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شكر على تعاٍز
الحــاج/ عبــد الرحيــم منصــور )أبو محمــد( وأوالده وأبناء الفقيد رحمه 
الله وعموم آل منصور يف الوطن والشــتات يتقدمون بجزيل الشــكر 
ووالدهــم  أخيــه  بوفــاة  وعزاهــم  واســاهم  مــن  لــكل  االمتنــان  وعظيــم 

املغفور له بإذن الله تعاىل املرحوم
الحاج/ عبد الرؤوف عبد الهادي منصور  )أبو فتحي(

إىل  الحضــور  أو  الجثــان  تشــييع  يف  باملشــاركة  ذلــك  كان  ســواء 
بيــت العــزاء أو ارســال برقيــات التعــازي عــر الصحــف أو الهاتــف أو 
وســائل التواصــل االجتاعــي مــا كان لــه طيــب األثــر يف التخفيــف 

عنا مبصابنا الجلل.
آملــن أن تكــون هــذه مبثابــة كلمة شــكر لكل واحد منهم، وأن يتغمد 
اللــه فقيدنــا بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهمنــا مــن بعــده 

جميل الصر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

ِتي" ًة َفاْدُخِل يِف ِعَباِدي َواْدُخِل َجنَّ ُة اْرِجِعي ِإىَل َربِِّك َراِضَيًة َمرِْضيَّ ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ "َيا َأيَّ

نعي فقيدة آل مرتجى
إميانًا بقضاء الله وقدره ومبزيد من الحزن واألىس، ينعى كل 
من زوج الفقيدة وأبنائها وكرمياتها والعائلة، زوجته ووالدتهم 

وفقيدتهم الغالية املغفور لها بإذن الله تعاىل املرحومة /
الحاجة

 هدى صالح عبد الرحمن مرتجى )أم ماجد(
زوجة الحاج/ محمد صالح عبد الرحمن مرتجى )أبو ماجد(

  ،2020/10/23 الجمعــة  أمــس  ربهــا  جــوار  إىل  انتقلــت  التــي 
املوافــق 6 ربيــع اول 1442هـــ ، بعــد حيــاة قضتهــا يف طاعــة اللــه 

وعمل الخري.
تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته.

مالحظــة/ تقبــل التعــازي يف منــزل زوجهــا الكائــن بجــوار ســلطة 
النقد - غرب مدينة غزة، ملدة 3 أيام  بدًءا من يوم أمس.

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعي حاجة فاضلة
الحــاج/ أكــرم توفيــق مرتجــى وزوجته وأنجاله وأحفــاده وإخوانه وعائالتهم 

يف الوطن والشتات ينعون مبزيد من الحزن واألىس
الحاجة الفاضلة/ هدى صالح عبد الرحمن مرتجى )أم ماجد(

ويتقّدمــون مــن الحــاج/ محمــد صــالح عبــد الرحمــن مرتجــى )أبــو ماجــد( 
وأنجاله وكرمياته بأحر التعازي واملواساة.

سائلن املوىل عزَّ وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية ومواساة
يشــاطر الحــاج خالــد صالــح مرتجــى وأنجالــه وليــد وأحمــد وأبنــاء املرحــوم الحــاج 
عدنــان صالــح مرتجــى وأنجالــه هشــام ومحمــد ووالدتهم وعائالتهم مشــاعر الحزن 
ماجــد(  )أبــو  مرتجــى  محمــد  الحــاج  والخــال  األخــت  زوج  واملواســاة،  والتعــازي 

وأنجاله وكرمياته لوفاة فقيدتهم املغفور لها بإذن الله تعاىل
الحاجة/ هدى مرتجى )أم ماجد(

سائلن املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون

ِتي" ًة َفاْدُخِل يِف ِعَباِدي َواْدُخِل َجنَّ ُة اْرِجِعي ِإىَل َربِِّك َراِضَيًة َمرِْضيَّ ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ "َيا َأيَّ

تعزية
م الحاج مصطفى مرتجى وأوالده بأحر التعازي واملواســاة من أخيه  يتقدَّ
الحــاج محمــد صــالح مرتجــى  "أبــو ماجــد" وأوالده بوفــاة زوجتــه ووالدتهــم 

املغفور لها بإذن الله تعاىل املرحومة/
الحاجة/ هدى صالح عبد الرحمن مرتجى )أم ماجد(
سائلن املوىل عزَّ وجل أن يتغّمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون
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القدس املحتلة-غزة/ محمد املنرياوي:
أصيب عرشات املواطنن إثر مواجهات وقمع 
قــوات االحتــالل اإلرسائيل مســريات مناهضة 
لالســتيطان يف الضفــة الغربيــة املحتلــة، بينا 

سلســلة  أمــس،  فجــر  حربيــة  طائــرات  شــنت 
غارات عىل مناطق متفرقة يف قطاع غزة.

شــبان  خمســة  أن  فلســطينية  مصــادر  وذكــرت 
املعــدين  االحتــالل  برصــاص  أمــس  أصيبــوا 

املغلــف باملطــاط، خــالل قمــع قواتــه مســرية 
كفــر قــدوم األســبوعية املناهضــة لالســتيطان 

واملطالبة بفتح شــارع القرية املغلق 
عاما15لصالــح   17 مــن  أكــر  منــذ 

الخرطوم-غزة/ فلسطن-وكاالت:
أعلن االحتالل اإلرسائيل والســودان، يف بيان مشــرك رســمي أمس، توصلها 
إىل اتفــاٍق لتطبيــع العالقــات بينهــا، برعايــة الواليات املتحدة األمريكية، وســط 
غضب فلســطيني رســمي وفصائل واســع تجاه ما اعُتر "طعنة وخيانة للقضية 
مــع  يقيــم عالقــات  عــريب  بلــد  الســودان خامــس  الفلســطينية". وبذلــك يصبــح 
)إرسائيــل(، وثالــث بلــد عــريب يلتحــق بقطــاع التطبيــع معهــا يف غضــون شــهرين. 
وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن ترامب أبرم االتفاق يف اتصال هاتفي مع رئيس 
وزراء االحتالل بنيامن نتنياهو، ورئيس مجلس الســيادة الســوداين عبد الفتاح 
الرهــان ورئيــس الــوزراء عبــد الله حمدوك. وقال بيان مشــرك أمرييك ســوداين 
إرسائيــل إن ترامــب والرهــان وحمدوك ونتنياهو، تحدثوا أمس وناقشــوا تقدم 

"السودان التاريخي تجاه الدميقراطية ودفع السالم يف املنطقة".

واشنطن- النارصة/ فلسطن:
وقع وزير جيش االحتالل اإلرسائيل بيني غانتس، 
يؤكــد  إســر،  مــارك  األمريــيك  نظــريه  مــع  اتفاًقــا 
النوعــي  بالتفــوق  االســراتيجي  واشــنطن  "التــزام 

العسكري لـ)إرسائيل( يف الرشق األوسط".
ليلــة  "تويــر"،  عــر  تغريــدة  يف  غانتــس،  وقــال 

أشــهر  وبعــد  واشــنطن،  العاصمــة  "يف  الجمعــة، 
مــن العمــل املتفــاين يف منصــب وزيــر الجيــش، 
أوقــع إعالنــا مشــركا يؤكــد االلتــزام االســراتيجي 
النوعــي  العســكري  بالتفــوق  املتحــدة  للواليــات 

لـ)إرسائيل( يف الرشق األوســط لســنوات 
عريــة،  إعــالم  وســائل  ونقلــت  قادمــة". 

رام الله-غزة/ أدهم الرشيف:
األخــرس،  ماهــر  األســري  االحتــالل  ســلطات  نقلــت 
أمــس، مــن مــكان احتجــازه يف مستشــفى "كابــالن" 
حــن  يف  الرملــة"،  "عيــادة  ســجن  إىل  اإلرسائيــل 

دعــا مقــرر األمــم املتحــدة الخــاص بحقــوق اإلنســان 
لينــك،  مايــكل  املحتلــة  الفلســطينية  األرايض  يف 

فــوًرا عنــه يف ظــل  )إرسائيــل(، إىل اإلفــراج 
تقاريــر تفيــد بإصابتــه بحالــة ضعف شــديد، 

رام الله/ فلسطن:
أعلنــت وزيــرة الصحــة بحكومــة اشــتية يف رام اللــه، 
مــي الكيلــة، أمــس، تســجيل 3 وفيــات، و417 إصابــة 
بفــريوس كورونــا، و609 حــاالت تعــاٍف خــالل الـــ24 

ساعة املاضية، يف الضفة الغربية املحتلة.
الوبائيــة  للحالــة  اليومــي  التقريــر  يف  الكيلــة  وقالــت 
هــي  الوفيــات  إن  فلســطن،  يف  كورونــا  لفــريوس 
ملواطــن )55 عامــا( مــن بيت دجــن مبحافظة نابلس، 

مبحافظــة  فصايــل  منطقــة  مــن  عامــا(   58( ومواطــن 
الســموع  مــن  عامــا(   82( ومواطنــة  واألغــوار،  أريحــا 

مبحافظة الخليل.
وأضافــت أن اإلصابــات الجديــدة توزعت يف الخليل 
)55(، نابلــس )82(، بيــت لحــم )46(، قلقيليــة )5(، 
رام اللــه والبــرية )41(، جنــن )32(، أريحــا واألغــوار 

 ،)37( طولكــرم   ،)18( ســلفيت   ،)12(
 ،)19( القــدس  ضواحــي   ،)2( طوبــاس 

الخرطوم/ األناضول:
أعلــن مجلــس الســيادة االنتقــايل الســوداين، أمــس، أن الرئيــس 
األمرييك دونالد ترامب، "وقع رســميا عىل قرار إزالة الســودان 

مــن قامئــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب". وقــال املجلــس، 
يف بيــان مقتضــب، إن "ترامــب وقــع رســميا عــىل قــرار 

ع الخرطوم: ترامب وقَّ
 قرار إزالة السودان 
من قائمة اإلرهاب

"حملة المقاطعة": التطبيع لنهب ثروات السودان بأيٍد أمريكية إسرائيلية

السودان يلتحق بـ"قطار التطبيع" 
رسميًّا وسط غضب فلسطيين واسع
 حماس: ما حدث ال يليق بالسودان شعبًا وتاريخًا ومكانة

3 وفيات و417 إصابة بكورونا يف الضفة 90 يوًما على إضرابه المفتوح رفًضا العتقاله اإلداري

االحتالل ينقل "األخرس" إىل سجن "الرملة" 
واألمم المتحدة تدعو إلطالق رساحه

أسري جريح من جنني ال 
يستطيع مضغ الطعام 

جنن/ فلسطن: 
قالت عائلة األســري الجريح عزمي ســهل نفاع من مدينة جنن: إن نجلها 

ال يســتطيع مضــغ الطعــام إال بعــد خلطــه بالخــالط، كونــه فقــد 
خمــس  منــذ  جراحيــة  عمليــة  إجــراء  وينتظــر  العلويــة،  أســنانه 

حالة وفاة و96 إصابة 
بفريوس كورونا يف غزة

غزة/ فلسطن:
إصابــة  و96  وفــاة  حالــة  تســجيل  أمــس،  بغــزة،  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
 1935 إجــراء  بعــد  تعــاٍف  حالــة  و88  القطــاع،  يف  كورونــا  بفــريوس 

فحًصا مخريا خالل الـ24 ساعة املاضية. وأوضحت الوزارة 
يف تقريرهــا اليومــي حــول الحالــة الوبائيــة يف قطــاع غــزة، أن 

حنيين: المقاومة 
تمتلك أوراقًا قوية 

لتحرير األرسى
الدوحة/ فلسطن:

القيــادي يف حركــة املقاومــة  قــال 
الحكيــم  عبــد  حــاس  اإلســالمية 
حنينــي: إن املقاومــة الفلســطينية 
إلجبــار  قويــة؛  أوراقــا  متلــك 
تلبيــة  عــىل  اإلرسائيــل  االحتــالل 

تحريــٍر  مــن  تطلبــه  مــا 
لألرسى. وأضاف حنيني، 

ارتفاع عدد الوفيات 
واإلصابات بكورونا 

لدى االحتالل
النارصة/ فلسطن:

بحكومـــــــــــــة  الصحــــــــــــة  وزارة  أعلنــت 
االحتـــــــــــــــــالل اإلرسائيلـــــــــــــي، أمـــــــــس، 
بفــريوس  إصابــة   895 تســجيل 

الوفيــات  وارتفــاع  كورونــا، 
الـــ24  خــالل   ،2319 إىل 

بحر: اعتقاالت النواب
سياسة إرسائيلية لتغييبهم 

عن قضايا شعبهم  
غزة/ فلسطن:

اســتنكر النائــب األول لرئيــس املجلــس الترشيعــي د. أحمــد بحر، تحويل 
يوســف،  حســن  د.  النائــب  اإلرسائيــل  االحتــالل  ســلطات 
لالعتقــال اإلداري ملــدة 6 أشــهر، عــاًدا ذلــك سياســة إرسائيليــة 

اعتقال 11 مواطًنا إثر حمالت دهم ومالحقة

عرشات اإلصابات يف الضفة الغربية 
وقصف إرسائييل عىل قطاع غزة

طائرات الشبح لإلمارات ستكون مكشوفة للرادارات اإلسرائيلية
واشنطن تضمن لـ)إرسائيل( تفّوقها 

عسكريًّا يف الرشق األوسط

شبان فلسطينيون 
يفِشلـــون كميًنا 

عسكريًّا يف كفر قدوم
قلقيلية/ مصطفى صري: 

أفشــل شــبان فلســطينيون يف قرية 
كفــر قــدوم، أمــس، كمينــا عســكريا 
نصبــه جنــود االحتــالل اإلرسائيــل 
بــن  عمــر  مســجد  محيــط  يف 

الخطــاب؛ بهدف اعتقال 
املشــاركن يف املســرية 

الخضري: االحتالل ينّفذ "خطة الضم" بصمت

مخطط إلقامة حي استيطاين 
عىل أرايض بيت حنينا شمال القدس

القدس املحتلة/ فلسطن:
أودعــت مــا تســمى "لجنــة التنظيــم والبنــاء" اإلرسائيليــة، أمــس، خارطــة هيكليــة 
إلقامة حي استيطاين جديد يشمل 56 وحدة استيطانية وشق شارع استيطاين 
يف مدينــة القــدس املحتلــة. ووقــع عــىل اإليــداع رئيــس "اللجنــة اللوائيــة" عمــري 
الشــارع  جانبــي  عــىل  منفصلتــن  أرض  قطعتــي  عــىل  الســيطرة  بهــدف  شــکید 

االلتفايف رقم 6 يف بلدة بيت حنينا شايّل املدينة. ويربط الشارع 
مســتوطنة )رمات شــلومو( مع مســتوطنة )بســغات زئيف( وصواًل إىل 

ا إلنهاء االنقسام ل حالًّ سحريًّ أّكدتا أنها ال ُتشكِّ

حماس والشعبية تنتقدان إرصار 
"فتح" عىل االنتخابات الترشيعية أواًل

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
انتقدت حركة املقاومة اإلســالمية حاس والجبهة الشــعبية لتحرير فلســطن، 
إرصار حركــة "فتــح" وتركيزهــا عــىل إجــراء االنتخابــات الترشيعيــة أواًل. وأكــدت 
الحركتــان عــىل رضورة تحقيــق الوحــدة الداخليــة وترتيــب املؤسســات الوطنيــة 
وإصــالح منظمــة التحريــر قبــل البــدء بــأي خطــوات انتخابيــة. وكان عضــو اللجنــة 

إن  املــايض:  األســبوع  قــال  فتــوح،  روحــي  "فتــح"  لحركــة  املركزيــة 
ثــم  الرئاســية  ثــم االنتخابــات  تبــدأ باملجلــس الترشيعــي  االنتخابــات 

حماس: القصف عىل غزة يهدف 
لكرس إرادة النضال الفلسطيين

غزة/ فلسطن:
قالــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــاس: إن القصــف اإلرسائيــل 
عىل قطاع غزة، هدفه كرس إرادة النضال الفلسطيني. وعد الناطق 
عــىل  اإلرسائيــل  القصــف  بيــان،  يف  قاســم،  حــازم  حــاس،  باســم 

مواقــع املقاومــة، فجــر الجمعة، اســتمرار للعــدوان الذي ال 
يتوقــف عــىل شــعبنا يف أماكــن وجــوده كافــة. وأكــد قاســم 

مواجهات بن شبان وقوات االحتالل يف كفر قدوم خالل مسرية رافضة لالستيطان             )األناضول(

جنيف/ وكاالت:
وّقــع طرفــا النــزاع يف ليبيــا أمــس 
إطــالق  لوقــف  دامئــا  "اتفاقــا 
بعــد  فــوري"  بـ"مفعــول  النــار" 
محادثــات اســتمرت خمســة أيام 
األمــم  برعايــة  جنيــف  يف  جــرت 
بعثــة  رئيســة  وقالــت  املتحــدة. 
األمــم املتحــدة للدعــم يف ليبيــا 

إنــه  وليامــز  ســتيفاين  باإلنابــة 
"يــوم جميــل للشــعب الليبــي"، 
مضيفــة أنــه صبــاح أمس يف مقر 
األمــم املتحدة يف جنيف، "قام 
بتوقيــع   )...( الليبيــان  الوفــدان 

إطــالق  لوقــف  اتفــاق 
ووطنــي  كامــل  النــار، 

طرفا الزناع يف ليبيا يوّقعان 
اتفاًقا دائًما إلطالق النار
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الخضري: االحتالل ينّفذ "خطة الضم" بصمت
مخطط إلقامة حي استيطاين عىل أرايض بيت حنينا شامل القدس

الحاج سامي رداد.. غّصة يف حلق االستيطان

حامس: القصف 
عىل غزة يهدف 

لكرس إرادة النضال 
الفلسطيني

غزة/ فلسطني:
قالت حركة املقاومة اإلسالمية حامس: إن 
القصــف اإلرسائيــي عــى قطــاع غــزة، هدفــه 

كرس إرادة النضال الفلسطينية.
قاســم،  حــازم  حــامس،  باســم  الناطــق  وعــد 
يف بيــان، القصــف اإلرسائيــي عــى مواقــع 
املقاومــة، فجــر الجمعــة، اســتمرار للعــدوان 
أماكــن  يف  شــعبنا  عــى  يتوقــف  ال  الــذي 

تواجده كافة.
وأكــد قاســم أن العــدوان املتواصل واملمتد 
النضــال  إرادة  كــرس  إىل  يهــدف  غــزة  عــى 
كفاحــه  ووقــف  الفلســطيني  الشــعب  لــدى 
النتــزاع حقوقــه املرشوعــة، مضيًفــا "شــعبنا 
سيظل يناضل حتى تحقيق أهدافه بالحرية 

والعودة".
مــن  التطبيــع  أن مســاعي  إىل  قاســم  وأشــار 
االحتــالل  تشــجع  العربيــة  األطــراف  بعــض 
عــى مواصلــة عدوانــه عــى شــعبنا وارتكاب 
والقــدس  الضفــة  يف  الجرائــم  مــن  املزيــد 

وغزة.

15 ألـــف ُمصـــلٍّ أّدوا الجمعـــة فـــي املسجـــد األقصـــى

الشــيخ  دعــا  الجمعــة  خطبــة  وخــالل 
الوحــدة  إىل  ســنينة  أبــو  يوســف 
والتكاتــف لتجنــب الفنت التي تعصف 

باألمة. 

أن  عــى  األقــى  خطيــب  وشــدد 
يعيشــان  ومســجدها  القــدس  مدينــة 
كربا عظيام بفعل سياســات االحتالل 
التــي تتخــذ مــن جائحة كورونــا ذريعًة، 

قائال: "األقى يشكو ظلم الظاملني، 
فال ترتكوه وحيدا". 

وأضاف:" نحن يف زمن البالء والغالء، 
يف زمــن االعتــداء وتجــاوز الحــد واألمر 

القدس املحتلة/ فلسطني:
املصلــني  آالف  عــرشات  أدى 
يف  الجمعــة  صــالة  الفلســطينيني، 
املســجد األقــى املبارك، بعد شــهر 
مــن إغــالق االحتــالل للبلــدة القدميــة 
وعرقلــة دخــول املصلــني مــن األرايض 
املقدســة  املدينــة  إىل  الفلســطينية 
ومسجدها؛ بحجة الوقاية من فريوس 

كورونا.
إجراءاتهــا  االحتــالل  قــوات  وشــددت 
العســكرية خــالل شــهر كامــل ومنعــت 
القدميــة  البلــدة  خــارج  مــن  املصلــني 
املســجد،  يف  والصــالة  الوصــول 
باقتحــام  للمســتوطنني  ســامحه  رغــم 
مــرة   20 نحــو  املســجد  ســاحات 
خــالل فــرتة اإلغــالق، معظمهــا بحاميــة 

وتنسيق أفراد رشطة االحتالل.
وأفــادت دائــرة األوقــاف اإلســالمية بــأن 
الجمعــة  صــالة  أدوا  مصــل  ألــف   15
القــدس  مــن  األقــى  املســجد  يف 
الرغــم  عــى  الفلســطيني  والداخــل 
عــرشات  االحتــالل  قــوات  نصــب  مــن 
الحواجــز، وعمليــات تفتيــش وتدقيــق 
املواطنــني  بطاقــات  يف  واســعة 

الشخصية. 

الحــال  هــو  كــام  صعوبــة،  إال  يــزداد  ال 
يف الجرائــم التــي ترتكــب اليــوم ســواء 
يف بالدنــا أو يف غريهــا، وقــد ســمعتم 
عــن جرائــم القتل واالغتصــاب وتقطيع 

األيدي وتسميل األعني وغريها".
املســلمني  مــن  املطلــوب  أن  وأكــد 
النــاس  بــني  أن ينــرشوا األمــن واألمــان 
واإلذالل  والقهــر  والرعــب  الخــوف  ال 

واألذى.
نــرة  عــى رضورة  أبــو ســنينة  وحــث 
"كــم  األرسى واملظلومــني، متســائال: 
مــن أســري يســتغيث مــن عتمــة األرس 

وال مغيث؟!".
املقدســيني  االحتــالل  ويســتهدف 
واملرابطــني منهــم خصوًصا، من خالل 
والغرامــات؛  واإلبعــاد  االعتقــاالت 
املســجد  عــن  إبعادهــم  بهــدف 
أمــام  ســائغة  لقمــة  وتركــه  األقــى، 

األطامع االستيطانية. 
وحــث رئيــس الهيئــة اإلســالمية العليــا 
صــري  عكرمــة  الشــيخ  القــدس  يف 
الرحــال  شــد  إىل  الفلســطينيني 
للمســجد األقــى كل أيــام األســبوع، 

وإعامره باملصلني.
وشدد الشيخ صري، يف بيان، أمس، 

عــى وجــوب إعــامر األقــى لــكل مــن 
مــن  مبزيــد  إليــه  الوصــول  يســتطيع 

الجهد واملثابرة والنفري إلعامره.
وقــال: إنــه ال يجــوز هجــران املســجد، 
إليــه  لألقــرب  إعــامره  وجــوب  ويــزداد 
مكانيــا، وهــم أهــل البلــدة القدمية يف 

مدينة القدس.
حــرم  االحتــالل  أن  إىل  وأشــار 
دخــول  مــن  وغريهــم  املقدســيني 
املاضيــة  األربعــة  األســابيع  املســجد 
بحجــة األعيــاد اليهوديــة التــي أضحــى 

فيها األقى حزينا.
وأكــد الشــيخ صــري أن إعــامر األقى 
األوىل  الخطــوة  هــي  فيــه،  والربــاط 
املســتوطنني  انتهــاكات  عــى  للــرد 
واقتحاماتهــم  بحقــه،  واعتداءاتهــم 

اليومية املتكررة.
ووصلــت إىل املســجد األقــى، فجــر 
قوافــل  مــن  جديــدة  قوافــل  الجمعــة، 
األقــى قادمــة مــن مــدن متفرقــة يف 

الداخل الفلسطيني املحتل.
املواطنــني  مئــات  القوافــل  وأقلــت 
ألداء  املحتلــة  األرايض  أهــايل  مــن 
الجمعــة يف املســجد وإعــامره  صــالة 

باملصلني.

مواطنون يف باحات املسجد األقى عقب صالة الجمعة           )أ ف ب(

القدس املحتلة/ فلسطني:
أودعــت مــا تســمى "لجنــة التنظيــم والبنــاء" اإلرسائيليــة، 
جديــد  اســتيطاين  حــي  إلقامــة  هيكليــة  خارطــة  أمــس، 
يشمل 56 وحدة استيطانية وشق شارع استيطاين يف 

مدينة القدس املحتلة.
ووقــع عــى اإليــداع رئيس "اللجنة اللوائية" عمري شــکید 
عــى  منفصلتــني  أرض  قطعتــي  عــى  الســيطرة  بهــدف 
جانبــي الشــارع االلتفــايف رقــم 6 يف بلــدة بيــت حنينــا 

شاميّل املدينة.
ويربط الشــارع مســتوطنة )رمات شــلومو( مع مســتوطنة 

)بسغات زئيف( وصواًل إىل مدينة "تل أبيب".
وتشــمل الوحــدات االســتيطانية بنــاء 6 عــامرات مــن 5 

حــي  مفتوحــة يف  خــراء  منطقــة  مــع  متدرجــة  طوابــق 
شــارع  شــق  يتضمــن  كــام  حنينــا،  بيــت  يف  األشــقرية 
اســتيطاين جديــد مــن الــرشق إىل الغــرب باتجــاه املتنزه 

الجديد الذي متت إقامته قرب حي بيت حنينا.
بــني  الحــدود  عــى  الجديــد  االســتيطاين  الحــي  ويقــع 
قريتــي شــعفاط وبيــت حنينــا، مبحــاذاة الشــارع املؤدي 

إليهام حالّيًا من مستوطنة "رموت شلومو" جنوبًا.
وتعمل بلدية االحتالل يف القدس عى توسيع الشارع 
إىل  ومنهــا  حنينــا،  بيــت  بشــارع  للربــط  مســاره  وتغيــري 

املنطقة الصناعية قلنديا )عطروت(.
 26 مســاحة  عــى  كلــه  االســتيطاين  املــرشوع  وميتــد 
دومنًا من األرايض التي صودرت يف القدس املحتلة.

وأكد النائب يف املجلس الترشيعي جامل الخري أن 
حكومــة االحتــالل تواصــل البنــاء االســتيطاين يف الضفــة 
االنتقــادات  متجاهلــة  املحتلتــني،  والقــدس  الغربيــة 

الدولية.
)إرسائيــل(  إن  أمــس،  تريــح،  يف  الخــري،  وقــال 
تــرب بعــرض الحائــط االنتقــادات الدولية كافة وخاصة 
األخــرية مــن دول أوروبيــة وعربيــة وإســالمية ومؤسســات 
باعتبــاره  بوقفــه  وللمطالبــة  مختلفــة رفضــا لالســتيطان، 

غري قانوين.
رفــض  الــذي   - الــدويل  املجتمــع  الخــري  ودعــا 
االســتيطان - للوقــوف وبقــوة مــع الشــعب الفلســطيني، 
والتأكيــد عــى أن االســتيطان باطــل وغــري رشعــي؛ ألن 

املستوطنات بنيت عى أرايض فلسطينية محتلة.
وشدد عى رضورة تجاوز املجتمع الدويل التريحات 
االعالميــة املناهضــة لالســتيطان، واالنتقــال إىل مرحلــة 
القرصنــة  تنهــي  األرض  عــى  فعليــة  بخطــوات  االلــزام 

اإلرسائيلية باالستيالء عى األرايض الفلسطينية.
ويبنــي  األرايض  يلتهــم  يــزال  مــا  االحتــالل  أن  وأضــاف 
مســتوطنات جديدة ويوســع القامئة ضمن نهجه القائم 
عــى ابتــالع املزيــد مــن األرايض مــا يزيــد مــن فرصــه يف 

تنفيذ "خطة الضم".
عــى األرض  تنفــذ فعليــا  الضــم"  أن "خطــة  وأشــار إىل 
خطتــه  وفــق  وذلــك  اإلعــالن،  دون  االحتــالل  قبــل  مــن 
دولــة  قيــام  ملنــع  عمــي  بشــكل  الهادفــة  التدريجيــة 

فلسطينية وعاصمتها القدس.
مشــددًا  حصــارًا  يــرب  االحتــالل  أن  الخــري  وأكــد 
مخطــط  ويواصــل  محيطهــا  عــن  ويعزلهــا  القــدس  عــن 
تهويدهــا، إضافــة لعــزل الضفــة الغربيــة واســتمرار البنــاء 

االستيطاين دون توقف.
مــن  الحصــار  ملواجهــة  الشــعبية  اللجنــة  رئيــس  وحــذر 
القوانــني  عــن  مبعــزل  تجــرى  التــي  االحتــالل  خطــوات 
الدوليــة واتفاقيــات جنيف ومواثيقها، وهي بحكم القوة 
ُتحــارص غــزة، وتلتهــم القــدس وتهودهــا وتبتلــع أرايض 
الضفــة الغربيــة باالســتيطان وجــدار الفصــل العنــري، 
وتســتمر يف كل خططهــا غــري الرشعيــة بدعــم أمريــي 

كامل.

سلفيت/ مصطفى صري: 
ال  ســلفيت  مدينــة  غــريب  الزاويــة  بلــدة  يف 
يتوقــف الحــاج ســامي رداد عــن زيــارة أرضــه داخل 
أرايض  عــى  أقيمــت  التــي  القنــاة"  "مســتوطنة 

البلدة.
بالقتــل  للتهديــد  الفلســطيني  املســن  ويتعــرض 
قبــل  مــن  متواصــل  بشــكل  عليــه  واالعتــداء 
البقــاء يف  عــن  لثنيــه  املســتوطنني، يف محاولــة 
أرضه البالغ مســاحتها 65 دومنًا ويزرعها بأشــجار 

الزيتون املعمرة، والتي زرعها األجداد.
منــذ  بآالمهــا وأوجاعهــا  الحــاج رداد متتــد  وقصــة 
بــدء عمــر االحتــالل واالســتيطان يف أرض عائلتــه، 
ويقــول لصحيفــة "فلســطني": "يف كل مــرة أزور 
بالرحيــل  يــأيت املســتوطنون ويخروننــي  أريض، 
بزعــم أن هــذه األرض تعــود لهــم، ويكــون جــوايب 
عــى هــذا االســتفزاز هــو البقــاء فيهــا وعــدم تركها 

ولو ليوم واحد".
أيــام لوعكــة  وأضــاف: "تغيبــت عــن األرض عــدة 
مــن  العــودة، صدمــت  وعنــد  أملــت يب،  صحيــة 
تغيــريات رسيعــة منها إنشــاء أســيجة أمنيــة وبوابة 
وهــدم الجــدار التاريخــي لــألرض، وعندمــا عــدت 
وهــددوين  املســتوطنني،  جنــون  جــن  لــألرض 

بالقتل إذا قمت باالحتجاج".
تزويــر  صفقــة  مــن  األرض  "انتزعــت  رداد:  وتابــع 
قــام بهــا مســتوطن، وكنت أذهــب للمحكمة حتى 
املســتوطنة  أّن  إال  األرض،  مبلكيــة  قــرار  صــدر 
تخنــق األرض واألشــجار التــي زرعهــا جدي، والتي 
يبلغ عمرها مائة عام أي أنها أكر من عمر دولتهم 

املغتصبة ألرضنا".
وأكمــل الحــاج رداد وهــو يتذكــر تفاصيــل مؤملــة 
عــى  "الحفــاظ  املســتوطنني:  مــع  معركتــه  يف 
بيــوت  أشــاهد  وعندمــا  مــن حياتنــا،  جــزء  األرض 
أملــا،  قلبــي  يعتــر  بهــا،  تحيــط  املســتوطنني 
فحبات الزيتون مسجونة ومحرومة من أصحابها، 
قبــل  مــن  الثــامر  ورسقــة  األشــجار  حــرق  ويتــم 
مــن  بحراســة  القنــاة  املســتوطنني يف مســتوطنة 

جيش االحتالل".
بيــع األرض  أن املســتوطنني عرضــوا عليــه  وذكــر 
وخــاض  بــإرصار،  رفــص  ولكنــه  عنهــا،  والتخــي 
للحفــاظ  وميدانيــة  قانونيــة  معــارك  عــدة  معهــم 

عى أرضه.
وقــال: "أمتنــى أن أبقــى بصحتــي وعافيتــي حتــى 
أمنــع املســتوطنني مــن مصــادرة األرض؛ فهــم كام 
قلت يراهنون عى مويت، وعندها يظن هؤالء أن 

حقي وحق عائلتي سيذهب بعد مويت".
أخــرى  مؤملــة  تفاصيــل  رداد  الحــاج  ويســتذكر 
عــراك شــديد  جــرى  املــرات  إحــدى  ورسد: "يف 
بيني وبني مستوطن وتعرضت لإلصابة ومع ذلك 
مل أشعر بالعجز أمامه، فصاحب الحق ال يضعف 
ولــو  أريض  يف  وســأبقى  غــدار،  مغتصــب  أمــام 
أحاطــت بهــا كل األســيجة األمنيــة، فزمــن الرحيــل 

قد وىل وعى رأي والدي )زمن أول حول(".
وأكــد املــزارع الفلســطيني أن "البقــاء يف األرض 
هــو قــرار مصريي، وســريحل املســتوطنون وتبقى 
أمــام  بالعجــز  يشــعرون  فهــم  وأصحابهــا،  األرض 

صمودنا، ويلجؤون إىل القوة واإلرهاب".

قلقيلية/ مصطفى صري: 
أفشــل شــبان فلســطينيون يف قريــة كفــر 
نصبــه  عســكريا  كمينــا  أمــس،  قــدوم، 
جنــود االحتــالل اإلرسائيــي يف محيــط 
مسجد عمر بن الخطاب؛ بهدف اعتقال 

املشاركني يف املسرية األسبوعية.
يف  األســبوعية  املســرية  منســق  وقــال 
كفــر قــدوم، مــراد شــتيوي: إن أكــر مــن 
مائــة جنــدي نصبــوا كمينــا عســكريا يف 
محيــط مســجد عمــر بــن الخطــاب وســط 
القريــة - وهــو املــكان الــذي تنطلــق منــه 
اكتشــفوا  الشــبان  أن  إال   – املســرية 

أمرهم ففروا هاربني.
وأضاف شتيوي لصحيفة "فلسطني" أن 
الجنــود الهاربــني أطلقــوا األعــرية الناريــة 
للتغطية عى فشلهم ما أدى إىل إصابة 
شــاب يف صــدره وآخــر يف رأســه إضافــة 
إىل إصابــات أخــرى وإعطاب ملمتلكات 

املواطنني.
تســللوا  االحتــالل  جنــود  أن  إىل  ولفــت 
مراقبــة  كامــريات  وزرعــوا  شــهر  قبــل 
الخطــاب  بــن  عمــر  مســجد  محيــط  يف 
يف حجــر مــن طــوب، كــام زرعــوا قنابــل 
يف  املشــاركني  يف  لتنفجــر  مفخخــة 

املسرية.
وأكد شتيوي أن االحتالل يحاول إفشال 
املســرية األســبوعية التي دخلت عامها 

العارش.

ومســرية كفر قدوم األســبوعية الســلمية 
أســبوعيا  تخــرج  لالســتيطان  املناهضــة 
للمطالبــة بفتــح الشــارع الرئيــي للقريــة 

لصالــح   2003 العــام  منــذ  واملغلــق 
عنــوة  الجامثــة  "قدوميــم"  مســتوطني 
هــذه  ولتوســيع  القريــة  أرايض  عــى 

املســتوطنة وربــط بؤرهــا املتناثــرة عــى 
مســاحة  مجمــل  مــن  دونــم   )4000(

القرية البالغة 23000 دومنا.

ا يف كفر قدوم شبان فلسطينيون يفِشلون كميًنا عسكريًّ

شبان يرشقون جنود االحتالل بالحجارة خالل مسرية كفر قدوم  رفضًا لالستيطان            )األناضول(
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تقدير موقف
د. عدنان أبو عامر

نتنياهو والحاخامات 
و"قبلة املوت"!

ال ُيخفي اإلرسائيليون غضبهم من املتدّينني الحريديم؛ ألنهم 
اإلصابــة  معــدالت  ارتفــاع  رغــم  التعليميــة  مؤسســاتهم  فتحــوا 
مــا  الحكومــة،  مــع تعليــات  بفــروس كورونــا، مبــا يتعــارض 
تســبب بصــداع لرئيــس الــوزراء بنيامــني نتنياهــو، ألنــه ال يجــرؤ 
مدارســهم  بفتــح  يأمــرون  الذيــن  حاخاماتهــم  مواجهــة  عــى 
طالــب  مليــوين  إجبــار  يتــم  فيــا  قراراتــه،  أنــف  رغــم  الدينيــة 
انتشــار  إرسائيــي عــى قضــاء شــهر كامــل يف منازلهــم ملنــع 

املوجة الثانية من الوباء.
الالفــت أنــه عندمــا ناشــد نتنياهــو ممثــي الحاخامــات بــرورة 
االلتــزام بتوجيهــات وزارة الصحــة ، أُبلــغ أنهــم يتلقــون األوامــر 
مــن الحاخامــات فقــط، مــا يجســد فــك ارتباط القطــاع الديني 
املتشدد، وعزله عن السياسة اإلرسائيلية الرسمية، ما يزيد 
التقديــرات بشــأن تحالــف نتنياهــو الوثيــق مــع املتدينني الذي 

سيؤذيه اآلن، ويف االنتخابات.
يؤكــد االنطبــاع اإلرسائيــي الســائد أن نتنياهــو ال يتعامــل مــع 
املتدينــني بالقــوة الكافيــة، ولذلــك يــزداد الغضــب العــام تجــاه 
املجتمــع الدينــي ألنــه يشــكل بــؤرة أساســية ومبــارشة لتنامــي 
معــدالت العــدوى، فمعظــم املــدن يف املناطــق الحمراء دينية 
متشددة، وقد يعزى انتشار الفروس مبارشة النتهاك األوامر 

الرسمية عرب الصلوات العامة.
يــدرك نتنياهــو أن خضوعــه للمتدينــني املتطرفني يره، لهذا 
قــى األيــام القليلــة املاضيــة يف دعوتهــم التبــاع التعليــات، 
فرئيــس  فــارغ،  تهديــد  لكنــه  ســيفرضها،  خطــوات  مــن  وحــذر 
الــوزراء عالــق يف فــخ قــاس، إذا اتخــذ خطــوات ضــد الحريديم، 
عــى  يقــدر  لــن  الدعــم،  هــذا  دون  ومــن  دعمهــم،  فســيفقد 
االســتمرار يف منصبه كرئيس للوزراء، خاصة أن لديه محاكمة 
جنائية بتهمة الرشــوة، وإذا استســلم لهم، فســيخرس قطاعات 

كبرة من ناخبيه.
مــن  كبــرة  وأجــزاء  إرسائيــل،  يف  العلانيــني  أنَّ  حــني  يف 
الحاخامــات  مــع  يتعاطفــون  ال  التقليديــني،  املتدينــني 
الفــوارق  كورونــا  أزمــة  وأعــادت  نفــد صربهــم،  ألنــه  وأتباعهــم، 
القدميــة التــي يتــم بها تقاســم أعباء املواطنــة بني املجتمعات 
الدينيــة والعلانيــة داخــل إرسائيــل مرة أخــرى لواجهة الخطاب 
العام، مبا فيها القضايا الســاخنة كالخدمة العســكرية، وتلقي 

رواتب حكومية.
وفيــا أعلــن أصحــاب األعــال اإلرسائيليــني إفالســهم بســبب 

كورونــا،  ملواجهــة  الحكوميــة  واملراســيم  اإلغــالق 
الحريديــم  هــم  اإلرسائيليــني،  مــن  واحــدا  قطاعــا  فــإن 

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 31/ 2020
الخاصة:- تطوير نظام السكادا

تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن طــرح العطــاء أعــاله حســب 
البيانات و املواعيد التالية:-

املوافــق   الثالثــاء  يــوم  صبــاح  مــن  ابتــداء  العطــاءات  تســليم  موعــد   -
2020/11/03 وحتى الساعـة 12:00ظهرا من نفس اليوم.

- موعد فتح املظاريف يوم  السبت  املوافق  2020/11/07 الساعة 12 ظهرًا
الرشكــة  مبقــر  املشــريات  دائــرة  مــن  العطــاء  مســتندات  عــى  الحصــول  ميكــن   -
الرئييس بغزة شارع جال عبد النارص " الثالثيني " اعتبارًا من يوم الثالثاء املـوافـق  

2020/10/20  علمـًا بـأن مثـن نسخـة العطـاء 200 شيكـل فقط ) غر مسردة ( .

- يرفــق مــع كل عطــاء تأمــني ابتــدايئ بقيمــة %3 مــن اجــايل قيمــة العطــاء, 
مبوجب كفـالـة بنكيـة أو شيـك بنيك مصـدق أو نقـدًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار املقدمة كافة أنواع الرائب .

- أجرة اإلعالن )ملدة يومني( عى من يرسو عليه العطاء .
- ال يلتفت ألي عطاء غر ملتزم مبا ورد يف اإلعالن .

