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ل 11 وفاة  االحتالل ُيسجِّ
و"عدًدا مقلًقا" من 

اإلصابات الخِطرة بكورونا
النارصة/ فلسطني:

أعلنت وزارة الصحة بحكومة االحتالل اإلرسائييل تسجيل 11 وفاة، 
و5494 إصابــة بفــروس كورونــا، مــن ضمنهــم مــا وصفتــه بـ"العــدد 

املقلــق" بتســجيل 551 إصابــة صعبــة، بينهــا 137 حالــة 
تســتعني بأجهــزة تنفــس. وذكرت معطيــات وزارة االحتالل 

وفاة و94 إصابة بكورونا 
يف غزة خالل 24 ساعة

غزة/ فلسطني:
أعلنت وزارة الصحة بغزة وفاة أحد مصايب كورونا، وتســجيل 94 

إصابة، وتعايف 53 حالة خالل الـ24 ساعة املاضية.
وأكــدت الــوزارة يف تقريرهــا اليومــي أمــس، وفــاة املواطــن نــارص 
أن  موضحــة  األورويب،  غــزة  مستشــفى  يف  عامــا(   51( الربدينــي 

الـــ24  خــالل  ُفحصــت  التــي  الجديــدة  العينــات  عــدد 
ســاعة املاضية 1653 عينة. وأشــارت إىل أن اإلجاميل 

القدس املحتلة-غزة/ محمد املنراوي:
شــنت طائــرات االحتــالل اإلرسائيــيل، فجــر أمــس، سلســلة غــارات عــى 
الفلســطينية  املقاومــة  ردت  حــني  يف  غــزة،  قطــاع  يف  متفرقــة  مناطــق 
برشــقات صاروخيــة عــى املســتوطنات املحاذيــة للقطــاع ضمــن سياســة 

"القصف بالقصف".
بثالثــة  الحربيــة قصفــت  االحتــالل  طائــرات  بــأن  أمنيــة،  وأفــادت مصــادر 
صواريخ موقًعا شامل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما ألحق 

دماًرا وخراًبا مبمتلكات املواطنني املجاورة، يف حني أطلقت 
طائــرات مروحيــة صاروخــني صــوب موقــع للمقاومــة غــريب ديــر 

غارات إرسائيلية عنيفة عىل غزة والمقاومة تردُّ برشقات صاروخية
126 مستوطًنا يقتحمون األقصى.. واعتقال 13 مواطًنا من الضفة

"األوقاف": إغالق األقىص 
بسبب كورونا مرهون بوقف 

االحتالل اقتحامات المستوطنني
القدس املحتلة/ فلسطني:

قــررت دائــرة األوقــاف اإلســالمية عــدم إغــالق املســجد األقــى املبــارك، بعدمــا 
تبني أن ســلطات االحتالل اإلرسائييل ستســمح للمســتوطنني باقتحام املســجد 
خــالل مــدة اإلغــالق التــي كانــت مقــررة لألســابيع الثالثــة املقبلــة بســبب جائحــة 

كورونــا. وقــال مصــدر مســؤول بدائــرة ومجلــس األوقــاف يف ترصيــح 
صحفــي، أمــس، إنــه بعدمــا تبينــا مــن نيــة االحتــالل فتــح بــاب املغاربــة 

توتر يف سجن "جلبوع" 
بعد اقتحام وحدات 

القمع قسم )4(
 رام الله/ فلسطني:

تســود حالــة مــن التوتــر واالضطــراب ســجن "جلبــوع" بعــد اقتحــام وحــدات القمــع 
قسم )4(، وتفريغه من كافة األرسى ونقلهم اىل سجون أخرى.

الســجن  إدارة  بــأن  أمــس،  بيــان،  وأفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، يف 
حاولــت نقــل عــدد مــن أرسى القســم اىل أقســام أخــرى يف "جلبــوع"، 
اال أن األرسى رفضوا دخولها لتقوم قوات القمع بنقلهم اىل الزنازين.

غزة/ فلسطني: 
لالحتــالل  تســمح  لــن  أنهــا  الفلســطينية،  املقاومــة  لفصائــل  املشــركة  الغرفــة  أكــدت 

اإلرسائييل باستهداف أبناء شعبنا "وسرد عى أي عدوان باملثل".
وقالــت الغرفــة املشــركة، يف تغريــدة، أمــس، "لــن نســمح للعــدو باســتهداف شــعبنا 

ومواقعنا فالقصف بالقصف، وردنا عى الغارات الصهيونية الذي كان حارضا، 
سيبقى حارضا ملواجهة أي عدوان".

"القصف بالقصف".. 
معادلة فرضتها 

المقاومة يف الرصاع
غزة/ جامل غيث:

املقاومــة  تثبــت  عســكرية،  تصعيــد  جولــة  كل  يف 
الفلسطينية قدرتها عى تثبيت معادالتها أمام جرائم 

"القصــف  كمعادلــة  اإلرسائيــيل  االحتــالل 
تغيــر  مــن  ومنعــه  بالنــار"،  والنــار  بالقصــف 

غزة/ نور الدين صالح:
مــع  التطبيــع  فلســطني  علــامء  رابطــة  عــّدت 
االحتــالل اإلرسائيــيل "خيانــة للمــوىل ورســوله 
وللمؤمنــني"، مشــرًة إىل أن األمــر "خــرج مــن 

دائرة الحرام إىل دائرة املواالة".

وقــال رئيــس الرابطــة د. مــروان أبــو راس خــالل 
وقفــة علامئيــة، أمــس، تحــت عنــوان "التطبيــع 
مفهومه ومآله وحكمه الرشعي": "ال خالف أن 
التطبيــع جرميــة دينيــة وانســانية وخيانــة وطنيــة 
وطعنــة يف العروبــة وانحيــاز كامــل إىل العــدو 

ضد األخ يف الدين والعقيدة".
وأضــاف أبــو راس، خــالل الوقفــة التــي عقــدت 
يف مقــر الرابطــة مبدينــة غــزة، أن "هــذا األمــر 

وعالقــات  اعــراف  قضيــة  مــن  أبعــد 
ألعــداء  كاملــة  مــواالة  هــو  وإمنــا 

رام الله/ فلسطني:
أعلنــت وزيــرة الصحــة بحكومــة اشــتية يف 
رام الله مي الكيلة تسجيل 14 حالة وفاة، 
و869 إصابــة بكورونــا، و552 حالــة تعــاٍف 
الضفــة  يف  املاضيــة  ســاعة  الـــ24  خــالل 

الغربية املحتلة.

رام الله/ فلسطني:
أصيــب األســر إيــاد محمــود أبــو هشــهش 
مــن مخيــم الفوار مبدينة الخليل، بفروس 

كورونا يف سجون االحتالل اإلرسائييل.
وقالــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، 

وأضافت الوزيرة الكيلة يف بيان صحفي 
فــروس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  أمــس 
 ،% بلغــت 69.8  فلســطني  كورونــا يف 
يف حني بلغت نسبة اإلصابات النشطة 
مــن   %  0.7 الوفيــات  %،ونســبة   29.5
أبــرز  أن  وأوضحــت  اإلصابــات.  مجمــل 

أبــو هشــهش معتقــل  بيــان، أمــس، إن  يف 
وأجــري  املــايض،  آب  أغســطس/  منــذ 
النتيجــة  أن  ليتبــني  كورونــا،  فحــص  لــه 

"إيجابية".
ســجون  إدارة  أن  إىل  الهيئــة  وأشــارت 

اإلصابــات الجديــدة توزعــت يف محافظــة 
 ،)72( نابلــس  )130(، ومحافظــة  الخليــل 
ومحافظــة   ،)74( لحــم  بيــت  ومحافظــة 
قلقيليــة )34(، ومحافظــة رام اللــه والبــرة 

وأريحــا   ،)32( وجنــني   ،)98(
 ،)9( وطوبــاس   ،)35( واألغــوار 

لقســم  املصــاب  األســر  نقلــت  االحتــالل 
الحجر بسجن "رميون".

للتنكيــل  تعــرض  هشــهش  أبــو  أن  يذكــر 
جيــش  يــد  عــى  والــرب 

االحتالل أثناء عملية اعتقاله.

"هآرتس": حماس 
أفسدت فرحة نتنياهو 

باتفاق التطبيع
النارصة/ صفا:

حركــة  ســامح  إن  العربيــة  "هآرتــس"  صحيفــة  قالــت 
"أســدود"  مدينــة  باتجــاه  الصواريــخ  بإطــالق  حــامس 
رئيــس  عــى  أفســد  املاضيــة،  قبــل  الليلــة  املحتلــة، 

باالتفــاق  فرحتــه  نتنياهــو  بنيامــني  الــوزراء 
"التاريخــي" مــع اإلمــارات والبحريــن. وذكــرت 

نحو مليون شخص 
يوّقعون "ميثاق" 

رفضًا للتطبيع
عواصم- غزة/ فلسطني:

التواصــل  مواقــع  رّواد  مــن  شــخص  مليــون  نحــو  وّقــع 
منــارصة  إلعــالن  فلســطني"  "ميثــاق  عــى  االجتامعــي 
الشــعب الفلســطيني ورفــض اتفــاق التطبيــع اإلمارايت 

"الرابطــة  ودّشــنت  )إرسائيــل(.  مــع  البحرينــي 
حســابها  عــرب  التطبيــع"  ملقاومــة  اإلماراتيــة 

علماء فلسطني: التطبيع مع االحتالل حكمه "أكرب من الحرام"
خالل وقفة بغزة 

"حماس" و"الجهاد" 
تؤكدان حق المقاومة يف 
الرد عىل عدوان االحتالل

غزة/ فلسطني:
املقاومــة  حــق  عــى  اإلســالمي،  والجهــاد  حــامس  حركتــا  أكــدت 
شــعبنا  بحــق  اإلرسائيــيل  للعــدوان  التصــدي  يف  الفلســطينية 

الفلسطيني، وتثبيت قواعد االشتباك معه.
فقد، أكدت حركة حامس، أن املقاومة قادرة عى منع االحتالل من 

تغير قواعد االشتباك وترص عى تثبيت املعادالت معه.
قاســم، يف ترصيــح،  حــازم  الحركــة  باســم  املتحــدث  وقــال 
أمــس، " تؤكــد املقاومــة يف كل مــرة قدرتهــا عــى تثبيــت 

6 4

14 حالة وفاة ومئات اإلصابات بكورونا يف الضفة

 إصابة األسري إياد أبو هشهش بكورونا يف "ريمون"

محافظات-عواصم/ فلسطني-وكاالت:
عامليــة  وعواصــم  فلســطينية  مؤسســات  واصلــت 
التنديــد باتفاقــي التطبيــع اإلمــارايت البحرينــي اللَذْيــن 
عا يف البيت األبيض برعاية أمريكية مساء الثالثاء،  ُوقِّ

مع رفض فلسطيني واسع.
عــى  كان  األبيــض  البيــت  يف  رســمية  فعاليــة  ويف 

رأســها الرئيــس األمريــي دونالــد ترمــب، ورئيــس وزراء 
االحتالل اإلرسائييل بنيامني نتنياهو، ووزير الخارجية 
اإلمــارايت عبــد اللــه بــن زايــد، ووزيــر خارجيــة البحريــن 
عبــد اللطيــف الزيــاين، وّقع نتنياهو وابن زايد والزياين 
"اتفــاق  عليــه  أطلــق  الــذي  الســالم"  "اتفــاق  عــى 

أبراهام".

وقــال رئيــس اللجنــة السياســية يف املجلــس الوطنــي 
إن فلســطني متــر حاليــا  الفلســطيني، خالــد مســامر، 
مبرحلــة صعبــة عــى مســتوى قضيتهــا، حيــث شــكل 
انزالقــا  )إرسائيــل(  مــع  البحرينــي  اإلمــارايت  التطبيــع 

اإلرسائيــيل  االحتــالل  مســتنقع  وحــل  يف 
شــكل  مــا  وهــو  ترامــب،  البلطجــي  برعايــة 

"المؤتمر الشعبي": التطبيع اإلماراتي البحريني صك تنازل مجاني عن أقدس قضية للعرب
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اإلمارات والبحرين يف "عني العاصفة" عقب إشهار "اتفاق العار"

الغرفة المشرتكة: القصف 
نا عىل أي عدوان بالمثل بالقصف وردُّ

الطائرات الحربية اإلرسائيلية تقصف مواقع للمقاومة يف خانيونس فجر  أمس        )األناضول(

ا يف غزة أمس       )فلسطني( رابطة علامء فلسطني تعقد مؤمتًرا صحفيًّ
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يف  يعمــل  الــذي  عجــور  الكريــم  عبــد  وقــال 
فلســطني":  الدوليــة-  العالقــات  "مجلــس 
تطبيــع  مــن  حصــل  مــا  أن  أرى  "كفلســطيني؛ 
طعنــة يف ظهــر الفلســطينيني مــن قبــل دولتني 
عربيتــني إســالميتني لطاملــا وقفتــا إىل جانــب 
القضيــة الفلســطينية، لكنهــا لألســف فضلتــا  
األمتــني  مصلحــة  عــى  الخاصــة  مصلحتهــا 

العربية واإلسالمية".
صحيفــة  مــع  حديثــه  خــالل  عجــور  ورأى 
صالــح  يف  هــو  جــرى  مــا  أن  "فلســطني"، 
األمريكيــة  اإلدارة  رئيــس  داخليــا:  املتأزمــني 
دونالــد ترامــب، املقبــل عــى انتخابــات بعــد 
بنيامــني  االحتــالل  حكومــة  ورئيــس  شــهرين، 
نتنياهو، الذي يتعرض لضغط شــعبي بســبب 

ملفات الفساد.
وأضــاف: "أراد الشــخصان أن يقدمــا انجــازات 

لتشفع لها".
عــدة  املطلــوب  أن  عجــور  رأى  وفلســطينًيا، 
الكلمــة واالتفــاق عــى  أولهــا توحيــد  خطــوات 
أســاه  مــا  مراجعــة  وثانيهــا  موحــد؛  برنامــج 
مواطــن  عــن  والبحــث  الدبلومــايس"  "الفشــل 
الخلل؛ وثالثها العمل عى عدم وقوع املزيد 

من الدول يف فخ التطبيع مع االحتالل.
أمــا الكاتــب يــري الغول، يــرى أنه كان متوقع 
أن يهــرول العــرب إىل التطبيــع مــع )إرسائيــل( 
نتيجــة  الفلســطيني  الصــوت  غيــاب  ظــل  يف 
الوطنيــة،  قضيتنــا  يخــدم  مل  الــذي  االنقســام 

بحسب تقديره.

تفعيــل  "يجــب  مضيًفــا  تطبيــع؟،  عمليــات 
الســفارات  خــالل  مــن  الدبلوماســية  الوســائل 
توحيــد  رضورة  عــى  وشــدد  العــامل".  حــول 
مواجهــة  يف  الفلســطيني  اإلعالمــي  الخطــاب 
االحتالل والتطبيع، داعًيا السلطة الفلسطينية 
الكــروين"  "جيــش  تشــكيل  إىل  والفصائــل 
يحــدث العــامل عن جرائــم االحتالل اإلرسائييل 

يف األرايض املحتلة.
توقيــع  البحرينيــون  املســؤولون  عــدَّ  وبينــا 
اتفــاق التطبيــع مع )إرسائيل( قراًرا اســراتيجًيا 
رواد  مجــدًدا  غــرد  بالدهــم،  مصالــح  لحايــة 
مواقــع التواصــل االجتاعــي باســتخدام وســم 
إعــالن  بعــد  وذلــك  "#بحرنيونضدالتطبيــع"، 
اتفــاق  يســمى  مــا  إىل  الوصــول  ترامــب  إدارة 
مطلــع  والبحريــن  )إرسائيــل(  بــني  "ســالم" 

سبتمرب/ أيلول الحايل.
وكان ترامب أعلن يف منتصف آب/ أغسطس 
بــني  العالقــات  لتطبيــع  اتفــاق  عــن  املــايض، 
الــذي  األمــر  االمــارات واالحتــالل اإلرسائيــيل، 

القى رفًضا واستهجاًنا شديدا اللهجة.
املنــرب  لجمعيــة  الســابق  العــام  األمــني  وغــرد 
يف  الســابق  والنائــب  اإلســالمي،  الوطنــي 
عــى  الحاصــل  البحرينــي  النــواب  مجلــس 
أحمــد،  عــيل  اإلعــالم  يف  الدكتــوراه  شــهادة 
عى حسابه يف "توير": "أعاهد الله أن أبقى 
حتــى  وقضيتهــا  #فلســطني  مــع  عهــدي  عــى 
يعــود الحــق ألصحابــه، وأال أعرف بـ)إرسائيل(، 
واللــه عــى مــا أقــول شــهيد". وذيــل تغريدتــه 

ويقدمــون التهويــد الفكــري للعقــل العــريب من 
أجــل التاهــي مــع االحتــالل الــذي مل يرحم أي 
عــريب حــال أتيحــت لــه الفرصــة للقضــاء عــى 

الوطن العريب".
واســتدرك: أن )إرسائيــل( قامئــة عــى تدمــر 
العــريب ألنهــا دولــة وظيفيــة قامئــة يف  الوطــن 
الــرق األوســط لحايــة املصالــح االمربياليــة 
تيــه  حالــة  العــرب  يعيــش  وقــت  يف  العامليــة 
خــالل  مــن  تســعى  )إرسائيــل(  أن  يعرفــون  وال 
العقــول  مفعــول  وابطــال  إلهــالك  التطبيــع 

وأضاف الغول لـ"فلسطني"، أن املسؤول األول 
رئيــس  هــو  الفلســطينية  للقضيــة  يجــري  عــا 
الســلطة محمــود عبــاس ومــن بعــده الفصائــل، 
مشًرا إىل أن اتفاقيات التطبيع ال ميكن إال أن 

تأيت يف صالح االحتالل اإلرسائييل.
لعمليــة  الشــعوب  تتعــرض  "اليــوم  وأكمــل: 
تدجــني عــرب وســائل اإلعــالم مــن خــالل كتــاب 
والســلطة  املــال  عــن  يبحثــون  وإعالميــني 
العربيــة  الســلطات  مــع  ويتاهــون  واملصالــح 
بعروبتهــم  ويفرطــون  الحاكمــة  واألنظمــة 

العربية وكفاءاتها.
جــاءت  التــي  التطبيــع  التفاقيــات  وللتصــدي 
ضمــن "صفقــة القــرن" املخطــط الــذي وضعتــه 
الفلســطينية،  القضيــة  لشــطب  ترامــب  إدارة 
املصالحــة  تحقيــق  بــرورة  الغــول  أوىص 
الشــعبية  املقاومــة  دور  وتفعيــل  الوطنيــة، 
األقــالم  ومقاومــة  والدبلوماســية  والعســكرية 

كذلك.
الفلســطينية  الدبلوماســية  دور  عــن  وتســاءل 
عــى مســتوى العــامل يف ضــوء مــا يجــري مــن 

بوســمي "#بحرينيونضدالتطبيــع" ، و"#عهــد_
الحســاب  صاحــب  وكتــب  فلســطني". 
"أنــا  "تويــر":  عــى   ،"Ebrahim Sharif"

الســيد،  رشيــف  إبراهيــم  البحرينــي  املواطــن 
الكيــان  مــع  التطبيــع  اتفــاق  مــن  بــراءيت  أعلــن 
الصهيوين، واعتربه طعنة يف خارصة أشــقايئ 

وخيانة للقضية الفلسطينية العادلة".
أمــا "آيــة اللــه قاســم"، غــرد عــى تويــر: "كّل 
ذرّة ِمــن تــراب البحريــن تتــربأ مــن التطبيــع مــع 
العــدو اإلرسائيــيل"، عــاًدا أن التطبيــع "جرميــٌة 
ُمحرّمــة"، وغــرد أيًضــا عــى وســم "#التطبيــع_

خيانة".
عــى  املناصــر"  "عبدالرحمــن  أيًضــا  وكتــب 
الســارق  دخــل  باختصــار:  "الحكايــة  تويــر: 
ملنــزيل وفيــه ٢٢ مــن إخويت الذين اســتنجدُت 
بهم وال مجيب! ثم قام إخويت بدعوة السارق 
مُيكــن  مــا  حــول  للمفاوضــة  الضيــوف  لغرفــة 
رسقتــه مــن منــزيل ومــا ال ميكــن، عــى أريكــة 
مريحــة بصحبــة قهــوة ســاخنة ..!  تلــك حكايــة 

#فلسطني مع ٢٢ دولة عربية"!
وجاءت اتفاقيات التطبيع ضمن صفقة القرن" 
داخــل  مــن  رســمًيا  ترامــب  عنهــا  أعلــن  التــي 
ينايــر/  يف  نتنياهــو،  بحضــور  األبيــض  البيــت 
كانون الثاين املايض، األمر الذي ال زال يلقى 
رفًضــا فلســطينًيا كامــاًل بعــد أن صادرت حقهم 
الريــف،  القــدس  مســتقلة عاصمتهــا  بدولــة 
الصفقــة  وفــق  املحتلــة  املدينــة  وأصبحــت 

املشؤومة عاصمة مزعومة ل)إرسائيل(.

رام الله-غزة/ محمد الدلو:
وأكرثهــا  مجــزرة  أبشــع  عــى  مــرت  عاًمــا   38

الفلســطيني،  الشــعب  تاريــخ  يف  دمويــة 
بــدأت فصولهــا حينــا دخــل جيــش االحتــالل 
مخيمــي  الجنــويب  لبنــان  وجيــش  اإلرسائيــيل 
بــارد  بــدم  ونفــذوا  لبنــان،  يف  وشــاتيال  صــربا 
رحمــة  أي  دون  العــامل  هــزت  التــي  املجــزرة 

وبعيًدا عن وسائل اإلعالم.
ففــي صبــاح 16 ســبتمرب/ أيلــول عــام 1982، 
اســتيقظ الجئــو مخيمــي صــربا وشــاتيال عــى 
واحــدة مــن أكــرث الفصــول الدمويــة وأبشــعها، 
ملجــزرة  اإلرسائيــيل  االحتــالل  ارتــكاب  بعــد 
وزيــر جيــش  بقيــادة  داخــل املخيمــني،  كبــرة 
االحتــالل آنــذاك آرييــل شــارون ورئيــس أركانــه 

رافايل إيتان يف حكومة مناحيم بيغن.
لبنــان  يف  الفلســطينيون  الالجئــون  ويحيــي 
األليمــة ســنوًيا،  الذكــرى  هــذه  العــامل،  وحــول 
بالتأكيــد عــى أن املجزرة يســتحيل أن تســقط 
الفلســطينيني  مطالبــات  وســتبقى  بالتقــادم 

مبحاكمة املتورطني فيها.
عــريب  تهافــت  مــع  املجــزرة  ذكــرى  وتتزامــن 
دولتــي  وتوقيــع  )إرسائيــل(،  مــع  للتطبيــع 
العــار  اتفاقيــات  عــى  والبحريــن  اإلمــارات 
االحتــالل،  ســلطات  مــع  العالقــات  لتطبيــع 

برعاية أمريكية.
وبــدأت أوىل أحــداث املجــزرة، عندمــا دخلت 
ميليشــيا الكتائــب اللبنانيــة تحــت قيــادة إيــيل 
حبيقة مبســاعدة جيش االحتالل إىل مخيمي 
صــربا وشــاتيال غــرب بروت وارتكبت ما تشــاء 
مــن مجــازر، دون أن ميثــل العمــر أو النــوع أي 
فارق فالعجائز والنساء واألطفال وحتى الرضع 

كانوا فريسة سهلة.

للوجود الفلسطيني يف لبنان.
الفلســطينيني  مــن  انتقاًمــا  املجــزرة  ونفــذت 
الحــرب  آلــة  مواجهــة  يف  صمــدوا  الذيــن 
الحصــار،  مــن  أشــهر  ثالثــة  طيلــة  اإلرسائيليــة 
انتهــى بضانــات دوليــة بحايــة ســكان  الــذي 
املقاومــة  خــروج  بعــد  العــزل  املخيــات 

الفلسطينية من بروت.

عــدد  والدوليــة  اإلنســانية  املنظــات  وقــدرت 
الشهداء؛ بينهم لبنانيون وعرب وغالبيتهم من 
الفلســطينيني )وفق شــهادة الكاتب األمرييك 
رالــف شــومنان أمــام لجنــة أوســلو يف تريــن 
جنســية(،   12 مــن  الشــهداء  فــإن   1982 أول 
5000( شــخص،  )3500 إىل  الـــ  بــني  يــراوح 
يســكنون  كانــوا  نســمة  ألــف   )20( أصــل  مــن 

املخيم وقت حدوث املجزرة.
وحتــى اللحظــة مل يعرف الرقم الدقيق لضحايا 
املجــزرة، لكــن ِفــَرق الصليــب األحمــر الــدويل 
أشــارت  فيــا  جثــة،   )950( نحــو  جمعــت 
بعــض الشــهادات إىل أن العــدد قــد يصــل إىل 
)3000(؛ بعــد أن دفــن مــن نفذهــا املئــات من 

الضحايا يف حفر خاصة.
ويطالب الفلسطينيون مبعاقبة كل من كان له 
يــد بتنفيــذ مجــزرة صــربا وشــاتيال، مؤكديــن أن 
الحــق الفلســطيني لــن ميــوت ولــن ينــى، وأن 

الجرائم ال تسقط مع مرور الزمن.

وأشارت يف بيان صحفي أمس، إىل أن السالم 
واألمن واالستقرار يف املنطقة ال يكون بإقامة 
عالقــات طبيعيــة مــع ســلطات االحتــالل كونهــا 
مصدر التحريض والفوىض والعنرصية؛ وإمنا 
مــن خــالل إنهــاء االحتــالل الجاثــم عــى أرضنــا 
واحرام حقوق الشــعب الفلســطيني والقانون 

الدويل وقرارات الرعية الدولية.
بــأرسه  الــدويل  املجتمــع  أن  عــى  وشــددت 
اليوم وأكرث من أي وقت مىض برسيخ مبادئه 
وحايتها من النظم السلطوية والعنرصية عرب 
تنفيذ العدالة األممية التي نص عليها القانون 
الــدويل وقــرارات األمــم املتحــدة، ســيا قــرار 
 ،)194( املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة 
املتعلقــة   1951 لعــام  جنيــف  واتفاقيــة 
الخــاص  الــدويل  والعهــد  الالجئــني،  بوضــع 
بالحقوق املدنية والسياســية الحقوق املدنية 
والسياسية )1966( واإلعالن العاملي لحقوق 

اإلنسان )1948(.
هــم  الفلســطينيني  الالجئــني  "إن  وقالــت: 
ضحايــا إقامــة )إرسائيــل( عى أرض فلســطني، 
كــا أنهــم ضحايــا الظلــم املضاعــف واملركــب 
الواقع عليهم كونهم بدون حاية ومستهدفني 

من قبل دولة االحتالل ورشكائها".
جريمة لن تسقط

مــن جانبهــا عــّدت الجبهــة الدميقراطية لتحرير 
"صــورة  وشــاتيال،  صــربا  مجــزرة  إن  فلســطني 
نتنياهــو،  ترامــب–  الثنــايئ  لســالم  حقيقيــة 
وباقــي  شــعبنا  عــى  فرضــه  يحــاوالن  الــذي 
شعوب املنطقة عرب الصفقة الثنائية املساة 

صفقة العرص".
أن جرميــة  أمــس،  بيــان  الجبهــة يف  وأضافــت 
فهــي  بالتقــادم،  تســقط  ال  وشــاتيال  صــربا 

مبئــات  املخيــم  االحتــالل  جيــش  واقتحــم 
املسلحني تحت قيادة أرئيل شارون، ورفائيل 
مقاتــل   )1500( عــن  البحــث  بذريعــة  إيتــان، 
فلســطيني، لكــن املقاتلــني املطلوبــني كانــوا 
األطفــال  ســوى  فيــه  يكــن  املخيــم، ومل  خــارج 

والشيوخ والنساء.
القتــل  مصــره  كان  الهــرب  حــاول  مــن  وكل 
خالل )48( ســاعة من القتل املســتمر وســاء 
حيــث  املضيئــة،  بالقنابــل  مغطــاة  املخيــم 
إغــالَق  العســكرية  االحتــالل  آليــات  أحكمــت 
ُيســمح  فلــم  املخيــم  إىل  النجــاة  مداخــل  كل 
إال  بالدخــول  األنبــاء  وكاالت  وال  للصحفيــني 
بعــد انتهــاء املجــزرة حني اســتفاق العامل عى 

مذبحة من أبشع املذابح يف تاريخ البرية.
ويف صبــاح يــوم الجمعــة 17 ســبتمرب، بــدأت 
معامل املجزرة تتضح ملعظم ســكان املنطقة، 
وهــي  والجرافــات  الجثــث  شــاهدوا  أن  بعــد 
تهــدم املنــازل فــوق رؤوس أصحابها، وتدفنهم 
فرديــة  فــرار  حــاالت  فبــدأت  وأحيــاء،  أمواًتــا 
مستشــفيات  إىل  معظمهــا  توجــه  وجاعيــة 
عكا وغزة ومأوى العجزة، واســتطاع عدد منهم 
الخــروج إىل خــارج املنطقــة متســلال من حرش 

ثابت.
فيــا بقيــت عائــالت وبيــوت ال تعــرف مــا الذي 
وهــي  القتــل  بعضهــا  مصــر  وكان  يجــري، 
مجتمعــة حــول مائــدة الطعــام، ذلــك أن القتــل 

كان يتم بصمت ورسعة.
وهدفــت املجــزرة التــي اســتمرت ملــدة ثالثــة 
أيام، إىل بث الرعب يف نفوس الفلسطينيني 
الفــن  لبنــان، وتأجيــج  لدفعهــم للهجــرة خــارج 
التــي  الربــة  واســتكال  هنــاك،  الداخليــة 
 1982 عــام  اإلرسائيــيل  االجتيــاح  وجههــا 

املجــازر  أول  وشــاتيال  مجــزرة صــربا  تكــن  ومل 
اإلرسائيليــة التــي ترتكــب بحــق الفلســطينيني، 
ولــن تكــون آخرهــا، فقــد ســبقتها مجــازر قبيــة 
وديــر ياســني والطنطــورة، وتلتهــا مجــزرة مخيــم 

جنني، ومجازر قطاع غزة وغرها.
لن تسقط من الذاكرة

أن  حــاس  حركــة  أكــدت  الســياق،  هــذا  يف 
عــى  دليــاًل  ســتبقى  وشــاتيال  صــربا  مجــزرة 
إرهاب االحتالل وحشــيته ما زالت قامًئا ضد 

الشعب الفلسطيني.
صــربا  "إن  "حــاس":  باســم  الناطــق  وقــال 
شــعبنا،  ذاكــرة  مــن  تســقط  لــن  وشــاتيال 
امللطخــة  مرتكبيهــا  مــع  التطبيــع  واتفاقيــات 
أيديهــم بدمــاء شــعبنا لــن متنحهــم أي بــراءة أو 

رشعية".
فيــه  يســتحر  الــذي  الوقــت  "يف  وأضــاف: 
التــي  األبريــاء  ودمــاء  املجــزرة  ذكــرى  شــعبنا 
ومل  حــارضة  زالــت  التــي  والجراحــات  ســالت 
تندمــل، ُتوقــع دولتــي اإلمــارات والبحريــن عى 
يف  اإلرسائيــيل  املحتــل  مــع  التطبيــع  اتفــاق 
وكأنهــا مل  التاريــخ  مــن  محاولــة ملحــو جرامئــه 

تكن، ولتجميل صورته القبيحة".
وشــدد عــى أن الدمــاء التــي ســالت يف صــربا 
وشاتيال ستبقى لعنة تطارد كل املطبعني مع 

عصابات االحتالل الصهيوين.
فصل مأساوي

بدورهــا قالــت عضو اللجنــة التنفيذية ملنظمة 
إن  عــراوي،  حنــان  الفلســطينية  التحريــر 
مجــزرة صــربا وشــاتيال وغرهــا مــن املجــازر مــا 
الصهيــوين  الفكــر  طبيعــة  عــى  شــاهدا  تــزال 
يف  مأســاويا  وفصــال  املتطــرف،  العنــرصي 

التاريخ الفلسطيني.

جرمية حرب موصوفة، وجرمية ضد اإلنسانية 
أدانهــا الكــون كلــه مــا عــدا أصحــاب املــروع 
الصهيــوين الدمــوي الــذي يقــام بحــرب يوميــة 
ضــد الشــعب وعــى حســاب مســتقبله وحقــه 

يف تقرير مصره.
)إرسائيــل(  اســم  "ســيبقى  البيــان  يف  وجــاء 
عنوانــًا للجرميــة املنظمــة منــذ مــا قبــل قيامهــا 
لشــعبنا  السياســية  الكيانيــة  حســاب  عــى 
وصمــة  جرامئهــا  وســتبقى  أرضــه،  ووحــدة 
أن  يحــاول  مــن  كل  وجبــني  جبينهــا  يف  عــار 
فلســطني  يف  الجرائــم،  هــذه  عــى  يتســر 
وتونــس،  والعــراق،  ومــرص،  وســوريا،  ولبنــان، 
امتــدت  مــكان  كل  ويف  وأوروبــا،  والســودان، 
ذلــك  يف  مبــا  اإلرسائيليــة،  الجرميــة  يــد  إليــه 
دولة االمارات حيث تعرف إرسائيل باغتيالها 

للمناضلني الفلسطينيني".
أو  ويهرولــون  يتهافتــون  الذيــن  أن  وأكــدت 
يتهيــؤون لاللتحــاق بالثنــايئ ترامــب- نتنياهــو، 
االحتــالل  يربئــون  إمنــا  الســالم  بنــاء  بذريعــة 

اإلرسائييل من كل جرامئها.
ودعــت الجبهــة الشــعب الفلســطيني يف كل 
مكان، إىل إحياء ذكرى مجزرة صربا وشــاتيال، 
لدولــة  الحقيقيــة  الصــورة  تقديــم  وإعــادة 
االحتــالل والجرميــة املنظمــة إىل الــرأي العــام 

الدويل.
تحمــل  إىل  العربيــة  الشــعوب  دعــت  كــا 
مسؤولياتها القومية يف خوض معركة مقاومة 
الشــعوب  اســتقالل  عــى  حفاظــًا  التطبيــع، 
لهــا  لبالدهــا وصونــًا لرثواتهــا وحايــة  العربيــة 
تخطــط  الــذي  املنظــم  النهــب  مشــاريع  مــن 
والتجاريــة  الصناعيــة  اإلرسائيليــة  الدوائــر  لــه 

واملرصفية واألمنية.

تصدرت مواقع التواصل االجتماعي

ردود فعل مناوئة للتطبيع تطالب بدبلوماسية فلسطينية فاعلة عالمًيا

دعوات فلسطينية لمواجهة التطبيع

صبرا وشاتيال.. شاهد على جريمة حرب لن تحقق األمن لـ)إسرائيل(

حماس: المطبعون لطخوا 
أيديهم بدماء الشعب 

الفلسطيني

غزة/ أدهم الشريف:
بيــن  رســمًيا  العالقــات  تطبيــع  يلــَق  لــم 
اإلمارات والبحرين من جهة ودولة االحتالل 
اإلســرائيلي مــن جهة أخــرى، القبــول لدى 

االتفاقيــات  والقــت  متعــددة،  أطــراف 
األمريكيــة  العاصمــة  فــي  الموقعــة 
واشــنطن، مســاء الثالثــاء الماضــي، ردود 

فعل مناوئة.

وثقافيــة  سياســية  نخــب  أكــدت  وبينمــا 
رفضها الشــديد التفاقيــات التطبيع هذه، 
مواقــع  الغاضبــة  الفعــل  ردود  تصــدرت 
اياهــا  واصفيــن  االجتماعــي،  التواصــل 

إنهــاء  بضــرورة  ومطالبيــن  بـ«الخيانــة«، 
االنقســام الداخلــي لتمكيــن الشــعب مــن 
مواجهــة المؤامرات ضــد قضيته الوطنية، 
وكذلك تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية.

