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محافظات/ فلسطني:
استشــهد، عــر أمــس، طبيــب فلســطيني، متأثــًرا بإصابتــه مــن 
غــاز صوبــه يف  قنبلــة  اإلرسائيــي،  االحتــال  قــوات  إلقــاء  جــراء 

مدينة جنني، شامل الضفة الغربية املحتلة.
مقتضــب،  بيــان  يف  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  وأفــادت 
"باستشــهاد طبيــب األســنان، نضــال محمــد أكــرم جباريــن )54 
قنابــل  االحتــال  قــوات  إطــاق  نتيجــة   قلبيــة،  بســكتة  عامــا(، 

الصوت عىل املواطنني، قرب حاجز برطعة يف جنني".
قلبيــة يف  لنوبــة  تعــرض  فــإن "جباريــن  وبحســب شــهود عيــان؛ 
أثنــاء مطاردتــه مــن قبــل جنــود االحتــال وإلقــاء قنبلــة نحــوه، عند 
إحدى فتحات جدار الفصل العنري، بالقرب من حاجز برطعة 
يف جنــني". وكان متظاهــرون فلســطينيون خرجــوا عقــب صــاة 

الجمعة، ضمن وقفات احتجاجية، يف مختلف مناطق 
باالســتيطان،  تنديــدا  الغربيــة،  الضفــة  يف  التــامس 

استشهاد طبيب بقنابل االحتالل يف جنني وإصابة 3 مواطنني بالرصاص يف كفر قدوم
مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس

غزة/ فلسطني:
غــزة  يف  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
و47  وفــاة  حالــة  تســجيل  أمــس، 
إصابة بكورونا يف القطاع يف الـ24 

ساعة املاضية.
ملخــص  يف  الصحــة  وقالــت 
تقريرهــا اليومــي لفــروس كورونــا: 
اللحــام  أحمــد  إن املواطــن حســن 
)70 عاًمــا( مــن مدينــة خــان يونــس 
تويف من جراء إصابته بالفروس.

العينــات  عــدد  أن  إىل  وأشــارت 
الجديــدة التــي جــرى فحصهــا بلــغ 
 48 تعــايف  مبينــة  عينــة،   1443
حالــة جديــدة مــن مصــايب فــروس 
كورونا. وذكرت أن إجامليا تراكميا 

مــارس  منــذ  للمصابــني 
 2223 بلــغ  املــايض 

رام الله/ فلسطني:
أعلنت وزارة الصحة برام الله، أمس، تسجيل 
7 وفيــات، و645 إصابــة بفــروس "كورونــا"، 
الـــ24  الســاعات  خــال  تعــاٍف  حالــة  و352 

املاضية.

بيــان  الكيلــة، يف  مــي  الصحــة  وزيــرة  وقالــت 
صحفي، إن حاالت الوفاة سجلت ملواطنتني 
من محافظة نابلس )76 و77 عاما(، ومواطنة 
مــن محافظــة الخليــل )57 عاما(، ومواطن من 
محافظــة بيــت لحــم )40 عامــا(، ومواطــن مــن 

وفــاة  )32 عامــا(، وحالتــي  محافظــة قلقيليــة 
القــدس  مبدينــة  العامــود  ورأس  الطــور  يف 

املحتلة.
الجديــدة  اإلصابــات  أن  وأضافــت 
الخليــل  محافظــة  كاآليت:  توزعــت 

عواصم/ فلسطني: 
العربيــة،  الجامهــر  آالف  شــاركت 
وفعاليــات  مظاهــرات  يف  أمــس، 
جامهرية رفضا التفاقيات التطبيع 

العربية مع )إرسائيل(.
البحرينيــة  العاصمــة  يف  وخرجــت 
احتجاجيــة  مظاهــرات  املنامــة 
تنديًدا باتفاق التطبيع الذي وقعته 

البحرين مع )إرسائيل(.
ورفــع املحتجــون البحرينيــون أعــام 
فلسطني والبحرين، والفتات تحمل 
عنوان "جمعة غضب القدس"، يف 
إشــارة إىل شعار تحركاتهم. وعمت 

املظاهــرات الشــوارع بعــد 
صاة الجمعة يف عدد من 

فعاليــات جماهريية فــي البحريــن واليـمـن 
والمغــرب رفًضــا للتـطبـيــع

مسؤولة تونسية: فلسطين أعادت ارتباط المواطن العربي بهويته الوطنيةفي "جمعة غضب القدس"

رام الله/ فلسطني: 
جنــوب  جمهوريــة  خارجيــة  وزيــرة  جــددت 
إفريقيــا ناليــدي بانــدور تأكيــد ثبــات موقــف 
بادها من القضية الفلســطينية واالســتمرار 
واإلســناد  الدعــم  أشــكال  كل  تقديــم  يف 

القره داغي: التطبيع مع المحتل 
خيانة عظمى وليس سالًما

الدوحة-غزة/ جامل غيث:
وصــف األمــني العــام لاتحــاد العاملــي لعلــامء املســلمني د. عــي 
القره داغي، التطبيع مع االحتال اإلرسائيي بـ"الخيانة العظمى".

القــره داغــي يف حديــث لصحيفــة "فلســطني": إن  وقــال 
التطبيــع مــع املحتلــني وخاصــة محتي القدس واملســجد 

إحياء الذكرى الـ38 لمجزرة 
صربا وشاتيال يف بريوت

بروت/ فلسطني:
 38 الـــ  الذكــرى  أمــس،  لبنــان،  يف  الفلســطينيون  الاجئــون  أحيــا 
وبلديــة  ننــى"  ال  "يك  لجنــة  مبشــاركة  وشــاتيا،  صــرا  ملجــزرة 

املجــزرة  ســاحة  يف  أقيــم  تأبينــي  باحتفــال  الغبــري، 
بالعاصمة اللبنانية بروت.

لهذه القضية العادلة، حتى انتهاء االحتال 
بعاصمتهــا  الفلســطينية  الدولــة  وتجســيد 

القدس.
أجرتــه  هاتفــي  اتصــال  يف  ذلــك  جــاء 
بانــدور، أمــس، مــع وزيــر الخارجيــة  الوزيــرة 

واملغرتبني رياض املاليك.
وقالــت بانــدور إن الشــعب والســلطة يجــب 
وإخــاص  وثبــات  قــوة  مــن  يتأكــدوا  أن 

موقــف جنــوب إفريقيــا يف دعمهــا 
للقضية الفلســطينية، وتأكيدها أن 

د تأكيد ثبات موقفها من  جنوب إفريقيا ُتجدِّ
القضية الفلسطينية

متظاهرون يف باحات 
األقىص: التطبيع خزي وعار

القدس املحتلة/ فلسطني:
وســط  املبــارك،  األقــى  املســجد  يف  الجمعــة  صــاة  املواطنــني  آالف  أدى 
إجــراءات طبيــة للوقايــة مــن فــروس كورونــا وقيــود عســكرية إرسائيليــة مشــددة 

حول القدس وبلدتها القدمية.
وأكد خطيب املســجد الشــيخ محمد ســليم أن حق املســلمني يف األقى هو 
حــق دينــي عقائــدي تعبــدي تاريخــي ســيايس واقعــي؛ ألن فلســطني هــي أرض 

اإلســامية  األوقــاف  دائــرة  إن  ســليم  الشــيخ  وقــال  واملعــراج.  اإلرساء 
هــي صاحبــة الحــق األصــي يف الوالية عىل األقــى ورعايته والوقوف 

هنية: التنسيق بني قوى 
المقاومة سُيسقط 

"المرشوع الصهيوين"
بروت/ فلسطني: 

قــال رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة املقاومــة اإلســامية حــامس إســامعيل 
هنيــة: إن التنســيق بــني قــوى املقاومــة الفلســطينية ســوف ُيســقط "املــروع 

الصهيوين". 
وأكد هنية، خال استقباله وفدًا قياديًا من جبهة التحرير الفلسطينية 
يتقدمــه أمينهــا العــام أبو نضال األشــقر، أمــس، رضورة الرؤية املوحدة 

أداء صالة الجمعة عىل 
أراٍض مهددٍة بالمصادرة 

يف سلفيت وطولكرم 
طولكرم/ فلسطني:

أراضيهــم  عــىل  الجمعــة  صــاة  املواطنــني  عــرات  أدى   
املهــددة باملصــادرة مــن االحتــال اإلرسائيــي يف خلــة حســان 
التابعــة لبلــديت بديــا وســنريا قضــاء ســلفيت، ومنطقــة الجبــل 
وشــوفة(  والــراس،  )جبــارة،  قــرى  بــني  يصــل  الــذي  "الوســطاين" 

جنوب ورشق طولكرم.
الغــرف  فــوق  الفلســطيني  العلــم  املشــاركون  ورفــع 
الزراعيــة يف "خلــة حّســان" الواقعــة يف أرايض بلــديت 

االحتالل يبعد 
مقدسينِي عن األقىص 

لمدة 6 أشهر
القدس املحتلة/ فلسطني:

املواطنــني  أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــال  ســلطات  ســلمت 
املقدســيني عصــام عمــرة ورأفت نجيــب قرارين باإلبعاد عن 

املسجد األقى املبارك ملدة 6 أشهر.
وقالت مصادر مقدســية إن ســلطات االحتال ســلمت عمرة 
ونجيــب القراريــن، واشــرتطت عليهــام العــودة للتحقيــق يــوم 

الخميــس املقبــل، ودفــع غرامــة ماليــة قيمتها 5000 
شيقل لكل منهام. وكانت رشطة االحتال احتجزت 

روسيا توافق عىل بيع أول 
عالج لكورونا بوصفة طبية 

يف الصيدليات
موسكو/ وكاالت:

وافقــت روســيا عــىل اســتخدام عقــار كورونافــر مــن إنتــاج رشكــة آر-
فارم يف عاج املرىض بالعيادات الخارجية  الذين يعانون إصابات 

خفيفة إىل متوســطة مبرض كوفيد- 19 ، مع إمكان توفر 
الــدواء املضــاد للفروســات يف الصيدليــات بأنحــاء البــاد 

ل أعىل  )إرسائيل( ُتسجِّ
معدل إصابات يومي 

بكورونا وتفرض إغالًقا ثانًيا
النارصة/ فلسطني- وكاالت:

أعلنت )إرسائيل(، أمس، تســجيل 5.279 إصابة بكورونا، يف أعىل 
معدل يومي بالفروس منذ ظهوره يف فراير/ شباط املايض.

 5 كذلــك  ســجلت  أنهــا  بيــان  يف  الصحــة  وزارة  وذكــرت 
وفيات بالفروس يف آخر 24.

حالة وفاة و47 إصابة بكورونا يف غزة 7 وفيات و645 إصابة بـ"كورونا" يف الضفة والقدس
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تظاهرة رافضة للتطبيع مع االحتال اإلرسائيي يف املغرب أمس      )األناضول(

الرطة الفلسطينية تتابع فرض حظر التجوال الليي يف قطاع غزة أمس     )تصوير/رمضان األغا(

قوات االحتال تعتدي عىل املتظاهرين يف قرية كفر قدوم أمس       )أ ف ب(
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تورنتو/ فلسطني:
أظهر استطالع للرأي العام يف كندا أن %84 من املشاركني 
فيــه، رأوا رضورة محاكمــة )إرسائيــل( يف املحكمــة الجنائيــة 

الدولية بسبب جرائم حرب ارتكبتها.
وأجــرى االســتطالع، أمــس، منظــات "نســاء مــن أجــل العدالة 
والســالم يف الــرق األوســط"، و"صــوت اليهــود املســتقلني 
يف كنــدا"، و"شــبكة العــدل والســالم املتحــدة يف األرايض 
للدراســات،  الكنديــة   "EKOS" رشكــة  لصالــح  املحتلــة"، 
وعرضــت نتائجــه يف تقريــر حمــل عنــوان "ال معايــر مزدوجة: 

الكنديون ينتظرون حيادا أكرب يف مواجهة )إرسائيل(".
يف  والســالم  العدالــة  أجــل  مــن  "نســاء  منظمــة  رئيــس  وقــال 
الــرق األوســط" تومــاس ووديل: إن %84 مــن املشــاركني 
رأوا رضورة محاكمة )إرسائيل( يف املحكمة الجنائية الدولية 

بسبب ارتكابها جرائم حرب وانتهاكاتها لحقوق اإلنسان.
عــدم  رضورة  يعتقــدون  الكنديــني  أن  إىل  ووديل  وأشــار 
حايــة )إرسائيــل(، أو أي دولــة أخــرى مــن املســاءلة بخصوص 
أفعالهــا، مضيفــا: "الكنديــون يدعمون محكمة جنايات دولية 

محايدة".

بروت/ فلسطني: 
قــال رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة 
املقاومة اإلســالمية حاس إساعيل 
هنيــة: إن التنســيق بــني قــوى املقاومة 
الفلســطينية ســوف ُيســقط "املروع 

الصهيوين". 
وفــدًا  اســتقباله  خــالل  هنيــة،  وأكــد 
قياديــًا مــن جبهــة التحرير الفلســطينية 
نضــال  أبــو  العــام  أمينهــا  يتقدمــه 
األشقر، أمس، رضورة الرؤية املوحدة 
"الصهيــوين"،  املــروع  ملواجهــة 
غــر  أمريــي  بدعــم  يحظــى  الــذي 

مسبوق. 
عــى  والجبهــة  حــاس  وفــدا  وشــدد 
أن خيــار املقاومــة كفيــل بإســقاط كل 
إىل  القــرن  )صفقــة  مــن  املؤامــرات، 

مروع الضم ثم التطبيع(. 
واعتــرب املجتمعــون أن رفض الالجئني 
التوطــني  لبنــان  يف  الفلســطينيني 
رفــض  هــو  البديــل  والوطــن  والتهجــر 

العربيــة  الهرولــة  املجتمعــون  وأدان 
بــأن  ثقتهــم  وأبــدوا  التطبيــع،  باتجــاه 
يســقط  مــا  املناعــة  مــن  لديهــا  األمــة 

ثابــت، لكــن يف الوقــت نفســه يجــب 
تأمني االحتياجات والحقوق اإلنسانية 

للفلسطينيني.

التطبيــع. ويف ســياق آخــر نعــى هنيــة 
الفلســطيني،  شــعبنا  جاهــر  إىل 
الشــيخ  واإلســالمية،  العربيــة  وأمتنــا 

أحمــد منــر أبــو عــرة، أحــد أعمــدة جيــل 
يف  ســيا  وال  الحركــة  يف  التأســيس 

الضفة الغربية املحتلة.
أمــس،  بيــان،  يف  هنيــة،  واســتذكر 
مرحلــة اإلبعــاد التــي عاشــا فيهــا ســويا 
يف منطقــة مــرج الزهــور جنــوب لبنــان، 
الدعــوة  يف  الشــيخ  مناقــب  معــددا 
أبنــاء  مــن  عــن كونــه  واإلصــالح، فضــاًل 
الرعيــل األول املؤســس لهــذه الحركــة 

العظيمة.
مــن  بالتعزيــة  الحركــة  رئيــس  وتقــدم 
ذوي الشــيخ وأهلــه وعشــرته وأحبابــه 
عــز  املــوىل  ســائاًل  التعزيــة،  بخالــص 
رحمتــه،  بواســع  يتغمــده  أن  وجــل 
ويســكنه فســيح جناتــه، داعًيــا محبيــه 
إىل املــي قدًمــا يف طريــق الشــيخ، 
والسر عى نهجه الدعوي والجهادي.

ســكان  مــن  عــرة  أبــو  الشــيخ  وتــويف 
بعــد  املــايض،  األربعــاء  طوبــاس، 

إصابته بفروس كورونا.

أشاد بمناقب المؤسس الراحل أحمد أبو عرة

هنية: التنسيق بين قوى المقاومة سُيسقط "المشروع 
الصهيوني"

استطالع: معظم 
الكنديين يرون ضرورة 

محاكمة )إسرائيل( 
على جرائمها

القدس املحتلة/ فلسطني:
يف  الجمعــة  صــالة  املواطنــني  آالف  أدى 
املســجد األقــى املبــارك، وســط إجراءات 
وقيــود  كورونــا  فــروس  مــن  للوقايــة  طبيــة 
القــدس  حــول  عســكرية إرسائيليــة مشــددة 

وبلدتها القدمية.
وأكد خطيب املســجد الشــيخ محمد ســليم 
أن حق املسلمني يف األقى هو حق ديني 
عقائــدي تعبــدي تاريخــي ســيايس واقعــي؛ 

ألن فلسطني هي أرض اإلرساء واملعراج.
األوقــاف  دائــرة  إن  ســليم  الشــيخ  وقــال 
األصــي يف  الحــق  هــي صاحبــة  اإلســالمية 
والوقــوف  ورعايتــه  األقــى  عــى  الواليــة 
عليــه، مبينــا أن حــق املســجد األقــى علينا 

هو الرباط فيه وشد الرحال اليه.
ودعــا إىل رضورة الثبــات عــى هــذه األرض، 
مشــددا عــى أهميــة أن يجتمــع النــاس عــى 
يف  ألن  الصــف؛  وتوحيــد  واحــدة،  كلمــة 
خــًرا  الوحــدة  يف  وأن  قامًئــا  ا  رشًّ الخــالف 

دامًئا.
وعقــب صــالة الجمعــة نظــم املصلــون وقفــة 

منــددة  وصــوًرا  الفتــات  املحتجــون  ورفــع 
بالتطبيــع، ورددوا هتافــات: "التطبيــع خــزي 
وعــار" "األقــى لألحــرار"، "األقى لألحرار 

وقعتــه  الــذي  باالتفــاق  تنديــدا  احتجاجيــة؛ 
اإلمــارات والبحريــن مع االحتــالل اإلرسائيي 

برعاية أمريكية.

تحريره بيد األطهار".
بكــرات،  ناجــح  الشــيخ  أكــد  الســياق،  ويف 
أن  القــدس،  ألوقــاف  العــام  املديــر  نائــب 

تبقــى  أن  يجــب  األقــى  املســجد  أبــواب 
ملنــع  املصلــني؛  أمــام  دامًئــا  مفتوحــة 
يف  الواقــع  تغيــر  االحتــالل  محــاوالت 

املسجد.
وحث بكرات، يف بيان، أمس، عى أهمية 
الحفــاظ عــى املســجد األقــى مــن خــالل 
مشــاريع إعــاره حتــى يحافــظ عــى الجــذور 

والهوية اإلسالمية لهذا املكان.
عنــوان  األقــى  أن  عــى  بكــرات  وشــدد 
اإلســالمية،  العربيــة  الفلســطينية  الهويــة 
وعنوان للقدس العاصمة األبدية لفلســطني 
واالحتــالل  ترمــب  بــه  يحــاول  مــا  مقابــل  يف 

جعل القدس عاصمة لالحتالل.
يريــد تغيــر  بكــرات إىل أن االحتــالل  ونبــه 
املسجد والحجر واملبنى حتى تحقيق حلم 

املستوطنني ببناء "الهيكل" املزعوم.
قــرارا  اإلســالمية  األوقــاف  دائــرة  وأصــدرت 
املبــارك،  األقــى  املســجد  إغــالق  بعــدم 
بعدمــا تبــني أن ســلطات االحتــالل ستمســح 
للمســتوطنني باقتحامــه خــالل مــدة اإلغــالق 
التــي كانــت مقررة لألســابيع الثالثــة املقبلة 

للوقاية من فروس كورونا.
"بعدمــا  األوقــاف:  ومجلــس  دائــرة  وقالــت 
بــاب  فتــح  االحتــالل  ســلطات  نيــة  مــن  تبينــا 
املغاربــة خــالل أيــام اإلغــالق للمســتوطنني 
أبــواب  تبقــى  أن  قررنــا  املســجد،  القتحــام 
مــن  وعــى  مفتوحــة،  املبــارك  األقــى 
الــروط  ضمــن  إليــه  الوصــوُل  يســتطيع 

الصحية والقانونية عارته".
وأن  يغلــق،  لــن  املســجد  أن  وأضافــت 
الصلوات ستقام فيه، وأن قرار تعليق دخول 
بانصيــاع  مرهــون  األقــى  إىل  املصلــني 
متكــني  وعــدم  للقــرار  االحتــالل  ســلطات 
املســتوطنني مــن اقتحامــه، ويف حالــة عــدم 
تقيد االحتالل بهذا القرار ســيبقى املســجد 

مفتوحا أمام املصلني طيلة الوقت.
قيودهــا  فــرض  االحتــالل  قــوات  وتواصــل 
وتدقــق  للمســجد،  املصلــني  دخــول  عــى 
يف هوياتهــم، وتحتجــز بعضهــا عنــد بواباتــه 
املرابطــني  ضــد  متــارس  كــا  الخارجيــة، 
سياســة االعتقال واإلبعاد املتكرر لحرمانهم 

من الوصول لألقى املبارك.

متظاهرون في باحات األقصى: التطبيع خزي وعار

طولكرم/ فلسطني:
أدى عــرات املواطنــني صــالة الجمعــة عى أراضيهم 
املهــددة باملصــادرة مــن االحتــالل اإلرسائيي يف خلة 
حســان التابعــة لبلــديت بديــا وســنريا قضاء ســلفيت، 
قــرى  بــني  يصــل  الــذي  "الوســطاين"  الجبــل  ومنطقــة 

)جبارة، والراس، وشوفة( جنوب ورشق طولكرم.
الغــرف  فــوق  الفلســطيني  العلــم  املشــاركون  ورفــع 
الزراعيــة يف "خلــة حّســان" الواقعــة يف أرايض بلــديت 

بديا وسنريا، وأدوا صالة الجمعة يف املنطقة.
االحتــالل  مــن  ُمتكــررة  العتــداءات  املنطقــة  وتتعــرض 

وقطعان املستوطنني.
وقالــت القــوى الوطنيــة واللجــان الشــعبية إن الفعاليــة 
عــى  ردًا  جــاءت  حســان"  "خلــة  يف  األســبوعية 
اعتــداءات عصابــات املســتوطنني وتجريــف وتخريب 

أرايض املزارعني تحت حاية قوات االحتالل.
ويف طولكــرم، أدى عــرات املواطنــني صــالة الجمعــة 

عــى أراضيهــم املهــددة باالســتيالء يف منطقــة الجبــل 
"الوســطاين"، الــذي يصــل بــني قــرى جبــارة، والــراس، 

وشوفة جنوب ورشق طولكرم.
وكانــت فصائــل العمــل الوطنــي قد دعــت األهايل إىل 
الصــالة يف أراضيهــم للتصــدي العتــداءات االحتــالل 
ومنــع االســتيالء عليهــا، لصالــح إقامــة منطقــة صناعيــة 

استيطانية.
أبنــاء  إن  درويب  مــراد  شــوفة  قريــة  يف  الناشــط  وقــال 
طولكــرم وقــرى الكفريــات أدوا صــالة الجمعــة يف هــذه 
األرايض، وســط وجود مكثف لجنود االحتالل، الذين 
ســاعات  منــذ  كبــرة  بأعــداد  الجبــل  منطقــة  حــارصوا 

الصباح الباكر.
وأضــاف درويب أن إقامــة الصــالة يف الجبل الوســطاين 
هــي رســالة إىل العــامل أجمــع بأننــا متمســكون بأرضنــا، 
ولــن نســمح لالحتــالل بتنفيــذ مخططاتــه االســتيطانية، 

"فنحن أصحاب الحق والقرار عى أرضنا".

أداء صالة الجمعة على أراٍض مهددٍة بالمصادرة في 
سلفيت وطولكرم 

القدس املحتلة/ فلسطني:
أمــس،  اإلرسائيــي،  االحتــالل  ســلطات  ســلمت 
ورأفــت  عمــرة  عصــام  املقدســيني  املواطنــني 
األقــى  املســجد  عــن  باإلبعــاد  قراريــن  نجيــب 

املبارك ملدة 6 أشهر.
االحتــالل  ســلطات  إن  مقدســية  مصــادر  وقالــت 
واشــرطت  القراريــن،  ونجيــب  عمــرة  ســلمت 
املقبــل،  الخميــس  يــوم  للتحقيــق  العــودة  عليهــا 
لــكل  شــيقل   5000 قيمتهــا  ماليــة  غرامــة  ودفــع 

منها.
وكانــت رشطــة االحتــالل احتجــزت عمــرة ونجيــب، 
عنــد بــاب األســباط، أحــد أبــواب األقــى، بدعــوى 

"التجمع غر املروع".

االحتالل ُيبِعد 
مقدسيين عن 

األقصى لمدة 6 أشهر

العســكرية  الصناعــات  فــإن  للصحيفــة  ووفقــا 
لــدى االحتــالل ســتجني األربــاح، ألنهــا هــي مــن 
ســتبيعها  التــي   ،"35 "إف  أجنحــة  ســُتصّنع 
أمريــكا لإلماراتيــني، مشــرة إىل أن ســعر زوج 
األجنحــة للمقاتلــة الواحــدة يبلــغ حــوايل ثالثــة 

ماليني دوالر.
وأبرمــت الركــة اإلرسائيليــة عقًدا مع "لوكهيد 
مارتن" األمريكية ُمنتجة املقاتالت إلنتاج نحو 
800 زوج مــن األجنحــة وأســلحة أخــرى، بقيمــة 

2.5 مليار دوالر.
األمريكيــة  الصفقــة  مــن  اآلخــر  واملســتفيد 
اإلماراتيــة، وفقــا للصحيفــة، هــي رشكــة "أنظمة 
خــوذا  ســُتصّنع  التــي  اإلرسائيليــة،  إلبيــط" 

متطورة خاصة لـ"إف 35".
ويبلــغ ســعر كل خــوذة، تعــرض بيانــات الرحلــة 
عينيــه،  أمــام  مــرآة  عــى  للطيــار،  واألهــداف 
 400 نحــو  الصواريــخ،  توجيــه  يف  وتســاعده 

ألف دوالر.

تقرير عبري: االحتالل سيجني أرباًحا من بيع 
أمريكا مقاتالت "إف 35" لإلمارات

الناصرة/ فلسطين:
ذكر تقرير عبري أن االحتالل اإلســرائيلي ســيجني أرباحا من بيع الواليات المتحدة مقاتالت 

الشبح المتطورة »إف 35« لإلمارات العربية المتحدة.
وبحسب صحيفة »كلكليست« االقتصادية العبرية، فإنه في الوقت الذي ُيخشى أن ُتلحق 
صفقة تزويد اإلمارات بمقاتالت »إف 35« األمريكية ضررا بالتفوق النوعي لجيش االحتالل 

على الجيوش العربية، فإن االحتالل ذاته أحد المستفيدين من الصفقة.

جانب من اللقاء يف بروت

جانب من املسرة الرافضة للتطبيع يف باحات املسجد األقى أمس          )فلسطني(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

تابع اإلرسائيليون ما كشفته حامس عن أرسار عسكرية جديدة 
مل تكشــفها مــن قبــل حــول طــرق تزودهــا باألســلحة، وطــرح هــذا 
الكشــف املفاجــئ تســاؤالت إرسائيليــة حــول أســبابه، والرســائل 
ومــدى  الحســاس،  التوقيــت  بهــذا  ترســلها  أن  أرادت  التــي 
ارتباطــه بتوابــع اتفاقيــات التطبيــع العربية مــع إرسائيل، حتى أن 
اإلرسائيليني تساءلوا عن نوعية األسلحة التي امتلكتها الحركة، 
وتشــكل خطرًا عليهم، وهل كشــفها ُيعد اســتعدادًا ملواجهات 

عسكرية قادمة.
تــدرك إرسائيــل أن إعــان حــامس طــرق تزّودهــا باألســلحة يــأيت 
يف وقــت خطــر متــر بــه القضيــة الفلســطينية يف ظــل التطبيــع 
الجــاري مــع عــدد مــن دول الخليــج واملنطقــة عمومــا، حيــث مل 
يعــد خافيــًا أن حــامس تعتمــد يف خطــوط إمدادهــا عىل عمقها 
يف  اإلرسائيليــة  األهــداف  بعــض  أن  كــام  واإلســامي،  العــريب 
سياســيًا  الفلســطينية  القضيــة  تصفيــة  التطبيعيــة  مشــاريعها 
وميدانيــًا، مبــا يف ذلــك تشــديد الحصــار عــىل املقاومة، وخنق 

أنفاسها.
لعــل حــامس أرادت بكشــفها معلوماتهــا الرسيــة توجيــه رســالة 
الوقــت  يف  املقاومــة  وجمهــور  اإلرسائيليــة  الداخليــة  للجبهــة 
ذاتــه، مفادهــا أنهــا ليســت خائفــة مــن إرسائيــل التــي دأبــت يف 
بــث رســائل التهديــد والتخويــف، وميكــن  اآلونــة األخــرة عــىل 
االســتدالل اإلرسائيــي عــىل ذلــك باســتمرار الحركــة يف تجاربها 
الصاروخيــة بــني حــني وآخــر، بصــورة شــبه يوميــة، مــا يؤكــد أنهــا 
وقذائفهــا  صواريخهــا  عــىل  العســكرية  بنيتهــا  بتطويــر  تعتمــد 

متفاوتة املدى.
قــدرة حــامس يف حروبهــا األخــرة،  مــن  تبــدي إرسائيــل قلقهــا 
خاصــة عــدوان 2014، يف الحــد مــن تفوقهــا الجــوي، وإحــداث 
قذائفهــا  ألن  وجنوبهــا،  وســطها  الســيام  داخلهــا؛  شــلل  شــبه 
طالــت معظــم مدنهــا، ودأبــت إرسائيــل مؤخــرا عــىل بــث تقاريــر 
تتحــدث عــن امتــاك حــامس وحــدات النخبة والقــوات الخاصة 
نهــا  والغواصــني مــن الضفــادع البرشيــة وســاح البحريــة، مــا مُيكِّ
وإمكانيــة  االحتــال،  إنــزال خلــف خطــوط  تنفيــذ عمليــات  مــن 
قبالــة  البحــر  يف  العامئــة  للغــاز  إرسائيــل  منصــات  اســتهداف 

شواطئ غزة.
كشــف  أن  اإلرسائيليــة  واألمنيــة  العســكرية  املحافــل  تعتقــد 
االتجاهــات،  بجميــع  موجهــة  رســائل  يحمــل  األخــر  حــامس 
مفادهــا أنهــا أقــوى بكثــر مــام كانــت عليه يف حــرب 2014، مع 
أن إرسائيــل لديهــا هــذه القناعــة، لكــن هــذا الكشــف يعنــي بلغــة 
الرســائل أن إرسائيــل مطالبــة باالســتجابة ملطالــب رفــع حصــار 
غــزة، يف ضــوء امتــاك حــامس الجهوزيــة الكاملــة لخــوض أي 

حرب تفرض عليها.
تزامــن كشــف حــامس بعضــا مــن أرسارها العســكرية مــع دعوات 
إرسائيلية إلخضاع صواريخها للمراقبة الدولية، بعد أن حصلت 
عــىل مجموعــة بــارزة منهــا، متفاوتــة املــدى، وطائــرات مســرة 
ومدافــع هــاون، وشــيدت أنفاقــًا هجوميــة، ومضــادات للطائرات 
والدبابــات والســفن، ومنظومــات رادار موجهــة للصواريــخ، رغــم 
مــن  لنزعــه  وتســعى  بنظــر إرسائيــل،  األكــر خطــورة  الســاح  أن 
حامس هو الصواريخ واملدفعّية، فكّل ما يطلق عن بعد وعابر 
للحدود، يخيفها ويقلقها، ألن من شأنه تغير الوضع امليداين 

بغزة، واإلخال بالتوازن العسكري مع إرسائيل.

مالحظات إسرائيلية
 أمام كشف حماس طرَق 

ِدها باألسلحة تزوُّ

عواصم/ فلسطني: 
أمــس،  العربيــة،  الجامهــر  آالف  شــاركت 
يف مظاهــرات وفعاليــات جامهريــة رفضــا 

التفاقيات التطبيع العربية مع )إرسائيل(.
البحرينيــة  العاصمــة  يف  وخرجــت 
تنديــًدا  احتجاجيــة  مظاهــرات  املنامــة 
باتفــاق التطبيــع الــذي وقعتــه البحريــن مــع 

)إرسائيل(.
أعــام  البحرينيــون  املحتجــون  ورفــع 
فلســطني والبحريــن، والفتــات تحمل عنوان 
إىل  إشــارة  يف  القــدس"،  غضــب  "جمعــة 

شعار تحركاتهم.
صــاة  بعــد  الشــوارع  املظاهــرات  وعمــت 
البحرينيــة،  القــرى  مــن  عــدد  يف  الجمعــة 
يف حــني ُنــرشت قــوات مــن الرشطــة خــارج 
القــرى. وأظهــرت صــور ومقاطع فيديو بثت 
يف  خرجــوا  املئــات  التواصــل  وســائل  عــر 
احتجاجــات يف قريــة أبــو صيبــع القريبــة من 

العاصمة.
موديــة  مديريتــا  شــهدت  الســياق،  ويف 
اليمــن  جنــويب  أبــني  مبحافظــة  والوضيــع 
للتنديــد  الجمعــة  صــاة  عقــب  مســرتني 
بالتطبيــع مــع دولــة االحتــال، وتضامنــا مــع 

الشعب الفلسطيني.
الفلســطيني  العلــم  املتظاهــرون  ورفــع 
والفتــات تضامــن مــع القضيــة الفلســطينية، 

كــام رددوا هتافــات منددة بتطبيع اإلمارات 
)إرسائيــل(  علمــي  وأحرقــوا  والبحريــن، 

واإلمارات.
وتأيت املسرتان استمرارا ملسرات سابقة 
شــهدتها مــدن مينيــة عــدة تنديــدا بالتطبيع 

وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.
وقفــة  يف  املئــات  شــارك  املغــرب،  ويف 

احتجاجيــة أمــام مقــر الرملــان يف العاصمة 
)إرسائيــل(،  مــع  بالتطبيــع  للتنديــد  الربــاط 
منظــامت  مــن  العــرشات  لدعــوة  اســتجابة 

املجتمع املدين يف الباد.
وقال القامئون عىل الوقفة إن هذا التحرك 
يــأيت ضــد اتفاقيــات الخيانــة والتطبيــع التي 
برعايــة  والبحريــن  اإلمــارات  حــكام  أبرمهــا 

وشــدد  الصهيــوين".  "العــدو  مــع  أمركيــة 
يــأيت  االحتجــاج  أن  عــىل  الوقفــة  منظمــو 
لــكل  الشــعب املغــريب  إطــار "تصــدي  يف 
محــاوالت تصفيــة القضيــة الفلســطينية عر 
التطبيــع واالخــراق الصهيــوين لبنيــة القــرار 
االجتامعيــة  واألنســجة  العــريب  الســيايس 
اعتــر  الســياق،  ويف  األمــة".  لشــعوب 

الزعيم الشيعي يف العراق مقتدى الصدر، 
التطبيع مع )إرسائيل( "ذال ومهانة"، محذرا 
رئيــس وزراء االحتــال بنيامــني نتنياهــو فتــَح 

سفارة لباده يف بغداد.
"أوجــه  الصــدر:  قــال  الجمعــة،  خطبــة  ويف 
كامــي للمســتضعفني يف مشــارق األرض 
ومهانــة،  ذل  التطبيــع  إن  أقــول  ومغاربهــا. 
يــٔاىب املــوىل لنــا املذلــة، ولتعلمــوا ٔاننــا لــن 
إشــارة  )يف  الحجــارة  ثــورة  شــهداء  ننــى 
لانتفاضة األوىل(، وستبقى فلسطني حّية 

يف ضامئرنا". 
وأضــاف: "إىل نتنياهــو أحــذرك مــن القدوم 
ٔان  وٕايــاك  العــراق،  املعصومــني  بلــد  إىل 
ذلــك  مــن  ٔانــى  ٔاو  ســفارة  فتــح  يف  تفكــر 
القرٓانيــة  االٓيــات  فهــي حســب  العــراق،  يف 

ستكون نهايتكم". 
دبلوماســية  عاقــات  أي  العــراق  يقيــم  وال 
مــع )إرسائيــل(. ويف 13 أغســطس أعلنــت 
اإلمارات و)إرسائيل( اتفاقا للتطبيع الكامل 
بينهــام، أتبعتــه البحريــن بخطــوة مامثلــة يف 
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والبحريــن  اإلمــارات  وقعــت  والثاثــاء 
اتفاقيتــي التطبيــع مع )إرسائيل( يف البيت 
األمريــي دونالــد  الرئيــس  برعايــة  األبيــض، 
يف  الغضــب  حالــة  متجاهلتــني  ترامــب، 

األوساط الشعبية العربية.

غزة/ فلسطني:
بينــام كانــت الدولــة العريــة توقــع "اتفاقيتــي 
البحريــن،  اإلمــارات ومملكــة  مــع دولــة  ســام" 
اململكــة  عــىل  تقــع  باألســاس  أنظارهــا  فــإن 
يف  دولــة  أكــر  كونهــا  الســعودية،  العربيــة 

الخليج ولرمزيتها الدينية.
تكــون  أن  يف  رغبتهــا  أبيــب"  "تــل  تخــِف  ومل 
الرياض واحدة من الدول الخمس، املتوقع أن 
توقــع "معاهــدة ســام" معهــا، وذلــك باعراف 
رئيــس املوســاد "يــويس كوهــني"، الــذي قــال 
يف مقابلتني مع القناتني العريتني -12 13: 
أن  املمكــن  مــن  الســعودية  مــع  التطبيــع  "إن 
يحدث قريبا، متوقعا أن تطبع الرياض رسميا 

هذا العام".
دونالــد  األمريــي،  الرئيــس  حقــق  ورمبــا 
ترمــب، خــال األســابيع املاضيــة، املزيــد مــن 
النجاحــات يف تجســر جــزء مهــم مــن مســاحة 
الفجــوة التاريخيــة بــني العــرب واإلرسائيليــني، 
أخــرى  عربيــة  دول  إدخــال  إىل  يســعى  وهــو 
اإلعــام  وســائل  وتبنــت  التطبيــع.  مســار  يف 
الرســمية أو اململوكــة للدولــة الســعودية وكبار 
الذيــن  االجتامعــي،  التواصــل  مواقــع  نشــطاء 
السياســة  لواقــع  انعــكاس  أنهــم  إليهــم  ُينظــر 
الرســمية الســعودية، موقفــا مؤيــدا، للقراريــن 
اإلمارايت والبحريني. ويقول الكاتب واملحلل 
الســيايس، إبراهيــم املدهــون، إن "الســعودية 
دولــة مركزيــة ال يضاهيهــا أي مــن الــدول التــي 

طبعت مع االحتال".
وأوضــح املدهــون لـ"قــدس برس": "الســعودية 
حتــى  ولكــن  اإلمــارات،  مــن  سياســيا  قريبــة 
وهــي  االحتــال،  مــع  تطبــع  مل  اللحظــة 
يف  الطليعــي  دورهــا  تفقــد  أاّل  دامئــا  تحــاول 
االحتــال  مــن  االقــراب  أن  وتعــرف  املنطقــة، 
ســيرض بصــورة اململكــة يف الوجــدان العــريب 
واإلسامي، وسيأكل من هيبتها وحضورها".

اللحظــة  حتــى  الســعودية  "قيــادة  وأضــاف: 
مــرددة يف التطبيــع مــع االحتــال، وتنظــر إىل 
الســعودي  الشــعب  إن  حيــث  شــعبها،  رأي 
مــن أكــر الشــعوب دعام للقضية الفلســطينية 
الفلســطيني،  الشــعب  مــع  تعاطفــا  وأكرهــا 
وهــو غــر راٍض عــن التوجهات نحو التطبيع مع 

االحتال".
وأشــار إىل أن دولــة االحتــال تســعى جاهــدة 
عــن طريــق الرغيــب والرهيــب، وباســتخدام 
عــىل  للضغــط  األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات 

السعودية من أجل الجنوح للتطبيع.
وتابــع املدهــون: "يف حــال طبعت الســعودية 
للشــعب  وخســارة  لاحتــال،  مكســب  فإنــه 
الفلســطيني، ولكــن ثقتنــا أن هنــاك حســابات 
ســعودية مختلفــة عــن الحســابات اإلماراتيــة". 
مثــل  عــىل  تتلهــف  ")إرسائيــل(  وأكمــل: 
الوصــول  الســبل  بــكل  وتحــاول  العاقــة  هــذه 
مــن  الكثــر  ولتغيــر  الســعودية  إليهــا، ملكانــة 

املعادالت".