- االلتزام بكافة الرشوط العامة والخاصة الواردة يف كراسة العطاء. 
للتواصل مع دائرة املشريات:

Pur.gedco@Gmail.com :بريد إلكروين•
•موبايل رقم : 0599300112 

                                                                          رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعــالن عــن المناقصــة رقــم )NSR-20G07(لتأهيــل مركز 
العالج الطبيعي في مقر الجمعية بالمنطقة الوسطى

تعلــن )الجمعيــة الوطنيــة للتأهيــل بقطــاع غــزة 20G07- NSR( وبالرشاكــة مــع مؤسســة 
CCP ضمــن مــرشوع "تنميــة وتأهيــل املجتمــع وإعــادة دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف 

املجتمــع ومواجهــة التحديــات يف قطــاع غــزة", واملنفذ يف محافظات قطاع غزة عن طرح 
)عطــاء لتأهيــل مركــز العــالج الطبيعــي يف مقــر الجمعيــة حســب الــرشوط واملواصفــات 
املقاولــني  وتدعــو   ))NSR-20G07 رقــم  العطــاء  مســتندات  يف  عليهــا  املنصــوص 
املؤهلــني املصنفــني ملقاولــني األبنيــة/ صيانــة أبنيــة لــدى لجنــة التصنيــف الوطنيــة حتــى 
الدرجــة )ثالثــة عــى األقــل( إىل املشــاركة يف هــذه املناقصــة واســتالم مســتندات العطاء 
مقابــل مبلــغ مــايل قــدره ) 100شــيكل( مئــة شــيكل فقــط غــر مســردة اعتبارا من الســاعة 
2020/10/25 وحتــى الســاعة  التاســعة )AM 9:00( مــن صبــاح يــوم األحــد املوافــق 
الثانيــة ظهــرًا )PM 02:00( مــن يــوم املوافــق األربعــاء 2020/10/28 مــن مقــر الجمعية 
الوطنيــة للتأهيــل بقطــاع غــزة – بجــوار نــادي النرص العريب، شــارع ســعيد العــاص املتفرع 

من شارع اللبابيدي هاتف رقم )2821266( وبحسب الرشوط التالية:
1. يجب عى الرشكة/ املقاول أن يكون مسجال لدى الدوائر الرسمية.

2. يجــب أن تكــون األســعار بالــدوالر األمريــيك وتشــمل جميــع التكاليــف وهــي ذاتهــا 

التي ستدفع للمقاول فقط دون أية إضافات. يقع عى عاتق املقاول تأمني وتشوين 
كافــة املــواد الخــام الالزمــة للمــرشوع مــع عــدم تحمــل الجمعيــة ألي مصاريــف أخــرى 

ناتجة عن زيادة أو تغر األسعار أو فرق أسعار رصف العمالت تحت أي ظرف. 
3. يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن 60 يومًا من آخر يوم لتسليم العطاء.

4. يرفق مع العطاء ضان ابتدايئ )شيك بنيك أو كفالة بنكية فقط( قيمته 

%5 من إجايل قيمة العطاء صالح ملدة 60 يوًما من تاريخ فتح املظاريف 

وسرفض أي عطاء غر مصحوب بضان ابتدايئ.
5. ترفق مع العطاء:  - صورة من السجل التجاري للرشكة. 

- صورة عن شهادات التسجيل والتصنيف وبحيث تكون سارية املفعول.
- صورة عن آخر خلو طرف رضيبي )خلو طرف رضيبي ساري املفعول (.

- صورة عن فاتورة الرشكة وسند القبض. 
6. موعــد االجتــاع التمهيــدي وزيــارة املوقــع إلتاحة الفرصــة للمقاولني املتقدمني 

للعطــاء مــن طــرح استفســاراتهم ومالحظاتهــم مــع املهنــدس املــرشف وفيــا يخص 
العطــاء هــو: يــوم الثالثــاء املوافــق 2020/10/27 الســاعة الثانيــة عــرشة صباحــا 

)AM 10:00( يف املقر الرئييس للجمعية الوطنية حسب العنوان الوارد ذكره. 
7. آخر موعد لتســليم الوثائق هو الســاعة الثانية عرشة )AM 12:00( من ظهر 

يوم األحد املوافق 2020/11/1 ولن يقبل أي عرض بعد ذلك املوعد، وسيتم 
فتح املظاريف يف نفس اليوم ونفس املكان ونفس املوعد. 

8. الجمعيــة غــر ملزمــة بقبــول أقــل األســعار، كــا يحــق لهــا قبــول أو رفــض أي 

عطاء أو إلغاؤه أو إلغاء العطاء كاماًل دون تحمل أي مسئولية أو إبداء األسباب.
9. رسوم إعالن الجريدة عى من يرسو عليه العطاء ملدة يومني.

ملزيد من االستفسار يرجى التواصل مع الجمعية الوطنية للتأهيل بقطاع غزة – بجوار نادي 
النرص العريب، شارع سعيد العاص املتفرع من شارع اللبابيدي هاتف رقم )2821266(.

قطف الزيتون يف الضفة.. لوحة من الصمود الفلسطيني

"أم الخيـــر" فــي بلــدة يطــا تواجــه محــاوالت اقتــالع سكانهــا

دعوات أمريكية وإرسائيلية
 إلدراج "أمنستي" منظمة السامية

طائرات الشبح لإلمارات ستكون مكشوفة للرادارات اإلسرائيلية
واشنطن تضمن لـ)إرسائيل( تفّوقها 

ا يف الرشق األوسط عسكريًّ
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غزة/ جال غيث:
باكــًرا  يــوم  فــارس حــاد ذات  خــرج 
لرعــي األغنــام كعادتــه التــي واظــب 
تفاجــأ  لكنــه  ســنوات،  منــذ  عليهــا 
إطــالق  يف  متثلــت  بحقــه  بجرميــة 
الــكالب  املســتوطنني  قطعــان 
جســده  لتنهــش  عليــه  الضالــة 
مــن  مجموعــة  نفــوق  يف  وتتســبب 

املاشية.
مل تكــن املــرة األوىل التــي يتعــرض 
املســتوطنني،  لجرائــم  حــاد  فيهــا 
هدفــت  عــدة  جرائــم  ســبقتها  فقــد 
يف  الرعــَي  ومنعــه  أغنامــه  لرسقــة 
رشق  البدويــة  الخــر"  "أم  خربــة 
الغربيــة  الضفــة  جنــويب  يطــا  بلــدة 

املحتلة.
ويف حديثه لـ"فلســطني" قال حاد 
 13 مــن  مكونــة  أرسة  يعيــل  الــذي 
مــن  الرعــي ال تخلــو  فــرًدا: إن مهنــة 
منطقتهــم  لقــرب  وذلــك  املخاطــر، 
حيــث  "كرمئيــل،  مســتوطنة  مــن 
أو  قــوات االحتــالل  مــا تطلــق  غالًبــا 
قطعــان املســتوطنني النــار عليهــم، 
مــن  االقــراب  بعــدم  ويهددونهــم 

أراضيهم ورعي األغنام فيها".
"هــذه  الثالثينــي:  الشــاب  وأضــاف 
االعتداءات لن تثنيني عن التمسك 
بأرضنا واالستمرار يف رعي األغنام، 
الوحيــد  األهــايل  رزق  فهــي مصــدر 
ميكنهــم  وال  منــه  يعتاشــون  الــذي 

التفريط به".
تراقــب  االحتــالل  قــوات  أن  وأكــد 
ومتنعهــم  الســكان  تحــركات 
مارســة  أو  املنطقــة  مــن  الخــروَج 
زاد  مــا  األغنــام،  رعــي  يف  عملهــم 
مــن معاناتهــم وعــدم قدرتهــم عــى 
األلبــان  وبيــع  احتياجاتهــم  توفــر 
ومشتقاتها لسكان القرى املجاورة.
االحتــالل  قــوات  "تســلم  وأضــاف: 
بــني الفينة واألخرى األهايل قرارات 
بهــدم منازلهــم، إىل جانــب تضييــق 
الخنــاق عليهــم ومنــع خروجهــم مــن 
واملــاء  الكهربــاء  وقطــع  املنطقــة 

عنهم؛ لدفعهم ملغادرة املكان.
ومــن  الفلســطينية  الســلطة  وناشــد 
العــامل  ورشفــاء  بأحــرار  وصفهــم 
وحقــوق  املعنيــة  واملؤسســات 
اإلنســان الوقــوَف إىل جانــب ســكان 
التجمعــات البدويــة وحايتهــم مــن 
االحتــالل ومســتوطنيه ومنــع  تغــول 

هدم منازلهم.
منطقة أمنية

محــي  مجلــس  رئيــس  وبحســب 
خربــة أم الخــر جنــوب يطــا إبراهيــم 
مواطــن   200 نحــو  فــإن  الهذلــني، 
مهــددة  منشــأة   30 يف  يعيشــون 
يف  االحتــالل  قــوات  مــن  بالهــدم 

خربة "أم الخر".
وأكــد الهذلني لصحيفة "فلســطني" 
بشــكل  يعانــون  القريــة  ســكان  أن 

االحتــالل  قــوات  مــن  مســتمر 
يف  ومســتوطنيه  اإلرسائيــي 
املنطقــة  مــن  لتهجرهــم  محاولــة 
بســبب وقوعهــا مبحــاذاة مســتوطنة 

"كرمئيل".
مهــددون  القريــة  ســكان  إن  وقــال: 
معانــاة  ويعانــون  منازلهــم  بهــدم 
مــن  محرومــون  وهــم  خاصــة 
والكهربــاء  كامليــاه  الخدمــات 
واملدرســة والصحــة، فهــي مــن أكــر 
املناطــق خطــورة بعــد "خطــة الضم، 
وهــي تــوازي األغــوار يف الوضــع يف 

السيايس واألمني".
وأشار إىل أن االحتالل يحاول وضع 
املنطقــة  ألن  الخربــة؛  عــى  يــده 
ويســتخدمها  جــًدا  وكبــرة  واســعة 
الجيــش يف التدريبــات العســكرية، 
والجغــرايف  األمنــي  ويعدهــا عمقــه 
االحتــالل  أن  مؤكــًدا  والســيايس، 
ع إخطــارات عــى الســكان بهــدم  وزَّ
األمــر  ســاعة،   24 خــالل  منازلهــم 
الــذي يجعــل منازلهــم عرضــة للهدم 
الثبوتيــة  األوراق  إصــدار  الســتحالة 

يف املدة املحددة.
يعمــل  االحتــالل  أن  الهذلــني  وبــني 
عى مراقبة الفلســطينيني يف تلك 
املنطقة بشــكل مســتمر يف مقدمة 
حركتهــم  وتقييــد  الســتهدافهم 
األغنــام  برعــي  العمــل  مــن  ومنعهــم 
يف حني يسمح للمستوطنني برعي 

أغناهم.
عرضة للخطر

هــذه  لســكان  الحــال  ضيــق  ورغــم 
الدخــل،  ومحدوديــة  املناطــق 
الجــدار  مقاومــة  الناشــط يف  شــدد 
عــى  جمعــة،  جــال  واالســتيطان 
املنطقــة  مغــادرة  األهــايل  رفــض 
بهــا  العمــل  مواصلــة  ورضورة 

والتشبث بأرضهم.
"فلســطني"  لصحيفــة  جمعــة  وقــال 
الضفــة  يف  موقًعــا   29 نحــو  إن 
مهــددون  ســكانها  املحتلــة  الغربيــة 
أن  مؤكــًدا  أرضهــم،  مــن  بالتهجــر 
منــذ  بهــا  يقيمــون  املنطقــة  ســكان 
وزادت  اللحظــة  حتــى   1948 عــام 
االحتــالل  أقــام  عندمــا  معاناتهــم 
مــن  بالقــرب  "كرمئيــل"  مســتوطنة 

القرية.
وأضــاف أن قــوات االحتالل هدمت 
كــا  مــرة،  مــن  أكــر  الخــر  أم  قريــة 
هدمتهــا بشــكل كامــل عــام 2007، 
مبســاعدة  بناءهــا  األهــايل  وأعــاد 
إىل  مشــًرا  دوليــة،  مؤسســات 
يف  يقيمــون  املنطقــة  ســكان  أن 

كرفانات.
التــي  املضايقــات  أن  إىل  ونبــه 
متــارس بحــق األهــايل أدت لتهجــر 
املنطقــة،  يف  البــدو  مــن  العديــد 
الســكان  يحــرم  االحتــالل  أن  مبيًنــا 
مــن الرعــي ويعتقلهــم ويحرمهــم من 

الوصول إىل املنطقة أو مغادرتها.
الخــر"  "أم  خربــة  أن  جمعــة  وأكــد 
جرائــم  بســبب  للخطــر،  عرضــة 
االحتــالل  وقــوات  املســتوطنني 
بســالحهم  مدججــني  الســكان  ضــد 

وبحاية الرشطة اإلرسائيلية.

كل  دعــا  الســياق  هــذا  ويف 
الفلســطينيني لتحمــل مســؤولياتهم 
األهــايل  جانــب  إىل  والوقــوف 
أراضيهــم،  ومصــادرة  هــدم  ملنــع 
وحايتهــم مــن الجرائــم اإلرسائيليــة 

املارسة بحقهم.

النارصة/ فلسطني:
وزيــر  فيهــا  تدعــو  إرسائيليــة  عريضــة  قدمــت 
إدراج  إىل  أشــكنازي  غــايب  االحتــالل  خارجيــة 
كمنظمــة  )أمنســتي(  الدوليــة  العفــو  منظمــة 
الرئيــس  نيــة  إعــالن  بعــد  وذلــك  الســامية، 
معاديــة  إعالنهــا  ترامــب  دونالــد  األمــريك 

للسامية.
وخاطبــت العريضــة أشــكنازي قائلــة: "إنــه حــان 

وقت )إرسائيل( لفعل اليشء نفسه".
وجــاء يف العريضــة: "أمنســتي، منظمة حقوقية 
دوليــة، فعالياتهــا تجــري أيضــا كمنظمــة يســارية 
املنظمــة  وطالبــت  )إرسائيــل(،  يف  متطرفــة 
باإلفــراج عــن اإلرهــايب ماهــر األخــرس املــرب 
عن الطعام. وقبلها، بعد توقيع اتفاقية السالم 
أنــه ال ميكــن  املنظمــة  اإلمــارات، رصحــت  مــع 
التفــاق دبلومــايس أن يغــر واجــب )إرسائيــل( 

مبوجب القانون الدويل كقوة احتالل".
وأضافــت العريضــة التــي قدمــت من قبل مدير 
منظمــة "بتســاملو" شــاي غليــك "منــذ ســنوات 
النضــال  الدوليــة  العفــو  تقــود منظمــة  عديــدة، 
الداعــي إىل مقاطعــة )إرسائيــل(، بــل إنهــا تقــف 
وراء القامئة السوداء ضد الرشكات اإلرسائيلية 
نــرش  يف  واملســاعدة  املســاعدة  تقديــم  يف 

القامئة، وتقود حملة كاملة يف هذا الشأن".
وتابعــت منظمــة "بتســاملو" التــي تعمــل عــى 

حاية "حقوق اليهود" بشكل خاص "اآلن، بعد 
نيــة الرئيــس ترامــب إعــالن أن املنظمــة  إعــالن 
معاديــة للســامية، يتوقــع غليــك أن تنضم وزارة 
الخارجيــة إىل اإلعــالن وبالتــايل متنــع املنظمــة 
مــن االســتفادة مــن املنظــات غــر الربحيــة يف 

)إرسائيل(".
العفــو  مــن املمكــن ملنظمــة  "ليــس  وأكملــت: 
ملنظــات  املمنوحــة  املزايــا  مــن  تســتفيد  أن 
الرعاية االجتاعية، مثل القسم 46 من املزايا 
املعلومــات  حريــة  طلبــات  تقديــم  الريبيــة. 
إلجــراء  الكنيســت  قاعــات  اســتالم  مجــاين. 

مباحثات ضد )إرسائيل( وأكر".
ترامــب  إدارة  بــأن  بوليتيكــو  صحيفــة  وأفــادت 
تــدرس إعــالن بعــض املنظــات غــر الحكوميــة 
البــارزة التــي تعمــل يف مجــال حقــوق اإلنســان 
مبــا فيهــا منظمــة العفو الدوليــة وهيومن رايتس 

ووتش وأوكسفام، معادية للسامية. 
وقــال موقــع الصحيفــة إنــه مــن املتوقــع أن يصل 
البيــان الرســمي مــن وزارة الخارجيــة يف وقــت 
مبكــر مــن هــذا األســبوع، إذا تــم تنفيــذه، فقــد 
الجاعــات املدنيــة وميكــن  بــني  يثــر عاصفــة 
أن يــؤدي إىل التقــايض، ويخــى منتقدو هذه 
الخطوة من أنها ستقود الحكومات األخرى إىل 
اتخــاذ خطــوات مــن شــأنها تعميــق الــرر الــذي 

يلحق باملنظات الحقوقية.

واشنطن- النارصة/ فلسطني:
وقــع وزيــر جيــش االحتــالل اإلرسائيــي بينــي غانتس، 
اتفاًقــا مــع نظــره األمرييك مارك إســرب، يؤكد "التزام 
العســكري  النوعــي  بالتفــوق  االســراتيجي  واشــنطن 

لـ)إرسائيل( يف الرشق األوسط".
ليلــة  "تويــر"،  عــرب  تغريــدة  يف  غانتــس،  وقــال 
الجمعــة، "يف العاصمــة واشــنطن، وبعــد أشــهر مــن 
أوقــع  الجيــش،  وزيــر  منصــب  يف  املتفــاين  العمــل 
إعالنــا مشــركا يؤكــد االلتــزام االســراتيجي للواليات 
املتحــدة بالتفــوق العســكري النوعــي لـ)إرسائيل( يف 

الرشق األوسط لسنوات قادمة".
صحيفــة  بينهــا  مــن  عربيــة،  إعــالم  وســائل  ونقلــت 
"جلوبــس" الخاصــة، عــن مصــدر أمنــي إرسائيــي مل 
تسمه، قوله: إن "الطرفني ناقشا أيضا قضايا التسلح 

وأنظمة الدفاع والتعاون االستخبارايت".
بــني  التوقيــع  جوهــر  إن  األمنــي:  املصــدر  وقــال 
)إرسائيــل( والواليــات املتحــدة هــو "تجديــد الوعــود 
مبحافظــة واشــنطن عــى التفــوق العســكري النوعــي 

يف املنطقة".
املتحــدة  الواليــات  تقــدم  أن  )إرسائيــل(  وتخــى 
عــى بيــع أســلحة متطــورة وخاصة طائــرات "أف35-" 
الحربية لدول يف الرشق األوسط، خاصة بعد توقيع 
"تــل أبيــب" اتفاقيتــي تطبيــع مــع اإلمــارات والبحريــن 

ترصيحــني  ويف  املــايض.  ســبتمرب/أيلول   15 يف 
اإلرسائيــي  االســتخبارات  وزيــر  أعــرب  منفصلــني، 
الواليــات  بيــع  أبيــب"  "تــل  معارضــة  كوهــني،  إيــي 

املتحدة لطائرات "إف35-" األمريكية لإلمارات.
لكــن مصــدر أمنــي إرسائيي، قال إن واشــنطن تدرس 
ســبل جعــل الطائــرات املتطــورة مــن طــراز )الشــبح(، 
األمريكيــة،  مارتــن  لوكهيــد  رشكــة  صنعتهــا  والتــي 
أكــر وضوحــا ألنظمــة الــرادار اإلرسائيليــة. وبحســب 
املصــدر  يحــدد  مل  أمــس،  العــربي،  "والــال"  موقــع 
مــا إذا  كانــت هــذه التغيــرات ســيتم إجراؤهــا عــى 

الطائرات، أو توريد رادارات جديدة لـ)إرسائيل(.
دول  مــع  )إرسائيــل(  اتفاقيــات  "إن  املصــدر:  وقــال 
أخــرى يف املنطقــة ســتؤدي إىل مزيــد مــن صفقــات 
الســالح، فهــذه دول لديهــا الكثــر مــن املــال والكثــر 
ولألمريكيــني  جيوشــها،  تطويــر   يف  املصالــح  مــن 

مصلحة يف بيع أسلحة لن يبيعها اآلخرون".
وأضــاف: "لدينــا ميــزة أن األمريكيــني يبيعونهــا وليس 
اآلخرين. أعتقد أننا ما زلنا سرنى الكثر من صفقات 

األسلحة املتجددة".
وقبــل نحــو شــهرين، نقلــت وســائل إعالم عــن مصادر 
واإلمــارات  املتحــدة  الواليــات  أن  رســمية،  إماراتيــة 
تأمالن يف إبرام صفقة لبيع طائرات الشبح املتقدمة 

إف 35، بحلول كانون األول/ ديسمرب املقبل.

يقــول املــزارع عاطــف التميمــي مــن قرية 
دير نظام شال غرب رام الله، إن جيش 
فــوق  عســكريا  موقعــا  أقــام  االحتــالل 
أرضــه ويســمح لــه بدخولها وفــق "مزاجية 

الجنود".
لــه  يســمحون  ال  الجنــود  أن  إىل  ــه  ونبَّ
الحصــول  بعــد  إال  أيًضــا  أرضــه  بدخــول 
املدنيــة  "اإلدارة  مــن  ترصيــح  عــى 

اإلرسائيلية".
إىل  نــأيت  "نحــن  التميمــي:  ويضيــف 
األرض لقطف الزيتون وهذه الرحلة هي 
مغامــرة بحــد ذاتهــا، فنحــن ال نبعد ســوى 
أمتــار قليلــة مــن معســكر يراقــب حركاتنا 

داخل أرضنا".
ويبلــغ عــدد أشــجار أرض التميمــي نحــو 
80 شجرة منذ عرشات السنني، ويحتاج 

ألسابيع لقطف مثارها.
ويؤكــد أن الفلســطيني عــى أرضــه منــذ 
قديــم الزمــان، يف حــني أن االحتــالل هــو 
"الدخيــل عــى هــذه األرض"، الفتــا إىل 
للتحقيــق  عائلتــه  يعرضــون  الجنــود  أن 
واملســاءلة تــارة، وتــارة أخــرى مينعونهــم 

من دخول األرض لقطف الزيتون.
املوقــع  "قبــل  املســن:  املــزارع  ويتابــع 
العيــش،  مــن  ســعة  يف  كنــا  العســكري 
لكــن اليــوم نعيــش حيــاة معقــدة محفوفة 

أنظــر إىل املعســكر  باملخاطــر.. حينــا 
وبنــادق الجنــود مصوبــة باتجاهنــا أشــعر 

بالخوف عى أوالدي وأطفالهم".
ويــرسد التميمــي مشــاهد موســم قطــف 
الزيتــون: "يف بعــض املــرات نرى الجنود 
بوليســية،  كالب  ومعهــم  الحقــل  داخــل 
وحتــى ســياراتنا ُننــع مــن إحضارهــا إىل 

الحقل، وكذلك املحراث اآليل".
املــزارع  زوجــة  )أم حســني(  الحاجــة  أمــا 
ممنــوع  يشء  "كل  تقــول:  التميمــي 
داخــل األرض، ويف بعــض املــرات تــأيت 
اإلرهــاب  متــارس  الجيــش  مــن  وحــدات 
بحقنا، ويأتون مبالبس فاضحة وخادشة 

للحياء".
يضطــر  قلقيليــة  رشق  جيــت  قريــة  ويف 
قــرب  الزيتــون  مثــار  قطــف  إىل  األهــايل 
والتــي  االســتيطانية  "جلعــاد"  بــؤرة 
مــن  ومســتوطنون  حاخامــات  يســكنها 

عصابة "تدفيع الثمن" اإلرهابية.
"يف  ســدة:  يوســف  املــزارع  ويقــول 
نتأهــب  للزيتــون  قطــف  موســم  كل 
مســتوطنون  ينفذهــا  قــد  العتــداءات 
يأتــون  فهــم  االســتيطانية،  جلعــاد 
)تراكتــورون(  الجبليــة  باملركبــات 
حيــاة  واصًفــا  بأســلحتهم"،  ويهددونــا 

املزارع يف أرضه بـ"حياة الرعب".

وأكــد الناشــط حســن شــبيطة أن موســم 
اعتــداءات  يشــهد  الزيتــون  قطــف 
واملســتوطنني،  الجيــش  مــن  متصاعــدة 
وقال: "لقد غابت عنه الطقوس الراثية 
التي كانت متوارثة منذ القدم، ال ســيا 
مــن  عجلــة  عــى  تكــون  عائلــة  كل  أن 
أمرهــا يك تقطــف الثــار برسعــة وتغــادر 

األرض".
وأشار شبيطة إىل أن املزارع الفلسطيني 
يعتمــد عى موســم قطف مثــار الزيتون، 
فهــو "يشــكل لــه دخــاًل ســنوًيا مهــا، لكن 
الجيــش واملســتوطنني يحاربــون املزارع 

بأرضه وزرقه".

قلقيلية/ مصطفى صبري:
يتعمد المســتوطنون اليهــود االعتداء 
علـــــى المزارعيـــــــــــن الفلسطينييــــن 
فــي موســم  وخاصــة  ومحاصيلهــم 

قطــف الزيتــون الذي بدأ فــي 7 أكتوبر 
االحتــال  جيــش  ويســمح  الجــاري. 
بســاعات أو أيــام محــدودة للمزارعين 
لقطــف ثمار أراضيهــم المقامة عليها 

مواقــع عســكرية أو بــؤر اســتيطانية 
عشــوائية مــا أدى إلــى إلغــاء فعاليات 
فــي  فلســطينية  تراثيــة  وطقــوس 

الموسم السنوي.
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ا  السودان يلتحق بـ"قطار التطبيع" رسميًّ
وســـــط غضـــــــب فلسطينـــــــــي واســــع

وأمريــكا  االحتــال  قــادة  أن  البيــان  وأضــاف 
والســودان اتفقــوا عــى بــدء عاقــات اقتصاديــة 
بــن الســودان و)إرسائيــل( مــع الرتكيــز  وتجاريــة 
مبدئيــا عــى الزراعــة، مؤكــدا أن أمريــكا ســتتخذ 
خطــوات الســتعادة حصانــة الســودان الســيادية 
والعمل مع رشكاء دولين لتخفيف أعباء ديونه.

وتحــدث ترامــب مــع الربهــان ونتنياهــو بالتزامــن 
مــع إعــان الطرفــن اعتزامهــا تطبيــع العاقات، 
أخــرى  ودوال  الفلســطينين  أن  يتوقــع  إنــه  وقــال 
كثرية ستوافق عى عاقات أوثق مع )إرسائيل( 

يف األشهر املقبلة.
وقال إن 5 دول أخرى عى األقل تريد االنضام 
التفاق ســام مع )إرسائيل(، ونص تحديدا عى 
ســتنضم  أنهــا  مــن  متأكــد  إنــه  قائــا  الســعودية، 

للركب قريبا.
مــع  هاتفيــة  مكاملــة  خــال  نتنياهــو  ورحــب 
ترامــب أمــام صحفيــن يف البيــت األبيــض، مبــا 
التوســع"،  يف  اآلخــذة  الســام  بـ"دائــرة  وصفــه 
وقــال إن )إرسائيــل( تتخــذ خطــوات صوب تطبيع 
العاقــات مــع الســودان، وإن هــذا ميثــل "عهــدا 

جديدا" يف املنطقة.
وشكر نتنياهو ترامب عى توسطه يف االتفاق، 
وســودانية  إرسائيليــة  وفــودا  أن  إىل  مشــريا 
التجــاري  التعــاون  ملناقشــة  قريبــا  ســتلتقي 

والزراعي.
األمريــي  الجانــب  مــن  االتفــاق  يف  وتوّســط 
جاريــد كوشــر كبــري مستشــاري ترامــب، وآيف 
بريكوفيتش املبعوث األمريي للرشق األوسط، 
وروبرت أوبراين مستشار األمن القومي، ومايك 
بومبيــو وزيــر الخارجيــة، وميغيــل كوريــا مســؤول 

األمن الوطني.
مراســم  عقــد  املتوقــع  مــن  إن  مســؤولون  وقــال 
توقيــع لاتفــاق يف البيــت األبيــض يف األســابيع 

القادمة.
قرارات القمم العربية

الفلســطينية  الســلطة  رئاســة  أكــدت  بدورهــا، 
إدانتهــا ورفضهــا لتطبيــع الســودان العاقــات مــع 
القمــم  لقــرارات  مخالــف  ذلــك  كــون  االحتــال؛ 
املقــرة  العربيــة  "التســوية"  ومبــادرة  العربيــة، 
مــن قبــل القمــم العربيــة واإلســامية، ومــن قبــل 

مجلس األمن الدويل وفق القرار 1515.
وقالــت الرئاســة يف بيــان لهــا، إنــه ال يحــق ألحــد 
والقضيــة  الفلســطيني  الشــعب  باســم  التكلــم 
إىل  الطريــق  أن  عــى  مشــددة  الفلســطينية، 

الســام الشــامل والعــادل يجــب أن يقــوم عــى 
الرشعيــة  وقــرارات  الــدويل  القانــون  أســاس 
الدوليــة واملرجعيــات املحــددة، مبــا يــؤدي إىل 
إنهاء االحتال اإلرسائييل ألرض دولة فلسطن، 
يف  الفلســطيني  للشــعب  االســتقال  وتحقيــق 

دولته.

اإلســامية  املقاومــة  حركــة  عــربت  جهتهــا،  مــن 
مــن  واشــمئزازها  وغضبهــا  إدانتهــا  عــن  حــاس 
واملهــن  "املشــن  الســودان  حكومــة  تطبيــع 
الــذي ال يليــق بالســودان شــعبا وتاريخــا ومكانــة 
ودورا كدولــة عمــق داعمــة لفلســطن وقضيتهــا 

ومقاومتها".

شــعبنا  إن  صحفــي،  بيــان  يف  حــاس  وقالــت 
العربيــة  األمــة  شــعوب  كل  ومعــه  البطــل 
موافقــة  خــرب  تلقــى  العــامل  وأحــرار  واإلســامية 
مــع  العاقــات  تطبيــع  عــى  الســودان  حكومــة 

االحتال ببالغ الصدمة واإلدانة واالستنكار.
ودعت شعب السودان "البطل" إىل رفض هذا 
االتفاق العار الذي لن يجلب للسودان استقرارا 
بــل ســيأخذ الســودان  وال انفراجــا كــا يدعــون، 

نحــو املزيــد مــن التشــتت والتضييــق والضيــاع، 
وســيؤدي إىل املزيــد مــن هيمنــة االحتــال عــى 

مقدرات شعوبنا وأمتنا.
ورضبــا  اخرتاقــا  ميثــل  االتفــاق  هــذا  أن  ورأت 
ملصالــح األمــة ومتزيــق صفوفهــا، ويف املقدمــة 
شــعب  مطالبــة  نفســه،  الســودان  متزيــق  منهــا 
التطبيــع  العريــق مبحاربــة كل أشــكال  الســودان 
وعــدم القبــول بــأي عاقة مع العدو املجرم مها 

كان شكلها.
وأكــدت يقينهــا وثقتهــا بشــعوب أمتنــا أنهــا "لــن 
تنجــر لهــذا املســتنقع كا فعلــت بعض األنظمة 
نابضــة  أمتنــا  شــعوب  وســتبقى  والحكومــات، 
األقــى  واملســجد  والقــدس  فلســطن  بحــب 
املبــارك واإلخــاص للقضيــة الفلســطينية، حتى 
الصهاينــة  الغــزاة  رجــس  مــن  فلســطن  تطهــري 

الغاصبن".
املجاهــد  الســودان  "لشــعب  التحيــة  ووجهــت 
والتضحيــات  الدمــاء  لفلســطن  قــدم  الــذي 

العظيمة با انقطاع".
سقوط دولة عريقة

الربملانيــة،  واإلصــاح  التغيــري  كتلــة  واعتــربت 
عريقــة  لدولــة  "ســقوطا  الســوداين  التطبيــع 
كانــت راعيــة للوطنيــة، محبــة للقــدس واألقــى 
لعروبتهــا  صادقــا  انتــاًء  منتميــة  وفلســطن، 
ودينهــا وإســامها، معاديــة للمجرمــن املحتلن 

الصهاينة قتلة النساء واألطفال".
الســقوط  لهــا، إن هــذا  بيــان  الكتلــة يف  وقالــت 
مثــل  نحبهــا  دولــة  إليــه  انحــدرت  الــذي  املــدوي 
أخطــر  يعكــس  إمنــا  الشــقيقة،  الســودان  دولــة 
بعــض  إليــه  وصلــت  الــذي  االنحــدار  مراحــل 
نســج  نحــو  وهرولتهــا  بقيادتهــا  العربيــة  األنظمــة 

وتطبيع عاقات مع االحتال املجرم".
الشــعب  أن  متامــا  نــدرك  "إننــا  وأضافــت 
الــكاره  لفلســطن،  الشــقيق املحــب  الســوداين 
الفلســطينية  القضيــة  عــى  والتآمــر  لاحتــال 
لــه أيهــا الشــعب  يرفــض هــذا االنحــدار، ونقــول 
الكريم املعطاء إن الذي تآمر عى فلسطن هو 
نفســه الــذي تآمــر عليكــم وحارصكــم مــن العــرب 
وعــى رأســها الــدول الراعيــة للتطبيــع والواليــات 
املتحــدة األمريكيــة الرشيكــة يف هــذه الجرائــم 

املتاحقة".
وقال القيادي يف حركة الجهاد اإلســامي، داود 
بالســودان  النظــام الســوداين ينزلــق  شــهاب، إن 
نحــو الحضــن اإلرسائيــيل ويقــدم هديــة مجانيــة 

العربيــة  التبعيــة  ألنظمــة  والخيانــة  الســقوط 
التبنــي  مواقــع  إىل  ودورهــا  ذاتهــا  حولــت  التــي 
ملصالــح  املعاديــة  املخططــات  يف  واالنخــراط 
شعوبها وشعوب األمة العربية، وتصفية القضية 

الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
النظــام  إقــدام  لهــا،  بيــان  يف  الجبهــة  وعــّدت 
السوداين عى خطوته الخيانية بالتطبيع، خيانة 
لثورة شعب السودان الشقيق الذي دفع الغايل 
والنفيس من أجل التحرر من التبعية، ومن أجل 
ســوداٍن حــر ومســتقل ينعــم برثواتــه التــي نهبتهــا 

وبددتها أنظمة الديكتاتورية.
وعــربت عــن ثقتهــا بأن شــعب الســودان الشــقيق 
أقــدم  مــن  كل  وســيقرب  نظامــه،  خيانــة  ســيقرب 

عليها.
لتحريــر  الدميقراطيــة  الجبهــة  أكــدت  كــا 
فلســطن، إدانتهــا الكاملــة لتطبيع العاقات بن 

السودان و)إرسائيل(.
مكتبهــا  عضــو  لســان  عــى  الجبهــة،  ودعــت 
الحيــة  القــوى  ظريفــة،  أبــو  طــال  الســيايس 
هــذه  ملواجهــة  الســوداين  والشــعب  واألحــزاب 
الخطوة من قبل القمم العربية واإلسامية، ومن 

مجلس األمن الدويل وفق القرار 1515.
مــن ناحيتهــا، اعتــربت حركــة املقاومــة الشــعبية 
يف فلسطن، اتفاق السودان التطبيعي "وصمة 
التفريــط  لنهــج  واســتمرارا  األمــة  تاريــخ  يف  عــار 

بقضية فلسطن".
وأعربــت الحركــة يف بيــان لها، عن أســفها إلعان 
تطبيع العاقات بن جهورية الســودان الشــقيقة 
واالحتــال, مؤكــدة أن إقــدام الســودان الشــقيق 
األمــن  لــه  يجلــب  لــن  الخطــوة  هــذه  مثــل  عــى 
خسيســة  محاولــة  وهــي  واالزدهــار,  واالســتقرار 
مــن أعــداء األمــة لســلخ الســودان عــن قضايا أمته 

العادلة وعى رأسها قضية فلسطن.
واســتنكرت تســتنكر حملة املقاطعة- فلسطن، 
اتفاق التطبيع بن الســودان و)إرسائيل(، معربة 
عــن أســفها "بهــذه الطعنــة العربيــة الجديــدة يف 
قلــب الشــعب الفلســطيني ونضالــه، ألن الطعنة 
ســتصيب أيضــًا قلــب الشــعب الســوداين الحــر 
الــذي يرفــض التطبيــع مــع العــدو الصهيوين بكل 

األشكال".
التطبيــع  أن  لهــا،  بيــان  يف  الحملــة  وأكــدت 
الســوداين اإلرسائيــيل املعلــن مــا هــو إال تهديــد 
لهويــة ومســتقبل الســودان ونهــب ثرواتــه بأيــدي 

أمريكية إرسائيلية.

لـ)إرسائيل(، ويدفع من قوت الفقراء واملرشدين 
مــن الشــعب الســوداين أمــواال طائلــة مثنــا لنيــل 

الرضا األمريي.
واعتــرب شــهاب يف ترصيــح صحفــي، أن النظــام 
الســوداين بتطبيعــه مــع االحتــال يســجل كتابــا 
أســود يف تاريــخ الســودان بلــد الــاءات الثــاث، 
ومســتقبل  لهويــة  تهديــد  بأنــه  االتفــاق  واصفــا 
السودان وخيانة لألمة ولثوابت اإلجاع العريب.

الســوداين  الشــعب  بــأن  نثــق  "نحــن  وأضــاف 
لــن  الســودان  يف  والوطنيــة  القوميــة  واألحــزاب 
تقبــل هــذه الخيانــة، وقــوى الحريــة والتغيري أمام 
اختبــار مصــريي ســيحدد مســار التغيــري يف هــذا 

البلد العزيز عى قلوبنا".

وأوضــح أن الســودان بلــد كبــري وقــدم تضحيــات 
أن  إىل  الفتــا  فلســطن،  أجــل  مــن  كبــرية 
املخطــط  بطبيعــة  وعيــا  أكــرث  الســودانين 
الصهيوأمريــي الهــادف لتمزيــق الشــمل العريب 

وحصار الباد اإلسامية.
خيانة الثورة

ودانت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطن إقدام 
النظــام الســوداين عــى التطبيــع مــع االحتــال، 
مسلســل  إىل  جديــدة  إضافــة  ذلــك  معتــربة 

وحــذرت مــن خطــورة هــذا االتفــاق عــى القضيــة 
هــذه  مثــل  أن  إىل  مشــرية  الفلســطينية، 
مواصلــة  عــى  االحتــال  تشــجع  االتفاقيــات 
الفلســطيني  الشــعب  بحــق  وانتهاكاتــه  جرامئــه 

وفلسطن بشكل أقذر.

وقــال عضــو اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر 
انضــام  إن  يوســف  أبــو  واصــل  الفلســطينية 
يشــكل  االحتــال  مــع  املطبعــن  إىل  الســودان 
الفلســطيني،  الشــعب  طعنــة جديــدة يف ظهــر 
مبــادرة  عــن  وخروجــا  العادلــة،  لقضيتــه  وخيانــة 

التسوية العربية.
ترحيب مصري

والقى االتفاق التطبيعي ترحيبا مرصيا، حيث 
قال الرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس إنه 
يرحب بالجهود املشرتكة للسودان والواليات 
بــن  العاقــات  لتطبيــع  و)إرسائيــل(  املتحــدة 

)تل أبيب( والخرطوم.

وأضاف السييس يف تغريدة عى "تويرت": "أرحب 
األمريكيــة  املتحــدة  للواليــات  املشــرتكة  بالجهــود 
والســودان و)إرسائيــل( حــول تطبيــع العاقــات بــن 
الســودان و)إرسائيــل(، وأمثــن كافــة الجهــود الهادفة 

لتحقيق االستقرار والسام اإلقليمين".

