا لهذه الغاية.

منها العسل.. الكشف عن منتجات 
صحية يمكن أن "تقتل" الكبد

تريدين َتواِئم؟
نصائح لزيادة االحتمالية

إشارة صغرية يف أجهزة
"آيفون" تكشف وجود 

برنامج تجسس يف هاتفك

تعرف إىل صحتك
من خالل شخصيتك

"فيسبوك" تعزتم 
إطالق نظارات ذكية جديدة
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ألكانتارا
اختار اللعب في الدوري األصعب

لندن/ وكاالت:  
أكد مدرب ليفربول، األملاين يورغن كلوب، أن تياغو ألكانرتا، الوافد حديثًا من بايرن ميونخ، 

العب "عادة ما يكون بعيدًا عن منال الجميع".
وأبــدى كلــوب ســعادته الشــديدة بــأن صفقــة اســتقدام الالعــب اإلســباين صاحــب الـــ29 عامــًا 

متت يف النهاية وانضم لصفوف "الريدز".
وقــال املــدرب األملــاين إن "العــب مثــل تياغــو صــار لــه ســنوات عديــدة مــع البايــرن، عــادة مــا 
يكون بعيد عن منال الجميع تقريبًا. إذا مل يرغب الالعب يف الرحيل، فليس لديك فرصة".

وأضــاف أن "البايــرن عــادة مــا يكــون لديــه عقــود طويلــة األجــل مــع العبيــه املهمــن وتياغــو كان 
كذلك طوال سنوات عديدة".

وأكــد املديــر الفنــي لبطــل الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز "أعــرف الكثــر مــن األشــخاص يف بايرن 
ميونــخ أرادوا بشــدة بقائــه هنــاك، وهــذا أمــر مفهــوم ألنــه كان العبــًا أساســيًا. إنــه جاهــز لتحــد 

جديد واختارنا لذلك وهذا أمر يشعرنا باإلطراء".
واختتم "هو يعلم أن "الربميير ليغ" بطولة صعبة لكنه اختار املجيء إىل هنا".

أغويرو
يغيب عن مانشستر سيتي شهرين

لندن/ )أ ف ب(:
كشــف مدرب مانشســرت ســيتي االنجليزي لكرة القدم، اإلســباين جوســيب غوارديوال ان غياب 

هداف فريقه الدويل االرجنتيني سرخيو أغويرو قد يستمر لشهرين اضافين.
وكان اغويــرو خضــع لعمليــة جراحيــة يف الركبــة يف يونيــو املــايض عــى امــل ان يكــون جاهــزا 
للعــودة اىل املالعــب يف االدوار املتقدمــة مــن مســابقة دوري ابطــال اوروبــا قبــل ان يكشــف 
املــدرب الكاتالــوين عــن الفــرتة االضافيــة التــي ســيغيب فيهــا عــن امللعب بقوله "كنــا ندرك بأن 

االصابة صعبة. سيكون جاهزا يف غضون شهر او شهرين".
وأضــاف "يتعــن عليــه العــودة اىل املالعــب واســتعادة لياقته البدنية. لقد غاب ســرخيو لفرتة 

طويلة عن املالعب وهو ليس العبا يستعيد عافيته برسعة".
ضــد  ملعبــه  خــارج  غــدا  املمتــاز  االنجليــزي  الــدوري  يف  موســمه  ســيتي  مانشســرت  ويفتتــح 
ولفرهامبتــون وســيكون االعتــاد يف الخــط االمامــي عــى الثــاليث الربازيــي غابريــال جيــزوس 

ورحيم سترلينغ والربتغايل برناردو سيلفا.

يعود لتدريبات الريال قبل 
مواجهة سوسييداد

مدريد/ وكاالت:
عــاد العــب الوســط إيســكو أالركــون لتدريبــات الفريــق، خــالل املــران األخر لريــال مدريد، قبل 
أن يســتهل مشــواره يف بطولــة "الليغــا" مبواجهــة ريــال سوســييداد اليــوم، وذلــك بعــد تعافيــه 
مــن التــواء الكاحــل يف حصــة تدريبيــة تأكــد فيهــا غيــاب كل مــن إديــن هــازارد وماركــو أسينســيو 

وميليتاو ولوكاس فاسكيز وماريانو دياز.
وقبــل ســاعات مــن أول مبــاراة للريــال يف موســم 2021-2020، اســتعاد مــدرب الفريــق زيــن 
الديــن زيــدان، العبــه إيســكو بعــد غيــاب أكــر من أســبوعن، بســبب إصابته بالتــواء يف الكاحل 

خالل األيام األوىل من االستعدادات لبدء املوسم الجديد.
وكانت عودة العب الوسط هي أفضل خرب صباح أمس يف التدريب الذي غاب عنه الويلزي 

غاريث بيل، الذي أنهى إجراءات انتقاله لنادي توتنهام عى سبيل اإلعارة.
وغاب أيضًا كل من هازارد وأسينسيو وميليتاو وفاسكيز ودياز ألسباب متنوعة.

وواصــل هــازارد وأسينســيو وفاســكيز التدريبــات املنفــردة عــى أرضيــة امللعــب، بينــا غــاب 
ماريانو بسبب الجراحة التي خضع لها نظرًا إلصابته بالتهاب اللوزتن الحاد.

القاهرة/وكاالت:إيسكو
ســقط األهي يف فخ التعادل الســلبي بدون أهداف أمام مرص للمقاصة الذي 
لعب بعرشة العبن خالل جزء من الشوط الثاين، ضمن الجولة الـ28 من دوري 

we املرصي عى ستاد القاهرة الدويل.

ورفــع األهــي الــذي حســم لقــب الــدوري بالفعــل، رصيــده إىل 73 نقطــة، بينــا 
أصبح رصيد مرص للمقاصة 37 نقطة يف املركز الســادس متســاوًيا مع االتحاد 

السكندري.
وألغى حكم الفيديو املساعد هدًفا لصالح األهي بعد الرجوع إىل تقنية حكم 
الفيديــو املســاعد، بداعــي وجــود خطــأ يف بنــاء الهجمــة ضــد أليــو بادجــي يف 

وسط امللعب، ليحرم عمرو السولية من التقدم يف الدقيقة 12.
وكان األهــي حســم لقــب الــدوري املــرصي للمــرة الـــ42 يف تاريخــه والخامســة 
عــى التــوايل قبــل مواجهتــه ملــرص للمقاصــة أول أمــس، وذلــك عى إثر خســارة 
غرميــه التقليــدي الزمالــك بهــدف نظيــف أمــام أســوان قبــل ســت مباريــات عــى 

نهاية املوسم الجاري.
ويف حال فوز الزمالك باملباريات الســت املتبقية ســيكون أقىص رصيد يصل 
إليــه هــو 70 نقطــة، حيــث ســيخصم مــن رصيــده ثــالث نقــاط يف نهايــة املوســم 

بسبب انسحابه من مواجهة الدور األول أمام األهي.
وُتوج األهي بلقب الدوري املرصي 42 مرة، بينا فاز غرميه الزمالك باللقب 

12 مرة يف تاريخه.