وشــدد املحلــل الســيايس عــىل أن مــن يقرب 
الشــعوب،  أعــني  يف  يســقط  االحتــال  مــن 
ويفقــد رشعيتــه ويتعــرض للكثــر مــن االنتقاد، 
مشــرا إىل أن الشــعوب العربيــة حتــى اللحظــة 

تدعم كل من يقاوم االحتال.
تحتــم  الدينيــة،  مبكانتهــا  "الســعودية  وتابــع: 
وراء  االنجــرار  وعــدم  إعــادة حســاباتها،  عليهــا 
ترزهــا  أن  )إرسائيــل(  تحــاول  التــي  األطــامع 
كل  تحــرق  نــار  ")إرسائيــل(  وأكــد:  إلغرائهــا". 
من يقرب منها، لذلك التطبيع مع تل أبيب، 

سيكلف الرياض الكثر".
أشــهر  أمــام  ســتكون  املنطقــة  أن  إىل  وأشــار 
حاســمة حــول موضــوع التطبيــع مــع االحتــال، 
بنشــاط  بالقيــام  الفلســطينيني  مطالبــا 
دبلومــايس لتوضيــح مخاطــر التطبيــع، ال ســيام 
مــع الســعودية، مــن أجــل ثنيها عن أي خطوات 
اململكــة  ســمعة  عــىل  حفاظــا  اتجــاه،  أي  يف 

ودورها املستقبي.
لــن  الفلســطيني  "الشــعب  املدهــون:  وقــال 
يعطــي رشعيــة ألي مــن األنظمــة التي ســتقرب 
ألن  املقاومــة  يف  وسيســتمر  االحتــال،  مــن 
املستقبل هو ملواجهة املرشوع الصهيوين".

تحالف عسكري
ناجــي  الســيايس،  واملحلــل  الكاتــب  وأكــد 
أن  جاهــدة  تســعى  )إرسائيــل(  أن  الظاظــا، 
تكــون الســعودية واحــدة مــن الــدول املطبعــة 
معهــا لعــدة أســباب، أهمهــا: مكانتهــا الدينيــة 

يف املنطقــة، واقتصادهــا، وكونهــا أكــر دولــة 
خليجية من حيث املساحة وعدد السكان.

وقال الظاظا لـ"قدس برس": الواليات املتحدة 
تحتــاج إىل حليــف كبــر يف املنطقــة ملواجهة 
إيــران، فطهــران هــي شــامعة أي صفقــات تتــم 

يف املنطقة، تحت غطاء التطبيع.
عســكري  لتحالــف  التجهيــز  "يتــم  وأضــاف: 
مــرشوع  ملواجهــة  كبــر  اســتخباري  وأمنــي 

املقاومة يف املنطقة".
عــىل  قــادرة  الســعودية  أن  إىل  الظاظــا  وأشــار 
أن تجمــع حولهــا أكــر عــدد من الــدول العربية، 
الــذي  موريتانيــا،  مــع  التطبيــع  أن  إىل  منبهــا 
تأثــر  أي  لــه  ليــس  1996م،  عــام  منــذ  بــدأ 
الســعودية  مــع  التطبيــع  ولكــن  اســراتيجي، 

سيختلف.
وحــذر أنــه "بعــد التطبيــع، فــإن العــامل العــريب 
جديــد،  واقــع  عــىل  سيســتفيق  واإلســامي 
أن  دون  يشء  كل  يف  )إرسائيــل(  أن  ليجــد 

تعطيهم أي يشء".
يشء  أي  يف  )إرسائيــل(  دخلــت  "إذا  ونبــه: 
فإنها تفسده، فا يبقى فيه خر عىل اإلطاق 

ال عىل املستوى السيايس أو االقتصادي".
وقــال الظاظــا: "بعــد 40 عامــا مــن التطبيــع مــع 
ووادي  أوســلو  اتفــاق  مــن  عامــا  و27  مــر، 
رفــاه  ال  ذلــك،  مــن  يشء  يحــدث  مل  عربــة، 

اقتصادي وال تنمية وال استقرار سيايس".
واعتــر أن كل الدعايــة اإلعاميــة والسياســية 

التــي يقودهــا رئيــس حكومــة االحتــال بنيامني 
وتســجيل  التطبيــع  دول  بتعــداد  نتنياهــو، 
طبيعــة  مــن  تغــر  لــن  اقتصاديــة  انتصــارات 
الشــعب  متنــع  ولــن  الهمجيــة،  االحتــال 
الظلــم  نضالــه ضــد  اســتمرار  مــن  الفلســطيني 
والعــدوان، مشــددا عــىل أن الشــعوب العربيــة 
قويــة  هــزة  إىل  تحتــاج  ولكنهــا  حيــة  شــعوب 

توقظها.
املحــاوالت  تكــون  أن  املمكــن  مــن  أنــه  ورأى 
الشــمل  للــم  حافــزا  للتطبيــع  اإلرسائيليــة 
ال  االحتــال  أن  عــىل  للتأكيــد  الفلســطيني، 
يكــون  أن  ميكــن  وال  معــه،  التعايــش  ميكــن 
الســلطة  لــه  وصلــت  األمــر  وهــذا  رشيــكا، 
27 عامــا مــن توقيــع اتفــاق  الفلســطينية بعــد 
واصــل  إذا  "أنــه  الظاظــا:  وأكــد  "أوســلو". 
الشــعب الفلســطيني مقاومتــه، فإنــه ســيكون 
ليثبــت  يســتيقظ،  أن  العــريب  للعــامل  دافعــا 
أن التطبيــع مــع االحتــال لــن يجلــب اســتقرارا 

للدول والشعوب وال رفاهية".
أعلنــت  املــايض،  آب  أغســطس/   13 ويف 
اإلمــارات و)إرسائيــل( اتفاقــا للتطبيــع الكامــل 
بينهام، أتبعته البحرين بخطوة مامثلة يف 11 

سبتمر/ أيلول الجاري.
والثاثــاء املــايض، وقعت اإلمــارات والبحرين 
البيــت  )إرسائيــل( يف  مــع  التطبيــع  اتفاقيتــي 
األبيض، برعاية الرئيس األمريي، متجاهلتني 
حالة الغضب يف األوساط الشعبية العربية.

الدوحة-غزة/ جامل غيث:
وصف األمني العام لاتحاد العاملي لعلامء املسلمني 
د. عــي القــره داغــي، التطبيــع مــع االحتــال اإلرسائيــي 

بـ"الخيانة العظمى".
"فلســطني":  لصحيفــة  حديــث  يف  داغــى  القــره  وقــال 
القــدس  محتــي  وخاصــة  املحتلــني  مــع  التطبيــع  إن 
واملسجد األقىص وفلسطني "خيانة عظمى"، وال يجوز 
أن يســمى هــذا التطبيــع صلًحــا أو ســاًما، كــام ورد يف 
الفتــوى املؤصلــة التــي صــدرت عــن علــامء املســلمني 
"علــامء  فتــاوى  مــن  محــذرا  التطبيــع،  حرمــت  التــي 
الســلطة الذيــن باعــوا دينهــم بأهــواء غرهــم، فســقطت 
أحضــان  يف  الرمــوز  وبعــض  الرســمية  املؤسســات 

الخونة".
جانــب  إىل  األمــة  علــامء  وقــوف  رضورة  عــىل  وشــدد 
الشــعب الفلســطيني والعمل عىل تحريض األمة لعدم 
التنــازل والخضــوع للخيانــات، مؤكــًدا أن األمــة ســتنتر 
عــىل املحتــل. ولفــت إىل أن االتحــاد العاملــي لعلــامء 

املســلمني، نظــم مؤمتــرا نهايــة الشــهر املــايض بعنــوان 
"هــذا بــاغ مــن علامء املســلمني"، مبشــاركة 500 عامل 
حرمــوا  دول،  عــدة  ومــن  املذاهــب  مختلــف  ميثلــون 

وجرموا التطبيع مع املحتل.
وحــرّم االتحــاد، وفــق القــره داغي، التطبيــع مع االحتال، 
أو عقــد اتفاقــات معــه عــىل حســاب حــق الفلســطينيني 
مــن  األمــة  علــامء  أن  إىل  الفًتــا  أرضهــم،  اســتعادة  يف 
مختلــف املذاهــب أصــدروا يف اجتامعهــم فتــوى تحــرم 
محوريــة،  قضيــة  يف  املســلمني،  إجــامع  عــن  الخــروج 

والتنازل عن مكتسبات الفلسطينيني.
قضيــة  مجــرد  ليســت  الفلســطينية  القضيــة  أن  وأكمــل 
سياســية، إمنــا قضيــة مرتبطــة باملســجد األقــىص الــذي 
هــو مــرسى رســول اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم وثالــث 
املســاجد التــي تشــد إليهــا الرحــال، فهــي متثــل هويــة 
األعــىل  ومرجعهــم  وجهادهــم،  وكيانهــم  املســلمني 
واحتــال  غــزو  قضيــة  أن  وتابــع  باإلجــامع.  للمســلمني 
الصهاينــة أرض فلســطني يف ظــل االنتــداب الريطــاين 

األرايض  معظــم  احتــال  ثــم  بالتقســيم،  انتهــى  الــذي 
الفلســطينية، واليــوم يريــدون ابتاع مــا بقي غصبا وزورا 
وقتــا وترشيــدا وتدمــرا ممنهجا، ومع كل هذه الجرائم 
املختلفــة ضــد الشــعب الفلســطيني وضــد مقدســات 
املسلمني واملسيحيني عقدت بعض الدول العربية ما 

تســمى اتفاقيات ســام، أو باألحرى اتفاقات استسام، 
أو صلح مع املحتلني الصهاينة.

وأردف أن مــا زاد الطــني بّلــة أن بعــض مــن ينتســب إىل 
العلم، وبعض الجهات االفتائية بدؤوا يف اآلونة األخرة 
إعــادة  مبعنــى  ليــس  التطبيــع،  مباركــة  يف  باملســارعة 
الحقــوق املغتصبــة ألصحابهــا، إمنــا إلقــرار التطبيــع مــع 

االحتال واغتصاب فلسطني.
إرضاء السلطات

يلــوي  "البعــض  لرؤيــة  أســفه  عــن  داغــي  القــره  وأعــرب 
أعنــاق الّنصــوص ويحرفهــا ويخرج عــن الثوابت الرشعية 
إرضاًء للسلطات الحاكمة ذات النظم الشمولّية، التي ال 
تتوافر فيها املؤسســات الشــورّية اإلســامية الحقيقية، 
وال تسمح بإبداء الرأي، بل تنّكل مبن يجرؤ عىل مخالفة 
بــل  والتعذيــب،  بالســجن  الحاكمــة  الســلطات  هــوى 

والقتل خارج إطار القانون".
وبــني أن علــامء األمــة أجمعــوا خــال مؤمترهــم الســابق، 
عــىل أن مــا تــم بــني بعــض الــدول العربيــة و)إرسائيــل(، 

التــي ال تــزال تحتــل معظــم فلســطني مبــا فيهــا املســجد 
بقيــة  احتــال  نهــارا  جهــارا  وتريــد  والقــدس،  األقــىص 
حقيقتــه  يف  صلحــا  ُيســمى  ال  الفلســطينية،  األرايض 
وال هدنــة، وإمنــا هــو تنــازل عــن أقــدس األرايض وأكرها 
بركــة، وإقــرار برشعيــة العــدو املحتل، واعــراف به، ومبا 
وإنســانيا،  وقانونــا  رشعــا  املحرمــة  الجرائــم  مــن  يرتكبــه 
ومتكــني لــه مــن احتــال فلســطني كلهــا، وهيمنتــه عــىل 
الــرشق األوســط، وبخاصــة يف دول الخليــج وباقــي دول 
إىل  الوصــول  يف  أحامــه  وتحقيــق  العــريب،  العــامل 

الجزيرة العربية.
ووقعــت مســاء الثاثــاء املــايض دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة ومملكــة البحريــن، اتفــاق تطبيــع العاقــات مع 
الرئيــس  برعايــة  األبيــض  البيــت  حديقــة  يف  االحتــال 
األمريي دونالد ترامب. وجرت مراسم التوقيع بحضور 
رئيــس وزراء االحتــال بنيامــني نتنياهو، ووزير الخارجية 
اإلمــارايت عبــد اللــه بــن زايــد، والبحرينــي عبــد اللطيــف 

الزياين.

في "جمعة غضب القدس"
فعاليات جماهيرية في البحرين واليمن والمغرب رفًضا للتطبيع

بعد البحرين واإلمارات.. هل َيمرُّ قطار التطبيع بمحطة السعودية؟

دعا للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

القره داغي: التطبيع مع المحتل خيانة عظمى وليس سالًما

د. عي القره داغي

جانب من املظاهرات الرافضة للتطبيع يف املغرب أمس 
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لندن/ فلسطني:
حقــوق  لسياســات  الدوليــة  إمباكــت  قالــت 
اإلنســان، إن اتفاقيــات التعــاون بــني مؤسســات 
تشــكل  قــد  إماراتيــة  وأخــرى  إرسائيليــة  وبنــوك 
التوجيهيــة  امُلتحــدة  األمــم  ملبــادئ  مخالفــة 

بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان.
أمــس،  لهــا  بيــان  يف  الفكــر  مؤسســة  وأبــرزت 
تــورط مؤسســات وبنــوك إرسائيليــة بانتهــاكات 
القانــون  ومعايــر  اإلنســان  لحقــوق  جســيمة 
اإلنســاين الدويل من خالل األنشــطة املرصفية 
مــع املســتوطنات املقامــة بشــكل غــر قانــوين 

يف األرايض الفلسطينية املحتلة.
16 ســبتمرب/ أيلــول الجــاري، أعلــن بنــك  ويف 
مــع  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع  اإلســالمي  ظبــي  أبــو 
بنــك "لئومــي إرسائيــل يب إم" مبــا يتيــح فرًصــا 
جديــدة للعمــالء ودعــم احتياجاتهــم املرصفيــة 
سواء من األفراد الذين يسافرون إىل )إرسائيل( 
مــن  االســتفادة  إىل  تتطلــع  التــي  الــركات  أو 

الوصول إىل أسواق جديدة.
وقبــل ذلــك بأيــام، وقــع بنــك "لئومــي" مذكــريت 
تفاهم مع كل من "بنك أبو ظبي األول"، و"بنك 
اإلمــارات.  يف  األكــرب  الوطنــي"  ديب  اإلمــارات 
وأعلن بنك "هبوعليم يب إم" اإلرسائييل سعيه 

إلبرام اتفاقيات مامثلة مع بنوك إماراتية.
ولفتت إمباكت إىل نر األمم املتحدة يف 12 
فربايــر/ شــباط 2020، "قامئــة ســوداء" لـــ112 
رشكــة تعمــل يف املســتوطنات اإلرسائيليــة يف 
الضفة الغربية ورشقي القدس وهضبة الجوالن 
املحتلــة. وتتضمــن القامئة بنيك "هبوعليم يب 

إم" و"لئومي إرسائيل يب إم".
تــم االســتيالء  وتقــع املســتوطنات عــى أراٍض 
الفلســطينيني  مــن  غــر رشعيــة  بطريقــة  عليهــا 

حيــث تــم اســتغالل املــوارد الطبيعيــة بطريقــة 
اإلرسائيليــني  املســتوطنني  لصالــح  متييزيــة 
يخــدم  الــذي  التمييــزي  النظــام  مــن  كجــزء 
الــركات اإلرسائيليــة بالتــوازي مــع تقويض منو 

الركات الفلسطينية.
النمــو  القيــود عــى  بــأن  الــدويل  البنــك  ويقــدر 
)ج(  املنطقــة  يف  واإلنشــاءات  االقتصــادي 
مــن األرايض   60% نحــو  التــي تشــكل  وحدهــا 
الفلسطينية ويقام عليها معظم املستوطنات، 
تكلف االقتصاد الفلسطيني نحو 3.4 مليارات 
اإلجــاميل  الناتــج  ثلــث  وهــو  أمريــيك،  دوالر 

املحيل الفلسطيني.
غر رشعية

ســاحقة  بأغلبيــة  الــدويل  املجتمــع  ويعــد 
إىل  ويســتند  رشعيــة،  غــر  املســتوطنات، 
ســلطات  متنــع  التــي  الرابعــة،  جنيــف  اتفاقيــة 
االحتــالل اإلرسائيــيل مــن نقــل مســتوطنني إىل 

األرايض املحتلة.
وقالت إمباكت إن أنشطة بنوك )إرسائيل( يف 
املستوطنات املقامة يف األرايض الفلسطينية 
املحتلة متثل انتهاكات جسيمة كونها تساهم 
يف بنــاء ورشاء وبيــع منــازل عــى أراٍض ُصودرت 
الدعــم للمجالــس  بشــكل غــر قانــوين، وتقــدم 
املحلية لتســهيل توســيع املســتوطنات والنقل 
حســاب  عــى  للمســتوطنني  القانــوين  غــر 

الفلسطينيني.
ويف مايو/ أيار 2019، نرت "هيومن رايتس 
ووتــش" تحقيقــا يرصــد متويــل االنتهــاكات مــن 
خــالل املصــارف اإلرسائيليــة يف املســتوطنات 

املقامة عى أرايض الضفة الغربية املحتلة.
وقالــت املنظمــة إن البنــوك اإلرسائيليــة قدمت 
الخدمــات التــي تســاهم يف دعم املســتوطنات 

غر الرعية وبقائها وتوسعها من خالل متويل 
بنائها يف الضفة الغربية، مبا يف ذلك الدخول 
املســاكن  لبنــاء  املقاولــني  مــع  رشاكات  يف 
مــن  رشعيــة  غــر  بطريقــة  مصــادرة  أراٍض  عــى 

الفلسطينيني.
مبــارشة  بطريقــة  اإلرسائيليــة  البنــوك  وتتدخــل 
عــى مصلحــة عقاريــة  فهــي تســتحوذ  ومهمــة، 
النهايــة.  حتــى  وترافقهــا  التطويــر  مشــاريع  يف 
قبــل  مــن  املدنيــني  الســكان  نقــل  ويشــكل 
املحتــل إىل األرايض املحتلــة، وترحيــل أو نقل 
ســكان املنطقــة، جرميــة حــرب، يف حــني تعتــرب 
يف  محوريــة  خطــوة  البنــوك  متويــل  نشــاطات 

هذا النقل.
كام تثر نشــاطات هذه البنوك مخاوف تتعلق 
األرايض  مصــادرة  سياســات  بســبب  بالنهــب، 
تصعــب  والتــي  االحتــالل  جيــش  يتبناهــا  التــي 
إمكانيــة التأكــد مــن حريــة مالــيك األرايض يف 

املوافقة.
تســهيالت  اإلرسائيليــة  البنــوك  وتقــدم 
األرايض  يف  اإلرسائيــيل  االســتيطان  ألعــامل 
الفلســطينية املحتلة، مبا يشــمل منح القروض 
لألفــراد  العقــاري  الرهــن  وقــروض  املاليــة 
املســاكن  بتملــك  يرغبــون  ممــن  والجامعــات 
يف املســتوطنات، كــام تشــغل أجهــزة الــرصاف 

اآليل والفروع فيها.
يف املقابــل، فــإن البنــوك اإلرسائيليــة نــادًرا مــا 
تقــدم هــذه الخدمــات للفلســطينيني املقيمني 
دخــول  مــن  منعهــم  ويتــم  الغربيــة،  الضفــة  يف 
املســتوطنات بأمــر عســكري، باســتثناء العــامل 

الذين يحملون تصاريح خاصة للعمل فقط.
احرتام مبادئ القانون

للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  أعربــت  أن  وســبق 

األحمــر عــن قلقهــا إزاء احتــامل قيــام الــركات، 
يف حــاالت الــرصاع، بالحصــول عــى ممتلــكات 

دون موافقة أصحابها.
الــركات  عــى  أن  الدوليــة  إمباكــت  وأكــدت 
حقــوق  احــرتام  مســؤولية  فقــط  ليــس  والبنــوك 
اإلنســان، بــل احــرتام مبــادئ القانــون اإلنســاين 
للذيــن  امللكيــة  حقــوق  تحمــي  التــي  الــدويل، 

يعيشون تحت االحتالل، من بني أمور أخرى.
إىل  اإلمــارات  يف  والــركات  البنــوك  ودعــت 
مؤسســات  مــع  تجاريــة  تعامــالت  أي  وقــف 
املســتوطنات  يف  بأنشــطة  متورطــة  إرسائيليــة 
القانــون  حســب  رشعيــة  غــر  تعتــرب  التــي 

اإلنساين الدويل.
والــركات  البنــوك  مســؤولية  عــى  وشــددت 
اإلماراتيــة يف اتبــاع الخطــوات الفعالــة لتجنــب 
والتفكــر  اإلنســان،  حقــوق  انتهــاك  إمكانيــة 
بإنهــاء النشــاط التجــاري عندمــا ال ميكــن تجنب 
أو  الجســيمة  الســلبية  الحقوقيــة  التبعــات 

التخفيف منها.
بــني  التعــاون  اتفاقيــات  أن  إمباكــت  وأكــدت 
نظرتهــا  مــع  إماراتيــة  وبنــوك  مؤسســات 
اإلرسائيلية سيجعل منها رشيًكا يف االنتهاكات 
مصــادرة  ذلــك  يف  مبــا  الفلســطينيني  لحقــوق 
أراضيهــم بشــكل غــر قانــوين والتمييــز بحقهــم 
لحقــوق  الــدويل  للقانــون  مخالفــة  يشــكل  مبــا 

اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل.
املتحــدة  األمــم  مفــوض  مكتــب  وحثــت 
الســامي لحقــوق اإلنســان إىل متابعــة اتفاقيــات 
قامئتهــا  عــى  املدرجــة  والبنــوك  املؤسســات 
اإلماراتيــة  والبنــوك  املؤسســات  مــع  الســوداء 
يف  مشــاركة  مــن  ذلــك  يشــكله  مبــا  والتدقيــق 

انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان.

صحيفة عبرية: أوروبا أصبحت 
تؤيد الفلسطينيين أكثر من 

نظاَمي اإلمارات والبحرين
النارصة/ فلسطني:

قالت صحيفة عربية إن النظامني الحاكمني يف اإلمارات والبحرين أصبحا يف الوقت الحايل 
أقل تأييدا للفلسطينيني من األوروبيني.

ولفتــت صحيفــة "تاميــز أوف إرسائيــل" إىل أن الــدول العربيــة بقيــت حتــى الثالثــاء املــايض 
ملتزمــة باملبــادئ حــول رضورة قيــام دولــة فلســطينية عــى حــدود عــام 1967، وحــل عــادل 
ملشكلة الالجئني، إال أن االتفاقيات التي وقعها االحتالل اإلرسائييل مع اإلمارات والبحرين، 
ال تعكــس هــذا املوقــف، فهــي ال تشــر إىل مبــادرة التســوية العربيــة، وال إىل قــرارات مجلــس 
األمن، وليس هناك ذكر لحدود 1967، وحتى فكرة حل الدولتني غائبة متاما عنها، وكذلك 

مشاريع االستيطان.
لتحقيــق  باســتمرار جهودهــام  االتفاقيــة،  وعــدا يف مقدمــة  الخليجيــني  البلديــن  أن  وذكــرت 
عادل وشــامل وواقعي ودائم للرصاع اإلرسائييل الفلســطيني، إىل جانب العمل عى تحقيق 
االحتياجــات املروعــة لإلرسائيليــني والفلســطينيني، وتشــجيع الســالم الشــامل واالســتقرار 

واالزدهار بالرق األوسط.
شــبيهة  لغــة  يســتخدم  والبحريــن،  االحتــالل  بــني  والتعــاون  التطبيــع  إعــالن  أن  إىل  وأشــارت 
لالتفــاق مــع اإلمــارات، مبينــة أن الطرفــني ناقشــا التزاماتهــام املشــرتكة، لدعم "الســالم واألمن 

بالرق األوسط".
وأكدت الصحيفة العربية أن هذه اللغة التي متت صياغتها بحرص، تســمح لجميع األطراف 
بحفظ ماء الوجه، فاإلماراتيون والبحرينيون يســتطيعون القول إنهم وقفوا مع الفلســطينيني، 
يف حني يستطيع رئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو القول لقاعدته اليمينية إنه عارض 

قيام دولة فلسطينية، وأنه سوف يضم أجزاء من الضفة الغربية يف املستقبل.
ورأت أن خطايب وزيري الخارجية اإلمارايت والبحريني، اتخذا مقاربة مختلفة، مبينة أن الوزير 
البحرينــي عبــد اللطيــف الزيــاين اكتفــى بالتعبــر الغامــض: ســوف يكون الســالم واألمن ممكنا 
فقط من خالل التفاعل الصادق، الذي يحمي الحقوق واملصالح للدول والشعوب املنطقة.

أمــا الوزيــر اإلمــارايت عبــد اللــه بــن زايــد آل نهيــان، فــكان أكــر دقــة حيث قال: إن بلــده تريد أن 
تقــف مــع الشــعب الفلســطيني وتحقيــق آمالــه بإقامــة دولــة مســتقلة، معتــربة أنــه كان بإمكانــه 
القــول إنــه يتصــور دولــة تقــام عــى أســاس حــدود 1967، وأن أبــو ظبــي تعــرتف بـ)إرسائيل( يف 

حدودها املعرتف بها دوليا فقط.
وأردفــت أنــه كان بإمكانــه أيضــا حــث )إرسائيــل( عــى التوقــف عــن توســيع املســتوطنات عى 
األرايض املحــددة لتلــك الدولــة املســتقبلية، ولكنــه اختــار عــدم فعــل ذلــك، مشــددة عــى 
أن االتحــاد األورويب مل يوقــع اتفاقــا مــع )تــل أبيــب(، ال ينــص عــى موقفــه مــن املســتوطنات 

والرصاع ككل.
وبينــت أن البيــان الــذي رحبــت فيــه بروكســل باالتفــاق اإلرسائيــيل اإلمــارايت، قــال إن االتحــاد 
األورويب ســيبقى ثابتــا يف التزامــه بحــل الدولتــني، مــن خالل التفاوض، وعى أســس املعاير 

املتفق عليها دوليا.

إحياء الذكرى الـ38 لمجزرة 
صبرا وشاتيال في بيروت

بروت/ فلسطني:
أحيا الالجئون الفلسطينيون يف لبنان، أمس، الذكرى الـ 38 ملجزرة 
الغبــري،  وبلديــة  ننــى"  ال  "يك  لجنــة  مبشــاركة  وشــاتيال،  صــربا 

باحتفال تأبيني أقيم يف ساحة املجزرة بالعاصمة اللبنانية بروت.
وقال رئيس بلدية الغبري معن خليل، خالل كلمته، إن إحياء ذكرى 
املجزرة سيبقى لرفع الصوت عاليا، حتى يبقى العامل يستذكر هذه 
التــي ارتكبهــا االحتــالل اإلرسائيــيل وراح ضحيتهــا  البشــعة  املجــزرة 

اآلالف من األبرياء من نساء وأطفال وشيوخ.
وطالــب خليــل بإعطــاء الحقــوق املدنيــة للفلســطينيني يف لبنــان إىل 
أنــه  حــني عودتهــم إىل أرضهــم املحــررة وعاصمتهــا القــدس، معلنــا 

سيبقى يسعى وبلدية الغبري إلنشاء معلم يؤرخ املجزرة.
حســن  اللــه  حــزب  يف  الفلســطينية  العالقــات  مســؤول  عــد  بــدوره 
حــب اللــه أن التطبيــع الــذي يحصــل اليــوم بــني بعض األنظمــة العربية 
واالحتــالل ترفضــه الشــعوب العربيــة التــي مــا تزال ترفــض التطبيع مع 

االحتالل.
مــن جانبــه، قــال ســفر الســلطة يف لبنــان أرشف دبــور، يف كلمتــه: 
عليكــم،  الســالم  وإكــرام  بإجــالل  أمامهــم  نقــف  للذيــن  هنــا  "نقــول 
الســالم عــى الــذي ُأزهقــت أرواحهــم غــدرا يف عتمــة الليــل، الســالم 
عى األبرياء اآلمنني الذين ارتقوا عى يد الحاقدين، دماؤكم كانت 

محاولة لكرس اإلرادة لكنها فجرت مقاومة دحرت قوات الغاصب".
وأكد دبور أن الشعوب ال متوت وال تكرس إرادتها.

وأضــاف: "ونحــن نحيــي ذكرى األمل تتصاعد علينــا الهجمة العدوانية 
األمركيــة الصهيونيــة بأهدافهــا املرئيــة وغــر املرئيــة، والســاعية إىل 
إنهاء املروع الوطني الفلســطيني وإنهاء الحلم الفلســطيني بإقامة 
الدولــة الفلســطينية والتحريــر، مــن خــالل ما نراه مــن خطوات لتطبيق 
صفقــة القــرن، فبعــد عجزهــم عن تنفيذها راحــوا يلتفون عليها بطرق 

أخرى يف محاولة لتطبيقها، ولكن خسئوا".
وأكد دبور أن إقامة عالقات تطبيع بني االحتالل ودول وأنظمة عربية 
هــو انتهــاك صــارخ لقــرارات القمــم العربيــة، مشــرا إىل أنــه بانخــراط 
هــذه األنظمــة يف تحالفــات سياســية اقتصاديــة وأمنيــة فإنهــا تنــر 

ثقافة التبعية وااللتحاق بـ "املروع الصهيو أمريك".
بدوره، أعلن كامل مهنا باسم لجنة "يك ال ننى" إقامة معرض دائم 
لذكرى املجزرة يف منطقة حارة حريك، عى أن يطوف املعرض كل 

أنحاء العامل لكشف وحشية االحتالل.
وألقت ديانا األحمد كلمة أهايل ضحايا مجزرة صربا وشاتيال، حّيت 
فيهــا جميــع الرفــاء الذيــن يقفــون إىل جانــب القضيــة الفلســطينية، 
مضيفــة أنــه رغــم مــرور 38 عامــا فــام تــزال املجــزرة حــارضة يف ذاكــرة 

األمهات والناجني.
والقيــادة  الفلســطينية،  الفصائــل  قــادة  وضــع  الفعاليــة  ختــام  ويف 
الوطنيــة الفلســطينية املوحــدة للمقاومــة الشــعبية، وممثلو األحزاب 
والقوى الوطنية اللبنانية واللجان الشعبية، والفرقة الكشفية، أكاليل 

زهور عى النصب التذكاري لشهداء مجزرة صربا وشاتيال. 

بروت/ الجزيرة نت:
"أم  بـــ  املعروفــة  بطــرس  ميالنــا  تجلــس 
حسني الربجي"، عند مدخل مقربة مجزرة 
"صــربا وشــاتيال"، تحمــل لوحتهــا الخاصــة 
املجــزرة  قبــل  مبشــهدين،  تفصلهــا  التــي 
هويتــي،  "هــذه  وتقــول:  املجــزرة،  وبعــد 

وهذا هو الخط الفاصل يف حيايت".
عامــا،   70 البالغــة  املســّنة  املــرأة  هــذه 
تحولــت صورتهــا التــي تحملهــا بــني يديها، 
"صــربا  مجــزرة  أيقونــات  مــن  واحــدة  إىل 
وشــاتيال"، التــي ارتكبهــا جنــود إرسائيليون 
أيــام   3 مــدار  عــى  لبنانيــة  ومليشــيات 
 ،1982 ســبتمرب/أيلول   16 يف  متتاليــة 
فــراح ضحيتهــا نحــو 3 آالف مــن اللبنانيــني 

والالجئني الفلسطينيني.
تذبــُل عينــا ميالنــا عــى وجههــا املجّعــد، 
ألن دموعهــا جّفــت مــن كــرة البــكاء طــوال 
38 عامــا، عــى حــّد قولها، تقــاوم أعصابها 
املنهكة، وتشر بأصبعها املرتجف لرح 
ارتباطها بالصور التي تحملها أينام ذهبت 
"عى اليمني زوجي الشهيد عيل الربجي، 
وعــى الشــامل ابنــي قاســم الربجــي، ويف 
املنتصــف جــاري عــيل مهنــا، أمــا أنــا ففــي 
بــني  عنهــم  أفتــش  كنــت  الصــورة،  أســفل 

أجساد الضحايا".
ســوى  عائلتهــا  مــن  يبــَق  مل  التــي  ميالنــا 
ابنهــا وابنتهــا، حّولت بيتها إىل أشــبه مبزار 
زوجهــا  صــور  جدرانــه  كامــل  عــى  رفعــت 
يف  توقفــت  حيــايت  "ألن  قاســم،  وابنهــا 

تلك املذبحة الجامعية" كام تقول.
إىل هــذه املقــربة التــي ُحفرت إثــر املجزرة 
وُدفن فيها عشوائيا املئات من ضحاياها، 
توافــد الجمعــة 18 ســبتمرب/أيلول 2020 
وذوي  الفلســطينيني  الالجئــني  عــرات 
الضحايــا اللبنانيــني إلحيــاء الذكرى األليمة 
مجــازر  وشــاتيال،  "صــربا  شــعار  تحــت 

)إرسائيل( وعمالئها".
ضحايا ضد التطبيع

شــابات  توافــدت  املقــربة،  داخــل  إىل 
الجئــات ارتديــن الــزي الفلســطيني وحملن 
الفتــة ُكتــب عليهــا "38 عامــا عــى مجــزرة 
لدمــاء  أوفيــاء  ســنبقى  وشــاتيال  صــربا 

الشهداء".

اللبنــاين  يقــف  كان  املقابلــة،  الجهــة  يف 
ويقــول  عامــا(،   59( عالمــة  النــارص  عبــد 
بغضــب "بــدل أن يزيلــوا مــن الوجــود قنبلة 
رسطانيــة اســمها )إرسائيــل(، تجلــس معهــا 
وتخــون  لتخوننــا  العربيــة  األنظمــة  بعــض 
القضيــة الفلســطينية ولتخــون كل ضحايــا 

مجازر هذا الكيان املغتصب".
عــيل  شــقيقه  قصــة  النــارص  عبــد  يحــيك 
حســن عالمــة، الــذي ُفقــد يف مجــزرة صربا 
ويبلــغ  أملانيــا  مــن  عائــدا  وكان  وشــاتيال 
حينهــا 21 عامــا، مــن دون أن يعــر جثامنــه 

أو أي خرب عنه. 
قــال "نحــن مــن مواليــد منطقة صربا، عشــنا 
املجــزرة بــكل تفاصيلهــا، ويف اليوم الثاين 
بعــد أن  بــروت،  للهــرب نحــو  كنــا نســتعد 
البدائيــة،  بأســلحتنا  املقاومــة  عــن  عجزنــا 
نســائنا  وحــق  بحقنــا  املذبحــة  فاســتمرت 

وأطفالنا".
النــارص-  عبــد  -يضيــف  الثالــث  اليــوم  يف 
رغــم  البيــت  يف  شــقيقي  عــى  أعــر  "مل 
شــهود  وكل  ســويا،  الهــرب  عــى  اتفاقنــا 

العيان أخربونا حينها أنهم رأوه حيا ومكبال 
مــع مجموعــة كبــر مــن الشــباب عــى مــن 
دبابــة إحــدى املليشــيات، وقــد ذهبــوا بهم 
باتجاه طريق املطار، من دون أن يعد أحد 

منهم، وما زلنا ننتظر". 
الالجئــة  تجلــس  شــجرة،  جــذع  وعــى 
متكئــة  عامــا(   80( عــامد  أم  الفلســطينية 
عــى عصاهــا، وتحيك مأســاتها التي تعود 
يونيو/حزيــران  الزعــرت يف  تــل  مجــزرة  إىل 
1976، ثــم متــر إىل مجــزرة صــربا وشــاتيال 
عام 1982 لتصبح بعدها من دون عائلة.

قالــت: "كنــت أعيــش يف مخيــم تل الزعرت 
الســورية  القــوات  قبــل  مــن  حصــاره  أثنــاء 
الحصــار  وعشــنا  لبنانيــة،  ومليشــيات 
أكــر مــن 50 يوميــا، فقتلــوا أمامــي زوجــي 
يف  النــار  إطــالق  عــرب  األربعــة  وأوالدي 

عنقهم".
ويف مجزرة صربا وشاتيال، ذبحت شقيقة 
يف  لتعيــش  الخمســة،  وأوالدهــا  عــامد  أم 
نهايــة املطــاف وحيــدة يف غرفــة متهالكــة 

يف مخيم شاتيال.

بؤس ما بعد المجزرة
عــى  الفلســطينيني  الالجئــني  بكائيــات 
املجــازر التــي عاشــوها يف لبنــان ال ميكــن 
يعيشــونها  مأســاوية  ظــروف  عــن  فصلهــا 
مــن  فلســطينيا  مخيــام   12 امتــداد  عــى 
الشامل حتى الجنوب. ففي مخيم شاتيال 
الشــطر  يف  تقــع  التــي  صــربا،  منطقــة  يف 
وتكتــظ  بــروت،  العاصمــة  مــن  الغــريب 
ســكنيا بآالف الفلســطينيني وثم السوريني 

حديثا، تتجى فظاعة املشهد.
كثافــة ســكانية تفــوق قدرتــه عــى التحمل، 
مســاكن  التحتيــة،  بالبنيــة  كامــل  اهــرتاء 
شــعبية غر صالحة للعيش متالصقة فوق 
بعضهــا البعــض، أســالك كهربائيــة صــارت 
مــن  وأرتــال  املخيــم  لســوق  بســقف  أشــبه 
املخيــم  داخــل  عشــوائيا  ُترمــى  النفايــات 
وعى أطرافه، فتنبعث منها طوال الوقت 

روائح كريهة ومسمومة.
وفيام يتلقى فلسطينيو املخيامت اللبنانية 
أخبار التطبيع العربية مع )إرسائيل( كطعنة 
يف الظهر، يعرّب كثرون منهم عن شعورهم 

بالعــودة  وحّقهــم  قضيتهــم  حيــال  بالعجــز 
ال  لبنــان،  داخــل  وتحســني رشوط عيشــهم 
ســيام أنهــم ال ميلكــون أي حــّق قانــوين يف 
التملــك والتوظيــف، أمــا املفاجــأة، فكانــت 
"مجــزرة  مقــربة  عقــار  بخــرب ســعي صاحــب 
صربا وشــتيال" إىل بيعها وهو يعيش خارج 

لبنان. فام دّقة ذلك؟
-التابعــة  الغبــري  بلديــة  رئيــس  ينفــي 
ملنطقة صربا عقاريا- معن خليل صحة ما 

يصفه بـ "اإلشاعة".
للبيــع،   ويــرصح أن هــذه املقــربة ليســت 
قديــم  ملــف  لحــل  صاحبهــا  يســعى  وإمنــا 
لــه يف شــأنها لــدى الدولــة اللبنانية، بهدف 
املســتوى  عــى  املقــربة  وضــع  تســوية 

القانوين.
لتصبــح  يعمــل  "هــو  أنــه  خليــل  وأكــد 
املقــربة يف تــرصف أوقــاف دار الفتــوى أو 
أجــل  مــن  الشــيعي،  اإلســالمي  املجلــس 
تكريســه كمدفــن رســمي نظامــي، ألنــه يف 
عقــار خــاص، وال ميكــن ألحــد يف لبنــان أن 

يشرتي أرضا ُدفن فيها ضحايا املجزرة".

"إمباكت": التعاون بين بنوك إماراتية 
وإسرائيلية ينطوي على انتهاكات جسيمة

شهادات من ذوي ضحايا صبرا وشاتيال: لن نسامح ولن ننسى

شابات يحيين الذكرى الـ38 لمجزرة صبرا وشاتيال      )فلسطين(
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العين الثالثة
إياد القرا غزة/ فلسطني:

أعلنت وزارة الصحة بغزة السامح للمؤسسات 
العمليــات  بإجــراء  الحكوميــة  غــر  الصحيــة 
املجدولــة، مــع رضورة اتخــاذ إجــراءات الوقايــة 
الالزمــة لحاميــة املــرىض والطواقــم  والســالمة 

الطبية، بعد تفيش فروس كورونا.
بغــزة  الصحــة  وزارة  باســم  املتحــدث  وأوضــح 
أرشف القــدرة، مســاء أمــس، يف تغريــدات لــه 
عــر حســابه يف "تويــر"، أن وكيــل الــوزارة د. 
يوســف أبــو الريــش أكــد الســامح للمؤسســات 
العمليــات  بإجــراء  الحكوميــة  غــر  الصحيــة 

املجدولة.
وأضــاف أنــه أصــدر قــرارا بإنهــاء العــزل املنــزيل 
للبيــوت التــي يزيــد عدد املخالطــني فيها عىل 
بــني  أفــراد وتــم تســجيل إصابــات جديــدة   10

إبقــاء  تقــرر  التــي  والبيــوت  فيهــا،  املخاطــني 
مصابــني فيهــا ألســباب اســتثنائية، ينــص عــىل 

إنهاء العزل لهم يف مدة أدناها 28 يوما.
وأوضــح القــدرة أن هنــاك قــرارا بتمديــد العمــل 

صالحيتهــا  انتهــت  التــي  الصحيــة  بالتأمينــات 
أن  عــىل  شــهر،  ملــدة  كورونــا،  جائحــة  خــالل 
يتــم اســتكامل إجــراءات تجديــد التأمــني ودفــع 

الرسوم املستحقة يف أقرب فرصة.
ترصيــح  يف  القــدرة  أعلــن  ثانيــة،  جهــة  مــن 
الصحفيــة صافينــاز  عــودة  صحفــي مقتضــب، 
اللــوح، إىل غــزة بعــد رحلة عالجية يف الخارج، 
مشــرا إىل أن الــوزارة ســتتابع حالتهــا الصحية، 
ومتطلبات اســتضافتها مع مرافقتها يف فندق 

"البلو بيتش".
الصحــي  الوضــع  ســتقّيم  الــوزارة  إن  وقــال 
لـ"اللوح" من خالل أحد األطباء االستشاريني، 
وإن هناك متابعة لحالتها من خالل مدير عام 
مجمع الشــفاء الطبي، ورئيس طوارئ محافظة 
غزة محمد أبو سلمية، لعمل ما يلزم لحالتها.