تونس-غزة/ نور الدين صالح:
كشــف الناشــط التونــيس د.وســام العريبــي النقــاب عــن 
املــدين  "االتحــاد  اســم  يحمــل  جديــد  تجمــع  تشــكيل 
التونــيس" ملناهضــة التطبيــع، يضم مؤسســات املجتمع 

املدين واملنارصين للقضية الفلسطينية.
وأكد العريبي يف مقابلة مع صحيفة "فلسطن"، أمس، 
ا قبل أيام يف شــارع الثورة  أن التجمع بارش أنشــطته فعليًّ
بقلب العاصمة التونسية، وسيعمل عى تنظيم سلسلة 
القادمــة،  األيــام  غضــون  يف  والتحــركات  النــدوات  مــن 

والرتكيز عى إحياء املناسبات الوطنية الفلسطينية.
الفعاليــات  مــن  ُجملــة  ســينظم  التجمــع  أن  إىل  وأشــار 
اإللكرتونيــة -بســبب تفــي جائحــة كورونا-بالرشاكــة مــع 
جهات الضغط التونســية خاصة االقتصادية والسياســية، 
واألطــراف الداعمــة للحــق الفلســطيني مــن أجــل العمــل 

عى سن قانون يجرِّم التطبيع مع االحتال يف تونس.
وعــدَّ هــذه التحــركات "أقــل مــا مُيكــن فعلــه تجاه الشــعب 
لنــرص  مجنــدون  نحــن  العادلــة.  وقضيتــه  الفلســطيني 

فلسطن والحق الفلسطيني".
وبــنَّ العريبــي أن تونــس حكومــة وشــعًبا وبرملاًنــا تســاند 

"قضيــة  مفهــوم  غــرّيت  حيــث  الفلســطيني،  الشــعب 
فلســطن" إىل "حــق"؛ بهــدف متكــن الفلســطينين مــن 
تقريــر مصريهــم وحريتهم واســتقالهم بذاتهم بعيًدا عن 

أي دولة أخرى أو كيان.
التحرك العربي

القضيــة  تجــاه  العربيــة  بالتحــركات  يتعلــق  وفيــا 
أن  العريبــي،  ذكــر  الحــايل،  الوقــت  يف  الفلســطينية 
الحراك املســتجد حالًيا له جذوره، ولكنه يتخذ محورين 
يف التفاعــل، األول يتجــه نحــو التطبيــع مــع االحتــال مثل 
والبحريــن،  اإلمــارات  وتحديــًدا  الخليجيــة  الــدول  بعــض 
لكنهــا  ا،  وسياســيًّ ــا  ثقافيًّ ومهمشــة  ضعيفــة  دول  "وهــي 

تتعامل بسلطة املال".
املتحــدة  الواليــات  مــن  مدعومــة  الــدول  هــذه  أن  وذكــر 
وفرنســا وبريطانيــا، وتنصلــت مــن هويتهــا العربيــة بعدمــا 
اإلرسائيــيل  االحتــال  مــع  عاقاتهــا  وطبعــت  تواصلــت 

عى جميع املستويات.
وتابع: "هذه الدول تسعى لبناء مسار تاريخي من خال 
السياســة،  لهــذه  املعارضــة  شــعوبها  متجاهلــة  اإلعــام" التطبيــع  عــن  تغييــب املشــهد املعــارض  باإلضافــة إىل 

وفق تعبريه.

تطبيــع العاقــات العربيــة مــع االحتــال، "ينــدرج يف إطار 
محــاوالت ترامــب تحقيــق إنجــازات سياســية تخدمــه يف 
وكل  القــادم  نوفمــرب  يف  املقــررة  األمريكيــة  االنتخابــات 

ذلك عى حساب القضية الفلسطينية".
الــدول العربيــة للتطبيــع  وبــّن أن رسعــة اســتجابة بعــض 
لســنوات  متتــد  ســابقة  تطبيعيــة  لعاقــات  نتيجــة  تــأيت 
وجرى خالها التحضري للوصول لذروة العمل الســيايس 

مع االحتال.
واستهجن الرئيس السابق لجمعية "فداء" لنرصة القضية 
الفلســطينية، زيــارة الوفــود اإلماراتيــة للمســجد األقــى 
التــي  املخططــات  مــن  محــذًرا  االحتــال،  حايــة  تحــت 

يسعى لتنفيذها من خال هذه الوفود.
وال  الكيــان  لــه  يخطــط  مبــا  االســتهانة  ميكــن  "ال  وقــال: 
تبــدأ يف  التــي  الســياحية  الوفــود  هــذه  االســتهانة مبثــل 
اخــرتاق األقــى باقتحامــه والتقــاط صور مــع قبة الصخرة 

وغريها من اآلثار الدينية".
وعــدَّ العريبــي هــذه الوفود اعرتاًفا بســلطة االحتال عى 
تكــون  "وقــد  تهويــد املدينــة،  وتأييــد ملشــاريع  القــدس 

هذه الوفود مخابراتية لذلك ال ميكن االستهانة بها".

الــدول العربيــة  الثــاين، وفــق العريبــي، فهــو  أمــا املحــور 
القضيــة  وتدعــم  الجمــر"  عــى  "قابضــة  زالــت  مــا  التــي 
الفلســطينية مثــل دول املغــرب العــريب، خاصــة الجزائــر 

وتونس.
"ترفــض  رئاســة وحكومــة وشــعًبا  تونــس  أن  عــى  وشــدد 
ــا"،  التطبيــع مــع الكيــاين الصهيــوين والتعامــل معــه قطعيًّ
مبنزلــة  لتونــس  بالنســبة  التطبيــع  مفهــوم  أن  إىل  مشــرًيا 

"الخيانة العظمى".
وقــال: "نحــن رشكاء يف تحريــر فلســطن مــن البحــر لنهــر 

وبوصلتنا متعلقة بالقدس واملسجد األقى".
وأوضــح أن هــذا املحــور يــرى يف التطبيــع تطبيًقــا لجملــة 
من الرتاكات املتعلقة بوعود أمريكية وبريطانية إلقامة 
كيــان يهــودي يف فلســطن املحتلــة، وأخــرى باالخــرتاق 

الناعم للدول العربية.
نتيجــة  جــاء  التطبيــع  أن  أيًضــا  التونــيس  الناشــط  ورأى 
تراكــات ثقافيــة اخرتقــت الشــعوب العربيــة وترســخت 
يف بعض النخب السياسية واالقتصادية "لذلك التطبيع 

العلني بوساطة أمريكية ال مُيكن استغرابه".
ترسيــع  عــى  املتحــدة  الواليــات  إرصار  أن  إىل  ونبــه 

م التطبيع في تونس مساٍع للعمل على سن قانون ُيجرِّ

العريبي لـ"فلسطين": تشكيل اتحاد مدني تونسي لمناهضة التطبيع ونصرة فلسطين

رئاسة السلطة: 
الخرطوم خالفت 
قرارات القمم 

العربية ومبادرة 
التسوية العربية

حماس: ما حدث 
ال يليق بالسودان 

شعبًا وتاريخًا 
ومكانة كدولة عمق 

داعمة لفلسطين

"التغيير واإلصالح": 
سقوٌط لدولة 

عريقة كانت محبة 
للقدس واألقصى 

وفلسطين

"الجهاد": خيانة 
لفلسطين وتهديد 

لهوية السودان 
ومستقبله

"الشعبية": نظام 
السودان يخون ثورة 

شعبه والقضية 
الفلسطينية

"حملة المقاطعة": 
تطبيع السودان 
ما هو إال لنهب 

ثرواته بأيٍد أمريكية 
إسرائيلية

الخرطوم-غزة/ محمد المنيراوي-وكاالت:
أعلــن االحتــال اإلســرائيلي والســودان، في بيان مشــترك 
رســمي أمــس، توصلهمــا إلــى اتفــاٍق لتطبيــع العاقــات 
بينهمــا، برعايــة الواليات المتحدة األمريكية، وســط غضب 
فلســطيني رســمي وفصائلي واســع تجاه ما اعُتبر "طعنة 

وخيانــة للقضيــة الفلســطينية". وبذلــك يصبــح الســودان 
خامــس بلــد عربي يقيم عاقــات مع )إســرائيل(، وثالث بلد 
عربــي يلتحــق بقطــاع التطبيــع معها فــي غضون شــهرين. 
وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن ترامب أبرم االتفاق في 
اتصــال هاتفــي مع رئيــس وزراء االحتــال بنياميــن نتنياهو، 

ورئيــس مجلــس الســيادة الســوداني عبــد الفتــاح البرهــان 
ورئيــس الــوزراء عبــد اللــه حمــدوك. وقــال بيــان مشــترك 
أمريكي ســوداني إســرائيلي إن ترامــب والبرهان وحمدوك 
ونتنياهو، تحدثوا أمس وناقشوا تقدم "السودان التاريخي 

تجاه الديمقراطية ودفع السام في المنطقة".

د.وسام العريبي



5محليات السبت 7 ربيع األول 1442هـ 24 أكتوبر/ تشرين األول 
Saturday 24 October 2020

FELESTEENONLINE

العين الثالثة
إياد القرا

رام الله-غزة/ أدهم الرشيف:
ماهــر  األســر  االحتــال  ســلطات  نقلــت 
يف  احتجــازه  مــكان  مــن  أمــس،  األخــرس، 
مستشــفى "كابــان" اإلرسائييل إىل ســجن 
"عيــادة الرملــة"، يف حــن دعــا مقــرر األمــم 
يف  اإلنســان  بحقــوق  الخــاص  املتحــدة 
مايــكل  املحتلــة  الفلســطينية  األرايض 
عنــه  فــوًرا  اإلفــراج  إىل  )إرسائيــل(،  لينــك، 
يف ظــل تقاريــر تفيــد بإصابتــه بحالة ضعف 
عضــوي  بفشــل  إصابتــه  واحتــال  شــديد، 

كبر.
بلــدة  ســكان  مــن  عاًمــا(   49( واألخــرس 
ســيلة الظهــر جنــوب جنــن بالضفــة الغربيــة 
 27 منــذ  الطعــام  عــن  مــرب  املحتلــة، 
يوليــو/ متــوز املــايض؛ رفًضا لقــرار اعتقاله 
إداريــا أربعــة أشــهر، من املفــرض انتهاؤها 
يف 26 نوفمــر/ ترشيــن الثاين املقبل، إال 
أن هــذا ال يعنــي أنــه األمــر األخر، فهو قابل 

للتجديد.
إن  لينــك،  مايــكل  األممــي  املقــرر  وقــال 
األخــرس اآلن يف حالــة ضعــف شــديد، بعد 
أن ظــل دون طعــام ملــدة 90 يومــا، وتشــر 
الزيارات األخرة التي قام بها األطباء له يف 
وشــك  عــى  أنــه  إىل  "كابــان"  مستشــفى 
يكــون  وقــد  كبــر،  بفشــل عضــوي  اإلصابــة 

بعض الرر دامًئا.
أن  أمــس،  عنــه،  صــدر  بيــان  يف  وأضــاف 
)إرسائيــل( اعتقلــت األخــرس ومل تقــدم أي 
مفتوحــة  اســتاع  جلســة  يف  مقنعــة  أدلــة 
لتريــر ادعاءاتهــا بأنــه يشــكل خطــًرا أمنيــا، 
العليــا  االحتــال  محكمــة  أن  إىل  مشــًرا 
رفضت ثاثة التاســات باإلفراج عنه، كان 
آخرهــا يف منتصــف أكتوبــر/ ترشيــن األول 

الجاري.
كــا طالــب لينــك )إرسائيل( بإنهاء سياســة 
مبوجبــه  ميكــن  الــذي  اإلداري،  االعتقــال 
اعتقــال األشــخاص إىل أجــل غــر مســّمى 
"االعتقــال  أن  مضيفــا  محاكمــة،  دون 
دميقراطــي  مجتمــع  أي  يف  لعنــة  اإلداري 
يتبع سيادة القانون، عندما تعتقل شخًصا 
لــه تهمــة، وتقديــم األدلــة  ينبغــي أن توجــه 
ويجــب  علنيــة،  محاكمــة  يف  ذلــك  عــى 
إقنــاع  ومحاولــة  الكامــل،  بالدفــاع  الســاح 
هيئة قضائية محايدة باالدعاءات املوجهة 

ضده مبا ال يدع مجاال للشك".
معاملة همجية

من جهتها، قالت زوجة األسر األخرس إن 
قــوات االحتــال اقتحمــت بشــكل مفاجــئ 
"كابــان"،  مستشــفى  يف  زوجهــا،  غرفــة 
وطردوهــا منــه، ثــم "خطفتــه" ونقلته بشــكل 

همجي إىل خارج املستشفى.
وكشــفت األخرس يف ترصيحات صحفية، 
أنه تم إلغاء تجميد اعتقال زوجها اإلداري، 
الرملــة  ســجن  إىل مستشــفى  نقلــه  وجــرى 

دون إعام أي أحد.
مــن  نســتفرس  أن  "حاولنــا  وقالــت: 
املستشــفى عــن موضــوع نقلــه، لكنــه رفض 
بالســؤال  توجهنــا  خــال  إجابــات  إعطــاء 
حــول مصــره وأيــن يتــم نقلــه"، مضيفــة أن 
"املستشــفى تعامــل معنــا بطريقــة همجيــة 
األيــام  خــال  ســيئة  ملعاملــة  وتعرضنــا 
مــن  بالقــرب  مــرىض  وضــع  وتــم  املاضيــة، 
األســر ليقومــوا بإزعاجنــا بالــرصاخ بجانــب 

رسيره".
مــن  "بالرغــم  األخــرس  األســر  أن  وذكــرت 
اآلالم واملعانــاة التــي يشــهدها إال أنــه ُمرص 
الطعــام،  عــن  إرضابــه  يف  االســتمرار  عــى 

حتى النرص أو الشهادة".
 ،2020 متــوز   27 يف  األخــرس  واعتقــل 
"حــوارة"  معتقــل  إىل  اعتقالــه  بعــد  ونقــل 
وفيــه رشع بإرضابــه املفتــوح عــن الطعــام، 
ونقــل الحقــًا إىل ســجن "عوفــر"، ثــم جــرى 
تحويلــه إىل االعتقــال اإلداري ملــدة أربعــة 
االعتقــال  أمــر  املحكمــة  وثبتــت  أشــهر، 

الحًقا.
واســتمر احتجــازه يف ســجن "عوفــر" إىل أن 
الوقــت،  مــرور  مــع  تدهــور وضعــه الصحــي 
ســجن  إىل  االحتــال  ســجون  إدارة  ونقلتــه 
ســبتمر/  بدايــة  حتــى  فيهــا  وبقــي  الرملــة، 
أيلــول املنــرصم إىل أن ُنقــل إىل مستشــفى 
"كابان"، ومن ثم مجدًدا إىل سجن الرملة.

أصــدرت   ،2020 ســبتمر   23 ويف 
يقــي  قــرارا  العليــا  االحتــال  محكمــة 
اعتــر  وعليــه  اإلداري،  اعتقالــه  بتجميــد 
الحقوقيــة  واملؤسســات  األخــرس  األســر 
أن أمــر التجميــد مــا هــو إال خدعــة ومحاولــة 
إنهــاء  يعنــي  وال  اإلرضاب  عــى  لالتفــاف 

اعتقاله اإلداري.

ســجن الرملــة، وإلغــاء قــرار تجميــد اعتقالــه 
اإلداري، وإصــدار أمــر جديــد بإكــال فــرة 

اعتقاله حتى 26 نوفمر القادم.
وأكدت الكتلة يف بيان لها، أن هذا اإلجراء 
وإمعاًنــا يف  بحقــه  باإلعــدام  "ميثــل حكــًا 
الجرميــة بحــق أســر يخوض معركــة األمعاء 
الخاويــة، وتنكــًرا للقانــون الــدويل اإلنســاين 
ومعاير حقوق اإلنسان، وتهديدا لحياته".

عــى  االحتــال  إقــدام  األســر  نــادي  وعــدَّ 
نقــل "األخــرس" املــرب عــن الطعــام لليوم 
الـــ90 عــى التــوايل، وإلغــاء تجميــد اعتقالــه 
اإلداري، تأكيــدا جديــدا ومحاولــة لالتفــاف 
عى إرضابه، وانتهاء املرسحية التي أدارتها 

محكمته العليا طيلة الفرة املاضية.
وحّمــل النــادي يف بيان له أمس، االحتال، 
األســر  مصــر  عــن  الكاملــة  املســؤولية 
األخــرس، الــذي يواجــه وضًعــا صحيــا غايــة 
يف الخطــورة، واحتاليــة تعرضــه املفاجــئ 

للموت.
واملحرريــن،  األرسى  شــؤون  هيئــة  وقالــت 
مستشــفى  إدارة  قــرار  ضــوء  عــى  إنــه 
األخــرس،  األســر  إبقــاء  عــدم  "كابــان"، 
ونقلتــه  غرفتــه،  االحتــال  قــوات  اقتحمــت 

بشكل همجي إىل سجن "عيادة الرملة".
هــذا  أن  لهــا  بيــان  يف  الهيئــة  واعتــرت 
اإلجراميــة  العقليــة  يعكــس  التــرصف 
واإلرهابيــة لاحتــال، تجاه األســر األخرس 
شــديد  الصحــي  ووضعــه  معاناتــه،  رغــم 

شريك في الجرائم
حركــة  باســم  املتحــدث  قــال  جهتــه،  مــن 
وزيــر  إن  تعليــق  قاســم،  حــازم  حــاس 
عــى  بومبيــو،  مايــك  األمريــي  الخارجيــة 
إرضاب األســر األخــرس يعــر عــن "منطــق 
الوزيــر  بــه". وكان  الــذي يتــرصف  البلطجــة 
األســر  إرضاب  عــى  علــق  األمريــي 
االعتقــال  لتمديــد  الرافــض  الفلســطيني 
اإلداري بــأن ")إرسائيــل( مــن حقهــا فعــل مــا 

تراه مناسًبا".
هــذه  بــأن  لــه،  تغريــدة  يف  قاســم  وعلــق 
تأييــد  مجــدًدا  تعكــس  الترصيحــات 
الواليــات املتحــدة للجرائــم بحــق الشــعب 
انتهــاك  يف  ومشــاركتها  الفلســطيني، 

القانون الدويل واألعراف اإلنسانية.

واإلصــاح"  "التغــر  كتلــة  واســتنكرت 
الرملانية إقدام االحتال عى نقل األسر 
األخرس من مستشفى "كابان" إىل عيادة 

حــاد  نقــص  مــن  يعــاين  حيــث  الخطــورة، 
الــوزن، وتشــنجات يف أرجــاء جســده،  يف 

وحاالت إغاء متقطعة.
ويعاين األخرس من آالم شديدة يف الرأس 
واملعــدة وال يقــوى عى الحركة، فيا حذر 

األطباء من توقف قلبه بشكل مفاجئ.
تجاوز الخطوط

مــن جهتهــا، اعتــرت جمعيــة واعــد لألرسى 
تجميــد  إلغــاء  االحتــال  قــرار  واملحرريــن، 
األخــرس  األســر  بحــق  اإلداري  االعتقــال 
وإرصارا  الحمــراء  الخطــوط  لــكل  "تجــاوزا 

عى تصفيته وقتله".
أن  أمــس،  لهــا  بيــان  يف  الجمعيــة  وأكــدت 
االحتــال يتاعــب مبلــف األســر األخــرس 
لـ"مدافــن  نقلــه  وأن  خطــرة،  ســابقة  يف 
األحياء يف عيادة الرملة سيفاقم من حالته 

الصحية بشكل رسيع للغاية".
الجمعيــة منتــرص  باســم  وشــدد املتحــدث 
الناعــوق، أن مــا فعلتــه مخابــرات االحتــال 
مســبوق  غــر  عمــل  األخــرس  األســر  بحــق 

وسيكون له نتائج كارثية عى حياته.
والشــجاعة  األســطوري  بالصمــود  وأشــاد 
التــي يتمتــع بهــا األســر األخــرس بعــد ثاثــة 
أشــهر مــن إرضابــه عــن الطعــام، مشــرا إىل 
أنــه أحــدث بذلــك حالــة من القلــق والتخبط 
وإدارة  االحتــال  مخابــرات  صفــوف  يف 
مستشــفى  يف  حــدث  مــا  وأن  الســجون، 
يف  عجزهــم  عــى  واضــح  دليــل  "كابــان" 
مواجهة أسر أعزل ال ميلك سوى اإلرادة.

مؤسســة  باســم  املتحــدث  أكــد  بــدوره، 
محمــد  واألرسى  للشــهداء  القــدس  مهجــة 
مــن  األخــرس  األســر  نقــل  أن  الشــقاقي، 
مستشــفى "كابــان" إىل ســجن الرملــة رغم 
مواصلــة إرضابــه املفتــوح عــن الطعام، جاء 
بطلــب مــن مستشــفى "كابــان" مــن نيابــة 
تحمــل  لتجنــب  و"الشــاباك"  االحتــال 

املستشفى املسؤولية عن حياته.
وأوضــح الشــقاقي يف ترصيحــات إذاعيــة، 
ســجن  عيــادة  إىل  األخــرس  نقــل  قــرار  أن 
الرملة يكشف خدعة املحكمة التي تنصاع 
اعتقالــه  تجميــد  حــول  االحتــال  لقــرارات 
القــرار  خدعــة  ُيظهــر  أنــه  كــا  اإلداري، 
الســابق ويكشــف مــدى الخــداع وااللتفــاف 

عى إرضاب األسر.

أسير جريح من جنين 
ال يستطيع مضغ الطعام 

جنن/ فلسطن: 
قالــت عائلــة األســر الجريــح عزمــي ســهل نفــاع مــن مدينة جنــن: إن نجلها ال 
يســتطيع مضــغ الطعــام إال بعــد خلطــه بالخــاط، كونــه فقــد أســنانه العلويــة، 

وينتظر إجراء عملية جراحية منذ خمس سنوات.
وقال سهل نفاع، والد األسر عزمي لوكالة "وفا"، أمس، إن إدارة سج "شطة" 
الــذي نقــل إليــه مؤخــرا، ال توفــر لــه خاطــا، كالــذي كان يف ســجن "جلبــوع"، 

محما االحتال املسؤولية الكاملة عن حياته.
وذكــر أن عزمــي معتقــل منــذ 5 أعــوام، ومحكــوم بالســجن 20 عامــا، وكان قــد 
أصيب برصاص جيش االحتال يف وجهه وأنحاء متفرقة من جسده، ما أدى 
اىل فقــدان أســنانه العلويــة، واســتؤصل جــزء مــن شــفته العلويــة، وأصبــح ال 
يســتطيع مضغ الطعام. وناشــدت عائلة األســر نفاع، املؤسســات الحقوقية 
واإلنسانية بالضغط عى االحتال لتوفر خاط وخضار خاص له، ليستطيع 

مضغ الطعام والعمل عى إجراء عملية جراحية مقررة له منذ اعتقاله.

غزة/ فلسطن:
املجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  اســتنكر 
الترشيعــي د. أحمــد بحــر، تحويــل ســلطات 
حســن  د.  النائــب  اإلرسائيــيل  االحتــال 
أشــهر،   6 اإلداري ملــدة  يوســف، لاعتقــال 
عــاًدا ذلــك سياســة إرسائيليــة لتغييب نواب 

الشعب عن قضايا شعبهم ومجتمعهم.
وأكــد بحــر، يف ترصيــح، أمــس، أن االحتــال 
يتعمــد رضب املجتمــع الفلســطيني بشــتى 
اختطــاف  جرميــة  ذلــك  بــن  ومــن  الوســائل 

النواب وتغيبهم يف سجونه.
عــن  الكاملــة  املســؤولية  االحتــال  وحّمــل 

حيــاة النائــب يوســف الــذي يعــاين مــن عــدة 
أمراض مزمنة.

وقــال: إن الــدور الــذى يبذلــه النائب يوســف 
يف ســبيل إمتــام املصالحــة الوطنيــة، أزعــج 
الســاحة  عــن  تغييبــه  فتعمــد  االحتــال 

الوطنية.
ودعــا بحــر األطــراف املعنيــة بالعمــل إلجبــار 
النائــب يوســف وكل  عــن  اإلفــراج  االحتــال 
املختطفــن،  الفلســطيني  الشــعب  نــواب 
للقوانــن  مخالفــة  اختطافهــم  ميثــل  والــذي 
الدولية، ورضبًا للحصانة الرملانية التي من 
املفــرض أن يتمتــع بهــا النــواب أســوة بباقي 

الرملانين يف العامل.
داهمــت  إرسائيليــة  عســكرية  قــوة  وكانــت 
 2 فجــر  يوســف  حســن  د.  النائــب  منــزل 
نحــو  بــه  وتوجهــت  واختطفتــه  أول،  ترشيــن 
يف  عنــه  أفــرج  أنــه  علــًا  "عوفــر"،  معســكر 
15 شــهرًا  دام  اعتقــال  بعــد  املــايض  متــوز 

إداريا.
االحتــال  ســجون  يف  يوســف  وأمــى 
اإلداري  االعتقــال  يف  معظمهــا  عامــا،   21
ويعــاين  عامــا(   64( العمــر  مــن  يبلــغ  وهــو 
الــدم  ضغــط  كارتفــاع  مزمنــة  أمــراض  مــن 

والسكري، ويحتاج لعناية طبية مستمرة.

سلطات االحتالل تفرج 
عن أسير مقدسي

القدس املحتلة/ فلسطن:
أفرجت سلطات االحتال اإلرسائييل، أمس، عن الشاب 
يف  شــهور   5 قضائــه  بعــد  الزعانــن  عريــن  املقــديس 

سجونها.
وكانــت محكمــة االحتــال قــررت يف 27 يوليــو املــايض، 
ســجن الزعانــن وفــرض غرامــة ماليــة بحقــه بقيمــة 5000 
شــيقل، بتهمــة رضب الحاخــام املتطــرف يهــودا غليــك، 

خال محاولته اقتحام بيت عزاء الشهيد إياد الحاق.
يقــود  الــذي  املتطرفــن  الحاخامــات  أحــد  و"غليــك" 
االقتحامات الواسعة للمسجد األقىص ومحاولة السيطرة 

عليه إلقامة "الهيكل" املزعوم.
واعتقلــت قــوات االحتــال املقــديس بتاريــخ 7 يونيــو من 
الصحــي  الحجــر  تواجــده يف  رغــم  الجــوز  وادي  بيتــه يف 

املنزيل.
بثاثــة  آنــذاك محاطــا  اعتقالــه  خــال  الزعانــن  وشــوهد 
فــروس  مــن  الواقيــة  البــدل  يرتــدون  إرسائيليــن  جنــود 
كورونــا، واقتــادوه إىل أحــد مراكــز التوقيــف يف القــدس 

املحتلة.
ومل تكــن هــذه املــرة األوىل التــي يعتقــل فيهــا الزعانــن 
)25 عامــا( الــذي يتكــرر اســتدعاؤه وإبعــاده عــن األقــىص 

والبلدة القدمية يف القدس.
وســبق أن اعتقــل يف الثالــث مــن آذار/ مــارس املــايض 

أثناء عودته عر معر الكرامة خال عودته من السفر.
وهــددت قــوات االحتــال الزعانــن باالعتقــال أثنــاء عملــه 
الســكان  إزعــاج  بحجــة  الجــوز،  وادي  يف  كمســحرايت 

املستوطنن.

الدوحة/ فلسطن:
املقاومــة  حركــة  يف  القيــادي  قــال 
اإلســامية حــاس عبــد الحكيــم حنينــي: 
أوراقــا  متلــك  الفلســطينية  املقاومــة  إن 
قويــة؛ إلجبــار االحتــال اإلرسائيــيل عــى 

تلبية ما تطلبه من تحريٍر لألرسى.
أمــس،  ترصيــح،  يف  حنينــي،  وأضــاف 
"التاريــخ علمنــا أن املقاومــة الفلســطينية 
يخضــع  بــأن  االحتــال  تجــر  أن  تســتطيع 
تطلبــه"،  مــا  إىل  يركــع  وأن  لرشوطهــا 

وعايشــه  العــامل  شــاهده  مبــا  واســتدل 
الفلســطيني  والشــعب  وذويهــم  األرسى 

يف صفقة "وفاء األحرار".
وتابــع أن "املقاومــة وقيادتهــا قــادرة بعــد 
وبــذل  اإلعــداد  ثــم  املــوىل  عــى  التــوكل 
كل املســتطاع وامتــاك أوراق القــوة، أن 

تخضع االحتال لها".
ووصــف أحــد مؤســي كتائــب عــز الديــن 
القســام يف الضفــة الغربيــة، صفقــة "وفــاء 
األحــرار"، بأنهــا صفقة عــزة وكرامة وحرية، 

موجهــا التحيــة والشــكر والفخــر واالعتــزاز 
إىل الشهداء وأهاليهم والثناء لعوائلهم.

كل  بــذل  إىل  املقاومــة  فصائــل  ودعــا 
واجتهــاد  بجــد  والعمــل  يســتطيعون،  مــا 
يف  األبطــال  األرسى  لتحريــر  وإعــداد 
بيوتهــم  إىل  وإعادتهــم  االحتــال  ســجون 
وعوائلهم، قائًا: "نحن معكم عى العهد 
وماضون عى درب ذات الشوكة، لن نّكل 

ولن نراجع بإذن املوىل".
الفلســطينية  املقاومــة  أن  عــى  وشــدد 

تراكــم قدراتهــا وقوتهــا يومــا بيــوم، وشــهرا 
بشهر وسنة بسنة.

ووجــه األســر املحــرر رســالة إىل األرسى 
ماهــر  الطعــام  عــن  املــرب  وخاصــة 
الصــر  األرسى  "إخــواين  قائــًا:  األخــرس 
الصــر، والنــرص يأيت مــع الصر واالعتاد 
عــى قــوة املــوىل  ورفــع األكــف واأليــدي 

والراعة إليه بتعجيل الفرج".
وأضاف: "أنت يا ماهر األخرس وإخوانك 
األرسى األبطال، أنتم تيجان عى الرؤوس 

ومقدســاتكم  وطنكــم  عــن  املدافعــون 
األول  الخنــدق  يف  وأنتــم  وشــعبكم، 
األمــة  رشف  وأنتــم  املعركــة،  هــذه  مــن 
تبقــوا  أن  األمــل فيجــب  وأنتــم  وشــعبكم، 
هكــذا ويحــب أن تبقــوا أيقونــة للمقاومــة 

والثبات".
وشــدد حنينــي أن "شــعبنا ســرى األرسى 
رحــاب  ويف   ،2 األحــرار  وفــاء  صفقــة  يف 
املســجد األقــىص، يتنفســون الحريــة كا 

تنفسناها من قبلكم".

حنيني: المقاومة تمتلك أوراقًا قوية لتحرير األسرى

بحر: اعتقاالت النواب سياسة إسرائيلية 
لتغييبهم عن قضايا شعبهم  

90 يوًما على إضرابه المفتوح رفًضا العتقاله اإلداري

االحتالل ينقل "األخرس" إلى سجن "الرملة" 
واألمم المتحدة تدعو إلطالق سراحه

حماس:  تعليق وزير 
الخارجية األمريكي 

على إضرابه يعبر عن 
"منطق البلطجة"

األسير ماهر األخرس

جــاء الرئيــس األمريــي ترامــب قبــل مــا يقــارب أربــع ســنوات 
إىل الريــاض, واجتمــع بالرؤســاء العــرب، وقال كاًما واضًحا، 
مصالــح،  عاقــة  هــي  املتحــدة  الواليــات  مــع  العاقــة  حــول 
تحقــق فيهــا الواليــات املتحــدة ما تريــد يف املنطقة، بحيث 
تحصــل األنظمــة العربيــة عــى الحايــة األمريكيــة ، وتدفــع 

مقابل ذلك مليارات الدوالرات.
وحــول  واليتــه،  ســنوات  مــدار  عــى  ترامــب  فعلــه  مــا  هــذا 
مبوجبــه  تحصــل  آيل  رصاف  مجــرد  إىل  العربيــة  األنظمــة 

الواليات املتحدة عى ما تريد، دون حسيب أو رقيب.
كشــفه  ومــا  حســاب،  بــدون  يدفــع  الســعودي  النظــام  مثــًا 
قبــل عامــن ترامــب واضــح يف هــذا الشــأن حينــا تحــدث 
بالتفصيل عن العاقة مع النظام السعودي، وما قاله للملك 

سلان حول ما يجب أن تفعله السعودية.
االحتــال  مــع  االنظمــة  عاقــة  عــى  ينطبــق  األمــر  هــذا 
االرسائيــيل بحيــث تطبــق تلــك األنظمة ما يطلب منها متاًما 
انتخابًيــا  إنجــاًزا  ترامــب  ليســجل  املتحــدة،  الواليــات  مــن 
لصالحــه أمــام الناخــب اليهــودي والصهيــوين األمريــي، وأن 
العــرب مجــرد أداة لتلبيــة رغبــات ترامــب ورفــع أســهمه يف 
االنتخابــات، واإليفــاء بوعــده بحايــة ارسائيــل يف املنطقــة 
مــا  وهــو  املنطقــة،  يف  دمجهــا  واألخطــر  تفوقهــا،  وضــان 

يحدث يف األسابيع األخرة.
رفــع  مقابــل  التطبيــع،  حظــرة  إىل  الســودان  انضــم  أمــس 
الحصــار املــايل عــن الســودان، ورفعهــا مــن قوائــم مــا يســمى 

باإلرهاب.
ال متلــك الســودان مــا تقدمــه لاحتــال، وال متلــك مــا تدفــع 
600 مليــون دوالر تعويضــات ملــا يســمى  بــه مــا يزيــد عــن 
ضحايــا اإلرهــاب، لكــن هنــاك مــن يدفــع للواليــات املتحــدة، 
الســودان  لدفــع  والســعودية،  اإلمــارات  عــن  الحديــث  وهنــا 
للتطبيــع مــع االحتــال، الــذي ســيجني منــه االحتــال مزيــدًا 
األمــة  مقــدرات  عــى  والســيطرة  املنطقــة  يف  التوســع  مــن 
العربيــة والتغلغــل يف شــال ورشق افريقيــا، واالقــراب مــن 
أعــايل خليــج  مــن  الســيطرة  االحمــر، ويحقــق  والبحــر  اليمــن 

العرب مروًرا بالبحر األحمر وصوال إىل غرب املتوسط.
املســتفيد األوحــد هــو االحتــال يف حالة الســعار التطبيعي 
لصنــدوق  الذهــاب  قبــل  إلمتامــه  ترامــب  يســعى  الــذي 

االنتخابات، دون أن يقدم مقابل ذلك شيًئا.
مــا كشــف عنــه نتنياهــو رئيــس وزراء االحتــال خــال توقيــع 
اتفاقيات التعاون مع اإلمارات قبل أيام عن أن املستوطنن 
واإلرسائيلين سيحاولون الحصول عى مردود مايل محرم.

عندمــا  ذاتهــم  العــرب  هــم  يحــدث  مــا  الوحيــد  الخــارس 
يكتشفون أن الوهم والرساب هو طريق املطبعن وسيلقي 
بهم عى قارعة الطريق ومتتص الرشكات والبنوك األمريكية 

واإلرسائيلية جيوبهم.

المطبعون وسوق 
االنتخابات األمريكية
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دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال 
بلديـة المغازي

)MDPIII-CII( اسم املرشوع: برنامج تطوير البلديات املرحلة الثالثة / الدورة الثانية
اسم املرشوع الفرعي: تطوير شوارع داخلية يف بلوك 1 ) املرحلة االوىل (

 - الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  لصالــح  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  1(حصلــت 
صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة -  عــى منحــة مــن مجموعــة مــن الــرشكاء 
واملمولني باإلضافة إىل مساهمة السلطة الوطنية الفلسطينية بسبة %10 من تكلفة 
يف برنامــج تطويــر البلديــات املرحلــة الثالثــة / الــدورة األوىل.  وقــد حصلــت بلديــة 
املغــازي عــى منحــة فرعيــة مــن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات املحليــة )املتلقيــة 
للمنحة( لتنفيذ مرشوع   تطوير شوارع داخلية يف بلوك 1 ) املرحلة األويل (، وتنوي 
اســتعامل جــزء مــن أمــوال هــذه املنحــة الفرعيــة يف عمــل دفعــات تحــت العقــد رقــم ) 

MDPIIICII-1622130 -012( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.

بلديــة  مــن  الالزمــة  املعلومــات  عــى  الحصــول  ميكنهــم  املعنيــون  املقاولــون   )2
املغــازي، قســم امليــاه والــرف الصحــي، الســيد/ م. إبراهيــم الخطيــب، هاتــف: 
082551146 فاكــس: 082550121، وذلــك ابتــداًء مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا 

وحتى الحادية عرشة ظهرًا من تاريخ 2020/10/24 وحتى تاريخ2020/11/7 
بتاريــخ   أو  قبــل  أدنــاه  العنــوان  عــى  تقــدم  أن  يجــب  األســعار  عــروض   )3

2020/11/7 الساعة الحادية عرشة ظهرًا.

4( املرشوع شامل رضيبة القيمة املضافة.

5( زيــارة املوقــع واالجتــامع التمهيــدي: جميــع املقاولني مدعوون للمشــاركة 

يف الجولة امليدانية واالجتامع التمهيدي يوم االحد املوافق 2020/11/1 
يف متام الســاعة العارشة صباحًا، حيث أن االجتامع التمهيدي ســيعقد يف 

بلدية املغازي وذلك بعد انتهاء الجولة امليدانية
6( العنوان املشار إليه أعاله هو: 

بلدية املغازي، قسم املياه والرف الصحي – الطابق االول.
بلديـة املغازي

بتمويل من:
اعالن تغيير اسم مستودع أدوية

يعلن مستودع املتحدة لألدوية عن تغيري اسم املستودع لالسم الجديد 
ليصبح مستودع ميديكال كري ، لذا اقتىض التنويه .

إعــــــــــــالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 
 )SM04( بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقم

منطقة تنظيم – بني سهيال
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936م

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيم املدن مبحافظات غزة للعموم أنها قد 
قــررت بجلســتها رقــم 2020/13 املنعقــدة بتاريــخ 2020/7/29 التصديــق 
النهايئ عى املخطط التفصييل ملســار الشــارع رقم )SM04( بعرض )12( 
مــر بــدون ارتــداد واملحصــور بــني الشــارع رقــم )1( والشــارع رقــم )7( واملــار 

بالقسائم رقم )17-18( من القطعة رقم )216(.
املركزيــة  اللجنــة  الصادرعــن  اإلعــالن  مبوجــب  لالعــراض  إيداعــه  الســابق 

والذي نرش يف جريدة فلسطني بتاريخ 2020/5/13. 
كــام قــررت اللجنــة املركزيــة وضــع هــذا املــرشوع موضــع التنفيــذ بعــد مــرور 
خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية ويف 

صحيفتني يوميتني محليتني أيهام أقرب .
 وذلك وفقا لنص املادة )18( من قانون تنظيم املدن  .

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 
مبحافظات غزة

دولة فلسطني
وزارة

اعالن خصوم الحكم املحيل
اىل املدعى عليه/ محمد عبد سليامن أبو طري من عبسان وسكانها سابقا 
واملقيــم حاليــا يف دولــة بلجيــكا ومجهــول محــل اإلقامــة فيهــا اآلن يقتــي 
املوافــق  الخميــس  يــوم  الرشعيــة  خانيونــس  رشق  محكمــة  اىل  حضــورك 
الدعــاوى  يف  للنظــر  وذلــك  صباحــا  التاســعة  الســاعة  2020/11/26م 

املرفوعــة عليــك مــن قبــل زوجتــك املدعيــة هبــة ماجــد مســلم ابــو مطلــق 
املشــهورة أبــو طــري مــن عبســان الكبــرية وســكانها وهــي دعــوى نفقــة زوجــة 
رقــم  أســاس  وتحمــل  ولــد  نفقــة  ودعــوى   2020/378 رقــم  أســاس  تحمــل 
2020/379 ودعوى تفريق للرضر من الغياب وتحمل الرقم 2020/240 

بحقــك  يجــر  عنــك  وكيــال  ترســل  أو  املعــني  الوقــت  يف  تحــرض  مل  وإن 
املقتىض الرشعي غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر يف 16 

شوال لـ1442هـ املوافق 2020/10/22م.
قايض رشق خانيونس الرشعي
الشيخ/ أحمد محمود عاشور

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس االعى للقضاء الرشعي
محكمة رشق خانيونس الرشعية

   تعلــن وزارة املاليــة/ لجنــة العطــــاءات املركــــزية عــن طــرح عطــاءات حكوميــة 
مختلفة تبعًا للرشوط واملواصفات املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء.

فعى الراغبني املشاركة يف هذا العطاء مراجعة وزارة املالية/ اإلدارة العامة 
للوازم العامة ـ املبنى الجديد غرب محطة فارس للبرول خالل أوقات الدوام 
الرســمي مــن أجــل الحصــول عــى كراســة املواصفــات ووثائــق العطــاء. مقابــل 

دفع مبلغ مايل 300 شيكل غري مسرد تورد اىل خزينة وزارة املالية.
 آخر موعد لقبول العروض بالظرف املختوم يف صندوق العطاءات يف غـزة 
الساعة العارشة من يوم االثنني املوافق 2020/11/02 وتفتح املظاريف 

بحضور ممثيل املتناقصني يف نفس الزمان واملكان. 

دولة فلسطني
اإلدارة العامة للوازم العامة
لجنة العطاءات املركزية

رقم العطاءاسم العطاءم

2020/14مزاودة تأجري خزانات الغاز اململوكة لوزارة املالية1

2020/92توريد قطع غيار غازات طبية لصالح وزارة الصحة2

2020/93توريد اسطوانات أكسجني لصالح وزارة الصحة3

لجنة العطاءات املركزية
مالحظة:

1. أجرة اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء.

2. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنيك من البنك الوطني أو بنك اإلنتاج 

أو بنك الربيد صالحة ملدة ثالثة شهور.
3. اإلدارة العامة للوازم غري مسئولة عن أي مبلغ نقدى يرفق مع العطاء.

4. اإلدارة العامة للوازم غري مسئولة عن عمليات الرف.