جانب من توقيع التطبيع مع )إرسائيل( يف واشنطن 
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يحيــي اإلرسائيليــون يف هــذه األيــام الذكــرى الســنوية العرشيــن 
داميــة  أحــداث  مــن  يعتربونــه  ومــا  األقــى،  انتفاضــة  النــدالع 
ويوميــات قاســية عاشــوها خــال ســنواتها الخمــس، مــع أن هــذه 
األيــام متــر كأنهــا نزيــف ال ينقطــع منذ عرشين ســنة، أســفرت عن 
سقوط أكرث من ألف قتيل إرسائييل وعرشة آالف هجوم مسلح، 
وأصبحــت هــذه الفظائــع التــي وقعــت خــال ســنواتها الخمــس 

فصًا داميًا يف تاريخ "إرسائيل".
انــدالع انتفاضــة  املعطيــات القامئــة اليــوم قــد تثــر مــن جديــد 
أخــرى، ألن اإلرسائيليــن مل ينســوا بعــد مشــاهد الخــوف والــدم 
والعمليــات  املتفجــرة،  والحافــات  شــوارعهم،  أريــق يف  الــذي 
االستشــهادية يف املراكز التجارية، واملطاعم، ومراكز املشــاة، 

ووسائط النقل العام.
التــي يطلــق عليهــا بعــض اإلرسائيليــن وصــف  هــذه االنتفاضــة 
املــدن  مراكــز  بــل يف  بعيــدة،  حــدود  تحــدث يف  "الحــرب" مل 
اإلرسائيليــة، يف ســاحة املواجهــة أمــام اإلرسائيليــن أنفســهم، 
وأواخــر   2000 العــام  أواخــر  بــن  ســنوات  خمــس  واســتمرت 
2005، مبقتــل أكــرث مــن ألــف إرسائيــيل، بقيــت أماكــن قتلهــم 

راسخة يف ذاكرة اإلرسائيلين.
ســنوات االنتفاضــة الخمــس شــهدت وقــوع عــرشة آالف هجــوم 
مســلح، يف مــارس 2002 لوحــده ُقتــل 131 إرسائيلًيــا، حيــث 
الهجــات  لكــرثة  األســود"،  "مــارس  اإلرسائيليــون  عليــه  أطلــق 
املســلحة التــي شــهدها، حتــى أنــه مل يكــن لــدى وســائل اإلعــام 
للقتــى،  الشــخصية  القصــص  مــع  للتعامــل  وقــت  اإلرسائيليــة 
ألنــه يف اليــوم التــايل كان يقــع هجــوم آخــر، دمــاء ســاخنة، ومل 
يوفــر الجيــش اإلرسائيــيل وجهــاز األمــن العــام، األمــن الذي فقده 

اإلرسائيليون.
وصــل العجــز اإلرسائيــيل ذروته أنه رغم الحصول عى معلومات 
حــول انطــاق مســلح لتنفيــذ هجومــه، لكــن األمــن اإلرسائيــيل مل 
يعتقل قبل وصوله للمنطقة الخاضعة للسيطرة اإلرسائيلية، ألنه 
كان محظــورا عليــه دخــول منطقــة )أ( بالضفــة الغربية، وأصبحت 
مدنهــا ملجــأ للمســلحن، حتــى قــرر شــارون اســتئناف عمليــات 

الجيش داخل تلك املناطق.
شــكل الهجــوم االستشــهادي عــى فنــدق بــارك، وقتــل فيــه 30 
تنفيــذ  إىل  "إرسائيــل"  فيهــا  انتقلــت  التــي  اللحظــة  إرسائيليــا، 
عمليــة "الســور الواقــي" يف الضفــة الغربيــة، التــي مل تكــن ســهلة 
ورسيعــة، فقــد ُقتــل فيهــا 29 جندًيــا، واقتحــم الجيــش مــن منــزل 
ملنــزل، ومــن زقــاق لزقــاق، وكان الســفر عــى طــرق الضفــة يشــبه 
لعبة روليت روســية، وركوب حافلة يف القدس ينتهي بعرشات 
ينتهــي  بالخــوف  مصحــوب  مطعــم  يف  وقــت  وقضــاء  القتــى، 

بسلسلة من الجنازات.
الرعــب الــذي حــدث هنــا خــال الســنوات الخمــس لانتفاضــة 
الثانيــة أصبــح فصــا يف تاريــخ "إرسائيــل"، حيــث يعمــل جيــش 
املــدن  ليلــة يف  كل  العــام  األمــن  وجهــاز  اإلرسائيــيل  االحتــال 
ولذلــك  عملياتهــم،  وإحبــاط  مطلوبــن،  العتقــال  الفلســطينية 
ففــي حــال انــدالع انتفاضة جديدة، ســتبدو مختلفــة، ألنه عندما 

يعود التاريخ يأيت يف نسخة محدثة.

"الحركة" والجهاد اإلسالمي تنعيانه وتستحضران مناقبه 

وفاة الشيخ "أحمد أبو عّرة" أحد مؤسسي حماس في طوباس
اإلسرائيليون يحيون

 الذكرى السنوية العشرين 
النتفاضة األقصى

الــذي  عاًمــا(   73( عــرّة  أبــو  الشــيخ  وُيعــد 
بلــدة عقابــا مبحافظــة  تنحــدر أصولــه مــن 
طوبــاس، مــن الجيل املؤســس لـ"حاس" 
يف الضفة، ومن القيادات الحركة البارزة، 
وهــو داعيــة معــروف ورجــل إصــاح وأحــد 

وجهاء منطقته.
عــدة  مــرات  عــرة  أبــو  االحتــال  واعتقــل 
لســنوات طويلــة، وكان مــن بن املبعدين 
كل  لــه  وشــهدت  الزهــور،  مــرج  إىل 
امليادين بعطائه وحسن خلقه وحضوره.

حاس تستحرض مآثره
ويف كلمة رثاء أمام املشــيعن اســتحرض 
القيادي يف حاس الشيخ حسن يوسف 
لــه  أن  مؤكــًدا  عــرة،  أبــو  القيــادي  مناقــب 

بصات يف مجال السياسة والدعوة.
بــأن كان الشــيخ  وقــال: "تتــرشف حــاس 
أبو عرة أحد قياداتها ومؤسسيها، كيف ال 
وهو الداعية واألسر، ومن األوائل الذين 
وضعــوا بصاتهــم الدعوية يف محافظات 

الضفة كافة وليس يف طوباس فقط".
ونعتــت حــاس أبــو عــرة، بالقائــد والشــيخ 
املؤســس، معزيــة عائلتــه ومحبيه وأهايل 

محافظة طوباس بفقدانه.
"الشــيخ  أمــس:  بيــان  يف  الحركــة  وقالــت 
ومــن  فلســطن،  أعــام  أحــد  كان  الراحــل 
فيهــا،  اإلســامية  للحركــة  األول  الرعيــل 
الضفــة  يف  حــاس  مؤســي  وأحــد 

الغربية".
وأضافت: "لقد واجه الشــيخ الراحل ظلم 
لســنوات  واعتقــل  وماحقتــه،  االحتــال 

أحمــد"  "الشــيخ  حالــة  أن  عــرّة  أبــو  وبــّن 
الصحية ازدادت ســوًءا بعد عودته للبيت 
حتــى أصبــح ال يقــوى عى الحركــة ُمطلًقا، 
"وجــرى التواصــل مــع وزارة الصحــة، لّكــن 
مــع  للتعامــل  املخــول  بــأن  رّدت  األخــرة 
هــذه الحالــة هــو الطــب الوقــايئ، وعالجــه 
ــا". وذكر أن "الشــيخ أحمد"  األخــر ميدانيًّ
يعاين من أمراض عديدة بفعل كرب سنه، 
عمليــة  لــه  وأُجريــت  الســكري،  بينهــا  مــن 
قلــب مفتــوح واســتئصال املــرارة، وتنقــل 
فــرة مرضــه األخــر بــن عدة مستشــفيات 
كان آخر املستشفى الريك يف طوباس، 

حيث مكث يف العناية املكثفة.
الشيخ في سطور

الذاتيــة  الســرة  عــرّة"  "أبــو  واســتعرض 

إىل  املبعديــن  بــن  مــن  وكان  طويلــة، 
عــرة  أبــو  الشــيخ  بقــي  وقــد  الزهــور،  مــرج 
عــى عهــده مــع اللــه ودعوتــه، يعمــل يف 
لجــان اإلصاح، وشــهدت لــه كل امليادين 
حتــى  وحضــوره  خلقــه  وحســن  بعطائــه 

رحيله".
علة السن والمرض

أفــراد  أحــد  عــرّة  أبــو  مصطفــى  ويوضــح 
عائلــة أبــو عــرة ومــن املقربــن إىل الشــيخ 
عليــه  تظهــر  بــدأت  األخــر  أن  "أحمــد"، 
شــهية  وفقــد  واإلرهــاق  التعــب  أعــراض 
الطعــام منــذ ثاثة أســابيع، مشــًرا إىل أنه 
بعــد اكتشــاف إصابتــه بفــروس "كورونــا" 
هو وزوجته أُعيد إىل بيته رغم سوء حالته 

الصحية.

للشــيخ أحمــد وأبــرز املحطــات التــي مــّر 
بهــا طيلــة حياتــه، مبيًنــا أنــه أنهــى املرحلة 
مــن  ُيكملهــا  ومل  دراســته  يف  اإلعداديــة 
كبــر  والــده  ومشــاركة  مســاعدة  أجــل 
الســن همــوم الحيــاة، "وبعــد وفــاة والــده 
أوائل الســتينات ســافر الشــيخ أحمد إىل 
الكويت بحًثا عن فرصة عمل، وعاد منها 
يف  ليعمــل  عامــن  بعــد  فلســطن  إىل 

مجال البناء".
انتمــى  الســبعينات  أواســط  ويف 
اإلســامية  الحركــة  إىل  أحمــد"  "الشــيخ 
ذلــك  بعــد  وكان  املســلمن،  واإلخــوان 
يف  اإلســامي  للعمــل  املؤسســن  مــن 
محافظة جنن، برفقة الشيخ محمد فؤاد 

أبو زيد.
الحــق  االحتــال  أن  إىل  عــرة  أبــو  وأشــار 
الشــيخ أحمــد منــذ بدايــة رحلتــه الدعوية 
عــّدة  واعتقلــه  الســبعينات،  نهايــة  يف 
مــرات وتعــرض لتحقيقــات قاســية برفقــة 
عــدد من املشــايخ بتهمــة عاقتهم بخلية 
الجهــاد التــي أسســها الشــيخ عبدالله منر 

درويش من قرية كفر قاسم.
مــن  أي  يثبــت  مل  االحتــال  أن  وأضــاف 
أحمــد"،  "الشــيخ  إىل  املوجهــة  التهــم 
لكــّن فــرض عليــه اإلقامــة الجربيــة مطلــع 
عــن  ذلــك  يثنيــه  أن  دون  الثانينــات، 
انــدالع  حتــى  الدعويــة  الحيــاة  مواصلــة 
اعتقــل،  حيــث  الحجــارة  انتفاضــة 
النقــب  ســجن  يدخــل  ُرجــل  أول  فــكان 

الصحراوي.

ولفت كذلك إىل أن الشيخ أحمد تعرض 
أجهــزة  قبــل  مــن  الســيايس  لاعتقــال 
أعقــاب  يف   ،1994 عــام  الســلطة  أمــن 
القســام  كتائــب  يف  القائــد  استشــهاد 
أحمــد  الشــيخ  أن  مؤكــًدا  عيــاش،  يحيــى 
ظل ثابًتا عى العهد إىل أن توفاه الله".

الجهاد ترثي
من جانبها نعت حركة الجهاد اإلسامي، 
إىل حركة حاس والشــعب الفلســطيني 
"القائــد  واإلســامية،  العربيــة  واألمــة 
أحمــد  الداعيــة  الشــيخ  الكبــر  املجاهــد 
إىل  بالتعزيــة  متقدمــة  عــرة"،  أبــو  منــر 

أهايل الفقيد ومدينة طوباس.
أن  أمــس،  لهــا  بيــان  الجهــاد يف  وأكــدت 
الشــيخ أحمــد "شــكل عــى مدى ســنوات 
عاقــات  بالحركــة  جمعتــه  قائــًدا  عمــره 
اإلســامي  العمــل  مياديــن  يف  وطيــدة 
إىل  واإلبعــاد  األرس  ومنهــا  والوطنــي 

الجنوب اللبناين يف مرج الزهور".
بيــان الحركــة أن الشــيخ أحمــد  وجــاء يف 
"كان صوًتــا صادًقــا حــًرا يعــرب عــن نبــض 
الحركة اإلسامية والشعب الفلسطيني، 

مل يغر ومل يبدل".
مجاهــًدا  قائــًدا  اليــوم  "نــودع  وأضافــت: 
اللــه شــهيًدا  عظيــًا داعًيــا نحســبه عنــد 
ونســأل  كورونــا،  بفــروس  إصابتــه  بعــد 
األعــى  الفــردوس  لــه  وجــل  عــز  املــوىل 
مــن الجنــة، وأن يلهم أهلــه وذويه وأحبابه 
يعــوض  وأن  والســلوان،  الصــرب  وشــعبه 

شعبنا عنه خًرا".

طوباس-غزة/ نور الدين صالح:
توفي أمس، القيادي في حركة المقاومة اإلســالمية 
»حمــاس« الشــيخ أحمــد نمــر أبــو عــرة متأثــًرا بإصابتــه 

بفيــروس »كورونــا«، بعــد صــراع مــع المــرض اســتمر 
ألكثر من ثالثة أســابيع. وشــّيع المئات من أبناء مدينة 
طوباس ومدن الضفة، الشيخ أبو عرة. وانطلق موكب 

التشــييع الــذي شــارك فيــه العديــد من قيــادات حركة 
حماس في الضفة الغربية من مسجد بلدة عقابا باتجاه 

مقبرة البلدة حيث ألقيت هناك العديد من الكلمات.

عواصم- غزة/ فلسطن:
وّقــع نحــو مليــون شــخص مــن رّواد مواقــع 
"ميثــاق  عــى  االجتاعــي  التواصــل 
الشــعب  منــارصة  إلعــان  فلســطن" 
التطبيــع  اتفــاق  ورفــض  الفلســطيني 

اإلمارايت البحريني مع )إرسائيل(.
ملقاومــة  اإلماراتيــة  "الرابطــة  ودّشــنت 
مبوقــع  الرســمي  حســابها  عــرب  التطبيــع" 
"تويــر" حملــة التوقيعــات عــى امليثــاق، 
تجــاوز  فيهــا  املشــاركن  عــدد  أّن  معلنــة 
 48 ألــف شــخص خــال أقــل مــن  الـــ900 

ساعة عى إطاقها.

وإيصــال  أبيــب(،  و)تــل  ظبــي  أبــو  بــن 
الرافــض  اإلمــارايت  الشــعبي  الصــوت 
للتطبيــع إىل شــعوب املنطقــة الخليجيــة 

والعربية.
الشــعب  "توعيــة  إىل  أيًضــا  تهــدف  كــا 
سياســًيا  التطبيــع،  بخطــورة  اإلمــارايت 
واقتصادًيــا وأمنًيــا واجتاعًيــا عــى الدولة 
وإســناد  ودعــم  اإلمــارايت،  واملجتمــع 
الشــعب  وحــق  الفلســطينية،  القضيــة 
الفلســطيني يف جميــع مطالبــه العادلــة"، 

بحسب موقعها اإللكروين.
اإللكرونيــة  حملتهــا  يف  الرابطــة  ودعــت 

بأّنهــا  نفســها  اإلماراتيــة  الرابطــة  وتعــرّف 
"رابطة شعبية إماراتية تقاوم كافة أشكال 
املحتــل  الصهيــوين  الكيــان  مــع  التطبيــع 
ألرض فلســطن، تأسســت ٢٢ أغســطس 

."2020

املثقفــن  مــن  مجموعــة  وتضــّم 
الذيــن  املعارضــن  واألكادمييــن 
اســتطاعوا الخــروج من دولــة اإلمارات قبل 

تعرّضهم لاعتقال. 
ملقاومــة  اإلماراتيــة  "الرابطــة  وتقــول 
عــى  التأكيــد  إىل  تهــدف  إّنهــا  التطبيــع" 
رفض الشــعب اإلمارايت التفاقية التطبيع 

إىل  االجتاعــي  التواصــل  مواقــع  نشــطاء 
التوقيع عى "ميثاق فلسطن" من خال 
رابــط إلكروين يتطلب املشــاركة باالســم 

والدولة.
"إمياًنــا  التــايل  النــص  امليثــاق  ويتضّمــن 
مّنــي بعدالــة القضية الفلســطينية والتزاًما 
أتــرشف  فإننــي  تجاههــا،  مبســؤوليتي 
فلســطن،  دولــة  ميثــاق  عــى  بالتوقيــع 
أن:  عــى  فيــه  أؤكــد  خالــه  مــن  والــذي 
وتحريرهــا  محتلــة  عربيــة  دولــة  فلســطن 
واجــب، والكيــان الصهيــوين كيــان محتــل 
األقــى  وعنــري ومغتصــب ملســجدنا 

وألرض فلســطن، والتطبيع بكافة أشــكاله 
خيانة".

عربيــة  شــخصيات  امليثــاق  عــى  ووّقــع 
وصحفيــون  وكّتــاب  ومحللــون  ودوليــة 
وناشــطون ومؤّثــرون عــى مواقــع التواصل 

االجتاعي.
يشار إىل أّن العاصمة األمريكية واشنطن 
شهدت مساء أول من أمس مراسم توقيع 
والبحريــن  بــن  اإلمــارات  التطبيــع  اتفــاق 
واســعة  احتجاجــات  وســط  و)إرسائيــل(، 
يف املدن الفلســطينية وعواصم عدة يف 

العامل.

غزة/ نور الدين صالح:
عــّدت رابطــة علــاء فلســطن التطبيــع 
"خيانــة  اإلرسائيــيل  االحتــال  مــع 
مشــرًة  وللمؤمنــن"،  ورســوله  للمــوىل 
إىل أن األمر "خرج من دائرة الحرام إىل 

دائرة املواالة".
وقــال رئيــس الرابطــة د. مــروان أبــو راس 
تحــت  أمــس،  علائيــة،  وقفــة  خــال 
عنــوان "التطبيــع مفهومــه ومآله وحكمه 
التطبيــع  أن  خــاف  "ال  الرشعــي": 
جرميــة دينيــة وانســانية وخيانــة وطنيــة 
وطعنــة يف العروبــة وانحيــاز كامــل إىل 
العدو ضد األخ يف الدين والعقيدة".

التــي  أبــو راس، خــال الوقفــة  وأضــاف 
عقــدت يف مقــر الرابطــة مبدينــة غــزة، 
أن "هــذا األمــر أبعــد مــن قضيــة اعــراف 
وعاقات وإمنا هو مواالة كاملة ألعداء 
للمســلمن،  ســافرة  ومعــاداة  املــوىل 
وانتهــاك  املقدســات  عــى  وتآمــر 

يكــون  الحكــم  أن  وأوضــح  التلموديــة". 
هنــا أكــرب مــن كونــه محرمــًا وإمثــًا عظيًا 

واســناد  دعــم  ثــم  نــرة  ثــم  تأييــد  ثــم 
ومعاداة للمؤمنن. وأشار إىل أن وترة 

للثقافــات وتعظيــم  وترويــج  للحرمــات، 
والخزعبــات  اليهوديــة  للمعتقــدات 

جرميــة  ألنــه  الكبائــر  مــن  كبــرًة  أو 
كــربى وإمنــا هــو مــودة ألعــداء املــوىل 

تطبيعيــة  عاقــات  إقامــة  عــن  اإلعــان 
عــى  املقامــة  االحتــال  دولــة  مــع 
أرايض املســلمن ومقدســاتهم وعــى 
رأســها املســجد األقــى املبــارك يف 

فلسطن تتسارع يف هذه األيام.
هــو  التطبيــع  أن  راس  أبــو  وبــّن 
كيانــن  بــن  طبيعيــة  عاقــات  إنشــاء 
سياســين, والعاقــات الطبيعيــة تعنــي 
التأشــرات  وإعطــاء  الســفارات  إنشــاء 
للدخــول، والتبــادل التجــاري، والتعــاون 
االقتصــادي واألمنــي، وتبــادل الخــربات 
واالندمــاج الكامــل اقتصاديــًا وسياســيًا 

واجتاعيًا.
واعتــرب أن التطبيــع مــع االحتــال مبنزلــة 
"إقرار كامل بأن األرض التي عليها هذا 
الكيان هي ملك كامل له, وله الحق أن 
يفعــل بهــا مــا يشــاء وأن الســكان الذيــن 
يعيشــون عليهــا إمــا أن يكونــوا مواطنن 
متمرديــن  أو  أقليــات  أو  الكيــان،  لهــذا 

بهــا كيفــا  بالتــرف  الحــق  عليــه، ولــه 
يشاء".

مــع  التطبيــع  فــإن  راس،  أبــو  وبحســب 
االحتــال يعنــي أيضــًا التنصــل الكامــل 
بحقهــم  الحــق  ألصحــاب  اإلقــرار  مــن 
هــذه  يف  حــق  بــأي  لهــم  اإلقــرار  وعــدم 
يف  والحــق  بهــا  املطالبــة  أو  األرض 
الخاصــة  املقدســات  بــإدارة  التــرف 
املســجد  رأســها  وعــى  باملســلمن, 
األقــى املبــارك مــن حيــث التقســيم 
عــى  واالعتــداء  واملــكاين  الزمــاين 

حرمات األموات بإزالة املقابر.
وأكد رئيس الرابطة أن كل أنواع العاقة 
ودعمــه  اقتصاديــًا  للعــدو  "تقويــة 
ماليــًا  ودعمــه  رســميًا  وإقــراره  سياســيًا 
يروجــون  املطبعــن  أن  إىل  إضافــة 
لحــق اليهــود يف فلســطن، ويســخرون 
كل طاقاتهــم لخدمــة مــرشوع االحتــال 

الغاصب".

الشيخ أحمد أبو عرّة

نحو مليون شخص يوّقعون "ميثاق فلسطين" رفضًا للتطبيع

خالل وقفة بغزة 
علماء فلسطين: التطبيع مع االحتالل حكمه "أكبر من الحرام"

جانب من الوقفة يف غزة أمس
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"األوقاف": إغالق األقىص 
بسبب كورونا مرهون بوقف 

االحتالل اقتحامات املستوطنني
القدس املحتلة/ فلسطني:

املســجد  إغــاق  عــدم  اإلســامية  األوقــاف  دائــرة  قــررت 
االحتــال  ســلطات  أن  تبــني  بعدمــا  املبــارك،  األقــى 
اإلرسائييل ستمســح للمســتوطنني باقتحام املســجد خال 
فــرة اإلغــاق التــي كانــت مقــررة لألســابيع الثاثــة املقبلــة 

بسبب جائحة كورونا.
وقــال مصــدر مســؤول بدائــرة ومجلــس األوقــاف يف ترصيــح 
فتــح  االحتــال  نيــة  مــن  تبينــا  بعدمــا  إنــه  أمــس،  صحفــي، 
القتحــام  للمســتوطنني  اإلغــاق  أيــام  خــال  املغاربــة  بــاب 
املسجد، قررنا أن تبقى أبواب األقى مفتوحة، وعىل من 
يســتطيع الوصــول إليــه ضمــن الــروط الصحيــة والقانونيــة 

عامرته.
وأكــد املصــدر أن املســجد لــن يغلــق وأن الصلــوات ســتقام 
فيــه، وأن قــرار تعليــق دخــول املصلــني إىل األقــى مرهــون 
بانصيــاع االحتــال للقــرار، وعــدم متكــني املســتوطنني مــن 
اقتحامــه، ويف حالــة عــدم تقيــده بذلــك ســيبقى املســجد 

مفتوحا أمام املصلني طيلة الوقت.
وكان مجلس األوقاف اإلســامية بالقدس قد قرر يف وقت 
ســابق تعليق اســتقبال املصلني باملســجد األقى ملدة 3 
أســابيع، بــدءا مــن ظهــر غــٍد الجمعــة، بســبب انتشــار جائحــة 

كورونا باألرايض الفلسطينية.
وأظهرت معطيات فلســطينية إصابة نحو 8000 فلســطيني 
من سكان مدينة القدس بفريوس كورونا، منذ شهر يونيو/ 
حزيــران املــايض، حيــث مــا زال نحــو 2000 منهــم يعانــون 

من الفريوس.
أمــام  األقــى  املســجد  األوقــاف  أغلــق مجلــس  أن  وســبق 
املصلــني، ملــدة شــهرين خــال إبريــل/ نيســان ومايــو/ أيــار 

املاضيني بسبب انتشار جائحة كورونا.
ويســمح االحتــال للمســتوطنني منــذ عــام 2003 باقتحــام 

املسجد األقى، دون موافقة دائرة األوقاف اإلسامية.

فلسطينيـــات: اتفاقـــا التطبيـــع "خيانـــة" وال ميثـــالن الشعـــوب العربيـــة

"هآرتس": حامس 
أفسدت فرحة نتنياهو 

باتفاق التطبيع
النارصة/ صفا:

قالــت صحيفــة "هآرتــس" العربيــة إن ســامح حركــة حــامس 
بإطــاق الصواريــخ باتجــاه مدينــة "أســدود" املحتلــة، الليلــة 
قبــل املاضيــة، أفســد عــىل رئيــس الــوزراء بنيامــني نتنياهــو 

فرحته باالتفاق "التاريخي" مع اإلمارات والبحرين.
وذكــرت الصحيفــة، أمــس، أن "الرســالة التــي أرادت حــامس 
وغــزة إرســالها للمؤمتريــن هنــاك يف واشــنطن بــأن املســافة 
بــني )تــل أبيــب( وديب بعيــدة، وأن غــزة هــي الحــارضة الغائبــة 

يف املشهد طوال الوقت".
مــن  يخــى  وكان  تحققــت،  نتنياهــو  مخــاوف  أن  وأكــدت 
تعكــري صفــو االتفــاق، وبــدا ذلــك جليــًا مــن خــال الشاشــة 
االتفــاق،  عــىل  التوقيــع  مشــهد  فيهــا  ظهــر  التــي  املقســمة 
ومتابعة جائحة كورونا، باإلضافة للمبارش من ســاحة ســقوط 

الصاروخ يف "أسدود".
وأضافــت الصحيفــة أن "إطــاق النــار باتجــاه أســدود ســاهم 
بشــكل كبــري يف تحويــل انتبــاه اإلرسائيليــني املشــدود أصــًا 
نحــو التجهيــز لألعيــاد اليهوديــة القريبــة، ومحبط من اإلغاق 
القــادم ويشــعر بالخــوف مــن فقــدان الحكومــة الســيطرة عــىل 

الفريوس".
وتابعت: "كان كل ما ينقص اإلرسائيليني هو رؤية الشاشــة 
املقسمة ما بني شظايا الصاروخ واملستوطنني املذعورين 
ويف  اليمــني،  مــن  املنهــارة  واملستشــفيات  اليســار،  مــن 
لــألذن كعريــس يف يــوم  الوســط نتنياهــو يبتســم مــن األذن 

زفافه".
وكان نتنياهــو قــال، أمــس، إن الصواريــخ التــي أطلقــت مــن 
قطاع غزة "هدفها عرقلة اتفاقات السام مع دول الخليج".

بســقوط  بجــراح  إرسائيليــني   9 أمــس،  مــن  أول  وأصيــب، 
صاروخ أطلق من القطاع عىل مدينة أسدود وذلك بالتزامن 
واإلمــارات  )إرسائيــل(  بــني  التطبيــع  اتفاقيتــي  توقيــع  مــع 

والبحرين برعاية الرئيس األمرييك دونالد ترمب.

بلديات غزة تشتيك تقاعس األونروا عن أداء مهامها وتقديم خدماتها زقوت: إجراءات عقابية بحق 
منتسبي الداخلية املخالفني 

لتعليامت الوقاية
غزة/ فلسطني:

أكــد العميــد ســامي زقــوت مديــر عــام اإلدارة العامــة لانضبــاط واألمــن 
الخــاص بــوزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي يف قطاع غــزة، أن إدارته تتخذ 
إجــراءات عقابيــة صارمــة بحــق املخالفــني لتعليــامت الوقايــة والســامة 
فــريوس  ملواجهــة  الطــوارئ  خطــة  يف  العاملــني  الــوزارة  منتســبي  مــن 

كورونا. 
وقــال العميــد زقــوت يف ترصيــح، أمــس، إنه تــم رفع حالة الضبطية عىل 
مســتوى الــوزارة، مــن أجــل الحفــاظ عــىل ســامة القــوات املنتــرة يف 

امليدان، وسامة أبناء شعبنا.
وأضــاف أن ضبــاط االنضبــاط واألمــن الخاص، يعملون عىل معالجة أية 
ماحظات وإشكاليات، يف سبيل تحقيق أعىل مستوى من االنضباط 

وااللتزام من قبل جميع األجهزة واإلدارات.
دوريــة  رقابيــة  وجــوالٍت  زيــارات  ُتجــري  االنضبــاط  إدارة  أن  إىل  وأشــار 
عــىل انتشــار القــوات يف جميــع املحافظــات، وعــىل الحواجــز والنقــاط 

األمنية، ومراكز الحجر الصحي؛ لضامن السامة العامة.
وأكد العميد زقوت عىل رضورة التحيل باملسؤولية املهنية والوطنية، 
وارتــداء  الجســدي،  والتباعــد  والســامة،  الوقايــة  بإجــراءات  وااللتــزام 

الكاممة؛ للحد من انتشار الفريوس.
قــرار حظــر  املــايض، رسيــان  أغســطس   24 منــذ  غــزة،  قطــاع  ويشــهد 
التجــوال يف كافــة محافظــات القطــاع، ملنــع تفيش فــريوس كورونا بعد 

اكتشاف إصابات داخل املجتمع.

تقصير واضح
وأكــد رئيــس بلديــة مخيــم الربيــج أميــن الدويــك، 
أنــه ومنــذ اليــوم األول النتشــار كورونــا يف القطــاع 
كان هنــاك قــرار مــن الوكالــة بإيقاف عــامل النظافة 
التابعني لها عن العمل خشــية إصابتهم، ما شــكل 
عبًئــا عــىل البلديــة يف ظــل كون النظافة أهم يشء 

ملكافحة كورونا.
وقال الدويك لصحيفة "فلسطني": "بعد الضغط 
عىل الوكالة األممية، سمحوا بعودة عامل النظافة 
حيــث   ،٢٤ أصــل  مــن  ســبعة  وعددهــم  املثبتــني 
بنــد  عــىل  املدرجــني  الباقــي  بعــودة  يســمحوا  مل 
يســتطيعون  ال  الســبعة  العــامل  ولكــن  البطالــة، 

القيام بكل العمل املطلوب يف املخيم".
ال  بأنــه  وأخربونــا  مــراًرا  معهــم  "تواصلنــا  وأضــاف: 
اللحظــة  حتــى  البطالــة  عــامل  بعــودة  قــرار  يوجــد 
علــاًم بأنــه قبــل األزمــة مل يكــن العــامل الـــ٢٤ كافــني 
يف  القاممــة  فراكمــت  املخيــم،  كامــل  لتنظيــف 
شــوارع املخيــم مــا كان لــه أثــر ســلبي عــىل الصحــة 

كورونــا  النتشــار  يــؤدي  قــد  الــذي  األمــر  العامــة 
باملخيم".

ومــى الدويــك بالقــول: "يف ظــل عــدم اســتجابة 
األونــروا ملطالباتنــا فإنه كان من املفرض أن ننظم 
وقفة احتجاجية أمس دعت لها لجنة الطوارئ يف 
املخيــم لاحتجــاج وإيصــال رســالة قويــة لألونــروا، 
لكــن الفعاليــة ألغيــت بســبب قــرار وزارة الداخليــة 

منع التجمعات".
مجــال  عــىل  يقتــرص  مل  األونــروا  تقصــري  أن  وعــد 
الطــوارئ  لجــان  تفعيــل  لعــدم  وصــل  بــل  النظافــة 
وعــدم تزويدهــم ألماكــن الحجــر باملــواد الغذائيــة 
ومعقــامت  كاممــات  يوفــروا  ومل  واملعقــامت 
لاجئــني وامتنعــوا عــن تعقيــم الشــوارع واألماكــن 

العامة واألسواق.
وأعــرب الدويــك عــن اعتقــاده بأنــه مــن املفــرض 
بســبب  أعاملهــم  تعطلــت  مــن  الوكالــة  تغيــث  أن 
عياداتهــا  إن  حيــث  العكــس  تعمــل  أن  ال  كورونــا 
الصحية أصبحت تعمل بالحد األدىن من طاقتها، 

ــا عــىل النــاس الذيــن اضطــروا  مــا شــكل عبًئــا ماديًّ
لراء الدواء والعاج عىل حسابهم الشخيص يف 
حــني تضاعفــت حاجــة النــاس للخدمــات الصحيــة 

بسبب كورونا.
تضاعــف  أن  الجائحــة  ظــل  يف  نامــل  "كنــا  وتابــع: 
األونــروا عملهــا ال أن تقــرص، مــا يجعلنــا نعتقــد أن 
ترصفهــم متعمــد لــرك النــاس يواجهــون الجائحــة 
وحدهــم، يف حــني مســؤولية األونــروا أصــًا إغاثــة 
اإلغاثيــة  الخدمــات  أنــواع  كل  وتقديــم  الاجئــني 

والصحية والنفسية والتثقيفية لهم".
محمــد  املغــازي  بلديــة  رئيــس  نائــب  قــال  بــدوره 
الثاثــة  األيــام  البلديــة مل تعمــل يف  "إن  مصلــح: 
ثــم  الحجــر الصحــي عــىل املغــازي  لفــرض  األوىل 
عادت للعمل لكن باستثناء األماكن املوبوءة رغم 
أن لديها اإلمكانات اللوجســتية واملالية والعددية 

ملضاعفة عملها ال تقليصه".
وقــال مصلــح لصحيفــة "فلســطني": "حتــى اآلن مل 
يُعد عامل البطالة املختصون بالنظافة للعمل، ما 

راكــم القاممــة يف الشــوارع يف حــني من املفرض 
أن تضاعــف الوكالــة عملهــا يف ظــل الجائحــة فيــام 

يتعلق بالنظافة". 
وأردف قائــًا: "املفــرض أن تقــوم الوكالــة بالــدور 
املنوطــة بــه يف املخيــامت وأن توفر اللوجســتيات 
املطلــوب  بالشــكل  النظافــة  قطــاع  يف  للعمــل 
وتوفري األلبسة الواقية لعاملها وتساعد البلديات 
الخدمــات يف  توقــف  أو  تقلــص  أن  يف عملهــا ال 

ا". بعض املناطق، وهذا أمر مرفوض كليًّ
يف حني كان رئيس بلدية النصريات إياد املغاري 
انتقــد يف حديــث ســابق مــع "فلســطني" تقصــري 

األونروا يف العمل يف املخيم يف ظل "كورونا".
تقليصهــا  عــن  "للعــدول  األونــروا  املغــاري  ودعــا 
لخدماتهــا بالبلــدة يف ظــل انتشــار وبــاء "كورونــا" 
األول  اليــوم  منــذ  "واجهنــا  قائــًا:  غــزة"،  بقطــاع 
مشكلة تقليص الوكالة لخدماتها اإلغاثية والطبية 
والنظافــة عــىل وجــه الخصــوص يف مخيامت قطاع 

غزة".

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
اشــتكى عــدد مــن رؤســاء البلديــات فــي 
قطــاع غــزة مــن تقصيــر وكالــة غــوث 
وتشــغيل الالجئيــن "األونــروا" فــي القيــام 

بالمهمــات المنوطة بهــا في ظل جائحة 
كورونا، وتقليص خدماتها في المخيمات 
الفلســطينية بدًل من مضاعفة جهودها 

في ظل الظروف الستثنائية الحالية.

غزة/ صفاء عاشور:
تعيش القضية الفلسطينية يف الفرة الحالية 
أصعــب أوقاتهــا خاصــة بعــد التوجــه العلنــي 
ملوافقتهــم  العربيــة  الــدول  حــكام  مــن  لعــدد 
عــىل التطبيــع مع االحتال اإلرسائييل وإقامة 

عاقات طبيعية معه دون أي مشاكل.
يف  أخــرى  كلمــة  الفلســطينية  للمــرأة  أن  إال 
هــذا الشــأن الــذي يعتــرب املفصــل األســايس 
والرئيــي لحياتهــا وحيــاة املحيطــني بهــا مــن 
النســاء  فصــوت  وأطفالهــا،  وزوجهــا  عائلتهــا 
الشــهيد  قدمــن  اللــوايت  الفلســطينيات 
واألســري والجريح يؤكد دومًا عىل أن التطبيع 
جرميــة وأنــه مهــام هــرول الحــكام العــرب نحــو 

)إرسائيل( فهم الخارسون.
مــن  العويــي  ياســمني  املعلمــة  وأعلنــت 

مدرســة حســن ســامة انســحابها مــن التقــدم 
لجائــزة خليفــة الربويــة وذلــك بعــد أن كانــت 
املعلــم  جائــزة  فئــة  ضمــن  لهــا  تقدمــت  قــد 
املبــدع، الفتــة إىل أنهــا تــدرس مــادة العلــوم 

للصفني الرابع والخامس االبتدايئ.
وقالــت العويــي يف حديــث لـ"فلســطني": 
"أنــا معلمــة متميــزة وحاصلــة عــىل عــدد مــن 
الجوائــز واأللقــاب الدوليــة ومنهــا لقــب معلــم 
وشــاركت  املعتمــد  املبــدع  ميكروســوفت 
بجائــزة صنــدوق اإلنجاز والتميز عىل مســتوى 

الوطن 2019".
أيــام  عــدة  قبــل  حصــل  مــا  "لكــن  وأضافــت: 
بــني دولتــي  والعــار  الخــزي  اتفــاق  توقيــع  مــن 
وانطاقــًا  اإلرسائيــيل،  واالحتــال  اإلمــارات 
بهويتــي  واعتــزازي  الوطنــي  موقفــي  مــن 

الفلســطينية وردًا عــىل التطبيــع املعلــن بــني 
اإلمــارات واالحتــال فأنــا أعلــن انســحايب مــن 

التقدم لهذه الجائزة".
أمــا مينــى اليازجــي وهــي ربــة منــزل وأم ألربعــة 
أطفــال فأكــدت أنــه يجــب تعليــم أطفالنــا كل 
مــا يــدور مــن حولــه مــن أحــداث وطنيــة لتصبح 
راســخة يف وجدانهــم، مشــددة عــىل رضورة 
تعليمهــم معــاين العــز والكرامــة واالبتعــاد عــن 
الذل والهوان من خال ما يحدث حولهم من 

أحداث ومواقف.
وأوضحــت اليازجــي يف حديــث لـ"فلســطني" 
ليــس  هــو  تطبيــع  اتفاقــات  مــن  مــا حصــل  أن 
اتفــاق ســام بــل هــو اتفــاق خــزي وعــار يجــب 
أن يخجلــوا منــه وال يتباهــوا كــام يحصــل عــىل 

شاشات التلفاز.