خالل مشاركته في مؤتمر إلكتروني بغزة
ثابت يشيد بإبداعات 

م الفلسطيني في  الُمعلِّ
التعليم عن ُبعد

غزة/ فلسطني:
أشــاد وكيــل وزارة الربيــة والتعليــم العــايل الدكتــور زيــاد ثابــت، 
بإبداعــات املعلــم الفلســطيني ومبادراتــه يف التعليــم عــن ُبعــد 

والتعليم اإللكروين لخدمة الطالب الفلسطيني.
جــاء ذلــك خــالل مشــاركته يف املؤمتــر النوعــي عــن ُبعــد، الــذي 
نظمــه معلــم اللغــة اإلنجليزيــة مبديرية رفــح الدكتور عمر حامد، 
أمس، الخاص بعروض املعلمني وتجاربهم بالتعليم اإللكروين 

تحت عنوان" املعلم مصدر اإلبداع وأيقونة التجديد".
وشــارك يف املؤمتــر 42 معلــاًم ومعلمــة من مدارس محافظات 
قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة إضافــة إىل معلمــني ومختصــني مــن 

عدة دول عاملية.
الصعبــة  الظــروف  ومــع  الفلســطيني  املعلــم  أن  ثابــت  وأوضــح 
خطــوات  نفــذ  املحــدودة  واإلمكانــات  والعــدوان   والحصــار 
مهمــة يف التعليــم االلكــروين، وقــال: "وقــد وجدنــا املعلمــني 
يتســابقون يف إنشــاء الصفــوف االفراضيــة وضــم الطلبــة إليهــا 

وسط تفاعل كبر". 
وذكــر ثابــت أن وزارة التعليــم ركــزت منــذ ســنوات يف خططهــا 
تشــجيع  عــىل  وعملــت  التعليــم  يف  الحوســبة  إدخــال  عــىل 
املعلمــني يف هــذا املجــال، الفتــا إىل أنــه خــالل جائحــة كورونــا 

تم التوسع يف التعليم اإللكروين.
الشــكر  قــّدم  كــام  املؤمتــر،  ملنظــم  والتقديــر  الشــكر  وقــّدم 
مؤكــدًا  وخارجهــا،  فلســطني  مــن  املشــاركني  لجميــع  والتقديــر 
أن املؤمتــر يكتســب أهميتــه ألنــه يقــدم تجــارب واقعيــة لعمــل 

املعلمني يف األزمات وخاصة كورونا.
مــن جهتــه، أوضــح حــامد أن املؤمتــر يهــدف إىل تعزيــز ودعــم 
املعلمــني ويــرز جهودهــم وإبداعاتهــم، ويســلط الضــوء عــىل 

إنجازاتهم محليًا ودوليًا خالل جائحة كورونا.
تناولــت  جلســات  خمــس  يف  عقــد  املؤمتــر  بــأن  حــامد  وأفــاد 
بعــد،  عــن  التعليــم  يف  العلميــة  واألوراق  األبحــاث  مختلــف 

واستعراض تجارب عربية يف هذا املجال.

"حماية المستهلك" تجري 
236 زيارة تفتيشية على 

المحال التجارية واألسواق
غزة/ فلسطني:

أجــرت طواقــم "حاميــة املســتهلك" بــوزارة االقتصــاد الوطنــي بغــزة، 
236 زيارة تفتيشية عىل املحال التجارية واألسواق، لضبط السوق 
ومنع استغالل املواطنني يف ظل تفيش جائحة كورونا يف القطاع.

خــالل  تــم  أنــه  أمــس،  اليومــي،  اإليجــاز  تقريــر  يف  الــوزارة  وذكــرت 
الزيــارات التفتيشــية تحريــر 67 محــر ضبــط بحــق تجــار مخالفــني 
لألســعار، ومحــر ضبــط لصيدليــة تبيــع الكاممــات بســعر مرتفــع، 
و10 محارض إتالف ملواد غذائية ولحوم وألبان وتوابل ومرشوبات.

وأضافت أنه تم ضبط سيارتني لتوزيع البضائع، وسيارة توزيع ألبان 
مل تقــم بتشــغيل التريــد ومل تلتــزم بإجــراءات الســالمة، مشــرة إىل 
متابعة أسعار الدجاج وتحرير عدة محارض لغر امللتزمني باألسعار 

املحددة من الوزارة.

ق في النيابة العامة بغزة ُتحقِّ
259 قضية وتوقف 52 متهًما

غزة/ فلسطني:
أعلنــت النيابــة العامــة يف غــزة فتحهــا تحقيقــا يف 259 قضيــة مختلفــة، 

وذلك يف إطار الحفاظ عىل األمن العام.
وأفــادت النيابــة العامــة، يف بيــان، أمــس، بــأن القضايــا توزعــت كاآليت: 
55 قضيــة تتعلــق بجرائــم النــرش وتــداول اإلشــاعات واألخبــار الكاذبــة، و5 
قضايــا تتعلــق بجرائــم التالعــب باألســعار واحتــكار الســلع وعــرض بضائــع 
فاســدة، و199 قضيــة تتعلــق بجرائــم املســاس باألمــن العــام واالســتقرار 

املجتمعي.
املتهمــني واملخالفــني  بحــق  القانــوين  املقتــى  اتخــذت  أنهــا  وأكــدت 
للقانون والتعليامت، مشرة إىل توقيفها 52 متهام يف مختلف القضايا 

املذكورة.
وأشــارت النيابــة العامــة إىل اســتمرار إجراءاتهــا بحــق آخريــن دون توقيــف 
مــع أخــذ التعهــدات الالزمــة بااللتــزام بالقانــون والحفــاظ عــىل األمن العام 

واملصلحة العامة. 

الخضري: تحديات المرحلة 
ال يمكن مواجهتها دون 

الوحدة الوطنية 
غزة/ فلسطني: 

أكــد رئيــس اللجنــة الشــعبية ملواجهــة الحصــار جــامل الخري، 
أن تحديــات املرحلــة الحاليــة ال ميكــن مواجهتهــا دون الوحــدة 
الوطنيــة الفلســطينية وإنهــاء حالــة االنقســام، مشــددًا عــىل أن 

التأخر يف إنجاز ذلك غر مرر.
التــي  التحديــات  أن  أمــس،  ترصيــح،  يف  الخــري،  وأوضــح 
تواجه شــعبنا وقضيتنا الفلســطينية كبرة، مســتدركا: "وبحجم 
هــذه التحديــات يجــب أن يكــون العمــل الفلســطيني املشــرك 

للوصول للوحدة الوطنية".
وقــال: "بقــدر مــا تتســارع األحــداث يومــًا بعــد يــوم مــن التنفيــذ 
الكامــل والشــامل لصفقــة القــرن عــىل حســاب قضيتنا وشــعبنا، 
يجب أن نكون قد أنهينا االنقسام واتحدنا يف وجه التحديات، 

ال أن نبقى نراوح مكاننا".
القضيــة  يهــدد  الــذي  االنقســام  اســتمرار  خطــورة  مــن  وحــذر 
الفلســطينية، ألن "صفقــة القــرن" ُبنيــت عــىل أســاس أن شــعبنا 
وقــواه متفرقــون، وأنــه ميكــن مــن خــالل هــذه الُفرقــة االنقضــاض 

عىل القضية الفلسطينية والحقوق املرشوعة.
وأضــاف أن خيــارات وأفــكارا كثــرة ُطرحــت يف إطــار اإلرساع يف 
إنجــاز الوحــدة الوطنيــة، وكلهــا عمليــا ممكــن أن تــؤدي الخــراق 

واضح وحقيقي.
يف  عقــد  الــذي  للفصائــل  العامــني  األمنــاء  اجتــامع  أن  وذكــر 
عنــه  صــدر  مــا  متابعــة  "يجــب  مهمــة،  خطــوة  مؤخــرا،  بــروت، 
الوطنيــة  واملصلحــة  للمصالحــة  تحقيقــًا  تأخــر  دون  وتنفيــذه 

العليا لشعبنا".
العــريب  العمــق  خســارة  عــدم  رضورة  عــىل  الخــري  وشــدد 
واإلســالمي ومســاندة أحــرار العــامل للقضيــة الفلســطينية، وهــو 
مــا يحتــاج لجهــود فلســطينية مضاعفــة لــي ال ينجــح االحتــالل 

"بفصل قضيتنا عن عمقنا".
وختــم: "هــذه املســاندة إحــدى الوســائل التــي يجــب أن تبقــى 

وتنمو وأال تضعف وتراخى وتتآكل".

 القدس املحتلة/ فلسطني:
للتعــاون  اإليطاليــة  الخارجيــة  وزارة  وقعــت 
الدويل، والوكالة اإليطالية للتعاون اإلمنايئ، مع 
منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة "اليونيســيف"، 
متكاملــة  أساســية  حاميــة  لتوفــر  رشاكــة  عــىل 
يف  النفســية  الصحــة  ودعــم  وأرسهــم،  لألطفــال 

قطاع غزة.

يف  إليطاليــا  العــام  القنصــل  االتفاقيــة  ووقــع 
الخاصــة  واملمثلــة  فيديــل،  جوزيبــي  القــدس 

لليونيسيف يف دولة فلسطني لوتشيا إملي.
اإليطاليــة  الوكالــة  مــن  مشــرك  بيــان  وقــال 
واليونيســيف، أمس: "لقد أثرت األزمة اإلنســانية 
املستمرة يف قطاع غزة كثرا يف الصحة العقلية 
والرفاه النفيس واالجتامعي لألطفال وأرسهم".

وأضــاف البيــان: تركــز هــذه الرشاكــة بــني الوكالــة 
اإليطاليــة للتعــاون اإلمنــايئ ومنظمة اليونيســيف 
الحاميــة  خدمــات  إىل  الوصــول  ضــامن  عــىل 
طفــال   7425 لحــوايل  واملتكاملــة  األساســية 
غــزة،  يف  املســتهدفة  املناطــق  يف  وعائالتهــم 
قــدرات  بنــاء  عــىل  أيضــا  الرشاكــة  وســتعمل 
مقدمــي  مــن   100 وحــوايل  عائليــة  مراكــز   10

الخدمات املجتمعية للســامح لهم بتقديم دعم 
أفضل لألطفال يف حاالت الطوارئ.

وذكــر أن الخدمــات تشــمل جلســات توعيــة مــع 
لألطفــال  الرعايــة  مقدمــي  مــن   4050 حــوايل 
الضعفــاء بشــأن خدمــات حاميــة الطفــل، وتعليم 
األكــر  والفتيــات  للفتيــان  الحياتيــة  املهــارات 

تررا.

"الصحة" بغزة: استئناف العمليات 
المجدولة بالمستشفيات غير الحكومية

أشرف القدرة

جنني/ صفا:
عــىل  مقتــرصة  "ديلفــري"  كلمــة  تعــد  مل 
املنــازل  ُتنقــل إىل  التــي  الطعــام  وجبــات 
أو أماكــن العمــل، بــل امتــدت لتشــمل كل 

أشكال التعامالت بطرق مختلفة.
عــىل  يتوجــب  كان  قريــب  وقــت  وحتــى 
التجاريــة  املحــال  إىل  الذهــاب  النــاس 
عــىل  الحصــول  أجــل  مــن  واملنشــآت 
الخدمــات املختلفــة، لكــن تطــّور التجــارة 
والتواصــل  النقــل  ووســائل  اإللكرونيــة 

جعل ذلك "بني يديك".
ومــن هــذا املنطلــق قــرر وســيم أبــو رسيــة 
أن  املحتلــة  الغربيــة  بالضفــة  جنــني  مــن 
شــيئا  "الديلفــري"  لخدمــات  يضيــف 
متنقــال،  حالقــة  صالــون  فابتكــر  جديــدا، 

يأيت إليك بدل أن تذهب إليه.
ويقــول أبــو رسيــة إنــه توّصــل إىل تصميــم 
مــن  مســتفيًدا  املتنقــل  الحالقــة  صالــون 
خــالل  مــن  البيــع  يف  لســنوات  خرتــه 

العربات املتنقلة.
الحلويــات يف  بيــع  أبــو رسيــة يف  وعمــل 
عربــات متنقلــة يف مدينــة حيفا باألرايض 
مــن  بكثــر  أســوة   1948 عــام  املحتلــة 
بطــرق  رزقهــم  عــن  الباحثــني  الشــبان 
يف  العمــل  فــرص  شــح  نتيجــة  مختلفــة 

الضفة الغربية املحتلة.
لكــن فكــرة الصالــون املتنقــل كانــت عالقة 
موجــودة  فهــي  ســنوات،  منــذ  بذهنــه 
مختلفــة  أماكــن  يف  مشــاهداته  حســب 
مــن العــامل، ولكنهــا مل تطبــق مــن قبــل يف 

منطقتنا.
ويشر أبو رسية إىل أنه شاهد الصالونات 

املتنقلة يف الواليات املتحدة األمريكية، 
يف  تــراوده  والفكــرة  الوقــت  ذلــك  ومنــذ 

تطبيقها يوًما ما بجنني.
الجلبــوين  مصنــع  إىل  رسيــة  أبــو  توجــه 
للحديــد يف جنــني وهــو مصنــع معــروف 
عــىل املســتوى الوطنــي بإنتــاج الكرفانات 
وهنــاك  وغرهــا،  الثقيلــة  واملعــدات 
حــّول فكرتــه إىل امليــدان العمــي مرشًفــا 

بدقــة عــىل تصوراتهــا املختلفــة؛ لترجــم 
هندسيا إىل صالون حالقة متكامل.

كل  الجديــد  رسيــة  أبــو  صالــون  ويضــم 
ذلــك  مبــا يف  الحالقــة،  مكونــات صالــون 
وخطــوط  الصحــي  والــرصف  املغاســل 
والديكــور  الكهربــاء،  ومتديــدات  امليــاه، 
كال  ملناســبته  إضافــة  املناســب، 

الجنسني.

ويقــول الرجــل إن تكلفــة مرشوعــه بلغــت 
يكــون  أن  ويأمــل  دوالر،  ألــف   14 نحــو 
الصالــون الجديــد بــاب رزق يســاعده يف 

تحسني دخله.
املــرشوع  مــن  دوافعــه  أن  إىل  ويلفــت 
للتجديــد  بحبــه  ارتبــط  مــا  منهــا  عديــدة، 
متعلــق  هــو  مــا  ومنهــا  املألــوف،  وكــر 
اإلمكانــات  وضعــف  االقتصــادي  بالواقــع 

املالية لتملك محال تجاريا يف جنني.
وميثــل أبــو رسيــة منوذًجــا لحــال الشــباب 
يف  حقهــم  عــن  الباحثــني  الخريجــني 
العيش الكريم يف هذه الظروف الصعبة، 
الســيايس  اإلعــالم  تخصــص  درس  فهــو 
والطاقــة البديلــة يف الدمنــارك، وزار دواًل 
عديدة قبل أن يعود إىل فلسطني ليكافح 

العيش يف ظل شح الفرص.
سلوك طبيعي

ويعتــر الباحــث االقتصــادي مــازن عالونة 
طبيعيــا  ســلوكا  املتنقــل  الصالــون  فكــرة 
املشــاريع  أصحــاب  قــدرة  عــدم  ظــل  يف 

الصغرة عىل مواكبة متطلبات السوق.
ويقــول عالونــة إن "خلــو" محل تجاري يف 
منطقة السوق بجنني يحتاج إىل أكر من 
200 ألــف دينــار أردين )1 دينــار أردين= 

1.41 دوالر( عدا األجرة السنوية.
إىل  يحتــاج  محــال  متلــك  أن  ويضيــف 
ثــروة، كــام أن أجــرة املحــال التجاريــة يف 
فيهــا،  ومبالــغ  مرتفعــة  الفرعيــة  املناطــق 
أن  يريــد  أن أي شــاب  يعنــي  الــذي  األمــر 
يســتأجر أو يتملــك محــال تجاريــا يحتــاج 
إىل مبلغ مايل كبر قبل البدء مبتطلبات 

مرشوعه.
املحــال  نشــاط  إىل  عالونــة  ويشــر 
االفراضية يف هذه املرحلة عىل حساب 
املحال التجارية التقليدية، واستخدامها 
التسويق االلكروين والتوصيل من خالل 

الدراجات النارية أو مكاتب التوصيل.
ويوّضح أن فكرة الصالون املتنقل تشــكل 
إحــدى املشــتقات الجديــدة لهــذا النمــط 

من التسويق.

التلفزيــوين  التحقيــق  كشــفها  التــي  الحرصيــة  املشــاهد 
لفضائية الجزيرة عن قدرات املقاومة يف صناعة سالحها، مل 
تكن مجرد تحقيق صحفي، بل هي تحول مهم، ومرحلة فارقة 
يف تاريــخ العمــل املقــاوم، الــذي اســتطاع االنتقــال مــن مرحلة 
نقــل الســالح مــن مئــات الكيلومــرات عــر البحــار والصحــاري، 
إىل مرحلــة صناعتهــا بأيــِد فلســطينية ماهــرة، مدربــة مؤهلــة 

لذلك.
مل تصــل املقاومــة إىل مــا وصلــت إليــه اال بعــد مســرة طويلــة 
معبــدة بالدمــاء والتضحيــات، ســالت فيهــا دمــاء تحت االرض 
وعــر البحــار، وهنــاك مــن ال يــزال قابعــا يف ســجون االحتــالل 
ســجون  وبعضهــم يف  لغــزة،  الســالح  إيصــال  محــاوالت  أثنــاء 

عربية.
يوصــل  الحــايل  الوقــت  يف  املعلومــات  هــذه  عــن  الكشــف 

رسائل عدة لالحتالل.
الحصار الطويل واملشدد واجهته املقاومة مبزيد من االرصار 
نحــو االعتــامد عــىل الــذات يف صناعــة ســالحها واســتخراجه 
البحــار،  البحــار بعــد أن كانــت تجلبــه مــن اعــايل  مــن أعــامق 

وتستخرجه من أعامق االرض.
الكشــف عــن الســالح تــم بعــد أن تــم تصنيعه وتغليفــه ووضعه 
يف املخــازن الســتخدامه يف لحظــة املواجهــة، وبعــد اجــراء 
مئــات التجــارب عليــه، ليصبــح اكــر قــوة وقــدرة، ومــا كشــفه 
رئيس املكتب الســيايس لحامس يف غزة يحيى الســنوار يف 
خطــاب ســابق، انــه جــزء مــام متلكــه كتائــب القســام، وميكــن 
ان يســاهم يف اطالــة امــد اي مواجهــة قادمــة، بعكــس مــا يبني 
عليــه االحتــالل خططــه القامئــة عــىل تقصــر أمــد أي مواجهــة، 
بنــاء عــىل نتائــج الحــروب الســابقة التــي مثــل فيهــا طــول أمــد 

املواجهة خسارة لالحتالل.
كشــف اكــر مــن مســؤول امريــي وصهيــوين عــن رشط كــر 
املكتــب  رئيــس  كشــفه  ومــا  املقاومــة،  ســالح  هــو  الحصــار 
الســيايس لحركة حامس  رفض حركته التفاوض حول الســالح 

تحت أي مسمى.
كلام اشتد عود املقاومة، واعتمد عىل ذاتها يزيد من صالبة 
وسياســًيا،  عســكرًيا  بقوتهــا  والتمســك  السياســية،  مواقفهــا 
مــام ميثــل حالــة ردع لالحتــالل، تجعلــه يفكــر ألــف مــرة قبل أي 

عدوان عىل غزة.
تســتمر  لــن  الحصــار  ومؤامــرة  كانــت،  كــام  ليــس  اليــوم  غــزة 
طويــاًل، وقصــد الســبيل هــو ســبيلهم يف الخــالص من الحصار 
دون التنــازل عــن حقهــم يف املقاومــة، وان تبقــى غــزة عنوانــا 

للتحرير اىل جانب الضفة الغربية.

قصد السبيل

عان اتفاقية لدعم الصحة النفسية بغزة الوكالة اإليطالية و"يونيسف" ُتوقِّ

"حالقة ديلفري".. نمط مبتكر لصالون متنقل في جنين

إحدى زوايا »الصالون المتنقل« الذي أقامه الشاب الفلسطيني وسيم أبو سرية بمدينة جنين
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الفلســطيني مــن كل  وســيعود الالجئــون، وســتأيت األمــوال للشــعب 
كونــغ  هونــغ  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  وســتصبح  وصــوب،  حــدب 
الرشق األوســط. وطبعا إمارات الخليج لن تضغط عىل الصهاينة ولن 
يكــون مبقدورهــم ذلــك أيضــا، والوضــع الفلســطيني بعــد أوســلو كــا 
تشــاهدون. كل طــرف يتغطــى بشــعارات وطنيــة أو قوميــة أو إســالمية 

ومن ثم تنقشع الغيوم وتظهر الحقائق. 
صــت املواقــف العربيــة وقــت اتفــاق أوســلو بالقــول إنهــم يرضــون  تلخَّ
ال  إعالمــي  انهزامــي  كالم  وهــذا  ألنفســهم،  الفلســطينيون  يرضــاه  مــا 
هــذا  عــن  شــذت  اللبنانيــة  القيــادات  وبعــض  ســوريا  فقــط  لــه.  قيمــة 
املوقــف ورأت يف االتفــاق تهديــدا للحقوق الفلســطينية. وقد فرست 
املواقــف العربيــة يف حينــه عــىل أنهــا مواقــف تنفــس الصعــداء إذ رأوا 
يف االتفــاق معــرا إىل التخلــص مــن همــوم القضيــة الفلســطينية. وإذا 
كان الفلســطينيون قــد اعرتفــوا بالكيــان، فــإن الباب أصبح مفتوحا أمام 
الجميــع لقبــول الكيــان الصهيــوين عضــوا يف الجامعــة العربيــة. حتــى 
إيــران التــي تعتــر القضيــة الفلســطينية وفــق التعاليــم املذهبيــة قضية 
عقائدية وليس مجرد قضية سياسية طأطأت كلاتها بشأن االتفاق. 

وبالرغــم مــن تطابــق املواقــف الخليجيــة مــع اتفــاق أوســلو مــن ناحيــة 
القبــول بالكيــان والدفــاع عــن أمنــه، ال نســمع مــن قادة العــرب الرافضني 
ضــد  كلمــة  املقاومــة  تدعــم  التــي  اإلعــالم  وســائل  مــن  وال  للتطبيــع 
اتفــاق أوســلو، وال نســمع دعــوات إللغــاء االتفــاق عمليــا، ونقل القضية 

لهذا النوع من الحروب، وهّمها نرش الشائعات وزرع الفنت، والرتصد 
والتضليــل ضــد أعدائهــا لحايــة أمنهــا القومــي عــىل املــدى البعيــد 

كهدف رئيس قبل كل يشء.
فقــد نجحــت تلــك الــدول يف أغلــب األحيــان يف تحقيــق أهدافها من 
دون النــزول إىل األرض أو تعريــض جنودهــا للخطــر، ولكــن يف بعــض 
العســكرية  للحــرب  النفســية مقدمــة  الحــرب  تكــون  األخــرى  األوقــات 
مثلــا وقــع يف العــراق مثــال، فيتم إطالق الرتســانة اإلعالمية، والعمل 

يف الخفاء، لتعبيد الطريق للقوات املهاجمة بعد ذلك.
الحــرب النفســية هــي حــرب معنويــة باألســاس اختلــف املتخصصــون 
يف مبناهــا اللغــوي فمنهــم مــن يطلــق عليها حــرب العصابات والحرب 
الباردة أو حرب األفكار والحرب الدعائية، ولكنهم جميعا اتفقوا عىل 
معناهــا، بأنهــا شــكل مــن أشــكال الــراع الــذي يهــدف للتأثــر عــىل 
الخصــم وإضعــاف معنوياتــه وتوجيــه فكــره وعقيدتــه وآرائــه وإحــالل 
الحــرب  يشــن  الــذي  الطــرف  خدمــة  يف  تكــون  مكانهــا  أخــرى  أفــكار 
النفســية، إذا فهــي حــرب ال ميكــن مواجهتهــا النــد للنــد ألّنهــا تــدور يف 
بــدون لفــت األنظــار أو إحــداث أي  الظــالم وخلــف الســتار وتتغلغــل 

ضجيج.
ُيعتــر  وتنوعــت، حيــث  النفســية  للحــرب  التعريفــات  تعــددت  وقــد 
الكولونيــل« بــالو » أول مــن وضــع أســس الحــرب النفســية وذلــك عــام 
وزارة  يف  النفــي  املعمــل  رئيــس  منصــب  يشــغل  كان  إذ   ،1935
عــىل  رســمي  بشــكل  لهــذا املصطلــح  أول ظهــور  كان  بينــا  الدفــاع، 

األمركيون واإلرسائيليون يتسابقون عىل تكذبيها.
أمــا اســتحضار تعابــر مــن قبيــل "التعــب من الــراع"، فهي قادرٌة 
عىل جعل املرء يتلفت ميينًا وشااًل، والتساؤل ملن يتم توجيه 
خطــٍب كهــذه. هــل تعــب حــكام اإلمــارات والبحريــن مــن الــراع 
مــع )إرسائيــل(؟ مــا هــو عدد الحروب التي خاضوها؟ متى جرت؟ 
كــم جنديــًا ذهــب يف ســبيلها؟ عــىل أنــه مــن املمكــن أن تنطــي 
عمليــة بيــع الوهــم هــذه. بالتأكيــد، ليــس عــىل األمركيــني الذيــن 
عالقاتهــم  متتــد  الذيــن  اإلرسائيليــني  عــىل  وال  االتفــاق،  صاغــوا 
بحــكام اإلمــارات والبحريــن عقــودا. أمــا الفلســطينيون فــا جــرى 
ليــس جديــدا عليهــم، ال املســؤولني منهــم، ألنهــم أكــر مــن يجيــد 
توظيــف العبــارات لتريــر األفعــال، وال املواطنــني الذيــن اعتــادوا 

الخذالن والتخي عنهم.
قّدمــت أبــو ظبــي هدايــا مجانيــة لرتامــب ونتنياهــو. األول اقتنص 
الصفقــة يف التوقيــت الــذي يريــده ويصــب لصالحــه قبل أســابيع 
مــن االنتخابــات األمركيــة التي يســتميت للفــوز فيها، من دون أن 
يدفــع أي مثــن. أمــا الثــاين، الهــارب مــن أزماتــه الداخليــة، ومــرّوج 
عــىل  القادريــن  )إرسائيــل(،  تاريــخ  يف  القــادة  أفضــل  أنــه  نفســه 
إكســابها رشعيــة سياســية يف محيطهــا اإلقليمــي، مــن دون تقديم 

تنازالت، فحصل عىل مبتغاه لو جزئيًا.

الخليجيــة  التطبيــع  اتفاقيــات  وتديــن  د  تنــدِّ عديــدة  عربيــة  أطــراف 
لفظًيــا  هجوًمــا  يشــن  األطــراف  هــذه  وبعــض  الصهيــوين،  الكيــان  مــع 
قاســًيا عــىل اإلمــارات والبحريــن بســبب تجــاوز القضيــة الفلســطينية 
وذم  قــدح  هنــاك  الفلســطيني.  للشــعب  الثابتــة  الوطنيــة  والحقــوق 
وهجــاء واتهامــات وشــتائم وســباب ضــد أمــراء الخليــج، ليــس جميًعــا. 
وأنــا أشــارك رأي هــؤالء الغيــارى عــىل القضيــة الفلســطينية، ومــا تقــوم 
بــه إمــارات الخليــج يشــكل طعنــات قاتلــة للقضيــة الفلســطينية ونكراًنــا 
هــذه  واملســيحية.  اإلســالمية  واملقدســات  العربيــة  األرض  لقدســية 

إمارات غدر وخديعة وعالة وخيانة. 
لكــن الســؤال الــذي أطرحــه أمــام نفــي وعــىل وســائل اإلعالم هــو: أين 
كانــت املواقــف العربيــة عنــد توقيــع اتفــاق أوســلو؟ اتفــاق أوســلو يف 
حينــه مل يكــن يقــل خطــورة عــىل القضيــة الفلســطينية مــن اتفاقيــات 
الذيــن  الحــق  أصحــاب  مــن  أىت  ألنــه  خطــورة  أكــر  كان  بــل  الخليــج. 
وكذبــا  دجــال  الفلســطيني  شــعبهم  وأوســعوا  بحقوقهــم،  اســتهرتوا 
وتضليال. وعىل شــاكلة إمارات الخليج تغطي أهل أوســلو مبا يســمى 
املصالح الوطنية للشــعب الفلســطيني. تقول إمارات الخليج إنها مبا 
تفعــل تســاهم يف الضغــط عــىل الصهاينــة مــن أجل تخفيــف الضغوط 
عــىل الشــعب الفلســطيني وإيقــاف عمليــة الضم التــي ينوي ننت ياهو 
القيــام بهــا. أمــا أهــل أوســلو فقالــوا للشــعب إن اتفاقيــة أوســلو تقيــم 
دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الرشيف، وستزول املستوطنات، 

اإلعــالم  وســائل  تقودهــا  التــي  النفســية  للحــرب  التصــدي  مــن  بــد  ال 
اإلدراك  لتغيــر  العــريب  والعقــل  العــريب  املواطــن  ضــد  اإلرسائيليــة 
وهــذا  عدائهــا،  بــدل  معهــا،  والتعامــل  )إرسائيــل(  لوجــود  والســلوك 
مــا دأبــت عليــه الجهــات املتخصصــة بالحــرب النفســية بشــن حملتهــا 
إلضعاف روح املقاومة ضد )إرسائيل(، بتنا أمام حرب نفسيه مرشعة 
األبــواب وتســتهدف الفلســطيني والعــريب إلضعــاف مقاومتــه وصــوال 
ا ليستســلم أمــام فــرض سياســة األمــر الواقــع،  لتحقيــق هزميتــه نفســيًّ
وهنــا ال بــد مــن شــن هجمــة معاكســة ومهاجمــة ومحــارصة )إرسائيــل( 

باألسلوب والوسائل نفسها.
إنهــا حــرب تغيــر  العــر«، حيــث  النفســية هــي »حــرب  الحــرب  إّن 
كانــوا  مدنيــني  واألفــراد  الشــعوب  وميدانهــا  والقناعــات  الســلوكيات 
أم عســكريني، وهــي مــن أخطــر األســلحة؛ ألنهــا تقــوم عــىل إضعــاف 
معنويــات الخصــم وتحطيــم إرادتــه وهنــا مكمــن قوتهــا، إضافــة لذلــك 
فقــد أصبــح مــن الصعــب عــىل الــدول -حتــى العظمــى منهــا- تحمــل 
تكاليــف الحــرب العســكرية املبــارشة التــي تســتنزف طاقاتهــا املاليــة 
واالقتصادية بشكل هائل، خاصة مع ترّدي الوضع املايل واالقتصادي 
ألكــر الــدول يف العــامل، إضافــة إىل رفــض معظــم شــعوب تلك الدول 
تلــك  اختــارت  الحــروب املشــتعلة، فلذلــك  أتــون  بأبنائهــا يف  بالــزج 
الــدول أن تهــزم أعداءهــا وتحكــم ســيطرتها عليهــم مــن خــالل مارســة 
الحرب النفسية، فأنشؤوا يف سبيل ذلك مكاتب تكون تابعة ألجهزة 
االستخبارات عادًة، شغلها الشاغل التخطيط ووضع االسرتاتيجيات 

البيــت  يف  )إرسائيــل(  مــع  التطبيــع  مهرجــان  راقــب  مــن  يحتــار 
لوضعــه  انتقــاؤه  يجــب  املواقــف  أو  املشــاهد  مــن  أي  األبيــض: 
يف خانــة األكــر ســوءًا. كل تفصيلــة واكبــت "االحتفــال" املبتذل 
كانــت مفصلــة عــىل قيــاس الرئيس األمريك دونالــد ترامب أواًل، 
ورئيــس الــوزراء اإلرسائيــي بنيامــني نتنياهــو ثانيــًا. أمــا الوزيــران، 
اإلمــارايت والبحرينــي، فكانــا أقــرب إىل املمثلــنْي الفاشــلنْي يف 
عليهــا. مل  الــدور فضفاضــًا  كان  أدق  وبشــكل  أداء مهاتهــا، 
يعــرف الوزيــر اإلمــارايت أيــن يوّقــع النســخة العريــة مــن االتفــاق. 
استشــار ترامــب فخذلــه، ولــوال مســاعدة "بيبــي" ملــا عــرف أيــن 
يضــع توقيعــه عــىل الورقــة. كان يكتفــي بتنفيــذ مــا ُطلــب منــه. 
أمــا نظــره البحرينــي فــكان وجــوده عابــرًا. ومبجــرّد انتهــاء مرادهــا 
ســارع ترامــب ونتنياهــو إىل االبتعــاد، تاركــني خلفهــا الوزيرْيــن 
املطّبعني للهرولة، واللحاق بها عىل الدرج. بالنسبة لألمركيني 

واإلرسائيليني حققوا مبتغاهم.
اتفاقــي  مضمــون  تفاهــة  عــن  املشــاهد  هــذه  رداءة  تنفصــل  ال 
ثرثــرات املســؤولني اإلماراتيــني والبحرينيــني  تنفــع  التطبيــع. مل 
يف التريــر لهــا. وحتــى عندمــا حاولــت أبــو ظبــي االّدعــاء بأنهــا 
حققــت "إنجــازًا"، وســاهمت عــر خطوتهــا يف وقف مؤقت لضم 
أراٍض فلســطينية يف الضفــة الغربيــة املحتلــة، كان املســؤولون 

الفلســطينية إىل مرحلــة جديــدة تتميــز باملواجهة ضد قوات االحتالل 
الصهيــوين. حتــى األمنــاء العامــون للفصائــل الفلســطينية مل يتخــذوا 
مواقــف ضــد التطبيــع الفلســطيني مــع الكيان، ومل يطالبــوا حتى بإلغاء 

اإلجراءات التي اتخذتها السلطة ضد قطاع غزة املقاوم. 
فإذا كانت القضية الفلســطينية قضية عربية وإســالمية فإن قدســيتها 
يجــب أن تبقــى فــوق الجهــة التي تخضع لــإرادة الصهيونية األمريكية. 
اتفــاق أوســلو مــس قدســية القضيــة والثوابــت الفلســطينية والحقــوق 
الفلســطينية بالضبط كا متس اتفاقيات الخليج مع الصهاينة. طبعا 
ال مرر إلمارات الخليج لتنحو هذا املنحى، لكنها تستعمل االنحراف 
الفلســطيني مــررا لســوء صنيعهــا. وعليــه فــإن عــىل منظمــة التحريــر 
والســلطة الفلســطينية أن يســعيا إىل تصحيــح املســار الفلســطيني. 
إنهــا عمليــة شــاقة وصعبــة بعــد أن تــورط الشــعب الفلســطيني بأوحــال 
أوسلو، لكن األمر يستحق التضحيات. وأن نعاين باملزيد اآلن أفضل 

من ضياع القضية يف أروقة الداعرين غدا.
وأذكــر أن العــرب نقمــوا عــىل الســادات بعــد توقيع كامــب ديفيد، لكن 
القطيــع لحــق بــه إىل الحظــرة فيــا بعــد ومتخــض عــن املبــادرة العربية 
االستسالمية الخيانية املخزية يف بروت عام 2002، وكانت منظمة 
التحريــر الفلســطينية أول الالحقــني عندمــا زار رئيــس املنظمــة مبــارك 
يف اإلســاعلية عام 1983. مبعنى أن الكالم واأللفاظ ال قيمة لها إن 

مل تكن متبوعة بإجراءات عملية عىل األرض.

االســتخدام  إنهــا  يقــول  حيــث   1954 ســنة  لينبارجــر  األمريــي  يــد 
املنظــم للدعايــة والتدابــر اإلعالميــة املقاربــة بهــدف التأثــر يف آراء 
تحقيــق  أجــل  مــن  املعاديــة  البلــدان  يف  األجانــب  فئــات  وعواطــف 
أهداف السياســة القومية أو األهداف العســكرية، بينا تعرّفها وزارة 
الدفــاع األمريكيــة البنتاغــون بأنهــا اســتخدام مخطــط مــن جانــب دولــة 
اإلعالميــة  اإلجــراءات  مــن  وغرهــا  للدعايــة  الــدول  مــن  مجموعــة  أو 
التــي تســتهدف جاعــات معاديــة أو محايــدة أو صديقــة بغيــة التأثــر 
عىل آرائها واتجاهاتها وســلوكها بطريقة تســاعد الدول املســتخدمة 
لهــذا املخطــط عــىل تحقيــق سياســاتها وأهدافهــا ومصالحهــا، وميكن 
القول كتعريف إجرايئ بأنها حملة شاملة ُتستعمل فيها كل األدوات 
املســتطاعة وكل األجهــزة للتأثــر يف عقــول جاعــة محــددة بهــدف 
تهديــم قناعــات معينــة وإحــالل أخــرى يف مكانهــا تتــاىش مع مصالح 

الطرف الذي يشن الحملة.
يظهر لنا جليا خطورة الشــائعات والحرب النفســية االرسائيلية ومدى 
قدرتهــا عــىل اخــرتاق الصفــوف ومحــاوالت إضعــاف املعنويــات وبث 
القالقل والفنت داخل املجتمع، إن الحرب النفســية التي يتعرض لها 
الفلسطينيون والعرب يرصد لها ميزانيات باملاليني فا نحن فاعلون 
ملواجهة الحرب النفسية التي تشنها )ارسائيل( وتستهدف النيل من 
قوتنــا وإرادتنــا؟ علينا عدم االستســالم للشــائعات وحمالت التضليل 
ورفــض تغيــر الســلوكيات واالدراك تجــاه مــن يحتــل األرض والقــدس 

وفلسطني وير عىل معاداة من يخالف مرشوعهم التوسعي.

ومل يكن ليصعب عىل ترامب ونتنياهو تحقيق أهدافها من أبو 
ظبي واملنامة، ألسباب عدة، أهمها أن الحلف قائم بني اإلمارات 
والبحريــن مــن جهــة و)إرسائيــل( مــن جهــة ثانيــة منــذ ســنوات، ومــا 
العلــن  إىل  إخراجــه  كان  املاضيــة  القليلــة  األســابيع  يف  حــدث 
فقــط. وإن كان توقيــت الخطــوة مليئــا بالــدالالت لتزامنــه مــع بــذل 
ترامــب ونتنياهــو كل مــا وســعها لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، 

وإسقاط قضايا الحل النهايئ.
وال يبدو ذلك مستغربًا. يرى حّكام اإلمارات القضية الفلسطينية 
عبئــًا يجــب التخلــص منــه متامــًا، مثــل رؤيتهــم الثــورات العربيــة 
خطــرا ينبغــي عــدم الســاح بنجاحهــا وقيــادة االنقالبــات عليهــا. 
وأمنيــًا  سياســيًا  رشيــكًا  االحتــالل  دولــة  يعتــرون  املقابــل،  يف 
واقتصاديــًا موثوقــًا يف ظــل تقلبــات اإلدارة األمركيــة، ميكــن أن 

يؤمن لهم الحاية وتغطية طموحاتهم التوسعية يف املنطقة.
عــدم  يف  ســتتمثل  كانــت  الوحيــدة  فاملفاجــأة  املنامــة،  أمــا 
ســتلحق  أنهــا  عــىل  املراهنــني  ظــن  تخّيــب  مل  لكنهــا  توقيعهــا. 
بأبوظبــي، بعدمــا اختــارت، منــذ زمــن، أن تكــون يف موقــع التابــع 
واملنفــذ ملــا تريــده الســعودية واإلمــارات. تبقــى اآلن معرفــة مــن 
ســيكون التــايل عــىل الئحــة التطبيــع املجــاين من حلفــاء اإلمارات 

ووكالئها.