.www.mof.gov.ps 5. لالطالع عى كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة املالية

6. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم :0598967679

نبضات ساخنة
وليد الهودلي

الصــور  الــذي عــرض عــى طالبــه  الفــن  أســتاذ  قتــل  عــى خلفيــة 
املســيئة لرســول اللــه صــى اللــه عليــه وســّلم، أقدمت الســلطات 
الفرنســية عــى غلــق العديــد مــن املــدارس والجمعيــات واملراكــز 
واملســاجد، حيــث تعّلــم فيهــا ويتعّلــم عــرشات األلــوف مــن أبنــاء 

املسلمني، اللغة العربية والقرآن الكريم..
وقــد فقــد عــدد كبــري من املعلمني واملعلامت وظائفهم يف هذه 
املراكــز، وضيقــت الســلطات الخنــاق عــى الجمعيــات بأنواعهــا، 
وبــدأت يف حملــة مراقبــة غــري مســبوقة لحســاباتها، ومنــع األمــوال 

والتربعات أو الحجر عليها، ومنع فتح حسابات مرفية أصال..
 وقــّررت وزارة التعليــم الفرنســية طباعــة كتــاب فيــه جميــع الصــور 
وجميــع  املســلمني،  احتجــاج  ســببت  التــي  الســاخرة  والرســوم 
هــذا  الــورق  عــى  الرســوم  تلــك  عــى  ســيطلعون  فرنســا  أطفــال 
العــام واألعــوام التــي تليهــا، إضافــة لكونهــا أصــال متاحة يف شــبكة 
 )12.000.000( فرنــي  طفــل  مليــون  عــرش  اثنــا  االنرنــت. 
الكتــب  لهــم  وتكــون  الســاخرة  الرســوم  رؤيــة  عــى  ســيجربون 
الرســوم  جميــع  فيهــا  مكتباتهــم،  رفــوف  يف  لذلــك  املخصصــة 

الساخرة بأنواعها..
اتخــذت وســوف  غــري مســبوقة  إجــراءات  يــأيت يف ســياق  وهــذا 
تتخــذ وتــرشع قوانــني مســتغّلة هــذا الفعــل الذي صدر عن شــاب 

شيشاين تّرف بشكل فردي وعاطفي متهّور.  
بداية قطع راس االستاذ جرمية بكل املقاييس ومتطرفة جدا اىل 
درجة الجنون وهي غري مســؤولة وال متثل االســالم وال املســلمني 
بــأي حــال مــن األحــوال ومل يأخــذ مــن فعل هــذا إذنا من جهة متثل 
املسلمني بوجه حق ومعتدل ال رسمية وال غري رسمية، فال يجوز 
أن تكــون ردة الفعــل عــى املســلمني كافــة كنتيجــة لفعــل فــردي 
مهــام كان، وهــذا مــا يقــال عندمــا يرتكــب أحدهم جرميــة متطرفة 
فال يعقل أن نحاسب الفرنسيني عى فعل فردي. يف مثل هذه 
الحالة تخرج الينا الجهات الرسمية لتدين الفعل وتصفه بانه فعل 
فردي مجنون أما نحن فكل املســلمني ان يتحملوا مســئولية هذا 
الفعــل وُيتهمــوا ويصبحــوا مشــاركني يف الجرميــة ، فرنســا بشــكل 
التــي تنضــوي تحــت عنــوان  بــكل هــذه اإلجــراءات  تقــوم  رســمي 
عقوبــات جامعيــة والتــي يترضر منها املعتدلون واملســاملون من 
املسلمني ما هو اال تطرف غري معقول وجنوين وكيل مبكيالني.

 فالتطرف والعنف العنري يجب إن يدانا من أي جهة كانت، اما 
أن ُيــرّد عــى التطــرف الفــردي العنــري بتطــرف رســمي وعقوبــات 
جامعية تطال حتى الذين يعارضون بشّدة مثل هذا التطرف؟؟؟ 
االن هــم يعاقبــون مــن يعــارض هــذه الجرميــة مــن املســلمني ؟ أي 
جنون رسمي هذا ؟ هذا غري مستغرب أبدا فهذه هي طبيعتهم، 
فرنســا التــي مارســت االســتعامر وقتلــت مليونــني مــن الجزائريني 
الجامجــم  مــن  االلــوف  مئــات  متاحفهــا  يف  تحتفــظ  زالــت  ومــا 
ومارســت االســتعامر عــى شــعوب متعــددة يف اســيا وافريقيــا 

ومــا زالــت تؤيــد التوحــش الصهيــوين فينــا يف كثــري مــن 
املواقف وهي التي دعمت دولة االحتالل يف بناء

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
انتقدت حركة املقاومة اإلسالمية حامس والجبهة 
"فتــح"  حركــة  إرصار  فلســطني،  لتحريــر  الشــعبية 

وتركيزها عى إجراء االنتخابات الترشيعية أواًل.
الوحــدة  تحقيــق  رضورة  عــى  الحركتــان  وأكــدت 
وإصــالح  الوطنيــة  املؤسســات  وترتيــب  الداخليــة 

منظمة التحرير قبل البدء بأي خطوات انتخابية.
وكان عضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة "فتــح" روحــي 
فتــوح، قــال األســبوع املــايض: إن االنتخابــات تبــدأ 
الرئاســية  االنتخابــات  ثــم  الترشيعــي  باملجلــس 
يف  الفلســطيني  الوطنــي  املجلــس  انتخابــات  ثــم 
ســتة أشــهر، و"نحــن ننتظــر جواًبــا رصيًحــا مــن حركــة 

حامس".
كــام كــّرر مســؤول ملــف املصالحــة يف "فتــح" عــزام 
عــن  املســؤولية  حــامس  حّمــل  حينــام  األحمــد، 

تعطيل املصالحة واالنتخابات.
عبــد  نــارص  "حــامس"  حركــة  عــن  النائــب  وعــرب 
التــي  "فتــوح"  لتريحــات  اســتيائه  عــن  الجــواد، 
الشــارع  ســادت  التــي  التفــاؤل  حالــة  بعــد  جــاءت 
الفلســطيني عقب األجواء اإليجابية التي اتســمت 

فيهــا اللقــاءات الفصائلية واجتــامع األمناء العامني 
مؤخًرا.

وأوضــح عبــد الجــواد لصحيفــة "فلســطني" أن هــذه 
عــى  املوجــود  الواقــع  عــن  تعــرب  ال  التريحــات 
األرض، قائاًل: "االنتخابات الترشيعية ليســت هي 
الحل السحري لحل مشكالت القضايا الفلسطينية 

واالنقسام وغريها من األزمات السياسية".
تلــك  مــن  وخشــية  شــكوك  "لــدي  وأضــاف: 
ألي  )فتــوح(  يتطــرق  مل  أنــه  خاصــة  التريحــات، 
الترشيعــي  املجلــس  انتخابــات  بــأن  ضامنــات 
ســيتبعها رئاســية ومجلــس وطنــي، أو حتــى تغيــري 
الواقــع الســيئ يف الشــارع، وأخــى أن يكــون هــذا 

موقف )فتح( ككل".
وأوضــح أن حالــة الشــك بإجــراء االنتخابــات تســود 
الشــارع الفلســطيني بالضفــة الغربيــة يف ظــل عــدم 
تغــري أســلوب ونهــج حركــة "فتــح" وأجهزتهــا األمنيــة 
يف تكبيل الحريات، عدا عن الخوف من االحتالل 
الــذي يضــع الحواجــز األمنيــة ويقطــع أوصال املدن 

عن بعضها بعًضا.
وأشار عبد الجواد إىل أن االنتخابات تواجه عقبات 

قبــل ترســيم الوحــدة الفلســطينية وإصــالح منظمــة 
التحرير.

عقبــات  عــدة  يواجــه  االنتخابــات  إجــراء  أن  وأكــد 
التحريــر  منظمــة  إصــالح  إعــادة  يجــب  "لذلــك 
والعــودة للقــرارات واالتفاقــات التــي جــرى التوافــق 
عليهــا يف القاهــرة وغريهــا مــن املــدن والعواصــم 

لرسيخ الوحدة الوطنية".
ورأى أن إجــراء االنتخابــات الترشيعيــة يف املرحلــة 
الحالية "خطأ، خاصة يف ظل عدم إصالح املنظمة 
الفلســطيني  الشــعب  واســتقطاب  الداخــل  مــن 

املوجود يف الخارج".
أجــل  مــن  الترشيعــي  ســيعمل  "هــل  وتســاءل: 
الفلســطينيني وإعادة الوحدة يف الخارج"، مشــرًيا 
الشــعب  تربــط  التــي  التحريــر هــي  أن منظمــة  إىل 

الفلسطيني بالخارج يف قضيته.
إعــادة  رضورة  إىل  الشــعبية  يف  القيــادي  ودعــا 
الداخــل  يف  الفلســطيني  الشــعب  بــني  الُلحمــة 
الخــارج،  فلســطينيي  تهميــش  وعــدم  والخــارج، 
تواجــه  التــي  التحديــات  أمــام  الجهــود  لتوحيــد 

القضية الفلسطينية.

إجراءهــا  عــى  االحتــالل  يوافــق  مل  "فــإذا  كثــرية، 
فكيــف ســتحدث االنتخابــات؟"، إضافــة إىل عــدم 
مثــل  الســلطة  التــي ســببتها  العالقــة  األزمــات  حــل 

الرواتب وأرس الشهداء ونواب الترشيعي.
وأكــد رضورة أن يكــون هنــاك بــوادر حســن نيــة لرفــع 
ثقــة املواطنــني بإجرائهــا، مــن خــالل تدخــل رئيــس 
السلطة محمود عباس وإعطاء أوامر للحكومة وكل 

املؤسسات الفاعلية بتغيري سلوكها وواقعها.
وأعــرب عبــد الجــواد أيضا عن أمله بأن تتغري األمور 
االنتخابــات  إجــراء  باتجــاه  وتســري  األفضــل  نحــو 
الشــاملة التــي يســعى لهــا كل فلســطيني، مــن أجل 
االنقســام  وإنهــاء  الراهنــة  السياســية  األزمــة  حــل 

وإمتام املصالحة الوطنية.
مرحلة صعبة

ورفض عضو اللجنة املركزية للجبهة الشعبية عبد 
العليــم دعنــا، إجــراء االنتخابــات قبــل ترســيخ مبــدأ 
الوحدة الوطنية بني جميع الفصائل الفلسطينية.

القضيــة  إن  "فلســطني":  لصحيفــة  دعنــا  وقــال 
ا يف الوقت  الفلسطينية متر يف مرحلة صعبة جدًّ
املشــكلة،  االنتخابــات  تحــل  لــن  لذلــك  الراهــن، 

الرياض/ فلسطني:
للخــرضي  "الحريــة  حملــة  نفــت 
يف  الفلســطينيني  واملعتقلــني 
الســعودية" األنبــاء املتداولــة عــرب 
منصــات التواصــل االجتامعي عن 
عــن  الســعودية  الســلطات  إفــراج 
عدد من املعتقلني الفلسطينيني 

واألردنيني يف اململكة.
وطالبت الحملة، يف بيان، أمس، 
مــن  بالتثبــت  اإلعــالم  وســائل 

املعلومات قبل نرشها.
الســعودية  الســلطات  واعتقلــت 
العــام  مــن  أبريل/نيســان  يف 
دون  فلســطينيا   62 املــايض، 
تهمــة،  أي  بدايــة  إليهــم  توّجــه  أن 
يف  حــامس  ممثــل  بينهــم  مــن 
الســعودية محمــد الخرضي ونجله 
ووجهــت  عــادت  لكنهــا  هــاين، 
 ،2020 مــارس/آذار  يف  إليهــم 

يف  إرهــايب"،  "كيــان  دعــم  تهمــة 
إشارة للمقاومة الفلسطينية.

يعــاين  عامــا(،   81( والخــرضي 
طبيــب  وهــو  عضــال،  مــرض  مــن 
واألذن  األنــف  يف  متخصــص 
املقابلــة  يف  وشــارك  والحنجــرة. 
التــي جمعــت بــني العاهــل الراحــل 
وزعيــم  العزيــز،  عبــد  بــن  اللــه  عبــد 
حركة حامس آنذاك الشهيد أحمد 

ياسني، عام 1998.
الــرأي"  "معتقــيل  لتجمــع  ووفقــا 
الحقوقي فإن الســلطات الســعودية 
هــاين  املنــرم،  يونيــو  يف  نقلــت 
يوجــد  التــي  الزنزانــة  إىل  الخــرضي 
وضعــه  لتدهــور  نظــرًا  والــده  فيهــا 
الصحــي وعــدم قدرتــه عــى الحركــة 

وخدمة نفسه مؤخرًا.
الدوليــة  العفــو  منظمــة  وأعلنــت 
)أمنستي( أن الخرضي ونجله هاين 
مبحــام،  االتصــال  مــن  محرومــان 

ويتعرضــان النتهــاكات جســيمة يف 
إطــار حملــة قمعيــة تشــنها ســلطات 

اململكة.
أن  الحقوقيــة  املنظمــة  وأكــدت 
النتهــاكات  يتعرضــان  الرجلــني 
مبــا  اإلنســانية،  لحقوقهــام  جســيمة 
"االختفــاء  لـــ  تعرضهــام  ذلــك  يف 
التعســفي  واالعتقــال  القــري 
العــامل  عــن  مبعــزل  واالحتجــاز 

الخارجي يف الحبس االنفرادي".
وأشــارت إىل مخــاوف جديــة بشــأن 
صحــة “الخــرضي” امُلصــاب مبــرض 

الرطان.
العاهــل  )أمنســتي(  ودعــت 
الســعودي امللــك ســلامن بــن عبــد 
عــن  اإلفــراج  ضــامن  إىل  العزيــز 
رشط،  أو  قيــد  دون  فــورا  الخــرضي 
لــه  الحاميــة  توفــري  رضورة  وأكــدت 
املناســبة  الطبيــة  الرعايــة  ومنحــه 

عى الفور.

بريوت/ فلسطني:
شــخصية   140 مــن  أكــر  أعلنــت 
أوروبــا  عمــوم  يف  فلســطينية 
تأســيس مبــادرة "فلســطينيي أوروبــا 
للعمــل الوطنــي"؛ لـ"توحيــد الجهــود 
األوروبيــة"،  القــارة  الفلســطينية يف 

وفق البيان التأسيي للمبادرة.
فــإن  مكتــوب،  بيــان  وبحســب 
املبــادرة جــاءت يف ظــل التحديــات 
التــي تواجههــا القضيــة الفلســطينية 
التصفويــة،  القــرن"  "صفقــة  مــن 
مــن  أجــزاء  لضــم  االحتــالل  وخطــة 
الضفــة الغربيــة، باإلضافة إىل قضية 

التطبيع العريب مع )إرسائيل(.
"هــي  املبــادرة  أن  القامئــون  وأكــد 
ألــوان  مختلــف  يجمــع  وطنــي  إطــار 
الطيف الفلسطيني من الشخصيات 
واملهنيــة  واالجتامعيــة  الثقافيــة 
واألهليــة؛ لتوحيــد الجهــود الوطنيــة 
يف القــارة األوروبيــة، وإعطــاء العمل 
الوطنــي دفعــة إيجابيــة عــى طريــق 
التطويــر، وتحقيــق أهــداف الشــعب 
الفلســطيني الرشعيــة، مبــا ينســجم 
مــع األنظمــة والقوانــني املعمــول بهــا 

يف دول االتحاد األورويب".
وأوضــح نائــب منســق عــام املبــادرة 
ظهــور  أســباب  مــن  أن  فــارس،  عمــر 
العمــل  ارتقــاء  عــدم  املبــادرة، 
للدرجــة  أوروبــا  يف  الفلســطيني 
اإلنجــازات  لتحقيــق  املأمولــة 

املطلوبــة عــى أرض الواقــع، مشــريا 
إىل انعــكاس االنقســام الفلســطيني 
يف  العمــل  تشــتت  عــى  الداخــيل 
تعــدد  عــن  عــدا  األوروبيــة،  الســاحة 
عــى  انعكــس  الــذي  املؤسســات 

ضعف األداء.
بــرس"  لـ"قــدس  فــارس  وأضــاف 
بهــذه  "قمنــا  ذلــك  أجــل  مــن  أنــه 
املبــادرة ووضعنــا كل األهــداف يف 
مــن  وســنعمل  التأســيي،  البيــان 
القــوى  مــع  العالقــات  تنميــة  أجــل 
واملنظــامت  واألحــزاب  السياســية 
للشــكل  نصــل  حتــى  األوروبيــة 

القانوين مستقبال".
ورأى أن هذه املبادرة ستخلق حالة 
مــن التكامــل مــع باقــي املؤسســات 
وســتغني  أوروبــا،  يف  الفلســطينية 
يف  هنــاك،  الفلســطينية  التجربــة 
ظــل الظــروف الصعبــة التــي تعيشــها 
مشــاريع  مــن  الفلســطينية  القضيــة 

التطبيع ومؤامرة "صفقة القرن".
يشــغلون  املبــادرة  أعضــاء  أن  وبــنّي 
مناصب يف مؤسســات فلسطينية، 
ومشــاركتهم متت مببــادرات فردية، 
مبــادرة  تكــون  أن  أملــه  عــن  معربــا 
"فلســطينيي أوروبا للعمل الوطني" 
العاملــة  تجمــع  املؤسســات  مظلــة 

يف القارة األوروبية.
املبــادرة  إحــالل  إمكانيــة  وبشــأن 
قامئــة  فلســطينية  مؤسســات  محــل 

أو تداخــل أهدافهــا مــع "املؤمتــر 
الخــارج"،  لفلســطينيي  الشــعبي 
الجديــد  التكتــل  أن  فــارس  أوضــح 
مؤسســة  ألي  بديــال  يكــون  لــن 

فلسطينية قامئة يف أوروبا.
وتابع أن نشاطات املبادرة ستركز 
يف القــارة األوروبيــة، عــى عكــس 
لفلســطينيي  الشــعبي  "املؤمتــر 
كل  يف  يعمــل  الــذي  الخــارج"، 
فلســطينيون  فيــه  يتواجــد  مــكان 
يف العــامل، ويضــم طيفــا كبــريا من 

فلسطينيي العامل والداخل.
القــوى  مــع  تنســيق  وجــود  وحــول 
الداخــل  يف  الفلســطينية 
البيــان،  إصــدار  قبــل  والشــتات 
املبــادرة  عــام  منســق  نائــب  نفــى 
موضحــا  التنســيق،  هــذا  وجــود 
بــدأت  البيــان  إعــالن  أن مــداوالت 
أيــام تقريبــا مــن عــدة  قبــل عــرشة 
شخصيات تنتمي لعدة اتجاهات 
أرضيــة  تجمعهــا  ولكــن  سياســية 
القــارة  يف  والتواجــد  واحــدة، 

األوروبية.
وبــنّي أنــه تــم انتخــاب ماجــد الزيــر 
لفــرة  للمبــادرة،  عامــا  منســقا 
وانتخــايب  األوىل،  أشــهر  الســتة 
وعدنــان  أول،  نائبــا  فــارس(  )عمــر 
أبــو نــارص نائبــا ثانيــا للمبــادرة، مــع 
هــي  بروكســل  أن  عــى  التأكيــد 
املبــادرة  لنشــاط  الرئيــس  املركــز 

كونها عاصمة االتحاد األورويب.
يشــار إىل أن عــدد الفلســطينيني 
مــن  أكــر  إىل  يصــل  أوروبــا  يف 
فلســطيني،  و800  ألفــا   293

لإلحصــاء  املركــزي  للجهــاز  وفقــا 
الفلسطيني لعام 2019.

ا إلنهاء االنقسام ل حالًّ سحريًّ أّكدتا أنها ال ُتشكِّ
حماس والشعبية تنتقدان إصرار "فتح" على النتخابات التشريعية أوًل

حملة: ل صحة إلطالق السعودية تأسيس مبادرة "فلسطينيي أوروبا للعمل الوطني"
سراح المعتقلين الفلسطينيين 

د.محمد الخضري

جريمة قتل أستاذ الفن 
والعقوبات الجماعية الفرنسّية.. 

بين التطرف الفردي 
والتطرف الرسمي المضاد
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

املــآيس  معنــًى مــن ابتهــاالٍت  روحيــة، فوجدتنــي واقفــًا أمــاَم هــول 
اللحظــة األوىل أن حصــارَي اليــوم ممــن تحــدث بلغة الضادِ  وســيلة 
وتسمى بأسامء الثوريِة حيلًة ولبسوا لبوَس الفداِء خدعًة ومكيدة 

.

 التجــَم لســاين لحظــًة فاملقتحــُم ملهــدي يتحــدث اللغــة العربيــة, 
يســألوين إن كنــت أنــا ، أنــا. أو إن كنــت أنــا غــري . مل أحــر للحظــة 
زمــن  منــُذ  وطنــي  يف  الزيتــون   شــجر  يقطــع  الهــدام  فاملعــول 
يعــرُف نفســه بصلــف الكلــامت الناطقــة  أنــا مــن جهــاز املخابــرات 
الشــعِب  قبضــة  مــن  تحــرر  فقــد  برؤياهــم  . ســعدُت  الفلســطينية 
واألمــان  األمــن  مهمــة  لــه  صهيــون  لبنــي  مملــوكًا   عبــدًا   وأصبــح 
واملحافظــة عــى الهــدوء حتــى يســتوطن الغــراب ربــوَع فلســطني  

دون عناء  .
 مل يكن بيدي حيلة  سوى أن ُأسلم النفَس لباريها والجسد مكبل 
من لحظتها, ووجهي توسد البالط ولتحفُت بأجسادهم متتطيني, 
غريــب أن تكــون حصاًنــا عربيــًا  أصيــاًل وتعلــُق فيــك قــرادة ، ال حــزن 
اليــوم لكــن دمعــة املحبــني ُتكوينــي وتفــرُك بقايــا روحــي وتكوينــي، 
لــن أرسد األحــزان هنــا لكــن التاريــخ قــد بدأ يعيد دوراتــِه فبعَد عرِش 

تحديــاٌت عديــدٌة ُتواجــه الجميــَع مــن أجــلِّ إمتــاِم هــذه القامئــة، وإلنجاحهــا 
ال بــدَّ أن ُنقنــَع املواطــَن الفلســطيني ِبجديــة امُلصالحــة هذه املرة عى أّنها 

تحمُل جديدًا ملستقبِل القضية الفلسطينية.
مــن  ُتفــرزُه  مــا  العتــامِد  حقيقــي  لضامــٍن  تحتــاج  الِفلســطينية  االنتخابــاُت 
ممثلــنَي للشــارَع الفلســطيني، فلــو رجْعنــا للخلــِف قليــاًل نجــُد أّن الســبَب 
الرئيــس لالنقســام، هــو االْنقــالب عــى نتيجــة االنتخابــات الترشيعيــة عــام 
2006.  إذن ســؤال جديــد آخــر يحتــاج إلجابــٍة مقنعــة، مــا هــي الضامنــات 
مــا  عــى  جديــد  انقــالب  حــدوث  لعــدم  الفصائــل  عليهــا  ســتعتمد  التــي 

ستفرزه االنتخابات إن متت؟
كثــرٌة هــي العقبــات التــي ُتواجــه الّســلطة الفلســطينية واملتمثلة يف حركة 
فتــح، ألن قــرار االنتخابــات ال بــدَّ أن يتــمَّ عــر أَْخــِذ موافقــٍة مــن األمريكيــني، 
لطة. ولهذا نجد هناك  وبعِض الدول العربية التي لها تأثر يف قراراِت السُّ
بــطٌء يف اتخــاِذ إجــراءاِت املوافقــِة وإصــداِر مرســوِم الرئيــس محمود عباس 

لتحديد موعد االنتخابات القادمة.
مــن املعــروف والبدِهــي للجميــع ، أّن محمــد دحــالن املدعــوم خليجيــًا هــو 
فتــح، حيــُث  قيــادة حركــة  القــوي واملنافــس ملحمــود عبــاس يف  الخصــم 
التيــار  متثــل  بقامئــة  الترشيعيــة  االنتخابــات  هــذه  ســيخوض  دحــالن  أّن 
اإلصالحي يف حركِة فتح، كون أن القانوَن الفلسطيني يكفل له هذا الحق.

االنتخابــات  بخــوض  دحــالن  ملحمــد  الفلســطينية  الســلطة  تســمح  فهــل 

هنــاك املئــات مــن األدبــاء والشــعراء والفنانــني واملفكريــن والسياســيني 
مــن حملــوا هــم القضيــة الفلســطينية، يف إســبانيا، والعــامل الالتينــي يف 
أمريــكا الجنوبيــة، والكاريبــي، ال ينفكــون عن تأييد القضية الفلســطينية، 
رغــم اعــراف بعــض الــدول العربيــة بدولــة الكيــان الصهيــوين، وتطبيعهــا؛ 
بل والتحالف و"الغرام "املتبادل معها، يف شتى املجاالت، مبا مل يكن 
يحلم بها، ال هرتزل، وال حاييم وايزمن، وال بن غوريون، وال حتى نتنياهو؛ 
الــذي يحظــى بأكــر اســتقطاب تقــاريب حميمــي مع كيانــات عربية هزيلة 

ســاقطة، باعــت رشف امتهــا وفــق هواهــا ومصالحهــا – بأبخــس األمثــان، 
ومبكافآت سخية من بعضها، عربونا " للود واملحبة "...!!

االســبانية،  العالقــة  عمــق  اتذكــر  وأنــا  الحقيقــة،  أتجــاوز  ال  هنــا  ولعــي 
املوغلــة يف التأييــد التــام للقضيــة الفلســطينية، يف منتصف ســبعينات 
القــرن املــايض؛ رغــم بــروز الراخــي العــريب تجــاه الكيــان الصهيــوين، مــا 
حــدا ببعــض وكاالت االنبــاء العامليــة ومنصــات اعالمية صهيونية، ُتشــيع 
بــأن إســبانيا يف ســبيل التقــارب، واقامــة عالقــات مــع "ارسائيــل"؛ وذلــك 
إيحــاًء   ،1975 عــام  تــويف  قــد   " فرانكــو   " الجــرال  وكان   ،1976 عــام 
بانتهــاء عهــد العــداء للكيــان الصهيوين.. وقــد كان حينئذ وزير الخارجية 
وقــد  االوروبيــة،  الــدول  بعــض  " غوانداليــث " يف جولــة اىل  االســباين 
راحــت وســائل االعــالم الصهيونيــة تنســب إليــه بعــض التخرصــات بقــرب 

اقامة عالقات مع "إرسائيل". 
يف  الصحفــي  عمــي  أزاول  وأنــا  الفضــول،  اســتوقفني  فقــد  وعليــه؛ 
دمشــق، فاتصلــت هاتفيــا مــن مكتبــي بالســفر االســباين يف ســوريا، 
لالستفســار عــن هــذه التخرصــات، فــام كان منــه إال ان طلــب منــي ان 
أنتظر قليال ليوافيني برٍد مكتوب، ويف خالل أقل من ســاعة أرســل ايل 
الــرد يؤكــد فيــه بحامســة بالغــة أن موقــف حكومة بــالده ثابت مبا ال يقبل 
الــردد بشــأن عــدم إقامــة أيــه عالقــة مع الدولة الغاصبة لحقوق الشــعب 
الفلسطيني؛ حتى لو ان دوال عربية تراخت يف ذلك، ونفي نفيا قاطعا 
مــا نســبته بعــض وكاالت اإلعــالم املتصهينــة ايل وزيــر خارجيــة بالده يف 

هذا الشأن.
والحقيقة أن املوقف االســباين من القضية الفلســطينية قد ظل مؤيدا 
تأييدا ال يقل عن التأييد العريب لهذا القضية، والقضايا العربية عامة، 
طيلــة فــرة قيــادة " فرانكــو"، بعيــد ســقوط الجمهوريــة الثانيــة، والحــرب 
االهليــة عــام 1939، وحتــى وفاتــه عــام 1975، وظل هذا التأييد قامئا؛ 
يف عهــد )خــوان كارلــوس(؛ إال أن ريــاح الراخــي العربيــة، وخاصــة بعد " 
كامــب ديفيــد 1979 " وإقامــة أول اعــراف، مــن دولــة عربيــة، بالكيــان 
الصهيــوين، ودول عربيــة تعمــل يف الخفــاء مــع الكيــان، بقيــت حكومات 

الصهيــوين؛  الكيــان  بدولــة  االعــراف  نحــو  متيــل  االســباين،  اليمــني 
وعــودة  تقريــر مصــره،  الفلســطيني، يف  الشــعب  بحــق  التمســك  مــع 
الالجئــني الفلســطينيني اىل ديارهــم؛ والعــودة اىل تقــارب بــني اليمــني 
اإلســباين املتقــدم يف تأييــده للحــق الفلســطيني، واليســار الــذي كان 
يدعــو لالعــراف ب "ارسائيــل " مــع تأييــد الشــعب الفلســطيني؛ وفــق 

القرارات الدولية...!!
تأييــده املطلــق  بــأن املوقــف االســباين يف  التأكيــد  وباإلجــامل ميكــن 
للقضيــة الفلســطينية، كان فريــدا، مــن دولــة غــر عربيــة، وتدعــو للغرابــة 
مــع  العالقــات  وأفضــل  التقــارب،  عــى  اســتحوذت  أوروبيــة،  دولــة  مــن 

الدول العربية، رسميا وشعبيا...!!
لعــل هنالــك أســبابا فرضت هــذا املوقف "املتفرد" الذي بقيت الكثر 
مــن ظاللــه، ترجــم ودَا وتأييــدًا للقضايــا العربيــة عامــة؛ حتــى بعــد انتهاء 
عهــد " فرانكــو"؛ وال ننــى أن هــذا الزعيــم اليمينــي؛ الــذي وصــف ب 
النازيــة االملانيــة، يف عهــد " هتلــر "  مــن  ُمؤيــَدًا  أنــه كان  الديكتاتــور، 
والفاشــية االيطالية يف عهد " موســوليني"، وهذا ارتباط له معناه، اىل 

جانب تفاصيل أخرى؛ رمبا نتطرق إليها يف مناسبة أخرى..
مناذج تأييد للحقوق العربية

مواقف كثرة؛ كلها تؤيد الحقوق العربية، وبالذات الحق الفلسطيني، 
بحيث ال ميكن ان نستوفيها يف مقال كهذا.

لعــل معارضــة دولــة الكيــان الصهيــوين دخــول إســبانيا لألمــم املتحــدة 
حتى عام 1955 قد أذكت رياح التباعد مع هذه الدولة.

ونشــر هنــا أن إســبانيا مل تدخــل هــذا املحفــل الــدويل عــام 1955 إال 
وبعــض  والكاريبــي،  الالتينيــة،  امريــكا  ودول  العربيــة،  الــدول  بأصــوات 

الدول االفريقية.
ثانيــا، نشــر اىل ان "ارسائيــل" ظلــت تقــف مــع بريطانيــا، وضد إســبانيا، 
التــي تطالــب بعــودة جبــل طــارق اىل إســبانيا وتحقيــق وحــدة أراضيهــا؛ 

فيام الدول العربية ظلت تؤيد إسبانيا يف هذا الشأن..
ثالثــا، فيــام ظلــت إســبانيا؛ مــن اليمــني واليســار تؤيــد الحقــوق العربيــة 

يف املحافل الدولية واالقليمية، ولو مبســتويات أقل بعد عهد فرانكو، 
فأن إسبانيا أخدت ترنو اىل االنضامم اىل "السوق االوروبية املشركة، 
"واالرسائيليــون " يراوغــون بالضغــط يك تقبــل إســبانيا االعــراف وإقامــة 

عالقات كاملة معها..
وهنا تجدر اإلشــارة اىل مامرســة تل أبيب شــتى الضغوط عى امريكا، 
ليك تنثني إسبانيا عن تأييدها للحق الفلسطيني، إال أن إسبانيا ظلت 

أكرث قربا اىل الحق العريب الفلسطيني...!!
وهكــذا ظلــت إســبانيا تصــوت يف االمــم املتحــدة عــى جميــع القرارات 
1974 حــول  3236 دورة  املؤيــدة للقضيــة الفلســطينية؛ منهــا القــرار 
إقــرار حقــوق الشــعب الفلســطيني والقــرار 3237 بشــأن منــح املنظمــة 
االممية مركز عضو مراقب يف دورات الجمعية العامة لألمم املتحدة، 

واملؤمترات الدولية التي ترعاها.
هذا؛ وقد شهدت " برشلونة " عام 1980 أكر تظاهرة شعبية تضامنا 

مع الشعب الفلسطيني..
ومــن جهــة أخــرى اعرفــت إســبانيا بإقامــة ممثليــة لفلســطني يف مدريــد 
عــام 1977. ويف أيلــول/ ســبتمر عــام 1979 وجهــت إســبانيا لرئيــس 
منظمــة التحريــر، دعــوة ً ليــارس عرفــات لزيــارة إســبانيا رســميا؛ اعتــرت 
أول مرة يستقبل فيها رئيس الحكومة االسبانية يف دولة غرب أوروبية..

الخالصــة أن تفاصيــل كثــرة، تثــر الكثــر مــن اللواعــج والعــر؛ بــأن الحق 
إذا مل يفــرط فيــه أهلــه، يجــد الكثــر مــن االنصــار واملؤيديــن، حتى يحق 
الــدول االفريقيــة، وأمريــكا الالتينيــة  الحــق، ولنــا يف مواقــف كثــر مــن 
واالسالمية، التي أيدت الحق العريب يف رصاعه مع العدو الصهيوين، 
تســتأنف  عــادت  ثــم  الكيــان،  دولــة  مــن  الســفراء  وســحبت  وقاطعــت 
عالقاتهــا بشــكل أوثــق، بعيــد تراخــي بعــض األنظمة العربيــة وتحللها من 

التزاماتها القومية تجاه فلسطني، وشعب فلسطني...
وهكذا؛ مرحبا باملوقف االسباين، كيفام كان؛ وليت إسبانيا )هسبانيا( 

يف قلب الوطن العريب...!!!
رحامك فرانكو.. لقد كنت يف الدرب امليضء..!!!

مل تكــن الســنوات ســوى ضيــاع ليــس إال بــال معنــى بحفــر نقيش يف 
متــون التاريــِخ مبــداد القهــِر واألمل أتجرعــه وال أكاد ُأســيغه فنكهــُة 
الســوِط مــن يــِد جــالٍد متنطــَق باللغــة العربية تدمي العيــون الناعتة 
عنــد لوعــة الغضــب، ال تقــف متحــرًا مــن هــول اللحظــات الحزينــة 
فاليــوم مــا زلــُت أتقلــُب يف الســنني الحاقــدة ليســت عي بل عى 
الذيــن تاهــوا يف  صحــراء العبوديــة ليصحــوا عــى قعقعــة الكوكــِب 
والنجــوم تعــر عــن غيظهــا ملــا آلــت إليــه األمــور. اليوم أعــرف بأين 
مل أكــن ســوى حــريب  يقاتــُل يف صــف جنــٍد يواجه جيش الطاغوت 
, عــدٌو التحــَف باملكــِر والخديعــة حتــى ســلب أحــالَم األطفــاِل يف 
مهدهــا, ضــج التاريــُخ بهــم لفظهــم بــكِل مكنوناتــِه, علــه يطهــُر شــيئًا 
مــن متنــِه, لكنــُه مــال إىل الحــزِن فلــم يســتطع شــيئا مــن بــرٍش تغلغَل 
من سطرٍه يخنق النَص حتى دحرِه والتاريُخ يبيك دموع املحتال .

لعرٍش  مضت أظنها كلمح البرص, خاطفة ال لبَس فيها إال من بقايا 
عــروٍق تفطــرت يف وجهــي مســتدير أو عالمــاِت ســوٍط متنطقــت 
حــول جســدي كــام األخاديــد التــي جعلــت لنفســها حضــورًا  بــني 
اآلهــات والقمــم, بحثــُت عــن وصــٍف يف خلــويت عــن لحظــِة الحنــق 
التــي ال تنتهــي حتــى ذبــُت  يف حــرة الصوفيــة, التــي أعطــت لــكل 

كثــرًا مــا ســمعنا بعــد لقــاء نائــب رئيــس املكتــب الســيايس لحركــة حــامس 
صالــح العــاروري، وعضــو اللجنــة املركزيــة لحركــة فتــح جريــل الرجــوب يف 
إســطنبول عــن القامئــة املشــركة بــني حركتــي حــامس وفتــح للدخــول يف 
هــذا  يف  جيــدًا  َيَتمعــَن  ٔان  ُيحــاول  َمــْن  امُلقبلــِة.  الترشيعّيــِة  االنتخابــات 
العــرِض املطــروِح، ٕاْن صــدق، فــٕانَّ عليــه أْن ُيعيَد القــراءَة مرًة ومرتني وثالثة 

ِفيام ُعرِض؛ حتى يرسم صورًة للمشهِد القادم بعنايٍة وروّيٍة.
القامئــُة املشــركة، هــل هــي امُلنقــذة ِلــام متــرُّ بــه القضيــُة الفلســطينّية مــن 

مؤامراٍت ُتحاك ليَل نهاَر من أجلِّ تصفيتها؟ 
كثــرٌة هــي األســئلة التــي ُتطــرح يف نفــِس الّســياق؛ لكنهــا ولــآن مل تجْد لها 

إجاباٍت شافية. 
واآلن السؤال الذي يطرح نفسه ولرمبا يتبادر إىل أذهنِة الكثرين منا، هل 
القامئــة املشــركة مطلــٌب وطنــيٌّ ورضورة ُملحــة لــرأب الصــدِع بــني حــامس 
وفتــح؟، ٔام أنهــا محاولــة إنقــاِذ طــرٍف عــى حســاِب طــرٍف ٓاخــر؟ أو ميكــن ٔانَّ 
الســلطَة تشــعُر ٔانَّ هنــاك بديــاًل حقيقيــًا يتــم تجهيــزه لقيادتهــا، وهو محمد 
دحــالن، وبفعلهــا هــذا فهــي تســتبُق األمــَر بالقامئــة املشــركة بــني حــامس 

وفتح ِلام يتمتع به الطرفان من دعٍم جامهري.
الرامــُج مختلفــة، واأليدولوجيــات، والخلفيــات واملراجــع كذلــك مختلفــٌة، 
فهــل تجمعهــم ِفلســطني تحــت هــذا العنــوان، عنــوان )القامئــة امُلشــركة(، 

للخروج برؤيٍة واضحٍة. 

ســنني ال أذكــُر مــن معانــايت ســوى تلك األيادي الحاقــدة التي تنزُل 
عى جسدي تشكياًل وتلوينًا بأصناف العذاِب النازع. 

ســجون  يف  القهــر  تــوايَل  ألعيــَش  اليــوم,  ذلــك  مثــن  أدفــُع  اآلن   
الســلطة الفلســطينية, حتــى تتمــدُد يب لســنني خمــس, وروح وثابــة 
ال تــكل وال تلــني ألتحــرر بعــد معركــة األمعــاء الخاويــة أياًمــا طويلــة, 
عنوانها الحرمان مثنًا للحرية الحمراء, ليســت كســائر الحريات بل 
حرية تجلُب املوت أو االعتقال عشقتها مبا هي دافعًا لها راضيًا 
بــأي مثــن أللهــو بإيامــي القليلة بني شــجراتِ  الزيتون, كيَف ما كان 
مخــرُج طفولتــي املكبوتــة بــني دفتــي الســجن أو الحرمــان، بــني ليلــة 
وضحاهــا أفتــُح عينــي  مشــبوحًا يف أقبيــة التحقيــِق  البــاردة ، مــن 
جديد يف القدس من يف القدِس إال أنت تقشعر يف رأيس عطفًا 
لصــوت األذان األكيــد بالقــرِب منــي أســوار القــدس العتيقــة  تنحني 
تحــت ذرتهــا قبــة ذهبيــة المعــة  تأخــُذ تالبيــب الناظريــن أســتمُد 
مــن ســطوتها املجــد والكريــاء أقارعهــم بالصمــِت, فــام النــرُص يف 
التحقيــق إال بالصمــِت ألصــَل إىل اليــوم موقوفًا عى ذمة املحكمة 
العســكرية, التهمــة أن تكــوَن فلســطينيًا . املصــدر أجهــزة أمــن رام 

الله . الوجهة النرص أو الشهادة . انتهى 

الترشيعية وهو خارج الوطن، إضافًة إىل كونه مطلوبًا للقضاء الفلسطيني 
عى عدة قضايا؟.

الفصائــل الفلســطينية مل تعــرْض وجهــة نظرهــا يف هــذه االنتخابــات، رغــم 
الــكلِّ  عــى  لعرضــه  وفتــح  حــامس  بــني  االتفــاق  بلــورة  ينتظــر  الجميــَع  أّن 

الفلسطيني كام قال العاروري.
الحالــُة الفلســطينية ُمعقــدة للغايــة فهــي ليســت باتجــاه اإليجــاب لنقول إن 
الوضُع الفلسطيني متجٌه نحو ُمصالحة حقيقية، إذ أننا ال نرى أيَّ خطواٍت 
عملَيــة توحــي بنيــة الســلطة الفلســطينية والتــي متثلهــا حركــة بفتــح، أخــذ 
وجــه ملصالحــٍة  خطــواٍت عمليــٍة مــن بــاب ُحســن النوايــا وإثبــات صــدِق التَّ
حقيقــٍة؛ ملواجهــِة التحديــات الكبــرة التــي تعصــف بالقضيــة الفلســطينية 

من كل جانٍب.
ِحوار السيد صالح العاروري األخر، عى قناة األقىص الفضائية، أّكد عى 
أن حركــة حــامس تتجــه للمصالحــة مــن منطلــٍق وطنــي خالــٍص، حرصــًا عــى 
ُخلو الصف الفلســطيني من أي أجنداٍت خارجّيٍة، ناهيك عى أن البديل 
عــن الســلطِة الفلســطينية بديــٌل خطــٌر، وهــم يرفضوَنــه يف حركــة حــامس، 
وهــذه نقطــُة تــالٍق بــني الســلطة وحــامس يف رفــِض أّي فــرٍض لشــخصيٍة أو 
الــذي  عبــاس،  ملحمــود  خلفــًا  الفلســطينية  الســلطة  لقيــادِة  معــنٍي  توجــٍه 
باألصــل قــد انتهــت واليُتــه ويحتــاج لتجديــِد رشعيتــه ومعــه كّل مؤسســاِت 

الّسلطة.