سواريز 
يبتعد عن يوفنتوس بسبب جواز السفر

روما/ وكاالت:
برشــلونة  مهاجــم  ســواريز  لويــس  يضــم  لــن  رمبــا  فريقــه  إن  برلــو،  أندريــا  يوفنتــوس،  مــدرب  قــال 
وأوروغــواي مــع اســتعداد حامــل لقــب دوري الدرجــة األوىل اإليطــايل لكرة القدم النطالق املوســم 

الجديد.
ويســتهل برلــو، الــذي تــوىل املســؤولية بعــد إقالــة ماوريتســيو ســاري عــى الرغم من عــدم امتالكه 

خربة تدريبية، مشواره مع يوفنتوس باستضافة سامبدوريا اليوم.
وأشار إىل أن يوفنتوس بحاجة إىل مهاجم لكن ال يوجد الوقت الكايف لحصول سواريز عى جواز 

سفر إيطايل.
ووصــل يوفنتــوس إىل الحــد األقــىص لالعبــن مــن خــارج االتحــاد األورويب بعــد ضــم الربازيي أرتور 
من برشلونة واألمرييك ويستون ماكيني ولن يستطيع التعاقد مع سواريز سوى بعد حصوله عى 

جواز سفر إحدى دول االتحاد األورويب.
وقــال برلــو "ننتظــر الحصــول عــى مهاجــم. الوقــت مــا زال متاحــا يف ســوق االنتقــاالت لــذا فنحــن 
نتعامل بهدوء وســعادة ولســنا متعجلن. ســواريز ســيكون صعبا ألن األمر يحتاج إىل وقت طويل 

للحصول عى جواز سفر لذا من املرجح أال نضمه".
ويحــق لســواريز الحصــول عــى الجنســية ألن زوجتــه مواطنــة إيطاليــة ويف املعتــاد يحتــاج األمر إىل 
عدة سنوات وهي واحدة من التفاصيل، التي تم التغايض عنها عند ظهور تكهنات انضامه إىل 

بطل إيطاليا الشهر املايض.
ضــد  الهجــوم  مهمــة  سيتشــاركان  كولوسيفســيك  وديــان  رونالــدو  كريســتيانو  أن  برلــو  وأوضــح 
ســامبدوريا. وأضــاف "لــن يبــدأ كولوسيفســيك ورونالــدو يف مركــز املهاجــم بــل ســيحاوالن التحرك 
وفقــًا ملــا يفعلــه اآلخــر. ســتكون هنــاك تغيــرات يف املراكــز للســاح ألكــرب عــدد مــن الالعبــن 

بالوجود يف منطقة الجزاء".
وأكد املدرب البالغ عمره 41 عامًا أنه هادئ قبل بداية املوسم الجديد الذي سيكون عليه عى 

األقل حصد لقب الدوري للمرة العارشة عى التوايل.
وتابــع "بعــد شــهر يف يوفنتــوس ال توجــد لــدي أي شــكوك بــل الكثــر مــن اليقــن. اندمجــت بشــكل 

جيد واآلن سيؤول الحديث لداخل امللعب".

بيل وريغيلون 
ينضمان رسميًا لتوتنهام

لندن/ )أ ف ب(:
أعلــن توتنهــام االنجليــزي لكــرة القــدم أمــس عــن صفقــة مزدوجــة مــن ريــال مدريــد االســباين 
تتمثل بالتعاقد مع جناحه السابق الويلزي غاريث بيل عى سبيل االعارة ومع الظهر االيرس 

االسباين سرخيو ريغيلون ملدة خمس سنوات.
ومل يخــض بيــل يف صفــوف ريــال مدريــد ســوى مبــاراة واحدة بعد اســتئناف الدوري يف يونيو 
املايض وسيعود اىل ناديه السابق الذي دافع عن الوانه من 2007 اىل 2013 قبل االنتقال 
اىل العاصمــة االســبانية مقابــل صفقــة بلغــت 100 مليــون يــورو حيــث فــاز مــع ريــال مدريــد 
بــدوري ابطــال اوروبــا أربــع مــرات )2014 و2016 و2017 و2018( ومثلهــا مونديــال األنديــة 
)2014 و2016 و2017 و2018( والــكأس الســوبر األوروبيــة ثــالث مــرات )2014 و2016 
و2017( وبطولة اسبانيا مرتن )2017 و2020( وكأس إسبانيا مرة واحدة )2014( والكأس 

السوبر اإلسبانية مرة واحدة )2017(.
بيــد ان الويلــزي مل يكــن ضمــن مخططــات مــدرب امللــيك الفرنــي زيــن الديــن زيــدان الــذي 
حــاول التخــي عنــه مطلــع املوســم املــايض اىل احــد انديــة الــدوري الصينــي لكــن الصفقــة 

الغيت يف اللحظة االخرة.
أما ريغيلون فلعب عى ســبيل االعارة من ريال مدريد يف صفوف اشــبيلية وســاهم باحرازه 

الدوري االورويب )يوروبا ليغ( وقد وقع عقدا حتى 2025 مقابل 35 مليون يورو.
مارســيلو  الربازيــي  بعــد  مدريــد  ريــال  يف  مركــزه  يف  الرتتيــب  يف  الثالــث  ريغيلــون  وكان 

والفرني فرالن مندي.
وسبق لنادي شال لندن ان حصل عى خدمات العب الوسط الدمناريك بيار اميل هويربغ 

من ساومثبتون والظهر االمين مات دوهريت من ولفرهامبتون.
ومل تكــن بدايــة توتنهــام مشــجعة يف مســتهل مشــواره يف الــدوري االنكليــزي ملوســم -2020

2021 النه سقط عى ارضه امام ايفرتون صفر1- األحد املايض.

باريس/ )أ ف ب(:
لحــق لنــس العائــد حديثــا اىل دوري االضــواء بســانت 
إتيــان إىل الصــدارة مؤقتــا بفــوزه الثمــن عــى ضيفــه 
الــدوري  مــن  الرابعــة  املرحلــة  يف  أمــس   2-1 بــوردو 

الفرني لكرة القدم.
وكان لنــس يف طريقــه اىل تحقيــق فــوز ســهل عندمــا 
غاناغــو  إنياســيوس  للكامــروين  بهدفــن  تقــدم 
بتســديدة مــن زاويــة صعبــة مــن داخــل املنطقــة )47( 
والكونغويل الدميوقراطي غايل كاكوتا )59 من ركلة 
جزاء( طرد عى اثرها مدافع بوردو بول بايس لتسببه 
بركلــة الجــزاء اثــر عرقلتــه غاناغــو داخــل املنطقــة، لكن 
الضيــوف فرضــوا االثــارة يف الدقائــق االخــرة بعدمــا 
يف  كالــو  صامويــل  النيجــري  عــرب  الفــارق  قلصــوا 
برضبــة  الضائــع  بــدل  الوقــت  مــن  الخامســة  الدقيقــة 

رأســية اثــر متريــرة عرضيــة من الجزائري األصل ياســن 
عديل.