وأضافــت: "إن كل مــا تــم من توقيع اتفاقيات 
بــني االمــارات والبحريــن مــع االحتــال برعايــة 
أمريكيــة هــو خيانــة مــن قبل حكام هذه الدول 
أســمى  مــن  هــي  التــي  الفلســطينية  للقضيــة 

القضايا العاملية".
والتــي  بــركات  نــدى  الجامعيــة  الطالبــة  أمــا 
اقتصاديــة  وعلــوم  سياســة  تخصــص  تــدرس 
دامئــًا  مربطــة  العربيــة  الخيانــات  أن  فبينــت 
بالحــكام العــرب وليــس بشــعوب هــذه الــدول، 
فغالــب الحــكام هــم أداة بيــد دولــة االحتــال 
يتاعبــون بهــم عــىل عكــس الشــعوب العربيــة 

التي قلبها مع كل ما هو فلسطيني.
لـ"فلســطني":  حديــث  يف  بــركات  وقالــت 
"حســب دراســتي فــإن االحتــال يســعى إىل 
عــىل  اقتصاديــة وسياســية  تحقيــق مكاســب 

حســاب الــدول التــي أوهمهــا أنــه يعقــد معهــا 
اتفــاق ســام مقابــل مكاســب وهميــة أو قليلة 
مقارنــة مبــا ستكســبه دولــة االحتــال باإلضافــة 
إىل مكاســب الراعــي الرســمي لهــذا التطبيــع 

وهي الواليات املتحدة األمريكية".
تبيــع  مــرة  أول  تكــون  لــن  "هــذه  وأضافــت: 
دولــة عربيــة فلســطني فالتاريــخ العــريب مــيلء 
وقعــوا  مــن  وجميــع  األحــداث،  هــذه  مبثــل 
مثــل هــذا االتفاقيــات ذهبــوا وبقيــت القضيــة 
لــكل  املحوريــة  القضيــة  هــي  الفلســطينية 

العرب واملسلمني".
الطالبــة  علــوان  بــراءة  شــددت  جانبهــا،  مــن 
هــذه  مثــل  أن  عــىل  الثانويــة  املرحلــة  يف 
األحــداث تثــري الغضــب واالشــمئزاز، خاصــة 
مــا  لــكل  العــريب  الدعــم  تراجــع  ظــل  يف 

القضيــة  أن  عــىل  بفلســطني، مؤكــدًة  يتعلــق 
كل  عنهــا  اســتغنى  وإن  حتــى  الفلســطينية 

العامل ستبقى هي من أهم القضايا.
الــدول  أن  لـ"فلســطني"  حديــث  يف  وبينــت 
يف  ســببًا  كانــوا  مــا  كثــريًا  وحكامهــا  العربيــة 
كــوارث لحقــت بالقضيــة الفلســطينية، وهــذا 
"ولكــن  مضيفــًة:  أحــد،  عــىل  يخفــي  ال  أمــر 
الشــعوب  مــن  نــراه  الــذي  الشــعبي  الدعــم 
العربيــة وتأييدهــم لنــا هو مــا يجعلنا نتغاىض 

قليًا عن أفعال الحكام".
الحــكام  هــؤالء  أن  إىل  علــوان  وأشــارت 
ســتبقى  التــي  الشــعوب  وتبقــى  ســيذهبون 
دامئــًا تؤيــد الشــعب الفلســطيني وترفــض أي 
يقــف ضــد  كيــان  أو أي  مــع االحتــال  تطبيــع 

مصلحة القضية الفلسطينية.  

لقاء قيادي جديد بني حركتي 
حامس والجهاد اإلسالمي يف بريوت

بريوت/ فلسطني:
عقدت حركتا حامس والجهاد اإلسامي، أمس، 
القيــادي  املســتوى  عــىل  لهــام  الثــاين  هــو  لقــاًء 
العاصمــة  يف  وذلــك  أســبوعني،  خــال  األول 
القضيــة  ملفــات  ملناقشــة  بــريوت؛  اللبنانيــة 

الفلسطينية ومواجهة املخططات التصفوية.
جــاء ذلــك خــال زيــارة وفــد مــن حــامس بقيــادة 
إســامعيل  للحركــة  الســيايس  املكتــب  رئيــس 
هنية، األمني العام لحركة الجهاد اإلسامي زياد 
النخالــة وعــددا مــن قيــادات حركتــه، يف مكتــب 

األخري.
القضيــة  مســتجدات  املجتمعــون  واســتعرض 
الفلســطينية، واملخاطر التي تحيط بها، ال ســيام 
خطتهــا  يف  األمريكيــة  اإلدارة  اســتمرار  ظــل  يف 
لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، املســامة "صفقــة 
القــرن"، وهرولــة بعــض األنظمــة الخليجيــة، ويف 
مقدمتها دولة اإلمارات العربية املتحدة ومملكة 

اإلرسائيــيل،  االحتــال  مــع  للتطبيــع  البحريــن، 
مــع  التطبيــع  أشــكال  كل  رفــض  عــىل  مشــددين 

االحتال واالعراف به.
وأكدوا أن نهج املقاومة الذي تبنته ومتسكت به 
الفصائــل الفلســطينية يف غــزة قــد أثبــت جــدواه 
يف مواجهــة املــروع الصهيــوين، وأن املقاومــة 
اليــوم باتــت أقــوى مــن أي وقــت مــى، ولديهــا 
شــبكة مــن الحلفــاء يف املنطقــة مــا يجعلها قادرة 
أيضــا  وقــادرة  إرسائيــيل،  عــدوان  أي  صــد  عــىل 
األمريكيــة  اإلدارة  تســعى  أي حصــار  كــر  عــىل 

واالحتال لفرضه عىل الشعب الفلسطيني.
وإمتــام  الفلســطينية  الوحــدة  أهميــة  ولفتــوا إىل 
اجتــامع  مقــررات  وإنجــاح  الوطنيــة،  املصالحــة 
األمنــاء العامــني العمليــة، بدايــة الشــهر الحــايل، 
مــن  التــي  الخطــوات  يف  قدمــا  املــي  ورضورة 

شأنها تصعيد املقاومة يف وجه االحتال.
اللجــان  ونوهــوا إىل رضورة اإلرساع يف تشــكيل 

العامــني،  األمنــاء  اجتــامع  عــن  انبثقــت  التــي 
والعمل عىل إصاح منظمة التحرير الفلسطينية 
بنائهــا، ملــا يف ذلــك مــن داللــة إيجابيــة  وإعــادة 
مهمــة عــىل الصعيد الشــعبي الفلســطيني وعىل 

الصعيد امليداين.
وتنســيق  تعزيــز  ســبل  كذلــك  اللقــاء  وناقــش 
املواقــف والخطــوات بــني الحركتــني، والبناء عىل 
وحــدة املوقــف الذي يجمعهــام ومتانة العاقات 

القامئة بينهام.
يشــار إىل أن هنيــة يتواجــد يف لبنــان منــذ نحــو 
أســبوعني، حيــث حــر اجتــامع األمنــاء العامــني 
للفصائــل الــذي عقــد مــا بــني رام اللــه وبــريوت، 
وعقــد خــال زيارتــه إىل هــذا البلــد العــريب عــدة 
لقــاءات مــع مســؤولني لبنانيــني رســميني وآخرين 
مــع  اجتامعــات  إىل  إضافــة  مــن هيئــات حزبيــة، 
قيادات من الفصائل الفلسطينية املتواجدة يف 

الخارج.
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د. عدنان أبو عامر

رام الله- غزة/ محمد أبو شحمة:
يف ظــل تفــي جائحة فريوس كورونا، وموجة 
اإلرسائيــي،  االحتــال  تجــاه  العــريب  التطبيــع 
الفلســطينية مــن مراحــل  بــه القضيــة  ومــا متــر 
خطــرية، تواصــل أجهــزة أمــن الســلطة يف مــدن 
الضفة الغربية االعتقال الســيايس، واستدعاء 

النشطاء.
وتســتهدف هذه االعتقاالت كل من يســتخدم 
االجتامعــي  التواصــل  مواقــع  عــى  حســابه 
أو  التنفيذيــة،  الســلطة وأجهزتهــا  أداء  النتقــاد 
وتقدميهــم  الفســاد،  مكافحــة  إىل  يدعــو  مــن 
القضــاء  إصــاح  يف  املطالبــن  أو  للعدالــة، 

الفلسطيني.
وتقمــع الســلطة مــن خــال جهاز األمــن الوقايئ 
يف  بزجهــم  ألدائهــا  واملنتقديــن  النشــطاء 
تهمــة ذم مقامــات عليــا  إلصــاق  مــع  الســجون 
عــى  وإجبارهــم  آخريــن  اســتدعاء  أو  بهــم، 
التوقيــع عــى تعهدات تلزمهم بعدم الحديث 
عن أي يشء يتعلق يف السلطة عرب حساباتهم 

عى منصات ومواقع التواصل االجتامعي.
وكانــت آخــر إجراءات الســلطة ضد املعتقلن 
السياســين يف الضفــة الغربيــة، عقــد محكمــة 
جنايــات رام اللــه، أمس األول، جلســة محاكمة 
واملعتقــل  حمــد،  فــادي  الســيايس  للمعتقــل 

حالًيا لدى االحتال.
ويؤكد الناشــط الحقوقي، عامد صاح الدين، 
ضعيفــة  اإلنســان  حقــوق  احــرام  ثقافــة  أن 
والتــي  الســلطة  لــدى  الفلســطينية  الحالــة  يف 
املجتمــع  رغبــة  ووفــق  دويل  بقــرار  أنشــئت 
الــدويل، وكان لهــا محــددات تتعلق بالسياســة 

واألمن والتنسيق األمني.
لصحيفــة  حديــث  يف  الديــن  صــاح  ويقــول 
ســياق  ضمــن  مربمجــة  "الســلطة  "فلســطن": 
معــن والخــروج عنــه لــه مثــن ســواء يف الحيــاة 
السياســية العامــة أو بالوضــع النضــايل مبــا يف 
ذلــك املقاومــة الشــعبية، فالســلطة لــن تخــرج 
النشــطاء  ماحقــة  مــن  القديــم  نســقها  عــن 
واملقاومــن رغــم وجــود أزمــة جائحة كورونا، أو 

وجود التطبيع".
ويوضــح أن الســلطة تعمــل عــى ماحقــة مــن 
هــذه  مــع  وتتعامــل  ا،  سياســيًّ رأيــه  عــن  يعــرب 
االعتقــاالت بوصفهــا قضايــا متــس باملقامــات 
يوجهــه  الــذي  االنتقــاد  إىل  إشــارة  يف  عليــا، 
النشــطاء والكتاب إىل ســلوك وأفعال وقرارات 
بــأن  مذكــًرا  العامــة،  الحكوميــة  الشــخصيات 
القانــون األســايس الفلســطيني يصــون الحريــة 
ويتيــح  والتعبــري،  الــرأي  وحريــة  الشــخصية 
يف  حتــى  نفســه  عــن  التعبــري  للفــرد  املجــال 

وسائل اإلعام.
ولفــت إىل أن االســتبداد واالعتقــال الســيايس 
لــكل شــخص يعــرب عــن رأيــه، ســينعكس ســلًبا 
مــن  يزيــد  مــا  وهــو  املواطنــن،  حقــوق  عــى 

تدهور الحياة السياسية الفلسطينية.
ضــد  الحــراك  يف  الناشــط  يؤكــد  حــن  يف 
الفســاد، واملعتقل الســابق لدى أمن السلطة، 
املواطنــن  حقــوق  أن  عــى  عبــدو،  جهــاد 
املحتلــة  الغربيــة  الضفــة  يف  الفلســطينين 
غــري مصانــة بفعــل غيــاب الحريــات السياســية 

وتحكم األمن مبنظومة العدالة.
ويقــول عبــدو لـ"فلســطن: "يتــم ســلب حقــوق 
خلفيــة  عــى  االعتقــال  خــال  مــن  املواطنــن 
الرأي والتعبري، وهو ما يعد فعًا خطرًيا وجاًدا 
خاصــة  الفلســطيني،  الوطنــي  املــروع  عــى 
الفلســطينية يف  القضيــة  تعيشــه  مــا  ظــل  يف 

هذا التوقيت".
ويضيــف: "الســلطة تقــوم باعتقــال الحراكيــن 
مــدن  يف  الفســاد  مكافحــة  ضــد  والنشــطاء 
الضفــة الغربيــة، وكان أبرزهــم املعتقــل آلرائــه 
عبــد  املخــرج  الســلطة،  أداء  مــن  ومواقفــه 

الرحمن ظاهر".
ويشــري عبــدو إىل أن حريــة الــرأي والتعبــري هي 
األداة املناسبة للكشف عن األخطاء ومحاسبة 
لهــم،  "لــذا يجــب إعطــاء مســاحة  املخطئــن، 
الجمهــور  ألن  االعتقــاالت  سياســة  ووقــف 
يتعاطــف مــن يتــم اعتقالــه واســتدعائه من قبل 

أجهزة أمن السلطة".

لماذا ال تتوقف السلطة عن مالحقة 
الفلسطينيني سياسيًّا؟

خلعت اإلمارات ثوبها العريب 
ومدت ذراعها للغريب!

يقول املثل الشعبي: إذا غضب الله عى منلة، جعل لها جناحن 
تحلق بهام بعيًدا عن الواقع، فتصري طعاًما للطيور!

يرفــرف  األجنحــة  هــذه  أحــد  أجنحــة،  نبتــت  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة 
باملــوت فــوق أرض اليمــن، وآخــر يقطــر خراًبــا عــى أرض ليبيــا، وثالــث 
يجنح بحركته فوق البحر، ويتدخل يف مخزون الغاز رشق املتوسط، 
وجنــاح وصــل مبســاعداته إىل ســد النهضــة يف إثيوبيــا، وجنــاح يعرص 

حقده عى السودان وآخر يفسد الراب يف تونس ولبنان.
فمــن الــذي انتقــل بدولــة اإلمــارات مــن الخــري املعلــوم يف زمــن الشــيخ 
زايد إىل الر املجبول باألحقاد يف زمن ابنه محمد؟ من الذي حول 
ــا؟ مــن الــذي  اإلمــارات مــن أرض خصبــة للعروبــة إىل أرض قاحلــة وطنيًّ
أن جعلهــا  بعــد  املنطقــة،  قضايــا ورصاعــات  اإلمــارات يف كل  ورط 
ا مــن الكراهية يف وجــه الربيع  محــراًكا للــر، وجعــل مــن مواردهــا ســدًّ
العريب؟ من الذي شكل من دولة اإلمارات ُسلاًم تصعد عى درجاته 
والطائفيــة  االنقســام  أوبئــة  حافتــه  عــن  وتهبــط  اإلرسائيليــة،  األطــامع 

والتطرف الذي تفىش يف باد العرب؟
دققوا يف أسامء مستشاري ابن زايد، وما أكرثهم! ودققوا يف أسامء 
األقرب منهم إىل جهاز املوساد اإلرسائيي، وفكروا بكيفية تغلغلهم 
يف مفاصــل دولــة اإلمــارات، حتــى صــارت لهــم الكلمــة العليــا يف كل 
وكانــت  عربيــة،  كانــت  دولــة  وحيــايت يف  واقتصــادي  ســيايس  شــأن 
ســنًدا للقضيــة الفلســطينية، فلــوى هــؤالء الدخــاء عنقهــا، وبعــد أن 
كانــت اإلمــارات فرًســا تســابق الخيــل يف مراعــي الكرامــة، جعلوا منها 

بغلة تحمل وزر املؤامرات والخيانة والتطبيع مع عدو العرب.
إنــه جهــاز املوســاد اإلرسائيــي الــذي يعيث فســاًدا يف أكرث من مكان 
يف باد العرب من خال شخصيات عربية، تعرف عليها بعد أن درس 
سلوكها جيًدا، وفهم طبعها، فقدم لهم خدمة، وأبدى االستعداد ألن 
يكون لهم عوًنا تحت كل الظروف، أعطاهم الثقة بأنفسهم، وزودهم 
التــي مكنتهــم مــن بيعهــا أو اســتثامرها، وزودهــم باملــال  باملعلومــة 
الــازم لــراء األزالم، التــي ســنت األقــام، لتعظــم مــن شــأن األقــزام، 
وفتــح لهــم األبــواب املغلقــة، وجعــل منهــم ســادة وأمــراء وشــخصيات 
يســقطون  االســتخبارية،  مبعلوماتهــم  ويجولــون  يصولــون  مجتمــع، 
هــذا، ويقتلــون ذاك، ويعتقلــون اآلخــر، ويدهــم فــوق الجميــع، ومــن 
خلفهــم جهــاز املوســاد الــذي يفتــح عينيــه عــى تفاصيــل الحيــاة عى 
األرض العربيــة، وأمامهــم أكذوبــة محاربــة التطــرف، وتحقيــق الســلم 
املجتمعــي، والحــرص عــى مصلحــة األمــة، واللحــاق بــدرب الحضــارة 

واالرتقاء باالقتصاد الوطني، وتطوير حياة الناس.
املوســاد،  جهــاز  أهميــة  إرسائيــل  قــادة  أدرك  األخــرية  الســنوات  يف 
فرفعــوا ميزانيتــه بشــكل الفــت، حيــث صــارت ميزانيــة جهــاز املوســاد 
والشــاباك مًعــا عــرة مليــارات شــيكل، ولكــن، هنــاك مبالــغ إضافيــة 
رسيــة ســتقدم لجهــاز املوســاد، وال ســيام بعــد تكليفــه باملزيــد مــن 
أن  املوســاد  رئيــس  كوهــن  يــويس  ويدعــي  الخارجيــة،  املهــامت 
أي  ويف  العــامل،  يف  دولــة  أي  يف  عمليــات  تنفيــذ  يســتطيع  جهــازه 
وقــت! )هآرتــس 24/8( ولهــذا رفــع نتنياهــو مــن شــان املوســاد، وتــم 
تكليفــه مبتابعــة ملــف توقيــع االتفــاق مــع اإلمــارات، رغــم غضب وزارة 

الخارجية. 
يف  قــرأت  حــن  الصحــراوي  نفحــة  ســجن  يف  كنــت  ســنوات،  قبــل 
الصحيفــة  مراســل  أجــراه  لقــاًء  العربيــة  أحرونــوت  يديعــوت  صحيفــة 
يف مــرص العربيــة مــع "عشــامي" وكان محــور اللقــاء يــدور عــن أغــرب 
حالــة إعــدام نفذهــا، ومــا زال مندهًشــا منهــا، فقــال عشــاموي: إنهــا 
حالــة الفتــاة املرصيــة "هــدى ســليم"، فتــاة مرصيــة ذهبت إىل فرنســا 
للدراسة، فصارت جاسوسة للموساد اإلرسائيي، وقدمت إلرسائيل 
بــال  يف  تخطــر  مل   "6" ســام  بصواريــخ  تتعلــق  عســكرية  خدمــات 
ا مع رئيسة الوزراء  املوساد اإلرسائيي الذي رتب لها استقبااًل رسميًّ

اإلرسائيلية "جولدا مائري".
لقد ســيطر املوســاد اإلرسائيي عى عقل الفتاة املرصية باملطلق، 
وأوحى لها بأن إرسائيل قادرة عى كل يشء، وأن للموساد اإلرسائيي 
قــدرات خارقــة، وال تحــول بينــه وبــن تحقيــق أهدافــه قــوة عــى وجــه 
األرض، لقد سحرت "هدى سليم"، وذابت هدى يف هوى املوساد.

يقــول "عشــاموي": عندمــا صــدر حكــم اإلعــدام بحــق الفتــاة "هــدى 
سليم" ذهبُت ملقابلتها يف السجن، وأبلغتها بأنني "عشاموي" الذي 
ســينفذ فيهــا حكــم اإلعــدام، فضحكــت، وقالــت: ال يــا "عشــاموي"، 
لــن يســمح لــك املوســاد اإلرسائيــي بتنفيــذ املهمــة، فاســتغربت مــن 
ثقتهــا، وعــدم خوفهــا، وذهبــت إليهــا قبــل تنفيــذ حكــم اإلعــدام بعــدة 
أيــام، وذكرتهــا مبوعــد تنفيــذ حكــم اإلعــدام، فضحكــت ثانيــة، وقالــت 
"عشــاموي"،  يــا  اإلرسائيــي  املوســاد  عنــي  يتخــى  لــن  ثقــة،  بــكل 
فــازداد اندهــايش، إىل أن جــاء اليــوم املوعــود، ووقفــت أمــام الفتــاة، 
وحبــل املشــنقة يتــدىل، فنظــرت إىل مبتســمة، وقالــت: لــن تســتطيع 
يــا "عشــاموي"، املوســاد اإلرسائيــي لــن يتخــى عنــي، وضعــت حبــل 
املشــنقة حول عنق الفتاة املرصية "هدى ســليم"، وهي تهز رأســها، 
وتقــول ال، لــن تســتطيع شــنقي يــا "عشــاموي"، نفــذت حكــم اإلعــدام 
والفتاة تهز رأســها، وتقول: ال، ال، لن تســتطيع شــنقي يا "عشــاموي"، 

لن يتخى عني املوساد اإلرسائيي، ولن يركني للموت!
اإلرسائيــي؟  املوســاد  رشك  يف  زايــد  بــن  محمــد  أوقــع  الــذي  فمــن 
وأوحى إليه بعظمة إرسائيل، حتى أمىس مقتنًعا بأنها قادرة عى كل 

يشء!
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شطحات توماس فريدمان
يف تحليــل التفاقيــة العــار التــي وقعتهــا البحريــن واإلمــارات مــع 
العــدو اإلرسائيــي يقــول الكاتــب تومــاس فريدمــان يف مقــال 
الــدويل  الوجــه  أن  أعتقــد  تاميــز":  "نيويــورك  بصحيفــة  لــه 
للعملية الســلمية قد انتهى، فبامذا ســيتحاور الرئيس ترامب 
خطتــه؟  يرفــض  كان  إذا  نتنياهــو  مــع  األورويب  واملبعــوث 
ســينتهي املوضــوع الفلســطيني إىل قضيــة داخليــة إرسائيليــة 
ومسؤولية إرسائيلية، وسيطالب 2.5 مليون فلسطيني فقدوا 

أي منظور للحل بحقوق متساوية مع مواطني "إرسائيل".
مــن يســتمع إىل فريدمــان يظــن أن دولــة االحتــال اإلرسائيــي 
نجحــت يف التطبيــع مــع دولتني عربيتــني بحجم الصني ليكون 
لهــا كل هــذا التأثــر عــى مســار القضيــة الفلســطينية، الذيــن 
مل  اتفاقــات  ليوقعــوا  ذهبــوا  االحتــال  دولــة  معهــم  طبعــت 
الخائنــني  وأولئــك  االحتــال  دولــة  بــني  فالعاقــات  يقرؤوهــا، 
طبيعية منذ سنوات طويلة ووصفها بالتطبيع وصف مجازي، 
وهدفهــم مــن التطبيــع اســرضاء ترامــب وتنفيذ رغباته وهم ال 
يعرفون قيمة القدس أو فلسطني حتى يدركوا حجم الجرمية 

التي اقرفوها.
االســتفراد  االحتــال  دولــة  حاولــت  أوســلو  باتفاقيــة 
بالفلسطينيني، وهي يف الحقيقة استفردت مبنظمة التحرير 
بــل  الفلســطينية ومل يســتِطع أي طــرف خارجــي مســاعدتها، 
كلهــم وقفــوا ضدهــا عندمــا اســتدعت الحاجــة ذلــك، ولكــن 
كلــه  الفلســطيني  الشــعب  قضيــة  هــي  الفلســطينية  القضيــة 
يختلــف  ذلــك  ومــع  وحدهــا،  األحــزاب  أو  الســلطة  وليــس 
تعامــل نتنياهــو مــع الســلطة عــن تعاملــه مــع كتائــب املقاومــة 
الفلســطينية وعى رأســها كتائب الشــهيد عز الدين القســام، 
ال يستطيع أن يواجه نتنياهو وحده كتائب القسام واملقاومة 
واملقاومــة  االحتــال  دولــة  بــني  معركــة  كل  ويف  غــزة،  يف 
الشــقيقة  والــدول  مبــر  يســتنجد  العــدو  كان  الفلســطينية 
والصديقة من أجل وقف القتال، ويف معركة 2014 استنجد 
نتنياهــو بالعــامل أرسه فتــم عقــد اجتــامع طــارئ يف فرنســا مــن 
وزراء  فيــه  وشــارك  القتــال  القســام  كتائــب  توقــف  أن  أجــل 
خارجية الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنســا وإيطاليا وأملانيا 
كيــف  أســتغرب  وقطــر،  تركيــا  جانــب  إىل  األورويب  واالتحــاد 
يعتقــد كاتــب بــوزن تومــاس فريدمــان أن التطبيــع البحرينــي 
إرسائيليــة  قضيــة  الفلســطينية  القضيــة  ســيجعل  واإلمــارايت 

داخلية!
مــا أريــد قولــه أن القضيــة الفلســطينية هــي قضيــة كل مســلم، 
وهــي أكــر مــن ثلــة تســلطت عــى شــعوبنا العربيــة، وكامــب 
ديفيــد مل تجلــب األمــن للمحتــل اإلرسائيــي وكذلــك اتفاقيــة 
أوسلو التي أصبحت بحكم املنتهية أو امليتة، فا وجه دويل 
لهــا وال وجــه داخــي، والرهــان اآلن فقــط عى سياســة التعامل 
باملثل؛ السن بالسن والعني بالعني والبادئ أظلم حتى زوال 

االحتال.

الغرفة املشرتكة: القصف بالقصف
وردنا عىل أي عدوان باملثل

"حامس" و"الجهاد" تؤكدان حق املقاومة 
يف الرد عىل عدوان االحتالل

تأجيل محاكمة أسرية مقدسية 
وإبعاد شاب عن "األقىص"

القدس املحتلة/ فلسطني:
أجلــت محكمــة االحتــال اإلرسائيــي، أمــس، محاكمــة املقدســية 

إميان األعور )45 عاًما( حتى التاسع عرش من الشهر القادم.
وتعرضت األســرة األعور لتحقيقات قاســية يف مركز "املســكوبية" 
غــرب القــدس، رغــم أنهــا تعــاين من عّدة أمراض مزمنة، وتقبع حالًيا 

بسجن "الدميون".
الـــ17 مــن يونيــو/  واعتقلــت قــوات االحتــال األســرة األعــور فجــر 
حزيــران املــايض، بعدمــا اقتحمــت عنــارص مــن مخابــرات ورشطــة 
االحتال مدججني بأسلحتهم وبرفقة كابهم البوليسية حي األعور 
يف عــني اللــوزة ببلــدة ســلوان يف القــدس املحتلــة، برفقــة نجلهــا 

الذي أفرج عنه الحًقا.
مايــو  نهايــة  أيًضــا  األعــور  املنعــم  عبــد  زوجهــا  االحتــال  واعتقــل 
املــايض، وتــم تقديــم الئحــة اتهــام ضّده، وهام والدا األســر محمد 

األعور.
ويف الســياق، أبعــدت ســلطات االحتــال، أمــس، الشــاب يعقــوب 
املســجد  عــن  أســبوع  ملــدة  القدميــة،  البلــدة  ســكان  مــن  الدبــاغ 
األقــى املبــارك عــى أن يعــود األســبوع القــادم للتحقيــق ملركــز 

"القشلة".

توتر يف سجن "جلبوع" بعد 
اقتحام وحدات القمع قسم )4(

 رام الله/ فلسطني:
التوتــر واالضطــراب ســجن "جلبــوع" بعــد اقتحــام  تســود حالــة مــن 
وحــدات القمــع قســم )4(، وتفريغــه مــن كافــة األرسى ونقلهــم اىل 
ســجون أخــرى. وأفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، يف بيــان، 
أمــس، بــأن إدارة الســجن حاولــت نقــل عــدد مــن أرسى القســم اىل 
لتقــوم  أخــرى يف "جلبــوع"، اال أن األرسى رفضــوا دخولهــا  أقســام 

قوات القمع بنقلهم اىل الزنازين.

هيئة: االحتالل اعتقل أكرث من 400 
طفل وسيدة منذ بدء كورونا

أحكام بالسجن وغرامات مالية
 بحق 3 شبان من "الجلزون"

إصابة األسري إياد أبو هشهش 
بكورونا يف "رميون"

غزة/ فلسطني: 
املقاومــة  لفصائــل  املشــركة  الغرفــة  أكــدت 
الفلســطينية، أنهــا لــن تســمح لاحتــال اإلرسائيــي 
أبنــاء شــعبنا "وســرد عــى أي عــدوان  باســتهداف 

باملثل".
وقالــت الغرفــة املشــركة، يف تغريــدة، أمــس، "لــن 
نسمح للعدو باستهداف شعبنا ومواقعنا فالقصف 
بالقصف، وردنا عى الغارات الصهيونية الذي كان 

حارضا، سيبقى حارضا ملواجهة أي عدوان".
مواقــع  أمــس،  فجــر  املقاومــة،  فصائــل  وقصفــت 
لقطــاع  محاذيــة  إرسائيليــة  ومســتوطنات  عســكرية 
غزة، بعد سلسلة غارات جوية استهدفت القطاع، 
وتسببت بأرضار جسيمة يف منازل املواطنني دون 

أن يبلغ عن وقوع إصابات يف األرواح.
وتعقيبــا عــى ذلــك، أكــدت كتائب القســام الجناح 
ســيدفع  االحتــال  "أن  حــامس:  لحركــة  العســكري 

مثن أي عدوان عى شعبنا أو مواقع املقاومة".
مبــارشا،  الــرد  وســيظل  "كان  الكتائــب:  وقالــت 
فالقصــف بالقصف، وســنزيد ونوســع مــن ردنا بقدر 

ما يتامدى االحتال يف عدوانه".

العســكري  الجنــاح  القــدس  أكــدت  رسايــا  كــام 
لحركــة الجهــاد اإلســامي أنــه "يف رد مــن املقاومــة 
عــى قصــف مواقعهــا ويف إطــار معادلــة القصــف 
صاروخيــة  رشــقات  املقاومــة  أطلقــت  بالقصــف، 
غــاف  يف  االحتــال  ومســتوطنات  مواقــع  تجــاه 

غزة".
أمــا "ألويــة النــارص صــاح الديــن" الجناح العســكري 
"املقاومــة  فقالــت:  الشــعبية  املقاومــة  للجــان 
أثبتــت أن زمــن الصمــت قــد وىل؛ والنــار ســنقابلها 
بنــار أشــد وأكــر ونحــن مــن ســننهي أي جولــة قادمــة 
وليعلــم العــدو أن حديثنــا مــن اآلن لــن يكــون إال عــر 

فوهات بنادقنا وراجامتنا".
ويــأيت هــذا التطــور، بعــد إطــاق صــاروخ مــن غــزة، 
ســقط يف مدينــة "أســدود" املحتلــة، وتســبب يف 
إصابــة عــدد مــن املســتوطنني اإلرسائيليني بجروح، 

وترضر أحد املراكز التجارية.
أمــس،  مــن  أول  مســاء  غــزة،  مــن  الصــاروخ  وُأطلــق 
بــني  التطبيــع  اتفاقــي  توقيــع  مراســم  مــع  بالتزامــن 
)إرسائيــل( وكل مــن اإلمــارات والبحريــن يف البيــت 

األبيض بواشنطن.

غزة/ فلسطني:
اإلســامي،  والجهــاد  حــامس  حركتــا  أكــدت 
عــى حــق املقاومــة الفلســطينية يف التصــدي 
للعــدوان اإلرسائيــي بحق شــعبنا الفلســطيني، 

وتثبيت قواعد االشتباك معه.
فقــد، أكــدت حركــة حــامس، أن املقاومــة قادرة 
عــى منــع االحتال من تغير قواعد االشــتباك 

وتر عى تثبيت املعادالت معه.
وقــال املتحــدث باســم الحركــة حازم قاســم، يف 
مــرة  " تؤكــد املقاومــة يف كل  أمــس،  تريــح، 
قدرتهــا عــى تثبيــت املعــادالت مــع االحتــال 

ومنعها له من تغير قواعد االشتباك".
لصــد  هــو  الباســلة  املقاومــة  "رد  وأضــاف: 
العــدوان الصهيــوين عــن قطــاع غــزة، ورد عــى 

قصف مواقع املقاومة".
وتابــع قاســم: "بينــام كان البعــض يريــد تغييــب 
قضيــة فلســطني عــر التوقيــع اتفاقــات التطبيــع 
أن  نثبــت  األبيــض،  البيــت  يف  االحتــال  مــع 
بفعــل  وحــارضة  حيــة  ســتظل  فلســطني  قضيــة 
ثبــات شــعبنا عــى أرضــه وتضحياتــه العظيمــة، 

وبفعل بسالة املقاومة وعنفوانها".
مــن  أن  اإلســامي،  الجهــاد  حركــة  أكــدت  كــام 
حــق املقاومــة الفلســطينية التصــدي للعــدوان 
الظاملــة  القــوى  تتكالــب  عندمــا  اإلرسائيــي، 

إلضاعة الحقوق و تتآمر عى ظلم شعبنا.
رد  صحفــي،  تريــح  يف  الحركــة  وباركــت 
األمــة  شــعوب  صــدور  أثلــج  الــذي  املقاومــة 
وأعــاد لهــا الشــعور بالعــزة والفخر رغم الســقوط 

الخطر لحكام االمارات والبحرين.
بــأن هــذا  وأكــدت أن رســالة املقاومــة واضحــة 
الراع لن ينتهي ولن يحسم إال لصالح الشعب 

الفلسطيني عى يد األحرار وليس العبيد.
الظاملــة  القــوى  تتكالــب  "عندمــا  وقالــت: 
شــعبنا  ظلــم  عــى  تتآمــر  و  الحقــوق  إلضاعــة 
لهــذا  التصــدي  املقاومــة  حــق  مــن  ســيكون 
لــن  الفلســطينيني  أن  لتؤكــد  والعــدوان  الظلــم 

يستسلموا".
وشــددت حركــة الجهــاد عــى أن املقاومــة تعزز 
الــردع بردهــا املبــارش وباملثــل عــى  معــادالت 

القصف ملواقعها.

رام الله/ فلسطني: 
األرسى  شــؤون  هيئــة  وثقــت 
واملحرريــن، اعتقــال قــوات االحتــال 
وســيدة  فتــاة   63 اإلرسائيــي 
منــذ  طفــا،  و348  فلســطينية، 
األرايض  يف  كورونــا  جائحــة  بــدء 

الفلسطينية، آذار/ مارس املايض.
الدراســات  وحــدة  رئيــس  وقــال 
النــارص  عبــد  الهيئــة،  يف  والتوثيــق 
رغــم  إنــه  أمــس،  تقريــر،  يف  فروانــة، 
أن  إال  الصحيــة،  األوضــاع  خطــوة 
عــى  أقدمــت  االحتــال  ســلطات 
اعتقال 63 فتاة وسيدة باإلضافة إىل 
348 طفــا، أفــرج عــن معظمهــن بعــد 

اعتقالهن أليام وأسابيع.
األســرات  عــدد  بــأن  فروانــة  وأفــاد 
القابعــات حاليــا يف ســجون االحتــال 
بلــغ نحــو )41( أســرة، بينهــن أمهــات 

ومريضات، وأسرتني من قطاع غزة.
تراعــي  ال  الســجون  إدارة  أن  وأكــد 
الخاصــة،  واحتياجاتهــن  أعامرهــن 

مــن  األدىن  الحــد  لهــن  توفــر  ومل 
مقومــات الوقايــة وإجــراءات الســامة 
التــي  التحقيــق  ومراكــز  الســجون  يف 
األخــذ  ودون  النســاء،  فيهــا  ُيحتجــز 
مريضــات  وجــود  االعتبــار  بعــني 

وجريحات بينهن".
وأشــار إىل مشــكلة االكتظــاظ داخــل 
مســتوى  وكذلــك  االحتــال،  ســجون 
اإلجــراءات  أو  واملخالطــة  االحتــكاك 
يعــرض  أمــر  وهــو  اليوميــة،  األمنيــة 
األســرات للعــدوى واإلصابــة يف ظــل 
تزايــد اإلصابــات بفــروس كورونــا يف 

صفوف السجانني والسجانات. 
ســجون  إدارة  أن  فروانــة  وأضــاف 
االحتــال كانــت قد اتخــذت إجراءات 
بعــد  النســاء  ســجن  داخــل  محــدودة، 
فــرة مــن تفــي كورونــا يف املنطقــة 
الســجانني  مــن  العديــد  وإصابــة 
غــر  إجــراءات  لكنهــا  والســجانات، 
حقيقيــة  حاميــة  تشــكل  وال  كافيــة 
اإلصابــة  خطــر  مــن  لألســرات 

بالفروس. 
ورصــد فروانــة اعتقال قــوات االحتال 
أيضا 348 طفا منذ بدء أزمة كورونا 
ومــا  املــايض،  آذار/مــارس  مطلــع 
زالــت تحتجــز يف ســجونها نحــو 140 
ســجون  ثاثــة  عــى  موزعــني  طفــا، 
هــي: "عوفــر" و"مجــدو" و"الدامون"، 

يف ظروف صعبة وقاسية.
عــى  تؤكــد  الوقائــع  كافــة  إن   : وقــال 
أن جائحــة كورونــا مل تشــفع لألطفــال 
االحتــال،  بطــش  مــن  الفلســطينيني 
إىل  الســجون  إدارة  تدفــع  ومل 
مراعــاة  لهــم  معاملتهــا  قواعــد  تغيــر 
ســنهم،  وصغــر  طفولتهــم.  لــراءة 
واحتياجاتهــم الخاصــة يف ظل تفي 

الوباء.
الدوليــة  املؤسســات  فروانــة  ودعــا 
إىل  باألطفــال  تعنــى  التــي  وخاصــة 
تحمــل مســؤولياتها والتدخــل لحاميــة 
الطفولة الفلســطينية من االســتهداف 

اإلرسائيي املتصاعد.