إسبانيا يف عرص الظالم العريب.. "فرانكو" الدرب الميضء..! )2/2(

التيه يف الوطن بني سلطة رام هللا واالحتالل

القائمُة الُمشرتكة.. مصلحة أم مفسدة؟

غازي أبو دقة

سفيان قديح

أن رياح التراخي العربية، وخاصة بعد » كامب 
ديفيد 1979 » وإقامة أول اعتراف، من 

دولة عربية، بالكيان الصهيوني، ودول عربية 
تعمل في الخفاء مع الكيان، بقيت حكومات 
اليمين االسباني، تميل نحو االعتراف بدولة 

الكيان الصهيوني؛ مع التمسك بحق الشعب 
الفلسطيني، في تقرير مصيره، وعودة 

الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم

سؤال جديد آخر يحتاج إلجابٍة مقنعة، ما 
هي الضمانات التي ستعتمد عليها الفصائل 
لعدم حدوث انقالب جديد على ما ستفرزه 

االنتخابات إن تمت؟

إسالم حامد

 اآلن أدفُع ثمن ذلك اليوم, ألعيَش توالَي 
القهر في سجون السلطة الفلسطينية, حتى 
تتمدُد بي لسنين خمس, وروح وثابة ال تكل 
وال تلين ألتحرر بعد معركة األمعاء الخاوية 

أياًما طويلة, عنوانها الحرمان ثمنًا للحرية 
الحمراء, ليست كسائر الحريات بل حرية تجلُب 

الموت أو االعتقال .
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الــورود  10 أصنــاف مــن  يــزرع نحــو  بأنــه  وأفــاد 
املرغوبة يف الســوق املحيل، أبزرها: الجوري 
الســوق  يف  توفرهــا  عــى  ويعمــل  والقرنفــل، 

بالكميات املطلوبة.
وذكــر حجــازي لصحيفــة "فلســطني" أن مجمــل 
املســاحة املزروعــة لــدى عائلتــه هــي 11 دونم 
فقط من أصل 40 دونم كان والده ميتلكها يف 

تسعينات القرن املايض.
دونــم   700 متتــك  حجــازي  عائلــة  وكانــت 
يف  بالــورود  مزروعــة  دونــم   1200 أصــل  مــن 
التســعينات وقبــل فرض الحصــار عى القطاع، 

وفًقا البنها.
وأشار إىل تكبد املزارعني خسائر مالية باهظة 
نتيجــة منــع قــوات االحتــال اإلرسائييل تصدير 
أبــو  "كــرم  معــر  عــر  طويلــة  لســنوات  الــورود 
ســامل" إىل دول العــامل األمــر الــذي يــؤدي إىل 

إتافها أمام أشعة الشمس.
العوامــل  الفلســطيني  املــزارع  يســتثني  وال 
املحليــة مــن التأثــر عــى حالــة الرتاجــع الــذي 
تلــك  ســيام  ال  بغــزة،  الــورود  زراعــة  تعيشــه 
امليــاه  ملوحــة  معــدالت  ارتفــاع  يف  املتمثلــة 
الشــتول  كلفــة  وارتفــاع  العذبــة،  امليــاه  وقلــة 

الخاصة بالورود واألسمدة والعاملة.
وال يــزال حجــازي يذكــر آخر شــحنة ورود قامت 
يف  وكانــت  الخــارج  إىل  بتصديرهــا  عائلتــه 
موســم 2013-2012 فــكان يتــم تصديرها يف 
فصــل الشــتاء للــدول األوروبيــة مبناســبة أعيــاد 

املياد وغرها من املناسبات لديهم.
لكــن هــذا العــام 2020، ألقــت جائحــة كورونــا 
واملناســبات  الحيــاة  عــى  الســلبية  بظالهــا 
االجتامعيــة وتوقــف األفراح، فقل الطلب عى 

الورود.
وعر حجازي عن أمله بأن تتحسن األوضاع يف 
غزة ويف كل دول العامل لتتجاوز البرشية هذا 

الوباء.
رفــح،  مبحافظــة  الزراعــة  وزارة  مديــر  وأشــار 
م.أكــرم أبــو دقــة إىل أن زراعــة الزهور كانت من 
الزراعــات التصديريــة املهمــة مــع بدايــة قــدوم 

السلطة الفلسطينية إىل قطاع غزة.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  دقــة  أبــو  وذكــر 
تصديــر الــورود شــهد حالــة مــن االزدهــار بدايــة 
الحصــار  قبيــل  حتــى  واســتمر  التســعينات 

اإلرسائييل.
وأفــاد بــأن مســاحة األرايض املزروعــة بالــورود 

دونــم،   1200 إىل  وصلــت  التســعينات  يف 
كــام كان يتــم تصديــر مــن 60-50 مليــون وردة 
األعيــاد  مواســم  يف  األوروبيــة  للــدول  ســنويًا 

خال فصل الشتاء.
وقال أبو دقة: لكن مع ظروف انتفاضة األقىص 
وتجريــف االحتــال لــأرايض املزروعة بالورود 
تراجعــت املســاحات املزروعــة، كــام تســبب 
مــن  كثــر  املعابــر مبنــع تصديرهــا يف  إغــاق 

املرات.
ولفــت إىل أن آخــر شــحنة ورود تــم تصديرهــا 
مــن غــزة إىل الخــارج كانــت عــام 2013 حيــث 

تم تصدير 5 مايني وردة.
أدى  املعابــر  إغــاق  اســتمرار  إن  وأضــاف: 
عــدد  أصبــح  حتــى  الــورود  زراعــة  تراجــع  إىل 
ال   2020 خــال  فيهــا  املزروعــة  املســاحات 
يزيــد عــن 20 دونــم فقــط، وترتكــز زراعتهــا يف 

محافظتي رفح وخان يونس.
زراعتــه  يتــم  مــا  أن  الحكومــي  املســؤول  وأكــد 
ويذهــب   - فقــط  املحــيل  لاســتهاك   - هــو 
بتجهيــزه  تختــص  التــي  الــورود  ملحــات 
للمناســبات يف األفــراح واالحتفــاالت الســنوية 

وغرها من املناسبات املجتمعية.

املطاعــم  أن  "فلســطني"  لصحيفــة  شــحادة  وأوضــح 
كانــت  والجامعــات  املــدارس  و"كانتينــات"  والفنــادق 
الخــروات ومــع توقــف  مــن  تســتهلك كميــات كبــرة 
النشــاط الســياحي واملؤسســات التعليمــة يف الضفــة 

الغربية ودولة االحتال تراجع االستهاك.
مكدســة  اليــوم  أضحــت  الخارجيــة  األســواق  أن  وذكــر 
غــزة  مــن  أو املســتوردة  الزراعيــة املحليــة  باملنتجــات 
كاملــة  ترصيفهــا  عــى  والبائعــني  التجــار  مقــدرة  دون 

وهذا ترك تأثره السلبي عى األسعار.
وأشــار شــحادة إىل أن صندوق ســعة )12( كيلو بندورة 
عى سبيل املثال كان يبيعه تجار غزة  بـ )50( شيقا 
للمســتوردين يف الضفــة قبــل اعــان خطــة الطوارئ يف 

ابريل املايض  أما اليوم فاملستورد يطلب رشاء نفس 
شــواقل،  عــرشة  تتعــدى  ال  جــدًا  متــدٍن  بســعر  الكميــة 
بذريعــة  والتصديــر،  الزراعــة  تكاليــف  تغطــي  ال  وهــي 

تراجع الرشاء.
لــذات  املابــس  مــن  غــزة  قطــاع  مبيعــات  تأثــرت  كــام 

األسباب املذكورة آنفًا.
وبــني ناهــض الصفــدي، املســؤول يف مصنع الصفدي 
للخياطــة أن مبيعاتهــم مــن املابس إىل أســواق الضفة 
العــام  بدايــة  منــذ  انخفضــت  واإلرسائيليــة  الغربيــة 

الحايل بنسبة 60%.
الطاقــة  أن  "فلســطني"  لصحيفــة  الصفــدي  وبــني 
 )40%( إىل   )60%( مــن  تهــاوت  ملصنعــه  االنتاجيــة 

بســبب كورونــا. وعــر الصفــدي عــن خشــيته من توقف 
نشــاطه كامــًا عــن العمل بســبب أزمة التيــار الكهربايئ 
أو أن تتخــذ ســلطات االحتــال قــرارًا مبنع صادرات غزة 
من الخروج عر "كرم أبو ســامل" يف اطار التضيق عى 

القطاع املحارص.
االحتــال  ســلطات  وقــف  تــرك  اآلخــر  الجانــب  وعــى 
الصناعــات  إليهــا  تحتــاج  التــي  الخــام  املــواد  ادخــال 
القامتــة عــى نشــاط عمــل أصحــاب  الخشــبية بظالــه 

تلك املهنة.
وبــني وضــاح بسيســو رئيــس اتحاد الصناعات الخشــبية 
أن قــرار ســلطات االحتــال مبنــع ادخــال املــواد الخــام 
لغزة شمل األخشاب مبختلف أحجامها، ومواد الطاء 

واملنشــفات، محــذرًا مــن أن اســتمرار منــع ادخــال تلك 
املواد سيؤثر عى عملية االنتاج يف غزة.

وأشــار بسيســو لصحيفــة "فلســطني" إىل أن املنتجــني 
ال يشــعرون يف الوقــت الراهــن بظهــور أزمــة نظرًا لوجود 
أن  كــام  األقــل،  عــى  أســبوعني  ملــدة  يكفــي  مخــزون 
إىل  بحاجــة  الجاهــزة   املنتجــات  مــن  فائــض  لديهــم 

تسويق.
ولفــت بسيســو إىل أن مبيعــات الصناعــات الخشــبية 
 3 الغزيــة ألســواق الضفــة واإلرسائيليــة ســجلت قرابــة 
مليــون دوالر منــذ بدايــة العــام الجاري وهي أرقام مالية 

قليلة مقارنة بالسنوات السابقة.
وبــني بسيســو أن بيــع املنتجــات الخشــبية يف الســوق 

املحــيل تراجــع أيضــًا نظرًا لتدهور األوضاع االقتصادية 
ونقص السيولة النقدية، كام قلت املبيعات الخارجية 
اســتبدال  إىل  دفعــت  التــي  كورونــا  جائحــة  بســبب 
األولويات لدى املواطنني بجعل تأمني الغذاء والدواء 

يف أعى القامئة.
مــارس  منــذ  الخشــبية  الصناعــات  خســائر  وتجــاوزت 
وحتــى يوليــو 11 مليــون شــيقل بســبب جائحــة كورونا، 

حسب بسيسو.
الصناعيــة  املنشــآت  مــن  العــرشات  أن  بسيســو  وبــني 
بقطــاع الصناعــات الخشــبية تعــاين عــدم القــدرة عــى 
تجديــد خطــوط إنتاجها، وســط تقــدم كبر يف تقنيات 

اإلنتاج عى املستوى العاملي.

بسبب كورونا ونقص السيولة

صادرات غزة ألسواق الضفة والـ48 تنخفض إىل 60 %
غزة/ رامي رمانة:

رون من قطاع غزة: إن مبيعاتهم تراجعت  قــال مصدِّ
من )40 : 60(%، بسبب جائحة كورونا وتبعاتها على 
حركة األســواق الخارجية، ولنقص السيولة النقدية، 
محذريــن فــي الوقــت نفســه مــن اســتمرار وقــف 

ســلطات االحتــال منع توريد المواد الخام والســلع 
التــي يحتاجون إليهــا في تصنيــع منتجاتهم وفاحة 

األراضي.
وتواجــه صــادرات غــزة الزراعيــة إلــى أســواق الضفة 
الغربية وأراضي الـ48 تراجًعا كبيًرا بسبب تأثير جائحة 

كورونــا ســلبًا علــى الحركــة الشــرائية. وبيــن أشــرف 
شــحادة، وهــو تاجــر يصــدر منتجــات زراعيــة مــن غزة 
إلــى الخــارج، أنــه منذ أبريــل الماضــي وصــادرات غزة 
مــن الخضروات فــي تراجع وصلت إلى أكثر من 50% 

مقارنة بالعام الماضي.

ر من 50-60 مليون وردة كانت تصدِّ
تراجع زراعة الورود بغزة من 1200 دونم إىل 20 دومًنا فقط

                غزة/ صفاء عاشور:
يتمســك املــزارع محمــد حجــازي بزراعــة أرضــه بالــورود، ثابتــا 
عــى خطــى والــده الــذى بدأ قبل ثاثني عاما بزراعتها ألول مرة 
يف قطــاع غــزة. ويســتذكر حجــازي بدايــة زراعــة والــده للــورود 

الحصــار  تشــديد  منــذ  ترتاجــع  أن  قبــل  للخــارج،  وتصديرهــا 
زراعــة  حجــازي  ويحــاول  2006م.  عــام  غــزة  عــى  اإلرسائيــيل 
أرض عائلتــه حاليــا بالــورود املطلوبــة للســوق املحــيل يف غــزة 

املحارصة.

واشنطن/ وكاالت:
ارتفــع الذهــب قليــا، أمــس، بدعــم من آمال 
قــرب التوصــل التفــاق بخصــوص خطة تحفيز 
أمريكيــة جديــدة، لكــن تحســن الــدوالر بدفــع 
مــن اتســاع جائحــة كورونــا يحــد مــن مكاســب 

املعدن األصفر.
املعامــات  يف  النفيــس  املعــدن  وصعــد 
0.26 باملئــة  5 دوالرات أو بنســبة  الفوريــة 

إىل 1909.13 دوالر لأوقية.
بنحــو  اآلجلــة  األمريكيــة  العقــود  يف  وارتفــع 
إىل  باملئــة   0.38 بنســبة  أو  دوالرات   7

1911.75 دوالر لأوقية.

ويتهيــأ الذهــب لاســتفادة مــن حزمــة تحفيز 
أمريكيــة جديــدة يجــري التفــاوض عليهــا بني 
إدارة الرئيــس دونالــد ترامب والدميقراطيني 

يف مجلس النواب.
موظفــي  كبــر  أعلــن  تطــور،  أحــدث  ويف 
البيــت األبــني ســتيفن ميــدوز، األربعــاء، عــن 
رافعــا  األبيــض،  البيــت  قدمــه  عــرض جديــد 
دوالر  مليــار   1900 إىل  للحزمــة  اقرتاحــه 
بحزمــة  الدميقراطيــني  مطالــب  مــن  مقرتبــا 

مقدارها 2200 مليار دوالر.

وكبــح جــامح الذهب ارتفــاع الدوالر مدعوما 
عــودة  مــع  االقتصــاد  تعــايف  تعــر  مبخــاوف 
الواليــات  فيهــا  مبــا  الــدول،  مــن  العديــد 
مواجهــة  يف  القيــود  تشــديد  إىل  املتحــدة 

موجة ثانية من تفيش فروس كورونا.
رشاء  كلفــة  مــن  الــدوالر  قــوة  تزيــد  وعــادة، 
الذهــب عــى حامــيل العمــات األخــرى مــا 

يضعف الطلب عى املعدن النفيس.
يف املقابــل، عــاودت أســعار النفط الهبوط، 
مــع  الطلــب  تراجــع  مخــاوف  مغلبــة  أمــس، 
تشــديد القيــود ملواجهــة جائحــة كورونــا يف 
عديــد الــدول عى تلميحات روســية باإلبقاء 

عى تخفيضات "أوبك+" لإلنتاج.
ونزلــت عقــود خام برنــت القيايس لنفط بحر 
الشــامل، تســليم ديســمر/كانون األول، 23 
 42.23 إىل  باملئــة   0.54 بنســبة  أو  ســنتا 

دوالر للرميل.
تكســاس  غــرب  خــام  عقــود  وانخفضــت 
الوســيط األمريــي، تســليم ديســمر/كانون 
 0.54 بنســبة  أو  ســنتا   22 أيضــا،  األول، 

باملئة إىل 40.42 دوالر للرميل.
وكان الخامــان القياســيان صعــدا بنحــو 2.5 

باملئــة، الخميــس، بعــد ترصيحــات للرئيــس 
فيهــا  بوتــني مل يســتبعد  الــرويس فادميــر 
اســتمرار تخفيضــات غر مســبوقة ملجموعة 
الوقــت املســتهدف  بعــد  مــا  "أوبــك+" إىل 

يف نهاية 2020.
ويف أبريل/نيســان، توصلــت منظمــة الــدول 
املصدرة للبرتول "أوبك" بقيادة الســعودية 
ومنتجــون آخــرون تقودهــم روســيا إىل اتفــاق 
 9.7 مبقــدار  تاريخيــة  تخفيضــات  عــى 
مليــون برميــل يوميــا اعتبــارا من مطلــع مايو/

تقليصهــا  تــم  يوليو/متــوز،  نهايــة  أيــار حتــى 
مطلــع  مــن  اعتبــارا  برميــل  مليــون   7.7 إىل 

أغسطس/آب حتى نهاية 2020.
وأبلغ وزير الطاقة الرويس ألكســندر نوفاك، 
أمــس، مجلــس الدومــا الــرويس )الرملــان(، 
أنه من املتوقع انخفاض صادرات الباد من 
النفط يف 2020 بنسبة 16.4 باملئة مقارنة 

مع العام املايض إىل 225 مليون طن.
وقــال إنــه مــن املتوقــع أن يبلــغ إنتــاج روســيا 
طــن،  مايــني   507 العــام  هــذا  النفطــي 
بــني  يــرتاوح  مخطــط  مســتوى  مــن  انخفاضــا 

560-558 مليون طن.

صحيفة: خطة كويتية لرتحيل 
70 % من العاملة الوافدة

الكويت/ فلسطني:
الوافــدة،  العاملــة  مــن  باملئــة   70 ترحيــل  الكويتيــة  الســلطات  تعتــزم 
بهدف إصاح اختال يف الرتكيبة السكانية للباد، وفق إعام محيل.

األمــة  مجلــس  أن  أمــس،  الكويتيــة،  “القبــس”  صحيفــة  وأوضحــت 
إىل  الوصــول  عــى  الحكومــة  عــزم  عــن  تأكيــدات  “تلقــى  )الرملــان( 
معالجــات ملموســة الختــاالت الرتكيبــة الســكانية خــال 5 ســنوات”. 
قولهــم  تســمها(  )مل  وزاريــة  مصــادر  عــن  الكويتيــة  الصحيفــة  ونقلــت 
إن “الحكومــة لديهــا خطــة طموحــة تســتهدف ترحيــل 70 باملئــة مــن 
العاملــة الوافــدة، بينهــا الهامشــية واألميــة والتــي يبلــغ مجموعهــا نحــو 

مليون وافد”.
وأشــارت املصــادر الوزاريــة إىل أهميــة التوّجــه نحــو االســتقدام الذيك 
للعاملة خال املرحلة املقبلة، لضامن كفاءة العاملة الوافدة وجودة 
الخدمــات وتحســني الوضــع األمنــي مــن خــال تقليــل أزمــات العاملــة 

السائبة.
وخــال العــام الجــاري، تواتــرت أزمــات العاملــة الوافــدة يف الكويــت 
بشــدة، ال ســيام مــع تــأزم األوضــاع الوظيفيــة يف ظــل تفــيش فــروس 
إيقــاع  ضبــط  رضورة  إىل  مــرارا  كويتيــون  مســؤولون  دعــا  إذ  كورونــا، 

استقدام العاملة إىل الباد.
حكوميــة  إجــراءات  الكويــت  بــدأت   2017 أيلــول  ســبتمر/  ومنــذ 
متتالية، ملا سمته “تكويت الوظائف” من أجل تنفيذ خطة لتخفيض 
العاملــة الوافــدة تدريجيــا بالقطــاع العــام واســتبدالها بأخــرى كويتيــة 

خال مدة 5 سنوات.
وميثــل الوافــدون )األجانــب( نحــو 69 باملائــة مــن إجــاميل عدد ســكان 
الكويــت حتــى نهايــة يونيــو/ حزيــران 2018، البالــغ 4 مايــني و588 
العامــة  الهيئــة  عــن  الصــادرة  اإلحصائيــة  بحســب  نســمة،  و148  ألفــا 

للمعلومات املدنية )حكومية(. 

بعد االنفصال األورويب.. 
ع أول اتفاق  بريطانيا توقِّ

تجاري كبري
لندن/ فلسطني:

كبــرا،  تجاريــا  اتفاقــا  أمــس،  رســميا،  واليابــان  بريطانيــا  وقعــت 
يعــد األول مــن نوعــه للمملكــة املتحــدة بعــد خروجهــا مــن االتحــاد 
األورويب، يف الوقــت الــذي تواصــل فيــه مواجهــة صعوبــات إلبــرام 

اتفاق مع رشكائها التجاريني األقرب يف االتحاد األورويب.
بعــد  للصحفيــني  تــروس،  ليــز  الريطانيــة،  التجــارة  وزيــرة  وقالــت 
بــاد  يف  تكــون  أن  مائــم  هــو  "كــم  طوكيــو:  يف  التوقيــع  مراســم 
الشمس املرشقة للرتحيب بفجر حقبة جديدة من التجارة الحرة".

وتابعــت: "هــذه أول اتفاقيــة جديــدة للتجارة الحرة يتم إبرامها منذ 
أصبحت اململكة املتحدة مجددا دولة تجارية مستقلة".

ويــأيت التوقيــع بعــد أن توصلــت تــروس ووزيــر الخارجيــة اليابــاين، 
توشيميتسو موتيغي، إىل اتفاق عام يف سبتمر املايض.

الشــهر  ونصــف  أشــهر   4 بعــد  جــاء  التوقيــع  أن  موتيغــي  وأوضــح 
فقــط مــن بــدء املفاوضــات وقــال: "هــذا دليــل عــى تصميــم اليابان 

واململكة املتحدة عى مواصلة تعزيز التجارة الحرة بقوة".
صادراتهــا  مــن  باملئــة   99 أن  يعنــي  االتفــاق  إن  بريطانيــا  وقالــت 
لليابــان ســتكون معفيــة مــن الرســوم، وإنهــا قــد تزيــد التجــارة بواقــع 
األجــل  يف  دوالر(  مليــار   19.9( إســرتليني  جنيــه  مليــار   15.2

الطويل، مقارنة مع 2018.
ويلغــي االتفــاق الرســوم الريطانيــة عــى الســيارات اليابانيــة عــى 
مراحــل وصــوال إىل صفــر يف 2026، وهــو مــا مياثــل اتفــاق التجــارة 

بني اليابان واالتحاد األورويب.
وقــال موتيغــي بعــد التوقيــع إنــه اتفــق مــع تــروس عــى العمــل معــا 

حتى يدخل االتفاق حيز التنفيذ يف أول يناير 2021.

الذهب يرتفع وكورونا تتسبَّب بانخفاض أسعار النفط مجّدًدا
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إسطنبول/ وكاالت:
أكــد الرئيــس الــريك رجــب طيب 
إردوغــان، أمــس، أن بــاده أجــرت 
اختبــار  أول  املــايض  األســبوع 
الدفاعيــة  الصاروخيــة  للمنظومــة 
الروسية »إس400-«، مقلًا من 

أهمية االنتقادات األمريكية.
اســطنبول  يف  إردوغــان  وقــال 
قبــل  معلومــات  ُنــرت  بعدمــا 
الجيــش  أن  إىل  تشــري  أســبوع 
اختبــار  أول  أجــرى  الــريك 
صحيــح.  »هــذا  إن  للمنظومــة، 
جــرت االختبــارات وســتتواصل«. 
انتقــادات  عــى  معلقــًا  وأضــاف 
واشــنطن: »لــن نطلــب اإلذن مــن 

األمريكيني«.
أن  تركيــة  إعــام  وســائل  وأكــدت 
لنظــام  اختبــار  أول  أجــرت  انقــرة 

الفائــق  الــرويس  الجــوي  الدفــاع 
»إس400-«  طــراز  مــن  التطــور 
يف شــال البــاد يــوم 16 أكتوبــر 
أثــار  والــذي  األول(،  )تريــن 
رشاؤه غضــب الواليــات املتحــدة 
وحلفــاء أخريــن لركيــا يف الحلــف 

األطليس.
اليونــان  »أن  إردوغــان  وأضــاف 
الحلــف(  يف  عضــو  أيًضــا  )وهــي 
 -300 إس  صواريــخ  متلــك 
تتحــدث  هــل  وتســتخدمها. 
ال«،  عنهــا؟  املتحــدة  الواليــات 
أســلحة  »امتاكنــا  أن  معتــرا 
روســية يزعج هؤالء الســادة، لكننا 
يف  االســتمرار  عــى  مصممــون 

استخدامها«.
وزارة  باســم  املتحدثــة  كانــت 
مورغــان  األمريكيــة  الخارجيــة 

لوكالــة  قالــت  قــد  أورتاغــوس 
الصحافــة الفرنســية إن »الواليــات 
ال  إنهــا  بوضــوح  قالــت  املتحــدة 
 .400 إس  نظــام  تفعيــل  تريــد 
التداعيــات  مــن  بوضــوح  وحذرنــا 
الوخيمــة املحتملــة عــى عاقاتنا 
يف مجــال األمــن إذا فّعلــت تركيــا 

النظام«.
هــذه  تركيــا  رشاء  وســّبب 
الصواريــخ يف ســياق تقاربهــا مــع 
عــدة دول  مــع  موســكو، خافــات 
غربيــة تقــول إن النظــام الــرويس ال 
يتاىش مع معدات حلف شال 

األطليس )ناتو(.
اختيارهــا  عــن  أنقــرة  وتدافــع 
إن  بالقــول  الروســية  الصواريــخ 
الواليــات املتحــدة رفضــت بيعهــا 
نظام »باتريوت« للدفاع الجوي.

جنيف/ وكاالت:
وّقــع طرفــا النــزاع يف ليبيــا أمــس "اتفاقــا دامئــا 
بعــد  فــوري"  بـ"مفعــول  النــار"  إطــاق  لوقــف 
يف  جــرت  أيــام  خمســة  اســتمرت  محادثــات 

جنيف برعاية األمم املتحدة.
وقالــت رئيســة بعثة األمــم املتحدة للدعم يف 
ليبيــا باإلنابــة ســتيفاين وليامــز إنــه "يــوم جميــل 
للشــعب الليبي"، مضيفة إنه صباح أمس يف 
مقــر األمــم املتحــدة يف جنيف، "قــام الوفدان 
إطــاق  لوقــف  اتفــاق  بتوقيــع   )...( الليبيــان 

النار، كامل ووطني ودائم مبفعول فوري".
اللجنــة  محادثــات  أن  البعثــة  واعتــرت 
العســكرية املشــركة 5+5 يف جنيــف توجــت 
أمــس بإنجــاز تاريخــي، وحّيت "توصــل الفرقاء 
الليبيني إىل اتفاق دائم لوقف إطاق النار يف 

جميع أنحاء ليبيا".
تحــول  نقطــة  يشــكل  "اإلنجــاز  هــذا  أن  ورأت 
يف  واالســتقرار  الســام  تحقيــق  نحــو  هامــة 

ليبيا".
صفحتهــا  عــى  مبــارش  ببــث  البعثــة  وقامــت 
دقائــق  عــر  اســتمر  الــذي  التوقيــع  لحفــل 
مقــر  يف  املراســم  وجــرت  تصفيــق.  وأعقبــه 
األمــم املتحــدة يف جنيــف حيث وقف أعضاء 
الوفدين الليبيني ورئيسة بعثة األمم املتحدة 
يضعــون  وهــم  باإلنابــة،  ليبيــا  يف  للدعــم 
وقعــوا  التــي  االتفــاق  وثائــق  أمــام  كامــات، 

عليها الحقا.
ويف بيــان أكــد رئيــس حكومــة الوفــاق الوطنــي 
اطــاق  وقــف  "عــى  االتفــاق  أن  الــراج  فايــز 
عــن  املعانــاة  ويرفــع  الدمــاء  يحقــن  دائــم  نــار 

املواطنــني وميهــد الطريــق لنجــاح املســارات 
األخرى االقتصادية والسياسية".

أطاحــت  منــذ  الفــوىض  يف  ليبيــا  وانزلقــت 
األطلــيس  شــال  حلــف  دعمهــا  انتفاضــة 
إىل  وأدت  القــذايف  معمــر  األســبق  بالرئيــس 

مقتله يف 2011.
وتشــهد الباد رصاع عى الســلطة بني حكومة 
األمــم  مــن  بهــا  املعــرف  الوطنــي  الوفــاق 
املتحــدة ومقرهــا طرابلــس مــن جهــة، وســلطة 
خليفــة  املشــري  يجّســدها  البــاد  رشق  يف 
حفر املدعوم من الرملان املنتخب ورئيسه 

عقيلة صالح.
مختلفــة.  دول  مــن  دعــا  الطرفــان  ويتلقــى 
مــر  مــن  مدعــوم  حفــر  خليفــة  فاملشــري 
بينــا  املتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  وروســيا 

يتلقى فايز الراج دعا من تركيا.
ليبيــا  يف  املتحاربــني  الطرفــني  إعــان  ومنــذ 
آب/أغســطس  يف  العدائيــة  األعــال  وقــف 
املايض، تســارعت املفاوضات يف األســابيع 
إلطــاق  دائــم  وقــف  رشوط  لتحديــد  األخــرية 

النار.
وقالــت ســتيفاين وليامــز لوســائل اإلعــام إنــه 
فــوري".  وأثــره  ودائــم  وشــامل  وطنــي  "اتفــاق 
أن  يفــرض  النــار  إطــاق  وقــف  أن  وأضافــت 
يرافقــه خــروج "املرتزقــة واملقاتلــني األجانــب 
)...( مــن ليبيــا خــال فرة أقصاها ثاثة أشــهر 

اعتبارا من اليوم )أمس(".
"كل  أن  عــى  اتفقــا  الجانبــني  أن  وأضافــت 
املســلحة  والجاعــات  العســكرية  الوحــدات 
املوجودة عى الخطوط األمامية ســتعود إىل 

ثكناتها".وبني نيسان/أبريل 2019 وحزيران/
احتــال  حفــر  املشــري  حــاول   ،2020 يونيــو 
طرابلــس عســكريا لكنــه مل ينجــح. وأدت هــذه 
املواجهات إىل سقوط مئات القتى وأجرت 

عرات اآلالف من األشخاص عى الفرار.
ورحبــت ايطاليــا، القــوة االســتعارية الســابقة 
بيــان  يف  وقالــت  االتفــاق.  بتوقيــع  ليبيــا،  يف 
لــوزارة الخارجيــة إّن االتفــاق "نقطــة تحــّول ذو 

أهمية محورية الستقرار ليبيا".
كــا رّحبــت املفوضيــة األوروبيــة بإعان وقف 
تطبيقــه  إىل  ودعــت  ليبيــا  يف  النــار  إطــاق 

واستئناف محادثات السام.
وقــال املتحــدث باســم االتحــاد األورويب بيــر 
إطــاق  وقــف  "اتفــاق  إن  لصحافيــني  ســتانو 
النــار بشــكل دائــم أســايس الســتئناف الحــوار 
السيايس"، مؤكدا أنه "من املهم جدا كذلك 

أن يطّبق هذا االتفاق".
إردوغــان  طيــب  رجــب  الــريك  الرئيــس  لكــن 
نــار  إطــاق  وقــف  "مصداقيــة"  يف  شــكك 

"دائم".
الوفــاق  لحكومــة  الداعــم  إردوغــان  وقــال 
"اتفــاق  إن  االتفــاق  عــى  املوقعــة  الوطنــي 
وقــف إطــاق النــار اليــوم مل يتــم يف الحقيقــة 
بأعى املستويات، بل مبستوى أقل. سيكون 
تحديد إن كان سيدوم مسألة وقت". وأضاف 

"يبدو يل أنه يفتقد إىل املصداقية".
وقــارن إردوغــان بــني وقــف إطاق النــار املعلن 
بــني  أعلنــت  ماثلــة  واتفاقــات  ليبيــا  يف 
يف  بــاغ  قــره  ناغــورين  يف  وأرمينيــا  أذربيجــان 

األسابيع األخرية، لكنها انتهكت.

جدة-ستوكهومل/ األناضول:
اإلســامي،  التعــاون  منظمــة  أدانــت 
أمــس، ربــط املســلمني باإلرهــاب، ونــر 
رســوم مســيئة للنبــي محمــد عليــه الصاة 
املبــاين  بعــض  واجهــات  عــى  والســام 

بفرنسا.
بيــان صــادر عــن املنظمــة  جــاء ذلــك يف 
)تضــم 57 دولــة(، غــداة تريــح الرئيــس 
بــاده  بــأن  ماكــرون،  إميانويــل  الفرنــيس 
لــن تتخــى عــن "الرســوم الكاريكاتوريــة" 

)املسيئة(.
وقالت املنظمة: "ندين استمرار الهجوم 
املنظم عى مشــاعر املســلمني باإلساءة 
يف  املتمثلــة  الدينيــة،  رموزهــم  إىل 

شخص الرسول محمد".
واستغربت "الخطاب السيايس الرسمي 
الصادر عن بعض املسؤولني الفرنسيني، 
الفرنســية  للعاقــات  يــيسء  الــذي 
اإلســامية ويغــذي مشــاعر الكراهيــة مــن 

أجل مكاسب سياسية حزبية".
كا استنكرت املنظمة، "أي ترير إلهانة 
الرمــوز الدينيــة مــن أي ديانــة باســم حريــة 

التعبري".
فرنســا  اإلســامي"،  "التعــاون  وحثــت 
التمييزيــة  السياســات  مراجعــة  عــى 
التــي تســتهدف املجتمعات اإلســامية، 
وتــيسء ملشــاعر أكــر مــن مليــار ونصــف 

املليار مسلم حول العامل.

واألربعــاء، قــال ماكــرون، يف تريحــات 
صحفية، إن باده لن تتخى عن "الرسوم 
الكاريكاتوريــة" )تعــود للمجلــة الفرنســية 
شاريل ايبدو(، واملنشورة عى واجهات 
املبــاين بعــدة مــدن فرنســية بينهــا تولــوز 

ومونبولييه )جنوب(.
الضغــوط  زادت  األخــرية  األيــام  وخــال 
واملداهــات، التــي تســتهدف منظات 
بفرنســا،  اإلســامية  املــدين  املجتمــع 
عــى  عــرض  معلــم  قتــل  خلفيــة  عــى 
تاميــذه تلــك الصــور، بإحــدى ضواحــي 

باريس.
مــن جانــب آخــر، أقــدم عــدد مــن الشــبان 
الســويديني، أمــس، عــى إحــراق نســخة 
مــن القــرآن الكريــم يف ســاحة عامــة أمــام 
بالعاصمــة  والرملــان  الحكومــة  مبنيــي 

ستوكهومل.
بثتــه  مصــور  مقطــع  بحســب  ذلــك  جــاء 
فيــه  تحــث  مســلمة،  ســويدية  ناشــطة 
الشــبان عــى الكــف عــن ذلــك دفاعــا عــن 

القرآن الكريم والدين اإلسامي.
حــول  قــادة  يضــع  شــابا  املقطــع  وأظهــر 
وهــو  الســويدي،  العلــم  تحمــل  عنقــه 
يرضم النار بنســخة القرآن الكريم، وســط 
املجتمعــني  أقرانــه  وتصفيــق  تشــجيع 

حوله.
يف  بثهــا  تــم  التــي  املشــاهد  ووفــق 
املقطــع، مل يحــاول أي مــن رجال الرطة 

لحايــة  باملــكان  دامئــا  املتواجديــن 
املباين الحكومية القريبة، التدخل ملنع 

الشاب من إحراق نسخة القرآن الكريم.
أقــى  الواقعــة  ماملــو  مدينــة  وكانــت 
الجنوب السويدي، واملحاذية للعاصمة 
مطلــع  شــهدت  كوبنهاغــن،  الدمناركيــة 
موجــة  املــايض،  أيلــول  ســبتمر/ 
مؤيــدي  إقــدام  إثــر  عنيفــة  احتجاجــات 
عــى  بالــودان،  راســموس  الدمنــاريك 
إحــراق نســخ مــن القــرآن الكريــم يف حــي 

روسنغورد ذاي األغلبية املهاجرة.
وجاء ذلك بعد رفض ستوكهومل الساح 
لليمينــي بالــودان بدخــول أراضيهــا، بعــد 
يف  بنفســه  القــرآن  "بحــرق  تهديداتــه 

األرايض السويدية".
وبالــودان )مواليــد عــام 1982( ســيايس 
اليــن"  "هــارد  حــزب  وزعيــم  دمنــاريك، 
عــام  أسســه  الــذي  املتطــرف،  اليمينــي 
ســابق  وقــت  يف  طالــب  وقــد   ،2017
بحظــر اإلســام يف بــاده، وترحيــل جميــع 
املسلمني منها للحفاظ عى مجتمعهم 
يف  عربيــة  مصــادر  بحســب  العرقــي، 

الدمنارك.
وأعقــب إحــراق نســخة القــرآن يف ماملــو، 
إحراق أخرى يف منطقة رينيك بالعاصمة 
وحفيظــة  غضــب  أثــار  مــا  ســتوكهومل، 
البــاد،  عمــوم  يف  املســلمة  الجاليــات 

وخروجهم يف تظاهرات احتجاجية.

السويد.. إحراق نسخة من القرآن أمام مبنى البرلمانطرفا النزاع يف ليبيا يوّقعان اتفاًقا دامًئا إلطالق النار
"التعاون اإلسالمي" تدين ربط اإلسالم باإلرهاب يف فرنسا

"موقف واشنطن ال يهّمنا"
أردوغان: اختبارات "إس 400" جرت بالفعل

باكو/ األناضول:
أعلــن الرئيــس األذربيجاين إلهام علييف، أمس، 
تحريــر 13 قريــة جديــدة مــن االحتــال األرمينــي 

يف إقليم "قره باغ" املحتل.
عــى  حســابه  عــر  تغريــدة  يف  علييــف  وقــال 
تحريــر  مــن  متكــن  بــاده  جيــش  إن  "تويــر"، 
قريتــني مبحافظــة خوجاونــد و5 قــرى مبحافظــة 

قريتــني  حــرر  الجيــش  أن  ذكــر  كــا  جرائيــل. 
يف  قــرى   4 جانــب  إىل  زنغيــان،  مبحافظــة 

محافظة قباديل.
وبذلــك متكــن الجيــش األذربيجــاين مــن تحريــر 
مراكــز 3 محافظــات و3 بلــدات وأكــر مــن 130 
قريــة مــن االحتــال األرميني يف قره باغ منذ 27 

أيلول/ سبتمر املايض.

علييف: تحرير 13 قرية أذربيجانية يف إقليم "قره باغ"

التحالف بقيادة 
ر طائرتني  السعودية يدمِّ

َتنْي للحوثيني باليمن ُمسيَّ
الرياض/ وكاالت:

قــال التلفزيــون الســعودي إن التحالــف الــذي تقــوده الريــاض 
اعــرض ودمــر طائرتني مســريتني مفخختــني أطلقتها جاعة 

الحويث اليمنية باتجاه اململكة أمس.
ومل يصدر تعليق بعد من جاعة الحويث عى التقرير، الذي 

نقل عن املتحدث باسم التحالف.
اســتوىل  عندمــا   2014 عــام  منــذ  رصاعــا  اليمــن  ويخــوض 
الحوثيــون عــى العاصمــة صنعاء ثم عى جزء كبري من شــال 
البــاد. وتصاعــد القتــال يف مــارس آذار 2015 عندمــا تدخــل 
التحالــف بقيــادة الســعودية إلعــادة حكومــة الرئيــس عبــد ربــه 
الحوثيــني  الســعوديون  ويتهــم  الســلطة.  إىل  هــادي  منصــور 

باستخدام الطائرات املسرية والصواريخ ملهاجمة اململكة.