وواصل لنس صحوته منذ خسارته أمام مضيفه نيس 
انتصــارات  ثالثــة  فحقــق  االوىل  املرحلــة  يف   2-1

متتالية عى ضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب 
-1صفــر ومضيفــه لوريــان 2-3 وبــوردو، لرفــع رصيــده 

إىل تســع نقــاط بفــارق األهــداف خلــف ســانت إتيــان 
الذي يحل ضيفا عى نانت اليوم يف ختام املرحلة.

هــذا  االوىل  بخســارته  بــوردو  منــي  املقابــل،  يف 
املوسم بعد فوز تعادلن فتجمد رصيده عند خمس 

نقاط يف املركز الحادي عرش.
ويلعب اليوم نيس مع باريس سان جرمان، وبريست 
مــع لوريــان، وسرتاســبورغ مــع ديجــون، ومونبلييــه مــع 

انجيه، ومتز مع رينس، ومرسيليا مع ليل.

تعادل مع مصر للمقاصة بدون أهداف
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أبو مرزوق: حامس ال تنازع   ... 

وقفة يف الفلوجة   ... 

حامس: املظاهرات الرافضة   ... 

5 وفيات و636 إصابـــة بكورونا    ...  90 إصابة بكورونا يف غزة  ... 

االحتالل يصيب 4 شبان  ... 

األطر واملؤسسات الصحفية تطلق ... 

5300 إصابة 

و30 وفـــــــاة جديدة 
بكورونا يف )إرسائيل(

القدس املحتلة/ فلسطني:
ســجلت وزارة الصحــة اإلرسائيليــة، أمــس، أعــى عــدد وفيــات 
يومــي منــذ انتشــار فــروس كورونــا نهايــات فربايــر املــايض. 
وذكــرت الــوزارة أن عــدد الحــاالت الخطــرة ســجل أرقاًمــا غــر 
مســبوقة، بوصولهــا إىل )605( إصابــات، بينــام ســجل )30( 

وفاة جديدة.
وارتفــع عــدد الخاضعــني للتنفــس، وفــق الــوزارة، إىل حــوايل 
)160( حالــة، يف الوقــت الــذي تــم تســجيل )5300( إصابــة 

جديدة خالل الـ 24 ساعة املاضية.
وأشارت الصحة إىل ارتفاع عدد اإلصابات الرتاكمية إىل )183( 

ألف إصابة، شفي غالبيتها، كام تويف قرابة )1200( شخص.

االحتالل يفرج عن 4 متسّللني 
من وسط القطاع

غزة/ فلسطني:
أربعــة  عــن  أمــس،  االحتــالل اإلرسائيــي، مســاء  قــوات  أفرجــت 
أشــخاص تســللوا عــرب الســياج األمنــي الفاصــل رشق املحافظــة 

الوسطى من قطاع غزة.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية يف غزة بإفراج جيش االحتالل 
عــن الشــبان األربعــة بعــد اعتقالهــم لنحو ســاعتني، واســتجوابهم 
ميدانًيــا داخــل الســياج، عــرب بوابــة "النــر" العســكرية، رشقــي 

بلدة جحر الديك وسط القطاع.
وذكرت املصادر أنه جرى تحويل املفرج عنهم من قوات األمن 
إصابتهــم  خشــية  القطــاع،  داخــل  الصحــي  الحجــر  مراكــز  ألحــد 

بفروس كورونا من جنود االحتالل.
يشــار إىل أن قــوات االحتــالل اعتقلــت منــذ مطلــع العام الجاري 
األرايض  داخــل  إىل  غــزة  قطــاع  مــن  تســللوا  ا  فلســطينيًّ  )  34(

املحتلة عام 1948.
قواتهــا  اعتقــال  االحتــالل  قــوات  تعلــن  متقاربــة،  فــرتات  وعــى 
لفلســطينيني يتســللون مــن قطــاع غــزة إىل الداخــل الفلســطيني 

املحتل.
وتحظر ســلطات االحتالل عى الفلســطينيني يف القطاع دخول 
املنطقة املحاذية للسياج األمني الفاصل ملسافة )300( مرت، 
أو  عــى  النــار  وتطلــق  العازلــة"،  "املنطقــة  اســم  عليهــا  وتطلــق 

تعتقل كل من يوجد فيها.

َومقدسات املسلمني فيها، وجددوا تأكيد عهد عشائرهم وكل املدينة 
لفلسطني بأن تبقى قضيتهم املركزية.

كام ألقيت عدة قصائد بينها قصيدة لطفل من تأليفه بالعامية العراقية، 
رفًضا للتطبيع ودعاًم لفلسطني.

وتــال رئيــس مجلــس علــامء الربــاط املحمــدي عبــد القــادر اآللــويس بيانــا 
بــكل  معهــا  بالوقــوف  لفلســطني  العهــد  فيــه  جــددوا  الحارضيــن،  باســم 
ونيــل حقوقــه  أرضــه  تحريــر  الفلســطيني حتــى  الشــعب  الظــروف ودعــم 

كاملة واستنكار اتفاقيات التطبيع.

إىل أن هذه الشــعوب كانت وما زالت وســتبقى تعترب فلســطني القضية 
العربية املركزية، "وأن االحتالل الصهيوين هو عدوه املركزي".

وطالــب قاســم املكونــات الحزبيــة واملجتمعيــة واألهليــة يف كل الــدول 
مــع  عالقتهــا  الــدول  بعــض  للتطبيــع  الرافــض  صوتهــم  إلعــالء  العربيــة، 

االحتالل اإلرسائيي.
ووقعــت كل مــن اإلمــارات والبحريــن قبــل أيــام اتفــاق العــار التطبيعــي مع 

االحتالل اإلرسائيي، برعايٍة أمريكية يف البيت األبيض بواشنطن.