رام الله/ فلسطني:
أصــدرت محكمــة "عوفــر" العســكرية، أمــس، 
وغرامــات  ســنوات  لعــدة  متفاوتــة  أحكامــا 
الجلــزون  مخيــم  مــن  أرسى   3 بحــق  ماليــة 

شامل مدينة رام الله.
واملحرريــن،  األرسى  شــؤون  هيئــة  وأفــادت 
يف بيــان، بــأن املحكمــة أصــدرت حكــام عــى 
 10 األســر أحمــد كاظــم بصبــوص بالســجن 

ســنوات وغرامة مالية قدرها 8 آالف شــيقل، 
وعى الشاب محمود أحمد نخلة بالسجن 5 
سنوات ومثانية أشهر وغرامة مالية قدرها 4 

آالف شيقل.
أصــدرت  املحكمــة  ذات  أن  الهيئــة  وذكــرت 
بســام  محمــد  الشــاب  بحــق  آخــر  حكــام 
شــكوكاين بالســجن 6 ســنوات وأربعــة أشــهر 

وغرامة مالية قدرها 4 آالف شيقل.

رام الله/ فلسطني:
هشــهش  أبــو  محمــود  إيــاد  األســر  أصيــب 
مــن مخيــم الفــوار مبدينــة الخليــل، بفــروس 

كورونا يف سجون االحتال اإلرسائيي.
وقالــت هيئــة شــؤون األرسى واملحررين، يف 
منــذ  معتقــل  هشــهش  أبــو  إن  أمــس،  بيــان، 
أغســطس/ آب املــايض، وأجــري لــه فحــص 

كورونا، ليتبني أن النتيجة "إيجابية".
وأشارت الهيئة إىل أن إدارة سجون االحتال 
نقلت األســر املصاب لقســم الحجر بســجن 

"رميون".
للتنكيــل  تعــرض  هشــهش  أبــو  أن  يذكــر 
أثنــاء  االحتــال  جيــش  يــد  عــى  والــرضب 

عملية اعتقاله.

جاهــزون يف كل وقــت وحــني، وأن أيــة 
تجاوز ال ميكن أن نسمح به".

مكتوفــة  املقاومــة  تقــف  لــن  وتابــع: 
األيــدي أمــام االعتــداءات عــى شــعبنا، 
يف  بالتــامدي  لاحتــال  تســمح  ولــن 

جرامئه.
نجحــت  املقاومــة  أن  شــنب  أبــو  ورأى 
االحتــال  ضــد  ردع  معادلــة  فــرض  يف 
حســاباته  وأعــادت  عنجهيتــه،  فكــرت 
إلجباره عى عدم التامدي يف جرامئه.

مجــدًدا  متكنــت  املقاومــة  أن  وبــني 
ومــن  االشــتباك,  قواعــد  تثبيــت  مــن 
خــال إعــان اســتعدادها للذهــاب إىل 
االحتــال  اســتمر  حــال  يف  مــدى  أبعــد 
بعدوانــه، مشــًرا إىل أن االحتــال رضــخ 
القــوي  مــن خــال رد األخــرة  للمقاومــة 
عــى الغــارات اإلرسائيلية وأوقف قصفه 

ملواقع املقاومة.
رسالة قوة

الســيايس  واملحلــل  الكاتــب  وقــال 

املقاومــة  قصــف  إن  عــوكل:  طــال 
املســتوطنات اإلرسائيليــة، بالتزامــن مــع 
مراســم توقيع اتفاقي التطبيع العاقات 
والبحريــن  واإلمــارات  )إرسائيــل(  بــني 
لتســجيل  منهــا  "محاولــة  واشــنطن  يف 

احتجاج عى ما يجري يف واشنطن". 
وأضاف عوكل لصحيفة "فلســطني": أن 
املقاومــة الفلســطينية ســجلت احتجاج 
شــديد اللهجــة وأرســلت رســالة واضحــة 
وقويــة رًدا عــى مــا يجــرى يف واشــنطن 

غزة/ جامل غيث:
يف كل جولــة تصعيــد عســكرية، تثبــت 
عــى  قدرتهــا  الفلســطينية  املقاومــة 
تثبيــت معادالتهــا أمــام جرائــم االحتــال 
اإلرسائيــي كمعادلــة "القصف بالقصف 
والنــار بالنــار"، ومنعــه مــن تغيــر قواعــد 
االشــتباك التــي فرضتهــا خــال جــوالت 
ســابقة، مــن خــال ردها القــوي واملوجه 

صوب أهداف عسكرية محددة. 
مراقبــني  وفــق  املقاومــة،  ومتتلــك 
عــى  القــدرة  الفلســطيني،  الشــأن  يف 
الشــعب  بحــق  االحتــال  جرائــم  لجــم 
الفلســطيني، وتثبيت قواعد االشــتباك 

التي يحاول جيش االحتال تغيرها.
حمــزة  الســيايس  املحلــل  ووصــف 
للمواقــع  املقاومــة  قصــف  شــنب،  أبــو 
املحاذيــة  واملســتوطنات  العســكرية 

لقطاع غزة بـ"الشجاع واملتمكن".
أبــو شــنب لصحيفــة "فلســطني":  وقــال 
أرادت املقاومة إيصال رسالة لاحتال 
بالقصــف  ســيواجه  قصــف  أيــة  بــأن 
املقاومــة  أن  إىل  الفًتــا  بالنــار،  والنــار 
قبــل فــرة أرســلت رســالة لاحتــال أن 
ملواقعهــا  أو  للشــعب  اســتهداف  أي 

العسكرية سيواجه بالرد.
املقاومــة  بــه  قامــت  مــا  إن  وأضــاف: 
مبثابــة  للمســتوطنات  قصــف  مــن 
وجرائــم  عنجهيــة  عــى  الطبيعــي  الــرد 
االحتــال، الفًتــا إىل أن املقاومــة أرادت 
"أننــا  مفــاده  لـ)إرسائيــل(  رســالة  ايصــال 

من تطبيع العاقات مع كيان االحتال.
ووصــف الــرد اإلرسائيــي عــى املقاومــة 
مخــاوف  إىل  يشــر  "مــا  بالضعيــف 
االحتال من التصعيد وخشيته من دفع 

مثن كبر يف هذا الجولة".
ورأى أن املقاومــة مــن خــال ردهــا عــى 
القصــف اإلرسائيــي يؤكــد امتاكها قوة 
االرسائيــي،  والعــدوان  للسياســة  ردع 
الفًتــا إىل أن االحتــال "بــات يــدرك قــوة 
وقدرة املقاومة عى الرد وفرض معادلة 

جديدة".
وأكمــل عــوكل: "نحــن أمام معادلة مهمة 
تفرضها املقاومة عى االحتال، وتؤكد 
قدرتهــا عــى تصحيح مســار الراع رغم 
مــا يجــري يف املنطقــة مــن تطبيــع دويل 

مع كيان االحتال".
مقاومــة  أمــام  "نحــن  عــوكل:  وخلــص 
الحصــار  رغــم  كبــرة  إمكانيــات  متتلــك 
والتشــديد والتنســيق األمنــي مــع الكثــر 
وصــول  ملنــع  العربيــة  األطــراف  مــن 

الساح والذخائر للقطاع".
بعدمــا  بجــروح  إرسائيليــني   9 وأصيــب 
مدينــة  املقاومــة  فصائــل  قصفــت 
"اســدود" املحتلــة بالتزامــن مــع مراســم 

توقيع اتفاقي التطبيع يف واشنطن.
طائــرات  هاجمــت  ســاعات  وبعــد 
لفصائــل  تابعــة  مواقــع  عــدة  االحتــال 
بقصــف  بدورهــا  قامــت  التــي  املقاومــة 
أهــداف عســكرية ومســتوطنات محاذية 

لغزة فجر أمس.

"القصف بالقصف".. معادلة فرضتها املقاومة يف الرصاع مع االحتالل

بقايا صاروخ سقط يف أسدود مساء أمس
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نقــب جــداره، وغــره قــد فتحــت نوافــذه وكــرت أبوابــه، إىل جانــب بعــض الحقــول املحروقــة 
واملحال املترضرة.

وكانــت آخرهــا الجولــة الخاصــة التــي نفذتهــا قيــادة أركان جيــش العــدو، داخــل املســتوطنات 
اإلرسائيليــة عــى الحــدود الرشقيــة لقطــاع غــزة، التــي نظمتهــا لســفراء دول االتحــاد األورويب، 
ومعهــم لفيــف مــن اإلعالميــن وعــرشات وكاالت األنبــاء والفضائيــات الدوليــة، وطافــت بهــم 
جميعــًا عــى املســتوطنات اإلرسائيليــة القريبــة مــن حــدود قطــاع غــزة، وجمعــت لهــم رؤســاء 
الفلســطينية،  العــودة  فعاليــات مســرات  خــالل  أصيبــوا  الذيــن  بعــض  جانــب  إىل  بلدياتهــا 
واستغل قائد املنطقة الجنوبية يف جيش االحتالل اإلرسائييل املناسبة ليطلق فيها مجموعة 
مــن التهديــدات أمــام منــدويب دول أوروبــا، بعــد أن شــعر باقتناعهــم مبــا رأوا، وبتحاملهــم عــى 
الجانب الفلسطيني، فأكد أن ذراع جيشه قوية، وقدرته فائقة، وأنه لن يسمح بحدوث املزيد 
من الخروقات، بل سيرضب عى املعتدين بيٍد من حديٍد، وسيستخدم من أجل ردعهم كل 

األدوات واألساليب املمكنة.
وفــق  وجاهزيــن  مهيأيــن  كانــوا  كأنهــم  أو  وشــاهدوا،  رأوا  مــا  األوروبيــة  الــدول  ســفراء  صــدق 
برمجــٍة مســبقٍة وإعــداٍد محكــٍم لتصديــق الروايــة اإلرسائيلية، فعربوا عن عظيم أســفهم ملعاناة 
السكان اإلرسائيلين، وأبدوا تعاطفهم معهم وتفهمهم لشكواهم، وأيدوا ما يقوم به الجيش 
لحاميتهــم، واعتــربوا أن مــا تقــوم بــه املقاومــة الفلســطينية مــن عمليــاٍت مختلفة، إمنــا هو نوٌع 
مــن اإلرهــاب املرفــوض واملــدان، ودعــوا الفلســطينين إىل الكــف عــن العمليــات العســكرية، 
بــن  الســالم  إلحــالل  الوحيــد  الســبيل  كونهــا  جديــد،  مــن  املفاوضــات  طاولــة  إىل  والعــودة 

الشعبن، وتحقيق االستقرار العام يف املنطقة.
مل يلتفــت الســفراء األوروبيــون إىل الجانــب الغــريب مــن الســلك الشــائك، حيــث يقــع قطــاع 
غــزة املحــارص منــذ أكــر مــن أربعــة عــرش عامــًا، واملحــروم مــن أبســط ســبل الحيــاة ورشوطهــا 
اإلنسانية، وهو الذي يضم بن جدرانه الثالثة املصمتة السميكة، املحكمة اإلغالق القاسية 
اإلحــكام ، أكــر مــن مليــوين فلســطيني، يعيــش أكــر مــن ثلثيهــم تحــت خــط الفقــر، ويعــاين 
غالبيتهم من البطالة وغياب فرص العمل، ويشرتكون جميعًا يف الحرمان من الكهرباء واملياه 

عليها. الرســالة واضحة، فمعادلة الردع اإلرسائيلية تبقى قامئة، ويجري تعزيزها بال هوادة 
مبزيد من التسّلح، وال قيمة لشعارات "السالم" يف هذا الشأن.

مــن الســهل اكتشــاف أّن "التطبيــع" ال يعــربِّ بــأي شــكل مــن األشــكال عــن مواقــف الشــعوب 
الخليجيــة أو عــن آراء الجامهــر العربيــة، بــل إّن للتطبيــع مــع االحتــالل اإلرسائيــيل متالزماته 
املؤذيــة داخليــًا بالنســبة للشــعوب العربيــة، مثــل تصعيــد القمــع وكبــت الحريــات وتكميــم 

األفواه ملنع أي أصوات معارضة.
واقــع الحــال أّن الــدول الخليجيــة التــي تلتحــق بقطــار التطبيــع ال تشــهد أي نقاشــات داخليــة 
حــرّة يف هــذا الشــأن؛ مثــاًل عــن األمثــان وااللتزامــات التــي ســترتّتب عــى هــذه االنزالقــات 
االسرتاتيجية املتسارعة، فهي بلدان ال تعرف حياة برملانية أو نقابات مستقّلة أو مقاالت 
رأي ناقدة. أّما املواطنون الذين يجرؤون عى التعبر عن معارضة "التطبيع" مع االحتالل 
اإلرسائييل، فيواجهون مخاطر االعتقال أو االختفاء القري كام حدث مع ســابقيهم. وقد 
سبق الزّج بكثر من الشخصيات العامة ورموز املجتمع واملثقفن واإلصالحين وناشطي 

الشبكات االجتامعية يف السجون، قبيل رفع األعالم اإلرسائيلية يف عواصم خليجية.
تعمل الســلطات األمنية هناك عى فرض ســيطرة شــاملة عى الفضاء الشــبيك، من خالل 
حزمــة قوانــن صارمــة وإجــراءات قريــة تهــدف إىل مطــاردة النقــد وترهيــب املواطنــن مــن 
مغّبة التعبر الحّر عن آرائهم يف مواقع التواصل االجتامعي، زيادة عى منع أي نشاطات 
عامة يف هذا الشــأن بطبيعة الحال. وتدفع الســلطات بتدفقات هائلة من املضامن التي 
تدعــم سياســاتها، ومنهــا تربيــر التطبيــع مــع االحتــالل اإلرسائيــيل، مــن خــالل مجموعــات 
لة  ــف أعــدادًا غفــرة مــن األشــخاص عــى مــدار الســاعة لنرش معلومــات مضلِّ إلكرتونيــة توظِّ

وللتصدي لالنتقادات.
لكّن الحالة يف الكويت تبدو مختلفة متامًا عاّم يجري يف بلدان خليجية أخرى؛ مثل دولة 
اإلمارات أو اململكة العربية الســعودية. فاملوقف الكويتي رســميًا وشــعبيًا ما زال متمّســكًا 
بدعم قضية فلسطن بصفة رصيحة، ويرفض سباق التطبيع مع االحتالل اإلرسائييل الذي 

نجحــت "إرسائيــل" يف توظيــف حالــة االســتقطاب اإلقليمــي لصالحهــا، حيــث يشــهد إقليــم 
الرشق األوسط أكرب عملية استقطاب وبناء تحالفات، فمن جهة وقعت تركيا اتفاقية ترسيم 
الحــدود البحريــة مــع حكومــة الــراج يف ليبيــا، واتفاقيــة اســرتاتيجية مــع باكســتان، واتفاقيــة 

دفاع مشرتك مع قطر. 
ومــن جهــة ثانيــة يتمــدد املــرشوع الفــاريس اإلمرباطــوري اإليــراين لعــدة عواصــم عربيــة، فمن 

العراق إىل اليمن، ومن لبنان إىل سوريا، وليس انتهاًء عند دعم املقاومة يف فلسطن.
يف املقابل هناك أطراف عربية ترى مبا يجري يف اإلقليم هو تهديد مبارش ألمنها القومي 
ومســتقبل دولهــا، واملفارقــة العجيبــة أن الواليــات املتحــدة هــي حليــف اســرتاتيجي لهــذه 
الــدول، والســؤال املطــروح ملــاذا ال تعمــل الواليــات املتحــدة عــى حاميــة حلفائهــا...؟ لكــن 
بــات مــن املؤكــد أن الواليــات املتحــدة قدمــت "إرسائيــل" كممــر اجبــاري لضــامن الــرىض 
األمريــيك عــى هــذه األنظمــة، فبــدأت عجلــة التطبيــع بالــدوران انطالقــًا من قناعة راســخة بأن 
هــذا التحالــف ســيكون لــه مــردود إيجــايب يخــدم مصالــح هــذه الــدول يف ظــل التحديات التي 

يشهدها إقليم الرشق األوسط.
التمــدد  عــامده "إرسائيــل" ملواجهــة  عــريب  ناتــو  لتشــكيل  وارســو  عــرب مؤمتــر  العمــل  فبــدأ 
اإليــراين، إىل أن وصلــت بعــض مــن هــذه الــدول إىل اللحظــة التاريخيــة بتوقيــع اتفــاق ســالم 
مــع "إرسائيــل"، فهــل فعــاًل ســتكون "إرسائيــل" حليفــًا اســرتاتيجيًا ممكــن االعتــامد عليــه يف 

تحقيق األهداف الثالثة:
1. دفع عملية السالم واالستقرار واالزدهار يف املنطقة.

2. مواجهة التمدد اإليراين.

3.  مواجهة التمدد الرتيك.
تبدأ اإلجابة من قراءة متأنية ملسار التاريخ، السيام اتفاقيات السالم العربية اإلرسائيلية.

والسؤال الثاين يتلخص مبوقف "إرسائيل" من العرب...؟ كيف تنظر "إرسائيل" للعرب...؟ 
وما أهم املواقف التي سجلها التاريخ لقياس مؤرش موقف "إرسائيل" من العرب...؟

أواًل: اتفاقيات السالم اإلرسائيلية العربية.
وّقعــت "إرسائيــل" ثــالث اتفاقيــات ســالم، األوىل مــع مرص عــام 1979م، والثانية مع منظمة 
التحريــر الفلســطينية وتوقيــع اتفــاق أوســلو عــام 1993م، والثالثــة توقيــع اتفاقيــة ســالم مــع 

األردن عام 1994م.
مل يتغــر عــى مــرص الكثــر نتيجــة اتفاقيــة كامــب ديفيــد للســالم، فالواقــع االقتصــادي مل 
يتغــر، ومل تكــن "إرسائيــل" حليفــًا اســرتاتيجًيا ملــرص يف يــوم مــن األيــام، فهــي مــن قامــت 
بهندســة ســد النهضــة الــذي يشــكل خطــرًا اســرتاتيجيًا عــى األمــن املــايئ ملــرص والســودان، 
وهــي التــي تدعــم وتعــزز مــن نفوذهــا يف القــرن االفريقــي الــذي كان أحــد أهــم ركائــز األمــن 

القومي العريب.
أمــا اتفــاق أوســلو فخلــص إىل مزيــد من االســتيطان والتهويد والحصــار وزيادة مؤرش الفقر، 
اســرتاتيجيًا صادقــًا  "إرسائيــل" حليفــًا  كانــت  ولــو  الدولــة،  إىل  الفلســطينين  يوصــل  ومل 
لقامت بحامية الســلطة الفلســطينية ومنعها من االنهيار أمام مقاتيل حامس عام 2007م 
يف غزة، ولعملت عى نجاح الرئيس محمود عباس ولو شكليًا أمام شعبه، بل عى العكس 

استفادت من االتفاق مبا يحقق مصالحها ويبني مرشوعها االسرتاتيجي التوسعي.
أمــا األردن فلــم تخــدم "إرسائيــل" اململكــة األردنيــة الهاشــمية بــيء، فالواقــع االقتصــادي 
صعب، وبدل أن تكون "إرسائيل" حليفًا اسرتاتيجيًا للمملكة تعمل عى تقويض الوصاية 

الهاشمية عى املقدسات اإلسالمية يف القدس.
ثانيًا: موقف "إرسائيل" من العرب.

تقــول التــوراة: نحــن شــعب اللــه املختــار، فقــد جــاء يف ســفر التثنية )14/2(: ألنك شــعب 

مقــدس للــرب إلهــك. وقــد اختــارك الــرب لــيك تكــون لــه شــعبًا خاصــًا فــوق جميــع الشــعوب 
الذين عى وجه األرض". ويف التلمود: نفوس اليهود من روح الله، ونفوس غر اليهود من 
روح نجســة. وعنــد اتخــاذ قــرار الحــرب يذهــب الحاخــام االكــرب ليتحــدث أمام قــوات الجيش 
الصهيــوين فيقــول لهــم: أيهــا الجنــدي الشــجاع أنــت مقــدس بــن النــاس، أنــت أقــوى منهــم، 
ســتنترص عليهــم، اقتــل الرجــال والنســاء واألطفــال األجّنــة، اقتلهــم ومــا ترحــم أحــد، بــرتوح 

الجنة.
هكذا ترى "إرسائيل" التي متيل نحو اليمن املتطرف العريب، وكل ما يفعله نتانياهو هي 

بروجندا إعالمية لخدعة الرأي العام من أجل تحقيق مصالح دولته.
أمــا أهــم املواقــف التــي ســجلها التاريــخ لقيــاس مــؤرش موقــف "إرسائيــل" مــن العــرب، فهنــا 

أرصد ثالث محطات تاريخية هي:
1. موقــف "إرسائيــل" مــن الحــرب العراقيــة اإليرانيــة حيــث وقفــت "إرسائيــل" مــع إيران ضد 

العراق، ودعمتها باألسلحة وقصفت املفاعل النووي العراقي.
2. موقــف "إرسائيــل" مــن األزمــة الســودانية حيــث دعمــت "إرسائيــل" انفصــال الجنوب عن 

الشامل وتقسيم السودان.
3. موقف "إرسائيل" من عمليات تنظيم الدولة اإلســالمية يف ســيناء ضد الدولة املرصية 

فهل وقفت "إرسائيل" بجانب الجيش املرصي للقضاء عى داعش...؟
الخالصــة: مل ولــن تكــون "إرسائيــل" حليفــًا اســرتاتيجيًا للعــرب، بــل ســتتعاطى مــع الحــرب 
كــام يتعامــل النحــال مــع النحلــة، ســيأخذ العســل دون االلتفــات لصحــة النحلــة، والنــامذج 
رجــل متخصــص  فهــو  نتانياهــو،  ابتســامات  تخدعنــا  أن  ينبغــي  وال  دليــل،  خــر  التاريخيــة 
بالدعايــة والربوجنــدا، أثــق أن موقــف الشــعوب مختلــف عــن موقــف القــادة، وكل أمــل بــأن 

يراجع من وقع اتفاقًا مع "إرسائيل" نفسه ويتسلح بشعبه وبقضايا األمة.

الشــكوى والتذمــر، والســؤال والتظلــم، ورفــع الصــوت اســتغاثًة  ال يتوقــف اإلرسائيليــون عــن 
والرصاخ أملًا، والتظاهر باملساملة وإبداء املظلومية، وادعاء الرباءة وإشاعة الطهارة، وكأنهم 
املعتــدى عليهــم واملســاء إليهــم، واملحتلــة أرضهــم واملهــدورة حقوقهــم، واملهانــة كرامتهــم 
واملصــادرة ممتلكاتهــم، فرتاهــم يدعــون زورًا وبهتانــًا أنهــم محــارصون ومعاقبــون، ومظلومــون 
ومضطهــدون، وأنهــم يتأملــون ويتوجعــون، ويقاســون وال يرتاحــون، وأن مســتوطنيهم ال ينامون 
الليــل وال يحســنون الخــروج مــن بيوتهــم يف النهــار، فحياتهــم يف خطر وســالمتهم غر مأمونة، 
فهم يعانون من الصواريخ التي تســقط عليهم وتدمر مســاكنهم وتلحق أرضارًا ببيوتهم، ومن 
البالونــات الحارقــة التــي تحــرق حقولهــم وتخــرب زروعهــم، ومــن الطائــرات الورقيــة التي تتســلل 
إليهــم وتفلــت مــن قبتهــم، وتقــض مضاجعهــم وتربــك حياتهــم، ومتنعهــم مــن مزاولــة حياتهــم 

الطبيعية، مخافة أن تسقط عليهم طائرة ورقية أو بالون حارٌق.
العــامل  الزائفــة، ويشــيعون يف  يحســن اإلرسائيليــون اســتغالل معاناتهــم الكاذبــة وشــكواهم 
العامليــة، ونفوذهــم  اإلعــالم  ذلــك وســائل  لهــا، ويســتغلون يف  الخاصــة ويروجــون  روايتهــم 
الكبــر فيهــا، وانتشــارها الواســع وتأثرهــا الكبــر، وقدراتهــا املشــهودة يف التأثــر والتغيــر، 
ويجمعون لتعزيزها الصور واملشاهد واألدلة والقرائن، واملقابالت واللقاءات، والترصيحات 
واإلعالنــات، ليؤكــدوا صــدق روايتهــم ومصداقيــة أخبارهــم، ويســتعطفوا الــرأي العــام الــدويل 
معهم، ويستميلوا صناع القرار إىل جانبهم، يف الوقت الذي يشوهون فيها صورة املقاومة، 
ويسيئون إليها، ويحملونها املسؤولية عام يصيبهم واألرضار التي تلحق بهم، ويتهمونها بأنها 

تقرتف يف حقهم جرائم دولية موصوفة، تستحق عليها املحاسبة والعقاب.
وللغاية نفسها تقوم سلطات االحتالل اإلرسائيلية من حٍن آلخر، بعمل جوالٍت إعالمية عى 
حــدود قطــاع غــزة جنوبــًا، وعــى الحــدود الشــاملية لفلســطن املحتلــة جنــويب لبنــان، لســفراء 
الــدول املعتمديــن لديهــا، ولضيــوٍف وافديــن لزيارتهــا، إلطالعهــم عــى األوضــاع امليدانية يف 
املناطق املقصودة، ومشاهدة آثار الدمار والخراب وبقايا الحرائق التي تسببت بها صواريخ 
املقاومــة، ووســائلها الخشــنة املختلفــة، وتتهيــأ لهــذه الزيــارات بتجهيــز "أرض املعركــة" وفــق 
الهيئــة التــي تــرى أنهــا تخــدم مصالحهــا وتحقــق أهدافهــا، فتــربز بيتًا قد ترضر ســقفه، وآخر قد 

انطلق موســم جديد من أهازيج الســالم، وكأّن األوضاع يف الرشق األوســط امُللتِهب آلت 
ل جدًا، فاملنطقة غارقة يف حروب طاحنة ورصاعات ال  إىل نهاية سعيدة. إنه انطباع مضلِّ
تنتهــي مبشــاركة فّعالــة مــن العواصــم العربيــة ذاتهــا التــي ترفع شــعارات الســالم مــع الجانب 
اإلرسائيــيل، وال تجــرؤ عــى التذكــر بالحقــوق والعدالــة وكرامــة اإلنســان والقانــون الــدويل. 
وكّلــام تقّدمــت خطــوات "التطبيــع" ارتفع منســوب القمع والرتهيب وكبت الحريات داخل 

ر االنزالق العلني نحو االحتالل اإلرسائييل. الدول العربية التي تقرِّ
قبــل  "التطبيــع"  ســكة  إىل  العربيــة  العواصــم  هــذه  جــّر  عــى  عازمــًا  ترمــب  دونالــد  يبــدو 
نهايــة واليتــه الرئاســية األوىل، ويبــدو أّن أتباعــه يف املنطقــة ينصاعــون بإخــالص إلمالءاتــه 
ويســتمعون بحــرص لتعليــامت صهــره جاريــد كوشــر، بعــد أن ســاهم النفــط الخليجــي يف 
إنعاش االقتصاد األمرييك بصفقات كربى تعود بكثر من "الوظائف، الوظائف، الوظائف" 

عى األمريكين، حسب تعبر سيد البيت األبيض.
أّمــا بنيامــن نتنياهــو فاعتــاد أن يخــرج مــن أزمتــه الداخليــة كل حــن ليبتســم لجمهــوره وهــو 
هــذا  ليــس  عربيــة جديــدة.  مــن عاصمــة  ســاّر"  "نبــأ  أو  تاريخــي"  "حــدث  قــرب  عــن  ُيعلــن 
"التطبيــع" ســالمًا يف حقيقتــه، فهــو يعنــي انصيــاع هــذه الــدول ملنطــق القــّوة املفروضــة 
ورضوخها لسيطرة االحتالل عى األرض وإذعانها ملكانته االسرتاتيجية يف قلب املنطقة. 
ويقيض هذا "التطبيع" بإنهاء املرشوعات السابقة التي قامت عى أساس "األرض مقابل 

السالم"، مبا فيها مبادرة السالم العربية لسنة 2002.
االســتعالء  ولتعزيــز  فلســطن  يف  االحتــالل  اســتدامة  لتكريــس  "التطبيــع"  حملــة  تــأيت 
االســرتاتيجي اإلرسائيــيل، املدعــوم أمريكيــًا، وهــو مــا يّتضــح يف التفــّوق العســكري الــذي 
ال ينبغــي ألي مــن دول املنطقــة أن ُتنافــس فيــه القــوة اإلرسائيليــة حتــى لــو أطلقــت القنــوات 
العربيــة أهازيــج الســالم عــى مــدار الســاعة. ورغــم أّن قيــادة دولــة اإلمــارات أظهــرت كثــرًا 
مــن التــوّدد لحكومــة نتنياهــو يف اآلونــة األخــرة، إاّل أنهــا مل تظفــر بصفقــة طائــرات "إف 35" 
األمريكيــة؛ ألّن ســالح الجــو اإلرسائيــيل وحــده ِمــن بــن دول املنطقــة مــن يحــّق لــه الحصــول 

بالعــدوان  الــري والخدمــة، فضــاًل عــن قيــام جيــش االحتــالل  للــرشب وميــاه  النقيــة الصالحــة 
الدائم عليهم، سواء عرب حروٍب طويلٍة وقاسية، أو عرب غاراٍت يوميٍة مؤملٍة، يقوم بها طرانه 
الحــريب، أو تنفذهــا مدافــع امليــدان والدبابــات الرابضــة عــى حــدوده، يقتــل فيهــا العــرشات 
من مواطنيه، ويدمر خاللها مساكنهم وبيوتهم، ومعاملهم ومصانعهم، ومتاجرهم ومحالهم، 

ومدارسهم وجامعاتهم، ومساجدهم وأسواقهم، ويعطل كل مرافق الحياة لديهم.
مل يلتفت الســفراء األوروبيون إىل مئات الشــبان الفلســطينين املعاقن جســديًا، الذين برت 
رصــاص جيــش االحتــالل اإلرسائيــيل املتفجــر أطرافهــم، وفقأ عيونهم، وكــر ظهورهم، وأعاق 
حركتهم، وشــوه أجســادهم، وإىل غرهم من املرىض واملصابن الذين حرمهم االحتالل من 
الــدواء والعــالج، وحــال دون وصــول الطواقــم الطبيــة إليهــم أو منعهــم مــن الســفر لالستشــفاء 
قتــاًل  وآباءهــم  أبناءهــم  فقــدوا  الذيــن  والعائــالت  األرس  آالف  إىل  يلتفتــوا  كــام مل  والعــالج، 
برصاص الجنود والقناصة، وإىل آالف األرس التي تعاين من غياب أبنائها األرسى يف ســجون 
االحتــالل ومعتقالتــه، التــي يســامون فيهــا ســوء العــذاب، ويحرمــون فيهــا مــن أبســط حقوقهــم 

اإلنسانية.
مل يســتمع الســفراء األوروبيــون إىل الروايــة الفلســطينية، واكتفــوا باإلصغــاء إىل الشــكوى 
اإلرسائيليــة، ولعــل بعــض املتابعــن الصادقــن يحملون الفلســطينين جزءًا من املســؤولية 
عــن عــدم نقــل صــور املعاناة الفلســطينية الدامئة إىل الغــرب خصوصًا وإىل العامل عمومًا، 
ومفضوحــة،  مكشــوفة  الفلســطيني  الشــعب  حــق  يف  الصهيــوين  العــدو  جرائــم  أن  رغــم 

ومعروفة ومعلومة. 
إال أنــه كان ينبغــي عــى الفلســطينين أن يقلــدوا اإلرسائيليــن يف شــكواهم، ويرفعوا باألمل 
واملعانــاة عقرتهــم، ويظهــروا بــكل الصــور والوســائل مظلوميتهــم، ويســلطوا الضــوء عــى 
جرائــم االحتــالل العديــدة يف حقهــم، وأال يكــروا مــن التهديــد والوعيــد، والتظاهــر بالقــوة 
والعظمــة، واســتعراض الســالح والقــدرة، وادعــاء التفــوق والغلبــة، ذلك أن فضــح العدو جزٌء 
مــن املعركــة، وكشــف جرامئــه جــزٌء مــن الحــرب عليــه، وبيــان عدوانــه واعتدائــه مســاهمًة يف 

إحراجه وحصاره.

تشهده دول أخرى يف املنطقة. إّن كلمة الّر خلف هذا املوقف الكويتي يكمن يف حياة 
دميقراطيــة نشــطة تتمّيــز بهــا البــالد، ويف منســوب الحريــات امُلتاحــة للمواطنــن واملجتمع 
الضغــوط  مواجهــة  الكويتــي يف  القــرار  لصانــع  آمنــًا  ســياجًا  ل  تشــكِّ حالــة  وهــذه  املــدين، 

الخارجية التي قد يواجهها الستدراجه إىل التطبيع مع اإلرسائيلين.
بعيــدًا عــن دول الخليــج، يظهــر اســم الســودان بوضــوح عــى قامئــة الــدول املرّشــحة لتطبيــع 
عالقاتهــا مــع الجانــب اإلرسائيــيل، واّتضــح ذلــك عندمــا أقــدم القائــد العســكري االنتقــايل 
للبالد عبد الفتاح الربهان عى االجتامع برئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامن نتنياهو، خلسة 
بعيــدًا عــن أنظــار شــعبه يف عنتيبــي بأوغنــدا، يف شــباط/ فربايــر 2020، وأثــارت خطوتــه 

غضبًا شديدًا بن السودانين.
إّن التحــاق الســودان بهــذا الركــب ســيكون رســالة انصيــاع مؤكــدة مــن عاصمــة عربيــة أخــرى 
لسياســة االبتزاز التي تخدم الهيمنة اإلرسائيلية يف املنطقة، فالضغوط التي مُتارَس عى 
الخرطــوم يك ينخــرط يف "التطبيــع" مــع "إرسائيــل" تبتــّز بلــدًا غارقــًا يف متاعبــه املعّقــدة 

ة. وعالقًا يف مرحلة انتقالية متعرِّ
إّن امُلســاومات الخارجية املدفوعة من اإلدارة األمريكية وعواصم خليجية تســر يف فلك 
واشــنطن، تحــاول اســتدراج الســودان إىل قطــار "التطبيــع" مقابــل وعــود باملســاعدة عــى 
احتــواء املصاعــب االقتصاديــة والسياســية الخانقــة يف البــالد التــي تديرهــا حكومة انتقالية 
غــر ُمنتخبــة مــن الشــعب. لكــّن أزمــات الخرطــوم تــزداد تعقيــدًا منــذ لقاء الربهــان ونتنياهو، 
كــام أّن الــدول العربيــة التــي ســبقت إىل تجريــب "التطبيــع"، أي مــرص واألردن، صــارت أكر 
فقــرًا وباتــت تواجــه مصاعــب اقتصاديــة مزمنــة، بخــالف وعــود الرفــاه التــي صاحبــت توقيــع 

اتفاقاتها مع الجانب اإلرسائييل قبل عقود.
من الواضح أّن القيادة اإلرسائيلية تستغّل مكانتها الخاصة لدى اإلدارة األمريكية فتترّصف 
كأنها الوكيل اإلقليمي للواليات املتحدة، أو كأّن حكومة نتنياهو هي بوابة العبور املؤكدة 
إىل البيــت األبيــض. ملثــل هــذا مفعولــه بالنســبة للســودان الــذي يطمــح إىل شــطب اســمه 

 )إسرائيل( حليف استراتيجي 

إطاللٌة أوروبيٌة قاصرٌة من العيِن اإلسرائيليِة على قطاِع غزَة

لماذا ال يعني "التطبيع" سالمًا حقيقيًا؟

د. حسام الدجني

د. مصطفى يوسف اللداوي

قدمــت  المتحــدة  الواليــات  أن  المؤكــد  مــن  بــات 
»إســرائيل« كممــر اجبــاري لضمان الرضــى األمريكي 
علــى هذه األنظمة، فبدأت عجلــة التطبيع بالدوران 
انطالقًا من قناعة راســخة بأن هذا التحالف سيكون 
لــه مردود إيجابي يخدم مصالح هذه الدول في ظل 

التحديات التي يشهدها إقليم الشرق األوسط.