العرب بين اتفاق أوسلو وتطبيع الخليج

الحــــــــرب النفسيـــــــــــة اإلسرائيليــــــــــة

التطبيــــــــــــــع المجانــــــــــــــــــــــي

عبد الستار قاسم
عربي 21

علي أبو حبلة
الدستور األردنية

اتفاق أوسلو في حينه لم يكن يقل خطورة 
عن القضية الفلسطينية من اتفاقيات الخليج. 
بل كان أكثر خطورة ألنه أتى من أصحاب الحق 
الذين استهتروا بحقوقهم، وأوسعوا شعبهم 
الفلسطيني دجًل وكذًبا وتضليًل.

ض لها  الحرب النفسّية التي يتعرَّ
الفلسطينيون والعرب ُيرَصد 
لها ميزانيات بالمليين فما نحن 
فاعلون؟

جمانة فرحات
العربي الجديد

لم تنفع ثرثرات المسؤولين اإلماراتيين 
والبحرينيين في التبرير لهم. وحتى عندما 

حاولت أبوظبي االّدعاء بأنها حققت "إنجازًا"، 
وساهمت عبر خطوتها في وقف مؤقت 
لضم أراٍض فلسطينية في الضفة الغربية 

المحتلة، كان المسؤولون األميركيون 
واإلسرائيليون يتسابقون على تكذبيها.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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للتدخــل يف دول عربيــة وإقليميــة ، وقــال البيــان إن 
 دحــان مفصــول مــن حركــة فتــح منــذ عــام 2011. 

الفــزع  حالــة  أظهــر  املســبوق  غــر  الترصيــح  هــذا 
تخــى  وكأنهــا  فتــح  حركــة  قيــادة  لــدى  والخــوف 
الفلســطينية  للســلطة  رئيســا  دحــان  يعــن  أن 
. ســنوات   قبــل  فيــه  فعلتــه  ملــا  منهــا  ينتقــم   وأن 

كام أن هذا الخوف الذي يجري يف أروقة حركة فتح 
والــذي أجربهــا عــى التقــارب مــع الفصائل و القوى 
الفلسطينية، ال نعلم إىل أين ستؤول أحداثه، رمبا 
األيام القادمة ستجيبنا عن هذا التساؤل امللح ؟؟

التعــاون  تكثيــف  منهــا  واملطلــوب  كبــرة،  تحديــات 
بهــا،  املحدقــة  األمنّيــة  املخاطــر  مجابهــة  يف  املشــرك 
العســكرّي،  الّصعيــد  عــى  أمــا  أدواتهــا.  تطويــر  ورضورة 
أفضــل  أنَّ  إال  فيــه،  للّتفصيــل  هنــا  يّتســع  ال  فاملجــال 
املواجهــة  جبهــات  توحيــد  عــى  العمــل  هــو  مخرجاتــه 
كاّفــة. الجبهــات  عــى  مشــركة  عســكرية  برؤيــة   والعمــل 

إنَّ نجــاح قــوى املقاومــة يف بنــاء اســراتيجياتها املوّحــدة 
ســّد  سيشــّكل  معّقــدة،  كانــت  وإن  الخافــات،  وتجــاوز 
وســيعيد  التطبيــع،  نحــو  العــريب  النزيــف  لوقــف  حاميــة 

االعتبار إىل قضية فلسطن كقضية جامعة.

شــخصيا عــى قناعــة تامــة أن الســلطة الفلســطينية 
بقيادة حركة فتح مل يكن رفضها الثوري ضد اإلمارات 
والبحرين ألجل القضية الفلسطينية، ومل يأت عدم 
اعرافهــا باالتفــاق اإلرسائيــي األمريــي اإلمــارايت 
البحرينــي ألنهــا ترفــض التطبيــع مــع االحتــال، ومل 
ألنهــا  رفضتــه  ولكنهــا  وطنــي،  ســياق  أي  يف  يــأت 
تخــى مــن يشء واحــد وهــو أن يكــون هــذا االتفاق 
. الفلســطينية  الســلطة  قيــادة  تغيــر  إىل   طريقــا 

وأيضــا مل تــأت دعــوة أبــو مازن لعقــد مجلس األمناء 
لبعــض  ليقــول  إال  وبــروت  اللــه  رام  بــن  العامــن 
الــدول العربيــة و اإلدارة األمريكيــة إنــه قائــد رشعــي 
 . وأشــكاله   أطيافــه  بــكل  الفلســطيني   للشــعب 

والسؤال هاهنا: ملاذا خصص رسالته هذه لبعض 
الدول العربية؟  اإلجابة بكل بساطة: ألنه يعلم علم 
اليقــن بــأن دوال عربيــة تعمــل مــع اإلدارة األمريكيــة 
مــن أجــل تغيــره، وهــذا مــا يفرسه عــدم خروجه من 
الضفــة منــذ أشــهر، وليــس كــام يدعــي بســبب وبــاء 
 . أخــرى   مــرة  يعــود  أال  يخــى  ألنــه   كورونا...بــل 

كل مــا ذكرتــه آنفــا يؤكــده ترصيــح فريدمــان الــذي 
قــال  والــذي   ، فتــح  وحركــة  الســلطة  قيــادة  أفــزع 
عبــاس  باســتبدال  تفكــر  األمريكيــة  اإلدارة  إن  فيــه 
بدحــان، هــذا الترصيــح أحــدث ثــورة داخــل أروقــة 
الســلطة وفتــح وخرجــت ترصيحــات عديــدة رافضــة 
عــن  صــدر  الــذي  الثــوري  البيــان  يف  تجلــت  لــه، 
غضبهــا  كالــت  التــي  فتــح  لحركــة  املركزيــة  اللجنــة 
أبيــب،  تــل  يف  األمريــي  الســفر  فريدمــان  ضــد 
البيــان  وصفــه  الــذي  دحــان  محمــد  ضــد  وأيضــا 
يســتخدم  وأنــه  الــدويل  لإلنربــول  مطلــوب  بأنــه 

ــت اتفاقيــة اإلمــارات األخــرة يف  األمنــّي مــع العــدّو - نصَّ
اإلرهــاب  التعــاون املشــرك ملحاربــة  عــى  الرابــع  بندهــا 
قــوى  عــى  يتحّتــم   - الصهيــوين(  التعريــف  )بحســب 
اســراتيجية  وبنــاء  العربيــة،  الجبهــة  حاميــة  املقاومــة 
الصهيــوين.  العــدّو  مجابهــة  عــى  قــادرة  تكــون   موّحــدة 

لقــد نجحــت قــوى املقاومــة يف خلــق حالــة مــن الــردع مــع 
العــدو الصهيــوين عــى الجبهــات املتعــّددة، ومّس عصبه 
الصهيونّيــة  الداخليــة  الجبهــة  بجعــل  واملــؤمل  الضعيــف 
جــزءًا مــن أيــة مواجهــة، مــا دفعــه إىل العمــل عــى التكّيــف 
وبــذل جهــود مضاعفــة ملواجهــة  التهديــدات،  بعــض  مــع 
املزيــد  إىل  تحتــاج  الجهــود  هــذه  أنَّ  إال  أخــرى،  جبهــات 
صعيــد. مــن  أكــر  عــى  والتعــاون  القــدرات  تطويــر   مــن 

مبراحــل  أفضــل  املقاومــة  قــوى  بــن  اليــوم  العاقــة  واقــع 
مــن  مزيــدًا  تشــهد  إذ  الّســابق،  يف  عليــه  كانــت  مــام 
تحّتــم  التحديــات  لكــنَّ  والتواصــل،  العاقــة  يف  التحّســن 
يف  معمــق  اســراتيجي  حــوار  بنــاء  إىل  تعمــد  أن  عليهــا 
املســارات السياســية واالســتخبارية والعســكرية، وتوفــر 
مــا  ظــّل  يف  امليدانيــة،  للمقاومــة  املــايل  الدعــم  ســبل 
 تتعــرض لــه مــن خنــق، وخصوصــًا املقاومــة الفلســطينّية. 

هو حوار ينتج من اسراتيجية موّحدة وفاعلة يف مواجهة 
التحديــات. عــى الصعيــد الســيايس، املطلــوب مــن قوى 
املقاومة إعادة إحياء الحالة العربية واإلســامية الشــعبية 
الرافضة للتطبيع، مبا متثله من حالة واســعة وكبرة قادرة 
عــى التأثــر، والعمــل عــى تحصــن مــا تبّقــى مــن الــدول 
يف  الجهــد  وتكثيــف  التطبيــع،  نحــو  االنــزالق  مــن  العربيــة 
إنهــاء الخافــات الداخليــة، أو عــى األقل تحييدها، وتبّني 
 القواسم املشركة يف مواجهة "إرسائيل"، والعمل عليها. 

اليــوم  املقاومــة  قــوى  أمــام  االســتخبارّي،  الّصعيــد  عــى 

تّوجت دولة اإلمارات العربية املتحدة اتصاالتها مع العدو 
الصهيوين عى مدار سنوات بتوقيع اتفاق سام يجمعها 
به. مل تشّكل الخطوة اإلماراتية أية مفاجأة للمتابع للشأن 
الصهيوين، فإرهاصاتها كانت حارضة قبل عقد من الزمن 
لرئيــس  الرســمي  الخطــاب  وعــرب  الصهيــوين،  اإلعــام  يف 
الوزراء اإلرسائيي خال عدة سنوات، وهو يتفاخر بأنَّ له 
اتصاالت قوية مع دول عربية. وهنا، ال ميكن إنكار أنَّ العدو 
 متّكن من تحقيق اخراق حقيقّي يف جدار الصّد العريب.

لقــد نجــح العــدّو الصهيــوين ومــن خلفــه الواليــات املتحدة 
ترتيــب  وإعــادة  األمــة،  طاقــات  اســتنزاف  يف  األمركيــة 
خارطــة العــداء يف املنطقــة، عــرب كســب عــدد مــن الــدول 
العربيــة لصالحهــام، باعتبــار "إرسائيــل دولــة طبيعيــة" يف 
قــوى املقاومــة  العربيــة. ويف املقابــل، شــيطنة  املنطقــة 
والدول الداعمة لها، والعمل عى ترسيخ "إرسائيل كدولة 
رشيكة" يف محاربة أعداء العرب والخليج، ورضورة التعاون 
 معهــا عــى الصعــد كافــة، وخصوصــًا األمنيــة والعســكرية. 

العــدو  عنــه  يبحــث  كان  مــا  هــي  األمنّيــة  البوابــة  إّن 
الــدول  مــع  يوقعــه  اتفــاق  أّي  يخلــو  وال  الصهيــوين، 
العربيــة مــن الشــق األمنــي. وهنــا، يســتفيد مــن مثــل هــذه 
االتفاقيات عى عدة صعد؛ األول هو القدرة عى تحييد 
عــداء الــدول، ومــا متثلــه مــن حالــة اســتنزاف للعــدو، كــام 
محــارصة  يف  املســاهمة  هــو  والثــاين  مــرص،  مــع  جــرى 
املقاومــة وماحقــة أنشــطتها وتجفيــف منابعهــا وخطــوط 
أمنيــة  قاعــدة  العربيــة  الــدول  تشــكيل  وثالثهــا  اإلمــداد، 
أعدائهــا.  مواجهــة  يف  لـ"إرسائيــل"  متقدمــة   واســتخبارية 

الزعــامء  بعــض  إقــدام  مــن  املتصاعــد  الواقــع  هــذا  وأمــام 
العــدو  مــع  العاقــات  لتطبيــع  الهرولــة  عــى  العــرب 
التعــاون  تضمــن  ســام  اتفاقيــات  وتوقيــع  الّصهيــوين، 

فتح تنتفض في وجه 
 مسؤولّية قوى المقاومة بعد هرولة الّتطبيعفريدمان والسبب دحالن

 حمزة إسماعيل أبوشنب عماد زقوت

كما أن هذا الخوف الذي يجري 
في أروقة حركة فتح والذي أجبرها 
على التقارب مع الفصائل و القوى 

الفلسطينية، ال نعلم إلى أين ستؤول 
أحداثه، ربما األيام القادمة ستجيبنا 

عن هذا التساؤل الملح ؟

إنَّ نجاح قوى المقاومة في بناء 
استراتيجياتها الموّحدة وتجاوز 
الخالفات، وإن كانت معّقدة، 

سيشّكل سّد حماية لوقف النزيف 
العربي نحو التطبيع، وسيعيد االعتبار 
إلى قضية فلسطين كقضية جامعة.

تبــدأ الحكايــة مــن ميونــخ بأملانيــا يــوم الخامــس من ســبتمرب عــام ١٩٧٢م 
)عمليــة ميونــخ الفدائيــة( حــن كانــت منظمــة التحريــر يف أوج نضالهــا 
وكفاحهــا املســلح، كانــت خطــة الفدائيــن حينهــا اختطــاف رياضيــن 
أجــل  مــن  ميونــخ  يف  املقامــة  الصيفيــة  األوملبيــاد  دورة  يف  صهاينــة 
مبادلتهــم بـــ ٢٣٦ أســرا فلســطينيا وعربيــا ومــن ضمنهــم كــوزو أوكاموتــو 
من الجيش األحمر الياباين الذي انتمى إىل صفوف الثورة الفلسطينية 
واعتقلتــه املخابــرات الصهيونيــة خــال اشــراكه يف عمليــة فدائيــة يف 
مطــار اللــد يــوم 21/6/1972. ومــن نتائــج عمليــة ميونخ قتل أحد عرش 
رياضيا صهيونيا واستشهاد خمسة فدائين من منفذي العملية والتي 
تبنتهــا منظمــة أيلــول االســود بقيــادة املرحــوم الشــهيد أبــو إيــاد الرجــل 
الثــاين يف منظمــة التحريــر الفلســطينية. وىف يوم الخامس من ســبتمرب 
الرئيــس  بــن  ديفيــد  كامــب  معاهــدة  عــى  التوقيــع  تــم  ١٩٧٨م،  عــام 
املرصى أنور السادات ورئيس الوزراء اإلرسائيى مناحيم بيغن، وُتعترب 
اتفاقيــة كامــب ديفيــد أول رشخ ىف الســقف العــرىب الــذى كان رافضــًا  
ألى اعــراف أو صلــح أو مفاوضــات مــع إرسائيــل وقــد فاجــأ الســادات 
لــه عــام  الجميــع عندمــا أعلــن ىف الربملــان العــرىب وىف خطبــة شــهرة 
١٩٧٧م قائــًا: "إننــى مســتعد أن أذهــب إىل بيتهــم إىل الكنيســت ذاتــه 
ومناقشــتهم"، وهــو نفســه الــذى خرج منترصا ىف معركــة أكتوبر ١٩٧٣م 
بالكيــان الصهيــوىن  أعلــن اعرافــه  مــن  لكنــه أول  عــى دولــة االحتــال، 
ورُضبت عليه مقاطعة عربية وُطردت مرص من الجامعة العربية كام تم 

سحب مكاتبها من القاهرة وانتقلت إىل تونس، وقد نصت املعاهدة 
االنســحاب  أجــل  مــن  و)إرسائيــل(  مــرص  بــن  املبــارش  التفــاوض  عــى 
وإقامــة  ١٩٦٧م  عــام  )إرسائيــل(  احتلتهــا  التــى  ســيناء  مــن  اإلرسائيــي 
مــن  األوىل  املرحلــة  بعــد  و)إرسائيــل(  مــرص  بــن  طبيعيــة  عاقــات 
االنســحاب مــن ســيناء، ومل يكــن أي رضــا شــعبى أو نخبــوى عــى تلــك 
االتفاقيــة ومل يســتطع العــدو الصهيــوىن بالرغــم مــن مــرور ٤٢ عامــا عــى 
االتفاقية أن يخرق املجتمع املرصى وبقى السفر الصهيوىن متقوقعا 
ىف ردهات ســفارته ومحاطا بكل أشــكال الحامية من الشــعب املرصى 
الــذى ال يــزال رافضــا التفاقيــة كامــب ديفيــد بالرغــم من انســحاب العدو 
الصهيوىن الكامل من سيناء.. وىف يوم السادس عرش من سبتمرب عام 
١٩٨٢م ارتكب الجيش الصهيوىن بقيادة شارون ومبشاركة  ميليشيات 
حــزب الكتائــب اللبنــاين  بزعامــة ايــى حبيقــة مجزرة صربا وشــاتيا وقد 
الفلســطينين  مــن  يقــارب ٣٥٠٠  مــا  فيهــا حســب مصــادر غربيــة  ُقتــل 
واللبنانيــن الذيــن قاســموهم لقمــة العيــش ىف مخيمــى صربا وشــاتيا، 
وُتعترب هذه املجزرة من أفظع املجازر التى ُأرتكبت ضد الفلسطينين 
حيــاة  ىف  وشــخوصها  وتفاصيلهــا  مبشــاهدها  حــارضة  تــزال  وال 
الفلســطينين واللبنانيــن ولتضــاف إىل سلســلة املجــازر التــى ارتكبهــا 
العــدو الصهيــوين منــذ عــام ١٩٤٨ إىل هــذه اللحظــة، ومل تكــن مجــزرة 
صربا وشاتيا األوىل ولن تكون األخرة مادام هناك احتال صهيوين ال 
يزال جامثا عى أرض فلسطن. وىف يوم الثالث عرش من سبتمرب عام 
١٩٩٣م، تــم التوقيــع عــى اتفاقيــة أوســلو والتــى اعرفــت فيهــا منظمــة 
برشعيــة  لهــا  وأقــرت  الصهيــوىن  الكيــان  بدولــة  الفلســطينية  التحريــر 
احتالهــا %78 مــن أرض فلســطن فيــام بقيــت الـــ %22 أرضــا متنازعــا 
عليها بن املســتوطنن وكانتونات فلســطينية متفرقة... وها نحن بعد 
مــرور  ســبعة وعرشيــن عامــا عــى االتفاقيــة املشــؤومة مل نحصــد إال 
والتهويــد  واالســتيطان  والتهجــر  والقتــل  واملعانــاة  املــرارة  مــن  مزيــدا 
والحصار والجوع والقهر وقد اعرف أخرا الرئيس الفلســطينى محمود 
عبــاس والــذى وّقــع عــى االتفاقيــة أمــام العامل كلــه ىف مهرجان -كالذى 
رأينــاه قبــل أيــام ىف حديقــة البيــت األبيــض- أن العــدو الصهيوىن أعطاه 
بــا ســلطة  رئيــس ســلطة  وأنــه اآلن  أخــذ كل يشء،  وقــد  صفــرًا كبــرا، 
وذهبــت أحامــه بإقامــة دولــة عــى حــدود ٦٧ أدراج الريــاح، وأن أمريــكا 
كانــت تبيعنــا الوهــم... كــام أن بعض األنظمة العربية اســتغلت اتفاقية 
أوســلو جــرسًا للعبــور نحــو التطبيــع ونســج عاقــات سياســية واقتصاديــة 
أن  يعــد خافيــًا  الصهيــوين، ومل  الكيــان  مــع  وثقافيــة ورياضيــة وغرهــا 
اتفاقية أوسلو دمرت املرشوع الوطنى الفلسطينى وحارصت املقاومة 
وجعلت االحتال الصهيوىن يعربد كيفام يشاء با ُكلفة كام أحدثت 
انقســاما فلســطينيا ال نــزال نعيــش آثــاره املأســاوية إىل هــذه اللحظــة. 
الجيــش  اندحــار  مــن ســبتمرب عــام ٢٠٠٥م كان  الثــاىن عــرش  يــوم  وىف 
الصهيوىن بقيادة شارون من غزة بعد أن أوجعته املقاومة الفلسطينية 

بكافــة أذرعهــا العســكرية وعــى رأســها رسايــا القــدس وكتائــب القســام 
بالعمليــات البطوليــة والنوعيــة ضــد الجيــش الصهيــوىن واملســتوطنن 
الذيــن كانــوا يعتــربون أرض غــزة مزرعــة لهــم ومصنعــا ملنتوجاتهــم وكان 
َيعُدهم شــارون ومُيّنيهم بأن مســتوطنة نتســاريم بالنســبة إليه مثل "تل 
لــه  املســتمرة  االســتنزاف  حالــة  أن  إال  أبــدًا،  عنهــا  يتخــى  ولــن  أبيــب" 
يجــر  اتفاقيــات  وال  اشــراطات  بــا  مهزومــا  ينســحب  ولجيشــه جعلتــه 
أذيال الخيبة وقد اعرف شارون نفسه أن االنسحاب "جاء تحت ضغط 
ه "معاناة املســتوطنن"... وىف يوم  الوضع األمنى املردى " وما ســامّ
لنظامــْي  الكبــر  الســقوط  كان  ٢٠٢٠م  ســبتمرب  مــن  عــرش  الخامــس 
العــدو  مــع  التطبيــع  وحــل  ىف  البحريــن  ومملكــة  املتحــدة  اإلمــارات 
الصهيوين والتخي متاما عن القضية الفلســطينية وتنفيذ الشــق األهم 
القــرن وهــو إعطــاء الرشعيــة للكيــان الصهيــوىن عــى أرض  مــن صفقــة 
واإلســامي،  العــريب  العــامل  قلــب  طبيعيــا ىف  كيانــا  ليكــون  فلســطن 
والحديث يدور عن أنظمة عربية أخرى ستسر ىف نفس الطريق باتجاه 
التطبيع مع العدو الصهيوين بعدما أعطت الجامعة العربية ىف اجتامع 
وزراء الخارجيــة العــرب يــوم ٣ ســبتمرب ٢٠٢٠م الضــوء األخــر لألنظمــة 
املــرشوع  أســقطت  وقــد  الصهيــوين  الكيــان  مــع  للتطبيــع  العربيــة 
والكيــان  اإلمــارات  بــن  التطبيــع  معاهــدة  توقيــع  بإدانــة  الفلســطينى 
التــى  العربيــة  باملبــادرة  ألقــت  قــد  الجامعــة  تكــون  وبذلــك  الصهيــوين 
تنــازل  كان رشطهــا   )والتــى  املهمــات  ســلة  عــام ٢٠٠٢ ىف  أصدرتهــا 
الـــ٦٧ مــع تبــادل أراىض يقابلهــا االعــراف وعقــد  إرسائيــل عــن أراىض 
معاهدات سام مع إرسائيل(، وقد اعتربها األمن العام لحركة الجهاد 
اإلســامي األســتاذ زيــاد النخالــة أخطــر عــى القضيــة الفلســطينية مــن 
األربعــاء  مســاء  املياديــن  فضائيــة  عــى  لقــاء  )ىف  بلفــور  وعــد 
التــى  املرحلــة  مــن  انهيــارا  أكــر  عربيــة  مرحلــة  لتبــدأ   ،)17/9/2020

تــم  وبالفعــل  والبحريــن...  العربيــة  اإلمــارات  نظامــا  افتتحهــا  ســبقتها 
التوقيــع مســاء يــوم ١٥ ســبتمرب ٢٠٢٠م  ىف حديقــة البيــت األبيــض بــن 
النظامــن اإلمــاراىت والبحرينــى مــع )إرسائيــل( بشــهادة أمريكيــة وأمــام 
حضور كبر باحتفال فولوكلورى نقلته كل وسائل اإلعام ىف العامل... 
مشــهٌد مخــزى يظهــر مــدى الســقوط االخاقــى والقيمــى الــذى أصــاب 
أى  بــدون  الصهيــوىن  الكيــان  مــع  التطبيــع  معاهــدة  عــى  عــن  امُلَوقِّ
حســابات للعقيــدة والعروبــة والتاريــخ  واســتخفافا باملبــادئ اإلنســانية 
عندمــا ُيكافــأ املجــرُم والقاتــُل الصهيــوىن عــى جرامئــه وُيكافــُأ ترامــب 
ويشــكل  الفلســطينية،  القضيــة  لتصفيــة  القــرن  صفقــة  مؤامــرة  عــى 
النظامــان بذلــك طــوق نجــاة لنتنياهــو وترامــب مــن محاكــم الفســاد التــى 
تنتظر االثنن ويتقدما للفوز ىف االنتخابات القريبة القادمة ىف اللحظة 
الــذى َســِئم فيهــا الشــعب األمريــى ترامــب وَســِئم املجتمــع الصهيوين 
لــذا فــإن توقيــع  نتنياهــو بســبب قضايــا الفســاد التــى ارتكبهــا االثنــان، 
معاهــدات تطبيــع أو ســام مــع العــدو الصهيــوين ال تعطيــه فقــط مزيــدا 

من الرشعية باحتال فلسطن ومزيدا من الشهوانية املتدفقة الرتكاب 
الجرائــم واملجــازر ضــد الشــعب الفلســطينى، وإمنــا ســتعطيه الدافعيــة 
إلشــعال حــروب ومزيــد مــن الدمــار ىف املنطقــة العربيــة عندمــا تحــط 
القواعد العسكرية الصهيوأمريكية رحالها عى أرض البحرين واإلمارات 
وباقــى أرايض الخليــج عــى امتــداد الحــدود مــع إيــران، فــإن أى حــرب 
ستشــعلها أمريــكا و)إرسائيــل( هنــاك ســتنعكس نتائجهــا الكارثيــة عــى 
دويات الخليج وليســت عى أمريكا أو )إرسائيل( وهذا ما تريده دولة 
لنهــب  تلــك املنطقــة  عــى  عــن )إرسائيــل(  أن  باإلضافــة إىل  الكيــان، 
ثرواتها وليكون مستقبا ميناء حيفا بديًا عن ميناء بروت الذى دمرته 
أيــاٍد يحركهــا املوســاد )حســب بعــض املراقبــن(... وبذلــك تكــون دولة 
االحتال حمت نفسها من إيران التى تشكل الخطر األكرب عليها والتى 
تقــود  محــور املقاومــة والداعــم الرئيس للقضية الفلســطينية واملقاومة 
للكيــان  وأمنيــا  وجوديــا  هاجســا  مثلتــا  اللتــان  واللبنانيــة  الفلســطينية 
لنفســها  التــى رضيــت  العربيــة  األنظمــة  تحييــد  تــم  أن  بعــد  الصهيــوىن 
وبطواعيــة مطلقــة أن تســر ىف الفلــك الصهيــو أمريــى، وبذلــك يكــون 
العدو الصهيوىن قد أمن العقاب إىل جانب ضامن عدم تدخل أي من 
األنظمة امُلطّبعة إلنقاذ أو مساعدة الشعب  الفلسطينى واللبناىن ىف 
أى حــرب قادمــة يشــنها العــدو الصهيــوىن عليهــام... كــام حــدث ســابقا 
ىف حــرب متــوز ٢٠٠٦م عــى لبنــان وثــاث حــروب مدمــرة عــى غــزة ألن 
لــارادة الصهيوأمريكيــة...  ثــروات ومقــدرات األمــة أصبحــت خاضعــة 
لقد شــهد شــهر ســبتمرب هذه االحداث عى مدار خمســة عقود تقريبًا، 
وكام هو معروف فإن مركز القرار  الصهيوىن ال يختار التواريخ عشوائيا 
كام هى األنظمة املتهافتة ألن الصورة النمطية ىف عقول قادة الصهاينة 
والــذى عــرّب عنهــا وزيــر الجيــش اإلرسائيــي األســبق مــوىش دّيــان" حــن 
ال  فهمــوا  وإذا  يفهمــون،  ال  قــرأوا  وإذا  يقــرأون،  ال  العــرب  "إن  قــال 
يســتوعبون" وهــذا مــا ينطبــق  عــى هــذه األنظمــة الرجعيــة، ولــو امتلــك 
املطبعــون ذرة فهــم ســياىس العتــربوا مبــا وصلــت إليــه األمــور ىف مــرص 
توقيــع  بعــد  املناحــي  كل  ىف  كارثيــة  أوضــاع  مــن  واألردن  وفلســطن 
اتفاقيــة كامــب ديفيــد عــام ١٩٧٨ واتفاقيــة أوســلو عــام ١٩٩٣ واتفاقيــة 
وادى عربــة عــام ١٩٩٤... ورســالة  نتنياهــو للعــرب والفلســطينين  ان 
الخطأ التاريخى الذى ارتكبه شارون ىف سبتمرب عام ٢٠٠٥م باالنسحاب 
مــن غــزة لــن يتكــرر وهــو آخــر االنســحابات، أمــا رســالته لإلرسائيليــن "أن 
وأاّل  غــزة  مــن  االنســحاب  تجربــة  مــن  درســًا  تأخــذ  أن  )إرسائيــل(  عــى 
تنسحب من الضفة الغربية األقرب عى مراكز )إرسائيل( الحرية من 
غزة"...  طموحات ترامب ونتنياهو من التطبيع من أجل تهيئة املنطقة 
لتكون مرتعًا آمنًا لدولة االحتال مقابل توفر الحامية لعروش مهرئة.. 
لكــْن، ُســّنُة اللــه ماضيــة "وإذ تــأذّن ربــك ليبعــن عليهــم إىل يــوم القيامــة 
مــن يســومهم ســوء العــذاب إنَّ ربــك لرسيــع العقــاب وإنــه لغفــور رحيــم" 

صدق الله العظيم.

شهر سبتمبر.. ذكريات وتطبيع
أحمد المدلل

لو امتلك المطبعون ذرة فهم سياسي العتبروا 
بما وصلت إليه األمور في مصر وفلسطين 

واألردن من أوضاع كارثية في كل المناحي بعد 
توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام ١٩٧٨ واتفاقية 

أوسلو عام ١٩٩٣ واتفاقية وادى عربة عام 
.١٩٩٤

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 
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القدس املحتلة/ فلسطني:
إلغاثــة  املتحــدة  األمــم  وكالــة  عــت  وقَّ
يف  الفلســطينيني  الالجئــني  وتشــغيل 
الــرق األدىن "أونــروا"، اتفاقيــات تــرع 
بقيمــة 53 مليــون يــورو مــن الجمهوريــة 
خــالل  مــن  وذلــك  األملانيــة،  االتحاديــة 

بنك التنمية األملاين.
أمــس،  بيــان،  يف  "أونــروا"  وأوضحــت 
تعزيــز  عــى  ســتعمل  االتفاقيــات  أن 
يف  والصحيــة  التعليميــة  الخدمــات 
التــي  الغربيــة،  والضفــة  ولبنــان  األردن 
وغــزة، وتقديــم  القــدس  تشــمل رشقــي 
العمــل  مقابــل  النقــد  لرنامــج  الدعــم 
يف لبنــان عــالوة عــى تحســني الظــروف 
الجئــي  مخيــات  يف  املعيشــية 

فلسطني يف األردن وقطاع غزة.
وقــال رئيــس مكتــب املمثليــة األملانيــة 
كالجيــس  كريســتيان  اللــه  رام  يف 
وعواقبهــا  كورونــا  فــروس  "أزمــة  إن 
مــن  زادت  قــد  االقتصاديــة  االجتاعيــة 
الضغــط عــى الالجئــني الفلســطينيني، 
فإننــا  اإلضــايف،  املــايل  ترعنــا  ومــع 
نســعى إىل تعزيــز برامــج أونــروا الصحية 

وخدماتها الرئيسة األخرى".
 53 أصــل  مــن  أنــه  إىل  البيــان  ولفــت 
مليــون يــورو إجــايل التمويل األملاين، 
لدعــم  يــورو  مليــون   28 تخصيــص  تــم 
وخدمــات  التعليــم  خدمــات  تقديــم 

الصحة األساسية.
يــورو  ماليــني   10 تخصيــص  وســيتم 
الجئــي  معيشــة  ســبل  تحســني  لدعــم 
يعانــون  والذيــن  لبنــان،  يف  فلســطني 
مــن ســبل محــدودة للوصــول إىل ســوق 
وذلــك  االقتصاديــة،  والفــرص  العمــل 
العمــل  فــرص  اســتحداث  طريــق  عــن 
القامــة  جمــع  مجــاالت  يف  وخصوصــا 

واإلدارة املســتدامة للنفايــات الصلبــة، 
بحسب البيان.

يــورو  15 مليــون  وســركز منحــة بقيمــة 
املخيــات  تحســني  مروعــات  عــى 
يف األردن وقطــاع غــزة مبشــاركة مجتمــع 
الالجئــني املحيل، عالوة عى تحســني 
خدمــات "أونــروا" مــن خالل إنشــاء مركز 
صحي جديد ومبنى لإلغاثة والخدمات 

االجتاعية يف غزة.
عــى  أيضــا  املــروع  هــذا  ويشــتمل 
إنشــاء محطة شمســية يف عان، يتوقع 
لها أن توفر طاقة متجددة مستدامة ملا 
نسبته %65 من كل مرافق "أونروا" يف 

كبــر  بشــكل  التقليــل  وبالتــايل  األردن، 
من نفقاتها الجارية.

وقال املفوض العام لـ"األونروا" فيليب 
االتحاديــة  "الجمهوريــة  أن  الزارينــي، 
داعــا  تــزال  وال  كانــت  قــد  األملانيــة 
ورشيــكا  فلســطني  الجئــي  لرفــاه  ثابتــا 

اسراتيجيا للوكالة لسنوات عديدة".
وأكــد أن الســخاء الــذي قدمتــه مجــددا 
االقتصــادي  للتعــاون  االتحاديــة  الــوزارة 
والتنمية من خالل بنك التنمية األملاين 
سيســاهم بشــكل مبــارش يف املحافظــة 
التعليميــة  "أونــروا"  خدمــات  عــى 
التحتيــة،  البنيــة  وخدمــات  والصحيــة 

املعيشــية  الظــروف  تحســني  ويف 
العمــل  مقابــل  النقــد  فــرص  خــالل  مــن 
املخيــم  تنميــة  ألولويــات  واالســتجابة 
ملئــات اآلالف مــن الجئــي فلســطني يف 

الرق األوسط.
الحكومــة  "كانــت  الزارينــي:  وأضــاف 
عــام  يف  للوكالــة  مانــح  أكــر  األملانيــة 
2019 وذلــك بترعهــا بأكــر مــن 152 
مبــا  )أونــروا(،  لعمليــات  يــورو  مليــون 
يف ذلــك االتفاقيــات التــي تــم توقيعهــا 
يف  اآلن  حتــى  أملانيــا  التزمــت  اليــوم، 
عــام 2020 بتمويــل جديــد مببلــغ يزيــد 

عى 161 مليون يورو".

خان يونس/ فلسطني:
رشعــت بلديــة خــان يونــس بالتعــاون مــع رشكــة توزيع 
)الضغــط  أريض  كهربــاء  خــط  أول  بتمديــد  الكهربــاء 
العايل( يف شارع جال عبد النارص، وذلك بالتزامن 
مــع أعــال تطويــر الشــارع املذكور الــذي يتم تنفيذه 
بالراكــة مــع اإلدارة العامــة للمشــاريع بــوزارة الحكــم 

املحيل.
الديــن  عــالء  م.  يونــس  خــان  بلديــة  رئيــس  وأوضــح 
كوابــل  متديــد  أهميــة  أمــس،  بيــان،  يف  البطــة، 
باطــن األرض ضمــن  العــايل( يف  )الضغــط  الكهربــاء 
الســكان  لرغبــة  التطويريــة، واســتجابة  البلديــة  خطــة 
ســيا وأن املنطقــة تعتــر منطقــة اقتصاديــة نشــطة 
عــى مــدار الســاعة ويوجــد بهــا عــدد مــن املــدارس 

والكليات الجامعية.
وشــدد البطــة عــى ســعى البلديــة دومــا إىل النهــوض 
باملدينــة وشــوارعها وتحســني واقعــي البنيــة التحتيــة 
مــن أجــل  الجهــات املانحــة  مــع  والفوقيــة والتواصــل 

مســرة  الســتكال  الــالزم  املــادي  الدعــم  تأمــني 
مــن معانــاة املواطنــني  والتخفيــف  والتطويــر،  البنــاء 

وأصحاب املحالت التجارية وسائقي املركبات.
وشــكر إدارة رشكــة الكهربــاء عــى جهودها املبذولة 
يف تطويــر واقــع شــبكات الكهربــاء يف املحافظــات، 
مــع  الكامــل  تعاونهــم  عــى  املواطنــني  شــكر  كــا 
التــي ستســهل إنجــاز  الطواقــم العاملــة يف امليــدان 

املروع ككل بالرسعة املمكنة.
مــن جهتــه، ذكــر مديــر رشكة الكهربــاء فرع خان يونس 
م. زيك القرعــة، أن الركــة تبــذل جهــودًا كبــرة مــن 
خــان  محافظــة  يف  القامئــة  الشــبكات  تطويــر  أجــل 
يونس مع اســتمرار أعال التطوير وتحويل جزء منها 
إىل شبكات أرضية خصوصًا يف املناطق املزدحمة.

وأوضــح القرعــة أن األعــال الجاريــة يف شــارع جــال 
التطويريــة  الركــة  خطــة  ضمــن  تــأيت  النــارص  عبــد 
الخدمــات  تعزيــز  يف  الراميــة  للجهــود  واســتجابة 

املقدمة للسكان.

بلدية خان يونس ترشع 
بتمديد أول كابل كهرباء أريض 

غزة/ فلسطني: 
يف  التمويــن  مباحــث  دائــرة  أعلنــت 
منشــأة   35 إغــالق  بغــزة  الرطــة 
تجاريــة غــر ملتزمة بإجراءات الوقاية 
القطــاع  محافظــات  يف  والســالمة 

خالل 24 ساعة املاضية.
وقالــت الرطــة يف بيــان، أمــس، إن 
ذلــك جــاء ضمــن جهودهــا املتواصلة 
أســعار  وحركــة  األســواق  متابعــة  يف 
مــع  للمواطنــني،  األساســية  املــواد 

إجراءات مواجهة فروس كورونا.
أن  إىل  التمويــن  مباحــث  وأشــارت 
املنشــآت املغلقــة شــملت: مطاعــم 
الخضــار  لبيــع  ومحــال  شــعبية، 

والفواكــه، ومذابح دواجن، ومطاحن، 
تنفيذهــا  لعــدم  الخبــز؛  لبيــع  ونقطــة 

الروط الصحية.
 6 أوقفــت  أنهــا  املباحــث  وأكــدت 
مــن تجــار الخــراوات شــال القطــاع 
لتكــرار رفــع األســعار أكــر من مرة بعد 
إخطارهــم مســبقًا، وأحالتهــم ملفتــش 
اإلجــراءات  التخــاذ  الرطــة  تحقيــق 

القانونية بحقهم.
أن  التمويــن  مباحــث  وأوضحــت 
ضبــط  محــر   26 حــّررت  طواقمهــا 
لتجــار مخالفــني رفعــوا أســعار املــواد 
يلتزمــوا  مل  وآخريــن  الغذائيــة، 
 5 جانــب  إىل  الســالمة،  بإجــراءات 

محــارض إتــالف ملــواد غذائية فاســدة 
ومنتهية الصالحية.

التجــار  ألزمــت  أنهــا  إىل  ولفتــت 
التجاريــة  املحــال  وأصحــاب 
امُلقــرّة  بالتســعرة  البيــَع  املخالفــني 
مــن وزارة االقتصــاد الوطنــي، وتوقيــع 
مخالفاتهــم  تكــرار  بعــدم  تعهــدات 

السابقة.
ونبهت إىل أنه تم تحرير 3 إخطارات 
بحــق منشــآت أخــرى لعــدم تنفيذهــا 
ارتــداء  وعــدم  الصحيــة،  الــروط 
"محــال  شــملت  داخلهــا،  الكامــات 
لعمــل الشــاورما، ومحال لبيع الخضار 

والفواكه، ومطحنة".

7 محــال  كــا حــررت تعهــدات بحــق 
لبيــع الذهــب ملخالفتهــا التعليــات 
الســالمة  بإجــراءات  االلتــزام  وعــدم 

والوقاية.
متــت  أنــه  التمويــن  مباحــث  وبّينــت 
إىل  املخالفــات  تلــك  جميــع  إحالــة 
الدوائر القانونية حسب االختصاص، 

التخاذ اإلجراءات القانونية فيها.
مواصلــة  العامــة  املباحــث  وأكــدت 
عملهــا يف متابعــة األســواق والســلع 
بالتســعرة  والتزامهــا  والبضائــع، 
املقــرة مــن وزارة االقتصــاد، والتزامهــا 
والســالمة  الوقايــة  بإجــراءات 

املفروضة من الجهات املختصة.