دائــرة  مديــر  مشــتهى،  عميــد  وقــال 
املختــربات يف الــوزارة: إن "املســحات 
مــن  كورونــا  عينــات  لفحــص  الالزمــة 

املرىض تكفي لعدة أيام فقط".
لوكالــة  ترصيحــات  يف  وأضــاف 
املــواد  يف  نقصــا  "نواجــه  األناضــول: 
الخاصــة باســتخالص الحمــض النــووي، 
الفحــص  مــن  األوىل  املرحلــة  وهــي 

املخربي لفحص كوفيد 19".
وأشــار إىل أن مــا يتوفــر داخــل املختــرب 
املركــزي يف قطــاع غــزة من هذه املواد، 
ونفادهــا  معــدودة،  لســاعات  "يكفــي 

يعني توقف إجراء فحوصات كورونا".
وأوضــح مشــتهى، أن املختــرب املركــزي 
بأجهــزة  تدعيمــه  إىل  "بحاجــة  بوزارتــه 
إضافيــة لضــامن رفــع القــدرة عــى إجــراء 
كوفيــد  مبــرض  الخاصــة  الفحوصــات 
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الفلســطيني،  املســؤول  وناشــد 
والعربيــة،  الدوليــة  املؤسســات 
املســارعة إىل "دعــم قطــاع غــزة وتوفــر 
ملواجهــة  الالزمــة  اإلمكانيــات  كل 

كورونا".
وسبق للصحة بغزة أن حذرت الخميس 
مــن  صحفــي،  مؤمتــر  خــالل  املــايض 
أزمــة دوائيــة "صعبة وخطــرة" تؤثر عى 

جهودها مبواجهة كورونا.
يف اإلطار نفسه أعلنت الصحة، أمس، 
جديــدة  إصابــة   )90( تســجيل  عــن 
و)18( حالــة تعــاٍف مــن فــروس كورونــا 
الـــ24  املســتجد يف قطــاع غــزة، خــالل 

فحوصــات  إجــراء  بعــد  األخــرة،  ســاعة 
لـ1281 عينة.

الحالــة  تقريــر  يف  الصحــة،  وأوضحــت 
الوبائيــة يف القطــاع، أمــس، أن إجــاميل 
منــذ  بالفــروس  املصابــني  تراكمــي 
 )2313( بلــغ  املــايض  مــارس/آذار 
نشــطة  حــاالت   )1810( منهــا  إصابــة 
و)486( حالة تعاٍف، و)17( حالة وفاة.

عمليــات  غرفــة  أن  الصحــة  وأّكــدت 
الحالــة  تطــورات  تتابــع  لديهــا  الطــوارئ 

الوبائية واإلجراءات املناسبة.
املواطنــون  التــزم  "كلــام  وقالــت: 
بالضوابــط الصحيــة ســينخفض منحنــى 
تسجيل االصابات ونستطيع سوًيا كر 
أدىن  أن  مؤكــدة  التفــي"،  حلقــات 
اســتهتار سيتســبب بوجــود بــؤر جديــدة 

أشد خطورة من تفي الوباء.
وشــددت الصحــة عــى أن وعي وإدراك 
يتغلــب  يجعلــه  الفلســطيني  املجتمــع 
االلتــزام  مــن  مبزيــد  الجائحــة  عــى 
بالضوابــط الصحيــة البســيطة املتعلقــة 
بارتداء الكاممة وغسل اليدين والتباعد 

الجسدي.
ودعت الجميع اىل املحافظة عى كبار 
الســن وذوي األمراض املزمنة واالطفال 
وضعيفــي املناعــة وعــدم خروجهــم مــن 
املنازل إال للرضورة وعدم نقل العدوى 

إليهم باالستهتار.
االســتجابة  مرحلــة  أن  الصحــة  وذكــرت 
التقــي  إلجــراء  مســتمرة  الزالــت 
بالتوازن مع تلبية احتياجات املواطنني 

إىل  مشــرة  الصحيــة،  الضوابــط  وفــق 
نقــص  مــن  خطــرة  مبرحلــة  "متــر  أنهــا 
األدويــة واملســحات والكتــات املخربيــة 

ومتطلبات مواجهة الوباء".
كافــة  املعنيــة  الجهــات  وطالبــت 
باتخــاذ خطــوات عاجلــة لضــامن تحقيــق 
االستجابة املطلوبة ملواجهة الوباء يف 

قطاع غزة.
التعايش بعيد

مــن جانبــه، شــدد املتحدث باســم وزارة 
البــزم،  إيــاد  الوطنــي  واألمــن  الداخليــة 
عــى أن قطــاع غــزة "مــا زال بعيــًدا عــن 
مرحلــة التعايــش مبعناهــا الكامــل، ومــا 
نقــوم بــه مــن إجــراءات ينــدرج يف ســياق 
إطــار  ويف  الحــذر،  التــدّرج  سياســة 

التقييم والدراسة للحالة الوبائية".
"شــهاب"  لوكالــة  حديــث  يف  وأوضــح 
عرب "ســكايب"، مســاء أمس، حول آخر 
فــروس  ملواجهــة  املتخــذة  اإلجــراءات 
كورونــا، أن املــوالت واملحــال التجاريــة 
ضوابــط  ووفــق  جــزيئ،  بشــكل  فتحــت 
مــن  إعدادهــا  تــم  خاصــة،  وإجــراءات 
قبــل وزارة الصحــة والجهــات املختصــة، 
نتابــع  الداخليــة  وزارة  يف  "ونحــن 

تنفيذها".
وأشــار البــزم إىل أن الجهــات التنفيذيــة 
العمــل  كثــب  عــن  تتابــع  الداخليــة  يف 
التجاريــة،  واملحــال  املــوالت  داخــل 
وهناك جوالت مســتمرة عليها؛ للتأكد 

من تنفيذ كل اإلجراءات املطلوبة.
وأضــاف: "نحــن يف مرحلــة حساســة ال 

تحتمــل مخالفــة اإلجــراءات املفروضــة، 
أصحــاب  عــى  قاطــع  بشــكل  وأكدنــا 
بالضوابــط،  الكامــل  االلتــزام  املنشــآت 
اإلجــراءات  اتخــاذ  يف  نــرتدد  ولــن 
ويف  املخالفــني،  بحــق  القانونيــة 

مقدمتها اإلغالق".
هدفــه  اإلجــراءات  تخفيــف  أن  وبــني 
فــروس  مواجهــة  بــني  التــوازن  تحقيــق 
احتياجــات  تلبيــة  وبــني  كورونــا، 
لتقديــر  الجميــع  "وندعــو  املواطنــني، 
خطــورة املرحلــة وطبيعــة الظــروف التي 

نعيش".
التجاريــة  املــوالت  فتــح  أن  البــزم  وذكــر 
تشــهد  التــي  املناطــق  عــى  اقتــرص 
تخفيًفــا لإلجــراءات، دوًنــا عــن املناطــق 
التــي مــا زالــت اإلجــراءات مشــددة فيها 
إىل  الفًتــا  الفــروس،  انتشــار  بســبب 
أن املباحــث العامــة تقــوم بجهــد كبــر 
بإجــراءات  املواطنــني  إلــزام  أجــل  مــن 
يــوم  كل  "ونعلــن  والوقايــة،  الســالمة 
عــن إحصائيــات عمــل مباحــث كورونــا، 
يف  كبــرة  وجديــة  بتشــديد  ونتعامــل 