يحســن اإلســرائيليون اســتغالل معاناتهــم الكاذبــة 
وشــكواهم الزائفــة، ويشــيعون في العالــم روايتهم 
الخاصــة ويروجون لها، ويســتغلون في ذلك وســائل 
اإلعــالم العالمية، ونفوذهم الكبير فيها، وانتشــارها 
المشــهودة  وقدراتهــا  الكبيــر،  وتأثيرهــا  الواســع 
الصــور  لتعزيزهــا  ويجمعــون  والتغييــر،  التأثيــر  فــي 
والمشاهد واألدلة والقرائن، والمقابالت واللقاءات، 
والتصريحــات واإلعالنــات، ليؤكــدوا صــدق روايتهــم 
العــام  الــرأي  ويســتعطفوا  أخبارهــم،  ومصداقيــة 

الدولي معهم، ويستميلوا صناع القرار إلى جانبهم

حسام شاكر
ميدل إيست مونيتور

وكّلمــا تقّدمــت خطوات »التطبيع« ارتفع منســوب 
القمع والترهيب وكبت الحريات داخل الدول العربية 

ر االنزالق العلني نحو االحتالل اإلسرائيلي. التي تقرِّ

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ين  مــن الئحــة اإلرهــاب وتخفيــف أزماتــه االقتصاديــة، ولهــذا تأثــره املؤّكد لدى قادة مســتبدِّ
يطمحــون إىل كســب الرعايــة األمريكيــة لبقائهــم يف قصــور الحكــم نصــف قــرن آخــر، مهــام 

كّلف ذلك من أمثان اسرتاتيجية.
ال يقــوم هــذا االنــزالق املتســارع نحــو دولــة االحتــالل اإلرسائيــيل عــى "ثقافــة ســالم" كــام 
تزعــم دعايــة التضليــل الســاذجة، فهــذه العواصــم منخرطــة يف االســتبداد الداخــيل وخْوض 
الحــروب والرصاعــات الضاريــة عــى جبهــات عــّدة. تجــري يف خلفيــة االبتســامات الزائفــة 
واملصافحــات محــاوالت دؤوبــة لتشــكيل محــور رصاعــات جديــد يف املنطقة مينــح القاعدة 
الحربيــة اإلرسائيليــة الضخمــة مكانــة املركــز االســرتاتيجي املنيــع فيــه، عــى أنقــاض "عمليــة 

سالم الرشق األوسط" التي صارت نسيًا منسيًا.
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سيتســم  عملــه  الصنــدوق  أن  عــى  كحيــل  وشــدد 
التــي  االنتقــادات  لتفــادي  واملكاشــفة  بالشــفافية 
وجهــت لصنــدوق "وقفــة عــز" خاصــة وأن الصنــدوق 
املذكور قيل إنه سيخدم شطري الوطن ، ومل يشمل 

من القامئني عليه أي عضو من قطاع غزة.
وأوضح كحيل أنه جرى االنتهاء من  املســودة آلليات 
عــى  الحصــول  تــم  وأنــه  الصنــدوق،  هــذا  وتشــغيل 
موافقــة مبدئيــة مــن كافة األطراف التي ســيعمل معها 
يف الصنــدوق، مشــرًا إىل أنــه  تــم تحديــد الجهــات 

الداعمة والجهات املستهدفة.
 وأشــار إىل أنــه ســيتم تشــكيل مجلــس إدارة مجلــس 

أمنــاء للصنــدوق، وأن عمليــة الــرف ســتكون بعيــدًا 
عن املؤسسات الحكومية لتفادي الوقوع يف الخطأ، 
وأن الــرف ملتــرري القطــاع الخــاص املؤسســات 

والعامل.
يف  الخــاص  القطــاع  حاميــة  أن  عــى  كحيــل  وشــدد 
عــى  املســتثمرين  يشــجع  الدقيقــة  املرحلــة  هــذه 
غــزة،  قطــاع  يف  االســتثامر  بعجلــة  الدفــع  مواصلــة 
لهــذا القطــاع الخــاص  ألنهــم ســيجدون جــدار حاميــة 

والعاملني فيه من االنهيار.
اتحــاد  رس  أمــني  العصــار،  محمــد  أكــد  جهتــه  مــن 
هــذا  مثــل  انشــاء  أهميــة  عــى  اإلنشــائية  الصناعــات 

الصندوق الذي سيمكن املتررين من الحصول ولو 
عى جزء بســيط من الخســائر التي لحقت بهم خالل 
أزمة كورونا، داعيًا إىل توسيع هذا الصندوق ليشمل 

عى تعويض املتررين عن أي أزمات أخرى.
عــى مطالبتــه  "فلســطني"  العصــار لصحيفــة  وشــدد 
الــدول املانحــة االيفــاء بتعهداتهــا التــي قطعتهــا عــى 
والعمــل  القاهــرة،  يف  املانحــني  مؤمتــر  يف  أنفســها 
عــى تعويــض القطــاع الخــاص عــن الخســائر الكبــرة 
والحــروب   ،2014 حــرب  يف  بهــم  لحقــت  التــي 

واالجتياحات السابقة.
قيودهــا   االحتــالل  ســلطات  رفــع  رضورة  عــى  وأكــد 

الروريــة  واملــواد  الســلع  كافــة  ادخــال  عــن  كاملــة 
لعمل الصناعات يف قطاع غزة ويف املقابل السامح 

بتصدير منتجات قطاع غزة إىل الخارج . 
وأشار العصار إىل أن العديد من املصانع واملشاريع 
االقتصاديــة والتجاريــة انهــارت عــى مــدار الســنوات 
املاضيــة نتيجــة األزمــات الصعبــة التــي ميــر بهــا قطــاع 

غزة وتحكم االحتالل بحركة املعابر، وأزمة الكهرباء.
أن جائحــة كورونــا ستســاهم يف  مــن  العصــار  وحــذر 
انهيــار الجــزء األخــر املتبقي من املشــهد االقتصادي 
مــن  أي  تدخــل  وعــدم  الدعــم  غيــاب  جــراء  غــزة،  يف 

الجهات الدولية.

للصناعــات  العــام  االتحــاد  بيانــات  وحســب 
كانــت  التــي  املصانــع  عــدد  إن  بغــزة   الفلســطينية 
مــن جائحــة كورونــا  للحــد  الحظــر  فــرض  قبــل  تعمــل 
(مصنعــًا،    94 إىل)  تقلــص  2065( مصنعــًا  بغــزة)  
وأن العاملــني فقــط) 3690 (مــن أصــل)  21790 (

عامل.
لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  إلحصائيــات  ووفقــًا 
قطــاع  يف  البطالــة  نســبة  بلغــت  فقــد  الفلســطيني، 
 203.2 بلــغ  العمــل  بعــدد عاطلــني عــن   49% غــزة 
آالف فــرد، بينــام بلغــت البطالــة يف الضفــة الغربيــة 

%14.8 بعدد 118.2 ألف فرد.

 غزة/فلسطني:
أتلفــت وزارة الزراعــة أمــس، أكرث من )20 ( 
طنــا مــن أعــالف ابقار الحليب غر مطابقة، 

ومخالفة للمواصفات القياسية.
إتــالف  جــرى  إنــه   الزراعــة،  وزارة  وقالــت 
الكميــة مــن قبــل اللجنــة الزراعيــة املختصــة 
بهــدف  التمويــن،  مباحــث  مــع  بالتعــاون 
املســتوردة،  االعــالف  جــودة  ضــامن 
والتأكــد أن األعــالف املســتخدمة يف تربية 
ومعايــر  الشــراطات،  مطابقــة  الحيوانــات 

الوزارة.
ضمــن  املذكــور  العلــف  اتــالف  ويــأيت 
االســتمرار بالحملــة الرقابيــة التــي تقــوم بهــا 
الزراعــة عــى مصانــع ومســتودعات،  وزارة 
ومــوردي األعــالف الحيوانيــة ضمــن عمليــة 
ضبط استراد مستلزمات االنتاج الحيواين 

والنبايت.  
مراقبــة،  أنهــا مســتمرة يف  الــوزارة  وأكــدت 
ومتابعــه جميــع أنــواع األعــالف املســتوردة، 
وأنهــا لــن تتهــاون يف اتخــاذ كل االجــراءات 

القانونية الرادعة بحق املخالفني.
االنتــاج  قطــاع  مــريب  جميــع  دعــت  كــام 
مــع  التواصــل  يف  الــردد  بعــدم  الحيــواين 
وزارة الزراعــة يف االبــالغ عــن أي أعالف غر 
مطابقــة للمواصفات واملعاير الفلســطينية 

لضامن الصحة الجودة.
زراعــة  مديريــة  نفــذت  آخــر،  جانــب  مــن 
مخــازن  عــى  تفقديــة  ميدانيــة  جولــة  رفــح 
وثالجــات ونقــاط تعبئــة محصــويل البصــل 

والبطاطس.
جاء ذلك، يف إطار مراقبة جودة املنتجات 

خاصــة بعــد عمليــة التخزيــن يف الثالجات، 
إىل  املنتجــات  هــذه  تصــل  حتــى  وذلــك 

املستهلك بجودة عالية.
بعمليــة  املديريــة  مهندســو  شــارك  كــام 
احصــاء للكميــات املوجــودة يف الثالجــات 
واملخــازن مــن البصــل والبطاطــس لضــامن 
توفــر هــذه املنتجــات يف الســوق املحــي 
،وذلــك يف ظــل الظــروف الطارئــة التــي ميــر 

بها القطاع من جراء جائحة كورونا.
كــام نفــذت اللجنــة الفنيــة ملتابعــة أصنــاف 

البذور جولة ميدانية يف محافظة خانيونس 
عــى عــدد مــن املزارع التي يتم فيها تجربة 
عــدد مــن اصنــاف الخيــار والفلفــل الحلــو، 
ومــن بينهــا محطــة التجــارب التابعــة للكليــة 
ومزارعــني  أصــداء  ومدينــة  الجامعيــة، 

ريادين يف محافظة خانيونس.
وتــأيت هــذه الزيارة ضمن سلســلة الزيارات 
وذلــك  الفنيــة،  اللجنــة  بهــا  تقــوم  التــي 
لتقييــم أفضــل األصنــاف مــن حيــث الجــودة 

واالنتاجية ومالمئتها للظروف الجوية .

لنجــاح  األساســية  الركيــزة  البــذور  تعــّد  و 
الجــدوى  تحقيــق  وضــامن  الزراعــة  عمليــة 
زالــت  مــا  حيــث  زراعتهــا  مــن  االقتصاديــة 
وزارة الزراعــة وبالرغــم مــن انشــغالها بخطــة 
الطــوارئ الخاصــة بجائحــة كورونــا مســتمرة 
مدخــالت  تحســني  ومتابعــة  مراقبــة  يف 
والــذي  زراعيــة،  ومــواد  بــذور  مــن  االنتــاج 
يعتــر أمــرًا رضوريــًا لضامن تحســني االنتاج 
الزراعــي والتغلــب عــى التحديــات البيئيــة 

املتزايدة وتحقيق االكتفاء الذايت.

كحيل: نسعى الفتتاح الصندوق بـ 15 مليون دوالر

القطاع الخاص يعكف عىل إنشاء صندوق لتعويض مترضريه من كورونا
غزة/ رامي رمانة:

يعكف القطاع الخاص، في قطاع غزة، على إنشاء صندوق 
لتعويض مؤسســاته المتضررة والعاملين فيها من جائحة 
كورونــا علــى غرار صنــدوق وقفة عز الذي أنشــئ بالضفة 

لتعويض المتضررين من الجائحة.
وتنتظــر لجنــة المتابعــة العليــا المنبثقــة عــن مؤسســات 
القطــاع الخــاص، الحصــول على عدة موافقــات لبدء عمل 
الصندوق، أبرزها موافقة رئيس الســلطة محمود عباس، 

والحكومة في غزة ،والقوى الوطنية واإلسالمية .
وبيــن نقيب اتحاد المقاولين بغزة أســامة كحيل لصحيفة 
"فلســطين" أن اللجنــة تطمــح أن تفتــح الصنــدوق الــذي 
سيطلق عليه مسمى وقفة كرامة  بـ ) 15 ( مليون دوالر.

جوالت على أماكن تخزين الخضراوات

الزراعة تتلف ) 20( طنًا من أعالف أبقار الحليب مخالفة للمواصفات

جانب من اإلتالف أمس             )قلسطني(

خان يونس/فلسطني:
بأهــم  موجــزا  تقريــرا  يونــس  خــان  بلديــة  أصــدرت 
أعــامل البلديــة خــالل األســبوع الثالــث مــن جائحــة 
كورونــا الفــرة الواقعــة مــا بــني ) 8 إىل 14( ســبتمر 

2020م.

 وتناول التقرير املوجز خالل الفرة املذكورة كمية 
اســتهالك الوقــود لتســهيل وصــول خدمــات بلديــة 

خان يونس.
وأشــار التقريــر إىل أنــه تــم اســتهالك )6,010( لــر 
وقــود لتســهيل وصــول خدمــات بلديــة خــان يونــس 
شــملت: )آليــات جمــع النفايــات، تشــغيل محطات 
الرف الصحي، تشغيل مولدات ومضخات املياه 

يف اآلبــار، مضخــات تريــف ميــاه الــرف الصحي 
باتجاه محطة املعالجة املركزية، تشغيل مضخات 
ميــاه الــرف الصحي يف األحواض املؤقتة، آليات 

لجان الطوارئ.
وبشــأن أعــامل الرقابــة يف وحــدة الضبــط امليــداين 
تنفيــذ   تــم  أنــه  التقريــر  بــني  واملتابعــة،  والتفتيــش 
يف  واألســواق  للمحــالت  رقابيــة  جولــة   )130(

األحيــاء، كــام تــم تنفيــذ  )37( جولــة ميدانيــة عــى 
األبنية والتنظيم ولحامية املمتلكات العامة.

بــني  الصحــي  الــرف  دائــرة  بأعــامل  يتعلــق  وفيــام 
التقرير تريف ما يقارب  )112,400( كوب مياه 
الــرف الصحــي ملحطــة املعالجــة املركزيــة، فيــام 

مــن مخلفــات محطــات  كــوب   )113( تنظيــف   تــم 
الــرف الصحــي. ولفــت إىل وصــول  )36( إشــارة 
تسديد خطوط وأعامل التسليك تم التعامل معها 
طــويل  مــر   )100( متديــد   تــم  كــام  ومعالجتهــا، 

شبكات رصف صحي جديدة.
وتناول التقرير أعامل الصيانة يف احياء مدينة خان 
يونــس حيــث تــم متابعــة  )8( مواقــع و تنفيــذ أعامل 

حدادة إلصالح خطوط املياه.
عــدا عــن متابعــة  )20( نقطــة وتــم إجــراء تعديــالت 

عى مصايف األمطار.
فيــام تــم صيانــة )150( مــر مربــع إلجــاميل صيانــة 
بــالط انرلــوك، و )40( مــر طــويل تركيــب  الطــرق 

رصف  مناهــل   )10( و  للشــوارع،  الجبهــة  أحجــار 
صحي تم صيانتهم.

أمــا يف جانــب دائــرة امليــاه تــم تشــغيل  )28( بــر 
ميــاه بشــكل كامــل، وضــخ  )172,000( كــوب ميــاه 

إىل شبكات املواطنني.
لــر كلــور  بـــ )4,900(  تــم تعقيــم  امليــاه  يف حــني 
ومتديــد  املواطنــني،  ملنــازل  ضخهــا  يتــم  والتــي 
)500( مــر شــبكات ميــاه جديــدة بأقطــار مختلفــة، 

و )10( تدخــالت لحــل مشــاكل امليــاه يف شــبكات 
  )170( لـــ  صيانــة  وإجــراء  األحيــاء،  يف  املواطنــني 

خط مياه .
وبخصــوص أعــامل دائــرة الصحة والبيئة ذكر التقرير 

األســبوعي أنــه تــم تجميــع  )826( طــن من النفايات 
مــن شــوارع املدينــة واألحيــاء املختلفــة وترحيلهــم 
للمكــب الواقــع رشق الفخــاري، و تنظيــف  )520( 

كوب ردميات ورمال زائدة من الشوارع واألحياء.
كــام تــم تجميــع  )37( طــن نفايات مــن مراكز الحجر 

الصحي ومنازل املخالطني وترحيلهم للمكب.
توصيــل  لتســهيل  آليــة   )29( تشــغيل   عــن  عــدا 
خدمــات بلديــة خــان يونــس.، وتشــغيل  )64( عربــة 

كارو وتكاتك يف خدمة النظافة.
فيــام تــم اســتخدام  )2,400( لــر مــواد تعقيــم يف 
واملرافــق  واألحيــاء  بالشــوارع  التعقيــم  حمــالت 

الخدماتية ومنازل املخالطني.

غزة/ فلسطني:
عــامل  لنقابــات  العــام  االتحــاد  رئيــس  قــال 
فلســطني ســامي العمــي إن خســائر قطــاع 
العــامل يف غــزة بلغــت 32 مليــون دوالر عــن 
20 يــوم عمــل مل يتقاضــوا فيهــا أجرتهــم بعــد 

تعطلهم عن العمل بسبب جائحة كورونا.  
وقال العمي يف تريح صحفي  أمس، إن 
أجــرة العامــل يف غــزة تبلــغ نحــو 10 دوالرات 
يومًيــا بأفضــل حاالتهــا وأن عــدد املتعطلــني 
عــن العمــل واملترريــن يف صفوف العامل 

من الجائحة بلغ نحو 160 ألًفا.
وأضاف أن كل يوم مير يخرس العامل رواتب 
 32 1.6 مليــون دوالر، مبعــدل  تقــدر بنحــو 
مليون دوالر خالل 20 يوما مل ميارسوا فيها 

أعاملهم بسبب الجائحة".
والقطــاع  الحكوميــة  الجهــات  النقيــب  ودعــا 

خان يونس/ فلسطني:
الوقــايئ  والطــب  األغذيــة  مراقبــة  فريــق  نفــذ 
التابــع لــوزارة الصحــة يف محافظــة خــان يونــس، 
جولــة تفتيشــية بالتعــاون مــع مباحــث التمويــن 

وصحة بلدية خان يونس.
وشــملت الجولة التفتيش عى ســوق الســمك 
الطــازج  الحبــش  بيــع  يف املعســكر، ومحــالت 
وبعــض املخابــز،  وذلــك للوقــوف عــى مــدى 
بتطبيــق  الغذائيــة  الحــرف  أصحــاب  التــزام 

واملنظــامت  األهليــة  واملؤسســات  الخــاص 
إلغاثــة  الوطنــي  "الصنــدوق  إطــالق  إىل 
املؤسســات  كل  تســاهم  بحيــث  العــامل"، 
مبــا  أســوة  فيهــا،  األعــامل  ورجــال  العاملــة 
جرى يف الضفة الغربية، والتي يعاين عامل 
غــزة اآلن ذات معانــاة عــامل الضفــة، وهــو مــا 

يستدعي أن يعاملوا أسوة بعامل الضفة.
وكالئهــا يف  مبكاتــب  العمــل  وزارة  وطالــب 
بشــكل  الصنــدوق  بإطــالق  وغــزة  اللــه  رام 
العــامل،  رواتــب  خســائر  لتعويــض  عاجــل، 
مشــرا إىل أن املنحــة القطريــة التــي رصفــت 
إىل العائــالت املتعففــة واملترريــن لنحــو 
170 ألــف عائلــة بواقــع 100 دوالر لكل أرسة 

والتــي اســتفاد منهــا آالف العــامل، ســاهمت 
بالشــكل  ليــس  ولكــن  املعانــاة  بتخفيــف 

املطلوب.

و  الوقايــة  إجــراءات  و  الصحيــة  الــروط 
السالمة.

طواقمهــا  أن  االغذيــة  مراقبــة  إدارة  وأفــادت 
أوقفــت مخبــز طابــون عــن العمــل لســوء وضعــه 
الصحي، كام تم إتالف 41 حبشه حية بسبب 
املــرض و الهــزال الشــديد، وذلــك قبــل ذبحهــا 

و بيعها.
وأكــدت عى اســتمرار العمــل اليومي للوصول 

لغذاء آمن و صحي و سليم.

في 20 يوًما
32 مليون  دوالر خسائر عامل غزة بسبب كورونا

إيقاف مخبز طابون عن العمل 
وإتالف 41 حبشة مريضة

خالل األسبوع الثالث من جائحة كورونا

بلدية خان يونس تصدر تقرير إنجازاتها األسبوعي لخدمة املدينة
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واشنطن/ وكاالت:
رضب اإلعصار "سايل" الساحل الجنويب الرشقي 
للواليات املتحدة أمس، كام أعلن املركز الوطني 

لألعاصري، متوقعا أن يتسبب بفيضانات خطرة.
املناطــق  أّن  لألعاصــري  الوطنــي  املركــز  وذكــر 
ولويزيانــا  أالبامــا  واليــات  يف  الســاحلية 
وميسيســيبي وفلوريــدا يف عــن اإلعصــار، الــذي 
يرافقــه ريــاح تصل رسعتها إىل 165 كلم/الســاعة 

عند منتصف الليل )الخامسة ت غ(.
األوىل  الفئــة  مــن  كان  الــذي  اإلعصــار  أن  وأوضــح 
بــات  فئــات  خمــس  مــن  تصاعــدي  مقيــاس  عــى 
مــن املتوقــع  "أنــه  الثانيــة، مضيفــا  الفئــة  مــن  اآلن 
أن يتســبب بفيضانــات كارثيــة تهــدد األرواح" يف 

املناطق الساحلية.
وانقطعت خدمة الكهرباء بالفعل عن نحو 75 ألف 
منــزل يف أالبامــا وفلوريــدا، حســب محطة الطقس 

ومنشورات عى مواقع التواصل االجتامعي.
ويف الواقــع فــإّن حــوض املحيــط األطلــي يشــهد 
حالًيــا مــا ال يقــّل عــن خمــس عواصــف هــي بوليــت 
ورينيــه وتيــدي وفيــي باإلضافــة إىل ســايل، وهــو 

رقم قيايس منذ عام 1971.

مؤمتــر  يف  آيفــي  كاي  أالبامــا  واليــة  حاكــم  وقــال 
صحــايف "نتوقــع حــدوث فيضانــات قياســية ورمبــا 
ارتفــاع  ومــع  التاريخيــة.  املســتويات  تحطيــم 
مستوى املياه، فإن هناك مخاطر أكرب يف خسارة 

املمتلكات واألرواح".
وتابــع "أحثكــم بأقــوى طريقــة ممكنــة عــى اإلجــاء 
إذا ســمحت الظروف والبحث عن مأوى يف مكان 

آخر اليوم قدر اإلمكان".
يف  حديثــه  يف  ترامــب،  دونالــد  الرئيــس  وشــّبه 
ســايل  اإلعصــار  فرينــدز"،  آنــد  "فوكــس  برنامــج 
ولويزيانــا،  تكســاس  رضب  الــذي  لــورا  بإعصــار 
أســابيع  قبــل  الكاريبــي،  البحــر  منطقــة  وكذلــك 

قليلة.
وقــال ترامــب "هــذا )اإلعصار( أصغر لكّنه إىل حد 
ما مبارش أكرث"، مطمئًنا يف الوقت نفســه إىل أّن 

الوضع "تحت السيطرة".
أن  األمريكيــة  الجويــة  األرصــاد  دائــرة  وتوّقعــت 
يكون موسم األعاصري يف املحيط األطلي هذا 
العام، والذي يستمّر من 1 حزيران/يونيو إىل 30 
ترشين الثاين/نوفمرب، "نشًطا" للغاية، مع ما بن 

7 إىل 11 إعصاًرا.

الكويت/ وكاالت:
تســلمت الســفارة الكويتية يف بغداد -أمس من 
الحكومــة العراقيــة رفــات 21 مفقــودا، يعتقد أنه 
ألرسى كويتيــن خــال الغــزو العراقــي للكويــت 
طائــرة  عــرب  الكويــت  إىل  نقــل  ثــم   ،1990 عــام 

خاصة.
وجرت مراســيم تســليم الرفات قرب مطار بغداد 
الدفــاع  وزارة  عــن  ممثلــن  بحضــور  الــدويل، 
الدوليــة  األحمــر  الصليــب  ومنظمــة  العراقيــة 
العــراق  ملســاعدة  املتحــدة  األمــم  ومكتــب 

)يونامي(.
ونقلــت وكالــة األنبــاء الكويتيــة )كونــا( عــن القائــم 
محمــد  الكويــت  ســفارة  يف  باإلنابــة  باألعــامل 
الوقيــان، قولــه إن تســليم الرفــات جــاء يف إطــار 
األرسى  ملــف  يف  املبذولــة  الجهــود  مواصلــة 

واملفقودين الكويتين ورعايا الدول األخرى.
وأوضح أن العملية متت عرب اللجنتن الدوليتن 
اللتن ترتأسهام اللجنة الدولية للصليب األحمر 
بعضويــة كل مــن الكويــت والعــراق والســعودية 
وأمريــكا وبريطانيــا وفرنســا، فضــا عــن )يونامــي( 

بصفة مراقب.
للمــؤرشات  -وفقــا  يعتقــد  أنــه  الوقيــان  وأضــاف 
ومفقوديــن  ألرسى  يعــود  الرفــات  أن  األوليــة- 
كويتيــن، عــرث عليهــم يف بادية الســاموة جنويب 

العراق.
ولفــت الوقيــان إىل أنــه ســيتم إمن جــراء عمليات 
يف  والرفــات  الجثــث  لبقايــا  الجينــي  الفحــص 
الجنائيــة،  لألدلــة  العامــة  اإلدارة  عــرب  الكويــت 
األرسى  بيانــات  قاعــدة  مــع  النتائــج  ملطابقــة 

واملفقودين ورعايا الدول األخرى.

نيويورك/ وكاالت:
أعلــن الرئيــس الجديــد للجمعيــة العامــة لألمــم املّتحــدة 
الــرتيك فولــكان بوزكــري أمــس أّنــه يعتــزم دعــوة قــادة دول 
العــامل للحضــور إىل نيويــورك للمشــاركة يف قّمــة حــول 
جائحــة كوفيــد19-، يف مبــادرة لقيــت بحســب مصــادر 

دبلوماسية اعرتاضات من دول عّدة.
صحــايف  مؤمتــر  خــال  الســابق  الــرتيك  الوزيــر  وقــال 
لألمــم  العامــة  للجمعيــة  االســتثنائية  الجلســة  هــذه  إّن 
مــن  األول  األســبوع  "يف  ُتعقــد  أن  يفــرتض  املّتحــدة 

ترشين الثاين/نوفمرب".
لكّن مصادر دبلوماسية أفادت أّن دواًل عديدة اعرتضت 
عــى هــذا التاريــخ، معتــربة أّنــه مــن املبكــر ألوانــه دعــوة 
قادة العامل للحضور إىل نيويورك يف وقت ال تزال فيه 
الــدول أجمــع، ويف مقّدمهــا الواليــات املّتحــدة، تعــاين 
من تفّش الوباء من دون أي قدرة عى السيطرة عليه.

األطــراف  فــإّن  نفســها  الدبلوماســية  للمصــادر  ووفًقــا 
هــذه  موعــد  يكــون  أن  عــى  حالًيــا  تتفــاوض  املعنيــة 
القمــة االســتثنائية يف األســبوع األول مــن كانــون األول/

ديسمرب.
ويطالب بوزكري بأن تستأنف األمم املتحدة اجتامعاتها 
هــذه  بــأّن  علــاًم  ممكــن،  وقــت  أقــرب  يف  الحضوريــة 
االجتامعات تعقد عرب الفيديو منذ آذار/مارس بسبب 

وباء كوفيد19-.
وقــال الدبلومــايس الــرتيك إّن هــذه القمــة حول الجائحة 
حزيــران/ "منــذ  تعقــد  أن  ينبغــي  وكان  كثــرًيا  تأّخــرت 

يونيو".
وأوضــح أّن "التوقيــت الســيايس مهــّم. عندمــا ال تنجــز 
االجتــامع  هــذا  بــن  الصلــة  تفقــد  مواقيتهــا  يف  األمــور 

واألشخاص الذين يتوّقعون نتيجة منه".
وأضــاف "طاملــا ســمحت الظــروف الصحّيــة بذلــك، فأنــا 

أخّطــط لعقــد اجتامعــات حضوريــة للجمعيــة العاّمــة"، 
التــي اّتخذتهــا الواليــات  معرًبــا عــن أســفه ألّن التدابــري 
املســتحيل  مــن  "جعلــت  الجائحــة  ملكافحــة  املّتحــدة 
عى أّي زعيم أن يأيت ويشارك حضورًيا يف اجتامعات 

الجمعية العامة" يف نيويورك األسبوع املقبل.
ال  الدبلومــايس،  عملنــا  "يف  أّنــه  عــى  بوزكــري  وشــّدد 
األمــد  فهــم طويــل  لبنــاء  لوجــه  اللقــاء وجًهــا  عــن  بديــل 

ملواقف بعضنا البعض والتوّصل إىل حلول وسط".
وأوضــح رئيــس الجمعيــة العامــة أّن حــواىل عــرشة رؤســاء 
دول، مــن بينهــم الــرتيك رجــب طّيــب أردوغــان، ســّجلوا 
األســبوع  نيويــورك  إىل  شــخصًيا  للحضــور  أســامءهم 
املقبــل إللقــاء خطبهــم مــن عــى منــرب الجمعيــة العامــة، 
غــري أّنهــم عدلــوا عــن ذلــك بعدمــا تبــّن لهــم أّنــه عليهــم 
الخضــوع لحجــر صّحــي ملــدة أســبوعن حــال وصولهــم 

إىل الواليات املّتحدة.

الكويت تتسلم من العراق 
رفات 21 مفقوًدا إبان غزو عام 1990

م الكويت رفات املفقودين أمس       )فلسطن( جانب من تسلُّ

بريوت/ وكاالت:
اللبنانيــة يف  القــوى السياســية  أخفقــت 
املهلــة  يف  جديــدة  حكومــة  تشــكيل 
التــي حددهــا الرئيــس الفرنــي إميانويل 
عــى  خــاف  بســبب  وذلــك  ماكــرون، 
قالــت  ذلــك  ومــع  الوزاريــة،  الحقائــب 
باريس إنه مل يفت األوان إلنجاز املهمة.

فقــد أرجــأ رئيس الوزراء اللبناين املكلف 
الرئاســة  ملقــر  زيارتــه  أديــب  مصطفــى 
اليــوم  إىل  عــون  ميشــال  الرئيــس  للقــاء 
مزيــد  أمــام  املجــال  إلفســاح  الخميــس 
الحكومــة  تشــكيل  بشــأن  االتصــاالت  مــن 

الجديدة.
الشــهر  مطلــع  لبنــان  زار  ماكــرون  وكان 
مرفــأ  انفجــار  منــذ  الثانيــة  للمــرة  الجــاري 
أغســطس/آب  مــن  الرابــع  يف  بــريوت 
تشــكيل  رضورة  عــى  وشــدد  املــايض، 

خــال  االختصاصيــن  مــن  حكومــة 
أسبوعن لتنفيذ إصاحات عاجلة.

أن  مــن  الفرنــي  الرئيــس  حــذر  وحينهــا 
لبنــان يواجــه خطــر "الــزوال" يف حــال مل 
املطلوبــة  العاجلــة  اإلصاحــات  ينفــذ 
يف خضــم أزمــة اقتصاديــة خانقــة فاقمهــا 
انفجــار املرفــأ الذي قدرت أوســاط دولية 
خسائره مبا ال يقل عن 8 مليارات دوالر.

أمــل  اللــه وحركــة  وبينــام يتمســك حــزب 
وتســمية  املاليــة  وزارة  عــى  بالحصــول 
الــوزراء  رئيــس  قــال  الشــيعة،  الــوزراء 
الســابق ســعد الحريــري يف تغريــدة عى 
"تويرت" إن وزارة املالية وســائر الحقائب 
وإن  طائفــة،  ألي  حرصيــا  حقــا  ليســت 
الطوائــف  عــى  الحقائــب  مــداورة  رفــض 
هــو انتهــاك للفرصة األخرية إلنقاذ لبنان، 

وفق تعبريه.

مــن جهتــه، قــال الزعيــم الــدرزي اللبنــاين 
ال  البعــض  إن  أمــس،  جنبــاط  وليــد 
التــي  الجهــود  أن  يبــدو-  مــا  يفهــم -عــى 
األزمــة  مــن  لبنــان  تقودهــا فرنســا إلخــراج 
هــي الفرصــة األخــرية إلنقاذ البــاد، مرددا 
تحذيــر باريــس مــن أن لبنــان يواجــه خطــر 
الــزوال مــا مل يقم باإلصاحات املطلوبة، 
والتــي باتــت رشطــا تضعــه الــدول الغربية 

ملساعدة لبنان.
أمــس  الفرنســية  الرئاســة  أعربــت  وقــد 
السياســين  احــرتام  لعــدم  أســفها  عــن 
قطعوهــا  التــي  للتعهــدات  اللبنانيــن 
للبنــان  الثانيــة  ماكــرون  زيــارة  خــال 

بتشكيل الحكومة خال أسبوعن.
وقالــت الرئاســة الفرنســية -يف بيــان- إنــه 
عــى  يجــب  وإنــه  بعــد،  األوان  يفــت  مل 
والعمــل  مســؤولياتهم،  تحمــل  الجميــع 

ملصلحة لبنان وحده عرب السامح لرئيس 
الــوزراء مصطفــى أديب بتشــكيل حكومة 

مبستوى خطورة الوضع.
عقــب  الثانيــة  للمــرة  بــريوت  زار  وحــن 
انفجار املرفأ، حذر الرئيس الفرني من 
للنظــام  أخــرية  فرصــة  تشــكل  مبادرتــه  أن 

القائم يف لبنان.
وتقــول تقاريــر إن رئيــس الــوزراء اللبنــاين 
املكلــف مييــل إىل تقديــم اســتقالته يف 
حــال عــدم تحقيــق اخــرتاق عــى صعيــد 
تشــكيل الحكومــة خــال الســاعات الـــ24 

القادمة.
ويف حال عدم الحصول عى دعم حزب 
الله وحركة أمل للحكومة الجديدة، فإنها 
وفقــا  النــواب،  ثقــة  عــى  تحصــل  ال  قــد 
 Associated( "لوكالة "أسوشــيتد بــرس

.)Press

باريس: لم يُفت األوان إلنجاز المهمة
لبنان يتجاوز املهلة الفرنسية لتشكيل الحكومة وسط خالف عىل الحقائب

جنيف/ وكاالت:
يســتعد ممثلــون عــن الحكومــة اليمنيــة 
واملتمــردون  ــا  دوليًّ بهــا  املعــرتف 
جنيــف  يف  محادثــات  لبــدء  الحوثيــون 
اليــوم الخميــس برعايــة األمــم املتحــدة 
األخــري"  "اللمســات  وضــع  إىل  تهــدف 
أســريا،   1420 لتبــادل  اتفــاق  عــى 

حسبام أفادت مصادر الطرفن.
ووافــق الجانبــان يف محادثــات الســويد 
 2018 عــام  االول/ديســمرب  كانــون  يف 
وجــرت  أســري،  ألــف   15 تبــادل  عــى 
التوقيــع  منــذ  تبــادل محــدودة  عمليــات 

عى االتفاق.
عمليــة  ســتكون  تحّققــت،  حــال  ويف 
حولهــا،  التفــاوض  يجــري  التــي  التبــادل 
عــى  الدامــي  النــزاع  بدايــة  منــذ  األكــرب 
وتدخــل   2014 منتصــف  يف  الســلطة 
رأس  عــى  الســعودية  بقيــادة  تحالــف 

دعــام   2015 يف  عســكري  تحالــف 
للحكومة.

األرسى  شــؤون  لجنــة  يف  أعضــاء  وذكــر 
واملعتقلن الحكومية أّنه من املفرتض 
مــن   900 رساح  إطــاق  عــى  االتفــاق 
 520 نحــو  مقابــل  يف  الحوثيــن  أرسى 

من أرسى الحكومة.
لوكالــة  فضائــل  ماجــد  العضــو  وقــال 
"االجتــامع  إّن  الفرنســية  الصحافــة 
سيســتكمل مناقشــة إمن جراءات تبادل 
اطــاق رساح الدفعــة األوىل من األرسى 

والتي تضم 1420 من الطرفن".
مــن  قريــب  حكومــي  مصــدر  وأوضــح 
هــي  املحادثــات  ان  اليمنيــة  الرئاســة 
"لوضع اللمسات األخرية" عى العملية 
بعدمــا جــرى االتفــاق مع اللجنــة الدولية 
للصليب األحمر عى "جميع الرتتيبات 
اللوجســتية مبا فيها عملية نقل األرسى 

وتحديد مواقع عمليات التبادل".
وأضاف أّن من بن األرسى املتفق عى 
نــارص منصــور  إطــاق رساحهــم العميــد 
هــادي، شــقيق الرئيــس اليمنــي عبــد ربه 
 19 نحــو  منصــور هــادي، باإلضافــة إىل 
أسريا سعوديا وسياسين وصحافين.

صنعــاء  مطــار  يف  مســؤول  وأّكــد 
رئيــس  إّن  الحوثيــن  لســيطرة  الخاضعــة 
عبدالقــادر  الحوثــن  أرسى  لجنــة  وفــد 
املرتيض غادر العاصمة اليمنية صنعاء 
قبــل  األردن  إىل  متوجهــا  أمــس  مســاء 

سفره إىل جنيف.
وكان ممثل األمن العام لألمم املتحدة 
مارتــن غريفيــث أعلــن يف إحاطــة أمــام 
أمــس  مــن  أول  الــدويل  االمــن  مجلــس 
الطرفــان  يلتقــي  "أن  املتوقــع  مــن  أنــه 
ملتابعــة  ســويرسا  يف  األســبوع  هــذا 
تبــادل  اتفــاق  تنفيــذ  حــول  نقاشــاتهام 

األرسى". وتحتــاج الطائــرات التــي تحــط 
التحالــف  مــن  إذن  إىل  صنعــاء  وتغــادر 
بقيــادة الســعودية الــذي يفــرض حصــارا 
أربــع  نحــو  منــذ  العاصمــة  مطــار  عــى 
بهبــوط طائــرات  ســنوات وال يســمح إال 

األمم املتحدة واملساعدات فيه.
اتفــق  املــايض  شــباط/فرباير  ويف 
اليمنيــة  الحكومــة  عــن  ممثلــون 
والحوثيــن يف العاصمــة األردنية عامن 
عــى خطــة مفصلــة إلمتــام أول عمليــة 
واملحتجزيــن  لــألرسى  واســعة  تبــادل 

منذ بداية النزاع.
وميّثــل امتــام العمليــة بارقــة أمــل بعــد 
الــذي  االقتتــال  مــن  ســنوات  ســت 
وبأســوأ  آالف  وإصابــة  مبقتــل  تســّبب 
لألمــم  وفقــا  العــامل،  إنســانية يف  أزمــة 
املتحدة، حيث يواجه ماين السكان 

خطر املجاعة.