تشييع مفتي دمشق بعد 
مقتله يف تفجي

دمشق/ وكاالت:
عبــد  محمــد  الســوري  األوقــاف  وزيــر  يتقدمهــم  املئــات  شــارك 
الشــيخ محمــد  أمــس يف تشــييع مفتــي دمشــق  الســيد  الســتار 

عدنان األفيوين الذي ُقتل يف تفجري قرب العاصمة.
وتويف مفتي دمشــق وريفها والذي كان مقربا من الرئيس بشــار 
األســد يــوم الخميــس عندمــا اســُتهدفت ســيارته بعبــوة ناســفة 

قرب العاصمة.
ولعــب األفيــوين دورا كبــريا يف مســاع تصفهــا الحكومــة بجهــود 
املصالحة مع الجاعات املســلحة التي ســيطرت عى عدد من 
ضواحي دمشق خال الحرب األهلية الدائرة منذ أكر من تسع 

سنوات، قبل أن تخرجها منها قوات النظام بعد ذلك.
وقــال وائــل علــوان العــامل الســيايس والباحــث يف مركــز الجســور 
الدراســات  عــى  يركــز  والــذي  إســطنبول  ومقــره  للدراســات 
السورية: "األفيوين كان من األركان األساسية أوال لتثبيت حكم 
)عائلــة( األســد ثــم كان مواليــا لألســد يف كل فــرة حكمــه ومــن 
ذلــك محاربــة األســد لإلخــوان املســلمني ثــم للتيارات الســلفية، 
وأخريا كان... مســاندا لألســد االبن بشــكل كامل يف قمع الثورة 

السورية".
وأضــاف علــوان أن املفتــي الراحــل )66 عامــا( وصــف االنتفاضــة 

السورية بأنها من أعال "الفوىض والتخريب واإلرهاب".
وكان وزيــر األوقــاف مــن بــني مئــات من املشــيعني احتشــدوا يف 

املسجد األموي يف دمشق للمشاركة يف جنازة األفيوين.
وظهــر الوزيــر يف صــور للجنــازة وهــو يضــع كامــة ويقــدم العــزاء 
البــن الشــيخ األفيــوين وكذلــك البــن الشــيخ محمــد البوطــي إمــام 
الجامــع األمــوي املعــني مــن قبل الحكومــة والذي ُقتل يف تفجري 
بشــار  الرئيــس  األفيــوين صلــوات حرضهــا  وَأم   .2003 عــام  يف 
األســد يف مدينة داريا بعد اســتعادتها من املعارضة املســلحة 

يف عام 2016 بعد قصف أودى بحياة املئات ورشد اآلالف.

الكويت/ األناضول:
ســفري  أمــس،  الكويتيــة،  الخارجيــة  وزارة  اســتدعت 
خلفيــة  عــى  القــوين،  طــارق  بادهــا  لــدى  القاهــرة 

تريحات "مسيئة" أدىل بها مسؤول مري.
وزيــر  نائــب  "نقــل  الكويتيــة،  للخارجيــة  بيــان  ووفــق 
الخارجية الكويتي خالد الجار الله، للسفري املري 
الكويــت  ورفــض  واســتياء  اســتنكار  بــاده  لــدى 
لتريحات وردت عى لســان معاون )مســاعد( وزير 

القوى العاملة املري )مل يسمه(".
املــري  املســؤول  تريحــات  البيــان  ووصــف 
بـ"اإلســاءات واملارســات املشــينة التــي تســتهدف 

الكويت ورموزها"، دون ذكرها. 
"باتخــاذ  املريــة  الســلطات  اللــه،  الجــار  وطالــب 
اإلجراءات القانونية، تجاه تلك اإلساءات وإحالة من 
ورائهــا للتحقيــق، وإعــادة االعتبــار للعاقــات األخويــة 

بني البلدين بعد ما تعرضت له من مساس".
رفــض  عــن  القــوين،  طــارق  الســفري  أعــرب  بــدوره 
واســتنكار بــاد أي إســاءة بحــق الكويــت، مشــريا إىل 
تلقيه اتصاال من دبلوماسيني مريني )مل يسمهم( 
يؤكــدون اعتــزام الســلطات التخــاذ اإلجــراء القانــوين 
بحق املسؤول عن هذه اإلساءات، وفق البيان ذاته.

والخميس، قالت وزارة القوى العاملة املرية، يف 
بيــان، إنهــا تلقــت تقريــرا بشــأن حادثة اعتــداء مواطن 

الخرطوم/ األناضول:
أعلــن مجلــس الســيادة االنتقــايل الســوداين، أمــس، 
"وقــع رســميا  ترامــب،  الرئيــس األمريــيك دونالــد  أن 
عــى قــرارا إزالــة الســودان مــن قامئــة الــدول الراعيــة 

لإلرهاب".
وقــال املجلــس، يف بيــان مقتضــب، إن "ترامــب وقع 
رسميا عى قرار إزالة السودان من القامئة األمريكية 

للدول الراعية لإلرهاب".
ذلــك(.  )عــن  قليــل  بعــد  اإلعــان  "ســيتم  وأضــاف: 
يــوم تاريخــي للســودان والثــورة املجيــدة"، يف إشــارة 
للثــورة الشــعبية التــي أطاحــت بالرئيــس الســابق عمــر 

البشري، يف 11 أبريل/ نيسان 2019.
ومل يصــدر أي إعــان عــن الجانــب األمريــيك بشــأن 

ذلك حتى الساعة )14.40 ت. غ(.
بــدء  األمريــيك  الخارجيــة  وزيــر  أعلــن  واألربعــاء، 
الواليــات املتحــدة عمليــات رفــع اســم الســودان مــن 
قامئــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب، قائــا إن ذلــك األمــر 
"ســيتم قريبــا". كــا كشــف عــن رغبة واشــنطن يف أن 

عــى طبيبــة مريــة، يف  والــرضب  بالســب  كويتــي 
مقر عملها مبستوصف طبي رشقي الباد.

املعتــدي  الكويتــي  املواطــن  أن  البيــان  وأوضــح 
احتجــز الطبيبــة املريــة بغرفــة الكشــف الخاليــة مــن 
الكامــريات وانهــال عليهــا بالــرضب والســب وأصابهــا 
بكدمات، ونتج عن ذلك جرح باللسان نتيجة ارتطام 

األسنان باللسان.
محمــد  املــري،  العاملــة  القــوى  وزيــر  أعــرب  فيــا 
ســعفان، عن كامل دعمه للطبيبة املرية، قائا إن 
"حقوقها املادية واألدبية محفوظة )..( الكويت بلد 

قانون ولن يظلم أحًدا"، وفق البيان ذاته.
والكويــت  القاهــرة  تشــهد  واألخــرى،  الفينــة  وبــني 
عــر  وأغلبهــا  رســمي  بعضهــا  ومشــادات  مناوشــات 
منصــات التواصــل االجتاعــي، عــى خلفيــة حــوادث 

تتعرض لها العالة املرية يف الكويت.
ويف وقت ســابق أمس، أعلنت وســائل إعام محلية 
يف الكويت، اعتزام السلطات ترحيل 70 باملئة من 
العالــة الوافــدة، بهــدف إصــاح اختــال يف الركيبة 

السكانية للباد.
ويبلــغ عــدد املريــني يف الكويــت نحــو 500 ألــف 
املرتبــة  يف  املريــة  العالــة  تــأيت  حيــث  وافــد، 
اإلحصــاءات  بحســب  العــدد،  حيــث  مــن  الثانيــة 

الكويتية الرسمية.

تعرف الخرطوم بـ)إرسائيل( "رسيعا". واإلثنني، قال 
ترامــب، عــر "تويــر"، إن حكومــة الســودان "وافقــت 
لضحايــا  دوالر  مليــون  بـــ335  تعويضــات  دفــع  عــى 
اإلرهاب األمريكيني ولعائاتهم"، متعهدا برفع اســم 
الخرطــوم مــن "قامئــة الدول الراعيــة لإلرهاب" مبجرد 

تلقيها مبلغ التعويضات.
والحقــا قالــت وزيــرة املاليــة الســودانية هبــة محمــد، 
إىل  حولــت  بادهــا  إن  إعاميــة،  تريحــات  يف 

واشنطن بالفعل مبلغ التعويضات املذكور.
وهــذه التســوية هــي جــزء مــن مطالبــات أرس ضحايــا 
كينيــا  يف  املتحــدة  الواليــات  ســفاريت  تفجــريات 
أس  "يــو  األمريكيــة  والبارجــة   ،1998 عــام  وتنزانيــا 
تتهــم  إذ  2000؛  يف  اليمــن  شــواطئ  قــرب  كــول" 

واشنطن نظام عمر البشري السابق بالضلوع فيها.
وتدرج الواليات املتحدة، منذ عام 1993، السودان 
عــى "قامئــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب"؛ الســتضافته 
آنــذاك الزعيــم الراحــل لتنظيــم "القاعدة"، أســامة بن 

الدن.

الكويت تستدعي السفي املرصي 
عىل خلفية ترصيحات "مسيئة"

ع قرار الخرطوم: ترامب وقَّ
 إزالة السودان من قامئة اإلرهاب
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»تعليــم  بكالوريــوس  عــى  عاًمــا( حاصــل   33( بسيســو  وجــال 
أســايس« وهــو مــدرب وحكــم وطنــي معتمد من اتحــاد الكاراتيه، 
اجتــاز الدرجــة الرابعــة يف هــذه اللعبــة، ولديــه مركــز ريــايض منــذ 

15 عاما.
تغيير وعودة نشاط

التعليميــة  السلســلة  يف  وجــد  ســنوات(  )عــر  الحلــو  محمــد 
واملتابعــة عــن بعــد مــن قبــل املــدرب، فرصــة لطــرد امللــل الــذي 
والــده  املبــادرة،  إطــاق  حــن  إىل  الجائحــة  بدايــة  منــذ  الحقــه 
يــرح مســتوى التغــر يف حيــاة ابنــه بعدمــا ابتســم صوتــه معــرا 
عن ارتياحه الشــديد: »منذ ســنة ومحمد ملتزم بالنادي، وتعلق 
خــال  ومــن  بعــد،  عــن  التعليــم  مــع  اآلن  لكــن  الكاراتيــه  برياضــة 
مبــادرة تعليــم الكاراتيــه يطبــق كل حلقــة بعدمــا يشــاهدها، ثــم 

يقوم بتصوير التطبيق وإرساله للمدرب«.
يضحــك الحلــو معرتفــا بلهجــة عاميــة: »ملــا بلعبــوا وبتابعــوا عــن 
املدرب، بنشــغلوا بالحركات والتطبيقات، وبخففوا عنا الدوشــة 
اليل بعملولنا اياها أول الجائحة، وصاروا يعملوا اشياء مفيدة«.
مع إرشاقة كل يوم جديد؛ يتشــوق الشــقيقان محمد )13 عاما( 
ومحمود )7 ســنوات( الدلو لبث حلقة جديدة، يرتديان مابس 

الرياضة، ويبدأن يف التطبيق. 
والدهــم أحمــد الدلــو يقــول عــن اهتــام ابنائه بهــذه اللعبة: »يف 
فــرتة أزمــة جائحــة كورونــا انقطــع التواصــل الوجاهــي، وانتقلنا من 

خال املبادرة إىل التواصل عن بعد«.

ونحــاول التطويــر يومــا بعــد آخــر« خرجــت كلاتهــا ممزوجــة بــن 
األىس والفخر.

أضاف الكابنت بسيســو حلقات مرتجمة باللغة االنجليزية، حول 
سلســلة تعليــم رياضــة الكاراتيــه، والتــي حظيــت بعــرات آالف 
املتابعن، محاوال إيصال التعليم للجميع عر بعض التطبيقات 
املنتــرة، ويزيــد: »فتحنــا بــاب املتابعــة والتعليــم عــن بعــد يف 
أب«  »واتــس  تطبيــق  عــى  مجموعــات  وأنشــأنا  الجائحــة  ظــل 

ملتابعة املتدربن«.
لكــر  النفــس«،  عــن  »الدفــاع  حــركات  عــى  الحلقــات  تركــز 
الفشــل«  يخــى  »مــن  هنــاك  الطالبــة،  لــدى  الرهبــة  حاجــز 
يــردف بسيســو: »فنكــر الحاجــز مــن خــال مشــاهدته لحلقــات 
السلسلة؛ مع ترجمة الكلات باللغة اليابانية للعربية التي تظهر 
عــى الشاشــة، فضــا عــن رشحــي عــن كل حركــة يف اللعبــة، مــا 

يحفز الطاب والطالبات عى مارسة هذه الرياضة«. 
يدعــم الكابــنت بسيســو أهميــة زرع تعلــم الرياضــة لــدى األطفــال 
طاقتهــم  وتفريــغ  النفــس  عــن  الدفــاع  تعلــم  فهــي  الصغــر،  منــذ 
الســلبية، »حينــا يكــر يجــد لديــه ســرة ذاتيــة، وال يجــد نفســه 
فارغا بدون أي يشء« يقول املدرب: »فمهم االهتام باألطفال 
التحديــات  غــار  وخــوض  مفيــدة،  برياضــة  املراهقــة  بفــرتة 
يف  املنافســة  حــب  لديــه  ينمــي  مــا  الرياضيــة  واملســابقات 
التــي  الرياضيــة  واملراحــل  األحزمــة  تحفــزه  والســعي،  الحيــاة، 

يتخطاها يف كل مرحلة«.

بابتســامة  بالرياضــة،  أوالده  باهتــام  عــن ســعادته  الدلــو  يعــرب 
ظهرت عى حديثه: »املدرب برسل إلهم الفيديو، وهم بهتموا 
كتــر يف تطبيــق الفيديوهــات، وبحاولــوا يعيــدوا الحــركات متــل 

ما شافوا«.
حقق الشقيقان الدلو »نقلة نوعية« بالنسبة لها يف تعلم هذه 
الحــزام  ملعانقــة  ويطمحــان  األخــر،  للحــزام  ووصــا  الرياضــة، 
»األسود«، يستدرك والدهم: »قبل املبادرة، ويف أول الجائحة 
كان هنــاك فــرتة خمــول، وانقطــاع مــن قبــل محمــد ومحمــود عــن 
عــادت  لكــن  ســلبيا،  عليهــا  أثــر  الــذي  األمــر  الرياضــة  مارســة 
األمور ملجاريها واآلن هم سعيدان بالتدريب واالهتام من قبل 

املدرب باستمرار«.
أساسيات اللعبة

التــي  الرياضيــة  املبــادرات  عــرات  ضمــن  هــي  املبــادرة  هــذه 
وأطلقناهــا  األعــار،  بجميــع  »تختــص  لكنهــا  الجائحــة،  فرضتهــا 
الحتياجهــم  نظــرا  املتدربــن،  قبــل  مــن  إليهــا  املاســة  للحاجــة 
للــادة العلميــة، التــي يعــودون إليهــا بعــد التدريــب خاصة وقت 

الجائحة« يقول بسيسو لصحيفة »فلسطن«.
اساســيات  حــول  موضوعــات  األول  بجزئهــا  الحلقــات  تتضمــن 
األصفــر،  للحــزام  وصولــه  حتــى  التســجيل  لحظــة  مــن  الكاراتيــه، 
»هذه السلسلة يرف عى محتواها خراء يف اللعبة يتقدمهم 
شــعبان لبــد أحــد أقــدم املدربــن يف غــزة والــذي تأسســت عــى 
بســيطة  بإمكانيــات  أســجلها  أننــي  املؤســف  ولكــن   )...( يديــه 

بحركات »الدفاع عن النفس« يكسر حاجز الرهبة لدى الالعبين

الكابتن »بسيسو«.. بمبادرة تعليمّية 
للكاراتيه ينقل المتدربين ألجواء المنافسة 

“طفيل يف الثالثة من عمره، متقلب املزاج وعصبي، عندما 
يغضب يرفع يده ويربني، وإذا كان بيده لعبة أو أي يشء 
ره، وأرصخ فيه،  مــن هــذا القبيــل يقذفنــي بــه بكل جرأة.. أحــذِّ
ولكنــه ال يرتاجــع.. يقلقنــي ســلوكه جــدًا، حتــى أين أصبحــت 
ا..  أرضبــه عندمــا يفعــل ذلــك، ولكنه أخــذ يزداد عنــادًا وتحديًّ
هــذا  يكــر  أن  وأخــى  املزعــج،  مــن ســلوكه  بالضيــق  أشــعر 

السلوك السيئ معه.. فاذا أفعل؟”.
الســلوك  فهــذا  يغضــب،  عندمــا  والديــه  الطفــل  يــرب  أن 
موجــود، بــل يتكــرر بــن األطفــال الصغــار، وأحيانــًا يكــر معهم 
حتى مراحل متقدمة من الحياة كا عرت األم عن مخاوفها، 
فا هي أسباب هذا السلوك، وماذا يتوجب علينا أن نفعل 

للتخلص منه يف مرحلة مبكرة من حياة الطفل؟
هنــاك أســباب كثــرة تــؤدي بالطفــل إىل رضب الكبــار بيــده أو 

بألعابه عندما يغضب، ومنها:
ــل الكبــار ألي ســلوك يصــدر عــن الطفــل  التدليــل الزائــد، وتقبُّ
أن  يجــب  التــي  الصحيحــة  القيــم  وينــايف  خاطئــًا  كان  مهــا 
يتعلمهــا وينشــأ عليهــا، بــل نجــد مــن بــن اآلبــاء واألجــداد مــن 
يقابل السلوك السيئ للطفل بالضحك والتشجيع واإلعجاب 
ويرفضــون  والشــجاعة،  الشــخصية  قــوة  مــن  نوعــًا  ويعترونــه 
التعامل معه عى انه سلوك خاطئ بحاجة لتعديل وعاج.

تأثــر الطفــل بســلوكيات الكبــار ومحاكاتهــا، فاألطفــال أذكيــاء، 
مبارســتها،  الكبــار  يقومــون  وواردة  شــاردة  لــكل  ينتبهــون 
ويقلدونهــا، فعندمــا يشــاهد الطفــل أن أحــد والديــه يعــر عن 
غضبه بالرصاخ والرب وتحطيم األشياء، فإن الطفل بشكل 

تلقايئ يحايك السلوك بحذافره.
ولنتذكر دامئًا أن اآلباء قدوة األبناء.

ميارس الطفل سلوك رضب األم أو أحد الكبار، رغبة منه يف 
جــذب انتبــاه مــن حولــه ومحاولة منه يف الحصول عى الحب 
والحنــان، فعنــد انشــغال الوالديــن ألي أســباب كانــت، يعمــد 
الطفــل إىل التعبــر عــن غضبــه بســلوكيات شــاذة، ألنــه يتوقــع 
أن هــذه الســلوكيات ســوف تلفــت انتبــاه والديــه إليــه، وتعيد 

له حبها واهتامها.
ــر الطفــل برامــج الكرتــون أو ألعــاب الحاســوب أو املوبايــل  تأثُّ
الرامــج  األيــام  هــذه  كثــرة  هــي  وكــم  وتقليدهــا،  العنيفــة 

واأللعاب العنيفة وتلك التي تشجع عى العنف.
االنتبــاه،  ونقــص  الحركــة  فــرط  اضطــراب  مــن  الطفــل  معانــاة 
وهنــا يكــون بحاجــة لتدخل طبيب مختص بأعصاب األطفال، 

وأخصايئ العاج الوظيفي.
عنــد تكــرار مارســة الطفــل لســلوك رضب الكبــار تعبــرًا عــن 
لعــاج  طــرق  اتبــاع  مــن  بــد  ال  لــه،  يجــري ورفضــه  مــا  غضبــه 
ومــن  منــه.  التخلــص  حتــى  فيــه  التهــاون  وعــدم  الســلوك 

الخطوات التي ميكننا اتخاذها:
عندمــا ُيظهــر الطفــل ســلوكًا خاطئــًا مثــل رفع يــده ليربك أو 
يقذفــك بــيء يف يــده، تجبنــي رضبــه أو الــرصاخ عليــه، ألن 
العنف ال يولد إال عنفًا، ما عليك إال أن تتوقفي عن الحديث 
معه، وتظهري بتعابر وجهك أنك لست راضية عن سلوكه، 

ثم انسحبي من أمامه وابتعدي إىل مكان آخر ال يراك فيه. 
افهمي شخصية طفلك وطبيعته، وابحثي عن األسباب التي 

تدفعه النتهاج هذا السلوك غر املقبول.
كل  يــدرك  ال  أنــه  وتعتقديــن  صغــرًا  الطفــل  كان  وإن  حتــى 
مــا تقولينــه لــه، ولكــن رغــم ذلــك، تحــديث معــه بــكام واضــح 
وناقشيه بخطأ سلوكه، وكيف أن انتهاجه ملثل هذا السلوك 

سيقودك إىل عقابه ومقاطعته.
كــوين ووالــده أمامــه قــدوة يف كيفيــة التخلــص مــن الغضــب 
بعيــدًا عــن العنــف والــرصاخ، دعيــه يشــاهدك وأنــت جالســة 

بهدوء بعد وقوع حدث أغضبك وسبب لك التوتر. 
علميــه االســتغفار وذكــر اللــه واالســتعانة بــه وقــت الغضــب 
واألزمات مها كان صغرًا أو تظنن أنه ال يفهم ذلك.. فمن 
يكر عى يشء يصاحبه يف الغالب يف بقية مراحل حياته.. 

وعندما يكر سيفهم ويدرك أهمية ذلك.

كيف تعالجين 
ؤ طفلك   مشكلة تجرُّ

على ضربك؟
د. زهرة خدرج
ة كاتبة وروائيَّ

غزة/ يحيى اليعقوبي:
يقــف علــى أرضيــة اســفنجية يتداخــل فيهــا األزرق واألحمــر 
على شــكل مربعــات؛ حوله أكياس اللكــم معلقة على أعمدة 
حديديــة مرتفعــة قليال عن األرض يســدد إليهــا الالعب لكمة 
بيده و أخرى بقدمه، تزين المشهد كرات مطاطية، مرتدًيا زي 
الكاراتيــه األبيــض يلتف الحزام األســود على وســطه، ال يقف 
أمامه المتدربون، بل يضع عدســة هاتفه المحمول ويبث من 
خاللهــا حلقــات تعليمية مصورة لمن يتابعهــم عن بعد أو من 

يريد المتابعة عبر مبادرة أطلقها الكابتن جالل بسيسو لتعليم 
رياضة الكاراتيه.

وأنت تتابع الحلقات المصورة، ســيظهر على الشاشــة كلمات 
باللغة اليابانية مثل، ري أدي )التحية(، يويي )االستعداد(، ايجي 
اوكــي )دفــاع أعلــى الوجــه(، أويزكي جــودان )لكمــة لألعلى(، 
ااويزوكي تشــودان )لكمــة منطقة الوســط(، أويزوكي جيدان 

)لكمة لألسفل(.
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"الغواصة الصغيرة" "ريما" تكشف أعماق بحر غزة

كبار السن.. إرشادات لوقاية "َبَركة البيت" من كورونا

غزة/ مريم الشوبكي:
مــن علــى حرف قارب قفزت واقفة ريما حســين ترتدي بدلة الغوص الزرقاء 
وتحزمــت بحــزام كثقــل، تغطــي عيناهــا نظــارة شــفافة كبيــرة، تتابــع حركة 

األسماك بألوانها الخالبة، تتمتع باكتشاف كنوز الحياة البحرية.
ريمــا )12 عاًمــا( ابنــة مدينــة غــزة، مــن الصغــر أحبــت الســباحة بيــن أمواجه، 
الحظت والدتها وأخوها موهبتها، أحّبا تنمية مهاراتها أكثر، أتقنتها بسرعة 
مما أهلها لممارسة هوايتها بين األمواج التي أخذت تسابقها حتى وصلت 

لمسافة طويلة.

ملهارتها يف الســباحة دفعها أخاها مدرب الســباحة 
والــذي ميــارس رياضة الغــوص، باصطحابها للغوص 
برفقتــه، هابــت يف البدايــة ورفضــت عرضــه، فأخــذ 
يدعوها ملسابقته يف السباحة بعيدا عن الشاطئ، 
ميــارس  الوقــت  لبعــض  املــاء  تحــت  يختفــي  ثــم 
رياضته املفضلة، استطاع أن يكرس الرهبة داخلها، 

حتى أصبحت هي من تبادر.
الثامنيــة  عمــر  "يف  "فلســطني":  لصحيفــة  رميــا  تقــول 
البحــر  يف  أمارســها  وكنــت  الســباحة  تعلمــت  أعــوام 
بصحبة أخويت الذين يحرتفونها ورياضة الغوص أيضا، 
خضعــت  للغــوص،  يأهلــوين  حتــي  يدربوننــي  وكانــوا 

متارسها يف البحر حينام يكون الجو مستقر.
إىل  تشــر  تطــورت،  الســباحة  يف  رميــا  مهــارات 
بشــكل  ونصــف  لســاعتني  الســباحة  تســتطيع  أنهــا 

متواصل، والسباحة أيضا بثقل نحو 20 كيلو.
أخوتهــا  يصــور  البحريــة،  الكائنــات  مناظــر  ولتوثيــق 
تســتخدم  كامــرا  خــال  مــن  الغــوص  يف  رحاتهــم 

لتصوير تحت املاء.
مــن  الغــوص الحرتافهــا تحتــاج إىل معــدات  رياضــة 
اســطوانة اكســجني وبدالت ونظارات وزعانف أصلية 
بالغــوص  رميــا  تكتفــي  لــذا  الثمــن،  مرتفعــة  وهــي 
بأبســط االمكانيــات وتحــاول التدريــب إلطالة قدرتها 

لتدريبات التنفس املكثفة بشكل شبه يومي".
وتضيــف: " لتعلــم رياضــة الغــوص يجــب أن يكــون 
حتــى  البدايــة  يف  بالســباحة  درايــة  عــى  الشــخص 
يتمكــن مــن الغطــس والتحــرك تحــت املــاء، ومــن ثــم 

الطفو مرة ثانية فوق املاء".
كــرست  األوىل،  للمــرة  الغــوص  رياضــة  مامرســتها 
املــاء،  تحــت  البحريــة  الحيــاة  بغرابــة  شــعورها 
واكتشــافها كل مــرة كائنــات جديــدة، مل تكــن لرتاهــا 

إال عى القنوات الوثائقية.
أصبــح الغــوص بالنســبة لرميــا حيــاة، ومهــارة وهواية، 
متارسها يوميا يف فصل الصيف، وحتى يف الشتاء 

عى التنفس تحت املاء.
لــذا تحلــم رميــا بامتــاك معــدات الغــوص يومــا مــا، 
واكتشــاف  البحــر  أعــامق  يف  الغــوص  مــن  لتتمكــن 

جامله، الذي ما يزال شيئا مخفيا عن أهايل غزة.
بتعلــم  والصبايــا  الطفــات  جميــع  رميــا  وتشــجع 
بتجــاوز  تطالبهــم  الغــوص،  ورياضــة  الســباحة، 
مــع  عميقــة،  مناطــق  يف  الســباحة  مــن  مخاوفهــم 
سيكتشــفن  املســتمر  والتدريــب  اإلرادة  امتــاك 
عــن  أخرهــن  خــوف  يف  عمرهــن  أضعــن  بأنهــن 

االستمتاع بجامل السباحة ومتعتها.
جائحــة "كورونــا" التــي رضبــت قطــاع غــزة أثــرت عــى 

وشــاطئ  املســابح  اغــاق  أن  تبــني  رميــا،  تدريبــات 
ســيام  تدريباتهــا  يف  االســتمرار  مــن  حرمهــا  البحــر، 
متاريــن التنفــس، لــذا وجــدت صعوبــة يف اســتعادة 

قدرتها يف كتم نفسها ملدة 50 ثانية.
والغــوص  الســباحة  مدربــة  تصبــح  بــأن  رميــا  تطمــح 

وتعليم هذه املهارات للفتيات يف غزة.
والغــوص،  الســباحة  رياضــة  مامرســة  وســتواصل 
حتــى تحقــق حلمهــا يف الوصــول ملســتويات أعــى، 
إذ تتمنــى أن تشــارك يف مســابقات للســباحة حــول 
مينــع  يــزال  ال  االرسائيــي  االحتــال  لكــن  العــامل، 

الرياضيني الفلسطينيني من املشاركة بها.

غزة/ هدى الدلو:
ســّبب فيــروس كورونــا إربــاكا نفســيا للبعــض مــن مختلــف الفئــات 
العمرية، الســيما كبار الســن الذين اندفعوا لاللتزام بإجراءات الوقاية 
بحذافيرها خوفا من العدوى، وبات لدى كثير منهم استعداد لاللتزام 
بالقيــود المفروضــة على الحركة مهما طالت، وفي المقابل بعضهم 
قد يكابرون ويرفضون االلتزام، فكيف نتعامل مع تلك الشريحة التي 

تعد »بركة البيت« ونحافظ عليها؟
مرحلــة كبــار الســن تعد مــن المراحل النمائيــة المهمة والحساســة في حياة 
اإلنســان، التي تتطلب المعرفة بمتطلباتها الجســمية والنفســية والصحية 
واالجتماعيــة، وهــو بحاجة للعلم بهذه التغيرات حتى يتعامل معها بشــكل 

ايجابي سليم، والكالم هنا الستشاري الصحة النفسية إبراهيم التوم.

التوم يشر يف حديث مع صحيفة "فلسطني"، إىل أنه البد يف ظل 
أزمة كورونا من زيادة االهتامم والرعاية والحرص عى كبار السن يف 
التعامــل معهــم، كونهــم أكــر فئــات املجتمــع يف الهشاشــة الصحيــة، 
جهــاز  وضعــف  العمــر  تقــدم  بســبب  الجســدية،  املناعــة  وضعــف 
املناعــة الجســمية والنفســية، وانتشــار األمــراض املزمنــة فيــام بينهــم، 
الحــواس  وضعــف  والــكى  القلــب  وأمــراض  والســكر  الضغــط  مثــل: 

وغرها من األمراض.
ويقــول: "هــذا يفــرض علينــا أن نوفــر لهــم عوامــل الســامة واجــراءات 
الوقايــة للحفــاظ عليهــم، وتجنيبهــم الوقــوع يف براثــن فــروس كورونــا 
والنفســية  الجســدية  صحتهــم  عــى  خطــرة  تداعيــات  مــن  لــه  ملــا 

واملجتمعية".
ويؤكد التوم رضورة نرش الوعي واملعرفة بجوانب السامة والخطورة 
التي يشكلها الفروس من خال وسائل االعام املختلفة، ومنصات 
الطواقــم  مــن  التوعويــة  الزيــارات  جانــب  إىل  االجتامعــي،  التواصــل 

املختصة ومقدمي الخدمات املختلفة.
متطلبــات  توفــر  األرسة  أفــراد  عاتــق  عــى  يقــع  "كذلــك  ويضيــف: 
متكامــل  غــذاء  مــن  املناســبة  الصحيــة  واألجــواء  والســامة  الحــرص 
االنتكاســة  لتجنــب  وداعــم  مســاند  نفــي  جــو  وتوفــر  العنــارص، 
النفسية من قلق وتوتر، إضافة إىل توفر جو أرسي ايجايب قائم عى 
نــرش التفــاؤل واألمــل والصمــود والتحــدي والتفكــر االيجــايب والبعــد 
عــن كل مــا يؤثــر ويقلــق ويحبــط األرسة عامــة وكبــار الســن خاصة حتى 
نحافظ عى صحتهم النفسية والجسدية، ألنهم وجهان لعملة واحدة 

فكاهام يتأثر باآلخر.

باإلحبــاط  ويصيــب  املجتمــع  ويضعــف  والفــروس،  األمــراض 
واالكتئــاب، ويضعــف الجهــاز الصحــي والخدمــاىت، ويهــدد املجتمــع 
باالنهيــار ألن ســامة وصحــة الفــرد وصابتــه النفســية واالجتامعيــة من 

سامة وصحة وصابة املجتمع.
ويتابــع: "لنكــون ايجابيــني يف التعامــل مــع هــذه الفئــة وحريصــني كل 

أمــا يف حــال مل يؤخــذ مبتطلبــات الســامة والوقايــة، فيبــني التــوم أن 
ذلــك ســيكون لــه عواقــب وخيمــة عى كبر الســن واألرسة واملجتمع، 
مــن الناحيــة الصحيــة والنفســية االجتامعيــة واملجتمعيــة، مــن تســلل 

للفروس وانهيار جدار املناعة الفردي واألرسي واملجتمعي.
انتشــار  يف  يتســبب  الوقايــة،  إجــراءات  التــزام  عــدم  أن  إىل  وينبــه 

التعامــل مــع كبــار الســن  الحــرص ونكــون عــى علــم ومعرفــة بكيفيــة 
وتوفر كل عوامل الصحة والسامة".

احتياطات
ويذكــر املوقــع اإللكــرتوين لــوزارة الصحــة أن الكثــر مــن كبــار الســن 
يعانون من أمراض مزمنة من شأنها أن تعرّضهم ملخاطر صحية بالغة 
إذا مــا أصيبــوا بعــدوى فــروس كورونا)كوفيــد- 19(، خاصة أن غالبية 
مــن  الســن  كبــار  أوســاط  كانــت يف  الفــروس  بهــذا  اإلصابــة  حــاالت 
املــرىض، وعــى الرغــم مــن أن كبــار الســن يضعــوا يف اعتبارهــم أنهــم 
يتناولون األدوية وظروفهم مســتقرة، إال أن الوضع قد يزداد ســوًءا إذا 
أصيبوا بفروس كورونا، لذا من األفضل لهم البقاء يف منازلهم وعدم 

مغادرتها إال للرضورة القصوى.
ويقــول املوقــع البــد مــن مســاعدة كبــار الســن املــرىض الذيــن ترتفــع 
فــرص إصابتهــم مبضاعفــات العــدوى، ويتوجــب التقليــل مــن مخاطــر 
تعرضهم لها، وبإمكاننا تحقيق ذلك من خال اتباع بعض االحتياطات 

البسيطة التي تساعد يف وقاية هؤالء املرىض من العدوى.
ومن هذه االحتياطات، أنه البد اتباع طرق الوقاية باالهتامم بالنظافة 
الشــخصية وغســل األيــدي بشــكل صحيــح، واالبتعــاد عــن التجمعــات 
الكبــرة واملناســبات االجتامعيــة، وزيارات األقــارب والعائلة واألحفاد 

وتقليل االختاط بهم قدر اإلمكان.
والبــد مــن مامرســة الروتــني اليومــي ومامرســة العــادات املعتــادة، إذ 
سيســاعد ذلــك عــى تعزيــز الجهــاز املناعــي والحفــاظ عــى الصحــة، 
وتأجيل زيارات الطبيب التي ليست رضورية للغاية، والحفاظ عى 
النشاط البدين عرب مامرسة متارين معينة أثناء الجلوس أو امليش.

غزة/ فلسطني:
ينتــج تســوس األســنان املعــروف أيًضــا باســم تجاويــف 
زيــادة  يف  تتمثــل  قــد  عديــدة  عوامــل  عــن  األســنان، 
البكتريــا الضــارة املوجــودة يف الفــم، واســتمرار تنــاول 
الوجبــات الخفيفــة واإلفــراط يف املرشوبــات الســكرية 

وعدم تنظيف األسنان بالشكل الصحيح.
األكــر  الطبيــة  الحــاالت  مــن  األســنان  تســوس  ويعــّد 
طــب"  "ويــب  موقــع  ويــرشح  العــامل.  يف  شــيوعا 

اإللكرتوين أنواعه.
تسوس السطح األملس. يحدث هذا النوع يف األجزاء 
األكــر نعومــة مــن األســنان نتيجــة تراكــم البــاك عــى 

نظافة السن.
تســوس الجــذر. يعــد التســوس الــذي يحــدث يف جــذر 
الســن من أكر أنواع تســوس األســنان إشــكالية إذ ينجم 
غالبا عند تعرض جذر السن لإلصابة بسبب استخدام 
فرشاة التنظيف القاسية، كام أن جذر السن ال يحتوي 
عى مينا واقية، لذلك من املمكن أن ينترش التسوس 
بشــكل أرسع مــن األجــزاء األخــرى مــن الســن، للوقايــة 
منه تأكد من تنظيف األســنان بلطف واســتخدم فرشــاة 

أسنان ذات شعرات ناعمة.
الوقاية

هــذه  باتبــاع  األســنان  بتســوس  إصابتــك  منــع  ميكنــك 

جوانــب األســنان لفــرتات طويلة، وهو مــن األنواع األقل 
خطــرا التــي ميكن عاجها بســهولة، ميكنــك الوقاية من 
حدوثــه عــرب تنظيــف أســنانك بالفرشــاة والخيــط بشــكل 

صحيح مرتني يوميا.
النــوع  هــذا  متييــز  ميكــن  والشــقوق.  الحفــر  تســوس 
مضــغ  يف  تســاعدك  -التــي  األرضاس  يف  بتواجدهــا 
أرضاســك  يف  الصغــرة  الحفــر  تواجــد  عنــد  الطعــام- 
الخلفيــة، قــد يدخــل الطعــام فيهــا، مــا قــد يتســبب يف 
بقــاء الســكريات بداخلهــا، األمــر الــذي يزيــد مــن فرصــة 
إصابة الرضس بالتسوس، ميكنك الوقاية منه مبراجعة 
طبيــب األســنان للتخلــص مــن الحفــر، واملحافظــة عى 

النصائــح: نظــف أســنانك مرتــني يوميــا مبعجــون أســنان 
يحتــوي عــى الفلورايــد أو بالخيــط، قلــل مــن تناولــك 
بانتظــام  أســنانك  طبيــب  زر  الخفيفــة،  الوجبــات 
طبيــب  اســترش  الشــامل،  الفحــص  وإجــراء  لتنظيفهــا، 
الــذي  التكميــي  الفلورايــد  اســتخدام  بشــأن  أســنانك 

يقوي أسنانك.
وعن طرق تخفيف أمل األســنان، يقول املوقع: ميكنك 
اتخــاذ بعــض الخطــوات لتقليــل شــعورك بــأمل األســنان 
مثــل:  األســنان  طبيــب  إىل  الذهــاب  تســتطيع  حتــى 
تناول مســكن لألمل، أو اســتخدم املاء الدافئ لتنظيف 
األســنان  معجــون  اســتخدام  أيًضــا  ميكنــك  أســنانك، 

تجنــب  مــن  تأكــد  الحساســة،  لألســنان  املخصــص 
األطعمة أو املرشوبات الســاخنة أو الباردة أو الســكرية 

التي تزيد من التسبب ألمل األسنان.
وبشــأن مضاعفــات تســوس األســنان، يذكــر أن تســوس 
األســنان قــد يبــدو مشــكلة بســيطة لكــن ينبغــي عليــك 
أخــذ مخاطرهــا عــى محمــل الجــد إذ ميكــن أن تســبب 
ذلــك:  يف  مبــا  األمــد  طويلــة  مشــكات  التجاويــف 
األمل وصديــد ناتــج عــن عــدوى بكتريــة وتلــف األســنان 
يجــدر  كــام  األســنان.  وفقــدان  املضــغ  يف  ومشــكلة 
عــى  أيًضــا  تنطبــق  هــذه املضاعفــات  أن  التنويــه إىل 

األطفال الذين لديهم أسنان مؤقتة.

ماذا تعرف عن أنواع تسوس األسنان؟



)Apa(     معصرة زيت من أقدم المعاصر تعمل بنظام المكابس بمخيم النصيرات وسط القطاع

كلمات 
متقاطعة 

إعداد/ وفاء المهتدي

األفقي:
1 -بقايا هدم البناء – أسف 
2 -حرف جر + رياضة الخيل 

+ ن 
3 -ينال مبعثرة + أبى 

معكوسة 
4 -دق الجرس – مع 

السالمة باالنجليزية + 
صبي 

5 -اخالص + إله + ثلثا 
بين 

6 -من أنواع الشعر- صحراء 
مصرية ناقص الحرف األخير 
7 -ما يغطي جسم الجمل 

– حرف جر 
8 -حاكم + من الخضروات 
9 -والد + أغالل + عكس 

واسع 

العمودي
1 -ابن الملك – علم مذكر 

معكوسة 
2 -أحرف متشابهة + قفز 

3 -يستخدم للتامين ضد 
السرقة – لقب عمر بن 

الخطاب بدون ال 
4 -نصف ارجع + عزة – 

للنداء معكوسة 
5 -ضجيج – سئم + و 

6 -ممثل بلده في دولة 
أخرى + مسرور 

7 -عاصمة كينيا – رج 
8 -مختلفان – من 

مشتقات الحليب – بحر 
باالنجليزية 

9 -مواقع للقاء 
والمناقشة على االنترنت

SU-DO-KU

سـودوكـو

حل الكلمات 
المتقاطعة مقلوب 

حل سودكو 
مقلوب 

إعداد/ وفاء المهتديالكلمة الضائعة

يطلق على أوروبا لقب القارة ........ 
يتكون من 6 حروف 

آسيا- أستراليا – أفريقيا – األطلنطي 
– قارات – محيطات – أنهار – أمريكا 
– أوروبا – البحر الميت – بردى – النيل 
– إيجة – دجلة – بحر – جبل – واد – 

شط – ل 
حل الكلمة الضائعة

العجوز
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اكتشاف عيب فني 
في إصدارات "آيفون 12"

واشنطن/ وكاالت:
كشفت املراجعات األوىل للهاتف الذيك الجديد "آيفون 12" من رشكة "آبل" عن عيب فني 

ظهر حال طرح املنتج.
 "G5" يتمثل العيب بنفاذ بطارية "آيفون -12 برو" برسعة كبرية، خاصة عند االتصال بشبكات
وأكــد تقريــر نــره موقــع "Verge"، نفــاد البطاريــة ووصولهــا إىل 18 يف املئــة مــن الشــحن بعــد 

ساعتني ونصف الساعة من استخدام الهاتف الذيك.
وتوصل خرباء من موقع "Engadge" إىل نفس االســتنتاجات، الذين أشــاروا إىل أن األشــخاص 
الذيــن اعتــادوا عــى عمــر بطاريــة "آيفــون 11" ســيصابون بخيبــة أمــل كبــرية مــن هــذا املــؤرش يف 

النموذج الجديد.
وزودت رشكــة "آبــل" هاتفهــا الجديــد "آيفــون -12 بــرو ماكــس"، ببطاريــة أقــل ســعة مــن الهاتــف 
معــدات  اعتــاد  مركــز  عــن  نقــا   ،"macrumors" موقــع  نــر  مــا  فبحســب  للركــة.  الســابق 

االتصاالت الصينية، فإن الهاتف الجديد زود ببطارية أقل سعة من الهاتف السابق للركة.
وزود هاتف "آيفون -12 برو ماكس"، ببطارية 3687 مليل أمبري، بينا يحتوي "آيفون -11 برو 

ماكس"، عى بطارية 3969 مليل أمبري.
وفقــا للركــة املصنعــة، يتمتــع جهــاز "آيفــون -12 بــرو ماكــس"، بحجــم 6.7 بوصــة بعمــر بطاريــة 
ماثــل متامــا لســابقه، مــا يصــل إىل 20 ســاعة عنــد مشــاهدة الفيديــو وحتــى 80 ســاعة عنــد 

االستاع إىل الصوت.
وكانــت الركــة قــد كشــفت رســميا النقــاب عــن جهــاز "آيفــون 12" بعــد طــول انتظــار، املدعــوم 

."G5" بشبكة الجيل الخامس

فيات تطلق سيارتها الكهربائية.. 
تباع بهذا السعر

ميانو/ وكاالت:
أعلنــت رشكــة فيــات كرايســلر أنهــا ســتطلق النســخة الكهربائيــة التــي طــال انتظارهــا مــن ســيارة 

"فيات 500" ألول مرة يف ميانو هذا األسبوع.
وبحسب ما أوردت وكالة رويرتز، تم تحديد السعر املبديئ للسيارة بـ 19 ألف و 900 يورو.