هذا األمر".
وأكــد أن املرافــق التــي تشــهد ازدحاًمــا 
واكتظاًظــا للمواطنــني ســتبقى مغلقــة، 
وفــق  تتــم  القــرارات  اتخــاذ  وعمليــة 
حــاالت اإلصابــة بالفــروس يف مناطــق 

انتشاره.
مالحقة المحتكرين

يف اإلطــار نفســه، شــدد البــزم عــى أن 
الداخليــة لــن تســمح ألحــد باالحتــكار أو 

اســتغالل املواطنــني، "ســواء أصحــاب 
املولــدات أو غرهــم، وإجــراءات وزارة 
الداخلية ســتكون حاســمة بحق كل من 
يخالــف السياســات واإلجــراءات املقــرة 

يف هذه املرحلة".
وجــدد التأكيــد عــى أن العــالج الوحيــد 
هــو  الفــروس  انتشــار  ملواجهــة  حالًيــا 
االلتــزام والوعــي، والداخليــة لــن تــرتدد 
بحــق  القانونيــة  اإلجــراءات  اتخــاذ  يف 
املخالفــني، منوًهــا إىل أن الفصــل بــني 
املحافظــات ال زال قامئــًا، واإلجــراءات 
العامــة ال زالــت مفروضــة، ومنــع الحركة 
بعــد الســاعة الثامنــة مســاء أمــر ُمطبــق 
واألجهــزة  القطــاع،  مناطــق  جميــع  يف 
ذلــك  تنفيــذ  تتابــع  والرشطيــة  األمنيــة 

بشكل كامل.
وذهــب إىل القــول: "نحــن أمــام مرحلــة 
طويلــة يف مواجهــة كورونا، وكلام التزم 
املواطنــون بإجراءات الســالمة والوقاية 
والعكــس  املرحلــة،  هــذه  قــرصت 

صحيح".
وبشأن العاملني يف الداخلية احتاملية 
احتكاكهــم  نتيجــة  بالفــروس  إصابتهــم 
أن  البــزم  أوضــح  باملجتمــع،  الكبــر 
القــوات  لحاميــة  لجنــة  شــكلت  الــوزارة 
العاملــة مــن اإلصابــة بالفروس، مشــًرا 
إىل أن العرشات من منتسبي الداخلية 
أصيبوا بكورونا، "ونبذل كل جهد ملنع 
ازديــاد اإلصابــات بــني القــوات؛ لتتمكــن 
أبنــاء  حاميــة  يف  بواجبهــا  القيــام  مــن 

شعبنا".

إىل حالتي وفاة يف الطور وسلوان.
التــايل: محافظــة  توزعــت حســب  الجديــدة  أن اإلصابــات  وأشــارت إىل 
الخليــل )63(، محافظــة نابلــس )63(، محافظــة بيت لحم )54(، محافظة 
قلقيليــة )39(، محافظــة رام اللــه والبــرة )116(، جنــني )31(، طوبــاس 

)16(، سلفيت )13(، طولكرم )59(، القدس وضواحيها )182(.

وتابعت وزيرة الصحة أن حاالت التعايف الجديدة سجلت يف: محافظة 
)12(، مدينــة  )19(، محافظــة ســلفيت  )64(، محافظــة جنــني  الخليــل 

القدس )183(.
ولفتــت وزيــرة الصحــة إىل وجــود )44( مريًضــا يف غرف العناية املكثفة، 

بينهم )10( مرىض عى أجهزة التنفس االصطناعي.

هاجمــوا الشــبان بعــد انطــالق املســرة 
املعــدين  للرصــاص  كثيــف  بإطــالق 
الغــاز  وقنابــل  باملطــاط،  املغلــف 
والصــوت مــا أســفر عــن إصابــة 4 شــبان 
األطــراف،  يف  املطاطــي  بالرصــاص 

والعرشات باالختناق.
وكانت القرية شهدت أمس مواجهات 
أصيــب خاللهــا ثالثــة مواطنــني، بينهــم 
صحفــي، بالرصــاص املعــدين املغلف 
باملطــاط، والعرشات باالختناق، خالل 
قمع جيش االحتالل مســرة كفر قدوم 
لالســتيطان،  املناهضــة  األســبوعية 
واملطالبــة بفتــح شــارع القريــة املغلــق 

منذ )17 عاًما(.
جنــود  قيــام  املــايض  الشــهر  وشــهد 
االحتــالل بزراعــة ثــالث عبــوات ناســفة 
يف مناطــق متعــددة مــن البلــدة إليقــاع 

الرضر بني املتظاهرين.
جنــود  بــأن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
الرشقيــة  املنطقــة  اقتحمــوا  االحتــالل 
مــن كقــر قــدوم القريبــة مــن حــاووز مياه 

ومتنــزه عــام وقامــوا بــزرع ثــالث عبــوات 
تــم  صناديــق  داخــل  االنفجــار  متفاوتــة 

كشفها الحقا.
تلــك  أحــد  أن  إىل  املصــادر  وأشــارت 
الصناديــق انفجــر وأصــاب شــابا بجــروح 
تفجــر  تــم  بينــام  وعينــه،  يــده  يف 
الصنــدوق الثــاين بإلقــاء الحجــارة عليــه 
وكان أشــد انفجــارا مــن األول، قبــل أن 
يجــدد جيــش االحتــالل اقتحامــه لنفس 
املنطقــة ويفجــر العبــوة الثالثــة ويخفي 

بقاياها.
وللســنة التاســعة عــى التــوايل تشــهد 
القرية يف كل يوم جمعة مواجهات مع 
االحتالل إثر قع الفعاليات واملسرات 
املطالبة بإعادة فتح الطريق الرئيس يف 
قــوات االحتــالل  تغلقــه  والــذي  البلــدة 

لصالح التوسعات االستيطانية.
من ناحية ثانية أخطرت قوات االحتالل 
عــى  باالســتيالء  أمــس،  اإلرسائيــي، 
قريــة  أريض  مــن  مربعــة  أمتــار   )803(

دوما جنوب نابلس.