محادثات مينية يف جنيف لوضع "اللمسات األخرية" عىل عملية تبادل أرسى

ا قبل نهاية السنة الجمعية العامة لألمم املتحدة تعتزم عقد قمة حضوريًّ

السودان يعلن اعتقال العرشات بتهمة 
حيازة متفجرات تكفي لنسف الخرطوم

الخرطوم/ وكاالت:
أعلــن النائــب العــام الســوداين تــاج الــرس عــي الحــرب، أمــس ضبــط مــا وصفهــا بخليــة إرهابية 

وكمية كبرية من املتفجرات يف العاصمة الخرطوم.
وقال الحرب يف مؤمتر صحفي إن "قوات الدعم الرسيع نصبت 12 كمينا أسفرت عن ضبط 

41 إرهابيا ومواد متفجرة خطرة بإمكانها أن تنسف كل العاصمة".
النيــل  نــرتات األمونيــوم يف مداهــامت" رشق  وأضــاف "ضبطنــا كميــات ضخمــة مــن مــادة 
بالعاصمــة، مشــددا عــى أن املتفجــرات املضبوطــة شــديدة الخطــورة، وبينهــا مــواد شــبيهة 

بالتي دمرت مرفأ بريوت.
وأقــر النائــب العــام خــال مؤمتــر صحفــي مبقــر النيابــة العامــة يف الخرطــوم، بــأن الســلطات 

السودانية رصدت ظهور "خايا إرهابية" يف الخرطوم وأنها تعمل عى تفكيكها.
مــن جانبــه، أكــد الناطــق الرســمي باســم قــوات الدعــم الرسيــع العميــد ركــن جــامل جمعــة، 

القبض عى خلية بحوزتها كمية كبرية من املتفجرات.
و3594   )tnt( إن يت"  الـــ "يت  متفجــر  مــن  لوحــا   850 تشــمل  املتفجــرات  أن  وأشــار إىل 

كبسولة تفجري وأربعة جواالت بودرة نرتات.
وكشــف أن جــزءا مــن املتفجــرات املضبوطــة اســتخدمت يف محاولــة تفجــري موكــب رئيــس 

مجلس الوزراء عبد الله حمدوك يف مارس/آذار املايض.
ونــوه بوجــود ترسيــب للمتفجــرات مــن املناطــق الرســمية، وقــال إن االتجــار باملتفجرات يتم 

عرب خايا مغلقة.

اإلعصار سايل يرضب جنوب رشق الواليات املتحدة

جانب من إعصار "سايل" أمس               )فلسطن(

هجوم صاروخي جديد عىل 
"املنطقة الخرضاء" يف بغداد

بغداد/ األناضول:
الخــراء  املنطقــة  عــى  صــاروخ  ســقوط  أمــس،  العراقــي،  الجيــش  أعلــن 
 48 ثــاين هجــوم صاروخــي خــال  ليكــون  بغــداد،  التحصــن يف  شــديدة 
ســاعة. ووفــق بيــان خليــة اإلعــام األمنــي بــوزارة الدفــاع العراقيــة، "ســقط 
صاروخ كاتيوشا عى بناية داخل املنطقة الخراء يف العاصمة بغداد".

وأفاد البيان بـ"عدم وقوع خسائر أو أرضار من جراء سقوط الصاروخ الذي 
أطلق من حي العامل غريب العاصمة بغداد".

وفجــر أول مــن أمــس، أطلــق مجهولــون 3 صواريــخ كاتيوشــا عــى املنطقــة 
اســتهدف  قليلــة،  بســاعات  ذلــك  إصابــات، وعقــب  وقــوع  الخــراء دون 
هجوم بعبوة ناسفة سيارة دبلوماسية بريطانية، يف محيط املنطقة ذاتها.

واملنطقة الخراء شديدة التحصن، إذ تضم مقار البعثات الدبلوماسية 
األجنبية، وأبرزها السفارة األمريكية، إضافة إىل مقري الحكومة والربملان، 
مــا يعرضهــا لهجــامت صاروخيــة متكــررة. ويف األســابيع القليلــة املاضيــة، 
وقــوات  األمريكيــة،  القــوات  تســتهدف  التــي  الهجــامت  وتــرية  تصاعــدت 
ومصالــح دول أخــرى يف التحالــف الــدويل املناهــض لتنظيــم الدولــة، إذا 
باتــت الهجــامت تقــع بصــورة شــبه يوميــة. وتتهــم واشــنطن فصائــل عراقيــة 
مســلحة مرتبطــة بإيــران بالوقــوف وراء الهجــامت التــي تســتهدف ســفارتها 

وقواعدها العسكرية التي ينترش فيها جنودها بالعراق.
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فــي هــذه األوقــات من كل عــام يزدحم شــاطئ بحر غزة 
بالمصطافيــن، فهو مالذهــم مع ارتفاع درجــات الحرارة، 
وانقطــاع التيــار الكهربائــي ســاعات طويلة، ولكــن اليوم 

أغلقت الشــوارع المؤدية إليه بالحواجز في إجراء وقائي 
لمنــع تفشــي فيــروس كورونا فــي القطاع الذي يشــدد 

االحتالل حصاره منذ 14 سنة.

غزة/ هدى الدلو:

7 أسباب أللم الكلى المفاجئ

أنــى املعلمــة نهايــة مهــا حييــت، كنــت يف  ال أســتطيع أن 
نا  الصــف الثــاين عندمــا انتقلــت إىل تلــك املدرســة بعــد أن غيَّ
مــكان ســكننا، فأصبــح مــن الــازم االنتقــال ملدرســة قريبــة مــن 
لعائلتــي  املــادي  -والوضــع  معروفــن  والــداي  ولكــون  البيــت. 
مريــح أتــاح يل الكثــي مــن االمتيــازات- اســُتقبلت يف املدرســة 
ــل، ورسعــان مــا اندمجــت يف صفــي وداخــل  بالرتحــاب، والتَقبُّ
مجموعــات الطالبــات، وأصبحــت معروفة بــن الجميع، طالبات 
ة للمشــاركة يف النشــاطات  ومعلات، وُأتيحت يل فرص ســخيَّ
التــي  التــي كنــت أحبهــا، وخاصــة اإلذاعــة املدرســية  الطابيــة 
ا فيها  بــت يب املعلمــة املســؤولة عنها، ومنحتنــي دوًرا رياديًّ رحَّ

يف مناسبات مختلفة.
خاصــة املوضــوع أننــي شــعرت يف تلــك املدرســة وكأننــي يف 
بيتــي الثــاين بســبب التقّبــل اإليجــايب الداعم الــذي لقيته طوال 
الوقــت، ولكــن، يف قلــب هــذا الخضــّم، تلــوح يف ذاكــريت بقــع 
داكنــة، شــديدة القتامــة: صــورة طفلــة قصــية ســمينة، مبابــس 
غــي مرتبــة، وشــعر أشــعث أغــر معظــم الوقــت، وبــرة ســمراء 
ــدب والخــدوش، وفــم كبــي وأســنان صفــراء غــي  النُّ تكــر فيهــا 
منتظمة، وحقيبة رمادية كالحة ال تواكب أشكال وألوان املوضة 
ارجــة، ويبــدو واضًحــا أنهــا ورثتهــا مــن أحــد إخوتهــا الكبــار أو  الدَّ
أحــد املحســنن الذيــن مل يعــد لديــه طــاب يف املــدارس منــذ 

زمن. 
ألــوان زاهيــة وجميلــة كــا معظــم  تكــن ذات  حتــى دفاترهــا مل 
الطالبــات، أمــا مطــرة امليــاه فلــم يكــن لديهــا واحــدة ذات مــرة، 
بــل تراهــا تضطــر دوًما إىل االســتئذان للخــروج للرب )هذا يف 
حــال وافقــت املعلمــة التــي يغلــب عىل طبعها الحــاد الرفض(، 
أو تسوُّل رشبة املاء من الطالبات الايت ُكنَّ يرفض ذلك بعنف 
لن بها رفضهن. يف الغالب، فضًا عن عبارات التقزز التي يذيِّ

مــا يجــري وأرقبــه مبشــاعر طفــل مرهــف شــديد  كنــت أشــاهد 
الحساســية، يــؤمل قلبــه الظلــم االجتاعــي، ومحاســبة األطفــال 

عىل أخطاء ارتكبها غيهم.
كنــت أســأل نفــي كثــًيا: ملــاذا متــام تحديــًدا؟! ملــاذا أجدهــا 
تختلــف بشــكل ســلبي عــن بقيــة الطالبــات إىل درجة أنني رصت 
بــن رسب مــن البجــع؟! ملــاذا ال تشــرتي  لهــا بطــة ســوداء  أتخيَّ
تغســل  ال  ملــاذا  متتلكهــا؟!  التــي  مــن  أجمــل  وأدوات  حقيبــة 
شعرها ومتشطه وتضع عليه ربطات بيضاء مرتبة وجميلة مثلنا 
بعد أن تتعطر وتتزين؟! ما الذي يدفعها إىل القدوم للمدرسة 
ر منهــا الطالبات،  بهــذا املظهــر، الــذي يجلــب لهــا االحتقار وينفِّ
حكايــة  معهــن  لهــا  الغالــب  يف  الــايت  املعلــات  عــن  فضــًا 
ضاربة يف الســوء؟! ملاذا ال تأيت أمها وتســأل عنها وتزورها يف 

الصف كا تفعل كل األمهات؟!  
الســت نهايــة، معلمــة العلــوم، كانــت ألــد أعــداء متــام، وأكــر 
بــن  خشــبية  عصــا  تحمــل  الصــف  تــأيت  مــا  وعــادة  مبغضيهــا، 
دفاترهــا، مــا إن تلــج بــاب الصــف وتســمع جلبــة الطالبــات، حتــى 
ُتخــرج العصــا، وتشــق الصفــوف معاجلــة إىل املســكينة متــام 
التي تنكمش يف مرقدها مثل قطة داهمتها العاصفة الهوجاء، 
وترفع العصا إىل أقىص ما تصل ذراعها، ثم تهوي بها با متييز 
بــن أعضائهــا بقســوة بالغــة، كان الصــف يســكن فجــأة، وتقــف 
تكــن وحدهــا  التــي مل  عــىل عقــاب متــام  الطالبــات متفرجــات 
الســبب يف اســتحقاقه، ولكن يف كل مرة ال بد من كبش فداء، 

ومل يكن هناك أفضل من متام ألداء هذا الدور.
يف كثــي مــن املــرات مل تتوقــف الســت نهايــة عــن الــرب إال 
بعــد أن ُتكــر العصــا، أمــا متــام فتتســمر أمامهــا مثــل متثــال من 
الرونــز، تكتفــي بإخفــاء وجههــا بن يديها والنشــيج بصمت، ثم 
االنســحاب بعيًدا عن املحيط، والتأتأة والتلجج كلا أرادت أن 

تنطق بكلمة.
األيــام:  تلــك  تذكــرت  كلــا  داخــي  تتضــارب  كثــية  مشــاعر 
حقــد عــىل املعلمــة، وشــفقة عــىل متــام، وغضــب مــن زميايت 
لتسببهن باألذى لتلك املسكينة، واحتقار للذات لكوين كنت 
فرج دون أن أقف للتصدي والدفاع عنها، وقول كلمة  أكتفي بالتَّ

الحق أمام املعلمة الجائرة.
لــو  وأمتنــى  كثــية  أحياًنــا  مخيلتــي  يف  تــرتاءى  متــام  إن  حتــى 

ألتقيها، أمتنى لو أعرف أين جرت بها سيول الدنيا الظاملة. 
بعد الصف الثالث تركْت املدرســة ومل أعد أســمع عنها شــيًئا، 
مــع أين مل أســتطع نســيان وجههــا املرتجــف رعًبــا، ودمــوع الــذل 

املنفطرة من عيونها الريئة.

تمام والمعلمة نهاية.. 
هل نحاسب األطفال 

على بشاعتهم؟!

د. زهرة خدرج

القاهرة/ فلسطين:
لماذا قد تشــعر بألم مفاجئ بإحدى كليتيك أو 
كلتيهما؟، هذا السؤال يحتم عليك التعرف إلى 

كل األسباب المحتملة آلالم الكلى.
البــول  الــدم، وتكويــن  بتصفيــة  الكلــى  تقــوم 
وتمريره خارج الجسم عبر أنابيب تسمى الحالب، 
لذلــك عندمــا يحــدث خلــل فــي أي مــن هــذه 
المناطق، قد يصاب الفرد باأللم؛ وفًقا لما جاء 

في موقع "ويب طب" اإللكتروني.
تشــمل بعــض األســباب األكثــر شــيوًعا آلالم 

الكلى ما يلي:

أو  املعــادن  تراكــم  بســبب  الــكىل  حصــوات  تتبلــور  الــكىل:  حصــوات 
الفضــات داخــل الجســم، قــد تأخــذ هــذه الحــىص شــكل حبــات الرمــل أو 

قد تصبح بحجم حبات اللؤلؤ. 
قد تتعر حصوات الكىل يف املسالك البولية، ومتنع البول من املرور، 

األمر الذي يسبب أمًلا شديًدا.
التــي  البوليــة،  عــدوى املســالك  قــد تســبب  البوليــة:  عــدوى املســالك 
تحــدث بســبب البكتييــا التــي تنتــج بعد التبول، أمًلــا يف الكىل، وحمى، 

وأمًلا عند التبول.
عــدوى الــكىل:  تحــدث العــدوى يف الــكىل، عندمــا تنتــر البكتييــا مــن 

املثانة إىل الكىل.
يف  انســداًدا  يعانــون  الذيــن  أو  الســكري،  بــداء  املصابــون  األشــخاص 

املسالك البولية، هم أكر عرضة لإلصابة بعدوى الكىل. 
مــن املمكــن أن تتســبب بعــض املشــاكل التــي تصيــب املســالك البوليــة 

يف تدفــق البــول للخلــف مــن املثانــة حتــى الــكىل، مــا يــؤدي إىل تكــرار 
اإلصابة بالعدوى، ورمبا تلف الكىل الدائم.

 مــرض الــكىل متعــدد الكيســات: مــرض الــكىل متعــدد الكيســات حالــة 
وراثيــة، تتطــور فيهــا األكيــاس املليئة بالســوائل داخل الــكىل، األمر الذي 
يتسبب يف تضخم الكىل، إىل أن تفقد يف النهاية قدرتها عىل العمل.

التــي  الصدمــات  أو  القويــة  الربــات  تســبب  قــد  الصدمــة:  أو  اإلصابــة 
تصيــب منطقــة الــكىل متزًقــا أو تلًفــا للــكىل، أو تــؤدي إىل تعطيــل تدفــق 
الدم الطبيعي إىل الكليتن، ما ينتج عنه الفشل الكلوي الحاد املفاجئ.

انســداد كامــل  أو  الكلويــة: ميكــن أن يحــدث تضيــق  انســداد الرايــن 
يف رشايــن الكليــة اليمنــى أو اليــرى، األمــر الــذي يؤثــر عــىل الحالــب، 
ا، يؤدي انسداد مجرى البول إىل تجمع البول  ا أو ثنائيًّ ويسبب أمًلا أحاديًّ

ورجوعه باتجاه الكلية، والتسبب بأرضار إلحدى الكليتن أو كلتيها. 
يعــرف االنســداد أيًضــا باســم االعتــال البــويل االنســدادي، وقــد يحــدث 

بسبب عدد من الحاالت الطبية، ومن ذلك: حىص الكىل وحىص املثانة 
وعــدوى املســالك البوليــة )UTI( وتضخــم الروســتاتا، والحمــل، وتجلــط 
األوردة الكلويــة، واملثانــة العصبيــة، ورسطــان املثانــة، أو عنــق الرحــم، أو 

القولون، أو املستقيم، أو الروستاتا، واالرتجاع املثاين الحالبي.
الــكىل ألي ســبب مــن األســباب، تبــدأ  عندمــا يحــدث انســداد رشايــن 
الــكىل يف التــورم -وهــي حالــة يشــار إليهــا باســم مــوه الكليــة-  وتشــمل 
الحمــى،  البطــن، إىل جانــب  أو  الفخــذ،  أو  الجنــاح،  أمًلــا يف  األعــراض: 

وعر البول، وأمل عن التبول، والغثيان. 
رسطان الكىل: رسطان الخايا الكلوية أحد أكر أنواع رسطانات الكىل شيوًعا. 

عــادًة مــا يصيــب األشــخاص الذيــن يبلغــون الســتينات أو الســبعينات من 
العمر، ونادًرا ما يظهر عند األفراد الذين تقل أعارهم عن 50 عاًما. 

تشمل أعراضه: ظهور دًما يف البول، وأمًلا مستمًرا يف الظهر أو الجانب 
أسفل الضلوع مبارشًة، وبروز كتلة أو تورم يف الجانب.

الفيروس منع توجههم إلى البحر للترفيه عن أنفسهم
كورونا والغزيون.. الرحالت إلى "متنفسهم الوحيد" "مؤجلة"

أم لخمســة أطفــال،  )35 عاًمــا(، وهــي  آالء حســنن 
تقطن يف مدينة غزة، تقول لصحيفة فلسطن: "من 
سوء الحظ أننا كنا نخطط للذهاب إىل شاطئ البحر 
يف الجمعة التي فرض فيها حظر التجوال، ولكن كل 

مخططاتنا العائلية باءت بالفشل".
ولكــن أكــر مــا يزعجهــا هو أن طفلها الصغي الذي مل 
يتجــاوز عمــره خمســة أعــوام كان ينتظــر تلــك الرحلــة 
بصــر نافــد، فقــد حاولــت تبســيط املعلومــات أمــام 
"إنــه  تقــول  ولكنهــا  إلغائهــا،  وســبب  الصغــي  عقلــه 
ــا أول مــا يســأل بعــد اســتيقاظه مــن النــوم: مامــا  يوميًّ

خلصت كورونا عشان نروح عىل البحر؟".
تضيــف آالء: "يف العــادة مــع قــدوم الصيــف خاصــة 
البحــر،  يف شــهره األخــي يلجــأ األغلــب إىل شــاطئ 
فيكتظ بالصغار والكبار، والعائات، فهو متنفسهم، 
خاصــة مــع انقطــاع التيــار الكهربــايئ مــدة ال تقــل عــن 

قائــًا: "مشــكلة كورونــا ســيطرت عــىل كل ترصفاتنــا، 
يف بدايــة الصيــف مل تكــن هنــاك إصابــات يف داخــل 
املجتمــع، ولكــن مــع صدور أول التقارير عن تســجيل 
إصابات من داخل القطاع  وانتشار الفيوس توقفت 

كل مخططاتنا الرتفيهية وغي الرتفيهية".
ويشي إىل أن األمر أثر عىل أطفاله الذين مل يخرجوا 
"نحــن  قائــًا:  )أغســطس(،  24 آب  منــذ  البيــت  مــن 
ملتزمــون بالحجــر مطلًقــا، أخــرج أنــا لجلــب الحاجــات 

األساسية بكل حذر".
أبنــايئ  طلــب  "تكــرر  "فلســطن":  لصحيفــة  ويتابــع 
أن أصطحبهــم بنــزه إىل شــاطئ البحــر، ولكــن رفضــت 
وأخرتهــم بــرورة االلتــزام حرًصا عىل صحتهم، وقد 

تقبلوا األمر".
ويذكــر أن البحــر يف العــادة يف هــذه األوقــات يكــون 
متنفــس الغزيــن خاصــة مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة، 

8 ســاعات، هــذا إىل جانــب محدوديــة املتنزهــات 
العامة، فيكون متنفسنا با منافس".

عــن  يتحــدث  طــه  ماهــر  العرينــي  الشــاب  كذلــك 
صيًفــا  الشــباب  مــن  وغــيه  مــاذه  البحــر  شــاطئ  أن 
تواجههــم  التــي  الحيــاة  ضغــط  مــن  للهــروب  وشــتاًء 
مــع قلــة فــرص العمــل والبطالــة التــي يعانيهــا كثي من 
ســنوات  منــذ  عليهــم  املطبــق  والحصــار  الخريجــن، 

طويلة، لتأيت كورونا وتزيد الطن بلة عليهم.
فــيوس  انتشــار  أن  "فلســطن"  لصحيفــة  ويبــن 
عــىل  الخنــاق  ليضيــق  جــاء  غــزة  قطــاع  يف  كورونــا 
الغزيــن املحارصيــن ويزيــد من معاناتهم مع ضعف 

اإلمكانات، وصعوبة الحالة االقتصادية.
وميتــد الحــال نفســه إىل أحمــد املقيــد )33 عاًمــا(، 
وهــو أب ألربعــة أبنــاء، يــرى أن فــيوس كورونــا أفســد 
عليهــم متعــة التنــزه عــىل شــاطئ البحــر هــذا العــام، 

نحــن  لألســف!،  "يــا  مضيًفــا:  الكهربــاء،  وانقطــاع 
مــدة  منــذ  البحــر  يف  بالســباحة  يتعلــق  فيــا  قيدنــا 
نذهــب  كنــا  الصحــي،  الــرصف  مبيــاه  تلوثــه  بســبب 
لاســرتاحات الشــعبية لقضاء بعض الوقت، وكورونا 

حرمنا ذلك أيًضا".
صابرين عوض أم لطفلن اعتادت كذلك منذ دخول 
فصــل الصيــف عــىل الذهــاب برفقــة زوجهــا إىل ميناء 
غــزة للتنــزه مــع أبنائهــا، فهو متنفســهم الوحيــد، لكنها 
إذ تلتــزم املنــزل هــذه املــدة بســبب كورونــا، تقــول: 
"إن األوضاع النفسية واملعيشية واالقتصادية كانت 
تدفــع العائــات إىل الخــروج مــن منازلهــم للرتفيــه عن 

أنفسهم، فا يجدون مكاًنا لذلك إال البحر".
وتبقــى هــذه الرحــات البحريــة "مؤجلــة" حتى يتيقن 
املواطنــون مــن عــدم وجــود خطــر اإلصابــة بفــيوس 

كورونا.

تصوير يارس فتحـي
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سعود قنبر.. بكباش الجرافة 
انتزع المحتــلُّ "روًحا منــه"

غزة/ يحيى اليعقوبي:
غــرزت جرافــة االحتــال أســنانها الفوالذيــة في جــدار منزله، وأحدثــت ثقوبا 
كبيــرة فيــه.. اختل معها توازن البيت، واهتز قلبــه وأحدثت الذكريات ضجيجا 
فيه أوقد غضبه داخله، وهو يرى حلمه يهدم أمام ناظريه. سحبت الجرافة 

-التي ُأجِبر على إحضارها بنفسه- مخالبها عن البيت لمسافة قريبة ثم ضربته 
ضربة موجعة هذه المرة، فسلكت الشقوق طريقها فيه تفصل الجدران عن 

بعضها، واألعمدة عن القواعد.

غزة/ مريم الشوبكي:
28 آب )أغسطس(، أشارت عقارب الساعة إلى 12:30 ظهًرا، فجأة قطع الصمت 

دوي صــوت اإلســعافات المحملــة بمصابي فيــروس »كورونــا« )كوفيد19-(، 
نزلت الحكيمة حنين أبو بكرة بسرعة إلى مدخل مستشفى غزة األوروبي.

مــا إن فتحــت اإلســعافات أبوابهــا حتى أخــذت حنين تتفحــص وجوه 
المصابين ما بين نظرات حائرة تخشى المجهول، ودموع، وآخرين كان 

الخوف يتملك أجسادهم.

يــريث تلــك الحجــارة والحــزن بــاٍد يف صوتــه: "مــا تحملتــش املنظــر، 
وانــت بتفقــد ولــد مــن أوالدك، أيقنــت أن فقــدان البيــت مثل فقدان 

االبن".
" البيــت أنــا بنيتــه، شــفت حيــايت وســعاديت ومســتقبيل فيــه )...( 
أي  لهــا  ليــس  هــذه املشــاعر  أحالمــي"..  راحــت كل  لألســف  لكــن 
اعتبــار لــدى االحتــالل، تلــك الدمــوع لــذة لقادتــه يســتمتعون كلــا 

سالت، وكلا نزف الدم الفلسطيني.
ظــل الكبــاش يغــرز مخالبــه وأســنانه يف أعمــدة البيــت، حتــى ســاواه 
أجــره  جديــد  مواطــن  قصــة  لــروي  حجارتــه،  وتناثــرت  بــاألرض، 
االحتــالل عــى هــدم بيتــه بنفســه، وهــذا حــال مئــات الفلســطينيني 
الذين يضعهم االحتالل أمام خيارين أحالها مر فقط وهو "الهدم 

الــذايت" أو دفــع تكلفــة باهظــة إن هــدم االحتــالل البيــت، يف حــني 
يديــر العــامل ظهــره ألبنــاء الشــعب الفلســطيني وهو يــرى الجرائم تلو 

الجرائم، وال أحد ينارصه.
بلمح البرص تغري مســار حياته، وأصبح ذلك اإلنســان الذي للتو كان 
ميتلك بيتا جميال، مرشدا ال مأوى له، عليه أن يعيش تحت سقف 
الساء، "اليوم حيايت اختلفت كليا أصبحت أسريا لدى اآلخرين، 

يستضيفونني وأوالدي حتى أرى ماذا أفعل".
الغريــب يف األمــر، لــدى قنــر، أن هــذه املشــاهد ال تحــرك الضمــري 

اإلنساين "الصامت"، الذي ينظر بعني واحدة لألمور.
"البيــت عزيــز عــيّل .. الشــعور صعــب واللــه"؛ تنهيدتــه هنــا، قالــه 

بصوت مسكون باألمل. 
يقول: "أسلوب االحتالل هدفه دفعك ملغادرة القدس، ال يريدون 
أن تبقــى بأرضــك، فــكل يــوم يفتعلــون مصيبــة، إمــا هــدم بيتــك، أو 
أرس أخيــك أو توجيــه مخالفــات ورضائــب ال حــرص لهــا لتحقيــق ذلك 
الهدف )...( يف "جبل املكر" سيكون هدم البيوت مثل الرسطان، 

كل يوم سرى شخصا يهدم بيته بيده".
"احنــا مــش قادريــن نوقــف أمــر الهــدم".. وحتــى لــو أراد أي شــخص 
منهم الذهاب نحو املسار الذي يحدده االحتالل، فإنه يحتاج لعدة 
ســنوات للحصــول إلجــراءات التنظيــم والبنــاء، ولنحــو 20 عامــا إلنهــاء 

إجراءات الحصول عى رخصة ". 
بلغــت تكلفــة مــا دفعــه قنــر للمحامــني واملهندســني واملخالفــات 
وتكاليــف الصيانــة نحــو 400 ألــف شــيقل "راحــت يف ملــح البــرص"، 
رقــم "فلــي" يف نظــر أي شــخص لكــن لــدى املقدســيني بــات رقــا 
للقهر يستخدمه االحتالل لوأد أحالم الفلسطينيني وتحطيمها عى 
قارعة الذل، "حرقت مبلغا كبريا خالل دقيقتني لكن املال يذهب 

ويعود، وما أثر يب أكرث يشء هو البيت".

ليــس مــن الســهل اســتيعاب أن تهــدم منزلــك بنفســك، ذلــك الحلــم 
الذي يبنيه أي إنسان حجرا حجرا، ويسبق ذلك عرشات السنني من 
االدخــار، وجمــع املــال، لكنه أســلوب "انتقام إرسائييل"، يســتخدمه 
االحتــالل ضــد الفلســطينيني، ليدفعهــم للرحيــل عــن مدينــة القــدس 

وضواحيها.
أصعب لحظة

يعــري صوتــه القــادم مــن الخــط الهاتــف، حــزن غريب ممــزوج بالقهر 
ال ميكــن وصفــه: "هــي أصعــب لحظــة، حينــا جــاءت الجرافــة وكان 
إخــويت برفقتــي، إين أراهــا وهــي تقضــم البيــت وكأنهــا تخطــف روحــا 
من روحي، مل أمتالك نفيس فذهبت ملنعه رغم أين من استدعيته 

لهدم املنزل، إال أن أخويت أمسكوا يب".

رفعته ثانية لتغرزه هذه املرة يف السقف، ثم يف بقعة أخرى وأخرى، 
ويف كل مــرة تــرب بــه أوصــال املنــزل كانــت تشــق قلب املقديس 
ســعود قنــر مــن "جبــل املكــر"، وهــو يــرى املشــهد أمــام ناظريــه. 
تجمعت الدموع حول عينه التي أبرقت ثم تسلل ماؤها عى خديه 
يبــي بصمــت؛ وهــو يهــدم بيتــه بنفســه قبــل أيــام، ال "ميلــك باليــد 
حيلــة"، هنــا تجلــت غطرســة الظلــم عى أصحاب األرض، ودهســت 
قوانني حقوق اإلنسان التي كفلت حق اإلنسان يف العيش بأرضه.

مخالفة ومعاناة
قبــل خمــس ســنوات بــدأت رحلــة قنــر ومعاناته مع جيــش االحتالل، 
االحتــالل  بلديــة  ووضعــت  البيــت،  إىل  عيونهــم  وصلــت  بعدمــا 
بالقــدس مجهــر "التهجــري القــرسي" عليــه، وأفلتــت عنــارص رشطتــه 
البدايــة  وكانــت  الهــدم،  وإخطــارات  باملخالفــات  حياتــه  لتنغــص 

مبخالفة قدرها 45 ألف شيقل.
"تقدمــت للحصــول عــى رخصة بناء وإجراءات قانونية يف التنظيم، 
لكنني تفاجأت قبل شهر بقدوم رشطة االحتالل إىل البيت بطريقة 
مــا  21 يومــا" ومــع  البيــت خــالل  إنــذارا بإخــالء  همجيــة، وأعطتنــي 
يقولــه قنــر فإنــه ســلك كل الطــرق القانونيــة مــن خــالل فريــق دفــاع، 

يبحث عن أي "ذرة عدل وإنصاف".
وقبــل انتهــاء املــدة حصــل مــا مل يتوقعــه: "جــاؤوا بطريقــة "همجيــة" مــرة 
البيــت  أهــدم  إذا مل  بالجرافــة  البيــت  أنهــم ســيهدمون  وهــددوين  أخــرى 

بنفيس، وسأدفع مبلغ 100 ألف شيكل إذا مل أهدم بيتي بيدي".
آوى البيت أحالم مثانية أطفال له، أصغرهم مل يتجاوز ثالث سنوات 
وأكرهم مل يتخط 15 سنة، ورغم بساطته فإنه فرد جناحي السعادة 
فــوق أحــالم أفــراد األرسة، وأظلهــم باألمــل، وربطهــم باملســتقبل، يف 
بيتهــم الجديــد، لكــن الحــال مل تدم طويال ليجــدوا ذلك الحلم تطاير 

مع حجارة املنزل املهدمة تحت أسنان الجرافة.

ا مع صيف حار ملتهب وطبقات من اللباس النايلون  ا عليها جدًّ األمر شاقًّ
والقنــاع البالســتيي، حــرارة جســمها ترتفــع والعــرق ينهمــر بغــزارة، لكنهــا ال 

ميكنها خلعه إال بعد انتهاء ساعات عملها.
حتــى تكمــل لباســها الوقــايئ بالكامــل متــر بعــدة غــرف منــذ لحظــة خروجهــا 
مــن غرفتهــا يف الســكن بالطبقــة األوىل، ثــم تلبــس طبقة تلو األخرى يف كل 
غرفــة حتــى تصــل إىل غرفــة املــرىض بعد ســاعة إال ثلث وهي ترتدي كامل 

اللباس.
ولكــن األصعــب مــن ارتــداء اللبــاس الواقــي هــو خلعــه، تصــف هــذه اللحظــة 
قائلــة: "األمــر ليــس بتلــك الســهولة، فإزالة اللباس دامًئا أســهل من ارتدائه، 
أساســها  معينــة  وطريقــة  رشوط  لــه  خلعــه  ألن  لــدي  مختلــف  األمــر  ولكــن 

الحرص الشديد".
واألكــرث إيالًمــا لحنــني هــي الحــروق وتســلخات الجلــد التــي تقــول إن ارتــداء 
الزي ساعات طويلة يسببها، ويتضاعف األمل عند احتكاك الزي بالجسم، 

مؤكدة أن هذا األمر مل يضعفها، ومل يؤخرها عن خدمة أي مريض.

العمــل وســاعاته  وحنــني هــي طالبــة ماجســتري عنايــة مركــزة، رغــم مشــقة 
الطــوال، كانــت تواصــل متابعــة محارضاتهــا عــن بعــد، وتذاكــر دروســها أواًل 

بأول، مل تجعل عبء العمل يؤخرها عن إنجاز دراستها العليا.
وضعــت األيــام الـــ14 يف الحجــر أوزارهــا، وانتهــت مهمــة أول فريــق يتعامــل 
مــع مــرىض "كورونــا"، خرجــوا منهــا بتجربــة عظيمــة، نقلتها أبو بكــرة لزمالئها 
الذين سيكون عليهم بعدها مشوار األيام ذاتها؛ فالتجربة الواقعية تختلف 

متاًما عا تدربوا عليه خالل األشهر املاضية.
تلفــت إىل أن املجموعــة األوىل بأفرادهــا الـــ200 أثبتــت للعامل بأرسه أنهم 
يعملــون يف مكافحــة الفــريوس بحرفيــة عاليــة، فلم تســجل إال إصابة عدوى 
واحــدة فقــط بينهــم، عكــس مــا حــدث يف العــامل مــن إصابات مئــات األطباء 

واملمرضني.
رغــم الحصــار وقلــة اإلمكانــات، ومــا يســببه مــن أزمــات ماليــة، متكنت حنني 
مــن حايــة نفســها وزمالئهــا مــن عــدوى "كورونــا" رغــم احتكاكهــم باملــرىض 

من نقطة صفر، مؤكدة أن اإلنسانية ال تتوقف أمام تلك املعيقات.

"خلية نحل"
كانــت املجموعــة األوىل تعمــل كخليــة نحــل، لتفــادي حــدوث تزاحــم بــني 
املصابــني، ولــي يوفــروا لهــم ســبل الرحلــة بعــد رحلــة مجهــدة يف جــو حــار 
ا، تركيزهم كان ينصب عى مرىض الرسطان والقلب والفشل الكلوي  جدًّ
والكبد وغريهم ممن يعانون أمراًضا مزمنة حتى يخففوا عنهم ما أصابهم.

واجبهــا  أداء  عــى  لهــا  ومحفــًزا  ســنًدا  كانــوا  الذيــن  أهلهــا  حنــني  ودعــت 
اإلنساين، وهم يلهجون بالدعاء أن يحفظها الله وزمالءها من العدوى.

تقــول: "14 يوًمــا يف الحجــر مل أَر أهــيل، فــكان جميــع املــرىض هــم عائلتي 
التي ابتعدت عنها، وكنت لهم ابنة بداًل من أبنائهم الذين حال املرض دون 
رؤيتهم، كنا عائلة واحدة يف أزمة مل متر علينا أقىس منها من قبل، كنت 

أحرص عى تقديم الدعم النفيس لهم بجانب الخدمات التمريضية".
يف أيــام الحجــر الصحــي األوىل كانــت متــي نحــو 18 ســاعة عمــل، كان 

يونــس  خــان  مدينــة  يف  تقطــن  التــي  عاًمــا(   29( حنــني  أن  املفــرض  مــن 
وتعمل يف املستشفى ذاته كانت ستزف عروًسا يف 10 أيلول )سبتمر( 
الجــاري، ولكنهــا أجلــت مؤقًتــا حلــم فرحــة عمرهــا، فيــوم اســتدعائها لتكــون 
يف املجموعــة األوىل التــي ســتتعامل مــع مــرىض "كورونــا" كان هــو اليــوم 
املحدد أن تختار الفستان األبيض وتضع الرتوش األخرية عى إمتام حفلة 

زفافها.
أســائهم  عــن  تســألهم  أخــذت  اإلســعافات  مــن  املصابــني  خــروج  قبــل 
البيانــات مبســاعدة طبيــب آخــر؛  وتــدون  وأعارهــم وتاريخهــم املــريض، 

فكانت األعداد كبرية يف أول يوم.
ثــم رافقتهــم حنــني إىل قســم الوبائيــات لتفرزهــم حســب حالتهــم الصحيــة، 
يف هذه األثناء ال تنىس مشهد املصابة التي كانت تحتضن مصحًفا كبرًيا 

ومعامل الخوف تسيطر عليها كأنها تخىش عى نفسها املوت.
هنــاك  "كان  "فلســطني":  لصحيفــة  حنــني  فرويــه  األقــىس  املشــهد  أمــا 
زوجــان مســنان يف الســبعينات مــن العمــر، يتكــئ كلٌّ منهــا عــى اآلخــر 
ا أنها ســيحجران مًعا، اعتذرت لها وأخرتها بأن  يتجهان نحو الغرفة ظنًّ

هناك فصاًل بني النساء والرجال، كلٌّ يف قسم منفصل".
كأن الصاعقــة نزلــت عليهــا، تضيــف: "وقــف كل منهــا عــى بــاب القســم 
يتبــادالن النظــرات والدمــوع تخنــق مــا تبقــى مــن كالم، يــويص كل منهــا 
اآلخر يخىش عى مصريه دون أن يكون بالقرب منه، أمام هذا املشهد مل 

أمتالك نفيس وذرفت الدموع خلف قناعي البالستيي".
واإلداري  والخدمــايت  الطبــي  الطاقــم  ذاتــه حينــا وصــل  اليــوم  يف صبــاح 
املكون من 12 فرًدا للمستشــفى، اســتقبلت إدارة املستشــفى املجموعة 

رقم واحد استقبال األبطال.
)كوفيــد19-(  حــاالت  اســتقبال  لكيفيــة  لـ"بروفــا"  املجموعــة  خضعــت 
بالفــريوس، تبــني  والتعامــل معهــا، قبــل وصــول املــرىض املصابــني فعــاًل 
حنــني أن هــذا األمــر خفــف مــن حــدة الصدمــة لديهــا، وجعلها مســتعدة من 

الناحيتني النفسية والعقلية.
وقبل أن تطأ قدماها أرض املستشفى وهي تستقل الحافلة متجهة بها إىل 
هناك يف الســاعة الســابعة صباًحا يف اليوم ذاته، دارت كثري من األســئلة 
مــرىض؟!،  كأي  ليســوا  مــرىض  املستشــفى  سيســتقبل  كيــف  عقلهــا  يف 
ا؟، كيف ســتحافظ عى نفســها وتحمي  ا وطبيًّ كيف ســتتعامل معهم نفســيًّ

املرىض، لي تستمر ويستمر زمالؤها يف العمل؟

حنين.. حكيمة تؤجل "فرحة العمر" لتواجه كورونا من "نقطة صفر"

أجبره على 
هدم بيته 
بنفسه
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     )Apa(      فلسطينيون يخّطون بالرمال "التطبيع خيانة" عىل شاطئ بحر غزة أمس

مرص تشق طريقني 
رسيعني عرب هضبة 

األهرامات 
القاهرة/ وكاالت:

تشــق مــر طريقــن رسيعــن عــر هضبــة األهرامــات خــارج القاهــرة 
إلحياء وتوسعة مرشوع ظل معلقا منذ التسعينات.