إيقاف 6 تجار تالعبوا باألسعار

إغالق 35 منشأة تجارية غري ملتزمة بإجراءات الوقاية بغزة

أملانيا تدعم خدمات "أونروا" بـ53 مليون دوالر
إسطنبول/ األناضول:

تتســارع التطــورات والعالقــات االقتصادية بني 
الخصــوص،  وجــه  عــى  واإلمــارات  )إرسائيــل( 
بعــد إعــالن تطبيــع العالقــات بينهــا منــذ 13 
أغســطس/ آب املــايض، وإعــالن رشكات مــن 

الجانبني توقيع اتفاقيات تفاهم.
خليجيــة  دول  دخــول  إىل  )إرسائيــل(  وتطمــع 
أخرى لنادي التطبيع، بحثا عن مكاسب أمنية 
وسياسية، وليس أقل منها اقتصادية، بحسب 

االهتامات التي ترزها وسائل إعالم.
املختــص  "غلوبــس"  موقــع  أورد  واألربعــاء، 
"تــل  يف  مســؤولني  أن  اإلرسائيــيل  باالقتصــاد 
أبيــب" أجــروا خــالل األيــام املاضيــة مباحثــات 
نفــط  أنابيــب  خــط  إلقامــة  اإلمــارات،  يف 
مينــاء  إىل  الســعودية  مــن  ميتــد  ومشــتقات، 

"إيالت" عى البحر األحمر.
البحــر  عــى  عســقالن  حتــى  "إيــالت"  ومــن 
أنابيــب  خــط  )إرسائيــل(  متلــك  املتوســط، 
مالمئــا  ســيكون  إنــه  الصحيفــة  قالــت  نفطيــة، 
لنقــل الخــام نحــو األســواق يف أوروبا عى وجه 

الخصوص.
ومتــر ناقــالت النفــط الخليجية حاليا واملتجهة 
إىل الغــرب، مــن خــالل مضيــق هرمــز بالخليــج 
ومنهــا إىل مضيــق بــاب املنــدب جنــوب البحــر 
ومنهــا  الســويس  قنــاة  إىل  وصــوال  األحمــر، 

ألسواق أوروبا واألمريكيتني.
هــده  يف  الســويس  قنــاة  ســتكون  وبذلــك، 
الحالــة، أمــام تحديــات وجــود منافــس بري أقل 
كلفــة، بطلــه األكــر )إرسائيــل(، وذلــك بعــد 5 
دوالر  مليــارات   8 مبلــغ  إنفاقهــا  مــن  ســنوات 

عى إنشاء تفريعة تزيد فعالية القناة.
وليــس فقــط خــط األنابيــب املقــرح، ســيكون 

عقبــة أمــام زيــادة وهــج قنــاة الســويس تجاريــا، 
بــل إن رشاكات أعلــن عنهــا خــالل وقــت ســابق 
األسبوع الجاري، بطلها مجموعة مواينء ديب 

العاملية.
ديب  "موانــئ  وقعــت  املــايض،  والثالثــاء 
مــع  التفاهــم  مذكــرات  مــن  عــددًا  العامليــة"، 
تعزيــز  بشــأن  اإلرسائيليــة،  "دوڤرتــاوار"  رشكــة 

الحركة التجارية يف املنطقة.
تعــاون،  مجــاالت  التفاهــم  مذكــرات  تغطــي 
بتقييــم  العامليــة"  ديب  "موانــئ  قيــام  تشــمل 
تطويــر  وكذلــك  اإلرسائيليــة،  املوانــئ  تطويــر 
مالحــي  خــط  إنشــاء  وإمكانيــة  حــرة،  مناطــق 

مبارش بني ميناء "إيالت" وميناء جبل عيل.
الصناعــة  مصــادر  "تقــدر  "غلوبــس":  ويقــول 
أنــه كجــزء مــن مذكــرات التفاهــم، مــن املتوقــع 
أيضا أن تتقدم الركتان قريبا بشكل مشرك 
يف مناقصــة خصخصــة مينــاء حيفــا عى البحر 

املتوسط".
يعنــي ذلــك، أن بديــل قناة الســويس املرصية 
بعــد كيلومــرات قليلــة  ســيكون متوفــرا عــى 
باتجــاه الشــال الرقــي، يف غضــون ســنوات 
العالقــات  ســيناريو  اســتمرار  حــال  قليلــة، 

الصاعدة بني )إرسائيل( ودول خليجية.
املــايض،  الشــهر  صــدرت  ترصيحــات  وتظهــر 
لـــ "أســامة ربيــع"، رئيــس هيئــة قنــاة الســويس، 
املاليــة  املداخيــل  حيــث  مــن  القنــاة  أهميــة 

ملرص، خاصة النقد األجنبي.
 4.7 زادت  الهيئــة  إيــرادات  إن  ربيــع:  وقــال 
إنشــاء  مــن  ســنوات،  خمــس  أول  يف  باملئــة 
قنــاة فرعيــة جديــدة لتبلــغ 27.2 مليــار دوالر، 
الســنوات  يف  دوالر  مليــار   25.9 مــع  مقارنــة 

الخمس السابقة.

رام الله/ فلسطني:
برنامجــا  الدوليــة  العمــل  منظمــة  أطلقــت 
العمــل  قطــاع  تطويــر  أجــل  مــن  مســتحدثا 
التعاونيــات  دعــم  يشــمل  مبــا  التعــاوين 
بهــدف  الفلســطينية  االجتاعيــة  واملشــاريع 
األرض  يف  املســتدامة  التنميــة  تحقيــق 

الفلسطينية املحتلة. 
يف  الدوليــة،  العمــل  منظمــة  وأوضحــت 
بيــان، أمــس، أن برنامــج دعــم التعاونيــات هــو 
 "Be the Impact" برنامــج  مكونــات  أحــد 
للتعــاون  اإليطاليــة  الوكالــة  متولــه  الــذي 
بهــدف  ســنوات،   3 مدتهــا  لفــرة  اإلمنــايئ 
تقويــة القطــاع التعــاوين الفلســطيني وكذلــك 
األعــال  لريــادة  األساســية  املبــادئ  ترســيخ 

االجتاعية.
وذكــرت أنــه تــم إطــالق الرنامــج خــالل حفــل 
الحكومــة  عــن  ممثــال  حــره  بالقــدس  أقيــم 
جوزيّبــي  اإليطــايل  العــام  القنصــل  االيطاليــة 
فيديــيل، وعــن منظمة العمــل الدولية ممثلها 

أن  إىل  وأشــارت  قليبــو.  منــر  القــدس  يف 
الرنامج يســعى إىل تعزيز فرص عمل وســبل 
عيش الفلســطينيني، نســاء ورجاال، عر خلق 
ومحفــزة  داعمــة  وتنظيميــة  مؤسســية  بيئــة 

لتأسيس تعاونيات مستقلة ومكتفية ذاتيًا.
ســيقدم  الدوليــة  العمــل  منظمــة  وبحســب 
الرنامــج الدعــم الفنــي لهيئة العمــل التعاوين 
تطويــر  معهــد  دعــم  يشــمل  مبــا  وفروعهــا 
التعاونيــات  تطويــر  وصنــدوق  التعاونيــات، 
الوظائــف  تنفيــذ  تســهيل  أجــل  مــن  وذلــك 
مالمئــة  بيئــة  لخلــق  والداعمــة  التنظيميــة 
منوهــا  وتحقيــق  التعاونيــات  ملأسســة 

وازدهارها مع الحفاظ عى استقالليتها. 
الفنــي  الدعــم  أيضــا  الرنامــج  ســيقدم  كــا 
لالتحاد التعاوين العام حديث التأسيس مبا 
يشمل اتحاداته القطاعية الخمسة وباألخص 
يف مجــاالت التخطيــط والتدريــب واملســائل 
تبــادل  الرنامــج  ســيدعم  كــا  القانونيــة، 

الخرات واملعارف مع الركاء الدوليني.

تبعات تحالفات )إرسائيل( مع الخليج
 تدفع مثنها "قناة السويس" 

»العمل الدولية« تستحدث برنامج قطاع 
التعاون الفلسطيني بدعم إيطايل 

نيويورك/ وكاالت:
نحــو  متجهــا  مكاســبه  أمــس،  الذهــب،  واصــل 
التــوايل،  عــى  الثــاين  لألســبوع  تحقيقهــا 
مســتفيدا مــن تراجع الــدوالر وتوجهات البنوك 
املركزيــة حــول العــامل نحــو املزيــد من التيســر 

النقدي.
وارتفــع املعــدن النفيــس يف التعامــل الفــوري 
 0.54 بنســبة  أو  دوالرات   10.55 مبقــدار 

باملئة إىل 1954.58 دوالرا لألوقية.
وقفــز يف العقــود اآلجلــة مبقــدار 12.65 دوالر 
أو بنســبة 0.64 باملئــة إىل 1962.55 دوالرا 

لألوقية.
وهبط مؤرش الدوالر، الذي يقيس أداء العملة 
األمريكية أمام ســلة من ســت عمالت رئيســية، 

بنسبة 0.17 باملئة إىل 92.8.

اقتنــاء  كلفــة  مــن  الــدوالر  انخفــاض  ويقلــل 
الذهب لحاميل العمالت األخرى.

وزاد اإلقبــال عــى املعــدن األصفــر، الــذي يعــد 
مــالذا آمنــا، بفعــل توقعــات أكر تشــاؤما بشــأن 
وتــرة  ارتفــاع  مــع  العاملــي  االقتصــاد  تعــايف 

تسجيل إصابات جديدة بفروس كورونا.
وتخطــى عــدد اإلصابات بالفروس حول العامل 
حاجــز 30 مليــون إصابة، وتجاوز عدد الوفيات 

946 ألف وفاة.
)األمريــي(،  االتحــادي  االحتياطــي  وأبقــى 
عنــد  الرئيســة  الفائــدة  أســعار  عــى  األربعــاء، 
مستوى تاريخي متدنٍّ يف نطاق صفر - 0.25 
باملئــة، وقــرر مواصلــة ضخ الســيولة عــر برنامج 

لراء سندات الركات. 
قــدرة  تعزيــز  الرئيــس  هدفــه  إن  البنــك  وقــال 

االقتصاد األمريي عى التوظيف، ويستهدف 
املــدى  عــى  باملئــة  اثنــني  مبعــدل  تضخــا 
الفائــدة  عــى  ســيبقي  أنــه  يعنــي  مــا  الطويــل، 

قريبة من الصفر لفرة طويلة.
كــا أبقــى بنــك انجلــرا )املركــزي الريطــاين( 
متــدن،  تاريخــي  مســتوى  يف  الفائــدة  ســعر 
أيضــا، عنــد 0.1 باملئــة، وقــرر مواصلــة برنامــج 

رشاء السندات الحكومية والخاصة.
إمكانيــة  إىل  الريطــاين  املركــزي  وأملــح 
خفــض الفائــدة إىل مــا دون الصفــر "إذا دعــت 
يف  مــرة  أول  ســيكون  حصــل،  وإن  الــرورة"، 
إىل  الريطانيــة  الفائــدة  فيهــا  تنتقــل  التاريــخ 

املنطقة السالبة.
إىل  اليابــاين  املركــزي  البنــك  أملــح  كــا 

استعداده لتوسيع حزم التحفيز.

الذهب يواصل مكاسبه مستفيًدا من ضعف الدوالر
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تونس/ وكاالت:
غرفــة  يف  أرضــا  وأطفالهــا  مربوكــة  التونســية  تجلــس 
لشــخصني  يكفــي  بالــكاد  طعامــا  يتقاســمون  حيــث 
وتقول "ليس لدينا حل، إما ان منوت جميعا أو ننجح 
فاشــلتني  محاولتــني  بعــد  أوروبــا،  اىل  الوصــول"  يف 

ملغادرة تونس بحرا.
تقــول مربوكــة )38 عامــا( مرتديــة مالبــس باهتــة يف 
منزلها الذي تآكلت جدرانه والذي ال تتوافر فيه املاء 
وال الكهربــاء يف حــي شــعبي مبدينــة صفاقــس )رشق( 
"إن توفــر يل قــارب ســنحاول مــرة أخــرى مــن أجل عالج 

ابني".
حاول زوجها رؤوف حويج مرتني خالل شــهري متوز/

يوليــو وآب/أغســطس عبــور البحــر بطريقة غري قانونية 
مع كل أفراد العائلة بعد أن ضاقت به الحال ومل يعد 
يجنــي مــن جمــع البالســتيك وقطــع الخــردة الــذي كان 
يقتات منه، ما يكفي من املال لعالج ابنه البكر أحمد 
)22 عامــا( املقعــد منــذ إصابتــه قبــل خمــس ســنوات 

بنزيف حاد يف الدماغ يف حادث.
قانونيــة  غــري  بصــورة  الهجــرة  شــخصا   8020 وحــاول 
مــن تونــس منــذ مطلــع العــام وحتــى منتصــف أيلــول/

ســبتمرب، بينهــم حــواىل 250 قــارصا، وفــق احصائيات 
وزارة الداخلية التونسية.

االقتصاديــة  للحقــوق  التونــي  املنتــدى  وأوضــح 
واالجتامعيــة، وهــي منظمــة غــري حكوميــة متخصصــة 
يف ملف الهجرة غري القانونية، ان عدد الوافدين اىل 
الســواحل االيطاليــة منــذ مطلــع العــام الحــايل تخطــى 
22 ألفا، مسجال رقام غري مسبوق منذ العام 2011، 

مع بدء تزايد أعداد القرص بني املهاجرين.
ويقــول املكلــف باالعــالم رمضــان بــن عمــر ان املنظمة 
غــري  املهاجــر  عــدد  آالف  مثانيــة  بحــوايل  تقــدر 
االيطاليــة  الســواحل  إىل  وصلــوا  الذيــن  القانونيــني 
خــالل الثامنيــة أشــهر األوىل مــن العــام الحــايل، وان 
"ما بني تسعني ومئة عائلة تونسية وصلت السواحل 

االيطالية".

"سرقت البحر"
تــم توقيــف رؤوف يف محاولتــه الثانيــة وبقيــت مربوكــة 

وحدها تواجه وضعا صعبا مع أطفالها الخمسة.
تقــول وعيناهــا دامعتــان "مل أقــرف ذنبــا، مل أرسق ومل 
أقــم بجرميــة، فقــط رسقــت البحــر وحاولــت"، مضيفــة 
"يئســت من الحياة وازداد وضعي تأزما، أريد ان أعالج 

ابني، ال أطلب شيأ آخر".
يف مقطــع فيديــو صورتــه العائلة بالهاتف خالل محاولة 
األب  يظهــر  الفائــت،  متوز/يوليــو  يف  البحــر  عبورهــا 
رؤوف يــرصخ بوجــه قــوات مــن خفــر الســواحل طوقتــه 

عــى  تلومــوين  "ال  املينــاء  اىل  العــودة  عــى  وأجربتــه 
اصطحــاب ابنــايئ، مل يلتفــت يل أحــد ومل يســاعدين 

أحد".
=عى ظهر املركب، جلست زوجته مربوكة وكل أفراد 
العائلــة يحيطــون باالبــن املقعد املمدد وجهاز التنفس 

االصطناعي مشدود ألنفه.
تقول الوالدة وهي أمّية "توجهت للمســؤولني لالعانة، 
مل يستجب يل أحد ...أعطوين فقط 180 دينارا )55 
يــورو( مثــن الضــامدات"، وهــي تشــعر بخــوف متواصــل 

من أن يفارق أحمد الحياة يف كل لحظة.

شــهدت حركــة الهجــرة غــري القانونيــة عــدة محطــات منذ 
2017، وال ســيام مــع ظهــور القــرّص يف هــذه الرحــالت، 
وهــو مــا بررتــه املنظمة موضحة أنه أصبح "هناك وعي" 
الســواحل  وصولــه  عنــد  بالحاميــة  يتمتــع  القــارص  بــأن 

األوروبية وبالتايل لن يتم ترحيله.
وأوضــح بــن عمــر إن العائلــة التونســية كانت يف الســابق 
هــذه  صــد  وتحــاول  أبنائهــا  لهجــرة  مقاومــا"  "عنــرصا 
الخطط وإفشــالها، ولكن "شــيئا فشــيا أصبحت محبطة 
واالجتامعــي  االقتصــادي  وبالوضــع  باألعبــاء  ومثقلــة 
تــرى مانعــا يف متويــل مــروع  الصعــب وأصبحــت ال 

الهجرة ألبنائها وبدأت تشارك يف عملية الهجرة".
ناجحــة  محــاوالت  اثــر  قرارهــام  رؤوف ومربوكــة  واتخــذ 
لعائالت يف منطقتهم متكنت من الوصول اىل ايطاليا، 
"وهي يف وضع جّيد وهناك من اتصل بنا وقال تعالوا 

اليطاليا ميكن ان نعالج أطفالكم"، وفقا ملربوكة.
تقــول ابنتهــا آيــة )12 عامــا( يف املطبــخ حيــث تجلــب 
بعضــا مــن مــاء املطــر الــذي يتــم جمعــه الســتعامله يف 
الطهــي "ال أعــرف البحــر، وكنــت خائفــة"، وبيــت العائلة 

يبعد حواىل عرة كيلومرات عن الشاطئ.
"خيار عائلي"

والتــي  عامــا   37 البالغــة  مربوكــة  شــقيقة  مريــم  تقــول 
قــى زوجهــا وابنهــا غرقــا خــالل محاولتهــام عبــور البحر 
"أختــي وزوجهــا عــى حــق، ولــو كنــت مكانهــا لفعلــت 

نفس اليشء".
أن  غربــايل  فــؤاد  االجتــامع  علــوم  يف  الباحــث  يعتــرب 
هنــاك "تحــّول إىل هجــرة عائليــة وهــذا معطــى جديــد 
محاولــة  عائليا...هــي  خيــارا  باتــت  الهجــرة  والفــت. 
مــن  للرحيــل  املناهضــة  الجمعيــات  تعاطــف  لكســب 
أوروبــا". ويتابــع الباحــث "األطفــال هــم حبل نجاة لعدم 
حالــة  "هنــاك  بــأن  ذلــك  معلــال  أوروبــا"،  مــن  الرحيــل 
مــن اإلحبــاط الجامعــي املعممــة" ســببها "بدرجــة أوىل 

الوضع املعييش".
الــدول  قبــل  مــن  املتبعــة  الهجــرة  سياســات  ان  =كــام 
األوروبيــة "غــري مرنــة ...فالحصــول عــى التأشــرية ليــس 

أمرا سهال"، وفقا لغربايل.
وتعيــش تونــس منــذ ثــورة 2011 التــي أطاحــت بنظــام 
الرئيــس االســبق الراحــل زيــن العابديــن بــن عــي انتقــاال 
دميوقراطيا تواجهه العديد من الصعوبات، منها ملف 
املناطــق  بعــض  املئــة يف  30 يف  تبلــغ  التــي  البطالــة 

املهمشة.
وترســل مريــم أطفالهــا اللتقــاط الحلــزون وطهيه للفطور 
عندمــا ال تجــد هــي وأختهــا املال لــراء الطعام، وتقول 
بنقمة ومرارة "مهام يكن، فان العيش يف ايطاليا يبقى 

دامئا أفضل بكثري من تونس".

عائالت تستقلُّ "قوارب املوت" يف تونس طلًبا للهجرة

خفر السواحل التوني ينقذ تونسيني حاولوا الهجرة بحًرا يف ساحل بنزت شاميل البالد        )فلسطني(

بريوت/ وكاالت:
ماكــرون  إميانويــل  الفرنــي  الرئيــس  أجــرى 
اتصــاال هاتفيــا بالرئيــس اللبنــاين ميشــال عــون 
يف  املــي  رضورة  عــن  فيــه  تحــدث  أمــس 
جهــود تشــكيل حكومــة إلخــراج لبنــان مــن أزمته 
الحاليــة، وذلــك بعــد أن وصلــت العمليــة إىل 
طريق مســدود بســبب خالفات الطوائف حول 

تويل الحقائب الوزارية الرئيسية.
وذكــرت الرئاســة اللبنانيــة عــى تويــر "الرئيــس 
الفرنــي  الرئيــس  مــن  اتصــاال  تلقــى  عــون 
الحكومــي  الوضــع  وتنــاول  ماكــرون  إميانويــل 
ورضورة االســتمرار يف املســاعي لتأمني والدة 

الحكومة يف أقرب وقت ممكن".
مــن جانــب آخــر، قالــت وزارة الخزانة األمريكية 
الخميــس  يــوم  فرضــت  املتحــدة  الواليــات  إن 
عقوبات عى مسؤول يف حزب الله ورشكتني 
باالرتبــاط  واشــنطن  تتهمهــم  لبنــان  مقرهــام 

بالحزب.
وقالــت الــوزارة يف بيــان إنهــا أدرجــت رشكتــي 

أمسردام- أنقرة/ وكاالت:
تعد هولندا دعوى قضائية ضد سوريا أمام 
أرفــع محكمــة تابعــة لألمــم املتحــدة ســعيا 
األســد  بشــار  الرئيــس  حكومــة  ملحاســبة 
تشــمل  اإلنســان  لحقــوق  انتهــاكات  عــى 
كيامويــة،  أســلحة  واســتخدام  التعذيــب 
وذلــك وفقــا ملــا ورد يف رســالة كتبهــا وزيــر 

الخارجية الهولندي للربملان أمس.
وتــم إبــالغ ســوريا بالخطــوة القانونيــة التــي 
ملحكمــة  القضيــة  إحالــة  احتــامل  تســبق 
واملختصــة  الهــاي  يف  الدوليــة  العــدل 

بالبت يف النزاعات بني الدول.
ســتيف  الهولنــدي  الخارجيــة  وزيــر  وكتــب 

واالستشــارات  للدراســات  كونســالتني  آرش 
واملقــاوالت،  للهندســة  ومعــامر  الهندســية 
ألن  الســوداء،  القامئــة  عــى  لبنــان،  ومقرهــام 
حــزب اللــه اســتغلهام إلخفــاء تحويــالت ماليــة 
إىل حســاباته مبــا يســهم يف إثــراء قيــادة حــزب 

الله، بحسب تعبريها.
كــام طالــت العقوبــات ســلطان خليفــة أســعد 
الــذي قالــت وزارة الخزانــة إنه مســؤول كبري يف 

املجلس التنفيذي لحزب الله.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشني يف البيان 
"عــرب اســتغالل حــزب اللــه لالقتصــاد اللبنــاين 
يتــم  فاســدين  لبنانيــني  والتالعــب مبســؤولني 
منح رشكات مرتبطة باملنظمة اإلرهابية عقودا 

حكومية".
وأضــاف أن "الواليــات املتحــدة ال تــزال ملتزمــة 
باستهداف حزب الله وأنصاره ألنهم يستغلون 
املــوارد اللبنانيــة بشــكل فاســد إلثــراء قادتهــم 
عــدم  مــن  اللبنــاين  الشــعب  يعــاين  حــني  يف 

كفاية الخدمات".

قرارهــا  هولنــدا  تعلــن  "اليــوم  قائــال  بلــوك 
محاســبة ســوريا مبوجــب القانــون الــدويل 
اإلنســان  لحقــوق  انتهــاكات جســيمة  عــى 

وبخاصة التعذيب".
ســوريا  بتعهــد  الرســالة  واستشــهدت 
باحــرام اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملناهضــة 
التعذيــب التــي صدقت عليها دمشــق يف 

.2004

وقــررت هولنــدا اتخــاذ تلك الخطوة بعد أن 
عرقلــت روســيا مســاعي عــدة يف مجلــس 
حقــوق  انتهــاكات  إلحالــة  الــدويل  األمــن 
الجنائيــة  للمحكمــة  ســوريا  يف  اإلنســان 
املتهمــني  األفــراد  تحاكــم  التــي  الدوليــة 

بالواليــات  أرصــدة  أي  اإلجــراء  هــذا  ويجمــد 
الســوداء  القامئــة  يف  للمدرجــني  املتحــدة 
التعامــل  مــن  األمريكيــني  عامــة  بصفــة  ومينــع 
ينخرطــون  الذيــن  إن  الــوزارة  وقالــت  معهــم. 
أيضــا  ُعرضــة  هــؤالء  مــع  معينــة  معامــالت  يف 

الحتامل فرض عقوبات عليهم.
قــرار  أعقــاب  يف  الخميــس  يــوم  قــرار  يــأيت 
أمريــي مامثــل الشــهر الحــايل بــإدراج وزيريــن 
خلفيــة  عــى  الســوداء  بالقامئــة  ســابقني 
اتهامــات بأنهــام عمــال عــى متكــني حــزب اللــه 
بينــام حــذرت واشــنطن مــن أنهــا ســتتخذ مزيدا 

من اإلجراءات التي تستهدف الحزب.
وتعــاين بنــوك لبنــان مــن حالــة شــلل وتتهــاوي 
التوتــرات  حــدة  تصاعــد  مــع  عملتــه  قيمــة 
الطائفية. وعالوة عى ذلك دمر انفجار ضخم 
يف ميناء بريوت الشهر املايض مساحة كبرية 
مــن املدينــة وأســفر عــن مقتــل أكــر مــن 190 
شخصا وأحدث أرضارا تقدر قيمتها بنحو 4.6 

مليار دوالر.

بارتكاب جرائم حرب ومقرها الهاي أيضا.
األســد  "نظــام  الخطــاب  يف  الوزيــر  وقــال 
األخــرى.  بعــد  مــرة  مروعــة  جرائــم  ارتكــب 
هنــاك  تكــون  أن  يجــب  دامغــة.  األدلــة 
عواقب... عدد كبري من السوريني تعرض 
القــري  واالختفــاء  والقتــل  للتعذيــب 
فقــدوا كل يشء  أو  ســام  بغــاز  ولهجــامت 

وهم يفرون بأرواحهم".
وتقــول هولنــدا إن الحــرب األهليــة الدائــرة 
منــذ نحــو عــر ســنوات يف ســوريا أودت 
بحيــاة 200 ألــف عــى األقــل، بينــام ال يزال 
واضطــر  املفقوديــن  عــداد  ألــف يف   100

5.5 مليون للفرار لدول مجاورة.

بنغازي/ وكاالت:
املشــري  ليبيــا،  رشق  قــوات  قائــد  أعلــن 
خليفــة حفــر أمــس إعــادة إنتــاج وتصديــر 
التوزيــع  تضمــن  "رشوط"  وفــق  النفــط 
العــادل لعوائــده، ومنــع دعــم "اإلرهــاب" 
املنشــآت  أهــم  ظلــت  أن  بعــد  مبــوارده، 
قواتــه  ســيطرة  تحــت  الواقعــة  النفطيــة 

مغلقة لثامنية أشهر كاملة.
متلفــزة  كلمــة  يف  حفــر  املشــري  وقــال 
بزتــه  مرتديــا  ببنغــازي  مكتبــه  داخــل  مــن 
العامــة ويف ظــل  العســكرية إن "القيــادة 
مــا يعاينــه املواطــن مــن تــدين املســتوى 
املعييش واالقتصادي ... تقرر استئناف 
إنتــاج وتصديــر النفط، مــع كامل الروط 
التــي تضمــن  والتدابــري االجرائيــة الالزمــة 
وعــدم  املاليــة  لعوائــده  عــادال  توزيعــا 
تعرضهــا  أو  االرهــاب  لدعــم  توظيفهــا 

للسطو والنهب".
ووصف حفر جميع املبادرات السياسية 
لحل األزمة الليبية، بأنها انتهت بـ"الفشل 

الذريع".
املبــادرات  "جميــع  الصــدد  بهــذا  وقــال 
التي يعلن عنها تحت شــعارات التســوية 
الشاملة ومعالجة األزمة، انتهت جميعها 
بالفشــل الذريــع، ومل يعــد املواطــن يثــق 
اال  تكــرث  وال  االزمــة،  أمــد  إلطالتهــا  بهــا 

لتقاسم السلطة بني املتصارعني".
الوطنــي  الوفــاق  حكومــة  رئيــس  وكان 
الليبيــة املعــرف بهــا مــن األمــم املتحــدة 
اســتعداداه  املــايض،  األربعــاء  أعلــن 
لتسليم السلطة قبل نهاية ترين األول/

أكتوبــر، داعيــًا لجنة الحوار الســيايس إىل 
االنتهاء رسيعًا من إعادة تشكيل السلطة 

التنفيذية الجديدة.
وأشــادت األمــم املتحــدة بإعــالن الــراج 
اســتعداده تســليم الســلطة، ووصفته بأنه 

"قرار شجاع".
واســتضافت مدينــة مونــرو يف ســويرا 

األســبوع املــايض اجتامعــًا تشــاوريًا بــني 
األطــراف الليبية توافق خالله املشــاركون 
شــهرًا   18 خــالل  انتخابــات  إجــراء  عــى 
والبــدء بإعــادة تشــكيل املجلــس الرئايس 

وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
باململكــة  بوزنيقــة  اســتضافت  وقبلهــا 
املغربيــة محادثــات برملانيــة ليبية-ليبيــة، 
بهــدف توحيد املؤسســات الســيادية يف 

البالد.
كــام اتفــق الطرفــان عــى مواصلــة الحــوار 
و"اســتئناف هــذه اللقــاءات يف األســبوع 
األخــري" مــن شــهر أيلول/ســبتمرب الجــاري 
الالزمــة  اإلجــراءات  اســتكامل  أجــل  "مــن 
التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا االتفاق".

الوطنيــة  املؤسســة  أعربــت  بدورهــا، 
ومقرهــا  )حكوميــة(  ليبيــا  يف  للنفــط 
القطــاع  لتســييس  أســفها  عــن  طرابلــس، 
أي  يف  مســاومة"  "ورقــة  واســتخدامه 
مفاوضات علنية أو رسية، بهدف تحقيق 

مكاسب سياسية.
وقال مصطفى صنع الله، رئيس مؤسســة 
النفــط الوطنيــة يف بيــان نــر عرب موقعها 
ســاعات  قبــل  االنرنــت  عــى  الرســمي 
لنــا  ميكــن  "ال  حفــر،  إعــالن  مــن  قليلــة 
هــذه  عــن  الطــرف  نغــض  أو  نقبــل  أن 
منهــا  نجعــل  أن  ميكــن  وال  املامرســات، 
وســيلة تســيس قــوت الليبيــني، فالطريقة 
الوحيــدة القابلــة للتطبيــق للمــي قدمــا 
هــي حــل ليبــي ســيادي )...(، لــن نســمح 
قطــاع  يف  دور  بلعــب  الفاغــر  ملرتزقــة 

النفط الوطني".
وأكــد صنــع اللــه انه ال ميكن الســامح برفع 
"القــوة القاهــرة" عــن منشــآت النفــط، يف 
ظــل مــا وصفهــا بـ"فوىض ومفاوضات غري 

نظامية".
مــن  اكــر  "لدينــا  الصــدد  بهــذا  وقــال 
االالف  مبئــات  ممتلئــة  خزانــًا  خمســني 
الهيدروكربونيــة  املــواد  مــن  االطنــان  مــن 

ولدينــا  واالنفجــار،  االشــتعال  شــديدة 
مرتزقة اجانب داخل هذه املنشآت ...، 
ال ميكــن رفــع القــوة القاهرة يف ظل وجود 

هؤالء".
مناســبات  يف  النفــط  مؤسســة  واتهمــت 
عديــدة، قــوات حفــر باالســتعانة بعنارص 
رشكــة فاغــر األمنيــة الروســية لتأمــني أهم 
منشــآت النفــط يف رشق وجنــوب ليبيــا، 

واستخدامها "ألغراض عسكرية".
وتشــهد ليبيــا فــوىض وأعــامل عنــف منــذ 
العــام  يف  القــذايف  معمــر  نظــام  ســقوط 
2011 يف انتفاضــة دعمهــا حلــف شــامل 

األطلي عسكريًا.
بعدمــا  املــايض  العــام  األزمــة  وتفاقمــت 
هجومــًا  حفــر  خليفــة  املشــري  شــّن 
حكومــة  مقــّر  طرابلــس،  عــى  للســيطرة 
الوفــاق التــي متكنت القــوات املوالية لها 

من التصدي له.
واإلمــارات  مــرص  بدعــم  حفــر  ويحظــى 
وروســيا، يف حــني تحظــى حكومــة الوفاق 
بهــا  وتعــرف  الــراج  فايــز  يرأســها  التــي 

األمم املتحدة بدعم تركيا وقطر.
عــى  الوفــاق  حكومــة  قــوات  وســيطرت 
الغــرب الليبــي إثــر معارك اســتمرت ألكر 
حزيران/يونيــو  مطلــع  وانتهــت  عــام  مــن 
بانســحاب قوات حفر من ســائر املناطق 
التــي كان يســيطر عليهــا يف غــرب البــالد 

وشامل غربها.
مدينــة  محيــط  يف  املعــارك  وتوقفــت 
بوابــة  تعــّد  التــي  االســراتيجية  رست 
حقول النفط وموانئ التصدير يف الرق 

الليبي.
ويف 22 آب/أغســطس أعلــن طرفــا النــزاع 
النــار  يف بيانــني منفصلــني وقــف إطــالق 
انتخابــات  وتنظيــم  وكامــل  فــوري  بشــكل 
العــام املقبــل يف أنحــاء البــالد، ورّحبــت 
الهــام"  بـ"التوافــق  يومهــا  املتحــدة  األمــم 

بني الطرفني.

حفرت يعيد فتح املنشآت النفطية
 يف ليبيا بعد إغالقها 8 أشهر

واشنطن تعاقب شركَتْين وأحد األفراد "لِصالتهم" بحزب الله

ماكرون يبحث مع عون جهود تشكيل الحكومة اللبنانية

هولندا ُتِعدِّ دعوى قضائية ضد سوريا 
"النتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان"
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غزة/ هدى الدلو:
بعــد ظهــور نتائج الثانوية العامة تخيل نفســه لــو أنه ليس لديه 
ميــول نحــو تخصــص معيــن، فســيعيش فــي دوامــة ومشــكلة 

تواجه أي طالب في اختيار التخصص الجامعي بعد انتهاء مرحلة 
التوجيهــي، وقــد تزامن ذلك وتفكيره مــع اثنين من زمالئه في 

مشــروع التخــرج الجامعــي، وأخــذوا علــى عاتقهــم أن يكــون ذا 
بصمة ال مجرد تحصيل درجات.

بشــكل ميكنهــم مــن الحصــول مــن ورائــه عــى مصــدر 
دخل أو توفري فرصة عمل.

وتطــرق فــرج للحديــث عن آلية عمــل املنصة، فيلفت 
إىل أنهــا منصــة إلكرتونيــة تهــدف إىل توجيــه خريجــي 
والختيــار  عامــة،  الجامعيــة  للحيــاة  العامــة  الثانويــة 
خــاص،  بشــكٍل  لهــم  املناســبة  والجامعــة  التخصــص 
إلرشادهم نحو بناء خياراتهم التعليمية واملستقبلية.

عــن  الكاملــة  املعلومــات  توفــر  املنصــة  أن  ويبــن 
بشــكٍل  املحليــة  بالجامعــات  املوجــودة  التخصصــات 
مبســط وســلس، مُيّكــن الطالــب مــن فهــم كل الربامــج 
األكادميية املتاحة يف الجامعات، وكذلك مساعدته 
يف االختيــار بعمــل اختبــار تحليــل القــدرات وامليــول 
لكل طالب، إذ تحرص التخصصات التي تتناســب مع 

نتيجة االختبار.
الكافيــة  املعلومــات  جامعيــة"  "دروب  منصــة  وتضــع 
عن الجامعات والكليات املحلية واملنح املقدمة من 
طريقهــا أو مــن طريــق املؤسســات األخــرى، مــا يســهل 
عــى الطالــب املفاضلة واالختيار الصحيح للتخصص 
والجامعــة املناســبة لــه بنــاًء عــى ميولــه، واحتياجــات 
ســوق العمل واتجاهاته املســتقبلية، وأيًضا مســاعدة 

الطالــب حســن لصحيفــة "فلســطن" عــن  ويتحــدث 
األهــداف العامــة والخاصــة ملرشوعهــم، التــي تتمثــل 
عمليــة  بتســهيل  الطلبــة  لــدى  الحــرية  مــن  الحــد  يف 
معايــري  عــدة  عــى  بنــاء  وذلــك  التخصــص،  اختيــار 
توفرهــا املنصــة، أهمهــا اختبــارات امليــول والقــدرات 
التــي تحــرص لــه التخصصــات املناســبة لــه، وأيًضــا بنــاًء 
العمــل  ســوق  يف  تخصــص  كل  احتيــاج  نســبة  عــى 

ومستقبله.
بشــكل  الجامعيــة  الحيــاة  فهــم  لتســهيل  "نهــدف  ويتابــع: 
بتغطيــة كل املعلومــات  للجامعــة  الدخــول  قبــل  مبســط 
أدوات  مــن  ومتطلباتهــا  واحتياجاتهــا  املرحلــة  هــذه  عــن 
وأجهزة كل تخصص عى حدة، وتســهيل عملية اإلرشــاد 
وكل  األكادمييــة  للمؤسســات  والوصــول  األكادميــي 
إرشــاد  يف  كبــرية  صعوبــة  الحظنــا  إذ  عنهــا،  املعلومــات 
الجامعات للطلبة الجدد، ال سيام خالل جائحة كورونا".

الطالــب خــالل  تحفيــز  عــى  يعملــون  وعــرب منصتهــم 
ليعيــش  الزمــن  عــرب  رحلــة  بأخــذه  الثانويــة  املرحلــة 
وحياتــه  تخرجــه  حتــى  والتخصــص  الجامعــة  تفاصيــل 
بعــد التخــرج ومــاذا ينتظــره يف املســتقبل، أما الهدف 
الخــاص فيوضــح أنهــم يعملــون عــى تطويــر مرشوعهم 

الطالــب يف التعــرف إىل تفاصيــل الحيــاة الجامعيــة، 
املناســب  التخصــص  اختيــار  إىل  بالنهايــة  ليصــل 
الجديــدة  للحيــاة  ُمســبق  وفهــم  املناســبة  والجامعــة 

ورؤية واضحة عن تلك املرحلة.
أقسام المنصة

ويبن كراجة أن املنصة تتكون من ستة أقسام: األول 
التخصصات، ويوفر هذا القســم املعلومات الشــاملة 
عــن التخصصــات والربامــج األكادمييــة يف الجامعــات 
املحلية بدًءا من معدل القبول ورســوم الدراســة، إىل 
نجــاح  وقصــص  ومراجــع،  ومتطلبــات  دراســية  خطــط 
ومعــدل احتيــاج الســوق املحــي واملخرجــات وفــرص 

العمل املتوقعة لكل تخصص.
والثاين الجامعات، يوضح أن هذا القســم من املنصة 
يضــم املعلومــات الشــاملة عــن الجامعــات والكليــات 
املحليــة بــدًءا مــن كلياتهــا وأقســامها، والنظــام املــايل 
واألكادميــي للجامعــة، مــروًرا بالخدمــات العامــة التــي 
واألنظمــة  واإلعفــاءات  واملنــح  جامعــة  كل  تقدمهــا 

والقوانن انتهاًء باملدينة الجامعية مرافق ومباين.
واملنــح هــي القســم الثالــث، يذكــر كراجــة أنــه يشــمل 
املتوافــرة  الدراســية  املنــح  عــن  الشــاملة  املعلومــات 

بعــد البحــث والتنقيــب ارتــؤوا أن تكــون فكرة بحثهم يف 
التخصصات والكليات وقضايا املنح والحياة الجامعية 
أن  مــن  بــداًل  جامعيــة"،  "دروب  منصــة  بإنشــاء  عموًمــا 
القائــم،  بالنظــام  وعــي  دون  بالجامعــة  الطالــب  يلتحــق 
حــاز  وقــد  املدرســية،  الحيــاة  وبــن  بينهــا  والفروقــات 
مرشوعهــم املركــز األول يف املســابقة التــي عقــدت يف 

"الهاكثون االفرتايض" ضمن تحدي قطاع التعليم.
والتخصــص،  والربمجــة  بالتصميــم  االهتــامم  جمعهــم 
معلومــات  نظــم  بكالوريــوس  طالــب  كراجــة  فمحمــد 
تكنولوجيــا  كليــة  يف  الرابــع  باملســتوى  إداريــة 
املعلومــات، لديــه اهتــامم بالربمجــة وريــادة األعــامل 
والعمل االجتامعي، وحاصل عى عدة جوائز ريادية، 
ومتأهــل ضمــن أفضل فريقن عى مســتوى فلســطن 
لتمثيــل  الــدويل  طليــق(  )جيــل  الشــباب  تحــدي  يف 
حســن  حاتــم  وزميلــه  الدوليــة،  املنافســة  يف  البــالد 
طالب وســائط متعددة باملســتوى والكلية نفســيهام، 
ومهتــم  الويــب،  تطبيقــات  برمجــة  مجــال  يف  يعمــل 
بالجانب الريادي، ورفيقهام فراس فرج كذلك، يعمل 
ومهتــم  واجهــات،  ومصمــم  مســتخدم  تجربــة  مطــور 

بتطوير تطبيقات الهاتف املحمول.
 يتحدث كراجة عن دافع اختيارهم الفكرة أنهم عندما 
تخرجوا يف الثانوية العامة واجهتهم الحرية والعواقب 
يف اتخاذهــم قــراًرا صارًمــا بشــأن املرحلــة املقبلــة يف 
أو  ــا  محليًّ الدراســة  أو  الجامعــة  أو  التخصــص  اختيــار 
ا، مستدرًكا: "أو ربط ميولنا مع قدراتنا ومع فرص  دوليًّ
التخصــص يف ســوق العمــل مســتقباًل، فأحدنــا التحــق 
بتخصــص آخــر غــري الــذي نحــن عليــه اليــوم، وبعد مدة 
اختار التخصص الذي يدرســه، وقد ينوي آخر الســفر 

للدراسة يف الخارج أو االلتحاق بجامعة أخرى".
وهنــاك العديــد مــن أصدقائــه درســوا أكــر مــن فصــل 
يف تخصــص، ثــم اضطــروا إىل التحويــل لعدم مالءمته 

ميولهم ورغباتهم.
مــن  آالف  تخــرج  بعــد  عــام  كل  يف  أنــه  إىل  ويشــري 
طلبــة الثانويــة العامــة يوجــه األغلب كثرًيا من األســئلة 
واالستشــارات عــن التخصــص والجامعــة حتــى املنــح 

املختلفة، ويريدون الُنصح واإلرشاد.