وقــال مســؤول ملــف االســتيطان شــامل 
قــوات  إن  دغلــس،  غســان  الضفــة 
يقــي  اخطــارا  ســلمت  االحتــالل 
باالســتيالء عــى مســاحة )803( أمتــار 
رقــم  حــوض  دومــا  أرايض  مــن  مربعــة، 
)7(، بحجــة إنشــاء منشــأة تنقيــب عــن 

مياه.
جرافــات  اقتلعــت  ســلفيت  ويف 
شــجرة   )200( أمــس،  االحتــالل 
بلــدة بديــا  للمواطــن ســليم خليــل مــن 

غرب سلفيت.
بــني  مــا  املقتلعــة  األشــجار  وتتنــوع 
والخــوخ  والعنــب  والتــني  الزيتــون 
املثمــرة  واللوزيــات  والليمــون 
واملعمرة، يف منطقة خلة حسان غرب 

سلفيت".
وأوضــح املواطــن خليــل إن األرض هــي 
لكنهــا  الوحيــد  عائلتــه  دخــل  مصــدر 
مامرســات  بفعــل  خــراب  إىل  تحولــت 
العنرصيــة،  ومســتوطنيه  االحتــالل 
مشــًرا إىل أن عددا من األشــجار تصل 

أعامرها إىل )20 عاًما(.
قــوات  اقتلعــت  شــهرين  نحــو  وقبــل 
شــجرة   )200( مــن  أكــر  االحتــالل 
زيتــون يف بلــدة ديراســتيا شــامل غــرب 

سلفيت.
تجمًعــا   )18( ســلفيت  يف  ويوجــد 
مــا  )24( مســتوطنة  مقابــل  ا  فلســطينيًّ
نســبة  وتبلــغ  وصناعيــة،  ســكنية  بــني 
األرايض املخصصة للبناء الفلسطيني 
يف املحافظــة حــوايل )%6( فقــط مــن 
 )9%( مقابــل  اإلجامليــة،  املســاحة 

لصالح املستوطنني.
توســعة  عــى  االحتــالل  ويعمــل 
ميــاه  بشــبكة  وربطهــا  املســتوطنات 
وكهربــاء ورصف صحــي، ليشــكل تكتــال 
اســتيطانيا يســيطر عــى مســاحة تصــل 

إىل )%70( من أرايض سلفيت.
إبعاد عن القدس

ويف اإلطــار نفســه، وأفــاد رئيــس لجنــة 
أمجــد  املقدســيني  األرسى  أهــايل 
االحتــالل  ســلطات  بــأن  عصــب،  أبــو 

العجلــوين  مريــم  ســلمت  اإلرسائيــي، 
قــرارا  املغاربــة،  بــاب  حــي  ســكان  مــن 

باإلبعاد عن مدينة القدس املحتلة.
أن  بيــان،  يف  عصــب  أبــو  وأوضــح 
ســلطات االحتــالل رفضــت طلــب "مل 
مريــم  زوج  بــه  تقــدم  الــذي  الشــمل" 
األســر املحــرر محمــد جــرب العجلــوين 
)32 عامــا( ، قبــل عــدة ســنوات، وبنــاء 

عليــه قــررت إبعــاد زوجتــه عــن القــدس 
املحتلة، وأمهلته أســبوعني لالعرتاض 
عــى القــرار، واصفــا القــرار بأنــه جائــر، 
ويعد أحد أبرز أوجه الظلم واالستبداد 

بحق زوجات األرسى املقدسيني.
وبني أبو عصب، أن العجلوين وزوجته 
اليــوم  يعيشــون  األربعــة  وأطفالهــم 
وتفريقهــا  العائلــة  تفتيــت  كابــوس 

وزيادة أعبائها.
عــى  التنغيــص  االحتــالل  ويتعمــد 
عائالت األرسى املقدسيني، وتحديدا 
املقدســيات،  غــر  مــن  املتزوجــني 

ويقدم عى إبعادهن بحجج واهية.

القضيــة الفلســطينية. وقــال أبــو مــرزوق: "نحــن يف مرحلــة تحــرر وطنــي 
تســتدعي كل القــوى والفصائــل املقاومــة أن تتحــرك باتجاهــات متعــددة 
العــامل".  كل  يف  الفلســطينية  واملطالــب  الحقــوق  بإشــاعة  متعلقــة 
وأضاف: "نحن نتحرك يف معظم دول العامل مبا يسمح الظرف السيايس 
والتواجــد الفلســطيني فيهــا ســواء يف أمريــكا الالتينية والشــاملية وأوروبا 
وآســيا وكل البلــدان"، مشــًرا إىل أن جهــود حــامس موزعــة عــرب مختلــف 
ورقميــة  شــعبية  دبلوماســية  أو  رســمية  اتصــاالت  إمــا  "فهــي  الوســائل، 

مبواقع التواصل".
مشــاريع  كل  الفلســطينيني  يرفــض  أن  رضورة  عــى  مــرزوق  أبــو  وشــدد 
جميــع  يف  واملقاطعــة  باملقاومــة  وإجهــاده  االحتــالل،  مــع  التســوية 

املجاالت.
الــدول يف ملفــات عــدة لدفعهــا  بــأن أمريــكا تضغــط عــى بعــض  وأفــاد 
لقبول التطبيع، مبينا أن هناك دواًل عربية تراوغ وتسعى لرفض الضغوط 

األمريكية يف هذا اإلطار.
وأشــار إىل أن الشــعوب كلهــا ترفــض التطبيــع مــع االحتــالل اإلرسائيــي، 

"وعلينا أن نستنفر كل القوى الحية املساندة للشعب الفلسطيني".
وأوضــح أن االحتــالل يجــرم كل مــن يتواصــل مــع املقاومــة الفلســطينية 
االحتــالل  إظهــار جرائــم  منوهــا إىل رضورة  نشــاطهم،  مــن  الحــد  بهــدف 

اإلرسائيي بحق الشعب الفلسطيني لكل دول العامل.
وبخصــوص اجتــامع األمنــاء العامــني وتشــكيل اللجــان، أكــد أبــو مــرزوق أن 
اجتــامع األمنــاء يختلــف عــن اجتــامع اإلطــار القيــادي املتوافــق عليــه عــام 

2011، متمنًيا أن تجتمع جميع اللجان املتفق عليه.

وقال: "نريد اإلرساع يف تشكيل اللجان املتفق عليها يف اجتامع األمناء 
العامــني )..( نريــد تثبيــت إطــار عــام لألمنــاء العامــني حتــى يتــم متابعــة 

اللجان وتنفيذ مهامها".

القدس املحتلة/ فلسطني:
مســاء  اإلرسائيــي،  االحتــالل  دولــة  يف  تواصلــت 
املطالبــة  واالحتجاجــات  التظاهــرات  أمــس، 
باســتقالة رئيــس حكومــة االحتــالل بنيامــني نتنياهو 
عــى خلفيــة تهــم الفســاد وســوء إدارة ملــف أزمــة 

"كورونا"، لألسبوع الـ13 عى التوايل.
حكومــة  فرضتــه  الــذي  الشــامل  اإلغــالق  ورغــم 
التنفيــذ الجمعــة املاضيــة،  االحتــالل ودخــل حيــز 
املنضويــني  املتظاهريــن  مــن  العــرشات  أن  إال 
ضمــن الحــركات االحتجاجيــة املناهضــة لنتنياهــو 
يف  بلفــور  شــارع  إىل  خرجــوا  حكومتــه،  وسياســة 
مقــر  أمــام  ليحتشــدوا  املحتلــة  القــدس  مدينــة 
املطالبــة  الشــعارات  مردديــن  الرســمي،  نتنياهــو 