واألهرامات، املقصد الســياحي األبرز مريا، هي العجيبة الوحيدة 
والهضبــة مســجلة  الســبع.  القديــم  العــامل  بــن عجائــب  مــن  الباقيــة 
والعلــم  للرتبيــة  املتحــدة  األمــم  مبنظمــة  العلمــي  للــرتاث  كموقــع 

والثقافة )اليونسكو(.
وميــر الطريــق الشــايل عــر الصحــراء عــى بعــد 2.5 كيلومــرت جنوب 
األهرامــات بينــا ميــر الطريــق الجنــويب بــن هرم ســقارة املــدرج، أحد 
أقدم أهرامات سقارة، ومنطقة دهشور التي تضم هرم سنفرو املائل 

والهرم األحمر.
ويتسع كل منها لنحو مثاين حارات مرورية.

والطريقان اللذان سيقسان الهضبة إىل ثالثة أجزاء سيعران قطاعا 
مــن مدينــة منــف القدميــة، إحــدى أكــر مــدن العــامل وأكرثهــا تأثــرا 
لنحو 3000 عام. والطريق الرسيع الجنويب جزء من الطريق الدائري 
الثــاين بالقاهــرة الــذي ســيصل مدينــة اإلنتــاج اإلعالمــي يف الســادس 
مــن أكتوبــر مــع العاصمــة اإلداريــة الجديــدة رشقــي القاهــرة عــر 16 
كيلومــرتا يف الصحــراء فــوق هضبــة األهرامــات وأراض زراعيــة وزاويــة 
مــن منــف. ومنــف، التــي يعتقــد أنهــا تأسســت قبــل نحــو 3000 عــام 
قبــل امليــالد عندمــا كانــت مــر موحــدة، خبــا نجمهــا لكنهــا مل تهجــر 
عندما نقل اإلسكندر األكر العاصمة إىل اإلسكندرية يف 331 قبل 
امليــالد. ومتتــد عــى مســاحة أكــرث من ســتة كيلومــرتات مربعة كأكر 

مدينة مأهولة أقيمت قدميا يف وادي النيل.

واشنطن/ وكاالت:
الســنوي،  مؤمترهــا  يف  "آبــل"،  رشكــة  طرحــت 
السادســة،  الفئــة  ووتــش"  "آبــل  الذكيــة  الســاعة 
الــدم،  أكســجن  نســبة  مراقبــة  بإمكانهــا  والتــي 
توقعــات  مــع  دوالرا،   399 مــن  ســعرها  ويبــدأ 
بإرجاء الكشف عن جهاز "أيفون" الجديد للشهر 

القادم.
كــا كشــفت الرشكــة عــن ســاعة "آبــل ووتــش إس 
معلنــة  دوالرا(،   279( التكلفــة  منخفضــة  إي"، 
الجديدتــن  الســاعتن  كلتــا  حجــز  بــدء  إمكانيــة 

مسبقا، اليوم الثالثاء، عى أن تتوافرا غدا.
الحاســوب  مــن  جديــدة  نســخة  "آبــل"  وطرحــت 
اللوحــي "أيبــاد إيــر" بخمســة ألــوان مختلفــة، مــع 
تصميــم لــه حــواف أصغــر وشاشــة أكــرث اتســاعا، 
جانــب  إىل  وذلــك  دوالرا،   599 بســعر  ويبــدأ 
إصــدار أقــل تكلفــة "أيبــاد الجيــل الثامــن" بتكلفــة 

329 دوالرا.
بلــس"  فتنيــس  "آبــل  خدمــة  الرشكــة  وقدمــت 
ســتزود  والتــي  الذكيــة،  بســاعاتها  املدعومــة 
الرياضيــة،  للتاريــن  بإرشــادات  املســتخدمن 

واشنطن/ وكاالت:
بيانــات  مركــز  "مايكروســوفت"  رشكــة  اســرتجعت 
عمــالق مــن أعــاق املحيــط بعد عامــن من تقديم 
البيانات الحسابية من أسفل املياه، يف تجربة من 

شانها تغير نهج خدمات اإلنرتنت حول العامل.
وغمرت الرشكة مركز بيانات أسطواين يبلغ ارتفاعه 
40 قدما )12.19 مرتا( يف أعاق املحيط مقابل 
ســاحل أوركنــي يف امليــاه االســكتلندية، يف عــام 

.2018

وبحسب صحيفة "دييل ميل" الريطانية، تستمد 
خاصــة  توربينــات  خــالل  مــن  طاقتهــا  األســطوانة 
تســتغل حركــة املــد والجــذر التــي تحدثهــا تيــارات 

املياه واألمواج.
كامــال،  يومــا  االســتخراج  عمليــات  واســتغرقت 
حيــث غطــت الطحالــب والكائنــات البحريــة املركز 
بالكامل عى مدى عامن من استقراره عى عمق 

117 قدما )35.66 مرتا( يف قاع املحيط.
وبحســب الرشكة األمريكية "مايكروسوفت"، فقد 
ســجل مركــز البيانــات، والــذي أطلقــت عليــه اســم 
مــن  جــدا  منخفضــا  معــدال   ،"Project Natick"

واشنطن/ الجزيرة نت:
إيجــاد  مــن  مشــرتك  دويل  بحثــي  فريــق  متكــن 
عالمــات كيميائيــة تشــر إىل إمكانيــة وجــود حيــاة 
التــي  األوىل  املــرة  وهــذه  الزهــرة،  كوكــب  عــى 
يتمكــن العلــاء فيهــا مــن رصــد هــذه العالمــات، 
بعــد أن كانــت مجــرد توقعــات عــى مــدى عقــود 

مضت.
عالمات الحياة

نرشت تلك النتائج يف دورية "نيترش أسرتونومي 
عــى  عنهــا  وأعلــن   "Nature Astronomy
 European الجنــويب  األورويب  املرصــد  موقــع 
مــن   14 يف   )Science Observatory )ESO

سبتمر/ أيلول الجاري.
"تيلســكوب  العلــاء  اســتخدم  إليهــا  وللوصــول 
 James Clerk( ماكســويل"  كلــرك  جيمــس 
 ،)JCMT( اختصــارا   )Maxwell Telescope
املوجــود يف جــزر هــاواي األمركية لرصد الغالف 

الجوي لكوكب الزهرة.
باســتخدام  النتائــج  هــذه  تأكيــد  تــم  ذلــك،  بعــد 
مصفوفــة مرصــد أتاكاما امللليمرتي الكبر "أملا" 
أو   )Atacama Large Millimeter Array(
)ALMA( اختصــارا، املوجــود يف صحراء أتاكاما 
شــال تشــييل ويحتوي عى 45 طبقا القطا، ما 
مكــن العلــاء مــن رصــد الغــالف الجــوي للكوكــب 

وتحليل مكوناته بدرجة عالية من الدقة.
وبحسب الدراسة الجديدة، تفاجأ الفريق بوجود 
يف   PH3 الفوســفن  غــاز  مــن  كبــرة  كميــات 
الغالف الجوي للكوكب. ومل يكن ذلك متوقًعا.

فغاز الفوســفن يتكون عى األرض بســبب وجود 

نيودلهي/ وكاالت:
يســتخدم مستشــفى يف الهنــد روبوتــا لخدمــة العمــالء 
يتجــول بــن عنابــر املستشــفى ويســاعد مرىض فروس 

كورونا عى التواصل مع أصدقائهم وأقاربهم.
باللغــة  “صديــق”  ويعنــي  ميــرتا،  الروبــوت  واشــتهر 
الهنديــة، بعــد تفاعلــه مــع رئيــس الــوزراء نارينــدرا مودي 

خالل مناسبة يف 2017.
عــى  التعــرف  بتكنولوجيــا  مجهزتــان  الروبــوت  وعينــا 
تعامــل  أشــخاص  تذكــر  يف  ملســاعدته  الوجــه  مالمــح 
معهم من قبل. ويوجد كمبيوتر لوحي مثبت يف صدر 
ميــرتا يك يتســنى للمــرىض مشــاهدة أحبائهــم وكذلــك 
التواصــل مــع األطقــم الطبيــة التي ال ميكنها دخول عنابر 

عزل املرىض.
ياثــارث  مستشــفى  يف  الخانبــال  أرون  الدكتــور  وقــال 
بالعاصمــة  إكستنشــن  نويــدا  مدينــة  يف  التخصــي 
وخــالل  طويــال  وقتــا  التعــايف  “يســتغرق  نيودلهــي 

بكن/ الجزيرة نت:
"مــن يعلــم أن كل حبــة مــن وجبتنــا يف الطبــق يتــم توفرهــا 
نحافــظ  أن  علينــا  يتعــن  ذلــك،  ورغــم  شــاق؟  تعــب  بعــد 
عــى الشــعور باألزمــة فيــا يتعلق باألمن الغــذايئ. لقد دق 
تأثــر جائحــة كوفيــد19- هــذا العــام ناقــوس الخطــر"، بهــذه 
الكلــات عــّر الرئيــس الصينــي يش جــن بينــغ عن قلقه من 
كميــة الطعــام املهــدر يف البــالد، مطِلقــا حملــة تســتهدف 
عدوا جديدا هو نفايات الطعام. ويف تقرير نرشته صحيفة 
الكاتبــة  نقلــت  الريطانيــة،   )theguardian( "الغارديــان" 
ليــيل كيــو قــول يش يف خطابــه: "إن الهــدر مخــز والتوفــر 
مــرشف"، حيــث وصــف كميــة الطعــام التــي تهــدر يف البالد 
بأنهــا "مروعــة ومقلقــة"، وذلــك بحســب وكالة أنباء شــينخوا 
اليابانيــة. ويــأيت الرتكيــز عــى هــدر الطعــام بعد أســابيع من 
الفيضانات التي اجتاحت جميع أنحاء البالد وقضت عى 
املحاصيــل. وبــدأت الســلطات املحليــة عــى الفــور اتخــاذ 
إجــراءات عــن طريــق تقديــم مقرتحــات تســتهدف مشــكلة 
هــدر الطعــام، أو "عمليــة الطبــق الفــارغ"، وهــي مبــادرة تــم 
ُأطلقــت أول مــرة عــام 2013، ولكنهــا عــادت مــرة أخــرى يف 
خطاب يش. ودعت جمعية صناعة خدمات تقديم الطعام 
يف ووهــان مطاعــم املدينــة إلصــدار نظــام يســمى "الطلــب 
أن تطلــب  ناقــص واحــدا"، حيــث يجــب عــى املجموعــة 
طبقا واحدا أقل من عدد أفرادها. وفرست الكاتبة األمر بأن 
عــى املطاعــم أن تقــدم أطباقــا أصغــر، إضافــة إىل صناديق 
جاهــزة لتعبئــة بقايــا الطعام. وعى خطــى ووهان، اقرتحت 
مدينتا شــياننينغ -يف مقاطعة هويب أيضا- وشــينيانغ -يف 
مقاطعة خنان- تنفيذ نظام "الطلب ناقص واحدا". وأصدر 
اتحاد الصناعة والتجارة يف تشونغ تشينغ بيانا يعد بتنفيذ 
إرشــادات يش، وإنشــاء شاشــات إلكرتونيــة بهــدف "وضــع 

كــا أعلنــت عــن "آبــل وان" الــذي يجمــع خدمات 
التلفزيون واملوســيقى واأللعاب واللياقة البدنية 

االفرتاضية الجديدة.
تبلــغ تكلفــة "آبــل وان" 15 دوالرا شــهريا للنظــام 
العائــيل، حســبا  للنظــام  20 دوالرا  أو  الفــردي، 
كشــفت الرشكــة يف مؤمترهــا اليــوم، أمــا تكلفــة 
دوالرات   10 إىل  فتصــل  بلــس"  فتنيــس  "آبــل 
لالشــرتاك  دوالرا   80 أو  الشــهري  لالشــرتاك 
الســنوي. عــادة مــا تكشــف "آبــل" عــن منتجاتهــا 
جديــدة يف الخريــف وفًقــا لجــدول زمنــي ســنوي 
قبل موسم العطالت املهم للمبيعات. لكن هذا 
العام األمور مختلفة بعض اليشء، ونظرا للجائحة 
التــي عطلــت التصنيــع وأثــرت عــى االقتصادات، 
فــإن املؤمتــر يعقــد افرتاضيا هــذا العام، بداًل من 

عرض مبارش مع الصحافة والضيوف.
وقالــت وكالــة "رويــرتز" إنــه مــن املتوقع، الكشــف 
عن النسخة الجديدة من جهاز "أيفون" الذي يعد 
املنتج األكرث بيعا للرشكة، خالل الشهر املقبل، 
بعدمــا قــال املســؤولون إن إطالقه ســيتأخر بضعة 

أسابيع الضطرابات متعلقة بالوباء.

األخطاء واستهالكا منخفضا للطاقة.
غــالف  طريــق  عــن  املوجــودة  الخــوادم  وحميــت 
الهائــل  الجهــاز  ســيعمل  حيــث  خــاص،  أســطواين 
عــى توفــر خدمــات للعمــالء الذيــن يحتاجون إىل 
يف  مــكان  أي  يف  البيانــات  مراكــز  وتشــغيل  نــرش 

العامل، خصوصا األماكن النائية.
إجــراء  بهــدف  ونقلهــا  األســطوانة  تنظيــف  وتــم 
االختبــارات عليهــا وإرســال العينــات للتحليل مبقر 

الرشكة يف أمريكا.
قال سبينرس فاورز الباحث الرئييس يف املرشوع: 
يكــن  الواقــع... مل  بنظافتــه يف  كثــًرا  تأثرنــا  "لقــد 
عليها الكثر من الكائنات البحرية، كان أغلبها من 

الطحالب".
ومبجــرد االنتهــاء مــن التحليــل، ســيتم إعــادة تدويــر 
األســطوانة الفوالذيــة املضغوطة والخــوادم وجميع 

األجهزة األخرى.
ويعتقد باحثو رشكة "مايكروسوفت" األمريكية أن 
هــذه األســطوانية املغلقــة يف قــاع املحيــط ميكــن 
أن توفــر طرًقــا جديــدة لتحســن املوثوقية الشــاملة 

ملعالجة البيانات.

كائنــات حيــة، ســواء بســبب النشــاط اإلنســاين أو 
أيــض بعــض أنــواع من البكتريا، وال يعرف العلاء 
-بحســب الدراســة- أيــة طريقــة كيميائيــة إلنتاجــه 
عــى كوكــب الزهــرة. أدى ذلــك الســتنتاج مفــاده 
بوجــود  محتملــة  عالقــة  لــه  الفوســفن  وجــود  أن 
كائنــات حيــة -بكتريــة رمبــا- يف الغــالف الجــوي 
للكوكــب، لكــن ذلــك ال يعنــي تأكيــدا عــى وجــود 
ال  كيميائيــة  آليــات  توجــد  فرمبــا  هنــاك،  الحيــاة 
يفهمهــا العلــاء بعــد تســببت يف ذلــك، خاصــة 
وزاخــر  جــدا  كثيــف  للزهــرة  الجــوي  الغــالف  وأن 
بالكثــر مــن املركبــات الكيميائيــة املعقــدة والتــي 
رمبــا تفاعلــت بشــكل غــر معــروف لنــا مــع بعضهــا 

البعض أو مع ضوء الشمس.
توأم األرض

يسمى الزهرة "توأم األرض" ألنه يشبه كوكبنا يف 
حجمــه تقريبــا لكنــه رغــم ذلــك مختلــف متامــا يف 
كل يشء آخر، فهناك تسبب االحتباس الحراري 
الهائــل يف وصــول درجــة الحــرارة إىل 465 درجــة 
مئوية، أي أعى من درجة الحرارة يف نهار كوكب 
عطــارد األقــرب للشــمس. وُيعتقــد أن الزهــرة كان 
يوما ما أزرق مثل األرض قبل أكرث من 4 مليارات 
مــن الســنوات، لكــن بســبب تزايد نشــاط الشــمس 
الجــوي  الغــالف  هــذا  لتصنــع  محيطاتــه  تبخــرت 
الكثيــف جــدا. ويأمــل الباحثــون أن تســاعد تلــك 
النتائــج يف توجيــه أعــن الباحثــن، وتلســكوباتهم 
لــأرض،  الكواكــب  أقــرب  أحــد  ناحيــة  بالتبعيــة، 
عــى أن نتمكــن مــن رصد أيــة صورة للحياة عليه، 
لكــن حتــى اللحظــة فإننــا ال نعــرف موطنــا للحيــاة 

سوى أرضنا الطيبة.

الحاجــة  أشــد  املــرىض يف  يكــون  وبينــا  الوقــت  هــذا 
لعائالتهم ال ميكنهم زيارتهم”.

ويستخدم ميرتا بشكل أسايس من قبل املرىض الذين 
ال ميكنهم التواصل باستخدام هواتفهم.

والروبــوت مــن ابتــكار رشكــة إنفينتــو روبوتيكــس الناشــئة 
الرشكــة  مديــر  تياجــي،  ياثــاراث  وقــال  بنجالــورو  يف 
التــي تديــر املستشــفى إن تكلفــة الروبــوت تبلــغ مليــون 
يســتخدم  ميــرتا  أن  وأضــاف  دوالر(.   13600( روبيــة 
لالستشــارات عــن بعــد مــع املتخصصــن لتقليــل خطــر 

إصابتهم بالعدوى.
وقال “عادة من الصعب جدا أن يفحص طبيب نفيس 
أو خبر تغذية مريض كوفيد19-”، مضيفا أن الروبوت 

“مفيد للغاية”.
الهنــد  يف  كورونــا  بفــروس  اإلصابــات  عــدد  وتجــاوز 
خمســة ماليــن يــوم األربعــاء لتصبــح ثــاين دولــة تتجــاوز 
هذا العدد عى مستوى العام بعد الواليات املتحدة.

نظــام تذكــر باالســتهالك املقتصــد"، باإلضافــة إىل تدابــر 
"اإلرشاف عى املستهلكن لتناول الطعام باقتصاد". كا 
تــم إرســال املراســلن مــن صحيفــة "تشــونغ تشــينغ دايــيل" 
إىل العديــد مــن املطاعــم، وخلصــوا -وفقــا للكاتبــة- إىل أن 
"هدر الطعام ال يزال شائعا". وجاء يف عنوان يف الصحيفة 
أن "4 أشــخاص طلبــوا 8 أطبــاق، لكــن مل يتناولونهــا كلهــا". 
ويف بلــد يعتــر طلــب طعــام أكــرث مــن الكميــة الالزمــة أمــرا 
مهذبــا، فــإن "عمليــة الطبــق الفارغ" ســتواجه صعوبات. يف 
الواقــع، غالبــا مــا يتــم تقديــم الوجبــات بالحجــم العائــيل مــع 
أطبــاق مشــرتكة، ومييــل املضيفــون إىل طلــب أطبــاق أكــرث 
من عدد أفراد املجموعة. ويف خطابه، دعا يش إىل تعزيز 
إضافــة  األجــل،  الطويلــة  واإلجــراءات  والرقابــة  الترشيعــات 
كــا  بحــزم".  الطعــام  "لوقــف هــدر  العــام  الوعــي  لتحســن 
وجــد تقريــر يف عــام 2015 صــادر عــن األكادمييــة الصينيــة 
للعلوم ورشكائها، أنه يتم تبذير ما يصل إىل 18 مليون طن 
من الطعام سنويا يف املدن الكبرة، وهو ما يكفي إلطعام 

50-30 مليون شخص سنويا.
وردا عــى مقــال لصحيفــة الشــعب اليوميــة الرســمية تنــاول 
تــرك  فقــد  ووهــان،  يف  واحــدا"  ناقــص  "الطلــب  مبــادرة 
ويبــو تعليقــات مشــككة  اإلنرتنــت عــى موقــع  مســتخدمو 
وغاضبــة يف بعــض الحــاالت. وقــال أحدهــم: "هــل ميكنكــم 
أوال وضــع حــدود لعشــاء املســؤولن؟ ال تطلبــوا التضحيات 
دامئا من املواطنن أوال"، يف إشــارة إىل املآدب الرســمية 
والوجبــات الفخمــة التــي يقيمهــا املســؤولون. وأشــار أحــد 
التــي يواجههــا  االقتصاديــة  الصعوبــات  املســتخدمن إىل 
الكثــرون يف البــالد: "يبــدو أن هــذا يســتهدفنا، أصحــاب 
يعنــي  لــن  هــذا  بالفعــل مقتصــدون.  لكننــا  الدنيــا،  الطبقــة 

شيئا لأثرياء".

آبل تطرح مجموعة من المنتجات والخدمات 
الجديدة وترجئ الكشف عن "أيفون 12"

بعد دفنها منذ أعوام"...
"مايكروسوفت" تسرتجع أسطوانة 

بيانات هائلة من أعماق المحيط 

ألول مرة.. علماء يكتشفون 
عالمات وجود حياة عىل كوكب الزهرة

أردنية تطلب الطالق 
إلرصار زوجها عىل تسمية 

أوالده "عبيس ونامق"
عان/ وكاالت: 

انتــرش خــر عــى مواقــع التواصل االجتاعي أن أردنية طلبت الطالق 
مــن زوجهــا بســبب إرصار األخــر عــى تســمية مولوديهــا التــوأم عى 

اسم شخصيات مسلسل األطفال "عدنان ولينا".
وحســب رواد مواقــع التواصــل االجتاعــي، دار خــالف بــن الزوجــن 

عى خلفية رغبة الزوج بتسمية أوالده عبيس ونامق.
وانتقــد معظــم املســتخدمن قــرار الزوج كا أيــد بعضهم قرار الزوجة 

بالطالق.
وقــال أحدهــم، مــن غــر املعقــول أن تتحمــل الزوجــة مشــقة الحمــل 
ملدة تسعة أشهر ومن بعدها يتم إجبارها عى االقتناع بفكرة إطالق 

أساء كرتونية عى األطفال.
وعلق آخر، أن األب هذا ال يزال طفل مل يبلغ الحلم وأكيد املوضوع 
مــزح. واقــرتح مســتخدم آخــر، تســمية التوأم بعدنــان وعبيس بدال من 

عبيس ونامق.
ويذكر أن مسلســل األطفال "عدنان ولينا" هو مسلســل ياباين اســمه 
الحقيقــي "مــراي شــوِنن كونــان" )فتــى املســتقبل كونــان( مــن إنتــاج 
رشكــة "نيبــون أنيميشــن" والــذي عرض عى الشاشــات يف مثانينيات 
القــرن املــايض، واســتمر عــرض حلقاتــه املكونــة مــن 26 حلقة ملرات 

عدة عر الكثر من القنوات العربية.

الروبوت "ميرتا" يساعد مرىض كوفيد- 19 
يف الهند عىل التواصل مع ذويهم

عملية الطبق الفارغ.. الرئيس الصيين 
يطلق حملة لوقف هدر الطعام يف بالده
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غزة/فلسطني:
اســتجابت األنديــة يف غــزة للدعــوة املوجهــة من عبد 
السالم هنية، األمني العام املساعد للمجلس األعىل 
الرياضيــة  الفعاليــات  لتنظيــم  والرياضــة  للشــباب 
الرافضة لهرولة بعض الدول العربية للتطبيع مع دولة 

االحتالل اإلرسائيل.
وجــاءت الدعــوة بنــاء عــىل توجهــات القيــادة الوطنيــة 

املوحــدة للمقاومــة الشــعبية، بتعميــم الفعاليــات مــن 
خالل مشاركة الرياضيني واألندية لرفض ما جرى من 

تطبيع بني دولتي اإلمارات والبحرين مع االحتالل.
إحــدى  يف  شــارك  الــذي  هنيــة  الســالم  عبــد  وأكــد 
اإلعاقــة  لــذوي  الســالم  نــادي  نظمهــا  التــي  الوقفــات 
مبدينة غزة، أن مشاركة الرياضيني يف رفض التطبيع 
القضايــا  كل  يف  ومكانتهــم  دورهــم  عــىل  تأكيــد 

العادلــة  وقضيتــه  الفلســطيني  الشــعب  ظهــر  يف 
عــىل  وعدوانــه  جرامئــه  اإلرسائيــي  للعــدو  ويــرر 
االحتــالل  قــادة  :"مصافحــة  وقــال  الفلســطينيني، 
امللطخة بدماء الشــعب الفلســطيني والعريب، خيانة 
مــدار  عــىل  العربيــة  األرض  روت  التــي  الدمــاء  لهــذه 

العقد املايض".
ووجــه هنيــة شــكره لألنديــة والرياضيني الذين شــاركوا 

الوطنية.
وقال هنية :"وحدة املنظومة الرياضية وقوتها متنحها 
املزيد من املسئولية تجاه القضايا الوطنية، والرياضة 
ومنــذ تأســيس القضيــة الفلســطينية وهــي تحمــل عــىل 
حقــوق  عــىل  والتأكيــد  الوطنــي  الــدور  تعزيــز  عاتقهــا 

الشعب الفلسطيني وفضح مامرسات االحتالل".
طعنــة  يعتــر  الكيــان  مــع  التطبيــع  أن  هنيــة  وأضــاف 

تقدمــه  مبــا  وأشــاد  الفعاليــات،  هــذه  تنفيــذ  يف 
كافــة  يف  رائعــة  منــاذج  مــن  الرياضيــة  املنظومــة 

املناسبات.
األنديــة  مقــرات  داخــل  نظمــت  الفعاليــات  أن  يذكــر 
بعــدد يتناســب مــع التعليــامت الرســمية حفاظــا عىل 
سالمة املواطنني وضمن اإلجراءات الخاصة بالوقاية 

من جائحة "كورونا"

غزة/فلسطني:
أطلقــت شــبكة األقــى اإلعالميــة، أكــر حملة 
خطــر  مــن  والوقايــة  للســالمة  رياضيــة  صحيــة 
فريوس كورونا املســتجد "كوفيد 19"، تحت 

شعار "استهتارك يقتل أحبابك".
عــر  املميــزة،  اإلعالميــة  الحملــة  وانطلقــت 
التواصــل  ومنصــات  الفضائيــة،  األقــى  قنــاة 
االجتامعي، والنرشة الرياضية اليومية، وموقع 

األقى الريايض.
وركــزت الحملــة يف مضمونهــا عــىل اســتضافة 
الرياضيــة،  والرمــوز  الشــخصيات  مــن  العديــد 
الخاصــة،  والفيديوهــات  املرئيــة  املنابــر  عــر 
مخاطــر  لتجنــب  واإلرشــاد   التوعيــة  بهــدف 
يف  العــدوى  ونقــل  كورونــا  بفــريوس  اإلصابــة 

املجتمع.
وكــام وســيتم بــث املقاطــع التوعويــة التــي تــم 
الشــخصيات  مــن  العديــد  تصويرهــا مبشــاركة 

والكوادر الرياضية يف غزة من خالل الفواصل 
فضائيــة  عــر  الســاعة  مــدار  عــىل  اإلعالنيــة 
األقــى وأثــري اإلذاعة باإلضافة لرنامجي عامل 

الرياضية والكورة واملالعب.
اإلعالميــة   األقــى  شــبكة  عــام  مديــر  وأعــرب 
"وســام عفيفــة" عن ســعادته بخطــوات التوعية 
ودور الرياضة املحوري يف البقاء عىل مسافة 
واحدة مع أبناء شعبنا لتخطى جائحة كورونا.

وأكــد بــأن الرياضــة هــي رســالة التخاطــب بــني 
الشــعوب، والحاضنــة األوىل للمجتمعــات ملــا 
لهــا مــن أهميــة كبــرية ودور فعــال يف التوعيــة 

والتثقيف.
لفضائيــة  التنفيــذي  املديــر  أشــاد  بــدوره  
اإلعالميــة  بالحملــة  ظاهــر،  إبراهيــم  األقــى 
توعيــة  إىل  تهــدف  التــي  الصحيــة،  الرياضيــة 
اإلصابــة  خطــر  وتجنبــه  الفلســطيني،  الشــارع 

بالعدوى واملرض.

اإلعالميــة  الحملــة  تحقــق  أن  ظاهــر  ومتنــى   
ألبنــاء  ســند  تكــون  وأن  أهدافهــا،  الرياضيــة 
الشــعب الفلســطيني بجميــع مكوناتــه، والــذي 
حساســة  ومرحلــة  اســتثنائية  ظــروف  يعــاين 

وصعبة.
مــن جانبــه أكــد املديــر التنفيذي إلذاعة صوت 
األقى عامد زقوت بأن اإلذاعة خصصت جزًء 
واملالعــب"،  "الكــورة  الريــايض  الرنامــج  مــن 
الجمهــور  وتثقيــف  توعيــة  ســياق  يف  ليكــون 
العام، وإميانًا بدور األرسة الرياضية وواجباتها 

تجاه املجتمع.
أيضــًا  أعــدت  اإلذاعــة  أن  إىل  "زقــوت"  ولفــت 
والرمــوز  الشــخصيات  مــع  حرصيــة  لقــاءات 
والعــريب،  املحــي  املســتوى  عــىل  الرياضيــة 
باملــرض  أصيبــوا  الذيــن  الرياضيــني  وبعــض 
خــالل الفــرة املاضيــة، مــن أجــل نقــل دورهــم 

يف التوعية وتعميم اإلجراءات الوقائية.

هنية ُيهنئ الرجوب بواليته 
الرابعة رئيسًا التحاد كرة القدم

غزة/مؤمن الكحلوت:
وجــه اللــواء جريــل الرجــوب، رئيــس اتحــاد كــرة القــدم شــكره وتقديــره للدكتــور 
إســامعيل هنيــة رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة امُلقاومــة اإلســالمية حــامس، 
رئاســة  يف  الرابعــة  بالواليــة  لتهنئتــه  معــه  أجراهــا  التــي  الهاتفيــة  مكاملتــه  عــىل 

االتحاد.
وكان الدكتــور هنيــة أجــرى اتصــااًل باللــواء جريــل الرجــوب، قدم لــه خالله التهنئة 
ملناســبة إعــادة انتخابــه رئيســا لالتحــاد لواليــة رابــع  تبــدأ يف 2020 وتنتهــي يف 

عام 2024.
ومتنــى هنيــة، وفــق بيــان أصــدره اتحــاد كــرة القــدم أمــس، مزيــدًا من النجــاح للواء 
الرجــوب وأعضــاء املكتــب التنفيــذي لالتحــاد يف هــذه الــدورة، مشــيدًا يف هــذا 
الســياق بالتطــور الكبــري الــذي شــهدته اللعبــة يف فلســطني منــذ تــويل الرجــوب 

إدارة االتحاد.
اللــواء الرجــوب واملكتــب التنفيــذي  الــذي اتبعــه  ومثــن هنيــة النهــج الوحــدوي 
لالتحــاد عــىل الــدوام، وحفاظهــم عــىل مبــدأ حياديــة الرياضة وإبقائهــا بعيدة عن 

أي شكل من أشكال التناقضات والتجاذبات السياسية.
بــدوره أعــرب الرجــوب عــن تقديــره لهــذه اللفتــة، مشــددا يف هــذا الســياق عــىل 
أن الرياضة الفلســطينية كانت وســتبقى عنرصًا جامعًا للكل الفلســطيني، وأنها 

ستبقى مبعزل عن أي شكل من أشكال التبعية أو التناقضات.

اتحاد كرة القدم 
يعقد اجتماعه 

المركزي 
األول اليوم

غزة / مؤمن الكحلوت:
اجتــامع  أول  اليــوم  القــدم  كــرة  اتحــاد  يعقــد 
ألعضــاء املكتــب التنفيــذي يف الضفــة الغربيــة 
الفيديــو  تقنيــة  عــر  وذلــك  والشــتات،  وغــزة 

"زووم".
وســيناقش االتحــاد خــالل اجتامعــه، عــدد مــن 
املناصــب  توزيــع  أبرزهــا  الهامــة،  املواضيــع 

االدارية عىل األعضاء، وتشكيل اللجان.
وســيبحث املجلــس الجديــد، انطــالق املوســم 
فيــام  الغربيــة،  الضفــة  يف  الجديــد  الريــايض 
ســيتم اإلعــالن عــن تأجيــل املســابقات يف غــزة 

بسبب جائحة كورونا.
يذكــر أنــه تــم تزكية االتحاد الجديد يوم الجمعة 
املــايض، برئاســة اللــواء جريــل الرجــوب ونائبــه 

ابراهيم أبو سليم.

هنيــــــــة يعلــــن انطـــــالق 
الفعاليات الرياضية الرافضة للتطبيع

استجابة 
لدعوة 

القيادة 
الوطنية 
الموحدة

مشاركة واسعة من أندية غزة في الفعاليات 
المتنوعة تبعث رسالة إلى الُمطبعين 

شبكة األقصى اإلعالمية
ُتطلق أكبر حملة صحية ورياضية للوقاية من فيروس كورونا
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ل  ...  االحتالل ُيسجِّ

14 حالة وفاة  ... 

غارات إرسائيلية عنيفة  ... 

وفاة و94 إصابة  ... 

اإلمارات والبحرين يف "عني العاصفة"  ... 

بريوت-غزة/ محمد املنرياوي:
يف  اإلســالمي  الجهــاد  لحركــة  العــام  األمــني  قــال 
فلســطني زيــاد النخالــة إن املقاومــة الفلســطينية يف 
البيــت األبيــض  الــذل" يف  غــزة ردت عــى "مشــهد 
بإطــالق قذائــف صاروخيــة عــدة عــى مدينــة أســدود 
املحتلة، أول من أمس، بالتزامن مع توقيع اإلمارات 
والبحريــن "اتفــاق العــار" مــع االحتــالل اإلرسائيــي، 

برعاية الرئيس األمرييك دونالد ترامب.
قنــاة املياديــن  لقــاء حــواري عــى  النخالــة يف  وعــد 
الفضائيــة أمــس، املقاومــَة "الخــطَّ الســوي"، وأن مــا 
حدث يف واشــنطن أول من أمس "مخٍز ومعزول عن 

التاريخ العريب واإلسالمي واملنطقة".
مــع  اتفاقيــات  عــى  املوقعــة  الــدول  أن  وأضــاف 
مــن  الخســارة  ا  عــادًّ خذلونــا"،  إخــوة  "هــم  االحتــالل 
اتفــاق اإلمــارات والبحريــن مــع االحتــالل "معنويــة ال 

أكرث".
املقاومــة  رأســهم  وعــى  الفلســطينيني  أن  وأكــد 
متمســكون بفلســطني التاريخيــة مــن البحــر إىل النهر 
الشــعب  يعتمــد  أن  هــو  يهمنــا  ومــا  و"هــذا حقنــا"، 
الفلســطيني عــى نفســه، منبهــا إىل أن حركــة الجهاد 
اإلســالمي تعــد مبــادرة التســوية العربيــة أخطــر مــن 

وعد بلفور.
وأعــرب النخالــة عــن اعتقــاده بــأن الســعودية نظرا إىل 
حكــم املوقــع الدينــي لهــا رمبــا ســيكون دخولهــا عــى 
خــط التطبيــع مختلفــا عمــن ســبقها، وأن البحريــن مل 
ُتقــدم عــى هــذه الخطــوة إال برعايــة ســعودية، إال أنــه 
عــد مجــرد مــرور طائــرات االحتــالل فوق مكــة املكرمة 

واملدينة املنورة "أمرا محزنا وذليال".
العربيــة  الــدول  جامعــة  يف  حصــل  مــا  أن  إىل  ونبــه 
أحبــط رئيــس الســلطة محمــود عبــاس، فهــو محــارص 

ماديــا ومعنويــا وسياســيا، وال أحــد يتواصــل معــه يف 
مــع  صــدام  يف  الدخــول  أن  إىل  مشــريا  املقاطعــة، 
تأثــري إيجــايب  لــه أي  ليــس  العربيــة واقعيــا  الجامعــة 

"فال نريد توسيع الجبهة ضدنا".
مــن جهــة ثانيــة، قــال النخالــة إن املقاومة دخلت يف 
موقــف  أن  معتــرا  التحالفــات،  مــن  جديــدة  مرحلــة 
الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة جنبــا إىل جنــب مــع 
وإن  تركيــا  موقــف  وأن  وأهميتــه،  ثقلــه  لــه  فلســطني 
كان بطيئــا فهــو مهــم ولــه تأثــريه، و"ننتظــر انحياز دول 
فالوضــع  الفلســطيني،  املوقــف  لصالــح  إســالمية 

العريب محزن".
وأضــاف أن املرصيــني يعتقــدون أن ترتيــب الوضــع 
الفلســطيني الداخــي مهــم العتقادهــم بــأن تخلخــل 
غزة سيؤثر يف أمنهم القومي، منبها يف الوقت ذاته 
إىل أن موقف مرص محكوم التفاق "كامب ديفيد"، 

وبحكــم الجغرافيــا والعالقــات التاريخيــة فهــي تلعب 
ا يف غزة. دوًرا إنسانيًّ

وبشــأن املواجهــة مــع االحتــالل، شــدد النخالــة عــى 
أنــه "ال خطــوط حمــراء يف أي مواجهــة مقبلــة"، وأن 
املقاومــة  لصواريــخ  هــدف  املحتلــة  فلســطني  كل 
التــي أعــدت الكثــري يف ظــل اختــالل موازيــن القــوى 
باملنطقــة، داعيــا إىل االســتمرار يف اإلعــداد جيــدا 

حتى ال يرتاح املستوطنون عى أرض فلسطني.
ناحيــة  مــن  بجديــد  يــأيت  ميــر  يــوم  "كل  أن  وأكــد 
العســكري"،  بالعمــل  واإلبــداع  والتدريــب  التصنيــع 
وأن خــط املقاومــة هــو خيــار الشــعب الفلســطيني 
االحتــالل،  مــع  ومفتوحــة  مســتمرة  حــرب  ونحــن يف 
مضيفا أن غزة أعدت للمعركة املقبلة وللمواجهات 
الــرد عــى أي  مــع االحتــالل و"نحــن واجبنــا  اليوميــة 

اعتداء".