املحــي  الداخــي  الصعيديــن  عــى  للطــالب 
والخارجــي، واملنــح املقدمــة مــن املؤسســات، ويليــه 
التــي تســاعد  للقــدرات  الشــخصية  قســم االختبــارات 
التخصــص  الختيــار  ميولــه  تحديــد  عــى  الطالــب 
املناســب لــه وفًقــا ملعدله وتخصصــه الثانوي وقدراته 

املادية.
ويضيف كراجة: "أما القسم الخامس الحياة الجامعية 
وتفاصيــل تلــك املرحلــة حيــاة ونظاًمــا جديــًدا مختلًفــا 
عــن الحيــاة املدرســية، الــذي سيســاعد الطالــب عــى 
فهــم احتياجــات الحيــاة الجامعيــة ونظامهــا التعليمــي، 
بالــدورات  يتعلــق  واألخــري  عــرات،  دون  ليســري 
مــن  كبــرية  مجموعــة  القســم  هــذا  يوفــر  التدريبيــة، 
الــدورات التدريبيــة يف مختلف املواضيع واملجاالت  

أو املساقات الجامعية يف التخصصات املختلفة".
يحتضــن  مــن  يجــدوا  أن  الثالثــة  الطــالب  ويطمــح 
مرشوعهم، ليتمكنوا من تطويره وإمتامه بشكل كامل 

ا يف قطاع غزة. ليتاح للعمل رسميًّ
إميــان  م.  املــرشوع  عــى  املرشفــة  تؤكــد  بدورهــا 
منصــة  إيجــاد  يف  تكمــن  التــي  أهميتــه  العجرمــي 
عــن  واملعلومــات  البيانــات  جميــع  تشــمل  موحــدة 
الجامعــات والتخصصــات واملنــح، وكل مــا يهــم طلبــة 
الثانوية العامة أو أي طالب يريد أن يلتحق بالدراســة 

الجامعية.
إذ  نفســها،  للجامعــات  أيًضــا  أنهــا مهمــة  وتلفــت إىل 
توثق جميع املعلومات املقدمة من جميع الجامعات 
يســهل  وبذلــك  ومعتمــد،  موحــد  مــكان  يف  املحليــة 

عى الطلبة اختيار الجامعة والتخصص املناسبن.
املنصــة  تقــدم  "كــام  "فلســطن":  لصحيفــة  وتقــول 
وتوجيههــم  إلرشــادهم  الطلبــة  مــع  التواصــل  إمكانيــة 
نحــو الجامعــة املنشــودة والتخصــص املناســب، بنــاء 
عى ميولهم ورغباتهم، حســب إجاباتهم عن األســئلة 

املطروحة عليهم".
املنصــة تهــدف أيًضــا لجمــع املعلومــات الشــاملة عــن 
املرحلة الجامعية واحتياجاتها ومتطلباتها واملفاهيم 
واألنظمة فيها، وكل ما يخص املنح الدراســية، إضافة 
إىل أخبار الجامعات املحلية وكل املعلومات عنها.

"دروب جامعية".. منصة
إلكترونية لإلرشاد األكاديمي

غزة/ يحيى اليعقوبي:
اليوم األخير له بالمشفى بما يحمله من ثقل يوشك أن يطوي صفحته 
األخيرة وتغرب شمسه؛ الحكيم عبد الله هليل متشوق لرؤية أطفاله 
ومعانقتهــم، بعد انتهــاء مدة انتدابه لصفــوف »الجيش األبيض« في 
الخطوط األولى لمواجهة فيروس كورونا بمستشفى غزة »األوروبي«، 

متشــوق كذلك لرؤية والده المريض الذي يســهر على رعايته، بعد أن 
ينهــي مــدة حجــر أخرى، كانت أبعد تقديراته أن ســعاله منذ أيام شــيء 

طبيعي نتيجة الطقس.
الخميــس؛ تقتــرب نتيجــة فحــص الطاقــم الطبــي الــذي أنهــى عملــه، 

الجميع في ترقب، وتوتر ال إرادي، مثل شعور طالب ينتظرون عالمات 
امتحاناتهم النهائية، حتى ظهرت النتيجة ســلبية )غير مصابين( لجميع 
أفراد الطاقم، وقبل أن تنطلق مراســم الفرح والتصفيق عكرت نتيجة  
الممرض هليل التي ظهرت »موجبة« )مصاب بالفيروس( هذه األجواء.

اليوميــة( وصــل إيل خــرب وفاتــه، وكان وقــع الخــرب صعًبــا عــى قلبــي، ذلك املريض 
كان يتشبث بالحياة واألمل، يصارع الفريوس حتى آخر لحظة، لكنه -يا لألسف!- 
نــال منــه يف النهايــة ورحــل، ومــا أحزنني أكر أنني ال أســتطيع ارتداء الغطاء الطبي 

ألذهب إىل رؤيته".
يف عمــل الطاقــم الطبــي؛ عليــك أن تعتــاد كل مــا هــو غــري مألــوف، وكل مــا هــو 
صعــب، قــد يكــون املريــض يتحــدث إليــك وفجــأة تحــدث له انتكاســة، أو التعامل 
النفــي الصعــب كــام يف هــذه الحالــة التــي يحدثنــا عنهــا هليــل: "مررنــا مبواقــف 
والحجــر  بامللــل  وشــعورهم  املــرض  مــن  املصابــن  الشــباب  تذمــر  منهــا  عــدة، 

الطويل، وأحياًنا يستفزوننا".
يعلــق عــى ذلــك:" كنــا نتفهــم األمــر ونتعامــل معهــم مــن هــذا الجانــب، ونعــد لهم 

الشاي ونشجعهم لكرس الروتن".
أمــا الطاقــم الطبــي نفســه فــكان يطالــه نصيــب مــن امللــل، لكــن انغامســهم بالعمــل 
أشــغلهم عــن هــذا الــيء، فاملعركــة هنــا متواصلــة، واملصابــون يتوافــدون إىل 
أرض املستشــفى كل يــوم، مــا يزيــد ضغــط العمــل عليهــم، بذلــك ميتلئ الجدول 
لديهــم، أمــا يف داخــل غرفهــم فيخرجــون مــن هــذه األجــواء، مبناقشــة قصــص كل 

واحد منهم مع املرىض، وال تخلو هذه األجواء من املزاح.

"اســتدعيت لالنضــامم إىل الطاقــم الطبــي )...( بــدأت العمــل، وأكــر يشء كان 
متعًبــا هــو ارتــداء الغطــاء الطبــي الذي يســتغرق وقًتا كبــرًيا، كام أنه يزيد من درجة 

حرارة الجسم مع ارتفاع الحرارة والرطوبة أصاًل".
ما كان يهون األمر عليه هو انشغاله يف معالجة املصابن، يبتسم: "كنت أنىس 
أي يشء يضايقنــي يف أثنــاء العمــل والتعــاون مــع الزمالء وهم يبذلون جهًدا كبرًيا 
أننــا أرسة واحــدة مبجــرد أن نســمع أن  للقيــام بواجباتهــم عــى أكمــل وجــه، كــام 
هنــاك أي مريــض نتســابق إليــه لتلبيــة طلباتــه وتخفيــف أوجاعــه، بدورهــم يدعــون 
لنــا بالتوفيــق والســالمة، كنــا نحــزن لوفــاة أي شــخص بهــذا املــرض بشــدة، خاصــة 

أننا تعاملنا معه".
وداع مفاجئ

يحــاول  هليــل  واملمــرض  يســأله،  بالفــريوس  املريــض  األشــعة؟"  صــورة  "كيــف 
طأمنتــه: "حالتــك ممتــازة يــا حــاج، أنــت يف  تحســن"، مــع أن حالتــه كانــت حرجــة 

ويعاين صعوبة يف التنفس.
تــرك ذاك املريــض غصــة يف قلبــه: "كان كبــري الســن، حدثنــا عــن حياتــه، وكان 
يخطــط مــاذا ســيفعل بعــد شــفائه وخروجــه مــن املشــفى )...( وبينــام كنــت يف 
ســكن الطاقــم الطبــي وخلعــت الغطــاء الطبــي بعــد انتهــاء "الشــفت" )مــدة العمــل 

عــى  باغتتــه،  أســئلة  الوقايــة"  بإجــراءات  ملتزًمــا  كنــت  وقــد  وملــاذا؟!  "كيــف؟! 
وقــع "الصدمــة"؛ فقــد كان املمــرض الوحيــد مــن بــن زمالئــه املصــاب بالفــريوس، 
لينقــل إىل مستشــفى "الصداقــة" الــرتيك، وهــذه املــرة ليــس ملعالجــة املصابــن 
بــل لتلقــي العــالج، فاســتقبل النتيجــة مبــرارة كبــرية ألنــه لــن يــرى أطفالــه، ورضا يف 

الوقت نفسه، ألنه عّد ذلك رضيبة ومثًنا لتضحيته يف عمله.
الصدمة األولى

لرؤيــة  الشــوق  ال يخفــي هليــل كيــف كان وقــع اإلصابــة صعًبــا عليــه: "يف غمــرة 
أطفايل، جاء الخرب، فاســودت الدنيا يف وجهي وكان األمر صادًما؛ لكني رضيت 
وحمــدت اللــه فهــذا واجبــي ممرًضــا تجــاه أبنــاء شــعبنا، واآلن أنــا يف مستشــفى 

الصداقة الرتيك لتلقي العالج".
من األشــياء التي هونت عليه مرارة الحجر؛ يف غرفة معزولة، تواصل زمالئه معه 
وأبنــاء عائلتــه ورؤســاء ومديــري مستشــفى "غــزة" األورويب، عــرب الهاتــف أو مــن 
طريــق وســائل التواصــل االجتامعــي، فقــد كان لذلــك أثر يف كــرس حاجز الوحدة، 
مــن طريــق  يحدثوننــي  "أصدقــايئ  العزلــة:  مســتنقع  مــن  النجــاة  بطــوق  وإمــداده 

اإلنرتنت عى مدار اليوم، فال أشعر بالوحدة، كام أنني أشعر بتحسن كبري".
هذه املرة يعود إىل مستشفى غزة "األورويب" مستذكًرا لحظات انتدابه األوىل: 

"عبد الله هليل" من "األوروبي" إلى 
"الصداقة" .. حكيم على سرير المرض

فكرة مشروع 
تخرج 3 طالب

اتصاالت المحبين 
كسرت »حاجز الوحدة«
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غزة/ مريم الشوبكي:
تمســك أفنــان صبيــح هاتفهــا الذكــي تشــاهد مــع طفلتهــا مقطــع 
فيديــو لطريقــة كتابــة الهمزة، تعيــد الكرة أكثر من مرة، ثم تمســك 
القلــم الرصــاص تكتب فــي أعلى الكراســة »ء«، بصعوبة تبــدأ ابنتها 
إتقانها، تبكي ال تريد الكتابة، فتغريها األم في حال أكملت الصفحة 

بمكافأتها بقطعة شوكوالتة.

ــا مــع صبيــح؛ فابنتها بيســان تريــد اللهو  هــذا المشــهد يتكــرر يوميًّ
واللعــب مــع إخوتها وأبناء عمها، تعانــي معها لكي تقنعها بكتابة 
ا، فكثير من األمهات يتنافســن في تصوير  صفحة على األقل يوميًّ
أطفالهن مع كراسات الواجب، ونشر المقاطع عبر صفحات مواقع 

التواصل االجتماعي الخاصة بالروضة.

مــع أزمــة كورونــا، ولكنهــا تفضــل التعليــم داخــل 
الصفوف.

وتذكر هالة أسباب تفضيلها التعليم الوجاهي: 
بتكويــن  االجتامعيــة  طفلهــا  عالقــات  تقويــة 
صداقات مع أقرانه، وتنمية مهارة القص والرسد 
لديــه بالحديــث عــن تفاصيل يومــه يف الروضة، 
عنــد  الخجــل  يعالــج  الروضــة  يف  التفاعــل  وأن 

األطفال وبعض العادات غري اإليجابية أيًضا.
منذ إعالن تعطل رياض األطفال أعدت وجدان 
دياب -وهي مديرة إحدى رياض األطفال- خطة 
طارئــة ملواصلــة رشوحــات الــدروس، مــن طريــق 
مجموعــات أنشــأتها عــر "فيــس بــوك" و"واتــس 
ا الفيديوهات عليها،  أب" تنرش املعلامت يوميًّ

ويطلــن مــن األهايل إرســال تطبيق أطفالهم هذه 
الدروس عىل كراسات خارجية.

يف  ــا  يوميًّ مبعلامتهــا  تجتمــع  أنهــا  فلســطني"  لصحيفــة  وجــدان  تبــني 
مقــر الروضــة حيــث يحدثــن خططهــن، ويســجلن فيديوهــات لبثهــا عــر 
املجموعات، ويف األيام القادمة ستقوم بعمل أوراق عمل ليك تحلها 

األم مع طفلها يف البيت بعد أن تتسلمها من مقر الروضة.
وتوضــح أنــه ال بديــل يف الوقــت الحــايل عــن التعليــم عــن بعــد؛ فليــس 
هناك معلومات تشــري إىل عودة قريبة إىل اســتئناف العام الدرايس، 
مرحلــة  يف  ذهنــه  ويبقــى  والكســل  الخمــول  الطفــل  يتعــود  ال  وحتــى 

تنشــيط قــررت منــذ اليــوم األول إكــامل مــا انتهــت عنــده معلامتهــا يف 
الفصول الواقعية.

األم  بــني  مــا  إيجــاد حلقــة ثالثيــة  اســتطاعت  أنهــا  وتشــري وجــدان إىل 
واملعلمــة والطفــل تجــر األم عــىل متابعــة طفلهــا، وعــدم تركــه أســرًيا 

للهاتف وأفالم الكرتون الذي يكون فيها مرساًل غري مستقبل.
وتختــم: "تجربتنــا يف التعليــم عــن بعــد نجحــت بقيــاس مــدى تفاعــل 
إبقــاء  عــىل  حريصــة  أنهــا  مؤكــدة  الــدروس"،  مــع  وأطفالهــن  األمهــات 

تواصل وتفاعل األطفال مع معلامتهم.

بريــاض  التدريــس  يف  عاًمــا   ١٣ منــذ  تعمــل  التــي  املعلمــة،  وتقــول 
األطفــال، لصحيفــة "فلســطني": "الطفــل يف مرحلــة التأســيس ال بد من 
ا عىل الكتابة وإمساك القلم لتقوية عضالت يده، وتطوير  مترينه يوميًّ

اللغة لديه وإشغال وقته مبا هو مفيد".
بعــض  أن  تذكــر  بعــد،  عــن  التعليــم  املعلــامت صعوبــات يف  وتواجــه 
ا وخط إنرتنت، دون تواصلهن  األمهات يحول عدم امتالكهن هاتًفا ذكيًّ
مــع رشوحــات املدرســة، كــام أن الطفــل ال يكــون عالقــات اجتامعية مع 

غريه من األطفال.
اكتشــاف  دون  أيًضــا  يحــول  بعــد  عــن  التعليــم  أن  إىل  ســامح  وتشــري 
املعلمــة األخطــاء واملشــاكل التــي ميكــن معالجتهــا يف هــذه املرحلــة 
الحساســة، واكتشــاف بعــض األمــراض التــي رمبــا يعانيهــا وال تــدري بهــا 

األم، ومعالجتها يف مرحلة مبكرة.
مديــرة إحــدى ريــاض األطفــال هيــام أبــو دقــة ال تبــدي رضاهــا عــن تجربــة 
التعليم عن بعد، ولكنها مل تتوقف عن بث أوراق العمل والفيديوهات 

التعليمية لألمهات وأطفالهن.
تقــول هيــام لـــصحيفة "فلســطني": "التعليــم الصفــي أفضــل بكثــري مــن 
التعليــم عــن بعــد، فالطفــل يتكيــف مــع جــو الروضــة، ويؤســس تأسيًســا 
صحيًحــا، وينمــي مهاراتــه باللعــب والتعلــم، واألطفــال يتشــجعون عــىل 
حفــظ األناشــيد مًعــا، لــذا تواجــه الكثــري مــن األمهات مشــكلة يف عملية 

التحفيظ".
أفضل خيار

لكــن هالــة الحــداد، ربــة بيــت، تــرى أن التعليــم عــن بعــد هــو أفضل خيار 

التعليــم عــن بعــد تجربــة غنيــة خاضتهــا ريــاض األطفــال يف قطــاع غــزة، 
بعد إغالقها يف 25  آب )أغســطس( منذ إعالن حظر التجوال، يف إثر 

اكتشاف عدد من اإلصابات بفريوس 
كورونا" )كوفيد19-( يف داخل املجتمع، بعٌض يدعم التجربة وآخرون 

يرفضونها ألن العبء  األكر تتحمله األم.
أمــاين عــودة أم لخمســة أطفــال أكرهــم يف املرحلــة الثانويــة، تقــي 
يومهــا بــني شاشــة هاتفهــا وكراســات أطفالهــا تتابــع معهــم الــدروس عــن 

بعد.
عودة تقطن يف حي الدرج، ال تفضل التعليم عن بعد ال سيام لألطفال 
توصيلهــا  وصعوبــة  اإلنرتنــت،  بــطء  تعــاين  ألنهــا  الروضــة،  مرحلــة  يف 

املعلومة لطلفها الذي ما لبث أن تعلم طريقة إمساك القلم.
وعــىل النقيــض دينــا األرشم تعــر عــن ارتياحهــا إىل تعليــم طفلتهــا يف 
عــر  الــدروس  تبــث رشوح  املعلمــة  بعــد، ألن  عــن  التمهيــدي  مرحلــة 
"فيديــو" وترســله يف مجموعــة "واتــس أب"، وال ترهــق األمهات بالكثري 

ا فقط. من الواجبات بل صفحة واحدة يوميًّ
وتشــري دينــا يف حديــث مــع صحيفــة "فلســطني" إىل أن التعليــم عــن 
بعــد ميكــن أن يجتــازه الطفــل يف مرحلــة التمهيــدي، ولكــن يف مرحلــة 
البســتان يصعــب عليــه األمــر، ألنــه مل ميــر بعــد مبرحلــة التأســيس يف 

طريقة اإلمساك بالقلم، وهذا يشكل عبًئا كبرًيا عىل األم.
أما املعلمة يف إحدى رياض األطفال سامح عوض فتؤيد التعليم عن 
بعــد خاصــة لريــاض األطفــال، ولكــن هــذا يتوقــف بالدرجــة األوىل عــىل 

متابعة األم لطفلها وتخصيص وقت لتعليمه الكتابة.

استشهد والداه في مجزرة صبرا وشاتيال..
أيمن التونسي يبحث عن جذوره الفلسطينية

تونس/ الجزيرة نت:
قدميــة  صفــراء  أوراًقــا  عاًمــا(   38( أميــن  يقلــب 
التــي  الوحيــدة  لكنهــا  الســنني  طــول  بهــا  عبــث 
منــذ  افتقدهــا  التــي  الفلســطينية  تثبــت هويتــه 
أن قتــل والــداه يف أبشــع مجــزرة شــهدها العــامل، 
التــي  1982م،  ســنة  وشــاتيال  صــرا  مجــزرة 
تزامنــت ذكراهــا هــذه الســنة وتطبيــع دول عربيــة 

مع االحتالل اإلرسائييل.
ولد أمين ديراوي يف مخيم صرا وشاتيال بلبنان 
والديــه  لكــن  )يونيــو( 1982م،  يف 11 حزيــران 
ديــراوي  الرحمــن  وعبــد  عائشــة  الفلســطينيني 
استشهدا خالل املذبحة التي نفذتها مليشيات 
لبنانية تحت رعاية االحتالل اإلرسائييل آنذاك، 

وبقي رضيعهام ذو األشهر الثالثة يف املخيم.
مــرت 38 عاًمــا عــىل املجــزرة التــي راح ضحيتهــا 
الصهاينــة  يســتنث  فلــم  الفلســطينيني،  آالف 
وجــدوه  مــن  كل  قتلــوا  إذ  أحــًدا  وحلفاؤهــم 
 ٣ مــدة  ورجــااًل،  نســاء  وشــباًبا،  شــيًبا  باملخيــم، 
أيــام متواصلــة، منهــم والــدا أميــن )بــن هاديــة( أو 
أميــن عبــد الرحمــن ديــراوي االســم الفلســطيني 

الحقيقي.
يقــول أميــن للجزيــرة نــت: "حســب الروايــة التــي 
وصلــت إيل إن والــديت خبأتنــي داخــل إنــاء قبــل 

أن متــوت وحــال انتهــاء املجــزرة أخذتنــي منظمــة 
التحرير الفلسطينية بسوريا أنا وثلة من األطفال 
الناجــني، وحســب الوثائــق املوجــودة لــدي إننــي 
تــوىل  ثــم  هنــاك،  فقــط  أشــهر   3 مــدة  بقيــت 
والــدي "املتبنــي" التونــي الجنســية اســتثنايئ 
مــن املنظمــة والعــودة يب إىل محافظــة سوســة 

التونسية حيث ترعرعت".
صدمة الحقيقة

عــاش أميــن حيــاة طبيعيــة وســط عائلــة ميســورة 
الــذي  األمــر  وعطًفــا،  حًبــا  غمــراه  وأبويــن  الحــال 
مل يــدع لــه مجــااًل للشــك يف كونــه ابًنــا متبنــى، 
يقــول: "عشــت أطيــب حيــاة مــع والــدي املــريب 
عبــد القــادر بــن هاديــة ووالــديت املربيــة ســمرية 
بــن عبــد الســالم، ومل أحــس مطلًقــا أننــي لســت 
ابنهــام البيولوجــي، حتى من العائلة املوســعة ال 

أحد أخرين بقصتي الحقيقية".
ســنة 2005م توفيــت والــدة أميــن دون أن تخــره 
هــذا  يعــرف  أن  األقــدار  شــاءت  لكــن  بــيء؛ 
الشاب هويته الحقيقة، فبينام يبحث عن يشء 
يف الخزانــة وجــد وثائــق وأوراًقــا قدميــة؛ فدفعــه 

الفضول ليقرأ فحواها.
يقــول للجزيــرة نــت وعالمــات التأثــر باديــة عــىل 
ذهلــت  أوراق هويتــي  قــرأت  "عندمــا  مالمحــه: 

أن  املــرء  عــىل  الهــني  مــن  فليــس  وصدمــت؛ 
البيولوجيــني  والديــه  ليســا  والديــه  أن  يكتشــف 
بعــد كل تلــك الســنني، واألمــّر مــن ذلك أن يعلم 
أن أمــه وأبــاه الحقيقيــني قتــال يف مجــزرة بشــعة 

كمجزرة صرا وشاتيال". 
البحث عن العائلة

األوراق  بتلــك  الســالم  عبــد  والــده  أميــن  واجــه 
وطلــب منــه تفســرًيا يشــفي غليلــه، لكــن الرجــل 
املســن أغــدق يف البــكاء، فوعــده بــأال ينبــش يف 
املوضــوع مجــدًدا وأنــه ســيبقى معه مــا دام عىل 

قيد الحياة.
أميــن  أحــس  2012م  ســنة  والــده  وفــاة  بعــد 
بالوحــدة، حتــى أقــارب والديــه ابتعــدوا عنــه ومل 
يعــد يربطــه بهــم يشء؛ فقــرر فتــح ملــف هويتــه 
والبحث عن عائلته الحقيقية رغم صعوبة األمر، 
فكل أوراقه الرسمية تثبت أنه توني الجنسية.

رحلة البحث
يف  وجدهــا  التــي  األوراق  جميــع  أميــن  جمــع 
ورغــم حالتهــا  وفاتهــا،  بعــد  املربيــة  أمــه  خزانــة 
مــرات،  بهــا وحــاول نســخها عــدة  الرثــة احتفــظ 
فالغريــق يتشــبث بقشــة عــىل حــد قولــه، وتلــك 
األوراق البالية هي كنز له، فال يشء أغىل عىل 
املــرء مــن هويتــه وجــذوره ووطنــه، مهــام ابتعــد 

عنه.
انطلــق الشــاب يف رحلــة بحــث ال يعلــم نهايتهــا 
إىل  يوصلــه  خيــط  وجــود  مــن  متيقــن  لكنــه 
أحــد أفــراد عائلتــه، تقــدم بطلــب إثبــات هويــة 
والحصول عىل جواز سفر فلسطيني إىل جميع 
اإلدارات املختصــة يف هــذا الشــأن يف تونــس 
وخارجهــا؛ لكنــه مل يجــد رًدا كافًيــا يطمئنــه، إذ 

كانت مجرد وعود حسب قوله. 
في مقبرة صبرا وشاتيال

عــن  للبحــث  لبنــان خصيــى  أميــن إىل  ســافر 
أحد أقاربه وزيارة قري أمه وأبيه، يقول للجزيرة 
نــت: "إحســاس مــؤمل انتابنــي حــال وصويل إىل 
مقرة شــهداء صرا وشــاتيال، فهي جامعية، ما 
يثبــت العــدد الكبــري للشــهداء، قــرأت الفاتحــة 
عــىل أرواحهــم ومضيــت وبداخيل حــزن ممزوج 
وقدمــت  شــهيدين  ابــن  فأنــا  الفخــر،  مــن  بنــوع 
أغــىل مــا لــدي للقضيــة الفلســطينية ويحــق يل 

اليوم املطالبة بإثبات هويتي".
فكلام شتتهم االحتالل زاد إرصار الفلسطينيني 
بوطنهــم  واالفتخــار  بهويتهــم  التشــبث  عــىل 
امتــداد  فيــه  املمتــدة  وجذورهــم  املغتصــب 
بأولئــك  مهتمــني  غــري  املعمــر،  زيتونهــم  شــجر 
الذين يحثونهم عىل مد يد السالم للصهاينة.

"كواليس" تجربة التعليم عن بعد في رياض األطفال
مع جائحة كورونا
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القنفذية تقتل فريوس كورونا

بعد أن مأل الدنيا وشغل الناس.. رضيح 
املتنبي غاب عنه الشعر وطواه النسيان

رون تناوَل الخوخ نتائج خِطرة للوالدة دون أمل.. العمليات القيرصية تجتاح دول العامل األطباء ُيحذِّ
لهذه الفئة من األشخاص

موسكو/ وكاالت:
يعد الخوخ من الثامر التي تحمل الكثري من الخصائص املفيدة للجسم، 

ولكن يف بعض الحاالت مينع عىل بعض األشخاص تناولها.
ووفقــا لألطبــاء، فإنــه يجــب عــىل الشــخص االمتنــاع عــن تنــاول الخــوخ يف 
حــال كان مصابــا مبــرض الســكري أو يحتــاج إىل خفــض نســبة الســكر يف 

الدم.
وأضــاف األطبــاء، أنــه يف حــال أراد الشــخص إزالــة الــوزن الزائد أو يف حال 

قيام األم باإلرضاع ومل يبلغ الطفل 6 أشهر، يجب أال يتناول الخوخ.
وأيضا يف حال كان الشخص يعاين من النقرس والروماتيزم أو زيادة يف 

حموضة املعدة.
ونصــح األطبــاء بعــدم اإلكثــار مــن تنــاول الخــوخ مــن قبــل األطفــال، حيــث 

سيسبب لهم اإلسهال واالنتفاخ، وفق موقع "غولوس".
وأشار األطباء إىل أنه يجب استشارة الطبيب قبل تناول الخوخ يف حال 
الــكىل واملــرارة واملثانــة لتجنــب نوبــات األمل  إصابــة الشــخص بأمــراض 

الحادة بسبب التأثري البويل لهذه الفاكهة.
ووفقا لألطباء فإنه مينع منعا باتا تناول الخوخ مع لبه.

)Apa(     فلسطيني يرسم خارج منزله ، وسط مخيم الشاطئ ، غرب مدينة غزة

برين/ الجزيرة نت:
توصلــت دراســة ســويرسية جديــدة إىل أن مســتحرض 
القنفذيــة لــه تأثــري كبــري يف قتــل فريوســات كورونا بعد 
ملــوث  اصطناعــي  مخاطــي  غشــاء  عــىل  تجــارب  عــدة 

بالفريوس؛ فام هي القنفذية؟ وما مفعولها؟
الســويرسي  للمعهــد  التابــع  ســبيتس  مختــر  أخضــع 
القنفذيــة  نبتــة  االنتقاليــة  األمــراض  مــن  للوقايــة 
ومكوناتهــا ومفعولهــا للدراســة، وعــرض الباحثــون نتائج 
 Virology "( "دراستهم يف مجلة "فريولوجي جورنال
هــذا  نفــاد  إىل  أدى  مــام  مؤخــرا،  العلميــة   )Journal
موقــع  ذكــر  ملــا  وفقــا  املتاجــر،  رفــوف  مــن  الشــاي 

"دويتشه فيله".
تأثريهــا  إن  وُيقــال  الصنوبريــات،  مــن  نبتــة  والقنفذيــة 
تشــكيك  مــن  الرغــم  عــىل  الــرد،  نــزالت  ضــد  قــوي 
بعــض املختصــن بذلــك، وتنقســم النبتــة التــي ُتســمى 
باألملانيــة أيضــا بـ"قبعــات الشــمس" إىل 3 أنواع، ميكن 
اســتخدامها جميعــا كعالجــات عشــبية. ويعــّد الجــذر 
بشــكل  طبيــا  مناســبا  أنغســتيفوليا"  "إشنســا  نــوع  يف 
ألكاميــدات وزيــوت أساســية  إذ يحتــوي عــىل  خــاص، 

ومشتقات حمض الكافين.
ما مدى فعالية هذه النبتة؟

قطــرة  شــكل  عــىل  القنفذيــة عالجــات  مــن  ُيســتخلص 
وعصــري وأقــراص، ويقــال إن املكونــات الطبيعيــة تحفــز 
دفاعات الجسم، بحيث يتم تكوين املزيد من الخاليا 
هنــاك  ذلــك،  ومــع  والبكترييــا.  الفريوســات  ملحاربــة 
خــالف حــول فعاليــة العــالج، كــام نقلــت دويتشــه فيلــه 
عن موقع "دبليو إيه دوت دي إي" )wa.de( األملاين.

وأظهــرت دراســات أن مســتخلصات القنفذيــة ميكنهــا 
مكافحــة  فريوســات معينــة مثــل فريوســات األنفلونــزا 
أو فريوســات الهربــس البســيط، بينــام توصلــت وكالــة 
الفحص النوعي األملانية "شتفيتونغ فارينتيست" إىل 
اســتنتاج مفــاده أن حالــة البيانــات الخاصــة بالدراســات 

التي أُجريت عىل القنفذية ال تتسم بالتكامل.
املــواد  أن  إىل  الســويرسية  الدراســة  توصلــت  كــام 
قتــل  إىل  تــؤدي  أن  ميكنهــا  القنفذيــة  يف  املوجــودة 
املختــر  يف  الباحثــون  واختــر  كورونــا.  فريوســات 
املخاطــي  الغشــاء  عــىل  النبتــة  فاعليــة  الســويرسي 
لألنــف الــذي أُعيــد بنــاؤه يف املختــر، ونقلــوا عــدوى 
كورونــا إىل النســيج االصطناعــي، وعالجــوه بهذا العالج 
العشــبي يف مراحــل مختلفــة، ثــم ُفحــص التأثــري ضــد 
ســارس  العلمــي  )واســمه  املســتجد  كورونــا  فــريوس 
كوفيــد2-(، وكذلــك ضــد فريوســات كورونــا األخــرى، 

بحسب صحيفة "بيلد" )BILD( األملانية.
يف  فعــاال  كان  النبــايت  املكــون  أن  النتيجــة  وكانــت 
ضــد  فقــط  ليــس  العلــوي  التنفــي  الجهــاز  منطقــة 
كوفيــد1-  ســارس  ضــد  أيضــا  لكــن  الــرد؛  فريوســات 
التنفــي  االلتهــاب  ملتالزمــة  املســبب  )الفــريوس 

الحادة "سارس"( وفريوس كورونا املستجد.
كــام ميكــن لهــذه النبتــة أيضــا تعطيــل كوفيــد19- عنــد 
للفريوســات  املضــاد  التأثــري  ويحــدث  معــن،  تركيــز 
فقــط عندمــا يكــون العنــر النشــط عــىل اتصال مبارش 
مــع مســببات املــرض، ومبجــرد أن تتالمــس فريوســات 
كورونــا مــع املــواد املوجــودة يف هــذا العــالج الطبيعي 

متوت.

بغداد/ الجزيرة نت:
منــذ زمــن بعيــد كان قــر أيب الطيــب املتنــي -مالــئ 
الذيــن  لألهــايل  مقصــدا  النــاس-  وشــاغل  الدنيــا 
يزورونــه يف األعيــاد، ويتوافــد إليــه شــعراء العــراق يف 
كل عام لحضور فعاليات مهرجانه الشعري السنوي؛ 
لكن رضيح الشاعر الذي أثرى األدب العريب وأمىس 
عنــه  غــاب  الشــعري،  التفــرد  ثقافيــة يف فضــاء  قامــة 
الشــعر وطــواه النســيان املريــر، بعدمــا اختلــط حابــل 
السياسة بنابل الثقافة، وفشلت كل الوعود بتحويله 
إىل مركز ثقايف كبري يليق باملتنبي شاعرا وتاريخا.

عبــد  بــن  الحســن  بــن  أحمــد  -واســمه  املتنبــي  ولــد 
الصمــد الكنــدي الكــويف- عام 301 للهجرة يف محلة 
كنــدة التابعــة للكوفــة )جنــوب غــرب العــراق(، ولقــي 
مرعــه عــىل يــد فاتــك بــن أيب جهــل األســدي قــرب 
موقــع "ديــر العاقــول" بقضــاء النعامنيــة يف محافظــة 
لذكــرى  تخليــدا  املهرجــان  هــذا  تقيــم  التــي  واســط، 

الشاعر الكبري.
ســنوي  مهرجــان  رضيحــه  قــرب  عقــود  منــذ  ويقــام 
يشــارك فيــه أبــرز األدبــاء والشــعراء والنقــاد العراقيــن 
والعرب تخليدا للشاعر الكبري، الذي ُقتل عىل أرض 

واسط ودفن فيها.
الفاتكين الجدد

"إذا كان مقتــل املتنبــي عــىل يــد أحــد الذين هجاهم 
يف شــعره، فــإن الفاتكــن الجــدد قتلــوه بجهلهــم، ال 
يجــول يف  مــا  تختــر  عبــارة  املــرة"  هــذه  بالســيوف 
اتحــاد األدبــاء والكتــاب يف واســط طــه  خاطــر رئيــس 
الزرباطــي الــذي بــدا منزعجــا مام آل إليــه واقع الثقافة 

يف بالد الرافدين.
"صعاليــك  يســميهم  مــن  بــأن  الزرباطــي  ويعتقــد 
الحكومــات املتعاقبــة ال ميتلكــون رؤى يف الجانــب 

شــعري  مهرجــان  إقامــة  معنــى  يعرفــون  وال  الثقــايف، 
كمهرجــان املتنبــي يشــارك يف كل دورة مــن دوراتــه 
أكــر مــن 100 شــاعر عراقــي وعــريب؛ لذلــك أفشــلوا 

مهرجان املتنبي وأوقفوه منذ عامن".
وبينام يردد األديب الواسطي أبياتا من رائية املتنبي

الدنيــا  نوائــب  فــإن   … أفيقــوا  بنــا  للشــامتن  "وقــل 
تدور"

يتابــع "نحــن كاتحــاد فرعــي نعمــل مــع املعنيــن يف 
كل عام إلقامة املهرجان، ويستمر حراكنا عدة أشهر 
حتــى يعطــي ُأكلــه؛ لكــن آمالنــا تذهــب أدراج الريــاح 
يــوم يفــرض علينــا رأي ليــس يف محلــه مــن دون حــوار 
شــفاف كــام حصــل يف آخــر مهرجان قاطعنــاه؛ لُيقتل 

املتنبي ثانية عىل أيدي الفاتكن الجدد".
وأرجــع الزرباطــي مقاطعــة االتحــاد للمهرجــان كنتيجــة 
ملــا أســامه "إرصار الحكومــة املحليــة يف واســط عىل 
الــدورة  لتحمــل  عليهــا؛  مختلــف  شــخصية  اختيــار 
مــن  تســمى  املهرجــان  "شــخصية  وأردف  اســمها". 
لذلــك  غــريه؛  جهــة  أي  وليــس  األدبــاء،  اتحــاد  قبــل 
قاطعنا املهرجان الذي ُمني بفشل كبري بغياب أدباء 

العراق".
باهتــامم  يحظــى  الــذي  املتنبــي،  مهرجــان  وكان 
الواسطين، ينظم سنويا بدعم مشرتك بن الحكومة 
تدخــالت  لكــن  العراقيــة؛  الثقافــة  ووزارة  املحليــة 

الساسة أفشلته، ومل ينظم منذ العام 2018.
تجديد الضريح

وكان رضيح املتنبي الذي شيد يف أربعينيات القرن 
املــايض عبــارة عــن بنايــة مــن الطــن؛ لكــن بعــد نقــل 
الســياحة إىل هيئــة اآلثــار  ملكيــة الرضيــح مــن هيئــة 
ببنــاء  قامــت األخــرية  القــرن املــايض  يف مثانينيــات 

الرضيح مجددا من الطابوق واآلجر.

باريس/ الجزيرة نت:
القيريــة  الــوالدة  كانــت  عقــود  منــذ 
حــال طبيــا ملشــكالت الــوالدة املتعرسة، 
لكــن يبــدو أنهــا أصبحــت يف الســنوات 
األخــرية وســيلة غري محســوبة العواقب، 
بعدمــا تضاعفــت أعدادهــا بصــورة غــري 
مــررة ودون دواع صحيــة، لتصبــح كثــري 
الــوالدة  إجــراء  قــرار  ضحايــا  النســاء  مــن 

القيرية بدال من الطبيعية.
ووصــف مؤلفو دراســة "العــبء املزدوج 
للــوالدة القيريــة" التــي نرشهــا املعهد 
الوطنــي للدراســات الدميغرافيــة أخــريا، 

الوالدة القيرية بأنها "وباء".
يف  فريدييــه،  مــاري  الكاتبــة  وقالــت 
التقريــر الــذي نرشتــه صحيفــة "ال كــروا" 
La Croix الفرنســية، إن عــدد الــوالدات 
القيريــة شــهد ارتفاعــا هائــال، فقــد تــم 
إجــراء نحــو 12 مليون عملية بشــكل غري 

صحيح يف عام واحد.
ويف حوايل 100 دولة، تتجاوز معدالت 
بهــا  تــويص  تلــك  القيريــة  الــوالدة 
تــرتاوح  والتــي  العامليــة  الصحــة  منظمــة 

بن %10 و15%.
وأوردت الكاتبــة أنــه بحســب مــا أفــاد بــه 
وعــامل  دومــون  ألكســندر  األوبئــة  عــامل 
يف  جيلموتــو  كريســتوف  الدميغرافيــا 
دراســتهام، فــإن "هــذا اإلقبــال الجنــوين 
يف  التخديــر  تأثــري  تحــت  الــوالدة  عــىل 
مــن  النــوع  هــذا  جعــل  العمليــات  غرفــة 

العمليات مبثابة وباء".
من النقص إلى اإلفراط

أمــريكا  يف  الرائــدة  البلــدان  ويف 
الالتينيــة، تخضــع أكــر مــن واحــدة مــن 
وذلــك  قيريــة،  لــوالدة  امرأتــن  كل 
يف   58% حــوايل  إىل  تصــل  بنســبة 
يف  و55%  الدومينيــكان،  جمهوريــة 

وتقريبــا  تشــييل،  يف  و50%  الرازيــل 
%49 يف اإلكوادور.