وســتلبي الحكومــة اإليطاليــة 6600 يــورو مــن هــذه الرســوم مــن ميزانيتهــا الخاصــة كجــزء مــن 
دعمها للسيارات الكهربائية، لتخصم من سعر السيارة ملن يرغب برائها.

وقــال أوليفييــه فرانســوا، رئيــس قســم التســويق يف فيــات كرايســلر، إن اإلصــدارات األخــرى 
ستباع بسعر 23700 يورو و 25200 يورو.

ويصل مدى أرخص نسخة من "فيات 500" إىل 185 كيلومرًتا، بينا يبلغ مدى اإلصدارات 
األخرى 320 كيلومرًتا.

وباإلضافة إىل الحافز األســايس، ُيعرض عى مشــرتي الســيارات الكهربائية يف إيطاليا خصم 
إضايف قدره 4000 يورو إذا قاموا بإلغاء سيارة قدمية.

وقــال فرانســوا: "إذا كان لديــك ســيارة قدميــة لتتخلــص منهــا، فإن فيــات 500 الجديدة ميكن 
أن تكون أرخص من شقيقتها التي تعمل بالبنزين، والتي تكلف نسختها األكرث شعبية حوايل 
17000 يــورو". وتــربز ســيارة "فيــات 500" الجديــدة باعتبارهــا أهــم جــزء من خطة االســتثار 

يف الســيارات الكهربائيــة لركــة فيــات كرايســلر البالغــة تكلفتهــا 5 مليــارات دوالر والتــي تــم 
اإلعان عنها يف عام 2018.

بوابة الجحيم... اكتشاف جسم 
مجهول في بحر البلطيق

ستوكهومل/ وكاالت:
التقطــت مجموعــة مــن رجــال اإلنقــاذ مــن رشكــة " Ocean Explorer" صــورة مذهلــة عــى 
عمــق أكــرث مــن 80 مــرتا تحــت ســطح املــاء يف بحــر البلطيق بني الســويد وفنلنــدا، حيث بقي 
مــكان االكتشــاف رسيــا إىل اآلن. وقــال قائــد الفريــق، بيــرت ليندبــريغ: "أعمــل يف مجــال علــم 
اآلثــار املائيــة منــذ مــا يقــرب مــن 20 عاًمــا ومل أر شــيًئا ماثــا من قبل. وكنــا قد عملنا ملدة 9 
أيام وكنا منهكني للغاية، ولكن قررنا أن نجري جولة أخرية مع استخدام مؤثر الصدى، وفجأة 
وجدنا هذا اليشء". ووفقا له، اعتقد فريقه يف البداية أنهم عرثوا عى جسم مجهول غارق، 

حيث كان يتمتع بشكل أسطواين بقطر 60 مرتا وذيل صلب بطول 400 مرت.
وأضاف: "لقد راســلنا العديد من األشــخاص وقدموا تفســريات مختلفة، حيث قال بعضهم 
إنها مركبة فضائية أو بوابة جحيم إىل العامل السفيل. ولكننا لن نعرف اإلجابة حتى نزور القاع 

مرة أخرى"، وفق موقع "إكسربس".
ويعتقد بعض العلاء أن الجســم تكون بشــكل طبيعي، وال يشــبه أي مركبة فضائية وال ميكن 

أن يكون بوابة إىل عامل آخر.

"سناب شات" يضيف ميزة تساعدك 
ا في انتقاء طعامك صحيًّ

واشنطن/ وكاالت:
انتقــاء األطعمــة املفيــدة  للتواصــل االجتاعــي ميــزة تســاعد عــى  طــرح تطبيــق "ســناب شــات" 

للصحة.
وأصبح يف إمكان مستخدمي التطبيق، اآلن، تشغيل كامريا هاتفهم الذيك، من أجل إجراء مسح 
عــى الرمــز الريطــي املوجــود عــى األطعمــة لــي يبــني لهــم الفوائــد الغذائيــة والصحيــة، وكذلــك 

ماحظات خاصة بتذوق طعمه، بحسب موقع "إنغادغيت".
وترسي امليزة كذلك عى مسح الرمز الريطي املوجود عى زجاجات النبيذ.

ومبجــرد توجيــه كامــريا الهاتــف الــذيك نحــو الرمــز الريطــي للمنتــج الغــذايئ، ســيعرض "ســناب 
النســبية  الفوائــد "الصحيــة"  باإلضافــة إىل تحليــل  الغذائيــة األساســية،  التفاصيــل  بعــض  شــات" 
)كالتي يوفرها تطبيق التغذية "يوكا"(، كا ميكن إجراء مســح ضويئ لزجاجة نبيذ للحصول عى 

نافذة منبثقة من تطبيق النبيذ "فيفينو" مع السعر والتقييم وبعض ماحظات التذوق.
وتأيت قدرات "الفحص" يف تطبيق "ســناب شــات" بواســطة كامريا الهاتف الذيك، ضمن جزء من 

سعي الركة لجعل كامريتها أكرث فائدة، وذلك ألن منصتها مبنية عى الواقع املعزز.
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غزة/ عالء شاميل: 
اجتــاز النجــم الفلســطيني محمــود وادي الفحــص 
برياميــدز  لنــادي  رســميًا  النتقالــه  متهيــدًا  الطبــي 
لعقــد ميتــد إىل أربــع ســنوات قادمــًا مــن املــري 

البورسعيدي.
وذكــرت وســائل إعــالم مريــة أن وادي وقــع عــى 
عقــود انتقالــه لنــادي برياميــدز بعــد اتفــاق رســمي 
20 مليــون  النــادي املــري عــى دفــع مبلــغ  مــع 

جنيه عى ثالثة دفعات متفاوتة. 
ووقــع وادي عــى عقــود انضاممــه لناديــه الجديــد 
ملــدة 4 مواســم ســيحصل خاللهــا عــى 40 مليون 
بوجــود  وذلــك  واإلضافــات  للعقــد  كقيمــة  جنيــه 

وكيل أعامله ُأسيد الخرض.
وقــال وادي يف تريحــات لوســائل إعــالم مريــة 

إنــه ســيفتقد للنــادي املــري، الــذي تألــق بشــكل 
الفت خالل العامني املاضيني. 

بحجــم  نــادي  إىل  االنتقــال  أن  إىل  وادي  وأشــار 
برياميــدز يضــع عليــه الكثــري مــن الضغــط واإللــزام 
بتقديــم أفضــل مــا لديــه مــن أداء مــن أجــل صناعــة 

إنجازات جامعية وشخصية.
خــالل  الفــت  بشــكل  املــري  مــع  وادي  وبــرز 
املوســمني املاضيــني وشــارك معــه يف 75 مباراة 

سجل خاللها 19 هدفًا وصنع 10 أهداف. 
وكان وادي قــد انضــم للنــادي املــري قبل عامني 
قادمًا من األهيل األردين الذي كان محطته األوىل 
يف االحــراف الخارجــي بعــد عامــني قضاهــام يف 
صفــوف أهــيل الخليــل ومــن قبلهــا اللعــب لنــادي 

اتحاد خانيونس يف غزة.

ينتقل لبيراميدز بصفقة 
قياسية مقابل 60 مليون

محمود وادي

غزة / فلسطني
أبدت ثالثة أندية يف الدرجة املمتازة رغبتها بضم 
الالعــب وســام ســالمة، وذلــك بعــد فســخ تعاقــده 

مع نادي الهالل، بقرار من اتحاد كرة القدم.
جباليــا  وشــباب  الشــجاعية  اتحــاد  أنديــة  وأكــدت 
وخدمات الشاطئ، أنها بحاجة لخدمات الالعب، 
وفتحت خط تفاوض معه، لكن ســالمة مل يحســم 
مــر  لجمهوريــة  بالســفر  قــراره  ظــل  يف  موقفــه، 
العربيــة إلمتــام إجــراءات الحصــول عــى الجنســية 

املرية.
ومــن املتوقــع أن ُيعلــن ســالمة عــن قــراره النهــايئ 
والــده  مــع  التوافــق  بعــد  القــادم,  األســبوع  خــالل 

الكابنت نعيم سالمة وشقيقه إسالم.
وُيعتــر ســالمة )19 عامــًا( مــن أفضل الالعبني يف 
مركز الجناح األيرس ووسط امللعب، وظهر بشكل 
الفت مع منتخب الشــباب العام املايض, وتلقي 
مــر  بجمهوريــة  الالعبــني  أحــد وكالء  مــن  عرضــًا 

العربية للعب ألحد أنديتها الكبرية.

3 أندية ُتبدي رغبتها بضم الموهوب سالمة
بعد فسخ عقده مع الهالل

غزة/ عالء شاميل: 
توصل مجلس إدارة نادي خدمات النصريات التفاق مع العبه الســابق جالل أبو يوســف 
املقــرر   2020-2021 القــادم  املوســم  األوىل  الدرجــة  دوري  يف  الفريــق  مــع  للظهــور 

انطالقه يوم 20 من شهر نوفمر القادم. 
وُتعد عودة أبو يوسف للنصريات مكسب كبري للفريق الساعي للعودة للدرجة املمتازة 
بعدمــا قــى 6 مواســم يف الدرجــة األوىل حــاول خاللهــا العــودة لألضواء لكــن مل ُيحالفه 

التوفيق لتحقيق ذلك.
وعــزز خدمــات النصــريات بعــدد مــن الالعبــني يف جميــع املراكــز بهــدف تقويــة خطــوط 

الفريق لضامن الظهور بشكل قوي يف املوسم القادم. 
وُيعد أبو يوسف من أبرز العبي خدمات النصريات قبل العام 2015 قبل انتقاله للعب 
بدوري املحرفني يف الضفة الغربية، حيث لعب لفريقي األمعري وهالل القدس قبل 
أن يعــود لغــزة مجــددًا بســبب عــدم ســامح قــوات االحتالل اإلرسائييل لــه بالعودة لدخول 
الضفة مع هالل القدس قبل عدة أشهر بعد مشاركته معه يف كأس االتحاد اآلسيوي. 
وانضــم أبــو يوســف للنصــريات بعقــد كبــري مقارنــة بالوضع التي تعيشــه األنديــة يف الفرة 

الحالية من أزمات مالية خانقة منذ عدة سنوات.

أبو يوسف
يعود إلى خدمات 
النصيرات رسميًا

غزة/ عالء شاميل:
أعلــن عبــد الســالم هنيــة مســاعد األمني العــام للمجلس األعى للشــباب والرياضة 
عــن إقامــة حفــل تكريــم لنــادي شــباب رفــح لتكريــم الفريــق املتوج ببطولــة كأس غزة 

وتقديم مكافأة مالية قدرها )5( آالف دوالر. 
النبــوي  املولــد  ذكــرى  القــادم يف  الجمعــة  يــوم  الحفــل ســيقام  أن  وأضــاف هنيــة 
الرشيف، وأـنه سيتم خالله إعادة افتتاح ملعب فلسطني الذي شهد عدة مراحل 

من التطوير استعدادًا لجاهزيته النطالق منافسات الوسم الجديد.
حســب  احرازيــة  بإجــراءات  ســيقام  واالفتتــاح  التكريــم  حفــل  إن  هنيــة،  ونــوه 

التعليامت الصحية لتجنب تفيش فريوس كورونا.
ومتنى هنية التوفيق ألندية غزة التي تخوض حاليًا فرة اإلعداد استعدادًا لخوض 
منافســات املوســم الجديــد يــوم 20 مــن شــهر نوفمــر القــادم بعــد توقــف اســتمر 
أكــر مــن 50 يومــًا بســبب انتشــار وتفــيش فايــروس كورونــا يف املجتمــع الداخــيل 

لقطاع غزة.

هنية ُيكرم شباب 
رفح بطل الكأس ويفتتح 

ملعب فلسطين

اتحاد كرة القدم 
يفتح باب االنتقاالت 

الصيفية اليوم
غزة/مؤمن الكحلوت:

يبــدأ اتحــاد كــرة القــدم اليــوم إجــراءات االســتعداد للموســم الكــروي الجديــد 2021-2020، وذلــك بفتح 
باب االنتقاالت الصيفية، وذلك من خالل استقبال مندويب األندية لقيد وشطب الالعبني.

وســيمنح اتحــاد الكــرة فــرة أســبوعني لــي تتمكــن األنديــة مــن قيــد العبيهــا الُجــدد، وشــطب الالعبــني 
املغادرين من صفوفها، حيث تم اإلعالن عن إغالق باب القيد والشطب يوم 7 من شهر نوفمر القادم.

 ويحــق لــكل نــاٍد قيــد "30 " العبــًا يف كشــوفاته بخــالف العبــي الفئــات األخــرى، وذلــك عــى مرحلتــني من 
مراحل القيد، حيث تبدأ األويل قبل بداية املوسم، فيام تبدأ الثانية ما بني مرحلتي الذهاب واإلياب.
ومــن املقــرر أن ينطلــق املوســم الكــروي الجديــد بــدوري بطولتــي الدرجتــني املمتــازة واألوىل يــوم 20 من 

شهر نوفمر القادم، علاًم أن قرعة البطولتني سُتجري يوم السابع من نفس الشهر.
ويف سياق منفصل، قرر اتحاد الكرة عقد اجتامعه مع رؤساء األندية عى مدار يومني التزامًا بالروتوكول 
الصحــي، حيــث ســيكون اجتامعــه مــع أنديــة الدرجتــني املمتــازة واألوىل غــدًا الســاعة 11 صباحًا حســب 
التوقيت الشتوي الجديد يف نادي خدمات الشاطئ، عى أن يجتمع مع أندية الدرجتني الثانية والثالثة 

يوم االثنني يف نفس املوعد واملكان.
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لندن/ وكاالت:  
قــال مــدرب مانشســر ســيتي بيــب غوارديــوال، أمــس، إن "املنافســة يف 
املســابقات األوروبيــة هــذا املوســم تــر األنديــة ألن الجــدول القــايس 

يرك القليل من الوقت لالعبني للتعايف بني املباريات".
وتسبب وباء كوفيد19- يف انطالق املوسم متأخرًا يف سبتمرب وبدأت 
الفــرق مشــوارها األورويب هــذا األســبوع فقــط، لــذا ســتقام مباريــات دور 
املجموعات كل أسبوع حتى الفرة الدولية للمنتخبات الشهر املقبل.

ووصــف غوارديــوال جــدول املباريــات بأنــه "جنــوين" وجعــل مــن الصعــب 
التخطيط ملباراة وست هام يونايتد غدا السبت يف الدوري االنجليزي 

املمتاز.
بــني  أيــام  مثانيــة  أو  ســبعة  عــى  يحصلــون  الذيــن  "الالعبــون  وأضــاف 
املباريــات ميلكــون وقتــًا أطول لالســتعداد ومــن ناحية أخرى نحن ننافس 

عى األلقاب ويجب أن نتعايش مع الوضع".
التــي تنافــس يف أوروبــا تعــاين مــن نفــس املشــكلة  الفــرق  وتابــع: "كل 
ويف الوقــت الحــايل قبــل يــوم مــن املبــاراة ال أعــرف اختيــارايت. ســنلعب 
للتعــايف  الوقــت  مــن  الكثــر  يوجــد  وال   12:30 الســاعة  يف  الســبت 

والالعبون يتدربون جيدًا وسنحدد التشكيلة الحقا".

جدول المباريات 
المجنون يضر األندية

غوارديوال:

لندن/ )أ ف ب(:
توقع الربتغايل جوزيه مورينيو مدرب توتنهام االنجليزي ان يحظى مهاجمه 
الكــوري الجنــويب الــدويل هيونــغ مــني ســون بعقــد جديــد مجــز "عاجــاًل أو 

آجاًل" بعد االنطالقة الصاروخية له يف املوسم الحايل.
وذكــرت تقاريــر صحافيــة بــان ســون الــذي يرتبــط بعقــد مــع النــادي اللنــدين 

الشاميل حتى عام 2023، يف خضم مفاوضات لتجديد عقده الحايل.
وســجل ســون تســعة أهــداف يف مثــاين مباريــات يف مختلــف املســابقات 
هــذا املوســم باالضافــة اىل مســاهمته باربــع متريــرات حاســمة وشــكل اىل 

جانب هداف الفريق هاري كاين ثنائيا ناريا.
واعترب مورينيو أمس قبل مباراة فريقه ضد برنيل يف الدوري املحيل بان 
املســتوى الــذي يقدمــه ســون منــذ مطلــع املوســم الحايل يؤهلــه ليك يكون 
احــد الالعبــني االغــى دخــال يف صفــوف فريقــه، وقــال يف هــذا الصدد "أود 
ذلــك )تجديــد عقــده(. ال يــزال ســون مرتبطــًا بعقــد لثــالث ســنوات إضافيــة، 

ونحن لسنا يف وضعية تثر القلق يف ما يتعلق مبستقبله".

مورينيو
يتوقع عقدًا مجزيًا 

للكوري سون

يرفع دعوى قضائية 
ضد وكيله السابق

برلني/ وكاالت:
تقــدم العــب كــرة القــدم البولنــدي ومهاجــم بايــرن ميونــخ، روبــرت ليفاندوفســيك، 
بدعوى قضائية ضد وكيله الســابق تشــيزاري كوتشارســيك، يتهمه فيها بابتزازه يك 
ال ينرش بيانات ميكن أن تر بسمعته، وفقًا ملا نرشته مجلة دير شبيغل األملانية.

ميونــخ،  بايــرن  مهاجــم  ليفاندوفســيك،  روبــرت  البولنــدي  القــدم  كــرة  العــب  تقــدم 
بدعوى قضائية ضد وكيله الســابق تشــيزاري كوتشارســيك، يتهمه فيها بابتزازه يك 
ال ينرش بيانات ميكن أن تر بسمعته. وذكرت الصحيفة أن محاميا لالعب قال إن 
الوكيــل الســابق طلــب "بضــع عــرشات ماليــني الزلــويت البولنــدي" مقابــل عــدم نــرش 
"محتويات" تر بسمعة النجم البولندي. وأوضحت أن الدعوى قدمت أمام قاض 

يف بولندا وأن النيابة يف هذه الدولة أكدت للمجلة األملانية تلقيها الشكوى.
فيهــا  يتهــم  قضائيــة  دعــوى  مؤخــرا  رفــع  كوتشارســيك  بــأن  شــبيغل(  )ديــر  وذكــرت 
ميلكانهــا  رشكــة  مــن  اليوروهــات  ماليــني  بتحويــل  آنــا  وزوجتــه  ليفاندوفســيك 

واستخدمها ألغراض خاصة.
ويف دعوتــه طالــب كوتشــاريك بتعويــض مــايل قيمتــه 39 مليــون زلــويت بولنــدي، ما 

يعادل 9 مالين يورو.

مدريد/ )أ ف ب(:
بعدمــا كان يومــًا أكــر املباريــات ترقبــًا يف عــامل كــرة القــدم، فقــد لقــاء الـــ 
"كالســيكو" بــني برشــلونة وغرميــه األزيل ريــال مدريــد بعضــًا مــن بريقــه، 
غــر أن املواجهــة التــي ســتجمعهام عــى ملعب "كامب نو" يف املرحلة 

السابعة من الدوري املحيل اليوم، ستحمل عناوين عدة.
أندريــس  نيــامر،  الربازيــيل  رونالــدو،  كريســتيانو  الربتغــايل  رحيــل  بعــد 
إنييســتا يف الســنوات األخــرة، واألوروغويــاين لويــس ســواريز والويلــزي 
مــن  كثــرًا  الكالســيكو  فقــد  الفريقــني،  عــن  املوســم  هــذا  بيــل  غاريــث 
بريقه، وكاد أن يتضاءل وهجه بشكل أكرب لو سمح برشلونة برحيل نجمه 

األرجنتيني ليونيل مييس قبل انطالق املوسم الحايل.
عوامــل عــدة أّثــرت عــى ذلــك، ال ســيام غيــاب الجامهــر عــن املالعــب 
ســيفتقد  حيــث  املســتجد،  كورونــا  فــروس  جائحــة  تداعيــات  بســبب 

النادي الكاتالوين هتافات نحو 99 ألف مشجع.
إضافة إىل ذلك، فإن املستويات املتذبذبة التي يقدمها الفريقان هذا 
املوســم مل تســاهم يف انتظــار املبــاراة الحــدث بلهفــة كــام جــرت العادة، 
إال أن رئيــس رابطــة الــدوري خافيــر تيبــاس أكــد يف حديــث حــري مــع 
وكالــة فرانــس بــرس أن "أي مبــاراة كــرة قــدم تفقــد أهميتهــا إذا لعبــت مــن 

دون جمهور. لكن كالسيكو يبقى كالسيكو".
وتابــع "أعتقــد أنــه بعــد أكــر مــن 300 مباراة أقيمت خلــف أبواب مغلقة، 
تبنّي أن العروض التي يقدمها الالعبون عى أرض امللعب ال تزال عى 
حالهــا"، معتــربًا أن "الكالســيكو هــو أهــم مبــاراة كــرة قــدم بــني األنديــة يف 
العامل. إنها عالمة تجارية معروفة اآلن بشكل جيد، وتجذب كثرين من 

حولها".
ويدخــل املــدرب الهولنــدي رونالــد كومــان مباراتــه األوىل يف الكالســيكو 
ومهمتــه واحــدة: إلحــاق الهزميــة الثالثــة تواليــًا بغرميــه األزيل يف غضــون 

أسبوع، ووضع نظره الفرنيس زين الدين زيدان تحت ضغط هائل.
مني النادي املليك بخسارة مفاجئة بهدف نظيف عى أرضه امام قادش 
الوافــد الجديــد إىل دوري األضــواء الســبت الفائــت يف الـ"ليغــا"، قبــل أن 
يســقط أيضــًا عــى ملعــب "ســانتياغو برنابيــو" أمــام شــاختار دانييتســك 
األوكراين 3-2 يف مســتهل مشــواره يف مســابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم التي حقق لقبها 13 مرة )رقم قيايس(.
مل تكــن حــال برشــلونة أفضــل يف الـ"ليغــا" عندمــا ســقط بــدوره بنتيجــة 
صفــر1- أمــام مضيفــه غرناطــة، إال انــه عــّوض قاريــًا بفــوز مقنــع 1-5 عــى 

ضيفه فرينتسفاروش املجري.
إال إنــه بشــكل عــام مل تكــن بدايــة كومــان الــذي خلــف كيــيك ســيتيني مــع 
نهاية املوســم املايض مثالية، مع ثالثة انتصارات، تعادل وخســارة وهو 
يحتل املركز التاســع يف الـ"ليغا" برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، لكنه 
ريــال سوســييداد وفياريــال )11  مــن املتصدريــن  أقــل  خــاض مباراتــني 

نقطة(.
ورغــم اســتمرار معانــاة املهاجــم الفرنــيس أنطــوان غريزمــان الــذي يكافــح 
إليجــاد مســتواه مــع الفريــق  حيــث أبقــاه كومــان عــى دكــة البــدالء أمــام 
فرينتسفاروش، بقي الهولندي مؤمنًا بالالعبني الشباب لرد الجميل له، 
وخصوصًا أنسو فايت الذي قال عن مباراة الكالسيكو "ندخل إليها بأكرب 

حافز ممكن. إنه الكالسيكو، وهي مباراة لطاملا حلمت باللعب بها".

وســيعّول كومــان بالدرجــة األوىل حتــاًم عــى ميــيس أفضــل هــّداف يف 
تاريــخ لقــاءات الفريقــني، والــذي قــدم مبــاراة كبــرة أمــام الفريــق املجــري 
أداء"  أي شــكوك حيــال  لــدي  "ليســت  أنــه  تأكيــد مدربــه  مــن  يــوم  بعــد 
األرجنتينــي، مضيفــًا "ميكــن ملــردوده أن يكــون أفضل مــن الذي رأيناه يف 

األيام القليلة املاضية".
لعــب األول يف  بعدمــا  تواجهــا كالعبــني  أن  لكومــان وزيــدان  مل يســبق 
صفــوف النــادي الكاتالــوين بــني عامي 1989 و1995، فيام وصل الثاين 
إىل فريق العاصمة االسبانية يف العام 2001 قبل أن يعتزل يف 2006.

ورغم أن ريال مدريد ال يبدو يف أفضل أيامه، فقد يأخذ الثقة من سجل 
زيــدان كمــدرب يف ملعــب "كامــب نــو" الــذي زاره يف خمــس مناســبات 
خــر  كــام  تعــادالت(،  وثالثــة  )انتصــاران  مبــارة  أي  خاللهــا  يخــر  ومل 

النادي املليك مباراة واحدة يف آخر سبع زيارات اىل ملعب خصمه.
ودفع زيدان غاليًا أمام شــاختار مثن تفكره يف الكالســيكو، بإبقائه عى 
البــدالء يف مقدمتهــم مواطنــه كريــم  أبــرز عنــارصه األساســية عــى دكــة 
دخلــوا  الذيــن  كــروس  طــوين  واألملــاين  فينيســيوس  والربازيــيل  بنزميــة 
يف الشــوط الثــاين، ولــوكاس فاســكيز وإيســكو، كــام قــرر عــدم املجازفــة 
بإرشاك القائد سرخيو راموس لعدم تعافيه كليًا من اإلصابة يف الركبة.

ومــن املتوقــع أن يعــود الالعبــون إىل التشــكيلة األساســية للملــيك أمــام 
برشــلونة الذي واجهه تســع مرات كمدرب يف جميع املســابقات وخر 

مرتني فقط، كانتا يف عقر دراه يف الربنابيو. 
ويحتــل ريــال مدريــد املركــز الثالــث يف الــدوري برصيــد 10 نقــاط مــن 

خمس مباريات من ثالثة انتصارات، تعادل وهزمية.

الكالسيكو 
األول لكومان 

واألصعب لزيدان

برشلونة × ريال مدريد  الدوري 
اإلسباني

كومان: ُيراهن على بعض 
العبيه في الكالسيكو

ليفاندوفسكي

مدريد/ )أ ف ب(:
يف  للعــب"  "فرصــة  غريزمــان  أنطــوان  الفرنــيس  املهاجــم  ميلــك 
كالســيكو كــرة القــدم االســبانية اليــوم ضــد ريــال مدريــد، بحســب 
مــا ذكــر مدربــه الهولنــدي رونالــد كومان الجمعــة يف مؤمتر صحايف 
أمــس بعــد ان اســتبعده عــن املبــاراة االخــرة يف دوري أبطــال أوروبا 

ضد فرينتسفاروش املجري )5-1(.
قــال كومــان الــذي حــل بــدال مــن كيــيك ســيتيني املقــال مــن منصبــه 
"مثــل أي العــب، لديــه حظــوظ باللعــب. لكــن ليس جيــدا أن نناقش 
مركــزه يف كل مبــاراة. هنــاك العبــون غــره. بالطبــع هــو العــب هــام، 
ونريد أن يكون جميع الالعبني يف أفضل مســتوياتهم.. لكن األهم 

هو الفريق. سندفع باألفضل يك نحقق أفضل نتيجة ممكنة".
وكان غريزمــان ناجعــا مــع منتخــب فرنســا يف فــرة التوقــف الدوليــة، 

لكنــه  الهجــوم،  بتبديــل موقعــه يف مركــز وســطي يف  فقــام كومــان 
قدم اداء متواضعا خالل الخســارة أمام خيتايف )صفر1-( الســبت 

املايض.
الجولــة  الفريــق املجــري يف  الفرنــيس ضــد  يشــارك املهاجــم  ومل 

األوىل من دور املجموعات لدوري األبطال.
التاريــخ دون  الكالســيكو االول يف  أن يعتمــد يف  وميكــن لكومــان 
الظهــر  فــروس كورونــا املســتجد، عــى  جامهــر بســبب تفــي 
األير جوردي ألبا الذي حصل عى ضوء أخر طبي الجمعة بعد 

تعرضه الصابة بفخذه منذ مطلع اكتوبر.
أضاف كومان "سنقرر الحقا. كانت كل األمور إيجابية، لكن ينبغي 
االنتظــار ملعرفــة رد فعــل جســده يف التامريــن. إذا مل يحصــل أي رد 

فعل، لديه فرص كبرة باللعب".

مدريد/ )أ ف ب(:
الديــن  زيــن  اإلســباين  مدريــد  ريــال  مــدرب  اعتــرب 
ورئيســها  إدارتــه  بدعــم  يحظــى  يــزال  ال  أنــه  زيــدان 
فلورنتينو بريز برغم نكستيه األخرتني، وذلك قبل 

مواجهة صعبة يف الـ"كالسيكو".
بالدعــم،  يحظــى  الفرنــيس  املــدرب  كان  اذا  وعــام 
بعــد خســارة محليــة ضــد قــادش وأخــرى أوروبيــة يف 
دوري االبطال ضد شاختار، قال "نعم، من الجميع. 

محصنــني ضــد االنتقــاد.. الحقيقــة هــي أنــه عندمــا 
نخر مباراة، يجب القول أننا سنغّر كل يشء".

النحــو.  هــذا  عــى  كان  لطاملــا  "األمــر  أن  وأضــاف 
التاريــخ ال يتغــر. وهــذا ال يغرنــا نحــن. مــا يجــب أن 
يجعلنــا نتغــر، هــو أن نقــول ألنفســنا أن )الســبت( 
نســتعد  ونحــن  كبــرة،  مبــاراة  لتقديــم  فرصــة  لدينــا 

لذلك، لتغير األشياء. والباقي، لن يتغر أبدًا".
وكــرر زيــدان، الــذي اعتــرب أنــه "مســؤول" عــن هاتــني 

الالعبــني، وســأكون  هــؤالء  مــع  كثــرة  بأشــياء  فــزت 
معهم دومًا حتى املوت. سأكون دومًا معهم".

خضنــا  فقــد  زخمنــا،  نغــّر  أن  يجــب  "لكــن  تابــع 
مباراتــني صعبتــني، وهــذا كل مــا يف األمــر. هنــاك 
تظهــر  )الكبــرة(  الفــرق  لكــن  ســيئة،  لحظــات  دومــا 
أن  يجــب  اللحظــات.  تلــك  يف  ونوعيتهــا  طباعهــا 

نقوم بذلك غدًا".
تابع "زيزو": "عندما نلعب مباراة سيئة، فإننا لسنا 

النكستني، أن عليه "إيجاد الحل".
املحــرك  إنــه  نفــيس،  أنتقــد  دامئــًا  "كنــت  وأضــاف 
املــدرب،  بصفتــي  الهزميــة،  بعــد   )...( للتحســني 
كانــت االنتقــادات موجهــة يل، وهــذا أمــر طبيعــي. 
هــو  اليــوم   )...( املــايض  يف  أعيــش  ال  لكننــي 
أوقــات  لتغيــر صورتنــا. هنــاك  الســيناريو املثــايل 
فيــه  يظهــر  الــذي  املــكان  هــو  هــذا  ولكــن  صعبــة، 

الالعبون ذوو الطباع الكبرة والجودة العالية".

يحظى بدعم بيريز ويسعى 
لمحو "النكستين األخيرتين" زيدان
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تتمة مقال تقدير موقف  ... 

تتمة مقال نبضات ساخنة  ... 

3 وفيات و417 إصابة بكورونا يف الضفة

حالة وفاة و96 إصابة بفريوس ...

ارتفاع عدد الوفيات واإلصابات بكورونا لدى االحتالل

عرشات اإلصابات يف الضفة  ... 

تعزية ومواساة
م أرسة صحيفة فلسطني بأحّر التعازي واملواساة من الزميل/ تتقدَّ

أحمد مصطفى الصواف
بوفاة جدته

الحاجة أم أحمد الجّيار
الفقيــدة بواســع رحمتــه وأن يســكنها  ســائلني املــوىل عــّز وجــل أن يتغمــد 

فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون

وبدعــم  االحتــالل،  دولــة  عــن  كاملــة  باســتقاللية  يترصفــون  املتدينــون، 
مــن رئيــس الــوزراء، وأظهــرت كورونــا كيفيــة نجــاح ٪12 مــن اإلرسائيليــني 

مامرستهم االستيالء العدايئ عىل اآلخرين دون معارضة.
يــدرك خصــوم نتنياهــو السياســيني أن هــذه نقطة ضعفــه املؤملة، لذلك 
يواصلــون مهاجمتــه بشــأنها، وطــوال الوقــت، يعلــم الجمهــور اإلرسائيــي 
عــن املزيــد مــن انتهــاكات املــدن والبلــدات الدينيــة املتطرفــة لتعليامت 
الحكومــة، وميكــن ســامع اإلرسائيليــني يهاجمــون نتنياهــو، ويزعمــون أن 

الحاخامات هم حكامهم الفعليون، وليس هو!
خــارج  أنفســهم  الحريديــم  يجــد  فقــد  نتنياهــو،  ســقط  إذا  أنــه  الخالصــة 
مــام  الحزبيــة،  قواعدهــم  مــن  أنهــم محتجــزون  لكــن املشــكلة  الحكومــة، 
يظهرهــم وكأنهــم وقعــوا يف فــخ قــد يتســبب يف انهيــار تحالــف نتنياهــو 

معهم، ودفنه معهم تحت أنقاضه!

املــرىض  لعــالج  انســاين  ادويــة  مصنــع  تقيــم  وكأنهــا  النــووي  مفاعلهــا 
واملكروبني ... 

ثــم اال يوجــد احتــامل طــرف ثالــث فعــل او دفــع مــن يفعــل هــذه الجرميــة 
ليحصد كل هذه النتائج وهذا ميء يف التاريخ املعارص، اين احتاملية 
ان يقــف خلــف هــذه مــن يســتفيدون مــن اذكاء الــرصاع والتحريــض عــىل 
املســلمني ، نظريــة مــن املســتفيد ؟ هــو مــن يقــف خلــف هــذا الفعــل 
.. الحركــة الصهيونيــة واملوســاد االرسائيــي معنــي جــدا بــرب العالقــة 
االيجابية رغم اين ضد فكرة املؤامرة ومع البحث عن املعالجات الذاتية 
لبــذور هــذه االفعــال التــي حتــام تــّر باملســلمني، لكــن يبقــى االحتــامل 

وارد.
قاطــع  بشــكل  ويعّممــوا  يوضحــوا  أن  املســلمني  العلــامء  عــىل  أن  وأرى 
لــو كان  الشــباب املســلم، وحبــذا  وحاســم بحيــث يصــل تعميمهــم كّل 
هــذا جامعيــا عــن هيئــات علــامء ومرجعيات موثوقة من قبل املســلمني، 

بحيث يتناول اإلجابة عىل ثالثة أسئلة مركزية: 
• مــن الــذي عليــه الــرد حينــام ُيســاء لإلســالم ومــن الــذي يحــّدد طريقــة 
الرّد؟ هل املسألة مفتوحة للعواطف واملشاعر امللتهبة ولكل متحّمس 
بهــا أن  للديــن أن يفعــل مــا يشــاء أم أن هنــاك مرجعيــات دينيــة منــوط 
تتصــّدر املوقــف وتــرّد مبــا ميليــه عليهــا الفهــم القويــم والرشــيد للنــّص 
الدينــي املناســب؟ وبعــد ذلــك تنضبط الــردود الفردية او الجامعية بهذا 
العلــم واالختصــاص واالجتهــاد الرشعــي  الــذي يســتنبطه اهــل  املوقــف 

عىل أصوله الصحيحة. 
• هــل النتائــج املرتتبــة عــىل الــرّد تحــدث معالجــة لألمــر أم أنهــا تحــدث 

مفسدة ومنكرا أكرب من املراد الرّد عليه. 
• وهــذا يقودنــا للســؤال الثالــث: مــا هــي الطريقــة االحســن والتي تتجىّل 
فيهــا الحكمــة واملوعظــة الحســنة والوصــول اىل أفضــل النتائــج املمكنــة 
الرحمــة  ديــن  اإلســالم  عــرض  يف  األساســية  اإلســالم  مقاصــد  مراعيــة 
يحقــق  وديــن  للعاملــني"  رحمــة  اال  ارســلناك  ومــا  جمعــاء:"  للبرشيــة 
السعادة للناس. "ما انزلنا عليك القران لتشقى" وكذلك وضع األقليات 
املســلمة يف تلــك البــالد وحالــة الدعوة لإلســالم واثر مثــل هذه الحاالت 

عىل تشكيل الصورة للمسلم وأثرها عىل الدعوة اإلسالمية .. الخ.
ال تكفي ادانة هنا وهناك وترصيح مقتضب ملعالجة هذه الظاهرة بل ال 
بــد مــن اعــالن موقــف جامعــي لعلامء االّمة ميّثل االمة اإلســالمية بفكرها 
النرّي وروحها العظيمة والصورة العامة التي تكّللها رسالة الرحمة والسلم 

العاملي للناس أجمعني.   

مستعمرة "قدوميم" يف قلقيلية.
االحتــالل  جنــود  مــن  العــرشات  وهاجــم 
إىل  أدى  مــا  املســرية  يف  املشــاركني 
املغلــف  بالرصــاص  شــبان   5 إصابــة 
باملطــاط، اثنــان منهــام أصيبــا يف الرأس 
لتلقــي  املستشــفى  إىل  نقــال  والظهــر 

العالج.
عــرشات  أصيــب  الخليــل،  ويف 
املســيل  بالغــاز  باالختنــاق  املواطنــني 
قــوات  مــع  مواجهــات  خــالل  للدمــوع، 

االحتالل يف منطقة باب الزاوية.
قــوات  أن  محليــة  مصــادر  وأوضحــت 
االحتــالل اعتلــت أســطح عــدد من منازل 
الزاويــة،  بــاب  منطقــة  يف  املواطنــني 
املغلــف  املعــدين  الرصــاص  وأطلقــت 
باملطــاط وقنابــل الصــوت والغاز الســام، 
ما أدى إىل اندالع مواجهات مع الشبان، 
املواطنــني  مــن  عــدد  خاللهــا  أصيــب 

باالختناق بالغاز املسيل للدموع.
كــام أصيــب ثالثــة مواطنــني يف هجــوم 

للمســتوطنني عــىل قريــة بوريــن جنــوب 
مدينة نابلس.

شــامل  االســتيطان  ملــف  مســؤول  وأفــاد 
الضفــة غســان دغلــس، أن املســتوطنني 
هاجمــوا املواطنــني يف القريــة، ورشــقوا 
مركباتهــم بالحجــارة، مــا أدى إىل إصابــة 
محمــد زبــن، وبشــري زبــن، وأحمــد بشــري 
زبن، حيث جرى نقلهم إىل املستشفى.

وأوضــح أن املســتوطنني رشــقوا مركبــات 
املواطنــني بالحجــارة، مــا أدى إىل تحطــم 
عــىل  اعتــدوا  أنهــم  مضيفــا  منهــا،  عــدد 
وحطمــوا  حمــزة،  بشــري  املواطــن  منــزل 

مقتنياته.
املنطقــة  يف  مواجهــات  واندلعــت 
تصــدي  بعــد  القريــة،  مــن  الرشقيــة 
املواطنني لهجوم املستوطنني، ما أدى 

لوقوع ثالث إصابات.
اعتقاالت ومداهمات

واعتقلــت قــوات االحتــالل، أمــس، 11 
وتفتيــش  مواطنــا خــالل حمــالت دهــم 

الضفــة  يف  متفرقــة  مبناطــق  ومالحقــة 
الغربية والقدس املحتلتني.