أن عــدد الوفيــات مــن جــراء كورونــا ارتفــع إىل 1163 حالــة وفــاة بعد 
تســجيل 11 وفيــات جديــدة، يف حــني بلــغ عــدد الحــاالت النشــطة 
45145 إصابــة، ووصــل عــدد مجمــل املصابــني منــذ بدايــة األزمــة 

إىل 166794، تعاىف منهم 122785 مصابا.
املعلومــات  ملركــز  جديــد  تقريــر  أشــار  أمــس،  ســابق  وقــت  ويف 
واملعرفــة املختــص مبكافحــة كورونــا لــدى االحتالل، إىل أن انتشــار 
الحريديــم  بــني  فقــط  وليــس  املناطــق،  كل  يف  يحــدث  الفــريوس 

والعرب باألرايض املحتلة عام 1948.
ووفقــا للتقريــر فإنــه ســجل نســبة عاليــة مــن الفحوصــات اإليجابيــة، 
إىل جانب إجراء عدد كبري من الفحوصات. واتضح من املعطيات 
بــني  اآلن  حتــى  الكبــرية  اإلصابــات  ارتفــاع  نســبة  جانــب  "إىل  أنــه 
الحريديــم والعــرب، أيضــا ُســجل يف األســابيع األخــرية ارتفــاع بــارز 
بانتشار الفريوس عموما، والتي ظهرت ضمن اإلصابات الجديدة".

ويدخــل اإلغــالق الشــامل الــذي صدقــت عليــه حكومــة االحتــالل، 
حيــز التنفيــذ بــدًءا مــن الســاعة الثانيــة مــن ظهــر يــوم غــٍد الجمعــة، 
التعليميــة  املؤسســات  إغــالق  ويتضمــن  أســابيع،  ثالثــة  وملــدة 
واالنتقال للتعليم عن ُبعد، وتقليص عمل القطاع العام، واستمرار 
عمــل القطــاع الخــاص مــع االمتنــاع عــن اســتقبال الجمهور )باســتثناء 
الخدمــات الحيويــة(، ومواصلــة عمــل محــال بيــع املــواد التموينيــة 
األماكــن  يف  أشــخاص   10( التجمهــر  عــى  وقيــود  والصيدليــات، 
الحركــة ملســافة  وتقييــد  املفتوحــة(،  األماكــن  و20 يف  املغلقــة، 

500 مرت من أماكن السكن.

البلــح وســط القطــاع، ثــم أغــارت طائــرات حربيــة بـــ4 
صواريخ عى الهدف نفسه.

أيًضــا  اســتهدفت  الغــارات  أن  املصــادر  وأضافــت 
التفــاح رشقــي مدينــة  موقًعــا للمقاومــة رشقــي حــي 
غزة، وموقًعا للمقاومة يف محيط الجامعة األمريكية 
شــال غــرب القطــاع، موضحــة أن الغــارات مل تســفر 
بالغــة  بــأرضار  تســببت  لكنهــا  إصابــات،  وقــوع  عــن 

وهلع لدى املواطنني.
بعــدة رشــقات صاروخيــة  أمــا املقاومــة، فقــد ردت 
صــوب املســتوطنات املحاذيــة للقطاع، حيث دوت 

صافرات اإلنذار أكرث من 4 مرات بأقل من ساعة.
أمــس،  مســتوطًنا،   126 اقتحــم  ثانيــة،  جهــة  مــن 
أمنيــة  حراســة  وســط  األقــى،  املســجد  ســاحات 

مشددة.
وأفــادت دائــرة األوقــاف اإلســالمية بــأن املســتوطنني 
بــاب املغاربــة  اقتحمــوا ســاحات األقــى مــن جهــة 

الرتاكمــي للمصابــني بفريوس كورونا املســتجد منذ 
مــارس/ آذار املــايض ارتفــع إىل 2100 إصابة، منها 
 356 1728 حالــة نشــطة حاليــا، يف حــني تعافــت 

حالــة، وقــد ارتفــع عدد الوفيات لـ16.وأفادت الوزارة 
الحالــة  تطــورات  تتابــع  الطــوارئ  بــأن غرفــة عمليــات 
الوبائيــة واإلجــراءات املطلوبــة وفــق درجــة الخطــورة، 
غــري  غــزة  وأن منحنــى تســجيل اإلصابــات يف قطــاع 

مستقر.
ودعت املواطنني للحذر والتزام الضوابط الصحية، 
وعــدم الرتاخــي أو االســتهتار يف إجــراءات الوقايــة، 
مؤكــدة رضورة عــدم خــروج املواطنــني مــن املنــازل 
والتباعــد  اليديــن،  وغســل  الكامــة،  بارتــداء  إال 

الجسدي؛ حفاظا عى أنفسهم ومن حولهم.
وعــدم  باملســؤولية  للتحــي  باملواطنــني  وأهابــت 

وتجولوا فيها وصواًل إىل باب الرحمة، وحاولوا تأدية 
طقوس تلمودية يف املكان قبل خروجهم.

بيــوت  ومداهمــة  االعتقــاالت  مسلســل  إطــار  ويف 
بالضفــة  متفرقــة  مناطــق  يف  اليوميــة  املواطنــني 
قــوات  أن  األســري  نــادي  ذكــر  املحتلــة،  الغربيــة 

االحتالل اعتقلت 13 مواطًنا.
وأوضــح النــادي يف بيــان لــه أمس، أن قوات االحتالل 
األســري  نجــل  عاًمــا(   26( عبيــات  منتــرص  اعتقلــت 
عدنان عبيات املحكوم بالسجن مدى الحياة، وزايد 
عبيات )46 عاًما(، ومهند الشيخ )18 عاًما(، ومعتز 
الشــيخ )18 عاًمــا(، ومــراد طقاطقــة )21 عاًمــا(، مــن 

بيت لحم.
ويف جنــني، اعتقلــت قــوات االحتــالل رئيــس بلديــة 
ســيلة الظهــر أســعد حنتــويل، واألســري املحــرر فهــد 
إرسائيليــة  خاصــة  قــوة  اختطفــت  حــني  يف  زعــرور، 
يف  وقــود  محطــة  مداهمتهــا  بعــد  مطاحــن،  محمــد 

خشــية  الطرقــات  يف  والقفــازات  الكامــات  إلقــاء 
عــى  مشــددة  واملجتمــع،  باألطفــال  األذى  إلحــاق 
األمــراض املزمنــة  الســن وذوي  رضورة حايــة كبــار 
واألطفــال وضعيفــي املناعــة بااللتــزام التــام بضوابــط 

السالمة وعدم خروجهم من املنازل إال للرضورة.
بــدوره، قــال نائــب مديــر عــام الرعايــة األوليــة ومديــر 
ضهــري،  مجــدي  الصحــة،  وزارة  يف  الوقــايئ  الطــب 
عمــدت  للــوزارة  التابعــة  الوبــايئ  التقــي  فــرق  إن 
إىل إجــراء مســحات عشــوائية للكشــف عــن فــريوس 
كورونــا وتحديــد مناطــق انتشــاره يف مختلف مناطق 

قطاع غزة.
ودعــا ضهــري خــالل لقــاء صحفــي أمــس، املواطنــني 
إىل االلتــزام باإلرشــادات الصــادرة عــن وزارة الصحــة 

يف كل منطقة وذلك لضان سالمتهم وعائالتهم.

بلدة برقني واالعتداء عليه بالرضب.
الرصفنــدي  يوســف  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت  كــا 
عــني  مخيــم  يف  منزلــه  وتفتيــش  مداهمــة  عقــب 
الســلطان غرب مدينة أريحا، واالعتداء عى شــقيقه 
أحمد بالرضب املرح، إضافة إىل اعتقال أحمد أبو 
عــرب، وحمــزة العطعــوط مــن رام الله، ومحمد جودة 

من نابلس، ويوسف إبراهيم من أريحا.
وفتشــت قــوات االحتــالل، أمــس، عــدًدا مــن املنــازل 
يف الخليل، واستدعت مواطًنا ملراجعة مخابراتها.

وأفــادت مصــادر أمنيــة بــأن قــوات االحتــالل داهمــت 
الجعــري يف  الزاويــة وحــارة  وبــاب  الهريــة  واد  حــي 
مدينــة الخليــل، وفتشــت عــددا مــن املنــازل، عــرف 
طــه،  وعــزام   الجعــري،  نصــار  أبــو  أصحابهــا:  مــن 

وسلَّمت األخري بالًغا ملراجعة مخابراتها.
جــرادات  عمــر  حامــد  املواطــن  منــزل  فتشــت  كــا 
االحتــالل  قــوات  واســتولت  ســعري رشقــا.  بلــدة  يف 

وأوضح أن طواقم التقي الوبايئ أجرت املسحات 
العشــوائية عــى الفئــات األكــرث خطــرا يف التعــرض 
الســائقني  عــى  إجراؤهــا  يتــم  حيــث  لإلصابــة، 
واملطاعــم  املخابــز  يف  والعاملــني  العموميــني 
واملتاجر التي تم افتتاحها ضمن إجراءات التخفيف 
يف بعــض املناطــق، وذلــك ضمــن مرحلــة االســتجابة 

التي يعيشها القطاع.
الطــب  فــرق  وصــول  تأخــر  حــول  رده  معــرض  ويف 
املخالطــة،  للحــاالت  الفحوصــات  إلجــراء  الوقــايئ 
ذكــر أن فــرق التقــي الوبــايئ تتعمد التأخر يف أخذ 
العينــات مــن املخالطــني للحــاالت املصابــة بفريوس 
كورونــا عقــب حجرهــا لضان دقــة نتائج الفحوصات 

املأخوذة منهم.
الفــريوس  أن  إىل  يعــود  التأخــري  ســبب  أن  وبــني 

عــى جرافــة يف أثنــاء عملهــا يف خربــة ابزيق، شــال 
طوبــاس. وأفــاد الناشــط الحقوقــي عــارف دراغمة بأن 
قــوات االحتــالل اســتولت عــى الجرافــة التــي تعمــل 
أســامة  املواطــن  أرض  واســتصالح  تســهيل  عــى 

عوايصة يف املنطقة املذكورة.
ومســاء أمــس، أصيــب شــاب مــن مدينــة دورا جنــوب 
محافظــة الخليــل، بجروح عقــب تعرضه للطعن عى 
يد مجموعة من املستوطنني، يف أثناء عمله داخل 

األرايض املحتلة عام 1948.
وذكــرت مصــادر محليــة أن الشــاب عيــى أبــو هليــل 
)30 عاًما( من مدينة دورا، أصيب بجروح متوســطة 
عقب تعرضه للطعن من مجموعة من املستوطنني 
يف أثنــاء عملــه داخــل أرايض الـــ48، حيــث تعــرض 
لعــدة طعنــات يف رقبتــه وأنحــاء مختلفة من جســده، 
وتــم نقلــه إىل مستشــفى "أســدود" لتلقــي العــالج، 

ووصفت حالته باملستقرة.

جســم  إىل  دخولــه  مــن  األوىل  األيــام  يف  يظهــر  ال 
املصاب، حيث تظهر غالبا النتائج عى أنها سلبية، 
مــن املخالطــني  أخــذ املســحات  يتــم  أنــه  إىل  الفتــا 
بعــد -5 7 أيــام مــن تاريــخ املخالطــة، وذلــك ضمــن 
الصحيــة  للروتوكــوالت  ووفقــا  مدروســة  إجــراءات 

التي تم إقرارها.
لحظــة  منــذ  املتخــذة  اإلجــراءات  تفاصيــل  وحــول 
ظهــور  فــور  أنــه  إىل  ضهــري  أشــار  اإلصابــة،  تســجيل 
النتيجــة يتــم إدخالهــا إىل قاعــدة محوســبة، وإرســال 
رسالة قصرية بالنتيجة سواء كانت سلبية أم إيجابية 
وضمــن حزمــة مــن اإلجراءات، حيث يتم إجراء العزل 
يف املستشــفى املخصــص يف حــال كانــت النتيجــة 
إيجابية، أو يتم الحجر يف حال كان املواطن مخالطا 

لإلصابة.

انتكاســة كبــرية مل تشــهدها مــن قبــل القضيــة 
الفلسطينية.

الشــعب  قــدرة  أمــس،  أصــدره،  بيــان  وأكــد يف 
املرحلــة  هــذه  تخطــي  عــى  الفلســطيني 
الفلســطينية  بالتحــركات  بــدأت  التــي  الصعبــة، 
الرســمية والفصائلية التي من شــأنها أن تؤســس 
للمصالحــة الوطنيــة الحقيقيــة وإنهــاء االنقســام 
بــال رجعــة، حيــث أدرك الجميــع أن التحديــات 
الخطــرة الراهنــة تصيــب الجميــع وتؤثر ســلبا يف 

الكل الفلسطيني وال تستثني أحدا.
اجتــاع  مخرجــات  أهميــة  إىل  مســار  وأشــار 
مــن  الوطنيــة،  للفصائــل  العامــني  األمنــاء 
لجــان  ثــالث  تشــكيل  تضمنــت  وطنيــة  مبــادرة 
إحــدى  تقــدم  أن  املقــرر  مــن  حيــث  حيويــة، 
اللجــان تقريرهــا خــالل خمســة أســابيع للقيــادة 
أمــام  لطرحــه  دعــوة  توجــه  التــي  الفلســطينية 
التخــاذ  الفلســطيني  املركــزي  املجلــس 
اإلجــراءات الالزمة ملواجهــة التحديات الراهنة. 
الوحــدة  يف  تبحــث  لجنــة  هنــاك  أن  إىل  ونبــه 
الوطنية وإزالة آثار االنقسام، املستمر منذ 14 
اللجنــة األساســية لتفعيــل منظمــة  عامــًا، وهــي 
ترشيعيــة  انتخابــات  إلجــراء  والتمهيــد  التحريــر 
ال  فلســطني،  لدولــة  برملانيــة  ورمبــا  ورئاســية، 
ســيا بعــد االعــرتاف األممي بهــا كعضو مراقب 

يف األمم املتحدة يف عام 2012.
وأكــد مســار أهميــة خطــوة اإلعــالن عــن القيادة 
الوطنيــة املوحــدة للمقاومــة الشــعبية يف إطــار 
للمواجهــة  املشــرتكة  الفلســطينية  الخطــوات 
املضــادة للتحديــات الحاليــة، فضــاًل عــن اللجنة 
عــدوان  ضــد  جديــدة  النتفاضــة  متهــد  التــي 
األرايض  يف  املتواصلــة  وانتهاكاتــه  االحتــالل 

الفلســطينية املحتلــة، معــرا عــن أهميــة تفاعــل 
الفلســطيني  املجتمــع  رشائــح  كل  وانخــراط 
املوحــدة  للقيــادة  األول  البيــان  بنــود  لتنفيــذ 
أحــد مخرجــات  هــو  الــذي  الشــعبية،  للمقاومــة 
اجتــاع األمنــاء العامني للفصائل الفلســطينية. 
وأشــار مســار إىل تواصل املجلس الوطني مع 
واإلســالمية  العربيــة  العــامل  دول  برملانــات  كل 
أرســلها  متطابقــة  رســائل  خــالل  مــن  والدوليــة، 
تحقيــق  أجــل  مــن  الوطنــي،  املجلــس  رئيــس 
موقــف ســيايس واضــح وضاغــط عــى حكومات 
هــذه الرملانــات مــن أجــل دعــم حقوق الشــعب 
مواجهــة  يف  العادلــة،  وقضيتــه  الفلســطيني 
االســتيطان  وعمليــات  التطبيــع  اتفاقيــات 
املستمرة عى األرايض الفلسطينية املحتلة.

هدية خطِرة
اإلرسائيــي،  الكنيســت  يف  النائبــان  وأكــد 
الدميقراطــي"  الوطنــي  "التجّمــع  حــزب  رئيــس 
يف  املشــرتكة  العربيــة  القامئــة  يف  املشــارك 
لرئيــس  والنائــب  زحالقــة،  جــال  الكنيســت 
الكنيســت منصــور عبــاس، أن اتفاقــي التطبيــع 
بــني واإلمــارات والبحريــن مــع )إرسائيــل( يصبــان 
يف مصالحهــا هــي وأمــريكا، واصفــني مــا جــرى 

بأنه "هدية خطرة" و"مهرجان انتخايب".
مظاهــرة  يف  مشــاركته،  خــالل  زحالقــة  وقــال 
إن  عــارة،  وادي  منطقــة  البرشيــة يف  السلســلة 
االتفــاق يف واشــنطن هــو هديــة  التوقيــع عــى 
خطــرة تقدمهــا اإلمــارات والبحريــن إىل الرئيــس 
األمــرييك دونالــد ترامــب ورئيس وزراء االحتالل 

اإلرسائيي بنيامني نتنياهو.
والبحريــن  اإلمــارات  تعلــن  "اليــوم  وأضــاف: 
الشــعب  ضــد  اإلرسائيــي  االحتــالل  مــع  أنهــا 

بإذعانهــم  والبحريــن  اإلمــارات  حــكام  جلــل 
اإلرسائيــي  لالحتــالل  الذليــل  وخنوعهــم 

وملجرم الحرب نتنياهو".
املؤمتــر  أمانــة  أن  أمــس  للمؤمتــر  بيــان  وذكــر 
وتســتنكره  وتدينــه  االنكفــاء،  هــذا  تســتهجن 

بأشد العبارات.
تنــازل  "صــك  التوقيــع  أن  املؤمتــر  واعتــر 
يف  العــرويب  املطبعــني  دور  عــن  مجــاين، 
أقــدس قضيــة قوميــة لألمــة العربيــة، والتــي ال 
ميثلهــا هــؤالء املتســاقطون الذيــن ال ميثلــون 
شــعوبهم التــي وقفــت طــوال تاريخهــا رشيــكًا 
يف  العــريب  الحــق  عــن  الدفــاع  يف  رئيســًا 

فلسطني املغتصبة".
وأكد البيان االســتمرار بتعزيز الوحدة الوطنية 
واالرتقاء بها إىل تصعيد املقاومة واالنتفاضة 
والعصيــان املــدين، إلنــزال الهزميــة باالحتــالل 
القــرن"،  "صفقــة  وإســقاط  االرسائيــي، 
وسياســات الضــم، و"اتفــاق التحالــف الخيــاين 
البيــت  يف  ونتنياهــو  ترامــب  مــع  للموقعــني 

األبيض".
العامــة  األمانــة  يف  تابعنــا  البيــان:"  وأضــاف 
الخــارج  لفلســطينيي  الشــعبي  للمؤمتــر 
والخنــوع  والعــار  الــذل  اتفــاق  توقيــع  حفــل 
اإلمــارات  حــكام  جلــل  الــذي  واالستســالم، 
والبحريــن، وامتهانهــم الكرامــة العربيــة برعايــة 
الــذي  األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات  رئيــس 
نوفمــر  يف  ثانيــة  برئاســة  للفــوز  يســخرهم 
القــادم، لذلــك فهــو يســتخدم مــا بجعبتــه مــن 
حتــى  أو  أمتهــا  إىل  تنتمــي  ال  عربيــة  بيــادق 

شعوبها يف حملته االنتخابية".
مــرزوق  الكويتــي  األمــة  مجلــس  رئيــس  وأكــد 

الفلســطيني، والعالقــة التــي يتــم الحديــث عنها 
ليست مجرد تطبيع بل هي تحالف اسرتاتيجي، 
ومــن يتحالــف مــع )إرسائيــل( ال ميكــن أن يكــون 

مع الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة".
وعــر عــن ثقتــه بــأن شــعبي البحريــن واإلمــارات 
لن يقبال أن يكونا مع )إرسائيل( ضد فلســطني، 
أراضيهــا  )إرسائيــل(  تســتعمل  أن  يقبــال  ولــن 
ذلــك  ألن  إيــران،  عــى  والتخريــب  للتجســس 
ســيؤدي إىل تدهــور خطــر يف األمــن واالســتقرار 

يف الخليج".
الرباعيــة"  العــار  بـ"صفقــة  وصفــه  مــا  أن  وأكــد 
تشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن خطــة "صفقــة القــرن" 
األمريكيــة، داعيــا القيــادة الفلســطينية للوحــدة 

للتصدي للمؤامرات ضد الحركة الوطنية.
إن  عبــاس  منصــور  النائــب  قــال  جهتــه،  مــن 
"الســالم حالــة إنســانية ســامية يتــم مســخها يف 
واشــنطن، لتكــون مظلــة لصفقــات ســالح وأجهزة 
ومهرجانــا  أنظمــة،  لحايــة  متقدمــة  تجســس 

انتخابيا لرتامب ونتنياهو".
بانتهــاء  يبــدأ  الحقيقــي  الســالم  أن  إىل  وأشــار 
فلســطينية  دولــة  وإقامــة  اإلرسائيــي  االحتــالل 
غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  يف  مســتقلة 
وعاصمتها القدس، مضيفا: "وإال فإننا ســنكون 
فصــل  نظــام  يف  قليلــة  ســنوات  غضــون  يف 
عنــرصي إرسائيــي، يتحــّول بنضــال دميقراطــي 
عنيــد إىل دولــة دميقراطيــة واحــدة للشــعبني"، 

بحسب تعبريه.
خنوع واستسالم

للمؤمتــر  العامــة  األمانــة  اســتهجنت  كذلــك 
اتفــاق  توقيــع  الخــارج  لفلســطينيي  الشــعبي 
الــذي  واالستســالم"،  والخنــوع  والعــار  "الــذل 

الغانــم، ثبــات موقف الكويت حكومة وشــعبا، 
بشــأن عــدم التطبيــع مــع االحتــالل اإلرسائيــي 

بأي شكل من األشكال.
دولــة  ســفري  اســتقباله  خــالل  الغانــم  وشــدد 
فلســطني لــدى الكويــت رامــي طهبوب، أمس، 
وفــق  الدولتــني،  حــل  مــع  الكويــت  أن  عــى 
الرشعيــة  وقــرارات  العربيــة،  الســالم  مبــادرة 
الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عى 
حدود عام 1967، بعاصمتها رشقي القدس، 

كا قال.
وقــال الرئيــس اإليراين حســن روحــاين أمس إن 
الذيــن طّبعــوا مســاء  العــرب  الحــكام  خطــوات 
عاتقهــم  وعــى  املنطقــة  أمــن  تزعــزع  الثالثــاء 

تقع املسؤولية.
وتوجه روحاين يف كلمة له للحكام املطّبعني 
ذهبــت  وأيــن  العروبــة  ذهبــت  "أيــن  قائــاًل 
أيديكــم  كيــف متــدون  مــع فلســطني؟  األخــّوة 

لإلرسائيليني؟".
معاناة منذ عقود

مــن جانبــه، قــال رئيــس الــدورة الـــ75 للجمعيــة 
العامــة لألمــم املتحــدة، الدبلومــايس الرتيك، 
فولكان بوزكري، إن الشــعب الفلســطيني عاىن 
عقــودا طويلــة، وإن كل مــا يســعى إليــه حاليــا 

هو العيش بسالم يف دولة ذات سيادة.
بهــا، يف  أدىل  بوزكــري يف ترصيحــات  وشــدد 
أول مؤمتــر صحفــي يعقــده كرئيــس للجمعيــة 
العامــة لألمــم املتحــدة، مبقر املنظمة الدولية 
بــني  الســالم  "تحقيــق  أن  عــى  نيويــورك،  يف 
تحقيــق  يســتلزم  و)إرسائيــل(  الفلســطينيني 
دائــم  حــل  إيجــاد  بينهــا  مــن  األمــور  مــن  عــدد 
اإلرسائيــي،  الفلســطيني  للــرصاع  وعــادل 

عــى  والقامئــة  الثنائيــة  للمفاوضــات  اســتنادا 
رؤية تأســيس دولتني تعيشــان جنبا إىل جنب 
يف سالم وأمن وحدود معرتف بها، ومبا يتفق 

مع القرارات الدولية ذات الصلة، كا قال.
مــن  العامــة،  الجمعيــة  رئاســة  بوزكــري  وتســلم 
تيجاين محمد باندي، رئيس الدورة الـ74، يف 

مراسم رسمية مبقر األمم املتحدة.
وانتخــب بوزكــري رئيســا للجمعية العامة بتأييد 
مــن 178 دولــة، ليكــون بذلــك أول دبلومــايس 
تــريك يتقلــد هــذا املنصــب، وســيؤدي مهامــه 

لغاية سبتمر 2021.
الوطنــي  االتحــاد  نظــم  األثنــاء،  هــذه  يف 
طــالب  مــع  بالتعــاون  الفلســطيني،  للشــباب 
جامعــة  يف  فلســطني  يف  العدالــة  أجــل  مــن 
بوســطن األمريكيــة وقفــة احتجاجيــة أمام مبنى 
القنصلية اإلماراتية يف املدينة، رفضا التفاق 

التطبيع اإلمارايت البحريني اإلرسائيي.
مــن جانبهــا قالــت الحملــة األكادمييــة الدوليــة 
ملناهضــة االحتــالل ومخطــط الضــم إن إعــالن 
والبحريــن  اإلمــارات  بــني  التطبيعــي  االتفــاق 
و)إرسائيــل( خيانــة لشــعب فلســطني وقضّيتــه 
مــع  علنــي  تحالــف  بنــاء  يف  وخطــوة  العادلــة 
)إرسائيــل( والواليــات املتحــدة بالــدوس عــى 

الحقوق الفلسطينية.
وأضــاف بيــان للحملــة أمــس أن إعــالن التطبيــع 
مــررات  تحــت  والبحريــن  اإلمــارات  خــدع 
مخادعــة،  وعناويــن  فضفاضــة،  ومســميات 
وتوظيــف لتجميــل فعــل الخيانــة ورشعنــه نهــج 
التطبيــع، بعــد أن تــم اإلعالن عــن نصوص هذه 
واقــع املنطقــة  عــن  التــي خرجــت  االتفاقيــات 

وواقع الرصاع العريب –اإلرسائيي.

وســلفيت )40(، وطولكرم )43(، وضواحي القدس )95(، ومدينة 
القــدس )207(.  ولفتــت إىل وجــود 30 مصابــا يف غــرف العنايــة 

املكثفة، بينهم 11 مصابا عى أجهزة التنفس االصطناعي.
كورونــا  فحــص  أجــروا  الذيــن  املواطنــني  بإمــكان  أنــه  إىل  ونبهــت 
االستعالم عن نتيجة فحوصاتهم من خالل زيارة املوقع اإللكرتوين 
الضغــط  ثــم  الهويــة،  رقــم  وإدخــال   ،https://result.moh.ps
بعــد -8 24  الفحــص  نتيجــة  )بحــث(، بعدهــا ســتظهر  عــى مربــع 

ساعة من إجراء الفحص.
وبشــأن الجاليــة الفلســطينية حــول العــامل، أعلنــت وزارة الخارجيــة 
واملغرتبــني بحكومــة اشــتية، ارتفــاع عــدد الوفيــات بفــريوس كورونــا 

يف صفوف الجالية إىل 253، واإلصابات إىل 6043.
التعــايف  أن حــاالت  أمــس،  اليومــي  الــوزارة يف تقريرهــا  وأضافــت 
ارتفعــت أيضــا إىل 2052، بعــد تســجيل 42 حالــة تعــاٍف جديــدة 

يف قطر.
وأفــادت ســفارة الســلطة الفلســطينية لــدى الرازيــل بتســجيل حالــة 
وفــاة جديــدة بفــريوس كورونــا للمواطن شــعبان ماجــد، لريتفع عدد 

حاالت الوفاة يف صفوف الجالية بالرازيل إىل 4.
الســعودية،  لــدى  العامــة  والقنصليــة  الســلطة  ســفارة  أفــادت  كــا 
بإصابــة أحــد موظفــي القنصليــة العامــة يف جــدة بفــريوس كورونــا، 
وأن وضعــه الصحــي مســتقر ويخضــع حاليــا للحجــر املنــزيل، لريتفع 

عدد اإلصابات يف صفوف الجالية إىل 105.
جديــدة،  إصابــة   85 بتســجيل  الســلطة  ســفارة  أفــادت  قطــر  ويف 
لريتفع عدد اإلصابات إىل 1129، منها 99 حالة نشطة يف الحجر 
خارج املستشفى، و8 حاالت نشطة تخضع لعالج يف املستشفى 
حــني  يف  املركــزة،  العنايــة  يف  وحالتــان  حرجــة،  ليســت  ولكنهــا 
سجلت 42 حالة تعاٍف جديدة، لريتفع عدد املتعافني متاما إىل 

1012، وسجلت 8 حاالت وفاة سابقة.

ت عىل مشهد الذل التطبيعي يف البيت األبيض النخالة: مقاومة غزة ردَّ
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فعاليات منددة باالتفاق اإلمارايت والبحريين
 التطبيعي مع االحتالل يف غزة وعواصم عربية أمس

مرص... القبض عىل يوتيوبر 
وزوجته بسبب "ترهيب" طفلتهما

القاهرة/ وكاالت: 
ألقت األجهزة األمنية يف مديرية أمن القاهرة يف مرص، أمس، القبض عىل 
يوتيوبــر شــهري، وزوجتــه، أثنــاء وجودهــا داخــل أحــد املجمعــات الســكنية، 

بتهمة ترهيب طفلتها الصغرية يف مقطع فيديو عرب يوتيوب.
وكان املجلــس القومــي لألمومــة والطفولــة، تقــدم ببــالغ حــول اســتغاللها 
لطفلتها يف نرش فيديو لها تحت اسم "إيلني" يعرب عن انتهاكات يف حق 

الطفلة بهدف البحث عن الشهرة وجني املال والكسب الرسيع.
واستمعت النيابة ألقوال أحد مسئويل خط حاية الطفل باملجلس القومي 
يف البالغ، مطالبا بتوجيه تهمة اإلتجار بالبرش للمتهمني، طبقا للادة 291 

من قانون العقوبات، وقانون مكافحة اإلتجار بالبرش 64 لسنة 2010.
وأمــرت النيابــة العامــة اســتدعاء اليوتيوبــر، لســاع أقوالــه يف بــالغ املجلــس 
القومي لألمومة والطفولة ضده وزوجته لرتهيب طفلته الصغرية يف مقطع 

فيديو عرب يوتيوب.
ونجحــت حملــة أمنيــة ملديريــة أمــن القاهــرة، بنــاء عــىل إذن مــن النيابــة، يف 
القبــض عليهــا داخــل كومباونــد البــارون، وتــم اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة 
الالزمــة تجــاه املتهمــني وإحالتهــم للنيابــة للتحقيــق معهــم، بحســب موقــع 
"الوطــن". ومنــذ أيــام، نــرش الزوجــان مقطــع فيديــو، ظهــرت مــن خاللــه األم 
بعدمــا لونــت وجههــا باألســود، لتثري رعــب ابنتها، التي دخلت يف نوبة بكاء 
ورصاخ، حينــا رأت مالمــح والدتهــا املرعبــة، بينــا دخــل الوالــدان يف حالــة 

ضحك شديد.

باحثة تكشف عن األسباب 
الرئيسة المسببة النتشار 

الرسطـــــان رسيًعا 
فـي جسم اإلنسان

موسكو/ وكاالت:
عددت طبيبة متخصصة باألورام أســبابا من شــأنها أن ترسع 
يســبب  مــا  اإلنســان،  جســم  يف  الرسطــان  أمــراض  انتشــار 

مخاطر كبرية تهدد حياة املريض.
املتخصصــة  ســمرينوفا،  إيلينــا  الروســية  الطبيبــة  وكشــفت 
انتشــار  تــرسع  أن  شــأنها  مــن  التــي  األســباب  عــن  بــاألورام، 

األورام الرسطانية الخطرية يف جسم اإلنسان.
وأكــدت الطبيبــة الروســية أن املدخنــني املصابــني برسطــان 
بغــري  مقارنــة  الضعــف  مبقــدار  للوفــاة  معرضــون  القولــون 

املدخنني.
الباحثــة إىل أن املدخنــني تكــون لديهــم األعــراض  ونوهــت 
الرسطانية أكرث قوة، وينترش الرسطان يف أجســامهم بشــكل 
رسيــع، مــن العضــو املصــاب إىل األعضــاء الســليمة، بعكــس 

أقرانهم غري املدخنني.
منخفــض  غذائيــا  نظامــا  اتبــاع  أن  إىل  الطبيبــة  أشــارت  كــا 
األليــاف وغنــي بالدهــون مــن شــانه أن يــرسع تفــي األورام 

الرسطانية يف الجسم أيضا.
وأكــدت الطبيبــة أن التنــاول املتكــرر واملســتمر للمرشوبــات 
والخمــول  الرياضــة  مارســة  عــدم  إىل  باإلضافــة  الروحيــة، 
الدائــم يســاهم بشــكل كبــري يف انتشــار األمــراض الرسطانيــة 

ويضعف مناعة الجسم.
لــألورام  الرسيــع  التطــور  خطــر  أن  إىل  األخصائيــة  وأشــارت 
يرتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بتاريخ العائلــة املريض، ويزداد احتال 
االنتشار الكبري بالنظر إىل عدد حاالت املرض املسجلة بني 

األقارب.

وتم توقيع أبراهام، وال ذكر 
لمسألة الضم!

األبيــض  البيــت  يف  )أبراهــام(  اتفــاق  توقيــع  لإلمــارات  هنيًئــا 
تحت رعاية األب دونالد ترامب! وهنيئا ململكة البحرين أيضا 
اتفاقهــا مــع دولــة االحتــالل، دولــة )إرسائيــل(. مــن اآلن فصاعــدا 
االحتــالل.  دولــة  اصطــالح  البحريــن  أو  اإلمــارات  تســتخدم  لــن 
جهــات  وعــىل  االصطــالح،  هــذا  تحظــر  الرســمية  التوجيهــات 
االختصــاص تنقيــة كتــب املــدارس مــن أي يشء يحمــل عــداوة 
للســامية! وبالطبــع كان أول مــن أمــس لقــاء مبــارش بــني مذيعــي 
نرشات األخبار يف الدول الثالث، وكانت كلمة شــالوم الوســط 

املشرتك بينهم.
بنــود االتفــاق التــي أعلــن عنهــا يف واشــنطن تتحــدث عــن تبــادل 
السفراء، وإقامة عالقات دبلوماسية، واحرتام سيادة كل طرف 
لآلخر، ومنع األعال املعادية، وتوقيع اتفاق تعاون يف التجارة 
والسياحة والطريان. هذه البنود هي عينها يف اتفاق البحرين. 
وقد الحظ املراقبون أن االتفاق ال يتضمن ذكر فلسطني البتة، 
وال يتضمــن أدىن إشــارة لوقــف ضــم أجــزاء مــن الضفــة للســيادة 

اإلرسائيلية.
بنــود االتفــاق املعلنــة تعنــي أن االتفــاق هــو اتفــاق تطبيــع، وال 
تجدر تســميته اتفاق ســالم ألن اإلمارات والبحرين مل تكونا يف 
حالــة )عــداء وحــرب مــع إرسائيــل(، وليــس بينهــا حــدود مشــرتكة 

كاألردن مثال.
ملاذا ال ذكر ملسألة وقف الضم؟! الجواب بسيط: ألن الطرفني 
مل يتفقــا عــىل وقــف الضــم، رمبا هو أمــر معلق ألجل، ورمبا هو 
خارج النقاش يف هذه الفرتة، لحني حدوث وقت مناسب. أي 
أن هــذا االتفــاق مل يضــع حــال جذريا ملســألة الضــم. وال أظن أن 
هناك فرصة للمطبعني للقيام بهذا العمل، ألن أساس التطبيع 

هو سالم مقابل سالم، ال سالم مقابل األرض.
اإلمــارات  بخــروج  خرسنــا  مــا  فلســطني  يف  نحــن  خرسنــا  نعــم، 
يرضنــا  ال  خرسنــاه  مــا  ولكــن  العربيــة،  املبــادرة  عــن  والبحريــن 
بشكل مبارش إذا اعتمدنا قضية التحرير وإزالة العدوان أساسا 
ملا نحن مقبلون عليه. التحرير ال يحتاج ملقاتلني عرب من أي 
دولة عربية، بل يحتاج إىل مقاتلني فلسطينيني، يؤمنون بالله، 

وبأن جنده هم الغالبون.
رافــض  قســم  قســمني:  عــىل  املواطنــون  الخليــج  دول  يف 
للتطبيع، وقســم مؤيد له بحســب سياســة الحكومة. وفلســطني 
وهــي تنتقــد االتفــاق، أعربــت عــن أنهــا تحــرتم الشــعوب، وهــي 
لــن تذهــب لــرصاع مــع الحكومــات أيضــا. ومــن املؤكــد أنــه مــن 
املبكــر أن تقــف الــدول والشــعوب خلــف فلســطني يف عمليــة 
إزالة العدوان واالحتالل، وقفة رجل املقاومة الغيور عىل دينه 
ووطنــه وعروبتــه. كيــف يــأيت هــذا اليــوم؟! الجــواب بأعالنــا، ال 

بخصوماتنا مع اآلخرين.