الــذي  هــذا  الــوالدة  منــوذج  ينتــرش 
جميــع  يف  وآمــن  حديــث  أنــه  يفــرتض 
أنحــاء العــامل، حيــث يصــل معــدل هــذه 
العمليات يف مر وتركيا ولبنان وإيران 

إىل حوايل 50%.
القامئــة  قــرص  تتصــدر  أوروبــا،  ويف 
بنســبة %57، فضــال عــن اليونان، وذلك 
وفقــا لبيانــات غــري رســمية، كام تجاوزت 
رومانيــا  يف  العمليــات  هــذه  نســبة 

وبلغاريا %40، ويف إيطاليا 35%.
تتجــاوز  دولــة   43 يف  املجمــوع،  ويف 
نســبة عمليات الــوالدة القيرية 30%، 
يف الوقت الذي تعاين فيه 28 دولة، ال 
تصل فيها نسبة العمليات إىل %5، من 

نقص ينعكس سلبا عىل النساء.
كريســتوف  يقــول  الســياق،  هــذا  يف 

مــن  بســهولة  ننتقــل  "نحــن  جيلموتــو 
يتعلــق  الــذي  اإلفــراط  إىل  النقــص 
بالطبقات االجتامعية الرية يف البلدان 
الســبب  ولهــذا  الناميــة"،  أو  الناشــئة 
أشــار املؤلفــان إىل مــا يســمى "بالعــبء 

املزدوج".
بالــكاد  الهنــد  يف  املثــال،  ســبيل  عــىل 
إجــراء  النســاء  مــن   6% لحــوايل  ميكــن 
عمليــة والدة قيريــة يف والية بيهار يف 
شامل البالد، ولكن ميكن لحوايل 58% 
األكــر  تيالنغانــا  واليــة  يف  النســاء  مــن 
النــوع  هــذا  إجــراء  الجنــوب  ازدهــارا يف 

من العمليات.
البحث عن الراحة

تفســريات  إىل  التوصــل  الصعــب  مــن 
لهــذه األرقــام، التــي تــرتاوح مــن البحــث 
الــوالدة  مــن  الخــوف  إىل  الراحــة  عــن 
تحديــد  يف  األطبــاء  وإرادة  الطبيعيــة 

أقــل وقــت  الــوالدات وتخصيــص  موعــد 
ممكــن لهــا، وفقــدان الخــرة يف الــوالدة، 
وبالطبع االستفادة من املرافق الصحية.

وأضافت الكاتبة أن بعض البلدان التي 
مــن  نجــت  قويــة  صحيــة  أنظمــة  لديهــا 
معــدالت  فــإن  وبالتــايل  املوجــة.  هــذه 
الــوالدات القيريــة يف كل مــن فنلنــدا 
عــن  تقــل  واليابــان  والســويد  وهولنــدا 

.20%

ألكســندر  يوضــح  ذلــك،  ضــوء  وعــىل 
هنــاك  كان  فرنســا،  "يف  قائــال  دومــون 
وعــي منــذ 15 أو 20 عامــا. إن التســاؤل 
اإللزاميــة  واملراجعــة  املامرســات  حــول 
جعــل  القيريــة  العمليــات  ملــؤرشات 
مــن املمكــن تثبيــت املعــدل يف حــدود 
%20". ووفقا له، فإن دور القابالت هو 
بال شــك دور حاســم يف تشــجيع الوالدة 

الطبيعية.

هوايــة إىل أســلوب حيــاة، خاصــة بعــد أن 
زاد االهتــامم وســط املواطنــن القطرين 

واملقيمن برياضة الدراجات الهوائية.
أطول مسار

بإقامــة  الجديــد  املــرشوع  ويســمح 
أن  رياضيــة عامليــة، ال ســيام  مســابقات 
 50 إىل  تصــل  برسعــة  يســمح  تصميمــه 
توفــري  تــم  كــام  الســاعة،  يف  كيلومــرتا 
29 نفقــا و5 جســور للســامح للدراجــن 
باملــرور دون توقــف ولتســهيل اســتخدام 
تــم  كــام  الطريــق،  املســارات عــىل طــول 
توفــري 80 موقفــا للدراجــات الهوائيــة إىل 

جانب 100 مقعد و20 اسرتاحة.
للدراجــات  األوملبــي  املســار  وصمــم 

الرشائــح  لجميــع  ليســتجيب  الهوائيــة 
للرياضــة،  ملامرســة  األعــامر  كافــة  ومــن 
ســواء كانوا محرتفن أو هواة أو من ذوي 
منفصــال  ليكــون  الخاصــة،  االحتياجــات 
برسعــة  ويســمح  املروريــة،  الحركــة  عــن 
تصــل إىل 50 كيلومــرتا يف الســاعة، مــع 
للســامح  جســور   5 وبنــاء  نفقــا   29 فتــح 

للدراجن باملرور دون توقف.
يف  املرشوعــات  شــؤون  مديــر  واعتــر 
"أشــغال" يوســف العــامدي أن الحصــول 
يؤكــد  العامليــة،  الشــهادات  هــذه  عــىل 
املرشوعــات  وإدارة  بتنفيــذ  االلتــزام 
بطريقــة فعالــة ووفق أرقى معايري الجودة 
لألجيــال  تحتيــة  بنيــة  وتوفــري  العامليــة، 

القادمة.
الــذي  األوملبــي  املســار  أهميــة  وتكمــن 
أحــد  باعتبــاره  الخــور  طريــق  عــىل  يقــع 
ويصــل  قطــر،  يف  الرئيســية  املســارات 
بالدوحــة،  ربطــا  برشقهــا  البــالد  شــامل 
33 كيلومــرتا، كــام يتألــف  وذلــك بطــول 
مــن 10 تقاطعــات، و5 مســارات يف كل 
ألــف   20 مــن  أكــر  ويســتوعب  اتجــاه، 

مركبة يف الساعة يف االتجاهن.
مــن  قطــر،  يف  املســؤولن  وبحســب 
حــوايل  تنفيــذ  مــن  االنتهــاء  املقــرر 
املشــاة  مســارات  مــن  كيلومــرتا   2650
والدراجــات الهوائيــة يف قطــر بحلــول عام 

.2022

الدوحة/ الجزيرة نت:
احتفــت قطــر بتســجيل إنجازيــن عاملين 
لألرقــام  "غينيــس"  موســوعة  يف 
القياســية، ألطــول مســار دراجــات هوائيــة 
متصل، وأطول قطعة إسفلت تم رصفها 

بشكل متواصل.
لغينيــس داين  الرســمي  وأعلــن املحكــم 
أرشفــت  الــذي  اإلنجــاز  هــذا  هكســون، 
القطريــة  الحكوميــة  أشــغال  رشكــة  عليــه 
إذ  الدولــة،  التحتيــة يف  بالبنيــة  املكلفــة 
طــول املســار املتصــل املخصــص  يبلــغ 
للدراجــات الهوائيــة 32 كيلومــرتا و869 
طــول  بلــغ  بينــام  أمتــار،   7 وعــرض  مــرتا 
قطعــة األســفلت التــي تــم رصفهــا بشــكل 
مــرتا،  و275  كيلومــرتا   25 متواصــل 

وعرضها حوايل 28 مرتا.
ويقــع مســار الدراجــات الهوائية األوملبي 
عــىل طريــق الخــور، ويتضمــن 5 مواقــف 
مــن  انطالقــا  امتــداده،  عــىل  للســيارات 
جامعــة قطــر ومــرورا مبحطة مرتو لوســيل 
وحلبة لوســيل الدولية وتقاطع سميســمة 
كأس  مالعــب  )أحــد  البيــت  وملعــب 
العــامل لكــرة القــدم 2022(، كــام قامــت 
إنــارة  عمــود   1450 برتكيــب  الهيئــة 
ركــوب  رياضــة  مامرســة  عــىل  للتشــجيع 

الدراجات الهوائية ليال.
خطــة  ضمــن  األوملبــي  املســار  وينــدرج 
رشكة أشــغال لتنفيذ شــبكة متصلة وآمنة 
ملســارات الدراجــات الهوائيــة، ولتســاهم 
خــالل  مــن  الحيــاة،  منــط  تغيــري  يف 
تشــجع  صحيــة  نقــل  وســائل  اســتخدام 
مــن  وتحويلهــا  الرياضــة،  مامرســة  عــىل 

أطول مسار دراجات هوائية بالعامل.. رقم قيايس جديد لقطر مبوسوعة غينيس
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الفدائي يحافظ على مركزه
 فــي التصنيـــف الدولـــي للمنتخبـــات

رياضيون 
يشاركون في

 حملة "استهتارك 
سيقتل أحبابك"

غزة/ عالء شاميل:
شــارك عــرات الرياضيــن والالعبــن يف غــزة يف الحملــة 
الواســع  االنتشــار  مبخاطــر  املجتمــع  لتوعيــة  الواســعة 
لفايــروس كورونــا الــذي يواصــل التفــي بشــكل رسيــع يف 

املجتمع الداخيل لقطاع غزة منذ أكرث من ثالثة أسابيع. 
ووجــه الرياضيــون والالعبــون بعــض النصائــح التــي تم نرها 
التواصــل  مواقــع  عــى  نرهــا  تــم  فيديوهــات  طريــق  عــن 
انتشــار  مبخاطــر  املجتمــع  توعيــة  بهــدف  االجتامعــي 

الفايروس وسبل الوقاية منه.
وغــرد الرياضيــون والعبــوا كــرة القــدم بشــكل كبــر تغريــدات 
#اســتهتارك_ وســم  مــع  والتفاعــل  ومتواصلــة  متعــددة 

ســيقتل_أحبابك، التــي أطلقتــه الجهــات الحكوميــة يف غــزة 
األسبوع املايض.

وركــز بعــض الالعبــن يف الفيديوهــات التــي انتــرت عــى 
ارتــداء الكاممــة والتباعــد الجســدي  بــرورة  النــاس  توعيــة 
وعــدم  الحكوميــة  الجهــات  وقــرارات  بإجــراءات  وااللتــزام 
الخــروج مــن املنــزل للحــد مــن انتشــار الفايــروس والحفــاظ 
عــى األهــل والعائلــة والعــودة للحيــاة الطبيعيــة قريبــًا بعــد 
ثالثة أسابيع متواصلة من حظر التجول يف كافة محافظات 

قطاع غزة.
املجتمــع  كورونــا يف  لفايــروس  املتســارع  االنتشــار  وأجــر 
الرياضيــة  ومنهــا  القطاعــات  كافــة  بإغــالق  لغــزة  الداخــيل 
التــي  األنديــة  تدريبــات جميــع  بتوقــف  األصعــدة  عــى كل 
كانت تستعد بتدريبات مكثفة استعدادًا النطالق املوسم 
الجديد الذي بات مؤكدًا تأجيله ملوعد آخر بســبب حاجة 
األنديــة ملــدة أكــرث مــن شــهر لخوض فرتة إعــداد تكون كافية 

لتجهيز الفرق ملنافسات الدوري بدرجاته املختلفة.

غزة/وائل الحلبي:
أكــد إبراهيــم أبــو ســليم نائــب رئيــس اتحــاد كــرة 
القــدم أن االتحــاد ســيأخذ بعــن االعتبــار توقــف 
تدريبــات األنديــة خــالل الفــرتة املاضيــة بســبب 
موعــد  تحديــد  دراســة  خــالل  كورونــا  جائحــة 
انطــالق بطولــة الــدوري املمتــاز ملوســم -2020

.2021
االتحــاد  إن  لـ:"فلســطن"  ســليم  أبــو  وقــال 

سيدرس يف االجتامعات القادمة اقرتاح تأجيل 
موعــد انطــالق بطولــة الــدوري يف غــزة التــي مــن 
مــن  والعريــن  الخامــس  يف  تبــدأ  أن  املقــرر 
جائحــة  أن  ســليم  أبــو  وأوضــح  الجــاري.  الشــهر 
بشــكل مفاجــئ خاصــة  غــزة  كورونــا ظهــرت يف 
الجديــد,  للموســم  تدريباتهــا  بــدأت  الفــرق  وأن 
إال أن التغيــرات التــي طــرأت واالغــالق الكامــل 
مــن  للحــد  املحافظــات  بــن  التنقــل  وتوقــف 

انتشــار فــروس كورونــا تســبب يف توقــف كافــة 
التحضرات الخاصة لألندية.

وشدد أبو سليم عى أن االتحاد سيقف بجانب 
األنديــة التــي ســتكون بحاجــة للتحضــر بالشــكل 
املناســب قبــل انطــالق املباريــات, وأن االتحــاد 
الفــرتة  خــالل  ســتحدث  التــي  التطــورات  ينتظــر 
القادمــة واإلعــالن عــن قــراره النهــايئ بخصــوص 

موعد انطالق مسابقة الدوري يف غزة.

غزة/ عالء شاميل: 
حافظ املنتخب الوطني الفلسطيني عى 
موقعه يف تصنيف املنتخبات الصادر عن 
االتحاد الدويل لكرة القدم "فيفا"، بعد أن 

بقي يف املركز )103( عامليَا.
مــن  الـــ)18(  املركــز  فلســطن يف  وحلــت 
بــن )46( دولــة عــى الصعيــد اآلســيوي، 

الجنوبيــة  وكوريــا  وإيــران  اليابــان  بعــد 
والعــراق  والســعودية  وقطــر  وأســرتاليا 
وُعــامن  وســوريا  والصــن  واإلمــارات 
وقرغيســتان  وفيتنــام  ولبنــان  وأوزبكســتان 

واألردن والبحرين.
العــريب اآلســيوي، حلــت  الصعيــد  وعــى 
قطــر  بعــد:  العــارش  املركــز  يف  فلســطن 

وســوريا  واإلمــارات  والعــراق  والســعودية 
وُعامن ولبنان واألردن والبحرين.

وعــى الصعيــد العــريب، احتلت فلســطن 
املركــز )15(، بعــد تونــس األوىل، والجزائر 
واملغرب ومرص وقطر والسعودية والعراق 
واإلمــارات وســوريا وُعــامن ولينــان واألردن 

والبحرين وليبيا.

ندرس تأجيل بطولة 
الدوري في غزة

سنقف بجانب األندية

أبو سليم:

غزة/ عالء شاميل: 
قال اللواء جريل الرجوب رئيس االتحاد الفلسطيني 
املركــزي  األول  االجتــامع  هامــش  عــى  القــدم  لكــرة 
للــدورة  بالتزكيــة  املنتخــب  التنفيــذي  للمكتــب 
الفلســطينية  الرياضــة  إن   ،2020-2024 الجديــدة 

عمرها أكرث من 100 عام،. 
وأكــد الرجــوب أن االجتــامع األول للمكتــب التنفيــذي 
الجديــد ُيعتــر انطالقــة حقيقــة لصالــح حركــة رياضــة 
الرياضــة  مكونــات  كل  عــن  ُتعــر  فلســطينية  وطنيــة 
يف الوطــن والشــتات، وعــن طمــوح وآمــال أبناء شــعبنا 
كل  وتوفرهــا  االتحــاد  ألجنــدات  الداعمــة  وقيادتــه 
أسباب النجاح للمروع الريايض يف بعده الوطني.

وأشــار الرجــوب إىل أن الرياضــة يف فلســطن مل تبــدأ 
مــن اليــوم، وأن عمرهــا أكــرث مــن مئــة عــام، منوهــًا إىل 
أن مأسســة االتحاد عى مســتوى عاٍل بدأت منذ 12 
عامًا مضت بإدارة جامعية ووطنية ودعم واســناد من 
النظام السيايس والحاضنة الشعبية ولقطاع الخاص.

ثــالث  عــى  مبنــي  العمــل  أن  إىل  الرجــوب،  ولفــت 
مســائل رئيســية، هــي: الحفــاظ عــى حياديــة الرياضة 
وإبعادهــا عــن التجاذبــات السياســية، وإدارتهــا برؤيــة 
وطنية شــاملة يف كافة املناطق داخل الوطن وحيث 
إدارة  عــى  للعمــل  إىل  إضافــة  الشــتات،  يف  أمكــن 
وتطويــر ونــر وحاميــة اللعبــة وفــق اللوائــح املعمــول 

بها يف االتحادين القاري والدويل.
وأشــار رئيــس االتحــاد إىل أنــه رغــم الظــروف الصحيــة 
بهــا فلســطن والعــامل أجمــع جــّراء جائحــة  التــي متــر 
القضيــة  تواجههــا  التــي  التحديــات  ورغــم  كورونــا، 
الفلســطينية، ســتبقى الرياضــة ُموحــدة برزنامــة ورؤية 

واحدة.
وأكــد الرجــوب أن االتحــاد لــن يكون مرسحًا ألي شــكل 

من التجاذبات أو التناقضات السياســية، وأن النقاش 
لــن يكــون  أنــه  يجــب أن يكــون رياضيــًا فقــط، مؤكــدًا 
هنــاك قــرارًا ملجلــس االتحــاد باألغلبيــة، ولكــن كافــة 
القــرارات ســوف تكــون بالحــوار وفــق منظــور ريــايض 
مــن  حالــة  إىل  الحــوار  هــذا  يقــود  وبحيــث  وطنــي 

التوافق.
تواجــه  الرياضيــة  املنظومــة  أن  إىل  الرجــوب  وأشــار 
االنقســام  ملــف  يف  تتمثــل  عديــدة،  تحديــات 
الســيايس قائــاًل "أصبحنــا يف مرحلــة طّيــه"، الفتًا إىل 
أن املنظومــة الرياضيــة شــكلت منوذجــًا ُيحتــذى بــه 
يف الوحــدة خــالل األعــوام املاضيــة، وهــو مــا يجــب 
يســعى  الــذي  االحتــالل  إىل  إضافــة  عليــه،  الحفــاظ 
وعرقلــة  الفلســطينية  الرياضــة  لتدمــر  الطــرق  بكافــة 
تكــون  أن  رضورة  عــى  مشــددًا  تطورهــا،  عجلــة 
وليــس  تحكــم ســلوكنا  مــن  هــي  والقوانــن  الضوابــط 

رغباتنا أو نزواتنا.
كــام أكــد رئيــس االتحــاد عــى أن هنــاك العديــد مــن 
التحديــات، أبرزهــا مــا تواجهه األنديــة من أزمة مالية، 
األمــر الــذي يعتــر مســؤولية تقــع عــى عاتــق جميــع 
أركان اللعبــة للبحــث وتوفــر مصــادر دخــل جديــدة، 
املســابقات  رزنامــة  تراعــي  أن  رضورة  عــى  مشــددًا 
الظــروف واألزمــة التــي متــر بهــا األنديــة، ومشــرًا يف 
هــذا الســياق إىل أن دعــم األنديــة مــن قبــل االتحــاد 
أو مــن الجهــات الحكوميــة هــو مــن منطلــق الواجــب 

الوطني وليس قرارًا.
وأكــد املجتمعــون عــى خارطــة الطريــق التــي طرحهــا 
رئيــس االتحــاد يف ختــام اجتــامع الجمعيــة العموميــة 
لبنــاء  أساســًا  ُتشــكل  باعتبارهــا  لالتحــاد،  التاســع 
رؤيــة اســرتاتيجية تتضمــن سياســات وآليــات لتطويــر 
اللعبــة، وتــم االتفــاق عــى تشــكيل لجنــة تعمــل عــى 

البحث عن قواســم مشــرتكة لتطوير الرياضة، إضافة 
إىل تكليــف األمانــة العامــة الجديــدة باالتحــاد بوضــع 
مجموعــة مــن الضوابــط املوضوعية والتي تكون عى 
أعضــاء  بــن  العالقــة  تحكــم  ارشــادية  قواعــد  شــكل 

املكتب التنفيذي.
ملراجعــة  لجنــة  بتشــكيل  العمــل  بــدء  عــى  واتفــق 
وتحديث النظام األسايس لالتحاد عى أن يتم طرح 
والجمعيــة  التنفيــذي  املكتــب  أعضــاء  عــى  اللجنــة 
العموميــة يف اجتامعهــا القــادم إلقرارها، كام ُكلفت 
األمانــة العامــة الجديــدة بإعــداد تصور لتشــكيل لجنة 

الحّوكمة.
كام تم االتفاق خالل االجتامع عى ترشيح سيدتن 
كممثــالت  لالتحــاد  التنفيــذي  املكتــب  لعضويــة 
وذلــك  الجنوبيــة،  املحافظــات  يف  االتحــاد  لفرعــي 

وفقًا لالتفاق مع االتحادين القاري والدويل.

الرياضة الفلسطينية عمرها أكثر من 100 عام

الرجوب: الرياضة ستواجه كل التحديات 
وستبقى موحدة على كل المستويات
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روما/ وكاالت:
أكدت صحيفة كوريري ديللو سبورت اإليطالية، بأن صفقة انتقال العب روما إيدين 

دجيكو ليوفنتوس قد متت بالفعل، ووقع عىل عقود انتقاله لـ"البيانكونريي".
وأشــارت الصحيفــة بــأن التفاصيــل األخــرية لصفقــة انتقــال أركاديــوش ميليــك مهاجــم 
نابــويل لرومــا هــي التــي تؤخــر خضوع النجم البوســني للفحص الطبــي التي من املقرر 

إجرائها بعد غد االثنني.
ومــن املقــرر أن يصــل دجيكــو إىل تورينــو غدا حيث ســيكون مؤًهال للمشــاركة مبباراة 

الفريق ضد سامبدوريا وسيكون متاًحا أمام أندريا بريلو.
وكشــفت الصحيفــة تفاصيــل انتقــال دجيكــو ليوفنتــوس حيــث ســتبلغ قيمــة الصفقــة 
16 مليون يورو وبالنظر إىل عمر الالعب البالغ 34 عاًما فإنها ليست صفقة رخيصة 

لكنه يتمتع بصحة جيدة.
ويف ذلــك الوقــت مل تتــم صفقــة انتقــال دجيكــو مــن فولفســبورغ عندمــا فــاز بلقــب 
الــدوري األملــاين بصحبــة أندريــا بــارزايل بســبب مشــاكل يف عــدد املهاجريــن وأيًضــا 

جواز السفر الذي منع سواريز من االنتقال للبيانكونريي هذا الصيف.

ميامي/ )أ ف ب(:
أعلن نادي إنرت ميامي االمرييك لكرة القدم ملالكه االنجليزي ديفيد بيكهام أمس، تعاقده 
مــع املهاجــم االرجنتينــي ليوفنتــوس اإليطــايل غونزالــو هيغواين، وذلك بعــد يوم من رحيله 

عن صفوف بطل الدوري يف االعوام التسعة املاضية.
وانضــم هيغوايــن )32 عامــا( يف جنــوب فلوريــدا إىل زميلــه الســابق يف "الســيدة العجــوز" 
الفرنــي بليــز ماتويــدي، حيــث ســيواجه شــقيقه االكــر فيديريكــو الــذي يدافــع عــن ألــوان 

فريق دي يس يونايتد.
و كان "يويف" أعلن أول أمس انتهاء عقد هيغواين.

وقال املهاجم االرجنتيني "عىل املستوى الفردي، هديف أن أبرهن قدريت عىل املساهمة 
ومواصلــة لعــب كــرة قــدم عــىل أعــىل املســتويات هنا"، مضيفا "آمــل أن امتكن من تحقيق 

ذلك الين أملك جميع األدوات الالزمة للنجاح".
انتقــل هيغوايــن إىل يوفنتــوس مقابــل 90 مليــون يــورو مــن نابــويل يف عــام 2016، ولكــن 
بعد موســمني متواضعني مع الفريق، انضم إىل ميالن عىل ســبيل اإلعارة ملوســم -2018

2019 ومن ثم إىل تشلي االنجليزي، قبل أن يعود إىل تورينو يف الصيف املايض.

روما/ وكاالت:
لصالــح  ديبــاي،  ممفيــس  الهولنــدي  الفرنــي،  ليــون  فريــق  العــب  توقيــع  مســألة  أصبحــت 

برشلونة اإلسباين، لغزًا محريًا يف األيام األخرية.
بحســب صحيفة آس، فإن مســتقبل ديباي ميكن أن يكون يف الدوري اإليطايل يف املوســم 

الجديد، وتحديدًا يف فريق ميالن.
وذكــرت الصحيفــة أن مســألة انتقــال ديبــاي إىل ميــالن، يــأيت بعدمــا أبــدى مســؤويل ليــون 
اهتاممهــم بضــم الالعــب لــوكاس باكويتــا، والــذي ســيكون انتقالــه للــدوري الفرنــي مكلفــًا 

لخزينة ليون، مام فتح إمكانية عقد صفقة انتقالية يرحل مبوجبها هدف برشلونة.
وكان جــان ميشــيل أوالس، رئيــس نــادي ليــون، كشــف يف وقــٍت ســابق أن نظــريه يف برشــلونة 

أخره أن النادي ال ميتلك األموال الكافية للتعاقد مع املهاجم الهولندي.
وينتظر برشلونة مسألة رحيل لويس سواريز، مهاجم الفريق، يف الوقت الحايل بعدما خرج 
مــن حســابات املديــر الفنــي الجديــد يف املوســم املقبــل، من أجل ضم ديباي الذي ســيقود 

الهجوم تحت قيادة كومان كام كانا يف منتخب هولندا.

هيغواين
مدريد )أ ف ب(:

بعــد أن غــاب عــن املرحلــة االفتتاحيــة مــن أجــل الحصــول 
الــذي  املتأخــر  الراحــة عقــب املوســم  مــن  املزيــد  عــىل 
ريــال  يبــدأ  املســتجد،  كورونــا  فــريوس  تفــي  فرضــه 
ضــد  الباســك  يف  غــدا  لقبــه  عــن  الدفــاع  حملــة  مدريــد 
ريال سوســييداد يف املرحلة الثانية، فيام يســتمر غياب 

منافسيه برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية.
ومل يشــارك فريــق املــدرب الفرنــي زيــن الديــن زيــدان 
يف افتتــاح املوســم األســبوع املــايض نتيجــة خوضــه مثن 
مانشســرت  أمــام  خــر  أوروبــا حيــث  أبطــال  دوري  نهــايئ 

سيتي يف أغسطس املايض.
وتــوج ريــال بطــال للــدوري للمــرة 34 يف تاريخــه يف يوليــو 
املــايض بفضــل "حرســه" القديــم الــذي يعــول عليــه مــرة 
جديــدة زيــدان، الســيام القائــد األبــدي ســريخيو رامــوس 
واملهاجــم الفرنــي كريــم بنزميــة واألملــاين طوين كروس 

والكروايت لوكا مودريتش.
عــن  تخــىل  لكنــه  اآلن،  حتــى  تعاقــد  أي  زيــدان  يجــر  ومل 
رودريغيــز إليفرتــون  الكولومبــي خاميــس  األلعــاب  صانــع 
مــع  لعــب يف املوســمني املاضيــني  أن  بعــد  اإلنجليــزي 
واملدافــع  اإلعــارة،  ســبيل  عــىل  األملــاين  ميونيــخ  بايــرن 
ميــالن  إنــرت  لصالــح  حكيمــي  أرشف  املغــريب  االميــن 
اإليطــايل بعدمــا كان معــارا منــذ يوليــو 2018 لبوروســيا 

دورمتوند األملاين.
أيضــا  طريقــه  يف  بيــل  غاريــث  الويلــزي  الجنــاح  ويبــدو 
للعــودة اىل فريقــه الســابق توتنهــام اإلنجليزي بعدما بات 

واضحــا منــذ عــودة زيــدان اىل تدريــب الفريــق بأنــه خــارج 
حسابات املدرب الفرني، واالمر ذاته بالنسبة للمدافع 

سريخيو ريغيلون.
شــعار  باللقــب  لالحتفــاظ  مســعاه  يف  زيــدان  ويرفــع 
االســتمرارية والثبــات باالعتــامد عــىل نفس األســلحة التي 
عــن  برشــلونة  غرميــه  إزاحــة  اىل  امللــي  النــادي  قــادت 
الفــوز بعــر مباريــات متتاليــة منــذ عــودة  بعــد  العــرش، 
فــريوس  تفــي  بســبب  ألشــهر  توقــف  إثــر  املنافســات 

كورونا املستجد.
معــا  ســجال  اللــذان  وبنزميــة  رامــوس  القائــد  ويشــكل 
املوســم  األخــرية  الـــ11  الــدوري  مباريــات  13 هدفــا يف 
املنــرم، حجــري األســاس يف تشــكيلة زيــدان، عىل أمل 
أن يؤمن الرازيليان الشابان فينيسوس جونيور ورودريغو 
األلعــاب  صانــع  يكــون  وأن  الــالزم،  الهجومــي  الدعــم 
البلجيــي إديــن هــازار يف قمــة جاهزيتــه بعــد موســم أول 

صعب ميلء باإلصابات يف ألوان الـ"مريينغيس".
بانتظار برشلونة وأتلتيكو وإشبيلية

النهــايئ ملســابقة دوري  ربــع  الــدور  وبعــد وصولهــام اىل 
عطلتهــام  مدريــد  وأتلتيكــو  برشــلونة  يواصــل  األبطــال، 
 27 يبــدأ كل منهــام موســمهم األحــد  لــة، عــىل أن  امُلَطوَّ
فياريــال  ضيفــه  مــع  األول  يلتقــي  حــني  الحــايل  ســبتمر 

والثاين مع ضيفه غرناطة.
نهــايئ  اىل  وصولــه  نتيجــة  إشــبيلية  غيــاب  يســتمر  كــام 
مســابقة الــدوري األورويب "يوروبــا ليــغ" حيــث تــوج بطــال 

عىل حساب إنرت ميالن اإليطايل.

يقترب من االنضمام ليوفنتوس

ينضم إلى 
إنتر ميامي 

األميركي

في الطريق بين برشلونة وميالن
ديباي

روما/ )أ ف ب(:
بعــد أن أنهــى املوســم املــايض متخلفــا بفارق نقطة عــن يوفنتوس البطل، 
يبدو إنرت ميالن األقرب من أجل وضع حد لهيمنة فريق "السيدة العجوز" 

الذي توج بلقب الدوري اإليطايل للموسم التاسع تواليا.
وعــىل الرغــم مــن النتائــج املتأرجحــة التــي حققهــا بعــد اســتئناف املوســم 
إثر توقف من مارس حتى يونيو بســبب تفي فريوس كورونا املســتجد، 
متكــن يوفنتــوس مــن االحتفــاظ بلقبــه بقيــادة املــدرب ماوريتســيو ســاري 
الــذي أقيــل الحقــا مــن منصبــه بعــد الخــروج مــن مثــن نهــايئ دوري أبطــال 
أوروبــا عــىل يــد ليــون الفرنــي، تــاركا املهمــة لنجم الوســط الســابق أندريا 

بريلو.
ويأمل إنرت اإلفادة من التغيري الفني يف فريق "الســيدة العجوز" من أجل 
إزاحتــه عــن العــرش والفــوز باللقــب للمــرة األوىل منــذ 2010 حــني أحــرز 
ثالثيــة تاريخيــة )الــدوري والــكأس املحليــني ودوري أبطــال أوروبــا( بقيــادة 

املدرب الرتغايل جوزيه مورينيو.
يوفنتــوس  ومــدرب  وســط  العــب  بقيــادة  الثــاين  موســمه  إنــرت  ويخــوض 
السابق أنتونيو كونتي الذي بدا يف طريقه للرحيل عن "نرياتسوري" رغم 
قيادته اىل نهايئ الدوري األورويب "يوروبا ليغ" حيث خر أمام إشبيلية 
اإلسباين، وذلك ألن اإلدارة الصينية للنادي مل تظهر دعمها له أو لالعبني 

بحسب ما تذمر.
ويبــدأ إنــرت مشــواره الســبت املقبــل يف املرحلــة الثانيــة عــىل أرضــه ضــد 
فيورنتينــا قبــل أن يخــوض بعدهــا بأربعة أيام مباراته املؤجلة مع بينيفنتو، 
ريــال  مــن  باملغــريب أرشف حكيمــي  الصيــف  هــذا  عــزز صفوفــه  أن  بعــد 
مدريد اإلسباين والظهري الريب ألكسندر كوالروف من خصمه املحيل 
روما وتعاقد نهائيا مع التشــييل ألكيســيس سانشــيس وســتيفانو ســيني 
ونيكولــو باريــال بعــد أن لعبــوا يف صفوفــه املوســم املــايض عــىل ســبيل 

اإلعارة،.
ولــن يكــون إنــرت، بقيــادة مهاجميــه األرجنتينــي الوتــارو مارتينيــز والبلجيــي 
روميلــو لوكاكــو، الغائــب الوحيــد عــن املرحلــة االفتتاحيــة، إذ منــح أتاالنتــا 
القــاري  بعــد موســمه  بدنيــا  التعــايف  أجــل  مــن  الوقــت  مــن  أيضــا املزيــد 
الطويــل وانجــازه التاريخــي بالوصــول اىل ربــع نهــايئ دوري أبطال أوروبا يف 

أول مشاركة له يف املسابقة.
املقبــل، ســتكون  الســبت  الخــط  عــىل  وأتاالنتــا  إنــرت  يدخــل  أن  وبانتظــار 
يوفنتــوس  يخــوض  حيــث  ســتاديوم"  "أليانــز  اىل  الغــد  موجهــة  األنظــار 

اختباره الرسمي األول بقيادة بريلو عىل أرضه ضد سمبدوريا.
ويبــدأ "بيانكونــريي" املوســم الجديــد مــن دون أن تتبلــور صــورة التشــكيلة 
التي شهدت قدوم الرازييل آرثر من برشلونة اإلسباين يف صفقة حصول 
األخري عىل البوسني مرياليم بيانيتش، واستعارة األمرييك الشاب وستون 
ماكيني من شالكه األملاين، وانضامم السويدي ديان كولوسيفسي بعد 

أن أمىض موسمه األول كالعب يف "السيدة العجوز" معارا لبارما.
وســيكون أتاالنتــا والتســيو اللــذان تأجلــت املواجهــة بينهــام يف املرحلــة 
االفتتاحيــة حتــى 30 ســبتمر، مرشــحني مــرة أخــرى للمنافســة، أقلــه عــىل 
االعتــامد  قــرر  الــذي  ميــالن  خلفهــام  ومــن  األبطــال،  دوري  اىل  التأهــل 
مجددا عىل املهاجم الســويدي املخرضم زالتان إبراهيموفيتش، وممثل 
العاصمــة اآلخــر رومــا الــذي انتقلــت ملكيتــه اىل رجــل األعــامل األمــرييك 

دان فريدكني.
ويعول ميالن الذي كان آخر األندية التي تتوج بلقب الدوري عام 2011 
قبــل أن يحتكــره يوفنتــوس، عــىل حنكــة وخــرة إبراهيموفيتــش )39 عامــا( 

وشباب وحامس الوافد الجديد من بريشيا ساندرو تونايل )20 عاما(.

موسم جديد ومحاولة 
أخرى من إنتر إليقاف 

هيمنة يوفنتوس

دجيكو

الدوري اإليطالي

ريال مدريد يدخل 
المنافسة بانتظار برشلونة 

وأتلتيكو وإشبيلية

الدوري اإلسباني

لندن/ )أ ف ب(:
مــع  تعاقــده  أمــس  انجلــرتا  بطــل  ليفربــول  نــادي  أعلــن 
ميونيــخ  بايــرن  وســط  العــب  ألكانتــارا  تياغــو  االســباين 

االملاين من دون ان يحدد فرتة العقد او قيمته.
وجــاء يف بيــان صــادر عــن النــادي "وّقــع الــدويل االســباين 
العــب خــط الوســط عــىل عقــد طويــل مــع "الريــدز"، فيــام 
مليــون   20 بلغــت  الصفقــة  ان  صحافيــة  تقاريــر  أشــارت 

جنيه اسرتليني )26 مليون يورو(.
وأفــادت تقاريــر صحافيــة ان فــرتة العقــد هــي اربعــة اعــوام 
مــع النــادي الــذي ســعى مطــوال للحصــول عــىل خدماتــه، 
وقــد يدفــع لبايــرن خمســة ماليــني جنيه اســرتليني اضافية 

كمكافآت.
وســريتدي تياغــو الــذي حقــق الثالثية مع النــادي البافاري 
ثــاين  أصبــح  حيــث   6 رقــم  القميــص  الفائــت،  املوســم 
صفقة لليفربول يف ســوق االنتقاالت الحالية بعد الظهري 

االير اليوناين كوستاس تسيميكاس.
2013 مــن برشــلونة حيــث  بايــرن عــام  انضــم تياغــو اىل 
كان اول صفقــة لفريــق املــدرب االســباين بيــب غوارديوال 
حينهــا، ولكــن مــع تبقــي عــام واحــد عــىل انتهاء عقــده عام 

2021، قرر خوض تحّد جديد.
وحقــق مــع بايــرن لقــب البوندســليغا يف ســبع مناســبات، 
اربــع مــرات كأس املانيــا، كأس العامل لالندية عام 2013 
ودوري االبطــال الشــهر الفائــت عــىل حســاب باريس ســان 
جرمان الفرني يف النهايئ يف لشــبونة، وهو يطمح اآلن 

لنجاح مامثل.
وقــال الــدويل االســباين "مــع مــرور الســنوات، تحــاول ان 
تريــد  تفــوز،  وعندمــا  اإلمــكان  قــدر  االنتصــارات  تحقــق 
أنــا هــو ايضــا.  مــا  النــادي ميّثــل  املزيــد. أعتقــد أن هــذا 
أريــد أن أحقــق كل االهــداف والفــوز بأكــر عدد ممكن من 

االلقاب". 

ألكانتارا ينضم رسميًا 
لليفربول من بايرن ميونيخ
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ل  ...  )إرسائيل( ُتسجِّ

استشهاد طبيب  ... 

7 وفيات  ... 

جنوب إفريقيا  ... 

روسيا توافق  ... 

حالة وفاة  ... 

فرقة للمهرجني تجوب الشوارع للرتويح عىل األطفال املحجورين يف مدينة غزة أمس   )تصوير/ محمود أبو حصرية(

الدوحة/ وكاالت:
األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  أعربــت 
الوضــع  ودولــة قطــر عــن قلقهــا بشــأن 
والحاجــة  غــزة،  قطــاع  يف  اإلنســاين 
امللحة إىل خطوات ملموســة لتحســني 

الظروف املعيشية واالقتصادية.
قطــري  أمريــي  بيــان  يف  ذلــك  جــاء 
مشــرتك، أمــس، يدعــم وحــدة مجلــس 
مــن  القلــق  عــن  فيــه  عــرا  التعــاون، 
عــىل  الخليجيــة  األزمــة  انعكاســات 

املنطقة.
الحــوار  ضــوء  يف  البيــان  ويــأيت 
البلديــن،  بــني  الثالــث  االســرتاتيجي 
ســبتمر  و15   14 يومــي  ُعقــد  الــذي 
جلســته  وتــرأس  الجــاري.  أيلــول/ 
االفتتاحية يف واشنطن، وزير الخارجية 
األمريــي مايــك بومبيــو ونائــب رئيــس 

الــوزراء ووزير الخارجية القطري الشــيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاين.

مســؤويل  إن  املشــرتك  البيــان  وقــال 
توظيــف  إىل  الحاجــة  ناقشــوا  البلديــن 
التوتــرات  لحــل  الدبلوماســية  الوســائل 
ورشق  األدىن  الــرق  يف  الحاليــة 
إيجــاد  آفــاق  بجانــب  املتوســط، 
اإلرسائيــي  للــراع  تفــاويض  حــل 
يف  املبــني  النحــو  عــىل  الفلســطيني 
بــات  مــا  أو  للتســوية  األمريكيــة  الرؤيــة 

ُيعرف بـ"صفقة القرن".
املتحــدة  الواليــات  أن  البيــان  وأضــاف 
الوضــع  مــن  قلقهــا  قطــر  تشــارك 
اتخــاذ  ورضورة  غــزة،  يف  اإلنســاين 
خطــوات لتحســني الظــروف املعيشــية 

واالقتصادية هناك.
املبيعــات  برنامــج  الجانبــان  وناقــش 

العســكرية األجنبيــة الــذي تبلــغ قيمتــه 
26 مليــار دوالر، والــذي يواصــل زيــادة 

قدرات الجيش القطري.
وأعربــت قطــر وأمريــكا عــن قلقهــا مــن 
اآلثــار األمنية واالقتصادية واالجتاعية 
عــىل  الخليجيــة  لألزمــة  "الضــارة" 
املنطقــة، مؤكدتــني دعمهــا املســتمر 
قــوي  خليجــي  تعــاون  مجلــس  لوجــود 
مســتقبل  تعزيــز  عــىل  يركــز  وموحــد 
ســلمي ومزدهــر للجميــع يف املنطقــة، 
التهديــدات  مواجهــة  عــىل  وقــادر 

اإلقليمية.
وشــكرت قطــر الواليــات املتحــدة عــىل 
لحــل  الكويتيــة  الوســاطة  جهــود  دعــم 
احــرتام  أســاس  عــىل  الخليجيــة  األزمــة 
ســيادة واســتقالل دولــة قطــر، بحســب 

ما ورد يف البيان املشرتك.