قــوات  اســتوقفت  القــدس،  ففــي 
االحتالل أحد الشبان يف منطقة صحن 
املســجد  يف  املرشفــة  الصخــرة  قبــة 
اعتقالــه،  تقــدم عــىل  أن  قبــل  األقــى 
يف  تحقيــق  مراكــز  أحــد  إىل  واقتيــاده 

داخل البلدة القدمية.
بلــدة  االحتــالل  قــوات  واقتحمــت 
العيســاوية شــامل القــدس، واعتقلــت 
داري،  وســامي  الحمــص،  أبــو  يوســف 
ويــزن عبيــد، ومعتصم عبيد، ونارص أبو 

ريالة، من منازلهم.
اعتقلــت  الغربيــة،  الضفــة  يف  أمــا 
قــوات االحتــالل األســري املحــرر أرشف 
مداهمــة  عقــب  ورسقــت  طحاينــة، 
3 آالف شــيقل،  منزلــه وتفتيشــه مبلــغ 
الشــخيص،  هاتفــه  عــىل  واســتولت 
الجمــل،  محمــد  كذلــك  واعتقلــت 

وأحمد نواهضة، من جنني.

قــوات  اعتقلــت  لحــم،  بيــت  ومــن 
وخليــل  القــريب،  محمــد  االحتــالل 
ذويهــام  منــزيل  دهــم  بعــد  القــريب، 

وتفتيشهام يف حارة الفواغرة.
واندلعــت مســاء أمــس، مواجهــات مــع 
قــوات االحتــالل عــىل الحاجز الشــاميل 
اســتهداف  تخللهــا  قلقيليــة،  ملدينــة 
بالقنابــل  الحيوانــات  حديقــة  القــوات 

الغازية.
وأفــادت مصــادر محلية بأن املواجهات 
العــرشات  وصــول  بعــد  اندلعــت 
الشــاميل  املدخــل  إىل  الشــبان  مــن 
منــذ  املقــام  الحاجــز  حيــث  للمدينــة، 
االحتــالل  يبــدأ جنــود  أن  قبــل  ســنوات 
الغازيــة صــوب  والقنابــل  النــار  بإطــالق 

الشبان.
االحتــالل  جنــود  أن  املصــادر  وذكــرت 
تعمــدوا إطــالق القنابــل الغازيــة صــوب 
حديقة الحيوانات القريبة من املدخل 
مــن  حالــة  آثــار  الــذي  األمــر  الشــاميل 

اإلربــاك والهلــع يف صفــوف املواطنني 
الذين أصيب بعضهم باالختناق.

ويف قطــاع غــزة، أفــادت مصــادر أمنيــة، 
"إف  نــوع  مــن  االحتــالل  طائــرات  بــأن 
طيــار"،  "بــدون  مســرية  وأخــرى   ،"16

قصفت موقعا للمقاومة شاميل مخيم 
الفلســطينيني  لالجئــني  النصــريات 
وســط القطاع، وموقعا آخر رشقي بلدة 
العمــور  ثالثــا مبنطقــة  القــرارة، وموقعــا 

رشقي خان يونس جنويب القطاع.
وأضافــت أن القصــف مل يســفر عــن أي 
إصابات يف صفوف املواطنني، إال أنه 
املواقــع  يف  جســيمة  بــأرضار  تســبب 

املستهدفة واملنازل القريبة منها.
وكان املتحدث باســم جيش االحتالل، 
ادعى أن صاروخني أطلقا من قطاع غزة 
املحتلــة،  الســاحلية  "عســقالن"  تجــاه 
الحديديــة"  "القبــة  منظومــة  وأن 

اعرتضتهام.

مدينة القدس )68(.
بلغــت  فلســطني  يف  الفــريوس  مــن  التعــايف  نســبة  أن  إىل  وأشــارت 
%88.1، ونســبة اإلصابــات النشــطة %11.1، ونســبة الوفيــات 0.8% 

مــن مجمــل اإلصابــات، الفتــة إىل وجــود 33 مصابــا يف غــرف العنايــة 
املكثفة، بينهم 5 مرىض عىل أجهزة التنفس االصطناعي.

مــن جهتهــا، أفــادت وزارة الخارجيــة واملغرتبــني بحكومــة اشــتية، بعدم 
تســجيل وفيات وإصابات جديدة بفريوس كورونا يف صفوف الجالية 
 ،273 املســجلة  الوفيــات  عــدد  ليبقــى  العــامل،  حــول  الفلســطينية 

واإلصابات 6584، منذ بدء انتشار الفريوس.

تــويف جــراء إصابتــه بفــريوس  أبــو نحــل )62 عامــا(  إبراهيــم  املواطــن 
كورونا، يف مجمع الشفاء الطبي، حيث كان يعاين من أمراض مزمنة 

والكبد الوبايئ وجلطة دماغية حادة.
وأشــارت إىل أن إجــاميل تراكمــي اإلصابــات منــذ مــارس/ آذار املايض 
1937 حالــة نشــطة، و3208 حالــة تعــاٍف،  5175، منهــا  وصــل إىل 

و30 حالة وفاة.

ساعة املاضية.
ولفتــت وزارة االحتــالل، إىل أن مــن بــني املصابــني بفــريوس كورونــا 
مصابــا   223 أن  إىل  مشــرية  متوســطة،  و154  خطــرية،  حالــة   570

موصولون بأجهزة التنفس االصطناعي.
وأضافــت أن 308572 إصابــة ســجلت منــذ بــدء جائحــة كورونا، فيام 

بلغ عدد املتعافني من 288937.

تظاهرة يف البحرين رفًضا 
للتطبيع مع )إرسائيل(

املنامة/ فلسطني:
شــارك مواطنــون يف العاصمــة البحرينيــة، أمــس، يف تظاهــرة منــددة 

بتطبيع بالدهم مع )إرسائيل(.
عبــارة  مــع  بالتطبيــع،  تنــدد  ورفــع املشــاركون يف املظاهــرة، الفتــات 
التطبيــع" وخلفهــا صــورة مقــاوم فلســطيني  موحــدة "جمعــة مقاومــة 

ملثم.
وقوبــل تطبيــع البحريــن برفــض شــعبي واســع، رغــم التضييــق األمنــي، 
واســتدعاء منظمــي املظاهــرات واملشــاركني فيهــا، وتوقيعهــم عــىل 

تعهد بعدم الخروج إىل الشارع للمشاركة بفعاليات مشابهة.
وعــرب املحتجــون عــن رفضهــم للتطبيــع بحملهــم الفتــات كتــب عليهــا 
إلمــالءات  واالستســالم  والــذل  الخنــوع  و"نرفــض  خيانــة"،  "التطبيــع 

أمريكا وبريطانيا".
ورفعوا الفتات أخرى كتب عليها: ")إرسائيل( غدة رسطانية يجب أن 
تســتأصل، وسنســتأصلها"، و"هيهات منا الذلة.. التطبيع عار عليكم 

وخيانة".
وعقــب إعــالن البحريــن تطبيعهــا مــع االحتــالل، كان وســم "بحرينيــون 
ضــد التطبيــع" األعــىل تــداوال يف تغريــدات النشــطاء البحرينيني عىل 

"تويرت".
رســمي  فلســطيني  برفــض  والبحرينــي  اإلمــارايت  التطبيــع  وقوبــل 
والقضيــة  والقــدس  لألقــى  "خيانــة  الخطــوة  واعتــربوا  وفصائــي، 

الفلسطينية".

عباس يبدي استعداده للذهاب إىل املفاوضات عىل أساس "الرشعية الدولية"

قطار مقاطعة "مهرجان الجونة" 
يصل إىل النقابات الفنية بسبب "التطبيع"

إصابة األحمد ومجدالني بكورونا 
عائلة صائب عريقات: وضعه الصحي

مـــا زال حـــرًجا

رام الله-غزة/ أدهم الرشيف:
الفلســطينية  الســلطة  رئيــس  أبــدى 
للذهــاب إىل  اســتعداده  عبــاس،  محمــود 
املفاوضــات فــوًرا مع االحتــالل اإلرسائيي 

"عىل أساس الرشعية الدولية".
بالبابــا  اتصالــه  خــالل  عبــاس  وأكــد 
فرانسيس، بابا الفاتيكان متسكه بـ"السالم 
الرشعيــة  أســاس  عــىل  والقائــم  العــادل 
للذهــاب  الفــوري  واالســتعداد  الدوليــة، 
املنطلــق  هــذا  ومــن  املفاوضــات،  نحــو 
متت الدعوة لعقد مؤمتر دويل للسالم".

وبحــث عبــاس مــع بابا الفاتيــكان العالقات 
عــىل  التأكيــد  تــم  حيــث  الجانبــني،  بــني 
يخــدم  مبــا  وتطويرهــا،  تعزيزهــا  أهميــة 
املنطقــة  يف  و"التســوية"  الجانبــني 

والعامل.

ودعا عباس فرانســيس للعمل ســويا، "من 
أجــل الحفــاظ عــىل أهلنــا مــن املســيحيني 
صمودهــم  وتعزيــز  وبقائهــم  واملســلمني، 
وجميــع  املحتلــة،  القــدس  مدينــة  يف 

األرايض الفلسطينية".
من جانبه، أكد البابا فرانســيس توافقه مع 
مــا تــم تبادلــه مــن حديــث مــع عبــاس حــول 
مؤمتــر  وعقــد  والحــوار،  الســالم  "أهميــة 
دويل للســالم، وثبــات الفلســطينيني عــىل 

أرضهم".
تجــاه  الثابتــة  الفاتيــكان  "مواقــف  وأكــد 
املقدســة،  األرض  يف  الســالم  تحقيــق 

والعامل أجمع".
حركــة  يف  القيــادي  قــال  املقابــل،  يف 
املدلــل:  أحمــد  اإلســالمي  الجهــاد 
دائــرة  إىل  العــودة  مطلًقــا  نرفــض  "إننــا 

ذلــك  ألن  االحتــالل،  مــع  املفاوضــات 
مــن جديــد، ويشــكل  الفشــل  إنتــاج  يعيــد 
عــودة جديــدة إىل مراوغاتــه والتفافــه عــىل 
أنــه مل يعــد  القضيــة الفلســطينية، خاصــة 
هناك يشء للفلســطينيني التفاوض عليه 

بعد صفقة القرن".
وطالــب املدلــل خــالل حديثــه مع صحيفة 
"فلســطني"، رئيــس الســلطة بـ"إلغــاء فكــرة 
ألنــه  عقلــه،  مــن  املفاوضــات  إىل  العــودة 
مضيًفــا  االحتــالل"،  إال  منهــا  يســتفيد  لــن 
أن "ســنوات املفاوضــات املاضيــة كانــت 
الفلســطينية  القضيــة  عــىل  مــر  حصــاد 

وشعبها".
كامــل  فلســطيني  توافــق  "هنــاك  وتابــع 
إن  بــل  للمفاوضــات،  العــودة  عــدم  عــىل 
الــكل الفلســطيني مبا فيــه اللجنة املركزية 

املركــزي  واملجلســان  التنفيذيــة  واللجنــة 
والوطنــي والفصائــل الوطنيــة كافــة، طالبــوا 
عبــاس بســحب منظمــة التحريــر االعــرتاف 
باتفاقيــات  العمــل  ووقــف  بـ)إرسائيــل( 

)أوسلو(".
وشــدد عــىل أهميــة االنتبــاه إىل مخرجــات 
تكفــل  والتــي  العامــني،  األمنــاء  اجتــامع 
وإنهــاء  االحتــالل  مــع  االشــتباك  بإعــادة 
التحريــر،  منظمــة  بنــاء  وإعــادة  االنقســام، 
مــن  بكثــري  أهــم  البنــود  هــذه  أن  ا  عــادًّ
تــالىش  بعدمــا  خاصــة  املفاوضــات، 
"حــل الدولتــني" متاًمــا مــن خــالل "صفقــة 
تنفيــذ  عــىل  )إرسائيــل(  وإرصار  القــرن"، 
وآخرهــا  االســتيطاين  التوســع  مشــاريع 
عضــو  قــال  جهتــه،  مــن  "الضــم".  مخطــط 
الدميقراطيــة  للجبهــة  الســيايس  املكتــب 

لتحرير فلســطني، طالل أبو ظريفة: "ليس 
لدينــا إشــكالية باملفاوضــات، لكــن يجــب 
أن تكــون عــىل أســاس مؤمتــر دويل يؤكــد 
القــرار  قــرارات الرشعيــة الدوليــة مبــا فيهــا 
مراقــب  دولــة  بفلســطني  يعــرتف  الــذي 
يف األمــم املتحــدة عــىل حــدود 4 يونيــو/ 

حزيران 1967، وعاصمتها القدس".
مــع  هاتفــي  اتصــال  خــالل  ذكــر  لكنــه 
الســيايس  املــرشوع  أن  "فلســطني" 
املطــروح يف املنطقــة هــو "صفقــة القــرن" 

التصفوية.
وشــدد عــىل أهميــة أن تكــون املفاوضــات 
اســتعداده  الســلطة  رئيــس  أبــدى  التــي 
دولــة  أســاس  عــىل  إليهــا،  الذهــاب 
مــن  وخاليــة  الســيادة  كاملــة  فلســطينية 

املستوطنات وعاصمتها القدس.

رام الله/ فلسطني:
أفــادت عائلــة أمــني رس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمة 
التحريــر صائــب عريقــات، بــأن وضعــه الصحــي ما 

زال حرجا.
وقالــت العائلــة لوكالــة "وفــا"، أمــس، إن عريقــات 
مــا زال متصــال بجهــاز االيكمــو )جهــاز رئــة خارجي( 

لدعم وظائف الجهاز التنفيس.
املركزيــة  اللجنــة  عضــو  أصيــب  الســياق،  ويف 
التنميــة  ووزيــر  األحمــد،  عــزام  "فتــح"  لحركــة 

االجتامعية أحمد مجدالين، بفريوس كورونا.
يف  الرســمية  صفحتــه  عــىل  األحمــد  وقــال 

"فيســبوك"، مســاء الخميــس، "تأكــدت إصابتــي 
والدكتور أحمد مجدالين بفريوس كورونا، وذلك 
بعــد إجــراء فحــص اعتيــادي لنــا بنــاء عــىل موعــد 

مسبق مع الرئيس محمود عباس".
وتابع: "ال أشــعر بأي أعراض للفريوس، وإصابتي 
بكورونــا تأكــدت بنــاء عىل الفحص الــذي أجريته، 

وسألتزم بالحجر الصحي وتعليامت الطبيب".
وتــأيت إصابــة األحمد ومجدالين بفريوس كورونا، 
بعــد أيــام مــن إصابــة عريقــات، الــذي نقــل األحــد 
تدهــور  إثــر  "هداســا"  مستشــفى  إىل  املــايض 

صحته.

القاهرة/ وكاالت:
انضــم االتحــاد العــام للنقابــات الفنيــة 
املقاطعــة  حملــة  إىل  املرصيــة، 
ملهرجــان الجونــة الســيناميئ الــدويل، 

بسبب التطبيع مع )إرسائيل(.
وأصدر االتحاد العام للنقابات الفنية، 
النقابــات  لوائــه  تحــت  تنضــوي  الــذي 
والتمثيليــة،  واملوســيقية  الســينامئية 
"األهــرام"  صحيفــة  نرشتــه  بيانــا 
املرصية، تعلن فيه مقاطعته مهرجان 

الجونة.
الســينامئيني  مــن  كبــري  عــدد  ووقــع 
املرصيــني والعــرب وشــخصيات عامــة 

املمثــل  تكريــم  لرفــض  قامئــة  عــىل 
جــريار  لـ)إرسائيــل(،  الداعــم  الفرنــيس 

ديبارديو يف املهرجان.
وكان مــن أبــرز املوقعــني عــىل البيــان، 
السيناريســت بشري الديك، واملخرج 
محمــد  واملخــرج  بدرخــان،  عــىل 
عبدالخالــق،  عــي  واملخــرج  فاضــل، 
والفنانــة فــردوس عبدالحميــد، والفنان 

عبد العزيز مخيون.
أعضــاء مجلــس  مــن  عــدد  أصــدر  كــام 
بيانــا  املرصيــني  الصحفيــني  نقابــة 
يرفضــوا فيــه تكريــم املهرجــان للممثــل 

الفرنيس.
ورفضــت إدارة املهرجــان االنتقــادات، 
وقالــت إنهــا لــن ترتاجع عــن قرار تكريم 

جريار ديبارديو.

أوتاوا/ فلسطني:
تويف، أمس، العامل اإلســالمي عبد الســتار أبو 

غدة )80 عاما( يف كندا.
لعلــامء  العاملــي  لالتحــاد  العــام  األمــني  ونعــى 
املسلمني عي القره داشغي، العامل أبو غدة.

اإلســالمية،  األمــة  علــامء  كبــار  أحــد  غــدة  وأبــو 
وعضــو املجلــس األوريب لإلفتــاء، وأبــرز علــامء 
االقتصــاد اإلســالمي، والصريفــة اإلســالمية يف 

العامل.
وقــال القــره داغــي، يف بيــان، أمــس، "فقدنا أخًا 

كرميًا وعاملًا فقيهًا واقتصاديًا عظياًم". 
الدكتــور  الشــيخ  العالمــة  "فضيلــة  أن  وأضــاف 
رحمــة  املــوىل  رحمــه  غــدة  أبــو  الســتار  عبــد 
واسعة، تويف بعد عمر مبارك بلغ ٨٠ سنة يف 
العلــوم اإلســالمية، وخاصــة يف مجــال  خدمــة 
واملنتجــات  والصريفــة،  اإلســالمي،  االقتصــاد 

والصكوك اإلسالمية".
وأردف القــره داغــي "كان )الشــيخ أبــو غــدة( أمة 

املــوىل  خــدم رحمــه  املجــال،  هــذا  قامئــة يف 
العمــي،  جانبــه  يف  اإلســالمي  االقتصــاد 
وفقــه املعامــالت، والبنــوك اإلســالمية خدمــة 

جليلة".
وتحقيقــًا  تأصيــاًل  مثلــه،  يوجــد  "قّلــام  وتابــع 

وتخريجًا ومخارج".
واختتــم القــره داغــي نعيــه بالقــول "أتــرع إىل 
أن  املبــارك  اليــوم  هــذا  يف  تعــاىل  املــوىل 
يحــرشه  وأن  جناتــه،  فســيح  ويدخلــه  يرحمــه، 
والصدقــني  النبيــني  مــع  األعــىل  الفــردوس  يف 
رفيقــًا،  أولئــك  وحســن  والصالحــني  والشــهداء 
الصــرب  ومحبيــه  وتالمذتــه  أهلــه  يلهــم  وأن 

والسلوان، وأن يأجرنا وأهله يف مصابنا".
وولــد أبــو غــدة يف مدينــة حلــب الســورية يف 
عــىل  1940، وحصــل  عــام  ثــان  كانــون  ينايــر/ 
مــن   1964 عــام  الرشيعــة  يف  بكالوريــوس 
جامعــة دمشــق، وبكالوريــوس يف الحقــوق عــام 

1965 من نفس الجامعة.

اإلســالمي  الفقــه  يف  متخصــص  غــدة  وأبــو 
املاليــة  املعامــالت  فقــه  وخاصــًة  املقــارن، 
والدراســات املرصفيــة اإلســالمية، إضافــة إىل 
خرباتــه الواســعة يف دراســة الــزكاة واألوقــاف، 
والدراســات  واملراجعــة،  املحاســبة  وفقــه 
وتحقيــق  الرتبويــة،  والدراســات  القانونيــة، 

املخطوطات، والطب اإلسالمي.
لإلفتــاء  األورويب  املجلــس  يف  عضــو  وهــو 
والبحــوث، وعضــو مجلــس املعايــري واملجلــس 
واملراجعــة  املحاســبة  لهيئــة  الرشعــي 
 ،1995 منــذ  اإلســالمية  املاليــة  للمؤسســات 
املاليــة  املؤسســات  مــن  العديــد  يف  وعضــو 

واملجامع الفقهية.
منهــا:  املؤلفــات  مــن  عــدًدا  غــدة  أبــو  وأصــدر 
الخيار وأثره يف العقود، ودور الفقه اإلســالمي 
يف العــرص الحــارض، وبحــوث يف الفقــه الطبــي 
والصحــة النفســية مــن منظــور إســالمي، ودليــل 

الزكاة.

وفاة عامل االقتصاد اإلسالمي عبد الستار أبو غدة

الجهاد: نرفض مطلًقا العودة إىل دائرة 
املفاوضات مع االحتالل

الدميقراطية: ليس لدينا إشكالية باملفاوضات 
واملطروح حاليًا هو "صفقة القرن"
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هــل مثــة ترابــط حتمــي بــن املصالحــة واالنتخابــات؟! هــل 
الفصائــل  تذهــب  آخــر  أو  لســبب  تعطلــت املصالحــة  إذا 
رئيــس  مــن  بدعــوة  ترشيعيــة  انتخابــات  إىل  الفلســطينية 
الســلطة، أم يتبــع هــذا تلــك؟! هــذه األســئلة تفــرض نفســها 
عىل املتابعن للشــأن الفلســطيني الداخيل، حيث بدؤوا 

يلمسون بوادر تراجع فرص املصالحة.
الترشيعيــة  لالنتخابــات  ّــب  ُيرتـ أويل  مطلــب  املصالحــة 
والرئاسية، وهذا أضمن وأفيد إلجراء انتخابات حرة ونزيهة. 
ولكــن قضايــا الوضــع الداخــيل الفلســطيني ال تعيــش دامئــا 
يف ظل الرتتيب الطبيعي واملنطقي. وقد عاشت القضية 
الفلســطينية اضطرابات عديدة يف ترتيب األولويات، كان 
ذلــك يف اتفــاق أوســلو مثــال، حيــث تقــدم إقامــة الســلطة 
الفلســطينية،  الدولــة  أرض  وتحييــز  االحتــالل،  زوال  عــىل 
وهــذا هــو التطبيــع العــريب يقلــب الرتتيــب، فتقيــم الــدول 
للقــدس،  احتاللهــا  تزيــل  أن  قبــل  )إرسائيــل(  مــع  عالقــات 

واألرايض الفلسطينية والعربية.
الســلطة  إن  تقــول:  الفائتــة  الفقــرة  يف  املقاربــة  هــذه 
انتخابــات داخليــة دون  والفصائــل ميكنهــا أن تذهــب إىل 
أن تتــم فصــول املصالحــة عــىل توافــق كامــل. وهنــا يقــول 
مؤيــدو االنتخابــات ميكــن إجــراء مصالحــة وتوافقــات عــىل 
قدر موضوع االنتخابات، وإجرائها بشــكل حر ونزيه، وإقرار 
مســبق مــن األطــراف باحــرتام النتائــج يف الضفــة وغــزة، ومن 
تطالــب  التــي  والقضايــا  املصالحــة  قضايــا  بقيــة  ُتحــال  ثــم 
حــاس بحلهــا، إىل املجلــس الترشيعي الجديد والحكومة 
قامئــة  يف  وفتــح  حــاس  دخلــت  إذا  ســيا  ال  الجديــدة، 

انتخابية مشرتكة.
ضانــات  هــي  مــا  االقــرتاح،  لهــذا  املقاربــون  يســأل  وهنــا 
نزاهــة  وضانــات  بالنتائــج،  التســليم  وضانــات  النزاهــة، 
الحكومة وجديتها يف حل قضايا املصالحة وقضايا غزة؟! 
وهــذه يف نظــري أســئلة مرشوعــة، وجديــرة بأن نطرحها علنا 
ومــن خــالل املقــال عــىل قــادة فتــح وحاس، آملــن أن نجد 

ردا مطمئنا.
وإذا تحققت الرشاكة يف قامئة انتخابية واحدة لفرتة زمنية 
انتقاليــة، فيجــدر أن يكــون الرئيــس مــن فتــح، ورئيــس الــوزراء 
مــن حــاس، أو مــن شــخصية مهنيــة تقرتحها حــاس، وبهذا 
يجــري الطرفــان عــىل قاعــدة أنتــم األمــراء، ونحــن الــوزراء، وال 
يقىض أمر ذو بال دونكم. املواطن الفلسطيني مّل الفشل 
عىل مستوى القيادة، ويريد تغيريا، بينا يرى قادة العرب 
يرمتون يف أحضان نتنياهو وترامب بدون اعتبار للقيادات 
الفلســطينية، أو للتاريــخ؟! فــإذا كان الرتاجــع العــريب حافــز 
لنــا ملقاربــة التغيــري اإليجــايب، فــإن الفشــل الداخــيل ورغبــة 
املواطن يف إحداث تغيري ها حافز أكرب؟! فهل تعقلون؟!

هل ُتجرى انتخابات 
دون مصالحة كاملة؟!

أول تلفاز في العالم 
بشاشة مرنة قابلة للطي

سول/ وكاالت:
كشــفت رشكــة "إل جــي" الكوريــة الجنوبيــة عــن أول تلفــاز يف العــامل 
بشاشة مرنة قابلة للطي ميكن وضعها داخل صندوق صغري وإخراجه 
بصــورة آليــة عنــد الحاجــة. ذكــر ذلــك موقــع "إل جــي نيــوزروم" الكــوري 
الجنــويب، مشــريا إىل أن الرشكــة كشــفت عــن بــدء مبيعــات تلفازهــا 

."Signature OLED R" الفاخر الجديد الذي يحمل اسم
ويقــول املوقــع إن هــذا التلفــاز الــذي كشــفت عنــه "إل جــي" يصنــف 

عىل أنه "أول تلفاز يف العامل مجهز بشاشة قابلة للطي".
ويتميز هذا التلفاز الذي تنتجه الرشكة بأن شاشته ميكن طيها بصورة 
جزئية أو كلية داخل قاعدة سفلية مثبتة ضمن هيكل خاص بحايته.

وميكن أن يتحكم املستخدم مبقاس الشاشة أو يخفيها بشكل كامل 
وهــو مــا ميثــل ميزة كبرية يف تصميات املكاتب واملنازل العرصية، 

التي تعتمد عىل استثار أقل املساحات املتاحة.
وميكن اســتغالل املســاحة التي تشــغلها األنواع التقليدية من التلفاز 
ألغراض أخرى عندما ال تكون بحاجة إىل مشاهدة التلفاز، ثم إخراجه 

من الصندوق الخاص به عند الحاجة.
ولفــت املوقــع إىل أن الشاشــة الجديــدة مقــاس 65 بوصــة، مــن نــوع 
"OLED" وهــو مــا مينحهــا إمكانيــات كبــرية عــىل عــرض الصــور عاليــة 

الدقة والتحكم بدقة الصورة ومميزاتها.
كــا تتميــز تلــك الشاشــة باســتهالك أقــل للكهربــاء حيــث إن القاعــدة 
األساسية له مصنوعة من األلومينيوم بعدة تصاميم لتناسب مختلف 
تــوزع األصــوات  األذواق، إضافــة إىل تزويــد الجهــاز مبكــربات صــوت 

توزيعا سينائيا ممتازا.
وميكن توصيل هذا التلفاز ال سلكيا بصورة تجعله تلفازا ذكيا ميكنه 
االتصــال بشــبكات اإلنرتنــت واألجهــزة الذكية، بينا يشــري املوقع إىل 

أن سعره سيكون نحو 87 ألف دوالر.

عواصم/ وكاالت:
تصــدر وســم "مقاطعــه املنتجــات الفرنســية" قامئــة 
وذلــك  العربيــة،  الــدول  مــن  العديــد  يف  الرتينــد 
التواصــل  تعبــريًا عــن غضــب الشــارع ورواد مواقــع 
االجتاعــي إثــر الحملة التي بدأها الرئيس الفرنيس 
إميانويل ماكرون ضد املسلمن يف فرنسا بذريعة 
إقدام شاب شيشاين عىل جرمية قطع رأس مدرس 

قام بعرض صور كرتونية تيسء للرسول.
وبعد موجة غضب شعبية لدى الشعوب املسلمة 
دشن نشطاء حملة عىل مواقع التواصل االجتاعي 
الفرنســية،  املنتجــات  مقاطعــة  إىل  فيهــا  يدعــون 
#مقاطعه_املنتجــات_ وســم  تحــت  وذلــك 
الفرنســية، باإلضافــة إىل وســم "#إال_رســول_الله"، 
وســم  كذلــك  "#ماكرون_ييسء_للنبــي"،  ووســم 

"#رسولنا_خط_أحمر".

يــوم  ماكــرون،  إميانويــل  الفرنــيس  الرئيــس  وقــال 
للمــدرس  أقيــم  وطنــي  تأبــن  حفــل  يف  األربعــاء، 
املقتــول، إن صامويــل بــايت، قتــل "ألنــه كان يجســد 

الجمهورية".
وأضــاف ماكــرون يف الحفــل الــذي أقيــم يف جامعــة 
قتــل  املــدرس  أن  بــايت،  عائلــة  بحضــور  الســوربون 
العلانيــة  القيــم  يجســد  كان  ألنــه  "جبنــاء"  بيــد 
الفرنســية،  الجمهوريــة  يف  والدميقراطيــة 
"الرســوم  عــن  تتخــىل  لــن  بــالده  أن  عــىل  مشــددًا 
املســيئة  الرســوم  إىل  إشــارة  يف  الكاريكاتوريــة"، 

التي عرضها بايت عىل تالميذه قبل أن يذبح.
وتصاعــدت دعــوات مقاطعــة املنتجــات الفرنســية، 
وســحبها مــن األســواق واملحــالت التجاريــة العربية، 
والتــي  للرســول،  الرســوم املســيئة  عــىل  فعــل  كــرد 
نرشتها الصحيفة الفرنســية شــارىل إيبدو مؤخرًا، ما 

استفز مشاعر املسلمن.
الحملــة عــىل شــبكات التواصــل االجتاعــي تهــدف 
الفرنســية  بالحكومــة  اقتصاديــة  خســائر  إلحــاق  إىل 
التي تجاوزت حدود اإلســاءة للدين اإلســالمي، إىل 
التضييــق الكبــري عــىل املســلمن يف بلدهــا، بعــد 

حوادث عنرصية ضد مسلات يف فرنسا.
الفرنســية  باملنتجــات  قامئــة  املغــردون  ونــرش 
املوجودة يف األسواق العربية، ودعوا ملقاطعتها.

وقــد أقــدم شــاب مــن أصــل شيشــاين حاصــل عــىل 
اللجوء يف فرنسا سنة 2002 عىل قطع رأس معلم 
التاريخ صموئيل بايت، يوم 16 أكتوبر/ترشين أول، 
الــذي عــرض رســومًا اعتــربت مســيئة للنبــي محمــد 
والــرأي  فرنســا  الحادثــة  هــذه  وهــزت  الفصــل.  يف 
العــام، وتوعــدت الحكومــة باتخــاذ إجــراءات صارمــة 

تستهدف املسلمن يف فرنسا.

واشنطن/ وكاالت:
إطــالق  عــن  األمريكيــة،  "فيســبوك"  رشكــة  أعلنــت 
للمراســلة  الشــهري  تطبيقهــا  عــىل  ثــوري  تحديــث 
الفوريــة "واتســآب"، والــذي يشــمل توفــري عمليــات 

رشاء وخدمات استضافة من خالله.
ومــن خــالل التغيــري الجديــد، سيســمح "واتســآب" 
للــرشكات بــأن تبيــع منتجاتهــا مــن داخله عــرب "متجر 
فيســبوك" عــرب شــبكة اإلنرتنت، وهــي الخدمة التي 
تم إطالقها يف شهر مايو/ أيار بغرض تقديم تجربة 
كافــة،  "فيســبوك"  تطبيقــات  عــرب  موحــدة  تســوق 

بحسب وكالة "رويرتز".
كــا ميّكــن التحديــث "واتســآب" مــن الدخــول إىل 
قطــاع الحوســبة الســحابية، التــي ســتوفر للــرشكات 
التي تستخدم أدوات مراسلة خدمة العمالء القدرة 
عىل تخزين تلك الرسائل عىل خوادم "فيسبوك".
مــن جانبــه، أعلــن رئيــس العمليــات يف "واتســآب"، 
مــات إيدميــا، يف مقابلــة، أن أداة التســوق ســتبدأ 
يف الظهور عىل التطبيق خالل العام الحايل، بينا 
ســتتاح خدمــة اســتضافة الرســائل يف العــام املقبل 
2021. وشــدد إيدميا أن "فيســبوك" لن تســتخدم 

بيانات الرسائل املستضافة عىل خوادمها ألغراض 
تجاريــة أخــرى. ولفــت إىل أن هنــاك أكــر مــن 175 
عــرب  األعــال  مــع  يوميــا  يتفاعلــون  شــخص  مليــون 
"واتســآب"، األمــر الــذي شــّجع إدارة التطبيــق عــىل 

إطالق خدمة االستضافة الجديدة.
وتســعى رشكــة "فيســبوك" بتلــك الثــورة التحديثيــة 
عــىل تطبيق "واتســآب" لزيــادة مبيعاتها من خالله، 
مليــار   19 مقابــل   2014 عــام  اشــرتته يف  أن  بعــد 
ألكــرب  الدخــل  تحقيــق  يف  بطيئــا  كان  لكنــه  دوالر، 

شبكة تواصل اجتاعي يف العامل.

المدخنون أكثر عرضة لإلصابة 
بكورونا بسبب قنوات التنفس

موسكو/ وكاالت:
كشفت األكادميية الروسية، أريج توتوستوليان، أن املدخنن هم أكر 

عرضة من غريهم لإلصابة بفريوس كورونا املستجد.
وقالــت توتوســتوليان خــالل مقابلــة خاصــة مــع وكالــة "ســبوتنيك"، إن 
فريوس كورونا املستجد قادر عىل إصابة اإلنسان عرب قنوات التنفس، 
وهذا ما يعرض املدخنن إىل خطر اإلصابة بالفريوس أكر من غريهم، 

وذلك بسبب تزايد قنوات التنفس لديهم أكر من غريهم. 
وأشــارت توتوســتوليان إىل أن فــريوس كورونــا يتكاثــر يف الجســم فقــط 
إذا متكــن مــن اخــرتاق الخاليــا مــن البوابــة الرئيســية وهــي هــذه القنــوات 
املوجــودة لــدى كل إنســان، قائلــة إن "املدخنــن لديهــم متثيــل أعــىل 
بكثري ملستقبالت اإلنزيم املحول لألنجيوتنسن 2 من غري املدخنن".

وأوضحت الخبرية الروسية أن هذا يدحض البيان والدراسة الصادرة بأن 
التدخن يفرتض أنه يقي من فريوس كورونا املستجد.

طوكيو/ وكاالت:
ابتكــر اليابانيــون منشــأة تحــت األرض لحايــة 
لهــا  املجــاورة  واملناطــق  طوكيــو  العاصمــة 
اســم  عليهــا  وأطلقــوا  الفيضانــات  خطــر  مــن 
"بارثينــون"، وهــو مــا يصفــه الخــرباء باإلنجــاز 

املعاري.
األوســط"  "الــرشق  صحيفــة  ونــرشت 
صفحتهــا  عــىل  فيديــو  مقطــع  الســعودية 
الرســمية يف "تويــرت" بعنــوان: "اليابــان تبنــي 
مــن  للحايــة  العــامل  يف  األضخــم  املنشــأة 
قــد ال تكفــي"، مشــرية  الفيضانــات... لكنهــا 
إىل أن هــذه املنشــأة عبــارة عــن خــزان رئيــس 

عــن  الفيضانــات  خطــر  لــدرء  األرض  تحــت 
العاصمة.

هــي  املنشــأة  هــذه  "إن  الصحيفــة:  وقالــت 
ويطَلــق  العــامل  يف  نوعهــا  مــن  منشــأة  أكــرب 
عليهــا تســمية )كاســوبايك("، مشــرية إىل أن 
هذه املنشــأة الضخمة عميقة إىل درجة أنها 
ميكن أن تستوعب متثال الحرية األمرييك.

اســتيعاب  عــىل  الخــزان  فكــرة  وتقــوم 
الفيضانات الناتجة عن العواصف واألعاصري 
وإعادة توجيهها بعيًدا عن املدينة مرة أخرى 

لحايتها من خطر الفيضانات.
وأضافــت الصحيفــة: "إن هذا الخزان مدعوم 

باألعمــدة املرتفعــة التــي يــزن كل منهــا 500 
بطــول  مكشــوف  إســمنتي  خــزان  وهــو  طــن، 
ملعبــي كــرة قــدم، ويكــون العاملــون فيــه يف 
حالة تأهب دائم خالل موسم األمطار، الذي 
األول  وترشيــن  )يونيــو(  حزيــران  بــن  ميتــد 

)أكتوبر( من كل عام.
ويقــول مســؤولون يابانيــون: "إن هــذا الخــزان 
ســاهم مــع خزانــات أخــرى وأنفــاق يف تقليــل 
خطر الفيضانات عىل العديد من املناطق"، 
مــن أن مثــة حاجــة إىل  لكــن خــرباء يحــذرون 
تغــري  مشــكلة  ألن  الخزانــات،  مــن  املزيــد 

املناخ تجعل الفيضانات أكر قوة.

يشحن الهواتف في 19 دقيقة فقط
شاومي تتفوق على "أوبو" 

وتطرح "الشاحن األعجوبة"
بكن/ وكاالت:

شــواحنها  أحــدث  عــن  الســتار،  الصينيــة  "شــاومي"  رشكــة  أزاحــت 
الالسلكية، الذي يتفوق عىل معظم الشواحن السلكية، وعىل شاحن 

"آيفون 12" أحدث هواتف رشكة "آبل" األمريكية.
وتبلــغ قــوة شــاحن "شــاومي" الجديــد 80 واط، مــا يجعلــه قــادرا عــىل 
شــحن هاتف "مي 10 برو" ببطارية ســعتها 4000 مليل أمبري إىل 50 
% مــن طاقتــه يف 8 دقائــق فقــط، و19 دقيقــة عنــد شــحنه كامــال بنســبة 

100 %، بحسب موقع "إندغادجيت".

وأشــارت "شــاومي" إىل أن شــاحنها يتفوق عىل أي شــاحن سليك آخر، 
بــل وحتــى معظــم أنظمــة الشــحن الســلكية، ومنها شــاحن هاتف "آيفون 

12" الالسليك، الذي تبلغ قدرته 15 واط فقط.

 ،"AirVOOC" وكانــت رشكــة "أوبــو" عرضــت مؤخــرا شــاحنها الجديــد
الــذي تبلــغ قدرتــه 65 واط، ويســتغرق 30 دقيقــة فقــط لشــحن الهاتــف 
السلكيا، ونظرا ألن أرسع أجهزة الشحن السلكية من الرشكات املصنعة 
الرئيسة تصل حاليا إىل 65 واط، فإن شاحن "شاومي" الالسليك بقوة 

80 واط سيمثل قفزة كبرية يف سوق شواحن الهواتف.

بعــد، موعــد طــرح شــاحنها الجديــد يف  ومل تحــدد رشكــة "شــاومي"، 
السوق.

حملـــــة شعبيــــــة عربيـــــــة لمقاطعـــــــــة المنتجـــــات 
الفرنسيـــــــة بعــــــــــد اإلســـــــــاءة للنبــــــــــــي ملسو هيلع هللا ىلص

"واتساب" يدخل عالم "المدفوعات"... تحديث جديد ثوري

ابتكار ياباني مدهش يحمي طوكيو من الفيضانات

"كأنه حي".. دولفين آلي مذهل يأخذ 
مكان آالف الدالفين "األسيرة"

واشنطن/ وكاالت:
صممــت رشكــة هوليوديــة دولفينــا مذهال مطابقا متاما للدالفن الحقيقية، 

بهدف إدخاله يف عمليات التمثيل وإنتاج األفالم الكرتونية.
املتحركــة  للرســوم  األمريكيــة   "Edge Innovations" رشكــة  وصنعــت 
دولفينــا آليــا مذهــال يحــايك تقريبــا الدالفــن الحقيقيــة مــن حيــث الحركــة 
والســباحة وإصــدار األصــوات والتفاعــل مــع البــرش. ويــزن الدولفــن اآليل 
حــوايل 550 رطــال تقريبــا، مــع جلــد مصنــوع مــن الســيلكون الطبــي املعالــج 
وبطارية قوية جدا تســمح له بالســباحة ملدة 10 ســاعات متواصلة. ويأمل 
الفريــق املصنــع لهــذا الدولفــن الروبويت املذهــل أن تقفز هذه الحيوانات 
يف  البهلوانيــة  األلعــاب  وتــؤدي  األطــواق  عــرب  مــا  يوًمــا  الروبوتيــة  البحريــة 
حدائــق املالهــي، بــدال مــن الحيوانــات الحقيقيــة، لكــن املشــكلة الحقيقيــة 
تــرتاوح  والتــي  البحريــة  الحيوانــات  هــذه  لصناعــة  الكبــرية  بالتكلفــة  تكمــن 

تكلفتها بن 3 إىل 5 مالين دوالر، بحسب صحيفة "دييل ميل".