باستقالته فورا.
ثالثــة  نحــو  منــذ  تظاهــرات  بلفــور  شــارع  ويشــهد 

خلفيــة  عــى  نتنياهــو  باســتقالة  مطالبــة  أشــهر، 
اتهامه يف ثالث قضايا فســاد بتهم الرشــوة وخيانة 
األمانــة واالحتيــال، انطلقــت محاكمته فيها يف 24 
يف  حكومتــه  فشــل  وكذلــك  املــايض،  مايو/آيــار 

التعامل مع أزمة كورونا.
يف  الشــواطئ  أحــد  عــى  العــرشات  تظاهــر  كــام 
"تــل أبيــب" ضــد فــرض حكومــة االحتــالل لإلغــالق 
الشــامل عشــية رأس الســنة العربيــة وملــدة ثالثــة 
منــع  االحتــالل  رشطــة  مــن  أفــراد  وحــاول  أســابيع. 
ال  املتظاهريــن  أن  بحجــة  وتفريقهــا  التظاهــرة، 

ميلكون ترصيًحا للتظاهر عى الشاطئ.
ونقلــت صحيفــة هآرتــس عن إحــدى املتظاهرات: 
إننــي  االحتجــاج،  يف  حريتنــا  تقييــد  ميكنهــم  "ال 
عاطلــة عــن العمــل بســبب األزمــة ومحبطــة واعتقد 

أن سياسة اإلغالق ترق منها مستقبلها".

لهــذا  أنــه "ال معنــى  وأشــارت متظاهــرة أخــرى إىل 
لقــد  البحــر.  يف  الســباحة  متنــع  حيــث  اإلغــالق 
فشــلت الحكومــة يف إدارة األزمــة. ال توجــد خطــة 

لفصل الشتاء وال خطة بعد اإلغالق".
وأضافت: "عى نتنياهو أن يرتك املفاتيح ويغادر 
هو وجميع أعضاء حكومته...وأن يقولوا: فشلنا".

تعليــامت  حــددت  قــد  االحتــالل  وكانــت حكومــة 
يف  التظاهــر  بينهــا  مــن  لالحتجــاج،  خاصــة 
مجموعــات ال تزيــد كل واحــدة عــن )20( شــخصا، 
كل  ضمــن  املســتطاع  قــدر  بالتباعــد  االلتــزام  مــع 

مجموعة.
منطقــة  يف  بالتظاهــر  التعليــامت  تقــي  كــام 
فيهــا  يتكــدس  ال  بحيــث  وواســعة،  مفتوحــة 
مقــر  أمــام  التظاهــر  حظــر  يعنــي  مــا  املتظاهــرون، 

إقامة نتنياهو بشارع بلفور بالقدس.

االحتجاجات ضد نتنياهو تتواصل رغم اإلغالق الشامل 

االقتصاديــة الصعبــة وتراجــع اإلعالنــات 
لتشــغيل  أساســيا  مصــدرا  تعــد  التــي 
حالــة  ظــل  يف  الســيام  املؤسســات، 
الطــوارئ وتقطيــع املــدن وفــرض منــع 

التجول.
املؤسســات  بــكل  األطــر  وأهابــت 
ورشكات  والوطنيــة  الرســمية 
والــرشكات  والبنــوك  االتصــاالت 

بــرضورة  الفلســطينية  االقتصاديــة 
القيــام مبســؤولياتهم االجتامعية تجاه 
اإلعالم الفلســطيني يف هذه الظروف 
املهنــي  بواجبــه  يقــوم  لــي  الصعبــة 
مواجهــة  يف  والتوعــوي  والوطنــي 
االقتصاديــة  والتهديــدات  الجائحــة 

التي تعصف باملؤسسات.
رشكات  "إن  البيــان:  يف  وجــاء 

الوطنيــة  الفلســطينية  االتصــاالت 
املختلفــة  الفلســطينية  والبنــوك 
مطالبــة اليــوم أكــر من أي وقت مىض 
بــأن تقــف وقفــة عــز كــام عودتنــا دوًمــا 
الفلســطيني  اإلعــالم  وتســاند  لتقــف 
جائحــة  مــن  كبــر  بشــكل  تأثــر  الــذي 
والعــدوان  الحصــار  ومــن  كورونــا 

االرسائيي".

وعــّدت األطــر نداءهــا مبثابــة "رصخــة" 
اإلعالميــة  املؤسســات  هــذه  إلنقــاذ 
أو الصحــف  املحليــة ســواء اإلذاعــات 
والفضائيــات  اإللكرتونيــة  املواقــع  أو 
واملؤسســات  املحليــة  الفلســطينية 

اإلعالمية األهلية.
وبينت أن عمل الكثر من املؤسسات 
تراجــع مبــا يشــكل خطــًرا عــى عملهــا 

ورسالتها اإلعالمية.
كام طالبت األطر من كل املؤسسات 
وعــى  والخاصــة  والوطنيــة  الرســمية 
يف  حكومــة  رئيــس  الخصــوص  وجــه 
ووزيــري  اشــتيه  محمــد  اللــه  رام 
اإلعــالم والعمــل "بــرضورة دعم اإلعالم 
الفلســطيني املحــي يف غــزة والضفــة 

الغربية ".
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أزمة مولدات 
الكهرباء والمواطنون

غــزة  عــى  االحتــال  دولــة  حصــار  فــرض  ســنوات  بضــع  منــذ 
بالســوالر.  تعمــل  التــي  الكهربــاء  مولــدات  إىل  الذهــاب 
للمواطنــن  ماســة  حاجــة  مثــة  أنــه  رأوا  املولــدات  أصحــاب 
)قطــاع  الكهربــاء  توليــد  املولــدات  أصحــاب  قــرر  للكهربــاء. 
واالســتخدام  اإلضــاءة  ألغــراض  للمواطنــن  وبيعــه  خــاص( 
الــركات مــع مجالــس البلديــات  املنــزيل. تعاقــد أصحــاب 
لتخصيــص أماكــن لهــم، واســتخدموا أعمــدة البلديــة لتمديــد 
املولــدات،  أصحــاب  عمــل  ســهلت  البلديــات  الشــبكات. 
الكهربــاء  إنتــاج  عــى  الخــاص  القطــاع  شــجعت  والحكومــة 
الكهربــاء  انقطــاع  أزمــات  ملعالجــة  الســكان،  عــى  وتوزيعهــا 

املتغرية واملتجددة.
مل تتدخــل الحكومــة، أو ســلطة الطاقــة، يف تحديــد تســعرية 
شــواقل،  بأربعــة  املولــدات  أصحــاب  وحددهــا  الكيلــوواط، 
ويف بعــض املناطــق بثاثــة ونصف. عملية بيع الكهرباء بهذا 
الســعر كانــت مربحــة، ورمبــا حقــق بعضهــم منهــا رأس مــال 