األسبوع القادم عىل أقرب تقدير، حسبا قالت الركة أمس.
وتأيت املوافقة عىل استخدام كورونافري كعالج بوصفة طبية بعد إجازة 
دواء رويس آخــر، وهــو أفيفافــري، يف مايــو أيــار. ويســتند العقــاران عــىل 
أســاس عقــار فافيبريافــري الــذي تــم تطويــره يف اليابــان، ويســتخدم هنــاك 

عىل نطاق واسع باعتباره األساس للعالجات املضادة للفريوسات.
وإعــالن آر-فــارم عالمــة أخــرى عــىل أن روســيا تســعى بقوة الحتــالل موقع 
الصــدارة عــىل مســتوى العــامل يف الحــرب عــىل فــريوس كورونــا. وتقــوم 
بالفعــل بتصديــر اختباراتهــا للكشــف عــن مرض كوفيــد19-، وفازت بعدة 

صفقات دولية لتوفري إمدادات لقاح سبوتنيك5-.
وقالــت آر-فارمــا إنهــا حصلــت عــىل املوافقــة الخاصــة بكورونافــري بعــد 
انتهاء املرحلة الثالثة من التجارب الرسيرية التي شملت 168 مريضا.

ومتت املوافقة عىل الدواء ألول مرة لالســتخدام يف املستشــفيات يف 
يوليو متوز، بحسب سجل حكومي.

وأفيفافــري متــاح يف املستشــفيات منــذ يونيــو حزيــران لكنــه غــري متوفــر 
حتى اآلن بالصيدليات.

 ،179.071 إىل  ارتفــع  بالفــريوس  اإلصابــات  إجــايل  أن  وأوضحــت 
بينهــا 1196 وفــاة. وأفــادت الــوزارة بأنــه ال تــزال هنــاك 47.851 إصابــة 
نشطة، بينها 581 إصابة خطرة. وقد فرضت )إرسائيل( إغالقا ثانيا عىل 
مســتوى أرايض الـــ48 الحتــواء فــريوس كورونــا املســتجد يف كيــان يعــد 

معدل انتقال العدوى فيه بني األعىل يف العامل.
وُفــرض اإلغــالق بــدءا مــن الســاعة الثانيــة بعــد ظهر  أمــس )11,00 ت غ(، 
وذلــك قبــل ســاعات مــن بــدء "رأس الســنة اليهوديــة"، وســيتواصل لثالثــة 
أســابيع ليشــمل عيــدي الغفــران "كيبــور" والعــرش أو املظلــة "ســوكوت" 
اليهوديــني. وأعلنــت وزارة الصحــة يف حكومــة االحتــالل تســجيل 5238 
إصابة الخميس، مشــرية إىل أن عدد مرىض كورونا املســتجد يف الكيان 
الــذي يعــد تســعة ماليــني نســمة بلــغ 176,933 حتــى صباح أمــس بينهم 

1169 وفاة.
كورونــا  بفــريوس  إصابــات  حصيلــة  أعــىل  ثــاين  )إرسائيــل(  وســجلت 
وفًقــا إلحصــاءات وكالــة  البحريــن،  بعــد  الســكان  لعــدد  نســبة  املســتجد 

فرانس برس خالل األسبوعني املاضيني.
والقــت حكومــة االحتــالل إشــادات لتعاملهــا مــع الوبــاء يف آذار/ مــارس 

املايض، وتنفيذها إجراءات رسيعة مبا يف ذلك اإلغالق الصارم.
لكــن هــذه املــرة أعــرب العديــد مــن اإلرسائيليــني عــن إحباطهــم مــن ســوء 

إدارة الحكومة لألزمة الصحية يف األشهر األخرية.
ونــرت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" األكرث انتشــارا أمــس مقابالت مع 
أطباء وخراء اقتصاد ومعلمني جميعهم معارضون لإلغالق تحت عنوان 

"نحن ال نغلق بلًدا بهذه الطريقة".
وقــال إيريــز برينبــاوم مديــر مستشــفى أســوتا يف مدينــة أســدود جنــوب 
فلســطني املحتلة إن "عدم وضوح التعليات ســيؤدي إىل االســتخفاف 
بهــا بــني اإلرسائيليــني". ويف اإلغــالق األول ســمحت ســلطات االحتــالل 
بالتحــرك  اإلغــالق ســمحت  مــرت، وعشــية  مئــة  بالتحــرك مســافة  لألفــراد 
مســافة 500 مــرت. وبعــد جلســة صاخبــة مطولــة يف الكنيســت الخميــس، 
سمح مبوجب اإلجراءات الجديدة لألفراد بالخروج من مكان السكن إىل 

الحيز العام يف نطاق 1000 مرت فقط.
ويســمح باجتيــاز مســافة األلــف مــرت بشــكل اســتثنايئ لألشــخاص الذيــن 

ينوون التوجه لراء األدوية والطعام أو حضور جنازة.
ومطلع الشهر الجاري، فرض إغالق ليي عىل نحو 40 مدينة سّجل فيها 
أعــىل معــّدل إصابــات يف حــني تــم إغــالق معظــم مدارســها، إضافــًة إىل 
تقييــد التجّمعــات يف محاولــة الحتــواء الفــريوس. لكــن التجربــة مل تنجــح 
يف الحــد مــن تفشــيه. وقــال رئيــس وزراء االحتــالل اإلرسائيــي بنيامــني 

نتنياهو الخميس: إن "الحكومة مل يكن لديها خيار آخر".
مؤكــدا  الحمــراء"  الرايــة  الصحــي  النظــام  "رفــع  متلفــز  وأفــاد يف خطــاب 
"علينــا بــذل كل مــا يف وســعنا لتحقيــق التــوازن بــني االحتياجات الصحية 
مرنــة  سياســة  اتبــاع  يحــاول  كيانــه  أن  وأضــاف  االقتصــاد".  واحتياجــات 
الوضــع  "إذا ســاء  قائــال  بــني املتطلبــات االقتصاديــة والصحيــة  للموازنــة 
اليومــني  "يف  وتابــع  نفتحــه".  تحســن  وإذا  االقتصــاد،  نغلــق  الصحــي 
تلــك  االصابــات وخصوصــا يف  عــدد  ازديــاد يف  هنــاك  كان  املاضيــني 

الخطرة"، موضحا "وإذا احتاج األمر، قد نضطر إىل التشديد أكرث".
وواجه نتنياهو أسابيع من االحتجاجات مؤخرا ضد قيادته وتظاهر مئات 

اإلرسائيليني الخميس يف )تل أبيب( ضد اإلغالق الثاين.
وقالــت يائيــل البالغــة 60 عامــا وهــي موظفــة ســابقة يف مكتب للهندســة 

خرست عملها بسبب األزمة إن اإلغالق ال يبر بالخري.
وتابعــت "االقتصــاد يتهــاوى والنــاس يخــرسون وظائفهــم، وهــم مكتئبــون. 

من أجل ماذا؟ ال يشء".
وانتقــد زعيــم املعارضــة يائــري البيــد اإلغــالق. ورصح لوكالــة فرانــس بــرس 
يف وقت سابق من األسبوع املايض بأن الحكومة أخفقت يف إدارة أزمة 
كوفيــد19-، معتــرا أن هــذه الخطــوة "عدائيــة للغايــة ومدمــرة لالقتصــاد 

وليست مفيدة لوقف انتشار الفريوس".
يف  الكبــرية  الكنــس  عــىل  اإلبقــاء  االحتــالل  ســلطات  قــررت  مــرة  وألول 

القدس مغلقة خالل االحتفال بالعام اليهودي الجديد.

)131(، ومحافظــة نابلــس )15(، ومحافظــة بيــت لحــم )59(، ومحافظــة 
قلقيليــة )18(، ومحافظــة رام اللــه والبــرية )97(، وجنــني )34(، وأريحــا 
 ،)49( وطولكــرم   ،)14( وســلفيت   ،)7( وطوبــاس   ،)29( واألغــوار 

وضواحي القدس )58(، ومدينة القدس )134(.
وتابعت وزيرة الصحة أن حاالت التعايف الجديدة سجلت يف: محافظة 
 ،)12( طوبــاس  ومحافظــة   ،)18( طولكــرم  ومحافظــة   ،)185( الخليــل 

ومحافظة سلفيت )10(، ومدينة القدس )127(.
ولفتــت إىل وجــود 40 مريضــا يف غــرف العناية املكثفة، بينهم 7 مرىض 
عىل أجهزة التنفس االصطناعي، مشرية إىل أن نسبة التعايف من فريوس 
"كورونــا" يف فلســطني بلغــت %70.3، يف حــني بلغت نســبة اإلصابات 

النشطة %29.1، ونسبة الوفيات %0.6 من مجمل اإلصابات.
إصابة منها 1738 حاالت نشطة و468 و17 حالة وفاة.

تطــورات  تتابــع  لديهــا  الطــوارئ  أن غرفــة عمليــات  الصحــة  وبينــت وزارة 
الحالــة الوبائيــة واإلجــراءات املناســبة. وقالــت: "كلــا التــزم املواطنــون 
بالضوابط الصحية ســينخفض منحنى تســجيل االصابات ونســتطيع سوًيا 
كــرس حلقــات التفــي". وأكــدت أن أدىن اســتهتار سيتســبب بوجود بؤر 
جديــدة أشــد خطــورة مــن تفــي الوبــاء، مشــددة عــىل أن وعــي وإدراك 
املجتمــع الفلســطيني يجعلــه يتغلــب عــىل الجائحــة مبزيــد مــن االلتــزام 
بالضوابــط الصحيــة البســيطة املتعلقــة بارتــداء الكامــة وغســل اليديــن 

والتباعد الجسدي.
ودعــت الجميــع اىل املحافظــة عــىل كبــار الســن وذوي األمــراض املزمنــة 
للــرورة  إال  املنــازل  مــن  وعــدم خروجهــم  املناعــة  واالطفــال وضعيفــي 

وعدم نقل العدوى إليهم باالستهتار.
إلجــراء  مســتمرة  الزالــت  االســتجابة  مرحلــة  إن  الصحــة:  وزارة  وقالــت 
التقيص بالتوازن مع تلبية احتياجات املواطنني وفق الضوابط الصحية.

وأعلنــت أنهــا متــر مبرحلــة خطــرية من نقــص األدوية واملســحات والكتات 
املخرية ومتطلبات مواجهة الوباء، مطالبة كافة الجهات املعنية باتخاذ 
خطــوات عاجلــة لضــان تحقيــق االســتجابة املطلوبــة ملواجهــة الوبــاء يف 

قطاع غزة.

وباتفاقــي التطبيــع االمــارايت والبحرينــي مــع االحتــالل اإلرسائيــي برعايــة 
أمريكية.

وقد أصيب ثالثة مواطنني، بينهم صحفي، بالرصاص املعدين املغلف 
االحتــالل  جيــش  قمــع  خــالل  أمــس،  باالختنــاق،  والعــرات  باملطــاط، 
لالســتيطان،  املناهضــة  األســبوعية  قــدوم  كفــر  مســرية  اإلرسائيــي 

واملطالبة بفتح شارع القرية املغلق منذ 17 عاما.
وأفــاد منســق املقاومــة الشــعبية يف كفــر قــدوم مــراد شــتيوي، بــأن جنــود 
االحتالل اعتدوا عىل املشاركني يف املسرية وأطلقوا صوبهم الرصاص 
املعــدين املغلــف باملطــاط، وقنابــل الصــوت، والغــاز املســيل للدمــوع، 
مــا أدى إلصابــة ثالثــة مواطنــني بالرصــاص "املطاطــي" بينهــم الصحفــي 

محمود فوزي، والعرات بحاالت اختناق جرى عالجهم ميدانيا.
 مــن جانــب آخــر، اعتقلــت قــوات االحتــالل اإلرسائيــي، 4 مواطنني لدى 
املبــارك،  األقــى  املســجد  أبــواب  أحــد  األســباط،  بــاب  مــن  خروجهــم 

عقب انتهاء صالة الجمعة.
قــوات  بــأن  "وفــا"،  الفلســطينية  األنبــاء  لوكالــة  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
االحتــالل اعتقلــت كال مــن: رامــي الفاخــوري، وإبراهيــم النتشــة، وجهــاد 

قوس، وأحمد أبو غزالة، أثناء خروجهم من "األقى".
غــرب  حــارس  قريــة  أهــايل  االحتــالل  قــوات  منعــت  آخــر،  انتهــاك  ويف 
ســلفيت مــن الوصــول إىل أراضيهــم املهــددة باالســتيالء عليهــا لصالــح 

االستيطان.
وأفادت مصادر محلية بأن أهايل القرية أدوا صالة الجمعة عىل مدخلها 
بعــد أن أغلقــه جنــود االحتــالل ببوابــة حديديــة، ورشــوا غــاز الفلفــل عــىل 

وجوه املواطنني الذين حاولوا فتح البوابة.
وتقــام هــذه الفعاليــة لألســبوع الســابع عــر عــىل التــوايل، بدعــوة مــن 
التحريــر ومؤسســات محافظــة ســلفيت وهيئــة مقاومــة  فصائــل منظمــة 
الجدار واالستيطان، مبشاركة أصحاب األرايض ومواطنني من املحافظة 

ونشطاء ومتضامنني.
مــن جانــب آخــر، قطــع مســتوطنون، أمــس، عــرات أشــجار الزيتــون يف 

قرية الساوية جنوب نابلس.
وقــال رئيــس مجلــس قــروي الســاوية مــراد ابــو راس، إن األهــايل اكتشــفوا 
الزيتــون، بفعــل املســتوطنني يف  أمــس تقطيــع عــرات أشــجار  صبــاح 

املناطق القريبة من مستوطنة "رحاليم".
وأضاف يف تريح صحفي، أنه منذ العام 2016 وهذه املناطق تشهد 
اعتداءات متكررة من قبل املســتوطنني، وتقطيع ألشــجار الزيتون والتي 

يصل عمر بعضها إىل مئات السنني.

واشنطن تشارك الدوحة قلقها من 
الوضع اإلنساين بغزة وتدعوان لتحسينه

في بيان مشترك

وفق تقسيم زمني وضوابط وشروط صحية
الداخلية تقرر إعادة 

فتح المحال التجارية يف 
سوق "عمر المختار" 

غزة/ فلسطني: 
قررت وزارة الداخلية واألمن الوطني بالتنسيق مع وزارة االقتصاد الوطني 
الساح بإعادة فتح املحال التجارية يف سوق شارع عمر املختار مبدينة 
غزة بشكل جزيئ، اعتباًرا من اليوم السبت 19 سبتمر/أيلول الجاري.

وأفــادت الــوزارة، يف بيــان، أمــس، بــأّن محــال املالبــس ســيتّم فتحهــا أيــام 
)الســبت، واالثنني، واألربعاء(، فيا ســيتّم فتح محال الذهب واألحذية 

أيام )األحد، والثالثاء، والخميس( من كل أسبوع.
الســاعة 10:00 صباًحــا حتــى  مــن  فتــح املحــال ســيكون  أّن  وأوضحــت 
الساعة 6:00 مساء، مشّددة عىل رضورة االلتزام باإلغالق التام بخالف 

هذه الفرتة وتحت طائلة املسؤولية.
وحــّددت "الداخليــة" الضوابــط والــروط الصحيــة اآلتيــة عــىل أصحــاب 
املحــال التجاريــة: حظــر تواجد كبار الســن، واملرىض، وضعاف املناعة، 
مــواد  وتوفــري  للزبائــن،  وتوفريهــا  الكامــات  بارتــداء  العاملــني  والتــزام 

التعقيم عند مدخل املحالت.
املالبــس  محــال  يف  للمتواجديــن  األقــى  العــدد  أن  عــىل  وحــددت 
4 مــرت مربــع بحــد أقــى مــن املســافة املتاحــة  لــكل  1 فــرد  واألحذيــة: 
إضافة إىل تعقيم غرف القياس بعد كل استخدام، وتوفري جهاز لقياس 

.)Centers( الحرارة يف كل املراكز التجارية الكرى
وشددت عىل منع تواجد البسطات بشكل كامل يف شارع عمر املختار.

وقالت إنه نظًرا لضيق مساحة محال الذهب، مينع تواجد أكرث من زبون 
واحد يف نفس الوقت داخل املحل.

وأّكــدت الداخليــة عــىل جميــع التجــار وأصحــاب املحــال بــرورة التقّيــد 
وااللتزام بتلك الضوابط؛ حفاظًا عىل صحة الزبائن والعاملني.

وقالــت إّن الجهــات املختصــة بوزاريت "الداخلية" و"االقتصاد" ســرتاقب 
مدى االلتزام بتلك الضوابط واإلجراءات، مشّددة عىل أّنه "سيتم إغالق 

املحال املخالفة، واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق أصحابها".

الشعب الفلسطيني هو الوحيد القادر أن يتحدث باسمه وأن يفاوض 
عن نفسه.

الفلســطيني  الــدور  مــن  تنتقــص  مبــادرة  أي  أن  وأكــدت 
واالعــرتاف بالحــق الفلســطيني واملشــاركة الفلســطينية لــن 
يكتــب لهــا النجــاح مهــا متيــزت مــن أفكار أو اســتجلبت من 
مشــاركني، مشــددة عــىل أن بالدهــا لــن تكــون مــع أي مبــادرة 

تكون دولة فلسطني خارجها، أو ترفضها دولة فلسطني.
وتــم االتفــاق خــالل االتصــال الهاتفــي، عــىل مشــاركة دولــة 
فلســطني يف نشــاط جانبــي ســتعمل جنــوب إفريقيــا عــىل 
عقــده عــىل هامــش دورة الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، 
وتوفــري  التمييــز،  وعــدم  املســاواة  مببــادئ  التمســك  حــول 

الحقوق املتساوية للشعب الفلسطيني.
كــا تــم التوافــق عــىل مجموعــة مــن الفعاليــات واملبــادرات 
التــي ســيتم البــدء باختبــار إمكاناتها خــالل األيام املقبلة مع 
الجهات ذات العالقة، التي من شأنها أن تساهم يف تثبيت 
عدالتهــا،  عــىل  والتأكيــد  الفلســطينية،  القضيــة  مركزيــة 
وتجميــع الــدول واملؤسســات حولهــا لحايتهــا ودعمهــا يف 

وجه كل التحديات املحيطة بها.
ويف ذات الســياق، أكــدت رئيســة لجنــة العالقــات الخارجيــة 
مبجلــس نــواب الشــعب التونــي محرزيــة العبيدي، موقف 
مخططــات  أي  ورفــض  الفلســطيني،  للحــق  الداعــم  بالدهــا 

تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

واعترت العبيدي خالل لقائها سفري السلطة هائل الفاهوم، 
االســتقرار  أســاس  أن  تونــس،  العاصمــة  يف  الســفارة  مبقــر 
للقضيــة  وشــامل  عــادل  حــل  إيجــاد  عــىل  قائــم  املنطقــة  يف 
الفلســطينية، عــر قــرارات الرعيــة الدوليــة، ومبــادرة الســالم 
العربية التي تضمن إنهاء االحتالل، وإقامة الدولة الفلسطينية 

املستقلة وعاصمتها القدس.
وشددت عىل أن القضية الفلسطينية ما زالت وستبقى عىل 
رأس أولويــات الشــعب التونــي والشــعوب العربيــة بأكملها، 
تجــاه  موحــد  عــريب  خطــاب  مالمــح  تحديــد  أهميــة  مؤكــدة 

الحقوق املروعة للشعب الفلسطيني.
دورا  لعبــت  الفلســطينية  القضيــة  أن  إىل  العبيــدي  ولفتــت 
الوطنيــة،  بهويتــه  العــريب  املواطــن  ارتبــاط  إعــادة  يف  مهــا 

وانتائه ألرضه ووطنه .
مــن جانبــه مثــن الســفري الفاهــوم املواقــف التونســية الداعمــة 
للحــق الفلســطيني، والتــي تشــكل دعــا وســندا قويــا لشــعبنا 
يف صمــوده ونضالــه الســتعادة أرضــه، والتصــدي للمؤامــرات 

التي تحاك ضده.
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يحتــاج  وإرسائيــل(  والبحريــن  )اإلمــارات  بــن  )إبراهــام(  اتفــاق 
إىل املوافقــة الفلســطينّية، بينــا ال تحتــاج فلســطن إىل اتفــاق 
اتفــاق جيــد،  نظــر )إرسائيــل( هــو  مــن وجهــة  االتفــاق  إبراهــام؟! 
ولكنــه ناقــص بســبب رفــض الفلســطينين لــه، وبســبب انتقادهم 
لدولتي اإلمارات والبحرين. موقف عباس وفتح الرافض لالتفاق 

تجاوز املتوقع عند أغلب املراقبن؟!
من الترصيحات الدالة عىل حاجة االتفاق لفلسطن، هو غضب 
أمــركا عــىل عبــاس حتــى ذهــب فريدمــان إىل القــول بــأن أمــركا 
ر يف اســتبدال دحالن مبحمود عباس؟! ال ميكن النظر لهذا  تفكِّ
الترصيــح عــىل أنــه لــون مــن ألوان الضغــط واالبتزاز الســيايس، بل 
يجــدر النظــر إليــه عــىل أنــه إجــراء متوقع، وممكــن أن يحدث، هذا 

وليس بالرضورة أن يكون اآليت بدياًل هو محمد دحالن.
هــزل  ال  جــد  االســتبدال  أن  أدركتــا  يبــدو  فيــا  وفتــح  الســلطة 
رئيــس  وقالــوا  والرفــض،  الشــجب  أصــوات  فاســتفزوا  ابتــزاز،  وال 
ينــزل  وال  االنتخابــات،  خــالل  مــن  بالــرضورة  يــأيت  فلســطن 
بالبارشــوت بحســب تعبر أســامة القواسمي. فريدمان أخطأ يف 

حق دحالن كا أخطأ يف حق عباس؟!
هــذا الرفــض جّيــد، وأنــا أرفــض التدخــل األمــريك يف اختيــار مــن 
يرأســنا. نعــم أنــا ال أرى يف عبــاس رئيًســا ناجًحــا، ولكــن أرفــض أن 
تأتينــا أمــركا بكــرزاي؟! وبالطبــع أنــا مــع كّل مــن يقــول: إنَّ رئيــس 
ولكــن  فقــط.  االنتخابــات  خــالل  مــن  يــأيت  أن  يجــب  فلســطن 
لألسف هذا قد ال يقع، وبإمكان اإلدارة األمركية أن تخرتق هذا 
الوجــوب، وأن تفــرض عــىل الشــعوب مــا تريــد، ومثل ذلك حدث 

يف بالد عربية وغر عربية؟!
ترصيح فريدمان وتخصيص دحالن بعث برسائل قلق كبرة يف 
الدائــرة املغلقــة حــول عبــاس، واســتذكروا مــا حــدث مــع عرفــات 
يكشــف  الترصيــح  فــإن  ذلــك  ومــع  املقاطعــة،  يف  الحصــار  يف 
الحقيقة التي ال لبس فيها، والقائلة: إنه ال سالم يف املنطقة مع 
)إرسائيل( إال بسالم واقع ومتفق عليه مع فلسطن. السالم يبدأ 
بفلســطن، وألنــه كذلــك ميكــن القــول: إّن التطبيــع الــذي بــدأ يف 

أوسلو هو الذي جاء بتطبيع اإلمارات والبحرين.
عمــل  ــف  نوظِّ كيــف  هــو  فلســطينًيا  اآلن  بــه  االهتــام  يجــدر  مــا 
اإلمارات والبحرين لصالح القضية الفلسطينية، كا فّكر الدكتور 
عبــد اللــه النفيــي يف نــره مليثــاق فلســطن، والــذي حاز عىل 
توقيــع مليــون خليجــي وعــريب يف أربــع وعرين ســاعة. علينا أن 
ــر وآليــات العمــل غــر محــدودة، وال ينبغــي البــكاء املتواصــل  نفكِّ
عىل اللنب املسكوب. بكينا مبا يكفي، وعلينا اآلن أن نعمل وأن 
نطرح بدائل مقاومة. شكر للنفيي، وشكًرا لكل املوّقعن عىل 

ميثاق فلسطن.

د باالستبدال؟! أمريكا تهدِّ

"بارتفاع 79 مرتًا"... الكشف عن سفينة شحن
 "قابلة للتمدد" هي األكرب يف العامل

ما هي "غفوة الكافيني" وما فوائدها؟

ماذا يعني إعالن ناسا دخولنا يف دورة شمسية جديدة

العلامء يكشفون نوع
 الشاي األكرث فائدة صحية

موسكو/ وكاالت:
ينصــح األطبــاء بتنــاول مــا ال يقــل عــن 500 ملغ من فيتامــن "يس" يومًيا، 
والدهــون  "الضــار"  الكوليســرتول  مســتوى  خفــض  عــىل  يســاعد  حيــث 
الثالثيــة يف الــدم، كــا يقلــل مــن خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب واألوعية 

الدموية.
ووفقــا للخــراء، فــإن املصــدر املثــايل لفيتامــن "يس" هــو مثــار نبتــة ورد 
أيــار، والتــي ميكــن تحضــر الشــاي منهــا، حيــث يســاعد هــذا النــوع مــن 

الشاي عىل تقوية جهاز املناعة وإثراء الجسم بالعنارص املفيدة.
وأضــاف الخــراء أن مثــار ورد أيــار غنيــة بالفالفونويــد، حيــث تعمــل هــذه 
إىل  الــدم  تدفــق  تحســن  طريــق  عــن  الــدم  عــىل خفــض ضغــط  املــواد 

القلب.
كــا أن شــاي ورد أيــار يخفــض نســبة الســكر يف الــدم وكذلــك مينــع منــو 
الخاليــا الدهنيــة يف الكبــد، وبالتــايل منــع اإلصابــة مبــرض الســكري، وفــق 

موقع "وان".
باإلضافــة إىل ذلــك، وبفضــل فيتامــن "أ" والليكوبــن، تســاعد مثــرة ورد 
أيــار عــىل اســتعادة نضــارة البــرة وحايتهــا مــن أشــعة الشــمس وتكويــن 

الكوالجن.

احذرها.. الكشف عن تطبيقات تتجسس 
عىل نشاطك يف "واتس آب"

واشنطن/ وكاالت:
ميكن مراقبة نشــاط املســتخدمن مبســاعدة برامج وتطبيقات خاصة، 
حيث ميكن معرفة الوقت الذي كان فيه شخص آخر متصاًل باإلنرتنت 

وعدد املرات التي قاموا فيها بالولوج إىل تطبيق ما.
برامــج  اســتخدام  يتــم  فإنــه   ،"Business Insider  " ملوقــع  ووفقــا 
التجســس هــذه مــن أجــل التجســس عــىل األشــخاص ومراقبــة نشــاطهم 

ألهداف منها التجارية وإرسال اإلعالنات.
وتقــوم هــذه الرامــج برســم خطــوط بيانيــة لنشــاط املســتخدم، حيــث 
يتــم إرســال مختلــف أنــواع اإلشــعارات عندمــا يتفاعــل املســتخدم مــع 
الهاتــف. ومــن بــن هــذه التطبيقات، التي تنتحل صفة مراقبة األطفال، 
حيــث يقــوم اآلبــاء بتثبيتهــا ملراقبــة نشــاط طفلهــم، ولكنهــا يف نفــس 

الوقت تراقب نشاط الجميع.
وأضــاف املوقــع أن تطبيقــات مراقبــة أحــد الزوجــن لديهــا نفــس العمل 
عــىل  بــل  الزوجــن  أحــد  عــىل  فقــط  تتجســس  ال  حيــث  التجســي، 

كليها.
ووفقــا للخــراء، فــإن هــذه التطبيقــات تتجــاوز جميــع الخطــوط الحمــراء 
لخصوصيــة املســتخدم، ويف نفــس الوقــت، فإنهــا تســتخدم البيانــات 

التي يقوم املستخدم بنفسه الساح لها بالوصول إليها.
برامــج  بنشــاط  يحاربــون  "واتســآب"  تطبيــق  ممثــي  أن  إىل  ويشــار 
التجسس املختلفة ويطلبون من متاجر التطبيقات إزالتها. ويف نفس 
الوقــت، فــإن هــذه التطبيقــات عــىل وجــه التحديــد ال تنتهــك قواعــد 

املتجر، لذلك من الصعب التعامل معها.

واشنطن/ الجزيرة نت:
كانــت  األرض،  كوكــب  أزمــات  عــن  بعيــدا 
مــا.  حــد  إىل  هادئــا  عامــا  تعيــش  شمســنا 
وتؤكــد نظــرة فاحصــة عــىل نشــاطها مــا كان 
منــذ  فيــه  يشــكون  للشــمس  املتحمســون 
دورة  يف  لنــا  نجــم  أقــرب  دخــل  لقــد  فــرتة، 

جديدة من حياته.
منذ أن بدأنا يف تتبع بقع الشمس الداكنة 
الســكون  مــن  منطــا  البــر  الحــظ  بجديــة، 
والنشــاط يتكــرر كل 11 عامــا تقريبــا. وقــد 
كانــت هنــاك 24 مــن هــذه الــدورات منــذ 
مــرة يف  املالحظــات ألول  تســجيل  تــم  أن 

منتصف القرن الثامن عر.
الدورة 25

ووفقــا للبيــان الصــادر عــن لجنــة مكونــة مــن 
واإلدارة   )NASA( ناســا  وكالــة  مــن  خــراء 
والغــالف  للمحيطــات  )األمركيــة(  الوطنيــة 
الجــوي "نــوا" )NOAA( ونــر عــىل موقــع 
 2019 األوىل، فــإن ديســمر/كانون األول 

ميثل بداية الدورة رقم 25.
يقول فريدريك كليت مدير مركز البيانات 
العاملــي ملــؤرش البقــع الشمســية واألرصاد 
 World Data( الشمســية طويلــة املــدى
Center Sunspot Index and Long-

term Solar Observations(، "نحتفظ 

القليلــة  الشمســية  للبقــع  مفصــل  بســجل 
الــدورة  بدايــة  إىل  تشــر  التــي  الصغــرة 

الجديدة وظهورها".
ويضيف، وفق ما نقله تقرير موقع ساينس 
هــي  "هــذه   ،)Science Alert( ألــرت 
البشائر الضئيلة لأللعاب النارية الشمسية 
العمالقــة يف املســتقبل. فقــط مــن خــالل 
تتبــع االتجــاه العــام عــىل مــدى عــدة أشــهر 
ميكننا تحديد نقطة التحول بن دورتن".

يف املارســة العمليــة، تجعــل االختالفات 

يف سلوك الشمس من املستحيل تحديد 
البدايــة.  تلــك  متــر  حتــى  جديــدة  بدايــة 
لقــد تطلــب األمــر غربلــة البيانــات الخاصــة 
الثانيــة  األشــهر  مــن  الشــمي  بالنشــاط 
املاضيــة للتأكــد مــن أن العــام املايض كان 

هادئا حد امللل.
عىل الرغم من قرون من التســجيل الدقيق 
لدورات األحد عر عاما، ما زلنا ال منتلك 
معرفــة باآلليــات الكامنة وراء هذه الدورات 
التي نجحت بشــكل كامل. فدورية النجوم 
الكــون، حيــث  بالنظــر إىل  أمــر شــائع جــدا 
تجد مجموعة متنوعة من األجسام النابضة 
التي يبدو أنها تشتعل عىل فرتات ميكنك 

ضبط ساعتك عليها تقريبا.
ألمنــاط  تحديــده  ميكننــا  مــا  وأفضــل 
مجاالتهــا  يف  بالتغــرات  يتعلــق  شمســنا 
مدفوعــة  بدورهــا  وهــي  املغناطيســية، 
بتيــارات معقــدة مــن البالزمــا املتدفقــة يف 
أعاقهــا. بالضبــط مــا يدفــع ويســحب هذه 
التيــارات بهــذه الطريقة اإليقاعية هو الجزء 
هنــاك  ولكــن  اكتشــافه،  إىل  نحتــاج  الــذي 
مــدارات  يف  ماثــل  بتواتــر  لربطــه  إغــراء 

الكواكب.
وكــا يقــول ليــكا غوهاتاكورتــا عــامل الطاقــة 
الشمســية يف ناســا "عندما نخرج من الحد 
األدىن للطاقــة الشمســية ونقــرتب من الحد 
األقىص للدورة 25، من املهم أن نتذكر أن 
النشاط الشمي ال يتوقف أبدا، إن شكله 

يتغر مع تأرجح البندول".
االرتفاعــات  دورة  أن  حــن  ويف 
واالنخفاضات تحدث عىل مدى 11 عاما، 
فإنهــا متثــل بدقــة أكــر انعكاســا لــدورة أكر 
مدتهــا 22 عامــا يتــم تحديدهــا مــن خــالل 
الشــمس.  قطبيــة  يف  الكامــل  االنقــالب 
فــكل 11 عامــا تتبــدل األقطــاب، وتعود إىل 

مكانها يف نهاية الحلقة التالية.
مراقبة بال قلق

ميكــن أن تســاعدنا مراقبــة هــذه التحــوالت 
يف التنبؤ بشكل أفضل بالطقس الفضايئ، 
اندفاعــات  كبــر  حــد  إىل  متليــه  الــذي 
البالزمــا املشــحونة واإلشــعاع الــذي ميكــن 
خاصــة  الفضــاء،  يف  براســة  ينفجــر  أن 

خالل فرتات ذروة الطاقة الشمسية.
وسوف متر حوايل 5 سنوات أخرى قبل أن 
نقول إننا يف خضم املرحلة األكرث عدوانية 
مــن الشــمس. وهــذا ال يعنــي أننــا ال نحتــاج 

إىل االهتام اآلن.
وعلينــا أيضــا أن نراقــب مــا إذا كانت الدورة 
عــىل  أم ال،  25 ســتقدم عرضــا  الشمســية 
الرغــم مــن أنــه مــن غــر املحتمــل أن تكــون 
هادئــة   24 الــدورة  كانــت  وقــد  متفجــرة. 
نســبيا باملقارنــة مــع الدورات الســابقة التي 

كانت أقوى إىل حد ما من املعتاد.
املشــارك  الرئيــس  بيســكر  دوج  يقــول 
يف  الشمســية  الفيزيــاء  وعــامل  للجنــة 
يف  الفضــايئ  بالطقــس  التنبــؤ  مركــز 
 NOAA's Space Weather( كولــورادو 
Prediction Center(، "ملجرد أنها دورة 

شمســية أقــل مــن املتوســط، ال يعنــي ذلك 
أنه ال يوجد خطر من حدوث طقس فضايئ 

شديد".
حياتنــا  عــىل  الشــمس  "تأثــر  أن  ويضيــف 
اليومية حقيقي وموجود". لكن من املفيد 
أن تكــون واقعيــا بشــأن ماهيــة هــذا التأثــر، 
فهنــا عــىل ســطح األرض أنــت محمــي بعــدة 
وبالــكاد  الجــوي،  الغــالف  مــن  كيلومــرتات 

ميكن مالحظة الدورات الشمسية.
انتعاشــا  تــرى  فقــد  محظوظــا،  كنــت  وإذا 
خــالل  القطبــي  الشــفق  نشــاط  يف  طفيفــا 

فرتات ذروة الطاقة الشمسية.

ستوكهومل/ وكاالت:
كشفت رشكة تصميم سويدية عن تحديثها 
لســفينة شــحن ذات "أرشعــة" عموديــة قابلــة 
للتمــدد تســتخدم بهــدف الشــحن من شــانها 

أن تغر مفهوم سفن الشحن حول العامل.
ويبلــغ ارتفــاع أرشعــة الســفينة بعــد التمــدد 
مــن  والتــي  مــرتا(،   79( قدمــا   260 حــوايل 
شــأنها أن تقلــل االنبعاثــات الحراريــة بنســبة 

تصل إىل حوايل %90 تقريبا.
وتســتطيع ســفينة "Oceanbird" الراعية 
قدمــا   650 حــوايل  طولهــا  يبلــغ  والتــي 
ســيارة  آالف   7 نقــل  مــرتا(،   198.12(
مبتوســط رسعــة يصــل إىل 10 عقــد تعمــل 

بواسطة الرياح.
وتســتغرق السفينة لعبور املحيط األطلي 
حوايل 12 يوًما، وهي مدة أطول بقليل من 
ســفن الشــحن التي تعمل بالوقود األحفوري 

اليوم.
وأكمــل املصممــون يف ســتوكهومل التجارب 
 20 حــوايل  طولــه  لنمــوذج  بنجــاح  البحريــة 
قدًما فقط، كعملية استعداد لبناء التصميم 

النهايئ الحقيقي، بحسب "ديي ميل".
ســتكون  البنــاء،  عمليــات  اكتــال  وعنــد 
الســفن  أطــول  مــن  الجديــدة  الســفينة 
قدًمــا   650 بطــول  العــامل،  يف  الراعيــة 
قدًمــا   130 وعــرض  مــرتا(   198.12(

)39.62 مرتا(.
وقال بر تونيل، رئيس عمليات التصنيع يف 
 Wallenius" الركــة املرفــة عىل العمل
النمــوذج  بتقديــم  فخــورون  Marine"،نحــن 

عليــه  عملنــا  والــذي  لتصميمنــا  الثالــث 
لسنوات.

وأضــاف تونيــل: "الريــاح هــي مصــدر الطاقــة 
لعمليــات  إثــارة لالهتــام، خصوصــا  األكــرث 
ذات  األرشعــة  ومــع  املحيطــات،  يف  النقــل 
مــرًتا   80 ارتفاعهــا  يبلــغ  التــي  األجنحــة 
عــىل  نعمــل  فإننــا   ،)Oceanbird( يف 
تطويــر ســفن الشــحن عابــرة للمحيطــات يف 

املستقبل."

كيب تاون/ وكاالت:
الطبيبــة، ســتيفاين ســينتوفانتي،  أعلنــت 
للنــوم   "UniSA" تعمــل يف مختــر  التــي 
وعلــم األحيــاء الزمنــي أن رشب فنجانــا مــن 
الليــل،  يف  رسيعــة  قيلولــة  وأخــذ  القهــوة 
كبــر  بشــكل  الرتكيــز  زيــادة  إىل  يــؤدي 

ويساعد يف التغلب عىل النعاس.
يعملــون  الذيــن  املوظفــن  معظــم  اعتــاد 
مــن  الكثــر  رشب  عــىل  ليليــة  نوبــات  يف 
تــويص بشــدة  القهــوة. لكــن ســينتوفانتي 

ذلــك،  يف  حريًصــا  الشــخص  يكــون  أن 
يــرض  أن  ميكــن  الكافيــن  مــن  الكثــر  ألن 
للحصــول  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  بالصحــة. 
الكافيــن،  مــن  املطلــوب  التأثــر  عــىل 
يجــب أن ميــر مــن الوقــت مــن 20 إىل 30 

دقيقة.
لهذا السبب تويص الطبيبة بتجربة "غفوة 
عــىل  التجربــة  تعتمــد  حيــث  الكافيــن". 
رشب فنجانــا مــن القهــوة والخلــود مبــارشة 
إىل النــوم ملــدة 20 إىل 30 دقيقــة. ويف 

حال قيام الشــخص بذلك، فإنه ســيحصل 
عــىل قســط جيــد مــن الراحــة وسيســتيقظ 
يف  القهــوة  فيهــا  تبــدأ  التــي  اللحظــة  يف 

العمل، وفق "املكتبة الوطنية للطب".
أجريــت  التــي  األوىل  الدراســة  وأظهــرت 
أن كــوب أو كوبــن مــن القهــوة قبــل النــوم 
مــن  يزيــد  أن  ميكــن  ســاعة  نصــف  ملــدة 
فــإن  ذلــك،  باإلضافــة إىل  والطاقــة.  األداء 
"غفــوة الكافيــن"، تعــد ســالحا فعــاال ضد 

النعاس.