جيًدا.
بضــع ســنوات ونحــن ندفــع أربعــة شــواقل لــكل كيلــوواط، يف 
حن ال يتجاوز مثنه يف كهرباء الحكومة نصف شيقل. األرس 
التــي اســتفادت مــن مولــدات الكهربــاء كان عليهــا أن تدفــع 
ا بــن )١٥٠-٢٥٠ شــيقل(  كل شــهر عــن قــوة )٢ أمبــري(  شــهريًّ
الحكومــة  كهربــاء  ســاعات  تراجعــت  وحــن  ومؤخــًرا،  فقــط. 
ــا، وصــادف ذلك اشــتداد موجة  ألدىن مــن أربــع ســاعات يوميًّ
التــي تجــاوزت )٤٥( درجــة، وزاد اســتهاك املواطــن،  الحــر 
جاءت فاتورة املولد مضاعفة عند جل األرس، ومن ثم زادت 
شــكوى املواطنــن، الســيام مــع ظــرف كورونــا وتوقــف العمــل 

والبيع والراء.
التــي  الطاقــة،  ســلطة  تدخلــت  الصعبــة  الظــروف  هــذه  يف 
امتنعــت عــن التدخــل يف الســنوات املاضيــة، وبعــد إجــراء 
قــررت  معقــول،  ربــح  هامــش  وحســاب  التكلفــة،  حســابات 
ســلطة الطاقــة أن يكــون ســعر الكيلــوواط )٢.٥( شــيقل. وهنــا 
ســاعة،  ألربــع وعريــن  وأرضبــوا  املولــدات،  أصحــاب  ضــج 
مطالبــن ســلطة الطاقــة بالرتاجــع، ووضــع ســعر مجــٍز. ســلطة 
الطاقــة قالــت إن الســعر الــذي قررتــه مجــٍز، وفيــه هامــش ربــح 

جيد.
تشــغيل  وقــرروا  رابطتهــم،  حــل  قــرروا  املولــدات  أصحــاب 
وعــاد  الخســائر،  بحجــة  محــدودة،  لســاعات  املولــدات 
املواطنــون الــذي يعتمــدون عى كهرباء املولدات للمعاناة، 
ال ســيام يف األبــراج التــي يعتمــد فيهــا املصعــد عــى كهربــاء 

املولدات.
طبًعا املواطن يقول إن هامش الربح بن )٤( شواقل، و)٢.٥( 
شيقل هو هامش كبري، ما يعني أن البقاء عى املايض أمر 
مســتحيل. وعليــه نقــول إن بــن التســعرية القدمية والجديدة 
تتوفر الحلول اآلتية: إما القبول بتسعرية سلطة الطاقة، وإما 
أن يدخــل أصحــاب املولــدات مبفاوضــات مــع ســلطة الطاقــة 
للوصول لحل يخفف التكلفة عن املواطن، ويحقق لصاحب 

املولدات ربًحا معقواًل.
مثة مشــكلة وال يجدر بأصحاب املولدات اإلســاءة ألنفســهم 
وللمواطنــن بحيــل مختلفــة. مــن حــق املواطــن رشاء خدمــة 
الحكومــة حاميــة  حــق  ومــن  اســتغال.  ودون  معقــول،  بربــح 

املواطن من االستغال.

سبايدر مان يتسلق ناطحة 
سحاب بيديه العاريتني

باريس/ وكاالت:
يتمتــع  لشــاب  االنرتنــت  عــى  فيديــو  مقاطــع  انتــرت 
بــروح املغامــرة، إذ تســلق ناطحــة ســحاب وســط العاصمــة 

الفرنسية باريس، دون استخدام أي معدات أمان.
ونقلــت صحيفــة "ديــي ســتار"، أن املتســلق هــو بولنــدي 
يدعــى، مارســن بانــو البالــغ مــن العمــر 32 عامــا، وقــد نر 
عــى انســتغرام صــورا لــه عــى خلفيــة ناطحــة الســحاب يف 

باريس مع تعليق: "كن هادئا...".
وقــام بانــو أيضــا بتحميــل عــدد مــن مقاطــع الفيديــو للمبنــى 
قبــل صعــوده باإلضافــة إىل لقطــات لــه وهــو يتســلق املبنى 

الشاهق وما حدث بعد ذلك.
ويظهر مقطع الفيديو، أن رجل اإلنقاذ توجه نحو املتسلق 
باســتخدام معــدات الحاميــة املســتخدمة يف التســلق ثــم 

أخذه إىل مكان آمن قبل اعتقاله.
بــرج  يف  رجــل  اعتقــال  "تــم  إنــه  املنطقــة  رشطــة  وقالــت 
مونبارناس بعد تسلقه للمبنى بشكل غري قانوين"، مؤكدا 
مســاءا  الثامنــة  الســاعة  حــوايل  يف  حــدث  االعتقــال  أن 

بالتوقيت املحي.

سائق سيارة تيسال كهربائية 
ينام خلف المقود ويتجاوز 

الرسعة المحددة
لندن/ وكاالت:

أفــادت شــبكة "يس يب يس" أن الرطــة يف كنــدا وجهــت اتهامــات 
لســائق ســيارة كهربائيــة تيســا كان نامئــا خلــف املقــود عندمــا كانت 
سيارته تسري يف وضع القيادة اآللية برسعة تزيد عن 140 كيلومرتا 

يف الساعة.
وبحســب القنــاة التلفزيونيــة، فــإن الحــادث وقــع يف يوليو/متــوز مــن 
الرطــة يف  وقالــت  عنــه مســبًقا.  اإلبــاغ  يتــم  لكــن مل  العــام،  هــذا 
مقاطعــة ألربتــا الكنديــة عــى تويــرت إنهــا "تلقــت شــكوى بشــأن ســباق 
بونوكا".وبحســب  بلــدة  مــن  بالقــرب  رسيــع  طريــق  عــى  ســيارات 
الرطــة: "كانــت الســيارة تتحــرك برسعــة تزيد عن 140 كم/ ســاعة، 
وكان املقعدان األماميان مائلن للخلف بالكامل، ويبدو أن الراكب 
والقيــادة  الرسعــة  تهمــة  للســائق  ووجهــت  نامئــن".  كانــا  والســائق 

املتهورة وتم استدعاؤه للمحكمة.
وبحسب القناة التلفزيونية، كان يقود السيارة شاب يبلغ من العمر 
20 عاًمــا مــن مقاطعــة كولومبيــا الربيطانيــة. وقــال املتحــدث باســم 
الرطــة داريــن تورنبــول إن الرسعــة القصــوى املســموح بهــا عى جزء 
الطريق حيث توقفت الســيارة كانت 110 كيلومرتات يف الســاعة. 
من املتوقع أن ميثل سائق تيسا أمام املحكمة يف ديسمرب/كانون 

األول.


